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مر�سوم بقانون رقم )48( ل�سنة 2010

باإ�سد�ر قانون �لخدمة �لمدنية

نحن �شلمان بن حمد اآل خليفة        ملك مملكة البحرين بالنيابة .

بعد الطالع على الد�شتور، 

لموظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  وعلى 

الحكومة، وتعديالته،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1982 باإن�شاء مجل�س الخدمة المدنية،

بالقانون  المعدل  العامة،  الميزانية  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )39( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

رقم )3( ل�شنة 2007،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )41( ل�شنة 2002 ب�شاأن �شيا�شات و�شوابط الخ�شخ�شة ،

وعلى قانون الخدمة المدنية ال�شادر بالقانون رقم )35( ل�شنة 2006 وتعديالته،

اإعادة تنظيم هيئة الت�شريع والإفتاء القانوني،  وعلى القانون رقم )60( ل�شنة 2006 ب�شاأن 

المعدل بالمر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2010،

وعلى المر�شوم رقم )6( ل�شنة 1975 باإن�شاء ديوان الموظفين،

وعلى المر�شوم رقم )27( ل�شنة 2006 ب�شاأن تبعية ديوان الخدمة المدنية،

وعلى المر�شوم رقم )64( ل�شنة 2008 باإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية،

وبناًء على عر�س رئي�س مجل�س الوزراء،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون �لآتي:

�لمادة �لأولى

المدنية  الخدمة  قانون  وُيلغى  المدنية،  الخدمة  �شاأن  في  المرافق  القانون  باأحكام  ُيعمل 

ال�شادر بالقانون رقم )35( ل�شنة 2006 ، كما ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام القانون المرافق.                          
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�لمادة �لثانية

من  �شنة  خالل  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  منه  بقرار  الــوزراء  مجل�س  رئي�س  ُي�شدر 

تاريخ العمل به ، واإلى اأن يتم اإ�شدار هذه الالئحة ي�شتمر العمل بالقواعد واللوائح المعمول بها 

حاليًا، كما ي�شتمر العمل بالقرارات والتعليمات والتوجيهات والن�شرات ال�شارية قبل �شدور هذا 

القانون، وذلك كله فيما ل يتعار�س مع اأحكامه.

�لمادة �لثالثة

هذا  تنفيذ   – يخ�شه  فيما  كل   – المعنيين  وكافة  والـــوزراء  الـــوزراء  مجل�س  رئي�س  على 

القانون، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين بالنيابة

               �سلمان بن حمد �آل خليفة 

رئي�ض مجل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع

بتاريـخ: 5ذي الحجة1431 هـ 

الموافق : 11نوفمبر 2010 م 
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قانون �لخدمة �لمدنية

�لف�سل �لأول

�لأحكام �لعامة

مادة )1(

�سريان �لقانون

مع مراعاة ما تن�س عليه المادة )4( من هذا القانون، يعمل في الم�شائل المتعلقة ب�شئون 

جميع  على  اأحكامه  وت�شري  القانون  هــذا  في  الـــواردة  بالأحكام  بالدولة  المدنية  الخدمة 

الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية ممن يتقا�شون رواتبهم اأو جزءًا منها من الميزانية 

العامة للدولة. 

والحر�س  الداخلية  ووزارة  البحرين  دفاع  قوة  في  الع�شكريين  على  الأحكام  ت�شري هذه  ول 

باأية  الإخــالل  عدم  مع   ، منهم  المدنيين  الموظفين  عدا  ما  الوطني  الأمــن  وجهاز  الوطني 

ن�شو�س تنظم �شئون هوؤلء المدنيين العاملين في القطاع الع�شكري.

مادة )2(

تعاريف

كل  قرين   المبينة  المعاني  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  القانون،  هذا  اأحكام  تطبيق  في 

منها، مالم يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

�لموظف: 

كل من ي�شغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية، اأيا كانت طبيعة عمله اأو م�شمى 

وظيفته.

�لديو�ن:

ديوان الخدمة المدنية. 

�لجهة �لحكومية: 

اأو موؤ�ش�شة عامة اأو هيئة عامة اأو هيئة اأو مجل�س اأو جهاز تكون ميزانيته اأو جزء  كل وزارة 

منها �شمن الميزانية العامة للدولة والمن�شاأ بموجب قانون اأو مر�شوم  .

�لتعليمات:

ال�شادرة  واللوائح  القانون  هذا  اأحكام  لتطبيق  المدنية   الخدمة  ديوان  عن  ي�شدر  ما  كل 

تنفيذًا له. 
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�لوظيفة:         

مجموعة الواجبات والم�شئوليات وال�شالحيات التي ت�شند اأو تفو�س من ال�شلطة المخت�شة، 

الواجبات  هذه  لتاأدية  ي�شغلها  فيمن  توافرها  يجب  ومعايير  ا�شتراطات  بها  للقيام  يلزم  والتي 

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

�ل�سلطة �لمخت�سة: 

الوزير المخت�س اأو رئي�س الجهة الحكومية المخت�شة.

�لوظائف �لعليا:

وتحدد  الــوزراء،  مجل�س  رئي�س  من  قرار  اأو  مر�شوم  بموجب  �شاغلوها  يعين  التي  الوظائف 

ا�شتراطات �شغل الوظيفة اأداة التعيين فيها.

�لر�تب: 

رئي�س  يقرر  اأخرى  عالوة  واأية  الإجتماعية  العالوة  اإليه  م�شافًا  للوظيفة  الأ�شا�شي  الراتب 

مجل�س الوزراء اإ�شافتها اإلى الراتب الأ�شا�شي . 

مادة )3(

�خت�سا�سات ديو�ن �لخدمة �لمدنية

المدنيين  الموظفين  جميع  �شئون  على  المركزي  الإ�شراف  المدنية  الخدمة  ديــوان  يتولى 

الجهات  لتلك  ال�شت�شارات  وتقديم  الحكومية،  الجهات  في  القانون  هذا  لأحكام  الخا�شعين 

هذا  بموجب  اإليه  الم�شندة  وال�شالحيات  بالمهام  الديوان  ويخت�س  عليها،  الإدارية  والرقابة 

القانون ، وله على الأخ�س ما يلي:

المدنية  الخدمة  ب�شئون  الخا�شة  والقرارات  اللوائح  واقتراح  القوانين  م�شروعات  درا�شة   )1(

واإبداء الراأي فيما يقترح من م�شروعات مت�شلة بهذه ال�شئون قبل اإقرارها. 

المدنية  الخدمة  بتطوير  المتعلقة  والأهداف  وال�شتراتيجيات  العامة  ال�شيا�شات  اقتراح   )2(

وتنفيذها بعد اإقرارها.

تلك  مهام  ومبا�شرة  الحكومية،  الجهات  على  ــة  الإداري بالرقابة  الخا�شة  النظم  و�شع   )3(

الرقابة فيما يتعلق بتطبيق اأحكام هذا القانون، ورفع التقارير ال�شادرة ب�شاأنها اإلى الجهات 

المخت�شة.

القانونية  الأداة  �شدور  قبل  حكمها  في  وما  والإدارات  العليا،  الوظائف  اإن�شاء  درا�شة   )4(

ب�شاأنها، واإقرار اإن�شاء الوظائف الأخرى.

الجهات  بين  التنا�شق  يكفل  بما  الوظيفية  والمزايا  للرواتب  العامة  ال�شيا�شة  اقتراح   )5(

وذلك  ب�شاأنها  التعديالت  واقتراح  البحوث  واإجــراء  بها  الخا�شة  النظم  وو�شع  الحكومية، 

على �شوء درا�شات علمية متخ�ش�شة ومعتبرة.
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من  جزء  اإ�شناد  اأو  خ�شخ�شتها،  يمكن  التي  الحكومية  والأن�شطة  القطاعات  اقتراح   )6(

وال�شتعانة  الأخرى  المخت�شة  الجهات  مع  بالتن�شيق  وذلك  الخا�س،  القطاع  اإلى  خدماتها 

بالموؤ�ش�شات ال�شت�شارية المتخ�ش�شة، اإذا تطلب الأمر.

)7( اإعادة هند�شة العمليات والتنظيم بمراعاة الخدمات الأ�شا�شية لكل جهة حكومية واإعادة 

يخالف  ل  بما  الخت�شا�س  جهة  ح�شب  الحكومية  الجهات  في  الم�شتركة  الخدمات  تنظيم 

الخت�شا�شات المن�شو�س عليها قانونًا لكل جهة.

)8( تنظيم خدمات الموارد الب�شرية الم�شتركة في الجهات الحكومية.

)9( تحديد اعداد القوى العاملة المنا�شبة في الجهات الحكومية.

م�شروعات  في  الراأي  واإبداء  الحكومية  الجهات  لإن�شاء  موحدة  ومعايير  �شوابط  و�شع   )10(

اإن�شائها.

)11( اإبداء الراأي في التر�شيحات المقدمة من ال�شلطات المخت�شة ل�شغل الوظائف العليا في 

�شوء ا�شتراطات �شغل الوظيفة.

مع  بالتن�شيق  الحكومية  بالجهات  الخا�شة  العاملة  القوى  م�شروفات  وتقدير  مراجعة   )12(

وزارة المالية. 

)13( مراجعة واإقرارم�شروعات عقود ا�شتخدام القوى العاملة التي تبرمها الجهات الحكومية 

مع موؤ�ش�شات القطاع الخا�س �شواء داخل اأو خارج البحرين.

الخدمة  في  الب�شرية  الــمــوارد  لإدارة  معلومات  واأنظمة  بيانات  قاعدة  وتطوير  بناء   )14(

المدنية.

الخدمة  �شئون  كافة  في  المتخ�ش�شة  ال�شت�شارية  بالموؤ�ش�شات  ال�شتعانة  تنظيم   )15(

المدنية.

والمقابالت  المتحانات  وتنظيم  لها  والتر�شيح  ال�شاغرة  الوظائف  عن  الإعالن  تنظيم   )16(

التي تنظم �شئون موظفيها  بالتن�شيق مع الجهات الحكومية بما فيها تلك  والإ�شراف عليها 

لوائح خا�شة .

بالهيئات  والت�شال  المدنية  الخدمة  �شئون  في  الحديثة  والتطورات  البحوث  متابعة   )17(

العلمية والدولية لهذا الغر�س.

العمل  وفر�س  والتدريب  التعليم  مخرجات  بين  المالئمة  �شمان  مراعاة  على  العمل   )18(

المتاحة في الجهات الحكومية بالتن�شيق مع الجهات المخت�شة.

)19( اأية اخت�شا�شات اأخرى ت�شند اإليه من قبل مجل�س الوزراء اأو مجل�س الخدمة المدنية . 
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مادة )4(

والرقابة  لالإ�شراف  خا�شة  لوائح  موظفيها  �شئون  تنظم  التي  الحكومية  الجهات  تخ�شع 

الخدمة  مجال  في  للدولة  العامة  لل�شيا�شة  الجهات  تلك  خ�شوع  ي�شمن  بما  للديوان  الإداريــة 

المدنية ، وعلى تلك الجهات عر�س اللوائح التي تنظم �شئون موظفيها وم�شروعاتها وتعديالتها 

وكذا النظم الخا�شة بالرقابة الإدارية فيها على الديوان لمراجعتها واإقرارها ، وت�شري اأحكام 

هذا القانون فيما لم يرد ب�شاأنه ن�س خا�س في تلك اللوائح .

مادة )5(

تفوي�ض �لخت�سا�سات �أو �لمهام

)1( يجوز لرئي�س مجل�س الوزراء اأن يفو�س رئي�س الديوان في مبا�شرة اأي من اخت�شا�شاته اأو 

مهامه المخولة اإليه بموجب اأحكام هذا القانون.

مهامه  اأو  اخت�شا�شاته  من  اأي  مبا�شرة  في  الحكومية  الجهات  يفو�س  اأن  للديوان  يجوز   )2(

المخولة اإليه بموجب اأحكام هذا القانون.

من  اأو  العليا  الوظائف  �شاغلي  من  منا�شبًا  تراه  من  تفو�س  اأن  المخت�شة  لل�شلطة  يجوز   )3(

يعادلهم في ذات الجهة في مبا�شرة اأي من اخت�شا�شاتها اأو مهامها المخولة اإليها بموجب 

اأحكام هذا القانون.

مادة ) 6(

تقديم �لر�أي للجهات �لحكومية 

مع مراعاة اأحكام القانون رقم )60( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإعادة تنظيم هيئة الت�شريع والإفتاء 

القانوني معدًل بالمر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2010 ، يخت�س الديوان باإبداء الراأي م�شببًا 

ولئحته  القانون  هذا  اأحكام  بتطبيق  المتعلقة  الم�شائل  ب�شاأن  الحكومية  الجهات  تطلبه  فيما 

التنفيذية والقرارات والتعليمات المنفذة له. 

�لف�سل �لثاني

�لعاقة �لوظيفية و�نتهاوؤها

مادة )7(

�لوظائف

)1( تن�شاأ الوظائف العليا والإدارات وما في حكمها في الجهات الحكومية بمر�شوم. 

اأو  الموؤقت  اأو  الدائم  التوظيف  كل جهة حكومية من خالل  ال�شاغرة في  الوظائف  ت�شغل   )2(

الجزئي اأو بعقد، وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد و�شوابط اأنواع التوظيف.
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مادة )8(

�لهيكل �لتنظيمي وتقييم �لوظائف

)1( ت�شع كل جهة حكومية هيكاًل تنظيميًا لها توافق عليه ال�شلطة المخت�شة ويعتمده الديوان 

ويجوز للديوان اأن ي�شع اأو يطور بنف�شه الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية بالتن�شيق معها 

وفق ما يراه محققًا لل�شالح العام.

للوحدات  وظيفية  ومهام  وظائفها  من  وظيفة  لكل  وظيفيًا  و�شفًا  حكومية  جهة  كل  ت�شع   )2(

الإدارية بها وفقًا لل�شوابط التي يحددها الديوان.

)3( ي�شدر الديوان بقرار منه نظامًا لتقييم الوظائف.

مادة )9(

عدد �لوظائف بكل جهة 

يتولى الديوان بالتن�شيق مع الجهات الحكومية و�شع الحد الأق�شى لعدد الوظائف لكل جهة 

اأن  حكومية  جهة  لأية  يجوز  ول  فيها،  العاملة  للقوى  الأمثل  ال�شتخدام  من  والتاأكد  حكومية، 

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

مادة )10(

�لتعيين

)1( يكون تعيين �شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم بمر�شوم اأو بقرار من رئي�س مجل�س 

الوزراء وفقًا لل�شوابط وال�شروط التي يحددها الديوان.  

)2( يكون التعيين في الوظائف الأخرى وفقًا لل�شوابط التي يحددها الديوان.

لوائح  موظفيها  �شئون  تنظم  التي  الحكومية  بالجهات  الوظائف  كافة  في  التعيين  كون   )3(

خا�شة وفقًا لل�شوابط التي يحددها الديوان.

اأو  اإليها  ينتمي  التي  الحكومية  الجهة  الجمع بين وظيفتين دائمتين في  للموظف  )4( ل يجوز 

في اأي جهة اأخرى .

وتحدد  الختبار  تحت  مرة  لأول  المعينون  يو�شع  العليا،  بالوظائف  المعينين  عدا  يما   )5(

الالئحة التنفيذية ال�شوابط المنظمة لفترة الختبار واآثارها. 
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مادة )11(

�سروط �لتعيين

ال�شروط  القانون  هذا  اأحكام  عليها  ت�شري  التي  الوظائف  اإحــدى  في  يعين  فيمن  ي�شترط 

الآتية:  

)1(  اأن يكون متمتعًا بالجن�شية البحرينية. 

)2( اأن يكون محمود ال�شيرة ح�شن ال�شمعة.

مخلة  جريمة  في  للحرية  مقيدة  بعقوبة  اأو  جناية  بعقوبة  عليه  الحكم  �شبق  قد  يكون  األ   )3( 

بال�شرف اأو الأمانة ما لم يكن قد ُردَّ اإليه اعتباره، ومع ذلك اإذا كان الحكم م�شموًل بوقف 

تنفيذ العقوبة جاز تعيين ال�شخ�س بعد موافقة الديوان . 

لم  نهائي ما  تاأديبي  بقرار  اأو  نهائي  الخدمة بحكم ق�شائي  )4(  األ يكون قد �شبق ف�شله من 

تم�س على �شدور اأي منهما ثالث �شنوات على الأقل.

)5( األ يقل �شنه عن �شبع ع�شرة �شنة.

)6( اأن تثبت لياقته ال�شحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المخت�شة.

)7( اأن يكون م�شتوفيًا ل�شروط الوظيفة المطلوب �شغلها والتي يحددها الديوان .

وا�شتثناء من حكم البند )1( من هذه المادة يجوز �شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق 

�شغل  �شروط  ي�شتوفون  الذين  البحرينيين  المر�شحين  على  الح�شول  تعذر  حالة  في  التعاقد 

الوظيفة المطلوبة، وت�شري على المعينين بطريق التعاقد اأحكام هذا القانون ولئحته التنفيذية 

فيما لم يرد ب�شاأنه ن�س خا�س في العقود المبرمة معهم ، وي�شدر الديوان تعليمات يحدد فيها 

قواعد واأحكام و�شيغ عقود توظيف غير البحرينيين.

مادة )12(

�إد�رة �لأد�ء �لموؤ�س�سي

ورفع  الحكومية  الخدمات  تطوير  بهدف  الموؤ�ش�شي  الأداء  لإدارة  نظامًا  الــديــوان  ي�شع 

الإنتاجية والكفاءة بالجهات الحكومية وذلك وفقًا لل�شوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية.

الموؤ�ش�شي  الأداء  اإدارة  نظام  تطبيق  في  الديوان  مع  بالتعاون  الحكومية  الجهات  جميع  تلتزم 

وقيا�س الأداء والتعامل مع موؤ�ش�شات ال�شت�شارة والتدريب ب�شاأنه.
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مادة )13(

�إد�رة �لأد�ء �لوظيفي

ي�شع الديوان نظامًا لإدارة الأداء الوظيفي لجميع الموظفين على اأ�شا�س ما تتطلبه وظائفهم 

من واجبات وم�شئوليات بهدف تقدير كفاءاتهم وتطوير اأدائهم و�شلوكهم على اأن يت�شمن هذا 

النظام اإجراءات تقييم الأداء وتقديم واعتماد تقارير التقييم والإخطار بها واللتما�شات التي 

تحددها  التي  لل�شوابط  وفقًا  كله  وذلــك   ، الأداء  تقييم  على  المترتبة  ــار  والآث ب�شاأنها  تقدم 

الالئحة التنفيذية ، وعلى اأن تقوم ال�شلطة المخت�شة بتطبيق هذا النظام .

مادة )14(

�لترقية

تكون ترقية الموظف على اأ�شا�س الجدارة بقرار من ال�شلطة المخت�شة بعـد موافقـة الديوان 

وفقًا  المرقى  الموظف  وحقوق  الــجــدارة  �شوابط  يت�شمن  للترقية  نظامًا  الــديــوان  وي�شع   ،

لل�شوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية.

مادة )15(

�لرو�تب و�لمز�يا �لوظيفية

تحدد الرواتب والمزايا الوظيفية و�شوابط ا�شتحقاقها بقرار من رئي�س مجل�س الوزراء بناًء 

على اقتراح الديوان .

وي�شتحق الموظف راتبه والمزايا الوظيفية المقررة اعتبارًا من تاريخ مبا�شرته العمل.

مادة )16(

�لرعاية �ل�سحية و�لجتماعية

و�ل�سحة و�ل�سامة �لمهنية

وكذا  والجتماعية،  ال�شحية  للرعاية  نظامًا  الحكومية  الجهات  مع  بالتن�شيق  الديوان  ي�شع 

وذلك  التنفيذية،  الالئحة  تحددها  التي  لل�شوابط  وفقًا  المهنية،  وال�شالمة  لل�شحة  نظامًا 

بمراعاة الت�شريعات ال�شادرة في هذا ال�شاأن. 

    

مادة )17(

�لنقل و�لندب و�لإعارة و�لإيفاد في مهام ر�سمية 

)1( يجوز بقرار من ال�شلطة المخت�شة بعد موافقة الديوان نقل الموظف اأو ندبه اأو اإعارته اأو 

يكون  األ  على   ، التنفيذية  الالئحة  تحددها  التي  لل�شوابط  وفقًا  ر�شمية  مهمة  في  اإيفاده 

النقل اأو الندب لوظيفة درجتها اأقل من الوظيفة التي ي�شغلها .
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)2( عند اإعارة الموظف تبقى وظيفته �شاغرة، ويجوز في حالة ال�شرورة �شغلها ب�شفة موؤقتة 

مميزات  بكافة  ويحتفظ  الأ�شلية  وظيفته  ي�شغل  الموظف  عودة  وعند  الديوان  موافقة  بعد 

الوظيفة التي كان ي�شغلها قبل الإعارة . 

وتحدد الالئحة التنفيذية الحد الأق�شى لمدة الندب والإعارة .

اأحكام  بمراعاة  التقاعد  في  المح�شوبة  الخدمة  فترة  ح�شاب  في  الإعــارة  مدة  تدخل   )3(

القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد لموظفي الحكومة، 

كما تدخل تلك المدة اإذا كانت براتب في ا�شتحقاق الترقية والمزايا الوظيفية المقررة.  

مادة )18(

�لتدريب �أو �لإيفاد في بعثة �أو منحة در��سية

)1( يعتبر التدريب الذي تتيحه الجهة الحكومية واجبًا وظيفيًا على جميع الموظفين، وو�شيلة 

لتح�شين اأداء الموظف ورفع كفايته والنهو�س بالوظيفة التي ي�شغلها.

)2( يتعين على الجهات الحكومية العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل فـي مجاله 

، وي�شدر الديوان تعليمات بتنظيم التدريب في الجهات الحكومية وفقًا لما تحدده الالئحة 

التنفيذية .

الالئحة  تحددها  التي  لل�شوابط  وفقًا  درا�شية  منحة  اأو  بعثة  في  الموظف  اإيفاد  يجوز   )3(

التنفيذيـة.

حالة  في  ويجوز   ، �شاغرة  وظيفته  تبقى  درا�شية  منحة  اأو  بعثة  في  الموظف  اإيفاد  عند   )4(

وظيفته  ي�شغل  الموظف  عودة  وعند   ، الديوان  موافقة  بعد  موؤقتة  ب�شفة  �شغلها  ال�شرورة 

الأ�شلية، ويحتفظ بكافة مميزات الوظيفة التي كان ي�شغلها قبل الإيفاد . 

في  المح�شوبة  الخدمة  فترة  ح�شاب  في  درا�شية  منحة  اأو  بعثة  في  الإيفاد  مدة  تدخل   )5(

ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  اأحكام  بمراعاة  التقاعد 

الترقية  ا�شتحقاق  في  براتب  كانت  اإذا  المدة  تلك  تدخل  كما  الحكومة،  لموظفي  التقاعد 

والمزايا الوظيفية المقررة.

مادة )19(

مو�عيد �لعمل 

العطل  في  العمل  و�شوابط  ومواقيته  الأ�شبوع  في  العمل  اأيــام  الديوان  من  بقرار  تحدد   )1(

الر�شمية وخارج اأوقات العمل الر�شمي وفقًا لمقت�شيات الم�شلحة العامة . 
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مواعيد  تحديد  الديوان  موافقة  بعد  المخت�شة  ال�شلطة  من  بقرار  القت�شاء  عند  يجوز   )2(

ح�شب  معينة  لوظائف  اأو  الموظفين  من  لفئات  اأو  الحكومية  الجهات  لبع�س  خا�شة  عمل 

طبيعة العمل الخا�شة بها.

مادة )20(

�لإجاز�ت

تكون اإجازات الموظف على النحو التالي:

)1( الإجازة ال�شنوية. 

)2( الإجازة المر�شية. 

)3( اإجازة الزواج. 

)4( اإجازة الحج.

)5( اإجازة الو�شع.

)6( اإجازة لوفاة قريب.

)7( اإجازة عدة الوفاة.

)8( اإجازة مرافقة مري�س. 

)9( اإجازة مخالطة مري�س.

)10( اإجازة الحجر ال�شحي. 

)11( اإجازة اإمتحان درا�شي. 

)12( اإجازة م�شاركة في وفود ثقافية.

)13( اإجازة اإ�شابة عمل.

)14( اإجازة الر�شاعة.

)15( اإجازات خا�شة بدون راتب .

)16( اإجازات اأخرى يقررها الديوان.

وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد و�شروط ومدد ا�شتحقاق هذه الإجازات.

مادة )21(

�لو�جبات و�لأعمال �لمحظورة

اأ�شرار  على  يحافظ  واأن  ونزاهة  واأمانة  بدقة  بنف�شه  العمل  يــوؤدي  اأن  الموظف  على  يجب 

وكرامة وظيفته والجهة التي ينتمي اإليها .



26
العدد: 2974 - الخمي�س 18 نوفمبر 2010

ويحظر عليه مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها ، وتحدد الالئحة 

التنفيذية الواجبات الأخرى والمخالفات والجزاءات طبقًا للمادة )23( من هذا القانون.

مادة )22(

�لتحقيق �لإد�ري و�لتاأديب

التعليمات  اأو  القرارات  اأو  التنفيذية  لئحته  اأو  القانون  هذا  اأحكام  يخالف  موظف  كل   )1(

�شاأنه  اأو يظهر بمظهر من  اأعمال وظيفته،  الواجب في  اأو يخرج على مقت�شى  له،  المنفذة 

الإخالل بكرامة الوظيفة اأو الجهة التي ينتمي اإليها، يجازى تاأديبيًا، وذلك مع عدم الإخالل 

بالم�شئولية الجنائية اأو المدنية عند القت�شاء.

)2( فيما عدا �شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، يكون الخت�شا�س باإحالة الموظف اإلى 

التحقيق وتوقيع الجزاءات التاأديبية عليه لل�شلطة المخت�شة، ويجوز عند القت�شاء للديوان 

واإذا  المخت�شة،  ال�شلطة  مع  التن�شيق  بعد  الإداري  التحقيق  بمبا�شرة  الخت�شا�س  تولى 

ال�شلطة  من  اإحالته  فيجب  الموظف  بحق  الف�شل  جــزاء  بتوقيع  التحقيق  تو�شية  جــاءت 

التنفيذية  الالئحة  وتبين   ، الديوان  رئي�س  من  بقرار  ي�شكل  تاأديب  مجل�س  اإلى  المخت�شة 

للقانون الإجراءات المتبعة من قبل مجل�س التاأديب في هذا ال�شاأن .

و�شاغلي  حكمهم  في  ومن  العليا  الوظائف  �شاغلي  باإحالة  الوزراء  مجل�س  رئي�س  يخت�س   )3(

الم�شاءلة  اإلــى  ــوزراء  ال مجل�س  رئي�س  من  قــرار  بتحديدها  ي�شدر  التي  الأخــرى  الوظائف 

التاأديبية وبتوقيع الجزاءات التاأديبية عليهم، كما يخت�س بتحديد الجهة التي تتولى التحقيق 

ي�شكلها  تاأديبية  لجنة  اإلى  الخت�شا�س  مبا�شرة هذا  اإ�شناد  الوزراء  ولرئي�س مجل�س  معهم. 

لهذا الغر�س اأو اإلى ال�شلطة المخت�شة.

)4( يعفى الموظف من الجزاء التاأديبي اإذا اأثبت اأن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب 

تكون  الحالة  هذه  وفي  المخالفة،  اإلــى  كتابة  تنبيهه  من  بالرغم  رئي�شه  من  اإليه  �شادر 

الم�شئولية على م�شدر الأمر. 

دفاعه  وتحقيق  اأقواله  و�شماع  معه  التحقيق  بعد  اإل  الموظف  على  الجزاء  توقيع  يجوز  ل   )5(

للمخالفات  بالن�شبة  ويجوز  م�شببًا،  الجزاء  بتوقيع  ال�شادر  القرار  يكون  اأن  ويجب  كتابة، 

التي يكون الجزاء فيها التنبيه ال�شفوي اأو الإنذار الكتابي اأن يكون التحقيق ب�شاأنها �شفاهة 

على اأن يثبت م�شمونه في القرار ال�شادر بتوقيع الجزاء، وت�شع الالئحة التنفيذية �شوابط 

التحقيق الإداري والت�شرف فيه.
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)6( يجوز وقف الموظف عن عمله اإذا اقت�شت م�شلحة التحقيق معه ذلك لمدة ل تزيد على 

تحددها  التي  لل�شوابط  وفقًا  وذلــك  الوقف،  فترة  خــالل  الراتب  �شرف  مع  اأ�شهر  �شتة 

الالئحة التنفيذية، ويكون الوقف بقرار من رئي�س مجل�س الوزراء بالن�شبة ل�شاغلي الوظائف 

العليا ومن في حكمهم ومن ال�شلطة المخت�شة بالن�شبة لباقي الموظفين. 

ن�شف  �شرف  ويوقف  حب�شه  مدة  عمله  عن  موقوفًا  يعتبر  احتياطيًا  يحب�س  موظف  كل   )7(

راتبه، وبعد انتهاء الحب�س ي�شرف له ما �شبق اإيقافه اإذا حفظ التحقيق اأو حكم ببراءته.

)8( كل موظف يحب�س تنفيذًا لحكم ق�شائي يعتبر موقوفًا عن عمله ويحرم من راتبه ويجوز 

�شرف راتبه لأ�شرته التي يعيلها اإذا زادت فترة الحب�س على ثالثة اأ�شهر على اأن يقتطع من 

عدم  مع  المدة  انق�شاء  بعد  عمله  اإلى  اإعادته  ويجوز  تقاعده،  عند  التقاعدية  م�شتحقاته 

الإخالل بالم�شئولية التاأديبية عند القت�شاء.

باأي عن�شر من  يتعلق  فيما  تاأديبيًا  تهمة جنائية فال يجوز م�شاءلته  للموظف  اإذا وجهت   )9(

بحفظ  اأمــر  �شدور  يمنع  ول  فيها،  حكم  اأو  اأمــر  �شدور  بعد  اإل  الجنائية  التهمة  عنا�شر 

التحقيق الجنائي اأو الحكم بالبراءة من الم�شاءلة التاأديبية اإذا توافرت اأ�شبابها. 

م�شائلته  – من  الوفاة  – عدا  الأ�شباب  من  �شبب  لأي  الموظف  خدمة  انتهاء  يمنع  ل   )10(

تاأديبيًا اإذا كان قد بدىء في التحقيق قبل انتهاء خدمته .

م�شاءلة  العامة  الخزانة  حقوق  من  حق  �شياع  عليها  يترتب  التي  المخالفات  في  ويجوز 

خم�س  لمدة  وذلك   ، الخدمة  انتهاء  قبل  التحقيق  في  بدئ  قد  يكن  لم  ولو  تاأديبيًا  الموظف 

�شنوات من تاريخ انتهائها.

ويجوز اأن توقع على من انتهت خدمته عند ثبوت اإدانته غرامة ل تجاوز خم�شة اأمثال الراتب 

الذي كان يتقا�شاه في ال�شهر عند انتهاء خدمته.

مادة )23(

�لجز�ء�ت �لتاأديبية ومحوها

1( الجزاءات التاأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي: 

 اأ  - التنبيه �شفويًا.

ب - الإنذار كتابيًا.

ج - الوقف عن العمل مع خ�شم الراتب لمدة ل تجاوز �شهرًا خالل ال�شنة ول تزيد على 

ع�شرة اأيام للمرة الواحدة.

د -  الف�شل من الخدمة.
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 2( تمحى الجزاءات التاأديبية التي توقع على الموظف تلقائيًا بانق�شاء الفترات التالية:

 اأ -  �شتة اأ�شهر في حالة التنبيه ال�شفوي والإنذار الكتابي.

ب - �شنة في حالة الوقف عن العمل مع خ�شم الراتب.

الحقوق  يوؤثر على  للم�شتقبل، ول  بالن�شبة  لم يكن  كاأن  اعتباره  الجزاء  ويترتب على محو 

والتعوي�شات التي ترتبت نتيجة له، و ترفع اأوراق الجزاء وكل اإ�شارة اإليه وما يتعلق به 

من ملف خدمة الموظف.

مادة )24(

�سقوط �لحق في توقيع �لجز�ء

المبا�شر  رئي�شه  علم  تاريخ  من  اأ�شهر  ثالثة  م�شي  بعد  تاأديبيًا  الموظف  م�شاءلة  يجوز  ل 

بوقوع المخالفة اأو �شنة واحدة من تاريخ وقوعها اأيهما اأقرب.

اإل  التاأديبي  الجزاء  توقيع  في  الحق  ي�شقط  فال  جنائية  جريمة  الفعل  عن  ن�شاأ  اإذا  ذلك  ومع 

باإنق�شاء الدعوى الجنائية.

وتحدد الالئحة التنفيذية �شوابط انقطاع المدة الم�شار اإليها.

مادة )25(

�أ�سباب �نتهاء �لخدمة

تنتهي خدمة الموظف لأحد الأ�شباب التالية:  

 اأ  - بلوغ ال�شن المقررة لترك الخدمة.

ب - الإحالة المبكرة اإلى التقاعد وفقًا للقوانين والأنظمة المقررة لذلك.

ج - عدم اللياقة للخدمة �شحيًا.

د -  ال�شتقالة.

هـ- فقد الجن�شية البحرينية طبقًا للقانون المنظم لذلك.

اأو  بال�شرف  مخلة  جريمة  في  للحرية  مقيدة  بعقوبة  اأو  جناية  بعقوبة  النهائي  الحكم    - و 

الأمانـة، ويكون الف�شل جوازيًا لل�شلطة المخت�شة اإذا كان الحكم مع وقف التنفيذ    وذلك 

بعد موافقة الديوان .

ومع ذلك اإذا كان الحكم قد �شدر عليه لأول مرة فال يوؤدي اإلى انتهاء الخدمة اإل اإذا قدرت 

اأ�شباب الحكم وظروف الواقعة  ال�شلطة المخت�شة بعد موافقة الديوان بقرار م�شبب من واقع 

اأن بقاء الموظف يتعار�س مع مقت�شيات الوظيفة اأو طبيعة العمل.
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ز - الف�شل من الخدمة بقرار تاأديبي اأو العزل بحكم ق�شائي.

ح - اإلغاء الوظيفة.

ط - الف�شل بغير الطريق التاأديبي وفقًا للحالت وال�شوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية، 

وذلك دون اإخالل باأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك. 

ي - انتهاء مدة العقد.

ك - الوفاة.

مادة )26(

�ل�سن �لمقررة لترك �لخدمة

)1( تنتهي خدمة الموظف ببلوغه �شن ال�شتين ويجوز مد خدمته بقرار من ال�شلطة المخت�شة 

المخت�شة  ال�شلطة  من  بقرار  العليا  الوظائف  ل�شاغلي  وبالن�شبة  الــديــوان،  موافقة  بعد 

معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  اأحكام  بمراعاة  وذلك  بالتعيين، 

قبل  بالإحالة  اإ�شعاره  المخت�شة  ولل�شلطة  وتعديالته،  الحكومة  لموظفي  التقاعد  ومكافاآت 

�شتة اأ�شهر على الأقل من بلوغه �شن التقاعد.

وفقاأ  وذلــك  طلبه،  على  بناًء  المقررة  ال�شن  بلوغه  قبل  للتقاعد  الموظف  اإحالة  يجوز   )2(

للقوانين والأنظمة المقررة لذلك. 

مادة )27(

�ل�ستقالة

على  معلق  وغير  مكتوبًا  ال�شتقالة  طلب  ويكون  وظيفته،  من  ا�شتقالته  يقدم  اأن  للموظف   -  1

�شرط اأو مقترنًا بقيد واإل اعتبر الطلب كاأن لم يكن.

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

3 - يجب البت في طلب ال�شتقالة خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديمه واإل اعتبرت ال�شتقالة 

مقبولة بحكم القانون، وذلك ما لم يكن الموظف محاًل اإلى التحقيق . 

قبول                                    تاأجيل  المخت�شة  لل�شلطة  يحق  الــمــادة  هــذه  من   )3( بالبند  الإخـــالل  عــدم  مع   –  4

بح�شن  اإخالٌل  فيها  ال�شتقالة  قبول  يترتب على  التي  الوظائف  بع�س  في  الموظف  ا�شتقالة 

تقديم  تاريخ  من  اأ�شهر  ثالثة  تتجاوز  ل  لمدة  وذلك  الديوان،  يحددها  والتي  العمل  �شير 

ال�شتقالة واإل اأعتبرت خدمة الموظف منتهية باإنق�شاء هذه المدة.

5 - يجب اأن ي�شتمر الموظف في عمله اإلى اأن يبلغ اإليه قرار قبول ال�شتقالة اأو اإنق�شاء المدد 

الم�شار اإليها في البندين )3( و)4( من هذه المادة على ح�شب الأحوال، فاإذا كان الموظف 

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

الخدمة. 
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مادة )28(

�لنقطاع

يعتبر الموظف م�شتقياًل اإذا انقطع عن عمله بغير اإذن اأكثر من خم�شة ع�شر يومًا مت�شلة اأو 

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

الأولى وع�شرين يومًا في الحالة الثانية.

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

منها  ر�شيد  له  كان  اإذا  مر�شية  اأو  �شنوية  اإجــازة  النقطاع  مدة  احت�شاب  المخت�شة  لل�شلطة 

ي�شمح بذلك واإل اعتبرت اإجـازة خا�شة بدون راتب. 

فاإذا لم يقدم الموظف اأ�شبابًا تبرر النقطاع اأو قدمها ورف�شت اعتبرت خدمته منتهية من 

يومًا  الثالثين  مــدة  اإتمام  تاريـخ  المت�شل، ومن  النقطاع  العمل في حالة  انقطاعـه عن  تاريخ 

في حالة النقطاع غيـر المت�شل. 

مادة )29(

�سرف �لر�تب و�لمز�يا �لوظيفية و�لخ�سم منها

)1( ي�شرف للموظف راتبه والمزايا الوظيفية المقررة اإلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد 

الأ�شباب المبينة في هذا القانون.

اإنتهاء الخدمة لعدم اللياقة ال�شحية ي�شتحق الموظف راتبه والمزايا الوظيفية  )2( في حالة 

المقررة له  لغاية ا�شتنفاد اإجازته المر�شية اأو اإحالته اإلى التقاعد بناًء على طلبه.

)3( ل يجوز اإجراء خ�شم اأو توقيع حجز على راتب الموظف – اأو اأية مبالغ اأخرى م�شتحقة 

يكون  ما  لأداء  اأو  الق�شاء  من  به  محكوم  لدين  اأو  لنفقة  وفــاء  اإل   – الوظيفة  ب�شبب  له 

م�شتحقًا للدولة من الموظف ب�شبب الوظيفة.

الم�شتحقة للموظف،  المبالغ  المقدار المحجوز عليه كل �شهر عن ربع  اأن يتجاوز  ول يجوز 

وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.

)4( ل ت�شمع عند الإنكار بانق�شاء خم�س �شنوات دعوى الموظف بالمطالبة بما ي�شتحق ب�شبب 

الوظيفة، وتبداأ فترة عدم �شماع الدعوى من تاريخ ال�شتحقاق.

باإنق�شاء خم�س �شنوات دعوى ا�شترداد ما �شرفته الحكومة بغير  كما ل ت�شمع عند الإنكار 

ال�شرف،  تاريخ  من  الدعوى  �شماع  عدم  فترة  وتبداأ   ، الوظيفة  ب�شبب  الموظف  اإلى  حق  وجه 
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وتكـــــون المــــدة خمــــ�س ع�شـــــرة �شـــــنة فـــي حــــالـــة ما اإذا كــــان ال�شـــــرف قـــــد تــم بغــــ�س 

اأو تدليــ�س مـــن المـــوظــف.

وتنقطع المدد الم�شار اإليها باأية مطالبة كتابية من الموظف اأو الجهة الحكومية المخت�شة. 

مادة )30(

حق �لتظلم

)1( تن�شاأ في كل جهة من الجهات الحكومية لجنة ي�شدر بت�شكيلها قرار من ال�شلطة المخت�شة 

تخت�س بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين غير �شاغلي الوظائف العليا ومن في 

حكمهم من القرارات الإدارية التي تم�س حقًا من حقوقهم الوظيفية، وذلك وفقًا لل�شوابط 

التي تحددها الالئحة التنفيذية.

ال�شادرة  ــة  الإداري القرارات  من  حكمهم  في  ومن  العليا  الوظائف  �شاغلي  تظلم  يكون   )2(

ب�شاأنهم اأمام رئي�س مجل�س الوزراء وذلك وفقًا لل�شوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية.

مادة )31(

�لتعليمات

التنفيذية  ولئحته  القانون  هذا  اأحكام  لتطبيق  الالزمة  التعليمات  اإ�شدار  الديوان  يتولى 

ومتابعة تنفيذها.

مادة )32(

توفير �لبيانات لديو�ن �لخدمة �لمدنية

على الجهات الحكومية الخا�شعة لأحكام هذا القانون اأن تزود الديوان بكافة البيانات التي 

ممار�شة  تقت�شيه  مما  وغيرها  والملفات  ال�شجالت  على  الإطالع  لمندوبيه  ت�شهل  واأن  يطلبها 

اخت�شا�شاته.

المدنية  الخدمة  �شئون  من  �شاأن  اأي  في  الديوان  مالحظات  على  ترد  اأن  عليها  يجب  كما 

خالل الفترة التي يحددها الديوان.
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يعين  اأو  اإذا لم يح�شر  باأنه  المذكور  للمتهم  اأ (  ال�شاد�شة)  الجنائية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن 

بحقه  ت�شير  �شوف  المحكمة  فاإن   2010/12/27 الثنين  لجل�شة  بالح�شور  عنه  ينوب  وكياًل 

غيابيًا ليعلم.

قا�ضي �لمحكمة �ل�ضغرى �لجنائية �ل�ضاد�ضة) �أ(

رقم �لدعوى: 2010/343/08

تبليغ بالح�ضور

الدعوى:  الإقامة.�شفة  اأحمد.مجهول  عبدالفتاح  اأحمد  العامة.المتهم:  النيابة  المدعية: 

مرورية.

يعين  اأو  اإذا لم يح�شر  باأنه  المذكور  للمتهم  اأ (  ال�شاد�شة)  الجنائية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن 

بحقه  ت�شير  �شوف  المحكمة  فاإن   2010/12/1 الأربعاء  لجل�شة  بالح�شور  عنه  ينوب  وكياًل 

غيابيًا ليعلم.

 قا�ضي �لمحكمة �ل�ضغرى �لجنائية �ل�ضاد�ضة) �أ(

��ضتدر�ك

ُن�شر في عدد الجريدة الر�شمية رقم )2974( بتاريخ 18 نوفمبر 2010 قانون الخدمة 

المدنية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم ) 48 ( ل�شنة 2010  وقد جاء في البند ) 3 ( من 

وال�شحيح   ) الوظائف  كافة  في  التعيين  كون   ( المذكورعبارة  القانون  من  المادة)10( 

عبارة  المادة  ذات  ( من   5  ( البند  في  كما جاء   ،  ) الوظائف  كافة  في  التعيين  )يكون 

)يماعدا المعينين بالوظائف العليا ( وال�شحيح ) فيما عدا المعينين بالوظائف العليا(.

لذ� لزم �لتنويه. 


