
 ٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(قانون رقم 
 بإصدار قانون الخدمة المدنية

 
 

  ملك مملكة البحرين       نحن حمد بن عيسى آل خليفة
  

  بعد اإلطالع على الدستور،
 

  بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية ،١٩٧٢لسنة  ) ١١( وعلى المرسوم بقانون رقم 
 معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة بشأن تنظيم ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(وعلى القانون رقم 
 والقوانين المعدلة ،

   بشأن مجلس الخدمة المدنية ،١٩٨٢لسنة  ) ١٢(وعلى المرسوم بقانون رقم 
   بشأن الميزانية العامة ،٢٠٠٢لسنة ) ٣٩(وعلى المرسوم بقانون رقم 
   بشأن سياسات وضوابط الخصخصة ،٢٠٠٢لسنة ) ٤١( وعلى المرسوم بقانون رقم 

   بإنشاء ديوان الموظفين ،١٩٧٥لسنة ) ٦(وعلى المرسوم رقم 
   بشأن تنظيم ديوان الخدمة المدنية ،١٩٩٦لسنة ) ٥( وعلى المرسوم رقم 
   بشأن إعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية ،٢٠٠٤لسنة ) ٦٤( وعلى المرسوم رقم 

  : وأصدرناه أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصه وقد صدقنا عليه
 

  المادة األولى
  . يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، ويلغى آل نص يتعارض مع أحكامه

 
  

  المادة الثانية
ذا     ة له ة التنفيذي ه الالئح رار من ة بق ة المدني س الخدم يس مجل وزراء رئ س ال يس مجل صدر رئ ي

 .القانون
 
  

 المادة الثالثة
ارًا          - آل فيما يخصه     - والوزراء على رئيس مجلس الوزراء ،     ه اعتب  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل ب

 .من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 
  
  

  ملك مملكة البحرين 
 حمد بن عيسى آل خليفة

  
 
  

  :قصر الرفاع : صدر في 
 هـ ١٤٢٧ رجب ٥: بتاريخ 

  م٢٠٠٦ يوليو ٣٠: الموافق 
  



  قانون الخدمة المدنية
 األولالباب 

 األحكام العامة
 

  )١( مادة 
 

انون                ذا الق واردة في ه ام ال ة باألحك ة بالدول ة المدني شئون الخدم ة ب يعمل في المسائل المتعلق
ن يتقاضون    ة مم ات العام ة والمؤسسات والهيئ وظفي الحكوم ع م ى جمي ه عل سري أحكام وت

 .رواتبهم من الميزانية العامة للدولة أو الملحقة بها 
ام والحرس                    وال تسري ه   وات األمن الع اع البحرين وق وة دف ى العسكريين في ق ام عل ذه األحك

نظم      صوص ت ة ن الل بأي دم اإلخ ع ع نهم ، م دنيين م دا الم وطني ماع ن ال از األم وطني وجه ال
ى             ام عل ذه األحك سرى ه ا ال ت سكري ، آم اع الع ي القط املين ف دنيين الع ؤالء الم ئون ه ش

وظيفه      ذه             الموظفين الذين تنظم شئون ت ه ه ا نصت علي ود خاصة فيم ة أوعق وانين أو أنظم م ق
 .القوانين واألنظمة والعقود 

 
 

  

  )٢(مادة 
 

ا                   ل منه رين آ ة ق في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبين
 :، ما لم يقتض السياق خالف ذلك 

 
 :الجهة الحكومية 

ة          هي آل وزارة أو مؤسسة أوهيئة ع       امة أو جهاز تكون ميزانيته ضمن الميـزانية العامة للدول
 .أو ملحقة بها 

 
  :السلطة المختصة 

  . الوزير المختص -أ 
 . رئيس المؤسسة أو الهيئة العامة أو الجهاز المختص -ب 
 

  :الوظيفة 
سلطة   ن ال سند أو تفوض م ي ت سة الت صالحيات المتجان سئوليات وال ات والم مجموعة الواجب

ة                 المختصة شغلها ، لغرض تأدي  والتي يلزم للقيام بها اشتراطات ومعايير يجب توافرها فيمن ي
 .الواجبات و المهام الوظيفية الرسمية 

 
            :الموظف

ه أو مسمى                     ة عمل ا آانت طبيع ة ، أي ة من وظائف الجهات الحكومي آل من يشغل وظيفة مدني
 .وظيفته 

 
 :الوظائف العليا

ي يع  ائف الت وزراء ،   هي الوظ يس مجلس ال ن رئ رار م وم ، أو ق اغلوها بموجب مرس ين ش
 .وتشمل وظائف وآالء الوزارة والوآالء المساعدين والمديرين ومن في حكمهم 



  
  :الراتب 

ه                         دخل في ا الموظف وال ت ة شامًال العالوات التي يحصل عليه رر للوظيف الراتب األساسي المق
 .البدالت والمكافآت و التعويضات 

 
  :وة العال

ف         ستحقها الموظ ة وي ه التنفيذي انون والئحت ذا الق ام ه ق احك ف وف نح للموظ دي يم غ نق مبل
ازة براتب ،                     بصورة متواصلة إذا توافرت شروطها ، وال تستقطع عند خروج الموظف في إج

  .العالوة االجتماعية و العالوة الدورية السنوية وعالوة المؤهل العلمي : مثل 
 

 :البدل 
دي يم غ نق ل الخاصة مبل ة العم ات وظروف وطبيع ة متطلب ضه عن مواجه نح للموظف لتعوي

اء                بالوظيفة التي يشغلها ، وال تستدعي ظروف ومتطلبات العمل استمرار صرف هذا المبلغ أثن
 .اإلجازة براتب ، مثل بدل االنتقال وبدل الهاتف وبدل الندب 

 
 :الهيكل التنظيمي 

ان             يقصد بالهيكل التنظيمي ترتيب المراآ     ة ، مع بي ز الوظيفية المختلفة في إطار الوحدة اإلداري
المجموعة التي تضمها وطبيعتها أو نوعيتها ، ودرجتها في السلم الوظيفي ، مما ييسر توزيع               

  .العمل بينها ، ويوضح العالقات بين شاغليها ، سواء أآانت هذه العالقات رأسية أو أفقية 
 
 

  )٣(مادة 
 

ام المرسو اة أحك م مع مراع انون رق سنة ) ١١( م بق شؤون ١٩٧٢ل رة ال يم دائ شاء وتنظ  بإن
ة  ه الجهات الحكومي ا تطلب سببًا فيم رأي م داء ال ة بإب ة المدني وان الخدم ة ، يختص دي القانوني
ة         ه التنفيذي ه والئحت ق أحكام ة بتطبي سائل المتعلق شأن الم انون ، ب ذا الق ام ه عة ألحك الخاض

 .والقرارات المنفذة له 
 
 

  لثانيالباب ا
 العالقة الوظيفية وانتهاؤها

 الفصل األول
 الوظائف

  
 )٤(مادة 

 
ائفهم            ة في أداء وظ و الدول الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظف

و المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة ، و ال يولى األجانب الوظائف      . المصلحة العامـة 
 .لتي يبينها القانون العامة إال في األحوال ا

  
 )٥(مادة 

 



وان       تضع آل جهة حكومية هيكًال تنظيميًا لها توافق عليه السلطة المختصة و يعتمده رئيس دي
ا يتناسب وحجم ومجاالت                          سام بم ى إدارات و أق سيم الجهه إل ه تق الخدمة المدنية ، يراعى في

 .العمل بها 
 

 )٦(مادة 
 
تمارات وصف وظيف ة اس ة حكومي ل جه ضع آ ا ت دد واجباته ا ، يح ة من وظائفه ل وظيف ي لك

شغلها وخاصة الحد األدنى من المؤهالت                   ومسئولياتها و األشــتراطات الالزم توافرها فيمن ي
 . والمهارات والقدرات الالزمة لها 

 .ويعتمد رئيس ديوان الخدمة المدنية هذه االستمارات قبل العمل بها 
  

 )٧(مادة 
 

ة          يتولى ديوان الخدمة المدن    ل فئ ية ترتيب الوظائف وذلك بتجميعها في فئات على ان تتضمن آ
الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ونوع الواجبات و المسؤوليات والحد األدنى من المؤهالت              

 .والمهارات المطلوبة 
 

 )٨(مادة 
 

عات  الوظائف أما دائمة أو مؤقتة ، وتقسم الوظائف التي يسرى بشأنها هذا القانون إلى مجمو  
يم وتصنيف                      ام ترتيب وتقي ا تحدد الالئحة قواعد وأحك تحددها وتنظمها الالئحة التنفيذية ، آم

 .وظائف هذه المجموعات 
 .وتضع الالئحة التنفيذية قواعد إنشاء الوظائف المؤقتة وإلغائها 

 
 )٩(مادة

  
ى ا               راح  تصدر جداول رواتب مجموعات الوظائف بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناًء عل قت

ديوان الخدمة المدنية ، ويجوز إعادة النظر في هذه الجداول آلما اقتضت المصلحة العامة ذلك               
.  

راح                   ى اقت اء عل ويجوز لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية أو من يفوضه بن
ا ورد بالجداول المشار                       د بم بعض الوظائف دون التقي دير رواتب ل ة ، تق ة المدني ديوان الخدم

  .إليها في الفقرة األولى على أن تضع الالئحة التنفيذية الضوابط الخاصة بذلك 
 
 

  )١٠( مادة 
 

يتولى ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وضع الحد األقصى لعدد الوظائف              
ة جهة               ا ، وال يجوز ألي ة فيه ل للقوى العامل د من االستخدام األمث ة ، والتأآ ل جهة حكومي لك

 .حكومية أن يتجاوز عدد الموظفين فيها عدد الوظائف المحددة لها في الميزانية العامة 
 
 

  )١١(مادة 



 
اة                           دب أو اإلعارة مع مراع ل أو الن ة أو النق ين أو الترقي يكون شغل الوظائف عن طريق التعي

 .استيفاء االشتراطات الالزمة لذلك 
 
  
  
  
 
  

  الفصل الثاني
 التعيين

  
 

 )١٢(مادة 
 

اء                   يكون   م بمرسوم بن وآالء المساعدين ومن في حكمه التعيين في وظائف وآالء الوزارة وال
 .على اقتراح السلطة المختصة وموافقة مجلس الوزراء 

اء                وزراء بن ويكون التعيين في وظائف المديرين والمديرين بالوآالة بقرار من رئيس مجلس ال
 .على اقتراح السلطة المختصة 

ي الوظ   ين ف ون التعي د      ويك ام والقواع أ لألحك صة وفق سلطة المخت ن ال رار م رى بق ائف األخ
  .الواردة بهذا القانون والالئحة التنفيذية 

 
 

  )١٣(مادة 
 

  :يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون ما يلي 
  . أن يكون متمتعًا بالجنسية البحرينية -أ 

 .عة  أن يكون محمود السيرة حسن السم-ب 
ة    -ج ة مخل ي جريم ة ف دة للحري ة مقي ة أو بعقوب ة جناي ه بعقوب م علي بق الحك د س ون ق  أال يك

 .بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره 
سلطة                       ة ال د موافق ين الموظف بع ة جاز تعي ومع ذلك إذا آان الحكم مشموأل بوقف تنفيذ العقوب

 .المختصة 
ى                  أال يكون قد سبق فصله من ال       -د م تمض عل ا ل ائي م أديبي نه خدمة بحكم قضائي أو بقرار ت

 .صدوره ثالث سنوات على األقل 
 . أن يكون مستوفيأ لشروط الوظيفة المطلوب شغلها -هـ 
 . أال يقل السن عن سبع عشرة سنة -و
 أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، وذلك فيما عدا الموظفين       -ز

شرط المع ذا ال اء من ه وزراء ، ويجوز اإلعف يس مجلس ال رارات من رئ ين بمراسيم أو بق ين
 .بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية 

ضوابط                   -ح   ة القواعد وال  أن يجتاز االمتحان الخاص بشغل الوظيفة ، وتضع الالئحة التنفيذي
ررة بحسب ط     ات المق أنواع االمتحان ة     الخاصة ب ارات المطلوب ة والمؤهالت والمه ة الوظيف بيع



راء      ه الخب ستثنى من ا ي ا ، آم ائف العلي اغلو الوظ شرط ش ذا ال ن ه ستثنى م شغلها ، وي ل
  .واالستشاريون البحرينيون وغير البحرينيين 

 
 )١٤(مادة 

 
ائف  ة بالوظ ة المدني وان الخدم انون دي ذا الق ام ه عة الحك ة الخاض ات الحكومي ر الجه تخط

ذه        الشاغر اإلعالن عن ه ة لديها والتي تكون في حاجة لشغلها ، ويقوم ديوان الخدمة المدنية ب
د   ة اال بع ائل األعالم الخارجي ي وس تم اإلعالن ف ة ، وال ي ائل االعالم المحلي ي وس ائف ف الوظ
ددها الالئحة   ي تح ضوابط واإلجراءات الت ا لل ك وفق ي وذل ى المرشح المحل ذر الحصول عل تع

 .التنفيذية 
 

 
  
  
  

  )١٥(مادة 
 

ين بطريق                  ى المعين د ، وتسري عل ة و بطريق التعاق صفة مؤقت ر البحرينيين ب يكون تعيين غي
ة     التعاقد أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرم

 .ويضع ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام و صيغ هذه العقود . معهم 
ضع ال ر        وت رينيين وغي راء البح ف الخب ة بتوظي د الخاص انون القواع ة للق ة التنفيذي الئح

 .البحرينيين ، ومن يقوم بأعمال مؤقتة أوعارضة و من يعمل بدوام جزئي 
 

 )١٦(مادة 
 

يجوز بقرار من السلطة المختصة إعادة تعيين الموظف إذا توافرت فيه شـروط شــغل الوظيفة              
ة              التي يعاد التعيين عليها ،     ة المدني  على أن يتم تحديد الدرجة والرتبة بعد موافقة ديوان الخدم

. 
   
  

 )١٧(مادة 
 

رة                     ون ألول م وزراء ، يوضع المعين فيما عدا المعينيين بمرسوم أو بقرار من رئيس مجلس ال
  .تحت التجربة لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ مباشرتهم العمل 

لمدة أنهيت و بالنسبة للوظائف التعليمية فإن فترة التجربة فإذا ثبت عدم صالحيتهم خالل هذه ا     
 .تحدد بعام دراسي آامل 

رة ضمن                  وإذا انقضت فترة التجربة بنجاح أعتبر الموظف مثبتًا في وظيفته و تحتسب هذه الفت
 .مـدة الخدمة 

 
 الفصل الثالث
 تقييم األداء

 



 )١٨(مادة 
 

ا تتط     اس م ى أس وظفين عل اييس أداء الم دد مق سئوليات ،     تح ات وم ن واجب ائفهم م ه وظ لب
ا يوجد من سلبيات في                       اءة الموظفين والكشف عم ويهدف تقييم األداء الوظيفي إلى تقدير آف

  .أداء وسلوك الموظف بقصد تجنبها مستقبًال 
 

 )١٩(مادة 
 

دأ من أول سبتمبر وتنتهي في                     يكون وضع التقارير النهائية لتقييم أداء الموظفين عن سنة تب
  .أغسطس وتقدم وتعتمد خالل شهري أآتوبر و نوفمبر آخر 

يم أداء الموظف  ام إدارة األداء لتقي ق نظ انون تطبي ذا الق ام ه ات الخاضعة ألحك و يجوز للجه
 .ألآثر من مرة خالل السنة الواحدة تسهيال للتقييم السنوي المشار إليه 

 
 )٢٠(مادة 

 
عي      وظفين الخاض ع الم يم األداء جمي ام تقي ضع لنظ ة     يخ دد الالئح انون وتح ذا الق ام ه ن ألحك

راءات الخاصة بوضع    وظفين واإلج يم أداء الم ها تقي ى أساس تم عل ي ي ضوابط الت ة ال التنفيذي
آما تحدد الالئحة التنفيذية القواعد      . وتقديم واعتماد تقارير التقييم واالخطار بها والتظلم منها         

 .الخاصة بتقييم أداء شــاغلي الوظائف العليا 
 
 

 )٢١(ادة م
 

ادي             ل من مستوى األداء الع م أق يجب إخطار الموظفين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائه
 .بأوجه النقص في هذا األداء طبقأ لنتيجة القياس الدوري لألداء أوأل بأول 

 
 

 )٢٢(مادة 
 

ا     يم األداء بمجرد اعتم ده يجب إخطار الموظف بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقي
ادة                         ا في الم ة المنصوص عليه ام اللجن يم األداء أم ر تقي تظلم من تقري ، ويجوز للموظف أن ي

 .من هذا القانون ) ٨٠(
 

 )٢٣(مادة 
  

يم األداء                    -أ دير تقي اس األداء ، ويكون تق  يعتبر األداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساسأ لقي
  .بمرتبة ممتازة أو جيدجدأ أو جيد أو مرض أو ضعيف 

ز والضعف التي           ويجب أن يكون التقدير بمرتبتي ممتازة وضعيف مسببًا ومحددًا لعناصر التمي
 .أدت إليه وال يجوز اعتماد التقرير إال باستيفاء ذلك 

سنوية                -ب   ة ال  يحرم الموظف المقدم عنه تقرير تقييم األداء بمرتبة ضعيف من العالوة الدوري
ذه               لمدة ثالثة أشهر ويخطر بذلك آتابة ،        فإذا ثبت بعد ذلك أن أداءه الوظيفي قد ارتقى خالل ه

الفترة فإنه يستحق العالوة الدورية من أول أبريل واال تحجب عنه لمدة ثالثة أشهر أخرى مع                  



ى                              ه إل ة ينظر في أمر نقل رة الثالث ة للم ذه الحال ى ه إن استمر عل إخطاره ايضأ بذلك آتابة ، ف
 .وظيفة أخرى تتناسب مع قدراته 

 

ًا   -ج ن الموظف طبق دم م تظلم المق ي ال صل ف ل الف سنوية قب ة ال الوة الدوري اد الع  إذا حل ميع
  .للمادة السابقة أوقف منح العالوة حتى يتم الفصل في التظلم 

 
 )٢٤(مادة 

 
ى ستة أشهر تختص   د عل دة تزي رين لم ة البح دبًا داخل مملك ارًا أو منت ان الموظف مع إذ ا آ

دب      ار أو المنت ان            الجهة المع إن آ سابقة ، ف ام ال ًا لألحك ه وفق ائي عن ر النه ا بوضع التقري  إليه
 .الموظف معارًا للخارج أو حاصًال على إجازة خاصة فيعتد بالتقارير السابقة 

ديها            ه من الجهة التي يعمل ل ر عن دم التقري أما الموظف الموفد في بعثة أو إجازة دراسية فيق
 .ا أو التي يدرس فيها بناًء على بيانات الجهة المبتعث إليه

ر                   وفي حالة مرض الموظف لمدة تزيد عن ستة أشهر خالل السنة يقدر تقييمه طبقًا آلخر تقري
 .سنوي قدم عنه ، فإذ ا آان بمرتبة ضعيف يقدر تقييمه بمرتبة مرض حكمًا 

 
 
 
 

  الفصل الرابــع
 الترقية

 
 

 )٢٥(مادة 
 

ه  ة لدرجت ى تالي ة أعل ى درج ة الموظف إل ون ترقي ة  تك ة وظيف ي أي ه أو ف ي وظيفت رة ف  مباش
ه سنة             د مضت علي ة وأن تكون ق ة للترقي أخرى شاغرة شريطة أن تتوافر فيه الشروط الالزم

ى عناصر األداء      . على األقل بدرجته الحالية      وتكون الترقية على أساس الجدارة التي تبنى عل
 .والخبرة والمؤهل العلمي و األقدمية 

 .والشروط التي تحددها الالئحة التنفيذية وذلك آله وفقأ للقواعد 
 

 )٢٦(مادة 
 

ر                    ة، وتعتب ة المدني وان الخدم ة دي د موافق يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين بع
ا   صادر به القرار ال دد ب اريخ المح ن الت ذة م ة ناف ذا  . الترقي ن ه ارأ م ستحق الموظف اعتب وي

ين              التاريخ بداية مربوط الدرجة المرقى إلي      غ ب ع المبل ها أو رتبتين من رتبها أيهما أآبر فإذا وق
سنوية في موعدها              ة ال الوة الدوري ك باستحقاقه الع ى ، وال يخل ذل ة األعل ين يمنح الرتب رتبت

 .المقرر متى توافرت شروطها
 

 )٢٧(مادة 
 



ملة  إضافة أحكام مك- بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية      -يجوز بقرار من مجلس الوزراء    
ع         ارض م ى أال تتع سابقة ، عل واد ال ي الم ا ف صوص عليه ام المن ى األحك الوة عل ة ع للترقي

  .األحكام المنصوص عليها في هذا القانون 
ة                 وتبين الالئحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بترقية الموظف ، إذا استوفى شروط الترقي

 . القانون من هذا) ٢٥(دون شرط المدة المنصوص عليه في المادة 
 

 الفصل الخامس
 الرواتب والعالوات

 
 )٢٨(مادة 

 
. تحدد بداية ونهاية رواتب الوظائف ورتبها في آل درجة وفقًا للجداول الصادرة في هذا الشأن              

  .ويستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل 
سلطة المختصة      ويمنح المعين بداية الراتب المقرر للدرجة المعين عليها ، ويجوز بق           رار من ال

شروط            أ لل ة وفق ي ذات الدرج ب ف ن الرت ددأ م ه ع ة منح ة المدني وان الخدم ة دي د موافق بع
  .والضوابط المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية 

 
 )٢٩(مادة 

 
شغلها بحيث ال يجاوز             يمنح الموظف عالوة دورية سنوية تعادل رتبة من رتب الدرجة التي ي

 .جته ، ما لم يرق وفق الضوابط التي تنص عليها الالئحة التنفيذية بها نهاية مربوط در
 .ويستحق الموظف هذه العالوة وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية 

 
 )٣٠(مادة 

 
يجوز بقرار من السلطة المختصة ، بعد اخذ رأي ديوان الخدمة المدنية ، منح الموظف عالوة                 

ادل العال  شجيعية تع وط ت ة مرب ا نهاي اوز به ر بحيث ال يج ررة أو أآث سنوية المق ة ال وة الدوري
  :درجته وذلك بالشروط التالية 

 
ل         -أ  أن يكون الموظف حاصًال عن العامين األخيرين على تقييم األداء بمرتبة جيد جدأ على األق

 . 
اً           -ب ات أو رفع  لمستوى األداء  أن يكون الموظف قد بذل جهدًا خاصًا أو حقق اقتصادًا في النفق
. 
ل سنتين وبحد أقصى ثالث مرات في                -ج أال يمنح الموظف هذه العالوة أآثر من مرة واحدة آ

 .الدرجة الواحدة 
 

  .وال يمنع منح هذه العالوة من استحقاق العالوة الدورية السنوية في موعدها 
 

 )٣١(مادة 
 



ة           ى توصية من         - يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدني اء عل  بن
ة   ة المدني وان الخدم ذا      -دي ه ه ا نص علي ى م افة إل وظفين باإلض رى للم الوات أخ ر ع  تقري

 .القانون ، ويحدد هذا القرار شروط وقواعد استحقاقها 
 
 
 

 الفصل السادس
 البدالت والمكافآت والتعويضات

 
 )٣٢(مادة 

 
ة    بناء على توصية من دي    -يجوز بقرار من مجلس الوزراء       ة المدني دالت   -وان الخدم ر ب  تقري

ا                        ة العمل به بعض الوظائف التي تقتضي ظروف وطبيع سبة ل أو مكافآت أو ميزات عينية بالن
  .تقرير هذه المزايا وفقًا للشروط والقواعد التي تحددها الالئحة التنفيذية 

 
 
  
  
  

  )٣٣(مادة 
 

ستحق الموظف                     م ي ا ومن في حكمه دا شاغلي الوظائف العلي ال أو       فيما ع ضًا عن األعم تعوي
ات العمل                         ر أوق ة المختصة في غي ا من الجهة الحكومي ساعات العمل اإلضافية التي يكلف به

 .الرسمية ، وفقًا للقواعد واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية 
 

 )٣٤( مادة 
 

ا   اًال أو بحوث ازة أو أعم دمات ممت دم خ ذي يق ف ال شجيعية للموظ آت ت نح مكاف وز م أو يج
ات ، وتحدد                      وفير في النفق اءة األداء أو ت اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع آف

 .الالئحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بمنح هذه المكافآت 
 

  الفصل السابع
  الرعاية الصحية و االجتماعية واشتراطات السالمة

 
 

 )٣٥(مادة 
 

ة     ًا للرعاي صة برنامج سلطة المخت ضع ال ية   ت ة و الرياض ة و الثقافي صحية و االجتماعي ال
 . للموظفين العاملين في الجهة الحكومية ، وذلك بمراعاة التشريعات الصادرة في هذا الشأن 

 
 



  )٣٦(مادة 
 

سالمة                      ام واشتراطات ال اة أحك انون بمراع ذا الق ام ه تلتزم آل جهة من الجهات الخاضعة ألحك
 .ضوابط المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية والصحة المهنية ، وفقأ للمعايير وال

 
  

 الفصل الثامن
 النقل والندب واإلعارة والبعثات والتدريب

 
 )٣٧(مادة 

 
ام                        ى أخرى من الجهات الخاضعة ألحك يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى ومن جهة إل

اغرة بال    ة ش ى وظيف ل إل ان النق ات إذا آ ن الجه ا م ى غيره انون ، أو إل ذا الق سها ه ة نف درج
 .لوظيفته أو بدرجة أعلى ، وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية 

سلطة                  ة ال د موافق ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها بع
 .نفسها في الجهة المنقول منها 

 .وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد واجراءات النقل 
 

 
  )٣٨(مادة 

 
دة ، يجوز ب اوز سنة واح دة ال تتج أ لم ام مؤقت دب الموظف للقي صة ن سلطة المخت رار من ال ق

بعمل وظيفة أخرى من الدرجة الوظيفية نفسها ، أو الوظيفة التي تعلوها مباشرة ، في الجهة      
ة          ي حال دها ف وز تمدي رى ، ويج ة أخ ة حكومي ي جه ا أوف ل به ي يعم سها ، الت ة نف الحكومي

 .ة ، وبحد أقصى ثالث سنوات الضرورة إلى أآثر من سن
 .وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد واجراءات الندب 

 
 )٣٩(مادة 

 
ارة      ة ، إع ة المدني وان الخدم ذ رأي دي د أخ التعيين ، بع صة ب سلطة المخت ن ال رار م وز بق يج
ى           ة ، أو إل ا الدول ساهم فيه ي ت شرآات الت دى ال ي إح ل ف ة للعم ه آتاب د موافقت ف بع الموظ

 .و الهيئات العربية أو األجنبية أو الدولية الحكومات أ
رة         ي الفق ا ف صوص عليه ات المن دى الجه ن إح تعارة م ق االس ائف بطري غل الوظ وز ش ويج

 .السابقة 
وتكون اإلعارة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة ال يزيد مجموعها على ثالث سنوات               

 .لعامة أخرى ، إال في الحاالت التي تقتضيها المصلحة ا
 

 )٤٠( مادة 
 

رار من                        ك يجوز بق يكون راتب الموظف المعار بأآمله على جانب الجهة المستعيرة ، ومع ذل
 .مجلس الوزراء أن تتحمل حكومة مملكة البحرين آل أو بعض الراتب خالل مدة اإلعارة 



الوة الدوري       تحقاق الع ي اس د وف أة التقاع اش أو مكاف ساب المع ي ح ارة ف دة اإلع دخل م ة وت
م     انون رق ام الق أة أحك ع مراع ك م ة ، وذل سنة ) ١٣(والترقي ات  ١٩٧٥ل يم معاش شأن تنظ  ب

 .ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
 
 

 )٤١(مادة 
 

عند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته شاغرة ، ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة دائمة 
د عودة        أو مؤقتة بقرار يصدر من السلطة المختصة بالتنسيق مع           ديوان الخدمة المدنية ، وعن

ه في                      ة شاغرة من درجة وظيفت الموظف يشغل وظيفته األصلية إذا آانت شاغرة أو أية وظيف
 .الجهة الحكومية المعار منها أو في جهة أخرى 

 .وفي جميع األحوال يحتفظ بكافة مميزات الوظيفة التي آان يشغلها قبل اإلعارة 
 

 )٤٢(مادة 
 

أجر أو               يجوز إيفاد الم   وظفين في بعثات أو منح للدراسة أو التدريب أومنعهم إجازات دراسية ب
 .بدون أجر بالشروط واألوضاع التي تحددها الالئحة التنفيذية 

ة                     صفة مؤقت ائفهم ، ويجوز شغلها ب نح واإلجازات الدراسية وظ وتحفظ ألعضاء البعثات والم
 البعثة أو المنحة أو اإلجازة ال تقل عن سنة          بطريق التعيين أو الندب دون الترقية إذا آانت مدة        

 .على أن تخلى عند عودتهم 
أمر في حساب المعاش التقاعدي                      وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو اإلجازة الدراسية إذا آانت ب

 . استحقاق العالوة الدورية السنوية والترقية يوف
 

 )٤٣(مادة 
 
وظ -أ ع الم ى جمي أ عل أ وظيفي دريب واجب ر الت ة  يعتب ات الحكومي ى الجه ين عل فين ، ويتع

ه ،                            ل في مجال دريب آ ا من تلقي الت ين موظفيه ى تمك انون العمل عل ذا الق الخاضعة ألحكام ه
ة ،                    ة والمهني ة والفني دراتهم اإلداري ة ق دريبهم وتنمي ة لت وعليها إعداد الخطط والبرامج الالزم

ين           ى اختالف          وإعدادهم لشغل الوظائف الجديدة وتأهيل المرشحين للتعي ة الوظائف عل في آاف
بة     ات المناس دود اإلمكاني ي ح ل وف ات العم أ لمتطلب ستوياتها وفق وان. م ولى دي ة  ويت الخدم

ل       وظيفي وتحلي وير ال سارات التط داد م ي اع ة ف ات الحكومي ساعدة الجه سئولية م ة م المدني
 .االحتياجات التدريبية لمختلف الوظائف في الخدمة المدنية 

 
انون               يتولى ديو  -ب   ذا الق ام ه ان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية الخاضعة ألحك

ة في أجهزة                        ادات اإلداري اني من القي ة إلعداد الصف الث دريب الالزم وضع خطط اإلحالل والت
 .الخدمة المدنية 

 
وانين       تحدد الالئحة التنفيذية القواعد واألحكام الخاصة بالت     -ح   رره الق ا تق ى ضوء م دريب عل

 .واللوائح األخرى من أهداف وخطط وطرق التدريب ومؤسساته أو معاهده 
 

 الفصل التاسع
 اإلجازات



 
 )٤٤(مادة 

 
 أيام العمل األسبوع    - بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية        -تحدد بقرار من مجلس الوزراء      

   .ومواقيته وفقاً  لمقتضيات المصلحة العامة
ة حسب                 و يجوز عند االقتضاء تحديد مواعيد خاصة لبعض الجهات الحكومية أو لوظائف معين

 ويكون ذلك بقرار من السلطات المختصة ، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية       ،طبيعة العمل بها  
 . 

ضيها مصلحة العمل          -ويجوز للسلطة المختصة     ال         - لظروف تقت ام بأعم  تكليف الموظف القي
 .بعد ساعات الدوام الرسمي وفقأ للشروط و األوضاع التي تحددها الالئحة التنفيذية إضافية 

 .وال يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله اال في حدود اإلجازات المقررة في المواد التالية 
 

  )٤٥(مادة 
 

ام عطالت األسبوع و                          دالت في أي ع العالوات والب ازة براتب شامل جمي للموظف الحق في إج
شغيل الموظف في          األعي ًا ، ويجوز ت ررة قانون اد والمناسبات الرسمية والعطالت األخرى المق

ًا للقواعد واإلجراءات التي                       ا وفق تم تعويضه عنه ك ، وي هذه العطالت إذا اقتضت الضرورة ذل
 .تحددها الالئحة التنفيذية 

 
 )٤٦(مادة 

ع ا              دل     يستحق الموظف سنويًا إجازة اعتيادية براتب آامل شامل جمي وم  ) ٣٠( لعالوات بمع ي
ام                    عمل عن آل سنة بواقع يومي عمل ونصف في الشهر ، وال يدخل في حساب هذه اإلجازة أي
ازة إال                    ذه اإلج العطالت األسبوعية والمناسبات الرسمية والعطالت األخرى ، وال يجوز منح ه

 .بعد مضى ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل 
 .دية أوتأجيلها أو قطعها إال ألسباب تقتضيها مصلحة العمل وال يجوز تقصير اإلجازة االعتيا

يد         اوز الرص شرط أال يتج ا ب ع به م ينتف ي ل ة الت ه االعتيادي يد إجازات ف برص تفظ الموظ ويح
 .يوم عمل ) ٧٥(المسموح بنقله للسنة التالية 

 
 )٤٧(مادة 

 
ا ،       يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدًال نقديًا عن رصيد إجازته االعتيا           دية التي لم ينتفع به

ضوابط التي تحددها الالئحة                     شروط و ال محسوبًا على أساس آخر راتب آان يتقاضاه ، وفقًا لل
 .التنفيذية 

 
 )٤٨(مادة 

 
دارس             ) ٤٦(استثناء من حكم المادة      ة في الم ات التعليمي من هذا القانون يستحق موظفو الهيئ

انون            والهيئات التدريبية والكليات والمعاهد التاب     ذا الق ام ه شأنها أحك ة والتي تسري ب ة للدول ع
وزير المختص ،        إجازة اعتيادية في منتصف ونهاية العام الدراسي يصدر بتحديدها قرار من ال

 .بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية 
 

 )٤٩(مادة 



 
ر من                      ى تقري اء عل ع العالوات تمنح بن يستحق الموظف إجازة مرضية براتب آامل شامل جمي

 .يوم عمل في السنة بواقع يومي عمل في الشهر ) ٢٤(هة الطبية المختصة بمعدل الج
ذا الرصيد                          شرط أال يتجاوز ه ا ب ع به م ينتف ه المرضية التي ل ويحتفظ الموظف برصيد إجازات

 .يوم عمل ) ٢٤٠(
 

 )٥٠(مادة 
 

سلطة المختصة                    سابقة ، يجوز لل ادة ال ى من الم رة األول د  -استثناء من حكم الفق اخذ رأي   بع
ة      ازة                    -ديوان الخدمة المدني ازة المرضية إج ذي استنفد رصيده من اإلج  أن تمنح الموظف ال

ل ، إذ ا رأت   وم عم ى ستين ي د عل الوات ال تزي ع الع ل شامل جمي مرضية إضافية براتب آام
 .اللجنة الطبية المختصة أن حالته تستدعي ذلك ، شريطة أال تقل مدة خدمته عن سنة آاملة 

 
 )٥١ (مادة

 
ع العالوات ، ال تحسب ضمن اإلجازات             يستحق الموظف إجازة خاصة براتب آامل شامل جمي

 :المقررة في المواد السابقة، وذلك في الحاالت اآلتية 
 
 . وتكون لمدة ثالثة أيام عمل ولمرة واحدة طوال مدة خدمته :  إجازة الزواج -أ

 .واحدة طوال مدة خدمته يومًا ولمرة ) ٢١(وتكون لمدة :  إجازة الحج -ب 
 .يومأ تحسب من تاريخ الوضع ) ٦٠( وتمنح للموظفة لمدة :  إجازة الوضع -ج
 .وتمنح عند وفاة أحد األقارب حتى الدرجة الرابعة ولمدة ثالثة أيام :  إجازة الوفاة -د

ة أش              :  إجازة عدة الوفاة     -هـ   دة أربع ا لم ا زوجه وفى عنه هر وتمنح للموظفة المسلمة التي يت
 وعشرة أيام 

ة مريض -و ازة مرافق صة :  إج ة المخت ررت اللجان الطبي ة مريض ق نح للموظف لمرافق وتم
 . عالجه في الخارج مع مرافق له ، وذلك للمدة المقررة للعالج بحيث ال تزيد عن ستين يومًا 

ة   :  إجازة مخالطة مريض   -ز وتمنح للموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى اللجان الطبي
 .نعه لهذا السبب من مزاولة وظيفته للمدة التي تحددها م
  

ة التي                  :  فترة الحجر الصحي     –ح   شهادات الطبي ه ال ى جهة عمل ه ال دى عودت يقدم الموظف ل
  . تثبت ذلك 

   
تمنح للموظف إجازة لمدة ال تتجاوز شهرًا إلداء إمتحان دراسي             :  إجازة إمتحان دراسي     –ط  
 .  
  

و -ي  ي وف شارآة ف ازة م ة   إج ية أو ثقافي ذه    : د رياض ا ه ي تتطلبه دة الت نح للموظف للم تم
 .المشارآة 

  
ه             :  إجازة إصابة عمل     -ك   ام وظيفت ة مه اء تأدي وتمنح للموظف الذي تلحق به إصابة عمل أثن

أو بسببها ، وذلك حسبما تحدده اللجان الطبية المختصة ، استنادًا إلى أحكام الفصل التاسع من  
م انون رق سنة  ) ١٣ (المرسوم بق وظفي ١٩٧٥ل د لم آت التقاع يم معاشات و مكاف شأن تنظ  ب

 .الحكومة وتعديالته 
  .وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد وشروط استحقاق هذه اإلجازات



 
 

 )٥٢(مادة 
 

تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتين رعاية يوميًا إلرضاع 
 .امين على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك مولودها حتى يبلغ من العمر ع

 
 )٥٣(مادة 

  
 :تكون حاالت الترخيص بإجازة خاصة بدون راتب على الوجه التالي 

 
ل ،                  -أ  تمنح للزوج أو الزوجة إذا رخص ألحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على األق

 .الخارج وال يجوز أن تجاوز هذه اإلجازة مدة بقاء أي منهما في 
 

 .ويتعين على الجهة الحكومية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في هذه الحالة 
 
ره ست  -ب اوز عم م يتج ذي ل ا ال ة طفله ب ، رعاي دون رات ازة خاصة ب ة اج ستحق الموظف  ت

 .سنوات ، بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ، ولثالث مرات طوال مدة خدمتها 
 
از-ج ة اج نح الموظف وز م ة   يج رغ للدراسة أو البحث أو ألي سبب التف ب ب دون رات ة خاصة ب

 .أسباب أخرى يبديها الموظف وتقدرها السلطة المختصة وفقًا لمقتضيات انتظام العمل 
  

ة التي                  دة الخدم ادة ضمن م ذه الم ا في ه و ال تدخل مدة اإلجازة في الحاالت المنصوص عليه
ا   ا ألحك آت طبق اش أو المكاف ساب المع ي ح دخل ف م ت انون رق سنة ) ١٣(م الق شأن ١٩٧٥ل  ب
 .تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة 

 
  
  
  

  الفصل العاشر
 الواجبات واألعمال المحظورة

 
 )٥٤(مادة 

 
  :يجب على الموظف 

 
 
ة ، وان يخصص وقت العمل الرسمي ألداء             -أ ة و أمان سه بدق ه بنف وط ب  أن يؤدي العمل المن

 .واجبات وظيفته 
 

رام الواجب آلداب              -ب   د واالحت ًا مع التقالي ه ويكون سلوآه متفق أن يحافظ على آرامة وظيفت
 .وشرف وظيفته 



 
از          -ج  ع انج ة م ة الئق ور معامل ل الجمه ه وان يعام ع زمالئ ًا م ه متعاون ي عمل ون ف  أن يك

 .مصالحه في الوقت المناسب 
 
دها الجهة ا               -د دريب والتطوير التي تع رامج الت ا ، وان           أن يستجيب لب ة التي يعمل به لحكومي

 .يسعى دائما لتطوير مهاراته وقدراته ذاتيًا لالرتقاء بمستوى أدائه الوظيفي 
 

 .  يحافظ على ممتلكات وأموال الجهة الحكومية التي يعمل بها -هـ
 . ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها -و
 
 
 

 )٥٥(ة ماد
 

 :يحظر على الموظف 
 
 مخالفة القواعد واألحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات و            -أ

 .النشرات الخاصة بالخدمة المدنية 
 

وائح        -ب  ة والل ة العام انون الميزاني ي ق ا ف صوص عليه ام المن د واألحك ة القواع  مخالف
 .افة القواعد المالية والقرارات الصادرة تنفيذًا له وآ

 
شتريات      -ج  صات والم يم المناق انون تنظ ي ق ا ف صوص عليه ام المن د واألحك ة القواع  مخالف

 .الحكومية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له 
 
ائل       -د ن وس ى أي م ا إل ل فيه ي يعم ة الت ة الحكومي م الجه ان باس صريح أو بي أي ت  اإلدالء ب

 .حا له بذلك من السلطة المختصة اإلعالم ، إال إذا آان مصر
 
 إفشاء األمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا آانت سرية بطبيعتها أو بموجــب تعليمات            -هـ

 .ويظل هذا االلتزام قائمًا بعد ترك الموظف الخدمة . تقضي بذلك 
 
زع      -و ا أو أن ينت ورة منه مية أوص ن األوراق الرس ة م ة ورق ل أي سه بأص اظ لنف ذا  االحتف ه

سجيل أو        سه بأصل شرائط الت األصل أو الصورة من الملفات المخصصة لحفظها أو يحتفظ لنف
ي   ب اآلل ة بالحاس ة المتعلق شغيلية أو التطبيقي رامج الت ورها أو الب أفالم أو ص ورها أو ب ص

 .الخاصة بالجهة التي يعمل بها ولوآانت متعلقة بعمل مكلف به شخصيًا 
 
 . أو أن يتوسط ألحد أويوسط أحدًا في شأن من شئون وظيفته  استغالل وظيفته ألي غرض-ز
 
 

 )٥٦(مادة 
 
 



ه ،                       ات وظيفت ه بواجب ل قيام ة أوقرض مقاب أة أوعمول ة أومكاف ال يجوز للموظف قبول أية هدي
يم            ي تنظ شترك ف ة أو أن ي رد أوهيئ ة ألي ف واد عيني ودًا أو م ع نق ه أن يجم وز ل ا ال يج آم

ل د ان العم ل مك صة اجتماعات داخ سلطة المخت ددها ال ي تح ة الت وز . ون إذن الجه ا ال يج آم
 .للموظف أن يوزع منشورات أو أن يجمع إمضاءات داخل مكان العمل 

 
 )٥٧(مادة 

 
ل            ات العم ر أوق ي غي دونها ف أة أو ب ب أو مكاف ر برات اًال للغي ؤدي أعم ف أن ي وز للموظ يج

ة عمل           ا يجوز      الرسمية ، شريطة أال تتعارض تلك األعمال مع طبيع ه ، آم ال من آرامت ه أو تن
للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوآالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذ 
ه                       ربطهم ب ه مساعد قضائي ممن ت ا آان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين ل

لحراسة على األموال التي يكون       صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال ا           
ى أونسب حتى الدرجة                            ه صلة قرب ربطهم ب ة لمن ت ا أو مملوآ شريكًا أو صاحب مصلحة فيه

 .الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها 
 

 )٥٨(مادة 
  

 :ال يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين األعمال التالية 
 
ا تطرحه السلطات القضائية أو اإلدارية للبيع إذا آان ذلك  شراء عقارات أو منقوالت مم-أ

 .يتصل بأعمال وظيفته 
 
 . مزاولة أي أعمال تجارية -ب
 . أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أي شرآة مساهمة دون أذن من السلطة المختصة -ج 
 
 . أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاوالت أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته -د
 
 . أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغاللها إذا آان لهذا االستغالل صلة بعمله -هـ
 

 الفصل الحادي عشر
 

 التحقيق و التأديب
 

 )٥٩(مادة 
 

ه ، أويخرج  ذة ل رارات المنف ة أو الق ه التنفيذي انون أو الئحت ذا الق ام ه ل موظف يخالف أحك آ
ة ،         على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته ، أو يظه         ر بمظهر من شأنه اإلخالل بكرامة الوظيف

 .يجازى تأديبيًا ، وذلك مع عدم اإلخالل بالمسئولية الجنائية أو المدنية عند االقتضاء 
 

وب     ر مكت ذًا ألم ان تنفي ة آ ه المخالف ت أن ارتكاب أديبي إذا اثب زاء الت ن الج ى الموظف م ويعف
لمخالفة ، وفي هذه الحالة تكون المسئولية       صادر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه آتابة إلى ا         

 .على مصدر األمر 



 
 

 )٦٠(مادة 
 

ه وتحقيق دفاعه                    ال يجوز توقيع الجزاء على الموظف إال بعد التحقيق معه آتابة وسماع أقوال
ة          . ، و يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا              ولى التحقيق مع الموظف لجن وتت

 . المختصة ، وتضع الالئحة التنفيذية آلية وضوابط تشكيل اللجان تحقيق تشكلها السلطة
 
  

 )٦١(مادة 
 

ة                       ى ثالث د عل دة ال تزي ك لم ه ذل يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق مع
ا ومن                  أشهر ، ويكون الوقف بقرار مسبب من مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العلي

 .مختصة بالنسبة لباقي الموظفين في حكمهم و من السلطة ال
 

 )٦٢(مادة 
 

ه ، و            آل موظف يحبس احتياطيا يعتبر موقوفًا عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتب
 .بعد انتهاء الحبس يصرف له ما سبق إيقافه إذا حفظ التحقيق أو حكم ببراءته 

 
 )٦٣(مادة 

 
ه ويجوز صرف    آل موظف يحبس تنفيذًا لحكم قضائي يعتبر موقوفًا عن عمل  ه ويحرم من راتب

راتبه ألسرته التي يعيلها إذا زادت فترة الحبس عن ثالث أشهر على أن يقتطع من مستحقاته               
ده  د تقاع ة عن الل  . التقاعدي دم اإلخ ع ع دة م ضاء الم د انق ه بع ى عمل ه إل وز إعادت و يج

 .بالمسئولية التأديبية عند االقتضاء 
 
 
 

 
  

  )٦٤(مادة 
 

تهمة جنائية فال يجوز مساءلته تأديبيًا فيما يتعلق بأي عنصر من عناصر              إذا وجهت للموظف    
م              التهمة الجنائية إال بعد صدور أمر أوحكم فيها ، وال يمنع صدور أمر بحفظ التحقيق أو الحك

 .بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت أسبابها 
 
 

 )٦٥(مادة 
  

 : لى الموظفين هي الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها ع
 



 . التنبيه شفويًا -أ
  

 . األنذار آتابيًا –ب 
  

  . الحرمان من العالوة الدورية لمدة ال تجاوز ثالثة أشهر -ج 
 
ى عشرة                   -د د عل سنة وال تزي دة ال تجاوز شهرًا خالل ال  الوقف عن العمل مع خصم الراتب لم

 .أيام للمرة الواحدة 
  

 . الفصل من الخدمة -هـ 
 

م والوظائف االخرى التي يصدر         أما بال  نسبة للموظفين شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمه
 :بتحديدها قرار من مجلس الوزراء فال توقع عليهم اال الجزاءات التالية 

 
 . التنبيه شفويًا -أ
 

 . اإلنذار آتابيًا -ب 
 

 . الفصل من الخدمة -ج 
 
 

 )٦٦(مادة 
 

ا ومن  ائف العلي دا شاغلي الوظ ا ع ى  فيم ة الموظف إل صاص بإحال ون األخت م ، يك ي حكمه ف
ا إسناد االختصاص                      سلطة المختصة ، و يجوز له ه لل التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية علي

 .بمباشرة التحقيق اإلداري إلى ديوان الخدمة المدنية 
 

ة  أو المشكلة في ديوان الخ    ) ٦٠(و إذا جاءت توصية لجنة التحقيق المشكلة بموجب المادة           دم
ة   ه من الجه ة الفصل بحق الموظف فيجب إحالت ادة ، بفرض عقوب ذه الم ة بموجب ه المدني

ة  ة المدني وان الخدم يس دي رار من رئ شكل بق ى مجلس تأديب ي صة إل ين الالئحة . المخت وتب
 .التنفيذية للقانون اإلجراءات المتبعة من قبل مجلس التأديب في هذا الشأن 

 
 )٦٧(مادة 

  
ة               يختص مجلس الوز   ى المساءلة التأديبي م ال راء بإحالة شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمه

 .وبتوقيع الجزاءات التأديبيه عليهم ، آما يختص بتحديد الجهة التي تتولى التحقيق معهم 
ى                 ولمجلس الوزراء إسناد مباشرة هذا االختصاص إلى لجنة تأديبية يشكلها لهذا الغرض أو ال

 .السلطة المختصة 
  

 )٦٨(ة ماد
 

ة في                     ة الجنائي ى التحقيق أو المحاآم ال يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إل
ة       ف أو اإلحال دة الوق الل م ة خ شرف أو األمان ة بال ة مخل ة ، أو جريم دم  . جناي ت ع إذا ثب ف



ة المر       قى  مسئوليته أو جوزي بجزاء التنبيه أو اإلنذار وجب عند ترقيته رد أقدميته في الوظيف
 .إليها إلى تاريخ استحقاقه لها 

 
 

 )٦٩(مادة 
 

اة   -ال يمنع انتهاء خدمــة الموظف ألي سبب من األسباب      دا الوف ًا    – ع ســاءلته تأديبي ـن م  مــ
 .إذا آان قد بدئ التحقيق قبل انتهاء خدمته 

 
ظف ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزينة العامة مساءلة المو

دة خمس سنوات من                               ك لم ة ، وذل اء الخدم ل انته دئ في التحقيق قب د ب تأديبيًا و لو لم يكن ق
  .تاريخ انتهائها 

ال       سة أمث اوز خم ة ال تتج ه غرام وت ادانت د ثب ه عن ت خدمت ن انته ى م ع عل وز أن توق و يج
  .الراتب الذي آان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته 

  
  )٧٠(مادة 

  
وع     ال يجوز مساءل   سه المباشر بوق م رئي ة الموظف تأديبيًا بعد مضي ثالثة أشهر من تاريخ عل

 .المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب 
داء من آخر                   د ابت دة من جدي وتنقطع هذه المدة بأي اجراء من اجراءات التحقيق وتسري الم

  .إجراء 
  

سبة أل    دة بالن اع الم ان انقط ون ف دد الموظف ســبة   و إذا تع ا بالن ه انقطاعه ب علي ـدهم يترت حـ
   .للباقين و لو لم تكن قد اتخذت ضد أي منهم إجراءات قاطعة للمدة 

 
نائية فال يسقط الحق في توقيع الجزاء التأديبي إال جومع ذلك إذا نشأ عن الفعل جريمة 

 .بانقضاء الدعوى الجنائية 
  
  
  

  
  
  
  

  )٧١(مادة 
  

 :تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية 
 
 . ستة أشهر في حالة التنبيه واالنذار -أ

 
 .الوقف عن العمل مع خصم الراتب  سنة في حالة الحرمان من العالوة الدورية و -ب 
 



ا أن    ين له ا إذا تب    ويتم المحو بقرار من السلطة المختصة بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العلي
سلوك الموظف وعمله مرضيان وذلك من واقع تقارير تقييم االداء السنوية وملف خدمته و ما             

شــــاغلي ا             سبة ل ـو بالن ـرارمن مجلس        يبديه الرؤساء عنه ، ويكون المحــ ا بقـــ لوظائف العلي
 الــــوزراء

 . بناًء على توصية من السلطة المختصة 
 

وق    ى الحق ؤثر عل ستقبل ، وال ي سبة للم ن بالن م يك أن ل اره آ زاء اعتب و الج ى مح ب عل ويترت
ه من                       ا يتعلق ب ه وم والتعويضات التي ترتبت نتيجة له ، و ترفع أوراق الجزاء وآل إشارة إلي

 .موظف ملف خدمه ال
 
 
 

 الفصل الثاني عشر
 انتهاء الخدمة

 
 

 )٧٢(مادة 
 

  :تنتهي خدمة الموظف ألحد األسباب التالية 
  
 . بلوغ السن المقررة لترك الخدمة -أ

 
 . اإلحالة المبكرة إلى التقاعد وفقًا للقوانين واألنظمة المقررة لذلك -ب 
 

 . عدم اللياقة للخدمة صحيًا -ج 
 
 . االستقالة -د
 

 . فقد الجنسية البحرينية -هـ 
 
  الحكم النهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ،-و

 . ويكون الفصل جوازيًا للسلطة المختصة إذا آان الحكم مع وقف التنفيذ 
 
 

ة إال                          اء الخدم ى انته ؤدي إل رة فال ي ه ألول م د صدر علي م ق درت    ومع ذلك فإذا آان الحك  إذا ق
اء الموظف      ة أن بق روف الواقع م وظ باب الحك ع أس ن واق سبب م رار م صة بق سلطة المخت ال

 .يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل 
 
 . الفصل من الخدمة بقرار تأديبي أو بالعزل بحكم قضائي -ز
 
   . إلغاء الوظيفة -ح
 



ًا للحاالت وال    -ط أديبي ، وفق ر الطريق الت ة ،   الفصل بغي ي تحددها الالئحة التنفيذي ضوابط الت
 .وذلك دون إخالل بأحكام القوانين واألنظمة المقررة لذلك 

 
 .الوفـــاة -ي
 
 
 

 )٧٣(مادة 
 

دة  د م التعيين تمدي صة ب سلطة المخت رر ال الم تق ستين م ة الموظف ببلوغه سن ال تنتهي خدم
م            انون رق ام الق اة أحك سنة   ) ١٣(خدمته وذلك بمراع شأ  ١٩٧٥ل آت        ب ن تنظيم معاشات ومكاف

ل                      ى األق ل عام عل ة قب التقاعد لموظفي الحكومة وتعديالته و للسلطة المختصة إشعاره باإلحال
 .من بلوغه سن التقاعد 

 
اء                   ررة بن سن المق واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز إحالة الموظف للتقاعد قبل بلوغه ال

 .مقررة لذلك على طلبه ، وذلك وفقأ للقوانين واألنظمة ال
 
 

 )٧٤(مادة 
 

ى شرط       ر معلق عل للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته ، ويكون طلب االستقالة مكتوبًا وغي
 .أو مقترن بقيد واال اعتبر الطلب آأن لم يكن 

 
ول االستقالة ، ويجب البت في الطلب خالل                         صادر بقب القرار ال وال تنتهي خدمة الموظف إال ب

 .خ تقديمه و إال اعتبرت االستقالة مقبولة بحكم القانون ثالثين يومًا من تاري
 

ر جزاء                             د التصرف في التحقيق بغي ل استقالته إال بع ى التحقيق فال تقب ل الموظف إل فإذا أحي
 .الفصل من الخدمة 

 
وفي جميع األحوال يجب على الموظف أن يســتمر في عمله الى أن يبلغ اليه قرار قبول 

 .الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة االســتقالة أو ينقضي 
 

 
  
  
  

  )٧٥(مادة 
  

يعتبر الموظف مستقيًال إذا انقطع عن عمله بغير إذن أآثر من خمسة عشر يومًا متصلة أو 
ثالثين يومًا غير متصلة في السنة ويتعين إنذار الموظف آتابة بعد خمسة أيام في الحالة 

 .األولى وعشرين يومًا في الحالة الثانية 



فآذا قدم الموظف خالل العشرين يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه آان بعذر مقبول يجوز 
للسلطة المختصة احتساب مدة االنقطاع إجازة سنوية أو مرضية إذ ا آان له رصيد منها 

  .يسمح بذلك و إال أعتبرت إجـازة بدون راتب 
 

رفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ فإذا لم يقدم الموظف أسبابًا تبرر االنقطاع أو قدمها و
انقطاعـه عن العمل في حالة االنقطاع المتصل ، ومن تاريـخ إتمام مــدة الثالثين يومًا في حالة 

 .االنقطاع غيـر المتصل 
 
 

 )٧٦(مادة 
 

) ٧٢(يصرف للموظف راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته ألحد األسباب المبينة بالمادة 
 .ن من هذا القانو

 
وفي حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق الموظف راتبه آامًال لغاية استنفاد إجازته 

 .المرضية أو إحالته إلى التقاعد بناء على طلبه 
 
 
 
 

 الباب الثالث
 األحكام الختامية

 
 )٧٧(مادة 

 
ى راتب الموظف                الغ أخرى مستحقة ل        -ال يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز عل ـة مب ه  أو أيـ

ة  سبب الوظيف ستحقًا    -ب ون م ا يك ضاء أو ألداء م ن الق ه م وم ب دين محك ة أو ل اء لنفق  إال وف
 .للدولة من الموظف بسبب الوظيفة 

 
الغ المستحقة للموظف ،                         ع المب ل شهر عن رب ه آ وال يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز علي

 .وعند التزاحم تكون األولوية لدين النفقة 
 
  
  
 

 
 )٧٨(مادة 

 
سبب    ال ستحق ب ا ي ة بم نوات دعوى الموظف بالمطالب ضاء خمس س ار بانق د اإلنك سمع عن  ت

 .الوظيفة ، وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ ا ألستحقاق 
 



آما ال تسمع عند اإلنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى استرداد ما صرفته الحكومة بغير وجه        
 .م سماع الدعوى من تاريخ الصرف وتبدأ فترة عد. حق إلى الموظف بسبب الوظيفة 

 
ن       دليس م م بغش أو ت د ت صرف ق ان ال ا إذ ا آ ة م ي حال نة ف شرة س دة خمس ع ون الم وتك

 .الموظف 
 

ة من الموظف أو            ة آتابي ة مطالب سابقتين بأي رتين ال ا في الفق دة المنصوص عليه وتنقطع الم
 .الجهة الحكومية المختصة 

 
 

 )٧٩(مادة 
  

ويض أي من وآالء الوزارة أو الوآالء المساعدين ومن في حكمهم يجوز للسلطة المختصة تف
 .لمباشرة بعض االختصاصات المخولة إليها بموجب أحكام هذا القانون 

 
  

 )٨٠(مادة 
 

رار من                             شكيلها ق ة يصدر بت انون لجن ذا الق ام ه ل جهة من الجهات الخاضعة ألحك تنشأ في آ
النظر       السلطة المختصة برئاسة وآيل وزارة مساعد على         األقل أومن في حكم وظيفته تختص ب

رارات              م من الق ا ومن في حكمه في الطعون المقدمة من الموظفين غير شاغلي الوظائف العلي
ًا للقواعد واإلجراءات التي تحددها الالئحة                       ك وفق ة ، وذل التي تمس حقًا من حقوقهم الوظيفي

 .التنفيذية 
 

مهم من القرارات الصادرة بشأنهم أمام مجلس ويكون تظلم شاغلي الوظائف العليا ومن في حك
 .الوزراء وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات 

 
 

 )٨١(مادة 
  

ام                     ة لتطبيق أحك شرات الالزم ة إصدار التعليمات والتوجيهات والن يتولى ديوان الخدمة المدني
  .هذا القانون ومتابعة تنفيذها 

 
 
  
  
  
  
  

  )٨٢(مادة 
 



جهات الحكومية الخاضعة ألحكام هذا القانون أن تزود ديوان الخدمة المدنية بكافة على ال
البيانات التي يطلبها وأن تسهل لمندوبيه االطالع على السجالت والملفات وغيرها مما تقتضيه 

 .ممارسة اختصاصاته 
 
 
 

ة خالل آما يجب عليها أن ترد على مالحظات الديوان في أي شأن من شئون الخدمة المدني
 .ثالثين يومًا من تاريخ ورودها إليها 

 
 
 

 )٨٣(مادة 
 

تصدر الالئحة التنفيذية و القرارات المنفذة لهذا القانون خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به ،                
سارية                       اميم ال رارات والتع ة والق ستمر العمل باألنظم رارات ي ذه الالئحة والق وإلى أن تصدر ه

 .نون وذلك فيما ال يتعارض مع أحكامه وقت العمل بأحكام هذا القا
 


