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وزارة التعليــم العالــي

قــرار وزار 

 2017 رقـــم 

ـية قا يمية للملحقيات ال حـة التن كا الال بتعديــ بعـ ا

ارة التعليــم العالــي  ــم 2002/6 بتحديــد اخت�ضا�ضـــات و ا�ضتنادا اإ املر�ضــوم ال�ضلطانــي ر

واعتماد هيكلها التنظيمي 

م 2002/83 ، انون البعثات واملن والإعانات الدرا�ضية ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطا ر واإ 

ـــــم 2004/120 ، انـــون اخلدمـــة املدنية ال�ضــــادر باملر�ضـــوم ال�ضلطانــي ر واإ 

م 2008/32 ،  ية ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطا ر ارة اخلار انون تنظيم و واإ 

ـــــم 2010/9 ، ية لقانون اخلدمة املدنية ال�ضادرة بالقرار ر واإ اللئحة التنفـي

م 2015/22 ، اري ر واإ اللئحة التنظيمية للملحقيات الثقافـية ال�ضادرة بالقرار الو

وبناء عل ما تقت�ضي امل�ضلحة العامة 

تـقـــرر 

ة الولـــــ املــا

30 مــن اللئحـــة التنظيميـــة للملحقيـــات الثقافـية امل�ضــار اإليـهــا   ي�ضتبــدل بنــ�ض املــادة 

النــ�ض التــي 

املـــــادة  30 (

را عن الأعمال الإ�ضافـية التي يكل بتاأديتها  ن املوظ املحلي اأيام راحة بديلة اأو اأ

لك  بــعد �ضاعـــات العمـــل الر�ضميــة بناء عل تكلي كتابي م�ضبق من امللحق الثقافـي  و

وفقا لل�ضروط التية  

ي كل ب . يام بالعمل الإ�ضافـي ال 1 - اأن يثب 

2 - األ تقل مدة العمل عن �ضاعة كاملة فـي اليوم الواحد .

50 خم�ض فـي املائة  ر اإ�ضافـي  ن املوظ املحلي �ضهريا كاأ 3 - األ يتجاو ما 

من راتب .
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ر الإ�ضافـي ما ياأتي  ويتب فـي من اأيام راحة بديلة اأو الأ

موع عدد �ضاعات العمل الإ�ضافـي  ن املوظ املحلي يوم راحة بديل عن   - 1

ر �ضاعة ورب من راتبــ عـــن كـــل  التي ت�ضاوي عدد �ضاعات العمل الر�ضمي  اأو اأ

�ضاعـــة من العمل الإ�ضافـي فـي اأيام العمل . 

ـر �ضاعـة ون�ضـ مـن راتبـ عــن كــل �ضاعــة مــن العــمل  ن املوظـ املحلـي اأ  - 2

ات الأ�ضبوعية والر�ضمية . ا ا كان فـي اأيام الإ الإ�ضافـي اإ

انيــــة ة ال املــا

1 من عقد توظي املوظفـ  م  7 من امللحق ر 4 اإ البند  م  ديد بر ي�ضا بند 

املحلي من اللئحة التنظيمية للملحقيات الثقافـية امل�ضار اإليها  ن�ض التي 

5 خم�ضة اأيام فـي ال�ضنة . �ض  ة طارئة بحد اأ ا 4 -  اإ

ــــة ال ة ال املــا

ا القرار  اأو يتعار�ض م اأحكام . يلغ كل ما يخال ه

ة الرابعــــة املــا

ا القرار فـي اجلريدة الر�ضمية  ويعمل ب من اليوم التا لتاري ن�ضر . ين�ضر ه

سفـــــــــــر 1439هـ ـي   9  م  سـدر 
توبــــر 2017 ـــــ  29 م ا املوا

و�سعيدية  راوية بن �سعو ال
يـــــــــــــــــرة التعليــــــــــــــــم الـعــالــــــــــــــي   و
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