
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/34ministry                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة التربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/34ministry1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade34                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 رقم المادة  قبل التعديل  بعد التعديل 
يمنح الموظف العالوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام 
ي 
ي يشغلها ف  ة للدرجة الت  وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشر

ي كل سنة مالية. 
 المرتبة نفسها، ويتم ذلك ابتداء من اول يوم ف 

يمنح الموظف العالوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام 
ي يشغلها إىل الدرجة التالية لها   وذلك بنقله من الدرجة الت 

ي المرتبة نفسها، ويتم هذا النقل من أول شهر محرم 
ة ف  مباشر

 من كل سنة. 

 

( ١٧المادة )   

 

 بأمر من الجهة 
َ
ء من راتب الموظف إال ي

ال يجوز الحجز عىل  شر
ي  الشهر ثلث 

المختصة، وال يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز ف 
ي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة، وإذا كان الموظف  

صاف 
 بسبب مطالبته بديون للحكومة فيرصف له راتبه  

ً
موقوفا

 األساشي . 

 بأمر من الجهة  
َ
ال يجوز الحجز عىل راتب الموظف إال

المختصة، وال يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر  
ي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة، وإذا كان الموظف  

ثلث صاف 
 بسبب مطالبته بديون )للحكومة أو غير الحكومة(  

ً
موقوفا

 فيرصف له راتبه األساشي . 

 

 

( ٢٠المادة )   

 

يرصف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج 
ي تحددها  مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات الت 

  الئحة الحقوق والمزايا المالية. 

ي مهمة رسمية بدل نقدي عن كل  
يرصف للموظف المنتدب ف 

يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق  
ي تحددها الئحة البدالت .    الفئات الت 

 

( ٢٢المادة )   

 

غير تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى  -أ
ي ذلك الحكومات، أو الهيئات، او المنظمات 

جهة عمله، بما ف 
 الدولية، او المؤسسات غير الربحية. 

خدمات من ليس  أن تستعير  الحكوميةيجوز للجهة  -ب 
 مشموال بنظام الخدمة المدنية. 

االستعارة. و  وتحدد الالئحة قواعد اإلعارة  

تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى   -أ
المعنوية العامة، أو الخاصة، أو   األجهزة ذوات الشخصية

. الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية  

ي   -ب 
يجوز للجهة اإلدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظف 

  األجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو أحد 
ي الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية

. موظف   

. وتحدد الالئحة قواعد االستعارة واإلعارة  

 

( ٢٩المادة )   

 

ي الخارج، أو إيفادهم  
يكون ابتعاث الموظفير  للدراسة ف 

ي الداخل؛ وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد  
للدراسة ف 

 الالئحة قواعد  االبتعاث . 

ي الخارج، أو إيفادهم  
يكون ابتعاث الموظفير  للدراسة ف 

ي الداخل؛ وفق مقتضيات مصلحة العمل، و تحدد  
للدراسة ف 

وطه، وإجراءاته.   الئحتا االبتعاث واإليفاد قواعد  ذلك، وشر

 

( ٣٥المادة )   

 

يجوز استثناء  وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق 
 ما تنظمه الالئحة وذلك باالتفاق مع وزير المالية. 

يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء  وظائف معينة  
 من بعض أحكام هذا النظام. 

( ٣٧المادة )   


