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االجازة العادية

اإلجازة العادية
•املادة ( )1من الئحة اإلجازات :

القواعد النظامية ذات العالقة

يستحق املوظف أجازة عادية مدتها ستة وثالثون ( )36يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب
تقاضاه ويجوز رصف راتبها مقدماً إذا كانت مدة اإلجازة التي سيتمتع بها (شهر ) فأكرث0
ويرخص له بهذه اإلجازة سنوياً سوا ًء لفرتة واحدة أو عىل فرتات عىل اال تقل فرتة التمتع عن خمسة أيام وال يجوز متديد
اإلجازة أكرث من مرة واحدة  ،وال يؤجل التمتع بها أكرث من ثالث سنوات  ،وعىل املوظف التمتع بأجازته السنوية مبا ال يقل
عن(  )36يوماً خالل ثالث سنوات وعىل اإلدارة إتاحة الفرصة للموظفني التمتع بأجازاتهم السنوية من خالل وضع برنامج
سنوي لذلك يتمىش مع مصلحة العمل 0
•املادة ( )2من الئحة اإلجازات :
يجوز ضم اإلجازات العادية بعضها إىل بعض برشط أن ال تزيد مدة أو مدد اإلجازات التي يتمتع بها املوظف يف السنة
الواحدة عن تسعني يوماً واستثناء من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته املحسوبة لغرض التقاعد ( )25عاماً كحد
أدىن أو بلغ من العمر ( )50عاما فأكرث التمتع برصيده من اإلجازات العادية املستحقة له عىل إال تتجاوز ( )120خالل السنة
الواحدة0
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متطلبات اإلجراء
توفر رصيد يسمح بتمتع املوظف باإلجازة املطلوبة .
1
موافقة الرئيس املبارش وصاحب الصالحية عىل التمتع باإلجازة .
2
أن ال تقل اإلجازة من الحد األدىن وأن ال تزيد عن الحد األعىل .
3
الخطوات وصف الخطوة
تعبئة طلب اإلجازة وتوقيعه .
1
استالم طلب اإلجازة املوقع من املوظف والتأكد من استحقاقه.
2
3
4
5
6
7

توقيع الجزء الخاص بشئون املوظفني .
الرفع بطلب املوافقة عىل اإلجازة .
املوافقة عىل اإلجازة .
إحالة الطلب إلدارة شئون املوظفني إلعداد القرار .
إعداد القرار وتأشريه .

8
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توقيع القرار .
تزويد كل من املوظف طالب اإلجازة وإدارته واإلدارات املختصة بصورة
منه .
حفظ القرار يف ملف املوظف .
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منفذ الخطوة
املوظف طالب اإلجازة
املوظف املختص بشئون
املوظفني
مدير شئون املوظفني
الرئيس املبارش
صاحب الصالحية
الرئيس املبارش
املوظف املختص ومدير شئون
املوظفني
صاحب الصالحية
شئون املوظفني
املوظف املختص
بشؤون املوظفني
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طلب إجـازة موظف
خـاص بـاملـوظـف
موافقة اإلدارة
يالحظ الفقرة  2/2من خاص بشئون املوظفني
التعليامت
اعتامد
صاحب
الصالحية

سعادة ......................................................................................................................./املحرتم
السالم عليكم رحمة الله وبركاته
أرغب السامح يل بإجازة عادية .متديد إجازة عادية .اضطرارية استثنائية
14هـ العنوان أثناء اإلجازة :
/
/
) يوم اعتبارا ً من
وذلك ملدة (
.................
االسم .................................. :الوظيفية........................... :
) اإلدارة .............................................. :
) رقم (
مرتبة (
أرغب رصف راتبها مقدماً.
ال أغرب رصف راتبها مقدماً.
14هـ
/
التوقيع ......................... :التاريخ /
14هـ
/ /
) إعتبارا ً من
أوافق عىل منحة إجازة ملدة (
وسوف يكلف بعمله األستاذ ...................................................... :
ال أوافق عىل متتعه .
وظيفة الرئيس املبارش .............................. :أسمه........................... :
توقيعه.......................:
مع التحية لإلدارة شئون املوظفني لإلفادة عن التايل -:
)
رصيده الكـيل (
)
رصيده السنوي (
تاريخ أخر إجازة متتع بها 14 / /هـ ومدتها ( )
اإلجازة مستحقة نظاماً.
اإلجازة غري مستحقة نظاماً.
مدير شئون املوظفني  ............................ :أسمه............................ :
توقيعه...........................:
صاحب الصالحية..................................... :
اسمه  ................................................. :توقيعه.....................:
يف حالة موافقة معاليكم نأمل التكرم بتوقيع القرار املرفق
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اململكة العربية السعودية

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

وزارة..............................:

التاريخ 14 / / :هـ

إدارة ............................ :

(قرار إجازة عادية)
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
وبنا ًء عىل طلب املوظف املوضح اسمه وبياناته أعاله منحه إجازة عادية ملدة ( ).................اعتبارا من ........................
وموافقة مرجعه بالخطاب رقم  ...............وتاريخ 14 / /هـ .
واستنادا ً للامدتني ( )2,1من الئحة اإلجازات.
(يقرر ما ييل)
املوافقة عىل متتع املوضح اسمه وبياناته أعاله بإجازة عادية ملدة ( ) يوماً اعتبارا ً من / /

14هـ .

يرصف  /ال يرصف راتب (له-لها) مقدماً .
يبلغ هذا القرار ملن يلزم إلنفاذه .

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

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

التـوقيع ..................................................................................:

5

االجازة العادية

اآلراء النظامية حول اإلجازة العادية
التسلسل االستفسار والرأي
1
االستفسار :ما هو املقصود بعدم جواز متديد األجازة أكرث من مرة واحدة خصوصاً أنه مادام الحد األدىن
خمسة أيام وبإمكان املوظف طلب اإلجازة مجزأة كل خمسة أيام بطلب مستقل يصدر بقرار مستقل
يفصل بينهام يومي الخميس والجمعة  ،وسوف يرتتب عىل ذلك محدودية طلب التمديد؟
الــرأي :األصل يف األجازة أنها تحدد عند طلبها مبدة زمنية تشتمل عىل تحديد بدايتها ونهايتها فإذا طلب
متديدها فإن ذلك يعني إطالة مدتها اعتبارا من اليوم التايل مبارشة النتهاء فرتتها السابقة فالتمديد يعني
إطالة أمد اليشء بصفة مستمرة ومتواصلة دون انقطاع فإذا منح املوظف أجازة عادية ملدة خمسة أيام تبدأ
من يوم السبت وتنتهي يوم األربعاء فإنه يجوز متديد هذه األجازة ملرة واحدة فقط تبدأ من يوم الخميس
وهو اليوم التايل لليوم الذي انتهت فيه األجازة  ،ويف هذه الحالة ال يجوز متديدها مرة أخرى  ،أما إذا رغب
املوظف منحه إجازة جديدة فال يعترب متدي ًدا لإلجازة السابقة ولكن البد أن يبارش عمله قبل منحه أجازة
جديدة وال ينسحب ذلك عىل من انتهت أجازته العادية مع بداية عطلة أحد العيدين ورغب يف متديدها
حيث ميكن منحه أجازة أخرى بعد انتهاء عطلة العيد مبارشة دون الحاجة إىل مبارشة العمل نظرا ً لطول
مدة عطلة العيد وألن عطلة العيد ال تحسب لغرض الغياب املوجب للفصل إذا وقعت بني غيابني .
االستفسار :ما مدى جواز تعويض من استمر يف الخدمة بعد بلوغه السن النظامية عن إجازته للمدة بعد
2
بلوغه السن ؟
الــرأي :غري جائز .
االستفسار :ما مدى أحقية املوظف لإلجازة العادية يف فرتة التجربة ؟
3
الــرأي :جائز إذا توفر لديه رصيد يسمح له بذلك عىل أن متتد فرتة التجربة بقدر مدة اإلجازة.
االستفسار :إذا منح املوظف إجازة عادية ثم تويف أثناءها فيكف يعامل؟
4
الــرأي :يطوى قيده من تاريخ وفاته ويحتفظ له بباقي اإلجازة ضمن رصيده من اإلجازات إن وجد
للتعويض عنها.
االستفسار :يف حالة منح املوظف إجازة عادية فكيف يعامل إذا تخللت هذه اإلجازة عطلة أحد العيدين
5
وهل ميكن متديد فرتة اإلجازة العادية بقدر مدة إجازة العيد ؟
الــرأي :أذا تخللت عطلة أحد العيدين اإلجازة العادية فتعترب جزءا ً منها.
االستفسار :هل يحتسب للموظف إجازة عادية عن الفرتة التي تغيب فيها ملرافقة املريض للعالج وفقاً
6
للامدة ( )15من الئحة اإلجازات؟
الــرأي :إجازة املرافقة بطبيعتها تستنفذ اإلجازة العادية أوال بحيث ال يكون هناك إجازة مرافقة مع وجود
رصيد من اإلجازة العادية.
االستفسار :هل تحتسب مدة اإلجازة االستثنائية لغرض إكامل مدة السنة املطلوب إمضاءها لغرض التمتع
7
باإلجازة العادية؟
الــرأي :ال تحتسب الن املوظف ال يستحق إجازة عادية عن مدة اإلجازة االستثنائية .
االستفسار :هل يستحق من يتم التعاقد معه وفقاً للمواد ( )4/25 ،2/25 ،1/25من اللوائح التنفيذية لنظام
8
الخدمة املدنية إجازة عادية عن فرتة التعاقد؟
الــرأي :ال يستحق ذلك.
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التسلسل االستفسار والرأي
االستفسار :أجازت الالئحة قطع أجازة املوظف العادية أو االستثنائية إذا إستحق أجازة مرضية -بينام مل
9
ترشإىل إمكانية قطعها وعودته للعمل إذا إستنفذ مدة تزيد عن شهركام هو معمول به يف السابق؟
الــرأي :مادام مل يرد يف الالئحة معالجة لقطع املوظف أجازته العادية وبناء عىل الرأي املستقر لدى
وزارة الخدمة املدنية يجوز قطع األجازة العادية إذا إستنفذ املوظف مدة ( )30يوماً فأكرث  ،وبالتايل ميكن
للموظف مبوافقة جهته أن يطلب قطع أجازته العادية يف أي وقت برشط أن ال تقل مدة األجازة التي متتع
بها خالل ثالث سنوات عن ( )36يوماً  ،متصلة أو متفرقة  ،ويعترب ذلك تأكيد ملا إستقر يف السابق.
 10االستفسار :املوظف الذي يتمتع بإجازة عادية ثم يصدر قرار بتعيينه عىل وظيفة أخرى أثناء إجازته وبارش
مهامها ،هل يعد ذلك قطعاً لإلجازة وفقاً لألمر السامي رقم /3/4505س وتاريخ 1393/2/24هـ؟
الــرأي :ال يعد ذلك قطعاً لإلجازة ومن ثم فإنه يحتفظ له بحقه يف بقية اإلجازة.
11

االستفسار :ما مدى احتفاظ املتعاقد الذي حصل عىل الجنسية السعودية بإجازاته عن مدة العقد السابقة
لحصوله عىل الجنسية؟
الــرأي :غري جائز وإمنا يعوض عنها حسب نصوص العقد املربم معه وذلك وفقاً للامدة ( )8من الئحة
التعيني يف الوظائف العامة.
االستفسار :موظف منح إجازة عادية تنتهي مع ابتداء عطلة أحد العيدين ثم تقدم بطلب إجازة ملدة شهر
تبدأ من انتهاء العطلة .هل يعترب ذلك متديدا ً ومن ثم تحتسب عليه العطلة؟
الــرأي :ال تعترب متديدا ً وإمنا تحتسب من تاريخ انتهاء العطلة.
االستفسار :موظف أوقف بالسجن أثناء متتعه بإجازة عادية وصدر قرار بكف يده عن العمل ،فهل يعترب
تاريخ كف اليد من تاريخ انتهاء إجازته العادية أو من تاريخ إيقافه؟
الــرأي :كف يد املوظف يكون اعتبارا ً من تاريخ انتهاء اإلجازة العادية إذا استمر إيقافه ملا بعد انتهاء
اإلجازة .
االستفسار :هل ميكن االحتفاظ للعاملني يف حقل التدريس بإجازاتهم العادية إذا مل يتمتعوا بها يف العطلة
الصيفية لتكليفهم بالعمل من قبل مرجعهم؟
الــرأي :تعترب العطلة الصيفية بالنسبة للعاملني يف حقل التعليم مبثابة اإلجازة العادية وفقاً للامدة ( )3من
الئحة اإلجازات يجوز لإلدارة أن تكلف املوظف بعمل أثناء العطلة برشط أال يقل ما يتمتع به عن ()36
يوماً ،فإذا مل يتمتع بتلك املدة فإنه ال يوجد ما مينع من تعويضه عنها إذا كان مل يتمتع بجزء من العطلة أو
بالجزء الباقي من ( )36يوماً إذا كان قد متتع بأقل وذلك عند نهاية الخدمة ويف حدود ما يقيض به النظام.

15

االستفسار :ما مدى نظامية منح املوظف بعد تعيينه وفقاً لنظام الخدمة املدنية إجازة عادية من رصيده
من اإلجازات عندما كان مستخدماً؟
الــرأي :غري جائز ألن املستخدم يعوض عن رصيده من اإلجازات العادية بعد أنتهاء خدماته من وظيفة
مستخدم.
االستفسار :موظف منح إجازة عادية بعد عطلة أحد العيدين مبارشة وبعد انتهاء اإلجازة املمنوحة له تغيب
عن العمل ،فهل يعامل يف هذه الحالة عن فرتة الغياب مبوجب قرار مجلس الوزراء املوقر رقم ( )747لسنة
1391هـ القايض مبضاعفة الحسم عىل من يتغيب عن العمل بعد إجازة العيد؟
الــرأي :ال يرسي عليه القرار املذكور أعاله.

12
13

14

16

7

االجازة العادية

التسلسل االستفسار والرأي
 17االستفسار :هل يجوز ضم الرصيد من اإلجازات العادية املستحقة للموظف الذي استقال ثم أعيد تعيينه
عن خدماته ملا قبل االستقالة؟
الــرأي :إذا كانت االستقالة والتعيني قبل نظام املوظفني العام الصادر عام 1391هـ فإنه يجوز ضم اإلجازات
إذا كان مل يعوض عنها أما إذا كان إعادة التعيني بعد نفاذ نظام عام 1391هـ فإنه ال يجوز ضم اإلجازات
السابقة لالستقالة بل يتعني التعويض عنها فور صدور قرار.
 18االستفسار :موظف استنفذ إجازاته املرضية ،فهل مينح إذا كان يحتاج للتمتع باإلجازات بسبب املرض
إجازاته العادية املستحقة كلها مقابل املدة الزائدة عن إجازاته املرضية؟ أم مينح إجازاته العادية يف حدود
ثالثة أشهر فقط؟
الــرأي :يجوز للموظف املريض أن يطلب استعامل إجازاته العادية املستحقة له كلها طبقاً للامدة ( )16من
الئحة اإلجازات
 19االستفسار :مدرس لديه رصيد من اإلجازات العادية استحقها عن خدماته عىل الوظائف اإلدارية .ما مدى
إمكانية متتعه بها؟
الــرأي :جائز يرشط أن يتم ذلك أثناء العطلة الصيفية فقط يف الفرتة املطلوب تواجده فيها عىل أال يزيد
مجموع ما يتمتع مبا يف ذلك اإلجازة الصيفية عن الحد األعىل املسموح به نظاماً.
 20االستفسار :كيف ميكن التوفيق بني نيص املادتني ( )1و املادة ( )15من الئحة االجازات ،حيث نصت املادة (•	 )1
عىل 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
21

22
23

االستفسار:إذا رصف للموظف راتب األجازة العادية مقدماً ثم عدل عن التمتع بها هل يسرتد منه راتب
األجازة ؟
الــرأي :إذا تقدم املوظف بطلب العدول عن التمتع باألجازة ووافقت الجهة اإلدارية عىل ذلك فإنه يتعني
إسرتداد راتب األجازة قبل إصدار قرار العدول عنها وإذا تعذر عىل املوظف إعادتها لسبب أو آلخر فيلزمه
التمتع بإجازته0
االستفسار :كيف يتم تقسيم أيام السنة عن األجازة العادية لغرض التمتع والتعويض؟
الــرأي :بعد أن تم تعديل مدة األجازة إىل ( )36يوما تحسب عىل أساس كل شهر ثالثة أيام لغرض التمتع
أو التعويض 0
االستفسار:كم عدد املرات التي ميكن للموظف أن يتمتع فيها بخمسة أيام عىل األقل كأجازة عادية ؟
الــرأي :ال يوجد حد معني لعدد املرات التي يتم التمتع فيها بهذه األجازة ولكن يف حدود التسعني يوماً يف
السنة فقط ،ومع ذلك يجب أن ال يأخذها وميددها بشكل متصل أكرث من مرة واحد ة حسب الالئحة  ،كام
أن العطلة األسبوعية ال تعترب فاصالً بني أجازتني0
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اآلراء النظامية حول الئحة اإلجازات
التسلسل االستفسار والرأي
1
االستفسار :ما هو املقصود بعدم جواز متديد األجازة أكرث من مرة واحدة خصوصاً أنه مادام الحد األدىن
خمسة أيام وبإمكان املوظف طلب اإلجازة مجزأة كل خمسة أيام بطلب مستقل يصدر بقرار مستقل
يفصل بينهام يومي الخميس والجمعة  ،وسوف يرتتب عىل ذلك محدودية طلب التمديد؟
الــرأي :األصل يف األجازة أنها تحدد عند طلبها مبدة زمنية تشتمل عىل تحديد بدايتها ونهايتها فإذا طلب
متديدها فإن ذلك يعني إطالة مدتها اعتبارا من اليوم التايل مبارشة النتهاء فرتتها السابقة فالتمديد يعني
إطالة أمد اليشء بصفة مستمرة ومتواصلة دون انقطاع فإذا منح املوظف أجازة عادية ملدة خمسة أيام تبدأ
من يوم السبت وتنتهي يوم األربعاء فإنه يجوز متديد هذه األجازة ملرة واحدة فقط تبدأ من يوم الخميس
وهو اليوم التايل لليوم الذي انتهت فيه األجازة  ،ويف هذه الحالة ال يجوز متديدها مرة أخرى  ،أما إذا رغب
املوظف منحه إجازة جديدة فال يعترب متدي ًدا لإلجازة السابقة ولكن البد أن يبارش عمله قبل منحه أجازة
جديدة وال ينسحب ذلك عىل من انتهت أجازته العادية مع بداية عطلة أحد العيدين ورغب يف متديدها
حيث ميكن منحه أجازة أخرى بعد انتهاء عطلة العيد مبارشة دون الحاجة إىل مبارشة العمل نظرا ً لطول مدة
عطلة العيد وألن عطلة العيد ال تحسب لغرض الغياب املوجب للفصل إذا وقعت بني غيابني .
االستفسار :ما مدى جواز تعويض من استمر يف الخدمة بعد بلوغه السن النظامية عن إجازته للمدة بعد
2
بلوغه السن؟
الــرأي :تنتهي العالقة الوظيفية ببلوغ املوظف السن النظامية طبقاً للامدة (السادسة) من الئحة انتهاء
الخدمة والتي تقيض بأن يحال املوظف عىل التقاعد بقوة النظام عند إكامله ستني عاماً من العمر ومتى
انتهت تلك العالقة ال يعترب موظفاً وبالتايل ال يتمتع بحقوق ومزايا املوظف والتي تخوله الحصول عىل
إجازات أو التعويض عنها وما تقاضاه من راتب ليس إال تعويضاً فقط نظري ما أداه من عمل.
االستفسار :ما مدى أحقية املوظف لإلجازة العادية يف سنة التجربة؟
3
الــرأي :ال يوجد يف نظام الخدمة املدنية ما مينع من منح املوظف أثناء سنة التجربة إجازة عادية عىل أن
متتد التجربة بقدر مدة اإلجازة.
االستفسار :من املسؤول الذي مينح اإلجازة االضطرارية؟
4
الــرأي :املسؤول الذي مينح اإلجازة االضطرارية هو نفس املسؤول الذي ميلك الحق يف إصدار قرار اإلجازة
مبوجب النظام أو من فوضت له الصالحية.
االستفسار :ما مدى جواز تحويل اإلجازة االستثنائية إىل إجازة مرافقة؟
5
الــرأي :ال يوجد ما مينع احتساب اإلجازة االستثنائية إجازة مرافقة إذا توفرت الرشوط املنصوص عليها يف
املادة ( )15من الئحة االجازات.
االستفسار :هل يجوز منح إجازة الوضع قبل الوالدة بفرتة معقولة؟
6
الــرأي :ال مانع من أن تبدأ إجازة الوضع قبل تاريخ الوضع بأسبوعني عىل أن يكون تاريخ الوضع التقريبي
محددا ً من إحدى املستشفيات.
االستفسار :ما مدى إمكانية قطع اإلجازة االستثنائية بإجازة مرضية أو بإجازة وضع؟
7
الــرأي :ليس هناك ما مينع من قطع اإلجازة االستثنائية بإجازة مرضية أو إجازة وضع لكون هاتني اإلجازتني
حقاً مكتسباً نص عليه النظام.
االستفسار :إذا منح املوظف إجازة عادية ثم تويف أثناءها فيكف يعامل؟
8
الــرأي :إذا تويف أثناء اإلجازة العادية فإنه يطوى قيده من تاريخ وفاته ويحتفظ للورثة بباقي اإلجازة
ويعوضون عنها ضمن رصيده من اإلجازات إن وجد.
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االجازة العادية

التسلسل االستفسار والرأي
االستفسار :يف حالة منح املوظف إجازة عادية فكيف يعامل إذا تخللت هذه اإلجازة عطلة أحد العيدين
9
وهل ميكن متديد فرتة اإلجازة العادية بقدر مدة إجازة العيد؟
الــرأي :إذا تخللت اإلجازة العادية عطلة أحد العيدين وهي عطلة رسمية اعتربت العطلة جزءا ً منها.
 10االستفسار :موظف أصيب بحادث أثناء التحاقه بدورة تدريبية ما مدى استحقاقه لإلجازة املرضية املنصوص
عليها باملادة ( )11من الئحة االجازات
الــرأي :متشياً مع ( )15من الئحة االجازات فإنه ال يسمح للموظف بالتغيب براتب كامل ملرافقة أحد
أقربائه للعالج إال بعد التمتع بكامل رصيده من اإلجازات العادية ،وبالتايل فإنه ال يحتسب له رصيد من
اإلجازات العادية عن مدة الغياب للمرافقة ألن إجازة املرافقة بطبيعتها ووفقاً لتنظيمها تستنفذ اإلجازة
العادية أوالً بحيث ال يكون هناك إجازة مرافقة مع وجود رصيد من اإلجازات العادية.
 11االستفسار :هل تحتسب مدة اإلجازة االستثنائية لغرض إكامل مدة السنة املطلوب إمضاءها لغرض التمتع
باإلجازة العادية؟
الــرأي :ما دام إن اإلجازة االستثنائية ال تحسب ضمن خدمة املوظف كام أنه ال تحتسب عنها إجازة عادية
فمن باب أوىل عدم احتسابها ضمن السنة املطلوب إمضاءها ملنح املوظف إجازة عادية.
 12االستفسار :هل يستحق من يتم التعاقد معه وفقاً للمواد ( )30 ،28 ،27من الئحة الحقوق واملزايا املالية
إجازة عادية عن فرتة التعاقد؟
الــرأي :ال يستحق املتعاقد إجازة عادية عن الفرتة املشار إليها ألنها عبارة عن فرتة مؤقتة ومل يرد يف نظام
الخدمة املدنية ولوائحه التنفيذية أو غريهام ما يعطيه ذلك الحق.
 13االستفسار :أجازت الالئحة قطع أجازة املوظف العادية أو االستثنائية إذا إستحق أجازة مرضية  -بينام مل
ترشإىل إمكانية قطعها وعودته للعمل إذا إستنفذ مدة تزيد عن شهركام هو معمول به يف السابق؟
الــرأي :يجوز للموظف مبوافقة جهته أن يطلب قطع إجازته العادية إذا استنفذ منها مدة ( )30يوماً فأكرث
برشط أن ال تقل مدة اإلجازة التي يتمتع بها خالل ثالث سنوات عن  6يوماً متصلة أو متفرقة.
 14االستفسار :كيف يتم تعويض الخاضعني لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي املرتبة املمتازة عند انتهاء
خدماتهم عن اإلجازات املستحقة لهم عن خدماتهم السابقة والالحقة لخضوعهم لهذا النظام؟
الــرأي :يتم تعويض الخاضعني لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي املرتبة املمتازة عن جميع إجازاتهم
املستحقة لهم عن خدمتهم السابقة والالحقة لخضوعهم لنظام الوزراء مبعدل ( )30يوماً عن كل سنة
خدمة بغض النظر عن قواعد التعويض يف األنظمة وذلك استنادا ً لألمر السامي الكريم رقم ( )6801يف
1393/3/22هـ.
 15االستفسار :ما مدى إمكانية منح املوظفة إجازة وضع وذلك يف حالة اإلجهاض خالل األربعة أو الثالثة األشهر
األخرية من الحمل؟
الــرأي :إن حاالت اإلجهاض غري مشمولة بنص املادة ( )22من الئحة اإلجازات املنظمة إلجازة الوضع ،وميكن
النظر يف معالجة ذلك مبنحها إجازة مرضية وفقاً للامدة ( )11من الئحة اإلجازات سواء تم اإلجهاض يف بداية
الحمل أو يف نهايته.
 16االستفسار :موظف قبض عليه أثناء إجازته االستثنائية .ما مدى إمكانية اعتباره يف حكم مكفوف اليد؟
الــرأي :وفقاً للامدة ( )4من الئحة الحقوق واملزايا املالية فإن املوظف املحبوس احتياطياً يعترب يف حكم
مكفوف اليد ،وعليه فإن املوظف إذا تم القبض عليه أثناء اإلجازة االستثنائية يعترب مكفوف اليد حكامً من
تاريخ القبض عليه.

10

التسلسل االستفسار والرأي
 17االستفسار :موظفة منحت إجازة استثنائية ملرافقة زوجها بالخارج وقد وضعت خاللها مولودا ً .ما مدى
إمكانية قطع إجازة املرافقة للزوج ومنحها إجازة وضع؟
الــرأي :عدم جواز قطع اإلجازة االستثنائية للمرافقة بالخارج بإجازة وضع ألن الهدف والحكمة من منح
إجازة الوضع انتفت ما دامت تتمتع بإجازة استثنائية قبل وبعد الوضع.
 18االستفسار :مدرس مرض فمنح إجازة مرضية يقع جزء منها خالل العطلة الصيفية ويتظلم من حسم نصف
راتبه مع أن اإلجازة الصيفية حق له؟
الــرأي :يف مثل هذه الحالة تحتسب له اإلجازة املرضية قبل بداية اإلجازة الصيفية وإذا بدأت اإلجازة
الصيفية برصف له راتبها كامالً حتى نهاية اإلجازة ثم بعد ذلك تحتسب له الفرتة التي تيل العطلة من
إجازاته املرضية وتضم إىل اإلجازة املرضية السابقة وتحتسب رواتبه عىل ضوء املادة ( )11/28من اللوائح
التنفيذية لنظام الخدمة املدنية.
 19االستفسار :املوظف الذي يتمتع بإجازة عادية ثم يصدر قرار بتعيينه عىل وظيفة أخرى أثناء إجازته وبارش
مهامها ،هل يعد ذلك قطعاً لإلجازة وفقاً لألمر السامي رقم /3/4505س وتاريخ 1393/2/24هـ؟
الــرأي :ال يعد ذلك قطعاً لإلجازة ومن ثم فإنه يحتفظ له بحقه يف بقية اإلجازة.
 20االستفسار :هل يجوز منح املوظف أثناء فرتة التجربة إجازة استثنائية؟
الــرأي :من املمكن منح املوظف إجازة استثنائية أثناء سنة التجربة إذا كان هناك ظروف اضطرارية
استدعت طلب املوظف لهذه اإلجازة عىل أن متدد سنة التجربة بقدر مدة اإلجازة.
 21االستفسار :هل ميكن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم  28يف 1406/1/30هـ الخاص بإجازة الرياضيني عىل
املوظف املؤقت؟
الــرأي :قرار مجلس الوزراء رقم ( )28عام (1406هـ) تضمن السامح بالتغيب ملوظفي الدولة براتب كامل
وهو لفظ عام يشمل جميع موظفي الدولة مع مراعاة القواعد الخاصة باملدرسني الواردة بالقرار املشار إليه.
 22االستفسار :هل يجوز منح املوظف إجازة اضطرارية بعد عطلة أحد العيدين مبارشة وكذلك متديد اإلجازة
العادية بإجازة اضطرارية أو العكس؟
الــرأي :حيث أن لكل من اإلجازات بأنواعها قواعدها وضوابطها التي تحكمها فليس هناك ما مينع من توايل
اإلجازات بأنواعها متى توفرت الرشوط واإلجراءات النظامية ملنحها.
 23االستفسار :كيف ميكن التوفيق بني نيص املادتني ( )16و ( )2من الئحة اإلجازات ،حيث نصت املادة ( )2عىل
أال تزيد مدة اإلجازة التي يتمتع بها املوظف يف السنة الواحدة عىل تسعني يوماً ،بينام نصت املادة ()15
من الئحة اإلجازات عىل أنه يف الحاالت التي يضطر فيها املوظف إىل مرافقة أحد أقربائه للعالج يسمح له
بالتمتع برصيده من اإلجازات؟
الــرأي :الرشوط الواردة يف املادة ( )2من الئحة اإلجازات ال تنطبق عىل من تضطره الظروف ملوافقة أحد
أقربائه مدة ال تزيد عن تسعني يوماً ألن املادة ( )15من الئحة االجازات أعطت من تنطبق عليه رشوط
املرافقة يف التمتع برصيده من اإلجازات العادية دون تحديد نظر للظروف التي تحكمه كام ميكن أيضاً منحه
أقل من خمسة عرش يوماً.
 24االستفسار :هل يجوز منح املوظف أثناء فرتة التجربة إجازة مرافقة؟
الــرأي :حيث أن املادة ( )15من الئحة اإلجازات أعطت املوظف ممن تنطبق عليه الرشوط ،الحق يف التمتع
براتب كامل إذا اضطرته الظروف ملرافقة أحد أقربائه فإنه ميكن منحه اإلجازة بعد توفر الرشوط عىل أن
متتد فرتة التجربة بقدر مدة اإلجازة وفقاً للامدة ( )1/9من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة املدنية.
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االجازة العادية

التسلسل االستفسار والرأي
 25االستفسار :هل ميكن تعويض املوظف عن إجازاته العادية قبل انتهاء خدمته إذا قضت مصلحة العمل بقاءه
يف العمل دون متتعه بإجازته العادية؟
الــرأي :ال يجوز تعويض املوظف عن إجازته إال بعد انتهاء خدمته وفقاً للامدة ( )5من الئحة االجازات.
 26االستفسار :ما مدى احتساب أيام العطل األسبوعية (الخميس والجمعة) إذا وقعت هذه األيام خالل اإلجازة
االضطرارية للموظف؟
الــرأي :عطلة األسبوع إذا تخللت اإلجازة االضطرارية تحتسب من ضمنها أما إذا وقعت قبلها أو بعدها
فإنها ال تعترب من اإلجازة االضطرارية.
 27االستفسار :إذا نقل عضو هيئة التدريس يف الجامعات أو الشاغل لوظيفة تعليمية إىل وظيفة إدارية يف آخر
العام الدرايس وقبل التمتع باإلجازة الصيفية هل يعوض عن إجازاته أم يحتفظ بها يف جهة عمله الجديد وما
هو املقدار الذي يعوض عنه أو يحتفظ به؟
الــرأي :من املمكن أن يحتسب له رصيد كإجازة عادية يف هذه الحالة ملدة شهر ويجوز له التمتع بعد ذلك
كأي موظف آخر.
 28االستفسار :ما مدى احتفاظ املتعاقد الذي حصل عىل الجنسية السعودية بإجازاته عن مدة العقد السابقة
لحصوله عىل الجنسية؟
الــرأي :ال يجوز منح املتعاقد الذي حصل عىل الجنسية إجازاته العادية املستحقة عندما كان متعاقدا ً وإمنا
يعوض عنها حسب نصوص العقد املربم معه وذلك وفقاً للامدة ( )7/4من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة
املدنية.
 29االستفسار :موظف منح إجازة عادية تنتهي مع ابتداء عطلة أحد العيدين ثم تقدم بطلب إجازة ملدة شهر
تبدأ من انتهاء العطلة .هل يعترب ذلك متديدا ً ومن ثم تحتسب عليه العطلة؟
الــرأي :ملا كان القرار األول تنتهي اإلجازة املحددة فيه بابتداء عطلة أحد العيدين التي تعترب حقاً لجميع
املوظفني ،فإن اإلجازة الثانية تحتسب من تاريخ انتهاء العطلة.
 30االستفسار :ما مدى جواز إجبار املوظف عىل التمتع بإجازاته العادية.؟
الــرأي :ليس من حق اإلدارة إجبار املوظف عىل التمتع بإجازاته ألن األصل أن يتقدم املوظف بطلب منحه
اإلجازة.
 31االستفسار :كيف يعامل املوظفون املنتسبون للجامعة عند حضورهم الدورات اإلجبارية التي تعقدها لهم
الجامعة؟
الــرأي :املنتسبون للجامعة الذين يحرضون الدورات اإلجبارية مينحون تلك املدة إجازة عادية إذا كانوا
يستحقونها وإال منحوا إجازة استثنائية عن تلك املدة.
 32االستفسار :هل ميكن احتساب أيام املراجعة للمستشفيات داخل مقر العمل أو خارجه إجازة مرضية أو
إجازة مرفقة؟
الــرأي :إن كل من اإلجازة املرضية وإجازة املرافقة ال يتم منحها للموظف إال وفقاً للرشوط الواردة باملادتني
( )11و ( )15من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة املدنية وال ينطبق ما ورد بتلك املادتني عىل أيام املراجعة
لتلك املستشفيات.
 33االستفسار :هل تشمل إجازة االمتحان من يؤدون االمتحان يف الخارج؟
الــرأي :يجوز منح إجازة االمتحان داخل اململكة أو خارجها وتعترب أيام السفر من املدة الالزمة ألداء
االمتحان.
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 34االستفسار :هل ميكن منح املوظف إجازة اضطرارية خالل فرتة التجربة؟
الــرأي :يجوز منح املوظف إجازة اضطرارية أثناء فرتة التجربة برشط أن متتد فرتة التجربة بقدر الفرتات
التي غابها؟
 35االستفسار :إذا تقدم موظف بطلب السامح له بالتغيب ملدة شهرين ملناقشة رسالة املاجستري فهل ميكن
السامح له عىل أساس هذا التغيب إجازة امتحان؟
الــرأي :مينح إجازة عن فرتة االمتحان الفعلية فقط استنادا ً للامدة ( )9/28من اللوائح التنفيذية لنظام
الخدمة املدنية ألن مناقشة الرسالة ال تستغرق هذه املدة وال تعترب أداءا ً لالمتحان.
 36االستفسار :املادة األوىل من الالئحة نصت عىل أن مدة متتع املوظف باألجازة ال تقل عن خمسة أيام  ،بينام
نصت املادة ( )29منها بجوازية قطع األجازة العادية إذا إستحق املوظف فيها إجازة مرضية  00فلو متتع
املوظف بأجازة عادية مدتها ( )36يوماً وبعد ثالثة أيام مثالً من التمتع بها حصل عىل أجازة مرضية فهل
يجوز قطعها يف هذه الحالة  ،علامً بأنه مل يتمتع منها مبدة خمسة أيام وفقاً للامدة األوىل؟
الــرأي :يجوز قطع األجازة العادية إذا حصل املوظف عىل اجازة مرضية حتى وان كانت املدة التي متتع بها
منها تقل عن الحد األدىن املقرر لإلجازة العادية حيث ال يوجد مانع نظامي يحول دون ذلك وألن حدوث
املرض أمر مقدر عىل املوظف ال دخل له يف توقيته0
 37االستفسار :موظف أوقف بالسجن أثناء متتعه بإجازة عادية وصدر قرار بكف يده عن العمل ،فهل يعترب
تاريخ كف اليد من تاريخ انتهاء إجازته العادية أو من تاريخ إيقافه؟
الــرأي :كف يد املوظف يكون اعتبارا ً من تاريخ انتهاء اإلجازة العادية إذا استمر إيقافه ملا بعد انتهاء اإلجازة
.
 38االستفسار :هل يستحق املوظف التعويض عن إجازته العادية إذا استقال قبل إكامل مدة التجربة؟
الــرأي :املوظف الذي يستقيل قبل إكامله مدة التجربة يستحق التعويض عن إجازته العادية بنسبة املدة
التي قضاها يف الوظيفة.
 39االستفسار :ما مدى إمكانية منح املوظف إجازة اضطرارية ملدة خمسة أيام متدد بإجازة اضطرارية أخرى
ويفصل بينهام يومي الخميس والجمعة؟
الــرأي :عدم إمكانية متديد اإلجازة االضطرارية التي مدتها خمسة أيام بإجازة اضطرارية أخرى يفصل بينهام
العطلة األسبوعية ألن ذلك ال يعترب فاصالً فعلياً ويرتتب عليه تجاوز فرتة الخمسة أيام التي حددتها املادة
( )10من الئحة االجازات كحد أقىص.
 40االستفسار :متى يبدأ احتساب العام املنصوص عليه بقرار مجلس الوزراء رقم ( )28وتاريخ 1406/10/30هـ
الخاص بإجازة الرياضيني؟
الــرأي :يبدأ احتساب العام مع بداية املوسم الريايض الذي تحدده الرئاسة العامة لرعاية الشباب والذي يبدأ
عادة يف اليوم األول من برج األسد املوافق  23يوليه.
 41االستفسار :ما مدى جواز قطع اإلجازة االستثنائية للموظف؟
الــرأي :ليس هناك ما مينع من قطع اإلجازة االستثنائية للموظف إذا استدعت مصلحة العمل ذلك.
 42االستفسار :هل تحتسب املدة الالزمة للتأهيل لغوياً أو فنياً قبل بدء الدراسة ضمن اإلجازة الدراسية؟
الــرأي :مدة اإلجازة الدراسية التي متنح بدون راتب هي املدة الالزمة للحصول عىل الدرجة العلمية التي من
أجلها سمح للموظف باإلجازة وتدخل ضمنها املدة الالزمة للتأهيل لغوياً أو فنياً قبل ابتداء الدراسة.
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االستفسار :هل ميكن االحتفاظ للعاملني يف حقل التدريس بإجازاتهم العادية إذا مل يتمتعوا بها يف العطلة
43
الصيفية لتكليفهم بالعمل من قبل مرجعهم؟
الــرأي :تعترب العطلة الصيفية بالنسبة للعاملني يف حقل التعليم مبثابة اإلجازة العادية وفقاً للامدة ( )3من
الئحة اإلجازات ويجوز لإلدارة أن تكلف املوظف بعمل أثناء العطلة برشط أال يقل ما يتمتع به عن ثالثني
يوماً ،فإذا مل يتمتع بإجازة ملدة ثالثني يوماً فإنه ال يوجد ما مينع من تعويضه عن ثالثني يوماً إذا كان مل يتمتع
بجزء من العطلة أو بالجزء الباقي من الثالثني يوماً إذا كان قد متتع بأقل وذلك عند نهاية الخدمة ويف حدود
ما يقيض به النظام.
 44االستفسار :نصت املادة ( )11من الئحة اإلجازات عىل أن (تحتسب بداية الثالث سنوات من تاريخ بداية
اإلجازة املرضية) فهل املقصود بتاريخ بداية اإلجازة تاريخ أول إجازة مرضية أم تاريخ كل إجازة؟
الــرأي :بداية اإلجازة املرضية الواردة يف عجز املادة ( )11من الئحة اإلجازات هو بداية أول إجازة مرضية
بغض النظر عن بداية اإلجازات الالحقة لها فلو متتع موظف بإجازة مرضية من 97/8/1هـ ملدة شهرين
ثم يف عام 98هـ متتع بإجازة ملدة شهر واحد ويف 99/7/1هـ منح إجازة أيضاً ملدة ثالث أشهر فإن كل هذه
اإلجازات تحتسب عن الثالث سنوات من 97/8/1هـ حتى نهاية 1400/7/30هـ ومن ثم تحتسب الثالث
سنوات األخرى من أول إجازة مرضية بعد هذا التاريخ.
 45االستفسار :هل يلزم املوظف الحاصل عىل إجازة ألداء االمتحان الدرايس بالحضور يف حالة كون االمتحان يوماً
بعد يوم؟
الــرأي :يلزم املوظف الذي يؤدي االمتحان يف مقر عمله بالحضور يف اليوم الذي ال يؤدي فيه االمتحان ،أما
إذا كان يؤدي االمتحان يف مكان آخر غري مقر عمله وال يستطيع الحضور يف اليوم الذي ال يؤدي فيه امتحاناً
فتكون إجازة االمتحان من بدايته إىل نهايته وتدخل فيها األيام التي ال يؤدي فيها امتحاناً ألنها الزمة ألداء
االمتحان وذلك مبا يتمىش مع نص املادة ( )9من الئحة اإلجازات.
 46االستفسار :ما مدى نظامية منح املوظف بعد تعيينه وفقاً لنظام الخدمة املدنية إجازة عادية من رصيده من
اإلجازات عندما كان مستخدماً؟
الــرأي :ال يجوز منحه اإلجازة ما دام ال يوجد له رصيد من اإلجازات عىل نظام الخدمة املدنية ألن األمر
يتطلب تعوضه عن إجازاته العادية عندما كان مستخدماً وفقاً للامدة ( )10من الئحة املستخدمني.
 47االستفسار :موظفة صدر قرار بتعيينها ومن ثم وضعت مولودا ً .ما مدى إمكانية مبارشتها للعمل ومنحها
إجازة وضع وفقاً للامدة ( )23/28من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة املدنية؟
الــرأي :عدم استفادتها من إجازة الوضع الواردة باملادة ( )22من الئحة اإلجازات لكون واقعة الوضع
حصلت قبل مبارشتها العمل واكتسابها صفة املوظف ،إال أن الوالدة تعترب عذرا ً مرشوعاً يف تأجيل املبارشة،
وال تكون مبارشتها العمل إال بعد مقدرتها عىل الحضور واملبارشة للعمل فعلياً وذلك يف حدود مدة ال تتجاوز
الشهرين من تاريخ الوالدة.
 48االستفسار :موظف منح إجازة عادية بعد عطلة أحد العيدين مبارشة وبعد انتهاء اإلجازة املمنوحة له تغيب
عن العمل ،فهل يعامل يف هذه الحالة عن فرتة الغياب مبوجب قرار مجلس الوزراء املوقر رقم ( )747لسنة
1391هـ القايض مبضاعفة الحسم عىل من يتغيب عن العمل بعد إجازة العيد؟
الــرأي :مادام أن غياب املوظف مل يكن تالياً لعطلة العيد بل وقع بعد انتهاء إجازته املمنوحة له فإن ال
يرسي بشأنه ما ورد بقرار مجلس الوزراء املشار إليه ألنه خاص مبن يتغيب بعد عطلة العيد مبارشة.
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 49االستفسار :إذا تعني املستخدم عىل وظيفة خاضعة لنظام الخدمة املدنية فهل ميكن تعويضه عن إجازاته
العادية؟
الــرأي :عند تعيني املستخدم عىل وظيفة خاضعة لنظام الخدمة املدنية يعوض عن إجازته املستحقة له عن
خدمته كمستخدم وفقاً للامدة ( )10من الئحة املستخدمني وتعميم الوزارة رقم ( )38/12يف 1397/10/35هـ
الفقرة (أ).
 50االستفسار :هل يجوز ضم الرصيد من اإلجازات العادية املستحقة للموظف الذي استقال ثم أعيد تعيينه عن
خدماته ملا قبل االستقالة؟
الــرأي :إذا كانت االستقالة والتعيني قبل نظام املوظفني العام الصادر عام 1391هـ فإنه يجوز ضم اإلجازات
إذا كان مل يعوض عنها أما إذا كان إعادة التعيني بعد نفاذ نظام عام 1391هـ فإنه ال يجوز ضم اإلجازات
السابقة لالستقالة بل يتعني التعويض عنها فور صدور قرار االستقالة ألن نظامي عام 1397 ،91هـ نصاً عىل
التعويض عند انتهاء الخدمة بينام نظام املوظفني العام الصادر عام 1377هـ يجيز ضم اإلجازات بعضها إىل
بعض ومل يرد فيه نص بإلزام التعويض.
 51االستفسار :موظف استنفذ إجازاته املرضية ،فهل مينح إذا كان يحتاج للتمتع باإلجازات بسبب املرض إجازاته
العادية املستحقة كلها مقابل املدة الزائدة عن إجازاته املرضية؟ أم مينح إجازاته العادية يف حدود ثالثة أشهر
فقط؟
الــرأي :إذا استنفذ املوظف إجازاته املرضية جاز له أن يطلب استعامل إجازاته العادية املستحقة له كلها
طبقاً ملا نصت عليه املادة ( )16من الئحة اإلجازات من أنه (يجوز للموظف أن يطلب استعامل إجازته
العادية أثناء أو بعد إجازته املرضية).
 52االستفسار :هل يشمل تعميم الوزارة رقم ( )29/4يف 1399/8/14هـ الذي أناط مسؤولية التصديق عىل
بيانات اإلجازات للموظفني واملستخدمني من مدراء شؤون املوظفني أصحاب الرواتب املقطوعة واألجور
الخاضعني لقرار مجلس الوزراء رقم ( )800عام 1391هـ يف التعويض؟
الــرأي :إن الخاضعني للقرار رقم ( )800يف 1391/9/16هـ ورقم ( )1474يف 1395/10/21هـ ال يشملهم
التعميم ويلزم قبل تعويضهم عرض املوضوع عىل وزارة الخدمة املدنية ووزارة املالية إلقرار خدمتهم التي
يستحقون التعويض عنها طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( )800عام 1391هـ .
 53االستفسار :هل يستحق املوظف امللتحق مبعهد اإلدارة العامة إجازة عادية عن مدة الدراسة أو التدريب
باملعهد؟
الــرأي :املوظف الذي يدرس يف دورة تنتهي بشهادة دراسية ال يستحق إجازة عن مدة الدراسة وذلك تطبيقاً
للامدة ( )8من الئحة اإلجازات واملادة ( )10من الئحة اإليفاد للدراسة بالداخل أما امللتحق بالتدريب فله
الحق يف اإلجازة العادية.
 54االستفسار :عامل عىل بند األجور أو مستخدماً استنفذ رصيده من اإلجازات االضطرارية ومن ثم تعني وفقاً
لنظام الخدمة املدنية .ما مدى إمكانية منحه إجازة اضطرارية بعد شموله بهذا النظام؟
الــرأي :حيث أن العامل واملستخدم وفقاً للامدتني ( )11من الئحة املعينني عىل بند األجور و ( )14من الئحة
املستخدمني يعامالن معاملة املوظف من حيث اإلجازات فإنهام يف هذه الحالة يعترب كل واحد منهام قد
استنفد رصيده من اإلجازات االضطرارية.
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 55االستفسار :مدرس لديه رصيد من اإلجازات العادية استحقها عن خدماته عىل الوظائف اإلدارية .ما مدى
إمكانية متتعه بها؟
الــرأي :إمكانية استفادة املدرس من رصيد إجازاته العادية لغرض التمتع برشط أن يتم ذلك يف العطلة
الصيفية فقط يف الفرتة املطلوب تواجده فيها عىل أال يزيد مجموع ما يتمتع به مبا يف ذلك اإلجازة الصيفية
عن تسعني يوماً.
 56االستفسار :مدة اإلجازة املرضية املحددة يف اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة املدنية هل يشرتط ميض ثالث
سنوات من الخدمة قبل القيام بها؟
الــرأي :مدة اإلجازة املرضية الواردة يف اللوائح التنفيذية تستحق للموظف كاملة فور تعيينه ال داعي
الستكامل الثالث سنوات يف الخدمة قبل القيام بها.
 57االستفسار :ما مدى جواز متديد اإلجازة االستثنائية بإجازة مرضية؟
الــرأي :ال يوجد بنظام الخدمة املدنية ولوائحه التنفيذية ما مينع من متديد اإلجازة االستثنائية بإجازة
مرضية.
 58االستفسار:إذا رصف للموظف راتب األجازة العادية مقدماً ثم عدل عن التمتع بها هل يسرتد منه راتب
األجازة ؟
الــرأي :إذا تقدم املوظف بطلب العدول عن التمتع باألجازة ووافقت الجهة اإلدارية عىل ذلك فإنه يتعني
إسرتداد راتب األجازة قبل إصدار قرار العدول عنها وإذا تعذر عىل املوظف إعادتها لسبب أو آلخر فيلزمه
التمتع بإجازته0
 59االستفسار :كيف يتم تقسيم أيام السنة عن األجازة العادية لغرض التمتع والتعويض؟
الــرأي :بعد أن تم تعديل مدة األجازة إىل ( )36يوما تحسب عىل أساس كل شهر ثالثة أيام لغرض التمتع أو
التعويض 0
 60االستفسار :نصت املادة ( )14من الالئحة عىل أن عملية منح األجازات املرضية وإصدار التقارير الطبية
واعتامدها يف الداخل والخارج تنظم وفق الئحة تصدرها وزارة الخدمة املدنية باإلنفاق مع الجهة
املختصة  ،فهل هذه املادة تشري إىل الئحة تقارير منح األجازات املرضية املعمول بها حالياً املعتمدة بتاريخ
1411/12/1هـ أم أنها تعترب منتهية وسيصدر الئحة أخرى ؟
الــرأي :املقصود من النص الوارد يف هذه املادة التأكيد عىل أن وزارة الخدمة املدنية هي التي لها الصالحية
يف إصدار هذه الالئحة باالتفاق مع الجهة املختصة 0أما الالئحة الحالية ملنح األجازات املرضية الصادرة عام
1411هـ فال يزال العمل بها سارياً إىل أن يظهر للوزارة ما يتطلب التعديل فيها0
 61االستفسار :متى يبدأ احتساب الخمس سنوات بالنسبة لإلجازة االستثنائية الواردة يف املادة ( )20من الالئحة
هل هو من تاريخ بداية أول إجازة استثنائية أم من تاريخ رسيان الالئحة؟
الــرأي :يبدأ احتساب املدة وفقاً ملا حددته الالئحة من تاريخ أول أجازة بعد رسيان الالئحة يف
1426/5/15هـ باعتبار ذلك فرتة إنتقالية0
 62االستفسار :ورد يف املادة ( )22من الالئحة الخاصة بأجازة الوضع ما نصه ( وإذا احتاجت إىل أجازة بعد
ذلك تعامل وفق قواعد األجازة املرضية أو املرافقة حسب الحال ) فام مدلول ذلك ؟ وملاذا مل يدخل ضمن
املعالجة معاملتها وفق الفقرة (ب) من نفس املادة الخاصة بالتفرغ لرعاية املولود؟
الــرأي :لكل من األجازة املرضية وأجازة األمومة أحكاماً تختلف كل منها عن األخرى من حيث املقاصد
واملعاملة املالية واملدد  ،فإذا حصلت املوظفة عىل تقرير طبي مبنحها أجازة مرضية أو مرافقة لطفلها بعد
أجازة الوضع فإنها تعامل وفقاً لذلك  ،أما إذا رغبت يف الحصول عىل أجازة أمومة لرعاية مولودها فإنها ال
تحتاج إىل تقرير طبي0
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 63االستفسار:هل حلت الئحة األجازات الجديدة محل األحكام املتعلقة باألجازات يف الالئحة التنفيذية
السابقة؟
الــرأي :الالئحة الجديدة نظمت ما يتعلق مبوضوع األجازات وحلت محل جميع أحكام األجازات السابقة
بالالئحة التنفيذية 0
64

االستفسار:كم عدد املرات التي ميكن للموظف أن يتمتع فيها بخمسة أيام عىل األقل كأجازة عادية ؟
الــرأي :ال يوجد حد معني لعدد املرات التي يتم التمتع فيها بهذه األجازة ولكن يف حدود التسعني يوماً يف
السنة فقط ،ومع ذلك يجب أن ال يأخذها وميددها بشكل متصل أكرث من مرة واحد ة حسب الالئحة  ،كام
أن العطلة األسبوعية ال تعترب فاصالً بني أجازتني0
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االستفسار :هل أجازة األمومة بديالً ألجازة الوضع التي متنح مبقدار ( )60يوماً ويرصف فيها الراتب كامالً ؟
الرأي :أجازة األمومة ليست بديالً ألجازة الوضع وإمنا هي أجازة جديدة مستقلة تختلف عن أجازة الوضع يف
مدتها ورشوط منحها.
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االستفسار:كيف يعامل املوظف املكلف بعمل خالل أجازة اليوم الوطني  ،هل يتم تعويضه بيوم واحد أو
يومان مثل أجازة األعياد ؟
الــرأي :أجازة اليوم الوطني من األجازات الرسمية التي وردت بالالئحة فإذا كلف املوظف بالعمل خاللها
فإنه يعوض عنها ببدل نقدي أما تعويضه عنها بأيام بديله كام يف عطل األعياد أو أيام الخميس والجمع فال
يوجد سند نظامي لذلك 0
االستفسار :ما مدى إمكانية أال تقل أجازة األمومة للمعلمة عن سنة حيث أن يف هذا تحقيق ملبدأ تفرغ
املوظفة لرعاية طفلها وفائدة ملن يتم التعاقد معها كبديلة ؟
الرأي :حددت الفقرة (ب) من املادة (  )22من الئحة اإلجازات املعدلة بقرار قرار مجلس الخدمة املدنية
رقم (  )1285/1وتاريخ 1429 /1/17هـ الحد األدىن املسموح به للمعلمة كإجازة أمومة وهو أال تقل عن
فصل درايس باستثناء من كانت إجازتها متصلة بإجازة الوضع فيجوز منحها اإلجازة بقية الفصل.
االستفسار :هل يشرتط موافقة الجهة اإلدارية عىل منح املوظفة أجازة األمومة 0وهل يحتاج األمر إىل وجود
تقرير طبي أو نحوه؟
الرأي :البد من تقديم املوظفة طلبها إىل إدارتها مع إبداء رغبتها بالحصول عىل أجازة األمومة وتقديم ما
يثبت ذلك  ،وتتوىل الجهة اإلدارية استكامل ما يلزم من إجراءات 0إال أنه يجوز للجهة اإلدارية تأجيلها ملدة
ال تتجاوز 60يوماً من تاريخ تقديم الطلب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك
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