البدالت واملكافآت والتعويضات

االستفسار :ما هي اجلهة التي تتحمل نفقات السفر واإلقامة ملرافق املريض يف حالة كون املريض
ً
ً
موظفا تابعا إلحدى اجلهات احلكومية التي تؤمن العالج الطبي مثل وزارة احلرس
الوطني ووزارة الدفاع والطريان ووزارة الداخلية؟

الــرأي :تصرف نفقات السفر واإلقامة ملرافق املريض من وزارة الصحة عمالً بقرار جملس
الوزراء رقم  188لعام 1396هـ وكذلك املادة ( )13من الئحة اإلجازات.

االستفسار :هل يشرتط ارفاق ما يثبت إنهاء الدراسة للموظف املوفد للدراسة يف الداخل وذلك من
أجل صرف بدل الرتحيل؟

الرأي :ان صرف بدل الرتحيل املقرر للموفد للدراسة يف الداخل امنا يكون ملرة واحدة وذلك
مقابل نفقات ترحيله وعائلته وامتعته وفقا للمادة (/11ب) من الئحة االيفاد
للدراسة يف الداخل دون االلتزام يف ذلك بوقت حمدد لصرف هذا البدل.
االستفسار :ما مدى امكانية صرف بدل طبيعة عمل للموظف املثبت على وظيفة مراقب وميارس
مهام (مراقب األراضي)؟

الرأي :حمضر جلنة البدالت رقم ( )93وتاريخ1433/7/14هـ حدد الوظائف املشمولة ببدل
طبيعة العمل ومنها مراقب اسواق ومراقب اراضي وبالتالي وظيفة (مراقب) ال
يصرف لشاغلها هذا البدل ما مل ختصص وفق املسميات الواردة يف احملضر.
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االستفسار :موظفة وزوجها يعمالن باخلارج ما مدى استحقاق الزوجة لبدل العالج بالرغم من أن
زوجها يصرف له هذا البدل؟

الــرأي :تستحق بدل العالج باعتبارها موظفة ،على أن تستبعد من العدد املكون ألفراد أسرة
زوجها.

االستفسار :هل يشمل حكم املادة ( )41من الئحة احلقوق واملزايا املالية املوظف الذي يستدعى من مقر
عمله ملقابلته بهدف معرفة مدى صالحيته للعمل خارج اململكة أو االلتحاق بإحدى
الدورات التدريبية؟

الــرأي :طاملا كان االستدعاء بناءً على طلب اإلدارة ويهدف ملصلحة العمل فإن ذلك يعترب
تكليف ًا مبهمة ،ويعامل يف هذ ااحالة معاملة املوظف املنتدب.

االستفسار :ما مدى استحقاق املوظف املنقول بناء على رغبته لبدل الرتحيل؟

الــرأي :أكد التعميم الصادر من وزارة املالية رقم ( )2/12/7833بتاريخ 1388/6/23هـ على
عدم استحقاق املوظف املنقول بناء على رغبته لبدل الرتحيل وعائلته وصدرت املوافقة
السامية رقم ( )4/3/14522يف 1391/7/5هـ للعمل مبقتضا .
االستفسار :هل يستحق املوظف املوفد للعمل يف اخلارج بدل الرتحيل املنصوص عليه باملادة (/39أ) من
الئحة احلقوق واملزايا املالية عند عودته إىل اململكة بعد انتهاء خدمته بالتقاعد أو
االستقالة؟

الــرأي :يستحق املوظف يف هذ ااحالة البدل وفق ًا للمادة املشار إليها.
دليل اآلراء النظامية 1436هـ

االستفسار :ما مدى إمكانية استمرار صرف بدل التمثيل الدبلوماسي للموظف املوفد للعمل خارج
ً
اململكة أثناء متتعه برصيده من اإلجازات العادية املستحقة له نظاما؟

الــرأي :ال يوقف صرف بدل التمثيل الدبلوماسي عن املوظف أثناء متتعه بإجازته العادية أو
غريها من اإلجازات املمنوحة له وفقاً للمادة ( )55من الئحة ااحقوق واملزايا املالية.

ً
االستفسار :ما مدى أحقية املوظف املنقول تأديبيا لبدل الرتحيل؟

الــرأي :العقوبات التأديبية وردت باملادة ( )32من نظام تأديب املوظفني على سبيل ااحصر
وليس من بينها النقل وعلى ذلك فال جيوز معاقبة املوظف بعقوبة غري واردة يف هذا النظام
ومع ذلك فإن اقتضت املصلحة العامة نقل املوظف ولو كان ذلك مبناسبة ارتكابه
ملخالفة فإن ذلك ال حيرمه من البدل املقرر نظام ًا للمنقول.

االستفسار :هل يصرف بدل طبيعة عمل للنساخ وبدل تفرغ لألطباء والصيادلة ملن يتم التعاقد معهم
وفق املادة ( )28من الئحة احلقوق واملزايا املالية؟

الــرأي :تقضي هذ املادة بأن ال تزيد املكافأة على راتب الوظيفة وبدالتها وهلذا فإن املتعاقد
معه السعودي مينح مكافأة تتضمن الراتب وبدالت الوظيفة املتعاقد معه عليها حبيث
يعترب البدل جزءاً من املكافأة ،كما ال جيوز منح أي بدل بشكل مستقل غري ما هو
موضح يف العقد وهو ما يشمل راتب الوظيفة وبدالتها.
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االستفسار :متعاقد حصل على اجلنسية السعودية ومت تعيينه .ما مدى أحقيته لبدل التعيني؟

الــرأي :ميكن منح املتعاقد الذي حصل على اجلنسية السعودية لبدل التعيني املنصوص عليه
يف املادة ( )45من الئحة ااحقوق واملزايا املالية إذا كان تعيينه قد مت ألول مرة يف خدمة
الدولة بعد حصوله على اجلنسية.

ً
االستفسار :هل تصرف ثالثة أضعاف قيمة التذكرة للموظف املنقول وفقا للمادة (/39أ) من الئحة
احلقوق واملزايا املالية على أساس الدرجة املستحقة للموظف أم على أساس الدرجة
السياحية مهما كانت مرتبة؟

الــرأي :تقضي هذ املادة بأن يصرف ثالثة أضعاف قيمة التذكرة للموظف املنقول وبالتالي
فإنه يصرف له ذلك حسب الدرجة املستحقة وفقاً للمادة ( )42من الئحة ااحقوق واملزايا
املالية.

االستفسار :ما مدى استحقاق املوظف املكلف بالقيام بأعمال وظيفة مصنفة باملرتبة املمتازة ملزايا هذه
املرتبة من راتب وبدالت؟

الــرأي :إن مزايا املرتبة املمتازة من راتب وبدالت وغريها وردت يف نظام الوزراء ونواب الوزراء
وموظفي املرتبة املمتازة الصادر باملرسوم امللكي رقم  10وتاريخ 1391/3/18هـ وهذا
النظام حيكم أوضاع املثبتني بصفة رمسية على إحدى الوظائف املشمولة به وهم الوزراء
ونواب الوزراء وموظفي املرتبة املمتازة وبالتالي ال يستحق املوظف مزايا املرتبة املمتازة
مقابل تكليفه.
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االستفسار :ما مدى انطباق قرار جملس الوزراء رقم ( )101وتاريخ 1405/6/24هـ املتضمن حتديد
فرتات االنتداب التي ال جيوز جتاوزها يف السنة على املشمولني بنظام الوزراء ونوابهم
وموظفي املرتبة املمتازة؟

الــرأي :يشمل قرار جملس الوزراء املشار إليه اخلاضعني لنظام الوزراء ونوابهم وموظفي املرتبة
املمتازة استناداً إىل عموم اللفظ الوارد بالبند الرابع من القرار.

االستفسار :ما مدى إمكانية صرف بدل النقل اليومي للمتعاقد معه بعد إحالته على التقاعد على
املرتبة (اخلامسة عشرة) عند انتدابه ومدى أحقيته لتعيني سائق خاص به؟

الــرأي :املتعاقد معه بعد اإلحالة على التقاعد من شاغلي املرتبة (اخلامسة عشرة) يعاملون من
حيث البدالت معاملة شاغلو هذ املرتبة فيما عدا وسيلة النقل حيث يصرف بدل نقدي
له عوضاً عن ذلك وفقاً ملا ورد يف الفقرة ( )3من البند (أوالً) من قرار جملس اخلدمة
املدنية رقم  605/1وتاريخ 1420/2/17هـ وبالتالي يصرف له بدل نقدي عند االنتداب
دون تأمني سائق خاص لعدم جواز ذلك.

ً
االستفسار :هل جيوز صرف بدل انتداب للموظفني الذين تستوجب طبيعة عملهم سفرا متواصال
ً
ً
ً
ويتقاضون تعويضا شهريا لقاء ذلك وفقا للمادة ( )24من الئحة احلقوق واملزايا املالية؟

الــرأي :إن تطبيق ما ورد بهذ املادة إمنا يكون يف األحوال العادية للموظف الذي يتطلب عمله
سفراً متواصالً ،أما إذا كان السفر ال تستوجبه طبيعة العمل ،فإنه جيوز عندئذ صرف
بدل انتداب للموظف ،هذا مع األخذ يف االعتبار عدم اجلمع بني بدل االنتداب والتعويض
الوارد يف هذ املادة.

دليل اآلراء النظامية 1436هـ

ً

االستفسار :ما مدى استحقاق املوظف لبدل التمثيل والعالج أثناء إجازة املرافقة؟

الــرأي :ال مانع من منحه البدالت املشار إليها أثناء إجازة املرافقة للمريض بناءً على نص املادة
( )55من الئحة ااحقوق واملزايا املالية من أنه( :تصرف البدالت كل شهر باإلضافة إىل
راتب املوظف وختفض بنسبة اخنفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب.)...

االستفسار :ما مدى إمكانية تطبيق املادة ( )23من الئحة احلقوق واملزايا املالية التي متنح املوظف
املنقول بدل انتداب عن أيام السفر ال تزيد عن ثالثة أيام على املوظفني واملدرسني املوفدين
للعمل ببعض الدول العربية واإلسالمية والذين تتحمل اململكة رواتبهم وبدالتهم
واستحقاقهم؟

الــرأي :ميكن تطبيق هذ املادة على املوظفني أو املدرسني املوفدين للعمل باخلارج.

االستفسار :ما مدى إمكانية صرف بدل التفرغ للطبيبات خالل إجازة الوضع واإلجازة العادية؟

الــرأي :بدل التفرغ كسائر البدالت اليت تضمها املادة ( )55من الئحة ااحقوق واملزايا املالية
حبيث تصرف مع راتب املوظف وختفض بنسبة اخنفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف
الراتب وال تصرف البدالت عند التعويض عن اإلجازة أو يف حالة االبتعاث وعليه فيصرف
للطبيبات بدل التفرغ مع الراتب يف حالة اإلجازة العادية أو إجازة الوضع.
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االستفسار :موظف يشغل املرتبة اخلامسة عشرة لديه سيارة مؤمنة مع سائقها من قبل الدولة
ورغب يف احلصول على إجازة عادية وقضائها خارج مقر عمله داخل اململكة فهل جيوز
انتداب سائقه للجهة التي يقضي بها إجازته؟

الــرأي :طاملا أن تأمني السيارة مع سائقها الستعماله يف الشؤون العامة واخلاصة فإنه من
املم كن انتدابه معه يف اجلهة اليت سيقضي بها إجازته بداخل اململكة وهذا ما يتفق مع
حكم املادة (/44أ) من الئحة ااحقوق واملزايا املالية.

االستفسار :هل يستحق املوظف الباقي على رأس العمل بعد انتهاء خدمته ألجل تسليم ما بعهدته
لبدل االنتقال الشهري على ضوء املادة ( )36من الئحة احلقوق واملزايا املالية؟

الــرأي :ال يستحق املوظف الباقي على رأس العمل ألجل تسليم ما بعهدته بدل نقل ألن هذ
املادة مل تنص إال على مكافأة تعادل راتب املدة اليت يبقى فيها فقط وال يدخل يف ذلك
البدالت.

االستفسار :ما مدى تأثر بدل النقل اإلضايف الذي يصرف للموظف املنتدب يف حالة ما إذا دفعت
اجلهة أجرة السيارة من وإىل مكان االنتداب؟

الــرأي :إن املادة (/41أ) من الئحة ااحقوق واملزايا ملالية نصت على أن يؤمن للموظف تذكرة
إركاب بالطائرة ذهاباً وإياب ًا يف ااحاالت اآلتية - :إذا انتدب يف الداخل أو اخلارج مدة
ال تزيد على تسعني يوماً ..فإذا كان السفر إىل بدل ال تصله الطائرات فيصرف له أجرة
سيارة صغرية كاملة إذا كان من موظفي املرتبة العاشرة فما فوق وأجرة إركابه بالنقل
اجلامعي ملا دون ذلك.
 كما قضت املادة ( )36من هذ الالئحة بأن يصرف للموظف املنتدب أو املكلفدليل اآلراء النظامية 1436هـ

بالعمل اإلضايف يف غري أوقات الدوام الرمسي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه
بدل انتقال إضايف يعادل نسبة  30/1من بدل االنتقال الشهري.
 فإذا كان صرف أجرة السيارة أو أجرة األركاب بالنقل اجلماعي طبق ًا للمادة(/41أ) كبديل عن تذكرة السفر للبلد الذي ال تصله الطائرات فإن بدل االنتقال
اإلضايف يصرف كبديل عن تأمني وسيلة النقل املناسبة يف مقر انتدابه ال يتأثر أي من
هذين البديلني باآلخر ألن لكل منهما نص خاص حيكمه إال إذا ظلت السيارة اليت
نقلت املوظف حتت تصرفه طيلة فرتة االنتداب ،ففي هذ ااحالة ال يستحق املوظف بدل
النقل اإلضايف سالف الذكر.

االستفسار :ما مدى إمكانية اجلمع بني بدل املهنة املنصوص عليه يف املادة ( )51من الئحة احلقوق
واملزايا املالية وبني مكافأة التدريب التي تصرف مبوجب املادة ( )23/34من الئحة
التدريب؟

الــرأي :إن املادة ( )34من نظام اخلدمة املدنية نصت بأن (تدريب املوظفني يعترب جزءاً من
واجبات العمل سواء كان يف الداخل أو يف اخلارج) ،كما نصت املادة ( )51املشار اليها
بأنه يشرتط الستحقاق بدل املهنة املنصوص عليه يف هذ املادة (أن يزاول املوظف عمل
الوظيفة فعالً) .ومبا أن املتدرب يعترب مزاوالً لعمل وظيفته طبقاً للمادة ( )34فإنه ليس
هناك ما مينع من اجلمع بني مكافأة التدريب وبدل املهنة املمنوح للمدرسني.
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االستفسار :هل يصرف بدل املناطق النائية للموظفني الذين يصرف هلم هذا البدل يف حالة متعهم
بإجازاتهم أو يف حال االنتداب يف مهمة رمسية؟

الــرأي :بدل املناطق النائية كسائر البدالت األخرى خيضع احكم املادة ( )55من الئحة
ااحقوق واملزايا املالية وبذلك فإنه يصرف يف حالة االنتداب ويف حالة ااحصول على
اإلجازات املقررة باإلضافة إىل الراتب ويأخذ حكمه مع األخذ بعني االعتبار الشروط
األخرى اليت حتكم هذا البدل واليت قررت من قبل جلنة البدالت.

االستفسار :هل يستحق املوظف املنقول بناء على رغبته لبدل االنتداب املقرر عن أيام السفر مبوجب
املادة ( )23من الئحة احلقوق واملزايا ملالية؟

الــرأي :املوظف يستحق يف هذ ااحالة بدل االنتداب املقرر عن مدة السفر الفعلية يف حدود
ثالثة أيام يف الداخل واخلارج ،ألن املادة املشار إليها عامة وشاملة وال عالقة هلا بكون
النقل بناء على رغبة املوظف من عدمه.

االستفسار :هل يستمر يف صرف البدالت للموظف املكفوف اليد التي كانت تصرف له قبل كف يده
باإلضافة إىل نصف ايف راتبه الذي يصرف له أثناء فرتة كف يده؟

الــرأي :ال يصرف للموظف املكفوف اليد إال نصف صايف راتبه فقط دون سائر البدالت
األخرى اليت كانت تصرف له قبل كف يد  ،استناداً للمادة ( )19من نظام اخلدمة
املدنية ،ألن البدالت ال تعترب جزءًا من الراتب.
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االستفسار :ما مدى سقوط املطالبة باملبالغ التي صرفتها الدولة على املوظف املبتع ،إذا عاد
للخدمة مدة تعادل مدة االبتعاث؟

الــرأي :يف حالة إعادة املوظف الذي طوي قيد بعد عودته من البعثة إىل اخلدمة مدة تعادل
ابتعاثه فإن ذلك يسقط حق الدولة يف املطالبة مبا صرف عليه مدة ابتعاثه بشرط أن
تكون عودته بالطرق النظامية.

االستفسار :ما مدى استحقاق املوظف املنتدب من خارج اململكة إىل داخلها لبدل التمثيل
الدبلوماسي الذي يتقاضاه نتيجة عمله يف اخلارج؟

الــرأي :طبقاً لنص املادة ( )55من الئحة ااحقوق واملزايا املالية املدنية تصرف البدالت مع راتب
املوظف وبالنسبة اليت يصرف بها وال يوقف صرفها إال عند التعويض عن اإلجازة ويف
حالة االبتعاث وفيما عدا ذلك تصرف مجيع البدالت وبذلك فإن هذ البدالت تصرف
عند انتداب املوظف ومن بينها بدل التمثل ألنه يعترب شاغالً للوظيفة املقرر هلا البدل.
ً
االستفسار :املنقول بناء على رغبته من خارج اململكة إىل داخلها ما مدى استحقاقه لبدل الرتحيل؟

الــرأي :إذا كان نقل املوظف ابتداءً من داخل اململكة إىل خارجها قد مت للمصلحة العامة
واستحق بدل الرتحيل فإنه حينما ينقل من اخلارج إىل داخل اململكة يستحق أيضاً هذا
البدل حتى وإن كان النقل مت بناء على رغبته.
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االستفسار :هل يستحق املوظف بدل النقل اإلضايف عند تكليفه بالعمل اإلضايف بعد انتهاء الدوام
الرمسي مباشرة؟

الــرأي :حكم هذا البدل ورد مطلقاً ،وعليه فإن املوظف املكلف بالعمل خارج وقت الدوام
ال عنه.
ال بالدوام الرمسي أو منفص ً
يستحق البدل سواءً أكان عمله اإلضايف متص ً

االستفسار :نصت املادة ( )20من الئحة احلقوق واملزايا املالية على أن ( ...حيتسب بدل االنتداب عن أيام
ً
اإلجازة املرضية على أن خيطر املوظف مرجعه مبرضه وأن يوافق على احتساب هذه املدة انتدابا
ً
على أن ال يزيد على عشرين ( )20يوما أو نصف املدة أيهما أقل "فهل املقصود بعبارة" نصف املدة
الواردة يف النص نصف مدة االنتداب أم نصف مدة اإلجازة املرضية؟

الــرأي :املقصود "بنصف املدة" الوارد يف هذ املادة هي مدة االنتداب وليست اإلجازة املرضية.

االستفسار :ما مدى تكليف األئمة والوعاظ واملرشدين وخدم املساجد واملؤذنني بالعمل اإلضايف؟

الــرأي :التكليف بالنسبة لألئمة واملؤذنني غري ممكن نظراً ألن عمل كل منهما حمدد
أساساً بأوقات الصلوات املفروضة .أما بالنسبة للوعاظ واملرشدين فيمكن تكليفهم
متى ما توفرت الشروط النظامية للتكليف.

االستفسار :مدى أحقية املوظف الذي نقل لبدل االنتداب يف حالة حضوره لتسليم ما بعهدته؟

الــرأي :طاملا أن حضور كان الستكمال إجراءات كان جيب أن تتم قبل سفر فال يستفيد
من تقصري وال حتسب املدة انتداباً وال يستحق بدل انتداب وال بدل إركاب.

دليل اآلراء النظامية 1436هـ

االستفسار :نصت املادة ( )15/34من الئحة التدريب على أن يصرف للموظف املبتع ،للتدريب يف
ً
اخلارج ما يعادل بدل االنتداب عن الثالثني يوما األوىل فهل هذه املدة تدخل ضمن جمموع
ً
فرتات االنتداب التي ال جيوز جتاوزها كحد أقصى يف السنة املالية وفقا ملا ورد باملادة ( )22من الئحة
احلقوق واملزايا املالية؟

الــرأي :املوظف املبتعث للتدريب يف اخلارج ال حتكمه نصوص االنتداب وإمنا حتكمه
النصوص الواردة بالئحة التدريب وذلك طيلة فرتة ابتعاثه مبا يف ذلك الثالثني يوماً األوىل
اليت يعطى عنها ما يعادل بدل انتداب على أساس إنها جزء من املخصص املقرر له
وبالتالي فإن هذ املدة ال تدخل ضمن جمموع فرتات االنتداب اليت ال جيوز جتاوزها
كحد أقصى يف السنة.

االستفسار :ما هي اجلهة التي تتحمل صرف بدل االنتداب واملصاريف السفرية ألعضاء جمالس املناطق
املشاركني يف اجلوالت التي تتم بتكليف من هذه اجملالس؟

الــرأي :إن اجلوالت اليت يقوم بها أعضاء جمالس املناطق تدخل ضمن أعمال تلك اجملالس
وفقاً للمادة ( )39من نظام املناطق وهذ املهام ال ختص جهة بعينها وإمنا تشمل كافة
اجلهات املمثلة يف جملس كل منطقة مما يعين أن يتم صرف بدل االنتداب واملصاريف
السفرية من قبل اجلهة التابع هلا عضو جملس املنطقة.

االستفسار :ما مدى إمكانية صرف بدل الرحالت العلمية للمبتعثني للدراسة للخارج يف حالة تأمني
السكن والطعام أو املواصالت أو كالهما؟

الــرأي :ال يوجد ما مينع نظاماً من صرف بدل الرحالت العلمية كامالً يف هذ ااحالة دون أن
يكون لتأمني السكن والطعام أو املواصالت أو كالهما أي أثر يف ذلك.
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االستفسار :ما مدى إمكانية صرف بدل الرتحيل املنصوص عليه باملادة (/39أ) من الئحة احلقوق
ً
واملزايا املالية للموظف املنقول من بلد إىل آخر تبعا لوظيفته؟

الــرأي :استحقاق املوظف املنقول تبعاً لوظيفته من بلد إىل آخر للبدل املشار إليه شريطة توفر
املسافة احملددة يف تعميم وزارة اخلدمة املدنية رقم ( )45/23وتاريخ 1407/5/24هـ.

االستفسار :ما مدى استحقاق العامل على بند األجور لبدل الرتحيل املنصوص عليه باملادة (/39أ) من
الئحة احلقوق واملزايا املالية املدنية إذا مت تعيينه على وظيفة مشمولة بنظام اخلدمة
املدنية ولوائحه التنفيذية يف بلد آخر؟

الــرأي :عدم استحقاق املوظف للبدل املشار إليه يف هذ ااحالة على أساس أن تعيينه األخري
يعد تعييناً جديداً.

االستفسار :تضمنت املادة (/39أ) من الئحة احلقوق واملزايا املالية إقرار أحقية املوظف املنقول من داخل
اململكة إىل خارجها أو العكس أو من جهة إىل أخرى خارج اململكة يف صرف ثالثة أضعاف
قيمة التذكرة من البلد املنقول منه إىل البلد املنقول إليه وذلك مقابل نفقات اإلعداد
للسفر فهل املقصود بذلك أن تكون التذكرة باجتاه واحد أم باجتاهني؟

الــرأي :إن صرف ثالثة أضعاف قيمة التذكرة يف هذ ااحالة يكون باجتا واحد فقط ،أي
عند انتقاله لكون تاريخ عودة املوظف غري حمددة.
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ً
ً
االستفسار :املعني ابتداء على غري الدرجة األوىل مبوجب مؤهالتهم وفقا لدليل التصنيف هل يصرف
هلم بدل التعيني املنصوص عليه يف املادة ( )45من الئحة احلقوق واملزايا املالية على أساس
الدرجة املعني عليها؟

الــرأي :إن بدل التعيني املنصوص عليه يف هذ املادة قد ورد مطلقاً ومل يقيد حبد أدنى أو
أعلى ،وعليه فإن بدل التعيني له يصرف على أساس الدرجة املعني عليها.

االستفسار :ما مدى استحقاق املوظف لبدل الرتحيل املنصوص عليه باملادة (/39أ) من الئحة احلقوق
واملزايا املالية إذا مت تعيينه خارج مقر عمله مبوجب املؤهل العلمي احلاصل عليه وهو
على رأس العمل؟

الــرأي :طاملا أن رغبة املوظف اجتهت إىل مرتبة الوظيفة املعني عليها بعد حصوله على املؤهل
وليس على مكانها ،فإنه ال يوجد ما مينع من استحقاقه للبدل املشار إليه وذلك استنادًا
إىل تعميم وزارة املالية رقم ( )14754/12وتاريخ 1392/8/29هـ املؤيد بقرار جملس
اخلدمة املدنية رقم ( )856وتاريخ 1404/4/14هـ.

االستفسار :ما مدى صالحية اجلهة اإلدارية يف ختفيض املدة الواردة يف قرار جملس اخلدمة املدنية رقم
( )283يف 1400/7/20هـ املتضمن صرف بدل انتداب للموظف املوفد للتدريب يف الداخل
عند الذهاب واإلياب يف حدود ستة أيام؟

الــرأي :إن مدة الستة أيام الواردة بالقرار املشار إليه هي ااحد األقصى الذي ال جيوز جتاوز
وبالتالي متلك اجلهة اإلدارية صالحية ختفيضها.
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االستفسار :ما مدى استحقاق املوظف لتذاكر اإلركاب حلضور اجللسة املقررة من اجلهة القضائية للنظر
يف الدعوى املقامة منه ضد جهة عمله؟

الــرأي :إن تذاكر اإلركاب ال تصرف للموظف إال يف القضايا اليت يدعى فيها للمثول أمام
اجلهة القضائية وفقاً للمادة (/41ج) من الئحة ااحقوق واملزايا املالية وبالتالي ال يستحق
املوظف تذاكر اإلركاب إذا أقام دعوى أمام اجلهة القضائية ضد جهة عمله

االستفسار :موظف قررت اهليئة الطبية العامة معاجلته يف الداخل يف بلد غري البلد الذي يعمل به ما
مدى استحقاقه لتذاكر األركاب كلما راجع املستشفى؟

الــرأي :يستحق املوظف يف هذ ااحالة تذاكر اإلركاب أو التعويض عنها يف كل مرة يراجع
فيها املستشفى للعالج حسب ما يقرر املستشفى الذي يتوىل عالجه طبقاً للمادة ( )13من
الئحة اإلجازات.

االستفسار :هل املكافأة التي تصرف للمستخدمني العاملني باملستشفيات واملستوصفات واحملاجر
ً
الصحية وفقا لقرار جملس الوزراء رقم ( )601لعام 96هـ وقراري جملس اخلدمة املدنية رقم
 25ورقم  52لعام 98هـ تشمل املستخدمني العاملني باملستشفيات التابعة للجامعات أم
هي فقط ملستخدمي وزارة الصحة؟

الــرأي :هذ القرارات عامة تشمل مجيع مستخدمي املستشفيات واملستوصفات واحملاجر
الصحية سواء كانت تابعة لوزارة الصحة أو أي جهة حكومية أخرى كاملستشفيات
العسكرية أو اجلامعية ما دامت الصفة منطبقة عليهم ويقومون بنفس العمل والعربة
بعموم اللفظ ال خبصوص السبب.
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االستفسار :هل تصرف مكافأة نهاية اخلدمة املنصوص عليها باملادة ( )53من الئحة احلقوق واملزايا
املالية ملن حيال على التقاعد لبلوغه السن النظامية قبل إكماله سنة التجربة؟

الــرأي :متشياً مع قرار جملس اخلدمة املدنية رقم ( )924لعام 1404هـ الذي نص على أال
حتتسب خدمات من يبلغ السن النظامي للتقاعد قبل انتهاء سنة التجربة اليت تلي التعيني
املنصوص عليها باملادة ( )9من نظام اخلدمة املدنية وذلك ألغراض التقاعد فإن هذ
ااحالة تكون حمكومة بهذا القرار ألن من مل يكمل سنة التجربة قبل بلوغه السن
النظامية ال يعترب حما ًال للتقاعد حتى ميكن صرف املكافأة املشار إليها له.

االستفسار :ما مدى إمكانية احتساب خدمات من يعمل يف سلك التدريس السابقة على صدور الئحة
الوظائف التعليمية إىل خدماته الالحقة عند عودته للخدمة على وظيفة مشمولة بالالئحة
التعليمية وذلك لغرض صرف مكافأة نهاية اخلدمة املنصوص عليها باملادة ( )10من هذه
الالئحة؟

الـ ـرأي :إمكانية ضم اخلدمات السابقة اليت قضيت على وظيفة تعليمية للخدمة التعليمية
الالحقة لغرض صرف مكافأة نهاية اخلدمة طاملا أنه مل يسبق صرفها.

االستفسار :كيف يتم حتديد الراتب عند صرف مكافأة مباشرة األموال العامة؟

الــرأي :إن املكافأة املنصوص عليها باملادة ( )3من نظام مباشرة األموال العامة تصرف على
أساس الراتب الفعلي للموظف أي على أساس الدرجة اليت يشغلها يف سلم الرواتب وليس
على أساس أول املربوط وال يدخل يف احتساب هذ املكافأة ما يتقاضا من بدالت
أخرى .وما تضمنه تعميم وزارة املالية رقم  2638/4يف 1401/8/20هـ يف فقرته الثانية
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هو أن صرف هذ املكافأة ال يتعارض مع ما يتقاضا املوظف من املكافآت والبدالت
املقررة وفقاً لنظام اخلدمة املدنية إذا توفرت لديه شروط استحقاقها.

االستفسار :هل يستحق من يشغل وظيفة مشمولة بالئحة الوظائف التعليمية مكافأة نهاية اخلدمة
عن كسور السنة؟

الــرأي :تضمنت املادة ( )10من الئحة الوظائف التعليمية على أن تصرف لشاغلي الوظائف
التعليمية عند انتهاء اخلدمة مكافأة عن كل سنة كاملة من سنوات اخلدمة ،وحيث
ورد الشرط بأن تكون املكافأة عن كل سنة كاملة فال جمال الحتساب أجزاء السنة
لغرض هذ املكافأة.

االستفسار :ما مدى امكانية اجلمع بني املكافأة املقطوعة للمستشارين غري املتفرغني ومكافأة العمل
خارج وقت الدوام الرمسي وأيام العطل الرمسية واألعياد؟

الــرأي :االستعانة بأعضاء هيئة التدريس للعمل كمستشارين غري متفرغني باجلهات
ااحكومية يتم وفق القواعد املنظمة لذلك والتكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرمسي
حمكوم بنظام اخلدمة املدنية والئحة ااحقوق واملزايا املالية وبالتالي فإنه ال جيوز اجلمع
بني املكافأتني وإذا كانت طبيعة األعمال اليت حتتاج اجلهة إجنازها بالتعاون مع عضو
هيئة التدريس تتطلب فرتة طويلة فيمكن أن يتم ذلك عن طريق التفرغ الكامل وفق ًا
لقواعد التكليف أو اإلعارة.
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االستفسار :ما مدى استحقاق من يشغل وظيفة (قاضي استئناف) املشمول بنظام القضاء واملعادلة
للمرتبة املمتازة للمكافأة املنصوص عليها باملادة ( )53من الئحة احلقوق واملزايا املالية؟

الــرأي :إن ما تقضي به هذ املادة من صرف مكافاة نهاية خدمة تعادل راتب ستة أشهر ملن
حيال على التقاعد لبلوغه السن النظامية يندرج ضمن ااحقوق املقررة للموظفني وقد
اكتسبها أعضاء السلك القضائي مبوجب نص املادة ( )45من نظام القضاء ولذلك فإن
من يشغل وظيفة (قاضي استئناف) يستحق هذ املكافأة.

االستفسار :ضمت وظائف (مدير أمني مأمور) يف بيت املال إىل املسميات املشمولة بنظام وظائف
مباشرة األموال العامة .فما مدى صرف مكافأة مباشرة األموال العامة لشاغلي الوظائف
املشار إليها عن الفرتة الواقعة قبل املوافقة على الضم يف 1419/2/6هـ؟

الــرأي :عدم إمكانية احتساب مكافأة مباشرة األموال العامة بأثر رجعي للوظائف املشار
إليها نظراً لكون القرار الصادر باملوافقة على ضمها إىل نظام مباشرة األموال العامة هو
قرار منشيء وليس قرار كاشف حتى ميكن القول بتطبيقه بأثر رجعي إضافة إىل أن
تطبيقه بأثر فوري يتفق مع القاعدة املتبعة يف صرف عموم البدالت.

االستفسار :ما مدى استحقاق املوظف املكلف بوظيفة مدير عام مكتب الوزير للمكافأة التي تعادل
الفرق بني راتبه وراتب املرتبة الربعة عشر؟

الــرأي :إن املوظفني الذين يكلفون بإدارة مكاتب الوزراء األعضاء يف جملس الوزراء وتقل
مراتبهم عن املرتبة الرابعة عشر يستحقون املكافأة اليت تعادل الفرق بني رواتبهم وراتب
املرتبة الرابعة عشر وذلك استناداً لقرار جملس الوزراء ر قم  195لعام 1402هـ وقرار
جملس الوزراء رقم  253لعام 1403هـ الذي أكد صراحة على اقتصار تطبيق القرار على
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مدراء مكاتب الوزراء األعضاء يف جملس الوزراء أما ما عداهم فإنهم خيضعون عند
التكليف لالئحة التكليف.

االستفسار :ما مدى إمكانية مجع األطباء البيطريني بني مكافأة العمل أثناء العطل الرمسية واألعياد
واملكافأة التي تصرف هلم مبوجب املادة ( )50من الئحة احلقوق واملزايا املالية التي تنص
على ما يلي- :
أ .يصرف لألطباء البيطريني الذين يشرفون على الذبح واللحوم خارج وقت الدوام
الرمسي مكافأة تعادل نصف الراتب الشهري.
ب .مينح األطباء البيطريني مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين؟

الــرأي :إذا كلف الطبيب البيطري بالعمل أثناء العطل الرمسية واألعياد الذين لإلشراف على
الذبح واللحوم فإنه يستفيد من املكافأة اخلاصة بالعمل يف العطل الرمسية واألعياد،
باإلضافة إىل املكافأة املنصوص عليها يف هذ املادة إذ أن هناك فرق نظامي بني العمل
خارج وقت الدوام الرمسي ومكافأته وبني العمل يف العطل الرمسية واألعياد
ومكافأتهما ومقدار هذ املكافأة.
االستفسار :موظف مددت خدمته ملدة سنتني بعد بلوغه السن النظامية ومل يرغب يف إكمال مدة
التمديد فهل يستحق مكافأة نهاية اخلدمة املنصوص عليها باملادة ( )53من الئحة احلقوق واملزايا

املالية؟

الــرأي :ما دام أن التمديد كان للمصلحة العامة اليت يقتضيها االستمرار يف الوظيفة بعد بلوغ
السن النظامية وهو وضع استثنائي – فإنه تبعاً لذلك ال يضار حبرمانه من املكافأة
املنصوص عليها بهذ املادة مبجرد متديد خدماته إذ أن استحقاقه للمكافأة حصل
ببلوغه السن النظامية حتى وإن أجل صرفها إىل ما بعد انتهاء مدة التمديد أو بعضها.
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االستفسار :هل جيوز للموظف املوفد للتدريب أن جيمع بني مكافأة التدريب املنصوص عليها باملادة
( )23/34من الئحة التدريب وبدل النقل اإلضايف وبدل االنتداب الواردين باملادتني ()25/34

و( )36/34من الالئحة ذاتها وكذلك بدل النقل اإلضايف الوارد باملادة ( )6من الئحة احلقوق واملزايا

املالية؟

الــرأي :إذا تطلب برنامج التدريب انتداب املوظف املتدرب فإنه ال يوجد مانعاً نظامياً من
اجلمع بني املميزات املشار إليها ألن كل ميزة من هذ املميزات مقررة مبوجب نصوص
واضحة ولكل منها غرضه الذي هدفت إليه اللوائح.

االستفسار :ما مدى استحقاق املوظف الذي يشغل وظيفة خاضعة لنظام مباشرة األموال العامة
وميارس عمل وظيفة أخرى خاضعة لنفس النظام ملكافأة مباشرة األموال العامة ؟

الــرأي :مبا أن املوظف يشغل وظيفة خمصص هلا مكافأة مباشرة األموال العامة ومكلف
على وظيفة مقرر هلا املكافأة أيضاً فإنه يستحق تلك املكافأة.

االستفسار :ما مدى إمكانية صرف املكافأة املقررة لسائقي سيارات اخلاضعني لنظام الوزراء ونواب
الوزراء وموظفي املرتبة املمتازة الواردة يف قرار جملس اخلدمة املدنية ( )622لعام
1402هـ على سائقي الرتب العسكرية املعادلة للمرتبة املمتازة؟

الــرأي :عدم مشول سائقي سيارات العسكريني ممن تعادل رتبهم العسكرية املرتبة املمتازة
للمكافأة املقررة مبوجب قرار جملس اخلدمة املدنية املشار إليه ألن هذا القرار حدد
الفئات اليت مينح سائقي سياراتهم املكافأة املذكورة وليس من ضمنهم العسكريني .
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االستفسار :إذا التحق املوظف بالتدريب أثناء إجازته االستثنائية فهل يقبل هذا التدريب لألغراض
الوظيفية ويستحق عنه املزايا املالية املقررة؟

الرأي :اإلجازة االستثنائية يف األساس بدون راتب ومستبعدة من اخلدمة سواء لغرض الرتقية
أو التقاعد وبالتالي يتعذر قبول التدريب املكتسب أثناء هذ اإلجازة وكذلك
عدم استحقاق املزايا املالية املقررة نظري التدريب.

ً
االستفسار :إذا منح املوظف إجازة تعويضا عن تكليفه بالعمل خالل عطل األعياد وختللت هذه اإلجازة
العطلة األسبوعية فهل حتسب هذه العطلة ضمن االجازة؟

الرأي :ال حتتسب العطل االسبوعية إذا ختللت أيام االجازة املمنوحة بدالً عن املقابل املالي ألن
أيام هذ اإلجازة ينبغي أن تكون أيام عمل وبالتالي إذا ختلل هذ االجازة
تستبعد منها.
االستفسار :ما مدى تطبيق املادة ( )7من الئحة الوظائف الصحية فيما يتعلق بأيام املناوبات املطلوبة
من االطباء االستشاريني وهل تدخل العطلة األسبوعية من ضمنها؟

الرأي :االطباء االستشاريني ملزمني بالبقاء رهن الطلب مدة عشرة أيام يف الشهر سواء وافق
ذلك أيام العمل الرمسية أو العطل األسبوعية دون أن يصرف هلم مقابل مادي
اضايف عن هذ املدة حيث ال يتم صرف املقابل عن الساعات االضافية أو اعطاء
فرتة راحة عن املناوبة إال عن املدة الزائدة عن ااحدود املقررة وفقاً للفقرة(ج) من
املادة(السابعة) من الئحة الوظائف الصحية.
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االستفسار :كيفية معاملة حمرم املوظفة عند مرافقتها أثناء ايفادها للدراسة بالداخل أو ابتعاثها أو
انتدابها داخل اململكة أو خارجها؟

الرأي :يصرف حملرم املوظفة يف هذ ااحاالت تذكرة اركاب بالدرجة املستحقة للموظفة
فقط.
االستفسار :ما مدى امكانية االستمرار يف صرف املكافأة املنصوص عليها يف املادة ( )2من الئحة
احلقوق واملزايا املالية مع الراتب املقرر ملستخدم كان يشغل املرتبة ( )33ثم استقال منها
وعاد للخدمة على املرتبة ( )31؟

الرأي  :املستخدم املعاد للخدمة على مرتبة أقل من اليت كان يشغلها يعامل وفقاً للمادة
(/18ج) من نظام اخلدمة املدنية حبيث مينح راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب
كان يتقاضا  ،فإذا كان راتبه يزيد عن راتب آخر درجة يف مرتبة الوظيفة
مينح هذ الدرجة وهذ الفقرة تطبق على املستخدم لشموله بنظام اخلدمة
املدنية ولوائحه التنفيذية فيما مل تنظمه الئحة املستخدمني.
أما املكافأة املنصوص عليها يف املادة ( )2من الئحة ااحقوق واملزايا املالية فإنها
تصرف للمستخدم الذي يعني يف وظيفة خاضعة لنظام اخلدمة املدنية وكان
الراتب الذي يتقاضا على وظيفته السابقة يتجاوز اخر درجة يف مرتبة الوظيفة
املعني عليها وبالتالي ال تصرف هذ املكافأة عند اعادة املستخدم إىل وظيفة
ذات مرتبة أقل من الوظيفة اليت كان يشغلها ،ويتعني ايقاف صرفها واستعادة
ما كان قد صرف منها.
االستفسار :ما مدى امكانية صرف مكافأة العمل االضايف ملنسوبي اجلهات احلكومية يف العاصمة
املقدسة عن الساعات الزائدة عن الدوام الرمسي خالل املشاركة يف أعمال احلج ؟

الرأي :قرار جملس الوزراء رقم ( )179وتاريخ 1429/6/26هـ حدد مكافأة املشاركني يف
أعمال ااحج من املنطقة الغربية توازي نصف راتب شهر وإذا اقتضت ااحاجة
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تكليف هؤالء بأعمال خارج وقت الدوام الرمسي تصرف هلم مكافأة العمل
االضايف طبقاً للقواعد النظامية املقررة لذلك.
االستفسار :مىت يبدأ منح املكافأة السنوية مبقدار العالوة للمرتبة العاشرة فما فوق ملن أكمل مدة
أربع سنوات هل يكون من تاريخ تبليغ قرار جملس اخلدمة املدنية رقم ( )1811/1وتاريخ
1435/2/28هـ أم مع بداية حمرم عام 1436هـ؟

الرأي :يعترب هذا القرار امتداد لقرار اجمللس السابق رقم ( )1399/1وتاريخ 1430/3/3هـ
وفقاً للضوابط الواردة فيه ،مما يعين أن بداية صرف املكافأة يكون مع بداية
حمرم عام 1436هـ.
االستفسار :مدى مشول قرار جملس اخلدمة املدنية رقم ( )1811/1وتاريخ 1435/2/28هـ جلميع سالمل
الرواتب الوظيفية املعادلة لسلم رواتب املوظفني العام؟

الرأي :وفقاً لنص الفقرة (أوالً) من قراري جملس اخلدمة املدنية رقم ( )1399/1وتاريخ
1430/3/3هـ ورقم ( )1811/1وتاريخ 1435/2/28هـ فإن هذ املكافأة تقتصر
على املعينني على سلم رواتب املوظفني العام.

االستفسار :مدى استحقاق صرف املكافاة ملن أكمل مثان سنوات يف املرتبة التاسعة فما دون أو اربع
سنوات يف املرتبة العاشرة فما فوق قبل بداية عام 1435هـ حبي ،متنح يف بداية حمرم
عام 1435هـ باعتبار أن قرار جملس اخلدمة املدنية رقم ( )1811/1وتاريخ 1435/2/28هـ
نص على استمرار العمل بقرار جملس اخلدمة املدنية رقم ( )1399/1وتاريخ 1430/3/3هـ؟

الرأي :ان من أكمل مثان سنوات يف املرتبة التاسعة فما دون قبل بداية عام 1435هـ فتصرف
له املكافأة مع بداية حمرم عام 1435هـ ،أما من أكمل أربع سنوات يف املرتبة
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العاشرة فما فوق قبل بداية عام 1435هـ فإن استحقاقه للمكافأة يكون مع
بداية حمرم لعام 1436هـ.
االستفسار :هل مينح املوظف املكافأة املنصوص عليها بقرار جملس اخلدمة املدنية رقم ()1811/1
وتاريخ 1435/2/28هـ من تاريخ تبليغ القرار يف 1435/5/10هـ مع أنه مت منحه هذه
املكافأة بداية حمرم عام 1435هـ؟

الرأي :تصرف املكافأة مع بداية حمرم لكل عام هجري ،وليس من تاريخ التبليغ ،وفق ما
نص عليه البند (أوالً) من هذا القرار .
االستفسار :هل صرف املكافأة املنصوص عليها بقرار جملس اخلدمة املدنية رقم ( )1811/1وتاريخ
1435/2/28هـ تراكمي حبي ،تضاف كل سنة على املكافأة السابقة مبقدار العالوة نفسها؟

الرأي :العالوة تراكمية تضاف كل سنة على السابقة بالزيادة نفسها على أال تتجاوز أربع
عالوات لشاغلي املرتبة العاشرة فما فوق.
االستفسار :سبق منح احد املوظفني باملرتبة اخلامسة عشرة عالوة التجمد ملدة عامني فهل يعني ذلك
أنه تبقى له عالوتني ام يتم منحه أربع عالوات جديدة؟

الرأي :قرار جملس اخلدمة املدنية ( )1811/1وتاريخ 1435/02/28هـ حدد صرف املكافأة
مبقدار العالوة حبد أقصى أربع عالوات  ،وبالتالي ال متنح العالوة أكثر من
ذلك سواء ملن استوفى جزء من املدة قبل القرار أو بعد .
ً
االستفسار :من متت ترقيته بتاريخ 1435/8/23هـ واصبح حاليا على أخر مربوط وانطبقت عليه
بقية الشروط فهل مينح العالوة بتاريخ 1435/8/23هـ أو عند بداية السنة اجلديدة
بتاريخ 1436/1/1هـ؟
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الري :ان من متت ترقيته بتاريخ 1435/8/23هـ فهو غري مشمول من االساس برتتيبات معاجلة
التجمد الوظيفي ،إال إذا أمضى بعد ذلك املدة املطلوبة للتجمد الوظيفي يف
املرتبة اليت يشغلها وحتققت باقي الشروط املقررة لصرف املكافأة طبقاً ملا ورد
بالفقرة ( أوالً) من قرار جملس اخلدمة املدنية رقم ( )1811/1وتاريخ
1435/2/28هـ.
االستفسار :من مت منحه املكافأة مبقدار العالوة وفقا لقرار جملس اخلدمة املدنية رقم ( )1399/1وتاريخ
1430/3/3هـ ملدة ثالث سنوات يف االعوام 11432هـ و1433هـ و1434هـ ثم مت ايقاف
ً
ً
العمل بالقرار جلميع املراتب وفقا للفقرة خامسا من هذا القرار فهل تستكمل هلم
العالوة الرابعة حسب آخر عالوة منحت هلم أم يبدأ احتساب العالوة كفرتة جديدة
ً
اعتبارا من بداية حمرم عام 1436هـ؟

الري :ان من مت منحه املكافأة مبقدار العالوة وفقاً لقرار جملس اخلدمة املدنية رقم
( )1399/1وتاريخ 1430/3/3هـ لألعوام 1432هـ ،و1433هـ ،و1434هـ ،ثم مت
إيقاف العمل بالقرار النتهاء فرتة الثالث سنوات احملددة لسريانه استناداً
للفقرة(خامساً) من هذا القرار ،فتستكمل له العالوة الرابعة مبنحه العالوة يف
بداية حمرم لعام 1435هـ فقط ،باعتبار أن قرار جملس اخلدمة املدنية رقم
( )1811/1وتاريخ 1435/5/28هـ امتداداً للقرار السابق.
االستفسار :مدى استحقاق املكافأة مبقدار أربع عالوات دفعة واحدة ملن أكمل أربع سنوات يف الدرجة
األخرية من املرتبة العاشرة فما فوق عام 1435هـ؟

الري :من أمضى أربع سنوات من شاغلي املرتبة العاشرة فما فوق يف عام 1435هـ فتصرف له
املكافأة مبقدار العالوة مع بداية حمرم عام 1436هـ ،على مدى أربع سنوات
قادمة ،وال تصرف املكافأة مبقدار العالوة دفعة واحدة.
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االستفسار :ما مدى استحقاق املوظف املبتع ،أو املوفد للدراسة أو مكفوف اليد إذا أمضى يف مرتبته
مثان سنوات فأكثر ملكافأة التجمد الوظيفي؟

الرأي :استناداً إىل عموم نص البند (أوالً) من قرار جملس اخلدمة املدنية رقم ()1399/1
وتاريخ1430/3/3هـ الذي أسس هذ املكافأة فإن املوظف املبتعث أو املوفد للدراسة
بالداخل أو مكفوف اليد مشمول بهذ املكافأة الشرتاكه مع غري من املوظفني يف
التجمد الوظيفي لعدم وجود نص نظامي حيرمه من االستفادة من هذ املكافأة على
أن تصرف يف حاليت االبتعاث أو كف اليد مبقدار النصف تبعاً لنسبة الراتب الذي
يتقاضا .

االستفسار :سائق كلف باستالم سيارة من إحدى املناطق األخرى وأثناء قيادته للسيارة يف طريق
عودته حصل عليه حادث تصادم مع سيارة أخرى وجنم عن ذلك وفاته وقد انتهى التحقيق
إىل إدانته بنسبة  %75من اخلطأ فهل يستحق ورثته التعويض الوارد باملادة ( )35من الئحة
احلقوق واملزايا املالية باعتبار أن وفاته وقعت أثناء قيامه باملهمة الرمسية دون النظر إىل
نسبة اخلطأ؟

الــرأي :يستحق ورثة السائق للتعويض املقرر يف هذ املادة دون النظر يف ذلك إىل نسبة اخلطأ
ألن الالئحة قد نسبت االستحقاق إىل كون الوفاة أو العجز الكلي ناشئني بسبب العمل.
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االستفسار :موظف قدم للرياض لاللتحاق بدورة تدريبية وبعد انتهاء الفرتة التدريبية عاد إىل مقر
عمله األصلي ويف أثناء الطريق حصل عليه حادث تويف بسببه هل يستحق ورثته
التعويض املنصوص عليه باملادة ( )35من الئحة احلقوق واملزايا املالية؟

الــرأي :يستحق الورثة التعويض الوارد باملادة املشار إليها ما دام ثابتاً أن سفر للرياض وعودته
منه كان نتيجة اللتحاقه بالدورة التدريبية اليت تعترب جزءاً من واجبات العمل ،ألن
األصل يف صرف هذا التعويض هو كون الوفاة أو العجز ناشئني بسبب العمل ،واعترب
من ضمن العمل وسببه ذهاب املوظف أو عودته يف مهمة رمسية.

االستفسار :هل يستفيد املوظف الذي كلف بوظيفة معينة وحدث له حادث بسبب الوظيفة املكلف بها
من التعويض عن اإلصابة الواردة يف املادة ( )35من الئحة احلقوق واملزايا املالية؟

الــرأي :يستفيد املوظف املكلف بعمل وظيفة أخرى من التعويض الوارد يف هذ املادة إذا
أصيب بسبب الوظيفة املكلف بها بشرط أن تتوافر الشروط النظامية بالتكليف.

االستفسار :موظف أصيب بسبب العمل بعجز جزئي حددته اهليئة الطبية العامة بنسبة ()%40
بالعينني و ( )%60بسبب الكسور ومضاعفاتها ما مدى إمكانية تعويضه على هذا األساس
يف حتديد نسبة العجز؟

الــرأي :تعويض املوظف ال يتم على أساس حتديد نسبة العجز اجلزئي يف كل عضو من
أعضائه بل يتم بعد حتديد نسبة العجز اجلزئي يف اجلسم بأكمله من قبل اهليئة الطبية
العامة وطبق ًا ملا ورد باملادة ( )35من الئحة ااحقوق واملزايا املالية.
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االستفسار :ما مدى تطبيق قواعد تعويض املوظفني الذي يفصلون بطريقة غري نظامية على مواطن
تربطه جبهة عمله عالقة تعاقدية إذا مت انهاء عقده بسبب اتهامه يف قضية ثبتت براءته
منها؟

الرأي :عدم مشوله بهذ القواعد لكون تطبيقها يقتصر على املوظفني املشمولني بنظام
اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيذية.
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