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اإلطار التنظيمي لتعديل مسمى الوظيفة أو خفض مرتبتها

:لإلطارالنظامياملرجع

:علىتنصالتياملدنيةالخدمةفيالبشريةللمواردالتنفيذيةالالئحةمن(16)املادة
يتم معقيتفوبماالحكوميةللجهةالعاملةالقوى خطةوفقامليزانيةفيالوظائفإحداث-أ

.املدنيةالخدمةفيالوظائفتصنيف
يجوز  لهااإلداريةتالتشكيال فيمعتمدةفعليةلوظيفةالوظيفياالسمتعديلالحكوميةللجهة-ب

تضمنيالذيالتنظيميالعملإلطاروفقآالوظيفية،املرتبةلنفسآخروظيفياسمإلى
تصنيفعميتفقوبمااملالية،وزارةمعباالتفاقاملدنيةالخدمةوزارةتضعهاالتيالضوابط
.املدنيةالخدمةفيالوظائف

يجوز  مرتبةإلىهالاإلداريةالتشكيالتفيمعتمدةفعليةوظيفةمرتبةخفضالحكوميةللجهة-ج
ملدنيةاالخدمةوزارةتضعهاالتيالضوابطيتضمنالذيالتنظيميالعملإلطاروفقآأقل،

.املدنيةالخدمةفيالوظائفتصنيفمعيتفقوبمااملالية،وزارةمعباالتفاق

:األولىاملادة

 دون فماالعاشرةللمرتبةالوظائفوتخفيض(تحوير)مسمىتعديليكون 
 
:لآلتيوفقا

تكون  .املختصالوزيرمنبقرارالوظائفوتخفيضمسمىتعديلعلىاملوافقة-أ
أن  التخفيضأواملسمىتعديليكون -ب

 
التأجيلتقبلالالتيالفعليةالعملوحاجةملتطلباتوفقا

.للدولةالعامةامليزانيةصدور موعدإلى
أن قواعدىتراعوأنالحكومية،للجهةاألساس يالنشاطيخدمملااملسمىتعديلأولويةتكون -ج

.التنظيميةالوحدةومسؤولياتومهماتالوظائفتصنيف
أن املسمىلتعديجوازوعدمالواحد،الوظيفيالسلمفيالوظائفعلىاملسمىتعديليقتصر-د
.آخررواتبسلمإلىرواتبسلممن

مراعاة  الحكوميةللجهةالتنظيميةالوحداتفيالوظيفيالتوازن -ه
 
ومستوياته،العمللحجموفقا

.األخرى الوحداتحسابعلىوحداتأوإداراتفيالوظائفتركيزوعدم
أن .لهاالتابعةالتنظيميةالوحدةوواجباتمهماتمعاملقترحالوظيفةمسمىيتفق-و
أن .حدتهالو االشرافيةالوظيفةمستوى مسماهاتعديلاملقترحالوظيفةمستوى يفوق ال-ز
أن أويميةالتنظالوحدةفيقائمإشرافيمركزإلغاءإلىالتخفيضأواملسمىتعديليؤديال-ح

.املعتمدالتنظيميبالهيكلمعتمدةغيرجديدةتنظيميةوحدةإيجاد
عدم إالالحكوميةهةللجالتنظيميالهيكلفياملحددةالهيكليةاالشرافيةالوظائفمسمىتعديل-ط

جديدميتنظيهيكلاعتمادأونفسها،باملهماتيقوممماثلمسمىبوجوداالزدواجيةحالفي
.التعديلهذايتطلب

 الشاغرةالوظائفعلـىوالتخفيضاملسمىتعديليقتصر-ي
 
الوظيفةياناتلباآلليللنظاموفقا

تطلباتموجودحالفياملشغولةالوظائفمسمىتعديلويجوز املدنية،الخدمةوزارةفيالعامة
لوظيفةاشغلمتطلباتتوافربشرطذلكتستدعيالعملحاجةأنأووتصنيفيةتنظيمية
 األخرى التنظيميةوالقواعدشاغلهالدىاملقترحباملسمى

 
تصنيفلدليفيواردهوملاوفقا

.املدنيةالخدمةفيالوظائف
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اإلطار التنظيمي لتعديل مسمى الوظيفة أو خفض مرتبتها

يشترط تعديلراداملالوظيفةكون حالفيباملوافقةالوظيفةشاغلمنخطيإقرارعلىالحصول -ك
أوى،أخر مدينةإلىنقلأومكافأةأوبدلإلغاءاملسمىتعديلعلىويترتبمشغولة،مسماها
.(غيرهاالىاملميزةالوظائفمنتقييمهإعادةحالفي)املرتبةخفض
عدم إالاعدةمسإداريةأوإداريةوظائفإلىاملشغولةالحرفيةأوالفنيةالوظائفمسمىتعديل-ل

عمللىإشاغلهاعملمجالبتغييريوص يالعامةالطبيةالهيئةمنمعتمدطبيتقريربموجب
.الصحيةلظروفهإداري 

ال .هندسيةغيرأخرى وظائفإلىالهندس يالكادروظائفمسمىتعديليتم-م
عدم علىرتبيتوظائفإلىأومستثناةوظائفإلىاملستثناةغيرالوظائفمسمىتعديلجواز-ن

لكتواقتصارالحكومية،الجهةقبلمنماليةميزةأيأومكافأةأوبدلصرفمسماهاتعديل
والجهةدنيةاملالخدمةووزارةاملاليةوزارةمنمندوبينمناملكونةاملختصةاللجنةعلىالصالحية
.العالقةذاتالحكومية

:الثانيةاملادة

 )مسمىتعديلتجري حكوميةجهةكلتلتزم
 
:باآلتيوظائفهاعلى(تحويرا

توثيق لكترونية،االأنظمتهاخاللمناملدنيةالخدمةوزارةفيالتخفيضأواملسمىتعديلواقعة-أ
.بياناتهاتحديثبهدف
تقديم املالي،امالعخاللوتخفيضهامسماهاتعديلتمالتيالوظائفبمسمياتسنوي تقرير-ب
هذهلالحكوميةالجهاتممارسةتقويمبغرضللدولة،العامةامليزانيةمناقشةأثناءوذلك

.الصالحية

:الثالثةاملادة
اللجنةلقبمنفوق فماعشرةالحاديةمنللمراتبالوظائفوتخفيض(تحوير)مسمىتعديليكون 

العالقةذاتالحكوميةوالجهةاملدنيةالخدمةووزارةاملاليةوزارةمنمندوبينمناملكونةاملختصة
 
 
.لذلكاملنظمةللضوابطوفقا

:الرابعةاملادة
 حكوميةجهةكلفيالبشريةاملواردمسؤوليكون 

 
تميإجراءأيعنمباشرةمسؤوليةمسؤوال

.الضوابطهذهعليهنصتملاباملخالفة
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اإلطار التنظيمي لتخطيط الموارد البشرية

:لإلطارالنظامياملرجع
إدارةضعت":أنعلىتنصالتياملدنيةالخدمةفيالبشريةللمواردالتنفيذيةالالئحةمن(22)املادة
لتنفيذلالزمةاالبشريةاملواردمناملستقبليةالحتياجاتهاخطةالحكوميةالجهةفيالبشريةاملوارد

 وتعد.بهااملنوطةواألدوارواملهماتاستراتيجيتها
 
.التنظيميالعملإلطاروفقا

:األولىاملادة
تنفيذلالالزمةالبشريةاملواردمناملستقبليةالحتياجاتهاخطةاعدادعندالحكوميةالجهةعلى

:اآلتيمراعاةبهااملنوطةواألدوارواملهماتاستراتيجيتها
أن .استراتيجيتهامعمتوائمةتكون -أ
أن .التنظيميهيكلهامعمتوافقةتكون -ب
أن .ووظائفهاملنسوبيهادقيقةبياناتعلىمبنيةتكون -ج
أن امليزانيةدحدو ضمناالستراتيجيةبتنفيذاملنوطةالوظيفيةاألدوارومهماتمستوياتتحدد-د

.املعتمدةالسنوية

:الثانيةاملادة

:ةاآلتيالعناصرمتضمنةاحتياجهاحسبالبشريةاملواردخطةبإعدادالحكوميةالجهةتقوم
تحليل وأماكنلهمهنالراالوضعتبينالتيالبشريةاملواردبياناتتحليلخاللمن:الراهنالوضع-أ

والوظائفايشغلونهالتيوالوظائفأدائهموتقويموالجنسالعمريةوفئاتهمومؤهالتهمتركزهم
.الوظيفيةالبشريةاملواردخواصوجميعالوظيفيةومستوياتهاالشاغرة
تحليل أهدافوفقجهةالفيالبشريةللموارداملستقبلياالحتياجتحديدخاللمن:املتوقعالطلب-ب

املواردعلىاملؤثرةالعواملاالعتبارفياألخذمعالقادمةللسنواتالجهةاستراتيجيةومتطلبات
.البشرية
تحليل تتوافقتيالخارجهاأوالجهةداخلاملتاحةالبشريةاملواردتحديدخاللمن:املتوقعالعرض-ج

 الطلبمع
 
علىطرأتالتياملتغيراتتحليلإلىباإلضافةالراهن،الوضعتحليللعمليةوفقا

.البيانات
تحليل .املتوقعالعرضمعمقارنةاملتوقعالطلبقياسخاللمن:الفجوة-د

بناء بينالفرق ملعالجةالتصحيحيةاإلجراءاتاتخاذخاللمن:الفجوةتقليصأوسداستراتيجية-ه
االستعارة،التأهيل،التحفيز،والتطوير،التدريب):اآلتيةالطرق اتباعخاللمنوالعرضالطلب

.(االستقطاب

:الثالثةاملادة
يتعلقفيماوميةالحكالجهةفيالبشريةاملواردإلدارةالالزمةاملساندةبتقديماملدنيةالخدمةوزارةتقوم

.لذلكالحاجةاستدعتمامتىلديها،البشريةاملواردبخطة
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اإلطار التنظيمي إلدارة عملية شغل الوظائف

:املرجع النظامي لإلطار
إدارةتتولى"أنعلىتنصالتياملدنيةالخدمةفيالبشريةللمواردالتنفيذيةالالئحةمن(32)املادة
التعيينقطريعنالوظائفشغلعمليةوإدارةاإلعالنمسؤوليةالحكوميةالجهةفيالبشريةاملوارد

 مهماتهاألداءالتعاقدأو
 
يحققبماوتوثيقهاوتنسيقهاالالئحة،من(95)و(94)و(93)للموادوفقا

."التنظيميالعملإطاريحددهاالتياملقاييسوفقالجدارةمبدأ

:األولىاملادة

 وظائفهاشغلفيرغبتهاعندالحكوميةالجهةتقوم
 
:باآلتيالالئحةمن(32)للمادةوفقا

تحديد الوظائف التي ترغب في شغلها، والتأكد من صحة بياناتها وتحديد متطلبات .شغلها-أ
تحديد طريقة شغلها وفق ما تضمنته املادة  .من الالئحة( 26)-ب

تحديـــد أســـلوب اختيـــار املرقـــب بمـــا يحقـــق مبـــدأ الجـــدارة وفـــق املعـــايير واملقـــاييس واإلجـــر  اءات التـــي -ج
.تضعها وزارة الخدمة املدنية أو يتفق بشأنها مع الوزارة

اإلعــــالن عــــن الوظــــائف فــــي املوقــــع االلكترو ــــي للجهــــة باإلضــــافة الــــى أي وســــيلة اعــــالن أخــــر  ى تراهــــا -د
.كترو يمناسبة، وتزويد وزارة الخدمة املدنية بنسخة من اإلعالن لنشره على موقع الوزارة االل

تطبيــق املعــايير واملقــاييس واإلجــراءات املعتمــدة ومتطلباتهــا الختيــار املرقــحين مــ ن بــين املتقــدمين، -ه
رقـــحين وفـــي حـــال كانـــت املتطلبـــات تســـتدعي إضـــافة مرحلـــة مـــن مراحـــل االختيـــار مـــن بـــين هـــؤالء امل

حلـة بــنفس كـإجراء تقـويم أو مقابلـة قخصـية أو غيـر ذلـك، فيــتم إعـالن أسـماء املرقـحين لتلـك املر 
.الوسيلة التي تم من خاللها اإلعالن عن الوظائف

إعـــالن أســـماء مـــن تـــم اختيـــارهم لشـــغل الوظيفـــة بـــنفس الوســـيلة التـــي تـــم مـــن خاللهـــا اإلعـــال  ن عـــن -و
.الوظائف

:الثانيةاملادة
يتضمن كذلكاإلعالن،فيالتقديمونهايةبدايةمواعيدتحديدالوظائفعناإلعالنمشروع-أ

 لهااملطلوبةواملؤهالتومقراتهاومراتبهاومسمياتهاالوظائفعدد
 
الوظائفصنيفتلدليلوفقا

بدايةموعدبلقاإلعالن شرويتمالعالقة،ذاتوالتعليماتاملتطلباتوكافةاملدنية،الخدمةفي
.األقلعلىأيام(5)عنتقلالبفترةالتقديم

يجب :يأتيماالوظيفةلشغلاختيارهمتممنأسماءإعالنيتضمنان-ب
ستنداتواملالوظيفةشغلمتطلباتإجراءاتالستكمالالتقدمونهايةبدايةمواعيدتحديد1.

.منهماملطلوبة
ختيارهماتمالتيوالوظائفالعلميةوتخصصاتهمومؤهالتهمونقاطهمأسمائهمتوضيح2.

.ومقراتهاومراتبهالشغلها
تتولى جراءاتاإل واستكملوااختيارهمتمملنالوظائفشغلقراراتإصدارالحكوميةالجهة-ج

.وتوثيقهالذلك،املطلوبة
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اإلطار التنظيمي إلدارة عملية شغل الوظائف

:الثالثةاملادة
أوملختصاالوزيرفيقومقخصيةمقابلةاجراءالوظيفةلشغلاالختيارمقاييسضمنكانحالفي

االختصاصأوالخبرةذوي منالجهةداخلمنموظفين(3)عنتقلاللجنةبتشكيليفوضهمن
املتقدمينمعةالشخصياملقابالتإجراءمهمتهاوتكون بالجهة،البشريةاملواردمديربينهممنيكون 

فيالحاضرينلجميعالشخصيةاملقابلةونتيجةيحضر،لمومنالشخصيةللمقابلةالحاضرينورصد
.اللجنةأعضاءمنوتوقيعهالذلكاملخصصةاملحاضر

:الرابعةاملادة
.االختيارلومراحاإلعالنفتراتمنفترةأيخالليحضرلمحالفياملرقبأواملتقدماستبعاديتم

:الخامسةاملادة
 (15)عنتقلالأنعلىالجهةتحددهامهلةللمرقبيكون 

 
لشغمتطلباتكاملاستالمتاريخمنيوما

ويتمتكمالها،اسبعدالحكوميةالجهةالىاملتطلباتتلكلتقديمالطبيالكشففيهابماالوظيفة
تلكيقدملممناستبعادويتماملعلنة،الحكوميةالجهةقبلمنوالتقديماالستالمتاريختدوين

.الحكوميةالجهةتقبلهللتأخيرسببهناكيكنمالماملحددةاملهلةخاللاملتطلبات
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اإلطار التنظيمي للكشف الطبي للياقة الصحية

اإلطار التنظيمي للكشف الطبي للياقة الصحية

:لإلطارالنظامياملرجع
»أنعلىتنصالتياملدنيةالخدمةفيالبشريةللمواردالتنفيذيةالالئحةمن(109)املادة-

تتولى الصحيةياقةاللفحصنتيجةوإصداراملرقبعلىالطبيالكشفاملعتمدةالطبيةالجهات-أ
 
 
تمنعالمرضيةةحالأيالكشففحصنتيجةفيوتثبتالتنظيمي،العملوإطارالالئحةملوادوفقا
.الوظيفةمتطلباتأداءمن
إذا النتيجةارإصدفيؤجلللشفاءقابلةوهيالوظيفةمتطلباتأداءمنتمنعمرضيةحالةوجدت-ب

 (ستين)ىعلالتأجيلمدةتزيدالأنعلىللشفاءالزمةاملعتمدةالطبيةالجهةتراهاالتيللمدة
 
يوما

«.هابسببتأجلالتيالناحيةمنبعدهاالكشفيعادثمالكشف،إلجراءاإلحالةتاريخمن

:األولىاملادة
الطبيةللجاناوعلىاملدنيةالوظائففيللتعييناملرقحينجميععلىالطبيالكشفتوقيعيجري 
:يأتيبماالقيام

إثبات .عليهالكشفوقتمرقبلكلالصحيةالحالة-أ
إصدار  الصحيةاللياقةقرار-ب

 
الخدمةفيبشريةالللمواردالتنفيذيةالالئحةفيالواردةلألحكامطبقا

.اإلطارهذاوفياملدنية،
إذا أمامهايدون أنعلىبالقرارفتذكرالوظيفةمتطلباتأداءمنتمنعالمرضيةحالةأيوجدت-ج
.الوظيفةمتطلباتأداءمنتمنعالأنها

:الثانيةاملادة
.مراتثالثعليهالكشففيالحقالحكوميةالوظائفإحدىفيللتعيينللمرقب

:الثالثةاملادة
رجةدعلىيحزولمالثالثالكشفدفعاتخاصلياقةمستوى ذاتلوظيفةاملرقباستنفدإذا

املستوى معبتتناسوظيفةلشغلرقبإذاعليهالكشفيعادفالللوظيفةاملقررةالصحيةاللياقة
.الكشفبهذاويكتفىعليهالحاصل
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اإلطار التنظيمي إلدارة األداء

اإلطار التنظيمي إلدارة األداء

:لإلطارالنظامياملرجع
تقـوم " لى أن من الالئحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة املدنية التي تنص ع( 117)املادة -

صــدره و 
 
 إلطــار العمــل التنظيمــي الــذي ت

 
زارة الخدمــة الجهــة الحكوميــة بقيــاس أداء موظفيهــا وفقــا
:املدنية ويحدد إطار العمل التنظيمي اآلتي

أسس قياس أداء املوظف ومعاييره ومستوياته .-أ
.بط منحهامستويات األداء التي يستحق عنها املوظف املكافآت والعالوة الدورية وضوا-ب

إجراءات التظلم من نتائج تقويم األداء الوظيفي، ومن يتولى النظر في تلك ."التظلمات-ج
يـتم " لـى أن من الالئحـة التنفيذيـة للمـوارد البشـرية فـي الخدمـة املدنيـة التـي تـنص ع( 119)املادة -

 ملقيــــاس مناســــب يــــتم تحديــــد عــــدد مســــتوياته وأوصــــافه ضــــمن إطــــار
 
العمــــل تقــــويم األداء وفقــــا

".التنظيمي
يحدد " لى أن من الالئحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة املدنية التي تنص ع( 120)املادة -

إلــــى وظيفــــة إطــــار العمــــل التنظيمــــي األحكــــام املتعلقــــة بتقــــويم أداء املوظــــف املنقــــول مــــن وظيفتــــه
أخــــــرى داخــــــل الجهــــــة أو خارجهــــــا، أو خــــــالل مــــــدة التــــــدريب أو الدراســــــة أو اإلجــــــازات الطويلــــــة أو 

".اإلعارة
يجوز " لى أنه من الالئحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة املدنية التي تنص ع( 123)املادة -

 إلجـراءات الـتظلم الـواردة فـي
 
إطـار العمــل للموظـف أن يـتظلم مـن نتيجـة تقـويم األداء وذلـك وفقــا

".التنظيمي

:األولىاملادة
يتمهدفلكلاملستهدفوالناتجالنسبيوالوزنوالجداراتاألهدافلتحديدنموذج:األداءميثاق

االعتمادقبلعليهاملوظفإطالعويتماملباشرالرئيسقبلمناعداده

.األداءدورةخاللتحقيقهاعلىاملوظفيعملالتياملطلوبةالنتيجة:الهدف

أداءمناملوظفتمكنالتيالسلوكيةوالخصائصوالقدراتواملهاراتاملعارفمجموعة:الجدارات
.فاعلبشكلعمله

.الجدارةأوالهدفأهميةعنيعبرالذيالنسبياملقدار:النسبيالوزن

.األداءدورةخاللتحقيقهاملتوقعلألداءالكميالتحديد:املستهدفالناتج

.األداءناتجقياسوحدةعنالكميأوالكيفيالتحديد:القياسمعيار 

باألهدافبطاملرتاملوظفألداءاإلجمالياملستوى عنتعبركميةقيمة:املوظفألداءالعامالتقدير 
وفقحسابهويتماألداءدورةمنمحددةزمنيةفترةنهايةفيوالجدارات

.املدنيةالخدمةوزارةتعدهالذياإلرشاديالدليلتضمنهما

 انتهائهاويكون األداءلتقويمالخاضعةالسنةهي:األداءدورة
 
.للدولةاليةاملالسنةنهايةمعمتزامنا
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اإلطار التنظيمي إلدارة األداء

اإلطار التنظيمي إلدارة األداء

:الثانيةاملادة

تتمثل .واألهدافالجداراتفياملوظفأداءقياسأسس-أ
يكون  املعياراراختيويتمالكيفي،املعيارأوالكمياملعيارخاللمناملوظفأداءقياسمعيار-ب

.األداءلقياسالخاضعاملوظفعملطبيعةحسباملناسب
تكون  :كاآلتياألداءقياسمستويات-ج

درجة التقديروصف التقدير

5ممتاز

 
 
4جيد جدا

3جيد

2مرض ي

1غير مرض ي

:الثالثةاملادة
تقوم وزارةرتصدمالماملتبعة،صرفهاإجراءاتوفقالدوريةالعالوةبصرفالحكوميةالجهة-أ

.ذلكخالفوإجراءاتضوابطاملدنيةالخدمة
يرتبط وزارةصدروتالوظيفي،أدائهبمستوى للمكافأةواستحقاقهاملتميزاملوظفتحديد-ب

.بذلكالخاصةواإلجراءاتالضوابطاملدنيةالخدمة

:الرابعةاملادة
الحكوميةجهةالداخلالنقلكانسواء  أخرى وظيفةالىوظيفتهمناملنقول املوظفأداءتقويميكون 

ثالثةعنقلتالمدةأمض ىمتىإليهااملنقول الحكوميةالجهةأوالتنظيميةالوحدةقبلمنخارجهاأو
الجهةأويميةالتنظالوحدةرئيسقبلمنأدائهتقويميكون املدةتلكيمضلمحالوفيفيها،أشهر

.منهااملنقول الحكومية

:الخامسةاملادة
ستةنعتزيدالتياإلعارةأوالدراسةأوالتدريبمدةخاللاملوظفعنالوظيفياألداءتقويميعد

أواسةالدر أوالتدريبجهةمنالحكوميةللجهةتردالتيالتقاريرضوءفياألداءدورةخاللأشهر
.اإلعارة

:السادسةاملادة
دورةاللخأشهرستةعنتزيدالتيالطويلةاإلجازاتخاللاملوظفعنالوظيفياألداءتقويميعد

.لإلجازةالسابقةاملدةخاللعملهضوءفياألداء
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اإلطار التنظيمي إلدارة األداء

اإلطار التنظيمي إلدارة األداء

:السابعةاملادة
 (عشرةوالرابعةعشرةالخامسة)املرتبتينلشاغليالوظيفياألداءتقويميتم

 
الوزيريراهاملوفقا

.الحكوميةالجهةفياملختص

:الثامنةاملادة
الخدمةوزارةتعدهانماذجوفق(دون فماعشرةالثالثة)املراتبلشاغليالوظيفياألداءتقويميتم

.املدنية

:التاسعةاملادة
يحدد بالتنسيقدفهلكلاملستهدفوالناتجالنسبيوالوزناألهدافللموظفاملباشرالرئيس-أ

دورةمناألول النصفانتهاءبعداألداءميثاقتعديلويجوز .األداءميثاقوفقاملوظفمع
.األداء
تقوم عهمامجمو يكون أنعلىوالجداراتاألهدافمنكلقيمةبتحديداملدنيةالخدمةوزارة-ب

(100%).
يجب وى واملستالنسبيووزنهقياسهمعيارهدفلكلويحددأربعة،عناألهدافتقلأال-ج

.(%100)لألهدافالنسبيةاألوزانمجموعيكون أنعلىلهاملستهدف
تكون  وغيراالشرافيةللوظائفاملدنيةالخدمةوزارةمنالصادرةالنماذجبحسبالجدارات-د

تزيدالأخرى جداراتإضافةالفنيةالكفاءاتيخصفيماالحكوميةللجهةويجوز ،االشرافية
لهاالنسبيالوزنجدارةلكليحدداألحوالكلوفيجهة،كلاحتياجبحسبجدارات(3)على
.(%100)للجداراتالنسبيةاألوزانمجموعيكون أنعلى
يعد دةالوحرئيسمنويعتمدعليهاملوظفإطالعويتماألداءميثاقاملباشرالرئيس-ه

.املعتمدةبالنسخةالبشريةاملواردإدارةتزويدويتمالتنظيمية،
 املوظفأداءتقويميتم-و

 
.األداءدورةنهايةفياألداءمليثاقوفقا

:العاشرةاملادة
يتم لكلاملحددةويةاملئالنسبةبحسباألداءقياسمستوياتعلىوتوزيعهماملوظفينتصنيف-أ

 لألداءتقديروصف
 
.املدنيةالخدمةوزارةتحددهملاوفقا

 وفي حال عدم ( 20)يكون الحد األد ى لعدد املوظفين الذين يطبق عليهم التصنيف -ب
 
موظفا

فين من اكتمال الحد األد ى في نفس اإلدارة فيتم لهذا الغرض ضم موظفي هذه اإلدارة مع موظ
 ملا تحدده إدارة املوارد البشرية

 
.إدارة أو إدارات أخرى وفقا

دريب وغير على كل جهة حكومية تهيئة مقومات تطبيق التصنيف من بيانات وبرامج تقنية وت-ج
.ذلك من متطلبات التطبيق
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اإلطار التنظيمي إلدارة األداء

اإلطار التنظيمي إلدارة األداء

:عشرةالحاديةاملادة
وسجلداءاأل ميثاقإلىالرجوعللموظفالوظيفياألداءتقويمإعدادعنداملباشرالرئيسعلىيجب
الدقةتحقيقعلىتساعدأخرى مصادروأياألداءمتابعةوسجلاإلنجازوتقريراملالحظاتتدوين

.واملوضوعية

:عشرةالثانيةاملادة
تزويدليهاوعالبشريةاملواردإدارةلدىاعتمادهبعداملوظفعناملعدالوظيفياألداءتقويميحفظ

.منهبنسخةاملوظف

:عشرةالثالثةاملادة
أقلتقديرلىعالحاصليناملوظفينلتطويرخطةبإعدادالحكوميةبالجهةالبشريةاملواردإدارةتقوم
 جيد)من

 
.أدائهملرفع(جدا

:عشرةالرابعةاملادة
في"مرض يغير"بتقديروظيفيأداءتقويمعلىيحصلالذياملوظفكتابةالبشريةاملواردإدارةتبلغ
كتابةتبلغهةالثانيالسنةفيالتقديرنفسعلىحصلفإذاأدائه،مستوى رفعبضرورةاألولىاملرة

الثالثة،نةللسالتقديرنفسعلىحصلحالفيخدمتهإلنهاءتعرضوإالأدائهمستوى رفعبضرورة
.خدمتهتنهىالتقديرنفسعلىالثالثةالسنةفيحصلفإذا

:عشرةالخامسةاملادة
املواردمعامديريكون أعضاءثالثةمنلجنةاملختصالوزيرمنبقرارالحكوميةالجهةفيتشكل

مداوالتكون وتالجهة،فياألداءبعملياتالخاصةالتظلماتفحصمهمتهاتكون بينهم،منالبشرية
ومعدتظلماملاملوظفمناقشةولهاودراسته،لهااملقدمالتظلمفحصاللجنةوعلىسرية،اللجنة

لهاالتظلمقديمتتاريخمنشهرعلىتزيدالمدةخاللتوصياتهااللجنةترفعأنعلىالتقرير،ومعتمد
 قرارهويكون يراهماليقرر املختصالوزيرإلى

 
.نهائيا
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اإلطار التنظيمي إلثبات االجازة المرضية، وإثبات اإلصابة بسبب العمل، وإثبات العجز الصحي عن العمل

االجازة المرضية، وإثبات اإلصابة بسبب العمل، وإثبات العجز الصحي عن العملاإلطار التنظيمي إلثبات 

املرجع النظامي لإلطار

:ىمن الالئحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة املدنية والتي تنص عل( 141)املادة -

يستحق :التاليبالترتيوفقخدمة،سنواتأربعمدةفيسنتينتتجاوز المرضيةإجازةاملوظف-أ
ستة. .كاملبراتبأشهر1
ستة. .الراتببنصفأشهر2
سنة. .الراتببربع3

.املرضيةاإلجازةبدايةتاريخمنسنواتاألربعبدايةوتحتسب

يستحق بأحدامصابكانإذاخدمةسنواتأربعمدةفيسنتينتتجاوز المرضيةإجازةاملوظف-ب
انقطاعهريختامنتحديدهاويبدأعالجه،تتولىالتيالطبيةالجهةتحددهاالتيالخطيرةاألمراض

:التاليالترتيبوفقالعمل،عن
سنة. .كاملبراتب1
ستة. .الراتببنصفأشهر2
ستة. .الراتببربعأشهر3

إذا  مرضااملوظفلدىأنتقرر -ج
 
هذهمن(أ)الفقرةوفقاملرضيةاإلجازةعلىحصولهأثناءخطيرا

.دةاملاهذهمن(ب)الفقرةوفقاملستحقةاإلجازةبحسببدايتهاتاريخمنفتعدلاملادة
ضيةاملر اإلجازةإثباتيكون املادة،هذهمن(ج)و(ب)و(أ)الفقراتفيالواردةاألحوالجميعوفي

.التنظيميالعملإطاروفقطبيتقريربموجب

يستحق اإلصابةن وتكو مؤقتةبصفةعملهأداءمنيمنعهمرضأوإلصابةيتعرضالذياملوظف-د
تحديديتمو كامل،براتبونصفسنةمدتهاتتجاوز المرضيةإجازةالعمل،تأديةبسبباملرضأو

يشفلمأوإصابتهمناملوظفيبرألمفإذا.التنظيميالعملإطاروفقطبيتقريربموجبذلك
 كانإذااملتقرر العامةالطبيةالهيئةعلىأمرهيعرضإليهااملشاراملدةانتهاءبعدمرضهمن

 
عاجزا

 أومدةإجازتهتمديدأوالعملعن
 
نصفةالحالهذهفيلهويصرفونصفسنةعلىتزيدالمددا

.الراتب

إذا فقراتالمنأيفياملحددةاملرضيةإجازتهانتهاءبعدعملهمباشرةمناملوظفيتمكنلم-ه
العامةالطبيةةالهيئتقرر لمحالوفيالصحي،وضعهلتحديدالعامةالطبيةالهيئةتبلغالسابقة،

أوالعاديةاإلجازةمنرصيدهاستنفادفيالحقللموظففيكون العملعنالصحيعجزه
منيدهرصاستنفدأوالعملعنالصحيعجزهالعامةالطبيةالهيئةأقرتإذاأمااالستثنائية،

.الصحيلعجزهخدماتهفتنهىاالستثنائية،أوالعاديةاإلجازات
اإلجازاتبمنحهلكوذاملريضاملوظفإلىبالنسبةالالزمةالترتيباتالحكوميةالجهةتضععليهوبناء

إنهاءأوئه،شفافيأملثمةكانإن-اإلجازاتلتلكاملحددةالضوابطوفق-االستثنائيةأوالعادية
.خدمته
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تندرج فياملحددةيةاملرضاإلجازةضمنالطبيةللجهاتاملوظفبهايقومالتيالطبيةالزيارات-ز
.عالجهتتولىالتيالطبيةالجهةمنتقريربموجبوذلكاملادةهذهمن(أ)الفقرة

تحتسب .املرضيةاإلجازةضمناملستشفياتداخلالطبيةاملالحظةأوالتنويممدة-ح

:ىعلتنصالتياملدنيةالخدمةفيالبشريةللمواردالتنفيذيةالالئحةمن(145)املادة-

يتم  (ثالثين)علىتزيدالالتياملرضيةاإلجازاتإلىالحاجةمدىفياألطباءاختصاصتحديد-أ
 
يوما

.الصحةوزارةقبلمن
يكون   (ثالثين)علىتزيدالتياملدةاعتمادفيالنظر-ب

 
:قبلمنيوما

الهيئة. .الصحةبوزارةالعامةالطبية1

مستشفى. .فيهالعالجيتلقون الذيناملوظفينإلىبالنسبةالتخصص يفيصلامللك2

اللجان. .العسكريةالقطاعاتموظفيإلىبالنسبةالعسكريةالطبية3

:ىعلتنصالتياملدنيةالخدمةفيالبشريةللمواردالتنفيذيةالالئحةمن(224)املادة-

 عجزهثبتإذااملوظفخدمةتنتهي"أن
 
منارقر بموجبوقطعيةدائمةبصفةالعملعنصحيا

إنهاءتاريخجاوز يتالأنعلىالهيئةبقرارعملهجهةتبليغتاريخمنذلكويكون العامة،الطبيةالهيئة
 (ثالثين)خدمته

 
التنظيميلالعمإطاراملدنيةالخدمةوزارةوتصدرالهيئة،قرارصدور تاريخمنيوما

."العملعنالصحيالعجزإلثبات

يستحق يتموريةدعالججلساتتستلزمالتياألمراضبأحدأوكلوي بفشلاملصاباملوظف-و
إجراءهافييتمالتياأليامعنكاملبراتبإجازةاملختصةالصحيةالجهاتقبلمنتحديدها
 (ستين)علىيزيدالبماالدوريةالعالججلساتحضور أوالدمويةللتنقيةلهالغسيل

 
فييوما

ضمنجازةاإل هذهتحتسبوالعالجه،تتولىالتيالطبيةالجهةمنتقريربموجبوذلكالسنة
.املادةهذهمن(ب)و(أ)الفقرتينفيإليهااملشاراملرضيةاإلجازة

:املادة األولى
مرضه،بسببهمباشرتفياالستمراريستطيعالبأنهشعرأولعملهمباشرتهأثناءاملوظفأصيبإذا

للكشفملختصةاالطبيةالجهةإلىإحالتهبطلباليومنفسفياملباشررئيسهإلىيتقدمأنفعليه
التهحتطلبتوإذاالغرض،لهذااملعدالنموذجحسباإلحالةوتتمنحوه،يلزمماوتقريرعليه

تقريردارإصعليهبالكشفقامتالتياملختصةالطبيةالجهةفعلىمرضيةإجازةمنحهالصحية
علىلثا يااليومأوفيهعليهالكشفتمالذياليومنفسفيعملهجهةإلىالتقريروإرسالبذلك

تاريخمنمأياخمسةتتجاوز المدةخاللعملهجهةإلبالغمنهموثقةبنسخةاملوظفوتزويداألكثر،
.عليهالكشفإجراء

:الثانيةاملادة
عملهجهةإلىكانسببأليبنفسهالحضور منيتمكنولمباملرضشعرأواملوظفأصيبإذا

أنعلىنحوه،يلزمماوتقريرعليهللكشفاملختصةالطبيةالجهةمراجعةفعليهمرضه،عنلإلبالغ
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الصحيةحالتهتكانوإذالديه،تتوفروسيلةبأسرعاألول اليومفيبذلكاملباشررئيسهبإبالغيقوم
تقريردارإصعليهبالكشفقامتالتياملختصةالطبيةالجهةفعلىمرضيةاجازةمنحهتتطلب
علىلثا يااليومأوفيهعليهالكشفتمالذياليومنفسفيعملهجهةإلىالتقريروإرسالبذلك

تاريخمنامأيخمسةتتجاوز المدةخاللعملهجهةإلبالغمنهموثقةبنسخةاملوظفوتزويداألكثر،
.عليهالكشفإجراء

:املادة الثالثة
مكاتبو ممثلياتفييعملكانسواءاململكةخارجوجودهأثناءباملرضشعرأواملوظفأصيبإذا

،نظبهالهمسموحغيابفترةأيأورسمية،عطلةأوإجازةأومهمةفيأوالخارجفياململكة
 
فعليهاما

ضية،مر اجازةمنحهتتطلبالصحيةحالتهكانتوإذاعليه،للكشفمختصةطبيةجهةمراجعة
ختصةاملالجهةمنتوقيعهعلىومصدقمختصطبيبمنعليهموقعطبيتقريرإرفاقفعليه

المدةلخالعملهجهةوإخطارالخارج،فيالسعوديةاملمثلياتمنومصدقبها،يوجدالتيبالدولة
 عشرخمسةتتجاوز 

 
املدةلخالالتقريرتقديمعدمحالوفيملباشرته،املحددالتاريخمنيوما

.التأخيربأسباباقتنعتإذاتمديدهااملوظفعملفلجهةاملحددة

:املادة الرابعة
جراحيةةعمليإلجراءأوللعالجأخرى دولةإلىسفرهالخارجفييعملالذياملوظفحالةتطلبتإذا

األسبابفيهبينتبها،يعملالتيالجهةتختارهماطبيبينمنموقعبذلكتقريرعلىحصولهفيشترط
 ذلكإلىالداعية

 
اململكةمثلياتمومنالدولةفيبتصديقهااملعترفالجهةمنتوقيعهماعلىومصدقا

.الخارجفي

:املادة الخامسة
:هيالطبيبالكشفالقيامبعداملرضيةاإلجازاتبمنحاملختصةالطبيةالجهات

.حكمهافيماأوالصحةبوزارةالعامةالطبيةالهيئات-
.الصحةلوزارةالتابعةاألوليةالصحيةالرعايةومراكزاملستشفيات-
.الحكوميةالتخصصيةاملستشفيات-
.الصحةوزارةمنلهااملصرحاملجمعةوالعياداتالخاصةواملستوصفاتاملستشفيات-
والهيئاتساتواملؤسالحكوميةواملصالبللوزاراتالتابعةاألخرى الطبيةوالخدماتاملستشفيات-

.والجامعاتالعامة

:املادة السادسة

:يكون اختصاص األطباء في منح اإلجازات على الوجه اآلتي
يوم أووميالحكاملستوصفأوالصحياملركزلطبيب-أقص ىكحد-االنقطاعتاريخمنواحد-أ

 الصحيةالوحدة
 
جوز ويالصحية،الوحدةأوالصحي،املركزأواملستوصف،مديرمنمصدقا

 تمديدها
 
.آخريوما
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يوم اتالعيادأواألهلي،املستوصفلطبيب-أقص ىكحد-االنقطاعتاريخمنفقطواحد-ب
 الواحد،اليومعملياتبإجراءلهااملصرحاألهليةاملجمعة

 
أواملستوصفمديرمنمصدقا

.الواحدةالسنةفيأيامسبعةتتجاوز الأنعلىالعيادة
ثالثة املصرحهليةاأل املجمعةالعياداتأواملستشفىلطبيب-أقص ىكحد-االنقطاعتاريخمنأيام-ج
 للموظفعمليةاجراءحالةفيالواحداليومعملياتبإجراءلها

 
أوفىاملستشمديرمنمصدقا

.فقطأخرى أيامثالثةحدودفيتمديدهاويجوز العيادة،
أربعة  باملستشفىاستشاري أحدهمالطبيبين-أقص ىكحد-االنقطاعتاريخمنأيام-د

 
علىمصدقا

.فقطأخرى أيامأربعةحدودفيتمديدهاويجوز املستشفى،مديرمنتوقيعهما
ثمانية  ثالثينحتىاالنقطاعتاريخمنأيام-ه

 
 اري استشطبيبأحدهمأطباءلثالثةيوما

 
علىمصدقا

تزيدرضيةمإجازةإلىيحتاجاملريضأناألطباءهؤالءرأىحالوفياملستشفى،مديرمنتوقيعهم
 ثالثينعلىمدتها

 
 اعتمادهايتمأنبشرطبذلكالتوصيةلهمفيجوز يوما

 
هذهمن(و)لفقرةلوفقا

.املادة
املدة  ثالثينعلىتزيدالتي-و

 
:مناعتمادهافيالنظريكون يوما

الهيئة. .الصحةبوزارةالعامةالطبية1

مستشفى. .لديهالجالعيتلقون الذينللموظفينبالنسبةالتخصص يفيصلامللك2

اللجان. .العسكريةالقطاعاتملوظفيبالنسبةالعسكريةالطبية3
تحتسب .املرضيةاإلجازةضمناملستشفياتداخلالطبيةاملالحظةأوالتنويممدة-ز

:املادة السابعة
تقوم داخلاءسو املختصةالطبيةالجهةمنالصادرالطبيالتقريربإحالةاملوظفعملجهة-أ

تتجاوز المدةخاللوذلكالعتمادهالعامةالطبيةالهيئةعلىعرضهاملطلوبخارجهاأواململكة
.استالمهتاريخمنأيامثالثة

على ووسيلةيفيةوالوظالشخصيةاملوظفببياناتالعامةالطبيةالهيئةتزويداملوظفعملجهة-ب
.املوظفومعمعهاالتواصل

يجب مدةخاللشأنهايفوالتقريرإليهااملحالةالطبيةالتقاريرفيالنظرالعامةالطبيةالهيئةعلى-ج
للتقريرأطول مدةتتطلبالتيالحاالتفيللهيئةويجوز استالمها،تاريخمنأيامعشرةتتجاوز ال

.أقص ىبحدإضافيةأيامخمسةيتجاوز البمااملدةهذهتزيدأنفيها

:املادة الثامنة
املمنوحةةاملرضياإلجازةبمدةأواملقدمالطبيبالتقريرالعامةالطبيةالهيئةاقتناععدمحالفي

،بذلكعملهجهةتخطرأنفعليهاللموظف،
 
فيالنظرفاملوظعمللجهةيجوز الحالةهذهوفيرسميا

لهكاناإذالعاديةإجازتهمنواحتسابهااملرضبحجةالعملعناملوظففيهاانقطعالتياملدةأمر
 اعتبارهاأواستثنائية،إجازةتحتسبرصيدلهيكنلموإذابذلك،يسمحرصيد

 
عنهايستحقالغيابا

 
 
.االستثنائيةاجازاتهاستنفدإذاراتبا
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:املادة التاسعة

َعد ي  .التقريرمصدرةالجهةلدىاملعتمدالنموذجحسباملرضيةاإلجازةمنحتقرير-أ
في عليهافاملرضية،االجازةبمنحالتقريرسالمةأوبصحةاملوظفعملجهةاقتناععدمحال-ب

فإذاذلك،نمللتأكدالتقريرعنهاصدرالتيالطبيةالجهةعلىمباشرةاملشرفةالجهةمخاطبة
اميةالنظاإلجراءاتاتخاذفلهاسالمتهيشوبمابهأنأوالتقريرصحةعدمعملهلجهةثبت

.ذلكتجاهالالزمة

:العاشرةاملادة
.اإلطارال يعتد بأي تقرير طبي بمنح إجازة مرضية يخالف األحكام أو اإلجراءات الواردة بهذا 

:الحادية عشرةاملادة 

:اآلتيقوفالعملبسببوقعقداملوظفلهتعرضالذياملرضأواإلصابةأنإثباتضوابطتكون 

 
 
:اآلتيةاإلجراءاتاتخاذفيتمالعمل،أثناءللموظفإصابةوقوعحالفي:أول

يقوم بتحريربةاإلصافيهاوقعتالتيالحكوميةبالجهةاملصابللموظفاملباشرالرئيس-أ
:فيهيبينأنعلىحدث،مابإثباتتحقيقمحضر

بيانات. .عملهومهماتومرتبتهاسمهمتضمنةاملوظف1

أسباب. .وقوعهاوساعةوتاريخاإلصابة2

أسماء. .وأقوالهمالواقعةشاهدواالذين3
يجب لموأنهاهامنيستفيدممنمقصودةبصورةتنشألماإلصابةأنالتحقيقمنيثبتأن-ب
.بهقامجنائيعملنتيجةتقع

يحرر  هناككانذاإاملختصةالشرطةالىويحالاملختص،الوزيرإلىمنهصورةوترفعاملحضر-ج
.املصاباملوظفملففيصورةوتودعلذلك،مقتض ى

 
 
جراءاتاإل اتخاذفيتممنه،العودةأوالعملالىالذهابأثناءللموظفحادثوقوعحالفي:ثانيا

:اآلتية
يكون  لجهةاأجرتهالذيالتحقيقمحضرمنصورةبتقديمالحالةهذهفيالحادثإثبات-أ

الحادثوعوقبعداملصابإليهانقلالتيالجهةأواملستشفىمنتقريرمعهويرفقاالمنية
.مباشرة

يجب صابةاإل أنأوالعمل،إلىأومنطريقهفيكاناملصابأنالتحقيقخاللمنيثبتأن-ب
مهمةفيفربالستكليفهاثناءأومرجعهمنتعليماتعلىبناءاملصابتنقالتأثناءحدثت
.رسمية

:املادة الثانية عشرة
إمالتقرر ةالعامالطبيةالهيئةعلىفيعرضالعمل،عنالصحيعجزهعلىتدلاملوظفحالةكانتإذا

.شأنهفيتراهماأووقطعيةدائمةبصورةعجزهأوجزئيةبصورةالعملعنعجزه
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:  املادة الثالثة عشرة
إذا  عاجزاملوظفأنالعامةالطبيةالهيئةقررت-أ

 
سبة فتحددجزئيةبصورةالعملعنصحيا

 ويعاملوموضعه،العجز
 
يفالبشريةللمواردالتنفيذيةالالئحةمن(65)املادةعليهنصتملاوفقا

.املدنيةالخدمة
إذا الجهةفتنهيوقطعية،دائمةبصفةالعملعنعاجزاملوظفأنالعامةالطبيةالهيئةقررت-ب

 الصحيلعجزهخدمتهاملوظفبهايعملالتيالحكومية
 
الالئحةمن(224)املادةلنصوفقا

.املدنيةالخدمةفيالبشريةللمواردالتنفيذية

:عشرةالرابعةاملادة

 املوظفعجزاثباتإجراءاتتكون 
 
:اآلتيوفقالعملعنصحيا

تحدد يامالقعلىالقدرةلديهكانتإذاوماللموظف،الصحيةالحالةالعامةالطبيةالهيئة-أ
:اآلتيةالحاالتفيذلكعلىقدرتهعدمأواملجهودهذانوعيةتحديدمعمعينبمجهود
املوظف. معنهامجزءأواملستحقةاملرضيةإجازاتهواستنفدعضويةأمراضمنيعالجالذي1

.عالجهاستمرار
املوظف. ملرضيةااجازاتهواستنفدمنهخطأودون العملبسببمرضأوإلصابةتعرضالذي2

.منهاجزءأواملستحقة
املوظف. ولماملستحقةةواالستثنائياملرضيةاجازاتهواستنفدعصبيأونفس يبمرضاملصاب3

.جهعال استمراربسببالوظيفيةواجباتهيباشرولمالعاديةإجازتهمنرصيدلهيعد

تتولى العامةالطبيةةالهيئمخاطبةاملوظفيتبعهاالتيالحكوميةالجهةفيالبشريةاملواردإدارة-ب
التنفيذيةالالئحةمن(141)املادةفيعليهااملنصوصاملستحقةاملرضيةاالجازاتمددانتهاءبعد

.للموظفالصحيةالحالةلتحديدوذلكاملدنية،الخدمةفيالبشريةللموارد
رضيةاملإجازاتهانتهاءبعدعودتهعدمحالفيعملهجهةقبلمناملوظفوضعمتابعةضرورة-ج

.عملهعنانقطاعهبسببخدمتهإنهاءقرارإصدارقبلالصحيةحالتهمنللتحقق

:عشرةالخامسةاملادة

:يأتيماالصحيالعجزإلىغيرهأوالغيابمناملوظفخدمةإنهاءسببلتعديليشترط
أن من(نواتسخمس)مض يقبلالخدمةإنهاءسببتعديلبطلبخدمتهاملنتهيةاملوظفيتقدم-أ

قديمتفيالتأخرأسبابعنمقنعةمبرراتالطلبهذايتضمنوأنالعمل،عنانقطاعهتاريخ
.حينهفيالصحيلعجزهاملثبتةواملستنداتالتقاريررفععدموأسبابالطلب،

أن صدر-ب
 
 العامةالطبيةالهيئةت

 
قبلصادرةثقةمو طبيةوتقاريرثابتةوقائعإلىيستندتقريرا

.غيابهتبرروأنهاالصحيووضعهحالتهتوضباثناءه،أوالعملعناملوظفانقطاع
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اإلطار التنظيمي إلجازة المشاركة الوطنية

:  املرجع النظامي لإلطار
يجـوز للـوزير " ه من الالئحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة املدنية التي تنص على أنـ( 154)املادة 

اســـبات أو املخـــتص مـــنح املوظـــف إجـــازة براتـــب كامـــل للمشـــاركة الوطنيـــة داخـــل اململكـــة وخارجهـــا فـــي املن
ق بعمل الجهة األ شطة الرياضية أو البرامج الثقافية أو االجتماعية أو ألي أسباب أخرى مشابهة ال تتعل
ذلـك بنـاء علـى الحكومية التي يعمل بها املوظف، وللمشاركة بأعمال اإلغاثة والدفاع املد ي علـى أن يكـون 

 إلطار العمل التنظيمي
 
".طلب الجهات الرسمية ذات العالقة ووفقا

:املادة األولى

بقات والـدورات يسمح للموظف بالغياب عن عمله للمشاركة في النشاط الرياضـ ي مثـل البطـوالت واملسـا
جانـات والنـدوات، بأنظمتها املختلفة، وبرامج اإلعـداد واللقـاءات الثنائيـة، واالجتماعـات واملـؤتمرات واملهر 

املسـتويات والدورات التدريبية، وغيرها من األ شطة الداخلية والخارجيـة بمختلـف الصـفات واألسـماء و 
 ملا يأتي

 
:خالل السنة الواحدة، وفقا

يسمح لشاغلي الوظائف التعليمية بالغياب عن العمل  ال–خالل السنة الواحدة –-أ
 
 تتجاوز فـي اياما

: مجموعها املدد اآلتية
ثالثون .  أقص ى داخل اململكة1

 
 حدا

 
.يوما

ستون .  أقص ى خارج اململكة2
 
 حدا

 
.يوما

يسمح ملعلمي ومشرفي التربية البدنية بالغياب عن العمل   ال تتجاوز أ–خالل السنة الواحدة –-ب
 
ياما

: في مجموعها املدد اآلتية
خمسة .  أقص ى داخل اململكة1

 
 حدا

 
.وأربعون يوما

خمسة .  أقص ى خارج اململكة2
 
 حدا

 
. وسبعون يوما

يســمح لبقيــة املــوظفين بالغيــاب عــن العمــل   ال تتجــاوز فــ-خــالل الســنة الواحــدة --ج
 
ي مجموعهــا أيامــا

:املدد اآلتية
ستون .  أقص ى داخل اململكة1

 
 حدا

 
.يوما

تسعون .  أقص ى خارج اململكة2
 
 حدا

 
.يوما

 وتســــتثنى مــــن ذلــــك العــــاب القــــوى والســــباحة، حيــــث يســــمح للمشــــاركين فيهــــا بالغيــــاب عــــن الع
 
مــــل أيامــــا

 عــن املــدة املحــددة فــي الفقــرات ( 30)إضــافية ال تتجــاوز فــي مجموعهــا 
 
 إلــى ( 2/ج)، (2/ب)، (2/أ)يومــا

 
نظــرا

ة لتحقيـــق مـــن اســـتمرار فـــي التـــدريب واملشـــاركتتطلبـــهكثـــرة بـــرامج إعـــداد ومســـابقات هـــذه األلعـــاب، ومـــا 
.األرقام القياسية

عند تأهل منتخب اململكة أو أي ناد في األلعاب الجماعيـة أو الفرديـة فـي الـدرجات ، الشـباب، األولـى: )-د
ورة لبطولـــــــة كـــــــأس العـــــــالم أو دورة األلعـــــــاب األوملبيـــــــة، أو دورة األلعـــــــاب اآلســـــــيوية، أو د( الناشـــــــئين

ملحــددة فــي للمشــاركين بالغيــاب عــن أعمــالهم مــدة إضــافية تزيــد علــى املــدد ااأللعــاب العربيــة، يســمح 
:تزيد عن املدد اآلتيةمن هذه املادة وال ( ج)، (ب)، (أ)من  الفقرات 

 أقص ى في األلعاب الجماعية.
 
 حدا

 
ثالثون يوما 1.

 أقص ى في األلعاب الفردية.
 
 حدا

 
ستون يوما 2.

.لكةوهذه املدد موزعة على برامج اإلعداد داخل اململكة، وبرامج اإلعداد ومدة املشاركة خارج املم
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عامل املسجلون في قائمة  ي   لآلتي" الرياضيون النخبة"-ه
 
:وفقا

يخضـــع . د تفـــريغهم املســـجلون فـــي القائمـــة لبـــرامج تأهيـــل داخليـــة وخارجيـــة مكثفـــة، وال تتقيـــد مـــد1
.من هذه املادة( ج)و( أ)بأماكن التدريب أو املشاركة املحددة في الفقرتين 

تعامل . .من هذه املادة( د)القائمة معاملة املنتخبات املتأهلة الواردة في الفقرة 2
 
 
 إضافية على املدة يسمح للمسجلين في القائمة املشاركة في برامج تدريبية بالغياب عن جهات عملهم أياما

، على أن تكون ( 120)من هذا املادة، وذلك بما ال يتجاوز ( د)و( ج)و( ب)و( أ)املحددة في الفقرات 
 
يوما
أو من ينيبه، وتزود املخاطبات املتعلقة بطلب املشاركة في البرامج صادرة من رئيس الهيئة العامة للرياضة

.جهاتهم بتقارير عن البرنامج الزمني والفني واألداء العام لكل رياض ي

اإلطار التنظيمي إلجازة المشاركة الوطنية
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:املادة الثانية

خـــارمي مثـــل للموظـــف بالغيـــاب عـــن عملـــه للمشـــاركة فـــي النشـــاط الثقـــافي واالجتمـــاعي الـــداخلي واليســـمح 
يــــــــــة، املســــــــــابقات، واألمســــــــــيات، واللقــــــــــاءات الثنائيــــــــــة، واملعــــــــــارض، واالجتماعــــــــــات، واملــــــــــؤتمرات الثقاف
ليــــــة واملهرجانــــــات، والوفــــــود الشــــــبابية، والنــــــدوات، والــــــدورات التدريبيــــــة، وغيرهــــــا مــــــن األ شــــــطة الداخ
 ال تتجــــــاوز فــــــي مجموعهــــــا خــــــالل ال

 
ســــــنة والخارجيــــــة، بمختلــــــف الصــــــفات واألســــــماء واملســــــتويات، ايامــــــا

 ملا يأتي
 
:الواحدة، وفقا

 أقص ى داخل اململكة
 
 حدا

 
ثالثون يوما .-أ

ستون   أقص ى خارج اململكة-ب
 
 حدا

 
. يوما

:املادة الثالثة

علــــــى الجهــــــات الحكوميــــــة املعنيــــــة  ازات تقــــــيم األ شــــــطة املختلفــــــة مراعــــــاة أن تكــــــون خــــــالل االجــــــالتـــــــي -أ
.حتى ال يتأثر املشاركون بسبب مشاركتهم-قدر اإلمكان–األسبوعية والسنوية 

 ومباشـرة فـي األ شـ-ب
 
طة الداخليـة على الجهات الحكومية مراعاة قصر التفرغ علـى مـن يشـاركون فعليـا

.والخارجية املختلفة
علــى الهيئــة العامــة للرياضــة ومكاتبهــا ووزارة الثقافــة ووزارة اإلعــالم مخاطبــة الجهــات الحك وميــة بطلــب -ج

.موعد بدء النشاطالسماح ملنسوبي تلك الجهات باملشاركة في األ شطة املختلفة قبل وقت كاف ٍ من
يكــون الســماح لشــاغلي الوظــائف التعليميــة باملشــاركة فــي األ شــطة الرياضــية والثقاف يــة واالجتماعيــة -د

تعلــــيم وغيرهــــا مــــن األ شــــطة فــــي حــــدود ال تضــــر بمصــــلحة الطلبــــة ودراســــتهم، وفــــق مــــا تقــــدره وزارة ال
.املصلحةوتفتضيه وإداراتها 

على الجهـات املعنيـة وذات العالقـة مراعـاة أال تـؤثر مشـاركة املوظـف علـى وضـعه الـوظيفي، مـن حيـث -ه
.الترقية والعالوة السنوية املستحقة واإلجازات بسبب مشاركته في النشاطات

تكون املخاطبات املتعلقة بطلب املشاركة صادرة من رئيس الهيئة العامة للرياضة أو  من ينيبـه، ووزيـر -و
.الثقافة أو من ينيبه، ووزير االعالم أو من ينيبه
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:املادة الرابعة
لــدفاع يسـمح للموظــف بالغيــاب عــن عملــه للمشــاركة فــي أعمــال اإلغاثــة الداخليــة والخارجيــة أو أعمــال ا

 ملا يأتي
 
 خالل السنة الواحدة، وفقا

 
: املد ي مدة ال تزيد عن خمسة وأربعين يوما

موافقة كل من الجهة املسؤولة عن أعمال اإلغاثة أو أعمال الدفاع املد ي والجهـة الحكوميـ ة التـي -أ
.يعمل بها املوظف، على مشاركته في تلك األعمال

صدر الوزير املختص القرار االداري الخاص بذلك أن ي  . -ب
أن ال يترتب على املشاركة اإلخالل بأعمال اإلدارة أو القسم أو الفرع الذي يتبعه املو  ظف املشارك -ج

. وذلك لغياب أكثر من موظف في ذلك القسم او الفرع
حوزته من عهد ال يسمح بمشاركة املوظف في تلك األعمال إذا كانت مشاركته تستلزم تسليم ما ب-د

.أو كان يتعذر توفير بديل عنه( أمين مستودع)و( أمين صندوق )مثل 
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ضوابط اإلطار التنظيمي لتحديد 
مكافأة التفوق للمتدربين في الداخلصرف 
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اإلطار التنظيمي لتحديد ضوابط صرف مكافأة التفوق للمتدربين في الداخل

:لإلطارالنظامياملرجع

تصرف"هأنعلىتنصالتياملدنيةالخدمةفيالبشريةللمواردالتنفيذيةالالئحةمن(253)املادة

لتنظيمياالعملإطارويحدد.الداخلفيالتدريبدوراتفيللمتفوق شهرراتبنصفقدرهامكافأة

عدمنتحددضوابط  ي 
 
."متفوقا

:األولىاملادة
عد  ي 

 
 يكملالذياملوظفمتفوقا

 
 برنامجا

 
قبلمناملعتمدةالداخليةالتدريبجهاتإحدىفيتدريبيا

العامقديروالتالرئيسيةالتدريبمادةفي(ممتاز)عنتقديرهيقلالبحيثبنجاحاملختصةالجهة
ويعد،(ممتاز)إلىمنهمأيتقديريصللمإذاللمتدربينبالنسبةاألول ترتيبهيكون أوللبرنامج،
األول كانأوله،املقررةالعالمةمجموعمن(%90)املتدرباملوظفدرجاتبلغتإذا(ممتاز)التقدير

 األول كانسواءبمجموعته
 
.أكثرأوواحدا

:الثانيةاملادة
أيامذلكفيبماأسابيعأربعةعنفيهاملتفوق مكافأةتتمالذيالتدريبيالبرنامجمدةتقلالأنيجب

.البرنامجخاللوالرسميةاألسبوعيةالعطل

:الثالثةاملادة
عد  البرنامجإكمالهعندللموظفاألساس يالراتبي 

 
البدالتضمنهيدخلوالاملكافأة،لتقديرأساسا

.للموظفتصرفالتي

:الرابعةاملادة
 كانتمتىاللغاتتعلمبرامجفيتفوق مكافأةاملوظفيستحقال

 
البرامجفيوكذلك،لالبتعاثمتطلبا

.الرئيسيةالتدريبببرامجلالنتظاماملمهدة

:الخامسةاملادة
مالممرةمنرأكثنفسهالتدريبيبالبرنامجالتحقأنلهسبقإذاتفوق مكافأةاملوظفيستحقال

.مدتهأومستواهأوموادهتختلف
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للتدريب في الخارج واالبتعاث للدراسةاإلطار التنظيمي 
في الخارج واإليفاد للدارسة في الداخل
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:لإلطارالنظامياملرجع
أنهلىعتنصالتياملدنيةالخدمةفيالبشريةللمواردالتنفيذيةالالئحةمن(171)املادة-

ملدةاتحديدالقراريتضمنأنويجباملختص،الوزيرمنالخارجفيالتدريبقراريصدر"
 للتدريبالالزمة

 
."التنظيميالعملإطارفياملعتمدةللضوابطوفقا

ال"أنهلىعتنصالتياملدنيةالخدمةفيالبشريةللمواردالتنفيذيةالالئحةمن(172)املادة-
 املختصالوزيرموافقةبعدإالالخارجفيالتدريبمدةتمديديجوز 

 
فياملعتمدةطللضوابووفقا

."التنظيميالعملإطار
أنهلىعتنصالتياملدنيةالخدمةفيالبشريةللمواردالتنفيذيةالالئحةمن(179)املادة-

:يأتياماململكةخارجللدراسةلالبتعاثيشترطالتنظيمي،العملإطاريحددهملاإضافة"
الحصول  وميةالحكالجهةمنبهااملعترفاملراكزأواملعاهدأوالجامعاتإحدىمنقبول على-أ
.املختصة

أن التطويرخططمعومتوافقلتخصصهحاجةاملوظفبهايعملالتيالحكوميةللجهةيكون -ب
.لديهاوالتدريب

أن  جيد)عنسنةآلخرللموظفالوظيفياألداءتقديريقلال-ج
 
.يعادلهماأو(جدا

أن علىالشرطهذايسري والالحكوميةالخدمةفياألقلعلىسنةأمض ىقداملوظفيكون -د
.األطباء
."ثاالبتعامدةتحديدالقراريتضمنأنويجباملختص،الوزيرمناالبتعاثقرارويصدر

:األولىاملادة

:التدريبقراريتضمنأنيجب
تحديد .بهاملشاركةورسومومدتهوبدايتهالتدريبيالبرنامجاسم-أ
تحديد لتاريخلسابقةااأليامالسبعةخاللتبدأبحيثلالنتقال،الالزمةوالالحقةالسابقةاأليام-ب

الأنعلىامج،البرنانتهاءلتاريخالالحقةاأليامالسبعةخاللوتنتهيالتدريبي،البرنامجبدء
تلكتقلالوأن،التدريبيللبرنامجاملحددةاملدةللبرنامجوالالحقةالسابقةاألياممجموعيتجاوز 
.أيامأربعةعناألحوالكلفياأليام

:الثانيةاملادة
.يعلممؤهلعلىللحصول يمتدوالفقطالتدريبلغرضالخارجفيالتدريبيكون أنيجب

:الثالثةاملادة
على مراعاةةوالطبيالصحيةالبرامجمنأيفيالخارجفيالتدريبحالفيالحكوميةالجهة-أ

.الصحيةللتخصصاتالسعوديةالهيئةلدىاملنهيالتصنيفمعايير
يلزم Log"الحاالتكتاببإحضاراملتدربالطبيب-ب Book"البرنامجمناالنتهاءعند.

اإلطار التنظيمي للتدريب في الخارج واالبتعاث للدراسة في الخارج واإليفاد للدارسة في الداخل

في الخارج واإليفاد للدارسة في الداخل

لداخلاالخارج واإليفاد للدارسة في للدراسة في اإلطار التنظيمي للتدريب في الخارج واالبتعاث 
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:الرابعةاملادة
حيثمنارجالخفياملتدرباملوظفمعاملةفتتمسنةعلىتزيدالالتدريبيالبرنامجمدةكانتإذا

التنفيذيةةالالئحفيالواردةالخارجفيالتدريبأحكاموفقواملخصصاتالشهريةواملكافأةالراتب
الراتبحيثمنمعاملتهفتتمسنةعلىتزيداملدةكانتحالوفياملدنية،الخدمةفيالبشريةللموارد

.الالئحةفيالواردةللدراسةاالبتعاثأحكاموفقواملخصصاتالشهريةواملكافأة

:الخامسةاملادة
:كاآلتيالخارجفيالتدريبمدةتمديدضوابطتكون 

الحصول  .الالزمةالتدريبتمديدمدةفيهمحددالتدريبجهةمنقبول على-أ
أن .التدريببقراراملحددةاملدةعنالتدريبتمديدمدةتزيدال-ب

قيام رٍض وجهعلىالتدريببمتطلباتاملتدرب-ج .التدريبجهةتظهرهماوفقم 

:السادسةاملادة
مدةمعاملةتمفتسنة،علىيزيدالاألصليةالبرنامجومدةالتدريبيالبرنامجتمديدمدةمجموعكانإذا

فيلواردةاالخارجفيالتدريبأحكاموفقواملخصصاتالشهريةواملكافأةالراتبحيثمنالتمديد
لبرنامجاتمديدمدةمجموعكانحالوفياملدنية،الخدمةفيالبشريةللمواردالتنفيذيةالالئحة
واملكافأةبالراتحيثمنالتمديدمدةمعاملةفتتمسنة،علىتزيداألصليةالبرنامجومدةالتدريبي
.الالئحةفيالواردةللدراسةاالبتعاثأحكاموفقواملخصصاتالشهرية

:السابعةاملادة
ماالداخليفللدراسةااليفادأوالخارجفيللدراسةاالبتعاثقرارإصدارقبلالحكوميةالجهةتراعي
:يأتي

أن ،(45)املرقبلعمراألعلىالحديكون -أ
 
.األطباءعداعاما

أن  املرقبيكون ال-ب
 
العامينخاللتأديبيةعقوبةبحقهصدرأواليد،مكفوفأوالتحقيقإلىمحاال

.القرارإلصدارالسابقين
أن أوإهمالةنتيجالحكوميةالجهةقبلمنإيفادهأوبعثتهأنهيتأنسبققداملرقبيكون ال-ج

.ةللدراسموفدأوكمبتعثبواجباتهإلخاللهأوالدراس يمستواهلضعفأومنهتقصير
أن عليهايمضملاإلنجليزيةاللغةاختبارشهادةعلىالخارجفيللدراسةلالبتعاثاملرقبيحصل-د

ازاجتيأوالتوفل،اختبارفييعادلهاماأو(اآليلتس)اختبارفي(5)عنتقلالبدرجةسنتين
أوفيه،ةالدراسأواملستوى تحديداختبارطريقعنسواءالعامةاإلدارةمعهدفيالرابعاملستوى 

 يكون أن
 
ذلكمنثنىويستالدراسة،بهاستتمالتياألخرى األجنبيةباللغةمرضيةبدرجةملما

.األطباء

اإلطار التنظيمي للتدريب في الخارج واالبتعاث للدراسة في الخارج واإليفاد للدارسة في الداخل

اإلطار التنظيمي للتدريب في الخارج واالبتعاث للدراسة في الخارج واإليفاد للدارسة في الداخل

:الثامنةاملادة
تكون  :تياآلوفقالخارجفيللدراسةللمبتعثاألجنبيةاللغةدراسةمدةتحديدضوابط-أ

تكون . أخرى شهرأستةملدةللمبتعثتمديدهاويمكن(أشهرستة)اإلنجليزيةاللغةدراسةمدة1
.الحكوميةالجهةتقدرهامبرراتوفقأقص ىكحد
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اإلطار التنظيمي للتدريب في الخارج واالبتعاث للدراسة في الخارج واإليفاد للدارسة في الداخل

اإلطار التنظيمي للتدريب في الخارج واالبتعاث للدراسة في الخارج واإليفاد للدارسة في الداخل

تكون . ستةملدةثللمبتعتمديدهاويمكنسنة(اإلنجليزيةاللغةغير)األخرى اللغاتدراسةمدة2
التمديدنفيمكاألطباءباستثناءالحكوميةالجهةتقدرهامبرراتوفقأقص ىكحدأخرى أشهر
.أقص ىكحدأخرى سنةلهم
ال السابقمؤهلهعلىحصلقدكانمتىاللغةلدراسةمدةالخارجفيللدراسةاملبتعثيمنح-ب

 كانأواللغة،تلكبنفس
 
أجلهمنابتعثالذيالتخصصدراسةمنتمكنهبدرجةلهامتقنا

.مباشرة
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لبرنامج تأهيل المتميزيناإلطار التنظيمي 
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اإلطار التنظيمي لبرنامج تأهيل المتميزين

اإلطار التنظيمي لبرنامج تأهيل المتميزين

:لإلطارالنظامياملرجع
يجوز "نهأعلىتنصالتياملدنيةالخدمةفيالبشريةللمواردالتنفيذيةالالئحةمن(201)املادة-

ماأوالعامةةالثانويمنالتخرج،حديثيمناملتميزينالسعوديينالطالباختيارالحكوميةللجهة
داخل،لتأهيلهمالجامعية،الدرجةمنأويعادله،ماأوالعامةالثانويةبعدالدبلوممنأويعادلها،
وذلكلديها،بوالتدريالتطويرخططوفقالجهةتستهدفهاالتيالتخصصاتفيخارجها،أواململكة

 إلعدادهم
 
 علميا

 
يسمىرنامجبخاللمنذلكويكون للجهة،االستراتيجيةاألهدافلتحقيقوعمليا

."املتميزينتأهيلبرنامج
إدارةتتولى"نأعلىتنصالتياملدنيةالخدمةفيالبشريةللمواردالتنفيذيةالالئحةمن(202)املادة-

البرنامجباملشموليناختيارعمليةوإدارةاإلعالنمسؤوليةالحكوميةالجهةفيالبشريةاملوارد
التيللبرنامجرقحيناملفيتوفرهاالالزمواالشتراطاتواملقاييسالجدارةمبدأوفقوتوثيقهاوتنسيقها
."التنظيميالعملإطاريحددها

نظم"نأعلىتنصالتياملدنيةالخدمةفيالبشريةللمواردالتنفيذيةالالئحةمن(204)املادة-
 
ت

وزارةدهتع(تأهيلعقد)نموذجوفقالبرنامجفيقبولهميتمومنالحكوميةالجهةبينالعالقة
."املدنيةالخدمة

:األولىاملادة

:يأتيمابالبرنامجلاللتحاقللتقدميشترط
توفر ةالخدمفيالبشريةللمواردالتنفيذيةالالئحةمن(28)املادةفيعليهااملنصوصالشروط-أ

.املدنية
أن .لإلعالناملحددالتاريخحتىسنوات،(4)منأكثرتخرجهعلىمض ىقديكون ال-ب
أن  جيد)عنتقلالبدرجةاملطلوباملؤهلعلىحصلقديكون -ج

 
.يعادلهماأو(جدا

إذا .املختصةالجهةمنمعادلتهفيتماململكةخارجمناملؤهلكان-د

:الثانيةاملادة

:يأتيماتتضمنللبرنامجشاملةخطةاملدنيةالخدمةلوزارةالحكوميةالجهةتقدم
تحديد كوكذلالبرنامج،خاللمنمهماتهاألداءالتكليفأوشغلهااملستهدفالوظائف-أ

علىالوظائفتلكتحديدفيالحكوميةالجهةتركزأنعلىالوظائف،لتلكاملناسبةالتخصصات
.تحتاجهاالتيواالعمالالوظيفيةاملجاالتأكثر

تحديد .ومراحلهالتأهيلوفتراتوالعمليةالنظريةالبرنامجعناصر-ب
تحديد .بالبرنامجلاللتحاقاملتقدمينبينواالختياراملفاضلةومعاييرمقاييس-ج
تحديد .بالبرنامجامللتحقتقييمعناصر-د

:الثالثةاملادة
اعتمادها،و الحكوميةالجهةمناملقدمةللبرنامجالشاملةالخطةبمراجعةاملدنيةالخدمةوزارةتقوم
.اعتمادهيتمبماالحكوميةالجهةوتلتزم
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اإلطار التنظيمي لبرنامج تأهيل المتميزين

اإلطار التنظيمي لبرنامج تأهيل المتميزين

: املادة الرابعة
وسيلة اعالن أخرى تقوم الجهة الحكومية باإلعالن عن البرنامج في املوقع االلكترو ي لها باإلضافة الى أي

.كترو يتراها مناسبة، وتزويد وزارة الخدمة املدنية بنسخة من اإلعالن لنشره على موقع الوزارة االل

:الخامسةاملادة
وإعالن،املعتمدةرواملعايياملقاييسوفقبالبرنامجلاللتحاقاملرقحينباختيارالحكوميةالجهةتقوم

.اختيارهمتممنأسماء

:السادسةاملادة
دوريةبصفةيمهموتقيعليهمواالشرافبهامللتحقينومتابعةالبرنامجبتنفيذالحكوميةالجهةتقوم
 
 
 كاالبرنامجمدةخاللمرتينعنالتقييميقلالأنعلىومراحلهالتأهيللفتراتوفقا

 
.مال

:السابعةاملادة

:يأتيمابالبرنامجامللتحقيستحق
مكافأة أولشغلهاأهيلهتسيتمالتيالوظيفةمرتبةمناألولىللدرجةاألساس يالراتبتعادلشهرية-أ
.مهماتهابأداءتكليفه
إجازة خطةمعيتوافقوبماالحكوميةالجهةتراهماحسبتمنحالسنة،فييوما(30)عنتزيدال-ب

.البرنامج
إذا املكافأةلبكاموضعإجازة-اعاله(ب)الفقرةفيالواردةلإلجازةإضافة-فتستحقامرأةكانت-ج

 (سبعين)مدتها
 
املرجبالتاريخلقبيوماوعشرينبثمانيةأقص ىبحدتبدأتشاء؛كيفتوزعهايوما

.صحيةجهةمنمصدقةطبيةشهادةبموجبللوضعاملرجبالتاريخويحددللوضع،

:الثامنةاملادة
الخدمةنظامفيررةاملقاملاليةواملزاياالحقوق الخارجفيتدريبهحالفيبالبرنامجامللتحقعلىتسري 
.التنفيذيةولوائحهاملدنية

:التاسعةاملادة

:يأتيبمابالبرنامجامللتحقيلتزم
التوقيع .وشروطهبأحكامهوااللتزامالتأهيلعقدعلى-أ
التوقيع .بأحكامهاوااللتزامالعامةالوظيفةوأخالقياتالسلوكقواعدمدونةعلى-ب

أن هإنهائعدمأوذلك،عنامتناعهوعندالبرنامج،مدةتعادلمدةالحكوميةالجهةلدىيعمل-ج
يلزمللبرنامج

 
املختصرللوزيويجوز التأهيل،مدةخاللمكافآتمنلهصرفماجميعبدفعف

.ذلكمنإعفائه

37
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اإلطار التنظيمي لبرنامج تأهيل المتميزين

:العاشرةاملادة

:يةاآلتالحاالتمنأيفيالعقدوفسخالبرنامجمنامللتحقاستبعاداملختصللوزيريجوز 
الغياب  (20)أومتتاليةأيام(10)ملدة-أ

 
تقبلهمشروععذردون البرنامجمدةخاللمتفرقةيوما

.الحكوميةالجهة
.متتاليتينملرتينأقلأو(5)من(2)تقييمدرجةعلىحصوله-ب

مخالفته .العامةالوظيفةوأخالقياتالسلوكقواعدمدونةألحكام-ج
األقلعلىبوعأسقبلإبالغهفيتمأعالهالواردةالحاالتمنأليالبرنامجمنامللتحقاستبعادحالوفي
ملختصاللوزيرويجوز التأهيل،مدةخاللمكافآتمنلهصرفماجميعبدفعويلزماستبعاده،من

.ذلكمنإعفائه

:عشرةالحاديةاملادة
أوالتأهيلباملستهدفةالوظيفةشغلمنبنجاحالبرنامجيجتازمنبتمكينالحكوميةالجهةتقوم

مامهماتها،بأداءفيكلأوسيشغلهاالتيالوظيفةمرتبةمنالثالثةالدرجةويمنحمهماتها،بأداءتكليفه
.ذلكدون يحول نظاميما عهنالكيكون لم
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وبدل فرق ساعات العمل للموفدين
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:لإلطارالنظامياملرجع
يصرف"أنهعلىتنصالتياملدنيةالخدمةفيالبشريةللمواردالتنفيذيةالالئحةمن(254)املادة

والصيادلةباءلألطالتفرغوبدلالشهري،االنتقالوبدلراتبهالداخلفيللدراسةاملوفدللموظف
وفق-نالصحييواملساعدينوالفنييناألطباءغيرمن-لألخصائيينالعملساعاتفرق وبدل

".التنظيميالعملإطاريحددهاالتيوالضوابطالشروط

:األولىاملادة
األطباءرغيمن-لألخصائيينالعملساعاتفرق وبدلوالصيادلة،لألطباءالتفرغبدليصرف

:اآلتيةبطوالضواالشروطوفقالداخلفيللدراسةاملوفدين-الصحيينواملساعدينوالفنيين
أن  يتضمنوأنمعتمدة،مهنيةأوتعليميةجهةمنالقبول يكون -أ

 
 إكلينيك)برنامجا

 
 (يا

 
أوسريريا

 
 
:اآلتيوفقالبرنامجمن%50عن سبتهتقلالمعمليا
أن. .والتنويمالسريريةاملعاملأوالعياداتفيالعملخاللمنيكون 1
أن. .منهيتجزأالجزءالبرنامجتنفيذخاللالتدريبفترةتكون 2
.عيادية/معمليةمتطلباتأيأواملناوباتلجداول الخضوع3.
أن. .الصحيةاملهنةمجالبنفسمتخصصينإشرافتحتالتدريبيكون 4

أن  لهاملوفدالتخصصيكون -ب
 
.السابقلتخصصهامتدادا

 البرنامجيكون أن-ج
 
الصحيةالةبالحوطيدةعالقةذاتأومباشرةبصورةاملريضبرعايةمرتبطا

.للمريض
أن  املعمليأوالسريري التدريبفيهايتمالتياملستشفىتكون -د

 
 جامعيا

 
التعليموزارةمنمعتمدا

 أو
 
 ارهباعتبالصحيةللتخصصاتالسعوديةالهيئةقبلمناعتمادشهادةعلىحاصال

 
مركزا

 
 
.الهيئةفيبهااملعمول الضوابطوفقتدريبيا

:الثانيةاملادة
:اآلتيةالبرامجالداخلفيااليفاديشمل

البرامج الطبيةعلومال–الصيدلة–األسنان–البشري الطب):اآلتيةاملجاالتفيالحكومية-أ
كانإذاتماعاالجوعلماالجتماعيةوالخدمةاإلكلينيكيالنفسعلم–التمريض–التطبيقية

ثبتإذاكليةأيأوصحيةكليةفييقدم
 
مسجلينسوالتدريبالتدريبيقوممنأغلبيةأنأ

 
 
.(الصحيةللتخصصاتالسعوديةالهيئةفيمهنيا
برامج منعتمدةاملاملعمليأوالسريري التدريبعلىتحتوي التيالحكوميةغيراملؤسسات-ب
.الصحيةللتخصصاتالسعوديةوالهيئةالتعليموزارة
برامج .الصحيةللتخصصاتالسعوديةالهيئة-ج

البرامج السعوديةئةالهيمناملعتمدةوالصحيةاألكاديميةاملؤسساتفيتقدمالتياملهنية-د
.الصحيةللتخصصات

فرق ساعات العمل للموفدينوبدل إطار العمل التنظيمي لصرف بدل التفرغ 

نفرق ساعات العمل للموفديوبدل إطار العمل التنظيمي لصرف بدل التفرغ 
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أداء مهمات وظيفة بدوام كامل نموذج عقد 
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:منكلبينالعقدإبرامتمم20//املوافقهـ14//................يومفيإنه
...............هاتف...........البريديالرمز...........بص...............املختاروعنوانها(الجهةاسم)-1

،....................بصفته............................العقدهذاعلىالتوقيعفيويمثلها،..................فاكس
."األول الطرف"بعبارةبعدفيماإليهاويشار

،...............منصادرة..............رقمالوطنيةالهويةبموجبالجنسيةسعودي،(املتعاقداسم)-2
..................فاكس...................هاتف.........البريديالرمز........بص..............املختاروعنوانه

."ثا يالالطرف"بـعبارةالعقدهذافيإليهويشار،...........................@..................الكترو يبريد
."الطرفين"بعبارةمجتمعينللطرفينويشار
 املعتبرةأهليتهمابكاملوهماالطرفانووافق

 
 شرعا

 
قبالفقدكوبذلالعقدهذاإبرامعلىونظاما

:اآلتيعلىواتفقا

:تمهيد
 
 
املدنيةالخدمةزيرو بقرارالصادرةاملدنيةالخدمةفيالبشريةللمواردالتنفيذيةالالئحةإلىاستنادا

الطرفأنوحيثالالئحة،تضمنتهاالتيالالزمةاالشتراطاتولتوافرهـ،1440//وتاريخ.......رقم
فياملحددةيفةالوظمهماتلشغلاملطلوبةوالكفاءةوالعمليةالعلميةاملؤهالتلديهتتوفرالثا ي
معهالتعاقدخاللمنالثا يالطرفخدماتمناالستفادةاألول الطرفيرغبوحيثالعقد،هذا

حكاماأل نطاقحسبذلكعلىالثا يالطرفوافقفقدالوظيفة،هذهمهماتألداءلديهللعمل
.العقدهذافياملوضحةوالشروط

:األولىاملادة
.العقدهذامنيتجزأالجزء  أعالهالتمهيديعد

:الثانيةاملادة
ةوظيفمهماتألداءوإشرافهإدارتهوتحتاألول الطرفلدىبالعملالثا يالطرفيلتزم

............ومقرها(.........)ودرجتها..................(املرتبة/املستوى /الفئة).......رقمها........................

:الثالثةاملادة
 األول للطرفيجوز 

 
للعملائمةدأومؤقتةبصفةالثا يالطرفنقلالعملوحاجةملتطلباتوفقا

بماتبتهامر أومهماتهايشغلالتيالوظيفةمسمىتغييرأوخارجها،أواململكةداخلمكانأيفي
.الثا يالطرفوخبراتمؤهالتمعيتناسب

:الرابعةاملادة
 العقدهذايكون 

 
إشعاريمتقدبعدالعقدإنهاءطلبالطرفينمنأليويحقاملدة،محددغيرعقدا

 (90)عنتقلالمدةقبلاآلخرللطرفخطي
 
.اإلنهاءتاريخمنيوما
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:الخامسةاملادة
 العقدهذايسري 

 
أالعلىألول االطرفلدىوظيفتهمهماتالثا يالطرفمباشرةتاريخمناعتبارا

 عشرخمسةاملباشرةتتجاوز 
 
دوإالالعقدتوقيعتاريخمنيوما .يكنلمكأنالعقدع 

:السادسةاملادة
 (90)مدتهاتجربةلفترةالثا يالطرفيخضع

 
ول،األ الطرفلدىللعملمباشرتهتاريخمنتبدأيوما

،(180)علىمجموعهافيتزيدالأنعلىالتجربةفترةتمديدالطرفينباتفاقويجوز 
 
تدخلواليوما

خاللعقدالهذاإنهاءاألول للطرفويحقاملرضية،واإلجازةاألعيادعطلةالتجربةفترةحسابفي
.الثا يللطرفتعويضأومسبقخطيإشعاردون كانسببأليالتجربةفترة

:السابعةاملادة
،(..........)الثا يللطرفاألساس ياألجريكون 

 
معهعاقداملتالوظيفةراتباألجرهذاويمثلرياال

 وفقالسنويةالعالوةوتكون به،املشمولةالسلمفياملحددةبدرجتهامهماتهالشغل
 
فيمحددهوملاا

 السلم،ذلك
 
.العالقةذاتوالقراراتالتنفيذيةولوائحهاملدنيةالخدمةنظامفيمقرر هوملاووفقا

:الثامنةاملادة
املاليةاملزاياو والتعويضاتواملكافآتاألخرى والبدالتشهري،انتقالبدلالثا يالطرفيستحق
 بها،املشمولةالالئحةفيمهماتهايشغلالتيللوظيفةاملحددة

 
الخدمةنظاميفمقرر هوملاووفقا

.التنفيذيةولوائحهاملدنية

:التاسعةاملادة
 امهماتهيشغلالتيللوظيفةاملحددةالعملوساعاتأيامبالعملالثا يالطرفيلتزم

 
لنظاموفقا

 التنفيذية،ولوائحهاملدنيةالخدمة
 
وفقوانصرافهللعملحضورهويثبتالعمل،ملتطلباتووفقا

.األول الطرفيحددهاالتيالترتيبات

:العاشرةاملادة
وامالدوقتخارجبالعملالثا يالطرفتكليف-العملحاجةتطلبتإذا-األول للطرفيحق

صرفانتدابه،أوالرسمية،والعطلواألعياداألسبوعيةالعطلأيامأوالرسمي املاليقابلامللهوي 
.التنفيذيةولوائحهاملدنيةالخدمةنظامفياملحدد

:عشرةالحاديةاملادة
:باآلتياألول الطرفيلتزم
أن. السالمةباتومتطلاملناسبةالعملبيئةمنيتوفرماوييهئالعمل،منالثا يالطرفيمكن1

.املهنية
أن. منهجزءأوأجرهاحتجازوعدمتأخير،دون املاليةواملزاياوالحقوق أجرهالثا يالطرفيمنح2

.قضائيأونظاميسنددون 
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أن. املقررةالحصةيسددوأناالجتماعية،للتأميناتالعامةاملؤسسةلدىالثا يالطرفيسجل3
أميناتالتنظامحسبالثا يالطرفعلىاملقررةالحصةويسددويستقطعالعملصاحبعلى

.االجتماعية
أن. عامل4 .هلديبهااملعمول اآلليةحسبالطبيةبالرعايةيتعلقفيماالثا يالطرفي 
.طلبهاعندخبرةشهادةوإعطاءهاملحددة،البياناتقواعدفيالثا يالطرفيسجلأن5.

:عشرةالثانيةاملادة
:باآلتيالثا يالطرفيلتزم
أن. هذاجببمو منهاملطلوبالعملينجزوأناألول،الطرفوتعليماتوتوجيهاتبأوامريتقيد1

اءألدالعملوقتوتخصيصاألول،الطرفوإدارةإشرافتحتعاليةومهنيةبإتقانالعقد
.الوظيفةومهماتواجبات

أن. .التنفيذيةولوائحهاملدنيةالخدمةنظامبأحكاميتقيد2

يخلماكلنعوالترفعالعامة،الوظيفةوأخالقياتالوظيفيالسلوكمدونةفيوردبمايتقيدأن3.
.لهعمفترةأثناءعليهاَيطلعالتياألسرارعلىواملحافظةوالكرامة،واألمانةبالشرف

أن. تصرفهحتتواملوضوعةاألول للطرفاململوكةواملوادواألدواتباآلالتالالزمةالعنايةيبذل4
.املستهلكةغيراملوادالعقدانتهاءعنداألول الطرفإلىيعيدوأنعهدته،وفي

:عشرةالثالثةاملادة
 مدتهاتحددسنويةعاديةإجازةالثا يالطرفيستحق

 
ولوائحهنيةاملدالخدمةنظامفيوردملاوفقا

 وغيرهايةوالدراسواالستثنائيةاملرضيةكاإلجازةاألخرى اإلجازاتعلىكذلكويحصلالتنفيذية،
 
وفقا

.التنفيذيةولوائحهاملدنيةالخدمةنظامفيمقرر هوملا

:عشرةالرابعةاملادة
 الوفاةعدةوإجازةوضعإجازةاألنثىالثا يالطرفتستحق

 
املدنيةالخدمةنظامفيوردملاوفقا

فيواحدةاعةسعنمجموعهافيتزيدالإرضاعبفترةلهاالسماحإلىباإلضافةالتنفيذية،ولوائحه
.الواحداليوم

:عشرةالخامسةاملادة
 واالبتعاثواإليفادالتدريبفرصالثا يللطرفاألول الطرفيوفر

 
 العمل،ملتطلباتوفقا

 
ووفقا

 ابتعاثهأوإيفادهأوتدريبهعندالثا يالطرفمعاملةوتتماألول،الطرفلخطط
 
نظامفيوردملاوفقا

.التنفيذيةولوائحهاملدنيةالخدمة

:عشرةالسادسةاملادة
منأيتحققتإذاالثا يللطرفتعويضأوإشعارأومكافأةدون العقدفسخاألول للطرفيجوز 

.العملنظاممن(الثمانين)املادةفيالواردةالحاالت
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:عشرةالثامنةاملادة
العملونظامالتنفيذيةولوائحهاملدنيةالخدمةنظاموعلىالعقدعلىاطلعبأنهالثا يالطرفيقر

 فهمجميعاوفهمهاالعالقةذاتوالقراراتواللوائحواألنظمةاالجتماعيةالتأميناتونظام
 
 ا

 
نافيا

.موادهجميعفيجاءبماوقبلكاملبشكلالعقدعلىووافقللجهالة،

:عشرةالسابعةاملادة
ية،نوبحسنودياحلهعلىالعملفيجبالعقدهذابنودمنبندأيحول خالفأونزاعوجودحالفي

الختصاصاصاحبةهيالعماليةالقضايابنظراملختصةالجهةتكون وديلحلالتوصلعدمحالوفي
.التطبيقالواجبالنظامهوالسعوديالنظامويكون النزاع،فيالنظرفي

:عشرةالتاسعةاملادة
في. وائحهولاملدنيةالخدمةنظامالثا يالطرفعلىيطبقالعقدهذافينصبهيردلمما1

.العملظامنعليهفيسري العقدوإنهاءالتأديبيةالجزاءاتبإيقاعيتعلقماعداماالتنفيذية،
إذا. يبقىيرهاغأوالتجزئةأوالدمجأواالسمبتغييراألول للطرفالنظاميالشكلعلىتغيرطرأ2

 العقدهذا
 
 نافذا

 
.ذلكمناسبةاألول الطرفرأىمتىومستمرا

قعيو كتابياتفاقبموجبإالالعقدهذاأحكامأوبنودمنأيعلىتعديلأيإجراءيجوز ال3.
 ويدرجالطرفانعليه

 
.للعقدملحقا

:العشروناملادة
املوضبالعنوانعلىأوااللكترو يالبريدطريقعنكتابةالعقدبهذااملتعلقةاالشعاراتتبادليكون 
وتعداملسجل،يدبالبر أواستالمإثباتمقابلباليدبتسليمهاأوالعقدهذامقدمةفيالطرفينمنلكل

.آلثارهامنتجةبذلك

:والعشرونالحاديةاملادة
التوقيــع حــرر هــذا العقــد باللغــة العربيــة مــن  ســختين أصــليتين واســتلم كــل طــرف  ســخة واحــدة بعــد

. عليها للعمل بموجبها

األول الطرف
:السم

:التوقيع

الثانيالطرف
:السم

:التوقيع

:مباشرة الطرف الثا ي مهام الوظيفة

.م20/  /  هـ املوافق   14/    / التاريخ    ............. اليوم 

:التوقيع
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:منكلبينالعقدإبرامتمم20//املوافقهـ14//بتاريخ................يومفيإنه
...............هاتف...........البريديالرمز...........بص...............املختاروعنوانها(الجهةاسم)-1

،....................بصفته.................................العقدهذاعلىالتوقيعفي،ويمثلها..................فاكس
."األول الطرف"بعبارةالعقدهذافيإليهاويشار

،.............منصادرة..................رقمالوطنيةالهويةبموجبالجنسيةسعودي(املتعاقداسم)-2
..................فاكس...................هاتف.........البريديالرمز........بص..............املختاروعنوانه

."الثا يالطرف"بـعبارةالعقدهذافيإليهويشار،.................@..................الكترو يبريد
."الطرفين"بعبارةمجتمعينللطرفينويشار

 املعتبرةأهليتهمابكاملوهماالطرفانووافق
 
 شرعا

 
واتفقاقبالفقدوبذلكالعقدهذاإبرامعلىونظاما

:اآلتيعلى

:تمهيد
 
 
املدنيةالخدمةيروز بقرارالصادرةاملدنيةالخدمةفيالبشريةللمواردالتنفيذيةالالئحةإلىاستنادا

طرفالأنوحيثالالئحة،تضمنتهاالتيالالزمةاالشتراطاتولتوافرهـ،1440//وتاريخ.......رقم
هذافياملحددةفةالوظيمهماتلشغلاملطلوبةوالكفاءةوالعمليةالعلميةاملؤهالتلديهتتوفرالثا ي
التعاقدخاللمنالثا يالطرفخدماتمناالستفادةاألول الطرفيرغبوحيثجزئي،بشكلالعقد
حسبكذلعلىالثا يالطرفوافقفقدجزئي،بشكلالوظيفةهذهمهماتألداءلديهللعملمعه

.العقدهذافياملوضحةوالشروطاألحكامنطاق

:األولىاملادة
.العقدهذامنيتجزأالجزء  أعالهالتمهيديعد

:الثانيةاملادة
هماتمألداءوإشرافهإدارتهوتحتاألول الطرفلدىجزئيبشكلبالعملالثا يالطرفيلتزم

............ومقرها(......)ودرجتها............(املرتبة/املستوى /الفئة).......رقمها........................وظيفة

:الثالثةاملادة
 األول للطرفيجوز 

 
أيفيللعملمةدائأومؤقتةبصفةالثا يالطرفنقلالعملوحاجةملتطلباتوفقا

معيتناسبمابمرتبتهاأومهماتهايشغلالتيالوظيفةمسمىتغييرأوخارجها،أواململكةداخلمكان
.الثا يالطرفوخبراتمؤهالت

:الرابعةاملادة
 العقدهذايكون 

 
إشعارمتقديبعدالعقدإنهاءطلبالطرفينمنأليويحقاملدة،محددغيرعقدا

 (90)عنتقلالمدةقبلاآلخرللطرفخطي
 
.اإلنهاءتاريخمنيوما

48



أداء مهمات وظيفة بدوام جزئينموذج عقد 

أداء مهمات وظيفة بدوام جزئينموذج عقد 

:الخامسةاملادة
 العقدهذايسري 

 
أالعلىألول االطرفلدىوظيفتهمهماتالثا يالطرفمباشرةتاريخمناعتبارا

 عشرخمسةاملباشرةتتجاوز 
 
دوإالالعقدتوقيعتاريخمنيوما .يكنلمكأنالعقدع 

:السادسةاملادة
 (90)مدتهاتجربةلفترةالثا يالطرفيخضع

 
ول،األ الطرفلدىللعملمباشرتهتاريخمنتبدأيوما

،(180)علىمجموعهافيتزيدالأنعلىالتجربةفترةتمديدالطرفينباتفاقويجوز 
 
فيتدخلواليوما

فترةخاللالعقدهذاإنهاءاألول للطرفويحقاملرضية،واإلجازةاألعيادعطلةالتجربةفترةحساب
.الثا يللطرفتعويضأومسبقخطيإشعاردون كانسببأليالتجربة

:السابعةاملادة
،(........)الثا يللطرفاألساس ياألجريكون 

 
بينالتناسبو النسبةأساسعلىاحتسابهتموقدرياال

وتكون ،(هباملشمولةالسلمفيللوظيفةاملقرر الراتب)و(العقدفياملحددةالعملأيامأوساعات)
 السنويةالعالوة

 
 ذلكويكون والتناسب،النسبةوبنفسالسلمذلكفيمحددهوملاوفقا

 
هوملاوفقا

.العالقةذاتوالقراراتالتنفيذيةولوائحهاملدنيةالخدمةنظامفيمقرر 

:الثامنةاملادة
املاليةملزاياواوالتعويضاتواملكافآتاألخرى والبدالتشهري،انتقالبدلالثا يالطرفيستحق
 بها،املشمولةالالئحةفيمهماتهايشغلالتيللوظيفةاملحددة

 
الخدمةنظاميفمقرر هوملاووفقا

أيامأواعاتس)بينوتناسب سبةأساسعلىاالستحقاقذلكويكون التنفيذية،ولوائحهاملدنية
.(ةاملاليواملزاياوالتعويضاتواملكافآتالبدالتتلكمقدار)و(العقدفياملحددةالعمل

:التاسعةاملادة
،(عليهاتفاقااليتمالتيواأليامالساعاتعددتدون )األول الطرفلدىبالعملالثا يالطرفيلتزم

.األول الطرفيحددهاالتيالترتيباتوفقوانصرافهللعملحضورهويثبت
 وفعليهاالتعاقديتمالتياألياموعددالساعاتعدداملتعاقدةالحكوميةالجهةتدون )

 
قا

العملاتساعمجموعنصفعلىالشهر خاللاملتعاقدمايؤديهيزيدل بحيثالعململتطلبات
 الشهر خاللللوظيفةاملحددةالرسمية

 
سواء  يذية،التنفولوائحهاملدنيةالخدمةلنظاموفقا

 يؤدىالعملكان
 
(األسبوعأيامبعضأو يوميا

:العاشرةاملادة
ام الرسمي تكليف الطرف الثا ي بالعمل خارج وقت الدو -إذا تطلبت حاجة العمل -يحق للطرف األول 

صرف له املقابل امل الي املحدد في أو أيام العطل األسبوعية واألعياد والعطل الرسمية، أو انتدابه، وي 
.نظام الخدمة املدنية ولوائحه التنفيذية
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أداء مهمات وظيفة بدوام جزئينموذج عقد 

:عشرةالحاديةاملادة
:باآلتياألول الطرفيلتزم
أن. السالمةباتومتطلاملناسبةالعملبيئةمنيتوفرماوييهئالعمل،منالثا يالطرفيمكن1

.املهنية
أن. منهزءجأوأجرهاحتجازوعدمتأخير،دون املاليةواملزاياوالحقوق أجرهالثا يالطرفيمنح2

.قضائيأونظاميسنددون 
أن. املقررةةالحصيسددوأناالجتماعية،للتأميناتالعامةاملؤسسةلدىالثا يالطرفيسجل3

تأميناتالنظامحسبالثا يالطرفعلىاملقررةالحصةويسددويستقطعالعملصاحبعلى
.االجتماعية

أن. عامل4 .يهلدبهااملعمول اآلليةحسبالطبيةبالرعايةيتعلقفيماالثا يالطرفي 

.اطلبهعندخبرةشهادةوإعطاءهاملحددة،البياناتقواعدفيالثا يالطرفيسجلأن5.

:عشرةالثانيةاملادة
:باآلتيالثا يالطرفيلتزم
أن. هذاوجببممنهاملطلوبالعملينجزوأناألول،الطرفوتعليماتوتوجيهاتبأوامريتقيد1

اءألدالعملوقتوتخصيصاألول،الطرفوإدارةإشرافتحتعاليةومهنيةبإتقانالعقد
.الوظيفةومهماتواجبات

أن. .التنفيذيةولوائحهاملدنيةالخدمةنظامبأحكاميتقيد2

ماكلعنوالترفعالعامة،الوظيفةوأخالقياتالوظيفيالسلوكمدونةفيوردبمايتقيدأن3.
.عملهرةفتأثناءعليهاَيطلعالتياألسرارعلىواملحافظةوالكرامة،واألمانةبالشرفيخل

أن. تصرفهحتتواملوضوعةاألول للطرفاململوكةواملوادواألدواتباآلالتالالزمةالعنايةيبذل4
.املستهلكةغيراملوادالعقدانتهاءعنداألول الطرفإلىيعيدوأنعهدته،وفي

:عشرةالثالثةاملادة
 مدتهاتحددسنويةإجازةالثا يالطرفيستحق

 
لوائحهو املدنيةالخدمةنظامفيوردملاوفقا

وغيرهاسيةوالدراواالستثنائيةاملرضيةكاإلجازةاألخرى اإلجازاتعلىكذلكويحصلالتنفيذية،
 
 
.التنفيذيةولوائحهاملدنيةالخدمةنظامفيمقرر هوملاوفقا

:عشرةالرابعةاملادة
 الوفاةعدةوإجازةوضعإجازةاألنثىالثا يالطرفتستحق

 
املدنيةةالخدمنظامفيوردملاوفقا

فيواحدةاعةسعنمجموعهافيتزيدالإرضاعبفترةلهاالسماحإلىباإلضافةالتنفيذية،ولوائحه
.الواحداليوم

:عشرةالخامسةاملادة
 واالبتعاثواإليفادالتدريبفرصالثا يللطرفاألول الطرفيوفر

 
 العمل،تملتطلباوفقا

 
ووفقا

 وفقابتعاثهأوإيفادهأوتدريبهعندالثا يالطرفمعاملةوتتماألول،الطرفلخطط
 
فيوردملاا

.التنفيذيةولوائحهاملدنيةالخدمةنظام
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أداء مهمات وظيفة بدوام جزئينموذج عقد 

:عشرةالسابعةاملادة
نوبحسودياحلهعلىالعملفيجبالعقدهذابنودمنبندأيحول خالفأونزاعوجودحالفي

احبةصهيالعماليةالقضايابنظراملختصةالجهةتكون وديلحلالتوصلعدمحالوفينية،
.التطبيقالواجبالنظامهوالسعوديالنظامويكون النزاع،فيالنظرفياالختصاص

:عشرةالسادسةاملادة
منيأتحققتإذاالثا يللطرفتعويضأوإشعارأومكافأةدون العقدفسخاألول للطرفيجوز 

.العملنظاممن(الثمانين)املادةفيالواردةالحاالت

:عشرةالثامنةاملادة
العملونظامةالتنفيذيولوائحهاملدنيةالخدمةنظاموعلىالعقدعلىاطلعبأنهالثا يالطرفيقر

 فهجميعاوفهمهاالعالقةذاتوالقراراتواللوائحواألنظمةاالجتماعيةالتأميناتونظام
 
 ما

 
نافيا

.موادهجميعفيجاءبماوقبلكاملبشكلالعقدعلىووافقللجهالة،

:عشرةالتاسعةاملادة
في. ائحهولو املدنيةالخدمةنظامالثا يالطرفعلىيطبقالعقدهذافينصبهيردلمما1

.العملظامنعليهفيسري العقدوإنهاءالتأديبيةالجزاءاتبإيقاعيتعلقماعداماالتنفيذية،
إذا. يبقىيرهاغأوالتجزئةأوالدمجأواالسمبتغييراألول للطرفالنظاميالشكلعلىتغيرطرأ2

 العقدهذا
 
 نافذا

 
.ذلكمناسبةاألول الطرفرأىمتىومستمرا

عليهعيوقكتابياتفاقبموجبإالالعقدهذاأحكامأوبنودمنأيعلىتعديلأيإجراءيجوز ال3.
 ويدرجالطرفان

 
.للعقدملحقا

:العشروناملادة
املوضبالعنوانعلىأوااللكترو يالبريدطريقعنكتابةالعقدبهذااملتعلقةاالشعاراتتبادليكون 
املسجل،ريدبالبأواستالمإثباتمقابلباليدبتسليمهاأوالعقدهذامقدمةفيالطرفينمنلكل
.آلثارهامنتجةبذلكوتعد

:والعشرونالحاديةاملادة
التوقيعبعدواحدة سخةطرفكلواستلمأصليتين سختينمنالعربيةباللغةالعقدهذاحرر 
.بموجبهاللعملعليها

:مباشرة الطرف الثا ي مهام الوظيفة
.م20/  /  هـ املوافق   14/    / التاريخ    ............. اليوم 

:التوقيع

األول الطرف
:السم

:التوقيع

الثانيالطرف
:السم

:التوقيع
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(التعاقد المؤقت)أداء مهمات وظيفة لمدة محددة نموذج عقد 

(التعاقد المؤقت)أداء مهمات وظيفة لمدة محددة نموذج عقد 

:منكلبينالعقدإبرامتمم20//املوافقهـ14//................يومفيإنه
سفاك...............هاتف...........البريديالرمز...........بص...............املختاروعنوانها(الجهةاسم)-1

إليهاارويش،....................بصفته............................العقدهذاعلىالتوقيعفيويمثلها،..................
."األول الطرف"بعبارةبعدفيما

،...............منصادرة..............رقمالوطنيةالهويةبموجبالجنسيةسعودي،(املتعاقداسم)-2
..................فاكس...................هاتف.........البريديالرمز........بص..............املختاروعنوانه

."الثا يالطرف"بـعبارةبعدفيماإليهويشار،...........................@..................الكترو يبريد
."الطرفين"بعبارةمجتمعينللطرفينويشار
 املعتبرةأهليتهمابكاملوهماالطرفانووافق

 
 شرعا

 
قبالفقدكوبذلالعقدهذاإبرامعلىونظاما

:اآلتيعلىواتفقا

:تمهيد
 
 
املدنيةالخدمةزيرو بقرارالصادرةاملدنيةالخدمةفيالبشريةللمواردالتنفيذيةالالئحةإلىاستنادا

الطرفأنوحيثالالئحة،تضمنتهاالتيالالزمةاالشتراطاتولتوافرهـ،1440//وتاريخ.......رقم
فياملحددةيفةالوظمهماتلشغلاملطلوبةوالكفاءةوالعمليةالعلميةاملؤهالتلديهتتوفرالثا ي
معهالتعاقدخاللمنالثا يالطرفخدماتمناالستفادةاألول الطرفيرغبوحيثالعقد،هذا

حكاماأل نطاقحسبذلكعلىالثا يالطرفوافقفقدالوظيفة،هذهمهماتألداءلديهللعمل
.العقدهذافياملوضحةوالشروط

:األولىاملادة
.العقدهذامنيتجزأالجزء  أعالهالتمهيديعد

:الثانيةاملادة
ةوظيفمهماتألداءوإشرافهإدارتهوتحتاألول الطرفلدىبالعملالثا يالطرفيلتزم

............ومقرها(.........)ودرجتها..................(املرتبة/املستوى /الفئة).......رقمها........................

:الثالثةاملادة
 األول للطرفيجوز 

 
فيللعملمةدائأومؤقتةبصفةالثا يالطرفنقلالعملوحاجةملتطلباتوفقا

يتناسببماامرتبتهأومهماتهايشغلالتيالوظيفةمسمىتغييرأوخارجها،أواململكةداخلمكانأي
.الثا يالطرفوخبراتمؤهالتمع

:الرابعةاملادة
الطرفين،بموافقةواحدةملدةتجديدهويجوز مدته،بانتهاءوينتهي،(............)العقدهذامدةتكون 

.التجديدمدةبانتهاءينتهيتجديدهحالوفي
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:الخامسةاملادة
 العقدهذايسري 

 
أنعلىاألول الطرفلدىوظيفتهمهماتالثا يالطرفمباشرةتاريخمناعتبارا

دوإالالعقدتوقيعتاريخمنعملأيامخمسةاملباشرةتتجاوز ال .يكنلمكأنالعقدع 

:السادسةاملادة
،(..........)الثا يللطرفاألساس ياألجريكون 

 
معهتعاقداملالوظيفةراتباألجرهذاويمثلرياال

 به،املشمولةالسلمفياملحددةبدرجتهامهماتهالشغل
 
املدنيةالخدمةنظامفيمقرر هوملاوفقا

.التنفيذيةولوائحه

:السابعةاملادة
املاليةواملزاياوالتعويضاتواملكافآتاألخرى والبدالتشهري،انتقالبدلالثا يالطرفيستحق
 بها،املشمولةالالئحةفيمهماتهايشغلالتيللوظيفةاملحددة

 
الخدمةنظامفيمقرر هوملاووفقا

.التنفيذيةولوائحهاملدنية

:الثامنةاملادة
 هامهماتيشغلالتيللوظيفةاملحددةالعملوساعاتأيامبالعملالثا يالطرفيلتزم

 
لنظاموفقا

 التنفيذية،ولوائحهاملدنيةالخدمة
 
وفقوانصرافهلللعمحضورهويثبتالعمل،ملتطلباتووفقا

.األول الطرفيحددهاالتيالترتيبات

:التاسعةاملادة
دوامالوقتخارجبالعملالثا يالطرفتكليف-العملحاجةتطلبتإذا-األول للطرفيحق

صرفانتدابه،أوالرسمية،والعطلواألعياداألسبوعيةالعطلأيامأوالرسمي املاليملقابلالهوي 
.التنفيذيةولوائحهاملدنيةالخدمةنظامفياملحدد

:العاشرةاملادة
:باآلتياألول الطرفيلتزم
أن. السالمةباتومتطلاملناسبةالعملبيئةمنيتوفرماوييهئالعمل،منالثا يالطرفيمكن1

.املهنية
أن. منهزءجأوأجرهاحتجازوعدمتأخير،دون املاليةواملزاياوالحقوق أجرهالثا يالطرفيمنح2

.قضائيأونظاميسنددون 
أن. املقررةةالحصيسددوأناالجتماعية،للتأميناتالعامةاملؤسسةلدىالثا يالطرفيسجل3

تأميناتالنظامحسبالثا يالطرفعلىاملقررةالحصةويسددويستقطعالعملصاحبعلى
.االجتماعية

54
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:عشرةالحاديةاملادة
:باآلتيالثا يالطرفيلتزم
أن. هذاببموجمنهاملطلوبالعملينجزوأناألول،الطرفوتعليماتوتوجيهاتبأوامريتقيد1

واجباتألداءالعملوقتوتخصيصاألول،الطرفوإدارةإشرافتحتعاليةومهنيةبإتقانالعقد
.الوظيفةومهمات

أن. .التنفيذيةولوائحهاملدنيةالخدمةنظامبأحكاميتقيد2

يخلماكلعنوالترفعالعامة،الوظيفةوأخالقياتالوظيفيالسلوكمدونةفيوردبمايتقيدأن3.
.هعملفترةأثناءعليهاَيطلعالتياألسرارعلىواملحافظةوالكرامة،واألمانةبالشرف

أن. وفيتصرفهتحتواملوضوعةاألول للطرفاململوكةواملوادواألدواتباآلالتالالزمةالعنايةيبذل4
.املستهلكةغيراملوادالعقدانتهاءعنداألول الطرفإلىيعيدوأنعهدته،

:عشرةالثانيةاملادة
أيامةخمسمجموعهافيتتجاوز الإجازةالثا يللطرفاألول الطرفيمنحأنالضرورةحالفييجوز 
.تجديدهمعالعقدمدةطوال

:عشرةالثالثةاملادة
:يةاآلتالحاالتمنأيتحققتإذاالثا يللطرفتعويضأيدون العقدفسخاألول للطرفيجوز 
إذا. مدةخاللمتفرقةأيامعشرةأومتصلةأيامسبعةمدةمشروععذردون عملهعنانقطع1

.العقد
إذا. لمأوشروعة،املاألوامريطعلمأوالعقد،علىاملترتبةالجوهريةالتزاماتهالثا يالطرفيؤدلم2

 يراع
 
.األول الطرفتعليماتعمدا

إذا. .للنقلاملحددالتاريخمنأيامخمسةخاللمشروععذردون النقلقرارينفذلم3

إذا. .بسببهأوالعملأثناءالعمالءأواملوظفينأورؤسائهعلىاعتداءمنهوقع4

إذا.  ارتكبأوسيئاأومشيناسلوكااتباعهثبت5
 
 عمال

 
.األمانةأوبالشرفمخال

إذا. .العملعلىليحصلالتزويرإلىلجأأنهثبت6

:عشرةالرابعةاملادة
ية،نوبحسنودياحلهعلىالعملفيجبالعقدهذابنودمنبندأيحول خالفأونزاعوجودحالفي

فيختصاصاال صاحبةهيالعماليةالقضايابنظراملختصةالجهةتكون وديلحلالتوصلعدمحالوفي
.التطبيقالواجبالنظامهوالسعوديالنظامويكون النزاع،فيالنظر

:عشرةالخامسةاملادة
العملنظامو التنفيذيةولوائحهاملدنيةالخدمةنظاموعلىالعقدعلىاطلعبأنهالثا يالطرفيقر

 جميعاوفهمهاالعالقةذاتوالقراراتواللوائحواألنظمةاالجتماعيةالتأميناتونظام
 
 فهما

 
نافيا

.موادهجميعفيجاءبماوقبلكاملبشكلالعقدعلىووافقللجهالة،
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:عشرةالسادسةاملادة
ولوائحهيةاملدنالخدمةنظامالثا يالطرفعلىيطبقالعقدهذافينصبهيردلممافي1.

نظاميهعلفيسري العقدوإنهاءالتأديبيةالجزاءاتبإيقاعيتعلقماعداماالتنفيذية،
.العمل

إذا. غيرهاأوةالتجزئأوالدمجأواالسمبتغييراألول للطرفالنظاميالشكلعلىتغيرطرأ2
 العقدهذايبقى

 
 نافذا

 
.ذلكمناسبةاألول الطرفرأىمتىومستمرا

يكتاباتفاقبموجبإالالعقدهذاأحكامأوبنودمنأيعلىتعديلأيإجراءيجوز ال3.
 ويدرجالطرفانعليهيوقع

 
.للعقدملحقا

:عشرةالسابعةاملادة
العنوانعلىأوااللكترو يالبريدطريقعنكتابةالعقدبهذااملتعلقةاالشعاراتتبادليكون 

بالبريدأوتالماسإثباتمقابلباليدبتسليمهاأوالعقدهذامقدمةفيالطرفينمنلكلاملوضب
.آلثارهامنتجةبذلكوتعداملسجل،

:عشرةالثامنةاملادة
عد التوقيع حرر هذا العقد باللغة العربية من  سختين أصليتين واستلم كل طرف  سخة واحدة ب

. عليها للعمل بموجبها

:مباشرة الطرف الثا ي مهام الوظيفة

.م20/  /  هـ املوافق   14/    / التاريخ    ............. اليوم 

:التوقيع

األول الطرف
:السم

:التوقيع

الثانيالطرف
:السم

:التوقيع
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قبل،معينةخدمةألداءوالخبراءاملستشارينمعالتعاقدفيالراغبةالحكوميةالجهةتقوم)
 تراهماحذفأو واضافةالنموذجهذابتعبئةالتعاقد

 
وزارةىعلوعرضهالخدمةأداءمعمتوافقا

العقد،قيعتو يتمالجهاتتلكموافقةوبعدعليه،موافقتهماألخذاملدنيةالخدمةووزارةاملالية
(حدةعلىحالةلكلالجراءهذاويتم

:منكلبينالعقدإبرامتمم20//املوافقهـ14//................يومفيإنه
سفاك...............هاتف...........البريديالرمز...........بص...............املختاروعنوانها(الجهةاسم)-1

إليهاارويش،....................بصفته............................العقدهذاعلىالتوقيعفيويمثلها،..................
."األول الطرف"بعبارةبعدفيما

منصادرة.................ونوعها..............رقمالهويةبموجبالجنسية...............،(املتعاقداسم)-2
فاكس...................هاتف.........البريديالرمز........بص..............املختاروعنوانه،...............

."ثا يالالطرف"بـعبارةبعدفيماإليهويشار،.....................@...............الكترو يبريد..................

."الطرفين"بعبارةمجتمعينللطرفينويشار

 املعتبرةأهليتهمابكاملوهماالطرفانووافق
 
 شرعا

 
قبالفقدكوبذلالعقدهذاإبرامعلىونظاما

:اآلتيعلىواتفقا

:تمهيد
 
 
املدنيةالخدمةزيرو بقرارالصادرةاملدنيةالخدمةفيالبشريةللمواردالتنفيذيةالالئحةإلىاستنادا

الطرفأنوحيثالالئحة،تضمنتهاالتيالالزمةاالشتراطاتولتوافرهـ،1440//وتاريخ.......رقم
هذابموجبليهاستسندالتيالخدمةإلنجازالالزمةوالكفاءةوالخبراتاملهاراتلديهتتوفرالثا ي

ألداءهمعالتعاقدخاللمنالثا يالطرفخبراتمناالستفادةاألول الطرفيرغبوحيثالعقد،
شروطوالاألحكامنطاقحسبذلكعلىالثا يالطرفوافقفقدالعقد،هذافياملحددةالخدمة

.العقدهذافياملوضحة

:األولىاملادة
.العقدهذامنيتجزأالجزء  أعالهالتمهيديعد

:الثانيةاملادة
:اآلتية(الخدمات/الخدمة)بأداءاألول للطرفالثا يالطرفيلتزم
.1
.2
.3
طرف تدون الجهة الحكومية نطاق األعمال أو الخدمة أو الخدمات املطلوب تنفيذها من قبل ال)

(.الثاني
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:الثالثةاملادة
.مدتهبانتهاءوينتهي،(..............)العقدهذامدةتكون 

لوباملطالخدماتأو الخدمةأو األعمالنطاقألداءعليهااملتفقاملدةالحكوميةالجهةتدون )
.(الثانيالطرفقبلمنتنفيذها

:الرابعةاملادة
 الثا يللطرفاألول الطرفيدفع

 
 مبلغا

 
،(............)قدرهمقطوعا

 
عدرياال  غاملبلهذاوي 

 
لجميعشامال

للطرفحقوق أيدالعقهذاعلىيترتبوالاملطلوبة،الخدمةأداءعلىاملترتبةوالتكاليفاملاليةاملزايا
 الثا ي

 
:ياآلتحسبعليهاملتفقاملبلغدفعويتمالعقد،هذافيالواردللمبلغخالفا

.1

.2

.3
(املحددةاإلنجاز مراحلبحسبالدفعاتقيمةالحكوميةالجهةتدون )

:الخامسةاملادة
الوجهعلىهمهامأداءعلىتعينهالتيواملستنداتالوثائقبجميعالثا يالطرفاألول الطرفيزود

حوزتهفيالتيتواملستنداالوثائقجميعيعيدبأنالعقدهذاانتهاءعندالثا يالطرفويتعهداألمثل،
.األول للطرف

:السادسةاملادة
 ألعلــــى امليلتـــــزم 

 
ســـــتويات الطــــرف الثــــا ي بــــأداء جميـــــع األعمــــال واملهمــــات والواجبــــات املســـــندة لــــه وفقــــا

 مـــع تبنـــي أفضـــل ممارســـات وأخالقيـــات الع
 
كمـــا يلتـــزم . مـــلوبالكيفيـــة واألســـلوب املتعـــارف عليهمـــا مهنيـــا

.هدتهببذل العناية الالزمة واملحافظة على ما هو عائد للطرف األول ووضع تحت تصرفه وفي ع

:السابعةاملادة
همـــات التـــي يتعهـــد الطـــرف الثـــا ي بعـــدم إفشـــاء أي معلومـــات ســـرية تتعلـــق بأعمـــال الطـــرف األول، أو بامل

صـبح فـي حـوزة ينفذها ملصلحة الطرف األول، أو باألسرار املهنية ذات العالقة بالطرف األول والتي قد ت
 إلى ما بعد انتهاء أو

 
.إنهاء هذا العقدالطرف الثا ي خالل فترة أدائه لواجباته، ويبقى هذا التعهد نافذا

:الثامنةاملادة
 مســـــؤولية منفـــــردة عـــــن أي تعويضـــــات لألطـــــراف األخـــــرى الناشـــــئ

 
ة عـــــن يكـــــون الطـــــرف الثـــــا ي مســـــؤوال

.رف األول اإلجراءات واألفعال التي تخصه خارج نطاق هذا العقد والتي يقوم بها خالل عالقته مع الط
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:املادة التاسعة
 األول للطرفيجوز 

 
أوةالخدمإتمامقبلوقتأيفيالعقدهذاينهيأنكانسببوأليمنفردا

املحدداريخالتمنأيامسبعةعنتقلالبمدةالثا يالطرفإشعارهبعدتنفيذهااملطلوبالخدمات
نفذهاالتيالخدماتأوللخدمةاملستحقاملبلغالثا يللطرفالحالةهذهفييدفعأنعلىلإلنهاء،
بموافقةإالدتهمانتهاءقبلالعقدانهاءالثا يللطرفيجوز وال.العقدانهاءقبلاإلنجاز سبةبحسب
الطرفمنمهايتسللممبالغأليمستحقغيريكون ذلكمخالفتهحالوفياألول،الطرفمنكتابية
.األول 

:املادة العاشرة
 اوفهمهالعالقةذاتوالقراراتواللوائحواألنظمةالعقدعلىاطلعبأنهالثا يالطرفيقر

 
 جميعا

 
فهما

 
 
ِبلكاملبشكلالعقدعلىووافقللجهالة،نافيا

َ
.فيهجاءبماوق

:املادة الحادية عشرة
ليـــه ال يجـــوز إجـــراء أي تعـــديل علـــى أي مـــن بنـــود أو أحكـــام هـــذا العقـــد إال بموجـــب اتفـــاق كتـــابي يوقـــع ع

 للعقد
 
.الطرفان ويدرج ملحقا

:املادة الثانية عشرة
 وبحس

 
ن نية، في حال وجود نزاع أو خالف حول أي بند من بنود هذا العقد فيجب العمل على حله وديا

، النــزاعر فـي وفي حال عدم التوصل لحـل ودي تكـون املحـاكم املختصـة هـي صـاحبة االختصـاص فـي النظـ
. ويكون النظام السعودي هو النظام الواجب التطبيق

:املادة الثالثة عشرة
العنـوان املوضـب يكون تبادل االشعارات املتعلقة بهذا العقـد كتابـة عـن طريـق البريـد االلكترو ـي أو علـى
ريد املسجل، وتعد لكل من الطرفين في مقدمة هذا العقد أو بتسليمها باليد مقابل إثبات استالم أو بالب

.بذلك منتجة آلثارها

:املادة الرابعة عشرة
لتوقيع عليها حرر هذا العقد باللغة العربية من  سختين أصليتين واستلم كل طرف  سخة واحدة بعد ا

. للعمل بموجبها

األول الطرف
:السم

:التوقيع

الثانيالطرف
:السم

:التوقيع
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-:منكلبينالعقدهذاإبرامتم(م2//)املوافق............يومفيإنه
يمثلها....الكترو يبريد،......../فاكس............./رقمهاتف،.....هواملختاروعنوانها(الجهةاسم)1.

."األول فالطر "بعبارةبعدفيماإليهاويشار،.......بصفته............العقدهذاعلىالتوقيعفي
........................../رقمالوطنيةالهويةبموجب(الجنسيةسعودي)(بالبرنامجامللتحقاسم)2.

،............./رقمهاتف...........الرياض........./ب.صهواملختاروعنوانه،.......منالصادرة
."الثا يالطرف"بعبارةبعدفيماإليهويشار،.................../إلكترو يبريد

."الطرفين"بعبارةمجتمعين"الثا يالطرف"و"األول الطرف"إلىويشار
 املعتبرةأهليتهمابكاملوهماالطرفانووافق

 
 شرعا

 
واتفقاقبالفقدوبذلكالعقدهذاإبرامعلىونظاما

:اآلتيعلى
:تمهيد
ملكةاملداخللتأهيلهمالجنسينمنالتخرجحديثياستقطابإلىيهدفاألول الطرفأنحيث

إلعدادهملكوذلديها،والتدريبالتطويرخططوفقالجهةتستهدفهاالتيالتخصصاتفيوخارجها
 
 
 علميا

 
يرغبوحيثن،املتميزيتأهيلبرنامجخاللمنللجهةاالستراتيجيةاألهدافلتحقيقوعمليا

حسبلك،ذعلىالثا يالطرفوافقفقدالبرنامج،بهذاالثا يالطرفاستقطابفياألول الطرف
.العقدهذافياملوضحةوالشروطاألحكامنطاق

:األولىاملادة
.العقدهذامنيتجزأالجزء  أعالهالتمهيديعد

:الثانيةاملادة
وإشرافهدارتهإوتحتاألول الطرفلدىاملتميزينتأهيلببرنامجااللتحاقعلىالثا يالطرفيوافق

.البرنامجهذاوشروطبأحكاموااللتزام

:الثالثةاملادة
اململكةداخلاألول الطرفيحددهمكانأيفيأو،(.........)مدينةفيالثا يالطرفتأهيلمكانيكون 

.خارجهاأو

:الرابعةاملادة
.ابرامهتاريخمنوتبدأ،(............)العقدهذامدة)
ل تكون مدة العقد سنتين كحد أقص ى ويجوز بقرار من الوزير املختص تمديدها ملدة واحدة)

(.تتجاوز بأي حال من األحوال ستة أشهر

:الخامسةاملادة

.فقطريال(....)قدرهاشهريةمكافأةالثا يللطرفاألول الطرفيدفع
م تأهيله يجب أن تعادل املكافاة الراتب األساس ي للدرجة األولى من مرتبة الوظيفة التي سيت)

(.لشغلها أو تكليفه بأداء مهماتها
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:السادسةاملادة
 (30)عنتزيدالإجازةالثا يالطرفيستحق

 
ماوباألول الطرفيراهماحسبتمنحالسنةفييوما

.البرنامجخطةمعيتوافق
ملكافأةابكاملوضعإجازةأعالهالواردةلإلجازةإضافةفتستحقامرأةالثانيالطرفكانإذا)

 (سبعين)مدتها
 
التاريخلقبيوماوعشرينبثمانيةأقص ىبحدتبدأتشاء،كيفتوزعهايوما

.(حيةصجهةمنمصدقةطبيةشهادةبموجبللوضعاملرجحالتاريخويحددللوضع،املرجح

:السابعةاملادة
االلتزامو العامةالوظيفةوأخالقياتالسلوكقواعدمدونةعلىبالتوقيعالثا يالطرفيلتزم

.بأحكامها

:الثامنةاملادة
الخدمةنظاميفاملقررةاملاليةواملزاياالحقوق الخارجفيتدريبهحالفيالثا يالطرفعلىتسري 
.التنفيذيةولوائحهاملدنية

:التاسعةاملادة
 وفقدوريةبصفةوتقييمهعليهواالشرافالثا يالطرفبمتابعةاألول الطرفيقوم

 
التأهيللفتراتا

.ومراحله

:العاشرةاملادة

:اآلتيةالحاالتمنأيفيالعقدفسخاألول للطرفيجوز 
الغياب.  (20)أومتتاليةأيام(10)ملدة1

 
هيقبلمشروععذردون البرنامجمدةخاللمتفرقةيوما

.االول الطرف
.متتاليتينملرتينأقلأو(5)من(2)تقييمدرجةعلىالثا يالطرفحصوله2.
مخالفة. .العامةالوظيفةوأخالقياتالسلوكقواعدمدونةألحكامالثا يالطرف3
فسخنماألقلعلىأسبوعقبلإبالغهفيتمأعالهالواردةالحاالتمنأليالعقدفسخحالوفي

عفائهإاألول للطرفويجوز التأهيل،مدةخاللمكافآتمنلهصرفماجميعبدفعويلزمالعقد،
.ذلكمن

:عشرةالحاديةاملادة
املستهدفةيفةالوظشغلمنبنجاحالبرنامجاجتازحالفيالثا يالطرفبتمكيناالول الطرفيقوم

التيوظيفةالمرتبةمنالثالثةالدرجةالثا يالطرفويمنحمهماتها،بأداءتكليفهأوبالتأهيل
.ذلكدون يحول نظاميما عهناكيكنلممامهماتها،بأداءيكلفأوسيشغلها
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:عشرةالثانيةاملادة
عقدةمدتعادلمدةاالول الطرفلدىيعملبأنبنجاحالبرنامجاجتيازبعدالثا يالطرفيلتزم

يلزمللبرنامجإنهائهعدمأوذلك،عنامتناعهوعندالتأهيل،
 
مكافآتمنلهصرفماجميعبدفعف

.ذلكمنبإعفائهاالول للطرفويجوز التأهيل،مدةخالل

:عشرةالثالثةاملادة
ذاتاللوائحو واألنظمةالعملونظاماملدنيةالخدمةنظاموعلىالعقدعلىاطلعبأنهالثا يالطرفيقر

 جميعاوفهمهاالعالقة
 
 فهما

 
.بنودهجميعفيجاءبماوقبلكاملبشكلالعقدعلىووافقللجهالة،نافيا

:عشرةالرابعةاملادة
يهعليوقعكتابياتفاقبموجبإالالعقدهذاأحكامأوبنودمنأيعلىتعديلأيإجراءيجوز ال

.للعقدكملحقإدراجهويتمالطرفان

:عشرةالخامسةاملادة
لكلاملوضبعنوانالعلىأوااللكترو يالبريدطريقعنكتابةالعقدبهذااملتعلقةاالشعاراتتبادليتم
بذلكوتعدسجل،املبالبريدأواستالمإثباتمقابلباليدبتسليمهاأوالعقدهذامقدمةفيالطرفينمن

.آلثارهامنتجة

:عشرةالسادسةاملادة

.العملنظاممن(49)املادةألحكامفيخضعالعقدهذافينصبهيردلممافي

:عشرةالسابعةاملادة
 حلهعلىالعملفيجبالعقدهذابنودمنبندأيحول خالفأونزاعوجودحالفي

 
نية،نوبحسوديا

الختصاصاصاحبةهيالعماليةالقضايابنظراملختصةالجهةتكون وديلحلالتوصلعدمحالوفي
.التطبيقالواجبالنظامهوالسعوديالنظامويكون النزاع،فيالنظرفي

:عشرةالثامنةاملادة

.بموجبهاعملللعليهاالتوقيعبعدواحدة سخةطرفكلواستلمأصليتين سختينمنالعقدهذاحرر 

األول الطرف
:السم

:التوقيع
:التاريخ
الرسميالختم

الثانيالطرف
:السم

:التوقيع
:التاريخ
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:منكلبينالعقدإبرامتمم20//املوافقهـ14//................يومفيإنه
سفاك...............هاتف...........البريديالرمز...........ب.ص...............املختاروعنوانها(الجهةاسم)-1

إليهارويشا،....................بصفته............................العقدهذاعلىالتوقيعفيويمثلها،..................
."األول الطرف"بعبارةبعدفيما

منصادرة.................ونوعها..............رقمالهويةبموجبالجنسية...............،(املتعاقداسم)-2
فاكس...................هاتف.........البريديالرمز........ب.ص..............املختاروعنوانه،...............

الطرف"بـعبارةبعدفيماإليهويشار،...........................@..................الكترو يبريد..................
."الثا ي

."الطرفين"بعبارةمجتمعينللطرفينويشار
 املعتبرةأهليتهمابكاملوهماالطرفانووافق

 
 شرعا

 
واتفقاقبالفقدوبذلكالعقدهذاإبرامعلىونظاما

:اآلتيعلى

:تمهيد
 
 
املدنيةالخدمةزيرو بقرارالصادرةاملدنيةالخدمةفيالبشريةللمواردالتنفيذيةالالئحةإلىاستنادا

طرفالأنوحيثالالئحة،تضمنتهاالتيالالزمةاالشتراطاتولتوافرهـ1440//وتاريخ.......رقم
فياملحددةفةالوظيمهماتلشغلاملطلوبةوالكفاءةوالعمليةالعلميةاملؤهالتلديهتتوفرالثا ي
عهمالتعاقدخاللمنالثا يالطرفخدماتمناالستفادةاألول الطرفيرغبوحيثالعقد،هذا

حكاماأل نطاقحسبذلكعلىالثا يالطرفوافقفقدالوظيفة،هذهمهماتألداءلديهللعمل
.العقدهذافياملوضحةوالشروط

:األولىاملادة
.العقدهذامنيتجزأالجزء  أعالهالتمهيديعد

:الثانيةاملادة
............................وظيفةعلىوإشرافهإدارتهوتحتاألول الطرفلدىبالعملالثا يالطرفيلتزم

ذههبمهماتللقيامأيأو،......................ومقرها.................باملرتبة/املستوى /الفئة.......ورقمها
:اآلتيوتشملاختصاصهافييدخلوماالوظيفة

(.................... 1
(.................... 2
(.................... 3

ساعة(48)أساسعلىعملهالثا يالطرفيؤديأنعلىاألول،الطرفبهايكلفهأخرى مهماتوأي
.ول األ الطرفيحددهاالتيالترتيباتوفقوانصرافهللعملحضورهويثبتاألسبوع،في

:الثالثةاملادة
 األول للطرفيجوز 

 
فيللعملمةدائأومؤقتةبصفةالثا يالطرفنقلالعملوحاجةملتطلباتوفقا

مؤهالتمعاسبيتنبمامرتبتهاأومهماتهايشغلالتيالوظيفةمسمىتغييرأواململكة،داخلمكانأي
.الثا يالطرفوخبرات
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:الرابعةاملادة
.أكثروأسنةتجديدهالطرفينبموافقةويجوز مدته،بانتهاءوينتهي(..................)العقدهذامدة

(تحدد الجهة الحكومية مدة العقد بما ل يقل عن سنة ول يزيد على ثالث سنوات ) 

:الخامسةاملادة
 العقدهذايسري 

 
 موطنهالثا يالطرففيهيغادرالذيالتاريخمناعتبارا

 
االعلىاململكةإلىمتوجها

 العململباشرةوالتقدمالوطنمغادرةبيناملدةتزيد
 
أوأيامثالثةىعلاألول الطرفلتعليماتوفقا

 العململباشرةاملتعاقدفيهيتقدمالذياليوممن
 
 انكإذااألول الطرفلتعليماتوفقا

 
فيمقيما

وظيفتهماتمهمباشرةعنالثا يالطرفتخلفوإذاالعقد،فيهووقعالوظيفةبهتوجدالذيالبلد
 
 
علىعهتوقيتاريخمنشهرخاللمشروععذردون األول الطرفمنلهاملبلغةللتعليماتوفقا

بذلكا يالثالطرفاألول الطرفويخطريكنلمكأنويعتبرالعقد،إلغاءاألول للطرفجازالعقد،
.املعتمدةاإلبالغبطرق 

:السادسةاملادة
 الثا يالطرفيكون 

 
ملدةيدهاتمداألول للطرفويجوز أشهر،ثالثةمدتهاتجربةلفترةخاضعا

عدمتثبوإذاالرسمية،العطلباستثناءاإلجازاتالتجربةفترةحسابفييدخلوالمماثلة،
عملتيالاملدةراتبعداتعويضأومسبقإنذاردون العقدهذاإنهاءاألول للطرفيحقصالحيته

.بها

:السابعةاملادة
 الثا يللطرفاألول الطرفيدفع

 
 راتبا

 
.شهركلنهايةيصرفريال(.................)قدرهشهريا

اتها،وتعليمالسعوديينلغير املعتمدةالرواتبجداول وفقالراتبالحكوميةالجهةتحدد)
.(منهيتجزأل جزءجدول بكلامللحقةالتعليماتتلكوتعدفئةكلحسب

:الثامنةاملادة
يؤمن أربعةىاقص بحدوعائلتهالثا يللطرفالضيافةدرجةعلىالسفرتذاكراألول الطرف-أ

:اآلتيوفقنفسهاملتعاقدفيهمبمنأقخاص
حين.  مقيميكنمالمالعقدمدةبدايةفياململكةإلىموطنهمناألولىللمرةقدومه1

 
باململكةا

كانمنكذلمنويستثنىالعقدمدةنهايةفيموطنهإلىالعودةحينأخرى ومرةتعيينهعند
 
 
.سنتينمنأقلخدمتهمدةوكانتتعيينهعندباململكةمقيما

من.  موطنهإلىاململكة2
 
 ذهابا

 
إجازةبلهيرخصعندماالعقدمدةأثناءسنةكلمرةوإيابا

.نفسهاملتعاقدذلكفيبمنأقخاصأربعةحدودفيالسفرتذاكروتمنحعادية،
إذا. األول طرفالمنيستردأنلهكانسفرتذاكرتأمينفيوعائلتهالثا يالطرفيرغبلم3

.املستحقةالسفرتذاكرقيمةنصف
 عولهميومنأنثى،كانتمتىالثا يللطرفاألمروليأوالزوجة:الثا يالطرفبعائلةويقصد

 
منشرعا

اإلعالةوتثبت(املتزوجاتغيراألخواتالقصر،األخوةالوالدين،املتزوجات،غيرالبناتاألوالد،)
إلىسافروااءسو العائلةألفرادالسفرتذاكروتستحق.األول الطرفبهايقتنعرسميةشهادةبموجب
.فرادىأماألول الطرفبصحبةمنهاأواململكة
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:التاليةالبدالتالثا يللطرفاألول الطرفيدفع-ب
بدل.  واحدةدفعةالبدلهذاويدفعريال،(........)قدرهسكن1

 
 سنويا

 
دةمبدايةفيومقدما

إذاسكنالبدلالثا يالطرفيستحقوالالتجديد،سنواتمنسنةكلبدايةفيثمالعقد
 لهاألول الطرفوفر

 
 مسكنا

 
.مؤثثا

يقلل نأعلىأشهر ثالثةراتبيعادلبماالسكنبدلمقدار بتحديدالحكوميةالجهةتقوم)
(ريال(8000)عن

بدل. األول للطرفويجوز ريال،(................)مقدارهعملهمقرفيتنقالتهمقابلشهري نقل2
 الثا يللطرفاملناسبةالنقلوسيلةتأمين

 
.لهالنقلبدلدفعمنبدال

 الشهري النقلبدلمقدار بتحديدالحكوميةالجهةتقوم)
 
:لآلتيطبقا

.ريال(300)قدرهنقلبدلفيستحقريال(2000)منأقلالراتبكانإذا-
.ريال(350)قدرهنقلبدلفيستحقريال(3500)إلىريال(2000)منالراتبكانإذا-
.(ريال(400)قدرهنقلبدلفيستحقريال(3500)منأكثر الراتبكانإذا-

بدل. .الشهري الراتبمن(%50)بمقدارالتعاقدبدءعندتجهيز3

:التاسعةاملادة
 (36)مدتهاعاديةإجازةالثا يالطرفيستحق

 
ويستحقالعقد،سنواتمنكاملةسنةكلعنيوما

عنعيدفكاملبراتباإلجازةهذهوتكون املذكورة،املدةمنمعهيتناسبماالسنةمنالجزءعن
 مدتهاكامل

 
،ااستحقاقهبعدإالالعاديةاإلجازةعلىالحصول يجوز والبدايتها،عندمقدما

 
فعال

بالفترةالتمتعندعإالالسفرتذاكرتصرفوالفترتين،علىتزيدالبحيثتجزئتهاالضرورةعندويجوز 
 -األول للطرفويجوز منهااألخيرة

 
الأنلىعالعاديةاإلجازةمنحيؤجلأن-العململتطلباتوفقا

أوكلهاةاإلجاز إلغاءكذلكولهالثا ي،للطرفالجديدةالسنةمنأشهرخمسةالتأجيلمدةتتجاوز 
الثا يالطرفبراتيعادلبمبلغالتعويضويكون الثا ي،الطرفبموافقةاإللغاءيكون أنعلىبعضها

.اإلجازةفيهااستحقتالتيالسنةفي

:العاشرةاملادة
 (45)مدتهاكاملبراتبوضعإجازةاألنثىالثا يالطرفتستحق

 
الرسمية،العطلأيامذلكفيبمايوما

.كاملبراتبالوفاةعدةإجازةتستحقكما

:عشرةالحاديةاملادة
إجازةةمؤقتبصورةعملهأداءمنيمنعهمرضأوإلصابةتعرضهحالفيالثا يالطرفيستحق
كلنعوذلكالراتببنصفآخرينشهرينتمديدهاويجوز كامل،براتبواحدشهرمدتهامرضية

والورة،املذكاملدةمنمعهيتناسببماالسنةمنالجزءعنويستحقالعقد،سنواتمنكاملةسنة
وتسقطة،عاديإجازةفيالخارجفيوجودهأثناءاملرضأواإلصابةوقعتإذااملرضيةاإلجازةيستحق
.فيهااستحقتالتيالسنةبانتهاءاملرضيةاإلجازة
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:عشرةالثانيةاملادة
حالفيو.ريال(.......)قدرهيوميانتداببدلاململكةداخلانتدابهحالفيالثا يالطرفيستحق
وتكون لسعوديين،اللموظفيناملقررةالنسبةبنفسإليهاملشارالبدليزاداململكة،خارجإلىاالنتداب

.الضيافةدرجةعلىاالركابدرجة
 االنتداببدلمقداربتحديدالحكوميةالجهةتقوم)

 
:لآلتيطبقا

.ريال(150)قدرهانتداببدلفيستحقريال(2655)منأقلالراتبكانإذا-
.ريال(200)قدرهانتداببدلفيستحقريال(4530)منوأقلريال(2655)الراتبكانإذا-
.ريال(400)قدرهانتداببدلفيستحقريال(7000)منوأقلريال(4530)الراتبكانإذا-
(.ريال(600)قدرهانتداببدلفيستحقوأكثرريال(7000)الراتبكانإذا-

:عشرةالثالثةاملادة
يتجاوز الىأقص وبحدشهرينراتبلهيصرفآخر،إلىبلدمنبنقلهالثا يالطرفعملمقرتغيرإذا
ألكثردلالبهذاصرفيجوز والالثا ي،الطرفرغبةعلىبناءالنقليكون الأنبشرطريال(3000)

.السنةخاللواحدةمرةمن
واحدنقلبدلبصرفلآلخرمحرمأحدهماملتعاقدينالنقلكانحالفيالحكوميةالجهةتقوم)

.(األعلىالراتبلصاحب

:عشرةالرابعةاملادة
الأنعلىعقدهمنجديدةسنةكلبدايةفيسنويةعالوةالثا يالطرفمنحاألول للطرفيجوز 

.راتبهمن(%5)مقدارهايتجاوز 

:عشرةالخامسةاملادة
:يليبمااألول الطرفيلتزم
أن ن-أ

ّ
السالمةلباتومتطاملناسبةالعملبيئةمنيتوفرماوتهيئةالعمل،منالثا يالطرفيمك
.املهنية

أن أوراتبهتجازاحوعدمتأخير،دون املستحقةاملاليةواملزاياوالحقوق راتبهالثا يالطرفيمنح-ب
.قضائيأونظاميسنددون منهجزء
أن .طلبهاعندخبرةشهادةوإعطاءهاملحددة،البياناتقواعدفيالثا يالطرفيسجل-ج
أن وعائلتهيالثا الطرفإقامةوتجديداصدارعلىاملقررةالحكوميةوالرسومالتكاليفيتحمل-د

.أقخاصأربعةاقص ىبحدالعقدهذافيعليهماملنصوص

:عشرةالسادسةاملادة
:يليبماالثا يالطرفيلتزم

أن .لعالقةاذاتوالقراراتواألنظمةالتنفيذيةولوائحهاملدنيةالخدمةنظامبأحكاميتقيد-أ
أن عليماتتوإتباعالوظيفة،واجباتألداءالعملوقتوتخصيصمقرهافيالوظيفةيباشر-ب

.متقنبشكلالعملبواجباتللقيامجهدهقصارى وبذلرؤسائه،وأوامر
أن ماكلعنعيترفوأنالعامة،الوظيفةوأخالقياتالوظيفيالسلوكمدونةفيوردبمايتقيد-ج

.عملهفترةأثناءعليهاَيطلعالتياألسرارعلىيحافظوأنواألمانة،بالشرفيخل
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أن واملحافظةه،عملفيمعهايتعاملالتيوالتجهيزاتواملواداألدواتاستخدامبحسنيلتزم-د
هدمنلديهماوإعادةعليها، .بالعملعالقتهانتهاءعندع 

:عشرةالسابعةاملادة
الطرفلدىهاباملعمول لألنظمةالتأديبيةالجزاءاتبإيقاعيتعلقمافيالثا يالطرفيخضع
.األول 

:عشرةالثامنةاملادة
الفصلأوالصحيالعجزأوالوظيفةإلغاءأوالوفاةأوباالستقالةالثا يالطرفخدمةتنتهي

:كاآلتيالحاالتهذهفيويعاملالعامة،للمصلحة
يمنح لسببلوفاةاأوالعقدمدةانتهاءأواالستقالةبسببالخدمةانتهاءعندالثا يالطرف-أ
هخدمتسنواتمنكاملةسنةكلعنشهرنصفراتبتعادلمكافأةالعمللغيرعائد

وبحددالعقبموجبالخدمةفياالقلعلىمتواليةسنواتثالثأمض ىقديكون أنبشرط
.ريال(50000)مقدارهأقص ى
يمنح العامةلحةللمصالفصلأوالوظيفةإلغاءبسببعقدهانتهاءحالفيالثا يالطرف-ب

 
 
.أقلأيهماالعقدمناملتبقيةاملدةراتبأوشهرينراتبيعادلتعويضا
يعامل ورةبصالعملأداءمنتمنعهدائمةعاهةأوبعجزاالصابةحالةفيالثا يالطرف-ج
 السعودياملوظفبهيعاملبماوفاتهحالفيورثتهأوقطعية

 
عليهاملنصوصالألحكاموفقا

بسببشئينناالوفاةأوالعجزيكون أنبشرطالتنفيذية،ولوائحهاملدنيةالخدمةنظامفي
.العمل
يعامل عملالأداءمنتمنعهالدائمةعاهةأوجزئيبعجزاالصابةحالةفيالثا يالطرف-د

 السعودياملوظفبهيعاملبما
 
املدنيةةالخدمنظامفيعليهااملنصوصلألحكاموفقا

.ملالعبسببناشئينالعاهةأوالجزئيالعجزيكون أنبشرطالتنفيذية،ولوائحه
في ونقلمانهجثلنقلالالزمةالنفقاتكافةاألول الطرفيتحملالثا يالطرفوفاةحالة-ه

فيعليهموصاملنصالثا يالطرفعائلةافرادأحداملتوفىكانوإذاموطنه،إلىعائلتهافراد
منحالجثمان،نقلنفقاتاألول الطرففيتحملالعقدهذا بالطائرةاباركتذكرةاملرافقوي 

 
 
.األول الطرفحسابعلىالضيافةبدرجةمرجعا

:عشرةالتاسعةاملادة
واللهتعويضأيودون الثا يالطرفموافقةدون مباشرةالعقدفسخاألول للطرفيجوز 

:اآلتيةالحاالتمنأيتحققتإذاخدمة،نهايةمكافأةيستحق
 من تاريخ وجوب ذلك

 
إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خالل خمسة عشر يوما .-أ

إذا لم يعد دون عذر مشروع بعد انتهاء إجازته أو انتهاء فترة تدريبه أو أي فترة غي اب مسـموح -ب
 
 
.بها إلى استئناف عمله خالل خمسة عشر يوما

إذا لــم يــؤد التزاماتــه الجوهريــة املترتبــة علــى العقــد، أو لــم يطــع األوامــر املشــروعة، أ و لــم يــراع -ج
 تعليمات الطرف األول 

 
.عمدا

إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خالل خمسة أيام من التاريخ املحدد للنقل .-د
إذا وقع منه اعتداء على رؤسائه أو املوظفين أو العمالء أثناء العمل أو بسببه .-ه
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 بالشرف أو األمانة
 
 مخال

 
 أو ارتكب عمال

 
 أو سيئا

 
 مشينا

 
إذا ثبت اتباعه سلوكا .-و

إذا ثبت أنه لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل .-ز
الفصل التأديبي .-ح

الحكم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو بالسجن مدة تزيد على سن .ة-ط

:العشروناملادة
األنظمةو التنفيذيةولوائحهاملدنيةالخدمةنظاموعلىالعقدعلىاطلعبأنهالثا يالطرفيقر

 جميعاوفهمهاالعالقةذاتوالقراراتواللوائح
 
 فهما

 
وقبلكاملشكلبالعقدعلىووافقللجهالة،نافيا

.موادهجميعفيجاءبما

:والعشرونالحاديةاملادة
الجهةفإنرالتعذحالوفيودية،بطريقةحلهيتمالعقد،هذاحول الطرفينبينخالف شوءحالةفي

.اإلداري القضاءهيذلكبنظراملختصة

:والعشرونالثانيةاملادة
فيما ائحهولو املدنيةالخدمةنظامالثا يالطرفعلىيطبقالعقدهذافينصبهيردلم-أ

.التنفيذية
إذا يبقىيرهاغأوالتجزئةأوالدمجأواالسمبتغييراألول للطرفالنظاميالشكلعلىتغيرطرأ-ب
 العقدهذا

 
 نافذا

 
.ذلكمناسبةاألول الطرفرأىمتىومستمرا

عليهعيوقكتابياتفاقبموجبإالالعقدهذاأحكامأوبنودمنأيعلىتعديلأيإجراءيجوز ال-ج
 ويدرجالطرفان

 
.للعقدملحقا

تخضع هذابموجببهاتمتعيالتيوالعينيةالنقديةاملزاياأوالثا يللطرفتدفعالتياملبالغجميع-د
علىتوقيعالتاريخمنباململكةعليهاملقررةالتكاليفمنذلكوغيروالرسومللضرائبالعقد
.تعديالتمنعليهايطرأوماالعقد

:والعشرونالثالثةاملادة
املوضبلعنواناعلىأوااللكترو يالبريدطريقعنكتابةالعقدبهذااملتعلقةاالشعاراتتبادليكون 
وتعداملسجل،يدبالبر أواستالمإثباتمقابلباليدبتسليمهاأوالعقدهذامقدمةفيالطرفينمنلكل

.آلثارهامنتجةبذلك

:والعشرونالرابعةاملادة
توقيـع عليهـا هذا العقد باللغة العربية من  سختين أصليتين واستلم كل طـرف  سـخة واحـدة بعـد الحرر 

. للعمل بموجبها

.م20/  /  هـ املوافق   14/    / التاريخ    ............. اليوم :الوظيفةمباشرة الطرف الثا ي مهام 
:  التوقيع

األول الطرف
:السم

:التوقيع

الثانيالطرف
:السم

:التوقيع
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