املتعاقدون من غري السعوديني

االستفسار :هل تطبق الئحة توظيف غري السعوديني على املتعاقدين لدى املمثليات وامللحقيات يف
اخلارج؟

الــرأي :املادة ( )7من الئحة التعيني يف الوظائف العامة نصت على أنه جيوز تعاقد املمثليات
ومكاتب امللحقني يف اخلارج مع السعوديني أو غريهم وفق قواعد يتم االتفاق عليها بني
وزارة اخلدمة املدنية ووزارة اخلارجية ومع هذا النص فإنه ال ميكن تطبيق الئحة توظيف
غري السعوديني على املتعاقدين غري السعوديني العاملني يف السفارات وامللحقيات
واملمثليات يف اخلارج.

االستفسار :إذا مت التعاقد مع متعاقد من غري موطنه األصلي أي من بلد غري بلده وجوازه صادر من
تلك البلد فهل باإلمكان إعطاؤه تذاكر سفر يف حاالت متتعه باإلجازة أو إنها عقده لذلك
البلد؟

الــرأي :تعطى التذاكر للمتعاقد إىل البلد اليت صدر منها جواز سفره أصالً حيث أن املادة
(/3هـ) من الئحة توظيف غري السعوديني عرفت املوطن بأنه الدولة اليت صدر عنها جواز
سفر املتعاقد على أنه جيوز للمتعاقد أن يستبدل بتذاكر السفر املستحقة له من اململكة
إىل موطنه تذاكر سفر إىل أي بلد آخر بشرط أن يكون ذلك بذات التكاليف أو
بتكاليف أقل ويف حالة الزيادة يلتزم بدفع الفرق حسبما ورد بالفقرة الثانية من املادة
( )20من هذه الالئحة.

دليل اآلراء النظامية 1436هـ

االستفسار :متعاقد سوف ينتهي عقده بنهايته تتطلب املصلحة العامة ابقاءه حلني االنتهاء من بعض
األعمال املوكلة إليه ملدة تزيد على أربعة أشهر هل يلزم هلذه املدة إبرام عقد جديد؟

الــرأي :ما دام أن مصلحة العمل تقتضي وجوده خالل تلك الفرتة بعد انتهاء عقده فال داعي
إلبرام عقد جديد ويكتفي بتجديد عقده إىل نهاية الفرتة املطلوبة على أن يتم إشعاره
بذلك قبل شهرين على األقل من تاريخ انتهاء عقده.

االستفسار :هل حتتسب بداية العقد يف يوم عطلة إذا ركب املتعاقد الطائرة يف ذلك اليوم؟

الــرأي :نصت املادة ( )9من الئحة توظيف غري السعوديني على أن مدة العقد تبدأ اعتبارًا من
اليوم الذي يغادر فيه املتعاقد موطنه متوجهاً إىل اململكة على أال تزيد املدة بني مغادرة
املوطن والتقدم ملباشرة العمل على ثالثة أيام وبناء عليه فإن عقد املتعاقد يبدأ اعتبارًا
من ركوب الطائرة ولو صادف ذلك يوم عطلة.

االستفسار :ما هي اخلربة احملتسبة لغرض املتعاقد؟

الــرأي :اخلربة هي اليت تقضي يف طبيعة العمل حسب قواعد التصنيف وتكون مبوجب
شهادة صادرة من جهة مسؤولة معرتف بها حتدد طبيعة العمل الذي يزاوله املتعاقد
واملدة اليت امضاها يف العمل.

االستفسار :هل ميكن التعاقد على أساس صور الشهادات العلمية والعملية؟

الــرأي :األمر السامي رقم ( )13081وتاريخ 1387/7/5هـ قضى بعدم قبول توظيف أياً كان
إال بعد فحص وتدقيق شهاداته األصلية من مصدرها وعدم اعتبار صور الشهادات مطلقاً.
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االستفسار :هل ميكن منح عالوة اخلربة عن أقل من سنة؟

الــرأي :عالوة اخلربة ال متنح إال عن سنة كاملة شريطة أن تكون يف جمال العمل وال جيوز
منحها عن مدة أقل من سنة.

االستفسار :هل من املمكن احتساب اخلربات أو املؤهالت العلمية التي حيضرها املتعاقد بعد إجراء
التعاقد؟

الــرأي :ال ميكن احتساب أي مؤهل علمي أو عملي بعد إجراء التعاقد وفقاً لتعميم وزارة
اخلدمة املدنية رقم  30/9وتاريخ 1397/6/17هـ.

االستفسار :يتم تقدير راتب املتعاقد عند التعاقد معه على ووء ما حيمله من مؤهل علمي وعدد
سنوات اخلربة الثابتة يف جمال العمل املطلوب من املتعاقد أداؤه ولكن بعد مضي سنة
وعند جتديد عقده الثاني تزيد سنوات خربته وهي التي قضاها يف العمل لدى اجلهة
احلكومية التي تعاقدت معه فهل يستحق يف هذه احلالة عالوة خربة عن هذه السنة؟

الــرأي :ال جمال إلعادة تعديل راتب املتعاقد على ضوء ما يطرأ على خدماته من زيادة
واحتسابها لغرض العالوة على أساس أنها خربة يستحق عنها الزيادة املقررة للخربة ألن
عالوة اخلربة ال حتتسب إال ملرة واحدة فق

وذلك عند التعاقد ألول مرة إال أنه جيوز

للجهة اإلدارية منح املتعاقد عند جتديد عقده إذا كان العقد ملدة سنة واحدة أو بعد
مضي كل سنة من سنوات العقد إذا كان ألكثر من سنة العالوة املنصوص عليها يف
املادة ( )13من الئحة توظيف غري السعوديني.
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االستفسار :كيف متنح العالوة السنوية؟

الــرأي :منح العالوة جوازي للجهة اإلدارية حبيث جيوز هلا عدم منح املتعاقد تلك العالوة أو
منحها يف بداية كل سنة جديدة من عقده بنسبة تتدرج من  %5- 1من الراتب كحد
أعلى.

االستفسار :جدد عقد متعاقد ومل مينح العالوة السنوية املنصوص عليها باملادة ( )13من الئحة
توظيف غري السعوديني ،فهل ميكن منحها له بعد التجديد؟

الــرأي :نصت هذه املادة على أن تكون منح العالوة يف بداية كل سنة جديدة وعليه فأنه ال
ميكن منحها بعد صدور قرار التجديد.

االستفسار :ما مدى جواز منح العالوة السنوية الواردة يف املادة ( )13من الئحة توظيف غري
السعوديني ،ملن يتم التعاقد معهم وفق املادة ( )14من الالئحة ذاتها؟

الــرأي :من يتم التعاقد معهم مبوجب املادة ( )14مشمولني بالئحة توظيف غري السعوديني
لذلك فإن منحهم هلذه العالوة من عدمه أمرا عائدا تقديره جلهة عملهم.

االستفسار :مدرس مت التعاقد معه بعد بداية العام الدراسي وسيتم جتديد عقده مع زمالئه من
بداية العام الدراسي القادم وفق املادة ( )10من الئحة توظيف غري السعوديني ،فهل ميكن
منحه العالوة السنوية؟

الــرأي :عدم استحقاق املدرس يف هذه احلالة للعالوة السنوية وذلك ألنه مل يكمل سنة
كاملة املطلوبة الستحقاق هذه العالوة.
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االستفسار :ما مدى جواز منح املتعاقد العالوة السنوية عند جتديد العقد ملدة تقل عن سنة؟

الــرأي :نصت املادة ( )13من الئحة توظيف غري السعوديني على أنه (جيوز بعد التعاقد منح
املتعاقد عالوة سنوية يف بداية كل سنة جديدة من عقده على أن ال يتجاوز مقدارها ()%5
من الراتب) .واستناداً لذلك فإنه ال جيوز منح املتعاقد العالوة عند جتديد عقده ملدة تقل
عن سنة ألن هذا النص حدد منحها يف بداية كل سنة تعاقدية جديدة.

االستفسار :هل جيوز تعديل راتب املتعاقد أثناء فرتة سريان عقده إذا حدث خطأ يف تقدير الراتب؟

الــرأي :ال جيوز تعديل راتب املتعاقد احملدد له يف العقد املربم معه وعلى اجلهة أخطار املتعاقد
قبل إنتهاء عقده بشهرين على األقل بتعديل راتبه اعتباراً من تاريخ جتديد عقده.

االستفسار :هل خربة الثالث سنوات املشار إليها بتعليمات جدول رواتب املساعدين الفنيني واحلرفني
احملتسبة لغرض معادلة املؤهل تدخل ومن اخلمس سنوات التي حتتسب كحد أقصى
لعالوة اخلربة عند بداية التعاقد؟

الــرأي :إن الثالث سنوات احملتسبة لغرض معادلة املؤهل تستبعد من اخلمس سنوات حبيث ال
حيتسب له منها سوى عالوتي خربة وذلك متييز ملن حيملون املؤهل الفين واملهين عن
سواهم ممن حيملون املؤهالت العامة.

االستفسار :إذا مت حتويل تأشرية زيارة إىل إقامة فهل ميكن تعويضه عن تذاكر السفر؟

الــرأي :املتعاقد يف هذه احلالة ال يستحق التعويض ألن القدوم يف األصل كان لغرض الزيارة
واالستحقاق يكون باعتبار األصل وليس باعتبار ما يطرأ بعد ذلك.
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االستفسار :هل حتتسب تذاكر السفر على أساس عدد األشخاص أم على أساس قيمة التذاكر حبيث
ميكن صرف تذكرتني ألربعة أوالد دون سن الثانية عشرة؟

الــرأي :طاملا قضت املادة ( )18من الئحة توظيف غري السعوديني بأن تكون التذاكر يف
حدود أربعة أشخاص مبن يف ذلك املتعاقد فأن ذلك يعين أن هذه املادة قد أخذت يف
اعتبارها عدد األشخاص بصرف النظر عن قيمة التذاكر.

االستفسار :ما مدى أحقية املتعاقد للتعويض عن قيمة تذاكر السفر املستحقة له عند متتعه بإجازاته
العادية إذا كان قد انتدب إىل بلده يف مهمة رمسية وبعد انتهاء انتدابه مباشرة متتع
بإجازاته؟

الــرأي :عدم أحقية املتعاقد للتعويض عن قيمة التذاكر ما دام أنه متتع بإجازته العادية بعد
نهاية انتدابه يف مهمة رمسية إىل بلده ألن التذاكر تصرف للمتعاقد عند متتعه باإلجازة
امنا هي لتغطية نفقات االنتقال إىل بلده وقد غطيت بالتذاكر املصروفة له عند
االنتداب.

االستفسار :ما مدى استحقاق املتعاقد الذي أمن له سكن عيني ويرغب يف االنتقال منه أثناء مدة
العقد يف التعويض بقسط البدل عن املدة املتبقية من العقد؟

الــرأي :للجهة إذا رغبت يف حتقيق طلبه أن تدفع له بدل سكن نقدي يف بداية السنة عند
جتديد عقده.
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االستفسار :ما مدى أحقية املتعاقد لبدل النقل أو العمل خارج وقت الدوام الرمسي حينما يتنازل
عن إجازته املروية أو إجازة الووع بالنسبة للمتعاقدات أو اإلجازة العادية؟

الــرأي :بالنسبة لإلجازة العادية فال جيوز التنازل عنها أو جزء منها بعد صدور القرار بها
كما ال جيوز التكليف بالعمل اإلضايف خالهلا أما التنازل عن بعض اإلجازة املرضية أو
إجازة الوضع بالنسبة للمتعاقدات وبعد التأكد من قدرة الشخص املمنوح أي من
اإلجازتني ملزاولة عمله (بتقرير طيب) وأنه مل يعد يف حاجة إىل بقية تلك اإلجازاتني
فيجوز يف هذه احلالة قطع اإلجازة ومباشرة العمل ويصرف له بدل النقل من تاريخ
مباشرته وجيوز تكليفه بالعمل اإلضايف وفق متطلبات العمل.

االستفسار :متعاقد ألغيت إجازته وعوض عنها حلاجة العمل فهل تستحق عائلته تذاكر السفر؟

الــرأي :استحقاق العائلة لتذاكر السفر مربوط باستحقاق املتعاقد نفسه وطاملا أن املتعاقد
مل يعد يستحق التذاكر حيث ألغيت إجازته فأن عائلته ال تستحقها أيضاً.

االستفسار :متعاقد قام برتحيل عائلته قبل متتعه باإلجازة على حسابه اخلاص وعند متتعه بإجازته
أعادهم معه فهل ميكن تعويضه عن تذاكر سفر عائلته؟

الــرأي :طاملا أن املتعاقد وعائلته يستحقون تذاكر السفر وفق املادتني ( )17و ( )18من الئحة
توظيف غري السعوديني فليس هناك ما مينع من تعويضه عن تذاكر عائلته اليت سبق أن
صرفها من حسابه اخلاص شريطة أن يكون سفرهم على اخلطوط السعودية وأن
يكون قد أخذ األذن بشرائها من جهته.
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االستفسار :ما مدى إمكانية تعويض املتعاقد الذي مت التعاقد معه من خارج اململكة وبعد وصوله قام
باستقدام عائلته على نفقته من موطنه إىل اململكة دون تقديم طلب احلصول على أمر
اإلركاب الالزم؟

الــرأي :إذا وافقت جهته على ذلك وكان قدومهم على اخلطوط السعودية فال مانع من
تعويضه.
االستفسار :يف حالة التعاقد مع امرأة وحمرمها فأي اجلهتني تتحمل صرف تذاكر السفر؟

الــرأي :تعميم وزارة اخلدمة املدنية رقم ( )49/9وتاريخ 1395/8/26هـ تضمن أن اجلهة اليت
تتحمل تذاكر السفر هي اليت يصرف منها بدل السكن توحيداً إلجراءات الصرف
ومنعاً لإلزدواجية.
االستفسار :هل جيوز منح املتعاقد تذاكر السفر يف حالة السماح له بالسفر خالل عطلة العيد؟

الــرأي :الئحة توظيف غري السعوديني مل تع املتعاقد احلق يف مثل هذه التذاكر ولذا فأنه ال
مينح تذاكر سفر يف مثل هذه احلالة ألن الالئحة قصرت صرف التذاكر على اإلجازة
العادية ويف نهاية العقد.

االستفسار :ما مدى استحقاق املتعاقد لتذاكر سفر عائلته أو أحد أفرادها عند قدومهم بتأشرية
الزيارة؟

الــرأي :ما دام أن القدوم كان لغرض الزيارة فأنه ميكن صرف التذاكر.
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االستفسار :مادام استحقاق املتعاقد للتعويض عن تذاكر السفر التي استعملها حينما متتع باجلزء
األول من إجازته يف اخلارج إذا مت تعويضه عن اجلزء الثاني من اإلجازة بناء على ما
تقتضيه مصلحة وظروف العمل؟

الــرأي :األصل أن ميكن املتعاقد من التمتع باجلزء املتبقي من إجازته ومتنح له تذاكر
السفر املستحقة أما وقد حالت ظروف العمل دون ذلك فأنه يف هذه احلالة وبعد
تعويضه عن اجلزء الباقي ميكن تعويضه عن تذاكر السفر املستحقة واليت استعملها
يف اجلزء األول شريطة أن يكون السفر قد مت على اخلطوط السعودية وأن يكون
املتعاقد قد قضى اجلزء األول خارج اململكة.

االستفسار :هل جيوز تعويض املتعاقد عن تذاكر السفر املستحقة إذا كان قد قضى جزء من إجازته داخل
اململكة وعوض يف اجلزء الثاني؟

الــرأي :يف هذه احلالة ال جيوز التعويض وفقاً لقرار جملس الوزراء رقم ( )1420وتاريخ
1395/9/24هـ.

االستفسار :متعاقد مقر عمله جبدة وأمنت اجلهة املتعاقدة إركابه للرياض وقام بدفع فرق التذكرة
لتنتهي جبدة (مقر عمله) ما مدى أحقيته للتعويض عن فرق قيمة التذكرة؟

الــرأي :يستحق التعويض عن الفرق الذي دفعه على أن يثبت ذلك من واقع تذكرة السفر.
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االستفسار :متعاقد منح كامل إجازته العادية املستحقة وقضى جزءا منها خارج اململكة وعاد ومتتع
بالباقي بالداخل هل يستحق تذاكر السفر؟

الــرأي :طاملا أن الئحة توظيف غري السعوديني مل حتدد املدة الواجب قضاؤها يف اخلارج وأن
واقعة السفر قد حصلت فأنه يستحق تذاكر السفر.

االستفسار :املتعاقد الذي حصل على اجلنسية السعودية ما مدى استحقاقه لتذاكر العودة يف نهاية
عقده؟

الــرأي :مبا أن إنهاء العقد يف هذه احلالة ليس من أجل عودته إىل موطنه نهائياً بل أصبح
كغريه من املواطنني فسفره إىل بلده األصلي يعترب من قبيل الزيارة وليس املغادرة إليها
نهائياً وعليه فأنه ال يستحق تذاكر العودة النتفاء السبب املوجب هلا وهو السفر النهائي.
االستفسار :ما هي البلد التي جيب أن مينح إليها املتعاقد تذاكر السفر املستحق له هل هي عاصمة
بلده أو املدينة التي يقيم فيها؟

الــرأي :إن البلد اليت جيب أن يعطى املتعاقد تذاكر السفر املستحقة له منها وإليها هي
املدينة اليت مت التعاقد معه فيها شريطة توفر خدمات اخلطوط السعودية فيها أو عاصمة
املوطن الذي صدر عنه جواز السفر وليست املدينة اليت يقيم فيها.

االستفسار :ما مدى إمكانية تعويض املتعاقد عن قيمة إركابه من مقر عمله إىل املطار الذي سيغادر
منه إىل بله عند التمتع بإجازته؟

الــرأي :املتعاقد يستحق يف مثل هذه احلالة التعويض عن أجرة نقله إىل أقرب مطار سيغادر
منه إىل بلده.
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االستفسار :إذا حصل املتعاقد أثناء مدة العقد على جنسية غري جنسيته األصلية ما مدى إمكانية
منحه تذاكر السفر للبلد الذي حتصل على جنسيته عند متتعه بإجازته العادية؟

الــرأي :جيب أن تكون تذاكر السفر عن عقده احلالي للبلد الذي كان حيمل جنسيتها
حينما مت إجراء التعاقد معه وإذا جدد عقده فأنه باإلمكان منحه التذاكر للبلد اليت
حتصل على جنسيتها أخرياً حيث أن املادة (/3هـ) من الئحة توظيف غري السعوديني
عرفت املوطن بأنه الدولة اليت صدر عنها جواز سفر املتعاقد.

االستفسار :هل هناك حدا أقصى لعمر أبناء أو بنات املتعاقد املستحقني لتذاكر السفر؟

الــرأي :ليس هناك سن حمدد إلعالة أبناء أو بنات املتعاقد ألنفسهم إال إذا اقرتن األمر بالزواج
أو العمل يف إحدى اجلهات ذلك ألن ابن املتعاقد املتزوج يعول زوجته فمن باب أوىل أن
يكون عائالً لنفسه وألن البنت املتزوجة يعوهلا زوجها وليس والدها كما أنه بالنسبة
ألبناء املتعاقد الذين بلغوا سن الثامنة عشرة والتحقوا بالعمل يف إحدى اجلهات فأن ذلك
قرينه أيض ًا على إمكانية إعالتهم ألنفسهم واستقالهلم عن آبائهم.

االستفسار :مت التعاقد من الداخل مع أحد األطباء وزوجته تعمل مبستوصف خاص وأطفاله على
كفالة والدتهم ويرغب يف التمتع بإجازته العادية فهل يستحق تذاكر السفر لزوجته
وأطفاله؟

الــرأي :بالنسبة للزوجة فيتحمل تذكرتها املستوصف الذي تعمل فيه أما األطفال فيستحق
والدهم تذاكر سفرهم حبكم أنه العائل الشرعي حتى وأن كانوا على كفالة
والدتهم مع مالحظة إال يزيد عدد التذاكر املمنوحة عن أربع تذاكر مبا فيها تذكرة
املتعاقد وفق نص املادة ( )18من الئحة توظيف غري السعوديني.
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االستفسار :إذا مت التعاقد مع غري سعودي وثبت أن والدته ليس هلا عائل سواه وحصل على إقامة
هل تستحق تذكرة السفر؟

الــرأي :إذا كان املتعاقد هو العائل هلا فإنها تستحق تذكرة السفر إذا كانت تذكرتها يف
حدود التذاكر األربع املشار إليها يف املادة ( )18من الئحة توظيف غري السعوديني.

االستفسار :متعاقد جبهة حكومية يصرف له أربع تذاكر سفر له وألفراد عائلته وبدل سكن وتعاقدت
جهة حكومية أخرى مع شقيقته وهو حمرمها وال يصرف هلا بدل سكن وال تذاكر سفر ،ما
مدى أحقيتها لتذكرة السفر؟

الــرأي :مادام أن حمرمها قد استنفذ التذاكر املستحقة له تتحمل اجلهة املتعاقدة معها
تذكرة سفرها.

االستفسار :ما مدى أحقية املتعاقد الذي سافر عن طريق اجلو وعاد عن طريق الرب أو البحر لنسبة
( )%50من قيمة تذاكر السفر؟

الــرأي :التعويض ال يكون إال عن كامل التذكرة وبنسبة ( )%50من قيمتها ومتى صرفت
التذاكر من قبل اإلدارة للمتعاقد سق

حقه يف التعويض فإذا استعمل جزء منها بأن

سافر عن طريق اجلو و مل يستعمل اجلزء الثاني وكانت عودته حبراً وبراً فأنه من غري
املمكن التعويض عن ذلك.

دليل اآلراء النظامية 1436هـ

االستفسار :متعاقد منح إجازته العادية يف نهاية عقده وأعطى أمر إركاب على اخلطوط السعودية له
ولعائلته ولكنه متتع بإجازته داخل اململكة لظروفه اخلاصة فما هي الطريقة التي يعمل
بها حنو تذاكر السفر املستحقة له أساسا؟

الــرأي :أشارت املادة ( )19من الئحة توظيف غري السعوديني إىل أن املتعاقد الذي يرغب يف
قضاء إجازته باململكة له أن يسرتد نصف قيمة تذاكر السفر املستحقة له واليت مل
يستعملها أو أن يستعيض عنها بتذكرة شحن تعادل قيمتها بعد أن تستعاد منه التذاكر
اليت منحت له.
االستفسار :متعاقد ثم انتدابه إىل جهة ما ومنح تذكرة سفر ذهابا وعودة إىل البلد املنتدب إليه وعاد
بوسيلته اخلاصة ،ما مدى استحقاقه للتعويض عن قيمة تذكرة العودة؟

الــرأي :املتعاقد يف هذه احلالة ال يستحق التعويض مادام أن جهة عمله أمنت له تذكرة
العودة.
االستفسار :متعاقد منح إجازته السنوية وسافر مبفرده دون اصطحاب عائلته وكان سفره على حسابه
اخلاص ومل يأخذ األذن من جهته بشراء التذاكر ،ما مدى إمكانية تعويضه عن قيمة
التذاكر املستحقة له؟

الــرأي :مادام أنه مل يأخذ أذناً مسبقاً بشراء التذاكر له ولعائلته فأنه يسق

حقه يف

التعويض.
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االستفسار :هل يعوض املتعاقد عن تذاكر السفر دون تقدميه لكعوب التذاكر واالكتفاء بأي مستند
آخر؟

الــرأي :البد عند تعويض املتعاقد عن تذاكر السفر من تقديم كعوب التذاكر اليت تثبت
شراء واستعمال املتعاقد هلا يف التاريخ احملدد لسفره وال جيوز التعويض مبوجب
مستندات أخرى.

االستفسار :متعاقد متتع جبزء من إجازته يف موطنه واجلزء الباقي عوض عنه ملصلحة العمل ما هي
إمكانية تعويضه عما دفعه مثنا إلركابه عند سفره إىل موطنه علما بأن سفره على غري
اخلطوط السعودية العتذارها عن إركابه لعدم وجود مكان له؟

الــرأي :إذا كان قد متتع جبزء من إجازته يف بلده طبقاً ألحكام الئحة توظيف غري
السعوديني فال مانع من تعويضه عن قيمة تذاكر سفره على أساس مثن التذكرة على
اخلطوط السعودية أو قيمة تذكرة سفره الفعلية أيهما أقل شريطة التأكد من اخلطوط
السعودية بعدم وجود أماكن وقت سفره.

االستفسار :جزئت إجازة متعاقد قضى اجلزء األول منها يف موطنه وقضى اجلزء الثاني باململكة ما
مدى استحقاقه لتذاكر السفر له وألسرته؟

الــرأي :يستحق املتعاقد التعويض عن تذاكر السفر له وألفراد أسرته إذا ثبت سفرهم معه.
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االستفسار :هل يستحق املتعاقد التعويض عن ( )%50من قيمة تذاكر السفر التي صرفت لعائلته التي
مل تسافر معه؟

الــرأي :ما دام أن املتعاقد استعمل تذكرته ومل تستعمل أسرته تلك التذاكر لعدم سفرها
معه فإنه ال يستحق التعويض عن ( )%50من قيمة تذاكر أسرته ألن الغرض الذي
صرفت من أجله التذاكر مل يتحقق لعدم سفر العائلة.

االستفسار :متعاقد منح تذاكر السفر له ولعائلته وسافروا عن طريق اجلو وعاد هو بوسيلته اخلاصة
وأسرته عن طريق الرب هل يستحق كامل التذاكر؟

الــرأي :يستحق التذاكر كاملة ألن العربة بالوسيلة األوىل اليت استخدمها عند سفره.

االستفسار :منح املتعاقد جزء من إجازته قضاه خارج اململكة دون اصطحاب أسرته وعوض عن الباقي،
ما مدى استحقاقه للتعويض عن تذاكر السفر له وألسرته؟

الــرأي :يستحق املتعاقد التعويض عن تذكرة سفره فق

إذا كان حصل على إذن مسبق

بشرائها وكان سفره على اخلطوط السعودية أما عائلته فال تستحق التعويض لعدم
سفرها معه.

االستفسار :ما مدى إمكانية تقديم صرف تذاكر السفر للمتعاقد قبل متتعه باإلجازة؟

الــرأي :جتيز املادة (/17ب) من الئحة توظيف غري السعوديني صرف تذاكر سفر عائلة
املتعاقد يف حالة متتعه باإلجازة العادية .أما تقديم صرفها فال مناسبة له.
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االستفسار :ما مدى استحقاق املتعاقد من الداخل لتذاكر السفر ألفراد أسرته يف العقد األول يف حالة
موافقة اجلهات املختصة على استقدامهم؟

الــرأي :ال يستحق املتعاقد التذاكر طاملا أن تعاقده من الداخل.

االستفسار :ما مدى إمكانية استحقاق املتعاقد وعائلته للتعويض عن قيمة تذاكر السفر يف حالة منحة
إجازة اوطرارية وفقا لقرار جملس اخلدمة املدنية رقم ( )259وتاريخ 1400/5/1هـ وتعويضه
عن اجلزء الباقي من إجازته؟

الــرأي :املتعاقد ال يستحق أصالً تذاكر سفر عندما مينح إجازة اضطرارية حيث مت النص
على ذلك يف الفقرة (ج) من ضواب منح هذه اإلجازة ومادام أن املتعاقد عوض عن باقي
إجازته فأنه بالتالي ال يستحق تذاكر سفر لعدم حتقق واقعة السفر.
االستفسار :متعاقد منح تذاكر سفر له ولعائلته إال أن العائلة تأخرت يف العودة أكثر من شهرين مما
أدى إىل دفع فرق قيمة التذاكر عند عودة العائلة ،ما مدى أحقيته للتعويض عن الفرق؟

الــرأي :تأخر العائلة ألسباب ترجع إليها ال تتحمل نتيجته اإلدارة املتعاقدة وإمنا يتحمله
املتعاقد نفسه لذلك ال يستحق التعويض.

االستفسار :إذا حدث خالف بني املرأة وزوجها أدى إىل استقالل كل منهما بسكن خاص فهل يستحق
كل منهما بدل سكن يف هذه احلالة؟

الــرأي :إذا كانت الرابطة الزوجية بني االثنني ال تزال قائمة مبعنى أنه مل حيصل طالق
شرعي فال يستحقان إال بدل سكن واحد ألن الزوج هو احملرم الشرعي للزوجة أما
إذا حدث طالق فأن الزوج يستحق بدل السكن والزوجة تلغى عقدها لعدم وجود حمرم
دليل اآلراء النظامية 1436هـ

إال إذا كان لدى جهتها سكن داخلي كسكن املمرضات يف املستشفيات فأنه ميكن
إسكانها فيه واالستمرار يف التعاقد منها.

االستفسار :املتعاقدة املتزوجة سعودي هل تستحق بدل سكن وتذاكر سفر؟

الــرأي :املتعاقدة املتزوجة بسعودي ال تستحق بدل سكن وال تذاكر سفر ويراعى عند إبرام
العقد اإلشارة إىل ذلك.

االستفسار :مت التعاقد مع امرأة وحمرمها إال أن صاحب الراتب األقل منهما كان متعاقدا قبل اآلخر
وجاء تعاقد صاحب الراتب األعلى منهما الحقا فهل ميكن يف هذه احلالة إلغاء صرف بدل
السكن الذي مينح لصاحب الراتب األقل وصرفه لصاحب الراتب األعلى؟

الــرأي :إذا مت التعاقد مع صاحب الراتب األقل ثم جرى التعاقد مع صاحب الراتب األعلى فإنه
يف هذه احلالة ال يستحق بدل السكن ولو كان راتبه أكثر ألن املادة ( )21من الئحة
توظيف غري السعوديني قيدت صرف بدل السكن لصاحب الراتب األعلى يف حالة
التعاقد مع املرأة وحمرمها سوياً يف وقت واحد وميكن عند بداية العقد اجلديد صرف
بدل السكن لصاحب الراتب األعلى.
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االستفسار :مت التعاقد مع امرأة وحمرمها وصرف بدل السكن لصاحب الراتب األعلى ثم انتهى عقد
صاحب الراتب األعلى دون جتديد قبل نهاية عقد صاحب الراتب األقل بفرتة فهل يستحق
صاحب الراتب األقل نسبة بدل السكن عن الفرتة املتبقية من عقده؟

الــرأي :يستحق صاحب الراتب األقل نسبة من بدل السكن عن الفرتة الواقعة من نهاية عقد
صاحب الراتب األعلى والذي كان يصرف له بدل السكن وحتى بداية عقد صاحب
الراتب األقل بنسبة عدد األشهر املتبقية عن عقده السابق ثم عند جتديد عقده يستمر يف
صرف بدل السكن له .

االستفسار :ما مدى أحقية املتعاقد لفرق بدل السكن عن الفرتة الواقعة ما بني انتهاء عقد زوجته
وانتهاء عقده فيما إذا مت التعاقد مع الزوجة قبل زوجها وكان انتهاء عقد الزوجة قبل
نهايته الطبيعية؟

الــرأي :إذا كانت الزوجة قد صرف هلا بدل سكن عن مدة سنة كاملة فأن الزوج ال يستحق
بدل سكن إال بعد انتهاء املدة الكاملة لعقد زوجته ألن بدل السكن يصرف للمتعاقد
مقدم ًا عن سنة كاملة.

االستفسار :ممروة خرجت من السكن اجلماعي املعد للممروات لإلقامة مع زوجها ،ما مدى
استحقاقها لبدل السكن والنقل؟

الــرأي :ال تستحق بدل السكن طاملا أنها تركت السكن املخصص هلا بإرادتها وبالنسبة
لبدل النقل فهي تستحقه.
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االستفسار :ما مدى استحقاق املتعاقد لبدل السكن عن سنته التعاقدية اجلديدة حينما يصدر قرار
إنهاء التعاقد معه يف بدايتها قبل صرف البدل؟

الــرأي :يستحق املتعاقد كامل بدل السكن عند إنتهاء عقده لألسباب التالية:
 .1وفاة املتعاقد.
 .2إنهاء العقد للمصلحة العامة.
 .3إشغال الوظيفة مبواطن سعودي.
وفيما عدا ذلك ينحصر استحقاقه للبدل عن املدة اليت مضت من عقده اجلديد فق
استنادًا للمادة ( )46من الئحة توظيف غري السعوديني.

االستفسار :ما هي الكيفية التي يعامل بها املتعاقد الذي يتأخر عن مباشرة العمل بعد متتعه
باإلجازة العادية من حيث بدل السكن وفقا للمادة ( )46من الئحة توظيف غري السعوديني؟

الــرأي :إذا قدم املتعاقد عذراً تقتنع به اجلهة املتعاقدة وكانت مدة التأخري معقولة فأنه جيوز
متكينه من العمل بعقده اجملدد بعد حسم فرتة الغياب من الراتب وما يقابلها من بدل
السكن واعتبار عقده مستمراً كما جيوز للجهة يف حالة عدم اقتناعها بأسباب التأخري
ومضى مخسة عشر يوماً إنهاء عقده وإعادته إىل بلده.
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االستفسار :يف حالة التعاقد مع امرأة وحمرمها أحدهما خاوع لالئحة توظيف غري السعوديني يف
الوظائف العامة واآلخر خاوع لالئحة توظيف غري السعوديني باجلامعات فكيف يتم صرف
بدل السكن؟

الــرأي :وفقاً للمادة ( )21من الئحة توظيف غري السعوديني واملادة ( )24من الئحة توظيف غري
السعوديني باجلامعات فأنه يراعى عند صرف بدل السكن األفضل هلما ويتم الصرف
من قبل اجلهة اليت يعمل بها صاحب بدل السكن األفضل.

االستفسار :ما مدى إمكانية تأجيل صرف بدل السكن للسنة التالية من عقد املتعاقد عندما تؤجل
إجازته عن عقده السابق؟

الــرأي :ال ميكن تأجيل صرف البدل يف هذه احلالة ملخالفته ملقتضى املادة ( )21من الئحة
توظيف غري السعوديني اليت تستوجب صرف البدل مقدماً يف بداية مدة العقد ثم يف بداية
كل سنة من سنوات التجديد ولكن حيسن اختاذ االحتياطات الالزمة لضمان حقوق
الدولة يف حالة عدم عودة املتعاقد من اإلجازة وحتديد االحتياطات عائد الختيار اجلهة يف
االجتاه إىل األخذ بأحد البدائل املتعددة كأخذ كفالة أو ضمان مالي وحنو ذلك.

االستفسار :متعاقد بإحدى اجلهات احلكومية ندب للعمل لدى جهة حكومية أخرى ملدى ستة أشهر
ما هي اجلهة التي تقوم بصرف بدل السكن؟

الــرأي :يصرف بدل السكن من اجلهة املتعاقدة أصالً إال إذا كان قد مت االتفاق على خالف
ذلك.

دليل اآلراء النظامية 1436هـ

االستفسار :متعاقد باإلعارة أنهى عقدة النتهاء إعارته ومت التعاقد معه مرة أخرى بعد انتهاء إعارته
مباشرة بعقد شخصي ،ما مدى استحقاقه لبدل التجهيز املنصوص عليه باملادة ( )21من
الئحة توظيف غري السعوديني؟

الــرأي :إذا كانت اجلهة عند انتهاء إعارة املتعاقد قد رغبت يف التعاقد معه بعقد شخصي
واشعر بذلك حبيث يقتصر األمر على تغيري صفة التعاقد من عقد اإلعارة إىل تعاقد
شخصي فأن املتعاقد ال يستحق بدل التجهيز ألن العقد مستمر أما إذا كانت اجلهة قد
أنهت عقده ومل تشعره بالرغبة يف استمرار العقد بالتعاقد الشخصي ثم تعاقدت معه
جمددًا من بلده فأنه يستحق البدل.

االستفسار :مت التعاقد مع زوج وزوجته من اخلارج ما مدى استحقاقهما لبدل التجهيز عند بدء
التعاقد؟

الــرأي :يستحق كل منهما بدل التجهيز.

االستفسار :متعاقد سبق له العمل يف اململكة وانهيت خدماته ثم جرى التعاقد معه من اخلارج ما
مدى استحقاقه لبدل التجهيز – وهل يستحق املتعاقد من الداخل هلذا البدل؟

الــرأي :املتعاقد الذي يتم التعاقد معه يستحق بدل التجهيز ولو كان له سابق خدمة يف
الدولة وسبق أن منح هذا البدل أما املتعاقد من الداخل فهو ال يستحق هذا البدل إال
يف حالة كون مقر العمل خيتلف عن مكان توقيع العقد.
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االستفسار :هل يستحق املتعاقد بدل النقل أثناء اإلجازات كاإلجازة العادية واملروية؟

الــرأي :بدل النقل ال يصرف أثناء اإلجازات ألن هذا البدل هو مقابل انتقال املتعاقد من وإىل
مقر العمل واالنتقال غري متحقق أثناء اإلجازات.

االستفسار :هل يستحق املتعاقد املنتدب بدل نقل إوايف؟

الــرأي :قرار جملس اخلدمة املدنية رقم ( )83وتاريخ 1399/1/27هـ نص على أن يصرف
للمتعاقد غري السعودي املنتدب عن كل يوم من أيام انتدابه بدل نقل إضايف يعادل نسبة
من بدل االنتقال الشهري املقرر له.

االستفسار :إذا انتدب متعاقد ملدة تسعني ليلة فهل يستحق بدل نقل عائلته؟

الــرأي :ال جيوز منح املتعاقد املنتدب بدل نقل عائلة لعدم ورود شيء من ذلك يف الئحة توظيف
غري السعوديني

إضافة إىل أنه قد صدر قرار جملس الوزراء رقم ( )1038يف

1396/1/22هـ القاضي بأن اإلدارة غري ملزمة بتأمني واسطة النقل لعائلة املتعاقد يف
حالة انتدابه ملدة أو ملدد متواصلة.

االستفسار :متعاقد انتدب يف مهمة رمسية ومرض أثناء انتدابه وصدر تقرير بإجازته مرويا هل
تعترب مدة مروه انتدابا؟

الــرأي :إصابة املتعاقد أو مرضه أثناء انتدابه يرتتب عليه عدم قيامه بالعمل ومن ثم فأن ذلك
يرتتب عليه عدم إمكان اعتباره مباشراً للمهام املنتدب إليها إذ ال يعطى املوظف بدل
االنتداب إال عن األيام الفعلية لالنتداب وبالنسبة ملدة االنتداب فهي من تاريخ بدء املهمة
حتى تاريخ مرضه.
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االستفسار :إذا نقل املتعاقد من وظيفة يف بلد إىل وظيفة يف بلد آخر فهل يستحق تذاكر سفر أو تأمني
وسيلة نقل من قبل اجلهة احلكومية؟

الــرأي :يف حالة النقل من وظيفة يف بلد إىل وظيفة يف بلد آخر فأن املتعاقد ال يستحق سوى
بدل النقل املقرر يف املادة ( )25من الئحة توظيف غري السعوديني فق ولذا فأنه ال جيوز
صرف تذاكر سفر وال تأمني وسيلة نقل مع مراعاة ما ورد بتعميم وزارة اخلدمة املدنية
رقم  45/23وتاريخ 1407/5/23هـ اخلاص بتحديد املسافات وهي ( )75كم للطرق
املسفلتة و( )40كلم للطرق غري املسفلتة و( )15كم للطرق اليت ال تصل إليها السيارات.

االستفسار :متعاقد كلف بالعمل خارج مقر عمله األصلي بصفة مؤقتة فهل يستحق بدل النقل
املنصوص عليه يف املادة ( )25من الئحة توظيف غري السعوديني إىل حني انتهاء فرتة
تكليفه؟

الــرأي :يف حالة التكليف فإن املتعاقد ال يستحق البدل املنصوص عليه يف هذه املادة ألن ذلك
مقصور على من يتم نقله إىل وظيفة أخرى.

االستفسار :ما مدى استحقاق عائلة املتعاقد لتذاكر اإلركاب عند السفر لقضاء اإلجازة عندما يتمتع
املتعاقد بإجازته داخل اململكة؟

الــرأي :استناداً للمادة ( )18من الئحة توظيف غري السعوديني فإن تذاكر السفر تستحق
لعائلة املتعاقد سواء سافروا بصحبة املتعاقد أم فرادى وعليه فإن عائلة املتعاقد تستحق
تذاكر السفر وأن قضى املتعاقد إجازته داخل اململكة.
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االستفسار :ما مفهوم املالصقة الواردة بقرار جملس الوزراء رقم  1396يف 1395/9/24هـ القاوي بعدم
استحقاق بدل النقل يف حالة تأمني السكن العيني داخل مقر العمل أو مالصقا له؟

الــرأي :املقصود باملالصقة هو أن يكون السكن قريباً من مقر العمل حبيث ال حيتاج
املتعاقد إىل استعمال وسيلة نقل لكون صرف بدل النقل هو لغرض الذهاب واإلياب من
وإىل العمل ويف حالة تأمني السكن قرب مقر العمل ينتفي هذا الغرض.

االستفسار :إذا حان موعد استحقاق إجازة املتعاقد والعمل حباجة إليه فهل يعوض أم تؤجل إجازته؟

الــرأي :ميكن تأجيل اإلجازة على أال تتجاوز مدة التأجيل املدة احملددة يف املادة ( )29من
الئحة توظيف غري السعوديني وإال عوض عنها بشرط موافقة املتعاقد على تعويضه.

االستفسار :متعاقد حمال للتحقيق ومل تستطع اجلهة التي يعمل بها منحه إجازته العادية وبعد
مضي ثالثة أشهر من عقده اجلديد صدر حكم بإدانته وقضي بإبعاده من البالد فهل
يستحق التعويض عن إجازته املستحقة له من عقده السابق؟

الــرأي :نصت املادة ( )45من الئحة توظيف غري السعوديني على أنه إذا انتهت خدمة املتعاقد
بسبب االنقطاع عن العمل أو فصله بقرار من جملس احملاكمة أو إدانته جنائياً سق
حقه يف التعويض عن مدة اإلجازة ويف مكافأة نهاية اخلدمة.

االستفسار :هل ميكن منح املتعاقد إجازة مروية يف بداية عقده؟

الــرأي :من املمكن منح املتعاقد إجازة مرضية يف بداية عقده.
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االستفسار :إذا استحق عدد من املتعاقدين إجازاتهم يف آن واحد وهم يعملون يف جهة عمل واحدة
فهل اجلهة ملزمة مبنحهم إجازاتهم لو كان يف ذلك تأثري على سري العمل؟

الــرأي :إذا استحق املتعاقدون إجازاتهم يف آن واحد فأن اجلهة غري مُلزمة مبنحهم إجازتهم يف
فرتة واحدة بل ميكن للجهة اإلدارية أن تنظم منحهم إجازاتهم عن طريق التأجيل وفق ًا
للمادة ( )29من الئحة توظيف غري السعوديني.

االستفسار :إذا كان املتعاقد يرتبط دوامه بدوام الطلبة أثناء العام الدراسي فهل تعترب العطلة
الصيفية مبثابة اإلجازة العادية له؟

الــرأي :إذا كان املتعاقد من األشخاص الذين يشملهم تعريف املدرس الوارد باملادة (/3و) من
الئحة توظيف غري السعوديني فتعترب العطلة الصيفية مبثابة إجازته العادية أما إذا كان
من غري هؤالء فالبد من التقيد بأحكام الالئحة عند متتعه باإلجازة.

االستفسار :إذا تأخر املتعاقد عن مباشرة العمل بعد عطلة أحد العيدين فكيف يعامل؟

الــرأي :يعامل وفقاً لقرار جملس الوزراء رقم ( )747يف 1391/9/12 13هـ الذي قضى حبسم
اليوم بيومني يف الفرتة من تاريخ نهاية اإلجازة إىل نهاية اليوم السادس عشر وبعد ذلك
كل يوم بيوم.
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االستفسار :إذا وقعت عطلة أحد العيدين ومن فرتة اإلجازة العادية املمنوحة للمتعاقد فهل ميكن
متديد إجازته بعد انتهائها بقدر عدد أيام عطلة العيد التي ختللت إجازته؟

الــرأي :إذا وقع استحقاق املتعاقد إلجازته العادية قبل أو أثناء العطلة الرمسية منح إجازته
العادية باعتبار أن هذا احلق مكتسب مبوجب عقده عند حلوهلا وال متدد اإلجازة بقدر
أيام العطلة الرمسية.
االستفسار :مدرسون تباينت بدايات عقودهم ورغبة يف توحيد بدايات عقودهم ليكون استحقاقهم
لإلجازة يف وقت واحد حيث أن إجازة العام الدراسي تبدأ يف وقت واحد للجميع ،هل ميكن
جتاوز حكم املادتني ( )28و ( )29من الئحة توظيف غري السعوديني حبيث ميكن منح اإلجازة
العادية قبل استحقاقها؟

الــرأي :ال جيوز منح اإلجازة العادية قبل استحقاقها وفقاً لنص املادة ( )28من هذه الالئحة
وميكن معاجلة املوضوع عن طريق املادة ( )8حبيث ميكن جتديد عقودهم ألكثر من
سنة ولو مل تبلغ السنتني وترتب مدة عقد كل منهم لتنتهي عند بداية العطلة الصيفية ثم
بعد ذلك جتدد عقودهم كالعادة ملدة سنة.
االستفسار :مىت يستحق املتعاقد إجازته العادية؟

الــرأي :يستحق املتعاقد إجازته العادية بعد مرور عشرة أشهر ونصف من اخلدمة لتكون
اإلجازة مكملة لسنة العقد.
االستفسار :هل يستحق املتعاقد إجازة قبل حلول موعد استحقاق إجازته العادية؟

الــرأي :يستحق يف حالة الضرورة أن يعطى جزءاً من إجازته العادية على قدر املدة اليت
أمضاها يف اخلدمة حبيث ال يقل ذلك عن مخسة عشر يوماً.
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االستفسار :هل يصرف راتب اإلجازة املؤجلة على أساس راتب املتعاقد يف العقد اجلديد أم على أساس
راتبه يف العقد السابق الذي استحق عنه اإلجازة.

الــرأي :يف حالة التمتع يصرف راتبها حسب الراتب وقت التمتع أي وفق راتب العقد اجلديد
أما يف حالة التعويض فيصرف راتبها على أساس راتب املتعاقد يف السنة اليت استحقت
عنها (أي راتب العقد السابق).

االستفسار :ما مدى إمكانية تأجيل إجازة املتعاقد الذي أجربته ظروفه اخلاصة أو ظروف العمل على
تأجيلها أكثر من مخسة أشهر؟

الــرأي :تأجيل اإلجازة ال جيوز أصالً إال إذا كانت حاجة العمل تتطلب ذلك أما تأجيلها
أكثر من مخسة أشهر فهو غري جائز إطالقاً.

االستفسار :كيف يكون التعويض عن اإلجازة؟

الــرأي :يكون التعويض عن اإلجازة براتب كامل بقدر مدتها وال يدخل يف ذلك البدالت.

االستفسار :ما هي إمكانية إلغاء جزء من إجازة املتعاقد السنوية حيث سبق أن منح إجازة ملدة مخسة
وأربعون يوما إال أنه عاد قبل نهايتها خبمسة عشر يوما وطلب مرجعه متكينه من العمل
حلاجته إليه؟

ال
الــرأي :مادام أنه صدر قرار منحه اإلجازة حمدداً مدتها خبمسة وأربعون يوماً وباشرها فع ً
فال جيوز تعديل القرار ألنه يعترب قطعاً لإلجازة وهو ما ال جيوز نظاماً للموظف السعودي
ومن ثم فأن ذلك ال جيوز للمتعاقد قياساً.
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االستفسار :ما مدى إمكانية تأجيل إجازة املتعاقد وجتزئتها إىل جزئني حبيث ال يتجاوز التأجيل
مخسة أشهر من السنة اجلديدة؟ وهل مدة التأجيل (اخلمسة أشهر) مبا فيها اإلجازة املؤجلة أم
دون فرتة اإلجازة؟

الــرأي :املادة ( )29من الئحة توظيف غري السعوديني رتبت بدائل للتيسري على اجلهة اإلدارية
وفقاً ملتطلبات العمل بتأجيل اإلجازة أو التعويض عنها أو جزء منها فانتهاج أي بديل من
البدائل يعين صرف النظر عن اآلخر وبالتالي فال جيوز أن يتم تأجيل اإلجازة وجتزئتها
أيضاً أما مدة التأجيل والذي نص على أال تتجاوز مخسة أشهر من السنة اجلديدة فال
تدخل فيها مدة اإلجازة.

االستفسار :ما مدى أحقية املتعاقد للتعويض عن إجازته التي مل يتمتع بها حيث أنه أتهم بتزوير
شهادة اخلربة ثم ثبتت براءته؟

الــرأي :ما دام قد ثبتت براءته من التهمة فأنه يستحق التعويض عن إجازته.

االستفسار :متعاقد أجلت إجازته ملصلحة العمل ،وبعد مضى أربعة أشهر من عقده اجلديد أنهى
عقده لعدم الصالحية فهل يستحق التعويض عن إجازته املستحقة له عن عقده السابق؟

الــرأي :يستحق التعويض عن إجازته املستحقة له عن عقده السابق.
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االستفسار :متعاقد مرض وأدخل املستشفى قبل نهاية عقده بفرتة وجيزة تبلغ ثالثة أشهر ثم تقرر
سفره للعالج خارج اململكة وحني مت شفاؤه وعاد الستالم عمله كان عقده قد انتهى
ومضى من السنة اجلديدة وقت فكيف يتم صرف راتبه للمدة املتبقية من عقده السابق؟

الــرأي :يف هذه احلالة يستحق املتعاقد إجازة مرضية من تاريخ دخوله املستشفى حتى نهاية
عقده على أساس شهر براتب كامل وشهرين بنصف الراتب حسبما حتدده املادة ()30
من الئحة توظيف غري السعوديني وبعد ذلك يصدر قرار بطي قيده لعدم استطاعته
االستمرار يف العمل.

االستفسار :هل جيوز جتزئة اإلجازة االوطرارية للمتعاقد؟

الــرأي :مبا أن اإلجازة االضطرارية حمسوبة من إجازة املتعاقد العادية وحيث أن اإلجازة
العادية ال جيوز أن جتزء ألكثر من جزئني فأنه يفهم من ذلك عدم إمكانية جتزئة
اإلجازة االضطرارية ألن جتزئتها ومنحها على دفعتني أو أكثر سيؤدي إىل جتزئة اإلجازة
العادية ألكثر من جزئني.

االستفسار :ما مدى انطباق قرار جملس اخلدمة املدنية رقم ( )259لعام 1400هـ واخلاص مبنح
املتعاقدين من غري املدرسني إجازة اوطرارية ملدة عشرة أيام على العاملني يف املدارس
من غري املدرسني؟

الــرأي :إن العاملني يف املدارس من غري املدرسني كالكتبة وأمناء املكتبات وحمضري
املعامل واملراقبني والذي يرتب دوامهم بدوام الطالب يعتربون يف حكم املدرسني ومن ثم
ال يستفيدون مما ورد بقرار جملس اخلدمة املدنية املشار إليه.
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االستفسار :إذا وقعت الوالدة أثناء اإلجازة العادية املستحقة للمتعاقدة فما احلكم؟

الــرأي :متنح استكمال إجازة الوضع من تاريخ انتهاء اإلجازة العادية إذا كان مثة مدة باقية
فيها.

االستفسار :ما هي اجلهة التي تتحمل صرف حقوق املتعاقد الذي يتم ندبه من جهة إىل أخرى؟

الــرأي :فيما عدا بدل السكن الذي مت صرفه يف بداية العقد فإن اجلهة املستفيدة من
خدمات املتعاقد هي اليت تتحمل كافة حقوقه اليت تضمنتها الئحة توظيف غري
السعوديني بشرط أن يكون لدى اجلهة املستفيدة إعتماد يسمح بالصرف مقابل هذه
احلقوق املرتتبة على الندب أو استشارة وزارة املالية يف ذلك.

االستفسار :متعاقد نقل من جهة حكومية إىل جهة حكومية أخرى فهل تقوم اجلهة األوىل بتصفية
حقوقه مقابل خدمته لديها؟

الــرأي :مادام أن اجلهة املنقول إليها تطبق الئحة توظيف غري السعوديني فإن املتعاقد يعترب
منقوالً بنفس راتبه ومميزات عقده ومدة خدمته وفقاً ملا نصت عليه املادة ( )35من
الالئحة.
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االستفسار :ما مدى استحقاق املتعاقد ملكافأة نهاية اخلدمة إذا انتهت اخلدمة بسبب بلوغه السن
القانونية أو االستقالة أو احلصول على اجلنسية السعودية أو لصدور عقوبة جنائية حبقه ومل
يسافر لبالده بسبب نقل كفالته أو لفتح عيادة خاصة؟

الــرأي :املتعاقد إذا انتهت خدمته يف الدولة بإحدى احلاالت السابقة فأنه يستحق مكافأة
نهاية اخلدمة وفقاً لنص املادتني ( )41و ( )42من الئحة توظيف غري السعوديني عدا حالة
إنهاء عقده لصدور عقوبة جنائية حبقه وأدين فيها فأنه يف هذه احلالة ال يستحق تلك
املكافأة وفق ًا للمادة ( )45من الالئحة ذاتها.

االستفسار :كيف تتم اإلعارة بالنسبة للمتعاقدين؟

الــرأي :اإلعارة وفق الالئحة مقصورة على االتفاق بني دولتني حول االستفادة من خدمات
موظف أو أكثر يصبح مبوجبه املوظف املعار حمالً لإلعارة وليس طرفاً فيها كما ال
دخل له يف حتديد شروطها وإيضاح أحكامها اليت جيري االتفاق عليها بني اجلهتني
حيث تظل العالقة الوظيفية وطيلة مدة اإلعارة خاضعة ملا ورد يف االتفاقية املشار إليها
فإذا مل تتوفر هذه األسس والضواب فال حمل للقول مببدأ اإلعارة.

االستفسار :متعاقد تويف وهو ميارس مهام وظيفته ،ما هي إمكانية تعويض ورثته وفقا للمادة
(/43ب) من الئحة توظيف غري السعوديني؟

الــرأي :مادام أن الوفاة مل تكن نتيجة حادث تعرض له فإن شرط وجود اإلصابة اليت تؤدي
إىل الوفاة غري متحقق وعليه فأن ورثته ال يستحقون التعويض.
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االستفسار :متعاقد أدين جبرمية استعمال شهادة اخلربة املزورة ثم أنهي عقده هل يستحق تذاكر
نهاية اخلدمة؟

الــرأي :حيث أن املادة ( )45من الئحة توظيف غري السعوديني مل تتضمن احلرمان من تذاكر
نهاية العقد فإن املتعاقد يستحقها.

االستفسار :هناك بعض املتعاقدين يصابون بأمراض نفسية أو عصبية أو جسمانية متنع قيامهم
مبهام العمل وحيصلون على تقارير توصي برتحيلهم هل هذه احلاالت تدخل يف مفهوم
املصلحة العامة لكي يعفوا من استعادة بدل السكن وما شابهه؟

الــرأي :هذه احلاالت ال تدخل ضمن تعريف املصلحة العامة ونرى أن تنهى عقوهم وفقاً للمادة
( ) 40من الئحة توظيف غري السعوديني (عدم الصالحية للوظيفة) وبالتالي تستعاد منهم
نسبة البدل املتبقية من مدة العقد.

االستفسار :هل هناك التزامات مالية مرتتبة على قبول االستقالة يلزم املتعاقد بدفعها؟

الــرأي :ليس هناك التزامات مالية يطالب بها املتعاقد يف حالة قبول استقالته لعدم ورود ذلك
يف الئحة توظيف غري السعوديني إمنا إذا كان هناك مصلحة تقتضي بقاء املتعاقد فإن
للجهة أن ال تقبل االستقالة.
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االستفسار :متعاقد عمل على بند األجور ثم نقل بعدها إىل وظيفة خاوعة لالئحة توظيف غري
السعوديني كيف يعامل بالنسبة ملكافأة نهاية اخلدمة؟

الــرأي :تعويضه يكون عن الفرتة اليت أمضاها مبوجب العقد امللحق بالئحة توظيف غري
السعوديني وحتى تاريخ نهاية عقده أما خدماته السابقة واليت كانت على بند األجور
فأنه ال ميكن تعويضه عنها حسب نص املادة ( )41من الالئحة ذاتها ألن تعويضه عن
تلك اخلدمة يكون وفقاً لنظام العمل.

االستفسار :متعاقد أمضى يف جهة حكومية ثالث سنوات متتالية وصرفت له مكافأة نهاية اخلدمة
التحق بعدها جبهة حكومية أخرى وأمضى بها سنتان ويرغب يف عدم جتديد عقده فهل
يستحق مكافأة عن سنتي اخلدمة التي أمضاها يف اجلهة احلكومية األخرى؟

الــرأي :املتعاقد الذي أمضى سنتني ورغب يف عدم جتديد عقده ال يستحق مكافأة هاتني
السنتني على اعتبار أن خدماته السابقة قد صفيت استحقاقاتها وأن خدمته األخرية ال
تعترب امتداد لعقده السابق ومل تبلغ احلد األدنى لسنوات اخلدمة املوجبة ملنح املكافأة.

االستفسار :هل تتأثر سنوات اخلدمة احملسوبة لغرض مكافأة نهاية اخلدمة بأيام الغياب؟

الــرأي :املادتني ( )41و ( )42من الئحة توظيف غري السعوديني اشرتاطتا الستحقاق املكافأة
مضي ثالث سنوات كاملة ومتوالية على األقل فإذا كانت فرتة الغياب تكمل الثالث
سنوات فأن املتعاقد ال يستحق املكافأة أما إذا كانت خدمة املتعاقد تزيد عن الثالث
سنوات فأنه ميكن جتميع فرتات الغياب وانزاهلا من جمموع خدمته فإذا بقي له ثالث
سنوات كاملة فأكثر فأنه يستحق املكافأة عندئذ.
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االستفسار :متعاقد صدر أمر اجلهة املختصة حبرمانه من اإلقامة وإبعاده عن البالد مع بقية أفراد
أسرته وذلك لتزويره يف جواز سفر ،ما مدى استحقاقه ملكافأة نهاية اخلدمة؟

الــرأي :املادة ( )45من الئحة توظيف غري السعوديني تسق

التعويض عن مكافأة نهاية

اخلدمة إذا انتهت اخلدمة بسبب االنقطاع عن العمل أو فصله بقرار جملس احملاكمة أو
إدانته جنائياً وبناء على ذلك فأن حرمان املتعاقد من مكافأة نهاية اخلدمة متوقف على
ما إذا كان قد صدر حبقه قراراً من جهة خمتصة باحملاكمة فإذا كان قد صدر حبقه
قرارًا من جهة خمتصة باحملاكمة فإن حرمانه من املكافأة يكون نظامياً.

االستفسار :إذا كان املتعاقد يف بداية خدمته معارا ثم انتهت إعارته ومت التعاقد معه بعقد شخصي
هل تصرف له مكافأة نهاية اخلدمة على أساس نصف الراتب أم على أساس ربع الراتب؟

الــرأي :فيما يتعلق بصرف املكافأة فأن صرف ربع الراتب عن كل سنة إمنا هو قاصر على
مكافأة نهاية اخلدمة عن مدة اإلعارة الفعلية اليت تتم باالتفاق بني حكومتني على
إعارة موظف معني ومبجرد انتهاء إعارته يعترب املوظف متعاقد بعقد شخصي ومن ثم
يستحق املكافأة على أساس نصف الراتب عن املدة اليت أمضاها مبوجب التعاقد
الشخصي.

االستفسار :كيف تصرف مكافأة نهاية اخلدمة للمدرسني واملدرسات املتعاقدين عن طريق اإلعارة مع
وزارة الرتبية والتعليم؟

الــرأي :املتعاقدون عن طريق اإلعارة يف قطاعات التعليم توقع معهم عقود شخصية ويكونون
طرفاً يف اإلعارة وملوافقتهم دور يف إمتام اإلجراءات وطاملا أن األمر كذلك فأن املفهوم
احلقيقي لإلعارة ال ينطبق عليهم وعليه فأن املكافأة اليت متنح هلؤالء عند انتهاء
اخلدمة تكون على أساس نصف الراتب.
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االستفسار :متعاقد طوي قيده لتهاونه يف أداء عمله فهل يستحق التعويض املنصوص عليه يف املادة
( )43من الئحة توظيف غري السعوديني؟

الــرأي :التعويض املشار إليه يف هذه املادة مقصور على من تنتهي خدمته بسبب إلغاء الوظيفة
أو الفصل للمصلحة العامة وليس إنهاء العقد بسبب التهاون يف أداء العمل وبالتالي ال
يستحق هذا التعويض.

االستفسار :متعاقد انتدب يف مهمة رمسية وعند عودته ترك السائق الذي كان يرافقه يف املهمة وعاد
بسيارة أخرى وأثناء العودة حصل له حادث تويف على أثره ما مدى أحقية ورثته يف
التعويض وفق املادة ( )35من الئحة احلقوق واملزايا املالية؟

الــرأي :من حق املتعاقد العودة إىل عمله بالوسيلة اليت يرغبها سواء سيارة أو طائرة وليس
ملزماً بالعودة مع نفس السائق الذي قدم معه ولكن األمر الذي يؤثر على أحقية الورثة
كونه يف طريقه إىل عمله فإذا ثبت ذلك فيعامل وفق تعميم وزارة اخلدمة املدنية رقم
(/4ن )43/يف1398/8/3هـ.

االستفسار :متعاقد تويف هو وأفراد أسرته بسبب حادث اصطدام وقع بعد ختطيه مقر عمله مبسافة
قصرية إليصال زوجته املتعاقدة ملقر عملها كاملعتاد بصفته حمرمها ما هي إمكانية
تعويضه وفقا للمادة ( )35من الئحة احلقوق واملزايا املالية؟

الــرأي :املتعاقد ال يستفيد من التعويض املنصوص عليه يف هذه املادة باعتبار أنه ليس يف
طريقه لعمله وإمنا ذهب يف طريق املته عليه مصلحته الشخصية وهو إيصال زوجته
املدرسة على أن الزوجة تستحق باعتبار احلادث وقع هلا وهي يف طريقها لعملها باملدرسة.
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االستفسار :ما هي إمكانية تعويض أحد املتعاقدين عما صرفه أثناء جتهيز وترحيل جثمان زوجة
زميل له تعرض حلادث نتج عنه وفاة زوجته وابنه مع اصابته هو بكسور مل يستطيع
بسببها مرافقة اجلثمانني حيث أن املتعاقد طالب بتعويضه عن مجيع ما صرفه؟

الــرأي :املتعاقد يستحق التعويض عن قيمة تذاكر السفر باإلضافة إىل املصاريف األخرى بعد
إثباتها بالفواتري الدالة على صرفها خالل فرتة التجهيز.
االستفسار :نصت املادة ( )46من الئحة توظيف غري السعوديني على أنه إذا انتهى العقد بسبب غري
األسباب املذكورة يف هذه املادة فيحتسب بدل السكن املستحق على أساس عدد األشهر
التي قضاها املتعاقد يف اخلدمة ومن ثم اسرتداد الباقي ،فكيف يكون حساب املتبقي هل
يكون على أساس عدد األشهر فقط وترك األيام التي تقل عن الشهر أم جربها لتكون
شهرا؟

الــرأي :حساب بدل السكن املستحق يكون على أساس عدد األيام اليت أمضاها يف اخلدمة
وذلك بقسمة بدل السكن على عدد أيام السنة واسرتداد ما يقابل األيام اليت تبدأ من
إنهاء العقد إىل التاريخ الذي كان من املفروض أن ينتهي فيه العقد نهاية طبيعية.

االستفسار :ما مدى استحقاق املتعاقد يف حالة العجز الصحي القطعي عن العمل أو ورثته يف حالة
وفاته ملكافأة نهاية اخلدمة املنصوص عليها باملادة ( )41من الئحة توظيف غري السعوديني
إذا مل تبلغ جمموع خدماته ثالث سنوات كاملة؟

الــرأي :تستحق املكافأة وفقاً لقرار جملس اخلدمة املدنية ( )1/392يف 1416/7/20هـ
املتضمن منح املتعاقد غري السعودي إذا إنتهت خدمته بالوفاة أو العجز الصحي عن العمل
مكافأة نهاية اخلدمة اليت يستحقها عن مدة خدمته دون اشرتاط أن تبلغ ثالث سنوات
على األقل املنصوص عليها باملادة( )41من الئحة توظيف غري السعوديني.
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االستفسار :ما مدى احتساب فرتة كف اليد للمتعاقد ومن املدة احملسوبة ملكافأة نهاية اخلدمة يف
حالة إنتهاء قضيته بعقوبة دون الفصل؟

الــرأي :فرتة كف اليد تعترب ضمن املدة احملسوبة لغرض مكافأة نهاية اخلدمة إذ أن املتعاقد
يعترب يف وضع نظامي مامل يصدر قرار بإنهاء عقده بسبب القضية اليت كفت يده
من أجلها.

االستفسار :ما مدى امكانية السماح للمتعاقد غري السعودي بالسفر خارج اململكة خالل العطلة
األسبوعية؟

الرأي :ال يوجد بالئحة توظيف غري السعوديني ما ينظم ذلك وبالتالي يرتك األمر لتقدير اجلهة
اليت يعمل بها وفقاً ملا تراه حمققاً ملصلحة العمل ومبا ال يضر باملتعاقد على ان ال
يصرف له تذاكر سفر.

االستفسار :متعاقد غري سعودي عمل جبهة حكومية على أحد البنود براتب مقطوع ثم مت التعاقد
معه على الئحة توظيف غري السعوديني ،فكيف تتم تسوية مستحقاته بعد انتهاء عقده؟

الرأي :تسوى مستحقاته وفقاً لالئحة توظيف غري السعوديني عن الفرتة اليت مت التعاقد معه
فيها مبوجب هذه الالئحة أما الفرتة السابقة فيعامل وفق العقد املربم معه براتب
مقطوع.
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االستفسار :ما مدى احقية متعاقد غري سعودي يف صرف مكافأة نهاية اخلدمة والتعويض عن اإلجازات
إذا مت إنهاء عقده بسبب موجب لذلك؟

الرأي :طاملا أن العقد املوقع معه ينص على إنهاء العقد دون صرف مكافأة نهاية اخلدمة
والتعويض عن اإلجازات للسبب الذي مبوجبه مت انهاء التعاقد معه فإنه ال يستحق
املكافأة وال التعويض يف هذه احلالة.

دليل اآلراء النظامية 1436هـ

