
   ا
جازات�ئحة

  :المادة ا�ولى

يوم�اً ع�ن ك�ل س�نة م�ن س�نوات خدمت�ه ) ٣٦(وث�ث�ون  ستة يستحق الموظف أجازة عادية مدتھا
زة الت�ي براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه   ويجوز صرف راتبھا مقدماً اذا كانت مدة ا�ج�ا

  .فأكثر) شھر (سيتمتع بھا 

رة واحدة أو على فترات على ا� تقل فترة التمتع ع�ن  ويرخص له بھذه ا�جازة سنوياً سواًء لفت
خمسة أيام  و� يجوز تمديد ا�جازة أكثر من مرة واحدة ، و� يؤجل  التمتع بھا اكثر من ث��ث 

يوماً خ�ل ث�ث سنوات  ) ٣٦( سنوات ،  وعلى الموظف التمتع بأجازته السنوية  بما� يقل عن
ين التمتع بأجازاتھم السنوية من خ�ل وضع برنامج سنوي وعلى ا�دارة إتاحة الفرصة  للموظف

  )١( .لذلك يتمشى مع مصلحة العمل

  

  :المادة الثانية

    يجوز ضم ا�جازات العادية  بعضھا إلى بعض بشرط أن � تزيد مدة أو مدد اFجازات التي 
يجوز للموظف الذي يتمتع بھا الموظف  في السنة الواحدة عن  تسعين  يوماً وإستثناًء  من ذلك  

عامأ  فأكثر )  ٥٠(عاماً كحد أدنى أو بلغ من العمر ) ٢٥(بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد 
خ��ل ال�سنة يوم�اً ) ١٢٠(التمت�ع برص�يده م�ن اFج�ازات العادي�ة الم�ستحقة ل�ه عل�ى ا� تتج�اوز 

  .الواحدة

  

  :المادة الثالثة

دريس والمشرفين التربويين  والمشرفات التربويات    تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل الت

من ھذه ال�ئحة  ، ويجوز للجھة )  ا
ولى(جازة العادية المنصوص عليھا  في المادة  بمثابة  ا

المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمھام تتعلق بعمله أثناء ا�جازة على ا� يقل  ما يتمتع 
،  وتحدد وزارة الخدمة المدنية باFشتراك مع الجھة التعليمية )  يوماً ( به منھا عن ستة وث�ثين 

   )٢(.المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوھا عاملين في حقل التدريس ومدد أجازتھم

  ويجوز للجھة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين  والمشرفات 

يام التي تح�دد 
ج�ازة م�ا ب�ين الف�صلين الدراس�يين بإس�تثناء م�ن التربويات بالتغيب عن العمل ا

  .مل فيكون عن طريق التناوب بينھمترى الجھة المختصة إستمرارھم في الع

وت��اريخ ) ١/١٢٨٥(ح��سب م��ا ورد بق��رار مجل��س الخدم��ة المدني��ة رق��م ) الثالث��ة(و ) ا
ول��ى ( ت��م تع��ديل الم��ادتين –) ١(
  ٠ھـ١٥/٣/١٤٢٩اراً من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء في ھـ  المعمول به إعتب١٧/١/١٤٢٩

وزارة التربية والتعليم (  سبق ان تمت دراسة موضوع من يعتبرون عاملين في حقل التدريس بين وزارة المعارف -)  ٢(
الي رئ���يس ال���ديوان رق���م بموج���ب المح���ضر المبل���غ بخط���اب مع���)   حالي���اً -وزارة الخدم���ة المدني���ة( وال���ديوان )   حالي���اً –

   -:ھـ  حيث انتھت الدراسة الى٣/٧/١٣٩٣ وتاريخ ١٠/٣١٦٩٥



 أن العاملين في حقل التدريس ھم من يرتبط عملھم بشكل كلي اوجزئي بالعام الدراسي  ويعمل�ون ف�ي الم�دارس  بغ�ض -١
  كانت أعمال تعليمية او غيرھا النظر عما يؤدونه من اعمال  وعما إذا 

– الم�شرفون –المدرس�ون : ( فئات العاملة بالمدرسة أياً كان�ت مرحلتھ�ا ون�وع تخص�صھا تنح�صر فيم�ا يل�ي أن ال-٢     
 – الكتب��ة – أمناءالم��ستودعات – المحاس��بون – أمن��اء المكتب��ات – المراقب��ون – مح��ضروا المعام��ل - ال��وك�ء–الم��دراء 
  .) المستخدمون–الحراس 

   - :بناء على ذلك  اتفق على ما يلي  -٣

  � تتطل�ب    يتمتع المدرسون والمشرفون بكامل العطلة الصيفية وتعتبر لھم بمثابة ا�جازة العادية �ن طبيع�ة اعم�الھم-أ 
  .وجودھم أثناء العطلة

 الم��دراء وال��وك�ء  ومح��ضرو المعام��ل  والمراقب��ون فنظ��راً �ن عملھ��م يق��ضي ب��ضرورة وج��ودھم او بع��ضھم ف��ي - ب
ية او بعضھا وبناء عليه فان ھؤ�ء يتمتعون خ�ل العطلة الصيفية باجازة � تزيد ع�ن خم�سة المدرسة خ�ل العطلة الصيف

  . عن ث�ثين يوماً لو� تق يوماً وأربعين

مناء المكتبات التي لم ي�ستقر وض�عھا أباستثناء وظائف (   بالنسبة لبقية الفئات فعلى الرغم من ان وظائفھم ادارية بحته -ج
ولى  من  ھذا المحضر و
نھم ملزمون بالتمتع باجازتھم خ�ل قا  من المبدأ المنوه  عنه  في  الفقرة ا
ا� انه انط�)   بعد

العطلة الصيفية ، كما ان مسؤلياتھم تتقلص خ�ل العطلة الصيفية فان اللجنة توصي أن يتمتع ھؤ�ء خ�ل العطلة الصيفية 
قص عن ث�ثين يوماً بالنسبة  للموظفين و�  تزيد عن  ث�ثين يوماً  و� باجازة � تزيد  عن خمسة واربعين يوماً   و�  تن

أي وقت من السنة حسب تنقص عن  خمسة عشر يوماً  بالنسبة للمستخدمين  باستثناء  حارس  المدرسة فيمنح اجازته في 
  .ظروف العمل

أمرھ��ا فيت��رك أم��ر معالج��ة عھا مؤق��ت بالن��سبة لمعالج��ة وض��ع من��سوبي مراك��ز الدراس��ات التكميلي��ة فنظ��ًرا 
ن وض��   -٤
  .للوزارة

من الفقرة  الثالث�ة م�ن ھ�ذا المح�ضر ا� تتمت�ع )  ج–ب (  انه من الضروري بالنسبة للفئات ا
خرى المحددة بالفقرتين -٥
- .م بالمناطق التعليFداراتباجازتھا ا� بالتناوب ضماناً لسير العمل بالمدرسة ويترك تحديد الفئات التي تتناوب فيما بينھا 

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

                                                        

  :المادة الرابعة

ول من الميزان مطلع السنة الھجرية الشمسية والذي يوافق اليوم ا
يعتبر اليوم الوطني للمملكة 
  .من السنة المي�دية إجازة رسميةمبر  سبت٢٣الموافق 

يوم ( فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده ، واذا وافق )  يوم الجمعة (  وافق ھذا اليوم  فإذا
 أجازةعوض الموظف  عن فيعوض عنه بيوم اFربعاء الذي قبله ، وفيما عدا ذلك � ي) الخميس 
  .ھذا اليوم

وكانت عطلة أحد العيدين تبدأ من يوم الخميس فإن ) ءيوم الث�ثا( ق اليوم الوطني  وافإذاأما 
  .لعيد تبدأ من بداية اليوم الوطنيعطلة ا

  

  

  

  



  :المادة الخامسة

يعوض الموظف عن رصيده من ا�جازات العادية المستحقة بعد إنتھاء خدمته حسب آخر راتب 
  : تقاضاه وفقاً للترتيب التالي

  ٠ز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من ا�جازات إذا إنتھت خدمته بسبب الوفاة او العج-أ

م��ن ھ��ذه الم��ادة إذا انتھ��ت خدم��ة ) أ( فيم��ا ع��دا الح��التين المن��صوص عليھم��ا  ف��ي الفق��رة - ب
يوم�اً  م�ن ا�ج�ازات العادي�ة  أو عل�ى )  ١٨٠(الموظف ف� يعوض عن اكثر من مائة وثم�انين 

لع�ام  ال�صادر بالمرس�وم  الملك�ي رق�م   مدة ا
جازة التي  ي�ستحقھا وق�ت  نف�اذ  نظ�ام الم�وظفين ا
  .ھـ أيھما أكثر١/٢/١٣٩١وتاريخ )  ٥/م(

  

  : المادة السادسة

  إذا حكم على الموظف  بالسجن  الذي � يستوجب الفصل  حسبت  بناء على رغبته المدة التي 
  .  المستحقتين لها�ستثنائيةيقضيھا في السجن كلھا أو بعضھا من أجازاته العادية أو 

  

  :المادة السابعة

بنھاية اليوم الخامس لفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شھر رمضان وتنتھي  تبدأ عطلة ا
  .من شھر شوال

 اليوم الخامس عطلة عيد ا
ضحى ببداية اليوم الخامس من شھر ذي الحجة وتنتھي بنھاية وتبدأ 
  .عشر من الشھر نفسه

ا
حد فتبدأ العطلة ببداية ا�جازة ا
سبوعية السابقة لذلك        فإذا كانت بداية أحد العيدين ھي يوم  
نھاية العطلة  ا
سبوعية وإذا كانت  نھاية عطلة  أحد العيدين ھي  يوم الث�ثاء  فتنتھي العطلة  ب

  .التالية

  

  :المادة الثامنة

  :جازة العاديةحتساب ا
إ� تدخل المدد التالية في 

١- 
  .جازة ا�ستثنائيةمدة ا

 .اليد وما في حكمه في حال اFدانةمدة كف  -٢

٣- 
 .جازة الدراسيةمدة ا

 .مدة اFعارة -٤



 .مدة غياب الموظف بدون سند نظامي -٥

من ھذه ال�ئحة و� ) السادسة ( المدة التي يقضيھا الموظف في السجن وفقاً لحكم المادة  -٦
 على رغبته  ما اءحتسبت منھا بنأجازاته العادية إذا أيدخل في ذلك المدة المستقطعة من 

 .يقضيه في السجن

مدة اFبتعاث للدراسة في الخارج أو اFيفاد للدراسة في الداخل أو التدريب الذي يتخلله  -٧
 )١(.في الداخل أو الخارج) شھر( إجازة �تقل مدته عن 

 

  :المادة التاسعة

Fداء ا
الدراسي بشرط متحان   للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة ال�زمة 
  .دم ما يثبت أدائه ا�متحان ومدتهأن يق

  

بموجب  ھـ المبلغ٢١/١٠/١٤٣٠ وتاريخ ١/١٤٥١بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) ٧ (الفقرةإضافة �� )١(

  ٠ھـ٢٢/١١/١٤٣٠ب وتاريخ / ٤٧٨٣١خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 

  

  :المادة العاشرة

ه أن يتغيب براتب كامل 
سباب طارئة مدة اقصاھا خمسة أيام  يجوز للموظف بعد موافقة رئيس
  ٠خ�ل السنة المالية الواحدة

  

  :المادة الحادية عشرة

يستحق الموظف إجازة مرضية  في مدة أربع سنوات  �  تتجاوز سنتين وفق الترتيب   - أ
ستة أشھر براتب كامل وستة أشھر بنصف الراتب وستة أشھر بربع الراتب : ( التالي 

وتحتسب  بداية  ا
ربع سنوات  من تاريخ  بداية  ا�جازة )  ستة أشھر بدون راتب  و
المرضية ، أما إذا كان الموظف مصاباً  بأحد ا
مراض الخطيرة  التي يحددھا الطبيب 

اFستشاري المتخصص  فيستحق  إجازة  مرضية  خ�ل أربع  سنوات  وفق  الترتيب  
 وث�ثة  أشھر بنصف الراتب وث�ثة أشھر  بربع الراتب  سنة براتب كامل :  (  التالي 

  .يدھا من تاريخ انقطاعه عن العملويبدأ تحد)  وستة اشھر بدون راتب 

لدى الموظف مرضاً  خطيراً أثناء  حصوله على ا�جازة المرضية عدلت من       وإذا تقررأن 
  .بدايتھا وفقاً لbجازة المستحقةتاريخ 

ئحة تقارير منح زة المرضية  بموجب تقرير طبي  وفق  ما نصت عليه  �ويكون إثبات  اFجا
  .ا
جازات المرضية



  ي��ستحق الموظ��ف ال��ذي يتع��رض Fص��ابة أو م��رض يمنع��ه م��ن أداء عمل��ه ب��صفة مؤقت��ه -ب 
ج�ازة أ  –اFصابة  أو المرض بسبب تأدية العمل  ودون خطأ  متعمد من الموظ�ف    وتكون 

ج��ازة المرض��ية برات��ب كام��ل وذل��ك ب��د�ً م��ن ا
) س��نة ون��صف  ( مرض��ية � تتج��اوز م��دتھا
من ھذه المادة  ،  ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق ما ) أ(المنصوص عليھا في الفقرة 


او ل�م ف�إذا ل�م يب�رأ الموظ�ف م�ن إص�ابته . ج�ازات المرض�يةنصت عليه �ئحة تق�ارير م�نح ا
مره على الھيئة الطبية العامة لتقرر م�ا أليھا يعرض يشف من مرضه بعد إنتھاء المدة المشار ا

رف ل�ه إذا كان عاجزاً عن العمل أو تمديد أجازته مدة او مدداً  �تزيد عن سنة ونصف  وي�ص
  .في ھذه الحالة نصف الراتب

  إذا لم يتمكن الموظف من مباشرة عمله  بعد إنتھاء إجازته المرضية المح�ددة  ف�ي الفق�رتين -ج
  .ھى خدماته لعجزه الصحي عن العملنالسابقتين ت

م�ن )  أ(جازة المشار إليھا في الفق�رة    يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي إضافة على ا
-د
يام التي يتم  فيھا إجراء الغسيل له  للتنقية الدموية بموج�ب  جازة براتب كامل عن ا
أھذه المادة 

  .ن الجھة الطبية التي تتولى ع�جهتقرير م

  

  :ة الثانية عشرةالماد


جازة المرضية عن شھر فإذا  تقل مدة  ا
جازة المرضية مقدماً بشرط  ا�ٌ      يصرف راتب ا
  .جازته ف� يسترد منه ما صرف له أتوفي المريض أثناء

  

  : المادة الثالثة عشرة 

لكة    إذا قررت الھيئة الطبية العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسبب العمل خارج المم
فتقوم بتحديد المدة ال�زمة لع�جه وتصرف له نفقات سفره ، أما نفقات الع�ج فتصرف له لفترة 

الطبية العامة � تتجاوز سنة ونصف و� يجوز تمديد ھذه المدة إ� بموجب تقريرطبي من الھيئة 
                                                 .ولمدة مماثلة فقط

يئة الطبية ضرورة وجود مرافق للمريض أو كان المرافق محرماً شرعياً للمريضة وإذا رأت الھ
فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات اFقامة بقدربدل ا�نتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة 
إذا انتدبوا للبلد الذي تقررالع�ج فيه ،  ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظف المريض الذي 

ھيئة الطبية ضرورة ع�جه في بلد غير التي يقيم بھا في الداخل  وضرورة وجود مرافق تقرر ال
    .فيما سبق من ميزانية وزارة الصحةوتصرف المبالغ المنصوص عليھا  .له 

  

  :المادة الرابعة عشرة

    تنظم عملية منح ا
جازات المرضية وإصدار التقارير الطبية وإعتمادھا في الداخل والخارج 
  )*(. مع الجھات المختصةبا�تفاقفق �ئحة تصدرھا وزارة الخدمة المدنية و

  



  :المادة الخامسة عشرة

     في الحا�ت التي يضطر فيھا الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لع�جه أو ا
م إذا رغبت في 
ح لكل  يسم–مرافقة طفلھا  الذي � يتجاوز عمره سبع سنوات ع�وة  على مرافق الطفل وأمه  

 منھم التمتع برصيده من ا
جازات العادية ،  فاذا زادت المدة ال�زمة للمرافقة  على ما  يستحقه
م�ن الم�ادة )  أ(من ا
جازات العادية  فيسمح له  بالغياب  ويعامل عن المدة الزائدة  وفقاً للفقرة  

   :من ھذه ال�ئحة حسب ما تحدده التقارير الطبية بشرط ) الحادية عشرة (

أن يكون المريض أحد أو�د الموظف أو زوجته  أوزوج الموظفة  أو من يعول  من والديه   - أ
أو إخوانه ،  ويجوز لوزير الخدمة المدنية اFعفاء من ھذا الشرط في الحا�ت التي يضطر 

  .فيھا الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه دون أن يكون العائل الوحيد له

ة بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطبائه  أن تقررالھيئة الطبية العام  - ب
لمن  يعالج في الداخل  ضرورة  وجود مرافق  للمريض والمدد  المقررة للع�ج أو  يكون 

غير التي  تقيم  بھا  في الموظف  محرماً شرعيا ً لمريضة  تعالج  في الخارج  أو  في بلد 
 .الداخل

 

  :المادة السادسة عشرة

  .ة أثناء أو بعد  أجازته المرضية  يجوز للموظف أن يطلب التمتع بأجازاته العادي   

  

�ئح��ة تق��ارير م��نح ا�ج��ازات المرض��ية (س��بق ان أص��درت وزارة الخدم��ة المدني��ة با�تف��اق م��ع الجھ��ات المخت��صة )  *(
  ٠ھـ١/٨/١٤٢٣اريخوت٤٠٤٣ھـ وتم تعديلھا فيما بعد برقم ٢٧/١/١٤١١وتاريخ ٢١٢٧بموجب قرار الوزارة رقم 

                                                                                                                          

  

  :المادة السابعة عشرة 

يجوز أن يمنح الموظف أجازة دراسية بدون راتب إذا كان يحمل مؤھ�ً علمياً � يقل عن إتمام 
  : ثانوية أو ما يعادلھا بشرط  المرحلة ال

  .دتقدير جيو� يقل تقويم أدائه الوظيفي عن ) ث�ث سنوات ( أن يكون قد أمضى في الخدمة -١

   .ة بالعمل في الجھة التي يعمل بھا أن يكون لموضوع دراسته ع�ق-٢

  

  

  

                                                                                                                         



  : المادة الثامنة عشرة

 على الجھة الحكومية التابع لھا الموظف الممنوح أجازة دراسية متابعة سير دراسته وإذا إنقط�ع 
عن الدراسة أو تعثر فيھا جاز للجھة قطع أجازته  ،  كما يجوز للموظف إذا دعت ظروفه قط�ع 

  .ى عمله  بشرط موافقة جھة عملهالا
جازة والعودة 

  

  : المادة التاسعة عشرة

  إذا لم يتحقق الغرض الذي من أجله منحت ا
جازة الدراسية ف� تحتسب مدة ا
جازة الدراس�ية 
  )١( .Fغراض التعيين أو الترقية

  

  : المادة العشرون

ازة إستثنائية بدون يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف 
سباب تقبلھا الجھة أج      
راتب � تزيد مدتھا على سنة خ�ل خمس سنوات سواء  كانت لفترة متصلة  أو لفترات متفرق�ة 
ولوزير الخدمة المدنية  تمديدھا لمدة أو لمدد � تزيد على سنة أخرى، على أنه بالنسبة للموظف�ة 

    تمنح بقرار من الجھةالسعودية التي ترغب في مرافقة زوجھا أو من يعولھا شرعاً إلى الخارج

التي تتبعھا  إجازة إستثنائية  بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة و بحد اقصى �  يتجاوز عشر 
سنوات متصلة أو منفصلة طوال  الحياة الوظيفية  ،  ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخ�ارج 

  ٠ ھذه القواعدأو أحد محارمھا الشرعيين إذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق
  

   :المادة الحادية والعشرون
  

  ٠ تستحق الموظفة أجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل 
  
  

ھـ وحدد مدد ا�جازات الدراسية الت�ي تحت�سب �غ�راض ٣/٣/١٤٠٢ وتاريخ ٦٤٠سبق ان صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) ١(
 س�نوات للدراس�ات الجامعي�ة ب�صفة عام�ة ٤ و٠دبلوم المتوسط بعد الثانوية العامة  سنوات لل٣=   بالنسبة للدارسين بالداخل – ٠التقاعد 

 س�نوات ٣=  بالن�سبة للدارس�ين بالخ�ارج و   - س�نوات لل�دكتوراه ٣ و   ٠ سنوات للماح�ستير ٣  ٠عدا الطب فتحتسب لھم ست سنوات
 س��نوات ٧ و٠ س��نوات للدراس��ات الجامعي��ة العلمي��ة ٦ وللدراس��ات الجامعي��ة النظري��ة ،  س��نوات ٥  و٠لل��دبلوم المتوس��ط بع��د الثانوي��ة 

  ٠ سنوات للدكتوراه٤ سنوات للماحستير  و٣  ٠لدراسة الطب  بما في ذلك  فترة دراسة اللغة 

  
  
  

  :المادة الثانية والعشرون 
  
 ٠يوماً ) ٦٠(تستحق الموظفة أجازة وضع بكامل الراتب مدتھا    - أ

 فيجوز لھا الحصول على فترة أو فترات أج�ازة إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودھا  - ب
كحد أعلى طوال خدمتھا في الدولة برب�ع الرات�ب بع�د نھاي�ة )  ث�ث سنوات ( أمومه مدتھا 

 يقل ما  يصرف  لھا  ع�ن من ھذه المادة  ، على ا�ٌ ) أ(أجازة الوضع  الواردة  في الفقرة  
 -:بط التاليةg شھرياً ، وذلك وفق الضوا )١٥٠٠(ألف وخمسمائة 

  ٠أن يكون منح ھذه ا
جازة للموظفة خ�ل الث�ث سنوات ا
ولى من عمر الطفل  -١



يوم�اً م�ن ت�اريخ تق�ديم ) ٦٠(للجھة اFدارية تأجيل منح ھذه ا
جازة لمدة � تتجاوز -٢
الطلب إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك ، ويجوز تمديد فت�رة ا
ج�ازة ب�شرط موافق�ة 

 ٠حدھا ا
على المشار إليهالجھة اFدارية في نطاق 
أ� تقل  مدة ھذه ا
جازة للمعلمة عن فصل دراسي وإستثناء من ذلك يج�وز منحھ�ا  -٣

   )١(٠ھذه ا
جازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بأجازة الوضع 
الممنوحة  أجازة أمومه  وفق  قرار مجلس الخدمة     )  المدرٌسة (  ويجوز التعاقد  على  وظيفة  

  )٢(٠ھـ ٢٤/١/١٤٢١وتاريخ ) ١/٦٦٧(ة رقم المدني
  
  

   
  
) ١/١٢٨٥(حسب  ما ورد بقرار مجلس الخدمة المدني�ة رق�م ) ٢٢(من المادة ) ب(و) أ(تم وضع الفقرتين ) ١( 

   ٠ھـ ١٥/٣/١٤٢٩ھـ المعمول به إعتباراً من ١٧/١/١٤٢٩وتاريخ 
                                                                  

يجوز ( ھـ على أنه٢٤/١/١٤٢١ وتاريخ ١/٦٦٧نص قرار مجلس  الخدمة المدنية المشار إليه أع�ه رقم ) ٢( 
  التعاقد على وظيفة المعلمة التي تمنح أجازة إستثنائية ب�دون رات�ب خ��ل - بصفة إستثنائية –للجھات التعليمية 

نية تأدية عمل المعلمة الممنوح�ة اج�ازة إس�تثنائية بواس�طة  عدم إمكا-أ:      فترة ا�جازة  وذلك بالشروط التالية
  ا� يقل المؤھل الدراسي للمعلمة المتعاقد معھ�ا ع�ن المؤھ�ل -    ب ٠المعلمات الموجودات على رأس العمل  

ھرين إ� إذا كانت مدة ا�جازة اFس�تثنائية ش�) المعلمة البديلة(   ا� يتم التعاقد مع - جـ٠المطلوب لشغل الوظيفة
 أن يكون التعاقد مع الخريجات ممن ھن على قوائم اFنتظار في المفاضلة ويكون ذل�ك وف�ق ترتيب�ات - د٠فأكثر

   ا�تقطع المعلمة الممنوحة اجازة إس�تثنائية إجازتھ�ا - ھـ٠يتفق عليھا بين وزارة الخدمة المدنية وتعليم البنات  
حتماً بإنتھاء مدة العق�د ) المعلمة البديلة ( لع�قة التعاقدية مع   يجب ان تنتھي ا-      و٠قبل شھرين على ا
قل 

وفق قواعد ) معلمة (ما لم يتم التعاقد معھا مرة أخرى في  ھذه المدرسة  أوغيرھا  وا� يتاح  لھا اFستمرار كـ 
   ٠العمل بالساعة باي حال من ا
حوال 

د العمل بالساعة وتطبق على المتعاق�د معھ�ن جمي�ع ال�ضوابط  التعاقد مع المعلمة البديلة يتم وفقاً لقواع:م�حظة 
والقرارات  الصادرة  على قواعد  العمل بالسا عة  حيث ان التعاقد مع المعلمات قد تم استثناءه من إلغاء العمل 

 ق�رار ال�صادرة ب�شان العم�ل بال�ساعة ، م�ن ذل�ك الق�رارات تستفيد المعلمات المتعاقد معھ�ن م�ن   و٠بالساعة   
ھ�ـ  الخ�اص با�س�تفادة م�ن ا
ج�ازات  المرض�ية ٢٨/٨/١٤١٤  وت�اريخ  ١/٣٢٤جل�س الخدم�ة المدني�ة  رق�م م

  ٠والمرافقة  وا�ستثنائية  واجازة الوضع وعدة الوفاة
  
  
  
  
  
  
 -----------------------------------------------------------------------         
  
  

          
  
  
  
  
  
  
  
  

        
                                         



  :المادة الثالثة والعشرون 
  

  يسمح للموظف بالتغيب عن عمله للمشاركة في أعمال اFغاثة أو أعمال الدفاع المدني براتب 
كامل  مدة  � تزيد عن  خمسة وأربعين  يوماً  في السنة  وفق ضوابط  يضعھا  مجلس الخدمة 

  )١(٠المدنية 
  
  
  

  :الرابعة والعشرونالمادة 
  

يكون تنظيم أوضاع الموظفين الذين يشاركون في المناسبات الوطنية في الداخل والخ�ارج وفق�اً 
ھـ وما يطرا علي�ه ٢٧/١٠/١٤٢٩وتاريخ ) ٣١٠(للترتيبات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 

 ً�  )٢(٠من تعدي�ت مستقب
  
  

  :المادة الخامسة والعشرون 
  

 موظفي الدولة الذين تستعين بھم ا
ندية ا
دبية با لتغيب عن العمل لغرض    يسمح لhدباء من
المشاركة  في المؤتمرات والندوات  والمحاضرات  الثقافية  التي تعقد  في مناطق المملكة متى 
كان ذلك  مؤيداً من  قبل الجھة المشرفة على النشاط  أو مجالس إدارات ا
ندية ا
دبية دون أن 

جازات ا
ديب مدة المھمة المكلف بھا على أ� يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام تقتطع من أ
الواحد ث�ثين يوماً  وتتولى الجھة المشرفة  على ھذا النشاط إب�غ  مرجع المشارك قبل الغياب 

   ٠بوقت كاف 
  

            
  

ي�سمح     ( ھـ  ونص عل�ى أن ٨/٧/١٤٠٦ وتاريخ ١٠٣١سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) ١     (
للموظف السعودي  بالتغيب عن عمله  للمشاركة  في  أعمال اFغاثة  الخارجية  براتب  كامل  وف�ق  ال�ضوابط 

   -:التالية
 موافقة كل من جمعية الھ�ل ا
حمر السعودي طبقاً لما لديھا من تعليمات والجھة التي يتبعھ�ا الموظ�ف عل�ى -١

  يصدر الوزير المختص أورئيس المصلحة المختصة القرار ا�داري الخ�اص -٢  ٠اFغاثةمشاركته في أعمال 
  � يحق للموظف المتغيب عن عمله الحصول على أية مزايا أو بد�ت سوى الراتب وبدل النقل -٣      ٠بذلك 

  ٠الشھري فقط خ�ل فترة الغياب 
٤-Fل بأعمال ا�دارة  أو القسم  أو الفرع الذي يتبع�ه الموظ�ف المتط�وع  � يترتب على فتح  باب  التطوع اFخ

   ٠وذلك لغياب اكثر من موظف في ذلك القسم او الفرع  
أم�ين (  ما بحوزتھم  من عھد مثل تسليم   يستثنى  من ھذه  القاعدة ا
شخاص الذي يستلزم تركھم Fعمالھم  -٥

فير البديل فيھا  ،  فھؤ�ء �  يسمح  لھم بالتغي�ب وكذلك الوظائف التي يتعذر تو)  أمين مستودع ( و ) صندوق 
  �تزيد فترات تغيب الموظف عن عمله  للمشاركة في أعمال اFغاثة عن - ٦     ٠للمشاركة في اعمال اFغاثة

  ٠خمسة وأربعين  يوما خ�ل  السنة  الواحدة 
  
ھـ بالموافقة على شمول ٢٧/٥/١٤١٢  وتاريخ٣/٢٤٨     وقد صدر فيما بعد  قرار مجلس الخدمة المدنية رقم -

ھـ  للموظفين السعوديين المتطوعين  في  أعمال ٨/٧/١٤٠٦ وتاريخ  ١٠٣١قرار مجلس الخدمة المد نية   رقم 
   ٠الدفاع المدني واFغاثة الداخلية 

  
 وت����اريخ ١/١٤٥١ بق����رار مجل����س الخدم����ة المدني����ة رق����م م����ا وردح����سب ) ٢٤(ت����م وض����ع الم����ادة  - )٢(

  ھـ٢٢/١١/١٤٣٠ب وتاريخ  /٤٧٨٣١مبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ھـ ال٢١/١٠/١٤٣٠
  لbحاطة

  )تم وضعه في آخر ھذه ال�ئحة ) ٢٤( المشار إليه بالمادة  ھـ ٢٧/١٠/١٤٢٩وتاريخ  ) ٣١٠( قرار مجلس الوزراء رقم  (     



   :المادة السادسة والعشرون
  

خ�ل أجازة  عيد  الفطر أو عيد ا
ضحى  أو  أيام          يجوز تعويض  من  يكلف  بالعمل  
  :الخميس والجمع بأجازة بد�ً من المكافأة المالية وذلك بالضوابط التالية 

  
  أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم أجازة ، ماعدا يوم العيد واليومين اللذين بعده - أ

    ٠فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين 
  

  ى الموظف المكلف أن  يتمتع بأجازة التعويض بعد إنتھاء التكليف مباشرة ويجوز تأجيل  عل- ب
  من تاريخ  نھاية التكليف  و�  يؤثر التمتع بھذه )  سنة(     التمتع بھا فترة أوفترات  � تتجاوز 

   ٠     ا
جازة على ما يستحقه من أجازات عادية  
  : ويشترط  لذلك ما يلي 

  نازل خطياً  وأن يتضمن ھذا التنازل إسقاط  الحق في المطالبة  بالتعويض أن يكون الت -١
    ٠المالي أمام الجھات الحكومية والقضائية 

  أن ينص على التنازل في القرار اFداري الذي أنشأ إستحقاق التعويض بأجازة بد�ً عن  -٢
   ٠التعويض المالي 

  
  

  :المادة السابعة والعشرون 
  

حسم أيام غياب الموظف عن العمل من رصيده من ا
جازات العادية إذا قدم       يجوز للجھة  
الموظف عذراً تقبله الجھة ،أما إذا لم يكن له رصيد من ا
جازات فتحسب غياباً بعذر � يستحق 

   ٠عنھا راتباً ، ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتھا  وفق ھذه القاعدة 
  
  

  :المادة الثامنة والعشرون 
  
  : تقوم وزارة الخدمة المدنية بما يلي  
  

   تنظيم كيفية معاملة رصيد الموظف من ا
جازات العادية عند إنتقاله من نظام الخدمة المدنية -١
  )١(٠    إلى نظام آخر أو العكس 

    وضع الضوابط الواجب إتباعھا Fثبات  أن اFصابة أو المرض الذي يتعرض له موظف قد -٢
  )٢(٠أدية العمل      وقع بسبب ت

  ٠ وضع الضوابط  واFجراءات التي تكفل  حسن تنظيم منح ا�جازات -٣
  

  :المادة التاسعة والعشرون 
  

أخرى إذا كانت مستحقة  جازة نصوص عليھا في ھذه ال�ئحة بأ أي من ا
جازات الميجوز قطع
ض�طرارية ، الدراس�ية ، الي�وم ال�وطني ، اF’ العيدين ، والعطلة ا
سبوعية : نظاماً عدا أجازات 

  ٠اFستثنائية لغرض المرافقة للخارج
  
  

وت�اريخ ١٧/ت/٤رق�م )  حالي�اً –وزارة الخدمة المدني�ة ( سبق ان صدر تعميم الديوان العام للخدمة المدنية)    ١(
ئح�ة   من ال�ئحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية   الت�ي  أدخل�ت  ض�من �٢٥/ ٢٨ھـ  على المادة  ١٣/٤/١٣٩٩

حي�ث نظ�م التعم�يم كيفي�ة ٠من ھذه ال�ئح�ة ) ٢٨(من المادة ) ١(ا
جازات   بعد صدورھا وأصبحت تحت الفقرة
  : او العك�س بحي�ث انتھ�ي ال�ى اjت�يمعاملة رصيد الموظف من ا�جازات إذا إنتقل من ھذا النظام الى نظام آخر



نظ�ام الخدم�ة المدني�ة عل�ى المؤس�سات ي�ق  يخير الموظف بين ضم رص�يده م�ن ا�ج�ازات الم�ستحقة قب�ل تطب-١
العامة إلى رصيده بعد تطبيق النظام عليه  لغرض التمتع بھا أو التعويض عنھا عن�د إنتھ�اء الخدم�ة وفق�اً 
حك�ام 

  ٠نظام الخدمة المدنية ولوائحه 
 ال�ذي ك�ان   أو التعويض عن ھذا الرصيد من ا�جازات المستحقة قبل تطبيق النظام حسب م�ا يق�رره النظ�ام- ٢

  ٠خاضعاً له قبل نظام الخدمة ولوائحه حتى تاريخ تطبيق النظام عليھم 
  أما بالنسبة لمن  يتم نقله من الدوائر الحكومية إلى المؤسسات العامة  بعد تطبيق نظام الخدم�ة المدني�ة عل�ى -٣ 

لمؤس�سة وت�ضم ال�ى رص�يده المؤسسات  فيستمر في  ا�حتفاظ  برصيده من ا�جازات المستحقة  قبل نقله  الى ا
ال�حق  بالمؤسسة لغرض التمتع  أو التعويض عنھا  في  نھاية الخدمة  حسب النظام الق�ائم  المطب�ق  عل�ى تل�ك 

  ٠المؤسسة 
--------------------------------  

  ٠ أع�ه)  ٢(الفقرة ) ٢٨(بالنسبة لموضوع إثبات الحادث إذا وقع بسبب العمل حسب المادة ) ٢(
ھ�ـ عل�ى ٣/٨/١٣٩٨ وت�اريخ ٤٣/ن/٤التعم�يم رق�م ) وزارة الخدم�ة المدني�ة حالي�اً (  سبق أن أص�در ال�ديوان  فقد

  -: وقد نص التعميم على اjتي٠ بال�ئحة التنفيذية قبل ادخالھا ضمن مواد �ئحة ا�جازات ٢٨/١٣المادة 
  :إذا وقع الحادث أثناء العمل :   أو�ً 
ر للموظف المصاب بالجھة اFدارية التي وقع فيھا الحادث بتحرير مح�ضر تحقي�ق  يقوم الرئيس المباش-١       

  :بإثبات ما حدث على أن يبين فيه 
  ٠ إسم الموظف أو المستخدم ومرتبته وواجبات وظيفته -           أ

  ٠ أسباب الحادث وساعة وقوعه -           ب
  ٠ أسماء الذين شاھدوا الحادث وأقوالھم -           جـ

    يجب أن يثبت من التحقيق أن الحادث لم ينشأ بصورة مقصودة ممن يستفيد منه وأنه لم يقع نتيجة -٢        
  ٠              عمل جنائي قام به

  يحررالمحضر من أربع صور ترفع صورة منھا إلى رئيس الجھة اFدارية التابع لھا الموظف -٣
لوزارة الخدم�ة ( كان ھناك مقتضى لذلك وصورة المصاب وترسل صورة الى الشرطة المختصة إذا 

  ٠على أن تودع الصورة الرابعة في ملف الموظف المصاب ) المدنية
  
  :إذا وقع الحادث أثناء الذھاب الى العمل او العودة منه : ثانياً  

يكون إثبات الحادث في ھذه الحالة بتقديم صورة من محضر التحقيق الذي أجرته الشرطة  ويرفق م�ع  -١
  ٠ير من المستشفى أو الجھة التي نقل إليھا المصاب بعد وقوع الحادث مباشرةتقر

يجب أن يثبت من التحقيق أن المصاب كان في طريقه من أو إلى العمل على ش�رط أن يك�ون الطري�ق  -٢
 ٠الذي سلكه لم يتغير إتجاھه فيه لغرض تمليه عليه مصلحته الشخصية أو مصلحة �تمت لعمله بصلة

ذلك ايضا بالنسبة ل�صابة الت�ي تح�دث أثن�اء ت�نق�ت الم�صاب بن�اء عل�ى تعليم�ات م�ن ويجب أن يثبت 
  ٠مرجعه أو اثناء تكليفه بالسفر في مھمة رسمية 

  ٠حوال إلى الھيئة الطبية المختصة Fثبات العجز ونسبته ميع ا
ج   يحال المصاب في :ثالثاً 
  

  من ال�ئحة التنفيذية لنظام الخدمة )٢٧/١( 
حكام المادة يكون تعويض المصاب في ھذه الحا�ت طبقاً :   رابعاً 
  ٠)�ئحة ا�جازات (جازة وفقاً 
حكام المادة الحادية عشرة من   وبالنسبة ل٠hالمدنية          

  
     تتولى الجھة التي يتبعھا الموظف المصاب صرف التعويضات المترتبة على الحادث طبقاً لما تقضي-:خامساً 

  ٠ به التعليمات المالية           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                   



  -:تفرغ الموظف او الموظفة للمشاركة في طريقة التعامل مع شديدي ا�عاقة
  

م�ن ) ثاني�اً (ھ�ـ ون�ص عل�ى تع�ديل الفق�رة ٢٦/٣/١٤٢٦وت�اريخ ١/٩٧٠ صدر قرار مجلس الخدمة المدنية -     
   -:ھـ ليكون نصھا كالتالي ٢٨/١٢/١٤٢٣ وتاريخ ١/٨٤٩رقم قرار مجلس الخدمة المدنية 

عن الحاجة الملحة التي يقدرھا المختصون في التأھيل بجمعية رعاي�ة ا
طف�ال المع�وقين أو غيرھ�ا م�ن  –أو�ً 
المراكز المماثلة عل�ى ت�دريب موظ�ف او موظف�ة أثن�اء أوق�ات ال�دوام الرس�مي عل�ى طريق�ة التعام�ل م�ع ش�ديدي 

فتدرس  كل حالة  من قبل  لجنة مشتركة تضم  مندوبين عن كل من                                                                                 )  طفل أو احد الوالدين ( حركية  اFعاقة ال
ب معطي�ات   ح�س– وذلك لدراسة مدى ال�سماح ٠ والجھة ذات الع�قة– ووزارة الصحة –وزارة الخدمة المدنية 

  -: على طريقة التعامل مع المعوق وفق الضوابط التالية–كل حالة 
أ�يكون للموظف أو الموظفة رصيد من ا
جازات العادية ، فإن كان له رصيد منھ�ا فتح�سب فت�رة غياب�ه  -١

  ٠للتدريب من ھذا الرصيد
 ٠ان يكون المعوق احد او�د الموظف او الموظفة او أحد والديه  فقط  -٢
  فترة الغياب عن العمل على المدة ال�زمة للتدريب حسبما يحددھا المختصون في المركز أن تقتصر -٣

بموجب تقرير عن حالة المعوق معتمد من اخصائي التاھيل ومصادق عليه من إدارة المركز ، عل�ى ان 
  �٠تزيد مدة الغياب عن ستة اسابيع

فھا خ��ل فت�رة غياب�ه للت�دريب الم�شار إذا كان يصرف للموظف أو الموظفة بد�ت أو مزايا فيوقف ص�ر -٤
  ٠إليه عدا الراتب وبدل النقل الشھري فقط 

أن تصدر شھادة مصدقة من المركز تثبت فع��ً ح�ضور الموظ�ف أو الموظف�ة فت�رة الت�دريب ب�دء ونھاي�ة  -٥
وساعاته اليومية ، وت�ودع ال�شھادة ف�ي ملف�ه ل�دى الجھ�ة الت�ي يعم�ل بھ�ا ، وت�زود وزارة الخدم�ة ب�صورة 

 ٠ھامن
  ٠ تعتمد توصيات اللجنة المشتركة المشار إليھا من قبل معالي وزبر الخدمة المدنية– ثانياً 

  
  

   :ا�جازات وما يحسب منھا في التقاعد
   وردت عدة تساؤ�ت عن ا
جازات وما يحسب منھا كخدمة لغرض التقاعد ؟ 

ي أحك�ام نظ�ام التقاع�د وق�د ورد ال�نص   و
ھمية ھذا الموضوع وإجابة على ھذا التساؤل فإن ذل�ك مم�ا ي�دخل ف�
  -من نظام التقاعد حي�ث أش�ارت إل�ى ان�ه ي�ستبعد م�ن م�دد الخدم�ة المح�سوبة ف�ي التقاع�د ) ١٦(على ذلك بالمادة 

م�ا ع�دا ا
ج�ازة المرض�ية ، وا
ج�ازة مدد الغياب ب�دون أج�ازة ، وا
ج�ازات الت�ي تم�نح للموظ�ف ب�دون مرت�ب 
    وتدخل ٠، وكسور الشھر في مدة الخدمة   تقرر حرمان الموظف من مرتبه عنھا الدراسية ، ومدة كف اليد التي

  
                                                               

 ض�من الم�دد المح�سوبة ف�ي التقاع�د وت�ؤدى الح�سميات عنھ�ا عل�ى مدة اFعارة ، وا
جازة الدراسية بدون مرتب 

صلية ويؤديھ�ا المع�ا ش�ھرياً ، ام�ا المج�از دراس�ياً فيؤديھ�ا بع�د عودت�ه للخدم�ة ف�ي أساس كامل مرتب الوظيفة ا

  ٠لھذا النظام وظيفة خاضعة 
 –ا
ج�ازة العادي�ة  ( -:    بناء عل�ى ذل�ك ف�إن ا
ج�ازات التالي�ة ت�دخل ف�ي الخدم�ة المح�سوبة ف�ي التقاع�د وھ�ي 

 ا
ج�ازة – ا
ج�ازة الدراس�ية –لمرض�ية ب�دون مرت�ب وا
جازة المرضية بجميع مراحلھا بما فيھا مدة ا
ج�ازة ا
 عل�ى أس�اس كام�ل ب أج�ازة ا
موم�ة وتح�س- أج�ازة ع�دة الوف�اة للم�رأة– أج�ازة الوض�ع للم�رأة –اFض�طرارية 

 أج�ازة العي�دين –كان يصرف لھا ربع الراتب حيث يحسم مخصص التقاعد م�ن كام�ل الرات�ب الراتب حتى وإن 
 أجازة أداء – أجازات الرياضيين التي يمنح عنھا الراتب –رسمية الخميس والجمعة  العطل ال– اليوم الوطني –

  ٠ الغياب 
عمال اFغاثة– أجازة ا
دباء –اFمتحان 
 أجازة المرافق�ة س�واء كان�ت –ا
جازة اFستثنائية  ( -:     اما ا
جازات التالية ف� تحسب لغرض التقاعد وھي 

 م�دد الغي�اب بع�ذر أو ب�دون ع�ذر م�ادام ق�د –خ�ارج ، أو مرافقت�ه لغ�رض الدراس�ة لمرافقة الزوج الذي يعمل بال
   ٠)حسم الراتب عن مدة الغياب أو لم تحتسب مدة الغياب أجازة عادية 

  
  

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



  
  

Fراء الصادرة حول اjستفسارات الواردة على �ئحة ا�جازات         ا  
  ھـ ٢٣/٩/١٤٢٦ في ١٤/٣٠٢بموجب تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم  
  

                              الرأي  ا�ستفسار                       عدد
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  :ا
جازة العادية
   ماھو المقصود بعدم جوازتمديدا
جازة-١س

        أكثر من مرة واحدة خصوصاً أنه مادام 
       الحدا
دنى خمسة أيام وبإمكان الموظف 

       طلب اFجازة  مجزأة  كل خمسة  أيام 
       بطلب مستقل يصدر بقرار مستقل يفصل 

  ف      بينھما يومي الخميس والجمعة ، وسو
      يترتب على ذلك محدودية طلب التمديد؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إذا ل��م يتمت��ع الموظ��ف بأجازت��ه العادي��ة -٢س
ومضى عليھا أكثر من ث�ث س�نوات فم�ا ھ�و 

  اFجراء المتبع في مثل ھذه الحالة؟
  
  
  
  
  
  
  
  
 أج��ازت ال�ئح��ة قط��ع أج��ازة الموظ��ف -٣س

  العادية  أو ا�ستثنائية  إذا  إستحق  أجازة 
  

  
  

 ا
صل في ا
جازة أنھا تح�دد عن�د طلبھ�ا -١جـ
بمدة زمنية تشتمل عل�ى تحدي�د ب�دايتھا ونھايتھ�ا 

طل�ب تمدي�دھا ف�إن ذل�ك يعن�ي إطال�ة م��دتھا ف�إذا 
إعتباراً من اليوم الت�الي مباش�رة Fنتھ�اء فترتھ�ا 
ال�سابقة فالتمدي�د يعن��ي إطال�ة أم��د ال�شيء ب��صفة 
م����ستمرة ومتواص����لة دون إنقط����اع ف����إذا م����نح 
الموظف أج�ازة عادي�ة لم�دة خم�سة اي�ام تب�دأمن 
ي��وم ال��سبت وتنتھ��ي ي��وم اFربع��اء فإن��ه يج��وز 


جازة لمرة واحدة فقط تبدأ من ي�وم تمديد ھذه ا
الخميس وھو اليوم التالي لليوم الذي إنتھ�ت في�ه 
ا
جازة ، وفي ھذه الحالة �يجوز تمدي�دھا م�رة 
أخ��رى ، أم��ا إذا رغ��ب الموظ��ف منح��ه اج��ازة 

جدي��دة ف��� يعتب��ر تمدي��ًدا ل�ج��ازة ال��سابقة ولك��ن  
�بد أن يباشر عمله قبل منحه أجازة جدي�دة و� 

لك على من إنتھت أجازته العادي�ة م�ع ينسحب ذ
بداي��ة عطل��ة أح��د العي��دين  ورغ��ب ف��ي تمدي��دھا 
حيث يمكن منحه أجازة أخرى بعد إنتھاء عطلة 
العي���د مباش���رة دون الحاج���ة ال���ى مباش���رةالعمل 
نظراً لطول م�دة عطل�ة العي�د و
ن عطل�ة العي�د 
� تح��سب لغ��رض الغي��اب الموج��ب للف��صل إذا 

   ٠وقعت بين غيابين 
  

 أوجب��ت الم��ادة ا
ول��ى م��ن ال�ئح��ة عل��ى -٢ج��ـ
يوماً خ�ل ) ٣٦(الموظف التمتع بما �يقل عن 

ث����ث س���نوات وك���ذلك الزم���ت الم���ادة الجھ���ة 
الحكومي���ة بإتاح���ة الفرص���ة  للموظ���ف ب���التمتع 
بإجازته السنوية ، لذا يجب على الجھة في حالة 
تراخي الموظف عن طلب إجازته أن تبادر الى 

منح���ه ا
ج���ازة وم���ن ث���م التن���سيق مع���ه ح���ول 
للحكم����ة الت����ي  إص����دارقرار ا
ج����ازة  تحقيق����اً 

ق��صدھا واض��ع النظ��ام وھ��ي ض��رورة أن يأخ��ذ 
   ٠الموظف قسطا من الراحة لتجديد نشاطه 

   
 م��ادام ل��م ي��رد ف��ي ال�ئح��ة معالج��ة لقط��ع -٣ج��ـ

  الموظف  أجازته العادية  وبناء  على  الرأي 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢-   
  
  
  
  
  
  
  

  

    بينما لم تشرإلى إمكانية قطعھا و-مرضية 
عودته للعمل إذا إستنفذ مدة تزيد عن شھركما 

  ھو معمول به في السابق؟ 
  
  
  
  
  
  
يوم�اً ع�ن ) ٣٦( ماھو المقصود بعب�ارة -٤س

كل سنة من سنوات الخدمة الواردة في الم�ادة 
 ھل المقصود بھ�ا م�ن بداي�ة الخدم�ة ٠ا
ولى 

  صدور ال�ئحة ؟  السابقة أم ال�حقة بعد 
  
 إذا ص���رف للموظ���ف رات���ب ا
ج���ازة -٥س

العادي��ة مق��دماً ث��م ع��دل ع��ن التمت��ع بھ��ا ھ��ل 
  يسترد منه راتب ا
جازة ؟ 

  
  
  
  
 ھ��ل ي��تم تطبي��ق �ئح��ة ا�ج��ازات م��ن -٦س

ھ��ـ ؟ أم م��ن ١٥/٥/١٤٢٦ت��اريخ تبليغھ��ا ف��ي 
ت��اريخ وض��ع بع��ض ال��ضوابط واFج��راءات 

ت م��ن الت��ي ت��ساعد عل��ى تنظ��يم م��نح ا�ج��ازا
قبل وزارة الخدمة المدنية وفق ماورد بالم�ادة 

  من ال�ئحة ؟ ) ٢٨(
  
 كيف يتم تقسيم أيام ال�سنة ع�ن ا
ج�ازة -٧س

  لغرض التمتع والتعويض؟ العادية 
  
  

  :ا
جازة المرضية
 كيف يتم التعامل م�ع م�ن ح�صلوا عل�ى -٨س

أج���ازات مرض���ية س���ابقة عل���ى ص���دور ھ���ذه 
 ف�ي ث��ث حيث كان�ت الم�دة مح�ددة( ال�ئحة 
بينم��ا ال�ئح��ة الحالي��ة ح��ددت الم��دة ) س��نوات 

  في أربع سنوات  ؟  وھل يعتبر ماسبق �غياً 
  ويعامل الموظف من تاريخ العم�ل بال�ئح�ة 
الحالي�����ة دون النظ�����ر لhج�����ازات المرض�����ية 

  السابقة أم أن له معاملة أخرى؟ 
  
  

  

  ز قطع المستقر لدى وزارة الخدمة المدنية يجو
  )٣٠(ا
جازة العادية  إذا إستنفذ الموظف مدة  
بموافق�ة  يوماً فأكثر ، وبالت�الي يمك�ن للموظ�ف 

أن يطل��ب قط��ع أجازت��ه العادي��ة ف���ي أي جھت��ه 
وق�ت ب�شرط أن � تق��ل م�دة ا
ج��ازة الت�ي تمت��ع 

يوم���اً ،  )٣٦(بھ���ا خ����ل ث����ث س���نوات ع���ن 
متصلة أو متفرقة ، ويعتبر ذلك تأكيد لما إستقر 

   ٠في السابق 
  

 المقصود ب�ذلك س�نوات الخدم�ة الت�ي ت�تم -٤جـ 
بع���د العم���ل بال�ئح���ة الجدي���دة أي م���ن ت���اريخ 

  ھـ١٥/٥/١٤٢٦
  
  

 إذا تق���دم الموظ���ف بطل���ب الع���دول ع���ن -٥ج���ـ 
التمت��ع با
ج��ازة ووافق��ت الجھ��ة اFداري��ة عل��ى 
ذل��ك فإن��ه يتع��ين إس��ترداد رات��ب ا
ج��ازة قب��ل 

ع���ذر عل���ى إص���دار ق���رار الع���دول عنھ���ا وإذا ت
الموظف إعادتھا ل�سبب أو jخ�ر فيلزم�ه التمت�ع 

   ٠بإجازته
  

 يسري العمل بال�ئحة من ت�اريخ تبليغھ�ا -٦جـ 
م��ن قب���ل دي���وان رئاس��ة مجل���س ال���وزراء  ف���ي 

ھ���ـ ح���سب م���ا ن���ص علي���ه ق���رار ١٥/٥/١٤٢٦
مجل��س الخدم��ة المدني��ة ال��ذي ص��درت بموجب��ه 

 دون اFنتظ��ار لم��ا ي��تم م��ن ترتيب��ات ٠ال�ئح��ة
  ٠حولھا

  
) ٣٦(بعد أن تم تعديل مدة ا
جازة إل�ى  – ٧جـ

تح��سب عل��ى أس��اس ك��ل ش��ھر ث�ث��ة أي��ام  يوم��ا
  ٠ أو التعويض لغرض التمتع

  
  

 إن ال���دخول ف���ي تحدي���د بداي���ة 
ج���ازة -٨ج���ـ 
المرضية بعد زيادة مدتھا في ال�ئحة الجديدة قد 
يثي��ر بع��ض ا�ش��كا�ت وق��د ي��ؤدي إلٮ��إخت�ف 

ل���ذا فإن���ه يب���دأ المعامل���ة م���ن جھ���ة إل���ى أخ���رى 
  إحتساب المدة وفقاً لما حددته ال�ئحة من تاريخ

 أول أجازة مرضية بعد العمل بھذه ال�ئحة ف�ي 
  ٠ھـ دون النظر لbجازات السابقة١٥/٥/١٤٢٦
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 م��ن ال�ئح��ة عل��ى) ١٤(  ن��صت الم��ادة -٩س
زات المرض��ية وإص��دار أن عملي��ة م��نح ا
ج��ا

التقاريرالطبية وإعتمادھا في الداخل والخارج 
ت���نظم وف���ق �ئح���ة ت���صدرھا وزارة الخدم���ة 
المدني��ة باFتف��اق م��ع الجھ��ة المخت��صة ، فھ��ل 
ھ���ذه الم���ادة ت���شير إل���ى �ئح���ة تق���ارير م���نح 
ا
ج����ازات المرض����ية المعم����ول بھ����ا حالي����اً 

ھ����ـ أم أنھ����ا ١/١٢/١٤١١المعتم����دة بت����اريخ 
  ة  وسيصدر �ئحة أخرى ؟تعتبرمنتھي

  
  موظ���ف يع���اني م���ن م���رض خطي���ر -١٠س

ولديه أجازة مرضية بربع الراتب ، ھل يمكن 
من )  ١١(تحويلھا إلى راتب كامل وفق المادة 

  ال�ئحة؟
  
  
  
  
  كي�ف ت�تم معامل�ة الموظ�ف ف�ي حق�ل -١١س

الت���دريس إذا م���رض أثن���اء العطل���ة ال���صيفية 
 ل�ه وھل يمكن قطع أجازته العادية واFحتف�اظ

بھ��ا كرص��يد يتمت��ع ب��ه أو يع��وض عن��ه أثن��اء 
  خدمته؟

  
  
  
  
  
  م���اھو الح���د ا
عل���ى لم���دة ا
ج���ازة -١٢س

 الح��صول عليھ��االعادي��ة الت��ي يمك��ن للموظ��ف 
اثن��اء أجازت��ه المرض��ية وفق��اً لم��اورد بالم��ادة 

  من ال�ئحة ؟) ١٦(
  
  
  
  

 المادة ا
ولى من ال�ئحة نصت على -١٣س 
ة �تق��ل ع��ن أن م��دة تمت��ع الموظ��ف با
ج��از

منھ��ا ) ٢٩(خم��سة أي��ام ، بينم��ا ن��صت الم��ادة 
  بجوازية  قطع ا
جازة  العادية  إذا  إستحق

  
  
  
  

  المق��صود م��ن ال��نص ال��وارد ف��ي ھ��ذه -٩ج��ـ 
المادة التأكيد على أن وزارة الخدمة المدنية ھي 

ار ھ��ذه ال�ئح��ة الت��ي لھ��ا ال��ص�حية ف��ي إص��د
أم���ا ال�ئح���ة ٠باFتف���اق م���ع الجھ���ة المخت���صة 

الحالية لمنح ا
جازات المرض�ية ال�صادرة ع�ام 
ھ��ـ ف��� ي��زال العم��ل بھ��ا س��ارياً إل��ى أن ١٤١١

  ٠يظھر للوزارة ما يتطلب التعديل فيھا
  
  
  

 إذا ك���ان الم���رض ال���ذي يع���اني من���ه -١٠ج���ـ 
الموظف من ا
مراض الخطيرة وفقاً لما يح�دده 

بي���ب اFست���شاري المتخ���صص فإن���ه يم���نح الط
ا
ج���ازة المق���ررة للم���صابين بأح���د ا
م���راض 
الخطي��رة ويب��دأ إحت��ساب م��دتھا م��ن أول إج��ازة 
يح��صل عليھ��ا بع��د ت��اريخ س��ريان  ال�ئح��ة ف��ي 

  ھـ ١٥/٥/١٤٢٦
  

  العطلة الصيفية تعتب�ر بمثاب�ة ا
ج�ازة -١١جـ 
العادي��ة للع��املين ف��ي حق��ل الت��دريس وفق��اً للم��ادة  

 من �ئحة ا�ج�ازات ف�إذا م�رض الموظ�ف )٣(
خ���ل العطل��ة ال��صيفية ول��م يك��ن ق��د تمت��ع بم��ا 

يوماً منھا فإنھ�ا تنقط�ع أجازت�ه ) ٣٦(�يقل عن 
) ٣٦( العادية بأجازته المرضية ويحتفظ له بمدة 

يوماً أوما بقي منھا حسب الحال كرصيد بحي�ث 
يت��اح ل��ه إذا س��محت ظ��روف العم��ل ب��التمتع بھ��ا 

  ٠يعوض عنھا عند نھاية خدمتهفيما بعد أو 
  

 � يوجد ح�د أعل�ى لم�دة ا
ج�ازة الت�ي -١٢جـ  
يمك��ن للموظ��ف التمت��ع بھ��ا طالم��ا كان��ت ض��من 
رصيده من ا
جازات العادية ، حي�ث � ي�سري 
القيد الزمني الوارد في المادة الثانية من ال�ئحة 

 ة الموظف الذي يرغب التمتع بأجازت�هعلى حال
   ٠جازته المرضية  أبد�ً منعادية ال
  
  

  يجوزقط�ع ا
ج�ازة العادي�ة إذا ح�صل -١٣جـ 
الموظ�ف عل�ى اج��ازة مرض�ية حت�ى وان كان��ت 
المدة  التي تمتع بھا منھ�ا تق�ل ع�ن الح�د ا
دن�ى 
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  فل��و تمت��ع ٠٠الموظ��ف فيھ��ا إج��ازة مرض��ية 
يوم���اً  ) ٣٦(الموظ���ف بأج���ازة عادي���ة م���دتھا 

وبع��د ث�ث��ة أي��ام م��ث�ً م��ن التمت��ع بھ��ا ح��صل 
على أجازة مرضية فھل يجوز قطعھا في ھذه 

ماً بأنه ل�م يتمت�ع منھ�ا بم�دة خم�سة الحالة ، عل
  أيام وفقاً للمادة ا
ولى؟

  
  :ا
جازة اFستثنائية

 مت��ى يب��دأ إحت��ساب الخم��س س��نوات -١٤س 
بالنسبة ل�جازة اFستثنائية الواردة ف�ي الم�ادة 

م��ن ال�ئح��ة ھ��ل ھ��و م��ن ت��اريخ بداي��ة ) ٢٠(
أول إج���ازة إس���تثنائية أم م���ن ت���اريخ س���ريان 

  ال�ئحة؟
  
  
  

  :وأجازة الوضع،مرافقة أجازة ال
 لم��اذا ح��دد عم��ر الطف��ل ال��ذي ترافق��ه -١٥س 

أم��ه بم��ا �يتج��اوز س��بع س��نوات ، ھ��ل يعن��ي 
ذلك بأنه يجوز أن يكون للطفل وا
م في ھ�ذه 

) ١٥(الحالة مرافق كما يفھم م�ن ن�ص الم�ادة 
  من ال�ئحة ؟

  
م���ن ال�ئح���ة ) ٢٢( ورد ف���ي الم���ادة -١٦س 

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

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

  نفس المادة الخاصة بالتفرغ لرعاية المولود؟
  
  
  

  :ا
جازة اFضطرارية
 كي���ف يعام���ل الموظ���ف ال���ذي تمت���ع -١٧س 

بكامل رصيده من ا
جازة اFضطرارية الت�ي 
  كانت  في السابق عشرة  أيام  قبل  نفاذ  ھذه

 ال�ئح��ة أو حال��ة الموظ��ف ال��ذي تمت��ع منھ��ا 
  بخمسة أيام أو أكثر ؟  

  
  
  
  

  المقرر لbجازة العادية  حيث  � يوجد  مانع 
نظ��امي يح��ول دون ذل��ك و
ن ح��دوث الم��رض 

  ٠تهأمر مقدر على الموظف � دخل له في توقي
  
  
  
  
  
  

 يب��دأ إحت��ساب الم��دة وفق��اً لم��ا حددت��ه -١٤ج��ـ 
ال�ئح���ة م���ن ت���اريخ أول أج���ازة بع���د س���ريان 

ھـ  بإعتبار ذل�ك فت�رة ١٥/٥/١٤٢٦ال�ئحة في 
    ٠إنتقالية

  
  
  
  
  

  يجوز أن يكون للطفل الذي � يتجاوز -١٥جـ 
عمره سبع سنوات مرافق باFضافة إلى أم�ه إذا 

السفر خارج مق�ر رغبت مرافقة طفلھا في حالة 
   ٠إقامتھا الذي يتطلب وجود محرم مع المرأة

  
  

  لك��ل م��ن ا
ج��ازة المرض��ية وأج��ازة -١٦ج��ـ  
ا
موم�ة أحكام��اً تختل��ف ك�ل منھ��ا ع��ن ا
خ��رى 
من حيث المقاص�د  والمعامل�ة المالي�ة  والم�دد ، 
فإذا حصلت الموظفة عل�ى تقري�ر طب�ي بمنحھ�ا 

زة أج���ازة مرض���ية أو مرافق���ة لطفلھ���ا بع���د أج���ا
الوضع فإنھا تعام�ل وفق�اً ل�ذلك ، أم�ا إذا رغب�ت 
ف����ي الح����صول عل����ى أج����ازة أموم����ة لرعاي����ة 

  ٠مولودھا فإنھا � تحتاج إلى تقرير طبي
  
  
  

 م��ن تمت��ع بع��شرة أي��ام قب��ل ص��دورھذه -١٧ج��ـ 
ال�ئحة فإنه ق�د إس�تنفذ م�ا يمك�ن منح�ه إي�اه م�ن 
  أجازة ،  اما الذي لم يمنح إ� خمسة أيام فإنه � 

 منحه اجازة 
ن�ه ق�د م�نح خم�سة أي�ام ف�ي يمكن
السنة المالية وبالت�الي إس�تنفذ الح�د ا
ق�صى لم�ا 

 الت�ي � تجي�ز ٠يمكن منحه وفقاً ل�ئحة الجدي�دة
  ٠منح أكثر من خمسة أيام كأجازة إضطرارية
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  ھل ينطبق تخفيض الخمسة أيام من -١٨س 

  ا
جازة اFضطرارية على المعلمين؟
  
  
  
  
  
  
  

  :أجازة ا
مومة
 تق����ل أج����ازة �ٌ اكاني����ة  م����ا م����دى إم-١٩س 

ا
موم��ة للمعلم��ة ع��ن س��نة حي��ث أن ف��ي ھ��ذا 
تحقي��ق لمب��دأ تف��رغ الموظف��ة لرعاي��ة طفلھ���ا 

  وفائدة لمن يتم التعاقد معھا كبديلة ؟
  
  
  
  
  
  
  
  

 م����اذا لوإحتاج����ت الموظف����ة أج����ازة -٢٠س 
أمومه أكثر من ث�ث س�نوات لتك�رار ال�و�دة 

  وأضطرت للغياب فكيف تعامل ؟
  
  
  
  
  
  


ج���ازة  ھ���ل-٢١س  ً� أج���ازة ا
موم���ة ب���دي
يوم�����اً ) ٦٠(الوض�����ع الت�����ي تم�����نح بمق�����دار 

  ويصرف فيھا الراتب كام�ً ؟
  
  

 إذا ك���ان رات���ب الموظف���ة ا
ساس���ي -٢٢س 
التي ترغب الحصول على أج�ازة أموم�ة يق�ل 

g فكي��ف تعام��ل عن��د تمتعھ��ا ) ١٥٠٠(ع��ن 
بھذه ا
جازة  والتي ل�ن يق�ل راتبھ�ا فيھ�ا ع�ن 

   g ؟) ١٥٠٠(
  

  
  

 تخف���يض ا
ج���ازة اFض���طرارية م���ن -١٨ج���ـ 
عشرة أيام إلى خمسة يشمل العاملين الخاضعين 

وظ��ائف التعليمي��ة ، كم��ا أن زي��ادة م��دة ل�ئح�ة ال
يوم���اً ق���د ش���ملت ) ٣٦(ا
ج���ازة العادي���ة ال���ى 

الع���املين ف���ي حق���ل الت���دريس ال���ذين أص���بحت 
يوم�اً بع�د أن ) ٣٦(أجازتھم السنوية �تق�ل ع�ن 

  ٠يوماً ) ٣٠(كانت المدة 
  
  
  

 لم تحدد ال�ئحة الح�د ا
دن�ى الم�سموح -١٩جـ 
د الح��د ب��ه للموظف��ة كأج��ازة أموم��ة كم��ا ل��م تح��د

ا
عل��ى لم��ا يمك��ن أن تح��صل علي��ه ف��ي الم��رة 
الواح���دة ع���دا م���ا قررت���ه ال�ئح���ة ب���أن � تزي���د 
ا
ج�ازة عل�ى ث���ث س�نوات ط��وال خ�دمتھا ف��ي 
الدولة ، وبالتالي يجوز للجھ�ة التعاق�د م�ع بديل�ة 
ع���ن المعلم���ة المج���ازة إذا زادت م���دة أجازتھ���ا 
عل��ى ش��ھرين أم��ا إذا قل��ت ع��ن ذل��ك ف��� يج��وز 

مع معلمة بديلة وفقاً لما نص علي�ه ق�رار التعاقد 
وت��اريخ ) ١/٦٦٧(مجل��س الخدم��ة المدني��ة رق��م 

  ھـ ٢٤/١/١٤٢١
  

 ل���يس الھ���دف م���ن تحدي���د م���دة أج���ازة -٢٠ج���ـ 
ا
موم��ة أن تأخ��ذھا الموظف��ة دفع��ة واح��دة دون 
داع لذلك ، وإنما تأخذ منھ�ا م�ا تحتاج�ه لرعاي�ة 
مولودھ���ا وف���ي حال���ة إس���تنفاذھا لھ���ذه ا
ج���ازة 

اج��ت إل��ى اFس��تمرار ف��ي رعاي��ة مولودھ��ا وأحت
فإن����ه يمك����ن معاملتھ����ا وفق����اً 
حك����ام ا
ج����ازة 

   ٠اFستثنائية إذا توفرت شروط منحھا 
  
  


ج���ازة -٢١ج  ً� أج���ازة ا
موم���ة لي���ست ب���دي
الوضع وإنما ھ�ي أج�ازة جدي�دة م�ستقلة تختل�ف 

  ٠عن أجازة الوضع في مدتھا وشروط منحھا
  
  

رات��ب الموظف��ة   � يج��وز أن يتج��اوز -٢٢ج��ـ
الممنوح��ة أج��ازة أموم��ة راتبھ��ا ا
ساس��ي ، أم��ا 

من ال�ئحة بأن �يقل ما ) ٢٢(ماورد في المادة 
g ش�ھرياً فق�د أخ�ذ ) ١٥٠٠(يصرف لھا ع�ن 


ع���م ول���ذا  ف���إن ’ا
م���ر عل���ى أس���اس الغال���ب ا
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 كي���ف ي���تم إحت���ساب إج���ازة ا
موم���ة -٢٣س

لغ���رض التقاع���د وھ���ل تحت���سب عل���ى أس���اس 
  الراتب الكامل أم الحد ا
دنى من الراتب؟

  
  
  
  

 ھ��ل 
ج��ازة ا
موم��ة ح��د أدن��ى أو – ٢٤س 
 وھل يشترط أن ٠حد أعلى في المرة الواحدة 

تك���ون أج���ازة ا
موم���ة بع���د أج���ازة الوض���ع 
بذلك ؟ وھل ھناك أم أنھا غير مقيدة ٠مباشرة 

سن معين�ة للطف�ل ال�ذي تم�نح الموظف�ة أج�ازة 
  أمومة لرعايته ؟

  
  
  
  
  
  
  ھ��ل ي��شترط موافق��ة الجھ��ة اFداري��ة -٢٥س

وھ���ل ٠عل���ى م���نح الموظف���ة أج���ازة ا
موم���ة 
  يحتاج ا
مر إلى وجود تقرير طبي أو نحوه؟

  
  
  
  
  
  
  

  : أجازة اليوم الوطني والعطل الرسمية 
  

ف المكلف بعم�ل   كيف يعامل الموظ-٢٦س 
خ�ل أجازة اليوم الوطني ، ھل ي�تم تعوي�ضه 

  بيوم واحد أو يومان مثل أجازة ا
عياد ؟
  
  
  

g � يك��ون  إ�  ) ١٥٠٠(ص��رف ھ��ذا المبل��غ 
ثرية إذ لمن  تزيد رواتبھم  على  ذلك  وھم ا
ك

ل��يس م��ن المنط��ق أن ي��صرف لھ��ا رات��ب أثن��اء 
ا
جازة أكثر من راتبھا وھي � تزاول العمل ، 
ف��ض�ً عم��ا ق��د يثي��ره ذل��ك م��ن إش��كا�ت عن��د 

   ٠إقتطاع الحسميات التقاعدية خ�ل مدة ا
جازة
  

  ي��تم إحت��ساب أج��ازة ا
موم��ة لغ��رض -٢٣ج��ـ 
 التقاعد كخدمة كاملة وفقاً لم�ا ي�تم العم�ل ب�ه ف�ي

ا
جازة المرضية التي تصرف بن�صف الرات�ب 
أو ربع الراتب، وذلك بحسم العائ�دات التقاعدي�ة 
على أساس الراتب الكامل ث�م ي�صرف لھ�ا رب�ع 

   ٠   ٠/٠ ٩الراتب بعد حسم إشتراك التقاعد  
  

  � يوجد حد أدنى أو أعلى لمدة أج�ازة -٢٤جـ 
ا
مومة التي يمكن للموظفة التمتع بھا في المرة 

 ع���دا الح���د ا
عل���ى لhج���ازة ال���ذي –واح���دة ال
  وأن -�يج��وز تج��اوزه وھ��و ال��ث�ث س��نوات 

 س�نوات ، و� ي�شترط  ث��ث�يبلغ عم�ر الطف�ل
أن تك���ون أج���ازة ا
موم���ة بع���د أج���ازة الوض���ع 
مباش��رة ، ب��ل يج��وز أن تك��ون أج��ازة ا
موم��ة 
متصلة بأجازة الوضع مباشرة ويجوز أن تكون 

رط أن تك�ون ال�و�دة  منفصلة عنھا ، كما � يشت
ق�����د تم�����ت بع�����د ص�����دور ھ�����ذه ال�ئح�����ة ف�����ي 

  ٠ھـ ١٥/٥/١٤٢٦
  

 �ب���د م���ن تق���ديم الموظف���ة طلبھ���ا إل���ى -٢٥ج���ـ 
إدارتھا مع إبداء رغبتھا بالحصول عل�ى أج�ازة 
ا
موم��ة وتق��ديم م��ا يثب��ت ذل��ك ، وتت��ولى الجھ��ة 

إ� أنه ٠اFدارية إستكمال ما يلزم من إجراءات 
 يوم���اً ٦٠جيلھ���ا لم���دة يج���وز للجھ���ة اFداري���ة تأ

 تم���نح ھ���ذه ا
ج���ازة مث����ل ولم���صلحة العم���ل 
ا
ج��ازة المرض��ية كم��ا � يحت��اج ا
م��ر لتقري��ر 

   ٠طبي لمنحھا 
  
  
  
  

 أج��ازة الي��وم ال��وطني م��ن ا
ج��ازات – ٢٦ج��ـ 
الرس�����مية الت�����ي وردت بال�ئح�����ة ف�����إذا كل�����ف 
الموظف بالعمل خ�لھا فإنه يعوض عنھ�ا بب�دل 

ام بديله كما في عطل نقدي أما تعويضه عنھا بأي
ا
عياد أو أيام الخم�يس والجم�ع ف�� يوج�د س�ند 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٨-   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩-  
  
  

  
  

  ھ��ل يطب��ق الحك��م ال��وارد ف��ي الم��ادة -٢٧س 
من ال�ئح�ة المتعلق�ة بتع�ويض المكل�ف ) ٢٦(

خ�ل إجازة العيدين أو أي�ام الخم�يس والجم�ع 
في بأجازة بد�ً من المكاف�أة المالي�ة عل�ى م�وظ

ا
من والس�مة ال�ذين يتطل�ب عملھ�م التواج�د 
  على مدارساعات اليوم ؟

  
م���ن ال�ئح���ة ) ٢٦( ل���م ت���شر الم���ادة -٢٨س 

للتكلي��ف بالعم��ل خ���ل أي��ام العم��ل الرس��مية  
بتعوي���ضھم ) خ���ارج وق���ت ال���دوام الرس���مي (

 فھ��ل يعن��ي ٠بأي��ام ب��د�ً ع��ن المقاب��ل الم��ادي 
  ذلك عدم الجواز ؟ 

  
  : تأخرعن العملساعات  الغياب اوال

م�ن ) ٢٧(  ھل يفھم من ن�ص الم�ادة -٢٩س 
ال�ئح����ة بأن����ه يمك����ن جم����ع س����اعات غي����اب 
الموظ��ف وح��سمھا م��ن أجازت��ه العادي��ة حت��ى 
ولو كانت ساعات التأخر متفرقة خ�ل الشھر 
الواحد ؟ وھل يشترط ا� تقل عن خم�سة أي�ام 

  طبقاً للمادة ا
ولى من ال�ئحة ؟
  
  
  
  

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

قبول عذر الموظف في حالة غيابه عن العمل 
أو تاخره ساعات عن الدوام ھ�ل ھ�و ص�احب  
ال��ص�حية  ف��ي  الجھ��از اFداري  أوال��رئيس 
المباشر ، وھل يج�ب أن يك�ون الع�ذر رس�مي 
كما إذا كان�ت ھن�اك حال�ة وف�اة أو توقي�ف ف�ي 

س��مية م��ث�ً أو يكف��ي أن يك��ون ھن��اك جھ��ة ر
  عذر تقتنع به الجھة ؟   

  
  :أجازة ا
دباء 

م��ن ال�ئح��ة ) ٢٥(  ل��م توض��ح الم��ادة -٣١س
مدة الغياب الم�سموح ب�ه لhدب�اء م�ن م�وظفي 
الدولة لحضور المؤتمرات ھ�ل ھ�و برات�ب أم 

  بدون راتب؟
  
  

  ٠نظامي لذلك 
  
  
  الذين يعملون على شكل ورديات في -٢٧ -جـ

الجھات التي يتطل�ب عملھ�ا التواج�د عل�ى م�دار 
ساعات اليوم لھم تنظيم خاص وبالتالي � يطبق 

م�ن �ئح�ة ) ٢٦(بشأنھم الحكم الوارد ف�ي الم�ادة
  ٠يھم ا
جازات عل

  
  

  ھ�ذه الم�ادة خاص�ة ب�التكليف خ��ل - ٢٨ -جـ 
أي��ام ا
عي��اد والخم��يس والجم��ع  و� ع�ق��ة لھ��ا 
ب���التكليف أي���ام العم���ل الرس���مية وبالت���الي ف���إن 
التع��ويض غي��ر وارد عن��د التكلي��ف خ���ل أي��ام 

  ٠العمل الرسمية
  
  
 يجوز جمع ساعات التأخر ف�إذا بلغ�ت -٢٩ -جـ

وم��ن رص��يد س��بع س��اعات فتح��سم م��ن الرات��ب أ
الموظف من ا
جازة العادية إذا قدم عذراً تقبل�ه 
اFدارة  ولو كانت ھ�ذه ال�ساعات متفرق�ة خ��ل 
شھر او أكث�ر و� ي�شترط لح�سمھا م�ن ا
ج�ازة 
العادي��ة أن تبل��غ خم��سة أي��ام ف��أكثر وإنم��ا يج��وز 
الح��سم م��ن رص��يده حت��ى وإن قل��ت ع��ن خم��سة 

ع أيام ،
ن الخمسة أيام خاصة بمن يرغب التمت
  ٠بأجازته

  
ھ���و ص���احب )  بالجھ���ة ( المق���صود -٣٠ج���ـ  

أما ٠الص�حية الذي يملك التعيين أومن يفوضه 
قب����ول الع����ذر و نوع����ه ف����ذلك عائ����د ل����صاحب 

   ٠الص�حية 
  
  
  
  
  
  
  

  مدة غياب ا
دباء عن العم�ل لح�ضور -٣١جـ 
الم���ؤتمرات والن���دوات والمحاض���رات الثقافي���ة 

  مل  أسوةتعتبر  في  حكم  ا
جازة  براتب  كا
  بالم�������شاركين  ف�������ي  أعم�������ال اFغاث�������ة أو 
الرياضيين ويؤيد  ذلك النص على ان � تقتطع 



  
  
  
  
  

١٠-  
  

  
  
  
  
  
  

١١-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٢-  

  
  
  

تطبي����ق ال�ئح����ة عل����ى الم����ستخدمين وبن�����د 
  :ا�جور

  
تطب����ق ھ����ذه ال�ئح����ة عل����ى  ھ����ل -٣٢ -س

العاملين وفقاً ل�ئحة المستخدمين أو �ئحة بند 
  ا
جور ؟

  
  

  : قواعد عامة
  

من ال�ئحة في ) ٢٨(  أشارت المادة -٣٣س 
إل���ى  موض���وع أج���ازات ) ٢(و) ١(فقرتيھ���ا 

الموظف عند إنتقال�ه م�ن ك�ادرإلى ك�ادر آخ�ر  
وك��ذلك موض��وع اFص��ابة الت��ي يتع��رض لھ��ا 

عم��ل وحي��ث س��بق أن ص��در الموظ��ف أثن��اء ال
لھا تنظيم في ال�ئح�ة ال�سابقة فھ�ل يعن�ي ذل�ك 
أن��ه س��يعاد النظ��ر ف��ي المعم��ول ب��ه عل��ى ض��ؤ 

  الفقرتين اع�ه؟ 
  

  ل��م تح��دد ال�ئح��ة الفئ��ات الوظيفي��ة -٣٤س 
العاملة في حقل التدريس وإنما أعط�ت وزارة 
الخدم����ة المدني����ة با�ش�����تراك م����ع الجھ�����ات 

  ت فھل تم تحديدھا ؟ التعليمية تحديد ھذه الفئا
  
  
  
  

  ٠التعويض بيوم بديل عن اليوم الوطني
 لم����اذا � ي����تم تع����ويض م����ن يكل����ف -٣٥-س

بالعمل في اليوم الوطني بأجازة يوم آخر بد�ً 
  من التعويض المادي ؟

  
  
  
  
  
  
  

  ٠من أجازته السنوية 
  
  
  
  
  
  
  ھذه ال�ئح�ة تطب�ق عل�ى الم�ستخدمين -٣٢-جـ

من )  ١٤( والعاملين على بند ا
جور وفقاً للمادة 
من �ئحة بند ) ١١(�ئحة المستخدمين  والمادة 

  ٠ا
جور
  
  
  
 يستمر العمل بما سبق وأن وضع م�ن -٣٣ -جـ

تنظ����يم لھ����ذين الموض����وعين حت����ى يط����رأ م����ا 
  ٠يستدعي إعادة النظر فيھما

  
  
  
  
  
  
 س�بق أن ص�در م�ن ال�وزارة م�ا ي�نظم -٣٤ -جـ

ھ��ذا الموض��وع با�تف��اق ب��ين وزارة المع��ارف 
وذل���ك ) وزارة التربي���ة والتعل���يم حالي���اً ( س���ابقاً 

ل�ديوان بموجب المحضر المبلغ بخطاب رئيس ا
 وت����اريخ ١٠/٣١٦٩٥ف����ي ذل����ك الوق����ت رق����م 

   ھـ و� زال معمو�ً به حتى اjن ٣/٧/١٣٩٣
  
  
  
 حددت ال�ئحة بالمادة الرابع�ة الح�ا�ت -٣٥-ج

التي يعوض فيھا الموظف بأيام بديله ع�ن الي�وم 
الوطني ، وماع�داھا ف�يع�وض إ� بمبل�غ م�ادي 

  ٠متى تم تكليفه بالعمل في ذلك اليوم 
  

  
  



  
                الرأي                 اFستفسار  عدد

  
  
  

١٣-   
  
  
  
  
  

١٤-   
  
  
  
  
  
  
  
  

١٥-  
  
  
  
  
  
  

١٦-   
  
  
  
  

١٧-   

  
  
  

  : التعويض عن ا
جازات بسبب العجز
 ھل التعويض ع�ن كام�ل رص�يد -٣٦-س

الموظ���ف م���ن ا
ج���ازات ال���وارد بالم���ادة 
أ  �ب���د أن يك���ون العج���ز /الخام���سة فق���رة

لعم����ل ب����سبب العم����ل أم يك����ون ب����سبب ا
  وغيره؟

  :إحتساب أيام الغياب من ا
جازات 
 ھ���ل إحت���ساب أي���ام الغي���اب م���ن -٣٧-س

رص�������يد الموظ�������ف م�������ن ا
ج�������ازات 
أمرتق��ديري للجھ��ة اFداري��ة وھ��ل يك��ون 

وھ���������ل ع���������دم  إحت���������سابه عقاب���������اً ؟ 
ي����������صدرقرارمن الجھ����������ة اFداري����������ة 

  باFحتساب؟
  
  

  :عدد مرات التمتع با
جازة العادية
ي يمك���ن  ك���م ع���دد الم���رات الت���-٣٨-س

للموظف أن يتمتع فيھا  بخمسة أيام عل�ى 
  ا
قل كأجازة عادية ؟

  
  
  

  :صدور تقريربأجازة الوضع
 ھل يل�زم 
ج�ازة الوض�ع تقري�ر -٣٩-س

  طبي وصدور قرار من الجھة بذلك ؟
  
  

  :حلول �ئحة ا
جازات محل السابقة
 ھ����ل حل����ت �ئح����ة ا
ج����ازات -٤٠-س

ت الجديدة محل ا
حكام المتعلق�ة با
ج�ازا
  في ال�ئحة التنفيذية السابقة؟

  
  
  
  
 التع���ويض ع���ن ا
ج���ازات ب���سبب -٣٦ -ج

العجز عن العمل يشمل الحالتين سواء بسبب 
   ٠العمل أو غيره

  
  
  
تحت�سب م�ن ا
ج�ازة   أيام الغياب �-٣٧ -ج

 يقبل�ه ص�احب م�شروعإ� إذا كان ھناك عذر
، أما إذا لم يك�ن ھن�اك ع�ذر فإنھ�ا الص�حية 

 ٠ بإعتبار ا
جر مقابل العملتحسم من راتبه
وفي حالة قبول العذر وحسمھا من ا
جازات 

 أج�ل حف�ظ فإنه �بد من صدور قرار بھا من
البيان��ات المتعلق��ة با
ج��ازات للموظ��ف مال��ه 

  ٠وماعليه 
  
 �يوجد حد معين لع�دد الم�رات الت�ي -٣٨-ج

يتم التمتع فيھا بھذه ا
جازة ولك�ن ف�ي ح�دود 
نة فقط ،ومع ذل�ك يج�ب التسعين يوماً في الس

أن � يأخذھا ويمددھا بشكل متصل أكثر من 
مرة واحد ة ح�سب ال�ئح�ة ، كم�ا أن العطل�ة 

   ٠ا
سبوعية � تعتبر فاص�ً بين أجازتين
  
 �ب��د م��ن تق��ديم تقري��ر طب��ي للجھ��ة -٣٩-ج

اFداري��ة يثب��ت ال��و�دة ويح��دد تاريخھ��ا م��ن 
أج����ل قي����ام الجھ����ة بإس����تكمال اFج����راءات 

  ٠بھا ونھايتھا ومعرفة بداية التمتع اFدارية
  
 ال�ئح����ة الجدي����دة نظم����ت م����ايتعلق -٤٠-ج

بموض���وع ا
ج���ازات وحل���ت مح���ل جمي���ع 
  ٠ بال�ئحة التنفيذية السابقة ا
جازات حكامأ

                                  
  
  
  
  
  



  بسم اهللا الرحمن الرحيم                                

  
  )تعميم حول النماذج                  (                 

                                      
  ھـ١٧/٣/١٤٢٧ وتاريخ ٧٠٣/ ١٢٦٨٠تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم      

  
  المشتمل على الدراسة التي أع�دتھا ال�وزارة  أع�هالمشارإليه صدر تعميم الوزارة - 

تق��وم وزارة ( �ج�ازات الت�ي ت��نص عل�ى أن  م�ن �ئح��ة ا٣/ ٢٨ ح�ول تفعي�ل الم��ادة 
)  الضوابط واFجراءات التي تكفل حسن تنظيم منح ا
ج�ازات الخدمة المدنية بوضع

٠   
  حي��ث ت��م وض��ع ث�ث��ة نم��اذج م��ع تحدي��د أرقامھ��ا ف��ي دلي��ل إج��راءات ونم��اذج عم��ل 
إدارات ش���ؤون الم���وظفين ف���ي ا
جھ���زة الحكومي���ة والمؤس���سات العام���ة للعم���ل بھ���ا 

   -: النماذج ھي هوھذ ٠   )ھـ١/٤/١٤٢٧  (راً منإعتبا
  

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

 
 ٠)خ/ ٥٤/ ش( نموذج قرار إجازة تعويض عن عمل رقم  - ٣

  
  
  

  )ر إليھا أع�ه في الصفحات التالية نسخ من النماذج المشا          ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بسم اهللا الرحمن الرحيم
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                      )أ/٥٤/ش (نموذج رقم                            
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   إقرار                                         

  
  

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/   أتعھد أنا الموظف
  

  بعدم المطالبة بالتعويض المالي أمام الجھات الحكومية أو الجھات القضائية وذلك 
  ھـ  وعلى ١٤:    /   /     ھـ  إلى  ١٤:      /    /     خ�ل تكليفي بالعمل من 

  ٠ذلك جرى التوقيع 
  

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

  
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:التوقيع

  
  
  
  

  مصادقة الرئيس المباشر                                         
  

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:   مسمى الوظيفة                                 
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:  توقيعه                                           

   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: إسمه                                              
  
  
  
  
  

   )ب / ٥٤/ش (نموذج رقم                                                                   
  



   
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم                             
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  قرار أجازة تعويض عن عمل����������������������������������
  

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:    إن  
  

   ٠    بناء على الص�حيات الممنوحة له 
  

  )٢٦( ا
جازة واFقرار بعدم المطالبة بالتعويض المالي ، وإستناداً للمادة وإشارة إلى طلب  
   -:  من �ئحة ا
جازات فإنه 

    
  

  :                                                 يقرر مايلي 
  
   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     الذي يشغل وظيفة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الموافقة على تمتع الموظف ) ١
  
   بأجازة تعويضg٠ (              ) راتبه(            ) بالدرجة (             )  رقمھا  (        )  المرتبة 
    

   ھـ ١٤:        /      /         ھـ    إلى  ١٤:        /      /            عن عمل  خ�ل  فترة عمله  من 
   

  ٠ھـ  ١٤:         /         /        اً إعتباراً من  يوم(             )        لمدة 
  

  ٠سقط ھذا التعويض با
جازة حق الموظف في المطالبة بأية حقوق مالية عن فترة عمله المشارإليھا يُ  )٢
  

   ٠على الجھات المختصة  إنفاذ موجبه نظاماً  )٣
  

  
  

�حيةوظيفة صاحب الص                                                   : ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ :       توقيعه                                                 
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  :              إسمه                                                 

-----------------  
  ٠ظفين ، اFرشيف ، ملف الموظفصورة مع كامل ا
ساس للمو -
  ٠ التأدية – صورة للرواتب -
  ٠ صورة لوحدة المتابعة ، صورة لbتصا�ت اFدارية -

  ٠لbحاطة والرفع عن المباشرة  والعودة منھا(                          ) صورة Fدارة 

  



       )ج  / ٥٤/ ش ( نموذج رقم ��������������������������������������������������������������������������������������������
  

هــ المبلـغ بخطـاب رئـيس ديـوان ٢٧/١٠/١٤٢٩ وتـاريخ ٣١٠قرار مجلـس الـوزراء رقـم 
هـــــ  الخــــاص بتنظــــيم ١/١١/١٤٢٩ب وتـــاريخ / ٤٣١٤٠رئاســـة مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

ي الـداخل أوضاع منسوبي القطاعين العام والخاص المـشاركين فـي مناسـبات وطنيـة فـ
    ٠والخارج

  ----------------------------------------------     
  -: مايلي على القرارنص 
الموافقـــة علـــى تنظـــيم أوضـــاع منـــسوبي القطـــاعين الحكـــومي والخـــاص المـــشاركين فـــي  - )١(

 :مناسبات وطنية في الخارج ، وذلك على النحو اآلتي 

  
  ٠النشاط الرياضي الداخلي والخارجي : أو4ً 

   يسمح لشاغلي الوظائف التعليمية والطلبة في مراحل التعلـيم العـام والجـامعي ومـن فـي 
حكمهم في مؤسسات التعليم والتدريب األخرى والعاملين المدنيين من القطاعين الحكـومي 
والخــاص والعــسكريين بالغيــاب عــن مدارســهم وجامعــاتهم وكليــاتهم وأعمــالهم للمــشاركة فــي 

 والــدورات بأنظمتهــا المختلفــة ، وبــرامج اإلعــداد واللقــاءات الثنائيــة ، البطــوالت والمــسابقات
، وغيرهـــــا مـــــن واإلجتماعـــــات والمـــــؤتمرات والمهرجانـــــات والنـــــدوات ، والـــــدورات التدريبيـــــة 

األنشطة الداخلية والخارجية بمختلف الصفات واألسماء والمستويات خالل العـام الواحـد ، 
  :على النحو التالي 

لوظائف التعليمية والطلبة مـن القطـاعين الحكـومي والخـاص فـي يسمح لشاغلي ا -١
مراحــل التعلــيم العــام والجــامعي ومــن فــي حكمهــم فــي مؤســسات التعلــيم والتــدريب 

 ايامــًا التتجــاوز فــي مجموعهــا المــدد – خــالل الــسنة الواحــدة –األخــرى بالغيــاب 
   :التالية 
  ٠ثالثون يومًا حدًا أقصى داخل المملكة   - أ

     ٠حدًا أقصى خارج المملكة ستون يومًا   - ب

   بالغياب أياماً – خالل السنة الواحدة –يسمح لمعلمي ومشرفي التربية البدنية  -٢
  : التتجاوز في مجموعها المدد التالية 

  ٠خمسة وأربعون يومًا حدًا أقصى داخل المملكة   - أ
  ٠خمسة وسبعون يومًا حدًا أقصى خارج المملكة   - ب



  اعين الحكومي والخاص والعسكريين بالغياب يسمح للعاملين المدنيين من القط -٣
فـــي مجموعهـــا المـــدد  أيامـــًا التتجـــاوز –خـــالل الـــسنة الواحـــدة  –

  :التالية 
  ٠ستون يومًا حدًا أقصى داخل المملكة   - أ

 ٠تسعون يومًا حدًا أقصى خارج المملكة   - ب

 إضـافية    وتستثنى من ذلك العاب القوى والـسباحة ، حيـث يـسمح للمـشاركين فيهـا بالغيـاب أيامـاً 
نظـرًا إلـى كثـرة بـرامج إعـداد ) ب(التتجاوز في مجموعها ثالثين يومًا عن المدة المحددة في الفقرة 

ومسابقات هذه األلعاب ، وما تتطلبه من إستمرار في التدريب والمـشاركة لتحقيـق األرقـام القياسـية 
٠  

ـــد تأهـــل منتخـــب المملكـــة أو أي نـــاد فـــي األلعـــاب الجماعيـــة أو الفرديـــة فـــ -٤ ي عن
لبطولـــة كـــأس العـــالم أودورة األلعـــاب ) األولـــى ،الـــشباب ، الناشـــئين ( :الـــدرجات 
اآلسيوية ، أودورة األلعاب العربية ، يـسمح للمـشاركين  أودورة األلعاب ،األولمبية

بالغيــاب عــن مدارســهم أوجامعــاتهم أوكليــاتهم أوأعمــالهم مــدة إضــافية تزيــد علــى 
  : والتزيد عن المدد التالية )٣ إلى١(المدد المحددة في الفقرات من

  ٠ثالثون يومًا حدًا أقصى في األلعاب الجماعية   - أ
 ٠ستون يومًا حدًا أقصى في األلعاب الفردية    - ب

       وهذه المدد موزعة على برامج اإلعداد داخل المملكة ، وبرامج ااإلعداد ومدة المشاركة 
   ٠     خارج المملكة

  
  :عي الداخلي والخارجي النشاط الثقافي وا�جتما:  ثانياً 

 الوظائف التعليمية والطلبة من مراحل التعليم العام والجامعي ومـن فـي حكمهـم     يسمح لشاغلي
فـــي مؤســـسات التعلـــيم والتـــدريب األخـــرى والمـــوظفين المـــدنيين مـــن القطـــاعين الحكـــومي والخـــاص 

األمـسيات ، واللقـاءات  للمـشاركة فـي المـسابقات ، و – خـالل الـسنة الواحـدة –والعسكريين بالغياب 
الثنائيـــة ، والمعـــارض ، واإلجتماعـــات ، والمـــؤتمرات الثقافيـــة ، والمهرجانـــات ، والوفـــود الـــشبابية ، 
ـــة والخارجيـــة ، بمختلـــف الـــصفات  والنـــدوات ، والـــدورات التدريبيـــة ، وغيرهـــا مـــن األنـــشطة الداخلي

  :واألسماء والمستويات ، ايامًا التتجاوز في مجموعها 
  ٠ومًا حدًا أقصى داخل المملكة ثالثون ي  - أ

   ٠ ستون يومًا حدًا أقصى خارج المملكة   - ب

  
  



  
  
 

  :  قواعد عامة-ثالثاً 

   في مراحل التعليم العام ومن – يجب الحصول على موافقة خطية من أولياء أمور الطلبة -١ 
  شطة  بالسماح لهم بالمشاركة في األن-     في حكمهم في مؤسسات التعليم والتدريب األخرى

      الرياضية والثقافية واإلجتماعية ، والداخلية والخارجية ، خالل الفصلين الدراسيين ، بما ال 
بــصورة مـــن هـــذه يــضر بالتحـــصيل العلمــي للطالـــب ، وتـــزود إدارة المدرســة وٕادارة التربيـــة والتعلـــيم 

  ٠الموافقة 
  رشيح أحد المشرفين    على الرئاسة العامة لرعاية الشباب ، ووزارة الثقافة واإلعالم ت -١

خمـس ( المؤهلين من ذوي اإلختصاص ليتولى اإلشراف على الطلبـة ممـن تقـل أعمـارهم عـن 
    ٠ومتابعتهم في المشاركات الداخلية والخارجية ) عشرة سنة 

ـــيم األنـــشطة المختلفـــة مراعـــاة أن تكـــون خـــالل  -٢ ـــة المعنيـــة التـــي تق علـــى الجهـــات الحكومي
 حتـــــى اليتـــــأثر المـــــشاركون بـــــسبب – قـــــدر اإلمكـــــان –اإلجـــــازات األســـــبوعية والـــــسنوية 

   ٠مشاركتهم
، مراعــاة أن تتوقــف مــشاركة الطلبــة فــي األنــشطة علــى الجهــات الحكوميــة قــدر اإلمكــان  -٣

 ٠المختلفة قبل شهر من موعد بدء اإلختبارات للفصلين الدراسيين 

 فــــي علــــى الجهــــات الحكوميــــة مراعــــاة قــــصر التفــــرغ علــــى مــــن يــــشاركون فعليــــًا ومباشــــرة -٤
 ٠األنشطة الداخلية والخارجية المختلفة 

علــــى الرئاســــة العامــــة لرعايــــة الــــشباب ومكاتبهــــا ووزارة الثقافــــة واإلعــــالم مخاطبــــة إدارات  -٥
التربيـــة والتعلـــيم والجهـــات األخـــرى ذات العالقـــة بطلـــب الـــسماح لمنـــسوبي تلـــك الجهـــات 

 ٠شاطبالمشاركة في األنشطة المختلفة قبل وقت كافٍ  من موعد بدء الن

بالمـــشاركة فـــي األنـــشطة الرياضـــية والثقافيـــة يكـــون الـــسماح لـــشاغلي الوظـــائف التعليميـــة  -٦
واإلجتماعية وغيرها من األنشطة في حدود ال تضر بمصلحة الطلبة ودراستهم ، وفق مـا 

 ٠تقدره وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم وٕاداراتها وتقتضيه المصلحة

ــــيم تــــنظم وزارة التربيــــة  -٧ ــــشباب والجهــــات –والتعل  بالتعــــاون مــــع الرئاســــة العامــــة لرعايــــة ال
 مجـــاميع تقويـــة ، أو دراســـة محـــددة للطلبـــة المـــشاركين فـــي –الحكوميـــة المعنيـــة األخـــرى 

األنشطة المختلفة بعد عودتهم لمقر دراستهم ، لتعويض ما فـاتهم مـن دروس ، إذا تطلـب 
 ٠األمر ذلك



ألنـشطة موعـد إختبـاراتهم الـشهرية ، أو بـدء التـسجيل إذا صادف إشتراك الطلبة فـي تلـك ا -٨
في الجامعات ، فيجـب علـى وزارة التربيـة والتعلـيم ووزارة التعلـيم العـالي ومـن فـي حكمهمـا 
من الجهات التعليمية والتدريبية أن تعقد لهم هـذه اإلختبـارات ، وأن تـسجلهم فـي المـدارس 

     ٠الشروط األخرىوالجامعات بعد إنتهاء ذلك النشاط ، إذا توفرت 

   على الجهات المعنية وذات العالقة تأمين الدراسة للطلبة في المدارس والكليات المماثلة -١٠  
  ٠        في المدينة التي يقام فيها النشاط

   على الجهات المعنية وذات العالقة  مراعاة أال يؤثر غياب الطلبة المشاركين في  -١١  
   ٠على نسبة حضورهم ، إذا كانوا مواظبين بقية أيام السنة الدراسية       األنشطة المختلفة 

   على رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ووزارة التعليم -١٢ 
    الذين حققوا إنجازات ومراكز –منح الطلبة المتفوقين في األنشطة المختلفة         العالي 

   أفضلية القبول في–يات الخليجية أوالعربية أو القارية أو الدولية       متقدمة على المستو 
  ٠      مختلف الجامعات والكليات العسكرية، إذا توفرت الشروط األخرى

   في الوفود الرياضية والثقافية  يعد اإلداريون والفنيون والمدربون والحكام المشاركون -١٣
   أحكام اإلنتداب وتصرف لهم بدالت السفر من      واإلجتماعية منتدبين  ،  ويعاملون وفق

       إركاب وٕانتداب من الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة الثقافة واإلعالم ، أو الجهة 
   ٠     التي طلبت اشتراكهم ، وذلك طوال مدة المشاركة

  ة  في حالة مشاركة المرأة  في أي  نشاط  ثقافي أورياضي  أوٕاجتماعي ، تؤمن الجه-١٤
   ٠     المستفيدة اإلركاب والسكن واإلعاشة لمحرم واحد مرافق لها 

   يسمح للموظفين المدنيين من القطاع الحكومي والعسكريين بالغياب براتب كامل المدد-١٥
       التي تحدد مدد  إشتراكهم  في مختلف أنواع األنشطة الرياضية والثقافية و اإلجتماعية 

   ٠رجها ، على أال تتجاوز مدة الغياب المدد المحددة في هذا القرار     داخل المملكة أو خا
  اللجنة ( عند مشاركة منسوبي القطاع الخاص ، تتحمل الرئاسة العامة لرعاية الشباب -١٦

  األخرى أجور المشاركين في  والجهات المستفيدة   )        األولمبية واإلتحادات الرياضية
  من إداريين وفنيين    ،   الداخلية والخارجية افية واإلجتماعية ،     األنشطة الرياضية والثق

   إذا طلبت جهات   ، في هذه األنشطة مشاركتهم       ومدربين وحكام والعبين طوال مدة
   ٠     عملهم ذلك

   تصرف الجهات المستفيدة للعاملين في القطاع الخاص أو اصحاب المهن الحرة نفقات -١٧
  اب وٕانتداب  ومكافأة  وفق القواعد المنظمة التي  إعتمدها مجلس الخدمة      السفر من إرك

   ٠) من هذا البند ١٣بحسب ما ورد في الفقرة (      المدنية 
  أوالعسكري مشاركة الموظف المدني تؤثر ية وذات العالقة مراعاة أال على الجهات المعن-١٨



  السنوية المستحقة واإلجازات بسبب      على وضعه الوظيفي ، من حيث الترقية والعالوة 
  ٠في النشاطات       مشاركته 

   تضع وزارة الثقافة واإلعالم والرئاسة العامة لرعاية الشباب برامج األنشطة الثقافية و-١٩
  ٠      الرياضية واإلجتماعية في بداية كل سنة ، وتزود الجهات المعنية بها 

  ركة صادرة من الرئيس العام لرعاية الشباب أو تكون المخاطبات المتعلقة بطلب المشا-٢٠
  ٠     من ينيبه ، ووزير الثقافة واإلعالم أو من ينيبه

هــــــ ٣٠/١/١٤٠٦وتـــــاريخ ) ٢٨(  يحـــــل هـــــذا القـــــرار محـــــل قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم - )٢(
  ٠وتعليمات الحقةوماصدر من قرارات 

 ٠ يعمل بهذا القرار إعتبارًا من تاريخ صدوره– )٣(

                                         عبد اهللا بن عبد العزيز                
                                                          رئيس مجلس الوزراء

        
       
          


