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معايل األستاذ الدكتور  /خالد بن عبد الرمحن احلمودي
مدير جامعة القصيم
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ورد بالنظام األساسي للحكم الصادر باألمر الملكي رقم
( أ  ) 90/وتاريخ 1412 / 8 / 27هـ
المادة الثامنة والعشرون :
تيسر الدولة مجاالت العمل لكل قادر عليه  ،وتسن األنظمة التى
تحمي العامل وصاحب العمل .

المادة التاسعة والخمسون :
يبين النظام أحكام الخدمة المدنيه  ،بما في ذلك المرتبات ،
والمكافآت  ،والتعويضات  ،والمزايا  ،والمعاشات التقاعدية.

5

مقدمـــــة /
تحرص وزارة الخدمة المدنية دائما ً على تلمس كل ما من شأنه
االرتقاء بمستوى الخدمة المدنيه في المملكة بمشاركة األجهزة
المختصة األخرى  ،وتحاول بذل ما تستطيعه في رفع كفاءة
وإنتاجية العاملين بأجهزة الدوله المتعددة ومساعدتهم على فهم ما
يهمهم في شؤونهم الوظيفية .
وما تقدمه الوزارة بين وقت وآخر من أدله و مطبوعات ونشرات
وسالسل إعالميه إنما هو إستجابة لما تمليه عليها واجباتها
ومسؤوليتها في رفع مستوى اآلداء و تطور الخدمة المدنية .
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معلومات عــــــامة
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معلومات عامة /
كثيراً ما يطرق أسماع العاملين بالخدمة المدنية بعض األلفاظ
التي لها مفاهيم ومدلوالت محددة بالنسبة للعاملين في هذا
القطاع  .ولعل الملتحق جديداً بالخدمة المدنية تغيب عنه بعض
هذه المدلوالت  .وذلك كألفاظ  :الموظف – الوظيفة – والمرتبة
– الراتب – الدرجة – العالوة ............................إلخ .
فما مدلوالت هذه األلفاظ ؟
الموظف /
هو الشخص الحقيقي الذي يعين بأداة نظامية من جهة مختصة
وفق شروط نظام محدد ليقوم بواجبات و مسؤوليات وظيفة
معينة  .ويعطي مقابل ذلك راتب محدد إضافة إلى ما يقرره
النظام المشمول به من حقوق ومزايا .
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الوظيفة /
هي مجموعة من الواجبات والمسئوليات المحددة  ،وفق
اختصاصات ومهام وأهداف الجهة الحكومية ليقوم بها
موظف ما بصفة دائمة أو مؤقتة وفق أنظمة الخدمة
المدنية ولوائحها التنفيذية لقاء راتب محدد في ضوء
مستوى الصعوبة والمسئولية في تلك الوظيفة .

9

المرتبة :
هي المستوى الوظيفي الذي يوضع فيه الموظف بعد توفر
الشروط المطلوبة التي تؤهل لشغلها وكلما كانت الوظيفة ذات
مستوى أعلى ( أي  :مرتبة أعلى ) فإنه يصاحبها – غالبا ً –
زيادة في السلطة والمسؤوليه والراتب .
وتتكون المراتب الواردة في سلم رواتب نظام الخدمة المدنية من
خمسة عشر مرتبة  .تبدأ بالمرتبة األولى وتنتهي بالخامسة
عشرة  .أما المستخدمون فيتكون سلم رواتبهم من ثالث مراتب
تبدأ بالحادية والثالثين وتنتهي بالثالثة والثالثين  .أما بقية
الوظائف األخرى كالتعليمية  ،والصحية  ،والقضاة فلها ساللم
رواتب أخرى مرافقة للوائح الخاصة بتلك الوظائف .
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الراتب :
هو المقابل الذي يتقاضاه الموظف في نهاية كل شهر
هجري نظير ما يؤديه من عمل أثناء خدمته  .ويتحدد
الراتب حسب السلم الخاص بالرواتب والمرتبة التي
يشغلها الموظف وال يدخل فيه أي دخل آخر سوى كانت
بدالت أو غيرها  .ما عدا العالوة فإنها تعد جزءاً من
الراتب .

11

الدرجة /
هي الشريحة التي يتحدد على أساسها راتب الموظف داخل
المرتبة .

العالوة /
هي المبلغ المالي الذي يضاف إلى راتب الموظف حسب مرتبته
بصفة دورية وتحتسب كجزء من الراتب األساسي .
المؤهالت /
تطلق في الغالب لتشمل الشهادات الدراسية والخبرات العملية ،
والقدرات والمهارات الالزمة ألداء عمل الوظيفة .
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الالئحة /
هي القاعدة التفصيلية للنظام وهي تصدر بأداة أقل في الطريقة مما
يصدر به النظام وذلك من قبل الجهة التي أوكل إليها النظام إصدارها
واللوائح ال تعدل أو تلغي أي مادة في النظام كما ال يجوز أن تأتي
بقواعد على خالف ما يقضي به .
وتصدر اللوائح في الغالب بالنسبة ألنظمة الخدمة المدنيه من قبل
مجلس الخدمة المدنية  ،فهو الجهه التي حدد له نظامه إصدار مثل
هذه اللوائح مالم يكن النظام قد أوكل إلى جهة معينه حق إصدار
الئحة معينة .
التعميم /
هو خطاب عام يصدر من الجهة التنفيذية المختصة باإلشراف على
أعمال محددة أو تطبيق أحكام معينه يتضمن إيضاح مفهوم أو
مدلول ألمر معين .وبحكم اختصاص هذه الجهة ترغب من الجهات
ذات العالقة تنفيذه أو التمشي بموجبه توحيداً للعمل أو اإلجراءات
بين تلك الجهات .
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التعييـــــــن
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التعيين/
هو حق تملكه الجهة المختصة إلختيار شخص معين لشغل
الوظيفة وفقا ً للقواعد المعدة سلفا ً لهذا الغرض  .وتتعدد طرق
التعيين في السلك الوظيفي بالدولة كما تختلف صالحيات
الجهة اإلدارية غي التعيين بين نظام وآخر .
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شروط التعيين :
باإلضافة إلى بعض ما تتطلبة بعض األنظمة من شروط لشغل
أنواع معينه من الوظائف العامة إال أن هناك شروطا ً محددة والزمة
إلمكانية شغل الوظيفة وقد عنى نظام الخدمة المدنية في مادته
الرابعة في تحديد هذه الشروط فيمن سيعين في إحدى الوظائف
العامة  ،والشروط هي :
(أ) أن يكون سعودي الجنسية  .ويجوز استثناء استخدام
غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءة غير
متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة
المدنية  .وقد صدرت بالفعل الئحة لتوظيف الغير السعوديين في
الوظائف العامة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  45في
1398 /8/1هـ .
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(ب) أن يكون مكمل  17عاما ً من العمر .
(ج) الئقا ً صحيا ً .
(د) حسن السيرة واألخالق .
(هـ) حائزاً المؤهالت المطلوبة للوظيفة .
(و) غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة
مخلة بالشرف أو األمانه حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد
أو السجن ثالث سنوات على األقل .
(ز) غير مفصول من خدمة الدولة ألسباب تأديبية ما لم يكن
قد مضى على صدور قرار الفصل ثالث سنوات على األقل .
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سنة التجربة :
بعد تعيين الشخص في الخدمة يمضي فترة تجربة ال تزيد على
سنة وذلك في حالة كونه مستجداً في العمل بالدولة ألول مرة
.ويترتب على هذه التجربة عدة أمور حيث اليجوز إعارته أو
نقله أو تكليفه بعمل وظيفة أخرى من فئة أخرى غير الوظيفة
المثبت عليها خالل هذه الفترة  .وفي حالة عدم ثبوت صالحية
الموظف خالل فترة التجربة فإنه يفصل بقرار من الجهة التي
أصدرت قرار تعيينه  .ويجوز بدل من فصله نقله إلى وظيفة
أخرى في الجهة التي يعمل بها أو غيرها وفي هذه الحالة البد
أن يمضي فترة تجربة جديدة فإن ثبت عدم صالحيته فصل من
الخدمة .
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الرتقية والنقــــــــــل
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الترقية والنقل

20

يحصل الموظف أثناء خدمته إذا أثبت جدارتة في العمل على
ميزة وهي الترقية من المرتبة التي هو عليها إلى المرتبة
األعلى منها فيتحسن بذلك مركزه الوظيفي والمادي .
وهنالك شروط وهي :
 -1شغور الوظيفة المراد الترقية إليها بمعنى توفر مرتبة
خالية تلي المرتبة التي هو عليها .
 -2أن تتوفر فيه المؤهالت المطلوبة لهذه الوظيفة بحيث تكفي
مؤهالته العلمية وخبراته العملية للوصول إلى هذه المرتبة .
 -3أن يكون قد أكمل مدة ال تقل عن أربع سنوات في المرتبة
التي يشغلها .
ومتى توفرت هذه الشروط في أكثر من موظف على المرتبة
التي يشغلها فإن الجهة التي يعملون لديها تجري بينهم
مفاضلة على الترقية للمرتبة األعلى حسب الطريقة التي
أوضحها النظام والئحة الترقيات .

ثانيًا النقل :
أما بالنسبة لما يتعلق بموضوع النقل ومن أهم أحكام
النقل هو وجوب تنفيذ القرار الصادر من الجهة اإلدارية
بالنقل فإذا لم ينفذ الموظف قرار النقل لمدة تزيد على
خمسة عشر يوما ً بدون عذر مشروع فإن للجهة اإلدارية
الحق في انهاء خدمة الموظف .
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واجبـــــات املوظف
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واجبات الموظف
عندما يلتحق الشخص بالوظيفة العامة ويتصف بصفة
الموظف العام فإنه يلتزم بعدد من الصفات الطيبة
المالئمة لوضعه الجديد وأن يسلك مسلكا ً يتفق والوظيفة
التي يؤديها وإن يتعاون مع زمالئه وإن يطيع األوامر
الصادرة إليه من رؤسائه وإن يبتعد عن كل ما يشين من
السلوك  .وأن يعامل من يتصل به من المراجعين لقضاء
حاجاتهم بالرفق واللين .
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الدوام الرمســي
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الدوام الرسمي
من الواجب على الموظف التقيد بساعات العمل الرسمية
وأن يواظب على الحضور فيها من بداية الدوام حتى
انتهائه وأن يشغل كامل هذا الوقت في كل ما من شأنه
تأدية واجبات العمل الموكلة إليه حسب وظيفته .
وساعات العمل الرسمي في اليوم هي سبع ساعات تبدأ
من الساعة السابعة والنصف صباحا ً وتنتهي بالساعة
الثانية .
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الرواتب والعالوات
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الرواتب والعالوات
عرفنا في بداية هذا الدليل المقصود بالراتب  ،والزيادة
التي تطرأ عليه بصفة دورية بالعالوات  .إضافة إلى ذلك
فإن الراتب يزيد بالترقية من مرتبة إلى مرتبة أعلى
حسبما هو محدد بساللم الرواتب .
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البدالت واملكافآت
والتعويضات
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البدالت والمكافآت والتعويضات
يحضى الموظف أثناء خدمته بكثير من الحوافز والمميزات التي قررها النظام
منها ما هو دائم ومستمر طوال الخدمة  .ومنها ما يصرف للمره واحدة أو
بصفة مقطوعة أو معلق بسبب معين  .وهذه المميزات والحوافز هي التي
أطلق عليها النظام (البدالت والمكافآت والتعويضات ).
فالبدالت :
هي المبالغ المالية التي تصرف بصفة مستمرة في الغالب مع الراتب أو
تصرف بصفة مقطوعة إذا تحقق بسبب معين  .وتأخذ أحكام الراتب من حيث
الصرف أو الخفض أو التوقيف  .ولكنها ال تعد ضمن الراتب .
وهذه البدالت متعددة على النحو اآلتي :
 -1بدل النقل الشهري الذي يصرف باستمرار مع الراتب ومقداره ( )500
لاير للمراتب األولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ووظائف
المستخدمين والمعينين على بند األجور  .و (  )700لاير للمراتب السادسة
حتى العاشرة .
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 -2بدل نقل إضافي يعادل ( ) 30\1من بدل النقل الشهري يصرف
للموظف في حالة تكليفه بعمل إضافي أو في حالة إنتدابه .
 -3بدل إنتداب يومي في حالة االنتداب للعمل خارج مقر العمل .
 -4بدل إنتقال ( أي ترحيل ) في حالة النقل للمصلحة العامة من
مكان إلى مكان خارج المملكة أو داخلها أو في حالة االنتداب داخل
المملكة لمدة تزيد على  90يوما ً ويصرف بمقدار راتب شهرين .
 -5بدل خطر بمقدار (  )600لاير شهريا ً ويصرف لمن يعين على
إحدى الوظائف التي تتصف أعمالها بالخطورة .
 -6بدل ضرر أو عدوى ويصرف مقدار ( )750رياالً شهريا ً لمن
يعين على إحدى الوظائف التي يحتمل أن تسبب ضرراً أو عدوى.
 -7بدل ( طبيعة عمل ) ويصرف بمقدار ال تتجاوز  %20لمن
يعيين على إحدى الوظائف التي تتصف بالصعوبة كالنسخ وأعمال
الكمبيوتر أو مالية كأمناء الصناديق والمستودعات .
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ومن هذه المكافآت :
 -1مكافآت العمل اإلضافي في حالة تكليف الموظف بالعمل اإلضافي
خارج وقت الدوام الرسمي أو في العطل واألعياد .
 -2مكافآت  :نهاية خدمة حسب المادة  19 / 27تصل إلى رواتب
ستة أشهر .

كما أن هناك عدد من التعويضات تصرف للموظف إذا
تحقق سببها وهي :
 -1تعويض عن تذكرة السفر التي تؤمن للموظف عند رغبته في
استعمال وسيلة نقله الخاصة .
 -2التعويض في حالة الوفاة أو العجز أو اإلصابة بسبب العمل
حسبما ورد بالمادة  1 /27تصل إلى 60ألف لاير
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اإلجـــــازات

32

اإلجازات
يتمتع الموظف أثناء خدمته بعدد من اإلجازات منها ما يمكن أن
يتمتع به بصفة دورية ومنها ما يمكن أن يستفيد منه في حالة
توفر ظروف معينة وهذه اإلجازات هي :
 -1اإلجازة العادية :
ومقدارها  36يوما ً في السنة براتب كامل .
 -2اإلجازة اإلضطرارية :
وتمنح للموظف بموافقة رئيسة لظروف طارئة براتب كامل بحد
أقصى خمسة أيام في السنة المالية الواحدة .
 -3إجازة العيدين :
تمنح هذه اإلجازات للموظف بمناسبة حلول عيد الفطر وعيد
األضحى  .وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك من بداية اليوم الخامس
والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من
شهر شوال  .كما تبدأ إجازة عيد األضحى من بداية الخامس من
شهر ذي الحجة إلى نهاية الخامس عشر من الشهر نفسه .
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 -4إجازة استثنائية :
وهي إجازة بدون راتب تمنح بقرار من الوزير أو رئيس الجهة
أو من له صالحية ألسباب معقولة .
 -5إجازة مرضية :
تمنح للموظف في كل ثالث سنوات إذا حصل عليه مرض حسب
المدد التي حددتها الالئحة فمنها ما هو براتب كامل ومنها ما هو
بنصف راتب ومنها ماهو بربع الراتب ومنها ما هو بدون راتب .
 -6إجازة مرافقة :
تمنح حالة إضطرار الموظف لمرافقة أحد أقربائه لعالجه في
داخل المملكة أو خارجها عندما ال يكون لديه رصيد من اإلجازات
حيث يسمح له بالغياب براتب كامل المدة الالزمة للمرافقة حسب
ما تقرره التقارير الطبية .
 -7إجازة وضع (:خاصة بالمرأة )
مدتها ستون يوما ً براتب كامل
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 -8إجازة عدة الوفاة  ( :خاصة بالمرأة)
تعطى بمقدار عدة الوفاة المحددة شرعا ً ،براتب كامل .
 -9إجازة دراسية :
تمنح للموظف بدون راتب إذا كان يحمل الثانوية العامة أو ما
يعادلها إذا كانت لديه خدمة ثالث سنوات وتقديره جيد وكان
لموضوع دراسته عالقة بعمله .
 –10إجازة أداء االمتحان :
تمنح هذه اإلجازة براتب كامل للمدة الالزمة ألداء االمتحان بشرط
أن يقدم الموظف ما يثبت أداء االمتحان ومدته .
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التكــــــليف
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التكليف
التكليف له مفهوم محدد في نظام الخدمة المدنية وهو
قيام الموظف بناء على توجيه صاحب الصالحية بأداء
واجبات وظيفة أخرى غير التي يشغلها إما كل الوقت أو
باإلضافة إلى قيامه بأعمال وظيفته األصلية .

37

التدريـــــــب
38

التدريب :
اهتم واضع النظام بالتدريب واعتبره جز ًءا من واجبات
الوظيفة ووضع له من القواعد والحوافز ما يشجع على
االلتحاق بالدورات التدريبية لرفع كفاءة الموظف
وإنتاجيته سواء كان التدريب في الداخل او الخارج .
فقد صدرت الئحة خاصة للتدريب تتضمن كل ما يتعلق
بشؤون التدريب .
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تقويم األداء الوظيفي

40

تقويم أداء الموظف العام
أ -تقويم الموظف أثناء الخدمة :
عملية تقويم األداء الوظيفي هي إحدى الركائز التي يستند إليها في
تحديد مسار الموظف الوظيفي ومدى انسجامه مع العمل وحاجته
للتطوير أو قصوره في أداء واجبات وظيفته فهي أداة إصالح
وتطوير .
ب -تقويم الموظف اثناء فترة التجربة :
إن تقويم االداء للموظف اثناء فترة التجربة (والتي تبلغ مدتها
سنة) وإن كانت تدخل ضمن مفهوم عملية تقويم االداء الوظيفي
ككل من حيث التعرف على المستوى المتعلق بأداء الموظف لمهام
وواجبات وظيفته إال إنها تختلف من حيث األهداف وكذلك من حيث
اإلجراءات وذلك ألن الهدف من هذه العملية هو تحديد مدى تجاوز
الموظف لهذه الفترة وصالحيته لشغل الوظيفة للنظر في تثبيته
عليها واستمراره فيها أو نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع قدراته
ومهاراته أو إنهاء عالقته بالوظيفة العامة ويتم خالل سنة التجربة
 41تقويم االداء الوظيفي خالل فترتين .

التــأديب
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التــــأديب :

عندما يرتكب الموظف مخالفة مالية أو إدارية فإنه يساءل عن
هذه المخالفة  .ويجري التحقيق معه ومعرفة أقواله عن هذه
المخالفة ودفاعه إذ ربما تكون هذه المخالفة من غير قصد منه
وبالتالي يتم التخفيف فيما يمكن اتخاذه ضده أو عدم مؤاخذته من
أساسه  .ويتم معاقبة الموظف بإحدى العقوبات التالية والتي
تتناسب مع المخالفة التي إرتكبها الموظف 0
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انتهاء اخلدمة
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انتهاء الخدمة :
كما ذكرنا في البداية الطرق التي يمكن بها للشخص ان يلتحق
بها في الخدمة في أحد أجهزة الدولة المختلفة فإن هناك عدداً
من األسباب والطرق التي تنتهي بها خدمة الموظف التي
أوضحتها الئحة انتهاء الخدمة المعتمدة بقرار مجلس الخدمة
المدنية .
 (1اإلستقالة .
 (2طلب اإلحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب
نظام التقاعد .
 (3إلغاء الوظيفة .
 (4بلوغ السن النظامية للتقاعد .
(5العجز الصحي .
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 )6الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل ففي هاتين
الحالتين يجوز للجهة اإلدارية التي يتبعها الموظف أن تنهي
خدمته ولكن يشترط لطي القيد لهذين السببين ان يكون
الموظف غائبا ً لمدة خمسة عشر يوما ً متوالية  .او مضي
خمسة عشر يوما ً فأكثر على عدم تنفيذ قرار النقل وكذلك في
حالة غياب الموظف ثالثين يوما ً في السنة بدون عذر مشروع
إذ في هذه الحالة يجوز للجهة اإلدارية إنهاء خدمته بشرط ان
يكون غيابه قد وصل إلى ثالثين يوما ً إلى تاريخ صدور القرار
بإنهاء الخدمة .
كما يجوز إنهاء خدمة الموظف إذا لم يعد دون عذر مشروع
بعد انتهاء إجازته أو انتهاء فترة تدريبه أو إعارته أو أية فترة
غياب مسموح بها نظاما ً إلى إستئناف عمله خالل خمسة عشر
يوما ً .
 )7الفصل بأمر ملكي أو بقرار مجلس الوزراء .
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ال تنس يا أخي املوظف
أن عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين
في خدمتك وقد أنشأت إدارة خاصة بالموظف يطلق
عليها إدارة خدمات أعضاء هيئة التدريس والموظفين
تتولى العناية بكل ما يهمك وما تطلبه من استفسار
أو تظلم أو غيرها 0

تم إعداد هذه الحقيبة بواسطة األستاذ :

فهد بن محمد العواد
مساعد مدير شؤون هيئة التدريس والموظفين
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