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قرارات مجلس الخدمة المدنیة نوع التشريع

اجازات الموضوع الرئیسى
للتشريع

بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 39 / لسنة 2006 بشأن مدد
وقواعد وأحكام منح اإلجازة المرضیة

مضمون التشريع

20/05/2012 تاريخ االصدار

                 قــرار رقــم ( 41 ) لســنة 2012
                         بشـــــــأن 

         تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 39 لسنة 2006
         بشأن مدد وقواعد وأحكام منح اإلجازة المرضیة 

                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس الخدمة المدنیة :

- بعد اإلطالع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنیة
والقوانین المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنیة والمراسیم
المعدلة له.

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم (39) لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد وأحكام
منح اإلجازة المرضیة .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنیة .
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة .

                 قـــــــــــــــــرر
                 مادة (1)

يستبدل بنص المادة (2) من قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم (39) لسنة 2006 المشار
إلیه النص اآلتي:-

                 مادة (2) 
يجوز للموظف طلب تحويل مدد اإلجازات المرضیة المخفضة الراتب أو بدون راتب إلى
إجـــازة دورية في حدود الرصید المجمع له حتى بداية اإلجازة المرضیة أيًا كان مقداره
ويسقط حقه في طلــب التحويل بعد مضي ستین يومًا على تاريخ استالمه العمل عقب

إنتھاء اإلجازة المرضیة دون التقدم به .
                 مادة (2)

تضاف فقرة ثانیة لنص المادة 4 من قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 39 لسنة 2006
المشار إلیه يكون نصھا كاآلتي :
فقرة ثانیة مضافة لنص المادة 4:

كما ال يعتد بأية إجازة مرضیة تمنح بموجب البند أوًال من المادة األولى من ھذا القرار إذا
لم يتقدم الموظف لجھة عمله بالتقرير الطبي المعتمد من الھیئة الطبیة المختصة خالل
ستة أشھر من تاريخ نھاية مدة ھذه اإلجازة وتعتبر مدتھا في ھذه الحالة انقطاعا عن

العمل .
                 مادة (3)

يعمل بھذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمیة .
                                         نائب رئیس مجلس الوزراء ووزير المالیة 
                                         رئیـس مجلس الخدمـة المدنیة بالنیابة

                                         مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 29 جمادى األخرة 1433ھـ
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