حموق المرأه فى ظل المانون
رلم  81لسنه 2016

للمرأة الحك فى التمدم شغل الوظائف العامة بمختلف وحدات الجهاز االدارى للدولة على اساس
الكفاءة والجدارة ودون تمٌز [ مادة  ]12/1من المانون

للموظفه الحق فى الترقية باالختيار اذا اثبتت تفوقها وامتيازها وذلك على النحو المقرر بقانون الخدمة
المدنية والئحته التتنفيذية [ مادة  ]30/29من القانون المادة [  ]89من الالئحة

للمرأة الحك فى التمدم لشغل الوظائف المٌادٌة ووظائف االدارة اإلشرافٌه بمختلف وحدات الجهاز اإلداري
بالدولة وذلن متى توافرت فٌها الشروط المتطلبة لشغل هذة الوظائف [ مادة  ]17من المانون

للموظفة الحك فى طلب العمل لمدة ثالثة اٌام فى االسبوع وذلن ممابل الحصول على
 %65من االجر الوظٌفى والمكمل واالجازات االعتٌادٌة والمرضٌة والعارضة
[ م  [ ]54م  ]147الالئحه

تخفض ساعات العمل الٌومٌة بممدار ساعه لكل من
[ الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوعه عامٌن ]
الموظفه التى لدٌها ولد من ذى االعالة  /الموظفة الحامل اعتبارا من
الشهر السادس للحمل [م  ]46من المانون [ م  ] 131من الالئحه
تستحك الموظفة اجازة وضع لمدة اربعه اشهر بحد الصى ثالث مرات طوال مدة
عملها بالخدمة المدنٌة حتى وان توفى مولودها وتبدأ اجازة الوضع من الٌوم التالً
للوضع وٌجوز ان تبدأ هذة االجازة لبل شهر من التارٌخ المتولع للوضع بناء على
طلب ممدم من الموظفة وتمرٌر من المجلس الطبً المختص الشهر السادس للحمل
[م  ]53من المانون [ م  ] 144من الالئحه

• ٌحك للموظفة الحصول على اجازة بدون اجر لرعاٌة طفلها وتكون هذه االجازة
لمدة عامٌن على االكثر فى المرة الواحدة وبحد الصى سته اعوام طوال مدة
عملها بالخدمة المدنٌة وتدخل مدة هذة االجازة ضمن المدة البٌنٌة الالزمة للترلى
[ تتحمل الوزارة اشراكات التأمٌن المستحك على الموظفة [م ] 53لانون
• [م  146من الالئحه]

ٌحك للموظفه الحصول على اجازة خاصه بدون اجر اذا سافر زوجها
الى الخارج للعمل او الدراسة لمدة سته اشهر على االلل وذلن طوال
مدة بمائ الزوج فى الخارج [ م  ] 53من المانون
تستحك الموظفة اجازه خاصه باجر كامل لمدة ثالثٌن ٌوما ولمرة واحدة
طوال مدة عملها بالخدمة الداء فرٌضة الحج او لزٌارة بٌت الممدس
م [ ]52من المانون م [ ]143من الالئحه

تستحك الموظفه المخالطه لمرٌض بمرض معد اجازة خاصة باجر كامل
للمدة التى ٌحددها المجلس الطبً المختص م []52من المانون

تستحك الموظفة التى تصاب اصابة عمل اجازة خاصه بأجر كامل للمدة التى
ٌحددها المجلس الطبى المختص م [ ]52من المانون
تستحك الموظفة اجازه مرضٌة عن كل ثالث سنوات تمضى بالخدمة فى الحدود االتٌة :
الثالثه اشهر االولى باجر كامل  --الثالثة اشهر التالٌة بأجر ٌعادل  %75من االجر الوظٌفى –
السته اشهر التالٌة باجر ٌعادل  %50من االجر الوظٌفى  %75 ،من االجر الوظٌفى لمن جاوز
سنها الخمسٌن م[ ]51من المانون

تستحك الموظفة المرٌضة بأحد االمراض المزمنه اجازة استثنائٌة بأجر كامل الى ان تشفى
او تستمر حالتها استمرارا ٌمكنها من العودة الى العمل
وفى حالة ثبوت عجزها عجزا تأما تظل فى اجازة مرضٌة بذات االجر حتى بلوغها سن
االحالة للمعاش م[ ]51من المانون
ٌحك للموظفة التً تجاوزت سن الخمسٌن ان تطلب احالتها للمعاش المبكر

وذلن وفما للمواعد والشروط الممررة بمانون الخدمة المدنٌة والئحته التنفٌذٌه

م [ ]70من المانون

