أجازة مرافقة الموظف
للمريض
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أجازة مرافقة املوظف للمريض

إجازة مرافقة املوظف للمريض
القواعد النظامية ذات العالقة
•املادة (  ) 15من الئحة اإلجازات (-:يف الحاالت التي يضطر فيها املوظف إىل مرافقة أحد أقربائه لعالجه أو األم إذا رغبت
يف مرافقة طفلها الذي ال يتجاوز سبع سنوات عالوة عىل مرافق الطفل وأمه – يسمح لكل منهم التمتع برصيده من األجازات
العادية  -فإذا زادت املدة الالزمة للمرافقة عىل ما يستحقه من األجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن املدة
الزائدة وفقاً للفقرة (أ) من ( املادة الحادية عرشة ) من هذه الالئحة حسب ما تحدده التقارير الطبية برشط -:
أ – أن يكون املريض أحد أوالد املوظف أو زوجته أو زوج املوظفة أو من يعول من والديه أوإخوانه ،ويجوز لوزير الخدمة
املدنية اإلعفاء من هذا الرشط يف الحاالت التي يضطر فيها املوظف إىل مرافقة أحد أقربائه دون أن يكون العائل الوحيد له0
ب –أن تقرر الهيئة الطبية العامة بالنسبة ملن يعالج يف الخارج أو مدير املستشفى وأحد أطبائه ملن يعالج يف الداخل رضورة
وجود مرافق للمريض واملدد املقررة للعالج أو يكون املوظف محرماً رشعياً ملريضة تعالج يف الخارج أو يف بلد غري التي تقيم
بها يف الداخل
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متطلبات اإلجراء
1
2
3
4

تقديم تقرير طبي يويص بحاجة املريض إىل مرافق .
تقديم ما يثبت صلة قرابة املرافق باملريض .
توفر رصيد من اإلجازة.
موافقة وزارة الخدمة املدنية عىل الحاالت التي ال يكون فيها املوظف العائل الوحيد.

الخطوات وصف الخطوة
ورود تقرير طبي يويص مبرافقة املوظف ألحد أقربائه الذين نص عليهم
1
النظام مع إرفاق ما يثبت قرابته باملريض موافقة وزارة الخدمة املدينة
عىل الحاالت التي تتطلب ذلك ثم إحالته للموظف املختص .
التأكد من رصيد يسمح له باالجازة
2
املوافقة عىل اإلجازة .
3
إعداد القرار وتأشريه .
4
5
6
7

توقيع القرار .
تزويد كل من املوظف طالب اإلجازة وإدارته واإلدارات املختصة بصورة
منه بعد صدوره.
حفظ القرار يف ملف املوظف .

منفذ الخطوة
مدير شئون املوظفني
املوظف املختص .
صاحب الصالحية
املوظف املختص ومدير شئون
املوظفني
صاحب الصالحية
شئون املوظفني
املوظف املختص
بشؤون املوظفني
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أجازة مرافقة املوظف للمريض

اململكة العربية السعودية

الرقم .....................................:

وزارة..............................:

التاريخ 14 / / :هـ

إدارة ............................ :

(قرار إجازة مرافقة مريض)
أسم املوظف
مسمى الوظيفة/الرمز
املقر/املالك
تاريخ شغلها

رقم السجل املدين
املرتبة/الرقم
الراتب/الدرجة
املؤهل العلمي

/
/

/
/

إن ..............................................................................................................................................................................
وبنا ًء عىل الصالحيات املمنوحة له
وإشارة إىل التقرير الطبي الصادر من ……… ...برقم ……… وتاريخ
مرافقة املوظف املذكور لـ .......................................

/

/

14هـ

والقايض برضورة

واستنادا ً إىل املادة ( )15من الئحة اإلجازات .
(يقرر ما ييل)
املوافقة عىل منح املوظف املوضح اسمه وبياناته أعاله إجازة مرافقة مريض ملدة (
/ /

) يوماً اعتبارا ً من

14هـ .

يبلغ هذا القرار ملن يلزم إلنفاذه .

صاحب الصالحية
الوظيفة ..................................................................................:
االسم

..................................................................................:

التـوقيع ..................................................................................:
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اآلراء النظامية حول إجازة املرافقة
التسلسل االستفسار والرأي
االستفسار :هل ميكن احتساب أيام املراجعة للمستشفيات داخل مقر العمل أو خارجه إجازة مرضية أو
1
إجازة مرافقة؟
الــرأي :غري جائز .
االستفسار :كيف ميكن التوفيق بني نيص املادتني ( )1و ( )15من الئحة اإلجازات ،حيث نصت املادة ( )1عىل 	•
2
أال تزيد مدة اإلجازة التي يتمتع بها املوظف يف السنة الواحدة عىل تسعني يوماً ،بينام نصت املادة ( )15عىل
أنه يف الحاالت التي يضطر فيها املوظف إىل مرافقة أحد أقربائه للعالج يسمح له بالتمتع برصيده من اإلجازات؟
الــرأي :الرشوط الواردة يف املادة ( )1ال تنطبق عىل من تضطره الظروف ملرافقة أحد أقربائه مدة ال تزيد عن
تسعني يوماً ألن املادة ( )15أعطت من تنطبق عليه رشوط املرافقة يف التمتع برصيده من اإلجازات العادية
.دون تحديد نظرا ً للظروف التي تحكمه كام ميكن أيضاً منحه أقل من خمسة عرش يوماً
االستفسار :هل يجوز منح املوظف أثناء فرتة التجربة إجازة مرافقة؟
3
الــرأي :جائز بعد توفر الرشوط عىل أن متتد فرتة التجربة بقدر مدة اإلجازة.
االستفسار :ملاذا حدد عمر الطفل الذي ترافقه أمه مبا ال يتجاوز سبع سنوات  ،هل يعني ذلك بأنه يجوز أن 	•
4
يكون للطفل واألم يف هذه الحالة مرافق كام يفهم من نص املادة ( )15من الئحة اإلجازات ؟
الــرأي :يجوز أن يكون للطفل الذي ال يتجاوز عمره سبع سنوات مرافق باإلضافة إىل أمه إذا رغبت مرافقة
طفلها يف حالة السفر خارج مقر إقامتها الذي يتطلب وجود محرم مع املرأة0
5

االستفسار :هل تعنى املادة ( )15من الئحة األجازات أن األم ال يسمح لها مبرافقة أبنها املريض إذا كان 	•
عمره قد تجاوز سبع سنوات ؟
الــرأي :املقصود مبا ورد باملادة ( )15هو السامح لها مبرافقة أبنها املريض إذا رغبت يف املرافقة باإلضافة 	•
إىل مرافق آخر مادام عمر الطفل مل يتجاوز السبع سنوات  ،أما إذا زاد عمره عىل ذلك فإن املادة ال تسمح
بالتغييب من أجل املرافقة إال لواحد فقط من املوظفني سواء كانت األم أو غريها ممن تتوفر فيهم رشوط
املرافقة
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