
          

    
    
    
    
    

                                                                
        
        
        
        

        
        الحئة التعينيالحئة التعينيالحئة التعينيالحئة التعيني

        يف الوظائف العامةيف الوظائف العامةيف الوظائف العامةيف الوظائف العامة
        

        
        
        
        
        
        



          

        املواد الواردة بنظام اخلدمة املدنيةاملواد الواردة بنظام اخلدمة املدنيةاملواد الواردة بنظام اخلدمة املدنيةاملواد الواردة بنظام اخلدمة املدنية
         املتعلقة �لتعيني املتعلقة �لتعيني املتعلقة �لتعيني املتعلقة �لتعيني

        
        

 وتيـسريا للمختـصني  وتيـسريا للمختـصني  وتيـسريا للمختـصني  وتيـسريا للمختـصني ٠٠٠٠      حيث ٕان الحئة التعيني يف الوظيفة العامـة تنفيذيـة للمـواد الـواردة بنظـام اخلدمـة املدنيـة املتعلقـة �لتعيـني        حيث ٕان الحئة التعيني يف الوظيفة العامـة تنفيذيـة للمـواد الـواردة بنظـام اخلدمـة املدنيـة املتعلقـة �لتعيـني        حيث ٕان الحئة التعيني يف الوظيفة العامـة تنفيذيـة للمـواد الـواردة بنظـام اخلدمـة املدنيـة املتعلقـة �لتعيـني        حيث ٕان الحئة التعيني يف الوظيفة العامـة تنفيذيـة للمـواد الـواردة بنظـام اخلدمـة املدنيـة املتعلقـة �لتعيـني  
        ::::ني مت  وضع املواد الواردة  �لنظام ف6 ييلني مت  وضع املواد الواردة  �لنظام ف6 ييلني مت  وضع املواد الواردة  �لنظام ف6 ييلني مت  وضع املواد الواردة  �لنظام ف6 ييلوالباحثوالباحثوالباحثوالباحث

        
        : : : : املادة أالوىل املادة أالوىل املادة أالوىل املادة أالوىل 

        ٠٠٠٠         اجلدارة يه أالساس يف اختيار املوظفني لشغل الوظيفة العامة          اجلدارة يه أالساس يف اختيار املوظفني لشغل الوظيفة العامة          اجلدارة يه أالساس يف اختيار املوظفني لشغل الوظيفة العامة          اجلدارة يه أالساس يف اختيار املوظفني لشغل الوظيفة العامة 
        : : : : املادة الرابعة املادة الرابعة املادة الرابعة املادة الرابعة 

        ----::::        مع مراعاة ما تقيض به أالنظمة أالخرى يشرتط فمين يعني يف ٕاحدى الوظائف ٕا ن يكون        مع مراعاة ما تقيض به أالنظمة أالخرى يشرتط فمين يعني يف ٕاحدى الوظائف ٕا ن يكون        مع مراعاة ما تقيض به أالنظمة أالخرى يشرتط فمين يعني يف ٕاحدى الوظائف ٕا ن يكون        مع مراعاة ما تقيض به أالنظمة أالخرى يشرتط فمين يعني يف ٕاحدى الوظائف ٕا ن يكون
        ٠٠٠٠سعودي اجلنسـية سعودي اجلنسـية سعودي اجلنسـية سعودي اجلنسـية   - - - -     أ أ أ أ 

    ٠٠٠٠ ممكال سـبعة عرش عاما من العمر  ممكال سـبعة عرش عاما من العمر  ممكال سـبعة عرش عاما من العمر  ممكال سـبعة عرش عاما من العمر         ----بببب
    ٠٠٠٠حسن السرية وأالخالق حسن السرية وأالخالق حسن السرية وأالخالق حسن السرية وأالخالق   - - - -     جججج
         عىل املؤهالت املطلوبة للوظيفة وجيوز hلس اخلدمة املدنية إالعفاء من هذا الرشط  عىل املؤهالت املطلوبة للوظيفة وجيوز hلس اخلدمة املدنية إالعفاء من هذا الرشط  عىل املؤهالت املطلوبة للوظيفة وجيوز hلس اخلدمة املدنية إالعفاء من هذا الرشط  عىل املؤهالت املطلوبة للوظيفة وجيوز hلس اخلدمة املدنية إالعفاء من هذا الرشط حائزاً حائزاً حائزاً حائزاً   - - - -     دددد
�لرشف ٔاو أالمانة----هـهـهـهـ pلرشف ٔاو أالمانة غري حمكوم عليه حبد رشعي ٔاو السجن يف جرمية خم� pلرشف ٔاو أالمانة غري حمكوم عليه حبد رشعي ٔاو السجن يف جرمية خم� pلرشف ٔاو أالمانة غري حمكوم عليه حبد رشعي ٔاو السجن يف جرمية خم� pحىت مييض عـىل انهتـاء تنفيـذ احلـد ٔاو الـسجن  حىت مييض عـىل انهتـاء تنفيـذ احلـد ٔاو الـسجن  حىت مييض عـىل انهتـاء تنفيـذ احلـد ٔاو الـسجن  حىت مييض عـىل انهتـاء تنفيـذ احلـد ٔاو الـسجن ،،،، غري حمكوم عليه حبد رشعي ٔاو السجن يف جرمية خم 

        ٠٠٠٠نوات عىل أالقل نوات عىل أالقل نوات عىل أالقل نوات عىل أالقل ثالث سـ ثالث سـ ثالث سـ ثالث سـ 
        ٠٠٠٠ غري مفصول من خدمة ا�و� ٔالسـباب تأديبية ما مل يكن قد مىض عىل صدور قرار الفصل ثالث سـنوات عىل أالقل  غري مفصول من خدمة ا�و� ٔالسـباب تأديبية ما مل يكن قد مىض عىل صدور قرار الفصل ثالث سـنوات عىل أالقل  غري مفصول من خدمة ا�و� ٔالسـباب تأديبية ما مل يكن قد مىض عىل صدور قرار الفصل ثالث سـنوات عىل أالقل  غري مفصول من خدمة ا�و� ٔالسـباب تأديبية ما مل يكن قد مىض عىل صدور قرار الفصل ثالث سـنوات عىل أالقل ----وووو

        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        

        



          

                                       الحئة التعيني يف الوظائف العامة                               الحئة التعيني يف الوظائف العامة                               الحئة التعيني يف الوظائف العامة                               الحئة التعيني يف الوظائف العامة
        

        الفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاين
        وشغل الوظيفةوشغل الوظيفةوشغل الوظيفةوشغل الوظيفة/ / / / املوظفوناملوظفوناملوظفوناملوظفون

            ::::املادة الرابعة املادة الرابعة املادة الرابعة املادة الرابعة 
         تعترب لغرض التعيني الوثيقة الرمسية اليت تصدرها اجلهة ا�تصة ٕ�ثبات اجلنسـية السعودية، ويشرتط العتبارها ٔان تكـون سـارية          تعترب لغرض التعيني الوثيقة الرمسية اليت تصدرها اجلهة ا�تصة ٕ�ثبات اجلنسـية السعودية، ويشرتط العتبارها ٔان تكـون سـارية          تعترب لغرض التعيني الوثيقة الرمسية اليت تصدرها اجلهة ا�تصة ٕ�ثبات اجلنسـية السعودية، ويشرتط العتبارها ٔان تكـون سـارية          تعترب لغرض التعيني الوثيقة الرمسية اليت تصدرها اجلهة ا�تصة ٕ�ثبات اجلنسـية السعودية، ويشرتط العتبارها ٔان تكـون سـارية 

            ٠٠٠٠املفعول املفعول املفعول املفعول 
         :  :  :  : املادة اخلامسةاملادة اخلامسةاملادة اخلامسةاملادة اخلامسة

يقة الرمسية اليت  تصدرها اجلهة يقة الرمسية اليت  تصدرها اجلهة يقة الرمسية اليت  تصدرها اجلهة يقة الرمسية اليت  تصدرها اجلهة يف الوث يف الوث يف الوث يف الوث د �ليوم والشهر والسـنة الثابت د �ليوم والشهر والسـنة الثابت د �ليوم والشهر والسـنة الثابت د �ليوم والشهر والسـنة الثابت       حيدد سن املوظف عند التعيني يف ٔاحاكم النظام بتارخي امليال      حيدد سن املوظف عند التعيني يف ٔاحاكم النظام بتارخي امليال      حيدد سن املوظف عند التعيني يف ٔاحاكم النظام بتارخي امليال      حيدد سن املوظف عند التعيني يف ٔاحاكم النظام بتارخي امليال
وتكون وتكون وتكون وتكون خي امليالد هو غرة رجب لسنته ،  خي امليالد هو غرة رجب لسنته ،  خي امليالد هو غرة رجب لسنته ،  خي امليالد هو غرة رجب لسنته ،  عترب �رعترب �رعترب �رعترب �ر الوثيقة التارخي �ليوم والشهر ا�  الوثيقة التارخي �ليوم والشهر ا�  الوثيقة التارخي �ليوم والشهر ا�  الوثيقة التارخي �ليوم والشهر ا� ٕاذا مل تتضمن ت�ٕاذا مل تتضمن ت�ٕاذا مل تتضمن ت�ٕاذا مل تتضمن ت�صة ٕ�ثبات اجلنسـية السعودية، و صة ٕ�ثبات اجلنسـية السعودية، و صة ٕ�ثبات اجلنسـية السعودية، و صة ٕ�ثبات اجلنسـية السعودية، و ا�تا�تا�تا�ت

ُ هـ ، هـ ، هـ ، هـ ، ١٤٠٩١٤٠٩١٤٠٩١٤٠٩/ / / / ٧٧٧٧/ / / / ١١١١رخي رخي رخي رخي الرمسية حىت �الرمسية حىت �الرمسية حىت �الرمسية حىت �ٕاحا� املوظف عىل التقاعد لبلوغه السن النظامية وفقا لتارخي ميالده املدون يف الوثيقة ٕاحا� املوظف عىل التقاعد لبلوغه السن النظامية وفقا لتارخي ميالده املدون يف الوثيقة ٕاحا� املوظف عىل التقاعد لبلوغه السن النظامية وفقا لتارخي ميالده املدون يف الوثيقة ٕاحا� املوظف عىل التقاعد لبلوغه السن النظامية وفقا لتارخي ميالده املدون يف الوثيقة  عتد بأي عتد بأي عتد بأي عتد بأي وال يُ وال يُ وال يُ وال ي
            ٠٠٠٠تغيري يف �رخي امليالد بعد هذا التارخي ال تكبريا وال تصغريا لٔالغراض الوظيفيةتغيري يف �رخي امليالد بعد هذا التارخي ال تكبريا وال تصغريا لٔالغراض الوظيفيةتغيري يف �رخي امليالد بعد هذا التارخي ال تكبريا وال تصغريا لٔالغراض الوظيفيةتغيري يف �رخي امليالد بعد هذا التارخي ال تكبريا وال تصغريا لٔالغراض الوظيفية

         :  :  :  : املادة السادسةاملادة السادسةاملادة السادسةاملادة السادسة
        ----::::ييلييلييلييل        حتدد وزارة اخلدمة املدنية ما    حتدد وزارة اخلدمة املدنية ما    حتدد وزارة اخلدمة املدنية ما    حتدد وزارة اخلدمة املدنية ما

        ٠٠٠٠ رشوط اللياقة الصحية عىل ضوء طبيعة معل الوظيفة بعد التنسـيق مع ªة إالختصاص رشوط اللياقة الصحية عىل ضوء طبيعة معل الوظيفة بعد التنسـيق مع ªة إالختصاص رشوط اللياقة الصحية عىل ضوء طبيعة معل الوظيفة بعد التنسـيق مع ªة إالختصاص رشوط اللياقة الصحية عىل ضوء طبيعة معل الوظيفة بعد التنسـيق مع ªة إالختصاص----١١١١                        
                ٠٠٠٠ات ٕاثبات حسن السرية والسلوك ات ٕاثبات حسن السرية والسلوك ات ٕاثبات حسن السرية والسلوك ات ٕاثبات حسن السرية والسلوك ٕاجراءٕاجراءٕاجراءٕاجراء ----٢٢٢٢

         :  :  :  : املادة احلادية عرشةاملادة احلادية عرشةاملادة احلادية عرشةاملادة احلادية عرشة
، وغري ، وغري ، وغري ، وغري   املنسقني  والناحجني  املنسقني  والناحجني  املنسقني  والناحجني  املنسقني  والناحجنياملرحشني مناملرحشني مناملرحشني مناملرحشني من        يمت إالعالن عن الوظائف وقبول الطلبات وٕاجراء املنافسات وٕاعالن النتاجئ وتنظمي قوامئ         يمت إالعالن عن الوظائف وقبول الطلبات وٕاجراء املنافسات وٕاعالن النتاجئ وتنظمي قوامئ         يمت إالعالن عن الوظائف وقبول الطلبات وٕاجراء املنافسات وٕاعالن النتاجئ وتنظمي قوامئ         يمت إالعالن عن الوظائف وقبول الطلبات وٕاجراء املنافسات وٕاعالن النتاجئ وتنظمي قوامئ 

        ٠٠٠٠دنية دنية دنية دنية وفق الحئة تصدرها وزارة اخلدمة املوفق الحئة تصدرها وزارة اخلدمة املوفق الحئة تصدرها وزارة اخلدمة املوفق الحئة تصدرها وزارة اخلدمة امليار املوظفني يار املوظفني يار املوظفني يار املوظفني من أالمور املتعلقة �خت من أالمور املتعلقة �خت من أالمور املتعلقة �خت من أالمور املتعلقة �خت ذ· ذ· ذ· ذ· 
    ::::املادة السادسة عرشةاملادة السادسة عرشةاملادة السادسة عرشةاملادة السادسة عرشة

        ))))١١١١: (: (: (: (يسمح للموظف �الشرتاك يف املسابقة املعقودة للتعيني يف وظيفة خاضعة للمسابقة �لرشوط االٓتيةيسمح للموظف �الشرتاك يف املسابقة املعقودة للتعيني يف وظيفة خاضعة للمسابقة �لرشوط االٓتيةيسمح للموظف �الشرتاك يف املسابقة املعقودة للتعيني يف وظيفة خاضعة للمسابقة �لرشوط االٓتيةيسمح للموظف �الشرتاك يف املسابقة املعقودة للتعيني يف وظيفة خاضعة للمسابقة �لرشوط االٓتية    
        ٠٠٠٠توفر املؤهل املطلوب لشغل الوظيفة توفر املؤهل املطلوب لشغل الوظيفة توفر املؤهل املطلوب لشغل الوظيفة توفر املؤهل املطلوب لشغل الوظيفة   - - - -     أ أ أ أ 

    ٠٠٠٠ ٔان يكون قد ٔامىض يف املرتبة اليت يشغلها سـنتني عىل أالقل  ٔان يكون قد ٔامىض يف املرتبة اليت يشغلها سـنتني عىل أالقل  ٔان يكون قد ٔامىض يف املرتبة اليت يشغلها سـنتني عىل أالقل  ٔان يكون قد ٔامىض يف املرتبة اليت يشغلها سـنتني عىل أالقل ----بببب
        ٠٠٠٠هيا تيل مرتبة املوظف املتسابق مبارشة هيا تيل مرتبة املوظف املتسابق مبارشة هيا تيل مرتبة املوظف املتسابق مبارشة هيا تيل مرتبة املوظف املتسابق مبارشة  ٔان تكون مرتبة الوظيفة املتسابق عل ٔان تكون مرتبة الوظيفة املتسابق عل ٔان تكون مرتبة الوظيفة املتسابق عل ٔان تكون مرتبة الوظيفة املتسابق عل----جججج
، ويقصد �جلهة إالدارية يف هذا احلمك اجلهة إالدارية اليت تنظم ، ويقصد �جلهة إالدارية يف هذا احلمك اجلهة إالدارية اليت تنظم ، ويقصد �جلهة إالدارية يف هذا احلمك اجلهة إالدارية اليت تنظم ، ويقصد �جلهة إالدارية يف هذا احلمك اجلهة إالدارية اليت تنظم هة إالدارية اليت يتبعها املوظفهة إالدارية اليت يتبعها املوظفهة إالدارية اليت يتبعها املوظفهة إالدارية اليت يتبعها املوظف ٔان تكون الوظيفة يف اجل  ٔان تكون الوظيفة يف اجل  ٔان تكون الوظيفة يف اجل  ٔان تكون الوظيفة يف اجل ----دددد

        ٠٠٠٠مزيانيهتا بفرع مسـتقل من فروع املزيانية مزيانيهتا بفرع مسـتقل من فروع املزيانية مزيانيهتا بفرع مسـتقل من فروع املزيانية مزيانيهتا بفرع مسـتقل من فروع املزيانية 
                

وال يسمح للموظف �الشرتاك يف املسابقة ملـدة ســنه يف وال يسمح للموظف �الشرتاك يف املسابقة ملـدة ســنه يف وال يسمح للموظف �الشرتاك يف املسابقة ملـدة ســنه يف وال يسمح للموظف �الشرتاك يف املسابقة ملـدة ســنه يف لاكفية بذاهتا، لاكفية بذاهتا، لاكفية بذاهتا، لاكفية بذاهتا، ملؤهالت العلمية املؤهالت العلمية املؤهالت العلمية املؤهالت العلمية اوال ترسي هذه الرشوط عىل من تتوفر �يه اوال ترسي هذه الرشوط عىل من تتوفر �يه اوال ترسي هذه الرشوط عىل من تتوفر �يه اوال ترسي هذه الرشوط عىل من تتوفر �يه ا
        :  :  :  :  احلالتني االٓتيتنياحلالتني االٓتيتنياحلالتني االٓتيتنياحلالتني االٓتيتني

        ٠٠٠٠ٕاذا اكن ٔاخر تقومي ٔاداء وظيفي عنه بدرجة غري مريض ٕاذا اكن ٔاخر تقومي ٔاداء وظيفي عنه بدرجة غري مريض ٕاذا اكن ٔاخر تقومي ٔاداء وظيفي عنه بدرجة غري مريض ٕاذا اكن ٔاخر تقومي ٔاداء وظيفي عنه بدرجة غري مريض  ----١١١١
        ٠٠٠٠ ٕاذا عوقب �حلرمان من العالوة ٔاو احلسم من راتبه مدة مخسة عرش يوما فأكرث ٕاذا عوقب �حلرمان من العالوة ٔاو احلسم من راتبه مدة مخسة عرش يوما فأكرث ٕاذا عوقب �حلرمان من العالوة ٔاو احلسم من راتبه مدة مخسة عرش يوما فأكرث ٕاذا عوقب �حلرمان من العالوة ٔاو احلسم من راتبه مدة مخسة عرش يوما فأكرث ----٢٢٢٢

ثناء فرتة كف اليد ٔاو التحقيق ٔاو احملامكة، ٔا و إالبتعاث لÍراسة ٔاو التدريب ملدة تزيد ثناء فرتة كف اليد ٔاو التحقيق ٔاو احملامكة، ٔا و إالبتعاث لÍراسة ٔاو التدريب ملدة تزيد ثناء فرتة كف اليد ٔاو التحقيق ٔاو احملامكة، ٔا و إالبتعاث لÍراسة ٔاو التدريب ملدة تزيد ثناء فرتة كف اليد ٔاو التحقيق ٔاو احملامكة، ٔا و إالبتعاث لÍراسة ٔاو التدريب ملدة تزيد     كام ال يسمح للموظف �الشرتاك يف املسابقة أ     كام ال يسمح للموظف �الشرتاك يف املسابقة أ     كام ال يسمح للموظف �الشرتاك يف املسابقة أ     كام ال يسمح للموظف �الشرتاك يف املسابقة أ 
        ٠٠٠٠عن سـتة ٔاشهر، ٔاو أالجازة Òسـتثنائية ٔاو أالجازة ا�راسـية عن سـتة ٔاشهر، ٔاو أالجازة Òسـتثنائية ٔاو أالجازة ا�راسـية عن سـتة ٔاشهر، ٔاو أالجازة Òسـتثنائية ٔاو أالجازة ا�راسـية عن سـتة ٔاشهر، ٔاو أالجازة Òسـتثنائية ٔاو أالجازة ا�راسـية 

        : : : : املادة السابعة عرشة املادة السابعة عرشة املادة السابعة عرشة املادة السابعة عرشة 
        ٠٠٠٠لثابت يف طلب التوظيف لثابت يف طلب التوظيف لثابت يف طلب التوظيف لثابت يف طلب التوظيف      تقوم اجلهة ا�تصة ٕ�بالغ املوظف املرحش قرار تعيينه فور صدوره خبطاب رمسي عىل العنوان ا     تقوم اجلهة ا�تصة ٕ�بالغ املوظف املرحش قرار تعيينه فور صدوره خبطاب رمسي عىل العنوان ا     تقوم اجلهة ا�تصة ٕ�بالغ املوظف املرحش قرار تعيينه فور صدوره خبطاب رمسي عىل العنوان ا     تقوم اجلهة ا�تصة ٕ�بالغ املوظف املرحش قرار تعيينه فور صدوره خبطاب رمسي عىل العنوان ا



          

        االٓراء الصادرة عىل الحئة التعينياالٓراء الصادرة عىل الحئة التعينياالٓراء الصادرة عىل الحئة التعينياالٓراء الصادرة عىل الحئة التعيني
        من وزارة اخلدمة املدنيةمن وزارة اخلدمة املدنيةمن وزارة اخلدمة املدنيةمن وزارة اخلدمة املدنية

        
         مامدى جواز تعيني من اكن يشغل وظيفة عسكرية وتركها نتيجة السـتقالته ٔاو فص× يف وظيفة  مامدى جواز تعيني من اكن يشغل وظيفة عسكرية وتركها نتيجة السـتقالته ٔاو فص× يف وظيفة  مامدى جواز تعيني من اكن يشغل وظيفة عسكرية وتركها نتيجة السـتقالته ٔاو فص× يف وظيفة  مامدى جواز تعيني من اكن يشغل وظيفة عسكرية وتركها نتيجة السـتقالته ٔاو فص× يف وظيفة ––––    ١١١١    ----سسسس

                   مدنية قبل ميض سـتة ٔاشهر عىل اسـتقالته ٔاو سـنة عىل فص×؟           مدنية قبل ميض سـتة ٔاشهر عىل اسـتقالته ٔاو سـنة عىل فص×؟           مدنية قبل ميض سـتة ٔاشهر عىل اسـتقالته ٔاو سـنة عىل فص×؟           مدنية قبل ميض سـتة ٔاشهر عىل اسـتقالته ٔاو سـنة عىل فص×؟
ال يكون هـارً� مـن اخلدمـة ال يكون هـارً� مـن اخلدمـة ال يكون هـارً� مـن اخلدمـة ال يكون هـارً� مـن اخلدمـة      ولو مل ميض هذه املدد ٕامنا البد من التأكد من ٔان طي قيده قد مت بشلك نظايم ؤان ولو مل ميض هذه املدد ٕامنا البد من التأكد من ٔان طي قيده قد مت بشلك نظايم ؤان ولو مل ميض هذه املدد ٕامنا البد من التأكد من ٔان طي قيده قد مت بشلك نظايم ؤان ولو مل ميض هذه املدد ٕامنا البد من التأكد من ٔان طي قيده قد مت بشلك نظايم ؤان جيوز تعيينه جيوز تعيينه جيوز تعيينه جيوز تعيينه––––    ١١١١        ----جـجـجـجـ

                ٠٠٠٠امنعة من توظيفهامنعة من توظيفهامنعة من توظيفهامنعة من توظيفه امل امل امل املٔاو فصل من مرجعه وعدمٔاو فصل من مرجعه وعدمٔاو فصل من مرجعه وعدمٔاو فصل من مرجعه وعدمرض وثيقة ٕاهناء خدمة، رض وثيقة ٕاهناء خدمة، رض وثيقة ٕاهناء خدمة، رض وثيقة ٕاهناء خدمة،  ُحي  حيُ  ُحي  ُحي عىل ٔانعىل ٔانعىل ٔانعىل ٔان    ،،،،العسكريةالعسكريةالعسكريةالعسكرية
         هل يعترب حسم الراتب عن الفرتة اليت ميكث فهيا املوظف �لسجن عقوبة متنع من Òشرتاك يف  هل يعترب حسم الراتب عن الفرتة اليت ميكث فهيا املوظف �لسجن عقوبة متنع من Òشرتاك يف  هل يعترب حسم الراتب عن الفرتة اليت ميكث فهيا املوظف �لسجن عقوبة متنع من Òشرتاك يف  هل يعترب حسم الراتب عن الفرتة اليت ميكث فهيا املوظف �لسجن عقوبة متنع من Òشرتاك يف ----٢٢٢٢----سسسس

                   املسابقات الوظيفية ؟           املسابقات الوظيفية ؟           املسابقات الوظيفية ؟           املسابقات الوظيفية ؟
         املوظف لراتبه عن املدة اليت ميكهثا يف السجن ال تعترب من العقو�ت التأديبية اليت  املوظف لراتبه عن املدة اليت ميكهثا يف السجن ال تعترب من العقو�ت التأديبية اليت  املوظف لراتبه عن املدة اليت ميكهثا يف السجن ال تعترب من العقو�ت التأديبية اليت  املوظف لراتبه عن املدة اليت ميكهثا يف السجن ال تعترب من العقو�ت التأديبية اليت اسـتحقاقاسـتحقاقاسـتحقاقاسـتحقاق عدم  عدم  عدم  عدم ----٢٢٢٢جـ جـ جـ جـ 

         وٕامنا هو æجت عن عدم ٔاداء املوظف لعم×  وٕامنا هو æجت عن عدم ٔاداء املوظف لعم×  وٕامنا هو æجت عن عدم ٔاداء املوظف لعم×  وٕامنا هو æجت عن عدم ٔاداء املوظف لعم× ؛؛؛؛ٔاو التعينئاو التعينئاو التعينئاو التعينيقات الوظيفية قات الوظيفية قات الوظيفية قات الوظيفية  يف املساب يف املساب يف املساب يف املسابÒشرتاكÒشرتاكÒشرتاكÒشرتاك        متنع من         متنع من         متنع من         متنع من 
        ٠٠٠٠        ٔاثناء هذه املدة         ٔاثناء هذه املدة         ٔاثناء هذه املدة         ٔاثناء هذه املدة 

        عترب هذه الفرتةعترب هذه الفرتةعترب هذه الفرتةعترب هذه الفرتة مث ٔانقطع عن مع× هل ت  مث ٔانقطع عن مع× هل ت  مث ٔانقطع عن مع× هل ت  مث ٔانقطع عن مع× هل ت  و�رش معلها ملدة يوم ٔاو يومني و�رش معلها ملدة يوم ٔاو يومني و�رش معلها ملدة يوم ٔاو يومني و�رش معلها ملدة يوم ٔاو يومني يف وظيفةٍ  يف وظيفةٍ  يف وظيفةٍ  يف وظيفةٍ ِني ِني ِني ِني  موظف عُ  موظف عُ  موظف عُ  موظف عُ ----٣٣٣٣    ----سسسس
        رغبته العودة      للخدمة مرة ٔاخرى؟رغبته العودة      للخدمة مرة ٔاخرى؟رغبته العودة      للخدمة مرة ٔاخرى؟رغبته العودة      للخدمة مرة ٔاخرى؟لنظامية عند لنظامية عند لنظامية عند لنظامية عند          مبارشًا للعمل ومسـتقرًا يف الوظيفة و�لتايل خضوعه لفرتة احلظر ا         مبارشًا للعمل ومسـتقرًا يف الوظيفة و�لتايل خضوعه لفرتة احلظر ا         مبارشًا للعمل ومسـتقرًا يف الوظيفة و�لتايل خضوعه لفرتة احلظر ا         مبارشًا للعمل ومسـتقرًا يف الوظيفة و�لتايل خضوعه لفرتة احلظر ا

        ،  فاملوظف اðي يأيت ،  فاملوظف اðي يأيت ،  فاملوظف اðي يأيت ،  فاملوظف اðي يأيت وتأدية واجبات وîام مع×وتأدية واجبات وîام مع×وتأدية واجبات وîام مع×وتأدية واجبات وîام مع×املوظف  يف العمل  املوظف  يف العمل  املوظف  يف العمل  املوظف  يف العمل  اسـتقرار اسـتقرار اسـتقرار اسـتقرار  ٕان املبارشة تعين  ٕان املبارشة تعين  ٕان املبارشة تعين  ٕان املبارشة تعين ----٣٣٣٣    ----جججج
حمك من مل يبارش حمك من مل يبارش حمك من مل يبارش حمك من مل يبارش و�لتايل يعترب يف و�لتايل يعترب يف و�لتايل يعترب يف و�لتايل يعترب يف          يف العمل يف العمل يف العمل يف العملواسـمترارهواسـمترارهواسـمترارهواسـمتراره        اسـتقرارهاسـتقرارهاسـتقرارهاسـتقراره عن عدم   عن عدم   عن عدم   عن عدم  ينñينñينñينñ يومًا  ٔاو يومني مث يرتك العمل، فٕان  ذ·  يومًا  ٔاو يومني مث يرتك العمل، فٕان  ذ·  يومًا  ٔاو يومني مث يرتك العمل، فٕان  ذ·  يومًا  ٔاو يومني مث يرتك العمل، فٕان  ذ·          للعمل         للعمل         للعمل         للعمل

        ٠٠٠٠الوظيفة جمددًا دون ميض فرتة حظر معينة الوظيفة جمددًا دون ميض فرتة حظر معينة الوظيفة جمددًا دون ميض فرتة حظر معينة الوظيفة جمددًا دون ميض فرتة حظر معينة     تعيينه ôٔن مل يكن وجيوز ó يف هذه احلا� دخولتعيينه ôٔن مل يكن وجيوز ó يف هذه احلا� دخولتعيينه ôٔن مل يكن وجيوز ó يف هذه احلا� دخولتعيينه ôٔن مل يكن وجيوز ó يف هذه احلا� دخول    قرارقرارقرارقرار    ويعتربويعتربويعتربويعترب
        مث رٔات ªته بعد مث رٔات ªته بعد مث رٔات ªته بعد مث رٔات ªته بعد الحيته للعمل خالل فرتة التجربة الحيته للعمل خالل فرتة التجربة الحيته للعمل خالل فرتة التجربة الحيته للعمل خالل فرتة التجربة من قبل ªته لعدم صمن قبل ªته لعدم صمن قبل ªته لعدم صمن قبل ªته لعدم صهنيت خدمته هنيت خدمته هنيت خدمته هنيت خدمته    موظف ا�    موظف ا�    موظف ا�    موظف ا� ----٤٤٤٤----سسسس

        من هذه الالحئة مفا مدى ٕاماكنية ذ·؟من هذه الالحئة مفا مدى ٕاماكنية ذ·؟من هذه الالحئة مفا مدى ٕاماكنية ذ·؟من هذه الالحئة مفا مدى ٕاماكنية ذ·؟)  )  )  )  ٢٣٢٣٢٣٢٣(((( تركه اخلدمة   وفقًا للامدة   تركه اخلدمة   وفقًا للامدة   تركه اخلدمة   وفقًا للامدة   تركه اخلدمة   وفقًا للامدة            ذ·  ٕاعادته للخدمة جمددًا قبل ميض سـنة عىل          ذ·  ٕاعادته للخدمة جمددًا قبل ميض سـنة عىل          ذ·  ٕاعادته للخدمة جمددًا قبل ميض سـنة عىل          ذ·  ٕاعادته للخدمة جمددًا قبل ميض سـنة عىل
         ٕاذا فصل املوظف يف سـنة التجربة لعدم الصالحية فٕان قرار فص× يعترب حصيحًا ومنتجًا الٓ÷ره  ٕاذا فصل املوظف يف سـنة التجربة لعدم الصالحية فٕان قرار فص× يعترب حصيحًا ومنتجًا الٓ÷ره  ٕاذا فصل املوظف يف سـنة التجربة لعدم الصالحية فٕان قرار فص× يعترب حصيحًا ومنتجًا الٓ÷ره  ٕاذا فصل املوظف يف سـنة التجربة لعدم الصالحية فٕان قرار فص× يعترب حصيحًا ومنتجًا الٓ÷ره ----٤٤٤٤    ----جججج

            ٠٠٠٠ ٕاال بعد ميض سـنة اكمp عىل ٕاهناء خدمته  ٕاال بعد ميض سـنة اكمp عىل ٕاهناء خدمته  ٕاال بعد ميض سـنة اكمp عىل ٕاهناء خدمته  ٕاال بعد ميض سـنة اكمp عىل ٕاهناء خدمته  ؛ ؛ ؛ ؛ٕاعادته للخدمة مرة ٔاخرىٕاعادته للخدمة مرة ٔاخرىٕاعادته للخدمة مرة ٔاخرىٕاعادته للخدمة مرة ٔاخرى           و�لتايل ال جيوز       و�لتايل ال جيوز       و�لتايل ال جيوز       و�لتايل ال جيوز
         التعيني بأثر رجعي ٔاي من �رخي تلكيف خشص معني بأعامل وظيفة قبل التعيني بأثر رجعي ٔاي من �رخي تلكيف خشص معني بأعامل وظيفة قبل التعيني بأثر رجعي ٔاي من �رخي تلكيف خشص معني بأعامل وظيفة قبل التعيني بأثر رجعي ٔاي من �رخي تلكيف خشص معني بأعامل وظيفة قبلاعتباراعتباراعتباراعتبار  هل ميكن   هل ميكن   هل ميكن   هل ميكن ----    ٥٥٥٥----سسسس

                   ٕاصدار قرار بتعيينه علهيا ؟            ٕاصدار قرار بتعيينه علهيا ؟            ٕاصدار قرار بتعيينه علهيا ؟            ٕاصدار قرار بتعيينه علهيا ؟ 
        جيوز مبارشة املوظف ٔالعامل الوظيفة قبل صدور قرار جيوز مبارشة املوظف ٔالعامل الوظيفة قبل صدور قرار جيوز مبارشة املوظف ٔالعامل الوظيفة قبل صدور قرار جيوز مبارشة املوظف ٔالعامل الوظيفة قبل صدور قرار      من هذه الالحئة بأنه ال من هذه الالحئة بأنه ال من هذه الالحئة بأنه ال من هذه الالحئة بأنه ال١٥١٥١٥١٥  تقيض املادة   تقيض املادة   تقيض املادة   تقيض املادة ----٥٥٥٥    ----جججج

        جيوز ٔاصًال تلكيف خشص بأعامل وظيفة قبل صدور قرار جيوز ٔاصًال تلكيف خشص بأعامل وظيفة قبل صدور قرار جيوز ٔاصًال تلكيف خشص بأعامل وظيفة قبل صدور قرار جيوز ٔاصًال تلكيف خشص بأعامل وظيفة قبل صدور قرار      ال ال ال ال          تعيينه علهيا وبناء عىل ذ· فٕانه          تعيينه علهيا وبناء عىل ذ· فٕانه          تعيينه علهيا وبناء عىل ذ· فٕانه          تعيينه علهيا وبناء عىل ذ· فٕانه
        ٠٠٠٠التعيني ال يرسي بأثر رجعي التعيني ال يرسي بأثر رجعي التعيني ال يرسي بأثر رجعي التعيني ال يرسي بأثر رجعي               بتعيينه ، كام ٔان قرار          بتعيينه ، كام ٔان قرار          بتعيينه ، كام ٔان قرار          بتعيينه ، كام ٔان قرار

         من صدر قرار بتعيينه ولكنه مل يبارش îام مع× نتيجة لصدور حمك رشعي عليه �حلد  فكيف  من صدر قرار بتعيينه ولكنه مل يبارش îام مع× نتيجة لصدور حمك رشعي عليه �حلد  فكيف  من صدر قرار بتعيينه ولكنه مل يبارش îام مع× نتيجة لصدور حمك رشعي عليه �حلد  فكيف  من صدر قرار بتعيينه ولكنه مل يبارش îام مع× نتيجة لصدور حمك رشعي عليه �حلد  فكيف ----٦٦٦٦----سسسس
                يعا        يعا        يعا        يعاجلجلجلجل وضعه ؟  وضعه ؟  وضعه ؟  وضعه ؟ 

        بعد صدور قرار تعيينه علهيا ال يكتسب صفة املوظف ، كام ٔانه نتيجة بعد صدور قرار تعيينه علهيا ال يكتسب صفة املوظف ، كام ٔانه نتيجة بعد صدور قرار تعيينه علهيا ال يكتسب صفة املوظف ، كام ٔانه نتيجة بعد صدور قرار تعيينه علهيا ال يكتسب صفة املوظف ، كام ٔانه نتيجة  من مل يبارش îام الوظيفة  من مل يبارش îام الوظيفة  من مل يبارش îام الوظيفة  من مل يبارش îام الوظيفة ----٦٦٦٦    ––––ج ج ج ج 
        منمنمنمن) ) ) ) و و و و / / / / الرابعة الرابعة الرابعة الرابعة ( ( ( (           للحمك عيه �حلد الرشعي قد فقد ٔاحد رشوط التعيني يف اخلدمة الواردة �ملادة           للحمك عيه �حلد الرشعي قد فقد ٔاحد رشوط التعيني يف اخلدمة الواردة �ملادة           للحمك عيه �حلد الرشعي قد فقد ٔاحد رشوط التعيني يف اخلدمة الواردة �ملادة           للحمك عيه �حلد الرشعي قد فقد ٔاحد رشوط التعيني يف اخلدمة الواردة �ملادة 

        ٠٠٠٠زمة  زمة  زمة  زمة            نظام اخلدمة املدنية وهو رشط عدم احملكومية بأحد احلدود الرشعية مامل ميض املدة الال          نظام اخلدمة املدنية وهو رشط عدم احملكومية بأحد احلدود الرشعية مامل ميض املدة الال          نظام اخلدمة املدنية وهو رشط عدم احملكومية بأحد احلدود الرشعية مامل ميض املدة الال          نظام اخلدمة املدنية وهو رشط عدم احملكومية بأحد احلدود الرشعية مامل ميض املدة الال
         موظف مبتعث لÍراسة يف اخلارج هل جيوز ó ٔان يتقدم للمسابقات الوظيفية ؟ موظف مبتعث لÍراسة يف اخلارج هل جيوز ó ٔان يتقدم للمسابقات الوظيفية ؟ موظف مبتعث لÍراسة يف اخلارج هل جيوز ó ٔان يتقدم للمسابقات الوظيفية ؟ موظف مبتعث لÍراسة يف اخلارج هل جيوز ó ٔان يتقدم للمسابقات الوظيفية ؟––––    ٧٧٧٧----سسسس
         ال جيوز للموظف املبتعث ا�خول يف املسابقات الوظيفية ٔالن  املسابقة  تعين يف  حد ذاهتا ترقية  ال جيوز للموظف املبتعث ا�خول يف املسابقات الوظيفية ٔالن  املسابقة  تعين يف  حد ذاهتا ترقية  ال جيوز للموظف املبتعث ا�خول يف املسابقات الوظيفية ٔالن  املسابقة  تعين يف  حد ذاهتا ترقية  ال جيوز للموظف املبتعث ا�خول يف املسابقات الوظيفية ٔالن  املسابقة  تعين يف  حد ذاهتا ترقية ----٧٧٧٧---- ج ج ج ج

        ترقية املبتعث ترقية املبتعث ترقية املبتعث ترقية املبتعث     جيوزجيوزجيوزجيوز    الالالالمن الحئة إالبتعاث من الحئة إالبتعاث من الحئة إالبتعاث من الحئة إالبتعاث ) ) ) ) ٢٧٢٧٢٧٢٧((((         للموظف من مرتبة ٕاىل ٔاخرى ٔاعىل وحسب املادة          للموظف من مرتبة ٕاىل ٔاخرى ٔاعىل وحسب املادة          للموظف من مرتبة ٕاىل ٔاخرى ٔاعىل وحسب املادة          للموظف من مرتبة ٕاىل ٔاخرى ٔاعىل وحسب املادة 
للللهيا ويف هذا قطع هيا ويف هذا قطع هيا ويف هذا قطع هيا ويف هذا قطع                  ٔاثناء مدة البعثة ، كام ٔان النجا        ٔاثناء مدة البعثة ، كام ٔان النجا        ٔاثناء مدة البعثة ، كام ٔان النجا        ٔاثناء مدة البعثة ، كام ٔان النجاحححح يف املسابقة يتطلب املبارشة للوظيفة اليت ير يف املسابقة يتطلب املبارشة للوظيفة اليت ير يف املسابقة يتطلب املبارشة للوظيفة اليت ير يف املسابقة يتطلب املبارشة للوظيفة اليت يرىقىقىقىق ٕا ٕا ٕا ٕا

        ٠٠٠٠        لٕالبتعاث وهذا ما         لٕالبتعاث وهذا ما         لٕالبتعاث وهذا ما         لٕالبتعاث وهذا ما خيخيخيخيالف قواعد إالبتعاثالف قواعد إالبتعاثالف قواعد إالبتعاثالف قواعد إالبتعاث
         اخلارج  اخلارج  اخلارج  اخلارج  موظف ٔاعريت خدماته جلهة خاصة ؤاثناء إالعارة ٔارسلته ت� اجلهة حلضور دورة يف موظف ٔاعريت خدماته جلهة خاصة ؤاثناء إالعارة ٔارسلته ت� اجلهة حلضور دورة يف موظف ٔاعريت خدماته جلهة خاصة ؤاثناء إالعارة ٔارسلته ت� اجلهة حلضور دورة يف موظف ٔاعريت خدماته جلهة خاصة ؤاثناء إالعارة ٔارسلته ت� اجلهة حلضور دورة يف----٨٨٨٨----   س   س   س   س

                    يف جمال             يف جمال             يف جمال             يف جمال ختختختختصصه فهل حتتسب ó هذه ا�ورة يف ªته أالصلية من ٔاجل املسابقة بعد عودته؟صصه فهل حتتسب ó هذه ا�ورة يف ªته أالصلية من ٔاجل املسابقة بعد عودته؟صصه فهل حتتسب ó هذه ا�ورة يف ªته أالصلية من ٔاجل املسابقة بعد عودته؟صصه فهل حتتسب ó هذه ا�ورة يف ªته أالصلية من ٔاجل املسابقة بعد عودته؟



          

            ٠٠٠٠ لغرض املسابقة بعد عودته جلهته مىت اكنت يف طبيعة العمل  لغرض املسابقة بعد عودته جلهته مىت اكنت يف طبيعة العمل  لغرض املسابقة بعد عودته جلهته مىت اكنت يف طبيعة العمل  لغرض املسابقة بعد عودته جلهته مىت اكنت يف طبيعة العمل احتسااحتسااحتسااحتساهبهبهبهباااامينع من مينع من مينع من مينع من      ليس هناك ما ليس هناك ما ليس هناك ما ليس هناك ما----٨٨٨٨----   ج   ج   ج   ج
        خلدمة املدنية وسابق علهيا وخلدمة املدنية وسابق علهيا وخلدمة املدنية وسابق علهيا وخلدمة املدنية وسابق علهيا وجنجنجنجنح ح ح ح  مسـتخدم توفرت �يه مؤهالت املرتبة أالوىل من مراتب نظام ا مسـتخدم توفرت �يه مؤهالت املرتبة أالوىل من مراتب نظام ا مسـتخدم توفرت �يه مؤهالت املرتبة أالوىل من مراتب نظام ا مسـتخدم توفرت �يه مؤهالت املرتبة أالوىل من مراتب نظام ا----٩٩٩٩----سسسس

                وعني علهيا ولكنه مل يبارش ورغب يف البقاء عىل وظيفته السابقة مكسـتخدم مفا مدى ٕاماكنية ذ·؟         وعني علهيا ولكنه مل يبارش ورغب يف البقاء عىل وظيفته السابقة مكسـتخدم مفا مدى ٕاماكنية ذ·؟         وعني علهيا ولكنه مل يبارش ورغب يف البقاء عىل وظيفته السابقة مكسـتخدم مفا مدى ٕاماكنية ذ·؟         وعني علهيا ولكنه مل يبارش ورغب يف البقاء عىل وظيفته السابقة مكسـتخدم مفا مدى ٕاماكنية ذ·؟ 
        املوظف اðي ال يبارش îامت وظيفته دون عذر املوظف اðي ال يبارش îامت وظيفته دون عذر املوظف اðي ال يبارش îامت وظيفته دون عذر املوظف اðي ال يبارش îامت وظيفته دون عذر ( ( ( ( من نظام اخلدمة املدنية بأنمن نظام اخلدمة املدنية بأنمن نظام اخلدمة املدنية بأنمن نظام اخلدمة املدنية بأن) ) ) ) ٨٨٨٨((((  تقيض املادة   تقيض املادة   تقيض املادة   تقيض املادة ----٩٩٩٩----جججج

         ) ) ) ) يكن يكن يكن يكنالتعيني  يلغالتعيني  يلغالتعيني  يلغالتعيني  يلغىىىى قرار تعيينه ويعترب ôٔن مل قرار تعيينه ويعترب ôٔن مل قرار تعيينه ويعترب ôٔن مل قرار تعيينه ويعترب ôٔن مل     من �رخي ٕابالغه قرار من �رخي ٕابالغه قرار من �رخي ٕابالغه قرار من �رخي ٕابالغه قرار         مرشوع خالل مخسة عرش يوماً          مرشوع خالل مخسة عرش يوماً          مرشوع خالل مخسة عرش يوماً          مرشوع خالل مخسة عرش يوماً 
            ٠٠٠٠عىل وضعه السابقعىل وضعه السابقعىل وضعه السابقعىل وضعه السابق    ٔاعامل الوظيفة املعني علهيا يلغٔاعامل الوظيفة املعني علهيا يلغٔاعامل الوظيفة املعني علهيا يلغٔاعامل الوظيفة املعني علهيا يلغىىىى قرار تعيينه ويسـمتر قرار تعيينه ويسـمتر قرار تعيينه ويسـمتر قرار تعيينه ويسـمتر             وð· فٕانه ٕاذا مل يبارش         وð· فٕانه ٕاذا مل يبارش         وð· فٕانه ٕاذا مل يبارش         وð· فٕانه ٕاذا مل يبارش

        
    
    
        
    
    

    
    


