
 

 
 

 الشؤون اإلدارية مكتب
 

 أمر بالذهاب في مهمة رسمية
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 تعليمات عامة إلى الموظف

 

لم يكن في إمكان رئيسك تحديد ميعاد سفرك أو عودتك من المهمة الرسمية فإنه يجوز ترك فراغ إلى حين عودتك على أن  إذا-1

 بعد ذلك من الرئيس الذي يرخص لك بالمهمة في هذا اإلذن.تكون المعلومات 

عليك أن تعود إلى مركز عملك العادي في اليوم التالي لتاريخ انتهائك من المهمة فإذا تأخرت عن ذلك حرمت من العالوة  يجب-2

عن أيام الغياب التالية وخصمت لك األيام من استحقاقاتك في اإلجازة السنوية وعرضت نفسك إلجراءات تأديبية وذلك إذا لم 

 دة تأخيرك أو قدمت هذه األسباب ولم يقبلها رئيس المصلحة.تقدم من األسباب والدالئل ما يبرر م

ما اعتراك مرض وأنت في مهمة رسمية أو عجزت عن العمل مدة تزيد عن سبعة أيام فإنه يكون من واجبك أن تخبر رئيس  إذا-3

 دائرتك بمرضك التخاذ إجراءات عالجك أو عودتك أو إنهاء مهمتك حسب األحوال.

ج ليبيا فإنه يتحتم عليك أن تخبر مركز البعثة الدبلوماسية الليبية أو من يقوم مقامها إن وجد بتاريخ كانت مهمتك خار  إذا-4

وصولك وعنوانك وجهات التنقل خارج المهمة وتاريخ انتهائك أو موعد عودتك إلى ليبيا وغيره من المعلومات التي يهم الحكومة 

 عليها. االطالع

 

 طلب عالوة مبيت

 الموظف يعبئه :األول  القسم
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  نزلت هل - 4
 
 حكوم سكنا

 
 يا

 
 نعم (     )   ، ال (     )  ؟ مجانا

  كنت هل - 5
 
 نعم (   ) ، ال (     )  ؟ والطعام السكن يف إليها الموفد الجهة على ضيٌفا

 



 

 
 

 الشؤون اإلدارية مكتب
 

 

 إذن السفر المكان اإلياب الذهاب
عدد 

أيام 

 الغياب

فئة 

العالوة 

عن كل 

 يوم

مجموع 

 االستحقاق

قيمة 

 السلفة

 الرقم التاريخ إلى من الوقت التاريخ الوقت التاريخ المستلمة

            

 

 المصلحة يرمد وشهادة الموظف شهادة :الثاني القسم

  والقوانيٌن  اللوائح وحسب صحيح الطلب هذا في ذكر ما بأن أشهد
ٌ
 .السارية
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