
 بإصدار الالئحة التنفيذية 2016لسنة  32قرار مجلس الوزراء رقم 

 لقانون الموارد البشرية المدنية

 
 جملس الوزراء،

 بعد االطالع على الدستور،
 ،2016( لسنة 15در ابلقانون رقم )وعلى قانون املوارد البشرية املدنية الصا

 س الوزراء اليت ترفعبشأن قرارات جمل 1996( لسنة 29وعلى القرار األمريي رقم )
 لألمري للتصديق عليها وإصدارها،

 ارية والعمل والشؤون االجتماعية،وعلى اقرتاح وزير التنمية اإلد
 قّرر ما يلي:

 
 (1مادة )

يُعمل أبحكام الالئحة التنفيذية لقانون املوارد البشرية املدنية املشار إليه، املرفقة هبذا 
 القرار.
 (2مادة )

املختصة، كل فيما خيصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اتريخ على مجيع اجلهات 
 صدوره. ويُنشر يف اجلريدة الرمسية.

 
 عبد هللا بن انصر بن خليفة آل اثين

 رئيس جملس الوزراء
 

 صادق على هذا القرار ويتم إصدارهن
 ينمتيم بن محد آل اث                                                           

 أمري دولة قطر                                                         
 هـ1438 / 2/ 27:  صدر يف الديوان األمريي بتاريخ

   م 2016/ 11/ 27:  املوافق         



 الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية

 الوظائف والتعيين فيها الفصل األول

 (1مادة )

إلدارة مشروع اهليكل الوظيفي للجهة احلكومية مبا يتناسب واختصاصاهتا تُعد ا
واحتياجاهتا الفعلية، وفقاً للهيكل التنظيمي املعتمد للجهة، وتتوىل اجلهة احلكومية اختاذ 

 إجراءات اعتماد اهليكل الوظيفي من الوزير.
 

 (2مادة )

مع اإلدارة املختصة، وفقاً  تُعد اإلدارة مشروع املوازنة السنوية للوظائف، ابلتنسيق
 املعتمد، على أن يتضّمن املشروع:للهيكل الوظيفي 

 الوظائف املطلوبة وأنواعها. عدد -1
 املسميات الوظيفية والدرجات املالية املقابلة هلا. -2
 

 (3مادة )

على كل جهة حكومية عند إعداد موازنتها السنوية، موافاة اإلدارة املختصة مبقرتحاهتا 
ستحداث الوظائف، وذلك يف ضوء اهليكل الوظيفي املعتمد، وأحكام دليل بشأن ا

 وترتيب الوظائف العامة.وصف وتصنيف 
وتعد اإلدارة سجالً للوظائف املعتمدة، وال جيوز إجراء أي تعديل يف هذه الوظائف إال 

 مبوافقة اإلدارة املختصة ويف حدود املوازنة املعتمدة للجهة.
 

 (4مادة )

 الوظيفة ما يلي: يتضّمن وصف
 مسمى الوظيفة. -1
 درجتها املالية. -2
 حتليلياً لواجباهتا ومسؤولياهتا.وصفاً عاماً و  -3



شروط شغل الوظيفة من حيث احلد األدىن للمؤهالت العلمية واخلربات العملية  -4
 املطلوبة ودرجة املهارة، وغري ذلك من الشروط.

 
 (5مادة )

غرة يف صحيفتني يوميتني واسعيت االنتشار على األقل، يكون اإلعالن عن الوظائف الشا
وجيوز ابإلضافة إىل ذلك اإلعالن عنها ابلوسائل اإللكرتونية احلديثة، ويف مجيع األحوال 

 يتضّمن اإلعالن البياانت اآلتية:جيب أن 
 درجتها املالية واشرتاطات شغلها.مسمى الوظيفة و  -1
ميعاد تقدميها واملستندات الواجب إرفاقها، ومدة اجلهة اليت تُقدم إليها الطلبات و  -2

 سة عشر يوماً من اتريخ اإلعالن.تلقي الطلبات، على أال تقل هذه املدة عن مخ
بيان ما إذا كان التعيني ابختبار أم بدون اختبار، فإذا كان التعيني ابختبار فيبني نوعه  -3

 وموضوعه ومكان إجرائه.
 

 (6مادة )

 ع طلب التعيني املستندات اآلتية:لوظيفة مجيب أن يقّدم طالب ا
 قته الشخصية أو جواز سفره.صورة من بطا -1
 هادة امليالد أو ما يقوم مقامها.ش -2
 لدراسي مصّدقة من اجلهة املختصة.شهادة املؤهل ا -3
 ة إذا كانت مطلوبة لشغل الوظيفة.شهادة ابخلربات السابق -4
 أو اإلعفاء منها أو أتجيلها.نية شهادة تفيد أتدية اخلدمة الوط -5
ت الباحثني عن شهادة من الوزارة تفيد أبن طالب الوظيفة مت تسجيله يف سجال -6

 عمل لدى الوزارة.
 ابلعنوان الذي يتم مراسلته عليه.بيان  -7
 صور شخصية حديثة. -8
 أي مستندات أخرى يتطلبها شغل الوظيفة أو تطلبها اجلهة احلكومية. -9



 (7مادة )

اإلدارة املختصة أو اإلدارة، حبسب األحوال، سجالً تقّيد فيه طلبات التعيني  تُعد
واملستندات املرفقة هبا أبرقام مسلسلة حبسب أسبقية تقدميها، يبنّي فيه اسم مقدم 

الطلب وعنوانه واتريخ تقدمي الطلب والوظيفة املتقدم للتعيني فيها، ويسلم مقدم الطلب 
 ما يفيد تسلم األوراق منه.

 
 (8مادة )

 يكون االختبار حتريرايً أو عملياً أو عن طريق مقابلة شخصية، وجيوز اجلمع بينها.
 

 (9مادة )

ترسل اإلدارة إخطاراً كتابياً مسجالً إىل من وقع عليه االختيار لشغل الوظيفة للحضور 
تعيني ت اليف ميعاد ال يتجاوز ثالثني يوماً من اتريخ إخطاره، وذلك الستيفاء ابقي مسوغا

 الالزمة لشغل الوظيفة.
وجيوز أن يتم اإلخطار إبحدى الوسائل اإللكرتونية احلديثة، فإذا مل حيضر يف امليعاد 

املذكور سقط حقه يف التعيني، وخيطر من يليه يف الرتتيب للحضور واسيتفاء مسوغات 
 التعيني.
 (10مادة )

سلم، ويُعتمد هذا اإلقرار من يوقع املوظف إقراراً بتسلمه العمل موضحاً فيه اتريخ الت
 الرئيس املباشر، ويرسل أصل اإلقرار إىل اإلدارة حلفظه مبلف خدمة املوظف.

 
 (11مادة )

يعني املوظف بقرار من السلطة املختصة، أو مبوجب عقد توظيف يربم وفقاً ألحد 
 ال، بشرط توافر االعتماد املايلالنماذج املرفقة هبذه الالئحة، حبسب األحو 

 (12) مادة

جيوز للموظف طلب إهناء خدمته خالل فرتة االختبار إبخطار كتايب إىل رئيسه املباشر، 
 مدته مخسة عشر يوماً على األقل سابقة على اتريخ ترك العمل.



 
 (13مادة )

تقوم اإلدارة إبعداد ملف خدمة لكل موظف يعمل ابجلهة احلكومية حيتوي على مجيع 
وظف من بدء ع القرارات اليت تصدر يف شأن املمسوغات ومستندات التعيني، ومجي

 خدمته حىت انتهائها.
وجيب على املوظف إخطار اجلهة احلكومية أبي تعديل يطرأ على بياانته الشخصية 

 وخباصة حمل اإلقامة والربيد العادي واإللكرتوين واهلاتف.
 

 (14مادة )

تصة، وحيفظ أصل حتفظ نسخة من ملف خدمة املوظف إلكرتونياً لدى اإلدارة املخ
امللف لدى جهة عمله، وإذا ألغيت اجلهة احلكومية حتال ملفات خدمة موظفيها إىل 

 اجلهة اليت ينقلون إليها أو إىل اإلدارة املختصة.
 

 (15مادة )

تُعد اإلدارة سجالً لألقدمية يتضمن أمساء شاغلي وظائف كل درجة مرتبة حسب 
 . أقدمياهتم

 (16مادة )

واحدة ويف اتريخ واحد، كما  يما بني املوظفني الذين يتم تعيينهم يف درجةحتّدد األقدمية ف
 يلي:

إذا كان التعيني ألول مرة يف الوظائف اليت تشغل ابختبار، ُحّددت األقدمية بني  -1
املعينني حبسب األسبقية الواردة ابلرتتيب النهائي لنتائج االختبار، وعند التساوي يف 

ألعلى مؤهاًل، فاألعلى يف تقدير املؤهل، فاألعلى يف درجات الرتتيب تكون األقدمية ل
 ، فاألقدم خترجاً، فاألكرب سناً.احلصول على املؤهل

األقدمية  إذا كان التعيني ألول مرة يف الوظائف اليت تشغل بدون اختبار، ُحّددت -2
 بني املعينني كما يلي:



فرها فيمن يشغل الوظيفة، إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توا -أ
تكون األقدمية طبقاً للمؤهل األعلى، وعند التساوي يف املؤهل، تكون األقدمية لألعلى 

، فاألقدم خترجاً، فاألكرب يف تقدير املؤهل، فاألعلى يف درجات احلصول على املؤهل
 سناً.
 ة.خلرب إذا كانت الوظيفة تتطلب خربة عملية، تكون األقدمية طبقاً ملدة ا -ب
 يكون ترتيب األقدمية عند الرتقية على أساس األقدمية يف الدرجة السابقة مباشرة. -3
 

 (17مادة )

جيوز تعيني املوظف براتب أعلى من بداية الراتب األساسي املقّرر لدرجة وظيفته إذا  
كانت خرباته العملية تزيد على احلد األدىن ملتطلبات شغل الوظيفة، ويف هذه احلالة 

لراتب األساسي على أساس منح املوظف عالوة عن كل سنة من سنوات اخلربة حيّدد ا
الزائدة بفئة العالوة الدورية للدرجة املالية اليت يتم تعيينه عليها ومبا ال جياوز هناية مربوط 

الدرجة املعني عليها، بشرط أن تكون هذه اخلربة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة املعني 
قضيت يف إحدى اجلهات احلكومية أو الشركات اململوكة للدولة عليها، وأن تكون قد 

 لنفع العام أو اهليئات الرايضية.أو اليت تساهم فيها أو املؤسسات اخلاصة ذات ا
وابط اليت تصدر وجيوز االعتداد مبدة اخلربة العملية يف القطاع اخلاص وفقاً للشروط والض

 بقرار من الوزير.
 درجة املعني عليها مبقدار مدة خربته العملية املشار إليها.وحتسب للموظف أقدمية يف ال

 
 (18مادة )

على الرئيس  يقّدم طلب إعادة التعيني إىل اإلدارة، واليت تقوم إبعداد مذكرة للعرض
 موضحاً فيها ما يلي:

الوظيفة السابقة اليت كان يشغلها املوظف ومدة خدمته فيها ودرجتها املالية، وآخر  -1
 تقرير تقييم أداء قدم عنه فيها. تقاضاه، وآخرراتب كان ي

 ألعمال اليت كان يزاوهلا خالهلا.املدة اليت قضاها خارج الوظيفة ونوعية ا -2



 وع اخلربة اجلديدة اليت اكتسبها.آخر مؤهل علمي حصل عليه أو ن -3
 أسباب ترك اخلدمة. -4
لتقاعد والتأمينات بيان يفيد ما إذا كان يتقاضى معاشاً من اهليئة العامة ل -5

 االجتماعية.
 

 لبدالت والمزايا الوظيفية األخرىالعالوات وا الفصل الثاني

 (19مادة )

 ة اجتماعية شهرية وفقاً ملا يلي:مينح املوظف القطري عالو 
 أعزب         متزوج أو يعول أوالده  الدرجة    

 ( رايل4.000) ل( راي6.400) السابعة فأعلى    
 ( رايالً 2.560) ( رايل    4.000) رى    الدرجات األخ

 
وإذا كان الزوجان من موظفي اجلهات احلكومية أو اجلهات اليت متول موازنتها من الدولة 

( من رأمساهلا، %50أو الشركات اململوكة للدولة أو اليت تساهم فيها بنسبة تزيد على )
ومينح  ا العالوة األعلى،فتمنح العالوة بفئة متزوج أو يعول أوالده ملن يستحق منهم

 اآلخر العالوة بفئة أعزب.
 كما متنح املطلقة العالوة بفئة متزوج إذا كانت حاضنة ألوالدها.

 
 (20مادة )

 طري بدل سكن شهري وفقاً ملا يلي:يستحق املوظف الق
 أعزب       متزوج أو يعول أوالده     الدرجة      

 رايل 3.500 رايل     6.000 األوىل فأعلى    
 رايل 2.500 رايل     4.000 من السابعة إىل الثانية    

 رايل 1.500    رايل 3.000 الدرجات األخرى    
 



وإذا كان الزوجان من موظفي اجلهات احلكومية أو اجلهات اليت متول موازنتها من  
من ( %50الدولة أو الشركات اململوكة للدولة أو اليت تساهم فيها بنسبة تزيد على )

ى، رأمساهلا، فيمنح البدل بفئة متزوج أو يعول أوالده ملن يستحق منهما البدل األعل
 ومينح اآلخر البدل بفئة أعزب.

 متزوج إذا كانت حاضنة ألوالدها. كما متنح املطلقة البدل بفئة
 بنظام اإلسكان، دون 2007( لسنة 2وال حيول انتفاع املوظف أبحكام القانون رقم )

 ن املستحق.صرف بدل السك
وجيوز أن ختصص اجلهة احلكومية ملوظفيها سكناً، وفقاً للضوابط اليت يصدر هبا قرار من 

 سكن من اتريخ تسلم املوظف السكن.رئيس جملس الوزراء، ويوقف صرف بدل ال
ويكون استحقاق املوظف غري القطري، الذي ال خُيصص له سكن من جهة عمله، لبدل 

عقد توظيفه، وابحلدود والفئات والضوابط املنصوص عليها  السكن، وفقاً ملا ينص عليه
يف هذه املادة ومبا ال جياوز املبالغ احملّددة هبا ويكون بدل السكن لشاغلي الوظائف 

 ( رايل شهرايً.800ية والعمالية )احلرف
ويف مجيع األحوال، ال جيوز منح املوظف بدل السكن، إذا خصص له أو لزوجه سكن 

مية اليت يعمل هبا أو من اجلهات اليت متول موازنتها من الدولة أو من اجلهة احلكو 
 ( من رأمساهلا.%50الشركات اململوكة للدولة أو اليت تساهم فيها بنسبة تزيد على )

 (21مادة )

يشرتط لصرف بدل السكن للموظف غري القطري املتزوج، أن تقيم معه أسرته يف 
 زب.له البدل املخصص لألع الدولة، وإال صرف

  
 (22مادة )

 تنقل شهري وفقاً للفئات التالية:يستحق املوظف القطري بدل 
 قيمة البدل        الدرجة             

 ( رايل2.000)      األوىل فأعلى        
 ( رايل1.500)      من السابعة إىل الثانية       



 ( رايل1.000)      الدرجات األخرى       
 

التنقل إذا وفرت اجلهة احلكومية وسيلة انتقال للموظف، على أال ويوقف صرف بدل 
 جتاوز تكلفة تلك الوسيلة قيمة البدل املنصوص عليه يف هذه املادة.

 
 (23مادة )

يستحق املوظف بدل التمثيل إذا أوفد يف مهمة رمسية خارج الدولة، ويشمل هذا البدل 
صاالت واالنتقاالت الداخلية ابلدولة أجور السكن واملأكل ونقل األمتعة الشخصية واالت

مسية فتصرف عنه املوفد إليها فيما عدا ما كان منها خارج املدن ويتعلق ابملهمة الر 
 النفقات الفعلية.

 ويكون إيفاد املوظف يف مهمة رمسية خارج الدولة بقرار من الرئيس.
  

 (24مادة )

 ملا يلي: الدولة وفقاً  يكون بدل التمثيل اليومي للموفدين يف مهمات رمسية خارج
 ( رايل.3.500درجة األوىل فأعلى )ال -
 ( رايل.2.500الدرجات األخرى ) -

 ، استحق نصف بدل التمثيل املقرر.فإذا كان املوفد يف ضيافة اجلهة املوفد إليها
ثيل املقرر له عن املدة إذا زادت مدة املهمة على شهر، استحق املوظف نصف بدل التم

 الزائدة.
بدل التمثيل للموظف غري القطري من شاغلي الوظائف احلرفية والعمالية  ويكون

( رايل يف اليوم، وإذا مل يتم توفري السكن له يكون بدل التمثيل اليومي 300)
 ( رايل.1.500)

 



 (25مادة )

ة خارج الدولة على النحو يكون صرف تذاكر سفر املوظف القطري املوفد يف مهمة رمسي
 التايل:

 اغلي وظائف الدرجة األوىل فأعلى.سفر ابلدرجة األوىل لشتذاكر  -1
تذاكر سفر بدرجة رجال األعمال لشاغلي وظائف الدرجات من السابعة إىل  -2

 الثانية.
 ية لشاغلي وظائف الدرجات األخرى.تذاكر سفر ابلدرجة السياح -3

الدرجة ويكون صرف تذاكر السفر ابلدرجة األوىل ألعضاء الوفد، عدا شاغلي وظائف 
أن يكون السفر الثامنة فما دوهنا، إذا كان الوفد برائسة الرئيس التنفيذي فأعلى، على 

 برفقة رئيس الوفد.
ويكون صرف تذاكر سفر املوظف غري القطري بدرجة رجال األعمال إذا كان عقد 

 ة األوىل أو بدرجة رجال األعمال.توظيفه يقّرر منحه تذاكر السفر السنوية ابلدرج
 ، بناًء على طلب املوظف، صرف قيمة تذاكر السفر املستحقة له نقدًا.وجيوز

 
 (26مادة )

للموظــف املكلــف مبهمــة رمسيــة يف اخلــارج أن يغــادر الدولــة قبــل اتريــخ بــدء املهمــة، وأن 
  للمدد احملددة ابجلدول التايل:يغادر مقر املهمة عائداً إىل الدولة بعد انتهاء املهمة، وفقاً 

 هة املوفد إليها    اجل          
 

ـــل بـــدء وبعـــد انتهـــاء املهمـــة  أايم الســـفر قب
 الرمسية

 ويوم بعد انتهائها يوم قبل املهمة لدول اخلليج العربية دول جملس التعاون
ونيوزلندا واليـاابن  دول األمريكتني وأسرتاليا

 والكوريتني  
وثالثــــــة أايم بعــــــد  ثالثــــــة أايم قبــــــل املهمــــــة

 انتهائها
 يومان قبل املهمة ويومان بعد انتهائها   الدول األخرى

 



ويكـون حسـاب هــذه املـدد علـى أســاس قيمـة بــدل التمثيـل الكامـل، وتــدخل ضـمن مــدة 
املهمــة وذلــك دون التقيــد بتــاريخ املغــادرة أو العــودة مــن املهمــة، علــى أن يباشــر املوظــف 

 عمله يف اليوم التايل لتاريخ عودته من املهمة فعلياً.
 

 (27)مادة 

مراعاة األحكام املنظمة لبدل التمثيل وصرف تذاكر السفر يستحق املوظف الذي  مع
يكلف مبهمة رمسية أثناء إجازته الدورية أو العطالت الرمسية واألسبوعية بدل التمثيل 
املستحق، وإجازة بدالً عن املدة اليت تستغرقها املهمة، وقيمة تذاكر السفر من مقر 

قطر مث ة والعودة، ما مل تقتض الضرورة العودة إىل دولة قضاء اإلجازة إىل بلد املهم
 املغادرة إىل بلد املهمة.

 (28مادة )

جيوز صرف بدل التمثيل مقدماً للموظف املوفد ملهمة رمسية خارج الدولة، على أن 
 يسوى بعد العودة من املهمة مباشرة.

 
 (29مادة )

الوزير بعد التنسيق مع الرئيس  حتدد بقرار من رئيس جملس الوزراء، بناًء على اقرتاح
املختص الوظائف اليت يستحق شاغلوها بدل طبيعة العمل، ومقدار وشروط استحقاق 

 هذا البدل.
 (30مادة )

 ( رايل سنوايً.600يصرف بدل هاتف للموظفني من الدرجة السابعة فأعلى، بواقع )
 

 (31مادة )

سـتخدام هاتفـه النقـال يف إجـراء جيوز بقرار من الرئيس منح املوظف الذي يتطلب عمله ا
مكاملــات تتعلــق ابلعمــل، بــدل هــاتف نقــال، يصــرف شــهرايً وحيــّدد وفقــاً لطبيعــة العمــل 

 لة إىل املوظف على النحو التايل:واملهام املوكو 



 االستخدام املرتفع      االستخدام املتوسط     االستخدام البسيط    
 ( رايل1.000)       ( رايل   500)                 ( رايل    300)    
 

 (32مادة )

يستحق املوظف تعويضاً عن ساعات العمل اإلضافية اليت يكلف هبا بقرار من الرئيس 
 لى اقرتاح مدير اإلدارة املعنية.التنفيذي، بناًء ع

وحيسب هذا التعويض على أساس أن ساعة العمل اإلضافية تساوي ساعة وربعاً يف أايم 
 ايم العطالت الرمسية واألسبوعية.وساعة ونصفاً يف أالعمل العادية، 

ويكون احلد األقصى لساعات العمل اإلضافية ثالث ساعات يف أايم العمل العادية 
 ومثاين ساعات يف أايم العطالت الرمسية واألسبوعية.

 
 (33مادة )

( ساعات 7مينح املوظف إجازة عوضاً عن ساعات العمل اإلضافية مبعدل يوم عن كل )
عمل، وحبد أقصى مخسة عشر يوماً يف السنة، وعلى املوظف القيام بتلك اإلجازة خالل 

املوظف بدل نقدي السنة املستحقة عنها أو ترحيلها للسنة التالية فقط، وال جيوز منح 
 عن هذه اإلجازة.

وجيوز منح شاغلي الوظائف احلرفية والعّمالية من الدرجة الثامنة فما دون بدل نقدي عن 
( من الراتب األساسي وحبد أقصى %40مل اإلضايف، على أال يزيد البدل عن )الع
( 1( رايل شهرايً ابلنسبة للموظفني اخلاضعني جلدول الدرجات والرواتب رقم )4.000)

( 2.000( من الراتب وحبد أقصى )%20املرفق بقانون املوارد البشرية املدنية، و)
( املرفق 2جلدول الدرجات والرواتب رقم ) رايل شهرايً ابلنسبة للموظفني اخلاضعني

 بقانون املوارد البشرية املدنية.
 



 (34مادة )

ابإلضافة إىل بدل التنقل املقرر مينح املوظف الذي تقتضي طبيعة عمله التنقل بسيارته 
اخلاصة، ومل توفر اجلهة احلكومية سيارة لتنقالته، بدل استخدام سيارة خاصة يرتاوح من 

مجايل املستحق ( رايل شهرايً، وال يدخل يف حساب الراتب اإل2.000( إىل )1.000)
 عن مدد اإلجازات.

 ويصدر مبنح هذا البدل وحتديد مقداره قرار من الرئيس.
 

 (35مادة )

 يستحق املوظف القطري الذي يشغل وظيفة إشرافية ابهليكل التنظيمي املعتمد، بدالً 
 شهرايً وفقاً للفئات التالية:

 ( رايل.3.000رة فأعلى )مدير إدا -1
 ( رايل.2.500مساعد مدير إدارة ) -2
 ( رايل.2.000رئيس قسم ) -3
 
  

 
 (36مادة )

يستحق املوظف القطري بدل أاثث ملرة واحدة طوال مدة خدمته ابلدولة، إذا وفرت له 
 كناً غري مؤثث على النحو التايل:اجلهة احلكومية س

 
 أعزب متزوج أو يعول أوالده الدرجة



 
 األوىل فأعلى

 
 من السابعة إىل الثانية

 
 الدرجات األخرى

 

 

 ( رايل50.000)
 

 ( رايل40.000)
 

 

 ( رايل30.000)
 

 
 ( رايل30.000)

 
 ( رايل28.000)

 
 ( رايل21.000)

 

ويكون استحقاق املوظف غري القطري لبدل األاثث، وفقاً لعقد توظيفه، ومبا ال جياوز 
 يف هذه املادة. احلدود والضوابط املنصوص عليها

 
 (37مادة )

( منه عن كل سنة، فإذا استقال املوظف أو أهنيت %25يستهلك بدل األاثث بنسبة )
خدمته قبل انقضاء أربع سنوات من اتريخ حصوله على هذا البدل، التزم بسداد املتبقي 

 داً أو خصماً من مستحقاته لديها.منه، وجاز للجهة احلكومية اسرتداده منه نق
املوظف من سداد ابقي بدل األاثث يف حالة الوفاة أو اإلصابة بعجز كلي أو ويعفى 

جزئي ويف حاالت الكوارث العامة، وجيوز بقرار من الرئيس إعفاء املوظف من سداد 
 ابقي بدل األاثث إذا كان إهناء اخلدمة لسبب يرجع إىل اجلهة احلكومية.

 (38مادة )

أمني صندوق بدل أمانة صندوق بواقع يستحق املوظف القطري الذي يشغل وظيفة 
 ( رايل شهرايً.1.500)

 (39مادة )

تتحّمل اجلهة احلكومية تذاكر سفر املوظف غري القطري الذي يعمل مبوجب عقد 
ثامنة توظيف خارجي وتذاكر سفر زوجه، وثالثة من أبنائه ممن ال تتجاوز أعمارهم ال

 عشرة، يف احلاالت التالية:
 مرة.عند التعيني ألول  -1



 ة الدورية وملرة واحدة يف السنة.عند القيام ابإلجاز  -2
احلالة تذكرة السفر للموظف  عند االستدعاء من اإلجازة الدورية، وتصرف يف هذه -3

 فقط.
 عند انتهاء اخلدمة ومغادرة الدولة هنائياً. -4
 

 (40مادة )

سرة مقيمة يف يشرتط الستحقاق املوظف غري القطري تذاكر سفر ألسرته، أن تكون األ
 الدولة أو قادمة إليها بغرض اإلقامة.

 
 (41مادة )

ظيفه على غري يكون استحقاق تذاكر السفر للموظف غري القطري ما مل ينص عقد تو 
 ذلك وفقاً ملا يلي:

شاغلو وظائف الدرجات اخلامسة فأعلى: تذاكر سفر ابلدرجة السياحية للموظف  -1
 ال تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة.وزوجه وثالثة من أبنائه ممن 

جة السياحية للموظف شاغلو وظائف الدرجات األخرى: تذكرة سفر واحدة ابلدر  -2
 فقط.

لته نقداً وحيق للموظف غري القطري احلصول على قيمة تذاكر السفر املستحقة له ولعائ
 دون اشرتاط السفر هبا.

حملل إقامة املوظف املدون يف عقد  ويف مجيع األحوال، يتم صرف قيمة تذاكر السفر وفقاً 
 التوظيف عند بداية التعيني.

 
 (٤٢مادة )

إذا كان الزوج والزوجة غري القطريني يعمالن لدى أي من اجلهات احلكومية أو اجلهات 
اليت متول موازنتها من الدولة أو الشركات اململوكة للدولة أو اليت تساهم فيها، فإن 

 حيول دون حصول اآلخر عليها من جهة عمله. استحقاق أحدمها لتذاكر السفر
 



 (٤٣مادة )

يف حالة انتقال املوظف غري القطري للعمل جبهة حكومية أخرى غري اجلهة املستقدم 
للعمل فيها، فال يستحق تذاكر السفر املقّررة له وألسرته عند انتهاء خدمته يف اجلهة 

 األوىل.
 (٤٤مادة )

االختبار بنجاح، سلفة بضمان الراتب اإلمجايل  مينح املوظف القطري الذي قضى فرتة
 ية:ألحد األسباب التال

 ج طالب السلفة أو أي ممن يعوهلم.زوا  -١
 شراء سيارة خاصة. -٢
 سداد نفقات أعباء احلياة. -٣

وتكون قيمة السلفة مخسة أضعاف الراتب األساسي للموظف، ومبا ال يقل عن 
( مائة ١٠٠.٠٠٠قيمة سلفة الزواج )( مخسة وعشرين ألف رايل، وتكون ٢٥.٠٠٠)

 ألف رايل جلميع فئات املوظفني القطريني.
 

 (٤٥مادة )

جيوز مبوافقة الرئيس التنفيذي منح املوظف غري القطري سلفة لشراء سيارة خاصة، 
( مخسون ألف ٥٠.٠٠٠تكون قيمتها مخسة أضعاف الراتب األساسي حبد أقصى )

 رايل.
 

 (٤٦مادة )

سلفة يف حال سدادها، أو سداد أي جزء منها وذلك بعد تسوية جيوز جتديد طلب ال
 رصيد السلفة من قيمة السلفة اجلديدة.

 (٤٧مادة )

تسدد قيمة السلفة خصماً من الراتب على أقساط شهرية، خالل مدة ال تزيد على 
 وات أو هناية اخلدمة أيهما أقرب.مخس سن

 لتاريخ تسلم السلفة. ويبدأ اخلصم من الراتب اعتباراً من الشهر التايل



 
 (٤٨مادة )

 د هلذا الغرض موضحاً فيه ما يلي:يقدم طلب السلفة إىل اإلدارة على النموذج املع
 قيمة السلفة املطلوبة وسببها. -١
 ها، وعدد وقيمة األقساط الباقية.السلف السابقة، وقيمة كل منها، وتواريخ منح -٢

فة يبني اإلدارة اليت يتبعها، والراتب وقت وعلى اإلدارة تقدمي بيان من ملف طالب السل
 ة، ومدة اخلدمة، والسن واجلنسية.تقدمي طلب السلف

كما يقدم طالب السلفة إقراراً على النموذج املعد هلذا الغرض، مبوافقته على خصم قيمة 
 لسلفة من راتبه على أقساط شهرية.ا

 
 (٤٩مادة )

التني ستحقة عليه أو الباقي منها يف احليعفى املوظف أو ورثته من سداد قيمة السلفة امل
 التاليتني:

 وفاة املوظف، أو إصابته بعجز كلي أو جزئي. -١
 الكوارث العامة. -٢

وجيوز يف احلاالت األخرى، بقرار من رئيس جملس الوزراء، بناًء على اقرتاح رئيس اجلهة، 
 .إعفاء املوظف من سداد قيمة السلفة املستحقة عليه أو الباقي منها

 

 التطويرالتدريب و الفصل الثالث

 (٥٠مادة )

يتم حتديد احتياجات التدريب يف إطار اإلسرتاتيجية العامة للدولة، ووفقاً ألهداف اجلهة 
احلكومية، واخلطط املوضوعة لتطوير العمل هبا ويف ضوء تقارير تقييم األداء، وبعد 

 الع رأي مديري الوحدات اإلدارية.استط



 (٥١مادة )

دارة بتحليل االحتياجات التدريبية للجهة احلكومية، ابلتنسيق مع الوحدات تقوم اإل
اإلدارية املعنية، لتحديد القدرات والكفاءات ومستوى املهارات واملعرفة الالزمة لتمكني 

 مبا حيقق أهداف اجلهة احلكومية. املوظف من حتسني أدائه
 

 (٥٢مادة )

ة يف ضوء نتائج حتليل االحتياجات تضع اإلدارة خطة التدريب والتطوير السنوي
 ية، على أن تتضّمن اخلطة ما يلي:التدريب

 لوايت متطلبات التدريب والتطوير.حتديد أو  -١
 حتديد أساليب التدريب والتطوير. -٢
 السنوي لربامج التدريب والتطوير.اجلدول  -٣
 هات اليت توفر التدريب والتطوير.بيان اجل -٤
 لتدريب والتطوير.فيذ خطة ااملوازنة الالزمة لتن -٥

وتوايف اإلدارة، اإلدارة املختصة ابخلطة السنوية للتدريب قبل هناية شهر ديسمرب من كل 
 عام العتمادها.

 (٥٣مادة )

يتم التدريب يف جهات التدريب املتاحة داخل الدولة، وجيوز يف احلاالت اليت تقتضيها 
اخل الدولة، التدريب يف اجلهات متطلبات الوظيفة أو عدم توافر برامج التدريب د

 اخلارجية ذات اخلربة واملستوى املتميز.
 

 (٥٤مادة )

 ملوظف للتدريب يف اخلارج ما يلي:يشرتط إليفاد ا
 أن يكون قطري اجلنسية. -١
 بار عند بداية أو إعادة التعيني.اجتياز مدة االخت -٢
 أن تتوافر لديه شروط الربانمج التدرييب املرشح له. -٣
  ابللغة املستخدمة يف الربانمج.أن يكون ملماً  -٤



 م أداء له مبستوى جيد على األقل.أن يكون آخر تقيي -٥
 الربانمج التدرييب املوفد إليه. أال تتضّمن خطة معهد اإلدارة العامة ابلوزارة -٦
أن يكون قد مضى ستة أشهر على األقل على اتريخ آخر إيفاد له، وجيوز مبوافقة  -٧

 االت اليت تقتضيها مصلحة العمل.الستثناء من هذا الشرط يف احلالرئيس ا
 أال يكون قد سبق له أن شارك يف الربانمج التدرييب ذاته. -٨
 

 (٥٥مادة )

يستحق املوظف املوفد للتدريب خارج الدولة بدل التمثيل املقّرر له حبسب درجته 
 إذا كانت مدة الدورة شهراً فأقل.الوظيفية 

الدورة على شهر، استحق نصف بدل التمثيل املقّرر له عن املدة فإذا زادت مدة 
 الزائدة.

 
 (٥٦مادة )

ال جيوز للموفد للتدريب يف اخلارج تغيري جهة التدريب أو برانمج التدريب إال مبوافقة 
 جهة عمله، وتعترب خمالفة املوظف لذلك إخالالً بواجبات الوظيفة.

 
 

 (٥٧مادة )

رانمج تدرييب يف اخلارج بنقل ما اكتسبه من معارف ومهارات يلتزم املوظف املوفد يف ب
من التدريب إىل موظفي اإلدارة اليت يعمل هبا يف موعد حيدده مدير هذه اإلدارة وحبد 

 أقصى شهر من اتريخ عودة املوظف للعمل.

 نظام تقييم األداء الفصل الرابع

 (٥٨مادة )

سس واملعايري اليت على أساسها يتم تقييم تضع اإلدارة ابلتنسيق مع اإلدارات املعنية األ
 أداء املوظف، وذلك يف حدود األهداف اليت تسعى اجلهة احلكومية إىل حتقيقها.

 



 (٥٩مادة )

جيب أن تشتمل تقارير تقييم األداء على العناصر والبياانت الكفيلة بتقييم أداء املوظف 
 ّمن كل أو بعض العناصر اآلتية:خالل عام، على أن تتض

 إلتقان يف أداء املهام الوظيفية.كم العمل ومستوى اجلودة وا  -١
 سرعة إجناز املهام الوظيفية. -٢
 على تنمية املعلومات واملهارات. القدرة -٣
 رة على الدراسة والبحث والتحليل.القد -٤
 القدرة على املبادرة واالبتكار. -٥
 .عالقات العمل -٦
 االنضباط. -٧
 يبية.اجتياز الدورات التدر  -٨
 القدرة على التخطيط والتنظيم. -٩

 ّمل املسؤولية واختاذ القرارات.القدرة على حت -١٠
 على اإلشراف واملتابعة والتوجيه.القدرة  -١١

  
 (٦٠مادة )

تعد اإلدارة سجالً لتقارير تقييم األداء تبنّي فيه اسم املوظف ووظيفته ودرجته املالية 
 ومستوى تقييم أدائه سنوايً.

 (٦١)مادة 

تقوم اإلدارة ابلتأشري يف سجل تقارير تقييم األداء أمام من مت تقييم أدائه مبستوى مقبول 
فأقل، ملراعاة ذلك عند الرتشيح للرتقية، كما تقوم ابلتأشري أمام من قّدم عنه تقريران 

عد اإلدارة مذكرة للعرض على متتاليان لتقييم األداء مبستوى ضعيف، ويف هذه احلالة تُ 
 يس الختاذ ما يلزم بشأنه.الرئ
 



 الترقيات الفصل الخامس

 (٦٢مادة )

تعد اإلدارة بياانً أبمساء املوظفني املرشحني للرتقية من واقع سجل األقدمية، وسجل 
 إلضافة إىل شروط الرتقية األخرى.تقارير تقييم األداء اب

 ر يف الرتقيات.وتعرض البياانت املشار إليها يف الفقرة السابقة على الرئيس عند النظ
 

 النقل والندب واإلعارة الفصل السادس

 (٦٣مادة )

تقوم كل من اجلهة املنقول منها املوظف واجلهة املنقول إليها إبعداد القرارات التنفيذية 
الالزمة إلجراء النقل موضحاً فيها اتريخ النقل والوظيفة املنقول إليها، وتودع نسخة من 

 وظف.ذه القرارات يف ملف خدمة امله
 
 

 (٦٤مادة )

تقوم اإلدارة يف اجلهة املنقول منها املوظف مبتابعة وإهناء إجراءات النقل يف مدة ال تزيد 
على مخسة عشر يوماً من اتريخ صدور قرار النقل وإرسال ملف خدمة املوظف إىل 

 اجلهة املنقول إليها وما يفيد إخالء طرفه.
 (٦٥مادة )

 جلهة املنقول إليها اعتباراً من اتريخ تسلمه العمل هبا.يستحق املوظف املنقول راتبه من ا
 

 (٦٦مادة )

 حيتفظ املوظف املنقول مبيعاد استحقاق العالوة الدورية وتعترب خدمته متصلة.
 



 (٦٧مادة )

يستحق املوظف املنتدب إىل وظيفة يف جهة حكومية أخرى بدل ندب شهري بنسبة 
( رايل ويف حالة الندب إىل وظيفة ٥.٠٠٠٪( من الراتب األساسي وحبد أقصى )٢٥)

 ل الوظيفة اإلشرافية أيهما أعلى.إشرافية يستحق املوظف بدل الندب أو بد
 الندب ابإلضافة إىل عمله األصلي.وال يستحق املوظف بدل الندب إال إذا كان 

وإذا كان الندب دون قيام املوظف بعمله األصلي، استحق املوظف من اجلهة املنتدب 
دالت واملزااي الوظيفية األخرى املقّررة للوظيفة املنتدب إليها، ويف مجيع األحوال إليها الب

 يراعى عدم االزدواجية يف الصرف.
 

 (٦٨مادة )

يكون املوظف املنتدب خاضعاً إدارايً للجهة املنتدب إليها، من حيث اإلشراف والتوجيه 
 ا.والتأديب، فيما يتعلق مبباشرة أعمال الوظيفة املنتدب إليه

 
 (٦٩مادة )

 .ينتهي الندب ابنتهاء مدته أو ابنتهاء املهمة اليت مت الندب من أجلها 
وجيوز لكل من اجلهة املنتدب منها املوظف واجلهة املنتدب إليها إهناء الندب، بشرط 

 إخطار املوظف واجلهة األخرى قبل التاريخ املقّرر إلهناء الندب بشهر على األقل.
 (٧٠مادة )

لة الضرورة شغل وظيفة املوظف املعار خالل مدة اإلعارة، وعند انتهائها يعود جيوز يف حا
املوظف إىل وظيفته األصلية إذا كانت شاغرة أو إىل وظيفة أخرى يف ذات درجة وظيفته 

األصلية ونوعها، فإذا مل توجد وظيفة شاغرة، يشغل وظيفته األصلية بصفة شخصية، 
 ت درجة وظيفته.على أن يشغل أول وظيفة ختلو من ذا

 
 (٧١مادة )

جيوز للموظف أن يطلب إهناء إعارته قبل انتهاء املدة املرخص له هبا، على أن يقوم 
 من إهنائها. إبخطار اجلهة املعار إليها برغبته يف إهناء اإلعارة قبل شهر



ويف مجيع األحوال، جيب على املوظف العودة إىل اجلهة املعار منها خالل أسبوع من 
 نتهاء اإلعارة الداخلية، وشهرين من اتريخ انتهاء اإلعارة اخلارجية.اتريخ ا

 
 (٧٢مادة )

تدخل مدة اإلعارة يف حساب مدة خدمة املوظف الفعلية ويف استحقاق العالوات 
 والرتقيات.

 جازاتاإل الفصل السابع

 (٧٣مادة )

ضور بعد ختفض ساعات العمل اليومية لذوي اإلعاقة مبقدار ساعة، ابلسماح هلم ابحل
 مواعيد العمل الرمسية بنصف ساعة واالنصراف قبل مواعيد العمل الرمسية بنصف ساعة.

 (٧٤مادة )

تعد اإلدارة ملفاً فرعياً لكل موظف يودع مبلف خدمته، تقّيد فيه مجيع أنواع اإلجازات 
اليت حيصل عليها خالل العام، وكذلك الرصيد املتبقي له من إجازته الدورية يف هناية 

 لعام.ا
 (٧٥مادة )

تقوم كل إدارة ابجلهة احلكومية إبعداد جدول زمين ابإلجازات الدورية ملوظفيها، يف ضوء 
 املتوافر من رصيد هذه اإلجازات لكل منهم، وطبقاً ملا تقتضيه مصلحة العمل.

 
 (٧٦مادة )

جيب على كل موظف يرغب يف القيام إبجازة دورية، أن يقّدم طلباً بذلك إىل رئيسه 
ملباشر قبل بدايتها بوقت كاف، يبني فيه مدة اإلجازة املطلوبة، وعلى الرئيس املباشر أن ا

حييل طلب املوظف إىل اإلدارة للتأكد من أن رصيده من اإلجازات الدورية يسمح له 
 ابملدة املطلوبة.

 



 (٧٧مادة )

لعمل جيب على كل موظف رخص له إبجازة دورية أن يقّدم يف اليوم األخري من أايم ا
 عد لذلك موضحاً فيه ما يلي:لذي يُ الرمسية، السابق على قيامه هبا، إقراراً على النموذج ا

 يخ بدء اإلجازة واتريخ انتهائها.اتر  -١
 ازة، إن وجد، ووسيلة االتصال به.عنوانه خالل فرتة اإلج -٢

 اإلجازة إقراراً مبباشرة العمل. كما جيب عليه أن يقّدم بعد عودته من
الرئيس املباشر ابعتماد إقراري القيام ابإلجازة والعودة منها وإحالتهما إىل اإلدارة ويقوم 

 الختاذ ما يلزم وحفظهما ابمللف اخلاص ابملوظف.
 

 (٧٨مادة )

 ف إجازة دورية عن املدد التالية:ال يستحق املوظ
 فرتة االختبار إذا استقال املوظف أو أهنيت خدمته خالهلا. -١
 ون راتب إذا زادت على سبعة أايم.العمل بد مدة الوقف عن -٢
 خلدمة اليت ال يعمل فيها املوظف.مدة اإلخطار إبهناء ا -٣
 كم هنائي.مدة احلبس تنفيذاً حل -٤
مدة اإلجازة اليت تزيد مدهتا على ستة أشهر فيما عدا اإلجازة املرضية، واإلجازة  -٥
 ون راتب إذا زادت على سبعة أايم.بد
 ع عن العمل.مدة االنقطا  -٦

 (٧٩مادة )

جيوز للرئيس التنفيذي أن يطلب من املوظف العودة إىل عمله قبل انتهاء إجازته الدورية، 
 إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

 
 (٨٠مادة )

ع راتب الشهر الذي يسبق تصرف للموظف كامل مستحقاته عن اإلجازة الدورية م
 اإلجازة.



 (٨١مادة )

ه مبربّرات اإلجازة العارضة قبل القيام هبا أو أثنائها إن جيب أن خيطر املوظف جهة عمل
أمكن، فإذا مل يتمكن من هذا اإلخطار، فعليه أن يقّدم عقب عودته إىل عمله بياانً 

 ابألسباب اليت توّضح أن غيابه كان بعذر مقبول، وإال اعترب منقطعاً عن العمل.
 

 (٨٢مادة )

 عليه، أو على من ينوب عنه، إخطار جهة إذا أصيب املوظف أثناء أو بسبب عمله تعنّي 
عمله ابحلادث الذي تسّبب يف إصابته، وذلك خالل مدة ال جتاوز مخسة عشر يوماً على 

األكثر من اتريخ وقوع احلادث، وعلى جهة عمله إخطار اجلهة الطبية املختصة إلجراء 
ابلعمل  الكشف الطيب على املوظف املصاب ملعرفة سبب إصابته وبيان مدى صلتها

 واملدة الالزمة لعالجه وتقدير نسبة العجز الناتج عنها إن وجد.
 (٨٣مادة )

متنح املوظفة ساعيت رضاعة يومياً ملدة سنتني، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع مباشرة، 
 ويرتك للموظفة حتديد وقت الرضاعة.

 (٨٤مادة )

الة وفاة أحد أقاربه من مينح املوظف إجازة عزاء براتب إمجايل ملدة مخسة أايم يف ح
الدرجة األوىل، وملدة ثالثة أايم إذا كان املتوىف أحد أقاربه حىت الدرجة الرابعة، وتكون 

وال حتسب مدة إجازة  ا اضطر املوظف للسفر إىل اخلارج.اإلجازة ملدة سبعة أايم إذ
 العزاء من اإلجازة الدورية إذا وقعت خالهلا.

 
 (٨٥مادة )

إجازة بدون راتب ملرافقة الزوج املوظف إبحدى اجلهات احلكومية  مينح املوظف القطري
أو اجلهات اليت متول موازنتها من الدولة أو الشركات اليت تساهم فيها الدولة، إذا أحلق 
للعمل إبحدى البعثات التمثيلية للدولة يف اخلارج، أو إذا أعري للعمل خارج البالد، أو 

 يف بعثة أو إجازة دراسية.عن سنة أوفد للخارج ملدة ال تقل 



وتدخل مدة هذه اإلجازة يف حساب املدة الالزمة للرتقية، وال تدخل يف احتساب مدة 
 مكافأة هناية اخلدمة.

 
 (٨٦مادة )

ارمه، وذلك يف جيوز منح املوظف القطري إجازة براتب إمجايل ملرافقة زوجته أو إحدى حم
 احلاالت التالية:

 املهمات الرمسية. -١
 ورات التدريبية.الد -٢

 ة بدون راتب فيما جياوز مدة شهر.وتكون اإلجاز 
ويصرف للمرافق، سواء كان موظفاً أو غري موظف، من اجلهة احلكومية اليت تعمل هبا 

ظفة طبقاً لألحكام املوظفة، نصف بدل التمثيل وتذكرة سفر بذات الفئة املقّررة للمو 
 الشريعة اإلسالمية.وحتّدد احملارم وفقاً ألحكام  املنظمة لذلك.

 
 

 (٨٧مادة )

جيوز للرئيس منح املوظف إجازة براتب إمجايل ملرافقة مريض للعالج خارج الدولة يف 
احلاالت اليت تستدعي اصطحاب مرافق، بناًء على توصية اجلهة الطبية املختصة وتكون 

 مدة اإلجازة للفرتة الالزمة لعالج املريض ابخلارج.
 

 (٨٨مادة )

ة القطرية إجازة براتب إمجايل ملرافقة طفلها املريض أثناء إقامته للعالج متنح املوظف
إبحدى املستشفيات العامة أو اخلاصة داخل الدولة، وذلك يف احلاالت اليت تستدعي 

 ذلك، بناًء على تقرير من املستشفى معتمد من اجلهة الطبية املختصة.
 



 (٨٩مادة )

ري إجازة تفرّغ استثنائية براتب إمجايل، وذلك جيوز بقرار من الرئيس منح املوظف القط
للقيام أبي أعمال أو مهام تتعلق ابملشاركة يف الفرق الوطنية أو املسابقات أو األنشطة 

الرايضية أو الربامج االجتماعية أو الثقافية أو ألي أسباب أخرى مشاهبة ال تتعلق بعمل 
على طلب اجلهات الرمسية املعنية اجلهة احلكومية اليت يعمل هبا املوظف، وذلك بناًء 

 بتلك اجملاالت وللمدد اليت حتددها.
 

 (٩٠مادة )

لقانون جيوز منح املوظف القطري إجازة دراسية للمدة وابلشروط املنصوص عليها يف ا
 املنظم للبعثات الدراسية. 

 
 

 (٩١مادة )

داء مينح املوظف القطري الذي يدرس على نفقته اخلاصة إجازة براتب إمجايل أل
االمتحاانت قبل بدئها أبسبوع، على أن يعود إىل العمل يف ميعاد ال جياوز يومني من 

داً إذا كان أداؤها اتريخ انتهاء االمتحاانت إذا كان أداؤها خارج الدولة، ويوماً واح
 داخل الدولة.

 يع األحوال، جيب مراعاة ما يلي:ويف مج
 يس.موافقة مسبقة للدراسة من الرئاحلصول على  -١
إرفاق صورة طبق األصل، من جدول االمتحاانت، أو ما يفيد ذلك، مع منوذج  -٢

 ه اتريخ بدء وانتهاء االمتحاانت.طلب اإلجازة موضحاً في
 تقدمي ما يثبت أداءه االمتحاانت. -٣
 

 (٩٢مادة )

جيوز لألسباب اليت يبديها املوظف، منحه إجازة بدون راتب ملدة ال جتاوز شهراً بقرار من 
 الرئيس التنفيذي، وبقرار من الرئيس فيما جياوز ذلك.



 
 (٩٣مادة )

يف مجيع األحوال، يباشر املوظف عمله عقب انتهاء إجازته مباشرة، فإذا كان اليوم الذي 
يلي انتهاء اإلجازة عطلة أسبوعية أو رمسية، وجب عليه أن يباشر عمله يف أول يوم 

 عمل.
 

 التحقيق الفصل الثامن

 (٩٤مادة )

ب إخطار املوظف مبيعاد احلضور للتحقيق معه، وذلك مبوجب إخطار كتايب يسّلم إليه جي
شخصياً مبقر عمله، وإذا تعّذر تسليمه اإلخطار، يتم إخطاره بكتاب مسّجل على عنوانه 

 دى الوسائل اإللكرتونية احلديثة.الثابت مبلف خدمته أو إخطاره إبح
مل حيضر يف املوعد احملّدد رغم إخطاره أبي من وإذا رفض املوظف تسّلم اإلخطار أو إذا 

الوسائل املشار إليها يف الفقرة السابقة، جاز إجراء التحقيق يف غيبته وفقاً لإلجراءات 
 املنصوص عليها يف قانون املوارد البشرية املدنية وهذه الالئحة.

 
 (٩٥مادة )

أو خروج على مقتضى يتناول التحقيق ما يعرض أثناءه من وقائع تنطوي على خمالفات 
الواجب ولو مل تتصل ابلواقعة األصلية، فإذا تبنّي للمحقق أن ملوظف آخر عالقة 

مر ابستدعاء املوظف مبوضوع التحقيق، تعنّي عليه رفع األمر للرئيس التنفيذي الذي أي
 للتحقيق معه.

ر على وإذا تبنّي من خالل التحقيق وجود شبهة ارتكاب جرمية جنائية، تعنّي عرض األم
الرئيس التنفيذي إلبالغ النيابة العامة أو استكمال التحقيق وال يرتتب على إبالغ النيابة 

 العامة اإلخالل حبق اجلهة احلكومية يف توقيع اجلزاء التأدييب عما ثبت يف حق املخالف.
 



 (٩٦مادة )

ا كل موظف يستدعى لسماع شهادته يف التحقيق وميتنع عن احلضور أو عن اإلدالء مب
 لديه من معلومات دون عذر مقبول، ُيساءل أتديبياً.

 
 (٩٧مادة )

جيب مساع الشهود وتقدمي أدلة اإلثبات األخرى يف مواجهة املوظف احملال للتحقيق، ما مل 
 د أو عرض أدلة اإلثبات يف غيبته.ير احملقق أن مصلحة التحقيق تقتضي مساع الشهو 

 ويوقع الشاهد يف هناية أقواله.
 
 
 

 (٩٨)مادة 

يعد احملقق بعد انتهائه من التحقيق مذكرة ابلرأي فيما هو منسوب إىل املوظف ويعرضها 
 يس التنفيذي للتصّرف يف التحقيق.مع حماضر التحقيق وأدلة اإلثبات أو النفي على الرئ

 
 

 السالمة والصحة المهنية الفصل التاسع

 (٩٩مادة )

ري الالزمة لتحقيق السالمة والصحة املهنية على اجلهة احلكومية اختاذ االحتياطات والتداب
يف أماكن العمل، وتنظيم وسائل الوقاية من أمراض املهنة، مبا يكفل محاية املوظفني من 

 األخطار اليت يتعّرضون هلا أثناء أتدية عملهم.
 

 (١٠٠مادة )

ام يلتزم املوظف بتنفيذ تعليمات اجلهة احلكومية بشأن السالمة والصحة املهنية واستخد
أجهزة الوقاية واملالبس املعدة هلا، وأداء واجبات وظيفته بطريقة تضمن سالمته وسالمة 

 اآلخرين.



 

 نتهاء الخدمةا الفصل العاشر

 (١٠١مادة )

قانون املوارد  ( من١٠٧تنتهي خدمة املوظف ألحد األسباب املنصوص عليها يف املادة )
 البشرية املدنية.

اخلدمة قرار من السلطة املختصة ابلتعيني موضحاً فيه  ويف مجيع األحوال، يصدر إبهناء
 سبب واتريخ إهناء اخلدمة.

 
 (١٠٢مادة )

خيطر املوظف الذي تنتهي خدمته لبلوغ السن القانونية بصورة من قرار إهناء خدمته قبل 
 بلوغ السن بثالثني يوماً على األقل ويودع األصل يف ملف اخلدمة.


