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 اُلظَ األٍٝ  -1
( 3  -1)رؼبسٚف ٔأؽكبو ػبيخ 

  1انًبدح 

فٙ رـجٛك أؽكبو ْزا انمبٌَٕ ٔالئؾزّ انزُفٛزٚخ ، ركٌٕ نهكهًبد 

انًجُٛخ لشٍٚ كم يُٓب ، يبنى ٚمزغ ٔانؼجبساد انزبنٛخ انًؼبَٙ 

 :انغٛبق يؼُٗ آخش 

 .انٕصٚش أٔ سئٛظ انغٓبص انؾكٕيٙ انًخزض : انٕصٚش  -1

ٔكٛم انٕصاسح ، أٔ انًغؤٔل انز٘ ٚهٙ سئٛظ انغٓبص : ٔكٛم انٕصٚش  -2

 .انؾكٕيٙ انًخزض 

يغًٕػخ يٍ انٕاعجبد ٔانًغؤٔنٛبد ٔانؾمٕق انزٙ ٚؾذدْب : انٕظٛفخ  -3

انهٕائؼ انًُفزح نّ رمبثهٓب دسعخ يبنٛخ ثغذٔل انذسعبد انمبٌَٕ ٔ

 .ٔانشٔارت انًشفك ثٓزا انمبٌَٕ 

. كم يٍ ٚشغم إؽذٖ انٕظبئف ؿجمًب ألؽكبو ْزا انمبٌَٕ : انًٕظف  -4

ٔٚؼٍٛ فٙ إؽذٖ انذسعبد انٕاسدح ثغذٔل انذسعبد ٔانشٔارت انًشفك أًٚب 

 .كبَذ ؿجٛؼخ ػًهّ أٔ يغًٗ ٔظٛفزّ 

انشارت األعبعٙ انًمشس نهذسعخ انًبنٛخ يؼبفًب إنّٛ : انشارت  -5

انؼالٔاد انذٔسٚخ انًغزؾمخ ٔفمًب نغذٔل انذسعبد ٔانشٔارت انًشفك ثٓزا 

 .انمبٌَٕ دٌٔ غٛشْب يٍ ػالٔاد أٔ ثذالد أٔ يكبفآد يًب ٚزمبػبِ 
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انًغهظ انذائى نهزؤدٚت أٔ انهغُخ انزؤدٚجٛخ : انٓٛئخ انزؤدٚجٛخ  -6

 .ثؾغت األؽٕال 

 

  2انًبدح 

رغش١ أؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ ػ٠ِ ع٤ٔغ أُٞظل٤ٖ أُذ٤٤ٖٗ ، ٖٓٔ ٣زوبػٕٞ سٝارجْٜ ٖٓ أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ُِذُٝخ ، أٝ أُٞاصٗبد 

 .أُغزوِخ أٝ أُِؾوخ ثٜب 

ك٢ ؽذٝد ٓب ٗظذ ػ٤ِٚ رِي اُوٞا٤ٖٗ ٣ٝغزض٠٘ ٖٓ رطج٤ن أؽٌبٓٚ أُٞظلٕٞ اُز٣ٖ رغش١ ك٢ شأْٜٗ هٞا٤ٖٗ ٝأٗظٔخ خبطخ 

 .األٗظٔخ ٝ

 

  3انًبدح 

 .ٚكٌٕ ؽغبة انًذد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْزا انمبٌَٕ ثبنزمٕٚى انًٛالد٘ 

 

انفظم انضبَٙ   -2

( 20  -4)انٕظٛفخ انؼبيخ ٔانزؼٍٛٛ فٛٓب 

  4انًبدح 

ٌكون إنشاء الوظائف وتحدٌد المقررات الوظٌفٌة وفقاً للهٌكل التنظٌمً وخطة القوى العاملة المعتمدة لكل وزارة أو جهاز 
 .حكومً آخر ، وتضع الوزارات واألجهزة الحكومٌة هٌاكلها التنظٌمٌة وخطة القوى العاملة بها 

 (( .٣ٝز٠ُٞ اُٞص٣ش سكؼٜب ئ٠ُ ٓغِظ اُٞصساء ثؼذ دساعزٜب ٝٓشاعؼزٜب )) 

 

  5انًبدح 

ٝرزؼٖٔ ًَ ٓغٔٞػخ ٜٓ٘ب اُٞظبئق أُزٔبصِخ ك٢ ؽج٤ؼخ اُؼَٔ ٝٓغزٟٞ اُٞاعجبد . رظ٘ق اُٞظبئق اُؼبٓخ ك٢ ٓغٔٞػبد 

 .ٝأُغإ٤ُٝبد ٝأُإٛالد أُطِٞثخ ُشـِٜب 

 

  6انًبدح 

 :س ٚزؼًٍ يب ٚهٙ ٚزى ٔطف انٕظبئف انؼبيخ ثؾٙ

 . يغًٗ انٕظٛفخ   -1

 . دسعزٓب ، ثؾغت عذٔل انشٔارت انًؼزًذ   -2

 . ٔطفًب ػبيًب ٔرؾهٛهًٛب نٕاعجبرٓب ٔيغؤٔنٛبرٓب -3

األدَٗ نهًؤْالد انؼهًٛخ ٔانخجشاد ششٔؽ شغم انٕظٛفخ يٍ ؽٛش انؾذ  -4

 .انؼًهٛخ انًـهٕثخ ٔدسعخ انًٓبسح ، ٔغٛش رنك يٍ انششٔؽ 

 

  7انًبدح 

، روّٞ ًَ ٝصاسح ، أٝ عٜبص ؽ٢ٌٓٞ آخش ، ثزٞط٤ق ٝرشر٤ت اُٞظبئق ك٢ ػٞء ا٤ٌَُٜ اُز٘ظ٢ٔ٤ أُؼزٔذ ُزِي اُغٜخ )) 

 (( .ٝٓٞاكوخ األٓبٗخ اُؼبٓخ ُٔغِظ اُٞصساء، ٝرُي ٝكوبً ألؽٌبّ د٤َُ رظ٤٘ق ٝرشر٤ت اُٞظبئق اُز١ رؼذٙ األٓبٗخ اُؼبٓخ 



 

  8انًبدح 

 .٣ٌٕٞ االخز٤بس ُشـَ اُٞظبئق اُؼبٓخ ػ٠ِ أعبط اُغذاسح 

 

  9انًبدح 

 .، ٝرؾذد اُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ اُج٤بٗبد اُز٢ ٣غت إٔ ٣زؼٜٔ٘ب ٣زْ اُزؼ٤٤ٖ ك٢ اُٞظبئق ػٖ ؽش٣ن اإلػالٕ 

 

  10انًبدح 

  : ٚشزشؽ فًٍٛ ٚؼٍٛ فٙ إؽذٖ انٕظبئف 

أٌ ٚكٌٕ لـش٘ انغُغٛخ ، فئٌ نى ٕٚعذ فزكٌٕ األٔنٕٚخ نًٕاؿُٙ دٔل  -1

يغهظ انزؼبٌٔ نذٔل انخهٛظ انؼشثٙ صى نًٕاؿُٙ انذٔل انؼشثٛخ ، صى 

  . نهغُغٛبد األخشٖ 

 . أال ٚمم ػًشِ ػٍ صًبَٙ ػششح عُخ  -2

  .أٌ ٚكٌٕ يؾًٕد انغٛشح ؽغٍ انغًؼخ  -3

انؾجظ فٙ عشًٚخ يخهخ ثبنششف أٔ أال ٚكٌٕ لذ طذس ػذِ ؽكى َٓبئٙ ة -4

 .األيبَخ يب نى ٚكٍ لذ ُسد إنّٛ اػزجبسِ 

ٔيغ رنك ، فئٌ كبٌ انؾكى يشًٕالً ثٕلف رُفٛز انؼمٕثخ عبص رؼٍٛٛ 

 .انًٕظف ثؼذ يٕافمخ انغهـخ انًخزظخ 

أُٞظل٤ٖ ثوشاس ٓغجت ٖٓ ٝئرا ًبٕ هذ ؽٌْ ػ٤ِٚ ُٔشح ٝاؽذح ، كال ٣ؾٍٞ رُي دٕٝ اُزؼ٤٤ٖ ، ٝرُي ٓب ُْ روذس ُغ٘خ شإٕٝ 

 .ٝاهغ أعجبة اُؾٌْ ٝظشٝف اُٞاهؼخ إٔ رؼ٤٤ٖ أُٞظق ٣زؼبسع ٓغ ٓوزؼ٤بد اُٞظ٤لخ أٝ ؽج٤ؼخ اُؼَٔ 

  . أال ٣ٌٕٞ هذ عجن كظِٚ ٖٓ اُخذٓخ ثؾٌْ أٝ هشاس رأد٣ج٢ ٜٗبئ٢ ، ٓب ُْ ٣ٔغ ػ٠ِ طذٝسٙ صالس ع٘ٞاد ػ٠ِ األهَ  -5

  .اُطج٤خ أُخزظخ إٔ رضجذ ٤ُبهزٚ ؽج٤بً ٖٓ ا٤ُٜئخ  -6

  . إٔ رزٞاكش ُذ٣ٚ أُإٛالد ٝاُششٝؽ اُٞاعت رٞاكشٛب ُشـَ اُٞظ٤لخ  -7

 . إٔ ٣غزبص أُغبثوبد ٝاالخزجبساد ٝثشآظ اُزأ٤َٛ اُز٢ هذ روشسٛب اُغٜخ أُؼ٤٘خ  -8

 

  11انًبدح 



ُرؾذد ثمشاس يٍ يغهظ انٕصساء ثُبًء ػهٗ الزشاػ ٔصٚش انذٔنخ نشؤٌٔ )) 

انٕصساء، فئبد انٕظبئف انزٙ ٚكٌٕ شغهٓب ثبيزؾبٌ ٔرهك انزٙ يغهظ 

 (( .رشغم ثذٌٔ ايزؾبٌ 

 
  12انًبدح 

 : ٣ؼ٤ٖ ثٔشعّٞ ًَ ٖٓ 

 . ًٝالء اُٞصاساد ٖٝٓ ك٢ ؽٌْٜٔ  -1

  .أُٞظل٤ٖ أُ٘ظٞص ػ٠ِ رؼ٤٤ْٜ٘ ثٔشاع٤ْ ك٢ هٞا٤ٖٗ خبطخ  -2

 

  13انًبدح 

 .٣ؼ٤ٖ ثوشاس أ٤ٓش١ أُٞظلٕٞ أُ٘ظٞص ػ٠ِ رؼ٤٤ْٜ٘ ثٜزٙ األداح ك٢ هٞا٤ٖٗ خبطخ 

 

  14انًبدح 

ُٚؼٍٛ ثمشاس يٍ سئٛظ يغهظ انٕصساء ، ٔكالء انٕصاساد انًغبػذٌٔ ٔيٍ )) 
فٙ ؽكًٓى ، كًب ُثؼٍٛ ثزاد األداح ، ثُبء ػهٗ الزشاػ ٔصٚش انذٔنخ 

 .اد يٍ انضبنضخ إنٗ األٔنٗ نشؤٌٔ يغهظ انٕصساء ، شبغهٕا ٔظبئف انذسط

ُٔٚؼٍٛ ثمشاس يٍ انٕصٚش شبغهٕ انٕظبئف األخشٖ ٔفمًب ألؽكبو ْزا انمبٌَٕ 

ٔالئؾزّ انزُفٛزٚخ ٔأؽكبو دنٛم رظُٛف ٔرشرٛت انٕظبئف ٔانٓٛكم 

انزُظًٛٙ انًؼزًذ نهغٓخ ، يغ يٕافبح األيبَخ انؼبيخ نًغهظ انٕصساء 

 (( .اسٚخ طذٔسِ ثظٕسح يٍ لشاس انزؼٍٛٛ خالل أعجٕع يٍ د

 

  15انًبدح 

ٔفمًب . ٚكٌٕ رؼٍٛٛ غٛش انمـشٍٚٛ ثـشٚك انزؼبلذ ثؼمذ يؾذد انًذح 

ٔٚزجغ . نًُبرط انؼمٕد انزٙ رزؼًُٓب انالئؾخ انزُفٛزٚخ نٓزا انمبٌَٕ 

. فٙ شؤٌ رؼُٛٛٓى َفظ اإلعشاءاد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح انغبثمخ 

ٔرغش٘ ػهٛٓى أؽكبو ْزا انمبٌَٕ فًٛب نى ٚشد ثشؤَّ َض خبص فٙ انؼمٕد 

 . انًجشيخ يؼٓى 

ٔال ٚغٕص رؼذٚم أٔػبػٓى أٔ سٔارجٓى أٔ انًضاٚب انٕظٛفٛخ انًؾذدح 

 .ثؼمٕد خذيزٓى إال ثؼذ يٕافمخ ٔصٚش انذٔنخ نشؤٌٔ يغهظ انٕصساء 

 
  16انًبدح 

ٚمؼٙ انًٕظف انًؼٍٛ ألٔل يشح فزشح اخزجبس نًذح ال رضٚذ ػهٗ عُخ ، 

ٔٚغٕص إَٓبء خذيزّ خالنٓب إرا صجذ أَّ غٛش طبنؼ نهمٛبو ثؤػجبء 

 . ِ ٔظٛفذ



ٔرؾذد انالئؾخ . فئرا لؼٗ رهك انفزشح ثُغبػ ، ؽغجذ ػًٍ يذح خذيزّ 

 .انزُفٛزٚخ انششٔؽ ٔانمٕاػذ انًُظًخ نزنك 

 
  17انًبدح 

فئرا اشزًم لشاس . رؼزجش األلذيٛخ فٙ انذسعخ يٍ ربسٚخ انزؼٍٛٛ فٛٓب 

انزؼٍٛٛ ػهٗ أكضش يٍ يٕظف فٙ دسعخ ٔاؽذح ، اػزجشد األلذيٛخ كًب ٚهٙ 

: 

إرا كبٌ انزؼٍٛٛ ألٔل يشح فٙ انٕظبئف انزٙ رشغم ثبيزؾبٌ ، اػزجشد  -1

األلذيٛخ ثٍٛ انًؼٍُٛٛ ثؾغت األعجمٛخ انٕاسدح ثبنزشرٛت انُٓبئٙ 

نُزبئظ االيزؾبٌ ٔػُذ انزغبٔ٘ فٙ انزشرٛت ، ركٌٕ األلذيٛخ نألػهٗ يؤْالً 

 .، فبألػهٗ فٙ رمذٚش انًؤْم ، فبأللذو رخشعًب ، فبألكجش عًُب 

إرا كبٌ انزؼٍٛٛ ألٔل يشح فٙ انٕظبئف انزٙ رشغم ثذٌٔ ايزؾبٌ ،  -2

 :اػزجشد األلذيٛخ ثٍٛ انًؼٍُٛٛ ػهٗ انٕعّ اٜرٙ 

إرا كبَذ انشٓبدح انذساعٛخ أؽذ انششٔؽ انٕاعت رٕافشْب فًٍٛ ( أ ) 

ٚشغم انٕظٛفخ ، ركٌٕ األلذيٛخ نألػهٗ فٙ رمذٚش انًؤْم ، فبأللذو رخشعًب 

 .فبألكجش عًُب 

 .إرا كبَذ انخجشح ْٙ انًـهٕثخ ، ركٍ األلذيٛخ ؿجمًب نًذح أؿٕل ( ة)

إرا كبٌ انزؼٍٛٛ ٚزؼًٍ رشلٛخ ، اػزجشد األلذيٛخ ػهٗ أعبط األلذيٛخ  -3

 .فٙ انذسعخ انغبثمخ يجبششح 

 
  18انًبدح 

االؽزلبظ ُٚ ثبُٔذح اُز٢ ٣غٞص ئػبدح رؼ٤٤ٖ أُٞظق اُز١ رشى اُخذٓخ ، ث٘لظ اُذسعخ ٝثزاد اُشارت اُز١ ٝطَ ئ٤ُٚ ، ٓغ 

 .  هؼبٛب ك٢ ٝظ٤لزٚ اُغبثوخ ك٢ األهذ٤ٓخ 

٣ٝغٞص ئػبدح اُزؼ٤٤ٖ ك٢ ٝظ٤لخ ثذسعخ أػ٠ِ ، ٣ٝزؼ٤ٖ إٔ رزٞاكش ُذٟ أُششؼ ك٢ ٛزٙ اُؾبُخ اُششٝؽ اُالصٓخ ُشـَ ٛزٙ 

 .اُٞظ٤لخ 

 

  19انًبدح 

 : ٌشترط لضم مدة الخدمة السابقة ما ٌلً 

الخدمـة قــد قضٌت فً إحـدى الـوزارات أو األجهــــزة الحكومٌة األخرى أو فً إحدى الهٌئات أو أن تكـون مـدة  -1

  . المؤسسات العامة 

أال ٌكون سبب ترك الخدمة صدور حكم نهائً على الموظف بالحبس فً جرٌمة مخلة بالشرف أو األمانة ، ما لم ٌكن قد - 2
 . رد إلٌه اعتباره 

 .فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأدٌبً نهائً ، ما لم ٌمض على صدوره ثالث سنوات على األقل أال ٌكون قد سبق  -3



 .وال ٌشترط لضم مدة الخدمة حصول الموظف على مكافأة عن مدة خدمته السابقة 

 

  20انًبدح 

إرا أػٛذ انًٕظف إنٗ انخذيخ ، فزؼزجش انًذح انزٙ أيؼبْب فٙ انخذيخ 

األعٓضح انؾكٕيٛخ األخشٖ أٔ انٓٛئبد ٔانًؤعغبد فٙ إؽذٖ انٕصاساد أٔ 

 .انؼبيخ يكًهخ نهًذح انالصيخ نهزشلٛخ 
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( 27  -21)انشٔارت ٔانؼالٔاد 
  21انًبدح 

 .رؾذد ثذا٣خ ٜٝٗب٣خ اُشارت ٌَُ دسعخ ٝكوبً ُٔب ٛٞ ٝاسد ثغذٍٝ اُذسعبد ٝاُشٝارت أُشكن ثٜزا اُوبٕٗٞ 

 .أ٤ٓش١ اُغذٍٝ ثوشاس ٣ٝغٞص رؼذ٣َ ٛزا 

 

  22انًبدح 

٣غزؾن أُٞظق ػ٘ذ اُزؼ٤٤ٖ ثذا٣خ اُشارت أُوشس ُِذسعخ أُؼ٤ٖ ػ٤ِٜب ٓب ُْ ٣٘ض هشاس اُزؼ٤٤ٖ ػ٠ِ سارت أػ٠ِ ٖٓ ثذا٣خ 

 . أُشثٞؽ 

 .٣ٝغزؾن أُٞظق سارجٚ اػزجبساً ٖٓ ربس٣خ ٓجبششرٚ اُؼَٔ 

 

  23انًبدح 

 : ٌمنح الموظف العالوات اآلتٌة 

 . عالوة دورٌة  -1

 . عالوة ترقٌة  -2

 . عالوة إضافٌة  -3

 .عالوة استثنائٌة  -4
 

  24انًبدح 

رٔ٘ؼ اُؼالٝح اُذٝس٣خ ثؼذ ٓؼ٢ ع٘خ ٖٓ ربس٣خ اُزؼ٤٤ٖ أٝ ٖٓ ربس٣خ اعزؾوبم اُؼالٝح اُذٝس٣خ اُغبثوخ ، ٝرُي ئ٠ُ إٔ ٣جِؾ 

 .اُشارت ٜٗب٣خ ٓشثٞؽ اُذسعخ 

 .اُشارت  ٝرؼزجش ٛزٙ اُؼالٝح عضءاً ٖٓ

 

  25انًبدح 

ال ٚغٕص رؤعٛم انؼالٔح انذٔسٚخ أٔ انؾشيبٌ يُٓب إال ثمشاس رؤدٚجٙ يٍ 

ٔٚزشرت ػهٗ لشاس انزؤعٛم عمٕؽ انؾك فٙ . انٓٛئخ انزؤدٚجٛخ انًخزظخ 

انؼالٔح خالل انًذح انًجُٛخ ثبنمشاس ، دٌٔ أٌ ٚكٌٕ نزنك أصش ػهٗ 

 .يٛؼبد اعزؾمبق انؼالٔح انزبنٛخ 

 
  26انًبدح 



 .ال رـ٤ش ػالٝح اُزشه٤خ ٖٓ ٤ٓؼبد اعزؾوبم اُؼالٝح اُذٝس٣خ 

 

  27انًبدح 

 : العالوات اإلضافٌة هً 

  .  العالوة االجتماعٌة للقطرٌٌن  -1
  . عالوة بدل السكن  -2
  .  عالوة بدل التنقل  -3
  .  عالوة بدل التمثٌل  -4
 . عالوة بدل العمل اإلضافً  -5

 . عالوة بدل طبٌعة العمل  -6

  .وتنظٌم الالئحة التنفٌذٌة قواعد وأحكام وشروط منح هذه العالوات 
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( 28  -28)َفمبد انغفش 
  28انًبدح 

تتحمل الحكومة نفقات سفر الموظف غٌر القطري ، وذلك فً األحوال ووفقاً لألوضاع والشروط التً تنظمها الالئحة 
  .التنفٌذٌة 
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( 33  -29)انزذسٚت 
  29انًبدح 

٣ٜذف اُزذس٣ت ئ٠ُ سكغ ًلبءح اُؼب٤ِٖٓ ثبُغٜبص اُؾ٢ٌٓٞ ُِذُٝخ ، ٝاًزغبثْٜ ُٜٔبساد عذ٣ذح رؾغٖ ٖٓ أدائْٜ ٝرطٞسٙ ، ػٖ 

 .ؽش٣ن أُشبسًخ ك٢ اُجشآظ اُزذس٣ج٤خ ٝاُ٘ذٝاد اُؼ٤ِٔخ ك٢ اُذاخَ ٝاُخبسط 

 

  30انًبدح 

رزٕنٗ انٕصاسح أٔ انغٓبص انؾكٕيٙ انًخزض ، رذسٚت ٔرؤْٛم ٔإٚفبد 

ٔانخبسط ، ٔفمًب نهؼٕاثؾ انزٙ رؾذدْب انالئؾخ انًٕظفٍٛ فٙ انذاخم 

 .انزفٛزٚخ نٓزا انمبٌَٕ 

 
  31انًبدح 

. عضءاً ٖٓ ٝاعجبد اُٞظ٤لخ ، عٞاء ًبٕ رُي خالٍ ٓٞاػ٤ذ اُؼَٔ أٝ خبسعٜب ٣ؼزجش اُزذس٣ت 

اُالصٓخ ، ٣ٌٕٝٞ رُي ٝكوبً ٝػ٠ِ ع٤ٔغ اُٞصاساد ٝاألعٜضح اُؾ٤ٌٓٞخ األخشٟ اُؼَٔ ػ٠ِ ئُؾبم ٓٞظل٤ٜب ثبُذٝساد اُزذس٣ج٤خ 

 .ألؽٌبّ اُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ 

 

  32انًبدح 



 .رؾغت ٓذح اُزذس٣ت ػٖٔ ٓذح اُخذٓخ 

 

  33انًبدح 

 .٣ؼزذ ثبُذٝساد اُزذس٣ج٤خ اُز٢ ٣شبسى ك٤ٜب أُٞظق ػ٘ذ رو٤٤ْ أدائٚ ألؿشاع اُزشه٤خ أٝ ُز٢ُٞ أُ٘بطت اُو٤بد٣خ 
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( 35  -34)نغُخ شؤٌٔ انًٕظفٍٛ 
  34انًبدح 

ر٘شأ ك٢ ًَ ٝصاسح أٝ عٜبص ؽ٢ٌٓٞ آخش ُغ٘خ ُشإٕٝ أُٞظل٤ٖ ثشئبعخ ٤ًَٝ اُٞصاسح ٝػذد ٖٓ األػؼبء ال ٣وَ ػٖ صالصخ ، 

 : ٣ظذس ثزؼ٤٤ْٜ٘ هشاس ٖٓ اُٞص٣ش ، ٝرخزض اُِغ٘خ ثٔب ٢ِ٣ 

 . اُزشش٤ؼ ُِزؼ٤٤ٖ  -1

 .اُزشش٤ؼ ُِزذس٣ت  -2

 . ء اػزٔبد روبس٣ش رو٤٤ْ األدا -3

 . اُ٘ظش ك٢ ٗوَ أُٞظل٤ٖ   -4

 . اُ٘ظش ك٢ ٗذة أُٞظل٤ٖ  -5

 . اُزشش٤ؼ ُِزشه٤خ   -6

 . اُ٘ظش ك٢ اُزظِٔبد ، ػذا ٓب ٣زؼِن ثبُزأد٣ت  -7

 . أ١ أػٔبٍ ٣ٌِلٜب ثٜب اُٞص٣ش ، ك٢ ؽذٝد اُوٞا٤ٖٗ ٝاُِٞائؼ ٝاُوشاساد ٝاُ٘ظْ أُؼٍٔٞ ثٜب  -8

ٗبئجبً ُِشئ٤ظ ٝأ٤ٓ٘بً ُِغش ، ٝرشكغ اُِغ٘خ رٞط٤برٜب ئ٠ُ اُٞص٣ش الرخبر اُوشاساد أُ٘بعجخ ٝرخزبس اُِغ٘خ ٖٓ ث٤ٖ أػؼبئٜب 

 .ثشأٜٗب 

 

  35انًبدح 

ٚغٕص نهًٕظف انزظهى يٍ لشاساد انهغُخ إنٗ انٕصٚش خالل خًغخ ػشش ٕٚيًب 

 .يٍ ربسٚخ إخـبسِ ثمشاس انهغُخ 

ٔٚؼزجش . ٔٚجذ انٕصٚش فٙ انزظهى خالل صالصٍٛ ٕٚيًب يٍ ربسٚخ رمذًّٚ 

اَمؼبء انًٛؼبد انًزكٕس دٌٔ إخـبس انًٕظف ثزؼذٚم لشاس انهغُخ أٔ 

. إنغبئّ ثًضبثخ لشاس ثبنشفغ 

ٔفًٛب ػذا لشاساد انزؼٍٛٛ ٔانزشلٛخ ٔإَٓبء انخذيخ ٚكٌٕ لشاس انٕصٚش 

 .فٙ انزظهى َٓبئًٛب 
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( 46  -36)رمٛٛى األداء 

  36انًبدح 

ٔيٍ ؽكًٓى،  فًٛب ػذا شبغهٕ ٔظبئف ٔكٛم ٔصاسح ٔٔكٛم ٔصاسح يغبػذ

ٚكٌٕ رمٛٛى األداء انٕظٛفٙ ثظفخ دٔسٚخ صالس يشاد خالل انغُخ انٕاؽذح 

لجم ٔػغ انزمشٚش انُٓبئٙ نزمٛٛى األداء، ٔرنك يٍ ٔالغ انغغالد 

ٔانجٛبَبد انزٙ رؼذْب اإلداسح انًخزظخ نٓزا انغشع، ٔكزنك أٚخ 

ٔظٛفٙ يؼهٕيبد أٔ ثٛبَبد أخشٖ ًٚكٍ االعزششبد ثٓب فٙ رمٛٛى انذاء ال

. 

ٔٚكٌٕ ؽغبة انزمشٚش انُٓبئٙ نذسعخ رمٛٛى األداء ثبألخز ثًزٕعؾ 

 .انزمبسٚش انذٔسٚخ انضالصخ انغبثك ٔػؼٓب ػٍ انًٕظف خالل انؼبو 

ٔرُظى انالئؾخ انزُفٛزٚخ نٓزا انمبٌَٕ لٕاػذ ٔأعبنٛت إػذاد ْزِ 

 .انزمبسٚش 

نـجٛؼخ ػًم ٔٚظذس انٕصٚش انًُبرط انزٙ رؼذ ػهٛٓب ْزِ انزمبسٚش ٔفمًب 

 .كم عٓخ 

 

  37انًبدح 

 .ٌتم تقٌٌم أداء الموظفٌن عن سنة تبدأ من أول ٌناٌر إلى نهاٌة دٌسمبر 

نهاٌة أغسطس أول سبتمبر من كل عام إلى وٌتم تقٌٌم أداء موظفً وزارة التربٌة والتعلٌم والتعلٌم العالً عن الفترة من 
 .من العام التالً 

  :المعٌار الذي ٌؤخذ أساساً لتقٌٌم األداء، وتكون درجات التقٌٌم على النحو التالً وٌعتبر األداء العادي هو 

 . ضعٌف           %          50أقل من  -1

 .  مقبول    %        65إلى % 50من  -2

  .  جٌد %    75إلى % 65أعلى من  -3
 . جٌد جداً  %    90إلى أقل من % 70أعلى من  -4

 (( .تاز فأعلى مم%( 90) -5
 

  38انًبدح 

رمذو رمبسٚش رمٛٛى األداء خالل شٓش٘ ُٚبٚش ٔفجشاٚش يٍ كم ػبو ، 

 .  ٔرؼزًذ خالل شٓش يبسط  

ٔرمذو انزمبسٚش ثبنُغجخ نًٕظفٙ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزؼهٛى 

 . خالل شٓش َٕفًجش  ٔأكزٕثش ، ٔرؼزًذ  خالل شٓش٘ عجزًجشانؼبنٙ 



 

  39انًبدح 

٣ؼذ روش٣ش رو٤٤ْ األداء ػٖ أُٞظق اُز١ اعزبص كزشح االخزجبس ث٘غبػ ػٖ أُذح ٖٓ اٗزٜبء كزشح االخزجبس ؽز٠ ٜٗب٣خ د٣غٔجش ٖٓ 

 .ٜٗب٣خ أؿغطظ ٖٓ اُؼبّ اُزب٢ُ كارا ًبٕ ٓٞظلبً ثٞصاسح اُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ ٝاُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ، رٌٕٞ أُذح ؽز٠ . اُؼبّ اُزب٢ُ 

 

  40انًبدح 

إذا كان الموظف منتدباً أو معاراً لجهة أخرى داخلٌة لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر فٌجب على الجهة المنتدب أو المعار إلٌها 
 . د إعداد التقرٌر السنوي أن تعد تقرٌراً عنه خالل مدة عمله بها ، وترسله إلى الجهة التابع لها لالسترشاد به عن

 .، ٌعتد فً تقٌٌم أدائه بالتقارٌر السابق وضعها عنه قبل اإلعارة وفً حالة إعارة الموظف خارج الدولة 

 

  41انًبدح 

ٝرشعِٚ ك٢ ؽبُخ ٗوَ أُٞظق ٖٓ عٜخ ئ٠ُ أخشٟ ، روّٞ اُغٜخ أُ٘وٍٞ ٜٓ٘ب ثاػذاد روش٣ش ػٖ ًلبءرٚ خالٍ ٓذح ػِٔٚ ثٜب ، 

 .أُ٘وٍٞ ئ٤ُٜب ُالعزششبد ثٚ ػ٘ذ رو٤٤ْ أدائٚ ئ٠ُ اُغٜخ 

 

  42انًبدح 

٣ؼذ اُشئ٤ظ أُجبشش روبس٣ش رو٤٤ْ األداء ػٖ ٓٞظل٤ٚ ًزبثخ ، ٣ٝؾ٤ِٜب إلداسح اُشإٕٝ اإلداس٣خ ٝأُب٤ُخ ، ُؼشػٜب ػ٠ِ ُغ٘خ 

 .شإٕٝ أُٞظل٤ٖ الػزٔبدٛب 

 

  43انًبدح 

الموظف كتابة بمضمون التقرٌر قبل عرضه على لجنة شؤون  إذا كان التقرٌر بدرجة أقل من جٌد ، ٌجب أن ٌخطر
الموظفٌن ، إلبداء رأٌه حوله كتابة خالل أسبوعٌن من تارٌخ األخطار ، وٌعرض التقرٌر مع رأي الموظف على لجنة 

  .شؤون الموظفٌن 

 

  44انًبدح 

٣ؼِٖ أُٞظق ثظٞسح ٖٓ روش٣ش رو٤٤ْ األداء ثٔغشد اػزٔبدٙ ٖٓ ُغ٘خ شإٕٝ أُٞظل٤ٖ ، كارا ًبٗذ دسعخ اُزوش٣ش أهَ ٖٓ ع٤ذ 

٣ٝجذ اُٞص٣ش ك٢ اُزظِْ خالٍ صالص٤ٖ ٣ٞٓبً . ، عبص ُِٔٞظق إٔ ٣زظِْ ٓ٘ٚ ئ٠ُ اُٞص٣ش خالٍ خٔغخ ػشش ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ ػِٔٚ 

٣ٝؼزجش اٗوؼبء ا٤ُٔؼبد أُزًٞس دٕٝ ئخطبس أُٞظق ثزؼذ٣َ اُزوش٣ش ثٔضبثخ هشاس ثبُشكغ ٣ٌٕٝٞ هشاس  .ٖٓ ربس٣خ روذ٣ٔٚ 

 .اُٞص٣ش ك٢ اُزظِْ ٜٗبئ٤بً 

 .ٝال ٣ؼزجش اُزوش٣ش ٜٗبئ٤بً ئال ثؼذ اٗوؼبء ٤ٓؼبد اُزظِْ ٓ٘ٚ أٝ اُجذ ك٤ٚ 

 

  45انًبدح 



 .٣ذ ٖٓ اُزشه٤خ ك٢ اُغ٘خ اُزب٤ُخ ُِغ٘خ أُوذّ ػٜ٘ب اُزوش٣ش ٣ؾشّ أُٞظق اُز١ ٣وذّ ػ٘ٚ روش٣ش ع١ٞ٘ ثذسعخ أهَ ٖٓ ط

 

  46انًبدح 

كارا رج٤ٖ ُٜب ٖٓ . ٣ؼشع أٓش أُٞظق اُز١ ٣وذّ ػ٘ٚ روش٣شإ ع٣ٞ٘بٕ ٓززب٤ُبٕ ثذسعخ ػؼ٤ق ػ٠ِ ُغ٘خ شإٕٝ أُٞظل٤ٖ 

. ٖٓ اُٞص٣ش كؾض ؽبُزٚ أٗٚ أًضش ٓالئٔخ ُِو٤بّ ثٞظ٤لخ أخشٟ ك٢ راد دسعزٚ ، أٝطذ ث٘وِٚ ئ٤ُٜب ٣ٝظذس ثبُ٘وَ هشاس 

أٓب ئرا رج٤ٖ ُِغ٘خ أٗٚ ؿ٤ش طبُؼ ُِؼَٔ ك٢ أ٣خ ٝظ٤لخ ٖٓ راد اُذسعخ ثطش٣وخ ٓشػ٤خ ، أٝطذ ثاٜٗبء خذٓزٚ ، ٓغ ؽلع ؽوٚ 

 .ك٢ ٓؼبػ اُزوبػذ ، أٝ ٌٓبكأح ٜٗب٣خ اُخذٓخ 
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( 51  -47)انزشلٛبد 
  47انًبدح 

أُوشس ُِذسعخ أُشه٠ ئ٤ُٜب أٝ اُشارت اُز١ ٝطَ ئ٤ُٚ ٓؼبكبً ئ٤ُٚ ػالٝح ٝاؽذح ٣غزؾن أُٞظق ػ٘ذ اُزشه٤خ ثذا٣خ اُشارت 

 .٣ٝؾذد هشاس اُزشه٤خ ربس٣خ ٗلبرٛب . ٖٓ ػالٝاد اُذسعخ اُغذ٣ذح ، أ٣ٜٔب أًجش ، ٝرُي اػزجبساً ٖٓ ربس٣خ ٗلبر اُزشه٤خ 

 

  48انًبدح 

. ثبألهذ٤ٓخ ، ٝرِي اُز٢ ٣زْ اُزشه٤خ ئ٤ُٜب ثبالخز٤بس ٌُِلبءح رؾذد اُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ اُذسعبد اُز٢ ٣زْ اُزشه٤خ ئ٤ُٜب 

 .ٝرج٤ٖ اُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ اُششٝؽ اُالصّ رٞاكشٛب ك٢ أُششؾ٤ٖ ُِزشه٤خ 

 

  49انًبدح 

ٚغٕص رشلٛخ انًٕظف دٌٔ انزمٛذ ثؤلذيٛزّ ٔلجم اَمؼبء انًذح انالصيخ 

يشثٕؽ  نهجمبء فٙ انذسعخ انزٙ ٚشغهٓب إرا ٔطم سارجّ إنٗ َٓبٚخ

انذسعخ ، ٔكبٌ رمٛٛى أدائّ ثذسعخ ايزٛبص نًذح عُزٍٛ يززبنٍٛٛ 

 .عبثمزٍٛ يجبششح ػهٗ انزشلٛخ 

 
  50انًبدح 

ال ٣غٞص رشه٤خ أُٞظق ئال ئ٠ُ ٝظ٤لخ أخشٟ شبؿشح ك٢ اُذسعخ اُزب٤ُخ ُذسعزٚ ٓجبششح ٝٓغ رُي ٣غٞص سكغ اُٞظ٤لخ ٝرشه٤خ 

. ٢ُ اُالصّ ُٜب ، ٝٓشاػبح هٞاػذ رظ٤٘ق ٝرشر٤ت اُٞظبئق أُٞظق ئ٤ُٜب ، ثششؽ رٞاكش االػزٔبد أُب

 .ٝرظذس هشاساد اُزشه٤خ ٖٓ اُغِطخ أُخزظخ ثبُزؼ٤٤ٖ ك٢ اُٞظ٤لخ أُشه٠ ئ٤ُٜب 

 

  51انًبدح 

ركٌٕ رشلٛخ انًٕظف انًٕفذ فٙ ثؼضخ دساعٛخ أٔ إعبصح دساعٛخ ثبأللذيٛخ 

كفبءرّ فمؾ ، إرا كبَذ ثؼضزّ أٔ إعبصرّ انذساعٛخ ثٓذف صٚبدح 

 .نهٕظٛفخ انزٙ ٚشغهٓب أٔ رؤْٛهّ نهٕظٛفخ انزٙ ٚزى إػذادِ نشغهٓب 
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( 57  -52)انُمم ٔانُذة ٔاإلػبسح 
  52انًبدح 



.  ٣غٞص ٗوَ أُٞظق ٖٓ ٝصاسح ئ٠ُ أخشٟ رؾو٤وبً ُِٔظِؾخ اُؼبٓخ ، ثششؽ ٓٞاكوخ اُٞص٣ش٣ٖ أُخزظ٤ٖ 

. اُٞصاسح ك٤ٌٕٞ ثوشاس ٖٓ اُٞص٣ش أُخزض أٓب اُ٘وَ ٖٓ ٝظ٤لخ ئ٠ُ أخشٟ داخَ 

 .ٝك٢ ع٤ٔغ األؽـٞاٍ ال ٣غٞص إٔ ٣ـٌٕٞ ٗوَ أُٞظق ئال ئ٠ُ ٝظ٤لخ شبؿشح ثزاد دسعزٚ ، ٝإٔ رزٞاكش ك٤ٚ ششٝؽ شـِٜب 

 

  53انًبدح 

٣ٝغٞص إٔ ٣ٌٕٞ . ٣غٞص ثوشاس ٖٓ اُٞص٣ش ٗذة أُٞظق ُِو٤بّ ٓإهزبً ثأػجبء ٝظ٤لخ أخشٟ ك٢ اُغٜخ اُؾ٤ٌٓٞخ اُز٢ ٣ؼَٔ ثٜب 

 :٣ٝشزشؽ ُزُي ٓب ٣أر٢ . اُ٘ذة ثبإلػبكخ ئ٠ُ ػِٔٚ األط٢ِ 

 . إٔ ٣ٌٕٞ اُ٘ذة ئ٠ُ ٝظ٤لخ ٖٓ ٗلظ دسعخ ٝظ٤لزٚ أٝ ٖٓ دسعخ رؼِٞٛــب ٓجبششح  -1

 . أال تتجاوز مدة الندب سنة كاملة قابلة للتجدٌد ، وبحد أقصى ثالث سنوات  -2

مراعاة الشرطٌن السابقٌن ، ٌجوز ندب الموظف إلى وظٌفة فً جهة حكومٌة أخرى ، وٌكون الندب فً هذه الحالة ومع   
 .ناء على طلب الجهة المنتدب إلٌها الموظف ، وموافقة الوزٌرٌن المختصٌن ب

 

  54انًبدح 

 :٣غٞص ثوشاس ٖٓ اُٞص٣ش ئػبسح أُٞظق ثؼذ ٓٞاكوزٚ ئ٠ُ اُغٜبد اُزب٤ُخ 

 . ا٤ُٜئبد ٝأُإعغبد اُؼبٓخ ٝاُششًبد اُز٢ رغبْٛ ك٤ٜب اُذُٝخ  -1

 . أُإعغبد اُش٣بػ٤خ ٝاُغٔؼ٤بد  -2

 . ششًبد أُغبٛٔخ اُز٢ رطشػ أعٜٜٔب ُإلًززبة اُؼبّ  -3

  .وٌجوز بقرار من مجلس الوزراء إعارة الموظف بعد موافقته إلى الحكومات والهٌئات العربٌة أو األجنبٌة أو الدولٌة 

 

  55انًبدح 

سح ، ٣ؼٞد ئ٠ُ ٝظ٤لزٚ األط٤ِخ ئرا ٝػ٘ذ اٗزٜبء كزشح اإلػب. ٣غٞص ك٢ ؽبُخ اُؼشٝسح شـَ ٝظ٤لخ أُٞظق أُؼبس كزشح اإلػبسح 

ًبٗذ خب٤ُخ أٝ ئ٠ُ ٝظ٤لخ أخشٟ ك٢ ٗلظ دسعخ ٝظ٤لزٚ األط٤ِخ ٝٗٞػٜب ، كارا ُْ رٞعذ ٝظ٤لخ خب٤ُخ ، ٣جو٠ ك٢ ٝظ٤لزٚ 

 .األط٤ِخ ثظلخ شخظ٤خ ، ػ٠ِ إٔ رغٟٞ ؽبُزٚ ك٢ أٍٝ ٝظ٤لخ رخِٞ ٖٓ ٗلظ دسعخ ٝظ٤لزٚ 

 

  56انًبدح 

 .دح خذٓخ أُٞظق ٝكـ٢ اعزؾوـبم اُؼـالٝاد ٝاُزشه٤بد رذخَ ٓذح اإلػبسح ك٢ ؽغبة ّ

 

  57انًبدح 

رؾذد انالئؾخ انزُفٛزٚخ انمٕاػذ ٔاألؽكبو انزكًٛهٛخ نهُمم ٔانُذة 

 .ٔششٔؽ يُؼ ثذل انُذة ٔاإلػبسح ، 
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( 74  -58)اإلعبصاد 
  58انًبدح 

ٝٓٞاه٤زٚ ٝأ٣بّ اُؼطالد اُشع٤ٔخ ٝر٘ظ٤ْ اُؼَٔ ك٤ٜب ٝكوبً ُٔوزؼ٤بد  رؾذد ثوشاس ٖٓ ٓغِظ اُٞصساء أ٣بّ اُؼَٔ ك٢ األعجٞع

أُظِؾخ اُؼبٓخ ، ٝال ٣غٞص ُِٔٞظق إٔ ٣٘وطغ ػٖ ػِٔٚ ئال ك٢ ؽذٝد اإلعبصاد اُز٢ ٣شخض ُٚ ثٜب ؽجوبً ألؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ 

. ، كارا ًبٕ اُلبطَ ث٤ٖ ػطِز٤ٖ سع٤ٔـز٤ٖ ٣ّٞ ػَٔ ٝاؽذ ، ك٤ؼزجش ػطِخ ػٖٔ اُؼطِز٤ٖ 

 .ٝرؾذد اُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ عبػبد اُؼَٔ ، ٝهٞاػذ طشف ثذٍ اُؼَٔ اإلػبك٢ 

 

  59انًبدح 

 : اإلجازات المقررة هً 

 .ئعبصح دٝس٣خ  -1

 . ئعبصح ػبسػخ  -2

 . ئعبصح ٓشػ٤خ  -3

 . ئعبصح ٝػغ  -4

 . ئعبصح ؽظ  -5

 . ئعبصح ُِضٝعخ ػ٘ذ ٝكبح صٝعٜب  -6

 .ئعبصح خبطخ  -7

 

  60انًبدح 

 : ٌمنح الموظفون سنوٌاً إجازة دورٌة للمدد اآلتٌة 

 .خمسة وأربعون ٌوماً لشاغلً وظائف الدرجة السابعة وما ٌعلوها  -1
 . أربعون ٌوماً لشاغلً الدرجات من العاشرة إلى الثامنة  -2

 . ٌوماً لشاغلً باقً الدرجات ثالثون  -3

 . وال ٌجوز منح اإلجازة الدورٌة قبل انتهاء فترة االختبار بنجاح ، وٌراعى فً تقدٌرها مدة الخدمة الفعلٌة 

 . وإذا تخللت إجازة الموظف القطري الدورٌة أٌام أعٌاد رسمٌة ، فتضاف أٌام بعددها إلى إجازته 

 .ازته الدورٌة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ولوكٌل الوزارة المختص أن ٌطلب عودة الموظف إلى عمله قبل انتهاء إج
 

  61انًبدح 

اعزضُبء يٍ يذح اإلعبصح انذٔسٚخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح انغبثمخ ، 

ركٌٕ اإلعبصح انذٔسٚخ نهًٕظفٍٛ انزبثؼٍٛ نٕصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى 

ٔانزؼهٛى انؼبنٙ أصُبء انؼـالد انذساعٛخ ؿجمًب نهُظبو انز٘ ٚظذس ثّ 

ٚش انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزؼهٛى انؼبنٙ ، ثؼذ اػزًبدِ يٍ لشاس يٍ ٔص

 .يغهظ انٕصساء 

 



  62انًبدح 

. ال ٣غٞص ٓ٘غ أُٞظق ٖٓ اُو٤بّ ثاعبصرٚ اُذٝس٣خ ع٣ٞ٘بً ئال ُؼشٝساد اُؼَٔ 

 .اإلعبصح ٝك٢ ؽبُخ ػذّ ه٤بّ أُٞظق ثاعبصرٚ اُذٝس٣خ ، ٣ٔ٘ؼ ػٜ٘ب ثذالً ٗوذ٣بً ٣ؾغت ػ٠ِ أعبط اُشارت ٝهذ اعزؾوبم 

 

  63انًبدح 

. ٣غزؾن أُٞظق ئعبصح ػبسػخ ُغجت ؽبسب ال ٣غزط٤غ ٓؼٚ إٔ ٣طِت ٓوذٓبً اُزشخ٤ض ُٚ ثبُـ٤بة 

 .   ٝال رٌٕٞ اإلعبصح اُؼبسػخ ألًضش ٖٓ صالصخ أ٣بّ ك٢ أُشح اُٞاؽذح 

 .٣ٝغت أال ٣زغبٝص ٓغٔٞع اإلعبصاد اُؼبسػخ عجؼخ أ٣بّ ك٢ اُغ٘خ 

 .اإلعبصح ثٔؼ٢ اُغ٘خ أُغزؾوخ ػٜ٘ب  ٣ٝغوؾ ؽن أُٞظق ك٢ ٛزٙ

 

  64انًبدح 

ًُٚؼ انًٕظف انمـش٘ فٙ ؽبنخ يشػّ إعبصح يشػٛخ ال رزغبٔص عُخ ثشارت 

 .كبيم 

 .ٔفٙ ؽبنخ رؼزس شفبئّ ٔػذو لذسرّ ػهٗ انؼًم ٚؾبل إنٗ انزمبػذ 

ٔٚغٕص أٌ ٚغزُفذ انًٕظف انًشٚغ سطٛذِ يٍ اإلعبصاد انذٔسٚخ ثًب ال 

 .أشٓش ٚضٚذ ػهٗ عزخ 

ٔنّ انؾك فٙ ايزذاد إعبصارّ انًشػٛخ يذح ال رزغبٔص عزخ أشٓش ثذٌٔ 

 .سارت إرا لشسد انغٓخ انـجٛخ انًخزظخ اؽزًبل شفبئّ 

 
  65انًبدح 

 : ٣ٔ٘ؼ أُٞظق ؿ٤ش اُوطـش١ ك٢ ؽبُـخ ٓشػٚ ئعبصح ٓشػ٤ـخ ػ٠ِ اُٞعٚ اُزب٢ُ 

 .صالصخ أشٜش ثشارت ًبَٓ  -1

 . رت صالصخ أشٜش أخشٟ ث٘ظق سا -2

 . صالصخ أشٜش صبُضخ ثشثغ سارت   -3

 . كارا اٗزٜذ ٛزٙ أُذد دٕٝ إٔ ٣شل٠ ، ٣ؾبٍ ئ٠ُ اُغٜخ اُطج٤خ أُخزظخ ُزوش٣ش ٓذٟ طالؽ٤زٚ ُِؼَٔ 

 .كارا سأد ػذّ طالؽ٤زٚ ، اػزجش اُؼوذ ٓ٘ز٤ٜبً اػزجبساً ٖٓ ربس٣خ هشاس ػذّ اُظالؽ٤خ 

 

  66انًبدح 

اُغبثوز٤ٖ ، ٣ٔ٘ؼ أُٞظق اُز١ رِؾن ثٚ ئطبثخ أٝ ٓشع أص٘بء رأد٣خ ٝظ٤لزٚ أٝ ثغججٜب ٝثـ٤ش ٓغ ػذّ اإلخالٍ ثؾٌْ أُبدر٤ٖ 

 .خطأ أٝ ئٛٔبٍ ٓ٘ٚ ، ئعبصح ٓشػ٤خ ثشارت ًبَٓ ُٔذح عزخ أشٜش ال رؾغت ٖٓ ئعبصارٚ اُذٝس٣خ أٝ أُشػ٤خ 

 

  67انًبدح 



الخزجبس آزذد كزشح االخزجبس ثوذس كزشح أُشع ، ٖٓ ٛزا اُوبٕٗٞ ئرا ٓشع أُٞظق رؾذ ا( 16)ٓغ ٓشاػبح أؽٌبّ أُبدح 

ثششؽ أال رزغبٝص ٓذح ٓشػٚ ٓذح ٓغب٣ٝخ ُلزشح االخزجبس ، ٣ٝزؼ٤ٖ ُٔ٘ؾٚ رِي اإلعبصح ؽظُٞٚ ػ٠ِ شٜبدح ؽج٤خ ٖٓ اُغٜخ 

 .أُخزظخ 

 

  68انًبدح 

رًُؼ انًٕظفخ انمـشٚخ إعبصح ٔػغ ثشارت كبيم نًذح عزٍٛ ٕٚيًب ال رؾغت 

فئرا ؽم . ٔرنك إرا ؽم انٕػغ أصُبء دٔسح انؼًم , األخشٖ يٍ إعبصارٓب 

انٕػغ لجم اإلعبصح انذٔسٚخ أٔ انؼـهخ انظٛفٛخ ثبنُغجخ نهًشزغالد 

ثبنزؼهٛى ، ثًذح رمم ػٍ عزٍٛ ٕٚيًب ، فال رًُؼ انًٕظفخ إال ْـــزِ 

أيب إرا ؽم أصُبء إؽذٖ اإلعبصرٍٛ فال رًُؼ انًٕظفخ إال يب . انًذح 

 .ٕٚيًب ثؼذ انٕػغ ٚكًم انغزٍٛ 

ٔركٌٕ ْزِ اإلعبصح نًذح أسثؼٍٛ ٕٚيًب ثزاد انمٕاػذ انغبثمخ ثبنُغجخ 

 .نهًٕظفخ غٛش انمـشٚخ 

 
  69انًبدح 

إعبصح ؽظ ثشارت كبيم ألداء ًُٚؼ انًٕظف نًشح ٔاؽذح ؿٕال يذح خذيزّ ، 

فشٚؼخ انؾظ رجذأ يٍ ربسٚخ يغبدسح لـش إنٗ ربسٚخ انؼٕدح إنٗ ػًهّ 

ٔال رؾغت ْزِ انًذح يٍ . انفشٚؼخ ٔثؾذ ألظٗ ػششٍٚ ٕٚيًب ثؼذ أداء 

 .إعبصارّ األخشٖ 

 
  70انًبدح 

رٔ٘ؼ أُٞظلخ اُوطش٣خ اُز٢ ٣زٞك٠ ػٜ٘ب صٝعٜب ئعبصح ثشارت ًبَٓ ُٔذح أسثؼخ أشٜش ٝػششح أ٣بّ ٖٓ ربس٣خ اُٞكبح ، أٝ ئ٠ُ 

 .ٕ ئعبصارٜب األخشٟ ٝال رؾغت ٛزٙ أُذح ّ. ؽ٤ٖ اُٞػغ ئرا ًبٗذ ؽبٓالً ، أ٣ٜٔب أهشة 

 

  71انًبدح 

 :٣غٞص ٓ٘ؼ أُٞظق ئعبصح خبطخ ، ٝرُي ك٢ اُؾبالد ا٥ر٤خ   

 . ُٔشاكوخ ٓش٣غ ُِؼالط ك٢ اُخبسط  -1  

 .ُٔشاكوخ اُضٝط أٝ اُضٝعخ  -2  

 .ُِذساعخ ؽجوبً ألؽٌبّ هبٕٗٞ اُجؼضبد اُذساع٤خ  -3  

 .ئعبصح صٝاط  -4  

 . ئعبصح أٓٞٓخ  -5  

 . ئعبصح ٓؾشّ ُٔشاكوخ أؽذ ٓؾبسٓٚ ك٢ اُغلش ئ٠ُ اُخبسط  -6  

 .ٝال رؾغت ٓذح اإلعبصح اُخبطخ ٖٓ األعبصاد األخشٟ ُِٔٞظق 

 

  72انًبدح 



 .ال ٣غزؾن أُٞظق ئعبصح دٝس٣خ ػٖ أُذد اُز٢ ٣وؼ٤ٜب ك٢ ئعبصح دساع٤خ 

 

  73انًبدح 

ٓجبششح ٣ؾشّ ٖٓ سارجٚ ػٖ ٓذح ؿ٤بثٚ ، اثزذاء ٖٓ ا٤ُّٞ اُزب٢ُ ٤ُِّٞ ًَ ٓٞظق ال ٣ؼٞد ُٔجبششح ػِٔٚ ػوت اٗزٜبء ئعبصرٚ 

. اُز١ اٗزٜذ ك٤ٚ ئعبصرٚ ، ٝرُي ٓغ ػذّ اإلخالٍ ثبُٔغإ٤ُٝخ اُزأد٣ج٤خ 

ٝٓغ رُي ٣غٞص ٤ًَُٞ اُٞصاسح إٔ ٣وشس اػزجبس ٓذح اُـ٤بة ٖٓ ٗٞع اإلعبصح أُشخض ثٜب ُِٔٞظق ٝٓ٘ؾٚ سارجٚ ػٜ٘ب ، ٓز٠ 

كارا صاد اُـ٤بة . رِي اإلعبصح ٣غٔؼ ثزُي ًٝبٕ ؿ٤بثٚ ُْ ٣غبٝص خٔغخ ػشش ٣ٞٓبً ، ٝهذّ ػ٘ٚ ػزساً ٓوجٞالً ًبٕ ُٚ سط٤ذ ٖٓ 

 .ػ٠ِ خٔغخ ػشش ٣ٞٓبً ، عبص اػزجبس أُٞظق ٓوذٓبً اعزوبُزــٚ اػزجــبساً ٖٓ ربس٣خ اٗزٜبء ئعبصرٚ 

 

  74انًبدح 

فظٛهٛخ نًُؼ رؾذد انالئؾخ انزُفٛزٚخ انمٕاػذ ٔانششٔؽ ٔانؼٕاثؾ انذ

 .اإلعبصاد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْزا انمبٌَٕ 
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( 79  -75)انٕاعجبد ٔانًؾظٕساد 
  75انًبدح 

 :٣غت ػ٠ِ أُٞظق االُزضاّ ثٔب ٢ِ٣ 

 . ٓشاػبح اُوٞا٤ٖٗ ٝاُِٞائؼ ٝاُ٘ظْ أُؼٍٔٞ ثٜب ، ٝاُؼَٔ ػ٠ِ رطج٤وٜب  -1

 . ر٘ل٤ز األٝآش ٝاُزؼ٤ِٔبد اُز٢ رظذس ئ٤ُٚ ٖٓ سؤعبئٚ ، ك٢ ؽذٝد اُوٞا٤ٖٗ ٝاُِٞائؼ ٝاُ٘ظْ أُؼٍٔٞ ثٜب  -2

 . أُؾبكظخ ػ٠ِ ششف اُٞظ٤لخ ًٝشآزٜب ٝؽغٖ عٔؼزٜب ، عٞاء ك٢ ٌٓبٕ اُؼَٔ أٝ خبسعٚ  -3

  . أُؾبكظخ ػ٠ِ اُ٘ظبّ ، ٝاُظٜٞس ثبُٔظٜش اُالئن ثبُٞظ٤لخ اُز٢ ٣شـِٜب  -4

اُو٤بّ ث٘لغٚ ثبُؼَٔ أُ٘ٞؽ ثٚ ثذهخ ٝأٓبٗخ ، ٝرخظ٤ض ٝهذ اُؼَٔ ألداء ٝاعجبد ٝظ٤لزٚ ، ٝاُزو٤ذ ثأٝهبد اُذٝاّ اُشع٢ٔ  -5

 . 

٣ٝغٞص ر٤ٌِق أُٞظق ثبُؼَٔ ك٢ ؿ٤ش أٝهبرٚ اُشع٤ٔخ ، ثبإلػبكخ ئ٠ُ اُٞهذ أُؾذد ُٚ ئرا اهزؼذ ٓظِؾخ اُؼَٔ أٝ ؽج٤ؼزٚ 

 .رُي 

 

  76انًبدح 

 : أُٞظق ٓشاػبح األؽٌبّ أُب٤ُخ أُوشسح ، ٣ٝؾظش ػ٤ِٚ ٓب ٢ِ٣  ٣غت ػ٠ِ

 .ٓخبُلخ اُوٞا٤ٖٗ ٝاُِٞائؼ ٝاُ٘ظْ أُؼٍٔٞ ثٜب  -1

 .ٓخبُلخ أؽٌبّ ٝاػزٔبداد أُٞاصٗخ اُؼبٓخ  -2

 . ٓخبُلخ هٞا٤ٖٗ ُٝٞائؼ ٝٗظْ أُ٘بهظبد ٝأُضا٣ذاد ٝأُخبصٕ ٝأُشزش٣بد  -3



ترتب علٌه ضٌاع حق من الحقوق المالٌة للدولة أو أحد األشخاص المعنوٌة العامة األخرى أو اإلهمال أو التقصٌر الذي ي -4
 .المساس بمصلحة من مصالحها المالٌة 

 

  77انًبدح 

  : ٌحظر على الموظف ما ٌلً 

 . رشى اُؼَٔ أٝ اُزٞهق ػٖ أدائٚ خالٍ أٝهبرٚ اُشع٤ٔخ أل١ عجت ، دٕٝ رظش٣ؼ ٖٓ سئ٤غٚ  -1

 . ٗشش أُؼِٞٓبد اُشع٤ٔخ ك٢ اُظؾق أٝ ثٞاعطخ ٝعبئَ اإلػالّ األخشٟ ، دٕٝ ئرٕ ًزبث٢ ٖٓ اُٞص٣ش  -2

ئكشبء أ٣خ ٓؼِٞٓبد ٣طِغ ػ٤ِٜب ثؾٌْ ٝظ٤لزٚ ئرا ًبٗذ عش٣خ ثطج٤ؼزٜب أٝ ثٔٞعت رؼ٤ِٔبد روؼ٢ ثزٍ ، دٕٝ ئرٕ ًزبث٢  -3

  .٣ٝظَ ٛزا االُزضاّ هبئٔبً ثؼذ رشى اُخذٓخ . ٖٓ اُٞص٣ش 

االٗزٔبء ئ٠ُ اُغٔؼ٤بد أٝ ا٤ُٜئبد أٝ أُ٘ظٔبد أُؾظٞسح ، أٝ اُؼَٔ ُؾغبثٜب ، أٝ االشزشاى ك٢ اعزٔبػبرٜب أٝ اُذػب٣خ ُٜب  -4

 . 

 .االشزشاى ، عٞاء ثطش٣ن ٓجبشش أٝ ؿ٤ش ٓجبشش ، ك٢ رؾش٣ش اُظؾق أٝ أُغالد ٝئداسرٜب ، دٕٝ ئرٕ ًزبث٢ ٖٓ اُٞص٣ش  -5

 .اد ع٤بع٤خ ، أٝ اُزٞه٤غ ػ٠ِ ػشائغ أٝ سعبئَ ٖٓ شأٜٗب ا٤َُ٘ ٖٓ عٔؼخ اُذُٝخ رٞص٣غ ٓطجٞػبد أٝ ٗشش -6

 .اُغٔغ ث٤ٖ أًضش ٖٓ ٝظ٤لخ ثبُغٜبص اإلداس١ ُِذُٝخ  -7

االؽزلبظ ُ٘لغٚ ثأطَ أ١ ٝسهخ سع٤ٔخ أٝ ٗضع ٛزا األطَ ٖٓ أُِلبد أُخظظخ ُؾلظٚ ، ُٝٞ ًبٗذ خبطخ ثؼَٔ ًِق ثٚ  -8

 .  ٣وخ سع٤ٔخ أٝ راد ؽبثغ عش١  أٝ االؽزلبظ ثظٞسح أ١ ٝس

 .ثشإٔ ر٘ظ٤ْ اُضٝاط ٖٓ األعبٗت ( 1989)ُغ٘خ ( 21)اُضٝاط ثٔب ٣خبُق أؽٌبّ اُوبٕٗٞ سهْ  -9

 

  78انًبدح 

 : ٌحظر على الموظف بالذات أو بالواسطة  

 . هجٍٞ اُٜذا٣ب أٝ اُٜجبد أٝ اإلًشا٤ٓبد أٝ أُ٘ؼ أٝ ؿ٤شٛب  -1

 . ؽشؽٚ ُِج٤غ عٜـخ ػِٔـٚ ، ُٝٞ ًبٕ رُي ػٖ ؽش٣ن أُضاد اُؼ٢ِ٘ ششاء أٝ اعزئغبس أ١ ٓبٍ د -2

 . إٔ رٌٕٞ ُٚ ٓظِؾخ ك٢ ػوٞد أٝ أػٔبٍ أٝ ٓوبٝالد أٝ ٓ٘بهظبد رزظَ ثأػٔبٍ ٝظ٤لزٚ أٝ ثغٜخ ػِٔٚ  -3

االشزـبٍ ثبُزغبسح ث٘لغٚ أٝ اُذخٍٞ ثظلخ شش٣ي ٓزؼبٖٓ ك٢ ششًبد اُزؼبٖٓ ٝششًبد اُزٞط٤خ اُجغ٤طخ ٝششًبد  -4

 .اُزٞط٤خ ثبألعْٜ 

 

  79انًبدح 



. ال ٣غٞص ُِٔٞظق إٔ ٣إد١ ُِـ٤ش أػٔبالً ثشارت أٝ أعش أٝ ٌٓبكأح ُٝٞ ك٢ ؿ٤ش أٝهبد اُؼَٔ اُشع٤ٔخ 

ٝٓغ رُي ٣غٞص ُٚ إٔ ٣ز٠ُٞ ثشارت أٝ ٌٓبكأح أػٔبٍ اُوٞآخ أٝ اُٞطب٣خ أٝ اًُٞبُخ ػٖ اُـبئج٤ٖ ئرا ًبٗذ رشثطٚ ثبُٔؾغٞس 

ؿبئت طِخ هشث٠ أٝ ٗغت ؽز٠ اُذسعخ اُشاثؼخ ، ٝإٔ ٣ز٠ُٞ اُ٘ظبسح ػ٠ِ اُٞهق ئرا ًبٕ ٓغزؾوبً ك٤ٚ أٝ ػ٤ِٚ أٝ اُوبطش أٝ اٍ

ٓششٝؽبً ُٚ ثبُ٘ظبسح ٖٓ اُٞاهق ، ًٝزا أػٔبٍ اُؾشاعخ ػ٠ِ األٓٞاٍ اُز٢ ٣ٌٕٞ شش٣ٌبً أٝ را ٓظـِؾخ ك٤ٜب أٝ رٌـٕٞ ًِٓٔٞخ 

. ُٖٔ رشثطٚ ثٚ طِخ هشث٠ أٝ ٗغت ؽز٠ اُذسعخ اُشاثؼخ 

. ٣ٝؾلع اإلخطبس ك٢ ِٓق خذٓزٚ  . ٝك٢ ع٤ٔغ األؽٞاٍ أُزوذٓخ ٣غت ػ٠ِ أُٞظق إٔ ٣خطش اُغٜخ اُشئبع٤خ اُزبثغ ُٜب ثزُي 

 .٣ٝغٞص ُِٞص٣ش إٔ ٣أرٕ ًزبثخ ُِٔٞظق ثبُؼَٔ ُذٟ اُـ٤ش ك٢ ؿ٤ش أٝهبد اُؼَٔ اُشع٤ٔخ ٝكوبً ُِششٝؽ ٝاُؼٞاثؾ اُز٢ ٣ؾذدٛب 
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( 106  -80)انًغبءنخ انزؤدٚجٛخ 
  80انًبدح 

ًَ ٓٞظق ٣خبُق اُٞاعجبد أٝ ٣شرٌت أُؾظٞساد أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ ٛزا اُوبٕٗٞ أٝ ٣خشط ػٖ ٓوزؼ٠ اُٞاعت ك٢ أػٔبٍ 

. ٝظ٤لزٚ ، ٣غبصٟ رأد٣ج٤بً ، ٝرُي ٓغ ػذّ اإلخالٍ ثاهبٓخ اُذػٟٞ أُذ٤ٗخ أٝ اُغ٘بئ٤خ ػ٘ذ االهزؼبء 

ٖٓ اُغضاء اعز٘بداً ئ٠ُ أٓش طبدس ئ٤ُٚ ٖٓ سئ٤غٚ ئال ئرا صجذ إٔ ئسرٌبة أُخبُلخ ًبٕ ر٘ل٤زاً ألٓش طبدس ئ٤ُٚ ٝال ٣ؼل٠ أُٞظق 

ٝك٢ ٛزٙ اُؾبُخ رٌٕٞ أُغإ٤ُٝخ . ٖٓ ٛزا اُشئ٤ظ ًٝبٕ ٣ؼزوذ ثؾغٖ ٤ٗخ إٔ ٛزا األٓش ال ٣ٔضَ ٓخبُلخ ُِوٞا٤ٖٗ أٝ اُِٞائؼ 

 .ػ٠ِ ٓظذس األٓش ٝؽذٙ 

 

  81انًبدح 

٣ٝغت إٔ ٣ٌٕٞ اُوشاس . ٣غٞص رٞه٤غ عضاء رأد٣ج٢ ػ٠ِ أُٞظق ئال ثؼذ اُزؾو٤ن ٓؼٚ ًزبثخ ٝعٔبع أهٞاُٚ ٝرؾو٤ن دكبػٚ ال 

 .اُظبدس ثزٞه٤غ اُغضاء ٓغججبً 

ٝٓغ رُي ٣غٞص ثبُ٘غجخ ُغضائ٢ اإلٗزاس ٝاُخظْ ٖٓ اُشارت ُٔذح ال رزغبٝص صالصخ أ٣بّ إٔ ٣ٌٕٞ اُزؾو٤ن شلبٛخ ، ػ٠ِ إٔ ٣ضجذ 

 .ٝٗٚ ك٢ اُوشاس اُظبدس ثزٞه٤غ اُغضاء ٓؼْ

 

  82انًبدح 

. ُِٔؾون إٔ ٣طِغ ػ٠ِ ٓب ٣ِضّ ٖٓ األٝسام ٝإٔ ٣غزذػ٢ اُشٜٞد ٣ٝغزٔغ ئ٠ُ أهٞاُْٜ 

 .ُِٝٔٞظق إٔ ٣ؾؼش ث٘لغٚ ع٤ٔغ ئعشاءاد اُزؾو٤ن ، ئال ئرا اهزؼذ ٓظِؾخ اُزؾو٤ن إٔ ٣غشٟ ك٢ ؿ٤جزٚ 

 

  83انًبدح 

شٓبدرّ فٙ رؾمٛك إداس٘ ًٔٚزُغ ػٍ انؾؼٕس أٔ كم يٕظف ٚغزذػٗ نغًبع 

 .ػٍ اإلدالء ثًب نذّٚ يٍ يؼهٕيبد دٌٔ ػزس يمجٕل ، ٚغبءل رؤدٚجًٛب 

 
  84انًبدح 

ئرا رج٤ٖ أص٘بء اُزؾو٤ن ٝعٞد شجٜخ عش٣ٔخ ، ٝعت ػشع األٓش ػ٠ِ ٤ًَٝ اُٞصاسح ُِ٘ظش ك٢ ئثالؽ اُششؽخ ، ٝك٢ اعزٔشاس 

 .ك٢ اُغش٣ٔخ اُزؾو٤ن أٝ ٝهلٚ ، ُؾ٤ٖ اُزظشف 

 

  85انًبدح 



 : اُغضاءاد اُزأد٣ج٤خ اُز٢ ٣غٞص رٞه٤ؼٜب ٢ٛ 

 :ثبنُغجخ نشبغـهٙ ٔظبئـف انـذسعخ انخبيغخ فًب دَٔٓب : أٔالً 

 . اإلَزاس  -1

انخظى يٍ انشارت نًذح ال رغبٔص خًغخ ٔأسثؼٍٛ ٕٚيًب فٙ انغُخ ثؾٛش  -2

 . ال رضٚذ يذرّ فٙ انًشح انٕاؽذح ػهٗ خًغخ ػشش ٕٚيًب 

انؾشيبٌ يٍ انؼالٔح انذٔسٚخ أٔ رؤعٛهٓب نًذح ال رضٚذ ػهٗ عزخ أشٓش  -3

 . 

انٕلف ػٍ انؼًم ثذٌٔ سارت أٔ ثشارت يخفغ نًذح ال رضٚذ ػهٗ صالصخ  -4

 . أشٓش 

 . انؾشيبٌ يٍ انزشلٛخ نًذح ال رضٚذ ػهٗ عُخ  -5

 . خفغ انشارت أٔ انذسعخ أٔ خفؼًٓب يؼًب  -6

 . ؽفظ انؾك فٙ انًكبفؤح أٔ انًؼبػ  انفظم يٍ انٕظٛفخ يغ -7

 :ثبنُغجخ نشبغهٙ ٔظبئف انذسعخ انشاثؼخ إنٗ األٔنٗ : صبًَٛب 

 . انزُجّٛ  -1

  . انهٕو  -2

 . انؼضل يٍ انٕظٛفخ يغ ؽفظ انؾك فٙ انًكبفؤح أٔ انًؼبػ  -3

 

  86انًبدح 

 :ٚكٌٕ االخزظبص فٙ انزظشف فٙ انزؾمٛك ػهٗ انٕعّ انزبنٙ 

 :ثبنُغجخ نشبغهٙ ٔظبئف انذسعبد انؼبششح فًب دَٔٓب : أٔالً 

٣ٝغٞص اُزظِْ ٖٓ هشاس رٞه٤غ اُغضاء ُِٞص٣ش خالٍ . ٤ًَُٞ اُٞصاسح ؽلع اُزؾو٤ن أٝ رٞه٤غ أ١ ٖٓ اُغضاءاد ػذا اُلظَ  -1

 . صالص٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ ئخطبس أُٞظق 

ُغضاء ٖٓ ُٝٚ أ٣ؼبً ئُـبء اُوشاس اُظبدس ثزٞه٤غ ا. ُِٞص٣ش ؽلع اُزؾو٤ن أٝ رٞه٤غ أ١ ٖٓ اُغضاءاد ثٔب ك٤ٜب ػوٞثخ اُلظَ  -2

ٝك٤ٔب ػذا ػوٞثخ اُلظَ ٣ٌٕٞ اُوشاس اُظبدس ٖٓ . ٤ًَٝ اُٞصاسح أٝ رؼذ٣ِٚ ، خالٍ صالص٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ ئثالؿٚ ثبُوشاس 

 . اُٞص٣ش ٜٗبئ٤بً ٝال ٣غٞص اُطؼٖ ك٤ٚ أٓبّ أ١ عٜخ أخشٟ 

 :ثبُ٘غجخ ُشبؿ٢ِ ٝظبئق اُذسعبد ٖٓ اُزبعؼخ ئ٠ُ اُخبٓغخ : صب٤ٗبً 

ؽلع اُزؾو٤ن أٝ رٞه٤غ عضاء اإلٗزاس أٝ اُخظْ ٖٓ اُشارت ُٔذح ال رغبٝص خٔغخ ػشش ٣ٞٓبً ك٢ اُغ٘خ ٤ًَُٞ اُٞصاسح  -1

٣ٝغٞص اُزظِْ ٖٓ رٞه٤غ اُغضاء ُِٞص٣ش خالٍ صالص٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ . ٝثؾ٤ش ال رض٣ذ ٓذرٚ ك٢ أُشح اُٞاؽذح ػ٠ِ صالصخ أ٣بّ 

 . ئخطبس أُٞظق 

 ٖٓ أُبدح اُغبثوخ( أٝالً )ٖٓ اُج٘ذ ( 2)، (1) د اُغضائ٤ٖ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜٔب ك٢ اُلوشر٤ُِٖٞص٣ش ؽلع اُزؾو٤ن أٝ رٞه٤غ أػ -2

كارا . ُٝٚ أ٣ؼبً ئُـبء اُوشاس اُظبدس ثزٞه٤غ اُغضاء ٖٓ ٤ًَٝ اُٞصاسح أٝ رؼذ٣ِٚ ، خالٍ صالص٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ ئثالؿٚ ثبُوشاس . 

. ٓب هشس ئُـبء اُغضاء ، ًبٕ ُٚ إٔ ٣ؾ٤َ أُٞظق ئ٠ُ أُؾبًٔخ اُزأد٣ج٤خ 

 .٣ٌٕٝٞ اُوشاس اُظبدس ٖٓ اُٞص٣ش ٜٗبئ٤بً 

 .  85أُبدح رظخ رٞه٤غ أ١ ٖٓ اُغضاءاد أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ ٤ُِٜئخ اُزأد٣ج٤خ أُخ -3

 : ثبُ٘غجخ ُشبؿ٢ِ ٝظبئق اُذسعبد ٖٓ اُشاثؼخ ئ٠ُ األ٠ُٝ : صبُضبً 
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  . 85أُبدح ػ٤ِٜب ك٢ اُج٘ذ صب٤ٗبً ٖٓ  ٤ُِٜئخ اُزأد٣ج٤خ أُخزظخ رٞه٤غ أ١ ٖٓ اُغضاءاد أُ٘ظٞص

 

  87انًبدح 

ُِٞص٣ش أُخزض إٔ ٣ٞهق أُٞظق أُؾبٍ ُِزؾو٤ن ػٖ اُؼَٔ ئرا اهزؼذ ٓظِؾخ اُزؾو٤ن رُي ، ٓغ اعزٔشاس طشف سارجٚ 

 .٣غٞص إٔ رض٣ذ كزشح اإل٣وبف ػ٠ِ شٜش ئال ثوشاس ٖٓ ا٤ُٜئخ اُزأد٣ج٤خ أُخزظخ ٝال . ٝثذالرٚ 

 

  88انًبدح 

نهٕصٚش أٔ ٔكٛم انٕصاسح ، ثؼذ االؿالع ػهٗ انزؾمٛك ، أٌ ٚؤيش ثئؽبنخ 

 .انًٕظف انًؾمك يؼّ إنٗ انٓٛئخ انزؤدٚجٛخ انًخزظخ نًؾبكًزّ 

 .نهًٕظف  ٔٚزؼًٍ لشاس اإلؽبنخ ثٛبًَب ثبنًخبنفبد انًُغٕثخ

 
  89انًبدح 

. رؾ٤َ اُغٜخ اإلداس٣خ ِٓق أُخبُلبد أُ٘غٞثخ ئ٠ُ أُٞظق ٝٓب رْ ٖٓ رؾو٤وبد ثشأٜٗب ئ٠ُ سئ٤ظ ا٤ُٜئخ اُزأد٣ج٤خ أُخزظخ 

ٝال ٣ٌٕٞ اعزٔبع ا٤ُٜئخ طؾ٤ؾبً ئال ئرا ؽؼشٙ . ٣ٝز٠ُٞ سئ٤ظ ا٤ُٜئخ اُزأد٣ج٤خ أُخزظخ دػٞرٜب ئ٠ُ االٗؼوبد ك٢ ٤ٓؼبد ٣ؾذدٙ 

 .سئ٤ظ ٝاألػؼبء اٍ

 

  90انًبدح 

ٕٚلف ثمٕح , كم يٕظف ٚؾجظ اؽزٛبؿًٛب أٔ رُفٛزًا أليش أٔ ؽكى لؼبئٙ 

ٔٚزى طشف كبيم سارجّ فٙ انؾبنخ األٔنٗ ، . انمبٌَٕ ػٍ ػًهّ يذح ؽجغّ 

ٕٔٚلف طشف َظف سارجّ فٙ انؾبنخ انضبَٛخ ، يغ اؽزفبظّ ثبنؼالٔح 

 .اإلٚمبف االعزًبػٛخ فٙ انؾبنزٍٛ ؿٛهخ يذح 

ٔٚؼشع األيش ، ػُذ ػٕدح انًٕظف إنٗ ػًهّ ػهٗ انٕصٚش نٛمشس يب ٚزجغ 

فٙ شؤٌ يغؤٔنٛخ انًٕظف انزؤدٚجٛخ ، فئرا سأٖ ػذو يغؤٔنٛزّ رؤدٚجًٛب 

 .، طشف نّ َظف انشارت انًٕلٕف طشفّ 

 
  91انًبدح 

رشكم ثمشاس يٍ انٕصٚش نغُخ رؤدٚجٛخ يٍ سئٛظ ٔػؼٍٕٚ ، ػهٗ أال رمم 

. نشئٛظ ػٍ يذٚش إداسح ٔظٛفخ ا

 : ٔرخزض انهغُخ انزؤدٚجٛخ ثًب ٚهٙ 

 . رؤدٚت شبغهٙ ٔظبئف انذسعخ انخبيغخ فًب دَٔٓب  -أ

انُظش فٙ إٚمبف انًٕظفٍٛ انًؾبنٍٛ نهًؾبكًخ أيبيٓب ٔرًذٚذ  -ة

إٚمبفٓى ، عٕاء كبٌ اإلٚمبف أطالً طبدسًا ثمشاس يٍ انٕصٚش أٔ ثمشاس يٍ 

 .انهغُخ 

ؿؼٍ فٙ لشاس انهغُخ أيبو انًغهظ انذائى نهزؤدٚت خالل ٔٚغٕص نهًٕظف ال

 .صالصٍٛ ٕٚيًب يٍ ربسٚخ إخـبسِ ثبنمشاس 

 

  92أُبدح 
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ٖٓ ٣٘ٞة ػ٘ٚ ،  ٣ُشٌَ ثوشاس ٖٓ ٓغِظ اُٞصساء ، ٓغِظ دائْ ُِزأد٣ت ثشئبعخ ٝص٣ش اُذُٝخ ُشإٕٝ ٓغِظ اُٞصساء أٝ

 :ٝػؼ٣ٞخ ًَ ٖٓ 

 . قاض بمحكمة االستئناف ٌختاره المجلس األعلى للقضاء  -1

 .ممثل عن األمانة العامة لمجلس الوزراء، بدرجة األقل ٌختاره وزٌر الدولة لشؤون مجلس الوزراء  -2

 .ممثل عن دٌوان المحاسبة ، ٌختاره رئٌس دٌوان المحاسبة  -3

 .الجهة التً ٌتبعها الموظف المحال للمحاكمة ، ٌختاره الوزٌر  ممثل عن الوزارة أو -4

 .من موظفٌها وتخصص له أمانة سر . األمانة العامة لمجلس الوزراء وٌكون مقر المجلس 

 

  93أُبدح 

 : ٣خزض أُغِظ اُذائْ ُِزأد٣ت ، ثٔب ٢ِ٣ 

 . رأد٣ت شبؿ٢ِ ٝظبئق اُذسعبد ٖٓ اُشاثؼخ ئ٠ُ األ٠ُٝ ، ٝرٞه٤غ اُغضاء أُ٘بعت ػ٤ِْٜ  -1

 . ٖٓ ٛزا اُوبٕٗٞ ( 91)اُ٘ظش ك٢ اُطؼٕٞ اُز٢ رشكغ ػٖ هشاساد اُِغبٕ اُزأد٣ج٤خ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ أُبدح  -2

. ه٤خ ٝئٜٗبء اُخذٓخ اُ٘ظش ك٢ رظِٔبد أُٞظل٤ٖ اُز٢ روذّ ػٖ هشاساد اُٞص٣ش ثبُزؼ٤٤ٖ ٝاُزش -3

 .٣ٝزؼ٤ٖ إٔ ٣زْ روذ٣ْ اُزظِْ ٖٓ رِي اُوشاساد خالٍ عز٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ طذٝسٛب 

ثوشاس ٖٓ اُٞص٣ش أٝ عٞاء ًبٕ اإل٣وبف طبدساً اُ٘ظـش ك٢ ئ٣وـبف أُٞظل٤ٖ أُؾب٤ُٖ ُِٔؾبًٔخ أٓبٓٚ ، ٝرٔذ٣ذ ئ٣وبكْٜ  -4

.   ثوشاس ٖٓ أُغِظ 

 . ٣ظ ٓغِظ اُٞصساء الػزٔبدٛب ٝرشكغ هشاساد أُغِظ ئ٠ُ سب

 .ٝرٌٕٞ هشاساد أُغِظ ثؼذ اػزٔبدٛب ٜٗبئ٤خ 

 
  94أُبدح 

٣زؾذد اخزظبص ا٤ُٜئخ اُزأد٣ج٤خ رجؼبً ُذسعخ أُٞظق ٝهذ ئؽبُزٚ ئ٠ُ أُؾبًٔخ ٝئرا رؼذد أُٞظلٕٞ أُؾبُٕٞ ئ٠ُ أُؾبًٔخ ، 

 .ٖٓ ٤ٛئخ رأد٣ج٤خ ، اٗؼوذ االخزظبص ٤ُِٜئخ أُخزظخ ثٔؾبًٔخ أػالْٛ دسعخ ًٝبٗٞا خبػؼ٤ٖ ؽغت دسعبرْٜ ألًضش 

 
  95أُبدح 

٣خطش أُٞظق ثظٞسح ٖٓ هشاس اإلؽبُخ ٝثزبس٣خ اُغِغخ أُؾذدح ُٔؾبًٔزٚ ، ٝرُي هجَ اٗؼوبدٛب ثخٔغخ ػشش ٣ٞٓبً ػ٠ِ 

 .األهَ 

ثٌزبة ٓغغَ ثؼِْ اُٞطٍٞ ػ٠ِ ػ٘ٞاٗٚ اُضبثذ ثِٔق خذٓزٚ ٣ٝغِْ اإلخطبس ئ٠ُ أُٞظق شخظ٤بً ثٔوش ػِٔٚ ، أٝ ٣شعَ ئ٤ُٚ 

 .ئرا ًبٕ ٓٞهٞكبً أٝ ٓ٘وطؼبً ػٖ اُؼَٔ 

 
  96أُبدح 

ٖٓ رِوبء ٗلغٜب ، أٝ ث٘بء ػ٠ِ ؽِت أُٞظق أُؾبٍ ئ٤ُٜب ، إٔ رغزٞك٢ اُزؾو٤ن ث٘لغٜب أٝ إٔ رؼٜذ ٤ُِٜئخ اُزأد٣ج٤خ أُخزظخ 

١ اُزؾو٤ن إٔ ٣غزغٞة أُٞظق ٣ٝطِغ ػ٠ِ ع٤ٔغ األٝسام اُز٢ ٣شٟ ٖٓ ٓظِؾخ ٣ٌٕٝٞ ُٖٔ ٣غزٞف. ثزُي ئ٠ُ أؽذ أػؼبئٜب 

 .اُزؾو٤ن اإلؽالع ػ٤ِٜب ُٝٞ ًبٗذ عش٣خ ، ٝإٔ ٣غٔغ اُشٜٞد ٖٓ ٓٞظل٤ٖ ٝؿ٤شْٛ 



ٝئرا رخِق أُٞظق اُشبٛذ ػٖ اُؾؼٞس ُإلدالء ثبُشٜبدح أٓبّ ا٤ُٜئخ اُزأد٣ج٤خ أُخزظخ ثؼذ رأع٤َ اُذػٟٞ ٝئخطبسٙ 

ُٔؾذدح ٓشح أخشٟ ، أٝ ئرا ؽؼش ٝآز٘غ ػٖ أداء اُشٜبدح دٕٝ ػزس ٓوجٍٞ أٝ أداٛب صٝساً ٣ٌٕٞ ٤ُِٜئخ اُزأد٣ج٤خ ، ثبُغِغخ ا

  : ٓغ ػذّ اإلخالٍ ثبُٔغإ٤ُٝخ اُغ٘بئ٤خ رٞه٤غ أؽذ اُغضاءاد اُزب٤ُخ 

 . اُخبٓغخ كٔب دٜٝٗب اإلٗزاس أٝ اُخظْ ٖٓ اُشارت ٓذح ال رض٣ذ ػ٠ِ خٔغخ ػشش ٣ٞٓبً ، ثبُ٘غجخ ُشبؿ٢ِ اُذسعخ  -1

 . اُز٘ج٤ٚ ، ثبُ٘غجخ ُشبؿ٢ِ اُذسعبد ٖٓ اُشاثؼخ ئ٠ُ األ٠ُٝ  -2

ُِٝٔٞظق أُخبُق إٔ ٣ؾؼش ع٤ٔغ ئعشاءاد اُزؾو٤ن ٝعِغبد أُؾبًٔخ ، ئال ئرا اهزؼذ ٓظِؾخ اُزؾو٤ن أٝ أُؾبًٔخ 

 .ئعشاءٛب ك٢ ؿ٤جزٚ 

 .ع٤ٔغ األٝسام أُزؼِوخ ثٜب ٝإٔ ٣ؾظَ ػ٠ِ طٞسح ٜٓ٘ب ٝٓغ رُي ٣ؾن ُٚ اإلؽالع ػ٠ِ ٓب رْ ٖٓ رؾو٤وبد ٝػ٠ِ 

 
  97أُبدح 

ٝرؾٌْ ا٤ُٜئخ ك٢ اُذػٟٞ ثؼذ عٔبع دكبع أُٞظق ، ٣ٌٕٝٞ أُٞظق آخش ٖٓ . رٌٕٞ ع٤ٔغ عِغبد ا٤ُٜئخ اُزأد٣ج٤خ عش٣خ 

. ٣زٌِْ 

اُْٜ ، ٝإٔ ٣وذّ دكبػٚ ًزبثخ أٝ إٔ ُٝٚ إٔ ٣طِت اعزذػبء اُشٜٞد ُغٔبع أهٞ. ٣ٝؾؼش أُٞظق ثشخظٚ أٓبّ ا٤ُٜئخ اُزأد٣ج٤خ 

 .٤ُِٜٝئخ دائٔبً اُؾن ك٢ ؽِت ؽؼٞس أُٞظق ث٘لغٚ  . ٣غزؼ٤ٖ ثٖٔ ٣شبء ُِؾؼٞس ٤ٗبثخ ػ٘ٚ ٝروذ٣ْ دكبػٚ 

 
  98أُبدح 

٣غٞص ٤ُِٜئخ اُزأد٣ج٤خ أُخزــظخ ٓؾبًــٔخ أُٞظــق ؿ٤بث٤ـبً ٝرٞه٤غ اُغضاء أُ٘بعت ػ٤ِٚ ، ئرا رخِق ػٖ ؽؼٞس أُؾبًٔخ 

 .دٕٝ ػزس ٓوجٍٞ سؿْ ئخطبسٙ ثزُي ًزبثخ 

 
  99أُبدح 

. رظذس هشاساد ا٤ُٜئخ اُزأد٣ج٤خ ثأؿِج٤خ ا٥ساء ، ٣ٝغت إٔ رٌٕٞ ٓغججخ ٝٓٞهؼخ ٖٓ اُشئ٤ظ ٝاألػؼبء 

٣ٝغت إٔ ٣خطش أُٞظق ثظٞسح ٖٓ اُوشاس ، ٣ٌٕٝٞ رغ٤ِٔٚ اإلخطبس ئٓب ئ٤ُٚ شخظ٤بً ثٔوش ػِٔٚ ، ٝئٓب ثاسعبُٚ ئ٤ُٚ ثٌزبة 

 .عَ ثؼِْ اُٞطٍٞ ػ٠ِ ػ٘ٞاٗٚ اُضبثذ ثِٔق خذٓزٚ ئرا ًبٕ ٓٞهٞكبً أٝ ٓ٘وطؼبً ػٖ اُؼَٔ ٓظ

 
  100أُبدح 

ٝك٢ ٛزٙ . ال رغٞص رشه٤خ ٓٞظق ٓؾبٍ ئ٠ُ أُؾبًٔخ اُزأد٣ج٤خ أٝ اُغ٘بئ٤خ أٝ ٓٞهٞف ػٖ اُؼَٔ ؽٞاٍ ٓذح اإلؽبُخ أٝ اُٞهق 

كارا اعزطبُذ أُؾبًٔخ ألًضش ٖٓ رُي . ك٢ اُزشه٤خ ئ٤ُٜب ثبألهذ٤ٓخ  اُؾبُخ رؾغض ُِٔٞظق اُذسعخ ُٔذح ع٘خ ئرا ًبٕ ُٚ ؽن

ٝصجذ ػذّ ئداٗزٚ أٝ ٝهؼذ ػ٤ِٚ ػوٞثخ اإلٗزاس أٝ اُخظْ اُز١ ال ٣غبٝص صٔب٤ٗخ أ٣بّ ، ٝعت ػ٘ذ رشه٤زٚ اؽزغبة أهذ٤ٓزٚ ك٢ 

 .٣ج٤خ أٝ اُغ٘بئ٤خ  اُذسعخ أُشه٠ ئ٤ُٜب ٖٓ اُزبس٣خ اُز١ ًبٗذ رزْ ك٤ٚ ُٞ ُـْ ٣ؾَ ئ٠ُ أُؾبًٔخ اُزأد

 
  101أُبدح 

 : ال ٣غٞص اُ٘ظش ك٢ رشه٤خ ٓٞظق ، ٝهغ ػ٤ِٚ أؽذ اُغضاءاد اُزأد٣ج٤خ أُج٤٘خ ك٤ٔب ٢ِ٣ ئال ثؼذ اٗوؼبء اُلزشاد ا٥ر٤خ

 . صالصخ أشٜش ك٢ ؽبُخ اُخظْ ٖٓ اُشارت أًضش ٖٓ صٔب٤ٗخ أ٣بّ ئ٠ُ خٔغخ ػشش ٣ٞٓبً  -1

 . ارت ٓذح رض٣ذ ػ٠ِ خٔغخ ػشش ٣ٞٓبً عزخ أشٜش ك٢ ؽبُخ اُخظْ ٖٓ اُش -2

 . ٓذح اُؾشٓبٕ ٖٓ اُؼالٝح أٝ رأع٤ِٜب  -3

 . ك٢ ؽبُخ خلغ اُذسعخ ع٘زبٕ  -4

كإ ُْ رٌٖ ُٚ . ٣ٌٕٝٞ رشر٤ت أهذ٤ٓخ أُٞظق ك٢ اُؾبُخ األخ٤شح ثٔشاػبح ٓذح خذٓزٚ اُغبثوخ ك٢ اُذسعخ اُز٢ خلغ ئ٤ُٜب 

. ع٘ٞاد أهذ٤ٓخ ك٤ٜب ك٤ٜب خذٓخ عبثوخ ، ؽغجذ ُٚ ٓذح صالس 

ٝرؾغت كزشاد اُزأع٤َ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ ٛزٙ أُبدح ٖٓ ربس٣خ رٞه٤غ اُغضاء ، ُٝٞ رذاخِذ ك٢ كزشح أخشٟ ٓزشرجخ ػ٠ِ 

 .عضاء 

 



  102أُبدح 

 .ال ٣غٞص اُ٘ظش ك٢ رشه٤خ أُٞظق أص٘بء ر٘ل٤ز اُؾٌْ اُغ٘بئ٢ 

 
  103أُبدح 

ًٝبٕ ٓٞهٞكبً ػٖ ػِٔٚ ، اٗزٜذ خذٓزٚ ٖٓ ربس٣خ ٝهلٚ ػٖ اُؼَٔ ، ٓب ُْ روشس ئرا هشسد ا٤ُٜئخ اُزأد٣ج٤خ كظَ أُٞظق 

 .ا٤ُٜئخ اُزأد٣ج٤خ ؿ٤ش رُي 

 
  104أُبدح 

ال ٣ٔ٘غ اٗزٜبء خذٓخ أُٞظق أل١ عجت ٖٓ األعجبة ػذا اُٞكبح ٖٓ ٓؾبًٔزٚ رأد٣ج٤بً ئرا ًبٕ هذ ثذب ك٢ اُزؾو٤ن ٓؼٚ هجَ 

. اٗزٜبء خذٓزٚ 

اُز٢ ٣زشرت ػ٤ِٜب ػ٤بع ؽن ٖٓ ؽوٞم اُخضاٗخ اُؼبٓخ ئهبٓخ اُذػٟٞ اُزأد٣ج٤خ ُٝٞ ُْ ٣ٌٖ هذ ثذب ك٢ ٣ٝغٞص ك٢ أُخبُلبد 

. اُزؾو٤ن هجَ اٗزٜبء اُخذٓخ ، ٝرُي ُٔذح خٔظ ع٘ٞاد ٖٓ ربس٣خ اٗزٜبئٜب

شٜش األخ٤شح ٣ٝغٞص إٔ ٣ٞهغ ػ٠ِ ٖٓ اٗزٜذ خذٓزٚ ؿشآخ ال روَ ػٖ أُق لاير ، ٝال رض٣ذ ػ٠ِ سارت أُٞظق ك٢ اُضالصخ أ

 .ٖٓ خذٓزٚ 

 
  105أُبدح 

ٝر٘وطغ أُذح ثاعشاءاد اُزؾو٤ن أٝ . ٣غوؾ اُؾن ك٢ ئهبٓخ اُذػٟٞ اُزأد٣ج٤خ ثٔؼ٢ خٔظ ع٘ٞاد ٖٓ ربس٣خ ٝهـٞع أُخبُلخ 

. ئؽبُخ أُٞظق ئ٠ُ أُؾبًٔخ اُزأد٣ج٤خ 

أُزٜٕٔٞ ، كإ اٗوطبع أُذح ثبُ٘غجخ ئ٠ُ ٝئرا رـؼذد . ٝرغشٟ أُذح ٖٓ عذ٣ذ ٖٓ ربس٣خ آخش ئعشاء ارخـز كـ٢ أُخبُلـخ 

. أؽذْٛ ، ٣زشرت ػ٤ِٚ اٗوطبػٜب ثبُ٘غجخ ئ٠ُ اُجبه٤ٖ ، ُٝٞ ُْ رٌٖ هذ ارخزد ػذْٛ ئعشاءاد هبؽؼخ ُِٔذح 

 .ٝٓغ رُي ئرا ًٕٞ اُلؼَ عش٣ٔخ ع٘بئ٤خ ، كال رغوؾ اُذػٟٞ اُزأد٣ج٤خ ئال ثغوٞؽ اُذػٟٞ اُغ٘بئ٤خ 

 
  106أُبدح 

 .رأد٣ج٤خ ثٞكبح أُزْٜ ر٘وؼ٢ اُذػٟٞ اٍ

 

 اُلظَ اُضبُش ػشش  -13

 (116  -107)اٗزٜبء اُخذٓخ 
  107أُبدح 

 :ر٘ز٢ٜ خذٓخ أُٞظق ألؽذ األعجبة ا٥ر٤خ 

 . ثِٞؽ عٖ اُغز٤ٖ  -1

 . اٗزٜبء ٓذح اُؼوذ  -2

 . االعزوبُخ ، أٝ ئٜٗبء اُخذٓخ ثـ٤ش اُطش٣ن اُزأد٣ج٢  -3

 . ػذّ ا٤ُِبهخ ُِخذٓخ ؽج٤بً  -4

 . اُلظَ أٝ اُؼضٍ ثوشاس رأد٣ج٢  -5

  . اُلظَ ثوشاس أ٤ٓش١ ألعجبة رزؼِن ثبُظبُؼ اُؼبّ  -6

 . اُؾٌْ ػ٤ِٚ ك٢ عش٣ٔخ ٓخِخ ثبُششف أٝ األٓبٗخ  -7

 . ئعوبؽ اُغ٘غ٤خ أٝ عؾجٜب ػٖ أُٞظق اُوطش١  -8

 . ف سارجٚ ٝٓخظظبرٚ أُب٤ُخ ئُـبء اُٞظ٤لخ ، ٝك٢ ؽبُخ ػذّ ؽظٍٞ أُٞظق اُوطش١ ػ٠ِ ٝظ٤لـخ أخشٟ ٣غزٔش طش -9

 .اُٞكبح  -10

 



  108أُبدح 

 . ٣غٞص ٓذ خذٓخ أُٞظق ثٔٞاكوزٚ ثؼذ ثِٞؿٚ عٖ اُغز٤ٖ الػزجبساد رزؼِن ثبُظبُؼ اُؼبّ 

 .ثبُزؼ٤٤ٖ ، ٣ٌٕٝٞ أُذ ٖٓ ع٘خ ألخشٟ ، ٝثؾذ أهظ٠ خٔظ ع٘ٞاد ٣ٝظذس هشاس أُذ ٖٓ اُغِطخ أُخزظخ 

٣ٝغٞص ثوشاس ٖٓ األ٤ٓش ٖٓ سئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء ٓذ اُخذٓخ ثؼذ عٖ اُخبٓغخ ٝاُغز٤ٖ ، ٣ٌٕٝٞ أُذ ٖٓ ع٘خ ألخشٟ ؽجوبً 

 .ُٔوزؼ٤بد اُؼشٝسح 

 .ٕ األ٤ٓش ٣ٌٕٝٞ أُذ ثؼذ عٖ اُخبٓغخ ٝاُغز٤ٖ ًُٞالء اُٞصاساد ٖٝٓ ك٢ ؽٌْٜٔ ثوشاس ّ

 
  109أُبدح 

ُِٔٞظق إٔ ٣غزو٤َ ٖٓ ٝظ٤لزٚ، ٝرٌٕٞ اُغِطخ أُخزظخ ثوجٍٞ االعزوبُخ ٢ٛ اُغِطخ أُخزظخ ثبُزؼ٤٤ٖ ، ٣ٝشزشؽ ُوجٍٞ 

 .االعزوبُخ إٔ رٌٕٞ ٌٓزٞثخ ٝخب٤ُخ ٖٓ أ١ ه٤ذ أٝ ششؽ ٝٓؾذداً ثٜب ربس٣خ اٗزٜبء اُخذٓخ 

 .  ٖٓ ربس٣خ روذ٣ٜٔب ، ٝئال اػزجشد ٓوجُٞخ ثؾٌْ اُوبٕٗٞ  ٣ٝغت اُجذ ك٤طِت االعزوبُخ خالٍ صالص٤ٖ ٣ٞٓبً 

 . ٝٓغ رُي ٣غٞص خالٍ ٛزٙ أُذح رأع٤َ هجٍٞ االعزوبُخ ألعجبة رزؼِن ثٔظِؾخ اُؼَٔ ُٔذح ٓٔبصِخ 

 .كظَ ٝئرا أؽ٤َ أُٞظق ئ٠ُ أُؾبًٔخ اُزأد٣ج٤خ ، كال روجَ اعزوبُزٚ ئال ثؼذ طذٝس هشاس ك٢ اُذػٟٞ ثـ٤ش عضاء اُؼضٍ أٝ اٍ

 
  110أُبدح 

٣غت ػ٠ِ أُٞظق إٔ ٣غزٔش ك٢ ػِٔٚ ئ٠ُ إٔ ٣خطش ثوشاس هجٍٞ االعزوبُخ أٝ إٔ ٣٘وؼ٢ األعَ أُ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ أُبدح 

 .اُغبثوخ 

 
  111أُبدح 

 :٣ؼزجش أُٞظق ٓوذٓبً اعزوبُزٚ ك٢ اُؾبالد ا٥ر٤خ 

ئرا اٗوطغ ػٖ ػِٔٚ ثـ٤ش ئرٕ ، خٔغخ ػشش ٣ٞٓبً ٓززب٤ُخ ، ُٝٞ ًبٕ االٗوطبع ػوت ئعبصح ٓشخض ُٚ ثٜب ، ٓب ُْ ٣وذّ  -1

خالٍ اُخٔغخ ػشش ٣ٞٓبً اُزب٤ُخ ٓب ٣ضجذ إٔ اٗوطبػٚ ًبٕ ثؼزس ٓوجٍٞ ، ٝك٢ ٛزٙ اُؾبُخ ٣غٞص اػزجبس ٓذح االٗوطبع ٖٓ ٗٞع 

كارا ُْ ٣وذّ أُٞظق . ٙ ٜٓ٘ب ٣غٔؼ ثزُي ، ٝئال رؼ٤ٖ ؽشٓبٗٚ ٖٓ سارجٚ ػٖ ٛزٙ أُذح اإلعبصح أُشخض ُٚ ثٜب ئرا ًبٕ سط٤ذ

 . أعجبثبً رجشس االٗوطــبع أٝ هــذّ ٛــزٙ األعجبة ٝسكؼذ ، اػزجشد خذٓزٚ ٓ٘ز٤ٜخ ٖٓ ربس٣خ اٗوطبػٚ ػٖ اُؼَٔ 

ٝرؼزجش خذٓزٚ ٓ٘ز٤ٜخ ك٢ ٛزٙ . رظِخ ك٢ اُغ٘خ ئرا اٗوطغ ػٖ اُؼَٔ ثـ٤ش ئرٕ روجِٚ عٜخ ػِٔٚ أًضش ٖٓ صالص٤ٖ ٣ٞٓبً ؿ٤ش ّ -2

 .اُؾبُخ ٖٓ ا٤ُّٞ اُزب٢ُ الًزٔبٍ ٛزٙ أُذح 

ئرا ُْ ٣ؼذ أُٞظق أُؼبس خالٍ خٔغخ ػشش ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ اٗزٜبء ئػبسرٚ ، ٓب ُْ ٣وذّ خالٍ اُخٔغخ ػشش ٣ٞٓبً اُزب٤ُخ ٓب  -3

. ٣ضجذ إٔ ػذّ ػٞدرٚ ًبٕ ثؼزس ٓوجٍٞ 

. اً رجشس ػذّ اُؼٞدح أٝ هذّ ٛزٙ األعجبة ٝسكؼذ ، اػزجشد خذٓزٚ ٓ٘ز٤ٜخ ٖٓ ربس٣خ اٗزٜبء اإلػبسح كارا ُْ ٣وذّ أعجبة



ٝك٢ اُؾبالد اُضالس اُغبثوخ ، ٣زؼ٤ٖ ئخطبس أُٞظق ًزبثخ ثؼذ اٗوطبػٚ ُٔذح عجؼخ أ٣بّ ك٢ اُؾبُخ األ٠ُٝ ، ٝخٔغخ ػشش ٣ٞٓبً 

 . ك٢ اُؾبُز٤ٖ اُضب٤ٗخ ٝاُضبُضخ 

ٓخ أ١ عٜخ أع٘ج٤خ ثـ٤ش رشخ٤ض ٖٓ اُغِطـخ أُخزظخ ، ٝك٢ ٛزٙ اُؾبُخ رؼزجش خذٓخ أُٞظق ٓ٘ز٤ٜخ ٖٓ ئرا اُزؾن ثخذ -4

 .ربس٣خ اُزؾـبهٚ ثبُغٜخ األع٘ج٤خ 

 
  112أُبدح 

٣غٞص ثوشاس ٖٓ اُٞص٣ش ئثوبء أُٞظق ثؼذ اٗزٜبء خذٓزٚ ُٔذح ال رغبٝص شٜشاً ٝاؽذاً ُزغ٤ِْ ٓب ثؼٜذرٚ ، ٣ٝغٞص رٔذ٣ذ ٛزٙ 

ٝرظشف ُِٔٞظق ػٖ ٛزٙ أُذح ٌٓبكأح رؼبدٍ ٓب ًبٕ ٣زوبػبٙ ٖٓ سارت . ُشٜش آخش ئرا اهزؼذ ٓظِؾخ اُؼَٔ رُي  أُذح

 . ٝثذالد 

 
  113أُبدح 

رضجذ ػذّ ا٤ُِبهخ ُِخذٓخ ؽج٤بً ُِٔٞظق ثوشاس ٖٓ اُغٜخ اُطج٤خ أُخزظخ ، ث٘بء ػ٠ِ ؽِت اُغٜخ اإلداس٣خ اُزبثغ ُٜب أٝ ث٘بء 

 .ػ٠ِ ؽِجٚ 

 .ٝص ئٜٗبء خذٓخ أُٞظق ُؼذّ ٤ُبهزٚ ؽج٤بً هجَ ٗلبد اإلعبصاد أُشػ٤خ ٝاُذٝس٣خ أُغزؾوخ ُٚ هبٗٞٗبً ئال ثٔٞاكوزٚ ٝال ٣ظ

 
  114أُبدح 

 .أٝ كظِٚ رأد٣ج٤بً اعزؾن سارجٚ ؽز٠ ربس٣خ ئثالؿٚ هشاس اُؼضٍ أٝ اُلظَ أُٞظق ئرا روشس ػضٍ 

 
  115أُبدح 

اُوطش١ أٝ عؾجذ ٓ٘ٚ ، اٗزٜذ خذٓزٚ ٖٓ ربس٣خ طذٝس أُشعّٞ ثاعوبؽ اُغ٘غ٤خ أٝ ئرا أعوطذ اُغ٘غ٤خ ػٖ أُٞظق 

 .عؾجٜب 

 
  116أُبدح 

 .ك٢ ؽبُخ ٝكبح أُٞظق ، ٣ظشف ُِٞسصخ اُششػ٤٤ٖ ٓب ٣ؼبدٍ سارت شٜش ص٣بدح ػ٠ِ اُشارت أُغزؾن ؽز٠ ربس٣خ اُٞكبح 

 .أُزٞك٠ ٝٗوِٚ ئ٠ُ ثِذٙ ًٔب رزؾَٔ اُذُٝخ ٗلوبد رغ٤ٜض عضٔبٕ أُٞظق ؿ٤ش اُوطش١ 
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 (121  -117)ٌٓبكأح ٜٗب٣خ اُخذٓخ 
  117أُبدح 

ٝرذخَ ػٖٔ . ٣غزؾن أُٞظق اُز١ هؼ٠ ك٢ اُخذٓخ ٓذح ع٘خ ًبِٓخ ٌٓبكأح رؾغت ػ٠ِ األعبط أُج٤ٖ كــ٢ أُبدح اُزب٤ُخ 

 .روبػبٙ أُٞظق أعبعبً ُؾغبة أٌُبكأح  ٣ٝؼزجش آخش سارت. ٛزٙ أُذح اإلعبصاد اُز٢ ٓ٘ؾذ ُٚ خالُٜب 

 
  118أُبدح 



 :رؾغت ٌٓبكأح ٜٗب٣خ اُخذٓخ ُِٔٞظق اُوطش١ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢ 

  . سارت شٜش ػٖ ًَ ع٘خ ٖٓ ع٘ٞاد اُخذٓخ اُخٔظ األ٠ُٝ  -1

  . سارت شٜش ٝٗظق ػٖ ًَ ع٘خ ٖٓ اُغ٘ٞاد اُخٔظ اُزب٤ُخ  -2

 . رُي سارت شٜش٣ٖ ػٖ ًَ ع٘خ ٓٔب صاد ػ٠ِ  -3

ٝرؾغت ٌٓبكأح ٜٗب٣خ اُخذٓخ ُِٔٞظق ؿ٤ش اُوطش١ ػ٠ِ أعبط سارت شٜش ٝاؽذ ػٖ ًَ ع٘خ ٖٓ ع٘ٞاد اُخذٓخ ثؾذ أهظ٠ 

 .ػششح أشٜش 

 
  119أُبدح 

  :ٌستحق الموظف مكافأة عن مدة خدمته التً تقل عن سنة فً الحاالت اآلتٌة  (117)المادة استثناء من حكم 
 . وجود نص بذلك فً عقد استخدامه  -1

 . إنهاء الخدمة لعدم اللٌاقة الطبٌة ، بناء على قرار من الجهة الطبٌة المختصة  -2

 . الوفاة  -3

 .استقالة الموظفة بسبب الزواج  -4

 
  120أُبدح 

الخدمة موظف سبق منحه مكافأة نهاٌة الخدمة ، وجب عند تحدٌد مكافأته عن المدة التً أعٌد خاللها مراعاة  إذا أعٌد إلى
مدة خدمته السابقة ، وما ٌترتب على ذلك من مزاٌا ، بشرط أال تزٌد المدة بٌن إنهاء خدمته وإعادة تعٌٌنه على خمس 

 .سنوات 

 
  121أُبدح 

 .در حكم نهائً بإدانته فً جرٌمة اختالس أموال عامة أو رشوة ٌحرم الموظف من المكافأة إذا ص

 

 اُلظَ اُخبٓظ ػشش  -15

 (124  -122)اُزؼ٣ٞغ 
  122أُبدح 

ئرا رٞك٢ أُٞظق ، أٝ أط٤ت ثؼغض ًَ أٝ عضئ٢ ًٝبٕ رُي أص٘بء رأد٣زٚ ُٞظ٤لزٚ أٝ ثغججٜب ، اعزؾن ٛٞ أٝ ٝسصزٚ ، ثؾغت 

. اُؼَٔ ٝكوبً ألؽٌبّ اُشش٣ؼخ اإلعال٤ٓخ  األؽٞاٍ رؼ٣ٞؼبً ػٖ اُٞكبح أٝ ئطبثخ

٣ٝٞصع رؼ٣ٞغ اُٞكبح ػ٠ِ ٝسصخ أُزٞك٠ ؽجوبً ألؽٌبّ اُشش٣ؼخ اإلعال٤ٓخ أٝ هبٕٗٞ األؽٞاٍ اُشخظ٤خ أُطجن ك٢ ثِذ 

 .أُزٞك٠ ، ثؾغت األؽٞاٍ 

 
  123أُبدح 

ًبٗذ ٝع٤ِخ أُٞاطالد ، ثششؽ إٔ ٣ٌٕٞ ٣ؼزجش ئطبثخ ػَٔ ًَ ؽبدس ٣وغ ُِٔٞظق أص٘بء رٛبثٚ ُؼِٔٚ أٝ ػٞدرٚ ٓ٘ٚ أ٣بً 

 .اُزٛبة أٝ اُؼٞدح ٓجبششح ٝدٕٝ اٗؾشاف ػٖ اُطش٣ن اُطج٤ؼ٢ 

 
  124أُبدح 

 : ال ٣غزؾن أُٞظق رؼ٣ٞؼبً ك٢ اُؾبالد ا٥ر٤خ 

 . ئرا ًبٗذ اُٞكبح أٝ اُؼغض ٗبرغبً ػٖ ئطبثخ ٗلغٚ ػٔذاً  -1

 . ئرا ؽذصذ اإلطبثخ ثغجت ٝهٞع أُٞظق رؾذ رأص٤ش أُغٌـشاد أٝ أُخذساد  -2

http://www.mcsah.gov.qa/arabic/the_rules/civil_law/chapter1_p117-118.html


 . ئرا ؽذصذ اإلطبثخ ٗز٤غخ ُٔخبُلخ طش٣ؾخ ُزؼ٤ِٔبد األٖٓ ٝاُغالٓخ  -3

 .ئرا ؽذصذ اإلطبثخ أص٘بء كزشح ئػبسرٚ ُغٜخ أخشٟ خبسط اُذُٝخ  -4

 
 


