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 :وظائف رسمية بأنظمة ولوائح
 

 .الخدمة المدنية•

.المؤسسة العامة للتقاعد•

  :وظائف مستحدثة بأنظمة ولوائح

 .وزارة العمل•

 . المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية•

.مجلس إدارة الهيئة•



الهدف العام من التحول
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 وتاريخ )133/أ(  رقم الكريم الملكي لألمر تنفيذاً  أتى بالهيئة البشري الكادر تحول من العام الهدف إن•
 قطاع إلى الهيئة بتحول تقتضي والتي هـ20/7/1438  وتاريخ )465(  رقم مجلس ولقرار هـ30/07/1437

  .الهيئة شؤون يدير مستقل إدارة مجلس برئاسة إدارياً  و مالياً  مستقل عام

 كفاءة رفع حول تتمحور والتي 2030  المملكة رؤية تحقيق في للمساهمة أتى الهيئة تحول إن كما•
 دق الحكومية القطاعات و الجهات من العديد هناك أن حيث العام، و الحكومي القطاع في التشغيل
  .األخرى القطاعات لدى جاري العمل يزال وال التحول أعمال في باشرت

ال من خالل ويتركز تحول رأس المال البشري لدى الهيئة على االستفادة من الكوادر البشرية بشكل فع•
المرجوة  تعيين الموظف بالمكان المناسب و رفع األداء وتقييمه وذلك للحصول على أفضل النتائج

. لتحقيق استراتيجيات و أهداف الهيئة



ريأبرز التساؤالت واالستفسارات حول رأس المال البش



أبرز التساؤالت واالستفسارات حول رأس المال البشري
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 يالت اإلجراءات معرفة و البشري المال رأس تحول عملية معرفة مستوى ورفع لزيادة

 باألسئلة ممشاركتك خالل من عليها الحصول تم التي االستفسارات أهم لكم نرفق ستتم

.بالتحول المتعلقة



خريطة عملة التحول
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عملية التحول
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 ما هو تحول رأس المال البشري؟
 امنظ تحت خاص قطاع إلى المدنية الخدمة ولوائح أنظمة من بالكامل الموظف تحول عبارة هو

.عمل عقد بموجب االجتماعية التأمينات و العمل
 
 
 

 متى سيتم البدء بالتحول؟
.سيتم البدء بعملية التحول خالل شهر يوليو ابتداًء من عملية التحليل و تقييم الموظفين

 
 
 

هل يعتبر التحول إلزامي؟ 
اغر تحقيقا ألهداف الهيئة يعد تحول الموظف ملزم لتوحيد الكادر اإلداري ونظرًا لعدم وجود ش

.وظيفي على نظام الخدمة المدنية
 
 



عملية التحول
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بالتحول؟ يرغب ال لمن الخيارات ماهي
 تحول بعد ةالهيئ لدى العمل في باالستمرار بقائهم وإلى الموظفين برغبة الهيئة تتطلع

 الرغبة عدم وعند التحول قبل الهيئة إنجازات في ساهموا كونهم الوظيفي وضعهم
  :هي الخيارات فإن بالتحول

 
 
 .تحولال نهاية قبل المدنية الخدمة لوائح وفق أخرى لجهة النقل طلب• 

 بشكل فالموظ مع التعاقد فسيتم النقل طلب تقديم في التعثر عند•
 .شاغر مقعد وجود مقعد وجود لعدم إلزامي



عملية التحول
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؟"الموظف" الفردي المستوى على التحول هدف هوما
 نتاجيةاإل رفع في المساهمة هو الرئيسي فالهدف المنظمة نجاح تحقيق أدوات اهم أحد الموظف يعتبر

 اإليجابية ائجالنت لتحقيق الهيئة إدارة مع بالتعاون  العملية القدرات و المهارات وتطوير التغير تقبل و

.المادي و المهني تطويره على وانعكاسه الموظف أداء لتقييم
 
 
ماهي المدة التي تستغرق لتنفيذ التحول ؟ 

ون هناك وسيك). ديسمبر(وحتى نهاية الربع الرابع من شهر ) شهر يوليو(تبدأ العملية من الربع الثالث 

.عمليات أخرى مستمرة بعد تلك الفترة
 
 
 



التعامل مع الخدمة الوظيفية
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مستمر؟ للموظف الوظيفي السجل سيكون هل
خ التحول وبمجرد جميع التسلسل التاريخي للموظف والمعلومات الخاصة بالوظيفة ستكون فّعالة حتى تاري

.التعاقد لن يكون هناك أي سجالت ممتدة عدا المعلومات الشخصية
 
 
كيف سيتم تحول الموظف؟ 

تم إبرام عقد سيتم طي قيد الموظف من وظيفته الحالية و سيتم تصفية جميع المستحقات المالية و ي

.عمل بين الهيئة و الموظف بتاريخ مباشرة حديث
 
 
 



التعامل مع الخدمة الوظيفية
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ماهي المستحقات المالية عند التصفية؟

 :ستكون تصفية المستحقات المالية وفق األنظمة ذات العالقة وهي
 
 
.يوم من رصيد اإلجازة 180التعويض بما ال يزيد عن • 

.رواتب أساسية 4مكافاة التقاعد المبكر ال تتجاوز •
 .رواتب أساسية  6مكافاة التقاعد النظامي ال تتجاوز •

 
 



التعامل مع الخدمة الوظيفية
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 مؤسسة لدى المسجلة الخدمة مع التعامل سيتم كيف التحول عند
 اعدالتق من االستفادة ويمكن مستمرة الخدمة ستكون وهل التقاعد؟

االجتماعية التأمينات لدى احتسابها على بناء
 
 
 

 الحصول بطل للموظف يمكن فإنه المنافع تبادل ونظام االجتماعية التأمينات و التقاعد أنظمة حسب

 ألغراض وتستخدم الخدمات لنقل بالنسبة وذلك التأمينات لىإ  التقاعد من الخدمة مدد ضم على

 فإنه ةاالجتماعي التأمينات نظام لدى للتقاعد المؤهلة المدة يخص فيما اما ، فقط المعاش تعويض

 سنة 55  وأ  سنة 60  سن وبلوغ سنوات 10  لمدة أو المبكر للتقاعد سنة 25  عن تقل ال لمدة العمل يجب

.للنساء بالنسبة
 



التعامل مع الخدمة الوظيفية
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هل سيتم إنهاء عقود الموظفين المعينين تحت البنود المؤقتة؟
 
 
 

 إنهاء موسيت موحد عمل عقد للجميع وسيكون مستمرة وظيفية خدمة أي التحول عملية بعد يكون لن

 تكونس ولكن البنود، تحت المعينين فيهم بما بالتحول الراغبين الموظفين خدمات جميع وتصفية

.الجديد العقد بموجب مستمرة التأمينات لدى اشتراكاتهم
 



التسكين الوظيفي و المزايا المالية 
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كيف سيتم تسكين الموظف على الوظيفة بعد التحول؟
 لمؤهلا (  الحديث الوظيفة وصف متطلبات على بناء هي الموظف ودرجة وظيفة لتحديد األساسي المعيار
 تقيم ئجنتا وحسب البشرية القوى لخطة وفقا و )المهارات –  اإلنجليزية اللغة –  العملية الخبرات –  العلمي
.الموظف وتحليل

 
 
 

الخبرات؟ احتساب سيتم كيف
جال و اختصاص احتساب الخبرة الوظيفية سيكون بناء على الوظيفة المرشح لها و يجب أن تكون الخبرة بنفس م

.الوظيفة

..س سواهامثال على ذلك عند الترشيح على وظيفة محاسب فإنه يجب الحتساب الخبرة أن تكون في مجال المحاسبة ولي
 
 
 
 

كيف سيتم تحول الموظف؟
م إبرام عقد عمل سيتم طي قيد الموظف من وظيفته الحالية و سيتم تصفية جميع المستحقات المالية و يت

.بين الهيئة و الموظف بتاريخ مباشرة حديث
 
 



التسكين الوظيفي و المزايا المالية 
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مدير  هل مستوى الوظيفة للموظف سيكون مشابه لما هو عليه حاليا ، مثال ذلك
قسم هل سيستمر بنفسه؟

ة و مستوى كما تم التوضيح بأن المعيار للتسكين هو مالئمة الموظف لمتطلبات الوظيفة دون األخذ بعين االعتبار درج

.الموظف قبل التحول، وسيتم اعتبار العملية على أنها توظيف جديد
 
 
 

كيف سيتم تحديد األجر ، وهل سيكون هناك نقص؟
وصف سيكون هناك سلم أجور خاص ومستقل محدد بالدرجات و معايير تحديد الراتب هو بناء على الدرجة الوظيفية وفقا ل

.الوظيفة وحسب الخبرات المعتمدة، مع االخذ بعين االعتبار أن ال يقل األجر األساسي عن ما كان قبل التحول

 
 
 
 

هل سيكون هناك احتساب مدد أو مزايا بأثر رجعي؟
رم بعد التحول، جميع اآلثار المالية و الغير مالية تحسب و تسري اعتبارًا من تاريخ مباشرة الموظف بموجب عقد العمل المب

.ولن يحسب أي مدد او تعويضات عن مدة سابقة بأثر رجعي حسب النظام
 
 



التسكين الوظيفي و المزايا المالية 
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يكون ماهي البدالت والحوافز التي  ستمنح للموظفين بعد التحول؟ وهل س
هناك مكافأة تشجيعية؟

سياسة  ستكون البدالت و المزايا المالية من مكافئات وغيرها وفق ما تنص عليه الئحة تنظيم العمل و

.المزايا والتعويضات التي سيتم اإلعالن عنها بعد اعتمادها
 
 
تأخرة؟ما هي آلية التعامل مع المستحقين للترقيات ومن لديهم ترقيات م  

لى سلم عند تحول الموظف لن يكون هناك أي تبعيات مستمرة لنظام الخدمة المدنية وسيكون تعيين ع

عاملة ونتائج رواتب مختلف كليًا، وسيكون هناك سياسة وآلية معتمدة للترقيات مبنية على خطة القوى ال

.التقييم السنوي
 
 
 



التسكين الوظيفي و المزايا المالية 
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هل سيتم تطبيق التأمين الطبي للموظفين ؟ وهل الوالدين ضمن 
المشمولين فيه؟

وستكون  سيكون هناك تأمين طبي بناء على لوائح مجلس الضمان الصحي والى الوثيقة المعتمدة للهيئة

.تغطية التأمين للموظف وزوجه واألبناء والبنات
 
 
 

؟ بعد تحويل الموظفين إلى نظام العمل متى تكون أوقات الدوام الرسمي
وهل سيطبق نظام الساعة المرنة؟

 الساعة تنظيم بخصوص أما الخميس إلى األحد من عصراً  4  -  صباحاً 8  الساعة من العمل أوقات ستكون

 بعد البشري المال رأس وإجراءات سياسات جميع عن اإلعالن سيتم(  العمل حاجة حسب فستكون المرنة

.)االعتماد
 
 
 



التسكين الوظيفي و المزايا المالية 
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هل عندما يتم رفع طلب نقل موظف إلى جهة أخرى تكون اإلجراءات 
؟والتعليمات نفسها في القطاع الحكومي

لموظف تعد الهيئة كيان مستقل تخضع لنظام العمل وال ينطبق عليها إجراءات الخدمة المدنية إال إذا قرر ا

ل فال االنتقال إلى جهة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية قبل تحوله إلى نظام العمل، أما بعد التحو

 .يوجد نقل خدمات وعند رغبة الموظف باالنتقال لجهة أخرى فانه يتم اما باالستقالة أو إنهاء العقد
 
 
 

للتقاعد؟ تهوإحال خدمته من المتبقية للفترة ذهبي بشيك الموظفين تعويض يتم هل
 يخص افيم أما الموظف، رغبة على وبناء للتقاعد العامة المؤسسة لوائح وفق تكون للتقاعد اإلحالة

 خيار ةدراس وسيتم الخدمة إنهاء تعويضات برامج أي اعتماد يتم لم اللحظة هذه حتى الذهبي الشيك

.الالزمة االعتمادات واخذ التحول تكاليف دراسة ضمن "الذهبي الشيك" الواحدة الدفعة تعويض
 
 
 



التدريب و التطوير 
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 حيث لكفاءاتوا الجدارات  خالل من تحديدها تم والتي الوظيفة لمتطلبات يخضع والتطوير التدريب برنامج
 البرنامج بناء في موظف لكل السنوي التقييم وكذلك التحول لعملية التقييم مخرجات استخدام سيتم

 عملال وورش والخارجية الداخلية الدورات ومنها والوسائل الخيارات من مجموعة يشمل والذي التدريبي
 واالعالن همجال في المتخصصة المهنية الشهادات على يحصل لمن تحفيزي برنامج وضع سيتم (  وغيرها
 خصصالت وندرة الوظيفية للحاجة وفقا فستكون االبتعاث برامج يخص فيما أما )  اعتمادها حال عنها

 .العالقة ذات الجهات مع التنسيق فسيتم ذلك تطلب وعند المطلوب
 
 
 

 ماهي سياسة منح الدورات للموظف بعد التحول، و هل سيكون هناك

برنامج لالبتعاث؟
 
 
 



التدريب و التطوير 
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وي لكل موظف يكون عن طريق تحليل االحتياج التدريبي من خالل قياس وتحليل نتائج تقييم  األداء السن

.ومعرفة جوانب القوة والضعف و نسبة تحقيق األهداف المدرجة للموظف
 
 
 

ماهي الوسائل لمعرفة كيفية تدريب الموظف وتطويره؟ 
 
 
 

تحول الموظف  الئحة التدريب و الترقيات الخاصة بالخدمة المدنية سيتم إيقاف التعامل بموجبها اعتبارًا من

.وستكون هناك معايير مختلفة وفقًا للسياسات المعتمدة

هل سيكون احتساب نقاط الدورات نفس المعايير الحالية المؤهلة 
للترقيات ؟

 
 
 



مع سلوك الموظف  التعامل
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 يجب على كل موظف أن يبرز السلوك اإليجابي أثناء وخالل أوقات العمل الرسمي أمام الجميع

هني بشكل يعكس هوية الهيئة وأن يتم االلتزام بقواعد السلوك الم) وغيرهم –الزوار  –الزمالء (

“Code of Conduct "والتي سيتم اإلعالن عنها والتي تشمل واجبات والتزامات الموظف.
 
 
 

ماهي التزامات الموظف السلوكية ؟
 
 
 

ات التأديبية وفق الئحة تنظيم العمل المعتمدة من وزارة العمل و التنمية االجتماعية سيكون إيقاع العقوب

.راتبناء على جدول المخالفات و حسب نوع المخالفة، وسيتم نشره لمعرفة جميع المخالفات والمحظو

هل سيستمر العمل بقواعد و الئحة تأديب الموظف العام عند ارتكاب 
المخالفات؟

 



مع سلوك الموظف  التعامل
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جراء سيكون هناك لجنة داخل الهيئة مختصه للنظر في تظلمات الموظفين والتأكد من سالمة اإل

.المتخذ، أما الجهات المختصة فهي الهيئات العمالية ولجان تسوية النزاعات وفق نظام العمل

ما هي الجهات التي يمكن للموظف التظلم أمامها من القرارات أو 
؟الجزاءات

 
 
 



مع سلوك الموظف  التعامل
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جراء سيكون هناك لجنة داخل الهيئة مختصه للنظر في تظلمات الموظفين والتأكد من سالمة اإل

.المتخذ، أما الجهات المختصة فهي الهيئات العمالية ولجان تسوية النزاعات وفق نظام العمل

ما هي الجهات التي يمكن للموظف التظلم أمامها من القرارات أو 
؟الجزاءات

 
 
 



اإلدارة العامة لرأس المال البشري


