
 

 

 الفصل التاسع 

  ازاتـــــــــــــــــاإلج
  

  اإلجازات وأنواعھا 
  

 )48(المادة 

  : تصنف اإلجازات وفقًا ألحكام ھذا المرسوم بقانون كما یلي

  .اإلجازة السنویة .1

  .اإلجازة المرضیة .2

 .إجازة الوضع .3

 .إجازة األبوة .4

 .إجازة الحداد والعدة .5

 .إجازة الحج .6

 .اإلجازة االستثنائیة .7

 .اإلجازة الدراسیة .8

 .اإلجازة بدون راتب .9
  

  .وفي جمیع األحوال ال یجوز للموظف أن ینقطع عن عملھ إال في حدود مدد إجازاتھ المعتمدة

  

 اإلجازة السنویة
  

 )49(المادة 

  :براتب إجمالي، على النحو التاليیستحق الموظف المعین في وظیفة دائمة إجازة سنویة 

  .    العلیایوم عمل للوظائف ) 30( .1

 .عمل لباقي الوظائف یوم) 22( .2

 )50(المادة 

تھ السنویة خالل السنة المستحقة عنھا، وإذا لم یتمكن من استعمال كامل الرصید على الموظف استنفاذ إجاز .1

فیجب علیھ عندئذ القیام بإجازة ال تقل مدتھا المستحق عن تلك السنة بسبب متطلبات وظروف العمل الملحة 

  .من اإلجازة عن نصف استحقاقھ السنوي

السنویة غیر المستنفذة إلى السنة التالیة وفي  ةما ال یزید على نصف رصید اإلجازیجوز للموظف ترحیل  .2

 .ھذه الحالة ُیحرم مما زاد على ذلك



 

 

 

 اإلجازة المرضیة
  

 )51(المادة 

المرضیة بموجب تقریر طبي معتمد من جھة طبیة رسمیة لمدة ال تجاوز خمسة أیام  یتم الترخیص باإلجازة .1

عمل متواصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى خمسة عشر یوم عمل في السنة، وإذا زادت مدة المرض على 

  .ذلك كان الترخیص بتلك اإلجازة بموجب تقریر طبي تصدره اللجنة الطبیة

ى اللجنة مراجعة حالة الموظف المرضیة مرة ثانیة في حال استمرارھا مدة تزید على ستة أشھر، وعل تتم .2

ستة أشھر إضافیة أو أن توصي بإنھاء ال تجاوز تمدید ھذه اإلجازة لمدة في ھذه الحالة أن تقرر الطبیة 

  .خدماتھ لعدم اللیاقة الصحیة

  

 )52(المادة 

ال تجاوز سنة واحدة براتب إجمالي إذا كان المرض ناتجًا عن إصابة عمل، یصرح للموظف بإجازة مرضیة لمدة 

التي یجوز لھا تمدید ھذه  لمراجعة حالتھ المرضیة وإذا استمر مرضھ أكثر من ذلك فیحال إلى اللجنة الطبیة

 .ستة أشھر إضافیة أو التوصیة بإنھاء خدماتھ لعدم اللیاقة الصحیةال تجاوز اإلجازة لمدة 

  

 الوضعإجازة 
 

 )53(المادة 

 .ُتمنح الموظفة المعینة في وظیفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستین یومًا .1

لمدة  العملنتھاء إجازة الوضع ولمدة أربعة أشھر من تاریخ عودتھا للعمل مغادرة مقر إموظفة بعد یجوز لل .2

ساعات العمل الرسمي أو في نھایتھا، وفي عند بدء المغادرة لك ت تتم ساعتین یومیًا إلرضاع ولیدھا سواًء

  .جمیع األحوال تحتسب ھاتان الساعتان من ساعات العمل المدفوعة الراتب

  

 إجازة األبوة 
  

  )54(المادة 

منح الموظف الذي یرزق بمولود حي إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة ثالثة أیام عمل خالل الشھر األول من ُی

  .تتم الوالدة داخل الدولةوالدة طفلھ، وذلك شریطة أن 

  

  

  



 

 

 إجازة الحداد والعدة 
  

 )55(المادة 

من أقاربھ من الدرجة  عمل وذلك في حال وفاة أًيمنح الموظف إجازة حداد براتب إجمالي لمدة خمسة أیام ی

  . األولى ولمدة ثالثة أیام عمل في حال وفاة أیًا من أقاربھ من الدرجة الثانیة

 

 )56(المادة 

الموظفة المسلمة التيُ یتوفى عنھا زوجھا إجازة حداد براتب إجمالي لمدة أربعة أشھر وعشرة أیام تبدأ من منح ت

  .تاریخ وفاة الزوج

 

 إجازة الحـج
  

 )57(المادة 

وبحد أعلى مرتین  یمنح الموظف المسلم إجازة لمدة خمسة عشر یوم عمل براتب إجمالي ألداء فریضة الحج .1

 .خالل خدمتھ شریطة أن تفصل بینھما مدة ال تقل عن عشر سنوات

  .السنویةوبین اإلجازة  الحج یجوز للموظف الجمع بین إجازة .2

 

 اإلجازة االستثنائیة 
  

 )58(المادة 

یجوز للوزیر أو من یفوضھ منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائیة براتب إجمالي وذلك للقیام بأیة أعمال 

أو مھام تتعلق بالمشاركة في الفرق الوطنیة أو المسابقات أو النشاطات الریاضیة أو البرامج االجتماعیة أو 

عمل الوزارة التي یعمل بھا الموظف وذلك بناًء على الثقافیة أو ألیة أسباب أخرى مشابھة ال تتعلق بشكل مباشر ب

  . طلب الجھات الرسمیة المعنیة بتلك المجاالت وللمدة التي تحددھا

  

 )59(المادة 

ة ال تزید على شھرین إجازة استثنائیة براتب إجمالي لمد الموطن یجوز للوزیر أو من یفوضھ منح الموظف .1

من أقاربھ حتى الدرجة الثانیة للعالج خارج الدولة بناًء على توصیة من جھة طبیة رسمیة،  لمرافقة أًي

  .ویجوز للوزیر أو من یفوضھ تمدید ھذه اإلجازة لمدة شھرین إضافیین إذا اقتضت الظروف ذلك

شھرین  إجازة استثنائیة براتب إجمالي لمدة ال تزید علىالمواطن یجوز للوزیر أو من یفوضھ منح الموظف  .2

غیر قابلة للتمدید وذلك لمرافقة زوجھ اآلخر أو أٍي من أقاربھ من الدرجة األولى في حال تلقي العالج داخل 

  .الدولة



 

 

 

 )60(المادة 

یجوز للوزیر أو من یفوضھ منح الموظف المواطن إجازة استثنائیة بدون راتب لمرافقة زوجھ اآلخر إذا أوفد 

جازة دراسیة أو انتداب أو إعارة أو مھمة رسمیة أو إذا نقل إلى وظیفة أو ألحق أحدھما خارج الدولة في بعثة أو إ

بعمل لدى إحدى الھیئات أو الوكاالت الدولیة أو اإلقلیمیة خارج الدولة، شریطة أال تزید مدة ھذه اإلجازة عن 

 .الموظف مةخداإلجازة من ضمن مدة ھذه وال ُتحتسب  .المدة المقررة لإلیفاد أو العمل خارج الدولة

  

 اإلجازة الدراسیة
  

 )61(المادة 

بنظام التفرغ الكامل داخل مدفوعة الراتب یجوز للوزیر أو من یفوضھ منح الموظف المواطن إجازة دراسیة 

بغرض الحصول على مؤھل أعلى من شھادة الثانویة العامة لمدة تساوي مدة برنامج التعلیم  ھاأو خارجالدولة 

  .المعتمد

  

 )62(المادة 

، وعة الراتب بغرض التحصیل الدراسيیجوز للوزیر أو من یفوضھ منح الموظف غیر المواطن إجازة غیر مدف

  .وال تحتسب ھذه اإلجازة من ضمن مدة خدمة الموظف

  .وتحدد الالئحة التنفیذیة لھذا المرسوم بقانون أحكام وضوابط اإلجازة الدراسیة

  

 )63(المادة 

عد داخل أو المسجل في أي من برامج التعلم عن ُبالمواطن الموظف  یجوز للوزیر أو من یفوضھ منحو .1

المنتظم في الدراسات المسائیة داخل الدولة في إحدى المعاھد أو المواطن خارج الدولة أو الموظف 

قًا المدارس المعترف بھا إجازة براتب إجمالي ألداء االمتحانات الفصلیة والسنویة على أن تحدد مدتھا وف

 .االمتحانات المعتمدلبرنامج 

إجازة إضافیة تسبق بدء االمتحان بمدة ال تزید على خمسة أیام عمل إذا كانت  المواطن یجوز منح الموظف .2

االمتحانات تؤدى داخل الدولة وال تزید على عشرة أیام عمل إذا كانت االمتحانات تؤدى خارج الدولة على 

  .نةیوم عمل في الس 22أن ال یتجاوز مجموع اإلجازات 

ساعتین ال تجاوز عشرة أیام عمل في السنة ولمدة لمدة  قصیرإذن دراسي  المواطنیجوز منح الموظف كما  .3

  .یومیًا لحضور الحصص الدراسیة في أي برنامج دراسي معتمد وذلك حتى انتھاء ذلك البرنامج

  

  

  



 

 

 اإلجازة بدون راتب
  

 )64(المادة 

ریطة یومًا في السنة الواحدة ش ثالثینتجاوز یجوز للوزیر أو من یفوضھ منح الموظف إجازة بدون راتب لمدة ال 

جدیة تقتضي منحھ ھذه اإلجازة وشریطة أن یكون قد استنفذ جمیع إجازاتھ  أن تتوفر لدى الموظف أسباب

 .موظفاإلجازة من ضمن مدة خدمة الھذه ال ُتحتسب و .السنویة

 


