
 
  المدنية  بإصدار قانون الموارد البشرية 2016( لسنة 15قانون رقم )

 

 نحن تميم بن حمد آل ثاني                                أمير دولة قطر، 
 

 بعد اإلطالع على الدستور، 
بشننننلن التقاعد والاعا،نننناو ، والقوانلة الاعدل   2002( لسنننن   24وعلى القانون رقم )

 له ، 
 بشلن ذوي االحتلاجاو الخاص  ،  2004( لس   2وعلى القانون رقم )

 ،  2009( لس   8وعلى قانون إدارة الاوارد البشري  الصادر بالقانون رقم )
بالهلكل الت ظلاي لوزارة الت ال  اإلداري   2016( لسننننننن   6وعلى القرار األملري رقم )

 والعال والشؤون االجتااعل  ، 
 ن الاقدم مة مجلس الوزراء ، وعلى مشروع القانو 

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ، 
 قررنا القانون اآلتي :  

 

 (1مـادة )

 ُيعال بلحكام قانون الاوارد البشري  الادنل  الارفق بهذا القانون . 
 

 (2مـادة )

تسنننننننننننننري أحكنننام القنننانون الارفق على الاوارلة الاننندنللة بنننالوزاراو واألجه ة 
الحكومل  األخرى والهلئاو والاؤسنننننسننننناو العام  ، ويسنننننتك ى مة ت بلق أحكامه في 

 حدود ما نصت علله أنظا  توارهم ، الرئاو اآلتل  : 
 وأعضاء ال لاب  العام  ومساعدو ال لاب  العام .  ةالقضاء ومساعدو القضا -1
 موارو الديوان األملري .  -2

 موارو السلكلة الدبلوماسي والق صلي .  -3



 أعضاء هلئ  التدريس الجامعي .  -4

 موارو ق ر للبترول .  -5

 موارو جهاز ق ر لالستكاار .  -6

 موارو ديوان الاحاسب  .  -7
 

 (3مـادة )

على الجهاو الحكومل  الخاضننننننننننع  ألحكام القانون الارفق والجهاو التي تاول 
الدول  ، أن ت ود وزارة الت ال  اإلداري  والعال والشنننننننننننننؤون االجتااعل  موازنتها مة 

 بكاف  البلاناو الاتعلق  بالاوارد البشري  التي ت لبها الوزارة . 
 

 (4مـادة )

على األجه ة الحكومل  التي ت ظم ،ؤون موارلها نظم والرل  أو لوائح خاص  
 رأ عللها مة تعديالو لاراجعتها ، موافاة الوزارة بتلك اللوائح ومشنننننننننننننروعاتها وما ي

وإبداء الرأي بشننننننننننننننلنها لرئلس مجلس الوزراء ، باا يضننننننننننننناة توافق تلك اللوائح م  
 السلاس  العام  للدول  في مجال الاوارد البشري  . 

 

 (5مـادة )

ُيصنننننننندر مجلس الوزراء الالئح  الت رلذي  للقانون الارفق ، وإلى حلة صنننننننندورها 
صنننادرة ت رلذاح ألحكام قانون الاوارد البشنننري  الاشنننار إلله ، يسنننتار العال بالقراراو ال

 باا ال يتعارض م  أحكام القانون الارفق . 
 
 
 
 
 

 (6مـادة )

 يلغى قانون إدارة الاوارد البشري  الاشار إلله . 
 



 (7مـادة )

. وُيعال  انون على جال  الجهاو الاختصننننن  ، مل فلاا يخصنننننه ، ت رلذ هذا الق
 به مة اللوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسال  . 

 
 

 تميم بن حمد آل ثاني                                                   
 أمير دولة قطر                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ 6/2/1438 : صدر في الديوان األميري بتاريخ
  6/11/2016الموافق :                          

 
 
 

 فـتعاري الفصل األول قانون الموارد البشرية المدنية
 



 (1مـادة )

في ت بلق أحكام هذا القانون والئحته الت رلذي  ، تكون للكلااو والعباراو التالل  
 ، الاعاني الاوضح  قرية مل م ها ، ما لم يقتض السلاق مع ى آخر : 

 : وزارة الت ال  اإلداري  والعال والشؤون االجتااعل  .  لوزارةا
 : وزير الت ال  اإلداري  والعال والشؤون االجتااعل  .  الوزير

 : الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهلئ  أو الاؤسس  العام  ،   الجهة الحكومية
 بحسب األحوال .                     

 : الوزير أو رئلس الجهاز الحكومي أو رئلس الهلئ  أو   الرئيس
 الاؤسس  العام  ، بحسب األحوال .                      

 : وملل الوزارة أو الاسؤول الذي يلي الرئلس ، أو الاسؤول  الرئيس التنفيذي
 التابع  له الوحدة اإلداري  الاختص  بالاوارد البشري  بالجه                     
 الحكومل  ، بحسب األحوال .                    

 : الوحدة اإلداري  الاختص  بت رلذ سلاساو الاوارد البشري   اإلدارة المختصة
 بالوزارة .                     

 : الوحدة اإلداري  الاختص  بالاوارد البشري  بالجه    اإلدارة
 الحكومل .                     

 : مل مة يشغل إحدى الواائف طبقاح ألحكام هذا القانون   الموظف 
 والئحته الت رلذي  .                     

 
 

 : الراتب الاقرر للدرج  الاالل  للاواف وفقاح لجدولي  الراتب األساسي
 ( الارفقلة بهذا القانون ، 2( و)1الدرجاو والرواتب رقاي )                   
 مضافاح إلله العالواو الدوري  الاستحق  دون غلرها مة                    
 عالواو أو بدالو أو مكافآو ، أو وفقاح لعقد التوالف .                    



 اح إلله العالواو والبدالو الاقررة : الراتب األساسي مضاف الراتب اإلجمالي
 أو عقد التوالف. باوجب أحكام هذا القانون والئحته الت رلذي                    

 : الاراك  الصحل  والاستشرلاو العام  والخاص  والعلاداو  الجهة الطبية
 الارخص بها .                     

 : الجه  ال بل  التي تحددها الجه  الاختص  بشؤون الجهة الطبية المختصة
 الصح  العام  في الدول  .                    

 س الدائم للتلديب أو اللج   التلديبل  ، بحسب األحوال . : الاجل الهيئة التأديبية
 

 تخطيط وتنظيم الوظائف  الثانيالفصل 
 

 (2مـادة )

تقوم الجه  الحكومل  باالسننننننننننننتكاار األمكل للاوارد البشننننننننننننري  الاتاح  باا يحقق 
وت وير القدراو الرردي  لاوارلها ، وتوفلر بلئ  عال آم   وعادل  ومحر ة  أهدافها ،

على الع نناء الاتال  واإلبننداع واالبتكننار والتعنناون ، وإ،نننننننننننننرا  موارلهننا في ت وير 
 أنااط العال بها . 

 

 (3مـادة )

تعد الوزارة دللل وصننننف وتصنننن لف وترتلب الواائف العام  ، ويصنننندر به قرار 
 مة الوزير . 

 
 (4دة )مـا

تصننن ف الجه  الحكومل  الواائف في مجاوعاو عام  تضنننم مجاوعاو نوعل  
، وتتضننننننننننننناة مل مجاوع  نوعل  الواائف الاتااال  في طبلع  العال ومسنننننننننننننتوى 

 الواجباو والاسؤوللاو والاؤهالو الا لوب  لشغلها . 
لة الواائف في ضنوء الهلكل وتقوم مل جه  حكومل  بوصنف وتصن لف وترتلب

والوالري الاعتادية لها ، ووفقاح ألحكام دللل وصننننننننف وتصنننننننن لف وترتلب الت ظلاي 



الواائف العام  ، ويجب أن يعتاد وصننننننف وتصنننننن لف وترتلب الواائف مة اإلدارة 
 الاختص  .  

وتحدد الالئح  الت رلذي  لهذا القانون البلاناو التي يجب أن يتضنننننننا ها وصنننننننف 
 الوالر  . 

 

 (5مـادة )

ها الوالري باا يت اسنننب واختصننناصننناتها واحتلاجاتها تعد مل جه  حكومل  هلكل
وال يكون الهلكننل الوالري نننافننذاح إال بعنند  ،الرعللنن  ، وفقنناح للهلكننل الت ظلاي الاعتانند 

 اعتااده مة الوزير . 
 

 التعيين  الثالثالفصل 
 

 (6مـادة )

يكون التعللة في الواائف في حدود االحتلاجاو الرعلل  للجه  الحكومل  ، وال 
وز التعللة إال في والر  ،نناغرة ، وتكون األولوي  في التعللة للباحكلة عة عال يج

 الاقلدة أسااؤهم لدى الوزارة . 
 
 
 (7مـادة )

تشننننننننننغل الواائف بالتعللة أو الترقل  أو ال قل أو ال دة أو اإلعارة ، م  مراعاة 
 توافر ،روط الوالر  . 

 

 (8مـادة )

يكون االختلار لشنننننننننننننغل الواائف بالتعللة على أسننننننننننننننا  الجدارة وعة طريق 
اإلعالن ، ويجوز باوافق  السننننننل   الاختصنننننن  بالتعللة التجاوز عة ،ننننننرط اإلعالن 

 بال سب  للواائف التي تقتضي طبلعتها ذلك .



 وتحدد الالئح  الت رلذي  لهذا القانون البلاناو التي يجب أن يتضا ها اإلعالن
 

 (9مـادة )

 تكون أداة التعيين وفقًا لما يلي : 
 رار مة السل   الاختص  بالتعللة . قبقرار مة األملر أو بارسوم أو ب -1
 باوجب عقد توالف وفقاح لل ااذج الارفق  بالالئح  الت رلذي  لهذا القانون.  -2

عقد توالف خاص ، استك اءح مة جدولي الدرجاو والرواتب الارفقلة بهذا ب -3
لتعللة ذوي الخبرة والكراءة الاتال ة أو التخصصاو ال ادرة القانون ، وذلك 

 ، ويكون التعللة في هذه الحال  باوافق  رئلس مجلس الوزراء . 

بعقد مؤقت باكافلة مق وع  لادة ال تجاوز سننننت  أ،ننننهر قابل  للتجديد لادة  -4
 أخرى مااال  . 

د وفي جال  األحوال يكون تعللة الاوارلة غلر الق ريلة باوجنننننننب عقو 
 توالف. 

 
 
 (10مـادة )

لاجلس الوزراء ، ب نناءح على اقتراا الجهنن  الحكوملنن  وبعنند أخننذ رأي الوزارة، أن 
يضننننننننننننن  أنظا  والرل  لبعض الواائف ذاو ال بلع  الخاصنننننننننننننن  ، يحدد باوجبها 

 الحقوق والا ايا الوالرل  التي تا ح لشاغلي تلك الواائف . 
 

 (11مـادة )

يجوز للجه  الحكومل  ،ننغل بعض الواائف ب ظام الدوام الج ئي وفقاح للشننروط 
 والضوابط التي يصدر بها قرار مة مجلس الوزراء .

 

 (12مـادة )

 تكون سلطة التعيين في الوظائف وفقًا لما يلي :  



الواائف الا صننننننننننننوص على أن يكون التعللة فلها  بقرار مة األملر،  في -1
 بهذه األداة في قوانلة خاص  . 

بارسنننننننننننوم ، في واائف ومالء الوزاراو والواائف الا صنننننننننننوص على أن  -2
 يكون التعللة فلها بارسوم في قوانلة خاص  . 

بقرار مة رئلس مجلس الوزراء ، في واائف ومالء الوزاراو الاسننننننننناعدية  -3
ى أن يكون التعللة فلها بهذه األداة في قوانلة أو الواائف الا صنننوص عل

 خاص  . 
اننا دونهننا ، أو باوجننب فبقرار مة الرئلس ، في واننائف النندرجنن  الااتننازة  -4

عقنند توالف يحرر م  الاواف ، وذلننك م  مراعنناة أحكننام هننذا القننانون 
والهلكلللة الت ظلاي والوالري الاعتادية للجه  ودللل وصننننننف وتصنننننن لف 

عام  ، وتلت م اإلدارة باوافاة اإلدارة الاختصنننننن  بصننننننورة وترتلب الواائف ال
مة قرار التعللة أو عقد التوالف أو أي تعديل ي رأ على العقد مرفقاح به 
كاف  الاسنننت داو والبلاناو الالزم  للتعللة خالل أسنننبوع مة تاريخ صننندور 
القرار أو توقل  العقد ، ولإلدارة الاختصننننن  االعتراض على القرار أو العقد 
إذا مان مخالراح للقوانلة واللوائح الاعاول بها ، خالل ستلة يوماح مة تاريخ 

 صدوره ، ويعتبر القرار أو العقد في هذه الحال  ملن لم يكة . 
 

 (13مـادة )

 يشترط في من ُيعين في أحدى الوظائف :  
أن يكون ق ري الج سنننننننننننننل  ، فكن لم يوجد فتكون األولوي  الب اء الق ري   -1

مة غلر ق ري ، ام ال وج غلر الق ري الات وج مة ق رينن  أو الات وجنن  
ق ري ، ام مواط ي دول مجلس التعاون لدول الخللج العربل  ، ام مواط ي 

 الدول العربل  ، ام الج سلاو األخرى . 
 أال يقل عاره عة اااني عشرة س   .  -2



 أن تتوافر لديه الاؤهالو والشروط الا لوب  لشغل الوالر  .  -3

ز االختبنناراو والاسنننننننننننننننابقنناو وبرامج التننلهلننل التي تقررهننا الجهنن  أن يجتننا -4
 الحكومل  . 

 أن يكون محاود السلرة حسة الساع  .  -5

أن تكبت للاقته طبلاح ألداء أعباء الوالر  الار،نننح لها ، بشنننهادة مة الجه   -6
 ال بل  الاختص  . 

أال يكون قد صنندر ضننده حكم نهائي بالحبس في جريا  مخل  بالشننر  أو  -7
 مان  ما لم يكة قد رد إلله اعتباره . األ

وم  ذلك فكذا مان الحكم مشننننننننننننناوالح بوقف ت رلذ العقوب  ، جاز تعللة الاواف 
 باوافق  السل   الاختص  بالتعللة .

وإذا منننان قننند حكم عللنننه لارة واحننندة ، فال يحول ذلنننك دون التعللة منننا لم تقرر 
تعللة الاواف  نلواقع  أاإلدارة بقرار مسننننننبب مة واق  أسننننننباة الحكم وارو  ا

 يتعارض م  مقتضلاو الوالر  أو طبلع  العال . 
 أال يكون قد سبق فصل  مة الخدم  بحكم أو قرار تلديبي نهائي ، ما لم  -8

 ياض على صدوره س   على األقل .       
 

 (14مـادة )

تلت م الجهنناو الحكوملنن  بتوفلر الواننائف الاقررة لننذوي اإلعنناقنن  وفقنناح ألحكننام 
بشلن ذوي االحتلاجاو الخاص  ، م  ت ويدهم بجال   2004( لس   2القانون رقم )

الوسننننائل الاالئا  لتلدي  واجباتهم الوالرل  ، وتجهل  أماكة عالهم بالات لباو التي 
 ت اسب احتلاجاتهم . 

 

 (15مـادة )

ضننننني الاواف الاعلة ألول مرة فترة اختبار مدتها االا  أ،نننننهر قابل  للتجديد يق
لادة مااال  ، تبدأ مة تاريخ مبا،رة العال ، يتم خاللها تقدير مدى صالحلته لشغل 



الوالر  ، وذلك باوجب تقرير يعده مدير اإلدارة الاع ل  وُيعتاد مة الرئلس الت رلذي 
دمته ، وال يجوز ندة أو إعارة الاواف خالل بت عدم صنننننننننالحلته أنهلت خا، فكذا 

 فترة االختبار . 
 

 (16مـادة )

إذا قضنننننننننننننلت فترة االختبار ب جاا ، أو انقضنننننننننننننت دون أخ ار الاواف متاب ح 
 بكنهاء خدمته، أعتبر مكبتاح في والرته ، وحسبت له تلك الرترة ضاة مدة خدمته.

فلصننننندر قرار بكنهاء خدم  أما إذا ابت أنه غلر صنننننالح للقلام بلعباء والرته ، 
الاواف قبل انتهاء فترة االختبار ، ويعلة الاواف بهذا القرار فور صننننننننننننندوره ، وال 

 يستحق الاواف مكافلة نهاي  الخدم  عة فترة االختبار التي تقضى بغلر نجاا .
 

 (17مـادة )

تكون األقدمل  في الدرج  مة تاريخ التعللة فلها ، فكذا تم تعللة أككر مة 
في درج  واحدة في تاريخ واحد ، يتم تحديد األقدمل  فلاا بل هم على ال حو  مواف

 الذي تبل ه الالئح  الت رلذي  لهذا القانون . 
 

 (18مـادة )

وفقاح لدللل وصننننننننننننف وتصنننننننننننن لف وترتلب الواائف  ُبعلة الاواف غلر الق ري 
الوة العام  ، ويجوز للجه  الحكومل  وفقاح لاقتضننننننننننننلاو الاصننننننننننننلح  العام  م ح  ع

اسنننننننننننننتك ننائلنن  على أال يتجنناوز الراتننب اإلجاننالي للاواف نهنناينن  الاربوط في جنندول 
 ( الارفق بهذا القانون . 2الدرجاو والرواتب رقم )

 

 (19مـادة )

 يستحق الاواف ع د التعللة بداي  الراتب األساسي للدرج  الاعلة عللها . 
ويجوز تعللة الاواف براتب أعلى مة بداي  الراتب األسنننننننناسنننننننني الاقرر لدرج  

 والرته ، وفقاح للشروط والضوابط التي تحددها الالئح  الت رلذي  لهذا القانون . 



 وفي جال  األحوال ، يستحق الاواف راتبه مة تاريخ مبا،رته العال . 
 

 (20مـادة )

لة بدون مؤهل وحصنننننننننننننل على مؤهل أا اء يجوز إعادة تعللة الاواف الذي عُ 
الخدم  ، أو الاواف الذي حصننننننننننننننل على مؤهل أعلى أا اء الخدم  ، في والر  
،ننننناغرة بالجه  الحكومل  والتي يكون الاؤهل الحاصنننننل علله مت لباح لشنننننغلها ، متى 
توافرو فله الشنننننننروط األخرى الالزم  لشنننننننغل الوالر  ، أو رف  درج  والرته ، وفقاح 

 وتص لف وترتلب الواائف العام  .  لدللل وصف
ويشترط إلعادة تعللة الاواف وفقاح لحكم الرقرة السابق  ، الحصول على موافق  

 مسبق  مة الوزارة على الاؤهل العلاي الا لوة الحصول علله . 
ويكون تاريخ إعادة التعللة و،نننننننننننننغل الاواف للوالر  الشننننننننننننناغرة أو رف  درج  

 مة تاريخ صدور القرار مة الرئلس .  والرته وفقاح للاؤهل الجديد
 

 (21مـادة )

يجوز إعنننادة تعللة الاواف النننذي انتهنننت خننندمتنننه ، ومنننان يعانننل في إحننندى 
الجهاو التي يسري عللها أحكام هذا القانون في والرته السابق  التي مان يشغلها ، 
 أو في والر  أخرى مااال  في ا،نننتراطاو ،نننغلها ، بذاو الدرج  والراتب األسننناسننني

الذي مان يتقاضنننننناه ع د انتهاء خدمته بذاو الجه  الحكومل  التي مان يعال بها أو 
أي جه  حكومل  أخرى ، م  االحتراظ له بالادة التي قضننننننناها في والرته السنننننننابق  

 في االقدمل  . 
وإذا أمضننننى الاواف الادة التي تر  فلها الخدم  في عال أكسننننبه خبرة عالل  

ر  بدرج  أعلى مة درجته السننننننننننننننابق  متى توافرو فله ، جاز إعادة تعلل ه في وال
 ،روط ،غل هذه الوالر  . 

في والر  أخرى مااال  أو في والر  بدرج   تعل ه ويقضننننننننننننني الاواف الاعاد
 أعلى فترة اختبار جديدة مدتها االا  أ،هر تبدأ مة تاريخ مبا،رته العال .   



 
 

 
 
 

 مزايا الوظيفية األخرىالرواتب والعالوات والبدالت وال الفصل الرابع
 

 (22مـادة )

( الارفقلة بهذا 2( ، )1تحدد درجاو ورواتب الاوارلة وفقاح للجدوللة رقاي )
 القانون ، ويجوز تعديل هذية الجدوللة بقرار مة األملر .  

 

 (23مـادة )

يسنننتحق الاواف الق ري العالوة الدوري  بعد مضننني سننن   مة تاريخ التعللة أو 
ق العالوة الدوري  السننننننابق  ، وذلك إلى أن يبله راتبه نهاي  مربوط مة تاريخ اسننننننتحقا

الدرج  ، وتحسننننننننننننب قلا  العالوة وفقاح للرئاو الاحددة بجدول الدرجاو والرواتب رقم 
(1 . ) 

 

 (24مـادة )

ال يجوز تلجلل م ح العالوة الدوري  أو الحرمان م ها إال بقرار تلديبي صننننننننننننادر 
ويترتب على قرار التلجلل أو الحرمان سنننقوط الحق في العالوة  مة الهلئ  التلديبل  ،

خالل الادة الابل   بالقرار ، دون أن يكون لذلك أار على ملعاد اسنننننننننننننتحقاق العالوة 
 التالل  . 

 



 (25مـادة )

تا ح مكافلة ،نننننننننننننهري  للاواف الق ري الذي يبله راتبه نهاي  مربوط درجته ، 
لعالوة الدوري  للدرج  التي يشنننننننننننننغلها والاحددة في ويتم م ح هذه الاكافلة بذاو فئ  ا

 ( . 1جدول الدرجاو والرواتب رقم )
 
 
 (26مـادة )

 يستحق الاواف العالواو والبدالو والتعويضاو اآلتل  : 
 عالوة اجتااعل  .  -1
 بدل سكة .  -2

 بدل ت قل .  -3

 بدل تاكلل .  -4

س بدل طبلع  عال وفقاح للضنننننننننوابط التي يصننننننننندر بها قرار مة رئلس مجل -5
 الوزراء . 

 عالوة خاص  .  -6

 عالوة احتراظ .  -7

 عالوة استك ائل  .  -8

 بدل هاتف .  -9

 تعويض عة العال اإلضافي .  -10

 بدل استخدام سلارة خاص  .  -11

 بدل إ،را  .  -12

 بدل أااث .  -13

 بدل أمان  ص دوق .  -14



أو إضنناف  غلرها بقرار مة مجلس شننار إللها العالواو والبدالو الا ويجوز تعديل
( ، تحدد الالئح  الت رلذي  لهذا القانون فئاو هذه 5وم  مراعاة الب د ) الوزراء ،

 العالواو والبدالو و،روط وضوابط استحقاقها . 
 
 
 

 (27مـادة )

يجوز صر  سلف نقدي  للاوارلة ، وتحدد الالئح  الت رلذي  لهذا القانون أنواع 
 ومقدار هذه السلف ، وضوابط صرفها ، وحاالو اإلعراء م ها . 

 

 (28مـادة )

تتحال الجه  الحكومل  تذاكر سنننننرر الاهااو الرسنننننال  للاواف وفقاح للشنننننروط 
 والضوابط التي تحددها الالئح  الت رلذي  لهذا القانون . 

 

 (29مـادة )

تتحانل الجهن  الحكوملن  تنذاكر سنننننننننننننرر الاواف غلر الق ري وفقناح للشنننننننننننننروط 
 القانون . والضوابط التي تحددها الالئح  الت رلذي  لهذا 

 

 الفصل الخامس التدريب والتطوير 
 

 (30مـادة )

على الجه  الحكومل  ، بالت سلق م  الوزارة ، وض  خ   للتدريب وفقاح للاسار 
الوالري باا يحقق |أهدافها في إطار السلاس  العام  للدول  ، وباا يكرل ت وير أداء 

ير والتننلهلننل ، بهنند  موارلهننا عة طريق ت وينندهم بررص مالئانن  للتنندريننب والت و 
ت ال  وتع ي  قدراتهم وإكسابهم مهاراو جديدة تحسة مة أدائهم لاهام الواائف التي 



يشننننغلونها ، وتؤهلهم لتولي مهام والرل  أعلى ، وذلك وفقاح للشننننروط والضننننوابط التي 
 .  انون تحددها الالئح  الت رلذي  لهذا الق

 
 
 
 (31مـادة )

تقوم اإلدارة بت رلذ خ   التدريب والت وير السننننننننننن وي  بعد اعتااد الاوازن  ، ولها 
لات لباو العال ، بالت سنننننننننننننلق م  اإلداراو الاع ل  ، وباا ال يجاوز وفقاح  أن تعدلها

 موازن  التدريب الاعتادة . 
وفلاننا عنندا الواننائف الحرفلنن  والعانناللنن  ، يتعلة إتنناحنن  دوراو تنندريبلنن  لجال  

رلة الار،ننننننننحلة للترقل  ، وذلك الكتسنننننننناة الاهاراو والخبراو الالزم  لشننننننننغل الاوا
 الوالر  التي ستتم الترقل  إللها . 

 

 (32مـادة )

تعتبر الادة التي يقضنننننننننننننلها الاواف في التدريب مدة عال يتات  فلها بجال  
الا ايننا التي يتات  بهننا في الوالرنن  ، ويعتبر التخلف عة التنندريننب دون عننذر تقبلننه 

 جه  العال إخالالح بواجباو الوالر  . 
 

 (33مـادة )

تتولى الوزارة وضنننننننننن  خ ط االبتعاث للحصننننننننننول على مؤهالو جامعل  فلعلى 
بنالت سنننننننننننننلق م  الجهناو الحكوملن  ، وعلى تلنك الجهناو موافناة الوزارة بناحتلناجناتهننا 

ارلة أو الرعلل  لالبتعاث ،  وتتولى الوزارة متابع  الابتعكلة مة قبلها ، سنننننننننننواء الاو 
الار،ننننننننحلة للعال في الجهاو الحكومل  ، وفقاح لتلك الخ ط بالت سننننننننلق م  الجهاو 

 الاع ل  . 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السادس نظام تقييم األداء 
 

 (34مـادة )

يعتاننند على أداء الاوارلة  تضننننننننننننن  الجهننن  الحكوملننن  نظنننامننناح لتقللم األداء ،
ووحداتهم اإلداري  وطبلع  نشنننننننننناطها ، وذلك بهد  تحرل  اإلنجازاو الرردي  وتع ي  

 روا الرريق . 
 

 (35مـادة )

 تض  اإلدارة الاختص  الاوجهاو العام  لتقللم أداء الاوارلة . 
وت ظم الالئح  الت رلذي  لهذا القانون قواعد  ويتم تقللم أداء الاواف سننننننننننننن وياح ،

 وأساللب إعداد تقارير تقللم األداء . 
ويقتصر وض  تقارير تقللم األداء على الاوارلة ،اغلي الواائف م م الدرج  

 الااتازة فاا دونها . 
 

 (36مـادة )

يتم تقللم أداء الاوارلة عة سنننننننننن   تبدأ مة أول ي اير وت تهي ب هاي  ديسننننننننننابر 
 كون مستوياو تقللم األداء على ال حو التالي : وت
 %( فلعلى . 90)  ماتاز  -1
 ( . %90( إلى أقل مة )%75أعلى مة ) جلد جداح  -2
 ( . %75( إلى )%65أعلى مة )  جلد  -3
 ( . %65( إلى )%50مة )  مقبول  -4
 ( . %50أقل مة )  ضعلف  -5



 
( مة هذا القانون ، يتم 15الاادة ) واسنننننننننننننتك اءح مة حكم هذه الاادة وم  مراعاة حكم

تقللم أداء الاواف عة السنننننننن   األولى في الخدم  وفقاح للادة التي قضنننننننناها في هذه 
الس   وحتى نهاي  ،هر ديسابر بحسب الاعدالو الاشار إللها في هذه الاادة على 

 أال تقل هذه الادة عة االا  أ،هر . 
 

 (37مـادة )

 لم األداء ، وتعتادها مة اإلدارة الاختص  . تعد اإلدارة نااذج تقارير تقل
ه وفقاح لل ااذج الاعتادة، لربا،نننر تقارير تقللم األداء عة مواويضننن  الرئلس الا

خالل ال صننننف األول مة ،ننننهر ي اير مة مل عام ، ويكون للرئلس األعلى مبا،ننننرة 
 ير . تعديل التقللم ب اءح على األسباة التي يبديها متاب ح ، قبل نهاي  ،هر ي ا

وتعرض تقارير تقللم األداء على الرئلس الت رلذي العتاادها خالل ال صنننننننننننننف 
 األول مة ،هر فبراير مة مل عام . 

 

 (38مـادة )

في حال  إعارة الاواف أو ندبه داخل الدول  ، تختص بوضننننننننننننن  تقللم األداء 
 للم. ال هائي ع ه الجه  التي قضى بها الادة األكبر مة الس   التي يوض  ع ها التق

فكذا مانت الادة التي قضننننناها الاواف في جه  عاله األصنننننلي والجه  الاعار 
أو الا تدة إللها متسنننناوي  ، تختص بوضنننن  تقللم أدائه جه  عاله األصننننلي ، على 
أن تقوم الجه  الاعار أو الا تدة إللها الاواف بوضنننن  تقللم أدائه عة فترة اإلعارة 

 ي لالستر،اد به ع د وض  تقللم األداء . أو ال دة وترسله إلى جه  عاله األصل
 
 
 (39مـادة )

 يكون تقللم أداء الاواف باستوى جلد حكااح ، في الحاالو التالل  : 



 الحصول على إجازة تتجاوز مدتها ااانل  أ،هر .  -1
 اإليراد في بعك  دراسل  أو دورة تدريبل  لادة تتجاوز ااانل  أ،هر .  -2

 اإلعارة للعال خارج الدول  لادة تتجاوز ااانل  أ،هر .  -3

 ،غل عضوي  الاجلس البلدي الارم ي .  -4

فكذا مان تقللم أداء الاواف السابق على اإلجازة أو اإليراد أو اإلعارة أو ،غل 
العضنننننننوي  باسنننننننتوى ماتاز أو جلد جداح ، فلعتد في هذه الحال  باسنننننننتوى تقللم أدائه 

 السابق حكااح . 
 

 (40ادة )مـ

قل الاواف مة جه  حكومل  إلى أخرى ، أو أعلد تعلل ه بدون فاصننننننننننننننل إذا نُ 
زم ي ، تقوم الجه  الا قول م ها أو التي مان يعال بها قبل إعادة تعلل ه ، بكعداد 
تقرير مة مراءته خالل مدة عاله بها في الس   التي نقل أو أعلد تعلل ه فلها وترسله 

 أو التي أعلد تعلل ه فلها ، لالستر،اد به ع د تقللم أدائه . إلى الجه  الا قول إللها 
وإذا لم يوجد للاواف الذي أعلد تعلل ه في جه  أخرى تقللم أداء عة السنننن واو 
السننننابق  مبا،ننننرة على إعادة تعلل ه ، بسننننبب إلغاء جه  عاله السننننابق  أو ألي سننننبب 

األولى التي أعلد تعلل ه  آخر ، فلعتد في هذه الحال  بتقرير تقللم أدائه عة السننننننننننننن  
 فلها بال سب  للس واو التي لم يوجد له فلها تقللم أداء . 

 
 
 
 
 (41مـادة )

ال يجوز تقللم أداء الاوارلة مة الرئاو الابل   فلاا يلي ، باسننننننننتوى ماتاز أو 
 جلد جداح : 



ع ه  الاواف الذي اتلحت له فرصنننننننننننن  تدريب خالل العام الذي يوضنننننننننننن  -1
 ه ب جننناا ، أو تخلف ع نننه دون عنننذر تقبلنننه تج، ولم ي تقرير تقللم األداء

 جه  عاله . 
الاواف الذي وق  علله ج اء تلديبي بالخصنننننننننننننم مة راتبه أو الوقف عة  -2

العانننل لاننندة ت يننند على عشنننننننننننننرة أينننام ، أو وقعنننت عللنننه ج اءاو يجننناوز 
مجاوعها الخصم مة الراتب أو الوقف عة العال خاس  عشر يوماح خالل 

 ع ه تقرير تقللم األداء ، أو أي ج اء آخر أ،د. العام الذي يوض  

الاواف مة ،ننننناغلي واائف الدرجتلة الخاصننننن  والااتازة الذي وق  علله  -3
أي ج اء ، فلاا عدا ج اء الت بله ، خالل العام الذي يوضننننننننننننن  ع ه تقرير 

 تقللم األداء . 
 

 (42مـادة )

، ويجوز للاواف ُيعلة الاواف بصنننننورة مة تقرير تقللم األداء باجرد اعتااده 
ه ، ويبت الرئلس الخالل خاسنننن  عشننننر يوماح مة تاريخ ع أن يتظلم م ه إلى الرئلس

قضنننننننننننننناء الالعاد الاذمور تبر انفي التظلم خالل االالة يوماح مة تاريخ تقدياه ، ويع
دون إخ ار الاواف بتعديل التقرير باكاب  قرار بالرفض ، ويكون قرار الرئلس في 

 التظلم نهائلاح . 
 ال يعتبر التقرير نهائلاح إال بعد انقضاء ملعاد التظلم م ه أو البت فله . و 

 
 
 (43مـادة )

إذا تم تقللم أداء الاواف باسننننننننتوى ضننننننننعلف لارتلة متتاللتلة ، جاز نقله إلى 
والر  أخرى م اسننننننننننب  في الجه  الحكومل  دون تخرلض راتبه ، فكذا قدم ع ه تقرير 



للتقريرية السنننننننابقلة ، جاز إنهاء خدمته دون االث باسنننننننتوى ضنننننننعلف تال  مبا،نننننننرة 
 الاسا  بحقه في الاعاش أو مكافلة نهاي  الخدم  . 

 

 (44مـادة )

يجوز للرئلس م ح مكننافننلة تشنننننننننننننجلعلنن  للاواف الننذي يقنندم خنندمنناو متال ة أو 
أعااالح أو بحوااح أو اقتراحاو تسننننناعد على تحسنننننلة طرق العال أو رف  مراءة األداء 

ال رقاو ، على أال ت يد على الراتب الشنننننننننهري اإلجاالي للاواف ، وال أو توفلر في 
 تا ح هذه الاكافلة ألككر مة مرتلة في الس   الاالل  الواحدة . 

 ويجب أن يتضاة قرار م ح الاكافلة بلان بابرراو م حها . 
 وفي جال  األحوال ، ال يجوز م ح هذه الاكافلة إال إذا توافر االعتااد الاالي.

 

 (45ادة )مـ

للجهننن  الحكوملننن  أن تا ح مكنننافنننآو عل لنننه للاوارلة الاتال ية أو اإلداراو  
( 3.000الاتال ة بشنننننننننننننرط توافر االعتااد الاالي ، على أال ت يد قلا  الاكافلة عة )

 ريال للاواف أو لإلدارة . 
 

 
 
 
 

 الفصل السابع الترقيات
 

 (46مـادة )

تكون الترقل  في واائف الدرجاو مة الكانل  عشنننننننننننننرة حتى الااتازة باالقدمل ، 
 ووفقاح لتقللم األداء . 



وال يجوز ترقل  الاواف إال في والر  ،نناغرة في الدرج  التالل  لدرجته مبا،ننرة 
، وم  ذلك يجوز رف  الوالر  إلى الدرج  األعلى مبا،نننننننننننننرة وترقل  الاواف إللها 

اد الاالي الالزم لها ، ومراعاة أحكام دللل وصنننننننننف وتصننننننننن لف بشنننننننننرط توافر االعتا
 وترتلب الواائف العام  . 

وتصنننندر قراراو الترقل  مة السننننل   الاختصنننن  بالتعللة ، وتلت م اإلدارة باوافاة 
اإلدارة الاختصنن  بصننورة مة قرار الترقل  مرفقاح به ماف  البلاناو والاسننت داو الالزم   

اريخ صنننننندروه ، ولإلدارة الاختصنننننن  االعتراض على قرار للترقل  خالل أسننننننبوع مة ت
الترقل  إذا مان مخالراح للقوانلة واللوائح الاعاول بها خالل سنننننننننننننتلة يوماح مة تاريخ 

 صدوره ، ويعتبر القرار في هذه الحال  ملن لم يكة . 
 

 (47مـادة )

ل  ( مة هذا القانون ، يشنننننننننننننترط في الترقل  باألقدم31م  مراعاة حكم الاادة )
للواائف حتى الدرج  األولى ، أال يقل مسننننننننننتوى تقللم أداء الاواف عة السنننننننننن تلة 
األخلرتلة عة جلد ، وقضنننناء الادة البل ل  الاحددة بدللل وصننننف وتصنننن لف وترتلب 
الواائف العام  ، واجتلاز الدوراو التدريبل  الاقررة للاوارلة الار،نننننننننننننحلة للترقل  

وفقاح للخ   الوط ل  للتدريب التي تضننننننننعها  والتي يصنننننننندر بتحديدها قرار مة الوزير
 الوزارة . 

ويشننننننترط للترقل  لواائف الدرجتلة الخاصنننننن  والااتازة ، أال يقل مسننننننتوى تقللم 
، باإلضاف  إلى الشروط األخرى  ة الس تلة األخلرتلة عة جلد جدا  أداء الاواف ع

 الا صوص عللها في الرقرة السابق  . 
 

 (48مـادة )

يجوز بقرار مة الرئلس ترقلنن  الاواف الاتال  ترقلنن  اسنننننننننننننتك ننائلنن  إلى النندرجنن  
األعلى مبا،رة دون التقلد بشرط الادة البل ل  أو الاؤهل ، بشرط أن يكون تقللم أداء 
الاواف باسنننننننتوى ماتاز عة آخر تقريرية لتقللم أدائه ، وأن يكون قد أمضنننننننى في 



يكون قد وق  علله ج اء تلديبي ما لم  الخدم  مدة ال تقل عة خاس سننننننننن واو ، وأال
عللها الاواف في يكة قد تم محوه ، وأال يتجاوز مجاوع اإلجازاو التي حصننننننننننننننل 

ة على تاريخ رف  طلب الترقل  االسنننننتك ائل  خاسننننن  أ،نننننهر فلاا عدا العاملة السنننننابقل
 اإلجازاو الدوري  أو الارضل  . 

 ولى فاا دونها . وتكون الترقل  االستك ائل  إلى واائف الدرج  األ
وال تؤار الترقل  االسننننتك ائل  على موعد اسننننتحقاق الترقل  باألقدمل  متى توافرو 

 ،روط استحقاقها . 
وال يجوز ترقل  الاواف ترقل  اسننننتك ائل  قبل مضنننني عشننننر سنننن واو على األقل 

 على ترقلته االستك ائل  السابق  ، وباا ال يجاوز مرتلة طوال مدة خدمته الوالرل . 
 

 (49مـادة )

يسننننننننتحق الاواف الق ري مة ،نننننننناغلي واائف الدرج  الااتازة فاا دونها ع د 
الترقل  بداي  مربوط الدرج  الارقى إللها أو الراتب الذي مان يتقاضنننننننننننننناه قبل الترقل  
مضنننننافاح إلله عالوة دوري  بالرئاو الاحددة للدرج  الارقى إللها ، أيهاا أكبر وفقاح لاا 

( ، على أال يتجاوز نهاي  مربوط الدرج  1جاو والرواتب رقم )هو مبلة بجدول الدر 
 الارقى إللها . 

 

 (50مـادة )

ال تؤار الترقلن  على موعد اسنننننننننننننتحقناق العالوة الدوري  متى توافرو ،نننننننننننننروط 
 استحقاقها . 

 

 الفصل الثامن النقل والندب واإلعارة
 



 (51مـادة )

م  مراعاة أحكام دللل وصنننننف وتصننننن لف وترتلب الواائف العام  ، يجوز نقل 
الاواف مة جه  حكومل  إلى أخرى تحقلقاح للاصنننننننننننننلح  العام  ، بشنننننننننننننرط موافق  

 الرئلسلة الاختصلة . 
 ويكون ال قل مة والر  إلى أخرى داخل الجه  الحكومل  بقرار مة الرئلس. 

 
 (52مـادة )

إلى والر  ،ننننننناغرة بذاو درجته وتتوافر فله ،نننننننروط ال يجوز نقل الاواف إال 
 ،غلها . 

وال يترتب على ال قل الاسننننننننننننننا  بالحقوق التي يتات  بها الاواف وقت نقله ، 
 عدا ما مان مرتب اح ب بلع  العال . 

 
 
 
 
 (53مـادة )

يجوز بقرار مة الرئلس نننندة الاواف للقلنننام مؤقتننناح بنننلعبننناء والرننن  أخرى في 
ي يعال بها ، مة ذاو درج  والرته أو مة درج  تعلوها مبا،رة الجه  الحكومل  الت

 ، ويجوز أن يكون ال دة باإلضاف  إلى عاله األصلي . 
ويكون ال دة لادة ال تجاوز سننننننننننننن   قابل  للتجديد لادة أو مدد أخرى مااال  ، 

 وبحد أقصى االث س واو . 
 وال يستحق الاواف بدل عة هذا ال دة . 

 



 (54مـادة )

يجوز ننندة الاواف إلى والرنن  في جهنن  حكوملنن  أخرى ، ويكون ال نندة في  
 ةهننذه الحننالنن  ب نناءح على طلننب الجهنن  الا تنندة إللهننا الاواف ، وموافقنن  الرئلسنننننننننننننل

 الاختصلة . 
ويكون ال دة لادة ال تجاوز سننننننننننننن   قابل  للتجديد لادة أو مدد أخرى مااال  ، 

لس الوزراء فلاا يجاوز ذلك وفقاح وبحد أقصننننى االث سنننن واو ، وبقرار مة رئلس مج
 لاقتضلاو الضرورة . 

وتتحال الجه  الا تدة م ها الاواف راتبه األسنننننننننننناسنننننننننننني وجال  مسننننننننننننتحقاته 
الارتب   بوالرته األصنننننننننننننلل  طول مدة ال دة ، وتتحال الجه  الا تدة إللها بدل 

 ال دة . 
 

 (55مـادة ) 

بدل ندة ،ننننننننهري وفقاح  يسننننننننتحق الاواف الا تدة وفقاح ألحكام الاادة السننننننننابق 
 للضوابط التي تحددها الالئح  الت رلذي  لهذا القانون . 

 
 
 (56مـادة )

بعنند موافقتننه ، إلى أي مة الجهنناو  يجوز بقرار مة الرئلس إعننارة الاواف ،
الحكومل  األخرى أو الشننننرماو التي تسنننناهم فلها الدول  ، أو الاؤسننننسنننناو الرياضننننل  
والاؤسننننسنننناو الخاصنننن  ذاو ال ر  العام ، والجاعلاو وما في حكاها ، أو الشننننرماو 
التي ت را أسنننننننننننننهاها لالكتتاة العام ، وذلك لادة سننننننننننننن   قابل  للتجديد لادة أو مدد 

 ااال  ، وبحد أقصى ست س واو . أخرى م
ويجوز إعارة الاواف مة الشنننرماو والاؤسنننسننناو والجاعلاو الاشنننار إللها في 
الرقرة السنننننابق  على الجهاو الحكومل  بشنننننرط حصنننننول الجه  الحكومل  على موافق  

 رئلس مجلس الوزراء على اإلعارة . 



 

 (57مـادة )

التي أعلر إللهنننا وجال   تتحانننل الجهننن  الاعنننار إللهنننا الاواف راتنننب الوالرننن 
مخصننننصنننناتها وم اياها األخرى ، ويجوز باوافق  رئلس مجلس الوزراء م ح الاواف 
الاعار راتبه اإلجاالي الذي يتقاضنننننننننننننناه مة جه  عاله الاعار م ها إذا مان راتبه 

( 2( ، )1اإلجاالي أعلى مة سننننننننلم الرواتب في جدولي الدرجاو والرواتب رقاي   )
 نون . الارفقلة بهذا القا

 

 (58مـادة )

يجوز بقرار مة رئلس مجلس الوزراء ، ب نننننناءح على اقتراا الرئلس ، إعننننننارة 
الاواف بعد موافقته إلى جه  تابع  للحكوماو أو الهلئاو أو الا ظااو العربل  أو 

   . لاألج بل  أو الدول
ويجوز أن يتضنناة قرار اإلعارة اسننتارار صننر  مل أو بعض الراتب اإلجاالي 

الاعار ومخصنننننصننننناو ومال او الوالر  التي مان يشنننننغلها مة جه  عاله  للاواف
 الاعار م ها ، وذلك وفقاح لاقتضلاو الاصلح  العام  . 

 

 (59مـادة )

تحدد الالئح  الت رلذي  لهذا القانون القواعد واألحكام الترصنننننننننننننللل  لل قل وال دة 
 واإلعارة . 

 
 الفصل التاسع اإلجازات

 

 (60مـادة )

وزير ، أيننننام العاننننل في تحنننندد بقرار مة مجلس الوزراء ، ب نننناءح على اقتراا ال
ته وأيام الع الو الرسنننننننال  واألسنننننننبوعل   وت ظلم العال فلها ، وفقاح األسنننننننبوع ومواقل

لاقتضننلاو الاصننلح  العام  ، وال يجوز للاواف أن ي ق   عة عاله إال في حدود 



هذا القانون ، وإذا مان الراصننننننننننننننل بلة اإلجازاو التي يرخص له بها طبقاح ألحكام 
 ع لتلة رسالتلة يوم عال واحد ، فلعتبر ع ل  ضاة الع لتلة .

 

 (61مـادة ) 

 تكون اإلجازاو على ال حو التالي : 
 إجازة دوري  .  -1
 إجازة عارض  .  -2

 إجازة مرضل  .  -3

 إجازة وض  .  -4

 ب اء . إجازة رعاي  األ -5

 إجازة حج .  -6

 إجازة زواج .  -7

 إجازة العدة الشرعل  .  -8

 إجازة ع اء .  -9

 إجازة مرافق  زوج .  -10

 إجازة محرم .  -11

 إجازة مرافق  مريض .  -12

 إجازة تررغ استك ائل  .  -13

 إجازة دراسل  .  -14

 إجازة امتحاناو .  -15

 إجازة بدون راتب .  -16

 ويجوز لاجلس الوزراء تقرير أي إجازاو أخرى . 
ضننناة مدة الخدم  الرعلل  وتحسنننب اإلجازاو الا صنننوص عللها في هذه الاادة 

للاواف ، وإذا تجاوز مجاوع مدة اإلجازة بدون راتب سننننننننننننن   ، فال تحسنننننننننننننب الادة 



ال ائدة ضننناة مدة الخدم  الرعلل  للاواف ، باسنننتك اء االجازاو التي تحدها الالئح  
 الت رلذي  لهذا القانون . 

 

 (62مـادة )

 قاح لاا يلي : يستحق الاواف س وياح إجازة دوري  براتب إجاالي ، طب
 ( يوماح لشاغلي واائف الدرج  السابع  فلعلى أو ما يعادلها . 45) -1
( يوماح لشاغلي واائف الدرجاو مة العا،رة إلى الكام   أو ما يعادلها 40) -2

 . 

 ( يوماح لشاغلي واائف الدرجاو األخرى أو ما يعادلها . 30) -3

بعد انتهاء فترة  ويسنننننننننننننتحق الاواف إجازة دوري  عة أي ج ء مة السننننننننننننن   ،
 االختبار ب جاا وحتى نهاي  الس   الاالل  . 

ل   وإذا تخللت إجازة الاواف أيام الع الو الرسنننننننننننننال  أو أيام إجازة مرضننننننننننننن
 فتضا  أيام بعددها إلى إجازته . 

واسنننننننننتك اءح مة حكم هذه الاادة ، يصننننننننندر مجلس الوزراء ، قراراح بت ظلم اإلجازة 
 ي تقتضي طبلع  عالها وض  ت ظلم خاص لها . الدوري  للجهاو الحكومل  الت

 

 (63مـادة )

  موارلها على القلام بكجازاتهم الدوري  بشنننننكل جعلى الجه  الحكومل  أن تشننننن 
وإذا لم يتاكة الاواف بسنننبب مت لباو العال الضنننروري  مة القلام بكامل  سننن وي ،

إجازته الدوري  ، فلجب علله في هذه الحال  أن يقوم ب صنننننننننننننف اإلجازة على األقل 
متصنننننل  أو غلر متصنننننل  ، وترحلل الرصنننننلد الاتبقي مة مدة اإلجازة والقلام بها في 

الخدم  بدل نقدي عة الرصننننننننننلد  السنننننننننن   التالل  فقط ، وال يجوز م ح الاواف أا اء
 الاتبقي وغلر الاست رذ مة إجازته الس وي  . 

واسننتك اءح مة حكم الرقرة السننابق  ، يكون للاواف مة ،نناغلي الواائف الحرفل  
 والعاالل  ترحلل مامل إجازته الدوري  إلى الس   التالل  فقط . 



 

 (64مـادة )

الق ري م ح  إجازة تعادل  م  مراعاة حكم الاادة السنننننننابق  ، يصنننننننر  للاواف
راتب أسنننننناسنننننني لشننننننهر واحد مة مل سنننننن   ، ويسننننننقط حق الاواف الق ري في هذه 

 الا ح  حال قلامه بلي إجازة ت يد مدتها على س   باستك اء اإلجازة الارضل  
 

 (65مـادة )

يسننننتحق الاواف إجازة عارضنننن  لسننننبب طارو لادة ال تجاوز سننننبع  أيام عال 
 في الس   . 

 الاواف في هذه اإلجازة باضي الس   الاستحق  ع ها . ويسقط حق 
 
 
 (66مـادة )

يجب على الاواف الذي ي ق   عة العال بسنننننبب الارض مراجع  أقرة جه  
طبل  للكشنننننننننننننف علله وتقرير اإلجازة الارضنننننننننننننل  الالزم  ، وعلله إبالغ جه  عاله 

 بالتقرير . 
 بل  لادة ال تجاوز ويكون الترخلص باإلجازة الارضنننننننننل  للاواف مة الجه  ال

االا  أيام عال متصنننل  في الارة الواحدة وبحد أقصنننى عشنننرة أيام عال في السننن   ، 
فكذا زادو مدة اإلجازة الاا وح  له عة الحد األقصنننننى الاشنننننار إلله يكون الترخلص 

 باإلجازة الارضل  في هذه الحال  باوجب تقرير مة الجه  ال بل  الاختص  . 
 

 (67مـادة )

الارض بالاواف وهو بالخارج لقضنننننننننننننناء إجازة دوري  ، أو ألداء مها  إذا ألم 
رسال  ، تعلة علله أن يحصل على تقرير طبي عة حالته الارضل  ، مصدقاح علله 
مة البعك  الدبلوماسل  إن وجدو ، وعلى الاواف تقديم التقرير إلى جه  عاله فور 



اده ، وتحديد مدة اإلجازة عودته مة الخارج إلحالته للجه  ال بل  الاختصننننننننننن  العتا
 الارضل  التي تا ح له . 

 

 (68مـادة )

حتى  على الجه  ال بل  الاختصننننن  أن تا ح الاواف الاصننننناة بارض معد ،
إذا لم يا عه ذلك مة القلام بالعال ، إجازة مرضل  إلى أن يصدر تقرير م ها بشرائه 
، ماا يجب عللها إبالغ الجه  الحكومل  التاب  لها الاواف بعدم السااا له با اول  
عالننه طوال هننذه الرترة ، وفي الحنناالو التي ال يرجى فلهننا ،نننننننننننننرنناء الاواف مة 

 ببلان ذلك في تقريرها عة الاواف . ختص  الاالارض تقوم الجه  ال بل  
 
 (69مـادة )

ال تجاوز سننننننننننن   براتب    لادةيا ح الاواف في حال  مرضنننننننننننه إجازة مرضنننننننننننل
إجاالي، فكذا لم يتم ،ننراؤه جاز للجه  ال بل  الاختصنن  م حه إجازة مرضننل  لادة ال 

فكذا قدرو الجه  ال بل  الاختصنننننن   تتجاوز سنننننن   أخرى ب صننننننف الراتب اإلجاالي ،
تعذر ،نننننننننننننراءه وعدم قدرته على العال ، ُيحال للتقاعد لعدم الللاق  ال بل  إذا مان 

 ق رياح ، وت هى خدمته إذا مان غلر ق ري . 
 

 (70مـادة )

إذا اسننت رذ الاواف إجازاته الارضننل  الا صننوص عللها في الاادة السننابق  دون 
 ن يست رذ رصلد إجازته الدوري  . أن يكتال ،راؤه ، جاز له أ

 

 (71مـادة )

م  عنندم اإلخالل بحكم الاننادتلة السنننننننننننننننابقتلة ، يا ح الاواف الننذي تلحق بننه 
إصاب  أو مرض مه ي إجازة مرضل  براتب إجاالي لادة ال تجاوز س تلة ال تحسب 

 إلىمة إجازاته الدوري  أو الارضنننننننننننل  ، فكذا انتهت هذه الادة دون ،نننننننننننرائه ، يحال 
لجه  ال بل  الاختصنننننننننننننن  لل ظر في إنهاء خدمته إذا مان غلر ق ري ، أو م حه ا



إجازة مرضننل  لادة سنن   أخرى براتب إجاالي إذا مان ق ري ، فكذا انتهت هذه الادة 
 دون ،رائه يتم إحالته للتقاعد لعدم الللاق  ال بل  . 

نتلج  وبقصنننننند بكصنننننناب  العال في ت بلق أحكام هذا القانون ، أي إصنننننناب  تق  
حادث أا اء تلدي  العال  أو بسننببه بغلر خ ل أو إهاال مة الاواف ، أو اإلصنناب  

 بلحد األمراض الاه ل  . 
ويعتبر في حكم إصنننننننننننننننابنن  العاننل مننل حننادث يق  للاواف خالل فترة ذهننابننه 

 لابا،رة عاله أو عودته م ه . 
 

في وبقصننننننند بالارض الاه ي الارض الذي تككر اإلصننننننناب  به بلة الاشنننننننتغللة 
( الارفق بهذا 3مه   أو مجاوع  مة الاهة دون غلرهم ، وذلك وفقاح للجدول رقم )

 القانون . 
 

 (72مـادة )

إذا مرض الاواف تحننت االختبننار امتنندو فترة االختبننار بقنندر فترة الارض ، 
بشننننننرط أال تتجاوز مدة مرضننننننه مدة مسنننننناوي  لرترة االختبار ، ويتعلة لا حه اإلجازة 

 لحال  حصوله على ،هادة مة الجه  ال بل  الاختص  . الارضل  في هذه ا
وإذا تخللت فترة االختبار إجازة وضننننننن  أو إجازة العدة الشنننننننرعل  ، فال تحسنننننننب 

 ضاة فترة االختبار . 
 

 (73مـادة )

تا ح الاوار  إجازة وضنننن  براتب إجاالي لادة ،ننننهرية ال تحسننننب مة إجازاتها 
لوضننننننننننننن  بتقرير طبي أو صنننننننننننننورة طبق األخرى ، على أن تقدم الاوار  ما يكبت ا

 األصل مة ،هادة ملالد ال رل . 
 وتكون مدة اإلجازة في حال  وض  التوائم االا  أ،هر . 



وللاوار  ب اءح على طلبها الحصننول على رصننلدها مة إجازاتها الدوري  إضنناف  
 إلى إجازة الوض  . 

 
 (74مـادة )

يجوز م ح الاوارننن  الق ريننن  إجنننازة براتنننب إجانننالي لرعنننايننن  أوالدهنننا مة ذوي 
اإلعاق  أو الاصننننننننننننابلة بلمراض تسننننننننننننتوجب مالزم  األم لهم ، ب اءح على تقرير مة 
الجه  ال بل  الاختصنننننن  ، وذلك باوافق  الرئلس لادة خاس سنننننن واو بحد أقصننننننى ، 

 وباوافق  رئلس مجلس الوزراء فلاا زاد على ذلك .
ز م ح الاوار  الق ري  إجازة في الحاالو األخرى وفقاح للشروط والضوابط ويجو 

 التي يصدر بها قرار مكة مجلس الوزراء . 
 

 (75مـادة )

ل منندة خنندمتننه ، إجننازة لانندة واحنند ايا ح الاواف الاسنننننننننننننلم ، لارة واحنندة طو  
وعشنننننرية يوماح براتب إجاالي ألداء فريضننننن  الحج ، وال تحسنننننب هذه اإلجازة ضننننناة 

 اإلجازاو الدوري  للاواف . 
 

 (76مـادة )

يا ح الاواف إجازة زواج لادة خاسننننننننن  عشنننننننننر يوماح براتب إجاالي ، على أن 
 يقدم صورة طبق األصل مة عقد ال واج . 

 

 (77مـادة )

ح الاوار  الاسنننننننننننننلا  التي يتوفى ع ها زوجها إجازة عدة ،نننننننننننننرعل  براتب تا 
إجاالي لادة أربع  أ،هر وعشرة أيام مة تاريخ وفاة ال وج ، أو إلى حلة الوض  إذا 

ا األخرى ، وعلى الاوار  أو مة كانت حامالح ، وال تحسنننننننننننننب هذه الادة مة إجازاته
 وتقديم ما يكبت وفاته . وة ع ها إخ ار جه  عالها بواقع  وفاة زوجها ي 

 



 (78مـادة )

تحدد الالئح  الت رلذي  لهذا القانون الشنننننروط والضنننننوابط األخرى لا ح اإلجازاو 
الا صننننننننوص عللها في الاواد السننننننننابق  مة هذا الرصننننننننل ، ماا تحدد مدد و،ننننننننروط 

 وضوابط م ح اإلجازاو اآلتل  : 
 إجازة ع اء .  -1

  وج . الإجازة مرافق   -2

 إجازة محرم .  -3

 جازة مرافق  مريض . إ -4

 إجازة تررغ استك ائل  .  -5

 إجازة دراسل  .  -6

 إجازة امتحاناو .  -7

 إجازة بدون راتب .  -8

 
 والمساءلة التأديبية الواجبات الوظيفية واألعمال المحظورة الفصل العاشر

 

 (79مـادة )

 يجب على الاواف ما يلي : 
االلت ام بلحكام القوانلة واللوائح والقراراو وال ظم الاعاول بها والعال على  -1

 ت بلقها . 
القلام بالعال الا وط به ب رسنننه بدقه وأمان  ، وانجازه في الاواعلد الا اسنننب   -2

 طبقاح لاعدالو األداء الاقررة . 

االلت ام باواعلد العال الرسنننننننننال  وتخصنننننننننلص أوقاو العال ألداء واجباو  -3
 رته . وال



ويجوز لادير الوحدة اإلداري  م ح الاواف إذن بالتلخلر في الحضنننننننننننننور عة 
مواعلد العال الرسننننال  أو الخروج اا اءها أو االنصننننرا  الابكر باا ال يجاوز اإلذن 
في الارة الواحدة سنننناعتلة وبحد أقضننننى سننننب  سنننناعاو في الشننننهر ، فكذا زادو مدة 

م ح اإلذن في هذه الحال  باوافق  متابل  اإلذن عة الحد األقصى الاشار إلله يكون 
 مة الرئلس أو الرئلس الت رلذي . 

الاحافظ  على مرام  الوالر  وحسنننننننة سننننننناعتها والظهور بالاظهر الالئق  -4
 بها . 

 التعاون م  رؤسائه وزمالئه في العال .  -5

لر مواعلد العال الرسنننننننننال  ، ي أعباء والرل  يكلف بها ولو في غالقلام بل -6
 صلح  العال ذلك .متى أقتضت م

الاحافظ  على أموال الجه  الحكومل  الكابت  والا قول  ، وحسنننننة اسنننننتخدام  -7
 األدواو الالزم  ألداء الوالر  . 

اسننتعاال وسننائل الوقاي  الاخصننصنن  للعال وااللت ام بكر،نناداو السننالم  ،  -8
 للاحافظ  على حلاته وصحته وحلاة وصح  الغلر وماتلكاتهم . 

 

 (80مـادة )

 يحظر على الموظف ما يلي : 
 مخالر  القوانلة واللوائح والقراراو وال ظم الاعاول بها .  -1
إتلننان أي فعننل أو االمت نناع عة فعننل عة عانند أو إهاننال ، يتعننارض م   -2

مقتضننننننلاو وواجباو أو مسننننننؤوللاو والرته ، أو يترتب علله ضننننننلاع أي 
 حق للدول أو إحدى الجهاو الحكومل  . 

انت سنري  ب بلعتها أو  ل  عللها بحكم والرته إذا مإفشناء أي معلوماو ي -3
او تقضننننننني بذلك ، دون إذن متابي مة الرئلس ، ويظل هذا باوجب تعللا

 االلت ام قائااح بعد تر  الخدم  . 



االحتراظ ل رسننننه بلصننننل أو صننننورة مة أي ورق  أو والق  رسننننال  أو ن عها  -4
 ولو مانت خاص  بعال ملف به .  مة الالراو الاخصص  لحرظها ،

التوقل  على عرائض أو رسننننننننننائل مة ،ننننننننننلنها ال لل مة سنننننننننناع  الدول  أو  -5
 االنتااء إلى أي م ظا  أو هلئ  أو جااع  محظورة . 

أداء عال للغلر باقابل أو بغلر مقابل ولو في غلر أوقاو العال الرسنننال   -6
وز للاواف أن دون إذن متابي مسبق مة الرئلس الت رلذي . وم  ذلك يج

يتولى براتب أو مكافلة أعاال القوام  أو الوصننننننناي  أو الومال  عة الغائبلة 
إذا مانت ترب ه بالاحجور علله أو القاصنننننننننننر أو الغائب صنننننننننننل  قربى أو 
نسنننننننننننننننب حتى النندرجنن  الرابعنن  ، وأن يتولى ال ظننارة على الوقف إذا مننان 

ك أعاال الحراسنننن  مسننننتحقاح فله أو مشننننروطاح له بال ظارة مة الواقف ، ومذل
على األموال التي يكون ،نننننريكاح أو ذا مصنننننلح  فلها أو تكون مالوم  لاة 
ترب ه به صنننننننل  قربى أو نسنننننننب حتى الدرج  الرابع ، وفي جال  األحوال 
الاتقنندمنن  ، يجننب على الاواف أن يخ ر الجهنن  التي يعاننل بهننا بننذلننك ، 

 ويحرظ اإلخ ار في ملف خدمته . 

  بنننالجهننناو الحكوملننن  ، دون أخنننذ موافقننن  مة الجا  بلة أككر مة والرننن -7
 رئلس مجلس الوزراء . 

م اول  أي أعاال أو تجارة تتعارض م  واجباته ماواف بالجه  الحكومل   -8
أو م  أي مصلح  الجه  الحكومل  أو يكون مة ،لنها أن ت شئ للاواف 
مصننننننلح  مبا،ننننننرة أو علر مبا،ننننننرة في أي عقود أو أعاال أو م اقصنننننناو 

 الجه  الحكومل  أو تكون الجه  الحكومل  طرفاح فلها . تتصل ب شاط 

اسننتغالل نروذه والتلالر على مرؤوسننله ، أو تحريضننهم على مخالر  أحكام  -9
 القوانلة واللوائح والقراراو وال ظم الاعاول بها . 



قبول الهدايا أو الهباو أو اإلكراملاو أو الا ح أو الاباله ال قدي  أو غلرها  -10
   الغلر ، مة أي ،خص ، مقابل أو بسبب عال يتعلق ، ب رسه أو بواس

 بوالرته ، لتحقلق مصلح  للغلر . 

 
 (81مـادة )

على الاواف تج ب أي عال مة ،ننننننننلنه وقوع تضننننننننارة في الاصننننننننالح بلة  
أنش ته الخاص  ومصالح الجه  الحكومل  ومشروعاتها ، أو أن يكون مة ،لنه أن 

  له أو ألحد أقاربه حتى الدرج  يؤار بشنننننننكل مبا،نننننننر أو غلر مبا،نننننننر في مصنننننننلح
 الرابع  . 

 

 (82مـادة )

كل مواف يخالف الواجباو أو يرتكب الاحظوراو الا صننننننوص عللها في هذا 
القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعاال والرته، يجازى تلديبلاح ، وذلك م  

 عدم اإلخالل باسؤوللته الادنل  أو الج ائل  ع د االقتضاء .
ى الاواف مة الاسنننننننننننننؤولل  عة أي فعل أو امت اع عة فعل بالاخالر  وال يعر

ألحكام هذا القانون والئحته الت رلذي  اسنننت اداح إلى أمر صنننادر إلله مة رئلسنننه إال إذا 
أابت أن ارتكاة الاخالر  مان ت رلذا ألمر متابي صنننننننننننننادر إلله مة هذا الرئلس رغم 

هننذه الحننالنن  تكون الاسنننننننننننننؤوللنن  على قلننام الاواف بت بلهننه متننابنن  بننالاخننالرنن  ، وفي 
ُمصنننننننننندر األمر وحده ، ما لم يكة األمر الصننننننننننادر مة الرئلس م  وياح على جريا  

 ج ائل  فلكون الارؤو  مسئوال مذلك ، وفقاح ألحكام الاسؤولل  الج ائل  .    
 

 (83مـادة )

 تتولى الشنننننننننننننؤون القانونل  ، أو أحد القانونللة ، بالجه  الحكومل  التحقلق في
الاخالراو الا سنننننننننننننوب  إلى أي مة مواري الجه  وذلك باوافق  الرئلس أو الرئلس 
الت رلذي . ويكبت التحقلق في محضننر يرقم بلرقام متسننلسننل  ، يذمر به تاريخ ومكان 



وسنننناع  افتتاا الاحضننننر وسنننناع  إتاامه وأسننننم الاحقق وماتب التحقلق ، وتذيل مل 
 ورق  مة أوراق التحقلق بتوقلعهاا .  

 
ي جال  األحوال يجب أال تقل الدرج  الوالرل  للاحقق عة درج  الاواف وف

الاحال للتحقلق . فكذا لم يتوافر ذلك في أي مة مواري الشنننننننننؤون القانونل  ، يكلف 
 الرئلس أحد مواري الجه  الحكومل  ماة يتوافر فلهم هذا الشرط بكجراء التحقلق . 

 
 (84مـادة )

على الاواف إال بعننند التحقلق معنننه متنننابننن ح  ال يجوز توقل  أي ج اء تنننلديبي
وسنننننننننااع أقواله وتحقلق أوجه دفاعه ، وذلك على ال حو الذي تبل ه الالئح  الت رلذي  

 لهذا القانون ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقل  الج اء على الاواف مسبباح . 
االا   ويجوز بال سنننننب  لتوقل  ج ائي اإلنذار والخصنننننم مة الراتب مدة ال تتجاوز

أيام على أحد ،نننننننننننننناغلي واائف الدرجاو مة الرابع  فاا دونها أو ما يعادلها مة 
الراتب ، أن يكون التحقلق ،ننننننننراه ح ، على أن يكبت مضنننننننناونه في القرار الصننننننننادر 
بتوقل  الج اء ، ويصنننننننننننننندر قرار الج اء في هذه الحال  مة مدير اإلدارة التي يتبعها 

 الاواف . 
الرئلس الت رلذي خالل االالة يوماح مة  إلىا القرار وللاواف أن يتظلم مة هذ

تاريخ إخ اره به ، ويبت الرئلس الت رلذي في التظلم في مدة ال تجاوز سننننننننننننتلة يوماح 
 مة تاريخ تقدياه ، ويعتبر مضي هذه الادة دون البت في التظلم رفضاح ضا لاح له . 

 

 (85مـادة )

، أن يلمر بحرظ التحقلق أو إحال  للرئلس الت رلذي بعد اإلطالع على التحقلق  
الاواف الاحقق معه إلى الهلئ  التلديبل  الاختصننننن  لاسننننناءلته ، أو االكتراء بتوقل  

 ج اء على الاواف وفقاح لاا يلي :



 
 بال سب  لشاغلي واائف الدرجاو مة الكانل  فاا دونها :  -1

 أ ( اإلننذار .
يوماح في الس   ، على ة( الخصم مة الراتب لادة ال تجاوز خاس  وأربعلة 

 أال ت يد مدته في الارة الواحدة على خاس  عشر يوماح . 
بال سنننب  لشننناغلي واائف الدرجاو مة وملل وزارة مسننناعد إلى األولى أو ما  -2

 يعادلها مة الراتب : 
 أ ( الت بله . 
 ة( اللوم . 

ج( الخصنننننننم مة الراتب لادة ال تجاوز عشنننننننرية يوماح في السننننننن   ، على أال 
  يد مدته في الارة الواحدة على االا  أيام . ت

وللاواف أن يتظلم مة القرار الصنننننننننننادر بتوقل  الج اء التلديبي إلى الرئلس 
 خالل االالة يوماح مة تاريخ إخ اره به 

، ويبت الرئلس في التظلم في مدة ال تجاوز سنننننننننننننتلة يوماح مة تاريخ تقدياه ، 
  لم رفضاح ضا لاح له .  ويعتبر مضي هذه الادة دون البت في التظ

 

 (86مـادة )

للرئلس الت رلذي أن يوقف الاواف الاحال إلى التحقلق عة العال إذا اقتضت 
 مصلح  التحقلق ذلك ، م  استارار صو  راتبه اإلجاالي . 

 وال يجوز أن ت يد مدة اإليقا  على االالة يوماح إال بقرار مة الهلئ  التلديبل . 
 

 



 (87مـادة )

كل مواف ُيحبس احتلاطلاح ، أو ت رلذاح ألمر أو حكم قضننننننننننننننائي ، ُيوقف بقوة 
 القانون عة عاله مدة حبسه . 

ويتم صنننننننر  راتبه اإلجاالي في الحال  األولى ، ويوقف صنننننننر  نصنننننننف راتبه 
 األساسي في الحال  الكانل  م  احترااه بالعالوة االجتااعل  . 

س للقرر ما يتب  بشنننننلن مسنننننؤولل  وع د عودة الاواف يعرض األمر على الرئل
 الاواف التلديبل  . 

 

 (88مـادة )

في حنالن  األمر بنكحنالن  الاواف إلى الهلئنن  التننلديبلنن  ، يحننال ملف الاخننالرنناو 
 الا سوب  إلله وما تم مة تحقلقاو بشلنها إلى رئلس ذلك الهلئ  . 

اوز سنننننننننننننبع  ويتولى رئلس الهلئ  التلديبل  دعوتها إلى االنعقاد في ملعاد ال يج
 أيام مة تاريخ اإلحال  . 

 

 (89مـادة )

 الج اءاو التلديبل  التي يجوز للهلئ  التلديبل  توقلعها على الاواف هي : 
 أوالح : بال سب  لشاغلي واائف الدرجاو مة الكانل  فاا دونها : 

 اإلنذار .  -1
الخصننم مة الراتب لادة ال تجاوز خاسنن  وأربعلة يوماح في السنن   بحلث ال  -2

 ت يد مدته في الارة الواحدة على خاس  عشر يوماح . 

 الحرمان مة العالوة الدوري  أو تلجللها لادة ال ت يد على ست  أ،هر .  -3

الوقف عة العال م  خصنننننننننم نصنننننننننف الراتب اإلجاالي لادة ال ت يد على  -4
 االا  أ،هر . 

 لحرمان مة الترقل  لادة ال ت يد على س   . ا -5



خرض الدرج  إلى الدرج  األدنى مبا،نننننننننننننرة واحتراظ الاواف براتبه الذي  -6
 كان يتقاضاه ع د صدور قرار الج اء . 

 تخرلض الراتب باا ال يجاوز نهاي  مربوط الدرج  األدنى مبا،رة .  -7

  خرض الدرج  والراتب إلى الدرج  والراتب األدنى مبا،رة . -8

 الرصل مة الوالر  م  حرظ الحق في الاكافلة والاعاش .  -9

اانلا  : بال سننننب  لشنننناغلي واائف الدرجاو مة وملل وزارة مسنننناعد إلى األولى أو ما 
 يعادلها مة الراتب : 

 الت بله .  -1
 اللوم .  -2

الخصننننم مة الراتب لادة ال تجاوز خاسنننن  وأربعلة يوماح في السنننن   بحلث ال  -3
 لواحدة على خاس  عشر يوماح .ت يد مدته في الارة ا

 الحرمان مة العالوة الدوري  أو تلجللها لادة ال ت يد على ست  أ،هر .  -4

الوقف عة العال م  خصم نصف الراتب اإلجاالي لادة ال ت يد على االا   -5
 أ،هر . 

خرض الدرج  إلى الدرج  األدنى مبا،ننننرة واحتراظ الاواف براتبه الذي مان  -6
 الج اء .  يتقاضاه ع د صدور قرار

 تخرلض الراتب باا ال يجاوز نهاي  مربوط الدرج  األدنى مبا،رة .   -7

 خرض الدرج  والراتب إلى الدرج  والراتب األدنى مبا،رة .  -8

 الرصل مة الوالر  م  حرظ الحق في الاكافلة والاعاش . -9

 وال يجوز توقل  أككر مة ج اء عة الاخالر  الواحدة . 

 
 
 



 (90مـادة )

مة الرئلس ، في مل جه  حكومل  ، لج   ُتسننناى لاللج   التلديبل   تحشنننكل بقرار
ل مة رئلس وعضنننننننننننننوية ال تقننل درجنن  أي م هم عة النندرجنن  الكننانلنن  ، ويكون أحنند 
العضننوية ماكالح عة اإلدارة ، واآلخر ماكالح عة الوحدة اإلداري  الاختصنن  بالشننؤون 

 القانونل  ، وتختص اللج   باا يلي : 
تلديب ،نننننننننناغلي واائف الدرجاو الكانل  فاا دونها ، وتوقل  الج اء الا اسننننننننننب  -1

 عللهم . 
ال ظر في إيقا  الاوارلة الاحاللة للاسنننننننناءل  أمامها ، وتاديد إيقافهم سننننننننواء  -2

 كان اإليقا  صادراح بقرار م ها أم بقرار مة الرئلس الت رلذي . 

لج   واألعضاء ، وتصدر وال يكون انعقاد اللج   صحلحاح إال بحضور رئلس ال
 اللج   قراراتها بلغلبل  اآلراء .

 

 (91مـادة )

للاواف أن يتظلم مة قرار اللج   التلديبل  إلى الرئلس خالل االالة يوماح مة 
تاريخ إخ اره بهذا القرار ، ويبت الرئلس في التظلم في مدة ال تجاوز سنننننننننننننتلة يوماح 

 ون البت في التظلم رفضاح ضا لاح له . مة تاريخ تقدياه ، ويعتبر مضي هذه الادة د
وتختص الدائرة اإلداري  بالاحكا  االبتدائل  ب ظر ال عة على القرار الصننننننننادر 

 مة الرئلس في التظلم . 
 

 (92مـادة )

يشنننننننننننكل الاجلس الدائم للتلديب برئاسننننننننننن  الوزير ، ووملل الوزارة نائباح للرئلس ، 
 وعضوي  مل مة : 

 يختاره رئلس الاجلس األعلى للقضاء .  قاض باحكا  االستئ ا  ، -1
ماكل عة ديوان الاحاسنننننننننننننب  ، ال تقل والرته عة مدير إدارة ، يختاره  -2

 رئلس ديوان الاحاسب  . 



ماكنننل عة وزارة العننندل ال تقنننل والرتنننه عة مننندير إدارة ، يختننناره وزير  -3
 العدل . 

وال يكون انعقنناد الاجلس صنننننننننننننحلحنناح إال بحضنننننننننننننور الرئلس أو نننائننب الرئلس 
 األعضاء . و 

ويصنننننندر الاجلس قراراته بلغلبل  اآلراء وع د التسنننننناوي يرجح الجانب الذي م ه 
 الرئلس . 

 ويكون مقر الاجلس بالوزارة ، وتخصص له أمان  سر مة موارلها . 
وتحديد مكافلة رئلس  ،وبصننننننندر بتسنننننننال  األعضننننننناء الااكللة للجهاو الاع ل  

 س مجلس الوزراء مل االث س واو . وأعضاء الاجلس وأمان  السر ، قرار مة رئل
 

 (93مـادة )

 اا يلي : يختص الاجلس الدائم للتلديب ب 
تلديب ،نننننننننننناغلي واائف الدرجاو مة وملل وزارة مسنننننننننننناعد إلى األولى ،  -1

 وتوقل  الج اء الا اسب عللهم . 
وتاديد إيقافهم ،  ال ظر في إيقا  الاوارلة الاحاللة للاسنننننننننننننناءل  أمامه ، -2

سننواء مان اإليقا  صننادراح بقرار مة الرئلس الت رلذي أم بقرار مة الاجلس 
 . 

 

 (94مـادة )

يتحدد اختصنننناص الهلئ  التلديبل  تبعاح لدرج  الاواف وقت إحالته للاسنننناءل  . 
وإذا تعدد الاوارون الاحالون للاساءل  ، ومانوا خاضعلة حسب درجاتهم ألككر مة 

 ل  ، انعقد االختصاص للهلئ  الاختص  باساءل  أعالهم درج  . هلئ  تلديب
 

 (95مـادة )

ددة لاسننناءلته ، قرار اإلحال  وبتاريخ الجلسننن  الاحيخ ر الاواف بصنننورة مة  
 وذلك قبل انعقادها بخاس  عشر يوماح على األقل . 



وُيسلم اإلخ ار إلى الاواف ،خصلاح باقر عاله ، وإذا تعذر تسللاه اإلخ ار 
بنت بالف خندمتننه أو إخ نناره بنكحندى يتم إخ نناره بكتنناة مسنننننننننننننجننل على ع واننه الكننا

 سائل اإللكترونل  الحديك  . الو 
 

 (96مـادة )

مة تلقاء نرسنها ، أو ب اءح على طلب الاواف الاحال إللها ،أن   للهلئ  التلديبل
 تستوفي التحقلق ب رسها أو أن تعهد بذلك إلى أحد أعضائها . 

ة الاواف وي ل  على جال  األوراق جو يسننننتوفي التحقلق أن يسننننتويكون لاة 
التي يرى مة مصننلح  التحقلق اإلطالع عللها ولو مانت سننري  ، وأن يسننا  الشننهود 

 مة موارلة وغلرهم .
وإذا تخلف الاواف الشاهد عة الحضور لإلدالء بالشهادة أمام الهلئ  التلديبل  

لاحددة مرة أخرى ، أو إذا حضنننننننر وامت   بعد تلجلل اإلجراءاو وإخ اره بالجلسننننننن  ا
داها زوراح يكون للهلئ  التلديبل  ، بعد إجراء أعة أداء الشننننننننننهادة دون عذر مقبول أو 

 التحقلق معه ، ودون اإلخالل بالاسؤولل  الج ائل  ، توقل  أحد الج اءاو التالل  : 
وماح، خاس  عشر ي لىالت بله أو اللوم أو الخصم مة الراتب مدة ال ت يد ع -1

بال سب  لشاغلي واائف الدرجاو مة وملل وزارة مساعد إلى الكانل  أو ما 
 يعادلها مة الراتب . 

خاس  عشر يوماح، بال سب   لىاإلنذار أو الخصم مة الراتب مدة ال ت يد ع -2
 لشاغلي واائف الدرج  الكالك  فاا دونها . 

الاساءل  ، إال وللاواف الاخالف أن يحضر جال  إجراءاو التحقلق وجلساو 
 أذا اقتضت مصلح  التحقلق أو الاساءل  إجراءها في غلبته . 

وم  ذلننننك يحق لننننه اإلطالع على مننننا تم مة تحقلقنننناو وعلى جال  األوراق 
 الاتعلق  بها وأن يحصل على صورة م ها . 

  



 (97مـادة )

تكون جلسننننناو الهلئ  التلديبل  سنننننري  ، وتصننننندر الهلئ  قرارها يعد سنننننااع دفاع 
 اواف ، ويكون الاواف آخر مة يتكلم . ال

 ويحضر الاواف بشخصه أمام الهلئ  التلديبل  . 
وله أن ي لب اسنننننتدعاء الشنننننهود لسنننننااع أقوالهم ، وأن يقدم دفاعه متاب  أو أن 

 يستعلة باة يشاء للحضور نلاب  ع ه وتقديم دفاعه . 
 وللهلئ  دائاا الحق في طلب حضور الاواف ب رسه .  

 
 (98مـادة )

يجوز للهلئ  التلديبل  مسنننننناءل  الاواف غلابلاح وتوقل  الج اء الا اسننننننب علله ، 
 إذا تخلف عة حضور جلساو الاساءل  دون عذر مقبول رغم إخ اره بذلك متاب ح. 

 
 
 (99مـادة )

 تكون قراراو الهلئ  التلديبل  مسبب  وموقع  مة الرئلس واألعضاء . 
رار خالل مدة ال تجاوز سننننننننبع  أيام ويجب أن يخ ر الاواف بصننننننننورة مة الق

مة تاريخ صنندوره ، ويكون تسننللم اإلخ ار إلى الاواف ،ننخصننلاح باقر عاله ، وإذا 
تعذر تسنننننللاه اإلخ ار يتم إخ اره بكتاة مسنننننجل على ع وانه الكابت بالف خدمته 

 أو بكحدى الرسائل اإللكترونل  الحديك  . 
 

 (100مـادة )

الاسنناءل  التلديبل  أو الاحاكا  الج ائل  أو  إلىال يجوز ترقل  الاواف الاحال 
 وقف . عة العال طوال مدة اإلحال  أو الالاوقو  



فكذا است الت إجراءاو الاساءل  أو الاحاكا  ألككر مة س   وابت عدم إدانته 
وجب  يام ،أو وق  علله ج اء الت بله أو اإلنذار أو الخصننننننننننم الذي ال يجاوز ااانل  أ

 ته في الدرج  الارقى إللها مة تاريخ استحقاقه للترقل  . لمع د ترقلته احتساة أقد
 

 (101مـادة )

ال يجوز ال ظر في ترقلنن  مواف ، وق  عللننه أحنند الج اءاو التننلديبلنن  الابل نن  
 فلاا يلي إال بعد انقضاء الرتراو اآلتل  : 

االا  أ،ننننهر في حال  الخصننننم مة الراتب أككر مة ااانل  أيام إلى خاسنننن   -1
 عشر يوماح . 

 ت يد على خاس  عشر يوماح  ر في حال  الخصم مة الراتب مدة ست  أ،ه -2

 مدة الحرمان مة العالوة أو تلجللها .  -3

 س تان في حال  خرض الدرج  أو الراتب أو خرضهاا معاح .  -4

في حننال خرض النندرجنن  باراعنناة منندة خنندمتننه ويكون ترتلننب أقنندملنن  الاواف 
 السابق  في الدرج  التي خرض إللها . 

وتحسننننب مدة التلجلل الا صننننوص عللها في هذه الاادة مة تاريخ توقل  الج اء 
 ، ولو تداخلت في مدة أخرى مترتب  على ج اء سابق . 

 وال يجوز ال ظر في ترقل  الاواف أا اء ت رلذ الحكم الج ائي . 
 

 (102)مـادة 

إذا قررو الهلئن  التنلديبلن  فصننننننننننننننل الاواف ومنان موقوفناح عة عالنه ، انتهنت 
 خدمته مة تاريخ وقره عة العال ، ما لم تقرر الهلئ  التلديبل  غلر ذلك . 

 

 (103مـادة )

ال يا   انتهاء خدم  الاواف ألي سنننننننننننننبب مة األسنننننننننننننباة ، عدا الوفاة ، مة 
 خاذ إجراءاو التحقلق معه قبل انتهاء خدمته. مساءلته تلديبلاح إذا مان قد بدء في ات



ترتب عللها ضنننننننننلاع حق مة حقوق الخ ان  العام  يويجوز في الاخالراو التي 
مسنننننننننننننناءل  الاواف تلديبلاح ولو لم يكة قد ُبدء في التحقلق معه قبل انتهاء خدمته ، 

 وذلك لادة خاس س واو مة تاريخ انتهائها . 
مته غرام  ال تقل عة ألف ريال ، وال ت يد ويجوز أن يوق  على مة انتهت خد

 على الراتب اإلجاالي للاواف في الكالا  أ،هر األخلرة مة خدمته . 
 ويكون للقرار الصادر مة الهلئ  التلديبل  بتوقل  الغرام  قوة الس د الت رلذي . 

 

 (104مـادة )

يسننننننننقط الحق في الاسنننننننناءل  التلديبل  باضنننننننني االث سنننننننن واو مة تاريخ وقوع  
 الاخالر  ، وذلك دون اإلخالل بحكم الرقرة الكانل  مة الاادة السابق  . 

 الاساءل  التلديبل  .  إلىوت ق   الادة بكجراءاو التحقلق أو إحال  الاواف 
 وتسري الادة مة جديد مة تاريخ أخر إجراء اتخذ في الاخالر  . 

فكن انق اع الادة بال سننننننب  إلى أحدهم  ون للاسنننننناءل  التلديبل  ،لوإذا تعدد الاحا
يترتب علله انق اعها بال سنننب  إلى الباقلة ، ولو لم تكة قد اتخذو ضننندهم إجراءاو 

 قاطع  للادة .
وم  ذلك إذا مون الرعل جريا  ج ائل  ، فال يسقط الحق في الاساءل  التلديبل  

 إال بسقوط الدعوى الج ائل  . 
 فاة الاواف . وت قضي اإلجراءاو التلديبل  بو 

 

 (105مـادة )

في الحنناالو التي يتقرر فلهننا إحننالنن  الاواف إلى الاحنناكانن  الج ننائلنن  ، توقف 
 اإلجراءاو التلديبل  إلى أن يصدر حكم نهائي مة الاحكا  الاختص  . 

وتعاد األوراق بعد ذلك إلى الجه  التاب  لها الاواف ، لعرضنننننننننها على الرئلس 
 ل  الاواف تلديبلاح . لتقرير ما يتب  في ،لن مساء

 



 (106مـادة )

تاحى الج اءاو التننلديبلنن  التي توق  على الاواف تلقننائلنناح بننانقضننننننننننننننناء الرتراو 
 التالل  : 

االا  أ،ننننننننننننهر في حال  الت بله ، أو اإلنذار ، أو اللوم ، أو الخصننننننننننننم مة  -1
 الراتب لادة ال تجاوز ااانل  أيام . 

  يد على ااانل  أيام . ست  أ،هر في حال  الخصم مة الراتب لادة ت -2

 س   في حال  تلجلل العالوة الدوري  أو الحرمان م ها .  -3

 س تان بال سب  لباقي الج اءاو عدا ج اء الرصل في الوالر  .  -4

 
ويترتب على محو الج اء اعتباره ملن لم يكة بال سب  للاستقبل ، وال يؤار على 

راق الج اء ، ومل إ،ننننننارة إلله الحقوق والتعويضنننننناو التي ترتبت نتلج  له ، وترف  أو 
 وما يتعلق به مة ملف خدم  الاواف . 

 

 هاء الخدمةتان الفصل الحادي عشر
 

 (107مـادة )

 ت تهي خدم  الاواف ألحد األسباة اآلتل  : 
 بلوغ سة الستلة .  -1
 انتهاء مدة العقد .  -2
 االستقال  .  -3
 عدم الللاق  للخدم  طبلاح .  -4
 تلديبي . الرصل بقرار  -5
 الرصل بقرار مة رئلس مجلس الوزراء ألسباة تتعلق بالصالح العام .  -6
صنننندور حكم نهائي ضننننده في جريا  مخل  بالشننننر  أو األمان  ، وم  ذلك فكذا  -7

كان الحكم مشننناوالح بوقف ت رلذ العقوب  ، أو مان ألول مرة فال يترتب علله إنهاء 



بقرار مسنننننننننننننبب مة واق  أسنننننننننننننباة الحكم الخدم  إال إذا قدرو الجه  الحكومل  
وارو  الواقع  أن بقاء الاواف يتعارض م  مقتضنننننننننننننلاو الوالر  أو طبلعل  

 العال . 
 فقد الج سل  الق ري  .  -8
 الوفاة .   -9

  
 
 (108مـادة )

يجوز مند خندمن  الاواف باوافقتنه بعند بلوغنه السنننننننننننننة الاقررة النتهناء الخندمن  
، ويكون الاد مة سننننننننننننن   إلى أخرى ، بقرار مة  العتباراو تتعلق بالصننننننننننننننالح العام

السننننل   الاختصنننن  بالتعللة باا ال يجاوز خاس سنننن واو ، وبقرار مة رئلس مجلس 
 الوزراء فلاا يجاوز ذلك ، وفقاح لاقتضلاو الضرورة .
 ويكون الاد لومالء الوزاراو بقرار مة األملر . 

 

 (109مـادة )

سنننننل   الاختصننننن  بقبول االسنننننتقال  للاواف أن يسنننننتقلل مة والرته ، وتكون ال
هي السنننل   الاختصننن  بالتعللة ، ويشنننترط لقبول االسنننتقال  أن تكون مكتوب  وخالل  

 مة أي قلد أو ،رط ومحدداح بها تاريخ انتهاء الخدم  . 
ويجننب قبول االسنننننننننننننتقننالنن  خالل االالة يومنناح مة تنناريخ تقنندياهننا ، وإال اعتبرو 

وز خالل هننذه الانندة تننلجلننل قبول االسنننننننننننننتقننالنن  مقبولنن  بحكم القننانون . وم  ذلننك يج
 ألسباة تتعلق باصلح  العال لادة مااال  . 

وإذا أحلل الاواف إلى الاسنننناءل  التلديبل  ، فال تقبل اسننننتقالته إال بعد صنننندور 
 قرار في الاساءل  بغلر ج اء الرصل . 

 



 (110مـادة )

يجب على الاواف أن يسننننننتار في عاله إلى أن يخ ر بقرار قبول االسننننننتقال  
 أو أن ي قضي األجل الا صوص علله في الاادة السابق  . 

 
 
 
 
 (111مـادة )

 يعتبر الاواف مقدماح استقالته في الحاالو اآلتل  : 
إذا انق   عة عاله بغلر إذن أككر مة خاسنن  عشننر يوماح متتالل  ، ولو مان  -1

 اع عقب إجازة مرخص له بها ، ما لم يقدم خالل الخاسننننن  عشنننننر يوماح االنق
التالل  ما يكبت أن انق اعه مان بعذر مقبول ، وفي هذه الحال  يجوز للرئلس 
الت رلننذي عنندم حرمننانننه مة أجره عة منندة االنق نناع إذا مننان لننه رصنننننننننننننلنند مة 

فكذا لم  دة ،تعلة حرمانه مة راتبه عة هذه الاال إاإلجازاو يسننننننننننناح بذلك ، و 
يقدم الاواف أسنننباباح تبرر االنق اع أو قدم هذه األسنننباة ورفضنننت ، اعتبرو 

 خدمته م تهل  مة تاريخ انق اعه عة العال . 
إذا انق   عة العاننل بغلر إذن تقبلننه جهنن  عالننه أككر مة االالة يومنناح غلر  -2

متصنننننننننننل  في السننننننننننن   ، وتعتبر خدمته م تهل  في هذه الحال  مة اللوم التالي 
 كتاال هذه الادة . ال

إذا لم يعد الاواف الاعار خالل خاسنننننننن  عشننننننننر يوماح مة تاريخ انتهاء الادة  -3
التي تحددها الالئح  الت رلذي  لهذا القانون ، ما لم يقدم خالل الخاسنننن  عشننننر 

 مقبول .   ما يكبت أن عدم عودته مان بعذريوماح التالل

ه األسنننباة ورفضنننت ، اعتبرو فكذا لم يقدم أسنننباباح تبرر عدم العودة أو قدم هذ
 خدمته م تهل  مة تاريخ انتهاء اإلعارة . 



وفي الحاالو الكالث السننننننننابق  ، يتعلة إخ ار الاواف متاب ح باألار القانوني  
الاترتب على انق اعه عة العال ، وذلك بعد انق اعه لادة خاسننننننننن  أيام في الحال  

 ك  . األولى ، وعشرة أيام في الحالتلة الكانل  والكال
ويتم اإلخ ننار على ع وان الاواف الكننابننت بالف خنندمتننه أو إخ نناره بننكحنندى 

 .  ك ديحالوسائل اإللكترونل  ال
إذا التحق بخدم  أي جه  أج بل  بغلر ترخلص مة السننننننل   الاختصنننننن  ، وفي  -4

 هذه الحال  تعتبر خدم  الاواف م تهل  مة تاريخ التحاقه بالجه  األج بل  . 
 

 (112مـادة )

يجوز بقرار مة الرئلس إبقاء الاواف بعد انتهاء خدمته لادة ال تجاوز ،ننننننننننهراح 
واحداح لتسنننللم ما بعهدته ، ويجوز تاديد هذه الادة لشنننهر آخر إذا اقتضنننت مصنننلح  

 العال ذلك . 
وتصنننننننننننننر  للاواف عة هذه الادة مكافلة تعادل ما مان يتقاضننننننننننننناه مة راتب 

 إجاالي . 
 

 (113مـادة )

ق  ال بل  للخدم  باوجب تقرير مة الجه  ال بل  الاختص  ب اءح تكبت عدم الللا
على طلب الاواف أو جه  عاله التاب  لها ، وال يجوز إنهاء خدم  الاواف لعدم 
للاقته طبلاح قبل نراذ اإلجازاو الاسننتحق  له قانوناح إال باوافقته ، وتعويضننه ع ها قبل 

 إنهاء خدمته . 
 

 (114مـادة )

( مة هذا القانون ، إذا تقرر فصل الاواف تلديبلاح 102الاادة )م  مراعاة حكم 
 استحق راتبه اإلجاالي حتى تاريخ إبالغه بقرار الرصل .  

 



 (115مـادة )

تقوم الجه  الحكومل  في حال  وفاة الاواف بصنننر  الراتب اإلجاالي لر،نننهر 
الذي حدات فله الكالث التالل  لشنننننهر الوفاة باإلضننننناف  إلى الراتب اإلجاالي للشنننننهر 

 الوفاة دفع  واحدة . 
وتعتبر الاباله الاشننننننننننننننار إللها في هذه الاادة م ح  ال يجوز اعتبارها ج ءاح مة 
مسنننننننننننننتحقاو نهاي  الخدم  ، ماا ال يجوز بلي حال مة األحوال الحج  عللها أو 

لجه  الحكومل  على الاواف إجراء مقاصن  بل ها وبلة أي  مباله قد تكون مسنتحق  ل
 .  فىالاتو 

 

 (116مـادة )

تتحال الجه  الحكومل  نرقاو تجهل  ونقل جكاان الاواف غلر الق ري الذي 
يتوفى خالل خدمته بالجه  الحكومل  إلى بلده ، وتذمرة سنننننننننننننررة ألحد ذويه الاقلالة 

 في الدول  أو مة خارجها لارافق  الجكاان . 
 

 مكافأة نهاية الخدمة الفصل الثاني عشر
 

 (117مـادة )

يسننننننتحق الاواف الق ري الذي أمضننننننى في خدم  الجه  الحكومل  سنننننن   على 
 األقل ، مكافلة نهاي  خدم  ، تحسب ماا يلي : 

 ة مل س   مة س واو الخدم  الخاس األولى. عراتب أساسي ،هر واحد  -1
 ة مل س   مة س واو الخدم  الخاس التالل  عراتب أساسي ،هر ونصف  -2

 راتب أساسي ،هرية عة مل س   ماا زاد على ذلك .  -3

ويشنننننننننترط السنننننننننتحقاق الاواف لهذه الاكافلة أال يكون مسنننننننننتحقاح لاعاش وفقاح 
بشلن التقاعد والاعا،او ، إال إذا زادو  2002( لس   24ألحكام قانون رقم )

مدة خدمته الرعلل  على عشننننرية سنننن   ولم تتجاوز االالة سنننن   ، فلصننننر  له 
إلى الاعاش الاسننتحق له مكافلة نهاي  خدم  عة الادة ال ائدة على باإلضنناف  



عشنرية سن   بواق  راتب أسناسني ،نهر واحد عة مل سن   مة السن واو ال ائدة 
، فكذا زادو هذه الادة على االالة سننن   تكون الاكافلة راتب أسننناسننني ،نننهرية 

رقرة عة مل سننن   مة السننن واو ال ائدة على االالة سننن   ، ويسنننري حكم هذه ال
 .  6/3/2003اعتباراح مة 

ويعتبر آخر راتب أسنننننناسنننننني تقاضنننننناه الاواف أسنننننناسنننننناح لحسنننننناة مكافلة نهاي   
 الخدم  .

وال تدخل في احتسنننننننننننننناة مدة مكافلة نهاي  الخدم  ، اإلجازة بدون راتب في 
 الحاالو التي تحددها الالئح  الت رلذي  لهذا القانون . 

 

 (118مـادة )

ري الذي امضننننني في خدم  الجه  الحكومل  سننننن   يسنننننتحق الاواف غلر الق  
خدم  على أسنننننننا  راتب ،نننننننهر واحد مة مل سننننننن   مة العلى األقل ، مكافلة نهاي  

سننننن واو الخدم  بحد أقصنننننى عشنننننرة أ،نننننهر ، طوال مدة خدمته بالدول  سنننننواء مانت 
 متصل  أم علر متصل  . 

انون أساساح ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الاواف قبل تاريخ سريان هذا الق
 لحساة مكافلة نهاي  الخدم  عة الس واو السابق  على هذا التاريخ . 

ويكون الراتب األسنننناسنننني في مل سنننن   أسنننناسنننناح لحسنننناة الاكافلة عة السنننن واو 
 الالحق  . 

 

 (119مـادة )

يكون احتسننننننناة مكافلة نهاي  الخدم  للاواف غلر الق ري عة الادد السنننننننابق  
بتعديل بعض أحكام قانون  1994( لس   10لالغي رقم )على تاريخ سريان القانون ا

الواائف العام  الادنل  ، على أسا  آخر راتب أساسي تقاضاه الاواف في تاريخ 
31/3/1994 . 



 (120مـادة )

يسنننننننتحق الاواف مكافلة نهاي  الخدم  عة أي ج ء مة السننننننن   وفقاح للاعدالو 
 الاشار إللها في الاواد الكالا  السابق  . 

 

 الفصل الثالث عشر أحكـام عامـة 
 

 (121مـادة )

يجوز للرئلس والرئلس الت رلذي والومالء الاسننننننناعدية ومديري اإلداراو ترويض 
بعض اختصنناصنناتهم أو مهامهم الاخول  إللهم باوجب أحكام هذا القانون لاة يللهم 

 في الدرج  مبا،رة ، وذلك وفقاح لاا يقتضله صالح العال . 
 

 (122مـادة )

مبا،ننننننننننرة  في ع د غلاة ،نننننننننناغل والر  مة الواائف اإل،ننننننننننرافل  ، يحل محله
واجباو ومسنننننننننننننؤوللاو والرته مة يلله مبا،نننننننننننننرة في ترتلب األقدمل  ، ما لم يحدد 
الرئلس مة يحننل محلننه على أن يكون مة ذاو درجتننه الوالرلنن  أو النندرجنن  األدنى 

 مبا،رة . 
 

 (123مـادة )

حل  لاوارلها وأفراد عائالتهم وفقاح لل ظام توفر الجه  الحكومل  الرعاي  الصننننننننننننن
 الصحي الاعاول به في الدول  . 

 

 (124مـادة )

 ت ظم الالئح  الت رلذي  لهذا القانون إجراءاو السالم  والصح  الاه ل  . 
 
 (125مـادة )

  تإذا توفي الاواف أو أصنننننننننننننلب بعج  ملي أو ج ئي ، ومان ذلك أا اء تلدي
حق هو أو وراته ، بحسب األحوال ، تعويضاح عة الوفاة أو لوالرته أو بسببها ، است

 إصاب  العال ، ويحدد التعويض وفقاح لاا يلي . 



في حال  الوفاة أو العج  الكلي ، يكون التعويض باقدار الراتب اإلجاالي  -1
 للاواف لادة س تلة أو الديه الاقررة ،رعاح ، أيهاا أكبر . 

أو اإلرهاق مة العال إصاب  عال متى وتعتبر الوفاة ال اتج  عة اإلجهاد 
 ابت ذلك بتقرير مة الجه  ال بل  الاختص  . 

وي  مة تعويض العج    الج ئي ، يقدر التعويض ب سننب  مئفي حال  العج -2
العج  الكلي وفقاح لاا تقرره الجه   إلىالكلي تعادل نسننننننننننننب  العج  الج ئي 

 ال بل  الاختص  . 
 

 (126مـادة )

ال يجوز إجراء خصنننننننننننننم أو توقل  حج  على الاباله الواجب  اآلداء مة الجه  
الحكومل  للاواف بلي صنننننننر  مانت إال وفاءح ل رق  أو لدية محكوم به مة القضننننننناء 

للجه  الحكومل  ، سننواء لسننبب يتعلق بلداء والرته علله أو لسننداد ما يكون مسننتحقاح 
، وال يجوز أن ي يد ما يخصم أو  أو السترداد ما يكون قد صر  له بغلر وجه حق

، وع د الت احم تكون األولوي   اإلجاالي يحج  علله مة هذه الاباله على رب  راتبه
 لل رق  الاحكوم بها ام لدية الجه  الحكومل  ام الديون األخرى . 

   
 (127مـادة )

 يكون حسننناة الادد الا صنننوص عللها في هذا القانون والئحته الت رلذي  بالتقويم
 الالالدي . 

 
 (128مـادة )

 ُيصدر الوزير القراراو الالزم  لت بلق أحكام هذا القانون والئحته الت رلذي .
 

 الفصل الرابع عشر أحكام انتقالية 
 



 (129مـادة )

ي قل موارو الجهاو الحكومل  مة الق ريلة الاوجودية في الخدم  إلى جدول 
ترظ هؤالء الاوارون برواتبهم األسننناسنننل  ( الارفق بهذا القانون ، ويح1الرواتب رقم )

التي يتقاضنننننننننننننونها في تاريخ العال بهذا القانون ولو تجاوزو نهاي  مربوط الدرج  
 الاالل  التي يشغلونها ، ماا يحترظ لهم بلقدملتهم في ذاو الدرج  الاشار إللها . 

 

 (130مـادة )

وتصننننننن لف  ( مة قانون اإلصننننننندار ، ودللل وصنننننننف2م  مراعاة أحكام الاادة )
وترتلب الواائف العام  ، تقوم الجهاو الحكومل  التي مانت ت بق نظم والرل  أو 

جنندول  إلى لوائح خنناصننننننننننننننن  ع نند العاننل بهننذا القننانون ب قننل موارلهننا مة الق ريلة
( الارفق بهذا القانون ، وال يكون هذا ال قل نافذاح إال بعد 1الدرجاو والرواتب رقم )

  ، ويراعى ع نند ال قننل احترنناظ مواري تلننك الجهنناو اإلدارة الاختصننننننننننننننن مةاعتانناده 
برواتبهم األسننننننناسنننننننل  التي يتقاضنننننننونها في تاريخ العال بهذا القانون وفقاح ألنظا  أو 
لوائح توارهم الاعتادة ، بصننننننننننر  ،ننننننننننخصننننننننننل  ، ولو تجاوزو نهاي  الاربوط الاالي 

 الاقرر للدرج  التي يتم نقلهم إللها . 
و التي يتقاضنننناها موارو تلك الجهاو وفقاح ألحكام ويتم تعديل البدالو والعالوا

هذا القانون ، فكذا مانت البدالو والعالواو التي مانوا يتقاضنننونها قبل العال بلحكام 
يحترظ لهم بالررق تحت هذا القانون مسننننتحق  برئ  أعلى عة الرئ  الاقررة بلحكامه . 

 مساى عالوة احتراظ .
 دد بقرار مة الوزير القواعد األخرى الا ظا  ل قل الاوارلة الق ريلة ويح

إلى الننندرجننناو الاعنننادلننن  لننندرجننناتهم ، والقواعننند الا ظاننن  ل قنننل الاوارلة غلر 
 ( الارفق بهذا القانون . 2الق ريلة إلى جدول الدرجاو والرواتب رقم )



هم اإلجاالل  يسننننتار موارو تلك الجهاو في تقاضنننني رواتب ،وإلى أن يتم ال قل 
التي يتقنناضنننننننننننننونهننا في تنناريخ العاننل بهننذا القننانون ، وفقنناح ألنظانن  أو لوائح توارهم 

 الاعتادة . 
  

 (131مـادة )

يحترظ بصنننر  ،نننخصنننل  موارو الجهاو الحكومل  مة الق ريلة الاوجودية في 
الخدم  ع د العال بلحكام هذا القانون بالعالوة أو البدل الاقرر لهم على أسننننننننننننننا  
جه  العال باسننناى عالوة خاصننن  بابله مق وع مة الراتب اإلجاالي الذي يتقاضننناه 

 الاواف ع د سريان أحكام هذا القانون . 
 إلىالء الاوارون العالوة الاشننار إللها في الرقرة السننابق  ع د نقلهم سننتحق هؤ يو 

جهنن  حكوملنن  أخرى نتلجنن  إعننادة ت ظلم الجهنن  الا قوللة م هننا ، أو نقننل تبعلتهننا أو 
 أن يكون ال قل ب اء على طلب الاواف . ألي سبب آخر ، فلاا عدا

رلة الذية يتم تعلل هم م ح العالوة الاشار إللها في الرقرة األولى للاوا وال يجوز
 في تلك الجهاو اعتباراح مة تاريخ العال بلحكام هذا القانون . 

 

 (132مـادة )

ي قل إلى الدرج  الخاصنننننننننننننن  الاوارون الق ريون الاوجودون في الخدم  ماة 
أمضنننننوا في الدرج  األولى مدة خدم  ال تقل عة خاس سننننن واو ع د سنننننريان أحكام 

تلة األخلرتلة عة  توى تقللم أداء الاواف عة السنننننهذا القانون ، على أال يقل مسننننن
جلد جداح ، وأن يكون حاصنننننننننننننالح على مؤهل الكانوي  العام  أو ما يعادلها أو أعلى ، 

لراتب مربوط الدرج  الا قول إللها أو ا وفي هذه الحال  يتقاضنننننننننننننى الاواف بداي 
 ر . األساسي الذي مان يتقاضاه في تاريخ العال بهذا القانون أيهاا أكب

وال يؤار ال قننل على موعنند اسنننننننننننننتحقنناق العالوة النندورينن  متى توافرو ،نننننننننننننروط 
 استحقاقها . 

 



 (133مـادة )

تخصنننم مة مدة الخدم  الاسنننتحق ع ها مكافلة نهاي  الخدم  بال سنننب  للاوارلة 
الق ريلة الاوجودية في الخنندمنن  ع نند العاننل بهننذا القننانون أو الننذية تاننت إحننالتهم 

، مدة الخدم  الرعلل  التي صننرفت ع ها مكافلة نهاي   6/3/2003للتقاعد بعد تاريخ 
الاشننننار إلله ،  2002( لسنننن   24الخدم  أو التي تم تصننننرلتها باوجب القانون رقم )

ويكون احتسنننننناة مكافلة نهاي  الخدم  في هذه الحال  وفقاح لرسننننننس الاعاول بها في 
واف ع د اإلحال  ، وعلى أسننا  آخر راتب أسنناسنني تقاضنناه الا 5/3/2003تاريخ 

 للتقاعد أو ع د تصرل  مكافلة نهاي  الخدم  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1جدول الدرجات والرواتب رقم )

 

 نهاية المربوط العالوة الدورية بداية المربوط الدرجة المالية
 ربط اابت 65.000 وملل وزارة



 ربط اابت 55.000 وملل وزارة مساعد
 50.000 1.000 43.000 الااتازة
 45.000 1.000 35.000 الخاص 
 37.000 1.000 27.200 األولى
 30.400 800 21.600 الكانل 
 27.200 800 19.200 الكالك 
 22.400 800 16.000 الرابع 

 19.500 600 14.400 الخامس 
 17.600 600 12.800 السادس 
 14.400 600 9.600 السابع 
 12.000 400 8.800 الكام  
 10.400 400 7.200 التاسع 
 8.800 400 5.600 العا،رة

 7.200 200 4.800 الحادي  عشر
 5.600 200 4.160 الكانل  عشر

 
 
 

 (2جدول الدرجات والرواتب رقم )

 

 نهاية المربوط بداية المربوط الدرجة المالية
 26.000 23.000 الااتازة
 23.000 19.000 الخاص 



 20.000 17.000 األولى
 17.000 13.500 الكانل 
 15.000 12.000 الكالك 
 12.000 10.000 الرابع 

 11.000 9.000 الخامس 
 10.000 8.000 السادس 
 8.000 6.000 السابع 
 7.500 5.500 الكام  
 6.500 4.500 التاسع 
 5.500 3.500 العا،رة

 4.500 3.000 الحادي  عشر
 3.500 2.600 الكانل  عشر

 3.000 2.200 الكالك  عشر 

 
 
 
 
 

 أمراض المهنة (3جدول رقم )

 

 العمليات واألعمال المسببة لهذا المرض المرض المهني
التسنننننننننننام بالكروم وما يتب  ذلك مة  -

قرا والتهاة في األغشننننننننننننل  الاخاطل  
 والجلد . 

كل عال يسنننننننننتدعي تداول أو اسنننننننننتعاال مادة 
الكروملك أو مروماو الصوديوم أو البوتاسلوم 



أو ال نننك أو أي مننادة أخرى تحتوي على هننذه 
 الارمباو . 

التسنننننننننام بال لكل وما ي تج عة ذلك  -
ف الاخاطل  لرنمة سرطان األغشل  

والجلوة األنرل  أو الاسنننننننننالك الهوائل  
 والرئ  . 

كل عال يسننننننتدعي تحضننننننلر او تداول ال لكل 
 أوي مادة تحتوي على ال لكل أو مرمباته . 

التسننننننننام بغاز أول أكسننننننننلد الكربون  -
 وما ي تج ع ه مة مضاعراو . 

كل عال يسننننننننننننننتدعي التعرض ألول أكسننننننننننننننلد 
الكربون وذلك في اا اء عاللاو تحضننننننننننننلره أو 
اسننننننننننننننتعااله أو تولده في بعض األماكة مكل 
الجراجنننننناو وقاننننننائة ال وة والجلر واآلبننننننار 

 والا اجم . 
التسننننام بحاض السننننلانور ومرمباته  -

 ل عة ذلك مة مضاعراو وما ي ش
كل عال يسننننننتدعي تحضننننننلر أو اسننننننتعاال أو 
تداول حاض السنننننننننننننلانور أو مرمباته ، ومذلك 
التعرض لرذاذ أو أبخرة الحننننامض ومرمبنننناتننننه 
وأتربتها والاواد الاحتوي  علله ، ويشنننننننننال ذلك 
عاللاو تحضننننلر واسننننتعاال حاض السننننلانور 
 ومرمباته في الابلداو الحشري  لرش ال باتاو 

 
 

 العمليات واألعمال المسببة لهذا المرض المرض المهني
التسننننننننننننننام بنننننالكلور والرلور والبروم  -

 ومرمباتها وما ي شل ع ها مة أمراض 
وذلك في مل العاللاو التي تستدعي تحضلر 
أو اسننننننننننننننتعاال هذه الاواد ومرمباتها ، ومكال 
ذلك تحضننننلر الكلور واسننننتعااله لت هلر الالاه 

ل  الالاه وفي الاعامل في مح او تحلل  وت ق



الكلااويه ، واسننننننننتعاال الرلور في ال حت على 
 ال جاج وفي معامل تق لر الالاه وت قلتها . 

للة واالث   ملور األاالتسنننننننننننننام براب -
كلور األالللة والاشنننننننننننننتقاو الهلوجل ل  
األخرى للارمبنناو الهلنندرومربونلنن  في 

 الاجاوع  اإلللرائل  . 

أي عال يسنننننننننننتدعي اسنننننننننننتعاال أو تداول هذه 
النناننواد او الننتننعننرض ألبننخننرتننهنننننننا أو األبننخننرة 

البوياو الاحتوي  عللها ، ومكال ذلك صنننن اع  
بالاواد الاذاب  فلها  والورنلش أو الرش والدهان

طاراو ال ظاراو ، وأيضننننناح إ، ومذلك صننننن اع  
ع د اسنننننننننتعاال هذه الاواد ماذيباو للدهة في 

 الاالبس . مجال ت ظلف وصباغ  
األعاال التي تسنننننتدعي التعرض للضنننننوضننننناء  _ الصام الاه ي 

العالل  مكل العال في صلان  وإر،اد ال ائراو 
، وفي عاللنناو ال رق والتعنندية ، والعاللنناو 
الص اعل  األخرى التي يصدر ع ها ضوضاء 

 عالل  . 
  اللننناو التي تسننننننننننننننتننندعى التعرض ألدخ نننعال التسام بالكادملوم  -

 الكادملوم. 
 
 
 

 العمليات واألعمال المسببة لهذا المرض المرض المهني
بار أو أي عال يستدعي التعرض لدخان أو غ وم أو احد مرمباته التسام بالبرلل -

 بخار البرللوم أو احد مرمباته . 



التشنن ج العضننلي الكتابي لعضننالو  -
 اللد والذراع .

الحر  التي تسننننننننننننتدعي االسننننننننننننتعاال الاتكرر 
الاتواصنل لعضنالو اللد مكل األعاال الكتابل  

 والعال في أجه ة التلغرا  . 
كل األعاال التي تسننننننتدعي الوقو  لسنننننناعاو  مرض دوالي الساقلة .  -

 طويل  متواصل  . 
التي تسنننننتدعي التعرض لحامض  لاولكل العا التسام بدخان ال لتر .  -

 أدخ ته . ال لتر  و 
 األعاال التي تستدعي تداول الاواد التالل  :  سرطان الاكان  والجهاز البولي  -

 ألرا أو بلتا نافكلل أملة . -
 داي فل لل أو أحد مشتقاته .  -

 أحد أمالا الاواد السابق  .  -

 ا .  تة أو الااجلاالورامل -

األعاال الخاصنننننن  بصننننننلان  أو ت ظلف اآلالو 
 التي ت تج أو تستعال هذه الاواد . 

أي عال يستدعي التعرض لدخان أو غبار أو  د نافكللة التسام بكلور نلات
 أبخرة محتوي  على الكرونلاتد نافكللة. 

أي عال يسننننننننننننننتدعي التعرض لدخان أو أبخرة  ومسان التسام بالدي
 تحتوى على الديومسان . 

األعراض الارضننننننننننننننلننن  ال ننناجاننن  عة 
 التعرض للذبذباو العالل  . 

كل عال يسننتدعي التعرض الاسننتار للعاللاو 
الصنننننننننننن اعل  الاصننننننننننننحوب  بذبذباو عالل  مكل 

 أعاال تخريم الصخور وغلرها . 
*************************************** 

 
 



 
 


