1437هـ

بسم اهلل الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية

قواعد إثبات العجز الصحي عن العمل والقواعد واإلجراءات التي تتبع إلثبات أن الحادث قد وقع
بسبب العمل متى كان هناك حادث قد وقع بسبب العمل وأثناءه.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

نصت المادة ( )11/30من الالئحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بموجب قرار مجلس
الخدمة المدنية رقم(1397/7/27 )1هـ على ما يلي -:
( تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل  ،ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية طرق
إثبات هذا العجز ).
وقد صدرت فيما بعد الئحة انتهاء الخدمة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 813/1
وتاريخ  1423/8/20هـ وقد نصت المادة (التاسعة) منها التي حلت محل المادة المشار إليها أعاله على
ما يلي-:
( تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل بموجب قرار من الهيئة الطبية  ،ويكون ذلك
من تاريخ تبليغ جهة عمله بقرار الهيئة على أن ال يتجاوز تاريخ طي قيده ثالثين يوما من تاريخ صدور
قرار الهيئة  ،وتحدد وزارة الخدمة المدنية اإلجراءات المتبعة في ذلك 0ويجوز عودة الموظف الذي
انتهت خدمته ألسباب صحية إلى الخدمة مرة أخرى بدون مسابقة سواء على وظيفته السابقة إذا كانت
شاغرة أو وظيفة أخرى تتوفر فيه شروط شغلها في الجهة التي يعمل بها سابقا أو غيرها بالشروط
اآلتية:
 -1أن يتم عرضه على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان الئقا صحيا لشغل الوظيفة العامة .
 -2أن ال تزيد فترة االنقطاع عن سنتين .
 -3أن ال تزيد المرتبة المراد إعادته إليها عن مرتبته التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته وتتم اإلعادة
إلى الجهة التي كان يعمل بها الموظف متى توفرت الوظيفة المناسبة فيها و إال فيتم البحث له
عن وظيفة مناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية في إحدى الجهات الحكومية األخرى ).
وقد سبق إن صدر تعمييم اليديوان العيام للخدمية المدنيية سيابقا ( وزارة الخدمية المدنيية حالييا ) رقيم
/4ن 56 /وتاريخ 1398/10/9هـ والذي الزال العمل به قائما حيث لم يلغ ولم يعدل وقد نص عليى
اآلتي -:
( أوال -إثبات العجز ):
(تعميم )
صاح ب......................................................................................................المحترم
بعد التحية:
أشير إلى المادة ( )11/30من الالئحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي تقضي بأن (تنهى خدمات
الموظف الذي ثبت عجزه صحيا عن العمل ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية -أي وزارة الخدمة
المدنية حاليا -طرق إثبات هذا العجز) و أنفاذًا لهذه المادة ،وللتأكد من عدم قدرة الموظف صحيا للقيام
بواجباته الوظيفية على النحو المطلوب نظاما قبل طي قيده  ،فإننا نرى إتباع ما يلي :
أوال -تحدد الهيئة الطبية العامة الحالة الصحية للموظف المريض في الحاالت اآلتية :ما إذا كانت لديه
القدرة على القيام بمجهود معين مع تحديد نوعية هذا المجهود أو عدم قدرته على ذلك :
 -1الموظف الذي يعالج من أمراض عضوية واستنفذ اجازاته المرضية المستحقة مع استمرار عالجه.
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 -2الموظييف الييذي يصيياب بجيير أو مييرض بسييبب العمييل ودون خطييأ منييه واسييتنفذ اجازاتييه المرضييية
المنصوص عليها في المادة ( )11/28من الالئحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنيية وكيذلك الميدة اإلضيافية
بناء على الفقرة (ب) من المادة ( )13/28من الالئحة.
-3الموظفون المصابون بأمراض نفسية أو عصبية واستنفدوا اجازاتهم المرضية واالسيتننائية المسيتحقة
ولم يعد لهم رصيد من اجازاتهم العادية ولم يباشروا واجبا تهم الوظيفية الستمرار عالجهم.
ثانيييا -تتييولى إدارة شييئون المييوظفين فييي الجهييات التييي يتبعهييا الموظييف المييريض إخطييار الهيئيية الطبييية
العامة بمجرد انتهاء المدد المشار إليهيا فيي الفقيرات الينالث السيابقة لتحدييد أوضياعهم الصيحية ويخطير
(الديوان ) أي وزارة الخدمة المدنية (حاليا) بصورة من هذا اإلخطار.
ثالنييا -يبلييغ الييديوان (أي وزارة الخدميية المنييية ) فييي جميييع األحييوال بصييورة ميين التقرييير الطبييي ليضييع
الترتيبات الالزمة بالنسبة للموظف المريض وذلك بمنحيه اإلجيازات العاديية أو االسيتننائية المسيتحقة أو
تمديد المدة اإلضافية إن كان ثمة أمل في شفائه أو طي قيده أن تعذر ذلك .
أرجو تبليغ ذلك لإلدارات التابعة لكم للتمشي بموجبه .
وتقبلوا تحياتي .
رئيس الديوان العام للخدمة المدنية
تركي بن خالد السد يري
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( ثانيا )
( اإلصابة بسبب العمل والتعويض عنها )
 نصت المادة  1/27من الالئحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على ( يمنح الموظف فيي حالية الوفياة أوحاليية اإلصييابة بعجييز أو عاهيية تمنعييه عيين أداء العمييل بصييورة قطعييية إذا كانييت الوفيياة أو العجييز ناشييئين
بسبب العمل تعويضا قدره ستون ألف (60000ريال ) .
 كما نصت المادة  13/28على ما يلي :أ -يسييتحق الموظييف الييذي يصيياب بجيير أو مييرض يمنعييه ميين أداء عملييه بصييفة م قتيية ويكييون ذلييك
الجيير أو المييرض بسييبب تأدييية العمييل ودون خطييأ ميين الموظييف اجييازة مرضييية بييدال ميين اإلجييازة
المنصوص عليها في المادة  11/28من هذه الالئحة قدرها سنة ونصف براتب كامل .
إذا لم يعد الموظف لعمله ب عد انتهاء هذه المدة يعرض أميره عليى اللجنية الطبيية لتقيرر إميا إحالتيه عليى
التقاعد أو تمديد أجازته مع تحديد المدة اإلضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب .
ج -وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره
وعالجه مهما كانت المدة .
د -يعين الديوان العام للخدمة المدنية (أي وزارة الخدمة المدنية حالييا) بقيرار منيه اإلجيراء ت الواجيب

إتباعها إلثبات أن الحادث قد وقع بسبب تأدية العمل.
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 بناء على ما سبق فقد صدر تعميم الديوان رقم (/4ن 43/وتاريخ 1398/8/3هـ ونص على ما يلي :( تعميم )
صاحب...........................................................................................................المحترم
بعد التحية :
أشير إلى المادة ( )1/27من الالئحة التنفيذيية لنظيام الخدمية المدنيية التيي تقيرر أسياا التعيويض فيي
حاليية الوفيياة أو اإلصييابة بعجييز أو عاهيية مسييتديمة تمنعييه عيين العمييل بصييورة قطعييية إذا كانييت الوفيياة أو
العجز ناشئين بسبب العمل.
وكذلك المادة ( )13/28التي تقضي في الفقرة (د) بأن – يعين الديوان العيام للخدمية المدنيية بقيرار منيه
اإلجراءات الواجب إتباعها إلثبات الحادث قد وقع بسبب تأدية العمل .
و إنفيياذًا للفقييرة المييذكورة ميين أجييل اسييتحقاق التعييويض ومقييداره واإلجييازة المرضييية المترتبيية علييى
اإلصابات الناجمة عن العمل فإننا نرى إتباع ما يلي
أوال :إذا وقع الحادث أثناء العمل -:
 -1يقوم الرئيس المباشر للموظف المصاب بالجهة اإلدارية التي وقيع فيهيا الحيادث بتحريير محضير
تحقيق بإثبات ما حدث على أن يبين فيه:
أ -اسم الموظف أو المستخدم ومرتبته وواجبات وظيفته.
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ب -أسباب الحادث وساعة وقوعه .
ج -أسماء الذين شاهدوا الحادث وأقوالهم .
 - 2يجب أن ينبت من التحقيق أن الحادث لم ينشأ بصورة مقصودة ممن يستفيد منه وأنه لم يقيع نتيجية
عمل جنائي قام به .
 -3يحرر المحضر من أربيع صيور ترفيع صيورة منهيا إليى رئييس الجهية اإلداريية التيابع لهيا الموظيف
المصاب وترسل صورة إلى الشرطة المختصة إذا كان هناك مقتضى ليذلك وصيورة (لليديوان ) وزارة
الخدمة المدنية حاليا  ،على أن تودع الصورة الرابعة في ملف الموظف المصاب .
ثانيا  -إذا وقع الحادث أثناء الذهاب إلى العمل أو الرجوع منه :
 -1يكون إثبات الحادث في هذه الحالة بتقديم صيورة مين محضير التحقييق اليذي أجرتيه الشيرطة ويرفيق
مع تقرير من المستشفى أو الجهة التي نقل إليها المصاب بعد وقوع الحادث مباشرة .
 -2يجييب أن ينبييت ميين التحقيييق أن المصيياب كييان فييي طريقييه ميين أو إلييى العمييل علييى شييرط أن يكييون
الطريييق الييذي سييلكه لييم يتغييير اتجاهييه فيييه أولييم يتوقييف خييالل مييروره فيييه لغييرض تمليييه عليييه مصييلحته
الشخصية أو مصيلحة ال تميت لعمليه بصيله 0ويجيب أن ينبيت ذليك أيضيا بالنسيبة لإلصيابة التيي تحيدث
أثناء تنقالت المصاب بناء على تعليمات من مرجعه أو أثناء تكليفه بالسفر في مهمة رسمية .
ثالنا  -يحال المصاب في جميع األحوال إلى الهيئة الطبية المختصة إلثبات العجز ونسبته.
رابعا -يكون تعويض المصاب في هذه الحاالت طبقا إلحكام الميادة 1/27مين الالئحية التنفيذيية وبالنسيبة
لإلجازة المرضية وفقا ألحكام المادة  13/38من نفس الالئحة .
خامسا  -تتولى الجهة التي يتبعها الموظف المصاب صرف التعويضات المترتبة عليى الحيادث طبقيا لميا
تقضي به التعليمات المالية .
وتقبلوا تحياتنا .
رئيس الديوان العام للخدمة المدنية
تركي بن خالد السد يري
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