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صدر باعتمادها والعمل بها خطاب وزارة الخدمة المدنية رقم 2127وتاريخ 1411/1/27هـ بناء على
المادة 16/28من الالئحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بعد االتفاق مع وزارة الصحة بموجب خطابها
رقم 29/1/26/39/361وتاريخ1411/1/8هـ وتم العمل بها اعتباراً من 1411/2/1هـ وجرى
تعديلها بقرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم 40434وتاريخ 1423/8/1هـ كما عدل مسماها حيث
كانت – الئحة التقارير الطبية – ثم عدلت إلى المسمى أعاله مع تعديل المادة ( )13منها باإلضافة
نموذج التقارير الطبية .
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مقدمه
يسررر وزارة الخدمررة المدنيررة أ تقرردم إلدارا المرروارد البيرررية فرري اهجهررلة الحةوميررة والبرراح ين فرري
مجال شؤو الخدمة المدنية الطبعة الجديدة من (الئحة تقارير مرن اإلجرازا المرضرية ) مرؤملين بر ذ
هللا أ تسررهم مررع بقيررة المطبوعررا اهخرررى الترري تقرردمها الرروزارة إلررى مررا يفيررد اإلدارا الحةوميررة وف ررة
الموظفين والباح ين في هذا المجال وتوجيههم إلى النهج السليم في حسن تطبيق النظام .
وهللا من وراء القصد،،،
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مستند إصدار الئحة تقارير من اإلجازا المرضية
نصت المادة ( )16/28من اللوائ التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أ -:
( تنظم عملية مرن اإلجرازا المرضرية وإصردار التقرارير الطبيرة واعتمادهرا فري الرداخل والخرارج وفرق
الئحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية بعد االتفاق مع الجها المختصة).
وبناء على ما ورد فري هرذه المرادة فقرد صردر قررار معرالي وزيرر الدولرة ورئري الرديوا العرام للخدمرة
المدنيررة رقررم ( )1/65وترراريخ 1411/1/24هررـ بالموافقررة علررى الئحررة التقررارير الطبيررة والعمررل بموجبهررا
اعتباراً من 1411/2/1هـ.
ثم صدر قرار معالى وزير الخدمة المدنية رقم ( )40434وتاريخ 1423/7/4هـ بتعرديل مسرمى الئحرة
التقارير الطبية إلى ( الئحة تقارير من اإلجرازة المرضرية ) مرع تعرديل المرادة ( )13والنمروذج المرفرق
بالالئحرة والعمرل بهررذه الالئحرة اعتبراراً مررن تراريخ 1423/8/1هررـ وذلرع بعرد االتفرراق مرع وزارة الصررحة
والجها الطبية اهخرى.
*****************
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الرقم 2127 :
التاريخ1411/1/27 :هـ

المملةة العربية السعودية
الديوا العام للخدمة المدنية
تعميم

الموقر

صاحب
السالم عليةم ورحمة هللا وبركاته-:
قام الديوا باالشتراك مع وزارة الصحة بدراسة الئحة التقارير الطبية المعمرول بهرا حاليرا ً علرى ضروء
المستجدا التي طرأ على الخدمة الصحية بالمملةة وأنظمة الخدمة العالجية الخاصة.
ونتيجررة لهررذه الدراسررة تررم وضررع الئحررة تقررارير طبيررة بديلررة لالئحررة المعمررول بهررا حالي را ً 0وذلررع حسررب
اختصاص الديوا في هذا اليأ كما تضمنته المادة  16/28من الالئحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
وقد صدر قرارنا رقم  1/65في 1411/1/24هـ بالموافقة على هذه الالئحة.
لذا يسرني أ أرفق لةم بطيه نسخة من الالئحة والقرار الصادر بالموافقة عليها.
آمالً اإلحاطة بذلع والتةرم ب بالغه إلى الجها التابعة لةم للعمل بموجبها اعتباراً من 1411/2/1هـ.
ولةم أطيب تحياتي وتقديري

ورئي

وزير الدولة
الديوا العام للخدمة المدنية
تركي بن خالد السديري
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قرار رئي الديوا رقم ( )1/65وتاريخ 1411/1/24هـ
---------------------------------------إ وزير الدولة ورئي الديوا العام للخدمة المدنية :
بناء على المادة ( )16/28من الالئحة التنفيذية لنظرام الخدمرة المدنيرة التري ترن علرى أ ترنظم عمليرة
من اإلجازا المرضية وإصدار التقارير الطبية واعتمادها فري الرداخل والخرارج وفرق الئحرة يصردرها
الديوا العام للخدمة المدنية بعد االتفاق مع الجها المختصة.
وبعرررد االطرررالع علرررى الئحرررة التقرررارير الطبيرررة الصرررادرة بقررررار مجلررر الررروزراء رقرررم 780وتررراريخ
1393/6/12هـ والمعدلة بقرار رقرم  1063فري 1396/6/22هرـ والتري سربق أ رأى الرديوا باالتفراق
مع وزارة الصحة استمرار العمل بها بعد صدور نظام الخدمة المدنية الحالي بموجب ما تضرمنه خطراب
رقرررم  32617/12وتررراريخ 1397/10/28هرررـ إلرررى أ ( تبررردو الحاجرررة إلرررى تعرررديل بعررر النرررواحي
الموضوعية لهذه الالئحة ).
وبناء على خطراب معرالي وزيرر الصرحة رقرم  26/1758/3196فري 1410/5/25هرـ الرذي اقترر فيره
معاليه دراسة إمةانية إجراء بع التعرديال علرى هرذه الالئحرة علرى ضروء مرا حصرل مرن المسرتجدا
التي طرأ على الخدما الصحية بالمملةة ومسرتوياتها وانظمرة الخدمرة العالجيرة الخاصرة منرذ صردور
هذه الالئحة حتى اآل .
وحيررث تمررت دراسررة المقترحررا الترري طرحتهررا الرروزارة مررع مررا لرردى الررديوا مررن مقترحررا فرري هررذا
الخصرروص وتمررت صررياغتها فرري ميررروع الئحررة وأبلرررت بهررا الرروزارة حيررث ورد خطرراب معررالي وزيررر
الصحة رقم  29/1/16/39/361في 1411/1/8هـ باالتفاق مع الديوا حيال ميروع هذه الالئحة.
وبناء على ذلع :
نقرر ما يلي
أوالً :الموافقة على الئحة التقارير الطبية بالصيرة المرفقة لهذا القرار.
ثانياً :تبلغ هرذه الالئحرة إلرى جميرع الروزارا والمصرال الحةوميرة والهي را والمؤسسرا العامرة للعمرل
بموجبها اعتباراً من 1411/2/1هـ.
ثال اً :تحل هذه الالئحة محل الالئحة المعمل بها حاليا ً والتعديال الصادرة عليها.
ورئي

وزير الدولة
الديوا العام للخدمة المدنية
تركي بن خالد السديري

6

قرار وزير الخدمة المدنية بتعديل الالئحة
-------------------المملةة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية

رقم القرار 40434:
التاريخ1423/7/4 :هـ

إ وزير الخدمة المدنية :
بنراء علرى المرادة ( ) 16/28مررن الالئحرة التنفيذيرة لنظررام الخدمرة المدنيرة وبعررد اإلطرالع علرى اهحةررام
الواردة في الئحة التقارير الطبية الصادرة بقرار الوزارة رقم  1/65وتاريخ 1411/1/24هـ 0
وبعررد االطررالع علررى مررا تررم التوصررل إليرره فرري الدراسررة الترري أجرتهررا الرروزارة بميرراركة وزارة الصررحة
والجها الطبية اهخرى لتحديث نموذج التقرير الطبي المعمول به حاليا ً .
يقرر ما يلي:
أوالً :تعديل مسمى الئحة التقارير الطبية إلى (الئحة تقارير من اإلجازا المرضية).
ثانياً :تعديل المادة ( )13من الالئحة لتةو بالن التالي:
أ -تعررد تقررارير اإلجررازا المرضررية حسررب النمرروذج المعتمررد مررن أصررل يرسررل للجهررة الترري يتبعهررا
الموظف وصورة تسلم له وأخرى تحفظ مع اهساس لدى الجهة الطبية .
ب -في حالة عدم اقتناع جهرة عمرل الموظرف بصرحة وسرالمة التقريرر فعليهرا مخاطبرة الجهرة الطبيرة
التي صدر عنها للتأكد من ذلع  ،ف ذا اتض لها عدم صحته أوبه ما ييوب سرالمته فتعتبرر المردة
التي انقطع فيها الموظف عن العمل بنراء علرى مرا أوصرى بره فري ذلرع التقريرر غيابرا ً بردو عرذر
علررى أ تررتم مسرراءلته ومخاطبررة الجهررة الميرررفة علررى الجهررة الطبيررة الترري صرردر عنهررا التقريررر
لتطبيق اإلجراءا النظامية بحق المخالفين .
ثال ا ً  :اعتماد نموذج (تقرير ب جازة مرضية) المرفق  ،وإلحاقه بالئحة تقرارير مرن اإلجرازا المرضرية
ليحل محل النموذج رقم( )2المطبق حاليا ً.
رابعا ً  :يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1423/8/1هـ .
وزير الخدمة المدنية
محمد بن علي الفايل
-------------------------------------------------- -جرى تعميم هذا القرار على جمع الجها الحةومية من قبل وكيل الوزارة.
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الئحة تقارير من اإلجازا المرضية
ماده1 /
على الموظف عند شعوره برالمر وعردم اسرتطاعته مباشررة عملره أ يتقردم لرئيسره المباشرر فري نفر
اليوم بطلب إحالته إلى الجهة الطبية المختصة للةيف عليه وتقرير ما يللم نحوه.
وتتم اإلحالة حسب النموذج المرفق رقم(.)1
ماده 2/
إذا لم يتمةن الموظف من الحضور بنفسه لإلبالغ عن مرضه بسبب عدم استطاعته ذلع فعليه مراجعرة
أقرب جهة مختصة للةيف عليره وتقريرر مرا يلرلم نحروه بعرد اإلطرالع علرى مرا ي برت شخصريته علرى أ
يقوم ب بالغ جهته بذلع في اليوم اهول أو ال اني علرى اهك رر بأسررع واسرطة تتروفر لديره  ،وعلرى الجهرة
المختصة تلويده بصرورة مرن التقريرر الطبري  ،ويوضر فيره مرضره ومردة اإلجرازة المرضرية إذا كانرت
حالته الصحية تتطلب ذلع مع إرسال اهصل إلى جهة عمله.
ماده 3/
إذا كا الموظف موجوداً في منطقة أخررى خرارج مقرر عملره داخرل المملةرة سرواء فري مهمرة رسرمية أو
متمتع را ً ب جررازة عاديررة أو اضررطرارية أو أثنرراء عطلررة رسررمية  ،وأصرريب أثنرراء ذلررع بمررر يمنعرره مررن
العودة إلى عمله في الوقت المحدد  ،فعليره مراجعرة أقررب جهرة طبيرة مختصرة للةيرف عليره وتقريرر مرا
يللم نحوه بعد االطالع علرى مرا ي برت شخصريته ومعرفرة جهرة عملره  ،وفري حالرة منحره إجرازة مرضرية
يعطى صورة من التقرير الطبي  ،يوض فيه مرضه ومدة اإلجرازة المرضرية  ،مرع إرسرال اهصرل إلرى
جهة عمله.
ماده 4/
إذا كانت حالة المري تدل على عجله صحيا ً عن العمل بصورة جلئية أو قاطعة فيعر علرى الهي رة
الطبية العامة إلعداد تقريرها في هذا اليأ واقترا نوعية العمل المناسرب الرذي يمةرن أ يمارسره وفقرا ً
لحالته الصحية.
ماده 5/
الجها الطبية المختصة بمن اإلجازا المرضية بعد القيام بالةيف الطبي هي:
 المستيفيا والمراكل الصحية التابعة لوزارة الصحة. المستيفيا التخصصية الحةومية. الصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم. طبيب المستوصف في البلدة التي ال يوجد بها مستيفى عام. المستيفيا والمستوصفا الخاصة والعيادا المجمعة المصر لها من وزارة الصحة. المستيفيا والخدما الطبية اهخرى التابعرة للروزارا والمصرال الحةوميرة والمؤسسرا والهي راالعامة.
ماده 6/
يةو اختصاص اهطباء في من اإلجازا على الوجه التالي:
أ -ثالثرررة أيرررام مرررن تررراريخ االنقطررراع – كحرررد أقصرررى – لطبيرررب المستيرررفى أو المركرررل الصرررحي أو
المستوصررف الحةررومي أو الوحرردة الصررحية أو العيررادا المجمعررة اههليررة المصررر لهررا برر جراء
عمليا اليوم الواحد لمن تجرى لهم تلع العمليا  ،ويجوز تمديردها فري حردود ثالثرة أيرام أخررى.
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والعيرادا المجمعرة اههليرة عنرد مررن

أمرا عردا ذلرع فتقتصرر صرالحية اهطبراء فرري المستوصرفا
1
االجازة على يوم واحد فقط.
ب -سبعة أيام من تاريخ االنقطاع – كحرد أقصرى – لطبيرب أخصرائي بالمستيرفى مصردقا ً علرى توقيعره
من مدير المستيفى  ،ويجوز تمديدها في حدود سبعة أيام أخرى.
جـ -ما زاد عن ذلع حتى ثالثين يوما ً لطبيبرين أحردهما اهخصرائي المعرالج مصردقا ً علرى توقيعهمرا مرن
مدير المستيفى.
2
أما إذا زاد عن ثالثين يوما ً فيةو النظر في اعتماده من اختصاص الهي ة الطبية العامة.
د -تحتسب المدة التي تقضى داخل المستيفيا ضمن اإلجازة المرضية .
إجراءا من اإلجازة للعاملين الموجودين بالخارج
ماده 7/
إذا أصيب الموظف بمر أثناء وجوده خرارج المملةرة فري مهمرة رسرمية أو لقضراء إجرازة عاديرة أو
مرضية فعليه إخطار جهته بذلع بةتاب مسجل مرفقا ً به تقرير طبي موقع عليه من طبيب مخرت فري
مرضرره ومصرردق علررى توقيعرره مررن وزارة الصررحة أو الجهررة المختصررة بالدولررة الترري يتواجررد بهررا ومررن
المم ليا السعودية موضحا ً به تيخيصا ً كامالً للمر ومدة العالج الالزمة.
ماده 8/
تقوم الجهة التابع لها الموظف ب حالة التقرير إلى الهي ة الطبية العامة بالمملةة للنظر في اعتماده.
ماده 9/
في حالة عدم اقتنراع الهي رة الطبيرة العامرة برالتقرير الطبري المقردم فعليهرا أ تخطرر جهتره برذلع بخطراب
رسمي للنظر في أمر المدة التي انقطع فيها عن العمرل بحجرة المرر ويجروز احتسرابها إمرا مرن إجازتره
العادية إذا كا له رصيد يسم بذلع أو احتسابها إجازة است نائية بدو راتب طبقا ً للقواعد الواردة بنظام
الخدمة المدنية.
ماده 10/
في حالة مر أحرد المروظفين الرذين يعملرو بمم ليرا ومةاترب الحةومرة بالخرارج فيرتم إحالتره بمعرفرة
هذه الجها إلى إحدى المؤسسا الطبية التي تتعامل معها إ توفر أو إلى إحردى المستيرفيا لتوقيرع
الةيف الطبي  ،وتحديد المدة الالزمة للعالج على أ يةو التقرير موقعا ً من طبيب مخت في مرضره
ومصدق على توقيعه من مدير المؤسسة أو المستيفى.
مادة 11/
إذا تطلبت حالة الموظف الذي يعمل بالخارج سفره الى دولرة أخررى للعرالج أو إلجرراء عمليرة جراحيرة
فييررترط حصرروله علررى تقريررر بررذلع مررن طبيبررين تختررارهم الجهررة الترري يعمررل بهررا  ،وتبررين فيرره اهسررباب
الداعيررة إلررى ذلررع وأ يررتم التصررديق علررى توقيعرراتهم مررن الجهررة المعترررب بتصررديقها فرري الدولررة ومررن
المم ليا السعودية.

1هذه الفقرة موضوعة حسب التعديالت بموجب قرار وزير الخدمة المدنية برقم  20876في1414/5/18هـ.
2صدر خطاب و ازرة الخدمة المدنية رقم  30782وتاريخ 1427/7/12هـ بالموافقة على إمكانية قيام اللجنـة الطبيـة العسـكرية بالخـدمات الطبيـة بـو ازرة الـدفا والطيـ ار
والمفتشية العامة باعتماد تقارير منح اإلجازات المرضية التي تعطى للموظف التابع للو ازرة أو أحد فروعها التي تزيد ع  30يوم .
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أحةام عامة
ماده 12/
تحتسب اإلجازة من تاريخ االنقطاع مالم تقرر الجهة الطبية خالب ذلع.
ماده 13 /
أ -تعد تقارير اإلجازا المرضية حسب النموذج المعتمد من أصل يرسل للجهة التري يتبعهرا الموظرف
وصورة تسلم له وأخرى تحفظ مع االساس لدى الجهة الطبية 0
ب -في حالة عردم اقتنراع جهرة عمرل الموظرف بصرحة وسرالمة التقريرر فعليهرا مخاطبرة الجهرة الطبيرة
التي صدر عنها للتأكد من ذلع  ،ف ذا اتض لهرا عردم صرحته أو بره مرا ييروب سرالمته فتعتبرر المردة
التي انقطع فيها الموظف عن العمل بناء على ما أوصى به في ذلرع التقريرر غيابرا ً بردو عرذر علرى
أ تتم مساءلته تأديبيا ً ومخاطبة الجهة الميرفة على الجهة الطبية التي صردر عنهرا التقريرر لتطبيرق
3
اإلجراءا النظامية بحق المخالفين .
ماده 14 /
تسررري أحةررام هررذه الالئحررة علررى مررن يخضررعو بصررفة أصررلية لنظررام الخدمررة المدنيررة أو مررن يعتبررر هررذا
النظام مةمالً هنظمتهم أو لوائحهم من الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند اهجور وغيررهم ،كمرا
تسري على موظفي المؤسسا العامة الخاضعين لهذا النظام.

*************************
*********************

3وضعت هذه المادة حسب التعديالت الواردة بقرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم40434وتاريخ 1423/7/4هـ.
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نموذج رقم ()1

نموذج طلب كشف طبي

بسم هللا الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة.......................
إدارة.......................
سعادة مدير  ..........................................................................المحترم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته:
نأمل إجراء الكشف على

وإفادتنا بالنتيجة علما ً بأنه

الموظف ............................... /
المستخدم ............................. /
............................ /
العامل
انقطع عن العمل اعتبارا من
قائم بالعمل حتى تاريخه0

/

/

14هـ

ولسعادتكم تحياتي وتقديري ’’’

المدير المباشر
وظيفته............................. :
أسمه ............................. :
توقيعه.......................... :
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المملكة العربية السعودية
وزارة ...................

(نموذج رقم )2-

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
………………………… MINISTRY

تقرير منح إجازة مرضية
SICK LEAVE REPORT
اسم المري Patient Name : ………......................................................................................................... :
Medical Record No:……………..…….
الرقم الطبي ................................. :
M
F
 ان ى
 ذكر
Nationality : …………….
الجنسية .............................. :
Date of Birth : ………….
/
/
تاريخ الميالد
…………… Occupation :
المهنة ................................ :
………… Place of Work :
جهة العمل .......................... :
…Date of Visit : ………..
14هـ.
تاريخ المراجعة / / :
…Adm Date : …………..
14 / /هـ.
تاريخ الدخول :
Discharge Date : ….…...
14 / /هـ.
تاريخ الخروج :
Recommendation
التـوصـيات
Following medical examination, it is recommended :
بالةيف على المري نوصي باآلتي :
) sick leave for …… day (s
 منحه إجازة مرضية لمدة (كتابة) ...........
ورقما ً ( ).......يوم /أيام إعتباراً من 14 / /هـ إلى  / /هـ starting From …………... to………….
 Follow up before end of sick leave
 مراجعة الطبيب المعالج قبل إنتهاء إجازته.
 Referral to Medical Committee for following
 إحالته إلى الهي ة الطبية العامة هحد اهسباب اآلتية :
reasons:
 Approval of sick leave
 إعتماد التقرير الطبي .
 Cannot be treated at this facility
 من غير الممةن عالجه في المستيفى.
 Permanent or partial disability
 حالته تدل على عجله الصحي عن العمل بصورة جلئية أو قطعية.
 Others…..
.
 أخرى ......................
إسم الطبيب المعالج Treating physician Name……….. .............................................................................. :
………Signature ………..…. Badge No :
الرقـــــم
التوقيع................................ :
Physician Name : ……….
إسم الطبيب ................................ :
Signature : …………….....
التوقيع ................................ :
Approval by the Director of : ………………………....
تصديق مدير ................................ :
…Name:………………..
االسم ................................ :
Signature: ………. Date: ……….. /
/
التاريخ 14 / /هـ
التوقيع .....................
الختم الرسمي
المحترم
14 / /هـ

سعادة ................................................ :
إشارة إلى إحالتةم رقم  ..................وتاريخ :
بيأ الةيف الطبي على الموض اسمه أعاله.
إشارة إلى مراجعة الموظف لديةم الموض اسمه أعاله للةيف عليه.
تجدو بعاليه التقرير الصادر بيأنه.
مدير............................................................... :
التوقيع............................................................. :

الرقم ...................... :
التاريخ 14 / / :هـ

االسم........................ /
التاريخ 14 / /هـ
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تعليمات استخدام النموذج
 -1الت بت من شخصية المري عند مراجعته بهدب الةيف عليه وتقرير ما يللم نحوه.
 -2يةو اختصاص اهطباء في من اإلجازا المرضية على الوجه التالي -:
 ثالثة ايام كحد أقصى لطبيب المستيفى أو المركل الصحي أو المستوصرف الحةرومي أو الوحردةالصحية أو العيادا اههلية المصر لها بر جراء عمليرا جراحرة اليروم الواحرد لمرن تجررى لهرم
تلررع العمليررا ويجرروز تمديرردها فرري حرردود ثالثررة أيررام أخرررى .أمررا مررا عرردا ذلررع فتقتصررر صررالحية
اهطباء في المستوصفا والعيادا اههلية عند من االجازة المرضية على يوم واحد فقط.
 سرربعة أيررام كحررد أقصررى لطبيررب أخصررائي بالمستيررفى مصرردقا ً علررى توقيعرره مررن مرردير المستيررفىويجوز تمديدها في حدود سبعة أيام أخرى.
 ما زاد عن ذلع حتى ثالثين يوما ً لطبيبري أحردهما اهخصرائي المعرالج مصردقا ً علرى توقيعهمرا مرنمرردير المستيررفى .أمررا إذا زاد عررن ثالثررين يومرا ً فيةررو النظررر فرري اعتمرراد التقريررر مررن اختصرراص
الهي ة الطبية العامة 0
 تحتسب المدة التي تقضى داخل المستيفيا ضمن االجازة المرضية. -3يراعى اختصاص اهطباء في من االجازا المرضية.
 -4يراعى الدقة في تعب ة جميع الحقول الواردة في هذا التقرير باللرتين العربية واالنجليلية.
 -5يلود ملف الموظف المري والمري نفسه بصورة من التقرير المعد عنره مرع إرسرال االصرل
الى جهة عمله بصفة رسمية.
 -6تتم تعب ة الحقل االخير من النموذج في حالة طلبه.
 -7لإلدارة التابع لها المري مراجعة الجهة الطبيرة للتحقرق مرن صرحة وسرالمة التقريرر مترى رأ
ذلع.
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