اإلجازات واإلعارة

االستفسار :هل العطلة األسبوعية (اجلمعة والسبت) تقطع اتصال اإلجازة العادية أو اإلجازة االضطرارية
إذا رغب املوظف يف احلصول على أي منهما مرة أخرى؟

الــرأي :إذا منح املوظف إجازة عادية تنتهي بنهاية يوم اخلميس ثم رغب منحه إجازة عادية
أخرى ال تقل عن احلد األدنى ملدة اإلجازة العادية فيعترب ذلك إجازة جديدة تبدأ من يوم
السبت ،أما إذا قلت مدة اإلجازة اجلديدة عن احلد األدنى ملدة اإلجازة العادية فتعد
متديداً لإلجازة السابقة وحتتسب من يوم اجلمعة .أما بالنسبة لإلجازة االضطرارية فإن
العطلة األسبوعية تعترب من ضمنها إذا وقعت بني إجازتني اضطراريتني على أن ال تتجاوز
مدتها احلد األعلى لتلك اإلجازة.

االستفسار :ما مدى جواز تعويض من استمر يف اخلدمة بعد بلوغه السن النظامية عن إجازته للمدة
بعد بلوغه السن؟

الــرأي :تنتهي العالقة الوظيفية ببلوغ املوظف السن النظامية طبقاً للمادة ( )6من الئحة انتهاء
اخلدمة واليت تقضي بأن حيال املوظف على التقاعد بقوة النظام عند إكماله ستني عام ًا
من العمر ومتى انتهت تلك العالقة ال يعترب موظف ًا وبالتالي ال يتمتع حبقوق ومزايا املوظف
واليت ختوله احلصول على إجازات أو التعويض عنها وما تقاضاه من راتب ليس إال
تعويض ًا فقط نظري ما أداه من عمل.
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االستفسار :ما مدى أحقية املوظف لإلجازة العادية يف سنة التجربة؟

الــرأي :ال يوجد يف نظام اخلدمة املدنية ما مينع من منح املوظف أثناء سنة التجربة إجازة
عادية على أن متتد التجربة بقدر مدة اإلجازة.

االستفسار :من املسؤول الذي مينح اإلجازة االضطرارية؟

الــرأي :املسؤول الذي مينح اإلجازة االضطرارية هو نفس املسؤول الذي ميلك احلق يف إصدار
قرار اإلجازة مبوجب النظام أو من فوضت له الصالحية.

االستفسار :هل جيوز منح إجازة الوضع قبل الوالدة بفرتة معقولة؟

الــرأي :ال مانع من أن تبدأ إجازة الوضع قبل تاريخ الوضع بأسبوعني على أن يكون تاريخ
الوضع التقرييب حمددًا من إحدى املستشفيات.

االستفسار :ما مدى جواز قطع أي من اإلجازات املنصوص عليها بالئحة اإلجازات بإجازة أخرى ؟

الــرأي :جيوز قطع أي من اإلجازات املنصوص عليها بالئحة اإلجازات بإجازة أخرى إذا كانت
مستحقة نظاماً عدا إجازة العيدين والعطلة االسبوعية واليوم الوطين واالضطرارية
والدراسية واالستثنائية لغرض املرافقة باخلارج وفقاً ملا نصت عليه املادة ( )29من الئحة
اإلجازات.
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االستفسار :إذا منح املوظف إجازة عادية ثم تويف إثناءها فيكف يعامل؟

الــرأي :إذا تويف أثناء اإلجازة العادية فإنه يطوى قيده من تاريخ وفاته وحيتفظ للورثة بباقي
اإلجازة ويعوض عنها ضمن رصيده من اإلجازات إن وجد.

االستفسار :يف حالة منح املوظف إجازة عادية فكيف يعامل إذا ختللت هذه اإلجازة عطلة أحد العيدين
وهل ميكن متديد فرتة اإلجازة العادية بقدر مدة إجازة العيد؟

الــرأي :إذا ختللت اإلجازة العادية عطلة أحد العيدين وهي عطلة رمسية اعتربت العطلة جزءًا
منها.

االستفسار :موظف أصيب حبادث أثناء التحاقه بدورة تدريبية ما مدى استحقاقه لإلجازة املرضية
املنصوص عليها باملادة (/11ب) من الئحة اإلجازات؟

الــرأي :مادام أن االصابة متت أثناء التدريب والتدريب يعترب جزءً من واجبات الوظيفة فأنه إذا
ثبت أن اصابته بسبب العمل وفقاً لتعميم الوزارة رقم (/4ن )43/وتاريخ 1398/8/3هـ.

ً
االستفسار :هل حتتسب للموظف إجازة عادية عن الفرتة التي يتغيب فيها ملرافقة املريض للعالج وفقا
للمادة ( )15من الئحة اإلجازات؟

الــرأي :متشي ًا مع هذه املادة فإنه ال يسمح للموظف بالتغيب عن عمله براتب كامل ملرافقة
أحد أقربائه للعالج إال بعد التمتع بكامل رصيده من اإلجازات العادية عن مدة الغياب
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للمرافقة ،ألن إجازة املرافقة بطبيعتها ووفقاً لتنظيمها تستنفذ اإلجازة العادية أو ًال حبيث
ال يكون هناك إجازة مرافقة مع وجود رصيد من اإلجازات العادية.

االستفسار :هل حتتسب مدة اإلجازة االستثنائية لغرض إكمال مدة السنة املطلوب إمضاءها لغرض
التمتع باإلجازة العادية؟

الــرأي :ما دام إن اإلجازة االستثنائية ال حتسب ضمن خدمة املوظف كما أنه ال حتتسب عنها
إجازة عادية فمن باب أوىل عدم احتسابها ضمن السنة املطلوب إمضاءها ملنح املوظف
إجازة عادية.

ً
االستفسار :هل يستحق من يتم التعاقد معه وفقا للمواد ( )30 ،28 ،27من الئحة احلقوق واملزايا
املالية إجازة عادية عن فرتة التعاقد؟

الــرأي :ال يستحق املتعاقد إجازة عادية عن فرتة التعاقد ألنها عبارة عن فرتة مؤقتة ومل يرد يف
نظام اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيذية أو غريهما ما يعطيه ذلك احلق.

االستفسار :هل ميكن العدول عن اإلجازة العادية بعد صدور القرار بها أو تكليف املوظف مبباشرة
عمله قبل انتهائها؟

الــرأي :إن صدور قرار اإلجازة يعترب إذن ًا من اإلدارة للموظف بالتمتع باإلجازة اعتبارًا من تاريخ
معني ،فإذا جدت أمور تدعو إىل إلغاء قرار اإلجازة قبل بدء التمتع بها فإنه ال حرج على
اإلدارة يف ذلك إذ هي اليت قد وقتت متتع املوظف بإجازته وفقاً للمادة ( )1من الئحة
اإلجازات ،أما إذا بدأ املوظف التمتع بإجازته العادية فإنه ال جيوز قطعها وتكليفه
دليل اآلراء النظامية 1436هـ

مبباشرة عمله قبل انتهائها وذلك استناداً إىل األمر السامي الكريم رقم (/3/4505س)
يف 93/2/24هـ ،إال أنه جيوز التنسيق بني املوظف وإداراته إذا كان قد حصل على
إجازة طويلة تزيد عن شهر ورغب يف إلغاء جزء منها فإنه جيوز بناء على طلب منه
وموافقة جهة عمله قطع اإلجازة وعودته للعمل بشرط أن يكون قد متتع من اإلجازة
بثالثني يوماً على األقل.

االستفسار :كيف يتم تعويض اخلاضع لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي املرتبة املمتازة عند
انتهاء خدمته عن اإلجازات املستحقة له عن خدمته السابقة والالحقة خلضوعه هلذا النظام؟

الــرأي :يتم تعويض اخلاضعني لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي املرتبة املمتازة عن مجيع
إجازاته املستحقة هلم عن خدمته السابقة والالحقة خلضوعه لنظام الوزراء مبعدل ()30
يوماً عن كل سنة خدمة بغض النظر عن قواعد التعويض يف األنظمة وذلك استنادًا
لألمر السامي الكريم رقم ( )6801يف 1393/3/22هـ.

االستفسار :ما مدى إمكانية منح املوظفة إجازة وضع وذلك يف حالة اإلجهاض خالل األربعة أو الثالثة
األشهر األخرية من احلمل؟

الــرأي :إن حاالت اإلجهاض غري مشمولة بنص املادة (/22أ) من الئحة اإلجازات املنظمة
إلجازة الوضع ،وميكن النظر يف معاجلة ذلك مبنحها إجازة مرضية وفقاً للمادة (/11أ)
من هذه الالئحة سواء مت اإلجهاض يف بداية احلمل أو يف نهايته.
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االستفسار :موظف قبض عليه أثناء إجازته االستثنائية ما مدى إمكانية اعتباره يف حكم مكفوف
اليد؟

الــرأي :وفق ًا للمادة (/4أ) من الئحة احلقوق واملزايا ملالية فإن املوظف احملبوس احتياطياً يعترب
يف حكم مكفوف اليد ،وعليه فإن املوظف إذا مت القبض عليه أثناء اإلجازة االستثنائية
يعترب مكفوف اليد حكم ًا من تاريخ القبض عليه.

ً
االستفسار :موظفة منحت إجازة استثنائية ملرافقة زوجها باخلارج وقد وضعت خالهلا مولودا .ما مدى
إمكانية قطع إجازة املرافقة للزوج ومنحها إجازة وضع؟

الــرأي :عدم جواز قطع اإلجازة االستثنائية للمرافقة باخلارج بإجازة وضع طبق ًا ملا نصت عليه
املادة ( )29من الئحة اإلجازات.

االستفسار :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 احلالة حتتسب له اإلجازة املرضية قبل بداية اإلجازة الصيفية وإذا بدأت
اإلجازة الصيفية بصرف له راتبها كامالً حتى نهاية اإلجازة ثم بعد ذلك حتتسب له
الفرتة اليت تلي العطلة من إجازاته املرضية وتضم إىل اإلجازة املرضية السابقة وحتتسب
رواتبه على ضوء املادة (/11أ) من اإلجازات.
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االستفسار :املوظف الذي يتمتع بإجازة عادية ثم يصدر قرار بتعيينه على وظيفة أخرى أثناء إجازته
ً
ً
وباشر مهامها ،هل يعد ذلك قطعا لإلجازة وفقا لألمر السامي رقم /3/4505س وتاريخ
1393/2/24هـ؟

الــرأي :ال يعد ذلك قطع ًا لإلجازة ومن ثم فإنه حيتفظ له حبقه يف بقية اإلجازة.

االستفسار :هل جيوز 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 هلذه اإلجازة على أن متدد سنة التجربة بقدر مدة
اإلجازة.

االستفسار :هل ميكن تطبيق قرار جملس الوزراء رقم ( )310يف 1429/10/27هـ اخلاص بإجازة
الرياضيني على املوظف املؤقت؟

الــرأي :قرار جملس الوزراء املشار اليه تضمن السماح بالتغيب ملوظفي الدولة براتب كامل
وهو لفظ عام يشمل مجيع موظفي الدولة مع مراعاة القواعد اخلاصة باملدرسني الواردة
بالقرار املشار إليه.
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االستفسار :هل جيوز منح املوظف إجازة اضطرارية بعد عطلة أحد العيدين مباشرة وكذلك متديد
اإلجازة العادية بإجازة اضطرارية أو العكس؟

الــرأي :حيث أن لكل من اإلجازات بأنواعها قواعدها وضوابطها اليت حتكمها فليس هناك
ما مينع من توالي اإلجازات بأنواعها متى توفرت الشروط واإلجراءات النظامية ملنحها.

االستفسار :كيف ميكن التوفيق بني نصي املادتني ( )2و ( )15من الئحة اإلجازات ،حيث مت حتديد سقف
ً
ً
التمتع باإلجازة العادية ( )90يوما او ( )120يوما حبسب األحوال يف حني أن إجازة املرافقة
ً
قد تستغرق وقتا أطول من ذلك؟

الــرأي :الشروط الواردة يف املادة ( )2ال تنطبق على من تضطره الظروف ملوافقة أحد أقربائه
مدة تزيد عن تسعني يوم ًا ألن املادة ( )15أعطت من تنطبق عليه شروط املرافقة يف التمتع
برصيده من اإلجازات العادية دون حتديد نظراً للظروف اليت حتكمه كما ميكن
أيض ًا منحه أقل من مخسة أيام.

االستفسار :هل جيوز منح املوظف أثناء فرتة التجربة إجازة مرافقة املريض؟

الــرأي :حيث أن املادة ( )15من الئحة اإلجازات أعطت املوظف ممن تنطبق عليه الشروط،
احلق يف التغيب عن عمله براتب كامل إذا اضطرته الظروف ملرافقة أحد أقربائه للعالج
فإنه ميكن منحه اإلجازة بعد توفر الشروط على أن متتد فرتة التجربة بقدر مدة اإلجازة
وفق ًا للمادة ( )20من الئحة التعيني يف الوظائف العامة.
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االستفسار :هل ميكن تعويض املوظف عن إجازاته العادية قبل انتهاء خدمته إذا اقتضت مصلحة
العمل بقاءه يف العمل دون متتعه بإجازته العادية؟

الــرأي :ال جيوز تعويض املوظف عن إجازته إال بعد انتهاء خدمته وفقاً للمادة ( )5من الئحة
اإلجازات.

االستفسار :ما مدى احتساب أيام العطل األسبوعية إذا وقعت هذه األيام خالل اإلجازة االضطرارية
للموظف؟

الــرأي :عطلة األسبوع إذا ختللت اإلجازة االضطرارية حتتسب من ضمنها أما إذا وقعت قبلها
أو بعدها فإنها ال تعترب من اإلجازة االضطرارية.

االستفسار :إذا نقل عضو هيئة التدريس يف اجلامعات أو الشاغل لوظيفة تعليمية إىل وظيفة إدارية يف
آخر العام الدراسي وقبل التمتع باإلجازة الصيفية هل يعوض عن إجازاته أم حيتفظ بها
يف جهة عمله اجلديد وما هو املقدار الذي يعوض عنه أو حيتفظ به؟

الــرأي :من املمكن أن حيتسب له رصيد كإجازة عادية يف هذه احلالة للمدة املقررة نظاماً
كإجازة سنوية للمشمول بنظام اخلدمة املدنية وجيوز له التمتع بعد ذلك كأي موظف
آخر.
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االستفسار :ما مدى احتفاظ املتعاقد الذي حصل على اجلنسية السعودية بإجازاته عن مدة العقد
السابقة حلصوله على اجلنسية؟

الــرأي :ال جيوز منح املتعاقد الذي حصل على اجلنسية إجازاته العادية املستحقة عندما كان
متعاقداً وإمنا يعوض عنها حسب نصوص العقد املربم معه وذلك وفق ًا للمادة ( )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 حتتسب عليه العطلة؟

الــرأي :ملا كان القرار األول تنتهي اإلجازة احملددة فيه بابتداء عطلة أحد العيدين اليت تعترب
حقاً جلميع املوظفني ،فإن اإلجازة الثانية حتتسب من تاريخ انتهاء العطلة.

االستفسار :ما مدى جواز إجبار املوظف على التمتع بإجازاته العادية؟

الــرأي :إذا مل يتمتع املوظف باحلد األدنى ملدة اإلجازة العادية وقدرها ( )36يوماً خالل ثالث
سنوات وجب على اجلهة إصدار قرار مبنحه اإلجازة دون الرجوع إليه وابالغه بالقرار
الصادر بذلك وليس أمامه سوى التمتع بها وإال سقطت مدتها من رصيده من اإلجازات
وفق ًا للمادة (/1أ) من الئحة اإلجازات.

االستفسار :كيف يعامل املوظف املنتسب للدراسة باجلامعة عند حضوره الدورة اإلجبارية التي
تعقدها اجلامعة؟
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الــرأي :املوظف املنتسب للدراسة باجلامعة الذي حيضر مثل هذه الدورة مينح تلك املدة إجازة
عادية إذا كان يستحقها وإال منح إجازة استثنائية عن تلك املدة.

االستفسار :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 للشروط
الواردة باملادتني ( )11و ( )15من الئحة اإلجازات وال ينطبق ما ورد بتلك املادتني على أيام
املراجعة لتلك املستشفيات.

االستفسار :هل تشمل إجازة أداء االمتحان الدراسي من يؤدي االمتحان خارج اململكة؟

الــرأي :جيوز منح هذه اإلجازة داخل اململكة أو خارجها وتعترب أيام السفر من املدة الالزمة
ألداء االمتحان.

االستفسار :هل ميكن منح املوظف إجازة اضطرارية خالل فرتة التجربة؟

الــرأي :جيوز منح املوظف إجازة اضطرارية أثناء فرتة التجربة بشرط أن متتد فرتة التجربة
بقدر الفرتات اليت غابها.
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االستفسار :إذا تقدم موظف بطلب السماح له بالتغيب ملدة شهرين ملناقشة رسالة املاجستري فهل
ميكن السماح له على أساس هذا التغيب إجازة أداء االمتحان الدراسي؟

الــرأي :مينح هذه اإلجازة عن فرتة االمتحان الفعلية فقط استناداً للمادة ( )9من الئحة
اإلجازات ألن مناقشة الرسالة ال تستغرق هذه املدة وال تعترب أداءًا لالمتحان.

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 اعتباراً من تاريخ انتهاء اإلجازة العادية إذا استمر إيقافه ملا
بعد انتهاء اإلجازة .

االستفسار :هل يستحق املوظف التعويض عن إجازته العادية إذا استقال قبل إكمال مدة التجربة؟

الــرأي :املوظف الذي يستقيل قبل إكماله مدة التجربة يستحق التعويض عن إجازته العادية
بنسبة املدة اليت قضاها يف الوظيفة.

االستفسار :ما مدى إمكانية منح املوظف إجازة اضطرارية ملدة مخسة أيام متدد بإجازة اضطرارية
أخرى ويفصل بينهما يومي العطلة األسبوعية؟

الــرأي :عدم إمكانية متديد اإلجازة االضطرارية بإجازة اضطرارية أخرى يفصل بينهما
العطلة األسبوعية ألن ذلك ال يعترب فاصالً فعلياً.
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االستفسار :مىت يبدأ احتساب العام املنصوص عليه بقرار جملس الوزراء رقم ( )310وتاريخ
1429/10/27هـ اخلاص بإجازة الرياضيني؟

الــرأي :يبدأ احتساب العام مع بداية املوسم الرياضي الذي حتدده الرئاسة العامة لرعاية
الشباب والذي يبدأ عادة يف اليوم األول من برج األسد املوافق  23يوليه.

االستفسار :ما مدى جواز قطع اإلجازة االستثنائية للموظف ملباشرة العمل؟

الــرأي :ليس هناك ما مينع من قطع اإلجازة االستثنائية يف هذه احلالة إذا استدعت مصلحة
العمل ذلك.

ً
ً
االستفسار :هل حتتسب املدة الالزمة للتأهيل لغويا أو فنيا قبل بدء الدراسة ضمن اإلجازة الدراسية؟

الــرأي :مدة اإلجازة الدراسية اليت متنح بدون راتب هي املدة الالزمة للحصول على الدرجة
العلمية اليت من أجلها مسح للموظف باإلجازة وتدخل ضمنها املدة الالزمة للتأهيل لغوي ًا
أو فنياً قبل ابتداء الدراسة.

االستفسار :هل ميكن االحتفاظ ملن يعمل يف حقل التدريس بإجازاته العادية إذا مل يتمتع بها يف
العطلة الصيفية لتكليفه بالعمل من قبل مرجعه؟

الــرأي :تعترب العطلة الصيفية بالنسبة للعاملني يف حقل التعليم مبثابة اإلجازة العادية وفق ًا
للمادة ( )3من الئحة اإلجازات وجيوز لإلدارة أن تكلف املوظف بعمل أثناء العطلة بشرط
أال يقل ما يتمتع به عن ( )36يوماً ،فإذا مل يتمتع بإجازة ملدة ( )36يوماً فإنه ال يوجد ما
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مينع من تعويضه عن ( )36يوماً إذا كان مل يتمتع جبزء من العطلة أو باجلزء الباقي من
الثالثني يوماً إذا كان قد متتع بأقل وذلك عند نهاية اخلدمة ويف حدود ما يقضي به
النظام.

االستفسار :نصت املادة (/11أ) من الئحة اإلجازات على أن (حتتسب بداية األربع 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 هذه املادة هو بداية أول إجازة مرضية بغض النظر
عن بداية اإلجازات الالحقة هلا.

االستفسار :هل يلزم املوظف احلاصل على إجازة ألداء االمتحان الدراسي باحلضور يف حالة كون
ً
االمتحان يوما بعد يوم؟

الــرأي :يلزم املوظف الذي يؤدي االمتحان الدراسي يف مقر عمله باحلضور يف اليوم الذي ال
يؤدي فيه االمتحان ،أما إذا كان يؤدي االمتحان يف مكان آخر غري مقر عمله وال
يستطيع احلضور يف اليوم الذي ال يؤدي فيه امتحاناً فتكون إجازة االمتحان من بدايته
إىل نهايته وتدخل فيها األيام اليت ال يؤدي فيها امتحاناً ألنها الزمة ألداء االمتحان مبا
يتمشى مع نص املادة ( )9من الئحة اإلجازات.
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ً
االستفسار :ما مدى نظامية منح املوظف بعد تعيينه وفقا لنظام اخلدمة املدنية إجازة عادية من
ً
رصيده من اإلجازات عندما كان مستخدما؟

الــرأي :ال جيوز منحه اإلجازة ما دام ال يوجد له رصيد من اإلجازات بعد التعيني ألن األمر
يتطلب تعوضه عن إجازاته العادية عندما كان مستخدماً وفقاً للمادة ( )10من الئحة
املستخدمني.

ً
االستفسار :موظفة صدر قرار بتعيينها ومن ثم وضعت مولودا .ما مدى إمكانية مباشرتها للعمل
ً
ومنحها إجازة وضع وفقا للمادة (/22أ) من الئحة اإلجازات؟

الــرأي :عدم استفادتها من هذه اإلجازة لكون واقعة الوضع حصلت قبل مباشرتها العمل
واكتسابها صفة املوظف ،إال أن الوالدة تعترب عذراً مشروعاً يف تأجيل املباشرة ،وال
تكون مباشرتها العمل إال بعد مقدرتها على احلضور واملباشرة للعمل فعلياً وذلك يف
حدود مدة ال تتجاوز ( )60يوماً من تاريخ الوالدة.

االستفسار :موظف منح إجازة عادية بعد عطلة أحد العيدين مباشرة وبعد انتهاء اإلجازة املمنوحة له
تغيب عن العمل ،فهل يعامل يف هذه احلالة عن فرتة الغياب مبوجب قرار جملس الوزراء
املوقر رقم ( )747لسنة 1391هـ القاضي مبضاعفة احلسم على 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 يسري بشأنه ما ورد بقرار جملس الوزراء املشار إليه ألنه خاص مبن يتغيب بعد
عطلة العيد مباشرة.
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االستفسار :إذا تعني املستخدم على وظيفة خاضعة لنظام اخلدمة املدنية فهل ميكن تعويضه عن
إجازاته العادية؟

الــرأي :عند تعيني املستخدم على وظيفة خاضعة لنظام اخلدمة املدنية يعوض عن إجازته
املستحقة له عن خدمته كمستخدم وفقاً للمادة ( )10من الئحة املستخدمني وتعميم
وزارة اخلدمة املدنية رقم ( )38/12يف 1397/10/35هـ الفقرة (أ).

االستفسار :هل جيوز 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 جيوز
ضم اإلجازات إذا كان مل يعوض عنها أما إذا كان إعادة التعيني بعد نفاذ نظام عام
1391هـ فإنه ال جيوز ضم اإلجازات السابقة لالستقالة بل يتعني التعويض عنها فور
صدور قرار االستقالة ألن نظامي عام 1397 ،91هـ نصاً على التعويض عند انتهاء
اخلدمة بينما نظام املوظفني العام الصادر عام 1377هـ جييز ضم اإلجازات بعضها إىل
بعض ومل يرد فيه نص بإلزام التعويض.

االستفسار :موظف استنفذ إجازاته املرضية ،فهل مينح إذا كان حيتاج 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 استعمال إجازاته العادية
املستحقة له كلها طبقاً ملا نصت عليه املادة ( )16من الئحة اإلجازات من أنه (جيوز
للموظف أن يطلب استعمال إجازته العادية أثناء أو بعد إجازته املرضية).
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االستفسار :هل يستحق املوظف امللتحق مبعهد اإلدارة العامة إجازة عادية عن مدة الدراسة أو
التدريب باملعهد؟

الــرأي :املوظف الذي يدرس يف دورة تنتهي بشهادة دراسية أو التحق بالتدريب الذي ختلله
إجازة ال تقل مدتها عن (شهر) ال يستحق إجازة عن مدة الدراسة أو التدريب يف هذه
احلالة وذلك تطبيقاً للمادة ( )7/8من الئحة اإلجازات.

ً
االستفسار :عامل على بند األجور أو مستخدما استنفذ رصيده من اإلجازات االضطرارية ومن ثم
ً
تعني وفقا لنظام اخلدمة املدنية .ما مدى إمكانية منحه إجازة اضطرارية بعد مشوله بهذا
النظام؟

الــرأي :حيث أن العامل واملستخدم وفقاً للمادتني ( )11من الئحة املعينني على بند األجور و
( ) 14من الئحة املستخدمني يعامالن معاملة املوظف من حيث اإلجازات فإنهما يف هذه
احلالة يعترب كل واحد منهما قد استنفد رصيده من اإلجازات االضطرارية.

االستفسار :مدرس لديه رصيد من اإلجازات العادية استحقها عن خدمته على الوظائف اإلدارية .ما
مدى إمكانية متتعه بها؟

الــرأي :إمكانية استفادة املدرس من رصيد إجازاته العادية لغرض التمتع بشرط أن يتم ذلك
يف العطلة الصيفية فقط يف الفرتة املطلوب تواجده فيها على أال يزيد جمموع ما يتمتع به
عن السقف احملدد للتمتع سنوياً.
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االستفسار :هل يشرتط ملنح اإلجازة املرضية مضي مدة ثالث سنوات من اخلدمة ؟

الــرأي :مينح املوظف هذه اإلجازة دون اشرتاط مضي مدة خدمة معينة إذا توافرت الشروط
والضوابط الالزمة لذلك.

االستفسار :ما مدى جواز منح املوظف إجازة مرضية بعد انتهاء إجازته االستثنائية؟

الــرأي :مينح املوظف إجازة مرضية يف هذه احلالة إذا توافرت الشروط والضوابط الالزمة
لذلك.

االستفسار :ما مدى مشول قضاة االستئناف بالئحة االجازات اخلاصة باملشمولني بنظام اخلدمة املدنية
ولوائحه التنفيذية ؟

الرأي :قضاة االستئناف يعاملون من حيث االجازات وفقا ملا يعامل به شاغلوا املرتبة املمتازة
طبقا لقرار جملس اخلدمة املدنية رقم  1/291يف 1413/9/16هـ وبالتالي ال
تطبق عليهم الئحة االجازات.
االستفسار :ما مقدار التعويض الذي يصرف لعضو هيئة التدريس عن االجازة الصيفية التي مل
يتمتع بها نتيجة تكليفه بأعمال أكادميية فهل يكون التعويض على أساس آخر راتب كان
يتقاضاه أم على أساس راتب الذي كان يتقاضاه يف السنة التي مل يتمتع فيها باإلجازة ؟

الرأي  :تعويض عضو هيئة التدريس عن اجازاته السنوية اليت مل يتمتع بها خالل فرتة عمله
باجلامعة يكون من قبلها وذلك على أساس راتبه يف السنة اليت كلف بالعمل
خالهلا ألن التعويض حبسب النص النظامي يكون براتب اضايف يعادل راتبه عن
مدة التكليف على أال تزيد عن ستني يوما يف السنة .
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االستفسار :من هي اجلهة التي متلك صالحية اصدار القرارات اخلاصة بالوقوعات الوظيفية للموظف
املكلف بالعمل يف جهة اخرى هل هي جهة عمله األصلية أم جهة عمل اجلهة املكلف
لديها؟

الرأي  :الوقوعات الوظيفية للموظف املكلف بالعمل يف جهة اخرى تنقسم إىل ثالثة اقسام
األول يتعلق بالوقوعات اليت متارسها اجلهة املكلف لديها املوظف دون الرجوع
إىل جهة عمله األصلية والثاني يتعلق بالوقوعات اليت متارسها اجلهة املكلف
لديها بعد التنسيق مع جهة عمله األصلية كما يف االستفسار والثالث بالوقوعات
اليت ال تستطيع اجلهة املكلف لديها ممارستها مثل الرتقية والنقل وانهاء اخلدمة
وبالتالي ان القرار االداري مبنح املوظف املكلف يف جهة حكومية اخرى اجازة
عادية يتم اصداره من قبل جهة عمل املوظف االصلية بعد التنسيق مع اجلهة
املكلف لديها واخذ موافقتها حسب ظروف العمل لديها وذلك لضبط رصيد
اجازات املوظف لغرض التمتع أو التعويض مستقبالً.
االستفسار :ما مدى استحقاق عضو هيئة التدريس للتعويض عن مدة تكليفه اثناء االجازة الصيفية
بعد ان مت انتدابه يف مهمه رمسية اثناء فرتة التكليف وقد تداخلت مدة االنتداب مع
فرتة التكليف؟

الرأي  :جيوز اجلمع يف هذه احلالة بني التعويض عن االجازة وبدل االنتداب اذا انتدب ألداء
مهمة رمسية خالل مدة تكليفه بشرط أن تكون املهمة املنتدب هلا يف نفس
جمال عمله اما اذا كانت يف غري جمال عمله فيقتصر ما يصرف له على بدل
االنتداب وحيتفظ له بأيام االجازة اليت مت انتدابه خالهلا كرصيد يتمتع بها أو
يعوض عنه عند انتهاء خدمته وفقا للقاعدة الواردة يف الئحة االجازات بشرط اال
تزيد على ( )36يوما عن كل سنة.
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االستفسار :ما مدى مشول املوظف املوفد للعمل خارج اململكة باإلجازات املقررة بالئحة االجازات؟

الرأي :يتم معاملته وفقا ألحكام االجازة العادية واالضطرارية املنصوص عليها بالئحة
االجازات باعتباره خاضع بصفة اصلية لنظام اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيذية
أما ماعدا ذلك من االجازات اليت حتتملها طبيعة العالقة الوظيفية بني املوظف
املوفد وجهة العمل يف البلد املضيف كالعطلة االسبوعية واالعياد واالجازات
الرمسية االخرى فانه ميكن معاملته يف هذه احلالة وفقا ملا هو مطبق يف ذلك
البلد.
االستفسار :ما مدى امكانية احتساب اخلدمة العسكرية السابقة ملوظف إىل خدمته احلالية املدنية
وذلك من أجل اكمال مدة اخلدمة احلكومية الالزمة كشرط من شروط من اإلجازة
الدراسية؟

الرأي  :ميكن قبول خدمته العسكرية السابقة لغرض حتقيق شرط املدة املطلوب اكماهلا
ملنحه هذه االجازة باعتبارها خدمة حكومية .
االستفسار :موظف يتمتع بإجازة استثنائية تنتهي مع نهاية أخر يوم عمل قبل اجازة العيد
ويطلب اجاز استثنائية اخرى مع بداية أول يوم عمل بعد اجازة العيد؟

الرأي :ال يوجد ما مينع نظاماً متى رغب املوظف ووافقت جهة عمله حيث ال يوجد يف الئحة
االجازات ان تكون االجازة السابقة والالحقة متوالية.
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االستفسار :كيفية معاملة موظف يف حالة منحه اجازة مرضية لعدة اسابيع متتالية ملدة مخسة ايام
يف كل تقرير ويفصل بني كل تقرير واخر يومي اجلمعة والسبت؟

الرأي  :تقارير منح االجازات املرضية وما تعلق بها من أحكام منظمة مبوجب الئحة تقارير
منح االجازات املرضية واليت يتعني على اجلهة احلكومية اعمال مقتضاها ويف
حالة وجود شك لديها يف صحة وسالمة التقرير فعليها خماطبة اجلهة الطبية
مصدرة التقرير للتأكد منه وفقا ملا ورد يف الفقرة (ب) من املادة ( )13من هذه
الالئحة.

االستفسار :ما مدى امكانية منح موظف اجازة من عمله لغرض مرافقة زوجته املوظفة املنتدبة
للعمل خارج مقر عملها ؟

الرأي :الئحة اإلجازات مل تتطرق ملثل هذه احلاالت لذلك ميكن للمحرم املوظف استعمال
اجازاته املستحقة نظاماً خالل مدة املرافقة.

االستفسار  :ما مدى امكانية تفريغ موظف من العمل ملدة ستة أشهر إلنهاء ما خيصه من البحوث
العلمية؟

الرأي :اليوجد يف نظام اخلدمة املدنية ما حيكم تفرغ املوظف بإجناز امور ختصه وبالتالي
فليس أمام املوظف إال التمتع بإجازاته املستحقة نظاما.
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ً
االستفسار  :موظف أحيل على التقاعد ومت تعويضه عن اجازاته املستحقة نظاما ثم تعني باملرتبة
املمتازة ،فهل ميكن ضم إجازاته السابقة التي مل يتمتع بها إىل إجازاته املستحقة على
هذه املرتبة لغرض التعويض؟

الرأي :ال يوجد مستند نظامي جييز ضم االجازات السابقة إىل رصيد االجازات املستحقة على
الوظيفة املعني عليها النقطاع اخلدمة السابقة عن الالحقة وألنه مت تعويضه عن
تلك االجازات مبا يستحقه نظاماً.

االستفسار :إذا كلف املوظف بالعمل أيام العطل االسبوعية واألعياد مبعدل ثالث ساعات ونصف وتقرر
إعطائه اجازه تعويضا عن البدل النقدي فهل يكون التعويض بيوم اجازة كامل عن تكليف
ثالث ساعات ونصف أم البد أن تبلغ ساعات التكليف سبع ساعات مبعىن أن يكون مقابل
كل يومني عمل مبعدل ثالث ساعات ونصف يوم اجازة؟

الرأي :يعوض من يكلف بالعمل خالل العطل األسبوعية واألعياد بإجازة يوم عن كل يوم
يكلف بالعمل خالله بغض النظر عن عدد ساعات العمل املكلف بها طاملا أنها
متت وفقا للساعات احملددة لذلك ما عدا يوم العيد واليومني الذين بعده فيكون
التعويض على أساس اليوم بيومني طبق ًا للمادة(/26أ) من الئحة االجازات.
االستفسار :ما مدى امكانية منح املعلمة اجازة أمومة مدة فصل دراسي مع أن طفلها سوف يتجاوز
سن الثالث سنوات أثناء االجازة وقبل نهاية الفصل الدراسي؟

الرأي :جواز منح املعلمة هذه االجازة إذا كان الطفل مل يتجاوز سن الثالث سنوات وقت
إصدار قرار منح اإلجازة وفق الشروط الواردة يف املادة (/22ب) من الئحة
االجازات.
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االستفسار :ما مدى امكانية استبعاد مدد االجازات االستثنائية املمنوحة لغرض املرافقة يف اخلارج
الواقعة قبل صدور الئحة االجازات ؟

الرأي :الئحة االجازات جاءت مؤكدة على القواعد القائمة قبل صدورها فيما يتعلق بالسقف
األعلى ملدة االجازة وعلى هذا االساس عدم امكانية استبعاد مدد االجازات
االستثنائية املمنوحة هلذا الغرض قبل صدور الالئحة .
االستفسار :ما مدى امكانية اعارة خدمة موظفه للعمل خارج اململكة؟

الرأي :يتطلب إلعارة خدمة املوظفة للعمل خارج اململكة املوافقة املسبقة من املقام السامي
الكريم ألن األصل عدم فتح باب اإلعارة للسعوديات خارج اململكة.
االستفسار :ما مدى إلزام املرقني على الكادرين التعليمي والصحي مبباشرة مهام الوظائف املرقني
ً
عليها مدة ال تقل عن سنة قبل إعارة خدماتهم وفقا ملا تقضي به الفقرة (ب) من املادة ()3
من الئحة اإلعارة؟

الــرأي :مل تتضمن الئحة الوظائف التعليمية وكذلك الئحة الوظائف الصحية تنظيم إعارة
خدمات املشمولني بأحكامهما ،لذلك تسري عليهم الئحة اإلعارة الصادرة
بقرار جملس اخلدمة املدنية رقم  749/1وتاريخ 1422/2/4هـ وذلك استنادًا إىل
املادة ( )13من الئحة الوظائف التعليمية واملادة ( )15من الئحة الوظائف
الصحية ،مما يستوجب إلزام املرقني على هذين الكادرين إمضاء فرتة احلظر
املشار إليها قبل إعارة خدماتهم.
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االستفسار :هل تدخل مدة اإلعارة ضمن فرتة اخلدمة االلزامية للموظف؟

الــرأي :مدة اإلعارة حتتسب كخدمة لغرض التقاعد وفقاً للمادة ( )17من نظام التقاعد
املدني واملادة ( )6من الئحة اإلعارة ،ويعترب املوظف اخلريج املخلى طرفه إلحدى
الشركات أو املؤسسات اخلاصة قد أوفى بالتزامه إذا عمل لدى هذه
الشركات واملؤسسات ما يعادل مدة دراسته وكذلك الوضع بالنسبة للموظف
املعار إذا كان ملزم ًا باخلدمة فإنها تعترب له مدة اإلعارة من مدة اخلدمة املطلوبة
يف الدولة.
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