
  
          

 
 

 
 هـ1436دليل اآلراء النظامية 

 منوعات

 

فماذا يستعاد  االستفسار: موظف ملزم باخلدمة مدة تعادل مدة دراسته وامتنع عن أداء التزامه
 منه؟

الــرأي: امللزم خبدمة الدولة الذي ميتنع عن اخلدمة أو يرتك اخلدمة قبل أن يفي بالتزامه 

يسرتد منه مجيع ما أنفقته عليه الدولة أثناء الدراسة يف الداخل أو االبتعاث يف اخلارج أو 

ما بقي من املدة امللزم بها إذا كان قد خدم مدة تقل عن مدة اإللزام. مع مراعاة ما ورد 

من الئحة اإليفاد للدراسة بالداخل املتضمنة إلزام املوظف املوفد بدفع نصف  (8)ملادة با

 ما صرف له من رواتب وكامل البدالت خالل مدة اإليفاد أو ما بقي منها.

  

االستفسار: ما هو التاريخ الذي يبدأ فيه سريان قرارات جملس اخلدمة املدنية هل هو من تاريخ قرار 
 املصادقة عليه؟ اجمللس أم تاريخ

( من نظام جملس اخلدمة املدنية على أنه )ال تكون قرارات اجمللس 7الــرأي: تنص املادة )

نافذة إال بعد موافقة رئيس جملس الوزراء عليها( وبالتالي فإن قرارات جملس اخلدمة 

ى املدنية تسري اعتبارًا من تاريخ األمر السامي املتضمن موافقة رئيس جملس الوزراء عل

القرار. أما إذا نص القرار على تاريخ حمدد لسريانه فيسري اعتبارًا من التاريخ املنصوص 

 عليه يف القرار.
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االستفسار: ما املقصود بالوفد الرمسي الذي حيق ألحد أعضائه اإلركاب بالدرجة األوىل ولو كانت 
احلقوق واملزايا  الئحة( من 2ب//42لمادة )لتقل عن املرتبة العاشرة وذلك وفقًا  تهمرتب
 ؟ املالية

الــرأي: املقصود بالوفد الرمسي هو من ميثل اململكة يف اللقاءات واملؤمترات الدولية يف 

ن ولية وطبقًا هلذا التعريف، فإن ماإلطار العام الجتماع دولة أو دول معينة أو منظمات د

يشرتكون يف وفود معينة للسفر يف تأدية أعمال رمسية للجهة احلكومية، ال يدخلون 

 بهذه املادة.ضمن مفهوم الوفد الرمسي 

 

 االستفسار : ما مدى امكانية قيام اجلهة بتعديل مواعيد الدوام الرمسي ملا تراه من مربرات؟

الورديات منظم مبوجب  الرأي: إن مواعيد الدوام الرمسي وكذلك أداء العمل وفق نظام

قرارات تنظيمية صدرت عن جملس الوزراء وبالتالي ال متلك اجلهة احلكومية 

 صالحية التعديل فيها.

 

االستفسار: هل تسقط مطالبة املوظف بإعادة املبلغ املصروف له باملخالفة ألحكام النظام تبعًا لسقوط 
 الدعوى التأديبية املقامة عليه بالتقادم؟

الدعوى التأديبية ال يعين سقوط مطالبة املوظف بإعادة املبلغ املستحق للخزانة  الرأي: سقوط

 العامة للدولة.
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االستفسار: ما مدى امكانية منح املوظف رخصة قيادة عمومي اذا كانت لديه مركبات او حافالت 
 لالستخدام اخلاص وبدون أجر؟

الرأي: مادام أنه سوف يشار ضمن قيود الرخصة إىل انها رخصة قيادة عمومي خاصة 

مبركبات النقل اخلاص أو احلافالت اخلاصة لالستخدام اخلاص وبدون أجر 

( من الالئحة التنفيذية لنظام املرور فال يوجد ما مينع من منح 34/5استنادًا للمادة )

 املوظف رخصة القيادة العمومي. 

 

سار: موظف يشغل املرتبة اخلامسة ويرغب العمل يف وظيفة مشمولة بالئحة الوظائف االستف
 التعليمية ؟

الرأي: من يشغل املرتبة السادسة فما دون ويتوفر لديه املؤهل العلمي مناسب لشغل إحدى 

الوظائف التعليمية، فإنه ميكنه التقدم ملفاضلة الوظائف التعليمية حال اإلعالن 

 عنها.

 

ار: ما مدى امكانية متديد فرتة عمل موظف لفرتة ثانية مدتها أربع سنوات للعمل يف االستفس
 احدى األكادمييات السعودية يف اخلارج ؟

ن السقف األعلى للعمل يف اخلارج حمدد بأربع سنوات وذلك إلتزامًا بالتوجيهات ا الرأي:

 السامية الصادرة بهذا الشأن. 

 

 


