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  جازات الئحة األ                                          
   خ وتاری١/١٠٣٧       الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 

  بخطاب دیوان رئاسة مجلس الوزراء ھـ المبلغ ١٦/٢/١٤٢٦      
  ھـ  ١٥/٥/١٤٢٦  وتاریخ ب/ ١٨٥٠٧  رقم               

  ھـ ١٥/٥/١٤٢٦      والمعمول بھا  إعتبارًا من تاریخ تبلیغھا في
                         حسب الفقرة الثانیة من قرار المجلس

  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                            

   الشؤون القانونیة                                                                                                                                                                                   
  ٤٠٢٦٦٦٦ / ت                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                         
                                                                    )١(  



  )تبلیغ الالئحة(                                        
  
  
  
  
  

                                                            بسم اهللا الرحمن الرحیم       
  

                                                          
  ب/ ١٨٥٠٧:    رقم الصادر                  المملكة العربیة السعودیة                             

  ١٥/٥/١٤٢٦:   تاریخ الصادر              اء                          دیوان رئاسة مجلس الوزر
  )برقیة   (                                             

  
  

  –  تعمیم -                                               
  
  

  الملكي ولي العھد ونائب رئیس مجلس الوزراءصاحب السمو
                                       ورئیس الحرس الوطني            حفظھ اهللا                   

  
   ٠نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومیة 

  ٠                             وعلى كل جھة ابالغ الجھات التابعة لھا أو المرتبطة بھا 
  ٠نسخة لالمانة العامة لمجلس الخدمة المدنیة

  
طیھ نسخة من خطاب معالي وزیر الخدمة المدنیة  وعضو مجل س الخدم ة       أبعث لسموكم الكریم    

ھـ المشار فیھ إلى ان مجلس الخدمة المدنی ة  ١٢/٥/١٤٢٦م خ وتاریخ   / ٤٥٨/٤٢٦المدنیة  رقم    
اطلع  على  التعدیالت  التي اقترحت  وزارة الخدمة المدنیة  إدخالھا  على  بعض مواد  الل وائح   

الئحة (  وإفرادھا  في الئحة مستقلة تسمى  ٠المدنیة  المنظمة  لألجازات التنفیذیة لنظام الخدمة    
  ھـ القاضي  بما١٦/٢/١٤٢٦وتاریخ ) ١/١٠٣٧(واتخذ حیال ذلك قراره رقم ،  ٠٠) االجازات 

   -: یلي 
  
  ٠وفقًا للصیغة المرفقة بالقرار ) الئحة اإلجازات (  الموافقة على :أوًال  
  ٠ه الالئحة من تاریخ تبلیغھا من قبل دیوان رئاسة مجلس الوزراء یسري العمل بھذ: ثانیًا  

  ٠٠     وحیث تمت الموافقة الكریمة على ما انتھى مجلس الخدمة المدنیة بھذا الشأن 
  ،،٠           أرجو التكرم باألمر بإكمال الالزم بموجبھ وتقبلو سموكم خالص تحیاتي وتقدیري 

  
  

                                        عبد العزیز بن فھد بن عبد العزیز                           
  

                                                                    رئیس دیوان رئاسة مجلس الوزراء
  
  
  
  

                                                  )٢(  



  ھـ١٦/٢/١٤٢٦ وتاریخ ١/١٠٣٧لخدمة المدنیة رقم قرار مجلس ا                    
  
  

  المملكة العربیة السعودیة 
    مجلس الخدمة المدنیة

         االمانة العامة 
  
  

    صاحب السمو الملكي رئیس دیوان رئاسة مجلس الوزراء                              حفظھ اهللا
  

  :السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
الذي إتخ ذه  ) القرار( انة العامة لمجلس الخدمة المدنیة أن تعرض ألنظار سموكم       یطیب لالم 

ھـ المعتمد باالمر السامي ١٦/٢/١٤٢٦وتاریخ ) ١٠٣٧/٤٢٦(المجلس الوارد في المحضر رقم 
  :ھـ وھو كما یلي ٩/٥/١٤٢٦وتاریخ ) م ب/ ٦٤٨٥البرقي رقم 

  
  ھـ١٦/٢/١٤٢٦یخ وتار) ١/١٠٣٧ ( رقمالقرار                       

  
  :ان مجلس الخدمة المدنیة 

من نظام مجلس الخدمة المدنی ة  ال صادر بالمرس وم    ) التاسعة( من  المادة ) ب(  بناء على الفقرة    
  ھـ ١٠/٧/١٣٩٧وتاریخ ) ٤٨/ م(الملكي رقم 

 من األمر) ثانیًا( وبعد االطالع على مشروع الئحة االجازات المعد بناء على ما ورد في المادة         
ھـ  الصادر بالموافقة على النظام االساسي للحكم التي ٢٧/٨/١٤١٢وتاریخ ) ٩٠/أ( الملكي رقم 

تقضي  بان تعدل  االنظمة  واالوامر  والقرارات   بما یتفق  مع النظام  المشار الیھ وسعیا نحو       
  ٠مراجعة كافة القواعد النظامیة  واقتراح ما یرى مالءمة تعدیلھ 

ع على التعدیالت التي اقترحت  وزارة الخدمة المدنیة ادخالھا عل بعض مواد        وبعد االطال
) ٢٨/٢٥(ال ى  )٢٨/١(اللوائح التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة المنظمة لالجازات  وھي المواد من  

 مواد لم ٦ في حین بقیت ٠ مادة منھا ١٩ حیث رؤي ادخال تعدیالت على ٠ماده ) ٢٥(وعددھا 
  ٠ل  واقتراح اضافة عدد من المواد من قبل اللجنة التحضیریة للمجلس یطرأ علیھا تعدی

ھـ  ١٢/١٠/١٤٢٤ وتاریخ ١٩٠٠    وبعد االطالع على محضر توصیة اللجنة التحضیریة رقم      
 وعلى ٠وعلى آراء  ومقترحات اصحاب المعالي اعضاء المجلس حیال   التعدیالت المقترحة     

معالي الدكتور مطلب النفیسھ (  و )  مدنیة وعضو المجلس  معالي وزیرالخدمة ال  ( رأي كل من    
حیال مواد مشروع الالئحة  وصیاغتھا )   وزیر الدولة عضو مجلس الوزراء  وعضو المجلس 

صیاغة قانونیة في ضوء الدراسات التي اجریت حول قواعدھا  وآراء اصحاب المعالي اعضاء       
  ٠ھـ ٢٤/٢/١٤٢٤ اجتماعھ  بتاریخ  الذي تم بناء على توجیھ المجلس خالل٠المجلس 

وتاریخ )  م ب / ٧/١٦٠٠(          وبعد االطالع  على  ما تضمنھ االمر السامي الكریم  رقم        
 وانھ من المالئم ادراج ٠ھـ  المتضمن  ان یكون الیوم الوطني یوم اجازة رسمیة       ٢/١١/١٤٢٥

  ٠ذلك مادة في مشروع الالئحة 

شروع الئحة االجازات وفقا للصیغة التي انتھى الیھا كل من معالي    وبعد االطالع على مواد م
   وعلى مذكرة العرض  رقم ٠وزیر الخدمة المدنیة   ومعالي الدكتور مطلب بن عبد اهللا النفیسة  

                                                               )٣(  



االمانة العامة للمجلس المشتملة على المعلومات ھـ  التي اعدتھا ١١/٢/١٤٢٦وتاریخ  )  ٣٧٦٣(
             -المتوفرة عن الموضوع 

  :یقرر مایلي                                        

  ٠وفقًا للصیغة المرفقة ) الئحة األجازات (  الموافقة على -اوًال

  ٠ئاسة مجلس الوزراء  یسري العمل بھذه الالئحة من تاریخ تبلیغھا من قبل دیوان ر-ثانیًا

  وترجو االمانة العامة تفضل سموكم باتخاذ ما ترونھ نحو تبلیغ ھذا القرار والالئحة المرفقة بھ         
  ٠  وبرفقھ كامل االوراق المتعلقة بالموضوع٠لكافة الجھات الحكومیة للعمل بھا 

  ،،،     وتفضلوا  سموكم بقبول خالص تحیاتي واحترامي 

  

                                                              وزیرالخدمة المدنیة                     

                                                                            وعضو مجلس الخدمة المدنیة 

       محمد بن علي الفایز                                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 )٤(  



  الفھرس                                                 

  

  ارقام المواد                  الموضوع                          

  الولى              المادة ا  االجازة العادیة ومددھا

                 المادة الثانیة   ضم االجازات العادیة الى بعض للتمتع بھا فیما بعد

العطل  ة ( االج ازة العادی  ة للع  املین ف ي حق  ل الت  دریس   
  وكذلك اجازة نصف العام) الصیفیة

                 المادة الثالثة

                 المادة الرابعة  اجازة الیوم الوطني للمملكة 

                المادة الخامسة  التعویض عن االجازات العادیة عند انتھاء الخدمة

جواز احتساب مدة السجن الذي الیستوجب الفصل من 
  االجازة العادیة

                المادة السادسة 

                المادة السابعة  )الفطر واإلضحى( اجازة عیدي 

                المادة الثامنة    عادیةالمدد التي التحتسب عنھا اجازة

                المادة التاسعة  اجازة االمتحان الدراسي

                المادةالعاشرة  االجازة االضطراریة

 ب دون س بب العم ل اوب سبب العم ل         -االجازة المرض یة  
 والغی اب ب سبب الغ سیل    –والعجز الصحي عن العمل     

 ٠المرض یة مق  دمًا   وص رف رات ب االج ازة    ٠الكل وي  
  وعدم استرداد الراتب في حالة الوفاة

                المادةالحادیة عشرة

                المادة الثانیة عشرة

عالج الموظف في الداخل او الخارج وضرورة وجود     
مرافق لھ وكیفیة معاملتھ وصرف النفقات م ن میزانی ة     

  وزارة الصحة

  ة              المادة الثالثة عشر

اصدار الئحة تنظیم منح االجازات المرض یة م ن قب ل           
  وزارة الخدمة المدنیة باالتفاق مع جھات االختصاص

               المادة الرابعة عشرة

               المادة الخامسة عشرة  اجازة المرافقة للمریض سواء كانت ام او ولي امر

ازة ج  واز التمت  ع باالج  ازة العادی  ة اثن  اء او بع  د االج        
  المرضیة

              المادة السادسة عشرة

االجازة الدراسیة وشروط الحصول علیھا وقیام الجھة     
 وك ذلك ع دم   ٠االداریة بمتابعة دراسة المجاز دراس یا       

االستفادة من مدة الدراسة في التعیین او الترقی ة اذا ل م     
  ٠یتحقق الغرض منھا

              المادة السابعة عشرة

    المادة الثامنة عشرة           

              المادة التاسعة عشرة

               المادة العشروناالج   ازة االس   تثنائیة وم   دتھا وك   ذلك مرافق   ة ال   زوج      



  للدراسة او العمل في الخارج

              المادة الحادیة والعشرون   اجازة عدة الوفاة

از اجازة الوضع للموظفة وك ذلك اج ازة االموم ة وج و         
  التعاقد على وظیفتھا بالساعة

              المادة الثانیة والعشرون

              المادة الثالثة والعشرون  السماح بالتغیب للمشاركة في اعمال االغاثة

              المادة الرابعة والعشرون  اجازات الریاضیین

              المادة الخامسة والعشرون  اجازات االدباء

ام في العطل الرسمیة واألعیاد وجواز استبدال أیام الدو
  العطل بأیام أخرى

              المادة السادسة والعشرون

  

ح سم ای ام الغی اب م  ن رص ید الموظ ف م ن االج  ازات        
  وكذلك تجمیع ساعات التأخر وحسمھا من االجازات

              المادة السابعة والعشرون

ت عن د انتقال ھ م ن     تنظیم رص ید الموظ ف م ن االج ازا        
نظ   ام ال   ى آخ   ر واخت   صاص وزارة الخدم   ة المدنی   ة    

  باصدار تنظیم لذلك 

              المادة الثامنة والعشرون

ج واز قط ع اج ازة الموظ ف العادی ة او االس تثنائیة ف  ي       
حال  ة اس  تحقاقھ ألج  ازة مرض  یة او وض  ع اوع  دة وف  اة   
وك    ذلك قط    ع االج    ازة االس    تثنائیة لغ    رض مرافق    ة   

  ضالمری

             المادة التاسعة والعشرون

============================                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                              )٦(  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الئحة األجازات                                     
  دنیةالصادرة بقرار مجلس الخدمة الم              

  ھـ  والمعمول بھا من ١٦/٢/١٤٢٦وتاریخ) ١/١٠٣٧( رقم 

  ھـ١٥/٥/١٤٢٦ تبلیغھا في تاریخ                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                )٧(  



                                                    بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

  

                                                   

  الئحةاالجازات                          

  
                                                                              

  :المادة األولى

یومًا عن كل س نة م ن س نوات خدمت ھ     ) ٣٥(یستحق الموظف أجازة عادیة مدتھا خمسة وثالثون    
 حسب آخر راتب تقاضاه   ویجوز صرف راتبھا مقدمًا اذا كانت م دة االج ازة الت ي      براتب كامل 
  ٠فأكثر) شھر (سیتمتع بھا 

 ویرخص لھ بھذه االجازة سنویًا سواًء لفترة واحدة أو على فترات على اال تقل فترة التمت ع ع ن        
 بھا اكثر م ن ث الث   خمسة أیام  وال یجوز تمدید االجازة أكثر من مرة واحدة ، وال یؤجل  التمتع 

یومًا خالل ثالث س نوات   ) ٣٥( سنوات ،  وعلى الموظف التمتع بأجازتھ السنویة  بماال یقل عن      
وعلى االدارة إتاحة الفرصة  للموظفین التمتع بأجازاتھم السنویة من خالل وضع برنامج سنوي         

  ٠لذلك یتمشى مع مصلحة العمل 

  :المادة الثانیة

عادیة  بعضھا إلى بعض بشرط أن ال تزید مدة أو مدد اإلجازات التي       یجوز ضم االجازات ال   
یتمتع بھا الموظف  في السنة الواحدة عن  تسعین  یومًا وإستثناًء  من ذلك  یجوز للموظف الذي    

عامأ  فأكثر ) ٥٠(عامًا كحد أدنى أو بلغ من العمر ) ٢٥(بلغت خدمتھ المحسوبة لغرض التقاعد 
  ٠خالل السنة الواحدة) ١٢٠(جازات العادیة المستحقة لھ على اال تتجاوز التمتع برصیده من اإل

  

  :المادة الثالثة

   تعتبر العطلة الصیفیة للعاملین في حقل التدریس والمشرفین التربویین  والمشرفات التربویات   
 للجھة من ھذه الالئحة  ، ویجوز)  األولى(بمثابة  اإلجازة العادیة المنصوص علیھا  في المادة     

  المختصة تكلیف العامل في حقل التدریس بمھام تتعلق بعملھ أثناء االجازة على اال یقل  ما یتمتع 

  

  

                                                )٨(  



  

  

  

بھ منھا عن خمسة وثالثین یومًا ،  وتحدد وزارة الخدمة المدنیة  باإلشتراك  مع الجھة التعلیمی ة      
  )١( ٠ات الوظائف التي یعتبر شاغلوھا عاملین في حقل التدریس ومدد اجازاتھمالمختصة فئ

  ویجوز للجھة المختصة السماح للعاملین في مجال التدریس والمشرفین التربویین  والمشرفات      
التربویات بالتغیب  عن العمل  األیام التي  تحدد إلجازة  ما بین الفصلین الدراسیین بإستثناء من       

  ٠ة المختصة  استمرارھم في العمل فیكون عن طریق التناوب بینھم ترى الجھ

  

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

وزارة التربی ة  (  سبق ان تمت دراسة موضوع من یعتبرون عاملین ف ي حق ل الت دریس ب ین وزارة المع ارف س ابقاً          -  )١(
بموجب المحضر المبل غ بخط اب مع الي رئ یس ال دیوان رق م       )   حالیًا-زارة الخدمة المدنیةو( والدیوان )   حالیًا–والتعلیم  

   -:ھـ  حیث انتھت الدراسة الى٣/٧/١٣٩٣ وتاریخ ١٠/٣١٦٩٥

 ان العاملین في حقل التدریس ھم من یرتبط عملھم بشكل كلي اوجزئي بالعام الدراسي  ویعملون في المدارس  بغ ض     -١
  ٠اعمال  وعما اذا كانت اعمال تعلیمیة او غیرھا النظر عما یؤدونھ من 

المدراء – المشرفون –المدرسون : (  ان الفئات العاملة بالمدرسة ایا كانت مرحلتھا ونوع تخصصھا تنحصر فیما یلي    -٢
 – الح راس  – الكتب ھ  – أمناءالمستودعات – المحاسبون – أمناء المكتبات – المراقبون  – محضروا المعامل    - الوكالء –

  ٠)المستخدمون

   - :بناء على ذلك  اتفق على ما یلي  -٣

   یتمتع المدرسون والمشرفون بكامل العطلة الصیفیة وتعتبر لھم بمثابة االجازة العادیة الن طبیعة اعمالھم  ال تتطلب   - أ
  ٠وجودھم اثناء العطلة 

ضي ب  ضرورة وج  ودھم او بع  ضھم ف  ي    الم  دراء وال  وكالء  ومح  ضرو المعام  ل  والمراقب  ون فنظ  رًا الن عملھ  م یق       - ب
المدرسة خالل العطلة الصیفیة او بعضھا وبناء علیھ فان ھؤالء یتمتعون خالل العطلة الصیفیة باجازة ال تزید عن خمسة   

  ٠واربعین یومًا والتقل عن ثالثین یومًا

مناء المكتبات التي لم یستقر وضعھا باستثناء وظائف ا(   بالنسبة لبقیة الفئات فعلى الرغم من ان وظائفھم اداریة بحتھ -ج
اال انھ انطالقا  من المبدأ المنوه  عنھ  في  الفقرة االولى  من  ھذا المحضر وألنھم ملزمون بالتمتع باجازتھم خالل )   بعد

صیفیة العطلة الصیفیة ، كما ان مسؤلیاتھم تتقلص خالل العطلة الصیفیة فان اللجنة توصي أن یتمتع ھؤالء خالل العطلة ال
باجازة ال تزید  عن خمسة واربعین یومًا   وال  تنقص عن ثالثین یومًا بالنسبة  للموظفین وال  تزید عن  ثالثین یومًا  وال 
تنقص عن  خمسة عشر یومًا  بالنسبة للمستخدمین  باستثناء  حارس  المدرسة فیمنح اجازتھ في أي وقت من السنة حسب 

  ٠ظروف العمل 

عالجة  وضع  منسوبي  مراكز الدراسات التكمیلیة  فنظًرا ألن وضعھا مؤقت  فیترك أمر معالجة  أمرھا    بالنسبة  لم-٤
  ٠للوزارة

من الفقرة  الثالثة م ن ھ ذا المح ضر اال تتمت ع     )  ج–ب (  انھ من الضروري بالنسبة للفئات األخرى المحددة بالفقرتین  -٥
   ٠درسة ویترك تحدید الفئات التي تتناوب فیما بینھا الدارات التعلیم بالمناطقباجازتھا اال بالتناوب ضمانًا لسیر العمل بالم

  

                                                              )٩(  



  

  :المادة الرابعة

یعتبر الیوم الوطني للمملكة  والذي یوافق الیوم االول من المیزان مطلع السنة الھجریة الشمسیة 
  ٠ سبتمبر من السنة المیالدیة إجازة رسمیة ٢٣الموافق 

یوم ( فیعوض عنھ بیوم السبت الذي بعده ، واذا وافق )  یوم الجمعة (      فاذا وافق ھذا الیوم  
فیعوض عنھ بیوم اإلربعاء الذي قبلھ ، وفیما عدا ذلك ال یعوض الموظف  عن اجازة ) الخمیس 

  ٠ھذا الیوم 

وكانت عطلة أحد العیدین تبدأ من یوم الخمیس فإن )  یوم الثالثاء( ني    أما اذا وافق الیوم الوط
  ٠عطلة العید تبدأ من بدایة الیوم الوطني

  :المادة الخامسة

یعوض الموظف عن رصیده من االجازات العادیة المستحقة بعد إنتھاء خدمتھ حسب آخر راتب 
  : تقاضاه وفقًا للترتیب التالي

  ٠لوفاة او العجز الصحي فیعوض عن كامل رصیده من االجازات  إذا إنتھت خدمتھ بسبب ا-أ

من ھذه المادة إذا انتھت خدمة الموظف ) أ( فیما عدا الحالتین المنصوص علیھما  في الفقرة -ب
یومًا  من االجازات العادیة  أو على مدة األجازة )  ١٨٠(فال یعوض عن اكثر من مائة وثمانین 

وتاریخ )  ٥/م(ام الموظفین العام  الصادر بالمرسوم  الملكي رقم   التي  یستحقھا وقت  نفاذ  نظ
  ٠ھـ أیھما أكثر١/٢/١٣٩١

  : المادة السادسة

  إذا حكم على الموظف  بالسجن  الذي ال یستوجب الفصل  حسبت  بناء على رغبتھ المدة التي 
  ٠تحقتین لھیقضیھا في السجن كلھا أو بعضھا من أجازاتھ العادیة أو اإلستثنائیة  المس

  

  :المادة السابعة

 تبدأ عطلة  الفطر ببدایة الیوم الخامس والعشرین من شھر رمضان وتنتھي بنھایة الیوم الخامس 
  من شھر شوال  

  وتبدأعطلة عید األضحى ببدایة الیوم الخامس من شھر ذي الحجة وتنتھي بنھایة الیوم الخامس 
  ٠عشر من الشھر نفسھ

 العیدین ھي یوم األحد فتبدأ العطلة ببدایة االجازة األسبوعیة السابقة لذلك           فإذا كانت بدایة أحد
وإذا كانت  نھایة عطلة  أحد العیدین ھي  یوم الثالثاء  فتنتھي العطلة  بنھایة العطلة  األسبوعیة 

  ٠التالیة

                                                  )١٠(  



  :المادة الثامنة

  :تدخل المدد التالیة في احتساب اإلجازة العادیةال 

  ٠مدة اإلجازة اإلستثنائیة -١

 ٠مدة كف الید وما في حكمھ في حال اإلدانة  -٢

 ٠مدة اإلجازة الدراسیة  -٣

 ٠مدة اإلعارة -٤

 ٠مدة غیاب الموظف بدون سند نظامي  -٥

ئحة وال من ھذه الال) السادسة ( المدة التي یقضیھا الموظف في السجن وفقًا لحكم المادة  -٦
یدخل في ذلك المدة المستقطعة من إجازاتھ العادیة إذا احتسبت منھا بناء على رغبتھ  ما 

  ٠یقضیھ في السجن 

  :المادة التاسعة

  للموظف الحق في التغیب عن عملھ براتب كامل المدة الالزمة ألداء االمتحان الدراسي بشرط 
  ٠أن یقدم ما یثبت أدائھ اإلمتحان ومدتھ

  :عاشرةالمادة ال

 یجوز للموظف بعد موافقة رئیسھ أن یتغیب براتب كامل ألسباب طارئة مدة اقصاھا خمسة أیام 
  ٠خالل السنة المالیة الواحدة

  :المادة الحادیة عشرة

یستحق الموظف إجازة مرضیة  في مدة أربع سنوات  ال  تتجاوز سنتین وفق الترتیب   - أ
نصف الراتب وستة أشھر بربع الراتب ستة أشھر براتب كامل وستة أشھر ب: ( التالي 

وتحتسب  بدایة  األربع سنوات  من تاریخ  بدایة  االجازة )  وستة أشھر بدون راتب  
المرضیة ، أما إذا كان الموظف مصابًا  بأحد األمراض الخطیرة  التي یحددھا الطبیب 

رتیب  اإلستشاري المتخصص  فیستحق  إجازة  مرضیة  خالل أربع  سنوات  وفق  الت
سنة براتب كامل  وثالثة  أشھر بنصف الراتب وثالثة أشھر  بربع الراتب  :  (  التالي 

  ٠ویبدأ تحدیدھا من تاریخ إنقطاعھ عن العمل )  وستة اشھر بدون راتب 

  وإذا تقرر أن  لدى الموظف مرضًا  خطیرًا أثناء  حصولھ على االجازة المرضیة عدلت من     
  ٠ لإلجازة المستحقة تاریخ بدایتھا وفقًا

ویكون إثبات  اإلجازة المرضیة  بموجب تقریر طبي  وفق  ما نصت علیھ  الئحة تقاریر منح 
  ٠االجازات المرضیة

    یستحق الموظف الذي یتعرض إلصابة أو مرض یمنعھ من أداء عملھ بصفة مؤقتھ وتكون - ب

                                                  )١١(  



  اج ازة مرض یة ال   –إلصابة  أو المرض بسبب تأدیة العمل  ودون خطأ  متعم د م ن الموظ ف       ا
براتب كامل وذلك بدًال م ن االج ازة المرض یة المن صوص علیھ ا      ) سنة ونصف  ( تتجاوز مدتھا   

من ھذه المادة  ،  ویتم تحدید ذلك بموجب تقریر طبي وف ق م ا ن صت علی ھ الئح ة      ) أ(في الفقرة   
  ٠االجازات المرضیة تقاریر منح 

  فإذا لم یبرأ الموظف من إصابتھ او لم یشف من مرضھ بعد إنتھ اء الم دة الم شار الیھ ا یع رض          
امره على الھیئة الطبیة العامة لتقرر ما إذا كان عاجزًا عن العم ل أو تمدی د أجازت ھ م دة او م ددًا          

  ٠التزید عن سنة ونصف  ویصرف لھ في ھذه الحالة نصف الراتب 

 إذا لم یتمكن الموظف من مباشرة عملھ  بعد إنتھاء إجازتھ المرض یة المح ددة  ف ي الفق رتین           -ج
  ٠السابقتین تنھى خدماتھ لعجزه الصحي عن العمل 

م ن  )  أ(  یستحق الموظف المصاب بفشل كلوي إضافة على اإلجازة المشار إلیھا ف ي الفق رة         -د
یتم  فیھا إجراء الغسیل لھ  للتنقیة الدموی ة بموج ب    ھذه المادة إجازة براتب كامل عن االیام التي         

  ٠تقریر من الجھة الطبیة التي تتولى عالجھ

  :المادة الثانیة عشرة

     یصرف راتب اإلجازة المرضیة مقدمًا بشرط  اال تقل مدة  اإلجازة المرضیة عن شھر ف إذا   
  ٠توفي المریض أثناء إجازتھ فال یسترد منھ ما صرف لھ

  : الثة عشرة المادة الث

   إذا قررت الھیئة الطبیة العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسبب العمل خارج المملكة      
فتقوم بتحدید المدة الالزمة لعالجھ وتصرف لھ نفقات سفره ، أما نفقات العالج فتصرف لھ لفترة 

ة الطبیة العامة ال تتجاوز سنة ونصف وال یجوز تمدید ھذه المدة إال بموجب تقریرطبي من الھیئ   
  ٠ولمدة مماثلة فقط 

وإذا رأت الھیئة الطبیة ضرورة وجود مرافق للمریض أو كان المرافق محرمًا شرعیًا للمریضة 
فیصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات اإلقامة بقدربدل االنتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة 

م الفقرة السابقة على الموظف المریض ال ذي  إذا انتدبوا للبلد الذي تقررالعالج فیھ ،  ویسري حك        
تقرر الھیئة الطبیة ضرورة عالجھ في بلد غیر التي یقیم بھا في الداخل  وضرورة وجود مرافق 

  ٠لھ 

    ٠وتصرف المبالغ المنصوص علیھا فیما سبق من میزانیة وزارة الصحة 

  :المادة الرابعة عشرة

ر التقاریر الطبیة وإعتمادھا في الداخل والخارج     تنظم عملیة منح األجازات المرضیة وإصدا    
  )١(٠وفق الئحة تصدرھا وزارة الخدمة المدنیة باإلتفاق مع الجھات المختصة

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

ج  ازات المرض  یة  الئح  ة تق  اریر م  نح اال (س  بق ان أص  درت وزارة الخدم  ة المدنی  ة باالتف  اق م  ع الجھ  ات المخت  صة      )١(
  ٠ھـ١/٨/١٤٢٣وتاریخ٤٠٤٣ھـ وتم تعدیلھا فیما بعد برقم ٢٧/١/١٤١١وتاریخ ٢١٢٧بموجب قرار الوزارة رقم 

)                                                                     ١٢(  



  :المادة الخامسة عشرة

أقربائھ لعالجھ أو األم إذا رغبت في      في الحاالت التي یضطر فیھا الموظف إلى مرافقة أحد 
 یسمح لكل –مرافقة طفلھا  الذي ال یتجاوز عمره سبع سنوات عالوة  على مرافق الطفل وأمھ  

منھم التمتع برصیده من األجازات العادیة ،  فاذا زادت المدة الالزمة للمرافقة  على ما  یستحقھ 
من المادة )  أ( عن المدة الزائدة  وفقًا للفقرة  من األجازات العادیة  فیسمح لھ  بالغیاب  ویعامل

  :من ھذه الالئحة حسب ما تحدده التقاریر الطبیة بشرط  ) الحادیة عشرة (

أن یكون المریض أحد أوالد الموظف أو زوجتھ  أوزوج الموظفة  أو من یعول  من والدیھ   - أ
في الحاالت التي یضطر أو إخوانھ ،  ویجوز لوزیر الخدمة المدنیة اإلعفاء من ھذا الشرط 

  ٠فیھا الموظف إلى مرافقة أحد أقربائھ دون أن یكون العائل الوحید لھ

 أن تقررالھیئة الطبیة العامة بالنسبة لمن یعالج في الخارج أو مدیر المستشفى وأحد أطبائھ  - ب
لمن  یعالج في الداخل  ضرورة  وجود مرافق  للمریض والمدد  المقررة للعالج أو  یكون 

ظف  محرمًا شرعیاً  لمریضة  تعالج  في الخارج  أو  في بلد غیر التي  تقیم  بھا  في المو
  ٠الداخل

  :المادة السادسة عشرة

  ٠     یجوز للموظف أن یطلب التمتع بأجازاتھ العادیة أثناء أو بعد  أجازتھ المرضیة 

  :المادة السابعة عشرة 

ذا كان یحمل مؤھًال علمیًا ال یقل عن إتمام یجوز أن یمنح الموظف أجازة دراسیة بدون راتب إ
  : المرحلة الثانویة أو ما یعادلھا بشرط  

   ٠جیدقل تقویم أدائھ الوظیفي عن تقدیروال ی) ثالث سنوات (أن یكون قد أمضى في الخدمة  -١

 ٠أن یكون لموضوع دراستھ عالقة بالعمل في الجھة التي یعمل بھا  -٢

  :المادة الثامنة عشرة

الجھة الحكومیة التابع لھا الموظف الممنوح أجازة دراسیة متابعة سیر دراستھ وإذا إنقط ع        على  
عن الدراسة أو تعثر فیھا جاز للجھة قطع أجازتھ  ،  كما یجوز للموظف إذا دعت ظروفھ قط ع       

  ٠األجازة والعودة الى عملھ  بشرط موافقة جھة عملھ 

  :المادة التاسعة عشرة

 الذي من أجلھ منحت األجازة الدراسیة فال تحتسب مدة األجازة الدراس یة       إذا لم یتحقق الغرض   
  )١( ٠إلغراض التعیین أو الترقیة

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

ھـ وحدد مدد االجازات الدراسیة التي تحتسب الغراض ٣/٣/١٤٠٢ وتاریخ ٦٤٠سبق ان صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم ) ١(
  ٠حل الدراسیة اطالع على ھذه المدد في كل مرحلة من المرإللكن الرجوع للقرار  فیم٠التقاعد 

                                                               )١٣(  



  :المادة العشرون
  

الموظف ألسباب تقبلھا الجھة أجازة إستثنائیة بدون یجوز بقرار من الوزیر المختص منح            
 مدتھا على سنة خالل خمس سنوات سواء  كانت لفترة متصلة  أو لفت رات متفرق ة       راتب ال تزید  

ولوزیر الخدمة المدنیة  تمدیدھا لمدة أو لمدد ال تزید على سنة أخرى، على أنھ بالنسبة للموظف ة        
السعودیة التي ترغب في مرافقة زوجھا أو من یعولھا شرعًا إلى الخارج  تمنح بقرار من الجھة     

ھا  إجازة إستثنائیة  بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة و بحد اقصى ال  یتجاوز عشر   التي تتبع 
سنوات متصلة أو منفصلة طوال  الحیاة الوظیفیة  ،  ویعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخ ارج          

  ٠أو أحد محارمھا الشرعیین إذا كان من موظفي الخدمة المدنیة وفق ھذه القواعد
  

  :العشرون المادة الحادیة و
  

  ٠ تستحق الموظفة أجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل 
  

  :المادة الثانیة والعشرون 
  
تستحق الموظفة أجازة وضع بكامل الراتب مدتھا  أربعون یومًا كح د أدن ى  وت سعون یوم ًا        - أ

كحد أعلى من تاریخ الوالدة ، وتحدد المدة المستحقة  لما  بعد األربعین یوم ًا ح سب الحال ة          
لصحیة لألم   ولمولودھا  بموجب  تقریر طبي من قبل أح د المست شفیات المعتم دة  ،  وإذا     ا

 ٠إحتاجت إلى أجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد األجازة المرضیة او المرافقة حسب الحال
 

إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعایة مولودھا فیجوز لھا الحصول على فترة أو فترات أج ازة        -  ب
ث سنوات كحد أعلى طوال خدمتھا في الدولة بربع الراتب بعد نھایة إجازة     أمومھ مدتھا ثال  

من ھذه المادة  ، على اال یقل ما  یصرف  لھا  عن أل ف  )   أ(الوضع  الواردة  في الفقرة       
 ٠ریال شھریًا)١٥٠٠(وخمسمائة 

  
مجلس الخدمة     الممنوحة  أجازة أمومھ  وفق  قرار )  المدرٌسة (  ویجوز التعاقد  على  وظیفة  

  )١(٠ھـ ٢٤/١/١٤٢١وتاریخ ) ١/٦٦٧(المدنیة رقم 
------------------------------------------  

یجوز ( ھـ على أنھ٢٤/١/١٤٢١ وتاریخ ١/٦٦٧ نص قرار مجلس  الخدمة المدنیة المشار إلیھ أعاله رقم )١(
لمة التي تمنح أجازة إستثنائیة بدون راتب خالل   التعاقد على وظیفة المع- بصفة إستثنائیة   –للجھات التعلیمیة   

 عدم إمكانیة تأدیة عمل المعلمة الممنوحة اجازة إستثنائیة بواس طة  -أ:      فترة االجازة  وذلك بالشروط التالیة  
  اال یقل المؤھل الدراسي للمعلمة المتعاقد معھا عن المؤھل -    ب ٠المعلمات الموجودات على رأس العمل  

إال إذا كانت مدة االجازة اإلستثنائیة شھرین ) المعلمة البدیلة(   اال یتم التعاقد مع - جـ٠ب لشغل الوظیفةالمطلو
 أن یكون التعاقد مع الخریجات ممن ھن على قوائم اإلنتظار في المفاضلة ویكون ذلك وفق ترتیبات  - د ٠فأكثر

   االتقطع المعلمة الممنوحة اجازة إستثنائیة إجازتھا - ھـ٠یتفق علیھا بین وزارة الخدمة المدنیة وتعلیم البنات  
حتمًا بإنتھاء مدة العقد ) المعلمة البدیلة (   یجب ان تنتھي العالقة التعاقدیة مع -      و٠قبل شھرین على األقل 

وفق قواعد ) معلمة (ما لم یتم التعاقد معھا مرة أخرى في  ھذه المدرسة  أوغیرھا  واال یتاح  لھا اإلستمرار كـ 
   ٠العمل بالساعة باي حال من األحوال 

 التعاقد مع المعلمة البدیلة یتم وفقًا لقواعد العمل بالساعة وتطبق على المتعاقد معھن جمیع الضوابط     :مالحظة 
والقرارات  الصادرة  على قواعد  العمل بالسا عة  حیث ان التعاقد مع المعلمات قد تم استثناءه من إلغاء العمل 

ھـ  الخاص ٢٨/٨/١٤١٤  وتاریخ  ١/٣٢٤  ومن ھذه القرارات  قرار مجلس الخدمة المدنیة  رقم ٠لساعة   با
  ٠باالستفادة من األجازات  المرضیة والمرافقة  واالستثنائیة  واجازة الوضع وعدة الوفاة

  
                                                             )١٤(  



  :ة والعشرون المادة الثالث
  

  یسمح للموظف بالتغیب عن عملھ للمشاركة في أعمال اإلغاثة أو أعمال الدفاع المدني برات ب     
كامل  مدة  ال تزید عن  خمسة وأربعین  یومًا  في السنة  وفق ضوابط  یضعھا  مجلس الخدمة 

  )*(٠المدنیة 
  

  :المادة الرابعة والعشرون
  

با لتغیب براتب كامل المدد ) ن بالئحة الوظائف التعلیمیة  عدا المشمولی( یسمح لموظفي الدولة    
التي  تحدد إلشتراكھم  في  مختلف  أنواع النشاط  الریاضي والثقافي  واإلجتماعي  على أن ال    
یتجاوز مجموع  مدد الغیاب في العام الواحد  ثالثین یومًا  داخل المملكة  ،  وستین یومًا خارج 

  ٠المملكة
 للمشمولین  بالئحة الوظائف التعلیمیة  فیجوز السماح  لمدرسي  التربیة الریاض یة  أٌما  بالنسبة    

والحكام والمدربین بالمشاركة في النشاطات الریاضیة حسب ما تقدره الجھة التعلیمیة المختصة    
ویمكن  مشاركة المدرسین  في مختلف  أنواع النشاطات  الریاضیة  والثقافیة  واالجتماعیة في   

ألجازات  والعطل  الرسمیة  كعطلة  نھایة  األسبوع  ونصف  العام  الدراسي  واألجازة      أیام  ا  
  ٠الصیفیة

    وفي كل األحوال یكون تطبیق حكم ھذه المادة وفقًا للقواعد والترتیبات الواردة بقرار مجلس 
    ٠ھـ ٣٠/١/١٤٠٦وتاریخ ) ٢٨(الوزراء رقم 

  
  :المادة الخامسة والعشرون 

  
دباء من موظفي الدولة الذین تستعین بھم األندیة األدبیة با لتغیب عن العمل لغ رض        یسمح لأل 

المشاركة  في المؤتمرات والندوات  والمحاضرات  الثقافیة  التي تعقد  في مناطق المملكة متى         
كان ذلك  مؤیدًا من  قبل الجھة المشرفة على النشاط  أو مجالس إدارات األندیة األدبیة دون أن    

تطع من أجازات األدیب مدة المھمة المكلف بھا على أال یتجاوز مجموع مدد الغیاب في الع ام     تق
الواحد ثالثین یومًا  وتتولى الجھة المشرفة  على ھذا النشاط إبالغ  مرجع المشارك قبل الغیاب  

   ٠بوقت كاف 
-----------------------------------------  

ی سمح      ( ھـ  ونص على أن ٨/٧/١٤٠٦ وتاریخ ١٠٣١ الخدمة المدنیة رقم سبق أن صدر قرار مجلس        (*) 
للموظف السعودي  بالتغیب عن عملھ  للمشاركة  في  أعمال اإلغاثة  الخارجیة  براتب  كامل  وفق  الضوابط 

   -:التالیة
ي یتبعھا الموظف على  موافقة كل من جمعیة الھالل األحمر السعودي طبقًا لما لدیھا من تعلیمات والجھة الت -١

  یصدر الوزیر المختص أورئیس المصلحة المختصة القرار االداري الخاص -٢  ٠مشاركتھ في أعمال اإلغاثة
  ال یحق للموظف المتغیب عن عملھ الحصول على أیة مزایا أو بدالت سوى الراتب وبدل النقل -٣      ٠بذلك 

  ٠الشھري فقط خالل فترة الغیاب 
ى فتح  باب  التطوع اإلخالل بأعمال اإلدارة  أو القسم  أو الفرع الذي یتبعھ الموظف المتطوع  ال یترتب عل-٤

   ٠وذلك لغیاب اكثر من موظف في ذلك القسم او الفرع  
أمین (  ما بحوزتھم  من عھد مثل تسلیم   یستثنى  من ھذه  القاعدة األشخاص الذي یستلزم تركھم إلعمالھم  -٥

وكذلك الوظائف التي یتعذر توفیر البدیل فیھا  ،  فھؤالء ال  یسمح  لھم بالتغیب )  مستودع أمین ( و ) صندوق 
  التزید فترات تغیب الموظف عن عملھ  للمشاركة في أعمال اإلغاثة عن - ٦     ٠للمشاركة في اعمال اإلغاثة

  ٠خمسة وأربعین  یوما خالل  السنة  الواحدة 
ھـ بالموافقة على شمول ٢٧/٥/١٤١٢ وتاریخ ٣/٢٤٨مجلس الخدمة المدنیة رقم قرار   وقد صدر فیما بعد     -

مال عأ   في للموظفین السعودیین المتطوعین ھـ ٨/٧/١٤٠٦   وتاریخ١٠٣١رقم   نیة  قرار مجلس الخدمة المد
     ٠ واإلغاثة الداخلیة الدفاع المدني

  
                                                                   )١٥                   (    



  :المادة السادسة والعشرون
  

أی ام    أو و عید األض حى  أالفطر  عید  جازة أخالل  بالعمل  یكلف   من   یجوز تعویض            
  :الخمیس والجمع بأجازة بدًال من المكافأة المالیة وذلك بالضوابط التالیة 

ل مقابل یوم أجازة ، ماعدا یوم العید والیومین اللذین بعده   أن یكون التعویض بمعدل یوم عم   - أ
    ٠فیكون التعویض على أساس الیوم بیومین 

   على الموظف المكلف أن  یتمتع بأجازة التعویض بعد إنتھاء التكلیف مباشرة ویجوز تأجیل - ب
  ال  یؤثر التمتع بھذه من تاریخ  نھایة التكلیف  و)  سنة(     التمتع بھا فترة أوفترات  ال تتجاوز 

   ٠     األجازة على ما یستحقھ من أجازات عادیة  
  : ویشترط  لذلك ما یلي 

  أن یكون التنازل خطیًا  وأن یتضمن ھذا التنازل إسقاط  الحق في المطالبة  بالتعویض  -١
    ٠المالي أمام الجھات الحكومیة والقضائیة 

  أنشأ إستحقاق التعویض بأجازة بدًال عن أن ینص على التنازل في القرار اإلداري الذي  -٢
   ٠التعویض المالي 

  

  :المادة السابعة والعشرون 
  

      یجوز للجھة  حسم أیام غیاب الموظف عن العمل من رصیده من األجازات العادیة إذا ق دم      
 الموظف عذرًا تقبلھ الجھة ،أما إذا لم یكن لھ رصید من األجازات فتحسب غیابًا بعذر ال یستحق      

   ٠عنھا راتبًا ، ویتم جمع ساعات غیاب الموظف ومعاملتھا  وفق ھذه القاعدة 
  

  :المادة الثامنة والعشرون 
  

  :  تقوم وزارة الخدمة المدنیة بما یلي 
  
   تنظیم كیفیة معاملة رصید الموظف من األجازات العادیة عند إنتقالھ من نظام الخدمة المدنیة -١

  )١(٠    إلى نظام آخر أو العكس 
    وضع الضوابط الواجب إتباعھا إلثبات  أن اإلصابة أو المرض الذي یتعرض لھ موظف قد -٢

  )٢(٠     وقع بسبب تأدیة العمل 
  ٠ وضع الضوابط  واإلجراءات التي تكفل  حسن تنظیم منح االجازات -٣
  

  :المادة التاسعة والعشرون 
  

 إس تحق أج ازة مرض یة أو أج ازة وض ع أو      یجوز قطع أجازة الموظف العادیة أو اإلس تثنائیة إذا       
  ٠عدة الوفاة بالنسبة للمرأة وكذلك قطع األجازة اإلستثنائیة  لغرض مرافقة المریض

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

----------------------------------------  
وت اریخ  ١٧/ت/٤رق م  )  حالیًا–وزارة الخدمة المدنیة ( لمدنیة    سبق ان صدر تعمیم الدیوان العام للخدمة ا )١(

  من الالئحة التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة   التي  أدخلت  ضمن الئحة ٢٥/ ٢٨ھـ  على المادة       ١٣/٤/١٣٩٩
حیث نظم التعم یم كیفی ة   ٠من ھذه الالئحة ) ٢٨(من المادة ) ١(األجازات   بعد صدورھا وأصبحت تحت الفقرة  

  -:لة رصید الموظف من االجازات إذا إنتقل من ھذا النظام الى نظام آخر او العكس بحیث انتھي الى اآلتيمعام
مؤس سات   یخیر الموظف بین ضم رصیده من االجازات المستحقة قبل تطبیق نظام الخدم ة المدنی ة عل ى ال        -١  

العامة إلى رصیده بعد تطبیق النظام علیھ  لغرض التمتع بھا أو التعویض عنھا عند إنتھاء الخدم ة وفق ًا ألحك ام      
  ٠نظام الخدمة المدنیة ولوائحھ 

                                                                                      )١٦(  



لرصید من االجازات المستحقة قبل تطبیق النظام حسب ما یقرره النظام الذي كان   أو التعویض عن ھذا ا     - ٢ 
  ٠خاضعًا لھ قبل نظام الخدمة ولوائحھ حتى تاریخ تطبیق النظام علیھم 

  أما بالنسبة لمن  یتم نقلھ من الدوائر الحكومیة إلى المؤسسات العامة  بعد تطبیق نظام الخدمة المدنیة على -٣ 
ستمر في  االحتفاظ  برصیده من االجازات المستحقة  قبل نقلھ  الى المؤسسة وتضم الى رصیده     المؤسسات  فی  

الالحق  بالمؤسسة لغرض التمتع  أو التعویض عنھا  في  نھایة الخدمة  حسب النظام القائم  المطبق  على تل ك   
  ٠المؤسسة 

--------------------------------  
  ٠ أعاله)  ٢(الفقرة ) ٢٨(ادث إذا وقع بسبب العمل حسب المادة بالنسبة لموضوع إثبات الح) ٢(

ھ ـ عل ى   ٣/٨/١٣٩٨ وت اریخ  ٤٣/ن/٤التعم یم رق م   ) وزارة الخدم ة المدنی ة حالی اً   (  فقد سبق أن أصدر الدیوان  
  -: وقد نص التعمیم على اآلتي٠ بالالئحة التنفیذیة قبل ادخالھا ضمن مواد الئحة االجازات ٢٨/١٣المادة 

  :إذا وقع الحادث أثناء العمل : وًال  أ
 یقوم الرئیس المباشر للموظف المصاب بالجھة اإلداریة التي وقع فیھا الحادث بتحریر محضر تحقیق    -١       

  :بإثبات ما حدث على أن یبین فیھ 
  ٠ إسم الموظف أو المستخدم ومرتبتھ وواجبات وظیفتھ -           أ

  ٠ساعة وقوعھ  أسباب الحادث و-           ب
  ٠ أسماء الذین شاھدوا الحادث وأقوالھم -           جـ

    یجب أن یثبت من التحقیق أن الحادث لم ینشأ بصورة مقصودة ممن یستفید منھ وأنھ لم یقع نتیجة -٢        
  ٠              عمل جنائي قام بھ

 ریة التابع لھا الموظف یحررالمحضر من أربع صور ترفع صورة منھا إلى رئیس الجھة اإلدا -٣
لوزارة الخدمة ( المصاب وترسل صورة الى الشرطة المختصة إذا كان ھناك مقتضى لذلك وصورة 

  ٠على أن تودع الصورة الرابعة في ملف الموظف المصاب ) المدنیة
  

  :إذا وقع الحادث أثناء الذھاب الى العمل او العودة منھ : ثانیًا 
الة بتقدیم صورة من محضر التحقیق الذي أجرتھ الشرطة  ویرفق مع یكون إثبات الحادث في ھذه الح -١

  ٠تقریر من المستشفى أو الجھة التي نقل إلیھا المصاب بعد وقوع الحادث مباشرة
یكون الطریق  یجب أن یثبت من التحقیق أن المصاب كان في طریقھ من أو إلى العمل على شرط أن        -٢

 ٠یھ علیھ مصلحتھ الشخصیة أو مصلحة التمت لعملھ بصلةالذي سلكھ لم یتغیر إتجاھھ فیھ لغرض تمل
ویجب أن یثبت ذلك ایضا بالنسبة لالصابة التي تحدث أثناء ت نقالت الم صاب بن اء عل ى تعلیم ات م ن           

  ٠مرجعھ أو اثناء تكلیفھ بالسفر في مھمة رسمیة 
  ٠لعجز ونسبتھ    یحال المصاب في حمیع االحوال إلى الھیئة الطبیة المختصة إلثبات ا:ثالثًا 

  
من الالئحة التنفیذیة لنظام الخدم ة  )٢٧/١(یكون تعویض المصاب في ھذه الحاالت طبقًا ألحكام المادة        :   رابعًا

أي المادة –من الالئحة التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة )  ٢٨/١١(  وبالنسبة لالجازة وفقًا ألحكام المادة ٠المدنیة 
  ٠بعد صدورھا) أي الئحة االجازات (الحادیة عشرة من ھذه الالئحة 

  
   تتولى الجھة التي یتبعھا الموظف المصاب صرف التعویضات المترتبة على الحادث طبقًا لما تقضي -:خامسًا

  ٠بھ التعلیمات المالیة
********************************                                     

                                  ********************           
  
  
  -: تفرغ الموظف او الموظفة للمشاركة في طریقة التعامل مع شدیدي اإلعاقة-

م ن  ) ثانی اً (ھـ ون ص عل ى تع دیل الفق رة     ٢٦/٣/١٤٢٦وتاریخ ١/٩٧٠ صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة   -     
   -:نصھا كالتالي ھـ لیكون ٢٨/١٢/١٤٢٣ وتاریخ ١/٨٤٩قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 

م ن  قین أو غیرھ ا  وعن الحاجة الملحة التي یقدرھا المختصون في التأھیل بجمعیة رعایة األطفال المع      –أوًال  
المراكز المماثلة على ت دریب موظ ف او موظف ة أثن اء أوق ات ال دوام الرس مي عل ى طریق ة التعام ل م ع ش دیدي                

س  كل حالة  من قبل  لجنة مشتركة تضم  مندوبین عن كل من                                                               فتدر)  طفل أو احد الوالدین ( اإلعاقة الحركیة  
   حسب معطیات –وذلك لدراسة مدى السماح  ٠ والجھة ذات العالقة– ووزارة الصحة –وزارة الخدمة المدنیة 

                                                             )١٧(  



  -: على طریقة التعامل مع المعوق وفق الضوابط التالیة–كل حالة 
أالیكون للموظف أو الموظفة رصید من األجازات العادیة ، فإن كان لھ رصید منھا فتحسب فت رة غیاب ھ     -١

  ٠للتدریب من ھذا الرصید
 ٠ او أحد والدیھ  فقط ان یكون المعوق احد اوالد الموظف او الموظفة -٢
 أن تقتصر فترة الغیاب عن العمل على المدة الالزمة للتدریب حسبما یحددھا المختصون في المركز  -٣

بموجب تقریر عن حالة المعوق معتمد من اخصائي التاھیل ومصادق علیھ من إدارة المركز ، على ان 
  ٠التزید مدة الغیاب عن ستة اسابیع

لموظفة بدالت أو مزایا فیوقف صرفھا خالل فت رة غیاب ھ للت دریب الم شار      إذا كان یصرف للموظف أو ا      -٤
  ٠إلیھ عدا الراتب وبدل النقل الشھري فقط 

أن تصدر شھادة مصدقة من المركز تثبت فعًال ح ضور الموظ ف أو الموظف ة فت رة الت دریب ب دء ونھای ة          -٥
 ، وت زود وزارة الخدم ة ب صورة    وساعاتھ الیومیة ، وتودع الشھادة ف ي ملف ھ ل دى الجھ ة الت ي یعم ل بھ ا            

 ٠منھا
  ٠ تعتمد توصیات اللجنة المشتركة المشار إلیھا من قبل معالي وزبر الخدمة المدنیة– ثانیًا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) الئحة األجازات في الصفحةالتالیةحول  اإلستفسارات الواردة علىاآلراءالصادرة (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           )١٨(  
  
  
  



                                                    بسم اهللا الرحمن الرحیم          

  االجازات          اآلراء الصادرة حول اإلستفسارات الواردة على الئحة
  ھـ ٢٣/٩/١٤٢٦ في ١٤/٣٠٢بموجب تعمیم وزارة الخدمة المدنیة رقم  
  

                              الرأي  االستفسار                       عدد
  
١ –   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :األجازة العادیة
   ماھو المقصود بعدم جوازتمدیداألجازة-١س

  وصًا أنھ مادام       أكثر من مرة واحدة خص
       الحداألدنى خمسة أیام وبإمكان الموظف 

       طلب اإلجازة  مجزأة  كل خمسة  أیام 
       بطلب مستقل یصدر بقرار مستقل یفصل 
       بینھما یومي الخمیس والجمعة ، وسوف 
      یترتب على ذلك محدودیة طلب التمدید؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أجازت  ھ العادی  ة  إذا ل  م یتمت  ع الموظ  ف ب -٢س
ومضى علیھا أكثر من ثالث س نوات فم ا ھ و         

  اإلجراء المتبع في مثل ھذه الحالة؟
  
  
  
  
  
  
  
  

 أج  ازت الالئح  ة قط  ع أج  ازة الموظ  ف   -٣س
  العادیة  أو االستثنائیة  إذا  إستحق  أجازة 

  
  

  
  

 األصل في األجازة أنھ ا تح دد عن د طلبھ ا        -١جـ
بمدة زمنیة ت شتمل عل ى تحدی د ب دایتھا ونھایتھ ا             
ف إذا طل  ب تمدی دھا ف  إن ذل  ك یعن ي إطال  ة م  دتھا    
 إعتبارًا من الی وم الت الي مباش رة إلنتھ اء فترتھ ا        
ال  سابقة فالتمدی  د یعن  ي إطال  ة أم  د ال  شيء ب  صفة  
م    ستمرة ومتواص    لة دون إنقط    اع ف    إذا م    نح   
الموظ ف أج ازة عادی ة لم دة خم سة ای ام تب دأمن        
ی  وم ال  سبت وتنتھ  ي ی  وم اإلربع  اء فإن  ھ یج  وز      
تمدید ھذه األجازة لمرة واحدة فقط تبدأ من ی وم      
الخمیس وھو الیوم التالي للیوم الذي إنتھ ت فی ھ           

زة ، وفي ھذه الحالة الیجوز تمدیدھا م رة        األجا
أخ  رى ، أم  ا إذا رغ  ب الموظ  ف منح  ھ اج  ازة     
جدی  دة ف  ال یعتب  ر تمدی  ًدا لالج  ازة ال  سابقة ولك  ن   
البد أن یباشر عملھ قبل منحھ أج ازة جدی دة وال    
ینسحب ذلك على من إنتھت أجازتھ العادی ة م ع           
بدای  ة عطل  ة أح  د العی  دین  ورغ  ب ف  ي تمدی  دھا   

منحھ أجازة أخرى بعد إنتھاء عطلة      حیث یمكن   
العی   د مباش   رة دون الحاج   ة ال   ى مباش   رةالعمل  
نظرًا لط ول م دة عطل ة العی د وألن عطل ة العی د        
ال تح  سب لغ  رض الغی  اب الموج  ب للف  صل إذا    

   ٠وقعت بین غیابین 
  

 أوجب  ت الم  ادة األول  ى م  ن الالئح  ة عل  ى   -٢ج  ـ
یومًا خ الل  ) ٣٥(الموظف التمتع بما الیقل عن     

ث س    نوات وك    ذلك الزم   ت الم    ادة الجھ    ة  ث   ال 
الحكومی   ة بإتاح   ة الفرص   ة  للموظ   ف ب   التمتع    
بإجازتھ السنویة ، لذا یجب على الجھة في حالة    
تراخي الموظف عن طلب إجازتھ أن تبادر الى         
التن   سیق مع   ھ ح   ول منح   ھ األج   ازة وم   ن ث   م      

للحكم    ة الت    ي   إص    دارقرار األج    ازة  تحقیق    اً  
ورة أن یأخ  ذ ق  صدھا واض  ع النظ  ام وھ  ي ض  ر 

   ٠الموظف قسطا من الراحة لتجدید نشاطھ 
   

 م  ادام ل  م ی  رد ف  ي الالئح  ة معالج  ة لقط  ع   -٣ج  ـ
  الموظف  أجازتھ العادیة  وبناء  على  الرأي 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢-   
  
  
  
  
  

    بینما لم تشرإلى إمكانیة قطعھا و-مرضیة 
ا عودتھ للعمل إذا إستنفذ مدة تزید عن شھركم

  ھو معمول بھ في السابق؟ 
  
  
  
  
  
  

یوم ًا ع ن   ) ٣٥( ماھو المقصود بعب ارة      -٤س
كل سنة من سنوات الخدمة الواردة في الم ادة      

 ھل المق صود بھ ا م ن بدای ة الخدم ة      ٠األولى  
  السابقة أم الالحقة بعد صدور الالئحة ؟  

  
 إذا ص   رف للموظ    ف رات   ب األج    ازة   -٥س

بھ  ا ھ  ل  العادی  ة مق  دمًا ث  م ع  دل ع  ن التمت  ع      
  یسترد منھ راتب األجازة ؟ 

  
  
  
  

 ھ  ل ی  تم تطبی  ق الئح  ة االج  ازات م  ن       -٦س
ھ  ـ ؟ أم م  ن  ١٥/٥/١٤٢٦ت  اریخ تبلیغھ  ا ف  ي   

ت  اریخ وض  ع بع  ض ال  ضوابط واإلج  راءات     
م  ن  م  نح االج  ازات   تنظ  یمعل  ىالت  ي ت  ساعد 

قبل وزارة الخدمة المدنیة وفق ماورد بالم ادة    
  من الالئحة ؟ ) ٢٨(
  

سیم أی ام ال سنة ع ن األج ازة         كیف یتم تق   -٧س
العادی  ة ف  سابقًا یح  سب ع  ن ك  ل ش  ھر خدم  ة      
ی  ومین ون  صف ، ام  ا عل  ى الح  ساب الح  الي     

أج  ازة ) ٢’٩٣(فیك  ون ع  ن ك  ل ش  ھر خدم  ة   
  فھل یجبر الكسر أم أن لھ حساب آخر؟ 

  
  

  :األجازة المرضیة
 كیف یتم التعام ل م ع م ن ح صلوا عل ى       -٨س

أج   ازات مرض   یة س   ابقة عل   ى ص   دور ھ   ذه   
حی ث كان ت الم دة مح ددة ف ي ث الث           ( الئحة  ال

بینم  ا الالئح  ة الحالی  ة ح  ددت الم  دة   ) س  نوات 
  في أربع سنوات  ؟  وھل یعتبر ماسبق الغیًا

  
  

  المستقر لدى وزارة الخدمة المدنیة یجوز قطع 
  )٣٠(األجازة العادیة  إذا إستنفذ الموظف مدة  

موظف أن یطلب    یومًا فأكثر ، وبالتالي یمكن لل     
قط ع أجازت  ھ العادی  ة ف ي أي وق  ت ب  شرط أن ال   
تق  ل م  دة األج  ازة الت  ي تمت  ع بھ  ا خ  الل ث  الث       

یوم  ًا ، مت  صلة أو متفرق  ة ،  )٣٥(س  نوات ع  ن 
   ٠ویعتبر ذلك تأكید لما إستقر في السابق 

  
  

 المق صود ب ذلك س نوات الخدم ة الت ي ت تم           -٤جـ  
بع   د العم    ل بالالئح   ة الجدی    دة أي م   ن ت    اریخ    

  ھـ١٥/٥/١٤٢٦
  
  

 إذا تق   دم الموظ   ف بطل   ب الع   دول ع   ن  -٥ج   ـ 
التمت  ع باألج  ازة ووافق  ت الجھ  ة اإلداری  ة عل  ى    
ذل  ك فإن  ھ یتع   ین إس  ترداد رات   ب األج  ازة قب   ل     
إص   دار ق   رار الع   دول عنھ   ا وإذا تع   ذر عل   ى     
الموظف إعادتھا ل سبب أو آلخ ر فیلزم ھ التمت ع         

   ٠بإجازتھ
  

 تبلیغھ ا   یسري العمل بالالئحة م ن ت اریخ       -٦جـ  
م   ن قب   ل دی   وان رئاس   ة مجل   س ال   وزراء  ف   ي  

ھ   ـ ح   سب م   ا ن   ص علی   ھ ق   رار   ١٥/٥/١٤٢٦
مجل  س الخدم  ة المدنی  ة ال  ذي ص  درت بموجب  ھ     

 دون اإلنتظ  ار لم  ا ی  تم م  ن ترتیب   ات     ٠الالئح  ة 
  ٠حولھا

  
 تحسب مدة األجازة كم ا قررتھ ا الالئح ة          - ٧جـ

س  واء لغ  رض التمت  ع أو التع  ویض وبالت  الي ال    
  ٠یجبر الكسر 

  
  
  
  
  

 إن ال   دخول ف   ي تحدی   د بدای   ة ألج   ازة     -٨ج   ـ 
المرضیة بعد زیادة مدتھا في الالئحة الجدیدة قد 
یثی  ر بع  ض االش  كاالت وق  د ی  ؤدي إلى  إختالف   
المعامل   ة م   ن جھ   ة إل   ى أخ   رى ل   ذا فإن   ھ یب   دأ    

  إحتساب المدة وفقًا لما حددتھ الالئحة من تاریخ
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ویعامل الموظف من ت اریخ العم ل بالالئح ة       
الحالی     ة دون النظ     ر لألج     ازات المرض     یة  

  السابقة أم أن لھ معاملة أخرى؟ 
  
  
  
  
  

الالئحة علىأن من ) ١٤(  نصت المادة -٩س
عملی   ة م   نح األج   ازات المرض   یة وإص   دار     
التقاریرالطبیة وإعتمادھا في الداخل والخارج  
ت   نظم وف   ق الئح   ة ت   صدرھا وزارة الخدم   ة    
المدنی  ة باإلتف  اق م  ع الجھ  ة المخت  صة ، فھ  ل    
ھ   ذه الم   ادة ت   شیر إل   ى الئح   ة تق   اریر م   نح     
األج    ازات المرض    یة المعم    ول بھ    ا حالی    ًا     

ھ    ـ أم أنھ    ا  ١/١٢/١٤١١المعتم    دة بت    اریخ  
  تعتبرمنتھیة  وسیصدر الئحة أخرى ؟

  
  موظ   ف یع   اني م   ن م   رض خطی   ر   -١٠س

ولدیھ أجازة مرضیة بربع الراتب ، ھل یمكن 
من ) ١١(تحویلھا إلى راتب كامل وفق المادة 

  الالئحة؟
  
  
  
  

  كی  ف ت  تم معامل  ة الموظ  ف ف  ي حق  ل  -١١س
الت   دریس إذا م   رض أثن   اء العطل   ة ال   صیفیة    

 قطع أجازتھ العادیة واإلحتف اظ ل ھ       وھل یمكن 
بھ  ا كرص  ید یتمت  ع ب  ھ أو یع  وض عن  ھ أثن  اء     

  خدمتھ؟
  
  
  
  
  

  م   اھو الح   د األعل   ى لم   دة األج   ازة     -١٢س
العادی  ة الت  ي یمك  ن للموظ  ف التمت  ع بھ  ا اثن  اء  

 )١٦(أجازت  ھ المرض  یة وفق  ًا لم  اورد بالم  ادة  
  من الالئحة ؟

  
  
  
  

ف ي   أول أجازة مرضیة بعد العمل بھذه الالئحة     
  ٠ھـ دون النظر لإلجازات السابقة١٥/٥/١٤٢٦
  
  
  
  
  

  المق  صود م  ن ال  نص ال  وارد ف  ي ھ  ذه      -٩ج  ـ 
المادة التأكید على أن وزارة الخدمة المدنیة ھي      
الت  ي لھ  ا ال  صالحیة ف  ي إص  دار ھ  ذه الالئح   ة       

أم   ا الالئح   ة  ٠باإلتف   اق م   ع الجھ   ة المخت   صة    
الحالیة لمنح األجازات المرض یة ال صادرة ع ام         

ـ ف  ال ی  زال العم  ل بھ  ا س  اریًا إل  ى أن      ھ  ١٤١١
  ٠یظھر للوزارة ما یتطلب التعدیل فیھا

  
  
  

 إذا ك   ان الم    رض ال   ذي یع   اني من    ھ    -١٠ج   ـ  
الموظف من األمراض الخطیرة وفقًا لما یح دده    
الطبی    ب اإلست    شاري المتخ    صص فإن    ھ یم    نح 
األج   ازة المق   ررة للم   صابین بأح   د األم   راض     

ول إج  ازة الخطی  رة ویب  دأ إحت  ساب م  دتھا م  ن أ  
یح  صل علیھ  ا بع  د ت  اریخ س  ریان  الالئح  ة ف  ي    

  ھـ ١٥/٥/١٤٢٦
  

  العطلة ال صیفیة تعتب ر بمثاب ة األج ازة           -١١جـ  
العادی  ة للع  املین ف  ي حق  ل الت  دریس وفق  ًا للم  ادة   

من الئحة االج ازات ف إذا م رض الموظ ف           ) ٣(
خ  الل العطل  ة ال  صیفیة ول  م یك  ن ق  د تمت  ع بم  ا       

إنھ ا تنقط ع أجازت ھ    یومًا منھ ا ف   ) ٣٥(الیقل عن   
) ٣٥(العادیة بأجازتھ المرضیة ویحتفظ لھ بمدة 

یومًا أوما بقي منھا حسب الحال كرص ید بحی ث     
یت  اح ل  ھ إذا س  محت ظ  روف العم  ل ب  التمتع بھ  ا  

  ٠فیما بعد أو یعوض عنھا عند نھایة خدمتھ
  

 ال یوج د ح د أعل ى لم دة األج ازة الت ي        -١٢جـ    
ن  ت ض  من یمك  ن للموظ  ف التمت  ع بھ  ا طالم  ا كا  

رصیده من األجازات العادی ة ، حی ث ال ی سري      
القید الزمني الوارد في المادة الثانیة من الالئحة      
على حالة الموظف ال ذي یرغ ب التمت ع بأج ازة          

   ٠عادیة أثناء أجازتھ المرضیة 
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣-  
  
  
  
  
  
  
  
  
٤-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٥-  
  
  

  المادة األولى من الالئحة نصت على-١٣س 
أن م  دة تمت  ع الموظ  ف باألج  ازة التق  ل ع  ن      

منھ  ا ) ٢٩(خم  سة أی  ام ، بینم  ا ن  صت الم  ادة   
  بجوازیة  قطع األجازة  العادیة  إذا  إستحق

  فل  و تمت  ع ٠٠الموظ  ف فیھ  ا إج  ازة مرض  یة 
یوم   ًا  ) ٣٥(الموظ   ف بأج   ازة عادی   ة م   دتھا   

وبع  د ثالث  ة أی  ام م  ثًال م  ن التمت  ع بھ  ا ح  صل     
وز قطعھا في ھذه على أجازة مرضیة فھل یج

الحالة ، علمًا بأن ھ ل م یتمت ع منھ ا بم دة خم سة         
  أیام وفقًا للمادة األولى؟

  
  :األجازة اإلستثنائیة

 مت  ى یب  دأ إحت  ساب الخم  س س  نوات     -١٤س 
بالنسبة لالجازة اإلستثنائیة الواردة ف ي الم ادة         

م  ن الالئح  ة ھ  ل ھ  و م  ن ت  اریخ بدای  ة     ) ٢٠(
م م ن ت اریخ   أول إجازة أول إجازة إس تثنائیة أ      

  سریان الالئحة؟
  
  
  

  :وأجازة الوضع،أجازة المرافقة 
 لم  اذا ح  دد عم  ر الطف  ل ال  ذي ترافق  ھ  -١٥س 

أم  ھ بم  ا الیتج  اوز س  بع س  نوات ، ھ  ل یعن  ي     
ذلك بأنھ یجوز أن یكون للطفل واألم في ھ ذه          

) ١٥(الحالة مرافق كما یفھم م ن ن ص الم ادة         
  من الالئحة ؟

  
 الالئح   ة م   ن) ٢٢( ورد ف   ي الم   ادة  -١٦س 

وإذا ( الخاص    ة بأج    ازة الوض    ع م    ا ن    صھ   
إحتاج   ت إل   ى أج   ازة بع   د ذل   ك تعام   ل وف   ق   
قواع  د األج  ازة المرض  یة أو المرافق  ة ح  سب   

فم  ا م  دلول ذل  ك ؟ ولم  اذا ل  م ی  دخل     ) الح  ال 
م ن  ) ب(ضمن المعالجة معاملتھا وفق الفقرة      

  نفس المادة الخاصة بالتفرغ لرعایة المولود؟
  
  
  

  :یةاألجازة اإلضطرار
 كی   ف یعام   ل الموظ   ف ال   ذي تمت   ع    -١٧س 

بكامل رصیده من األجازة اإلضطراریة الت ي   
  كانت  في السابق عشرة  أیام  قبل  نفاذ  ھذه

  
  

  یجوزقط ع األج ازة العادی ة إذا ح صل     -١٣ج ـ  
الموظ  ف عل  ى اج  ازة مرض  یة حت  ى وان كان  ت 

تمتع بھ ا منھ ا تق ل ع ن الح د األدن ى       المدة  التي   
  المقرر لإلجازة العادیة  حیث  ال یوجد  مانع 

نظ  امي یح  ول دون ذل  ك وألن ح  دوث الم  رض  
  ٠أمر مقدر على الموظف ال دخل لھ في توقیتھ

  
  
  
  
  
  

 یب   دأ إحت   ساب الم   دة وفق   ًا لم   ا حددت   ھ -١٤ج   ـ 
الالئح   ة م    ن ت    اریخ أول أج   ازة بع    د س    ریان   

ھـ  بإعتب ار ذل ك فت رة    ١٥/٥/١٤٢٦الالئحة في  
    ٠إنتقالیة

  
  
  
  
  

  یجوز أن یكون للطفل الذي ال یتجاوز      -١٥جـ  
عمره سبع سنوات مرافق باإلضافة إلى أم ھ إذا       
رغبت مرافقة طفلھا في حالة السفر خارج مق ر      

   ٠إقامتھا الذي یتطلب وجود محرم مع المرأة
  
  

  لك  ل م  ن األج  ازة المرض  یة وأج  ازة   -١٦ج  ـ  
كام  ًا تختل  ف ك  ل منھ  ا ع  ن األخ  رى  األموم  ة أح

من حیث المقاص د  والمعامل ة المالی ة  والم دد ،          
فإذا حصلت الموظف ة عل ى تقری ر طب ي بمنحھ ا           
أج   ازة مرض   یة أو مرافق   ة لطفلھ   ا بع   د أج   ازة  
الوضع فإنھا تعام ل وفق ًا ل ذلك ، أم ا إذا رغب ت         
ف    ي الح    صول عل    ى أج    ازة أموم    ة لرعای    ة     

  ٠تقریر طبيمولودھا فإنھا ال تحتاج إلى 
  
  
  

 م  ن تمت  ع بع  شرة أی  ام قب  ل ص  دورھذه  -١٧ج  ـ 
الالئح ة فإن ھ ق د إس تنفذ م ا یمك ن منح ھ إی اه م  ن         
  أجازة ،  اما الذي لم یمنح إال خمسة أیام فإنھ ال 
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 الالئح  ة أو حال  ة الموظ  ف ال  ذي تمت  ع منھ  ا     
  بخمسة أیام أو أكثر ؟  

  
  
  
  

  ھل ینطبق تخفیض الخمسة أیام م ن    -١٨س  
  األجازة اإلضطراریة على المعلمین؟

  
  
  
  
  
  
  

  :أجازة األمومة
 م    ا م    دى إمكانی    ة أال تق    ل أج    ازة    -١٩س 

األموم  ة للمعلم  ة ع  ن س  نة حی  ث أن ف  ي ھ  ذا    
تحقی   ق لمب   دأ تف   رغ الموظف   ة لرعای   ة طفلھ   ا  

  وفائدة لمن یتم التعاقد معھا كبدیلة ؟
  
  
  
  
  
  
  
  

 م    اذا لوإحتاج    ت الموظف    ة أج    ازة    -٢٠س 
أمومھ أكثر من ث الث س نوات لتك رار ال والدة        

  رت للغیاب فكیف تعامل ؟وأضط
  
  
  
  
  
  

 ھ   ل أج   ازة األموم   ة ب   دیًال ألج   ازة   -٢١س 
الوض  ع الت  ي كان  ت تم  نح ف  ي ال  سابق بمق  دار   

  یومًا ویصرف فیھا الراتب كامًال ؟) ٦٠(
  
  
  

یمكن منحھ اج ازة ألن ھ ق د م نح خم سة أی ام ف ي             
السنة المالی ة وبالت الي إس تنفذ الح د األق صى لم ا          

 الت ي ال تجی ز      ٠ الجدی دة  یمكن منحھ وفقًا لالئحة   
  ٠منح أكثر من خمسة أیام كأجازة إضطراریة

  
  

 تخف   یض األج   ازة اإلض   طراریة م   ن   -١٨ج   ـ 
عشرة أیام إلى خمسة یشمل العاملین الخاضعین 
لالئح  ة الوظ  ائف التعلیمی  ة ، كم  ا أن زی  ادة م  دة  

یوم    ًا ق   د ش    ملت  ) ٣٥(األج   ازة العادی    ة ال   ى   
بحت الع   املین ف   ي حق   ل الت   دریس ال   ذین أص        

یوم ًا بع د أن   ) ٣٥(أجازتھم ال سنویة التق ل ع ن        
  ٠یومًا) ٣٠(كانت المدة 

  
  
  

 لم تحدد الالئح ة الح د األدن ى الم سموح     -١٩جـ  
ب  ھ للموظف  ة كأج  ازة أموم  ة كم  ا ل  م تح  دد الح  د    
األعل  ى لم  ا یمك  ن أن تح  صل علی  ھ ف  ي الم  رة       
الواح   دة ع   دا م   ا قررت   ھ الالئح   ة ب   أن ال تزی   د  

ات ط  وال خ  دمتھا ف  ي األج  ازة عل  ى ث  الث س  نو
الدولة ، وبالتالي یج وز للجھ ة التعاق د م ع بدیل ة        
ع   ن المعلم   ة المج   ازة إذا زادت م   دة أجازتھ   ا   
عل  ى ش  ھرین أم  ا إذا قل  ت ع  ن ذل  ك ف  ال یج  وز    
التعاقد مع معلمة بدیلة وفقًا لما نص علی ھ ق رار       

وت  اریخ ) ١/٦٦٧(مجل  س الخدم  ة المدنی  ة رق  م   
  ھـ ٢٤/١/١٤٢١
  

ف م   ن تحدی   د م   دة أج   ازة   ل   یس الھ   د-٢٠ج   ـ 
األموم  ة أن تأخ  ذھا الموظف  ة دفع  ة واح  دة دون   
داع لذلك ، وإنما تأخ ذ منھ ا م ا تحتاج ھ لرعای ة         
مولودھ   ا وف   ي حال   ة إس   تنفاذھا لھ   ذه األج   ازة   
وأحتاج  ت إل  ى اإلس  تمرار ف  ي رعای  ة مولودھ  ا   
فإن    ھ یمك    ن معاملتھ    ا وفق    ًا ألحك    ام األج    ازة   

   ٠ا اإلستثنائیة إذا توفرت شروط منحھ
  
  
 أج   ازة األموم   ة لی   ست ب   دیًال ألج   ازة     -٢١ج 

الوضع وإنم ا ھ ي أج ازة جدی دة م ستقلة تختل ف        
  ٠عن أجازة الوضع في مدتھا وشروط منحھا

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إذا ك   ان رات    ب الموظف   ة األساس    ي   -٢٢س 
التي ترغب الحصول على أج ازة أموم ة یق ل           

ریال فكی ف تعام ل عن د تمتعھ ا       ) ١٥٠٠(عن  
ذه األجازة  والت ي ل ن یق ل راتبھ ا فیھ ا ع ن          بھ
  ریال ؟ ) ١٥٠٠(
  
  
  
  
  
  
  

 كی   ف ی   تم إحت   ساب إج   ازة األموم   ة    -٢٣س
لغ   رض التقاع   د وھ   ل تحت   سب عل   ى أس   اس  

  الراتب الكامل أم الحد األدنى من الراتب؟
  
  
  
  

 ھ  ل ألج  ازة األموم  ة ح  د أدن  ى أو    – ٢٤س 
 وھل یشترط أن ٠حد أعلى في المرة الواحدة 

زة األموم   ة بع   د أج   ازة الوض   ع    تك   ون أج   ا 
أم أنھا غیر مقیدة بذلك ؟ وھل ھناك ٠مباشرة 

س ن معین ة للطف ل ال ذي تم نح الموظف ة أج  ازة       
  أمومة لرعایتھ ؟

  
  
  
  
  
  

  ھ  ل ی  شترط موافق  ة الجھ  ة اإلداری  ة    -٢٥س
وھ   ل ٠عل   ى م   نح الموظف   ة أج   ازة األموم   ة  

  یحتاج األمر إلى وجود تقریر طبي أو نحوه؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ال یج   وز أن یتج   اوز رات   ب الموظف   ة -٢٢ج   ـ
الممنوح  ة أج  ازة أموم  ة راتبھ  ا األساس  ي ، أم  ا   

من الالئحة بأن الیقل ما ) ٢٢(ماورد في المادة 
ریال شھریًا فق د أخ ذ     ) ١٥٠٠(لھا عن   یصرف  

ع   م ول   ذا  ف   إن ‘األم   ر عل   ى أس   اس الغال   ب األ 
ری ال ال یك ون  إال    ) ١٥٠٠(صرف ھذا المبل غ     

لمن  تزید رواتبھم  على  ذلك  وھم األكثریة إذ    
ل  یس م  ن المنط  ق أن ی  صرف لھ  ا رات  ب أثن  اء     
األجازة أكثر من راتبھا وھي ال تزاول العمل ،      

ره ذل  ك م  ن إش  كاالت عن  د     ف  ضًال عم  ا ق  د یثی     
   ٠إقتطاع الحسمیات التقاعدیة خالل مدة األجازة

  
  ی  تم إحت  ساب أج  ازة األموم  ة لغ  رض   -٢٣ج  ـ 

التقاعد كخدمة كاملة وفقًا لم ا ی تم العم ل ب ھ ف ي              
األجازة المرضیة التي ت صرف بن صف الرات ب      
أو ربع الراتب، وذلك بحسم العائ دات التقاعدی ة          

 ث م ی صرف لھ ا رب ع         على أساس الراتب الكامل   
   ٠   ٠/٠ ٩الراتب بعد حسم إشتراك التقاعد  

  
  ال یوجد حد أدنى أو أعلى لم دة أج ازة   -٢٤جـ  

األمومة التي یمكن للموظفة التمتع بھا في المرة   
 ع   دا الح   د األعل   ى لألج   ازة ال   ذي     –الواح   دة 

  وأن -الیج   وز تج   اوزه وھ   و ال   ثالث س   نوات 
ال یشترط أن الیبلغ عمر الطفل سبع سنوات ، و    

تكون أجازة األمومة بعد أجازة الوضع مباش رة    
، ب  ل یج  وز أن تك  ون أج  ازة األموم  ة مت  صلة      
بأج    ازة الوض    ع مباش    رة ویج    وز أن تك    ون     
منفصلة عنھا ، كما ال یشترط أن تك ون ال والدة          
ق     د تم     ت بع     د ص     دور ھ     ذه الالئح     ة ف     ي    

  ٠ھـ ١٥/٥/١٤٢٦
  

 الب   د م   ن تق   دیم الموظف   ة طلبھ   ا إل   ى   -٢٥ج   ـ 
دارتھا مع إبداء رغبتھا بالحصول عل ى أج ازة          إ

األموم  ة وتق  دیم م  ا یثب  ت ذل  ك ، وتت  ولى الجھ  ة   
اإلداریة إستكمال ما یلزم من إجراءات حی ث ال     
یتطل   ب األم   ر ف   ي ھ   ذه الحال   ة تق   دیر الجھ   ة      
اإلداری  ة منحھ  ا األج  ازة م  ن عدم  ھ مت  ى كان  ت   

حی ث تم نح ھ ذه األج ازة     ٠اإلجراءات م ستكملة   
 مث  ل األج  ازة المرض  یة كم  ا ال   مثلھ  ا ف  ي ذل  ك  

   ٠یحتاج األمر لتقریر طبي لمنحھا ھذه األجازة 
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  :  الیوم الوطني والعطل الرسمیة أجازة
  

  كیف یعامل الموظف المكل ف بعم ل      -٢٦س  
خالل أجازة الیوم الوطني ، ھل ی تم تعوی ضھ      

  بیوم واحد أو یومان مثل أجازة األعیاد ؟
  
  
  
  
  

  ھ  ل یطب  ق الحك  م ال  وارد ف  ي الم  ادة  -٢٧س 
م  ن الالئح  ة المتعلق  ة بتع  ویض المكل  ف ) ٢٦(

 الخم یس والجم ع     خالل إجازة العیدین أو أی ام     
بأجازة بدًال من المكاف أة المالی ة عل ى م وظفي          
األمن وال سالمة ال ذین یتطل ب عملھ م التواج د         

  على مدارساعات الیوم ؟
  

م   ن الالئح   ة  ) ٢٦( ل   م ت   شر الم   ادة  -٢٨س 
للتكلی  ف بالعم   ل خ   الل أی   ام العم   ل الرس   میة   

بتعوی   ضھم ) خ   ارج وق   ت ال   دوام الرس   مي  (
 فھ  ل یعن  ي  ٠الم  ادي بأی  ام ب  دًال ع  ن المقاب  ل   

  ذلك عدم الجواز ؟ 
  
  

  : ساعات  الغیاب اوالتأخرعن العمل
  

م ن  ) ٢٧(  ھل یفھم م ن ن ص الم ادة      -٢٩س  
الالئح    ة بأن    ھ یمك    ن جم    ع س    اعات غی    اب   
الموظ  ف وح  سمھا م  ن أجازت  ھ العادی  ة حت  ى    
ولو كانت ساعات التأخر متفرقة خالل الشھر 
 الواحد ؟ وھل یشترط اال تقل عن خم سة أی ام      

  طبقًا للمادة األولى من الالئحة ؟
  
  
  
  

  م   ا المق   صود بالجھ   ة ال   واردة ف   ي   -٣٠س 
م  ن الالئح  ة الت  ي لھ  ا الح  ق ف  ي   ) ٢٧(الم  ادة 

قبول عذر الموظف في حالة غیابھ عن العمل 
أو تاخره ساعات عن الدوام ھل ھ و ص احب            
ال  صالحیة  ف  ي  الجھ  از اإلداري  أوال  رئیس    

لع ذر رس مي   المباشر ، وھل یج ب أن یك ون ا      
كما إذا كان ت ھن اك حال ة وف اة أو توقی ف ف ي            

  
  

 أج  ازة الی  وم ال  وطني م  ن األج  ازات   – ٢٦ج  ـ 
الرس     میة الت     ي وردت بالالئح     ة ف     إذا كل     ف   
الموظف بالعمل خاللھا فإنھ یع وض عنھ ا بب دل     
نقدي أما تعویضھ عنھا بأیام بدیلھ كما في عطل 

خم یس والجم ع ف ال یوج د س ند      األعیاد أو أی ام ال   
  ٠نظامي لذلك 

  
  

  الذین یعملون على شكل وردیات ف ي      -٢٧ -جـ
الجھات الت ي یتطل ب عملھ ا التواج د عل ى م دار             
ساعات الیوم لھم تنظیم خاص وبالتالي ال یطبق 

م ن الئح ة    ) ٢٦(بشأنھم الحكم الوارد ف ي الم ادة      
  ٠األجازات علیھم 

  
  

تكلیف خ  الل   ھ ذه الم  ادة خاص ة ب ال   - ٢٨ -ج ـ  
أی  ام األعی  اد والخم  یس والجم  ع  وال عالق  ة لھ  ا  
ب   التكلیف أی   ام العم   ل الرس   میة وبالت   الي ف   إن      
التع  ویض غی  ر وارد عن  د التكلی  ف خ  الل أی  ام      

  ٠العمل الرسمیة
  
  
  
  

 یجوز جمع ساعات الت أخر ف إذا بلغ ت       -٢٩ -جـ
س  بع س  اعات فتح  سم م  ن الرات  ب أوم  ن رص  ید   

ذا قدم ع ذرًا تقبل ھ   الموظف من األجازة العادیة إ 
اإلدارة  ولو كانت ھ ذه ال ساعات متفرق ة خ الل        
شھر او أكث ر وال ی شترط لح سمھا م ن األج ازة            
العادی  ة أن تبل  غ خم  سة أی  ام ف  أكثر وإنم  ا یج  وز   
الح  سم م  ن رص  یده حت  ى وإن قل  ت ع  ن خم  سة   
أیام ،ألن الخمسة أیام خاصة بمن یرغب التمت ع   

  ٠بأجازتھ
  

ھ     و ص     احب   المق     صود  بالجھ     ة -٣٠ج     ـ  
أما ٠الصالحیة الذي یملك التعیین أومن یفوضھ 

قب    ول الع    ذر و نوع    ھ ف    ذلك عائ    د ل    صاحب    
   ٠الصالحیة 
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١١-  
  
  
  
  

جھ  ة رس   میة م  ثًال أو یكف   ي أن یك  ون ھن   اك    
  عذر تقتنع بھ الجھة ؟   

  
  
  

  :أجازة األدباء 
م  ن الالئح  ة ) ٢٥(  ل  م توض  ح الم  ادة -٣١س

مدة الغی اب الم سموح ب ھ لألدب اء م ن م وظفي         
الدولة لحضور المؤتمرات ھ ل ھ و برات ب أم        

  بدون راتب؟
  
  
  
  
  

 تطبی     ق الالئح     ة عل     ى الم     ستخدمین وبن     د  
  :االجور

  
 ھ     ل تطب     ق ھ     ذه الالئح     ة عل     ى  -٣٢ -س

العاملین وفقًا لالئحة المستخدمین أو الئحة بند 
  األجور ؟

  
  

  : قواعد عامة
  

من الالئحة في ) ٢٨(  أشارت المادة     -٣٣س  
إل   ى  موض   وع أج   ازات   ) ٢(و) ١(فقرتیھ   ا 

ر آخ ر   الموظف عن د إنتقال ھ م ن ك ادرإلى ك اد       
وك  ذلك موض  وع اإلص  ابة الت  ي یتع  رض لھ  ا  
الموظ  ف أثن  اء العم  ل وحی  ث س  بق أن ص  در   
لھا تنظیم ف ي الالئح ة ال سابقة فھ ل یعن ي ذل ك        
أن  ھ س  یعاد النظ  ر ف  ي المعم  ول ب  ھ عل  ى ض  ؤ  

  الفقرتین اعاله؟ 
  

  ل   م تح   دد الالئح   ة الفئ   ات الوظیفی   ة -٣٤س 
العاملة في حقل التدریس وإنما أعط ت وزارة   

دم     ة المدنی     ة باالش     تراك م     ع الجھ     ات  الخ
  التعلیمیة تحدید ھذه الفئات فھل تم تحدیدھا ؟ 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  مدة غیاب األدباء عن العم ل لح ضور     -٣١جـ  
الم   ؤتمرات والن   دوات والمحاض   رات الثقافی   ة    

  تعتبر  في  حكم  األجازة  براتب  كامل  أسوة
اث        ة أو   بالم       شاركین  ف        ي  أعم        ال اإلغ 

الریاضیین ویؤید  ذلك النص على ان ال تقتط ع       
  ٠من أجازتھ السنویة 

  
  
  
  
  
  

  ھ ذه الالئح ة تطب ق عل ى الم ستخدمین      -٣٢-ج ـ 
من ) ١٤(والعاملین على بند األجور وفقًا للمادة 

من الئحة بن د  ) ١١(الئحة المستخدمین  والمادة  
  ٠األجور

  
  
  

 یستمر العمل بما سبق وأن وض ع م ن      -٣٣ -جـ
نظ    یم لھ    ذین الموض    وعین حت    ى یط    رأ م    ا    ت

  ٠یستدعي إعادة النظر فیھما
  
  
  
  
  
  

 س  بق أن ص در م  ن ال وزارة م  ا ی  نظم   -٣٤ -ج ـ 
ھ  ذا الموض  وع باالتف  اق ب  ین وزارة المع  ارف     

وذل   ك ) وزارة التربی   ة والتعل   یم حالی   اً ( س   ابقًا 
بموجب المحضر المبلغ بخطاب رئ یس ال دیوان      

یخ  وت    ار١٠/٣١٦٩٥ف    ي ذل    ك الوق    ت رق    م   
   ھـ وال زال معموًال بھ حتى اآلن ٣/٧/١٣٩٣
  

  
   



                     
  

  لرأي              ا  اإلستفسار                 عدد
  

١٢-   
  
  
  
  
  
  

١٣-   
  
  
  
  
  

١٤-   
  
  
  
  
  
  
  
  

١٥-  
  
  
  
  
  
  

١٦-   
  
  
  
  
١٧-   

  
  ٠التعویض بیوم بدیل عن الیوم الوطني

ال ی  تم تع  ویض م  ن یكل  ف   لم  اذا -٣٥-س
ي الیوم الوطني بأجازة یوم آخ ر       بالعمل ف 

  بدًال من التعویض المادي ؟
  
  
  

  : التعویض عن األجازات بسبب العجز
 ھل التعویض ع ن كام ل رص ید         -٣٦-س

الموظ   ف م   ن األج   ازات ال   وارد بالم   ادة 
أ  الب   د أن یك   ون العج   ز  /الخام   سة فق   رة

ب    سبب العم    ل أم یك    ون ب    سبب العم    ل     
  وغیره؟

  :ات إحتساب أیام الغیاب من األجاز
 ھ   ل إحت   ساب أی   ام الغی   اب م   ن   -٣٧-س

رص        ید الموظ        ف م        ن األج        ازات  
أمرتق  دیري للجھ  ة اإلداری  ة وھ  ل یك  ون     

وھ          ل ع          دم  إحت          سابھ عقاب          ًا ؟ 
ی           صدرقرارمن الجھ           ة اإلداری           ة 

  باإلحتساب؟
  
  

  :عدد مرات التمتع باألجازة العادیة
 ك   م ع    دد الم   رات الت    ي یمك    ن   -٣٨-س

عل ى  للموظف أن یتمتع فیھا  بخمسة أی ام     
  األقل كأجازة عادیة ؟

  
  
  

  :صدور تقریربأجازة الوضع
 ھل یل زم ألج ازة الوض ع تقری ر        -٣٩-س

  طبي وصدور قرار من الجھة بذلك ؟
  
  

  :حلول الئحة األجازات محل السابقة
 ھ     ل حل     ت الئح     ة األج     ازات  -٤٠-س

الجدیدة محل األحكام المتعلق ة باألج ازات     
  في الالئحة التنفیذیة السابقة؟

  
  
ح     ددت الالئح     ة بالم     ادة الرابع     ة    -٣٥-ج

الح  االت الت  ي یع   وض فیھ  ا الموظ  ف بأی   ام     
بدیل     ھ ع     ن الی      وم ال     وطني ، وماع      داھا    
فالیع   وض إال بمبل   غ م   ادي مت   ى ت   م تكلیف   ھ  

  ٠بالعمل في ذلك الیوم 
  
  
 التع    ویض ع    ن األج    ازات ب    سبب  -٣٦ -ج

العجز عن العمل یشمل الحالتین سواء بسبب        
   ٠العمل أو غیره

  
  
  
تحت سب م ن األج ازة     أیام الغی اب ال    -٣٧ -ج

 یقبل ھ ص احب     م شروع إال إذا كان ھناك عذر    
، أما إذا ل م یك ن ھن اك ع ذر فإنھ ا      الصالحیة  

 ٠تحسم من راتبھ بإعتبار األجر مقابل العمل     
وفي حالة قبول العذر وحسمھا من األجازات 

 أج ل حف ظ   فإنھ البد من صدور قرار بھا من      
للموظ ف ومال ھ    البیانات المتعلق ة باألج ازات      

  ٠وماعلیھ 
  
 الیوجد حد مع ین لع دد الم رات الت ي          -٣٨-ج

یتم التمتع فیھا بھذه األجازة ولك ن ف ي ح دود         
التسعین یومًا في السنة فقط ،وم ع ذل ك یج ب      
أن ال یأخذھا ویمددھا بشكل متصل أكثر من      
مرة واحد ة ح سب الالئح ة ، كم ا أن العطل ة           

   ٠تیناألسبوعیة ال تعتبر فاصًال بین أجاز
  
 الب  د م   ن تق   دیم تقری  ر طب   ي للجھ   ة   -٣٩-ج

اإلداری  ة یثب  ت ال  والدة ویح  دد تاریخھ  ا م  ن     
أج     ل قی     ام الجھ     ة بإس     تكمال اإلج     راءات 

  ٠بھا ونھایتھااإلداریة ومعرفة بدایة التمتع 
  
 الالئح    ة الجدی    دة نظم    ت م    ایتعلق    -٤٠-ج

بموض   وع األج    ازات وحل   ت مح    ل جمی    ع   
  ٠ التنفیذیة  بالالئحةالسابقة األجازات حكامأ



  بسم اهللا الرحمن الرحيم                                 
  

  )تعمیم حول النماذج                                  ( 
                                      

  ھـ١٧/٣/١٤٢٧ وتاریخ ٧٠٣/ ١٢٦٨٠تعمیم وزارة الخدمة المدنیة رقم      
  
  المشتمل على الدراسة التي أعدتھا الوزارة     أعاله رإلیھالمشا صدر تعمیم الوزارة     - 

تق وم وزارة  (  م ن الئح ة االج ازات الت ي ت نص عل ى أن            ٣/ ٢٨ حول تفعیل المادة    
)  الضوابط واإلجراءات التي تكفل حسن تنظیم منح األجازات الخدمة المدنیة بوضع

٠   
ات ونم اذج عم ل     حیث ت م وض ع ثالث ة نم اذج م ع تحدی د أرقامھ ا ف ي دلی ل إج راء           

إدارات ش  ؤون الم  وظفین ف  ي األجھ  زة الحكومی  ة والمؤس  سات العام  ة للعم  ل بھ  ا       
   -: النماذج ھي هوھذ ٠   )ھـ١/٤/١٤٢٧  (إعتبارًا من

  

 ٠) أ / ٥٤/ ش(نموذج طلب أجازة تعویض عن عمل رقم  -١
  
 ٠) ب/ ٥٤/ ش (نموذج إقرار بعدم المطالبة بالتعویض المالي رقم  -٢

 
 ٠)خ/ ٥٤/ ش( زة تعویض عن عمل رقم نموذج قرار إجا -٣

  
  
  

  )في الصفحات التالیة نسخ من النماذج المشار إلیھا أعاله (           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                          )٢٨(    



  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 
 

   








 

……………………………………………………………… 
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                    )أ/٥٤/ش (نموذج رقم                            
الرمحن الرحيمبسم ا   

                                            المملكة العربية السعودية 
 

 
 
  

   إقرار                                         
  
  

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/   أتعھد أنا الموظف
  

  بعدم المطالبة بالتعویض المالي أمام الجھات الحكومیة أو الجھات القضائیة وذلك 
  ھـ  وعلى ١٤:    /   /    ـ  إلى   ھ١٤:      /    /     خالل تكلیفي بالعمل من 

  ٠ذلك جرى التوقیع 
  

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: إسم الموظف 
  (          ) رقمھا  )  (   المرتبة        ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: مسمى الوظیفة

  
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:التوقیع

  
  
  
  

  صادقة الرئیس المباشرم                                         
  

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:   مسمى الوظیفة                                 
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:  توقیعھ                                           

   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: إسمھ                                              
  
  
  
  
  

   )ب / ٥٤/ش (نموذج رقم                                                                   
  



   
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم                             
  

 
 

 
 

 
 عن عملقرار أجازة تعویض  

  
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:    إن  

  

   ٠    بناء على الصالحیات الممنوحة لھ 
  

  )٢٦(وإشارة إلى طلب األجازة واإلقرار بعدم المطالبة بالتعویض المالي ، وإستنادًا للمادة   
   -:  من الئحة األجازات فإنھ 

    
  

  :                یقرر مایلي                                  
  
   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     الذي یشغل وظیفة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الموافقة على تمتع الموظف ) ١
  
   بأجازة تعویض٠ریال (              ) راتبھ(            ) بالدرجة (             )  رقمھا  (        )  المرتبة 
    

   ھـ ١٤:        /      /         ھـ    إلى  ١٤:        /      /        فترة عملھ  من     عن عمل  خالل  
   

  ٠ھـ  ١٤:         /         /        یومًا إعتبارًا من  (             )        لمدة 
  

  ٠إلیھا سقط ھذا التعویض باألجازة حق الموظف في المطالبة بأیة حقوق مالیة عن فترة عملھ المشارُی )٢
  

   ٠على الجھات المختصة  إنفاذ موجبھ نظامًا  )٣
  

  
  

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ :  وظیفة صاحب الصالحیة                                                 
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ :       توقیعھ                                                 

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  :              إسمھ                                                 
-----------------  

  ٠صورة مع كامل األساس للموظفین ، اإلرشیف ، ملف الموظف -
  ٠ التأدیة – صورة للرواتب -
  ٠ صورة لوحدة المتابعة ، صورة لإلتصاالت اإلداریة -

  ٠لإلحاطة والرفع عن المباشرة  والعودة منھا       ) (                   صورة إلدارة 
  



 ج  / ٥٤/ ش ( نموذج رقم(  
 


