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  لخدمةانتھاءإالئحة 
  

 وت   اریخ ١/٨١٣تم   ت الموافق   ة عل   ى ھ   ذه الالئح   ة بق   رار مجل   س الخدم   ة المدنی   ة رق   م       
 وت  اریخ ٤٤٧٦٤/ب/٧ ھ ـ المبل غ بخط  اب دی وان رئاس ة مجل  س ال وزراء رق م       ٢٠/٨/١٤٢٣
التنفیذیة لنظام الخدمة المدنی ة     ئحةآلل با  ھـ وحلت محل جمیع المواد الواردة      ١٧/١١/١٤٢٣

 والعم ل بھ ا   ٠) ٣٠/١٨(لغاء الم ادة  إلى إضافة باإل) ٣٠/١٧(حتى المادة ) ٣٠/١(من المادة  
  ٠ ٠ھـ١٧/١١/١٤٢٣اعتبارا من تاریخ تبلیغھا في 

                  
  

                  ----------------------------------------             
   القرار الصادرلیھ وتضمن نص إوقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة المشار            

  : یلي  ما                         
و ٣٠/٩و ٣٠/٨و ٣٠/٥و ٣٠/٤و ٣٠/٣و٣٠/١ تع دیل الم واد      ٠ولى على   نص في فقرتھ األ   

الخدمة  نتھاء أب  المتعلقة ٣٠/١٧و ٣٠/١٦و ٣٠/١٥و ٣٠/١٤و ٣٠/١٣و ٣٠/١١و ٣٠/١٠
لغاء حكم إ مع ٠الواردة باللوائح التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة حسب الصیغة الواردة بالقرار     

  :نألثانیة على أوقد نص في مادتھ ٠ من الالئحة ٣٠/١٨المادة 
 وك ذلك  ٠ علیھ ا تع دیل   أل ي ل م یط ر   إی ة        تقوم وزارة الخدمة المدنی ة بوض ع الم واد الحال      

وذل ك ت سھیال   ) الئح ة انتھ اء الخدم ة   (حكام المضافة في شكل الئحة تسمى المواد المعدلة واأل 
  ٠لیھا من قبل الجھات التنفیذیة ومراجعتھا مستقبال وفق مقتضیات الحاجةإللرجوع 

  
 وت   اریخ ٣٦/٢ رق   م وق   د ص   در بن   اء عل   ى ذل   ك ق   رار مع   الي وزی   ر الخدم   ة المدنی   ة        

  ھـ                               ٢٤/١١/١٤٢٣
  :  یلي                                             وقرر ما

المرفقة وتحل محل جمیع المواد الواردة ) لالئحة انتھاء الخدمة (  اعتماد الصیغة المعدة-والأ
ل ى م ا   إضافة  باإل٣٠/١٧حتى المادة  ٣٠/١بالالئحة التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة من المادة        

ھ  ـ المتعل  ق بانتھ  اء ٢٩/٦/١٤١٧ وت  اریخ ١/٤٣١رق  م ت ضمنھ ق  رار مجل  س الخدم  ة المدنی  ة  
  ٠) ١٥-١٤(و التقاعد لموظفي المرتبتین أالخدمة باالستقالة 

عاله بتاریخ ألیھ إ یعمل بھذه الالئحة من تاریخ تبلیغ قرار مجلس الخدمة المدنیة المشار -ثانیا
  ھـ ١٧/١١/١٤٢٣

ھ  ذه  ج  راءات الالزم  ة حی  ال طباع  ةدارات المخت  صة ب  الوزارة اس  تكمال اإل عل  ى اإل–ثالث  ا 
  ٠جراءات المتبعة جھزة الحكومیة حسب اإلالالئحة وتوزیعھا على األ

  المدنیة  وزیر الخدمة        
  بن على الفایز  محمد      

  
                               )١(  

  
 



    

  )الخدمة  انتھ اء   الئحة(   
    

 حالة على التقاعد المبكر االستقالة واإل        
  :المادة االولى

 
لى رئیسھ المباشر معلنا رغبت ھ ف ي ت رك    إستقالة ھي طلب مكتوب یقدمھ الموظف  إلا  - أ

  ٠الخدمة 
 
و الرابعة عشرة بق رار  أ من المرتبتین الخامسة عشر ة   ًایأستقالة من یشغل    إیتم قبول     - ب

و رئ یس الم صلحة الم ستقلة بع د اس تئذان المق ام ال سامي وی تم          أالمخ تص   من ال وزیر    
 )١(٠خرى من صاحب الصالحیة ستقالة من یشغل المراتب األإقبول 

 
یوم ا  ) ٩٠(و بم ضي ت سعین   أال بصدور ق رار بقب ول اس تقالتھ    إخدمة الموظف    تنتھى  ال -ج

ریخ المح دد لقب ول االس تقالة    وال یجوز للموظف ترك العمل قبل التا٠من تاریخ تقدیم الطلب   
ذ ا انقطع ع ن العم ل خ الل ھ ذه الفت رة دون ع ذر م شروع           إ و ٠و مضي مدة التسعین یوما      أ

  ٠من ھذه الالئحة ) ١٠(عومل بموجب حكم المادة 
 
لیھا في إالمشار  یوما) ٩٠(و رئیس المصلحة المستقلة خالل فترة التسعین أ یجوز للوزیر -د

ذ ا ق ضت ب ذلك م صلحة    إرج اء قب ول اس تقالتھ    إخطار الموظ ف ب إة من ھذه الماد  ) ج(الفقرة  
وال تقبل اس تقالة الموظ ف   ٠ستقالة إلتزید على ستة اشھر من التاریخ المحدد با      العمل مدة ال  

و أو مح اال للتحقی ق   أذ ا ك ان مكف وف الی د    إحالتھ على التقاعد قب ل بل وغ ال سن النظامی ة        إو  أ
  ٠المحاكمة 

 

 المادة الثانیة 
 
ھو تاریخ  یوم تسلمھ ویعتبر تسجیل الطلب ستقالةال اتسجیل طلب على الرئیس المباشر     

  ٠تقدیمھ 
 

 ٠ المادة الثالثة
ال بعد موافقة إحالة على التقاعد المبكر طلب اإل وأیجوز للموظف الرجوع في استقالتھ  ال

اریخ المحدد لتركھ ن تتم ھذه الموافقة قبل التأرئیس المصلحة المستقلة وبشرط  وأالوزیر 
 ٠العمل 

  :المادة الرابعة
 

 المرتبتین ابما في ذلك شاغلو٠ مھما كانت مرتبتھ –د المبكرحالة الموظف على التقاعإتكون 
  ذا بلغت خدماتھ إ تملك حق التعیین لمثلھ يلتاو الرابعة عشرة بموافقة الجھة أالخامسة عشرة 

 ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- -----     
                                     ھـ٣٩/٦/١٤١٧وتاریخ ١/٤٣١من المادة األولى وفقًا لماورد بقرار مجلس الخدمة المدنیة ) ب(تم وضع الفقرة )١ (

                                            )٢(  



    

ى المرتبتین حدإمن یشغل   متى بلغ  لكن  ٠سنة تتجاوز خمسا وعشرین  ولم عشرین سنة 
 التقاعد  حالتھ علىإكون كثر تأف وعشرین سنة  خمسا )الرابعة عشرة(و أ  )عشرة الخامسة(

 المقام السامي  بعد استئذان  رئیس المصلحة المستقلة  وأ من الوزیر المختص   بقرار المبكر
١(٠( 

  المادة الخامسة 
ال بعد إحالة على التقاعد المبكر إلو اأال یجوز تعیین الموظف الذي انتھت خدمتھ باالستقالة   

كما ال یجوز عودة الموظف الذي ٠مضي فترة ال تقل عن ستة اشھر من تاریخ انتھاء الخدمة 
من تاریخ  بعد مرور سنة  ال إلى الخدمة إمن ھذه الالئحة   انتھت خدمتھ وفق المادة العاشرة

 ٠ )٢(٠طي قیده 
  ٠السادسة  المادة

  
ویجوز لمجلس   ٠  كمالھ سن الستین إد بقوة النظام عند یحال الموظف على التقاع  - أ

كما   ٠كمالھ سن الخامسة والستین إ كثر حتى أو أ  مرة  الخدمة المدنیة مد خدمتھ
لى الخامسة إ على التقاعد لبعض الفئات الوظیفیة  حالة  سن اإل یجوز للمجلس رفع

  ٠والستین 
حالة إلا سن  )أو الرابعة عشرةشرة الخامسة ع(یا من المرتبتین أذا بلغ من یشغل إ  - ب

و رئیس المصلحة المستقلة القرار التنفیذي أ على التقاعد بقوة النظام فیصدر الوزیر
 ٠لذلك

  
  
  
  
  

-- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
 وتاریخ ١/٤٣١ رقم   قرار مجلس الخدمة المدنیة ن صدر بھأ   سبق تم وضع المادة الرابعة وفقا لما) ١(

٠ ٢٩/٦/١٤١٧  
 
( ھـ بتفویض١٢/٧/١٤٠٧  وتاریخ  ١/١٣٥  صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم  ن أسبق ) ٢(

ا كوأن ترجازة حاالت التعیین للموظفین والمستخدمین الذین سبق إصالحیة ) وزارة الخدمة المدنیة 
 ٠النظامیة مضاء فترة الحظر إالخدمة ثم عادوا لھا قبل صدور ھذا القرار دون 

معالي وزیر   ھـ باستمرار ٢٨/٦/١٤١٦ وتاریخ ١/٣٨١بعده قرار المجلس رقم  كما صدر -
مضاء إ لمن عادوا للخدمة دون   حاالت التعیین جازةإصالحیة   بممارسة  الخدمة المدنیة

  ٠فترة الحظر النظامیة 
  
  
  

                                              )٣(  
  
  
  



    

  ابعة المادة الس
 

یقافھ من قبل السلطة إثناء أحالة على التقاعد  الذي یبلغ السن النظامیة لإل-یحال الموظف     
ذا كانت إعلى التقاعد    –  و التحقیق معھأو محاكمتھ أثناء كف یده عن العمل أو أالمختصة 

وى وتس٠ غراض التقاعد حتى تاریخ كف یده خمسا وعشرین سنة فاكثر خدماتھ المحتسبة إل
من قبل  خرى وتؤجل تسویة مستحقاتھ المالیة األ٠وتصرف لھ وفقا للنظام ة ی لتقاعداحقوقھ 

ینظر  وال  و كفت یده عن العمل من اجلھا أ  وقفألى حین البت في القضیة التي إجھة عملھ 
كانت خدمتھ تقل  ذا إما أ ٠نتھاء القضیة اال بعد إغراض التقاعد في احتساب فترة كف الید أل

من  نتھاء وصرف مستحقاتھ حتى اإلجل تسویة حقوقھ التقاعدیھ ن خمس وعشرین سنة فتؤع
  ٠القضیة 

 المادة الثامنة 
ستمر الموظف في العمل بعد السن النظامیة للتقاعد بدون سبب نظامي یعتبر ف ي حك م        إذا  إ -أ

  )١( :تي آلالموظف الفعلي ویعامل كا
  ٠ظامیة خدمة فعلیة تحتسب المدة التي قضاھا بعد السن الن ال -١
 وی رد ل ھ م ا اس تقطع م ن عائ دات       ٠داه م ن عم ل   أیعتبر ما تقاضاه مقاب ل م ا     -٢

 ٠ھتقاعدی
تق  وم الجھ  ة بم  ساءلة المت  سبب ف  ي اس  تمرار الموظ  ف ف  ي العم  ل بع  د ال  سن      -٣

 ٠النظامیة للتقاعد بدون سبب نظامي 
 على رأسق ضیة وھ و م ستمر   كما یطبق ھذا الحك م عل ى الموظ ف ال ذي ی تھم ف ي        

الق ضائي وحت ى    وأالعمل خال ل الفت رة م ن ت اریخ ف صلھ بموج ب الحك م الت أدیبي          
   ٠نھاء خدمتھإالتنفیذي بتاریخ صدور القرار

و ت سقط عن ھ لح صولھ علیھ ا      أیعامل الموظف الذي تسحب منھ الجن سیة ال سعودیة            - ت
 وتنھى خدمت ھ ویعتب ر م ا تقاض اه     ٠بطریقة غیر مشروعة معاملة الموظف الفعلي     

 الم ستقطعة م ن الرات ب لم ن س حبت من ھ          ةی   التقاعد لحسمیاتاوتعاد  ٠ عملھ   مقابل
ت  م ا م  ن ح صل عل  ى الجن سیة بطریق  ة غی ر م  شروعة فتع اد الح  سمیا     أ٠الجن سیة  

  ٠خر جھة حكومیة عمل بھاآلى إیة  التقاعد
  )العجز الصحي عن العمل  (                                    

  المادة التاسعة 
ذا ثبت عجزه صحیا عن العمل بموجب قرار من الھیئة الطبیة ویكون  إمة الموظف   تنتھي خد 

ن ال یتج اوز ت اریخ ط ي قی ده ثالث ین یوم ا       أعملھ بقرار الھیئة على  ذلك من تاریخ تبلیغ جھة    
 ٠ج راءات المتبع ة ف ي ذل ك     من تاریخ صدور ق رار الھیئ ة وتح دد وزارة الخدم ة المدنی ة اإل             

خ رى ب دون   أل ى الخدم ة م رة    إس باب ص حیة      انتھ ت خدمت ھ أل     يال ذ ویجوز ع ودة الموظ ف      
خرى تتوفر فیھ ش روط ش غلھا   أو وظیفة أ شاغرة  إذا كانت مسابقة سواء على وظیفتھ السابقة      

  :تیھ  اآلو غیرھا بالشروط أسابقا   یعمل بھايفي الجھة الت
 ل شغل الوظیف ة   ذا كان الئق ا ص حیا  إن یتم عرضھ على الھیئة الطبیة العامة لتقرر ما         أ -١

  ٠العامة 
بع د ال سن النظامی ة     ستفادة الب اقي عل ى رأس العم ل   إ بعدم ىھـ وقض١٠/٥/١٤٢٥ وتاریخ ١٥٢صدرقرارمجلس الوزراء رقم    )١(

نھائیًا، ویتم مسا ئلة المتسبب في ذلك ، وی شمل الع سكریین   للتقاعد من الحقوق التقاعدیة ، إال بعد إنتھاء مباشرتھ أعمال الوظیفة       
  ٠ یحیث الیجمع في ھذه الحالة بین الراتب التقاعدي وراتب الوظیفة٠نیین والمد

                                         )٤(  



    

 ٠ن ال تزید فترة االنقطاع عن سنتین أ-٢
 ٠لیھا عن مرتبتھ التي كان یشغلھا قبل انتھاء خدمتھ إعادتھ إن ال تزید المرتبة المراد أ-٣

 جھة التي كان یعمل بھا الموظف متى توفرت الوظیفة المناس بة فیھ ا و    لى ال إعادة  وتتم اإل 
فی  تم البح  ث ل  ھ ع  ن وظیف  ة مناس  بة ع  ن طری  ق وزارة الخدم  ة المدنی  ة ف  ي الجھ  ات        الإ

             ٠خرى الحكومیة األ
   )الفصل من الخدمة(      

  المادة العاشرة 
 

  :یةتآلا ن تنھي خدمة الموظف في الحاالتأدارة لإل یجوز
لم ینفذ قرار النقل دون عذر مشروع خالل خم سة ع شر یوم ا م ن ت اریخ وج وب                ذاإ -١

  ٠ذلك 
ثالث ین یوم ا    وأ مدة خمسة عشر یوم ا مت صلة   دون عذر مشروع  ذا انقطع عن عملھ     إ -٢

 ٠صدار القرار متفرقة خالل السنة السابقة إل
یة أ وة أتعارإ وأھ نتھاء فترة تدریبإو أجازتھ ألم یعد دون عذر مشروع بعد انتھاء  ذاإ -٣

 ٠لى استئناف عملھ خالل خمسة عشر یوما إفترة غیاب مسموح بھا نظاما 
  المادة الحادیة عشرة 

ن یبل غ بع  ذره  أس تئنافھ لع  ذر م شروع علی ھ    الموظ ف ال ذي ینقط ع ع  ن عمل ھ وال یع ود إل     
  )١(٠داریة طي قیده لغیابھ ال جاز للجھة اإل إخالل خمسة عشر یوما من تاریخ تغیبھ و

  المادة الثانیة عشرة 
  :تیة آلا سباب تأدیبیة في الحاالتیفصل الموظف بقوة النظام ویعتبر الفصل أل  - أ

ذا ص  در بحق  ھ حك  م ش  رعي م  ن جھ  ة ق  ضائیة مخت  صة مكت  سب لل  صفة     إ -١
القطعی  ة م  صرح فی  ھ بثب  وت ارتكاب  ھ موج  ب ح  د م  ن الح  دود ال  شرعیة         

  ٠ومعاقبتھ بالجزاء حدا 
 لل  صفة القطعی  ة بارتك  اب موج  ب    ذا ص  در بحق  ھ حك  م ش  رعي مكت  سب    إ -٢

 ٠القصاص في النفس 
ص  در علی  ھ حك  م م  ن جھ  ة ق  ضائیة مخت  صة مكت  سب لل  صفة القطعی  ة      ذاإ -٣

 –الرش  وة : (التالی  ة  دان  ة والحك  م بالعقوب  ة ف  ي الج  رائم    م  صرح فی  ھ باإل 
 وأو المت   اجرة بالمخ   درات أو الت   رویج أالتھری   ب –االخ   تالس –التزوی   ر 

 ٠)المسكرات 
 ٠بعقوبة السجن لمدة تزید على سنة ذا حكم علیھ إ -٤

  )٢(٠صلیة المحكوم بھا على تطبیق ھذا الحكموقف تنفیذ العقوبة األ یؤثر وال  
  

-------------------------------------------------------------  
 ال وزراء رق م   ھ ـ المبل غ بخط اب دی وان رئاس ة مجل س      ٧/٣/١٤٢٦ وت اریخ  ١/١٠٤٥صدر قرار مجلس الخدمة المدنی ة رق م        ) ١(

عل ى الجھ ات الحكومی ة ان ذار الموظ ف المنقط ع ع ن العم ل كتاب ة عل ى عنوان ھ            ( عل ى مای أتي  )ثانیًا  (ب ونص في    /١٤٠٩٥
تقبلھا اإلدارة خالل خم سة ع شر یوم ًا بإتخ اذ       إبداء أسباب إنقطاعھ  وأنھا ستقوم في حالة عدم  سباب  أستفسارعن  الثابت لإل 

  ٠اإلجراءات النظامیة بحقھ
 وت  اریخ ٤٤/ أع  اله فق  د ص در المرس  وم الملك  ي رق  م م  ) الثانی ة ع  شرة  (م  ن الم  ادة ) أ(ال  ى م  اورد ب  آخر ھ ذه الفق  رة  افة إض   ) ٢(

التبعیة ال تسقط العقوبة ( ھـ ونص على انھ ٢١/٧/١٤٢٥وتاریخ ٢١٠ھـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم ٢٨/٧/١٤٢٥
إذا صدر عفو من ولي األمر عن العقوبة االصلیة ما لم ینص في أمر العفو على الحكم باالدانة المترتبة على الجنائیة واآلثار 

  ٠)خالف ذلك
                                                                )٥   (  



    

  
  
  

ن یط بھ ا نظام ا توقی ع     أذا صدر على الموظف حكم بعقوب ة م ن أي جھ ة مخت صة        إ  - ب
موجبة للفصل بقوة النظام وفق ا للفق رة ال سابقة    عقوبات معینة ولم تكن ھذه العقوبة    

 يالمخت صة بالمحاكم ة التأدیبی  ة لتق رر الج زاء الت  أدیب    عل ى الجھ  ة   م ر فیع رض األ 
  ٠المناسب في حقھ

  
  

  المادة الثالثة عشرة 
ذا كان ا لمفصول من الخدمة مكفوف إمن نظام الخدمة المدنیة ) ١٩(مع مراعاة حكم المادة 

  ٠حبسھ احتیاطیا  وأ فتعتبر خدمتھ منتھیة من تاریخ كف یده و من في حكمھأالید 
  

  المادة الرابعة عشرة 
إذا قضت و بقرار من  مجلس الوزراء فصل الموظف أمر سام أو بأمر ملكي أیجوز ب  

    على ذلك فيإذا نص  الإسباب تأدیبیة ھذا الفصل أل وال یعتبر  ٠  المصلحة العامة بذلك
مر صدرت األأ بموافقة الجھة التي  الإعودة الموظف للخدمة   یجوز و القرار والأال مر إ

                          ٠بفصلھ 
  ) حكام عامة أ(               

   :المادة الخامسة عشرة
من المادة الرابعة )  ز-و(كمالھ مدة الحظر المنصوص علیھا في الفقرتین إیعامل المعین قبل 

  :تي آلمن ھذه الالئحة كا) ٥(لمادة من نظام الخدمة المدنیة وا
ة أفترة الحظر النظامیة یطوى قیده ویعتبر ما تقاضاه مكاف  كمالھإمره قبل أتضح أذا إ  - أ

   ٠یة  نظیر عملھ ویرد لھ ما استقطع من عائدات تقاعد
كمالھ ھذه إعملھ ومنذ   فیستمر في  كمالھ فترة الحظر النظامیةإ بعد  مرهأتضح إذا إ  - ب

 ٠ خدمتھ نظامیة ویعتبر ما تقاضاه قبل ذلك مكافأة نظیر عملھ الفترة تعتبر
كمالھ فترة إ من تاریخ عتبارًاإنتھاء خدمتھ فتعتبر خدمتھ نظامیة إمره بعد أتضح أذا  إ-جـ 

   ٠داه من عمل أنتھاء فترة الحظر مكافأة مقابل ما إالحظر النظامیة ویعتبر ما تقاضاه قبل 
بتقصیر  وأل فترة الحظر تم بتحایل  منھ  إكما قبل   تعیینھنأ ذا  ثبت إحوال وفي كل األ

جراءات النظامیة لى الجھة المختصة التخاذ اإلإمن الموظف المختص  فیحال المتسبب  
  ٠بحقھ

  المادة السادسة عشرة  
لى وظیفة تماثلھا في المرتبة إ تلغى وظیفتھ يمع مراعاة شروط النقل ینقل الموظف الذ  

 ویسري علیھ حكم  لى وظیفة أ دنىإذا لم یتیسر ذلك ینقل إ ف٠و المصلحة أبنفس الوزارة 
نتقال و رغب عن االأذا لم توجد وظیفة شاغرة إف٠لخدمة المدنیةمن نظام ا) ج/١٨(المادة 

  ٠تنھى خدمتھ ویعتبر منسقا 
  

                                          )٦(  



    
  

  المادة السابعة عشرة 
لى مرتبة اقل بالنسبة للموظفین المعینین في إرار من السلطة المختصة النقل یجوز بق      

عدم  ساسأ خدمتھم على  نھاءإكما یجوز ٠   من شرط المؤھل والمسابقة وظائف مستثناة
  ٠الصالحیة للعمل 
                    ----- ---- ----- ----- ----- ----- -----  

   
  
  
  

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

  من نظام الخدمة المدنیة ٣٠                     الماده 
                       ---------------------------  

من نظام ) ٣٠(للباحثین والمختصین فقد تم وضع المادة        تیسیرا 
ریخ  وتا٤٩/ رقم ميالخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم الملك

  :فیما یليھـ التي صدرت تنفیذا لھا ھذه الالئحة ١٠/٧/١٣٩٧
ھى ت تن٠نظمة  التي  تنص علیھا األإنھاء الخدمةسباب أمع مراعاة ( 

  : آلتیةا سبابحد األخدمة الموظف أل
  ٠ستقالة اإل  - أ

حسب نظام  النظامیة التقاعد قبل بلوغ السن حالة علىطلب اإل  - ب
  ٠التقاعد 

   ٠لغاءالوظیفة إ  - ث
خدمتھ بقرارمن السلطة   لم تمدد ما–وغ السن النظامیة للتقاعد  بل-د

  ٠المختصة 
   ٠العجز الصحي عن العمل -ھـ   

  ٠وعدم تنفیذ قرارالنقل أ الغیاب بغیر عذر مشروع -و
   ٠سباب تأدیبیة  الفصل أل- ز  
  ٠بقرارمن مجلس الوزراء  وأمر ملكي أ الفصل ب- ح  

  
*******  

  
)٧(  



    

  وزارة الخدمة المدنیة اآلراء ال   صادرة م   ن                              
  ھاء الخدمةتعلى الئحة إن                                  

  
  ٢/الواردة في عجز المادة العاشرة فقرة ) السنة السابقة إلصدار القرار(  ما المقصود بعبارة   -١ -س   

  لموظف خمسة عشر یومًا فأكثر متصلھ أو ثالثین یومًا من الئحة إنتھاء الخدمة وذلك عندما یتغیب ا     
  متفرقة خالل سنة والتي یجوز بعدھا إنھاء خدمتھ؟      

  السنة السابقة على صدور قرار الجھة اإلداریة   ھي) بالسنة السابقة إلصدارالقرار(  المقصود -٢-ج    
   أو  بذلك السنة الھجریة س المقصود ولی)  قرارإنھاء خدمة الموظف نفسھ(   التي یتبعھا الموظف وھو

   ٠ المالیة 
  

  وظف أحیل للتحقیق معھ من قبل ھیئة الرقابة والتحقیق ولم یصدر قرار بكف یده عن العمل   م -٢-  س
           فما مدى نظامیة طي قیده في حالة إنقطاعھ عن العمل دون عذر مشروع ؟

  ولم یصدرقراربكف یده فأنھ في حالة إنقطاعھ عن العمل  مادام ان الموظف تمت إحالتھ للتحقیق   -٢-  ج
   من المادة العاشرة من -٢-  یجوز إنھاء خدمتھ لالنقطاع عن العمل وفقًا للفقرة           دون عذر مشروع

  یمنع ذلك من إستمرارالتحقیق معھ وفقًا لنظام تأدیب ، وال         الئحة إنتھاء الخدمة المشار إلیھا اعاله 
   ٠      الموظفین   
  

   موظف تقدم بطلب اإلستقالة من العمل وتم تأجیلھا من قبل صاحب الصالحیة فمتى یعتبر في -٣-  س
             حكم المستقیل ؟

  یجوز للوزیر أو رئیس المصلحة ( من المادة األولى من الئحة إنتھاء الخدمة بأنھ ) د( ورد بالفقرة - ٣- ج  
  فترة التسعین یومًا إخطار الموظف بإرجاء قبول إستقالتھ إذا قضت مصلحة العمل           المستقلة خالل 

   وال تقبل إستقالة الموظف أو إحالتھ ٠          بذلك لمدة ال تزید على ستة اشھر من تاریخ تقدیم اإلستقالة 
  )ق أو المحاكمة التأدیبیة كان مكفوف الید او محاًال للتحقی على التقاعد قبل بلوغ السن النظامیة إذا         

                 على ضوء ھذا النص فإن الموظف عند تأجیل طلب اإلستقالة یعتبر بعد مضي ستة أشھرمن 
            تاریخ تقدیم الطلب في حكم المستقیل وعلى الجھة اإلداریة أن تصدر القرار التنفیذي الالزم لذلك 

   أو محال للتحقیق أوالمحاكمة التأدیبیة بسبب إتھامھ بمخالفة إداریة           مالم یكن الموظف مكفوف الید
    ٠  أو أن یكون مطالبًا بخدمة إلزامیة في الدولة٠          أو مالیة أو إرتكابھ لجریمة معینة 

  
  إذا فشل في إنھاء دراستھ بنجاح؟   للدراسة في الخارج   ھل یمكن قبول إستقالة الموظف المبتعث- ٤-  س
          وھل یعامل المتدرب معاملة المبتعث للدراسة في ھذا الجانب ؟    
    إذا إبتعث الموظف للدراسة في الخارج فالیمكن قبو إستقالتھ سواء نجح في دراستھ أولم ینجح إال - ٤-ج 

   تعادل        بعد أن یؤدي ما علیھ من إلتزام للدولة سواء بدفع التكالیف التي صرفت علیھ أو بالخدمة مدة
   أما المبتعث للتدریب فإن ٠من الئحة اإلبتعاث ) ٢٥(        المدة التي قضاھا من البعثة وذلك وفقًا للمادة 

          التدریب یعتبر جزءًا  من واجبات الوظیفة لرفع مستوى الموظف من الناحیة العملیة وھو ال یؤدي  
  یوجد  ف بالخدمة مدة تعادل مدة التدریب وبالتالي ال فال یلزم الموظ٠         للحصول على مؤھل تعلیمي 

  ٠        ما یمنع من قبول إستقالتھ 
  
    موظف یشغل وظیفة  مستثناة  من شرطي المؤھل والمسابقة  ، أنھیت خدماتھ على  أساس عدم - ٥-  س 

  اء فترة حظر معینةمن الئحة إنتھاء الخدمة ھل یطالب بإمض) السابعة عشرة(  الصالحیة وفقًا للمادة      
          قبل التقدم بطلب العودة مرة أخرى للخدمة الحكومیة ؟

     الموظ  ف ال  ذي تنھ  ى خدمت  ھ عل  ى أس  اس ع  دم ال  صالحیة م  ن قب  ل الجھ  ة المخت  صة بمك  ان عمل  ھ    -٥-   ج
  أن ھ الیعام ل   كم ا   یعتبر مف صوًال ألس باب تأدیبی ة ،    ، كما ال الیمكن إعتباره مستقیًال أو منقطعًا عن العمل       

 الیوجد ما یمنع من فإنھ  لذلك  ، في فترة التجربة  لعدم الصالحیة  تنھى الذي  بالموظف باألحكام الخاصة
                                                         )٨(  

  



    
     دیھ شروطتوفرت لإشتراط مضي مدة معینة متى  للخدمة مرة أخرى وع دم   التقدم بطلب العودة             

  ٠          ومؤھالت الوظیفة المتقدم لھا
    في حالة غیاب الموظف عن العمل وإیقاع  عقوبة تأدیبیة علیھ  بسبب ذلك  فھل  تحتسب أیام - ٦ -س

            الغیاب التي عوقب بھا ضمن أیام الغیاب التي یجوز لالدارة طي قید الموظف بسببھا وفقًا
   من الئحة إنتھاء الخدمة ؟– العاشرة –من المادة ) ٢(          للفقرة رقم 

   إن صدور العقوبة التأدیبیة على الموظف بسبب غیابھ عن العمل الیلغي إحتساب أیام الغیاب - ٦- ج
           ضمن المدة المقررة لجواز طي قیده بسبب اإلنقطاع عن العمل إستنادًا للفقرة المشار إلیھا من 

  ٠عاشرة           المادة ال
  

    مامدى إحتساب ساعات التأخرعن الحضورللعمل أو التقدم باإلنصراف منھ قبل نھایة الدوام-٧-  س
            ضمن األیام التي یجوزعند حصولھا إنھاء خدمة الموظف ؟

   ساعات التأخرعن الحضور للعمل أوالخروج مبكرًا منھ والتي یتم تجمیعھا وتحسم علیھ كیوم-٧-ج  
    غیاب إذا بلغت سبع ساعات ال تعامل معاملة من یغیب یومًا كامًال والتحسب من أیام الغیاب         

            التي یجوز إنھاء خدمة الموظف بسببھا  إذا غاب خمسة عشر یومأ  فأكثر دون عذر مشروع 
   ٠ن ساعات التأخر ألن ھذه المادة نصت على أیام الغیاب دو          وفقًا للمادة العاشرة من الالئحة 

             
      
         

    
  

          
  
  
  
  
  

                                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

  
  
  
  

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



    

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

 
 
  
 
 

 


