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 قـرار رقم )22( ل�سنة 2016
 ب�ساأن اإ�سدار لئحة الم�ارد الب�سرية

للمحكمة الد�ست�رية

رئي�س املحكمة الد�شتورية:
ل  املعدَّ الد�شتورية،  املحكمة  باإن�شاء   2002 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2012، 
وعلى القانون رقم )52( ل�شنة 2006 ب�شاأن ن�شر اللوائح الإدارية،

ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
لة  بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، املعدَّ

بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى لئحة حتديد الرواتب واملزايا الوظيفية و�شوابط ا�شتحقاقها للموظفني اخلا�شعني لقانون 

اخلدمة املدنية ال�شادرة بالقرار رقم )77( ل�شنة 2013،
 ،2016 ل�شنة   )11( رقم  بالقرار  ال�شادرة  الد�شتورية  باملحكمة  الب�شرية  املوارد  لئحة  وعلى 

لة بالقرار رقم )15( ل�شنة 2016، املعدَّ
وبناًء على عر�س الأمني العام،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعمل باأحكام لئحة املوارد الب�شرية للمحكمة الد�شتورية املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية
لة  ُتلغى لئحة املوارد الب�شرية باملحكمة الد�شتورية ال�شادرة بالقرار رقم )11( ل�شنة 2016، املعدَّ

بالقرار رقم )15( ل�شنة 2016،

املادة الثالثة
ُين�شر  هذا القرار والالئحة املرافقة له يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من اليوم التايل لتاريخ 

الن�شر.

املادة الرابعة
على الأمني العام للمحكمة الد�شتورية تنفيذ هذا القرار.

  رئي�س املحكمة الد�ست�رية
خليفة بن را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 2 �شـفــر 1438هـ
الـمــــوافــــــق: 2 نوفمرب 2016م
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لئحة امل�ارد الب�سرية
للـمـحـكـمـة الـد�سـتــ�رية

البـــاب الأول
اأحكام عامـة

مادة )1(
وي�شري  واإداري،  ا�شتقالل مايل  بذاتها، ذات  قائمة  م�شتقلة  ق�شائية  الد�شتورية هيئة  املحكمـة 
على �شئون موظفيها لئحة املوارد الب�شرية للمحكمة الد�شتورية، وفيما عدا ما ن�شت عليه هذه الالئحة 
ال�شادر  املدنية  قانون اخلدمة  اأحكام  املحكمة  ت�شري على موظفي  لها،  ذة  منفِّ وقرارات  اأحكام  من 
ل�شنة 2014، ولئحته  باملر�شوم بقانون رقم )69(  ل  املعدَّ ل�شنة 2010،  باملر�شوم بقانون رقم )48( 
لة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015، وتعليمات  التنفيذية ال�شادرة بالقرار  رقم )51( ل�شنة 2012، املعدَّ

وقرارات اخلدمة املدنية.

مادة )2(
يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبنيَّ قريَن كل منها، ما مل 

يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

املحكمة الد�شتورية. املحكمة: 1
رئي�س املحكمة الد�شتورية. الرئي�س اأو رئي�س املحكمة: 2

الأمني العام والأمني العام امل�شاعد واملديرون وَمن يف 
حكمهم.

الوظائف العليا: 3

رئي�س املحكمة الد�شتورية. ال�شلطة املخت�شة: 4
اأمني عام املحكمة الد�شتورية. الأمني العام: 5

لئحة املوارد الب�شرية للمحكمة الد�شتورية. الالئحة: 6
التي  وال�شالحيات  وامل�شئوليات  الواجبات  جمموعة 
ُت�شَند اأو ُتَفوَّ�س من رئي�س املحكمة، والتي يلزم للقيام 
ي�شغلها  فيمن  توافرها  يجب  ومعايري  ا�شرتاطات  بها 
وال�شالحيات  وامل�شئوليات  الواجبات  هذه  لتاأدية 

ب�شفة دائمة اأو موؤقتة.

الوظيفة: 7
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عمله  طبيعة  كانت  اأيًا  باملحكمة  وظيفة  ي�شغل  َمن  كل 
اأو م�شمى وظيفته عدا الرئي�س ونائب الرئي�س واأع�شاء 

املحكمة.

املوظف: 8

الوظيفية  املراكز  ترتيب  التنظيمي  بالهيكل  د  ُيق�شَ
التي  املجموعة  بيان  مع  املحكمة،  اإطار  يف  املختلفة 
لَّم  ال�شُّ يف  ودرجتها  نوعيتها،  اأو  وطبيعتها  ها  مُّ ت�شَ
ويو�شح  بينها،  العمل  توزيع  يي�شر  مما  الوظيفي، 
العالقات  هذه  اأكانت  �شواء  �شاغليها،  بني  العالقات 

راأ�شية اأو اأفقية.

الهيكل التنظيمي: 9

ال�شنة وال�شهر بح�شب التقومي امليالدي. ال�شنة وال�شهر: 10

مادة )3(
رة يف القوانني واللوائح على جميع املوظفني، ويبا�شر رئي�س  لرئي�س املحكمة �شلطات الوزير املقرَّ
لة لوزير املالية فى القوانني واللوائح ب�شاأن تنفيذ ميزانية املحكمة يف حدود  املحكمة ال�شلطات املخوَّ
لة لديوان اخلدمة املدنية، ويجوز  العتمادات املدرجة فيها، كما يبا�شر رئي�س املحكمة ال�شلطات املخوَّ
له اأن يفو�ص من يراه من��سبً� ِمن �س�غلي الوظ�ئف العلي� اأو َمن يع�دلهم يف مب��سرة اأيٍّ من اخت�س��س�ته 

اأو مهامه الواردة يف هذه الالئحة.

مادة )4(
ل جلنة برئا�شة الأمني العام وع�شوية �شاغلي الوظائف العليا تخت�س مبراجعة تر�شيحات  ت�شكَّ

احل�شول على العالوات واملكافاآت الت�شجيعية واحلوافز.
اأْن يكون من بينهم الرئي�س،  وتعقد اللجنة اجتماعاتها بح�شور ثلثي اأع�شائها على الأقل، على 
ي عن ح�شور الجتماع الذي  وت�شِدر تو�شياتها باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين. وعلى ع�شو اللجنة التََّنحِّ

ُينَظر اأو ُتَبت فيه الأمور الوظيفية املتعلقة به �شخ�شيًا.
وعلى رئي�س اللجنة رْفع الرت�شيحات اإلى رئي�س املحكمة لتخاذ ما يراه ب�شاأنها.

مادة )5(
ي�شِدر رئي�س املحكمة قرارًا بت�شكيل اللجان الالزمة للعمل يف املحكمة بناًء على اقرتاح الأمني 

العام.

مادة )6(
ي�شِدر الرئي�س القرارات الالزمة لتنفيذ هذه الالئحة بناًء على عْر�س الأمني العام.
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مادة )7(
 ُيعترَب جدول املخالفات واجلزاءات املرفق بهذه الالئحة جزءًا ل يتجزاأ منها.

الباب الثاين
الهيكل التنظيمي وترتيب ال�ظائف

مادة )8(
يقرتح الأمني العام هيكاًل تنظيميًا للمحكمة يراعى فيه تق�شيم الأمانة العامة اإلى اإدارات واأق�شام، 

مبا يتنا�شب وحْجم وجمالت العمل بها، وي�شُدر به قرار  عن الرئي�س.
وي�شع الأمني العام و�شفًا وظيفيًا لكل وظيفة باملحكمة، وي�شُدر به قرار من رئي�س املحكمة قبل 
احلد  وخا�شة  ي�شغلها،  فيمن  توافرها  الالزم  وال�شرتاطات  وم�شئولياتها  واجباتها  د  يحدِّ به،  العمل 
الأدنى من املوؤهالت واملهارات والقدرات الالزمة لها. وُيعترَب الو�شف الوظيفي الأ�شا�س الذي ُيرتَكز 

عليه يف ت�شنيف الوظائف وحتديد الدرجة والراتب.

مادة )9(
يف حال تغيري واجبات وم�شئوليات وظيفة معينة اإلى درجة كبرية، يقوم الأمني العام بعد موافقة 

الرئي�س باإجراء الالزم ملراجعة وتعديل الو�شف الوظيفي بح�شب احلاجة.   
العام  الأمني  وعلى  وراتبه،  بدرجته  املوظف  يحتفظ  اأقل  بدرجة  الوظيفة  ت�شنيف  اإعادة  وعند 
فة على درجة تنا�شب درجة  بعد موافقة رئي�س املحكمة نْقل املوظف اإلى وظيفة �شاغرة منا�شبة م�شنَّ
ن على الوظيفة املعاد ت�شنيفها حلني توافر الوظيفة  ر ذلك ُي�شكَّ الوظيفة التي كان ي�شغلها، واإذا تعذَّ

املنا�شبة.

مادة )10(
مميزات  لها  الوظائف  من  عددًا  جمموعة  كل  ت�شمل  جمموعات،  اإلى  املحكمة  وظائف  م  تق�شَّ
وخ�شائ�س م�شرتكة وفقًا لنظام الت�شنيف املعتَمد من رئي�س املحكمة، الذي يهدف اإلى حتديد الأُُطر 
املنا�شبة لإدارة الرواتب والوظائف وحتقيق ال�شتخدام الأمثل للموارد الب�شرية، وهذه املجموعات هي:

والقيادية  العليا  والإدارية  الإ�شرافية  املهام  الوظائف ذات  وت�شمل  التنفيذية،  الوظائف  1( جمموعة 
التي تقوم بالإ�شراف الكامل على الوظائف اخلا�شعة لالإ�شراف الإداري اأو الفني اأو كليهما، وهي 
وظائف اأمني عام واأمني عام م�شاعد ومدير اإدارة ورئي�س ق�شم. كما ت�شم هذه املجموعة بع�س 
م ال�شت�شارات الفنية املتخ�ش�شة، كوظائف اخلرباء وامل�شت�شارين،  الوظائف ال�شت�شارية التي تقدِّ

فة على اجلدول التنفيذي. والوظائف امل�شنَّ
دة تتطلب موؤهاًل اأكادمييًا جامعيًا ل يقل عن  2( جمموعة الوظائف التخ�ش�شية، وت�شمل وظائف حمدَّ

البكالوريو�س.
3( جمموعة الوظائف العمومية، وت�شمل جميع الوظائف املهنية واحلرفية وامل�شاندة والكتابية والفنية 
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يتنا�شب مع م�شتوى وطبيعة  اأو علميًا  تتطلب موؤهاًل مهنيًا  التي  الوظائف  والإدارية وغريها من 
الوظيفة، ول تدخل يف نطاق جمموعات الوظائف الأخرى املبيَّنة يف البندين ال�شابقني.

مادة )11(
يتم ترتيب وتقييم وت�شنيف الوظائف وفقًا للقواعد واملعايري الآتية:

1( م�شتوى الواجبات وامل�شئوليات وال�شالحيات واملوؤهالت وغريها من العوامل، ويـجوز ال�شرت�شاد 
على ذلك بنظام الت�شنيف املعتَمد بديوان اخلدمة املدنية.

2( اأوجه الت�شابه والختالف يف طبيعة ونوعية العمل لكل وظيفة.
3( الأهمية الن�شبية للوظيفة يف التنظيم الإداري.
4( العْر�س والطلب على الوظيفة يف �شوق العمل.

الباب الثالث
التعيني يف ال�ظائف

مادة )12(
1( يكون تعيني كل من الأمني العام والأمني العام امل�شاعد، مبر�شوم.

2( يكون تعيني مديري الإدارات و�شاغلي الوظائف الأخرى بقرار من رئي�س املحكمة بناًء على تر�شيح 
نة تفا�شيل الدرجة و الرتبة وتاريخ  الأمني العام، ويعتِمد الرئي�س ا�شتمارة اإجراء التوظيف مت�شمِّ

التعيني، على اأن ت�شلَّم ن�شخة من الو�شف الوظيفي للموظف.
3( ل يجوز اجلْمع بني وظيفتني دائمتني يف املحكمة اأو يف اأية جهة اأخرى.

مادة )13(
مع  الإعارة،  اأو  الندب  اأو  النقل  اأو  الرتقية  اأو  التعيني  طريق  عن  الدائمة  الوظائف  �َشْغل  يكون 

مراعاة ا�شتيفاء ال�شرتاطات الالزمة لذلك.

اأن�اع الت�ظيف و�س�ابطه
مادة )14(

دة بدوام كامل طوال اأيام العمل،  التوظيف الدائم: هو التوظيف الذى يعمل فيه املوظف ملدة غري حمدَّ
الوظ�ئف  اإحدى  يف  يعيَّ  فيمن  وُي�سرَتط  ي�سغله�،  التى  للوظيفة  املقررة  واملزاي�  الراتب  ويتق��سى 

باملحكمة ما ياأتي:
1( اأْن يكون متمتعًا باجلن�شية البحرينية.

2( اأْن يكون حممود ال�شرية ح�شن ال�شمعة.
دة للحرية يف جرمية خملَّة بال�شرف اأو  3( األ يكون قد �شبق احلكم عليه بعقوبة جناية اأو بعقوبة مقيِّ
الأمانة، ما مل يكن قد ُردَّ اإليه اعتباره. ومع ذلك يـجوز تعيني ال�شخ�س بعد موافقة رئي�س املحكمة 
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اإذا كان احلكم م�شموًل بوقف تنفيذ العقوبة.
ُله من اخلدمة بحكم ق�شائي اأو بقرار تاأديبي نهائي، ما مل مت�س على �شدور  4( األ يكون قد �شبق ف�شْ

اأيٍّ منهم� ثالث �سنوات على االأقل.
5( اأْن يكون م�ستوفيً� ل�سروط �َسْغل الوظيفة بح�سب م� هو وارد يف الو�سف الوظيفي.

6( اأْن تكون الوظيفة �شاغرة ومعتَمدة على الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مايل و�شمن احلد الأق�شى 
للوظائف. 

7( األ يقل �ِشنُّه عن ثماين ع�شرة �شنة.
8( اأْن تثُبت لي�قته ال�سحية للوظيفة مبعرفة اجلهة الطبية املخت�سة، ويـجوز االإعف�ء من هذا ال�سرط 

بقرار من رئي�س املحكمة.
9( با�شتثناء �شاغلي الوظائف العليا، وامل�شت�شارين واخلرباء البحرينيني وغري البحرينيني، يـجوز بناًء 
رئي�ص  من  لقرار  وفقً�  الوظيفة  ل�َسْغل  امتح�ن خ��ص  اجتي�ز  ا�سرتاط  الع�م  االأمي  اقرتاح  على 
واملهارات  واملوؤهالت  الوظيفة  طبيعة  بح�شب  بالمتحانات  اخلا�شة  ال�شوابط  د  يحدِّ املحكمة 

املطلوبة ل�َشْغلها. 
و ا�شتثناًء من حكم البند )1( من هذه املادة، يجوز �َشْغل الوظيفة بغري البحرينيني بطريق التعاقد 

ر احل�سول على املر�سحي البحرينيي الذين ي�ستوفون �سروط �َسْغل الوظيفة املطلوبة. يف ح�لة تعذُّ

مادة )15(
دة بدوام كامل طوال اأيام  التوظيف املوؤقت: هو التوظيف الذي يعمل فيه املوظف مبوجب عْقد ملدة حمدَّ
رة للوظيفة التي ي�شغلها اأو راتبًا مقطوعًا وفقًا ِلـما يتم التفاق  العمل، ويتقا�شى الراتب واملزايا املقرَّ
عليه بي املحكمة واملر�سح للوظيفة، مب� ال يتج�وز نه�ية مربوط الدرجة الوظيفية املعيَّ عليه�، وفقً� 

لل�شوابط الآتية:
1( اأْن يكون بحرينيًا اأو من مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، اأو غريها من اإحدى 

الدول العربية .
2( اأْن تكون الوظيفة �شاغرة ومعتَمدة على الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مايل و�شمن احلد الأق�شى 

للوظائف.
ة عند خروج بع�س املوظفني يف اإجازات،  3( اأْن يكون التوظيف املوؤقت بهدف تغطية الحتياجات املا�شَّ
اأو امل�شاعدة يف تنفيذ بع�س الربامج اأو امل�شاريع الطارئة، اأو ملربرات اأخرى يوافق عليها الرئي�س.

بنظام  �َشْغلها  املراد  الوظائف  يف  لالختيار  اأ�شا�شًا  الدائمة  للوظائف  املطلوبة  املوؤهالت  ُتعترَب   )4
التوظيف املوؤقت.

5( اأْن يكون ملدة ل تزيد على �شنة واحدة قابلة للتجديد مبوافقة رئي�س املحكمة.

مادة )16(
ى لفرتة زمنية  دة يوؤدَّ التوظيف اجلزئي: هو التوظيف الذي يعمل فيه املوظف مبوجب عْقد ملدة حمدَّ
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املوظف  ويتقا�شى مبوجبه  العمل،  اأيام  اليومية طوال  العمل  ل�شاعات  ر  املقرَّ الكامل  الدوام  تقل عن 
راتبًا مقطوعًا يتم احت�شابه بال�شاعة اأو باليوم اأو بالأ�شبوع اأو بال�شهر اأو بالقطعة، وفقًا ِلـما يتم التفاق 
عليه بي االأمي الع�م واملر�سح للوظيفة وموافقة رئي�ص املحكمة، ومب� ال يتج�وز نه�ية مربوط الدرجة 

الوظيفية املعنيَّ عليها، وفقًا لل�شوابط الآتية:
اعتماد  ولها  التنظيمي  الهيكل  يف  ومعتَمدة  فة  م�شنَّ �شاغرة  وظائف  على  اجلزئي  التوظيف  1( يتم 
مايل، اأو على وظائف ُت�شتحَدث موؤقتًا. ويجوز يف بع�س احلالت ا�شتثناء العمل بالقطعة من هذه 
الر�شمي مبهام  الدوام  �شاعات  املوظف خارج  ُكلِّف  اإذا  التوظيف اجلزئي  يجوز  كما  ال�شوابط، 
لي�شت لها �شلة بوظيفته الدائمة يف املحكمة اأو مبهام مماثلة ملهام وظيفته ولكن يف جهات حكومية 

اأخرى، اأو ُكلِّف موظف باإحدى هذه اجلهات بالعمل يف املحكمة  لتحقيق اأهداف، منها:
        اأ- تلبية الحتياجات الوظيفية ذات الطبيعة املو�شمية اأو احل�شول على معارف اأو مهارات وخربات 

نادرة.
        ب- اإذا كان اأكرث اقت�شادًا يف النفقات.

        ج- امل�شاعدة يف تنفيذ بع�س املهام امل�شاندة اأو الربامج اأو امل�شاريع التطويرية. 
بنظام  �َشْغلها  املراد  الوظائف  يف  لالختيار  اأ�شا�شًا  الدائمة  للوظائف  املطلوبة  املوؤهالت  ُتعترَب   )2

التوظيف اجلزئي.
3( لرئي�س املحكمة اأْن ي�شع معدلت اأجور خا�شة للتوظيف اجلزئي لفئات وظيفية معينة عندما توجد 
وفقًا  الوظيفية،  الفئات  ببع�س  الحتفاظ  اأو  املطلوبة  املوؤهالت  اأ�شحاب  بالغة يف جْذب  �شعوبة 

لظروف العْر�س والطلب على الوظيفة يف �شوق العمل وتوافر العتمادات املالية الالزمة.
4( يجوز توظيف اأكرث من موظف على ذات الوظيفة ومبا ل يجاوز املخ�ش�شات املالية للوظيفة.
5( تكون �شاعات عمل التوظيف اجلزئي منتظمة اأو غري منتظمة، كما تكون مت�شلة اأو متفرقة.

مادة )17(
التوظيف بعْقد لغري البحرينيني هو التوظيف الذي يعمل فيه املوظف غري البحريني وفقًا ل�شاعات 
رة للوظيفة التي ي�شغلها اأو راتبًا مقطوعًا وفقًا  دة يف العْقد ويتقا�شى الراتب واملزايا املقرَّ العمل املحدَّ

ِلـما يتم التفاق عليه بني املحكمة واملر�شح للوظيفة، وفقًا لل�شوابط الآتية:
ر احل�سول على املر�سح البحريني الذي ي�ستويف �سروط �َسْغل الوظيفة املطلوبة. 1( تعذُّ

2( احل�شول على معارف اأو مهارات اأو خربات نادرة.
3( اأْن تكون الوظيفة �شاغرة ومعتَمدة على الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مايل و�شمن احلد الأق�شى 

للوظائف.
4( ُتعترَب املوؤهالت املطلوبة للوظائف الدائمة اأ�شا�شًا لالختيار يف الوظائف املراد �َشْغلها.

اأداء  5( تكون العقود ملدة �شنة واأق�شاها �شنتان قابلة للتجديد، مبوافقة رئي�س املحكمة، بعد تقييم 
املوظف. 

6( تكون املحكمة الكفيل الر�شمي جلميع موظفي املحكمة غري البحرينيني فيما يتعلق باحل�شول على 
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تاأ�شريات العمل والإقامة، كما تتولى مهمة متابعة اإجراءات ا�شت�شدار وجتديد هذه التاأ�شريات 
والإقامات، واحل�شول على تاأ�شريات دخول اأُ�َشر املوظفني امل�شموح لهم مبرافقة املوظف مبوجب 

العْقد وتاأ�شريات الزيارة وذلك وفقًا لالأنظمة والقوانني ال�شارية مبملكة البحرين.
7( يجوز اأْن يكون توظيف غري البحرينيني بعْقد حملي، ويجوز جتديده ملدة مماثلة باتفاق طرفيه.

و تقوم املحكمة بتوفري ال�شكن للموظف غري البحريني عند قدومه لأول مرة، وذلك ملدة اأق�شاها 
ها لفرتة واحدة فقط  َمدُّ الوظيفة. ويجوز  اإقامة منا�شب بح�شب ت�شنيف  يومًا يف مكان  اأربعة ع�شر 

مبوافقة رئي�س املحكمة.

مادة )18(
رة �شمن ميزانية امل�شاريع للمحكمة. يجوز بقرار من رئي�س املحكمة التعيني يف الوظائف املقرَّ

مادة )19(
يخِطر الأمنُي العام رئي�َس املحكمة بالوظائف ال�شاغرة لدى الأمانة العامة، والتي تكون فى حاجة 
الكتفاء  ويجوز  الإعالم،  و�شائل  اإعالنها يف  يلزم  التى  الوظائف  املحكمة  رئي�س  د  ويحدِّ �َشْغلها،  اإلى 

بالطلبات املقدمة للمحكمة مبا�شرة.
وي�شِدر رئي�س املحكمة تعليمات ب�شاأن القواعد وال�شوابط لأنواع التوظيف الأخرى.

املادة )20(
اإعادة تعيني املوظف الذي �شبق  العام  بناًء على عْر�س الأمني  يجوز بقرار من رئي�س املحكمة، 
رة ملوؤهالته وخرباته اإلى الدرجة التي تتنا�شب وهذه املوؤهالت  تعيينه يف درجة اأدنى من الدرجة املقرَّ
واخلربة، �شريطة وجود وظيفة �شاغرة ومعتَمدة على الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مايل و�شمن احلد 
االأق�سى للوظ�ئف، واأْن يكون م�ستوفيً� ل�سروط �َسْغله�، على اأن مُينح بداية مربوط الدرجة التي يتم 
اإع�دة تعيينه عليه� اأو راتبً� فيه� يع�دل راتبه ال�س�بق اأيهم� اأكرب، وبحيث ال يتج�وز نه�ية مربوط الدرجة 

املعاد تعيينه عليها.

مادة )21(
يـجب على كل مر�سح ل�َسْغل اإحدى الوظ�ئف ب�ملحكمة اأن ُيقدم امل�ستندات املثبتة لتوافر �سروط 

التعيني، وعلى الأخ�س ما ياأتي:
1( املوؤهالت الأكادميية.

2( �شهادة امل�شادقة اأو املعادلة للموؤهالت العلمية غري املعتَمدة لدى وزارة الرتبية والتعليم.
3( �شهادات اخلربة املطلوبة للوظيفة اإْن ُوِجدت. وُتعتَمد �شنوات اخلربة يف الوظيفة، ول يتم احت�شاب 

عة التي تقل عن �شنة.  مدد اخلربة املتقطِّ
4( �شهادة بردِّ العتبار من اجلهة املخت�شة بالن�شبة اإلى َمن �شبق احلكم بحقه بعقوبة جناية اأو بعقوبة 
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�شالبة للحرية يف جرمية خملَّة بال�شرف اأو الأمانة.
5( ن�شختان من جواز ال�شفر �شاري املفعول.

6( ن�شخة من تقرير اجلهة الطبية املخت�شة يفيد لياقته ال�شحية.
7( �شهادة بُح�ْشن ال�شرية وال�شلوك من وزارة الداخلية.

8( عدد من ال�شور ال�شخ�شية احلديثة بح�شب احلاجة.
9( ن�شختان من بطاقة الهوية �شارية املفعول.

10( ن�شخة من عْقد الزواج )بح�شب الأحوال(.
11(  اأية م�شتندات اأخرى ترى الأمانة العامة اأنها �شرورية ل�شتكمال اإجراءات التعيني، وفق ما تتطلبه 

الوظيفة املراد �َشْغلها.
قًا عليها من اجلهة احلكومية املخت�شة باأنها  ويجب اأن تكون هذه امل�شتندات اأ�شلية اأو ن�شخًا م�شدَّ

ِطْبق الأ�شل.

فرتة الختبار واآثارها
مادة )22(

فيما عدا �شاغلي الوظائف العليا، يخ�شع املوظف املعنيَّ ب�شفة دائمة لأول مرة لفرتة اختبار ملدة 
�شتة اأ�شهر كاملة من دون انقطاع من تاريخ مبا�شرته العمل، وذلك وفقًا لل�شوابط الآتية: 

1( يخ�شع املوظف خالل فرتة الختبار للتقييم وفقًا لنظام اإدارة الأداء الوظيفي.
2( على امل�شئول املبا�شر – حتت اإ�شراف امل�شئول الأعلى - القيام مبتابعة دقيقة لتقييم الأداء الوظيفي 
للموظف خالل فرتة الختبار، وتقدمي كل العون له وم�شاعدته وتوجيهه لتح�شني اأدائه الوظيفي، 
ع تقريٍر يت�شمن  ويقوم امل�شئول املبا�شر للموظف قبل �شهر من تاريخ انتهاء فرتة الختبار بو�شْ
نتائج تقييم اأداء املوظف خالل هذه الفرتة، وتو�شيته بناًء عليها بتثبيت املوظف اأو اإنهاء خدمته، 
واملربرات وامل�شتندات التي تدعم تو�شيته، ويرفع التقرير اإلى رئي�س املحكمة م�شفوعًا براأي الأمني 

العام لي�شِدر القرار النهائي يف هذا ال�شاأن. 
فرتة  وحُتت�َشب  الأقل،  على  عمل  اأيام  بخم�شة  الختبار  فرتة  انتهاء  قبل  بالقرار  املوظف  3( ُيخَطر 

الختبار �شمن خدمة املوظف يف حال تثبيته يف الوظيفة.
تًا على وظيفته. 4( اإذا انق�شت فرتة الختبار من دون اإخطار املوظف بالقرار اعُترِب مَثبَّ

5( يجوز اإنهاء خدمة املوظف خالل فرتة الختبار بقرار من رئي�س املحكمة اإذا اأَخلَّ بواجباته الوظيفية 
طبقًا لأحكام هذه الالئحة.

كتابًة  املبا�شر  اإخطار م�شئوله  �شريطة  الختبار  اأثناء فرتة  ال�شتقالة من وظيفته  للموظف  6( يجوز 
ت�َشلُّم  فور  املبا�شر  امل�شئول  وعلى  لال�شتقالة.  د  املحدَّ التاريخ  من  عمل  اأيام  خم�شة  قبل  بذلك 

ال�شتقالة اإخطار  الأمني العام.
7( يتم احت�شاب م�شتحقات املوظف الذي تنتهي خدمته لأحد الأ�شباب املذكورة يف هذه املادة حتى 

اآخر يوم عمل له.
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8( وت�شري يف �شاأن املعينني بعقود اأحكام فرتة الختبار الواردة اآنفًا ما مل تن�س عقود توظيفهم على 
خالف ذلك.

تثبيته  اأ�شهر. ويف حالة  �شتة  العقد على  اإذا زادت مدة  املوؤقت لفرتة الختبار  املوظف  ويخ�شع 
ب�شورة دائمة على الوظيفة التي كان ي�شغلها ب�شورة موؤقتة حُتت�َشب مدة خدمته املوؤقتة �شمن خدمته 

الفعلية �شريطة األ تقل عن �شتة اأ�شهر، ول يجوز اإخ�شاعه لفرتة الختبار مرة اأخرى.

الباب  الرابع
الرواتب والعالوات والبدلت واملكافاآت

الف�سل الأول: الرواتب
مادة )23(

التقاعد  �شندوق  يف  وال�شرتاكات  وعالواتهم  املوظفني  رواتب  الب�شرية  املوارد  تكاليف  ت�شمل 
وجميع النفقات اخلا�شة بهم، والتي يتم دْفُعها من خالل الرواتب.

د الرواتب واملزايا الوظيفية و�شوابط ا�شتحقاقها يف ال�شتمارة املعتَمدة من رئي�س املحكمة،  وحتدَّ
رة ابتداًء من تاريخ مبا�شرته العمل. وي�شتحق املوظف راتبه واملزايا املقرَّ

ويجوز احت�س�ب الرواتب للموظفي بعقود برواتب مقطوعة �س�ملة جميع البدالت بح�سب �سروط 
عقد التوظيف، ويجوز زيادة رواتبهم عند جتديد العقد بح�شب الأحوال.

مادة )24(
م اأو توقيع حْجز على راتب املوظف، اأو اأية مبالغ اأخرى م�شتَحقه له ب�شبب  ل يجوز اإجراء خ�شْ
الوظيفة، اإل وفاًء لنفقة اأو لَدين حمكوم به من الق�شاء، اأو لأداء ما يكون م�شتَحقًا للدولة على املوظف 

ب�شبب الوظيفة.
وعند  للموظف،  امل�شتَحقة  املبالغ  ربع  عن  �شهر  كل  عليه  املحجوز  املقدار  يتجاوز  اأْن  يجوز  ول 

التزاحم تكون الأولوية لَدين النفقة.

مادة )25(
رئي�ص  من  بقرار  ويجوز  عليه�،  املعيَّ  الدرجة  مربوط  ببداية  تعيينه  عند  املوظف  راتب  د  يحدَّ
ق اأو ذي اخلربة يف جمال الوظيفة املر�شح لها راتبًا اأعلى من  املحكمة مْنح املر�شح ذي التاأهيل املتفوِّ

بداية املربوط يف ذات الدرجة املعيَّ له�.
لبع�س  رواتب  تقدير  املحكمة  لرئي�س  ويجوز  احلكومة،  يف  بها  املعمول  الرواتب  بجداول  ُيعمل 

دة من دون التقيُّد بهذه اجلداول، وفقًا لل�شوابط الآتية: الوظائف اأو ل�شاغلي فئات وظيفية حمدَّ
1. اأْن يكون املوظف حا�شاًل على موؤهالت عالية وذا كفاءة متميزة ونادرة.

2. وجود �شعوبة بالغة يف جذب اأ�شحاب املوؤهالت املطلوبة اأو الحتفاظ بها.
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3. مراعاة ظروف العْر�س والطلب على الوظيفة يف �شوق العمل.

مادة )26(
لة تبلغ 42 �شاعة يف الأ�شبوع. ُيعترَب املوظف على جدول نظام النوبات اإذا عِمل �شاعات عَمل مطوَّ

وعند ترقية املوظف الذي ي�شغل وظيفة �شمن جدويل الرواتب العمومية اأو التخ�ش�شية يف نظام 
اإلى جدول الرواتب  اأخرى على النظام العتيادي، فاإنه يتم حتويله قبل الرتقية  اإلى وظيفة  النوبات 
االعتي�دية بذات الدرجة والرتبة التي ي�سغله� قبل الرتقية، ثم يتم ترقيته وفقً� ل�سروط الرتقية الواردة 
قبل  العتيادي  اإلى اجلدول  النوبات من دون حتويله  بنظام  املوظف  ترقية  ويجوز  الالئحة.  يف هذه 
الرتقية مبوافقة رئي�س املحكمة، وذلك ملن اأم�شى يف عمله بنظام النوبات �شنتني متوا�شلتني من دون 

انقطاع.

الف�سل الثاين: العالوات
مادة )27(

ب�شورة  املوظف  وي�شتحقها  الالئحة.  هذه  اأحكام  وفق  للموظف  مُينح  نقدي  مبلغ  هي  العالوة 
متوا�شلة اإذا توافرت �شروطها، ول ُت�شتقَطع عند خروجه يف اإجازة براتب.

مادة )28(
ي�شتحق املوظف عالوة دورية �شنوية يف الأول من يناير تعادل رتبة واحدة من رتب الدرجة التي 

ي�سغله�، بحيث ال يج�وز به� نه�ية مربوط درجته، وذلك ح�سبم� ي�أتي: 
1( اأْن يكون املوظف قد اأم�شى خدمة فعلية مدتها �شتة اأ�شهر على الأقل خالل ال�شنة التي تدخل يف 

ح�شاب العالوة الدورية ال�شنوية. 
2( اأْن يكون م�شتوى اأداء املوظف و�شلوكه الوظيفي ُمْر�شيًا على الأقل. 

ول يتم احلرمان من العالوة الدورية اإل مبوافقة رئي�س املحكمة بناًء على تو�شية الأمني العام.

مادة )29(
مع مراعاة حكمي البندين )1( و )2( من املادة ال�شابقة، يح�شل املوظف الذي ي�شغل درجة اأعلى 
رة للوظيفة التي ي�سغله� وو�سل نه�ية املربوط، على العالوة الدورية التي يتق��س�ه�  من الدرجة املقرَّ
يف يناير من كل عام، وتدخل يف احت�شاب الراتب الأ�شا�شي ويتم ا�شتقطاع ا�شرتاكات التقاعد املقررة 

قانونًا.

املادة )30(
ُت�شتثَنى الفئات الآتية من ا�شتحقاق العالوة الدورية ال�شنوية:

1( املوظفون املعيَّنون باأجور يومية اأو مقطوعة اأو مبكافاآت �شهرية. 
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2( املوظفون املوؤقتون املعيَّنون ملدة تقل عن �شتة اأ�شهر. 
3( املوظفون بدوام جزئي. 

4( املوظفون بعقود. 

مادة )31(
ال�شنوية  الدورية  العالوة  تعادل  ت�شجيعية  املوظف عالوة  مْنح  املحكمة،  رئي�س  من  بقرار  يجوز 
ب�ل�سروط  وذلك  درجته،  نه�ية مربوط  به�  يج�وز  ال  بحيث  يزيد على ثالث عالوات،  ال  املقررة مب� 

الآتية:
1- اأْن يكون املوظف حا�شاًل عن العامني الأخريين على تقييم الأداء مبرتبة جيد جدًا على الأقل. 

2- اأْن يكون املوظف قد بذل جهدًا خا�شًا اأو حقق اقت�شادًا يف النفقات اأو رفعًا مل�شتوى الأداء. 
الدرجة  يف  مرتني  اأق�شى  وبحد  �شنتني  كل  واحدة  مرة  من  اأكرث  العالوة  هذه  املوظف  مُينح  3- ل   

الواحدة.
4- متنح هذه العالوة بن�شبة ل تتجاوز 10% من جمموع عدد املوظفي.

ول مينع مْنح هذه العالوة من ا�شتحقاق العالوة الدورية ال�شنوية يف موعدها.

مادة)32(
ل ي�شتحق املوظف العالوة الدورية ال�شنوية اإذا ح�شل على اإجازة من دون راتب، اأو مت وْقُفه اأو 

حْب�ُشه ملدة تزيد على �شتة اأ�شهر خالل ال�شنة التي تدخل يف ح�شاب العالوة الدورية ال�شنوية.
كما يوَقف �شْرف العالوة الدورية امل�شتَحقة للموظف املحال اإلى التحقيق حتى تنتهي اإجراءات 
م�شاءلته، فاإذا ُجْوِزَي بجزاء الف�شل من اخلدمة اأو التوقيف عن العمل والراتب ملدة تزيد على �شبعة 

اأيام ُيْحَرم املوظف من العالوة الدورية املوقوف �شْرفها له.

مادة )33(
�شعيفًا،  اأدائه  تقرير  كان  اإذا  اأ�شهر  ثالثة  ملدة  املوظف  عن  ال�شنوية  الدورية  العالوة  حُتَجب 
ويخَطر املوظف بذلك كتابة، فاإذا ثبت بعد ذلك اأن اأداء املوظف و�شلوكه قد و�شال خالل هذه الفرتة 

اإلى م�شتوى ُمْر�ٍس، فاإنه ي�شتحق العالوة الدورية ال�شنوية يف اأول اأبريل من ذات العام.
واإذا ا�شتمر الأداء اأو ال�شلوك مبرتبة �شعيف فاإن العالوة الدورية ال�شنوية حُتَجب عنه ملدة ثالثة 
اأ�شهر اأخرى، مع اإخطاره بذلك كتابة. ويعاد النظر يف مْنحها بعد اإمتام هذه املدة. فاإذا اأ�شبح اأداء 
َينْي اأو اأف�شل فاإنه ي�شتحق العالوة الدورية ال�شنوية يف الأول من يوليو من ذات  املوظف و�شلوكه ُمْر�شِ
ي الأ�شهر ال�شتة  امل�شار اإليها فال ي�شتحق العالوة الدورية  العام، اأما اإذا ا�شتمر الأداء �شعيفًا بعد ُم�شِ

ال�شنوية.
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املادة )34(
مُتنح عالوة اجتماعية للموظف بفئتني بح�شب احلالة الجتماعية طبقًا للجدول املعتَمد يف نظم 
اخلدمة املدنية، وُي�شتثَنى من احل�شول على هذه العالوة موظفو املحكمة الد�شتورية العاملون بعقود 

من غري البحرينيني الذين يح�شلون على عالوة اغرتاب. 

مادة )35(
مُتنح عالوة حت�شني م�شتوى معي�شي مبعدل )50( و )60( دينارًا بحرينيًا �شهريًا لبع�س املوظفني 

امل�شتِحقني للرواتب املبيَّنة باجلدول املعتَمد يف نظم اخلدمة املدنية.

مادة )36(
رة يف  ُت�شَرف عالوة �شكن للموظفني غري البحرينيني العاملني بعقود خارجية وفقًا للقواعد املقرَّ

نظم اخلدمة املدنية، وُي�شتثَنى من �شْرف العالوة املوظفون بعقود �شاملة.

مادة )37(
ُت�شَرف عالوة خا�شة مبعدل )750( دينارًا بحرينيًا �شهريًا لالأمني العام ومبعدل )600( دينار 
بحريني �شهريًا لالأمني العام امل�شاعد، ومبعدل )500( دينار بحريني �شهريًا ملديري الإدارات، وتعترب 

جزءًا من الراتب الأ�شا�شي لهم.

مادة )38(
ُت�شَرف عالوة �شيارة مبعدل )300( دينار بحريني �شهريًا لالأمني العام، ومبعدل )250( دينارًا 
بحرينيًا �شهريًا لالأمني العام امل�شاعد، ومبعدل )80( دينارًا بحرينيًا �شهريًا ملديري الإدارات، وذلك 

مقابل ا�شتخدامهم �شياراتهم اخلا�شة لأداء واجبات العمل الر�شمية.

مادة )39(
ُت�شَرف عالوة ال�شيارة للموظفني ال�شاغلني للدرجات اخلام�شة فما فوقها من جمموعة الوظائف 
العمومية، وما يعادلها من درجات يف جمموعات الوظائف الأخرى، وفق النظم املعمول بها لدى ديوان 

اخلدمة املدنية، مقابل ا�شتخدامهم �شياراتهم اخلا�شة لأداء واجبات العمل الر�شمية.

مادة )40(
يكون �شْرف عالوة ال�شيارة للفئات امل�شار اإليها باملادة )39( من هذه الالئحة على النحو الآتي:

- عالوة كاملة مقدارها )60( دينارًا بحرينيًا �شهريًا للموظفني الذين ترتاوح امل�شافات التي يقطعونها 
بني )350-600( كيلومرت يف ال�شهر.

�شة مقدارها )30( دينارًا بحرينيًا �شهريًا للموظفني الذين ترتاوح امل�شافة التي يقطعونها  - عالوة خمفَّ
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بني )50-300( كيلومرت يف ال�شهر.
وُي�شَرف للموظفني الذين تتطلب اأعمالهم ا�شتخدام �شياراتهم اخلا�شة مل�شافات تزيد على 600 
ل املعتَمد من ديوان اخلدمة املدنية لكل كيلومرت  كيلومرت يف ال�شهر، مقابل كيلومرتات اإ�شافية باملعدَّ
اإ�شايف، على األ تتجاوز عالوة ال�شيارة مبا فيها مقابل الكيلومرتات الإ�شافية )80( دينارًا بحرينيًا 

�شهريًا.

مادة )41(
�شاغلي  للموظفني  الالئحة  باملادة )40( من هذه  اإليها  امل�شار  الكاملة  ال�شيارة  ُت�شَرف عالوة 
الدرجات التا�شعة فما فوقها من جمموعة الوظائف العمومية، وما يعادلها من درجات يف جمموعات 

الوظائف الأخرى، الذين ُيطَلب منهم اأداء اأعمال طارئة.

مادة )42(
ل يجوز تخ�شي�س �شيارة خا�شة للموظفني اخلا�شعني لأحكام هذه الالئحة.

مادة )43(
ُت�شَرف عالوة النتقال مبعدل )20( دينارًا بحرينيًا �شهريًا للموظفني، عدا الذين ُت�شَرف لهم 

ر لهم املحكمة و�شائل النقل. عالوة �شيارة، اأو توفِّ

مادة )44(
ُت�شَرف عالوة ات�شال مبعدل )50( دينارًا بحرينيًا �شهريًا ل�شاغلي الوظائف العليا.

و ُت�شَرف للموظفني الآخرين عالوة الت�شال مبعدل )35( دينارًا بحرينيًا �شهريًا عندما تتطلب 
و�شائل  من  وغريها  والفاك�س  املنزيل  والإنرتنت  النقال  الهاتف  خدمات  ا�شتخدام  عملهم  ظروف 
الت�شال لأغرا�س العمل، وُت�شَرف لهم العالوة مبعدل )25( دينارًا بحرينيًا �شهريًا عند ا�شتخدام 

خدمات الهاتف النقال فقط لأغرا�س العمل.

مادة )45(
ُي�شَرف لفئات املوظفني امل�شار اإليهم يف املادة ال�شابقة من هذه الالئحة مبلغ مقطوع بح�شب ما 
هو معتَمد يف نظم اخلدمة املدنية ملرة واحدة اأثناء اخلدمة يف احلكومة؛ نظري �شراء اأجهزة الت�شال 
دة يف املادة ال�شابقة من هذه الالئحة، ول يجوز تخ�شي�س هاتف نقال  الالزمة لتوفري اخلدمات املحدَّ

اأو اأجهزة ات�شال للموظف ِمن ِقَبل املحكمة اأو دفع تكاليف ا�شتخدامه.

مادة )46(
وظائف  ل�شاغلي  �شهريًا  بحرينية  دنانري   )10( تتجاوز  ل  مبعدلت  مالب�س  عالوة  ُت�شَرف 
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كتعوي�س  باملحكمة،  العاملني  الأمن  ورجال  اب  واحُلجَّ وامل�شتخَدمني  فني  واملنظِّ ا�شني  والفرَّ املرا�شلني 
عن امل�شاريف التي يتحملونها لتوفري املالب�س اخلا�شة بالعمل التي تتطلبها وظائفهم.

ر لهم املحكمة مالب�س خا�شة بالعمل. ول ُت�شَرف هذه العالوة للموظفني الذين توفِّ

الف�سل الثالث: البدلت
مادة )47(

ِوْفق اأحكام هذه الالئحة؛ لتعوي�شه عن مواجهة متطلبات  الَبَدل هو مبلغ نقدي مُينح للموظف 
وظروف وطبيعة العمل اخلا�شة بالوظيفة التي ي�شغلها، ول ت�شتدعي ظروف ومتطلبات العمل ا�شتمرار 

�شْرف هذا املبلغ اأثناء الإجازة براتب.
للموظف  وت�شَرف  للراتب،  لة  مكمِّ اأجورًا  وُتعترَب  خا�شة،  متطلبات  ملواجهة  البدلت  وُت�شتخَدم 

عندما تتوافر مربرات مْنِحها.

مادة )48(
مُتنح البدلت الآتية:

1- بدل ال�شياقة.
2- بدل ال�شتدعاء.

ْدب. 3- بدل النَّ

مادة )49(
ال�شابعة  الدرجات  دون  للموظفني  �شهريًا  بحرينيًا  دينارًا   )30( مبعدل  �شياقة  بدل  ُي�شَرف 
العمومية، على األ تكون مهام ال�شياقة مرتبطة مبهام وظائفهم الأ�شا�شية، نظري تكليفه بالإ�شافة اإلى 
رها املحكمة لينقل بها املوظفني، وذلك  مهام وظيفته الأ�شا�شية للقيام مبهام �شياقة ال�شيارة التي توفِّ
وفقًا حلاجة العمل، مع عدم وجود موظفني منتِظمني للقيام بتلك املهام. ول يجوز �شْرف البدل لأكرث 

من اثنني من املوظفني.

مادة )50(
ُي�سَرف بدل ا�ستدع�ء للموظفي نظري ا�ستدع�ئهم للعمل بعد الدوام الر�سمي وفقً� جلدول ُمَعدٍّ 
�شلفًا لهذا الغر�س؛ وذلك ملواجهة الأعمال الطارئة يف املحكمة الد�شتورية، والتي يرتتب على تاأجيلها 
اأو تاأخريها خ�شائر واأ�شرار ج�شيمة للمملكة وال�شالح العام، اأو انقطاع خدمة ل ميكن ال�شتغناء عنها، 

مع عدم وجود موظفني منتِظمني للقيام بتلك املهام.

مادة )51(
العا�شرة  بالدرجة  للموظفني  �شهريًا  بحرينيًا  دينارًا   )70( مبعدل  ال�شتدعاء  بدل  ُي�شَرف 
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�شهريًا  بحرينيًا  دينارًا   )35( ومبعدل  ال�شاد�شة،  اإلى  الثالثة  من  التخ�ش�شية  والدرجات  العمومية 
للموظفني بالدرجات العمومية من اخلام�شة اإلى التا�شعة.

مادة )52(
مُينح املوظف بدل نْدب بن�شبة من راتبه الأ�شا�شي ي�شدر بتحديدها قرار عن رئي�س املحكمة وفقًا 
لُنُظم اخلدمة املدنية، ومبراعاة طبيعة الوظيفة التي ي�شغلها والوظيفة التي ُينتَدب لها، وما اإذا كان 
ْدب اإلى وظيفة  ْدب جزئيًا اأو كليًا، على األ تقل الن�شبة يف جميع الأحوال عن 10% عندم� يكلَّف ب�لنَّ النَّ
بدرجة اأعلى من درجة الوظيفة التي ي�شغلها املوظف اأو م�شاويٌة يف الدرجة، كما مُينح البدلت واملزايا 

رة للوظيفة املنتَدب اإليها. املقرَّ

الف�سل الرابع: املكافاآت الت�سجيعية
مادة )53(

يجوز بقرار من رئي�س املحكمة وبناًء على اقرتاح الأمني العام مْنح املوظفني املكافاآت الت�شجيعية 
الآتية:

اأ- مكافاآت مرتبطة بالأداء:
1. مكافاأة العمل اخلا�س.

2. مكافاأة الإجنازات ال�شتثنائية.
3. مك�ف�أة االن�سب�ط الوظيفي.

4. مكافاأة موظف ال�شنة.
ب- مكافاآت اأخرى:

1( مكافاأة القرتاحات.
2( ر�شائل التقدير اأو الإطراء.

واحدة  مكافاأة  اأو  بالأداء،  مرتبطتني  مكافاأتني  من  اأكرث  واحدة  �شنة  خالل  املوظف  مُينح  ول 
مرتبطة بالأداء مع عالوة ت�شجيعية.

مادة )54(
مُتنح مكافاأة العمل اخلا�س ملوظف اأو ملجموعة من املوظفني بذلوا جهودًا غري عادية يف �شبيل 
اإجناز عمل خا�س اأو حتقيق اإجناز تخ�ش�شي معني، اأو قدموا خدمة خا�شة اأ�شهمت يف حتقيق فعالية 
رئي�س  مبلغًا يحدده  العمل اخلا�س  وتكون مكافاأة  املحكمة.  اأو حت�شني اخلدمات يف  الوظيفة  وكفاءة 
املحكمة ومُتنح بن�شبة ل تتجاوز 10%  من جمموع القوى الع�ملة يف االأول من ين�ير ِوْفق اأحد املع�يري 

الآتية:
1- التعامل اجليد مع املراجعني.

2- التطوع للقيام باأعمال الآخرين عند احلاجة.
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3- تَقبُّل م�شئوليات اإ�شافية.
4- اإجناز عدد من امل�شاريع املرتبطة بخطة عمل املحكمة التي توؤدي اإلى حت�شني الأداء وذلك يف وقت 

قيا�شي.
ق وفورات كبرية يف املال اأو ا�شتثمار اأف�شل للقوى العاملة. 5- تقدمي درا�شات حتقِّ

ومُتنح املكافاأة للمرة الثانية بعد انق�شاء �شنة واحدة على مْنح املكافاأة الأولى.

مادة )55(
رها الرئي�س نظري اإجناز م�شروع اأو  يجوز مْنح املوظف مكافاأة مالية لالإجنازات ال�شتثنائية يقدِّ

فعالية اأو حدث على امل�شتوى الوطني ِوْفق اأحد املعايري الآتية:
1- حتقيق جناح باهر يف قيادة فريق عمل مت تكليفه باإجناز م�شروع اأو درا�شة ذات اأهمية خا�شة.

2- امل�شاركة الفعالة يف ع�شوية اللجان احلكومية.
3- امل�شاهمة الفعالة يف الأن�شطة املرتبطة بفعاليات واحتفالت اململكة.

4- امل�شاركة الفعالة يف اأعمال تطوعية خدمة للمملكة.
5- اأداء عمل يت�شم بالبطولة مثل اإنقاذ حياة اإن�شان اأو حماية املمتلكات العامة.

6- امل�شاركة يف الأعمال الطارئة يف الأزمات والكوارث.
ويكون مْنح هذه املك�ف�أة ِوْفق ال�سروط االآتية:

ر العتماد املايل ملْنح املكافاأة من ميزانية امل�شروع اأو الفعالية اأو احلدث، اأو من ميزانية الباب  اأ. تَوفُّ
الأول من ميزانية املحكمة.

ب. عدم ح�شول املوظفني على تعوي�شات مقابل هذه الأعمال.
ج. ت�شرف املكافاأة عند النتهاء من امل�شروع اأو الفعالية اأو احلدث.

ومُتنح املكافاأة للمرة الثانية بعد انق�شاء �شنة كاملة على منح املكافاأة الأولى.

مادة )56(
ده بن�ًء على عْر�ص االأمي  يجوز لرئي�ص املحكمة مْنح مك�ف�أة االن�سب�ط الوظيفي �سنويً� مببلغ يحدِّ
العام، وبن�شبة ل تتجاوز 5% من القوى الع�ملة يف االأول من ين�ير، تقديرًا للموظف اللتزامه بقواعد 
ال�شلوك الوظيفي، ومبا يكفل �شمان �شري العمل باملحكمة وتقدمي اخلدمة على اأح�شن وجه، وذلك ِوْفق 

ال�سروط االآتية:
1- احل�شور املبكر اإلى العمل وعدم التاأخري.

2- احل�شور يف العمل وعدم الن�شراف خالل الدوام الر�شمي.
3- عدم النقطاع عن العمل اإل يف الإجازات ال�شنوية.

4- عدم ح�شول املوظف على اإجازات مر�شية لأكرث من خم�شة اأيام عمل خالل �شنة كاملة.
5- األ يِقلَّ تقييم اأدائه ال�شنوي عن تقدير جيد.
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مادة )57(
ب�شورة  َميُّز  والتَّ الإبداع  على  املحكمة  موظفي  حتفيز  بهدف  ال�شنة  موظف  مكافاأة  مْنح  يجوز 
ا�شتثنائية، ورفع معنوياتهم والعرتاف بجهودهم على نحو يوؤدي اإلى حت�شني الأداء الوظيفي، وتكون 

ده رئي�ص املحكمة بن�ًء على عْر�ص االأمي الع�م، وذلك ِوْفقً� لل�سروط االآتية: مبلغً� يحدِّ
1- اأْن يكون املوظف م�ستوفيً� ل�سروط مْنح مك�ف�أة االن�سب�ط الوظيفي.

2- اأْن يكون تقدير املوظف يف الأداء وال�شلوك الوظيفي ممتازًا خالل العام الأخري.
3- اأْن تكون للموظف م�شاهمات بارزة يف اإجناز مهام الإدارة التي يعمل بها، اأو م�شاركات فعالة يف 

اللجان وفرق العمل باملحكمة.

مادة )58(
ده رئي�س املحكمة بناًء على عْر�س الأمني  يجوز مْنح مكافاأة القرتاحات وتكون مبلغًا مقطوعًا يحدِّ
العام، ومُتنح للموظف اأو ملجموعة من املوظفني الذين قدموا اقرتاحات جديدة لتطوير الأداء الوظيفي 

واالإنت�جية ب�سكل ع�م وحتقيق اأيٍّ من االأهداف االآتية:
ق والأفكار اجلديدة. 1( ت�شجيع التفكري اخلالَّ

2( تطوير قنوات الت�شال بني املوظفني والإدارة.
3( ت�شجيع ثقافة التح�شني امل�شتمرة لالأداء اأو اخلدمة.

4( ال�شتخدام الأمثل للموارد املادية والب�شرية.
5( حت�شني كفاءة وفاعلية العمليات والإجراءات.

6( تقلي�س الوقت امل�شتغَرق لأداء اخلدمة.
7( ت�شجيع فريق العمل والأداء اجلماعي.

8( حت�شني م�شتوى م�شاركة املوظفني يف تطوير العمل باملحكمة.
9( �شمان �شالمة العاملني باملحكمة.

10( ت�شجيع عملية التعلم والتطوير الذاتي امل�شتمر للموظفني.

مادة)59(
ع من رئي�س املحكمة، ِوْفق اأحد  مُتنح ر�شائل التقدير والإطراء للموظف لأدائه عماًل مميزًا، وُتَوقَّ

املعايري الآتية:
1. اأداء اأعمال املوظفني الآخرين خالل فرتة غيابهم.

2. قْطع الإجازة اأو تاأجيلها مراعاة مل�شلحة العمل.
3. قيامه باإجناز مميَّز بعد مكافاأته بفرتة وجيزة.

4. اإجناز مهام خارجية ممتازة تعزز من �شمعة املحكمة الد�شتورية.
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مادة )60(
مُتنح مكافاأة نقدية مب�شمى )مكافاأة اخلدمة احلكومية( للموظفني عند انتهاء خدمتهم والذين 
وا مدة ل تقل عن خم�س �شنوات يف اخلدمة، وذلك تقديرًا خلدماتهم جلهة عملهم، وذلك على  ق�شَ

النحو الآتي:

عدد �شنوات
 اخلدمة

مقدار املكافاأة
 بالدينار البحرين

عدد �شنوات
 اخلدمة

مقدار املكافاأة 
بالدينار البحريني

9-540030-261400
15-1080035-311600
20-16100040-361800
412000- فاأكرث1200 25-21

وُي�شتثَنى من مْنح هذه املكافاأة املوظفون الذين تنتهي خدمتهم ب�شبب فْقد اجلن�شية البحرينية 
دة للحرية يف  اأو ال�شتقالة ب�شبب النقطاع عن العمل اأو احلكم النهائي بعقوبة جناية اأو بعقوبة مقيِّ

جرمية خملَّة بال�شرف اأو الأمانة اأو الف�شل من اخلدمة بقرار تاأديبي اأو بالعْزل بحكم ق�شائي.

مادة )61(
ر املحكمة نظامًا للتاأمني ال�شحي للموظف وزوجته واأولده غري املتزوجني، والذين مل يبلغوا  توفِّ

�سن الت��سعة ع�سرة، ب�سْرط تواُفر االعتم�د امل�يل. وي�سع رئي�ص املحكمة القواعد الالزمة لذلك.

مادة )62(
رة يف ُنُظم اخلدمة املدنية ب�شاأن الرواتب والعالوات والبدلت واملكافاآت التي  ُيعمل بالقواعد املقرَّ

مل ترد يف هذه الالئحة.

مادة )63(
يجوز بقرار من رئي�س املحكمة – بناًء على تو�شية من الأمني العام – تقرير بدلت اأو مكافاآت 
ِوْفقًا  املزايا  تقرير هذه  بها  العمل  تقت�شي ظروف  التي  الوظائف  بع�س  اإلى  بالن�شبة  اأو مزايا عينية 

لل�سروط والقواعد التي ت�سدر عن رئي�ص املحكمة.

الباب اخلام�ص
تقييم الأداء
مادة )64(

باقي  على  الباب  هذا  اأحكام  ت�شري  واخلرباء،  وامل�شت�شارين  العليا  الوظائف  �شاغلي  عدا  فيما 
موظفي املحكمة.
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مادة )65(
يهدف نظام تقييم الأداء يف املحكمة اإلى ما ياأتي:

1. حتقيق ال�شتخدام الأمثل للموارد الب�شرية وباأق�شى درجة من الفاعلية يف عملية حتقيق الأهداف 
وؤى امل�شتقبلية لالإدارة التي يتبع لها املوظف. والرُّ

2. اإْطالع املوظفني على م�شئولياتهم وواجباتهم وم�شتوى الأداء املتوقع منهم، ومتكينهم من حت�شني 
اأدائهم الوظيفي ب�شكل م�شتمر.

3. ا�شتخدام تقييم الأداء كاأداة اإدارية فعالة لتخاذ القرارات الإدارية املتعلقة بتحديد الحتياجات 
التدريبية والتطويرية للموظفني، ولأغرا�س الرتقية والتحفيز والنقل والتدوير، ومتكني املوظفني 

من اأداء اأعمالهم على النحو الأمثل.
والأنظمة  ال�شيا�شات  فعالية  الب�شرية، وحت�شني  للموارد  اأف�شل  بتخطيط  املتعلقة  القرارات  4. اتخاذ 
الوظائف،  ت�شنيف  واإعادة  الإداري،  اجلهاز  هيكلة  واإعادة  العمل،  اإجراءات  وتب�شيط  الإدارية، 

وغريها من القرارات الإدارية املتعلقة بتح�شني الأداء الإداري.

مادة )66(
1. يقوم امل�شئول املبا�شر بتطبيق برنامج اإدارة الأداء الوظيفي ب�شكل مو�شوعي وعادل؛ للتاأكد من اأداء 

موظفيه ب�شورة منتظمة.
التنظيم  وملهام  الوظيفية  وم�شئولياتهم  لواجباتهم  موظفيهم  ا�شتيعاب  عن  م�شئولون  2. امل�شرفون 
الإداري واخلطط امل�شتقبلية، اإلى جانب تقييم اأداء موظفيهم مرة واحدة يف ال�شنة على الأقل، 
اخلطوات  وو�شع  التقييم  نتائج  ومناق�شة  الأداء،  معايري  تطوير  يف  امل�شاركة  فر�شة  واإعطائهم 

دة لالرتقاء مب�شتوى اأدائهم الوظيفي. املحدَّ
3. املوظفون م�شئولون عن تاأدية واجباتهم الوظيفية بالأ�شلوب الذي ينعك�س اإيـجابًا عليهم وعلى العمل 

باملحكمة، واأن يبذلوا ق�شارى جهدهم يف تطوير قدراتهم با�شتمرار بح�شب متطلبات العمل.

مادة )67(
يتم تقييم اأداء املوظف ر�شميًا مرة واحدة يف ال�شنة اإذا اأم�شى يف الوظيفة �شتة اأ�شهر اأو اأكرث ِوْفقًا 
ِقَبل ق�شم  الأق�شام من  اإلى  التي يعتمدها رئي�س املحكمة، وتر�َشل ال�شتمارة  للنماذج )ال�شتمارات( 
املبا�شر واملوظف،  امل�شئول  ِقَبل  ع ال�شتمارة من  وتَوقَّ التقييم بوقت كاٍف،  الب�شرية قبل موعد  املوارد 
وت�شلَّم الن�شخة الأ�شلية من ال�شتمارة للموظف، ويحتفظ امل�شئول املبا�شر بن�شخة منها، وتر�َشل ن�شخة 

منها اإلى ق�شم املوارد الب�شرية حلفظها يف ملف املوظف.

مادة )68(
يتم تقييم اأداء املوظفني مبوجب برنامج اإدارة الأداء الوظيفي ِوْفقًا للخطوات الآتية:

املوظف  من  واملطلوب  دة  املحدَّ والأهداف  الرئي�شية  الوظيفية  واملهام  الأ�شا�شية  القدرات  1. حتديد 
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اإجنازها بح�شب خطة العمل يف اإطار الأهداف ال�شرتاتيجية للتنظيم الإداري.
2. تطوير معايري الأداء الوظيفي ومناق�شة م�شتوى الأداء املتوقع من املوظف، ومتابعة الأداء الوظيفي 

رة. دة لالإجناز ِوْفق اخلطة ال�شنوية املقرَّ بح�شب الأهداف املحدَّ
اأوجه الدعم  اإلى جانب حتديد  ع خطة لهذا التطوير،  3. حتديد جوانب تطوير الأداء الوظيفي وو�شْ

د. الإيـجابي الذي يتعنيَّ تقدميه للموظف لالرتقاء مب�شتوى اأدائه يف اإطار برنامج زمني حمدَّ
تب�شيط  العمل،  الإيـجابي املطلوب: تدريب املوظف، توفري الأجهزة ومعدات  الدعم  اأمثلة         ومن 

اإجراءات وطرق العمل، توفري اأجواء مكتبية وبيئة عمل اأف�شل، وتعزيز روح فريق العمل.
4. يقدر امل�شئول املبا�شر للموظف كلفة الدعم الإيـجابي املطلوب، والعمل على توفري هذا الدعم بح�شب 

الأولويات ويف اإطار العتمادات املالية املتوافرة.
5. متابعة التقدم يف الأداء بعْقد جل�شات العمل الدورية مع املوظف؛ ليكون على اإملام تام مب�شار اأدائه 

وتوقعات م�شئوله املبا�شر.
6. اإجراء التقييم ال�شنوي لالأداء على ا�شتمارة تقييم الأداء، حيث يقوم امل�شئول املبا�شر للموظف مبلء 
وما مت  املوظف  التقييم مع  نتائج  امل�شئول مبناق�شة  يقوم  الإدارة  وبعد موافقة مدير  ال�شتمارة. 

م. ب�شاأن الدعم الإيـجابي املقدَّ
7. يـجب اأن ي�شتند تقدير الأداء املمتاز وغري الـُمْر�شي اإلى مربرات كافية، ول يـجوز اعتماد التقرير 

من الأمني العام اإل بعد ا�شتيفاء تلك املربرات.
ت�شهيل  لت�شاعده يف  الب�شرية  املوارد  اإ�شافية من ق�شم  اأية معلومات  املبا�شر طلب  للم�شئول  8. يـجوز 

مهمته )مثل: ك�شوف احل�شور، الغياب، والتدريب(.
9. يتعنيَّ النتهاء من اعتماد تقارير تقييم الأداء قبل اآخر �شهر نوفمرب من كل عام.

مادة )69(
ر اأداوؤه طبقًا لآخر  1. اإذا ح�شل املوظف على اإجازة مر�شية ملدة تزيد على �شتة اأ�شهر خالل ال�شنة يقدَّ

ر اأداوؤه مبرتبة ُمْر�ٍس حكمًا. م عنه، فاإذا كان مبرتبة )�شعيف( ُقدِّ تقرير �شنوي ُقدِّ
2. يعترب تقرير تقييم الأداء املعد عن املوظف كافيًا جلميع احلالت التي تطراأ خالل �شنة من تاريخ 

اإعداد التقرير، ما مل يطراأ على اأداء املوظف ما يوجب اإعداد تقرير اآخر.

مادة )70(
اإذا كان املوظف منتَدبًا اأو ُمعارًا لوظيفة غري وظيفته داخل اأو خارج املحكمة، تِعد اجلهة املنتَدب 
اأو املعار اإليها تقريرًا عن اأدائه خالل مدة عمله بها اإذا كانت تزيد على �شتة اأ�شهر، وتر�شله اإلى اجلهة 
اإلى خارج  اأو ابتعاث املوظف  اإعارة  اإعداد التقرير ال�شنوي. ويف حالة  التابع لها لال�شرت�شاد به عند 

ُعه عنه قبل الإعارة. اململكة ُيعتد يف معاملته بالتقرير ال�شابق و�شْ
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مادة )71(
اإذا ُنِقل املوظف من وظيفته اإلى اأخرى باملحكمة اأو اإلى جهة حكومية اأخرى، اأو من تلك اجلهة اإلى 
املحكمة، تقوم اجلهة املنقول منها باإعداد تقرير عن اأدائه خالل املدة التي ق�شاها بها بعد اآخر تقييم 

له، وتر�شله اإلى اجلهة املنقول اإليها لال�شرت�شاد به يف اإعداد تقارير الأداء عنه.

مادة )72(
للموظف خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اإخطاره ب�شورة من تقرير تقييم الأداء اأن يلتم�س لدى 

رئي�س املحكمة باإعادة النظر يف التقييم، ويف حالة عدم الرد ُيعترب ذلك رف�شًا لاللتما�س.

مادة )73(
يكون تقدير اأداء املوظفني على النحو الآتي:

يف مرتبة ممتـ�ز 1- من 90% اإلى %100  
يف مرتبة جيد جدًا 2- من 80% اإلى %89  

يف مرتبة جيـد 3- من 70% اإلى %79  
يف مرتبة ُمْر�ٍص 4- من 60% اإلى %69  

يف مرتبة �سعيـف 5-  من 59%   ف�أقل  

الباب ال�ساد�س
الرتقية والنَّْدب والنقل والإعارة

مادة )74(
رة يف ُنُظم اخلدمة املدنية. ُيعمل بقواعد النقل والإعارة املقرَّ

مادة )75(
يجوز نْدب املوظف للقيام موؤقتًا باأعمال وظيفة اأخرى يف نف�س املحكمة اأو جهة حكومية اأخرى 

ِوْفقًا لل�شوابط الآتية:
ْدب داخل املحكمة بقرار من رئي�س املحكمة. 1- اأْن يكون النَّ

2- اأْن يكون الندب اإلى جهة حكومية اأخرى بقرار من رئي�س املحكمة بالتن�شيق مع ال�شلطة املخت�شة يف 
اجلهة املنتَدب اإليها املوظف.

3- اأْن تكون الوظيفة �شاغرة ب�شبب غياب �شاِغلها اأو عدم وجود موظف ي�شغلها.
4- اأْن يكون م�ستوفيً� لل�سروط واملع�يري املعتَمدة ل�َسغل الوظيفة املنتَدب اإليه�.

ْدب ملدة �شنة واحدة قابلة للتجديد ملدة اأق�شاها ثالث �شنوات. 5- اأْن يكون النَّ
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غ كامل. ْدب جزئيًا بالإ�شافة اإلى عمله الأ�شلي اأو كليًا بتفرُّ 6- يجوز اأن يكون النَّ
7- اأْن تتحمل اجلهة احلكومية املنتَدب اإليها، اأو ح�شبما يتم التفاق عليه بني اجلهتني، راتب املوظف   
رة،  املقرَّ والإجراءات  للقواعد  طبقًا  املالية  امل�شتحقات  من  وغريها  رة  املقرَّ الوظيفية  واملزايا 
م ودْفع ا�شرتاكات التقاعد اخلا�شة  وتتولى تقييم اأدائه ال�شنوي وح�شاب اإجازاته ومْنَحها وخ�شْ

به، وم�شاءلته تاأديبيًا عما يقع منه من خمالفات خالل فرتة نْدبه.
رة مبراعاة  ْدب للموظف امل�شتَحق له ِوْفقًا للقواعد املقرَّ د التعوي�س املنا�شب عن فرتة النَّ 8- اأْن يحدَّ

رة للوظيفة املنتَدب اإليها. الفقرة )6( من هذه املادة، كما مُينح املزايا الوظيفية املقرَّ
ْدب لوظيفة درجتها اأقل من الوظيفة التي ي�شغلها املوظف. 9- ل يجوز النَّ

ْدب،  ْدب الكلي العودة اإلى نف�س الوظيفة التي كان ي�شغلها قبل النَّ 10-  يحق للموظف يف نهاية مدة النَّ
ْدب. ويحتفظ بكل مميزات الوظيفة التي كان ي�شغلها قبل النَّ

11-  يجب اأْن تكون الوظائف املنتَدب اإليها مب�شتوى رئي�س ق�شم واأعلى.
ْدب لفرتة تقل عن خم�شة اأيام عمل. ْدب على الوظائف العليا، ل يجوز النَّ 12-  فيما عدا النَّ

13-  يجب اأْن يكون املوظف املنتَدب �شاغاًل لوظيفته احلالية اأو بنف�س م�شتواها الوظيفي لفرتة ل تقل 
عن �شنة واحدة، وذلك يف حال انتدابه لوظيفة اأعلى من وظيفته.

ديوان اخلدمة  ال�شادرة عن  ْدب  النَّ واإجراءات  بقواعد  بالتعليمات اخلا�شة  ال�شرت�شاد  ويجوز 
املدنية.

مادة )76(
تكون ترقية املوظف بقرار من رئي�س املحكمة اإلى درجة اأعلى تالية لدرجته مبا�شرة يف وظيفته 
اأو يف اأية وظيفة اأخرى �شاغرة، �شريطة اأْن تكون قد م�شت عليه �شنة على الأقل بدرجته احلالية، واأْن 

تكون الدرجة معتَمدة على الهيكل التنظيمي وله� اعتم�د م�يل، ِوْفقً� للقواعد وال�سروط االآتية:
اأوًل: اأْن تكون الرتقية على اأ�شا�س اجلدارة التي ُتبَنى على العنا�شر الآتية:

1. الأداء.
2. االن�سب�ط الوظيفي.

3. الكفاءة يف ما ي�شند اإليه من اأعمال.
4. الأقدمية.

5. اخلربة.
6. املوؤهل العلمي.

ثانياً: يراعى يف املفا�شلة بني املوظفني ل�شتحقاق الرتقية، الأمور الآتية:
1. ال�شتفادة من اأية مميزات تقدمها املحكمة والرتقيات ال�شابقة.

للوظيفة  املعتَمدة  وال�سروط  املع�يري  بح�سب  للرتقية  املطلوبة  اخلربة  ل�سنوات  املوظف  2. ا�ستيف�ء 
والدرجة.

3. األ يقل م�شتوى اأداء املوظف ِوْفق اآخر تقييم عن تقدير جيد.
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مادة )77(
د رئي�س املحكمة ن�شبة الرتقيات �شنويًا بناًء على العتمادات املالية، واإذا وافق تاريخ الرتقية  يحدِّ
اأوًل ثم مُينح الزيادة بعد ذلك،  ال�شنوي، مُينح املوظف الرتقية  تاريخ مْنح الزيادة املرتبطة بالأداء 

ويكون نفاذ الرتقية ابتداء من تاريخ �شدور قرار الرتقية.

مادة )78(
عند ترقية املوظف لدرجة اأعلى �شواء يف جمموعته الوظيفية اأو يف جمموعة اأخرى، ي�شتحق بداية 
ى اإليه� اأو رتبتي من ُرَتبه� اأيهم� اأكرب، ف�إذا وقع املبلغ بي رتبتي مُينح الرتبة  مربوط الدرجة املرقَّ

َتب يف الدرجة. الأعلى، على األ تتجاوز احلد الأق�شى من الرُّ

مادة )79(
يجوز ترقية املوظف الذي و�سل نه�ية مربوط درجة وظيفته املعتَمدة اإلى درجة اأعلى من الدرجة 

رة لوظيفته التي ي�سغله�، ِوْفقً� للقواعد وال�سروط االآتية: املقرَّ
1. اأْن تكون للموظف خدمة حكومية ل تقل عن خم�س ع�شرة �شنة حم�شوبة يف التقاعد.

املح�سوبة يف  الفعلية  �سنة من اخلدمة  املعيَّ عليه�  الدرجة  نه�ية مربوط  اأم�سى يف  قد  يكون  2. اأْن 
التقاعد.

3. اأْن تكون درجة املوظف بنف�س املجموعة الوظيفية للدرجة املعتَمدة للوظيفة.
ر ترقيته اإلى وظيفة  ر ترقية املوظف بح�شب قواعد الرتقية العتيادية، اأو يتعذَّ 4. اأْن يكون من املتعذَّ
ر اإعادة ت�شنيف الوظيفة  اأخرى �شاغرة باملحكمة تنا�شب موؤهالته وخرباته، اأو اأْن يكون من املتعذَّ

التي ي�شغلها اإلى درجة اأعلى.
5. اأْن ي�شغل وظيفة معتَمدة على الهيكل التنظيمي.

6. األ يقل م�شتوى اأداء املوظف ِوْفق اآخر تقييم عن تقدير جيد.
ى وظيفته قبل الرتقية. 7. اأْن يحتفظ مب�شمَّ

مادة )80(
يجوز بقرار من رئي�س املحكمة ترقية املوظف ترقية خا�شة على جدول درجات ورواتب الوظائف 
رة للوظيفة التي ي�سغله� اإذا ا�ستوفى ال�سروط االآتية: التنفيذية اإلى درجة واحدة اأعلى من الدرجة املقرَّ
اإلى نه�ية مربوط درج�ت  اأو ترقية َمن و�سلوا  1. اأال تنطبق على املوظف �سروط الرتقية االعتي�دية 

وظائفهم.
رة لوظيفته. 2. األ تكون درجة املوظف اأعلى من الدرجة املقرَّ

ر اإعادة ت�شنيف الوظيفة التي ي�شغلها املوظف اإلى درجة اأعلى، اأو ترقيته اإلى وظيفة اأخرى  3. اأْن يتعذَّ
�شاغرة منا�ِشبة ذات درجة اأعلى.

ى الوظيفة التي ي�شغلها املوظف. 4. األ يرتتب على هذه الرتقية تغيري درجة وم�شمَّ
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5. اأْن تتوافر العتمادات املالية الالزمة للرتقية.
ر للوظيفة، من حيث نوعية وكمية العمل واملعرفة  6. اأْن تكون نوعية الأداء يف م�شتوى يجاوز الأداء املقرَّ
ا�شتمرارية  ع  توقُّ مع  بالوظيفة،  املرتبطة  الأداء  عنا�شر  وبقية  واملهارات  والتخ�ش�شية  الفنية 

امل�شتوى العايل لالأداء.
7. اأْن يكون الهدف من اإجراء الرتقية اأحد املربرين الآتيني:

     اأ- الحتفاظ بالكفاءات النادرة واملتميزة يف املحكمة.
     ب- الإ�شراف وحتمل م�شئولية اإدارة برامج اأو م�شاريع مهمة باملحكمة.

مادة )81(
املن�سو�ص  االأ�سب�ب  الأيٍّ من  انته�ء خدمته  املوظف عند  ترقية  املحكمة  رئي�ص  بقرار من  يجوز 
عليها يف املادة )147( من هذه الالئحة، با�شتثناء الأ�شباب الواردة بالفقرات )4(،)5(،)6(،)7( 
من تلك امل�دة، وذلك ملدة ع�م واحد �س�بق على االإح�لة اإلى التق�عد، ب�سرط مرور �سنة على ح�سوله 

على اآخر ترقية.
ومُينح �س�غلو الدرجة ال�س�بعة التنفيذية امل�ستوفون ل�سروط ترقية نه�ية اخلدمة زي�دة يف الراتب 

الأ�شا�شي مبا يعادل ثمامنائة دينار �شهريًا ملدة عام واحد �شابق على الإحالة اإلى التقاعد.

مادة )82(
يجوز بقرار من رئي�ص املحكمة ترقية املوظف اإذا ا�ستوفى �سروط الرتقية من دون �سرط املدة 
اًل ل�َشْغل وظيفة ذات درجة اأعلى،  املن�شو�س عليها يف املادة )76( من هذه الالئحة عندما يكون موؤهَّ

ب�سرط توافر االعتم�دات امل�لية الالزمة للرتقية.

الباب ال�سابع
الإيفاد يف مهام ر�سمية وتدريبية

مادة )83(
يجوز اإيفاد املوظف يف مهام ر�شمية وتدريبية ِوْفقًا لل�شوابط الآتية:

1. اأْن يكون الإيفاد مبوافقة من رئي�س املحكمة ِوْفقًا للميزانية املعتَمدة لذلك.
2. اأْن تكون املهمة الر�شمية اأو التدريبية لها عالقة مبهام وم�شئوليات املحكمة.

3. ت�شرف تذاكر ال�شفر ِوْفقًا ِلـما هو معمول به يف احلكومة.
4. مُينح املوظفون املبتعثون يف مهام ر�شمية اأو دورات تدريبية اأو درا�شية خارج اململكة تعوي�شات �شفر 

ملواجهة متطلبات املعي�شة والنفقات ال�شرورية الأخرى.
5. تتولى الأمانة العامة اإ�شدار التعليمات الالزمة لتنظيم اإجراءات �شفر موظفي املحكمة، و�شوابط 

ا�شتحقاق تعوي�س ال�شفر طبقًا لوجهة ال�شفر، ِوْفقًا ِلـما هو معمول به يف نظم اخلدمة املدنية.
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نفقات العالج اأثناء الإيفاد
مادة )84(

تلتزم املحكمة بنفقات العالج وقيمة الأدوية للموظف يف احلالتني الآتيتني:
1( وجود املوظف يف مهمة ر�شمية خارج البالد.

2( وجود املوظف يف بعثة اأو منحة درا�شية اأو برنامج تدريبي خارج البالد.
قًا  وعلى املوظف اأْن يقدم اإلى الأمانة العامة الأوراق الدالَّة على نفقات العالج وقيمة الأدوية م�شدَّ
عليها من اجلهة الطبية املخت�شة بوزارة ال�شحة. ول تلتزم املحكمة ب�شْرف نفقات تركيب الأ�شنان 
مهما كان نوعها اأو قيمة النظارات اأو العد�شات الطبية اأو الأطراف ال�شناعية، اإل اإذا كان ذلك ناجتًا 

عن الإ�شابة ب�شبب تاأدية مهام الوظيفة.

الباب الثامن
التدريب

مادة )85(
ُيعمل بقواعد اخلدمة املدنية ب�شاأن التدريب والإيفاد يف بعثة اأو منحة درا�شية ونفقاتها.

الباب التا�سع
اأوقات العمل والإجازات الر�سمية

مادة )86(
تكون اأوقات العمل الر�شمية للمحكمة ِوْفقًا لنظام �شاعات العمل العتيادية )مبعدل 36 �شاعة( 
يوم  اإلى  الأحد  يوم  من  ظهرًا،  والربع  الثانية  ال�شاعة  حتى  �شباحًا  ال�شابعة  ال�شاعة  من  اأ�شبوعيًا، 

الأربعاء، ومن ال�شاعة ال�شابعة �شباحًا حتى ال�شاعة الثانية ظهرًا ليوم اخلمي�س.
والأ�شبوعية  الر�شمية  العطل  اأيام  له يف  رة  املقرَّ الوظيفية  واملزايا  براتب  اإجازة  املوظف  ومُينح 
رة قانونًا. ويجوز ت�شغيل املوظف يف هذه العطالت اإذا اقت�شت امل�شلحة ذلك  والعطالت الأخرى املقرَّ

ويتم تعوي�شه عنها.
اأو عدد من املوظفني على راأ�س العمل ل�شاعات طويلة  اإذا اقت�شت م�شلحة العمل بقاء املوظف 
ا�شتعدادًا لأي طارئ؛ فاإنه ميكن تنظيم دورة عمل خا�شة لهوؤلء املوظفني ِوْفقًا لل�شوابط التي ي�شعها 

رئي�س املحكمة.

مادة )87(
�ساعات العمل الإ�سايف

املوظف  تكليف  املخت�س،  املدير  اأو  امل�شاعد  العام  الأمني  عْر�س  على  بناًء  العام  لالأمني  يجوز 
بالقيام باأعمال اإ�شافية بعد �شاعات الدوام الر�شمي وخالل العطالت، ِوْفقًا لل�شوابط الآتية:

1( فيما عدا �شاغلي الوظائف العليا وَمن يف حكمهم، ي�شتحق املوظف تعوي�شًا عن الأعمال اأو �شاعات 
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العمل الإ�شافية التي يكلَّف بها من اجلهة احلكومية املخت�شة يف غري اأوقات العمل الر�شمية. ِوْفقًا 
ر فى الدولة . ِلـما هو مقرَّ

2( اأْن تكون الأعمال الإ�شافية ذات طبيعة عاجلة ل ميكن اإجنازها خالل �شاعات الدوام الر�شمي.
3( اأْن تكون الأعمال الإ�شافية مرتبطة مبهام املوظف خالل �شاعات الدوام الر�شمي.

بعد  املحكمة  احتياجات  ملواجهة  واقت�شاديًا  عمليًا  الأمثل  الأ�شلوب  هو  الإ�شايف  العمل  يكون  اأْن   )4
ا�شتنفاد جميع الطرق والو�شائل الأخرى لتنظيم العمل �شمن �شاعات الدوام الر�شمي، كالتخطيط 

امل�شبق وجدولة العمل وتغيري مواعيد الإجناز واإعادة توزيع امل�شادر الب�شرية.
تتجاوز  األ  على  املحكمة،  قبل  من  لها  املعتَمدة  امليزانية  �شمن  الإ�شايف  العمل  اأجور  تكون  اأْن   )5

�شة لها يف باب نفقات القوى العاملة. العتمادات املخ�شَّ
6( يجب على املوظف تنفيذ التكليف ال�شادر اإليه بالقيام باأعمال اإ�شافية بعد �شاعات الدوام الر�شمي.

د قيمة الأجر الإ�شايف ِوْفقًا للقواعد املعمول بها يف ُنُظم اخلدمة املدنية.  7( حتدَّ
تكليفه  مت  حال  يف  �شهريًا  �شاعة   30 تتجاوز  ل  اإ�شايف  عمل  �شاعات  مقابل  املوظف  مْنح  يجوز   )8  
بعمل اإ�شايف �شروري غري متكرر، وبحد اأق�شى 45 �شاعة �شهريًا يف حال مت تكليفه بعمل اإ�شايف 
�شروري متكرر ول يحتمل النتظار. ويف جميع الأحوال ل يتجاوز �شْرف �شاعات العمل الإ�شايف 

د يف هذا البند. ال�شقف الإجمايل املحدَّ

مادة )88(
تكون اإجازات املوظف على النحو الآتي:

1- الإجازة ال�شنوية.
2- الإجازة الـَمَر�شية.

3- اإجازة الزواج.
4- اإجازة احلج.

ع. 5- اإجازة الو�شْ
6- اإجازة لوفاة قريب.
ة الوفاة. 7- اإجازة ُعدَّ

8- اإجازة مرافقة مري�س.
9- اإجازة خمالطة مري�س.

10- اإجازة احلْجر ال�شحي.
11- اإجازة درا�شية.

12- اإجازة م�شاركة يف وفود ثقافية.
13- اإجازة اإ�شابة عمل.

14- اإجازة الرعاية.
15- اإجازات خا�شة من دون راتب.
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16- الإجازة الطارئة.
ر ملوظفي احلكومة.  اأية اإجازات تقرَّ  -17

الإجازة ال�سن�ية
مادة )89(

تكون اإج�زات املوظف ِوْفقً� للقواعد وال�سروط االآتية:
ل ثالثني يوَم عمل عن كل �شنة خدمة، اأي مبعدل يوَمي  1( ي�شتحق املوظف اإجازة �شنوية براتب مبعدَّ
عمل ون�سف يف ال�سهر. ويحتفظ املوظف بر�سيد اإج�زاته ال�سنوية التي مل ينتفع به�، ب�سرط اأال 

يتجاوز الر�شيد الإجمايل امل�شموح بنقله اإلى ال�شنة التالية خم�شًة و�شبعني يوم عمل.
والعطالت  الر�شمية  واملنا�شبات  الأ�شبوعية  العطالت  اأيام  ال�شنوية  الإجازة  ح�شاب  يف  يدخل  ل   )2

رة قانونًا. الأخرى املقرَّ
3( يح�شب ا�شتحقاق املوظف لالإجازة ال�شنوية لأول مرة من تاريخ مبا�شرته للعمل، ول يجوز له اخلروج 

يف هذه الإجازة اإل بعد انق�شاء فرتة الختبار بنجاح.
املبا�شر ومن ثم مدير  ال�شنوية يف حدود ر�شيده منها بعد موافقة رئي�شه  الإجازة  4( مُينح املوظف 
ها اإل بناًء على موافقة  الإدارة، وعلى املوظف اأن يعود اإلى عمله فْور انتهاء اإجازته، ول يجوز مدُّ
التن�شيق  الإدارية  امل�شتويات  امل�شرفني يف جميع  اإجازته. وعلى  انتهاء  قبل  املبا�شر وذلك  رئي�شه 
مراعاة  مع  املوظفني،  اإجازات  م  ينظِّ زمني  جدول  ع  لو�شْ اإ�شرافهم  حتت  العاملني  املوظفني  مع 
الزائدة عن  ال�شنوية  لتفادي خ�شارة املوظف لإجازته  العمل وظروف املوظفني؛  مقت�شيات �شرْي 

احلد الأعلى امل�شموح به.
5( ل يجوز لالإدارة التي ينت�شب اإليها املوظف تاأجيل الإجازة ال�شنوية اأو تق�شريها بعد املوافقة عليها 
اإل لأ�شباب تقت�شيها م�شلحة العمل، على اأْن ي�شتحقها املوظف اأو ما تبقى منها يف وقت لحق من 
نف�س العام. ويجوز بناًء على طلب الأمني العام ا�شتدعاء املوظف من اإجازته ال�شنوية وعودته اإلى 
العمل قبل انتهاء مدتها اإذا اقت�شت م�شلحة العمل ذلك. ويف هذه احلالة ت�شاف الأيام الفعلية 

د اإجازته مبا يعادل هذه الأيام. التي زاول فيها العمل اأثناء اإجازته اإلى ر�شيد اإجازاته اأو متدَّ
6( ي�شتحق املوظف عند انتهاء خدمته بدًل نقديًا عن ر�شيد اإجازاته ال�شنوية التي مل ينتفع بها مبا 
اإليه الإجازة امل�شتَحقة عن  اإلى ال�شنة التالية، م�شافًا  ليزيد على احلد الأق�شى امل�شموح بنقله 

ال�شنة التي انتهت خدمته خاللها اأو بنهايتها، حم�شوبًا على اأ�شا�س اآخر راتب تقا�شاه.
7( ل يجوز بقاء املوظف يف العمل لأكرث من �شنتني متتاليتني من دون خروجه يف اإجازة �شنوية، على األ 

تقل هذه الإجازة يف جمموعها عن اثنني وع�شرين يوم عمل.

احت�ساب الإجازة ال�سن�ية
مادة )90(

اأ�شا�س الأيام ولي�س ال�شاعات، ومع ذلك  اإجازة املوظف العتيادية ال�شنوية على  يح�شب ر�شيد 
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يجوز ح�شابها بال�شاعات، فُيمنح املوظف اإجازة �شنوية لأقل من يوم كامل.
ح بها براتب، ومن  ويدخل يف احت�شاب ر�شيد املوظف من الإجازة ال�شنوية فرتات الغياب امل�شرَّ
بينها الإجازة ال�شنوية والإجازة الـَمَر�شية والإجازات الأخرى براتب والإجازات اخلا�شة من دون راتب 

التي ل تزيد على ثالثني يومًا.
ال�شنة حتى 31 من  يومًا خالل  و�شبعني  تزيد على خم�شة  التي  الإجازة  ا�شتنفاد  املوظف  وعلى 
ل له خم�شة  م يف بداية ال�شنة اجلديدة، وُيَرحَّ �شهر دي�شمرب، واإذا مل يتم ا�شتخدام هذه الأيام، ُتخ�شَ

و�شبعون يومًا فقط. وعلى الأمانة العامة اإخطاره بالزيادة يف ر�شيد اإجازته.
ويجوز دْفع الراتب مقدمًا اإذا كانت الإجازة خم�شة ع�شر يوم عمل اأو اأكرث.

الإجازة الـَمَر�سية
مادة )91(

1( تكون االإج�زة الـَمَر�سية ِوْفقً� للقواعد وال�سروط االآتية:
اأ( ي�شتحق املوظف اإجازة مَر�شية براتب بناًء على �شهادات طبية معتَمدة مبعدل اأربعة وع�شرين يوم 

عمل يف ال�شنة، بواقع يوَمي عمل يف ال�شهر.
ب( يحتفظ املوظف بر�سيد اإج�زته املر�سية التي مل ينتفع به�، ب�سرط اأال يتج�وز هذا الر�سيد م�ئتي 

واأربعني يوم عمل.
ج( يجب على املوظف اإبالغ رئي�شه املبا�شر عن الإجازة الـَمَر�شية ما مل يكن هناك ُعْذر قهري ِيُحْول 

دون ذلك.
ة م�شئولة عن تقرير اللياقة ال�شحية للموظف بالن�شبة اإلى اأداء واجبات  د( تكون اجلهة الطبية املخت�شَّ
مة من املوظف، وحتديد فرتات عدم اللياقة ال�شحية  وظيفته ومدى �شحة ال�شهادات الطبية املقدَّ
ة يف اأي وقت اأن املوظف غري لئق �شحيًا  اأو العْجز ب�شبب املر�س. واإذا راأت اجلهة الطبية املخت�شَّ

للقيام مبهام عمله فاإنها ت�شدر قرارًا بذلك تخِطر به املحكمة لتخاذ ما تراه منا�شبًا ب�شاأنه.
اأيام عمل اإل مبوجب �شهادة طبية  اإلى خم�شة  ُتعتَمد الإجازة الـَمَر�شية لفرتة يوم عمل واحد  هـ( ل 
الإجازة  اإذا كانت  الطبية  ال�شهادة  التغا�شي عن طلب  املبا�شر  للرئي�س  املوظف. ويجوز  يقدمها 
مة، يحال املوظف اإلى  ليوم واحد. ويف حالة ا�شتباه الرئي�س املبا�شر يف �شحة ال�شهادة الطبية املقدَّ
اجلهة الطبية املخت�شة لإثبات �شحتها. اأما فرتات الغياب ب�شبب املر�س التي تزيد على خم�شة 

ة. اأيام عمل فيجب اأن تكون موؤيَّدة ب�شهادة طبية معتَمدة من اجلهة الطبية املخت�شَّ
و( يجوز لرئي�س املحكمة اأْن مينح املوظف الذي ا�شتنفد ر�شيده من الإجازة املر�شية اإجازة مر�شية 
ة اأن حالته ت�شتدعي  اإ�شافية براتب ل تزيد على �شتني يوم عمل، اإذا راأت اجلهة الطبية املخت�شَّ
األ تقل مدة خدمته عن �شنة كاملة. ويجوز مْنح الإجازة املر�شية الإ�شافية مرة  ذلك، �شريطة 
ي �سنة ك�ملة من ت�ريخ بدء االإج�زة  حة اأعاله، �سريطة ُم�سِ اأخرى ِوْفقً� لل�سروط وال�سوابط املو�سَّ

املر�شية الإ�شافية التي ُمِنحت له.
الـَمَر�شية  ا�شتنفد ر�شيده من الإجازة  الكلوي، الذي  الف�شل  اأو  ْكَلر  بال�شِّ ز( ي�شتحق املوظف املري�س 
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والإجازة الـَمَر�شية الإ�شافية اإجازة اإ�شافية اأخرى براتب ل تزيد على ثالثني يوم عمل ملرة واحدة 
ة اأن حالته ت�شتدعي ذلك. خالل ال�شنة، اإذا راأت اجلهة الطبية املخت�شَّ

ح( حُتت�َشب الإجازة الـَمَر�شية �شمن مدة اخلدمة التي ي�شتحق عنها املوظف مكافاأة نهاية اخلدمة اأو 
معا�شًا تقاعديًا.

ح بها براتب، ومن  2( تدخل يف احت�شاب ر�شيد املوظف من الإجازة الـَمَر�شية فرتات الغياب امل�شرَّ
بينها الإجازة ال�شنوية والإجازة الـَمَر�شية والإجازات الأخرى براتب والإجازات اخلا�شة من دون 

راتب التي ل تزيد على ثالثني يومًا.

الإجازات اخلا�سة
مادة )92(

ي�شتحق املوظف الإجازات اخلا�شة براتب و املبيَّنة يف املواد الآتية.

مادة )93(
ِطْبق  يقدم �شورة  اأْن  على  واحدة طوال مدة خدمته،  وملرة  اأيام عمل  ثالثة  ملدة  الزواج  اإجازة 

الأ�شل من عْقدالزواج.

مادة )94(
واحدة  وملرة  يومًا  وع�شرين  واحد  ملدة  وتكون  فري�شة احلج  لأداء  امل�شلم  للموظف  اإجازة احلج 

طوال مدة خدمته، �شواء كانت هذه اخلدمة حالية اأو �شابقة.

مادة )95(
ع  ع ملدة �شتني يومًا للموظفة التي ت�شع مولودًا. ويبداأ �شريانها من اليوم الأول للو�شْ اإجازة الو�شْ
ن يف ال�شهادة الطبية املعتَمدة، على اأْن تقوم املوظفة باإبالغ جهة عملها. ويجوز بناًء على طلب من  املدوَّ

ع مبدة ل تتجاوز خم�شة ع�شر يومًا. ر للو�شْ املوظفة اأْن حت�شل عليها قبل التاريخ املقدَّ

مادة )96(
اإجازة لوفاة قريب حتى الدرجة الرابعة ملدة ثالثة اأيام، على اأْن يقوم املوظف باإبالغ جهة العمل 
ى، بعد عودته  عن وفاة اأحد اأقاربه، وتقدمي �شهادة الوفاة للمحكمة، مع تو�شيح �شلة القرابة باملتوفَّ

اإلى العمل.
مادة )97(

اأيام من تاريخ  اأ�شهر وع�شرة  اأربعة  اإجازة ملدة  ى عنها زوُجها  ُيتوفَّ التي  مُتنح للموظفة امل�شلمة 
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ة ملدة الوفاة  وفاة الزوج. وعلى املوظفة اإبالغ جهة عملها بواقعة وفاة زوجها، واإذا كانت املوظفة املعتدَّ
ع، ومُتنح الأيام املتبقية من اإجازة الو�شع اإذا  تها فال تعوَّ�س عن اإجازة الو�شْ ُحبَلى وو�شعت خالل عدَّ
دة  رة ق�نونً�. ويف جميع االأحوال ُي�سرَتط تقدمي ال�سه�دات املوؤيِّ جت�وزت هذه االإج�زة مدة العدة املقرَّ

لذلك.
تقدمي  وُي�سرَتط  واحد،  �سهر  ملدة  اإج�زة  زوُجه�  عنه�  ى  ُيتوفَّ التي  امل�سلمة  غري  املوظفة  وُتنح 

دة لذلك. ال�شهادات املوؤيِّ

مادة )98(
 اإجازة مرافقة مري�ص

ة  1( مُتنح للموظف ملرافقة مري�س من اأقاربه حتى الدرجة الرابعة اإذا قررت اللجان الطبية املخت�شَّ
عالجه يف خارج اململكة مع ُمرافق له، وذلك للمدة املقررة للعالج، بحيث ل تزيد على �شتني يومًا 

عة. يف ال�شنة الواحدة مت�شلة كانت اأو متقطِّ
2( يجوز لرئي�س املحكمة مْنح اإجازة ُمراَفقة مري�س اإذا كان العالج على نفقة املري�س اخلا�شة، متى 

ما قّدم التقارير الطبية من جهة الخت�شا�س.
3( يجوز مبوافقة رئي�س املحكمة بناًء على تو�شية من الأمني العام مْنح املوظف الإجازة امل�شار اإليها 
يف الفقرة )1( من هذه املادة ملرافقة مري�س من غري اأقاربه يف حالة عدم وجود ُمرافق له من 

اأقربائه.
ر الطبيب املعالج  4( كما مُتنح هذه الإجازة للموظف ملرافقة مري�س قريب له من الدرجة الأولى قرَّ
عة يف  حاجته اإلى ُمرافق اأثناء عالجه داخل اململكة، بحيث ل تزيد على �شبعة اأيام مت�شلة اأو متقطِّ

ال�شنة الواحدة، ِوْفقًا لل�شوابط التي ت�شدر عن رئي�س املحكمة.
5( مُتنح اإجازة ملرافقة مري�س بال�شرطان قريب له من الدرجة الأولى اإذا قررت اللجان الطبية حاجته 

اإلى املرافق اأثناء عالجه داخل اململكة اأو خارجها ِوْفقًاً للنظام املتَّبع يف احلكومة.

مادة )99(
اإجازة خمالطة مري�س مبر�س مْعٍد بح�شب املدة التي تقررها اجلهة الطبية املخت�شة، اإذا راأت 
اجلهة مْنعه من مزاولة عمله لهذا ال�شبب، على اأْن يقوم املوظف باإبالغ املحكمة، واأْن يقدم عند عودته 

دة لذلك. اإلى العمل ال�شهادة املوؤيِّ

مادة )100(
ة، على اأْن يقوم املوظف  اإجازة احلْجر ال�شحي بح�شب املدة التي تقررها اجلهة الطبية املخت�شَّ

دة لذلك. باإبالغ املحكمة، واأْن يقدم عند عودته اإلى العمل ال�شهادات املوؤيِّ
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مادة )101(
 اإج�زة امتح�ن درا�سي ملدة ال تتج�وز �سهرًا يف ال�سنة الأداء امتح�ن درا�سي ِوْفق ال�سروط االآتية:

1( اأْن يخطر املوظف املحكمة عند التحاقه بالدرا�شة واجلهة التي يدر�س بها وتقدمي امل�شتندات التي 
تثبت ذلك.

ة باململكة. 2( اأْن تكون اجلهة التي يدر�س بها معرتفًا بها اأكادمييًا لدى اجلهات املخت�شَّ
3( اأْن يخطر املوظف املحكمة بتاريخ المتحان قبل موعده بوقت كاٍف.
مه لأداء المتحان. 4( اأْن يقدم املوظف عند طلب الإجازة ما يفيد تقدُّ

5( جتوز جتزئة هذه الإجازة على فرتات متفاوتة خالل ال�شنة، ويتم احت�شاب هذه الإجازة بح�َشب 
رة من قبل اجلهة التعليمية. جدول المتحانات الدرا�شية املقرَّ

رة يف اجلدول الدرا�شي املعتَمد من اجلهة  6( ي�شتحق املوظف اإجازة المتحان الدرا�شي لالأيام املقرَّ
التعليمية م�شافًا اإليها يوم لل�شفر قبل المتحان ويوم بعده متى كان المتحان يعقد خارج البالد.

مادة )102(
اإجازة م�شاركة يف وفود ثقافية لتمثيل اململكة بح�َشب املدة التي تتطلبها هذه امل�شاركة، وتخ�شع 

هذه الإجازة للقواعد الآتية:
ر طلب امل�شاركة بكتاب ر�شمي من اجلهة احلكومية املخت�شة اإلى املحكمة يت�شمن حتديد  1( اأْن يحرَّ

مة. مدة الفعالية التي �شتتم امل�شاركة فيها ومكان انعقادها واجلهة املنظِّ
2( اأْن يراعى يف هذه امل�شاركة عدم الإخالل ب�شرْي العمل يف املحكمة.

3( ُي�سرَتط موافقة رئي�ص املحكمة على هذه االإج�زة.

مادة )103(
ة، مع مراعاة ال�شوابط الآتية: اإجازة اإ�شابة عمل بح�َشب املدة التي تقررها اجلهة الطبية املخت�شَّ

1( اأْن تكون الإ�شابة ناجتة عن اأدائه لواجبات وظيفته اأو ب�شببها اأو اأية واجبات اأخرى ُيعهد اإليه ر�شميًا 
القيام بها.

2( اأْن تقوم املحكمة بتبليغ اجلهات املخت�شة بح�شول الإ�شابة فور حدوثها.
3( ل حُتت�َشب فرتة الإجازة ب�شبب الإ�شابة من الإجازة الـَمَر�شية اأو اأية اإجازة اأخرى.

مادة )104(
ع ملدة �شاعتي رعاية  اإجازة الرعاية وت�شتحقها املوظفة عند عودتها اإلى العمل بعد اإجازة الو�شْ
د مواقيتها مبا تقت�شيه م�شلحة العمل. يوميًا براتب؛ لإر�شاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامني، حتدَّ



العدد: 3289 - الخميس 24 نوفمبر 2016

57

الإجازات اخلا�سة من دون راتب
مادة )105(

�س لأحدهما بال�شفر اإلى اخلارج ملدة �شتة اأ�شهر على الأقل، ول يجوز  1( مُتنح للزوج اأو للزوجة اإذا ُرخِّ
اأن تتجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج اأو الزوجة يف اخلارج. ويتعنيَّ على املحكمة اأْن ت�شتجيب 

لطلب الزوج اأو الزوجة يف هذه احلالة.
2( ت�شتحق املوظفة اإجازة خا�شة من دون راتب لرعاية طفلها الذي مل يتجاوز عمره �شت �شنوات وبحد 

اأق�شى عامني يف املرة الواحدة، ولثالث مرات طوال مدة خدمتها.
3( يجوز مْنح املوظف اإجازة خا�شة من دون راتب ب�شبب التفرغ للدرا�شة اأو للبحث العلمي اأو التفرغ 

رها رئي�س املحكمة ِوْفقًا ملقت�شيات العمل. الريا�شي اأو لأية اأ�شباب اأخرى يبديها املوظف ويقدِّ
اأو  املعا�س  التي تدخل يف ح�شاب  مة �شمن مدة اخلدمة  املتقدِّ الإجازة يف احلالت  4( ل تدخل مدة 
التقاعد  ل�شنة 1975ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت  القانون رقم )13(  املكافاآت طبقًا لأحكام 

ملوظفي احلكومة.

مادة )106(
يجوز مْنح املوظف اإجازة طارئة باأجر كامل بحد اأق�شى خم�شة اأيام عن كل �شنة وليومني يف املرة 

عة يقبلها الأمني العام. الواحدة، اإذا كان غياب املوظف لأ�شباب ا�شطرارية غري متوقَّ

�س�ابط اأخرى ب�ساأن الإجازات
مادة )107(

1( ل يجوز مْنح املوظف الإجازات املن�شو�س عليها يف هذه الالئحة خالل فرتة الختبار، فيما عدا 
احلالت اخلارجة عن اإرادته ِوْفقًا للتعليمات التي ُي�شِدرها رئي�س املحكمة، ويف هذه احلالة متتد 

فرتة الختبار بقْدر فرتة الإجازة.
رة له عن فرتة انقطاعه عن العمل التي تكون بناًء على  2( ي�شتحق املوظف راتبه واملزايا الوظيفية املقرَّ

ا�شتدعائه من جهة حكومية خمت�شة �شريطة تقدمي ما يثبت ذلك.
3( عند نقل املوظف اإلى جهة اأخرى يحتفظ بالإجازات امل�شتَحقة له.

املوؤقت  بالتوظيف  املعنيَّ  ي�شتحق املوظف  املن�شو�س عليها يف عْقد توظيفه  الإجازات  4( مع مراعاة 
واجلزئي وبعْقد الإجازة الـَمَر�شية واإجازة لوفاة قريب ِوْفقًا للُمدد وال�شوابط ال�شارية يف احلكومة.

اأثناء الإجازات  د فيها املزايا الوظيفية التي مُتنح للموظفني  5( ُي�شِدر رئي�س املحكمة تعليمات يحدِّ
براتب واإجراءات الإجازات بجميع اأنواعها.
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العطل الر�سمية
مادة )108(

الأول من حمرميوم واحدراأ�س ال�شنة الهجرية
9-10 من حمرميومانعا�شوراء

1-2-3 من �شوالثالثة اأيامعيد الفطر املبارك 
10-11-12 من ذي احلجةثالثة اأيامعيد الأ�شحى املبارك
12 من ربيع الأوليوم واحداملولد النبوي ال�شريف

الأول من ينايريوم واحدراأ�س ال�شنة امليالدية
الأول من مايويوم واحدعيد العمال

16-17 من دي�شمربيومانالعيد الوطني

درجات الأقارب
مادة )109(

اأقارب الدرجة الأولى

البن/البنةالأب/الأم

اأقارب الدرجة الثانية

احلفيد/احلفيدةالأخ/الأختاجلد/اجلدة
اأقارب الدرجة الثالثة

جد/جدة /الأب 
والأم

اخلال واخلالةالعم والعمة
اأبناء وبنات 

الأخوة والأخوات
اإبن اأو بنت 

احلفيد/ احلفيدة

اأقارب الدرجة الرابعة

جد/جدة اجلد 
واجلدة

ابن  اأو بنت العم 
اأو اخلال

ابن اأو بنت العمة 
اأو اخلالة

عم وعمة الأب 
والأم

خال وخالة الأب 
والأم

اإلى الزوج  ُيعترَب اأحد الزوجني يف نف�س القرابة والدرجة بالن�شبة  ويف حتديد درجة امل�شاهرة 
الآخر.
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الباب العا�سر
ال�اجبات والأعمال املحظ�رة

مادة )110(
يجب على املوظف اأْن يوؤدي العمل بنف�شه بدقة واأمانة ونزاهة، واأْن يحافظ على اأ�شرار وكرامة 
باخلدمة  اخلا�شة  والتعليمات  والقرارات  واللوائح  القوانني  خمالفة  عليه  وُيحَظر  العامة،  الوظيفة 

املدنية.
مادة )111(

يجب على املوظف:
1( اأْن يخ�ش�س وقت العمل الر�شمي لأداء واجبات وظيفته.

رئي�شه  من  ت�شريح  دون  من  له  �شة  املخ�شَّ العمل  اأماكن  من  واخلروج  العمل  عن  الغياب  عدم   )2
نه من احل�شور اإلى العمل قبل بدء الدوام  املبا�شر، وعليه اإبالغ رئي�شه املبا�شر يف حالة عدم مَتكُّ

الر�شمي بوقت كاٍف.
3( اأْن يكون �شلوكه متفقًا مع التقاليد والحرتام الواجب لآداب و�شرف الوظيفة العامة.

4( اأْن يكون يف عمله متعاونًا مع زمالئه.
5( اأْن يعامل اجلمهور معاملة لئقة مع اإجناز م�شاحله يف الوقت املنا�شب.

ها الأمانة العامة، واأْن ي�شعى دائمًا لتطوير مهاراته  6( اأْن ي�شتجيب لربامج التدريب والتطوير التي تعدُّ
وقدراته ذاتيًا لالرتقاء مب�شتوى اأدائه الوظيفي.

7( اأْن يحافظ على ممتلكات واأموال املحكمة.
ذ ما ت�شدر اإليه من تعليمات بدقة واأمانة يف حدود القوانني واللوائح املعمول بها. 8( اأْن ينفِّ

املادة )112(
يحَظر على املوظف:

1. خمالفة القواعد والأحكام املن�شو�س عليها يف قانون امليزانية العامة واللوائح والقرارات ال�شادرة 
تنفيذًا له وجميع القواعد املالية.

وامل�شرتيات  واملزايدات  املناق�شات  تنظيم  قانون  املن�شو�س عليها يف  والأحكام  القواعد  2. خمالفة 
واملبيعات احلكومية واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

حً� له بذلك  3. االإدالء ب�أي ت�سريح اأو بي�ن ب��سم املحكمة اإلى اأيٍّ من و�س�ئل االإعالم، اإال اإذا ك�ن م�سرَّ
من رئي�س املحكمة اأو الأمني العام.

لع عليها بحكم وظيفته اإذا كانت �شرية بطبيعتها اأو مبوجب تعليمات تق�شي  4. اإف�شاء الأمور التي يطَّ
بذلك، ويظل هذا اللتزام قائمًا بعد ترك املوظف اخلدمة.

اأو ال�شورة  اأْن ينتزع هذا الأ�شل  اأو  اأو �شورة منها،  اأية ورقة من الأوراق  5. الحتفاظ لنف�شه باأ�شل 
�شة حِلْفظها اأو يحتفظ لنف�شه باأ�شل �شرائط الت�شجيل اأو �شورها اأو باأفالم اأو  من امللفات املخ�شَّ
�شورها اأو الربامج الت�شغيلية، اأو التطبيقية املتعلقة باحلا�شب الآيل اخلا�شة باملحكمة، ولو كانت 
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متعلقة بعمل مكلَّف به �شخ�شيًا.
ر بالآخرين.  6. ا�شتغالل وظيفته لأي غر�س �شخ�شي اأو من �شاأنه اأْن ي�شُ

احليوية  املرافق  يف  اأو  املحكمة  يف  الإ�شراب  على  التحري�س  اأو  ال�شرتاك  اأو  التهديد  اأو  الدعوة   .7
دة بقرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )62( ل�شنة 2006، ب�شاأن حتديد  املحظور بها الإ�شراب واملحدَّ

م لذلك. املن�شاآت احليوية املحظور بها الإ�شراب، ومبراعاة القانون املنظِّ
8. امل�شاركة يف اأعمال ال�شغب وتخريب املمتلكات العامة اأو اخلا�شة.

ح بها اأو ال�شرتاك اأو الدعوة اإلى  �س لها اأو غري امل�شرَّ 9. تنظيم التجمعات والعت�شامات غري املرخَّ
م لذلك. ال�شرتاك اأو التحري�س على ذلك، ومبراعاة القانون املنظِّ

ا�ستغالل من يقل عمره عن ثم�نية ع�سر ع�مً� يف امل�س�ركة يف اأيٍّ من االأن�سطة املن�سو�ص عليه� يف   .10
البنود )7( و)8( و)9( من هذه املادة.

ا�شتخدام الأدوات واملهمات اخلا�شة بالعمل يف غري ما اأُِعدت من اأجله.  .11

 املادة )113(
ل يجوز للموظف قبول اأية هدية اأو مكافاأة اأو عمولة اأو قْر�س مقابل قيامه بواجبات وظيفته، كما 
ل يجوز له اأْن يجمع نقودًا اأو مواد عينية لأي فرد اأو هيئة اأو جمعية، اأو اأْن ي�شرتك يف تنظيم اجتماعات 

داخل مكان العمل من دون اإذن من رئي�س املحكمة.

املادة )114(
ل يجوز للموظف اأْن يوزع اأية من�شورات اأو مطبوعات اأو اأْن يجمع اإم�شاءات داخل املحكمة.  

املادة )115(
ل يجوز للموظف اأْن يزاول بنف�شه اأو عن طريق اآخرين الأعمال الآتية:

1. �شراء عقارات اأو منقولت مما تطرحه ال�شلطات الق�شائية اأو الإدارية للبيع اإذا كان ذلك يت�شل 
باأعمال وظيفته.

2. مزاولة اأية اأعمال جتارية با�شتثناء مَتلُّكه حل�شٍة يف �شركة جتارية اأو عن طريق املرياث ال�شرعي اأو 
عن طريق الهبة من اأحد اأق�ربه حتى الدرجة الرابعة، ب�سرط عدم مزاولته اأي عمل بتلك ال�سركة.

3. اأْن يكون ع�شوًا يف جمل�س اإدارة اأية �شركة م�شاهمة من دون اإذن من رئي�س املحكمة.
4. اأْن تكون له اأية م�شلحة يف اأعمال اأو مقاولت اأو مناق�شات تت�شل باأعمال وظيفته.

د ا�شتغاللها اإذا كان لهذا ال�شتغالل �شلة بعمله. 5. اأْن ي�شتاأجر اأرا�شي اأو عقارات بق�شْ

مادة )116(
ل يجوز للموظف - اإل مبوافقة رئي�س املحكمة - اأن يوؤدي اأعماًل للغري براتب اأو مكافاأة اأو من 
اأو تنال من  األ تتعار�س تلك الأعمال مع طبيعة عمله  اأوقات العمل الر�شمية، �شريطة  دونها يف غري 
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امل�شاعدة  اأو  الغائبني  عن  الوكالة  اأو  الو�شاية  اأو  الِقوامة  اأعمال  يتولى  اأن  للموظف  ويجوز  كرامته. 
الق�شائية اإذا كان امل�شمول بالو�شاية اأو الِقوامة اأو الغائب اأو املعنيَّ له م�شاعد ق�شائي ممن تربطهم به 
�شلة قربى اأو ن�شب حتى الدرجة الرابعة، واأن يتولى اأعمال احلرا�شة على الأموال التي يكون �شريكا اأو 
�س�حب م�سلحة فيه� اأو مملوكة ملن تربطهم به �سلة قربى اأو ن�سب حتى الدرجة الرابعة، وذلك ب�سرط 

موافقة رئي�س املحكمة.

الباب احلادي ع�سر
التحقيق والتاأديب

مادة )117(
يكون الخت�شا�س باإحالة املوظفني �شاغلي الوظائف العليا و�شائر موظفي املحكمة اإلى التحقيق 

لرئي�س املحكمة، ويتولى التحقيق مع املعيَّنني مبر�شوم من يندبه الرئي�س لذلك.

املادة )118(
التحقيق مع املوظفني غري املعيَّنني مبر�شوم بقرار من رئي�س املحكمة، وتتكون من  ل جلنة  ت�شكَّ
والكفاءة  املوظفني ذوي اخلربة  اللجنة من  واأع�شاء  رئي�س  يكون  اأن  اآخرين. ويجب  رئي�س وع�شوين 
واأْن  اللجنة عن م�شتوى رئي�س ق�شم،  األ يقل امل�شتوى الوظيفي لرئي�س  والنزاهة واحَلْيدة. كما يجب 

تكون درجته ودرجة الأع�شاء الآخرين اأعلى من درجة املوظف املحال اإلى التحقيق اأو يف م�شتواها.

املادة )119(
يجب األ يكون رئي�س اأو ع�شو اللجنة مديرًا اأو رئي�شًا مبا�شرًا للموظف اأو له �شلة قرابة به.

مادة )120(
كتابة،  دفاعه  اأقواله وحتقيق  و�شماع  معه  التحقيق  بعد  اإل  املوظف  على  اجلزاء  توقيع  يجوز  ل 
بًا. ويجوز بالن�شبة اإلى املخالفات التي يكون اجلزاء  ويجب اأْن يكون القرار ال�شادر بتوقيع اجلزاء م�شبَّ
اأْن يثَبت م�شمونه يف  اأْن يكون التحقيق ب�شاأنها �شفاهة، على  فيها التنبيه ال�شفوي اأو الإنذار الكتابي 

القرار ال�شادر بتوقيع اجلزاء.

املادة )121(
ُيعَفى املوظف من اجلزاء التاأديبي اإذا اأثبت اأنَّ ارتكابه املخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب �شادر 
اإلى املخالفة. ويف هذه احلالة تكون امل�شئولية على ُم�شِدر  اإليه عن رئي�شه بالرغم من تنبيهه كتابة 

الأمر.



العدد: 3289 - الخميس 24 نوفمبر 2016

62

املادة )122(
يجوز وْقف املوظف عن عمله اإذا اقت�شت م�شلحة التحقيق معه ذلك ملدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر، 

مع �شرف الراتب خالل فرتة الوْقف، وذلك ِوْفقًا لل�شوابط املعتَمدة.
ويجوز مدُّ الوْقف عن العمل ملدد اأخرى مع �شرف ن�شف الراتب اإذا ما كان للوْقف عن العمل 
ه بقرار من  اأ�شبابه ول�شرورة تقت�شيها م�شلحة العمل. ويف جميع الأحوال يكون الوْقُف عن العمل ومدُّ

رئي�س املحكمة. 

املادة )123(
1( كل موظف ُيحَب�س احتياطيًا ُيعترَب موقوفًا عن عمله مدة حب�شه، ويوَقف �شْرف ن�شف راتبه. وبعد 

انتهاء احلب�س ي�شرف له ما �شبق اإيقافه اإذا ُحِفظ التحقيق اأو ُحِكم برباءته.
2( يجوز وْقف املوظف عن العمل اإذا ما اأحيل اإلى التحقيق اجلنائي اأو اأثناء حماكمته جنائيًا.

ويكون الوْقف ملدة �شتة اأ�شهر مع �شْرف الراتب كاماًل خالل فرتة الوقف.
ويجوز مدُّ الوْقف عن العمل ملدد اأخرى مع �شْرف ن�شف الراتب اإذا ما كان للوْقف عن العمل 
ه بقرار من  اأ�شبابه ول�شرورة تقت�شيها م�شلحة العمل. ويف جميع الأحوال يكون الوْقف عن العمل ومدُّ
رئي�س املحكمة. ويف جميع الأحوال اأي�شًا ُي�شَرف للموظف ما �شبق اإيقافه من راتبه اإذا ُحِفظ التحقيق 
اأو ُحِكم برباءته، اأو اإذا ما اأحيل للم�شاءلة التاأديبية وُجْوِزي بجزاء تاأديبي بخالف الف�شل من اخلدمة.

مادة )124(
كل موظف ُيحَب�س تنفيذًا حلكم ق�شائي ُيعترَب موقوفًا عن عمله، ويْحَرم من راتبه، ويجوز �شْرف 
م�شتحقاته  من  ُيقتَطع  اأْن  على  اأ�شهر،  ثالثة  على  احلب�س  فرتة  زادت  اإذا  يعيلها  التي  لأ�شرته  راتبه 
التقاعدية عند تقاعده. ويجوز اإعادته اإلى عمله بعد انق�شاء املدة مع عدم الإخالل بامل�شئولية التاأديبية 

عند القت�شاء.

املادة )125(
هت اإليه تهمة جنائية متى كانت هذه التهمة متثل خروجًا  جتوز م�شاءلة املوظف تاأديبيًا اإذا ُوجِّ
على مقت�شى الواجب يف اأعمال وظيفته اأو من �شاأنها الإخالل بكرامة الوظيفة اأو اجلهة التي ينتمي 

اإليها.
ول مينع �شدور اأمر بِحْفظ التحقيق اجلنائي اأو احلكم بالرباءة من امل�شاءلة التاأديبية اإذا توافرت 

اأ�شبابها.

املادة )126(
تتَِّبع جلنة التحقيق مع املوظف الإجراءات الآتية:

1. اإخطار املوظف كتابة خالل مدة ل تتجاوز خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اإحالته اإلى التحقيق للمثول 
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موجزًا  بيانًا  الإخطار  يت�شمن  اأن  ويـجب  اإليه.  املن�شوبة  املخالفات  اأو  املخالفة  يف  اللجنة  اأمام 
على  بالتوقيع  املوظف  يقوم  اأْن  على  وقوعها،  وتاريخ  املخالفات  اأو  املخالفة  ل  ت�شكِّ التي  بالوقائع 

الإخطار مبا يفيد ال�شتالم.
2. اإخطار املوظف �شخ�شيًا اأو بالربيد امل�شجل على حمل اإقامته املبنيَّ مبلف خدمته اأو حمل اإقامة اأحد 

نة اأ�شماوؤهم مبلف خدمته، اأو باأية و�شيلة اأخرى تراها جلنة التحقيق مالئمة. اأقربائه املدوَّ
ة بالإخطار  3. يف حالة رْف�س املوظف التوقيع مبا يفيد ا�شتالمه الإخطار، يـجب على اجلهة املخت�شَّ
ة على الإخطار. ويف هذه احلالة ُيعترَب اأن املوظف  ع ختم اجلهة املخت�شَّ اإثبات رْف�س التوقيع وو�شْ
قد مت اإخطاره قانونًا. ويـجوز للجنة التحقيق اأْن تبا�شر الإجراءات يف غيابه ما مل تَر اإعادة اإخطاره 

رها على اأْن تدونها مبح�شر التحقيق. مرة اأخرى لالأ�شباب التي تقدِّ
م�شلحة  اقت�شت  اإذا  غيابه  يف  التحقيق  يـجري  اأن  ويـجوز  املوظف.  بح�شور  اإل  التحقيق  يتم  ل   .4

التحقيق اأو ظروف املوظف ذلك.
ه وملخ�س املخالفة اأو املخالفات املن�شوبة  5. يبداأ التحقيق باإثبات ا�شم املوظف ووظيفته ودرجته و�ِشنِّ

اإليه، وتاريخ قرار اإحالته اإلى التحقيق.
املوظفني  من  املوظف  اإلى  املن�شوبة  الوقائع  �شهود  اأقوال جميع  اإلى  ال�شتماع  التحقيق  على جلنة   .6
وغريهم اإْن ُوِجدوا، وا�شتدعاء اخلرباء وغريهم ممن ترى �شرورة ال�شتماع اإلى اأقوالهم، واأْن يتم 

متكني املوظف من مناق�شتهم عند القت�شاء.
7. بعد النتهاء من ال�شتماع اإلى �شهود الدعاء ت�شتمع جلنة التحقيق اإلى اأقوال املوظف اإْن رِغب يف 
اأقوال  اإلى  ت�شتمع  كما  املوظف،  يقدمها  م�شتندات  اأية  على  ِلع  وتطَّ كتابة.  اأو  �شفاهة  بها  الإدلء 

�شهوده اإْن ُوِجدوا.
8. يـجوز للموظف يف �شبيل حتقيق دفاعه اأن ي�شتعني مبن يراه منا�شبًا.

نه رئي�س املحكمة لذلك، يقوم بتدوين التحقيق يف حم�شر  9. يتولى اأمانة �شر جلنة التحقيق موظف يعيِّ
واأ�شماء رئي�س واأع�شاء  ن يف �شدر املح�شر تاريخ ومكان و�شاعة افتتاحه  باأرقام ت�شل�شلية، ويدوِّ

اللجنة ودرجاتهم ووظائفهم وا�شم اأمني ال�شر.
يذيَّل املح�شر ب�شاعة اإقفاله، ويتم التوقيع يف نهاية كل ورقة من اأوراق التحقيق من ِقَبل كل من   .10
رئي�س واأع�شاء جلنة التحقيق واملوظف يف حالة ح�شوره، اأو يثَبت امتناعه عن التوقيع اإذا رف�س 

التوقيع.
ِمها والتوقيع عليها من قبل  يـجب ترقيم امل�شتندات التي ُتقدم اإلى جلنة التحقيق، مع بيان مقدِّ  .11

رئي�س جلنة التحقيق و�شمها اإلى املح�شر.

املادة )127(
ل مينع انتهاء خدمة املوظف لأي �شبب من الأ�شباب – عدا الوفاة – من م�شاءلته تاأديبيًا اإذا كان 
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قد ُبدئ  يف التحقيق قبل انتهاء خدمته.
املوظف  م�شاءلة  العامة  اخلزانة  حقوق  من  حق  �شياع  عليها  يرتتب  التي  املخالفات  يف  ويجوز 
تاأديبيًا ولو مل يكن قد بدئ يف التحقيق قبل انتهاء اخلدمة، وذلك ملدة خم�س �شنوات من تاريخ انتهائها.

ويجوز اأن تْوَقع على َمن انتهت خدمته عند ثبوت اإدانته غرامة ل جتاوز خم�شة اأمثال الراتب الذي 
كان يتقا�شاه يف ال�شهر عند انتهاء خدمته.

مادة )128(
اجلزاءات التاأديبية التي يجوز توقيعها على املوظفني هي:

1. التنبيه �شفويًا.
2. الإنذار كتابيا.

م الراتب ملدة ل تتجاوز �شهرًا خالل ال�شنة ول تزيد على ع�شرة اأيام للمرة  3. الوْقف عن العمل مع خ�شْ
الواحدة.

ل من اخلدمة. 4. الف�شْ
املادة )129(

بوقوع  املبا�شر  رئي�شه  ِعْلم  تاريخ  من  اأ�شهر  ثالثة  ي  ُم�شِ بعد  تاأديبيًا  املوظف  م�شاءلة  يجوز  ل 
املخالفة، اأو �شنة واحدة من تاريخ وقوعها اأيهما اأقرب.
ول ُيعتد بفرتة الأ�شهر الثالثة يف الأحوال الآتية: 

1- اأْن تكون هناك �شلة قرابة بني املوظف ورئي�شه املبا�شر. 
�شًا له على ارتكابها.  2- اأْن يكون الرئي�س املبا�شر �شريكًا مع املوظف يف ارتكاب املخالفة اأو حمرِّ

3- اأْن تكون هناك ظروف خارجة عن اإرادة الرئي�س املبا�شر مَنعته من اإخطار جهة العمل مبخالفة 
املوظف من تاريخ علمه. 

4- اأْن تكون املخالفة قد ت�شبَّبت يف اإحلاق اأ�شرار مادية اأو معنوية ج�شيمة بالآخرين. 
اآخر  ابتداء من  املدة من جديد  وت�شري  التحقيق،  اإجراءات  اإجراء من  باأي  املدة  وتنقطع هذه 

اإجراء. 
عليه  يرتتب  اأحدهم  اإلى  بالن�شبة  املدة  انقطاع  فاإن  للمخالفة  املرتكبون  املوظفون  د  تعدَّ واإذا 

انقط�عه� ب�لن�سبة اإلى الب�قي ولو مل تكن قد اتُِّخذت �سد اأيٍّ منهم اإجراءات ق�طعة للمدة. 
ومع ذلك اإذا ن�شاأ عن الفعل جرمية جنائية فال ي�شقط احلق يف توقيع اجلزاء التاأديبي اإل بانق�شاء 

الدعوى اجلنائية.

املادة )130(
ل جرمية جنائية اأْن  يجب على جلنة التحقيق اإذا تراءى لها اأن الوقائع املن�شوبة اإلى املوظف ت�شكِّ
َتْعِر�س الأمر على رئي�س املحكمة لإبالغ النيابة العامة، اإذا ما راأى ذلك، والنظر يف اإرجاء التحقيق 
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الإداري اإلى حني انتهاء التحقيق اجلنائي اأو ال�شتمرار فيه.

املادة )131(
املحكمة خالل مدة  رئي�س  اإلى  بة  م�شبَّ تو�شياتها  ترفع  اأن  منه  النتهاء  فور  التحقيق  على جلنة 

لتتجاوز ع�شرة اأيام من تاريخ انتهاء التحقيق، وذلك مبا ياأتي: 
1. ِحْفظ التحقيق لعدم وجود خمالفة.

2. اقرتاح توقيع اجلزاء املنا�شب على املوظف، مع جواز التو�شية باأْن يوؤدي املوظف تعوي�شًا عن اأية 
اأ�شرار للممتلكات العامة اإْن كان لذلك مقت�شى.

املادة )132(
على جلنة التحقيق عند اإعداد تو�شياتها اأْن تراعي ما ياأتي:

1. الإجراء الإداري ال�شابق الذي مت اتخاذه للبت يف املخالفة.
2. طبيعة وعواقب املخالفة املن�شوبة اإلى املوظف.

3. �شوء الفْهم اأو التقدير اأو الت�شرتُّ اأو حدوث م�شاركة اأو حتري�س لرتكاب املخالفة.
4. املخالفات ال�شلوكية ال�شابقة وتكرارها ومدى ج�شامتها.

5. مدى مقدرة املوظف يف ال�شيطرة على الأحداث والأو�شاع التي اأدت اإلى وقوع املخالفة، وذلك من 
حيث الوقت واملكان اأو َتتاُبع الأحداث. 

للموظف  الفر�شة  اإتاحة  بهدف  �شابقًا؛  اتخاذها  مت  وت�شحيحية  اإر�شادية  اإجراءات  وجود  6. مدى 
لالرتقاء باأدائه وحت�شني �شلوكه. 

اأو  التو�شية بالف�شل  7. مراعاة الكلفة املادية والأدبية الناجمة عن ا�شتبدال املوظف باآخر يف حالة 
التاأثري على ُح�ْشن �شري العمل يف حالة الوْقف.

د بال�شلطات العامة. د اإذا كانت املخالفة تنطوي على ازدراء اأو ا�شتخفاف متعمَّ 8. الت�شدُّ
9. التدرُّج يف توقيع اجلزاءات.

على جلنة التحقيق وقبل اإعداد تو�شياتها بهدف عْر�شها على رئي�س املحكمة اأْن ت�شتمع اإلى اأية   .10
فة يرغب املوظف يف الإدلء بها. ظروف اأو اأ�شباب اأو اأقوال خمفِّ

املادة )133(
بًا باأحد الأمرين الآتيني: لرئي�س املحكمة  اأن ُي�شِدر قرارًا م�شبَّ

1. اإعادة حم�شر التحقيق اإلى اللجنة اإذا راأى ا�شتيفاء التحقيق ثم العْر�س عليه مبذكرة تكميلية. 
2. تاأييد اأو اإلغاء اأو تعديل تو�شيات اللجنة.
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املادة )134(
ل يجوز توقيع اأكرث من جزاء واحد ملخالفة واحدة. 

املادة )135(
من  اإحالته  فيجوز  اخلدمة  من  املوظف  ل  بف�شْ جزاء  بتوقيع  التحقيق  جلنة  تو�شية  جاءت  اإذا 

ل بقرار ي�شدر عنه. رئي�س املحكمة اإلى جمل�س تاأديب ي�شكَّ

اإجراءات املجل�س التاأديبي
املادة )136(

1. ُتثَبت جميع اإجراءات املجل�س التاأديبي يف حما�شر حُتَفظ يف ملف الدعوى.
د موعدًا لنعقاد املجل�س مل�شاءلة املوظف تاأديبيًا، ويخَطر به  2. على رئي�س املجل�س التاأديبي اأن يحدِّ

املوظف على اأن يت�شمن الإخطار حتديدًا وا�شحًا للمخالفة املوجهة اإليه.
ه التوقيع تقوم اجلهة  3. على املوظف اأْن يقوم بالتوقيع على الإخطار مبا يفيد ال�شتالم، ويف حالة رْف�شِ
قد  املوظف  ُيعترَب  وبذلك  الإخطار،  ع ختم اجلهة على  وو�شْ ْف�س  الرَّ باإثبات  بالإخطار  ة  املخت�شَّ

اأُخِطر قانونًا. ويجوز ملجل�س التاأديب اأْن يبا�شر  الإجراءات يف حالة غيابه.
اأو  كتابة  اإبداء دفاعه  بوكيل يف  ي�شتعني  اأْن  وله  بنف�شه،  امل�شاءلة  اأْن يح�شر جل�شات  املوظف  4. على 

�شفاهة واأْن يطلب ا�شتدعاء ال�شهود ل�شماع اأقوالهم.
5. للموظف اأو من يوكله حق الطالع على اأوراق التحقيق ون�ْشخ �شور منها.

ال�شتعانة  ت�شتوجب  التي  الأمور  وذلك يف  ذوي اخلربة  من  يراه  ي�شتعني مبن  اأْن  التاأديب  6. ملجل�س 
براأيهم فيها.

7. تكون جميع اإخطارات جمل�س التاأديب للموظف �شخ�شيًا اأو بالربيد امل�شجل على عنوان عمله اإذا 
اأ�شماوؤهم مبلف  نة  اأقربائه املدوَّ اأحد  اإقامة  اأو حمل  اإقامته  اأو على حمل  كان م�شتمرًا يف عمله، 
خدمته، وذلك اإذا كان موقوفًا اأو منقطعًا عن العمل، اأو باأية و�شيلة اأخرى يراها املجل�س التاأديبي 

مالئمة.
8. يعقد املجل�س التاأديبي جل�شاته بح�شور جميع الأع�شاء وت�شدر القرارات باأغلبية الأ�شوات.

ح اجلانب الذي منه الرئي�س. 9. اإذا ت�شاوت الأ�شوات ُيرجَّ
على املجل�س التاأديبي اأن ي�شدر قراره خالل مدة ل تتجاوز �شتني يومًا من تاريخ ت�شكيل املجل�س،   .10

بًا، ويكون قرار جمل�س التاأديب نهائيًا. ويجب اأْن يكون القرار مكتوبًا وم�شبَّ
يت�شمن قرار جمل�س التاأديب بيانًا دقيقًا ووا�شحًا لالأفعال املن�شوبة اإلى املوظف.  .11

ل جرمية جنائية، وجب عليه  ت�شكِّ املوظف  اإلى  املن�شوبة  املخالفات  اأن  التاأديبي  املجل�س  راأى  اإذا   .12
اأن  اإلى  التاأديبية  الإجراءات  وتوَقف  ة،  املخت�شَّ اجلهة  اإلى  لإحالته  بذلك  املحكمة  رئي�س  اإبالغ 
يراه  ما  لتقرير  التاأديب  جمل�س  اإلى  الأوراق  بعدها  تعاد  اجلرمية،  تلك  يف  حكم  اأو  اأمر  ي�شدر 

بالن�شبة اإلى م�شاءلة املوظف تاأديبيًا.
مع  ج�شامتها،  ودرجة  املخالفة  م�شتوى  مع  متنا�شبة  تكون  اأن  ل  الف�شْ عقوبة  توقيع  عند  يراَعى   .13
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دة التي �شاحبت املخالفة. فة اأو امل�شدَّ الأٌخذ يف العتبار ال�شوابق والظروف املخفِّ

املادة )137(
مُتحى اجلزاءات التاأديبية التي تْوَقع على املوظف تلقائيًا بانق�شاء الفرتات الآتية:

1( �شتة اأ�شهر يف حالة التنبيه والإنذار.
م الراتب. 2( �شنة يف حالة احلرمان من العالوة الدورية اأو الوْقف عن العمل مع خ�شْ

احلقوق  على  يوؤثر  ول  امل�شتقبل،  اإلى  بالن�شبة  يكن  مل  كاأْن  اعتباره  اجلزاء  حْمو  على  ويرتتب 
والتعوي�شات التي ترتَّبت نتيجة له، وترفع اأوراق اجلزاء وكل اإ�شارة اإليه وما يتعلق به من ملف خدمة 

املوظف.

الباب الثاين ع�سر
التََّظلُّمات

املادة )138(
ل جلنة دائمة للتََّظلُّمات باملحكمة من رئي�س ل يقل م�شتوى وظيفته عن مدير اإدارة وع�شوين  ُت�شكَّ
من املوظفني، وي�شدر بت�شكيل اللجنة قرار عن رئي�س املحكمة. وتخت�س اللجنة بالنظر يف التََّظلُّمات 
مة من املوظفني غري املعيَّنني مبرا�شيم وَمن يف حكمهم ِمن القرارات الإدارية التي مت�س حقًا من  املقدَّ

حقوقهم الوظيفية.

مادة )139(
دهـما، ول يكون اجتماع  جتتمع اللجنة بناًء على دعوة من رئي�شها يف املكان والزمان اللذين يحدِّ
يه ينتِدب رئي�س املحكمة  اللجنة �شحيحًا اإل بح�شور جميع اأع�شائها، وعند غياب اأحد الأع�شاء اأو تَنحِّ

من يحل حمله.

املادة )140(
يرفع املوظف التََّظلُّم اإلى رئي�س اللجنة بخطاب موؤرخ خالل خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ علمه 
بالقرار الإداري حمل التََّظلُّم. ويـجوز للموظف رْفع التما�س لإعادة النظر  يف هذا القرار اإلى ُم�شِدره 
قبل رفع تظلمه اإلى جلنة التظلمات ويرتتب على رفع اللتما�س وقف الأجل املذكور اإلى حني البت فيه 

يف مدة اأق�شاها ثالثون يوم عمل. وُيعترَب عدم الرد خاللها يف حكم رْف�س اللتما�س.

املادة )141(
م  ي عن ح�شور اجلل�شة التي ُينَظر اأو ُيَبت فيها يف تَظلُّم مقدَّ على رئي�س اللجنة اأو اأع�شائها التََّنحِّ
من اأحد املوظفي اخل��سعي للرئ��سة املب��سرة الأيٍّ منهم اأو له به �سلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، اأو 
اإذا كان القرار املتظلَّم منه �شادرًا من اأحدهم. ويعنيِّ رئي�س املحكمة َمن يحل حمل َمن قام يف حقه 

ي. ال�شبب املوِجب للتََّنحِّ
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املادة )142(
يعنيِّ رئي�س املحكمة اأمني �شر اللجنة من بني موظفي املحكمة.

�س اأمني ال�شر �شجاًل تقّيد فيه جميع التََّظلُّمات املرفوعة اإلى اللجنة وتاريخ قيدها، ويتولى  يخ�شِّ
الأقل من  اأيام عمل على  الأع�شاء مبوعد ومكان الجتماع قبل ثالثة  واإبالغ  الأعمال  حت�شري جدول 

ر، كما يتولى اإعداد وِحْفظ حما�شر اللجنة. موعد الجتماع املقرَّ

املادة )143(
على اللجنة اأْن ت�شتمع للمتظلِّم �شخ�شيًا، كما لها اأْن تطلب منه اأو من جهة الإدارة ما تراه �شروريًا 
من اأوراق ووثائق وم�شتندات ذات �شلة مبو�شوع التََّظلُّم، ولها �شماع اأقوال َمن ترى لزومًا ل�شماع اأقواله 

واتخاذ جميع الإجراءات الالزمة للنظر يف التََّظلُّم والبت فيه.

املادة )144(
منه  الذي  اجلانب  ح  يرجَّ الأ�شوات  ت�شاوت  واإذا  الأ�شوات.  باأغلبية  تو�شياتها  اللجنة  ُت�شِدر 
الرئي�س، خالل خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ قيد التََّظلُّم يف �شجلها. ويـجوز للجنة عند القت�شاء َمدُّ 

املهلة ال�شابقة اإلى ُمدد اأخرى، على اأن ل يتجاوز جمموع املدد �شتني يوم عمل.

املادة )145(
بتو�شياتها.  املتظلِّم  اإخطار  لها  يجوز  ول  املحكمة،  رئي�س  اإلى  م�شبـَّبة  تو�شياتها  اللجنة  ترفع 

ولرئي�س املحكمة اعتماد تو�شية جلنة التََّظلُّمات اأو تعديلها اأو اإلغاوؤها.

املادة )146(
يْبَلغ رئي�س اللجنة بقرار رئي�س املحكمة ب�شاأن التو�شية، كما تودع ن�شخة من القرار لدى الأمانة 
العامة للعمل مبقت�شاه، وتبليغ املتظلِّم بالقرار خالل فرتة ل تتجاوز ع�شرة اأيام عمل من تاريخ اإ�شداره، 
ول يـجوز التََّظلُّم مرة اأخرى اأمام اللجنة من ذات القرار ال�شابق التََّظلُّم منه اأو من القرار ال�شادر يف 

�شاأن التََّظلُّم.

الباب الثالث ع�سر
انتهاء اخلدمة

املادة )147(
تنتهي خدمة املوظف لأحد الأ�شباب الآتية:

رة لرْتك اخلدمة. 1. بلوغ ال�شن املقرَّ
رة لذلك. 2. الإحالة املبكرة اإلى التقاعد ِوْفقًا للقوانني والأنظمة املقرَّ
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3. عدم اللياقة للخدمة �شحيا.
4. ال�شتقالة.

م لذلك. 5. فْقد اجلن�شية البحرينية طبقًا للقانون املنظِّ
دة للحرية يف جرمية خملَّة بال�شرف اأو الأمانة. ويكون  6. احلكم النهائي بعقوبة جناية اأو بعقوبة مقيِّ
اإذا كان احلكم قد  التنفيذ. ومع ذلك  اإذا كان احلكم مع وْقف  الف�شل جوازيًا لرئي�س املحكمة 
ر رئي�س املحكمة بقرار م�شبَّب من  �شدر عليه لأول مرة فال يوؤدي اإلى انتهاء اخلدمة، اإل اإذا قدَّ
اأو طبيعة  اأنَّ بقاء املوظف يتعار�س مع مقت�شيات الوظيفة  اأ�شباب احلكم وظروف الواقعة  واقع 

العمل.
7. الف�شل من اخلدمة بقرار تاأديبي اأو العزل بحكم ق�شائي.

8. الف�شل من اخلدمة بغري الطريق التاأديبي.
9. اإلغاء الوظيفة.

انتهاء مدة العقد.  .10
الوفاة.  .11

املادة )148(
تنتهي خدمة املوظف ببلوغه �شن ال�شتني، ويجوز َمدُّ خدمته بقرار من رئي�س املحكمة، وبالن�شبة 
ة بالتعيني، وذلك مبراعاة اأحكام القانون رقم  اإلى �شاغلي الوظائف العليا بقرار من ال�شلطة املخت�شَّ
)13( ل�شنة 1975ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة وتعديالته، ِوْفقًا لل�شوابط 

الآتية: 
ما  بح�شب  �شنوات يف جمموعها  يتجاوز خم�س  ل  اأكرث مبا  اأو  واحدة  �شنة  ملدة  التمديد  يكون  1. اأْن 

تقت�شيه امل�شلحة العامة.
ر احل�شول على املر�شح املوؤهل ل�َشْغل الوظيفة. 2. تعذُّ
3. األ تقل خدمته يف احلكومة عن خم�س ع�شرة �شنة.

4. األ يقل م�شتوى اأدائه لل�شنتني الأخريتني عن جيد جدًا.
5. اأْن يكون حممود ال�شرية ح�َشن ال�شلوك.

ويجوز اإحالة املوظف اإلى التقاعد قبل بلوغه ال�شن املقررة بناًء على طلبه، وذلك ِوْفقًا للقوانني 
رة لذلك.  والأنظمة املقرَّ

وللمحكمة اإ�شعار املوظف بالإحالة قبل �شتة اأ�شهر على الأقل من بلوغه �شن التقاعد.

املادة )149(
اأو  اأْن يقدم ا�ستق�لته من وظيفته، ويكون طلب اال�ستق�لة مكتوبً� وغري معلَّق على �سرط  1. للموظف 

مقرتنًا بقيد، واإل اعُترِب الطلب كاأْن مل يكن.
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2. ل تنتهي خدمة املوظف اإل بالقرار ال�شادر عن رئي�س املحكمة بقبول ال�شتقالة.
3. يجب البت يف طلب ال�شتقالة خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه واإل اعُترِبت ال�شتقالة مقبولة 

بحكم القانون، وذلك ما مل يكن املوظف حماًل اإلى التحقيق.
4. مع عدم الإخالل بالبند ال�شابق من هذه املادة يحق لرئي�س املحكمة تاأجيل قبول ا�شتقالة املوظف 
اإخالٌل بُح�ْشن �شري العمل، وذلك ملدة  يف بع�س الوظائف التي يرتتب على قبول ال�شتقالة فيها 
بانق�شاء  منتهية  املوظف  اعُترِبت خدمة  واإل  ال�شتقالة،  تقدمي  تاريخ  اأ�شهر من  لتتجاوز ثالثة 

هذه املدة.
5. يجب اأْن ي�شتمر املوظف يف عمله اإلى اأْن يَبلَّغ اإليه قرار قبول ال�شتقالة اأو انق�شاء املُدد امل�شار اإليها 
يف البندين ال�شابقني من هذه املادة على ح�شب الأحوال، فاإذا  كان املوظف حماًل اإلى التحقيق 

فال ُتقبل ا�شتقالته اإل بعد الت�شرف يف التحقيق بغري جزاء الف�شل من اخلدمة. 

املادة )150(
ُيعترَب املوظف م�شتقياًل اإذا انقطع عن عمله بغري اإذن اأكرث من خم�شة ع�شر يومًا مت�شلة اأو ثالثني 
يومًا غري مت�شلة يف ال�شنة، ويتعنيَّ اإنذار املوظف كتابة بعد خم�شة اأيام يف احلالة الأولى وع�شرين يومًا 

يف احلالة الثانية.
م املوظف خالل الع�شرين يومًا التالية ما يثبت اأن انقطاعه كان بعذر مقبول يجوز لرئي�س  فاإذا قدَّ
واإل  بذلك،  ي�شمح  له ر�شيد منها  كان  اإذا  َمَر�شية  اأو  �شنوية  اإجازة  النقطاع  احت�شاب مدة  املحكمة 

اعُترِبت اإجازة خا�شة من دون راتب. 
فاإذا مل يقدم املوظف اأ�شبابًا تربر النقطاع اأو قدمها وُرِف�شت اعُترِبت خدمته منتهية من تاريخ 
انقطاعه عن العمل يف حالة النقطاع املت�شل، ومن تاريخ اإمتام مدة الثالثني يومًا يف حالة النقطاع 

غري املت�شل.

املادة )151(
اإلغاء الوظيفة هو �شطب الوظيفة بكامل واجباتها وم�شئولياتها من مهام التنظيم املدرجة �شمنه 
ا نْقل املوظف اإلى وظيفة اأخرى �شاغرة  الوظيفة يف املحكمة الد�شتورية، ب�شورة دائمة يرتتب عليها اإمَّ
اإليها  اإنهاء خدمته، وذلك لأ�شباب تنظيمية كثبوت عدم احلاجة  ا  واإمَّ اإذا ما رِغب الرئي�س يف ذلك 
مهام  لإ�شناد  اأو  العمل  حْجم  انخفا�س  اأو  الإدارية  العمليات  ترتيب  اإعادة  اأو  التنظيم  لإعادة  نتيجة 

رها الرئي�س. الوظيفة اإلى القطاع اخلا�س، وغري ذلك من الأ�شباب التي يقدِّ
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املادة )152(
اإذا ُتُوفـَِّي املوظف وَجب على اأ�شرته اأو اجلهة املخت�شة بتلقي اإخطارات الوفيات اأْن تقوم باإبالغ 
املحكمة بوفاته، وتقوم املحكمة باإنهاء خدمته ابتداء من اليوم التايل للوفاة بعد ا�شتالم �شهادة الوفاة 

الر�شمية.
املادة )153(

يبلَّغ املوظف ب�شورة من قرار اإنهاء خدمته وتودع �شور منه يف ملف خدمته، كما تر�َشل ن�شخة 
من القرار مع بقية امل�شتندات اإلى اجلهات املخت�شة، خالل مدة ل تتجاوز اأ�شبوعًا من تاريخ �شدور 

رة له قانونًا بعد انتهاء خدمته. القرار، لتخاذ اإجراءات �شْرف م�شتحقاته املالية املقرَّ

املادة )154(
رة اإلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد  1. ي�شَرف للموظف راتبه ال�شهري واملزايا الوظيفية املقرَّ

الأ�شباب املبيَّنة يف هذه الالئحة.
الوظيفية  واملزايا  ال�شهري  راتبه  املوظف  ي�شتحق  ال�شحية  اللياقة  لعدم  اخلدمة  انتهاء  حالة  2. يف 

رة له لغاية ا�شتنفاد اإجازته املر�شية اأو اإحالته اإلى التقاعد بناًء على طلبه. املقرَّ
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املـــرفــقـــات
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(1مرفق )  

 جدول املخالفات والجزاءات
 الثالثة الثانية األولى نوع املخالفة الرقم

 أوال: المخالفات اإلدارية

التنبيه الشفوي إلى  التأخير في الحضور إلى العمل 1
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

التنبيه الشفوي إلى  تصريح ترك العمل من غير 2
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

التنبيه الشفوي إلى  إضاعة وقت الدوام الرسمي 3
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

التنبيه الشفوي إلى  التغيب عن العمل من غير تصريح 4
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

إليه بعد البقاء في موقع العمل أو العودة  5
 انتهاء الدوام من غير تصريح

التنبيه الشفوي إلى 
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

التنبيه الشفوي إلى  عدم استخدام اللباس الرسمي 6
 اإلنذار الكتابي

 01 اإلنذار الكتابي إلى
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

التنبيه الشفوي إلى  عدم االهتمام بحسن المظهر 7
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

التنبيه الشفوي إلى  استخدام الهاتف النقال أثناء العمل إساءة 8
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

اإلخفاق في إكمال البرنامج التدريبي  9
 والتطويري

التنبيه الشفوي إلى 
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

أيام من غير  5التغيب عن العمل لمدة  11
 تصريح

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 من الخدمةالفصل 

التظاهر بالمرض ألجل الحصول على  11
 إجازة مرضية

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 
 الفصل من الخدمة

 
 



العدد: 3289 - الخميس 24 نوفمبر 2016

74

(1مرفق )  

 جدول املخالفات والجزاءات
 الثالثة الثانية األولى نوع املخالفة الرقم

 عصيان األوامر والتعليمات الخاصة 12
 بالعمل

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

االمتناع عن إجراء الكشف الطبي عند  13
 طلب اإلدارة

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
والراتب إلى العمل 

 الفصل من الخدمة
 الفصل من الخدمة

 اإلهمال وعدم االهتمام بالعمل 14
 01اإلنذار الكتابي إلى 

أيام توقيف عن العمل 
 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

مخالفات المرور عند قيادة العربات  15
 حوادث مروريةالحكومية أو التورط في 

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

 التسبب في حدوث إصابة عمل لآلخرين 16
 01اإلنذار الكتابي إلى 

أيام توقيف عن العمل 
 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

عدم إنجاز أو رفض إنجاز أعمال  17
 االستدعاء

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

 رفض حضور ساعات العمل اإلضافية 18
 01اإلنذار الكتابي إلى 

توقيف عن العمل أيام 
 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

19 
تحريف أو تزوير الوثائق الحكومية أو 
أجهزة إثبات الحضور و االنصراف 

 وتشويه وكتمان الحقائق

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

شاجرة أو الضرب أو إلحاق األذى الم 21
 الجسماني

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

21 
تناول المواد الكحولية أو المخدرات غير 
المصرح بها أو الحضور في مكان العمل 

 تحت تأثيرها

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الخدمةالفصل من 

 استخدام الكلمات البذيئة أو المهينة 22
أيام توقيف عن  01

العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

التصرف غير المهذب، وغير الالئق أو  23
 الال أخالقي

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة
 

واالفتراء وتشويه سمعة القذف والسب  24
 اآلخرين

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

25 
إساءة التصرف داخل أو خارج مجال 

العمل خالفا لمقتضيات الوظيفة العامة أو 
 النيل من كرامتها

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة
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االرتباط بعمل يضر أو يتعارض مع  26
 العمل الحكومي

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

عقد صفقات بيع وشراء أو ترويج البضائع  27
 في مكان العمل

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 

 من الخدمة الفصل
  الفصل من الخدمة

28 
اإلفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال 

الوظيفة ألي وسيلة إعالمية من غير 
 تصريح من الرئيس المختص

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

29 
اإلفضاء بالمعلومات الحكومية السرية إلى 

نشر أشخاص غير المصرح لهم، 
 المعلومات الحكومية من غير تصريح

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

 سوء معاملة الجمهور 31
أيام توقيف عن  01

العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

االحتفاظ بأي ورقة رسمية أو نزعها من  31
 هااألصل بقصد االحتفاظ ب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

 
 

 
 
 

مخالفة التعليمات واإلرشادات الخاصة  32
 بالعمل

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

االعتداء أو التحرش الجنسي بالقول أو  33
 الفعل

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

 استغالل الوظيفة لإلساءة إلى اآلخرين 34
أيام توقيف عن  01

العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

استخدام األجهزة ومعدات العمل للمنفعة  35
 الخاصة

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 

 الخدمةالفصل من 
  الفصل من الخدمة

اإلضرار بالممتلكات العامة أو تالفها أو  36
 تبديدها

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

37 
الدعوة أو التهديد أو االشتراك أو 

التحريض على اإلضراب بالمخالفة ألحكام 
 القوانين والالوائح

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

انتحال شخصية غيره للدخول إلى األماكن  38
 غير المصرح بها

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

   الفصل من الخدمة التستر على السرقة من المال العام 39
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   الفصل من الخدمة استغالل الوظيفة للمنفعة الخاصة 41

   الفصل من الخدمة السرقة أو االختالس 41

طلب أو قبول الهدايا، المكافآت أو  42
  الفصل من الخدمة الخدمات للقيام بالواجبات الوظيفية

 
 

 

 ثانيا: الجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة

43 
أو مزية ألداء عمل أو طلب عطية 

االمتناع عن العمل إخالال بواجبات 
 الوظيفة العامة

  الفصل من الخدمة

 
 
 
 

 

44 
اختالس أموال أو أوراق بغير حق من 

خالل استغالل الوظيفة الحكومية بقصد أو 
 من غير قصد التملك

   الفصل من الخدمة

45 
أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على 

عمله في تحصيل المستحق من خالل 
الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو 

 الضرائب

   الفصل من الخدمة

إلحاق الضرر بمال تقضي واجباته  46
   الفصل من الخدمة الوظيفية المحافظة عليه

47 
وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين، 

اللوائح، القرارات أو األوامر الصادرة عن 
 الحكومة أو حكم أو أمر صادر عن

 المحكمة

   الفصل من الخدمة

48 
إخفاء رسالة سلمت للبريد أو اتالفها أو 
فتحها أو سهل لغيره ذلك، ويسري ذلك 

 على الرسائل السلكية والالسلكية
  الفصل من الخدمة

 
 
 

 
 
 

49 
التداخل في وظيفة أو خدمة عامة من دون 
تكليف أو اختصاص وذلك لتحقيق غرض 

له أو غير مشروع للحصول على مزية 
 لغيره من أي نوع

   الفصل من الخدمة

إغفال إعداد نسخة احتياطية تحفظ بعيدا  51
 عن الجهاز أو في مكان آمن

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة
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51 

صيانة الحاسب اآللي الشخصي أو 
إصالحه من غير االتصال بجهة 

االختصاص األمر الذي يؤدي إلى اتالفه 
أو إطالع طرف آخر على المعلومات 

 المحفوظة به

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

52 
استخدام الحاسب اآللي الشخصي من دون 
الحصول على ترخيص من قبل المدير 

 المختص

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

عدم إغالق الحواسيب اآللية الشخصية  53
 نهاية الدوام الرسميعند 

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

54 
استخدام البرامج غير المرخص بها 

وتفعيلها في الحاسب اآللي الشخصي سواًء 
 من الشبكة العالمية )اإلنترنت( أو غيرها

 01ر الكتابي إلى اإلنذا
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 
 الفصل من الخدمة

 
 

55 

هو الذي  –استعمال المحرر الرسمي 
يختص موظف عام بمقتضى وظيفته 

بتحريره أو بالتداخل في تحريره على أي 
 –صورة أو بإعطائه الصفة الرسمية 

المزور مع علمه بتزويره أو استعمال 
محرر صحيح باسم غيره أو انتفع به بغير 

 حق

   الفصل من الخدمة

56 
الدعوة أو التهديد أو االشتراك أو 

التحريض على اإلضراب في المرافق 
 الحيوية المهمة

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

57 
التجمعات واالعتصامات غير تنظيم 

المرخص بها أو االشتراك أو الدعوة إلى 
 االشتراك أو التحريض على ذلك

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

المشاركة في أعمال الشغب وتخريب  58
   الفصل من الخدمة الممتلكات العامة والخاصة

59 
للمشاركة في أي من استغالل القصر 

األنشطة المنصوص عليها 
 ( من هذا الجدول55،55،55بالبنود)

   الفصل من الخدمة

 ثالثا: المخالفات المرتبطة باستخدام الحاسب اآللي

61 
عدم اإلبالغ عند حدوث سرقة ألجهزة 
الحاسب اآللي وملحقاتها أو أي أجهزة 

 أخرى

التنبيه الشفوي إلى 
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة
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61 
عدم الخروج من الشبكة وإغالق جهاز 

الحاسوب عند الغياب خارج المكتب ما لم 
 يستدع األمر خالف ذلك

إلى التنبيه الشفوي 
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

62 
نسخ أو توزيع أو استخدام البرامج 

والبيانات خارج الجهة الحكومية من دون 
 تصريح

التنبيه الشفوي إلى 
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

عدم تثبيت برامج الحماية من الفيروسات  63
 على األجهزة الشخصية المحمولة

التنبيه الشفوي إلى 
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

 
 

 أيام توقيف عن 01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 

64 
استخدام معدات الحاسوب بالجهة الحكومية 
ألغراض شخصية بما من شأنه التأثير في 

 األعمال الرسمية

التنبيه الشفوي إلى 
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 

 من الخدمة الفصل

استخدام معدات الحاسوب إلنتاج أعمال  65
 شخصية أو برامج خاصة

التنبيه الشفوي إلى 
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

66 
استخدام الحاسبات اآللية الشخصية 

لمعالجة البيانات المتعلقة بالجهة الخاصة 
 الحكومية من دون تصريح

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 
 الفصل من الخدمة

 

67 
إجراء اتصال بأنظمة الحاسب اآللي من 

دون الحصول على موافقة المدير 
 المختص

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

68 
عدم إخطار مسؤول أمن المعلومات مسبقا 

عن االتصاالت الخارجية ) المدير 
 المختص(

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

توقيف عن أيام  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

عدم اتباع قواعد السرية في حالة األجهزة  69
 المحمولة

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

بالفيروس عند  عدم اإلبالغ عند اإلصابة 71
 علمه بذلك

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

تغيير البيانات الشخصية بالجهة الحكومية  71
 من دون الحصول على إذن مسبق

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 الراتبو

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

 إساءة استخدام البريد اإللكتروني 72
 01اإلنذار الكتابي إلى 

أيام توقيف عن العمل 
 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة
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73 
استخدام البريد اإللكتروني في إرسال مواد 
خليعة، نكات، مواد فاحشة وبذيئة، الطعن 

وإساءة السمعة أو التهجم على األديان 
 وبث ما يشكل مخالفة لقانون العقوبات

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

 
 
 

 

المسؤولين أو التعريض بهم التطاول على  74
 عبر أي وسيلة

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

75 
إدخال حاسبات شخصية محمولة 

وتوصيلها بالشبكة من دون موافقة جهة 
 العمل

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

استخدام مواقع التواصل االجتماعي  76
 لالساءة إلى األشخاص واألديان

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

 رابعا: المخالفات المرتبطة بإفشاء البيانات والمعلومات

التنبيه الشفوي إلى  ترك المعلومات المهمة على المكتب 77
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

التصرف في األنظمة التي تم تطويرها في  78
 الجهة الحكومية من دون تصريح

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

 المستويات المصرح بهاتجاوز  79
أيام توقيف عن  01

العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

استخدام اسم دخول وكلمة سر لشخص  81
 آخر

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

 
 
 
 

إفشاء كلمة السر بقصد استخدامها من  81
 أشخاص آخرين

توقيف عن  أيام 01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

اإلهمال في االحتفاظ بكلمة السر وعدم  82
 اتباع التعليمات والمحافظة على السرية

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

إرسال أو إعادة إرسال أو تخزين مرفقات  83
 بعمل الجهة الحكوميةال تتعلق 

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة
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84 
إرسال أو استعراض أو تحميل أو تنفيذ 

بريد إلكتروني قد يشكل خطورة على عمل 
 الجهة الحكومية

أيام توقيف عن  01
والراتب إلى العمل 

 الفصل من الخدمة
  الفصل من الخدمة

إرسال معلومات سرية من خالل البريد  85
 اإللكتروني

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

86 
كتابة معلومات بالبريد اإللكتروني من 
شأنها اإلساءة إلى الجهة الحكومية أو 

 إلحاق الضرر بها

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

وضع المعلومات والبيانات الخاصة بالجهة  87
 الحكومية على اإلنترنت من دون تصريح

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

إجراء األعمال والمعامالت مع اآلخرين  88
 دون تفويض من المسؤول المباشرمن 

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

عدم العمل بموجب قواعد االتصال عن  89
 بعد المعتمدة بالجهة الحكومية

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

 
 
 

 

السرية وكلمة السر في عدم إتباع قواعد  91
 الدخول إلى الشبكة

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

ترك المعلومات المهمة على الطابعة أو  91
 جهاز تصوير األوراق أو جهاز الفاكس

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

 
 
 

 

92 
عدم اتباع الطرق السليمة في التخلص من 

محتويات الوسائط الممغنطة والتقارير 
 المطبوعة

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

 إفشاء المعلومات الخاصة بالجهة الحكومية 93
أيام توقيف عن  01

العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الخدمةالفصل من 

استخدام المعلومات للمصلحة الشخصية أو  94
 لمصلحة طرف آخر

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

اتالف النسخ االحتياطية الخاصة بالبيانات  95
 من دون إذن من جهة العمل

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  من الخدمة الفصل
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 جدول املخالفات والجزاءات

 

 

 الثالثة الثانية األولى نوع املخالفة الرقم

الدخول في أماكن غير مصرح بها في  96
 جهة العمل

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

 التسبب في إتالف البيانات 97
أيام توقيف عن  01

العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  من الخدمةالفصل 

98 
استخدام األشرطة الممغنطة، حافظات 
الذاكرة في نسخ البيانات خارج نطاق 

 العمل من غير تصريح

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

  الفصل من الخدمة

 خامسا: المخالفات المرتبطة بتشريعات السالمة المهنية ببيئة العمل

السالمة المهنية ببيئة عدم تنفيذ تعليمات  99
 العمل

التنبيه الشفوي إلى 
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

عدم اتباع قواعد العمل اآلمنة في األعمال  111
 المزاولة

التنبيه الشفوي إلى 
 اإلنذار الكتابي

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

إتالف أو تعطيل وسائل اإلنذار بالحريق  111
 المتوافرة بموقع العمل

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 

 ل من الخدمةالفص
 الفصل من الخدمة

إتالف أو تعطيل وسائل المكافحة األولية  112
 المتوافرة

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة

113 
عدم تنفيذ تعليمات اإلخالء أو تعطيلها عند 

األخطار بمواقع العمل وصدور حدوث 
 إشعار اإلنذار بها

 01اإلنذار الكتابي إلى 
أيام توقيف عن العمل 

 والراتب

أيام توقيف عن  01
العمل والراتب إلى 
 الفصل من الخدمة

 الفصل من الخدمة


