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نتیجة البحث فى تشريعات

 

 
قرارات مجلس الخدمة المدنیة

 طباعة 

2006
لسـنة

39 رقم التشريع

قرارات مجلس الخدمة المدنیة نوع التشريع

اجازات الموضوع الرئیسى
للتشريع

بشأن مدد وقواعد وأحكام منح اإلجازة المرضیة مضمون التشريع

21/10/2006 تاريخ االصدار

                 قرار رقم ( 39 ) لسنة 2006
                        بشـــــأن

                 مدد وقواعد وأحكام منح اإلجازة المرضیة
مجلــس الخدمة المدنیة

- بعــد اإلطالع علـى المرسوم بالقانون رقـم 15 لسنة 1979 فــي شأن الخدمة المدنیة
الصــادر في 7 جمادى األولى 1399 ھـ الموافق 4 أبريل 1979و القوانیـن المعدلة له. 
- وعلـى المرسوم الصادر في 7 جمادى األولـى 1399 ھـ المــوافــق 4 إبريل 1979 في

شأن نظام الخدمة المدنیة و تعديالته . 
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنیة.
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة. 
                                 قــــــــرر
                                 مادة ( 1)

إذا أصیب الموظف بمرض خــالل السنة المیالدية الواحدة وتحسـب من أول يناير من كـل
عــام - يمنـح إجازة مرضیة وفقا للمدد ومـن الھیئات الطبیة المحددة على النحو اآلتي:
أوال: اإلجازة المرضیة التي ال تزيد مدتھا عن سبعة أيام فـي المرة الواحدة وبما ال يجاوز
ستین يوما غیر متصلة في السنة والممنوحة من مراكز الرعاية الصحیة األولیة الحكومیة
التي يتبعھا الموظف وفقا لما ھـو ثابت بالبطاقة المدنیة أو المركـز الحكومي المخصص

لجھة عمل معینة تكون في الحدود التالیة:
- إجازة براتب كامل للخمسة عشر يوما األولـى. 
- إجازة بنصف راتب للخمسة عشر يوما الثانیة. 
- إجازة بربع راتب للخمسة عشر يوما الثالثـة. 
- إجازة بدون راتب للخمسة عشر يوما األخیرة. 

ثانیا: اإلجازة المرضیة التي تزيد مدتھا عن سبعة أيام متصلة فـي المرة الواحدة وبما ال
يجاوز مائة وعشرون يوما في السنة والممنوحة من المستشفیات الحكومیة أو الخاصـة

والتي يصدر بتحديدھا قرار من وزير الصحة تكون في الحدود التالیة:
- إجازة براتب كامل للثالثین يوما األولى. 
- إجازة بنصف راتب للثالثین يوما الثانیة. 
- إجازة بربع مرتب للثالثین يوما الثالثة. 
- إجازة بدون راتب للثالثین يوما األخیرة.

                         مادة (2)
يجوز للموظف طلب تحويل مدد اإلجازات المرضیة المخفضة الراتب أو بدون راتب إلى
إجازة دورية في حدود الرصید المجمع له حتى بداية اإلجازة المرضیة أيا كان مقداره.

                         مادة (3)
استثناء مـن أحكام المادة األولـى ودون اإلخالل بالحد األقصـى لمدة اإلجازة المرضیـة
المنصوص علیھا بالمادة (52) مـن نظام الخدمة المدنیة يمنح الموظف بناء على قرار
الھیئة الطبیة التـي يحددھا وزير الصحة إجازة مرضیة براتب كامل فـي الحاالت اآلتیة: 
1- حاالت الرقود في المستشفى وما يعقبھا مباشرة من مدة أو مدد متصلة للراحة. 
2- حاالت اإلصابة بأحد األمراض المستعصیة التي يصدر بتحديدھا قرار من وزيـر الصحة.

3- حاالت اإلصابة أثناء العمل أو بسببه بغیر خطأ أو تقصیر من الموظف.
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4- حاالت العــالج بالخــارج. 
                         مادة (4)

ال يجوز منـح الموظف إجازة مرضیة فـي حالة استنفاد المدد المنصـوص علیھا بالمادة
األولى من ھذا القرار و تعتبر المدد الزائدة على ذلك انقطاعا عن العمل تخضع ألحكام

المادة (81) من نظام الخدمة المدنیة . 
                         مادة (5)

تعتبر اإلجازات المرضیـة الممنوحة من غـیر الجھات المحددة بالمادة األولى انقطاعا عن
العمل ما لم يتم اعتمادھا من الھیئة الطبیة المختصة وفقا للقواعد واإلجراءات التـي

يصدر بتحديدھا قرار من وزير الصحة.
                         مادة (6)

يترتب على منح اإلجازة المرضیة براتب كامل أثناء اإلجازة الدورية المصـرح بھا للموظف
قطعھا تلقائیـا دون غیـرھا من أنواع اإلجازات األخـرى، كما تقطع ھذه اإلجـازة بنـاء علـى

طلب الموظف إذا كانت اإلجازة المرضیة مخفضة الراتب أو بدون راتب. 
و تدور المدة المقطوعة إلى رصید الموظف من اإلجازة الدورية.

                         مادة ( 7 )
تأخذ أيام الراحات والجمع والعطالت الرسمیة التـي تتخلل اإلجازة المرضیة حكم ھذه

اإلجازة. 
                         مادة (8)

يقصد بالمرتب فـي مجال إعمال ھذا القرار المرتب األساسي والعالوة االجتماعیة
وعالوة األوالد والبدالت والمكافآت والعالوات اإلضافیة المرتبطة بالمرتب والتـي تصرف

كاملة أو مخفضة تبعا له.

                         مادة (9)
مع عدم اإلخالل بأحكام المادتین (52) و( 72) من نظام الخدمة المدنیة يخضع
المتعاقدون بأحد العقود المعمول بھا و الصادرة بقرارات من مجلس الخدمة المدنیة

ألحكام ھذا القرار.
                         مادة (10)

تصدر بقرار من وزير الصحة القواعد واألحكام واإلجراءات الخاصــة باعتماد التقاريـر الطبیة
اآلتیة وكذلك كیفیة معاملتھا وفقا ألحكام المادتین(1) و(3) مـن ھذا القرار وبما ال يخل

بالمدد المحددة بھما:
أ- التقارير الطبیة الصادرة من الخارج . 

ب_ التقارير الطبیة التى تصـدر من المجلس الطبـي العــام. 
وتعامل ھذه الحاالت المرضیة نفس المعاملة المنصوص علیھا في ھذا القرار مـع ما

يترتب على ذلك من آثار.
                         مادة (11)

إذا ثبت أن الموظف قد تمارض بأن أحدث فـي نفسه إصابة أو قدم أوراقا أو تقاريرا غیـر
صحیحة تعرض للمساءلة التأديبیة. 
                         مادة (12)

يحدد ديوان الخدمة المدنیة باالتفاق مع وزارة الصحة إجراءات التصريح باإلجازة المرضیة.
                         مادة (13)

يبـدأ حساب المدد المنصوص علیھا فـي ھذا القرار من تاريخ العمل به دون النظر لمـدد
اإلجازات المرضیة السابقة.
                         مادة (14)

يعمل بھذا القرار اعتبارا من 1/1/2007 و ينشر في الجريدة الرسمیة و يلغـى كـل حكم
يتعارض مع أحكامه.

                                 رئیس مجلس الخدمة المدنیة بالنیابة 
                                 د. إسماعیل خضر الشطي

صدر في : 29 رمضان 1427 ھـ 
الموافق : 21 اكتوبر 2006 م

                                                                                                                                                       
                                                                                                                         


