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بشأن منح الموظف والموظفة إجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج مضمون التشريع

27/03/2011 تاريخ االصدار

         قرار رقم ( 9 ) لسنة 2011
                 بشــأن 

         منح الموظف والموظفة إجازة خاصة بمرتب
         لمرافقة الزوج الموظف في الخارج
         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس الخدمة المدنیة ،،،

ـ بعـد اإلطـالع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنیة
والقوانین المعدلة له،

ـ وعلى المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكین الدبلوماسي
والقنصلي وتعديالته،

ـ وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنیة والمراسیم
المعدلة له ،

ـ وعلى قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 13 لسنة 1979 بقواعد وأحكام اإلجازة الخاصة
وتعديالته ،

ـ وعلى قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديل قرار مجلس
الخدمة المدنیة رقم 8 لسنة 1993 لمنح الزوج إجازة خاصة بنصف مرتب لمرافقة الزوجة

الموظفة ، 
ـ وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة .

                 قـــــــــــــــــرر

                         مادة (1)
يجوز للوزير أن يمنح الموظف أو الموظفة إجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في
الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة علمیة أو إجازة دراسیة أو مھمة رسمیة أو إعارة لمدة ال

تقل في أي من ھذه الحاالت عن ستة أشھر متصلة. 
ويقصد ( بالزوج الموظف الذي تتم مرافقته ) في ھذا المجال من يعمل بإحدى الوزارات أو
اإلدارات أو الوحدات اإلدارية التي تكون میزانیتھا ضمن المیزانیة العامة للدولة أو ملحقة

بھا أو بإحدى الھیئات والمؤسسات العامة فقط .
وال يجوز في جمیع األحوال التصريح بھذه اإلجازة للموظف أو الموظفة الخاضع لفترة

التجربة إال بعد قضاء ھذه الفترة بنجاح وثبوت الصالحیة للوظیفة .
                 مادة (2)

يقصد بالمرتب في مجال تطبیق ھذا القرار المرتب األساسي والعالوة االجتماعیة
وعالوة األوالد وعالوة غالء المعیشة والدعم المالي لمن يستحقه وتوقف أثناء ھذه

اإلجازة كافة أنواع البدالت والمكافآت والتعويضات األخرى أيًا كان نوعھا أو مسماھا ، كما
توقف المكافأة أو الزيادة التي تصرف شھريًا بصفة شخصیة أثناء ھذه اإلجازة.

ويستثنى من ذلك بدل السكن لبعض الفئات الوظیفیة المستحقة لھذا النوع من البدالت
حیث من المقرر استمرار صرفه كامًال أثناء اإلجازات المختلفة سواء كانت بمرتب أو بنصف

مرتب أو بدون مرتب. 
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                 مادة (3)
ال يخل تطبیق أحكام ھذا القرار بالمادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار إلیه
بالنسبة للموظفات المشموالت بأحكام ھذه المادة ويمكن لھن اختیار اإلجازة التي

تحقق لھن الوضع األفضل .
                 مادة (4)

يعمل بھذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمیة ويلغى العمل بقرار
مجلس الخدمة المدنیة رقم 2 لسنة 2007 المشار إلیه .
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