
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الئحة الوظائف الصحية

وتاريخ  1/241الصادرة بقرار جملس اخلدمة املدنية رقم 

هـ، مع 1412/1413هـ واملعمول بها من بداية العام املالي 28/3/1412

 التعديالت واإلضافات الصادرة عليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ1/4/1436طبعت بتاريخ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللوائح املادة النظامية املتعلقة بإصدار

( من نظام اخلدمة املدنية الصادر باملرسوم امللكي 39تنص املادة )

هـ على ما يلي: )يصدر جملس 10/7/1397( وتاريخ 49رقم )م/

 اخلدمة املدنية لوائح هذا النظام(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                   

 0املوافقة على الالئحة تبليغ خطاب ديوان رئاسة جملس الوزراء بشأن  
 
 

 / ر7/7689الرقم /                                              اململكة العربية السعودية                      
 هـ2/6/1412التاريخ:                                            ديوان رئاسة جملس الوزراء                       
 
      

 احملرتم                                                                   صاحب املعالي وزير الصحة           
  
 :لتحية  ابعد  
/م خ وتاريخ 451/412مانة العامة جمللس اخلدمة املدنية رقم يه نسخة من خطاب األبعث لكم طأ     

ن جملس اخلدمة املدنية  قد ناقش )الئحة الوظائف الصحية ( املعد من قبل الديوان العام أىل إاملشار فيه  28/5/1412
( وتاريخ 1/241ل ذلك قراره رقم )و اختذ حياخرى ذات العالقة، للخدمة املدنية بالتعاون مع الوزارة واجلهات األ

ن أعلى ، بالصيغة املرفقة بنفس القرار هـ املتضمن املوافقة على الئحة الوظائف الصحية ومالحقها 28/3/1412
ن يعاجل وضع من يتقاضى وقت نفاذ هذه الالئحة البدل أو هـ،1412/1413حكامها اعتبارا من العام القادم أ تسري

ذا قل هذا البدل عما إف ،يف هذه الالئحة شفيات والعيادات النفسية حبيث مينح البدل املقرراملخصص للعاملني يف املست
 شروط استحقاق البدل متوفرة لديه. ة تعادل الفرق مادامتأيتقاضاه عند نفاذ هذه الالئحة فتصرف له مكاف

    .كمال الالزم مبوجبهإمل آف... وحيث متت املوافقة الكرمية على ذلك     
 حتياتي،،، اوتقبلو          

 رئيس ديوان رئاسة جملس الوزراء                                                                       
 لنويصر اعبداهلل  حممد بن                                                                           

 
 

 صورة لكل وزارة ومصلحة حكومية.
 
 
 
 



 

 

 
 

 باملوافقة على الالئحة قرار اجمللس 
 

املوجه  هـ28/5/1412  /م خ وتاريخ451/412مني العام جمللس اخلدمة املدنية رقم األمعالي  خطاب صدر      
وتاريخ  1/241اخلدمة املدنية بقراره رقم  جملسختذه ا ىل ماإفيه  ملشاراىل معالي رئيس ديوان رئاسة جملس الوزراء إ

 يلي : به والذي نص على ما جل تبليغه للجهات املختصة للعملأمن  هـ28/3/1412
 
  .املرفقة بهذا القرار   بالصيغة   ومالحقها  الوظائف الصحية  املوافقة على الئحة وال  :أ 

 ل مينح البد املستشفيات والعيادات النفسية،من يتقاضى وقت نفاذ هذه الالئحة البدل املخصص للعاملني يف  ثانيا:
ة تعادل أفانفاذ هذه الالئحة، فتصرف له مك يتقاضاه عند  ذا قل هذا البدل عماإف الالئحة،   املقرر يف هذه

 ديه.الفرق مادامت شروط استحقاق البدل متوفرة ل
 هـ.1412/1413العام املالي القادم  حكام هذه الالئحة اعتبارا منأ: تسري ثالثا    

 
على حمضر اجللسة رقم  –يده اهلل أ –مني الشريفني رئيس جملس اخلدمة املدنية وقد وافق خادم احلر           

 امي.هـ املتضمن هلذا القرار واعتمده بالتوقيع الس28/3/1412( وتاريخ 241/412)
 .مره للعمل مبقتضاه أطالع التوجيه باختاذ الالزم حنو تبليغ القرار ملن يعنيه رجو تفضل معاليكم بعد اإلأ          
ونسخة من الئحة الوظائف  ليه،إليكم نسخة من حمضر اجللسة املشتمل على القرار املشار  ونرفق ملعا  

 .وراق املوضوع أىل كامل إضافة الصحية ومالحقها باإل
 ،،،ليكم بقبول خالص حتياتي واحرتامي  وتفضلوا معا 

 
 مني العام جمللس اخلدمة املدنية األ                                                                  

 الرمحن بن حممد السدحان  عبد                                                                   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الئحــــة
 الوظـــــائف الصحيـــــة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ولاأل لفصلا
 (تعريفات)

 (1)ادة امل
 مامها:أاملعاني املوضحة  ـــينما وردت يف هذه الالئحة أ ــــلية بالعبارات التاد يقص 
  .و طبية يف مجيع املرافق الصحيةأهي الوظائف اليت يؤدي شاغلوها خدمات صحية  :لصحيةاالوظائف  .1
  .خرى اليت تقدم خدمات صحيةبها وزارة الصحة واجلهات احلكومية األ ويقصد ة:وزارـــــــــــــال .2
 ،الصحية واملراكز والوحدات الصحية واملكاتب ملستوصفاتااملستشفيات احلكومية و ة:ـيحـاملرافق الص .3

، وبنوك الدم ،( واملستودعات الطبية، والعيادات واملخترباتالكورنتيناتالصحية ) واحملاجر
 قسام الطب الشرعي.أومراكز البحث الصحي، و

 فق التعليم والتدريب الصحي.املعاهد الصحية ، ومرا -

 املدنية. وزارة اخلدمةتفاق عليها بني الوزارة وت اليت يتم اإلاجلها -

 من فصول امليزانية العامة للدولة.هي اجلهة اليت تنظم ميزانيتها بفصل مستقل  :ةـــيداراإل ةــاجله .4
 .وزارة اخلدمة املدنية  .5
قسامها الطبية يف أودارتها إشراف على املرافق الصحية ودارة واألعمال اإلأبها  ويقصد شراف:دارة واإلاإل .6

 صحية يف الوزارة واملرافق الصحية.جماالت ختصصاتها ال
املتماثلة يف  ليه عدد من الفئاتإطار العريض من التقسيم الوظيفي الذي ينتمي هي اإل ة:ـــــــــوعــمـــاجمل .7

                .طباءطبيعة العمل مثل جمموعة األ
فرعي للمجموعة، وتتماثل وظائف كل فئة يف طبيعة العمل ومستوى هي تقسيم  ة:ـــــــــــــئـــــــالف .8

 وبالتالي تتطلب تأهيال علميا وعمليا متماثال وما ،ونوع ومقدار املسئوليةالصعوبة 
 فة والقدرة واملهارة نوعا ومستوى.يصاحب ذلك من املعر

، ة الواجبات ومقدار املسئوليةصعوبهو مؤشر ملوقع راتب الفئة عند حد معني من  توى:ــــــــــــــــاملس .9
وكل مستوى ميثل مرحلة من مراحل املدى الوظيفي لكل فئة داخل اجملموعة ذات 

جملموعة ذات الفئة الواحدة مهما تعددت املسميات أو اطباء، الفئات املتعددة كاأل
الوظيفية هلا كالفنيني، واملستوى يقابل املرتبة يف سلم رواتب املوظفني ، وذلك لكون 

  .لم رواتب الوظائف الصحية عبارة عن جمموعة من السالمل املدجمةس
العملية واملعارف والصفات الشخصية  تعين املستوى العلمي والتدرييب واخلربات الت:ــــــؤهـــــامل .10

 واملهارات اليت تتطلبها الوظيفة. والقدرات
وزارة اخلدمة هلي املعرتف به من و األأ يهي اخلربة املكتسبة يف املرفق الصحي احلكوم :ربةـــاملعت خلربةا .11

  .املدنية



 

 

ىل إوهي تدرج املصنف على أي من الفئات الواردة بسلم الوظائف الصحية من مستوى  : ةـــــــيــــرقـالت .12
 موعة والفئة املثبت عليها راتبه.املستوى التالي له ضمن اجمل

الوظائف الصحية  فئة من الفئات الواردة بسلم رواتب هو املبلغ املخصص كبداية لراتب : دنى من الراتبألا احلد .13
 املرفق بالالئحة.

 .وهي الزيادة اليت تطرأ سنويا على راتب املشمول بهذه الالئحة يف ضوء اخلدمة : العالوة السنوية .14
 أوية ما بنسبة مئوإفق الصحية االيت تصرف للعاملني يف املر ـــعدا الراتب ـــ لغ اوهي املب دالت :ــــــــالب .15

  : مبلغ  حمدد وفقا جلدول البدالت امللحق بالالئحة، ومن ضمن هذه البدالت

ممن  وهو املبلغ الذي يدفع لبعض الفئات احملددة جبدول البدالت :(ضايفإلاوالعمل  ،بدل التفرغ) -1
 .ضايفاحلكومي والعمل اإل تشملهم هذه الالئحة مقابل التفرغ للعمل

هو املبلغ الذي يصرف للوظائف اليت حيتمل أن يتعرض شاغلوها و)بدل الضرر والعدوى واخلطر(:  -2
 حبكم عملهم للضرر أو العدوى أو اخلطر.

وهو املبلغ املخصص للعاملني يف مراكز وأقسام الطب الشرعي  )بدل مزاولة الطب الشرعي(: -3
 املشمولني بهذه الالئحة مبن فيهم العاملون يف ثالجة املوتى.

وهو املبلغ املخصص مقابل ظروف  املستشفيات والعيادات النفسية(: )البدل املخصص للعاملني يف -4
 وطبيعة العمل يف هذه اجلهات والتعامل مع فئة معينة من املرضى.

وهو املبلغ املخصص ملن يعمل يف  )البدل املخصص للعاملني يف مستشفيات اجلذام وأقسام العزل(: -5
 ة هذا العمل يف أماكن تنتشر فيها العدوى.هذه اجلهات مقابل اآلثار اليت قد ترتتب على ممارس

وهو املبلغ الذي مينح للمسعفني املؤهلني الذين يتولون قيادة سيارات )بدل قيادة سيارات إسعاف(:  -6
 االسعاف بأنفسهم باإلضافة إىل قيامهم بواجباتهم كمسعفني.

 ف من وإىل مقر عمله.وهو املبلغ الذي يصرف شهريًا مقابل نفقات انتقال املوظال(: ــ)بدل االنتق -7

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (لفصل الثانيا)
 (املشمولون بأحكام الالئحة)

 (2)املادة 
جهزة صلية من السعوديني املدنيني يف مجيع األأتسري أحكام هذه الالئحة على شاغلي الوظائف الصحية بصفة 

ا يف اجلدول املرفق ددة فئاتهوتشمل شاغلي الوظائف احمل ــأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات  ستثناءاب ـــاحلكومية 
 بهذه الالئحة.

 
 (الثالث الفصل)

 (شغل الوظيفة واملؤهالت)
 (3املادة )

تعديل هذا الدليل باالتفاق  يتم شغل الوظائف الصحية املشمولة بهذه الالئحة وفقا لدليل املؤهالت امللحق بها، وجيوز
 .بني وزير اخلدمة املدنية والوزير املختص

 (4املادة )
جمموعات الوظائف  يتم تعيني املوظف املشمول بهذه الالئحة على وظيفة من الوظائف الشاغرة يف جمموعة من –أ  
 على من فئات الوظائف داخل اجملموعة اليت تقع بها وظيفته ، وفقا للضوابط التالية : أو يف فئة أصحية، ال

ليه يف املادة إاملؤهالت املشار  دليليف  التدريبية املنصوص عليها وأتوفر املؤهالت العلمية والعملية  -1
 من هذه الالئحة. )الثالثة(

 عد عنه عن )جيد(.أخر تقويم أداء وظيفي آيقل  ال نأ  -2

يقل عن مقدار  ال ىل ماإضافة راتبا يعادل راتبه قبل التعيني، باإلعلى من الفئة اليت يشغلها أ مينح املعني يف فئة  -ب    
 يه.الذي كان مثبتا علالعالوة احملددة للمستوى 

 1  (5)املادة 
 لتاليني : اىل املستوى التالي له بالشرطني إمن املستوى املثبت عليه  ةلالئحايرقى املوظف املشمول بهذه   
ن أعلى على قل يف حده األنهى مجيع العالوات يف املستوى املثبت عليه، وأن يقضى سنه على األأن يكون قد أ  وال:أ  

 يعطى عنها راتبا. غياب اليت التستبعد مدة ال
 قل.جدا( على األ خريتني بدرجة )جيدداء الوظيفي املعد عنه للسنتني األن يكون تقدير تقويم األأ ثانيا:

                                                           



 

 

و املشاركة يف الدورات أ ات، واملهارات املتميزة، واحلضورزجناإلاالبحوث، و ألغراض الرتقية، –وحتتسب        
ستفادة  منها عالقة مباشرة بطبيعة العمل، وفق املعايري ذا ثبت بشكل مؤكد أن  لإلإ –ها التدريبية القصرية وما شابه

 وزارة اخلدمة املدنية مدة ومستوى. مع  جلهةاليت تضعها ا
على قبل انتهاء املدة الالزمة أىل مستوى إجتوز ترقية املوظف  –ول ( من هذه املادة من ) الشرط األ واستثناء       

جتاز بنجاح برناجما تدريبيا بطبيعة العمل، حتدد مدته إو أذا حصل على مؤهل علمي إاملستوى املثبت عليه، للبقاء يف 
 .ووزارة اخلدمة املدنية لوزارةاومستواه بضوابط تضعها 

 (6)املادة 
من  (اخلامسةة )يف املاد حكامها وفقا للقواعد الواردةىل وظيفة غري مشمولة بأإيتم نقل املشمول بأحكام هذه الالئحة  

 الئحة النقل.
 

 (الفصل الرابع)
 (ساعات الدوام)

 (7)املادة 
 يلي:  ىل ماإضافة باإل1 ة( ساع176وست وسبعني ) ةتكون ساعات العمل الشهرية للمشمولني بهذه الالئحة مائ –أ 

يف األسبوع  يلتزم املشمولني بهذه الالئحة بساعات مناوبة يف مقر العمل ملدة ال تتجاوز )مثان( ساعات  .1
 الوزارة.حسبما حتدده 

( 10دة )وكذلك رؤساء األقسام الطبية باملناوبة ببقائهم رهن الطلب مل االستشارينياألطباء  التزاميكون   .2
 أيام يف الشهر كحد أعلى.

( ساعة بشكل متصل يعطى املناوب راحة عن العمل يف 24إذا بلغت مدة العمل يف اليوم الواحد أربع وعشرين ) -ب
 .مع املناوب باالتفاقليوم التالي، وجيوز عند الضرورة تأجيلها إىل وقت آخر ا

( من البند )أ( من هذه املادة عن احلدود املقررة، فتتم املعاملة 2( و)1إذا زادت مدة املناوبة الواردة يف الفقرتني )  -ج
عن الساعات اإلضافية حسب القواعد اليت  على أساس إعطاء املناوبني فرتة راحة تعادل مدة املناوبة أو منحهم مكافأة

 والقواعد والقرارات ذات العالقة. ــ بنظام اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيذية ــيعامل بها موظفو الدولة  املشمولني 
                             

 
 

  
                                                           

 



 

 

 (الفصل اخلامس)
 (الرواتب والعالوات)

 (8)املادة 
سب جدول ام هذه الالئحة احلد األدنى من راتب املستوى األول من الفئة املعني عليها حمينح املوظف املعني وفقا ألحك

 يزيد عن ووزارة اخلدمة املدنية منح املعني راتبا لوزارةبني ا باالتفاقمن ذلك جيوز  واستثناء الرواتب امللحق بالالئحة.
 لفئة املعني عليها.عما هو مطلوب لاحلد األدنى إذا توفرت لديه مؤهالت أو خربات تزيد 

 (9)املادة 
 دنية ولوائحه التنفيذية.مينح املوظف العالوة السنوية وفقا إلحكامها املنصوص عليها يف نظام اخلدمة امل - أ

يف منحه زيادة  السابع يستمر املستوى إىل نهاية احلد األعلى من من يصل من شاغلي فئة )طبيب إستشاري ( -ب 
الشروط احملددة ملنح العالوة، ومتنح يف أول حمرم من  ملنحها توفر ويشرتط ددة لذلك املستوى،العالوة احمل سنوية مبقدار

 رتتب عليها تغيري يف سلم الرواتب.وتعترب مكافأة ال ي عام،كل 
 (الفصل السادس) 

 آت والتعويضات(البدالت واملكاف)
 (10)املادة 

البدالت املشكلة مبوجب املادة  تقوم جلنة ــ يا املاليةاحلقوق واملزا ةمن الئح (55مع مراعاة أحكام املادة ) - أ
باجلدول امللحق  الفئات واملستويات املستحقة للبدالت الواردة بتحديد الئحة احلقوق واملزايا املاليةمن  (56)

، قسام العزلأ يف مبا يف ذلك مقدار بدل العمل يف املستشفيات والعيادات النفسية وبدل العمل الالئحة،بهذه 
 -للضوابط التالية : وذلك وفقا ذام، وبدل مزاولة الطب الشرعي ــاجلومستشفيات 

 ة اليت خصص هلا البدل بصفة فعلية.أن يؤدي املوظف واجبات الوظيف  .1
 ساس بدايةأعلى بالالئحة  تصرف البدالت احملددة بالنسب املئوية الواردة جبدول البدالت املرفق  .2

 1.ضافًا إليه بدل التفرغ أو بدل فرق ساعات العملم )املستوى( املثبت عليه املوظف
 من تاريخ املباشرة الفعلية للعمل.يبدأ صرف البدل املستحق   .3
 .احلكوميللعمل  بالتفرغ الكامل االلتزامساس أعلى  )بدل التفرغ( يكون استحقاق  .4

ت آملكافابدالت ولل تكون معاملة املشمولني بأحكامها بالنسبة ،نص عليه يف هذه الالئحة عدا ما فيما - ب
مبراتب سلم الرواتب امللحق بنظام اخلدمة  واملستوياتالفئات ساس معادلة أوالتعويضات املستحقة هلم على 

 - : 2املدنية حسب الشرائح التالية

                                                           



 

 

 
 

 الشرائح
املرتبة املقابلة يف سلم رواتب 

 املوظفني
 توزيع الشرائح على املستويات

 املستوى الفئة
 1 صحيمساعد    4 وىلالشرحية األ

 2 مساعد صحي   5 الشرحية الثانية

 6 الشرحية الثالثة
 3 مساعد صحي

 2-1 فين  

 7 الشرحية الرابعة

 4 مساعد صحي
 3 فين

 1 أخصائي  
 1 صيدلي

 8 الشرحية اخلامسة

 5 مساعد صحي
 4 فين

 2 أخصائي ، وصيدلي
 1 أخصائي أول ، وصيدلي أول

 
 ة السادسةالشرحي
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 1 طبيب مقيم
 6 مساعد صحي

 5 فين
 3 أخصائي ، و صيدلي

 2 أخصائي أول ، وصيدلي أول
 1 أخصائي استشاري، وصيدلي استشاري

 10 الشرحية السابعة

 7 مساعد صحي

 6 فين

 4 أخصائي ، وصيدلي

 3 أخصائي أول ، صيدلي أول

اريأخصائي استشاري، وصيدلي استش  2 

 3 طبيب مقيم

 1 طبيب نائب



 

 

 تابع الفقرة )ب(

املرتبة املقابلة يف سلم رواتب  الشرائح
 املوظفني

 توزيع الشرائح على املستويات

 املستوى الفئة

 11 ةالشرحية الثامن

 7 فين

 5 أخصائي ، وصيدلي

 4 أخصائي أول ، وصيدلي أول

 3 أخصائي استشاري ، وصيدلي استشاري

 4 طبيب مقيم

 2 طبيب نائب

 الشرحية التاسعة
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 7 -6 أخصائي ، وصيدلي

 6- 5 أخصائي أول ، صيدلي أول
 5 - 4 أخصائي استشاري ، و صيدلي استشاري

 5 طبيب مقيم
 3 طبيب نائب

 1 طبيب استشاري

 13 الشرحية العاشرة

 7 أخصائي أول ، و صيدلي أول

شاري ، صيدلي استشاريإخصائي است  6 - 7 

 6 طبيب مقيم

 4 طبيب نائب

 3 – 2 طبيب استشاري

 14 الشرحية احلادية عشرة
 7 طبيب مقيم

 5 طبيب نائب

 4 طبيب استشاري

 15 الشرحية الثانية عشرة
 7 - 6 طبيب نائب

 7 -6 – 5 طبيب استشاري

 
 
 

                        



 

 

 (11)املادة 
املوظف ما يتقاضاه  يزيد جمموع الأمن البدالت التالية، على كثرألني أواجلمع بني بد ـــ ىل بدل النقلإضافة وز باإلجي

 1  دنى من املستوى املثبت عليه، وهذه البدالت هي: ألا من راتب احلد  (% 90) ئةمن بدالت عن تسعني باملا
 بدل التفرغ. -
 بدل الطب الشرعي. -

 يات اجلذام.قسام العزل ومستشفأ بدل العمل يف -

  .لبدل املخصص للعاملني يف املستشفيات النفسيةا -

 أو اخلطر. ررضلابدل  -

 سعاف.إلبدل قيادة سيارة ا -

   .بدل املناطق النائية -
 

 (لفصل السابعا)
 (داريإلالتكليف بالعمل ا)

 (12)املادة 
وحتدد  لصحية،ايف املرافق  اإلشراقيةام بأعمال الوظائف هذه الالئحة للقيحكام أيتم تكليف بعض املشمولني ب -أ

 -يلي : بني الوزير املختص ووزير اخلدمة املدنية ويشرتط هلذا التكليف ما تلك الوظائف باالتفاق
 ؤهل املطلوب للوظيفة املكلف بها.توفر امل -1
 وجيوز للوزير، قل يف جمال اختصاصهأن يكون املكلف قد أمضى ثالث سنوات على األ -2

 من هذا الشرط. املختص يف حالة الضرورة االستثناء
 جدا. خرية عن جيدألاداء الوظيفي املعد عنه للسنة تقويم األ أال يقل تقدير -3
الوزير املختص التكليف بالقيام  مبوافقة وجيوز، عمل املكلف بها لوظيفة يف مقراأن تكون  -4

 يؤمن نتداباحملددة لإل اتللمسافمماثلة  املسافة كانت ذاإلعمل، فا خارج مقر بأعمال وظيفة
 الئحة احلقوق واملزايا املالية( من 41نقل املكلف بوسيلة النقل املناسبة وفقا ملا ورد يف املادة )

 ذا زادت مدة التكليف عن ذلك فيعامل معاملةإما أ شهر،أ ستة تتجاوز الاملدة  ذا كانتإ
بدل  يتكرر صرف على أال ملزايا املاليةالئحة احلقوق وا( من 39) وفقا ألحكام املادة املنقول

 الرتحيل خالل السنة الواحدة.

                                                           

 



 

 

ملدة أو مدد أخرى ال تتجاوز  احلاجة متديدها وجيوز عند ثالث سنوات، قصى ملدة التكليفيكون احلد األ  - ب
األقل من انتهاء تكليفه السابق،  ثالث سنوات، وال جيوز التكليف بعد ذلك إال بعد مضي سنتني على

 .يف جمموعها ثالث سنوات  أو مدد ال تتجاوزوملدة 
عام للشؤون  تكليف أي من شاغلي الوظائف املشمولة بهذه الالئحة بالقيام بعمل مدير وزارةلجيوز ل  -ج

 الصحية مبناطق اململكة بالشروط التالية:
 .وفر املؤهل املطلوب لشغل الوظيفةت -1
 .لالئحة مدة ال تقل عن ثالث سنواتولة باأن يكون املكلف قد مارس أعمال وظيفته املشم  -2
 متديدها ملدة أو املختص الوزير أن يكون التكليف ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات وجيوز بقرار من -3

 .ثالث سنوات مدد أخرى ال تتجاوز
 

 (لفصل الثامنا)
 (أحكام عامة)

 (13)املادة 
جبدول الرواتب امللحق بهذه الالئحة،  قا للفئات الواردةوف لجهةمليزانية العامة لاعتماد الوظائف الصحية يف ايتم 

 ق الصحية التابعة هلا حسب حاجتها.على املناطق واملراف ختصيصها وتوزيعها لوزارةوتتوىل ا
 (14)املادة 

ة ووزارة اخلدم باالتفاق بني وزارة املالية تنقل رواتب القائمني على رأس العمل ممن تشملهم هذه الالئحة عند نفاذها
 .وزارةاملدنية وال

 (15)املادة 
مل يرد يف شأنه نص يف هذه ا يف كل م تسري أحكام نظام اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيذية والقرارات ذات العالقة

 .الالئحة
 (16)املادة 

 يتعارض مع أحكامها. تلغي هذه الالئحة مجيع ما
  

************************* 

     

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 قــمالح

 يةـائف الصحـة الوظـالئح

 

  ليل املؤهالت د  .1

  جدول البدالت .2

  فئات الوظائف املشمولة بها .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 

 (1ق رقم )ـــحـمل

  ( هؤهالتاملدليل ) 

 لمشمولة بالئحة الوظائف الصحيةل

هـ بعد االتفاق مع 22/9/1430( وتاريخ  30بقرار معالي وزير اخلدمة املدنية رقم ) هذه الدليل عتمدأ

ة الوظائف الصحية( املعتمد هؤهالت الوظائف املشمولة بالئحاجلهات الصحية وحيل حمل )دليل م

هـ وبدأ العمل به اعتبارًا من 29/12/1415( وتاريخ 29معالي وزير اخلدمة املدنية رقم )بقرار

 هـ1/10/1430

 

 

 

 

 



 

 

 أواًل: التعريفات اخلاصة مبراجع هذا الدليل:

ملـا ورد   مرجعـاً  ما ورد يف املـادة األوىل منهـا(   يعترب ما ورد يف الئحة الوظائف الصحية من تعريفات ) وخاصة
 يف هذا الدليل من عبارات أو مصطلحات باإلضافة للتعريفات التالية:

 

 : تعريفات عامة :1/1

 اجملموعة :  -1
طبيعة العمل، مثل  هي اإلطار العريض من التقسيم الوظيفي الذي ينتمي إليه عدد من الفئات املتماثلة يف     

 ، وجمموعة الصيادلة، وجمموعة األخصائيني.ءألطباجمموعة ا
 

 ة:ــالفئ  -2
هي تقسيم فرعي للمجموعة اليت تتماثل وظائف كل فئة من فئاتها من حيث طبيعة العمل ومستوى صعوبة      

الواجبات ونوع ومِقدار املسئولية وبالتالي تتطلب تأهيال علميا وعمليا متماثال وما مياثله ذلك من املعرفة والقدرة 
 .با متماثال )مثل فئة طبيب مقيم (و املهارة نوعا ومستوى مما يوجب منح شا غليها مرت

 

 املستوى: -3

وكل مسـتوى ميثـل مرحلـة    صعوبة الواجبات ومقدار املسئولية. هو مؤشر ملوقع راتب الفئة عند حد معني من    
لكـل جمموعـة مـن اجملموعـات ذات     من مراحل املدى الوظيفي لكل فئة داخل اجملموعات ذات الفئات املتعـددة أو  

 .الفئة الواحدة
 

  الدرجة:  -4

 .هي التقسيم األفقي للمستوى ويقصد بها العالوة الدورية داخل كل مستوى     
 

  : تعريف جمموعات الوظائف الصحية  وفئاتها: 1/2

 جمموعة األطباء:  -1
عترب احلصول على درجة البكالوريوس وي طب األسنان، ئاتها بالطب البشري أوهي اجملموعة اليت تتعلق أعمال ف

للتخرج  بنجاح حد أدنى  للتعيني عليهـا،   فرتة التدريب الالزم يف الطب واجلراحة أو  طب األسنان بعد اجتياز
 )طبيب مقيم، طبيب نائب، طبيب استشاري( وتنقسم هذه اجملموعة إىل الفئات التالية :

 
 جمموعة الصيادلة :  -2

أعمال فئاتها بالصيدلة من حيث تركيب األدوية وحفظها وصرفها، وتوجيه املرضى  وهي اجملموعة اليت تتعلق 
إىل طرق استعماالتها، ويعترب احلصول على درجة جامعية يف جمال التخصص حدا أدنى لشغلها، وتنقسم هذه 

 )صيدلي، صيدلي أول، صيدلي استشاري( اجملموعة إىل الفئات التالية:
 



 

 

 ألطباء (:غري ا جمموعة األخصائيني ) -3

وتشمل األخصائيني والتقنيني من ذوي التخصصات الصحية اليت يعترب احلصول على درجة جامعية يف جمال 
 التخصص حدا أدنى لشغل الوظائف احملددة هلا ، وتنقسم هذه اجملموعة إىل الفئات التالية :

 أخصائي استشاري( أخصائي أول،  )أخصائي،       
 

 جمموعة الفنيني :  -4

وتشمل الفنيني من ذوي التخصصات الالزمة ملختلف اخلدمات الصحية اليت يتطلـب القيـام بهـا برناجمـا إعـداديا             
متخصصا يف طبيعة العمل مدته ال تقل عـن سـنتني بعـد إمتـام مرحلـة الثانويـة العامـة، واملسـمى التصـنيفي للفئـة           

 الوحيدة هلذه اجملموعة هو )فين (.

  

  : جمموعة املساعدين الصحيني -5
وتشمل املساعدين الصحيني الذين يقدمون خدمات صحية مساعدة يتطلب القيام بها برناجما إعـداديا متخصصـا           

يف طبيعة العمل مدته ال تقل عن سنة بعد إمتـام مرحلـة الثانويـة العامـة، واملسـمى التصـنيفي للفئـة الوحيـدة هلـذه          
   اجملموعة هو )مساعد صحي(.

 

 التنظيمية لفئات جمموعات الوظائف الصحية:ثانيًا : املسميات 

ُتحدد املسميات التنظيمية باالتفاق بني وزارة اخلدمة املدنيـة واجلهـات الصـحية ذات العالقـة وفـق املـادة الثانيـة مـن          
  .الئحة الوظائف الصحية وسلم الرواتب امللحق بها

 

 :املستندات النظامية هلذا الدليل:ثالثًا

ئحة الوظائف الصحية ونصها ) يتم شغل الوظائف الصحية املشمولة بهذه الالئحة املادة الثالثة من ال .1
وفقا لدليل املؤهالت امللحق بها ، وجيوز تعديل هذا الدليل باالتفاق بني وزير اخلدمة املدنية والوزير 

 .املختص (
تهاء املدة الالزمة عجز املادة اخلامسة من الالئحة ونصها ) جتوز ترقية املوظف إىل مستوى أعلى قبل ان .2

للبقاء يف املستوى املثبت عليه إذا حصل على مؤهل علمي أو اجتاز بنجاح برناجما تدريبيا بطبيعة 
 الوزارة ووزارة اخلدمة املدنية(. العمل حتدد مدته ومستواه بضوابط تضعها

حلد األدنى من راتب املادة الثامنة من الالئحة ونصها ) مينح املوظف املعني وفقا ألحكام هذه الالئحة ا .3
واستثناء من ذلك جيوز  0املستوى األول من الفئة املعني عليها حسب جدول الرواتب امللحق بالالئحة

ووزارة اخلدمة املدنية منح املعني راتبا يزيد عن احلد األدنى إذا توفرت لديه  هةباالتفاق بني اجل
 .( مؤهالت أو خربات تزيد عما هو مطلوب للفئة املعني عليها

 

 



 

 

 رابعًا: الضوابط العامة: 
 عند تطبيق هذا الدليل يتم مراعاة ما يلي:      

 ( بالئحة الوظائف الصحية.3ق رقم )مسميات الوظائف احملددة يف امللح -1
 شروط شغل الوظائف الصحية احملددة يف القسم )خامسًا( من هذا الدليل. -2

اديـة والـدورات التدريبيـة واخلـربة )مـن حيـث اجملـال        ال يعتد إال بالدرجات العلميـة واملهنيـة والـربامإل اإلعد    -3
 املقبولة لدى اجلهة ووزارة اخلدمة املدنية. واملستوى واملدة(

يقصد بالسنة إذا وردت يف نطاق التعليم أو التدريب، سنة دراسية )تسعة اشهر( على األقل ويف نطـاق اخلـربة    -4
 العملية عاما كامال)اثنى عشر شهرًا(.

عتربة احملددة للفئات الواردة بهذا الدليل هـي الـيت يـتم اكتسـابها بعـد احلصـول علـى املؤهـل         سنوات اخلربة امل -5
 العلمي أو املهين التدرييب الذي يشكل احلد األدنى من املؤهل املطلوب لكل فئة.

 

 خامسًا: املؤهالت العلمية والعملية واالشرتاطات األخرى الالزمة لشغل الوظائف الصحية:

الضوابط العامة الواردة يف القسم )رابعًا( من هذا الـدليل يشـرتط لشـغل الوظـائف الصـحية سـواء       مع مراعاة  5/1
  بالتعيني أو الرتقية من فئة إىل فئة أعلى أو النقل ما يلي:

   .( من هذا القسم5/2) املؤهالت الالزمة لشغل هذه الوظائف احملددة يف الفقرة توفر -أ 
س الصـحي العلمـي والعملـي مـن اهليئـة السـعودية للتخصصـات        توفر شهادة تصنيف مهين ملؤهل املمـار  -ب 

 الصحية تؤكد كفاءته املهنية للفئة املراد شغلها.

 توفر تسجيل مهين للممارس الصحي )ساري املفعول( صادر من اهليئة السعودية للتخصصات الصحية.   -ج 

أعـد عنـه يف حالـة     حصول املمارس الصحي على ما ال يقل عن تقدير)جيد( يف آخر تقويم أداء وظيفي  -د 
 الرتقية أو التعيني من فئة ألخرى أو النقل.

عند ترقية املمارس الصحي من فئة إىل أعلى يشرتط حصوله على ترشيح من قبل جهة عملـه وفـق ضـوابط      -هـ
يتم االتفاق عليها بني اجلهة ووزارة اخلدمة املدنيـة للمفاضـلة بـني منسـوبي اجلهـة املسـتحقني للرتقيـة أمـا         

 مهنيًا فيكون حسب التصنيف املهين الصادر من اهليئة السعودية للتخصصات الصحية. تقييمه
 
 
 
 
 
 



 

 

 :: املؤهالت العلمية والعملية ومستويات الدخول للوظائف الصحية تكون حسب التالي5/2

 ( مستويات الدخول جملموعة األطباء5/2/1)                         
 لدخول مستوى ا املؤهل املطلوب  واخلربة

 مالحظات

 (1)املؤهل 
اخلربة بعد 

 املؤهل

 الفئة

وى
ملست

ا
 

جة
لدر

ا
 

املسمى 
 التصنيفي

املسمى 
 (2)املهين 

الدرجة اجلامعية يف الطب البشري أو 
طب األسنان مع اجتياز فرتة التدريب 

 (4( )3)الالزمة للتخرج منها 

 1 1 طبيب عام طبيب مقيم بدون

كتسـب يف  الدرجات العلمية الـيت ت  -
جمـال الطـب واألسـنان بعـد الشــهادة     
اجلامعية يشرتط أن يتم احلصول عليها 
ــالزم     ــدريب ال ــة الت ــام مرحل ــد إمت بع
للتخرج بدرجـة البكـالوريوس أو مـا    

 يعادهلا.
ــــ  عند الرتقية من فئة إىل فئة أخرى 
داخل نفـس اجملموعـة حيـدد املسـتوى     
والدرجة وفقًا للفقرة )ب( مـن املـادة   

 من الئحة الوظائف الصحية. الرابعة

ال تقل عن 
 سنه

 2 1 طبيب مقيم طبيب مقيم

شهادة علمية أو مهنية ال تقل عن 
سنتني يف جمال من جماالت الطب 

البشري أو طب األسنان بعد الدرجة 
أو طب  البشري اجلامعية يف الطب

 األسنان.

 1 2 طبيب مقيم طبيب مقيم بدون 

ال تقل عن 
 سنتني

 1 1 طبيب نائب بطبيب نائ

درجة الدكتوراه أو الزمالة يف أي من 
جماالت الطب البشري أو طب 

  (6()5)األسنان

 طبيب نائب بدون
طبيب نائب 

 أول
2 1 

ال تقل عن 
 ثالث سنوات

طبيب 
 استشاري

طبيب 
 استشاري

1 1 

 
 ( املؤهل يكون من جامعة أو جهة علمية أو طبية متخصصة.1)

 
اهليئـة السـعودية للتخصصـات     هو املسمى الذي يعكس العمل الفعلي الذي يزاوله املمارس الصحي مبوجب شهادة تصنيف مهين من املسمى املهين  (2)

 الصحية.
 

الطب أو طب األسنان فتعامل  ( إذا حصل الطبيب املقيم على شهادة علمية يف أحد جماالت الطب البشري أو طب األسنان بعد درجة البكالوريوس يف3)
 لقواعد منح الدرجات اإلضافية احملددة يف القسم )سادسًا( من دليل مؤهالت الئحة الوظائف الصحية. وفقا

 
هـ بالبند )سادسًا( أن يعامل الطبيب السعودي الذي حتت التدريب، املشمول بقرار جملس 1/6/1430( وتاريخ 178تضمن قرار جملس الوزراء رقم ) (4)

هـ من حيث الراتب والبدالت والعالوات السنوية، معاملة الطبيب املقيم، وعند تعيينه على سلم 28/3/1426( وتاريخ 1055/1اخلدمة املدنية رقم )
رتتيب على رواتب الوظائف الصحية حيدد راتبه على أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه يف فرتة التدريب املعتربة املنتهية بنجاح، ويطبق هذا ال

 شفيات اليت تدار وفق برامإل التشغيل.احلاالت املماثلة يف املست

 
)الثالث(  عند شغل محلة درجة الدكتوراه أو الزمالة أو ما يعادل أي منهما فئة )طبيب مقيم( وبدون خربه فإنه يستحق  الدرجة )األوىل( من املستوى (5)

 هذه الدرجة واملستوى.  تبه وصل إىلويعامل املوظف احلاصل على هذا املؤهل على رأس العمل وفقًا لذلك إذا مل يكن را

 
هـ على الرتتيبات اخلاصة باألطباء امللتحقني بربامإل شهادة االختصاص )الزمالة( 3/5/1427( وتاريخ 769/350نص قرار وزير اخلدمة املدنية رقم ) (6)

 الذين أنهوا اجلزء التدرييب ومل يوفقوا يف اجتياز االمتحان النهائي .

 



 

 

 ة الصيادلة( مستويات الدخول جملموع5/2/2) 

 املؤهل املطلوب  واخلربة

 مستوى الدخول

 مالحظات
 اخلربة بعد املؤهل  (1)املؤهل 

 الدرجة املستوى الفئة

 1 1 صيدلي بدون درجة جامعية يف الصيدلة

عند الرتقية من فئة إىل فئة أخرى 
داخل نفس اجملموعة حيدد املستوى 

والدرجة وفقًا للفقرة )ب( من 
بعة من الئحة الوظائف املادة الرا

 الصحية

درجة املاجستري أو ما يعادهلا يف 
 الصيدلة

 1 2 صيدلي بدون

 صيدلي أول ال تقل عن سنتني
 

1 2 

 درجة الدكتوراه 
 (2)أو ما يعادهلا يف الصيدلة 

 1 2 صيدلي أول بدون

 ال تقل عن ثالث سنوات

 

 صيدلي استشاري
 

1 3 

 
 علمية متخصصة.( املؤهل يكون من جامعة 1)

)الثالث( ويعامل املوظف  عند شغل محلة درجة الدكتوراه أو ما يعادهلا فئة )صيدلي( وبدون خربه فإنه يستحق الدرجة )األوىل( من املستوى  (2)
 . احلاصل على هذا املؤهل على رأس العمل وفقًا لذلك إذا مل يكن راتبه وصل إىل هذه الدرجة واملستوى

 
 خول جملموعة األخصائيني )غري األطباء(( مستويات الد5/2/3) 

 املؤهل املطلوب  واخلربة
 مستوى الدخول

 مالحظات
 اخلربة بعد املؤهل (1)املؤهل 

 الدرجة املستوى الفئة

 1 1 أخصائي بدون درجة جامعية يف ختصص مناسب 

عند الرتقية من فئة إىل فئة أخرى 
داخل نفس اجملموعة حيدد املستوى 

قًا للفقرة )ب( من والدرجة وف
املادة الرابعة من الئحة الوظائف 

 الصحية

ال يف ختصص مناسب  درجة جامعية 
 عن مخس سنواتفيه تقل مدة الدراسة 

 2 1 أخصائي بدون

 درجة املاجستري  أو ما يعادهلا  

 1 2 أخصائي بدون

 أخصائي أول ال تقل عن سنتني
 

1 2 

   (2) درجة الدكتوراه أو ما يعادهلا

 1 2 أخصائي أول بدون

ال تقل عن ثالث 
 سنوات 

أخصائي 
 استشاري

 

1 2 

 

 املؤهل يكون من جامعة أو جهة علمية متخصصة يف أحد التخصصات احملددة بالئحة الوظائف الصحية. (1)  
)الثالث( ويعامل املوظف احلاصل  األوىل( من املستوىعند شغل محلة درجة الدكتوراه أو ما يعادهلا فئة )أخصائي( بدون خربه فإنه يستحق الدرجة )( 2 )   

   . يصل إىل هذه الدرجة واملستوىهل على رأس العمل وفقًا لذلك إذا ملعلى هذا املؤ
 



 

 

 ( مستويات الدخول جملموعة الفنيني5/2/4)
 

 املؤهل 

 مستوى الدخول

 مالحظات
 الدرجة املستوى الفئة

ن سنتني  بعد إمتام مرحلة اجتياز برنامإل إعدادي مدته ال تقل ع
 الثانوية العامة أو ما يعادهلا

 4 1 فين

يكــون املؤهــل يف اجملــال الصــحي  
ــددة    ــل احمل ــاالت العم املناســب جمل

 بالئحة الوظائف الصحية.
 

اجتياز برنامإل إعدادي مدته ال تقل عن سنتني وستة أشهر بعد 
 إمتام مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادهلا.

 1 2 فين

جتياز برنامإل إعدادي مدته ال تقل عن ثالث سنوات بعد إمتام ا
 مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادهلا

 2 2 فين

شهادة الكليات الصحية املتوسطة ملدة ثالث سنوات وستة 
 أشهر أو ما يعادهلا 

 3 2 فيت

 

  

 ( مستويات الدخول جملموعة املساعدين الصحيني5/2/5)
 

 املؤهل 

 مستوى الدخول

 مالحظات

 الدرجة املستوى الفئة

اجتياز برنامإل إعدادي مدته ال تقل عن سنة يف اجملال 
الصحي املناسب جملاالت العمل احملددة بالئحة الوظائف 

 الصحية بعد إمتام مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادهلا

 1 2 مساعد صحي

يكون املؤهل يف اجملـال الصـحي املناسـب    
ددة بالئحـة الوظـائف   جملاالت العمـل احملـ  

 الصحية.
 

 

  

 



 

 

: الدرجات العلمية واملهنية والربامإل اإلعدادية والتدريبية الزائدة على احلد األدنى من املـؤهالت  سادسًا
  :احملددة يف القسم )خامسًا( من هذا الدليل

  

( مـن  2يف الفقـرة )  مع مراعاة الضوابط العامة الواردة يف القسم )رابعًا( من هذا الدليل والشـروط الـواردة   -1
) سادسًا( من هذا الدليل جيوز مبوافقة وزارة اخلدمة املدنية منح درجـات إضـافية مقابـل الـدرجات      القسم

العلمية واملهنية والربامإل اإلعدادية والتدريبية الزائدة عن احلد األدنى من املؤهالت احملددة يف القسم )خامسًا( 
 : من هذا الدليل وفقا للرتتيب التالي

 

 درجة واحدة للطبيب  احلاصل على زمالة زائدة عن الزمالة املطلوبة للتعيني.  -1/1
درجتني إضافيتني للطبيب احلاصل على زمالة زائدة عن الزمالة املطلوبة للتعيني إذا كانت الزمالة الزائدة  - 1/2

 ليست يف نفس التخصص ولكن هلا عالقة به من حيث ممارسة العمل.
 عن الزمالة املطلوبة للتعيني. على زمالة يف ختصص دقيق زائدة ات إضافية للطبيب احلاصلثالث درج - 1/3
درجة إضافية واحدة للموظف املشمول بالئحة الوظائف الصحية عن كل سنة إعدادية أو تدريبية يتم  -1/4

 الشروط  اآلتية:اجتيازها بنجاح، وجيوز جتميع الدورات التدريبية واعتبارها دورة واحدة إذا توفرت هلا 
 0أال تقل مدة الدورات اجملمعة عن تسعة اشهر  -1/4/1       
القسم )سادسًا( ( من 2) أن تكون الدورات متجانسة وتتوفر فيها الشروط الواردة يف الفقرة -1/4/2       

  . املوضحة أدناه
 

غرض احلصول على درجة أو درجات يشرتط لالستفادة من الدرجة العلمية، أو الربامإل اإلعدادية والتدريبية ل -2
 :ما يليتوفر إضافية 

  
 .أن تكون يف نطاق طبيعة عمل الوظيفة اليت يشغلها املوظف -2/1        
 . 1املدنية تدريبية مقبولة لدى اجلهة ووزارة اخلدمة أن تكون مكتسبة يف جهة علمية أو -2/2        
السعودية للتخصصات الصحية للمؤهل أو الربنامإل أو الدورة  توفر شهادة تصنيف مهين من اهليئة -2/3        

 وبالنسبة للدورات اجملمعة يشرتط أن تكون الدورات معتمدة من اهليئة السعودية للتخصصات الصحية.  
أن ال يكون مستوى الدرجة العلمية أو الربنامإل اإلعدادي أو الدورة التدريبية أقل من مستوى املؤهل  -2/4        

 لمي الذي تعني مبوجبه على الفئة اليت يشغلها.الع
أن ال يكون املوظف قد سبق أن استفاد منها )أو جزء منها( لألغراض الوظيفية   كالتدرج إىل مرتبة  -2/5        

أو مستوى أعلى أو للحصول على درجة أو درجات إضافية قبل تطبيق الئحة الوظائف الصحية، أو 
                                                           

 يستثنى من ذلك:
ما تقدم لشغل إحدى الوظائف املشمولة بالئحة الوظائف الصحية ( على أن يقدم مـا يثبـت موافقـة    عضو هيئة التدريس باجلامعات السعودية ) إذا  ( أ      

 اجلامعة على التحاقه بالدراسة للحصول على الدرجة العلمية أو الربنامإل اإلعدادي أو التدرييب 
 

 0لى التحاقه بالربنامإل اإلعدادي أوالتدرييبمنسوبو املؤسسات العامة الفنيني على أن يقدم املوظف ما يثبت موافقة مرجعه عب(        
 



 

 

للحصول على درجة أو درجات إضافية داخل مستويات الفئة املثبت عليها التدرج إىل فئة أعلى، أو 
الستكمال املدة الالزمة للحصول على درجة علمية أو  بعد تطبيق الئحة الوظائف الصحية عليه، أو

 تدريب استفاد منه وظيفيًا وفق ما سبق.
 

رجات اإلضافية اعتبارا من التاريخ الذي تكون استفادة املوظف الذي على رأس العمل من الدرجة أو الد -2/6      
حتدده اجلهة بقرار منها بعد استكمال اإلجراءات والتصديق على حصوله على املؤهل العلمي، أو 
اجتيازه الربنامإل اإلعدادي أو التدرييب أو من تاريخ التعيني على الئحة الوظائف الصحية إن كانت قد 

( من القسم )سادسًا( أعاله من 2/3( والفقرة )2/2استكملت اإلجراءات الالزمة حسب الفقرة )
 هذا الدليل، وإال فيكون من تاريخ استكماهلا.

 يتم منح الدرجة أو الدرجات اإلضافية وإن أدى ذلك للتدرج من مستوى إىل آخر وذلك استنادًا إىل -2/7      
ها )جتوز ترقية املوظف إىل من الئحة الوظائف الصحية ونص من املادة )اخلامسة( عجز الفقرة )ثانيًا(

مستوى أعلى قبل انتهاء املدة الالزمة للبقاء يف املستوى املثبت عليه إذا حصل على مؤهل علمي أو 
اجتاز بنجاح برناجما تدريبيا بطبيعة العمل حتدد مدته ومستواه بضوابط تضعها الوزارة ووزارة اخلدمة 

 .املدنية(
 

 
 
 

------------------------ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2م )ــق رقــحـمل

البدالت املخصصة للمشمولني بالئحة الوظائف الصحية



 

 

 

                                                           

 

 

 (1جدول رقم )
 بدل التفرغ فرق ساعات العمل للمشمولني بالئحة الوظائف الصحية

  
 

       

 

        

        

        

 

        

        

        

 

        

        

        

         

 
        



 

 

 (   2جدول رقم )  

     البدالت األخرى املخصصة للمشمولني بالئحة الوظائف الصحية

 لفئةا المجموعة

بدل مزاولة الطب 
 الشرعي 

 )% من بداية المستوى(

بدل العمل في 
المستشفيات 
والعيادات 

النفسية ثابت 
يصرف 
 شهريُا 

بدل العمل في 
العزل  أقسام

ومستشفيات 
الجذام مبلغ 
ثابت يصرف 

 شهريُا

بدل قيادة 
سيارة 
  إسعاف

مبلغ ثابت 
يصرف 

 (2) شهريُا 

سكن عيني 
(3) 

 بدل إشراف بدل تدريب  بدل تميز بدل ندرة 
بدل النقل 
 الشهري

 

 7ـ م 5م 4ـ م 1م

 يؤمن 
 

 يؤمن 

 يؤمن 

 ـ

 ـ

 ـ

 ـ

 * يقصد بـ )م( المستوى. 

 هـ.26/3/1425( وتاريخ 1/971( للعاملين في مجال الطب الشرعي من شاغلي وظائف )صيدلي شرعي( و)أخصائي مختبر( وفقًا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم )1)

 إلى قيامهم بواجباتهم كمسعفين  باإلضافةبأنفسهم  اإلسعافلمسعفين المؤهلين الذين يتولون قيادة سيارات ( يمنح ل2)

 هـ. 1430/6/1( وتاريخ 178( يكون صرف هذه البدالت وفق الترتيبات الواردة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم )3)

%( لفئات وظائف )الصيادلة( و)األخصائيين والفنيين( المشمولين بالئحة الوظائف الصحية التي يقوم شاغلوها بأعمال أمناء 20ة عمل بنسبة )عبيصرف بدل طهـ 24/3/1430وتاريخ  1/1406ـ تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 
 المستودعات الطبية في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية الشروط المحددة بالقرار.   

 % من أول20هـ بأن يصرف للمسعفين وفق فئات الوظائف المشمولة بالئحة الوظائف الصحية في هيئة الهالل األحمر السعودي العاملين في الميدان بدل  21/10/1425وتاريخ  1/1009مة المدنية رقم ـ صدر قرار مجلس الخد  
  0( المحدد مقداره في جدول البدالت بالئحة الوظائف الصحية فيستمر صرفه لمن يستحقه نظامًااإلسعافبطبيعة العمل عدا ) بدل قيادة سيارة  مربوط المستوى المعين عليه، ويعتبر بدياًل عن بدل الخطر وبدل الضرر والبدالت المرتبطة

( واحد على ثالثين من بدل النقل 30/1تين تزيد عن ساعات الدوام الرسمي مقداره )على منح بدل نقل إضافي للعاملين بالمرافق الصحية ممن يعملون على فترهـ 18/8/1425( وتاريخ 1/986ـ نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )
 هـ.17/9/1425الشهري عن كل يوم، وذلك اعتبارًا من تاريخ تبليغ هذا القرار الذي تم في 

 الصحية األولية. الوقائية ومكافحة األمراض المعدية في المستشفيات والمراكز حصيناتإدارة التبصرف بدل عدوى للممرضين العاملين في  هـ15/6/1428( وتاريخ 2/1251نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) ـ 

مربوط المستوى المثبت عليه %( من أول 10بالموافقة على صرف بدل طبيعة عمل للمشمولين بهذه الالئحة العاملين في عيادات السجون وذلك بنسبة ) هـ15/6/1428( وتاريخ 5/1251ـ نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )
 .( من الئحة الوظائف الصحية 11، على أن يراعى ما ورد بالمادة )الموظف متى تحققت الشروط المحددة القرار لصرف البدل

 صحية.هـ مقدار بدل االنتقال الشهري للمشمولين بالئحة الوظائف ال20/4/1433وتاريخ  1/1683( تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  4) 

( خمسمائة ألف ريال لذوي المتوفى بسبب )فيروس كورونا( العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيًا كان أم عسكريًا، 500.000هـ بأن تصرف منحه مقدارها )21/3/1436بتاريخ  145ـ قضى قرار مجلس الوزراء رقم 
 هـ5/7/1434ن تسجيل أول إصابة بالفيروس بتاريخ سعوديًا كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتبارًا م



 

 

 
 مقدار بدل االنتقال الشهري للمشمولين بالئحة الوظائف الصحية:

 هـ28/6/1433وتاريخ  31143هـ المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم 20/4/1433( وتاريخ 1/1683وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) 
 
 ( ريال لفئات وظائف: 500)

 ( 2 -1) يينبالمستو ،مساعد صحي                
 ( ريال لفئات وظائف: 700) 

 ( 7ـ  6ـ  5ـ  4ـ  3مساعد صحي، بالمستويات                 
 (6ـ  5ـ  4ـ  3ـ  2ـ  1فني،  بالمستويات )                 

 ( 4ـ  3ـ  2ـ  1أخصائي، صيدلي، بالمستويات )             
 (3ـ  2ـ  1أول، صيدلي أول، بالمستويات ) أخصائي          

 (2ـ  1أخصائي استشاري، صيدلي استشاري، بالمستويات )                
 (3ـ  2ـ  1طبيب مقيم، بالمستويات )            

 (  1طبيب نائب، بالمستوى )                 
 ( ريال لفئات وظائف: 900) 

 (7فني، بالمستوى )                 
 (7ـ  6ـ  5أخصائي، صيدلي، بالمستويات )                 
 (7ـ  6ـ  5ـ  4أخصائي أول، صيدلي أول، بالمستويات )                
 ( 7ـ  6ـ  5ـ  4ـ  3أخصائي استشاري، صيدلي استشاري، بالمستويات )                

 ( 6ـ  5ـ  4طبيب مقيم، بالمستويات )                
 ( 4ـ  3ـ  2طبيب نائب، بالمستويات )                

 ( 3ـ  2ـ  1طبيب استشاري، بالمستويات )                 
 ( ريال لفئات وظائف:1200) 

( 7ـ  6ـ  5ـ  4(، طبيب استشاري بالمستوى )  7ـ  6ـ  5(، طبيب نائب بالمستوى )  7طبيب مقيم بالمستوى )                 



 

 

  
 
 

                                                   
             

 
 

                                                         

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3م )ـــرق قـــحـمل

 بيان مبجموعات وفئات الوظائف املشمولة  

 الصحية الوظائف بالئحة 
        



 

 

 

 جمموعة وفئات الوظائف املشمولة                                 
 بالئحة الوظائف الصحية                                 

 

طباءمجموعة أأل -1

 0تشمل األطباء في جميع مجاالت الطب البشري بمختلف مستوياته
 
 :لصيادلهامجموعة  -2
 
 

 -من غير األطباء وتشمل:  خصائيين:ألامجموعة  -3
 
 أخصائي تصوير طبقي   -  أخصائي بصريات            -أشعة            ئيأخصا  -   
 أخصائي عالج نووي  - أخصائي وبائيات              -  أخصائي تمريض        -   
 أخصائي أجهزة الليزر  -أخصائي أطراف صناعية      -  أخصائي تخدير          -   
 أخصائي نفساني  - أخصائي عالج طبيعي         -   أخصائي مختبر         -   
 

  (1)حرفي  أخصائي تأهيل -     (1)أخصائي معالجة نطق  -   
   (1)أخصائي فيزياء طبية   -             (1)أخصائي سمع   -   
ودور المسنين ، ودور وفي مراكز التأهيل الشامل للمعوقين ،  يجب أن يكون عملها في مستشفى حكومي أخصائي تغذية،  -   

                                                               ( 1)االجتماعية. ناقهي األمراض النفسية ، ومؤسسات رعاية األطفال المشلولين، ودور الحضانة 
 (1)0في مستشفى حكومي هايجب أن يكون عملاجتماعي،   أخصائي  -   
 

 (5)(2)أو العيادات والمختبرات (  ،أو المحاجر الصحية  ،أو المراكز الصحية ، ) بالمستشفيات  يةمعلوماتية صحأخصائي   -   
 (2)لمحاجر الصحية (اأو ، أو المراكز الصحية  ،) بالمستشفيات أخصائي صحة عامة  -   
 (2)فق الصحية ( ا) في جميع المر أخصائي أجهزة طبية -   
 (5)0السعودي  الهالل األحمرئة بهي وطب طوارئ أخصائي إسعاف -   
 

 أخصائي عالج تنفسي )تشمل أخصائي تشخيص وظائف الرئة( -
 أخصائي تقنية قلب )وتشمل تخصص قسطرة القلب ومضخة القلب( -
 أخصائي عالج وظيفي  -
 أخصائي جبائر -
 أخصائي تخطيط المخ واألعصاب )تشمل تخصص فسيولوجي األعصاب(  -
  أخصائي مناظير باطني -
 اخصائي تقنية أسنان -
 (5)                                                         أخصائي تقنية كلى )وتشمل تخصص غسيل الكلى( -
 عند اإليفاد واالبتعاث(اخصائي تثقيف صحي )حسب الحاجة التنظيمية ويراعى ذلك  -
 أخصائي قبالة  -
 أخصائي تعقيم  -
 اثيةأخصائي جينات وبصمة ور -
 أخصائي عمليات )وتشمل تخصص ممارس غرفة العمليات(  -
 أخصائي جودة صحية )حسب الحاجة التنظيمية ويراعى ذلك عن اإليفاد واالبتعاث( -
 

   (6)أخصائي صحة ورعاية فم وأسنان  -
 (6)أخصائي مساعد طبيب أسنان  -
 
 



 

 

  -: وتشمل  مجموعة الفنيين :  -4  

 فني تخدير  -             فني مختبر   -  فني عالج طبيعي            -                    فني أشعة  -
 فني تركيب أسنان -       فني عمليات       -   مساعد صيدلي               -فني أطراف صناعية         -
 (4)بلة قا  -   فني بصريات          -   فني تمريض )الممرض(    -مساعد طبيب أسنان          -
 (5)وطب طوارئ  سعافإفني   -فني عالج حرفي             -
 0المشمولة بالالئحةفني أجهزة طبية بالمرافق الصحية   -
 
 (2) (سعافمراكز اإل، العيادات والمختبرات  ،فني عالج تنفسي ) بالمستشفيات  -
 (2)ومراكز البحث الصحي (  ، سكرتير طبي )بالمستشفيات  -
 وفي مراكز التأهيل الشامل للمعوقين ، ودور رعاية المسنين ، ودور ناقهي األمراض ، ) بالمستشفيات فني تغذية  -
 (2)( النفسية ، ومؤسسات رعاية األطفال المشلولين ، ودور الحضانة اإلجتماعية 
 (5) (2)ت ( العيادات والمختبرا ،المحاجر الصحية  ،المراكز الصحية  ،بالمستشفيات ) معلوماتية صحية فني  -
  (2)المحاجر الصحية (  ،المراكز الصحية    ،) بالمستشفيات  مراقب وبائيات  -
 
 فني نفساني   -
 فني تثقيف صحي )حسب الحاجة التنظيمية ويراعى ذلك عند اإليفاد واإلبتعاث(     -
 فني صحة عامة )وتشمل فني طب طوارئ(    -
 فني رعاية أسنان    -
 فني معالجة نطق  -
 فني تقنية كلى )وتشمل تخصص غسيل الكلى والكلية الصناعية(  -
 فني جبائر  -
       فني تنظير باطني )وتشمل تخصص تنظير الجهاز الهضمي( -
 (5)                                                                                        فني سمع  -
 فني عالج وظيفي  -
 خطيط المخ واألعصاب )وتشمل تخصص فسيولوجي األعصاب( فني ت -
 فني تقنية قلب )وتشمل تخصص قسطرة القلب ومضخة القلب(  -
 فني عالج نووي  -
 فني تعقيم  -
 فني أجهزة الليزر -
 

 ـتشمل :و :مجموعة المساعدين الصحيين  -5    
 (3) مساعد ممرض  -سائق   –مسعف  –مساعدة قابلة  ـ             

 (5)مساعد صحي سحب دم  ـ             
------------------------------------------------  

 هـ 20/7/1417وتاريخ  1/440ضيفت هذه الوظائف بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم أ( 1) 
 هـ20/8/1423وتاريخ  1/816 بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم  ضيفت هذه الوظائف أ (2) 
 هـ10/9/1416وتاريخ  1/402مجلس الخدمة المدنية رقم بفرار   لوظيفةات هذه ضيفأ( 3) 
 هـ5/8/1419وتاريخ  1/574ضيفت هذه الوظيفة  بقرار  مجلس الخدمة المدنية  رقم  أ (4) 
 ةالئح إلىالتالية هـ وأضاف المسميات الوظيفية 17/10/1423وتاريخ  1/832صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  ــــ 

بالمستشفيات(  –مستشفى )مدير :الوظائف الصحية بشرط أن يكون عمل كل منها حسب ماهو مبين أمام كل مسمى وهي
و) مساعدو مديري  والرعاية األولية( لصحيةا بالمراكز –صحي  مركز لمستوصفات( و)مديراب –و)مدير مستوصف 

ت(  لمستوصفا با –ات ( و)مساعد مدير مستوصف بالمستشفي  –تشفى مس اعد مديرسم)دارات المرافق الصحية وهي :إ
شرافية على مراكز ووحدات وفروع الوظائف اإل. بالمراكز  الصحية والرعاية األولية( –و)مساعد مدير مركز صحي 

 0مدير( وذلك بمراكز ووحدات وفروع الهالل االحمر –مدير فرع    –مدير وحدة  –األحمر بمسمى ) مدير مركز  الهالل
هـ ، وتم تعديل مسمى أخصائي 13/1/1434( وتاريخ 1/1731ذه الوظائف بموجب قرار مجلس الخدمة رقم )أضيفت ه  (5)

وفني إسعاف إلى أخصائي إسعاف وطب طوارئ ، وفني سجالت طبية وأخصائي سجالت طبية وفني إسعاف  إسعاف
 . صحية وفني معلوماتية صحية وأخصائي معلوماتيةوطب طوارئ ، 

إلى  (أخصائي رعاية أسنان)هـ  وعدل مسمى وظيفة 16/8/1434وتاريخ  1/1773لخدمة المدنية رقم صدر قرار مجلس ا   (6)
 ( ، وأضاف مسمى )أخصائي مساعد طبيب أسنان( إلى الالئحة الصحية.أخصائي صحة ورعاية فم وأسنان)

                                    ---------------------- 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

للخاضعني لالئحة  يةـائف الصحرواتب الوظلم س

 الوظائف الصحية
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       هـ28/3/1412وتاريخ  1/241( الئحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1)
  د :  تعني العالوة الدورية  –ع  

 في السلم بني على أساس أن أجر الدرجة األولى في بداية كل مستوى يعتبر مستقاًل وليس امتدادا لما قبله.يراعى أن التدرج األفقي  -1 

نح العالوة ، وتمنح لميشترط لمنحها توفر الشروط المحددة عالوة المحددة لذلك المستوى ومن يصل من شاغلي فئة ) طبيب استشاري ( إلى نهاية الحد األعلى من المستوى السابع في هذا السلم يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار ال  -2
 يترتب عليها تغيير في سلم األجور. في أول محرم من كل عام ، وتعتبر مكافأة  ال



 

 

 

 

 

 
 
 
 

                  



 

 

 -:( األطباء السعوديني حتت التدريب ) كيفية معاملة

 -على مايلي: هـ ونص29/5/1413وتاريخ  67صدر قرار مجلس الوزراء رقم  -
عشرة آالف ( 10700)قدرها  تحت التدريب  لألطباء السعوديين   تصرف مكافأة شهرية .1

ويعاملون فيما يتعلق بساعات العمل اإلضافي طبقًا  بدل النقل وسبعمائة ريال ويشمل ذلك 
ويتم صرف ذلك من الجامعات والجهات الحكومية التي يتم التدريب  ،الوظائف الصحية لالئحة
 .إشرافهاتحت 

 .ظيمي تنتحل هذه المكافأة محل أي مكافأة تصرف وفقًا أل .2
بكيفيةة معاملةة الطبيةب    هةـ   28/3/1426  وتةاريخ  1/1055رقةم    صدر قرار مجلس الخدمة المدنيةة  -

ول علةى  أنهةى سةنة اإلمتيةاز  ويرغةب فةي مواصةلة الدراسةة للحصة          تحةت التةدريب الةذي    السعودي
در الفترة الالزمة للحصول على هذه الشهادة  على أن يتم ذلك  وذلك بقشهادة اإلختصاص السعودية 

بةةين وزارة الخدمةةة   يتفةةق علةةى صةةياغته  وبنةةوده(  يبةةرم بةةين الطبيةةب  وجهةةة التةةدريب  عقةةد)وفةةق 
 .والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وزارة الصحةو،  المدنية 

/ م ب وتةةاريخ 3219الكةةريم رقةةم المشةةار إليةةه وصةةدراألمر السةةامي  العقةةد مشةةروع تةةم إعةةداد وقةةد  ) -
 .( هـ بالموافقة على صيغته 28/3/1428

بةأن يعامةل   فقرتةه السادسةة   نص فةي   هـ و1/6/1430وتاريخ  178صدر قرار مجلس الوزراء رقم   -
(  1/1055الطبيةةب السةةعودي الةةذي تحةةت التةةدريب المشةةمول بقةةرار مجلةةس الخدمةةة المدنيةةة رقةةم )      

تةب والبةدالت والعةالوات السةنوية، معاملةة الطبيةب المقةيم،        هةـ، مةن حيةث الرا   28/3/1426وتاريخ 
وعند تعيينه على سلم رواتب الوظائف الصحية يحدد راتبه على أساس الراتةب الشةهري الةذي كةان     
يتقاضاه في فترة التدريب المعتبرة المنتهية بنجاح، ويطبق هةذا الترتيةب علةى الحةاالت المماثلةة فةي       

 مج التشغيل.المستشفيات التي تدار وفق برا
فةي فقرتةه    تاوضح 23/2/1431وتاريخ  86974/905أصدرت وزارة الخدمة المدنية  تعميم رقم  -

أنةةه الطبيةةب السةةعودي الةةذي أنهةةى سةةنة اإلمتيةةاز     بةةأن المقصةةود بالطبيةةب تحةةت التةةدريب )   ولةةىاأل
مة الفترة الالزويرغب في مواصلة الدراسة للحصول على شهادة االختصاص السعودية وذلك بقدر 

ن تةتم معاملةة الطبيةب الموضةحة     أمنةه علةى )    بةالفقرة الثانيةة  للحصول على هذه الشهادة ( كما ورد 
صفته اعةاله بقةدر الفتةرة الالزمةة للحصةول علةى شةهادة االختصةاص السةعودية  مةن حيةث الراتةب             
والبةةدالت والعةةالوات السةةنوية كمةةا لةةو أنةةه معةةين علةةى فئةةة طبيةةب مقةةيم بالدرجةةة األولةةى بموجةةب         

بكالوريوس ويتدرج في العالوات والمستويات في هذه الفئة حسب سةلم رواتةب الوظةائف الصةحية     ال
إذا كان في جهة خاضعة لالئحة الوظائف الصحية مع مراعةاة قواعةد وشةروط التةدرج مةن مسةتوى       
آلخر في الئحة الوظائف الصحية ويطبق نفس هذا الترتيب على الحةاالت المماثلةة فةي المستشةفيات     

بأنةه عنةد تعيةين الطبيةب المشةار إليةه علةى          بالفقرة الثالثةة كما ورد  .ار وفق برامج  التشغيلالتي تد
سلم رواتب الئحة الوظائف الصةحية أو علةى سةلم أجةور الممارسةين الصةحيين السةعوديين العةاملين         
ضمن برامج التشةغيل فةي المستشةفيات الحكوميةة العامةة والتخصصةية والمرجعيةة يةتم تحديةد راتبةه           

ى اساس المستوى والدرجة التي كان يشةغلها إفتراضةيًا فةي فتةرة التةدريب للحصةول علةى شةهادة         عل
االختصاص السعودية وإذا تخلةل فتةرة التةدريب فتةرات لةم تنتةه بنجةاح فيةتم تعيينةه حسةب المسةتوى            
والدرجة التي يستحقها بعد استبعاد تلةك الفتةرات مةن تدرجةه الةوظيفي او يةتم تعيينةه بموجةب شةهادة          

 أفضل. أيهماالختصاص السعودية ا
 األطباء تحت التدريب من آباء غير سعوديين وأمهات سعوديات  

بمنح األطباء من أمهات  هـ 27/2/1428وتاريخ  1/1225صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ــ  
شهريًا،  ( ريال3000مكافأة مقدارها )دائمة سعوديات وآباء غير سعوديين  ويقيمون في المملكة إقامة 

العلوم التطبيقية ،  شهريًا ألمثالهم من المتدربين من خريجي كليات ريال( 2000ومنح مكافأة مقدارها )
بشأنهم القواعد المطبقة على الطلبة السعوديين  من حيث متطلبات العمل وساعاته والمدة على أن تطبق 

 .الزمنية المحددة للصرف
 



 

 

 

ومستشةةفيات أقسةةام العةةزل ( و)بةةدل العمةةل فةةي  النفسةةيةعيةةادة فةةي المستشةةفيات وال العمةةل لبةةدمقةةدار )
( مةن الئحةة   11المحةددة مةن لجنةة البةدالت وفقةًا للمةادة )       ينية لفئات وظائف األخصةائيين والفن  (الجذام

 الوظائف الصحية:
 ) أ ( 
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 500 750 أخصائي أشعة

محضر لجنة البدالت رقم 
 هـ1412عام  71

 1000 1500 أخصائي تمريض

 750 750 أخصائي تخدير

 1000 500 أخصائي مختبر

 500 1500 أخصائي نفسي

 200 500 أخصائي بصريات

 1000 500 أخصائي وبائيات

 200 500 أخصائي أطراف صناعية

 750 750 أخصائي عالج طبيعي

 500 750 (1أخصائي صحة ورعاية فم وأسنان )

 200 500 أخصائي تصوير طبقي

 200 750 أخصائي عالج نووي

 200 500 أخصائي أجهزة الليزر

 500 1000 أخصائي معالجة نطق

محضر لجنة البدالت رقم 
 هـ9/11/1422في  85

 200 500 أخصائي تأهيل حرفي

 500 500 أخصائي تغذية

 200 500 أخصائي سمع

 200 500 أخصائي فيزياء طبية

 500 1000 جتماعياأخصائي 

 500 500 ( 2أخصائي معلوماتية صحية )

الخدمة  قرار مجلس
 4/1251المدنية رقم 

 هـ15/6/1428في

 300 750 أخصائي أجهزة طبية 

 750 500 أخصائي صحة عامة 

 800 800 مدير مستشفى 

 600 600 مساعد مدير مستشفى

 500 500 سكرتير طبي

 
الواردة في عجز الفقرة ) أ ( من في حالة كون العيادة النفسية ملحقة بالمستشفيات العامة فإنه باإلضافة إلى الشروط ـ 

المادة العاشرة من الئحة الوظائف الصحية يجب أن يقتصر صرف البدل على الفئات الضرورية التي تحتاج خدماتها 
 العيادة النفسية بصورة دائمة ومستمرة.

ت المخصص عملها بالنسبة للبدل في أقسام العزل الملحقة بالمستشفيات العامة فإن صرف البدل يقتصر على الفئاـ 
 بصفة دائمة ومستمرة لتلك األقسام. 

 هـ.16/8/1434وتاريخ  1/1773عدلت من مسمى أخصائي رعاية أسنان، بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم   (1)
 هـ.13/1/1434وتاريخ  1/1731عدلت من مسمى أخصائي سجالت طبية بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم   (2)



 

 

 
 

 
) ب(    

 ــــــــــــــــةالفئــــ المجموعة
بدل العمل في 
المستشفيات 

 والعيادات النفسية

بدل العمل في أقسام 
العزل ومستشفيات 
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 1000 750 فني أشعة

 71محضر لجنة البدالت رقم 
 هـ1412عام 

 1000 750 فني تخدير

 1000 500 ليات فني عم

 1000 1500 فني تمريض ) ممرض (

 1000 1500 فني عالج طبيعي

 1000 500 فني أطراف صناعية

 1000 750 فني تركيب أسنان

 1000 500 فني مختبر

 1000 500 مساعد صيدلي

 1000 750 مساعد طبيب أسنان

في  85محضر اللجنة رقم  1000 500 فني عالج حرفي 
 1000 500 فني بصريات هـ1422/ 9/11

 1000 500 فني سجالت طبية 
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 

وتاريخ     4/1251
 هـ15/6/1428

 1000 500 فني عالج تنفسي

 1000 500 فني تغذية 

  1000  500  مراقب وبائيات

 
إنه باإلضافة إلى الشروط الواردة في عجز الفقرة ) أ ( من في حالة كون العيادة النفسية ملحقة بالمستشفيات العامة ف -

المادة العاشرة من الئحة الوظائف الصحية يجب أن يقتصر صرف البدل على الفئات الضرورية التي تحتاج 
 خدماتها العيادة النفسية بصورة دائمة ومستمرة.

البدل يقتصر على الفئات المخصص عملها  بالنسبة للبدل في أقسام العزل الملحقة بالمستشفيات العامة فإن صرف -
 بصفة دائمة ومستمرة لتلك األقسام. 

 

 
 
 
 
 

                 
 
 

     
 
 



 

 

 

  الندرة، التميز، اإلشراف، التدريب(: بدالت )صرف وشروط ضوابط 

 
   ( من البند )ثانيًا( يطبق 1تضمن بالفقرة ) هـ1/6/1430وتاريخ  178رقم  قرار جملس الوزراء

البدالت  ى املشمولني بسلمي الرواتب واألجور املشار إليهما يف البند )أواًل( من هذا القرارعل

 التالية:

%( من راتب الدرجة األوىل مـن املسـتو    30)بدل ندرة( للتخصصات النادرة, ال يزيد على ) 

 الذي يشغله املوظف وفق الضوابط الالزمة لذلك.

%( 30معة والشهرة يف جمال التخصص, اليزيد علـى ) )بدل متيز( لذوي التميز املهين والس 

مــن راتــب الدرجــة األوىل مــن املســتو  الــذي يشــغله املوظــف وفــق الضــوابط الالزمــة 

 لذلك. 

( ريـال هـهريًا اـدًا أقصـى لالرتشـاريني القـا مني       2,000)بدل تدريب( ال يتجاوز مقـدار  )  

 بعملية التدريب وفق ضوابط يكون منها: 

لتدريب للحصول على ههادة الزماالت والربامج التدريبية والتعليمية أ ـ  أن يكون ا 

 املعتمدة يف اجملال الصحي.

 ب ـ  أن حيدد صااب الصالاية األهخاص املخولني بالتدريب. 

 أال يكون املمارس للتدريب معينًا على وظيفة خمتصة بالتدريب.  ج  ـ

 د ـ  ال جيوز اجلمع بني هذا البدل وبدل اإلهراف. 

ــة          ــع مقطــوه يصــرف هــهريًا للمــدير الطــم و لريرــاء األقســا  الطبي ــدل إهــراف(  بل )ب

 والصحية, وفق الرتتيب التالي: 

 ( ثالثة آالف ريال.3,000أ  ـ يف املستشفيات العامة واملختربات املركزية )      

 ( مخسة آالف ريال.5,000ب ـ  يف املستشفيات التخصصية واملرجعية )      

 

   ( من البند )ثانيًا( من قرار جملس 4( و)3الدا مة املشكلة  وجب الفقرتني )اللجنة حمضر

( 53000املعتمد بقرار وزير اخلدمة املدنية رقم )وهـ 1/6/1430وتاريخ  178الوزراء رقم 

هـ 1/2/1432وتاريخ  4543هـ املبلع للجهات احلكومية بالتعميم رقم 25/12/1431وتاريخ 

  يلي: تضمن ما

 



 

 

 

 :أواًل: ضوابط صرف بدل الندرة    
ن  بدل الندرة سحسب ندرة التخصص وأهميتـه ومسـيولياته, واملسـتو  الـوظيفي لفيـات رـلم       مي      

 الرواتب وفق ما يلي:

 فية األطباء:( : 1 

%( عشرون باملا ة لطبيـب نا ـب, املتخصصـني    20%( ثالثون باملا ة لطبيب ارتشاري, )30: )1/1

طـب الطـواريء ـ العنايـة املركـزة ـ التخـدير ـ جرااـة املـخ               }التاليـة:   يف اجملـاالت الطبيـة  

واألعصاب ـ جرااة األطفال ـ جرااة األوعيـة الدمويـة ـ الطـب اجلـيين والـوراثي ـ جرااـة           

وقسـطرة القلـب ـ زراعـة األعضـاء ـ أمـراو د  وأورا  وجرااتهـا ـ اجلرااـات اجملهريـة ـ                

كـني ـ  أهـعة ـ  أهـعة عالجيـة ـ أطفـال اـدي ي             التشـري  النسـيجي ـ جرااـة الوجـه والف      

 .{الوالدة

%( مخســـــة عشـــــر باملا ـــــة لطبيـــــب  15%( عشـــــرون باملا ـــــة لطبيـــــب ارتشـــــاري , و) 20: )1/2

أمـــراو القلـــب ـ الكلـــى ـ املناعـــة            }نا ب,املتخصصـــني يف اجملـــاالت الطبيـــة التاليـــة: 

ملهين ـ طب وجرااة واحلسارية ـ غدد صماء وأمراو ارتقالبية ـ أمراو عصبية ـ الطب ا

العيون ــ جرااة عامة ـ جرااة املناظري ـ جرااة العظا  والعمـود الفقـري ـــ جرااـة عضـا         

)ارتبدال مفاصل( ـ جرااـة صـدر ـ جرااـة الـرأس والرقبـة ـ جرااـة التجميـل واحلـرو  ـ             

 أمـراو نسـاء ووالدة ـ األمـراو املعديـة ـ مسـالك بوليـة ـ اجلهـاز ااضـمي ـ األنـف واأل ن              

واحلنجرة ـ العالج الطبيعي والتأهيل ـ طب األررة واجملتمع ــ طب األمراو الروماتزميـة ـ    

طب الشيخوخة ـ االاصاء احليوي الطم ــ صحة عامة ـ طب عا  ــ باطنة عا  ـ أطفال عا  

ــ جلديـة ـ صـدرية ـ طـب التخاطـب ـ طـب الطـريان ـ التوعيـة الصـحية ـ طـب الغـوص ـ طـب                   

ات ـ طب املناطق احلارة ـ طب الكوارث  ــ الطب النفسي, الطب الشرعي,  امليدان ـ وبا ي

ختصصــات املختــربات ا تيــة )مناعــة ـ فريورــات ـ جزييــات ايويــة ـ بنــو  الــد  ـ  ــو               

ــ عـالج    وكيمياء هرعية ـ أمراو الد ( ـ ختصصات طلب األرنان ا تيـة )عـالج اجلـذور     

رنان اجملتمع ـ تقويم األرنان ـ عالج األنسجة حتفظي / إصالح األرنان ـ طلب الفم ـ طب أ

 .{الداعمة لألرنان ـ طب أرنان األطفال

 %( عشرة باملا ة للطبيب املقيم أو الطبيب العا , يصرف للفيات التالية:10: )1/3

 أ( أطباء مراكز الرعاية الصحية األولية.



 

 

تفا  بني جملس اخلدمات ب( األطباء املقيمون يف املدن الصغرية )حتدد املدن الصغرية باال

 الصحية ووزارة املالية(.   

 فية الصيادلة: ( :2

%( 10%( مخسة عشرة باملا ة لصيدلي أول, )15%( عشرون باملا ة لصيدلي ارتشاري, )20)   

 عشرة باملا ة لصيدلي.

 فية األخصا يني: ( :3

ــة ألخصــا ي ارتشــاري, و)   25: )3/1 ــة ألخصــا ي  %( عشــرون بامل20%( مخســة وعشــرون باملا  ا 

الطـوايء والكـوارث ـ العنايـة املركـزة ـ األورا  ـ        }التاليـة:    أول,املتخصصني يف  اجملـاالت 

العنايـة التنفسـية ـ فيزيـاء طبيـة ـ عـالج تأهيـل قلـب ـ ترويـة قلـب ـ قسـطرة قلـب ـ التشـري                       

 .{النسيجي ـ أهعة 

باملا ـة ألخصـا ي أول,   %( مخسـة عشـرة   15%( عشرون باملا ة ألخصـا ي ارتشـاري, و)  20: )3/2

متريض ـ ختدير ـــ معاجلـة نطـق ـ  ـع ـ رـجالت طبيـة ـ           }املتخصصني يف اجملاالت التالية: 

وبا يات ـ رعاية أرنان ـ صحة عامة ـ أجهزة طبية ـ تأهيل اريف ــ أطراف صـناعية ـ تصـوير        

ـ     أخصــا ي اجتمــاعي إكلينيكــيطبقـي ـ عــالج نــووي ـ أجهــزة الليــزر ـ عــالج طبيعــي ــــ           

ــة             أخصــا ي نفســي إكلينيكــي  ــة ـ ختصصــات املختــربات ا تي ــة عالجي ـ أخصــا ي تغذي

)جزييات ايوية ـ جينات وراثية ـ مناعة ـ فريورـات ـ بنـو  الـد  ـ  ـو  وكيميـاء هـرعية ـ             

أمراو الد ( ـ إدارة مستشفيات ومستوصفات ومراكز صحية  ـ صحة البيية  ـ صحة  فـم     

 .{تكنلوجيات أرنانوأرنان  ـ تركيبات أرنان ـ 

 ( أعال .2( و)1%( عشرة باملا ة لألخصا ي يف التخصصات احملددة يف الفقرتني )10: )3/3

 هروط صرف بدل الندرة:  ( :4

أن يكــون مســمى الوظيفــة مشــمواًل بال حــة الوظــا ف الصــحية بالنســبة للمشــمولني بســلم    (1

 رواتب ال حة الوظا ف الصحية.

بدليل التصنيف والتسجيل املهـين للمماررـني الصـحيني     أن يكون مسمى الوظيفة مشمواًل (2

الصادر من ااييـة السـعودية للتخصصـات الصـحية بالنسـية للمشـمولني بسـلم أجـور رواتـب          

املماررني الصحيني السعوديني العاملني ضمن برنامج التشغيل يف املستشفيات احلكوميـة  

 العامة والتخصصية واملرجعية.



 

 

ى أي من التخصصات املشمولة بالبدل, وأن ميارس ختصصه أن يكون املوظف ااصاًل عل (3

 فعاًل.

 أن يكون التخصص معتمدًا من اايية السعودية للتخصصات الصحية. (4

أن يكون لد  املوظف بطاقة تسجيل مهين رارية املفعول من اايية السعودية للتخصصات  (5

 الصحية. 

 أال يصرف البدل ألك ر من ختصص. (6

 ختص باملستفيدين من هذا البدل.يصدر قرار من الوزير امل (7

 
 ثانيًا: ضوابط صرف بدل التميز:

( : مين  بدل التميز وفق تقرير األداء الوظيفي السنوي للحاصلني على تقدير )ممتاز( يف آخر تقييم 1

 لألداء الوظيفي للسنتني ا خرتني, ويشرتط باإلضافة إىل  لك ما يلي:

%( مـن البـدل, أو   10لعناصر التالية للحصـول علـى نسـبة )   ( أن حيقق املوظف أي عنصر من ا1/1)    

%(, أوثالثــة عناصــر للحصــول علــى نســبة  20عنصــرين علــى األقــل للحصــول علــى نســبة ) 

(30:)% 

 احلصول على جوا ز أو تكريم للتميز يف األداء من جهات معتمدة. -أ 

 القيا  بأعمال تطوعية يف خدمة اجملتمع.  -ب 

 واملنتديات الطبية.  املشاركة بورقات عمل يف الندوات  -ج 

 تقديم سحوث وجتارب علمية متخصصة. -د 

 تأليف كتب علمية أو ت قيفية. -  

 نشر أورا  علمية يف جملة حمكمة.  -و 

( احلصول على براءة اخرتاه جهاز طم,أوابتكار تركيبة طبية عالجيـة أوطريقـة جديـدة    1/2)

%( وال جيـوز  30سبة )تساهم يف تطور وتقد  اجملال الطم, ومين  البدل يف هذ  احلالة بن

 ( آنفة الذكر.1اجلمع بني هذ  النسبة وما ورد يف الفقرة )

(: توضع التنظيمات اخلاصة بتطبيق هذا البدل من جملس اخلدمات الصحية ليـتم مراعاتهـا عنـد    2

 تطبيق البدل يف اجلهات الصحية.



 

 

ويسـتمر صـرفه ملـدة     (: حيدد املستفيدين من هذا البدل بقرار من الوزير املختص كـل رـنة ماليـة   3

 إثنى عشر ههرًا. 

 
 ثال ًا: ضوابط صرف بدل التدريب :

وتـاريخ   178( من البنـد ثانيـًا مـن قـرا رجملـس الـوزراء رقـم        1/3يف ضوء ما نصت عليه الفقرة )      

( ريال ههريًا ادًا أقصى لالرتشاريني 2,000هـ  بصرف )بدل تدريب( ال يتجاوز مقدار  )1/6/1430

 عملية التدريب وفق ضوابط يكون منها: القا مني ب
أن يكــون التــدريب للحصــول علــى هــهادة الزمــاالت والــربامج التدريبيــة والتعليميــة      -أ

 املعتمدة يف اجملال الصحي. 

 أن حيدد صااب الصالاية األهخاص املخولني بالتدريب.   -ب

 . أن ال يكون املمارس للتدريب معينًا على وظيفة خمتصة بالتدريب  -ج 

 ال جيوز اجلمع بني هذا البدل وبدل اإلهراف. -د 

 توصي اللجنة باإلضافة إىل  لك أن يتم مراعاة ما يلي:     

. يقتصــر صــرف هــذا البــدل علــى فيــة االرتشــاريني )طبيــب ارتشــاري, صــيدلي ارتشــاري, 1       

معاهد  أخصا ي ارتشاري( الذين يقومون بعملية التدريب داخل املستشفيات أو كليات أو

 التدريب.

. حيدد جملس اخلدمات الصحية مقدار البدل سحسب نصاب التدريب على أال يتجـاوز مقـدار   2      

 ( ريال ههريًا.2,000البدل احلد األقصى )

 ـ ال جيوز اجلمع بني هذا البدل وأي بدل أومكافأة تصرف للغرو نفسه. 3      

 
 رابعًا: ضوابط صرف بدل اإلهراف: 

هـ اليت تنص على 1/6/1430وتاريخ  178( من قرار رجملس الوزراء رقم 1/4ضوء الفقرة ) يف         

)صرف بدل إهراف  بلع مقطوه يصرف ههريًا للمدير الطم و لريراء األقسا  الطبيـة والصـحية   

 وفق الرتتيب التالي: 

 ( ثالثة آالف ريال.3,000أ ( يف املستشفيات العامة واملختربات املركزية ) 

 ( مخسة آالف ريال(5,000( يف املستشفيات التخصصية واملرجعية ) ب



 

 

هــ الـيت   1/6/1430( وتـاريخ  178( من البند )ثانيًا( من قرار جملس الوزراء رقم )5والفقرة )     

تنص على أن )يضع جملس اخلدمات الصحية املعايري الالزمة لتصنيف املستشـفيات احلكوميـة   

 مرجعية,  ا فيها ما يدار وفق برامج التشغيل(.إىل مستشفيات عامة وختصصية و

تنظم األقسا  الطبية والصحية يف املستشفيات واملختربات املركزيـة علـى النحـو املوضـ               

(, وحيدد ارتحقا  البدل لرويراء هـذ  األقسـا  وفـق الضـوابط     4بالبيانات املرفقة )مرفق رقم 

 التالية:

ا ف ال حة الوظـا ف الصـحية, أو مـا مياثالهـا بالنسـبة      أن يكون املوظف هاغاًل إلاد  وظ .1

للمعينني على رلم أجور املماررـني الصـحيني السـعوديني العـاملني ضـمن بـرامج التشـغيل يف        

املستشفيات احلكومية العامة والتخصصية واملراجعيـة أو دليـل التصـنيف والتسـجيل املهـين      

 صصات الصحية.للماررني الصحيني الصادر من اايية السعودية للتخ

أن تكون الوظيفة اإِلهرافية  سمى )مـدير طـم, أور ـيس قسـم طـم أو صـحي( وميـارس         .2

 املوظف عملها فعاًل باإلضافة إىل عمله األصلي. 

 أن يكون القسم ضمن اايكل التنظيمي للمستشفى أو املخترب املركزي. .3

 أن ال يصرف البدل ألك ر من ر يس وااد لكل قسم طم أو صحي. .4

حتديــد مقــدار البــدل اســب املستشــفيات العامــة والتخصصــية واملرجعيــة واملختــربات         يــتم  .5

( من البند 5املركزية وفق التصنيف الذي يعتمد  جملس اخلدمات الصحية ارتنادًا للفقرة )

 هـ.1/6/1430( وتاريخ 178)ثانيًا( من قرار جملس الوزراء رقم )

 خامسًا: 

( وتــاريخ  178 نــص عليهــا قــرار جملــس الــوزراء رقــم )     يقتصــر علــى البــدالت واملكافــأت الــيت        

هـ وعد  صرف أي بدالت أو مكافآت مل ترد يف  هذا القرار م ـل اإلضـافات املقطوعـة    1/6/1430

(bonus  والرواتب الشهرية اإلضافية وبدل التعليم وغريها, مع مراعاة الرتتيبات الواردة يف )البونس

 ار جملس الوزراء آنف الذكر. ( من البند )ثامنًا( من قر2الفقرة )

 
 رادرًا: ضوابط متييز بعض التخصصات الصحية بدرجات إضافية:

( وتـــاريخ 30بــاالطاله إىل دليــل املــملهالت املعتمــد بقــرار معـــالي وزيــر اخلدمــة املدنيــة رقــم )                

هـ فقد تضمن متييز ختصصات كليات العلـو  الطبيـة التطبيقيـة بدرجـة عنـد التعـيني       22/9/1430



 

 

على فية اخصا ي عن باقي التخصصات الصحية اجلامعية, كما تضمنت املادة )السادرة( منه على 

 من  درجات إضافية للحاصلني على مملهالت زا دة عن احلد األدنى من مملهل التعيني. 

( 4وتر  اللجنة أن دليل اململهالت املشار إليه أعال  قد غطى اجلانب املتعلق  ا خيص الفقـرة )        

هـ. على أن تقو  وزارة اخلدمة 1/6/1430( وتاريخ 178ن البند )ثانيًا( من قرار جملس الوزراء رقم )م

املدنية سحصر اململهالت اجلامعية اليت زادت مدة الدرارة الفعلية فيهـا عـن ماكـان حمـددًا اـا قبـل       

إضافية عن هـ ودرارة مد  إمكانية إعطاء درجة 2/6/1412صدور ال حة الوظا ف الصحية بتاريخ 

كل رنة درارية زا دة عن السنوات الدرارة للمملهالت اجلامعية قبل تاريخ صدور ال حـة الوظـا ف   

الصحية آنفة الذكر, وتعتمد بقـرار مـن معـالي وزيـر اخلدمـة املدنيـة بنـاءال علـى صـالاياته احملـددة           

 باملادة )ال ال ة( من ال حة الوظا ف الصحية. 

 
 رابعًا:  آلية التطبيق:

 اجلهات الصحية ارتكمال إجراءات تطبيق هذ  الضوابط وتزويد وزارة اخلدمة املدنية تتوىل (1

)اإلدارة العامة للرواتب والبدالت( بنسخة منها, مع مراعاة ما نص عليه قـرار جملـس اخلدمـة    

هـــ بــأن يكــون مــدير هــيون املــوظفني يف جهــة إداريــة  26/8/1400( وتــاريخ 320املدنيــة رقــم )

مباهرة عن أي إجراء يتم خمالفة ملا تـنص عليـه األنظمـة واللـوا   والقـرارات       مسيواًل مسيولية

 املكملة اا املكيفة لشيون اخلدمة املدنية. 

جتتمع هذ  اللجنة إ ا تطلب األمر ملراجعـة بـدل النـدرة والتخصصـات الصـحية النـادرة إلعـادة         (2

ء أو التعــديل,أو إضــافة  النظــر يف نســب البــدل احملــددة رــواء باإلضــافة أو اخلفــض أو األلغــا    

 ختصصات جديدة وترفع توصياتها ملعالي وزير اخلدمة املدنية.  

يقــو  جملــس اخلــدمات الصــحية بتقيــيم نتــا ج تطبيــق صــرف هــذ  البــدالت يف مــدة أقصــاها     (3

)ثالث( رنوات من تاريخ تطبيقها, وترفع نتا جها اذ  اللجنة ملراجعة معايري وضوابط الصرف 

 ج التطبيق.يف ضوء تقييم نتا 

   



 

 

 

 ام نساء ووالدة وأطفال تنطبق عليها التخصصات أعاله . المستشفيات التي بها أقس .1
نظرًا للتطور المطرد في التخصصات الصحية الفرعية فيتم إعتبارها قسمًا مستقاًل في حالة إرتباطها  .2

 بالمدير الطبي مباشرة . 
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 صحي:البدالت واملكافآت املقررة للوظائف املساندة للعاملني يف اجملال ال
 

 مكافأة العاملني خبدمة املرضى من املستخدمني:
   هـ على اآلتي :27/2/1428وتاريخ  1/1226قرار جملس اخلدمة املدنية رقم  نص-       

هـ  وقرار جملس اخلدمة املدنية رقم 18/4/1396(  وتاريخ 601أواًل : يستمر صرف املكافأة الواردة بقرار جملس الوزراء رقم )    
 هـ 6/8/1398ريخ ( وتا52)

  -ثانيًا: يقتصر صرف املكافأة املشار إليها يف الفقرة السابقة على الفئات التالية :    
 0املستخدمون الذين يعملون يف أقسام التنويم والطوارئ يف املستشفيات  واملستوصفات  واحملاجر الصحية -1
 0األمل ومستشفيات العناية التأهيلية املستخدمون الذين يعملون يف مستشفيات الصحة النفسية  ومستشفيات -2

  -ويكون صرف املكافأة وفق الضوابط التالية :                
 0أن يكون املستخدم ممن يقدمون خدمة مباشرة للمريض مبوجب إثبات خطي من املنشأة الصحية  -أ 
 0تمريضأن تكون األعمال اليت يقوم بها املستخدم ليست من مهام ال -ب                 
 0أن يكون املستخدم معني على وظيفة رمسية ضمن تشكيالت املنشأة الصحية -ج                 

 0عتبارًا من تاريخ تبليغ هذا القرار من قبل ديوان رئاسة جملس الوزراء اثالثًا: تسري الرتتيبات الواردة يف الفقرة ) ثانيًا(       
 هـ2/7/1428/ ب وتاريخ 29290وجب خطاب ديوان رئاسة جملس الوزراء رقم ) مت تبليغ القرار مب                 

مرتب ثابته باملستشفيات هـ ينص على منح املستخدمون املثبتون على 18/4/1396وتاريخ  601وكان قرار جملس الوزراء رقم       
 ،قل ما يدفع لكل واحـد الفـي ريـال   ي واحملاجر الصحية العاملون يف خدمة املرضى مرتب ثالثة شهور يف السنة على أن ال

    0وإذا عملوا يف اخلميس واجلمعة واألعياد يعوضون عن الساعات اليت يعملونها طبقًا للقواعد املتبعة 
 

 بدل أداء ساعات عمل إضافية:

  هـ على منح شاغلي الوظائف الصحية 18/8/1425( وتاريخ 1/978قرار جملس اخلدمة املدنية رقم )تضمن
العاملني يف املستشفيات واملراكز الصحية واملختربات بداًل  –ولني بالئحة الوظائف الصحية غري املشم –

الشروط وفق %( من أول مربوط املرتبة اليت يشغلها كل منهم مقابل أدائهم ساعات عمل إضافية  20بنسبة )
 . ، وهيهـ18/7/1434وتاريخ  1/1762ددة بهذا القرار، وقرار جملس اخلدمة املدنية رقم احمل

أن يكون من يصرف له البدل يشغل وظيفة يف تشكيالت املستشفى أو املركز الصحي أو املخترب ،  .1
 وميارس عمل الوظيفة بصفة فعلية.

وحضور ساعات  خلميس( ساعة شهريًا مبا يف ذلك أيام ) ا176أن يؤدي املوظف عمله على أساس ) .2
 ة الوظائف الصحية.مناوبة مثله مثل األطباء والفنيني املشمولني بالئح

 أن يكون العمل الذي يؤديه مرتبطًا بالفريق الطيب. .3

أن يكون هذا البدل بدياًل عن معاملتهم وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرمسي وأيام  .4
 .اخلميس



 

 

 :فئات الوظائف املشمولة بهذا البدل 

  ئيس مكتـب الـدخول، رئـيس قسـم شـئون املرضـى،       الوظائف الصحية اإلشرافية: )رئيس قسم التقارير الطبية، ر
رئيس قسم التسجيل( املصنفة ضمن جمموعة فئات الوظائف اإلشرافية على أعمال الصحة العامة بالرمز التصنيفي 

(00516.) 
    وظائف اإلحصاء الصحي: )فين إحصاء صحي، رئيس فنيي إحصاء صحي( املصنفة ضمن جمموعة فئات وظـائف

 (.80524الرمز التصنيفي )فنيو االحصاء الصحي ب
       )وظائف: )أخصائي إدارة خدمات صحية، باحث إدارة خدمات صحية، باحـث إدارة خـدمات صـحية مسـاعد

 (.50504املصنفة ضمن جمموعة فئات وظائف باحثو وأخصائيو إدارة اخلدمات الصحية بالرمز التصنيفي )
   ( 11510وظيفة خادم صحي ذات الرمز التصنيفي.) 
  أن يكون مقر وظيفة )كاتب، مراسل مكتيب( يف  على ب، مراسل مكتيب، حارس، سائق(وظائف )كات

اإلدارات اليت هلا عالقة بالفريق الطيب وشؤون املرضى مثل )العيادات اخلارجية، مكاتب املدراء الطبيني، إدارة 
)سائق  وأن يتم ختصيص وظيفة مبسمى، سعاف والطوارئ، السجالت الطبية(شؤون املرضى، أقسام اإل

 . ث املسمى ومبا يتفق وطبيعة عملهاإسعاف( لتمييزها عن غريها من الوظائف املشابهة من حي

 


