
2016لسنة  81رقم اإلجازات فى قانون الخدمة المدنية    

.إلزام العدٌد من الجهات الحكومٌة بالموافقة على طلبات الموظفٌن باإلجازة بدون أجر  

 إعداد

مصطفى خٌري   
المحامً   



تعرٌف اإلجازة وأهمٌتها  1  1 

2 

3 

4 

كانت سواء  حدده مهو حصول العامل على إذن من جهه عمله بعدم الحضور إلى العمل لفترة 

. إجازة مدفوعة األجر أو بدون أجر وفقا لنوع اإلجازة وأسبابها  
 

مما ال شك فٌه أن اإلجازة من العمل التً ٌحصل علٌها الموظف  أهمٌة لراحة البدن وتصفٌه 

الذهن وعودة النشاط مرة  أخري وتجدٌد شغف األنسان بعمله وهذه االمور تنظوي على منفعة 

مشتركة ما بٌن الموظف وجهة  عمله لكً ٌستطٌعا المواصله من جدٌد لذا أصبح لزاما على كافة 

 الدول أن تراعً فى تشرٌعاتها المختلفة تنظٌم اإلجازة بتفاصٌلها وضوابطها 



للموظف أن ٌنقطع عن العمل لسبب عارض لمدة ال تجاوز السبعة إجازة عارضة 

 أٌام خالل السنة، وبحد أقصى ٌومان فى المرة الواحدة

ٌستحق الموظف إجازة اعتٌادٌة سنوٌة ال ٌدخل فى نطاقها أٌام إجازة إعتٌادٌة 

عطالت األعٌاد والمناسبات الرسمٌة فٌما عدا العطالت األسبوعٌة ،وذلك على 

:الوجة التالً  

هً إجازات ال ٌطلبها الموظف ولكن تمنحها السلطة : إجازات عطالت واعٌاد

المختصة وتتمثل فى االتً أٌام عطالت األعٌاد والمناسبات الرسمٌة والتى تحدد 

بقرار من السٌد رئٌس مجلس الوزراء وٌجوز تشغٌل الموظف فى تلك األٌام مع 

 منحة أجر مماثل مضافا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضاَ عنها

نواع اإلجازاتأ  2 

 إجازات بأجر كامل 



 

 للموظف إجازة اعتٌادٌة 

ٌومٌا فى السنة األولى، وذلك بعد مضً سته  أشهر من تارٌخ إستالم  15قدرها 
ٌوما لمن  30، و .ٌوما فى السنة الثانٌة 21العمل، وٌستحق إجازة اعتٌادٌة قدرها  

.ٌوما لمن تجاوز سنه خمسون عاما 45أمضى عشر سنوات فى الخدمة، و   

 وٌستحق الموظف ذوي االعاقة إجازة اعتٌادٌة سنوٌة 

 تكون مدتها خمسة وأربعٌن ٌوما دون التقٌد بعدد سنوات الخدمة

• وللسلطة المختصة أن تقرر زٌادة مدة اإلجازة االعتٌادٌة لمن ٌعملون فى المناطق 
 النائٌة أو خارج الجمهورٌة

• ، وال ٌجوز تقصٌر أو تأجٌل اإلجازة االعتٌادٌة أو انهاؤها إال ألسباب تقتضٌها 
مصلحة العمل، وفى حالة رفض اإلجازة االعتٌادٌة للموظف وإجباره على 

االستمرار فى العمل ٌستحق مقابل نقدى عن هذه األٌام ٌحصل علٌه عن نهاٌة 
.خدمته  



ٌستحق الموظف إجازة مرضٌة عن كل ثالثة سنوات تقضً فى : إجازة مرضٌة 

:الخدمة، وتمنح بقرار من المجلس الطبً المختص فى الحدود اآلتٌة  

 الثالثة أشهر األولى بأجر كامل

.من األجر الوظٌفً% 75الثالثة أشهر التالٌة بأجر ٌعادل   

لمن % 75من أجره الوظٌفٌى، و% 50الستة أشهر التالٌة بأجر ٌعادل   

 تجاوز الخمسٌن عاماَ 

وٌحق للموظف طلب مد اإلجازة المرضٌة بدون أجر للمده التى ٌحددها 

 المجلس الطبً المختص إذا قرر احتمال شفائه

وٌحق للموظف طلب تحوٌل اإلجازة المرضٌة إلى إجازة إعتٌادٌة إذا كان له 

 24رصٌد متبقى منها، وعلى الموظف أن ٌخطر جهه عمله بمرضة خالل 

 ساعة من إنقطاعه عن العمل إال إذا تعذر ألسباب قهرٌة



 إجازات خاصة بأجر كامل

لمدة ثالثون ٌوما سواء أكانت  وتكون:  إجازة أداء فرٌضة المناسك الدٌنٌه  -1

لحج بٌت هللا الحرام أو زٌارة بٌت المقدس لألقباط ، وتستحق لمرة واحده 

 طوال فترة العمل

تستحق الموظفة إجازة وضع لمده أربعة أشهر بحد أقصً : إجازة الوضع-2

ثالث مرات طوال فترة عملها بالخدمة المدنٌة على أن تبدأ هذة اإلجازة من 

الٌوم التالً للوضع وٌجوز أن تبدأ قبل الوضع بشهر بناء على طلب كتابً  

 من الموظفة وتقرٌر من المجلس الطبً المختص ٌرجح تارٌخ الوالدة



ٌستحق الموظف المخالط لمرٌض بمرض معد إجازة : إجازة عدوي  -3

 للمدة التى ٌحددها المجلس الطبً المختص

ٌستحق الموظف المصاب إصابة عمل إجازة : إجازة إصابة عمل-4

للمدة التى ٌحددها المجلس الطبً المختص مع مراعاه أحكام قانون 

 التأمٌن اإلجتماعً

ٌستحق للموظف المقٌد بأحدي الكلٌات أو المعاهد : إجازة امتحانات -5

 أو المدارس إجازة عن أٌام االمتحان الفعلٌة



 -:اإلجازة بدون أجر وفقا لألسباب التى ٌبدٌها الموظف -:1
  

ٌجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر بناء على  -

طلبه لألسباب التً ٌبدٌها، وتقدرها السلطة المختصة، ووفقاً لحاجة 

، ازةــــــاإلجوال ٌجوز ترقٌة الموظف إال بعد عودته من هذه  العمل،

المدة البٌنٌة الالزمة لشغل الوظٌفة األعلى مباشرة، وال ستكمال إو

 ..للترقٌةة ــــالالزمتدخل مدد اإلجازة بدون أجر ضمن المدد البٌنٌة 
  

 



.ٌقدم الموظف طلب  اإلجازة كتابٌا لجهة العمل قبل موعدها بشهر على األقلأن  -1  
 

بشهر أجر او االجازة بدون اإلعارة موعد إنتهاء حالة تمدٌد اإلجازة بدون أجر على الموظف أن ٌقدم الطلب قبل فى  -2

. األقلعلى   
 

.حتً الدرجة الثانٌة، أو بتوكٌل خاص للتجدٌداألقارب أن ٌقدم طلب اإلجازة بشخصه أو عن طرٌق أحد للموظف  -3  
   
شرط أن ، ب.الطلبخالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تقدٌم تجدٌدها بالموافقة على طلب اإلجازة أو  تلتزم جهة اإلدارة -3

.سددهاٌٌكون الموظف غٌر محال للمحاكمة التأدٌبٌة أو الجنائٌة أو علٌه أٌه إلتزامات مالٌة لجهه عمله لم   
   
ٌشترط للموافقة على الطلب أن ٌقوم الموظف بسداد األقساط المستحقة للهٌئة القومٌة للتامٌن االجتماعً دون إخالل كما  -5

. مدة عدم السداد من المعاش أو تحصٌلها بغرامات التأخٌر التى تحدد وفقا ألحكام القوانٌن واللوائح حق الهٌئة فى إسقاط  

 
   
  

 3 ضوابط تقدٌم طلب  اإلجازة بدون أجر وفقاَ للقانون



 : حدًد انسهطت انخقديريت نجيو انعمم فى قبٌل أً رفض طهب اإلجازة:-
 

،  الصادر تنفٌذا لقانون الخدمة المدنٌة ٌمنح لجهة  اإلدارة 2016لسنة  9كان الكتاب الدوري رقم 

. لحاجة العملوفقا وفى تحدٌد مدتها القصوى  ،اإلجازةسلطة تقدٌرٌة فى رفض أو قبول   
 

والمنشور بالجرٌدة  2018لسنة 1459صدر قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  2018/ 8/ 1لكن فى 

ٌقدم للجهة اإلدارٌة قبل نهاٌة بطلب تجدد بصورة سنوٌة اإلجازة جعل والذى الرسمٌة فى نفس التارٌخ، 

السلطة التقدٌرٌة لجهة االدارة فى شأن قبول  رئٌس الوزراء  قرارلغً  كما، بشهرالسابقه مدة اإلجازة 

ٌوما من تقدٌم  15طلب اإلجازة أو رفضه حٌث ألزمها بالموافقة على طلب اإلجازة بدون أجر  خالل 

الطلب طالما أن الموظف غٌر محال للمحاكمة التأدٌبٌة أو الجنائٌة ولٌس علٌه أٌه إلتزامات مالٌة لجهه 
.سددهاٌعمله لم   
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   ًنكه ىناك جياث مسخثناه  ما زانج حخمخع بسهطت رفض أً قبٌل طهب اإلجازة  بدًن أجر بناء عهى حاجت انعمم 

   
 

 أ ب
لموظفون المدنٌون بوزارتً ا

ودٌوان  ،والداخلٌة ،الدفاع

.رئٌس الجمهورٌة  

وٌجوز لرئٌس الوزراء  

تحدٌد بعض الجهات األخرى 

.بقرار ٌصدر منه  

  

أعضاء الجهات والهٌئات القضائٌة، 

وأعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعات 

وغٌرهم من الخاضعٌن ألحكام 

قانون تنظٌم الجامعات، وأعضاء 

السلكٌن الدبلوماسً والقنصلً، 

وأعضاء هٌئة الشرطة وضباط 

القوات المسلحة فٌخضعون لألحكام 

. المنظمة لشئونهم  

موافقة على الإلزام الجهة اإلدارٌة ب

طلبات الموظفٌن فى الحصول على 

إجازة بدون أجر ال ٌسرى على كافة 

المصالح الحكومٌة، حٌث مازال هناك 

حتى اآلن مصالح حكومٌة تتمتع 

بسلطة قبول طلب اإلجازة أو رفضه 

، حاجة العمل تستدعى ذلك طالما 

:وهذه الجهات والمصالح هى  
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