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 6الموافقة على الالئحة تبليغ خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء بشأن  
 -------------------------------------------------------------------- 
 

 / ر7/7867الرقم /                                                       اململكة العربية السعودية   

 هـ2/8/4142التاريخ:                                                               ديوان رئاسة جملس الوزراء     
 

      
 المحترم                                                      صاحب المعالي وزير الصحة               

  
 :لتحية  أبعد  
/م خ وتماري  654/646مانمة العاممة لمجلمس الخدممة المدنيمة ر مم ابعث لكمم طيمن نسمخة ممن خطماب اأ 

مة المدنية   د نا ش )الئحة الوظائف الصمحية   المعمد ممن ن مجلس الخدألى إالمشار فين  62/5/4646
و اتخذ حيال ذلم  6خرى ذات العال ة  بل الديوان العام للخدمة المدنية بالتعاون مع الوزارة والجهات اأ

همممل المت ممممن الموافقمممة علمممى الئحمممة الوظمممائف الصمممحية  62/3/4646  وتممماري  4/664 مممرارق ر مممم )
حكامهمممما اعتبممممارا مممممن العممممام القممممادم أ ن تسممممر أعلممممى 6نفس القممممرار ومالحقهمممما بالصمممميقة المرفقممممة بمممم

وان يعممالو و ممع مممن يتقا ممى و ممت نفمماذ هممذق الالئحممة البممدل المخصمم  للعمماملين فممي  4646/4643
ذا  ممل هممذا البممدل عممما إفمم 6فممي هممذق الالئحممة   المستشممفيات والعيممادات النفسممية بحيممث يمممنم البممدل المقممرر

ة تعمادل الفمرم ماداممت شمروط اسمتحقام البمدل متموفرة أفتصمرف لمن مكافم يتقا اق عند نفاذ هذق الالئحة
 6لدين 
     6كمال الالزم بموجبنإفامل 6وحيث تمت الموافقة الكريمة على ذل      

 6تحياتي  اوتقبلو          
 رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء                                                              

 لنويصر اعبدهللا  محمد بن                                                                  
 
 

 6صورة لكل وزارة ومصلحة حكومية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 بالموافقة على الالئحة قرار المجلس                                 
 

   همل62/5/4646  /م خ وتاري 654/646مين العام لمجلس الخدمة المدنية ر م اأمعالي  صدرخطاب -
الخدممة المدنيمة  مجلسإ تخذق  لى ماإفين  لمشار الى معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء إالموجن 

بمن والمذ  نم    من اجمل تبليقمن للجهمات المختصمة للعممل هل62/3/4646وتاري   4/664بقرارق ر م 
 يلي : على ما

 
  6المرفقة بهذا القرار   بالصيقة   ومالحقها  الوظائف الصحية  الموافقة على الئحة وال  :أ      

 

المستشمفيات والعيمادات  من يتقا ى و ت نفاذ هذق الالئحمة البمدل المخصم  للعماملين فمي  ثانيا:
نفماذ همذق   يتقا ماق عنمد  ذا  ل هذا البمدل عمماإف الالئحة،   المقرر في هذق يمنم البدل  6النفسية 
 6ة تعادل الفرم مادامت شروط استحقام البدل متوفرة لدين أفالن مك  ، فتصرف الالئحة 

 

 6هل 4646/4643العام المالي القادم  حكام هذق الالئحة اعتبارا منأتسر   :ثالثا         
علممى مح ممر  –ايممدق هللا  –و ممد وافممم خممادم الحممرمين الشممريفين رئمميس مجلممس الخدمممة المدنيممة 

همممل المت مممن لهمممذا القمممرار واعتممممدق بمممالتو يع 62/3/4646  وتممماري  664/646الجلسممة ر مممم )
 6السامي 
ممرق أطالع التوجيمن باتخماذ المالزم نحمو تبليمغ القمرار لممن يعنيمن رجو تف ل معاليكم بعد اإلأ     

  6للعمل بمقت اق 
ونسمخة  6ليمن إليكم نسخة من مح ر الجلسة المشمتمل علمى القمرار المشمار  ونرفم لمعا         

  6ورام المو وع ألى كامل إ افة الوظائف الصحية ومالحقها باإلمن الئحة 
 6ليكم بقبول خال  تحياتي واحترامي  وتف لوا معا    
 

 مني العام جمللس اخلدمة املدنية  األ                                                                     

 حان   الرمحن بن حممد السد عبد                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



  

 الئحة الوظائف الصحية   
 ول األ لفصلا 

 ت تعريفا   
  4مادة )  

 مامها:أالمعاني المو حة  –ينما وردت في هذق الالئحة أ –بالعبارات التالية د يقص 
 : لصحيةأالوظائف  -4

  6و طبية في جميع المرافم الصحية أ هي الوظائف التي يؤد  شاغلوها خدمات صحية
 الوزارة : -6

 خرى التي تقدم خدمات صحية بها وزارة الصحة والجهات الحكومية اأ ويقصد
 المرافم الصحية : -3

 ، والمراكز والوحدات الصحية والمكاتب  لمستوصفاتاالمستشفيات الحكومية و -
   ات والمختبرات   والمستودعات الطبية ، والعيادالكورنتيناتوالمحاجرالصحية )

 6 سام الطب الشرعي أوبنو  الدم ، ومراكز البحث الصحي ، و،
 6المعاهد الصحية ، ومرافم التعليم والتدريب الصحي  -
 6المدنية  وزارة الخدمةتفام عليها بين الوزارة والجهات التي يتم اإل -

 :يةداراإل الجهة -6
 6زانية العامة للدولة هي الجهة التي تنظم ميزانيتها بفصل مستقل من فصول المي

 الديوان :  -5
  6وزارة الخدمة المدنية حاليا  هي ) 

 شراف:دارة واإلاإل -4

الطبيممة فممي   سممامهاأدارتهمما وإشممراف علممى المرافممم الصممحية ودارة واأعمممال اإلأبهمما  ويقصممد
  6مجاالت تخصصاتها الصحية في الوزارة والمرافم الصحية 

 المجموعة : – 7     
المتماثلمة فمي طبيعمة  ليمن عمدد ممن الفئماتإر العريض من التقسيم الموظيفي المذ  ينتممي طاهي اإل        

                6طباء العمل مثل مجموعة اأ
 الفئة: -2
ومسممتوى الصممعوبة  هممي تقسمميم فرعممي للمجموعممة ، وتتماثممل وظممائف كممل فئممة فممي طبيعممة العمممل   

يصمماحب ذلمم  مممن  ميمما وعمليمما متممماثال وممماوبالتممالي تتطلممب تممأهيال عل 6ونمموع ومقممدار المسممئولية 
   6المعرفة والقدرة والمهارة نوعا ومستوى 

 المستوى : -9
هممو مؤشممر لمو ممع راتممب الفئممة عنممد حممد معممين مممن صممعوبة الواجبممات ومقممدار المسممئولية ، وكممل 

المجموعممة ذات الفئممات  مسممتوى يمثممل مرحلممة مممن مراحممل المممدى المموظيفي لكممل فئممة داخممل
لمجموعة ذات الفئة الواحدة مهما تعمددت المسمميات الوظيفيمة أاو طباء ،المتعددة كاأ

لها كالفنيين ، والمستوى يقابل المرتبة في سلم رواتمب المموظفين ، وذلم  لكمون سملم 
  6رواتب الوظائف الصحية عبارة عن مجموعة من الساللم المدمجة

 



  

 
 المؤهالت :-46

والمعارف والصفات الشخصية والقدرات تعني المستوى العلمي والتدريبي والخبرات العملية 
  6والمهارات التي تتطلبها الوظيفة 

 : المعتبرة  لخبرةا  -44
  6هلي المعترف بن من الوزارة و اأأ  هي الخبرة المكتسبة في المرفم الصحي الحكومي 
  :التر ية -46
لى إوى وهي تدرج المصنف على أ  من الفئات الواردة بسلم الوظائف الصحية من مست   

  6المستوى التالي لن  من المجموعة والفئة المثبت عليها راتبن 
 :دنى من الراتبأا الحد -43

هو المبلغ المخص  كبداية لراتب فئة من الفئات الواردة بسلم رواتب الوظائف الصحية المرفم 
 6بالالئحة 

  : العالوة السنوية-46
 6بهذق الالئحة في  وء الخدمة وهي الزيادة التي تطرأ سنويا على راتب المشمول

  البدالت : -45
 ما بنسبة مئويةإفم الصحية االتي تصرف للعاملين في المر –عدا الراتب  –لغ اوهي المب          
   من هذق البدالت : ومن   او مبلغ  محدد  وفقا  لجدول  البدالت الملحم   بالالئحة ،              

  وهمو المبلمغ المذ  يمدفع لمبعض الفئمات المحمددة بجمدول   مافيإلا) بدل التفرغ والعمل  -4
  6)6 4) افي الحكومي والعمل اإل ممن تشملهم هذق الالئحة مقابل التفرغ للعمل البدالت

المبلممغ الممذ  يصممرف للوظممائف التممي يحتمممل أن وهو  بممدل ال ممرروالعدوى والخطممر)  -6
 6يتعرض شاغلوها بحكم عملهم لل رر أو العدوى أو الخطر

) بدل مزاولة الطب الشرعي   وهو المبلغ المخص  للعاملين في مراكز وأ سام الطمب  -3
 6الشرعي المشمولين بهذق الالئحة بمن فيهم العاملون في ثالجة الموتى 

وهمممو المبلمممغ       البمممدل المخصممم  للعممماملين فمممي المستشمممفيات والعيمممادات النفسمممية  ) -6
الجهممات والتعامممل مممع فئممة معينممة مممن العمممل فممي هممذق  المخصمم  مقابممل ظممروف وطبيعممة

 6المر ى
) البمممدل المخصممم  للعممماملين فمممي مستشمممفيات الجمممذام وأ سمممام العمممزل   وهمممو المبلمممغ  -5

الجهات مقابل اآلثار التي  د تترتمب علمى ممارسمة همذا العممل المخص  لمن يعمل في هذق 
 6في أماكن تنتشر فيها العدوى

 لغ الذ  يمنم للمسعفين المؤهلين الذين يتولون ) بدل  يادة سيارات إسعاف   وهو المب -4
   6هم كمسعفينات يادة سيارات اإلسعاف بأنفسهم باإل افة إلى  يامهم بواجب     
) بدل اإلنتقال  وهو المبلغ الذ  يصرف شمهريا  مقابمل نفقمات إنتقمال الموظمف ممن وإلمى  -7

 6مقر عملن
 
 

 يام وزارة الصحة وغيرها من  هل ون  على ) جواز9/44/4647خ وتار 4/657الخدمة المدنية ر م    صدر رار مجلس4)       
  455 افية الزائدة عن الدوام الرسمي )عفاء الموظفة المشمولة بهذق الالئحة من ساعات العمل اإلإ الجهات التي تقدم خدمات صحية

  6 ساعة شهريا مقابل التنازل عن بدل التفرغ
بمنم شاغلي الوظائف الصحية غير المشمولة بالالئحة بدال  درق  42/2/4665وتاري  4/927نية ر م   صدر  رار مجلس الخدمة المد6)

وتحدد المسميات التي يصرف  6ول مربوط المرتبة ممن يعملون في المستشفيات والمراكز الصحية  والمختبرات أعشرين بالمائة من 

     6 لها البدل بين وزارة الخدمة والجهة المختصة



  

 لفصل الثاني ا                                       
 المشمولون بأحكام الالئحة                                    

   6مادق )
صلية من السعوديين المدنيين في أتسر  أحكام هذق الالئحة على شاغلي الوظائف الصحية بصفة    

وتشمل شاغلي الوظائف  –س في الجامعات أع اء هيئة التدري ستثناءاب –جهزة الحكومية جميع اأ
  6المحددة فئاتها في الجدول المرفم بهذق الالئحة 

 الثالث الفصل                                
 شغل الوظيفة والمؤهالت                                             

  3مادق )
 فقا لدليل المؤهالت الملحم بها، ويجوزيتم شقل الوظائف الصحية المشمولة بهذق الالئحة و     
 6تعديل هذا الدليل باالتفام بين وزير الخدمة المدنية والوزير المخت      

  6مادق )
  يتم تعيين الموظف المشمول بهذق الالئحة على وظيفة من الوظائف الشاغرة في مجموعة من  –أ  

ائف داخل المجموعة التي تقع بها على من فئات الوظأو في فئة أصحية ، المجموعات الوظائف 
 وظيفتن ، وفقا لل وابط التالية : 

و التدريبية المنصو  عليها في المؤهالت المشار أدليل توفر المؤهالت العلمية والعملية  -4
 6من هذق الالئحة   لين في المادة )الثالثة  إ
 6عد عنن عن )جيد  أخر تقويم أداء وظيفي آيقل  ال نأ  -6

 لى ماإ افة راتبا يعادل راتبن  بل التعيين ، باإلعلى من الفئة التي يشقلها أ معين في فئةيمنم ال  -ب    

 6 يقل عن مقدار العالوة المحددة للمستوى الذ  كان مثبتا علين ال

 )*     5مادق )
لممى المسممتوى التممالي لممن بالشممرطين إمممن المسممتوى المثبممت عليممن  ةلالئحمماير ممى الموظممف المشمممول بهممذق   
 ليين : لتاا
 مل فمي نهى جميع العالوات فمي المسمتوى المثبمت عليمن ، وأن يق مى سمنن علمى اأأن يكون  د أ  وال:أ   

 6يعطى عنها راتبا  ن تستبعد مدة القياب التي الأعلى على حدق اأ
جممدا  علممى  خيممرتين بدرجممة  )جيممدداء المموظيفي المعممد عنممن للسممنتين اأن يكممون تقممدير تقممويم اأأ ثانيمما:   
 6 ل أا

و أ ات ، والمهممارات المتميممزة ، والح ممورزنجمماإلاالبحمموث، و 6أغممراض التر يممة  –وتحتسممب        
سمتفادة  منهما عال مة ذا ثبت بشكل مؤكمد أن  لإإ –المشاركة في الدورات التدريبية القصيرة وما شابهها 

 6مة المدنية مدة ومستوى مباشرة  بطبيعة العمل،  وفم المعايير التي ت عها الوزارة مع وزارة الخد
علمى  بمل انتهماء ألمى مسمتوى إتجوز تر يمة الموظمف  –ول   من هذق المادة ستثناء من ) الشرط اأإو   

جتماز بنجماب برنامجما إو أذا حصمل علمى مؤهمل علممي إالمدة الالزمة للبقاء في المستوى المثبت عليمن ، 
 6عها الوزارة ووزارة الخدمة المدنيةتدريبيا بطبيعة العمل ، تحدد مدتن ومستواق ب وابط ت 

 هل بجوازتدرج الذ  يشقل وظيفة صحية في المستويات6/5/4646وتاري  42634الخدمة المدنية ر م  وزارة)*  يالحظ تعميم   
 6في بداية شهر محرم وذل من تاري  تعيينن داء وظيفي ولو لم يكمل سنة أوكذل  إمكانية إعداد تقويم  6أثناء بعثتن  داخل الفئة المثبت عليها

 
 



  

   4مادق )
 لى وظيفة غير مشمولة بأ حكامها وفقا للقواعد الواردةإيتم نقل المشمول بأحكام هذق الالئحة     
 6 من الئحة النقل   الخامسةفي المادة )     

 الفصل الرابع                                                   
 ساعات الدوام                                                           

  7مادق )
 ة  ساع474تكون ساعات العمل الشهرية للمشمولين بهذق الالئحة مائن وست وسبعين )   –أ    
 يلي:  لى ماإ افة باإل
يلتزم المشمولين بهذق الالئحة بساعات مناوبة فمي مقمر العممل لممدة ال تتجماوز )ثممان  سماعات فمي   - 4
 6سبوع حسبما تحددق الوزارة اأ
ستشاريين وكذل  رؤساء اأ سمام الطبيمة بالمناوبمة ببقمائهم رهمن الطلمب لممدة لتزام اأطباء اإلإيكون  -6
 6  أيام في الشهر كحد أعلى 46)
  سماعة بشمكل متصمل يعطمى المنماوب 66إذا بلقت ممدة العممل فمي اليموم الواحمد أربمع وعشمرين ) -ب  

 6تفام مع المناوبخر باإلآيوم التالي ، ويجوز عند ال رورة تأجيلها إلى و ت راحة عن العمل في ال
  مممن هممذق المممادة عممن الحممدود أ  مممن البنممد )6  و)4إذا زادت مممدة المناوبممة الممواردة فممي الفقممرتين ) -ج  

افمأة المقررة ، فتتم المعاملة على أساس إعطاء المناوبين فتمرة راحمة تعمادل  ممدة المناوبمة  أو ممنحهم مك
بنظمام الخدمممة  -عمن السماعات اإل مافية  حسمب القواعمد التمي   يعامممل  بهما موظفمو الدولمة  المشممولين 

 6والقواعد والقرارات ذات العال ة  -المدنية ولوائحن  التنفيذية

 الفصل الخامس                               
 ب والعالواتالروات                                                  

  2مادة )    
 يمنم الموظف المعين وفقا أحكام هذق الالئحة الحد اأدنى من راتب المستوى اأول من الفئة        

 6المعين عليها حسب جدول الرواتب الملحم بالالئحة        
 راتبا يزيد عنتفام بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية منم المعين ستثناء من ذل  يجوز باإلإو       
  6الحد اأدنى إذا توفرت لدين مؤهالت أو خبرات تزيد عما هو مطلوب للفئة المعين عليها        

   9مادق )
 يمنم الموظف العالوة السنوية وفقا إلحكامها المنصو  عليها في نظام الخدمة المدنية   -أ      

 6ولوائحن التنفيذية           
  المستوى إلى نهاية الحد اأعلى من اغلي فئة )طبيب إستشار   من يصل من ش  -ب       

 السابع يستمرفي منحن زيادة سنوية بمقدارالعالوة المحددة لذل  المستوى ،ويشترط            
 عام ،وتمنم في أول محرم من كل ،   الشروط المحددة  لمنم العالوةلمنحها توفر            

 6ال يترتب عليها تقيير في سلم الرواتب  وتعتبر مكافأة            
        

    
 
 



  

 

 الفصل السادس                                     
  ت والتعويضاتأ البدالت والمكاف                                                   

  46مادق )
 تقوم لجنة – ةالحقوم والمزايا المالي ةمن الئح   55مع مراعاة أحكام المادة ) - أ

 بتحديد الئحة الحقوم والمزايا الماليةمن   54البدالت المشكلة بموجب المادة )
 الالئحة ،بالجدول الملحم بهذق  الفئات والمستويات المستحقة للبدالت الواردة 

 بما في ذل  مقدار بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية وبدل العمل        
 وذل    -جذام ، وبدل مزاولة الطب الشرعي الومستشفيات ، العزل   سامأ في        

 -لل وابط التالية : وفقا        
 6أن يؤد  الموظف واجبات الوظيفة التي خص  لها البدل بصفة فعلية -4         
 تصرف البدالت المحددة بالنسب المئوية الواردة بجدول البدالت المرفم  -6         

 6) المستوى   المثبت علين الموظف  ساس بدايةأعلى بالالئحة             
 6يبدأ صرف البدل المستحم من تاري  المباشرة الفعلية للعمل  -3
 للعمل بالتفرغ الكامللتزام ساس اإلأيكون استحقام ) بدل التفرغ   على  -6
 6الحكومي           

 ين بأحكامها بالنسبةتكون معاملة المشمول ن  علين في هذق الالئحة ، عدا مافيما - ب
 والمستوياتالفئات ساس معادلة أت والتعوي ات المستحقة لهم على أ لمكافاللبدالت و

 - بمراتب  سلم الرواتب  الملحم بنظام الخدمة المدنية حسب الشرائم التالية :
 

 
 الشرائح     

المرتبة المقابلة في 
 سلم رواتب الموظفين

 على المستويات توزيع الشرائح
------------------ 

 الفئة 

 
------------------ 

 المستوى      
 

  4 صحي مساعد   - 6-4 ولى الشريحة اأ

 مساعد صحي    - 5 الشريحة الثانية 

 
6 
 

 مساعد صحي    - 4 الشريحة الثالثة 

 فني        -

3 
1-2 

 مساعد صحي    - 7 حة الرابعة يالشر
 فني -
      أخصائي  -
               صيدلي      -

          6 
          3 
          4 
          4 

 مساعد صحي     - 2 حة الخامسة يالشر
 فني -
  صيدليوخصائي ، أ -
 ، وصيدلي أولأخصائي أول  -

          5        
           6 
           6 
           4    



  

                 4            طبيب مقيم           -

 صحي    مساعد - 9 الشريحة السادسة 
 فني  -
 ، و صيدليخصائي أ -
 ، وصيدلي أول أخصائي أول -
 ، وصيدلي إستشار أخصائي إستشار  -

 طبيب مقيم   -

           4 
            5 
            3           
            6 

            4  
            6 

 مساعد صحي   -  46 الشريحة السابعة 
 فني -
 صيدليو،أخصائي  -
 ، صيدلي أول أخصائي أول -
 أخصائي إستشار ، وصيدلي إستشار  - 

 طبيب مقيم  -
 طبيب نائب -

           7 
            4 

            6 
            3           
            6     

            3   
            4                     

 فني  - 44 لشريحة الثامنة ا
 ، وصيدليأخصائي  -
 أخصائي أول ، وصيدلي أول -
 إستشار أخصائي إستشار  ، وصيدلي  -

 طبيب مقيم  -
 نائبطبيب  -

           7 
            5  
            6 
            3 
           6 

            6 
 أخصائي ، وصيدلي  - 46 الشريحة التاسعة 

 أول ، صيدلي أولصائي أخ -
 إستشار  صيدلي وأخصائي إستشار  ، -

 طبيب مقيم  -
  نائبطبيب  -
 طبيب إستشار  -

         4- 7 
          5 -4 
          6 - 5 
            5 
            3 
            4 

 ، و صيدلي أول أولأخصائي  - 43 الشريحة العاشرة 
 إستشار   ، صيدلي إخصائي إستشار -

 طبيب مقيم  -
 نائبطبيب  -
 طبيب استشار  -

            7           
          4 - 7 
             4 
             6 
           6 - 3 

الشريحة الحادية 
 عشرة

 طبيب مقيم  - 46
 نائبطبيب  -
 طبيب استشار  -

            7 
            5 

            6   
انية الشريحة الث
 عشرة

 نائبطبيب  - 45
 طبيب استشار   -

          4 - 7 
       5 – 4- 7 

بنظام الخدمة  الملحم الرواتب خصائي غير الطبيب   لقرض معادلة المستويات بمراتب سلم) اأ معاملة يعامل الصيدلي ) -:ملحوظة  
 6جابت علين وزارة الخدمة المدنية أات حكومية ون ورد من عدة جهأعلى التساؤل الذ  سبم جابةوذل  حسب اإل   المدنية



  

الواردة اعالق بموجب التعديل الوارد بقرار  فئات ومستويات الوظائف الصحية بمراتب سلم الموظفين العامشرائم معادلة  و عتم   -
                                     هل45/44/4634وتاري   4/4534مجلس الخدمة المدنية ر م 

                                 
                                              

  44مادق)
 

 يزيد مجموع  الا أمن البدالت التالية ، على كثرألين أوالجمع بين بد -لى بدل النقلإ افة يجوز باإل    
من المستوى  دنىأا من راتب الحد   6/6 96) ئةالموظف من بدالت عن تسعين بالماما يتقا اق     

  4) -المثبت علين ، وهذق البدالت هي: 
 6بدل التفرغ  -
 6بدل الطب الشرعي  -
 6 سام العزل ومستشفيات الجذام أبدل العمل في  -
 لبدل المخص  للعاملين في المستشفيات النفسية ا -
  6أو الخطر  رر لابدل  -
 6سعاف إلبدل  يادة سيارة ا -
   6 بدل المناطم النائية -

 لفصل السابع ا                         
  داريإلالتكليف بالعمل ا                                                   

 
 

  46مادة )
 

 شرافية إلهذق الالئحة للقيام بأعمال الوظائف احكام أيتم تكليف بعض المشمولين ب -أ
 ين الوزير المخت  ووزيرب وتحدد تل  الوظائف باالتفام ، لصحيةافي المرافم    

 -يلي : الخدمة المدنية ويشترط لهذا التكليف ما                 
 6توفر المؤهل المطلوب للوظيفة المكلف بها  - 4     
   6 ل في مجال اختصاصنأن يكون المكلف  د أم ى ثالث سنوات على اأ - 6     

 6من هذا الشرط  ستثناءويجوز للوزير المخت  في حالة ال رورة اال           
 6جدا  خيرة عن جيدأاداء الوظيفي المعد عنن للسنة تقويم اأأال يقل تقدير - 6            

الوزير المخت  التكليف بالقيام  بموافقةويجوز، عمل المكلف بهالوظيفة في مقراأن تكون  -5
 يؤمن نتدابلمحددة لإا اتمماثلة للمساف المسافة كانت ذاإ، ف لعملا بأعمال وظيفة خارج مقر

من اللوائم التنفيذية    67/4) نقل المكلف بوسيلة النقل المناسبة وفقا لما ورد في المادة 
ذا زادت مدة التكليف عن ذل  إما أشهر،أ ستة تتجاوز الالمدة  ذا كانتإلنظام الخدمة المدنية 

فيذية لنظام الخدمة المدنية   من اللوائم التن67/5وفقا أحكام المادة) المنقول فيعامل معاملة
 6يتكرر صرف بدل الترحيل خالل السنة الواحدة  على أالا 
 الحاجة تمديدها  ويجوز عند ثالث سنوات،  صى لمدة التكليفيكون الحد اأ - ب
 

 افي للعاملين بالمرافم الصحية ممن إبصرف بدل نقل 42/2/4665وتاري   4/924صدر  رار مجلس الخدمة المدنية ر م   4)
من تبليغ  عتبارا  إالنقل الشهر  عن كل يوم من بدل واحد على ثالثين    4/36) ن على فترتين تزيد عن ساعات الدوام  درقيعملو
 6هل47/9/4665في هذا القرار و د تم تبليغ  6 القرار

                                                     



  

 

                            
 بعد  ، وال يجوز التكليف تتجاوز ثالث سنوات مدد أخرى ال وألمدة                 

 ، ولمدة  تكليفن السابم ل من انتهاء بعد م ي سنتين على اأ الإذل                     
 6في مجموعها ثالث سنوات تتجاوز أو مدد ال                   

  الالئحة بهذق  الوظائف المشمولةيجوز للوزارة تكليف أ  من شاغلي   -ج              
 بالشروط التالية :عام للشؤون الصحية بمناطم المملكة بالقيام بعمل مدير                  

 6توفر المؤهل المطلوب لشقل الوظيفة  -4
 مدةالمكلف  د مارس أعمال وظيفتن المشمولة بالالئحة أن يكون   -6

 6تقل عن ثالث سنوات  ال 
   من تزيد عن ثالث سنوات ويجوز بقرار ال أن يكون التكليف لمدة -3

 6سنوات تتجاوزثالث مدد أخرى الالمخت  تمديدها لمدة أوالوزير

 

 لفصل الثامن ا                
    أحكام عامة                                        

      43مادق )
 زارة وفقا للفئات الواردةلميزانية العامة للواعتماد الوظائف الصحية في ايتم            

 بجدول الرواتب الملحم بهذق الالئحة ،  وتتولى الوزارة تخصيصها وتوزيعها           
 6على المناطم والمرافم الصحية التابعة لها حسب حاجتها            

  46مادة )
    
 نفاذها تنقل رواتب القائمين على رأس العمل ممن تشملهم هذق الالئحة عند             
 6باالتفام بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والوزارة                

   45مادق)
 
 تسر  أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحن التنفيذية والقرارات ذات العال ة             
 6لم يرد في شأنن ن  في هذق الالئحة ا في كل م             

  44مادة )
 

 6يتعارض مع أحكامها  تلقي هذق الالئحة جميع ما               
                                   ---------------- 

                                                                          ************************* 
                                  

                                                                                   

 
 
 



  

 
 
 

 
 

 حق  مال                                        
 الئحة الوظائف الصحية                                      

 
 0ليل المؤهالت  د -1

 
 0جدول البدالت  -2

 
 0 مولة بهافئات الوظائف المش   - 3                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

                                 
 

                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1ملحق رقم )

                  

 دليل مؤهالت 
 الوظائف المشمولة بالئحة الوظائف الصحية

هـ بعد االتفاق مع 22/9/0303تاريخ ( و03إعتمد بقرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم )
ة الوظائف الصحية( الجهات الصحية و يحل محل )دليل مؤهالت الوظائف المشمولة بالئح

هـ ويبدأ العمل به 29/02/0301( وتاريخ 29معالي وزير الخدمة المدنية رقم )المعتمد بقرار
 هـ0/03/0303اعتباراً من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  
 

 مبسم اهلل الرمحن الرحي
 

 أواًل: التعريفات اخلاصة مبراجع هذا الدليل:

 

يعترب ما ورد يف الئحةة الظاةائا اليةحية مةر فعريفةات ص وماصةة مةا ورد يف اوةادن ا(وم معاةاا مرجعةا وةا               

 ورد يف هذا الدليل مر عبارات أو ميطلحات باإلضافة للتعريفات التالية:

 : فعريفات عامة :1/1

 اجملمظعة :  -1
 

اإلطار العريض مر التقسيم الظايفي الذي يعتمي إليه عدد مر الفئات اوتماثلة يف طبيعة  هي        

 0العمل، مثل جممظعة ا(طباء 
 

 الفئة:  -2
 

هةي فقسةةيم فرعةةي للم مظعةةة الةةو فتماثةةل واةةائا تةل فئةةة مةةر فئافاةةا مةةر  يةة  طبيعةةة العمةةل         

فتطلة  فةيهيع علميةا وعمليةا متمةاثع ومةا        ومستظى صعظبة الظاجبات ونظع ومِقدار اوسةئظلية وبالتةالي  

مياثله ذلك مر اوعرفة والقدرن و اواارن نظعا ومستظى مما يظج  معح شةا للياةا مرفبةا متمةاثع صمثةل      

 فئة طبي  مقيم ا .
 

 اوستظى: -3
 

وتةل مسةتظى   0هظ مؤشر وظقةع رافة  الفئةة ععةد  ةد معةع مةر صةعظبة الظاجبةات ومقةدار اوسةئظلية                 

 لة مر مرا ل اوةدى الةظايفي ل ةل فئةة دامةل اجملمظعةات ذات الفئةات اوتعةددن صتا(طبةاءا أو          ميثل مر

 ل ل جممظعة مر اجملمظعات ذات الفئة الظا دن تالفعيع.
 

 الدرجة:  -4
 

 0هي التقسيم ا(فقي للمستظى ويقيد باا الععون الدورية دامل تل مستظى 



  

 

 0فاا:: فعريا جممظعات الظاائا اليحية  وفئا 1/2

 

 جممظعة ا(طباء:  -1

ويعتةةرب اويةةظا علةة    0هةةي اجملمظعةةة الةةو فتعلةةف أعمةةاا فئافاةةا بالطةة  البنةةري أوطةة  ا( ةةعا          

درجةةة الب ةةةالظريظل يف الطةةة  وا را ةةةة أو  طةةة  ا( ةةعا  بعةةةد اجتيةةةاخفجن التةةةدري  الةةةعخ  للت ةةةر     

   -ت التالية :بع اح  د أدن   للتعيع علياا ، وفعقسم هذه اجملمظعة إم الفئا

 صطبي  مقيم، طبي  نائ ، طبي  ا تناريا         

 

 :  جممظعة الييادلة -2

    
وهةةي اجملمظعةةة الةةو فتعلةةف أعمةةاا فئافاةةا باليةةيدلة مةةر  يةة  فرتيةة  ا(دويةةة و ف اةةا وصةةرفاا،               

 ةدا   وفظجيه اورض  إم طرق ا تعماالفاا، ويعترب اويةظا علة  درجةة جامعيةة يف جمةاا الت ية       

  -أدن  لنغلاا، وفعقسم هذه اجملمظعة إم الفئات التالية:

 صصيدلي، صيدلي أوا، صيدلي ا تناريا       

 

 

 

 جممظعة ا(ميائيع صلري ا(طباء ا: -3
 

وفنةةمل ا(ميةةائيع والتقعةةيع مةةر ذوي الت ييةةات اليةةحية الةةو يعتةةرب اويةةظا علةة  درجةةة                     

ن  لنغل الظاائا احملددن هلا ، وفعقسم هذه اجملمظعة إم الفئةات  جامعية يف جماا الت ي   دا أد

   -التالية :

 صأميائي، أميائي أوا، أميائي ا تناريا  
 

 جممظعة الفعيع :   -4

 

وفنةةةمل الفعةةةيع مةةةر ذوي الت ييةةةات العخمةةةة و تلةةةا اخلةةةدمات اليةةةحية الةةةو يتطلةةة  القيةةةا  باةةةا         

مدفه ال فقل عر  عتع بعد إمتا  مر لة الثانظية العامةة،   برناجما إعداديا مت ييا يف طبيعة العمل

 واوسم  التيعيفي للفئة الظ يدن هلذه اجملمظعة هظ صفين ا.

  

 جممظعة اوساعدير اليحيع :   -5
 



  

وفنةةمل اوسةةاعدير اليةةحيع الةةذير يقةةدمظ  مةةدمات صةةحية مسةةاعدن يتطلةة  القيةةا  باةةا برناجمةةا     

ه ال فقل عر  عة بعد إمتةا  مر لةة الثانظيةة العامةة، واوسةم       إعداديا مت ييا يف طبيعة العمل مدف

 التيعيفي للفئة الظ يدن هلذه اجملمظعة هظ صمساعد صحيا. 

 

 ثانيًا : اوسميات التع يمية لفئات جممظعات الظاائا اليحية: 

 

قةةة وفةةف اوةةادن  ُفحةةدد اوسةةميات التع يميةةة باالففةةاق بةةع وخارن اخلدمةةة اودنيةةة وا اةةات اليةةحية ذات العع     

  0الثانية مر الئحة الظاائا اليحية و لم الرواف  اولحف باا 

 
 

 ثالثاًًً:اوستعدات الع امية هلذا الدليل:

 

اوةةادن الثالثةةة مةةر الئحةةة الظاةةائا اليةةحية ونيةةاا ص يةةتم شةةغل الظاةةائا اليةةحية اونةةمظلة باةةذه   -1

الةةدليل باالففةةاق بةةع وخيةةر اخلدمةةة  العئحةةة وفقةةا لةةدليل اوةةؤهعت اولحةةف باةةا ، واةةظخ فعةةديل هةةذا 

 0اودنية والظخير او ت  ا

ع ز اوادن اخلامسة مر العئحة ونياا ص جتةظخ فرقيةة اوظاةا إم مسةتظى أعلة  قبةل انتاةاء اوةدن           -2

العخمة للبقاء يف اوستظى اوثبت عليه إذا  يل عل  مؤهل علمي أو اجتاخ بع اح برناجما فدريبيا 

 0مدفه ومستظاه بضظابط فضعاا الظخارن ووخارن اخلدمة اودنيةا  بطبيعة العمل حتدد

اوادن الثامعة مر العئحة ونياا ص ميعح اوظاا اوعع وفقا (  ا  هةذه العئحةة اوةد ا(دنة  مةر       -3

وا ةتثعاء مةر   0راف  اوسةتظى ا(وا مةر الفئةة اوعةع علياةا  سة  جةدوا الروافة  اولحةف بالعئحةة           

بةع الةظخارن ووخارن اخلدمةة اودنيةة مةعح اوعةع رافبةا يزيةد عةر اوةد ا(دنة  إذا             ذلك اظخ باالففةاق 

 0فظفرت لديه مؤهعت أو مربات فزيد عما هظ مطلظب للفئة اوعع علياا ا

 
 

 

 

 

 

 رابعًا: الضظابط العامة: 

 

 ععد فطبيف هذا الدليل يتم مراعان ما يلي: 
 

 0ا بعئحة الظاائا اليحية 3مسميات الظاائا احملددن يف اولحف رقم ص -1



  

 شروط شغل الظاائا اليحية احملددن يف القسم صمامسًاا مر هذا الدليل. -2

ال يعتةد إال بالةةدرجات العلميةة واواعيةةة والةةربامي اإلعداديةة والةةدورات التدريبيةةة واخلةربن صمةةر  يةة       -3

 اجملاا واوستظى واودنااوقبظلة لدى ا اة ووخارن اخلدمة اودنية.

سعة إذا وردت يف نطاق التعليم أو التدري ،  عة درا ية صفسعة اشارا عل  ا(قةل ويف نطةاق   يقيد بال -4

 اخلربن العملية عاما تامعصاثع  عنر شارًاا.

 عظات اخلربن اوعتربن احملددن للفئةات الةظاردن باةذا الةدليل هةي الةو يةتم اتتسةاباا بعةد اويةظا             -5

 ي ين ل اود ا(دن  مر اوؤهل اوطلظب ل ل فئة.عل  اوؤهل العلمي أو اواين التدرييب الذ

 
 

 مامسًا: اوؤهعت العلمية والعملية واالشجاطات ا(مرى العخمة لنغل الظاائا اليحية:

 

مع مراعان الضظابط العامة الظاردن يف القسم صرابعًاا مر هذا الدليل ينجط لنغل الظاائا اليحية  5/1

 ة إم فئة أعل  أو العقل ما يلي:  ظاء بالتعيع أو الجقية مر فئ

 

  0ا مر هذا القسم5/2فظفراوؤهعت العخمة لنغل هذه الظاائا احملددن يف الفقرنص -أ 

فةةةظفر شةةةاادن فيةةةعيا ماةةةين وؤهةةةل اومةةةارل اليةةةحي العلمةةةي والعملةةةي مةةةر اهليئةةةة السةةةعظدية       -ب 

 للت ييات اليحية فؤتد تفاءفه اواعية للفئة اوراد شغلاا.
 

اين للممارل اليحي ص اري اوفعظاا صادر مر اهليئة السةعظدية للت ييةات   فظفر فس يل م  -  

 اليحية.

 يظا اومارل اليحي عل  مةا ال يقةل عةر فقديرصجيةدا يف تمةر فقةظيم أداء وايفةي أعةد ععةه            -د 

 يف  الة الجقية أو التعيع مر فئة (مرى أو العقل.
 

يةظله علة  فرشةيح مةر قبةل جاةة عملةه        ععد فرقية اومارل اليحي مةر فئةة إم أعلة  ينةجط       -هة

وفف ضظابط يتم االففاق علياا بع ا اةة ووخارن اخلدمةة اودنيةة للمفاضةلة بةع معسةظبي ا اةة        

اوستحقع للجقية أما فقييمه ماعيًا في ظ   س  التيعيا اواين اليادر مةر اهليئةة السةعظدية    

 للت ييات اليحية.

 

 



  

 

 

 

 ومستظيات الدمظا للظاائا اليحية ف ظ   س  التالي: : اوؤهعت العلمية والعملية5/2

 ا مستظيات الدمظا جملمظعة ا(طباء5/2/1ص                         
 

 مستظى الدمظا  اوؤهل اوطلظب  واخلربن

 مع  ات
 ا1اوؤهل ص

اخلربن بعد 

 اوؤهل

 الفئة

ى
تظ
س
او

 

جة
در
ال

 

اوسم  

 التيعيفي

اوسم  

 ا2اواين ص

رجة ا امعية يف الط  الد

البنري أو ط  ا( عا  مع 

اجتياخ فجن التدري  العخمة 

 ا4ا ص3للت ر  معاا ص

 1 1 طبي  عا  طبي  مقيم بدو 
الةةةةةةةدرجات العلميةةةةةةةة الةةةةةةةو   -

ف تس  يف جماا الط  وا( عا  

بعةةد النةةاادن ا امعيةةة ينةةجط  

أ  يتم اويظا علياا بعد إمتا  

 مر لةةة التةةدري  الةةعخ  للت ةةر  

بدرجةةةةةةةةة الب ةةةةةةةةالظريظل أو مةةةةةةةةا 

 يعادهلا.

ةةةة  ععد الجقيةة مةر فئةة إم فئةة     

أمةةةةرى دامةةةةل نفةةةة  اجملمظعةةةةة    

حيةةةةدد اوسةةةةتظى والدرجةةةةة وفقةةةةًا 

للفقرن صبا مر اوادن الرابعة مر 

 الئحة الظاائا اليحية.

ال فقل عر 

  عه
 طبي  مقيم

طبي  

 مقيم
1 2 

شاادن علمية أو ماعية ال فقل 

ا مر جماالت عر  عتع يف جما

الط  البنري أو ط  ا( عا  

بعد الدرجة ا امعية يف الط  

 أو ط  ا( عا .

ال فقل عر 

  عتع
 1 1 طبي  نائ  طبي  نائ 

درجة الدتتظراه أو الزمالة يف 

أي مر جماالت الط  البنري أو 

 ا 7ا ص6اص5ط  ا( عا ص

 طبي  نائ  بدو 
طبي  نائ  

 أوا
2 1 

ال فقل عر 

 اتثعث  عظ

طبي  

 ا تناري

طبي  

 ا تناري
1 1 

 
 ا اوؤهل ي ظ  مر جامعة أو جاة علمية أو طبية مت يية.1ص

 
 ااوسم  اواين هظ اوسم  الذي يع   العمل الفعلي الذي يزاوله اومارل اليحي مبظج  شاادن فيعيا ماين مر2ص

 اهليئة السعظدية للت ييات اليحية.     

 

 م عل  شاادن علمية يف أ د جماالت الط  البنري أو ط  ا( عا  بعد درجة الب الظريظل يف ا إذا  يل الطبي  اوقي3ص

 الط  أو ط  ا( عا  فتعامل وفقا لقظاعد معح الدرجات اإلضافية احملددن يف القسم ص اد ًاا مر دليل مؤهعت الئحة     

 الظاائا اليحية.      

 

هة بالبعد ص اد ًاا أ  يعامل الطبي  السعظدي الذي حتت التدري ، اونمظا بقرار 1/6/1430 ا وفاريخ171فضمر قرار جمل  الظخراء رقم ص ا4ص

هة مر  ي  الراف  والبدالت والععوات السعظية، معاملة الطبي  اوقيم، وععد 21/3/1426ا وفاريخ 1055/1جمل  اخلدمة اودنية رقم ص

أ ال الراف  الناري الذي تا  يتقاضاه يف فجن التدري  اوعتربن اوعتاية فعييعه عل   لم رواف  الظاائا اليحية حيدد رافبه عل  

 بع اح، ويطبف هذا الجفي  عل  اواالت اوماثلة يف اوستنفيات الو فدار وفف برامي التنغيل.

 



  

ف  الدرجةة صا(وما مةر   ععد شغل محلة درجة الدتتظراه أو الزمالة أو ما يعادا أي معاما فئة صطبي  مقيما وبدو  مربه فإنه يسةتح  ا5ص

 اوستظىصالثال ا ويعامل اوظاا اواصل عل  هذا اوؤهل عل  رأل العمل وفقًا لذلك إذا مل ي ر رافبه وصل إم هذه الدرجة واوستظى.

 
هة واواصلع 1421هة ون  عل  إعفاء أطباء ا( عا  اوعيعع قبل نااية عا  9/9/1425وفاريخ 1/1000صدر قرار جمل  اخلدمة اودنية رقم ا6ص

عل  درجة اواجستري مر شرط اويظا عل  الدتتظراه أو الزمالة أو مايعادهلما للتعيع علة  طبية  ا تنةاري  سة  النةروط الةظاردن       

 ففييع يف القرار. 

 
شاادن االمتيةا    هة عل  الجفيبات اخلاصة با(طباء اولتحقع بربامي3/5/1427ا وفاريخ 769/350ن  قرار وخير اخلدمة اودنية رقم ص ا7ص

 صالزمالةا الذير أناظا ا زء التدرييب ومل يظفقظا يف اجتياخ االمتحا  العاائي .

 
 
 

 

 ا مستظيات الدمظا جملمظعة الييادلة5/2/2ص

 

 اوؤهل اوطلظب  واخلربن
 مستظى الدمظا

 مع  ات
 اخلربن بعد اوؤهل  ا1اوؤهل ص

 الدرجة اوستظى الفئة

 1 1 صيدلي بدو  الييدلة درجة جامعية يف

ععد الجقية مر فئة إم فئة 

أمرى دامل نف  اجملمظعة 

حيدد اوستظى والدرجة وفقًا 

للفقرن صبا مر اوادن الرابعة 

 مر الئحة الظاائا اليحية

درجة اواجستري أو ما 

 يعادهلا يف الييدلة

 1 2 صيدلي بدو 

 صيدلي أوا ال فقل عر  عتع
 

1 2 

 ظراه درجة الدتت

أو ما يعادهلا يف الييدلة 

 ا2ص

 1 2 صيدلي أوا بدو 

 ال فقل عر ثعث  عظات

 

صيدلي 

 ا تناري
 

1 3 

 

 ا اوؤهل ي ظ  مر جامعة علمية مت يية.1ص

 

ععد شغل محلة درجة الدتتظراه أو ما يعادهلا فئةة صصةيدليا وبةدو  مةربه فإنةه يسةتحف الدرجةة صا(وما مةر اوسةتظىصالثال ا            ا2ص

 امل اوظاا اواصل عل  هذا اوؤهل عل  رأل العمل وفقًا لذلك إذا مل ي ر رافبه وصل إم هذه الدرجة واوستظى.ويع

 

 ا مستظيات الدمظا جملمظعة ا(ميائيع صلري ا(طباءا5/2/3ص

 

 اوؤهل اوطلظب  واخلربن
 مستظى الدمظا

 مع  ات
 ا1اوؤهل ص

اخلربن بعد 

 الدرجة اوستظى الفئة اوؤهل

درجة جامعية يف  ختي  

 معا   
 1 1 أميائي بدو 

ععد الجقية مر فئة إم فئة 

أمرى دامل نف  اجملمظعة 

حيدد اوستظى والدرجة وفقًا 

للفقرن صبا مر اوادن الرابعة 

درجة جامعية يف العلظ  الطبية 

 التطبيقية أو ما يعادهلا
 2 1 أميائي بدو 



  

 رجة اواجستري  أو ما يعادهلا  د

 1 2 أميائي بدو 
 مر الئحة الظاائا اليحية

 أميائي أوا ال فقل عر  عتع
 

1 2 

درجة الدتتظراه أو ما يعادهلا 

 ا  2ص

 1 2 أميائي أوا بدو 

ال فقل عر ثعث 

  عظات 

أميائي 

 ا تناري
 

1 2 

 

 بعئحة الظاائا اليحية. ااوؤهل ي ظ  مر جامعة أو جاة علمية مت يية يف أ د الت ييات احملددن1ص  

 

ا ععد شغل محلة درجة الدتتظراه أو ما يعادهلا فئة صأميائيا بدو  مربه فإنه يستحف الدرجة صا(وما مر اوستظىصالثال ا ويعامل 2ص    

 اوظاا اواصل عل  هذا اوؤهل عل  رأل العمل وفقًا لذلك إذا مل ييل إم هذه الدرجة واوستظى.

 

 

 

 

 يات الدمظا جملمظعة الفعيعا مستظ5/2/4ص

 اوؤهل 

 مستظى الدمظا

  مع  ات

 الفئة
 الدرجة اوستظى

اجتياخ برنامي إعدادي مدفه ال فقل عر  عتع  بعد 

 إمتا  مر لة الثانظية العامة أو ما يعادهلا
 4 1 فين

ي ظ  اوؤهل يف اجملاا اليحي 

اوعا ةةةةةةةة  جملةةةةةةةةاالت العمةةةةةةةةل 

احملةةةةةددن بعئحةةةةةة الظاةةةةةائا   

 ية.اليح

 

اجتياخ برنامي إعدادي مدفه ال فقل عر  عتع و تة 

 أشار بعد إمتا  مر لة الثانظية العامة أو ما يعادهلا.
 1 2 فين

اجتياخ برنامي إعدادي مدفه ال فقل عر ثعث  عظات 

 بعد إمتا  مر لة الثانظية العامة أو ما يعادهلا
 2 2 فين

ث  عظات شاادن ال ليات اليحية اوتظ طة ودن ثع

 و تة أشار أو ما يعادهلا 
 3 2 فو

  

 ا مستظيات الدمظا جملمظعة اوساعدير اليحيع5/2/5ص

 اوؤهل 

 مستظى الدمظا

  مع  ات

 الفئة
 الدرجة اوستظى



  

اجتياخ برنامي إعدادي مدفه ال فقل عر  عة يف 

اجملاا اليحي اوعا   جملاالت العمل احملددن 

بعد إمتا  مر لة  بعئحة الظاائا اليحية

 الثانظية العامة أو ما يعادهلا

 1 2 مساعد صحي

ي ةةةةةظ  اوؤهةةةةةل يف اجملةةةةةاا اليةةةةةحي   

اوعا ةةةةة  جملةةةةةاالت العمةةةةةل احملةةةةةددن  

 بعئحة الظاائا اليحية.
 

 

 اد اًًً : الدرجات العلمية واواعية والربامي اإلعدادية والتدريبية الزائدن عل  اود ا(دن  مر 

  0القسم صمامسًاا مر هذا الدليل  اوؤهعت احملددن يف

  

والنةروط الةظاردن يف الفقةرن    مراعان الضظابط العامة الةظاردن يف القسةم صرابعةًاا مةر هةذا الةدليل       مع  -1

ا مر القسمص  اد ًاا مر هذا الدليل اظخ مبظافقة وخارن اخلدمة اودنية مةعح الةدرجات اإلضةافية    2ص

اإلعداديةةةة والتدريبيةةةة الزائةةةدن عةةةر اوةةةد ا(دنةةة  مةةةر    مقابةةةل الةةةدرجات العلميةةةة واواعيةةةة والةةةربامي 

 اوؤهعت احملددن يف القسم صمامسًا ا مر هذا الدليل وفقا للجفي  التالي :
 

 درجة وا دن للطبي   اواصل عل  خمالة خائدن عر الزمالة اوطلظبة للتعيع. -1/1

الة اوطلظبة للتعيع إذا تانت درجتع إضافيتع للطبي  اواصل عل  خمالة خائدن عر الزم - 1/2

 .الزمالة الزائدن ليست يف نف  الت ي  ول ر هلا ععقة به مر  ي  ممار ة العمل
 

ثعث درجات إضافية للطبي  اواصل عل  خمالة يف ختي  دقيف خائدن عر الزمالة اوطلظبة  - 1/3

 للتعيع.
 

ليحية عر تل  عة إعدادية أو درجة إضافية وا دن للمظاا اونمظا بعئحة الظاائا ا -1/4

فدريبية يتم اجتياخها بع اح، واظخ جتميع الدورات التدريبية واعتبارها دورن وا دن إذا فظفرت 

 هلا النروط  اآلفية:
 

 0أال فقل مدن الدورات اجملمعة عر فسعة اشار  -1/4/1       

ا مر القسم 2دن يف الفقرنصأ  ف ظ  الدورات مت انسة وفتظفر فياا النروط الظار -1/4/2       

  ص اد ًاا اوظضحة أدناه. 

 

ينجط لع تفادن مر الدرجة العلمية، أو الربامي اإلعدادية والتدريبية لغرض اويظا  -2

 عل  درجة أو درجات إضافية ما يلي :

  
 0أ  ف ظ  يف نطاق طبيعة عمل الظايفة الو ينغلاا اوظاا  - 2/1        

 

  ا1ص0ظ  م تسبة يف جاة علمية أو فدريبية مقبظلة لدى ا اة ووخارن اخلدمة اودنيةأ  ف  - 2/2        



  

فظفر شاادن فيعيا ماين مر اهليئة السعظدية للت ييات اليحية للمؤهل أو الربنامي أو  - 2/3        

الدورن وبالعسبة للدورات اجملمعة ينجط أ  ف ظ  الدورات معتمدن مر اهليئة السعظدية 

 يات اليحية.  للت ي
     

أ  ال ي ظ  مستظى الدرجة العلمية أو الربنامي اإلعدادي أو الدورن التدريبية أقل مر مستظى  - 2/4        

 .اوؤهل العلمي الذي فعع مبظجبه عل  الفئة الو ينغلاا
 

ة   تالتدر  أ  ال ي ظ  اوظاا قد  بف أ  ا تفاد معاا صأو جزء معااا لأللراض الظايفي -2/5        

إم مرفبة أو مستظى أعل  أو للحيظا عل  درجة أو درجات إضافية قبل فطبيف الئحة 

الظاائا اليحية، أو التدر  إم فئة أعل ، أو للحيظا عل  درجة أو درجات إضافية دامل 

، أو ال ت ماا اودن 0مستظيات الفئة اوثبت علياا بعد فطبيف الئحة الظاائا اليحية عليه

 ة للحيظا عل  درجة علمية أو فدري  ا تفاد معه وايفيًا وفف ما  بف.العخم

 

 
 

 

 

 ا يستثع  مر ذلك:1ص

 

عضظ هيئة التدري  با امعات السعظدية ص إذا ما فقد  لنغل إ دى الظاائا اونمظلة بعئحة الظاائا اليحية ا عل  أ  يقةد  مةا    -أ      

 لحيظا عل  الدرجة العلمية أو الربنامي اإلعدادي أو التدرييب يثبت مظافقة ا امعة عل  التحاقه بالدرا ة ل
 

معسةظبظ اوؤ سةةات العامةة الفعةةيع علةة  أ  يقةد  اوظاةةا مةا يثبةةت مظافقةةة مرجعةه علةة  التحاقةه بالربنةةامي اإلعةةدادي         - ب

 0أوالتدرييب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت اإلضافية اعتبارا مر ف ظ  ا تفادن اوظاا الذي عل  رأل العمل مر الدرجة أو الدرجا -2/6     

التاريخ الذي حتدده ا اة بقرار معاا بعد ا ت ماا اإلجراءات والتيديف عل   يظله عل  

اوؤهل العلمي، أو اجتياخه الربنامي اإلعدادي أو التدرييب أو مر فاريخ التعيع عل  الئحة 



  

ا والفقرن 2/2الظاائا اليحية إ  تانت قد ا ت ملت اإلجراءات العخمة  س  الفقرن ص

 ا مر القسم ص اد ًاا أععه مر هذا الدليل، وإال في ظ  مر فاريخ ا ت ماهلا.2/3ص

يتم معح الدرجة أو الدرجات اإلضافية وإ  أدى ذلك للتدر  مر مستظى إم تمر وذلك    -2/7

ا تعادًا إم ع ز الفقرن صثانيًاامر اوادن صاخلامسةامر الئحة الظاائا اليحية ونياا 

فرقية اوظاا إم مستظى أعل  قبل انتااء اودن العخمة للبقاء يف اوستظى اوثبت عليه صجتظخ 

إذا  يل عل  مؤهل علمي أو اجتاخ بع اح برناجما فدريبيا بطبيعة العمل حتدد مدفه 

 0ومستظاه بضظابط فضعاا الظخارن ووخارن اخلدمة اودنيةا
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 (2ملحق رقم )
 البدالت المخصصة للمشمولين بالئحة الوظائف الصحية

                                         --------------------------- 

 (1جدول رقم )                                                             

   لمشمولني بالئحة الوظائف الصحيةبدل التفرغ وفرق ساعات العمل ل               

  (3( )2( )1)(من )أول مربوط المستوى( 0/0بدل التفرغ وفرق ساعات العمل نسبة مئوية )        لفئةا      المجموعة

 المستوى السابع المستوى السادس  المستوى الخامس المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

 
 باءاألط  

 0/0 50 0/0 56 0/0 60 0/0 66 0/0 50 0/0 56 0/0 00 طبيب إستشاري 

 0/0 50 0/0 56 0/0 60 0/0 66 0/0 50 0/0 56 0/0 00 طبيب نائب  

 0/0 50 0/0 56 0/0 60 0/0 66 0/0 50 0/0 56 0/0 00 طبيب مقيم  

 
 الصيادلة  

 0/0 20 0/0 20 0/0 26 0/0 30 0/0 36 0/0 50 0/0 56 صيدلي إستشاري

 0/0 20 0/0 20 0/0 26 0/0 30 0/0 36 0/0 50 0/0 56 صيدلي أول   

 0/0 20 0/0 20 0/0 26 0/0 30 0/0 36 0/0 50 0/0 56 صيدلي    

 
 األخصائيون

 0/0 20 0/0 20 0/0 20 0/0 20 0/0 20 0/0 20 0/0 20 أخصائي إستشاري

 0/0 20 0/0 20 0/0 20 0/0 20 0/0 20 0/0 20 0/0 20 أخصائي أول  

 0/0 20 0/0 20 0/0 20 0/0 20 0/0 20 0/0 20 0/0 20 أخصائي   

 0/0 20 0/0 20 0/0 20 0/0 20 0/0 20 0/0 20 0/0 20 فني     الفنيون   

 المساعدون  
 الصحيون  

 0/0 20 0/0 20 0/0 20 0/0 20 0/0 20 0/0 20 0/0 20 مساعد صحي  

   

 0باء والصيادلة ، وفرق ساعات العمل لألخصائيين والفنيين والمساعدين الصحيين بدل التفرغ لألط (1)
( صرف مكافأة لجميع الفئات المشمولة بسلم  5هـ في فقرته) 1/5/1530( وتاريخ 101تضمن قرار مجلس الوزراء رقم ) (2)

 الصحية، وذلك بنسبةرواتب الوظائف الصحية عن ساعات العمل الزائدة على المدة المحددة في الئحة الوظائف 

 0ال تتجاوز الحد المقرر لموظفي الخدمة المدنية      



  

غير  –هـ على منح شاغلي الوظائف الصحية 11/1/1526( وتاريخ 1/801نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) (3)
 (0/0 20سبة)العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات بداًل بن –المشمولين بالئحة الوظائف الصحية 

  0من أول مربوط المرتبة التي يشغلها كل منهم مقابل أدائهم ساعات عمل إضافية و بالشروط المحددة بالقرار       
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   6ر م )جدول                                                 
 المخصصة للمشموليناأخرى  البدالت                             
 بالئحة الوظائف الصحية                                      

 
 
 

 المجموعة

  
 
 الفئة  

بدل مزاولة الطب   
  من   6/6الشرعي )

 بداية المستوى

 بدل العمل 
في     

  تالمستشفيا
والعيادات  

 النفسية ثابت
يصرف    

 شهريا )لاير 

 بدل العمل 
في أ سام 
العزل و 

مستشفيات 
  الجذام مبلغ

 ثابت يصرف 
 شهريا/ لاير

 نقل البدل   
 شهر  ال   
 )باللاير   

 بدل   
  يادة  
 سيارة  
إسعاف  

 مبلغ   6)
 ثابت  
 شهر        

 سكن
 عيني
(3  

 بدل  
 ندرة 

   بدل  
 تميز 

بدل  
 تدريب

 بدل   
 إشراف

 7م-5م 6م -4م

 
 

 اأطباء

طبيب 
 إستشار 

 يصرف  يؤمن -     466    4566 3666 6/6 66 6/6 56
 ت لتخصصا

 النادرة ،ال
 يزيد على

36 6/6  
 من      
 الدرجة   

 اأولى من 
 المستوى  
 الذ    
يشقلن    

 الموظف 
وفم    

 ال وابط 
الالزمة  

  3)لذل  

 يصرف   

  لذو   

 التميز    
المهني     

والسمعة  
والشهرة 
في مجال 
التخص   
 اليزيدعلى

36 6 /6 
 من الدرجة 
اأولى من 
 المستوى

   الذ 
يشقلن   

  الموظف
   (3  

 بحد   
 أ صى  

6666 
 لاير   ألفي 
شهريا   

  لالستشاريين
القائمين 
بعملية  
التدريب 
وفم 

ال وابط 
 المحددة 

 (3  

 ف يصر
شهريا  
للمدير 
الطبي 

 ولرؤساء 
اأ سام 
الطبية 
 والصحية 

 في
 مستشفيات 
 العامة و  
 لمختبرات
المركزية
3666 
 وفي 

 مستشفيات 
 تخصصية
ومرجعية 
5666 
  3) لاير

 يؤمن -     466    4656 6566 6/6 66 6/6 56 طبيب نائب

 نيؤم -     466    4666 6666 6/6 66 6/6 56 طبيب مقيم

 -   -     466    566 566  4)لفئة واحدة  جميع الفئات الصيادلة

 566من  4)لفئة واحد   جميع الفئات اأخصائون
 4566إلى

 666من 
 4666إلى

   466   566   - 

 566من  6/6 66 6/6 56 فني   الفنيون
 4566إلى

4666   466 
* 

  566   - 

المساعدون 
 الصحيون

مساعد 
 صحي

  7إلى م/4مستوى/
     65 6/6 

 4م/ 4666 4666
  6م/ 

666 

 3م/
 إلى
 7م/

466  
* 

  566   - 

 6بل )م  المستوى يقصد -
 وظائف ) صيدلي شرعي   و ) أخصائي مختبر  وفقا  لقرار مجلس الخدمة المدنية   للعاملين في مجال الطب الشرعي من شاغلي4)



  

 6هل 64/3/465  وتاري  4/974ر م )     
 6يمنم للمسعفين المؤهلين الذين يتولون  يادة سيارات اإلسعاف بأنفسهم باإل افة إلى  يامهم بواجباتهم كمسعفين  6)
 هل 4/4/4636  وتاري  472يكون صرف هذق البدالت وفم الترتيبات الواردة بقرار مجلس الوزراء ر م )   3)

   5924/ب/7هل المعتمد باأمر السامي ر م )9/44/4666  وتاري  25ت من مح ر لجنة البدالت ر م) -      

 هل صرف بدل طبيعة عمل لمن يقوم بأعمال أمناء المستودعات من شاغلي وظائف صيدلي46/44/4666        
  6إذا تحققت شروط صرف البدل المحددة بالمح ر         

 ون  على أن يصرف للمسعفين   هل64/46/4665وتاري  4669/ 4صدر  رار مجلس الخدمة المدنية ر م  -   

 وفم فئات الوظائف الصحية المشمولة بالئحة الوظائف الصحية في هيئة الهالل اأحمر السعود  العاملين في     
 الخطر ويعتبر هذا البدل بديال  عن بدل   ، من أول مربوط المستوى المعين علين  6/6 66الميدان بدل مقدارق      
 ت المرتبطة بطبيعة العمل عدا )بدل  يادة سيارة اإلسعاف المحدد مقدارق في جدول البدالت وبدل ال رروالبدال    
 6بالئحة الوظائف الصحية فيستمر صرفن لمن يستحقن نظاما      
 على منم بدل نقل إ افي للعاملين بالمرافم الصحيةهل 42/2/4665  وتاري  4/924)ن   رار مجلس الخدمة المدنية ر م  -     
   واحد على ثالثين من بدل النقل الشهر  عن كل يوم 4/36ممن يعملون على فترتين تزيد عن ساعات الدوام الرسمي مقدارق )       

 6هل 47/9/4665وذل  إعتبارا  من تاري  تبليغ هذا القرار الذ  تم في       
 المخص  للعاملين في المستشفيات   شمول البدل هل على 3/6/4666  وتاري  4/246ن   رار مجلس الخدمة المدنية ر م )   -  

 النفسية في المستشفيات التابعة للجهات الحكومية اأخرى التي تقدم خدمات صحية ، وذل   والعيادات النفسية للعاملين بالعيادات      
 6متى توفرت  وابط وشروط صرف البدل المشار إلين لدى أ  منهم      
 هل على صرف بدل عدوى للممر ين العاملين في إدارة 45/4/4662  وتاري  6/4654المدنية ر م ) ن   رارمجلس الخدمة  -   

 6التخصصات الو ائية ومكافحة اأمراض المعدية في المستشفيات والمراكز الصحية اأولية       
 صرف بدل طبيعة عمل للمشمولين  هل  بالموافقة على45/4/4662   وتاري  5/4654)  ن   رار مجلس الخدمة المدنية ر م  -   
   من أول مربوط المستوى المثبت علين الموظف متى تحققت 6/6 46الالئحة العاملين في عيادات السجون وذل  بنسبة ) بهذق     
 6الشروط المحددة بالقرار لصرف البدل      
 هل5/44/4634وتاري  4/4534مة المدنية ر م قل للفنيين والمساعدين الصحيين بموجب  رار مجلس الخدلنعدل مقدار بدل ا -*

 
 
 
 

                                                   
             

 
 

                                                         

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3رقم ) ملحق                                            
        

 بيان بمجموعات وفئات الوظائف المشمولة                                       
 بالئحةالوظائف الصحية                                                             



  

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مجموعة وفئات الوظائف المشمولة                           
 بالئحة الوظائف الصحية                                

 : طباءمجموعة أأ -4

 6تشمل اأطباء في جميع مجاالت الطب البشر  بمختلف مستوياتن         
 :لصيادلنامجموعة  -6
 

 -من غير اأطباء وتشمل:  : خصائيينأامجموعة  -3
 ر طبقيأخصائي تصوي   -  أخصائي بصريات            -أشعة            ئيأخصا  -   
 أخصائي عالج نوو   - أخصائي وبائيات              -  أخصائي تمريض        -   
 أخصائي أجهزة الليزر  -أخصائي أطراف صناعية      -  أخصائي تخدير          -   
 أخصائي نفساني  - أخصائي عالج طبيعي         -أخصائي مختبر            -   
   4)حرفي  أخصائي تأهيل -      4)أخصائي معالجة نطم  -ن   أخصائي رعاية أسنا  -   
 وفي يجب أن يكون عملها في مستشفى حكومي  -أخصائي تقذية  -      4)أخصائي فيزياء طبية   -       4)أخصائي سمع    -   

 ات رعاية اأطفال المشلولين،مراكز التأهيل الشامل للمعو ين ، ودور المسنين ، ودور نا هي اأمراض النفسية ، ومؤسس     
                                                                 4)6ودور الح انة اإلجتماعية      
  4)6في مستشفى حكومي هايجب أن يكون عمل   –  جتماعيإ  أخصائي  -   
  6)أو العيادات والمختبرات    ،محاجر الصحية أو ال ،أو المراكز الصحية ، أخصائي سجالت طبية  ) بالمستشفيات   -   
  6)أو ألمحاجر الصحية  ، أو المراكز الصحية  ،) بالمستشفيات أخصائي صحة عامة  -   
  6)فم الصحية   ا) في جميع المر أخصائي أجهزة طبية -   
 6السعود  الهالل اأحمربهيئة أخصائي إسعاف  -   

  -: وتشمل  مجموعة الفنيين :   -6   
 فني تخدير  -             فني مختبر   -  فني عالج طبيعي            -                    فني أشعة  -
 فني تركيب أسنان -       فني عمليات       -   مساعد صيدلي               -فني أطراف صناعية         -
  6) ابلة   -   فني بصريات          -   فني تمريض )الممرض     -مساعد طبيب أسنان          -
 6المشمولة بالالئحةفني أجهزة طبية بالمرافم الصحية   -                 سعاف  إفني   -فني عالج حرفي             -
  6 )سعافمراكز اإل، العيادات والمختبرات  ،فني عالج تنفسي ) بالمستشفيات  -
  6)البحث الصحي    ومراكز ، سكرتير طبي )بالمستشفيات  -



  

 وفي مراكز التأهيل الشامل للمعو ين ، ودور رعاية المسنين ، ودور نا هي اأمراض ، فني تقذية ) بالمستشفيات  -
  6)  النفسية ، ومؤسسات رعاية اأطفال المشلولين ، ودور الح انة اإلجتماعية 
   6)العيادات والمختبرات    ،الصحية المحاجر  ،المراكز الصحية  ،بالمستشفيات فني سجالت طبية )  -
   6)المحاجر الصحية    ،المراكز الصحية    ،) بالمستشفيات  مرا ب وبائيات  -

  مجموعة المساعدين الصحيين :  -5    
 تشمل :و            

  3)6 )أ  مساعد ممرض  -سائم   –مسعف  –مساعدة  ابلة  –                  
------------------------------------------------  

 هل 66/7/4647وتاري   4/666 يفت هذق الوظائف بقرار مجلس الخدمة المدنية ر م أ  4) 
 هل66/2/4663وتاري   4/244 بقرار مجلس الخدمة المدنية ر م   يفت هذق الوظائف أ  6) 
 هل46/9/4644 وتاري  4/666مجلس الخدمة المدنية ر م بفرار   لوظيفةأ يفت هذق أ  3) 
 هل5/2/4649وتاري   4/576 يفت هذق الوظيفة  بقرار  مجلس الخدمة المدنية  ر م  أ 6) 

 ف المسميات الوظيفية  هل  وأ ا47/46/4663وتاري   4/236صدر  رار مجلس الخدمة المدنية ر م  -    
 -:ين أمام كل مسمى وهيالوظائف الصحية بشرط أن يكون عمل كل منها حسب ماهو مب التالية الى الئحة  
 بالمراكز –لمستوصفات  و)مديرمركزصحي ا ب –مستوصف  و)مدير  بالمستشفيات  –مستشفى )مدير   
  –تشفى مساعد مديرسم)دارات المرافم الصحية وهي :إ) مساعدو مدير  و والرعاية اأولية  لصحيةأ   

 بالمراكز  –و) مساعد مدير مركز صحي ت    لمستوصفا با –بالمستشفيات   و)مساعد مدير مستوصف     
 6الصحية والرعاية اأولية       
  –مدير وحدة  –بمسمى ) مدير مركز  6اأحمر  شرافية على مراكز ووحدات وفروع الهاللالوظائف اإل   
 6مدير   وذل  بمراكز ووحدات وفروع الهالل االحمر –مدير فرع     

 
 
 
 

                                    ---------------------- 
 
 
 
 
 
 

 رواتب العاملين بالوظائف الصحية                              
 

 العاملين  منالسعوديين الممارسين الصحيين سلم رواتب  -
 6برامو التشقيل 

 
 سلم رواتب الوظائف الصحية الخا عين لالئحة الوظائف   -

 6الصحية
 
 
 



  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 مالحظة:

 يراعى أن التدرج األفقي يف السلم بين على أساس أن أجر الدرجة األوىل يف بداية كل مستوى يعترب مستقاًل وليس إمتدادًا ملا  -1

 0قبله    

 ر يف منحه زيادة يستميف هذا السلم من يصل من شاغلي فئة ) طبيب إستشاري ( إىل نهاية احلد األعلى من املستوى السابع   -2

 ول حمرم من كل سنوية مبقدار العالوة احملددة لذلك املستوى ويشرتط ملنحها توفر الشروط احملددة ملنح العالوة ، ومتنح يف أ    

 0عام ، وتعترب مكافأة  اليرتتب عليها تغيري يف سلم األجور   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

  تعني العالوة الدورية:      د  –  ع  

 
 
 
 

                   

 : ليهاإ رار وزارة الخدمة المدنية حول النقل من الئحة الوظائف الصحية و 
 
   من الئحة الوظائف 3)لى المادتين إهل استنادا 63/44/4645  وتاري  4656وزارة الخدمة المدنية ر م )  رار صدر -
   منها و4ولة بها وفقا للدليل الملحم بها   وكذل  المادة )الصحية التي تن  على أن )يتم شقل الوظائف الصحية المشم  
 لى وظيفة غير مشمولة بأحكامها وفقا للقواعد الواردة فيإالتي تن  على ما يلي )يتم نقل المشمول بأحكام هذق الالئحة   
 6-الئحة النقل حاليا  –  من اللوائم التنفيذية لنظام الخدمة المدنية 46/9المادة )  

 :الالئحة    لىإالنقل  وال: أ



  

 تحديد الفئة: -4    
 دليل في مطلوب لتلك الفئةهوالفئة المناسبة للمطلوب نقله بناءا على المؤهالت العلمية و ألعملية المتوفرة لديه وفقا لما يتم تحديد   
 6مؤهالت الوظائف الصحية   

 -بسلم رواتب الموظفين : ديد ألمستوى وألد رجة إذا كان النقل من وظيفة مشمولةتح -6     

  بالئحة الوظائف الصحية3إذا كانت الوظيفة التي يشقلها  من نطام المسميات المحددة بالملحم ر م ) – 6-4          
       فينقل إلى المستوى والدرجة التي تقابل المرتبة التي يشقلها وفقا لجداول العاملين على سلم رواتب الوظائف              
 6الصحية               

   بالئحة الوظائف الصحية 3إذا كانت الوظيفة التي يشقلها في غير نطام المسميات المحددة بالملحم ر م ) -6-6         
 ولكن سبم لن أن شقل وظائف مشمولة بالالئحة سواء ا كان ذل   بل صدور الالئحة أو بعدها فينقل إلى                   
 المستوى والدرجة التي تقابل أخر مرتبة ودرجة حصل عليها أثناء شقلن لوظيفة نطا ها  من المسميات                    

 إلى الدرجة أأولى من المستوى أأولأما إذا لم يسبم لن ذل  فينقل 6المشمولة بالئحة الوظائف الصحية                    
 6ختبار إثبات  درة من  بل الجهة المستفيدة ا كلتا الحالتين علين أن يجتازوفي 6من الفئة المنقول لها                    

 من سبم لن أن صنف على الالئحة الصحية ثم أنتقل إلى وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين ، ثم طلب    -6-3        
 أو يصنف على المستوى والدرجة التي  6إعادتن إلى الالئحة الصحية تطبم علين القواعد المحددة أعالق                     
 وفي كلتا الحالتين علين أن يجتاز اختبار إثبات  درة من الجهة  6 بل انتقالن ا يهما أف ل كان يشقلها                        
  6المستفيدة                  

 :6تحديد المستوى والدرجة إذا كان النقل من وظيفة مشمولة بالئحة أو كادرخا    -3  
 يتم تقييم خدمات الموظف وتحديد المرتبة و الدرجة على افتراض نقلن إلى وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين        
 66235اعد التقييم الصادرة بالقرار ر م العام وفقا للقواعد المحددة للنقل إلى سلم رواتب الموظفين الواردة  من  و      
 6 6هل ، ثم تستكمل إجراءات نقلن وفقا لما ورد بالفقرة )64/4/4643وتاري        
 

  إلى وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين:ثانيا : النقل من الئحة الوظائف الصحية 
  

 هو محدد لمؤهلن العلمي و ت التعيين حسب الوظيفة  تقييم خدمات الموظف وتحديد المرتبة والدرجة وفقا لمايتم         
 المنقول لها وطبيعة عملها ثم يدرج كل أربع سنوات مرتبة وبالدرجة المناسبة لكل مرتبة بما ال يتجاوز المرتبة         
 شرة من الئحة المعادلة للمستوى والدرجة التي يشقلها حسب جداول الشرائم الملحم بالفقرة )ب  من المادة العا        
 6أو المرتبة التي كان يشقلها  بل تصنيفن على الالئحة أ يهما أف لالوظائف الصحية         

 

 ثالثا: النقل من الئحة الوظائف الصحية إلى وظيفة مشمولة بالئحة أو كادر أخر:
 
 ة بسلم رواتب الموظفين العام ض نقلن إلى وظيفة مشموليتم تقييم خدمات الموظف وتحديد المرتبة والدرجة على افترا   
 ثم تستكمل إجراءات نقلن وفقا للقواعد المحددة للنقل من سلم رواتب الموظفين العام الوارد  من  6وفقا لما ورد في ثانيا   
 6هل64/4/4643وتاري  66235 واعد التقييم عند النقل من سلم رواتب أخر الصادرة بالقرار ر م   
 

                                    ************************************* 

                                         ********************** 
 
 
 
 
 

هل الخا  بتعيين 3/7/4645وتاري   64492ر م  رار وزارة الخدمة المدنية      -
 خريجي الكليات الصحية المتوسطة :

        -------------------------------------------------- 
 -ن  القرار على اآلتي :    
 )دبلوم الكليات الصحية المتوسطة   أو مايعادلها وفم يعين الحاصلون على        
  -الترتيب التالي : 

 المرتبة )السادسة  الدرجة الرابعة لخريجي التخصصات غير المشمولة  -         



  

 6حية بالئحة الوظائف الص           
 )فني من الئحة الوظائف الصحية المستوى الثاني الدرجة الثالثة من فئة   -         
 6لخريجي التخصصات المشمولة بالئحة الوظائف الصحية            

-------------------------------------- 
           ( 

       
 
 
 
 

  هل ون  على 67/4/4663ي  وتار 4/64صدر  رار معالي وزير الخدمة المدنية ر م
  -مايلي :

     
                                                                                                              من وزير الخدمة المدنية   
 إلى نائب الوزير  
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتن :  
  
 ريجي كليات العلوم الصحية المتوسطة ممن تختلف : كيفية معاملة خالمو وع   

 مجاالت تخصصاتهم الدراسية بع التخرج عنها  بل االلتحام بالكليات                
 الصحية المتوسطة بع ها مشمول بالئحة الوظائف الصحية وبع ها               
 6غير مشمول بها               
 الحيثيات : 
 وصيات ور ة العمل المعدة باالشترا  مع وزارة الصحة بشأن بناء على ت         
  46664كيفية معاملة الحاالت التي برزت بعد تطبيم  رار هذق الوزارة ر م)       
 هل المشتمل على شرائم تنظم كيفية معاملة خريجي 49/3/4647وتاري         

                                         

العلوم الصحية المتوسطة ممن تختلف مجاالت تخصصاتهم الدراسية   بعد  كليات          
التخرج عنها  بل االلتحام  بالكليات الصحية المتوسطة  بع ها مشمول  بالئحة الوظائف 

  6الصحية وبع ها غير مشمول بها
 هل6/3/4646  وتاري  36/4646/م4وعلى  ؤ  رار مجلس القوى العاملة ر م )  
 وتاري   4/664ائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية ر م والئحة الوظ 
 ر مهل ودليل مؤهالت الوظائف الصحية الصادر بقرارهذق الوزارة 62/3/4646 
 هل ليحل 46/4/4644وتاري   4646هل والمعمم بر م 69/46/4645  وتاري  69) 
 لفقرة ثالثا  من الملحم ا –محل دليل المؤهالت الالزمة لشقل وظائف الفئات الصحية  

 هل و رار هذق الوزارة ر م4/4/4644  بالئحة الوظائف الصحية اعتبارا من 4ر م )
 هل بشأن معادلة دبلوم الكليات الصحية المتوسطة وظيفيا  3/7/4645وتاري   64492



  

هل  القا ي  بالموافقة على 6/4/4645وتاري    66352وخطاب هذق الوزارة  ر م 
 خريجي كليات العلوم الصحية المتوسطة من  بل وزارة الصحة مباشرة إمكانية تعيين

هل  المت من إمكانية  تعيين 9/6/4646وتاري  46369وخطاب  هذق  الوزارة ر م  
 الموظف المشمول بالئحة الوظائف الصحية على فئة أعلى من الفئة  المثبت عليها إذا 

 6مل الذ  يزاولن حصل على مؤهل علمي يختلف في تخصصن عن طبيعةالع
 وبناء على الصالحيات الممنوحة لوزير الخدمة المدنية بقرار مجلس الخدمة المدنية   

   من)أوال   والتي6ج من البند)-ب -هل في الفقرات )أ66/6/4664وتاري   666ر م 
 تق ي بأن يتم بقرار من وزير الخدمة المدنية : 

 و عها  من المجموعات تحديد المجموعات النوعية ومجموعات الفئات و - أ
 6العامة  والمجموعات النوعية المناسبة  
 6تحديد مستويات الفئات  -ب
 6تحديد المؤهالت العلمية والعملية المناسبة لكل فئة  -ج

 تقرر مايلي                             
 تطبيم القواعد المرفقة على خريجي كليات العلوم الصحية المتوسطة     
 مجاالت تخصصاتهم الدراسية بعد التخرج عنها  بل االلتحام ممن تختلف 
وتاري   46664بالكلية لتحل محل القواعد المرفقة بقرارهذق الوزارة ر م  

 6هل 49/3/4647
 6وهللا ولي التوفيم                                  

 دمة المدنيةوزير الخ                                                          
 محمد بن علي الفايز                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  واعد معاملة خريجي كليات العلوم الصحية المتوسطة                    
                            ------------------------------------------------     

 
 ة اأولى : الذين يحملون أويدرسون تخصصات تتطابم مع تخصصاتهم السابقة في المعاهد المجموع

  -الصحية وهؤالء شريحتان:                     

 كيفية معاملتهم                تعريف الشريحة          الشريحة

التخص  الثاني نفس التخص  االول  اأولى
 حيةوهما مشموالن بالئحة الوظائف الص

معالجة و عهم وفقا  لدليل مؤهالت الوظائف الصحية 
لسنة  69الصادر بقرار وزارة الخدمة المدنية ر م 



  

 هل4645

التخص  الثاني نفس التخص  اأول و  الثانية 
 هما غيرمشمولين بالئحة الوظائف الصحية

معالجة و عهم وفقا  أحكام الوظائف المشمولة  بسلم 

 6 رواتب الموظفين العام

 المجموعة الثانية: الذين يحملون أو يدرسون تخصصات ال تتطابم مع تخصصاتهم السابقة في المعاهد
  4):الصحية وهؤالء يمكن تقسيمهم إلى أربع شرائم                     

 

 كيفية معاملتهم            تعريف الشريحة           الشريحة

ئف التخص  اأول مشمول بالئحة  الوظا اأولى
 6الصحية والثاني غير مشمول بها 

يمكن أصحاب هذق المجموعة أن يختمارو أحمد البمديلين 
  -التاليين:
 تعيينهم بالدرجة الرابعة من المرتبة السادسة -اأول :
كممما نصممت عليممن الفقممرة )أوال    مممن  ممرار وزارة      

 هل 3/7/4645وتاري    64492الخدمة المدنية ر م 
 هم على الئحة الوظائف الصحية مع أو بقاؤ -الثاني :
 عدم إستفادتهم من تل  المؤهالت تمشيا  مع دليل        
 مؤهالت الوظائف الصحية الصادر بقرار وزير        
 هل69/46/4645وتاري   69الخدمة المدنية ر م       

التخص  اأول غير مشمول بالالئحة  الثانية
 6الصحية والثاني مشمول بها 

لخممريو علممى وظيفممة مشمممولة بالئحممة الوظممائف تعيممين ا
الصممحية بموجممب القواعممد الصممادرة بقراروزيممر الخدمممة 

هل مع مراعماة 3/7/4645وتاري   64492المدنية ر م 
راتبن السابم للتعيين وذل  بتصنيفن على )فئة فني  وفقا  
لسممملم رواتمممب الوظمممائف الصمممحية علمممى الدرجمممة التمممي 

رواتب الموظفين العام أو يساو  راتبها راتبن وفقا  لسلم 
يزيممد عليممن مباشممرة ، وتسمموية أو مماع الحمماالت القائمممة 
وفقممما  لمممذل  إعتبمممارا  ممممن تممماري  التعيمممين علمممى وظيفمممة 
مشمولة بالئحة الوظائف الصحية بموجب دبلوم الكليات 

 6الصحية المتوسطة 

التخص  اأول مشمول بالئحة الوظائف  الثالثة
لكنهما الصحية والثاني مشمول بها  و

 6مختلفين من حيث طبيعة التخص  
                          

يممممنم الخمممريو درجتمممين إ مممافيتين إعتبمممارا  ممممن تممماري  
حصممولن علممى شممهادة إجتيمماز متطلبممات دبلمموم الكليممات 
الصممحية المتوسممطة علممى أن تقمموم المموزارة بتمكينممن مممن 
مزاولممممة طبيعممممة عمممممل الوظيفممممة التممممي تتفممممم مهامهمممما 

ع تخصصمن الدراسممي الجديمد فمي مقممر وإختصاصماتها مم
عملهمما المناسممب وأن تقمموم بتخصممي  وظيفتممن بممما يتفممم 
مع ذل  مع مراعاة مقت يات أحكام المادة الثالثة عشمرة 
ممن الئحمة الوظمائف الصممحية ومما يترتمب علمى التعممديل 

 6من أحكام خاصة ب وابط صرف البدالت 

التخص  االول غير مشمول بالئحة  الرابعة
لصحية والثاني مشمول بها  الوظائف ا

ولكنهما مختلفين من حيث طبيعة 
 6التخص  

تعيممين الخممريو بالدرجممة الرابعممة مممن المرتبممة السادسممة 
بموجب دبلوم الكلية الصحية المتوسطة كما نصت عليمن 
الفقممممرة)أوال   مممممن  ممممرار وزارة الخدمممممة المدنيممممة ر ممممم 

هل وعدم ممنم ممن وصمل  3/7/4645وتاري   64492
رجة الرابعة ممن المرتبمة السادسمة أو تجاوزهما راتبن الد

 أ  ميزة إ افية وذل  أسوة بالموظفين المشمولين بسلم 
رواتممب الممموظفين العممام عنممد حصممولهم علممى مممؤهالت 
جديدة وهمم علمى رأس العممل بعمد وصمولهم  لمسمتويات 

 6التعيين لتل  المؤهالت
 

 الثانوية العامة وهؤالء على  المجموعة الثالثة  :  خريجوا الكليات الصحية من حملة
 -شريحتين :                         

 كيفية معاملتهم           تعريف الشريحة        الشريحة 

يحملون تخصصا  غير مشمول بالئحة  اأولى
 الوظائف الصحية 

تعيينهم بالدرجة الرابعة من المرتبة السادسة وفقا  لقمرار     
وتمممماري     64492ر ممممم     وزارة الخدمممممة المدنيممممة  



  

 هل3/7/4645

يحملون تخصصا  مشمول بالئحة الوظائف  الثانية
 6الصحية 

 تعيينهم بالدرجة الثالثة من المستوى الثاني من فئة    
 64492) فني   وفقا  لقرار وزارة الخدمة المدنيمة ر مم 

 هل   3/7/4645في 
 

صحة مجتمع   وهؤالء يمكن تقسيمهم إلى المجموعة الرابعة: خريجو الكليات الصحية تخص  ) 
أربع شرائم وذل  وفقا  للمؤهل الذ  تم بموجبن اإللتحام بالكليات الصحية )دبلوم المعهد الصحي 

  6)  6الثانو  ، أو الثانوية العامة   

 كيفية معاملتهم            تعريف الشريحة       الشريحة

  -للخريو إختيار أحد البديلين التاليين : 6العامة وتشمل الملتحقين بموجب الثانوية  اأولى
اأول :  التعيين بالدرجة الرابعمة ممن المرتبمة السادسمة  

بموجب شهادة الكلية الصمحية ) صمحة المجتممع   علمى 
 -أو  6وظيفة ) مرا ب وبائيات  

الثاني : إذا كان  د تم إعادة تأهيلن لمدة التقل عن فصمل 
الممممواد االساسمممية فمممي دراسمممي كاممممل درس فيمممن جميمممع 

التمريض  ومنم بعمد تخرجمن شمهادة فنمي تممريض فيمتم 
تعيينن بموجبها على الدرجة الثالثمة ممن المسمتوى الثماني 

 6من فئة ) فني  وفقا  لسلم الوظائف الصحية 
 

وتشمل الملتحقين بموجب المعاهد الصحية  الثانية
 6تخص  ) تمريض 

بممن فممي سمملم يمممنم الخممريو عالوتممين إ ممافيتين علممى رات
رواتب الوظائف الصحية على أن يمارس الخريو مهمام 

 6تخص  التمريض ويمنم شهادة ) فني تمريض  
 

وتشمل الملتحقين بموجب المعاهد الصحية  الثالثة
تخصصات غير مشمولة بالئحة الوظائف 

الصحية مثل التقذية أو اإلحصاء أو 
 6المرا بين الصحيين أوغيرها 

 -لبديلين التاليين :للخريو إختيار أحد ا
اأول : منحن شهادة بمسمى ) صحة المجتمع   وتعيينمن 
بموجبهمما بالدرجممة الرابعممة مممن المرتبممة السادسممة علممى 
وظيفممة مناسممبة لتخصصممن فممي المعاهممد الصممحية ) فنممي 

  إل   أو666فني إحصاء  -فني تقذية -وبائيات
الثاني : إذا كمان تمم اعمادة تأهيلمن لممدة التقمل عمن فصمل 

سمممي كاممممل درس فيمممن جميمممع الممممواد اأساسمممية فمممي درا
التمريض ومنم بعد تخرجن شهادة ) فني تمريض  فيمتم 
تعيينمممن بموجبهممما علمممى فئمممة ) فنمممي  وفقممما  لسممملم رواتمممب 
الوظممائف الصممحية علممى الدرجممة التممي راتبهمما يسمماو  
راتبمن فمي سملم رواتمب المموظفين أو يزيمد عليمن مباشمرة 

ظيفممة مشمممولة بالئحممة إعتبممارا  مممن تمماري  تعيينممن علممى و
الوظائف الصحية بموجب القواعد الصادرة بقراروزارة 

 6هل 3/7/4645وتاري   64492الخدمة المدنية ر م 
 

الرابعة وتشمل الملتحقين بموجب دبلوم  الرابعة
تخصصات مشمولة   6المعاهد الصحية 

بالئحة الوظائف الصحية مثل اأشعة او 
 6التخدير او غيرها 

 -ارأحد البديلين التاليين :للخريو إختي
اأول : منحن شهادة بمسمى ) صمحة المجتممع  وتعيينمن 
بموجبهمما بالدرجممة الرابعممة مممن المرتبممة السادسممة علممى 
وظيفة ) مرا ب وبائيات   وعدم ممنم ممن وصمل راتبمن 
الدرجممة الرابعممة مممن المرتبممة السادسممة أو تجاوزهمما أ  

ن بسمملم ميممزة إ ممافية وذلمم  أسمموة بممالموظفين المشمممولي
رواتممب الممموظفين العممام عنممد حصممولهم علممى مممؤهالت 
جديممدة وهممم علممى رأس العمممل بعممد وصممولهم لمسممتويات 

 6التعيين لتل  المؤهالت 
 أو                                  

الثاني: إذا تم إعادة تأهيلن لمدة التقل عن فصمل دراسمي 
كامممل درس فيممن جميممع المممواد اأساسممية فممي التمممريض  

م بعممد تخرجممن شممهادة فنممي تمممريض فمميمكن منحممن ومممن
 6عالوة إ افية واحدة فقط

 تسر  القواعد الخاصة بهذق المجموعة على الملتحقين بالكليات الصحية  المتوسطة  بل صدور     6  )4)ملحوظة/ 



  

                                   6هذا القرار وال يعتد بما  د يلتحم بعد صدورق من حاالت                       

 
                                         

 

             

 
 

 

 -كيفية معاملة اأطباء السعوديين تحت التدريب: -
 -هل ون  على مايلي:69/5/4643وتاري   47سبم أن صدر  رار مجلس الوزراء ر م  - 

  درها عشرة آالف وسبعمائة ب تحت التدري لألطباء السعوديين   تصرف مكافأة شهرية -4     
 فيما يتعلم بساعات العمل اإل افي طبقا  لالئحة ويعاملون  بدل النقل  ذل   لاير ويشمل         
 ويتم صرف ذل  من الجامعات والجهات الحكومية التي يتم التدريب 6الوظائف الصحية         
 6تحت إشرافها        
 6  ظيم  تن  مكافأة تصرف وفقا  أتحل هذق المكافأة محل أ  -6      
 

بكيفيممة هممل  62/3/4664  وتمماري  4/4655ر ممم   كممما صممدر  ممرار مجلممس الخدمممة المدنيممة -
أنهممى سممنة اإلمتيمماز  ويرغممب فممي مواصمملة   السممعود  تحممت التممدريب الممذ معاملممة الطبيممب 
على  وذل  بقدر الفترة الالزمة للحصولول على شهادة اإلختصا  السعودية الدراسة للحص

يتفممم علممى    يبمرم بممين الطبيممب  وجهمة التممدريب عقممد)همذق الشممهادة  علممى أن يمتم ذلمم   وفممم 
والهيئممممة السممممعودية ، وزارة الصممممحة و،  بممممين وزارة الخدمممممة المدنيممممة   صممممياغتن  وبنممممودق

 6للتخصصات الصحية

اري  / م ب وتم3649المشار إلين وصدراأمر السامي الكمريم ر مم العقد مشروع تم إعداد و د  )
 6   هل بالموافقة على صيقتن 62/3/4662
همل وحمدد فمي فقرتمن 4/4/4636وتماري   472و د صدر فيما بعد  رار مجلمس الموزراء ر مم   )

  6السادسة مايصرف لن خالل هذق الفترة
 ولمىاأفي فقرتمن  تاو ح 63/6/4634وتاري   24976/965أصدرت وزارة الخدمة المدنية  تعميم ر م  و د

أنممن الطبيممب السممعود  الممذ  أنهممى سممنة اإلمتيمماز ويرغممب فممي مواصمملة  ود بالطبيممب تحممت التممدريب )بممأن المقصمم
الفترة الالزمة للحصول على هذق الشمهادة   كمما الدراسة للحصول على شهادة االختصا  السعودية وذل  بقدر 

لفتمرة الالزممة للحصمول علمى ن تتم معاملة الطبيب المو حة صفتن اعمالق بقمدر اأمنن على )  بالفقرة الثانيةورد 
شهادة االختصا  السعودية  من حيث الراتب والبمدالت والعمالوات السمنوية كمما لمو أنمن معمين علمى فئمة طبيمب 
مقيم بالدرجة اأولى بموجب البكالوريوس ويتدرج فمي العمالوات والمسمتويات فمي همذق الفئمة حسمب سملم رواتمب 

ة الوظمائف الصمحية ممع مراعماة  واعمد وشمروط التمدرج ممن الوظائف الصحية إذا كمان فمي جهمة خا معة لالئحم
مستوى آلخر في الئحة الوظائف الصحية ويطبم نفس هذا الترتيب على الحاالت المماثلمة فمي المستشمفيات التمي 

بأنن عند تعيين الطبيب المشار إلين على سلم رواتب الئحة   بالفقرة الثالثةكما ورد    6تدار وفم برامو  التشقيل 
ظممائف الصممحية أو علممى سمملم أجممور الممارسممين الصممحيين السممعوديين العمماملين  مممن بممرامو التشممقيل فممي الو

المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية يتم تحديد راتبن علمى اسماس المسمتوى والدرجمة التمي كمان 
تخلل فترة التدريب فترات لم يشقلها إفترا يا  في فترة التدريب للحصول على شهادة االختصا  السعودية وإذا 

تنتن بنجاب فيتم تعيينن حسب المستوى والدرجة التي يستحقها بعد استبعاد تل  الفترات من تدرجن الوظيفي او يمتم 
 6تعيينن بموجب شهادة االختصا  السعودية ايهما اف ل

 

 
 اأطباء تحت التدريب من آباء غير سعوديين وأمهات سعوديات  



  

i. بمنم اأطباء  هل 67/6/4662وتاري   4/4665ر م دمة المدنية صدر  رار مجلس الخ
مكافأة مقدارها دائمة من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين  ويقيمون في المملكة إ امة 

 لاير  6666  لاير شهريا  ، ومنم مكافأة مقدارها )3666)
  خريجي كليات العلوم التطبيقية ، على أن تطبم شهريا  أمثالهم من المتدربين من                                  
 بشأنهم القواعد المطبقة على الطلبة السعوديين  من حيث متطلبات العمل وساعاتن                                 
 6والمدة الزمنية المحددة للصرف                               

 

 ى درجة الدكتوراق إلى طبيب إستشار :سنان غير الحاصلين علتر ية أطباء اأ       
            --------------------------------------------------------- 

المبلغ بخطاب ديوان رئاسة  9/9/4665وتاري   4/4666صدر  رار مجلس الخدمة المدنية ر م  -
  -هل ون  على مايلي :44/44/4665وتاري   56664/ب/7مجلس الوزراء ر م 

يعفى أطباء االسنان الحاصلون على درجة الماجستير من شرط الحصول على الدكتوراق أو  -وال :أ  
 الزمالة او ما يعادلهما ويعينون على درجة )طبيب إستشار    بعد توفر الشروط التالية : 

 أن يكون الطبيب متخصصا  في أحد الحقول العالجية التالية:-4
 طب اسنان االطفال   -         عالج عصب وجذور االسنان    -    
 تقويم االسنان -طب الفم                                    -    
 طب اسنان المجتمع  -طب االسنان الشرعي                     -    
 عالج اللثة -عالج االسنان التحفظي                   -    
 تركيبات االسنان واالستعا ة السنية  -     امراض الفم                           -    
 أشعة الفم والوجن والفكين  -جراحة الفم والوجن والفكين               -    

أو شهادة التدريب السرير  المعادل للماجستير في أن يكون الطبيب  د حصل على درجة الماجستير -6
رة في أحد التخصصات العالجية لطب هل مع إكمال ست سنوات خب4664نفس التخص   بل نهاية عام 

 6اأسنان سالفة الذكر بعد الحصول على ذل  المؤهل 
 6أن يكون الطبيب على رأس العمل وممارسا  لنفس التخص  و ت ترشيحن لفئة)طبيب إستشار   -3
 6أن يحصل الطبيب على تقدير ال يقل عن )جيد  في تقويم اأداء الوظيفي والتقويم المهني  -6
يجتاز الطبيب إختبارا  للحصول على تصنيف مهني يعادل درجةاالختصا  السعودية تقوم بن أن  -5

تقديم الطبيب  بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية  يشمل  بطب اأسنان   المجالس العلمية الخاصة
لس  بل المجا  من وتقييمها  تحديد عددها ونوعيتها   يتم في مجال تخصصن   موثقة  حاالت عالجية

  6 العلمية
  6توفر الوظيفة الشاغرة في الميزانية -4

 6يعتبر هذا الترتيب معالجة لحاالت فردية خاصة  ائمة حاليا   واليقاس عليها مستقبال   -ثانيأ:
 

                                         ************** 
 

 
 مكافأة العاملين بخدمة المر ى من المستخدمين:

       -هل ون  على اآلتي :67/6/4662وتاري   4/4664 مجلس الخدمة المدنية ر م صدر  رار  -
هل  و رار مجلس الخدمة المدنية ر م 42/6/4394   وتاري  464: يستمر صرف المكافأة الواردة بقرار مجلس الوزراء ر م ) أوال      
 هل 4/2/4392  وتاري  56)
  -ليها في الفقرة السابقة على الفئات التالية :يقتصر صرف المكافأة المشار إ -:ثانيا     

 6والمستوصفات  والمحاجر الصحية المستخدمون الذين يعملون في أ سام التنويم والطوارئ في المستشفيات  -4
 6المستخدمون الذين يعملون في مستشفيات الصحة النفسية  ومستشفيات اأمل ومستشفيات العناية التأهيلية  -6

  -كافأة وفم ال وابط التالية :ويكون صرف الم     
 6أن يكون المستخدم ممن يقدمون خدمة مباشرة للمريض بموجب إثبات خطي من المنشأة الصحية  -أ 



  

 6أن تكون اأعمال التي يقوم بها المستخدم ليست من مهام التمريض -ب                 
 6 من تشكيالت المنشأة الصحيةأن يكون المستخدم معين على وظيفة رسمية  -ج                 

 6تسر  الترتيبات الواردة في الفقرة ) ثانيا   إعتبارا  من تاري  تبليغ هذا القرار من  بل ديوان رئاسة مجلس الوزراء  -:ثالثا     
 هل6/7/4662/ ب وتاري  69696) تم تبليغ القرار بموجب خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء ر م                  

 

 هل ين  على منم المستخدمون المثبتون على 42/6/4394وتاري   464وكان  رار مجلس الوزراء ر م  -        

مرتب ثابتمن بالمستشمفيات والمحماجر الصمحية العماملون فمي خدممة المر مى مرتمب ثالثمة شمهور فمي       
جمعمة واأعيماد يعو مون وإذا عملموا فمي الخمميس وال 6السنة على أن اليقل ما يدفع لكمل واحمد الفمي لاير 
   6 عن الساعات التي يعملونها طبقا  للقواعد المتبعة

 
 -لعاملين في المجال الصحي :لبعض ا العمل بالعيادات النفسية وأ سام العزل والجذام صرف بدالت

همل المبلمغ بخطماب ديموان رئاسمة 45/4/4662وتماري   6/4654صدر  رار مجلس الخدمة المدنيمة ر مم  -
هل  بالموافقة على صرف كل من ) بمدل العماملين 46/46/4662/ ب وتاري  65347راء ر م مجلس الوز

في المستشفيات والعيادات النفسية   و ) بدل العاملين في أ سام العزل والجذام   للفئات الواردة في الجدول 
 -التالي :التالي حسبما هو مو م أمام كل منها متى توفرت شروط صرف كل منها ، وذل  على النحو 

 

 المجموعة   
 

 بدل العاملين في المستشفيات الفئة                  
 والعيادات النفسية       

 بدل العاملين في أ سام  
 العزل والجذام      

     
 
 

 اأخصائيون
 
 

 
 
 

 الفنيون

 أخصائي سجالت طبية
 أخصائي أجهزة طبية 
 أخصائي صحة عامة 

 مدير مستشفى 
 تشفى مساعد مدير مس
 سكرتير طبي 

 
 فني سجالت طبية
 فني عالج تنفسي 

 فني تقذية 
 مرا ب وبائيات

              566 
              756 
              566 
              266 
              466 
              566 

  
             566 
              566 

              566 
              566 

           566 
           366    
           756       
           266 
           466      
           566 

  
          4666 
          4666 
          4666 
          4666 

 
 
 

 
 
 

                    -------------------------------------- 
المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء  45/4/4662وتاري   6/4654المدنية ر م صدر  رار  مجلس الخدمة  -

هل  بصرف بدل عدوى للممر ين العاملين في إدارة التحصينات الو ائية 46/46/4662/ ب وتاري  65342ر م 
م شروط صرف البدل ومكافحة اأمراض المعدية في المستشفيات  ومراكز الرعاية الصحية اأولية وذل  لمن تتوفر لديه

 6اسة مجلس الوزراءويطبم من تاري  تبليقن من ديوان رئ 6
                   ------------------------------------------------ 

هل  بالموافقة على صرف بدل طبيعة عمل 45/4/4662وتاري   5/4654كما صدر  رار مجلس الخدمة المدنية ر م  -
من أول مربوط   6/6 46ظائف الصحية العاملين في عيادات السجون وذل  بنسبة عشرة بالمئة للمشمولين بالئحة الو

  -بالشرطين التاليين :المستوى المثبت علين الموظف 



  

 6أن يمارس الموظف العمل بعيادات السجون بصفة دائمة  ومستمرة  -4    
بأن ال يزيد مجموع ما يتقا اق الموظف من بدالت    من الئحة الوظائف الصحية44أن يراعي ما ورد بالمادة ) -6    

ويطبم من تاري  تبليقن في  6  من راتب الحد اأدنى من المستوى المثبت علين6/6 96عن تسعين بالمائة )
 هل 43/46/4662

 
 
 
 

 فآت المستجدة الخاصة مكاالبدالت وال               
 بشاغلي الوظائف الصحية:                      

 

 ون  في البندهل 4/4/4636  وتاري  472ر م )مو رمجلس الوزراء ال رار صدر  
  ، بسلم الرواتب)  البدالت والمكافآت على المشمولين  تطبيم عدد من  منن على ثانيا  )

 من القرار )أوال الصحية المعتمدين بالبند    الخاصين بشاغلي الوظائف وسلم اأجور
 -حسبما يلي :

 -ت التالية :تصرف البدال  -4
 من جة اأولى  من الدر6/6 36يزيد على ) ) بدل ندرة  للتخصصات النادرة ، ال 4-4

 6المستوى الذ  يشقلن الموظف وفم ال وابط الالزمة لذل 
 يزيد ال ، في مجال التخص   السمعة والشهرةالمهني ولذو  التميز  ) بدل تميز  4-6

 ال وابط وفممستوى الذ   يشقلن الموظف من ال من الدرجة اأولى   6/6 36على  )
 6الالزمة لذل  

 حدا  أ صى لإستشاريينلفي لاير شهريا   أ6666اليتجاوزمقدارق )   بدل تدريب ) 4-3
 القائمين بعملية التدريب وفم  وابط يكون منها :

 أن يكون التدريب للحصول على شهادة الزماالت والبرامو التدريبية والتعليمية - أ
 6في المجال الصحي  ةدالمعتم

 6أن يحدد صاحب الصالحية اأشخا  المخولين بالتدريب  - ب
 6أالا يكون الممارس للتدريب معينا  على وظيفة خاصة بالتدريب  -ج
 6ال يجوز الجمع بين هذا البدل وبدل اإلشراف  -د

 اأ سام الطبية لرؤساء بمبلغ مقطوع يصرف شهريا  للمديرالطبي و  ) بدل إشراف  4-6
 الصحية وفم الترتيب التالي :و

 6  ثالثة آالف لاير3666في المستشفيات العامة والمختبرات المركزية ) - أ
 6  خمسة آالف لاير5666في المستشفيات التخصصية والمرجعية ) - ب

 هذاالقرارمن    من البند )أوال  6يعامل المشمولون بسلم اأجورالمشارإلين في الفقرة )-6
 الوظائف الصحية من حيث بدل العمل في المستشفيات و معاملة المشمولين بالئحة

 وبدل العمل في ا سام العزل وبدل مزاولة الطب الشرعي،المنصو العيادات النفسية،
 6عليها في المادة ) العاشرة   من الئحة الوظائف الصحية 

 ووزارة تشكل في وزارة الخدمة المدنية لجنة من مندوبين من مجلس الخدمات الصحية -3
 ، ووزارة الخدمة المدنية ، ووزارة التعليم العالي ، لو ع معايير و وابط صرفالية الم

 و   من هذا البند ، وتصدر بقرار من وزير الخدمة المدنية ،4البدالت المحددة في الفقرة )
ُا كل ) خمس   سنوات على اأكثر   6تراجع اللجنة هذق المعايير وال وابط دوريا 



  

 الوارد ذكرهما في للفئات المشمولة بالسلمين –ت الصحية تمييز بعض التخصصايجوز -6
 بدرجات إ افية وفم  وابط ت عها اللجنة المشار إليها  –من هذا القرارالبند ) أوال        
 6  من هذا البند ، وتصدر هذق ال وابط بقرار من وزير الخدمة المدنية 3في الفقرة )    
 المستشفيات الحكومية  إلى  لالزمة  لتصنيفي ع مجلس الخدمات الصحية المعايير ا  -5
  6مستشفيات عامة وتخصصية ومرجعية ، بما فيها ما يدار وفم برامو التشقيل     
 المشار إلين في تصرف مكافأة لجميع الفئات المشمولة  بسلم رواتب الوظائف الصحية  -4

 على المدة المحددة  من البند )أوال   من هذا القرارعن ساعات العمل الزائدة 4الفقرة )
   6الئحة الوظائف الصحية ، وذل  بنسبة التتجاوزالحد المقررلموظفي الخدمة المدنية في       
 

 إذا رأت القطاعات الصحية الحكومية صرف بدالت تفوم ما هو وارد في البند)ثانيا    ثالثا  :
 ويين المحلي والدوليمن هذا القرارللكفايات الصحية ذات التخصصات النادرة على المست    
 عن تل  الكفايات  فترفع إلى مجلس الخدمات الصحية طلباتها  أو الكفايات المميزة جدا  ،    
 ندرة التخص  على المستويين المحلي والدولي  ، أو التميز ، و  بحيث تكون مبنية على    
 ت على المستويين ومعدل دخول هذق الكفايا مكان المؤهل ونوعن ،ومكان الخبرة ونوعها ،   
 أو مكانها أو تبعيتها اإلدارية ، وليست مبنية على نوعية المنشأة الصحية  المحلي والدولي    
 ويدرس مجلس الخدمات الصحية هذق الطلبات وفقا  لتل  المعايير، ويحدد 6أو نوع تشقيلها    
 ذا القرار على لجنة بقراريصدرمنن البدالت التي تستحقها تل  الكفايات ، ومن ثم يعرض ه   
 واأستاذ / خالد ‘ ووزير الصحة ‘ ووزيرالمالية ‘ وزارية مؤلفة من  وزير الخدمة المدنية    
 على‘ التويجر  ، والدكتور/ فهد بن عبد هللا العبد الجبار للنظر في إعتمادق بن عبد العزيز   
 6البدالت بشكل دور  كل  ثالث سنوات  أن تراجع هذق   
 

 البشريين طباء السكن لأل  – حوال اأ ببحس  – توفر الجهات الصحية والجامعات   –رابعا 
 وإلى أن يتم 6وأطباء اأسنان  من خالل تنفيذ  مشروعات مباني السكن واإلسراع في ذل    
 التنفيذ  توفر الجهة وحدات سكنية  وتتعا د عليها بأسماء اأطباء البشريين وأطباء اأسنان ،  
 اإليجار من البند المخص  لإيجار ، على  أالتتجاوز التكلفة السنوية للوحدة مبلغ وتصرف  
 6  خمسين ألف لاير  56،666)  
 

 تصرف  لشاغل الوظيفة الصحية السعود  المشمول بسلم  رواتب أع اء هيئة  -4 -  خامسا  
   ع وهيئة التدريسالتدريس بالجامعات مكافأة تكون بنسبة من راتب الدرجة اأولى من مرتبة) 
 6الذ  يعالو الفرم بين راتبن وراتب نظيرق المشمول بالئحة الوظائف الصحيةبالقدروتحدد  
 المنصو  عليها في البنود )ثانيا    و )ثالثا   و ) رابعا    –المالية  المزاياوتطبم البدالت   -6  
 شمولين بسلم رواتب أع اء على شاغلي الوظائف الصحية من السعوديين الم -من هذا القرار   
 6هيئة التدريس بالجامعات ، وذل  دون إخالل بأ  حم أف ل مقرر لهم  نظاما     

 مجلس الخدمة المدنية ر ميعامل الطبيب السعود  الذ  تحت التدريب المشمول بقرار   -سادسا  
 السنوية،  هل  ،  من حيث الراتب والبدالت والعالوات62/3/4664   وتاري  4/4655)        
 وعند تعيينن على سلم رواتب الوظائف الصحية يحدد راتبن على  6معاملة الطبيب المقيم          
 ويطبم6أساس الراتب الشهر  الذ  كان يتقا اق في فترة التدريب المعتبرة المنتهية بنجاب       
 6برامو التشقيل هذا الترتيب على الحاالت المماثلة في المستشفيات التي تدار وفم       
 والجهة ذات العال ة ، لو ع  ، ووزارة المالية ، من وزارة الخدمة المدنية   تشكل لجنة  –سابعا  

 لتثبيت شاغلي الوظائف الصحية  المشمولين بسلم رواتب الوظائف   الالزمة  الترتيبات           
 تويات والدرجات المناسبة في سلمالصحية القائمين على  رأس العمل على الفئات  والمس          



  

 ، وذل  خالل ثالثة أشهر   من البند)أوال   من هذا القرار4الرواتب المشارإلين في الفقرة )          
  6من تاري  نفاذق          

 تشكل لجنة في مجلس الخدمات الصحية، مكونة من المجلس ووزارة الخدمة المدنية    -4  -ثامنا  
 -أجور لو ع الترتيبات الالزمة لتطبيم سلم ا  ،  المالية ، والجهة ذات العال ة ووزارة        
    على الممارسين الصحيين  - من هذا القرار )أوال    من البند    6) إلين في الفقرة  المشار        
 يةوالتخصصالسعوديين ، العاملين  من برامو التشقيل في المستشفيات الحكومية العامة         
 والدرجاتوذل  بعد تحديد الفئات والمستويات  على رأس العمل ، والمرجعية  ، القائمين         
 6المناسبة لهم في السلم المشار إلين ، وذل  خالل ستة أشهر من تاري  نفاذ هذا القرار        

 ومتبقى أجور ومزايا القائمين على رأس العمل في اأجهزة الصحية الحكومية الذين تف -3
 ما يستحقونن بموجب السلم المشار إلين في –و ت نفاذ هذا القرار  –أجورهم ومزاياهم 

   من البند )أوال   من هذا القرار ، دون زيادة أو عالوة سنوية إلى حين إنتهاء 6الفقرة )
 وذل  بما ي من عدم تأثر الخدمة في المستشفيات   ، خدماتهم أو  بولهم الو ع الجديد 

    6القائمة 
 

                                   ------------ 
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                                                         
 ) تعميم  (                                        

 يف بصرف البدالت احملددة  بشان الضوابط واملعايري اخلاصة         
 171( من البند )أوآًل( من قرار جملس الوزراء رقم 1الفقرة )       

 هـ 1/6/1341وتاريخ                         
                   --------------------     



  

 
 

 املوجه اىلهـ 1/2/1342وتاريخ  3434صدر تعميم وزارة اخلدمة املدنية رقم       
 مجيع اجلهات احلكومية املسؤولة عن الشؤون الصحية بشان تبليغ قرار معايل وزير     
 القاضي بإعتماد حمضر هـ24/12/1341( وتاريخ 44111رقم )ة  اخلدمة املدني    

 ( من البند  )ثانيًا( من قرار جملس الوزراء3 -4اللجنة املشكلة مبوجب الفقرتني )    
 هـ  املبلغ خبطاب ديوان رئاسة جملس الوزراء رقم 1/6/131( وتاريخ 171رقم )    
 هـ  حول معايري وضوابط صرف البدالت 3/6/1341/ ب  وتاريخ  24133     
 1( من البند )أواًل(  من هذا القرار1احملددة يف الفقرة )     

 
 

                                        -------- 
 

 هـ (24/12/1341وتاريخ   44111/  قم روزاري ) قرار                
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( مــا ارددــ  4هـــ اراا ــل قــار ار  ) 8/6/8341( وتــاس   871اســاداًال راــراس الــر ارــم سا  س ــ  ) 

ة، وو اس  املاريـة،  )ثانيال(: )تشكل يف و اس  اخل مة امل نية جلدة ما مد وقني ما الر اخل مات ارصحي

( 8وو اس  اخل مة امل نية، وو اس  اراعلي  ارعارل، رم ع معا ري و ماقط صرف ارد الت احمل ً  يف ار ار  )

ما هذا اردد ، وتص س قاراس ما و  ر اخل مة امل نية، تراجـع ارلندـة هـذمل املعـا ري وارضـماقط ًوس ـال  ـل        

( ما اردد  )ثانيال( ما اراراس ن سه على أنه: )جيم  3  ))مخر( سدمات على األ ثر(. وما نصت عليه ار ار

متييز قعض اراخصصـات ارصـحية ـ رل تـات املشـ مرة قارسـل ني ارـماسً   ره ـا يف ارددـ  )أوالل( مـا هـذا            

( ما هذا اردد ، وتص س هذمل 4اراراس ـ ق سجات إ افية وفق  ماقط تضعها ارلندة املشاس إريها يف ار ار  )

 ما و  ر اخل مة امل نية(.ارضماقط قاراس 

 فا  مثل اجلهات املشاس إريها أعالمل يف ارلندة  ل ما:

 ً.  عامب قا  مسف املزسوع، ممثالل عا الر اخل مات ارصحية. -

 ً. مساع  قا حم   ارسل ان، ممثالل عا و اس  اراعلي  ارعارل. -

 االساا / صاحل قا عد  اهلل املديف، ممثالل عا و اس  اراعلي  ارعارل. -

 االساا / عزام قا عد  ارعز ز ارزقا، ممثالل عا و اس  املارية. -

 االساا / حم   قا عد  اهلل ارعنالن، ممثالل عا و اس  املارية. -

األساا / عد ارعز ز قا حم   املا ل واالساا / حم   قا عث ان أقمحي  ، ممثلني عا و اس   -

 اخل مة امل نية. 

   اخل مة امل نية،مت خالهلا اساعراض ما  لل:وعا ت ارلندة اجا اعاتها قم اس      

ــار ار  )      .8 ــه أعــالمل، و ــ  تضــ ا ق ــم سا  املشــاس إري ــر ار ــى   8 ــراس ال ــق عل ــال(  ىد ــ  )ثاني ( مــا اردد

 املش مرني قسل ل اررواتب واألجمس املشاس إريه ا يف اردد  )أوالل( ما هذا اراراس ارد الت اراارية:

%( ما ساتـب ار سجـة األوم مـا املسـام      41ال  ز   على ): )ق ل ن س ( رلاخصصات ارداًس ، 8/8

 ارذي  شغله املمظف وفق ارضماقط ارال مة رذرك.

%( 41: )ق ل متيز( رذوي ارا يز املهين وارس عة وارشهر  يف اال اراخصص، ال ز ـ  علـى )  8/2

 ما ساتب ار سجة األوم ما املسام  ارذي  شغله املمظف وفق ارضماقط ارال مة رذرك. 

( س ـال هـهر ال حـ ال أ صـى رالساشـاس ني اراـا  ني       20111: )ق ل تـ س ب( ال  انـاو  ماـ اسمل )   8/4

 قع لية ارا س ب وفق  ماقط  كمن مدها: 

أ ـ  أن  كــمن اراــ س ب رلحصــمل علــى هــهاً  ارزمــاالت وارــ امل ارا س ديــة واراعلي يــة     

 املعا    يف اجملال ارصحل.

 هخا  املخمرني قارا س ب. ب ـ  أن حي ً صاحب ارصالحية األ

 أال  كمن امل اسس رلا س ب معيدال على وظي ة خماصة قارا س ب.  ج  ـ

 ً ـ  ال جيم  اجل ع قني هذا ارد ل وق ل اإلهراف. 



  

ــ  ر ارىــم و رريســا  األ ســام ارىديــة          8/3 ــع ماىــمع  صــرف هــهر ال رل  ــ ل إهــراف(  دل : )ق

 وارصحية، وفق اررتتيب اراارل: 

 ( ثالثة آالف س ال.40111يف املساش يات ارعامة واملخا ات املر ز ة ) أ  ـ      

 ( مخسة آالف س ال.00111ب ـ  يف املساش يات اراخصصية واملرجعية )      

هــ املعـ   يف و اس    8321ا ل ارام  ارعاملة ارصـحية )اككمميـة واخلاصـة( يف امل لكـة رعـام       .2

 (.8ارصحة،املم حة يف امللحق س   )

ارمظا ف ارصحية رسل  سواتب ارمظا ف ارصحية حسب سنالت و اس  اخل مة امل نية قااس   ع ً  .4

 (.2هـ،املم حة يف امللحق س   )86/1/8341

هـ رلمظا ف ارصـحية املعا ـ   ربادـا  )اساشـاسي،     27/82/8341احصا ية و اس  ارصحة قااس    .3

)سجــال ونسا (،واملم ــحة يف  ونا ــب( وارصــياًرة، واألخصــا يني،وع ً املشــغمل مدهــا قســعمً ني

 (.4امللحق س   )

ــة رلاــم  ارصــحية         .0 ــل الــر اخلــ مات ارصــحية مــا أن نســدة األعــ اً اإل اري مــا أو ــحة ممث

قامل لكــة ت تــاغري قشــكل  ــدري خــالل ســدمات ام لــة و رجــع  رــك إم ارامســع اركــدري يف          

صــحية ارااقعــة رــم اس  اخلــ مات ارصــحية وارــه تأهرهــا أس ــام أعــ اً املساشــ يات واملرا ــز ار  

( مر زال إم 8661ارصحة   ثال على هذا ارامسع، حيث است عت أع اً املرا ز ارصحية ما )

% 32( مساش ى قدسـدة  248( مساش ى إم )864% واملساش يات ما )81( مر زال قدسدة 8116)

هــ  8381م % خالل ار رت  ما عا24( سر رال قدسدة 48721( سر رال إم )20140وع ً األسر  ما )

هـ، و اضح ما اراااس ر املع   يف  و اس  ارصحة أن املشاس ع املعا    واره حتت اإلنشا  8341إم 

( سـر رال خـالل ارسـدمات اراليلـة     8474( مساشـ ى قسـعة )  887( مر زال صحيال و)801ساضيف )

واراخىـيط   ارااًمة،   ا أن اخلىة اخل سية ارااسعة رم اس  ارصحة واملرفمعة رم اس  اال اصاً

( ســر رال قاإل ــافة إم 3740( مساشــ ى قا ــارل أسـر  ) 80( مر ــزال صـحيال و) 701تضـ  دت ) 

( ســر رال ريصــدح إ ــارل عــ ً  3411  ــاً  أعــ اً األســر  يف قعــض املساشــ يات اراا  ــة قعــ ً )  

 (، وأن تشـغيل هـذمل املرافـق ارصـحية    1824األسر  املام ع إ افاها إم املرافق ارصـحية اراا  ـة )  

 اىلــب أعــ اً  ــدري  مــا اراــم  ارعاملــة يف اجملــاالت ارصــحية املخال ــة مــا أادــا  وصــياًرة            

وأخصا يني وفديني األمر ارذي  ؤ   أن اكاجة إم ارعاملني ارصحيني غري ارسعمً ني سيسا ر 

إم فـرت  ام لـة، وأن ارســعمً ني ارعـاملني يف اراىــاع ارصـحل يف ار تـات املخال ــة سـيدامن أ ليــة       

دسدة إم اكاجة ار علية ما ارام  ارعاملة ارصحية وإ ا أخذنا يف االعاداس اراىاعات ارصحية قار

األخر  فان  رـك سـيؤ   اسـا راس نـ س  اراـم  ارعاملـة ارصـحية  خالـف فتاتهـا ناينـة رز ـاً             

 ارىلب عليها.  



  

 ًريل اراصديف واراسنيل املهين ارصاًس ما اهليتة ارسعمً ة رلاخصصات ارصحية. .6

( 41ًريل مؤهالت وظا ف ال حة ارمظا ف ارصحية املعا   قاراس معارل و  ر اخل مة امل نية س   ) .7

 هـ. 22/1/8341وتاس   

 ًريل تصديف ارمظا ف يف اخل مة امل نية.  .1

 
 التوصــيات:

 ضوابط صرف بدل الندرة: أواًل:
أن هداك ختصصات يف اال ارىب   دا شة املم مع يف  م  اراااس ر اره االعت عليها ارلندة تدني      

وارصياًرة واألخصا يني غـري األادـا  تعـ  نـاًس  يف ارم ـت ارـراها ال سـي ا يف مااقلـة ارامسـع اركـدري يف           

إ امة املرافق ارصحية،   ا أن اراخصص ارماح  خيالف ن سته حبسب اجلدر )سجال، ونسا ( و حبسب 

إل افة إم أن قعض اراخصصات ال سي ا ار  ياة مدها يف اراأهيل ارعل ل رل تات ارمظي ية، ومار ارع ل قا

قعض املرافـق  كـمن املىلـمب مدهـا  ليـل جـ ال  ـ   كـمن ختصـص واحـ  ممـا  صـعب  ـدىه مـا حيـث                

ن سته، ورامجه اراىاعات ارصحية يف سفع مسام  املؤهالت ارعل ية رلاخصصات ارىدية حبيث ال  ال عا 

اردـ س  حبسـب نـ س  اراخصـص وأه ياـه ومسـتمرياته، واملسـام          املسام  اجلامعل، تر  ارلندة مـدح قـ ل  

 ارمظي ل ر تات سل  اررواتب وفق ما  لل:

 فتة األادا :( : 8 

%( عشــرون قاملا ــة رىديــب نا ــب، املاخصصــني يف  21%( ثالثــمن قاملا ــة رىديــب اساشــاسي، )41: )8/8

راخـ  ر ـ جراحـة املـ  واألعصـاب ـ       اب ارىماسي  ـ ارعدا ة املر ـز  ـ ا   }اجملاالت ارىدية اراارية: 

جراحة األا ـال ـ جراحـة األوعيـة ار مم ـة ـ ارىـب اجلـيين وارـمساثل ـ جراحـة و سـىر  ارالـب ـ               

 ساعة األعضا  ـ أمراض ًم وأوسام وجراحاها ـ اجلراحات اجملهر ة ـ اراشر ح اردسينل ـ جراحة 

 .{الً ارمجه وار كني ـ  أهعة ـ  أهعة عالجية ـ أا ال ح  ثل ارم

%( مخسة عشر قاملا ة رىديب نا ب،املاخصصـني  80%( عشرون قاملا ة رىديب اساشاسي ، و)21: )8/2

أمراض ارالب ـ اركلى ـ املداعة واكساسية ـ غ ً صـ ا  وأمـراض    }يف اجملاالت ارىدية اراارية: 

حة املداظري ـ اسااالقية ـ أمراض عصدية ـ ارىب املهين ـ اب وجراحة ارعيمن ــ جراحة عامة ـ جرا

جراحـة ارعأـام وارع ـمً ار اـري ـــ جراحـة عضـام )اسـاد ال م اصـل( ـ جراحـة صـ س ـ جراحـة               

اررأس وارر دة ـ جراحة اران يل واكروق ـ أمراض نسا  ووالً  ـ األمراض املع  ة ـ مسارك قمرية 

سـر  واجملا ـع ـــ    ـ اجلها  اهلض ل ـ األنف واأل ن واكدنر  ـ ارعالج ارىديعل واراأهيـل ـ اـب األ     

اب األمراض ارروماتزمية ـ اب ارشيخمخة ـ االحصا  اكيمي ارىم ــ صحة عامة ـ اب عام ـــ    

قاادة عام ـ أا ال عام ـ جل  ة ـ ص س ة ـ اب اراخااب ـ اب ارىريان ـ ارامعيـة ارصـحية ـ اـب           



  

ارد سـل، ارىـب    ارغم  ـ اب املي ان ـ وقا يات ـ اب املدااق اكـاس  ـ اـب اركـماسـ  ـــ ارىـب      

ارشرعل، ختصصات املخا ات اآلتية )مداعـة ـ فريوسـات ـ جز تـات حيم ـة ـ قدـمك ارـ م ـ  ـمم           

و ي يا  هرعية ـ أمراض ار م( ـ ختصصات الب األسدان اآلتية )عالج اجلذوس ـ عالج حت أل 

ار اع ـة  / إصالح األسـدان ـ الـب ار ـ  ـ اـب أسـدان اجملا ـع ـ تاـم   األسـدان ـ عـالج األنسـنة               

 .{ربسدان ـ اب أسدان األا ال

 %( عشر  قاملا ة رلىديب املاي  أو ارىديب ارعام،  صرف رل تات اراارية:81: )8/4

 أ( أادا  مرا ز اررعا ة ارصحية األورية.

ب( األادــا  املاي ــمن يف املــ ن ارصــغري  )حتــ ً املــ ن ارصــغري  قاالت ــاق قــني الــر اخلــ مات    

 (.   ارصحية وو اس  املارية

 فتة ارصياًرة: ( :2

ــة رصــي رل اساشــاسي، )  21)   ــة رصــي رل أول، )  80%( عشــرون قاملا  %( 81%( مخســة عشــر  قاملا 

 عشر  قاملا ة رصي رل.

 فتة األخصا يني: ( :4

ــاسي، و)   20: )4/8 ــا ل اساشــ ــة ألخصــ ــرون قاملا ــ ــة وعشــ ــا ل  21%( مخســ ــة ألخصــ ــرون قاملا ــ %( عشــ

ارىماي  واركماسـ ـ ارعدا ـة املر ـز  ـ األوسام ـ ارعدا ـة       }ية:  اراار أول،املاخصصني يف  اجملاالت

 .{اراد سية ـ فيز ا  ادية ـ عالج تأهيل  لب ـ ترو ة  لب ـ  سىر   لب ـ اراشر ح اردسينل ـ أهعة 

ــاسي، و)  21: )4/2 ــا ل اساشـ ــة ألخصـ ــرون قاملا ـ ــا ل أول،   80%( عشـ ــة ألخصـ ــر  قاملا ـ ــة عشـ %( مخسـ

متر ض ـ خت  ر ــ معاجلة نىق ـ  ع ـ سنالت ادية ـ وقا يات ـ }راارية: املاخصصني يف اجملاالت ا

سعا ة أسدان ـ صحة عامة ـ أجهز  ادية ـ تأهيل حـريف ـــ أاـراف صـداعية ـ تصـم ر اداـل ـ عـالج             

ـــ              ــل ـ ــزس ـ عــالج اديع ــز  ارلي ــموي ـ أجه أخصــا ل اجا ــاعل إ ليديكــل ـ أخصــا ل ن ســل        ن

ة ـ ختصصات املخا ات اآلتية )جز تات حيم ة ـ جيدات وساثية ـ أخصا ل تغذ ة عالجي إ ليديكل

ــ مداعـة ـ فريوسـات ـ قدـمك ارـ م ـ  ـمم و ي يـا  هـرعية ـ أمـراض ارـ م( ـ إًاس  مساشـ يات                       

ــة  ـ صــحة  فــ  وأســدان  ـ تر يدــات أســدان ـ                       ومسامصــ ات ومرا ــز صــحية  ـ صــحة ارديت

 .{تكدلمجيات أسدان

 ( أعالمل.2( و)8خصا ل يف اراخصصات احمل ً  يف ار ارتني )%( عشر  قاملا ة رب81: )4/4

 هروط صرف ق ل ارد س :  ( :3

أن  كمن مسـ ى ارمظي ـة مشـ مالل قال حـة ارمظـا ف ارصـحية قاردسـدة رل شـ مرني قسـل  سواتـب            (8

 ال حة ارمظا ف ارصحية.



  

حيني ارصاًس أن  كمن مس ى ارمظي ة مش مالل ق ريل اراصديف واراسنيل املهين رل  اسسني ارص (2

ــب امل اسســني         ــة ارســعمً ة رلاخصصــات ارصــحية قاردســية رل شــ مرني قســل  أجــمس سوات مــا اهليت

ــة         ــة ارعامـ ــ يات اككمميـ ــغيل يف املساشـ ــامل اراشـ ــ ا قرنـ ــاملني  ـ ــعمً ني ارعـ ــحيني ارسـ ارصـ

 واراخصصية واملرجعية.

 ختصصه فعالل.أن  كمن املمظف حاصالل على أي ما اراخصصات املش مرة قارد ل، وأن مياسس  (4

 أن  كمن اراخصص معا  ال ما اهليتة ارسعمً ة رلاخصصات ارصحية. (3

أن  كــمن رــ   املمظــف قىا ــة تســنيل مهــين ســاس ة امل عــمل مــا اهليتــة ارســعمً ة رلاخصصــات     (0

 ارصحية. 

 أال  صرف ارد ل أل ثر ما ختصص. (6

  ص س  راس ما ارم  ر املخاص قاملسا ي  ا ما هذا ارد ل. (7

 صرف بدل التميز:ضوابط  ثانيًا:
 دا شة املم مع تدني أنه ال  مجـ  معـا ري ممحـ   معا ـ   رايـاس ارا يـز يف األًا  قـني ارعـاملني يف                 

اراىاعات ارصحية رلا يز املهين وارس عة وارشهر  يف اـال اراخصـص وقعضـها  عا ـ  علـى تايـي  األًا        

 ل:  ارمظي ل، و   تمصلت ارلندة يف هذا اخلصم  إم ما  ل

( : ميدح ق ل ارا يز وفق تار ر األًا  ارمظي ل ارسدمي رلحاصلني على تا  ر )مماا ( يف آخر تايي  ربًا  8

 ارمظي ل رلسداني اآلخرتني، و شرتط قاإل افة إم  رك ما  لل:

 %( ما ارد ل، أو عدصر ا81( أن حياق املمظف أي عدصر ما ارعداصر اراارية رلحصمل على نسدة )8/8)     

 %(:41%(، أوثالثة عداصر رلحصمل على نسدة )21على األ ل رلحصمل على نسدة )

 اكصمل على جما ز أو تكر   رلا يز يف األًا  ما جهات معا   . -أ 

 ارايام قأع ال تىمعية يف خ مة اجملا ع.  -ب 

 املشاس ة قمس ات ع ل يف ارد وات واملدا  ات ارىدية.   -ج 

 تا    حبمـ وجتاسب عل ية ماخصصة. -ً 

 يف  اب عل ية أو تثاي ية.تأر -مل 

 نشر أوساق عل ية يف الة حمك ة.  -و 



  

( اكصمل على قرا   اخرتاع جها  ام،أواقاكاس تر يدة ادية عالجية أوار اة ج     تساه  8/2)

%( وال جيـم  اجل ـع قـني    41يف تىمس وتا م اجملال ارىم، وميـدح اردـ ل يف هـذمل اكارـة قدسـدة )     

 ( آن ة ارذ ر.8  )هذمل اردسدة وما وسً يف ار ار

(: تم ع ارادأي ات اخلاصة قاىديق هذا ارد ل ما الر اخل مات ارصحية ريا  مراعاتها عد  تىديق 2

 ارد ل يف اجلهات ارصحية.

(: حي ً املسا ي  ا ما هذا ارد ل قاراس ما ارـم  ر املخـاص  ـل سـدة ماريـة و سـا ر صـرفه ملـ   إثدـى          4

 عشر ههرال. 

 
 ل التدريب :: ضوابط صرف بدثالثًا
ــه ار اــر  )          ــ       8/4يف  ــم  مــا نصــت علي ــم سا  س  ــر ار ــال مــا  ــرا سال ــ  ثاني ــاس    871( مــا اردد وت

( س ـال هــهر ال حـ ال أ صـى رالساشــاس ني    20111هــ  قصـرف )قـ ل تــ س ب( ال  انـاو  ماـ اسمل )     8/6/8341

 اراا  ني قع لية ارا س ب وفق  ماقط  كمن مدها: 
رلحصمل على ههاً  ارزماالت وار امل ارا س دية واراعلي ية املعا    يف أن  كمن ارا س ب   -أ

 اجملال ارصحل. 

 أن حي ً صاحب ارصالحية األهخا  املخمرني قارا س ب.   -ب

 أن ال  كمن امل اسس رلا س ب معيدال على وظي ة خماصة قارا س ب.   -ج 

 ال جيم  اجل ع قني هذا ارد ل وق ل اإلهراف. -ً 

 صل ارلندة قاإل افة إم  رك أن  ا  مراعا  ما  لل:تم     

.  ااصر صرف هذا ارد ل على فتة االساشاس ني )اديب اساشاسي، صي رل اساشـاسي، أخصـا ل   8       

 اساشاسي( ارذ ا  امممن قع لية ارا س ب ًاخل املساش يات أو  ليات أو معاه  ارا س ب.

ارد ل حبسب نصاب ارا س ب على أال  اناو  ما اس اردـ ل  . حي ً الر اخل مات ارصحية ما اس 2      

 ( س ال ههر ال.20111اك  األ صى )

 ـ ال جيم  اجل ع قني هذا ارد ل وأي ق ل أومكافأ  تصرف رلغرض ن سه. 4      

 
 
 
 

   ضوابط صرف بدل اإلشراف: رابعًا:



  

هـــ ارــه تــدص علــى 8/6/8341  وتــاس  871( مــا  ــراس سالــر ارــم سا  س ـ   8/3يف  ـم  ار اــر  )          

)صرف ق ل إهراف  دلع ماىمع  صرف ههر ال رل   ر ارىم و رريسـا  األ سـام ارىديـة وارصـحية وفـق      

 اررتتيب اراارل: 

 ( ثالثة آالف س ال.40111أ ( يف املساش يات ارعامة واملخا ات املر ز ة ) 

 س ال( ( مخسة آالف00111ب ( يف املساش يات اراخصصية واملرجعية )

هــ ارـه تـدص    8/6/8341( وتـاس    871( ما اردد  )ثانيال( ما  راس الر ارم سا  س   )0وار ار  )     

علـــى أن ) ضـــع الـــر اخلـــ مات ارصـــحية املعـــا ري ارال مـــة راصـــديف املساشـــ يات اككمميـــة إم  

 مساش يات عامة وختصصية ومرجعية،  ا فيها ما   اس وفق قرامل اراشغيل(.

 دا شة املم مع تمصلت ارلندة إم ما  لل:  و     

تدأ  األ سام ارىدية وارصحية يف املساش يات واملخا ات املر ز ة على اردحم املم ـح قارديانـات        

 (، وحي ً اساحااق ارد ل ررويسا  هذمل األ سام وفق ارضماقط اراارية:3املرفاة )مرفق س   

ارمظا ف ارصحية، أو ما مياثالها قاردسدة رل عيدني  أن  كمن املمظف هاغالل إلح   وظا ف ال حة .8

علــى ســل  أجــمس امل اسســني ارصــحيني ارســعمً ني ارعــاملني  ــ ا قــرامل اراشــغيل يف املساشــ يات   

اككممية ارعامة واراخصصية واملراجعية أو ًريل اراصديف واراسنيل املهين رل اسسني ارصـحيني  

 ية.ارصاًس ما اهليتة ارسعمً ة رلاخصصات ارصح

أن تكمن ارمظي ة اإِلهرافية  س ى )م  ر ام، أوس ير  س  ام أو صحل( وميـاسس املمظـف    .2

 ع لها فعالل قاإل افة إم ع له األصلل. 

 أن  كمن اراس    ا اهليكل ارادأي ل رل ساش ى أو املخا  املر زي. .4

 أن ال  صرف ارد ل أل ثر ما س ير واح  ركل  س  ام أو صحل. .3

اس ارد ل حسب املساش يات ارعامة واراخصصية واملرجعية واملخا ات املر ز ة وفق  ا  حت    ما  .0

( مـا ارددـ  )ثانيـال( مـا  ـراس      0اراصديف ارذي  عا ـ مل الـر اخلـ مات ارصـحية اسـاداًال رل اـر  )      

 هـ.8/6/8341( وتاس   871الر ارم سا  س   )

 
 

 خامسًا:  
هــ  8/6/8341( وتـاس    871يها  راس الر ارم سا  س   ) ااصر على ارد الت واملكافأت اره نص عل    

اردـمنر(   bonusوع م صرف أي ق الت أو مكافآت ت ترً يف  هـذا اراـراس مثـل اإل ـافات املاىمعـة )     



  

( مـا ارددـ    2واررواتب ارشهر ة اإل افية وق ل اراعلي  وغريهـا، مـع مراعـا  اررتتيدـات ارـماسً  يف ار اـر  )      

 ارم سا  آنف ارذ ر.  )ثامدال( ما  راس الر

 
 سادسًا: ضوابط تمييز بعض التخصصات الصحية بدرجات إضافية:

هـ 22/1/8341( وتاس   41قاالاالع إم ًريل املؤهالت املعا   قاراس معارل و  ر اخل مة امل نية س   )       

اخصـا ل عـا    فا  تض ا متييز ختصصات  ليات ارعلمم ارىدية اراىدياية ق سجة عد  اراعـيني علـى فتـة   

قــا ل اراخصصــات ارصــحية اجلامعيــة،   ــا تضــ دت املــاً  )ارساًســة( مدــه علــى مــدح ًسجــات إ ــافية    

 رلحاصلني على مؤهالت  ا    عا اك  األًنى ما مؤهل اراعيني. 

( مـا  3وتر  ارلندة أن ًريل املؤهالت املشاس إريه أعالمل    غىى اجلانـب املاعلـق  ـا خيـص ار اـر  )            

هـ. علـى أن تاـمم و اس  اخل مـة امل نيـة     8/6/8341( وتاس   871)ثانيال( ما  راس الر ارم سا  س   ) اردد 

حبصر املؤهالت اجلامعية اره  اًت م   ار ساسة ار علية فيها عا ما ان حمـ ًال هلـا  دـل صـ وس ال حـة      

عا  ل سدة ًساسـية  هـ وًساسة م   إمكانية إعىا  ًسجة إ افية 2/6/8382ارمظا ف ارصحية قااس   

 ا    عا ارسدمات ار ساسة رل ؤهالت اجلامعية  دل تاس   ص وس ال حة ارمظا ف ارصـحية آن ـة ارـذ ر،    

وتعا   قاراس ما معارل و  ر اخل مة امل نية قداً  على صالحياته احمل ً  قاملاً  )ارثارثة( ما ال حة ارمظا ف 

 ارصحية. 

 
 سابعًا:  آلية التطبيق:

ت ارصــحية اســاك ال إجــرا ات تىديــق هــذمل ارضــماقط وتزو ــ  و اس  اخل مــة امل نيــة    تاــمم اجلهــا (1

)اإلًاس  ارعامة رلرواتب وارد الت( قدسخة مدها، مع مراعا  ما نص عليه  راس الر اخل مة امل نية 

هـ قأن  كمن م  ر هتمن املمظ ني يف جهة إًاس ة مسـتمالل مسـتمرية   26/1/8311( وتاس   421س   )

عا أي إجرا   ا  خمار ة ملا تـدص عليـه األنأ ـة وارلـما ح واراـراسات املك لـة هلـا املكي ـة          مداهر 

 رشتمن اخل مة امل نية. 

جتا ع هذمل ارلندة إ ا تىلب األمر ملراجعة ق ل ارد س  واراخصصات ارصحية ارداًس  إلعاً  اردأر يف  (2

اعـ  ل،أو إ ـافة ختصصـات ج  ـ       نسب ارد ل احمل ً  سما  قاإل افة أو اخل ـض أو األرغـا  أو ار  

 وترفع تمصياتها ملعارل و  ر اخل مة امل نية.  

 امم الر اخل مات ارصـحية قاايـي  ناـا ل تىديـق صـرف هـذمل اردـ الت يف مـ   أ صـاها )ثـالـ(            (3

سدمات ما تاس   تىدياهـا، وترفـع ناا نهـا هلـذمل ارلندـة ملراجعـة معـا ري و ـماقط ارصـرف يف  ـم            

 يق.تايي  ناا ل اراىد



  

  واهلل ورل ارامفيق،،
 أعضا  ارلندة 

 

 عا/ و اس  املاريــة 

  

 األساا /حم   قا عد اهلل ارعنالن األساا /عزام قا عد ارعز ز ارزقا

 

 عا/ و اس  اخل مة امل نية

  

 األساا / عد ارعز ز قا حم   املا ل األساا /حم   قا عث ان أقمحي  

  

 عا/ و اس  اراعلي  ارعارل

  

 ً/مساع  قا حم   ارسل ان األساا /صاحل قا عد اهلل املديف

 

 عا/ الر اخل مات ارصحية

  

 ً/ عامب قا  مسف املزسوع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (7عدد الصفحات )( 4ملحق رقم )
انيًا من قرار جملس من املادة ث 1/3األقسام الطبية والصحية اليت يستحق رؤسائها بدل إشراف مبوجب الفقرة 

 هـ1/6/1341وتاريخ  171الوزراء رقم 
 

 سرير فأكثر 055مستشفيات سعة 
 القسم

 األوعية الدموية  الباطنية
 جراحة التجميل واحلروق قلب

 جراحة الوجه والفكني اجلهاز هضمي وكبد ومناظري
 اإلسعاف والطوارئ األعضاء 

 العالج التنفسي أمراض كلى
 األشعة  السكريالغدد الصماء و

 املخترب أمراض دم وأورام
 األسنان  أمراض املناعة 

 مكافحة العدوى  األمراض الصدرية
 اجلودة  األمراض املعدية 

 الصيدلية  الروماتيزم
 التعليم الطيب النفسية
 التغذية الطبية  اجللدية

 التأهيل الطيب العمليات 
 التمريض التخدير

 اإلحصاء الطيب العناية املركز كبار
 الرعاية املنزلية  العناية املركز القلبية



  

 شؤون املرضى  اجلراحة العامة 
 السجالت الطبية  جراحة اليوم الواحد 

 اخلدمة اإلجتماعية  املسالك البولية
 مركز معلومات األدوية والسموم  العظام 
 التوعية الصحية  العيون 

 لطيب التموين ا األنف واألذن واحلنجرة 
 العيادات اخلارجية جراحة مخ وأعصاب

   جراحة القلب 
  جراحة الصدر 
   جراحة مناظري

 
 ملحوظة : 

 المستشفيات التي بها أقسام نساء ووالدة وأطفال تنطبق عليها التخصصات أعاله .  .1
ة إرتباطها بالمدير نظراً للتطور المطرد في التخصصات الصحية الفرعية فيتم إعتبارها قسماً مستقالً في حال .2

 الطبي مباشرة . 
 
 

 سرير  055 - 055مستشفيات سعة 
 

 القسم
 عيون  الباطنية

 أنف وأذن وحنجرة  اجلراحة العامة
 إسعاف وطوارئ األطفال

 األشعة النساء والوالدة
 املخترب العمليات

 الصيدلية التخدير ) يف حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة ( 
 مكافحة العدوى ) يف حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة (  ة كبارالعناية املركز

 اجلودة ) يف حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة (   العناية املركزة أطفال
 التأهيل الطيب ) يف حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة (  العناية املركزة حديثي والدة 

 التمريض  العناية املركزة القلبية
 العيادات اخلارجية  رئاإلسعاف والطوا
 األسنان  قلب كبار
 جراحة األوعية الدموية  قلب أطفال

 جراحة التجميل واحلروق عظام 
 جراحة األطفال غدد صماء أطفال

 املسالك البولية  جهاز هضمي وكبد ومناظري
 أمراض األعصاب كبار اجللدية 

 أمراض األعصاب أطفال  جراحة مخ وأعصاب
 الرعاية املنزلية  الفكني جراحة الوجه و
 جراحة اليوم الواحد  الكلى 

 السجالت الطبية  التعقيم  



  

   اخلدمة اإلجتماعية 

 



  

 
 مستشفيات أقل من 055سرير

 
 القسم

 اإلسعاف والطوارئ الباطنية
 األشعة اجللدية

 املخترب اجلراحة العامة
 الصيدلية العظام

وى) يف حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة مكافحة العد األنف واألذن واحلنجرة
) 

 اجلودة ) يف حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة (  العيون ) يف حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة ( 
 التعليم الطيب احلروق والتجميل) يف حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة ( 

 التأهيل الطيب) يف حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة ( األطفال
 التمريض ساء والوالدةالن

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

 حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة (
 السجالت الطبية العنايات املركزة ) يف حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة (

 التعقيم  أمراض قلب
  األسنان

  العيادات اخلارجية

 
 األقسام الطبية التالية تؤخذ يف االعتبار عند وجود قسم طيب خلصوصية املستشفى ومرتبط مبوافقة صاحب الصالحية

 املسالك البولية -1
 شؤون املرضى -0
 التموين الطيب -3



  

 
 مستشفيات النساء والوالدة واألطفال

 
 القسم

 أطفال(اإلسعاف والطوارئ)  النساء والوالدة
 العيادات اخلارجية)أطفال( العقم وأطفال األنابيب

 العمليات ةأمراض األجن
 التخدير جراحة األورام النسائية

 األشعة جراحة املسالك البولية النسائية
 إجراءات اليوم الواحد جراحة املناظري النسائية
 املخترب األشعة الصوتية النسائية

 ج التنفسيالعال اإلسعاف والطوارئ)نساء(
 األسنان العيادات اخلارجية )نساء(

 العالج الطبيعي الباطنية
 الرعاية املنزلية اجلراحة العامة

 مكافحة العدوى العناية املركزة كبار
 اجلودة األطفال

 الصيدلية لألطفال مراض االستقالبيةألا
 التعليم الطيب اجلهاز اهلضمي والكبد واملناظري

 تمريضال األعصاب أطفال
 السجالت الطبية أمراض الكلى أطفال
 الطيب اإلحصاء ألغدد الصماء أطفال

 اخلدمة االجتماعية أمراض الدم واألورام أطفال
 مركز معلومات األدوية والسموم أمراض احلساسية واملناعة أطفال

 التوعية الصحية األمراض الصدرية أطفال
 التموين الطيب األمراض املعدية أطفال

 مراقبة املخزون لروماتيزم أطفالا
 شؤون املرضى  نفسية أطفال
   قلب أطفال

   العناية املركزة أطفال
   العناية املركزة حلديثي الوالدة

  جراحة أطفال
  جراحة اليوم الواحد

 
 
 
 
 



  

 
 سابعا : مستشفيات الصحة النفسية :

 القسم

 أو وحدة منفصلة ( الطب الشرعي) يف حالة وجود قسم اخلدمات النفسية
 التأهيل الطيب الباطنية

 مكافحة العدوى الطب التواصلي
الزيارات املنزلية) يف حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة 

) 
 اجلودة 

 الصيدلة اإلسعاف والطوارئ 
 التمريض األشعة 
  املخترب 

 
 ثامنا : مستشفيات األمراض الصدرية :

 القسم

 املخترب األمراض الصدرية
 العالج الطبيعي الدرن

 مكافحة العدوى العناية املركزة
 اجلودة) يف حالة وجود قسم أو وحدة منفصلة ( اللياقة الطبية ) فحوصات العاملني (

 الصيدلة اإلسعاف والطوارئ
 التمريض األشعة

 
 تاسعا : مستشفيات العيون :

 القسم

 التخدير الشبكية والليزر
 ف والطوارئاإلسعا تصحيح عيوب النظر

 األشعة مقدمة العني وزراعة القرنية
 املخترب عيون األطفال
 مكافحة العدوى املاء األزرق

 اجلودة جتميل العني واحلجاج 
 الصيدلة  العمليات 

 البصريات أعصاب العني
 التعليم الطيب التمريض

 



  

 
 
 
 
 

 األقسام الطبية مبركز طب األسنان
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 املختربات املركزية

 
 

  قسم الكيمياء احليوية الطبية 
  قسم الصحة العامة 
  قسم اجلراثيم 
  قسم الدرن 
  قسم الطفيليات 
  قسم أمراض الدم 
  ) قسم التفاعالت املصلية ) السريولوجي 
  قسم املناعة 
  قسم الوراثة 
  قسم التشريح املرضي 
  قسم الوبائيات واجلزيئيات احليوية 
  قسم بنك الدم 
  قسم اجلودة النوعية 
 قسم التموين الطيب 

 


