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استحقاق الموظف

 -1للموظف إجازة عادية مدتها ( )36يوما ً عن كل (سنه) من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه

 -2للموظف الجدٌد إجازة عادٌة بمعدل المدة المتبقٌة من السنة حسب تارٌخ مباشرته
ٌ -3جوز للجهة العمل صرف راتب االجازة مقدما ً إذا كانت (ٌ )30وما ً فأكثر
ٌ -4جوز تمدٌد اإلجازة العادٌة اعتباراً من تارٌخ انتهائها.
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استحقاق الموظف

 -5فً حالة انتهاء خدمة الموظف ٌصرف بدالً نقدٌا عن رصٌد إجازته العادٌة التً ٌمكن من التمتع بها
بسبب متطلبات العمل مضافا ً إلٌه ما ٌستحقه عن السنة أو جزء منها التً انتهت خدمته خاللها أو
بنهاٌتها دون التمتع بها محسوبا ً على أساس آخر راتب ٌتقاضاه .
ٌ -6حق للموظف الذي ال ٌتوافر له رصٌد من اإلجازة العادٌة أن ٌتغٌب براتب كامل ألسباب طارئه

مدة أقصاها ( )5إٌام خالل السنة المالٌة الواحدة بعد موافقة الرئٌس المباشر.
ٌ -7عوض الموظف عن رصٌده من أٌام اإلجازة العادٌة قبل نفاذ هذا القرار وفقا ً لآلتً :

إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز
الصحً فٌعوض عن كامل الرصٌد .
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إذا أنتهت خدمته ألي سبب آخر فٌعوض بما
ال ٌزٌد عن (ٌ )180وما ً من الرصٌد بما فً
ذلك رصٌده المستحق.
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ٌ -1جب أن ٌتمتع الموظف بإجازته العادٌة خالل مدة ال تتجاوز (ٌ )60وما ً من نهاٌة سنة
استحقاقها سواء لفترة واحدة أو فترات  ,ال ٌقل أي منها عن ( )5أٌام  ,وٌجوز استثناء التمتع
بأقل من ذلك بما ال ٌتجاوز ( )5أٌام فً سنة االستحقاق .
ٌ -2جوز لجهة العمل لمتطلبات العمل ما ٌلً :

1

تأجٌل بداٌة تمتع الموظف باإلجازة
العادٌة بما ال ٌتجاوز (ٌ )30وما ً من
التارٌخ الذي حدده الموظف فً طلبه .
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2

3

ترحٌل ما ال ٌتجاوز نصف
االستحقاق السنوي لإلجازة
العادٌة (ٌ )18وم إلى السنة
التالٌة لسنة االستحقاق.

تأجٌل بداٌة تمتع الموظف
باإلجازة ( المتراكمة) بما ال
ٌزٌد عن  3اشهر من التارٌخ
الذي حدده الموظف فً طلبه .
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ٌ -3وقف صرف بدل االنتقال الشهري للموظف خالل مدة االجازة
ٌ -4جب على الموظف تقدم طلب التمتع برصٌده من إٌام اإلجازة العادٌة المتراكمة

رصٌد اإلجازة قبل 1438/1/1هـ
وذلك بما ال ٌقل عن ٌ 36وما ً فً السنة الواحدة على إال
ٌتجاوز مجموع ما ٌتمتع به خالل هذه السنة عن ٌ 120وم .

إذا لم ٌتقدم بطلب التمتع بالحد األدنى
خالل السنة نقص رصٌده تلقائٌا ً ()36
ٌوما ً

ٌ -5جب على الموظف بالتنسٌق مع رئٌسه المباشر جدولة إجازته ( السنوٌة والمتراكمة ) خالل السنة .
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ثالثا ً  /المحظورات

 -1الحد االقصى لمجموع
اإلجازات التً ٌمكن للموظف
التمتع بها خالل السنة هً
( ٌ )120وم.
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 -2إذا لم ٌتقدم الموظف بطلب
الحصول على إجازته العادٌة أو
الحد األدنى من اإلجازة
المتراكمة سقط حقه فٌها أو ما
تبقى منها .
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رابعا ً  :رصيد اإلجازات
الرصٌد حتى 1437/ 12/ 30هـ

ينقسم رصيد اإلجازات
بعد هذا القرار
إلى قسمين

الرصٌد حتى 1437/ 1/ 1هـ

ٌجب التمتع بإٌام اإلجازة العادٌة المتراكمة
( رصٌد اإلجازة حتى تارٌخ 1437 /12 /30هـ
وذلك بما ال ٌقل عن (ٌ )36وما ً فً السنة سواء
لفترة واحدة أو فترات )

(ٌ )36وم ( ٌجب التمتع بها خالل مدة ال
تتجاوز (ٌ )60وما ً من نهاٌة سنة استحقاقها
سواء لفترة واحدة أو على فترات .

فً حال عدم التمتع باإلجازة ٌحسم من الرصٌد
(ٌ )36وم أو بمقدار ما ٌتمم به هذا الحد .

فً حال عدم التمتع باإلجازة ٌحسم من الرصٌد
(ٌ )36وم أو بمقدار ما ٌتمم به هذا الحد.

تنتهً مدة التمتع باإلجازة ( التراكمٌة )
بنهاٌة السنة الهجرٌة .

ٌمهل الموظف بعد نهاٌة سنة االستحقاق ()60
ٌوما ً لتمتع بها.

قناة فارس على التلٌجرام

telegram.me/frs99

قناة فارس على التيليجرام
telegram.me/frs99
مشاركة المعلومة مع اآلخرين هو الطريق التميز والنجاح الدائم  ,فإذا وجدت ما يستحق المشاركة فال تبخل بنشرة

