دولة الكويت
اإلدارة املركزية لإلحصاء

حقوق وواجبات املوظفني
يف قانون اخلدمة املدنية

املقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني
وآل بيته الطاهرين.
سنننن

 9191وضننننول ولنننن الونيننننل اننننا نس اادانننن املد ينننن اسننننت ا ا

اننننننن ال قنننننننا ني الننننننم عنننننندتو لت وننننننيم عظليننننن التن يننننن

الودينننند

ولت دينننننند الن ننننننا

الواا املد ي للواالني باهليئاو واجلهاو احلوناي .
ويشظل هذا القا نس الوديد ان اجلنا ب ،حيث تطرق لآلتي:


تق ني اهليول الت ويظي للن ا



حتديد شئنس املن فني اإل اتي واملالي .



حتديد اختصاعاو جلاس شئنس املن فني.



حتديد اختصاعاو جملس األا .

الواا .

انننننن اينننننل انننننا تطنننننرق لنننننه القنننننا نس هنننننن يننننندوت حننننننل املن ننن ن

و

يفيننن ن تنننننن

التسنننننهيالو الالهاننن ن لنننننه و عطا نننننه حقنانننننه النننننم أارهنننننا لنننننه الدسنننننتنت وتوليفنننننه
بناجباو جتاه ذلك.
لننذا قدم اا بني يديوم "حقنق وواجباو املن
تاجني ان اهلل أس ونس اد و ق

يف القطاع احلوناي".
ا بتنضيح ذلك.

متهيد

جمننننال تطبينن ن اننننا نس اادانن ن املد ينن ن هننننن اجلهنن ن احلوناينن ن "يقصنننند بهننننا

ننننل

وهاتة أو اتة أو وحنننندة اتينننن تونننننس ايتا يتهننننا ضننننظن امليتا ينننن الواانننن للدولنننن أو
ال قن ن بهنننا ،واملن ن ن
احلوناي أيا

هنننن "

نننل انننن يشنننئل و يفن ن اد ين ن انننن و نننا

اجلهننناو

ا ل طبيو عظله أو اسظى و يفته".

وتسرى أحوام هذا القا نس على:
أ .اجلهاو احلوناي .
ب .اجلهنننناو الننننم تنننن وم شننننئنس اادانننن

يهننننا انننننا ني خاعنننن  ،يظننننا

يننننر

بشننننن ه ننننه خنننناا يف هننننذه القنننننا ني وع تسننننرى أحوااننننه علننننى الوسننننوريني
ان تجال اجليش والشرط واحلرس النطين.

املبحث األول ــ احلقوق املالية والوظيفية للموظف:
احلقوق املالية :
ً
أوال  :املرتب:

صنننننل املنننننا ة  ) 91انننننن انننننا نس ااداننن ن املد يننن ن علنننننى "يسنننننت
تنننناتيل تسننننلظه الوظننننل،

ظنن ن ا يسننننت

املن ننن ن

ارتبننن ن انننننن

عننننالوة وتينن ن بالفئنننناو وطبقننننا للقناعنننند املقننننرتة

انننن وننننام ااداننن املد يننن "واملرتننننب هننننن عبنننناتة عنننن جمظنننننع الراتننننب األساسنننني اننننل اننننا
يضنننناف ليننننه اننننن عننننالواو وبنننندعو ااداننن الن يفيننن الننننم ي يهننننا ،و وننننرا ملننننا ي تننننب
اننننن أهظينن ن يف حينننناة املن نن ن

قنننند أسننننب عليننننه املشننننر ع محاينن ن خاعنن ن حيننننث حوننننرو

املنننننا ة  ) 02انننننن انننننا نس ااداننن ن املد يننن ن جنننننرا خصنننننم علينننننه أو تناينننننل حينننننت علينننننه
باسننننننتال ا الننننننال حنننننناعو أ جنننننناه يهننننننا تنايننننننل ااصننننننم يف أ

ا هننننننا علننننننى أع تتينننننناوه

صفه ،وهي:
أ.

أ ا ال فق احملونم بها يف القضا .

ب .اا يونس اطلنبا لل ونا ان املن
و .انننننا يوننننننس اننننند عنننننرف للظن ننن ن

بسبب يتول بن ا و يفته.
بننننندوس وجنننننه حننن ن  ،ويف حالننن ن التنننننتاحم توننننننس

األولني لدين ال فق .
ثانيا – البدالت أو العالوة الفنية:

وهنننني ابننننال االينن ن ضننننا ي تصننننرف للظن نن ن

بسننننبب

ننننروف الوظننننل وطبيوتننننه ،االننننل

طبيوننننن الوظنننننل املقنننننرت لنيطبنننننا أو امله دسنننننني أو اسننننناعديهم واملدتسنننننني والقنننننا ن يني
واإلحصنننننا يني واعاتصنننننا يني وبوننننني التخصصننننناو الف ينننن األخنننننرى انننننن الوننننناالني يف
اجلهنننناو احلوناينن ن  ،واألعننننل يف هننننذا البنننندل أ ننننه ايننننتة اننننن املتايننننا الن يفينن ن املل قنن ن
بالن يفنن ن الننننم يشننننئلها املن نن ن  ،ننننةذا قننننل أو نننندب لن يفنن ن أخننننرى نن ن
هذا البدل حرم ا ه.
ثالثا – العالوات (أنواعها):

اقننننرت هلننننا

الوننننالوة اعجتظاعيننن – عبنننناتة عننننن ابلننن اننننن املننننال يسننننت قه املن ننن

ضننننا

األساسي إلعا ته ،والوالوة اعجتظاعي الم مت ح للونيتيني ت قسم

اسظني:

أ .عننننالوة بفئنن ن أعننننتب  -متنن ن ح للظننننن فني نن ن

تاتبننننه

املتننننتوجني واملن فنننناو سنننننا

ننننن

عاهباو أو اتتوجاو.
املتتوج.

ب .عالوة بفئ اتتوج  -مت ح للظن

شروط منح العالوة االجتماعية بفئة متزوج للموظف الذي تتوفى عنه زوجته.

 .9أس يونس املن

ع د و اة هوجته است قا للوالوة اعجتظاعي بفئ اتتوج.
ع د و اة هوجته ولدا أو أ

 .0أس يونس للظن

الر ،وس سن الرابو والوشرين.

عننننالوة األطفننننال :متنننن ح بفئنننن  02ي ننننات للطفننننل الناحنننند ،وتقطننننل هننننذه الوننننالوة بونننند
الطفننننل السننننابل ،وتتينننند هننننذه الوننننالوة ب سننننب  %02بال سننننب للطفننننل املونننناق واألعنن نل أس
يتقا ضننننناها املن ننن ن

عنننننن أوع ه ،واسنننننتال ا تتقاضننننناها املن فننن ن عنننننن أوع هنننننا يف حالننن ن

و ننننا ة والنننندهم أو عيننننت عننننن الوظننننل والوسننننب بشننننرم عنننندم تقاضننننيه أ
أو اسنننننا دة انننننن ااتا ننننن الوااننننن بصنننننف

ارتننننب أو اوننننا

وتيننننن أو عالتهنننننا أوع هنننننا وس أس يتقاضنننننى

فق ممن حتبه عليه فقتهم وهن األب.
احلاالت التي تتوقف عنها عالوات األوالد:

 .9عال األب نا أ فسنهم أو بلنن هم سنن الرابون والوشنرين أيهظنا أسنب  ،وذلنك انا
يون نا عاجتين عن الوظل.
 .0عا

الب او أ فسهن أو أهواجهن أيهظا أسب .

أحكام الرقابة على صرف العالوة االجتماعية:

 .9أخننننذ اننننرات علننننى

ننننل ان نن ن

يتقاضننننى عننننالوة اجتظاعينن ن عننننن هوجتننننه وأوع ه

ل ست شهنت يبني يه حالته اعجتظاعي وال

تاب اإلارات.

 .0التوظننننننيم علننننننى املننننننن فني بضننننننروتة التبليننننن عننننننن التئنننننني

الننننننذ

يطننننننرأ علننننننى

حنننننالتهم اعجتظاعيننننن انننننن حينننننث و ننننناة أو طالاهنننننا) أو األوع أو هواج الب نننننل أو
عالننن ن األب نننننا والب ننننناو أل فسنننننهم أو ائنننننا تة التوجننن ن الئننن ن

نيتيننن ن أو األوع

نننن ن

اننننننن

الونننننننيتيني للننننننبال  ،وذلننننننك خننننننالل أسننننننبنع اننننننن تنننننناتيل حتقينننن ن أ

احلاعو.
 .3حالنننن املنننننن فني النننننذين ي اخننننننس يف التبلينننن عنننننن التئننننني
حنننننالتهم اعجتظاعيننن ن

النننننذ

الت قيننن ن وا اخنننننذتهم تن يبينننننا واسننن ن

يطنننننرأ علنننننى
ا انننننا عنننننرف

هلم بدوس وجه ح .
 .4حالننن ن املنننننن فني النننننذين يننننندلنس ببيا ننننناو ننن ن

عننن ن ي

أو

اذبننن ن و

الفننن ن

لل قيقنننننن بقصننننننند احلصننننننننل علننننننى عنننننننالوة اجتظاعينننننن بنننننندوس وجنننننننه حنننننن
السننننننننلطاو القضننننننننا ي لتطبينننننن ن علننننننننيهم القنننننننننا ني اجلتا ينننننن ن

ضننننننننال عننننننننن

ا اخذتهم تن يبيا.
 .0حالنننن املنننننن فني املختصنننننني بت فينننننذ انننننرات الونننننالوة اعجتظاعينننن والنننننذين يالبنننننل
تنننننننراخيهم يف ا لوظنننننننل علنننننننى عننننننندات انننننننراتاو واننننن ن

الونننننننالوة اعجتظاعيننننن ن

الت قي وا اخذتهم تن يبيا.
الرتقيــات

و يفن ن

هنننن أس يشنننئل املن ننن

تجتهنننا أعلنننى انننن تجتنننه الن يفين ن النننم يشنننئلها ابنننل

ال اينن ن وي تننننب عليهننننا هيننننا ة املتايننننا املا ينن ن واملو نينن ن للظن نن ن

وهيننننا ة اختصاعنننناته

الن يفي .
وت قسم ال اي
أ.

اسظني:

تراي باألاداي

م 30/اا نس اادا املد ي ).

وهنننني تراينننن املن نننن

اننننن األاداينننن يف أول ي نننناير أو أول ينليننننن التننننالي ملضنننني سنننن ه

على بلنغ ارتب أخر املربنم.
ب .ال اي باعختيات م 04 /اا نس اادا املد ي ).
وهننننني سنننننلط تقديريننن ن جلهننن ن اإل اتة يف جنننننرا هنننننذه ال ايننن ن وهننننني ننن ن
ب ايننن

التاننن ن

ننننل اننننن تتنننننا ر يننننه الشننننروم املقننننرتة لتلننننك ال ايننن وهلننننا تفضننننيل اننننن

تنننننراه انننننن جمظننننننع املسنننننتن ني هلنننننذه الشنننننروم ل ايتنننننه باعختينننننات وس أس يطونننننن
على اراتها بن

سبب وهي بصد جرا هذه املفاضل .

شروطها
 وجن

ظا صل املا ة  )04ان وام اادا املد ي هي:
تج شا رة.

 أس يونس املن

اد أاضى املدة الالها

 أس يونس املن

اد حصل يف

 أع يونس املن

اد تاي

اناعد وأحوام ال اي
أ.

د أ ى للبقا يف الدتج .

ل ان الس تني األخ تني على تقدير ااتياه.
تجته احلالي باعختيات.

الدتجتني أ) و ب):

أس يوننننننس املن نننن
وأطبا األس اس

ننن ن نيم اجل سننننني ويسنننننتال ى انننننن ذلنننننك األطبنننننا البشنننننريني
الونيتيني الذين يوظلنس يف وهاتة الص

.

ب .أس يونس أاضى أتبل س ناو وليه يف تجته.
و .أس يونس اد حصل على تقريرين بتقدير ااتياه.
املعاش التقاعدي واملكافآت:

وهننننن حنننن املن نننن

علننننى الدولنننن أس تنننننان لننننه يف أيننننام شننننيخنخته وعيننننته اننننا يوفيننننه

ملناجهننن ن أعبنننننا احليننننناة انننننل أسنننننرته ،ويوننننننس ذلنننننك مب

نننننه اواشنننننا تقاعنننننديا شنننننهريا

يصنننرف يف حالن ن حياتنننه النننم ي تقنننل انننن بونننده للظسنننت قني ع نننه أو أس حتنننرت لنننه اوا ننننة
شخصننننيا أو للظسننننت قني ع نن نه ذا حنننندالل و اتننننه أال ننننا وجننننن ه يف اادانن ن وذلننننك ملننننن
يست

اوا

تقاعد .

احلاال ت التي يستحق فيها املوظف املعاش التقاعدي:

 .9ا تهننننا خدانن ن املن نن ن

بسننننبب لئننننا الن يفنن ن أو الفصننننل بئنن ن

الطرينن ن التننننن ي

أو الن اة أو الويت الواال.
 .0ا تهنننننا خدانننن املن نننن

يف القطننننناع احلونننننناي أو يف الشنننننر

او املظلن

بالواال بسبب است فاذ اعجاهة املرضي أو عدم اللياا للخدا ع يا.

نننن للدولنننن

 .3ا تهنننا خداننن املن ن ن
اتننننى

ألسنننباب عننن ي تهننند حياتنننه بنننااطر لنننن اسنننتظر يف عظلنننه
ه يف هننننذا التننننناني عشننننر سنن ن ناو علننننى األاننننل ،وذلننننك

ا ننننل انننندة اشنن ن ا

بشرم أس يونس ارات اللي
 .4ا تها خدا املن

الطبي سابقا على تاتيل ا تها اادا .

بسبب الوتل بقرات ان جملس النهتا .

 .0ا تهنننننا خداننن ن املن فننن ن املتتوجننن ن  ،و

نننننذلك املطلقننن ن أو األتالننن ن لئننن ن

امل صنننننا عليهننننا يف الب ننننن السننننابق ذا
اننننننندة اشننننن ن ا

نننناس لنننندى أ

األسنننننباب

انن ن هن أوع اتننننى

ها يف هنننننننذا التنننننننناني  90سننننن ن  ،ويف احلالننننن ن ع

ا ننننل

ضنننننننل اواشنننننننها

للتخفيي.
 .6ا تهنننننا خداننن ن املن ننننن
تننننن ي

ببلن نننننه السنننننن املقنننننرت اا ن ينننننا لننننن  ك ااداننن ن أو بقنننننرات

أو حوننننم اضننننا ي اتننننى

ا ننننل انننندة اشنن ن ا

ه يف التننننناني  90سنن ن

علننننى

األال.
 .9ا تهنننا خدان ن املن ن ن
اشننننن ا

النننذ

ينننتاول أعظننناع ضننناتة أو شننناا خطنننره اتنننى بلئنننل اننندة

ه يف التنننننناني يف هنننننذه األعظنننننال  02سننننن ه ،وحتننننند األعظنننننال بقنننننرات انننننن

النهير بود انا ق جملس اإل اتة وأخذ تأ


ذا ا تهننننل خدانن ن املن نن ن
يونننننن اسنننننت قا ملونننننا
اونننننا
س



بسننننبب عننننابته مبننننرمل اسننننت فذ أجاهتننننه املرضنننني و
تقاعننننند  ،و

تنننننات عنننننرف اوا ننننننة التقاعننننند اسنننننت

ا اتنننننا أسننننننبا علنننننى أسننننناس اننننندة اعشننن ن ا ك يف هنننننذا التنننننناني أو 90

أيهظا أ

رب

أس يتم شفا ه.

ذا ا تهننننل خ دانن ن املن نن ن
و

اجمللس الط

الوام.

بسننننبب احلوننننم عليننننه ها يننننا بوقنبنن ن اقينننندة لل رينن ن

يوننننن اسنننننت قا لصنننننرف اوننننا

تقاعننننند

اسنننننت

اوننننا

ا اتنننننا أسننننننبا

علنننننى أسننننناس اننننندة اعشننن ن ا ك يف هنننننذا التنننننناني بشنننننرم أع تقنننننل عنننننن  90سننن ن
ويست

عرف هذا املوا

ان تاتيل ا تها خداته أيهظا أسب .

التعويض عن إصابة العمل:

يقصنننند ب هننننا اإلعنننناب الننننم تقننننل للظن نننن
عيت ب سب اوي

ويست

أال ننننا الوظننننل وبسننننبب يفضننننى

عليها تونيي االي.

إجراء التعويض عن إصابة العمل:

و نننناة أو

 .9عظنننل حتقين ن بشننننس احلنننا

نننروف وانعنننه وانننا ذا

ينننبني

سن سلن ك احش واقصن ان املن
 .0حتنينننل املن ننن

بونننند عالجننن ه

سب الويت املتخل

ا نننل تيين ن عظننند أو

املصاب.

اجمللننننس الطننن

الونننام ملواي ننن اإلعننناب وتقنننندير

ع ها.

 .3تسننننننال سننننننخ اننننننن األوتاق املتولقنننن ن باحلالنننن ن املوروضنننن ن

الت قينننن ن – تقنننننناتير

جهنننن ن الوننننننالج – شننننننها ة الن نننننناة ذا ااتصننننننل اإلعنننننناب ذلننننننك)
والتشنننريل

ننني تتنننن

انننث هنننذه احلالن ن وبيننناس انننا ذا

للتونننننيي هننننن اناعنننند املسننننئنلي عننننن الوظننننل الئنننن

اتة الفتنننننننى

ننناس األسننناس القنننا ن ي

املشننننروع أم اناعنننند الودالنننن ،

النننم عنننرمل احلالننن علننننى وهينننر الوننندل والشنننئنس القا ن يننن واإل اتيننن ووهينننر املاليننن
لل ونننننر يف اقننننندات التوننننننيي النننننذ
ذويننننه ،علظننننا بنننننس التونننننيي الننننذ

ت ينننننه احلوناننن ن
يننن

املسنننننناس بنحوننننننام اوا نننننننة أو اوننننننا

املصننننناب أو

املن ننن ن

يف االننننل هننننذه احلنننناعو لننننيس اننننن شننننن ه
التقاعنننننند املقننننننرت للظننننننن فني الونننننننيتيني وع

بنحوام هاي اادا املقرت للظن فني

الونيتيني.

ة املطالب باحلقنق املالي :
اضنننننل املنننننا ة  ) 09انننننن انننننا نس ااداننننن املد يننن ن "بتقنننننا م حننن ن اجلهننن ن احلونايننننن يف
اسنننن

ا املبننننال املد نعنننن ا هننننا للظن نننن

ننننس سنننن ناو

بنننندوس وجننننه حنننن با قضننننا

اننننن تنننناتيل الصننننرف وع يسننننرى التقننننا م امل صنننننا عليننننه يف الفقننننرة السننننابق ذا
الصنننننرف اننننند د بئنننننش أو تننننندليس انننننن املن ننننن  ،ويتقنننننا م حننننن املن ننننن
بنننننناحلقنق املالينننن ن املقننننننرتة لننننننه با قضننننننا سنننن ن ه وتوتننننننرب أ

اطالننننننب

نننناس

يف املطالبننننن

تابينننن ن بنننننناملبل

واحلقنق السابق ان أسباب اطل التقا م امل صنا عليه يف هذه املا ة.
مبو ننننى أ ننننه فنننن للظن نننن
ا تها س

املطالبنننن بننننن

ان تاتيل اعست قاق.

املبحث الثاني  :احلقوق الوظيفية:
ً
أوال  :االجازات
النوع األول الطارئة:

حنننن اننننالي لننننه أعطنننناه ينننناه القننننا نس ابننننل

اعجنننننناهة الطات ننننن أو الواتضننننن
املن نننن

م 30/اننننننن وننننننام ااداننننن املد يننننن ) ،وهنننننني أس يفاجننننننن

بوننننرف طنننناتال يضننننطره

اع قطنننناع عننننن عظلننننه وس أس يننننتظون اننننن خطننننات

تؤسا ه سلفا باع قطاع ،وادة هذه اعجاهة ع تتيد عن أتبو أيام يف الس .
قواعد هذه اإلجازة:

 .9ع جينه اع قطاع الطاتى عن الوظل ع يف حدو أتبل اراو على ادات الس  ،ايث
ل ارة عن ينم واحد قط.

ع تتيد
 .0على املن

عظله بيا ا باألسباب الم ااتضل يابه

أس يقدم لر يسه عقب عن ته

وحالل وس متو ه ان اعستئذاس يه لتقرير ابنهلا أو ت ضها ،ويف حال ت ضها
ينم ان الئياب ان تعيد املن

ان جاهته الدوتي  ،ةس

يون له تعيد ا ها ،أعترب

يابا بدوس ذس وحرم ان ارتبه ع ها ،ال عدم اإلخالل مل اخذة املن
 .3تسقط اإلجاهة الطات
الطات

مبضي الوام امليال

وع ترحل أو يرحل البااي ا ها

صم

 ،وع جينه للظن

تن يبيا.

جتظيل اعجاهاو

الوام التالي بل تسقط بودم استوظاهلا

س نيا.
النوع الثاني الدورية (االعتيادية):

اعجنننناهة الدوتينننن
يناننننا يف السنن ن
تقننننل عننننن

م 30 /انننننن ونننننام اادانننن املد ينننن ) ،وتوننننننس هنننننذه اإلجننننناهة ملننننندة 30
وتننننت ا

 40يناننننا للظن نن ن

الننننذ

اضننننى يف خدانن ن الدولنن ن انننندة ع

سنننن عشننننر سنن ن  ،وع تنننندخل أيننننام الوطننننل األسننننبنعي والوطلنن ن الر

ينننن

النننم تتخلنننل اإلجنننناهة الدوتيننن املسننننت ق يف حسننناب انننندة هنننذه اإلجنننناهة ،وع جيننننه اننن ح
اإلجنننناهة الدوتينن ن ع بونننند اضنننني سننننت شننننهنت اننننن تنننناتيل تسننننلم الوظننننل ويصننننرف ارتننننب
اإلجاهة الدوتي املست ق ع د القيام بها ذا ت ب املن

.

"احلاالت التي ال يستحق املوظف فيها اإلجازة الدورية " (م 83 ، 83/نظام اخلدمة املدنية).

أ .وجن ه يف جاهة تاسي أو بوال علظي .
ب .أال ا ادة عاتته.
و .أال ا ادة وافه عن الوظل.
 .أال ا ا
ج .أال ا ا

ه جاهة خاع ملرا ق اريي.
ه جاهة خاع ان أ

نع ملدة ست شهنت ن

الر.

ح .أال ا وجن ه يف اادا اإللتااي .

النوع الثالث  -اإلجازة املرضية:

مبرمل مي ح جاهة ارضي بقرات ان اهليئ الطبي املختص ملدة ع

 .9ذا أعيب املن

تتيد على س تني مبرتب

اال.

 .0يونس التصريح باإلجاهاو املرضي و قا للقناعد واإلجرا او الم يصدت بها ارات ان
جملس اادا املد ي ب ا على اا اح وهير الص

 ،ت فيذا لقرات جملس اادا

املد س تام )0226/31
النوع الرابع  -اإلجازة اخلاصة مبرتب كامل:

 .1جاهة ارا ق اريي يف اااتج م.)54/
جنننناهة خاعنننن للظن نننن

ظرا نننن – ننننرتو وهاتة الصنننن

أع تتيننننند عنننننن سنننننت أشنننننهر مبرتنننننب
ا

ا ست فاذ املن

عالجننننه يف اانننناتج علننننى

اانننننل وجيننننننه أخنننننذ هنننننذه اإلجننننناهة ولنننننن بوننننند

تعيد اإلجاهاو الدوتي .

 .2جاهة ارا ق التوج باااتج م.)54/
متننن ن ح هنننننذه اإلجننننناهة للظن فننن ن

مبرتنننننب

اانننننل) ملرا قننن ن هوجهنننننا

بااننننناتج ذا انننننا قنننننل أو و ننننند يف بوالننن ن أو جننننناهة تاسننننني أو اهظننن ن ت

اقنننننر عظلنننننه
يننن ن أو عننننناتة

باااتج.
 .3جاهة حج م.)53/
جنننناهة خاعننن أل ا

ريضننن احلننننج ومتننن ح ملنننندة  32ينننننم مبرتننننب

طنال خدا املن

ويصرف ارتبها ع د القيام بها.

 .5جاهة للتوتي

ااننننل اننننرة واحنننندة

م.)55/

جنننناهة خاعنن ن للتوتينن ن واحلنننندا لن نننناة أحنننند األانننناتب االننننل التوجنن ن أو أحنننند أااتبننننه
ان الدتج األو

والالا ي ملدة ع تتيد عن أتبل أيام مبرتب

اال.

أااتب الدتج األو

هم اعبن – الب ل – األب – األم(.

أااتب الدتج الالا ي

هم األخ – األخل -اجلد -اجلدة).

 .4جاهة خاع للظرش ني لوضني جملس األا
ميننن ح املن نن ن

ينن ن مبرتننننب

جنننناهة ت

م 3/ان اا نس اع تخاباو).

ااننننل ابتنننندا اننننن الينننننم التننننالي لقفننننل بنننناب

ال شنننيح حتننننى ا تهننن ا عظليننن اع تخابنننناو ايننننث ع جينننننه لننننه خننننالل تلننننك الفننن ة
مماتسنننن ن أ

اختصنننننناا اننننننن اختصاعنننننناو الن يفنننن ن  ،وع جينننننننه للنننننننهتا وتجننننننال

القضا وال ياب الواا ترشيح أ فسهم ع ذا استقالنا ان و ا فهم.
 .6جاهة وضل م  54وام).
تسنننننت

املن فنننن جننننناهة خاعنننن مبرتنننننب

اانننننل ع حتسنننننب انننننن جاهتهنننننا األخنننننرى

ملدة شهرين للنضل ،بشرم أس يتم النضل خالهلا.
 .4جاهة عدة املتنيف ع ها هوجها م  54وام).
جينننننه مبنا قنننن النننننهير انننن ح املن فنننن املسننننلظ الننننم يتننننن ى هوجهننننا جنننناهة خاعنننن
مبرتب

اال ملدة أتبو أشهر وعشرة أيام ان تاتيل الن اة.

 .4جاهة تعاي أانا ملدة شهر بود جاهة النضل اد نع الراتب.
 .4جنننناهة تعاينننن الطفنلنننن ملرا قنننن طفننننل اننننريي م/ 1ج) اننننرات جملننننس اادانننن
املد ي تام .)1443/1
جيننننننه بقنننننرات انننننن الننننننهير اننن ن ح ا

طفلنننننها املنننننريي النننننذ

حالته مما يستدعي ارا قتها له ،جاهة مبرتب

يراننننند باملستشنننننفى وتوننننننس

اال.

 .11جاه ة املواا احلاال م  4اا نس  46/54بشنس تعاي املوااني).
انننن ح هننننذه اإلجنننناهة للظن فنننن املواانننن احلااننننل ،وع حتسننننب اننننن جاهتهننننا األخننننرى
بشرم أس تنعي اللي

بنس حالتها تتطلب ذلك.

 .11جاهة أ ا لالات ا او الدتاسي .

ميننن ح الداتسنننننس يف القطنننناعني احلوننننناي واألهلنننني جنننناهة خاعننن براتننننب

ااننننل طنننننال

الف ة الم تستئراها تن ي اعختباتاو املقرتة.
حتد ادة اإلجاهة على ال

ن التالي:

أ .اات ا او الدتاساو الوليا  40ينم يف الس

الدتاسي .

ب .اات ا ننننناو اجلااوننننناو واملواهننننند الولينننننا وس املسنننننتنى اجلنننننااوي  40يننننننم ت تهننننني
ب هاي اعات ا او.
و .اات ا نننننناو شننننننها ة الالا نينننننن الواانننننن أو اننننننا يوا هلننننننا  02ينننننننم ت تهنننننني ب هاينننننن
اعات ننننناس انننننل انننن ح اننننندة أخنننننرى أاصننننناها  992يننننننم يف حالنننن تقنننننديم اات ننننناس
توظيلي

وت الا ي).

 .اات ا ننننناو ال قنننننل يف املرحلننن ن الالا نيننن ن  90يننننننم ت تهننننني ب هايننن ن اعات ننننناس انننننل
ا ح ادة أخرى أاصاها  9أيام يف حال تقديم اات اس توظيلي.
ج .اات اس املرحل اعبتدا ي  9أيام قط.
ح .اات نننننناس امللننننننت قني بنننننندوت الفننننننراس الوننننننريم وارا

ننننننت التنهيننننننل املهننننننين لتولننننننيم

الوبنننننات توننننننس و قنننننا ملننننندة اعات ننننناس وحسنننننب جنننننداول اعات ننننناس الصنننننا تة عنننننن
اجلهاو املختص .
 .12جاهاو خاع :
جاهة تفرغ لنيعظال اااع للونيتيني قط اناعد اإلجاهة اااع ).
جيننننه ان ن ح امل ن ن ن

أو املن فن ن مبنا قن ن الننننهير جننناهة بننندوس ارتنننب ع تقنننل عنننن سنننت

أشننننهر وع تتينننند عننننن الننننال سنن ن ناو طنننننال انننندة اادانن ن  ،واشنن ن ام ملنن ن ح اإلجنننناهة اس
يونننننس

نننننيم اجل سنننني واضننننى يف خداننن الدولننن انننندة ع اننننل عننننن  )92سننن ناو أو

بل سن ااظسني.
واسننننتال ا اننننن هننننذه الشننننروم أجنننناه القننننرات تعايننن األسننننرة واألاناننن والطفنلننن اننن ح
هنننننذه اإلجننننناهة ملننننندة ع تقنننننل عنننننن سنننننت أشنننننهر وع تتيننننند عنننننن أتبنننننل سننن ن ناو للفئننننناو
التالي -:
أ .املن ف الونيتي املتتوج  ،و

ذلك

الونيتي املتتوج ان

نيم.

ب .املن فننننن الونيتيننننن األتالننننن أو املطلقننننن أو هلنننننا أوع  ،و
األتالنن ن أو املطلقنن ن و هلننننا أوع

نننننذلك ننننن

الونيتيننننن

نننننيتيني علننننى أس تونننننس املن فنن ن يف ايننننل هننننذه

احلاعو اد اضل يف خدا الدول ادة ع تقل عن س .

النوع اخلامس – اإلجازات اخلاصة بنصف راتب:

 .9جننننننناهة تعايننننن ن األاناننننن ن

قرة ب م  – 9انننننننرات جملنننننننس ااداننننن ن املد يننننن ن تانننننننم

.)9113/9
اننن ن ح املن فننن ن جننننناهة لرعايننن ن األاناننن ن ب صننن ن

تاتننن نب ملننننندة النننننال أشنننننهر تاليننن ن

إلجاهة النضل ،و جاهة تعاي األانا .
 .0جاهة ارا ق التوج لتوجها الدبلنااسي وان يف حوظه.
م  01انننننن انننننا نس السنننننلوني الدبلنااسننننني والق صنننننلي تانننننم  )9160/09املوننننندل
بقا نس .)9110،9113/39
متنننن ن ح املن فنننن ن املتتوجنننن ن مبن نننن ن

يوظننننننل بنننننننهاتة اااتجينننن ن أو بنحنننننند الننننننذ

تن نننندهم اجلهنننناو األخننننرى للوظننننل يف البوالنننناو الدبلنااسنننني اننننن الونننناالني يهننننا
باألعنننننال أو بطريننن ن ال ننننندب بالوظنننننل يف البوالننننناو الدبلنااسننننني انننننن الوننننناالني
يهنننننا باألعنننننال أو بطريننننن ال ننننندب للوظنننننل يف أحننننند اواتبهنننننا بااننننناتج -جننننناهة
خاعنننن ب صنننن
خدا هلا ويلئى

تاتننننب طيلنننن انننندة عظلنننن باانننناتج وحتتسننننب هننننذه الفنننن ة انننندة
ل حوم يتواتمل ال هذا احلوم.

النوع السادس – اإلجازات والبعثات الدراسية:

اضننننل املننننا ة  00اننننن ال وننننام بنننننس جينننننه انننن ح املننننن فني جنننناهة تاسنننني أو
بوالنننننناو أو اننننن ح للدتاسننننن أو يف وتاو تدتيبيننننن مبرتننننننب

ننننا هم يف

ااننننننل أو اننننن خفي أو بنننننندوس

ارتب وفد جملس اادا املد ي القناعد والشروم امل وظ لذلك.
أ .بوال علظي لل صنل على ا هل عال يلي التوليم اجلااوي.
ب .بوالننن ن عظليننن ن ع

تسننننناب خنننننربة أو إلجنننننرا

تاسننن ن علظيننن ن أو حلضننننننت ننننندوة أو

حلق أو وتة تدتيبي وع تتيد ادة البوال عن س
أ ناع اإلجاهاو:

يف املرة الناحدة.

 جاهة تاسي لل صننل علنى ا هنل عنال يلني شنها ة متنام الدتاسن الالا نين الواان وع تتيند
هذه اإلجاهة على احلد األ ى املقرت يف جه الدتاس لل صنل على ا هل.
 اجاهة حتض ي وتن ي اعات اس يف أين ارحلن انن اراحنل التولنيم املختلفن وع تتيند اندة
هذه اإلجاهة على  40ينم يف الس الدتاسي .
شروم عا ا لإليفا يف البوالاو واإلجاهاو:
نيم اجل سي .

 .9أس يونس املن
 .0أع يونس اد سب

يفا ه يف بوال أو جاهة أو ا

 .3أس توننس البوالن أو اعجناهة او امل

يف فس التخصه وا تهل باإللئا .

ن يف جمنال الن يفن النم يشنئلها املن ن

وأس يوننس

ضننظن خطن البوالنناو املوتظنندة اننن يننناس املننن فني لليهن احلوناين طالبن اإل ننا ويف
طات ااط الواا للدول .
 .4ذا

ا ننل البوال ن أو اإلجنناهة أو امل

ن خنناتج الونيننل و

صصن لل صنننل علننى ا هننل

تاسي ة ه جيب اراعاة اآلتي-:
 أس تونننس الدتاسن يف ادتسن أو اوهنند او جااون اون ف بهننا واوتظنندة اننن املوتننب
الالقايف او اجله احلوناي املختص .
 اس جيتاه املرشح للبوال أو اإلجناهة أو امل

ن اات ناس التن نل أو انا يوا لنه مبوندل

 022قط يف جااو الونيل او اات اس يف لئ البلد املن د ليه اذا تنن ر املت ناس
يف لئ البلد املن د ليها.
املرتباو والبدعو واملخصصاو:
أ.

يست

املبون يف بوالن

اخنل الونينل ارتبنه األساسني والونالوة اعجتظاعين املقنرتة

طننننل اننندة البوالن ن  ،أانننا املبونننن خننناتج الونينننل ييننننه ا
األساسي والوالوة اعجتظاعي
ب .يست

اجملاه ارتب

نننه باإلضنننا

ارتبنننه

صصاو االي .

اال خالل ادة اعجاهة ارتبه األساسي والوالوة اعجتظاعين

قط.
و .أاا اجملاه ب ص
وع يست

تاتب يست

ص

األساسي اضا ا لذلك الونالوة اعجتظاعين ،

اجملاه بدوس تاتب أي ارتباو أو عالواو ضا ي .

فقاو السفر واصرو او اع تقال:

يونس سفر ا لبون أو اجملاه مبرتب

أ.

اال ان الونيل لي اقنر البوالن أو الدتاسن يف

اااتج وعن ته على فق الدول بالدتج السياحي .
ب.

جينننه مبنا قن

يننناس املننن فني للظبوننن أو اجملنناه مبرتننب

ااننل ع نند متااننه سن

ايال ين ن بااننناتج أس يصنننط ب هوجتنننه والالالن ن انننن أوع ة ع تتيننند أعظننناتهم علنننى
مثا ي عشر س  ،وذلك على فق الدول بالدتج السياحي .
و .وجينه هلم ايوا بود ذلك السفر ان اقر البوالن أو الدتاسن
على فق الدول بالدتج السياحي

الونينل والونن ة

ل س تني بشنرم أع تقنل املندة املتبقين علنى

ا تهننا البوال ن أو اإلجنناهة عننن سننت شننهنت ،وتونننس عننن ة املبوننن أو اجملنناه علننى فق ن
الدول بالدتج السياحي .
 .جينننه بوننند انا قنن جل نن البوالنناو واإلجننناهاو الدتاسنني ب نننا علننى تنعننني املشنننرف
الدتاسي جبه البوال واملوتب الالقايف املخته ،أس يوطي املبون يف البوالن الولظين
تتطلب تاسته اع تقال ا اتا

الذ

خاتج اقر بوالته تذ

رة سفر ذهابنا وعنن ة

البلد امل تقل ليه ،وأس تصرف له املخصصاو النم يصنر ها مبقنر بوالتنه علنى أس
يونس ذلنك انرة واحندة ع ند تاسن املاجسنت

والند

تنتاه مبنا ع تتيند عنن شنهرين

ل ارة.
فقاو الدتاس والوالج و تاس اللئ واملوا نة التشييوي :
أ .تت ظننننل الدولنن ن ايظنن ن الرسنننننم الدتاسنننني علننننى املبوننننن وهوجتننننه وأوع ه الننننذين اوننننه
بالواال.
ب .و

ننننذلك تت ظننننل الدولنننن

فقنننناو عننننالج املبوننننن أو اجملنننناه وهوجتننننه وأوع ه الننننذين

اوه بالواال.
و .و

نننذلك تت ظنننل الدولننن

فقننناو تاسننن اللئننن للظن ننندين ملننندة سننن

ابنننل الدتاسننن

للبوالننناو الولظين ن وسنننت أشنننهر للبوالننناو األخنننرى ،وجيننننه حتديننند ن ن ة تاسن ن اللئننن
ع د الضروتة.
 .ميننننن ح املبوننننننن يف بوالننننن علظيننننن

اخننننننل الونيننننننل أو خاتجهننننننا الننننننذ

فصننننننل علننننننى

امل هننننل ال ولظنننني املن نننند اننننن أجلننننه ابننننل ا تهننننا املنننندة املقننننرتة لبوالتننننه اوا نننننة االينن ن
تونننننا ل

صصننننناو  3شنننننهنت

املقرتة لبوالته.

نننننل سننننن

ايال يننننن اختصنننننرها املبونننننن انننننن املننننندة

النوع السابع – إجازة التفرغ لتأدية أعمال فنية أو أدبية أو علمية أو رياضية.

يقصنننند بةجنننناهة التفننننرغ هنننني الننننم متننن ح للظن ننن

للقيننننام بب ننننن أو تاسنننناو أو أعظننننال

أو اهنننننام ع تتولننن ن باجلهننن ن احلونايننن ن التنننننابل هلنننننا وع ت تهننننني اصننننننله علنننننى ا هنننننل
علظننني أو تاسننني أو تننندتي  ،وذلنننك بهننندف ت ظيننن و النننرا هنننذه اجملننناعو النننم يشنننئلها
وع تنننننالر هننننذه اإلجنننناهاو علننننى حقناننننه يف الن يفنن ن االننننل الراتننننب أو الوننننالوة الدوتينن ن أو
ال ا يننن باألادايننن وتسنننتظر تلنننك احلقننننق انننل جننناهة التفنننرغ ويوتنننرب تقينننيم
املن

التذ

تتيد ادة اإلجاهة التفرغ عن س

فنننا ة

على أ ه مبالاب جيد.

ولقنننننند جننننننا توظننننننيم يننننننناس املننننننن فني اننننننث وتشننننننييل وهاتاو النننننندول مبننننن ح جنننننناهاو
اننننننن يطلبهننننننا وأس ع يتوسننننننفنس وع يتشنننننند وس يف عطننننننا

التفننننننرغ بوا نننن ن أ ناعهننننننا
املن فني تلك اإلجاهاو وهي

اآلتي-:

 .1جاهة تفرغ لإل تاج الفين واإل ات :
ختصننننننننه هننننننننذه اإلجنننننننناهة للتنننننننننلي

أو ال انننننن ن أو عظننننننننل الب ننننننننن والدتاسنننننننناو يف

جمنننننناعو الف نننننننس واأل ب أو يف اجملنننننناعو الالقا ينننننن الننننننم تنننننندخل يف طنننننناق ال شننننننام
املقرت للظيلس النطين للالقا
أ .أع يونس املن

والف نس واآل اب يش م لذلك اا ينتي:

ان الواالني بسلك التدتيس.

ب .أس يوننننننس للظن ننن ن
ان أجله خالل

تننننناج اونننننروف واتظينننننت يف جمنننننال الوظنننننل املطلننننننب التفنننننرغ
س س ناو اتتالي .

و .أع تتيننند انننا مين ن ح للظن ن ن
س تني خالل

ل

هنننن هنننذه اإلجننناهاو لوظنننل أو أ

النننر انننن عظلنننه علنننى

س س ناو اتتالي .

 .2جاهة التفرغ الولظي:
 ختصنننننننه هنننننننذه اإلجننننننناهة للتننننننننلي

وال اننننن ن أو عظنننننننل الب نننننننن والدتاسننننننناو يف

جمننننننننننناعو الولننننننننننننم الطبيويننننننننن ن أو الويظيا يننننننننن ن أو اهل دسننننننننننني أو الصننننننننن ن اعي أو
اعاتصنننننا ي أو املاليننن ن  ،وعلنننننى الوظننننننم يف أ

انننننن جمننننناعو الولننننننم واملور ننن ن النننننم

خترج عن طاق ال شام املقرت للظيلس النطين للالقا
 ع ختصننننم هننننذه اإلجنننناهاو ع بونننند انا قنن ن
املن نننن ن

يقتضنننننني سننننننفره

امل صرف عليها يف ع

والف نس.

يننننناس ااداننن املد يننن  ،و ذا

اانننننناتج جنننننناه للننننننديناس ا

البوالاو واإلجاهاو الدتاسي

نننناس تفننننرغ

ننننننه املخصصنننننناو املالينننن ن

اال أو تونيضه.

.3

جاهة التفرغ الرياضي:

جينننننه للننننن هير املخننننته ب ننننا علننننى طلننننب اعحتننننا أو ال ننننا
انننننننن الالعنننننننبني أو اإل اتينننننننني املشنننننننات

ني يف أ

واإلاليظيننننن انننننن الوننننناالني باجلهننننناه اإل ات
اإللتاايننننننن أو خداننننننن اعحتيننننننننام ،و
واهليئننننناو املظلن
خننننالل

انننننننن األلوننننننناب واملسنننننننابقاو القاتيننننننن

للدولننننن أو اجلهننننناو الوسنننننوري بااداننننن

ننننننننذلك الونننننننناالني يف الشنننننننر

نننن للدولنننن أو النننننم تشنننننات ك بنننننن

تنننني اإلعنننندا واملشننننات

املخننننته انن ن ح جنننناهة أل

الر انننننن صنننن

املقننننرتة لوننننل اشننننات

او وامل سسنننننننناو

تأس ااهلنننننا ،وذلنننننك

حسننننب نننننع البطنلننن  ،وجيننننب

بصنننننيئ اإللنننننتام) علنننننى اجلهننن ن التنننننابل هلنننننا الالعنننننب أو اإل ات

اعسنننننتياب

طلنننننب

النهير املخته باإلجاهة وللظدة الم فد ها.
 فنننننتفع الالعنننننب واإل ات

املنننننرخه لنننننه باإلجننننناهة بوا ننن ن حقنانننننه الن يفيننن ن

والقا ن ي خالل ادة اإلجاهة.
الوقنبننناو النننم ت تنننب علنننى عننندم اينننام املن ن ن

بالوظنننل النننذ

ان ن ح انننن أجلنننه اإلجننناهة

أو اصصها:
أ .أس تسنن ن

اجلهنن ن احلوناينن ن التننننابل هلننننا املن نن ن

املرتبنننناو الننننم عننننر ل لننننه عننننن

املنن ن دة امل قضنننني اننننن جنننناهة التفننننرغ أو أس ختصننننم هننننذه املنننندة اننننن الرعننننيد جاهتننننه
الدوتينن ن اننننل اسنن ن

ا املرتبنننناو املصننننرو

لننننه عننننن جنننناهة التفننننرغ الننننم ترينننند علننننى

هذا الرعيد.
ب .عننندم ان ن ح املن ن ن
التفرغ السابق .

جننناهة تفنننرغ انننرة أخنننرى ابنننل اضننني سن ن تني علنننى اطنننل جننناهة

املبحث الثالث – واجبات املوظفني:

صل املا ة  )04ان اا نس اادا املد ي ،
:

جيب على املن

 .9أس يقنننننننم ب فسننننننه بالوظننننننل امل نننننننم بننننننه وأس ي يننننننه بناا نننن ن و تقنننننناس وأس يوااننننننل
املناط ني اواال ع ق .
 .0أس

صنننننننه وانننننننل الوظنننننننل الر

باإلضنننننننا
اصل

ننننننني أل ا واجبننننننناو و يفتنننننننه ،وجيننننننننه توليفنننننننه
األواننننننناو الر

ذلنننننننك بالوظنننننننل يف ننننن ن

يننننننن ذا ااضنننننننل ذلنننننننك

الوظل أو طبيو الن يف .

 .3أس ي فنننننذ انننننا يصننننندت لينننننه انننننن أواانننننر بدانننننه وأاا نننننه وذلنننننك يف حننننندو القننننننا ني
واللنا ح وال وم املوظنل بها.
 .4أس يلتننننننتم بنحوننننننام القنننننننا ني واللنننننننا ح وأس فننننننا ع علننننننى ممتلونننننناو الدولنننن ن وأس
يتقيد يف فاق أاناهلا مبا تفرضه األاا
 .0أس فننننننا ع علننننننى

واحلرا عليها.

راانننن ن الن يفنننن ن وأس يسننننننلك يف تصننننننر اته اسننننننلوا يتفنننن ن

اعح ام.
 .6التقيننننند مبناعيننننند احلضننننننت واع صنننننراف و ننن ن اننننننا ني ولننننننا ح ينننننناس ااداننن ن
املد ي .
 .9التقيد حال احلصنل على اعستئذاس أس يونس و

ال ظنذج املود له.

 .1التقيننننند بالتناجننننند يف اقنننننر الوظنننننل وعننننندم اع قطننننناع ع نننننه ع للضنننننروتة وبننننننذس
اسب .
 .1التقينننننند بال تاهنننن ن واألخننننننالق الر يونننن ن يف التوااننننننل اننننننل املننننننراجوني وامل نننننندوبني
وعدم أخذ أ

هدايا أو ا فو ان الئ

لقا أ ا األعظال أو تسهيلها.

 .92التقيننننند باألعظنننننال امل نطننن ن بنننننه و قنننننا ملنننننا هنننننن وات باهليونننننل الت ويظننننني لنننننإل اتة
التننننننابل هلننننننا وعنننننندم
املطلنب ا ه.
وفور على املن

:

الفنننن ن ذلننننننك أو

الفنننن ن القننننننا نس يف ت فيننننننذ األعظننننننال

 .9أس ع ي قطننننل عننننن عظلننننه ع يف حنننندو اإلجنننناهاو الننننم يصننننرح لننننه بهننننا واتننننى أد
 90ينانننننننا اتصنننننننل أو  32ينانننننننا اتقطوننننننن يف السننننننن اعترب اسنننننننتقيال اونننننننم
القنننننا نس ،وفننننن لنننننإل اتة القا ن يننننن أس تصننننندت اقنننننه انننننرات اسنننننتقال اعتباتيننننن
اوم القا نس ب ا على ه املا ة م 19/وام).
أو يسننننننتنجر بالننننننذاو أو بالناسننننننط عقنننننناتاو أو ا قنننننننعو يف اجلهنننن ن

 .0أس يشنننن ن

يهنننا أعظنننال و يفتنننه،

احلوناين ن النننم يننن

ظنننا فونننر علينننه يبينننل أو يننن جر

هلا شيئا ان ذلك.
بالننننذاو أو بالنسنننناط يف أعظننننال أو اقنننناوعو أو ا ااصنننناو

 .3أس تونننننس لننننه اصننننل

أو عقن تتصل بنعظال أي جه حوناي .
 .4أس تنن ن
الر

أعظنننناع للئنن ن
ينن ن ع بننننةذس

مبالاب

مبرتننننب أو مبوا نننننة أو بنننندو ها ولننننن يف نن ن

أوانننناو الوظننننل

تننننابي اننننن النننننهير ويوتننننرب عنننندم احلصنننننل علننننى هننننذا اإلذس

الف تن يبي تستنجب املسا ل .

وانننل ذلنننك جيننننه للظن ننن

أس يتنننن

القنااننن أو النعنننايا أو الن

الننن عنننن الئنننا بني

ممننننن تربطننننه بهننننم عننننل اربننننى أو سننننب لئاينن ن الدتجنن ن الرابونن ن علننننى أس فوننننر
املن

اجله التابل هلا بذلك.

 .0أس يسننننتئل و يفتننننه أل

ننننرمل

نننناس أو أس يتنسننننط ألحنننندأو أس يتنسننننط أحنننندا

يف شنس ان شئنس و يفته.
 .6أس ينننندلي بنيننن اولنانننناو اننننن األعظننننال الننننم ي بئنننني أس توننننل سننننري بطبيوتهننننا أو
و قنننننا لتوليظننننناو خاعنننن أو ي شنننننر ذلنننننك مبالابنننن وسنننننيل ع بنننننةذس
النهير ،ويستظر هذا احلور حتى بود ا تها خدا املن
 .9أس فنننننتفع ل فسنننننه بنعننننننل أيننن ن والنننننا
أوتااننننا أو شننننرا ط تسننننييل أو أ الاننننا أو
بهنننا ولنننن

ا نننل خاعن ن بوظنننل الننن

ت

تنننننابي انننننن

.

يننن ن أو عننننننت ا هنننننا سننننننا

ا نننننل

هننننا ممننننا يتولنن ن باجلهنن ن الننننم يوظننننل

بنننه شخصنننيا ،وذلنننك طبقنننا ملنننا جنننا باملنننا ة

تام  )00ان اا نس اادا املد ي .
وفور أيضا على املن
أ.

:

أس ينننننننتاول األعظنننننننال التياتيننننننن أو الصننننننن اعي أو امله يننننننن  ،وذلنننننننك يظنننننننا عننننننندا
احلاعو الم فد ها جملس اادا املد ي .

ب .أس يوننننن نس عضنننننننا يف جملننننننس اتة شننننننر

اسنننننناهظ جتاتيننننن أو عننننن اعي ع ذا

اس ممالال لل وناي بها.
واهلل ولي التوفيق

