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الموظف ن

المرية األولى :يهدف هذا المرسوووإل لح

ديد القإاعد المطبقة علح جازات إرخص غياب مإظفي الدإلة

في إضووةية الخدمة إ ااعارم ما اسو اام المإظفيذ الذيذ هل في الة عارم لدإلة جابية اإ هيدات دإلية
إ المدعإيذ لشغل إظادف عضام ال كإمة.
المرية  :4طبيقا أل كال المإاد 83 ،83 :إ 04مذ القااإذ رقل  43 – 38الصوووووووادر ب اري  83يااير
 8338الم ضووووووومذ الاظال الةال للمإظفيذ إالإكالم الةقدإييذ للدإلة ،فإذ ااجازات إرخص الغياب ال ي
يمكذ ذ يطمح ليها المإظفإذ هي:
 ااجازم الساإية؛
 ااجازم المرضية؛
 ااجازم طإيلة المدم؛
 جازم األمإمة؛
 رخص الغياب الخاصة إاالس اادية.
ال رب األول :اإلجرزة السنو ة
الفصل األول :النظرم العرم
المرية  :3ي ق ألي مإظف االس فادم مذ جازم مد ها ال إذ يإما م الية عذ كل ساة مذ الخدمة الفةلية.
ي ق للمإظفيذ الذيذ اك بإا دي ا اإ عيد دمجهل االسو فادم ،بةد ال ة شهر مذ الخدمة مذ جازم

سب

بما ي ااسوب ما مدم الخدمة ،لغاية  88دجمبر مذ السواة المة برم إ بإاقا يإميذ إ اصف يإل عذ كل شهر
خدمة إ ذا ل االك اب اإ عادم الدمج بةد  84سوب مبر ،فإذ ااجازم ضواف لح ااجازم المسو قة برسل
الساة المإالية.

المرية  :2ي ق للمإظفيذ الذيذ سي ل

ال هل لح ال قاعد خالل الةال إقبل مغادر هل ،ذ يس فيدإا مذ جازم

سووب بما ي ااسووب ما مدم الخدمة اع بارا مذ اري مغادر هل إبإاقا يإميذ إاصووف يإل عذ كل شووهر
خدمة دإها بةد فا ح يااير مذ الساة المة برم.
المرية  :5ماح ااجازات بقرار مذ الإزير المس خدل باق راح مذ المديريذ إ رؤسام المصالح المخ صيذ.
يةد المديرإذ اإ رؤسوام المصوالح جدإال قديريا سواإيا ب إاري ااجازات يراعي م طلبات السير الما ظل
إالمس مر لإلدارم إلرغبات المإظفيذ.
بالاسوووبة للمإظفيذ الذيذ إلإا للخدمة في إالية اإ مقاطةة إ الذيذ هل في إضوووةية عارم لدة مؤسوووسوووة
عمإميةـوووووو فإذ ااجازم ماح علح ال إالي مذ طرف الإالي اإ ال اكل اإ مدير المصل ة إ مدير المؤسسة
الةمإمية.
يس فيد المإظفإذ الذيذ لديهل طفال في سذ الدراسة إالمإظفإذ الذيذ يةيلإذ سرا مذ األإلإية في اخ بار
ف رات ااجازم الساإية.
الماارية  :6يجإز وويجيوول جووازم المإظف جزديووا إ كليووا لح السووووووواووة المإاليووة باووام علح قرار مذ الإزير
المس خدل اإ السلطة اادارية ذا كاات دإاعي الخدمة طلب ذلك.
إإفقا لافس الشرإط ،يمكذ اس دعام المإظف المس فيد مذ جازم لح الخدمة قبل مإعد اا هام جاز ه.
المرية  :7يمكذ للمإظف ذ يسووو فيد مذ يجيل جاز ه لمدم سووواة ،لي صووول في السووواة المإالية علح جازم
شهريذ م الييذ ذا لل ةارض مصل ة الخدمة ما ذلك.
ي ال طلب الجما بيذ جاز يذ لح الإزير المس خدل اإ السلطة اادارية إ مدير المؤسسة الةمإمية ال خاذ
القرار اع مادا علح ر ي الرديس المباشر.
غير اه ال يجإز يجيل ااجازم المس قة عذ سا يذ لح ساة ال ة ،إعلح المإظف االس فادم ماها إجإبا.
ا هي صال ية ي جازم مؤجلة ،لل س غل في الساة المإالية.
الفصل الثرني :القواعي المط قة على موظفي قطرع ال عل م
المرية  :1ي م ا المإظفإذ الذيذ يمارسإذ ال ةليل كإظيفة ساسية بااجازم لمدم الةطلة الدراسية.

إيجإز ما ذلك كليفهل ،لمدم هذه الةطلة ،بيعمال يإجبها سير إ ص يح االم ااات إ بيية مهال دخل في
قل اخ صاصهل.
إيمكذ كذلك اظيل دإرات دريب ربإية جبارية خالل هذه الةطلة.
المرية :9

دد مإاعيد بداية إ اهاية جازات المإظفيذ المكلفيذ بإظادف القيادم إ اادارم داخل مؤسوووسوووة

ةليمية اإ كإياية ،بمإجب قرار مذ الإزير اإ السوولطة اادارية المخ صووة ال ي با لها المؤسووسووة سووب
م طلبات الخدمة إباق راح مذ المدير.
المرية  : 01ال يجإز ذ قل مدم ااجازات المماإ ة للمإظفيذ المشوووووووار ليهل في الماد يذ  3إ  3عاله،
عذ المدم ال ي اص عليها المادم  8مذ هذا المرسإل كما طبق عيهل ر يبات المادم 6عاد االق ضام.
المرية  :00خضا للفصل األإل مذ هذا الباب جازات مإظفي سالك ال ةليل إالشباب إالرياضة الةامليذ
في اادارم المركزيوة للإزارات المكلفوة بويسوووووووالك ال ةليل مهموا كوااوت درج هوا إ طبية ها إ في اادارات
األخرة.
الفصل الثرلث :اإلجرزات الي لومرس ة
المرية  :04ي ق للمإظفيذ الةامليذ في البة ات الدبلإماسووية إالقاصوولية للجمهإرية ااسووالمية المإري ااية
ال م ا بإجازم كل سا يذ إ الث ساإات سب الماصب الذي يشغلإاه.
إ دد بمقرر مش رك صادر عذ إزير الشؤإذ الخارجية إالإزير المكلف بالإظيفة الةمإمية طرق طبيق
هذه المادم.
المرية  :03بلغ مدم ااجازات المماإ ة للدبلإماسييذ طبيقا للمادم  81عاله 04 ،يإل عمل ذا كاات عذ
سا يذ إ  64يإل عمل ذا كاات عذ الث ساإات.
كما ذ للدبلإماسووييذ ال ق في جازم دبلإماسووية لمدم  81يإما عذ كل سوواة علح ذ ي م ةإا بها في الدادرم
الدبلإماسية اإ القاصلية لةملهل.
المرية  :02ي ق للدبلإماسييذ ،إ ألفراد سرهل االس فادم بمااسبة جاز هل عذ كل سا يذ إ الث ساإات،
مذ الاقل المجااي بالطريق األقرب إاألسرع بيذ مقر عملهل إاإاكشإط.

المرية  :05ي ق للدبلإماسوييذ ،قبل المغادرم لح مقر عملهل ،ال م ا بإجازم

سوب بما ي ااسب ما الف رم

الفاصلة بيذ فا ح يااير إبيذ اري مغادر هل إبإاقا يإميذ إاصف يإل عذ كل شهر.
ذا كاات المغادرم قبل فا ح بريل ،فإذ ال قإق المك سوووبة بمإجب ر يبات الفقرم السوووابقة ضووواف لح إل
جازم عذ سا يذ إ الث ساإات.
ذا مت المغادرم بةد م ا الدبلإماسووي بإجاز ه السوواإية كما ياص عليها الفصوول األإل مذ هذا الباب ،فإذ
إل جازم عذ سووا يذ اإ الث سووواإات ،خفض بما ي ااسووب ما الفقرم الفاصووولة بيذ اري المغادرم إبيذ
 88دجمبر بإاقا يإميذ إاصف يإل عذ كل شهر.
الفصل الرا ع :عو ض اإلجرزة
المرية  :06طيلة ف رم ااجازات المماإ ة طبيقا لهذا الباب ،للمإظفيذ ال ق فيما يلي:


جمالي ال ةإيض االع يادي للاشوواط بما في ذلك الةالإات المخ لفة ،بالاسووبة للمإظفيذ الةامليذ في
ال راب الإطاي؛

 األجر المسوووو ق برسوووول الةالمة القياسووووية للإظيفة إعالإم السووووكذ ما اسوووو اام الةالإات الم ةلقة
ب كاليف ال م يل ،بالاسبة للدبلإماسييذ الةامليذ في الخارج.
ال رب الثرني :اإلجرزة المرض ة
المرية  :07في ال ااصووابة بمرض مت مةايا ه سووب األصووإل إي ةذر مةه ممارسووة المإظف لةمله،
ي ق له ال م ا بإجازم بقرار مذ الإزير المس خدل اإ السلطة اادارية المخ صة اإ مدير المؤسسة الةمإمية.
المرية  :01مذ جل ال صوووإل علح جازم مرضوووية إ جديدها يجب علح المإظف ذ يإجه ،عذ طريق
السلل ااداري ،لح السلطة ال ي ي با لها طلبا مدعإما بشهادم مذ طبيب إ سلطة طبية مة مدم لدة اادارم.
يجإز للإ زير ،إ السولطة اادارية المخ صوة إ مدير المؤسوسة الةمإمية ذ ييمر بمةاياة يكيدية للمإظف
ما لدة لقي الطلب اإ لدة اا هام ي مذ ف رات ااجازم المرضية ،علح يد طبيب مة مد ة مده اادارم.
يمكذ ال ةهد لدة مجلس الصووو ة ما مذ طرف الإزير اإ السووولطة اادارية المخ صوووة اإ مدير المؤسوووسوووة
الةمإمية اإ مذ طرف المإظف بشـيذ إصيات الطبيب الم لف ،إ يجإز للمإظف ذ يس ةيذ لدة مجلس
الص ة بطبيب يخ اره.

المرية :09

دد مدم ااجازم المرضوية بقرار مذ السولطة المخ صوة باام علح اق راح مذ السلطات الطبية

إيبد سريااها اع بارا مذ اليإل الم دد بمإجب القرار المذكإر.
يجري مديد ااجازم المرضية اع بارا مذ اري اا هام ااجازم السابقة.
يإضوا المإظف الذي اسو فاد علح مدة ا اي عشور شوهرا م الية مذ جازات مرضية مد ها ااجمالية عال
إا د ،إلل يسو طا ،بةد اا هام خخر جازم له ،اس دااف الةمل ،ما في الة اس يداع إ ي ال بطلب ماه لح
ال قاعد ذا لل يةد مؤهال للةمل إذلك في الة إفر الشرإط المطلإبة لالس فادم مذ المةاش المداي للدإلة.
المرية  :41ي ق للمإظف المس فيد مذ جازم مرضية قصاها ال ة شهر ،ال م ا بكامل جره.
إيخفض هذا األجر لح الاصووف لمدم األشووهر ال سووةة المإالية باسوو اام الةالإات الةادلية ال ي صوورف له
بالكامل.
غير ذ المإظف ي فظ بكوامول األجر المشوووووووار ليه في الفقرم االإلح مذ هذه المادم إذلك لغاية مكاه مذ
اس دااف عمله اإ

ال ه لح ال قاعد ذا كاذ المرض اا جا ،سب ر ي مجلس الص ة المطلإب إجإبا عذ

د األسباب ال الية:
 عمل قيل به فاايا في المصل ة الةامة؛


ادث اإ جرح صيب به اام إ بمااسبة ممارسة عمله؛

 عمل ي ةرض صا به لخطر المإت إهإ ي اإل اقاذ يام شخص إ ك ر.
ي ق له في ال االت ال الث عاله ،فضوال عما سوبق ،اسو رجاع المخصوصات الطبية إالمصاريف الم ر بة
مباشرم علح المرض اإ ال ادث.
إلح الدإلة ال قإق الم ملة للمإظف الذي ةرض ل ادث اا ج عذ هذه الظرإف إبمسوووووؤإلية الغير في
دإد مبلغ ال كاليف ال ي

ملها اإ ي مل بسبب هذا ال ادث.

المرية  :40ال يجإز لغام ااجازم المرضوووووية دإذ ر ي مسوووووبق مذ مجلس الصووووو ة ،ي بت ذ المإظف
يس طيا اس دااف الخدمة.
المرية  :44ماح ااجازم المرضية لالس فادم ماها في مكاذ الةمل.

غير ذ الإزير اإ السلطة اادارية المخ صة إ مدير المؤسسة الةمإمية يمكاهل ال رخيص للمإظف بقضام
جاز ه في مكاذ خخر بةد مإافقة مجلس الصو ة إعادما كإذ مدم ااجازم المذكإرم سوواإي شووهريذ علح
األقل.
ال رب الثرلث :اإلجرزة طو لة المية.
المرية  :43ي ق للمإظف المصوواب بالسوورطاذ إ الجذال اإ بمرض عصووبي إ السوول إ الشوولل إ مرض
عقلي إ مرض الاإل إ اقص المااعة المك سوبة ،إالذي يس يل عليه ذ يمارس إظادفه إ اهح ألي سبب
كواذ الف رم ال ي يسووووووو ق عليهوا األجر الكامل ،ذ يسووووووو فيد لقاديا مذ جازم طإيلة المدم بقرار مذ إزير
االر باط باام علح ر ي مجلس الص ة.
إ يمكذ ذ ي ضووووومذ مقرر صوووووادر عذ إزير الصووووو ة باام علح ر ي مجلس الصووووو ة قادمة علح سوووووبيل
االس رشاد باألمراض إ بااصابات األخرة ال ي خإل ال ق في ااجازم طإيلة المدم.
إ ما عدة ااصووابات المذكإرم في لك القادمة ،فإذ االس و فادم مذ ااجازم طإيلة المدم ال يمكذ ذ ماح ال
باالع ماد علح ر ي مجلس الص ة.
إيجري اس بدال المإظف في ماصبه فإرا.
المرية  :42ألجل ال صووإل علح جازم طإيلة المدم ،يجب علح المإظف في إضووةية الخدمة إ المس و فيد
مذ جازم مةإضوووووة إ مم له الشووووورعي إ يإجه بطريق السووووولل ااداري لح إزير االر باط طلبا مدعإما
بشووووهادم طبية ؤكد صوووواب ه بمرض يخإل ال ق في جازم طإيلة المدم .يبلغ الطبيب المةالج مباشوووورم لح
رديس مجلس الص ة ملخصا بمل إظا ه إال ي يرة ذ مذ شياها برير ااجرام المطلإب.
إ يقإل رديس مجلس الصووووووو وة الوذي بلغ بوالملف الموذكإر بواايةاز علح الفإر بمةاياة يكيدية مذ الطبيب
المة مد مذ طرف اادارم إالمخ ص في ااصابة المةاية قبل

الة الملف لح مجلس الص ة.

ذا كاذ الطبيب المة مد الذي قال بالمةاياة ال يكيدية ال ي م ا بةضوإية مجلس الصو ة ،فيمكذ االس ماع ليه
مذ قبل األخير .كما يمكذ للمإظف ذ يم ل لدة مجلس الص ة مذ طرف الطبيب الذي يخ اره.
ي ال ر ي مجلس الص ة لح إزير االر باط ألغراض ا خاذ القرار.

المرية  :45ذا كاذ الرديس المباشور يرة ،اع مادا علح فادم طبية إ دلة إاض ة ،ذ المإظف يإجد في
الإضوةية المشوار ليها في المادم  18عاله ،فإذ بإمكااه علح الفإر الشرإع في جرامات مةاياة المإظف
مذ قبل مجلس الص ة.
المرية  :46ال يجإز ماح ااجازم طإيلة المدم ألقل مذ ال ة شووووهر اإ ألك ر مذ سوووو ة شووووهر.

دد مدم

ااجازم بقرار إزاري باام علح اق راح مجلس الص ة.
يمكذ جديد ااجازم طإيلة المدم إفق افس الشوووورإط إافس المدم لغاية خمس سوووواإات ما مراعام ر يبات
الباد  8مذ المادم  12دااه.
يجب علح المإظف إ مم له الشرعي ذ يطلب جديد جاز ه قبل شهر إا د مذ اا هادها.
إيماح ال جديد إفق الشرإط الم ددم في المادم  10عاله.
ذا ل قديل طلب ااجازم طإيلة المدم خالل جازم مرضووية مماإ ة في السووابق إفقا للشوورإط الم ددم في
الباب ال ااي مذ هذا المرسوووووووإل ،فإذ الف رم االإلح لإلجازم الطإيلة المدم بد اع بارا مذ إل مةاياة طبية
للمرض الذي يخإل ق ااجازم طإيلة المدم.
المرية  :47للمإظف ال اصووول علح جازم طإيلة المدم خالل السووواإات ال الث االإلح ال ق ك د علح في
األجر الذي ي ااسب ما الةالمة القياسية لدرجة المإظف في سلكه األصلي.
يخصول اصف هذا األجر خالل السا يذ المإالي يذ باس اام ما ي ةلق بالمخصصات الةادلية ال ي صرف له
بالكامل عاد االق ضام.
غير ااه ذا ار ية مجلس الصووووو ة اإ الخبير المةيذ مذ طرفه ذ المرض الذي يخإل ق ااجازم طإيلة
المودم قود ل ال ةرض لوه اوام مزاإلوة الةمول فوإذ امجوال الم ددم في الفقر يذ  8إ  1مذ هذه المادم رفا
علح ال إالي لح خمس سووواإات إ الث سووواإات ك د قصوووح باام علح قرار إزاري باالع ماد علح ر ي
مجلس الص ة.

المرية  :41بالاسبة ألي غياب ياجل عذ الف رم األصلية لإلجازم طإيلة المدم إالف رات المإالية ،فإذ األجر
إ اصف األجر المشار ليه في المادم  12عاله ال يمكذ صرفه للمإظف ،طالما اه لل ي صل علح جديد
جاز ه.
ذا كاذ صووووا ب ااجازم طإيلة المدم يشووووغل مسووووكاا في بااية ابةة لإلدارم فإذ عليه ذ يغادر المكاذ في
امجال ال ي

ددها اادارم ذا كاذ إجإده يم ل خطرا علح الةمإل إ علح إكالم الدإلة امخريذ إ يؤ ر

سلبا علح سير الخدمة إخاصة في ال اس بداله.
المرية  :49يجب علح المسو فيد مذ ااجازم طإيلة المدم االم ااع عذ ي عمل مةإض باس اام الاشاطات
مإضإع إامر إمراقبة طبية علح ساس عادم ال يهيل.
إيلزل بوواابالع عذ غيير قووام ووه في كوول مرم لح الإزارم ال ي ي با لهووا .إ وويكوود الإزارم مووا عذ طريق
ال ري مباشورم مذ طرف مصوال ها إ بطريق ال ريات ال ي طلبها مذ سولطات خرة ك ر خصووصا،
مذ ذ المس فيد مذ ااجازم طإيلة المدم ال يمارس بالفةل ي اشاط يماةه الباد السابق.
ذا بت ال ري عكس ذلك ،فإذ إزير االر باط يقرر ةليق جر ااجازم.
ذا كوااوت المخالفة ةإد لح اري يسوووووووبق مةايا ها فإذ إزير االر باط يقرر قيال المةاي بدفا المبالغ ال ي
قاضاها ماذ ذلك الإقت ،لح الخزياة الةامة.
يةاد صرف األجر اع بارا مذ يإل اا هام المةاي مذ ي عمل مقابل جر.
ي سب الإقت الذي ل خالله ةليق جر اادارم مذ ف رم ااجازم الجارية.
المرية  :31يجب علح صوووووووا ب ااجازم طإيلة المدم

ت طادلة ةليق جره ،ذ يخضوووووووا

ت مراقبة

الطبيب المة مد إعاد االق ضام مراقبة مجلس الص ة ،لل ةليمات ال ي طلبها ال ه.
إ طبق عليه ر يبات الفقرم األخيرم مذ المادم  13عاله.
المرية  :30ذا ل ال قدل بطلب ااجازم طإيلة المدم إفق الشرإط الم ددم في الماد يذ  10إ  11عاله إ
خالل األشووهر السووو ة ال ي لي ماح ااجازم المرضووية األصووولية ،فإذ مجلس الصووو ة مخإل ألذ يطلب ي
ريات إ خبرات مذ شياها اار ه إل صل إ سباب المرض.

المرية  :34ي سووووب الإقت الذي مضوووواه المإظف في جازم طإيلة المدم ما االسوووو فادم مذ جر كامل اإ
جزدي بالاسبة لل قدل في الر بة إال قاعد إيخإل االس قطاعات ألغراض المةاش المداي.
المارية  :33يإضوووووووا المإظف الذي ي ةذر عليه الةإدم لح الخدمة ،بةد اا هام جاز ه طإيلة المدم ما في
الة اسووووو يداع لقاديا إ يسووووو فيد باام علح طلب ماه في الة عجزه الاهادي مذ ال ق في ال قاعد ذا كاات
إفر الشرإط الالزمة لل صإل علح مةاش مداي للدإلة.
ي ل الاطق بإضووا المإظف في الة اسوو يداع المذكإر عاله بمقرر إزاري باام علح ر ي مجلس الصوو ة
إفق الشرإط المبياة في الاظال األساسي الةال للإظيفة الةمإمية.
عادما يسووو افد المإظف قإقه في االسووو يداع إلل يكذ له ال ق في ال صوووإل علح المةاش فإاه يفصووول مذ
الةمل.
المرية  :32ال يجإز للمسووووو فيد مذ جازم طإيلة المدم ذ يةإد لح الخدمة بةد اا هام ااجازم المذكإرم إ
اامها ال ذا بت اه مؤهل بةد مةايا ه مذ طرف خصادي مة مد إباام علح مإافقة مجلس الص ة.
يجإز للمإظف ذ يس ةيذ لدة مجلس الص ة بالطبيب الذي يخ اره.
يمكذ طلب جرام المةاياة ما مذ قبل المإظف اإ مذ قبل الإزير الذي ي با له.
المادم  :81ذا كاذ ر ي مجلس الص ة باايجاب فإذ المإظف يةاد دمجه ،عاد االق ضام بةدد فادض الةدد
في ال عدل خلإ ماصبه ما اا هام جاز ه.
إ في هذه ال الة ،سيخ في الفادض ما إجإد إل خلإ ماصب مف إح في الر بة المةاية.
إ ذا كاذ الر ي سولبيا فإذ ااجازم ظل سوارية اإ جدد عادما ي ةلق األمر باهاية الف رم إذلك لغاية اس افاذ
المإظف ل قإقه في ااجازم طإيلة المدم.
المرية  :36يمكذ لمجلس الصوو ة لدة اسوو شووار ه بشوووي ذ عادم الدمج ذ يصووإع إصوويات إل شووورإط
اس خدال المإظف دإذ المساس بالإضةية اادارية للمةاي.
إ ذا كاذ المإظف يسوو فيد مذ جرامات خاصووة فيما ي ةلق بطرق الةمل فإذ مجلس الصوو ة مدعإ مجددا،
ما اا هام ف رات م الية مد ه  8شوووهر ك د داح إ  6شوووهر ك د قصوووح ،علح البت في اابقام علح هذه
ااجرامات اإ ةديلها باام علح قرير الرديس المباشر للمإظف.

المرية  :37يمكذ ماح جازات جديدم طإيلة المدم لح المإظف الذي قال ،قبل االس فادم مذ كامل ااجازات
الم ددم في المادم  16عاله بقطا جاز ه إباسو دااف الخدمة إالذي صوبح مذ جديد يس ق االس فادم مذ
ر يبات هذه المادم.
ال يجإز لمجمإع هذه ااجازات ذ ي جاإز ال دإد إالم ددم في المادم  16عاله.
المرية  :31يجب علح ي مإظف اسوو فاد مذ جازم طإيلة المدم خالل الف رم ال ي مر بها مجلس الصوو ة
ذ يخضا لزيارات الرقابة ال ي ددت له.
المرية  :39قا ال كاليف الم ر بة علح المةاياات الطبية المشوار ليها عاله ،لغرض ماح إ جديد ااجازم
طإيلة المدم ،علح افقة خخر رب للةمل.
المرية  :21يجإز للمإظف ،خالل ااجازم طإيلة المدم ،ذ يقيل في المكاذ الذي يخ اره ال في ال

ديد

قامة خاصة له مذ طرف السلطة الطبية.
ال رب الرا ع :إجرزة األمومة
المرية  :20س فيد المر م المإظفة مذ جازم الافاس إالرضاع لمدم جمالية قدرها ربةة شهر سبإعا بةد
ضار شهادم مذ طبيب مة مد.
في هذه ال الة ،م ا باام علح قرار مذ إزير االر باط إ السووولطة اادارية إ مدير المؤسوووسوووة الةمإمية
المسووو خدمة بإجازم األمإمة باام علح طلب ماها بما ال يزيد علح سووو ة سوووابيا إال يقل عذ سوووبإعيذ قبل
اري الافاس المر قب.
ةارض جازم األمإمة ما ال ق في ااجازم السواإية ،خفض هذه األخيرم بيإميذ إاصوف يإل لكل شهر
مذ جازم األمإمة.
ي ق للمر م المإظفة في هذه الإضةية ذ س فيد مذ كامل جرها.
ذا ةذرت عليها الةإدم لح الةمل ،بةد مضوي ربةة عشور سبإعا ،فيمكاها بةد قديل شهادم طبية صادرم
عذ طبيب مة مد ،ال صإل علح جازم مرضية إفقا للشرإط الم ددم في الباب ال ااي عاله.

ال رب الخرمس :رخص الغ رب
المرية  :24يمكذ للمإظفيذ ذ يطم إا لح رخص غياب خاصووووة إاسوووو اادية غير م سووووبة في ااجازم
الساإية.
المرية  :23يمكذ ماح رخص غياب خاصوووووووة مذ قبل الإزير المسووووووو خدل ،إ السووووووولطة اادارية اإ مدير
المؤسسة الةمإمية للمإظفيذ:
 .8لف رات دإرات الجمةيات ال ي يشوووووووغلإذ فيها إظيفة عمإمية اا خابية ذا لل يكإاإا في إضوووووووةية
عارم؛
 .1للمشاركة:
 في المؤ مرات السياسية إ المهاية إ الاقابية ،الإطاية إ الدإلية إ اج ماعات هيدا هل القياديةذا كاذ المإظف مم ال ما دبا إ عضإا ما خبا؛
 المسابقات الدإلية ذا كاذ عضإا في فرقة إطاية فاية اإ رياضية اإ قافية. .8اجرام ام ااات اإ مسوووابقات مدرسوووية إ جامةية لمدم هذه االم ااات إ للمشووواركة في دإرات
كإياية لمدم قل عذ شوووهر إا د ،اظمها اادارم اإ

ت مراقب ها لمدم هذه الدإرات إ ضوووإر

ادإات إ لقامات علمية دخل في طار اخ صاصه؛
 .0ألدام فريضووووة ال ج لح الديار المقدسووووة ،إ ماح هذه الرخصووووة مرم إا دم خالل المسووووار المهاي
للمإظف.
المرية  :22ال يمكذ لرخص الغياب الخاصة ذ جاإز بيي ال مذ األ إال:
 مودم دإرات الجمةيوات إ مؤ مرات الجمةيوات في والة رخيص ل ال صوووووووإل عليه بمق ضوووووووح
ر يبات الفقر يذ  8إ  1مذ المادم  08عاله؛
 مدم االم ااات بالاسبة للرخص المشار ليها في الفقرم  8مذ المادم  08عاله؛
 مدم ال يذ يإما بالاسبة للرخص المشار ليها في الفقرم  0مذ المادم  08عاله.

ضاف لح ف رم رخص الغياب الخاصة الم ددم في الفقرات  1 ،8إ  8مذ المادم  08عاله عاد االق ضام
امجال ال ي طلبها المسافة الضرإرية للسفر فقط.
المرية  :25للمإظف ال اصل علح رخصة غياب خاصة بمق ضح المادم  08عاله ال ق في جره كامال.
المرية  :26يمكذ ماح رخص غياب اس اادية للمإظفيذ بمااسبة خليد األعياد ااسالمية إزإاج المةاي إ
د بااده إإالدم إ عقيقة طفاله إإفام الزإج إ

د األبإيذ إ

د األباام إ ألي سووووبب شووووخصووووي إ

عادلي ي رك للرديس المباشر قديره.
إ ماح مذ قبل:
 الإالي إ مدير المصل ة إ المؤسسة لمدم قصاها ال ة يال؛
 األميذ للإزارم لمدم قصاها عشرم يال؛
 الإزير لمدم راإح بيذ عشرم إخمسة عشرم يإل.
ال يجإز بيي ال مذ األ إال ذ جاإز مدم جازم الغياب االس اادي خمسة عشرم يإما في الساة كما ال
يمكذ ضافة خجال مسافة السفر ليها.
المرية  :27للمإظف ال اصل علح رخصة غياب اس اادية ال ق في جره كامال.
ال رب السريس :ر رت مخ لفة
المارية  : 21يجوب علح المإظف،

وت طوادلة فقداذ قإقه ،االسووووووو فادم مذ ااجازم إ رخصوووووووة الغياب

المماإ ة في امجال الم ددم مذ طرف السلطة المخ صة.
المرية  :29ال يمكذ جزدة ااجازات المماإ ة إفقا لفصوووووليذ  8إ  8مذ الباب األإل مذ هذا المرسوووووإل
ح في الة الجما الم دد في الماد يذ  6إ .2
الماارية  :51ال يمكذ قطا ااجووازم بمرض وودث اووامه وا
المس شفح.

ح إ ذ طلووب المرض المووذكإر مكإ ووا في

المرية  :50يخضوووا المإظفإذ الذي ي م ةإذ بصوووفة طالب مدرسوووة م خصوووصوووة في ال كإيذ فيما يخص
ااجازات للاظال الذي

دده اصإص المدرسة المذكإرم.

يجإز للمإظف قبل دخإله بصفة طالب في مدرسة كإيذ م خصصة االس فادم مذ ااجازم المس قة بإاقا
يإميذ إاصف لكل شهر بيذ فا ح يااير إ اري دخإل المدرسة.
الماارية  :54ألجوول ا سووووووواب ال ق في ااجووازم ،طبيقووا ل ر يبووات المووادم  8الفقرم  1إالمإاد ،0 :إ 81
إالفقرم  8مذ المادم  08إ الفقرم  1مذ المادم  18عاله ،يهمل كل جزم مذ الشوووهر يقل إ يةادل خمسوووة
عشر يإما ،بياما ي سب الجزم الذي يبلغ س ة عشر يإما اإ ك ر كشهر كامل.
إيقرب الةدد عاد االق ضام لح عدد األيال األكبر.
ال رب السر ع :ر رت خ رم ة
المرية  :53لغح ر يبات المرسوووووإل رقل  113/21الصوووووادر ب اري  12اإفمبر  8321الم ةلقة باظال
جازات مإظفي الدإلة إكافة ال ر يبات المخالفة لهذا المرسإل.
المرية  :52يكلف الإزرام ،كل فيما يةايه ب افيذ هذا المرسوإل الذي ياشور في الجريدم الرسوومية للجمهإرية
ااسالمية المإري ااية.

