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 قرار رقم )13( ل�سنة 2017
بتعديل بع�ض اأحكام الئحة حتديد الرواتب واملزايا الوظيفية

 و�سوابط ا�ستحقاقها للموظفني اخلا�سعني لقانون اخلدمة املدنية 
ال�سادرة بالقرار رقم )77( ل�سنة 2013

رئي�س مجل�س الوزراء:
ل  بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014،
لة  وعلى الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، املعدَّ

بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015، 
وعلى لئحة حتديد الرواتب واملزايا الوظيفية و�شوابط ا�شتحقاقها للموظفني اخلا�شعني لقانون 

اخلدمة املدنية ال�شادرة بالقرار رقم )77( ل�شنة 2013،
وبناًء على اقرتاح ديوان اخلدمة املدنية،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ُي�شتبَدل بن�شو�س املواد )5( و)7( ال�شرط )3( و)9( و)13( و)53( و)55( و)56(  من لئحة 
حتديد الرواتب واملزايا الوظيفية و�شوابط ا�شتحقاقها للموظفني اخلا�شعني لقانون اخلدمة املدنية 

ال�شادرة بالقرار رقم )77( ل�شنة 2013، الن�شو�س الآتية:
مادة )5(:

العالوة الدورية ال�شنوية هي زيادة راتب املوظف يف اأول يناير التايل لنق�شاء �شنة من تاريخ تعيينه 
اأو من تاريخ ا�شتحقاق العالوة الدورية ال�شنوية ال�شابقة مبعدل رتبة واحدة �شمن نف�س الدرجة التي 
دة يف نظام اإدارة الأداء الوظيفي،  ي�شغلها تقديرًا له على اأدائه و�شلوكه، وُتنح ِوْفقًا لل�شوابط املحدَّ

وعلى اأال يجاِوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة.
مادة )7( ال�شرط )3(:

د يف نظام اإدارة الأداء الوظيفي  اأْن يكون م�شتوى اأداء و�شلوك املوظف يتوافق مع تقييم الأداء املحدَّ
ل�شتحقاق العالوة.

مادة )9(:
دة يف  ُيْحرم املوظف من العالوة الدورية ال�شنوية اإذا كان تقرير اأدائه ل يتوافق مع ال�شوابط املحدَّ
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نظام اإدارة الأداء الوظيفي ل�شتحقاق العالوة.
مادة )13(: 

يجوز مْنح املوظف البحريني املعنيَّ ب�شفة دائمة عالوة ت�شجيعية تعادل العالوة الدورية ال�شنوية 
ومبا ال يتجاِوز ثلث رتب، بحيث ال يجاِوز بها نهاية مربوط درجته، وذلك تقديرًا للأداء ذي النوعية 
الفنية  واملعرفة  العمل  وكمية  نوعية  حيث  من  للوظيفة  ر  املقرَّ الأداء  م�شتوى  يجاِوز  الذي  العالية 
والتخ�ش�شية واملهارات البدنية وبقية عنا�شر الأداء املرتبطة بالوظيفة مبا يف ذلك قواعد ال�شلوك 

الوظيفي، وذلك بال�شروط التالية:
دة في نظـــام اإدارة الأداء الوظيفي بن�شبه ل تتجاوز %10  1- ُتمنـــح هـــذه العالوة ِوْفقًا لل�شوابط المحدَّ
مـــن مجمـــوع القـــوى العاملة في كل جهـــة حكومية في الأول مـــن �شهر يناير، ول يمنـــع مْنُحها من 

ا�شتحقاق العالوة الدورية ال�شنوية في موعدها.
2- ل يجوز مْنح هذه العالوة للموظف ال�شادر بحقه جزاء تاأديبي اإل بعد مْحو هذا الجزاء.

3- ل يجـــوز مْنـــح هذه العالوة للموظف الموقوف عن العمل لم�شلحة التحقيق اأو المحال اإلى التحقيق 
اأو المحاكمـــة الجنائيـــة، فـــاإذا ُحِفظ التحقيـــق اأو ُحِكَم بالبـــراءة جاز �شْرف العـــالوة من تاريخ 

ا�شتحقاقها.
4- ل يجوز مْنح الموظف اأكثر من عالوة ت�شجيعية خالل العام الواحد. 

5- ل يجوز الجْمع بين عالوة ت�شجيعية اأو مكافاأة ت�شجيعية اأو ترقية )عدا ترقية نهاية الخدمة( خالل 
العام الواحد.

مادة )53(:
اأو ملجموعة من املوظفني بذلوا جهودًا غري عادية يف �شبيل  العمل اخلا�س ملوظف  ُتنح مكافاأة 
موا خدمة خا�شة اأ�شهمت يف حتقيق فعالية  ، اأو قدَّ ي معنيَّ �شِ اإجناز عمل خا�س اأو حتقيق اإجناز تخ�شُّ
وكفاءة الوظيفة اأو حت�شني اخلدمات يف اجلهة احلكومية. وتكون مكافاأة العمل اخلا�س مبلغًا مقطوعًا 
يرتاوح بني )100( دينار و )500( دينار، ُتنح بن�شبة ل تتجاوز 10% من جمموع القوى العاملة يف 

الأول من يناير ِوْفقًا لل�شوابط التي ي�شعها الديوان اإ�شافة اإلى املعايري التالية: 
1- التعامـــل بفعاليـــة مـــع الآخريـــن من خالل تبـــادل المعلومـــات وتقديم الخدمـــة باحترافيـــة وتَقبُّل 

الم�شئوليات الإ�شافية واإنجازها بكل �شدق واأمانة. 
2- ل يجوز مْنح المكافاأة للمرة الثانية اإل بعد انق�شاء �شنة واحدة على مْنح المكافاأة للمرة الأولى.

3- ل يجوز الجْمع بين عالوة ت�شجيعية اأو مكافاأة ت�شجيعية اأو ترقية )عدا ترقية نهاية الخدمة( خالل 
العام الواحد.

ق وفورات كبيرة في المال اأو ا�شتثمار اأف�شل للقوى العاملة. 4- تقديم درا�شات تحقِّ
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5- في جميع الأحوال ل ُتمنح هذه المكافاأة للموظفين المعينين بالعقد الجزئي.

مادة )55(:
نح مكافاأة االن�شباط الوظيفي �شنويًا بواقع )200( دينار وبن�شبة ل جتاِوز 2% من القوى العاملة  تمُ
يف الأول من يناير، تقديرًا للموظف للتزامه بقواعد ال�شلوك الوظيفي ومبا يكفل �شمان �شري عمل 

الـِمرفق احلكومي وتقدمي اخلدمة احلكومية على اأح�شن وجه، وذلك ِوْفق ال�شروط التالية:
ر. 1- اللتزام بمواعيد و�شاعات العمل وعدم التاأخُّ

د في نظـــام اإدارة الأداء  2- اأْن يكـــون تقييـــم اأداء الموظـــف ال�شنوي متوافقـــًا مع تقييـــم الأداء المحدَّ
الوظيفي ل�شتحقاق المكافاأة. 

3- عدم النقطاع اأو تْرك العمل بغير اإذن. 
4- عدم ح�شول الموظف على الإجازة المر�شية اأكثر من خم�شة اأيام عمل خالل ال�شنة.

مادة )56(:
َميُّز ب�شورة ا�شتثنائية  ُتنح مكافاأة موظف ال�شنة بهدف حتفيز موظفي احلكومة على الإبداع والتَّ
ورفع معنوياتهم والعرتاف بجهودهم على نحو يوؤدي اإلى حت�شني الأداء الوظيفي، واأْن تكون للموظف 
م�شاهمات بارزة يف اإجناز مهام الإدارة التي يعمل بها اأو م�شاركات فعالة يف اللجان وفرق العمل للجهة 
التي ينت�شب اإليها. وتكون املكافاأة مبلغًا مقطوعًا ل يجاِوز )1000( دينار يف اجلهات احلكومية التي  
ل يتجاوز عدد القوى العاملة فيها األف موظف. ويجوز مْنح املكافاأة امل�شار اإليها بالفقرة ال�شابقة لأكرث 
من موظف يف اجلهات احلكومية التي يتجاوز عدد القوى العاملة فيها األف موظف، على اأن ل يتجاوز 

جمموع املكافاأة األفي دينار، وذلك بالتن�شيق مع ديوان اخلدمة املدنية ووفق ال�شروط التالية:
1- اأْن يكون الموظف م�شتوفيًا ل�شروط مْنح مكافاأة االن�شباط الوظيفي.

د في نظام  2- اأْن يكـــون تقديـــر الموظف في الأداء وال�شلوك الوظيفـــي  متوافقًا مع تقييم الأداء المحدَّ
اإدارة الأداء الوظيفي.

3- ل يجوز مْنح الموظف مكافاأة موظف ال�شنة مرة اأخرى اإل بعد انق�شاء اأربع �شنوات.
4- الح�شول على موافقة ديوان الخدمة المدنية.

املادة الثانية
للموظفني  ا�شتحقاقها  و�شوابط  الوظيفية  واملزايا  الرواتب  املادة )10( من لئحة حتديد  ُتلغى 

اخلا�شعني لقانون اخلدمة املدنية ال�شادرة بالقرار رقم )77( ل�شنة 2013.
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املادة الثالثة
على الوزراء ورئي�س ديوان اخلدمة املدنية واملعنيني – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيعمل 

به اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 رئي�ض جمل�ض الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 1 ذي الحجة 1438هـ  
المــــــــوافـــق: 23 اأغـ�شطـ�س 2017م  


