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 التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي

التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي

القواعد النظامية ذات العالقة:

•املادة رقم )26( من نظام الخدمة املدنية:

يرصف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات 

اإلضافية,وتحدد الالئحة قواعد منح هذه املكافأة

•املادة الحادية والثالثون من الئحة الحقوق واملزايا املالية-

يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لجميع املراتب ما ييل:- . 1

أال سبيل إلنجاز العمل أثناء وقت الدوام 0. 2

أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل استثنايئ أو مهمة رسمية وليس . 3

نتيجة قصور أو إهامل من املوظف.

 أن يصدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لأليام العادية بالنسبة للمراتب )13,14,15( من الوزير . 4

املختص أو من يف حكمه.

وبالنسبة أليام العطل األسبوعية واألعياد فيجوز التكليف بالعمل فيها لشاغيل جميع املراتب مع مراعاة الرشوط سالفة 

الذكر,وذلك يف الجهات التالية:

مراكز الحدود واملطارات واملوانئ واملستشفيات واإلذاعة والتلفزيون واالتصاالت وتقنية املعلومات واإلمارات والدواوين 

امللكية ومكاتب الوزراء وغري ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة املدنية.

•املادة الثانية والثالثون من الئحة الحقوق واملزايا املالية:

يكون احتساب مكافأة العمل اإلضايف عىل أساس الساعة الواحدة بساعة وباعتبار أن املعدل الشهري لساعات العمل مائة 

وخمس وخمسون ساعة0

•املادة الثالثة والثالثون من الئحة الحقوق واملزايا املالية :

يشرتط لرصف مكافأة عن العمل اإلضايف صدور قرار من الوزير املختص يبني طبيعة  العمل  املكلف به وعدد الساعات 

املقررة إلنجازه وأال يزيد ما يرصف للموظف يف اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي 0

 ويعطى املوظف الذي يكلف بالعمل أيام العطل واألعياد مكافأة عن عمله وفقاً لساعات العمل اإلضايف بحد أعىل قدره 

خمسون يف املئة )50 %( من الراتب األسايس 0

•املادة الرابعة والثالثون من الئحة الحقوق واملزايا املالية -

ال يجوز الجمع بني مكافأة العمل اإلضايف وبدل االنتداب . 
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متطلبات اإلجراء
وجود الحاجة للتكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي.1

موافقة صاحب الصالحية متضمنة أسامء املكلفني ومدة التكليف وساعاته20

منفذ الخطوة وصف الخطوة الخطوات

مدير شئون املوظفني 

  ورود طلب من اإلدارة املختصة يحدد فيه العمل املطلوب أنجازه 

ومدة التكليف وأسامء املوظفني املطلوب تكليفهم، وإحالته إىل  

املوظف املختص0

1

املوظف املختص
   إعداد قرار التكليف بعد دراسة الطلب والتأكد من توفر البند املايل 

واإلرتباط عىل مبلغ  التكليف بحجزه 0
2

مدير شئون املوظفني  تأشري القرار ورفعه لصاحب الصالحية. 3

صاحب الصالحية  توقيع القرار 0 4

االتصاالت اإلدارية تصدير القرار وتزويد الجهات واإلدارات ذات العالقة بصورة منه 0 5
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اململكة العربية السعودية                                                                           رقم القرار: ..............

الجهة ................                                                                                       تاريخه ..............

إدارة شئون املوظفني                                                                                  املرفقات : .......... 

بيان بأسامء املوظفني املكلفني بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي

إلنجاز ……………..مبوجب قرار التكليف رقم …………… وتاريخ    /     /     14هـ

درجتهارقمهااملرتبةاالســـمعدد
الراتب 

األساس

بدل 

النقل
مالحظات

منوذج رقم )ش/37أ (
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اململكة العربية السعودية                                                               الرقم :.....................................

وزارة:..............................                                          التاريخ :       /         /        14هـ

إدارة : ............................                                                                    

)قرار تكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي جامعي(

إن ...............................................................................................................                                               

وبناًء عىل الصالحيات املمنوحة له

  واستنادا إىل املادة رقم ) 26 ( من نظام الخدمة املدنية واملادة )31( من الئحة الحقوق واملزايا املالية.

)يقرر ما ييل(

تكـليف املوظفـني املوضحـة أسمـاؤهم وبيانـاتهم يف البيـان املـرفق بالعمـل خـارج وقت الـدوام الرسمي ملـدة   

…..…… يوماً مبعدل ………… ساعة يف اليوم مبا فيها أيام………………………اعتبارا من     /      /        14 هـ 

إلنجاز…………………………………….. 

يرصف لكل منهم ما يستحقه نظاماً.  

يبلغ هذا القرار ملن يلزم إلنفاذه.  

                            

صاحب الصالحية   

الوظيفة : ……………………………….....................   

االسم : ……………………………….........................   

التـوقيع : ……………………………….....................   
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اململكة العربية السعودية                                                  الرقم :.....................................

وزارة:..............................                                                  التاريخ :       /         /        14هـ

إدارة : ............................                                                                    

)قرار تكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي فردي( 

رقم السجل املدينأسم املوظف

/املرتبة/الرقم/مسمى الوظيفة/الرمز

/الراتب/الدرجة/املقر/املالك

املؤهل العلميتاريخ شغلها

إن ...............................................................................................................                                               

وبناًء عىل الصالحيات املمنوحة له

واستنادا إىل املادة ) 26 ( من نظام الخدمة املدنية واملادة )31( من الئحة الحقوق واملزايا املالية.

)يقرر ما ييل(

تكليف املوظف املوضح أسمه وبياناته أعاله بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي ملدة………………..يوما مبعدل ………..……

ساعة يف اليوم مبا فيه أيام ……………….. اعتبارا من    /    /   14 هـ إلنجاز………………………………..…..

يرصف له ما يستحقه نظاماً.

يبلغ هذا القرار ملن يلزم إلنفاذه.                            

صاحب الصالحية

الوظيفة : ………………………………....................

االسم : ……………………………….....................

التـوقيع : ………………………………................
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اآلراء النظامية حول التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي:

االستفسار والرأي التسلسل

االستفسار: ما مدى إلزام املوظف بالعمل خارج وقت الدوام، وهل يعترب امتناعه عنه مخالفة إدارية 

 تخل بواجبات وظيفته ؟ 

الــرأي: ال يجوز للموظف االمتناع عن العمل اإلضايف عند تكليفه بدون عذر مرشوع ويعترب امتناعه 

عن القيام مبا كلف به إخالالً بواجبات الوظيفة يؤاخذ عليه تأديبياً. 

1

االستفسار: ما مدى تكليف األمئة والوعاظ واملرشدين وخدم املساجد واملؤذنني باملرابطة والعمل 

 اإلضايف؟ 

الــرأي: التكليف بالنسبة لألمئة واملؤذنني غري ممكن نظراً ألن عمل كل منهام محدد أساساً بأوقات 

الصلوات املفروضة. أما بالنسبة للوعاظ واملرشدين فيمكن تكليفهم متى ما توفرت الرشوط النظامية 

للتكليف.

2

االستفسار: ما مدى إمكانية جمع األطباء البيطريني بني مكافأة العمل أثناء العطل الرسمية واألعياد 

واملكافأة التي ترصف لهم مبوجب املادة )50( من الئحة الحقوق واملزايا املالية الــرأي: يجوز لهم 

الجمع.

3

االستفسار: هل يستحق املوظف بدل النقل اإلضايف عند تكليفه بالعمل اإلضايف بعد انتهاء الدوام 

 الرسمي مبارشة؟ 

الــرأي: يستحق البدل سواًء أكان عمله اإلضايف متصالً بالدوام الرسمي أو منفصالً عنه.
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