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n ٠خطاب دیوان رئاسة مجلس الوزراء بشأن الموافقة على الالئحة   
 --------------------------------------------------------------------  
  

  ر/ ٧/٧٦٨٩/المملكة العربیة السعودیة                         الرقم 
  ھـ٢/٦/١٤١٢:دیوان رئاسة مجلس الوزراء                       التاریخ

  

       
  صاحب المعالي وزیر الصحة                      المحترم 

   
  :لتحیة  أ بعد 

م /٤٥١/٤١٢عامة لمجلس الخدمة المدنیة رق م  مانة ال ابعث لكم طیھ نسخة من خطاب األ    
الئح  ة (ن مجل  س الخدم  ة المدنی  ة  ق  د ن  اقش   أل  ى إ الم  شار فی  ھ ٢٨/٥/١٤١٢خ وت  اریخ 

المع  د م  ن قب  ل ال  دیوان الع  ام للخدم  ة المدنی  ة بالتع  اون م  ع ال  وزارة  ) الوظ  ائف ال  صحیة 
اریخ وت   ) ١/٢٤١(و اتخ   ذ حی   ال ذل   ك ق   راره رق   م   ٠خ   رى ذات العالق   ة والجھ   ات األ

 ھ ـ المت  ضمن الموافق  ة عل  ى الئح ة الوظ  ائف ال  صحیة ومالحقھ  ا بال  صیغة   ٢٨/٣/١٤١٢
 وان ١٤١٢/١٤١٣حكامھا اعتبارا من العام القادم  أن تسريأعلى ٠المرفقة بنفس القرار 

یعالج وضع من یتقاضى وقت نفاذ ھذه الالئحة البدل المخصص للعاملین في المستشفیات 
ذا ق ل ھ ذا الب دل عم ا     إ ف  ٠ف ي ھ ذه الالئح ة      یمنح الب دل المق رر  والعیادات النفسیة بحیث  

ة تع ادل الف رق مادام ت ش روط اس تحقاق      أیتقاضاه عند نفاذ ھذه الالئحة فتصرف لھ مكاف         
  ٠البدل متوفرة لدیھ 

     ٠كمال الالزم بموجبھإفامل ٠    وحیث تمت الموافقة الكریمة على ذلك 
  ٠ تحیاتي ا          وتقبلو

    رئیس دیوان رئاسة مجلس الوزراء                                              
  لنویصر اعبداهللا    محمد بن                                                   

  
  

  ٠صورة لكل وزارة ومصلحة حكومیة 
  
  
  
  
  
  
  

                                      )١(  
 



    

 قرار المجلس    
  
  

م خ /٤٥١/٤١٢م ین الع ام لمجل س الخدم ة المدنی ة رق م           األ معالي   خطابصدر= 
ل   ى مع   الي رئ   یس دی   وان رئاس   ة مجل   س إ الموج   ھ   ھ   ـ٢٨/٥/١٤١٢  وت  اریخ 

 ١/٢٤١الخدم ة المدنی ة بق راره رق م         مجل س  إ تخ ذه     ل ى م ا   إفی ھ    لمشارأ  الوزراء  
 ن ص   بھ وال ذي    ھـ من اجل تبلیغھ للجھات المختصة للعمل      ٢٨/٣/١٤١٢وتاریخ  
  :یلي  على ما

  
   بال  صیغة   ومالحقھ  ا  الوظ  ائف ال  صحیة  الموافق  ة عل  ى الئح  ة   :وال  أ        

  ٠المرفقة بھذا القرار 
 م  ن یتقاض  ى وق  ت نف  اذ ھ  ذه الالئح  ة الب  دل المخ  صص للع  املین ف  ي   : ثانی  ا

  الالئح  ة،  المق  رر ف  ي ھ  ذه  یم  نح الب  دل  ٠المست  شفیات والعی  ادات النف  سیة  
 ل  ھ  فت  صرف ،   نف  اذ ھ  ذه الالئح  ة   یتقاض  اه عن  د الب  دل عم  اذا ق  ل ھ  ذا إف  

  ٠ة تعادل الفرق مادامت شروط استحقاق البدل متوفرة لدیھ أفامك
الع   ام الم   الي الق   ادم   حك   ام ھ   ذه الالئح   ة اعتب   ارا م   ن  أت   سري : ثالث   ا 

  ٠ھـ ١٤١٢/١٤١٣
  ای ده اهللا –وقد وافق خادم الحرمین الشریفین رئیس مجل س الخدم ة المدنی ة             

ھ    ـ ٢٨/٣/١٤١٢وت    اریخ ) ٢٤١/٤١٢( عل    ى مح    ضر الجل    سة رق    م  –
  ٠المتضمن لھذا القرار واعتمده بالتوقیع السامي 

ط الع التوجی ھ باتخ اذ ال الزم نح و تبلی غ         ل یكم بع د اإل     رجو تف ضل مع ا    أ     
   ٠مره للعمل بمقتضاه أالقرار لمن یعنیھ 

مل عل ى الق رار   ل یكم ن سخة م ن مح ضر الجل سة الم شت        ونرفق لمع ا          
ل ى  إض افة    ونسخة من الئحة الوظائف الصحیة ومالحقھا باإل       ٠لیھ  إالمشار  
   ٠وراق الموضوع أكامل 

  ٠لیكم بقبول خالص تحیاتي واحترامي      وتفضلوا معا
  

  مین العام لمجلس الخدمة المدنیة  األ                                  
  حان  الرحمن بن محمد السد  عبد                                     

  
  
  

  )٢(  
  



    

  الئحة الوظائف الصحیة 
  ول األ لفصلأ

  ت تعریفا
  )١(مادة   

  :مامھاأ المعاني الموضحة –ینما وردت في ھذه الالئحة أ –بالعبارات التالیة د یقص 
   :لصحیةأالوظائف  -١

 الصحیة و طبیة في جمیع المرافقأھي الوظائف التي یؤدي شاغلوھا خدمات صحیة 
٠   
  :الوزارة  -٢

  خرى التي تقدم خدمات صحیة بھا وزارة الصحة والجھات الحكومیة األ ویقصد
   :المرافق الصحیة -٣

والمراكز والوحدات الصحیة  لمستوصفاتاالمستشفیات الحكومیة و -
والمستودعات الطبیة ، ) الكورنتینات ( والمكاتب ،والمحاجر الصحیة 

قسام ألدم ، ومراكز البحث الصحي ، ووالعیادات والمختبرات ، وبنوك ا
  ٠الطب الشرعي 

 ٠المعاھد الصحیة ، ومرافق التعلیم والتدریب الصحي  -
 ٠الجھات التي یتم االتفاق علیھا بین الوزارة والدیوان العام للخدمة المدنیة  -

  :یةداراإل الجھة -٤
  ٠لة ھي الجھة التي تنظم میزانیتھا بفصل مستقل من فصول المیزانیة العامة للدو

  : الدیوان  -٥
   ٠) أي وزارة الخدمة المدنیة حالیا( ھو الدیوان العام للخدمة المدنیة 

  :شرافدارة واإلاإل -٦
قسامھا أدارتھا وإشراف على المرافق الصحیة ودارة واألعمال اإلأبھا  ویقصد

   ٠الطبیة في مجاالت تخصصاتھا الصحیة في الوزارة والمرافق الصحیة 
   :المجموعة – ٧     

المتماثلة  لیھ عدد من الفئاتإطار العریض من التقسیم الوظیفي الذي ینتمي        ھي اإل 
                 ٠طباء في طبیعة العمل مثل مجموعة األ

  : الفئة-٨
  ھي تقسیم فرعي للمجموعة ، وتتماثل وظائف كل فئة في طبیعة العمل      

 
                                        )٣(  

  
  
 



    

 وبالتالي تتطلب تأھیال علمیا وعملیا ٠ونوع ومقدار المسئولیة    ومستوى الصعوبة 
   ٠یصاحب ذلك من المعرفة والقدرة والمھارة نوعا ومستوى  متماثال وما

   :المستوى -٩
ھو مؤشر لموقع راتب الفئة عند حد معین من صعوبة الواجبات ومقدار 

حل المدى الوظیفي لكل فئة داخل المسئولیة ، وكل مستوى یمثل مرحلة من مرا
لمجموعة ذات الفئة الواحدة مھما أطباء ، اوالمجموعة ذات الفئات المتعددة كاأل

تعددت المسمیات الوظیفیة لھا كالفنیین ، والمستوى یقابل المرتبة في سلم رواتب 
الموظفین ، وذلك لكون سلم رواتب الوظائف الصحیة عبارة عن مجموعة من 

   ٠مجةالساللم المد
   :المؤھالت-١٠

تعني المستوى العلمي والتدریبي والخبرات العملیة والمعارف والصفات 
   ٠الشخصیة والقدرات والمھارات التي تتطلبھا الوظیفة 

   : المعتبرة لخبرةأ  -١١
ھلي المعترف بھ من و األ أ  ھي الخبرة المكتسبة في المرفق الصحي الحكومي

   ٠الوزارة 
  :  الترقیة-١٢
وھي تدرج المصنف على أي من الفئات الواردة بسلم الوظائف الصحیة من    

   ٠لى المستوى التالي لھ ضمن المجموعة والفئة المثبت علیھا راتبھ إمستوى 
  :دنى من الراتبأل أ الحد-١٣

ھو المبلغ المخصص كبدایة لراتب فئة من الفئات الواردة بسلم رواتب الوظائف 
  ٠الصحیة المرفق بالالئحة 

   : العالوة السنویة-١٤
  ٠وھي الزیادة التي تطرأ سنویا على راتب المشمول بھذه الالئحة في ضوء الخدمة

   :  البدالت-١٥
ما بنسبة أ التي تصرف للعاملین في المرفق الصحیة – عدا الراتب –  وھي المبلغ 

 ھذه ضمن  ومن  مئویة او مبلغ  محدد  وفقا  لجدول  البدالت الملحق   بالالئحة ،
  :البدالت 

وھو المبلغ الذي یدفع لبعض الفئات ) ضافي  ألأبدل التفرغ والعمل (  -١
 ممن تشملھم ھذه الالئحة مقابل التفرغ للعمل المحددة بجدول البدالت
  )٢(٠)١(الحكومي والعمل االضافي 

زارة الصحة وغیرھا من قیام و جواز( ھـ ونص على ٩/١١/١٤١٧خ  وتار١/٤٥٧ الخدمة المدنیة رقم صدرقرار مجلس) ١(
ضافیة الزائدة عن الدوام الرسمي عفاء الموظفة المشمولة بھذه الالئحة من ساعات العمل اإل إالجھات التي تقدم خدمات صحیة

   ٠ ساعة شھریا مقابل التنازل عن بدل التفرغ) ١٥٥(
ائف الصحیة غیر المشمولة بالالئحة بدال  بمنح شاغلي الوظ١٨/٨/١٤٢٥وتاریخ ١/٩٨٧صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم ) ٢(

 وتحدد المسمیات التي ٠ول مربوط المرتبة ممن یعملون في المستشفیات والمراكز الصحیة  والمختبرات أقدره عشرین بالمائة من 
                    ٠ یصرف لھا البدل بین وزارة الخدمة والجھة المختصة

                                                          )٤(  



    

وھو المبلغ الذي یصرف للوظائف التي ) بدل الضرر والعدوى والخطر (  -٢
  ٠و الخطر أالعدوى  و أھا بحكم عملھم للضررغلو أن یتعرض شایحتمل 

وھو المبلغ المخصص للعاملین في مراكز ) بدل مزاولة الطب الشرعي (  -٣
بمن فیھم العاملون في ثالجة قسام الطب الشرعي المشمولین بھذه الالئحة أو

 ٠الموتى 
وھو المبلغ ) المخصص للعاملین في المستشفیات والعیادات النفسیة  البدل ( -٤

لمخصص مقابل ظروف وطبیعة العمل في ھذه الجھات والتعامل مع فئة أ
 ٠معینة من المرضى 

وھو ) قسام العزل أالبدل المخصص للعاملین في مستشفیا ت الجذام و (  -٥
ثار التي قد تترتب لمخصص لمن یعمل في ھذه الجھات مقابل األالمبلغ ا

 ٠ماكن تنتشر فیھا العدوى أعلى ممارسة ھذا العمل في 
وھو المبلغ الذي یمنح للمسعفین المؤھلین ) سعاف إبدل قیادة سیارات (  -٦

قیامھم بواجبھم  لىإضافة نفسھم باإلأسعاف بالذین یتولون قیادة سیارات اإل
 ٠كمسعفین 

وھو المبلغ الذي یصرف شھریا مقابل نفقات انتقل ) االنتقال  لبد ( -٧
  ٠الموظف من والى مقر عملھ 

     
  لفصل الثاني ا                        

    المشمولون بأحكام الالئحة               
   )٢(ماده 

صلیة من أ       تسري أحكام ھذه الالئحة على شاغلي الوظائف الصحیة بصفة 
أعضاء ھیئة التدریس في  ستثناءاب –جھزة الحكومیة  المدنیین في جمیع األالسعودیین
 ٠ وتشمل شاغلي الوظائف المحددة فئاتھا في الجدول المرفق بھذه الالئحة –الجامعات 

    
  الثالث الفصل                                  

  شغل الوظیفة والمؤھالت                         
  )٣(ماده 

  یتم شغل الوظائف الصحیة المشمولة بھذه الالئحة وفقا لدلیل المؤھالت الملحق بھا،    
  ٠ویجوز تعدیل ھذا الدلیل باالتفاق بین وزیر الخدمة المدنیة والوزیر المختص

  
  
  

                                       )٣(  
  
  



    

  )٤(ماده 
ى وظیفة من الوظائف الشاغرة في  یتم تعیین الموظف المشمول بھذه الالئحة عل–    أ 

على من فئات الوظائف داخل أو في فئة ألصحیة ، أمجموعة من مجموعات الوظائف 
  : المجموعة التي تقع بھا وظیفتھ ، وفقا للضوابط التالیة 

و التدریبیة المنصوص علیھا في أدلیل توفر المؤھالت العلمیة والعملیة  -١
  ٠من ھذه الالئحة   )ثالثة ال(لیھ في المادة إالمؤھالت المشار 

 ٠) جید(خر تقویم أداء وظیفي اعد عنھ عن أیقل  ال نأ  -٢
على من الفئة التي یشغلھا  راتبا یعادل راتبھ قبل التعیین ،  أ  یمنح المعین في فئة-    ب
  ٠یقل عن مقدار العالوة المحددة للمستوى الذي كان مثبتا علیھ  ال لى ماإضافة باإل

  (*)   )٥(ماده 
لى المستوى التالي لھ إ من المستوى المثبت علیھ ةلالئحا  یرقى الموظف المشمول بھذه 

  : لتالیین ابالشرطین 
وأن یقضى سنھ ، نھى جمیع العالوات في المستوى المثبت علیھ أن یكون قد أ:  والأ   

  ٠یعطى عنھا راتبا  ن تستبعد مدة الغیاب التي الأعلى على قل في حده األعلى األ
 جید(خیرتین بدرجة  داء الوظیفي المعد عنھ للسنتین األن یكون تقدیر تقویم األأ:  ثانیا  

  ٠قل على األ) جدا
ات ، والمھارات المتمیزة ، زنجاإلا البحوث، و٠ ألغراض الترقیة –       وتحتسب 

ذا ثبت بشكل إ –و المشاركة في الدورات التدریبیة القصیرة وما شابھھا  أوالحضور
وفق المعاییر التي تضعھا ،  ن  لالستفادة  منھا عالقة مباشرة  بطبیعة العملمؤكد أ

  ٠الوزارة مع وزارة الخدمة المدنیة مدة ومستوى 
لى مستوى إ تجوز ترقیة الموظف –من ھذه المادة ) ول الشرط األ(    واستثناء من 

ا حصل على مؤھل ذإعلى قبل انتھاء المدة الالزمة للبقاء في المستوى المثبت علیھ ، أ
و اجتاز بنجاح برنامجا تدریبیا بطبیعة العمل ، تحدد مدتھ ومستواه بضوابط أعلمي 

  ٠تضعھا الوزارة ووزارة الخدمة المدنیة
  ) ٦(ماده 

لى وظیفة غیر مشمولة بأ حكامھا وفقا للقواعد إ    یتم نقل المشمول بأحكام ھذه الالئحة 
  ٠التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة من اللوائح )١٠/٩(الواردة في المادة 

  الفصل الرابع                               

   ساعات الدوام                          
  )٧(ماده 
   تكون ساعات العمل الشھریة للمشمولین بھذه الالئحة مائھ وست وسبعین –   أ 

  : یلي لى ماإضافة  باإلةساع) ١٧٦(
--------------------------------------------------  

  ھـ بجوازتدرج الذي یشغل وظیفة صحیة في المستویات٤/٥/١٤١٤وتاریخ ١٨٤٣١یحالحظ تعمیم دیوان الخدمة المدنیة رقم (*)   
  ٠یة شھر محرموذلك في بدامن تاریخ تعیینھ داء وظیفي ولو لم یكمل سنة أ وكذلك إمكانیة إعداد تقویم ٠ أثناء بعثتھ داخل الفئة المثبت علیھا

                                                   )٤(  



    

) ثمان(تتجاوز  یلتزم المشمولین بھذه الالئحة بساعات مناوبة في مقر العمل لمدة ال  -١  
  ٠سبوع حسبما تحدده الوزارة ساعات في األ

 مناوبة قسام الطبیة بالطباء االستشاریین وكذلك رؤساء األالتزام األ یكون -٢
  ٠على أأیام في الشھر كحد ) ١٠(ببقائھم رھن الطلب لمدة 

 ساعة بشكل متصل) ٢٤(أربع وعشرین  الیوم الواحد مدة العمل في ذا بلغتإ - ب
لى إیعطى المناوب راحة عن العمل في الیوم التالي ، ویجوز عند الضرورة تأجیلھا 

  ٠خر باالتفاق مع المناوبأوقت 
   من ھذه ) ١(من البند ) ب(و) أ(مناوبة الواردة في الفقرتین ذا زادت مدة الإ -  ج

عطاء المناوبین فترة راحة إساس أالمادة عن الحدود المقررة ، فتتم المعاملة على 
ضافیة  حسب القواعد التي   تعادل  مدة المناوبة  أو منحھم مكافأة عن الساعات اإل

 -ولوائحھ  التنفیذیة لخدمة المدنیة بنظام ا-موظفو الدولة  المشمولین  یعامل  بھا
  ٠والقواعد والقرارات ذات العالقة 

   
  لفصل الخامس ا                          

  واتلرواتب والعالا                        
  )٨(مادة     

ول من دنى من راتب المستوى األحكام ھذه الالئحة الحد األ   یمنح الموظف المعین وفقا أل
  ٠عین علیھا حسب جدول الرواتب الملحق بالالئحة الفئة الم

      واستثناء من ذلك یجوز باالتفاق بین الوزارة ووزارة الخدمة المدنیة منح المعین       
و خبرات تزید عما ھو مطلوب للفئة أذا توفرت لدیھ مؤھالت إ یزید عن الحد األدنى راتبا

   ٠المعین علیھا 
  ) ٩(ماده 

حكامھا المنصوص علیھا في نظام لموظف العالوة السنویة وفقا إلیمنح ا   -      أ
  ٠الخدمة المدنیة ولوائحھ التنفیذیة 

 على من ألالى نھایة الحد إ)ستشاري إطبیب ( من یصل من شاغلي فئة  - ب     
ول أ، ویشترط لمنحھا توفر الشروط المحددة  لمنح العالوة ،  وتمنح في المستوى 

  ٠یترتب علیھا تغییر في سلم الرواتب  ال ةأتعتبر مكافمحرم من كل عام ، و
  الفصل السادس                              

  ت والتعویضات أ                  البدالت والمكاف
  )١٠(ماده 

 تقوم –من اللوائح التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة ) ٢٧/٢١( مع مراعاة أحكام المادة -    أ
  من اللوائح التنفیذیة لنظام الخدمة )٢٧/٢٢(كلة بموجب المادة لجنة البدالت المش

  بالجدول الملحق بھذه  المدنیة ، بتحدید الفئات والمستویات المستحقة للبدالت الواردة 
  

                                      )٥(  



    

 العمل في الالئحة، بما في ذلك مقدار بدل العمل في المستشفیات والعیادات النفسیة وبدل
  وذلك  وفقا -الجذام ، وبدل مزاولة الطب الشرعي  ومستشفیات ، قسام العزل أ

  -:للضوابط التالیة 
  ٠أن یؤدي الموظف واجبات الوظیفة التي خصص لھا البدل بصفة فعلیة -١        
   تصرف البدالت المحددة بالنسب المئویة الواردة بجدول البدالت المرفق -٢        

  ٠المثبت علیھ الموظف ) المستوى ( ساس بدایةأ    بالالئحة على       
  ٠یبدأ صرف البدل المستحق من تاریخ المباشرة الفعلیة للعمل  -١
ساس االلتزام  بالتفرغ الكامل للعمل أعلى ) بدل التفرغ ( یكون استحقاق  -٢

 ٠الحكومي 
  حكامھا نص علیھ في ھذه الالئحة ، تكون معاملة المشمولین بأ فیما عدا ما  - ب

  ساس معادلة أت والتعویضات المستحقة لھم على أ لمكافابالنسبة للبدالت و
  الفئات  والمستویات  بمراتب  سلم الرواتب  الملحق بنظام الخدمة المدنیة          

   - :          حسب الشرائح التالیة 
  

  
  

       الشرائح

المرتبة المقابلة في 
سلم رواتب 
  الموظفین

  ئحتوزیع الشرا
------------------  

  الفئة 

  على المستویات
------------------  

       المستوى 
  

   ٢ -١  صحي بمساعد   -  ٣  ولى الشریحة األ
   مساعد صحي  ب -  ٤  الشریحة الثانیة 

   مساعد صحي   أ-
٣  
١  

  مساعد صحي   ب -  ٥  الشریحة الثالثة 
   مساعد صحي   أ-
    فني      -

٤  
٢  
١  

   مساعد صحي   ب-  ٦  ابعة حة الریالشر
   مساعد صحي    أ -
    فني       -

         ٦ -٥  
           ٣  
           ٢  

   مساعد صحي    ب-  ٧  حة الخامسة یالشر
   مساعد صحي     أ -
   فني-
  طبیب  خصائي غیرأ -

           ٧  
           ٤  
           ٣  
           ١  

  صحي    أ   مساعد-  ٨  الشریحة السادسة 
   فني -
  خصائي غیر طبیب أ -
    طبیب مقیم -

           ٥  
           ٤  
           ٢  
           ١  



    

   مساعد صحي   أ -   ٩  الشریحة السابعة 
   فني-
  طبیب  أخصائي غیر-
   طبیب مقیم -

           ٦  
           ٥  
           ٣  
           ٢  

  عد صحي أ مسا-  ١٠  الشریحة الثامنة 
   فني -
   أخصائي غیر طبیب -
   طبیب مقیم -
   طبیب أخصائي -

           ٧  
           ٦  
           ٤   
           ٣  
           ١  

   فني -  ١١  الشریحة التاسعة 
   أخصائي غیر طبیب-
   طبیب مقیم -
  طبیب أخصائي  -

           ٧  
           ٥  
           ٤  
           ٢  

  
   أخصائي غیر طبیب-  ١٢  الشریحة العاشرة 

   طبیب مقیم -
   طبیب أخصائي-
   طبیب استشاري-

       ٧ -٦  
         ٥  
         ٣  
         ١  

الشریحة الحادیة 
  عشرة

   طبیب مقیم -  ١٣
   طبیب أخصائي -
   طبیب استشاري-

          ٦  
          ٤  

        ٣ -٢  
   طبیب مقیم -  ١٤  الشریحة الثانیة عشرة

   طبیب أخصائي -
   طبیب استشاري -

          ٧  
          ٥  
          ٤  

   طبیب أخصائي-  ١٥  الشریحة الثالثة عشرة
   طبیب استشاري-

        ٧ -٦  
     ٧ -٦ -٥  

  

المستویات   لغرض معادلة ) خصائي غیر الطبیب األ(   معاملةیعامل الصیدلي     (-:ملحوظة  
ن أعلى التساؤل الذي سبق جابة وذلك حسب اإل) بنظام الخدمة المدنیة الملحق م الرواتببمراتب سل

  ٠جابت علیھ وزارة الخدمة المدنیة أورد من عدة جھات حكومیة و
                                         

                                  
                                             )٧(  

  
  
  



    

  )١١(ماده
 الأكثر من البدالت التالیة ، على ألین أو   الجمع بین بد-لى بدل النقلإضافة     یجوز باإل

 من راتب  )٠/٠ ٩٠(ئةالموظف من بدالت عن تسعین بالمایزید مجموع ما یتقاضاه 
  )١(      -: دنى من المستوى المثبت علیھ ، وھذه البدالت ھيأل االحد

  ٠بدل التفرغ  -
 ٠ الطب الشرعي بدل -
 ٠قسام العزل ومستشفیات الجذام أبدل العمل في  -
 البدل المخصص للعاملین في المستشفیات النفسیة  -
  ٠أو الخطر  ررضلأبدل  -
 ٠سعاف إلبدل قیادة سیارة ا -
   ٠ بدل المناطق النائیة -

  لفصل السابع ا                         
   داريإلالتكلیف بالعمل ا                   

  )١٢(مادة 
حك ام ھ ذه الالئح  ة للقی ام بأعم ال الوظ  ائف     أی تم تكلی ف بع ض الم  شمولین ب    -أ
ب ین ال وزیر     وتح دد تل ك الوظ ائف باالتف اق        ، ل صحیة أشرافیة في المراف ق     إلا

  -:یلي  ، ویشترط لھذا التكلیف ما) ووزیر الخدمة المدنیة (المختص 
  ٠ توفر المؤھل المطلوب للوظیفة المكلف بھا -١
ق   ل ف   ي مج   ال    أن یك   ون المكل   ف ق   د أم   ضى ث   الث س   نوات عل   ى األ     -٢

   ویجوز للوزیر المختص في حالة الضرورة االستثناء٠اختصاصھ
  ٠من ھذا الشرط 

  خیرة عن ألاداء الوظیفي المعد عنھ للسنة یقل تقدیر تقویم األ الّأ -٣
  ٠جدا   جید

  ،  ویجوز بموافقةألوظیفة في مقر عمل المكلف بھاأن تكون  -٤
  ،  لعملا زیر المختص التكلیف بالقیام بأعمال وظیفة خارج مقرالو

   نقلیؤمن مماثلة للمسافة المحددة لالنتداب المسافة  كانتذاإف
م ن الل وائح    ) ٢٧/٦( المكلف بوسیلة النقل المناسبة وفقا لم ا ورد ف ي الم ادة             

  تتجاوز ستة ذا كانت المدة الإالتنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة 
  ذا زادت مدة التكلیف عن ذلك فیعامل معاملة المنقولإا مأاشھر، 

  من اللوائح التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة ) ٢٧/٥(وفقا ألحكام المادة
  ٠على أال یتكرر صرف بدل الترحیل خالل السنة الواحدة 

  ویجوز عندثالث سنوات، قصى لمدة التكلیفیكون الحد األ  - ب
ضافي للعاملین بالمرافق إبصرف بدل نقل ١٨/٨/١٤٢٥ وتاریخ ١/٩٨٦صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم  )١(

النقل الشھري عن من بدل  واحد على ثالثین ) ١/٣٠ (الصحیة ممن یعملون على فترتین تزید عن ساعات الدوام قدره
 ٠ھـ١٧/٩/١٤٢٥في ھذا القرار  وقد تم تبلیغ ٠  من تبلیغ القرارعتبارًاإكل یوم 

                                                    )٨(  



    

                             
  تتجاوز ثالث سنوات، وال  مدد أخرى الوأ                الحاجة تمدیدھا لمدة 

  قل من انتھاء بعد مضي سنتین على األالإ                یجوز التكلیف بعد ذلك 
  ٠في مجموعھا ثالث سنوات تتجاوز                 تكلیفھ السابق،ولمدة أو مدد ال

   یجوز للوزارة تكلیف أي من شاغلي الوظائف المشمولة بھذه -              ج
                  الالئحة بالقیام بعمل مدیر عام للشؤون الصحیة بمناطق المملكة 

  :بالشروط التالیة                 
  ٠توفر المؤھل المطلوب لشغل الوظیفة  -١
  المكلف قد مارس أعمال وظیفتھ المشمولة بالالئحة  أن یكون -٢

  ٠تقل عن ثالث سنوات  مدة ال
  تزید عن ثالث سنوات ویجوز بقرار  أن یكون التكلیف لمدة ال -٣

  ثالث تتجاوز مدد أخرى ال من الوزیر المختص تمدیدھا لمدة أو
  ٠سنوات

  
  لفصل الثامن ا                

                     أحكام عامة
      )١٣(ماده 

  لمیزانیة العامة للوزارة وفقا للفئات الواردةاعتماد الوظائف الصحیة في ا   یتم   
       بجدول الرواتب الملحق بھذه الالئحة ،  وتتولى الوزارة تخصیصھا وتوزیعھا

  ٠     على المناطق والمرافق الصحیة التابعة لھا حسب حاجتھا 
  )١٤(مادة 

     
  القائمین على رأس العمل ممن تشملھم ھذه الالئحة عند نفاذھا      تنقل رواتب 

  ٠      باالتفاق بین وزارة المالیة ووزارة الخدمة المدنیة والوزارة 
  ) ١٥(ماده

  
       تسري أحكام نظام الخدمة المدنیة ولوائحھ التنفیذیة والقرارات ذات العالقة 

  ٠حة لم یرد في شأنھ نص في ھذه الالئا       في كل م
  )١٦(مادة 

  
  ٠یتعارض مع أحكامھا         تلغي ھذه الالئحة جمیع ما
                                   ----------------  

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

                                                                              )٩(  



    

  
  
  
  
  
  

  
  

  حق  مال                                    
                       الئحة الوظائف الصحیة 

   
  
  
  

 ٠لیل المؤھالت  د -١
  

 ٠جدول البدالت  -٢
  

  ٠  فئات الوظائف المشمولة بھا-٣
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                          )١٠(  



    

  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(ملحق رقم                              
  
  

  لیل المؤھالت                             د
    للمشمولین بالئحة الوظائف الصحیة             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                        )١١(  



    

  
  

  ٠تعریفات عامة : ًالأو     
  :المجموعة   -١
  لیھ عدد من الفئات إطار العریض من التقسیم الوظیفي الذي ینتمي إل          ھي ا

  ٠طباء        المتماثلة في طبیعة العمل، مثل مجموعة األ
  :ة الفئ-٢              

  ئة من فئاتھا من حیث  تقسیم فرعي للمجموعة التي تتماثل وظائف كل ف         ھي
  ار المسئولیة وبالتالي د  طبیعة العمل ومستوى صعوبة الواجبات ونوع ومِق        

  وما یماثلھ ذلك من المعرفة والقدرة و           تتطلب تأھیال علمیا وعملیا متماثال
  مثل فئة (غلیھا مرتبا متماثال ،  شا مما یوجب منح  نوعا ومستوى           المھارة

  ٠)          طبیب مقیم 
   : المستوى-٣          

  ومقدار  صعوبة الواجبات معین من حد مؤشر لموقع راتب الفئة عند            ھو
  فئة    وكل مستوى یمثل مرحلة من مراحل المدى الوظیفي لكل٠          المسئولیة  

  من  و لكل مجموعةأ) طباء كاأل(           داخل المجموعات ذات الفئات المتعددة 
  لمجموعات ذات الفئة الواحدة كالفنیین والمستوى في سلم الوظائف الصحیة أ          

  ٠لمرتبة في سلم رواتب الموظفین أ           یقابل 
  : الدرجة  -٤         

  ٠الوة الدوریة داخل كل مستوى فقي للمستوى ویقصد بھا الع          ھي التقسیم األ
  ٠تعریف مجموعات الوظائف الصحیة  وفئاتھا : ثانیا   

  :طباء األ  مجموعة  -١
 ٠سنان و طب األأعمال فئاتھا بالطب البشري أ التي تتعلق   ھي المجموعة

 او طب   والجراحة  في الطب درجة البكالوریوس ویعتبر الحصول على 
ین علیھا دنى للتعیأ بنجاح حدا   للتخرج سنان بعد اجتیاز فترة التدریب الالزماأل

   -:لى الفئات التالیة  إ، وتنقسم ھذه المجموعة
  ٠طبیب مقیم  – ١-١
 ٠خصائي أطبیب  – ٢-١
 ٠ي ستشارا  طبیب– ٣-١

   من مسمیات تنظیمیة ھمخصصات والمجاالت الطبیة وما تستلز         ویتم تحدید الت
  ئحة    تفاق بین وزارة الخدمة المدنیة والوزارة وفق نص المادة الثانیة من الباال         

  ٠         الوظائف الصحیة وسلم الرواتب الملحق بھا 
  

                                           )١٢(  
  



    

      : مجموعة الصیادلة -٢         
  دویة وحفظھا        وھي المجموعة التي تتعلق أعمالھا بالصیدلة من حیث تركیب األ

  ق استعماالتھا ،  والمسمى التصنیفي للفئة  طرىلإ       وصرفھا ، وتوجیھ المرضى 
  ما المسمیات التنظیمیة فتحدد باالتفاقأ، ) صیدلي( لھذه المجموعة ھو       الوحیدة  

  الئحة الوظائف من        بین وزارة الخدمة المدنیة والوزارة وفق المادة الثانیة 
   ٠       الصحیة وسلم الرواتب الملحق بھا 

  ):طباء غیر األ(خصائیین عة األ مجمو-٣        
  لحصولاخصائیین والتقنیین من ذوي التخصصات الصحیة التي یعتبر      وتشمل األ

   في مجال التخصص حدا أدنى لشغل الوظائف المحددة لھا و      على درجة جامعیة
  ما المسمیات أ، ) أخصائي(        المسمى التصنیفي للفئة الوحیدة لھذه المجموعة ھو

  والوزارة وفق نص المادة         التنظیمیة فتحدد باالتفاق بین وزارة الخدمة المدنیة 
   ٠       الثانیة من الئحة الوظائف الصحیة وسلم الرواتب الملحق بھا 

  :  مجموعة الفنیین -٤
    وتشمل الفنیین من ذوي التخصصات الالزمة لمختلف الخدمات الصحیة التي  
  عن  تقل متخصصا في طبیعة العمل مدتھ ال عدادیا إ برنامجا القیام بھا یتطلب   

  للفئة    تمام مرحلة الكفاءة المتوسطة ، والمسمى التصنیفيإ   ثالث سنوات بعد 
  ما المسمیات  التنظیمیة فتحدد باالتفاق أ،  ) فني ( الوحیدة لھذه المجموعة ھو    

  الئحةالوظائف مادة الثانیة منال الخدمة المدنیة والوزارة وفق نص    بین وزارة
  ٠  الصحیة وسلم الرواتب الملحق بھا 

  :  مجموعة المساعدین الصحیین -٥
 وتشمل المساعدین الصحیین الذین یقدمون خدمات صحیة مساعدة تتطلبھا حالة 

  من التعلیم أو التدریب  ویستلزم أدائھا الحصول على مستویات محددةالمرضى 
لفئتي ھذه المجموعة ھما  ، والمسمى التصنیفي  رة المعتبرةالمناسب أو اكتساب الخب

:-  
  ٠) أ( مساعد صحي – ١-٥
  ٠)ب( مساعد صحي – ٢-٥

  أما المسمیات التنظیمیة وكذلك مستویات التعلیم والتدریب ونوع ومستوى الخبرة
  المعتبرة لھذه المجموعة فتحدد باالتفاق بین وزارة الخدمة المدنیة والوزارة وفق

  ٠ادة الثانیة من الئحة الوظائف الصحیة وسلم الرواتب الملحق بھا نص الم
  
  
  
  
  

                                  )١٣(  



    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مؤھالت الوظائف المشمولة بالئحة الوظائف             
                                الصحیة 

  
  وزیر الخدمة(ة المدنیة  بقرار معالي رئیس الدیوان العام للخدم      صدرت

  ھـ بعد االتفاق مع الجھات ٢٩/١٢/١٤١٥ وتاریخ ٢٩رقم )      المدنیة حالیا
   ھـ ١/١/١٤١٦والذي تم العمل بھ اعتبارا من  الصحیة               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 )١٤(  
  

  



    

  ٢٩:  قم ر         الوزارة الخدمة المدنیة                         
  ھـ ٢٩/١٢/١٤١٥: التاریخ  الرواتب والبدالت                                        

  ) وزاري  قرار                           (
  
  ن وزیر الدولة رئیس الدیوان العام للخدمة المدنیة إ  
لثة من الئحة الوظائف  بناء على الصالحیات الممنوحة لھ بموجب المادة الثا          

  وفقا لدلیل بھذه الالئحة المشمولة یتم شغل الوظائف الصحیة (   ونصھا الصحیة
أي وزیر (رئیس الدیوان بین باالتفاق ھذا الدلیل ویجوز تعدیل المؤھالت الملحق بھا، 

   ٠والوزیر المختص)  حالیا–الخدمة المدنیة 
لوظائف الصحیة المعتمدة بقرار مجلس والقتصار دلیل المؤھالت الملحق بالئحة ا    

  على مستویات الدخول وما  ھـ ٢٨/٣/١٤١٢  وتاریخ  )١/٢٤١( الخدمة المدنیة رقم
من ضرورة  ھـ١/٧/١٤١٢ترتب على ذلك من خالل التطبیق العملي لھذا الدلیل منذ 

شمولھ لمختلف جوانب التأھیل ومستویاتھ تنفیذا لما ورد في عجز المادة الخامسة من 
قبل المدة   لى مستوى أعلىإتجوز ترقیة الموظف (   ونصھ الئحة الوظائف الصحیة 

 أو اجتاز  مؤھل علمي  حصل على اذإ  ،  المستوى المثبت علیھ   في  للبقاء الالزمة
بضوابط تضعھا    ومستواه  تحدد مدتھ بطبیعة عمل الوظیفة  برنامجا تدریبیا  بنجاح

  ٠) الوزارة والدیوان 
یمنح ( وتنفیذا لما ورد بعجز المادة الثامنة من الئحة الوظائف الصحیة ونصھا        

 من الفئة   المستوى األول  من راتب دنى الالئحة الحد األ حكام ھذهإلوفقا  الموظف 
یجوز   من ذلك   واستثناء ،) جدول الرواتب الملحق بالالئحة (   علیھا حسب المعین

ذا توفرت لدیھ إوان منح المعین راتبا یزید عن الحد األدنى باالتفاق بین الوزارة والدی
  ٠) خبرات تزید عما ھو مطلوب للفئة المعین علیھا  وأمؤھالت 

  ٠وبناء على موافقة الجھات الصحیة المعنیة 
  ٠ وتحقیقا ألھداف الئحة الوظائف الصحیة ولمقتضیات مصلحة العمل 

   )ارقر  (                                    
دلیل مؤھالت الوظائف المشمولة بالئحة الوظائف وفقا للنسخة المرفقة بھذا القرار  یعتمد 

الفقرة ثالثا من (لیحل  محل دلیل المؤھالت  الالزمة لشغل  وظائف الفئات الصحیة  
  ٠ھـ١/١/١٤١٦اعتبارا من )  بالئحة الوظائف الصحیة -١-الملحق رقم 

  ٠        واهللا ولي التوفیق 
                                                                      وزیر الدولة  

                                                         رئیس الدیوان العام للخدمة المدنیة 
  یري                                                              تركي بن خالد السد

  دارات المختصة بالدیوانصورة لإل= 
  

                                     )١٥(  



    

  
  

  ٠ التعاریف الخاصة بمراجع ھذا الدلیل   المستندات النظامیة و-:والأ
   :  المستندات النظامیة لھذا الدلیل-١       

حیة یتم شغل الوظائف الص(  المادة الثالثة من الئحة الوظائف الصحیة ونصھا -١-١
المشمولة بھذه الالئحة وفقا لدلیل المؤھالت الملحق بھا ، ویجوز تعدیل ھذا الدلیل 

  ٠)باالتفاق بین رئیس الدیوان والوزیر المختص 
لى مستوى أعلى إتجوز ترقیة الموظف ( الالئحة ونصھا  عجز المادة الخامسة من -٢-١

ذا حصل على مؤھل علمي أو إ نتھاء المدة الالزمة للبقاء في المستوى المثبت علیھا قبل
اجتاز بنجاح برنامجا تدریبیا بطبیعة العمل تحدد مدتھ ومستواه بضوابط تضعھا الوزارة 

  ٠والدیوان 
حكام ھذه الالئحة یمنح الموظف المعین وفقا أل(  المادة الثامنة من الالئحة ونصھا -٣-١ 

حسب جدول الرواتب ول من الفئة المعین علیھا دنى من راتب المستوى األالحد األ
واستثناء من ذلك یجوز باالتفاق بین الوزارة والدیوان منح المعین ٠الملحق بالالئحة 

ذا توفرت لدیھ مؤھالت أو خبرات تزید عما ھو مطلوب إراتبا یزید عن الحد األدنى 
  ٠)للفئة المعین علیھا 

 ی  ل الم  ؤھالتدل( ھ  ذا ال  دلیل یح  ل مح  ل اس  تنادا عل  ى الن  صوص النظامی  ة أع  اله ، ف  ان  
 بالئح  ة -١-رق  م م  ن الملح  ق ) ثالث  ا (الفق  رة ) الالزم  ة ل  شغل وظ  ائف الفئ  ات ال  صحیة  

  ھـ ١/١/١٤١٦ن  ماً ر عتبااالوظائف الصحیة 
  ٠ ھذا الدلیل لتعاریف الخاصة بمراجعا -٢   

وخاصة ما ورد في (  یعتبر ما ورد في الئحة الوظائف الصحیة من تعریفات -١-٢
مرجعا  لما ) ١(من الملحق رقم ) ثانیا(والفقرة ) والأ( وما ورد في الفقرة ٠ولى المادة األ

  ٠ورد في ھذا الدلیل من عبارات أو مصطلحات 
  :لتقید عند تطبیق ھذا الدلیل التالي ا   -٢-٢
  ٠بالئحة الوظائف الصحیة ) ٣( مسمیات الوظائف المحددة في الملحق رقم -١-٢-٢
سنان بعد الشھادة العلمیة التي تكتسب في مجال الطب واألیقبل من الدرجات ال  - ٢-٢-٢

تمام مرحلة التدریب الالزم للتخرج بدرجة إال التي یتم الحصول علیھا بعد إالجامعیة 
ال بالدرجات إیعتد ، لغرض شغل الوظائف الصحیة ،  یعادلھا ، كما ال ما وأالبكالوریوس 

من حیث المجال والمستوى ( یة والخبرة عدادیة والدورات التدریبالعلمیة والبرامج اإل
  )١(٠ )وزارة الخدمة المدنیةو(المقبولة لدى الوزارة)والمدة 

تسعة ( و التدریب ، سنة دراسیة أذا وردت في نطاق التعلیم إ یقصد بالسنة -٣-٢-٢
  ٠)اشھرًٍ عشرىنثا(قل وفي نطاق الخبرة العملیة عاما كامالعلى األ) اشھر

التي یتم          المعتبرة المحددة للفئات الواردة بھذا الدلیل ھي  سنوات الخبرة -٤-٢-٢
--------------  

  ٠من ھذا الدلیل ) ثالثا( من القسم )٢- ٢(لتقید بما ورد في الفقرة أ) ١(
                                                      )١٦(  



    

  
من  دنىي الذي یشكل الحد األو التدریبأاكتسابھا بعد الحصول على المؤھل العلمي 

  ٠المؤھل العلمي لكل فئة
----------  

المؤھالت الالزمة لشغل وظائف الفئات الصحیة وفق المادة الثالثة والمادة -ثانیا
 المناسبة لكل الثامنة من الئحة الوظائف الصحیة ، والفئة والمستوى والدرجة

  ٠مؤھل
    

  |مستوى الدخول بالخبرة              |          مستوى الدخول بدون خبرة         | |                                        
سنوات   الدرجة  المستوى  الفئة  المؤھل العلمي            لمجموعھأ

  الخبرة
  والدرجة|     المستوى        الفئة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طباءاأل

درجة البكالوریوس في الطب 
   سنان من طب األ البشري أو

 ةأو جھة علمیة متخصصمعة جا
واجتیاز فترة التدریب الالزمة 

  للتخرج منھا 
  

شھادة علمیة بالتخصص من 
 ةو طبیة متخصصأجھة علمیة 

في مجال من مجاالت الطب 
سنان مدة طب األ وأالبشري 

استكمال متطلبات الحصول 
تقل عن سنة بعد درجة  علیھا ال

البكالوریوس في الطب البشري 
  ٠و طب االسنانأ

______________  
  

شھادة علمیة بالتخصص من 
  ةو طبیة متخصص أجھة علمیة

في مجال من مجاالت الطب 
سنان مدة و طب األأالبشري 

استكمال متطلبات الحصول 
تقل عن سنتین بعد  علیھا ال

درجة البكالوریوس في الطب 
  )*( ٠طب االسنان وأالبشري 

_______________  
  

 وأ لھ لزماأو أدرجة الدكتوراه 
 في أي  منھما   ما یعادل أي

طب  وأمجاالت الطب البشري 
        سنان من جھة علمیة أو طبیة األ

  #٠ ةمتخصص

طبیب 
  مقیم

  
  

____  
  
  

طبیب 
  ممقی
  
  
  
  
  

___  
  
  
  
  

  طبیب
  مقیم

  
  
  

__  
  

طبیب 
  خصائيأ

    ١      
  
  
  

____  
  
  

    ١    
  
  
  
  
  
  

____  
  
  
  
  

    ١   
  
  
  
  

___  
  
  

    ٢  
  
  

   ١  
  
  
  

____  
  
  

    ٢  
  
  
  
  
  
  

____  
  
  
  
  

    ٣  
  
  
  
  

____  
  
  

    ١  

  
  
  
  
  

_____  
  
  

 ثالث      
سنوات     

)  ٣(  
  
  
  
  
  
  

_____  
  
  
  
  

  سنتان
)  ٢(  
  
  
  
  
  

____  
  
  

ثالث 
  سنوات   

) ٣(  

  
  
  
  

___  
  

طبیب 
  خصائيأ

  
  
  
  
  
  

____  
  
  
  

طبیب 
  خصائيأ

  
  
  
  

__  
  
  

طبیب 
  استشاري

یمنح المعین في فئة أعلى من 
راتبا یزید ھا الفئة التي یشغل

على راتبھ قبل التعیین بما 
الیقل عن مقدار العالوة 

المحددة للمستوى الذي كان 
مثبتا علیھ قبل ھذا التعیین 

من ) ب(وذلك وفقا للفقرة 
المادة الرابعة من الئحة 

  ٠الوظائف الصحیة
  
  
  
  
  

_______________  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  
  
  
  
  
  

  ٠من ھذا الدلیل)ثالثا ( من) ٢-١(صول عل الشھادة سنتین فتعامل المدة الزائدة عن السنتین وفقا للفقرة ذا تجاوزت مدة الحإ) ١(* 
داء الوظیفي والتقویم المھني الصادر من الجھة التي دنى من تقدیر تقویم األیقل عن الحد األ یشترط حصول الطبیب على ما ال) ٢(

  ٠یعمل بھا 
ھـ والحاصلین على ١٤٢١ھـ ونص على إعفاء أطباء االسنان المعینین قبل نھایة عام ٩/٩/١٤٢٥وتاریخ ١/١٠٠٠یة رقمصدر قرار مجلس الخدمة المدن  - #

   )٣٢صفحة(القرار-  تفصیال حسب الشروط الواردة٠درجة الماجستیر من شرط الحصول على الدكتوراه او الزمالة اوما یعادلھما للتعیین على طبیب إستشاري
                                            )١٧(  



    

        الدرجة    المستوى       الفئة    المؤھل العلمي                         المجموعة

  
  
  

  ةالصیادل
  

و جھة علمیة أدرجة جامعیة في الصیدلة من جامعة 
  صصةمتخ

  
 فى الصیدلة من جامعة أو  یعادلھا ما درجة الماجستیر أو

  )١(٠جھة علمیة متخصصة 
وجھة أرجة الدكتوراه أو ما یعادلھا في الصیدلة من جامعة د

  )٢(٠علمیة متخصصة 

  
    صیدلي

  
   صیدلي 
  

    صیدلي

  
     ١  

  
     ٢  

  
     ٣  

   
         ١  

  
          ١  

  
         ١  

  
  

  
  

  األخصا ئیون

 في احد ةدرجة جامعیة من جامعة أو جھة علمیة متخصص
  ٠ الصحیة فالتخصصات المحددة بالئحة الوظائ

درجة الماجستیر أو ما یعادلھا من جامعة أو جھة علمیة 
حدى التخصصات المحددة بالئحة الوظائف إمتخصصة في 

  )١(٠الصحیة
درجة الدكتوراه أو ما یعادلھا من جامعة أو جھة علمیة 

متخصصة في احد التخصصات المحددة بالئحة الوظائف 
  )٢(٠الصحیة

  خصائيأ
  
  

  أخصائي
______  

  
  ئيأخصا

     ١  
  
  

     ٢  
_____  

  
    ٣  

         ١  
  
  

        ١  
_________  

  
        ١  

  من ھذا الدلیل )ثالثا(ضافیتین وفقا للقسم إتین و یمنح درجأعاله ،  أذا كان الموظف على رأس العمل فیعامل وفقا لما ورد إ) ١(
  ٠یھما افضلأ      

  من ھذا ) ثالثا(ضافیة وفقا للقسم إیمنح ثالث درجات ،  ، أ عاله أقا لما وردذا كان الموظف على رأس العمل فیعامل وفإ) ٢(
  ٠لیل لدأ

  
         الدرجة   المستوى      الفئة    المؤھل العلمي                         المجموعة 
  
  
  
  
  
  
  
  

       الفنیون

تقل عن ثالث سنوات في  عدادي مدتھ الإاجتیاز برنامج 
ب لمجاالت العمل المحددة بالئحة المجال الصحي المناس
  ماومرحلة الكفاءة المتوسطة أ  تمام إالوظائف الصحیة بعد 

  ٠یعادلھا 
__________________________________  

اجتیاز برنامج أعدادي مدتھ ال تقل عن سنة في المجال الصحي 
ة الوظائف الصحیة بعد     المناسب لمجاالت العمل المحددة بالئح

  ٠و ما یعادلھا أحلة الثانویة العامة مام مرإت
________________________________  

تقل عن سنتین في المجال  عدادي مدتھ الإاجتیاز برنامج 
المحددة بالئحة الوظائف الصحي المناسب لمجاالت العمل 

  )١(٠یعادلھا  تمام مرحلة الثانویة العامة أو ماإالصحیة بعد 
__________________________________  

تقل عن سنتین وستة اشھر في  عدادي مدتھ الإبرنامج  جتیازا
بالئحة  اسب لمجاالت العمل المحددةنالمجال الصحي الم
ما  تمام المرحلة الثانویة العامة أوإبعد الوظائف الصحیة 

  ٠)٢)(١(٠یعادلھا
________________________________  

ادلھا في المجال شھادة الكلیات الصحیة المتوسطة أو ما یع
الصحي المناسب لمجاالت العمل المحددة بالئحة الوظائف 

   ٠)١(٠الصحیة 

  
   فني 

  
______  

  
   فني 

  
______  

  
   فني 

  
______  

  
  

   فني 
  

______  
  

   فني 

  
    ١  

  
_____  

  
    ١  

  
______  

  
    ١  

  
_____  

  
  

    ٢  
  

______  
  

    ٢  

    
        ٣  

  
_________  

  
٣  

  
________   

  
٤  

  
_________  

  
  

         ١  
  

________  
  

٣  

  )ثالثا(ضافیة عن كل سنة دراسیة وفقا للقسم إأو یمنح درجة ٠ذا كان الموظف على رأس العمل فیعامل وفقا لما ورد أعالهإ) ١(
  ٠ضافیة  إ ھ الموظف عن ثالث درجاتییتجاوز مجموع ما یحصل عل أن ال فضل ، علىأھما  یأو     من ھذا الدلیل 

  ٠خیرة منھا تدریبا عملیا في أحد المستشفیات تكون الستة اشھر األ) ٢(
  
  
  
  

                                                                )١٨(  



    

   
   الدرجھ            المستوى       الفئة                   المؤھل العلمي   المجموعة 

  
  
  
  
  

  عدون  المسا
  الصحیون

 الكفاءة الصحیة في المجال المناسب لطبیعة مام مرحلةإ ت
  ٠عمال المحددة بالئحة الوظائف الصحیة األ

_________________________________  
تقل عن سنة وستة اشھر في  عدادي مدتھ الإاجتیاز برنامج 

المجال الصحي المناسب لمجاالت العمل المحددة بالئحة 
 ما  المتوسطة أوتمام مرحلة الكفاءة إالوظائف الصحیة بعد

  )١(٠یعادلھا 
__________________________________  

تقل عن سنة في المجال الصحي   عدادي مدتھ الإاجتیاز برنامج 
  المناسب لمجاالت العمل المحددة بالئحة الوظائف الصحیة بعد

  ٠یعادلھا  تمام المرحلة االبتدائیة أو ماإ

مساعد 
  )أ(صحي

______  
  

   مساعد 
  )أ(صحي

  
______  
  

   مساعد 
  )ب(صحي

  

     ١  
  

_____  
  

     ١  
  
  

_____  
  

    ١  

      ١  
  

_________  
  

       ٢  
  
  

_________  
  

        ١  

  ٠خیرة منھا تدریبا عملیا في احد المستشفیات العامة تكون الستة اشھر األ) ١(
  

  دنى من األوالتدریبیة الزائدة عن الحد  عدایةإلأالدرجات العلمیة والبرامج : ثالثا 
    ٠        المؤھالت المحددة في القسم ثانیا من ھذا الدلیل 

       
وال من ھذا الدلیل ، ومع مراعاة الشروط الواردة في أمن القسم ) ٢(ورد في الفقرة   مع مراعاة ما- ١          

ضافیة وفقا للترتیب إح درجة  من ھذا الدلیل یجوز بموافقة وزارة الخدمة المدنیة من) ثالثا(من القسم) ب(الفقرة 
  :التالي 

  ٠لھما بنفس التخصص د لتین أوما یعا زمالحا صل على أدرجة واحدة للطبیب ) ١- ١       
  ٠خرى اھما تخصص دقیق لأل حدالتین أو مایعادلھما  ثالث درجات للطبیب الحاصل على زما) ٢- ١       
  عدادیة أو تدریبیة یتم      إظائف الصحیة عن كل سنة درجة واحدة للموظف المشمول بالئحة الو) ٣- ١       
   ذا توفرت لھا الشروطإ واحدة ھا دورةر  اجتیازھا بنجاح ، ویجوز تجمیع الدورات التدریبیة واعتبا       
  :تیةآلا         
  ٠سابیع أال تقل مدة الدورة عن الواحدة عن ثالثة أ)١- ٣- ١       
  ٠ورات المجمعة عن تسعة اشھر أال تقل مدة الد)٢- ٣- ١       
  من المستوى  مستوى أدنى   اكتسبت في  المراد احتسابھا قد   من الدورات یاأیكون  أن ال) ٣- ٣- ١       

  ٠                 الوظیفي الذي یشغلھ الموظف 
  صص ولكندرجتین إضافیتین للطبیب الحاصل على زمالتین أو مایعادلھما لیستا في نفس التخ)١/٤         

  )١( ٠                لكل منھما عالقة باالخرى من حیث ممارسة العمل 
  عدادیة والتدریبیة لغرض الحصول على  من الدرجة العلمیة ، أو البرامج اإل   یشترط لالستفادة-٢       

  : یلي  ضافیة ماإ           درجة أو درجات 
  ٠یفة التي یشغلھا الموظف أن تكون في نطاق طبیعة عمل الوظ) ١- ٢        
  ،ووزارة الخدمة المدنیةأن تكون مكتسبة في جھة علمیة أو تدریبیة مقبولة لدى الوزارة ) ٢- ٢        

  و معتمدة من قبل لجنة أ             كأن تكون صادرة من جھة علمیة أو تدریبیة حكومیة داخل المملكة، 
  

- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- ---- -- --- -- --- -- --- -- -- -- --- -- -  
   وتاریخ ٤٦١١٢بموجب قرار معا لي وزیر الخدمة المدنیة رقم ) ١/٤(تم إضافة ھذه الفقرة ) ١(      

  ھـ١٤٢١/ ٩ /٢٠            
  
  

                                                 )١٩(  
  
  



    

   ، أوللتخصصات الصحیة أو الھیئة السعودیة ،)١(٠ث موظفي الخدمة المدنیة  بتعاا             تدریب و
  و من احد المجالس العلمیة بالجامعات أ             لجنة معادلة الشھادات الجامعیة بوزارة التعلیم العالي ، 

  ن كان من منسوبیھا  قبل تعیینھ على ھذه الالئحة ،  أو لجنة معادلة الشھادات مادون الجامعیة إ            
  ٠      بوزارة التربیة والتعلیم حسب اختصاص كل منھا       

  ٠ن یكون الموظف قد حصل علیھا بعد حصولھ على المؤھل العلمي للفئة التي یشغلھا أ) ٣-٢             
  علىألى مرتبة أو مستوى إغراض التدرج یكون الموظف قد سبق أن استفاد منھا أل أن ال) ٤-٢             

  وألصحیة ، أضافیة قبل تطبیق الئحة الوظائف إ     أو للحصول على درجة أو درجات                
  ضافیة داخل مستویات الفئةإو للحصول على درجة أو درجات أعلى ، ألى فئة إ                    التدرج 

  ٠                    المثبت علیھا بعد تطبیق الئحة الوظائف الصحیة علیھ
  تكون استفادة الموظف الذي على رأس العمل من ھذه المیزة اعتبارا من التاریخ الذي تحدده ) ٥-٢         

  و أجراءات والتصدیق على حصولھ على الدرجة العلمیة،                 الجھة بقرار منھا بعد استكمال اإل
  على الئحة الوظائف الصحیةعدادي أو التدریبي أو من تاریخ التعیین                 اجتیازه البرنامج اإل

  ال فیكون من تاریخ  إأعاله ، و )٢-٢(جراءات الالزمة حسب الفقرة ن كانت قد استكملت اإلأ                
  ٠                استكمالھا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- -- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- ---  
  
  :یستثنى من ذلك) ١ (

على أن ) حدى الوظائف المشمولة بالئحة الوظائف الصحیة إذا ما تقدم لشغل إ(  التدریس بالجامعات السعودیة  عضو ھیئة-      أ
  ٠أو التدریبي عدادي یقدم ما یثبت موافقة الجامعة على التحاقھ بالدراسة للحصول على الدرجة العلمیة أو البرنامج اإل

عدادي قدم الموظف ما یثبت موافقة مرجعھ على التحاقھ بالبرنامج اإللفنیون على أن یأ المؤسسات العامة  بو منسو  - ب
  ٠التدریبيأو
  

 - -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- ---     
  ھـ وحدد الكیفیة التي یعامل بھا خریجو كلیات ٢٧/١/١٤٢٣ وتاریخ ١/٤٦معالي وزیر الخدمة المدنیة رقم قرار صدر  -- - 
  المتوسطة ممن تختلف مجاالت تخصصاتھم الدراسیة بعد التخرج عنھا قبل االلتحاق بالكلیة لتحل محل  العلوم الصحیة        

  ویمكن االطالع على القرار كامًال بالصفحة  ( ٠ھـ ١٩/٣/١٤١٧ وتاریخ ١٢٢٤١من الوزارة برقم  قرار السابق الصادر    ال
  ) من ھذه الالئحة٢٨    
  
  
  
  
  
  

                                         )٢٠(  
  
  



    

  ) ٢(رقم ملحق                                                 
  البدالت المخصصة للمشمولینب جدول                               

    بالئحة الوظائف الصحیة                                  

  :مجموعة األطباء: اوال
  

 : طبیب مقیم –أخصائي  طبیب –  طبیب استشاري /اتفئ -
  )١()مربوط المستوى من أول٠/٠ویشمل التفرغ وفرق ساعات العمل ، ویصرف بنسبة مئویة (  : بدل التفرغ- ١       

  و) ٠/٠ ٥٥المستوى الرابع (و) ٠/٠ ٦٠المستوى الثالث (و )٠/٠ ٦٥المستوى الثاني  ( و) ٠/٠  ٧٠األول  المستوى (
  )٠/٠ ٤٠المستوى السابع(و) ٠/٠ ٤٥دس االمستوى الس(و) ٠/٠ ٥٠المستوى الخامس  (
  ٠) من بدایة المستوى ٠/٠ مئویة  یصرف بنسبة  :(بدل مزاولة الطب الشرعي -٢

  (*) ٠)٧-٦-٥ للمستویات ٠/٠ ٤٠بنسبة(و ) ٤  -٣-٢-١للمستویات٠/٠ ٥٠نسبة           (
  )یصرف شھریاریال ٦٠٠(  :بدل النقل الشھري  -٣
  -:ي تالأك) شھریا یصرف مبلغ ثابت  (: بدل العمل في المستشفیات والعیادات النفسیة -٤

  ٠)ریال للطبیب المقیم٢٠٠٠ –خصائي ریال للطبیب األ٢٥٠٠ و –ریال للطبیب االستشاري ٣٠٠٠      (
  -:تي كأال) شھریا یصرف مبلغ ثابت :( في أقسام العزل ومستشفیات الجذامبدل العمل  -٥

  ٠)ریال للطبیب المقیم ١٠٠٠و–خصائي  ریال للطبیب األ١٢٥٠ و–ریال للطبیب االستشاري ١٥٠٠     (
  

   :مجموعة الصیادلة:ثانیا 
  

   :صیدلي/ فئة 
  )١(٠) من أول مربوط المستوى ٠/٠ ویصرف بنسبة مئویة ٠ ویشمل التفرغ وفرق ساعات العمل ( : بدل التفرغ-١

  )٠/٠ ٣٠المستوى الرابع ( و) ٠/٠ ٣٥المستوى الثالث ( و )٠/٠ ٤٠المستوى الثاني ( و)٠/٠ ٤٥ألول المستوى ا           ( 
  ٠)٠/٠ ٢٠المستوى السابع ( و) ٠/٠ ٢٠المستوى السادس ( و )٠/٠ ٢٥المستوى الخامس ( و        

  ٠)ریال شھریا ٦٠٠ : ( بدل النقل الشھري -٢
  ٠) ریال٥٠٠(وقدره) مبلغ ثابت یصرف شھریا ( :لنفسیةبدل العمل في المستشفیات والعیادات ا -٣
  ٠)ریال)٥٠٠(شھریا وقدره   یصرف مبلغ ثابت  ( :بدل العمل في أقسام العزل ومستشفیات الجذام -٤

  :مجموعة االخصائیین: ثالثا
  

          : أخصائي/فئة     
   من أول مربوط المستوى٠/٠ وفرق ساعات العمل ویصرف بنسبة مئویة ویشمل التفرغ( :  بدل التفرغ -١

   )١( )٠/٠ ٢٠  وقدره                       
  )ریال شھریا٦٠٠(  بدل النقل الشھري -٢
  ) ریال ١٥٠٠ -٥٠٠ شھریا  یصرف مبلغ ثابت : (بدل العمل في المستشفیات والعیادات النفسیة -٣
  ) ریال ١٢٠٠ -٢٠٠شھریا   یصرف  مبلغ ثابت ( بدل العمل في اقسام العزل ومستشفیات الجذام -٤
  )٢(٠) ریال ٥٠٠یصرف كمبلغ ثابت شھریا   : (  بدل قیادة سیارة اسعاف-٥
  

  :مجموعة الفنیین: رابعا 
    

  :فني /     فئة
    من أول مربوط المستوى٠/٠ئویة  صرف بنسبة میوفرق ساعات العمل ویشمل التفرغ  (:بدل التفرغ  -١ 

  )١()  ٠/٠ ٢٠ه                             وقدر
  

                                                                )٢١(  
  



    

  
  للمستویات) ٠/٠ ٥٠(دره وق ، من بدایة المستوى٠/٠یصرف بنسبة مئویة (  :بدل مزاولة الطب الشرعي  -٢

  ٠)٧ -٦ -٥مستویات لل) ٠/٠ ٤٠(و   ، ٤ -٣ -٢ -١                                              
  ٠) ریال ١٥٠٠ -٥٠٠مبلغ ثابت یصرف شھریا   ( :بدل العمل في المستشفیات والعیادات النفسیة  -٣
  ٠)  ریال ١٠٠٠مبلغ ثابت یصرف شھریا  (  : بدل العمل في أقسام العزل ومستشفیات الجذام -٤
  ٠)٧ -٦ -٥ -٤ -٣ -٢ویات  ریال للمست٦٠٠ ریال للمستوى األول  و٤٠٠(   :بدل النقل الشھري  -٥
  )٢(٠) ریال ٥٠٠مبلغ ثابت یصرف شھریا  : (بدل قیادة سیارة االسعاف -٦

____________________________________________________________________  
  :مجموعة المساعدین الصحیین : خامسا

  
  ) :ب(ومساعد صحي ):أ(مساعد صحي / فئة 

  
  )٠/٠ ٢٠( من أول مربوط المستوى وقدره٠/٠التفرغ وفرق ساعات العمل ویصرف بنسبة مئویة یشمل  (  :بدل التفرغ -١ 

  )١ (٠) ٧-١ لجمیع المستویات  من                          
  لجمیع المستویات ) ٠/٠ ٢٥( من بدایة المستوى ، وقدره   ٠/٠یصرف بنسبة مئویة : ( بدل مزاولة الطب الشرعي -٢

  ٠) ب(و مساعد صحي ) أ(  مساعد صحي -  لفئتي ٧ - ١                             من                
  )أ(ریال لمساعد صحي ) ١٢٠٠(مبلغ ثابت یصرف شھریا ، وقدره  ( بدل العمل في المستشفیات والعیادات النفسیة -٣

  ٠) ب(ریال لمساعد صحي  ) ٨٠٠(                                                                 و
  و)أ(ریال لمساعد صحي )١٢٠٠(مبلغ ثابت یصرف شھریا وقدره :(  بدل العمل في أقسام العزل ومستشفیات الجذام-٤

  ٠)ب( ریال لمساعد صحي ٦٠٠                                                                    
   ب-لمساعد صحي أ) ٧ -٦ -٥ ریال للمستویات ٦٠٠ و٤ -٣ -٢ -١ستویات ریال شھریا للم٤٠٠ :( بدل النقل الشھري -٥
  )٢( ٠) ریال٥٠٠مبلغ ثابت یصرف شھریا ( : بدل قیادة سیارة األسعاف -٦

        -- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- ----  
                                                         ٠   تعني المستویات ٧ -١   من-(*)         

  والفنیین والمساعدین ) من غیر األطباء ( وبدل فرق ساعات العمل لألخصائیین ٠بدل التفرغ لألطباء والصیادلة    )١(  
  ٠ الصحیین     

  ٠تھم كمسعفین جبا  بوا مھم فة الى قیاضاسعاف بأنفسھم باإلیمنح للمسعفین المؤھلین الذین یتولون قیادة سیارات اإل)٢( 
  
ه مجلس الوزراء بجلستھ بتاریخ آنفاذ مارإ القاضي بھـ ١٤/١١/١٤٢٤ وتاریخ ٥٩٨١٠/ ب/٧مر السامي رقم   صدر األ-- 

ھـ المتضمن الموافقة على صرف بدل ١٤٢٤/ ٩/١١ في ٨٥ھـ بالموافقة على محضر لجنة البدالت رقم  ٢٠/١١/١٤٢٤
  مون بأعمال أمناء مستودعات األدویةممن یقو)  ومساعد صیدلي – صیدلي –لوظیفتي ( طبیعة عمل 

  أن یقوم شاغل الوظیفة بعمل أمین -:، وفق الشروط التالیةمن أساس بدایة المستوى المثبت الموظف) ٠/٠ ٢٠(بنسبة 
  ) ٥٠(یقل عدد أسرتھا عن  وأن یكون مقر الوظیفة بمستودعات األدویة المركزیة أو المستشفیات التي ال٠مستودع فني 

  واالیزید عدد من یصرف لھم البدل عن موظفین اثنین٠ریال ) مائتي ألف (لدیھ من عھدة عن  تقل قیمة ماواال ٠سریرا 
   ٠وان تقتضي طبیعة العمل االستالم والتسلیم والجرد السنوي٠في المستودعات المركزیة وموظف واحد في المستشفیات 

  ٠حد األدنى من المستوى المثبت علیھ من راتب ال٠/٠ ٩٠ال یزید مجموع ما یصرف لھ من بدالت عن أ و
  

     السعوديحمرصرف بدل للمسعفین بالھالل األ
  یصرف:  أوًال٠ ھـ ونص على ٢١/١٠/١٤٢٥ وتاریخ ١/١٠٠٩ صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم --

     للمسعفین وفق فئات الوظائف المشمولة بالئحة الوظائف الصحیة في جمعیة الھالل األحمر السعودي 
   ٠ من أول مربوط المستوى المعین علیھ ٠/٠ ٢٠العاملین في المیدان بدل مقداره  

  بدل قیادة(  عدا ٠   ویعتبر ھذا البدل بدیًال عن بدل الخطر وبدل الضرر والبدالت المرتبطة بطبیعة العمل 
من یستحقھ بالئحة الوظائف الصحیة فیستمر صرفھ لالمحدد مقداره في جدول البدالت )   سیارة االسعاف

  ٠ھـ من قبل دیوان الرئاسة١/١٢/١٤٢٥ حیث بلغ في -  وا، یطبق ھذا القرار من تاریخ تبلیغھ ٠نظامًا
  
  
  

                                               )٢٢(  



    

  
                                                    

  :بدالت حول المن مجلس الخدمة المدنیة    قرارات صادرة -
   شمول العاملین في المستشفیات والعیادات النفسیة في الجھات الحكومیة بالبدل المخصص-           

  ٠عاملین بمستشفیات وزارةالصحةلل
 الموافقة على صرف البدل الذي ھـ ب٣/٢/١٤٢٤ وتاریخ ١/٨٦٢ مجلس الخدمة المدنیة رقم   قرار بذلك   صدرفقد      

 في للعاملینالوارد بالئحة الوظائف الصحیة التابعة لوزارة الصحة ستشفیات والعیادات النفسیة  في المللعاملینیصرف 
في  فقرتھ األولى  القرار   حیث نص في غیر وزارة الصحة خرى  األ بالجھات الحكومیة ) المستشفیات والعیادات النفسیة (

  -:یلي   ما على
  ستشفیات والعیادات النفسیة المحدد مقدره في جدول البدالت الملحق یشمل البدل المخصص للعاملین في الم-(      

   العاملین بالعیادات النفسیة في المستشفیات التابعة للجھات الحكومیة األخرى التي –          بالئحة الوظائف الصحیة 
  ومن أھم الشروط٠)الیھ لدى أي منھم  وذلك متى توفرت ضوابط وشروط صرف البدل المشار٠         خدمات صحیة 

  ٠أن یكون الموظف مثبتا على الوظیفة وأن یزاول عملھا فعال–حددتھ الالئحة          حسبما 
-------------  

              ٠ھـ٥/٨/١٤٢٠ وتاریخ١/٦٣٥ن ورد بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم  أ        حیث یعتبر ھذا القرار معدال لما سبق
----------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ھـ المبلغ بخطاب دیوان رئاسة مجلس الوزراء٢٦/٣/١٤٢٥ وتاریخ ١/٩٧١قم صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة ر  -
  -:ھـ ونص على ١/٦/١٤٢٥ وتاریخ ٢٧٩١٢/ب/٧   رقم 

  العاملین في مجال الطب ) صیدلي (و) أخصائي مختبر (و) فني تمریض( بمسمى شمول شاغلي الوظائف التي - : اوال
  لین في مجال الطب الشرعي المحدد في جدول البدالت الملحق بالئحة بالبدل النقدي المخصص للعام– الشرعي        

   للمستویات ٠/٠ ٤٠ائة  وأربعین بالم٤ -١ئة للمستویات من   خمسین بالما٠/٠ ٥٠(       الوظائف الصحیة ومقداره 
  دارات داریة المعتمدة إلن تكون الوظیفة ضمن التشكیالت اإلأبشرط ) وذلك من راتب بدایة المستوى ٧ – ٥       من 

  ٠      الطب ا لشرعي وان یمارس الموظف عمل الوظیفة المخصص لھا البدل في مقرھا بصفة فعلیة 
التي یعمل شاغلھا في مجال الطب ) صیدلي ( النظامیة نحو تعدیل مسمى وظیفة جراءات باتخاذ اإلتقوم وزارة الصحة : ثانیا

  ٠) صیدلي شرعي ( لى مسمى إالشرعي 
  ٠یطبق ھذا القرار من تاریخ تبلیغھ من دیوان رئاسة مجلس الوزراء : ثالثا

  
  ي مرافق وزارة سكان فھـ بتنظیم موضوع اإل٤/٣/١٤١٨ وتاریخ ١/٤٩٣رقم    صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة -

  ٠    الصحة من الخاضعین لالئحة الوظائف الصحیة 
   
ھـ  وأید مبدأ عدم صرف بدل طبیعة العمل الذي كان ٢/٦/١٤١٩ وتاریخ ١/٥٥٦ صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم -

الئحة الوظائف سعاف بجمعیة الھالل األحمر وذلك اعتبارا من العمل بیصرف للمسعفین ومساعدیھم وسائقي سیارات اإل
ھـ وبعد ١٤١١ لسنة ١/٢٢٩ھـ حیث كان یصرف ھذا البدل بموجب قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم ١/٨/١٤١٢الصحیة في 

  ٠ن صدرت الالئحة ورد بھا بدل خاص بھؤالأ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                            ھـ المبلغ بخطاب دیوان رئاسة مجلس    ١٨/٨/١٤٢٥ وتاریخ ١/٩٧٨  صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم -             
  ن بالئحة غیر المشمولی–لو الوظائف الصحیة غشا  بمنح(   :أوال٠ھـ وقضي ١٧/٩/١٤٢٥ وتاریخ ٤٧٥٥٢/ب/ ٧رقم  الوزراء

  من أول مربوط المرتبة )٠/٠ ٢٠(بدال مقداره العاملون في المستشفیات والمركز الصحیة والمختبرات )الوظائف الصحیة
  :ضافیة وذلك بالشروط التالیة إالتي یشغلھا كل منھم مقابل أدائھم ساعات عمل 

  المركز الصحي أو المختبر ویمارس عملن یكون من یصرف لھ البدل یشغل وظیفة في تشكیالت المستشفى أو أ -١      
  ٠        الوظیفة بصفة فعلیة 

   وحضوره ساعات  مناوبة  مثلھ مثل  أیام الخمیس  ساعة شھریا بما في ذلك) ١٧٦(أن یؤدي عملھ على أساس   -٢      
  ٠والفنیین المشمولین بالئحة الوظائف الصحیة           األطباء

  ٠ي سوف یؤدیھ مرتبطا بالفریق الطبي  أن یكون العمل الذ-٣      
  ٠ أن یكون ھذا البدل بدیال عن معاملتھم وفق قواعد التكلیف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأیام الخمیس-٤      

  جھةوال)وزارة المالیة (و) وزارة الخدمة المدنیة( غلیھا ھذا البدل باالتفاق بینحدد مسمیات الوظائف التي یصرف لشا ت:ثانیا
  ٠       المختصة 

  یطبق ھذا القرار لمدة خمس سنوات من تاریخ تبلیغھ من قبل دیوان رئاسة مجلس الوزراء ، تقوم وزارة الصحة قبل   :ثالثا 
   ٠فع تقریر لمجلس الخدمة المدنیة یتضمن نتائج تطبیقھ والتوصیة باستمرار العمل بھ أو تعدیلھ أو الغائھنھایتھا بر         

  
                                                        )٢٣(  

    



    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣(رقم  ملحق                                            
         

  بیان بمجموعات وفئات الوظائف المشمولة                            
  ة بالئحةالوظائف الصحی                                      

         
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

                                         )٢٤(  
  



    

  مجموعة وفئات الوظائف المشمولة                           
  بالئحة الوظائف الصحیة                                

  

  : طباء مجموعة أأل-١

  ٠ الطب البشري بمختلف مستویاتھتشمل األطباء في جمیع مجاالت         
  :لصیادلھا مجموعة -٢
  
  -:  من غیر األطباء وتشمل :مجموعة أألخصائیین -٣

   أشعة            أخصائي بصریات             أخصائي تصویر طبقيئيأخصا    
      أخصائي تمریض        أخصائي وبائیات               أخصائي عالج نووي

  أخصائي أجھزة اللیزر         أخصائي أطراف صناعیة         أخصائي تخدیر 
      أخصائي مختبر          أخصائي عالج طبیعي        أخصائي نفساني 

   )١( حرفي     أخصائي تأھیل)١(    أخصائي رعایة أسنان   أخصائي معالجة نطق 
  )١(٠ یجب أن یكون عملھا في مستشفى حكومي -    أخصائي تغذیة )١(    أخصائي فیزیاء طبیة    )١(    أخصائي سمع 

  )١(٠ في مستشفى حكوميھایجب أن یكون عمل   –  جتماعي  إ    أخصائي
  )٢()  أو العیادات والمختبرات – أو المحاجر الصحیة –أو المراكز الصحیة –بالمستشفیات  ( -    أخصائي سجالت طبیة  
  )٢() أو ألمحاجر الصحیة – المراكز الصحیة  أو–بالمستشفیات  ( -    أخصائي صحة عامة    
  )٢() في جمیع المرفق الصحیة  ( -    أخصائي أجھزة طبیة    

   - :وتشمل  :مجموعة الفنیین    -٤   
      فني تخدیر           فني مختبر                         فني عالج طبیعي          فني أشعة 

   فني تركیب أسنان           فني عملیات      صیدلي             مساعدفني أطراف صناعیة         
  )٤(فني بصریات           قابلة )      الممرض(فني تمریض مساعد طبیب أسنان          

  سعاف  إفني عالج حرفي             فني 
  )٢)(سعاف مراكز اإل–  العیادات والمختبرات -بالمستشفیات  ( –فني عالج تنفسي 

  )٢()  ومراكز البحث الصحي –بالمستشفیات   (-كرتیر طبي  س
  )٢() بالمستشفیات   ( -فني تغذیة     

   )٢()  العیادات والمختبرات – المحاجر الصحیة – المراكز الصحیة –بالمستشفیات ( –فني سجالت طبیة 
   )٢()  المحاجر الصحیة –   المراكز الصحیة -بالمستشفیات ( –مراقب وبائیات 

   :  مجموعة المساعدین الصحیین -٥    
  :وتنقسم الى قسمین              

  )٣(٠ )أ (  مساعد ممرض- سائق  – مسعف – مساعدة قابلة –: وتشمل ) :  أ(مساعد صحي  -
  ٠ سائق – مساعد مسعف –    مساعد ممرض -:وتشمل ): ب(    مساعد صحي -

------------------------------------------------   
  ھـ ٢٠/٧/١٤١٧ وتاریخ ١/٤٤٠ضیفت ھذه الوظائف بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم أ) ١( 

  ھـ٢٠/٨/١٤٢٣ وتاریخ ١/٨١٦ بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم  ضیفت ھذه الوظائف أ )٢ (
  ھـ١٠/٩/١٤١٦ وتاریخ ١/٤٠٢مجلس الخدمة المدنیة رقم بفرار   لوظیفةأضیفت ھذه أ )٣( 

  ھـ٥/٨/١٤١٩ وتاریخ ١/٥٧٤ الوظیفة  بقرار  مجلس الخدمة المدنیة  رقم  ضیفت ھذهأ)٤ (
  ف المسمیات الوظیفیة  ھـ  وأضا١٧/١٠/١٤٢٣ وتاریخ ١/٨٣٢ صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم -    

  -: الوظائف الصحیة بشرط أن یكون عمل كل منھا حسب ماھو مبین أمام كل مسمى وھيالتالیة الى الئحة  
  بالمراكز –مدیرمركزصحي (و) لمستوصفاتا ب –مستوصف  مدیر(و)  بالمستشفیات –مستشفى مدیر   (

   –تشفى مساعد مدیرسم(:دارات المرافق الصحیة وھي إمساعدو مدیري ( و )والرعایة األولیة لصحیةأ   
  المراكز  ب–مساعد مدیر مركز صحي ( و) ت  لمستوصفا  با–مساعد مدیر مستوصف (و)     بالمستشفیات 

  ٠)     الصحیة والرعایة األولیة 
   – مدیر وحدة –مدیر مركز (  بمسمى ٠ األحمر شرافیة على مراكز ووحدات وفروع الھاللالوظائف اإل   

  ٠وذلك بمراكز ووحدات وفروع الھالل االحمر)  مدیر –    مدیر فرع 
  

                                                     )٢٥(  
                                 



    

  
  

  سلم رواتب الوظائف الصحیة                                              
  ھـ١٦/٣/١٤١٢ وتاریخ ٧/                الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

  ھـ١٥/٣/١٤١٢ وتاریخ ٢٣            المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 
  ھـ ١/٩/١٤٢٦وتاریخ ) ٢٢٧/ أ( المعتمدة باألمر الملكي رقم ٠١٥/٠ة في الرواتب بنسبة وقد تم إضافة الزیاد

   ھـ١/٩/١٤٢٦                                            إعتبارًا من  
        -----------------------------------------------------------------------          

  
  

  )مرسوم ملكي                                        (                      
  
  

  ٧/م:                                          الرقم ملكة العربیة السعودیة م   ال
  ھـ١٦/٣/١٤١٢:                                        التاریخ دیوان رئاسة مجلس الوزراء

       
      بعون اهللا تعالى 

  ل سعود آ                    نحن فھد بن عبد العزیز   
                                                        ملك المملكة العربیة السعودیة 

  سعة عشرة والعشرین من نظام مجلس الوزراء طالع على المادتین التاإل   بعد ا         
  ٠ھـ ٢٢/١٠/١٣٧٧وتاریخ ) ٣٨( الصادر بالمرسوم الملكي رق   
  )٤٨/م(على نظام مجلس الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم طالع إل وبعد ا   

  ٠ھـ ١٠/٧/١٣٩٧   و تاریخ 
     وبعد اإلطالع على سلمي رواتب الموظفین والمستخدمین الصادرین بالمرسوم الملكي 

  ٠ھـ ٢٩/٦/١٤٠١و تاریخ ) ٢٩/م(   رقم 
  ٠ھـ ١٥/٣/١٤١٢وتاریخ  ) ٢٣( ار مجلس الوزراء رقم    وبعد اإلطالع على قر

  ٠ الموافقة على سلم رواتب الوظائف الصحیة بالصیغة المرفقة بھذا-:     أوال
  ھـ١٤١٣/ ١٤١٢العام المالي من   یطبق ھذا السلم اعتبارا-:    ثانیا
  رسومنا على سمو نائب رئیس مجلس الوزراء والوزراء كل فیما یخصھ تنفیذ م-:    ثالثا

  ٠           ھذا
                                                                            فھد بن عبد العزیز

  
  
  
  
  
  
  
  

                                          )٢٦(  
  
  



    

  السابع  السادس  الخامس   الرابع    لثالثا  لثاني ا  ول   األ  ى المستو           المجموعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ألطباءا
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدرجة/ الفئة              
    |                   ١  
    |                   ٢  
    |                   ٣  

  ٤|    طبیب استشاري 
 |                   ------  

د                   / ع                |     
----------------|-------  

          |             ١  
    |                   ٢  

  ٣|    ي  ئطبیب أخصا
    |                   ٤  

|                   -------  
  د/ ع                   | 
----------------|------  

 |                      ١  
                         |  ٢  

  ٣  |          طبیب مقیم   
                           |٤      

                      |  ------  
  د/  ع   |                    

      
٩٩٥٠  

١٠٤١٠  
١٠٨٧٠  
١١٣٣٠  
-------  

٤٦٠  
-------  

٨٢٨٠  
٨٦٩٥  
٩١١٠  
٩٥٢٥  
-------  

٤١٥  
-------  

٦٩٠٠  
٧٢٧٠  
٧٦٤٠  
٨٠١٠  

٣٧٠  

  
١١٧٩٠  
١٢٣٠٠  
١٢٨١٠  
١٣٣٢٠  
-------  

٥١٠  
-------  

٩٩٤٠  
١٠٤٠٠  
١٠٨٦٠  
١١٣٢٠  
-------  

٤٦٠  
-------  

٨٣٨٠  
٨٧٩٥  
٩٢١٠  
٩٦٢٥  

٤١٥  

  
١٣٨٣٠  
١٤٣٨٥  
١٤٩٤٠  
١٥٤٩٥  
-------  

٥٥٥  
-------  

١١٧٨٠  
١٢٢٩٠  
١٢٨٠٠  
١٣٣١٠  
-------  

٥١٠  
-------  

١٠٠٤٠  
١٠٥٠٠  
١٠٩٦٠  
١١٤٢٠  

٤٦٠  

  
١٦٠٥٠  
١٦٦٥٠  
١٧٢٥٠  
١٧٨٥٠  
-------  

٦٠٠  
---------  

١٣٨٢٠  
١٤٣٧٥  
١٤٩٣٠  
١٥٤٨٥  
---------  

٥٥٥  
---------  

١١٨٨٠  
١٢٣٩٠  
١٢٩٠٠  
١٣٤١٠  

٥١٠  
  

  
١٨٤٥٠  
١٩٠٩٥  
١٩٧٤٠  
٢٠٣٨٥  

---------  
٦٤٥  

---------  
١٦٠٤٠  
١٦٦٤٠  
١٧٢٤٠  
١٧٨٤٠  

---------  
٦٠٠  

---------  
١٣٩٢٠  
١٤٤٧٥  
١٥٠٣٠  
١٥٥٨٥  

  ٥٥٥  

  
٢١٠٣٠  
٢١٧٢٠  
٢٢٤١٠  

٢٣١٠  
--------  

٦٩٠  
---------  

١٨٤٤٠  
١٩٠٨٥  
١٩٧٣٠  
٢٠٣٧٥  

---------  
٦٤٥  

---------  
١٦١٤٠  
١٦٧٤٠  
١٧٣٤٠  
١٧٩٤٠  

٦٠٠  

  
٢٣٧٩٠  
٢٤٥٣٠  
٢٥٢٧٠  
٢٦٠١٠  

---------  
٧٤٠  

---------  
٢١٠٢٠  
٢١٧١٠  
٢٢٤٠٠  
٢٣٠٩٠  
--------  

٦٩٠  
----------  

١٨٥٤٠  
١٩١٨٥  
١٩٨٣٠  
٢٠٤٧٥  

٦٤٥  

  
  
  

  الصیادلة
  
  

    |                   ١  
    |                   ٢  

       ٣      |    لي     صید
     |                  ٤           

  د/                     ع

٥٨٦٥  
٦٢١٠  
٦٥٥٥  
٦٩٠٠  
-------  

٣٤٥  

٧٢٤٥  
٧٦١٥  
٧٩٨٥  
٨٣٥٥  
-------  

٣٧٠  

٨٧٢٥  
٩١٢٠  
٩٥١٥  
٩٩١٠  
-------  

٣٩٥  

١٠٣٠٥  
١٠٧٤٥  
١١١٨٥  
١١٦٢٥  

---------  
٤٤٠  

١٢٠٦٥  
١٢٥٥٠  
١٣٠٣٥  
١٣٥٢٠  

---------  
٤٨٥  

١٤٠٠٥  
١٤٥٣٥  
١٥٠٦٥  
١٥٥٩٥  
--------  

٥٣٠  

١٦١٢٥  
١٦٧٠٠  
١٧٢٧٥  
١٧٨٥٠  

---------  
٥٧٥  

  
  
  
  
  

  األخصا ئیون

    |                   ١  
  |                     ٢                

  ٣ |      أخصائي      
    |                   ٤  

|                   -------  
  د/ع                  |  

٥٦٣٥  
٥٩٦٠  
٦٢٨٥  
٦٦١٠  
-------  

٣٢٥  

٦٩٣٥  
٧٢٨٠  
٧٦٢٥  
٧٩٧٠  
-------  

٣٤٥  

٨٣١٥  
٨٦٨٥  
٩٠٥٥  
٩٤٢٥  
-------  

٣٧٠  

٩٧٩٥  
١٠١٩٠  
١٠٥٨٥  
١٠٩٨٠  

---------  
٣٩٥  

١١٣٧٥  
١١٨١٥  
١٢٢٥٥  
١٢٦٩٥  

---------  
٤٤٠  

١٣١٣٥  
١٣٦٢٠  
١٤١٠٥  
١٤٥٩٠  
--------  

٤٨٥  

 ١٥٠٧٥  
١٥٦٠٥   
١٦١٣٥  
١٦٦٦٥  

------  
٥٣٠         

  
  
  
  

  الفنیون

    |                   ١  
    |                   ٢  
    |                   ٣  

  ٤|      فني             
|                   ------  
  د/ ع                   | 

٣٦٨٠  
٣٩٦٠  
٤٢٤٠  
٤٥٢٠  
-------  

٢٨٠  

٤٨٠٠  
٥١٠٠  
٥٤٠٠  
٥٧٠٠  
-------

٣٠٠  

٦٠٠٠  
٦٣٢٥  
٦٦٥٠  
٦٩٧٥  
-------  

٣٢٥  

٧٣٠٠  
٧٦٤٥  
٧٩٩٠  
٨٣٣٥  

--------  
٣٤٥  

٨٦٨٠  
٩٠٧٥  
٩٤٧٠  
٩٨٦٥  

---------  
٣٩٥  

١٠٢٦٠  
١٠٧٠٠  
١١١٤٠  
١١٥٨٠  

---------  
٤٤٠  

١٢٠٢٠  
١٢٥٠٥  
١٢٩٩٠  
١٣٤٧٥  

---------  
٤٨٥  

  
  
  
  
  
  
  

  لمساعدونأ
  حیونلصأ 

  
  

- ---- -----  
  د تعني/ع

   دوریة  عالوة 

                         |١  
                      |   ٢  
  ٣|      )أ( مساعد صحي

                         |٤  
                    | --- ----  
  د/ ع |                     

-- ---- ---- ---- ---- ------- -  
                    |      ١   

                    |      ٢  
  ٣|       ب مساعد صحي

                     |     ٤    
--- -- ---- ---- -- -| ----- --              

  د / ع   |                   

٣١٠٥  
٣٣٣٥  
٣٥٦٥  
٣٧٩٥  
-- -----  

٢٣٠  
-- -----  

٢١٨٥  
٢٣٧٠  
٢٥٥٥  
٢٧٤٠  

 -- -----
١٨٥  

٤٠٢٥  
٤٢٨٠  
٤٥٣٥  
٤٧٩٠  
-- -----  

٢٥٥  
- -----  
٢٩٢٥  
٣١٣٥  
٣٣٤٥  
٣٥٥٥  

--- -----  
٢١٠  

٥٠٤٥  
٥٣٢٥  
٥٦٠٥  
٥٨٨٥  
-- -----  

٢٨٠  
--- -----  

٣٧٦٥  
٣٩٩٥  
٤٢٢٥  
٤٤٥٥  

--- -----  
٢٣٠  

٦١٦٥  
٦٤٦٥  
٦٧٦٥  
٧٠٦٥  

---- -----  
٣٠٠  

- ---- -----  
٤٦٨٥  
٤٩٤٠  
٥١٩٥  
٥٤٥٠  

---- -----  
٢٥٥  

٧٣٦٥  
٧٧١٠  
٨٠٥٥  
٨٤٠٠  

---- ------  
٣٤٥  

---------  
٥٧٠٥  
٦٠٠٥  
٦٣٠٥  
٦٦٠٥  

---- -----  
٣٠٠  

٨٧٤٥  
٩١٤٠  
٩٥٣٥  
٩٩٣٠  

---- -----  
٣٩٥  

---------  
٦٩٠٥  
٧٢٥٠  
٧٥٩٥  
٧٩٤٠  

---- -----  
٣٤٥  

١٠٣٢٥  
١٠٧٦٥  
١١٢٠٥  
١١٦٤٥  

---- -----  
٤٤٠  

-----------  
٨٢٨٥  
٨٦٨٠  
٩٠٧٥  
٩٤٧٠  

- ---- -----  
٣٩٥  



    

       
   :لیھاإقرار وزارة الخدمة المدنیة حول النقل من الئحة الوظائف الصحیة و 

  
  من الئحة الوظائف ) ٣(لى المادتین إھـ استنادا ٢٣/١١/١٤١٥وتاریخ ) ١٢٥٠(المدنیة رقم  وزارة الخدمة قرار  صدر-

  منھا و) ٦(وكذلك المادة ) یتم شغل الوظائف الصحیة المشمولة بھا وفقا للدلیل الملحق بھا (  الصحیة التي تنص على أن 
  ظیفة غیر مشمولة بأحكامھا وفقا للقواعد الواردة فيلى وإیتم نقل المشمول بأحكام ھذه الالئحة (  التي تنص على ما یلي 

  ٠- الئحة النقل حالیا –من اللوائح التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة ) ١٠/٩(  المادة 
  :الالئحة    لىإالنقل :  والأ

  : تحدید الفئة- ١    
  دلیل  فيمطلوب لتلك الفئةھوالمتوفرة لدیھ وفقا لما الفئة المناسبة للمطلوب نقلھ بناءا على المؤھالت العلمیة و ألعملیة یتم تحدید   

  ٠  مؤھالت الوظائف الصحیة 
  -:دید ألمستوى وألد رجة إذا كان النقل من وظیفة مشمولة بسلم رواتب الموظفین تح - ٢     

  ظائف الصحیةبالئحة الو)٣( إذا كانت الوظیفة التي یشغلھا ضمن نطاق المسمیات المحددة بالملحق رقم – ١-٢          
         فینقل إلى المستوى والدرجة التي تقابل المرتبة التي یشغلھا وفقا لجداول العاملین على سلم رواتب الوظائف             

  ٠              الصحیة 
  ف الصحیة بالئحة الوظائ) ٣( إذا كانت الوظیفة التي یشغلھا في غیر نطاق المسمیات المحددة بالملحق رقم -٢-٢         

                     ولكن سبق لھ أن شغل وظائف مشمولة بالالئحة سواء ا كان ذلك قبل صدور الالئحة أو بعدھا فینقل إلى
                     المستوى والدرجة التي تقابل أخر مرتبة ودرجة حصل علیھا أثناء شغلھ لوظیفة نطاقھا ضمن المسمیات 

  إلى الدرجة أألولى من المستوى أألولأما إذا لم یسبق لھ ذلك فینقل ٠ولة بالئحة الوظائف الصحیة                    المشم
  ٠ختبار إثبات قدرة من قبل الجھة المستفیدة  اوفي كلتا الحالتین علیھ أن یجتاز٠                   من الفئة المنقول لھا 

  ة ثم أنتقل إلى وظیفة مشمولة بسلم رواتب الموظفین ، ثم طلب    من سبق لھ أن صنف على الالئحة الصحی-٣-٢        
   أو یصنف على المستوى والدرجة التي ٠  إعادتھ إلى الالئحة الصحیة تطبق علیھ القواعد المحددة أعاله                   
  ن یجتاز اختبار إثبات قدرة من الجھة  وفي كلتا الحالتین علیھ أ٠قبل انتقالھ ا یھما أفضل  كان یشغلھا                       

   ٠                 المستفیدة 
  :٠تحدید المستوى والدرجة إذا كان النقل من وظیفة مشمولة بالئحة أو كادرخاص   -٣  

          یتم تقییم خدمات الموظف وتحدید المرتبة و الدرجة على افتراض نقلھ إلى وظیفة مشمولة بسلم رواتب الموظفین
  ٢٢٨٣٥   العام وفقا للقواعد المحددة للنقل إلى سلم رواتب الموظفین الواردة ضمن قواعد التقییم الصادرة بالقرار رقم    

  ٠)٢(ھـ ، ثم تستكمل إجراءات نقلھ وفقا لما ورد بالفقرة ٢٦/٦/١٤١٣      وتاریخ 
  

   :موظفینإلى وظیفة مشمولة بسلم رواتب الالنقل من الئحة الوظائف الصحیة : ثانیا 
   

  تقییم خدمات الموظف وتحدید المرتبة والدرجة وفقا لما ھو محدد لمؤھلھ العلمي وقت التعیین حسب الوظیفة         یتم 
          المنقول لھا وطبیعة عملھا ثم یدرج كل أربع سنوات مرتبة وبالدرجة المناسبة لكل مرتبة بما ال یتجاوز المرتبة 

  من المادة العاشرة من الئحة ) ب(ى والدرجة التي یشغلھا حسب جداول الشرائح الملحق بالفقرة         المعادلة للمستو
  ٠أو المرتبة التي كان یشغلھا قبل تصنیفھ على الالئحة أ یھما أفضل        الوظائف الصحیة 

  
  :النقل من الئحة الوظائف الصحیة إلى وظیفة مشمولة بالئحة أو كادر أخر: ثالثا

  
  ض نقلھ إلى وظیفة مشمولة بسلم رواتب الموظفین العام تقییم خدمات الموظف وتحدید المرتبة والدرجة على افترا   یتم 

   ثم تستكمل إجراءات نقلھ وفقا للقواعد المحددة للنقل من سلم رواتب الموظفین العام الوارد ضمن ٠  وفقا لما ورد في ثانیا 
  ٠ھـ٢٦/٦/١٤١٣وتاریخ ٢٢٨٣٥ ألخر الصادرة بالقرار رقم   قواعد التقییم عند النقل من سلم رواتب

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

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

                                                     )٢٧(  
  



    

  
  

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

ھـ الخاص بتعیین ٣/٧/١٤١٥ وتاریخ ٢٦٦٩٨رقم      قرار وزارة الخدمة المدنیة -
  :خریجي الكلیات الصحیة المتوسطة 

        --------------------------------------------------  
  -:    نص القرار على اآلتي 

  أو مایعادلھا وفق ) دبلوم الكلیات الصحیة المتوسطة (یعین الحاصلون على  -  أوًال
   -: الترتیب التالي 

  الدرجة الرابعة لخریجي التخصصات غیر المشمولة ) السادسة( المرتبة -         
  ٠           بالئحة الوظائف الصحیة 

  ئحة الوظائف الصحیة من ال)فني(  المستوى الثاني الدرجة الثالثة من فئة -         
  ٠           لخریجي التخصصات المشمولة بالئحة الوظائف الصحیة 

  وقد تم وضع ھذا التخصص ضمن دلیل المؤھالت حسب جدول المؤھالت (           
 في              ٢٩رقم )  حالیا -وزیر الخدمة المدنیة (            الصادر بقراررئیس الدیوان  

  ٠مع مالحظة ماود بالجدول من تحدید لعدد العالوات ٠ھـ٢٩/١٢/١٤١٧
        

  
  

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

ھـ ونص ٢٧/١/١٤٢٣ وتاریخ ١/٤٦ صدر قرار معالي وزیر الخدمة المدنیة رقم --
   -:على مایلي 

      
   من وزیر الخدمة المدنیة  

         إلى نائب الوزیر 
  :  ورحمة اهللا وبركاتھ  السالم علیكم

   
  كیفیة معاملة خریجي كلیات العلوم الصحیة المتوسطة ممن تختلف :   الموضوع 

                 مجاالت تخصصاتھم الدراسیة بع التخرج عنھا قبل االلتحاق بالكلیات 
                الصحیة المتوسطة بعضھا مشمول بالئحة الوظائف الصحیة وبعضھا 

  ٠    غیر مشمول بھا           
  : الحیثیات 

           بناء على توصیات ورقة العمل المعدة باالشتراك مع وزارة الصحة بشأن 
  )١٢٢٤١(       كیفیة معاملة الحاالت التي برزت بعد تطبیق قرار ھذه الوزارة رقم

  ھـ المشتمل على شرائح تنظم كیفیة معاملة خریجي ١٩/٣/١٤١٧       وتاریخ 
                                        )٢٨(  



    

          كلیات العلوم الصحیة المتوسطة ممن تختلف مجاالت تخصصاتھم الدراسیة   
بعد التخرج عنھا قبل االلتحاق  بالكلیات الصحیة المتوسطة  بعضھا مشمول  بالئحة 

   ٠الوظائف الصحیة وبعضھا غیر مشمول بھا
  ھـ٢/٣/١٤١٠وتاریخ ) ٣٠/١٤١٠م/١(العاملة رقم   وعلى ضؤ قرار مجلس القوى 

   وتاریخ ١/٢٤١ والئحة الوظائف الصحیة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 
  رقمھـ ودلیل مؤھالت الوظائف الصحیة الصادر بقرارھذه الوزارة ٢٨/٣/١٤١٢ 

  ھـ لیحل ١٢/١/١٤١٦ وتاریخ ١٤١٤ھـ والمعمم برقم ٢٩/١٢/١٤١٥وتاریخ ) ٢٩ (
   الفقرة ثالثًا من الملحق – محل دلیل المؤھالت الالزمة لشغل وظائف الفئات الصحیة 

  ھـ وقرار ھذه الوزارة رقم١/١/١٤١٦بالئحة الوظائف الصحیة اعتبارًامن ) ١(رقم 
  ھـ بشأن معادلة دبلوم الكلیات الصحیة المتوسطة وظیفیًا٣/٧/١٤١٥ وتاریخ ٢٦٦٩٨

ھـ  القاضي  بالموافقة على ٤/٦/١٤١٥وتاریخ   ٢٢٣٥٨وخطاب ھذه الوزارة  رقم 
  إمكانیة تعیین خریجي كلیات العلوم الصحیة المتوسطة من قبل وزارة الصحة مباشرة

ھـ  المتضمن إمكانیة  تعیین ٩/٤/١٤١٤وتاریخ ١٤٣٤٩وخطاب  ھذه  الوزارة رقم  
  علیھا إذا الموظف المشمول بالئحة الوظائف الصحیة على فئة أعلى من الفئة  المثبت 
  ٠حصل على مؤھل علمي یختلف في تخصصھ عن طبیعةالعمل الذي یزاولھ 

    وبناء على الصالحیات الممنوحة لوزیر الخدمة المدنیة بقرار مجلس الخدمة المدنیة 
  والتي) أوًال(من) ٢(من البند)ج- ب-أ(ھـ في الفقرات ٢٠/٤/١٤٠١ وتاریخ ٤٤٠رقم 

  : مة المدنیة تقضي بأن یتم بقرار من وزیر الخد
 تحدید المجموعات النوعیة ومجموعات الفئات ووضعھا ضمن المجموعات  - أ

  ٠ العامة  والمجموعات النوعیة المناسبة 
  ٠ تحدید مستویات الفئات -ب
  ٠ تحدید المؤھالت العلمیة والعملیة المناسبة لكل فئة -ج

                              تقرر مایلي 
  مرفقة على خریجي كلیات العلوم الصحیة المتوسطة     تطبیق القواعد ال

   ممن تختلف مجاالت تخصصاتھم الدراسیة بعد التخرج عنھا قبل االلتحاق
 وتاریخ ١٢٢٤١ بالكلیة لتحل محل القواعد المرفقة بقرارھذه الوزارة رقم 

  ٠ھـ ١٩/٣/١٤١٧
  ٠                                 واهللا ولي التوفیق 

                                                 وزیر الخدمة المدنیة           
                                                             محمد بن علي الفایز

  
  
  
  

                                        )٢٩(  
  



    

    جي كلیات العلوم الصحیة المتوسطھقواعد معاملة خری            
     

|           المعاھدالذین یحملون أو یدرسون تخصصات تتطابق مع تخصصاتھم السابقة في: المجموعة األولى 
   |                                                -:الصحیة ، وھؤالء شریحتان                          |

   |         كیفیة معاملتھم           |           تعریف الشریحة             |الشریحة |  
   | معالجة وضعھم وفقًا لدلیل مؤھالت   |نفس التخصص االول التخصص الثاني |: األولى |  
   |الوظائف الصحیة الصادر بقراروزارة| وھما مشموالن بالئحة الوظائف الصحیة|              |
   |١٤١٥     لسنة ٢٩رقم الخدمة المدنیة   |                                         |             
  | معالجة وضعھم وفقًا ألحكام الوظائف  |  التخصص الثاني نفس التخصص االول|   :الثانیة | 

  |المشمولة بسلم رواتب الموظفین العام        |  الصحیةوھما غیر مشمولین بالئحة الوظائف |               
- -- --- -- -- --- -- --- -- ---- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- --- -- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -  

  الذین یحملون أو یدرسون تخصصات ال تتطابق مع تخصصاتھم :  المجموعة الثانیة
  )١(:                  السابقة في المعاھد الصحیة وھؤالء یمكن تقسیمھم إلى أربع شرائح 

  |كیفیة معاملتھم                            |       ریحة         تعریف الش|  الشریحة  
  |       یمكن ألصحاب ھذه المجموعة أن یختارو أحد البدیلین | التخصص االول مشمول بالئحة |ولى     األ

   |                                                      - :التالیین  |  الوظائف الصحیة  والثاني غیر                 | 
   |    تعیینھم بالدرجة الرابعة من المرتبة السادسة كما: أألول                   |  ٠مشمول بھا                 |   

   |  نصت علیھ الفقرة اوًال من قرار وزارة الخدمة المدنیة رقم |                            |             
   |                             ھـ٣/٧/١٤١٥ وتاریخ ٢٦٦٩٨   |                            |             
                       |   بقاؤھم على الئحة الوظائف الصحیة مع عدم   أو : الثانیة  |                            |             
  |    إستفادتھم وظیفیًا من تلك المؤھالت تمشیًا مع دلیل       |                             |             

  |   مؤھالت الوظائف الصحیة الصادر بقراروزیرالخدمة                |                                    |        
   |           ٠ ھـ ٢٩/١٢/١٤١٥ وتاریخ ٢٩المدنیة رقم                 |                                    |        

      |تعیین الخریج على وظیفة مشمولة بالئحة الوظائف الصحیة|  التخصص األول غیر مشمول                  |
        |بموجب القواعد الصادرة بقراروزیر الخدمة المدنیة رقم | مشمول بالالئحة الصحیة و                     | 

  |للتعیین  مع مراعاة راتبھ السابق ٣/٧/١٤١٥ وتاریخ ٢٦٦٩٨             | ٠ني مشمول بھا  الثا|     الثانیة 
       | وفقًا لسلم رواتب الوظائف) فئة فني( وذلك بتصنیفھ على|                                    |              

  |على الدرجة التي یساوي راتبھا راتبھ وفقًا لسلم رواتبالصحیة                |                                    | 
   |الموظفین العام أو یزید علیھ مباشرة ، وتسویة أوضاع الحاالت               |                                    | 
   | التعیین على وظیفة مشمولة القائمة وفقًا لذلك إعتبارًامن تاریخ               |                                    | 
|        بالئحة الوظائف الصحیة بموجب دبلوم الكلیات الصحیة                        |                                    | 

                 |                                        ٠المتوسطة                |                                    |   
   |یمنح الخریج درجتین إضافیتین إعتبارًامن تاریخ حصولھ على       | التخصص أألول مشمول                | 

     |  شھادة إجتیاز متطلبات دبلوم الكلیات الصحیة المتوسطة علىأن|  الوظائف الصحیة  و  بالئحة |      الثالثة
  |مزاولة طبیعة عمل الوظیفة التي تتفق  تقوم الوزارة بتمكینھ من | ھا ولكنھما     الثاني مشمول ب               | 
  |   مھامھا وإختصاصاتھا مع تخصصھ الدراسي الجدیدفي مقرعملھا |مختلفین من حیث طبیعة                      | 

  |فتھ بما یتفق مع ذلك مع مراعاةالمناسب وأن تقوم بتخصیص وظی                  | ٠التخصص                |  
  |مقتضیات احكام المادة الثالثة عشرة من الئحة الوظائف الصحیة                 |                                  | 
  |بضوابط صرف البدالتوما یترتب على التعدیل من أحكام خاصة                |                                  | 

    )                                                  ٣٠(    
  



    

-- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- --- -- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- ---  
  |م   تعیین الخریج بالدرجة الرابعة من المرتبة اسادسة بموجب دبلو| التخصص االول غیر مشمول            | 
      |من قرار) اوًال(الكلیة الصحیة المتوسطة كما نصت علیھ الفقرة | بالئحة الوظائف الصحیة  و              | 
  |ھـ وعدم   ٣/٧/١٤١٥ وتاریخ ٢٦٦٩٨وزارة الخدمة المدنیة رقم     | الثاني مشمول بھا ولكنھما            | 
من وصل راتبھ الدرجة الرابعة من المرتبة السادسة أوتجاوزھا        منح       | مختلفین من حیث طبیعة |الرابعة 

  |إضافیة وذلك أسوة بالموظفین المشمولین بسلم الموظفین   أي میزة |              ٠التخصص            |  
  |س العمل بعد  حصولھم على مؤھالت جدیدة وھم على رأالعام عند            |                                  |

                            |٠وصولھم لمستویات التعیین لتلك المؤھالت            |                                  | 
ویة العامة وھؤالء على خریجو الكلیات الصحیة من حملة الثان:   المجموعة الثالثة 

  -:شریحتین 

|                                     |  
     كیفیة معاملتھم|                        تعریف الشریحة      |   الشریحة 

  |تعیینھم بالدرجة الرابعة من المرتبة السادسة وفقًا لقرار وزارة    | مشمولیحملون تخصصًا غیر|   ولى    األ 
  |ھـ                ٣/٧/١٤١٥  وتاریخ٢٦٦٩٨الخدمة المدنیة رقم    |٠بالئحة الوظائف الصحیة                | 

  | وفقًا    / فني /  الثالثة من المستوى الثاني من فئة تعیینھم بالدرجة| یحملون تخصصًا مشموًال    | الثانیة        
   |ھـ       ٣/٧/١٤١٥في ٢٦٦٩٨لقرار وزارة الخدمة المدنیة رقم | بالئحة الوظائف الصحیة                    | 

  
    وھؤالء یمكن ) صحة المجتمع (خریجو الكلیات الصحیة تخصص : الرابعة المجموعة 

ات الصحیة وذلك وفقًا للمؤھل الذي  تم بموجبھ االلتحاق بالكلیتقسیمھم إلى أربع شرائح 
   )٢(  ٠)الثانوي ، أو الثانویة العامة دبلوم المعاھد الصحي ( 

  |املتھم                                    كیفیة مع|        تعریف الشریحة     |  الشریحة  
                                    |- :للخریج إختیار أحد البدیلین التالیین | وتشمل الملتحقین بموجب    |            

     |ادة  التعیین بالدرجة الرابعة من المرتبة السادسة بموجب شھ:ألول|          ٠الثانویة العامة      | األولى 
    |أو)مراقب وبائیات (على وظیفة ) صحة المجتمع ( الكلیة الصحیة                             |   |              

  |إذا كان تم إعادة تأھیلھ لمدة التقل عن فصل دراسي كامل      :الثاني                |                               | 
  |درس فیھ جمیع المواد االساسیة في التمریض ومنح بعد تخرجھ شھادة                           |                |    

  |فني تمریض فیتم تعیینھ بموجبھا على الدرجة الثالثة من المستوى                    |                               | 
                      |٠وفقًا لسلم الوظائف الصحیة / فني / لثاني من فئة ا               |                               | 

  |یمنح الخریج عالوتین إضافیتین على راتبھ في سلم رواتب الوظائف  | بموجب  وتشمل الملتحقین                | 
  |ض ویمنح شھادةالصحیة على أن یمارس الخریج مھام تخصص التمری|  المعاھد الصحیة تخصص     |   الثانیة

                                                            |٠) فني تمریض (                | ٠) تمریض(               | 
   - :للخریج إختیار أحد البدیلین التالیین | وتشمل الملتحقین بموجب                | 

  |وتعیینھ بموجبھا بالدرجة)صحة المجتمع (منحھ شھادة بمسمى : االول | دبلوم المعاھد الصحیة        |   الثالثة 
  |الرابعة من المرتبة السادسة على وظیفة مناسبة لتخصصھ في   |         تخصصات غیر مشمولة                 | 
  |إلخ    ٠٠٠ إحصاء فني– فني تغذیة –فني وبائیات ( المعاھد الصحیة | بالئحة الوظائف الصحیة                 | 
                                                      |أو|                          مثل التغذیة أواالحصاءأو                | 
  |لمدة ال تقل عن فصل دراسي كامل     إذا كان تم إعادة تأھیلھ : الثاني | أو  ٠٠المراقبین الصحیین                |

  |درس فیھ جمیع المواد االساسیة في التمریض ومنح بعد تخرجھ شھادة                     |  ٠غیرھا            |    
  |فني وفقًا لسلم رواتب      / فني تمریض فیتم تعیینھ بموجبھا على فئة                |                              |  



    

  |الوظائف الصحیة على الدرجة التي راتبھا یساوي راتبھ في سلم رواتب  |                       |                   
  |الموظفین العام أو یزید علیھ مباشرة إعتبارًامن تاریخ تعیینھ على               |                               |    
  |الصادرة  الئحة الوظائف الصحیة بموجب القواعد وظیفة مشمولة ب             |                               |   
  |ھـ     ٣/٧/١٤١٥ وتاریخ ٢٦٦٩٨بقرار وزارة الخدمة المدنیة رقم              |                               |  

               |                       -:للخریج إختیار أحد البدیلین التالیین | وتشمل الملتحقین بموجب               | 
  |بمسمى  صحة المجتمع وتعیینھ بموجبھا بالدرجة منحھ شھادة : االول | دبلوم المعاھد الصحیة         | الرابعة

  |وعدم )مراقب وبائیات ( الرابعة من المرتبة السادسة على وظیفة |      تخصصات مشمولة بالئحة              |
  |منح من وصل راتبھ الدرجة الرابعة من المرتبة السادسة أو تجاوزھا    |   الوظائف الصحیة مثل              | 
  |أي میزة إضافیة وذلك أسوة بالموظفین المشمولین بسلم الموظفین العام| األشعة أو التخدیرأوغیرھا              | 

  |م على رأس العمل بعد وصولھم عند حصولھم على مؤھالت جدیدة وھ             |                               | 
                                         |٠لمستویات التعیین لتلك المؤھالت              |                               | 

                    |أو                                         |                               |                               
  |إذا تم إعادة تأھیلھ لمدة التقل عن فصل دراسي كامل درس فیھ: الثاني              |                               | 

  |جمیع المواد األساسیة في التمریض ومنح بعد تخرجھ شھادة فني                 |                               |    
                      |٠تمریض فیمكن منحھ عالوة إضافیة واحدة فقط      |                               |             

  
     تسري القواعد الخاصة بھذه المجموعة على الملتحقین بالكلیات الصحیة - )٢) (١: (ملحوظھ

  ٠ یلتحق بعد صدوره من حاالت                        المتوسطة قبل صدور ھذا القرار وال یعتد بما قد
  
  
  
  
  
  
  -: كیفیة معاملة األطباء السعودیین تحت التدریب-
  -:ھـ ونص على مایلي٢٩/٥/١٤١٣ وتاریخ ٦٧ سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم - 

  قدرھا عشرة آالف وسبعمائة تحت التدریب   لألطباء السعودیین   تصرف مكافأة شھریة-١     
  فیما یتعلق بساعات العمل اإلضافي طبقًا لالئحة ویعاملون  بدل النقل  ذلك  ل         ریال ویشم

   ویتم صرف ذلك من الجامعات والجھات الحكومیة التي یتم التدریب٠        الوظائف الصحیة 
  ٠        تحت إشرافھا

  ٠ ظیم ي تن  تحل ھذه المكافأة محل أي مكافأة تصرف وفقًا أل-٢      
  
  
  
  
  
  
  
  

    )                                       ٣١(  
  



    

  :ترقیة أطباء االسنان غیر الحاصلین على درجة الدكتوراه إلى طبیب إستشاري
---- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

 المبلغ بخطاب دیوان رئاسة ٩/٩/١٤٢٥ وتاریخ ١/١٠٠٠ صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم -
   - :ھـ ونص على مایلي ١١/١١/١٤٢٥ وتاریخ ٥٤٢٢١/ب/٧مجلس الوزراء رقم 

 یعفى أطباء االسنان الحاصلون على درجة الماجستیر من شرط الحصول على الدكتوراه أو - :  أوًال
  : بعد توفر الشروط التالیة ) طبیب إستشاري (الزمالة او ما یعادلھما ویعینون على درجة 

 :صصًا في أحد الحقول العالجیة التالیةأن یكون الطبیب متخ-١
    طب اسنان االطفال - عالج عصب وجذور االسنان            -    
   تقویم االسنان- طب الفم                                   -    
   طب اسنان المجتمع - طب االسنان الشرعي                    -    
   عالج اللثة-             عالج االسنان التحفظي      -    
   تركیبات االسنان واالستعاضة السنیة - امراض الفم                               -    
    أشعة الفم والوجھ والفكین- جراحة الفم والوجھ والفكین              -    

دل للماجستیر في أو شھادة التدریب السریري المعا أن یكون الطبیب قد حصل على درجة الماجستیر-٢
ھـ مع إكمال ست سنوات خبرة في أحد التخصصات العالجیة ١٤٢١نفس التخصص قبل نھایة عام 

  ٠لطب األسنان سالفة الذكر بعد الحصول على ذلك المؤھل 
٠)طبیب إستشاري( أن یكون الطبیب على رأس العمل وممارسًا لنفس التخصص وقت ترشیحھ لفئة-٣
  ٠في تقویم األداء الوظیفي والتقویم المھني ) جید(دیر ال یقل عن  أن یحصل الطبیب على تق-٤
 أن یجتاز الطبیب إختبارًا للحصول على تصنیف مھني یعادل درجةاالختصاص السعودیة تقوم بھ -٥

تقدیم الطبیب  بالھیئة السعودیة للتخصصات الصحیة  یشمل   بطب األسنان  المجالس العلمیة الخاصة
 قبل المجالس  من وتقییمھا   تحدید عددھا ونوعیتھا  یتم  في مجال تخصصھ  ة موثق حاالت عالجیة

   ٠ العلمیة
   ٠ توفر الوظیفة الشاغرة في المیزانیة-٦

  ٠ یعتبر ھذا الترتیب معالجة لحاالت فردیة خاصة قائمة حالیًا  والیقاس علیھا مستقبًال-:ثانیأ
  

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

)                                                ٣٢(  



    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



    

 
  
 
 

 
 


