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احلم��د هلل رب العاملني والصاة والس��ام عل��ى خامت األنبياء واملرس��لني نبينا 
حممد وعلى آله وصحبه أجمعني.

متش��يًا م��ع التوجيهات الس��ديدة من لدن خادم احلرمني الش��ريفني وس��مو 
ويل عه��ده األم��ني تبذل وزارة الصحة كل جهد ممكن إلرس��اء دعائم اخلدمات 
الصحي��ة، وتوفريها لكل مواط��ن ومقيم على ثرى بادنا الغالية، وذلك من خال 
املرافق الصحية اخملتلفة واملنتش��رة يف كافة أرجاء اململكة، وتوفري القوى 
العاملة الصحية املؤهلة وخصوصًا الوطنية منها، وتوفري كل سبل احملافظة 

عليها.

ه��ذا وق��د حققت اململكة � وهلل احلمد � العديد من املنجزات واملكتس��بات لتحس��ني املس��توى 
املعيش��ي للممارس��ني الصحيني الس��عوديني، حيث صدر يف ه��ذا الصدد العديد م��ن القرارات 
بتحديد س��لم الرواتب والبدالت، وجميع احلقوق واملزاي��ا املالية، حيث ميثل الكادر الصحي اجلديد 
نقل��ة يف س��لم روات��ب املمارس��ني الصحي��ني، ويق��وم يف فكرته األساس��ية على مب��ادئ العدل 
واملس��اواة يف املزاي��ا املالي��ة ب��ني كاف��ة القطاع��ات الصحي��ة، كما يأخذ بع��ني االعتب��ار اجلوانب 
املتعلق��ة باخل��رة والن��درة والتميز مما يزيد م��ن القدرة التنافس��ية للوزارة من أجل اس��تقطاب 

الكفاءات البشرية املؤهلة واحملافظة عليها.  

ويع��رض هذا الدليل معلومات ش��املة ومفصلة ع��ن الرواتب والبدالت  واحلق��وق واملزايا املالية 
للممارسني الصحيني السعوديني بوزارة الصحة. 

وختام��ًا.. آم��ل أن يكون هذا الدلي��ل خري معني للعاملني يف اجملال الصح��ي واخملتصني لاطاع 
على كافة احلقوق واملزايا املالية التي أقرتها الدولة للممارس��ني الصحيني الس��عوديني س��ائًا 

املوىل القدير أن يوفقنا جميعًا إىل ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكرمي ..

واهلل ول�ي ال�ت�وف�ي�ق،،،

وزيــر الصحة

د. عبد اهلل بن عبد العزيز الربيعة

تـصــديـــر
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عنها  يبحث  التي  األساسية  املعلومات  من  املالية  واملزايا  احلقوق  تعتر 
وجود  من  وبالرغم  العملية،  حياته  مراحل  جميع  ويف  التعيني  عند  املوظف 
هذه املعلومات إال أنه لوحظ صعوبة حصول املمارسني الصحيني عليها أو 
عدم وضوح العديد مما ورد فيها من بدالت ومزايا مالية نظرًا لتعدد مراحل 
والفئات  لكل املعلومات  إقرارها وحتديثها وعدم وجود دليل موحد وشامل 

الوظيفية يسهل عملية احلصول عليها.
للممارسني  معينًا  ليكون  الدليل  هذا  يأتي  الوزير  معايل  توجيهات  على  وبناًء 
واملزايا  احلقوق  كافة  على  لاطاع  واخملتصني  السعوديني  الصحيني  
وتفصيل  جمع  خال  من  إعداده  مت  حيث  وسهولة  يسر  بكل  املقرة  املالية 
الوزارة  إدارات  وتدقيقه مع  الشأن عاوة على مراجعته  التي صدرت يف هذا  والقرارات  الوثائق 

ذات العاقة.
ويحتوي الدليل على فصلني على النحو التايل :

الفصل األول: يتضمن التعريفات واألحكام العامة وجمموعات وفئات الوظائف املشمولة بائحة 
الوظائف الصحية والدرجات اإلضافية، ويستعرض احلقوق واملزايا املالية للسعوديني املعينني 
على سلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولني بائحة الوظائف الصحية بوزارة الصحة ويشمل 
البدالت  إىل  إضافة  الشهري  للراتب  املصاحبة  واملكافآت  والبدالت  والعاوات  الرواتب  سلم 

واملكافآت األخرى .
الفصل الثاين:  يستعرض احلقوق واملزايا املالية للسعوديني املشمولني بسلم أجور املمارسني 
الصحيني العاملني على برامج التشغيل بوزارة الصحة ويشمل سلم األجور والبدالت واملكافآت 

والتعويضات واملزايا املالية.
كما يتضمن الدليل االشارة إىل املراجع التي مت االستناد اليها يف اإلعداد. 

لشؤون  العامة  اإلدارة  وخصوصًا  العمل  هذا  وإخراج  إعداد  يف  ساهموا  الذين  كل  ونشكر 
املوظفني واإلدارة العامة لرامج التشغيل الذاتي.. آملني أن يحقق  هذا الدليل الفائدة املرجوة 

منه..
واهلل ويل التوفيق،،،

مستشار وزير الصحة لشؤون املناطق
 د. علي بن قاسم القحطاين

مـقـدمــة:
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صدرت )الئحة الوظائف الصحية( بقرار جماس اخلدمة املدنية رقم )241/1( وتاريخ 1412/3/28ه�، 

الواجبات  وتضمنت  املساعدة،  والفنية  والفنية،  الطبية  الفئات  جميع  على  اشتملت  التي 

واملسؤوليات، ومتطلبات التأهيل لشغل وظائفها، واملزايا املالية للمشمولني بها. وقد متت 

املستشفيات  يف  التشغيل  برامج  ضمن  الصحيني  املمارسني  أجور  سلم  على  املوافقة 

احلكومية العامة والتخصصية واملرجعية بقرار جملس الوزراء رقم )178( وتاريخ 1430/6/1ه�.  

 )18( باعتماد  وتاريخ 1432/6/25ه�،  الشريفني رقم )4097/م ب(  أمر خادم احلرمني  كما صدر 

سلمًا وجدواًل لرواتب املوظفني املدنيني العاملني يف الدولة، الذي جاء تعديلها بناء على األمرين 

امللكيني الكرميني رقم )أ/23( وتاريخ 1432/3/20ه� القاضي بتثبيت بدل غاء املعيشة ومقداره 

)15%( ضمن الراتب األساسي، ورقم )أ/62( وتاريخ 1432/4/13ه� القاضي باعتماد احلد األدنى 

لرواتب كافة فئات العاملني يف الدولة من السعوديني ب�ثاثة آالف ريال شهريا.

ثم صدر األمر السامي الرقي رقم )4632/م ب( يف 1432/7/17ه�، باملوافقة الكرمية على ما 

انتهى إليه جملس اخلدمة املدنية، يف قراره رقم )1616/2( وتاريخ 1432/6/21ه�، بإضافة )بدل 

التي تصرف لألطباء والصيادلة بنسبة مئوية  البدالت  الراتب األساسي عند احتساب  إىل  التفرغ( 

من الدرجة األوىل من املستوى الذي يشغله الطبيب أو الصيديل املشمولني بسلم الرواتب، وذلك 

بالبدالت املقررة يف الئحة الوظائف الصحية، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل 

ديوان رئاسة جملس الوزراء يف 1432/8/5ه�.

كما صدر قرار جملس اخلدمة املدنية رقم"1701/1” وتاريخ 1433/6/3ه�، املبلغ برقية معايل 

وتاريخ   ”36838“ رقم  الشريفني  احلرمني  خلادم  اخلاص  والسكرتري  امللكي  الديوان  رئيس 

1433/8/6ه� بإضافة بدل فرق ساعات العمل إىل الراتب األساسي عند احتساب البدالت التي 

تصرف لألخصائيني والفنيني واملساعدين الصحيني بنسبة مئوية من الدرجة األوىل من املستوى 

الوظائف  الئحة  يف  املقررة  للبدالت  وذلك  الصحي  واملساعد  والفني  األخصائي  يشغله  الذي 

الصحية الصادرة بقرار جملس اخلدمة املدنية رقم )241/1( وتاريخ 1412/3/28ه�. 

نبذة تاريخية
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تعريفات
الحـد األدنى من الراتب: هو املبلـغ املخصص كبداية لراتب فئة من الفئات الواردة بسـلم رواتب الوظائف الصحية املرفق   �

بالالئحة.)1( 
العالوة السنوية: هي الزيادة التي تطرأ سنويا عىل راتب املشمول بالئحة الوظائف الصحية يف ضوء الخدمة.)1(   �

البـدالت: هـي املبالغ - عدا الراتب - التي ترصف للعاملني يف املرافق الصحية إما بنسـبة مئوية، او مبلغ  محدد.)1( وترصف   �
البدالت كل شـهر باإلضافة إىل راتب املوظف وتخفض بنسـبة انخفاض الراتب ويوقف رصفها إذا أوقف الراتب، وال ترصف 

البدالت عند التعويض عن اإلجازة أو يف حالة االبتعاث. )2(
التاريخ: تحتسب التواريخ وفق تقويم أم القرى.)3(  �

الشهر: يعترب الشهر يف تنفيذ أحكام أنظمة الخدمة املدنية ثالثني يوماً إال إذا نص عىل خالف ذلك.)2(   �
السنة: يقصد بالسنة إذا وردت يف نطاق التعليم أو التدريب، سنة دراسية )تسعة اشهر( عىل األقل ويف نطاق الخربة العملية   �

عاماً كامالً )اثنى عرش شهراً(.)1(
ساعات الدوام:    �

تكون ساعات العمل الشهرية للمشمولني بالئحة الوظائف الصحية مائه وست وسبعني )176( ساعة باإلضافة إىل ما  	·
ييل:)1( 

يلتزم املشـمولني بهذه الالئحة بسـاعات مناوبة يف مقر العمل ملدة ال تتجاوز )ثمان( سـاعات يف األسـبوع حسبما   .1
تحدده الوزارة.)1( 

يكون التزام األطباء االستشـاريني وكذلك رؤسـاء األقسـام الطبية باملناوبة ببقائهم رهن الطلب ملدة )10( أيام يف   .2
الشهر كحد أعىل.)1( 

إذا بلغت مدة العمل يف اليوم الواحد أربع وعرشين )24( سـاعة بشـكل متصل يعطى املناوب راحة عن العمل يف اليوم  	·
التايل، ويجوز عند الرضورة تأجيلها إىل وقت آخر باإلتفاق مع املناوب.)1( 

إذا زادت مـدة املناوبـة الواردة يف الفقرتني )1( و)2( من املادة )7 - أ( بالئحة الوظائف الصحية، عن الحدود املقررة،  	·
فتتـم املعاملة عىل أسـاس إعطـاء املناوبني فرتة راحة تعادل  مـدة املناوبة  أو منحهم مكافأة عن السـاعات اإلضافية  
حسب القواعد التي يعامل بها موظفو الدولة، املشمولني بنظام الخدمة املدنية ولوائحه التنفيذية، والقواعد والقرارات 

ذات العالقة.)1( 
الوظائف الصحية: هي الوظائف التي يؤدي شاغلوها خدمات صحية أو طبية يف جميع املرافق الصحية.)1(   �

الوزارة: يقصد بها وزارة الصحة والجهات الحكومية األخرى التي تقدم خدمات صحية.)1(   �
املرافـق الصحيـة: املستشـفيات الحكومية، واملسـتوصفات، واملراكـز والوحدات الصحيـة، واملكاتـب، واملحاجر الصحية   �
)الكورنتينات(، واملستودعات الطبية، والعيادات، واملختربات، وبنوك الدم، ومراكز البحث الصحي، وأقسام الطب الرشعي.)1( 

الجهة اإلدارية: هي الجهة التي تنظم ميزانيتها بفصل مستقل من فصول امليزانية العامة للدولة.)1(   �
اإلدارة واإلرشاف: يقصد بها أعمال اإلدارة واألرشاف عىل املرافق الصحية وإدارتها وأقسامها الطبية يف مجاالت تخصصاتها   �

الصحية يف الوزارة واملرافق الصحية.)1( 
املجموعة: هي اإلطار العريض من التقسيم الوظيفي الذي ينتمي إليه عدد من الفئات املتماثلة يف طبيعة العمل مثل مجموعة   �

األطباء.)1( 
الفئة: هي تقسـيم فرعي للمجموعة، وتتماثل وظائف كل فئة يف طبيعة العمل ومسـتوى الصعوبة ونوع ومقدار املسئولية،   �
وبالتايل تتطلب تأهيال علميا وعمليا متماثال وما يصاحب ذلك من املعرفة والقدرة واملهارة نوعا ومسـتوى.)1( أو هي تقسـيم 
فرعـي للمجموعـة التي تتماثل وظائف كل فئة من فئاتها من حيث طبيعة العمل ومسـتوى صعوبة الواجبات ونوع ومِقدار 
املسئولية وبالتايل تتطلب تأهيال علميا وعمليا متماثال وما يماثله ذلك من املعرفة والقدرة واملهارة نوعا ومستوى مما يوجب 
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ـُحدد املسـميات التنظيمية لفئات مجموعات الوظائف الصحية  منح شـاغليها مرتبا متماثال )مثل فئة طبيب مقيم(.)1( وتـ
باالتفـاق بـني وزارة الخدمة املدنية والجهـات الصحية ذات العالقة وفق املـادة الثانية من الئحة الوظائف الصحية وسـلم 

الرواتب امللحق بها.)1( 
املسـتوى: هو مؤرش ملوقع راتب الفئة عند حد معني من صعوبة الواجبات ومقدار املسـئولية. وكل مستوى يمثل مرحلة من   �
مراحـل املـدى الوظيفي لكل فئة داخل املجموعات ذات الفئات املتعددة )كاألطباء( أو لكل مجموعة من املجموعات ذات الفئة 
الواحدة كالفنيني.)1( أو هو مؤرش ملوقع راتب الفئة عند حد معني من صعوبة الواجبات ومقدار املسئولية، وكل مستوى يمثل 
مرحلة من مراحل املدى الوظيفي لكل فئة داخل املجموعة ذات الفئات املتعددة كاألطباء، او املجموعة ذات الفئة الواحدة مهما 
تعددت املسـميات الوظيفية لها كالفنيني، واملستوى يقابل املرتبة يف سلم رواتب املوظفني، وذلك لكون سلم رواتب الوظائف 

الصحية عبارة عن مجموعة من الساللم املدمجة.)1( 
الدرجة: هي التقسيم األفقي للمستوى ويقصد بها العالوة الدورية داخل كل مستوى.)1(   �

املؤهـالت: تعني املسـتوى العلمي والتدريبـي والخربات العملية واملعارف والصفات الشـخصية والقـدرات واملهارات التي   �
تتطلبها الوظيفة.)1( 

الخربة املعتربة: هي الخربة املكتسبة يف املرفق الصحي الحكومي أو األهيل املعرتف به من الوزارة.)1(   �
الرتقية: وهي تدرج املصنف عىل أي من الفئات الواردة بسـلم الوظائف الصحية من مسـتوى إىل املسـتوى التايل له ضمن   �

املجموعة والفئة املثبت عليها راتبه.)1( 
مجموعـة األطبـاء: هي املجموعة التي تتعلـق أعمال فئاتها بالطب البرشي أوطب األسـنان. ويعتـرب الحصول عىل درجة   �
البكالوريـوس يف الطب والجراحة أو طب األسـنان بعد اجتياز فرتة التدريب الالزم للتخـرج بنجاح حد أدنى للتعيني عليها، 

وتنقسم هذه املجموعة إىل الفئات التالية: )طبيب مقيم، طبيب نائب، طبيب استشاري(.)1( 
مجموعة الصيادلة: وهي املجموعة التي تتعلق أعمال فئاتها بالصيدلة من حيث تركيب األدوية وحفظها ورصفها، وتوجيه   �
املـرىض إىل طـرق اسـتعماالتها، ويعترب الحصول عىل درجة جامعية يف مجال التخصص حدا أدنى لشـغلها، وتنقسـم هذه 

املجموعة إىل الفئات التالية: )صيديل، صيديل أول، صيديل استشاري(.)1( 
مجموعة األخصائيني )غري األطباء(: وتشـمل األخصائيني والتقنيني من ذوي التخصصات الصحية التي يعترب الحصول   �
عـىل درجة جامعية يف مجال التخصص حدا أدنى لشـغل الوظائف املحددة لها، وتنقسـم هذه املجموعـة إىل الفئات التالية: 

)أخصائي، أخصائي أول، أخصائي استشاري(.)1( 
مجموعة الفنيني: وتشمل الفنيني من ذوي التخصصات الالزمة ملختلف الخدمات الصحية التي يتطلب القيام بها برنامجا   �
إعداديـا متخصصـا يف طبيعة العمل مدته ال تقل عن سـنتني بعد إتمام مرحلـة الثانوية العامة، واملسـمى التصنيفي للفئة 

الوحيدة لهذه املجموعة هو )فني(.)1( 
مجموعة املسـاعدين الصحيني: وتشـمل املسـاعدين الصحيني الذين يقدمون خدمات صحية مساعدة يتطلب القيام بها   �
برنامجا إعداديا متخصصا يف طبيعة العمل مدته ال تقل عن سنة بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة، واملسمى التصنيفي للفئة 

الوحيدة لهذه املجموعة هو )مساعد صحي(.)1( 

الفصل األول: الحقوق واملزايا املالية للسعوديني املعينني عىل سلم رواتب 
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أحكام عامة:

تحـل املواد الواردة يف الئحـة الحقوق واملزايا املالية، املقرة باألمر امللكي الكريم رقم )أ/28( وتاريخ 1432/3/20هـ محل   �
جميع القواعد املقررة يف هذا الشأن. )2(

ترسي أحكام الئحة الوظائف الصحية، عىل شاغيل الوظائف الصحية بصفة أصلية من السعوديني املدنيني يف جميع األجهزة   �
الحكومية - باستثناء أعضاء هيئة التدريس يف الجامعات - وتشمل شاغيل الوظائف املحددة فئاتها يف الجدول املرفق بالئحة 

الوظائف الصحية.)1(
تلغي الئحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية رقم )241/1( وتاريخ 1412/3/28هـ، مع التعديالت   �

واإلضافات الصادرة عليها، جميع ما يتعارض مع أحكامها.)1( 
ترسي أحكام نظام الخدمة املدنية ولوائحه التنفيذية والقرارات ذات العالقة يف كل ما لم يرد يف شأنه نص يف الئحة الوظائف   �
الصحيـة الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية رقم 241/1 وتاريخ 1412/3/28هـ، مع التعديالت واإلضافات الصادرة 

عليها.)1(
يتم مراعاة ما نص عليه قرار مجلس الخدمة املدنية رقم )320( وتاريخ 1400/8/26هـ املتضمن تحديد مسـؤولية مدير   �
شـؤون املوظفني يف كل جهة إدارية مسـؤولية مبـارشة عن أي إجراء يتم مخالفًة ملا تنص عليـه األنظمة واللوائح والقرارات 

املكملة لها، املكيفة لشؤون الخدمة املدنية.)4( 
ال يحـق ألي من املمارسـني الصحيـني العمل يف أي قطاع حكومي خـارج مرافق الوزارة أو القطاع الخـاص إال بعد موافقة   �

مسبقة من صاحب الصالحية.)5( 
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جمموعات وفئات الوظائف املشمولة بالئحة الوظائف الصحية

مجموعة األطباء:  وتشمل األطباء يف جميع مجاالت الطب البرشي بمختلف مستوياته.)1(   �
مجموعة الصيادلة. )1(    �

مجموعة األخصائيني من غري األطباء: وتشمل: )1(    �

أخصائي أشعة            أخصائي برصيات            �  أخصائي تصوير طبقي�   �

أخصائي تمريض         أخصائي وبائيات             �  أخصائي عالج نووي�   �

أخصائي تخدير           أخصائي أطراف صناعية    �  أخصائي أجهزة الليزر�   �

أخصائي مخترب           أخصائي عالج طبيعي         �  أخصائي نفساني�   �

أخصائي رعاية أسنان    أخصائي معالجة نطق �  أخصائي تأهيل حريف�   �

أخصائي سمع     أخصائي فيزياء طبية    �   �

أخصائي تغذية: يجب أن يكون عملها يف مستشفى حكومي ويف مراكز التأهيل الشامل للمعوقني، ودور املسنني، ودور   �
ناقهي األمراض النفسية، ومؤسسات رعاية األطفال املشلولني، ودور الحضانة االجتماعية.

أخصائي اجتماعي: يجب أن يكون عملها يف مستشفى حكومي.  �

أخصائي معلوماتية صحية : )باملستشفيات، أو املراكز الصحية، أو املحاجر الصحية، أو العيادات واملختربات(  �

أخصائي صحة عامة: )باملستشفيات، أو املراكز الصحية، أو املحاجر الصحية(  �

أخصائي أجهزة طبية )يف جميع املرافق الصحية(  �

أخصائي إسعاف وطب طوارئ يف املستشفيات واملراكز الصحية.  �

مجموعة الفنيني، وتشمل: )1(  �

فني أشعة فني عالج طبيعي�  فني مخترب�   �

فني تخدير فني أطراف صناعية�  مساعد صيديل�   �

فني عمليات فني تركيب أسنان�  فني برصيات�   �

مساعد طبيب أسنان فني تمريض )املمرض(�  قابلة�   �

الفصل األول: الحقوق واملزايا املالية للسعوديني املعينني عىل سلم رواتب 
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فني عالج حريف فني إسعاف وطب طوارئ�   �

فني أجهزة طبية باملرافق الصحية املشمولة بالئحة الوظائف الصحية.  �

فني عالج تنفيس )باملستشفيات، العيادات واملختربات، مراكز اإلسعاف(  �

سكرتري طبي )باملستشفيات،  ومراكز البحث الصحي(  �

فني تغذية )باملستشفيات، ويف مراكز التأهيل الشامل للمعوقني، ودور رعاية املسنني، ودور ناقهي األمراض النفسية،   �
ومؤسسات رعاية األطفال املشلولني، ودور الحضانة االجتماعية(

فني معلومات صحية )باملستشفيات، املراكز الصحية، املحاجر الصحية، العيادات واملختربات(  �

مراقب وبائيات  )باملستشفيات، املراكز الصحية، املحاجر الصحية(  �

مجموعة املساعدين الصحيني وتشمل: )1(  �

مساعدة قابلة مسعف�  مساعد ممرض )أ(�   �

  

املدراء ومساعديهم والوظائف اإلرشافية: وتشمل: )1(  �

مدير مستشفى: باملستشفيات  مدير مستوصف : باملستوصفات�  مدير مركز صحي: باملراكز �   �
الصحية والرعاية األولية.

مساعدو مديري إدارات املرافق الصحية، وهي:  �

مساعد مدير مستشفى: باملستشفيات.  o

مساعد مدير مستوصف: باملستوصفات.  o

مساعد مدير مركز صحي: باملراكز الصحية والرعاية األولية.  o

الوظائف اإلرشافية عىل مراكز و وحدات وفروع الهالل األحمر بمسمى:  �

مدير مركز: بمراكز ووحدات وفروع الهالل االحمر.  o

مدير وحدة:   بمراكز ووحدات وفروع الهالل االحمر.  o

مدير فرع: بمراكز ووحدات وفروع الهالل االحمر.  o

مدير: بمراكز ووحدات وفروع الهالل االحمر.  o
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مسميات الوظائف التي رأت اللجنة الفنية شمولها بالئحة الوظائف الصحية:)77(  �

املسمى الوظيفيماملسمى الوظيفيم

1
أخصائي عالج تنفيس

)تشمل اخصائي تشخيص وظائف الرئة(
اخصائي تعقيم16

2
اخصائي تقنية قلب

)وتشمل تخصص قسطرة القلب ومضخة القلب(
اخصائي جينات وبصمة وراثية17

18فني نفساني3
اخصائي عمليات

)وتشمل تخصص ممارس غرفة العمليات(

4
فني تثقيف صحي

)حسب الحاجة التنظيمية ويراعى ذلك عند االيفاد 
واالبتعاث(

19
اخصائي جودة صحية

)حسب الحاجة التنظيمية ويراعى ذلك عند االيفاد 
واالبتعاث(

20اخصائي عالج وظيفي5
فني تقنية كىل

)وتشمل تخصص غسيل الكىل والكلية الصناعية(

فني جبائر21اخصائي جبائر6

7
اخصائي تخطيط املخ واالعصاب

)وتشمل تخصص فسيولوجي االعصاب(
22

فني تنظري باطني
)وتشمل تخصص تنظري الجهاز الهضمي(

فني سمع23اخصائي مناظري باطني8

فني عالج وظيفي24اخصائي تقنية اسنان9

10
اخصائي تقنية كىل

)وتشمل تخصص غسيل الكىل(
25

فني تخطيط املخ واالعصاب
)وتشمل تخصص فسيولوجي االعصاب(

11
اخصائي تثقيف صحي

)حسب الحاجة التنظيمية ويراعى ذلك عند االيفاد 
واالبتعاث(

26
فني تقنية قلب

)وتشمل تخصص قسطرة القلب ومضخة القلب(

فني عالج نووي27اخصائي قبالة12

13
فني صحة عامة

)وتشمل فني طب طوارئ(
فني تعقيم28

مساعد صحي سحب دم29فني رعاية اسنان14

فني اجهزة الليزر30فني معالجة نطق15
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الدرجات االضافية

رأت اللجنـة املشـكلة يف وزارة الخدمة املدنيـة من مندوبني من مجلس الخدمـات الصحية، ووزارة املاليـة، ووزارة الخدمة  	�
املدنيـة، ووزارة التعليم العايل - واملشـار إليها يف الفقرة )3( من البند )ثانياً( من قـرار مجلس الوزراء رقم »178« وتاريخ 
1430/6/1هـ - أن دليل املؤهالت املعتمد بقرار معايل وزير الخدمة املدنية رقم )30( وتاريخ 1430/9/22هـ، قد غطى 
الجانـب املتعلق بما يخص الفقرة )4( من البند )ثانياً( من قرار مجلس الوزراء رقم »178« وتاريخ 1430/6/1هـ، حيث 
تضمـن تمييـز تخصصات كليـات العلوم التطبيقية بدرجة عنـد التعيني عىل فئة أخصائي عن باقـي التخصصات الصحية 
الجامعيـة، وتضمـن أيضاً يف املادة )السادسـة( عىل منح درجات اضافية للحاصلني عىل مؤهـالت زائدة عن الحد األدنى من 
مؤهـل التعيني، كمـا رأت اللجنة أنه عىل وزارة الخدمـة املدنية أن تقوم بحرص املؤهالت الجامعية التي زادت مدة الدراسـة 
الفعلية فيها عن ما كان محدداً لها قبل صدور الئحة الوظائف الصحية، ودراسـة مدى امكانية اعطاء درجة اضافية عن كل 
سنة دراسية زائدة عن السنوات الدراسية للمؤهالت الجامعية قبل تاريخ صدور الئحة الوظائف الصحية آنفة الذكر، وتعتمد 

بقرار من معايل وزير الخدمة املدنية بناًء عىل صالحياته املحددة باملادة )الثالثة( من الئحة الوظائف الصحية. )4(

يعني الحاصلون عىل )دبلوم الكليات الصحية املتوسطة( أو ما يعادلها عىل املستوى الثاني الدرجة الثالثة من فئة )فني(من   �
الئحة الوظائف الصحية لخريجي التخصصات املشمولة بالئحة الوظائف الصحية.)1(  

الرواتب والعالوات
للسعوديني املعينني على سلم رواتب الوظائف الصحية

للمشمولني بالئحة الوظائف الصحية بوزارة الصحة
تمت املوافقة عىل سلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولني بالئحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية  	�

رقم )241/1( وتاريخ 1412/3/28هـ.)6(
يتم إضافة )بدل التفرغ( إىل الراتب األسايس، عند احتساب البدالت التي ترصف لألطباء والصيادلة، بنسبة مئوية من الدرجة  	�

األوىل من املستوى الذي يشغله الطبيب أو الصيديل، وذلك للبدالت املقررة يف الئحة الوظائف الصحية. )9(
يضاف بدل فرق سـاعات العمل إىل الراتب األسـايس عند احتسـاب البدالت التي ترصف لألخصائيني والفنيني واملسـاعدين  	�
الصحيني بنسبة مئوية من الدرجة األوىل من املستوى الذي يشغله األخصائي والفني واملساعد الصحي وذلك للبدالت املقررة 

يف الئحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية رقم 241/1 وتاريخ 1412/3/28هـ.)12( 
صدر سـلم رواتب الئحة الوظائف الصحية املعدل حسب األمر امللكي الكريم رقم )4097/م ب( وتاريخ 1432/6/25هـ،  	�

اعتباراً من 1432/6/25هـ، وبيانه كالتايل:

دليل الحقوق واملزايا املالية 
للممارسني الصحيني السعوديني بوزارة الصحة  
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املســتحقة  املاليــة  واملزايــا  والتعويضــات  واملكافــآت  البــدالت 
للسعوديني املعينني على سلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولني 

بالئحة الوظائف الصحية بوزارة الصحة
تحدد اللوائح أنواع ومقدار ورشوط البدالت أو املكافآت أو التعويضات أو املزايا التي تمنح للموظف.)3( 	�

يسـتمر رصف البدالت واملكافـآت والتعويضات واملزايا التي يتقاضاها املوظفون قبل نفـاذ اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة  	�
املدنية بموجب قرار مجلس الخدمة املدنية رقم )1( وتاريخ 1397/7/27هـ فيما ال يتعارض معها. )2( 

ترصف البدالت كل شهر باإلضافة إىل راتب املوظف، وتخفض بنسبة انخفاض الراتب، ويوقف رصفها إذا أوقف الراتب، وال  	�
ترصف البدالت عند التعويض عن اإلجازة، أو يف حالة االبتعاث. )2(

يجوز باإلضافة إىل بدل النقل، الجمع بني بدلني أو أكثر من البدالت املصاحبة للراتب، ما لم ينص عىل خالف ذلك، عىل أالّ يزيد  	�
مجموع ما يتقاضاه املوظف من بدالت عن تسعني باملائة )90 %( من راتب الحد األدنى من املستوى املثبت عليه.)1(

يقترص الرصف عىل البدالت واملكافآت التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم )178( وتاريخ 1430/6/1هـ وعدم رصف  	�
أي بـدالت أو مكافـآت لم ترد يف  هذا القرار مثل اإلضافـات املقطوعة )Bonus البونس( والرواتب الشـهرية اإلضافية وبدل 

التعليم وغريها، مع مراعاة الرتتيبات الواردة يف الفقرة )2( من البند )ثامناً( من قرار مجلس الوزراء آنف الذكر.)4(
عـىل جميع القطاعـات الصحية الحكومية، االلتزام بعدم منـح أي مميزات مالية إضافية لم ترد بقـرار مجلس الوزراء رقم  	�

)178( وتاريخ 1430/6/1هـ، والتأكيد عىل الجهات املعنية الحرص عىل متابعة تنفيذ ذلك بدقة.)10(
تشـكل يف وزارة الخدمـة املدنية لجنة مـن مندوبني من مجلس الخدمـات الصحية، ووزارة املاليـة، ووزارة الخدمة املدنية،  	�
ووزارة التعليم العايل، لوضع معايري وضوابط رصف بدالت )الندرة، والتميز، والتدريب، واإلرشاف(، وتصدر بقرار من وزير 

الخدمة املدنية، وتراجع اللجنة هذه املعايري والضوابط دورياً كل )خمس( سنوات عىل األكثر. )6(
تتـوىل الجهات الصحية اسـتكمال إجراءات تطبيق الضوابط الـواردة يف قرار وزير الخدمة املدنية رقـم )53000( وتاريخ  	�
1431/12/25هـ، وتزويد وزارة الخدمة املدنية )اإلدارة العامة للرواتب والبدالت( بنسـخة منها، مع مراعاة ما نص عليه 
قرار مجلس الخدمة املدنية رقم )320( وتاريخ 1400/8/26هـ بأن يكون مدير شئون املوظفني يف كل جهة إدارية مسئوالً 
مسـئولية مبـارشة عن أي إجراء يتـم مخالفًة ملا تنص عليه األنظمـة واللوائح والقرارات املكملة لها املكيفة لشـئون الخدمة 

املدنية. )4(
تضع كل جهة صحية الرتتيب املالئم العتماد طلبات رصف البدالت املختلفة. )11( 	�

يقـوم مجلـس الخدمات الصحية بتقييم نتائج تطبيـق رصف هذه البدالت )الندرة - التميـز -  التدريب - االرشاف( يف مدة  	�
أقصاهـا )ثالث( سـنوات من تاريخ تطبيقهـا، وترفع نتائجها لهذه اللجنة ملراجعة معايـري وضوابط الرصف يف ضوء تقييم 

نتائج التطبيق.)4(
تشـكل يف وزارة الخدمـة املدنيـة لجنة مؤلفة من مندوبني مـن: وزارة املاليـة، وزارة الخدمة املدنية، والـوزارة أو املصلحة  	�

الحكومية ذات العالقة، وتكون مهمتها: 
مراجعة البدالت املنصوص عليها فيما سبق، والوظائف الخاضعة لها، واقرتاح اإلضافة أو التعديل بها.   -1

النظـر يف البدالت التي قد توجد يف املسـتقبل واألحـكام املنظمة لها وتؤخذ توصيات اللجنة فيما سـبق يف االعتبار   -2
عنـد وضع اللوائح املختصة، كما يكون من مهمة اللجنة مراقبة حسـن تطبيق األحكام املنظمة للبدالت والوظائف 

الخاضعة لها، وتعرض توصياتها عىل مجلس الخدمة املدنية ليقرر ما يراه حيالها. )2(
تقـوم لجنة البدالت املشـكلة بموجب املادة )56( مـن الئحة الحقوق واملزايا املالية، بتحديد الفئات واملسـتويات املسـتحقة  	�

للبدالت، مع مراعاة أحكام املادة )55( من الئحة الحقوق واملزايا املالية - وذلك وفقا للضوابط التالية:)1(
أن يؤدي املوظف واجبات الوظيفة التي خصص لها البدل بصفة فعلية. )1(  .1

الفصل األول: الحقوق واملزايا املالية للسعوديني املعينني عىل سلم رواتب 
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ترصف البدالت املحددة بالنسـب املئوية الواردة بجدول البدالت املرفق بالالئحة عىل أساس بداية )املستوى( املثبت عليه   .2
املوظف، ما لم ينص عىل خالف ذلك. )1(

يبدأ رصف البدل املستحق من تاريخ املبارشة الفعلية للعمل. )1(  .3
فيمـا عـدا ما نص عليـه يف الئحة الوظائـف الصحية الصـادرة بقرار مجلـس الخدمـة املدنية رقـم 241/1 وتاريخ   .4
1412/3/28هـ، تكون معاملة املشمولني بأحكامها بالنسبة للبدالت واملكافآت والتعويضات املستحقة لهم عىل أساس 

معادلة الفئات واملستويات بمراتب سلم رواتب املوظفني العام امللحق بنظام الخدمة املدنية حسب الرشائح التالية: )1(

الرشائح
املرتبة املقابلة 
يف سلم رواتب 

املوظفني

توزيع الرشائح عىل املستويات

املستوىالفئة

1-  مساعد صحي1-4الرشيحة األوىل

2-  مساعد صحي5الرشيحة الثانية

6الرشيحة الثالثة
- مساعد صحي

-  فني
3

2-1

7الرشيحة الرابعة

- مساعد صحي
- فني

-  أخصائي
- صيديل

4
3
1
1

8الرشيحة الخامسة

- مساعد صحي
- فني

- أخصائي، وصيديل
- أخصائي أول، وصيديل أول

- طبيب مقيم

5
4
2
1
1

9الرشيحة السادسة

- مساعد صحي
- فني

- أخصائي، و صيديل
- أخصائي أول، وصيديل أول

- أخصائي إستشاري، وصيديل 
إستشاري

-  طبيب مقيم

6
5
3
2
1
2
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الرشائح
املرتبة املقابلة 
يف سلم رواتب 

املوظفني

توزيع الرشائح عىل املستويات

املستوىالفئة

10الرشيحة السابعة

- مساعد صحي
- فني

- أخصائي،وصيديل
- أخصائي أول، صيديل أول

- أخصائي إستشاري، وصيديل 
إستشاري

- طبيب مقيم
- طبيب نائب

7
6
4
3
2
3
1

11الرشيحة الثامنة

- فني
- أخصائي، وصيديل

- أخصائي أول، وصيديل أول
- أخصائي إستشاري، وصيديل 

إستشاري
- طبيب مقيم
- طبيب نائب

7
5
4
3
4
2

12الرشيحة التاسعة

- أخصائي، وصيديل
- أخصائي أول، صيديل أول

- أخصائي إستشاري،و صيديل 
إستشاري

- طبيب مقيم
- طبيب نائب

- طبيب إستشاري

7 -6
6- 5
5 - 4

5
3
1

13الرشيحة العارشة

- أخصائي أول، و صيديل أول
- إخصائي إستشاري، صيديل 

إستشاري
- طبيب مقيم
- طبيب نائب

- طبيب استشاري

7
7 - 6

6
4

3 - 2

14الرشيحة الحادية عرشة
- طبيب مقيم
- طبيب نائب

- طبيب استشاري

7
5
4

15الرشيحة الثانية عرشة
- طبيب نائب

- طبيب استشاري
7 - 6

7 -6 - 5
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  ملحوظة/1: 

يعامل الصيديل معاملة )األخصائي غري الطبيب( لغرض معادلة املستويات بمراتب سلم الرواتب امللحق   þ
بنظام الخدمة املدنية(، وذلك حسب اإلجابة عىل التساؤل الذي سبق أن ورد من عدة جهات حكومية 

وأجابت عليه وزارة الخدمة املدنية. )1(

  ملحوظة/2: 

تم وضع رشائح معادلة فئات ومستويات الوظائف الصحية بمراتب سلم املوظفني العام الواردة اعاله   þ
بموجب التعديل الوارد بقرار مجلس الخدمة املدنية رقم 1531/1 وتاريخ 1431/11/15هـ. )1(

يضاف بدل التفرغ إىل الراتب األسـايس عند احتساب البدالت التي ترصف لألطباء والصيادلة بنسبة مئوية من الدرجة األوىل  	�
من املستوى الذي يشغله الطبيب أو الصيديل وذلك للبدالت املقررة يف الئحة الوظائف الصحية. )9( 

يضاف بدل فرق سـاعات العمل إىل الراتب األسـايس عند احتسـاب البدالت التي ترصف لألخصائيني والفنيني واملسـاعدين  	�
الصحيني بنسبة مئوية من الدرجة األوىل من املستوى الذي يشغله األخصائي والفني واملساعد الصحي وذلك للبدالت املقررة 

يف الئحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية رقم 241/1 وتاريخ 1412/3/28هـ.)12( 

القواعد العامة التي تحكم جميع البدالت وهي تمثل الرشوط العامة لرصف البدل:)13(
أن تكون الوظيفة املثبت عليها املوظف معتمدة ضمن تشكيالت ميزانية الجهة وان يكون مسماها مطابقاً ملا هو معتمد   .1

بدليل تصنيف الوظائف. 
أن يكون املوظف مثبتاً عىل الوظيفة املقرر لها البدل وان يزاول عملها بصورة فعلية ومستمرة ويف حال كون البدل اقر   .2

لقسم أو إدارة فيجب أن تكون الوظيفة معتمدة لذلك القسم أو اإلدارة. 
يحدد مقدار البدل عىل أسـاس نسـبة مئوية من راتب الدرجة األوىل للمرتبة التي يشغلها املوظف )أول مربوط املرتبة أو   .3

املستوى أو الفئة ما لم ينص عىل خالف ذلك(. 
ال يجوز نظاماً الجمع بني بدلني أو أكثر لغرض واحد.   .4

بداية رصف البدل: )13( 
يبدأ رصف البدالت املقررة بموجب اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة املدنية اعتباراً من أول الشهر الالحق لتاريخ خطاب   .1

جهة عمل املوظف املتضمن املوافقة عىل الرصف. 
يبـدأ رصف البـدالت الصادرة بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من مجلـس الخدمة املدنية اعتباراً من تاريخ القرار أو   .2

مبارشة عمل الوظيفة فعالً أيهما اقرب أو من التاريخ املحدد للرصف إذا تضمن القرار ذلك. 

وقف رصف البدالت:  يوقف رصف البدالت يف الحاالت التالية: 
نقـل املوظف إىل وظيفة غري مشـمولة بالبدل أو إىل إدارة أو قسـم آخر لم يقر له هذا البـدل حتى ولو كان النقل بنفس   .1

مسمى وظيفة املوظف قبل نقله.)13(
تكليف املوظف بوظيفة أخرى ال يرصف لشاغلها البدل.)13(  .2

أثناء فرتة االبتعاث للدراسة يف الخارج. )13(  .3
أثناء فرتة اإليفاد للدراسة يف الداخل، ما عدا بدالت )التفرغ، والنقل، وفرق ساعات العمل( للممارس الصحي.  .4

أثناء كف اليد عن العمل. )13(   .5

دليل الحقوق واملزايا املالية 
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أواًل: البدالت واملكافآت املصاحبة للراتب الشهري

  بــدل )التفرغ وفرق ساعات العمل(

تعريف ونوع البدل:
هـو املبلـغ الذي يدفع مقابل التفرغ للعمـل الحكومي والعمل االضايف، لجميع الفئات املشـمولة يف الئحة الوظائف الصحية،  	�

املحددة بالجدول املوضح أدناه.)1(
يسمى هذا البدل )بدل التفرغ( لفئتي )األطباء والصيادلة(، ويسمى )بدل فرق ساعات العمل(، لفئات األخصائيني )من غري  	�

األطباء( والفنيني واملساعدين الصحيني. )1(

رشوط رصف البدل: 
أن يؤدي املوظف واجبات الوظيفة التي خصص لها البدل بصفة فعلية. )1(  )1

ترصف البدالت املحددة بالنسب املئوية الواردة بجدول البدالت املرفق بالئحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس   )2
الخدمة املدنية رقم 241/1 وتاريخ 1412/3/28هـ عىل أساس بداية)املستوى( املثبت عليه املوظف. )1(

يبدأ رصف البدل املستحق من تاريخ املبارشة الفعلية للعمل. )1(  )3
يكون استحقاق )بدل التفرغ(عىل أساس االلتزام بالتفرغ الكامل للعمل الحكومي. )1(  )4

مقدار البدل:
يحتسب البدل كنسبة مئوية من )أول مربوط املستوى( وفقاً ملا ورد بالجدول التايل:)1( 	�
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بدل التفرغ وفرق ساعات العمل للمشمولني بالئحة الوظائف الصحية)1(

الفئةاملجموعة

بدل التفرغ وفرق ساعات العمل نسبة مئوية )%( من )أول مربوط املستوى(

املستوى 
األول

املستوى 
الثاني

املستوى 
الثالث

املستوى 
الرابع

املستوى 
الخامس

املستوى 
السادس

املستوى 
السابع

األطباء

طبيب 
استشاري

% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40

40 %45 %50 %55 %60 %65 %70 %طبيب نائب

40 %45 %50 %55 %60 %65 %70 %طبيب مقيم

الصيادلة

صيديل 
استشاري

% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 20

20 %20 %25 %30 %35 %40 %45 %صيديل أول

20 %20 %25 %30 %35 %40 %45 %صيديل

األخصائيون

أخصائي 
استشاري

% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20

20 %20 %20 %20 %20 %20 %20 %أخصائي أول

20 %20 %20 %20 %20 %20 %20 %أخصائي

20 %20 %20 %20 %20 %20 %20 %فنيالفنيون

املساعدون

الصحيون
20 %20 %20 %20 %20 %20 %20 %مساعد صحي
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  بــدل النقل الشهري )االنتقال(

نوع وتعريف البدل:
هو املبلغ الذي يرصف شهريا مقابل نفقات انتقال املوظف من وإىل مقر عمله.)1(  �

رشوط وضوابط بدل النقل الشهري )االنتقال(:
أن يؤدي املوظف واجبات الوظيفة التي خصص لها البدل بصفة فعلية. )1(  )1

يبدأ رصف البدل املستحق من تاريخ املبارشة الفعلية للعمل. )1(    )2
ال يجوز للموظف بأي حال من األحوال إستعمال السيارات الحكومية إذا كان يحصل عىل بدل إنتقال شهري. )2(     )3

تقـوم الـوزارات واملصالح الحكومية التي تتبعها مراكز عمل تقع خارج نطاق املدن بمسـافة ليسـت قليلة بتأمني نقل   )4
املوظفـني مـن وإىل العمـل باإلضافة إىل ما يأخذه من بدل إنتقال شـهري، عـىل أن يتم ذلك عىل وسـائل النقل العادية 

املستخدمة للطلبات.)2(
تقوم الوزارات واملصالح الحكومية بنقل املوظفني الذين يعملون بالتناوب بني الساعة التاسعة مساء والساعة السادسة   )5

صباحاً بنفس الوسيلة وذلك باإلضافة إىل ما يأخذه من بدل اإلنتقال الشهري.)2(   

جدول بدل االنتقال الشهري لشاغيل وظائف الئحة الوظائف الصحية

الرشائح

بدل االنتقال الشهري حسب الرشائح )بالريال(

املستوىالفئة
قيمة
البدل

1مساعد صحيالرشيحة األوىل
500

2مساعد صحيالرشيحة الثانية

الرشيحة الثالثة
3مساعد صحي

700
1-2فني

الرشيحة الرابعة

4مساعد صحي

700 3فني

1اخصائي، صيديل

الرشيحة الخامسة

5مساعد صحي

700
4فني

2اخصائي، صيديل

1اخصائي أول، صيديل أول، طبيب مقيم
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الرشائح

بدل االنتقال الشهري حسب الرشائح )بالريال(

املستوىالفئة
قيمة
البدل

الرشيحة السادسة

6مساعد صحي

700

5فني

3اخصائي، صيديل

2اخصائي أول، صيديل أول

1اخصائي استشاري، وصيديل استشاري

2طبيب مقيم

الرشيحة السابعة

7مساعد صحي

700

6فني

4اخصائي، صيديل

3اخصائي أول، صيديل أول

2اخصائي استشاري، وصيديل استشاري

3طبيب مقيم

1طبيب نائب

الرشيحة الثامنة

7فني

900

5اخصائي، صيديل

4اخصائي أول، صيديل أول

3اخصائي استشاري، وصيديل استشاري

4طبيب مقيم

2طبيب نائب
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الرشائح

بدل االنتقال الشهري حسب الرشائح )بالريال(

املستوىالفئة
قيمة
البدل

الرشيحة التاسعة

6-7اخصائي، صيديل

900

5-6اخصائي أول، صيديل أول

4-5اخصائي استشاري، وصيديل استشاري

5طبيب مقيم

3طبيب نائب

1طبيب استشاري

الرشيحة العارشة

7اخصائي أول، صيديل أول

900

6-7اخصائي استشاري، وصيديل استشاري

6طبيب مقيم

4طبيب نائب

2-3طبيب استشاري

الرشيحة
الحادية عرشة

7طبيب مقيم

1200 5طبيب نائب

4طبيب استشاري

الرشيحة
الثانية عرشة

6-7طبيب نائب

1200

5-6-7طبيب استشاري
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  بــدل طبيعة العمل

رشوط وضوابط البدل: 
أن تكـون الوظيفـة متخصصة يف مجال العهد املسـلمة للموظف فمثالً عهد األدوية تسـند إىل صيـديل، وعهد املختربات إىل   -1

أخصائي أو فني مخترب.)34(
أن يقوم املوظف بأعمال أمناء املستودعات الفنية املحددة بدليل تصنيف الوظائف. )34(  -2

أن تكون العهد تحت مسؤولية املوظف قائمة ملدة سنة هجرية كاملة، وتتم اجراءات الجرد واملحاسبة عليه. )34(  -3
أال تقل ما لدى املوظف من عهد عن )200.000( مائتي ألف ريال.)34(  -4

أن يكون مقر الوظيفة بمستودعات األدوية املركزية أو املستشفيات التي ال يقل عدد أرستها عن)50( رسيراً. )34(  -5
أال يزيد مجموع ما يتقاضاه املوظف من بدالت عن )90 %( تسـعني يف املائة من راتب الحد األدنى من املسـتوى املثبت عليه،   -6

وفقاً للمادة )11( من الئحة الوظائف الصحية. )34(
أن يلتزم املوظف بساعات الدوام املحددة بالئحة الوظائف الصحية. )34(  -7

عدم الجمع بني )البدل املخصص للعاملني يف املستشفيات والعيادات النفسية(، و)بدل طبيعة العمل(.)21(  -8
إلغاء رشط أال يزيد عدد من يرصف له بدل طبيعة العمل لشاغيل وظيفتي )صيديل - ومساعد صيديل( عن موظفني أثنني يف   -9
املستودعات املركزية وموظف واحد يف املستشفيات ممن يقومون بأعمال أمناء مستودعات األدوية، استناداً إىل قرار مجلس 

الخدمة املدنية رقم )1406/1( وتاريخ 1430/3/24هـ.)34( 

قيمة البدل:
يرصف هذا البدل بنسـبة )20%( عىل أسـاس بداية املسـتوى املثبت عليه املمارس الصحي،  لفئة وظائف )الصيدلة( وفئات   �
وظائف )االخصائيني والفنيني( املشـمولة بالئحة الوظائف الصحية التي يقوم شـاغلوها بأعمال أمناء املستودعات الطبية يف 
الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية، ويتم رصف البدل اعتباراً من اسـتيفاء املمارس الصحي لرشوط رصف البدل، 

أو من تاريخ تبليغ القرار من قبل الديوان امللكي يف 1433/1/22هـ.)34( أيهما أقرب.
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  بدالت الرضر والعدوى والخطر

نوع وتعريف البدل: 
هو مبلغ مقطوع يرصف للوظائف التي يحتمل أن يتعرض شاغلوها بحكم طبيعة عملهم للرضر أو العدوى أو الخطر.)1(  �

قيمة البدل:
يرصف بدل رضر أو عدوى كل شـهر قيمته )750( رياالً للموظفني الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مبارشة للرضر   �
أو العدوى، وتحدد مسميات الوظائف املشمولة  بهذا  البدل ورشوط رصفه من قبل وزارة الخدمة املدنية باإلشرتاك مع وزارة 

املالية.)2(
يرصف بدل خطر كل شـهر قدره )600( رياالً للموظفني الذين تقتيض طبيعة أعمالهم التعرض للخطر، وتحدد مسـميات   �

الوظائف املشمولة بهذا البدل ورشوط رصفه من قبل وزارة الخدمة املدنية باإلشرتاك مع وزارة املالية. )2(

رشوط وضوابط رصف البدل: 
تتويل وزارة الصحة اسـتكمال إجراءات الرصف لشـاغيل الوظائف املشـمولة ببدالت )الرضر والخطر والعدوى( التابعة لها،   �

)املوضحة بالجدول أدناه( مع مراعاة رشوط رصف البدل التالية:)29(
أن يكون املوظف مثبتاً عىل الوظيفة املقرر لها البدل. )29(  .1

أن تكون الوظيفة املثبت عليها املوظف معتمدة ضمن تشـكيالت ميزانية الجهة، وإذا كان البدل مقرراً لقسـم أو إدارة،   .2
فيجب أن تكون الوظيفة معتمدة لذلك القسم أو اإلدارة. )29(

أن يمارس املوظف عمل الوظيفة فعالً، وبصفة مستمرة يف الجهة املقرر لها البدل.)1()29(  .3
أن يوقـف رصف البـدل حال تكليف املوظف أو نقلـه إىل وظيفة أخرى، وأثناء االبتعاث للدراسـة يف الخارج، أو اإليفاد   .4

للدراسة بالداخل. )29(
عدم جواز الجمع بني بدل العدوى وبدل العاملني يف مستشفيات العزل والجذام.)20()29(  .5

يبدأ رصف البدل املستحق من تاريخ املبارشة الفعلية للعمل.)1(  .6
ال يشـرتط ثبـوت املـالك الوظيفي لفئات التمريـض فقط، وذلك لرصف بـدالت )الرضر، والعدوى( طاملـا أن الوظيفة   .7

مشمولة بالبدل، وأن العمل سيكون يف املواقع املقرر لها رصف البدل.)32( 
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جدول باملقرر لهم بدل )عدوى( من منسوبي وزارة الصحة)29(

مالحظاتاملستندالفئات املقرر لها البدل

العاملون يف مستشفيات وأقسام العزل يف املستشفيات العامة

محرض رقم 6676/10
يف 1392/2/20هـ

يرصف لجميع العاملني

العاملون يف املحاجر- الصحية

العاملون يف مصحات ومراكز ومستوصفات الدرن

العاملون عىل سيارات الفحص الجماعي للدرن أثناء قيامهم 
بحمالت الفحص الجماعي الوقائي  

العاملون يف مكافحة األوبئة أثناء حدوثها

العاملون يف املختربات الجرثومية يقترص رصف البدل عىل شاغيل 
الوظائف التالية:

طبيب  .1

مساعد طبيب )أخصائي وفني مخترب(  .2

العاملون يف أقسام الطب الوقائي, يقترص رصف البدل عىل شاغيل 
الوظائف التالية:

طبيب وقائي  .1

مراقب صحي )مراقب وبائيات(  .2

ملقح )ممرض(  .3

العاملون يف مجال الوقاية من شاغيل الوظائف التالية:

محرض رقم 50
يف 1404/2/11 هـ

ممرض  .1
يشرتط قيامه بالتحصينات 

الوقائية.

مراقب صحي )مراقب وبائيات( يشرتط قيامه باألعمال الوقائية.2. 

أخصائي صحة عامة يف الطب الوقائي  .3
يشرتط العمل يف قسم 

الليشمانيا.

العاملون يف الطب الرشعي: يقترص رصف البدل عىل شاغيل 
محرض رقم 6676/10الوظائف التالية:

يف 1392/2/20هـ طبيب رشعي  .1

مساعد الطبيب )فني تمريض, فني عمليات(  .2

ممرض يف ثالجة املوتى
محرض رقم 24

يف1399/11/15هـ

العاملون يف قسم البلهارسيا من شاغيل الوظائف التالية:
محرض رقم

36097/10
يف 1394/8/1هـ

طبيب  .1

مرقب صحي )مراقب صحي(  .2

مساعد مخترب )فني مخترب(  .3

دليل الحقوق واملزايا املالية 
للممارسني الصحيني السعوديني بوزارة الصحة  
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)تابع( املقرر لهم بدل )عدوى( من منسوبي وزارة الصحة)29(

مالحظاتاملستندالفئات املقرر لها البدل

العاملون يف محطات البلهارسيا من شاغيل الوظائف التالية:

محرض رقم 34
يف 1400/8/1هـ

يشرتط العمل يف محطات 
البلهارسيا واملشاركة باملكافحة 

مشاركة فعلية.

طبيب  .1

فني مخترب)أخصائي مخترب(  .2

مساعد فني مخترب )فني مخترب(  .3

مهندس زراعي  .4

باحث زراعي  .5

ممرض  .6

مراقب صحي )مراقب وبائيات(  .7

مساعد فني وقاية  .8

العاملون يف محطات املالريا من شاغيل الوظائف التالية:

محرض رقم 34
يف 1400/8/1هـ

يشرتط العمل يف محطات املالريا 
واملشاركة باملكافحة مشاركة 

فعلية.

طبيب  .1

فني مخترب )أخصائي مخترب(  .2

مساعد فني مخترب طفيليات )فني مخترب(  .3

مساعد فني مخترب حرشات )فني مخترب(  .4

مساعد فني مخترب )فني مخترب(  .5

مهندس زراعي  .6

باحث زراعي  .7

أخصائي حرشات  .8

فاحص حرشات  .9

مساعد استقصاء  .10

مراقب صحي )مراقب وبائيات(  .11

مساعد فني وقاية  .12

فني وقاية صحية  .13

فاحص دم  .14

مساعد فني بنك الدم
محرض رقم 28

يف 1400/4/16هـ

العاملون يف املختربات من شاغيل الوظائف التالية:

محرض رقم 50
يف 1404/2/11هـ

محلل فني مخترب  .1

أخصائي مخترب   .2

فني مخترب  .3

الفصل األول: الحقوق واملزايا املالية للسعوديني املعينني عىل سلم رواتب 
الوظائف الصحية للمشمولني بالئحة الوظائف الصحية بوزارة الصحة
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جدول املقرر لهم بدل )رضر( من منسوبي وزارة الصحة)29(

مالحظاتاملستندالفئات املقرر لها البدل 

العاملون يف أقسام األشعة من شاغيل الوظائف التالية:

محرض رقم 6676/10
يف 1392/2/20هـ

طبيب  .1

مساعد طبيب )أخصائي وفني أشعة(  .2

فني أشعة بقسم األشعة
محرض رقم 20

يف 1399/3/23هـ

فني أطراف صناعية بقسم البالستيك بمركز األطراف 
الصناعية

محرض رقم 27293/10
يف 1396/6/24هـ

يشرتط استخدامه مواد كيميائية 
لعمل األطراف الصناعية

فني أطراف صناعية بمراكز التأهيل الطبي
محرض رقم 80 

يف 1417/11/7هـ

دليل الحقوق واملزايا املالية 
للممارسني الصحيني السعوديني بوزارة الصحة  
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  البدل املخصص للعاملني يف املستشفيات والعيادات النفسية

تعريف ونوع البدل:
هو مبلغ مقطوع للعاملني يف املستشفيات والعيادات النفسية، مقابل ظروف وطبيعة العمل يف هذه الجهات والتعامل مع فئة   �

معينة من املرىض.)1(

رشوط وضوابط رصف البدل:
يرصف البدل للعاملني يف املستشفيات والعيادات النفسية، وكذلك للعاملني بالعيادات النفسية املوجودة داخل املستشفيات   .1

العامة، ويجب أن تكون خدماتهم مخصصة للعيادات النفسية بصفة دائمة ومستمرة.)20( 
أن يؤدي املوظف واجبات الوظيفة التي خصص لها البدل بصفة فعلية.)1(  .2

يبدأ رصف البدل املستحق من تاريخ املبارشة الفعلية للعمل. )1(   .3
يف حال كون العيادة النفسـية ملحقة باملستشـفيات العامة، فإنه باإلضافة إىل الرشوط )الواردة أعاله(، يجب أن يقترص   .4
رصف البـدل عـىل الفئات الرضورية التـي تحتاج خدماتها العيادة النفسـية، وأن تكون خدمات تلك العيادة النفسـية 

بصورة دائمة ومستمرة.)20(
عدم الجمع بني )البدل املخصص للعاملني يف املستشفيات والعيادات النفسية(، و)بدل طبيعة العمل(.  .5

قيمة البدل:
البدل املخصص للعاملني يف املستشفيات والعيادات النفسية املشمولني بالئحة الوظائف الصحية)1(

الفئةاملجموعة
بدل العمل يف املستشفيات 

والعيادات النفسية ثابت ويرصف 
شهرياً )ريال(

األطباء

3000طبيب استشاري

2500طبيب نائب

2000طبيب مقيم

500جميع الفئاتالصيادلة

من500 إىل1500جميع الفئاتاألخصائيون

من 500 إىل1500فنيالفنيون

1000مساعد صحياملساعدون الصحيون

الفصل األول: الحقوق واملزايا املالية للسعوديني املعينني عىل سلم رواتب 
الوظائف الصحية للمشمولني بالئحة الوظائف الصحية بوزارة الصحة
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يرصف )بدل العاملني يف املستشـفيات والعيادات النفسـية( متى توفرت رشوط الرصف ملجموعة األخصائيني حسب الفئات   �
الواردة يف الجدول التايل حسبما هو موضح أمام كل منها: 

الفئةاملجموعة
بدل العاملني يف املستشفيات

والعيادات النفسية

األخصائيون

500أخصائي سجالت طبية)25(

750أخصائي أجهزة طبية)25(

500أخصائي صحة عامة)25(

800مدير مستشفى)25(

600مساعد مدير مستشفى)25(

500سكرتري طبي)25(

750أخصائي أشعة)20(

1500أخصائي تمريض)20(

750أخصائي تخدير)20(

500أخصائي مخترب)20(

1500أخصائي نفيس)20(

500أخصائي برصيات)20(

500أخصائي وبائيات)20(

500أخصائي اطراف صناعية)20(

750أخصائي عالج طبيعي)20(

750أخصائي رعاية اسنان)20(

500أخصائي تصوير طبقي)20(

750أخصائي عالج نووي)20(

500أخصائي اجهزة الليزر)20(

1000أخصائي معالجة نطق)26(

500اخصائي تأهيل حريف)26(

500اخصائي تغذية)26(

500اخصائي سمع)26(

500اخصائي فيزياء طبية)26(

1000اخصائي اجتماعي)26(

دليل الحقوق واملزايا املالية 
للممارسني الصحيني السعوديني بوزارة الصحة  
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يرصف )بدل العاملني يف املستشفيات والعيادات النفسية( متى توفرت رشوط الرصف ملجموعة الفنيني حسب الفئات الواردة   �
يف الجدول التايل حسبما هو موضح أمام كل منها: 

الفئةاملجموعة
بدل العاملني يف املستشفيات

والعيادات النفسية

الفنيون

500فني سجالت طبية)25(

500فني عالج تنفيس)25(

500فني تغذية)25(

500مراقب وبائيات)25(

750فني اشعة)20(

750فني تخدير)20(

500فني عمليات)20(

1500فني تمريض )ممرض( )20(

1500فني عالج طبيعي)20(

500فني اطراف صناعية)20(

750فني تركيب اسنان)20(

500فني مخترب)20(

500مساعد صيديل)20(

750مساعد طبيب اسنان)20(

500فني عالج حريف)26(

500فني برصيات)26(

الفصل األول: الحقوق واملزايا املالية للسعوديني املعينني عىل سلم رواتب 
الوظائف الصحية للمشمولني بالئحة الوظائف الصحية بوزارة الصحة
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  البدل املخصص للعاملني يف مستشفيات الجذام وأقسام العزل

نوع وتعريف البدل:
هو مبلغ مقطوع يرصف للعاملني يف مستشـفيات الجذام وأقسـام العزل مقابل األثار التي قد ترتتب عىل ممارسة هذا العمل   �

يف أماكن تنترش فيها العدوى.)1( 

ضوابط ورشوط البدل:
أن يؤدي املوظف واجبات الوظيفة التي خصص لها البدل بصفة فعلية. )1(  )1

يبدأ رصف هذا البدل املستحق من تاريخ املبارشة الفعلية للعمل. )1(  )2
يرصف هذا البدل فقط للعاملني يف مستشفيات الجذام وأقسام العزل.)20(  )3

عدم جواز الجمع بني )بدل العاملني يف أقسام العزل ومستشفيات الجذام(، و )بدل العدوى(.)20( )29(   )4
بالنسبة لبدل العمل يف أقسام العزل امللحقة باملستشفيات العامة، فإن رصف البدل يقترص عىل الفئات املخصص عملها   )5

بصفة دائمة ومستمرة بأقسام العزل.)20(

قيمة البدل:
البدل املخصص للعاملني يف مستشفيات الجذام وأقسام العزل املشمولني بالئحة الوظائف الصحية)1( )25(

الفئةاملجموعة
بدل العمل

يف أقسام العزل و مستشفيات الجذام
مبلغ ثابت يرصف شهريا/ ريال

األطباء

1500طبيب استشاري

1250طبيب نائب

1000طبيب مقيم

500جميع الفئاتالصيادلة

من 200 إىل1000جميع الفئاتاألخصائيون

1000فنيالفنيون

1000مساعد صحياملساعدون الصحيون

دليل الحقوق واملزايا املالية 
للممارسني الصحيني السعوديني بوزارة الصحة  
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تمت املوافقة عىل رصف )بدل العاملني يف أقسام العزل ومستشفيات الجذام( متى توفرت رشوط الرصف ملجموعة األخصائيني،   �
للفئات الواردة يف الجدول التايل حسبما هو موضح أمام كل منها: 

الفئةاملجموعة
بدل العمل

يف أقسام العزل و مستشفيات الجذام
مبلغ ثابت يرصف شهريا/ ريال

األخصائيون

500أخصائي سجالت طبية)25(
300أخصائي أجهزة طبية)25(
750أخصائي صحة عامة)25(

800مدير مستشفى)25(
600مساعد مدير مستشفى)25(

500سكرتري طبي)25(
1000أخصائي أشعة)20(

1000أخصائي تمريض)20(
750أخصائي تخدير)20(
1000أخصائي مخترب)20(
500أخصائي نفيس)20(

200أخصائي برصيات)20(
1000أخصائي وبائيات)20(

200أخصائي اطراف صناعية)20(
750أخصائي عالج طبيعي)20(
500أخصائي رعاية اسنان)20(

200أخصائي تصوير طبقي)20(
200أخصائي عالج نووي)20(

200أخصائي اجهزة الليزر)20(

تمت املوافقة عىل رصف )بدل العاملني يف أقسـام العزل ومستشـفيات الجذام( ملجموعة الفنيـني، للفئات الواردة يف الجدول   �
التايل حسبما هو موضح أمام كل منها، متى توفرت رشوط رصف كل منها: 

الفئةاملجموعة
بدل العمل

يف أقسام العزل و مستشفيات الجذام
مبلغ ثابت يرصف شهريا/ ريال

الفنيون

1000فني سجالت طبية)25(
1000فني عالج تنفيس)25(

1000فني تغذية)25(
1000مراقب وبائيات)25(

الفصل األول: الحقوق واملزايا املالية للسعوديني املعينني عىل سلم رواتب 
الوظائف الصحية للمشمولني بالئحة الوظائف الصحية بوزارة الصحة
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الفئةاملجموعة
بدل العمل

يف أقسام العزل و مستشفيات الجذام
مبلغ ثابت يرصف شهريا/ ريال

الفنيون

1000فني اشعة)20(
1000فني تخدير)20(

1000فني عمليات)20(
1000فني تمريض )ممرض( )20(

1000فني عالج طبيعي)20(
1000فني اطراف صناعية)20(

1000فني تركيب اسنان)20(
1000فني مخترب)20(

1000مساعد صيديل)20(
1000مساعد طبيب اسنان)20(

  بـــدل مناطق نائية

نوع ومقدار البدل:
يجوز منح املوظفني املعينني عىل وظائف ثابتة يف املناطق النائية بدالً شهرياً ال يتجاوز مقداره عرشين باملائة )20%( من أول   �

مربوط املرتبة التي يشغلها املوظف. )2(
تتـوىل )لجنـة البدالت( املشـكلة يف وزارة الخدمة املدنية من  - ممثل لها وممثل لكل مـن وزارة املالية والجهة ذات العالقة -   �

تحديد املناطق املشمولة بهذا البدل، ومقدار البدل لكل منطقة ورشوط منحه ورفع التوصيات ملجلس الخدمة املدنية. )2( 

رشوط وضوابط البدل: 
تعترب القرى واملراكز والهجر الواردة يف )ملحق رقم “2”( بهذا الدليل، مناطق نائية.)35()36()37()38()39()40(  �

يرصف هذا البدل للموظفني واملسـتخدمني املشـمولني بنظام الخدمة املدنية ولوائحه التنفيذية، والئحة بند األجور، العاملني   �
يف هذه القرى واملراكز والهجر البدل املخصص للمناطق النائية، وذلك حسـب النسـب املقررة لكل منها بدليل املناطق النائية 

)ملحق رقم”2” بهذا الدليل(.)35( 
يرصف هذا البدل من أول مربوط املرتبة، أو املسـتوى، أو الفئة املعني عليها، املمارس الصحي، وذلك وفقاً للنسـب املحددة يف   �

)ملحق رقم “2” بهذا الدليل(.
يشـرتط لـرصف هذا البدل أن تكون الوظيفة معتمدة حسـب التشـكيالت اإلدارية املعتمدة بامليزانية العامـة للدولة، للجهة   �
القائمـة باملركـز أو القرية أو الهجرة، الواردة يف دليل املناطق النائية، وأن يكون املوظف مثبتاً عليها ويمارس مهام الوظيفة 

فعالً، وبصفة مستمرة يف موقع املرفق الصحي املقرر له البدل.)35(

دليل الحقوق واملزايا املالية 
للممارسني الصحيني السعوديني بوزارة الصحة  
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  مكافأة املناطق الجبلية

نوع وتعريف املكافأة:
تشمل )مكافأة املناطق الجبلية( جميع منسوبي الجهات الحكومية من السعوديني العاملني يف املناطق املشمولة باملكافأة.)52(   �

رشوط وضوابط رصف املكافأة:
عـدم الجمـع بني )مكافأة املناطق الجبلية( مع أي بدالت أو مكافآت أو عالوات أخرى تم إقرارها بسـبب املوقع، اسـتناداً إىل   �
قرار مجلس الخدمة املدنية رقم )1128/1( وتاريخ 1427/1/19هـ، ويبدأ العمل بذلك اعتباراً من تاريخ تبليغ القرار يف 

1428/7/12هـ.)52( 
ترصف مكافأة املناطق الجبلية ملنسـوبي وزارة الصحة السـعوديني العاملني يف املسـتوصفات واملراكـز الصحية الواقعة يف   �
األماكـن الجبلية بمنطقة جازان، اسـتناداً إىل قرار مجلس الخدمة املدنية رقـم )719/1( وتاريخ 1421/8/15هـ،  وفقاً 

للقواعد الواردة يف قرار مجلس الوزراء رقم )1227( لعام 1396هـ.)53( 
تحتسب )مكافأة املناطق الجبلية( وفقاً للمعايري التالية:)52(  �

تحتسب الخدمات املفقودة يف القرية ومتوفرة يف قرية مجاورة ال تبعد عنها بأكثر من - )3( كم بطريق وعر، أو )8( كم   -
بطريق سهل، أو )15( كم بطريق مسفلت - يف حكم الخدمة املتوفرة بها.)52(

يحتسب لكل قرية الدرجات املدونة أمامها يف الجدول التايل بحسب افتقارها للخدمات:)52(   -

الدرجاتنوع املواصالتتسلسل

املسافة ونوع 
الطرق

10القرى التي تصلها الطرق املعبدة

60

القرى التي تبعد بطريق ترابي: من )1( إىل )3( كم بطريق وعر -  أو من )3( إىل 
)8( كم بطريق سهل

20

القرى التي تبعد بطريق ترابي: من )4( إىل )7( كم بطريق وعر -  أو من )9( إىل 
)14( كم بطريق سهل

30

القرى التي تبعد بطريق ترابي: من )8( إىل )11( كم بطريق وعر -  أو من )15( 
إىل )20( كم بطريق سهل

40

القرى التي تبعد بطريق ترابي: من )12( إىل )14( كم بطريق وعر -  أو من 
)21( إىل )25( كم بطريق سهل

50

القرى التي تبعد بطريق ترابي: من )15( كم فأكثر بطريق وعر -  أو من )26( 
كم فأكثر بطريق سهل

60
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الدرجاتنوع املواصالتتسلسل

الخدمات 
التعليمية

6مدرسة ابتدائية بنني وبنات

20

4مدرسة متوسطة بنني

4مدرسة متوسطة بنات

3مدرسة ثانوية بنني

3مدرسة ثانوية بنات

الخدمات 
الصحية

10مركز رعاية صحية

الخدمات 
العامة

5كهرباء عامة

5مياه عامة

100مجموع الدرجات

مقدار املكافأة:
يكـون مقـدار املكافـأة املخصصة للعاملـني يف املناطـق الجبلية املؤسسـة بقـرار مجلس الـوزراء رقـم )1227( وتاريخ   �
1396/7/14هـ للمشـمولني بها حالياً من السـعوديني بنسبة ترتاوح بني ما بني )10% إىل 50%( عرشة باملائة إىل خمسني 

باملائة للمناطق الجبلية املحددة يف القرار. )52( 
توزع املكافأة املخصصة للعاملني يف املناطق الجبلية بحسب الدرجات املستحقة التالية:)52(   �

املكافأةالدرجات

10%من 10 إىل 29

20%من 30 إىل 49

30%من 50 إىل 69

40%من 70 إىل 89

50%من 90 إىل 100

دليل الحقوق واملزايا املالية 
للممارسني الصحيني السعوديني بوزارة الصحة  
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  بدل مزاولة الطب الرشعي

نوع وتعريف البدل:
هـو البدل املخصص للعاملني يف مراكز وأقسـام الطب الرشعي املشـمولني بالئحة الوظائف الصحيـة بمن فيهم العاملني يف   �

ثالجة املوتى.)1( 

رشوط وضوابط رصف البدل:
أن تكـون الوظيفـة ضمن التشـكيالت اإلدارية املعتمـدة إلدارات الطب ا لرشعـي، وان يمارس املوظـف عمل الوظيفة   )1

املخصص لها البدل يف مقرها بصفة فعلية. )19(  
أن يؤدي املوظف واجبات الوظيفة التي خصص لها بدل مزاولة الطب الرشعي بصفة فعلية.)1()82(  )2

يرصف هذا البدل بالنسب املئوية الواردة بالجدول املوضح أدناه، عىل أساس بداية)املستوى( املثبت عليه املوظف.)1( )19(   )3
يبدأ رصف البدل املستحق من تاريخ املبارشة الفعلية للعمل، أو اعتباراً من تاريخ تبليغ القرار يف 1425/6/1هـ، أيهما   )4

أقرب. )1(
يرصف بدل مزاولة الطب الرشعي ملن يقوم بأعمال فحص عينات الطب الرشعي، باإلضافة إىل عمله األصيل من منسوبي   )5
مراكز ومراقبة السـموم والكيمياء الطبية الرشعية، ومختربات الترشيح النسـيجي، ومختربات الصحة العامة، واألحياء 
الدقيقة والكيمياء الحيوية وفصائل الدم باملستشفيات واملختربات اإلقليمية، وفقاً لألعداد الفعلية لحاجة الطب الرشعي 
من منسـوبي هذه املختربات وعددها اإلجمايل )270( مائتان وسـبعون وظيفة، )ملحق رقم “1”(، وذلك اسـتثناًء من 
رشط ثبوتها باملالك الوظيفي إلدارة الطب الرشعي، مراعاة للوضع الراهن ألوضاع مختربات الطب الرشعي عىل أن يعمل 
بذلـك ملدة )3( ثالث سـنوات من تاريخ تبليغ القرار من الديوان امللكـي يف 1434/4/23هـ، أو قيام مختربات خاصة 

للطب الرشعي أيهما أقرب.)82(
تم شمول شاغيل وظائف )فني تمريض( و )أخصائي مخترب( و )صيديل( مع شاغيل وظائف )فني أشعة، فني عمليات،   )6
فنـي مختـرب( باإلضافة إىل مجموعة األطباء )طبيب مقيم، طبيب أخصائي، طبيب استشـاري( العاملني يف مجال الطب 

الرشعي للمستحقني لبدل مزاولة الطب الرشعي. )19( )20( 
يعدل مسمى وظيفة )صيديل( التي يعمل شاغلها يف مجال الطب الرشعي إىل مسمى )صيديل رشعي(. )19(   )7

مقدار البدل:
يبلغ مقدار بدل مزاولة الطب الرشعي، )50%( خمسـني باملائة للمسـتويات من )1- 4(، وأربعني باملائة )40%( للمستويات   �

من )5-7(، وذلك من راتب بداية املستوى املثبت عليه املمارس الصحي. )19(
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بدل مزاولة الطب الرشعي املخصص للمشمولني بالئحة الوظائف الصحية)1(

الفئةاملجموعة
بدل مزاولة الطب الرشعي )%( من   بداية املستوى

م5-م7م1- م4

األطباء

40 %50 %طبيب استشاري

40 %50 %طبيب نائب

40 %50 %طبيب مقيم

لفئة واحدة: )1( )صيديل رشعي(  جميع الفئاتالصيادلة

لفئة واحدة: )1( )أخصائي مخترب(   جميع الفئاتاألخصائيون

40 %50 %فنيالفنيون

مساعد صحياملساعدون الصحيون
مستوى/1 إىل م/7

% 25

- يقصد بـ )م( املستوى.
)1( للعاملني يف مجال الطب الرشعي من شاغيل وظائف )صيديل رشعي( و )أخصائي مخترب()19(

 

  بدل قيادة سيارات إسعاف

نوع وتعريف البدل:
هو مبلغ مقطوع يرصف للمسـعفني املؤهلني الذين يتولون قيادة سـيارات اإلسعاف بأنفسهم باإلضافة إىل قيامهم بواجبهم   �

كمسعفني.)1(

رشوط وضوابط رصف البدل:
أن يؤدي املوظف واجبات الوظيفة التي خصص لها البدل بصفة فعلية.)1(   )1

يبدأ رصف البدل املستحق من تاريخ املبارشة الفعلية للعمل.)1(   )2

دليل الحقوق واملزايا املالية 
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قيمة البدل:)1(

الفئةاملجموعة
بدل قيادة سيارة إسعاف
)مبلغ ثابت شهري( ريال

500جميع الفئاتاألخصائيون )وفقاً ملا ورد بالتعريف أعاله(

500فنيالفنيون )وفقاً ملا ورد بالتعريف أعاله(

500مساعد صحياملساعدون الصحيون )وفقاً ملا ورد بالتعريف أعاله(

  بـدل نــدرة

تعريف ونوع البدل:
هو بدل ندرة للتخصصات النادرة، وال يزيد عن )30%( من الدرجة األوىل من املسـتوى الذي يشـغله املوظف وفق الضوابط   �

الالزمة لذلك. حيث يمنح للسعوديني شاغيل وظائف الفئات املشمولة بالبدل وظيفياً أو مهنياً. )6( )44(
تضع كل جهة صحية الرتتيب املالئم العتماد طلبات رصف البدالت املختلفة.)11(   �

يضـع رئيـس الجهة الصحيـة قائمة التخصصات التي يمنح حاملوها بدل الندرة حسـب النسـب املعتمـدة يف قرار مجلس   �
الوزراء. )11(

تجتمع اللجنة املشـكلة يف وزارة الخدمة املدنية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )178( وتاريخ 1430/6/1هـ، وذلك إذا   �
تطلب األمر ملراجعة بدل الندرة والتخصصات الصحية النادرة إلعادة النظر يف نسب البدل املحددة سواء باإلضافة أو الخفض 

أو اإللغاء أو التعديل، أو إضافة تخصصات جديدة وترفع توصياتها ملعايل وزير الخدمة املدنية.)4( 
تتـوىل الجهات الصحية اسـتكمال إجراءات تطبيق الضوابط الـواردة يف قرار وزير الخدمة املدنية رقـم )53000( وتاريخ   �
1431/12/25هـ، وتزويد وزارة الخدمة املدنية )اإلدارة العامة للرواتب والبدالت( بنسـخة منها، مع مراعاة ما نص عليه 
قرار مجلس الخدمة املدنية رقم )320( وتاريخ 1400/8/26هـ بأن يكون مدير شئون املوظفني يف كل جهة إدارية مسئوالً 
مسـئولية مبـارشة عن أي إجراء يتـم مخالفًة ملا تنص عليه األنظمـة واللوائح والقرارات املكملة لها املكيفة لشـئون الخدمة 

املدنية. )4(
يقوم مجلس الخدمات الصحية بتقييم نتائج تطبيق رصف هذه البدالت يف مدة أقصاها )ثالث( سنوات من تاريخ تطبيقها،   �

وترفع نتائجها لهذه اللجنة ملراجعة معايري وضوابط الرصف يف ضوء تقييم نتائج التطبيق. )4( 

رشوط رصف بدل الندرة: )4()44(
أن يكون مسمى الوظيفة مشموالً بالئحة الوظائف الصحية بالنسبة للمشمولني بسلم رواتب الئحة الوظائف الصحية.  .1

أن يكون مسـمى الوظيفة مشـموالً بدليل التصنيف والتسـجيل املهني للممارسـني الصحيني الصادر من الهيئة السـعودية   .2
للتخصصات الصحية بالنسبة للمشمولني بسلم أجور رواتب املمارسني الصحيني السعوديني العاملني ضمن برنامج التشغيل 

يف املستشفيات الحكومية العامة والتخصصية واملرجعية . 
أن يكون املوظف حاصالً عىل أي من التخصصات املشمولة بالبدل ويمارس تخصصه فعالً، وإذا كان املوظف يشغل وظيفة   .3
غري متوافقة مع تخصصه املشمول بالبدل من ناحية املسمى أو الدرجة املستحقة نظاماً فيعتد  بالتخصص والدرجة املهنية 
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التي يحملها املوظف، عىل أن يكون يمارس تخصصه فعالً ويف هذه الحالة يمنح النسـبة حسـب التخصص والدرجة املهنية 
ويتم احتسابها من الراتب الحايل للموظف .

أن يكون تخصص املوظف معتمداً من الهيئة السـعودية للتخصصات الصحية )تصنيف مهني( ولديه بطاقة تسجيل مهني   .4
سارية املفعول.

عدم رصف البدل ألكثر من تخصص.  .5
يصدر قرار من الوزير املختص بفئات املستفيدين من هذا البدل.  .6

إذا رأت القطاعـات الصحيـة الحكومية رصف بدالت تفوق ما هو وارد يف البند)ثانياً( من قـرار مجلس الوزراء رقم )178(   .7
وتاريـخ 1430/6/1هـ - للكفايات الصحية ذات التخصصات النادرة عىل املسـتويني املحـيل والدويل، أو الكفايات املميزة 
جداً، فرتفع إىل مجلس الخدمات الصحية طلباتها عن تلك الكفايات بحيث تكون مبنية عىل  ندرة التخصص عىل املسـتويني 
املحـيل والـدويل، أو التميز، و مكان املؤهل ونوعه، ومكان الخربة ونوعها، ومعدل دخول هذه الكفايات عىل املسـتويني املحيل 
والدويل، وليست مبنية عىل نوعية املنشأة الصحية  أو مكانها أو تبعيتها اإلدارية، أو نوع تشغيلها. ويدرس مجلس الخدمات 
الصحية هذه الطلبات وفقاً لتلك املعايري، ويحدد بقرار يصدر منه البدالت التي تستحقها تلك الكفايات، ومن ثم يعرض هذا 
القـرار عـىل لجنة وزارية مؤلفة مـن  وزير الخدمة املدنية، و وزير املالية، و وزير الصحة، واألسـتاذ / خالد بن عبد العزيز 
التويجـري، والدكتـور/ فهد بن عبد الله العبد الجبار، للنظر يف اعتماده، عىل أن تراجع هذه البدالت بشـكل دوري كل  ثالث 

سنوات. )6(

الفئات املشمولة بالبدل: )4(

1. فئة األطباء :

1( املجموعة األوىل :

طبيب نائبطبيب استشاريالتخصصم

20%30%طب الطوارئ1

20%30%العناية املركزة2

20%30%التخدير3

20%30%جراحة املخ واألعصاب4

20%30%جراحة األطفال5

20%30%جراحة األوعية الدموية6

20%30%الطب الجيني والوراثي7

20%30%جراحة وقسطرة القلب8

20%30%زراعة األعضاء9
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طبيب نائبطبيب استشاريالتخصصم

20%30%أمراض الدم واألورام وجراحتها10

11

الجراحات املجهرية )Microsurgery( )عىل أن يكون مصنفاً 
من  الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالتخصص 

املحدد( وتشمل: )44(

الجراحة املجهرية  للشبكية  .1
الجراحة املجهرية للعمود الفقري  .2

ERCP(( التنظري املجهري للقنوات املرارية  .3
جراحة تخصص التخصيب املختربي )IVF( املجهرية   .4

Perinatologist للنساء والتوليد وتخصص
Urological Micro-( الجراحة املجهرية  للمسالك بولية  .5

)surgery

%30%20

20%30%الترشيح النسيجي12

20%30%جراحة الوجه والفكني13

20%30%أشعة14

20%30%أشعة عالجية15

20%30%أطفال حديثي الوالدة16

2( املجموعة الثانية:

التخصصم
طبيب استشاري 

استشاري
طبيب نائب

15%20%أمراض القلب1

15%20%الكىل2

15%20%املناعة والحساسية3

15%20%غدد صماء وأمراض استقالبية4

15%20%أمراض عصبية5

15%20%الطب املهني6

15%20%طب وجراحة العيون7

15%20%جراحة عامة8
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التخصصم
طبيب استشاري 

استشاري
طبيب نائب

15%20%جراحة املناظري9

15%20%جراحة العظام والعمود الفقري10

15%20%جراحة عظام )استبدال مفاصل(11

15%20%جراحة صدر12

15%20%جراحة الرأس والرقبة13

15%20%جراحة التجميل والحروق14

15%20%أمراض نساء ووالدة15

15%20%األمراض املعدية16

15%20%املسالك البولية17

15%20%الجهاز الهضمي18

15%20%األنف واألذن والحنجرة19

15%20%العالج الطبيعي والتأهيل20

15%20%طب األرسة واملجتمع21

15%20%طب األمراض الروماتزمية22

15%20%طب الشيخوخة23

15%20%اإلحصاء الحيوي الطبي24

15%20%الصحة العامة25

15%20%الطب العام26

15%20%الباطنة العامة27

15%20%األطفال  العام28

15%20%الجلدية29

15%20%الصدرية30

15%20%طب التخاطب31

15%20%طب الطريان32

15%20%التوعية الصحية33

15%20%طب الغوص34

15%20%طب امليدان35

15%20%الوبائيات36

15%20%طب املناطق الحارة37

15%20%طب الكوارث38
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التخصصم
طبيب استشاري 

استشاري
طبيب نائب

15%20%الطب النفيس39

15%20%الطب الرشعي40

15%20%املختربات/مناعة41

15%20%املختربات/فريوسات42

15%20%املختربات/جزيئات حيوية43

15%20%املختربات/بنوك الدم44

15%20%املختربات/سموم وكيمياء رشعية45

15%20%املختربات/أمراض الدم46

15%20%األسنان/عالج الجذور47

15%20%األسنان/عالج تحفظي48

15%20%األسنان/إصالح األسنان)4(/استعاضة سنية )تركيبات( )44(49

15%20%األسنان/طب الفم50

15%20%األسنان/طب أسنان املجتمع51

15%20%األسنان/تقويم األسنان52

15%20%األسنان/عالج األنسجة الداعمة لألسنان53

15%20%األسنان/طب أسنان األطفال54

ج( املجموعة الثالثة: الطبيب العام)4( )األطباء املقيمون(: )44(

النسبةالفئة

10%أطباء مراكز الرعاية الصحية األولية.

األطباء املقيمون يف املدن الصغرية 

)تحدد املدن الصغرية باالتفاق بني مجلس الخدمات الصحية ووزارة املالية( 
%10

� تعريف املدن الصغرية:)43(
املدن التي يقل عدد سكانها عن )500.000( نسمة.  .1

املدن التي يكون سعة املستشفى الرئييس فيها أقل من )500( رسير.  .2
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2. فئة الصيادلة :

النسبةالفئةم

20%صيديل استشاري1

15%صيديل أول2

10%صيديل3

3. فئة األخصائيني غري األطباء:
1( املجموعة األوىل :

التخصصم
النسبة

أخصائيأخصائي أولأخصائي استشاري

10%20%25%الطوارئ والكوارث1

10%20%25%العناية املركزة2

10%20%25%األورام3

10%20%25%العناية التنفسية4

10%20%25%الفيزياء الطبية5

10%20%25%عالج تأهيل القلب6

10%20%25%تروية القلب7

10%20%25%قسطرة القلب8

10%20%25%الترشيح النسيجي9

10%20%25%األشعة10

2( املجموعة الثانية :

التخصصم
النسبة

أخصائيأخصائي أولأخصائي استشاري

10%15%20%التمريض1

10%15%20%التخدير2

10%15%20%معالجة النطق3
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التخصصم
النسبة

أخصائيأخصائي أولأخصائي استشاري

10%15%20%السمع4

10%15%20%السجالت الطبية5

10%15%20%الوبائيات6

10%15%20%رعاية األسنان7

10%15%20%الصحة العامة8

10%15%20%األجهزة الطبية9

10%15%20%التأهيل الحريف10

10%15%20%األطراف الصناعية11

10%15%20%التصوير الطبقي12

10%15%20%العالج النووي13

10%15%20%أجهزة الليزر14

10%15%20%العالج الطبيعي15

10%15%20%أخصائي اجتماعي إكلينيكي16

10%15%20%أخصائي نفيس إكلينيكي17

10%15%20%أخصائي تغذية عالجية18

10%15%20%املختربات/جزيئات حيوية19

10%15%20%املختربات/جينات وراثية20

10%15%20%املختربات/مناعة21

10%15%20%املختربات/فريوسات22

10%15%20%املختربات/بنوك الدم23

10%15%20%املختربات/سموم وكيمياء رشعية24

10%15%20%املختربات/أمراض الدم25

10%15%20%إدارة مستشفيات ومستوصفات ومراكز صحية26

10%15%20%صحة البيئة27

10%15%20%صحة الفم واألسنان28

10%15%20%تركيبات األسنان29

10%15%20%تكنولوجيات األسنان30
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  بــــدل تدريب

نوع وتعريف البدل:
هو بدل يرصف لالستشاريني القائمني بعملية التدريب.)6(   �

ضوابط رصف البدل: )6()4(
أن يكون التدريب للحصول عىل شهادة الزماالت والربامج التدريبية والتعليمية املعتمدة يف املجال الصحي. )6(  .1

أن يحدد صاحب الصالحية األشخاص املخولني بالتدريب. )6(  .2
أال يكون املمارس للتدريب معيناً عىل وظيفة مختصة بالتدريب. )6(  .3

ال يجوز الجمع بني هذا البدل وبدل اإلرشاف. )6(   .4
يقترص رصف هذا البدل عىل فئة االستشـاريني وظيفياً أو مهنياً )طبيب استشاري، صيديل استشاري، أخصائي استشاري(   .5

الذين يقومون بعملية التدريب داخل املستشفيات أو كليات أو معاهد التدريب.)4()11(
يحـدد مجلس الخدمات الصحية مقدار البدل بحسـب نصاب التدريب عىل أال يتجاوز مقـدار البدل الحد األقىص )2.000(   .6

ريال شهرياً. )4(
ال يجوز الجمع بني هذا البدل مع أي بدل أو مكافأة ترصف للغرض نفسه. )4(  .7

تتـوىل الجهات الصحية اسـتكمال إجـراءات تطبيق الضوابط الـواردة يف قرار وزيـر الخدمة املدنية رقـم )53000( وتاريخ   .8
1431/12/25ه، وتزويد وزارة الخدمة املدنية )اإلدارة العامة للرواتب والبدالت( بنسـخة منها، مع مراعاة ما نص عليه قرار 
مجلس الخدمة املدنية رقم )320( وتاريخ 1400/8/26هـ بأن يكون مدير شئون املوظفني يف كل جهة إدارية مسئوالً مسئولية 

مبارشة عن أي إجراء يتم مخالفًة ملا تنص عليه األنظمة واللوائح والقرارات املكملة لها املكيفة لشئون الخدمة املدنية. )4(
9.  قوم مجلس الخدمات الصحية بتقييم نتائج تطبيق رصف بدالت )الندرة، التميز، التدريب، اإلرشاف( يف مدة أقصاها )ثالث( 
سنوات من تاريخ تطبيقها، وترفع نتائجها لهذه اللجنة ملراجعة معايري وضوابط الرصف يف ضوء تقييم نتائج التطبيق. )4( 

قيمة البدل:
هو بدل تدريب ال يتجاوز مقداره )2.000( ريال شهرياً كحد أقىص لالستشاريني القائمني بعملية التدريب.)6(   �

يحدد مجلس الخدمات الصحية قيمة البدل بحسب نصاب التدريب، عىل أال تتجاوز قيمة البدل الحد األقىص )2.000( ريال   �
شهرياً. )4(

يتم منح كامل قيمة البدل ملن يكمل ثمان سـاعات تدريبية يف الشـهر، وما قل عن نصاب سـاعات التدريب الشهرية فإنه يتم   �
تحديد قيمة البدل بما يوازي نسبة ساعات التدريب املحددة يف الشهر.)11(

آلية رصف البدل:)44( 
يـرصف بـدل التدريب للسـعوديني من فئة االستشـاريني مهنياً أو وظيفيـاً يف مختلف تخصصات الـكادر الصحي )طبيب   �
استشاري، صيديل استشاري، أخصائي استشاري( والذين لديهم تصنيف وتسجيل مهني ساري املفعول بالهيئة السعودية 

للتخصصات الصحية، عىل أن يشمل الفئات اآلتية :
املدربون السعوديون يف الزماالت الصحية لربامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.  -1

من يتوفر لديه أحد الرشوط التالية:  -2
· املشاركة يف التنظيم أو اإلرشاف عىل برامج التدريب يف املنشأة.

· اإلرشاف عىل إدارة مركز تدريبي .
· املشاركة يف تقديم نشاطات علمية أو تدريبية واملساهمة يف تطوير أداء العاملني الصحيني.

· املشاركة يف تقييم املتدربني والعاملني الصحيني .
· املشاركة يف اللجان العلمية أو التدريبية .

· املشاركة يف إعداد وتنظيم املؤتمرات وبرامج التعليم الطبي املستمر.
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  بـــدل إشـراف

تعريف ونوع البدل:
يرصف بدل إرشاف بمبلغ مقطوع شهرياً للمدير الطبي و لرؤساء األقسام الطبية والصحية.)6(  �

قيمة البدل:
يرصف بدل إرشاف بمبلغ مقطوع شهرياً للمدير الطبي و لرؤساء األقسام الطبية والصحية، وفق الرتتيب التايل:)6(  �

يف املستشفيات العامة واملختربات املركزية )3.000( ثالثة آالف ريال. )6( 	·
يف املستشفيات التخصصية واملرجعية )5,000( خمسة آالف ريال. )6(  	·

ضوابط رصف البدل:
تنظم األقسـام الطبية والصحية يف املستشفيات واملختربات املركزية عىل النحو املوضح بالبيانات املرفقة بقرار وزير الخدمة   �

املدنية رقم )53000( وتاريخ 1431/12/25هـ، ويحدد استحقاق البدل لرؤساء هذه األقسام وفق الضوابط التالية: )4( 
أن يكـون املوظف شـاغالً إلحـدى وظائف الئحة الوظائف الصحية، أو ما يماثالها بالنسـبة للمعينني عىل سـلم أجور   .1
املمارسني الصحيني السعوديني العاملني ضمن برامج التشغيل يف املستشفيات الحكومية العامة والتخصصية واملرجعية 

أو دليل التصنيف والتسجيل املهني للممارسني الصحيني الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. )4( 
أن تكون الوظيفة اإِلرشافية بمسمى )مدير طبي، أو رئيس قسم طبي أو صحي( ويمارس املوظف عملها فعالً باإلضافة   .2

إىل عمله األصيل. )4( 
أن يكون القسم ضمن الهيكل التنظيمي للمستشفى أو املخترب املركزي. )4(   .3

أن ال يرصف البدل ألكثر من رئيس واحد لكل قسم طبي أو صحي. )4(   .4
يتم تحديد مقدار البدل حسـب املستشـفيات العامة والتخصصية واملرجعية واملختربات املركزية وفق التصنيف الذي   .5
يعتمـده مجلس الخدمات الصحية اسـتناداً للفقرة )5( من البند )ثانياً( من قـرار مجلس الوزراء رقم )178( وتاريخ 

1430/6/1هـ. )4( 
تتـوىل الجهات الصحية اسـتكمال إجراءات تطبيق الضوابط الـواردة يف قرار وزير الخدمة املدنية رقـم )53000( وتاريخ   �
1431/12/25هـ، وتزويد وزارة الخدمة املدنية )اإلدارة العامة للرواتب والبدالت( بنسـخة منها، مع مراعاة ما نص عليه 
قرار مجلس الخدمة املدنية رقم )320( وتاريخ 1400/8/26هـ بأن يكون مدير شئون املوظفني يف كل جهة إدارية مسئوالً 
مسـئولية مبـارشة عن أي إجراء يتـم مخالفًة ملا تنص عليه األنظمـة واللوائح والقرارات املكملة لها املكيفة لشـئون الخدمة 

املدنية. )4( 
يقوم مجلس الخدمات الصحية بتقييم نتائج تطبيق رصف هذه البدالت يف مدة أقصاها )ثالث( سنوات من تاريخ تطبيقها،   �

وترفع نتائجها لهذه اللجنة ملراجعة معايري وضوابط الرصف يف ضوء تقييم نتائج التطبيق. )4( 
يضع مجلس الخدمات الصحية املعايري الالزمة لتصنيف املستشفيات الحكومية إىل مستشفيات عامة وتخصصية ومرجعية،   �

بما فيها ما يدار وفق برامج التشغيل. )6( 
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األقسام الطبية والصحية التي يستحق رؤسائها بدل إرشاف بموجب الفقرة 4/1 من املادة ثانياً من قرار مجلس 
الوزراء رقم 178 وتاريخ 1430/6/1هـ.

مستشفيات سعة 500 رسير فأكثر

القسم

األوعية الدموية الباطنية

جراحة التجميل والحروققلب

جراحة الوجه والفكنيالجهاز هضمي وكبد ومناظري

اإلسعاف والطوارئاألعضاء 

العالج التنفيسأمراض كىل

األشعة الغدد الصماء والسكري

املختربأمراض دم وأورام

األسنان أمراض املناعة 

مكافحة العدوى األمراض الصدرية

الجودة األمراض املعدية 

الصيدلية الروماتيزم

التعليم الطبيالنفسية

التغذية الطبية الجلدية

التأهيل الطبيالعمليات 

التمريضالتخدير

اإلحصاء الطبيالعناية املركز كبار

الرعاية املنزلية العناية املركز القلبية

شؤون املرىض الجراحة العامة 

السجالت الطبية جراحة اليوم الواحد 

الخدمة االجتماعية املسالك البولية

مركز معلومات األدوية والسموم العظام 

التوعية الصحية العيون 

التموين الطبي األنف واألذن والحنجرة 

العيادات الخارجيةجراحة مخ وأعصاب

 جراحة مناظريجراحة القلب 

جراحة الصدر 

ملحوظة : 

املستشفيات التي بها أقسام نساء ووالدة وأطفال تنطبق عليها التخصصات أعاله .   .1

نظراً للتطور املطرد يف التخصصات الصحية الفرعية فيتم اعتبارها قسماً مستقالً يف حالة ارتباطها باملدير الطبي مبارشة.   .2
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مستشفيات سعة 200 - 500 رسير 

القسم

عيون الباطنية

أنف وأذن وحنجرة الجراحة العامة

إسعاف وطوارئاألطفال

األشعةالنساء والوالدة

املختربالعمليات

الصيدليةالتخدير )يف حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة( 

مكافحة العدوى )يف حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة( العناية املركزة كبار

الجودة )يف حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة(  العناية املركزة أطفال

التأهيل الطبي )يف حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة( العناية املركزة حديثي والدة 

التمريض العناية املركزة القلبية

العيادات الخارجية اإلسعاف والطوارئ

األسنان قلب كبار

جراحة األوعية الدموية قلب أطفال

جراحة التجميل والحروقعظام 

جراحة األطفالغدد صماء أطفال

املسالك البولية جهاز هضمي وكبد ومناظري

أمراض األعصاب كبارالجلدية 

أمراض األعصاب أطفال جراحة مخ وأعصاب

الرعاية املنزلية جراحة الوجه والفكني 

جراحة اليوم الواحد الكىل 

السجالت الطبية التعقيم  

 الخدمة االجتماعية 
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مستشفيات أقل من 200رسير

القسم

اإلسعاف والطوارئالباطنية

األشعةالجلدية

املختربالجراحة العامة

الصيدليةالعظام

مكافحة العدوى)يف حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة(األنف واألذن والحنجرة

الجودة )يف حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة( العيون )يف حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة( 

التعليم الطبيالحروق والتجميل)يف حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة( 

التأهيل الطبي)يف حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة(األطفال

التمريضالنساء والوالدة

التغذيةالعمليات

التخدير )يف حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة(
الصحة العامة)النفايات – الوفيات – صحة البيئة( )يف 

حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة(

السجالت الطبيةالعنايات املركزة )يف حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة(

التعقيم أمراض قلب

األسنان

العيادات الخارجية

األقسام الطبية التالية تؤخذ يف االعتبار عند وجود قسم طبي لخصوصية املستشفى ومرتبط بموافقة صاحب الصالحية

املسالك البولية  -1

شؤون املرىض  -2

التموين الطبي  -3
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مستشفيات النساء والوالدة واألطفال

القسم

اإلسعاف والطوارئ )أطفال(النساء والوالدة

العيادات الخارجية )أطفال(العقم وأطفال األنابيب

العملياتأمراض األجنة

التخديرجراحة األورام النسائية

األشعةجراحة املسالك البولية النسائية

إجراءات اليوم الواحدجراحة املناظري النسائية

املخترباألشعة الصوتية النسائية

العالج التنفيساإلسعاف والطوارئ )نساء(

األسنانالعيادات الخارجية )نساء(

العالج الطبيعيالباطنية

الرعاية املنزليةالجراحة العامة

مكافحة العدوىالعناية املركزة كبار

الجودةاألطفال

الصيدليةاألمراض االستقالبية لألطفال

التعليم الطبيالجهاز الهضمي والكبد واملناظري

التمريضاألعصاب أطفال

السجالت الطبيةأمراض الكىل أطفال

اإلحصاء الطبيألغدد الصماء أطفال

الخدمة االجتماعيةأمراض الدم واألورام أطفال

مركز معلومات األدوية والسمومأمراض الحساسية واملناعة أطفال

التوعية الصحيةاألمراض الصدرية أطفال

التموين الطبياألمراض املعدية أطفال

مراقبة املخزونالروماتيزم أطفال

شؤون املرىض نفسية أطفال

جراحة اليوم الواحد قلب أطفال

جراحة أطفال العناية املركزة أطفال

 العناية املركزة لحديثي الوالدة
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مستشفيات الصحة النفسية:

القسم

الطب الرشعي)يف حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة(الخدمات النفسية

التأهيل الطبيالباطنية

مكافحة العدوىالطب التواصيل

الجودة الزيارات املنزلية)يف حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة(

الصيدلةاإلسعاف والطوارئ 

التمريضاألشعة 

املخترب 

مستشفيات األمراض الصدرية:

القسم

املخترباألمراض الصدرية

العالج الطبيعيالدرن

مكافحة العدوىالعناية املركزة

الجودة)يف حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة(اللياقة الطبية )فحوصات العاملني(

الصيدلةاإلسعاف والطوارئ

التمريضاألشعة

األقسام الطبية بمركز طب األسنان

القسم

قسم العالج التحفظي / إصالح األسنان . قسم األسنان )العيادات الخارجية( . 

قسم عالج الجذور . قسم جراحة الوجه والفكني . 

قسم عالج وجراحة اللثة . قسم تقويم األسنان . 

قسم التمريض )مساعدي ومساعدات طب األسنان( . قسم طب أسنان )أطفال( . 

معمل الرتكيبات واإلستعاضة السنية . قسم اإلستعاضة السنية . 
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مستشفيات العيون:

القسم

التخديرالشبكية والليزر

اإلسعاف والطوارئتصحيح عيوب النظر

األشعةمقدمة العني وزراعة القرنية

املختربعيون األطفال

مكافحة العدوىاملاء األزرق

الجودةتجميل العني والحجاج 

الصيدلة العمليات 

البرصياتأعصاب العني

التعليم الطبيالتمريض

املختربات املركزية

القسم

قسم املناعة قسم الكيمياء الحيوية الطبية 

قسم الوراثةقسم الصحة العامة 

قسم الترشيح املريض قسم الجراثيم 

قسم الوبائيات والجزيئيات الحيوية قسم الدرن 

قسم بنك الدم قسم الطفيليات 

قسم الجودة النوعية قسم أمراض الدم 

قسم التموين الطبيقسم التفاعالت املصلية )السريولوجي( 
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ثانيًا: البدالت واملكافآت األخرى

  بـدل تعيني

هو بدل يرصف ملرة واحدة عند أول تعيني للموظف يف خدمة الدولة بعد صدور اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة املدنية التي   �
بدأ العمل بها اعتبارا من 1397/8/1هـ، ويعادل راتب شهر واحد)2( حسب راتب الدرجة من املستوى املعني عليه املمارس 

الصحي املحدد بقرار التعيني رشيطة تعديل املهنة من مكتب إدارة األحوال املدنية.

  بدل النقل اإلضايف

يرصف بدل نقل إضايف للعاملني باملرافق الصحية ممن يعملون عىل فرتتني تزيد عن ساعات الدوام قدره )30/1( واحد عىل  	�
ثالثني من بدل النقل الشهري عن كل يوم عمل اعتباراً من تاريخ تبليغ القرار يف 1425/9/17هـ.)1()42(

يرصف للموظف املنتدب واملكلف بالعمل اإلضايف يف غري أوقات الدوام الرسـمي عن  كل  يوم  من أيام تكليفه أو إنتدابه بدل  	�
نقل إضايف  يعادل نسبة )30/1( واحد عىل ثالثني من بدل اإلنتقال الشهري املخصص للمرتبة التي يشغلها املوظف، ويجوز 

عوضاً عن رصف هذا البدل تأمني وسيلة النقل املناسبة للموظفني. )2(

  بدل الرتحيل

يسـتحق املوظـف املعني ابتداًء خارج اململكة )بدل الرتحيل( و )تذاكر السـفر( برشط أن تكـون الوظيفة املعني عليها ضمن   �
تشكيالت الجهة خارج اململكة. )2( 

إذا نقل املوظف من بلد إىل بلد آخر يرصف له ما يعادل راتب شـهرين باعتبار ذلك مقابالً لنفقات ترحيله وعائلته وأمتعته،   �
عـىل أن ال يـرصف أكثـر من بدل ترحيل يف حالة النقل للموظف خالل سـنة واحـدة إال بعد أخـذ رأي وزارة الخدمة املدنية 
وموافقتها بعد تقيص أسـباب النقل ووجاهتها، فإذا كان النقل من داخل اململكة إىل خارجها أو العكس أو من جهة إىل جهة 
أخرى خارج اململكة، ترصف له باإلضافة إىل ما سـبق تذاكر إركابه وعائلته، كما يرصف له ثالثة أضعاف قيمة التذكرة من 

البلد املنقول منه إىل البلد املنقول إليه عىل أال يقل ما يرصف له عن راتب شهر واحد وذلك مقابل نفقات اإلعداد للسفر.)2(
إذا انتدب املوظف مدة أو مدد متواصلة تزيد عىل تسعني يوماً يؤمن ترحيله عىل النحو التايل: )2(   �

يف حالة اإلنتداب داخل اململكة يرصف  له عند ابتداء اإلنتداب ما يعادل راتب شـهرين  باعتبار ذلك مقابل  نفقات   .1
ترحيله وعائلته وأمتعته وأثاثه يف الذهاب واإلياب. )2(

يف حالة اإلنتداب من داخل اململكة إىل خارجها أو العكس أو من جهة إىل جهة أخرى خارج اململكة فتؤمن له تذاكر   .2
إركاب فقط له ولزوجته وأوالده يف حدود أربع تذاكر كاملة للجميع، وال يمنع من اسـتحقاق البدل املنصوص عليه 

يف الفقرة )أعاله( قطع اإلنتداب من قبل مرجع املوظف قبل إنهاء مدة اإلنتداب. )2( 
ال يتكـرر رصف بدل الرتحيل خالل السـنة الواحدة إذا زادت مدة تكليف أحد املشـمولني بالئحـة الوظائف الصحية بالعمل   �
اإلداري، عن ستة أشهر، ويعامل معاملة املنقول وفقا ألحكام املادة )5/27( من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة املدنية.)1( 
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  بدل االنتداب

تعريف ونوع البدل:
يـرصف للموظـف املنتدب يف مهمة رسـمية بدل نقدي عن كل يـوم يقضيه خارج مقر عمله داخل اململكـة أو خارجها وفق  	�

الفئات التي تحددها الئحة البدالت.)2( 

رشوط وضوابط رصف البدل:
ال يجوز الجمع بني )بدل اإلنتداب( و)مكافأة العمل اإلضايف(. )2(  	�

يجـوز بقرار من الوزير املختص تكليف املوظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بمهمة رسـمية، كما يجوز تكليفه  	�
بذلك مع قيامه بمهام وظيفته األصلية. )3( 

ال يجوز إنتداب موظف لعمل خارج مقر عمله إذا كان من املمكن أداء املهمة بأحد موظفي فرع الوزارة أو املصلحة املستقلة  	�
يف البلدة التي تقع فيها املهمة. )2( 

باستثناء الحاالت املستعجلة التي يرجع تقديرها للوزير املختص يجب قبل إصدار قرار اإلنتداب تحديد املهمة واملدة الالزمة  	�
ألدائهـا وتاريـخ بدايتها ونهايتها وال يجوز تجديد مـدة اإلنتداب إال بعد بحث ما تم يف املهمة ومـا بقي منها والتثبت من أن 
املنتدب قد بذل جهده يف إتمام العمل يف املدة التي انقضت، عىل أنه إذا زادت مدة اإلنتداب يف املرة الواحدة عن اسبوعني فيجب 

أن يصدر بذلك قرار من الوزير املختص. )2( 
إذا انتـدب املوظـف للقيام بمهمة رسـمية بـوزارة أو مصلحة غري التي يعمل فيهـا تتحمل الجهة التي يـؤدي لها املهمة ما  	�

يستحقه من بدالت وتعويضات أو مكافأة عدا راتبه وبدل النقل مالم يتفق عىل غري ذلك. )2( 
إذا انتدب املوظف الذي يعمل يف الخارج ألداء مهمة رسمية خارج الدولة التي بها مقر عمله يعامل معاملة املنتدب من داخل  	�

اململكة إىل البلد املنتدب إليها. )2( 
إذا انتدب املوظف الذي يعمل يف الخارج ألداء مهمة رسـمية داخل اململكة أو داخل الدولة التي بها مقر عمله يعامل معاملة  	�

املوظف املنتدب داخل اململكة. )2( 
عىل كل موظف ينتدب للعمل يف جهة خارج مقر عمله مع غريه من املوظفني أن يجري االتصاالت الالزمة مع زمالئه املنتدبني  	�
عـن طريـق اإلدارة املختصة لرتتيب التوجه إىل مقر اإلنتداب يف موعد واحـد إن كان ذلك ممكناً عىل أال يتم اإلنتقال إال بعد أن 
يعقد املنتدبون املوجودون يف مكان واحد اجتماعات أولية بقدر املسـتطاع لدراسة املهمة املوكولة إليهم واإلعداد لها ليبارشوا 

العمل فيها فور اإلنتقال إىل البلد املنتدب إليها. )2( 
يف حالة إنتداب لجنة للقيام بمهمة مشـرتكة يف الداخل تؤمن لهم الجهة ذات العالقة وسـيلة النقل املناسـبة يف البلد املنتدبني  	�

إليه للتنقل يف مهماتهم الرسمية. )2( 
يقـدم املوظـف أو املوظفون املنتدبون بعد إنتهـاء مدة اإلنتداب تقريراَ مسـتقالً يوضح فيه األمر الصـادر باالنتداب ومدته  	�

واإلجراءات املتخذة لتنفيذه وتاريخ البدء يف ذلك وتاريخ نهايته والبيانات التي تساعد عىل معرفة ما أنجز من عمل. )2( 
إذا ثبـت أن أحـداً من املوظفني قد تراخى يف أداء العمل وأسـتغرق مدة تزيد عىل املـدة الالزمة ال يرصف له بدل اإلنتداب عما  	�

يقابل املدة غري الالزمة وراتبها باإلضافة إىل ما يستحقه من جزاء. )2( 
يعامل املوظفون الذين ينتقلون خارج مقر عملهم األصيل داخل اململكة يف مواسم معينة معاملة املنتدبني وال يتأثر ما يرصف  	�

لهم من بدل إذا كلفوا بالقيام بمهمة رسمية يف مقر عملهم األصيل أو غريه. )2( 
ال يجوز إنتداب موظف خارج مقر عمله مدة أو مدد متوالية تزيد عن ستني )60( يوماً إال بعد موافقة مجلس الخدمة املدنية  	�

ويستثنى من ذلك : )2()50(
من يكلف بتمثيل اململكة يف اجتماعات مجالس أو منظمات دولية أو إقليمية أو عربية الذين يصدر بتسـميتهم قرار من  	·
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مجلس الوزراء أو املقام السامي عىل أال تزيد فرتة انتدابهم عىل مائة وعرشين )120( يوماً.
موظفو الجهات الحكومية التي يتطلب األمر سفرهم إىل املنطقة الغربية لفرتة الصيف عىل أن يصدر الوزير قراراً يحدد  	·

أسماء املطلوب انتدابهم لفرتة محددة ال تزيد عىل مائة وعرشين )120( يوماً.
يجـوز للوزيـر املختص يف حــاالت الرضورة القصوى تمديـد فـتـرة اإلنتداب بما ال يزيد عن )30( يوماً عىل فرتة السـتني  	�

يوماً. )2()50(
يرصف للموظف املنقول بدل إنتداب عن أيام السفر عىل أال تزيد عىل ثالثة أيام يف الداخل وثالثة أيام يف الخارج. )2(  	�

يـرصف للموظـف املنتدب بدل اإلنتـداب املقرر عن يوم واحد إذا إنتهت املهمة التي كلـف بأدائها وعاد إىل مقر عمله يف اليوم  	�
نفسه. )2( 

كذلك يرصف للموظفني بدل إنتداب عن األيام التي إستلزمتها األعمال يف الحاالت التالية: 	�
إذا انتدب يف الداخل أو الخارج مدة ال تزيد عىل تسعني يوماً.)2(  ·

إذا استدعته الحكومة للشهادة أمام إحدى املحاكم أو الهيئات الواقعة خارج مقر عمله. )2( 	·
إذا دعي للمثول أمام لجنة طبية أو هيئة تحقيق أو محاكمة. )2(  	·

إذا حصل عىل إجازة مرضية وأويص بعالجه من قبل الجهة املختصة لبلد آخر داخل اململكة. )2(  	·
فيما عدا حالة اإلنتداب عىل املوظف أن يقدم شهادة بذلك من الجهة التي استدعي إليها.)2( 	�

ال يرصف للموظف املتهم بدل إنتداب إال بعد أن تثبت براءته مما نسب إليه. )2(  	�
يبدأ إحتساب بدل اإلنتداب للموظف وقت مغادرته مقر عمله وينتهي بعودته  وال يدفع إال عن األيام الرضورية لقضاء املهمة.  	�
ويحتسـب بدل اإلنتداب عن أيام اإلجازة املرضية عىل أن يخطر املوظف مرجعه بمرضه وأن يوافق عىل إحتسـاب هذه ه املدة 

انتدابا، عىل أال يزيد عىل عرشين )20( يوماً أو نصف املدة أيهما أقل. )2( 
يـرصف للموظف املنتدب يف الداخل من املوظفـني الخاضعني للمادة رقم )44( من الئحة الحقوق واملزايا املالية، مبلغ )50(  	�

خمسون رياالً بدل إنتقال يومي طوال فرتة اإلنتداب إذا لم توفر له وسائل النقل يف مقر إنتدابه. )2( 
يمنح موظفو املرتبتني الرابعة عرشة والخامسة عرشة عند سفرهم إىل خارج اململكة يف مهمة رسمية عن كل يوم بدل إنتقال  	�

قدره )300( ريال. )2( 
يعطـى املوظف سـلفة عىل حسـاب بدل اإلنتداب عىل أن ال تزيد السـلفة عىل ما يسـتحقه املوظف عن املـدة املحددة يف قرار  	�
اإلنتداب،  وال يستعاد ما رصف للموظف أو املستخدم املنتدب من بدل إنتداب يف حالة إنتهاء خدمته بالوفاة أو العجز الدائم 

عن العمل متى حدث ذلك قبل إنتهاء املدة املحددة يف قرار اإلنتداب. )2( 
إذا أمنت الحكومة للموظف املنتدب السـكن والطعام خفض بدل االنتداب إىل الربع، وإذا أمنت له السـكن فقط خفض البدل  	�
إىل النصـف، وال يتأثـر البدل يف الحاالت التي يقضيها املوظف يف وسـيلة النقل كذلك يف حاالت تأمني الخيام واألدوات الالزمة 
لإلقامة. كما ال يتأثر البدل يف حالة تقديم السـكن والطعام من أية جهة غري حكومية مالم تحتسـب التكاليف عىل الحكومة، 
وال يجوز تأمني السـكن والطعام يف الخارج للموظفني املنتدبني ويجوز يف الحاالت اإلسـتثنائية تأمني السـكن فقط لحضور 

املؤتمرات الدولية.)2( 

قيمة بدل االنتداب:
يحدد البدل النقدي الذي يرصف للمنتدب داخل اململكة أو خارجها وفق الجدول أدناه: )2(  	�
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البدل النقدي الذي يرصف للمنتدب داخل اململكة أو خارجها )القيمة بالريال( )2(

يف الداخلاملرتبة

يف الخارج )وفقاً لجدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلومايس(

مرتفعة املعيشة )صعبة(الفئة )أ(الفئة )ب(الفئة )ج(

14،158001320144015601680

12،137001155126013651470

11،10،9600990108011701260

8،7400660720780840

6320528576624672

5،4200330360390420

3،2،1150248270293315

الجدول الخاص بالدول حسب فئات بدل التمثيل الدبلومايس  الذي سيتم عىل ضوئه تحديد قيمة بدل اإلنتداب)2()51(

الفئة )مرتفعة املعيشة(

- االتحاد السويرسي -   إمرباطورية اليابان      

- )هونج كونج( من جمهورية الصني الشعبية - نيويورك )من الواليات املتحدة األمريكية(    

الفئة )أ(

- تايبيه - الصني   - روسيا   - بلجيكا   - الربازيل   

- املانيا - إيران   - امريكا   - السويد   - كورياالجنوبية   

- بريطانيا - االرجنتني  - فرنسا   - ايطاليا   - سنغافوره   

- كندا - هولندا   - الدانمارك  - النمسا   - اسبانيا    

- الجابون - اسرتاليا  - الربتغال  - اليونان   - لبنان    

- رومانيا - التشيك   - نيوزيلندا  - بولندا   - املكسيك   

- أوكرانيا - إيرلندا   - املجر    
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الفئة  )ب(
- جيبوتي - ساحل العاج  - البوسنة  - سلطنة عمان  - ليبيا    

- البانيا - سوريا   - تونس   - البحرين  - مرص    
- املغرب - اندونيسيا  - تشييل   - االردن   - ماليزيا    
- تركيا - قطر   - نيجريا   - فنزويال  - العراق    

- الكويت - الهند   - غانا   - الجزائر  - موريتانيا   
- السنغال - الفلبني   - باكستان  - تايالند   - النيجر    

-  السودان - تشاد   - غينيا   - افغانستان  - اريترييا   
- تركمانستان - الكامريون  - اثيوبيا   - جنوب افريقيا  - اوزبكستان   

- األمارات - اذربيجان  - مايل   - فيتنام   - يوغندا    
- ماينمار  - كينيا   - كازاخستان  - اليمن    

الفئة  )ج(
- بروناي  - رسيالنكا  - الصومال  - زامبيا   - بنغالديش   

- بوركينافاسو - تنزانيا    

فيما عدا ما نص عليه يف الئحة الوظائف الصحية، تكون معاملة املشـمولني بأحكامها بالنسـبة للبدالت واملكافآت والتعويضات 
املستحقة لهم عىل أساس معادلة الفئات واملستويات بمراتب سلم الرواتب امللحق بنظام الخدمة املدنية حسب الرشائح التالية:)1(

الرشائح
املرتبة املقابلة 
يف سلم رواتب 

املوظفني

توزيع الرشائح عىل املستويات

املستوىالفئة

1-  مساعد صحي1-4الرشيحة األوىل

2-  مساعد صحي5الرشيحة الثانية

6الرشيحة الثالثة
- مساعد صحي

-  فني
3

2-1

7الرشيحة الرابعة

- مساعد صحي
- فني

-  أخصائي
- صيديل

4
3
1
1

8الرشيحة الخامسة

- مساعد صحي
- فني

- أخصائي، وصيديل
- أخصائي أول، وصيديل أول

- طبيب مقيم

5
4
2
1
1
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الرشائح
املرتبة املقابلة 
يف سلم رواتب 

املوظفني

توزيع الرشائح عىل املستويات

املستوىالفئة

9الرشيحة السادسة

- مساعد صحي
- فني

- أخصائي، و صيديل
- أخصائي أول، وصيديل أول

- أخصائي إستشاري، وصيديل 
إستشاري

-  طبيب مقيم

6
5
3
2
1
2

10الرشيحة السابعة

- مساعد صحي
- فني

- أخصائي،وصيديل
- أخصائي أول، صيديل أول

- أخصائي إستشاري، وصيديل 
إستشاري

- طبيب مقيم
- طبيب نائب

7
6
4
3
2
3
1

11الرشيحة الثامنة

- فني
- أخصائي، وصيديل

- أخصائي أول، وصيديل أول
- أخصائي إستشاري، وصيديل 

إستشاري
- طبيب مقيم
- طبيب نائب

7
5
4
3
4
2

12الرشيحة التاسعة

- أخصائي، وصيديل
- أخصائي أول، صيديل أول

- أخصائي إستشاري،و صيديل 
إستشاري

- طبيب مقيم
- طبيب نائب

- طبيب إستشاري

7 -6
6- 5
5 - 4

5
3
1
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الرشائح
املرتبة املقابلة 
يف سلم رواتب 

املوظفني

توزيع الرشائح عىل املستويات

املستوىالفئة

13الرشيحة العارشة

- أخصائي أول، و صيديل أول
- إخصائي إستشاري، صيديل 

إستشاري
- طبيب مقيم
- طبيب نائب

- طبيب استشاري

7
7 - 6

6
4

3 - 2

14الرشيحة الحادية عرشة
- طبيب مقيم
- طبيب نائب

- طبيب استشاري

7
5
4

15الرشيحة الثانية عرشة
- طبيب نائب

- طبيب استشاري
7 - 6

7 -6 - 5

  ملحوظة/1: 
¤ يعامل الصيديل معاملة )األخصائي غري الطبيب( لغرض معادلة املستويات بمراتب سلم الرواتب امللحق بنظام الخدمة 
املدنية(، وذلك حسب اإلجابة عىل التساؤل الذي سبق أن ورد من عدة جهات حكومية وأجابت عليه وزارة الخدمة املدنية. )1( 

  ملحوظة/2: 
¤ تم وضع رشائح معادلة فئات ومستويات الوظائف الصحية بمراتب سلم املوظفني العام الواردة اعاله بموجب التعديل 

الوارد بقرار مجلس الخدمة املدنية رقم 1531/1 وتاريخ 1431/11/15هـ. )1( 
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  بــدل تميز

تعريف ونوع البدل:
يرصف للممارس الصحي السـعودي من ذوي التميز املهني والسـمعة والشهرة يف مجال التخصص, بما ال يزيد عىل )%30(   �

من راتب الدرجة األوىل من املستوى الذي يشغله املوظف وفق الضوابط الالزمة لذلك.)6(

ضوابط رصف البدل: 
يمنح بدل التميز وفق تقرير األداء الوظيفي السـنوي للحاصلني عىل تقدير )ممتاز( يف آخر تقييم لألداء الوظيفي للسـنتني   �

اآلخرتني، ويشرتط باإلضافة إىل ذلك ما ييل:)4( 
أن يحقق املوظف أي عنرص من العنارص التالية للحصول عىل نسـبة )10%( من البدل، أو عنرصين عىل األقل للحصول  	·

عىل نسبة )20%(، أو ثالثة عنارص للحصول عىل نسبة )%30(:)4( 
الحصول عىل جوائز أو تكريم للتميز يف األداء من جهات معتمدة.  .1

القيام بأعمال تطوعية يف خدمة املجتمع.   .2
املشاركة بورقات عمل يف الندوات واملنتديات الطبية.    .3

تقديم بحوث وتجارب علمية متخصصة.  .4
تأليف كتب علمية أو تثقيفية.  .5

نرش أوراق علمية يف مجلة محكمة.   .6
الحصـول عـىل براءة اخرتاع جهـاز طبي، أو ابتكار تركيبة طبيـة عالجية أو طريقة جديدة تسـاهم يف تطور وتقدم املجال   �

الطبي، ويمنح البدل يف هذه الحالة بنسبة )30%( وال يجوز الجمع بني هذه النسبة وما ورد يف الفقرة )1( آنفة الذكر. )4(
توضـع التنظيمـات الخاصة بتطبيق هـذا البدل من مجلس الخدمـات الصحية ليتم مراعاتها عند تطبيـق البدل يف الجهات   �

الصحية. )4( 
يحدد املستفيدين من هذا البدل بقرار من الوزير املختص كل سنة مالية ويستمر رصفه ملدة اثنى عرش شهراً. )4(   �

تتـوىل الجهات الصحية اسـتكمال إجراءات تطبيق الضوابط الـواردة يف قرار وزير الخدمة املدنية رقـم )53000( وتاريخ   �
1431/12/25هـ، وتزويد وزارة الخدمة املدنية )اإلدارة العامة للرواتب والبدالت( بنسـخة منها، مع مراعاة ما نص عليه 
قرار مجلس الخدمة املدنية رقم )320( وتاريخ 1400/8/26هـ بأن يكون مدير شئون املوظفني يف كل جهة إدارية مسئوالً 
مسـئولية مبـارشة عن أي إجراء يتـم مخالفًة ملا تنص عليه األنظمـة واللوائح والقرارات املكملة لها املكيفة لشـئون الخدمة 

املدنية. )4( 
يقوم مجلس الخدمات الصحية بتقييم نتائج تطبيق رصف هذه البدالت يف مدة أقصاها )ثالث( سنوات من تاريخ تطبيقها،   �

وترفع نتائجها لهذه اللجنة ملراجعة معايري وضوابط الرصف يف ضوء تقييم نتائج التطبيق. )4( 

رشوط وآليات رصف بدل التميز:)48(

أوالً: يمنح بدل التميز لجميع املمارسـني الصحيني من السـعوديني الذين يحققون جميع بنود العنرص األسـايس )وفقاً للتفصيل 
الوارد باستمارة استحقاق بدل التميز املرفقة( كرشط ال يحق بدونه رصف البدل، ويشمل العنرص األسايس ما ييل:)48(

الحصول عىل تقدير )ممتاز( يف آخر تقييم لألداء الوظيفي للسنتني األخريتني.  .1
2.  االنضباط.

السجل املهني )عدم صدور أي إدانة أو عقوبة فنية أو إدارية خالل الثالث سنوات املاضية(.  .3
اإلنتاجية.  .4
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ثانياً: يشرتط باإلضافة إىل ذلك ما ييل: )48( 

أن يحقق املوظف سنوياً أي عنرص من العنارص التالية للحصول عىل نسبة )10%( من راتب الدرجة األوىل من املستوى الذي   .1
يشغله، أو عنرصين للحصول عىل نسبة )20%(، أو ثالثة عنارص للحصول عىل نسبة )30%( كحد أقىص: )48(

الحصـول عىل جوائـز أو تكريم للتميز يف األداء من جهـات معتمدة وذلك وفقاً ملؤرشات تحقيـق العنرص الواردة بالبند  ا( 
“ثانياً”، الفقرة )أ/1( باستمارة االستحقاق املرفقة .

القيـام بأعمـال تطوعية يف خدمة املجتمع وذلـك وفقاً ملؤرشات تحقيق العنـرص الواردة بالبند “ثانيـاً”، الفقرة )أ/2(  ب( 
باستمارة االستحقاق املرفقة.

املشـاركة بورقات عمل يف الندوات واملنتديات الطبية وذلك وفقاً ملؤرشات تحقيق العنرص الواردة بالبند “ثانياً”، الفقرة  ج( 
)أ/3( باستمارة االستحقاق املرفقة.

تقديـم بحـوث وتجارب علمية متخصصة وذلـك وفقاً ملؤرشات تحقيق العنـرص الواردة بالبند “ثانيـاً”، الفقرة )أ/4(  د( 
باستمارة االستحقاق املرفقة.

ه( تأليـف كتـب علمية أو تثقيفيـة وذلك وفقاً ملؤرشات تحقيـق العنرص الواردة بالبنـد “ثانياً”، الفقرة )أ/5( باسـتمارة 
االستحقاق املرفقة.

و( نـرش أوراق علميـة يف مجلة محكمة وذلك وفقاً ملؤرشات تحقيق العنرص الواردة بالبند “ثانياً”، الفقرة )أ/6( باسـتمارة 
االستحقاق املرفقة.

الحصول عىل براءة اخرتاع جهاز طبي، أو ابتكار تركيبة طبية عالجية أو طريقة جديدة تساهم يف تطور وتقدم املجال الطبي   .2
وذلك وفقاً ملؤرشات تحقيق العنرص الواردة بالبند “ثانياً”، الفقرة )ب/1(  باسـتمارة االسـتحقاق املرفقة، ويمنح البدل يف 

هذه الحالة بنسبة )30%( وال يجوز الجمع بني هذه النسبة وما ورد يف الفقرة )1( آنفة الذكر. )48(
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  السكن العيني وإيجار السكن

توفر الجهات الصحية والجامعات - بحسـب األحوال- السـكن لألطباء البرشيني وأطباء األسنان من خالل تنفيذ مرشوعات   �
مبانـي السـكن واإلرساع يف ذلـك. و إىل أن يتم التنفيذ توفر الجهة وحدات سـكنية  وتتعاقد عليها بأسـماء األطباء البرشيني 
وأطبـاء األسـنان، وترصف اإليجار من البند املخصـص لإليجار، عىل  أال تتجاوز التكلفة السـنوية للوحدة مبلغ )50،000( 

خمسني ألف ريال.)6(
يؤمـن السـكن العيني لألطباء البرشيني وأطباء األسـنان، وفقاً للرتتيبات الواردة بقرار مجلس الـوزراء رقم )178( وتاريخ   �

1430/6/1هـ.)1( 

  تعويض عن اإلصابة بعجز أو عاهة

يمنـح املوظـف يف حالة اإلصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعيـة أو لورثته يف حالة الوفاة إذا كانت الوفاة أو   �
العجز ناشئني بسبب العمل تعويضاً قيمته مائة الف )100،000( ريال. ويرصف ملن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة 
ال تمنعانه من أداء عمله إذا وقعا بسبب العمل تعويض يقدر عىل أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً عىل أساس التعويض 

املشار إليه. ويكون تقرير نسبة العجز من الهيئة الطبية املختصة. )2( 

  مكافأة )خارج وقت الدوام( ساعات العمل )الزائدة/ اإلضافية( 

نوع وتعريف املكافأة:
يرصف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، وأثناء العطل الرسمية، مكافأة نقدية عن الساعات اإلضافية,   �

وتحدد الالئحة قواعد منح هذه املكافأة.)3(
تـرصف املكافأة مقابل سـاعات العمل الزائدة عن سـاعات العمل الرسـمية املحددة يف الئحة الوظائـف الصحية، عىل أن ال   �

تتجاوز الحد املقرر ملوظفي الخدمة املدنية، وذلك لجميع الفئات املشمولة بسلم رواتب الوظائف الصحية.)6(
إذا زادت مدة املناوبة عن الحدود املقررة الواردة يف الئحة الوظائف الصحية )املوضحة أدناه(، فتتم املعاملة عىل أساس إعطاء   �
املناوبـني فرتة راحة تعادل مدة املناوبة، أو منحهم مكافأة عن السـاعات اإلضافية، حسـب القواعـد التي يعامل بها موظفو 

الدولة املشمولني بنظام الخدمة املدنية ولوائحه التنفيذية، والقواعد والقرارات ذات العالقة.)1( 
ساعات العمل الشهرية للمشمولني بالئحة الوظائف الصحية مائه وست وسبعني )176( ساعة باإلضافة إىل ما ييل:)1(   �

ساعات مناوبة يف مقر العمل ملدة ال تتجاوز )8(ثمان ساعات يف األسبوع، حسبما تحدده الوزارة. )1(  .1
التزام األطباء االستشـاريني وكذلك رؤسـاء األقسام الطبية باملناوبة ببقائهم رهن الطلب ملدة )10( عرشة أيام يف الشهر   .2

كحد أعىل. )1(

رشوط رصف املكافأة:
يشرتط لرصف مكافأة عن العمل اإلضايف صدور قرار من الوزير املختص يبني طبيعة العمل املكلف به وعدد الساعات املقررة   �

إلنجازه. )2( 
ال يجوز الجمع بني )مكافأة العمل اإلضايف(  و)بدل اإلنتداب(. )2(   �
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يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لجميع املراتب ما ييل: )2(   �
أال سبيل إلنجاز العمل أثناء وقت الدوام. )2(   -

أن يكـون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شـاغرة او القيام بعمل اسـتثنائي أو مهمة رسـمية وليس   -
نتيجة قصور أو إهمال من املوظف. )2( 

أن يصدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسـمي لأليام العادية بالنسـبة للمراتب )13، 14، 15( من الوزير   -
املختص أو من يف حكمه. )2( 

بالنسـبة أليام العطل االسـبوعية واالعياد فيجوز التكليف بالعمل فيها لشاغيل جميع املراتب مع مراعاة الرشوط سالفة   -
الذكـر، وذلك يف مراكز الحدود، واملطارات واملوانئ، واملستشـفيات، واإلذاعة والتلفزيون، واالتصاالت وتقنية املعلومات، 

واإلمارات والدواوين امللكية ومكاتب الوزراء، وغري ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة املدنية. )2( 

مقدار املكافأة:
يكون احتساب مكافأة العمل اإلضايف عىل أساس الساعة الواحدة بساعة. )2(  �

ال يزيد ما يرصف من مكافأة عن العمل اإلضايف للموظف يف اليوم الواحد، عن نصف الراتب اليومي. )2(   �
يعطى املوظف الذي يكلف بالعمل أيام العطل واألعياد مكافأة عن عمله وفقاً لسـاعات العمل اإلضايف بحد أعىل قدره مائة يف   �

املائة )100%( من الراتب األسايس.)49( 

  مكافأة نهاية خدمة

ترصف مكافأة )نهاية خدمة( للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ الئحة الحقوق واملزايا املالية، وتعادل رواتب ستة أشهر   �
يف الحاالت اآلتية:)2( 

التنسيق من الخدمة بموجب املادة )16( من الئحة إنتهاء الخدمة.   .1
اإلحالة عىل التقاعد بسبب العجز عن العمل.   .2

اإلحالة عىل التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية.   .3
الوفاة.   .4

تـرصف )مكافأة نهايـة خدمة( تعادل رواتب أربعة أشـهر للموظف الذي يحال عىل التقاعد املبكر، عـىل أن ال يُجمع بني هذه   �
املكافأة، ومكافأة الفئات الوظيفية املشمولة بلوائح خاصة التي يعترب نظام الخدمة املدنية ولوائحه التنفيذية جزءاً مكمالً لها. )2( 

  مكافأة مبارشة األموال العامة

ترصف املكافأة للممارسـني الصحيني العاملني يف املسـتودعات الطبية كأمناء عهدة يف املسـتودعات املركزية ومسـتودعات   �
املستشفيات.

يرصف لشاغيل الوظائف الخاضعة لنظام وظائف مبارشة األموال العامة مكافأة سنوية عىل النحو التايل:)83(  �
1. راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات األربع األوىل.
2. راتب شهر ونصف عن السنة الخامسة وحتى السابعة.

3. راتب شهرين عن السنة الثامنة وحتى العارشة.
4.  راتب شهرين ونصف عن السنة الحادية عرشة وحتى الخامسة عرشة.
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5. راتب ثالثة أشهر عن كل سنة بعد الخامسة عرشة.
ويجوز تعديل مقدار املكافأة بقرار من مجلس الخدمة املدنية.)83(

  أمر االركاب الحكومي ووسائل النقل

إذا نقـل املوظـف من داخل اململكة إىل خارجهـا أو العكس، أو من جهة إىل أخرى خارج اململكـة، يتم تأمني تذاكر اركاب له  	�
ولعائلته عىل الدرجة التي يستحقها نظاماً.

يكون اإلركاب بالطائرات وفق الدرجات اآلتية:)2( 	�
درجة أوىل ملوظفي املرتبة العارشة فما فوق.)2(  .1

درجة سياحية ملا عدا ذلك من املوظفني، ويجوز إركاب املوظفني من املرتبة التاسعة فما دون بالدرجة األوىل يف الحاالت   .2
التي تقتيض طبيعة األمور فيها هذا الترصف مثل: )2( 

مرافقة الضيوف الرسميني عند سفرهم بالدرجة األوىل.)2(   .1
كون املوظف عضواً يف وفد رسمي مسافر إىل الخارج، ويحق لبعض األعضاء الركوب بالدرجة األوىل.)2(   .2

من يرى الوزير املختص أثناء سفره يف الداخل حاجة إىل إصطحابه معه بالدرجة األوىل ألسباب تتعلق بالعمل.)2(    .3
يؤمن للموظف تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً يف الحاالت اآلتية:)2(  	�

إذا انتدب يف الداخل أو الخارج مدة ال تزيد عىل تسعني يوماً.)2(  .1
إذا استدعته الحكومة للشهادة أمام إحدى املحاكم أو الهيئات الواقعة خارج مقر عمله.)2(  .2

إذا دعي للمثول أمام لجنة طبية أو هيئة تحقيق أو محاكمة.)2(   .3
إذا حصل عىل إجازة مرضية، وأويص بعالجه من قبل الجهة املختصة لبلد آخر داخل اململكة.)2(   .4

إذا كان السفر إىل بلد ال تصله الطائرات فيرصف له اجرة سيارة صغرية كاملة إذا كان  من  موظفي املرتبة العارشة  فما فوق   	�
وأجرة  إركابه  بالنقل الجماعي ملا دون ذلك. ويجوز يف  الحاالت اإلستثنائية أن  تهيء  له الجهة التي يعمل فيها وسيلة النقل 

الالزمة.)2( 
نصت املادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم )224( وتاريخ 1385/3/29هـ، عىل أن اإلركاب يكون بالدرجة السياحية،  	�

كما نص عىل ذلك قرار مجلس الوزراء رقم )1287( يف 1394/9/15هـ، وذلك بالنسبة للطلبة املبتعثني.
نصـت املـادة الخامسـة عرشة من دليل أحـكام ولوائح االبتعـاث عىل أن املوظف املبتعـث يعامل معاملـة الطالب من حيث  	�
املخصصـات واملزايـا املالية، وبنـاًء عىل ما تقدم فإن الدرجة املسـتحقة للمبتعث سـواء كان طالباً أو موظفـاً فهي الدرجة 

السياحية.

  تعويض االركاب الحكومي

نصـت املادة الثالثـة واالربعون من الئحة الحقوق واملزايا عىل أنه يجوز يف الحـاالت املوضحة اعاله املنصوص عليها يف املادة  	�
)41( من هذه الالئحة بدالً من تأمني تذاكر السـفر عينياً يف الداخل رصف قيمتها عىل الدرجة السـياحية، مهما كانت مرتبة 
املوظف. كما يجوز تعويض املوظف املسـتحق ألمر االركاب الحكومي عن تذاكر  السـفر يف الخارج حسب قواعد يتفق عليها 

بني وزارة املالية واملؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
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  الراتب والبدالت والعالوات السنوية للطبيب السعودي الذي تحت التدريب

يعامل الطبيب السعودي الذي تحت التدريب، املشمول بقرار مجلس الخدمة املدنية رقم )1/1055( وتاريخ 1426/3/28هـ   �
من حيث الراتب والبدالت والعالوات السـنوية، معاملة الطبيب املقيم، وعند تعيينه عىل سـلم رواتب الوظائف الصحية يحدد 
راتبه عىل أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه يف فرتة التدريب املعتربة املنتهية بنجاح، ويطبق هذا الرتتيب عىل الحاالت 

املماثلة يف املستشفيات التي تدار وفق برامج التشغيل.)6( 
الطبيـب تحت التدريب هو الطبيب السـعودي الذي أنهى سـنة االمتياز ويرغب يف مواصلة الدراسـة للحصول عىل شـهادة   �

االختصاص السعودية وذلك بقدر الفرتة الالزمة للحصول عىل هذه الشهادة. )1( )78(
تتم معاملة الطبيب املوضحة صفته اعاله بقدر الفرتة الالزمة للحصول عىل شـهادة االختصاص السـعودية من حيث الراتب   �
والبدالت والعالوات السـنوية كما لو أنه معني عىل فئة طبيب مقيم بالدرجة األوىل بموجب البكالوريوس ويتدرج يف العالوات 
واملسـتويات يف هـذه الفئة حسـب سـلم رواتب الوظائـف الصحية إذا كان يف جهـة خاضعة لالئحة الوظائـف الصحية مع 
مراعاة قواعد ورشوط التدرج من مسـتوى آلخر يف الئحة الوظائف الصحية ويطبق نفس هذا الرتتيب عىل الحاالت املماثلة يف 

املستشفيات التي تدار وفق برامج  التشغيل. )1( )78( 
عند تعيني الطبيب املشار إليه أعاله عىل سلم رواتب الئحة الوظائف الصحية أو عىل سلم أجور املمارسني الصحيني السعوديني   �
العاملني ضمن برامج التشغيل يف املستشفيات الحكومية العامة والتخصصية واملرجعية يتم تحديد راتبه عىل اساس املستوى 

والدرجة التي كان يشغلها افرتاضيا يف فرتة التدريب للحصول عىل شهادة االختصاص السعودية.)1()78(
إذا تخلل فرتة التدريب فرتات لم تنته بنجاح فيتم تعيني الطبيب املشار إليه أعاله حسب املستوى والدرجة التي يستحقها بعد   �

استبعاد تلك الفرتات من تدرجه الوظيفي او يتم تعيينه بموجب شهادة االختصاص السعودية ايهما افضل.)1( )78( 

  الحقوق واملزايا التي ترصف للمبتعث

�	 يرصف للموظف املبتعث نصف مرتبه من الجهة التي يعمل بها ويعامل من حيث املخصصات واملزايا املالية معاملة الطالب 
املبتعـث مـن قبل )وزارة التعليم العايل(، ويتم رصفها من )وزارة التعليم العـايل( مالم يكن لدى الجهة التي يتبعها املوظف 

اعتماد خاص بذلك.)65(
�	 يرصف للموظف الحاصل عىل منحة دراسـية وفق املادتني )7-8( من دليل احكام ولوائح االبتعاث الصادرة باألمر السـامي 
الكريـم رقـم )3/17752/د( وتاريخ 1391/7/20هـ، نصف مرتبه من الجهـة التي يعمل فيها , وإذا نقصت املنحة عن 

املخصصات واملزايا املنصوص عليها يف املادة السابقة فيرصف له الفرق.)65(
�	 تكـون عـودة املوظفني املبتعثني املتزوجني إىل اململكة كل سـنة مرة عـىل أن يكون لهم الحق يف الحصـول عىل تذاكر اإلياب 

والذهاب لهم ولعائالتهم.)66(
�	 عدم اركاب موظفي املرتبة العارشة فما فوق املبتعثني للدراسة يف الخارج بالدرجة األوىل.)67( 

�	 يبدأ رصف املخصصات املالية للموظف املبتعث من تاريخ توجهه إىل مقر  دراسته , عىل أال يسبق املوعد املحدد لبدء الدراسة 
بأكثر من شهر. )65(

ال يتأثر حق املوظف املبتعث يف املخصصات املالية بما يحصل عليه بسبب تفوقه من جوائز.)65( 	�
عىل املوظف املبتعث بعد انهاء دراسـته أن يعمل يف الدولة مدة تعادل مدة ابتعاثه، ويعترب جزء السـنة الدراسية سنة كاملة،  	�

وعند امتناعه يلزم بدفع مقدار ما أنفق عليه ملدة االبتعاث، أو ما بقى منها حسب األحوال.)65(
يجوز منح املوظف إجازة دراسـية للدراسـات العليا بدون مرتب بموافقة الجهة التي يعمل فيها ويعامل من حيث اسـتمرار  	�

الخدمة معاملة املوظف  املبتعث للدراسة. )65(
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يعوض الطالب الذين يدرسـون بالخارج عن أقيام تذاكر السـفر التي يسـتخدمونها من مدينة ألخرى بسـبب عدم قبولهم  	�
باملعهد أو الجامعة املبتعث لها ألسـباب قفل باب القبول أو إلغاء الربنامج أو عدم اسـتيعاب املعهد أو الجامعة لعدد أكرب من 
الطـالب. ويتـم التعويض وفقاً للقيمة الفعلية للتذاكر وبعد إرفاق كعب التذكرة من قبل الطالب. وال يجوز رصف التعويض 
بـأي حـال من االحوال ألكثر مـن مره. وعىل امللحقني التعليميني التأكـد من أن باب القبول قد أقفـل أو الربنامج ألغي أو أن 
الجامعـة أو املعهد ال يسـتوعب عدداً من الطالب وفـق رشوط يضعها امللحق التعليمي. وأن يتـم إنتقال الطالب  من جامعة 
ألخرى أو من معهد آلخر بعد موافقة امللحق التعليمي املسبقة. وتطبق هذه الرشوط عىل وسائل النقل االخرى كالقطارات أو 
وسائل النقل الجماعي إذا لم يكن بهذه املدن خطوط جوية. وتشمل هذه القواعد الطالب الذين يبتعثون للدراسة يف الخارج 

ألكثر من سنة. )68(
يجـوز لوزيـر التعليم العايل تعويض الطالب املبتعثني نقداً عن التذاكر التي يتم رشائها من حسـابهم الخاص وهم يف االصل  	�

يستحقونها نظاما يف حدود الرشوط التالية:)69(
•  أن تكون التذاكر مستحقة نظاماً. )69(

•   أن يكون السفر قد تم عىل الخطوط الجوية السعودية إذا كان خط سري الطالب املبتعث يف مجال طريانها)69( .
•   أن يكون السفر قد تم طريق أقرص خط سري ممكن)69( .

عند قيام املبتعث بأبحاثه داخل اململكة، وفقاً للرتتيبات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )1112( وتاريخ 1390/11/19هـ،  	�
فيتم إعطاء املبتعث باإلضافة اىل تذكرة السـفر بالدرجة السـياحية مخصص شهر إضايف عن كل شهر يمضيه داخل اململكة 
عىل اال يزيد ما يتقاضاه عن ثالثة أشهر وال يدخل يف ذلك نصف الراتب الذي يتقاضاه اذا كان موظفا والذي يستمر يف رصفه 

كمبتعث)65(.
يتم منح عائلة الطالب أو املوظف املبتعث للدراسات العليا تذاكر إركاب يف حالة قيامة برحلة علمية تتعلق برسالته إىل اململكة  	�

طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1112 لعام 1390هـ يف حدود عدد التذاكر املقررة لهم نظاماً.)70(
يتم رصف تذاكر لعائلة املبتعث للدراسة يف الخارج من مقر دراسته اىل اململكة مرجعني يف حالة وفاة أحد والديه أو زوجة أو  	�

أحد أوالده يف حدود عدد التذاكر املقررة لهم نظاماً.)71(
يرصف تذاكر سفر للمبتعث للدراسة اىل اململكة ) ذهاباً وإياباً ( يف حدود عدد التذاكر املقررة لهم نظاماً وذلك يف حالة وفاة  	�

أحد والدي زوج املبتعث. )72(
تدفع الرسـوم الدراسية عن زوجات املبتعثني للدراسة، وزوجات املوظفني املوفدين للعمل بالخارج امللتحقات بمعاهد اللغة،  	�
أو مراحل التعليم العام، أو التدبري املنزيل، واألشـغال النسـوية، أو أي تخصصات أخرى مالئمة للمرأة السـعودية يصدر بها 

قرار من وزير التعليم العايل.)73(
يمنح املبتعث الذي تقيم معه زوجته يف مقر دراسته عالوة تعادل مكافأته الشهرية األساسية يف حالة عدم  الحاقها بالبعثة.)73( 	�

قـرر مجلس الوزراء املوافقة عىل تعديـل البند )رابعاً( من قرار مجلس الوزراء رقم )62( وتاريخ 1431/3/10هـ، ليكون  	�
النص وفقاً للتايل: “يمنح املبتعث الذي تقيم معه زوجته السـعودية يف مقر دراسته عالوة تعادل مكافأته الشهرية األساسية 
يف حالة عدم إلحاقها بالبعثة، وكذلك يمنح العالوة نفسها املبتعث املتزوج بغري سعودية وتقيم معه يف مقر دراسته، واملبتعثة 

املتزوجة بغري سعودي ويقيم معها يف مقر دراستها، إذا تم الزواج وفقاً لإلجراءات النظامية املتبعة”.
تعتمد تكاليف دراسة من يتم ضمهم إىل البعثة ضمن ميزانية وزارة التعليم العايل.)73( 	�

املسـاواة بني جميع املبتعثني يف االقتصار عىل رصف )نصف الراتب( فقط لجميع املوظفني من الدولة، من وظيفته األصلية .  	�
وتثبيت املكافآت بالريال السعودي.)74(

أشـار األمر السـامي الكريم رقم )10981/ م ب( وتاريخ 1428/12/21هـ، إىل ما اشـتملت عليه اسـتمارة االبتعاث من  	�
زيادة مكافأة املبتعثني بنسبة 15% وزيادة نسبه يف حدود 20% لتثبيت سعر الرصف يف دول منطقة اليورو وكندا واسرتاليا 

وبريطانيا وجنوب افريقيا)75(.
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تقسم البلدان التي يبتعث لها فئتني وفقا لألوضاع االقتصادية كالتايل)65(: 	�
فئة )أ( :   •  

)أ/1( وتشمل مبتعثي الواليات املتحدة األمريكية.
)أ/2( وتشمل دول أمريكا الجنوبية وكندا و أوربا واليابان والصني وأسرتاليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا.

فئة )ب(: وتشمل الدول العربية واإلسالمية وغريها، ويتم الرصف كاآلتي:)65(  •  
تثبت مكافأة الطالب يف الفئة األوىل )أ( )3250( ريال شهريا. )75(  •  

تثبت مكافأة الطالب يف الفئة الثانية )ب( )2000( ريال شهريا. )75(  •  
يرصف للطالب املبتعث يف الفئة األوىل مبلغ )1700( ريال بدل كتب وملرة واحدة كل عام .ويرصف للمبتعث يف   •  
الفئـة الثانيـة مبلغ )1200( ريـال وذلك ملرة واحدة كل عام . وذلك للمدة املحددة لالبتعاث ، وال ترصف هذه للمدة التي تزيد عن 

مدة االبتعاث املوحدة املحددة)65(.
يـرصف للطالـب املبتعث يف الفئة األوىل مبلـغ )4000( ريال ويف الفئة الثانية مبلـغ )2000( ريال وذلك كبدل مالبس وملرة   �

واحدة كل عام ، وال يتم رصفها لألعوام التي تزيد عن السنوات املقررة البتعاثه واملوحدة ألمثاله. )65(
يرصف مبلغ )3000( ريال بدل معدات وأدوات علمية لطالب الدراسات العليا العلمية يف أي من الفئتني وذلك ملرة واحدة يف  	�

كل مرحلة علمية.)65(
يرصف مبلغ )3000( ريال ملرة واحدة يف كل مرحلة علمية بدل مراجع لطالب الدراسات النظرية العليا.)65( 	�

يرصف سنوياً مبلغ )3000( ريال بدل طباعة األوراق والتقارير.)65( 	�
ترصف املكافأة التشجيعية للطالب عن كل فصل درايس عىل أال يقل العبء الدرايس الذي سجل فيه الطالب عن خمس عرشة  	�
سـاعة يف الجامعات التي تتبع الفصلني ، وعن ثمانية عرش سـاعة يف الجامعات التي تتبع نظام ثالث فصول وذلك للمرحلة 
الجامعية، وعن اثني عرشة سـاعة يف الجامعات التي تتبع نظام الفصلني، وخمس عرشة سـاعة للجامعات ذات ثالث فصول 

بالنسبة للمرحلة فوق الجامعية.)65(
تـرصف املكافـأة بواقع راتب كامل ملن حصل عىل أربع درجات من أربع، وبواقـع نصف الراتب ملن حصل عىل ثالث درجات  	�
من أربع وذلك للمرحلة الجامعية. ويرصف للمتفوق راتب كامل اذا حصل عىل ثالث درجات ونصف من أربع درجات وذلك 
للدراسـات العليا، ويكون رصف املكافأة التشـجيعية ملن لم يغري تخصصه وأن تكون جامعته من الجامعات ذات املسـتوى 

الطيب الذي توىص به املكاتب التعليمية والجامعات السعودية.)65(
يرصف مبلغ )4000( ريال للطالب األعزب و)8000ريال( للطالب املتزوج الذي تقيم معه زوجته سنوياً كبدل عالج وتتحمل  	�

الدولة مصاريف العمليات الجراحية. )65(
يرصف ما يعادل 50% من املكافأة للطالب املتزوج الذي تقيم معه زوجته شهرياً وذلك مدة إقامتها معه يف البلد الذي يدرس  	�

فيه. كما يرصف ما يساوي 25% لكل من أطفاله املقيمني معه وبحد أعىل ال يتجاوز 50% من املكافأة.)65(
صدر األمر السامي الكريم رقم )9122/ م ب( وتاريخ 1427/12/16هـ، بتحمل الدولة رسوم تأشرية املبتعث يف الدول التي  	�
تفرض رسـوماً عىل تأشـرية الدخول، كما تضمن األمر الكريم باإلضافة إىل ذلك عىل رصف مبلغ )10.000( عرشة آالف ريال 

سنوياً لكل من الولدين الثالث والرابع من أوالده املرافقني له، واستمرار تقايض الطفلني األول والثاني مبلغ الـ )%25(.)65(  
االستمرار يف رصف مبلغ )4000( ريال املخصصة للمبتعث األعزب والـ)8000( ريال املخصصة للمبتعث املتزوج كما كان  	�

مقرراً باألمر السامي رقم 19851 وتاريخ 1401/8/28هـ.)65( )76(
يرصف مبلغ )2000( ريال لكل واحد من أوالد املبتعث مهما كان عددهم وذلك كمصاريف عالج.)65( )76( 	�

تتحمـل الدولـة تكاليف العمليـات الجراحية واألمراض املسـتعصية واألمراض املزمنة التي تتطلب مراجعة الطبيب بشـكل  	�
مستمر والتي يحددها وزير التعليم العايل، وتكاليف العالج الرسيري يف املستشفى، وذلك بالنسبة للمبتعث وزوجته وأوالده 

ووالدته إذا كانت تقيم معه يف مقر دراسته يف الخارج بصفة دائمة.)65( )76(
تتحمـل الدولـة تكاليف عالج الحاالت الطارئة التي يتم ادخالها إىل املستشـفى يف حالة إسـعافية لكل مـن املبتعث وزوجته  	�

وأوالده .)65( )76(
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تتحمل الدولة تكاليف عالج حاالت الحمل والوالدة وما تتطلبه من اجراء عمليات أو حضانة للطفل ونحوها.)65( )76( 	�
تتحمل الدولة تكاليف األطراف الصناعية وعمليات تركيبها.)65( )76( 	�

يشـرتط السـتفادة زوج املبتعث من قـرار مجلس الوزراء رقـم )54( وتاريخ 1405/3/25هـ، اإلقامة معه، كما يشـرتط  	�
الستفادة أوالد املبتعث من هذا القرار إقامتهم معه، وعدم بلوغهم سن الواحد والعرشين.)65()76(

يكون دفع تكاليف العمليات الجراحية، أو العالج للمستشـفى أو العيادات عن طريق امللحق التعليمي بناًء عىل تقرير طبي  	�
وكشـف بالتكلفة مصدق عليه من امللحق الصحي إن وجد يف املدينة التي فيها مقر دراسـة املبتعث وإال فيتم الرصف تحت 

مسئولية امللحق التعليمي.)65()76(
تتحمل وزارة التعليم العايل تكاليف عالج والد املبتعث الذي يرافقه يف مقر دراسته يف الخارج مادام املبتعث هو العائل الوحيد  	�
لوالـده بموجـب صك إعالة رشعي، وذلك وفقاً لقـرار مجلس الوزراء رقم )139( وتاريـخ 1426/5/27هـ املبلغ بخطاب 

ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم )21803( وتاريخ 1426/6/6هـ.)65(
تـم اعتماد زيادة املكافأة التي ترصف للمبتعثني للدراسـة يف الخارج بنسـبة )50%( يف جميـع دول االبتعاث، بموجب األمر  	�

السامي الربقي الكريم رقم )3351/ب( وتاريخ 1430/3/28هـ.)65(

  الحقوق واملزايا التي ترصف للموفدين للدراسة بالداخل

يرصف للموظف املوفد للدراسة بالداخل راتبه، وبدل االنتقال الشهري، وبدل التفرغ لألطباء والصيادلة، وبدل فرق ساعات  	�
العمل لألخصائيني - من غري األطباء - والفنيني، واملسـاعدين الصحيني، وفق الرشوط والضوابط التي تحددها لجنة تدريب 

وابتعاث موظفي الخدمة املدنية.)55(
يـرصف للموفد للدراسـة يف مكان يبعد عن مقر عمله مسـافة ال تقل عن مسـافة االنتداب )بدل ترحيـل( وفقاً ألحكام املادة  	�

)5/27( من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة املدنية، وملرة واحدة، وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته. )79(
تتحمل الجهة الحكومية التي يتبعها املوفد الرسوم الدراسية يف حالة وجودها. )79( 	�

  الحقوق واملزايا التي ترصف للمبتعث للتدريب يف الخارج

يتـم معاملة جميع الربامج التدريبية التي تزيد مدتها عن سـنة، بمعاملة االبتعاث للدراسـة مـن حيث الراتب واملخصصات  	�
املالية، وقد قررت اللجنة املوافقة عىل معاملة املبتعثني للربامج التدريبية وفقاً للتنظيم التايل: )80(

إذا كانت مدة الربنامج التدريبي سـنة فأقل، فيعامل املبتعث وفقاً لالئحة التدريب الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية   .1
رقم )16( وتاريخ 1398/2/19هـ. )80(

إذا كانت مدة الربنامج التدريبي تزيد عن السـنة، فيعامل بكامل مدته وفقاً لالئحة االبتعاث للدراسـة الصادرة باملوافقة   .2
السامية رقم )3/17752/ر( وتاريخ 1391/8/20هـ.)80(

إذا دعـت الحاجـة إىل تمديـد الربنامج التدريبي إىل ما يزيد عن سـنة، فيعامـل طيلة مدة الزيادة معاملـة املبتعث وفق   .3
الضوابط الخاصة بتمديد الربامج والدورات التدريبية، وذلك كقاعدة عامة تطبق عىل جميع طلبات االبتعاث للتدريب.)80(
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  املكافآت واملخصصات املستحقة للموظف امللتحق بالتدريب يف الخارج 
ملدة تقل عن ستة أشهر)81(

املستند النظاميمقدارهااملكافأة واملخصصاتم

1
الراتب الشـهري مع جميـع البدالت 

املقررة عدا بدل املناطق النائية.

يرصف الراتب بالكامل يف مقر 
العمل بعد حسم التقاعد وتضاف 

البدالت

املادة )15/34( من الئحة التدريب، 
واملـادة )34( مـن نظـام الخدمـة 

املدنية.

املادة )15/34( من الئحة التدريب.ملدة ثالثني يوماً األوىل.بدل االنتداب2

3
املكافـآت الشـهرية وتحسـب بعـد 

الثالثني يوماً األوىل.

بلدان فئة أوىل 
)أ(

بلدان فئة 
املـادة )15/34( واملادة )16/34( ثانية)أ(

من الئحة التدريب واألمر السامي رقم 
1401/8/28هــ،  يف   )19851(
وقرار مجلس الـوزراء رقم )43( يف 

1414/4/11هـ,

2000ريال3250 ريال

750 ريال1063 ريالبدل كتب ملرة واحدة يف العام.4

25001250بدل مالبس ملرة واحدة يف العام.5

6
بـدل طباعـة األوراق والتقارير ملرة 

واحدة يف العام .
1875 ريال

املـادة )16/34( من الئحة التدريب 
واألوامر السـامي رقم )19851( يف 
1401/8/28هـ واملادة )18/34( 
مـن الالئحة, وقرار مجلـس الوزراء 

رقم )43( يف 1414/4/11هـ.

7
بـدل عـالج لألعـزب ملـرة واحدة يف 

العام )ب(. 
2500 ريال

املادة )16/34( من الئحة  التدريب 
وقرار مجلس الـوزراء رقم )43( يف 

1414/4/11هـ.

8
للمبتعـث  تذكـرة أركاب بالطائـرة 

للتدريب يف الخارج.
تذكرة اركاب ذهاباً وإياباً.

مـن  )ب(  فقـرة   )29/34( املـادة 
الئحة التدريب

)أ(  بلدان فئة أوىل تشمل دول أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا واليابان والصني, وبلدان فئة ثانية تشمل الدول األخرى .

)ب( يالحظ ما ورد يف قرار مجلس الوزراء رقم )54( يف 1405/3/25هـ بشأن تحمل الدولة تكاليف العالج.
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  املكافآت واملخصصات املستحقة للموظف امللتحق بالتدريب يف الخارج 
ملدة ستة أشهر فأكثر)81(

املستند النظاميمقدارهااملكافأة واملخصصاتم

1
الراتب الشـهري مع جميع البدالت املقررة 

عدا بدل املناطق النائية .
يرصف الراتب بالكامل يف مقر العمل 

بعد حسم التقاعد وتضاف البدالت.
املـادة )15/34( من الئحـة التدريب واملادة 

)34( من نظام الخدمة املدنية .

املادة )15/34( من الئحة التدريب.ملدة ثالثني يوماً االوىل .بدل االنتداب 2

3
املكافآت الشـهرية وتحسـب بعد الثالثني 

يوماً األوىل.

بلدان فئة أوىل )أ(
بلدان فئة ثانية 

املادة )15/34( واملادة )16/34( من الئحة )أ(
التدريب واألمر السـامي رقـم )19851( يف 
الوزراء  1401/8/28هــ، وقرار مجلـس 

رقم )43( يف 1414/4/11هـ.

2000ريال3250 ريال

1500 ريال2125 ريالبدل كتب مرة واحدة كل عام.4

2500ريال5000ريالبدل مالبس مرة واحدة كل عام.5

6
يـرصف مكافأة شـهر لقاء  نقـل األمتعة 
والكتـب للموظف املبتعث للتدريب لسـنة 

فأكثر إذا اجتاز الدورة بنجاح.
2000ريال3250ريال 

التدريـب,  الئحـة  مـن   )20/34( املـادة 
يف   )43( رقـم  الـوزراء  مجلـس  وقـرار 

1414/4/11هـ.

7
بدل طباعـة األوراق والتقارير مرة واحدة 

كل عام 
3750ريال

املـادة )16/34( من الئحـة التدريب واألمر 
السامي رقم )19851( يف 1401/8/28هـ، 
واملادة )18/34( من الالئحة، وقرار مجلس 

الوزراء رقم )43( يف 1414/4/11هـ. 5000ريالبدل عالج لألعزب ملرة واحدة كل عام )ب(.8

9
تذكـرة أركاب بالطائرة للمبتعث للتدريب 

يف الخارج.
تذكرة اركاب ذهاباً وإياباً.

الئحـة  مـن  )ب(  فقـرة   )29/34( املـادة 
التدريب

10
يف حالـة كون مدة التدريب أكثر من سـتة 
أشهر فإن املوظف الذي يصطحب زوجته 
وأوالده معه يستحق املخصصات التالية: 

أـ تذكرة إركاب للزوجة واألوالد.
ب ـ يـرصف مـا يعـادل )50%( مـن 
املكافأة الشـهرية للموظـف الذي تقيم 

معه زوجته.
ج ـ يـرصف مـا يعـادل )25%( مـن 
املكافـأة الشـهرية لكل طفـل عىل أن ال 

يتجاوز )50%( من املكافأة الشهرية.

وقـرار  الالئحـة  مـن   )16/34( املـادة 
 )283( رقـم  املدنيـة  الخدمـة  مجلـس 
السـامي  واألمـر  1400/3/20هــ  يف 
1401/8/28هــ،  يف   )19851( رقـم 
يف   )43( رقـم  الـوزراء  مجلـس  وقـرار 

1414/4/11هـ.

11
بدل عالج ملن معـه زوجته )مرة واحدة يف 

العام( )ب(.
10000ريال

12
بدل عالج لكل واحـد من األوالد مهما كان 

عددهم  )مرة واحدة يف العام( )ب(.
2500ريال 

يف   )54( رقـم  الـوزراء  مجلـس  قـراري 
يف   )43( ورقـم  1405/3/25هــ 

1414/4/11هـ

)أ(  بلدان فئة أوىل تشمل دول أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا واليابان والصني, وبلدان فئة ثانية تشمل الدول األخرى.

)ب( يالحظ ما ورد يف قرار مجلس الوزراء رقم )54( يف 1405/3/25هـ بشأن تحمل الدولة تكاليف العالج.
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   املخصصات املالية للموظف امللتحق بدورة تدريبية يف الداخل 

املستند النظاميرشوط االستحقاق املكافأة واملخصصاتم

1
الراتـب الشـهري مع جميـع البدالت 

املقررة عدا بدل املناطق النائية.
يـرصف الراتب بالكامل يف مقر العمل 

بعد حسم التقاعد وتضاف البدالت,

املادة )23/34( مـن الالئحة، واملادة 
املدنيـة  الخدمـة  نظـام  مـن   )34(
وقرار مجلس الـوزراء رقم )101( يف 

1405/6/24هـ.

2
مكافـأة )100%( مـن الراتـب وذلك 

بالنسبة للثالثة األشهر األوىل.
للمتـدرب يف بلد غري البلـد الذي يعمل 

فيه.

املـادة )23/34( مـن الالئحة، وقرار 
يف   )101( رقـم  الـوزراء  مجلـس 
مجلـس  وقـرار  1405/6/24هــ 
الخدمة املدنية رقم )491/1( وتاريخ 

1418/3/4هـ.

بدل نقل إضايف.3
بقـدر بدل النقل الشـهري املسـتحق 
ملرتبـة املتدرب يف الداخل يف البلد الذي 

يقع فيه مكان عمله.

املـادة )25/34( مـن الالئحة, وقرار 
مجلس الخدمة املدنية رقم )491/1( 

وتاريخ 1418/3/4هـ.

بدل انتداب. 4
إذا تطلـب برنامـج التدريـب داخـل 
اململكة سـفر املتدرب داخل أو خارج 

اململكة باإلضافة ملميزات الالئحة.
املادة )26/34( من الالئحة.

بدل انتداب ستة ايام.5
مسـافة طريق املتـدرب خـارج مقر 
عمله للمغادرة إىل مقر الدورة والعودة 

منها بعد انتهاء الربنامج.

قـرار مجلـس الخدمـة املدنيـة رقـم 
)283( وتاريخ 1400/7/20هـ.

إذا كانت مدة الدورة )90( يوماً فأقل .تذكرة إركاب بالطائرة .6
تعميم اللجنة الصادر برقم )4/ن/5( 

يف 1399/2/9هـ.

نصف راتب شهر مكافأة تفوق.7

إذا حصـل املتدرب عـىل تقدير ممتاز 
فتـرصف له وفـق الضوابـط املحددة 
للمتفوقني الواردة يف السياسـة العامة 

للتدريب.

املادة )30/34( مـن الالئحة وتعميم 
اللجنة رقم )30( يف 1398/5/29هـ 
وقـرار مجلـس الخدمـة املدنيـة رقم 

)491/1( وتاريخ 1418/3/4هـ.
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  املزايا املالية املتعلقة باإلجازات

يسـتحق املوظف إجازة عادية مدتها سـتة وثالثون )36( يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب  	�
تقاضاه ويجوز رصف راتبها مقدماً اذا كانت مدة االجازة التي سيتمتع بها )شهر( فأكثر.)60( 

إذا رصف للموظف راتب اإلجازة العادية مقدماً ثم، تقدم املوظف بطلب العدول عن التمتع باإلجازة، ووافقت الجهة اإلدارية  	�
عـىل ذلك، فإنه يتعني اسـرتداد راتب اإلجازة قبل إصـدار قرار العدول عنها، وإذا تعذر عىل املوظف إعادتها لسـبب أو آلخر 

فيلزمه التمتع بإجازته. )60( 
يعوض املوظف عن رصيده من االجازات العادية املسـتحقة بعد إنتهاء خدمته حسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للرتتيب التايل:  	�

 )60(

إذا إنتهت خدمته بسبب الوفاة او العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من االجازات. )60(   .1  
فيما عدا حالتي انتهاء الخدمة بسـبب الوفاة او العجز الصحي، إذا انتهت خدمة املوظف فال يعوض عن اكثر من مائة   .2  
وثمانني )180(  يوماً من االجازات العادية أو عىل مدة اإلجازة التي  يسـتحقها وقت نفاذ نظام املوظفني العام الصادر 

باملرسوم امللكي رقم )م/5( وتاريخ 1391/2/1هـ أيهما أكثر. )60( 
للموظـف الحق يف التغيب عن عمله براتب كامل املـدة الالزمة ألداء االمتحان الدرايس برشط أن يقدم ما يثبت أدائه االمتحان  	�

ومدته. )60( 
يجـوز للموظـف بعد موافقة رئيسـه أن يتغيب براتب كامل ألسـباب طارئة مدة اقصاها خمسـة أيام خالل السـنة املالية  	�

الواحـدة. )60( 
يسـتحق املوظف إجازة مرضية  يف مدة أربع سـنوات  ال  تتجاوز سـنتني وفق الرتتيب التايل: )ستة أشهر براتب كامل وستة  	�
أشـهر بنصف الراتب وسـتة أشـهر بربع الراتب وستة أشـهر بدون راتب(، وتحتسب بداية األربع سـنوات من تاريخ بداية 
االجازة املرضية، أما إذا كان املوظف مصاباً بأحد األمراض الخطرية التي يحددها الطبيب اإلستشـاري املتخصص فيسـتحق 
إجازة مرضية خالل أربع سـنوات وفق الرتتيب التايل: )سـنة براتب كامل وثالثة أشـهر بنصف الراتب وثالثة أشـهر بربع 
الراتب وستة اشهر بدون راتب( ويبدأ تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل. وإذا تقرر أن لدى املوظف مرضاً خطرياً أثناء 
حصوله عىل االجازة املرضية عدلت من تاريخ بدايتها وفقاً لإلجازة املسـتحقة. ويكون إثبات اإلجازة املرضية بموجب تقرير 

طبي وفق ما نصت عليه الئحة تقارير منح االجازات املرضية. )60( 
يسـتحق املوظف الذي يتعرض إلصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقته وتكون اإلصابة  أو املرض بسـبب تأدية  	�
العمـل  ودون خطأ  متعمد من املوظف، اجازة مرضية ال تتجاوز مدتها )سـنة ونصـف( براتب كامل وذلك بدالً من االجازة 
املرضيـة املنصـوص عليهـا يف الفقرة )أ( من هذه املـادة  ،  ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفـق ما نصت عليه الئحة 
تقارير منح االجازات املرضية. فإذا لم يربأ املوظف من إصابته او لم يشـف من مرضه بعد إنتهاء املدة املشـار اليها يعرض 
امـره عـىل الهيئـة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجـزاً عن العمل أو تمديد أجازته مدة او مدداً  ال تزيد عن سـنة ونصف  

ويرصف له يف هذه الحالة نصف الراتب. )60( 
يسـتحق املوظف املصاب بفشـل كلوي إضافة عىل اإلجازة املشـار إليها يف الفقرة  )أ( من هذه املادة )الحادية عرشة(، إجازة  	�
براتب كامل عن االيام التي يتم  فيها إجراء الغسيل له  للتنقية الدموية بموجب  تقرير من الجهة الطبية التي تتوىل عالجه. )60( 
يرصف راتب اإلجازة املرضية مقدماً برشط  اال تقل مدة  اإلجازة املرضية عن شهر فإذا تويف املريض أثناء إجازته فال يسرتد  	�

منه ما رصف له. )60( 
إذا قـررت الهيئـة الطبية العامـة رضورة معالجة املوظف املصاب بسـبب العمل خارج اململكة فتقـوم بتحديد املدة الالزمة  	�
لعالجه وترصف له نفقات سـفره ، أما نفقات العالج فترصف له لفرتة ال تتجاوز سـنة ونصف وال يجوز تمديد هذه املدة إال 
بموجـب تقريـر طبي من الهيئة الطبية العامة وملدة مماثلة فقـط. وإذا رأت الهيئة الطبية رضورة وجود مرافق للمريض أو 
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كان املرافق محرماً رشعياً للمريضة فيرصف للمرافق نفقات السفر ونفقات اإلقامة بقدر بدل االنتداب املقرر ملوظفي املرتبة 
السادسة إذا انتدبوا للبلد الذي تقرر العالج فيه ،  ويرسي حكم الفقرة السابقة عىل املوظف املريض الذي تقرر الهيئة الطبية 
رضورة عالجه يف بلد غري التي يقيم بها يف الداخل  ورضورة وجود مرافق له. وترصف املبالغ املنصوص عليها فيما سبق من 

ميزانية وزارة الصحة. )60( 
إذا كان املوظف يعاني من مرض خطري،  ولديه إجازة مرضية بربع الراتب، فيمكن تحويلها إىل راتب كامل وفق املادة )11(  	�
من الئحة اإلجازات وفقاً ملا يحدده الطبيب اإلستشاري املتخصص، ويمنح اإلجازة املقررة للمصابني بأحد األمراض الخطرية، 

ويبدأ إحتساب مدتها من أول إجازة يحصل عليها بعد تاريخ رسيان  الالئحة يف 1426/5/15هـ. )60( 
يجوز أن يمنح املوظف إجازة دراسية بدون راتب إذا كان يحمل مؤهالً علمياً ال يقل عن إتمام املرحلة الثانوية أو ما يعادلها  	�

برشط: )60( 
1. أن يكون قد أمىض يف الخدمة )ثالث سنوات ( وال يقل تقويم أدائه الوظيفي عن تقدير جيد.   

2. أن يكون ملوضوع دراسته عالقة بالعمل يف الجهة التي يعمل بها.  
يجـوز بقـرار من الوزير املختص منح املوظف ألسـباب تقبلها الجهة إجازة اسـتثنائية بدون راتب ال تزيد مدتها عىل سـنة  	�
خالل خمس سـنوات سـواء  كانت لفـرتة متصلة أو لفرتات متفرقة ولوزير الخدمة املدنيـة  تمديدها ملدة أو ملدد ال تزيد عىل 
سـنة أخرى، عىل أنه بالنسـبة للموظفة السـعودية التي ترغب يف مرافقة زوجها أو من يعولها رشعاً إىل الخارج  تمنح بقرار 
من الجهة التي تتبعها  إجازة اسـتثنائية  بدون راتب وذلك بقدر مدة املرافقة و بحد اقىص ال  يتجاوز عرش سـنوات متصلة 
أو منفصلة طوال  الحياة الوظيفية، ويعامل زوج املبتعثة للدراسة يف الخارج أو أحد محارمها الرشعيني إذا كان من موظفي 

الخدمة املدنية وفق هذه القواعد. )60( 
تستحق املوظفة إجازة لفرتة عدة الوفاة براتب كامل. )60(  	�

تنـص الفقـرة )أ( من املادة الثانية والعرشين من الئحة اإلجازات عىل أنه تسـتحق املوظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها  	�
)60( ستون يوماً.)60( 

إذا رغبـت املوظفـة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول عىل فرتة أو فرتات إجازة أمومة مدتها )ثالث سـنوات( كحد  	�
أعىل طوال خدمتها يف الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع  الواردة  يف الفقرة )أ( من املادة الثانية والعرشين من الئحة 

اإلجازات، عىل أاليقل ما  يرصف لها عن ألف وخمسمائة )1500(ريال شهرياً، وذلك وفقاً للضوابط التالية:)60(  
1. أن يكون منح هذه اإلجازة للموظفة خالل الثالث سنوات األوىل من عمر الطفل. )60(  

2. للجهـة اإلداريـة تأجيل منح هذه اإلجازة ملدة ال تتجاوز )60( سـتون يوماً من تاريخ تقديـم الطلب إذا اقتضت مصلحة   
العمل ذلك، ويجوز تمديد فرتة اإلجازة برشط موافقة الجهة اإلدارية يف نطاق حدها األعىل املشار إليه.)60(

يسـمح للموظف بالتغيب عن عمله للمشـاركة يف أعمال اإلغاثة أو أعمال الدفاع املدني براتب كامل مدة ال تزيد عن خمسـة  	�
وأربعني يوماً يف السنة وفق ضوابط يضعها مجلس الخدمة املدنية. )60(   

يسمح للموظف السعودي بالتغيب عن عمله للمشاركة يف أعمال اإلغاثة الخارجية براتب كامل وفقاً لضوابط منها ما ييل:)61( 	�
 )60(

1. ال يحق للموظف املتغيب عن عمله الحصول عىل أية مزايا أو بدالت سـوى الراتب وبدل النقل الشـهري فقط خالل فرتة   
الغياب. )61()60( 

يسمح ملوظفي الدولة )عدا املشمولني بالئحة الوظائف التعليمية( بالتغيب براتب كامل املدد التي تحدد الشرتاكهم يف مختلف  	�
أنواع النشاط الريايض والثقايف واالجتماعي.

يجوز تعويض من يكلف بالعمل خالل إجازة عيد الفطر أو عيد األضحى أو أيام الخميس والجمع )الجمع والسبت( بإجازة  	�
بدالً من املكافأة املالية، وذلك بالضوابط التالية:)60(

أن يكـون التعويـض بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة، ما عدا يوم العيد، واليومـني اللذين بعده فيكون التعويض عىل  أ.   
أساس اليوم بيومني. )60(

ب. عـىل املوظف املكلـف أن يتمتع بإجازة التعويض بعد انتهاء التكليف مبارشة، ويجوز تأجيل التمتع بها فرتة أو فرتات ال   
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تتجاوز )سنة( من تاريخ نهاية التكليف، وال يؤثر التمتع بهذه اإلجازة عىل ما يستحقه من إجازات عادية. )60(
ويشرتط لذلك ما ييل: )60(

1. أن يكـون التنـازل خطيـاً وأن يتضمن هذا التنازل إسـقاط الحق يف املطالبـة بالتعويض املايل أمـام الجهات الحكومية   
والقضائية. )60(

2. أن يكون التنازل يف القرار اإلداري الذي أنشأ استحقاق التعويض بإجازة بدالً عن التعويض املايل. )60(  
يجوز للجهة حسـم أيام غياب املوظف عن العمل من رصيده من اإلجازات العادية إذا قدم املوظف عذراً تقبله الجهة، أما إذا  	�
لم يكن له رصيد من اإلجازات فتحسـب غياباً بعذر ال يسـتحق عنها راتباً، ويتم جمع ساعات غياب املوظف ومعاملتها وفق 

هذه القاعدة. )60( 
تفرغ املوظف أو املوظفة للمشاركة يف طريقة التعامل مع شديدي اإلعاقة:)60( 	�

صـدر قـرار مجلس الخدمة املدنية رقـم )970/1( وتاريخ 1426/3/26هــ، ونص عىل تعديل الفقـرة )ثانياً( من قرار 
مجلس الخدمة املدنية رقم )849/1( وتاريخ 1423/12/28هـ، ليكون نصها كالتايل: )60(

عند الحاجة امللحة التي يقدرها املختصون يف التأهيل بجمعية رعاية األطفال املعوقني أو غريها من املراكز املماثلة عىل تدريب 
موظـف أو موظفـة أثناء أوقات الدوام الرسـمي عىل طريقة التعامل مع شـديدي اإلعاقة الحركية )طفـل أو أحد الوالدين( 
فتدرس كل حالة من قبل لجنة مشرتكة تضم مندوبني عن كل من وزارة الخدمة املدنية، ووزارة الصحة، والجهة ذات العالقة، 

وذلك لدراسة مدى السماح - حسب معطيات كل حالة - عىل طريقة التعامل مع املعوق، وفق الضوابط التالية: )60(
أال يكون للموظف أو املوظفة رصيد من اإلجازات العادية، فإن كان له رصيد منها فتحسب فرتة غيابه للتدريب من هذا   .1

الرصيد. )60(
أن يكون املعوق أحد أوالد املوظف أو املوظفة أو أحد والديه فقط. )60(  .2

أن تقترص فرتة الغياب عن العمل عىل املدة الالزمة للتدريب حسبما يحددها املختصون يف املركز بموجب تقرير عن حالة   .3
املعوق معتمد من أخصائي التأهيل ومصادق عليه من إدارة املركز، عىل أن ال تزيد مدة الغياب عن ستة أسابيع. )60(

إذا كان يرصف للموظف أو املوظفة بدالت أو مزايا فيوقف رصفها خالل فرتة غيابه لتدريب املشار إليه عدا الراتب وبدل   .4
النقل الشهري فقط. )60(

أن تصدر شـهادة مصدقة من املركز تثبت فعالً حضور املوظف أو املوظفة فرتة التدريب بدًء ونهايًة وسـاعاته اليومية،   .5
وتودع الشهادة يف ملفه لدى الجهة التي يعمل بها، وتزود وزارة الخدمة املدنية بصورة منها. )60(

يستبعد من مدد الخدمة املحسوبة يف التقاعد: مدد الغياب بدون إجازة، واإلجازات التي تمنح للموظف بدون مرتب ماعدا  	�
اإلجـازة املرضيـة، واإلجازة الدراسـية، ومدة كف اليد التي تقرر حرمان املوظف من مرتبه عنها، وكسـور الشـهر يف مدة 

الخدمـة.)60( 
تدخل مدة اإلعارة واإلجازة الدراسـية بدون مرتب ضمن املدد املحسـوبة يف التقاعد وتؤدى الحسميات عنها عىل أساس كامل  	�
مرتب الوظيفة األصلية ويؤديها املعار شهرياً ، أما املجاز دراسياً فيؤديها بعد عودته للخدمة يف وظيفة خاضعة لهذا النظام. 

 )60(

يسـتفيد املوظـف يف التقاعد من اإلجازات التالية: )اإلجازة العادية - اإلجـازة املرضية بجميع مراحلها حتى وإن كانت بدون  	�
مرتب - اإلجازة الدراسـية - اإلجازة االضطرارية - إجازة الوضع بالنسـبة للمرأة - إجازة عدة الوفاة للمرأة - إجازة األمومة 
وتحسب عىل أساس كامل الراتب حتى وإن كان يرصف لها ربع الراتب ويحسم مخصص التقاعد من كامل الراتب - إجازة 
العيديـن - اليوم الوطني - العطل الرسـمية الخميس والجمعة "الجمعة والسـبت حالياً" - إجـازات الرياضيني التي تمنح 

رسمياً بكامل الراتب - إجازة أداء االمتحان - إجازة األدباء - الغياب ألعمال اإلغاثة الرسمية(. )60( 
ال يسـتفيد املوظف يف التقاعد من اإلجازات التالية: )اإلجازة اإلسـتثنائية - إجازة املرافقة سواء كانت مع الزوج الذي يعمل يف  	�
الخارج أو مرافقته لغرض الدراسة - و مدد الغياب بعذر أو بدون عذر مادام قد حسم الراتب عن مدة الغياب أو لم تحتسب 

مدة الغياب إجازة عادية(. )60(

الفصل األول: الحقوق واملزايا املالية للسعوديني املعينني عىل سلم رواتب 
الوظائف الصحية للمشمولني بالئحة الوظائف الصحية بوزارة الصحة
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الفصل الثاني:  الحقوق واملزايا املالية للمشمولني بسلم أجور املمارسني 
الصحيني السعوديني العاملني عىل برامج التشغيل بوزارة الصحة

املســتحقة  املاليــة  واملزايــا  والتعويضــات  واملكافــآت  البــدالت 
للمشمولني بسلم أجور املمارسني الصحيني السعوديني العاملني 

ضمن برامج التشغيل بوزارة الصحة

املستحقنيالقيمةالتعريفالسند النظامياملسمىم

بدل انتداب1

الئحة تنظيم العمل 
لربامج التشغيل الذاتي 
)املادة 94 - 95(- من 

حيث استحقاق البدل 
و قرار مجلس الوزراء 

رقم )178( وتاريخ 
1430/6/1هـ من 

حيث مساواة العاملني 
يف الئحة الوظائف 

الصحية مع العاملني 
يف برامج التشغيل 

الذاتي من حيث قيمة 
البدل.

يرصف للموظف املنتدب 
يف مهمة رسمية بدل نقدي 
عن كل يوم يقضيه خارج 
مقر عمله داخل اململكة أو 

خارجها.

مبلغ مقطوع

وفقاً لجدول بدل 
انتداب لشاغيل 
وظائف الئحة 

الوظائف الصحية 
)مرفق(

بدل انتقال شهري2

الئحة تنظيم العمل 
لربامج التشغيل الذاتي 

)املادة 97( - من 
حيث استحقاق البدل 

و قرار مجلس الوزراء 
رقم )178( وتاريخ 
1430/6/1هـ من 

حيث مساواة العاملني 
يف الئحة الوظائف 

الصحية مع العاملني 
يف برامج التشغيل 

الذاتي من حيث قيمة 
البدل .

هو املبلغ الذي يرصف 
شهرياً مقابل نفقات انتقال 

العامل من وإىل مقر عمله
مبلغ مقطوع

وفقاً لجدول بدل 
االنتقال الشهري 
لشاغيل وظائف 
الئحة الوظائف 

الصحية )مرفق(
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3
بدل مزاولة الطب 

الرشعي

قرار مجلس الوزراء 
رقم )178( وتاريخ 

1430/6/1هـ

هو املبلغ املخصص 
للعاملني يف مراكز وأقسام 
الطب الرشعي املشمولني 

بالئحة الوظائف الصحية 
بمن فيهم العاملني يف ثالجة 

املوتى.

يرصف بالنسب 
املئوية املوضحة 

بالجدول 
املرفق عىل 

أساس بداية 
)املستوى( 
املثبت عليه 

العامل .

وفقاً لجدول بدل 
مزاولة الطب 

الرشعي لشاغيل 
وظائف الئحة 

الوظائف الصحية 
)مرفق(

4
البدل املخصص للعاملني 
يف املستشفيات والعيادات 

النفسية

قرار مجلس الوزراء 
رقم )178( وتاريخ 

1430/6/1هـ

هو املبلغ املخصص 
للعاملني مقابل ظروف 
وطبيعة العمل يف هذه 

الجهات، والتعامل مع فئة 
معينة من املرىض.

مبلغ مقطوع

وفقاً لجدول البدل 
املخصص للعاملني 

يف املستشفيات 
والعيادات النفسية 

لشاغيل وظائف 
الئحة الوظائف 

الصحية )مرفق(

5
البدل املخصص للعاملني 

يف مستشفيات الجذام 
وأقسام العزل.

قرار مجلس الوزراء 
رقم )178( وتاريخ 

1430/6/1هـ

هو املبلغ املخصص ملن 
يعمل يف هذه الجهات مقابل 

اآلثار التي قد ترتتب عىل 
ممارسة هذا العمل يف أماكن 

تنترش فها العدوى.

مبلغ مقطوع

وفقاً لجدول البدل 
املخصص للعاملني 

يف مستشفيات 
الجذام وأقسام 
العزل لشاغيل 
وظائف الئحة 

الوظائف الصحية 
)مرفق(

بدل ندرة6
قرار مجلس الوزراء 
رقم )178( وتاريخ 

1430/6/1هـ

وفقاً لضوابط والرشوط النظامية املوضحة بقرار مجلس الوزراء رقم 
)178( وتاريخ 1430/6/1هـ. وتعميم معايل وزير الصحة رقم 
)1/343964( وتاريخ 1432/12/17ه املتضمن رشوط رصف 

البدل. 

بدل تميز7
قرار مجلس الوزراء 
رقم )178( وتاريخ 

1430/6/1هـ

وفقاً لضوابط والرشوط النظامية املوضحة بقرار مجلس الوزراء 
رقم )178( وتاريخ 1430/6/1هـ. وتعميم معايل وزير الصحة 
رقم )1/313520( وتاريخ 1433/10/17ه املتضمن ضوابط 

رصف هذا البدل، وتعميم اإلدارة العامة لربامج التشغيل الذاتي رقم 
)3/16/342509( وتاريخ 1434/10/8ه املتضمن إجراءات رصف 

هذا البدل.

بدل تدريب8
قرار مجلس الوزراء 
رقم )178( وتاريخ 

1430/6/1هـ

وفقاً لضوابط والرشوط النظامية املوضحة بقرار مجلس الوزراء رقم 
)178( وتاريخ 1430/6/1هـ. وتعميم معايل وزير الصحة رقم 
)1/343964( وتاريخ 1432/12/17ه املتضمن رشوط رصف 

البدل. 
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بدل إرشاف9
قرار مجلس الوزراء 
رقم )178( وتاريخ 

1430/6/1هـ

وفقاً لضوابط والرشوط النظامية املوضحة بقرار مجلس الوزراء رقم 
)178( وتاريخ 1430/6/1هـ. وتعميم معايل وزير الصحة رقم 
)1/343964( وتاريخ 1432/12/17ه املتضمن رشوط رصف 

البدل. 

10
السكن العيني وإيجار 

السكن

قرار مجلس الوزراء 
رقم )178( وتاريخ 

1430/6/1هـ

توفر الجهات الصحية والجامعات - بحسب 
األحوال - السكن لألطباء البرشيني وأطباء 
األسنان من خالل تنفيذ مرشوعات مباني 

السكن واإلرساع يف ذلك. وإىل أن يتم التنفيذ 
توفر الجهة وحدات سكنية وتتعاقد عليها 
بأسماء األطباء البرشيني وأطباء األسنان، 

وترصف اإليجار من البند املخصص لإليجار، 
عىل أال تتجاوز التكلفة السنوية للوحدة مبلغ 

)50.000( خمسني ألف ريال.

األطباء البرشيني 
وأطباء األسنان 
املشمولني بسلم 
أجور املمارسني 

الصحيني السعوديني 
العاملني ضمن 

برامج التشغيل يف 
مستشفيات وزارة 

الصحة.

ملحوظة:
جميع البدالت من 1 إىل 10 املشار إليها أعاله واملتضمنة أن املستند النظامي لها قرار مجلس الوزراء رقم 178 بتاريخ 1430/6/30هـ 

أن املستحقني لهذه البدالت ينطبق عليهم نفس الرشوط والضوابط لشاغيل وظائف الئحة الوظائف الصحية.

بدل ترحيل11
الئحة تنظيم العمل 

لربامج التشغيل الذاتي
)املادة 98(

إذا نقل العامل  من بلد  إىل 
بلد آخر يرصف له ما يعادل 

راتب شهرين باعتبار ذلك 
مقابالً لنفقات ترحيله 

وعائلته وأمتعته.

راتب شهرين 
عىل أساس 

الراتب األسايس 
للعامل.

جميع العاملني 
املشمولني بسلم 
أجور املمارسني 

الصحيني السعوديني 
العاملني ضمن 

برامج التشغيل يف 
مستشفيات وزارة 

الصحة

12
التعويض يف حالة الوفاة 

أو اإلصابة بعجز أو عاهة 
تمنعه من العمل.

نظام العمل )املادة 
)147 - 146

يمنح للموظف يف حالة 
الوفاة أو حالة اإلصابة 

بعجز أو عاهة تمنعه عن 
العمل بصورة قطعية إذا 

كانت ناشئة بسبب العمل.

وفقاً ألجر 
العامل  كامالً

جميع العاملني 
املشمولني بسلم 
أجور املمارسني 

الصحيني السعوديني 
العاملني ضمن 

برامج التشغيل يف 
مستشفيات وزارة 

الصحة

97



دليل الحقوق واملزايا املالية 
للممارسني الصحيني السعوديني بوزارة الصحة  

املستحقنيالقيمةالتعريفالسند النظامياملسمىم

13
تذكرة إركاب بالطائرة 

ذهاباً وإياباً.

الئحة تنظيم العمل 
لربامج التشغيل الذاتي

)املادة 87(

= إذا انتدب العامل  يف 
الداخل أو الخارج مدة ال 

تزيد عىل تسعني يوماً.
= إذا دعي للمثول أمام 
لجنة  طبية أو هيئة 
تحقيق أو محاكمة.

= إذا استدعته الحكومة 
للشهادة أمام إحدى 
املحاكم أو الهيئات 

الواقعة خارج مقر عمله.
= إذا حصل عىل إجازة 

مرضية وأويص بعالجه 
من قبل الجهة املختصة 

لبلد آخر داخل اململكة.

وفقاً للتنظيم 
الوارد باملادة 

)87( من الئحة 
تنظيم العمل 

لربامج التشغيل 
الذاتي.

جميع العاملني 
املشمولني بسلم 
أجور املمارسني 

الصحيني السعوديني 
العاملني ضمن 

برامج التشغيل يف 
مستشفيات وزارة 

الصحة

14
التعويض النقدي عن  

قيمة اإلركاب

الئحة تنظيم العمل 
لربامج التشغيل 

الذاتي
)املادة 95(

تؤمن املنشأة إركاب 
العامل املنتدب من محل 
إقامته إىل الجهة املنتدب 

إليها وبالعكس، أو 
يعوض عن قيمة اإلركاب 

نقداً إذا رغب يف ذلك.

وفقاً للتنظيم 
الوارد باملادة 

)95( من 
الئحة تنظيم 

العمل لربامج 
التشغيل 

الذاتي.

جميع العاملني 
املشمولني بسلم 
أجور املمارسني 

الصحيني 
السعوديني 

العاملني ضمن 
برامج التشغيل يف 
مستشفيات وزارة 

الصحة.

15
أجر ساعات العمل 

اإلضافية

الئحة تنظيم العمل 
لربامج التشغيل 

الذاتي )املواد  107 
 - 109 - 108 -

)111 - 110

يجوز للمنشأة تكليف 
العاملني بالعمل اإلضايف 

خارج وقت الدوام 
الرسمي وخالل أيام 

اإلجازات الرسمية والراحة 
األسبوعية يف الحاالت التي 

تقتيض مصلحة العمل 
ذلك، وفقاً ألحكام املادة 
)106( من نظام العمل.

وفقاً للجدول 
املوضح باملادة 

)111( من 
الئحة تنظيم 

العمل لربامج 
التشغيل 

الذاتي 
)مرفق(

جميع العاملني 
املشمولني بسلم 
أجور املمارسني 

الصحيني 
السعوديني 

العاملني ضمن 
برامج التشغيل يف 
مستشفيات وزارة 

الصحة.
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املستحقنيالقيمةالتعريفالسند النظامياملسمىم

مكافأة نهاية الخدمة.16

الئحة تنظيم العمل 
لربامج التشغيل 

الذاتي )املواد  165 
)167 - 166 -

يستحق العامل مكافأة 
نهاية الخدمة إذا لم 

ينتهي عقده بناًء عىل 
أحكام املادة )80( من 

نظام العمل .

ترصف وفقاً 
ملا ورد باملواد 
 166 - 165(

- 167( من 
الئحة تنظيم 

العمل لربامج 
التشغيل 

الذاتي.

جميع العاملني 
املشمولني بسلم 
أجور املمارسني 

الصحيني 
السعوديني 

العاملني ضمن 
برامج التشغيل يف 
مستشفيات وزارة 

الصحة.

17

الراتب والبدالت 
والعالوات السنوية 
للطبيب الذي تحت 

التدريب.

وفقاً ملا ورد يف قرار مجلس الوزراء رقم )178( وتاريخ 1430/6/1هـ، املادة )سادساً(.

18
الحقوق واملزايا املالية 

التي ترصف للمبتعثني.
وفقاً ملا يتم تطبيقه عىل السعوديني املعينني عىل سلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولني 

بالئحة الوظائف الصحية.

19
الحقوق واملزايا املالية 
التي ترصف للموفدين 

للدراسة بالداخل.

وفقاً ملا يتم تطبيقه عىل السعوديني املعينني عىل سلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولني 
بالئحة الوظائف الصحية.

20
املكافآت واملخصصات 

املالية املتعلقة بالربامج 
التدريبية.

وفقاً ملا يتم تطبيقه عىل السعوديني املعينني عىل سلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولني بالئحة 
الوظائف الصحية.

21

املكافآت واملخصصات 
املستحقة للمبتعث 

للتدريب يف الخارج ملدة 
تقل عن ستة أشهر

وفقاً ملا يتم تطبيقه عىل السعوديني املعينني عىل سلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولني بالئحة 
الوظائف الصحية.

22

املكافآت واملخصصات 
املستحقة للمبتعث 

للتدريب يف الخارج ملدة  
ستة أشهر فأكثر.

وفقاً ملا يتم تطبيقه عىل السعوديني املعينني عىل سلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولني بالئحة 
الوظائف الصحية.

23
املخصصات املالية للموفد 

للتدريب يف الداخل.
وفقاً ملا يتم تطبيقه عىل السعوديني املعينني عىل سلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولني بالئحة 

الوظائف الصحية.

24
املزايا املالية املتعلقة 

باإلجازات
وفقاً لالئحة تنظيم العمل لربامج التشغيل الذاتي، املواد )112 - 118 - 119 - 125 - 126- 

127 - 129 - 130 - 132 - 133 - 134- 135-136-137( املتعلقة باإلجازات.
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املاليــة  واملزايــا  والتعويضــات  واملكافــآت  البــدالت  مرفقــات 
أجــور املمارســني  للســعوديني املشــمولني بســلم  املســتحقة 
الصحيــني العاملني ضمن برامج التشــغيل يف مستشــفيات وزارة 

الصحة

جدول يبني أجر ساعات العمل اإلضافية للممارسني الصحيني السعوديني العاملني عىل برامج التشغيل الذاتي 
بمستشفيات وزارة الصحة

األجر املقرر اليوميوقت العمل اإلضايف

أيام العمل العادية
)الراتب األسايس( مرضوباً يف )1.5( ساعة، ويقسم الناتج 

عىل )30 ÷ 8(

أيام العمل العادية أثناء شهر رمضان املبارك
)الراتب األسايس( مرضوباً يف )1.5( ساعة، ويقسم الناتج 

عىل )30 ÷ 6(

أيام الراحة األسبوعية )الجمعة(
)الراتب األسايس( مرضوباً يف )2( ساعة، ويقسم الناتج 

عىل )30 ÷ 8(

أيام الراحة األسبوعية أثناء شهر رمضان املبارك )الجمعة(
)الراتب األسايس( مرضوباً يف )2( ساعة، ويقسم الناتج 

عىل )30 ÷ 6(

أيام األعياد )الفطر والحج( واإلجازات الرسمية
)الراتب األسايس( مرضوباً يف )2( ساعة، ويقسم الناتج 

عىل )30 ÷ 8(

100
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جدول يبني بدل مزاولة الطب الرشعي املخصص للمشمولني بالئحة الوظائف الصحية

الفئةاملجموعة
بدل مزاولة الطب الرشعي )%( من   بداية املستوى

م5-م7م1- م4

األطباء

40 %50 %طبيب استشاري

40 %50 %طبيب نائب

40 %50 %طبيب مقيم

لفئة واحدة: )1()صيديل رشعي( جميع الفئاتالصيادلة

لفئة واحدة: )1( )أخصائي مخترب(   جميع الفئاتاألخصائيون

40 %50 %فنيالفنيون

مساعد صحياملساعدون الصحيون
مستوى/1 إىل م/7

% 25

- يقصد بـ )م( املستوى.

)1( للعاملني يف مجال الطب الرشعي من شاغيل وظائف )صيديل رشعي( و )أخصائي مخترب(

جدول يبني البدل املخصص للعاملني يف املستشفيات والعيادات النفسية املشمولني بالئحة الوظائف الصحية

الفئةاملجموعة
بدل العمل يف املستشفيات والعيادات 
النفسية ثابت ويرصف شهرياً )ريال(

األطباء

3000طبيب استشاري

2500طبيب نائب

2000طبيب مقيم

500جميع الفئاتالصيادلة

من500 إىل1500جميع الفئاتاألخصائيون

من 500 إىل1500فنيالفنيون

1000مساعد صحياملساعدون الصحيون
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جدول يبني بدل العاملني يف املستشفيات والعيادات النفسية ملجموعة األخصائيني حسب الفئات الواردة يف الجدول 
التايل حسبما هو موضح أمام كل منها، متى توفرت رشوط رصف كل منها:

الفئةاملجموعة
بدل العاملني يف املستشفيات

والعيادات النفسية

األخصائيون

500أخصائي سجالت طبية

750أخصائي أجهزة طبية

500أخصائي صحة عامة

800مدير مستشفى

600مساعد مدير مستشفى

500سكرتري طبي

750أخصائي أشعة

1500أخصائي تمريض

750أخصائي تخدير

500أخصائي مخترب

1500أخصائي نفيس

500أخصائي برصيات

500أخصائي وبائيات

500أخصائي اطراف صناعية

750أخصائي عالج طبيعي

750أخصائي رعاية اسنان

500أخصائي تصوير طبقي

750أخصائي عالج نووي

500أخصائي اجهزة الليزر

1000أخصائي معالجة نطق

500اخصائي تأهيل حريف

500اخصائي تغذية

500اخصائي سمع

500اخصائي فيزياء طبية

1000اخصائي اجتماعي
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جدول يبني بدل العاملني يف املستشفيات والعيادات النفسية ملجموعة الفنيني حسب الفئات الواردة يف الجدول التايل 
حسبما هو موضح أمام كل منها، متى توفرت رشوط رصف كل منها:

الفئةاملجموعة
بدل العاملني يف املستشفيات

والعيادات النفسية

الفنيون

500فني سجالت طبية

500فني عالج تنفيس

500فني تغذية

500مراقب وبائيات

750فني اشعة

750فني تخدير

500فني عمليات

1500فني تمريض )ممرض(

1500فني عالج طبيعي

500فني اطراف صناعية

750فني تركيب اسنان

500فني مخترب

500مساعد صيديل

750مساعد طبيب اسنان

500فني عالج حريف

500فني برصيات

جدول يبني البدل املخصص للعاملني يف مستشفيات الجذام وأقسام العزل املشمولني بالئحة الوظائف الصحية

الفئةاملجموعة
بدل العمل

يف أقسام العزل و مستشفيات الجذام
مبلغ ثابت يرصف شهريا/ ريال

األطباء

1500طبيب استشاري

1250طبيب نائب

1000طبيب مقيم

500جميع الفئاتالصيادلة

من 200 إىل1000جميع الفئاتاألخصائيون

1000فنيالفنيون

1000مساعد صحياملساعدون الصحيون
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دليل الحقوق واملزايا املالية 
للممارسني الصحيني السعوديني بوزارة الصحة  

جدول يبني بدل العاملني يف أقسام العزل ومستشفيات الجذام ملجموعة األخصائيني، للفئات الواردة يف الجدول التايل 
حسبما هو موضح أمام كل منها، متى توفرت رشوط رصف كل منها:

الفئةاملجموعة
بدل العمل يف أقسام العزل 

ومستشفيات الجذام
مبلغ ثابت يرصف شهرياً/ ريال

األخصائيون

500أخصائي سجالت طبية

300أخصائي أجهزة طبية

750أخصائي صحة عامة

800مدير مستشفى

600مساعد مدير مستشفى

500سكرتري طبي

1000أخصائي أشعة

1000أخصائي تمريض

750أخصائي تخدير

1000أخصائي مخترب

500أخصائي نفيس

200أخصائي برصيات

1000أخصائي وبائيات

200أخصائي أطراف صناعية

750أخصائي عالج طبيعي

500أخصائي رعاية أسنان

200أخصائي تصوير طبقي

200أخصائي عالج نووي

200أخصائي أجهزة الليزر
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جدول يبني بدل العاملني يف أقسام العزل ومستشفيات الجذام ملجموعة الفنيني، للفئات الواردة يف الجدول التايل 
حسبما هو موضح أمام كل منها، متى توفرت رشوط رصف كل منها:

الفئةاملجموعة
بدل العمل

يف أقسام العزل و مستشفيات الجذام
مبلغ ثابت يرصف شهريا/ ريال

الفنيون

1000فني سجالت طبية

1000فني عالج تنفيس

1000فني تغذية

1000مراقب وبائيات

1000فني اشعة

1000فني تخدير

1000فني عمليات

1000فني تمريض )ممرض(

1000فني عالج طبيعي

1000فني اطراف صناعية

1000فني تركيب اسنان

1000فني مخترب

1000مساعد صيديل

1000مساعد طبيب اسنان
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جدول يبني بدل االنتقال الشهري

الرشائح

بدل االنتقال الشهري حسب الرشائح )بالريال(

املستوىالفئة
مقدار
البدل

1مساعد صحيالرشيحة األوىل
500

2مساعد صحيالرشيحة الثانية

الرشيحة الثالثة
3مساعد صحي

700
1-2فني

الرشيحة الرابعة

4مساعد صحي

700 3فني

1اخصائي، صيديل

الرشيحة الخامسة

5مساعد صحي

700
4فني

2اخصائي، صيديل

1اخصائي أول، صيديل أول، طبيب مقيم

الرشيحة السادسة

6مساعد صحي

700

5فني

3اخصائي، صيديل

2اخصائي أول، صيديل أول

1اخصائي استشاري، وصيديل استشاري

2طبيب مقيم

الرشيحة السابعة

7مساعد صحي

700

6فني

4اخصائي، صيديل

3اخصائي أول، صيديل أول

2اخصائي استشاري، وصيديل استشاري

3طبيب مقيم

1طبيب نائب
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الرشائح

بدل االنتقال الشهري حسب الرشائح )بالريال(

املستوىالفئة
مقدار
البدل

الرشيحة الثامنة

7فني

900

5اخصائي، صيديل

4اخصائي أول، صيديل أول

3اخصائي استشاري، وصيديل استشاري

4طبيب مقيم

2طبيب نائب

الرشيحة التاسعة

6-7اخصائي، صيديل

900

5-6اخصائي أول، صيديل أول

4-5اخصائي استشاري، وصيديل استشاري

5طبيب مقيم

3طبيب نائب

1طبيب استشاري

الرشيحة العارشة

7اخصائي أول، صيديل أول

900

6-7اخصائي استشاري، وصيديل استشاري

6طبيب مقيم

4طبيب نائب

2-3طبيب استشاري

الرشيحة
الحادية عرشة

7طبيب مقيم

1200 5طبيب نائب

4طبيب استشاري

الرشيحة
الثانية عرشة

6-7طبيب نائب
1200

5-6-7طبيب استشاري
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البدل النقدي الذي يرصف للمنتدب داخل اململكة أو خارجها )القيمة بالريال(

يف الداخلاملرتبة

يف الخارج )وفقاً لجدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلومايس(

مرتفعة املعيشة )صعبة(الفئة )أ(الفئة )ب(الفئة )ج(

14،158001320144015601680

12،137001155126013651470

11،10،9600990108011701260

8،7400660720780840

6320528576624672

5،4200330360390420

3،2،1150248270293315

الجدول الخاص بالدول حسب فئات بدل التمثيل الدبلومايس  الذي سيتم عىل ضوئه تحديد مقدار بدل االنتداب 

الفئة )مرتفعة املعيشة(

- االتحاد السويرسي إمرباطورية اليابان       -

- )هونج كونج( من جمهورية الصني الشعبية نيويورك )من الواليات املتحدة األمريكية(     -

الفئة )أ(

- تايبيه - الصني   - روسيا   - بلجيكا   الربازيل    -

- املانيا - إيران   - امريكا   - السويد   كورياالجنوبية   -

- بريطانيا - االرجنتني  - فرنسا   - ايطاليا   سنغافوره    -

- كندا - هولندا   - الدانمارك  - النمسا   اسبانيا    -

- الجابون - اسرتاليا  -  الربتغال  - اليونان   لبنان    -

- رومانيا - التشيك   - نيوزيلندا  - بولندا   املكسيك    -

- أوكرانيا - إيرلندا   املجر    -
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الفئة  )ب(

- جيبوتي      - ساحل العاج  - البوسنة  - سلطنة عمان  ليبيا    -

- البانيا - سوريا   - تونس   - البحرين  مرص   -

- املغرب - اندونيسيا  - تشييل   - االردن   ماليزيا   -

- تركيا - قطر   - نيجريا   - فنزويال  العراق   -

- الكويت - الهند   - غانا   - الجزائر  موريتانيا   -

- السنغال - الفلبني   - باكستان  - تايالند   النيجر   -

- السودان - تشاد   - غينيا   - افغانستان  اريترييا   -

- تركمانستان - الكامريون  - اثيوبيا   - جنوب افريقيا  اوزبكستان   -

- األمارات - اذربيجان  - مايل   - فيتنام   يوغندا   -

- ماينمار  - كينيا   - كازاخستان  اليمن   -

الفئة  )ج(

- بروناي  - رسيالنكا  - الصومال  - زامبيا   بنغالديش   -

- بوركينافاسو تنزانيا   -

 
فيما عدا ما نص عليه يف الئحة الوظائف الصحية، تكون معاملة املشمولني بأحكامها بالنسبة للبدالت واملكافآت 
والتعويضات املستحقة لهم عىل أساس معادلة الفئات واملستويات بمراتب سلم الرواتب امللحق بنظام الخدمة 

املدنية حسب الرشائح التالية:

الرشائح
املرتبة املقابلة 
يف سلم رواتب 

املوظفني

توزيع الرشائح عىل املستويات

املستوىالفئة

1-  مساعد صحي1-4الرشيحة األوىل

2-  مساعد صحي5الرشيحة الثانية

6الرشيحة الثالثة
- مساعد صحي

-  فني
3

2-1

7الرشيحة الرابعة

- مساعد صحي

- فني

-  أخصائي

- صيديل

4
3
1
1
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الرشائح
املرتبة املقابلة 
يف سلم رواتب 

املوظفني

توزيع الرشائح عىل املستويات

املستوىالفئة

8الرشيحة الخامسة

- مساعد صحي

- فني

- أخصائي، وصيديل

- أخصائي أول، وصيديل أول

- طبيب مقيم

5
4
2
1
1

9الرشيحة السادسة

- مساعد صحي

- فني

- أخصائي، و صيديل

- أخصائي أول، وصيديل أول

- أخصائي إستشاري، وصيديل 
إستشاري

-  طبيب مقيم

6
5
3
2
1
2

10الرشيحة السابعة

- مساعد صحي

- فني

- أخصائي،وصيديل

- أخصائي أول، صيديل أول

- أخصائي إستشاري، وصيديل 
إستشاري

- طبيب مقيم

- طبيب نائب

7
6
4
3
2
3
1

11الرشيحة الثامنة

- فني

- أخصائي، وصيديل

- أخصائي أول، وصيديل أول

- أخصائي إستشاري، وصيديل 
إستشاري

- طبيب مقيم

- طبيب نائب

7
5
4
3
4
2
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الرشائح
املرتبة املقابلة 
يف سلم رواتب 

املوظفني

توزيع الرشائح عىل املستويات

املستوىالفئة

12الرشيحة التاسعة

- أخصائي، وصيديل

- أخصائي أول، صيديل أول

- أخصائي إستشاري،و صيديل 
إستشاري

- طبيب مقيم

- طبيب نائب

- طبيب إستشاري

7 -6
6- 5
5 - 4

5
3
1

13الرشيحة العارشة

- أخصائي أول، و صيديل أول

- إخصائي إستشاري، صيديل 
إستشاري

- طبيب مقيم

- طبيب نائب

- طبيب استشاري

7
7 - 6

6
4

3 - 2

14الرشيحة الحادية عرشة

- طبيب مقيم

- طبيب نائب

- طبيب استشاري

7
5
4

15الرشيحة الثانية عرشة
- طبيب نائب

- طبيب استشاري
7 - 6

7 -6 - 5

ملحوظة/1: 
يعامل الصيديل معاملة )األخصائي غري الطبيب( لغرض معادلة املستويات بمراتب سلم الرواتب امللحق   -
أن ورد من عدة جهات حكومية  الذي سبق  التساؤل  اإلجابة عىل  املدنية(، وذلك حسب  الخدمة  بنظام 

وأجابت عليه وزارة الخدمة املدنية. )1(

ملحوظة/2: 
تم وضع رشائح معادلة فئات ومستويات الوظائف الصحية بمراتب سلم املوظفني العام الواردة اعاله   -

بموجب التعديل الوارد بقرار مجلس الخدمة املدنية رقم 1531/1 وتاريخ 1431/11/15هـ. )1(
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قرار مجلس الوزراء رقم "178" وتاريخ 1430/6/1هـ6
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لخادم الحرمني الرشيفني رقم "36838" وتاريخ 1433/8/6هـ
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formation-004.aspx
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اللجنة التحضريية بوزارة الخدمة املدنية رقم "3898" وتاريخ 1433/6/16هـ" املرفق بقرار وزير الخدمة املدنية وعضو 

مجلس الخدمة املدنية رقم "1707/1" وتاريخ 1433/7/15هـ

19
رقم  الوزراء  مجلس  رئاسة  ديوان  بخطاب  املبلغ  1425/3/26هـ  وتاريخ   971/1 رقم  املدنية  الخدمة  مجلس  قرار 

7/ب/27912 وتاريخ 1425/6/1هـ 

دليل الحقوق واملزايا املالية 
للممارسني الصحيني السعوديني بوزارة الصحة  



115

20
محرض لجنة البدالت رقم "71" وتاريخ 1412/8/7هـ، املبلغ بخطاب معايل وزير الدولة رئيس الديوان العام للخدمة املدنية 
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تعميم مدير عام شؤون املوظفني بوزارة الصحة رقم "29/1/34" وتاريخ 1429/1/3هـ28

خطاب وكيل وزارة الخدمة املدنية رقم 906/53689 وتاريخ 1428/11/29هـ29
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الـمـــراجــع
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قرار مجلس الوزراء رقم 1570 وتاريخ 1395/11/13هـ70

قرار مجلس الوزراء رقم 12 وتاريخ 1415/1/25هـ71

قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 1419/4/11هـ72

قرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 1421/3/10هـ73

األمر السامي الكريم رقم 19851 وتاريخ 1401/8/28هـ74

األمر السامي الكريم رقم )10981/م ب(وتاريخ 1428/12/21هـ75

قرار مجلس الوزراء رقم 54 وتاريخ 1405/3/25هـ76

قرار مجلس الخدمة املدنية رقم )1731/1( بتاريخ 1434/1/13هـ.77

تعميم وزارة الخدمة املدنية  رقم 905/86974 وتاريخ 1431/2/23هـ78

79
الئحة اإليفاد للدراسة بالداخل الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية رقم )676/1( وتاريخ 1421/2/16هـ املعتمد باألمر 

السامي الربقي رقم )7/ب/3843( وتاريخ 1421/3/24هـ.

قرار لجنة التدريب واالبتعاث بوزارة الخدمة املدنية يف اجتماعها رقم )173( وتاريخ 1422/3/6هـ.80

تعميم لجنة التدريب واالبتعاث بوزارة الخدمة املدنية رقم )14( وتاريخ 1403/4/1هـ.81

82
قرار مجلس الخدمة املدنية رقم )1742/1( وتاريخ 1434/2/12هـ، املبلغ بربقية معايل رئيس الديوان امللكي والسكرتري 

الخاص لخادم الحرمني الرشيفني رقم )15349( وتاريخ 1434/4/23هـ.

83
نظام وظائف مبارشة االموال العامة وما صدر بشأنها من لوائح وتعليمات، املعدل باملرسوم امللكي رقم )م/5( بتاريخ 

1400/4/14هـ

الـمـــراجــع
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تاريخ الالئحة/ القراررقم الالئحة/القراراللوائح / القراراتم

27/7/1397هـ1الالئحة التنفيذية لنظام الخدمة املدنية1

26/8/1400هـ320قرار مجلس الخدمة املدنية2

5/8/1411هـ1/229قرار مجلس الخدمة املدنية3

28/3/1412هـ1/241الئحة الوظائف الصحية4

7/8/1412هـ71محرض لجنة البدالت5

20/7/1417هـ1/441قرار مجلس الخدمة املدنية6

20/7/1417هـ1/440قرار مجلس الخدمة املدنية7

4/3/1418هـ1/493قرار مجلس الخدمة املدنية8

2/6/1419هـ1/556قرار مجلس الخدمة املدنية9

5/8/1420هـ1/635قرار مجلس الخدمة املدنية10

3/2/1424هـ1/862قرار مجلس الخدمة املدنية11

9/11/1424هـ85محرض لجنة البدالت12

26/3/1425هـ1/971قرار مجلس الخدمة املدنية13

18/8/1425هـ1/986قرار مجلس الخدمة املدنية14
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18/8/1425هـ1/987قرار مجلس الخدمة املدنية15

21/10/1425هـ1/1009قرار مجلس الخدمة املدنية16

15/6/1428هـ1/1251قرار مجلس الخدمة املدنية17

15/6/1428هـ2/1251قرار مجلس الخدمة املدنية18

15/6/1428هـ3/1251قرار مجلس الخدمة املدنية19

15/6/1428هـ4/1251قرار مجلس الخدمة املدنية20

15/6/1428هـ5/1251قرار مجلس الخدمة املدنية21

29/11/1428هـ53689/906خطاب سعادة وكيل وزارة الخدمة املدنية22

16/7/1429هـ2785الئحة تنظيم العمل لربامج التشغيل الذاتي23

24/3/1430هـ1/1406قرار مجلس الخدمة املدنية24

1/6/1430هـ178قرار مجلس الوزراء25

5/6/1431هـ23892خطاب معايل وزير الخدمة املدنية26

20/3/1432هـأ/28الئحة الحقوق واملزايا املالية27

21/6/1432هـ2/1616قرار مجلس الخدمة املدنية28

3/6/1433هـ1/1701قرار مجلس الخدمة املدنية29

5/7/1433هـ1/1707قرار مجلس الخدمة املدنية30

الـمـــراجــع





املـــــالحـــــق



ملحق رقم )1(

بيـان بالحاجة الفعلية من األطباء واألخصائيني والفنيني ممن يقومـون بأعمال فحص عينات الطب الرشعي باإلضافة إىل عملهم 
األصيل، من منسوبي مراكز ومراقبة السموم والكيمياء الطبية الرشعية، ومختربات الترشيح النسيجي، ومختربات الصحة العامة، 
واألحياء الدقيقة والكيمياء الحيوية وفصائل الدم باملستشـفيات واملختربات اإلقليمية، وفقاً لألعداد الفعلية لحاجة الطب الرشعي 

من منسوبي هذه املختربات وعددها اإلجمايل )270( مائتان وسبعون وظيفة.

دليل الحقوق واملزايا املالية 
للممارسني الصحيني السعوديني بوزارة الصحة  
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ـــــق ـــــالح امل

الحاجة الفعلية من األخصائيني والفنيني بمختربات الصحة العامة واألحياء الدقيقة والكيمياء الحيوية وفصال الدم 
إلنجاز فحص العينات لحاالت الطب الرشعي بحسب املناطق

مركز الطب 
الرشعي

اسم املستشفى

مخترب تحديد 
فصائل الدم

مخترب 
الصحة 
العامة

مخترب 
األحياء 
الدقيقة

مخترب 
الكيمياء 
الحيوية

أخصائي أو 
فني مخترب

أخصائي أو 
فني مخترب

أخصائي أو 
فني مخترب

أخصائي أو 
فني مخترب

2222مجمع امللك سعود الطبي بالرياضالرياض

2222املخترب االقليمي بصحة الرشقيةالرشقية

2222مستشفى امللك عبدالعزيز ومركز األورام بجدةجدة

2222مستشفى عسري املركزيعسري

مكة املكرمة
مستشفى امللك عبدالعزيز بالزاهر بمكة 

املكرمة
2222

2222مستشفى امللك فهد باملدينة املنورةاملدينة املنورة

2222مستشفى امللك فهد بالهفوفاالحساء

2222مستشفى امللك فهد املركزي بجازانجازان

2222مستشفى امللك خالد املدني بتبوكتبوك

2222مستشفى امللك عبدالعزيز التخصيص بالطائفالطائف

2222مستشفى امللك فهد التخصيص بربيدةالقصيم

الحدود 
الشمالية

2222مستشفى عرعر املركزي

2222مستشفى امللك خالد بحائلحائل

الجوف
مستشفى األمري عبدالرحمن السديري املركزي 

بسكاكا
2222

2222مستشفى امللك خالد العام بحفر الباطنحفر الباطن

2222مستشفى امللك فهد بالباحةالباحة

222مستشفى القريات العامالقريات

2222مستشفى امللك خالد بنجراننجران
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الحاجة الفعلية من األطباء واألخصائيني والفنيني بمختربات السموم والكيمياء الرشعية إلنجاز فحص العينات 
لحاالت الطب الرشعي بحسب املناطق

الرقم
مخترب الكيمياء الطبية الرشعية والسموم التابعة 

لوزارة الصحة والتي ترسل لها العينات السمية

الحاجة الفعلية من االستشاريني واألخصائيني 
والفنيني

استشاري 
سموم

أخصائي 
مخترب أو 
صيدالني 

رشعي

فني 
مخترب

املجموع

1337مركز السموم والكيمياء الرشعية بمكة املكرمة1

1337مركز السموم ومعلومات األدوية بجدة2

1337قسم السموم باملخترب املركزي وبنك الدم بالرياض3

1337املركز اإلقليمي ملراقبة السموم بالدمام4

1225مركز السموم والكيمياء الرشعية باملدينة املنورة5

1337مركز السموم والكيمياء الرشعية بأبها6

1337مركز السموم والكيمياء الرشعية بتبوك7

1225مركز السموم والكيمياء الرشعية بالقصيم8

9
وحدة السموم والكيمياء الرشعية بمستشفى امللك فهد 

بجازان

حتى تاريخه ال تجرى فحوصات عىل عينات الطب الرشعي 
يف وحدة السموم والكيمياء الرشعية بمستشفى امللك فهد 

بجازان 

دليل الحقوق واملزايا املالية 
للممارسني الصحيني السعوديني بوزارة الصحة  
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ـــــق ـــــالح امل

الحاجة الفعلية من األطباء واألخصائيني والفنيني بمختربات الترشيح النسيجي )باثولوجي( إلنجاز فحص العينات 
لحاالت الطب الرشعي بحسب املناطق

مركز 
الطب 

الرشعي
مخترب الترشيح النسجي

الحاجة الفعلية من األطباء والفنيني

طبيب 
استشاري 
أو اخصائي

أخصائي أو 
فني مخترب

املجموع

الرياض
مخترب النسجي التابع للمخترب املركزي وبنك الدم الواقع بمجمع امللك 

سعود الطبي بالرياض
336

224مخترب الفحص النسيجي باملخترب االقليمي بصحة الرشقيةالرشقية

224مخترب الفحص النسيجي بمستشفى امللك عبدالعزيز ومركز االورام بجدةجدة

224مخترب فحص االنسجة بمستشفى عسري املركزيعسري

مكة 
املكرمة

224املخترب النسيجي بمستشفى امللك عبدالعزيز بالزاهر بمكة املكرمة

املدينة 
املنورة

224مخترب االنسجة املرضة يف مستشفى امللك فهد باملدينة املنورة

224مخترب الفحص النسيجي بمستشفى امللك فهد بالهفوفاالحساء

224قسم الهستوباثولوجي بمستشفى امللك فهد املركزي بجازانجازان

224مخترب الباثولوجي بمستشفى امللك خالد املدني بتبوكتبوك

224قسم الهستوباثولوجي بمستشفى امللك عبدالعزيز التخصيص بالطائفالطائف

224قسم املختربات وبنوك الدم بمستشفى امللك فهد التخصيص بربيدةالقصيم

الحدود 
الشمالية

224قسم االنسجة باملخترب التابع ملستشفى عرعر املركزي

224قسم الباثولوجي بمستشفى حائلحائل

224قسم الباثولوجي بمستشفى األمري عبدالرحمن السديري املركزي بسكاكاالجوف

حفر 
الباطن

224مخترب الفحص النسيجي بمستشفى امللك خالد العام بحفر الباطن

224مخترب الترشيح النسيجي التابع ملخترب املستشفى امللك فهد بالباحةالباحة 

224مخترب الترشيح النسجي التابع ملستشفى القريات العامالقريات

224قسم الفحص النسيجي بمستشفى امللك خالد بنجراننجران
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ملحق رقم )2(
دليل املناطق النائية
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