مجلس الوزراء
قرار رقم ( )55لسنة 2152
بإصدار البلئحة التنفٌذٌة لقانون الخدمة المدنٌة
الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )48لسنة 2151
رئٌس مجلس الوزراء:
بعد االطالع على المرسوم بقانون رقم ( )93لسنة  2002بشؤن المٌزانٌة العامة ،المعدل بالقانون رقم ( )9لسنة
،2002
وعلى قانون الخدمة المدنٌة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )84لسنة ،2000
وعلى الالئحة التنفٌذٌة لقانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم ( )93لسنة  2002والصادرة بالقرار رقم
( )92لسنة  ،2002وتعدٌالتها،
وبنا ًء على اقتراح دٌوان الخدمة المدنٌة،
قرر اآلتً:
المادة األولى
ٌُعمل بؤحكام الالئحة التنفٌذٌة لقانون الخدمة المدنٌة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )84لسنة  ،2000المرافقة
لهذا القرار.
المادة الثانٌة
ٌصدر من رئٌس مجلس الوزراء قرارُ ،بتحدٌد الرواتب والمزاٌا الوظٌفٌة وضوابط استحقاقها ،وإلى أن ٌصدر
هذا القرار ٌظل العمل بالنصوص المنظمة للرواتب واألجور والعالوات والبدالت والمكافآت والتعوٌضات
وؼٌرها من المزاٌا الوظٌفٌة وضوابط استحقاقها الواردة فً قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم ( )92لسنة 2002
وتعدٌالته وتعلٌمات الخدمة المدنٌة الصادرة طبقا ً له.
المادة الثالثة

ُتلؽى الالئحة التنفٌذٌة لقانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم ( )93لسنة  2002والصادرة بالقرار رقم
( )92لسنة  ،2002كما ٌُلؽى كل حكم ٌخالؾ أحكام الالئحة التنفٌذٌة المرافقة لهذا القرار.
المادة الرابعة
ٌُنشر هذا القرار والالئحة المرافقة له فً الجرٌدة الرسمٌة ،وٌعمل بهما من الٌوم التالً لتارٌخ النشر.
رئٌس مجلس الوزراء
خلٌفة بن سلمان آل خلٌفة
صدر فً 00 :شوال  0899هـ
الموافق 24 :أؼسطس  2002م

البلئحة التنفٌذٌة لقانون الخدمة المدنٌة
الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )48لسنة 2151

مادة ()5
األحكام العامة
ُ
سٌاق
ٌكون للكلمات والعبارات الواردة بهذه الالئحة نفس المعانً الواردة بقانون الخدمة المدنٌة ،ما لم ٌقتض
النص خالؾ ذلك.
مادة ()2
ٌعتبر جدول المخالفات والجزاءات المرفق بهذه الالئحة جزءاً ال ٌتجزأ منها.
مادة ()3
الوظائف والتنظٌم اإلداري
ٌتولى الدٌوان المسئولٌات والمهام التالٌة:
 )0دراسة إنشاء اإلدارات والوظائؾ العلٌا وتعدٌلها وإلؽائها ورفع التوصٌات بشؤنها لمجلس الوزراء
للموافقة علٌها واستصدار مرسوم بشؤنها.
 )2إجراء الدراسات التنظٌمٌة و المسوحات فً مجال تقٌٌم وتنظٌم الوظائؾ ودراسات إنشاء وإلؽاء
الوظائؾ الدائمة والمإقتة ومتطلبات التوظٌؾ الجزئً أو بعقد ،وللدٌوان بالتنسٌق مع السلطة المختصة
إلؽاء بعض الوظائؾ على ضوء اآلثار المترتبة على تلك الدراسات ،وفقا ً للتعلٌمات التً ٌصدرها
الدٌوان.
 )9إجراء الدراسات الهادفة لتحسٌن طرق وأسالٌب العمل ،الخاصة بتطوٌر النظم وإعادة هندسة العملٌات
اإلدارٌة.

 )8دراسة تؤثٌر تخصٌص وإسناد الخدمات واألنشطة الخاصة بالجهات الحكومٌة للقطاع الخاص على
أوضاع الموظفٌن والقوى العاملة وتؤثٌرها على وضع الحد األقصى لعدد الوظائؾ لكل جهة حكومٌة
قبل وبعد اقتراح تخصٌصها.
وٌصدر الدٌوان التعلٌمات الالزمة لتحدٌد المتطلبات والقواعد واإلجراءات لتنفٌذ ما جاء فً هذه المادة.
مادة ()4
تصنٌف الوظائف
ٌكون تصنٌؾ الوظائؾ وفقا ً للتعلٌمات التً ٌصدرها الدٌوان.
عند إعادة تصنٌؾ الوظٌفة بدرجة أقل ٌحتفظ الموظؾ بدرجته وراتبه ،وعلى الجهة الحكومٌة بالتنسٌق مع
الدٌوان نقل الموظؾ إلى وظٌفة شاؼرة مناسبة مصنفة على درجة تناسب درجة الوظٌفة التً كان ٌشؽلها ،وإذا
تعذر ذلك ٌس َّكن على الوظٌفة المعاد تصنٌفها لحٌن توفر الوظٌفة المناسبة.
مادة ()5
التعٌٌن
ٌ )0كون تعٌٌن وكالء الوزارة والوكالء المساعدٌن ومن فً حكمهم ،بمرسوم.
ٌ )2كون تعٌٌن مدٌري اإلدارات ومن فً حكمهم ،بقرار من رئٌس مجلس الوزراء.
ٌ )9كون تعٌٌن شاؼلً الوظائؾ األخرى بقرار من السلطة المختصة بنا ًء على الترشٌحات التً تتم من
الدٌوان.
 )8مع مراعاة ما تتضمنه مراسٌم وقرارات التعٌٌن فً الوظائؾ العلٌا ٌتولى الدٌوان تحدٌد درجة المعٌنٌن
فً جمٌع الوظائؾ.
مادة ()6
أنواع التوظٌف وضوابطه
 )0التوظٌف الدائم :هو التوظٌؾ الذي ٌعمل فٌه الموظؾ لمدة ؼٌر محددة بدوام كامل طوال أٌام العمل
وٌتقاضى الراتب والمزاٌا المقررة للوظٌفة التً ٌشؽلها ،وفقا ً للضوابط اآلتٌة:

أ) أن ٌكون بحرٌنٌا ً أو من مواطنً دول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة.
ب) أن ٌجتاز االمتحان المقرر للوظٌفة.
ج) أن تكون الوظٌفة شاؼرة ومعتمدة على الهٌكل التنظٌمً ولها اعتماد مالً وضمن الحد األقصى
للوظائؾ.
 )2التوظٌف المؤقت :هو التوظٌؾ الذي ٌعمل فٌه الموظؾ بموجب عقد لمدة محددة بدوام كامل طوال أٌام
العمل وٌتقاضى الراتب والمزاٌا المقررة للوظٌفة التً ٌشؽلها أو راتبا ً مقطوعا ً وفقا ً لما ٌتم االتفاق علٌه بٌن
الجهة الحكومٌة والمرشح للوظٌفة بعد موافقة الدٌوان بما ال ٌتجاوز نهاٌة مربوط الدرجة الوظٌفٌة المعٌن
علٌها ،وفقا ً للضوابط اآلتٌة:
أ) أن ٌكون بحرٌنٌا ً أو من مواطنً دول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة.
ب) أن تكون الوظٌفة شاؼرة ومعتمدة على الهٌكل التنظٌمً ولها اعتماد مالً وضمن الحد األقصى
للوظائؾ.
ج) أن ٌكون التوظٌؾ المإقت بهدؾ تؽطٌة االحتٌاجات الماسة عند خروج بعض الموظفٌن فً إجازات أو
المساعدة فً تنفٌذ بعض البرامج أو المشارٌع الطارئة ،أو لمبررات أخرى ٌوافق علٌها الدٌوان.
د) تعتبر المإهالت المطلوبة للوظائؾ الدائمة أساسا ً لالختٌار فً الوظائؾ المراد شؽلها بنظام التوظٌؾ
المإقت.
ه) أن ٌكون لمدة ال تزٌد على سنة واحدة قابلة للتمدٌد بعد موافقة الدٌوان.
 )9التوظٌف الجزئً :هو التوظٌؾ الذي ٌعمل فٌه الموظؾ بموجب عقد لمدة محددة ٌإدى لفترة زمنٌة تقل عن
الدوام الكامل المقرر لساعات العمل الٌومٌة طوال أٌام العمل ،وٌتقاضى بموجبه الموظؾ راتبا ً مقطوعا ً ٌتم
احتسابه بالساعة أو بالٌوم أو باألسبوع أو بالشهر أو بالقطعة وفقا ً لما ٌتم االتفاق علٌه بٌن الجهة الحكومٌة
والمرشح للوظٌفة بعد موافقة الدٌوان بما ال ٌتجاوز نهاٌة مربوط الدرجة الوظٌفٌة المعٌن علٌها ،وفقا ً
للضوابط اآلتٌة:

أ) ٌتم التوظٌؾ الجزئً بعد موافقة الدٌوان على وظائؾ شاؼرة مصنفة ومعتمدة فً الهٌكل التنظٌمً ولها
اعتماد مالً أو على وظائؾ تستحدث مإقتا ً بموافقة الدٌوان للمدة التً ٌحددها وٌجوز فً بعض الحاالت
استثناء العمل بالقطعة من هذه الضوابط وٌصدر الدٌوان تعلٌمات تحدد تلك الحاالت ،كما ٌجوز
التوظٌؾ الجزئً إذا كلؾ الموظؾ خارج ساعات الدوام الرسمً بمهام لٌس لها صلة بوظٌفته الدائمة
فً نفس الجهة الحكومٌة التً ٌعمل فٌها أو بمهام مماثلة لمهام وظٌفته ولكن فً جهات حكومٌة أخرى
لتحقٌق أهداؾ منها:
 -0تلبٌة االحتٌاجات الوظٌفٌة ذات الطبٌعة الموسمٌة أو الحصول على معارؾ أو مهارات أو خبرات
نادرة.
 -2إذا كان أكثر اقتصاداً فً النفقات.
 -9المساعدة فً تنفٌذ بعض المهام المساندة أو البرامج أو المشارٌع التطوٌرٌة.
ب) تعتبر المإهالت المطلوبة للوظائؾ الدائمة أساسا ً لالختٌار فً الوظائؾ المراد شؽلها بنظام التوظٌؾ
الجزئً.
ج) للدٌوان أن ٌضع معدالت أجور خاصة للتوظٌؾ الجزئً لفئات وظٌفٌة معٌنة عندما توجد هناك صعوبة
بالؽة فً جذب أصحاب المإهالت المطلوبة أو االحتفاظ ببعض الفئات الوظٌفٌة ،وفقا ً لظروؾ العرض
والطلب على الوظٌفة فً سوق العمل وتوفر االعتمادات المالٌة الالزمة.
د) ٌجوز توظٌؾ أكثر من موظؾ على ذات الوظٌفة وبما ال ٌجاوز المخصصات المالٌة للوظٌفة.
ه) تكون ساعات عمل التوظٌؾ الجزئً منتظمة أو ؼٌر منتظمة ،كما تكون متصلة أو متفرقة.
 )8التوظٌف بعقد لغٌر البحرٌنٌٌن :هو التوظٌؾ الذي ٌعمل فٌه الموظؾ ؼٌر البحرٌنً وفقا ً لساعات العمل
المحددة فً العقد وٌتقاضى الراتب والمزاٌا المقررة للوظٌفة التً ٌشؽلها أو راتبا ً مقطوعا ً وفقا ً لما ٌتم
االتفاق علٌه بٌن الجهة الحكومٌة والمرشح للوظٌفة بعد موافقة الدٌوان ،وفقا ً للضوابط اآلتٌة:
أ) تعذر الحصول على المرشح البحرٌنً الذي ٌستوفً شروط شؽل الوظٌفة المطلوبة.
ب) الحصول على معارؾ أو مهارات أو خبرات نادرة.

ج) أن تكون الوظٌفة شاؼرة ومعتمدة على الهٌكل التنظٌمً ولها اعتماد مالً وضمن الحد األقصى
للوظائؾ.
د) تعتبر المإهالت المطلوبة للوظائؾ الدائمة أساسا ً لالختٌار فً الوظائؾ المراد شؽلها.
ه) تكون العقود لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجدٌد بموافقة الدٌوان.
و) ٌختص الدٌوان باإلعالن عن الوظائؾ التً ٌتم شؽلها بعقد والتفاوض مع المتقدمٌن لشؽل الوظائؾ
المعلن عنها أو مع مإسسات التوظٌؾ فً الخارج وتقدٌم عروض التوظٌؾ والموافقة على العقود وذلك
بالتنسٌق مع الجهة الحكومٌة المختصة.
ز) ٌكون الدٌوان الكفٌل الرسمً لجمٌع موظفً الخدمة المدنٌة ؼٌر البحرٌنٌٌن فٌما ٌتعلق بالحصول على
تؤشٌرات العمل واإلقامة ،وتتولى الجهات الحكومٌة مهمة متابعة إجراءات استصدار وتجدٌد هذه
التؤشٌرات واإلقامات بعد موافقة الدٌوان ،والحصول على تؤشٌرات دخول أسر الموظفٌن المسموح لهم
بمرافقة الموظؾ بموجب العقد وتؤشٌرات الزٌارة وذلك وفقا ً لألنظمة والقوانٌن السارٌة بمملكة البحرٌن.
مادة ()7
مباشرة العمل
ال ٌباشر الموظؾ عمله إال بعد قٌام الجهة الحكومٌة المختصة بإخطار الدٌوان بذلك العتماد تارٌخ بدء العمل.
مادة ()8
التعٌٌن على مٌزانٌة المشارٌع
بمراعاة أحكام المادة ( )80من المرسوم بقانون رقم ( )93لسنة  2002بشؤن المٌزانٌة العامةٌ ،جوز بقرار من
السلطة المختصة بعد موافقة الدٌوان التعٌٌن فً الوظائؾ المقررة ضمن مٌزانٌة مشارٌع الجهات الحكومٌة بما
فٌها تلك التً تنظم شئون موظفٌها لوائح خاصة وفقا ً للضوابط واإلجراءات التً ٌحددها الدٌوان.
مادة ()9
اإلعبلن عن الوظائف

تخطر الجهات الحكومٌة الدٌوان بالوظائؾ الشاؼرة لدٌها والتً تكون فً حاجة لشؽلها ،وٌتولى الدٌوان تحدٌد
الوظائؾ التً ٌلزم اإلعالن عنها فً وسائل اإلعالم المحلٌة والخارجٌة وضوابط اإلعالن واالمتحانات المقررة
للوظائؾ ،وٌصدر الدٌوان تعلٌمات بشؤن القواعد والضوابط األخرى ألنواع التوظٌؾ وإجراءاته.
مادة ()51
الراتب
ٌ )0حدد راتب الموظؾ عند تعٌٌنه ببداٌة مربوط الدرجة المعٌن علٌها ،وٌجوز بقرار من السلطة المختصة بعد
موافقة الدٌوان منح المرشح ذي التؤهٌل المتفوق أو ذي الخبرة فً مجال الوظٌفة المرشح لها راتبا ً أعلى من
بداٌة المربوط فً ذات الدرجة المعٌن علٌها.
ٌ )2فوض الدٌوان فً تقدٌر رواتب لبعض الوظائؾ أو تقدٌر رواتب لشاؼلً فئات وظٌفٌة محددة دون التقٌد
بالرواتب الصادرة حسب المادة ( )03من القانون وذلك وفقا للضوابط التالٌة:
أ) أن ٌكون الموظؾ حاصالً على مإهالت عالٌة وذا كفاءة متمٌزة أو نادرة.
ب) أن توجد صعوبة بالؽة فً جذب أصحاب المإهالت المطلوبة أو االحتفاظ بها.
ج) مراعاة ظروؾ العرض والطلب على الوظٌفة فً سوق العمل.
مادة ()55
إعادة التعٌٌن
ٌجوز بقرار من السلطة المختصة ،بعد موافقة الدٌوان ،إعادة تعٌٌن الموظؾ الذي سبق تعٌٌنه فً درجة أدنى
من الدرجة المقررة لمإهالته وخبراته إلى الدرجة التً تتناسب وهذه المإهالت والخبرة ،شرٌطة وجود وظٌفة
شاؼرة ومعتمدة على الهٌكل التنظٌمً ولها اعتماد مالً وضمن الحد األقصى للوظائؾ ،وأن ٌكون مستوفٌا ً
لشروط شؽلها على أن ٌمنح بداٌة مربوط الدرجة التً ٌتم إعادة تعٌٌنه علٌها أو راتبا ً فٌها ٌعادل راتبه السابق
أٌهما أكبر ،وبحٌث ال ٌتجاوز نهاٌة مربوط الدرجة المعاد تعٌٌنه علٌها.
مادة ()52
فترة االختبار وآثارها

فٌما عدا المعٌنٌن فً الوظائؾ العلٌاٌ ،خضع الموظؾ المعٌن بصفة دائمة ألول مرة لفترة اختبار لمدة ستة أشهر
كاملة دون انقطاع من تارٌخ مباشرته العمل ،وبالنسبة للوظائؾ التعلٌمٌة التً تنطبق علٌها اإلجازة المدرسٌة
فإنها تحدد بعام دراسً كامل ،وذلك كله وفقا ً للضوابط التالٌة:
ٌ )0خضع الموظؾ خالل فترة االختبار للتقٌٌم وفقا ً لنظام إدارة األداء الوظٌفً.
 )2على الرئٌس المباشر القٌام بمتابعة دقٌقة لتقٌٌم األداء الوظٌفً للموظؾ خالل فترة االختبار وتقدٌم كل العون
له ومساعدته وتوجٌهه لتحسٌن أدائه الوظٌفً ،وٌقوم الرئٌس المباشر للموظؾ قبل شهر من تارٌخ انتهاء
متضمن نتائج تقٌٌم أداء الموظؾ خالل هذه الفترة وتوصٌته بنا ًء على هذه
تقرٌر
فترة االختبار بوضع
ٍ
ٍ
النتائج بتثبٌت الموظؾ أو إنهاء خدمته والمبررات والمستندات التً تدعم توصٌته ،وٌرفع التقرٌر إلى
السلطة المختصة التً تصدر القرار النهائً بخصوص تثبٌت الموظؾ أو إنهاء خدمته.
ٌُ )9خطر الموظؾ بقرار السلطة المختصة قبل انتهاء فترة االختبار بخمسة أٌام عمل على األقل ،وتحتسب فترة
االختبار ضمن خدمة الموظؾ فً حال تثبٌته فً الوظٌفة.
 )8إذا انقضت فترة االختبار دون إخطار الموظؾ بقرار السلطة المختصة اعتبر مثبتا ً على وظٌفته.
ٌ )3جوز إنهاء خدمة الموظؾ خالل فترة االختبار بقرار مسبب من السلطة المختصة إذا أخل بواجباته
الوظٌفٌة طبقا ً ألحكام القانون.
ٌ )2جوز للموظؾ االستقالة من وظٌفته أثناء فترة االختبار شرٌطة إخطار رئٌسه المباشر كتاب ًة بذلك خالل
خمسة أٌام عمل من التارٌخ المحدد لالستقالة.
ٌ )2تم احتساب مستحقات الموظؾ الذي تنتهً خدمته ألحد األسباب المذكورة فً هذه المادة حتى آخر ٌوم
عمل له.
وتسرى فً شؤن المعٌنٌن بعقود أحكام فترة االختبار الواردة أعاله ما لم تنص عقود توظٌفهم على خالؾ ذلك.
وٌخضع الموظؾ المإقت لفترة االختبار إذا زادت مدة العقد على ستة أشهر ،وفً حالة تثبٌته بصورة دائمة على
الوظٌفة التً كان ٌشؽلها بصورة مإقتة تحتسب مدة خدمته المإقتة ضمن خدمته الفعلٌة شرٌطة أال تقل عن ستة
أشهر وال ٌجوز إخضاعه لفترة االختبار مرة أخرى.

وٌصدر الدٌوان التعلٌمات الالزمة بشؤن إجراءات فترة االختبار.
مادة ()53
إدارة األداء المؤسسً
ٌضع الدٌوان نظاما ً إلدارة األداء المإسسً بهدؾ تطوٌر الخدمات الحكومٌة ورفع اإلنتاجٌة والكفاءة بالجهات
الحكومٌة وتلبٌة احتٌاجات وتوقعات المستفٌدٌن من الخدمات الحكومٌة على أن ٌتضمن هذا النظام الضوابط
اآلتٌة:
 )0ترسٌخ الثقافة المإسسٌة بالجهة الحكومٌة التً تعتمد على المهنٌة والنزاهة والشفافٌة ومساندة موظفٌها
لتعزٌز قدرة الجهات الحكومٌة لتحقٌق رسالتها وأهدافها اإلستراتٌجٌة وتلبٌة احتٌاجات وتوقعات المستفٌدٌن
من الخدمة الحكومٌة.
 )2وضع آلٌة تقٌٌم وقٌاس األداء المإسسً وتحدٌد مستوى المشاركة فً تحقٌق التحسٌن المستمر للجهات
الحكومٌة فً ضوء األهداؾ والمبادرات الوطنٌة ووفقا ً للمعاٌٌر والمقاٌٌس المتعارؾ علٌها عالمٌاً.
 )9وضع قواعد ومعاٌٌر داعمة لبٌئة العمل المإسسً والتً تشجع األداء المتمٌز على مستوى الموظفٌن بالجهة
الحكومٌة لرفع مستوى المعرفة والكفاءة واإلنتاجٌة لهم.
 )8تحدٌد وسائل لتحفٌز وتقدٌر الجهات الحكومٌة لحثها على األداء المتمٌز.
 )3تحدٌد فترات المراجعة ورفع التقارٌر للجهات الحكومٌة بشؤن مطابقة معاٌٌر األداء المإسسً مع اتخاذ
اإلجراءات المناسبة لتطوٌر الخدمات ورفع اإلنتاجٌة وفقا ً لتلك التقارٌر.
وعلى الدٌوان أن ٌقدم تقرٌراً حول نتائج تقٌٌمه لألداء المإسسً للجهات الحكومٌة إلى رئٌس مجلس الوزراء مع
التوصٌة باتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحسٌن األداء المإسسً بها.
مادة ()54
إدارة األداء الوظٌفً
ٌضع الدٌوان نظاما ً إلدارة األداء الوظٌفً لجمٌع الموظفٌن بهدؾ تقدٌر كفاءاتهم وتطوٌر أدائهم وسلوكهم على
أن ٌتضمن هذا النظام الضوابط التالٌة:

 )0تحدٌد القدرات األساسٌة التً ٌتم على أساسها قٌاس أداء الموظفٌن فً مختلؾ الجهات الحكومٌة مع مراعاة
أن تكون هذه القدرات متوافقة مع مستوى المهام التً ٌقوم بها الموظفون واألهداؾ المطلوب منهم تحقٌقها،
وأن ٌتضمن آلٌة ومدد التقٌٌم حسب طبٌعة الوظائؾ ونوعٌتها.
 )2تطوٌر معاٌٌر األداء الوظٌفً ومناقشة مستوى األداء المتوقع للموظؾ ومتابعته دورٌا ً حسب األهداؾ
المحددة لإلنجاز وفق الخطة السنوٌة المقررة.
 )9تحدٌد جوانب تطوٌر األداء الوظٌفً ووضع خطة لهذا التطوٌر إلى جانب تحدٌد أوجه الدعم اإلٌجابً الذي
ٌتعٌن تقدٌمه للموظؾ بمشاركته لالرتقاء بمستوى أدائه فً إطار برنامج زمنً محدد.
 )8تكون نتائج تقٌٌم األداء أساسا ً موضوعٌا ً التخاذ القرارات اإلدارٌة المتعلقة بتدرٌب الموظفٌن وتطوٌرهم
وترقٌتهم وتحفٌزهم وتوفٌر بٌئة عمل أفضل لهم ،وتبسٌط إجراءات العمل ،وتحسٌن فعالٌة السٌاسات
واألنظمة اإلدارٌة ،وتقٌٌم البرامج التدرٌبٌة وجدواها ،وؼٌرها من القرارات اإلدارٌة المتعلقة بتحسٌن األداء
اإلداري.
ٌ )3عد تقرٌر تقٌٌم األداء الوظٌفً للموظؾ مرة على األقل فً السنة من رئٌسه المباشر على أن ٌقوم بمناقشته
مع الموظؾ قبل رفعه إلى الجهة المختصة العتماده ،وٌخطر الموظؾ بصورة من تقرٌر تقٌٌم األداء بمجرد
اعتماده.
 )2إذا مرض الموظؾ لمدة تزٌد على ستة أشهر خالل السنة ٌتم تقٌٌم أدائه طبقا ً آلخر تقرٌر سنوي قدم عنه،
مرض حكماً.
فإذا كان بمرتبة ضعٌؾ قٌم أداإه بمرتبة
ٍ
 )2إذا كان الموظؾ منتدبا ً أو معاراً لوظٌفة ؼٌر وظٌفته داخل المملكة ،وجب على الجهة المنتدب أو المعار
إلٌها أن تعد تقرٌراً عن أدائه خالل مدة عمله بها إذا كانت تزٌد على ستة أشهر وترسله إلى الجهة التابع لها
لالسترشاد به عند إعداد التقرٌر السنوي .وفً حالة إعارة أو ابتعاث الموظؾ خارج المملكة ٌعتد فً
معاملته بالتقرٌر السابق وضعه عنه قبل اإلعارة.

 )4إذا نقل الموظؾ من وظٌفة إلى أخرى داخل الجهة الحكومٌة التً ٌعمل بها أو من جهة حكومٌة إلى جهة
حكومٌة أخرى تقوم الجهة المنقول منها بإعداد تقرٌر عن أدائه خالل المدة التً قضاها بها بعد آخر تقٌٌم له،
وترسله إلى الجهة المنقول إلٌها لالسترشاد به فً إعداد تقارٌر األداء عنه.
 )3للموظؾ خالل خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ إخطاره بصورة من تقرٌر تقٌٌم األداء أن ٌلتمس من الجهة
المختصة باالعتماد إعادة النظر فً التقٌٌم ،على أن تصدر قرارها فً االلتماس خالل خمسة عشر ٌوما ً من
تارٌخ تقدٌمه.
مادة ()55
الترقٌة
ٌضع الدٌوان نظاما ً للترقٌة أثناء خدمة الموظؾ وعند وصوله نهاٌة مربوط درجة وظٌفته وعند نهاٌة خدمته
وفقا ً للضوابط التالٌة:
 )0تحدٌد مفهوم الترقٌة وأنواعها وشروط استحقاقها والمدد الالزم استٌفاإها والحقوق المترتبة علٌها بما
ٌتناسب مع طبٌعة الوظائؾ.
 )2تحدٌد مفهوم الجدارة ومستوى األداء المطلوب للترقٌة وفقا ً لنظام إدارة األداء الوظٌفً.
 )9عدم جواز ترقٌة الموظؾ الموقوؾ عن العمل أو المحال إلى التحقٌق أو المحاكمة الجنائٌة فً جناٌة ،أو
جرٌمة مخلة بالشرؾ أو األمانة خالل مدة الوقؾ أو اإلحالة .فإذا ثبت عدم مسئولٌته أو جوزي بجزاء التنبٌه
أو اإلنذار وجب عند ترقٌته رد أقدمٌته فً الوظٌفة المرقى إلٌها إلى تارٌخ استحقاقه لها.
 )8عدم جواز النظر فً ترقٌة الموظؾ الذي وقع علٌه جزاء الوقؾ عن العمل مع خصم الراتب إال بعد انقضاء
تارٌخ محو الجزاء.
 )3عدم جواز النظر فً ترقٌة الموظؾ أثناء تنفٌذ الحكم الجنائً.
 )2أن تكون الترقٌة فً حدود السقؾ السنوي الذي ٌحدده الدٌوان لكل جهة حكومٌة بمراعاة المٌزانٌة
المخصصة لكل جهة.

 )2إذا وافق تارٌخ الترقٌة تارٌخ منح الزٌادة المرتبطة باألداء السنوي ٌمنح الموظؾ الترقٌة أوالً ثم ٌمنح
الزٌادة المرتبطة باألداء السنوي بعد ذلك ،وٌكون نفاذ الترقٌة اعتباراً من تارٌخ قرار السلطة المختصة وبعد
موافقة الدٌوان.
مادة ()56
الرعاٌة الصحٌة واالجتماعٌة والصحة والسبلمة المهنٌة
ٌضع الدٌوان نظاما ً للرعاٌة الصحٌة واالجتماعٌة وكذا نظاما ً للصحة والسالمة المهنٌة فً الجهات الحكومٌة
بالتنسٌق معها ،وذلك وفقا ً للضوابط التالٌة:
 )0ضوابط نظام الرعاٌة الصحٌة والثقافٌة واالجتماعٌة:
أ) تحدٌد أنواع البرامج والخدمات الصحٌة والثقافٌة واالجتماعٌة المقدمة للموظفٌن بالجهات الحكومٌة.
ب) تحدٌد اإلجراءات المتصلة بخدمات الرعاٌة الصحٌة والثقافٌة واالجتماعٌة للموظفٌن بالجهات الحكومٌة.
ج) تصنٌؾ الوظائؾ التً تتطلب الفحص الطبً الدوري ،ووضع آلٌته بهدؾ الكشؾ المبكر عن األمراض
والوقاٌة منها.
د) تشكٌل لجان الرعاٌة الصحٌة واالجتماعٌة بالجهات الحكومٌة ،وتحدٌد اختصاصاتها.
ه) تنظٌم وسائل الوقاٌة من أمراض المهنة والتعوٌض عنها.
 )2ضوابط نظام الصحة والسالمة المهنٌة:
أ) ٌشمل التدابٌر اإلدارٌة للصحة والسالمة المهنٌة من السٌاسة والتنظٌم والتخطٌط والتنفٌذ والتقٌٌم
وإجراءات التحسٌن المستمر.
ب) تحدٌد آلٌات ضمان االمتثال للتشرٌعات واألنظمة الخاصة بالصحة والسالمة المهنٌة.
ج) معاٌٌر تشكٌل لجان الصحة والسالمة المهنٌة بالجهات الحكومٌة.
د) تدابٌر مواجهة الطوارئ والحوادث بما فً ذلك ترتٌبات اإلسعافات األولٌة.
ه) آلٌة جمع البٌانات المتعلقة باإلصابات واألمراض المهنٌة وتحلٌلها حسب متطلبات نظام التؤمٌن
االجتماعً.

و) آلٌات تحفٌز الجهات الحكومٌة والموظفٌن على االرتقاء بمستوى الصحة والسالمة المهنٌة بمواقع العمل
التابعة لها.
ز) وضع برنامج للصحة والسالمة المهنٌة بكل جهة حكومٌة تنفذه وترصده وتقٌمه وتستعرضه بصورة
دورٌة.
مادة ()57
النقل
ٌجوز نقل الموظؾ من وظٌفة إلى أخرى فً الجهة الحكومٌة ذاتها أو فً جهة حكومٌة أخرى وفقا ً للضوابط
التالٌة:
 )0أن ٌكون النقل داخل الجهة الحكومٌة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الدٌوان.
 )2أن ٌكون النقل إلى جهة حكومٌة أخرى بقرار من السلطة المختصة بالجهة المنقول منها والجهة المنقول
إلٌها بعد موافقة الدٌوان.
 )9أن ٌكون الموظؾ مستوفٌا ً للشروط والمعاٌٌر المعتمدة لشؽل الوظٌفة المنقول إلٌها.
 )8أن تكون الوظٌفة المنقول إلٌها الموظؾ معتمدة على الهٌكل التنظٌمً وشاؼرة ولها اعتماد مالً وضمن
الحد األقصى للوظائؾ إذا كان النقل لجهة حكومٌة أخرى.
ٌ )3جوز عند النقل ترقٌة الموظؾ إذا استوفى معاٌٌر وقواعد وشروط الترقٌة وفقا ً لنظام الترقٌة.
ٌ )2كون نقل شاؼلً الوظائؾ العلٌا بقرار من السلطة المختصة بالتعٌٌن.
وٌصدر الدٌوان التعلٌمات الخاصة بقواعد تحدٌد الرواتب والمزاٌا الوظٌفٌة واإلجراءات عند النقل.
مادة ()58
الندب
ٌجوز ندب الموظؾ للقٌام مإقتا ً بؤعمال وظٌفة أخرى فً نفس الجهة الحكومٌة أو جهة حكومٌة أخرى وفقا ً
للضوابط التالٌة:
 )0أن ٌكون الندب داخل الجهة الحكومٌة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الدٌوان.

ٌ )2كون الندب إلى جهة حكومٌة أخرى بقرار من السلطة المختصة فً الجهة المنتدب منها بالتنسٌق مع
السلطة المختصة فً الجهة المنتدب إلٌها بعد موافقة الدٌوان.
 )9أن تكون الوظٌفة شاؼرة بسبب ؼٌاب شاؼلها أو ال ٌوجد موظؾ ٌشؽلها.
 )8أن ٌكون مستوفٌا ً للشروط والمعاٌٌر المعتمدة لشؽل الوظٌفة المنتدب إلٌها.
 )3أن ٌكون الندب لمدة سنة واحدة قابلة للتجدٌد لمدة أقصاها ثالث سنوات.
ٌ )2جوز أن ٌكون الندب جزئٌا ً باإلضافة إلى عمله األصلً أو كلٌا ً بتفرغ كامل.
 )2أن تتحمل الجهة الحكومٌة المنتدب إلٌها ،أو حسبما ٌتم االتفاق علٌه بٌن الجهتٌن ،راتب الموظؾ والمزاٌا
الوظٌفٌة المقررة وؼٌرها من المستحقات المالٌة طبقا ً للقواعد واإلجراءات التً ٌضعها دٌوان الخدمة
المدنٌة ،وتتولى تقٌٌم أدائه السنوي وحساب إجازاته ومنحها وخصم ودفع اشتراكات التقاعد الخاصة به
ومساءلته تؤدٌبٌا ً عما ٌقع منه من مخالفات خالل فترة ندبه.
 )4أن ٌحدد الدٌوان التعوٌض المناسب عن فترة الندب للموظؾ المستحق له بمراعاة الفقرة ( )2من هذه المادة،
كما ٌمنح المزاٌا الوظٌفٌة المقررة للوظٌفة المنتدب إلٌها.
ٌ )3حق للموظؾ فً نهاٌة مدة الندب الكلً العودة إلى نفس الوظٌفة التً كان ٌشؽلها قبل الندب وٌحتفظ بكافة
ممٌزات الوظٌفة التً كان ٌشؽلها قبل الندب.
وٌصدر الدٌوان التعلٌمات الخاصة بقواعد وإجراءات الندب.
مادة ()59
اإلعارة
ً
كتابة إلى إحدى الجهات الحكومٌة ؼٌر الخاضعة ألحكام قانون الخدمة المدنٌة
ٌجوز إعارة الموظؾ بعد موافقته
أو أي مإسسة أخرى تابعة للدولة أو إحدى الشركات التً تساهم فٌها الدولة بنسبة ال تقل عن  ,%30أو إلى
الحكومات أو الهٌئات العربٌة أو اإلقلٌمٌة أو األجنبٌة أو الدولٌة وٌجوز شؽل الوظائؾ بطرٌق االستعارة من
إحدى تلك الجهات وفقا ً للضوابط التالٌة:

 )0أن تكون اإلعارة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الدٌوان ،وبالنسبة لشاؼلً الوظائؾ العلٌا بقرار من
السلطة المختصة بالتعٌٌن.
 )2أن تكون اإلعارة لمدة سنة واحدة قابلة للتجدٌد لمدد مماثلة ال ٌزٌد مجموعها على أربع سنوات أخرى ،إال
فً الحاالت التً تقتضٌها المصلحة العامة.
 )9عند اإلعارة إلى إحدى الجهات الحكومٌة ؼٌر الخاضعة ألحكام قانون الخدمة المدنٌة أو أي مإسسة أخرى
تابعة للدولة أو إحدى الشركات التً تساهم فٌها الدولة بنسبة ال تقل عن  ،%30تتحمل الجهة المستعٌرة أو
حسبما ٌتم االتفاق علٌه بٌن الجهتٌن طبقا ً للضوابط التً ٌضعها الدٌوان راتب الموظؾ المعار والمزاٌا
الوظٌفٌة المقررة وؼٌرها من المستحقات المالٌة ،وتتحمل تسدٌد اشتراكات التقاعد أو مكافؤة نهاٌة الخدمة
وتكالٌؾ السفر والمواصالت ونقل األمتعة وتوفٌر الخدمات الطبٌة واإلدارٌة واإلجازات المستحقة للموظؾ
المعار وذلك أثناء الخدمة وفً نهاٌتها.
ٌ )8جوز بقرار من رئٌس مجلس الوزراء فً حالة اإلعارة إلى الحكومات أو الهٌئات العربٌة أو اإلقلٌمٌة أو
األجنبٌة أو الدولٌة أن تتحمل حكومة مملكة البحرٌن كل أو بعض الراتب والمستحقات والمزاٌا المقررة
للوظٌفة التً ٌشؽلها الموظؾ المعار خالل مدة اإلعارة.
ٌ )3حق للموظؾ قبل إعارته استنفاد رصٌده من اإلجازات السنوٌة أو االحتفاظ بها لحٌن انتهاء مدة اإلعارة.
وٌصدر الدٌوان التعلٌمات الخاصة بقواعد وإجراءات اإلعارة.

مادة ()21
اإلٌفاد فً مهام رسمٌة وتدرٌبٌة
ٌجوز إٌفاد الموظؾ فً مهام رسمٌة وتدرٌبٌة وفقا ً للضوابط التالٌة:
 )0أن ٌكون اإلٌفاد بموافقة من السلطة المختصة وفقا ً للمٌزانٌة المعتمدة لذلك.
 )2أن تكون المهمة الرسمٌة أو التدرٌبٌة لها عالقة بمهام ومسئولٌات الجهة الحكومٌة.

 )9تصرؾ تذاكر السفر بالطائرة على الدرجة األولى لشاؼلً الوظائؾ العلٌا ومن ٌنوب عنهم ومن فً
مستواهم الوظٌفً وشاؼلً الدرجات القضائٌة ورإساء الوفود الذٌن ٌتم إٌفادهم بموافقة مجلس الوزراء،
وٌجوز صرؾ تذاكر سفر على درجة رجال األعمال لهذه الفئات الوظٌفٌة إذا تعذر السفر على الدرجة
األولى بما ٌتناسب مع ظروؾ السفر وظروؾ العمل ،وتصرؾ تذاكر السفر على درجة رجال األعمال
لرإساء األقسام ومن فً مستواهم الوظٌفً الموفدٌن فً مهام رسمٌة أو تدرٌبٌة التً تعقد فً إحدى دول
مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة ،والموظفٌن اآلخرٌن المسافرٌن فً رحالت سفر طوٌلة وفقا ً للضوابط
التً ٌضعها الدٌوان .وتصرؾ تذاكر سفر على الدرجة السٌاحٌة للحاالت األخرى.
ٌ )8جوز بموافقة السلطة المختصة بالجهة الحكومٌة صرؾ تذاكر سفر إضافٌة لمرافقً شاؼلً الوظائؾ
المقرر سفرهم بالطائرات على الدرجة األولى على ذات درجة سفرهم عند اإلٌفاد فً مهام رسمٌة على أال
ٌزٌد عددهم على ثالثة مرافقٌن.
ٌ )3منح الموظفون المبتعثون فً مهام رسمٌة أو دورات تدرٌبٌة أو دراسٌة خارج المملكة تعوٌضات سفر
لمواجهة متطلبات المعٌشة والنفقات الضرورٌة األخرى.
ٌ )2تولى الدٌوان إصدار التعلٌمات الالزمة لتنظٌم إجراءات سفر موظفً الجهات الحكومٌة ،وضوابط استحقاق
تعوٌض السفر طبقا ً لوجهة السفر.
مادة ()25
نفقات العبلج أثناء اإلٌفاد
تلتزم الحكومة بنفقات العالج وقٌمة األدوٌة للموظؾ فً الحالتٌن التالٌتٌن:
 )0وجود الموظؾ فً مهمة رسمٌة خارج البالد.
 )2وجود الموظؾ فً بعثة أو منحة دراسٌة أو برنامج تدرٌبً خارج البالد.
وعلى الموظؾ أن ٌقدم إلى جهة عمله األوراق الدالة على نفقات العالج وقٌمة األدوٌة مصدقا ً علٌها من الجهة
الطبٌة المختصة بوزارة الصحة .وال تلتزم الحكومة بصرؾ نفقات تركٌب األسنان مهما كان نوعها أو قٌمة

النظارات أو العدسات الطبٌة أو األطراؾ الصناعٌة إال إذا كان ذلك ناتجا ُ عن اإلصابة بسبب تؤدٌة مهام
الوظٌفة.
مادة ()22
التدرٌب
ٌضع الدٌوان نظاما ً لتدرٌب موظفً الجهات الحكومٌة وفقا ً للضوابط التالٌة:
 )0توفٌر فرص التدرٌب والدراسة للموظفٌن بصورة متكافئة.
 )2تحدٌد احتٌاجات التدرٌب وفقا ً لمسارات التطوٌر الوظٌفً وأهداؾ الجهة الحكومٌة ونتائج تقارٌر تقٌٌم األداء
الوظٌفً والمإسسً والموازنة السنوٌة المخصصة لها بما ٌتماشى مع السٌاسة العامة للدولة.
 )9تشكٌل لجنة للتدرٌب من ذوي االختصاص فً مجال تخطٌط وتطوٌر الموارد البشرٌة بكل جهة حكومٌة.
ٌ )8تم التدرٌب فً الجهات المتاحة داخل الدولة ،وٌجوز فً الحاالت التً تقتضٌها متطلبات الوظٌفة ،أو عدم
توفر برامج التدرٌب داخل الدولة التدرٌب خارج الدولة ،وفً جمٌع األحوال ٌكون ذلك بموافقة الدٌوان
ووفقا ً للمٌزانٌة المخصصة لذلك.
 )3تعتبر مدة التدرٌب مدة عمل ٌتمتع فٌها الموظؾ بجمٌع الرواتب والمزاٌا الوظٌفٌة المقررة له فً الوظٌفة
وذلك وفقا ً للضوابط التً ٌضعها الدٌوان.
ٌ )2لتزم الموظؾ المبتعث لبرامج تدرٌبٌة أو دراسٌة تزٌد على ثالثة شهور بتوقٌع اتفاقٌة حسب النموذج الذي
ٌعتمده الدٌوان ،ومع عدم اإلخالل بما تنص علٌه هذه االتفاقٌةٌ ،جب على الموظؾ العمل بالجهة الحكومٌة
التً وفرت له التدرٌب أو الدراسة أو فً أي جهة حكومٌة أخرى ،لمدة مماثلة ،وإال التزم برد نفقات
التدرٌب أو الدراسة.
ٌ )2كون تؤهٌل البحرٌنٌٌن حدٌثً التخرج من مختلؾ مستوٌات التعلٌم لشؽل الوظائؾ الحكومٌة أو لتنفٌذ برامج
خدمة المجتمع مقابل مكافؤة مقطوعة ،سواء كان التؤهٌل فً الداخل أو الخارج ،وفقا ً للتعلٌمات التً ٌصدرها
الدٌوان.

 )4تتولى السلطة المختصة بالتنسٌق مع الدٌوان وضع خطط اإلعداد والتدرٌب الالزمة لشؽل الوظائؾ القٌادٌة
فً الجهات الحكومٌة.

مادة ()23
اإلٌفاد فً بعثة أو منحة دراسٌة
ٌجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الدٌوان إٌفاد الموظؾ فً بعثة أو منحة دراسٌة إلى داخل أو خارج
المملكة وفقا ً للضوابط التالٌة:
 )0أن ٌكون اإلٌفاد بهدؾ رفع مستوى الموظؾ بما ٌعود بالنفع على الجهة الحكومٌة مع مراعاة المٌزانٌة
المخصصة لذلك.
 )2أن ٌستوفً الموظؾ الحد األدنى من مدة الخدمة أو الخبرة العملٌة أو العلمٌة التً ٌحددها الدٌوان وفقا ً
لطبٌعة الوظٌفة ومتطلبات العمل.
 )9أن ٌستوفً الموظؾ مستوى األداء المطلوب وفقا ً لنظام إدارة األداء الوظٌفً.
وٌصدر الدٌوان التعلٌمات الخاصة بمعاٌٌر وإجراءات اإلٌفاد.
مادة ()24
نفقات التدرٌب والدراسة
ٌ )0جوز للجهة الحكومٌة بعد موافقة الدٌوان أن تتحمل التكالٌؾ الدراسٌة كلها للموظؾ أو جزءاً منها وذلك
ضمن خطة تطوٌر المسار الوظٌفً له حسب وظٌفته الحالٌة أو التً سوؾ ٌشؽلها فً المستقبل.
ٌ )2حق للجهة الحكومٌة وقؾ سداد التكالٌؾ الدراسٌة عن الموظؾ وذلك فً حال إخالله بالقوانٌن واللوائح
والقرارات والتعلٌمات المعمول بها أو الشروط الواردة فً االتفاقٌة.
ٌ )9ستحق الموظؾ الموفد لبعثة أو منحة تدرٌبٌة أو دراسٌة من قبل الجهة الحكومٌة راتبه والمزاٌا الوظٌفٌة
المقررة له أثناء البرنامج التدرٌبً أو الدراسً وذلك وفقا ً للضوابط التً ٌضعها الدٌوان ،وتدخل مدة اإلٌفاد

فً بعثة أو منحة تدرٌبٌة أو دراسٌة فً استحقاق الترقٌة وحساب فترة الخدمة المحسوبة فً التقاعد بمراعاة
أحكام القانون رقم ( )09لسنة  0323بشؤن تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً الحكومة.
وٌصدر الدٌوان تعلٌمات بخصوص تعوٌضات الموظؾ ومستحقاته عن نفقات التدرٌب والدراسة وقواعد وأحكام
وصٌػ اتفاقٌات التدرٌب.
مادة ()25
التدرٌب والتطوٌر الذاتً
تعمل الجهات الحكومٌة على تشجٌع الموظفٌن على التطوٌر والتدرٌب الذاتً الذي ٌعتبر مسئولٌة كل موظؾ،
وفقا ً للضوابط واإلجراءات التً ٌحددها الدٌوان.
مادة ()26
مواعٌد العمل
تخضع مواعٌد العمل فً الجهات الحكومٌة للقواعد التالٌة:
ٌُ )0منح الموظؾ إجازة براتب والمزاٌا الوظٌفٌة المقررة له فً أٌام العطل الرسمٌة واألسبوعٌة والعطالت
األخرى المقررة قانوناً ،وٌجوز تشؽٌل الموظؾ فً هذه العطالت إذا اقتضت الضرورة ذلك وٌتم تعوٌضه
عنها وفقا ً لما ٌحدده الدٌوان.
 )2ال ٌجوز تشؽٌل اإلناث فً أي مشروع صناعً حكومً أو أي فرع منه ما بٌن الساعة الثامنة مسا ًء وحتى
السابعة صباحا ً إال فً الظروؾ االستثنائٌة التً ٌحددها الدٌوان بخصوص عمل النساء لٌالً.
 )9إذا اقتضت ضرورة العمل بقاء الموظؾ أو عدد من الموظفٌن على رأس العمل لساعات طوٌلة استعداداً
ألي طارئ فإنه ٌمكن تنظٌم دورة عمل خاصة لهإالء الموظفٌن وذلك وفقا ً للضوابط التً ٌضعها الدٌوان.
مادة ()27
ساعات العمل اإلضافً
ٌجوز للسلطة المختصة تكلٌؾ الموظؾ القٌام بؤعمال إضافٌة بعد ساعات الدوام الرسمً وخالل العطالت وذلك
وفقا ً للضوابط التالٌة:

 )0فٌما عدا شاؼلً الوظائؾ العلٌا ومن فً حكمهمٌ ،ستحق الموظؾ تعوٌضا ً عن األعمال أو ساعات العمل
اإلضافٌة التً ٌكلؾ بها من الجهة الحكومٌة المختصة فً ؼٌر أوقات العمل الرسمٌة وفقا ً لما ٌحدده الدٌوان.
 )2أن تكون األعمال اإلضافٌة ذات طبٌعة عاجلة ال ٌمكن إنجازها خالل ساعات الدوام الرسمً.
 )9أن تكون األعمال اإلضافٌة مرتبطة بمهام الموظؾ خالل ساعات الدوام الرسمً.
 )8أن ٌكون العمل اإلضافً هو األسلوب األمثل عملٌا ً واقتصادٌا ً لمواجهة احتٌاجات الجهة الحكومٌة بعد
استنفاد جمٌع الطرق والوسائل األخرى لتنظٌم العمل ضمن ساعات الدوام الرسمً كالتخطٌط المسبق
وجدولة العمل وتؽٌٌر مواعٌد االنجاز وإعادة توزٌع المصادر البشرٌة.
 )3أن تكون أجور العمل اإلضافً ضمن المٌزانٌة المعتمدة لها من قبل الدٌوان على أال تتجاوز االعتمادات
المخصصة لها فً باب نفقات القوى العاملة.
 )2تكون كل جهة حكومٌة مسئولة عن تنظٌم ساعات العمل اإلضافً للموظفٌن وذلك من خالل إعداد جداول
ساعات العمل اإلضافً واستخدام هذه الساعات فً الحاالت الطارئة مع استمرارٌة تقٌٌم الحاجة للعمل
اإلضافً ،وتقوم كل جهة حكومٌة بإصدار اإلجراءات الالزمة للقٌام بتلك المسئولٌات.
ٌ )2حدد الدٌوان الحد األقصى لساعات العمل اإلضافً للموظفٌن فً الجهات الحكومٌة.
مادة ()28
اإلجازة السنوٌة
 )0تكون إجازات الموظؾ وفقا ً للقواعد والشروط التالٌة:
أ) ٌستحق الموظؾ إجازة سنوٌة براتب بمعدل ثالثٌن ٌوم عمل عن كل سنة خدمة أي بمعدل ٌومً عمل
ونصؾ فً الشهر ،وٌحتفظ الموظؾ برصٌد إجازاته السنوٌة التً لم ٌنتفع بها بشرط أن ال ٌتجاوز
ً
خمسة وسبعٌن ٌوم عمل.
الرصٌد اإلجمالً المسموح بنقله للسنة التالٌة
ب) ال ٌدخل فً حساب اإلجازة السنوٌة أٌام العطالت األسبوعٌة والمناسبات الرسمٌة والعطالت األخرى
المقررة قانوناً.

ج) ٌحسب استحقاق الموظؾ لإلجازة السنوٌة ألول مرة من تارٌخ مباشرته للعمل ،وال ٌجوز له الخروج
فً هذه اإلجازة إال بعد انقضاء فترة االختبار بنجاح.
د) ٌمنح الموظؾ اإلجازة السنوٌة فً حدود رصٌده منها بعد موافقة رئٌسه المباشر ،وعلى الموظؾ أن
ٌعود إلى عمله فور انتهاء إجازته وال ٌجوز مدها إال بنا ًء على موافقة رئٌسه المباشر وذلك قبل انتهاء
إجازته ،وعلى المشرفٌن فً جمٌع المستوٌات اإلدارٌة التنسٌق مع الموظفٌن العاملٌن تحت إشرافهم
لوضع جدول زمنً ٌنظم إجازات الموظفٌن مع مراعاة مقتضٌات سٌر العمل وظروؾ الموظفٌن لتفادي
خسارة الموظؾ إلجازته السنوٌة الزائدة عن الحد األعلى المسموح به.
ه) ال ٌجوز للجهة التً ٌنتسب إلٌها الموظؾ تؤجٌل اإلجازة السنوٌة أو تقصٌرها بعد الموافقة علٌها إال
ألسباب تقتضٌها مصلحة العمل على أن ٌستحقها الموظؾ أو ما تبقى منها فً وقت الحق من نفس
العام ،وٌجوز بنا ًء على طلب السلطة المختصة استدعاء الموظؾ من إجازته السنوٌة وعودته إلى العمل
قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ،وفً هذه الحالة تضاؾ األٌام الفعلٌة التً زاول فٌها
العمل أثناء إجازته إلى رصٌد إجازاته أو تمدد إجازته بما ٌعادل هذه األٌام.
و) ٌستحق الموظؾ عند انتهاء خدمته بدالً نقدًٌا عن رصٌد إجازاته السنوٌة التً لم ٌنتفع بها بما ال ٌزٌد
على الحد األقصى المسموح بنقله للسنة التالٌة مضافا ً إلٌه اإلجازة المستحقة عن السنة التً انتهت خدمته
خاللها أو بنهاٌتها محسوبا ً على أساس آخر راتب تقاضاه.
ز) ٌستحق موظفو المدارس والهٌئات التعلٌمٌة والتدرٌبٌة والكلٌات والمعاهد المرتبطة وظائفهم بالعام
الدراسً إجازة سنوٌة تكون مدتها مدة اإلجازة الدراسٌة التً ٌصدر بتحدٌدها قرار من قبل السلطة
المختصة بعد موافقة الدٌوان.
ح) ال ٌجوز بقاء الموظؾ على رأس العمل ألكثر من سنتٌن متتالٌتٌن دون خروجه فً إجازة سنوٌة على
أن ال تقل هذه اإلجازة فً مجموعها عن اثنٌن وعشرٌن ٌوم عمل.

ٌ )2دخل فً احتساب رصٌد الموظؾ من اإلجازة السنوٌة فترات الؽٌاب المصرح بها براتب ومن بٌنها
اإلجازة السنوٌة واإلجازة المرضٌة واإلجازات األخرى براتب واإلجازات الخاصة بدون راتب التً ال تزٌد
على ثالثٌن ٌوماً.
مادة ()29
احتساب اإلجازة السنوٌة
ٌحسب رصٌد إجازة الموظؾ االعتٌادٌة السنوٌة على أساس األٌام ولٌس الساعات ،ومع ذلك ٌجوز حسابها
بالساعات فٌمنح الموظؾ إجازة سنوٌة ألقل من ٌوم كامل.
مادة ()31
اإلجازة المرضٌة
 )0تكون اإلجازة المرضٌة وفقا ً للقواعد والشروط التالٌة:
أ) ٌستحق الموظؾ إجازة مرضٌة براتب بنا ًء على شهادات طبٌة معتمدة بمعدل أربعة وعشرٌن ٌوم عمل
فً السنة بواقع ٌومً عمل فً الشهر.
ب) ٌحتفظ الموظؾ برصٌد إجازته المرضٌة التً لم ٌنتفع بها بشرط أال ٌتجاوز هذا الرصٌد مائتٌن
وأربعٌن ٌوم عمل.
ج) ٌجب على الموظؾ إبالغ رئٌسه المباشر عن اإلجازة المرضٌة ما لم ٌكن هناك عذر قهري ٌحول دون
ذلك.
د) تكون الجهة الطبٌة المختصة مسئولة عن تقرٌر اللٌاقة الصحٌة للموظؾ بالنسبة ألداء واجبات وظٌفته
ومدى صحة الشهادات الطبٌة المقدمة من الموظؾ وتحدٌد فترات عدم اللٌاقة الصحٌة أو العجز بسبب
المرض ،وإذا رأت الجهة الطبٌة المختصة فً أي وقت أن الموظؾ ؼٌر الئق صحٌا ً للقٌام بمهام عمله
فإنها تصدر قراراً بذلك تخطر به الجهة التً ٌنتسب إلٌها الموظؾ التخاذ ما تراه مناسبا ً بشؤنه كإنهاء
خدماته لعدم اللٌاقة الصحٌة.

ه) ال تعتمد اإلجازة المرضٌة لفترة ٌوم عمل واحد إلى خمسة أٌام عمل إال بموجب شهادة طبٌة ٌقدمها
الموظؾ ،وٌجوز للرئٌس المباشر التؽاضً عن طلب الشهادة الطبٌة إذا كانت اإلجازة لٌوم واحد ،وفً
حالة اشتباه الرئٌس المباشر فً صحة الشهادة الطبٌة المقدمةٌ ،حال الموظؾ إلى الجهة الطبٌة المختصة
إلثبات صحتها ،أما فترات الؽٌاب بسبب المرض التً تزٌد على خمسة أٌام عمل فٌجب أن تكون مإٌدة
بشهادة طبٌة معتمدة من الجهة الطبٌة المختصة.
و) ٌجوز للسلطة المختصة أن تمنح الموظؾ الذي استنفد رصٌده من اإلجازة المرضٌة إجازة مرضٌة
إضافٌة براتب ال تزٌد على ستٌن ٌوم عمل ،إذا رأت الجهة الطبٌة المختصة أن حالته تستدعً ذلك،
شرٌطة أال تقل مدة خدمته عن سنة كاملة ،وٌجوز منح اإلجازة المرضٌة اإلضافٌة مرة أخرى وفقا ً
للشروط والضوابط الموضحة أعاله شرٌطة مضً سنة كاملة من تارٌخ بدء اإلجازة المرضٌة اإلضافٌة
التً منحت له.
ز) ٌستحق الموظؾ المرٌض بالسكلر أو الفشل الكلوي الذي استنفد رصٌده من اإلجازة المرضٌة واإلجازة
المرضٌة اإلضافٌة إجازة إضافٌة أخرى براتب ال تزٌد على ثالثٌن ٌوم عمل لمرة واحدة خالل السنة،
إذا رأت الجهة الطبٌة المختصة أن حالته تستدعً ذلك.
ح) تحتسب اإلجازة المرضٌة ضمن مدة الخدمة التً ٌستحق عنها الموظؾ مكافؤة نهاٌة الخدمة أو معاش
تقاعدي.
ٌ )2دخل فً احتساب رصٌد الموظؾ من اإلجازة المرضٌة فترات الؽٌاب المصرح بها براتب ومن بٌنها
اإلجازة السنوٌة واإلجازة المرضٌة واإلجازات األخرى براتب واألجازات الخاصة بدون راتب التً ال تزٌد
على ثالثٌن ٌوماً.
مادة ()35
اإلجازات الخاصة
ٌستحق الموظؾ اإلجازات الخاصة التالٌة براتب ،وذلك على النحو التالً:

 )0إجازة الزواج لمدة ثالثة أٌام عمل ولمرة واحدة طوال مدة خدمته ،على أن ٌقدم صورة طبق األصل من عقد
الزواج.
 )2إجازة الحج للموظؾ المسلم ألداء فرٌضة الحج وتكون لمدة واحد وعشرٌن ٌوما ً ولمرة واحدة طوال مدة
خدمته ،سواء كانت هذه الخدمة حالٌة أو سابقة.
 )9إجازة الوضع لمدة ستٌن ٌوما ً للموظفة التً تضع مولوداً وٌبدأ سرٌانها من الٌوم األول للوضع المدون فً
الشهادة الطبٌة المعتمدة ،على أن تقوم الموظفة بإبالغ جهة عملها ،وٌجوز بنا ًء على طلب من الموظفة أن
تحصل علٌها قبل التارٌخ المقدر للوضع بمدة ال تتجاوز خمسة عشر ٌوماً.
 )8إجازة لوفاة قرٌب حتى الدرجة الرابعة لمدة ثالثة أٌام ،على أن ٌقوم الموظؾ بإبالغ جهة العمل عن وفاة
أحد أقاربه ،وتقدٌم شهادة الوفاة لجهة العمل مع توضٌح صلة القرابة بالمتوفى بعد عودته للعمل.
 )3إجازة عدة الوفاة للموظفة المسلمة التً ٌتوفى عنها زوجها وذلك لمدة أربعة أشهر وعشرة أٌام من تارٌخ
وفاة الزوج ،وعلى الموظفة إبالغ جهة عملها بواقعة وفاة زوجها ،وإذا كانت الموظفة المعتدة لمدة الوفاة
حُ بلى ووضعت خالل عدتها فال تعوض عن إجازة الوضع ،وتمنح األٌام المتبقٌة من إجازة الوضع إذا
تجاوزت هذه اإلجازة مدة العدة المقررة قانوناً ،وفً جمٌع األحوال ٌشترط تقدٌم الشهادات المإٌدة لذلك.
 )2إجازة مرافقة مرٌض:
أ) تمنح للموظؾ لمرافقة مرٌض من أقاربه حتى الدرجة الرابعة قررت اللجان الطبٌة المختصة عالجه
فً خارج المملكة مع مرافق له ،وذلك للمدة المقررة للعالج بحٌث ال تزٌد على ستٌن ٌوما ً فً السنة
ً
متصلة كانت أو متقطعة.
الواحدة
ب) ٌجوز بموافقة الدٌوان منح الموظؾ اإلجازة المشار إلٌها فً الفقرة السابقة لمرافقة مرٌض من ؼٌر
أقاربه فً حالة عدم وجود مرافق له من أقربائه.
ج) كما وتمنح هذه اإلجازة للموظؾ لمرافقة مرٌض قرٌب له من الدرجة األولى قرر الطبٌب المعالج
حاجته لمرافق أثناء عالجه فً داخل المملكة بحٌث ال تزٌد على سبعة أٌام متصلة أو متقطعة فً السنة
الواحدة ،وفقا ً للضوابط التً ٌحددها الدٌوان.

 )2إجازة مخالطة مرٌض بمرض مع ٍد حسب المدة التً تقررها الجهة الطبٌة المختصة ،إذا رأت الجهة منعه
من مزاولة عمله لهذا السبب ،على أن ٌقوم الموظؾ بإبالغ جهة عمله.
 )4إجازة الحجر الصحً حسب المدة التً تقررها الجهة الطبٌة المختصة على أن ٌقوم الموظؾ بإبالغ جهة
عمله ،وأن ٌقدم عند عودته للعمل الشهادات المإٌدة لذلك.
 )3إجازة امتحان دراسً لمدة ال تتجاوز شهراً فً السنة ألداء امتحان دراسً وفق الشروط التالٌة:
أ) أن ٌخطر الموظؾ جهة عمله عند التحاقه بالدراسة والجهة التً ٌدرس بها وتقدٌم المستندات التً تثبت
ذلك.
ب) أن تكون الجهة التً ٌدرس بها معترفا ً بها أكادٌمٌا ً لدى الجهات المختصة بالمملكة.
ج) أن ٌخطر الموظؾ جهة عمله بتارٌخ االمتحان قبل موعده بوقت كاؾٍ.
د) أن ٌقدم الموظؾ عند طلب اإلجازة ما ٌفٌد تقدمه ألداء االمتحان.
ه) تجوز تجزئة هذه اإلجازة على فترات متفاوتة خالل السنة ،وٌتم احتساب هذه اإلجازة حسب جدول
االمتحانات الدراسٌة المقررة من قبل الجهة التعلٌمٌة.
و) ٌستحق الموظؾ إجازة االمتحان الدراسً لألٌام المقررة فً الجدول الدراسً المعتمد من الجهة
التعلٌمٌة مضافا ً إلٌها ٌوم للسفر قبل االمتحان وٌوم بعده متى كان االمتحان ٌعقد خارج البالد.
)00

إجازة مشاركة فً وفود ثقافٌة لتمثٌل المملكة حسب المدة التً تتطلبها هذه المشاركة ،وتخضع هذه

اإلجازة للقواعد التالٌة:
أ) أن ٌحرر طلب المشاركة بكتاب رسمً من الجهة الحكومٌة المختصة إلى جهة عمل الموظؾ ٌتضمن
تحدٌد مدة الفعالٌة التً ستتم المشاركة فٌها ومكان انعقادها والجهة المنظمة.
ب) أن ٌراعى فً هذه المشاركة عدم اإلخالل بسٌر العمل فً الجهة الحكومٌة التً ٌنتسب إلٌها الموظؾ.
ج) ٌشترط موافقة السلطة المختصة على هذه اإلجازة.
)00

إجازة إصابة عمل حسب المدة التً تقررها الجهة الطبٌة المختصة ،مع مراعاة الضوابط التالٌة:

أ) أن تكون اإلصابة ناتجة عن أدائه لواجبات وظٌفته أو بسببها أو أٌة واجبات أخرى ٌعهد إلٌه رسمٌا ً
القٌام بها.
ب) أن تقوم الجهة الحكومٌة التً ٌنتسب إلٌها الموظؾ بتبلٌػ الجهات المختصة بحصول اإلصابة فور
حدوثها.
ج) ال تحتسب فترة اإلجازة بسبب اإلصابة من اإلجازة المرضٌة أو أي إجازة أخرى.
)02

إجازة الرضاعة تستحق الموظفة عند عودتها للعمل بعد إجازة الوضع ساعتً رعاٌة ٌومٌا ً براتب

إلرضاع مولودها حتى ٌبلػ من العمر عامٌن تحدد مواقٌتها بما تقتضٌه مصلحة العمل ،على أن تقدم
الموظفة لجهة العمل الشهادات الطبٌة المإٌدة لذلك.
مادة ()32
اإلجازات الخاصة بدون راتب
أ) تمنح للزوج أو للزوجة إذا رخص ألحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على األقل ،وال ٌجوز أن
تتجاوز هذه اإلجازة مدة بقاء الزوج أو الزوجة فً الخارج ،وٌتعٌن على الجهة اإلدارٌة أن تستجٌب
لطلب الزوج أو الزوجة فً هذه الحالة.
ب) تستحق الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لرعاٌة طفلها الذي لم ٌتجاوز عمره ست سنوات بحد أقصى
عامٌن فً المرة الواحدة ولثالث مرات طوال مدة خدمتها.
ج) ٌجوز منح الموظؾ إجازة خاصة بدون راتب بسبب التفرغ للدراسة أو للبحث أو ألٌة أسباب أخرى
ٌبدٌها الموظؾ وتقدرها السلطة المختصة وفقا ً لمقتضٌات انتظام العمل.
د) ال تدخل مدة اإلجازة فً الحاالت المتقدمة ضمن مدة الخدمة التً تدخل فً حساب المعاش أو المكافآت
طبقا ً ألحكام القانون رقم ( )09لسنة  0323بشؤن تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً الحكومة.
مادة ()33
ضوابط أخرى بشأن اإلجازات

 )0ال ٌجوز منح الموظؾ اإلجازات المنصوص علٌها فً قانون الخدمة المدنٌة خالل فترة االختبار ،فٌما عدا
الحاالت الخارجة عن إرادته وفقا ً للتعلٌمات التً ٌصدرها الدٌوان ،وفً هذه الحالة تمتد فترة االختبار بقدر
فترة اإلجازة.
ٌ )2ستحق الموظؾ راتبه والمزاٌا الوظٌفٌة المقررة له عن فترة انقطاعه عن العمل التً تكون بنا ًء على
استدعائه من جهة حكومٌة مختصة شرٌطة تقدٌم ما ٌثبت ذلك.
 )9عند نقل الموظؾ إلى جهة أخرى ٌحتفظ باإلجازات المستحقة له.
 )8ال ٌستحق الموظؾ عن مدد انقطاعه عن العمل ؼٌر المرخص بها أٌا ً من اإلجازات المنصوص علٌها فً
المادة ( )20من قانون الخدمة المدنٌة.
 )3مع مراعاة اإلجازات المنصوص علٌها فً عقد توظٌفه ٌستحق الموظؾ المعٌن بالتوظٌؾ المإقت والجزئً
وبعقد اإلجازة المرضٌة وإجازة لوفاة قرٌب وفقا ً للمدد والضوابط التً ٌحددها الدٌوان.
ٌ )2صدر الدٌوان تعلٌمات للجهات الحكومٌة ٌحدد فٌها المزاٌا الوظٌفٌة التً تمنح للموظفٌن أثناء اإلجازات
براتب وإجراءات اإلجازات بجمٌع أنواعها.
مادة ()34
الواجبات األخرى والمخالفات والجزاءات
ٌ )0جب على الموظؾ:
أ) أن ٌخصص وقت العمل الرسمً ألداء واجبات وظٌفته ،وعدم الؽٌاب عن العمل والخروج من أماكن
العمل المخصصة له بدون تصرٌح من رئٌسه المباشر ،وعلٌه إبالغ رئٌسه المباشر فً حالة عدم تمكنه
الحضور إلى العمل قبل بدء الدوام الرسمً بوقت كاؾٍ.
ب) أن ٌكون سلوكه متفقا ً مع التقالٌد واالحترام الواجب آلداب وشرؾ وظٌفته.
ج) أن ٌكون فً عمله متعاونا ً مع زمالئه وأن ٌعامل الجمهور معاملة الئقة مع انجاز مصالحه فً الوقت
المناسب.

د) أن ٌستجٌب لبرامج التدرٌب والتطوٌر التً تعدها الجهة الحكومٌة التً ٌعمل بها ،وأن ٌسعى دائما ً
لتطوٌر مهاراته وقدراته ذاتٌا ً لالرتقاء بمستوى أدائه الوظٌفً.
ه) أن ٌحافظ على ممتلكات وأموال الجهة الحكومٌة التً ٌعمل بها.
و) أن ٌنفذ ما ٌصدر إلٌه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فً حدود القوانٌن واللوائح المعمول بها.
ٌ )2حظر على الموظؾ:
أ) مخالفة القواعد واألحكام المنصوص علٌها فً القوانٌن واللوائح والتعلٌمات المعمول بها والخاصة
بالخدمة المدنٌة.
ب) مخالفة القواعد واألحكام المنصوص علٌها فً قانون المٌزانٌة العامة واللوائح والقرارات الصادرة تنفٌذاً
له وكافة القواعد المالٌة.
ج) مخالفة القواعد واألحكام المنصوص علٌها فً قانون تنظٌم المناقصات والمزاٌدات والمشترٌات
والمبٌعات الحكومٌة واللوائح والقرارات الصادرة تنفٌذاً له.
د) اإلدالء بؤي تصرٌح أو بٌان باسم الجهة الحكومٌة التً ٌعمل فٌها إلى أي من وسائل اإلعالم ،إال إذا كان
مصرحا ً له بذلك من السلطة المختصة.
ه) إفشاء األمور التً ٌطلع علٌها بحكم وظٌفته إذا كانت سرٌة بطبٌعتها أو بموجب تعلٌمات تقضً بذلك،
وٌظل هذا االلتزام قائما ً بعد ترك الموظؾ الخدمة.
و) االحتفاظ لنفسه بؤصل أٌة ورقة من األوراق الرسمٌة أو صورة منها أو أن ٌنتزع هذا األصل أو
الصورة من الملفات المخصصة لحفظها أو ٌحتفظ لنفسه بؤصل شرائط التسجٌل أو صورها أو بؤفالم أو
صورها أو البرامج التشؽٌلٌة أو التطبٌقٌة المتعلقة بالحاسب اآللً الخاصة بالجهة التً ٌعمل بها ولو
كانت متعلقة بعمل مكلؾ به شخصٌاً.
ز) استؽالل وظٌفته ألي ؼرض شخصً أو من شؤنه أن ٌضر باآلخرٌن.

ح) الدعوة أو التهدٌد أو االشتراك أو التحرٌض على اإلضراب فً المرافق الحٌوٌة المحظور بها اإلضراب
والمحددة بقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم ( )22لسنة  2002بشؤن تحدٌد المنشآت الحٌوٌة المحظور
بها اإلضراب ،وبمراعاة القانون المنظم لذلك.
ط) المشاركة فً أعمال الشؽب وتخرٌب الممتلكات العامة أو الخاصة.
ي) تنظٌم التجمعات واإلعتصامات ؼٌر المرخصة أو ؼٌر المصرح بها أو االشتراك أو الدعوة إلى
االشتراك أو التحرٌض على ذلك ،وبمراعاة القانون المنظم لذلك.
ك) استؽالل القاصر وهو من ٌقل عمره عن ( )04عاما ً فً المشاركة فً أي من األنشطة المنصوص
علٌها فً البنود (ح) و(ط) و(ي) من هذه المادة.
 )9ال ٌجوز للموظؾ قبول أٌة هدٌة أو مكافؤة أو عمولة أو قرض مقابل قٌامه بواجبات وظٌفته ،كما ال ٌجوز له
أن ٌجمع نقوداً أو مواد عٌنٌة ألي فرد أو هٌئة أو أن ٌشترك فً تنظٌم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن
الجهة التً تحددها السلطة المختصة.
 )8ال ٌجوز للموظؾ أن ٌوزع منشورات أو مطبوعات أو أن ٌجمع إمضاءات داخل مكان العمل.
 )3ال ٌجوز للموظؾ أن ٌزاول بنفسه أو عن طرٌق آخرٌن األعمال التالٌة:
أ) شراء عقارات أو منقوالت مما تطرحه السلطات القضائٌة أو اإلدارٌة للبٌع إذا كان ذلك ٌتصل بؤعمال
وظٌفته.
ب) مزاولة أي أعمال تجارٌة باستثناء تملكه لحص ٍة فً شركة تجارٌة أو عن طرٌق المٌراث الشرعً أو
عن طرٌق الهبة من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة بشرط عدم مزاولته أي عمل بتلك الشركة.
ج) أن ٌكون عضواً فً مجلس إدارة أي شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة.
د) أن تكون له أٌة مصلحة فً أعمال أو مقاوالت أو مناقصات تتصل بؤعمال وظٌفته.
ه) أن ٌستؤجر أراضً أو عقارات بقصد استؽاللها إذا كان لهذا االستؽالل صلة بعمله.

 )2ال ٌجوز توقٌع أكثر من جزاء واحد لمخالفة واحدة ،وٌبٌن جدول المخالفات والجزاءات المرفق بهذه الالئحة
أنواع المخالفات والجزاءات التً توقع على مرتكبٌها وفقا ً ألحكام المادة ( )29من قانون الخدمة المدنٌة،
وذلك حسب طبٌعتها وجسامتها.
ٌ )2جوز للموظؾ أن ٌإدي أعماالً للؽٌر براتب أو مكافؤة أو بدونها فً ؼٌر أوقات العمل الرسمٌة ،شرٌطة أال
تتعارض تلك األعمال مع طبٌعة عمله أو تنال من كرامته أو كرامة الوظٌفة أو الجهة التً ٌنتمً إلٌها.
ٌ )4جوز للموظؾ أن ٌتولى أعمال القوامة أو الوصاٌة أو الوكالة عن الؽائبٌن أو المساعدة القضائٌة إذا كان
المشمول بالوصاٌة أو القوامة أو الؽائب أو المعٌن له مساعداً قضائٌا ً ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب
حتى الدرجة الرابعة.
ٌ )3جوز للموظؾ أن ٌتولى أعمال الحراسة على األموال التً ٌكون شرٌكا ً أو صاحب مصلحة فٌها أو مملوكة
لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.
مادة ()35
التحقٌق اإلداري والتأدٌب
تقوم السلطة المختصة بإخطار رئٌس مجلس الوزراء بارتكاب من ٌشؽل وظٌفة علٌا لوقائع وأفعال قد تشكل
مخالفات ،وٌجوز لرئٌس مجلس الوزراء إذا رأى أن تلك الوقائع واألفعال تشكل مخالفة إحالته إلى المسائلة
التؤدٌبٌة وفقا ً للمادة ( )22فقرة ( )9من قانون الخدمة المدنٌة.
وٌجب أن ٌتضمن قرار إحالة أحد شاؼلً الوظائؾ العلٌا للتحقٌق بٌانا ً بالوقائع واألفعال التً تشكل المخالفات
المنسوبة إلٌه واألدلة التً تدعم االتهام وٌبلػ الموظؾ المخالؾ بصورة من هذا القرار قبل موعد التحقٌق بخمسة
عشر ٌوما ً على األقل وٌكون للموظؾ حق االطالع على جمٌع اإلجراءات واألوراق المتعلقة بها والحصول
على نسخة منها.
مادة ()36
ضوابط التحقٌق اإلداري والتأدٌب
مع مراعاة األحكام الخاصة بمساءلة وتؤدٌب شاؼلً الوظائؾ العلٌا تسري الضوابط التالٌة على جمٌع الموظفٌن:

ً
كتابة بشؤن ما ٌقع منه من مخالفات ،فٌما عدا المخالفات التً ٌكون الجزاء فٌها
أوالًٌ :كون التحقٌق مع الموظؾ
التنبٌه الشفوي أو اإلنذار الكتابً وذلك وفقا ً لما ٌلً:
 )0تشكل لجنة التحقٌق بقرار من السلطة المختصة التً ٌنتسب لها الموظؾ وتتكون من رئٌس وعضوٌن
آخرٌن على األقل.
ٌ )2جب أن ٌكون رئٌس وأعضاء اللجنة من الموظفٌن ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والحٌدة.
ٌ )9جب أال ٌقل المستوى الوظٌفً لرئٌس اللجنة عن مستوى رئٌس قسم وأن تكون درجته ودرجة األعضاء
اآلخرٌن أعلى من درجة الموظؾ المحال إلى التحقٌق أو فً مستواها.
 )8أن ٌكون رئٌس اللجنة واألعضاء ،كلما أمكن ذلك ،من الجهة الحكومٌة التً ٌنتسب لها الموظؾ ،وٌجوز
االستعانة بممثلٌن من الدٌوان.
ٌ )3جب أال ٌكون رئٌس أو عضو اللجنة مدٌراً أو رئٌسا ً مباشراً للموظؾ أو له صلة قرابة به.
ٌ )2جب على لجنة التحقٌق إذا تراءى لها أن الوقائع المنسوبة للموظؾ تشكل جرٌمة جنائٌة منصوص علٌها
قانونا ً أن تعرض األمر على السلطة المختصة إلبالغ الجهات المختصة ،إذا ما تؤكد لها ذلك ،والنظر فً أمر
مواصلة التحقٌق أو إرجائه إلى حٌن انتهاء التحقٌق الجنائً.
 )2على لجنة التحقٌق فور االنتهاء منه أن ترفع توصٌاتها مسببة إلى السلطة المختصة خالل مدة ال تتجاوز
عشرة أٌام من تارٌخ انتهاء التحقٌق وذلك بما ٌلً:
أ) حفظ التحقٌق لعدم وجود شبهة مخالفة.
ب) اقتراح توقٌع الجزاء المناسب على الموظؾ.
ج) جواز التوصٌة بؤن ٌإدي الموظؾ تعوٌضا ً عن أٌة إضرار للممتلكات العامة إن كان لذلك مقتضىً .
 )4على لجنة التحقٌق عند إعداد توصٌاتها أن تراعى ما ٌلً:
أ) اإلجراء اإلداري السابق الذي تم اتخاذه للبت فً المخالفة.
ب) طبٌعة وعواقب المخالفة المنسوبة إلى الموظؾ.
ج) المخالفات السلوكٌة السابقة وتكرارها ومدى جسامتها.

د) سوء الفهم أو التقدٌر أو التستر أو حدوث مشاركة أو تحرٌض الرتكاب المخالفة.
ه) مدى مقدرة الموظؾ فً السٌطرة على األحداث واألوضاع التً أدت إلى وقوع المخالفة وذلك من حٌث
الوقت والمكان أو تتابع األحداث.
و) مدى وجود إجراءات إرشادٌة وتصحٌحٌة تم اتخاذها سابقا ً بهدؾ إتاحة الفرصة للموظؾ لالرتقاء بؤدائه
وتحسٌن سلوكه.
ز) مراعاة التكلفة المادٌة واألدبٌة الناجمة عن استبدال الموظؾ بآخر فً حالة التوصٌة بالفصل أو التؤثٌر
على حسن سٌر العمل فً حالة الوقؾ.
ح) التشدد إذا كانت المخالفة تنطوي على ازدراء أو استخفاؾ متعمد بالسلطات العامة.
ط) التدرج فً توقٌع الجزاءات.
ي) ٌجوز للجنة التحقٌق وقبل إعداد توصٌاتها بهدؾ عرضها على السلطة المختصة ،أن تستمع إلى أٌة
ظروؾ أو أسباب مخففة ٌرؼب الموظؾ فً اإلدالء بها.
 )3للسلطة المختصة خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ رفع لجنة التحقٌق توصٌاتها إلٌها ،أن
تصدر قراراً مسببا ً بؤحد األمرٌن التالٌٌن:
أ) إعادة محضر التحقٌق إلى اللجنة إذا رأت السلطة المختصة تشدٌد الجزاء.
ب) تؤٌٌد أو إلؽاء أو تعدٌل توصٌات اللجنة.
ثانٌاً :بالنسبة للمخالفات التً ٌكون الجزاء فٌها التنبٌه الشفوي أو اإلنذار الكتابًٌ ،جوز للسلطة المختصة فً
الجهة الحكومٌة التً ٌتبع لها الموظؾ بدالً من أن تشكل لجنة تحقٌق أن تسند مهمة التحقٌق إلى موظؾ ٌتمتع
بالخبرة والكفاءة والنزاهة والحٌدة ال ٌقل مستواه الوظٌفً عن المستوى الوظٌفً للموظؾ المحال إلى التحقٌق،
وٌجوز أن ٌكون التحقٌق مع الموظؾ شفوٌا ً فً هذه الحاالت على أن ٌثبت مضمونه فً القرار الصادر بتوقٌع
الجزاء.
ثالثاًٌ :كون وقؾ الموظؾ عن العمل لمصلحة التحقٌق بقرار من السلطة المختصة لمدة ال تزٌد على ستة أشهر
مع صرؾ الراتب خالل فترة التوقٌؾ ،وذلك وفقا ً للضوابط التالٌة:

ٌ )0جب أن ٌتم إخطار الموظؾ بقرار الوقؾ عن العمل فور صدوره.
 )2على الموظؾ التوقٌع على اإلخطار باالستالم.
 )9فً حال رفض الموظؾ التوقٌع على هذا اإلخطار ٌجب على الجهة المختصة باإلخطار إثبات رفض التوقٌع
ووضع ختم الجهة المختصة ،وفً هذه الحالة ٌعتبر الموظؾ قد تم إخطاره قانوناً.
رابعاً :إذا ثبت لدى السلطة المختصة أو قام ما ٌحملها على االعتقاد أن الموظؾ قد ارتكب أو قامت الشبهة
بارتكابه إحدى المخالفات التً توقع عنها الجزاءات المنصوص علٌها بالمادة ( )29من قانون الخدمة المدنٌة،
ٌحال الموظؾ إلى لجنة التحقٌق المنصوص علٌها فً هذه المادة.
خامساً :ال ٌجوز فً جمٌع المخالفات أو الشبهات التحقٌق مع الموظؾ إال بعد إخطاره بقرار إحالته إلى التحقٌق
أو األمر بإجراء التحقٌق.
سادساًٌ :كون للمحال إلى التحقٌق حق اإلطالع على إجراءات التحقٌق وعلى جمٌع األوراق المتعلقة بها
والحصول على نسخة من هذه األوراق.
سابعاً :إذا جاءت توصٌة لجنة التحقٌق بتوقٌع جزاء فصل الموظؾ من الخدمة فٌجب إحالته من السلطة
المختصة إلى مجلس تؤدٌب ٌشكل بقرار من رئٌس الدٌوان ،وٌجب أن ٌتضمن قرار اإلحالة إلى مجلس التؤدٌب
بٌانا ً محدداً باألفعال المنسوبة للموظؾ.
ثامناًٌ :تكون مجلس التؤدٌب من رئٌس ونائب للرئٌس وثالثة أعضاء آخرٌن على األقل.
تاسعاًٌ :جب أال ٌقل مستوى رئٌس مجلس التؤدٌب ونائبه عن مستوى مدٌر إدارة ،وأن تكون درجته ودرجة نائبه
واألعضاء اآلخرٌن أعلى من درجة الموظؾ المحال إلى التحقٌق أو فً مستواها.
عاشراًٌ :جب أال ٌكون رئٌس المجلس أو نائبه أو العضو مدٌراً أو رئٌسا ً مباشراً للموظؾ أو له صلة قرابة به أو
شارك فً لجنة التحقٌق التً أصدرت توصٌة الفصل بحق الموظؾ.
مادة ()37
إجراءات لجنة التحقٌق
تتبع لجنة التحقٌق مع الموظؾ اإلجراءات التالٌة:

 )0إخطار الموظؾ كتابة خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ إحالته للتحقٌق للمثول أمام اللجنة فً
المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلٌه ،وٌجب أن ٌتضمن اإلخطار بٌانا ً موجزاً بالوقائع التً تشكل المخالفة أو
المخالفات وتارٌخ وقوعها على أن ٌقوم الموظؾ بالتوقٌع على اإلخطار بما ٌفٌد االستالم.
ٌ )2كون إخطار الموظؾ شخصٌا ً أو بالبرٌد المسجل على محل إقامته المبٌن بملؾ خدمته أو محل إقامة أحد
أقربائه المدونة أسماإهم بملؾ خدمته ،أو بؤٌة وسٌلة أخرى تراها لجنة التحقٌق مالئمة.
 )9فً حالة رفض الموظؾ التوقٌع بما ٌفٌد استالمه اإلخطار ٌجب على الجهة المختصة باإلخطار إثبات
رفض التوقٌع ووضع ختم الجهة المختصة على اإلخطار ،وفً هذه الحالة ٌعتبر الموظؾ قد تم إخطاره
قانونا ً وٌجوز للجنة التحقٌق أن تباشر اإلجراءات فً ؼٌابه ما لم تر إعادة إخطاره مرة أخرى لألسباب التً
تقدرها على أن تدونها بمحضر التحقٌق.
 )8ال ٌتم التحقٌق إال بحضور الموظؾ ،وٌجوز أن ٌجري التحقٌق فً ؼٌابه إذا اقتضت مصلحة التحقٌق أو
ظروؾ الموظؾ ذلك.
ٌ )3بدأ التحقٌق بإثبات اسم الموظؾ ووظٌفته ودرجته وسنه وملخص المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلٌه،
وتارٌخ قرار إحالته للتحقٌق.
 )2على لجنة التحقٌق االستماع إلى أقوال جمٌع شهود الوقائع المنسوبة للموظؾ وذلك من الموظفٌن وؼٌرهم
إن وجدوا ،واستدعاء الخبراء وؼٌرهم ممن ترى ضرورة االستماع إلى أقوالهم ،وأن ٌتم تمكٌن الموظؾ من
مناقشتهم عند االقتضاء.
 )2بعد االنتهاء من االستماع إلى شهود االدعاء تستمع لجنة التحقٌق إلى أقوال الموظؾ إن رؼب فً اإلدالء
بها شفاهة أو كتابة ،وتطلع على أٌة مستندات ٌقدمها الموظؾ ثم تستمع إلى أقوال شهود دفاع الموظؾ إن
وجدوا.
ٌ )4جوز للموظؾ فً سبٌل تحقٌق دفاعه أن ٌستعٌن بمن ٌراه مناسباً.
ٌ )3جوز للجنة التحقٌق االستعانة بكاتب لتدوٌن التحقٌق فً محضر بؤرقام تسلسلٌة وٌدون فً صدر المحضر
تارٌخ ومكان وساعة افتتاحه واسم الكاتب إن وجد وأسماء رئٌس وأعضاء اللجنة ودرجاتهم ووظائفهم.

)00

ٌذٌل المحضر بساعة إقفاله وٌتم التوقٌع فً نهاٌة كل ورقة من أوراق التحقٌق من قبل كل من رئٌس

وأعضاء لجنة التحقٌق والموظؾ فً حالة حضوره ،وإذا كان الموظؾ ال ٌعرؾ القراءة والكتابة ٌجب تالوة
أقواله علٌه على أن ٌضع بصمة إبهامه الٌمنى بدالً من التوقٌع.
)00

ٌجب ترقٌم مستندات االدعاء والدفاع والتوقٌع علٌها من قبل رئٌس لجنة التحقٌق وضمها إلى المحضر.

وٌصدر الدٌوان التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ ما جاء فً هذه المادة.
مادة ()38
إجراءات مجلس التأدٌب
 )0تثبت جمٌع إجراءات مجلس التؤدٌب فً محاضر تحفظ فً ملؾ الدعوى.
 )2على رئٌس مجلس التؤدٌب أن ٌحدد موعداً النعقاد المجلس لمساءلة الموظؾ تؤدٌبٌا ً وٌخطر به الموظؾ
على أن ٌتضمن اإلخطار تحدٌداً واضحا ً للمخالفة الموجهة إلٌه.
 )9على الموظؾ أن ٌقوم بالتوقٌع على اإلخطار بما ٌفٌد االستالم ،وفً حالة رفضه التوقٌع تقوم الجهة
المختصة باإلخطار بإثبات الرفض ووضع خاتم الجهة على اإلخطار ،وبذلك ٌعتبر الموظؾ قد أخطر قانونا ً
وٌجوز لمجلس التؤدٌب أن ٌباشر اإلجراءات فً حالة ؼٌابه.
 )8على الموظؾ أن ٌحضر جلسات المساءلة بنفسه ،وله أن ٌستعٌن بوكٌل فً إبداء دفاعه كتابة أو شفهٌا ً وأن
ٌطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم.
 )3للموظؾ أو من ٌوكله حق اإلطالع على أوراق التحقٌق ونسخ صور منها.
 )2لمجلس التؤدٌب أن ٌستعٌن بمن ٌراه من ذوى الخبرة وذلك فً األمور التً تستوجب االستعانة برأٌهم فٌها.
 )2تكون جمٌع إخطارات مجلس التؤدٌب للموظؾ شخصٌا ً أو بالبرٌد المسجل على عنوان عمله إذا كان مستمراً
فً عمله ،أو على محل إقامته أو محل إقامة أحد أقربائه المدونة أسماإهم بملؾ خدمته وذلك إذا كان موقوفا ً
أو منقطعا ً عن العمل ،أو بؤي وسٌلة أخرى ٌراها مجلس التؤدٌب مالئمة.
ٌ )4عقد مجلس التؤدٌب جلساته بحضور ثلثً أعضائه على أن ٌكون من بٌنهم الرئٌس أو نائبه وتصدر
القرارات بؤؼلبٌة أصوات الحاضرٌن.

 )3إذا تساوت األصوات ٌُرجح الجانب الذي منه الرئٌس أو نائبه فً حالة ؼٌابه.
)00

على مجلس التؤدٌب أن ٌصدر قراره خالل مدة ال تتجاوز ستٌن ٌوما ً من تارٌخ تشكٌل المجلس وٌجب

أن ٌكون القرار مكتوبا ً ومسبباً ،وٌكون قرار مجلس التؤدٌب نهائٌاً.
)00

ٌتضمن قرار مجلس التؤدٌب بٌانا ً دقٌقا ً وواضحا ً لألفعال المنسوبة إلى الموظؾ.

)02

إذا رأى مجلس التؤدٌب أن المخالفات المنسوبة إلى الموظؾ تشكل جرٌمة جنائٌة ،وجب علٌه إبالغ

السلطة المختصة بالجهة التً ٌنتسب إلٌها الموظؾ بذلك إلحالته إلى الجهة المختصة ،وتوقؾ اإلجراءات
التؤدٌبٌة إلى أن ٌصدر أمر أو حكم فً تلك الجرٌمة ،وتعاد بعدها األوراق إلى مجلس التؤدٌب لتقرٌر ما ٌراه
بالنسبة لمساءلة الموظؾ تؤدٌبٌاً ،وال ٌمنع صدور أمر بحفظ التحقٌق الجنائً أو الحكم بالبراءة من المساءلة
التؤدٌبٌة إذا توافرت أسبابها.
)09

ٌراعى عند توقٌع عقوبة الفصل أن تكون متناسبة مع مستوى المخالفة ودرجة جسامتها ،مع األخذ فً

االعتبار السوابق والظروؾ المخففة أو المشددة التً صاحبت المخالفة.
مادة ()39
ضوابط سقوط الحق فً توقٌع الجزاء
ال ٌجوز مساءلة الموظؾ تؤدٌبٌا ً بعد مضً ثالثة أشهر من تارٌخ علم رئٌسه المباشر بوقوع المخالفة أو سنة
واحدة من تارٌخ وقوعها أٌهما أقرب وال ٌعتد بفترة الثالثة أشهر فً األحوال اآلتٌة:
 )0أن تكون هناك صلة قرابة بٌن الموظؾ ورئٌسه المباشر.
 )2أن ٌكون الرئٌس المباشر شرٌكا ً مع الموظؾ فً ارتكاب المخالفة أو محرضا ً له على ارتكابها.
 )9أن تكون هناك ظروؾ خارجة عن إرادة الرئٌس المباشر منعته من إخطار جهة العمل بمخالفة الموظؾ من
تارٌخ علمه.
 )8أن تكون المخالفة قد تسببت فً إلحاق أضرار مادٌة أو معنوٌة جسٌمة باآلخرٌن.

وتنقطع المدة المشار إلٌها بؤي إجراء من إجراءات التحقٌق وتسري المدة من جدٌد ابتداء من آخر إجراء ،وإذا
تعدد الموظفون فإن انقطاع المدة ألحدهم ٌترتب علٌه انقطاعها بالنسبة للباقٌن ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم
إجراءات قاطعة للمدة.
مادة ()41
إلغاء الوظٌفة
هو شطب الوظٌفة بكامل واجباتها ومسئولٌاتها من مهام التنظٌم المدرجة ضمنه الوظٌفة فً الجهة الحكومٌة
بصورة دائمة ٌترتب علٌها إما نقل الموظؾ إلى وظٌفة أخرى شاؼرة إذا ما رؼبت السلطة المختصة ذلك أو
إنهاء خدمته ،وذلك ألسباب تنظٌمٌة كثبوت عدم الحاجة إلٌها نتٌجة إلعادة التنظٌم أو إعادة هندسة العملٌات
اإلدارٌة أو انخفاض حجم العمل أو إلسناد مهام الوظٌفة للقطاع الخاص ،وؼٌر ذلك من األسباب التً ٌقدرها
الدٌوان ،وٌصدر الدٌوان تعلٌمات ٌحدد فٌها إجراءات إلؽاء الوظٌفة.
مادة ()45
الفصل بغٌر الطرٌق التأدٌبً
ٌ )0فصل الموظؾ شاؼل الوظٌفة العلٌا بؽٌر الطرٌق التؤدٌبً فً حالة إعفائه من وظٌفته بقرار من السلطة
المختصة بالتعٌٌن.
ٌ )2جوز فصل الموظؾ شاؼل الوظٌفة العلٌا بؽٌر الطرٌق التؤدٌبً متى صدر مرسوم أو قرار من رئٌس
مجلس الوزراء بتعٌٌن ؼٌره فً ذات الوظٌفة التً ٌشؽلها ،وذلك ما لم تقرر السلطة المختصة بعد موافقة
الدٌوان نقله إلى وظٌفة أخرى ال تقل درجتها عن درجة الوظٌفة التً ٌشؽلها مع استمرار صرؾ راتبه
والمزاٌا الوظٌفٌة المقررة له وفقا ً للضوابط التً ٌضعها الدٌوان.
مادة ()42
انتهاء الخدمة بسبب الوفاة
إذا توفً الموظؾ وجب على أسرته أو الجهة المختصة بتلقً إخطارات الوفٌات أن تقوم بإبالغ الجهة الحكومٌة
التً ٌعمل بها بوفاته ،وتقوم الجهة الحكومٌة المعنٌة بإنهاء خدمته اعتباراً من الٌوم التالً للوفاة بعد استالم

شهادة الوفاة الرسمٌة ،وذلك بإرسال كافة المستندات الالزمة إلى الدٌوان خالل ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ تسلم
الشهادة.
مادة ()43
إخطار انتهاء الخدمة
ٌبلػ الموظؾ بصورة من قرار إنهاء خدمته وتودع صور منه فً ملؾ خدمته ،وترسل أخرى مع بقٌة األوراق
والنماذج المعدة لهذا الؽرض إلى الدٌوان خالل مدة ال تجاوز أسبوعا ً من تارٌخ صدور القرار التخاذ إجراءات
صرؾ مستحقاته المالٌة المقررة له قانونا ً بعد انتهاء خدمته.
مادة ()44
تمدٌد الخدمة
ٌجوز مد خدمة الموظؾ الذي بلػ سن الستٌن وذلك بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الدٌوان ،وبالنسبة
لشاؼلً الوظائؾ العلٌا بقرار من السلطة المختصة بالتعٌٌن وذلك وفقا ً للضوابط التالٌة:
 )0أن ٌكون التمدٌد لمدة سنة واحدة أو أكثر بما ال ٌتجاوز خمس سنوات فً مجموعها حسب ما تقتضٌه
المصلحة العامة.
 )2تعذر الحصول على المرشح المإهل لشؽل الوظٌفة.
 )9أن ال تقل خدمته فً الحكومة عن خمس عشرة سنة.
 )8أن ال ٌقل مستوى أدائه للسنتٌن األخٌرتٌن عن جٌد جداً.
 )3أن ٌكون محمود السٌرة حسن السلوك.
وٌصدر الدٌوان تعلٌمات بإجراءات تمدٌد الخدمة.
مادة ()45
لجنة التظلمات وتشكٌلها
 )0تنشؤ فً كل جهة حكومٌة بقرار من السلطة المختصة لجنة دائمة للتظلمات تتكون من رئٌس ال ٌقل مستوى
وظٌفته عن مدٌر وأربعة أعضاء على األقل تختص بالنظر فً التظلمات المقدمة من الموظفٌن ؼٌر شاؼلً

الوظائؾ العلٌا ومن فً حكمهم من القرارات اإلدارٌة التً تمس حقا ً من حقوقهم الوظٌفٌة ،وذلك وفقا ً
للضوابط التالٌة:
أ) ٌشترط أن ٌكون رئٌس وأعضاء اللجنة من الموظفٌن المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والسٌرة الحسنة،
وٌجوز االستعانة بممثل من الدٌوان.
ب) تحدد اللجنة إجراءات عملها ،وتعقد اجتماعاتها بنا ًء على طلب من رئٌسها ،وتصدر قراراتها بؤؼلبٌة
األعضاء وإذا تساوت األصوات ٌُرجح الجانب الذي منه الرئٌس ،وٌجوز لها االستعانة بمن تراه مالئما ً
من المختصٌن بدٌوان الخدمة المدنٌة أو بالجهة الحكومٌة أو أي جهة حكومٌة أخرى.
ج) على رئٌس اللجنة أو أعضائها التنحً عن حضور الجلسة التً ٌنظر أو ٌبت فٌها فً تظلم مقدم من أحد
الموظفٌن الخاضعٌن لرئاسة أي منهم أو له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو إذا كان القرار المتظلم
منه صادراً من أحدهم وٌفوض رئٌس اللجنة فً اختٌار من ٌحل محل من قام فً حقه السبب الموجب
للتنحً فً حال تعذر اكتمال نصاب انعقاد اللجنة دونه.
د) ٌقدم الموظؾ التظلم خالل خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ علمه بالقرار.
ه) ٌجب على اللجنة البت فً التظلم خالل خمسة عشر ٌوم عمل من تارٌخ تقدٌمه.
و) ٌجوز للجنة مد هذه الفترة عشرة أٌام عمل أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ز) على اللجنة أن تستمع ألقوال الموظؾ ،وٌجوز لها االستماع إلى ؼٌره عند االقتضاء واتخاذ جمٌع
اإلجراءات الالزمة للنظر فً التظلم والبت فٌه.
ح) تصدر اللجنة قراراتها فً شكل توصٌات ترفع إلى السلطة المختصة العتمادها أو تعدٌلها أو إلؽائها
بقرار إداري ،وتخطر السلطة المختصة الموظؾ المتظلم بقرارها خالل فترة ال تتجاوز خمسة أٌام عمل
من تارٌخ إصداره.
ط) فً جمٌع األحوال ٌكون للموظؾ المتظلم الحق فً اللجوء إلى الدٌوان أو إلى القضاء للطعن فً
القرارات النهائٌة التً تمس حقا ً من حقوقه الوظٌفٌة.

ٌ )2كون تظلم شاؼلً الوظائؾ العلٌا ومن فً حكمهم من القرارات اإلدارٌة الصادرة بشؤنهم أمام رئٌس مجلس
الوزراء ،وذلك وفقا ً للضوابط التالٌة:
أ) تقدٌم التظلم خالل ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ علمه بالقرار.
ب) ٌجوز لرئٌس مجلس الوزراء إسناد مهمة النظر فً التظلم إلى إي جه ٍة ٌراها مناسبة.
ج) ٌكون القرار الصادر بالبت فً التظلم نهائٌاً.
مادة ()46
أحكام ختامٌة
 )0على الجهات الحكومٌة إعداد اإلجراءات الوظٌفٌة وفقا ً للنماذج المعتمدة من الدٌوان والشروط والضوابط
والمعاٌٌر السارٌة وإرسالها إلى الدٌوان بعد التصدٌق النهائً علٌها من السلطة المختصة بالجهة الحكومٌة.
ٌ )2قوم الدٌوان بمراجعة هذه اإلجراءات واتخاذ القرار النهائً بشؤنها.
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 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى

 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة

الثالثة
الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الرقم

نوع المخالفة

-27

عقللد صللفقات بٌللع وشللراء أو تللروٌ
البضائع فً مكان العمل

-28

-29

اإلفضلللاء بلللأي تصلللرٌح أو بٌلللان علللن
أعمللال الوظٌفللة ألي وسللٌلة إعبلمٌللة
ملللللن غٌلللللر تصلللللرٌح ملللللن اللللللرئٌس
المختص
اإلفضلللللللاء بالمعلوملللللللات الحكومٌلللللللة
السللرٌة إلللى أشللخاص غٌللر المصللر
لهللمو نشللر المعلومللات الحكومٌللة مللن
غٌر تصرٌح

-31

سوء معاملة الجمهور

-35

االحتفاظ بأي ورقلة رسلمٌة أو نزعهلا
من األصل بقصد االحتفاظ بها

-32

مخالفلللللللة التعلٌملللللللات واإلرشلللللللادات
الخاصة بالعمل

-33

االعتللداء أو التحللرج الجنسللً بللالقول
أو الفعل

-34

استغبلل الوظٌفة لئلساءة باآلخرٌن

-35

اسللللتخدام األجهللللزة ومعللللدات العمللللل
للمنفعة الخاصة

-36

اإلضرار بالممتلكات العاملة أو إتبلفهلا
أو تبدٌدها

-37

الللللدعوة أو التهدٌللللد أو االشللللتراك أو
التحللرٌض علللى اإلضللراب بالمخالفلللة
ألحكام القوانٌن واللوائح

-38

انتحلللال شخصلللٌة غٌلللرف لللللدخول فلللً
األماكن غٌر المصر بها

-39
-41

التستر على السرقة من المال العام
استغبلل الوظٌفة للمنفعة الخاصة

األولى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

الثانٌة

الفصل من الخدمة

 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الثالثة

الرقم

نوع المخالفة

األولى

-45

السرقة أو االختبلس
طللللب أو قبلللول الهلللداٌاو المكافللل ت أو
الخدمات للقٌام بالواجبات الوظٌفٌة

الفصل من الخدمة

-43

استخدام العقاب البدنً ضد التبلمٌذ

-44

اسلللتخدام أسلللالٌب غٌلللر تربوٌلللة فلللً
التعامل مع التبلمٌذ

-45

الخروج عن محتوى المنه الدراسلً
المقرر بما ٌخالف مقتضاف

-46

عللدم اتخللاذ اإلجللراءات البلزمللة عنللد
ارتكاب التبلمٌذ لمخالفات سلوكٌة

-47

معاملة التبلمٌلذ وفلق أسلس عنصلرٌة
وفئوٌة

-48

تحللللللرٌض التبلمٌللللللذ علللللللى ارتكللللللاب
مخالفات سلوكٌة

-49

مساعدة التبلمٌذ على الغج

-51

إثللارة الخبلفللات الطائفٌللة بللٌن التبلمٌللذ
أو المدرسٌن

-42

-55
-52
-53
-54
-55
-56

-57

الثانٌة

الثالثة

الفصل من الخدمة
ثانٌا ً  :مخالفات ذات صلة بالتعلٌم
اإلنذار الكتابً إلى  51 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
أٌام توقٌف عن العمل
الفصل من الخدمة
والراتب
اإلنذار الكتابً إلى  51 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
أٌام توقٌف عن العمل
الفصل من الخدمة
والراتب
اإلنذار الكتابً إلى  51 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
أٌام توقٌف عن العمل
الفصل من الخدمة
والراتب
اإلنذار الكتابً إلى  51 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
أٌام توقٌف عن العمل
الفصل من الخدمة
والراتب
 51أٌام توقٌف عن
الفصل من الخدمة
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
الفصل من الخدمة
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
الفصل من الخدمة
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
الفصل من الخدمة
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

تسلللرٌب أسلللئلة االمتحلللان أو التللللوٌح
بها
الفصل من الخدمة
الكتابة عن التبلمٌذ فً ورقة اإلجابة
الفصل من الخدمة
تسرٌب معلومات عن االمتحانات
تعللللدٌل ورقللللة إجابللللة التلمٌللللذ أثنللللاء
الفصل من الخدمة
التصحٌح
تعدٌل درجة التلمٌذ التً حصلل علٌهلا
الفصل من الخدمة
فً االمتحان
التلللللربح ملللللن خلللللبلل إعلللللداد وطبلللللع
الفصل من الخدمة
المذكرات وبٌعها على الطلبة
ثالثا ً  :الجرائم المرتبطة بالوظٌفة العامة
طللللب عطٌلللة أو مزٌلللة ألداء عملللل أو
الفصل من الخدمة
االمتنللاع عللن العمللل إخللبلالً بواجبللات
الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الرقم

-58

-59

-61

-65

-62

-63

-64

-65

-66

-67

نوع المخالفة
الوظٌفة العامة.
اخلللتبلس أملللوال أو أوراق بغٌلللر حلللق
من خبلل اسلتغبلل الوظٌفلة الحكومٌلة
بقصد أو من غٌر قصد التملك
أخذ ما للٌس مسلتحقا ً أو ملا ٌزٌلد علن
المستحق من خبلل عمله فلً تحصلٌل
الرسللللوم أو الغرامللللات أو العوائللللد أو
الضرائب
إلحللاق الضللرر بمللال تقضللً واجباتلله
الوظٌفٌة المحافظة علٌه
وقف أو تعطٌل تنفٌلذ أحكلام القلوانٌنو
الللللللللوائحو القلللللللراراتو أو األواملللللللر
الصللادرة مللن الحكومللة أو أي حكللم أو
أمر صادر من المحكمة
إخفاء رسالة سللمت للبرٌلد أو إتبلفهلا
أو فتحها أو سهل لغٌرف ذلكو وٌسري
ذلك على الرسائل السلكٌة والبلسلكٌة
التداخل فً وظٌفة أو خدمة عامة من
دون تكلٌللللللف أو اختصللللللاص وذلللللللك
لتحقٌق غرض غٌر مشروع للحصلول
على مزٌة له أو لغٌرف من أي نوع
أداء الشلللللهادة بالنسلللللبة للطبٌلللللب أو
القابللللة أو الممرضلللة زوراً فلللً شلللأن
حمللل أو والدة أو مللرض أو عاهللة أو
وفللللللاة إذا أدى الشللللللهادة لرجللللللاء أو
توصٌة أو وساطة
إغفللال إعللداد نسللخة احتٌاطٌللة تحفللظ
بعٌداً عن الجهاز أو فً مكان آمن
صلللٌانة الحاسلللب اآلللللً الشخصلللً أو
إصلللبلحه مللللن غٌلللر االتصللللال بجهللللة
االختصلللاص األملللر اللللذي ٌلللؤدي إللللى
إتبلفلللله أو إطللللبلع طللللرف آخللللر علللللى
المعلومات المحفوظة به
استخدام الحاسب اآللً الشخصلً ملن
دون الحصول عللى تلرخٌص ملن قبلل
المدٌر المختص

-68

علللللللدم إغلللللللبلق الحاسلللللللبات اآللٌلللللللة
الشخصٌة عند نهاٌة الدوام الرسمً

-69

اسللللتخدام البللللرام غٌللللر المرخصللللة

األولى

الثانٌة

الثالثة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

اإلنذار الكتابً إلى 51
أٌام توقٌف عن العمل
والراتب

 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

اإلنذار الكتابً إلى 51
أٌام توقٌف عن العمل
والراتب

 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

اإلنذار الكتابً إلى 51
أٌام توقٌف عن العمل
والراتب
اإلنذار الكتابً إلى 51
أٌام توقٌف عن العمل
والراتب
اإلنذار الكتابً إلى 51

 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة

الرقم
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-75

-72

-73
-74

-75

-76

-77

-78

-79

-81

نوع المخالفة

األولى

الثانٌة

أٌام توقٌف عن العمل
والراتب

العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

وتفعٌلها فً الحاسب اآلللً الشخصلً
سواء من الشبكة العالمٌة (االنترنٌت)
ً
أو غٌرها
استعمال المحرر الرسمً – هو اللذي
ٌختص موظف علام بمقتضلى وظٌفتله
بتحرٌرف أو بالتداخل فً تحرٌلرف عللى
الفصل من الخدمة
أي صللللللللورة أو بإعطائلللللللله الصللللللللفة
الرسمٌة – المزور مع علمه بتزوٌلرف
أو اسللللتعمال محللللرراً صللللحٌحا ً بأسللللم
غٌرف أو انتفع به بغٌر حق
 51أٌام توقٌف عن
الللللدعوة أو التهدٌللللد أو االشللللتراك أو
الفصل من الخدمة
العمل والراتب إلى
التحرٌض على اإلضراب فلً المرافلق
الفصل من الخدمة
الحٌوٌة الهامة
تنظللٌم التجمعللات واالعتصللامات غٌللر
 51أٌام توقٌف عن
المرخصلللة أو غٌلللر المصلللر بهلللا أو
الفصل من الخدمة
العمل والراتب إلى
االشتراك أو اللدعوة إللى االشلتراك أو
الفصل من الخدمة
التحرٌض على ذلك
المشاركة فً أعملال الشلغب وتخرٌلب
الفصل من الخدمة
الممتلكات العامة والخاصة
استغبلل القصر للمشلاركة فلً أي ملن
الفصل من الخدمة
األنشلللطة المنصلللوص علٌهلللا بلللالبنود
(73و72و )75من هذا الجدول
رابعا ً  :المخالفات المرتبطة باستخدام الحاسب اآللً
اإلنذار الكتابً إلى
عدم اإلببلغ عند حدو سرقة ألجهزة
التنبٌه الشفوي إلى
 51أٌام توقٌف عن
الحاسللللللب اآللللللللً وملحقاتهللللللا أو أي
اإلنذار الكتابً
العمل والراتب
أجهزة أخرى
اإلنذار الكتابً إلى
علللدم الخلللروج ملللن الشلللبكة وإغلللبلق
التنبٌه الشفوي إلى
 51أٌام توقٌف عن
جهللاز الحاسلللوب عنللد الغٌلللاب خلللارج
اإلنذار الكتابً
العمل والراتب
المكتب ما لم ٌستدع األمر خبلف ذلك
اإلنذار الكتابً إلى
نسللأ أو توزٌللع أو اسللتخدام البللرام
التنبٌه الشفوي إلى
 51أٌام توقٌف عن
والبٌانللللات خللللارج الجهللللة الحكومٌللللة
اإلنذار الكتابً
العمل والراتب
بدون تصرٌح
اإلنذار الكتابً إلى
عللللدم تثبٌللللت بللللرام الحماٌللللة مللللن
التنبٌه الشفوي إلى
 51أٌام توقٌف عن
الفٌروسللات علللى األجهللزة الشخصللٌة
اإلنذار الكتابً
العمل والراتب
المحمولة
اإلنذار الكتابً إلى
اسلللتخدام معلللدات الحاسلللوب بالجهلللة
التنبٌه الشفوي إلى
 51أٌام توقٌف عن
الحكومٌة ألغلراض شخصلٌة بملا ملن
اإلنذار الكتابً
العمل والراتب
شأنه التأثٌر على األعمال الرسمٌة
اإلنذار الكتابً إلى
التنبٌه الشفوي إلى
اسللللتخدام معللللدات الحاسللللوب إلنتللللاج
 51أٌام توقٌف عن
اإلنذار الكتابً
أعمال شخصٌة أو برام خاصة
العمل والراتب

الثالثة

 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

الرقم
-85

-82

-83

نوع المخالفة

األولى

الثانٌة

اسللتخدام الحاسللبات اآللٌللة الشخصللٌة
الخاصلللة لمعالجلللة البٌانلللات المتعلقلللة
بالجهة الحكومٌة بدون تصرٌح
إجللراء اتصللال بأنظمللة الحاسللب اآللللً
دون الحصلللول عللللى موافقلللة الملللدٌر
المختص
عللدم أخطللار مسللئول أمللن المعلومللات
مسلللللبقا ً علللللن االتصلللللاالت الخارجٌلللللة
(المدٌر المختص)

اإلنذار الكتابً إلى 51
أٌام توقٌف عن العمل
والراتب
اإلنذار الكتابً إلى 51
أٌام توقٌف عن العمل
والراتب
اإلنذار الكتابً إلى 51
أٌام توقٌف عن العمل
والراتب
اإلنذار الكتابً إلى 51
أٌام توقٌف عن العمل
والراتب
اإلنذار الكتابً إلى 51
أٌام توقٌف عن العمل
والراتب
اإلنذار الكتابً إلى 51
أٌام توقٌف عن العمل
والراتب
اإلنذار الكتابً إلى 51
أٌام توقٌف عن العمل
والراتب

 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 51أٌام توقٌف عن
العمل والراتب إلى
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