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قرار رقم ( )13ل�سنة 2017
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة حتديد الرواتب واملزايا الوظيفية
و�ضوابط ا�ستحقاقها للموظفني اخلا�ضعني لقانون اخلدمة املدنية
ال�صادرة بالقرار رقم ( )77ل�سنة 2013
رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد االطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010املعدَّل
باملر�سوم بقانون رقم ( )69ل�سنة ،2014
وعلى الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة  ،2012املعدَّلة
بالقرار رقم ( )61ل�سنة ،2015
وعلى الئحة حتديد الرواتب واملزايا الوظيفية و�ضوابط ا�ستحقاقها للموظفني اخلا�ضعني لقانون
اخلدمة املدنية ال�صادرة بالقرار رقم ( )77ل�سنة ،2013
وبنا ًء على اقرتاح ديوان اخلدمة املدنية،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُي�ستبدَل بن�صو�ص املواد ( )5و( )7ال�شرط ( )3و( )9و( )13و( )53و( )55و( )56من الئحة
حتديد الرواتب واملزايا الوظيفية و�ضوابط ا�ستحقاقها للموظفني اخلا�ضعني لقانون اخلدمة املدنية
ال�صادرة بالقرار رقم ( )77ل�سنة  ،2013الن�صو�ص الآتية:
مادة (:)5
العالوة الدورية ال�سنوية هي زيادة راتب املوظف يف �أول يناير التايل النق�ضاء �سنة من تاريخ تعيينه
�أو من تاريخ ا�ستحقاق العالوة الدورية ال�سنوية ال�سابقة مبعدل رتبة واحدة �ضمن نف�س الدرجة التي
ي�شغلها تقدير ًا له على �أدائه و�سلوكه ،مُوتنح ِو ْفق ًا لل�ضوابط املحدَّدة يف نظام �إدارة الأداء الوظيفي،
وعلى �أال يجا ِوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة.
مادة ( )7ال�شرط (:)3
�أنْ يكون م�ستوى �أداء و�سلوك املوظف يتوافق مع تقييم الأداء املحدَّد يف نظام �إدارة الأداء الوظيفي
ال�ستحقاق العالوة.
مادة (:)9
ُي ْحرم املوظف من العالوة الدورية ال�سنوية �إذا كان تقرير �أدائه ال يتوافق مع ال�ضوابط املحدَّدة يف
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نظام �إدارة الأداء الوظيفي ال�ستحقاق العالوة.
مادة (:)13
يجوز م ْنح املوظف البحريني املعينَّ ب�صفة دائمة عالوة ت�شجيعية تعادل العالوة الدورية ال�سنوية
ومبا ال يتجا ِوز ثالث رتب ،بحيث ال يجا ِوز بها نهاية مربوط درجته ،وذلك تقدير ًا للأداء ذي النوعية
العالية الذي يجا ِوز م�ستوى الأداء املق َّرر للوظيفة من حيث نوعية وكمية العمل واملعرفة الفنية
والتخ�ص�صية واملهارات البدنية وبقية عنا�صر الأداء املرتبطة بالوظيفة مبا يف ذلك قواعد ال�سلوك
الوظيفي ،وذلك بال�شروط التالية:
ُ -1تمن���ح ه���ذه العالوة ِو ْفق ًا لل�ضوابط المحدَّدة في نظ���ام �إدارة الأداء الوظيفي بن�سبه ال تتجاوز %10
م���ن مجم���وع الق���وى العاملة في كل جه���ة حكومية في الأول م���ن �شهر يناير ،وال يمن���ع م ْن ُحها من
ا�ستحقاق العالوة الدورية ال�سنوية في موعدها.
محو هذا الجزاء.
 -2ال يجوز م ْنح هذه العالوة للموظف ال�صادر بحقه جزاء ت�أديبي �إال بعد ْ
 -3ال يج���وز م ْن���ح هذه العالوة للموظف الموقوف عن العمل لم�صلحة التحقيق �أو المحال �إلى التحقيق
�أو المحاكم���ة الجنائي���ة ،ف����إذا ُح ِفظ التحقي���ق �أو ُح ِك َم بالب���راءة جاز �ص ْرف الع�ل�اوة من تاريخ
ا�ستحقاقها.
 -4ال يجوز م ْنح الموظف �أكثر من عالوة ت�شجيعية خالل العام الواحد.
 -5ال يجوز الج ْمع بين عالوة ت�شجيعية �أو مكاف�أة ت�شجيعية �أو ترقية (عدا ترقية نهاية الخدمة) خالل
العام الواحد.
مادة (:)53
مُتنح مكاف�أة العمل اخلا�ص ملوظف �أو ملجموعة من املوظفني بذلوا جهود ًا غري عادية يف �سبيل
تخ�ص ِ�صي معينَّ � ،أو قدَّموا خدمة خا�صة �أ�سهمت يف حتقيق فعالية
�إجناز عمل خا�ص �أو حتقيق �إجناز ُّ
وكفاءة الوظيفة �أو حت�سني اخلدمات يف اجلهة احلكومية .وتكون مكاف�أة العمل اخلا�ص مبلغ ًا مقطوع ًا
يرتاوح بني ( )100دينار و ( )500دينار ،مُتنح بن�سبة ال تتجاوز  %10من جمموع القوى العاملة يف
الأول من يناير ِو ْفق ًا لل�ضوابط التي ي�ضعها الديوان �إ�ضافة �إلى املعايري التالية:
 -1التعام���ل بفعالي���ة م���ع الآخري���ن من خالل تب���ادل المعلوم���ات وتقديم الخدم���ة باحترافي���ة وت َق ُّبل
الم�سئوليات الإ�ضافية و�إنجازها بكل �صدق و�أمانة.
 -2ال يجوز م ْنح المكاف�أة للمرة الثانية �إال بعد انق�ضاء �سنة واحدة على م ْنح المكاف�أة للمرة الأولى.
 -3ال يجوز الج ْمع بين عالوة ت�شجيعية �أو مكاف�أة ت�شجيعية �أو ترقية (عدا ترقية نهاية الخدمة) خالل
العام الواحد.
 -4تقديم درا�سات تح ِّقق وفورات كبيرة في المال �أو ا�ستثمار �أف�ضل للقوى العاملة.
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 -5في جميع الأحوال ال ُتمنح هذه المكاف�أة للموظفين المعينين بالعقد الجزئي.
مادة (:)55
مُتنح مكاف�أة االن�ضباط الوظيفي �سنوي ًا بواقع ( )200دينار وبن�سبة ال جتا ِوز  %2من القوى العاملة
يف الأول من يناير ،تقدير ًا للموظف اللتزامه بقواعد ال�سلوك الوظيفي ومبا يكفل �ضمان �سري عمل
ال ِـمرفق احلكومي وتقدمي اخلدمة احلكومية على �أح�سن وجه ،وذلك ِو ْفق ال�شروط التالية:
 -1االلتزام بمواعيد و�ساعات العمل وعدم الت� ُّأخر.
� -2أنْ يك���ون تقيي���م �أداء الموظ���ف ال�سنوي متوافق��� ًا مع تقيي���م الأداء المحدَّد في نظ���ام �إدارة الأداء
الوظيفي ال�ستحقاق المكاف�أة.
 -3عدم االنقطاع �أو ت ْرك العمل بغير �إذن.
 -4عدم ح�صول الموظف على الإجازة المر�ضية �أكثر من خم�سة �أيام عمل خالل ال�سنة.
مادة (:)56
مُتنح مكاف�أة موظف ال�سنة بهدف حتفيز موظفي احلكومة على الإبداع وال َّت َم ُّيز ب�صورة ا�ستثنائية
ورفع معنوياتهم واالعرتاف بجهودهم على نحو ي�ؤدي �إلى حت�سني الأداء الوظيفي ،و�أنْ تكون للموظف
م�ساهمات بارزة يف �إجناز مهام الإدارة التي يعمل بها �أو م�شاركات فعالة يف اللجان وفرق العمل للجهة
التي ينت�سب �إليها .وتكون املكاف�أة مبلغ ًا مقطوع ًا ال يجا ِوز ( )1000دينار يف اجلهات احلكومية التي
ال يتجاوز عدد القوى العاملة فيها �ألف موظف .ويجوز م ْنح املكاف�أة امل�شار �إليها بالفقرة ال�سابقة لأكرث
من موظف يف اجلهات احلكومية التي يتجاوز عدد القوى العاملة فيها �ألف موظف ،على �أن ال يتجاوز
جمموع املكاف�أة �ألفي دينار ،وذلك بالتن�سيق مع ديوان اخلدمة املدنية ووفق ال�شروط التالية:
� -1أنْ يكون الموظف م�ستوفي ًا ل�شروط م ْنح مكاف�أة االن�ضباط الوظيفي.
� -2أنْ يك���ون تقدي���ر الموظف في الأداء وال�سلوك الوظيف���ي متوافق ًا مع تقييم الأداء المحدَّد في نظام
�إدارة الأداء الوظيفي.
 -3ال يجوز م ْنح الموظف مكاف�أة موظف ال�سنة مرة �أخرى �إال بعد انق�ضاء �أربع �سنوات.
 -4الح�صول على موافقة ديوان الخدمة المدنية.

املادة الثانية

ُتلغى املادة ( )10من الئحة حتديد الرواتب واملزايا الوظيفية و�ضوابط ا�ستحقاقها للموظفني
اخلا�ضعني لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة بالقرار رقم ( )77ل�سنة .2013
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املادة الثالثة

على الوزراء ورئي�س ديوان اخلدمة املدنية واملعنيني – كل فيما يخ�صه  -تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل
به اعتبار ًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر بتاريخ 1 :ذي الحجة 1438هـ		
المـ ـ ـ ــواف ــق� 23 :أغـ�سطـ�س 2017م		

