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 اأمر ملكي رقم )24( ل�سنة 2019

 بف�ضِّ دور النعقاد الأول

من الف�سل الت�سريعي اخلام�ض ملجل�ض ال�سورى والنواب

ملك مملكة البحرين� نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة  

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر امللكي رقم )61( ل�شنة 2018 بدعوة جمل�شي ال�شورى والنواب لالنعقاد،

 

اأمرنا بالآتي:

 املادة الأوىل

 ُيَف�سُّ دور النعقاد الأول من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ملجل�شي ال�شورى والنواب اعتبارًا 

من يوم الأربعاء 10 رم�شان 1440هـ املوافق 15 مايو 2019م.

املادة الثانية

ُين�َشر هذا الأمر يف اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 8 رم�شان 1440هـ

المـوافـق: 13 مـــايـــو 2019م



العدد: 3419 – الخميس 16 مايو 2019

6

 قرار رقم )13( ل�سنة 2019

 باإ�سدار لئحة ت�سكيل وتنظيم عمل 

الأمانة العامة للمجل�ض الأعلى للق�ساء

نائب رئي�س المجل�س الأعلى للق�شاء:

بعد الطالع على القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد 

ملوظفي احلكومة وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات 

واملبيعات احلكومية وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن امليزانية العامة وتعديالته،  

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )73 مكررًا( منه،

يف  وامل�شاركة  الإعداد  فرتة  خالل  التفرغ  �شاأن  يف   2010 ل�شنة   )27( رقم  القانون  وعلى 

الألعاب والبطولت الريا�شية،

ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية،  اخلدمة  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014،

ب�شاأن تقرير مكافاأة �شراء مدة اخلدمة الفرتا�شية   2012 ل�شنة  القرار رقم )33(  وعلى 

ملوظفي اجلهات احلكومية،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية، ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012 

وتعديالتها،

وعلى القرار رقم )30( ل�شنة 2013 ب�شاأن حتديد راتب �شاغلي الدرجة ال�شابعة التنفيذية 

امل�شتوفني ل�شروط ترقية نهاية اخلدمة،

الرواتب واملزايا الوظيفية و�شوابط ا�شتحقاقها للموظفني اخلا�شعني  وعلى لئحة حتديد 

لقانون اخلدمة املدنية، ال�شادرة بالقرار رقم )77( ل�شنة 2013 وتعديالتها،

 وبناًء على عْر�س الأمني العام للمجل�س الأعلى للق�شاء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعمل باأحكام لئحة ت�شكيل وتنظيم العمل بالأمانة العامة للمجل�س الأعلى للق�شاء املرافقة 

لهذا القرار.
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املادة الثانية

ت�شري فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذه الالئحة، اأحكام قانون اخلدمة املدنية ال�شادر 

باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

اخلا�شعني  للموظفني  ا�شتحقاقها  و�شوابط  الوظيفية  واملزايا  الرواتب  حتديد  ولئحة   ،2012

لقانون اخلدمة املدنية، ال�شادرة بالقرار رقم )77( ل�شنة 2013، وتعليمات وقرارات اخلدمة 

املدنية.

اأحكام  املدنية يف تطبيق  لديوان اخلدمة  املخولة  ال�شلطات  التمييز  لرئي�س حمكمة  وتكون 

هذه الالئحة.

املادة الثالثة

ُيلغى كل حكم يتعار�س مع اأحكام هذه الالئحة.

املادة الرابعة

على الأمني العام للمجل�س الأعلى للق�شاء واملعنيني - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، 

ره يف اجلريدة الر�شمية.                                                     وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ِشْ

نائب رئي�ض املجل�ض الأعلى للق�ساء

رئي�ض حمكمة التمييز

امل�ست�سار عبداهلل بن ح�سن البوعينني

�شدر بتاريخ:  7 رم�شان 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 12 مايو 2019م
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لئحة ت�سكيل وتنظيم عمل 

الأمانة العامة للمجل�ض الأعلى للق�ساء

الف�سل الأول 

تعاريف واأحكام عامة

مادة )1(

تعاريف

ُكـلٍّ  قرين  املبينة  املعاين  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  الالئحة،  اأحكام هذه  تطبيق  يف 

منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

المجل�ض: المجل�س الأعلى للق�شاء.

الرئي�ض: رئي�س محكمة التمييز - نائب رئي�س المجل�س الأعلى للق�شاء.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للق�شاء.

الأمين العام: الأمين العام للمجل�س الأعلى للق�شاء.

الأمين العام الم�ساعد: الأمين العام الم�شاعد للمجل�س الأعلى للق�شاء.

الالئحة: لئحة ت�شكيل وتنظيم عمل الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للق�شاء.

الوظائف العليا: الوظائف التي يعين �شاغلوها بموجب اأمر ملكي اأو قرار من الرئي�س.

مدي���ر الإدارة: كل مـــن ي�شغـــل وظيفة مدير اأو من في حكمه بالأمانـــة العامة اأو بالجهات التابعة 

للمجل�س التي ت�شري عليها اأحكام هذه الالئحة.

روؤ�س���اء الأق�س���ام: كل من ي�شغل وظيفة رئي�س ق�شم اأو من في حكمـــه بالأمانة العامة اأو بالجهات 

التابعة للمجل�س التي ت�شري عليها اأحكام هذه الالئحة.

الموظ���ف: كل مـــن يعيَّن وفق اأحكام هـــذه الالئحة في وظيفة �شمن الهيـــكل التنظيمي لالأمانة 

العامة    اأو الجهات التابعة للمجل�س وت�شري عليها اأحكام هذه الالئحة.

الجه���ة المخت�س���ة: الجهـــة اأو الم�شئول المرخ�س له ب�شالحية اتخاذ القـــرار في تنفيذ اأحكام 

هذه الالئحة.

الوحدة التنظيمية: الإدارة اأو الق�شم اأو المركز اأو الوحدة اأو ما في حكمها.

الوظيف���ة: مجموعـــة الواجبات والم�شئوليـــات وال�شالحيات التي ُت�شنـــد اأو ُتفوَّ�س من الرئي�س، 

والتـــي يلزم للقيـــام بها ا�شتراطـــات ومعايير يجب توفرها فيمـــن ي�شغلها لتاأديـــة تلك الواجبات 

والم�شئوليات وال�شالحيات ب�شفة دائمة اأو موؤقتة.



العدد: 3419 – الخميس 16 مايو 2019

9

مادة )2(

نطاق ال�سريان

ت�شري اأحكام هذه الالئحة على جميع موظفي الأمانة العامة واجلهات التابعة للمجل�س التي 

ُي�شِدر الرئي�س قرارًا ب�شريان الالئحة عليها.

ومع مراعاة الأحكام الواردة يف عقود املوظفني املتعاقدين، ت�شري اأحكام هذه الالئحة فيما 

مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف عقودهم.

مادة )3(

تفوي�ض الخت�سا�سات

للرئي�س اأن يفو�س الأمني العام يف مبا�شرة اأيٍّ من اخت�شا�شاته الواردة يف هذه الالئحة.

الف�سل الثاين

الأمانة العامة

مادة )4(

مهام الأمانة العامة

تتوىل الأمانة العامة تنفيذ ما ي�شدره املجل�س من قرارات وتو�شيات، وما ي�شعه من خطط 

التدريب وبرامج تطوير الأداء الق�شائي، ف�شاًل عن اأية اأعمال اأو مهام اأخرى يكلفها بها املجل�س، 

كما تتوىل اإعداد ال�شجالت الآتية:

1- �شجـــل باأ�شمـــاء ال�شادة الق�شـــاة واأع�شاء النيابـــة العامة، مدرجة به البيانـــات الخا�شة بهم 

وترتيـــب اأقدمياتهم وفقـــًا للقواعد الواردة فـــي المادتين )25( و)60( مـــن قانون ال�شلطة 

الق�شائية.

ن قريـــن ا�شم القا�شي اأو ع�شو  2- �شجـــل لالإعارات واآخـــر لالنتدابات وتجديد ُكـلٍّ منهما، وتدوَّ

النيابة العامة جميع الإجراءات المتخذة ب�شاأنه.

ن فيه ملخ�س لكل منها وما اتُِّخذ ب�شاأنها من اإجراءات. 3- �شجل للتظلمات والعترا�شات، يدوَّ

4- �شجل لقيد ال�شكاوى الواردة اإلى المجل�س، وما اتُِّخذ ب�شاأنها من اإجراءات.

5- �شجل خا�س للمكاتبات الواردة اإلى المجل�س، وما اتُِّخذ ب�شاأنها من اإجراءات.

6- �شجل لحفظ ن�شخ من مكاتبات المجل�س ال�شادرة، مرتبة ح�شب تواريخ اإ�شدارها.

7- �شجل تودع به �شورة من ت�شكيل المحاكم واللجان في بداية كل عام ق�شائي.
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8- �شجل للمو�شوعات التي لم تتم درا�شاتها، مع ا�شتيفاء البيانات الالزمة تمهيدًا للبت فيها.

مادة )5(

الأمني العام

يراأ�س الأمانة العامة اأمني عام، ويعاونه عدد كاٍف من املوظفني يلتزمون بعدم اإف�شاء اأ�شرار 

عملهم �شواء اأثناء اخلدمة اأو بعدها، اإل يف احلالت التي يقررها القانون.   

وي�شدر بتحديد الهياكل التنظيمية والأو�شاف الوظيفية وت�شنيف الوظائف بالأمانة العامة 

قرار من الرئي�س بناًء على اقرتاح الأمني العام.

الف�سل الثالث

الوظائف

مادة )6(

الإعالن عن الوظائف

تخطر اجلهة املخت�شة الأمني العام بالوظائف ال�شاغرة التي تكون يف حاجة اإىل �شْغـِلها. 

على اأن يقوم الأمني العام - بعد موافقة الرئي�س - بتحديد الوظائف التي يلزم الإعالن عنها يف 

و�شائل الإعالم املحلية واخلارجية، و�شوابط الإعالن والمتحانات املقررة ل�شْغـل تلك الوظائف.

وي�شـدر الأمني العام قرارًا ينظم اإجراءات و�شروط الإعالن عن الوظائف.

مادة )7(

اختيار املوظفني

ـل بقرار من الأمني العام اأو من يفو�شه جلان لإجراء املقابالت الالزمة لختيار املوظفني  ت�شكَّ

يف الوظائف املطلوبة ح�شب الدرجات، مع مراعاة التخ�ش�س واخلربة.

مادة )8(

�سروط التعيني

ُي�شرَتط فيمن يعني موظفًا بالأمانة العامة اأو باإحدى اجلهات التابعة للمجل�س التي ت�شري 

عليها اأحكام هذه الالئحة، الآتي:  

1- اأن يكون حا�شاًل على الموؤهـل المطلوب ولديه الخـبرة الالزمة ل�شْغل الوظيفة.
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2- األ تقل �ِشنُّه وقت التعيين عن �شبع ع�شرة �شنة.

3- اأن يكون ح�شن ال�شيرة وال�شلوك، ولم ي�شبق الحكم عليه بعقوبة جناية اأو جنحة مخلة بال�شرف     

اأو الأمانة ما لم يكن قد رد اإليه اعتباره.

4- األ يكون قد �شبق �شدور قرار تاأديبي نهائي �شده بالف�شل من الخدمة بالأمانة العامة اأو باأية 

جهة حكومية اأخرى، ما لم يكن قد م�شت على هذا الف�شل ثالث �شنوات على الأقل.

5- اأن يكون لئقًا �شحيًا للقيام باأعباء الوظيفة، وذلك بناًء على تقرير ت�شدره الجهة المخت�شة 

بوزارة ال�شحة.

6- اأن يجتاز الختبارات والمقابالت المقررة بنجاح.

7- ل يجوز الجمع بين وظيفتين دائمتين في الأمانة العامة اأو في اأية جهة اأخرى.

مادة )9(

�سروط �سْغ�ل الوظائف العليا

اأ- يكـــون تعييـــن الأمين العـــام بقرار من الرئي�س بعـــد موافقة المجل�س، علـــى اأن يكون بحرينـي 

الجن�شية، ول تقل درجته الق�شائية عن رئي�س بالمحكمة الكبرى. 

ب- يكـــون تعييـــن الأمين العام الم�شاعد بقـــرار من الرئي�س بناًء على تر�شيـــح الأمين العام بعد 

العر�س على المجل�س، على اأن يكون بحريني الجن�شية حا�شاًل على درجة البكالوريو�س على 

الأقل، ولديه خبرة عملية ل تقل عن ت�شع �شنوات في مجال عمل الوظيفة.

ج- يكـــون تعييـــن المديـــر بقرار من الأميـــن العام بعد موافقـــة الرئي�س، علـــى اأن يكون بحريني 

الجن�شيـــة حا�شـــاًل على درجة البكالوريو�س على الأقل، ولديـــه خبرة ل تقل عن �شبع �شنوات 

في مجال عمل الوظيفة.

د- يجب اأن تراعى في التعيين بالوظائف العليا ال�شوابط الآتية: 

عليها  قًا  وم�شدَّ الوظيفة  عمل  مجال  في  يعادلها  ما  اأو  البكالوريو�س  �شهادة  تكون  اأن   -1

اأو  الموؤ�ش�شات  ال�شادرة عن  ال�شهادات  وُت�شتثَنى من ذلك  والتعليم،  التربية  وزارة  من 

الجامعات الحكومية بالمملكة.

2- ي�شترط في مدة الخبرة العملية في مجال العمل، بالن�شبة للمر�شحين لوظيفة الأمين 

العلمية  الموؤهالت  على  الح�شول  لتاريخ  لحقة  تكون  اأن  المدير،  اأو  الم�شاعد  العام 

المطلوبة.

مدتها  خبرة  الدكتوراه  و�شهادة  واحــدة،  �شنة  مدتها  خبرة  الماج�شتير  �شهادة  تعاِدل   -3

�شنتان.
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مادة )10( 

تعيني روؤ�ساء الأق�سام واملوظفني

اأ- يكـــون تعييـــن رئي�س الق�شم ومن في حكمـــه بقرار من الأمين العام، ويجـــب اأن يكون بحريني 

الجن�شيـــة حا�شاًل على درجـــة البكالوريو�س علـــى الأقل ولديه خبرة عمليـــة ل تقل عن اأربع 

�شنـــوات في مجـــال عمله. وفي الحـــالت الخا�شة التـــي يقدرها الرئي�س، يجـــوز تعيين غير 

البحرينـــي اإذا تعـــذر وجـــود المر�شح البحريني الموؤهـــل ل�شْغـل الوظيفـــة، وتطلَّبت م�شلحة 

العمل ذلك.

ب- يكـــون تعيين الموظفين في الأمانة العامـــة بقرار من الأمين العام، بعد ا�شتيفاء المر�شحين 

لل�شروط المقررة ل�شْغـل الوظائف، ولالأمين العام تفوي�س الأمين العام الم�شاعد في اإ�شدار 

القرار.

مادة )11(

م�سئوليات الأمني العام

يكون الأمني العام م�شئوًل – ف�شاًل عن م�شئولياته املقررة مبوجب الو�شف الوظيفي لوظيفته 

– اأمام الرئي�س عن الآتي: 
1- اإدارة �شئـــون الأمانـــة العامـــة الإدارية والمالية بمـــا يتفق واأحكام القوانيـــن واللوائح والنظم 

والتعليمات المعمول بها في الأمانة العامة، والتعليمات ال�شادرة من الرئي�س.

2- اقتـــراح خطط وبرامج تطوير الأداء الق�شائي الالزمـــة، ومتابعة اإعداد الدرا�شات والبحوث 

ذات ال�شلـــة ب�شئـــون الق�شاء التي تقدم اإلـــى المجل�س اأو تعر�س علـــى اأيٍّ من لجانه. ويرفع 

الأميـــن العام اإلى المجل�س تقارير دورية ن�شـــف �شنوية عن �شير العمل بالأمانة العامة، وما 

تعتر�شها من �شعوبات، وما يقترحه من حلول.

3- تقديم تقرير اإلى الرئي�س في نهاية كل عام عن اأداء الأمانة العامة واأن�شطتها المختلفة.

مادة )12(

م�سئوليات الأمني العام امل�ساعد 

يكون الأمني العام امل�شاعد م�شئوًل – ف�شاًل عن امل�شئوليات املقررة مبوجب الو�شف الوظيفي 

لوظيفته - اأمام الأمني العام عن اإدارة وُح�ْشن �شري العمل يف القطاعات التي ي�شرف عليها مبا 

يتفق واأحكام القوانني واللوائح والنظم املعمول بها يف الأمانة العامة والتعليمات ال�شادرة من 

الرئي�س والأمني العام.
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مادة )13( 

م�سئوليات املدير

يكون املدير م�شئوًل – ف�شاًل عن امل�شئوليات املقررة مبوجب الو�شف الوظيفي لوظيفته – 

اأمام الأمني العام اأو الأمني العام امل�شاعد الذي يتبعه، بح�شب الأحوال، عن ح�شن �شري العمل 

يف اإداراته مبا يتفق واأحكام القوانني واللوائح والنظم والتعليمات املعمول بها يف الأمانة العامة.

مادة )14(

اأنواع التوظيف و�سوابطه

اأ- التوظيف الدائم: التوظيف الذي يعمل فيه الموظف مدة غير محددة بدوام كامل طوال اأيام 

العمل، ويتقا�شى الراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي ي�شغلها، وفقًا لل�شوابط الآتية:

الخليج  لدول  التعاون  مجل�س  دول  مواطني  من  اأو  بحرينيًا  للوظيفة  المر�شح  يكون  اأن   -1

العربية.

2- اأن يجتاز المتحان المقرر للوظيفة.

اأن تكون الوظيفة �شاغرة على الهيكل التنظيمي المعتَمد لالأمانة العامة، ولها اعتماد   -3

مالي و�شمن الحد الأق�شى للوظائف الذي يقرره الرئي�س �شنويًا.

ب- التوظيف الموؤقت: التوظيف الذي يعمل فيه الموظف بموجب عقد لمدة محددة بدوام كامل 

طوال اأيام العمل، ويتقا�شى الراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي ي�شغلها اأو راتبًا مقطوعًا وفقًا 

ِلـمـــا يتم التفاق عليه بين الأمانة العامة والمر�شـــح للوظيفة بما ل يتجاوز نهاية مربوط الدرجة 

الوظيفية المعيَّن عليها، وفقًا لل�شوابط الآتية:

الخليج  لدول  التعاون  مجل�س  دول  مواطني  من  اأو  بحرينيًا  للوظيفة  المر�شح  يكون  اأن   -1

العربية.

اأن تكون الوظيفة �شاغرة على الهيكل التنظيمي المعتَمد لالأمانة العامة، ولها اعتماد   -2

مالي و�شمن الحد الأق�شى للوظائف الذي يقرره الرئي�س �شنويًا.

ة عند خروج بع�س الموظفين  3- اأن يكون التوظيف الموؤقت بهدف تغطية الحتياجات الما�شَّ

في اإجازات، اأو الم�شاعدة على تنفيذ بع�س البرامج اأو الم�شاريع الطارئة، اأو لمبررات 

اأخرى يقدرها الرئي�س.

4- تعتبر الموؤهالت المطلوبة للوظائف الدائمة اأ�شا�شًا لالختيار في الوظائف المراد �شْغـُلها 

بنظام التوظيف الموؤقت.

5- اأن يكون التوظيف لمدة ل تزيد على �شنة واحدة قابلة للتجديد.

ى لفترة  ج- التوظيف الجزئي: التوظيف الذي يعمل فيه الموظف بموجب عقد لمدة محددة يوؤدَّ
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زمنية تقل عن الدوام الكامل المقرر ل�شاعات العمل اليومية طوال اأيام العمل، ويتقا�شى الموظف 

بموجبه راتبًا مقطوعًا يتم احت�شابه بال�شاعة اأو اليوم اأو الأ�شبوع اأو ال�شهر اأو القطعة وفقًا ِلـما يتم 

التفاق عليه بين الأمانة العامة والمر�شح للوظيفة وبما ل يتجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية 

المعيـــن عليها، وُي�شتَرط اأن تكون الوظيفة �شاغرة على الهيكل التنظيمي المعتَمد لالأمانة العامة 

ولها اعتماد مالي.    

د- التوظي���ف بعق���د لغير البحرينيين: التوظيف الذي يعمـــل فيه الموظف غير البحريني وفقًا 

ل�شاعـــات العمل المحددة في العقد، ويتقا�شى الراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي ي�شغلها اأو 

راتبـــًا مقطوعًا وفقًا ِلـما يتم التفاق عليه بيـــن الأمانة العامة والمر�شح للوظيفة، وفقًا لل�شوابط 

الآتية:

1- اأن يتعذر التو�شل اإلى المر�شح البحريني الذي ي�شتوفي �شروط �شْغـل الوظيفة المطلوبة.

2- اأن تتوفر في المر�شح للوظيفة معارف اأو مهارات اأو خبرات نادرة.

اأن تكون الوظيفة �شاغرة على الهيكل التنظيمي المعتَمد لالأمانة العامة، ولها اعتماد   -3

مالي و�شمن الحد الأق�شى للوظائف الذي يقرره الرئي�س �شنويًا.

4-  تكون العقود لمدة اأق�شاها �شنتان، قابلة للتجديد بعد موافقة الأمين العام.

مادة )15(

اإعادة ت�سنيف الوظيفة

يحتفظ املوظف بدرجته وراتبه حال اإعادة ت�شنيف الوظيفة التي ي�شغلها بدرجة اأقل، وعلى 

فة على درجة تنا�شب درجة الوظيفة التي  الأمني العام العمل على نقله اإىل وظيفة �شاغرة م�شنَّ

ن املوظف ب�شفة �شخ�شية على  كان ي�شغلها متى توفرت فيه �شروط �شْغـِلها، واإذا تعذر ذلك ُي�شكَّ

الوظيفة املعاد ت�شنيفها حلني توفر الوظيفة املنا�شبة.      

مادة )16(

التعيني على ميزانية امل�ساريع

مع مراعاة اأحكام املادة )40( من املر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن امليزانية 

الوظائف  يف  عقد  مبوجب  التعيني  الرئي�س  موافقة  بعد  العام  الأمني  من  بقرار  يجوز  العامة، 

املقررة �شمن ميزانية م�شاريع الأمانة العامة، �شريطة األ تتجاوز مدة العقد مدة تنفيذ امل�شروع.

مادة )17(

اإعادة التعيني

يجوز بقرار من الأمني العام اإعادة تعيني املوظف – املعني يف درجة اأدنى من الدرجة املقررة 
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ملوؤهالته وخرباته – يف درجة تتنا�شب معها، �شريطة وجود وظيفة �شاغرة ومعتَمدة على الهيكل 

واأن  �شنويًا،  الرئي�س  يقرره  الذي  للوظائف  الأق�شى  اعتماد مايل و�شمن احلد  ولها  التنظيمي 

يكون م�شتوفيًا ل�شروط �شْغـِلها، على اأن ُينح بداية مربوط الدرجة التي يتم اإعادة تعيينه عليها 

اأو راتبًا يعادل راتبه ال�شابق اأيهما اأكرب، ب�شرط األ يتجاوز نهاية مربوط الدرجة املعاد تعيينه 

عليها.

مادة )18(

مبا�سرة العمل

ل يبا�شر املوظف عمله اإل بعد قيام اجلهة املخت�شة يف الأمانة العامة باإخطاره بذلك وفقًا 

للتاريخ املحدد ملبا�شرة العمل يف قرار التعيني، فاإذا مل يت�شلم عمله خالل خم�شة ع�شر يومًا دون 

م عذرًا تقبله اجلهة املخت�شة بالأمانة العامة يعد قرار تعيينه كاأن مل يكن. اأن يقدِّ

مادة )19(    

فرتة الختبار واآثارها

لفرتة  اأول مرة  دائمة  املعني ب�شفة  املوظف  العليا، يخ�شع  الوظائف  املعينني يف  فيما عدا 

اختبار مدتها �شتة اأ�شهر كاملة من دون انقطاع من تاريخ مبا�شرته العمل وفقًا لل�شوابط الآتية:

1- يخ�شع املوظف - خالل فرتة الختبار- للتقييم وفقًا لنظام اإدارة الأداء الوظيفي.

2- على الرئي�س املبا�شر القيام مبتابعة دقيقة لتقييم الأداء الوظيفي للموظف خالل فرتة 

الختبار وتقدمي كل العون له وم�شاعدته وتوجيهه لتح�شني اأدائه الوظيفي، ويقوم الرئي�س املبا�شر 

للموظف قبل �شهر من تاريخ انتهاء فرتة الختبار بو�شع تقرير يت�شمن نتائج تقييم اأداء املوظف 

خالل هذه الفرتة، وتو�شيته بناًء على هذه النتائج بتثبيت املوظف اأو باإنهاء خدمته، واملربرات 

النهائي  القرار  ُي�شِدر  الذي  العام  الأمني  اإىل  التقرير  وُيرفع  تو�شيته.  التي تدعم  وامل�شتندات 

بخ�شو�س تثبيت املوظف اأو باإنهاء خدمته. 

على  عمل  اأيام  بخم�شة  الختبار  فرتة  انتهاء  قبل  العام،  الأمني  بقرار  املوظف  ُيخَطر   -3

الأقل، وحتت�شب فرتة الختبار �شمن مدة خدمة املوظف حال تثبيته يف الوظيفة.

تًا يف وظيفته. 4- اإذا انق�شت فرتة الختبار دون اإخطار املوظف بقرار الأمني العام اعُترِب مثبَّ

5- يجوز اإنهاء خدمة املوظف خالل فرتة الختبار بقرار م�شبَّب من الأمني العام اإذا اأخلَّ 

املوظف بواجباته الوظيفية طبقًا لأحكام هذه الالئحة.

6- يجوز للموظف ال�شتقالة من وظيفته اأثناء فرتة الختبار، �شريطة اإخطار رئي�شه املبا�شر 

كتابة بذلك قبل خم�شة اأيام عمل من التاريخ املحدد لال�شتقالة. 
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الف�سل الرابع

اإدارة الأداء املوؤ�س�سي والوظيفي

مادة )20(     

اإدارة الأداء املوؤ�س�سي

ي�شع الأمني العام بعد موافقة الرئي�س، نظامًا لإدارة الأداء املوؤ�ش�شي بهدف تطوير اخلدمات 

التي تقدمها الأمانة العامة ورفع الإنتاجية والكفاءة فيها، وتلبية احتياجات وتوقعات امل�شتفيدين 

من ِخْدماتها، على اأن يت�شمن هذا النظام ال�شوابط الآتية:

1- تر�شيـــخ الثقافـــة الموؤ�ش�شية بالأمانة العامة التـــي تعتمد على المهنيـــة والنزاهة وال�شفافية، 

وم�شاندة موظفيها لتعزيز قدرة الأمانة العامة على تحقيق ر�شالتها واأهدافها ال�شتراتيجية.

2- و�شـــع اآليـــة تقييم وقيا�س الأداء الموؤ�ش�شـــي وتحديد م�شتوى الم�شاركة فـــي تحقيق التح�شين 

الم�شتمـــر لأداء الأمانـــة العامـــة فـــي �شوء الأهـــداف والمبـــادرات الوطنية ووفقـــًا للمعايير 

والمقايي�س المتعارف عليها عالميًا.

3- و�شـــع قواعد ومعاييـــر داعمة لبيئة العمل الموؤ�ش�شي التي ت�شجـــع الأداء المتميز على م�شتوى 

الموظفين بالأمانة العامة لرفع م�شتوى المعرفة والكفاءة والإنتاجية لهم.

4- تحديد و�شائل لتحفيز ومكافاأة اإدارات واأق�شام الأمانة العامة لحثها على الأداء المتميز.

ُتِعدُّ تقريرًا �شنويًا حول نتائج تقييم الأداء املوؤ�ش�شي  ـل الأمني العام بقرار منه جلنة  وي�شكِّ

بالأمانة العامة. وت�شتويف اللجنة كافة البيانات الالزمة عن اأن�شطة الأمانة العامة من النواحي 

الإدارية والفنية واملالية ونظام �شري العمل بالإدارات والأق�شام املختلفة. وعلى جميع الإدارات 

والأق�شام معاونة اللجنة يف اإعداد التقرير، الذي يرفعه الأمني العام اإىل الرئي�س مع التو�شية 

باتخاذ الإجراءات املنا�شبة لتح�شني الأداء املوؤ�ش�شي بالأمانة العامة.

مادة )21(

اإدارة الأداء الوظيفي

املوظفني؛  جلميع  الوظيفي  الأداء  لإدارة  نظامًا  الرئي�س،  موافقة  بعد  العام  الأمني  ي�شع 

بهدف تقدير كفاءاتهم وتطوير اأدائهم و�شلوكهم، على اأن يت�شمن هذا النظام ال�شوابط الآتية:

1- تحديد القدرات والعنا�شر الوظيفية الأ�شا�شية التي يتم على اأ�شا�شها قيا�س اأداء الموظفين، 

مـــع مراعاة اأن تكون هذه القدرات متوافقة مع الم�شتـــوى الوظيفي الذي يقوم به الموظفون 

والأهداف المطلوب منهم تحقيقها.
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2- تطوير معايير الأداء الوظيفي ومناق�شة م�شتوى الأداء المتوقع للموظف ومتابعته دوريًا ح�شب 

الأهداف المحددة لالإنجاز وفق الخطة ال�شنوية المقررة.

3- تحديـــد جوانـــب تطوير الأداء الوظيفي وو�شـــع خطة لذلك، اإلى جانب تحديـــد اأوجه الدعم 

الإيجابـــي الـــذي يتعين تقديمه اإلـــى الموظف بم�شاركتـــه لالرتقاء بم�شتـــوى اأدائه في اإطار 

برنامج زمني محدد.

4- تكـــون نتائـــج تقييـــم الأداء اأ�شا�شـــًا مو�شوعيـــًا لتخاذ القـــرارات الإداريـــة المتعلقة بتدريب 

الموظفين وتطويرهـــم وترقيتهم وتحفيزهم ومنحهم الزيادات علـــى رواتبهم الأ�شا�شية اأو 

العـــالوات اأو المكافاآت، وتوفير بيئـــة عمل اأف�شل لهم، وتب�شيط اإجـــراءات العمل، وتح�شين 

فعاليـــة ال�شيا�شـــات والأنظمـــة الإدارية، وتقييم البرامـــج التدريبية وجدواهـــا، وغيرها من 

القرارات الإدارية المتعلقة بتح�شين الأداء الوظيفي.

5- ُيِعـــد الرئي�ـــس المبا�شـــر تقرير تقييـــم الأداء الوظيفي للموظـــف مرة على الأقل فـــي ال�شنة، 

ويناق�شـــه معـــه قبل رْفِعه اإلـــى الجهة المخت�شة - التـــي يحددها الأمين العـــام - باعتماده، 

وُيخَطر الموظف كتابة اأو ب�شورة اإلكترونية، بن�شخة من تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده.

6- اإذا مِر�ـــس الموظـــف مدة تزيد على �شتة اأ�شهر خالل ال�شنة، ُيرفـــع عنه �شرط تقييم الأداء، 

وتر�شل جميع الم�شتندات اإلى الأمين العام لإبداء الراأي ب�شاأن منح الموظف العالوة الدورية 

ال�شنوية من عدمه.                   

7- اإذا كان الموظـــف بالأمانـــة العامة، معارًا اأو منتدبًا داخل المملكة وجب على الجهة المعار اأو 

المنتدب اإليها تقييم اأدائه خالل مدة عمله بها اإذا كانت تزيد على �شتة اأ�شهر، وتر�شله اإلى 

جهة عمله الأ�شلية لال�شتر�شاد به عند اإعداد التقرير ال�شنوي عنه.            

8- اإذا كان الموظف بالأمانة العامة، معارًا خارج المملكة لمدة تزيد على �شتة اأ�شهر وجب على 

الجهـــة المعار اإليها تقييم اأدائـــه، وتر�شله اإلى جهة عمله الأ�شلية لال�شتر�شاد به عند اإعداد 

التقرير ال�شنوي عنه.

9- اإذا كان ابتعاث الموظف خارج المملكة لمدة تزيد على �شتة اأ�شهر وجب على الجهة المبتعث 

اإليها اأن تعد تقريرًا عن نتائج الدرا�شة و�شلوكه اأو عمله خالل مدتها، وتر�شله اإلى جهة عمله 

الأ�شلية لال�شتر�شاد به عند اإعداد التقرير ال�شنوي عنه.

10- اإذا نقـــل الموظـــف من وظيفـــة اإلى اأخرى داخـــل الأمانة العامة تقوم الجهـــة المنقول منها 

باإعداد تقرير عن اأدائه خالل المدة التي ق�شاها بها بعد اآخر تقييم له، وتر�شله اإلى الجهة 

المنقول اإليها لال�شتر�شاد به في اإعداد التقرير ال�شنوي عنه.

11- للموظـــف خـــالل خم�شة ع�شر يومًا مـــن تاريخ اإخطاره ب�شـــورة من تقرير تقييـــم الأداء اأو 

ب�شـــورة اإلكترونية منه، اأن يلتم�س من الجهة المخت�شة بالعتماد اإعادة النظر في التقييم، 
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على اأن ُت�شِدر قرارها في اللتما�س خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ تقديمه، وحال رْف�س 

اللتما�س، يكون للموظف الحق في التظلم من تقييم اأدائه اأمام لجنة التظلمات.

الف�س�ل اخلام�ض

ال�سحة وال�سالمة املهنية

مادة )22(

�سوابط ال�سحة وال�سالمة املهنية

ُي�شِدر الأمني العام بعد موافقة الرئي�س، قرارًا بتنظيم تدابري واإجراءات ال�شحة وال�شالمة 

املهنية، وي�شتمل على ال�شوابط  الآتية:

1- التدابير الإدارية لل�شحة وال�شالمة المهنية من حيث ال�شيا�شة والتنظيم والتخطيط والتنفيذ 

والتقييم واإجراءات التح�شين الم�شتمر.

2- تحديـــد اآليات �شمان المتثـــال للت�شريعات والأنظمـــة الخا�شة بال�شحـــة وال�شالمة المهنية 

المعمول بها في المملكة.

3- ت�شكيل لجنة لل�شحة وال�شالمة المهنية بالأمانة العامة.

4- تدابير مواجهة الطوارىء والحوادث بما في ذلك ترتيبات الإ�شعافات الأولية.

5- اآلية جْمع البيانات المتعلقة بالإ�شابات والأمرا�س المهنية وتحليلها ح�شب متطلبات ت�شريعات 

واأنظمة التاأمين الجتماعي.

6- اآليات تحفيز الموظفين اإلى الرتقاء بم�شتوى ال�شحة وال�شالمة المهنية بمواقع العمل.

مادة )23(

التاأمني ال�سحي

مع عدم الإخالل مبا يتمتع به موظفو الأمانة العامة من رعاية �شحية مبقت�شى الت�شريعات 

ال�شادرة يف هذا ال�شاأن، تكفل الأمانة العامة ملوظفيها ولأ�شرهم الرعاية ال�شحية، وذلك وفقًا 

الرئي�س  ال�شحي قرار من  التاأمني  باأحكام و�شوابط وحدود غطاء  وي�شدر  املتاحة،  للميزانية 

بناًء على اقرتاح الأمني العام وبعد موافقة املجل�س.
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الف�سل ال�ساد�ض

الرتقية 

مادة  )24(

�سوابط الرتقية

تكون ترقية املوظف اأثناء خدمته، اأو عند و�شوله نهاية مربوط درجة وظيفته، وعند نهاية 

خدمته وفقًا لل�شوابط الآتية:      

1- تراعى الجدارة وم�شتوى الأداء المطلوب للترقية وفقًا لنظام اإدارة الأداء الوظيفي، مع اأْخذ 

اأقدمية الموظف بعين العتبار حال َت�شاوي المعايير الأخرى للمر�شحين للوظيفة الأعلى.

2- ل يجـــوز ترقية الموظف الموقـــوف عن العمل اأو المحال للتحقيـــق اأو للمحاكمة الجنائية في 

جنايـــة اأو جريمـــة مخلَّة بال�شـــرف اأو الأمانة خالل مـــدة الوْقف اأو الإحالة، فـــاإذا ثبت عدم 

م�شئوليتـــه اأو ُجـــوِزَي بجـــزاء التنبيه اأو الإنذار؛ وَجـــب عند ترقيتـــه ردُّ اأقدميته في الوظيفة 

ى اإليها اإلى تاريخ ا�شتحقاقه لها. المرقَّ

م الراتب اإل بعد محو  ع عليه جزاء الوْقف عن العمل مع خ�شْ 3- ل يجوز ترقية الموظف الذي ُوقِّ

الجزاء.

4- ل يجوز ترقية الموظف اأثناء تنفيذه الحكم الجنائي.

ى الموظف اأوًل،  5- اإذا وافـــق تاريـــخ الترقية تاريخ مْنـــح الزيادة المرتبطة بالأداء ال�شنـــوي يرقَّ

ثـــم ُيمنح الزيادة المرتبطة بـــالأداء ال�شنوي بعد ذلك، ويكون نفاذ الترقية ابتداًء من تاريخ 

القرار ال�شادر بها.

م  مـــة للترقية، وتقدِّ ل الأمين العـــام لجنة تكون مهمتهـــا النظر فـــي التر�شيحات المقدَّ 6- ي�شـــكِّ

مقترحاتها اإليه تمهيدًا لتخاذ القرار المنا�شب.

7- ت�شدر قرارات الترقية - بعد ا�شتيفاء ال�شروط المقررة -  بقرار من الأمين العام.

مادة  )25(

الرتقية العتيادية

يجوز ترقية املوظف ترقية اعتيادية على اأ�شا�س اجلدارة املبنية على عنا�شر الأداء واخلربة 

واملوؤهل العلمي، وُتنح وفقًا للقواعد وال�شروط الآتية:

ى  َخ�س المهنيـــة المطلوبة للوظيفة المرقَّ 1- اأن يكـــون الموظف م�شتوفيًا الموؤهـــل العلمي اأو الرُّ

نة للمدة البينية  اإليهـــا، واأن يكون قد اأم�شى في الدرجة المعيَّن فيها �شنـــوات الخدمة المكوِّ

المطلوبة وفقًا لنظام ت�شنيف الوظائف المعتَمد والمعمول به في الأمانة العامة.
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2- األ يقل م�شتوى اأداء الموظف وفق اآخر تقييم عن تقدير جيد.

رة للوظيفـــة التي ي�شغلها  ـــى اإليها الموظف اأعلى مـــن الدرجة المقرَّ 3-  األ تكـــون الدرجـــة المرقَّ

ح�شب الهيكل التنظيمي المعتَمد.

4-  اأن يتوفر العتماد المالي الالزم  للترقية.

5- ل يجوز ترقية الموظف قبل مرور �شنة على تعيينه اأو ح�شوله على اآخر ترقية.

مادة )26(

ترقية نهاية املربوط 

الدرجة  من  اأعلى  درجة  اإىل  وظيفته  درجة  مربوط  نهاية  اإىل  و�شل  الذي  املوظف  ى  يرقَّ

رة للوظيفة التي ي�شغلها وفقًا للقواعد وال�شروط الآتية:         املقرَّ

1- اأن تكون للموظف خدمة حكومية ل تقل عن خم�س ع�شرة �شنة مح�شوبة في التقاعد.

2- اأن يكون قد اأم�شى في نهاية مربوط الدرجة التي ي�شغلها �شنة من الخدمة الفعلية المح�شوبة 

في التقاعد.

رة للوظيفة التي ي�شغلها.   3-  األ تكون درجة الموظف الحالية اأعلى من الدرجة المقرَّ

4- اأن يكون الموظف �شاغاًل لوظيفة على الهيكل التنظيمي.

5- األ يقل م�شتوى اأداء الموظف وفق اآخر تقييم عن تقدير جيد.

مادة  )27(

الرتقية اخلا�سة 

يجوز ترقية املوظف على جدول درجات ورواتب الوظائف التنفيذية، ترقيًة خا�شة اإىل درجة 

رة للوظيفة التي ي�شغلها، وذلك بهدف الحتفاظ بالكفاءات النادرة  واحدة اأعلى من الدرجة املقرَّ

ح للرتقية مهمة اإ�شراف واإدارة برامج اأو  واملتميزة يف الأمانة العامة، اأو اأن ُتناط باملوظف املر�شَّ

م�شاريع مهمة، وذلك وفقًا للقواعد وال�شروط الآتية: 

1- األ تنطبق على الموظف �شروط الترقية العتيادية.

رة للوظيفة التي ي�شغلها. 2- األ تكون درجة الموظف الحالية اأعلى من الدرجة المقرَّ

ر اإعادة ت�شنيف الوظيفة التي ي�شغلها الموظف اإلى درجة اأعلى، اأو ترقيته اإلى وظيفة  3- اأن يتعذَّ

اأخرى �شاغرة منا�شبة لموؤهالته وخبراته، ذات درجة اأعلى.

4- اأن يتوفر للترقية اعتماد مالي.
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5- األ يقل م�شتوى اأداء الموظف وفق اآخر تقييم عن تقدير جيد جدًا.

6- ل يجوز ترقية الموظف قبل مرور �شنة على تعيينه اأو ح�شوله على اآخر ترقية. 

مادة  )28(

ترقية نهاية اخلدمة 

اأ- يجوز ترقية الموظف عند انتهاء خدمته لأيِّ من الأ�شباب الآتية:

رة لتْرك الخدمة. 1-بلوغ ال�شن المقرَّ

رة لذلك. 2- الإحالة المبكرة اإلى التقاعد وفقًا للقوانين والأنظمة المقرِّ

3- عدم اللياقة للخدمة �شحيًا.

4- ال�شتقالة.

5- اإلغاء الوظيفة.

دها هذه الالئحة. 6- الف�شل بغير الطريق التاأديبي وفقًا للحالت وال�شوابط التي تحدِّ

7- الوفاة.

وتكون الرتقية ملدة عام واحد �شابق على الإحالة اإىل التقاعد، ب�شرط مرور عام على ح�شول 

ر العتماد املايل لذلك. املوظف على اآخر ترقية، وتوفُّ

ب- ُيمنـــح �شاغلو الدرجة ال�شابعة التنفيذية الم�شتوفـــون ل�شروط ترقية نهاية الخدمة زيادة في 

الراتـــب الأ�شا�شـــي بما ُيعـــادل )800( دينار �شهريًا لمدة عام واحد �شابـــق على الإحالة اإلى 

التقاعـــد وفقًا لأحـــكام القرار رقم )30( ل�شنـــة 2013 ب�شاأن تحديد راتـــب �شاغلي الدرجة 

ال�شابعة التنفيذية الم�شتوفين ل�شروط ترقية نهاية الخدمة.

مادة )29(

حتديد الراتب عند الرتقية

الطريقتني  لإحدى  وفقًا  املعتَمدة  الرواتب  الرتقية ح�شب جداول  عند  املوظف  راتب  يكون 

الآتيتني:

ى اإليها. 1- راتب بداية مربوط الدرجة المرقَّ

ى اإليها اإلى راتبه الأ�شا�شي قبل الترقية،  2- ت�شـــاف قيمة مجموع رتبتين من ُرَتب الدرجة المرقَّ

ى اإليها ُيمنح راتب الرتبة الأعلى، على األ  فاإذا وقع المبلغ بين رتبتين من ُرَتب الدرجة المرقَّ

َتب في الدرجة. يتجاوز الحد الأق�شى من الرُّ

وُينح املوظف الراتب الأعلى بح�شب ما هو م�شار اإليه يف هذه املادة.
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مادة  )30(

اأحكام عامة للرتقية

د بالقرار ال�شادر بها من قبل الأمين العام. اأ- تعتبر الترقية نافذة ابتداًء من التاريخ المحدَّ

ب- عند ترقية موظف ي�شغل وظيفة تقع �شمن جدوَلي الرواتب العمومية اأو التخ�ش�شية بنظام 

النوبـــات، اإلـــى وظيفة اأخرى علـــى النظام العتيادي، يتـــم تحويله اأوًل اإلى جـــدول الرواتب 

العتياديـــة بذات الدرجة والرتبة اللتين ي�شغلهمـــا قبل الترقية، ثم تتم ترقيته وفقًا ل�شروط 

الترقية الواردة في النظام العتيادي.

ج- ويجوز ترقية الموظف بنظام النوبات دون تحويله اأوًل اإلى جدول الرواتب العتيادية، وذلك 

بالن�شبة لمن اأم�شى في عمله بنظام النوبات مدة �شنتين متوا�شلتين دون انقطاع.

د- ي�شـــدر بتنظيم اإجراءات الترقيات و�شوابط ا�شتحقاقهـــا قرار من الأمين العام بعد موافقة 

الرئي�س.

الف�س����ل ال�سابع

النَّْقل والنَّْدب والإعارة والإيفاد والتدريب

مادة )31(

النَّْقل

اأ- يجوز نقل الموظف من وظيفة اإلى اأخرى ل تقل درجتها عن درجة الوظيفة التي ي�شغلها داخل 

اأو خارج الأمانة العامة وفقًا لل�شروط وال�شوابط الآتية:

ْقل بقرار من الأمين العام. 1- اأن يكون النَّ

2- اأن يكون الموظف م�شتوفيًا لل�شروط والمعايير المعتَمدة ل�َشْغل الوظيفة المنقول اإليها.

3- اأن تكون الوظيفة المنقول اإليها على الهيكل التنظيمي و�شاغرة ولها اعتماد مالي.

رة  ْقل ترقية الموظف اإذا ا�شتوفى معايير وقواعد و�شروط الترقية المقرَّ 4- يجوز عند النَّ

وفقًا لالئحة.

اإبالغه به، بدون  ْقل خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ  اإذا لم ينفذ الموظف قرار النَّ  -5

عذر يقبله الأمين العام، ُيعتَبر ممتنعًا عن ت�َشـلُّم العمل، وتتم م�شاءلته تاأديبيًا عن ذلك.

6- يكون نقل الموظف اإلى وظيفة في جهة حكومية خارج الأمانة العامة، بناًء على طلب من 

ال�شلطة المخت�شة بتلك الجهة وبقرار من الأمين العام بعد موافقة الرئي�س.

ْقل. ب- ُي�شِدر الأمين العام بعد موافقة الرئي�س قرارًا بقواعد واإجراءات النَّ
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مادة )32(

النَّ�ْدب

الوحدة  يف  العامة  الأمانة  داخل  اأخرى  وظيفة  باأعمال  موؤقتًا  للقيام  املوظف  ندب  يجوز 

اإحدى  يف  اأخرى  وظيفة  مبهام  للقيام  اأو  اأخرى،  تنظيمية  وحدة  اأو  بها،  يعمل  التي  التنظيمية 

اجلهات احلكومية خارج الأمانة العامة، وفقًا لل�شوابط وال�شروط الآتية:

1- اأن تكون الوظيفة �شاغرة ب�شبب غياب �شاغلها اأو عدم وجود َمن ي�شغلها.

2- اأن يكون الموظف م�شتوفيًا لل�شروط والمعايير المعتَمدة ل�َشْغل الوظيفة المنتَدب اإليها.

ــــْدب على �شنـــة واحدة قابلة للتجديـــد لمدد ل يزيـــد مجموعها على ثالث  3- األ تزيـــد مـــدة النَّ

ـْدب عن  ـْدب للقيام بمهـــام الوظائف العليا ل يجوز اأن تقـــل مدة النَّ �شنـــوات. وفيمـــا عدا النَّ

خم�شة اأيام عمل.

ـْدب جزئيًا بالإ�شافة اإلى العمل الأ�شلي للموظف اأو كليًا بتفرغ كامل. 4- يجوز اأن يكون النَّ

5- اأن تتحمل الجهة الحكومية المنتَدب اإليها الموظف خارج الأمانة العامة، اأو ح�شبما يتم التفاق 

رة وغيرها مـــن الم�شتحقات  عليـــه بين الجهتين، راتـــب الموظف والمزايـــا الوظيفية المقرَّ

م ودْفع ا�شتراكات  المالية، وتتولى تقييم اأدائه ال�شنوي وح�شاب اإجازاته ومْنِحه اإياها، وخ�شْ

التقاعد الخا�شة به، وم�شاءلته تاأديبيًا عما يقع منه من مخالفات خالل فترة َنـْدبه.

ـْدب المقرر بموجب هذه الالئحة، نظير قيامه باأعمال الوظيفة المنتَدب  6- اأن ُيمنـــح مقابل النَّ

رة للوظيفة المنتـــَدب اإليها، مـــع مراعاة اإيقاف  اإليهـــا ف�شـــاًل عن المزايـــا الوظيفية المقـــرَّ

ا�شتحقاق هذه المزايا وذلك المقابل حال خروج الموظف المنتَدب لإجازة.

ـْدب الكلـــي العودة اإلى ذات الوظيفة التـــي كان ي�شغلها قبل  7- يحـــق للموظـــف في نهاية مدة النَّ

ـْدب، والحتفاظ بجميع مميزاتها. النَّ

ـْدب بقرار من الأمين العام بعد موافقة الرئي�س. 8- اأن يكون النَّ

مادة  )33(

الإعارة

اإىل  كتابًة  موافقته  بعد  املوظف  اإعارة  الرئي�س  موافقة  بعد  العام  الأمني  من  بقرار  يجوز 

اأو لإحدى  التابعة للدولة وغري اخلا�شعة لقانون اخلدمة املدنية داخل اململكة،  اإحدى اجلهات 

اجلهات احلكومية اأو املنظمات الدولية اأو الإقليمية، اأو لل�شركات التابعة للدولة، اأو التي تتلك 

الدولة ح�شة يف اأ�شهمها تزيد على )50%(، وفقًا لل�شوابط الآتية:

1- اأن تكـــون الإعارة لمـــدة �شنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلـــة ل يزيد مجموعها على اأربع 
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�شنوات، اإل في الحالت التي تقت�شيها الم�شلحة العامة.

2- ل َت�شـــِرف الأمانـــة العامـــة للموظف المعار اأثناء مـــدة اإعارته اأيَّ جزء مـــن راتبه اأو المزايا 

رة لوظيفته. الوظيفية المقرَّ

3- يحـــق للموظف قبـــل اإعارته ا�شتنفاد ر�شيده مـــن الإجازات ال�شنويـــة اأو الحتفاظ بها لحين 

انتهاء مدة الإعارة.

4- يجـــوز بقـــرار مـــن الأمين العـــام بعد موافقـــة الرئي�س اإعـــارة اأيٍّ من الموظفيـــن من �شاغلي 

الدرجـــات الوظيفية حتى الدرجة الأولى التنفيذيـــة للعمل بمجل�س النواب لمعاونة اأع�شائه، 

رة لوظيفته. مع ا�شتمرار �شْرف راتبه وجميع المزايا الوظيفية المقرَّ

    

مادة  )34(

الإيفاد يف مهام ر�سمية وتدريبية

يجوز اإيفاد املوظف يف مهام ر�شمية وتدريبية وفقًا لل�شوابط الآتية:

1- اأن يكون الإيفاد بموافقة من الرئي�س وفقًا للميزانية المعتَمدة لذلك.

2- اأن تكون المهمة الر�شمية اأو التدريبية لها عالقة بمهام وم�شئوليات الأمانة العامة.

3- ت�شرف تذاكر ال�شفر بالطائرة على الدرجة الأولى ل�شاغلي الوظائف العليا، ويجوز بموافقة 

الرئي�ـــس حال اإيفادهم في مهام ر�شمية �شرف التذاكر لمرافقيهم على الدرجة الأولى على 

ر ال�شفر على الدرجـــة الأولى يجوز �شْرف  األ يزيـــد عددهم على ثالثة مرافقيـــن، واإذا تعذَّ

التذاكر على درجة رجال الأعمال لهذه الفئات الوظيفية وبما يتنا�شب مع ظروف العمل، كما 

ت�شـــرف التذاكر على درجة رجال الأعمـــال لروؤ�شاء الأق�شام وَمن في حكمهم الموفدين في 

مهام ر�شمية اأو تدريبية في اإحدى دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية، وكذا الموظفين 

الآخريـــن الم�شافريـــن في رحالت �شفر طويلة، وتكون تذاكر ال�شفـــر على الدرجة ال�شياحية 

بالن�شبة للحالت الأخرى. 

4- ُيمنـــح الموظفـــون الموفدون في مهـــام ر�شميـــة اأو دورات تدريبية اأو درا�شية خـــارج المملكة 

تعوي�شات �شفر لمواجهة متطلبات المعي�شة والنفقات ال�شرورية الأخرى.

5- يتولـــى الأمين العام بعد موافقـــة الرئي�س اإ�شدار التعليمات الالزمـــة لتنظيم اإجراءات �شفر 

موظفي الأمانة العامة، و�شوابط ا�شتحقاق تعوي�س ال�شفر تبعًا لِوجهة ال�شفر.

6- تلتزم الأمانة العامة بنفقات العالج وقيمة الأدوية للموظف في الحالتين الآتيتين:

اأ( وجود الموظف في مهمة ر�شمية خارج المملكة.

ب( وجود الموظف في بعثة اأو منحة درا�شية اأو برنامج تدريبي خارج المملكة.
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الأدوية  وقيمة  العالج  نفقات  على  ـة  الَّ الدَّ الأوراق  عمله  جهة  اإىل  م  يقدِّ اأن  املوظف  وعلى 

قًا عليها من اجلهة الطبية املخت�شة بوزارة ال�شحة. م�شدَّ

ول تلتزم الأمانة العامة ب�شرف نفقات تركيب الأ�شنان اأيًا كان نوعها، اأو قيمة النظارات اأو 

العد�شات الطبية، اأو الأطراف ال�شناعية، اإل اإذا كان ذلك ناجتًا عن اإ�شابة عمل ب�شبب تاأدية 

مهام الوظيفة.

مادة  )35(

التدريب

ي�شع الأمني العام نظامًا لتدريب موظفي الأمانة العامة اخلا�شعني لالئحة وفقًا لل�شوابط 

الآتية:

1- توفيـــر فر�س التدريب والدرا�شة للموظفين ب�شورة متكافئة، على اأن تكون الأولوية لتدريبهم 

داخل المملكة في معهد الإدارة العامة، ويجوز لالأمين العام اإيفاد الموظفين للتدريب خارج 

ر ذلك داخلها. المملكة حال تَعذُّ

2- تحديـــد احتياجـــات التدريب وفقًا لم�شـــارات التطوير الوظيفي واأهـــداف الوحدة التنظيمية 

�شي والموازنة ال�شنوية  التي يعمل فيها الموظف ونتائج تقارير تقييم الأداء الوظيفي والموؤ�شَّ

المخ�ش�شة لها.

3- ت�شكيـــل لجنة للتدريب مـــن ذوي الخت�شا�س في مجـــال تخطيط وتطوير المـــوارد الب�شرية 

بالأمانة العامة يكون من اخت�شا�شها الإ�شراف على تنفيذ نظام التدريب فيها.

4- يلتـــزم الموظـــف المبتَعث لبرامـــج تدريبية اأو درا�شيـــة تزيد مدتها على ثالثـــة اأ�شهر بتوقيع 

اتفاقية ح�شب النموذج المعد لذلك. ومع عدم الإخالل بما تن�س عليه هذه التفاقية، يجب 

علـــى الموظـــف العمل في الأمانة العامـــة مدة مماثلة لمـــدة ابتعاثه، واإل التـــزم بردِّ نفقات 

التدريب اأو الدرا�شة وال�شفر كاملة.

5- لالأمانـــة العامة اأْن تتحمل التكاليف الدرا�شيـــة للموظف كلَّها اأو جزءًا منها بقرار من الأمين 

العام بعد موافقة الرئي�س، على اأن يكون ذلك �شمن خطة تطوير الم�شار الوظيفي للموظف 

ر الميزانية  ح�شـــب الوظيفة التي ي�شغلها اأو التي �شوف ي�شغلها في الم�شتقبل، مع مراعاة توفُّ

الالزمة لذلك.

6- تدخـــل مـــدة تدريب الموظـــف �شمن مـــدة خدمته وي�شتحـــق خاللها كافة الحقـــوق والمزايا 

رة لوظيفتـــه. وُي�شـــَرف للموَفد من ِقَبل الأمانـــة العامة في بعثة اأو منحـــة تدريبية اأو  المقـــرَّ

رة له اأثنـــاء البرنامج التدريبي اأو الدرا�شي، وتدخل  درا�شيـــة راتبه والمزايا الوظيفية المقرَّ

مدة الإيفاد في بعثة اأو منحة تدريبية اأو درا�شية في ا�شتحقاق الترقية وح�شاب مدة الخدمة 

المح�شوبة في التقاعد.
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الف�سل الثامن

مواعيد العمل والعطالت الر�سمية والأ�سبوعية والإجازات 

مادة  )36(

مواعيد العمل 

تخ�شع مواعيد العمل يف الأمانة العامة للقواعد الآتية:

1- تكـــون اأيام العمل العادية اأ�شبوعيًا من الأحد اإلـــى الخمي�س، وتكون �شاعات العمل الأ�شبوعية 

�شتـــًا وثالثيـــن )36( �شاعـــة، على اأن يقوم الرئي�ـــس بناًء على اقتراح الأميـــن العام بتحديد 

بداية ونهاية الدوام الر�شمي، وُيمنح الموظف الذي تتطلب مهام عمله اأكثر من )36( �شاعة 

مقاباًل عن ال�شاعات الإ�شافية ح�شب النظام المعمول به في الأمانة العامة.

2- ُي�شـــِدر الأميـــن العام بعـــد موافقة الرئي�س قـــرارًا بتنظيـــم مواعيد عمـــل الموظفين الذين 

ت�شطرهـــم ظروف العمل اإلـــى الح�شور في غير اأوقات الدوام الر�شمـــي بما يتوافق وطبيعة 

عمل كل وحدة تنظيمية، ويحقق م�شلحة العمل في الأمانة العامة. 

دها الأمانة العامة  3- ل يجوز ت�شغيل الن�شاء لياًل اإل في الظروف ال�شتثنائية والطارئة التي تحدِّ

ويوافق عليها الرئي�س.

مادة )37(

�ساعات العمل الإ�سايف

الر�شمي  الدوام  �شاعات  بعد  اإ�شافية  باأعمال  القيام  املوظف  تكليف  العامة  لالأمانة  يجوز 

وخالل العطالت، على اأن ُي�شِدر الأمني العام بعد موافقة الرئي�س قرارًا بتنظيم �شاعات العمل 

الإ�شايف وفقًا لل�شوابط الآتية:

1- فيمـــا عدا �شاغلي الوظائـــف العليا، ي�شتحق الموظف تعوي�شًا عن الأعمـــال اأو �شاعات العمل 

الإ�شافية التي يكلَّف بها من الأمانة العامة في غير اأوقات الدوام الر�شمي، ول يجوز اأن يزيد 

عدد �شاعات العمل الإ�شافي على ثالثين �شاعة �شهريًا اإل بموافقة الأمين العام.

2- اأن تكون الأعمال الإ�شافية ذات طبيعة عاجلة ل يمكن اإنجازها خالل �شاعات الدوام الر�شمي. 

ول يجـــوز ا�شتخدام العمل الإ�شافي اإل بعد ا�شتنفاد جميع الطرق والو�شائل الأخرى لتنظيم 

العمل �شمن �شاعات الدوام الر�شمي.

�س  ـر العتماد المالي المخ�شَّ ـد مـــن توفُّ ـاأكُّ 3- اأن يتـــم اعتماد التكليف بالعمل الإ�شافي بعد التَّ

لذلك في ميزانية الأمانة العامة.

د المقابـــل المالي وفقًا  4- ي�شتحـــق الموظـــف اأجرًا اإ�شافيـــًا عن كل �شاعة عمـــل اإ�شافية، ويحدَّ



العدد: 3419 – الخميس 16 مايو 2019

27

للن�شب الآتية:

اأ( )125%( لالأعمال الإ�شافية التي تكون بعد �شاعات الدوام الر�شمي.

ب( )150%( لالأعمال الإ�شافية التي تكون خالل العطالت والأوقات من ال�شاعة ال�شابعة 

م�شاًء اإلى ال�شابعة �شباحًا.

5- يكـــون التكليف بالعمـــل الإ�شافي من ِقَبل الأميـــن العام اأو الأمين العـــام الم�شاعد اأو المدير 

لة لكل منهـــم بموجب النظـــام المعمول به في  المعِنـــي فقـــط، وفي حـــدود ال�شاعـــات المخوَّ

ر الميزانية  ْرف اإل بعـــد اعتماد الأمين العام. وحال عـــدم توفُّ الأمانـــة العامـــة، ول يتم ال�شَّ

ْرف يتم تعوي�س الموظف ب�شاعات راحة م�شاوية ل�شاعات العمل الإ�شافي التي  الالزمة لل�شَّ

تم تكليف الموظف بها.    

مادة  )38(

الإجازة ال�سنوية

تكون اإجازات املوظف وفقًا للقواعد وال�شروط الآتية:

1- ي�شتحـــق الموظـــف اإجازة �شنوية براتب بمعدل ثالثين يوم عمل عن كل �شنة خدمة اأي بمعدل 

يومي عمل ون�شف يوم في ال�شهر، ويحتفظ الموظف بر�شيد اإجازاته ال�شنوية التي لم ينتفع 

بهـــا ب�شرط األ يتجاوز الر�شيد الإجمالي الم�شموح بَنْقِلـــه لل�شنة التالية خم�شًة و�شبعين يوم 

عمل.

2-  ل يدخـــل فـــي ح�شاب الإجـــازة ال�شنويـــة اأيام العطـــالت الأ�شبوعيـــة والمنا�شبـــات الر�شمية 

رة قانونًا. والعطالت الأخرى المقرَّ

3- ُيح�َشب ا�شتحقاق الموظف لالإجازة ال�شنوية اأول مرة من تاريخ مبا�شرته العمل، ول يجوز له 

الخروج في اإجازة اإل بعد انق�شاء فترة الختبار بنجاح.

4- ُيمنـــح الموظف الإجـــازة ال�شنوية في حدود ر�شيده منها بعد موافقـــة رئي�شه المبا�شر، وعلى 

ها اإل بناًء على موافقة رئي�شه  الموظـــف اأن يعود اإلى عمله فور انتهاء اإجازته، ول يجـــوز َمـدُّ

المبا�شـــر قبـــل انتهاء اإجازته. وعلـــى الم�شرفين في جميع الم�شتويـــات الإدارية التن�شيق مع 

الموظفين العاملين تحت اإ�شرافهم لو�شع جدول زمني - يعتمده الأمين العام اأو َمـن يفو�شه 

ـــم اإجازات الموظفين، مع مراعاة مقت�شيات �شيـــر العمل وظروف الموظفين لتفادي  - ينظِّ

خ�شارة الموظف لإجازته ال�شنوية الزائدة على الحد الأعلى الم�شموح به.

5- ُيـح�َشـــب ر�شيـــد اإجازة الموظف العتيادية ال�شنوية على اأ�شا�ـــس الأيام ولي�س ال�شاعات، ومع 

ذلك يجوز ح�شابها بال�شاعات فُيمنح الموظف اإجازة �شنوية لأقل من يوم كامل.

6-  ل يجوز للجهة التي ينت�شب اإليها الموظف تاأجيل الإجازة ال�شنوية اأو تق�شيرها بعد الموافقة 
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ى منها في  عليهـــا اإل لأ�شبـــاب تقت�شيها م�شلحة العمل، على اأن ي�شتحقها الموظف اأو ما تَبـقَّ

وقـــت لحق مـــن العام نف�شه. ويجوز بنـــاًء على موافقة الأمين العـــام ا�شتدعاء الموظف من 

اإجازتـــه ال�شنوية وعودته اإلى العمل قبل انتهاء مدتها اإذا اقت�شت م�شلحة العمل ذلك، وفي 

هـــذه الحالة ت�شـــاف الأيام الفعلية التي زاول فيها العمل اأثناء اإجازته اإلى ر�شيد اإجازاته اأو 

د اإجازته بما يعادل هذه الأيام. تمدَّ

7- ل يجوز اإبقاء الموظف على راأ�س العمل لأكثر من �شنتين متتاليتين من دون خروجه في اإجازة 

�شنويـــة، على األ تقل هذه الإجازة في مجموعها عـــن اثنين وع�شرين يوم عمل، وعلى الجهة 

المخت�شة بالأمانة العامة متابعة تنفيذ ذلك.

ح بها براتب  8- يدخـــل في احت�شاب ر�شيد الموظـــف من الإجازة ال�شنوية فترات الغياب الم�شرَّ

ومن بينها الإجازة ال�شنوية والإجازة المَر�شية والإجازات الأخرى براتب والإجازات الخا�شة 

بدون راتب التي ل تزيد على ثالثين يومًا.

9- ي�شتحق الموظف عند انتهاء خدمته بدًل نقديًا عن ر�شيد اإجازاته ال�شنوية التي لم ينتفع بها 

بما ل يزيد على الحد الأق�شى الم�شموح بَنْقـِلـه لل�شنة التالية م�شافة اإليه الإجازة الم�شتَحقة 

عن ال�شنة التي انتهت خدمته خاللها اأو بنهايتها، مح�شوبًا على اأ�شا�س اآخر راتب تقا�شاه.

مادة  )39(

الإجازة املر�سية

تكون الإجازة املَر�شية وفقًا للقواعد وال�شروط الآتية:

1- ي�شتحق الموظف اإجازة مَر�شية براتب بناًء على �شهادات طبية معتَمدة بمعدل اأربعة وع�شرين 

يوم عمل في ال�شنة بواقع يومي عمل في ال�شهر.

2- يحتفظ الموظف بر�شيد اإجازته المَر�شية التي لم ينتفع بها ب�شرط األ يتجاوز هذا الر�شيد 

مائتين واأربعين )240( يوم عمل.

3-  يجب على الموظف اإبالغ رئي�شه المبا�شر عن الإجازة المَر�شية ما لم يكن هناك عذر قهري 

يحول دون ذلك.

4-  تكـــون الجهة الطبية المخت�شة بوزارة ال�شحـــة م�شئولة عن تقرير اللياقة ال�شحية للموظف 

مة منه، وتحديد  بالن�شبـــة اإلـــى اأداء واجبات وظيفته، ومدى �شحة ال�شهادات الطبيـــة المقدَّ

فتـــرات عـــدم اللياقة ال�شحية اأو العْجز ب�شبب المر�س. واإذا راأت تلك الجهة في اأيِّ وقت اأن 

الموظـــف غيـــر لئق �شحيًا للقيام بمهام عملـــه فاإنها ُت�شِدر قرارًا بذلـــك ُتخِطـر به الأمانة 

العامة لتخاذ ما تراه منا�شبًا ب�شاأنه كاإنهاء خدماته لعدم اللياقة ال�شحية.

5-  ل ُتعتَمد الإجازة المَر�شية لفترة يوم عمل واحد اإلى خم�شة اأيام عمل اإل بموجب �شهادة طبية 
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يقدمهـــا الموظـــف، ويجوز للرئي�س المبا�شـــر التغا�شي عن طلب ال�شهـــادة الطبية اإذا كانت 

مة،  الإجـــازة ليوم واحـــد، وحال ا�شتباه الرئي�ـــس المبا�شر في �شحة ال�شهـــادة الطبية المقدَّ

ُيحـــال الموظف اإلى الجهـــة الطبية المخت�شة بـــوزارة ال�شحة لإثبات �شحتهـــا. اأما فترات 

الغيـــاب ب�شبب المر�س التي تزيد على خم�شة اأيام عمل فيجب اأن تكون موؤيَّدة ب�شهادة طبية 

معتَمدة من الجهة الطبية المخت�شة بوزارة ال�شحة.

6- يجـــوز لالأمانة العامـــة اأن تمنح الموظف الذي ا�شتنفد ر�شيده مـــن الإجازة المَر�شية اإجازة 

مَر�شية اإ�شافية براتب ل تزيد على �شتين يوم عمل، اإذا راأت الجهة الطبية المخت�شة بوزارة 

ال�شـحـــة اأن حالته ت�شتدعي ذلك، �شريطة األ تقل مـــدة خدمته عن �شنة كاملة. ويجوز مْنح 

حة بهذه المادة  الإجـــازة المَر�شيـــة الإ�شافية مرة اأخـــرى وفقًا لل�شروط وال�شوابـــط المو�شَّ

ي �شنة كاملة على تاريخ ِبْدء الإجازة المَر�شية الإ�شافية التي ُمِنحت له. �شريطة ُم�شِ

ـْكلر اأو الف�شل الَكـَلـوي اأو الف�شل الَكـِبـدي اأو الم�شاب بغيرها  7- ي�شتحـــق الموظف المري�س بال�شِّ

مـــن الأمرا�س المزمنـــة الذي ا�شتنفـــد ر�شيده من الإجـــازة المَر�شية والإجـــازة المَر�شية 

الإ�شافيـــة اإجـــازة اإ�شافيـــة اأخرى براتب ل تزيـــد على ثالثين يوم عمل لمـــرة واحدة خالل 

ال�شنة، اإذا راأت الجهة الطبية المخت�شة بوزارة ال�شحة اأن حالته ت�شتدعي ذلك.

8-  تـُحت�َشـــب الإجـــازة المَر�شية �شمن مدة الخدمـــة التي ي�شتحق عنها الموظـــف مكافاأة نهاية 

الخدمة    اأو معا�شًا تقاعديًا.

9- ُي�شتـــَرط لعتمـــاد الإجـــازة المَر�شيـــة الم�شتحقة ليوم فاأكثـــر خارج المملكـــة اعتمادها من 

�شفارتها بالبلد الذي تم ق�شاء الإجازة المَر�شية فيه اإْن ُوِجدت.

ح بها  10- تدخـــل فـــي احت�شاب ر�شيد الموظـــف من الإجـــازة المَر�شية فترات الغيـــاب الم�شرَّ

براتـــب ومن بينها الإجازة ال�شنوية والإجازة المَر�شية والإجازات الأخرى براتب والإجازات 

الخا�شة بدون راتب التي ل تزيد على ثالثين يومًا.

مادة  )40(

الإجازات اخلا�سة براتب

ي�شتحق املوظف اإجازات خا�شة براتب، على النحو الآتي:

م  1- اإج���ازة ال���زواج: ُتـمنـــح لمدة ثالثة اأيـــام عمل ولمرة واحدة طوال مدة خدمتـــه، على اأن يقدِّ

الموظف �شورة ِطـْبـق الأ�شل من عْقد الزواج.

2- اإج���ازة الح���ج: ُتـمنح للموظف الم�شلـــم لأداء فري�شة الحج وتكون لمـــدة واحد وع�شرين يومًا 

ولمرة واحدة طوال مدة خدمته �شواء كانت حالية اأو �شابقة.

���ع: ُتـمنح لمدة �شتين يومًا للموظفة التـــي ت�شع مولودًا، ويبداأ �شريانها من اليوم  3- اإج���ازة الو�سْ

ن في ال�شهادة الطبية المعتَمدة، على اأن تقـــوم الموظفة باإبالغ جهة عملها،  ـــع المـــدوَّ الأول للو�شْ
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ـــع بمدة ل تتجاوز  ر للو�شْ ويجـــوز بنـــاًء على طلب الموظفـــة اأن تح�شل عليها قبـــل التاريخ المقدَّ

خم�شة ع�شر يومًا.

4- اإج���ازة الوف���اة: ُتـمنح للـــزوج اأو الزوجة ح�شب الأحوال اإجازة وفـــاة لمدة ثالثة اأيام في حالة 

وفـــاة اأحدهمـــا اأو قريب حتى الدرجة الرابعة، علـــى اأن ُيـبِلـغ الموظف الأمانـــة العامة عن واقعة 

ى  م �شهادة الوفاة للجهة المخت�شة بالأمانة العامة مع تو�شيح �شلة القرابة بالمتوفَّ الوفـــاة، ويقدِّ

ة.    بعد عودته للعمل، وفي حالة وفاة الزوج ُتـحت�َشب اإجازة الوفاة �شمن اإجازة الِعـدَّ

ة الوف���اة: ُتـمنح للموظفـــة الم�شلمة التي يتوفى عنها زوجهـــا، ومدتها اأربعة اأ�شهر  5- اإج���ازة ِع����دَّ

وع�شرة اأيام من تاريخ وفاة الزوج، وعلى الموظفة اإبالغ الأمانة العامة بواقعة وفاة زوجها، واإذا 

ع،  ة لمدة الوفاة ُحْبَلـــى وو�شعت خالل عدتها فال تعوَّ�س عن اإجازة الو�شْ كانـــت الموظفة المعَتـدَّ

رة قانونًا.  ع اإذا تجاوزت هذه الإجازة مـــدة العدة المقرَّ وُتـمنـــح الأيام المتبقيـــة من اإجازة الو�شْ

دة لذلك. وفي جميع الأحوال ُي�شتَرط تقديم ال�شهادات الموؤيِّ

6- اإج���ازة مراَفق���ة المري����ض: ُتـمنح للموظف لمرافقة مري�س قريب لـــه من الدرجة الأولى اإذا 

قـــرر الطبيب المعالج حاجته اإلـــى مرافق اأثناء عالجه داخل المملكة بحيـــث ل تزيد على �شبعة 

اأيام مت�شلة اأو متقطعة في ال�شنة الواحدة.

كما ُتـمنح للموظف اإجازة ملرافقة مري�س من اأقربائه حتى الدرجة الرابعة اإذا قررت اللجنة 

رة للعالج بحيث ل تزيد  الطبية املخت�شة عالجه خارج اململكة مع مرافق له، وذلك للمدة املقرَّ

عة. على �شتني يومًا يف ال�شنة الواحدة مت�شلًة كانت اأو متقطِّ

رت  قرَّ اإذا  الأوىل  الدرجة  له من  بال�شرطان قريب  اإجازة ملرافقة مري�س  للموظف  وُتـمنح 

اللجان الطبية حاجته اإىل املرافق اأثناء عالجه داخل اململكة اأو خارجها وفقًا لل�شوابط املعمول 

بها.

رها الجهة  7- اإج���ازة مخالط���ة مري�ض بمر�ض ُم�ْع����ٍد: ُتـمنح هذه الإجازة ح�شب المدة التي تقرِّ

الطبيــــة المـخـتـ�شـة بــــوزارة ال�شـحـة اإذا راأت مْنـع الموظف من مزاولة عمله لهذا ال�شبب، على 

ـدة لذلك.                                   م عند عودته اإلى العمل ال�شهادات الموؤيِّ اأن ُيـبِلغ الموظف الأمانة العامة بذلك ويقدِّ

رها الجهة الطبيـــة المخت�شة بوزارة  8- اإج���ازة الحْج���ر ال�سح���ي: ُتـمنح ح�شب المـــدة التي تقرِّ

م عند عودته للعمـــل ال�شهادات  ال�شحـــة، علـــى اأن يقـــوم الموظف باإبالغ الأمانـــة العامة، ويقـــدِّ

ـدة لذلك. الموؤيِّ

9- اإجازة م�ساركة في وفود ثقافية: ُتـمنح لتمثيل المملكة ح�شب المدة التي تتطلبها الم�شاركة، 

وتخ�شع هذه الإجازة للقواعد الآتية:

اأ( اأن يتم تحرير طلب الم�شاركة بكتاب ر�شمي من الجهة الحكومية المخت�شة اإلى الأمانة 

العامة يت�شمن تحديد مدة الفعالية التي �شتتم الم�شاركة فيها ومكان انعقادها والجهة 

مة. المنظِّ

ب( اأن ُيراعى في هذه الم�شاركة عدم الإخالل ب�شير العمل في الوحدة التنظيمية التي يعمل 
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فيها الموظف.

ج( ُي�شتَرط موافقة الأمين العام على هذه الإجازة.

رها الجهة الطبية المخت�شة، مع مراعاة  10- اإج���ازة اإ�ساب���ة العمل: ُتـمنح ح�شب المدة التي تقرِّ

ال�شوابط الآتية:

واجبات  اأية  اأو  ب�شببها  اأو  لواجبات وظيفته  الموظف  اأداء  ناتجة عن  الإ�شابة  تكون  اأن  اأ( 

اأخرى ُيـعَهـد اإليه ر�شميًا القيام بها.

ب( اأن تقوم الوحدة التنظيمية التي يعمل فيها الموظف بتبليغ الجهات المخت�شة بح�شول 

الإ�شابة فور حدوثها.

ج( ل تـُحت�َشب فترة الإجازة ب�شبب الإ�شابة من الإجازة المَر�شية اأو اأية اإجازة اأخرى.

ع �شاعتي رعاية يوميًا  �ساعة: ت�شتحق الموظفة عند عودتها للعمل بعد اإجازة الو�شْ 11- اإجازة الرَّ

د مواقيتها بما تقت�شيه م�شلحة العمل،  براتـــب لإر�شاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين تحدَّ

ـدة لذلك. م الموظفة لجهة العمل ال�شهادات الطبية الموؤيِّ على اأن تقدِّ

12- اإج���ازة ذوي الإعاق���ة وَمن يرعاهم: ُيـمنح الموظف من ذوي الإعاقة اأو الذي يرعى �شخ�شًا 

ذا اإعاقـــة مـــن اأقربائـــه من الدرجة الأولـــى �شاعتي راحة يوميـــًا مدفوعة الأجر، وفقـــًا لل�شروط 

وال�شوابط المعمول بها.        

13- اإج���ازة امتح���ان درا�س���ي: ُتـمنح لمـــدة ل تتجاوز ثالثيـــن يوم عمل في ال�شنـــة لأداء امتحان 

درا�شي وفق ال�شروط الآتية:

فيها  يدر�س  التي  وبالجهة  بالدرا�شة  التحاقه  عند  العامة  الأمانة  الموظف  يْخِطـر  اأن  اأ( 

م الم�شتندات التي تثبت ذلك. ويقدِّ

ب( اأن تكون الجهة التي يدر�س فيها معترفًا بها اأكاديميًا لدى الجهات المخت�شة بالمملكة.

ج( اأن يْخـِطـر الموظف الجهة المخت�شة بالأمانة العامة بتاريخ المتحان قبل موعده بوقت 

كاٍف.

َمـه لأداء المتحان. م الموظف عند طلبه الإجازة ما يفيد تَقـدُّ د( اأن يقدِّ

هـ( يجوز تجزئة الإجازة على فترات متفاوتة خالل ال�شنة، ويتم احت�شاب الإجازة ح�شب 

رة من قبل الجهة التعليمية. جدول المتحانات الدرا�شية المقرَّ

المتحان  اإجــازة  الموظف  ي�شتحق  المملكة؛  خارج  يعقد  الدرا�شي  المتحان  كان  اإذا  و( 

رة في الجدول الدرا�شي المعتَمد من الجهة التعليمية  الدرا�شي في اأيام المتحانات المقرَّ

وما تتخلله من اأيام، م�شافًا اإليها يوم قبل اأول امتحان ويوم بعد اآخر امتحان لدواعي 

ال�شفر.

14- اإجازة الإعداد والم�ساركة في الألعاب والبطولت الريا�سية: ُتـمنح هذه الإجازة للموظف 

غ خالل فترة  ـَفـرُّ وفقًا لل�شوابط وال�شروط الواردة في القانون رقم )27( ل�شنة 2010 في �شاأن التَّ

الإعداد والم�شاركة في الألعاب والبطولت الريا�شية.
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مادة )41(

اإجازات املوظفني بعقود

ـق اأحكام هذه  يخ�شع املوظفون بعقود يف �شاأن اإجازاتهم لالأحكام الواردة بعقودهم، وتطبَّ

الالئحة فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س يف تلك العقود.

وحال انتقال املوظف للعمل بجهة اأخرى ُيـ�شرف له مقابل ر�شيد اإجازاته امل�شتَحـق له لدى 

الأمانة العامة مبا ل يتجاوز خم�شة و�شبعني يومًا.

مادة  )42(

الإجازات اخلا�سة بدون راتب

ـ�س لأحدهما بال�شفر اإىل اخلارج  اأ- ُتـمنح اإجازة خا�شة بدون راتب للزوج اأو للزوجة اإذا ُرخِّ

يف  الزوجة  اأو  الزوج  بقاء  مدة  الإجازة  هذه  تتجاوز  اأن  يجوز  ول  الأقل،  على  اأ�شهر  �شتة  ملدة 

اخلارج، ويتعنيَّ على الأمانة العامة اأن ت�شتجيب لطلب الزوج اأو الزوجة يف هذه احلالة.               

�شت  يتجاوز عمره  الذي مل  لرعاية طفلها  راتب  بدون  اإجازة خا�شة  املوظفة  ت�شتحق  ب- 

�شنوات بحد اأق�شى عامان يف املرة الواحدة ولثالث مرات طوال مدة خدمتها.

غ للدرا�شة اأو للبحث اأو لأية  ـَفـرُّ ج- يجوز مْنـح املوظف اإجازة خا�شة بدون راتب ب�شبب التَّ

رها الأمانة العامة وفقًا ملقت�شيات انتظام العمل. اأ�شباب اأخرى يبديها املوظف وتقدِّ

التي تدخل يف ح�شاب  املتقدمة �شمن مدة اخلدمة  الإجازة يف احلالت  د- ل تدخل مدة 

املعا�س  اأو املكافاآت طبقًا لأحكام القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت 

التقاعد ملوظفي احلكومة. 

مادة )43(

اإجراءات و�سوابط الإجازات

ـباعها  اتِّ يجب  التي  الإجراءات  بتنظيم  قرارًا  الرئي�س  موافقة  بعد  العام  الأمني  ُيـ�شِدر 

وال�شوابط اخلا�شة بالإجازات بجميع اأنواعها.

الف�س�ل التا�سع 

الواجبات والأعمال املحظورة

مادة )44(

الواجبات

يجب على املوظف ما يلي:

1- اأن يخ�ش�س وقت العمل الر�شمي لأداء واجبات وظيفته، مع عدم الغياب عن العمل والخروج 

مـــن اأماكنه المخ�ش�شة له بدون ت�شريح من رئي�شـــه المبا�شر، وعلى الموظف اإبالغه حال 



العدد: 3419 – الخميس 16 مايو 2019

33

ـنه من الح�شور اإلى العمل قبل بدء الدوام الر�شمي بوقت كاٍف. عدم تَمـكُّ

2- اأن يكـــون �شلوكـــه متفقًا مع التقاليد والحترام الواجب لآداب و�شرف وكرامة وظيفته والجهة 

التي يعمل فيها.

3- اأن يكـــون فـــي عملـــه متعاونًا مـــع زمالئه، واأن يعامـــل الم�شتفيديـــن معاملة لئقة مـــع اإنجاز 

م�شالحهم في الوقت المنا�شب.

4- اأن ي�شتجيـــب لبرامـــج التدريـــب والتطوير التي تعدهـــا الأمانة العامة، واأن ي�شعـــى دائمًا اإلى 

تطوير مهاراته وقدراته ذاتيًا لالرتقاء بم�شتوى اأدائه الوظيفي.

5- اأن يحافظ على ممتلكات واأموال الأمانة العامة والموجودات التي بعهدته والأدوات التي يعمل 

بها.

6- اأن ينفذ ما ي�شُدر اإليه من اأوامر وتعليمات بدقة واأمانة في حدود القوانين واللوائح والتعليمات 

المعمول بها.

7- اأن يراعـــي القيـــم الأخالقيـــة والإن�شانيـــة والجتماعيـــة والق�شائيـــة مع روؤ�شائـــه ومروؤو�شيه 

وغيرهم.

8- اأن يمتنـــع عـــن القيام باأيِّ عمل من �شاأنـــه الإ�شاءة اإلى ال�شلطة الق�شائيـــة اأو اأيٍّ من �شلطات 

الدولة وموؤ�ش�شاتها اأو المجل�س اأو الأمانة العامة اأو العاملين فيها.

مادة )45(

الأعمال املحظورة

اأ( ُيحَظـر علـى الموظف القيام بالآتي:

1- مخالفة القواعد والأحكام المن�شو�س عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المعمول 

بها. 

واللوائح  العامة  الميزانية  قانون  في  عليها  المن�شو�س  والأحــكــام  القواعد  2-  مخالفة 

والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له وكافة القواعد المالية.

ل�شنة   )36( رقم  بقانون  المر�شوم  في  عليها  المن�شو�س  والأحكام  القواعد  مخالفة   -3

2002 ب�شاأن تنظيم المناق�شات والمزايدات والم�شتريات والمبيعات الحكومية واللوائح 

والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له. 

4-  الإدلء باأيِّ ت�شريح اأو بيان با�شم الأمانة العامة اإلى اأيٍّ من و�شائل الإعالم، اإل اإذا كان 

حًا له بذلك كتابًة من الأمين العام. م�شرَّ

ـلع عليها بحكم وظيفته اإذا كانت �شرية بطبيعتها اأو بموجب تعليمات  5-  اإف�شاء الأمور التي يطَّ
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تق�شي بذلك، ويظل هذا اللتزام قائمًا بعد تْرك الموظف الخدمة.

هذا  انتزاع  اأو  منها  �شورة  اأو  الر�شمية  الأوراق  من  ورقة  اأية  باأ�شل  لنف�شه  6-  الحتفاظ 

�شة لِحـْفـِظـها، اأو الحتفاظ لنف�شه باأ�شل �شرائط  الأ�شل اأو ال�شورة من الملفات المخ�شَّ

المتعلقة  التطبيقية  اأو  الت�شغيلية  البرامج  اأو  اأو �شورها،  باأفالم  اأو  اأو �شورها  الت�شجيل 

بالحا�شب الآلي الخا�شة بالأمانة العامة ولو كانت متعلقة بعمل مكلَّف به هو �شخ�شيًا.

7-  ا�شتغالل وظيفته اأو المعلومات التي يح�شل عليها ب�شبب الوظيفة لأيِّ غر�س �شخ�شي له 

اأو لغيره اأو من �شاأنه اأن ي�شر بالآخرين.

8-  الدعوة اأو التهديد اأو ال�شتراك اأو التحري�س على الإ�شراب.

9-  الم�شاركة في اأعمال ال�شغب وتخريب الممتلكات العامة اأو الخا�شة.

ح بها اأو ال�شتراك اأو  ـ�شة اأو غير الم�شرَّ 10-  تنظيم التجمعات والعت�شامات غير المرخَّ

ـم لذلك. الدعوة اإلى ال�شتراك اأو التحري�س على ذلك، وبمراعاة القانون المنظِّ

اأيٍّ من  الم�شاركة في  القا�شر - وهو من يقل عمره عن )18( عامًا - في  11-  ا�شتغالل 

الأن�شطة المن�شو�س عليها في البنود )8( و)9( و)10( من الفقرة )اأ( من هذه المادة.

12- قبول اأية هدية اأو مكافاأة اأو عمولة اأو اإكرامية اأو ميزة مالية اأو عينية اأو قر�س مقابل 

اأو  اأو هيئة  لأيِّ فرد  اأو مواد عينية  اأية مبالغ  بجْمـع  القيام  اأو  بواجبات وظيفته،  قيامه 

ال�شتراك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل من دون اإذن من الأمين العام.

13- توزيع من�شورات اأو مطبوعات اأو جْمـع اإم�شاءات داخل مكان العمل.

14- ممار�شة اأيِّ ن�شاط �شيا�شي اأو طائفي يخالف القوانين النافذة في المملكة والأنظمة 

المرعية في الأمانة العامة.

ب(  ل يجوز للموظف اأن يزاول بنف�شه اأو عن طريق اآخرين الأعمال الآتية:

طريق  عن  اأو  تجارية  �شركة  في  لح�شٍة  ِكـه  تَمـلُـّ با�شتثناء  تجارية  اأعمال  اأية  مزاولة   -1

الميراث ال�شرعي اأو عن طريق الهبة من اأحد اأقاربه حتى الدرجة الرابعة، ب�شرط عدم 

مزاولته اأيَّ عمل في تلك ال�شركة.

2- اأن يكون ع�شوًا في مجل�س اإدارة اأية �شركة م�شاهمة من دون اإذن من الأمين العام.

تت�شل  مزايدات  اأو  مناق�شات  اأو  مقاولت  اأو  اأعمال  اأية  في  م�شلحة  اأية  له  تكون  اأن   -3

باأعمال وظيفته.

4- �شراء عقارات اأو منقولت مما تطرحه ال�شلطة الق�شائية للبيع.

5- �شراء عقارات اأو منقولت مما تطرحه ال�شلطة الإدارية للبيع اإذا كان ذلك يت�شل باأعمال 

وظيفته.

6- اأن ي�شتاأجر اأرا�شي اأو عقارات بق�شد ا�شتغاللها اإذا كان لهذا ال�شتغالل �شلة بوظيفته.
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اأو  فيها  اأو �شاحب م�شلحة  �شريكًا  يكون  التي  الأموال  الحرا�شة على  اأعمال  يتولى  اأن   -7

مملوكة لمن تربطهم به �شلة قربى اأو ن�شب حتى الدرجة الرابعة، اإل باإذن من الأمين 

العام.

ج( يجـــوز للموظـــف اأن يـــوؤدي اأعماًل للغيـــر براتب اأو مكافـــاأة اأو بدونهما في غيـــر اأوقات العمل 

الر�شميـــة، �شريطة األ تتعار�س هـــذه الأعمال مع طبيعة عمله اأو تنـــال من كرامته اأو كرامة 

الوظيفة اأو الأمانة العامة اأو الجهة التي ينتمي اإليها.

د( يجـــوز للموظـــف اأن يتولى اأعمال الِقـوامـــة اأو الو�شاية اأو الوكالة عـــن الغائبين، اأو الم�شاعدة 

الق�شائيـــة اإذا كان الم�شمـــول بالو�شاية اأو الِقـوامة اأو الغائـــب اأو المعيَّن له م�شاعدًا ق�شائيًا 

ممن تربطهم به �شلة قربى اأو ن�شب حتى الدرجة الرابعة.

ويخ�شع املوظف يف �شاأن امل�شئولية التاأديبية لأحكام املخالفات واجلزاءات يف قانون اخلدمة 

املدنية.                 

الف�س�ل العا�سر

التحقيق الإداري والتاأديب

م�ادة  )46(

�سوابط التحقيق الإداري والتاأديب

ذة لها، اأو يخرج على  اأ- كل موظـــف يخالـــف اأحكام هذه الالئحة اأو القرارات اأو التعليمات المنفِّ

مقت�شـــى الواجـــب في اأعمال وظيفتـــه، اأو يظهر بمظهٍر من �شاأنه الإخـــالل بكرامة الوظيفة 

اأو كرامـــة الجهة التي يعمل بها؛ يجـــازى تاأديبيًا، مع عدم الإخـــالل بالم�شئولية الجنائية اأو 

المدنية عند القت�شاء.

ب- فيمـــا عدا �شاغلـــي الوظائف العليا وَمـن في حكمهم، يكون الخت�شا�س باإحالة الموظف اإلى 

التحقيق وتوقيع الجزاءات التاأديبية عليه بقرار من الأمين العام. 

ج- يخت�ـــس الرئي�ـــس باإحالة �شاغلي الوظائـــف العليا وَمن في حكمهم اإلـــى الم�شاءلة التاأديبية، 

وبتوقيع الجزاءات التاأديبية عليهم. 

كما يخت�س الرئي�س بتحديد الجهة التي تتولى التحقيق معهم، وله اإ�شناد مبا�شرة هذا الخت�شا�س 

ـلها  اإلـــى لجنة تاأديبية مـــن الأمانة العامة اأو من جهات ذوات خبرة ق�شائيـــة اأو قانونية ي�شكِّ

لهذا الغر�س. 

د- ل يجوز توقيع اأكثر من جزاء واحد لمخالفة واحدة.

هـ- ل يجوز توقيع الجزاء على الموظف اإل بعد التحقيق معه و�شماع اأقواله وتحقيق دفاعه كتابًة. 

ـبًا، ويجوز بالن�شبة اإلى المخالفات التي  ويجـــب اأن يكون القرار ال�شـــادر بتوقيع الجزاء م�شبَّ
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يكـــون فيها الجزاء هو التنبيه ال�شفـــوي اأو الإنذار الكتابي اأن يكون التحقيق �شفاهًة، على اأن 

يثَبـت م�شمونه في القرار ال�شادر بتوقيع الجزاء.

و- يجـــوز وْقــــف الموظف عن عملـــه اإذا اقت�شت م�شلحة التحقيق اأو العمـــل ذلك، لمدة ل تزيد 

د بالراتب في حكم هذه الفقرة  على �شتة اأ�شهر مع �شْرف الراتب خالل مدة الوْقـف، وُيـق�شَ

الراتب الأ�شا�شي والعالوة الجتماعية فقط، فال يجوز �شرف اأية ميزة وظيفية اأخرى خالل 

مدة الوْقف عن العمل لم�شلحة التحقيق اأو العمل، ويجوز مد الوْقـف عن العمل لمدد اأخرى 

مع �شْرف ن�شف الراتب - بذات مفهومه الم�شار اإليه - اإذا ما كان للوْقـف عن العمل اأ�شبابه 

ول�شـــرورة تقت�شيها م�شلحـــة التحقيق اأو العمل. ويكون الوْقـف بقـــرار من الرئي�س بالن�شبة 

ل�شاغلي الوظائف العليا وَمـن في حكمهم، وِمـن الأمين العام بالن�شبة لباقي الموظفين.    

ز- كل موظـــف ُيـحَبـ�ـــس احتياطيـــًا ُيـعتَبـر موقوفًا عـــن عمله مدة حْبـ�شـــه، ويوَقـف �شْرف ن�شف 

ـد بالراتب في حكم هذه الفقرة الراتب الأ�شا�شي والعالوة  راتبه طوال فترة الحب�س. وُيـق�شَ

الجتماعيـــة فقط، فال يجوز �شْرف اأية ميزة وظيفية اأخرى خالل مدة الحب�س الحتياطي. 

وبعـــد انتهائه ي�شرف للموظف جميع ما �شبق اإيقافه؛ اإذا ُحـِفـظ التحقيق اأو ُحـِكـم ببراءته، 

كما ي�شرف له ما �شبق اإيقافه من راتبه والمزايا الوظيفية كذلك؛ اإذا ما اأحيل اإلى الم�شاءلة 

الـتاأديبية وُجـوِزَي بجزاء تاأديبي خالف الف�شل من الخدمة.

ح- يجوز وْقـف الموظف عن العمل اإذا ما اأحيل اإلى التحقيق الجنائي اأو اأثناء محاكمته جنائيًا، 

ويكون ذلك لمدة �شتة اأ�شهر مع �شْرف الراتب كاماًل خالل فترة الوْقـف.

ويجـــوز مدُّ الوْقـف عـــن العمل لمدد اأخرى مع �شْرف ن�شف الراتب اإذا ما كان للوْقـف عن العمل 

اأ�شبابـــه ول�شـــرورة تقت�شيها م�شلحة التحقيـــق اأو العمل اأو المحاكمة. وفـــي جميع الأحوال 

ه بقرار من الرئي�ـــس بالن�شبة ل�شاغلي الوظائف العليا وَمـن في  يكـــون الوْقـف عن العمل وَمـدِّ

حكمهم، ومن الأمين العام بالن�شبة لباقي الموظفين، وذلك كله وفقًا لل�شوابط المن�شو�س 

عليها في البند )ثالثًا( من المادة )47( من هذه الالئحة.  

ط- كل موظـــف ُيـحَبـ�ـــس تنفيـــذًا لحكم ق�شائي يعد موقوفـــًا عن عمله وُيـْحـَرم مـــن راتبه وكافة 

المزايـــا الوظيفيـــة. ويجوز �شْرف راتبـــه الأ�شا�شي والعالوة الجتماعية فقـــط لأ�شرته التي 

يعولهـــا اإذا زادت فتـــرة الحب�س على ثالثة اأ�شهر، على اأن ُيـقتَطـــع من م�شتحقاته التقاعدية 

عنـــد تقاعده. ويجوز لالأمين العـــام اإعادة الموظف اإلى عمله بعـــد انق�شاء مدة الحب�س مع 

عدم الإخالل بالم�شئولية التاأديبية عند القت�شاء.

ـهـــت للموظف تهمة جنائية، يجوز م�شاءلته عنها تاأديبيًا، متى كانت هذه التهمة تمثل  ي- اإذا ُوجِّ

خروجـــًا على مقت�شى الواجب في اأعمـــال وظيفته، اأو من �شاأنها الإخالل بكرامة الوظيفة اأو 

الجهـــة التي ينتمي اإليها. ول يمنع �شدور اأمـــر بِحـْفـظ التحقيق الجنائي اأو الُحـْكـم بالبراءة 

من الم�شاءلة التاأديبية اإذا توفرت اأ�شبابها. 
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ك- ل يمنـــع انتهـــاء خدمة الموظف لأي �شبب من الأ�شباب - عـــدا الوفاة - من م�شاءلته تاأديبيًا 

اإذا كان قد ُبِدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمته.

ويجوز يف املخالفات التي يرتتب عليها �شياع حق من حقوق اخلزانة العامة م�شاءلة املوظف 

تاأديبيًا ولو مل يكن قد ُبِدئ يف التحقيق قبل انتهاء اخلدمة، وذلك ملدة خم�س �شنوات من تاريخ 

ـع على َمـن انتهت خدمته عند ثبوت اإدانته، غرامة ل جتاوز خم�شة اأمثال  انتهائها، ويجوز اأن تَوقَّ

الراتب الذي كان يتقا�شاه عند انتهاء خدمته.

مادة  )47(

التحقيق الإداري

فيما عدا �شاغلي الوظائف العليا وَمـن يف حكمهم، ت�شري على التحقيق مع جميع املوظفني 

ال�شوابط الآتية:

اأوًل: يكـــون التحقيق مع الموظف كتابًة ب�شاأن ما يقع منه من مخالفات، ما عدا المخالفات التي 

يكون الجزاء فيها التنبيه ال�شفوي اأو الإنذار الكتابي وفقًا لالآتي:

ـل لجنة التحقيق بقرار من الأمين العام، وتتكون من رئي�س وع�شوين اآخرين على  1- ت�شكَّ

الأقل. 

والنزاهة  والكفاءة  الخبرة  ذوي  الموظفين  من  اللجنة  واأع�شاء  رئي�س  يكون  اأن  يجب   -2

والحْيـدة.

3- يجب اأن تكون درجة رئي�س اللجنة ودرجة الأع�شاء الآخرين اأعلى من درجة الموظف 

المحال اإلى التحقيق اأو في م�شتواها.

4- يجب األ يكون رئي�س اأو ع�شو اللجنة مديرًا اأو رئي�شًا مبا�شرًا للموظف اأو له �شلة قرابة 

اأو م�شاهرة به.

ـل جريمة  ت�شكِّ الموظف  اإلى  المن�شوبة  المخالفة  اأن  راأت  اإذا  التحقيق  5- يجب على لجنة 

موافقة  بعد  المخت�شة  الجهات  لإبــالغ  العام،  الأمين  على  الأمــر  تعر�س  اأن  جنائية، 

الرئي�س، ويجوز للجنة ال�شتمرار في م�شاءلة الموظف تاأديبيًا بعد موافقة الأمين العام. 

ولالأمني العام وْقـف الإجراءات التاأديبية اإىل اأن ي�شدر اأمر اأو حكم يف تلك اجلرية. ول 

اأو احلكم  الدعوى اجلنائية  باأل وجه لإقامة  الأمر  اأو  اإداريًا  الأوراق  بِحـْفـظ  ينع �شدور قرار 

بالرباءة من امل�شاءلة التاأديبية اإذا توفرت اأ�شبابها.  

6- على لجنة التحقيق عند اإعداد تو�شياتها اأن تراعي الآتي:

اأ( الإجراء الإداري ال�شابق الذي تم اتخاذه للبت في المخالفة.

ب( طبيعة وعواقب المخالفة المن�شوبة اإلى الموظف.
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ج( المخالفات ال�شلوكية ال�شابقة للموظف وتكرارها ومدى ج�شامتها.

ـ�َشـتُّـر اأو حدوث م�شاركة اأو تحري�س لرتكاب المخالفة. د( �شوء الفهم اأو التقدير اأو التَّ

هـ( مدى مقدرة الموظف على ال�شيطرة على الأحداث والأو�شاع التي اأدت اإلى وقوع المخالفة 

من حيث الوقت والمكان اأو َتـتاُبـع الأحداث. 

الفر�شة  اإتاحة  بهدف  �شابقًا  اتخاذها  تم  وت�شحيحية  اإر�شادية  اإجــراءات  وجود  مدى  و( 

للموظف لالرتقاء باأدائه وتح�شين �شلوكه. 

المحال  بالموظف  موظف  ا�شتبدال  عن  الناجمتين  والأدبية  المادية  الكلفتين  مراعاة  ز( 

للتحقيق حال التو�شية بالف�شل، اأو التاأثير في ح�شن �شير العمل في حالة الوْقـف.

د بال�شلطات العامة. د اإذا كانت المخالفة تنطوي على ازدراء اأو ا�شتخفاف متعمَّ ـ�شدُّ ح( التَّ

ط( التدرج في توقيع الجزاءات.

ي( يجوز للجنة التحقيق قبل اإعداد تو�شياتها لعْر�شها على الجهة المخت�شة، اأْن ت�شتمع اإلى 

فة يرغب الموظف في الإدلء بها.  اأي ظروف اأو اأ�شباب مخفِّ

ـبة اإلى الأمين العام خالل  7- عـلى لجنـة التحقيـق فـور النتهاء منه اأن ترفع تو�شياتها م�شبَّ

مدة   ل تتجاوز ع�شرة اأيام من تاريخ انتهاء التحقيق، وتكون التو�شيات باأيٍّ من الآتي:

اأ( ِحـْفـظ التحقيق لعدم وجود �شبهة مخالفة.

ب( اقتراح توقيع الجزاء المنا�شب على الموظف.

ج( جواز التو�شية اأْن يوؤدي الموظف تعوي�شًا عن اأية اأ�شرار للممتلكات العامة اإن كان لذلك 

مقت�شى.

التحقيق  لجنة  رفع  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  تتجاوز  ل  مدة  خالل  العام  لالأمين   -8

ـبًا باأحد الأمرين الآتيين:  تو�شياتها اإليه، اأن ُيـ�شِدر قرارًا م�شبَّ

اأ( اإعادة مح�شر التحقيق اإلى اللجنة اإذا ارتاأى ت�شديد الجزاء.

ب(  تاأييد اأو اإلغاء اأو تعديل تو�شيات اللجنة.

ثاني���اً: بالن�شبـــة للمخالفات التـــي يكون الجزاء فيهـــا التنبيه ال�شفوي اأو الإنـــذار الكتابي، يجوز 

لالأميـــن العام بـــدًل من ت�شكيل لجنة تحقيق اأن ي�شند مهمة التحقيـــق اإلى موظف يتمتع بالخبرة 

والكفـــاءة والنزاهـــة والحْيدة ل يقل م�شتـــواه الوظيفي عن الم�شتوى الوظيفـــي للموظف المحال 

للتحقيـــق. ويجوز اأن يكـــون التحقيق مع الموظف �شفويًا في هذه الحالت على اأن ُيـثَبـت م�شمونه 

في القرار ال�شادر بتوقيع الجزاء. 

ثالثاً: يكون وْقـف الموظف عن العمل لم�شلحة التحقيق اأو العمل وفقًا لل�شوابط الآتية:     

1- يجب اأن يتم اإخطار الموظف بقرار الوْقـف عن العمل فور �شدوره.

2- على الموظف التوقيع على الإخطار بال�شتالم.
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التوقيع على هذا الإخطار يجب على الجهة المخت�شة بالإخطار  3- حال رْف�س الموظف 

ـع ختمها على الإخطار، وفي هذه الحالة ُيـعتَبـر الموظف قد  ـه التوقيع وو�شْ اإثبات رْفـ�شِ

تم اإخطاره قانونًا.

رابع���اً: اإذا ثبـــت لدى الأمانة العامة اأو قـــام ما يحملها على العتقاد بـــاأن الموظف قد ارتكب اأو 

رة قانونًا، يحال  ـع عنهـــا الجزاءات المقـــرَّ قامـــت ال�شبهـــة بارتكابه اإحدى المخالفـــات التي تَوقَّ

الموظف اإلى لجنة التحقيق المن�شو�س عليها في هذه المادة.

خام�س���اً: ل يجـــوز في جميع المخالفات اأو ال�شبهات، التحقيق مع الموظف اإل بعد اإخطاره بقرار 

اإحالته اإلى التحقيق اأو الأمر باإجراء التحقيق.

�ساد�س���اً: يكـــون للموظف المحال اإلى التحقيق حق الطالع علـــى اإجراءات التحقيق، وعلى جميع 

الأوراق المتعلقة بها والح�شول على ن�شخة منها.

�سابعاً: اإذا جاءت تو�شية لجنة التحقيق بتوقيع جزاء الف�شل التاأديبي من الخدمة بحق الموظف       

ــــل بقرار من الرئي�س، ويجب اأن  اأو �شاغـــل الوظيفـــة العليا؛ فيجب اإحالته اإلى مجل�س تاأديب ي�شكَّ

دًا بالأفعال المن�شوبة اإلى الموظف اأو �شاغل  يت�شمن قرار الإحالة اإلى مجل�س التاأديب بيانًا محدَّ

الوظيفة العليا. 

ثامناً: يتكون مجل�س التاأديب من رئي�س ونائب للرئي�س وثالثة اأع�شاء اآخرين على الأقل من ذوي 

الخبرة �شواء من الأمانة العامة اأو من غيرها من الجهات.

تا�سع���اً: يجـــب اأن تكون درجة رئي�ـــس مجل�س التاأديب ونائبه والأع�شـــاء الآخرين اأعلى من درجة 

الموظف المحال اإلى التاأديب اأو في م�شتواها. 

عا�س���راً: يجب األ يكون رئي�س المجل�ـــس اأو نائبه اأو الع�شو مديرًا اأو رئي�شًا مبا�شرًا للموظف اأو له 

�شلة قرابة به اأو �شارك في لجنة التحقيق التي اأ�شدرت تو�شية الف�شل بحق الموظف.

مادة )48(

اإجراءات جلنة التحقيق

تتبع جلنة التحقيق مع املوظف الإجراءات الآتية:

1- اإخطـــار الموظـــف كتابة خالل مدة ل تتجاوز خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اإحالته اإلى التحقيق 

للمثـــول اأمام اللجنة في المخالفة اأو المخالفـــات المن�شوبة اإليه، ويجب اأن يت�شمن الإخطار 

ـل المخالفـــة اأو المخالفات وتاريخ وقوعهـــا، على اأن يقوم  بيانـــًا موجـــزًا بالوقائع التـــي ت�شكِّ

الموظف بالتوقيع على الإخطار بما يفيد ال�شتالم.

ـل على محل اإقامته المبين بملف خدمته اأو  2- يكون اإخطار الموظف �شخ�شيًا اأو بالبريد الم�شجَّ

نة اأ�شماوؤهم بملف خدمته، اأو باأية و�شيلة اأخرى تراها لجنة  محـــل اإقامة اأحـــد اأقربائه المدوَّ

التحقيق مالئمة.

3- حال رف�س الموظف التوقيع بما يفيد ا�شتالمه الإخطار يجب على الجهة المخت�شة بالإخطار 



العدد: 3419 – الخميس 16 مايو 2019

40

ــــه التوقيع وو�شع خاتِمها على الإخطار. وفي هذه الحالة ُيـعتَبـر الموظف قد تم  اإثبـــات رْفـ�شِ

اإخطـــاره قانونـــًا، ويجـــوز للجنة التحقيق اأن تبا�شـــر الإجراءات في غيابه مـــا لم ترى اإعادة 

نها في مح�شر التحقيق.     رها، على اأن تدوِّ اإخطاره مرة اأخرى لالأ�شباب التي تقدِّ

4- ل يتم التحقيق اإل بح�شور الموظف، ويجوز اأن ُيـجَرى التحقيق في غيابه اإذا اقت�شت م�شلحة 

التحقيق اأو ظروف الموظف ذلك.

ه وملخ�س المخالفة اأو المخالفات  5- يبداأ التحقيق باإثبات ا�شم الموظف ووظيفته ودرجته و�ِشـنِّ

المن�شوبة اإليه، وتاريخ قرار اإحالته اإلى التحقيق.

6- على لجنة التحقيق ال�شتماع اإلى اأقوال جميع �شهود الوقائع المن�شوبة اإلى الموظف وذلك من 

الموظفين وغيرهم اإْن ُوِجـدوا، وا�شتدعاء الخبراء وغيرهم ممن ترى �شرورة ال�شتماع اإلى 

اأقوالهم، واأن يتم تمكين الموظف من مناق�شتهم عند القت�شاء.

كتمان  وُيـعتَبـر  اأقوال.  من  به  يدلون  فيما  والأمانة  ال�شدق  مراعاة  ال�شهود  على  ويتعنيَّ 

ال�شهادة اأو الإدلء بغري احلقيقة اأو العدول عنها مبنزلة املخالفة التي ت�شتوجب امل�شاءلة، فاإذا 

كان ال�شاهد من غري املوظفني وَجـب اإخطار اجلهة املخت�شة لإجراء �شئونها حياله.

7- بعـــد النتهـــاء من ال�شتماع اإلى �شهـــود الدعاء ت�شتمع لجنة التحقيق اإلـــى اأقوال الموظف اإن 

مها الموظف، ثم ت�شتمع  ـِلـع على اأية م�شتندات يقدِّ رِغـب في الإدلء بها �شفاهة اأو كتابة، وتطَّ

اإلى اأقوال �شهود الدفاع اإْن ُوِجـدوا.

8- يجوز للموظف في �شبيل تحقيق دفاعه اأن ي�شتعين بمن يراه منا�شبًا.

ن  9- يجـــوز للجنة التحقيق ال�شتعانة بكاتب لتدويـــن التحقيق في مح�شر باأرقام ت�شل�شلية، ويدوَّ

فـــي �شـــدر المح�شر تاريخ ومـــكان و�شاعة افتتاحـــه وا�شم الكاتـــب اإْن ُوِجــــد واأ�شماء رئي�س 

واأع�شاء اللجنة ودرجاتهم ووظائفهم.

ـل المح�شر ب�شاعة اإقفاله، ويتم التوقيع في نهاية كل ورقة من اأوراق التحقيق من قـَِبـل  10- ُيـَذيَّ

كل مـــن رئي�س واأع�شاء لجنة التحقيق والموظف حال ح�شـــوره، واإذا كان الموظف ل يعرف 

ـم بدًل من التوقيع. القراءة والكتابة يجب تالوة اأقواله عليه ويب�شُ

11- يجب ترقيم م�شتندات الدعاء والدفاع وتوقيعها من ِقـَبـل رئي�س لجنة التحقيق و�شمها اإلى 

المح�شر.

مادة )49(

اإجراءات جمل�ض التاأديب

اأ- ُتـثَبـت جميع اإجراءات مجل�س التاأديب في محا�شر ُتـحَفـظ في ملف.
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ب- علـــى رئي�س مجل�س التاأديب اأن يحدد موعدًا لنعقاده لم�شاءلة المحال اإليه تاأديبيًا، وُيـخَطـر 

ـهة اإليه. به المحال، على اأن يت�شمن الإخطار تحديدًا وا�شحًا للمخالفة الموجَّ

ـه  ج- علـــى المحـــال اإلى مجل�س التاأديـــب اأن يوقع على الإخطار بما يفيد ال�شتـــالم، وحال رْفـ�شِ

ـه وو�شع خاتمها على الإخطار، وبذلك  التوقيع تقوم الجهة المخت�شة بالإخطار باإثبات رْفـ�شِ

خِطـر قانونًا. ويجوز لمجل�ـــس التاأديب اأن يبا�شـــر الإجراءات في حالة 
ُ
ُيـعتَبــــر المحال قـــد اأ

غيابه.

د- علـــى المحال اإلى مجل�ـــس التاأديب اأن يح�شر جل�شات الم�شاءلة بنف�شه، وله اأن ي�شتعين بوكيل 

في اإبداء دفاعه كتابة اأو �شفهيًا واأن يطلب ا�شتدعاء ال�شهود ل�شماع اأقوالهم.

هـ- للمحال اإلى مجل�س التاأديب اأو من يوكله حق الطالع على اأوراق التحقيق ون�ْشـخ �شور منها.

و- لمجل�ـــس التاأديب اأن ي�شتعيـــن بمن يراه من ذوي الخبرة في الأمور التـــي ت�شتوجب ال�شتعانة 

براأيهم.

ـل على  ز- تكون جميع اإخطارات مجل�س التاأديب اإلى المحال للمجل�س �شخ�شيًا اأو بالبريد الم�شجَّ

نة  عنـــوان عملـــه اإذا كان م�شتمرًا في العمل، اأو على محل اإقامته اأو اإقامة اأحد اأقربائه المدوَّ

اأ�شماوؤهـــم بملـــف خدمته وذلك اإذا كان موقوفًا اأو منقطعًا عن العمـــل، اأو باأية و�شيلة اأخرى 

يراها مجل�س التاأديب مالئمة.

ح- يعقـــد مجل�ـــس التاأديـــب جل�شاته بح�شور ثلثي اأع�شائـــه، على اأن يكون من بينهـــم الرئي�س اأو 

نائبه، وت�شدر القرارات باأغلبية اأ�شوات الحا�شرين.

ح الجانب الذي فيه الرئي�س اأو نائبه حال غيابه. ط- اإذا ت�شاوت الأ�شوات ُيرجَّ

ي- علـــى مجل�ـــس التاأديـــب اأْن ُيـ�شِدر قراره خالل مـــدة ل تتجاوز �شتين يومًا مـــن تاريخ ت�شكيل 

ـبًا. المجل�س، ويجب اأن يكون القرار مكتوبًا وم�شبَّ

ك- يجـــب اأن يت�شمن قرار مجل�س التاأديب بيانًا دقيقًا ووا�شحـــًا لالأفعال المن�شوبة اإلى المحال 

اإلى المجل�س والحيثيات التي َبـَنـي عليها قراره.                        

ـل جريمة جنائية، وَجـب  ل- اإذا راأى مجل�ـــس التاأديـــب اأن المخالفة المن�شوبة اإلى الموظـــف ت�شكِّ

عليـــه اإبـــالغ الرئي�س بذلك لإحالتـــه اإلى الجهـــة المخت�شة. ويجوز للمجل�ـــس ال�شتمرار في 

م�شاءلة الموظف تاأديبيًا بعد موافقة الرئي�س. وللمجل�س بعد موافقة الرئي�س وْقف الإجراءات 

التاأديبية اإلى اأن ي�شدر اأمر اأو حكم في تلك الجريمة. ول يمنع �شدور قرار بِحـْفـظ الأوراق 

اإداريـــًا اأو الأمر باألَّ وْجه لإقامة الدعوى الجنائية اأو الحكم بالبراءة من الم�شاءلة التاأديبية 

اإذا توفرت اأ�شبابها.  

م- يراعى عند توقيع عقوبة الف�شل اأن تكون متنا�شبة مع م�شتوى المخالفة ودرجة ج�شامتها، مع 

دة التي �شاحبت المخالفة. ـفة اأو الم�شدِّ الأخذ في العتبار ال�شوابق والظروف المخفِّ
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مادة  )50(

اجلزاءات  التاأديبية وحْم�ُوها

و�سقوط احلق يف توقيعها

اأ( الجـــزاءات التاأديبيـــة التي يجوز توقيعهـــا على �شاغلي الوظائف العليـــا اأو الموظفين بالأمانة 

العامة هي: 

1- التنبيه �شفويًا.

2- الإنذار كتابيًا.

على  تزيد  ول  ال�شنة  �شهرًا خالل  تجاِوز  ل  لمدة  الراتب  مع خ�شم  العمل  الوْقف عن   -3

ع�شرة اأيام للمرة الواحدة.

4- الف�شل من الخدمة.

ب( ُتـمَحــــى تلقائيـــًا الجـــزاءات التاأديبية التي توقع علـــى �شاغلي الوظائف العليـــا اأو الموظفين 

بانق�شاء الفترات الآتية: 

1- �شتة اأ�شهر في حالة التنبيه ال�شفوي اأو الإنذار الكتابي.

2- �شنة في حالة الوْقـف عن العمل مع خ�شم الراتب.

احلقوق  على  يوؤثر  ول  للم�شتقبل،  بالن�شبة  يكن  كاأن مل  اعتباره  اجلزاء  على حمو  ويرتتب 

والتعوي�شات التي ترتبت نتيجة له، وُتـرفع اأوراق اجلزاء وكل اإ�شارة اإليه وما يتعلق به من ملف 

خدمة املوظف.

ــــي ثالثة اأ�شهر من تاريخ ِعـْلــــم رئي�شه المبا�شر  ج( ل يجـــوز م�شاءلـــة الموظف تاأديبيًا بعد ُمـ�شِ

بوقوع المخالفة اأو �شنة واحدة من تاريخ وقوعها اأيهما اأقرب، ول ُيـعَتد بفترة الأ�شهر الثالثة 

في الأحوال الآتية:

1- اأن تكون هناك �شلة قرابة بين الموظف ورئي�شه المبا�شر.

�شًا له على  2- اأن يكون الرئي�س المبا�شر �شريكًا مع الموظف في ارتكاب المخالفة اأو محرِّ

ارتكابها.

3- اأن تكون هناك ظروف خارجة عن اإرادة الرئي�س المبا�شر منعته من اإخطار جهة العمل 

بمخالفة الموظف من تاريخ ِعـلمه.

ـبت في اإلحاق اأ�شرار مادية اأو معنوية ج�شيمة بالآخرين. 4- اأن تكون المخالفة قد ت�شبَّ

وتنقطع املدة امل�شار اإليها باأيِّ اإجراء من اإجراءات التحقيق. وت�شري املدة من جديد ابتداًء 

د املوظفون فاإن انقطاع املدة لأحدهم يرتتب عليه انقطاعها بالن�شبة  من اآخر اإجراء. واإذا تعدَّ

للباقني ولو مل تكن قد اتُّـِخـذت �شدهم اإجراءات قاطعة للمدة.

ومع ذلك اإذا ن�شاأ عن الفعل جرية جنائية فال ي�شقط احلق يف توقيع اجلزاء التاأديبي اإل 

بانق�شاء الدعوى اجلنائية.
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الف�سل احلادي ع�سر

جلنة التظلمات 

مادة )51(

الإن�ساء والت�سكيل

اأ( ُتن�شـــاأ فـــي الأمانة العامة بقرار من الرئي�س بناًء على تر�شيح الأمين العام لجنة دائمة، ت�شمى 

)لجنـــة التظلمـــات( تتكون من رئي�س واأربعة اأع�شاء على الأقـــل، ويجوز بموافقة الرئي�س اأن 

ـل لديوان الخدمة المدنية. وتخت�س اللجنة بالنظر في التظلمات  يكون من بينهم ع�شو ممثِّ

مة من الموظفين من القرارات الإدارية التي تم�س حقًا من حقوقهم الوظيفية، وذلك  المقدَّ

ِوْفـقًا لل�شوابط الآتية:              

1- ُيـ�شتَرط اأن يكون رئي�س واأع�شاء اللجنة من الموظفين الم�شهود لهم بالنزاهة والكفاءة 

وال�شيرة الح�شنة.

د اللجنة اإجراءات عملها، وتعقد اجتماعاتها بناًء على طلب من رئي�شها، وت�شدر  2- تحدِّ

فيه  الذي  الجانب  ح  ُيَرجَّ الأ�شوات  ت�شاوت  واإذا  الأع�شاء،  اأ�شوات  باأغلبية  قراراتها 

الرئي�س.

ـي عن ح�شور الجل�شة التي ُيـنَظـر اأو ُيـَبـت فيها في  3- على رئي�س اللجنة اأو اأع�شائها التنحِّ

م من اأحد الموظفين الخا�شعين لرئا�شة اأيٍّ منهم اأو له �شلة قرابة به حتى  تظلم مقدَّ

رئي�س  ويفوَّ�س  اأحدهم.  من  �شادرًا  منه  المتظلَّـم  القرار  كان  اإذا  اأو  الرابعة،  الدرجة 

ر اكتمال ن�شاب انعقاد اللجنة  ـي حال تعذُّ اللجنة في اختيار من يحل محل الع�شو المتنحِّ

من دونه.

4- يقدم الموظف التظلم خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ علمه يقينًا بالقرار، واإل �شقط 

حقه في التظلم.

5- يجب على اللجنة البت في التظلم خالل خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويجوز 

للجنة مد هذه الفترة ع�شرة اأيام عمل اأخرى اإذا اقت�شت ال�شرورة ذلك.

عند  غيره  اإلى  ال�شتماع  لها  ويجوز  المتظلِّم،  الموظف  لأقــوال  ت�شتمع  اأن  اللجنة  على   -6

القت�شاء واتخاذ جميع الإجراءات الالزمة للنظر في التظلم والبت فيه.

7- ُتـ�شِدر اللجنة قراراتها في �شكل تو�شيات ُتـرفع اإلى الأمين العام لعتمادها اأو تعديلها 

اأو اإلغائها. وُيـخِطـر الأمين العام الموظف المتظلِّم بالقرار خالل فترة ل تتجاوز خم�شة 

اأيام عمل من تاريخ اإ�شداره. 

ب( يكون تظلُّم �شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات الإدارية ال�شادرة ب�شاأنهم 
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اأمام الرئي�س ِوْفـقًا لل�شوابط الآتية: 

1- يكون تقديم التظلم خالل ثالثين يومًا من تاريخ العلم يقينًا بالقرار، واإل �شقط الحق 

في التظلم.

2- يجوز للرئي�س اإ�شناد مهمة النظر في التظلم اإلى اأية جهٍة اأو لجنة يراها منا�شبة.

3-  يكون القرار ال�شادر بالبت في التظلم نهائيًا.

القرارات  يف  للطعن  الق�شاء  اإىل  اللجوء  قبل  العليا  الوظيفة  و�شاغل  املوظف  على  ويجب 

الرئي�س بح�شب  اأو  التظلمات  اأمام جلنة  التظلم  الوظيفية  التي ت�س حقًا من حقوقه  النهائية 

الأحوال.

وُيـ�شِدر الرئي�س قرارًا بتنظيم التظلمات واإجراءاتها.

الف�سل الثاين ع�سر

انتهاء اخلدمة 

مادة )52(

تنتهي خدمة املوظف لأحد الأ�شباب الآتية:

رة لتْرك الخدمة. 1- بلوغ ال�شن المقرَّ

رة لذلك. 2- الإحالة المبكرة اإلى التقاعد ِوْفـقًا للقوانين والأنظمة المقرِّ

3- عدم اللياقة للخدمة �شحيًا.

4- ال�شتقالة.

5- النقطاع عن العمل المن�شو�س عليه في الفقرة )و( من المادة )53( من هذه الالئحة. 

6- فْقـُد الجن�شية البحرينية.

ـدة للحرية في جريمة مخلَّـة بال�شرف اأو الأمانة.  7- الحكم النهائي بعقوبة جناية اأو بعقوبة مقيِّ

ويكون اإنهاء الخدمة في هذه الحالة جوازيًا بقرار من الأمين العام بعد موافقة الرئي�س اإذا 

كان الحكم مع وْقـف التنفيذ.

8- الف�شل من الخدمة بقرار تاأديبي اأو العزل بحكم ق�شائي.

9- اإلغاء الوظيفة.

دها هذه الالئحة، دون  10- الف�شـــل بغير الطريق التاأديبي ِوْفـقًا للحـــالت وال�شوابط التي تحدِّ

رة لذلك. اإخالل باأحكام القوانين والأنظمة المقرِّ

11- انتهاء مدة العقد.

12- الوفاة.
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مادة  )53(

ال�ستقالة

اأ- للموظف اأن يقدم ا�شتقالته من وظيفته، ويكون طلب ال�شتقالة مكتوبًا وغير معلَّـق على �شرط     

اأو مقترنًا بقيد واإل ُعـدَّ الطلب كاأن لم يكن.

ب- ل تنتهي خدمة الموظف اإل بالقرار ال�شادر بقبول ال�شتقالة.

ت مقبولة، وذلك  ج- يجب البت في طلب ال�شتقالة خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديمه واإل ُعــدَّ

ما لم يكن الموظف محاًل اإلى التحقيق.

د- مع عدم الإخالل بحكم الفقرة )ج( من هذه المادة، يحق لالأمين العام تاأجيل قبول ا�شتقالة 

دها بعد موافقة الرئي�س - اإذا كان يترتب على قبولها  من ي�شغل بع�س الوظائف – التي يحدِّ

اإخالل بح�ْشـن �شير العمل، وذلك لمدة ل تتجاوز ثالثة اأ�شهر من تاريخ تقديم ال�شتقالة واإل 

ت خدمة الموظف منتهية بانق�شاء هذه المدة. ُعــدَّ

هــــ- يجب اأن ي�شتمـــر الموظف في عمله اإلى اأن يبلَّغ اإليه قرار قبـــول ال�شتقالة اأو تنق�شي المدد 

الم�شـــار اإليها في الفقرتين )ج( و)د( من هذه المـــادة بح�شب الأحوال، فاإذا كان الموظف 

محاًل اإلى التحقيق فال تقبل ا�شتقالته اإل بعد الت�شرف فيه بغير جزاء الف�شل من الخدمة.

و- يعتبـــر الموظـــف م�شتقياًل اإذا انقطع عن عمله بغير اإذن اأكثر من خم�شة ع�شر يومًا مت�شلة اأو 

ـن اإنذار الموظف كتابة بعد خم�شة اأيام في الحالة  ثالثين يومًا غير مت�شلة في ال�شنة، ويتعيَّ

الأولى، وع�شرين يومًا في الحالة الثانية.               

فاإذا قدم املوظف خالل الع�شرين يومًا التالية ما يثبت اأن انقطاعه كان بعذر مقبول يجوز 

لالأمني العام احت�شاب مدة النقطاع اإجازة �شنوية اأو مَر�شية اإذا كان له ر�شيد منها ي�شمح بذلك 

واإل اعُتـِبـرت اإجازة خا�شة بدون راتب. 

ر النقطاع اأو قدمها وُرِفـ�شت اعُتـِبـرت خدمته منتهية من  فاإذا مل يقدم املوظف اأ�شبابًا تربِّ

تاريخ انقطاعه عن العمل يف حالة النقطاع املت�شل، ومن تاريخ اإتام مدة الثالثني يومًا يف حالة 

النقطاع غري املت�شل.

مادة  )54(

اإلغاء الوظيفة

اإلغاء الوظيفة هو �شْطـُبـها بكامل واجباتها وم�شئولياتها من مهام التنظيم املدرجة �شمنه 

ـب من  ـا نقل املوظف اإىل وظيفة اأخرى �شاغرة بقرار م�شبَّ ب�شورة دائمة، ويرتتب على ذلك اإمَّ

ـا اإنهاء خدمته، وذلك لأ�شباب تنظيمية كثبوت عدم  الرئي�س بناًء على اقرتاح الأمني العام، واإمَّ
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احلاجة اإليها نتيجة لإعادة التنظيم اأو اإعادة هند�شة العمليات الإدارية اأو انخفا�س حجم العمل 

الرئي�س.  رها  يقدِّ التي  الأ�شباب  القطاع اخلا�س، وغري ذلك من  اإىل  الوظيفة  اأو لإ�شناد مهام 

وُيـ�شِدر الرئي�س بناًء على اقرتاح الأمني العام قرارًا بتنظيم اإجراءات اإلغاء الوظيفة.

مادة )55(

الف�سل بغري الطريق التاأديبي

ــــل الموظف �شاغل الوظيفـــة العليا بغير الطريق التاأديبي في حالـــة اإعفائه من وظيفته  اأ- ُيـف�شَ

بقرار من ال�شلطة المخت�شة بالتعيين.

ب- يجوز ف�شل الموظف �شاغل الوظيفة العليا بغير الطريق التاأديبي متى �شدر قرار من ال�شلطة 

المخت�شة بتعيين غيره في ذات الوظيفة التي ي�شغلها، ما لم يقرر الرئي�س نْقـَلـه اإلى وظيفة 

اأخـــرى ل تقل درجتها عن درجـــة الوظيفة التي ي�شغلها، مع ا�شتمـــرار �شرف راتبه والمزايا 

دها قرار ي�شدر عن الرئي�س بناًء على اقتراح  رة له ِوْفـقًا لل�شوابط التي يحدِّ الوظيفية المقرَّ

الأمين العام.

مادة  )56(

الوفاة

ي اإخطارات الوفيات، اإبالغ اجلهة املخت�شة  ـي املوظف وَجـب على اأ�شرته اأو جهة تَلـقِّ اإذا ُتـُوفِّ

م  بالأمانة العامة بذلك واإر�شال جميع امل�شتندات الالزمة اإليها خالل ثالثني يومًا من تاريخ ت�َشـلُـّ

�شهادة الوفاة، لتقوم باإنهاء خدمته من اليوم التايل للوفاة بعد ا�شتالم �شهادة الوفاة الر�شمية.   

مادة )57(

اإخطار انتهاء اخلدمة

ُيـْبـلغ املوظف ب�شورة من قرار اإنهاء خدمته وتودع �شور منه يف ملف خدمته، وتر�شل �شورة 

ة لهذا الغر�س اإىل اجلهة املخت�شة بالأمانة العامة خالل  اأخرى مع بقية الأوراق والنماذج املعدَّ

رة  مدة ل جتاِوز اأ�شبوعًا من تاريخ �شدور القرار لتخاذ اإجراءات �شْرف م�شتحقاته املالية املقرَّ

له قانونًا بعد انتهاء خدمته.

مادة  )58(

متديد اخلدمة

يجوز مدُّ خدمة املوظف الذي بلغ �شن ال�شتني بقرار من الرئي�س بناًء على طلب الأمني العام، 
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ويكون مدُّ خدمة الأمني العام بقرار من الرئي�س بعد موافقة املجل�س ِوْفـقًا لل�شوابط الآتية:

1- اأن يكـــون التمديد لمدة �شنـــة واحدة اأو اأكثر بما ل يتجاوز خم�س �شنوات في مجموعها ح�شب 

ما تقت�شيه الم�شلحة العامة.

ر الح�شول على المر�شح الموؤهل ل�شْغـل الوظيفة. 2- تعذُّ

3- األ تقل مدة خدمة الموظف الذي بلغ ال�شتين في القطاع العام عن خم�س ع�شرة �شنة.

4- األ يقل م�شتوى اأدائه في ال�شنتين الأخيرتين عن جيد جدًا.

5- اأن يكون محمود ال�شيرة ح�شن ال�شلوك.

الف�سل الثالث ع�سر

اأحكام عامة وختامية

مادة  )59(

ت�سكني املوظفني

وعالواتهم  برواتبهم  الالئحة  �شوء هذه  ت�شكينهم يف  عند  العامة  الأمانة  موظفو  يحتفظ 

وكافة مزاياهم الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها قبل �شريان اأحكام الالئحة عليهم، والتي تزيد 

ر مبوجبها. على ما هو مقرَّ
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وزارة الداخلية

 قرار رقم )45( ل�سنة 2019

 بتعديل املادة )1( من القرار رقم )29( ل�سنة 2017

بت�سكيل وحتديد اخت�سا�سات جلنة �سئون املوظفني املدنيني باجلمارك

وزير الداخلية:

بعد الطالع على القرار رقم )29( ل�شنة 2017 بت�شكيل وحتديد اخت�شا�شات جلنة �شئون 

املوظفني املدنيني باجلمارك،

وعلى القرار رقم )94( ل�شنة 2017 ب�شاأن تفوي�س رئي�س اجلمارك باعتماد بع�س قرارات 

كلة بالقرار رقم )29( ل�شنة 2017،  وتو�شيات جلنة �شئون املوظفني املدنيني باجلمارك الـُمـ�َشَّ

وبناًء على عر�س رئي�س اجلمارك،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شتبَدل بن�س املادة )1( من القرار رقم )29( ل�شنة 2017 بت�شكيل وحتديد اخت�شا�شات 

جلنة �شئون املوظفني املدنيني باجلمارك، الن�س الآتي:

بعد  فيما  اإليها  وي�شار  باجلمارك(،  املدنيني  املوظفني  )�شئون  جلنة  ت�شمى  جلنة  ل  "ُت�شكَّ
باللجنة، برئا�شة رئي�س اجلمارك، وع�شوية كلٍّ من:

ع�شوًا 1- مدير عام التخطيط وال�شئون الإدارية  

ع�شوًا 2- مدير عام التفتي�س والأمن الجمركي  

ع�شوًا 3- مدير عام التخلي�س والِخْدمات الجمركية  

ع�شوًا 4- ممثل اإدارة الموارد الب�شرية وال�شئون الإدارية  

ع�شوًا 5- رئي�س �ُشعبة الموارد الب�شرية باإدارة الموارد الب�شرية  

ع�شوًا 6- ممثل �ُشعبة ال�شئون القانونية   
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املادة الثانية

على رئي�س اجلمارك واملعنيني - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

 الفريق اأول ركن

وزير الداخلية

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 �شعبان 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 5 مـــايــــو 2019م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )32( ل�سنة 2019

اد الريا�سيني ب�ساأن الرتخي�ض بت�سجيل اجلمعية البحرينية للروَّ

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007، 

وعلى القرار رقم )65( ل�شنة 2012 ب�شاأن نظام الرتخي�س بجْمع املال للجمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، 

اد الريا�شيني، وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية البحرينية للروَّ

قرر الآتي:

مادة - 1 -

اد الريا�شيني يف �شجل قْيد اجلمعيات والأندية الجتماعية  ل اجلمعية البحرينية للروَّ  ت�شجَّ

والثقافية حتت قيد رقم )3/ج/اأج/ث/2019(.

مادة - 2 -

ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرفقان يف اجلريدة الر�شمية، وُيعَمل بهما من 

اليوم التايل لتاريخ الن�شر.      

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 17 �شعبان 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 22 اأبـــريل 2019م
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اد الريا�سيني اأ�سماء موؤ�س�سي اجلمعية البحرينية للروَّ

1- ال�شيخ عي�شى بن را�شد بن عبداهلل اآل خليفة.

2- �شالح عي�شى بن هندي المناعي.

3- خمي�س محمد المقلة.

4- اإبراهيم يو�شف الدوي.

5- عبدالرحمن اأحمد �شيار.

6- محمد اإ�شماعيل.

7- توفيق �شالحي.

8- يعقوب يو�شف اللحدان.

9- نا�شر محمد.

10- محمد لوري.

11- عبدالوهاب نا�شر الع�شومي.

12- ح�شن زليخ.

13- جمال محمد بو�شقر.

14- عبداهلل عبدالعزيز الذوادي.
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ملخ�ض النظام الأ�سا�سي

اد الريا�سيني  للجمعية البحرينية للروَّ

تن�س املادة الأوىل من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف عام 

2019 حتت قيد رقم )3/ج/اأ.ج.ث/2019( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته، والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.

للجمعية  ال�شخ�شية العتبارية  وتثُبت  والتنمية الجتماعية،  العمل  بوزارة  ل اجلمعية  ت�شجَّ

ل�شنة   )2( رقم  الوزاري  القرار  لأحكام  طبقًا  الر�شمية  اجلريدة  يف  ت�شجيلها  ن�ْشر  تاريخ  من 

لإ�شراف  اخلا�شعة  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قْيد  �شجل  تنظيم  �شاأن  1990يف 

وزارة العمل وال�شئون الجتماعية. 

مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو مبنى 379، �شارع ال�شيخ حمد، جممع 215، املحرق، مملكة 

البحرين.

ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول يف م�شاربات مالية، كما ل يجوز لها اأن 

تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإىل جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

  تقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخذ املوافقة امل�شبقة 

من اجلهات املخت�شة وبالتن�شيق معها بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:

اد الريا�شة اجتماعيًا. 1- رعاية روَّ

2- تنطيـــم النـــدوات والموؤتمـــرات العلميـــة في مجـــال تطويـــر الريا�شة على الم�شتـــوى المحلي 

والإقليمي والعالمي.

اد العمل الوطني في المجال الريا�شي على الم�شتوى المحلي والدولي. 3- تكريم روَّ

4- تنظيم الدورات التدريبية لتاأهيل الكوادر الوطنية في المجال الريا�شي.

5- ت�شجيع ودعم الدرا�شات العلمية لتطوير الحركة الريا�شية.

6- تنظيم برامج ريا�شية من اأجل ال�شحة، وا�شتثمار اأوقات الفراغ لأع�شاء الجمعية.

وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين وبعد اأْخذ 

املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة وبالتن�شيق معها، بالو�شائل التالية:

1- تنظيم الأن�شطة الريا�شية لأفراد الجمعية والمجتمع.

2- التن�شيق مع الجهات المعنية لرعاية الريا�شيين اجتماعيًا.



العدد: 3419 – الخميس 16 مايو 2019

53

3- ن�شر الثقافة الريا�شية ممار�شًة ومناف�شًة و�شحًة.

4- التن�شيق مع الجمعيات العربية والدولية لرعاية الريا�شيين اجتماعيًا.

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة التالية:

1- اجتماعية.

2- توعوية.

يجب ان تتوافر يف ع�شو اجلمعية ال�شروط الآتية :

1(  اأن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2(  اأن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلـــوك، واأن ل يكون قد ُحِكم عليه فـــي جريمة مخلَّة بال�شرف اأو 

الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

3(  اأن يكون مقيمًا في مملكة البحرين.

4(  اأن يكون ذا خبرة عملية في مجال الريا�شة.

ـــزة في مجال الريا�شة محليًا وخارجيًا كالعب، حكم، مدرب،  م اأعماًل مميَّ 5(   اأن يكـــون قد قدَّ

اإداري.

وبنيَّ النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 

التََّظلُّم من  بيَّنت املادة )16( من النظام حق الع�شو يف  واإ�شقاط الع�شوية من اجلمعية، كما 

ِله اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية، واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا  قرار ف�شْ

يف هذا ال�شاأن.

اجلمعية  اأن  اعترب  فقد  للجمعية،  املختلفة  الهيئات  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ن  ت�شمَّ وقد 

العمومية هي ال�شلطة العليا يف ر�ْشم �شيا�شة اجلمعية ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على 

العمومية  اجلمعية  انعقاد  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ  واأع�شائها.  وجلانها  اأجهزتها  جميع 

باعها عند عْقِدها، والن�شاب القانوين الواجب  العادية منها وغري العادية، وال�شروط الواجب اتِّ

توافره، وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدَّ

تنتخبهم  ع�شوًا  ع�شر  من اثني  يتكون  الإدارة  جمل�س  اأن  اأي�شاً  الأ�شا�شي  النظام  بنيَّ  كما 

اجلمعية العمومية من بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة اأو مددًا اأخرى، ويتم انتخابهم 

بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

بتنفيذ  ويقوم  للجمعية،  التنفيذية  ال�شلطة  الإدارة هو  اأن جمل�س  الأ�شا�شي  النظام  واعترب 

ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ُت�شِدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 

ت�شكيل  فيه وحقه يف  الع�شوية  و�شروط  املجل�س  اخت�شا�شات  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ  للجمعية. 
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د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  اللجان املختلفة، واأن اجتماعاته ُتعقد مرة كل �شهر. كما حدَّ

وكيفية حل املجل�س.

وتتكون اإيرادات اجلمعية من: 

1(  ر�ْشم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عِقب قْيِده اأو اإعادة قْيِده بع�شويتها.

2(  ا�شتراكات الأع�شاء.

3(   الهبات والتبرعات التي ت�شرح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

4(   اأيـــة مـــوارد اأخرى يقبلها مجل�ـــس الإدارة ِوْفقًا للقانون بما ل يتعار�س مـــع النظام الأ�شا�شي 

للجمعية وب�شرط الموافقة الم�شبقة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 

5(  الأربـــاح الناتجـــة عن ا�شتثمـــار اأموال الجمعية في حـــدود القوانين المعمـــول بها في مملكة 

البحرين. 

لت�شيري  الالزمة  والدفاتر  بال�شجالت  الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ اجلمعية  النظام  كما بنيَّ 

اأعمالها واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها، على اأن تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير 

املالية بحيث  ال�شنة  لبدء  بالن�شبة  الأوىل  ال�شنة  وُت�شتثَنى  دي�شمرب من كل عام،   31 وتنتهي يف 

تبداأ من تاريخ ن�ْشر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية اإن مل يكن يف �شهر يناير، �شريطة اأن يكون 

ال�شرف طبقًا لالئحة املالية للجمعية، وعلى �شرورة اأن يقوم جمل�س الإدارة بعر�س احل�شاب 

اخلتامي على اجلمعية العمومية لإقراره.

لإيرادات  اخلتامية  احل�شابات  وتدقيق  املالية  املراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدَّ كما 

وم�شروفات اجلمعية.

واأخريًا بنيَّ النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج اجلمعية اأو تق�شيمها وقواعد حلها 

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.

ي بتوزيع الأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل  وبعد اإتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفِّ

يف ميدان عمل اجلمعية.

د وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غري ممكنة حتدِّ

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )37( ل�سنة 2019

ب�ساأن جتديد مدة تعيني امل�سفِّي جلمعية التوعية الإ�سالمية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )35( ل�شنة 2005 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية التوعية الإ�شالمية،

وعلى القرار رقم )59( ل�شنة 2016 ب�شاأن حل جمعية التوعية الإ�شالمية،

تعيينه  مدة  تديد  وطلبه  الت�شفية،  اأعمال  اإتامه  بعدم  للوزارة  ي  امل�شفِّ خطاب  وعلى 

كم�شفٍّ للجمعية،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:

مادة )1(

يًا جلمعية التوعية الإ�شالمية  د مدة تعيني ال�شادة طالل اأبو غزاله و�شركاوؤه الدولية م�شفِّ جتَدَّ

ها ملدة ثالثة اأ�شهر، تبداأ من تاريخ ن�ْشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وي�شتِحق  ال�شابق حلُـّ

القانون  لأحكام  ِوْفقًا  الت�شفية  ناجت  وتوزيع  اجلمعية  بت�شفية  ويقوم  مهمته،  انتهاء  بعد  اأجره 

والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )2(

ُيحَظر على اأع�شاء اجلمعية والقائمني على اإدارتها وموظفيها موا�شلة ن�شاطها اأو الت�شرف 

يف اأموالها بعد �شدور هذا القرار، كما يجب على القائمني على اإدارة اجلمعية املبادرة بت�شليم 

وعلى  وعلى موظفيها  عليهم  باجلمعية، ويتنع  وال�شجالت اخلا�شة  امل�شتندات  ي جميع  امل�شفِّ

امل�شرف املودعة لديه اأموال اجلمعية واملدينني لها الت�شرف يف اأيِّ �شاأن من �شئون اجلمعية اأو 

ي. حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفِّ

مادة )3(

ي اأن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اأموال اجلمعية وحقوقها، واأن ي�شتويف  على امل�شفِّ
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ديون، مع مراعاة  عليها من  بالوفاء مبا  يقوم  واأن  الغري،  اأو  امل�شاهمني  ِقَبل  لها من حقوق  ما 

رة يف نظام اجلمعية. الأحكام املقرَّ

مادة )4(

ي اإىل الوزارة ح�شابًا ختاميًا عن اأعمال الت�شفية. م امل�شفِّ يقدِّ

مادة )5(

ل. ُيْبَلغ هذا القرار اإىل اجلمعية مبوجب خطاب م�شجَّ

مادة )6(

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 24 �شعبان 1440هـ

الـمـــوافـــــــق: 29 اأبـــريل 2019م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )106( ل�سنة 2019

ب�ساأن ت�سنيف عدد من  العقارات �سمن م�سروع �ساحية النخيل  

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم)16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:

مادة )1(

اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفقًا  النخيل   �شاحية  م�شروع  �شمن  الكائنة  العقارات  ت�شنَّف 
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ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س  املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 23 �شعبان 1440هـ 

الـمـــوافـــــــق: 28 اأبـريـــل 2019م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )107( ل�سنة 2019

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من العقارات يف منطقة احلد  - جممع 115

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم)16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املحرق،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:

مادة )1(

ت�شنَّف العقارات الكائنة مبنطقة احلد جممع 115 ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة 
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ق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء  لهذا القرار، وتطبَّ

رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 23 �شعبان 1440هـ 

الـمـــوافـــــــق: 28 اأبـريـــل 2019م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )108( ل�سنة 2019

 ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من العقارات يف منطقة احلنينية جممع 903،

�سويفرة جممع 942، الرفاع ال�سرقي جممع 909  

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم)16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراين، املعدَّ

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة احلنينية جممع  903، و�شويفرة جممع 942، و الرفاع 

ال�شرقي جممع 909 اإىل ت�شنيف املناطق املحمية )PRT(، و حتديد ممر متعدد ال�شتخدامات 
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بعر�س 20 مرتًا ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات 

التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 23 �شعبان 1440هـ 

الـمـــوافـــــــق: 28 اأبـريـــل 2019م
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املوازنات ال�سنوية واحل�سابات اخلتامية 

للجمعيات ال�سيا�سية ل�سنة 2018
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 6002( نسُت  41نماَىٌ زلى ) اإلعالَاث انصادزة حطبيما 
 بشأٌ بساءاث االخخساع وًَاذج انًُفعت  

 6042( نسُت  3 إعالٌ زلى )
 
 
 
 

اسخنادا إنى انمانىن انمزكىس أعاله ننشش بهزا اإلعالن انخفاطٍم انخانٍت فٍما ٌخخض بطهباث بشاءاث      
 انمضج انحمىق انمخشحبت عهٍها، وانطهباث انخً حم نمم مهكٍخها. االخخشاع ونمارج انمنفعت  انخً

 
 

وسٍشخمم اننشش عهى انبٍاناث انخانٍت:     
 
 

 سلم انبشاءة  -1
 حاسٌخ انمضاء انحمىق انمخشحبت عهى انبشاءة  -2
سبب انمضاء انحمىق انمخشحبت عهى انبشاءة -3
 نمم انمهكٍت حاسٌخ  -4
 أسم انمانك انسابك وعنىانو  -5
أسم انمانك انحانً وعنىانو  -6

 

 

 يديس إدازة انًهكيت انصُاعيت
 
 
 
 
 

 
 
 

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 الإعالنات ال�سادرة تطبيقا لقانون رقم ) 14 ( ل�سنة 2006

ب�ساأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة اإعالن رقم ) 3 ( ل�سنة 

2019
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 وبطالَها  خخساعاالبساءة  اَمضاء انحمىق انًخسحبت عهى 

 
في انجدول أدَاِ وذنك بسبب االيخُاع نًدة حزيد اَمضج انحمىق انًخسحبت عهى بساءاث االخخساع انًركىزة      

سُت يٍ حازيخ حمديى  60أو اَمضاء يدة انحًايت نهبساءة وهي عهى سُت عٍ دفع انسسىو انسُىيت انًسخحمت 
 ىق انًخسحبت عهى بساءاث االخخساع بانجدول أدَاِ وذنكحيث اَمضج جًيع انحم ب انحصىل عهى بساءة،طه

بشأٌ بساءاث  6002( نسُت 41انًعدل بانماَىٌ زلى ) 6001( نسُت 4( يٍ انماَىٌ زلى )62نهًادة ) اسخُادا
 .االخخساع وًَاذج انًُفعت 

 

رقم  
رقم البراءة التسلسل

 الحقوق انقضاءتاريخ 
سبب انقضاء الحقوق المترتبة على البراءة المترتبة على البراءة  

سنة من تاريخ اإليداع 02إنتهاء مدة الحماية وهي 1127419/12/2018
سنة من تاريخ اإليداع 02إنتهاء مدة الحماية وهي 2129406/03/2019
 عدم دفع الرسوم السنوية3139028/04/2019
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اخخساعبساءة  َمم يهكيت

انًانك انحانيانًانك انسابكًعايهتحازيخ انانطهبزلى 

2017004218  /2  /2019

  بٍشوسفٍشي فاسماسٍىحٍكانز إنك
 

 وعنىانو :
،  06810كٍنىسٍا أفنٍى دانبىسي ، كىنٍكخٍكج  20

 انىالٌاث انمخحذة االمشٌكٍت

  بٍشوسفٍشي حكنىنىجٍز أنك
 

 وعنىانو :
دانبىسي ، كٍنىسٍا أفنٍى  20

، انىالٌاث انمخحذة  06810كىنٍكخٍكج 
 االمشٌكٍت

20160097 13  /3  /2019 
 

  نٍشوبىس ثٍشابٍز، إنك.
 

 وعنىانو :
، سان دٌٍغى، 210سود حى را كٍىس، سىٌج  10835
  ، انىالٌاث انمخحذة األمشٌكٍت 92121سً أٌو 

ٌى سً بً باٌىفاسما إس بٍو آس إل
  

 
 وعنىانو :
 1070، 60سٌخششحش أنً دي ال 

  بشوكسم، بهجٍكا

   
20160063 27  /3  /2019 

  سٍشغً سامىخفانىف
 

 وعنىانو :
، كٍف، 18، كٍو فً. 14فىل. دساجىمانىفا، 

  أوكشانٍا

  اٌنسٍنىس اٌنخشبشاٌسز نٍمٍخذ
 

 وعنىانو :
، 1022بً، كاٌماكهً، 28أسخانجٍهى، 

  نٍمىسٍا، لبشص
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بشأن الرسوم والنماذج الصناعية  6006لسنة  (6)لقانون رقم اإلعالنات الصادرة تطبيقا 
 

6002( لسنة 4إعالن رقم )
 

  
أعاله ننشر بهذا اإلعالن التفاصٌل التالٌة فٌما ٌختص بطلبات التصمٌمات  ذكورالمالقانون استنادا إلى     

 الصناعٌة التً تم إٌداعها.
 

 وسٌشتمل النشر على البٌانات التالٌة:     
 

 الرقم المسلسل للطلب .  -1
 اسم الطالب وعنوانه.  -2
 الطلب.تقدٌم تارٌخ   -3
.وصف األداة التً قدم طلب التسجٌل من أجلها -4
تصنٌف لوكارنو للرسوم والنماذج الصناعٌة المتعلق بالطلب .-5
اسم وعنوان الوكٌل المفوض لتسجٌل التصمٌم فً مملكة البحرٌن.-6

 
  

 

 مدير إدارة الملكية الصناعية

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 الإعالنات ال�سادرة تطبيقا لقانون رقم )6( ل�سنة 2006

ب�ساأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة اإعالن رقم )4( ل�سنة 

2019
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 1604رقم الطلب:  ب ت /  

سوسٌٌتٌه دٌه زو دو فولفٌك اسم الطالب:
 فولفٌك، فرنسا 63530زون أندستلاير دٌو شانست، عنوانه : 

 21/11/2018تارٌخ تقدٌم الطلب: 
قنٌنة )جنغا(وصف طلب التصمٌم:  

 09 - 01 التصنٌف :
 سماس للملكٌة الفكرٌةاسم الوكٌل المفوض: 

، 410، مجمع 1010طرٌق  ،474، مبنى 17، الطابق 171مكتب عنوانه : 
 السنابس

____________________________________

 1619رقم الطلب:  ب ت /  
ناندي كٌه باركر  اسم الطالب :

بٌجٌنغ ماٌكروالٌف فٌجن تكنولوجً كو.، إل تً دي عنوانه : 
بً 15اٌلدٌرت لٌن بروكلٌن، نٌوٌورك، بناٌة 790)وعنوانه  ر

 المتحدة االمرٌكٌة, الوالٌات 11208
 30/12/2018تارٌخ تقدٌم الطلب: 

إداة تجمٌل تمنع ظهور البقع على الحجاب التصمٌم: وصف طلب 
فً اثناء وضع المكٌاج

 28 - 03التصنٌف :
 ٌوتً بً أس أي بً كونسلتنتس ش.ش.واسم الوكٌل المفوض: 

المنطقة الدبلوماسٌة, البحرٌن 10169ص ب عنوانه : 

 

 
 1614رقم الطلب:  ب ت /  

كونفٌرٌونً لٌرارٌو إس. آر. إل اسم الطالب:
مارتٌنا  74015زونا إند.،  200، 2فٌا موتوال كٌه إم عنوانه : 

 فرانكا )تً أٌه، إٌطالٌا(
 05/12/2018تارٌخ تقدٌم الطلب: 

صندوق تغلٌفالتصمٌم: وصف طلب 
 09 - 03التصنٌف: 

سعود محمد علً الشواف للملكٌة الفكرٌة و اسم الوكٌل المفوض: 
 الصناعٌة ذ.م.م

 مملكة البحرٌن - ة، المنام 11925ص.ب عنوانه : 
____________________________________

 1629رقم الطلب:  ب ت /  
فراري أس. بٌه. أٌه  اسم الطالب :

 مودٌنا، إٌطالٌا 41100-، آي1163فٌا إٌمٌلٌا إست عنوانه : 
 23/01/2019تارٌخ تقدٌم الطلب: 

سٌارةالتصمٌم: وصف طلب 
12 - 08التصنٌف :

 أبو غزالة للملكٌة الفكرٌة اسم الوكٌل المفوض: 
 البحرٌن –المنامة  990ص.ب عنوانه : 
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 1630رقم الطلب:  ب ت /  

فراري أس.بٌه.أٌه  اسم الطالب :
 مودٌنا،اٌطالٌا 41100-آي 1163فٌا اٌمٌلٌا اٌست عنوانه : 

 23/01/2019تارٌخ تقدٌم الطلب: 
سٌارة لعبةوصف طلب التصمٌم:  

 21 - 02التصنٌف :
 أبو غزالة للملكٌة الفكرٌةاسم الوكٌل المفوض: 

 البحرٌن –المنامة  990ص.ب عنوانه : 
____________________________________

 1651رقم الطلب:  ب ت /  
لوٌس فوٌتون مالٌتٌر  اسم الطالب :

 بارٌس ، فرنسا 75001نوف،  -رو دو بون  2عنوانه : 
 10/04/2019تارٌخ تقدٌم الطلب: 

حجر ثمٌن  وصف طلب التصمٌم:  
 11 - 01التصنٌف : 

 سابا وشركاهم تً. إم . بًاسم الوكٌل المفوض: 
المنامة، مملكة البحرٌن، 21013ص. ب. عنوانه : 

 
 1650رقم الطلب:  ب ت /  

لوٌس فوٌتون مالٌتٌر  اسم الطالب :
 بارٌس ، فرنسا 75001نوف،  -رو دو بون  2عنوانه : 

 10/04/2019تارٌخ تقدٌم الطلب: 
حجر ثمٌن  وصف طلب التصمٌم:  

 11 - 01 التصنٌف :
 بًسابا وشركاهم تً. إم . اسم الوكٌل المفوض: 

 ، المنامة، مملكة البحرٌن21013ص. ب. عنوانه : 
____________________________________

 

 
 1652رقم الطلب:  ب ت /  

لوٌس فوٌتون مالٌتٌر  اسم الطالب :
 بارٌس ، فرنسا 75001نوف،  -رو دو بون  2عنوانه : 

 10/04/2019تارٌخ تقدٌم الطلب: 
حجر ثمٌن  وصف طلب التصمٌم:  

 11 - 01التصنٌف : 
 سابا وشركاهم تً. إم . بًاسم الوكٌل المفوض: 

، المنامة، مملكة البحرٌن21013ص. ب. عنوانه : 
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 1653رقم الطلب:  ب ت /  

لوٌس فوٌتون مالٌتٌر  اسم الطالب :
 بارٌس ، فرنسا 75001نوف،  -رو دو بون  2عنوانه : 

 10/04/2019تارٌخ تقدٌم الطلب: 
حجر ثمٌن  وصف طلب التصمٌم:  

 11 - 01التصنٌف : 
 سابا وشركاهم تً. إم . بًاسم الوكٌل المفوض: 

، المنامة، مملكة البحرٌن21013ص. ب. عنوانه : 
 

____________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 1657رقم الطلب:  ب ت /  

 البحرٌن ذ.م.مشركة مٌتنج اسم الطالب :
مجمع  – 85طرٌق  – 54مبنى  - 31512ص.ب عنوانه :  

 الرفاع الغربً، مملكة البحرٌن – 912
 02/05/2019تارٌخ تقدٌم الطلب: 

عربة طعامالتصمٌم: وصف طلب 
 12-10التصنٌف :

 شركة مٌتنج البحرٌن ذ.م.ماسم الوكٌل المفوض: 
مجمع  – 85طرٌق  – 54مبنى  - 31512ص.ب عنوانه : 

 الرفاع الغربً، مملكة البحرٌن – 912
____________________________________ 
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين    

اإعالن رقم )427( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

 ،84634 القيد رقم  الم�شجلة بموجب  العقارية ذ.م.م(،  ا�شم )بري�شو�س  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 250،000 

)مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ ح�شين عادل محمد مطر.

اإعالن رقم )428( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

يو�شف  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للهند�شة(،  )يو�شف  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  علي،  اأحمد  عي�شى 

65831، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وتكون مملوكة للمالك 

دينار  )األــف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  �س.�س.و(،  للهند�شة  يو�شف  )�شركة  التجاري  ا�شمها  وي�شبح  نف�شه، 

بحريني.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )429( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

لت�سبح فرعاً مبوؤ�س�سة فردية

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مقهى ال�شمدي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-121577، 

طالبين تحويلها اإلى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )اإن دريم كافيه(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-114412.
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اإعالن رقم )430( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

ال�شيد/ محمود  اإليه  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

�س.�س.و(،  الأخــرى  )المعدات  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  بوعلي،  عبدالرحمن  عبداهلل 

اإلى �شركة ذات  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  114863-1، طالبًا تغيير  القيد رقم  الم�شجلة بموجب 

محمود  من  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  )ع�شرون   20،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية 

عبداهلل عبدالرحمن بوعلي، ومحمد قايد محمد �شعيد.

اإعالن رقم )431( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل موؤ�س�سة فردية

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالفتاح 

عبدالواحد عبدال�شهيد هالل �شهاب، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شركة الأ�شدي(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 975، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية ا�شمها التجاري 

)موؤ�ش�شة الأ�شدي( با�شم المالك نف�شه، ومبا�شرته القيام بمتابعة اإجراءات التحويل.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )432( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ �شفوت 

ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  األماظ،  اإ�شكندر  مي�شيل  فواز  ال�شيد/  عن  نيابة  ح�شن،  حنفي  علي 

)موؤ�ش�شة األماظ(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 9524، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 

 CHTAURA شركة ال�شخ�س الواحد با�شم المالك نف�شه، ا�شمها التجاري )مجموعة �شركة األبان �شتورة �س.�س.و�

DAIRIES Company S.P.C(، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني.

اإعالن رقم )433( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ بيكم 



العدد: 3419 – الخميس 16 مايو 2019

137

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ح�شينة(،  )اأزيــاء  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  خان،  جمال  ح�شينة 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،18179

بيكم ح�شينة جمال خان، ومحمد  لكل من:   وتكون مملوكة  دينار بحريني،  )األفان وخم�شمائة(   2،500 مقداره 

حميد �شم�س الدين.

اإعالن رقم )434( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ خولة 

�شهاب اأحمد ح�شن، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شومر تاورز للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 81587، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: خولة �شهاب اأحمد ح�شن وعمار �شهاب اأحمد اأحمد.

اإعالن رقم )435( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

علي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

عبدالعزيز جا�شم علي اأحمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )عالم بولوز التجارية(، الم�شجلة بموجب 

بذاتها،  قائمة  م�شئولية محدودة  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  ال�شابع  الفرع  تحويل  طالبًا   ،72366 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره  2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: علي عبدالعزيز جا�شم علي اأحمد، و

.FARIS CHOVVENCHERY،  SALAHUDEEN KUMBALATH

اإعالن رقم )436( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ت�سامن

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه بارتي بال ديفجي، 

مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اأميت للمجوهرات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 69768، 

50،000 )خم�شون  اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  طالبًة تغيير 

.AMIT SHANTILAL GHAGHADA و ، BHARTI BALA DEVJIاألف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من
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اإعالن رقم )437( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ م�شيرة 

القيد  بموجب  الم�شجلة  للت�شويق �س.�س.و(،  ا�شم )نوفازا  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  الفا�شلي، 

رقم 123329، طالبًة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من م�شيرة الفا�شلي، وفوزية الفا�شلي.

اإعالن رقم )438( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيد/ فاطمة 

علي محمد علي البهدهي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شمح لل�شحن(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 85400، طالبًة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: وليد يو�شف محمد هادي النجار، واأميرة 

عبداللطيف عبداهلل عبداللطيف،  فاطمة علي محمد علي البهدهي.

اإعالن رقم )439( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

لت�سبح فرعاً من ال�سخ�ض الواحد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل 

الموؤيد، مالك ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة، التي تحمل ا�شم )ديول نتورك�س ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 

ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 118745، طالبًا تحويل لت�شبح فرعًا من �شركة ال�شخ�س الواحد الم�شماة 

)الموؤيد للتكنولوجيا �س.�س.و Almoayed Technologies S.P.C(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 114037.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )440( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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الم�شجلة  للخدمات(،  العالمية  )البيان  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  العالي،  محمد  جعفر  مو�شى 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،45580 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره  5،000 )اآلف( دينار بحريني. 

اإعالن رقم )441( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

  

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

88187، طالبًا تغيير  ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شباير لل�شفر �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون 

اإ�شماعيل  نعمان  اإبراهيم  وال�شيد  الحايكي،  يو�شف  علي  وديعة  من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  األف( 

محفوظ.

اإعالن رقم )442( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن 

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

 

قا�شم  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

اأحمد محمد يو�شف و�شريكه، �شاحبا �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )هيو�شتن لخدمات تخلي�س المعامالت(، 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويل  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالَبين   ،1-90063 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  مرت�شى  م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

اأحمد محمد يو�شف، و قا�شم اأحمد محمد محمد.

اإعالن رقم )443( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اأنور  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

�س.�س.و(،  العائمة  المن�شاآت  لت�شييد  اأنور  اأكثار  )اأنــور  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  اأكثار، 

اإلى �شركة ذات  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  114400-1، طالبا تغيير  القيد رقم  الم�شجلة بموجب 

و اأكثار،  اأنور  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )خم�شمائة(   500 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية 

 JAKIR   و HASHEM SAYED HASAN ALI SHARAF HASANو EKRAM HOSSAIN MUKBUL HOQUE

.KHOSHID KHOSHID
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اعالن باملزاد العلني

امواج  بوابة  عقار  و�شع  اعادة  عن  املتعرثة  العقارية  التطوير  م�شاريع  ت�شوية  جلنة  تعلن 

)Amwaj Gateway( للبيع باملزاد العلني، واملقام على قطع الأرا�شي ارقام 127681 املقدمة 

 /14863 رقم  املقدمة   127683  ،2006  /14864 رقم  املقدمة   127682  ،2006/14865 رقم 

2006 الكائنني بُجزر اأمواج، باملزاد العلني.

العائد ملكيتهم اىل/ �شركة بوابة اأمواج �س.م.ب مقفلة. على ان يبدا املزاد ب�شعر ا�شا�شي 

دينار  الف  وخم�شون  �شبعمائة  مليون  ع�شر   )اربعة  بحريني  دينار   14.750.000/- مقداره 

بحريني(. وحددت يوم الحد املوافق 2 يونيو 2019م للمزايدة.

المكان : ديوان وزارة العدل وال�شئون ال�شالمية والوقاف.

الوقت: ال�شاعة 12.00 ظهرًا.

فعلى كل من لدية رغبة باملزايدة احل�شور بالتاريخ واملكان والوقت املحددين اعاله وذلك 

مبوجب امل�شروع رقم )1( ل�شنة 2015 )بوابة امواج(.

جلنة ت�سوية م�ساريع 

التطوير العقارية املتعرثة


