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  المملكة العربیة السعودیة 
    وزارة الخدمة المدنیة 

  
  
  
  
  
  
  

            الئحة تقاریر منح األجازات المرضیة 
                -------------------------------  

  الخدمة المدنیة بإعتمادھا والعمل بھا خطاب وزارة صدر      
  ٢٨/١٦ھـ بناء على المادة ٢٧/١/١٤١١وتاریخ ٢١٢٧ رقم     

     من الالئحة التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة بعد اإلتفاق مع وزارة
  وتاریخ٣٦١/٣٩/٢٦/١/٢٩      الصحة بموجب خطابھا رقم 

  ھـ ١/٢/١٤١١ھـ  وتم العمل بھا إعتبارًا من ٨/١/١٤١١       
  تعدیلھا بقرار معالي وزیر الخدمة المدنیة رقم        وجرى 

  ھـ كما عدل مسماھا حیث١/٨/١٤٢٣ وتاریخ ٤٠٤٣٤        
   ثم عدلت إلى المسمى– الئحة التقاریر الطبیة –        كانت 

  باإلضافة نموذج٠منھا ) ١٣(         أعاله مع تعدیل المادة 
                              التقاریر الطبیة
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  مقدمھ                               
  

دنی ة أن تق دم إلدارات ش ؤون الم وظفین ف ي األجھ زة             یسر وزارة الخدمة الم   
الحكومی  ة والب  احثین ف  ي مج  ال ش  ؤون الخدم  ة المدنی  ة الطبع  ة الجدی  دة م  ن       

م ؤملین ب إذن اهللا أن ھ ذه المطبوع ة     ) الئحة تقاریر منح األجازات المرضیة   (
م  ع بقی  ة المطبوع  ات األخ  رى الت  ي تق  دمھا ال  وزارة إل  ى م  ا یفی  د اإلدارات         

وفئة الموظفین بل والباحثین ف ي ھ ذا ال سبیل  وت وجیھھم إل ى ال نھج                الحكومیة  
  ٠السلیم في حسن تطبیق النظام 
  ،،،٠          واهللا من وراء القصد
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                                   مستند إصدار
  جازات المرضیة  تقاریر منح األالئحة                    

  
  -:من اللوائح التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة علىأن ) ٢٨/١٦(نصت المادة 

   في   تنظم عملیة منح األجازات المرضیة وإصدار التقاریر الطبیة وإعتمادھا (      
   الجھات معاإلتفاق وزارة الخدمة المدنیة بعد  تصدرھا  وفق الئحة الداخل والخارج

  ٠) المختصة 
  وبناء على ماورد في ھذه المادة فقد صدر قرار معالي وزیرالدولة ورئیس ال دیوان           

ھ  ـ بالموافق  ة عل  ى الئح  ة   ٢٤/١/١٤١١وت  اریخ ) ٦٥/١(الع  ام للخدم  ة المدنی  ة رق  م   
  ٠ھـ ١/٢/١٤١١التقاریر الطبیة والعمل بموجبھا إعتبارًا من 

ھ ـ  ٤/٧/١٤٢٣وت اریخ  ) ٤٠٤٣٤(ق م  صدر قرار مع الى وزی ر الخدم ة المدنی ة ر          ثم  
مع ) الئحة تقاریر منح األجازت المرضیة ( بتعدیل مسمى الئحة التقاریر الطبیة إلى 

والنموذج المرفق بالالئحة والعمل بھذه الالئحة إعتبارًا من تاریخ )  ١٣(تعدیل المادة 
   ٠ھـ وذلك بعد االتفاق مع وزارة الصحة والجھات الطبیة األخرى ١/٨/١٤٢٣
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  ٢١٢٧:                               ا لرقم المملكة العربیة السعودیة  
  ھـ ٢٧/١/٤١١:                            التاریخالدیوان العام للخدمة المدنیة 

                                   تعمیم       
  

  صاحب                                                               الموقر 
  -:السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

    قام الدیوان باالشتراك مع وزارة الصحة بدراسة الئحة التقاریر الطبیة المعمول بھا 
تي طرأت على الخدمة الصحیة بالمملكة وأنظمة الخدم ة  حالیًا عل ضؤ المستجدات ال 

  ٠العالجیة الخاصة 
ونتیجة لھذه الدراس ة ت م وض ع الئح ة تق اریر طبی ة بدیل ة لالئح ة المعم ول بھ ا حالی ًا                   

 م  ن ٢٨/١٦وذل  ك ح  سب إخت  صاص ال  دیوان ف  ي ھ  ذا ال  شأن كم  ا ت  ضمنتھ الم  ادة     ٠
  ٠الالئحة التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة 

  ٠ھـ بالموافقة على ھذه الالئحة ٢٤/١/١٤١١ في ٦٥/١صدر قرارنا رقم   وقد 
  ٠    لذا یسرني أن أرفق لكم بطیھ نسخة من الالئحة والقرار الصادر بالموافقة علیھا 

  آمًال اإلحاطة بذلك والتكرم بإبالغھ إلى الجھات التابعة لكم للعم ل بموجبھ ا إعتب ارًا         
  ھـ   ١/٢/١٤١١من 

     ولكم أطیب تحیاتي وتقدیري              
  وزیر الدولة                                                                  

      ورئیس الدیوان العام للخدمة المدنیة                                           
  دیري      تركي بن خالد الس                                             
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  ھـ ٢٤/١/١٤١١وتاریخ ) ٦٥/١( رقم رئیس الدیوان  قرار      
               ----------------------------------------  

  
  :إن وزیر الدولة ورئیس الدیوان العام للخدمة المدنیة 

 ى التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة التي تنص علمن الالئحة) ٢٨/١٦(على المادة   بناء 
أن ت  نظم عملی  ة م  نح األج  ازات المرض  یة وإص  دار التق  اریر الطبی  ة وإعتمادھ  ا ف  ي      
الداخل والخارج وفق الئح ة ی صدرھا ال دیوان الع ام للخدم ة المدنی ة بع د اإلتف اق م ع                     

  ٠الجھات المختصة 
رة بق  رار مجل  س ال  وزراء رق  م    وبع  د االط  الع عل  ى الئح  ة التق  اریر الطبی  ة ال  صاد

ھ ـ والت ي   ٢٢/٦/١٣٩٦ ف ي   ١٠٦٣ھـ والمعدلة بقرار رق م      ١٢/٦/١٣٩٣وتاریخ  ٧٨٠
سبق أن رأى الدیوان باالتفاق مع وزارة الصحة إستمرار العمل بھا بعد صدور نظام         

 وت   اریخ ١٢/٣٢٦١٧الخدم   ة المدنی   ة الح   الي بموج   ب م   ا ت   ضمنھ خط   اب رق   م       
 الحاجة إلى تعدیل بعض الن واحي الموض وعیة لھ ذه           تبدو( ھـ إلى أن    ٢٨/١٠/١٣٩٧

  ٠)الالئحة 
ھ ـ  ٢٥/٥/١٤١٠ ف ي  ٣١٩٦/١٧٥٨/٢٦وبناء على خطاب معالي وزیر ال صحة رق م        

إجراء بعض التعدیالت على ھ ذه الالئح ة عل ى    الذي إقترح فیھ معالیھ دراسة إمكانیة    
 ض   ؤ م   ا ح   صل م   ن الم   ستجدات الت   ي ط   رأت عل   ى الخ   دمات ال   صحیة بالمملك   ة  

  ٠ومستویاتھا وانظمة الخدمة العالجیة الخاصة منذ صدور ھذه الالئحة حتى اآلن 
   وحی  ث تم  ت دراس  ة المقترح  ات الت  ي طرحتھ  ا ال  وزارة م  ع م  ا ل  دى ال  دیوان م  ن    
مقترحات في ھذا الخصوص وتمت صیاغتھا في مشروع الئحة وأبلغت بھا ال وزارة           

ھ ـ  ٨/١/١٤١١ ف ي  ٣٦١/٣٩/١٦/١/٢٩حیث ورد خطاب معالي وزی ر ال صحة رق م     
  ٠باالتفاق مع الدیوان حیال مشروع ھذه الالئحة 

  :   وبناء على ذلك 
                                     نقررمایلي 

  ٠الموافقة على الئحة التقاریر الطبیة بالصیغة المرفقة لھذا القرار : أوًال
كومی   ة والھیئ   ات   تبل   غ ھ   ذه الالئح   ة إل   ى جمی   ع ال   وزارات والم   صالح الح    :ثانی   ًا

  ھـ ١/٢/١٤١١والمؤسسات العامة للعمل بموجبھا إعتبارًامن 
  ٠تحل ھذه الالئحة محل الالئحة المعمل بھا حالیًا والتعدیالت الصادرة علیھا :ثالثًا

  وزیر الدولة                                                                 
   ورئیس الدیوان العام للخدمة المدنیة                                             

    تركي بن خالد السدیري                                                  
                                  )٥(  

  



    

  تعدیل الالئحة  وزیرالخدمة المدنیة  ب    قرار               
                               --------------------  

  
  ٤٠٤٣٤:المملكة العربیةالسعودیة                            رقم القرار 

  ھـ  ٤/٧/١٤٢٣: وزارة الخدمة المدنیة                                التاریخ
  

  :   إن وزیر الخدمة المدنیة 
مدنیة وبعد اإلطالع من الالئحة التنفیذیة لنظام الخدمة ال ) ٢٨/١٦(   بناء على المادة 

 ٦٥/١على األحكام الواردة في الئح ة التق اریر الطبی ة ال صادرة بق رار ال وزارة رق م                
  ٠ھـ ٢٤/١/١٤١١وتاریخ 

   وبعد اإلطالع على ماتم التوصل إلیھ في الدراس ة الت ي أجرتھ ا ال وزارة بم شاركة                 
عم ول ب ھ   وزارة الصحة والجھات الطبیة األخرى لتح دیث نم وذج التقری ر الطب ي الم            

   ٠حالیًا 
   یقرر مایلي                                    

 الئح   ة تق   اریر م   نح األج   ازات(سمى الئح   ة التق   اریر الطبی   ة إل   ى تع   دیل م   :  أوًال
                  ٠)المرضیة

  :من الالئحة لتكون بالنص التالي ) ١٣(تعدیل المادة :ثانیًا
موذج المعتمد من أصل یرس ل للجھ ة   تعد تقاریر اإلجازات المرضیة حسب الن   - أ

التي یتبعھا الموظف وصورة تسلم لھ وأخ رى تحف ظ م ع األس اس ل دى الجھ ة                  
  ٠الطبیة 

في حالة عدم إقتناع جھة عمل الموظ ف ب صحة وس المة التقری ر فعلیھ ا            - ب
إت ضح لھ ا ع دم    مخاطبة الجھة الطبیة التي ص در عنھ ا للتأك د م ن ذل ك ، ف إذا          

ھ فتعتبر المدة التي إنقطع فیھا الموظف عن العمل صحتھ أوبھ ما یشوب سالمت
بناءًا على ما أوصى بھ في ذلك التقریر غیابًا بدون عذر على أن ت تم م ساءلتھ              
ومخاطبة الجھة المشرفة عل ى الجھ ة الطبی ة الت ي ص درعنھا التقری ر لتطبی ق                 

  ٠اإلجراءات النظامیة بحق المخالفین 
تق اریر  المرف ق ، وإلحاق ھ بالئح ة     )  زة مرض یة  تقری ر بأج ا     ( إعتماد نم وذج  : ثالثًا  
  ٠المطبق حالیًا) ٢( األجازات المرضیة لیحل محل النموذج رقممنح

  ٠ھـ ١/٨/١٤٢٣یعمل بھذا القرار إعتبارًا من : رابعًا 
  وزیر الخدمة المدنیة                                                               

   محمد بن علي الفایز                                                      
---------------------------------------------------  

  ٠جرى تعمیم ھذا القرارعلى جمع الجھات الحكومیة من قبل وكیل الوزارة  -
                                                 )٦(  



    

  الالئحة                                  
  

  ١/ ماده
على الموظف عند شعوره بالمرض وعدم إستطاعتھ مباشرة عملھ أن یتقدم لرئیسھ    

المباشرفي نفس الیوم بطلب إحالتھ إلى الجھة الطبیة المخت صة للك شف علی ھ وتقری ر        
  ٠مایلزم نحوه 

  ٠)١(     وتتم اإلحالة حسب النموذج المرفق رقم
   ٢/ماده 

موظف من الحضور بنفسھ لإلبالغ عن مرضھ بسبب عدم إستطاعتھ  ال  إذا لم یتمكن    
ذل  ك فعلی  ھ مراجع  ة أق  رب جھ  ة مخت  صة للك  شف علی  ھ وتقری  ر م  ا یل  زم نح  وه بع  د      

على أن یق وم ب إبالغ جھت ھ ب ذلك ف ي الی وم األول أو         اإلطالع على ما یثبت شخصیتھ      
ة تزویده بصورة الثاني على األكثر بأسرع واسطة تتوفر لدیھ ، وعلى الجھة المختص

م  ن التقری  ر الطب  ي ، ویوض  ح فی  ھ مرض  ھ وم  دة األج  ازة المرض  یة إذا كان  ت حالت  ھ   
  ٠الصحیة تتطلب ذلك مع إرسال األصل إلى جھة عملھ

  ٣/ماده 
الموظف موجودًا في منطقة أخرى خارج مقر عملھ داخل المملكة س واء ف ي            كان إذا

ة أوأثناء عطل ة رس میة ، وأص یب    مھمة رسمیة أو متمتعًا بأجازة عادیة أو إضطراری   
فعلیھ مراجعة أقرب ، أثناء ذلك بمرض یمنعھ من العودة إلى عملھ في الوقت المحدد 

جھة طبیة مختصة للك شف علی ھ وتقری ر م ا یل زم نح وه بع د اإلط الع عل ى م ا یثب ت                   
شخصیتھ ومعرف ة جھ ة عمل ھ ، وف ي حال ة منح ھ إج ازة مرض یة یعط ى ص ورة م ن                 

وضح فیھ مرضھ ومدةاإلجازة المرض یة ، م ع إرس ال األص ل إل ى          التقریر الطبي ، ی   
  ٠جھة عملھ

  ٤/ماده 
إذا كانت حالة المریض تدل على عجزه صحیًا ع ن العم ل ب صورة جزئی ة أو قاطع ة             
فیعرض على الھیئة الطبیة العامة إلعداد تقریرھا في ھذا الشأن وإقتراح نوعیة العمل 

  ٠حالتھ الصحیة المناسب الذي یمكن أن یمارسھ وفقًا ل
   ٥/ماده 

  : الجھات الطبیة المختصة بمنح اإلجازات المرضیة بعد القیام بالكشف الطبي ھي
  ٠ المستشفیات والمراكز الصحیة التابعة لوزارة الصحة -    
  ٠ المستشفیات التخصصیة الحكومیة -    
  ٠ الصحة المدرسیة التابعة لوزارة التربیة والتعلیم -    

  
                                     )٧(  



    

  ٠ طبیب المستوصف في البلدة التي الیوجد بھا مستشفى عام -    
   المستشفیات والمستوصفات الخاصة والعیادات المجمعة المصرح لھا من وزارة -    

  ٠      الصحة 
والم  صالح الحكومی  ة  المست شفیات والخ  دمات الطبی  ة األخ  رى التابع ة لل  وزارات   -   
   ٠مؤسسات والھیئات العامة وال

   ٦/ماده 
   :یكون إختصاص األطباء في منح األجازات على الوجھ التالي

 لطبی  ب المست  شفى أو المرك  ز – كح  د أق  صى –ثالث  ة أی  ام م  ن ت  اریخ اإلنقط  اع   - أ
ال  صحي أو الم  ستوصف الحك  ومي أو الوح  دة ال  صحیة أو العی  ادات المجمع  ة       

وم الواحد لمن تجرى لھ م تل ك العملی ات          األھلیة المصرح لھا بإجراء عملیات الی     
 أم ا ع دا ذل ك فتقت صر ص الحیة       ٠، ویجوز تمدیدھا في حدود ثالثة أیام أخ رى          

األطباء في المستوصفات  والعیادات المجمعة األھلیة عند منح االجازة على یوم 
  )١(٠واحد فقط 

 لطبی ب أخ صائي بالمست شفى    – كح د أق صى   –سبعة أی ام م ن ت اریخ اإلنقط اع         - ب
مصدقًاعلى توقیعھ من م دیر المست شفى ، ویج وز تمدی دھا ف ي ح دود س بعة أی ام          

 ٠أخرى 
 مازاد عن ذل ك حت ى ثالث ین یوم ًا لطبیب ین أح دھما األخ صائي المع الج م صدقًا              -جـ

  ٠على توقیعھما من مدیر المستشفى 
ده م  ن إخت  صاص الھیئ  ة      أم  ا إذا زاد ع  ن ثالث  ین یوم  ًا فیك  ون النظ  ر ف  ي إعتم  ا  

  ٠الطبیة العامة 
  ٠ تحتسب المدة التي تقضى داخل المستشفیات ضمن األجازة المرضیة - د

  إجراءات منح اإلجازة للعاملین الموجودین بالخارج           
  ٧/ماده 

إذا أصیب الموظف بمرض أثناء وجوده خارج المملكة في مھمة رسمیة أو لق ضاء      
فعلیھ إخطار جھتھ بذلك بكتاب مسجل مرفقًا بھ تقریر طبي أجازة عادیة أو مرضیة 

موقع علیھ من طبیب مختص في مرضھ ومصدق عل ى توقیع ھ م ن وزارة ال صحة       
أو الجھة المختصة بالدولة الت ي یتواج د بھ ا وم ن الممثلی ات ال سعودیة موض حًا ب ھ                  

  ٠تشخیصًا كامًال للمرض ومدة العالج الالزمة 
  ٨/ماده 

بع لھ  ا الموظ ف بإحال  ة التقری  ر إل ى الھیئ  ة الطبی ة العام  ة بالمملك  ة    تق وم الجھ  ة الت ا  
  ٠للنظر في إعتماده 

-----------------------------------     
  ھـ١٨/٥/١٤١٤ في٢٠٨٧٦ھذه الفقرة موضوعة حسب التعدیل الذي تم بموجب قرار وزیر الخدمة المدنیة برقم ) ١(
  

                                     )                             ٨(                     



    

   ٩/ماده 
 في حالة عدم إقتناع الھیئة الطبیة العامة بالتقریر الطبي المقدم فعلیھا أن تخطر جھتھ 
بذلك بخطاب رسمي للنظر في أمر المدة التي إنقطع فیھ ا ع ن العم ل بحج ة الم رض              

 ك ان ل ھ رص ید ی سمح ب ذلك أوإحت سابھا        ویجوز إحت سابھا إم ا م ن إجازت ھ العادی ة إذا           
  ٠إجازة إستثنائیة بدون راتب طبقًا للقواعد الواردة بنظام الخدمة المدنیة 

  ١٠/ماده 
في حالة مرض أحد الموظفین الین یعملون بممثلیات ومكاتب الحكوم ة بالخ ارج فی تم     

ن توفرت إحالتھ بمعرفة ھذه الجھات إلى إحدى المؤسسات الطبیة التي تتعامل معھا إ         
أو إلى إحدىالمستشفیات لتوقیع الكشف الطبي ، وتحدید المدة الالزمة للعالج على أن 
یكون التقریر موقعًا من طبی ب مخ تص ف ي مرض ھ وم صدق عل ى توقیع ھ م ن م دیر           

  ٠المؤسسة أو المستشفى 
  ١١/مادة 

اء  إذا تطلبت حالة الموظف الذي یعمل بالخارج سفره الى دولة أخرى للعالج أوإلجر
عملیة جراحیة فی شترط ح صولھ عل ى تقری ر ب ذلك م ن طبیب ین تخت ارھم الجھ ة الت ي            
یعمل بھا ، وتبین فیھ األسباب الداعیة إلى ذلك وأن یتم الت صدیق عل ى توقیع اتھم م ن          

  ٠الجھة المعترف بتصدیقھا في الدولة ومن الممثیات السعودیة 
   

  ة أحكام عام                                     
   ١٢/ماده 

  ٠تحتسب اإلجازة من تاریخ اإلنقطاع مالم تقرر الجھة الطبیة خالف ذلك 
  ١٣/ ماده 

تعد تقاریر اإلجازات المرض یة ح سب النم وذج المعتم د م ن أص ل یرس ل للجھ ة                  - أ
الت  ي یتبعھ  ا الموظ  ف وص  ورة ت  سلم ل  ھ وأخ  رى تحف  ظ م  ع االس  اس ل  دى الجھ  ة  

  ٠الطبیة 
لموظف بصحة وسالمة التقریرفعلیھ ا مخاطب ة   في حالة عدم إقتناع جھة عمل ا        - ب

الجھة الطبیة التي صدر عنھا للتأكد من ذلك ، فإذا إتضح لھ ا ع دم ص حتھ أو ب ھ             
ما یشوب سالمتھ فتعتبر المدة التي إنقطع فیھا الموظف ع ن العم ل بن اء عل ى م ا          

ة أوصى بھ في ذلك التقریر غیابًا بدون عذر على أن تتم مساءلتھ تأدیبی ًا ومخاطب    
الجھة المشرفة على الجھ ة الطبی ة الت ي ص در عنھ ا التقری ر لتطبی ق اإلج راءات             

 (*)٠النظامیة بحق المخالفین 
--------------------------  

  ھـ٤/٧/١٤٢٣وتاریخ ٤٠٤٣٤وضعت ھذه المادة حسب التعدیل الوارد بقرار معالي وزیر الخدمة المنیة رقم(*)
   

                                     )٩(  



    

  ١٤/ ماده 
 تسري أحكام ھذه الالئحة على من یخضعون بصفة أص لیة لنظ ام الخدم ة المدنی ة أو      
م  ن یعتب  ر ھ   ذا النظ  ام مكم   ًال ألنظم  تھم أو ل  وائحھم م   ن الم  وظفین والم   ستخدمین       
والمعین ین عل ى بن  د األج ور وغی رھم ، كم  ا ت سري عل ى م  وظفي المؤس سات العام  ة        

  ٠الخاضعین لھذا النظام 
 *************************                             

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

  النماذج في الصفحات التالیة                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                               )١٠(  
  



    

  
  )١(                           نموذج طلب كشف طبي              نموذج رقم      

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

                                      بسم اهللا الرحمن الرحیم
  المملكة العربیة السعودیة

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠وزارة
  ٠٠٠٠٠٠٠٠إدارة 
  
  

  المحترم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ادة مدیر    سع             
  

  : السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/    الموظف |_|نأمل إجراء الكشف على          
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/  المستخدم                                        |_| 

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/  العامل        |_|                                    
  

                                         
  ھـ١٤/    /        إنقطع عن العمل إعتبارًا من       |_|   وإفادتنا بالنتیجھ علمًا بأنھ     

  ٠قائم بالعمل حتى تاریخھ  |_|                                       
  
  

  ’’’ ولسعادتكم تحیاتي وتقدیري                
  
  
  
  
  

     المدیر المباشر                                                                       
  

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:      وظیفتھ                                                            
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:     إسمھ                                                                  

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:     توقیعھ                                                               
  
  
  
  
  
  

                                                      )١١(  
  
  

                                                                                                



    

  )٢  -نموذج رقم                                         (  
          arabia Kingdom of Saudi                        المملكة العربیة السعودیة 

                      .                   …………………Ministry                                   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وزارة   
                          ٠٠٠٠٠٠٠٠٠  مستشفى

  تقریر بأجازة مرضیة                                           
                                        Sick Leave Report 

      
    ……………… patient name               ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:إسم المریض 

  
                                  …………  medical record           ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:رقم السجل الطبي

   |_|F           |_| Mإنثى                   |_| ذكر                                   |_| 
                ………………nationality                                    ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:الجنسیة 

 .……………………………      date of birth                     ٠٠٠٠٠٠٠٠٠:تاریخ المیالد 
                                 .……………occupation                   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:المھنة  

                                   .…………place of work                  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠:  جھة العمل 
                           /  /  ………date  of visit    ھـ١٤:       /  /                   تاریخ المراجعة 

                                                                              /  /....Adm dateھـ      ١٤:       /  /        تاریخ الدخول              
                        /   /.…discharge dateھـ          ١٤:       /   /       تاریخ الخروج             

  
  recommendation:التوصیات                                             

                  -: following medicl it is recommended - :بالكشف على المریض نوصي باآلتي
   |_|                    sick leave for ….day ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) كتابة(منحھ إجازه مرضیة لمدة |_| 

|_|                                                   H ١٤    /  /      to ١٤/  /  أیام إعتبارًا من    / یوم ) ٠٠٠(  ورقمًا
  |_|              follow upbefore of sick leave  ٠مراجعة الطبیب المعالج قبل إنتھاء إجازتھ |_| 
       or  referral to medical committee |_|: إحالتھ إلى الھیئة الطبیة العامة ألحد االسباب اآلتیة |_| 
  |_|.                     Approval of sick leave                             ٠إعتماد التقریر الطبي  |_| 

     |_|     .cannot be treted at this facility           ٠من غیر الممكن عالجھ في المستشفى |_|  
    |_| ٠permanent of partialDحالتھ تدل على عجزه الصحي عن العمل بصورة جزئیة أو قطعیة|_| 
                                              ..……… others |_|   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أخرى _|   |

 ..…………………Treating physician Name ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: إسم الطبیب المعالج
 .…………:signature……….badge No    |_________|    الرقم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:التوقیع

                      .………………:physician name         ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: إسم الطبیب 
                              ..…………:signaature                 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:  التوقیع 

 ……………………:٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠Approveal by the director of:تصدیق مدیر   
                        .……………:Name  الختم الرسمي      ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:االسم 

                 /   /…signature………..date ھـ ١٤:   /   /     التاریخ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:   التوقیع 
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: المحترم                           الرقم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:سعادة 

  ھـ١٤:     /     /      ھـ          التاریخ ١٤   /     :   /وتاریخ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠إشارة إلى إحالتكم رقم|_| 
  ٠    بشأن الكشف الطبي على الموضح إسمھ أعاله 

  ٠إشارة إلى مراجعة الموظف لدیكم الموضح إسمھ أعاله للكشف علیھ|_| 
  ٠لیھ التقریر الصادر بشأنھ ا     تجدون بع

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/   اإلسم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:    مدیر
  ھـ ١٤/       /    /             التاریخ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:    التوقیع 



    

  
  تعلیمات إستخدام النموذج                                         
                            --------------------  

  ٠زم نحوه بھدف الكشف علیھ وتقریر مایلالتثبت من شخصیة المریض عند مراجعتھ  -١
  -:یكون اختصاص االطباء في منح االجازات المرضیة على الوجھ التالي  -٢
 ثالثة ایام كحد أقصى لطبیب المستشفى أو المركز الصحي أو الم ستوصف الحك ومي أو           -  

الوحدة الصحیة أو العیادات األھلیة المصرح لھا ب إجراء عملی ات جراح ة الی وم الواح د لم ن           
 أم  ا م  ا ع  دا ذل  ك ٠ ویج  وز تمدی  دھا ف  ي ح  دود ثالث  ة أی  ام أخ  رى  تج  رى لھ  م تل  ك العملی  ات

فتقتصر صالحیة األطب اء ف ي الم ستوصفات والعی ادات األھلی ة عن د م نح االج ازة المرض یة            
  ٠على یوم واحد فقط

  سبعة أیام كحد أقصى لطبیب أخصائي بالمستشفى مصدقًا على توقیعھمن مدیر المستشفى - 
  ٠عة أیام أخرى ویجوز تمدیدھا في حدود سب

 مازاد عن ذلك حتى ثالثین یومًا لطبیبي أحدھما األخصائي المعالج مصدقًا على توقیعھما -  
أم  ا إذا زاد ع  ن ثالث  ین یوم  ًا فیك  ون النظ  ر ف  ي إعتم  اد التقری  ر م  ن    ٠م  ن م  دیر المست  شفى  

  ٠إختصاص الھیئة الطبیة العامة 
  ٠الجازة المرضیة  تحتسب المدة التي تقضى داخل المستشفیات ضمن ا-  
  ٠ یراعى إختصاص االطباء في منح االجازات المرضیة -٣
 یراعى الدقة في تعبئة جمیع الحقول الواردة في ھذا التقریر باللغتین العربیة واالنجلیزی ة      -٤
٠  
 یزود ملف الموظف المریض والمریض نفسھ بصورة من التقریر المعد عنھ م ع إرس ال         -٥

  ٠رسمیة االصل الى جھة عملھ بصفة 
  ٠ تتم تعبئة الحقل االخیر من النموذج في حالة طلبھ -٦
 لالدارة التابع لھا المریض مراجعة الجھة الطبیة للتحقق من صحة  وسالمة التقریر متى -٧

  ٠رأت ذلك 
                            ----------------------------------  

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

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

 



    

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
  
 
 

 


