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قـرار رقم ( )22ل�سنة 2016
ب�ش�أن �إ�صدار الئحة الموارد الب�شرية
للمحكمة الد�ستورية
رئي�س املحكمة الد�ستورية:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )27ل�سنة  2002ب�إن�شاء املحكمة الد�ستورية ،املعدَّل
باملر�سوم بقانون رقم ( )38ل�سنة ،2012
وعلى القانون رقم ( )52ل�سنة  2006ب�ش�أن ن�شر اللوائح الإدارية،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010املعدَّل باملر�سوم
بقانون رقم ( )69ل�سنة  ،2014والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة  ،2012املعدَّلة
بالقرار رقم ( )61ل�سنة ،2015
وعلى الئحة حتديد الرواتب واملزايا الوظيفية و�ضوابط ا�ستحقاقها للموظفني اخلا�ضعني لقانون
اخلدمة املدنية ال�صادرة بالقرار رقم ( )77ل�سنة ،2013
وعلى الئحة املوارد الب�شرية باملحكمة الد�ستورية ال�صادرة بالقرار رقم ( )11ل�سنة ،2016
املعدَّلة بالقرار رقم ( )15ل�سنة ،2016
وبنا ًء على عر�ض الأمني العام،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعمل ب�أحكام الئحة املوارد الب�شرية للمحكمة الد�ستورية املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية

ُتلغى الئحة املوارد الب�شرية باملحكمة الد�ستورية ال�صادرة بالقرار رقم ( )11ل�سنة  ،2016املعدَّلة
بالقرار رقم ( )15ل�سنة ،2016

املادة الثالثة

ُين�شر هذا القرار والالئحة املرافقة له يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل بهما من اليوم التايل لتاريخ
الن�شر.

املادة الرابعة

على الأمني العام للمحكمة الد�ستورية تنفيذ هذا القرار.

رئي�س املحكمة الد�ستورية
خليفة بن را�شد بن عبداهلل �آل خليفة
�صدر بتاريخ� 2 :صـفــر 1438هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 2 :نوفمرب 2016م
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الئحة املوارد الب�شرية
للـمـحـكـمـة الـد�سـتــورية
الب ــاب الأول
�أحكام عامـة
مادة ()1

املحكمـة الد�ستورية هيئة ق�ضائية م�ستقلة قائمة بذاتها ،ذات ا�ستقالل مايل و�إداري ،وي�سري
على �شئون موظفيها الئحة املوارد الب�شرية للمحكمة الد�ستورية ،وفيما عدا ما ن�صت عليه هذه الالئحة
من �أحكام وقرارات من ِّفذة لها ،ت�سري على موظفي املحكمة �أحكام قانون اخلدمة املدنية ال�صادر
باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010املعدَّل باملر�سوم بقانون رقم ( )69ل�سنة  ،2014والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة  ،2012املعدَّلة بالقرار رقم ( )61ل�سنة  ،2015وتعليمات
وقرارات اخلدمة املدنية.

مادة ()2

يف تطبيق �أحكام هذه الالئحة ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبينَّ قرينَ كل منها ،ما مل
يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
1
2
3

املحكمة:
الرئي�س �أو رئي�س املحكمة:
الوظائف العليا:

4
5
6
7

ال�سلطة املخت�صة:
الأمني العام:
الالئحة:
الوظيفة:

املحكمة الد�ستورية.
رئي�س املحكمة الد�ستورية.
الأمني العام والأمني العام امل�ساعد واملديرون َومن يف
حكمهم.
رئي�س املحكمة الد�ستورية.
�أمني عام املحكمة الد�ستورية.
الئحة املوارد الب�شرية للمحكمة الد�ستورية.
جمموعة الواجبات وامل�سئوليات وال�صالحيات التي
ُت�س َند �أو ُت َف َّو�ض من رئي�س املحكمة ،والتي يلزم للقيام
بها ا�شرتاطات ومعايري يجب توافرها فيمن ي�شغلها
لت�أدية هذه الواجبات وامل�سئوليات وال�صالحيات
ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة.
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8

املوظف:

9

الهيكل التنظيمي:

10

ال�سنة وال�شهر:

كل َمن ي�شغل وظيفة باملحكمة �أي ًا كانت طبيعة عمله
�أو م�سمى وظيفته عدا الرئي�س ونائب الرئي�س و�أع�ضاء
املحكمة.
ق�صد بالهيكل التنظيمي ترتيب املراكز الوظيفية
ُي َ
املختلفة يف �إطار املحكمة ،مع بيان املجموعة التي
َ
ال�س َّلم
ت�ض ُّمها وطبيعتها �أو نوعيتها ،ودرجتها يف ُّ
الوظيفي ،مما يي�سر توزيع العمل بينها ،ويو�ضح
العالقات بني �شاغليها� ،سواء �أكانت هذه العالقات
ر�أ�سية �أو �أفقية.
ال�سنة وال�شهر بح�سب التقومي امليالدي.

مادة ()3

لرئي�س املحكمة �سلطات الوزير املق َّررة يف القوانني واللوائح على جميع املوظفني ،ويبا�شر رئي�س
املحكمة ال�سلطات املخ َّولة لوزير املالية فى القوانني واللوائح ب�ش�أن تنفيذ ميزانية املحكمة يف حدود
االعتمادات املدرجة فيها ،كما يبا�شر رئي�س املحكمة ال�سلطات املخ َّولة لديوان اخلدمة املدنية ،ويجوز
له �أن يفو�ض من يراه منا�سب ًا ِمن �شاغلي الوظائف العليا �أو َمن يعادلهم يف مبا�شرة �أيٍّ من اخت�صا�صاته
�أو مهامه الواردة يف هذه الالئحة.

مادة ()4

ت�ش َّكل جلنة برئا�سة الأمني العام وع�ضوية �شاغلي الوظائف العليا تخت�ص مبراجعة تر�شيحات
احل�صول على العالوات واملكاف�آت الت�شجيعية واحلوافز.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بح�ضور ثلثي �أع�ضائها على الأقل ،على �أنْ يكون من بينهم الرئي�س،
وت�صدر تو�صياتها ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين .وعلى ع�ضو اللجنة ال َّت َن ِّحي عن ح�ضور االجتماع الذي
ِ
ُي َ
نظر �أو ُت َبت فيه الأمور الوظيفية املتعلقة به �شخ�صي ًا.
وعلى رئي�س اللجنة ر ْفع الرت�شيحات �إلى رئي�س املحكمة التخاذ ما يراه ب�ش�أنها.

مادة ()5

ي�صدر رئي�س املحكمة قرار ًا بت�شكيل اللجان الالزمة للعمل يف املحكمة بنا ًء على اقرتاح الأمني
ِ
العام.

مادة ()6

ي�صدر الرئي�س القرارات الالزمة لتنفيذ هذه الالئحة بنا ًء على ع ْر�ض الأمني العام.
ِ
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مادة ()7

ُيعتبرَ جدول املخالفات واجلزاءات املرفق بهذه الالئحة جزء ًا ال يتجز�أ منها.

الباب الثاين
الهيكل التنظيمي وترتيب الوظائف
مادة ()8

يقرتح الأمني العام هيك ًال تنظيمي ًا للمحكمة يراعى فيه تق�سيم الأمانة العامة �إلى �إدارات و�أق�سام،
وحجم وجماالت العمل بها ،وي�صدُر به قرار عن الرئي�س.
مبا يتنا�سب ْ
وي�ضع الأمني العام و�صف ًا وظيفي ًا لكل وظيفة باملحكمة ،وي�صدُر به قرار من رئي�س املحكمة قبل
العمل به ،يحدِّ د واجباتها وم�سئولياتها واال�شرتاطات الالزم توافرها فيمن ي�شغلها ،وخا�صة احلد
الأدنى من امل�ؤهالت واملهارات والقدرات الالزمة لها .و ُيعتبرَ الو�صف الوظيفي الأ�سا�س الذي ُيرت َكز
عليه يف ت�صنيف الوظائف وحتديد الدرجة والراتب.

مادة ()9

يف حال تغيري واجبات وم�سئوليات وظيفة معينة �إلى درجة كبرية ،يقوم الأمني العام بعد موافقة
الرئي�س ب�إجراء الالزم ملراجعة وتعديل الو�صف الوظيفي بح�سب احلاجة.
وعند �إعادة ت�صنيف الوظيفة بدرجة �أقل يحتفظ املوظف بدرجته وراتبه ،وعلى الأمني العام
بعد موافقة رئي�س املحكمة ن ْقل املوظف �إلى وظيفة �شاغرة منا�سبة م�ص َّنفة على درجة تنا�سب درجة
الوظيفة التي كان ي�شغلها ،و�إذا تع َّذر ذلك ُي�س َّكن على الوظيفة املعاد ت�صنيفها حلني توافر الوظيفة
املنا�سبة.

مادة ()10

تق�سم وظائف املحكمة �إلى جمموعات ،ت�شمل كل جمموعة عدد ًا من الوظائف لها مميزات
َّ
وخ�صائ�ص م�شرتكة وفق ًا لنظام الت�صنيف املعت َمد من رئي�س املحكمة ،الذي يهدف �إلى حتديد الأُ ُطر
املنا�سبة لإدارة الرواتب والوظائف وحتقيق اال�ستخدام الأمثل للموارد الب�شرية ،وهذه املجموعات هي:
 )1جمموعة الوظائف التنفيذية ،وت�شمل الوظائف ذات املهام الإ�شرافية والإدارية العليا والقيادية
التي تقوم بالإ�شراف الكامل على الوظائف اخلا�ضعة للإ�شراف الإداري �أو الفني �أو كليهما ،وهي
وظائف �أمني عام و�أمني عام م�ساعد ومدير �إدارة ورئي�س ق�سم .كما ت�ضم هذه املجموعة بع�ض
الوظائف اال�ست�شارية التي تقدِّم اال�ست�شارات الفنية املتخ�ص�صة ،كوظائف اخلرباء وامل�ست�شارين،
والوظائف امل�ص َّنفة على اجلدول التنفيذي.
 )2جمموعة الوظائف التخ�ص�صية ،وت�شمل وظائف حمدَّدة تتطلب م�ؤه ًال �أكادميي ًا جامعي ًا ال يقل عن
البكالوريو�س.
 )3جمموعة الوظائف العمومية ،وت�شمل جميع الوظائف املهنية واحلرفية وامل�ساندة والكتابية والفنية
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والإدارية وغريها من الوظائف التي تتطلب م�ؤه ًال مهني ًا �أو علمي ًا يتنا�سب مع م�ستوى وطبيعة
الوظيفة ،وال تدخل يف نطاق جمموعات الوظائف الأخرى املب َّينة يف البندين ال�سابقني.

مادة ()11

يتم ترتيب وتقييم وت�صنيف الوظائف وفق ًا للقواعد واملعايري الآتية:
 )1م�ستوى الواجبات وامل�سئوليات وال�صالحيات وامل�ؤهالت وغريها من العوامل ،ويـجوز اال�سرت�شاد
على ذلك بنظام الت�صنيف املعت َمد بديوان اخلدمة املدنية.
� )2أوجه الت�شابه واالختالف يف طبيعة ونوعية العمل لكل وظيفة.
 )3الأهمية الن�سبية للوظيفة يف التنظيم الإداري.
 )4الع ْر�ض والطلب على الوظيفة يف �سوق العمل.

الباب الثالث
التعيني يف الوظائف
مادة ()12

 )1يكون تعيني كل من الأمني العام والأمني العام امل�ساعد ،مبر�سوم.
 )2يكون تعيني مديري الإدارات و�شاغلي الوظائف الأخرى بقرار من رئي�س املحكمة بنا ًء على تر�شيح
ويعتمد الرئي�س ا�ستمارة �إجراء التوظيف مت�ض ِّمنة تفا�صيل الدرجة و الرتبة وتاريخ
الأمني العامِ ،
التعيني ،على �أن ت�س َّلم ن�سخة من الو�صف الوظيفي للموظف.
 )3ال يجوز اجل ْمع بني وظيفتني دائمتني يف املحكمة �أو يف �أية جهة �أخرى.

مادة ()13

يكون َ�ش ْغل الوظائف الدائمة عن طريق التعيني �أو الرتقية �أو النقل �أو الندب �أو الإعارة ،مع
مراعاة ا�ستيفاء اال�شرتاطات الالزمة لذلك.

�أنواع التوظيف و�ضوابطه
مادة ()14

التوظيف الدائم :هو التوظيف الذى يعمل فيه املوظف ملدة غري حمدَّدة بدوام كامل طوال �أيام العمل،
يعي يف �إحدى الوظائف
ويتقا�ضى الراتب واملزايا املقررة للوظيفة التى ي�شغلها ،و ُي�ش َرتط فيمن نَّ
باملحكمة ما ي�أتي:
� )1أنْ يكون متمتع ًا باجلن�سية البحرينية.
� )2أنْ يكون حممود ال�سرية ح�سن ال�سمعة.
� )3أال يكون قد �سبق احلكم عليه بعقوبة جناية �أو بعقوبة مق ِّيدة للحرية يف جرمية خم َّلة بال�شرف �أو
الأمانة ،ما مل يكن قد ُر َّد �إليه اعتباره .ومع ذلك يـجوز تعيني ال�شخ�ص بعد موافقة رئي�س املحكمة
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�إذا كان احلكم م�شمو ًال بوقف تنفيذ العقوبة.
ف�ص ُله من اخلدمة بحكم ق�ضائي �أو بقرار ت�أديبي نهائي ،ما مل مت�ض على �صدور
� )4أال يكون قد �سبق ْ
�أيٍّ منهما ثالث �سنوات على الأقل.
� )5أنْ يكون م�ستوفي ًا ل�شروط َ�ش ْغل الوظيفة بح�سب ما هو وارد يف الو�صف الوظيفي.
� )6أنْ تكون الوظيفة �شاغرة ومعت َمدة على الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مايل و�ضمن احلد الأق�صى
للوظائف.
� )7أال يقل ِ�س ُّنه عن ثماين ع�شرة �سنة.
� )8أنْ تث ُبت لياقته ال�صحية للوظيفة مبعرفة اجلهة الطبية املخت�صة ،ويـجوز الإعفاء من هذا ال�شرط
بقرار من رئي�س املحكمة.
 )9با�ستثناء �شاغلي الوظائف العليا ،وامل�ست�شارين واخلرباء البحرينيني وغري البحرينيني ،يـجوز بنا ًء
على اقرتاح الأمني العام ا�شرتاط اجتياز امتحان خا�ص َل�ش ْغل الوظيفة وفق ًا لقرار من رئي�س
املحكمة يحدِّد ال�ضوابط اخلا�صة باالمتحانات بح�سب طبيعة الوظيفة وامل�ؤهالت واملهارات
املطلوبة َل�ش ْغلها.
و ا�ستثنا ًء من حكم البند ( )1من هذه املادة ،يجوز َ�ش ْغل الوظيفة بغري البحرينيني بطريق التعاقد
يف حالة تع ُّذر احل�صول على املر�شحني البحرينيني الذين ي�ستوفون �شروط َ�ش ْغل الوظيفة املطلوبة.

مادة ()15

التوظيف امل�ؤقت :هو التوظيف الذي يعمل فيه املوظف مبوجب ع ْقد ملدة حمدَّدة بدوام كامل طوال �أيام
العمل ،ويتقا�ضى الراتب واملزايا املق َّررة للوظيفة التي ي�شغلها �أو راتب ًا مقطوع ًا وفق ًا ِلـما يتم االتفاق
املعي عليها ،وفق ًا
عليه بني املحكمة واملر�شح للوظيفة ،مبا ال يتجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية نَّ
لل�ضوابط الآتية:
� )1أنْ يكون بحريني ًا �أو من مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية� ،أو غريها من �إحدى
الدول العربية .
� )2أنْ تكون الوظيفة �شاغرة ومعت َمدة على الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مايل و�ضمن احلد الأق�صى
للوظائف.
املا�سة عند خروج بع�ض املوظفني يف �إجازات،
� )3أنْ يكون التوظيف امل�ؤقت بهدف تغطية االحتياجات َّ
�أو امل�ساعدة يف تنفيذ بع�ض الربامج �أو امل�شاريع الطارئة� ،أو ملربرات �أخرى يوافق عليها الرئي�س.
ُ )4تعتبرَ امل�ؤهالت املطلوبة للوظائف الدائمة �أ�سا�س ًا لالختيار يف الوظائف املراد َ�ش ْغلها بنظام
التوظيف امل�ؤقت.
� )5أنْ يكون ملدة ال تزيد على �سنة واحدة قابلة للتجديد مبوافقة رئي�س املحكمة.

مادة ()16

التوظيف اجلزئي :هو التوظيف الذي يعمل فيه املوظف مبوجب ع ْقد ملدة حمدَّدة ي�ؤدَّى لفرتة زمنية
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تقل عن الدوام الكامل املق َّرر ل�ساعات العمل اليومية طوال �أيام العمل ،ويتقا�ضى مبوجبه املوظف
راتب ًا مقطوع ًا يتم احت�سابه بال�ساعة �أو باليوم �أو بالأ�سبوع �أو بال�شهر �أو بالقطعة ،وفق ًا ِلـما يتم االتفاق
عليه بني الأمني العام واملر�شح للوظيفة وموافقة رئي�س املحكمة ،ومبا ال يتجاوز نهاية مربوط الدرجة
الوظيفية املعينَّ عليها ،وفق ًا لل�ضوابط الآتية:
 )1يتم التوظيف اجلزئي على وظائف �شاغرة م�ص َّنفة ومعت َمدة يف الهيكل التنظيمي ولها اعتماد
مايل� ،أو على وظائف ُت�ستحدَث م�ؤقت ًا .ويجوز يف بع�ض احلاالت ا�ستثناء العمل بالقطعة من هذه
ال�ضوابط ،كما يجوز التوظيف اجلزئي �إذا ُك ِّلف املوظف خارج �ساعات الدوام الر�سمي مبهام
لي�ست لها �صلة بوظيفته الدائمة يف املحكمة �أو مبهام مماثلة ملهام وظيفته ولكن يف جهات حكومية
�أخرى� ،أو ُك ِّلف موظف ب�إحدى هذه اجلهات بالعمل يف املحكمة لتحقيق �أهداف ،منها:
�أ -تلبية االحتياجات الوظيفية ذات الطبيعة املو�سمية �أو احل�صول على معارف �أو مهارات وخربات
نادرة.
ب� -إذا كان �أكرث اقت�صاد ًا يف النفقات.
ج -امل�ساعدة يف تنفيذ بع�ض املهام امل�ساندة �أو الربامج �أو امل�شاريع التطويرية.
ُ )2تعتبرَ امل�ؤهالت املطلوبة للوظائف الدائمة �أ�سا�س ًا لالختيار يف الوظائف املراد َ�ش ْغلها بنظام
التوظيف اجلزئي.
 )3لرئي�س املحكمة �أنْ ي�ضع معدالت �أجور خا�صة للتوظيف اجلزئي لفئات وظيفية معينة عندما توجد
�صعوبة بالغة يف ج ْذب �أ�صحاب امل�ؤهالت املطلوبة �أو االحتفاظ ببع�ض الفئات الوظيفية ،وفق ًا
لظروف الع ْر�ض والطلب على الوظيفة يف �سوق العمل وتوافر االعتمادات املالية الالزمة.
 )4يجوز توظيف �أكرث من موظف على ذات الوظيفة ومبا ال يجاوز املخ�ص�صات املالية للوظيفة.
 )5تكون �ساعات عمل التوظيف اجلزئي منتظمة �أو غري منتظمة ،كما تكون مت�صلة �أو متفرقة.

مادة ()17

التوظيف بع ْقد لغري البحرينيني هو التوظيف الذي يعمل فيه املوظف غري البحريني وفق ًا ل�ساعات
العمل املحدَّدة يف الع ْقد ويتقا�ضى الراتب واملزايا املق َّررة للوظيفة التي ي�شغلها �أو راتب ًا مقطوع ًا وفق ًا
ِلـما يتم االتفاق عليه بني املحكمة واملر�شح للوظيفة ،وفق ًا لل�ضوابط الآتية:
 )1تع ُّذر احل�صول على املر�شح البحريني الذي ي�ستويف �شروط َ�ش ْغل الوظيفة املطلوبة.
 )2احل�صول على معارف �أو مهارات �أو خربات نادرة.
� )3أنْ تكون الوظيفة �شاغرة ومعت َمدة على الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مايل و�ضمن احلد الأق�صى
للوظائف.
ُ )4تعتبرَ امل�ؤهالت املطلوبة للوظائف الدائمة �أ�سا�س ًا لالختيار يف الوظائف املراد َ�ش ْغلها.
 )5تكون العقود ملدة �سنة و�أق�صاها �سنتان قابلة للتجديد ،مبوافقة رئي�س املحكمة ،بعد تقييم �أداء
املوظف.
 )6تكون املحكمة الكفيل الر�سمي جلميع موظفي املحكمة غري البحرينيني فيما يتعلق باحل�صول على
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ت�أ�شريات العمل والإقامة ،كما تتولى مهمة متابعة �إجراءات ا�ست�صدار وجتديد هذه الت�أ�شريات
والإقامات ،واحل�صول على ت�أ�شريات دخول �أُ َ�سر املوظفني امل�سموح لهم مبرافقة املوظف مبوجب
الع ْقد وت�أ�شريات الزيارة وذلك وفق ًا للأنظمة والقوانني ال�سارية مبملكة البحرين.
 )7يجوز �أنْ يكون توظيف غري البحرينيني بع ْقد حملي ،ويجوز جتديده ملدة مماثلة باتفاق طرفيه.
و تقوم املحكمة بتوفري ال�سكن للموظف غري البحريني عند قدومه لأول مرة ،وذلك ملدة �أق�صاها
�أربعة ع�شر يوم ًا يف مكان �إقامة منا�سب بح�سب ت�صنيف الوظيفة .ويجوز َمدُّها لفرتة واحدة فقط
مبوافقة رئي�س املحكمة.

مادة ()18

يجوز بقرار من رئي�س املحكمة التعيني يف الوظائف املق َّررة �ضمن ميزانية امل�شاريع للمحكمة.

مادة ()19

رئي�س املحكمة بالوظائف ال�شاغرة لدى الأمانة العامة ،والتي تكون فى حاجة
ِ
يخطر الأم ُني العام َ
�إلى َ�ش ْغلها ،ويحدِّ د رئي�س املحكمة الوظائف التى يلزم �إعالنها يف و�سائل الإعالم ،ويجوز االكتفاء
بالطلبات املقدمة للمحكمة مبا�شرة.
وي�صدر رئي�س املحكمة تعليمات ب�ش�أن القواعد وال�ضوابط لأنواع التوظيف الأخرى.
ِ

املادة ()20

يجوز بقرار من رئي�س املحكمة ،بنا ًء على ع ْر�ض الأمني العام �إعادة تعيني املوظف الذي �سبق
تعيينه يف درجة �أدنى من الدرجة املق َّررة مل�ؤهالته وخرباته �إلى الدرجة التي تتنا�سب وهذه امل�ؤهالت
واخلربة� ،شريطة وجود وظيفة �شاغرة ومعت َمدة على الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مايل و�ضمن احلد
الأق�صى للوظائف ،و�أنْ يكون م�ستوفي ًا ل�شروط َ�ش ْغلها ،على �أن يمُ نح بداية مربوط الدرجة التي يتم
�إعادة تعيينه عليها �أو راتب ًا فيها يعادل راتبه ال�سابق �أيهما �أكرب ،وبحيث ال يتجاوز نهاية مربوط الدرجة
املعاد تعيينه عليها.

مادة ()21

يـجب على كل مر�شح َل�ش ْغل �إحدى الوظائف باملحكمة �أن ُيقدم امل�ستندات املثبتة لتوافر �شروط
التعيني ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي:
 )1امل�ؤهالت الأكادميية.
� )2شهادة امل�صادقة �أو املعادلة للم�ؤهالت العلمية غري املعت َمدة لدى وزارة الرتبية والتعليم.
� )3شهادات اخلربة املطلوبة للوظيفة �إنْ ُو ِجدت .و ُتعت َمد �سنوات اخلربة يف الوظيفة ،وال يتم احت�ساب
مدد اخلربة ِّ
املتقطعة التي تقل عن �سنة.
� )4شهادة بر ِّد االعتبار من اجلهة املخت�صة بالن�سبة �إلى َمن �سبق احلكم بحقه بعقوبة جناية �أو بعقوبة
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�سالبة للحرية يف جرمية خم َّلة بال�شرف �أو الأمانة.
 )5ن�سختان من جواز ال�سفر �ساري املفعول.
 )6ن�سخة من تقرير اجلهة الطبية املخت�صة يفيد لياقته ال�صحية.
� )7شهادة ُبح ْ�سن ال�سرية وال�سلوك من وزارة الداخلية.
 )8عدد من ال�صور ال�شخ�صية احلديثة بح�سب احلاجة.
 )9ن�سختان من بطاقة الهوية �سارية املفعول.
 )10ن�سخة من ع ْقد الزواج (بح�سب الأحوال).
� )11أية م�ستندات �أخرى ترى الأمانة العامة �أنها �ضرورية ال�ستكمال �إجراءات التعيني ،وفق ما تتطلبه
الوظيفة املراد َ�ش ْغلها.
ويجب �أن تكون هذه امل�ستندات �أ�صلية �أو ن�سخ ًا م�صدَّق ًا عليها من اجلهة احلكومية املخت�صة ب�أنها
ِط ْبق الأ�صل.

فرتة االختبار و�آثارها
مادة ()22

فيما عدا �شاغلي الوظائف العليا ،يخ�ضع املوظف املعينَّ ب�صفة دائمة لأول مرة لفرتة اختبار ملدة
�ستة �أ�شهر كاملة من دون انقطاع من تاريخ مبا�شرته العمل ،وذلك وفق ًا لل�ضوابط الآتية:
 )1يخ�ضع املوظف خالل فرتة االختبار للتقييم وفق ًا لنظام �إدارة الأداء الوظيفي.
 )2على امل�سئول املبا�شر – حتت �إ�شراف امل�سئول الأعلى  -القيام مبتابعة دقيقة لتقييم الأداء الوظيفي
للموظف خالل فرتة االختبار ،وتقدمي كل العون له وم�ساعدته وتوجيهه لتح�سني �أدائه الوظيفي،
ويقوم امل�سئول املبا�شر للموظف قبل �شهر من تاريخ انتهاء فرتة االختبار ْ
تقرير يت�ضمن
بو�ضع ٍ
نتائج تقييم �أداء املوظف خالل هذه الفرتة ،وتو�صيته بنا ًء عليها بتثبيت املوظف �أو �إنهاء خدمته،
واملربرات وامل�ستندات التي تدعم تو�صيته ،ويرفع التقرير �إلى رئي�س املحكمة م�شفوع ًا بر�أي الأمني
لي�صدر القرار النهائي يف هذا ال�ش�أن.
العام ِ
ُ )3ي َ
خطر املوظف بالقرار قبل انتهاء فرتة االختبار بخم�سة �أيام عمل على الأقل ،وتحُ َت�سب فرتة
االختبار �ضمن خدمة املوظف يف حال تثبيته يف الوظيفة.
� )4إذا انق�ضت فرتة االختبار من دون �إخطار املوظف بالقرار اع ُتبرِ م َث َّبت ًا على وظيفته.
 )5يجوز �إنهاء خدمة املوظف خالل فرتة االختبار بقرار من رئي�س املحكمة �إذا � َأخ َّل بواجباته الوظيفية
طبق ًا لأحكام هذه الالئحة.
 )6يجوز للموظف اال�ستقالة من وظيفته �أثناء فرتة االختبار �شريطة �إخطار م�سئوله املبا�شر كتاب ًة
بذلك قبل خم�سة �أيام عمل من التاريخ املحدَّد لال�ستقالة .وعلى امل�سئول املبا�شر فور َت�سلُّم
اال�ستقالة �إخطار الأمني العام.
 )7يتم احت�ساب م�ستحقات املوظف الذي تنتهي خدمته لأحد الأ�سباب املذكورة يف هذه املادة حتى
�آخر يوم عمل له.
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 )8وت�سري يف �ش�أن املعينني بعقود �أحكام فرتة االختبار الواردة �آنف ًا ما مل تن�ص عقود توظيفهم على
خالف ذلك.
ويخ�ضع املوظف امل�ؤقت لفرتة االختبار �إذا زادت مدة العقد على �ستة �أ�شهر .ويف حالة تثبيته
ب�صورة دائمة على الوظيفة التي كان ي�شغلها ب�صورة م�ؤقتة تحُ َت�سب مدة خدمته امل�ؤقتة �ضمن خدمته
الفعلية �شريطة �أال تقل عن �ستة �أ�شهر ،وال يجوز �إخ�ضاعه لفرتة االختبار مرة �أخرى.

الباب الرابع
الرواتب والعالوات والبدالت واملكاف�آت
الف�صل الأول :الرواتب
مادة ()23

ت�شمل تكاليف املوارد الب�شرية رواتب املوظفني وعالواتهم واال�شرتاكات يف �صندوق التقاعد
وجميع النفقات اخلا�صة بهم ،والتي يتم د ْف ُعها من خالل الرواتب.
وحتدَّد الرواتب واملزايا الوظيفية و�ضوابط ا�ستحقاقها يف اال�ستمارة املعت َمدة من رئي�س املحكمة،
وي�ستحق املوظف راتبه واملزايا املق َّررة ابتدا ًء من تاريخ مبا�شرته العمل.
ويجوز احت�ساب الرواتب للموظفني بعقود برواتب مقطوعة �شاملة جميع البدالت بح�سب �شروط
عقد التوظيف ،ويجوز زيادة رواتبهم عند جتديد العقد بح�سب الأحوال.

مادة ()24

م�ستحقه له ب�سبب
حجز على راتب املوظف� ،أو �أية مبالغ �أخرى َ
خ�صم �أو توقيع ْ
ال يجوز �إجراء ْ
م�ستحق ًا للدولة على املوظف
الوظيفة� ،إال وفا ًء لنفقة �أو لدَين حمكوم به من الق�ضاء� ،أو لأداء ما يكون َ
ب�سبب الوظيفة.
امل�ستحقة للموظف ،وعند
وال يجوز �أنْ يتجاوز املقدار املحجوز عليه كل �شهر عن ربع املبالغ
َ
التزاحم تكون الأولوية لدَين النفقة.

مادة ()25

املعي عليها ،ويجوز بقرار من رئي�س
يحدَّد راتب املوظف عند تعيينه ببداية مربوط الدرجة نَّ
املحكمة م ْنح املر�شح ذي الت�أهيل املتف ِّوق �أو ذي اخلربة يف جمال الوظيفة املر�شح لها راتب ًا �أعلى من
املعي لها.
بداية املربوط يف ذات الدرجة نَّ
ُيعمل بجداول الرواتب املعمول بها يف احلكومة ،ويجوز لرئي�س املحكمة تقدير رواتب لبع�ض
الوظائف �أو ل�شاغلي فئات وظيفية حمدَّدة من دون التق ُّيد بهذه اجلداول ،وفق ًا لل�ضوابط الآتية:
� .1أنْ يكون املوظف حا�ص ًال على م�ؤهالت عالية وذا كفاءة متميزة ونادرة.
 .2وجود �صعوبة بالغة يف جذب �أ�صحاب امل�ؤهالت املطلوبة �أو االحتفاظ بها.
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 .3مراعاة ظروف الع ْر�ض والطلب على الوظيفة يف �سوق العمل.

مادة ()26

عمل �ساعات ع َمل مط َّولة تبلغ � 42ساعة يف الأ�سبوع.
ُيعتبرَ املوظف على جدول نظام النوبات �إذا ِ
وعند ترقية املوظف الذي ي�شغل وظيفة �ضمن جدويل الرواتب العمومية �أو التخ�ص�صية يف نظام
النوبات �إلى وظيفة �أخرى على النظام االعتيادي ،ف�إنه يتم حتويله قبل الرتقية �إلى جدول الرواتب
االعتيادية بذات الدرجة والرتبة التي ي�شغلها قبل الرتقية ،ثم يتم ترقيته وفق ًا ل�شروط الرتقية الواردة
يف هذه الالئحة .ويجوز ترقية املوظف بنظام النوبات من دون حتويله �إلى اجلدول االعتيادي قبل
الرتقية مبوافقة رئي�س املحكمة ،وذلك ملن �أم�ضى يف عمله بنظام النوبات �سنتني متوا�صلتني من دون
انقطاع.

الف�صل الثاين :العالوات
مادة ()27

العالوة هي مبلغ نقدي يمُ نح للموظف وفق �أحكام هذه الالئحة .وي�ستحقها املوظف ب�صورة
متوا�صلة �إذا توافرت �شروطها ،وال ُت َ
�ستقطع عند خروجه يف �إجازة براتب.

مادة ()28

ي�ستحق املوظف عالوة دورية �سنوية يف الأول من يناير تعادل رتبة واحدة من رتب الدرجة التي
ي�شغلها ،بحيث ال يجاوز بها نهاية مربوط درجته ،وذلك ح�سبما ي�أتي:
� )1أنْ يكون املوظف قد �أم�ضى خدمة فعلية مدتها �ستة �أ�شهر على الأقل خالل ال�سنة التي تدخل يف
ح�ساب العالوة الدورية ال�سنوية.
� )2أنْ يكون م�ستوى �أداء املوظف و�سلوكه الوظيفي ُم ْر�ضي ًا على الأقل.
وال يتم احلرمان من العالوة الدورية �إال مبوافقة رئي�س املحكمة بنا ًء على تو�صية الأمني العام.

مادة ()29

مع مراعاة حكمي البندين ( )1و ( )2من املادة ال�سابقة ،يح�صل املوظف الذي ي�شغل درجة �أعلى
من الدرجة املق َّررة للوظيفة التي ي�شغلها وو�صل نهاية املربوط ،على العالوة الدورية التي يتقا�ضاها
يف يناير من كل عام ،وتدخل يف احت�ساب الراتب الأ�سا�سي ويتم ا�ستقطاع ا�شرتاكات التقاعد املقررة
قانون ًا.

املادة ()30

ُت�ستث َنى الفئات الآتية من ا�ستحقاق العالوة الدورية ال�سنوية:
 )1املوظفون املع َّينون ب�أجور يومية �أو مقطوعة �أو مبكاف�آت �شهرية.
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 )2املوظفون امل�ؤقتون املع َّينون ملدة تقل عن �ستة �أ�شهر.
 )3املوظفون بدوام جزئي.
 )4املوظفون بعقود.

مادة ()31

يجوز بقرار من رئي�س املحكمة ،م ْنح املوظف عالوة ت�شجيعية تعادل العالوة الدورية ال�سنوية
املقررة مبا ال يزيد على ثالث عالوات ،بحيث ال يجاوز بها نهاية مربوط درجته ،وذلك بال�شروط
الآتية:
� -1أنْ يكون املوظف حا�ص ًال عن العامني الأخريين على تقييم الأداء مبرتبة جيد جد ًا على الأقل.
� -2أنْ يكون املوظف قد بذل جهد ًا خا�ص ًا �أو حقق اقت�صاد ًا يف النفقات �أو رفع ًا مل�ستوى الأداء.
 -3ال يمُ نح املوظف هذه العالوة �أكرث من مرة واحدة كل �سنتني وبحد �أق�صى مرتني يف الدرجة
الواحدة.
 -4متنح هذه العالوة بن�سبة ال تتجاوز  %10من جمموع عدد املوظفني.
وال مينع م ْنح هذه العالوة من ا�ستحقاق العالوة الدورية ال�سنوية يف موعدها.

مادة()32

ال ي�ستحق املوظف العالوة الدورية ال�سنوية �إذا ح�صل على �إجازة من دون راتب� ،أو مت و ْق ُفه �أو
ح ْب ُ�سه ملدة تزيد على �ستة �أ�شهر خالل ال�سنة التي تدخل يف ح�ساب العالوة الدورية ال�سنوية.
امل�ستحقة للموظف املحال �إلى التحقيق حتى تنتهي �إجراءات
كما يو َقف �ص ْرف العالوة الدورية
َ
م�ساءلته ،ف�إذا ُج ْوزِيَ بجزاء الف�صل من اخلدمة �أو التوقيف عن العمل والراتب ملدة تزيد على �سبعة
�أيام ُي ْح َرم املوظف من العالوة الدورية املوقوف �ص ْرفها له.

مادة ()33

تحُ َجب العالوة الدورية ال�سنوية عن املوظف ملدة ثالثة �أ�شهر �إذا كان تقرير �أدائه �ضعيف ًا،
َ
ويخطر املوظف بذلك كتابة ،ف�إذا ثبت بعد ذلك �أن �أداء املوظف و�سلوكه قد و�صال خالل هذه الفرتة
�إلى م�ستوى ُم ْر ٍ�ض ،ف�إنه ي�ستحق العالوة الدورية ال�سنوية يف �أول �أبريل من ذات العام.
و�إذا ا�ستمر الأداء �أو ال�سلوك مبرتبة �ضعيف ف�إن العالوة الدورية ال�سنوية تحُ َجب عنه ملدة ثالثة
�أ�شهر �أخرى ،مع �إخطاره بذلك كتابة .ويعاد النظر يف م ْنحها بعد �إمتام هذه املدة .ف�إذا �أ�صبح �أداء
املوظف و�سلوكه ُم ْر ِ�ض َيينْ �أو �أف�ضل ف�إنه ي�ستحق العالوة الدورية ال�سنوية يف الأول من يوليو من ذات
العام� ،أما �إذا ا�ستمر الأداء �ضعيف ًا بعد ُم ِ�ضي الأ�شهر ال�ستة امل�شار �إليها فال ي�ستحق العالوة الدورية
ال�سنوية.
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املادة ()34

تمُ نح عالوة اجتماعية للموظف بفئتني بح�سب احلالة االجتماعية طبق ًا للجدول املعت َمد يف نظم
اخلدمة املدنية ،و ُي�ستث َنى من احل�صول على هذه العالوة موظفو املحكمة الد�ستورية العاملون بعقود
من غري البحرينيني الذين يح�صلون على عالوة اغرتاب.

مادة ()35

تمُ نح عالوة حت�سني م�ستوى معي�شي مبعدل ( )50و ( )60دينار ًا بحريني ًا �شهري ًا لبع�ض املوظفني
امل�ستحقني للرواتب املب َّينة باجلدول املعت َمد يف نظم اخلدمة املدنية.
ِ

مادة ()36

ُت�ص َرف عالوة �سكن للموظفني غري البحرينيني العاملني بعقود خارجية وفق ًا للقواعد املق َّررة يف
نظم اخلدمة املدنية ،و ُي�ستث َنى من �ص ْرف العالوة املوظفون بعقود �شاملة.

مادة ()37

ُت�ص َرف عالوة خا�صة مبعدل ( )750دينار ًا بحريني ًا �شهري ًا للأمني العام ومبعدل ( )600دينار
بحريني �شهري ًا للأمني العام امل�ساعد ،ومبعدل ( )500دينار بحريني �شهري ًا ملديري الإدارات ،وتعترب
جزء ًا من الراتب الأ�سا�سي لهم.

مادة ()38

ُت�ص َرف عالوة �سيارة مبعدل ( )300دينار بحريني �شهري ًا للأمني العام ،ومبعدل ( )250دينار ًا
بحريني ًا �شهري ًا للأمني العام امل�ساعد ،ومبعدل ( )80دينار ًا بحريني ًا �شهري ًا ملديري الإدارات ،وذلك
مقابل ا�ستخدامهم �سياراتهم اخلا�صة لأداء واجبات العمل الر�سمية.

مادة ()39

ُت�ص َرف عالوة ال�سيارة للموظفني ال�شاغلني للدرجات اخلام�سة فما فوقها من جمموعة الوظائف
العمومية ،وما يعادلها من درجات يف جمموعات الوظائف الأخرى ،وفق النظم املعمول بها لدى ديوان
اخلدمة املدنية ،مقابل ا�ستخدامهم �سياراتهم اخلا�صة لأداء واجبات العمل الر�سمية.

مادة ()40

يكون �ص ْرف عالوة ال�سيارة للفئات امل�شار �إليها باملادة ( )39من هذه الالئحة على النحو الآتي:
 عالوة كاملة مقدارها ( )60دينار ًا بحريني ًا �شهري ًا للموظفني الذين ترتاوح امل�سافات التي يقطعونهابني ( )600-350كيلومرت يف ال�شهر.
 -عالوة خم َّف�ضة مقدارها ( )30دينار ًا بحريني ًا �شهري ًا للموظفني الذين ترتاوح امل�سافة التي يقطعونها
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بني ( )300-50كيلومرت يف ال�شهر.
و ُي�ص َرف للموظفني الذين تتطلب �أعمالهم ا�ستخدام �سياراتهم اخلا�صة مل�سافات تزيد على 600
كيلومرت يف ال�شهر ،مقابل كيلومرتات �إ�ضافية باملعدَّل املعت َمد من ديوان اخلدمة املدنية لكل كيلومرت
�إ�ضايف ،على �أال تتجاوز عالوة ال�سيارة مبا فيها مقابل الكيلومرتات الإ�ضافية ( )80دينار ًا بحريني ًا
�شهري ًا.

مادة ()41

ُت�ص َرف عالوة ال�سيارة الكاملة امل�شار �إليها باملادة ( )40من هذه الالئحة للموظفني �شاغلي
الدرجات التا�سعة فما فوقها من جمموعة الوظائف العمومية ،وما يعادلها من درجات يف جمموعات
الوظائف الأخرى ،الذين ُيط َلب منهم �أداء �أعمال طارئة.

مادة ()42

ال يجوز تخ�صي�ص �سيارة خا�صة للموظفني اخلا�ضعني لأحكام هذه الالئحة.

مادة ()43

ُت�ص َرف عالوة االنتقال مبعدل ( )20دينار ًا بحريني ًا �شهري ًا للموظفني ،عدا الذين ُت�ص َرف لهم
عالوة �سيارة� ،أو تو ِّفر لهم املحكمة و�سائل النقل.

مادة ()44

ُت�ص َرف عالوة ات�صال مبعدل ( )50دينار ًا بحريني ًا �شهري ًا ل�شاغلي الوظائف العليا.
و ُت�ص َرف للموظفني الآخرين عالوة االت�صال مبعدل ( )35دينار ًا بحريني ًا �شهري ًا عندما تتطلب
ظروف عملهم ا�ستخدام خدمات الهاتف النقال والإنرتنت املنزيل والفاك�س وغريها من و�سائل
االت�صال لأغرا�ض العمل ،و ُت�ص َرف لهم العالوة مبعدل ( )25دينار ًا بحريني ًا �شهري ًا عند ا�ستخدام
خدمات الهاتف النقال فقط لأغرا�ض العمل.

مادة ()45

ُي�ص َرف لفئات املوظفني امل�شار �إليهم يف املادة ال�سابقة من هذه الالئحة مبلغ مقطوع بح�سب ما
هو معت َمد يف نظم اخلدمة املدنية ملرة واحدة �أثناء اخلدمة يف احلكومة؛ نظري �شراء �أجهزة االت�صال
الالزمة لتوفري اخلدمات املحدَّدة يف املادة ال�سابقة من هذه الالئحة ،وال يجوز تخ�صي�ص هاتف نقال
�أو �أجهزة ات�صال للموظف ِمن ِق َبل املحكمة �أو دفع تكاليف ا�ستخدامه.

مادة ()46

ُت�ص َرف عالوة مالب�س مبعدالت ال تتجاوز ( )10دنانري بحرينية �شهري ًا ل�شاغلي وظائف
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املرا�سلني والف َّرا�شني ِّ
واملنظفني وامل�ستخدَمني وا ُ
حل َّجاب ورجال الأمن العاملني باملحكمة ،كتعوي�ض
عن امل�صاريف التي يتحملونها لتوفري املالب�س اخلا�صة بالعمل التي تتطلبها وظائفهم.
وال ُت�ص َرف هذه العالوة للموظفني الذين تو ِّفر لهم املحكمة مالب�س خا�صة بالعمل.

الف�صل الثالث :البدالت
مادة ()47

ال َبدَل هو مبلغ نقدي يمُ نح للموظف ِو ْفق �أحكام هذه الالئحة؛ لتعوي�ضه عن مواجهة متطلبات
وظروف وطبيعة العمل اخلا�صة بالوظيفة التي ي�شغلها ،وال ت�ستدعي ظروف ومتطلبات العمل ا�ستمرار
�ص ْرف هذا املبلغ �أثناء الإجازة براتب.
و ُت�ستخدَم البدالت ملواجهة متطلبات خا�صة ،و ُتعتبرَ �أجور ًا مك ِّملة للراتب ،وت�ص َرف للموظف
عندما تتوافر مربرات م ْن ِحها.
تمُ نح البدالت الآتية:
 -1بدل ال�سياقة.
 -2بدل اال�ستدعاء.
 -3بدل ال َّندْب.

مادة ()48

مادة ()49

ُي�ص َرف بدل �سياقة مبعدل ( )30دينار ًا بحريني ًا �شهري ًا للموظفني دون الدرجات ال�سابعة
العمومية ،على �أال تكون مهام ال�سياقة مرتبطة مبهام وظائفهم الأ�سا�سية ،نظري تكليفه بالإ�ضافة �إلى
مهام وظيفته الأ�سا�سية للقيام مبهام �سياقة ال�سيارة التي تو ِّفرها املحكمة لينقل بها املوظفني ،وذلك
منتظمني للقيام بتلك املهام .وال يجوز �ص ْرف البدل لأكرث
وفق ًا حلاجة العمل ،مع عدم وجود موظفني ِ
من اثنني من املوظفني.

مادة ()50

ُي�ص َرف بدل ا�ستدعاء للموظفني نظري ا�ستدعائهم للعمل بعد الدوام الر�سمي وفق ًا جلدول ُم َع ٍّد
�سلف ًا لهذا الغر�ض؛ وذلك ملواجهة الأعمال الطارئة يف املحكمة الد�ستورية ،والتي يرتتب على ت�أجيلها
�أو ت�أخريها خ�سائر و�أ�ضرار ج�سيمة للمملكة وال�صالح العام� ،أو انقطاع خدمة ال ميكن اال�ستغناء عنها،
منتظمني للقيام بتلك املهام.
مع عدم وجود موظفني ِ

مادة ()51

ُي�ص َرف بدل اال�ستدعاء مبعدل ( )70دينار ًا بحريني ًا �شهري ًا للموظفني بالدرجة العا�شرة

39

40

العدد - 3289 :الخميس  24نوفمبر 2016

العمومية والدرجات التخ�ص�صية من الثالثة �إلى ال�ساد�سة ،ومبعدل ( )35دينار ًا بحريني ًا �شهري ًا
للموظفني بالدرجات العمومية من اخلام�سة �إلى التا�سعة.

مادة ()52

يمُ نح املوظف بدل ندْب بن�سبة من راتبه الأ�سا�سي ي�صدر بتحديدها قرار عن رئي�س املحكمة وفق ًا
ل ُن ُظم اخلدمة املدنية ،ومبراعاة طبيعة الوظيفة التي ي�شغلها والوظيفة التي ُينتدَب لها ،وما �إذا كان
ال َّندْب جزئي ًا �أو كلي ًا ،على �أال تقل الن�سبة يف جميع الأحوال عن  %10عندما يك َّلف بال َّندْب �إلى وظيفة
بدرجة �أعلى من درجة الوظيفة التي ي�شغلها املوظف �أو م�ساوي ٌة يف الدرجة ،كما يمُ نح البدالت واملزايا
املق َّررة للوظيفة املنتدَب �إليها.

الف�صل الرابع :املكاف�آت الت�شجيعية
مادة ()53

يجوز بقرار من رئي�س املحكمة وبنا ًء على اقرتاح الأمني العام م ْنح املوظفني املكاف�آت الت�شجيعية
الآتية:
�أ -مكاف�آت مرتبطة بالأداء:
 .1مكاف�أة العمل اخلا�ص.
 .2مكاف�أة الإجنازات اال�ستثنائية.
 .3مكاف�أة االن�ضباط الوظيفي.
 .4مكاف�أة موظف ال�سنة.
ب -مكاف�آت �أخرى:
 )1مكاف�أة االقرتاحات.
 )2ر�سائل التقدير �أو الإطراء.
وال يمُ نح املوظف خالل �سنة واحدة �أكرث من مكاف�أتني مرتبطتني بالأداء� ،أو مكاف�أة واحدة
مرتبطة بالأداء مع عالوة ت�شجيعية.

مادة ()54

تمُ نح مكاف�أة العمل اخلا�ص ملوظف �أو ملجموعة من املوظفني بذلوا جهود ًا غري عادية يف �سبيل
�إجناز عمل خا�ص �أو حتقيق �إجناز تخ�ص�صي معني� ،أو قدموا خدمة خا�صة �أ�سهمت يف حتقيق فعالية
وكفاءة الوظيفة �أو حت�سني اخلدمات يف املحكمة .وتكون مكاف�أة العمل اخلا�ص مبلغ ًا يحدده رئي�س
املحكمة وتمُ نح بن�سبة ال تتجاوز  %10من جمموع القوى العاملة يف الأول من يناير ِو ْفق �أحد املعايري
الآتية:
 -1التعامل اجليد مع املراجعني.
 -2التطوع للقيام ب�أعمال الآخرين عند احلاجة.

العدد - 3289 :الخميس  24نوفمبر 2016

 -3ت َق ُّبل م�سئوليات �إ�ضافية.
� -4إجناز عدد من امل�شاريع املرتبطة بخطة عمل املحكمة التي ت�ؤدي �إلى حت�سني الأداء وذلك يف وقت
قيا�سي.
 -5تقدمي درا�سات حت ِّقق وفورات كبرية يف املال �أو ا�ستثمار �أف�ضل للقوى العاملة.
وتمُ نح املكاف�أة للمرة الثانية بعد انق�ضاء �سنة واحدة على م ْنح املكاف�أة الأولى.

مادة ()55

يجوز م ْنح املوظف مكاف�أة مالية للإجنازات اال�ستثنائية يقدِّ رها الرئي�س نظري �إجناز م�شروع �أو
فعالية �أو حدث على امل�ستوى الوطني ِو ْفق �أحد املعايري الآتية:
 -1حتقيق جناح باهر يف قيادة فريق عمل مت تكليفه ب�إجناز م�شروع �أو درا�سة ذات �أهمية خا�صة.
 -2امل�شاركة الفعالة يف ع�ضوية اللجان احلكومية.
 -3امل�ساهمة الفعالة يف الأن�شطة املرتبطة بفعاليات واحتفاالت اململكة.
 -4امل�شاركة الفعالة يف �أعمال تطوعية خدمة للمملكة.
� -5أداء عمل يت�سم بالبطولة مثل �إنقاذ حياة �إن�سان �أو حماية املمتلكات العامة.
 -6امل�شاركة يف الأعمال الطارئة يف الأزمات والكوارث.
ويكون م ْنح هذه املكاف�أة ِو ْفق ال�شروط الآتية:
�أ .ت َو ُّفر االعتماد املايل مل ْنح املكاف�أة من ميزانية امل�شروع �أو الفعالية �أو احلدث� ،أو من ميزانية الباب
الأول من ميزانية املحكمة.
ب .عدم ح�صول املوظفني على تعوي�ضات مقابل هذه الأعمال.
ج .ت�صرف املكاف�أة عند االنتهاء من امل�شروع �أو الفعالية �أو احلدث.
وتمُ نح املكاف�أة للمرة الثانية بعد انق�ضاء �سنة كاملة على منح املكاف�أة الأولى.

مادة ()56

يجوز لرئي�س املحكمة م ْنح مكاف�أة االن�ضباط الوظيفي �سنوي ًا مببلغ يحدِّ ده بنا ًء على ع ْر�ض الأمني
العام ،وبن�سبة ال تتجاوز  %5من القوى العاملة يف الأول من يناير ،تقدير ًا للموظف اللتزامه بقواعد
ال�سلوك الوظيفي ،ومبا يكفل �ضمان �سري العمل باملحكمة وتقدمي اخلدمة على �أح�سن وجه ،وذلك ِو ْفق
ال�شروط الآتية:
 -1احل�ضور املبكر �إلى العمل وعدم الت�أخري.
 -2احل�ضور يف العمل وعدم االن�صراف خالل الدوام الر�سمي.
 -3عدم االنقطاع عن العمل �إال يف الإجازات ال�سنوية.
 -4عدم ح�صول املوظف على �إجازات مر�ضية لأكرث من خم�سة �أيام عمل خالل �سنة كاملة.
� -5أال ي ِق َّل تقييم �أدائه ال�سنوي عن تقدير جيد.
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مادة ()57

يجوز م ْنح مكاف�أة موظف ال�سنة بهدف حتفيز موظفي املحكمة على الإبداع وال َّت َم ُّيز ب�صورة
ا�ستثنائية ،ورفع معنوياتهم واالعرتاف بجهودهم على نحو ي�ؤدي �إلى حت�سني الأداء الوظيفي ،وتكون
مبلغ ًا يحدِّ ده رئي�س املحكمة بنا ًء على ع ْر�ض الأمني العام ،وذلك ِو ْفق ًا لل�شروط الآتية:
� -1أنْ يكون املوظف م�ستوفي ًا ل�شروط م ْنح مكاف�أة االن�ضباط الوظيفي.
� -2أنْ يكون تقدير املوظف يف الأداء وال�سلوك الوظيفي ممتاز ًا خالل العام الأخري.
� -3أنْ تكون للموظف م�ساهمات بارزة يف �إجناز مهام الإدارة التي يعمل بها� ،أو م�شاركات فعالة يف
اللجان وفرق العمل باملحكمة.

مادة ()58

يجوز م ْنح مكاف�أة االقرتاحات وتكون مبلغ ًا مقطوع ًا يحدِّ ده رئي�س املحكمة بنا ًء على ع ْر�ض الأمني
العام ،وتمُ نح للموظف �أو ملجموعة من املوظفني الذين قدموا اقرتاحات جديدة لتطوير الأداء الوظيفي
والإنتاجية ب�شكل عام وحتقيق �أيٍّ من الأهداف الآتية:
 )1ت�شجيع التفكري اخل َّالق والأفكار اجلديدة.
 )2تطوير قنوات االت�صال بني املوظفني والإدارة.
 )3ت�شجيع ثقافة التح�سني امل�ستمرة للأداء �أو اخلدمة.
 )4اال�ستخدام الأمثل للموارد املادية والب�شرية.
 )5حت�سني كفاءة وفاعلية العمليات والإجراءات.
 )6تقلي�ص الوقت امل�ستغ َرق لأداء اخلدمة.
 )7ت�شجيع فريق العمل والأداء اجلماعي.
 )8حت�سني م�ستوى م�شاركة املوظفني يف تطوير العمل باملحكمة.
� )9ضمان �سالمة العاملني باملحكمة.
 )10ت�شجيع عملية التعلم والتطوير الذاتي امل�ستمر للموظفني.

مادة()59

تمُ نح ر�سائل التقدير والإطراء للموظف لأدائه عم ًال مميز ًا ،و ُت َو َّقع من رئي�س املحكمةِ ،و ْفق �أحد
املعايري الآتية:
� .1أداء �أعمال املوظفني الآخرين خالل فرتة غيابهم.
ْ .2
قطع الإجازة �أو ت�أجيلها مراعاة مل�صلحة العمل.
 .3قيامه ب�إجناز مم َّيز بعد مكاف�أته بفرتة وجيزة.
� .4إجناز مهام خارجية ممتازة تعزز من �سمعة املحكمة الد�ستورية.
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مادة ()60

تمُ نح مكاف�أة نقدية مب�سمى (مكاف�أة اخلدمة احلكومية) للموظفني عند انتهاء خدمتهم والذين
َ
ق�ضوا مدة ال تقل عن خم�س �سنوات يف اخلدمة ،وذلك تقدير ًا خلدماتهم جلهة عملهم ،وذلك على
النحو الآتي:
عدد �سنوات
اخلدمة
9-5
15-10
20-16
25-21

مقدار املكاف�أة
بالدينار البحرين
400
800
1000
1200

عدد �سنوات
اخلدمة
30-26
35-31
40-36
 -41ف�أكرث

مقدار املكاف�أة
بالدينار البحريني
1400
1600
1800
2000

و ُي�ستث َنى من م ْنح هذه املكاف�أة املوظفون الذين تنتهي خدمتهم ب�سبب ف ْقد اجلن�سية البحرينية
�أو اال�ستقالة ب�سبب االنقطاع عن العمل �أو احلكم النهائي بعقوبة جناية �أو بعقوبة مق ِّيدة للحرية يف
جرمية خم َّلة بال�شرف �أو الأمانة �أو الف�صل من اخلدمة بقرار ت�أديبي �أو بالع ْزل بحكم ق�ضائي.

مادة ()61

تو ِّفر املحكمة نظام ًا للت�أمني ال�صحي للموظف وزوجته و�أوالده غري املتزوجني ،والذين مل يبلغوا
�سن التا�سعة ع�شرة ،ب�ش ْرط توا ُفر االعتماد املايل .وي�ضع رئي�س املحكمة القواعد الالزمة لذلك.

مادة ()62

ُيعمل بالقواعد املق َّررة يف ُن ُظم اخلدمة املدنية ب�ش�أن الرواتب والعالوات والبدالت واملكاف�آت التي
مل ترد يف هذه الالئحة.

مادة ()63

يجوز بقرار من رئي�س املحكمة – بنا ًء على تو�صية من الأمني العام – تقرير بدالت �أو مكاف�آت
�أو مزايا عينية بالن�سبة �إلى بع�ض الوظائف التي تقت�ضي ظروف العمل بها تقرير هذه املزايا ِو ْفق ًا
لل�شروط والقواعد التي ت�صدر عن رئي�س املحكمة.

الباب اخلام�س
تقييم الأداء
مادة ()64

فيما عدا �شاغلي الوظائف العليا وامل�ست�شارين واخلرباء ،ت�سري �أحكام هذا الباب على باقي
موظفي املحكمة.
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مادة ()65

يهدف نظام تقييم الأداء يف املحكمة �إلى ما ي�أتي:
 .1حتقيق اال�ستخدام الأمثل للموارد الب�شرية وب�أق�صى درجة من الفاعلية يف عملية حتقيق الأهداف
وال ُّر�ؤى امل�ستقبلية للإدارة التي يتبع لها املوظف.
ْ � .2إطالع املوظفني على م�سئولياتهم وواجباتهم وم�ستوى الأداء املتوقع منهم ،ومتكينهم من حت�سني
�أدائهم الوظيفي ب�شكل م�ستمر.
 .3ا�ستخدام تقييم الأداء ك�أداة �إدارية فعالة التخاذ القرارات الإدارية املتعلقة بتحديد االحتياجات
التدريبية والتطويرية للموظفني ،ولأغرا�ض الرتقية والتحفيز والنقل والتدوير ،ومتكني املوظفني
من �أداء �أعمالهم على النحو الأمثل.
 .4اتخاذ القرارات املتعلقة بتخطيط �أف�ضل للموارد الب�شرية ،وحت�سني فعالية ال�سيا�سات والأنظمة
الإدارية ،وتب�سيط �إجراءات العمل ،و�إعادة هيكلة اجلهاز الإداري ،و�إعادة ت�صنيف الوظائف،
وغريها من القرارات الإدارية املتعلقة بتح�سني الأداء الإداري.

مادة ()66

 .1يقوم امل�سئول املبا�شر بتطبيق برنامج �إدارة الأداء الوظيفي ب�شكل مو�ضوعي وعادل؛ للت�أكد من �أداء
موظفيه ب�صورة منتظمة.
 .2امل�شرفون م�سئولون عن ا�ستيعاب موظفيهم لواجباتهم وم�سئولياتهم الوظيفية وملهام التنظيم
الإداري واخلطط امل�ستقبلية� ،إلى جانب تقييم �أداء موظفيهم مرة واحدة يف ال�سنة على الأقل،
و�إعطائهم فر�صة امل�شاركة يف تطوير معايري الأداء ،ومناق�شة نتائج التقييم وو�ضع اخلطوات
املحدَّدة لالرتقاء مب�ستوى �أدائهم الوظيفي.
 .3املوظفون م�سئولون عن ت�أدية واجباتهم الوظيفية بالأ�سلوب الذي ينعك�س �إيـجاب ًا عليهم وعلى العمل
باملحكمة ،و�أن يبذلوا ق�صارى جهدهم يف تطوير قدراتهم با�ستمرار بح�سب متطلبات العمل.

مادة ()67

يتم تقييم �أداء املوظف ر�سمي ًا مرة واحدة يف ال�سنة �إذا �أم�ضى يف الوظيفة �ستة �أ�شهر �أو �أكرث ِو ْفق ًا
وتر�سل اال�ستمارة �إلى الأق�سام من ِق َبل ق�سم
للنماذج (اال�ستمارات) التي يعتمدها رئي�س املحكمةَ ،
كاف ،وت َو َّقع اال�ستمارة من ِق َبل امل�سئول املبا�شر واملوظف،
املوارد الب�شرية قبل موعد التقييم بوقت ٍ
وتر�سل ن�سخة
وت�س َّلم الن�سخة الأ�صلية من اال�ستمارة للموظف ،ويحتفظ امل�سئول املبا�شر بن�سخة منهاَ ،
منها �إلى ق�سم املوارد الب�شرية حلفظها يف ملف املوظف.

مادة ()68

يتم تقييم �أداء املوظفني مبوجب برنامج �إدارة الأداء الوظيفي ِو ْفق ًا للخطوات الآتية:
 .1حتديد القدرات الأ�سا�سية واملهام الوظيفية الرئي�سية والأهداف املحدَّدة واملطلوب من املوظف
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�إجنازها بح�سب خطة العمل يف �إطار الأهداف اال�سرتاتيجية للتنظيم الإداري.
 .2تطوير معايري الأداء الوظيفي ومناق�شة م�ستوى الأداء املتوقع من املوظف ،ومتابعة الأداء الوظيفي
بح�سب الأهداف املحدَّدة للإجناز ِو ْفق اخلطة ال�سنوية املق َّررة.
 .3حتديد جوانب تطوير الأداء الوظيفي ْ
وو�ضع خطة لهذا التطوير� ،إلى جانب حتديد �أوجه الدعم
الإيـجابي الذي يتعينَّ تقدميه للموظف لالرتقاء مب�ستوى �أدائه يف �إطار برنامج زمني حمدَّد.
ومن �أمثلة الدعم الإيـجابي املطلوب :تدريب املوظف ،توفري الأجهزة ومعدات العمل ،تب�سيط
�إجراءات وطرق العمل ،توفري �أجواء مكتبية وبيئة عمل �أف�ضل ،وتعزيز روح فريق العمل.
 .4يقدر امل�سئول املبا�شر للموظف كلفة الدعم الإيـجابي املطلوب ،والعمل على توفري هذا الدعم بح�سب
الأولويات ويف �إطار االعتمادات املالية املتوافرة.
 .5متابعة التقدم يف الأداء بع ْقد جل�سات العمل الدورية مع املوظف؛ ليكون على �إملام تام مب�سار �أدائه
وتوقعات م�سئوله املبا�شر.
� .6إجراء التقييم ال�سنوي للأداء على ا�ستمارة تقييم الأداء ،حيث يقوم امل�سئول املبا�شر للموظف مبلء
اال�ستمارة .وبعد موافقة مدير الإدارة يقوم امل�سئول مبناق�شة نتائج التقييم مع املوظف وما مت
ب�ش�أن الدعم الإيـجابي املقدَّم.
 .7يـجب �أن ي�ستند تقدير الأداء املمتاز وغري الـ ُم ْر�ضي �إلى مربرات كافية ،وال يـجوز اعتماد التقرير
من الأمني العام �إال بعد ا�ستيفاء تلك املربرات.
 .8يـجوز للم�سئول املبا�شر طلب �أية معلومات �إ�ضافية من ق�سم املوارد الب�شرية لت�ساعده يف ت�سهيل
مهمته (مثل :ك�شوف احل�ضور ،الغياب ،والتدريب).
 .9يتعينَّ االنتهاء من اعتماد تقارير تقييم الأداء قبل �آخر �شهر نوفمرب من كل عام.

مادة ()69

� .1إذا ح�صل املوظف على �إجازة مر�ضية ملدة تزيد على �ستة �أ�شهر خالل ال�سنة يقدَّر �أدا�ؤه طبق ًا لآخر
تقرير �سنوي ُقدِّ م عنه ،ف�إذا كان مبرتبة (�ضعيف) ُقدِّ ر �أدا�ؤه مبرتبة ُم ْر ٍ�ض حكم ًا.
 .2يعترب تقرير تقييم الأداء املعد عن املوظف كافي ًا جلميع احلاالت التي تطر�أ خالل �سنة من تاريخ
�إعداد التقرير ،ما مل يطر�أ على �أداء املوظف ما يوجب �إعداد تقرير �آخر.

مادة ()70

�إذا كان املوظف منتدَب ًا �أو ُمعار ًا لوظيفة غري وظيفته داخل �أو خارج املحكمة ،ت ِعد اجلهة املنتدَب
�أو املعار �إليها تقرير ًا عن �أدائه خالل مدة عمله بها �إذا كانت تزيد على �ستة �أ�شهر ،وتر�سله �إلى اجلهة
التابع لها لال�سرت�شاد به عند �إعداد التقرير ال�سنوي .ويف حالة �إعارة �أو ابتعاث املوظف �إلى خارج
اململكة ُيعتد يف معاملته بالتقرير ال�سابق ْ
و�ض ُعه عنه قبل الإعارة.
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مادة ()71

�إذا ُن ِقل املوظف من وظيفته �إلى �أخرى باملحكمة �أو �إلى جهة حكومية �أخرى� ،أو من تلك اجلهة �إلى
املحكمة ،تقوم اجلهة املنقول منها ب�إعداد تقرير عن �أدائه خالل املدة التي ق�ضاها بها بعد �آخر تقييم
له ،وتر�سله �إلى اجلهة املنقول �إليها لال�سرت�شاد به يف �إعداد تقارير الأداء عنه.

مادة ()72

للموظف خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �إخطاره ب�صورة من تقرير تقييم الأداء �أن يلتم�س لدى
رئي�س املحكمة ب�إعادة النظر يف التقييم ،ويف حالة عدم الرد ُيعترب ذلك رف�ض ًا لاللتما�س.

مادة ()73

يكون تقدير �أداء املوظفني على النحو الآتي:
يف مرتبة ممتـاز
		
 -1من � %90إلى %100
يف مرتبة جيد جد ًا
		
 -2من � %80إلى %89
يف مرتبة جيـد
		
 -3من � %70إلى %79
يف مرتبة ُم ْر ٍ�ض
		
 -4من � %60إلى %69
يف مرتبة �ضعيـف
		
 -5من  %59ف�أقل

الباب ال�ساد�س
الرتقية وال َّندْب والنقل والإعارة
مادة ()74

ُيعمل بقواعد النقل والإعارة املق َّررة يف ُن ُظم اخلدمة املدنية.

مادة ()75

يجوز ندْب املوظف للقيام م�ؤقت ًا ب�أعمال وظيفة �أخرى يف نف�س املحكمة �أو جهة حكومية �أخرى
ِو ْفق ًا لل�ضوابط الآتية:
� -1أنْ يكون ال َّندْب داخل املحكمة بقرار من رئي�س املحكمة.
� -2أنْ يكون الندب �إلى جهة حكومية �أخرى بقرار من رئي�س املحكمة بالتن�سيق مع ال�سلطة املخت�صة يف
اجلهة املنتدَب �إليها املوظف.
�شاغلها �أو عدم وجود موظف ي�شغلها.
� -3أنْ تكون الوظيفة �شاغرة ب�سبب غياب ِ
� -4أنْ يكون م�ستوفي ًا لل�شروط واملعايري املعت َمدة َل�شغل الوظيفة املنتدَب �إليها.
� -5أنْ يكون ال َّندْب ملدة �سنة واحدة قابلة للتجديد ملدة �أق�صاها ثالث �سنوات.
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 -6يجوز �أن يكون ال َّندْب جزئي ًا بالإ�ضافة �إلى عمله الأ�صلي �أو كلي ًا بتف ُّرغ كامل.
� -7أنْ تتحمل اجلهة احلكومية املنتدَب �إليها� ،أو ح�سبما يتم االتفاق عليه بني اجلهتني ،راتب املوظف
واملزايا الوظيفية املق َّررة وغريها من امل�ستحقات املالية طبق ًا للقواعد والإجراءات املق َّررة،
وخ�صم ود ْفع ا�شرتاكات التقاعد اخلا�صة
وتتولى تقييم �أدائه ال�سنوي وح�ساب �إجازاته وم ْن َحها ْ
به ،وم�ساءلته ت�أديبي ًا عما يقع منه من خمالفات خالل فرتة ندْبه.
امل�ستحق له ِو ْفق ًا للقواعد املق َّررة مبراعاة
� -8أنْ يحدَّد التعوي�ض املنا�سب عن فرتة ال َّندْب للموظف
َ
الفقرة ( )6من هذه املادة ،كما يمُ نح املزايا الوظيفية املق َّررة للوظيفة املنتدَب �إليها.
 -9ال يجوز ال َّندْب لوظيفة درجتها �أقل من الوظيفة التي ي�شغلها املوظف.
 -10يحق للموظف يف نهاية مدة ال َّندْب الكلي العودة �إلى نف�س الوظيفة التي كان ي�شغلها قبل ال َّندْب،
ويحتفظ بكل مميزات الوظيفة التي كان ي�شغلها قبل ال َّندْب.
 -11يجب �أنْ تكون الوظائف املنتدَب �إليها مب�ستوى رئي�س ق�سم و�أعلى.
 -12فيما عدا ال َّندْب على الوظائف العليا ،ال يجوز ال َّندْب لفرتة تقل عن خم�سة �أيام عمل.
 -13يجب �أنْ يكون املوظف املنتدَب �شاغ ًال لوظيفته احلالية �أو بنف�س م�ستواها الوظيفي لفرتة ال تقل
عن �سنة واحدة ،وذلك يف حال انتدابه لوظيفة �أعلى من وظيفته.
ويجوز اال�سرت�شاد بالتعليمات اخلا�صة بقواعد و�إجراءات ال َّندْب ال�صادرة عن ديوان اخلدمة
املدنية.

مادة ()76

تكون ترقية املوظف بقرار من رئي�س املحكمة �إلى درجة �أعلى تالية لدرجته مبا�شرة يف وظيفته
�أو يف �أية وظيفة �أخرى �شاغرة� ،شريطة �أنْ تكون قد م�ضت عليه �سنة على الأقل بدرجته احلالية ،و�أنْ
تكون الدرجة معت َمدة على الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مايلِ ،و ْفق ًا للقواعد وال�شروط الآتية:
�أو ًال� :أنْ تكون الرتقية على �أ�سا�س اجلدارة التي ُتب َنى على العنا�صر الآتية:
 .1الأداء.
 .2االن�ضباط الوظيفي.
 .3الكفاءة يف ما ي�سند �إليه من �أعمال.
 .4الأقدمية.
 .5اخلربة.
 .6امل�ؤهل العلمي.
ثانياً :يراعى يف املفا�ضلة بني املوظفني ال�ستحقاق الرتقية ،الأمور الآتية:
 .1اال�ستفادة من �أية مميزات تقدمها املحكمة والرتقيات ال�سابقة.
 .2ا�ستيفاء املوظف ل�سنوات اخلربة املطلوبة للرتقية بح�سب املعايري وال�شروط املعت َمدة للوظيفة
والدرجة.
� .3أال يقل م�ستوى �أداء املوظف ِو ْفق �آخر تقييم عن تقدير جيد.
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مادة ()77

يحدِّ د رئي�س املحكمة ن�سبة الرتقيات �سنوي ًا بنا ًء على االعتمادات املالية ،و�إذا وافق تاريخ الرتقية
تاريخ م ْنح الزيادة املرتبطة بالأداء ال�سنوي ،يمُ نح املوظف الرتقية �أو ًال ثم يمُ نح الزيادة بعد ذلك،
ويكون نفاذ الرتقية ابتداء من تاريخ �صدور قرار الرتقية.

مادة ()78

عند ترقية املوظف لدرجة �أعلى �سواء يف جمموعته الوظيفية �أو يف جمموعة �أخرى ،ي�ستحق بداية
مربوط الدرجة املر َّقى �إليها �أو رتبتني من ُر َتبها �أيهما �أكرب ،ف�إذا وقع املبلغ بني رتبتني يمُ نح الرتبة
الأعلى ،على �أال تتجاوز احلد الأق�صى من ال ُّر َتب يف الدرجة.

مادة ()79

يجوز ترقية املوظف الذي و�صل نهاية مربوط درجة وظيفته املعت َمدة �إلى درجة �أعلى من الدرجة
املق َّررة لوظيفته التي ي�شغلهاِ ،و ْفق ًا للقواعد وال�شروط الآتية:
� .1أنْ تكون للموظف خدمة حكومية ال تقل عن خم�س ع�شرة �سنة حم�سوبة يف التقاعد.
املعي عليها �سنة من اخلدمة الفعلية املح�سوبة يف
� .2أنْ يكون قد �أم�ضى يف نهاية مربوط الدرجة نَّ
التقاعد.
� .3أنْ تكون درجة املوظف بنف�س املجموعة الوظيفية للدرجة املعت َمدة للوظيفة.
� .4أنْ يكون من املتع َّذر ترقية املوظف بح�سب قواعد الرتقية االعتيادية� ،أو يتع َّذر ترقيته �إلى وظيفة
�أخرى �شاغرة باملحكمة تنا�سب م�ؤهالته وخرباته� ،أو �أنْ يكون من املتع َّذر �إعادة ت�صنيف الوظيفة
التي ي�شغلها �إلى درجة �أعلى.
� .5أنْ ي�شغل وظيفة معت َمدة على الهيكل التنظيمي.
� .6أال يقل م�ستوى �أداء املوظف ِو ْفق �آخر تقييم عن تقدير جيد.
� .7أنْ يحتفظ مب�س َّمى وظيفته قبل الرتقية.

مادة ()80

يجوز بقرار من رئي�س املحكمة ترقية املوظف ترقية خا�صة على جدول درجات ورواتب الوظائف
التنفيذية �إلى درجة واحدة �أعلى من الدرجة املق َّررة للوظيفة التي ي�شغلها �إذا ا�ستوفى ال�شروط الآتية:
� .1أال تنطبق على املوظف �شروط الرتقية االعتيادية �أو ترقية َمن و�صلوا �إلى نهاية مربوط درجات
وظائفهم.
� .2أال تكون درجة املوظف �أعلى من الدرجة املق َّررة لوظيفته.
� .3أنْ يتع َّذر �إعادة ت�صنيف الوظيفة التي ي�شغلها املوظف �إلى درجة �أعلى� ،أو ترقيته �إلى وظيفة �أخرى
منا�سبة ذات درجة �أعلى.
�شاغرة ِ
� .4أال يرتتب على هذه الرتقية تغيري درجة وم�س َّمى الوظيفة التي ي�شغلها املوظف.
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� .5أنْ تتوافر االعتمادات املالية الالزمة للرتقية.
� .6أنْ تكون نوعية الأداء يف م�ستوى يجاوز الأداء املق َّرر للوظيفة ،من حيث نوعية وكمية العمل واملعرفة
الفنية والتخ�ص�صية واملهارات وبقية عنا�صر الأداء املرتبطة بالوظيفة ،مع تو ُّقع ا�ستمرارية
امل�ستوى العايل للأداء.
� .7أنْ يكون الهدف من �إجراء الرتقية �أحد املربرين الآتيني:
�أ -االحتفاظ بالكفاءات النادرة واملتميزة يف املحكمة.
ب -الإ�شراف وحتمل م�سئولية �إدارة برامج �أو م�شاريع مهمة باملحكمة.

مادة ()81

يجوز بقرار من رئي�س املحكمة ترقية املوظف عند انتهاء خدمته لأيٍّ من الأ�سباب املن�صو�ص
عليها يف املادة ( )147من هذه الالئحة ،با�ستثناء الأ�سباب الواردة بالفقرات ()7(،)6(،)5(،)4
من تلك املادة ،وذلك ملدة عام واحد �سابق على الإحالة �إلى التقاعد ،ب�شرط مرور �سنة على ح�صوله
على �آخر ترقية.
ويمُ نح �شاغلو الدرجة ال�سابعة التنفيذية امل�ستوفون ل�شروط ترقية نهاية اخلدمة زيادة يف الراتب
الأ�سا�سي مبا يعادل ثمامنائة دينار �شهري ًا ملدة عام واحد �سابق على الإحالة �إلى التقاعد.

مادة ()82

يجوز بقرار من رئي�س املحكمة ترقية املوظف �إذا ا�ستوفى �شروط الرتقية من دون �شرط املدة
املن�صو�ص عليها يف املادة ( )76من هذه الالئحة عندما يكون م�ؤهَّ ًال َل�ش ْغل وظيفة ذات درجة �أعلى،
ب�شرط توافر االعتمادات املالية الالزمة للرتقية.

الباب ال�سابع
الإيفاد يف مهام ر�سمية وتدريبية
مادة ()83

يجوز �إيفاد املوظف يف مهام ر�سمية وتدريبية ِو ْفق ًا لل�ضوابط الآتية:
� .1أنْ يكون الإيفاد مبوافقة من رئي�س املحكمة ِو ْفق ًا للميزانية املعت َمدة لذلك.
� .2أنْ تكون املهمة الر�سمية �أو التدريبية لها عالقة مبهام وم�سئوليات املحكمة.
 .3ت�صرف تذاكر ال�سفر ِو ْفق ًا ِلـما هو معمول به يف احلكومة.
 .4يمُ نح املوظفون املبتعثون يف مهام ر�سمية �أو دورات تدريبية �أو درا�سية خارج اململكة تعوي�ضات �سفر
ملواجهة متطلبات املعي�شة والنفقات ال�ضرورية الأخرى.
 .5تتولى الأمانة العامة �إ�صدار التعليمات الالزمة لتنظيم �إجراءات �سفر موظفي املحكمة ،و�ضوابط
ا�ستحقاق تعوي�ض ال�سفر طبق ًا لوجهة ال�سفرِ ،و ْفق ًا ِلـما هو معمول به يف نظم اخلدمة املدنية.
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نفقات العالج �أثناء الإيفاد
مادة ()84

تلتزم املحكمة بنفقات العالج وقيمة الأدوية للموظف يف احلالتني الآتيتني:
 )1وجود املوظف يف مهمة ر�سمية خارج البالد.
 )2وجود املوظف يف بعثة �أو منحة درا�سية �أو برنامج تدريبي خارج البالد.
وعلى املوظف �أنْ يقدم �إلى الأمانة العامة الأوراق الدا َّلة على نفقات العالج وقيمة الأدوية م�صدَّق ًا
عليها من اجلهة الطبية املخت�صة بوزارة ال�صحة .وال تلتزم املحكمة ب�ص ْرف نفقات تركيب الأ�سنان
مهما كان نوعها �أو قيمة النظارات �أو العد�سات الطبية �أو الأطراف ال�صناعية� ،إال �إذا كان ذلك ناجت ًا
عن الإ�صابة ب�سبب ت�أدية مهام الوظيفة.

الباب الثامن
التدريب
مادة ()85

ُيعمل بقواعد اخلدمة املدنية ب�ش�أن التدريب والإيفاد يف بعثة �أو منحة درا�سية ونفقاتها.

الباب التا�سع
�أوقات العمل والإجازات الر�سمية
مادة ()86

تكون �أوقات العمل الر�سمية للمحكمة ِو ْفق ًا لنظام �ساعات العمل االعتيادية (مبعدل � 36ساعة)
�أ�سبوعي ًا ،من ال�ساعة ال�سابعة �صباح ًا حتى ال�ساعة الثانية والربع ظهر ًا ،من يوم الأحد �إلى يوم
الأربعاء ،ومن ال�ساعة ال�سابعة �صباح ًا حتى ال�ساعة الثانية ظهر ًا ليوم اخلمي�س.
ويمُ نح املوظف �إجازة براتب واملزايا الوظيفية املق َّررة له يف �أيام العطل الر�سمية والأ�سبوعية
والعطالت الأخرى املق َّررة قانون ًا .ويجوز ت�شغيل املوظف يف هذه العطالت �إذا اقت�ضت امل�صلحة ذلك
ويتم تعوي�ضه عنها.
�إذا اقت�ضت م�صلحة العمل بقاء املوظف �أو عدد من املوظفني على ر�أ�س العمل ل�ساعات طويلة
ا�ستعداد ًا لأي طارئ؛ ف�إنه ميكن تنظيم دورة عمل خا�صة له�ؤالء املوظفني ِو ْفق ًا لل�ضوابط التي ي�ضعها
رئي�س املحكمة.

مادة ()87
�ساعات العمل الإ�ضايف

يجوز للأمني العام بنا ًء على ع ْر�ض الأمني العام امل�ساعد �أو املدير املخت�ص ،تكليف املوظف
بالقيام ب�أعمال �إ�ضافية بعد �ساعات الدوام الر�سمي وخالل العطالتِ ،و ْفق ًا لل�ضوابط الآتية:
 )1فيما عدا �شاغلي الوظائف العليا و َمن يف حكمهم ،ي�ستحق املوظف تعوي�ض ًا عن الأعمال �أو �ساعات
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العمل الإ�ضافية التي يك َّلف بها من اجلهة احلكومية املخت�صة يف غري �أوقات العمل الر�سميةِ .و ْفق ًا
ِلـما هو مق َّرر فى الدولة .
� )2أنْ تكون الأعمال الإ�ضافية ذات طبيعة عاجلة ال ميكن �إجنازها خالل �ساعات الدوام الر�سمي.
� )3أنْ تكون الأعمال الإ�ضافية مرتبطة مبهام املوظف خالل �ساعات الدوام الر�سمي.
� )4أنْ يكون العمل الإ�ضايف هو الأ�سلوب الأمثل عملي ًا واقت�صادي ًا ملواجهة احتياجات املحكمة بعد
ا�ستنفاد جميع الطرق والو�سائل الأخرى لتنظيم العمل �ضمن �ساعات الدوام الر�سمي ،كالتخطيط
امل�سبق وجدولة العمل وتغيري مواعيد الإجناز و�إعادة توزيع امل�صادر الب�شرية.
� )5أنْ تكون �أجور العمل الإ�ضايف �ضمن امليزانية املعت َمدة لها من قبل املحكمة ،على �أال تتجاوز
املخ�ص�صة لها يف باب نفقات القوى العاملة.
االعتمادات َّ
 )6يجب على املوظف تنفيذ التكليف ال�صادر �إليه بالقيام ب�أعمال �إ�ضافية بعد �ساعات الدوام الر�سمي.
 )7حتدَّد قيمة الأجر الإ�ضايف ِو ْفق ًا للقواعد املعمول بها يف ُن ُظم اخلدمة املدنية.
 )8يجوز م ْنح املوظف مقابل �ساعات عمل �إ�ضايف ال تتجاوز � 30ساعة �شهري ًا يف حال مت تكليفه
بعمل �إ�ضايف �ضروري غري متكرر ،وبحد �أق�صى � 45ساعة �شهري ًا يف حال مت تكليفه بعمل �إ�ضايف
�ضروري متكرر وال يحتمل االنتظار .ويف جميع الأحوال ال يتجاوز �ص ْرف �ساعات العمل الإ�ضايف
ال�سقف الإجمايل املحدَّد يف هذا البند.

مادة ()88

تكون �إجازات املوظف على النحو الآتي:
 -1الإجازة ال�سنوية.
 -2الإجازة الـ َم َر�ضية.
� -3إجازة الزواج.
� -4إجازة احلج.
� -5إجازة ْ
الو�ضع.
� -6إجازة لوفاة قريب.
� -7إجازة ُعدَّة الوفاة.
� -8إجازة مرافقة مري�ض.
� -9إجازة خمالطة مري�ض.
احلجر ال�صحي.
�	-10إجازة ْ
�	-11إجازة درا�سية.
�	-12إجازة م�شاركة يف وفود ثقافية.
�	-13إجازة �إ�صابة عمل.
�	-14إجازة الرعاية.
�	-15إجازات خا�صة من دون راتب.
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 -16الإجازة الطارئة.
�	-17أية �إجازات تق َّرر ملوظفي احلكومة.

الإجازة ال�سنوية
مادة ()89

تكون �إجازات املوظف ِو ْفق ًا للقواعد وال�شروط الآتية:
يوم عمل عن كل �سنة خدمة� ،أي مبعدل يو َمي
 )1ي�ستحق املوظف �إجازة �سنوية براتب مبعدَّل ثالثني َ
عمل ون�صف يف ال�شهر .ويحتفظ املوظف بر�صيد �إجازاته ال�سنوية التي مل ينتفع بها ،ب�شرط �أال
يتجاوز الر�صيد الإجمايل امل�سموح بنقله �إلى ال�سنة التالية خم�س ًة و�سبعني يوم عمل.
 )2ال يدخل يف ح�ساب الإجازة ال�سنوية �أيام العطالت الأ�سبوعية واملنا�سبات الر�سمية والعطالت
الأخرى املق َّررة قانون ًا.
 )3يح�سب ا�ستحقاق املوظف للإجازة ال�سنوية لأول مرة من تاريخ مبا�شرته للعمل ،وال يجوز له اخلروج
يف هذه الإجازة �إال بعد انق�ضاء فرتة االختبار بنجاح.
 )4يمُ نح املوظف الإجازة ال�سنوية يف حدود ر�صيده منها بعد موافقة رئي�سه املبا�شر ومن ثم مدير
الإدارة ،وعلى املوظف �أن يعود �إلى عمله ف ْور انتهاء �إجازته ،وال يجوز مدُّها �إال بنا ًء على موافقة
رئي�سه املبا�شر وذلك قبل انتهاء �إجازته .وعلى امل�شرفني يف جميع امل�ستويات الإدارية التن�سيق
لو�ضع جدول زمني ِّ
مع املوظفني العاملني حتت �إ�شرافهم ْ
ينظم �إجازات املوظفني ،مع مراعاة
مقت�ضيات �سيرْ العمل وظروف املوظفني؛ لتفادي خ�سارة املوظف لإجازته ال�سنوية الزائدة عن
احلد الأعلى امل�سموح به.
 )5ال يجوز للإدارة التي ينت�سب �إليها املوظف ت�أجيل الإجازة ال�سنوية �أو تق�صريها بعد املوافقة عليها
�إال لأ�سباب تقت�ضيها م�صلحة العمل ،على �أنْ ي�ستحقها املوظف �أو ما تبقى منها يف وقت الحق من
نف�س العام .ويجوز بنا ًء على طلب الأمني العام ا�ستدعاء املوظف من �إجازته ال�سنوية وعودته �إلى
العمل قبل انتهاء مدتها �إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك .ويف هذه احلالة ت�ضاف الأيام الفعلية
التي زاول فيها العمل �أثناء �إجازته �إلى ر�صيد �إجازاته �أو متدَّد �إجازته مبا يعادل هذه الأيام.
 )6ي�ستحق املوظف عند انتهاء خدمته بد ًال نقدي ًا عن ر�صيد �إجازاته ال�سنوية التي مل ينتفع بها مبا
امل�ستحقة عن
اليزيد على احلد الأق�صى امل�سموح بنقله �إلى ال�سنة التالية ،م�ضاف ًا �إليه الإجازة
َ
ال�سنة التي انتهت خدمته خاللها �أو بنهايتها ،حم�سوب ًا على �أ�سا�س �آخر راتب تقا�ضاه.
 )7ال يجوز بقاء املوظف يف العمل لأكرث من �سنتني متتاليتني من دون خروجه يف �إجازة �سنوية ،على �أال
تقل هذه الإجازة يف جمموعها عن اثنني وع�شرين يوم عمل.

احت�ساب الإجازة ال�سنوية
مادة ()90

يح�سب ر�صيد �إجازة املوظف االعتيادية ال�سنوية على �أ�سا�س الأيام ولي�س ال�ساعات ،ومع ذلك

العدد - 3289 :الخميس  24نوفمبر 2016

يجوز ح�سابها بال�ساعات ،ف ُيمنح املوظف �إجازة �سنوية لأقل من يوم كامل.
ويدخل يف احت�ساب ر�صيد املوظف من الإجازة ال�سنوية فرتات الغياب امل�ص َّرح بها براتب ،ومن
بينها الإجازة ال�سنوية والإجازة الـ َم َر�ضية والإجازات الأخرى براتب والإجازات اخلا�صة من دون راتب
التي ال تزيد على ثالثني يوم ًا.
وعلى املوظف ا�ستنفاد الإجازة التي تزيد على خم�سة و�سبعني يوم ًا خالل ال�سنة حتى  31من
خ�صم يف بداية ال�سنة اجلديدة ،و ُي َر َّحل له خم�سة
�شهر دي�سمرب ،و�إذا مل يتم ا�ستخدام هذه الأيامُ ،ت َ
و�سبعون يوم ًا فقط .وعلى الأمانة العامة �إخطاره بالزيادة يف ر�صيد �إجازته.
ويجوز د ْفع الراتب مقدم ًا �إذا كانت الإجازة خم�سة ع�شر يوم عمل �أو �أكرث.

الإجازة الـ َم َر�ضية
مادة ()91

 )1تكون الإجازة الـ َم َر�ضية ِو ْفق ًا للقواعد وال�شروط الآتية:
�أ) ي�ستحق املوظف �إجازة م َر�ضية براتب بنا ًء على �شهادات طبية معت َمدة مبعدل �أربعة وع�شرين يوم
عمل يف ال�سنة ،بواقع يو َمي عمل يف ال�شهر.
ب) يحتفظ املوظف بر�صيد �إجازته املر�ضية التي مل ينتفع بها ،ب�شرط �أال يتجاوز هذا الر�صيد مائتني
و�أربعني يوم عمل.
ج) يجب على املوظف �إبالغ رئي�سه املبا�شر عن الإجازة الـ َم َر�ضية ما مل يكن هناك ُع ْذر قهري ِي ُح ْول
دون ذلك.
املخت�صة م�سئولة عن تقرير اللياقة ال�صحية للموظف بالن�سبة �إلى �أداء واجبات
د) تكون اجلهة الطبية
َّ
وظيفته ومدى �صحة ال�شهادات الطبية املقدَّمة من املوظف ،وحتديد فرتات عدم اللياقة ال�صحية
املخت�صة يف �أي وقت �أن املوظف غري الئق �صحي ًا
العجز ب�سبب املر�ض .و�إذا ر�أت اجلهة الطبية
َّ
�أو ْ
تخطر به املحكمة التخاذ ما تراه منا�سب ًا ب�ش�أنه.
للقيام مبهام عمله ف�إنها ت�صدر قرار ًا بذلك ِ
هـ) ال ُتعت َمد الإجازة الـ َم َر�ضية لفرتة يوم عمل واحد �إلى خم�سة �أيام عمل �إال مبوجب �شهادة طبية
يقدمها املوظف .ويجوز للرئي�س املبا�شر التغا�ضي عن طلب ال�شهادة الطبية �إذا كانت الإجازة
ليوم واحد .ويف حالة ا�شتباه الرئي�س املبا�شر يف �صحة ال�شهادة الطبية املقدَّمة ،يحال املوظف �إلى
اجلهة الطبية املخت�صة لإثبات �صحتها� .أما فرتات الغياب ب�سبب املر�ض التي تزيد على خم�سة
املخت�صة.
�أيام عمل فيجب �أن تكون م�ؤ َّيدة ب�شهادة طبية معت َمدة من اجلهة الطبية
َّ
و) يجوز لرئي�س املحكمة �أنْ مينح املوظف الذي ا�ستنفد ر�صيده من الإجازة املر�ضية �إجازة مر�ضية
املخت�صة �أن حالته ت�ستدعي
�إ�ضافية براتب ال تزيد على �ستني يوم عمل� ،إذا ر�أت اجلهة الطبية
َّ
ذلك� ،شريطة �أال تقل مدة خدمته عن �سنة كاملة .ويجوز م ْنح الإجازة املر�ضية الإ�ضافية مرة
�أخرى ِو ْفق ًا لل�شروط وال�ضوابط َّ
املو�ضحة �أعاله� ،شريطة ُم ِ�ضي �سنة كاملة من تاريخ بدء الإجازة
املر�ضية الإ�ضافية التي ُم ِنحت له.
بال�س ْك َلر �أو الف�شل الكلوي ،الذي ا�ستنفد ر�صيده من الإجازة الـ َم َر�ضية
ز) ي�ستحق املوظف املري�ض ِّ
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والإجازة الـ َم َر�ضية الإ�ضافية �إجازة �إ�ضافية �أخرى براتب ال تزيد على ثالثني يوم عمل ملرة واحدة
املخت�صة �أن حالته ت�ستدعي ذلك.
خالل ال�سنة� ،إذا ر�أت اجلهة الطبية
َّ
ح) تحُ َت�سب الإجازة الـ َم َر�ضية �ضمن مدة اخلدمة التي ي�ستحق عنها املوظف مكاف�أة نهاية اخلدمة �أو
معا�ش ًا تقاعدي ًا.
 )2تدخل يف احت�ساب ر�صيد املوظف من الإجازة الـ َم َر�ضية فرتات الغياب امل�ص َّرح بها براتب ،ومن
بينها الإجازة ال�سنوية والإجازة الـ َم َر�ضية والإجازات الأخرى براتب والإجازات اخلا�صة من دون
راتب التي ال تزيد على ثالثني يوم ًا.

الإجازات اخلا�صة
مادة ()92

ي�ستحق املوظف الإجازات اخلا�صة براتب و املب َّينة يف املواد الآتية.

مادة ()93

�إجازة الزواج ملدة ثالثة �أيام عمل وملرة واحدة طوال مدة خدمته ،على �أنْ يقدم �صورة ِط ْبق
الأ�صل من ع ْقدالزواج.

مادة ()94

�إجازة احلج للموظف امل�سلم لأداء فري�ضة احلج وتكون ملدة واحد وع�شرين يوم ًا وملرة واحدة
طوال مدة خدمته� ،سواء كانت هذه اخلدمة حالية �أو �سابقة.

مادة ()95

الو�ضع ملدة �ستني يوم ًا للموظفة التي ت�ضع مولود ًا .ويبد�أ �سريانها من اليوم الأول ْ
�إجازة ْ
للو�ضع
املد َّون يف ال�شهادة الطبية املعت َمدة ،على �أنْ تقوم املوظفة ب�إبالغ جهة عملها .ويجوز بنا ًء على طلب من
املوظفة �أنْ حت�صل عليها قبل التاريخ املقدَّر ْ
للو�ضع مبدة ال تتجاوز خم�سة ع�شر يوم ًا.

مادة ()96

�إجازة لوفاة قريب حتى الدرجة الرابعة ملدة ثالثة �أيام ،على �أنْ يقوم املوظف ب�إبالغ جهة العمل
عن وفاة �أحد �أقاربه ،وتقدمي �شهادة الوفاة للمحكمة ،مع تو�ضيح �صلة القرابة باملتو َّفى ،بعد عودته
�إلى العمل.

مادة ()97

زوجها �إجازة ملدة �أربعة �أ�شهر وع�شرة �أيام من تاريخ
تمُ نح للموظفة امل�سلمة التي ُيتو َّفى عنها ُ
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وفاة الزوج .وعلى املوظفة �إبالغ جهة عملها بواقعة وفاة زوجها ،و�إذا كانت املوظفة املعتدَّة ملدة الوفاة
ُحب َلى وو�ضعت خالل عدَّتها فال تع َّو�ض عن �إجازة ْ
الو�ضع ،وتمُ نح الأيام املتبقية من �إجازة الو�ضع �إذا
جتاوزت هذه الإجازة مدة العدة املق َّررة قانون ًا .ويف جميع الأحوال ُي�ش َرتط تقدمي ال�شهادات امل�ؤ ِّيدة
لذلك.
زوجها �إجازة ملدة �شهر واحد ،و ُي�ش َرتط تقدمي
مُوتنح املوظفة غري امل�سلمة التي ُيتو َّفى عنها ُ
ال�شهادات امل�ؤ ِّيدة لذلك.

مادة ()98
�إجازة مرافقة مري�ض

املخت�صة
 )1تمُ نح للموظف ملرافقة مري�ض من �أقاربه حتى الدرجة الرابعة �إذا قررت اللجان الطبية
َّ
عالجه يف خارج اململكة مع ُمرافق له ،وذلك للمدة املقررة للعالج ،بحيث ال تزيد على �ستني يوم ًا
يف ال�سنة الواحدة مت�صلة كانت �أو ِّ
متقطعة.
 )2يجوز لرئي�س املحكمة م ْنح �إجازة ُمرا َفقة مري�ض �إذا كان العالج على نفقة املري�ض اخلا�صة ،متى
ما قدّم التقارير الطبية من جهة االخت�صا�ص.
 )3يجوز مبوافقة رئي�س املحكمة بنا ًء على تو�صية من الأمني العام م ْنح املوظف الإجازة امل�شار �إليها
يف الفقرة ( )1من هذه املادة ملرافقة مري�ض من غري �أقاربه يف حالة عدم وجود ُمرافق له من
�أقربائه.
 )4كما تمُ نح هذه الإجازة للموظف ملرافقة مري�ض قريب له من الدرجة الأولى ق َّرر الطبيب املعالج
حاجته �إلى ُمرافق �أثناء عالجه داخل اململكة ،بحيث ال تزيد على �سبعة �أيام مت�صلة �أو ِّ
متقطعة يف
ال�سنة الواحدةِ ،و ْفق ًا لل�ضوابط التي ت�صدر عن رئي�س املحكمة.
 )5تمُ نح �إجازة ملرافقة مري�ض بال�سرطان قريب له من الدرجة الأولى �إذا قررت اللجان الطبية حاجته
�إلى املرافق �أثناء عالجه داخل اململكة �أو خارجها ِو ْفق ًا للنظام امل َّتبع يف احلكومة.

مادة ()99

�إجازة خمالطة مري�ض مبر�ض م ْع ٍد بح�سب املدة التي تقررها اجلهة الطبية املخت�صة� ،إذا ر�أت
اجلهة م ْنعه من مزاولة عمله لهذا ال�سبب ،على �أنْ يقوم املوظف ب�إبالغ املحكمة ،و�أنْ يقدم عند عودته
�إلى العمل ال�شهادة امل�ؤ ِّيدة لذلك.

مادة ()100

املخت�صة ،على �أنْ يقوم املوظف
احلجر ال�صحي بح�سب املدة التي تقررها اجلهة الطبية
َّ
�إجازة ْ
ب�إبالغ املحكمة ،و�أنْ يقدم عند عودته �إلى العمل ال�شهادات امل�ؤ ِّيدة لذلك.
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مادة ()101

�إجازة امتحان درا�سي ملدة ال تتجاوز �شهر ًا يف ال�سنة لأداء امتحان درا�سي ِو ْفق ال�شروط الآتية:
� )1أنْ يخطر املوظف املحكمة عند التحاقه بالدرا�سة واجلهة التي يدر�س بها وتقدمي امل�ستندات التي
تثبت ذلك.
املخت�صة باململكة.
� )2أنْ تكون اجلهة التي يدر�س بها معرتف ًا بها �أكادميي ًا لدى اجلهات
َّ
كاف.
� )3أنْ يخطر املوظف املحكمة بتاريخ االمتحان قبل موعده بوقت ٍ
� )4أنْ يقدم املوظف عند طلب الإجازة ما يفيد تقدُّمه لأداء االمتحان.
بح�سب
 )5جتوز جتزئة هذه الإجازة على فرتات متفاوتة خالل ال�سنة ،ويتم احت�ساب هذه الإجازة َ
جدول االمتحانات الدرا�سية املق َّررة من قبل اجلهة التعليمية.
 )6ي�ستحق املوظف �إجازة االمتحان الدرا�سي للأيام املق َّررة يف اجلدول الدرا�سي املعت َمد من اجلهة
التعليمية م�ضاف ًا �إليها يوم لل�سفر قبل االمتحان ويوم بعده متى كان االمتحان يعقد خارج البالد.

مادة ()102

بح�سب املدة التي تتطلبها هذه امل�شاركة ،وتخ�ضع
�إجازة م�شاركة يف وفود ثقافية لتمثيل اململكة َ
هذه الإجازة للقواعد الآتية:
� )1أنْ يح َّرر طلب امل�شاركة بكتاب ر�سمي من اجلهة احلكومية املخت�صة �إلى املحكمة يت�ضمن حتديد
مدة الفعالية التي �ستتم امل�شاركة فيها ومكان انعقادها واجلهة ِّ
املنظمة.
� )2أنْ يراعى يف هذه امل�شاركة عدم الإخالل ب�سيرْ العمل يف املحكمة.
ُ )3ي�ش َرتط موافقة رئي�س املحكمة على هذه الإجازة.

مادة ()103

املخت�صة ،مع مراعاة ال�ضوابط الآتية:
بح�سب املدة التي تقررها اجلهة الطبية
َّ
�إجازة �إ�صابة عمل َ
� )1أنْ تكون الإ�صابة ناجتة عن �أدائه لواجبات وظيفته �أو ب�سببها �أو �أية واجبات �أخرى ُيعهد �إليه ر�سمي ًا
القيام بها.
� )2أنْ تقوم املحكمة بتبليغ اجلهات املخت�صة بح�صول الإ�صابة فور حدوثها.
 )3ال تحُ َت�سب فرتة الإجازة ب�سبب الإ�صابة من الإجازة الـ َم َر�ضية �أو �أية �إجازة �أخرى.

مادة ()104

�إجازة الرعاية وت�ستحقها املوظفة عند عودتها �إلى العمل بعد �إجازة ْ
الو�ضع ملدة �ساعتي رعاية
يومي ًا براتب؛ لإر�ضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامني ،حتدَّد مواقيتها مبا تقت�ضيه م�صلحة العمل.
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الإجازات اخلا�صة من دون راتب
مادة ()105

 )1تمُ نح للزوج �أو للزوجة �إذا ُر ِّخ�ص لأحدهما بال�سفر �إلى اخلارج ملدة �ستة �أ�شهر على الأقل ،وال يجوز
�أن تتجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج �أو الزوجة يف اخلارج .ويتعينَّ على املحكمة �أنْ ت�ستجيب
لطلب الزوج �أو الزوجة يف هذه احلالة.
 )2ت�ستحق املوظفة �إجازة خا�صة من دون راتب لرعاية طفلها الذي مل يتجاوز عمره �ست �سنوات وبحد
�أق�صى عامني يف املرة الواحدة ،ولثالث مرات طوال مدة خدمتها.
 )3يجوز م ْنح املوظف �إجازة خا�صة من دون راتب ب�سبب التفرغ للدرا�سة �أو للبحث العلمي �أو التفرغ
الريا�ضي �أو لأية �أ�سباب �أخرى يبديها املوظف ويقدِّ رها رئي�س املحكمة ِو ْفق ًا ملقت�ضيات العمل.
 )4ال تدخل مدة الإجازة يف احلاالت املتقدِّمة �ضمن مدة اخلدمة التي تدخل يف ح�ساب املعا�ش �أو
املكاف�آت طبق ًا لأحكام القانون رقم ( )13ل�سنة 1975ب�ش�أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد
ملوظفي احلكومة.

مادة ()106

يجوز م ْنح املوظف �إجازة طارئة ب�أجر كامل بحد �أق�صى خم�سة �أيام عن كل �سنة وليومني يف املرة
الواحدة� ،إذا كان غياب املوظف لأ�سباب ا�ضطرارية غري متو َّقعة يقبلها الأمني العام.

�ضوابط �أخرى ب�ش�أن الإجازات
مادة ()107

 )1ال يجوز م ْنح املوظف الإجازات املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة خالل فرتة االختبار ،فيما عدا
�صدرها رئي�س املحكمة ،ويف هذه احلالة متتد
احلاالت اخلارجة عن �إرادته ِو ْفق ًا للتعليمات التي ُي ِ
فرتة االختبار بقدْر فرتة الإجازة.
 )2ي�ستحق املوظف راتبه واملزايا الوظيفية املق َّررة له عن فرتة انقطاعه عن العمل التي تكون بنا ًء على
ا�ستدعائه من جهة حكومية خمت�صة �شريطة تقدمي ما يثبت ذلك.
امل�ستحقة له.
 )3عند نقل املوظف �إلى جهة �أخرى يحتفظ بالإجازات َ
 )4مع مراعاة الإجازات املن�صو�ص عليها يف ع ْقد توظيفه ي�ستحق املوظف املعينَّ بالتوظيف امل�ؤقت
واجلزئي وبع ْقد الإجازة الـ َم َر�ضية و�إجازة لوفاة قريب ِو ْفق ًا لل ُمدد وال�ضوابط ال�سارية يف احلكومة.
�صدر رئي�س املحكمة تعليمات يحدِّ د فيها املزايا الوظيفية التي تمُ نح للموظفني �أثناء الإجازات
ُ )5ي ِ
براتب و�إجراءات الإجازات بجميع �أنواعها.
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العطل الر�سمية
مادة ()108
ر�أ�س ال�سنة الهجرية
عا�شوراء
عيد الفطر املبارك
عيد الأ�ضحى املبارك
املولد النبوي ال�شريف
ر�أ�س ال�سنة امليالدية
عيد العمال
العيد الوطني

يوم واحد
يومان
ثالثة �أيام
ثالثة �أيام
يوم واحد
يوم واحد
يوم واحد
يومان

الأول من حمرم
 10-9من حمرم
 3-2-1من �شوال
 12-11-10من ذي احلجة
 12من ربيع الأول
الأول من يناير
الأول من مايو
 17-16من دي�سمرب

درجات الأقارب
مادة ()109
الأب/الأم
اجلد/اجلدة
جد/جدة /الأب
والأم

�أقارب الدرجة الأولى
االبن/االبنة
�أقارب الدرجة الثانية
الأخ/الأخت
�أقارب الدرجة الثالثة
العم والعمة

احلفيد/احلفيدة

�أبناء وبنات
�إبن �أو بنت
اخلال واخلالة
الأخوة والأخوات احلفيد /احلفيدة
�أقارب الدرجة الرابعة

جد/جدة اجلد ابن �أو بنت العم ابن �أو بنت العمة عم وعمة الأب خال وخالة الأب
والأم
والأم
�أو اخلالة
�أو اخلال
واجلدة
ويف حتديد درجة امل�صاهرة ُيعتبرَ �أحد الزوجني يف نف�س القرابة والدرجة بالن�سبة �إلى الزوج
الآخر.
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الباب العا�شر
الواجبات والأعمال املحظورة
مادة ()110

يجب على املوظف �أنْ ي�ؤدي العمل بنف�سه بدقة و�أمانة ونزاهة ،و�أنْ يحافظ على �أ�سرار وكرامة
الوظيفة العامة ،و ُي َ
حظر عليه خمالفة القوانني واللوائح والقرارات والتعليمات اخلا�صة باخلدمة
املدنية.

مادة ()111

يجب على املوظف:
� )1أنْ يخ�ص�ص وقت العمل الر�سمي لأداء واجبات وظيفته.
املخ�ص�صة له من دون ت�صريح من رئي�سه
 )2عدم الغياب عن العمل واخلروج من �أماكن العمل َّ
املبا�شر ،وعليه �إبالغ رئي�سه املبا�شر يف حالة عدم َمت ُّكنه من احل�ضور �إلى العمل قبل بدء الدوام
كاف.
الر�سمي بوقت ٍ
� )3أنْ يكون �سلوكه متفق ًا مع التقاليد واالحرتام الواجب لآداب و�شرف الوظيفة العامة.
� )4أنْ يكون يف عمله متعاون ًا مع زمالئه.
� )5أنْ يعامل اجلمهور معاملة الئقة مع �إجناز م�صاحله يف الوقت املنا�سب.
� )6أنْ ي�ستجيب لربامج التدريب والتطوير التي تعدُّها الأمانة العامة ،و�أنْ ي�سعى دائم ًا لتطوير مهاراته
وقدراته ذاتي ًا لالرتقاء مب�ستوى �أدائه الوظيفي.
� )7أنْ يحافظ على ممتلكات و�أموال املحكمة.
� )8أنْ ين ِّفذ ما ت�صدر �إليه من تعليمات بدقة و�أمانة يف حدود القوانني واللوائح املعمول بها.

املادة ()112

َ
يحظر على املوظف:
 .1خمالفة القواعد والأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون امليزانية العامة واللوائح والقرارات ال�صادرة
تنفيذ ًا له وجميع القواعد املالية.
 .2خمالفة القواعد والأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون تنظيم املناق�صات واملزايدات وامل�شرتيات
واملبيعات احلكومية واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.
 .3الإدالء ب�أي ت�صريح �أو بيان با�سم املحكمة �إلى �أيٍّ من و�سائل الإعالم� ،إال �إذا كان م�ص َّرح ًا له بذلك
من رئي�س املحكمة �أو الأمني العام.
� .4إف�شاء الأمور التي َّ
يطلع عليها بحكم وظيفته �إذا كانت �سرية بطبيعتها �أو مبوجب تعليمات تق�ضي
بذلك ،ويظل هذا االلتزام قائم ًا بعد ترك املوظف اخلدمة.
 .5االحتفاظ لنف�سه ب�أ�صل �أية ورقة من الأوراق �أو �صورة منها� ،أو �أنْ ينتزع هذا الأ�صل �أو ال�صورة
حل ْفظها �أو يحتفظ لنف�سه ب�أ�صل �شرائط الت�سجيل �أو �صورها �أو ب�أفالم �أو
املخ�ص�صة ِ
من امللفات َّ
�صورها �أو الربامج الت�شغيلية� ،أو التطبيقية املتعلقة باحلا�سب الآيل اخلا�صة باملحكمة ،ولو كانت
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متعلقة بعمل مك َّلف به �شخ�صي ًا.
 .6ا�ستغالل وظيفته لأي غر�ض �شخ�صي �أو من �ش�أنه �أنْ ُ
ي�ضر بالآخرين.
 .7الدعوة �أو التهديد �أو اال�شرتاك �أو التحري�ض على الإ�ضراب يف املحكمة �أو يف املرافق احليوية
املحظور بها الإ�ضراب واملحدَّدة بقرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )62ل�سنة  ،2006ب�ش�أن حتديد
املن�ش�آت احليوية املحظور بها الإ�ضراب ،ومبراعاة القانون ِّ
املنظم لذلك.
 .8امل�شاركة يف �أعمال ال�شغب وتخريب املمتلكات العامة �أو اخلا�صة.
 .9تنظيم التجمعات واالعت�صامات غري َّ
املرخ�ص لها �أو غري امل�ص َّرح بها �أو اال�شرتاك �أو الدعوة �إلى
اال�شرتاك �أو التحري�ض على ذلك ،ومبراعاة القانون ِّ
املنظم لذلك.
 .10ا�ستغالل من يقل عمره عن ثمانية ع�شر عام ًا يف امل�شاركة يف �أيٍّ من الأن�شطة املن�صو�ص عليها يف
البنود ( )7و( )8و( )9من هذه املادة.
ُ
 .11ا�ستخدام الأدوات واملهمات اخلا�صة بالعمل يف غري ما �أ ِعدت من �أجله.

املادة ()113

ال يجوز للموظف قبول �أية هدية �أو مكاف�أة �أو عمولة �أو ق ْر�ض مقابل قيامه بواجبات وظيفته ،كما
ال يجوز له �أنْ يجمع نقود ًا �أو مواد عينية لأي فرد �أو هيئة �أو جمعية� ،أو �أنْ ي�شرتك يف تنظيم اجتماعات
داخل مكان العمل من دون �إذن من رئي�س املحكمة.

املادة ()114

ال يجوز للموظف �أنْ يوزع �أية من�شورات �أو مطبوعات �أو �أنْ يجمع �إم�ضاءات داخل املحكمة.

املادة ()115

ال يجوز للموظف �أنْ يزاول بنف�سه �أو عن طريق �آخرين الأعمال الآتية:
� .1شراء عقارات �أو منقوالت مما تطرحه ال�سلطات الق�ضائية �أو الإدارية للبيع �إذا كان ذلك يت�صل
ب�أعمال وظيفته.
 .2مزاولة �أية �أعمال جتارية با�ستثناء َمتلُّكه حل�ص ٍة يف �شركة جتارية �أو عن طريق املرياث ال�شرعي �أو
عن طريق الهبة من �أحد �أقاربه حتى الدرجة الرابعة ،ب�شرط عدم مزاولته �أي عمل بتلك ال�شركة.
� .3أنْ يكون ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة �أية �شركة م�ساهمة من دون �إذن من رئي�س املحكمة.
� .4أنْ تكون له �أية م�صلحة يف �أعمال �أو مقاوالت �أو مناق�صات تت�صل ب�أعمال وظيفته.
بق�صد ا�ستغاللها �إذا كان لهذا اال�ستغالل �صلة بعمله.
� .5أنْ ي�ست�أجر �أرا�ضي �أو عقارات ْ

مادة ()116

ال يجوز للموظف � -إال مبوافقة رئي�س املحكمة � -أن ي�ؤدي �أعما ًال للغري براتب �أو مكاف�أة �أو من
دونها يف غري �أوقات العمل الر�سمية� ،شريطة �أال تتعار�ض تلك الأعمال مع طبيعة عمله �أو تنال من
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كرامته .ويجوز للموظف �أن يتولى �أعمال ال ِقوامة �أو الو�صاية �أو الوكالة عن الغائبني �أو امل�ساعدة
الق�ضائية �إذا كان امل�شمول بالو�صاية �أو ال ِقوامة �أو الغائب �أو املعينَّ له م�ساعد ق�ضائي ممن تربطهم به
�صلة قربى �أو ن�سب حتى الدرجة الرابعة ،و�أن يتولى �أعمال احلرا�سة على الأموال التي يكون �شريكا �أو
�صاحب م�صلحة فيها �أو مملوكة ملن تربطهم به �صلة قربى �أو ن�سب حتى الدرجة الرابعة ،وذلك ب�شرط
موافقة رئي�س املحكمة.

الباب احلادي ع�شر
التحقيق والت�أديب
مادة ()117

يكون االخت�صا�ص ب�إحالة املوظفني �شاغلي الوظائف العليا و�سائر موظفي املحكمة �إلى التحقيق
لرئي�س املحكمة ،ويتولى التحقيق مع املع َّينني مبر�سوم من يندبه الرئي�س لذلك.

املادة ()118

ت�ش َّكل جلنة التحقيق مع املوظفني غري املع َّينني مبر�سوم بقرار من رئي�س املحكمة ،وتتكون من
رئي�س وع�ضوين �آخرين .ويجب �أن يكون رئي�س و�أع�ضاء اللجنة من املوظفني ذوي اخلربة والكفاءة
والنزاهة وا َ
حل ْيدة .كما يجب �أال يقل امل�ستوى الوظيفي لرئي�س اللجنة عن م�ستوى رئي�س ق�سم ،و�أنْ
تكون درجته ودرجة الأع�ضاء الآخرين �أعلى من درجة املوظف املحال �إلى التحقيق �أو يف م�ستواها.

املادة ()119

يجب �أال يكون رئي�س �أو ع�ضو اللجنة مدير ًا �أو رئي�س ًا مبا�شر ًا للموظف �أو له �صلة قرابة به.

مادة ()120

ال يجوز توقيع اجلزاء على املوظف �إال بعد التحقيق معه و�سماع �أقواله وحتقيق دفاعه كتابة،
ويجب �أنْ يكون القرار ال�صادر بتوقيع اجلزاء م�س َّبب ًا .ويجوز بالن�سبة �إلى املخالفات التي يكون اجلزاء
فيها التنبيه ال�شفوي �أو الإنذار الكتابي �أنْ يكون التحقيق ب�ش�أنها �شفاهة ،على �أنْ يث َبت م�ضمونه يف
القرار ال�صادر بتوقيع اجلزاء.

املادة ()121

ُيع َفى املوظف من اجلزاء الت�أديبي �إذا �أثبت �أنَّ ارتكابه املخالفة كان تنفيذ ًا لأمر مكتوب �صادر
�صدر
�إليه عن رئي�سه بالرغم من تنبيهه كتابة �إلى املخالفة .ويف هذه احلالة تكون امل�سئولية على ُم ِ
الأمر.
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املادة ()122

يجوز و ْقف املوظف عن عمله �إذا اقت�ضت م�صلحة التحقيق معه ذلك ملدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر،
مع �صرف الراتب خالل فرتة الو ْقف ،وذلك ِو ْفق ًا لل�ضوابط املعت َمدة.
ويجوز م ُّد الو ْقف عن العمل ملدد �أخرى مع �صرف ن�صف الراتب �إذا ما كان للو ْقف عن العمل
�أ�سبابه ول�ضرورة تقت�ضيها م�صلحة العمل .ويف جميع الأحوال يكون الو ْق ُف عن العمل ومدُّه بقرار من
رئي�س املحكمة.

املادة ()123

 )1كل موظف ُيح َب�س احتياطي ًا ُيعتبرَ موقوف ًا عن عمله مدة حب�سه ،ويو َقف �ص ْرف ن�صف راتبه .وبعد
انتهاء احلب�س ي�صرف له ما �سبق �إيقافه �إذا ُح ِفظ التحقيق �أو ُح ِكم برباءته.
 )2يجوز و ْقف املوظف عن العمل �إذا ما �أحيل �إلى التحقيق اجلنائي �أو �أثناء حماكمته جنائي ًا.
ويكون الو ْقف ملدة �ستة �أ�شهر مع �ص ْرف الراتب كام ًال خالل فرتة الوقف.
ويجوز م ُّد الو ْقف عن العمل ملدد �أخرى مع �ص ْرف ن�صف الراتب �إذا ما كان للو ْقف عن العمل
�أ�سبابه ول�ضرورة تقت�ضيها م�صلحة العمل .ويف جميع الأحوال يكون الو ْقف عن العمل ومدُّه بقرار من
رئي�س املحكمة .ويف جميع الأحوال �أي�ض ًا ُي�ص َرف للموظف ما �سبق �إيقافه من راتبه �إذا ُح ِفظ التحقيق
وج ْو ِزي بجزاء ت�أديبي بخالف الف�صل من اخلدمة.
�أو ُح ِكم برباءته� ،أو �إذا ما �أحيل للم�ساءلة الت�أديبية ُ

مادة ()124

ويح َرم من راتبه ،ويجوز �ص ْرف
كل موظف ُيح َب�س تنفيذ ًا حلكم ق�ضائي ُيعتبرَ موقوف ًا عن عملهْ ،
راتبه لأ�سرته التي يعيلها �إذا زادت فرتة احلب�س على ثالثة �أ�شهر ،على �أنْ ُي َ
قتطع من م�ستحقاته
التقاعدية عند تقاعده .ويجوز �إعادته �إلى عمله بعد انق�ضاء املدة مع عدم الإخالل بامل�سئولية الت�أديبية
عند االقت�ضاء.

املادة ()125

جتوز م�ساءلة املوظف ت�أديبي ًا �إذا ُو ِّجهت �إليه تهمة جنائية متى كانت هذه التهمة متثل خروج ًا
على مقت�ضى الواجب يف �أعمال وظيفته �أو من �ش�أنها الإخالل بكرامة الوظيفة �أو اجلهة التي ينتمي
�إليها.
وال مينع �صدور �أمر ِبح ْفظ التحقيق اجلنائي �أو احلكم بالرباءة من امل�ساءلة الت�أديبية �إذا توافرت
�أ�سبابها.

املادة ()126

ت َّت ِبع جلنة التحقيق مع املوظف الإجراءات الآتية:
� .1إخطار املوظف كتابة خالل مدة ال تتجاوز خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �إحالته �إلى التحقيق للمثول
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�أمام اللجنة يف املخالفة �أو املخالفات املن�سوبة �إليه .ويـجب �أن يت�ضمن الإخطار بيان ًا موجز ًا
بالوقائع التي ت�ش ِّكل املخالفة �أو املخالفات وتاريخ وقوعها ،على �أنْ يقوم املوظف بالتوقيع على
الإخطار مبا يفيد اال�ستالم.
� .2إخطار املوظف �شخ�صي ًا �أو بالربيد امل�سجل على حمل �إقامته املبينَّ مبلف خدمته �أو حمل �إقامة �أحد
�أقربائه املد َّونة �أ�سما�ؤهم مبلف خدمته� ،أو ب�أية و�سيلة �أخرى تراها جلنة التحقيق مالئمة.
املخت�صة بالإخطار
 .3يف حالة ر ْف�ض املوظف التوقيع مبا يفيد ا�ستالمه الإخطار ،يـجب على اجلهة
َّ
�إثبات ر ْف�ض التوقيع ْ
املخت�صة على الإخطار .ويف هذه احلالة ُيعتبرَ �أن املوظف
وو�ضع ختم اجلهة
َّ
قد مت �إخطاره قانون ًا .ويـجوز للجنة التحقيق �أنْ تبا�شر الإجراءات يف غيابه ما مل ت َر �إعادة �إخطاره
مرة �أخرى للأ�سباب التي تقدِّ رها على �أنْ تدونها مبح�ضر التحقيق.
 .4ال يتم التحقيق �إال بح�ضور املوظف .ويـجوز �أن يـجري التحقيق يف غيابه �إذا اقت�ضت م�صلحة
التحقيق �أو ظروف املوظف ذلك.
و�س ِّنه وملخ�ص املخالفة �أو املخالفات املن�سوبة
 .5يبد�أ التحقيق ب�إثبات ا�سم املوظف ووظيفته ودرجته ِ
�إليه ،وتاريخ قرار �إحالته �إلى التحقيق.
 .6على جلنة التحقيق اال�ستماع �إلى �أقوال جميع �شهود الوقائع املن�سوبة �إلى املوظف من املوظفني
وغريهم �إنْ ُو ِجدوا ،وا�ستدعاء اخلرباء وغريهم ممن ترى �ضرورة اال�ستماع �إلى �أقوالهم ،و�أنْ يتم
متكني املوظف من مناق�شتهم عند االقت�ضاء.
رغب يف
 .7بعد االنتهاء من اال�ستماع �إلى �شهود االدعاء ت�ستمع جلنة التحقيق �إلى �أقوال املوظف �إنْ ِ
الإدالء بها �شفاهة �أو كتابةَّ .
وتط ِلع على �أية م�ستندات يقدمها املوظف ،كما ت�ستمع �إلى �أقوال
�شهوده �إنْ ُو ِجدوا.
 .8يـجوز للموظف يف �سبيل حتقيق دفاعه �أن ي�ستعني مبن يراه منا�سب ًا.
 .9يتولى �أمانة �سر جلنة التحقيق موظف يع ِّينه رئي�س املحكمة لذلك ،يقوم بتدوين التحقيق يف حم�ضر
ب�أرقام ت�سل�سلية ،ويد ِّون يف �صدر املح�ضر تاريخ ومكان و�ساعة افتتاحه و�أ�سماء رئي�س و�أع�ضاء
اللجنة ودرجاتهم ووظائفهم وا�سم �أمني ال�سر.
 .10يذ َّيل املح�ضر ب�ساعة �إقفاله ،ويتم التوقيع يف نهاية كل ورقة من �أوراق التحقيق من ِق َبل كل من
رئي�س و�أع�ضاء جلنة التحقيق واملوظف يف حالة ح�ضوره� ،أو يث َبت امتناعه عن التوقيع �إذا رف�ض
التوقيع.
 .11يـجب ترقيم امل�ستندات التي ُتقدم �إلى جلنة التحقيق ،مع بيان مقدِّ ِمها والتوقيع عليها من قبل
رئي�س جلنة التحقيق و�ضمها �إلى املح�ضر.

املادة ()127

ال مينع انتهاء خدمة املوظف لأي �سبب من الأ�سباب – عدا الوفاة – من م�ساءلته ت�أديبي ًا �إذا كان
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قد ُبدئ يف التحقيق قبل انتهاء خدمته.
ويجوز يف املخالفات التي يرتتب عليها �ضياع حق من حقوق اخلزانة العامة م�ساءلة املوظف
ت�أديبي ًا ولو مل يكن قد بدئ يف التحقيق قبل انتهاء اخلدمة ،وذلك ملدة خم�س �سنوات من تاريخ انتهائها.
ويجوز �أن ت ْو َقع على َمن انتهت خدمته عند ثبوت �إدانته غرامة ال جتاوز خم�سة �أمثال الراتب الذي
كان يتقا�ضاه يف ال�شهر عند انتهاء خدمته.

مادة ()128

اجلزاءات الت�أديبية التي يجوز توقيعها على املوظفني هي:
 .1التنبيه �شفوي ًا.
 .2الإنذار كتابيا.
خ�صم الراتب ملدة ال تتجاوز �شهر ًا خالل ال�سنة وال تزيد على ع�شرة �أيام للمرة
 .3الو ْقف عن العمل مع ْ
الواحدة.
الف�صل من اخلدمة.
ْ .4

املادة ()129

ال يجوز م�ساءلة املوظف ت�أديبي ًا بعد ُم ِ�ضي ثالثة �أ�شهر من تاريخ ِع ْلم رئي�سه املبا�شر بوقوع
املخالفة� ،أو �سنة واحدة من تاريخ وقوعها �أيهما �أقرب.
وال ُيعتد بفرتة الأ�شهر الثالثة يف الأحوال الآتية:
� -1أنْ تكون هناك �صلة قرابة بني املوظف ورئي�سه املبا�شر.
� -2أنْ يكون الرئي�س املبا�شر �شريك ًا مع املوظف يف ارتكاب املخالفة �أو حم ِّر�ض ًا له على ارتكابها.
� -3أنْ تكون هناك ظروف خارجة عن �إرادة الرئي�س املبا�شر م َنعته من �إخطار جهة العمل مبخالفة
املوظف من تاريخ علمه.
� -4أنْ تكون املخالفة قد ت�س َّببت يف �إحلاق �أ�ضرار مادية �أو معنوية ج�سيمة بالآخرين.
وتنقطع هذه املدة ب�أي �إجراء من �إجراءات التحقيق ،وت�سري املدة من جديد ابتداء من �آخر
�إجراء.
و�إذا تعدَّد املوظفون املرتكبون للمخالفة ف�إن انقطاع املدة بالن�سبة �إلى �أحدهم يرتتب عليه
انقطاعها بالن�سبة �إلى الباقني ولو مل تكن قد ا ُّت ِخذت �ضد �أيٍّ منهم �إجراءات قاطعة للمدة.
ومع ذلك �إذا ن�ش�أ عن الفعل جرمية جنائية فال ي�سقط احلق يف توقيع اجلزاء الت�أديبي �إال بانق�ضاء
الدعوى اجلنائية.

املادة ()130

يجب على جلنة التحقيق �إذا تراءى لها �أن الوقائع املن�سوبة �إلى املوظف ت�ش ِّكل جرمية جنائية �أنْ
َت ْع ِر�ض الأمر على رئي�س املحكمة لإبالغ النيابة العامة� ،إذا ما ر�أى ذلك ،والنظر يف �إرجاء التحقيق
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الإداري �إلى حني انتهاء التحقيق اجلنائي �أو اال�ستمرار فيه.

املادة ()131

على جلنة التحقيق فور االنتهاء منه �أن ترفع تو�صياتها م�س َّببة �إلى رئي�س املحكمة خالل مدة
التتجاوز ع�شرة �أيام من تاريخ انتهاء التحقيق ،وذلك مبا ي�أتي:
ِ .1ح ْفظ التحقيق لعدم وجود خمالفة.
 .2اقرتاح توقيع اجلزاء املنا�سب على املوظف ،مع جواز التو�صية ب�أنْ ي�ؤدي املوظف تعوي�ض ًا عن �أية
�أ�ضرار للممتلكات العامة �إنْ كان لذلك مقت�ضى.

املادة ()132

على جلنة التحقيق عند �إعداد تو�صياتها �أنْ تراعي ما ي�أتي:
 .1الإجراء الإداري ال�سابق الذي مت اتخاذه للبت يف املخالفة.
 .2طبيعة وعواقب املخالفة املن�سوبة �إلى املوظف.
� .3سوء الف ْهم �أو التقدير �أو الت�سترُّ �أو حدوث م�شاركة �أو حتري�ض الرتكاب املخالفة.
 .4املخالفات ال�سلوكية ال�سابقة وتكرارها ومدى ج�سامتها.
 .5مدى مقدرة املوظف يف ال�سيطرة على الأحداث والأو�ضاع التي �أدت �إلى وقوع املخالفة ،وذلك من
حيث الوقت واملكان �أو َتتا ُبع الأحداث.
 .6مدى وجود �إجراءات �إر�شادية وت�صحيحية مت اتخاذها �سابق ًا؛ بهدف �إتاحة الفر�صة للموظف
لالرتقاء ب�أدائه وحت�سني �سلوكه.
 .7مراعاة الكلفة املادية والأدبية الناجمة عن ا�ستبدال املوظف ب�آخر يف حالة التو�صية بالف�صل �أو
الت�أثري على ُح ْ�سن �سري العمل يف حالة الو ْقف.
 .8الت�شدُّد �إذا كانت املخالفة تنطوي على ازدراء �أو ا�ستخفاف متع َّمد بال�سلطات العامة.
 .9التد ُّرج يف توقيع اجلزاءات.
 .10على جلنة التحقيق وقبل �إعداد تو�صياتها بهدف ع ْر�ضها على رئي�س املحكمة �أنْ ت�ستمع �إلى �أية
ظروف �أو �أ�سباب �أو �أقوال خم ِّففة يرغب املوظف يف الإدالء بها.

املادة ()133

�صدر قرار ًا م�س َّبب ًا ب�أحد الأمرين الآتيني:
لرئي�س املحكمة �أن ُي ِ
� .1إعادة حم�ضر التحقيق �إلى اللجنة �إذا ر�أى ا�ستيفاء التحقيق ثم الع ْر�ض عليه مبذكرة تكميلية.
 .2ت�أييد �أو �إلغاء �أو تعديل تو�صيات اللجنة.
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املادة ()134

ال يجوز توقيع �أكرث من جزاء واحد ملخالفة واحدة.

املادة ()135

بف�صل املوظف من اخلدمة فيجوز �إحالته من
�إذا جاءت تو�صية جلنة التحقيق بتوقيع جزاء ْ
رئي�س املحكمة �إلى جمل�س ت�أديب ي�ش َّكل بقرار ي�صدر عنه.

�إجراءات املجل�س الت�أديبي
املادة ()136

ُ .1تث َبت جميع �إجراءات املجل�س الت�أديبي يف حما�ضر تحُ َفظ يف ملف الدعوى.
 .2على رئي�س املجل�س الت�أديبي �أن يحدِّ د موعد ًا النعقاد املجل�س مل�ساءلة املوظف ت�أديبي ًاَ ،
ويخطر به
املوظف على �أن يت�ضمن الإخطار حتديد ًا وا�ضح ًا للمخالفة املوجهة �إليه.
 .3على املوظف �أنْ يقوم بالتوقيع على الإخطار مبا يفيد اال�ستالم ،ويف حالة ر ْف ِ�ضه التوقيع تقوم اجلهة
املخت�صة بالإخطار ب�إثبات ال َّر ْف�ض ْ
وو�ضع ختم اجلهة على الإخطار ،وبذلك ُيعتبرَ املوظف قد
َّ
خطر قانون ًا .ويجوز ملجل�س الت�أديب �أنْ يبا�شر الإجراءات يف حالة غيابه.
�أُ ِ
 .4على املوظف �أنْ يح�ضر جل�سات امل�ساءلة بنف�سه ،وله �أنْ ي�ستعني بوكيل يف �إبداء دفاعه كتابة �أو
�شفاهة و�أنْ يطلب ا�ستدعاء ال�شهود ل�سماع �أقوالهم.
ون�سخ �صور منها.
 .5للموظف �أو من يوكله حق االطالع على �أوراق التحقيق ْ
 .6ملجل�س الت�أديب �أنْ ي�ستعني مبن يراه من ذوي اخلربة وذلك يف الأمور التي ت�ستوجب اال�ستعانة
بر�أيهم فيها.
 .7تكون جميع �إخطارات جمل�س الت�أديب للموظف �شخ�صي ًا �أو بالربيد امل�سجل على عنوان عمله �إذا
كان م�ستمر ًا يف عمله� ،أو على حمل �إقامته �أو حمل �إقامة �أحد �أقربائه املد َّونة �أ�سما�ؤهم مبلف
خدمته ،وذلك �إذا كان موقوف ًا �أو منقطع ًا عن العمل� ،أو ب�أية و�سيلة �أخرى يراها املجل�س الت�أديبي
مالئمة.
 .8يعقد املجل�س الت�أديبي جل�ساته بح�ضور جميع الأع�ضاء وت�صدر القرارات ب�أغلبية الأ�صوات.
رجح اجلانب الذي منه الرئي�س.
� .9إذا ت�ساوت الأ�صوات ُي َّ
 .10على املجل�س الت�أديبي �أن ي�صدر قراره خالل مدة ال تتجاوز �ستني يوم ًا من تاريخ ت�شكيل املجل�س،
ويجب �أنْ يكون القرار مكتوب ًا وم�س َّبب ًا ،ويكون قرار جمل�س الت�أديب نهائي ًا.
 .11يت�ضمن قرار جمل�س الت�أديب بيان ًا دقيق ًا ووا�ضح ًا للأفعال املن�سوبة �إلى املوظف.
�	.12إذا ر�أى املجل�س الت�أديبي �أن املخالفات املن�سوبة �إلى املوظف ت�ش ِّكل جرمية جنائية ،وجب عليه
املخت�صة ،وتو َقف الإجراءات الت�أديبية �إلى �أن
�إبالغ رئي�س املحكمة بذلك لإحالته �إلى اجلهة
َّ
ي�صدر �أمر �أو حكم يف تلك اجلرمية ،تعاد بعدها الأوراق �إلى جمل�س الت�أديب لتقرير ما يراه
بالن�سبة �إلى م�ساءلة املوظف ت�أديبي ًا.
الف�صل �أن تكون متنا�سبة مع م�ستوى املخالفة ودرجة ج�سامتها ،مع
َ .13
يراعى عند توقيع عقوبة ْ
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ال ٌأخذ يف االعتبار ال�سوابق والظروف املخ ِّففة �أو امل�شدَّدة التي �صاحبت املخالفة.

املادة ()137

تمُ حى اجلزاءات الت�أديبية التي ت ْو َقع على املوظف تلقائي ًا بانق�ضاء الفرتات الآتية:
� )1ستة �أ�شهر يف حالة التنبيه والإنذار.
خ�صم الراتب.
� )2سنة يف حالة احلرمان من العالوة الدورية �أو الو ْقف عن العمل مع ْ
حمو اجلزاء اعتباره ك�أنْ مل يكن بالن�سبة �إلى امل�ستقبل ،وال ي�ؤثر على احلقوق
ويرتتب على ْ
والتعوي�ضات التي تر َّتبت نتيجة له ،وترفع �أوراق اجلزاء وكل �إ�شارة �إليه وما يتعلق به من ملف خدمة
املوظف.

الباب الثاين ع�شر
ال َّت َظ ُّلمات
املادة ()138

ُت�ش َّكل جلنة دائمة لل َّت َظلُّمات باملحكمة من رئي�س ال يقل م�ستوى وظيفته عن مدير �إدارة وع�ضوين
من املوظفني ،وي�صدر بت�شكيل اللجنة قرار عن رئي�س املحكمة .وتخت�ص اللجنة بالنظر يف ال َّت َظلُّمات
املقدَّمة من املوظفني غري املع َّينني مبرا�سيم و َمن يف حكمهم ِمن القرارات الإدارية التي مت�س حق ًا من
حقوقهم الوظيفية.

مادة ()139

جتتمع اللجنة بنا ًء على دعوة من رئي�سها يف املكان والزمان اللذين يحدِّ دهـما ،وال يكون اجتماع
ينتدب رئي�س املحكمة
اللجنة �صحيح ًا �إال بح�ضور جميع �أع�ضائها ،وعند غياب �أحد الأع�ضاء �أو ت َن ِّحيه ِ
من يحل حمله.

املادة ()140

يرفع املوظف ال َّت َظلُّم �إلى رئي�س اللجنة بخطاب م�ؤرخ خالل خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ علمه
�صدره
بالقرار الإداري حمل ال َّت َظلُّم .ويـجوز للموظف ر ْفع التما�س لإعادة النظر يف هذا القرار �إلى ُم ِ
قبل رفع تظلمه �إلى جلنة التظلمات ويرتتب على رفع االلتما�س وقف الأجل املذكور �إلى حني البت فيه
يف مدة �أق�صاها ثالثون يوم عمل .و ُيعتبرَ عدم الرد خاللها يف حكم ر ْف�ض االلتما�س.

املادة ()141

على رئي�س اللجنة �أو �أع�ضائها ال َّت َن ِّحي عن ح�ضور اجلل�سة التي ُي َ
نظر �أو ُي َبت فيها يف َتظلُّم مقدَّم
من �أحد املوظفني اخلا�ضعني للرئا�سة املبا�شرة لأيٍّ منهم �أو له به �صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة� ،أو
�إذا كان القرار املتظ َّلم منه �صادر ًا من �أحدهم .ويعينِّ رئي�س املحكمة َمن يحل حمل َمن قام يف حقه
املوجب لل َّت َن ِّحي.
ال�سبب ِ
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املادة ()142

يعينِّ رئي�س املحكمة �أمني �سر اللجنة من بني موظفي املحكمة.
يخ�ص�ص �أمني ال�سر �سج ًال تق ّيد فيه جميع ال َّت َظلُّمات املرفوعة �إلى اللجنة وتاريخ قيدها ،ويتولى
ِّ
حت�ضري جدول الأعمال و�إبالغ الأع�ضاء مبوعد ومكان االجتماع قبل ثالثة �أيام عمل على الأقل من
وح ْفظ حما�ضر اللجنة.
موعد االجتماع املق َّرر ،كما يتولى �إعداد ِ

املادة ()143

على اللجنة �أنْ ت�ستمع للمتظ ِّلم �شخ�صي ًا ،كما لها �أنْ تطلب منه �أو من جهة الإدارة ما تراه �ضروري ًا
من �أوراق ووثائق وم�ستندات ذات �صلة مبو�ضوع ال َّت َظلُّم ،ولها �سماع �أقوال َمن ترى لزوم ًا ل�سماع �أقواله
واتخاذ جميع الإجراءات الالزمة للنظر يف ال َّت َظلُّم والبت فيه.

املادة ()144

يرجح اجلانب الذي منه
ُت ِ
�صدر اللجنة تو�صياتها ب�أغلبية الأ�صوات .و�إذا ت�ساوت الأ�صوات َّ
الرئي�س ،خالل خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ قيد ال َّت َظلُّم يف �سجلها .ويـجوز للجنة عند االقت�ضاء َم ُّد
املهلة ال�سابقة �إلى ُمدد �أخرى ،على �أن ال يتجاوز جمموع املدد �ستني يوم عمل.

املادة ()145

ترفع اللجنة تو�صياتها م�سبـَّبة �إلى رئي�س املحكمة ،وال يجوز لها �إخطار املتظ ِّلم بتو�صياتها.
ولرئي�س املحكمة اعتماد تو�صية جلنة ال َّت َظلُّمات �أو تعديلها �أو �إلغا�ؤها.

املادة ()146

ي ْب َلغ رئي�س اللجنة بقرار رئي�س املحكمة ب�ش�أن التو�صية ،كما تودع ن�سخة من القرار لدى الأمانة
العامة للعمل مبقت�ضاه ،وتبليغ املتظ ِّلم بالقرار خالل فرتة ال تتجاوز ع�شرة �أيام عمل من تاريخ �إ�صداره،
وال يـجوز ال َّت َظلُّم مرة �أخرى �أمام اللجنة من ذات القرار ال�سابق ال َّت َظلُّم منه �أو من القرار ال�صادر يف
�ش�أن ال َّت َظلُّم.

الباب الثالث ع�شر
انتهاء اخلدمة
املادة ()147

تنتهي خدمة املوظف لأحد الأ�سباب الآتية:
 .1بلوغ ال�سن املق َّررة لرتْك اخلدمة.
 .2الإحالة املبكرة �إلى التقاعد ِو ْفق ًا للقوانني والأنظمة املق َّررة لذلك.
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 .3عدم اللياقة للخدمة �صحيا.
 .4اال�ستقالة.
 .5ف ْقد اجلن�سية البحرينية طبق ًا للقانون ِّ
املنظم لذلك.
 .6احلكم النهائي بعقوبة جناية �أو بعقوبة مق ِّيدة للحرية يف جرمية خم َّلة بال�شرف �أو الأمانة .ويكون
الف�صل جوازي ًا لرئي�س املحكمة �إذا كان احلكم مع و ْقف التنفيذ .ومع ذلك �إذا كان احلكم قد
�صدر عليه لأول مرة فال ي�ؤدي �إلى انتهاء اخلدمة� ،إال �إذا قدَّر رئي�س املحكمة بقرار م�س َّبب من
واقع �أ�سباب احلكم وظروف الواقعة �أنَّ بقاء املوظف يتعار�ض مع مقت�ضيات الوظيفة �أو طبيعة
العمل.
 .7الف�صل من اخلدمة بقرار ت�أديبي �أو العزل بحكم ق�ضائي.
 .8الف�صل من اخلدمة بغري الطريق الت�أديبي.
� .9إلغاء الوظيفة.
 .10انتهاء مدة العقد.
 .11الوفاة.

املادة ()148

تنتهي خدمة املوظف ببلوغه �سن ال�ستني ،ويجوز َم ُّد خدمته بقرار من رئي�س املحكمة ،وبالن�سبة
املخت�صة بالتعيني ،وذلك مبراعاة �أحكام القانون رقم
�إلى �شاغلي الوظائف العليا بقرار من ال�سلطة
َّ
( )13ل�سنة 1975ب�ش�أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ملوظفي احلكومة وتعديالتهِ ،و ْفق ًا لل�ضوابط
الآتية:
� .1أنْ يكون التمديد ملدة �سنة واحدة �أو �أكرث مبا ال يتجاوز خم�س �سنوات يف جمموعها بح�سب ما
تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
 .2تع ُّذر احل�صول على املر�شح امل�ؤهل َل�ش ْغل الوظيفة.
� .3أال تقل خدمته يف احلكومة عن خم�س ع�شرة �سنة.
� .4أال يقل م�ستوى �أدائه لل�سنتني الأخريتني عن جيد جد ًا.
ح�سن ال�سلوك.
� .5أنْ يكون حممود ال�سرية َ
ويجوز �إحالة املوظف �إلى التقاعد قبل بلوغه ال�سن املقررة بنا ًء على طلبه ،وذلك ِو ْفق ًا للقوانني
والأنظمة املق َّررة لذلك.
وللمحكمة �إ�شعار املوظف بالإحالة قبل �ستة �أ�شهر على الأقل من بلوغه �سن التقاعد.

املادة ()149

 .1للموظف �أنْ يقدم ا�ستقالته من وظيفته ،ويكون طلب اال�ستقالة مكتوب ًا وغري مع َّلق على �شرط �أو
مقرتن ًا بقيد ،و�إال اع ُتبرِ الطلب ك�أنْ مل يكن.
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 .2ال تنتهي خدمة املوظف �إال بالقرار ال�صادر عن رئي�س املحكمة بقبول اال�ستقالة.
 .3يجب البت يف طلب اال�ستقالة خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه و�إال اع ُتبرِ ت اال�ستقالة مقبولة
بحكم القانون ،وذلك ما مل يكن املوظف حما ًال �إلى التحقيق.
 .4مع عدم الإخالل بالبند ال�سابق من هذه املادة يحق لرئي�س املحكمة ت�أجيل قبول ا�ستقالة املوظف
يف بع�ض الوظائف التي يرتتب على قبول اال�ستقالة فيها �إخال ٌل ُبح ْ�سن �سري العمل ،وذلك ملدة
التتجاوز ثالثة �أ�شهر من تاريخ تقدمي اال�ستقالة ،و�إال اع ُتبرِ ت خدمة املوظف منتهية بانق�ضاء
هذه املدة.
 .5يجب �أنْ ي�ستمر املوظف يف عمله �إلى �أنْ ي َب َّلغ �إليه قرار قبول اال�ستقالة �أو انق�ضاء املُدد امل�شار �إليها
يف البندين ال�سابقني من هذه املادة على ح�سب الأحوال ،ف�إذا كان املوظف حما ًال �إلى التحقيق
فال ُتقبل ا�ستقالته �إال بعد الت�صرف يف التحقيق بغري جزاء الف�صل من اخلدمة.

املادة ()150

ُيعتبرَ املوظف م�ستقي ًال �إذا انقطع عن عمله بغري �إذن �أكرث من خم�سة ع�شر يوم ًا مت�صلة �أو ثالثني
يوم ًا غري مت�صلة يف ال�سنة ،ويتعينَّ �إنذار املوظف كتابة بعد خم�سة �أيام يف احلالة الأولى وع�شرين يوم ًا
يف احلالة الثانية.
ف�إذا قدَّم املوظف خالل الع�شرين يوم ًا التالية ما يثبت �أن انقطاعه كان بعذر مقبول يجوز لرئي�س
املحكمة احت�ساب مدة االنقطاع �إجازة �سنوية �أو َم َر�ضية �إذا كان له ر�صيد منها ي�سمح بذلك ،و�إال
اع ُتبرِ ت �إجازة خا�صة من دون راتب.
ف�إذا مل يقدم املوظف �أ�سباب ًا تربر االنقطاع �أو قدمها و ُر ِف�ضت اع ُتبرِ ت خدمته منتهية من تاريخ
انقطاعه عن العمل يف حالة االنقطاع املت�صل ،ومن تاريخ �إمتام مدة الثالثني يوم ًا يف حالة االنقطاع
غري املت�صل.

املادة ()151

�إلغاء الوظيفة هو �شطب الوظيفة بكامل واجباتها وم�سئولياتها من مهام التنظيم املدرجة �ضمنه
الوظيفة يف املحكمة الد�ستورية ،ب�صورة دائمة يرتتب عليها �إ َّما ن ْقل املوظف �إلى وظيفة �أخرى �شاغرة
رغب الرئي�س يف ذلك و�إ َّما �إنهاء خدمته ،وذلك لأ�سباب تنظيمية كثبوت عدم احلاجة �إليها
�إذا ما ِ
حجم العمل �أو لإ�سناد مهام
نتيجة لإعادة التنظيم �أو �إعادة ترتيب العمليات الإدارية �أو انخفا�ض ْ
الوظيفة �إلى القطاع اخلا�ص ،وغري ذلك من الأ�سباب التي يقدِّ رها الرئي�س.
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املادة ()152

وجب على �أ�سرته �أو اجلهة املخت�صة بتلقي �إخطارات الوفيات �أنْ تقوم ب�إبالغ
�إذا ُت ُوفـِّ َي املوظف َ
املحكمة بوفاته ،وتقوم املحكمة ب�إنهاء خدمته ابتداء من اليوم التايل للوفاة بعد ا�ستالم �شهادة الوفاة
الر�سمية.

املادة ()153

تر�سل ن�سخة
يب َّلغ املوظف ب�صورة من قرار �إنهاء خدمته وتودع �صور منه يف ملف خدمته ،كما َ
من القرار مع بقية امل�ستندات �إلى اجلهات املخت�صة ،خالل مدة ال تتجاوز �أ�سبوع ًا من تاريخ �صدور
القرار ،التخاذ �إجراءات �ص ْرف م�ستحقاته املالية املق َّررة له قانون ًا بعد انتهاء خدمته.

املادة ()154

 .1ي�ص َرف للموظف راتبه ال�شهري واملزايا الوظيفية املق َّررة �إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد
الأ�سباب املب َّينة يف هذه الالئحة.
 .2يف حالة انتهاء اخلدمة لعدم اللياقة ال�صحية ي�ستحق املوظف راتبه ال�شهري واملزايا الوظيفية
املق َّررة له لغاية ا�ستنفاد �إجازته املر�ضية �أو �إحالته �إلى التقاعد بنا ًء على طلبه.
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امل ــرف ـق ــات
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مرفق ()1

جدول املخالفات والجزاءات
الرقم

نوع املخالفة

األولى

الثانية

الثالثة

أوال :المخالفات اإلدارية

1

التأخير في الحضور إلى العمل

التنبيه الشفوي إلى
اإلنذار الكتابي

اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

2

ترك العمل من غير تصريح

التنبيه الشفوي إلى
اإلنذار الكتابي

اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

3

إضاعة وقت الدوام الرسمي

التنبيه الشفوي إلى
اإلنذار الكتابي

اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

4

التغيب عن العمل من غير تصريح

التنبيه الشفوي إلى
اإلنذار الكتابي

اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

5

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

التنبيه الشفوي إلى
اإلنذار الكتابي

اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

6

عدم استخدام اللباس الرسمي

التنبيه الشفوي إلى
اإلنذار الكتابي

اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

7

عدم االهتمام بحسن المظهر

التنبيه الشفوي إلى
اإلنذار الكتابي

اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

8

إساءة استخدام الهاتف النقال أثناء العمل

التنبيه الشفوي إلى
اإلنذار الكتابي

اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

9

اإلخفاق في إكمال البرنامج التدريبي
والتطويري

التنبيه الشفوي إلى
اإلنذار الكتابي

اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

11

التغيب عن العمل لمدة  5أيام من غير
تصريح

اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

11

التظاهر بالمرض ألجل الحصول على
إجازة مرضية

اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة
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مرفق ()1

جدول املخالفات والجزاءات
الرقم

نوع املخالفة

12

عصيان األوامر والتعليمات الخاصة
بالعمل

13

االمتناع عن إجراء الكشف الطبي عند
طلب اإلدارة

14

اإلهمال وعدم االهتمام بالعمل

15

مخالفات المرور عند قيادة العربات
الحكومية أو التورط في حوادث مرورية

16

التسبب في حدوث إصابة عمل لآلخرين

17

عدم إنجاز أو رفض إنجاز أعمال
االستدعاء

18

رفض حضور ساعات العمل اإلضافية

19

تحريف أو تزوير الوثائق الحكومية أو
أجهزة إثبات الحضور و االنصراف
وتشويه وكتمان الحقائق

21

المشاجرة أو الضرب أو إلحاق األذى
الجسماني

21

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

22

استخدام الكلمات البذيئة أو المهينة

23

التصرف غير المهذب ،وغير الالئق أو
الال أخالقي

24

القذف والسب واالفتراء وتشويه سمعة
اآلخرين

25

إساءة التصرف داخل أو خارج مجال
العمل خالفا لمقتضيات الوظيفة العامة أو
النيل من كرامتها

األولى

اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب
اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب
اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب
اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب
اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب
اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب
اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

الثانية

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة

الثالثة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
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جدول املخالفات والجزاءات
الرقم

نوع املخالفة

26

االرتباط بعمل يضر أو يتعارض مع
العمل الحكومي

27

عقد صفقات بيع وشراء أو ترويج البضائع
في مكان العمل

28
29

اإلفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال
الوظيفة ألي وسيلة إعالمية من غير
تصريح من الرئيس المختص
اإلفضاء بالمعلومات الحكومية السرية إلى
أشخاص غير المصرح لهم ،نشر
المعلومات الحكومية من غير تصريح

31

سوء معاملة الجمهور

31

االحتفاظ بأي ورقة رسمية أو نزعها من
األصل بقصد االحتفاظ بها

32

مخالفة التعليمات واإلرشادات الخاصة
بالعمل

33

االعتداء أو التحرش الجنسي بالقول أو
الفعل

34

استغالل الوظيفة لإلساءة إلى اآلخرين

35

استخدام األجهزة ومعدات العمل للمنفعة
الخاصة

36

اإلضرار بالممتلكات العامة أو تالفها أو
تبديدها

37

الدعوة أو التهديد أو االشتراك أو
التحريض على اإلضراب بالمخالفة ألحكام
القوانين والالوائح

38

انتحال شخصية غيره للدخول إلى األماكن
غير المصرح بها

39

التستر على السرقة من المال العام

األولى

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة

الثانية
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة

الثالثة

75

76

العدد - 3289 :الخميس  24نوفمبر 2016

مرفق ()1

جدول املخالفات والجزاءات
الرقم
41
41

نوع املخالفة

األولى

استغالل الوظيفة للمنفعة الخاصة

الفصل من الخدمة

السرقة أو االختالس

الفصل من الخدمة

42

طلب أو قبول الهدايا ،المكافآت أو
الخدمات للقيام بالواجبات الوظيفية

الفصل من الخدمة

الثانية

الثالثة

ثانيا :الجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة

43

44
45
46
47

طلب عطية أو مزية ألداء عمل أو
االمتناع عن العمل إخالال بواجبات
الوظيفة العامة
اختالس أموال أو أوراق بغير حق من
خالل استغالل الوظيفة الحكومية بقصد أو
من غير قصد التملك
أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على
المستحق من خالل عمله في تحصيل
الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو
الضرائب
إلحاق الضرر بمال تقضي واجباته
الوظيفية المحافظة عليه
وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين،
اللوائح ،القرارات أو األوامر الصادرة عن
الحكومة أو حكم أو أمر صادر عن
المحكمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
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
غير مشروع للحصول على مزية له أو
لغيره من أي نوع

الفصل من الخدمة

51

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

اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة
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الرقم
51
52

نوع املخالفة

صيانة الحاسب اآللي الشخصي أو
إصالحه من غير االتصال بجهة
االختصاص األمر الذي يؤدي إلى اتالفه
أو إطالع طرف آخر على المعلومات
المحفوظة به
استخدام الحاسب اآللي الشخصي من دون
الحصول على ترخيص من قبل المدير
المختص

53

عدم إغالق الحواسيب اآللية الشخصية
عند نهاية الدوام الرسمي

54

استخدام البرامج غير المرخص بها
وتفعيلها في الحاسب اآللي الشخصي سوا ًء
من الشبكة العالمية (اإلنترنت) أو غيرها

55

56
57
58
59

استعمال المحرر الرسمي – هو الذي
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
الدعوة أو التهديد أو االشتراك أو
التحريض على اإلضراب في المرافق
الحيوية المهمة
تنظيم التجمعات واالعتصامات غير
المرخص بها أو االشتراك أو الدعوة إلى
االشتراك أو التحريض على ذلك
المشاركة في أعمال الشغب وتخريب
الممتلكات العامة والخاصة
استغالل القصر للمشاركة في أي من
األنشطة المنصوص عليها
بالبنود( )55،55،55من هذا الجدول

األولى

الثانية

الثالثة

اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب
اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة
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

اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

77

78
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جدول املخالفات والجزاءات
الرقم
61
62

نوع املخالفة

عدم الخروج من الشبكة وإغالق جهاز
الحاسوب عند الغياب خارج المكتب ما لم
يستدع األمر خالف ذلك
نسخ أو توزيع أو استخدام البرامج
والبيانات خارج الجهة الحكومية من دون
تصريح

األولى
التنبيه الشفوي إلى
اإلنذار الكتابي
التنبيه الشفوي إلى
اإلنذار الكتابي

63

عدم تثبيت برامج الحماية من الفيروسات
على األجهزة الشخصية المحمولة

التنبيه الشفوي إلى
اإلنذار الكتابي

64

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

التنبيه الشفوي إلى
اإلنذار الكتابي

65
66
67
68

الثانية

اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب
اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب
اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب

استخدام معدات الحاسوب إلنتاج أعمال
شخصية أو برامج خاصة

التنبيه الشفوي إلى
اإلنذار الكتابي

استخدام الحاسبات اآللية الشخصية
الخاصة لمعالجة البيانات المتعلقة بالجهة
الحكومية من دون تصريح
إجراء اتصال بأنظمة الحاسب اآللي من
دون الحصول على موافقة المدير
المختص
عدم إخطار مسؤول أمن المعلومات مسبقا
عن االتصاالت الخارجية ( المدير
المختص)

اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب
اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب
اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب
اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب
اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب
اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب

اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب
اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

69

عدم اتباع قواعد السرية في حالة األجهزة
المحمولة

71

عدم اإلبالغ عند اإلصابة بالفيروس عند
علمه بذلك

71

تغيير البيانات الشخصية بالجهة الحكومية
من دون الحصول على إذن مسبق

72

إساءة استخدام البريد اإللكتروني

الثالثة

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة
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جدول املخالفات والجزاءات
الرقم
73

نوع املخالفة

استخدام البريد اإللكتروني في إرسال مواد
خليعة ،نكات ،مواد فاحشة وبذيئة ،الطعن
وإساءة السمعة أو التهجم على األديان
وبث ما يشكل مخالفة لقانون العقوبات

74

التطاول على المسؤولين أو التعريض بهم
عبر أي وسيلة

75

إدخال حاسبات شخصية محمولة
وتوصيلها بالشبكة من دون موافقة جهة
العمل

76

استخدام مواقع التواصل االجتماعي
لالساءة إلى األشخاص واألديان

األولى

الثانية

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

الثالثة

الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة

رابعا :المخالفات المرتبطة بإفشاء البيانات والمعلومات

77

ترك المعلومات المهمة على المكتب

78

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

79

تجاوز المستويات المصرح بها

81

استخدام اسم دخول وكلمة سر لشخص
آخر

81

إفشاء كلمة السر بقصد استخدامها من
أشخاص آخرين

82

اإلهمال في االحتفاظ بكلمة السر وعدم
اتباع التعليمات والمحافظة على السرية

83

إرسال أو إعادة إرسال أو تخزين مرفقات
ال تتعلق بعمل الجهة الحكومية

التنبيه الشفوي إلى
اإلنذار الكتابي
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

79

80
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مرفق ()1

جدول املخالفات والجزاءات
الرقم
84

نوع املخالفة

إرسال أو استعراض أو تحميل أو تنفيذ
بريد إلكتروني قد يشكل خطورة على عمل
الجهة الحكومية

85

إرسال معلومات سرية من خالل البريد
اإللكتروني

86

كتابة معلومات بالبريد اإللكتروني من
شأنها اإلساءة إلى الجهة الحكومية أو
إلحاق الضرر بها

87

وضع المعلومات والبيانات الخاصة بالجهة
الحكومية على اإلنترنت من دون تصريح

88

إجراء األعمال والمعامالت مع اآلخرين
من دون تفويض من المسؤول المباشر

األولى

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

الثانية
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة

89

عدم العمل بموجب قواعد االتصال عن
بعد المعتمدة بالجهة الحكومية

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

91

عدم إتباع قواعد السرية وكلمة السر في
الدخول إلى الشبكة

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

91

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

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

92

عدم اتباع الطرق السليمة في التخلص من
محتويات الوسائط الممغنطة والتقارير
المطبوعة

93

إفشاء المعلومات الخاصة بالجهة الحكومية

94

استخدام المعلومات للمصلحة الشخصية أو
لمصلحة طرف آخر

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

95

اتالف النسخ االحتياطية الخاصة بالبيانات
من دون إذن من جهة العمل

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة

الفصل من الخدمة

الثالثة
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مرفق ()1

جدول املخالفات والجزاءات
الرقم

نوع املخالفة

96

الدخول في أماكن غير مصرح بها في
جهة العمل

97

التسبب في إتالف البيانات

98

استخدام األشرطة الممغنطة ،حافظات
الذاكرة في نسخ البيانات خارج نطاق
العمل من غير تصريح

األولى

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

الثانية

الثالثة

الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة

خامسا :المخالفات المرتبطة بتشريعات السالمة المهنية ببيئة العمل

99

عدم تنفيذ تعليمات السالمة المهنية ببيئة
العمل

التنبيه الشفوي إلى
اإلنذار الكتابي

111

عدم اتباع قواعد العمل اآلمنة في األعمال
المزاولة

التنبيه الشفوي إلى
اإلنذار الكتابي

111

إتالف أو تعطيل وسائل اإلنذار بالحريق
المتوافرة بموقع العمل

112

إتالف أو تعطيل وسائل المكافحة األولية
المتوافرة

113

عدم تنفيذ تعليمات اإلخالء أو تعطيلها عند
حدوث األخطار بمواقع العمل وصدور
إشعار اإلنذار بها

اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب
اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب
اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب

اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب
اإلنذار الكتابي إلى 01
أيام توقيف عن العمل
والراتب
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة

 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
 01أيام توقيف عن
العمل والراتب إلى
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة

81

التعديالت على
الئحة الموارد البشرية
للمحكمة الدستورية

