بسم اهلل الرمحن الرحيم

الئحةاالجازات
المادة األولى:
يستحق الموظف إجازة عادية مدتها ستة وثالثون ( )63يوماً عن كل (سنة) منن سننوات مدمتن
براتب كامل حسب آمر راتب تقاضاه ويجوز صنر راتههنا مقندمًا إكا كامنة مندة ا جنازة التن
سيتمتع بها ثالثون ( )63يوماً فأكثر

المادة الثامية:
أ -يجب أن يتمتع الموظف بإجازت العادية مالل مدة ال تتجاوز سنتين ( )33يومناً منن مهاينة
سنة استحقاقها سواء لفترة واحدة أو على فترات  ،ال يقل أي منها عن ممسة ( )5أيام  ،ويجنوز
اسننتثناءً التمتننع بأقننل مننن كلننج بمننا ال يتجنناوز ممسننة ( )5أيننام ف ن السنننة  ،وإكا لننب يتقنندم ب لننب
الحصول على إجازت العادية سقط حق فيها أو ما تهقى منها.
ب -يجب على الجهة الت يتهع لها الموظف  -عند تقدم ب لب التمتع با جازة العادينة  -تمكينن
من التمتع بها  ،ويجوز للجهة لمت لهات العمل ما يل :
 -2أ -تأجيل بداينة التمتنع با جنازة العادينة بمنا ال يتجناوز ثالثنين ( )63يومناً منن التناريل الن ي
يحدده الموظف ف ال لب.
 -2ب  -ترحيل ما ال يتجاوز مصف االستحقاق السنوي لإلجنازة العادينة إلنى السننة التالينة لسننة
االستحقاق.
ج -يجوز تمديد ا جازة العادية اعتهاراً من تاريل امتهائها.

المادة الثالثة:
تعتهر الع لة الصيفية للعاملين ف حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات
بمثابة األ جازة العادية المنصوص عليها ف المادة (األولى) من ه ه الالئحة  ،ويجوز للجهة
المختصة تكليف العامل ف حقل التدريس بمهام تتعلق بعمل أثناء االجازة على اال يقل ما يتمتع
ب منها عن ستة وثالثين ( يوماً)  ،وتحدد وزارة الخدمة المدمية با شتراك مع الجهة التعليمية
المختصة فئات الوظائف الت يعتهر شاغلوها عاملين ف حقل التدريس ومدد أجازتهب )2(3
ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين ف مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات
التربويات بالتغيب عن العمل األيام الت تحندد ألجنازة منا بنين الفصنلين الدراسنيين بإسنتثناء منن
ترى الجهة المختصة إستمرارهب ف العمل فيكون عن طريق التناوب بينهب 3

( - )2سننهق ان تمننة دراسننة موضننوب مننن يعتهننرون عنناملين ف ن حقننل التنندريس بننين وزارة المعننار ( وزارة التربيننة
والتعليب – حالياً) والديوان ( وزارة الخدمة المدمية -حالياً) بموجنب المحرنر المهلنخ بخ ناب معنال رئنيس النديوان رقنب
 60315/03وتاريل 0616/7/6هـ حيث امتهة الدراسة الى-:
 -0أن العاملين ف حقل التدريس هب من يرتهط عملهب بشكل كل اوجزئ بالعام الدراس
النظر عما يؤدوم من اعمال وعما إكا كامة أعمال تعليمية او غيرها

ويعملنون فن المندارب بغن

 -2أن الفئات العاملة بالمدرسة أياً كامنة مرحلتهنا ومنوب تخصصنها تنحصنر فيمنا يلن  ( :المدرسنون – المشنرفون –
المنندراء – الننوكالء -محرننروا المعامننل – المراقهننون – أمننناء المكتهننات – المحاسننهون – أمناءالمسننتودعات – الكتهننة –
الحراب – المستخدمون)3
 -6بناء على كلج اتفق على ما يل -:
أ -يتمتع المدرسون والمشرفون بكامل الع لة الصيفية وتعتهر لهب بمثابة االجازة العادية الن طهيعنة اعمنالهب ال تت لنب
وجودهب اثناء الع لة 3
ب -المنندراء والننوكالء ومحرننرو المعامننل والمراقهننون فنظننراً الن عملهننب يقر ن برننرورة وجننودهب او بعرننهب ف ن
المدرسة مالل الع لة الصيفية او بعرها وبناء علي فان هؤالء يتمتعون مالل الع لة الصيفية باجازة ال تزيد عنن ممسنة
واربعين يوماً والتقل عن ثالثين يوماً3
ج -بالنسهة لهقية الفئات فعلى الرغب من ان وظائفهب ادارية بحت ( باستثناء وظائف أمناء المكتهات الت لب يسنتقر وضنعها
بعد) اال ام ام القا من المهدأ المنوه عن ف الفقرة األولى من ه ا المحرر وألمهب ملزمون بالتمتع باجازتهب مالل
الع لة الصيفية  ،كما ان مسؤلياتهب تتقلص مالل الع لة الصيفية فان اللجنة توص أن يتمتع هؤالء مالل الع لة الصيفية
باجازة ال تزيد عن ممسة واربعين يوماً وال تنقص عن ثالثين يوماً بالنسهة للموظفين وال تزيد عن ثالثين يوماً وال
تنقص عن ممسة عشر يوماً بالنسهة للمستخدمين باستثناء حارب المدرسة فيمنح اجازت ف أي وقة من السنة حسب
ظرو العمل 3
 -4بالنسهة لمعالجة وضع منسوب
للوزارة3

مراكز الدراسات التكميلية فنظرًا ألن وضعها مؤقة فيترك أمر معالجة أمرهنا

 -5ام من الرروري بالنسهة للفئات األمرى المحددة بالفقرتين ( ب – ج) من الفقرة الثالثنة منن هن ا المحرنر اال تتمتنع
باجازتها اال بالتناوب ضماماً لسير العمل بالمدرسة ويترك تحديد الفئات الت تتناوب فيما بينهنا الدارات التعلنيب بالمنناطق3
------------------------------------------------------------------

المادة الرابعة:
يعتهر اليوم الوطن للمملكة وال ي يوافق اليوم األول من الميزان م لع السنة الهجرية الشمسية
الموافق  26سهتمهر من السنة الميالدية إجازة رسمية 3
فاكا وافق ه ا اليوم ( يوم الجمعة ) فيعوض عن بيوم السهة ال ي بعده  ،واكا وافق ( يوم
الخميس ) فيعوض عن بيوم ا ربعاء ال ي قهل  ،وفيما عدا كلج ال يعوض الموظف عن اجازة
ه ا اليوم 3
أما اكا وافق اليوم الوطن ( يوم الثالثاء) وكامة ع لة أحد العيدين تهدأ من يوم الخميس فإن
ع لة العيد تهدأ من بداية اليوم الوطن 3

المادة الخامسة:
يستحق الموظف عند امتهاء مدمت بدالً مقدياً عن رصيد إجازات العادية الت لب يمكّن من التمتع
بها بسهب مت لهات العمل مرافاً إلي ما يستحق عن السنة أو جزء منها الت امتهة مدمت
ماللها أو بنهايتها دون التمتع بها محسوباً على أساب آمر راتب يتقاضاه.

المادة السادسة:
إكا حكب على الموظف بالسجن ال ي ال يستوجب الفصل حسهة بناء على رغهت المدة الت
يقريها ف السجن كلها أو بعرها من أجازات العادية أو ا ستثنائية المستحقتين ل 3

المادة السابعة:
تهدأ ع لة عيد الف ر بهداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمران وتنته بنهاية اليوم
الخامس من شهر شوال 3
وتهدأع لة عيد األضحى بهداية اليوم الخامس من شهر كي الحجة وتنته بنهاية اليوم الخامس
عشر من الشهر مفس 3
فإكا كامة بداية أحد العيدين ه يوم األحد فتهدأ الع لة بهداية االجازة األسهوعية السابقة ل لج
وإكا كامة مهاية ع لة أحد العيدين ه يوم الثالثاء فتنته الع لة بنهاية الع لة األسهوعية
التالية3

المادة الثامنة:
ال تدمل المدد التالية ف إحتساب األجازة العادية:
 -0مدة األجازة ا ستثنائية3
 -2مدة كف اليد وما ف حكم ف حال ا دامة 3
 -6مدة األجازة الدراسية 3
 -4مدة ا عارة3
 -5مدة غياب الموظف بدون سند مظام 3
 -3المدة الت يقريها الموظف ف السجن وفقاً لحكب المادة (السادسة ) من ه ه الالئحة وال
يدمل ف كلج المدة المستق عة من أجازات العادية إكا أحتسهة منها بناء على رغهت ما
يقري ف السجن 3
 -7مدة ا بتعاث للدراسة ف الخارج أو ا يفاد للدراسة ف الدامل أو التدريب ال ي يتخلل
إجازة التقل مدت عن ( شهر) ف الدامل أو الخارج)0(3

المادة التاسعة:
للموظف الحق ف التغيب عن عمل براتب كامل المدة الالزمة ألداء ا متحان الدراس بشرط
أن يقدم ما يثهة أدائ ا متحان ومدت 3

مت

المادة العاشرة:
يجوز للموظف ال ي ال يتوافر ل رصيد من ا جازة العادية بعد موافقة رئيس أن يتغيب براتب
كامل ألسهاب طارئة مدة أقصاها ممسة ( )5أيام مالل السنة المالية الواحدة".

المادة الحادية عشرة:
أ -يستحق الموظف إجازة مرضية ف مدة أربع سنوات ال تتجاوز سنتين وفق الترتيب
التال  ( :ستة أشهر براتب كامل وستة أشهر بنصف الراتب وستة أشهر بربع الراتب
وستة أشهر بدون راتب ) وتحتسب بداية األربع سنوات من تاريل بداية االجازة
المرضية  ،أما إكا كان الموظف مصاباً بأحد األمراض الخ يرة الت يحددها ال هيب
ا ستشاري المتخصص فيستحق إجازة مرضية مالل أربع سنوات وفق الترتيب
التال  ( :سنة براتب كامل وثالثة أشهر بنصف الراتب وثالثة أشهر بربع الراتب
وستة اشهر بدون راتب ) ويهدأ تحديدها من تاريل إمق اع عن العمل 3
وإكا تقررأن لدى الموظف مرضاً م يراً أثناء حصول على االجازة المرضية عدلة من
تاريل بدايتها وفقاً لإلجازة المستحقة 3
ويكون إثهات ا جازة المرضية بموجب تقرير طه
االجازات المرضية3

وفق ما مصة علي الئحة تقارير منح

ب -يسننتحق الموظننف الن ي يتعننرض صننابة أو مننرض يمنعن مننن أداء عملن بصننفة مؤقتن
وتكون ا صابة أو المرض بسهب تأدية العمل ودون م أ متعمد من الموظنف – أجنازة
مرضننية ال تتجنناوز منندتها ( سنننة ومصننف ) براتننب كامننل وكلننج بنندالً مننن األجننازة المرضننية
المنصوص عليها ف الفقرة (أ) من ه ه المادة  ،ويتب تحديد كلج بموجب تقرير طه وفق ما
مصة علي الئحة تقارير منح األجازات المرضية  3فإكا لب يهرأ الموظف منن إصنابت او لنب
يشف من مرض بعد إمتهاء المدة المشار اليها يعرض أمره على الهيئة ال هية العامة لتقرر منا
إكا كان عاجزاً عن العمل أو تمديد أجازت مدة او مدداً التزيد عن سنة ومصف ويصنر لن
ف ه ه الحالة مصف الراتب 3
ج -إكا لب يتمكن الموظف من مهاشرة عمل بعد إمتهاء إجازت المرضية المحنددة فن الفقنرتين
السابقتين تنهى مدمات لعجزه الصح عن العمل 3
د -يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي إضافة على األجازة المشار إليها ف الفقنرة (أ) منن
ه ه المادة أجازة براتب كامل عن األ يام الت يتب فيها إجراء الغسيل ل للتنقية الدموية بموجنب
تقرير من الجهة ال هية الت تتولى عالج 3

المادة الثامية عشرة:
يصر راتب األجازة المرضية مقدماً بشرط االٌ تقل مدة األجازة المرضية عن شهر فإكا
توف المري أثناء أجازت فال يسترد من ما صر ل 3

المادة الثالثة عشرة :
إكا قررت الهيئة ال هية العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسهب العمل مارج المملكة
فتقوم بتحديد المدة الالزمة لعالج وتصر ل مفقات سفره  ،أما مفقات العالج فتصر ل لفترة
ال تتجاوز سنة ومصف وال يجوز تمديد ه ه المدة إال بموجب تقريرطه من الهيئة ال هية العامة
ولمدة مماثلة فقط 3
وإكا رأت الهيئة ال هية ضرورة وجود مرافق للمري أو كان المرافق محرماً شرعياً للمريرة
فيصر للمرافق مفقات السفر ومفقات ا قامة بقدربدل االمتداب المقرر لموظف المرتهة السادسة
إكا امتدبوا للهلد ال ي تقررالعالج في  ،ويسري حكب الفقرة السابقة على الموظف المري ال ي
تقرر الهيئة ال هية ضرورة عالج ف بلد غير الت يقيب بها ف الدامل وضرورة وجود مرافق
ل  3وتصر المهالخ المنصوص عليها فيما سهق من ميزامية وزارة الصحة 3

المادة الرابعة عشرة:
تنظب عملية منح األجازات المرضية وإصدار التقارير ال هية وإعتمادها ف الدامل والخارج
وفق الئحة تصدر ها وزارة الخدمة المدمية با تفاق مع الجهات المختصة)*(3

المادة الخامسة عشرة:
ف الحاالت الت ير ر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائ لعالج أو األم إكا رغهة ف
مرافقة طفلها ال ي ال يتجاوز عمره سهع سنوات عالوة على مرافق ال فل وأم – يسمح لكل
منهب الت متع برصيده من األجازات العادية  ،فاكا زادت المدة الالزمة للمرافقة على ما يستحق
من األجازات العادية فيسمح ل بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقاً للفقرة (أ) منن المنادة
(الحادية عشرة ) من ه ه الالئحة حسب ما تحدده التقارير ال هية بشرط :
أ -أن يكون المري أحد أوالد الموظف أو زوجت أوزوج الموظفة أو من يعول من والدي
أو إموام  ،ويجوز لوزير الخدمة المدمية ا عفاء من ه ا الشرط ف الحاالت الت ير ر
فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائ دون أن يكون العائل الوحيد ل 3
ب -أن تقررالهيئة ال هية العامة بالنسهة لمن يعالج ف الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطهائ
لمن يعالج ف الدامل ضرورة وجود مرافق للمري والمدد المقررة للعالج أو يكون
الموظف محرماً شرعيا ً لمريرة تعالج ف الخارج أو ف بلد غير الت تقيب بها ف
الدامل3

المادة السادسة عشرة:
يجوز للموظف أن ي لب التمتع بأجازات العادية أثناء أو بعد أجازت المرضية 3

(*) سننهق ان أصنندرت وزارة الخدمننة المدميننة باالتفنناق مننع الجهننات المختصننة (الئحننة تقننارير منننح االجننازات المرضننية
بموجب قرار الوزارة رقب 2027وتاريل 0400/0/27هـ وتب تعديلها فيما بعد برقب 4346وتاريل0426/8/0هـ3

المادة السابعة عشرة :
ال علمياً ال يقل عن إتمام
يجوز أن يمنح الموظف أجازة دراسية بدون راتب إكا كان يحمل مؤه ً
المرحلة الثاموية أو ما يعادلها بشرط :
 -0أن يكون قد أمرى ف الخدمة (ثالث سنوات ) وال يقل تقويب أدائ الوظيف عن تقديرجيد3
 -2أن يكون لموضوب دراست عالقة بالعمل ف الجهة الت يعمل بها 3

المادة الثامنة عشرة:
على الجهة الحكومية التابع لها الموظف الممنوح أجازة دراسية متابعة سير دراست وإكا إمق نع
عن الدراسة أو تعثر فيها جاز للجهة ق ع أجازت  ،كما يجوز للموظف إكا دعة ظروف ق نع
األجازة والعودة الى عمل بشرط موافقة جهة عمل 3

المادة التاسعة عشرة:
إكا لب يتحقق الغرض ال ي من أجل منحة األجازة الدراسية فال تحتسب مدة األجازة الدراسنية
غراض التعيين أو الترقية)0( 3

المادة العشرون:
يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف ألسهاب تقهلها الجهة أجازة إستثنائية بدون
راتب ال تزيد مدتها على سنة مالل ممس سنوات سواء كامة لفترة متصلة أو لفترات متفرقنة
ولوزير الخدمة المدمية تمديدها لمدة أو لمدد ال تزيد على سنة أمرى ،على أم بالنسهة للموظفنة
السعودية الت ترغب ف مرافقة زوجها أو من يعولها شرعاً إلى الخارج تمنح بقرار من الجهة
الت تتهعها إجازة إستثنائية بدون راتب وكلج بقدر مدة المرافقة و بحد اقصى ال يتجاوز عشر
سنوات متصلة أو منفصلة طوال الحياة الوظيفية  ،ويعامل زوج المهتعثة للدراسة ف الخنارج
أو أحد محارمها الشرعيين إكا كان من موظف الخدمة المدمية وفق ه ه القواعد3

المادة الحادية والعشرون :
تستحق الموظفة أجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل 3

( )0سهق ان صدر قرار مجلس الخدمة المدمية رقب  343وتاريل 0432/6/6هـ وحدد مدد االجازات الدراسية التن تحتسنب الغنراض
التقاعد  – 3بالنسهة للدارسين بالدامل =  6سنوات للدبلوم المتوسط بعد الثاموية العامة  3و 4سننوات للدراسنات الجامعينة بصنفة عامنة
عدا ال ب فتحتسب لهب سة سنوات 6 3سنوات للماحسنتير  3و  6سننوات للندكتوراه  -و بالنسنهة للدارسنين بالخنارج =  6سننوات
للنندبلوم المتوسننط بعنند الثامويننة  3و 5سنننوات للدراسننات الجامعيننة النظريننة  ،و 3سنننوات للدراسننات الجامعيننة العلميننة  3و 7سنننوات
لدراسة ال ب بما ف كلج فترة دراسة اللغة  6 3سنوات للماحستير و 4سنوات للدكتوراه3

المادة الثامية والعشرون :
أ -تستحق الموظفة أجازة وضع بكامل الراتب مدتها ( )33يوماً 3
ب -إكا رغهة الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات أجنازة
أموم مدتها ( ثالث سنوات ) كحد أعلى طوال مدمتها ف الدولة بربنع الراتنب بعند مهاينة
أجازة الوضع الواردة ف الفقرة (أ) من ه ه المادة  ،على االٌ يقل ما يصر لها عنن
ألف وممسمائة ( )0533ريال شهرياً  ،وكلج وفق الروابط التالية-:
 -0أن يكون منح ه ه األجازة للموظفة مالل الثالث سنوات األولى من عمر ال فل 3
 -2للجهة ا دارية تأجيل منح ه ه األجازة لمدة ال تتجاوز( )33يومناً منن تناريل تقنديب
ال لب إكا إقترة مصلحة العمل كلج  ،ويجوز تمديد فتنرة األجنازة بشنرط موافقنة
الجهة ا دارية ف م اق حدها األعلى المشار إلي 3
 -6أال تقل مدة ه ه األجازة للمعلمة عن فصل دراس وإستثناء من كلج يجنوز منحهنا
ه ه األجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بأجازة الوضع )0(3
ويجوز التعاقد على وظيفة ( المدرسٌة ) الممنوحة أجازة أموم وفق قرار مجلس الخدمة
المدمية رقب ( )337/0وتاريل 0420/0/24هـ )2(3

( )0تب وضع الفقرتين (أ) و(ب) من المادة ( )22حسب ما ورد بقرار مجلس الخدمة المدمينة رقنب ()0285/0
وتاريل 0421/0/07هـ المعمول ب إعتهاراً من 0421/6/05هـ 3
( )2مص قرار مجلس الخدمة المدمية المشار إلي أعاله رقب  337/0وتاريل 0420/0/24هـ على أم ( يجوز
للجهات التعليمية – بصفة إستثنائية  -التعاقد على وظيفة المعلمة الت تمنح أجازة إستثنائية بندون راتنب منالل
أ -عدم إمكامية تأدية عمل المعلمة الممنوحنة اجنازة إسنتثنائية بواسن ة
فترة االجازة وكلج بالشروط التالية:
المعلمات الموجودات على رأب العمل  3ب  -اال يقل المؤهل الدراس للمعلمة المتعاقد معهنا عنن المؤهنل
الم لوب لشغل الوظيفة 3جـ -اال يتب التعاقد مع ( المعلمة الهديلة) إال إكا كامة مدة االجازة ا سنتثنائية شنهرين
فأكثر 3د -أن يكون التعاقد مع الخريجات ممن هن على قوائب ا متظار ف المفاضلة ويكون كلنج وفنق ترتيهنات
يتفق عليها بين وزارة الخدمة المدمية وتعليب الهنات  3هـ -االتق ع المعلمة الممنوحة اجازة إسنتثنائية إجازتهنا
و -يجب ان تنته العالقة التعاقدية مع ( المعلمة الهديلة ) حتمًا بإمتهاء مدة العقند
قهل شهرين على األقل 3
ما لب يتب التعاقد معها مرة أمرى ف ه ه المدرسة أوغيرها واال يتاح لها ا ستمرار كـ (معلمة ) وفق قواعد
العمل بالساعة باي حال من األحوال 3
مالحظة :التعاقد مع المعلمة الهديلة يتب وفقاً لقواعد العمل بالساعة وت هق على المتعاقند معهنن جمينع الرنوابط
والقرارات الصادرة على قواعد العمل بالسا عة حيث ان التعاقد مع المعلمات قد تب استثناءه من إلغاء العمل
بالساعة  3وتستفيد المعلمات المتعاقد معهنن منن القنرارات الصنادرة بشنان العمنل بالسناعة  ،منن كلنج قنرار
مجلنس الخدمنة المدمينة رقنب  624/0وتناريل 0404/8/28هنـ الخناص باالسنتفادة منن األجنازات المرضنية
والمرافقة واالستثنائية واجازة الوضع وعدة الوفاة3
-----------------------------------------------------------------------

المادة الثالثة والعشرون :
يسمح للموظف بالتغيب عن عمل للمشاركة ف أعمال ا غاثة أو أعمال الدفاب المدم براتب
كامل مدة ال تزيد عن ممسة وأربعين يومًا ف السنة وفق ضوابط يرعها مجلس الخدمة
المدمية )0(3

المادة الرابعة والعشرون:
يكون تنظيب أوضاب الموظفين ال ين يشاركون ف المناسهات الوطنية ف الدامل والخنارج وفقناً
للترتيهات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقب ( )603وتاريل 0421/03/27هـ وما ي را علين
من تعديالت مستقهالً)2(3

المادة الخامسة والعشرون :
يسمح لألدباء من موظف الدولة ال ين تستعين بهب األمدية األدبية با لتغيب عن العمل لغرض
المشاركة ف المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية الت تعقد ف مناطق المملكة متى
كان كلج مؤيداً من قهل الجهة المشرفة على النشاط أو مجالس إدارات األمدية األدبية دون أن
تقت ع من أجازات األديب مدة المهمة المكلف بها على أال يتجاوز مجموب مدد الغياب ف العام
الواحد ثالثين يوماً وتتولى الجهة المشرفة على ه ا النشاط إبالغ مرجع المشارك قهل الغياب
بوقة كا 3

( )0سهق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدمية رقب  0360وتاريل 0433/7/8هـ ومص علنى أن ( يسنمح
لل موظف السعودي بالتغيب عن عمل للمشاركة ف أعمال ا غاثة الخارجية براتب كامل وفنق الرنوابط
التالية-:
 -0موافقة كل من جمعية الهالل األحمر السعودي طهقاً لما لديها من تعليمات والجهة الت يتهعهنا الموظنف علنى
مشاركت ف أعمال ا غاثة -2 3يصدر الوزير المختص أورئيس المصلحة المختصة القرار االداري الخناص
 -6ال يحق للموظف المتغيب عن عمل الحصول على أية مزايا أو بدالت سوى الراتب وبدل النقل
ب لج 3
الشهري فقط مالل فترة الغياب 3
 -4ال يترتب على فتح باب الت وب ا مالل بأعمال ا دارة أو القسب أو الفرب ال ي يتهعن الموظنف المت نوب
وكلج لغياب اكثر من موظف ف كلج القسب او الفرب 3
 -5يستثنى من ه ه القاعدة األشخاص ال ي يستلزم تركهب عمالهب تسليب ما بحوزتهب من عهد مثل ( أمنين
صندوق ) و ( أمين مستودب ) وك لج الوظائف الت يتع ر توفير الهديل فيها  ،فهؤالء ال يسمح لهب بالتغينب
للمشاركة ف اعمال ا غاثة - 3 3التزيد فترات تغيب الموظف عن عمل للمشاركة ف أعمال ا غاثة عن
ممسة وأربعين يوما مالل السنة الواحدة 3
 وقد صدر فيما بعد قرار مجلس الخدمة المدمية رقب  248/6وتاريل 0402/5/27هـ بالموافقة على شمولقرار مجلس الخدمة المد مية رقب  0360وتاريل 0433/7/8هـ للموظفين السعوديين المت وعين ف أعمال
الدفاب المدم وا غاثة الداملية 3
( - )2تننننب وضننننع المننننادة ( )24حسننننب مننننا ورد بقننننرار مجلننننس الخدمننننة المدميننننة رقننننب  0450/0وتنننناريل
0463/03/20هـ المهلخ بخ اب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقب / 47860ب وتاريل 0463/00/22هـ
لإلحاطة
(قرار مجلس الوزراء رقب (  ) 603وتاريل  0421/03/27هـ المشار إلي بالمادة (  ) 24تب وضع ف آمر ه ه الالئحة)

المادة السادسة والعشرون
من يكلف بالعمل مالل أجازة عيد الف ر أو عيد األضحى أو أيام
يجوز تعوي
الخميس والجمع بأجازة بدالً من المكافأة المالية وكلج بالروابط التالية :
أ -أن يكون التعوي بمعدل يوم عمل مقابل يوم أجازة  ،ماعدا يوم العيد واليومين الل ين بعده
فيكون التعوي على أساب اليوم بيومين 3
ب -على الموظف المكلف أن يتمتع بأجازة التعوي بعد إمتهاء التكليف مهاشرة ويجوز تأجيل
التمتع بها فترة أوفترات ال تتجاوز (سنة) من تاريل مهاية التكليف وال يؤثر التمتع به ه
األجازة على ما يستحق من أجازات عادية 3
ويشترط ل لج ما يل :
 -0أن يكون التنازل م ياً وأن يترمن ه ا التنازل إسقاط الحق ف الم الهة بالتعوي
المال أمام الجهات الحكومية والقرائية 3
 -2أن ينص على التنازل ف القرار ا داري ال ي أمشأ إستحقاق التعوي بأجازة بدالً عن
التعوي المال 3

المادة السابعة والعشرون :
يجوز للجهة حسب أيام غياب الموظف عن العمل من رصيده من األجازات العادية إكا قدم
الموظف ع راً تقهل الجهة ،أما إكا لب يكن ل رصيد من األجازات فتحسب غياباً بع ر ال يستحق
عنها راتهاً  ،ويتب جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق ه ه القاعدة 3

المادة الثامنة والعشرون :
تقوم وزارة الخدمة المدمية بما يل :
 -0تنظيب كيفية معاملة رصيد الموظف من األجازات العادية عند إمتقال من مظام الخدمة المدمية
إلى مظام آمر أو العكس )0(3
 -2وضع الروابط الواجب إتهاعها ثهات أن ا صابة أو المرض ال ي يتعرض ل موظف قد
وقع بسهب تأدية العمل )2(3
 -6وضع الروابط وا جراءات الت تكفل حسن تنظيب منح االجازات 3

المادة التاسعة والعشرون :
يجوز ق ع أي من األجازات المنصوص عليها ف ه ه الالئحة بأ جازة أمرى إكا كامة مستحقة
مظاماً عدا أجازات  :العيدين  ،والع لة األسهوعية ‘ اليوم النوطن  ،ا ضن رارية  ،الدراسنية ،
ا ستثنائية لغرض المرافقة للخارج3
( )0سهق ان صدر تعميب الديوان العام للخدمة المدمية( وزارة الخدمة المدمينة – حاليناً) رقنب /4ت07/وتناريل
0611/4/06هـ على المادة  25 /28من الالئحة التنفي ية لنظام الخدمة المدمية التن أدملنة ضنمن الئحنة
األجازات بعد صدورها وأصهحة تحة الفقرة( )0من المادة ( )28من ه ه الالئحنة 3حينث مظنب التعمنيب كيفينة
معاملة رصيد الموظف من االجازات إكا إمتقل من ه ا النظام الى مظام آمر او العكنس بحينث امتهن النى ا تن :
 -0يخير الموظف بين ضب رصنيده منن االجنازات المسنتحقة قهنل ت هينق مظنام الخدمنة المدمينة علنى المؤسسنات

عنها عنند إمتهناء الخدمنة وفقناً ألحكنام

العامة إلى رصيده بعد ت هيق النظام علي لغرض التمتع بها أو التعوي
مظام الخدمة المدمية ولوائح 3
 - 2أو التعوي عن ه ا الرصيد من االجازات المستحقة قهل ت هيق النظام حسب منا يقنرره النظنام الن ي كنان
ماضعاً ل قهل مظام الخدمة ولوائح حتى تاريل ت هيق النظام عليهب 3
 -6أما بالنسهة لمن يتب مقل من الدوائر الحكومية إلى المؤسسات العامة بعد ت هيق مظام الخدمنة المدمينة علنى
المؤسسات فيستمر ف االحتفاظ برصيده من االجازات المستحقة قهل مقل الى المؤسسنة وترنب النى رصنيده
الالحق ب المؤسسة لغرض التمتع أو التعوي عنها ف مهاية الخدمة حسب النظام القنائب الم هنق علنى تلنج
المؤسسة 3
-------------------------------( )2بالنسهة لموضوب إثهات الحادث إكا وقع بسهب العمل حسب المادة ( )28الفقرة ( )2أعاله 3
فقد سهق أن أصندر النديوان ( وزارة الخدمنة المدمينة حاليناً) التعمنيب رقنب /4ن 46/وتناريل 0618/8/6هنـ علنى
المادة  06/28بالالئحة التنفي ية قهل ادمالها ضمن مواد الئحة االجازات  3وقد مص التعميب على ا ت -:
أوالً :إكا وقع الحادث أثناء العمل :
 -0يقوم الرئيس المهاشر للموظف المصاب بالجهة ا دارية الت وقع فيها الحادث بتحرير محرنر تحقينق
بإثهات ما حدث على أن يهين في :
أ -إسب الموظف أو المستخدم ومرتهت وواجهات وظيفت 3
ب -أسهاب الحادث وساعة وقوع 3
جـ -أسماء ال ين شاهدوا الحادث وأقوالهب 3
 -2يجب أن يثهة من التحقيق أن الحادث لب ينشأ بصورة مقصودة ممن يستفيد من وأم لب يقع متيجة
عمل جنائ قام ب 3
 -6يحررالمحرر من أربع صور ترفع صورة منها إلى رئيس الجهة ا دارية التابع لها الموظف
المصاب وترسل صورة الى الشرطة المختصة إكا كان هناك مقترى ل لج وصورة ( لوزارة الخدمنة
المدمية) على أن تودب الصورة الرابعة ف ملف الموظف المصاب 3
ثامياً :إكا وقع الحادث أثناء ال هاب الى العمل او العودة من :
 -0يكون إثهات الحادث ف ه ه الحالة بتقديب صورة من محرر التحقيق ال ي أجرت الشرطة ويرفق منع
تقرير من المستشفى أو الجهة الت مقل إليها المصاب بعد وقوب الحادث مهاشرة3
 -2يجب أن يثهة من التحقيق أن المصاب كان ف طريق من أو إلى العمل على شنرط أن يكنون ال رينق
ال ي سلك لب يتغير إتجاه في لغرض تملي علي مصلحت الشخصية أو مصلحة التمة لعمل بصلة3
ويجب أن يثهة كلج ايرا بالنسهة لالصابة التن ت حندث أثنناء تننقالت المصناب بنناء علنى تعليمنات منن
مرجع أو اثناء تكليف بالسفر ف مهمة رسمية 3
ثالثاً  :يحال المصاب ف جميع األحوال إلى الهيئة ال هية المختصة ثهات العجز ومسهت 3
رابعاً :يكون تعوي المصاب ف ه ه الحاالت طهقاً ألحكام المادة ()0/27من الالئحة التنفي ية لنظام الخدمة
المدمية  3وبالنسهة لألجازة وفقاً ألحكام المادة الحادية عشرة من (الئحة االجازات )3
مامساً -:تتولى الجهة الت يتهعها الموظف المصاب صر
ب التعليمات المالية3

التعويرات المترتهة على الحادث طهقاً لما تقر

 تفرغ الموظف او الموظفة للمشاركة ف طريقة التعامل مع شديدي ا عاقة-: صدر قرار مجلس الخدمة المدمية 173/0وتناريل  0423/6/23هنـ ومنص علنى تعنديل الفقنرة (ثاميناً) مننقرار مجلس الخدمة المدمية رقب  841/0وتاريل 0426/02/28هـ ليكون مصها كالتال -:
أوالً – عن الحاجة الملحة الت يقدرها المختصون ف التأهيل بجمعية رعاينة األطفنال المعنوقين أو غيرهنا منن
المراكز المماثلة علنى تندريب موظنف او موظفنة أثنناء أوقنات الندوام الرسنم علنى طريقنة التعامنل منع شنديدي
ا عاقة الحركية ( طفل أو احد الوالدين ) فتدرب كل حالة من قهل لجنة مشتركة ترب مندوبين عن كل من
وزارة الخدمة المدمية – ووزارة الصحة – والجهة كات العالقة 3وكلج لدراسة مدى السنماح – حسنب مع ينات
كل حالة – على طريقة التعامل مع المعوق وفق الروابط التالية-:
 -0أاليكون للموظف أو الموظفة رصيد من األجازات العادية  ،فإن كان ل رصيد منهنا فتحسنب فتنرة غيابن
للتدريب من ه ا الرصيد3

 -2ان يكون المعوق احد اوالد الموظف او الموظفة او أحد والدي فقط 3
 -6أن تقتصر فترة الغياب عن العمل على المدة الالزمة للتدريب حسهما يحددها المختصون ف المركز
بموجب تقرير عن حالة المعوق معتمد من امصائ التاهيل ومصادق علي من إدارة المركز  ،علنى ان
التزيد مدة الغياب عن ستة اسابيع3
 -4إكا كان يصر للموظف أو الموظفة بدالت أو مزايا فيوقف صنرفها منالل فتنرة غيابن للتندريب المشنار
إلي عدا الراتب وبدل النقل الشهري فقط 3
ال حرنور الموظنف أو الموظفنة فتنرة التندريب بندء ومهاينة
 -5أن تصدر شهادة مصدقة من المركز تثهة فعن ً
وساعات اليومية  ،وتنودب الشنهادة فن ملفن لندى الجهنة التن يعمنل بهنا  ،وتنزود وزارة الخدمنة بصنورة
منها3
ثامياً – تعتمد توصيات اللجنة المشتركة المشار إليها من قهل معال وزبر الخدمة المدمية3

