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)128-121الفصل الثالث عشر: أحكام عامة (

)133-129الفصل الرابع عشر: أحكام انتقالية (

نحن متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
،الدستوربعد االطالع على 

 بشأن التقاعد واملعاشات، والقوانني املعدلة له،2002) لسنة 24القانون رقم (وعلى 
 بشأن ذوي االحتياجات اخلاصة،2004) لسنة 2القانون رقم (وعلى 
،2009) لسنة 8 الصادر بالقانون رقم (قانون إدارة املوارد البشريةوعلى 
 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون2016) لسنة 6القرار األميري رقم (وعلى 

االجتماعية،
وعلى مشروع القانون املقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون اآلتي:

مواد اإلصدار

 - إصدار1املادة 

يُعمل بأحكام قانون املوارد البشرية املدنية املرفق بهذا القانون.

 - إصدار2املادة 

تسري أحكام القانون املرفق على املوظفني املدنيني بالوزارات واألجهزة احلكومية األخرى والهيئات واملؤسسات العامة، ويُستثنى من تطبيق
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أحكامه في حدود ما نصت عليه أنظمة توظفهم، الفئات اآلتية:
- القضاة ومساعدو القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعدو النيابة العامة.1
- موظفو الديوان األميري.2
- موظفو السلكني الدبلوماسي والقنصلي.3
- أعضاء هيئة التدريس اجلامعي.4
- موظفو قطر للبترول.5
- موظفو جهاز قطر لالستثمار.6
- موظفو ديوان احملاسبة.7

 - إصدار3املادة 

على اجلهات احلكومية اخلاضعة ألحكام القانون املرفق واجلهات التي متول موازنتها من الدولة، أن تزود وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون
االجتماعية بكافة البيانات املتعلقة باملوارد البشرية التي تطلبها الوزارة.

 - إصدار4املادة 

على األجهزة احلكومية التي تنظم شؤون موظفيها نظم وظيفية أو لوائح خاصة، موافاة الوزارة بتلك اللوائح ومشروعاتها وما يطرأ عليها من
املوارد مجال  في  للدولة  العامة  السياسة  مع  اللوائح  تلك  توافق  يضمن  مبا  الوزراء،  مجلس  لرئيس  بشأنها  الرأي  وإبداء  ملراجعتها  تعديالت 

البشرية.

 - إصدار5املادة 

يُصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون املرفق، وإلى حني صدورها يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً ألحكام قانون إدارة املوارد
البشرية املشار إليه، مبا ال يتعارض مع أحكام القانون املرفق.
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 - إصدار6املادة 

 املشار إليه.قانون إدارة املوارد البشريةيُلغى 

 - إصدار7املادة 

على جميع اجلهات اخملتصة، كلٌّ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

الفصل األول: تعاريف

1املادة 

في تطبيق أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، املعاني املوضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق
معنى آخر:

الوزارة: وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية.
الوزير: وزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية.

اجلهة احلكومية: الوزارة أو اجلهاز احلكومي أو الهيئة أو املؤسسة العامة، بحسب األحوال.
الرئيس: الوزير أو رئيس اجلهاز احلكومي أو رئيس الهيئة أو املؤسسة العامة، بحسب األحوال.

الرئيس التنفيذي: وكيل الوزارة أو املسؤول الذي يلي الرئيس، أو املسؤول التابعة له الوحدة اإلدارية اخملتصة باملوارد البشرية باجلهة احلكومية،
بحسب األحوال.

اإلدارة اخملتصة: الوحدة اإلدارية اخملتصة بتنفيذ سياسات املوارد البشرية بالوزارة.
اإلدارة: الوحدة اإلدارية اخملتصة باملوارد البشرية باجلهة احلكومية.
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املوظف: كل من يشغل إحدى الوظائف طبقاً ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية.

 املرفقني بهذا القانون، مضافاً إليه)2(، )1(الراتب األساسي: الراتب املقرر للدرجة املالية للموظف وفقاً جلدولي الدرجات والرواتب رقمي 
العالوات الدورية املستحقة دون غيرها من عالوات أو بدالت أو مكافآت، أو وفقاً لعقد التوظيف.

الراتب اإلجمالي: الراتب األساسي مضافاً إليه العالوات والبدالت املقررة مبوجب أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية أو عقد التوظيف.
اجلهة الطبية: املراكز الصحية واملستشفيات العامة واخلاصة والعيادات املرخص بها.

اجلهة الطبية اخملتصة: اجلهة الطبية التي حتددها اجلهة اخملتصة بشؤون الصحة العامة في الدولة.
الهيئة التأديبية: اجمللس الدائم للتأديب أو اللجنة التأديبية، بحسب األحوال.

الفصل الثاني: تخطيط وتنظيم الوظائف

2املادة 

تقوم اجلهة احلكومية باالستثمار األمثل للموارد البشرية املتاحة مبا يحقق أهدافها، وتطوير القدرات الفردية ملوظفيها، وتوفير بيئة عمل آمنة
وعادلة ومحفزة على العطاء املتميز واإلبداع واالبتكار والتعاون، وإشراك موظفيها في تطوير أمناط العمل بها.

3املادة 

تعد الوزارة دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، ويصدر به قرار من الوزير.

4املادة 

تصنف اجلهة احلكومية الوظائف في مجموعات عامة تضم مجموعات نوعية، وتتضمن كل مجموعة نوعية الوظائف املتماثلة في طبيعة
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العمل ومستوى الواجبات واملسؤوليات واملؤهالت املطلوبة لشغلها.
دليل ألحكام  ووفقاً  لها،  املعتمدين  والوظيفي  التنظيمي  الهيكلني  ضوء  في  الوظائف  وترتيب  وتصنيف  بوصف  حكومية  جهة  كل  وتقوم 

وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، ويجب أن يعتمد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف من اإلدارة اخملتصة.
وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها وصف الوظيفة.

5املادة 

تعد كل جهة حكومية هيكلها الوظيفي مبا يتناسب واختصاصاتها واحتياجاتها الفعلية، وفقاً للهيكل التنظيمي املعتمد، وال يكون الهيكل
الوظيفي نافذاً إال بعد اعتماده من الوزير.

الفصل الثالث: التعيني

6املادة 

يكون التعيني في الوظائف في حدود االحتياجات الفعلية للجهة احلكومية، وال يجوز التعيني إال في وظيفة شاغرة، وتكون األولوية في
التعيني للباحثني عن عمل املقيدة أسماؤهم لدى الوزارة.

7املادة 

تشغل الوظائف بالتعيني أو الترقية أو النقل أو الندب أو اإلعارة، مع مراعاة توافر شروط شغل الوظيفة.
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8املادة 

يكون االختيار لشغل الوظائف بالتعيني على أساس اجلدارة وعن طريق اإلعالن، ويجوز مبوافقة السلطة اخملتصة بالتعيني التجاوز عن شرط
اإلعالن بالنسبة للوظائف التي تقتضي طبيعتها ذلك.

وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها اإلعالن.

9املادة 

تكون أداة التعيني وفقاً ملا يلي:
- بقرار من األمير أو مبرسوم أو بقرار من السلطة اخملتصة بالتعيني.1
- مبوجب عقد توظيف وفقاً للنماذج املرفقة بالالئحة التنفيذية لهذا القانون.2

 املرفقني بهذا القانون، وذلك لتعيني ذوي اخلبرة والكفاءة املتميزة أوجدولي الدرجات والرواتب- بعقد توظيف خاص، استثناءً من 3
التخصصات النادرة، ويكون التعيني في هذه احلالة مبوافقة رئيس مجلس الوزراء.

- بعقد مؤقت مبكافأة مقطوعة ملدة ال جتاوز ستة أشهر قابلة للتجديد ملدة أخرى مماثلة.4
وفي جميع األحوال يكون تعيني املوظفني غير القطريني مبوجب عقود توظيف.

10املادة 

جمللس الوزراء، بناءً على اقتراح اجلهة احلكومية وبعد أخذ رأي الوزارة، أن يضع أنظمة وظيفية لبعض الوظائف ذات الطبيعة اخلاصة، يحدد
مبوجبها احلقوق واملزايا الوظيفية التي متنح لشاغلي تلك الوظائف.

11املادة 
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يجوز للجهة احلكومية شغل بعض الوظائف بنظام الدوام اجلزئي وفقاً للشروط والضوابط التي يَصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

12املادة 

تكون سلطة التعيني في الوظائف وفقاً ملا يلي:
- بقرار من األمير، في الوظائف املنصوص على أن يكون التعيني فيها بهذه األداة في قوانني خاصة.1
- مبرسوم، في وظائف وكالء الوزارات والوظائف املنصوص على أن يكون التعيني فيها مبرسوم في قوانني خاصة.2
- بقرار من رئيس مجلس الوزراء، في وظائف وكالء الوزارات املساعدين أو الوظائف املنصوص على أن يكون التعيني فيها بهذه األداة في3

قوانني خاصة.
- بقرار من الرئيس، في وظائف الدرجة املمتازة فما دونها، أو مبوجب عقد توظيف يحرر مع املوظف، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون4

والهيكلني التنظيمي والوظيفي املعتمدين للجهة ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، وتلتزم اإلدارة مبوافاة اإلدارة اخملتصة بصورة
من قرار التعيني أو عقد التوظيف أو أي تعديل يطرأ على العقد مرفقاً به كافة املستندات والبيانات الالزمة للتعيني خالل أسبوع من تاريخ
صدور القرار أو توقيع العقد، ولإلدارة اخملتصة االعتراض على القرار أو العقد إذا كان مخالفاً للقوانني واللوائح املعمول بها، خالل ستني يوماً من

تاريخ صدوره، ويعتبر القرار أو العقد في هذه احلالة كأن لم يكن.

13املادة 

يشترط في من يُعني في إحدى الوظائف:
- أن يكون قطري اجلنسية، فإن لم يوجد فتكون األولوية ألبناء القطرية املتزوجة من غير قطري، ثم الزوج غير القطري املتزوج من قطرية أو1

قطري، ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، ثم مواطني الدول العربية، ثم اجلنسيات األخرى.
- أال يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.2
- أن تتوافر لديه املؤهالت والشروط املطلوبة لشغل الوظيفة.3
- أن يجتاز االختبارات واملسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها اجلهة احلكومية.4
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.5
- أن تثبت لياقته طبياً ألداء أعباء الوظيفة املرشح لها، بشهادة من اجلهة الطبية اخملتصة.6
- أال يكون قد صدر ضده حكم نهائي باحلبس في جرمية مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.7

ومع ذلك فإذا كان احلكم مشموالً بوقف تنفيذ العقوبة، جاز تعيني املوظف مبوافقة السلطة اخملتصة بالتعيني.
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وإذا كان قد حكم عليه ملرة واحدة، فال يحول ذلك دون التعيني ما لم تقرر اإلدارة بقرار مسبب من واقع أسباب احلكم وظروف الواقعة أن
تعيني املوظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

- أال يكون قد سبق فصله من اخلدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم ميض على صدوره سنة على األقل.8

14املادة 

 بشأن ذوي االحتياجات2004) لسنة 2القانون رقم (تلتزم اجلهات احلكومية بتوفير الوظائف املقررة لذوي اإلعاقة وفقاً ألحكام 
اخلاصة، مع تزويدهم بجميع الوسائل املالئمة لتأدية واجباتهم الوظيفية، وجتهيز أماكن عملهم باملتطلبات التي تناسب احتياجاتهم.

15املادة 

يقضي املوظف املعني ألول مرة فترة اختبار مدتها ثالثة أشهر قابلة للتجديد ملدة مماثلة، تبدأ من تاريخ مباشرة العمل، يتم خاللها تقدير
مدى صالحيته لشغل الوظيفة، وذلك مبوجب تقرير يعده مدير اإلدارة املعنية ويُعتمد من الرئيس التنفيذي، فإذا ثبت عدم صالحيته أنهيت

خدمته، وال يجوز ندب أو إعارة املوظف خالل فترة االختبار.

16املادة 

إذا قضيت فترة االختبار بنجاح، أو انقضت دون إخطار املوظف كتابةً بإنهاء خدمته، اعتبر مثبتاً في وظيفته، وحُسبت له تلك الفترة ضمن
مدة خدمته.

أما إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، فيصدر قرار بإنهاء خدمة املوظف قبل انتهاء فترة االختبار، ويعلن املوظف بهذا القرار فور
صدوره، وال يستحق املوظف مكافأة نهاية اخلدمة عن فترة االختبار التي تقضى بغير جناح.
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17املادة 

تكون األقدمية في الدرجة من تاريخ التعيني فيها، فإذا مت تعيني أكثر من موظف في درجة واحدة في تاريخ واحد، يتم حتديد األقدمية فيما
بينهم على النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

18املادة 

يُعني املوظف غير القطري وفقاً لدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، ويجوز للجهة احلكومية وفقاً ملقتضيات املصلحة العامة منحه

 املرفق بهذا القانون.)2جدول الدرجات والرواتب رقم (عالوة استثنائية على أال يتجاوز الراتب اإلجمالي للموظف نهاية املربوط في 

19املادة 

يستحق املوظف عند التعيني بداية الراتب األساسي للدرجة املعني عليها.
ويجوز تعيني املوظف براتب أعلى من بداية الراتب األساسي املقرر لدرجة وظيفته، وفقاً للشروط والضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا

القانون.
وفي جميع األحوال، يستحق املوظف راتبه من تاريخ مباشرته العمل.

20املادة 

يجوز إعادة تعيني املوظف الذي عُني بدون مؤهل وحصل على مؤهل أثناء اخلدمة، أو املوظف الذي حصل على مؤهل أعلى أثناء اخلدمة، في
وظيفة شاغرة باجلهة احلكومية والتي يكون املؤهل احلاصل عليه متطلباً لشغلها، متى توافرت فيه الشروط األخرى الالزمة لشغل الوظيفة، أو

رفع درجة وظيفته، وفقاً لدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.
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ويشترط إلعادة تعيني املوظف وفقاً حلكم الفقرة السابقة، احلصول على موافقة مسبقة من الوزارة على املؤهل العلمي املطلوب احلصول عليه.
ويكون تاريخ إعادة التعيني وشغل املوظف للوظيفة الشاغرة أو رفع درجة وظيفته وفقاً للمؤهل اجلديد من تاريخ صدور القرار من الرئيس.

21املادة 

يجوز إعادة تعيني املوظف الذي انتهت خدمته، وكان يعمل في إحدى اجلهات التي يسري عليها أحكام هذا القانون في وظيفته السابقة التي
كان يشغلها، أو في وظيفة أخرى مماثلة في اشتراطات شغلها، بذات الدرجة والراتب األساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته بذات

اجلهة احلكومية التي كان يعمل بها أو أي جهة حكومية أخرى، مع االحتفاظ له باملدة التي قضاها في وظيفته السابقة في األقدمية.
وإذا أمضى املوظف املدة التي ترك فيها اخلدمة في عمل أكسبه خبرة عملية، جاز إعادة تعيينه في وظيفة بدرجة أعلى من درجته السابقة متى

توافرت فيه شروط شغل هذه الوظيفة.
ويقضي املوظف املعاد تعيينه في وظيفة أخرى مماثلة أو في وظيفة بدرجة أعلى فترة اختبار جديدة مدتها ثالثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته

العمل.

الفصل الرابع: الرواتب والعالوات والبدالت واملزايا الوظيفية األخرى

22املادة 

 بقرار من األمير.اجلدولني املرفقني بهذا القانون، ويجوز تعديل هذين )2(، )1(حتدد درجات ورواتب املوظفني وفقاً للجدولني رقمي 

23املادة 

يستحق املوظف القطري العالوة الدورية بعد مضي سنة من تاريخ التعيني أو من تاريخ استحقاق العالوة الدورية السابقة، وذلك إلى أن يبلغ
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.)1بجدول الدرجات والرواتب رقم (راتبه نهاية مربوط الدرجة، وحتسب قيمة العالوة وفقاً للفئات احملددة 

24املادة 

ال يجوز تأجيل منح العالوة الدورية أو احلرمان منها إال بقرار تأديبي صادر من الهيئة التأديبية، ويترتب على قرار التأجيل أو احلرمان سقوط
احلق في العالوة خالل املدة املبينة بالقرار، دون أن يكون لذلك أثر على ميعاد استحقاق العالوة التالية.

25املادة 

متنح مكافأة شهرية للموظف القطري الذي يبلغ راتبه نهاية مربوط درجته، ويتم منح هذه املكافأة بذات فئة العالوة الدورية للدرجة التي

.)1جدول الدرجات والرواتب رقم (يشغلها واحملددة في 

26املادة 

يستحق املوظف العالوات والبدالت والتعويضات اآلتية:
- عالوة اجتماعية.1
- بدل سكن.2
- بدل تنقل.3
- بدل متثيل.4
- بدل طبيعة عمل وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.5
- عالوة خاصة.6
- عالوة احتفاظ.7
- عالوة استثنائية.8
- بدل هاتف.9
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- تعويض عن العمل اإلضافي.10
- بدل استخدام سيارة خاصة.11
- بدل إشراف.12
- بدل أثاث.13
- بدل أمانة صندوق.14

)، حتدد الالئحة التنفيذية5ويجوز تعديل العالوات والبدالت املشار إليها أو إضافة غيرها بقرار من مجلس الوزراء. ومع مراعاة البند رقم (
لهذا القانون فئات هذه العالوات والبدالت وشروط وضوابط استحقاقها.

27املادة 

يجوز صرف سلف نقدية للموظفني، وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون أنواع ومقدار هذه السلف، وضوابط صرفها، وحاالت اإلعفاء
منها.

28املادة 

تتحمل اجلهة احلكومية تذاكر سفر املهمات الرسمية للموظف وفقاً للشروط والضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

29املادة 

تتحمل اجلهة احلكومية تذاكر سفر املوظف غير القطري وفقاً للشروط والضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
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الفصل اخلامس: التدريب والتطوير

30املادة 

على اجلهة احلكومية، بالتنسيق مع الوزارة، وضع خطة للتدريب وفقاً للمسار الوظيفي مبا يحقق أهدافها في إطار السياسة العامة للدولة، ومبا
يكفل تطوير أداء موظفيها عن طريق تزويدهم بفرص مالئمة للتدريب والتطوير والتأهيل، بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات
حتددها التي  للشروط والضوابط  وذلك وفقاً  أعلى،  وظيفية  مهام  لتولي  وتؤهلهم  التي يشغلونها،  الوظائف  ملهام  أدائهم  من  حتسن  جديدة 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

31املادة 

تقوم اإلدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد املوازنة، ولها أن تعدلها وفقاً ملتطلبات العمل، بالتنسيق مع اإلدارات املعنية،
ومبا ال يجاوز موازنة التدريب املعتمدة.

واخلبرات املهارات  الكتساب  وذلك  للترقية،  املرشحني  املوظفني  جلميع  تدريبية  دورات  إتاحة  يتعني  والعمالية،  احلرفية  الوظائف  عدا  وفيما 
الالزمة لشغل الوظيفة التي ستتم الترقية إليها.

32املادة 

تعتبر املدة التي يقضيها املوظف في التدريب مدة عمل يتمتع فيها بجميع املزايا التي يتمتع بها في الوظيفة، ويعتبر التخلف عن التدريب
دون عذر تقبله جهة العمل إخالالً بواجبات الوظيفة.

33املادة 
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تتولى الوزارة وضع خطط االبتعاث للحصول على مؤهالت جامعية فأعلى بالتنسيق مع اجلهات احلكومية، وعلى تلك اجلهات موافاة الوزارة
باحتياجاتها الفعلية لالبتعاث، وتتولى الوزارة متابعة املبتعثني من قبلها، سواء املوظفني أو املرشحني للعمل في اجلهات احلكومية، وفقاً لتلك

اخلطط بالتنسيق مع اجلهات املعنية.

الفصل السادس: نظام تقييم األداء

34املادة 

تضع اجلهة احلكومية نظاماً لتقييم األداء، يعتمد على أداء املوظفني ووحداتهم اإلدارية وطبيعة نشاطها، وذلك بهدف حتفيز اإلجنازات الفردية
وتعزيز روح الفريق.

35املادة 

تضع اإلدارة اخملتصة املوجهات العامة لتقييم أداء املوظفني.
ويتم تقييم أداء املوظف سنوياً، وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأساليب إعداد تقارير تقييم األداء.

ويقتصر وضع تقارير تقييم األداء على املوظفني شاغلي الوظائف من الدرجة املمتازة فما دونها.

36املادة 

يتم تقييم أداء املوظفني عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر، وتكون مستويات تقييم األداء على النحو التالي:
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) فأعلى.%90(- ممتاز1
).%90) إلى أقل من (%75أعلى من (- جيد جدا2ً
).%75) إلى (%65أعلى من (- جيد3
).%65) إلى (%50من (- مقبول4
)%50أقل من (- ضعيف5

) من هذا القانون، يتم تقييم أداء املوظف عن السنة األولى في اخلدمة وفقاً للمدة15واستثناءً من حكم هذه املادة ومع مراعاة حكم املادة (
التي قضاها في هذه السنة وحتى نهاية شهر ديسمبر بحسب املعدالت املشار إليها في هذه املادة على أال تقل هذه املدة عن ثالثة أشهر.

37املادة 

تعد اإلدارة مناذج تقارير تقييم األداء، وتعتمدها من اإلدارة اخملتصة.
ويضع الرئيس املباشر تقارير تقييم األداء عن موظفيه وفقاً للنماذج املعتمدة، خالل النصف األول من شهر يناير من كل عام، ويكون للرئيس

األعلى مباشرة تعديل التقييم بناءً على األسباب التي يبديها كتابةً، قبل نهاية شهر يناير.
وتعرض تقارير تقييم األداء على الرئيس التنفيذي العتمادها خالل النصف األول من شهر فبراير من كل عام.

38املادة 

في حالة إعارة املوظف أو ندبه داخل الدولة، تختص بوضع تقييم األداء النهائي عنه اجلهة التي قضى بها املدة األكبر من السنة التي يوضع
عنها التقييم.

فإذا كانت املدة التي قضاها املوظف في جهة عمله األصلي واجلهة املعار أو املنتدب إليها متساوية، تختص بوضع تقييم أدائه جهة عمله
األصلي جهة عمله  إلى  اإلعارة أو الندب وترسله  فترة  املوظف بوضع تقييم أدائه عن  املنتدب إليها  أو  املعار  أن تقوم اجلهة  على  األصلي، 

لالسترشاد به عند وضع تقييم األداء.
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39املادة 

يكون تقييم أداء املوظف مبستوى جيد حكماً، في احلاالت التالية:
- احلصول على إجازة تتجاوز مدتها ثمانية أشهر.1
- اإليفاد في بعثة دراسية أو دورة تدريبية ملدة تتجاوز ثمانية أشهر.2
- اإلعارة للعمل خارج الدولة ملدة تتجاوز ثمانية أشهر.3
- شغل عضوية اجمللس البلدي املركزي.4

فإذا كان تقييم أداء املوظف السابق على اإلجازة أو اإليفاد أو اإلعارة أو شغل العضوية مبستوى ممتاز أو جيد جداً، فيعتد في هذه احلالة
مبستوى تقييم أدائه السابق حكماً.

40املادة 

إذا نُقل املوظف من جهة حكومية إلى أخرى، أو أعيد تعيينه بدون فاصل زمني، تقوم اجلهة املنقول منها أو التي كان يعمل بها قبل إعادة
تعيينه، بإعداد تقرير عن كفاءته خالل مدة عمله بها في السنة التي نقل أو أعيد تعيينه فيها، وترسله إلى اجلهة املنقول إليها أو التي أعيد

تعيينه فيها، لالسترشاد به عند تقييم أدائه.
وإذا لم يوجد للموظف الذي أعيد تعيينه في جهة أخرى تقييم أداء عن السنوات السابقة مباشرة على إعادة تعيينه، بسبب إلغاء جهة عمله
السابقة أو ألي سبب آخر، فيعتد في هذه احلالة بتقرير تقييم أدائه عن السنة األولى التي أعيد تعيينه فيها بالنسبة للسنوات التي لم يوجد له

فيها تقييم أداء.

41املادة 

ال يجوز تقييم أداء املوظفني من الفئات املبينة فيما يلي، مبستوى ممتاز أو جيد جداً:
- املوظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خالل العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم األداء، ولم يجتزه بنجاح، أو تخلف عنه دون عذر تقبله1

جهة عمله.
- املوظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي باخلصم من راتبه أو الوقف عن العمل ملدة تزيد على عشرة أيام، أو وقعت عليه جزاءات يجاوز2

مجموعها اخلصم من الراتب أو الوقف عن العمل خمسة عشر يوماً خالل العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم األداء، أو أي جزاء آخر أشد.
- املوظف من شاغلي وظائف الدرجتني اخلاصة واملمتازة الذي وقع عليه أي جزاء، فيما عدا جزاء التنبيه، خالل العام الذي يوضع عنه تقرير3
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تقييم األداء.

42املادة 

يُعلن املوظف بصورة من تقرير تقييم األداء مبجرد اعتماده، ويجوز للموظف أن يتظلم منه إلى الرئيس خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ
علمه، ويبت الرئيس في التظلم خالل ثالثني يوماً من تاريخ تقدميه، ويعتبر انقضاء امليعاد املذكور دون إخطار املوظف بتعديل التقرير مبثابة

قرار بالرفض، ويكون قرار الرئيس في التظلم نهائياً.
وال يعتبر التقرير نهائياً إال بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

43املادة 

إذا مت تقييم أداء املوظف مبستوى ضعيف ملرتني متتاليتني، جاز نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة في اجلهة احلكومية دون تخفيض راتبه، فإذا قُدم
عنه تقرير ثالث مبستوى ضعيف تالٍ مباشرة للتقريرين السابقني، جاز إنهاء خدمته دون املساس بحقه في املعاش أو مكافأة نهاية اخلدمة.

44املادة 

يجوز للرئيس منح مكافأة تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات متميزة أو أعماالً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على حتسني طرق العمل أو
رفع كفاءة األداء أو توفير في النفقات، على أال تزيد على الراتب الشهري اإلجمالي للموظف، وال متنح هذه املكافأة ألكثر من مرتني في السنة

املالية الواحدة.
ويجب أن يتضمن قرار منح املكافأة بيان مببررات منحها.

وفي جميع األحوال، ال يجوز منح هذه املكافأة إال إذا توافر االعتماد املالي.
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45املادة 

للجهة احلكومية أن متنح مكافآت عينية للموظفني املتميزين أو اإلدارات املتميزة بشرط توافر االعتماد املالي، على أال تزيد قيمة املكافأة عن
) ريال للموظف أو لإلدارة.3,000(

الفصل السابع: الترقيات

46املادة 

تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة حتى املمتازة باألقدمية، ووفقاً لتقييم األداء.
وال يجوز ترقية املوظف إال إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة األعلى مباشرة وترقية

املوظف إليها بشرط توافر االعتماد املالي الالزم لها، ومراعاة أحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.
البيانات كافة  به  مرفقاً  الترقية  قرار  من  بصورة  اخملتصة  اإلدارة  مبوافاة  اإلدارة  وتلتزم  بالتعيني،  اخملتصة  السلطة  من  الترقية  قرارات  وتصدر 
واللوائح للقوانني  مخالفاً  كان  إذا  الترقية  قرار  على  االعتراض  اخملتصة  ولإلدارة  صدوره،  تاريخ  من  أسبوع  خالل  للترقية  الالزمة  واملستندات 

املعمول بها خالل ستني يوماً من تاريخ صدوره، ويعتبر القرار في هذه احلالة كأن لم يكن.

47املادة 

) من هذا القانون، يشترط في الترقية باألقدمية للوظائف حتى الدرجة األولى، أال يقل مستوى تقييم أداء31مع مراعاة حكم املادة (
الدورات واجتياز  العامة،  الوظائف  وترتيب  وتصنيف  وصف  بدليل  احملددة  البينية  املدة  وقضاء  جيد،  عن  األخيرتني  السنتني  عن  املوظف 

التدريبية املقررة للموظفني املرشحني للترقية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقاً للخطة الوطنية للتدريب التي تضعها الوزارة.
ويشترط للترقية لوظائف الدرجتني اخلاصة واملمتازة، أال يقل مستوى تقييم أداء املوظف عن السنتني األخيرتني عن جيد جداً، باإلضافة إلى

الشروط األخرى املنصوص عليها في الفقرة السابقة.
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48املادة 

يجوز بقرار من الرئيس ترقية املوظف املتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة األعلى مباشرة دون التقيد بشرط املدة البينية أو املؤهل، بشرط أن
يكون تقييم أداء املوظف مبستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه، وأن يكون قد أمضى في اخلدمة مدة ال تقل عن خمس سنوات، وأال
يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ما لم يكن قد مت محوه، وأال يتجاوز مجموع اإلجازات التي حصل عليها املوظف في العامني السابقني على

تاريخ رفع طلب الترقية االستثنائية خمسة أشهر فيما عدا اإلجازات الدورية أو املرضية.
وتكون الترقية االستثنائية إلى وظائف الدرجة األولى فما دونها.

وال تؤثر الترقية االستثنائية على موعد استحقاق الترقية باألقدمية متى توافرت شروط استحقاقها.
وال يجوز ترقية املوظف ترقية استثنائية قبل مضي عشر سنوات على األقل على ترقيته االستثنائية السابقة، ومبا ال يجاوز مرتني طوال مدة

خدمته الوظيفية.

49املادة 

يستحق املوظف القطري من شاغلي وظائف الدرجة املمتازة فما دونها عند الترقية بداية مربوط الدرجة املرقى إليها أو الراتب الذي كان

مبني  هو  ملا  وفقاً  أكبر،  أيهما  إليها،  املرقى  للدرجة  احملددة  بالفئات  دورية  عالوة  إليه  مضافاً  الترقية  قبل  الدرجاتيتقاضاه  بجدول 
، على أال يتجاوز نهاية مربوط الدرجة املرقى إليها.)1والرواتب رقم (

50املادة 

ال تؤثر الترقية على موعد استحقاق العالوة الدورية متى توافرت شروط استحقاقها.
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الفصل الثامن: النقل والندب واإلعارة

51املادة 

مع مراعاة أحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، يجوز نقل املوظف من جهة حكومية إلى أخرى حتقيقاً للمصلحة العامة،
بشرط موافقة الرئيسني اخملتصني.

ويكون النقل من وظيفة إلى أخرى داخل اجلهة احلكومية بقرار من الرئيس.

52املادة 

ال يجوز نقل املوظف إال إلى وظيفة شاغرة بذات درجته وتتوافر فيه شروط شغلها.
وال يترتب على النقل املساس باحلقوق التي يتمتع بها املوظف وقت نقله، عدا ما كان مرتبطاً بطبيعة العمل.

53املادة 

يجوز بقرار من الرئيس ندب املوظف للقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة أخرى في اجلهة احلكومية التي يعمل بها، من ذات درجة وظيفته أو من درجة
تعلوها مباشرةً، ويجوز أن يكون الندب باإلضافة إلى عمله األصلي.

ويكون الندب ملدة ال جتاوز سنة قابلة للتجديد ملدة أو مدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ثالث سنوات.
وال يستحق املوظف بدل عن هذا الندب.

54املادة 
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يجوز ندب املوظف إلى وظيفة في جهة حكومية أخرى، ويكون الندب في هذه احلالة بناءً على طلب اجلهة املنتدب إليها املوظف، وموافقة
الرئيسني اخملتصني.

ويكون الندب ملدة ال جتاوز سنة قابلة للتجديد ملدة أو مدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ثالث سنوات، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء فيما
يجاوز ذلك وفقاً ملقتضيات الضرورة.

وتتحمل اجلهة املنتدب منها املوظف راتبه األساسي وجميع مستحقاته املرتبطة بوظيفته األصلية طوال مدة الندب، وتتحمل اجلهة املنتدب
إليها بدل الندب.

55املادة 

يستحق املوظف املنتدب طبقاً ألحكام املادة السابقة بدل ندب شهري وفقاً للضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

56املادة 

يجوز بقرار من الرئيس إعارة املوظف، بعد موافقته، إلى أي من اجلهات احلكومية األخرى أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، أو املؤسسات
الرياضية واملؤسسات اخلاصة ذات النفع العام، واجلمعيات وما في حكمها، أو الشركات التي تطرح أسهمها لالكتتاب العام، وذلك ملدة سنة

قابلة للتجديد ملدة أو مدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ست سنوات.
ويجوز إعارة املوظف من الشركات واملؤسسات واجلمعيات املشار إليها في الفقرة السابقة إلى اجلهات احلكومية بشرط حصول اجلهة احلكومية

على موافقة رئيس مجلس الوزراء على اإلعارة.

57املادة 

تتحمل اجلهة املعار إليها املوظف راتب الوظيفة التي أعير إليها وجميع مخصصاتها ومزاياها األخرى، ويجوز مبوافقة رئيس مجلس الوزراء
منح املوظف املعار راتبه اإلجمالي الذي يتقاضاه من جهة عمله املعار منها إذا كان راتبه اإلجمالي أعلى من سلم الرواتب في جدولي الدرجات

 املرفقني بهذا القانون.)2(، )1(والرواتب رقمي 
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58املادة 

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الرئيس، إعارة املوظف بعد موافقته إلى جهة تابعة للحكومات أو الهيئات أو املنظمات
العربية أو األجنبية أو الدولية.

ويجوز أن يتضمن قرار اإلعارة استمرار صرف كل أو بعض الراتب اإلجمالي للموظف املعار ومخصصات ومميزات الوظيفة التي كان يشغلها
من جهة عمله املعار منها، وذلك وفقاً ملقتضيات املصلحة العامة.

59املادة 

حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد واألحكام التفصيلية للنقل والندب واإلعارة.

الفصل التاسع: اإلجازات

60املادة 

حتدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، أيام العمل في األسبوع ومواقيته وأيام العطالت الرسمية واألسبوعية وتنظيم العمل
فيها، وفقاً ملقتضيات املصلحة العامة، وال يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إال في حدود اإلجازات التي يرخص له بها طبقاً ألحكام هذا

القانون، وإذا كان الفاصل بني عطلتني رسميتني يوم عمل واحد، فيعتبر عطلة ضمن العطلتني.
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61املادة 

تكون اإلجازات على النحو التالي:
- إجازة دورية.1
- إجازة عارضة.2
- إجازة مرضية.3
- إجازة وضع.4
- إجازة رعاية األبناء.5
- إجازة حج.6
- إجازة زواج.7
- إجازة العدة الشرعية.8
- إجازة عزاء.9

- إجازة موافقة الزوج.10
- إجازة محرم.11
- إجازة مرافقة مريض.12
- إجازة تفرغ استثنائية.13
- إجازة دراسية.14
- إجازة امتحانات.15
- إجازة بدون راتب.16

ويجوز جمللس الوزراء تقرير أية إجازات أخرى.
وحتسب اإلجازات املنصوص عليها في هذه املادة ضمن مدة اخلدمة الفعلية للموظف، وإذا جتاوز مجموع مدد اإلجازة بدون راتب سنة، فال

حتسب املدة الزائدة ضمن مدة اخلدمة الفعلية للموظف، باستثناء اإلجازات التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

62املادة 

يستحق املوظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي، طبقاً ملا يلي:
) يوماً لشاغلي وظائف الدرجة السابعة فأعلى أو ما يعادلها.45- (1
) يوماً لشاغلي وظائف الدرجات من العاشرة إلى الثامنة أو ما يعادلها.40- (2
) يوماً لشاغلي وظائف الدرجات األخرى أو ما يعادلها.30- (3

ويستحق املوظف إجازة دورية عن أي جزء من السنة، بعد انتهاء فترة االختبار بنجاح وحتى نهاية السنة املالية.
وإذا تخللت إجازة املوظف أيام العطالت الرسمية أو أيام إجازة مرضية فتضاف أيام بعددها إلى إجازته.

واستثناءً من حكم هذه املادة، يصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم اإلجازة الدورية للجهات احلكومية التي تقتضي طبيعة عملها وضع تنظيم
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خاص لها.

63املادة 

العمل متطلبات  بسبب  املوظف  يتمكن  لم  وإذا  سنوي،  بشكل  الدورية  بإجازاتهم  القيام  على  موظفيها  تشجع  أن  احلكومية  اجلهة  على 
الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية، فيجب عليه في هذه احلالة أن يقوم بنصف اإلجازة على األقل متصلة أو غير متصلة، وترحيل
الرصيد املتبقي من مدة اإلجازة والقيام بها في السنة التالية فقط، وال يجوز منح املوظف أثناء اخلدمة بدل نقدي عن الرصيد املتبقي وغير

املستنفد من إجازته السنوية.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يكون للموظف من شاغلي الوظائف احلرفية والعمالية ترحيل كامل مدة إجازته الدورية إلى السنة التالية

فقط.

64املادة 

مع مراعاة حكم املادة السابقة، يصرف للموظف القطري منحة إجازة تعادل راتب أساسي لشهر واحد عن كل سنة، ويسقط حق املوظف
القطري في هذه املنحة حال قيامه بأي إجازة تزيد مدتها على سنة باستثناء اإلجازة املرضية.

65املادة 

يستحق املوظف إجازة عارضة لسبب طارئ ملدة ال جتاوز سبعة أيام عمل في السنة.
ويسقط حق املوظف في هذه اإلجازة مبضي السنة املالية املستحقة عنها.
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66املادة 

يجب على املوظف الذي ينقطع عن العمل بسبب املرض مراجعة أقرب جهة طبية للكشف عليه وتقرير اإلجازة املرضية الالزمة، وعليه إبالغ
جهة عمله بالتقرير.

ويكون الترخيص باإلجازة املرضية للموظف من اجلهة الطبية ملدة ال جتاوز ثالثة أيام عمل متصلة في املرة الواحدة وبحد أقصى عشرة أيام عمل
في السنة، فإذا زادت مدة اإلجازة املمنوحة له عن احلد األقصى املشار إليه يكون الترخيص باإلجازة املرضية في هذه احلالة مبوجب تقرير من

اجلهة الطبية اخملتصة.

67املادة 

إذا ألم املرض باملوظف وهو باخلارج لقضاء إجازة دورية، أو ألداء مهمة رسمية، تعني عليه أن يحصل على تقرير طبي عن حالته املرضية،
مصدقاً عليه من البعثة الدبلوماسية إن وجدت، وعلى املوظف تقدمي التقرير إلى جهة عمله فور عودته من اخلارج إلحالته للجهة الطبية اخملتصة

العتماده، وحتديد مدة اإلجازة املرضية التي متنح له.

68املادة 

على اجلهة الطبية اخملتصة أن متنح املوظف املصاب مبرض معد، حتى إذا لم مينعه ذلك من القيام بالعمل، إجازة مرضية إلى أن يصدر تقرير
منها بشفائه، كما يجب عليها إبالغ اجلهة احلكومية التابع لها املوظف بعدم السماح له مبزاولة عمله طوال هذه الفترة، وفي احلاالت التي ال

يرجى فيها شفاء املوظف من املرض تقوم اجلهة الطبية اخملتصة ببيان ذلك في تقريرها عن املوظف.

69املادة 

مينح املوظف في حالة مرضه إجازة مرضية ملدة ال جتاوز سنة براتب إجمالي، فإذا لم يتم شفاؤه جاز للجهة الطبية اخملتصة منحه إجازة مرضية
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ملدة ال تتجاوز سنة أخرى بنصف الراتب اإلجمالي، فإذا قدرت اجلهة الطبية اخملتصة تعذر شفاءه وعدم قدرته على العمل، يُحال للتقاعد لعدم
اللياقة الطبية إذا كان قطرياً، وتنهى خدمته إذا كان غير قطري.

70املادة 

إذا استنفد املوظف إجازاته املرضية املنصوص عليها في املادة السابقة دون أن يكتمل شفاؤه، جاز له أن يستنفد رصيد إجازته الدورية.

71املادة 

مع عدم اإلخالل بحكم املادتني السابقتني، مينح املوظف الذي تلحق به إصابة عمل أو مرض مهني إجازة مرضية براتب إجمالي ملدة ال جتاوز
سنتني ال حتسب من إجازاته الدورية أو املرضية، فإذا انتهت هذه املدة دون شفائه، يحال إلى اجلهة الطبية اخملتصة للنظر في إنهاء خدمته إذا
كان غير قطري، أو منحه إجازة مرضية ملدة سنة أخرى براتب إجمالي إذا كان قطري، فإذا انتهت هذه املدة دون شفائه يتم إحالته للتقاعد

لعدم اللياقة الطبية.
ويقصد بإصابة العمل في تطبيق أحكام هذا القانون، أي إصابة تقع نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه بغير خطأ أو إهمال من املوظف،

أو اإلصابة بأحد األمراض املهنية.
ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للموظف خالل فترة ذهابه ملباشرة عمله أو عودته منه.

للجدول رقمويقصد باملرض املهني املرض الذي تكثر اإلصابة به بني املشتغلني في مهنة أو مجموعة من املهن دون غيرهم، وذلك وفقاً 
 املرفق بهذا القانون.)3(

72املادة 

إذا مرض املوظف حتت االختبار امتدت فترة االختبار بقدر فترة املرض، بشرط أال تتجاوز مدة مرضه مدة مساوية لفترة االختبار، ويتعني ملنحه
اإلجازة املرضية في هذه احلالة حصوله على شهادة من اجلهة الطبية اخملتصة.

وإذا تخللت فترة االختبار إجازة وضع أو إجازة العدة الشرعية، فال حتسب ضمن فترة االختبار.
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73املادة 

متنح املوظفة إجازة وضع براتب إجمالي ملدة شهرين ال حتسب من إجازاتها األخرى، على أن تقدم املوظفة ما يثبت الوضع بتقرير طبي أو
صورة طبق األصل من شهادة ميالد الطفل.

وتكون مدة اإلجازة في حالة وضع التوائم ثالثة أشهر.
وللموظفة بناءً على طلبها احلصول على رصيدها من إجازاتها الدورية إضافة إلى إجازة الوضع.

74املادة 

يجوز منح املوظفة القطرية إجازة براتب إجمالي لرعاية أوالدها من ذوي اإلعاقة أو املصابني بأمراض تستوجب مالزمة األم لهم، بناءً على
تقرير من اجلهة الطبية اخملتصة، وذلك مبوافقة الرئيس ملدة خمس سنوات بحد أقصى، ومبوافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك.

ويجوز منح املوظفة القطرية إجازة في احلاالت األخرى وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

75املادة 

مينح املوظف املسلم، ملرة واحدة طوال مدة خدمته، إجازة ملدة واحد وعشرين يوماً براتب إجمالي ألداء فريضة احلج، وال حتسب هذه اإلجازة
ضمن اإلجازات الدورية للموظف.

76املادة 
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مينح املوظف إجازة زواج ملدة خمسة عشر يوماً براتب إجمالي، على أن يقدم صورة طبق األصل من عقد الزواج.

77املادة 

متنح املوظفة املسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة عدة شرعية براتب إجمالي ملدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج، أو إلى حني
الوضع إن كانت حامالً، وال حتسب هذه املدة من إجازاتها األخرى، وعلى املوظفة أو من ينوب عنها إخطار جهة عملها بواقعة وفاة زوجها

وتقدمي ما يثبت وفاته.

78املادة 

حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط األخرى ملنح اإلجازات املنصوص عليها في املواد السابقة من هذا الفصل، كما حتدد
مدد وشروط وضوابط منح اإلجازات اآلتية:

- إجازة عزاء.1
- إجازة مرافقة الزوج.2
- إجازة محرم.3
- إجازة مرافقة مريض.4
- إجازة تفرغ استثنائية.5
- إجازة دراسية.6
- إجازة امتحانات.7
- إجازة بدون راتب.8

الفصل العاشر: الواجبات الوظيفية واألعمال احملظورة واملساءلة التأديبية
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79املادة 

يجب على املوظف ما يلي:
- االلتزام بأحكام القوانني واللوائح والقرارات والنظم املعمول بها والعمل على تطبيقها.1
- القيام بالعمل املنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وإجنازه في املواعيد املناسبة طبقاً ملعدالت األداء املقررة.2
- االلتزام مبواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقات العمل ألداء واجبات وظيفته.3

ويجوز ملدير الوحدة اإلدارية منح املوظف إذن بالتأخير في احلضور عن مواعيد العمل الرسمية أو اخلروج أثناءها أو االنصراف املبكر مبا ال
يجاوز اإلذن في املرة الواحدة ساعتني وبحد أقصى سبع ساعات في الشهر، فإذا زادت مدة اإلذن عن احلد األقصى املشار إليه يكون منح اإلذن

في هذه احلالة مبوافقة كتابية من الرئيس أو الرئيس التنفيذي.
- احملافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور باملظهر الالئق بها.4
- التعاون مع رؤسائه وزمالئه في العمل.5
- القيام بأي أعباء وظيفية يكلف بها ولو في غير مواعيد العمل الرسمية، متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.6
- احملافظة على أموال اجلهة احلكومية الثابتة واملنقولة، وحسن استخدام األدوات الالزمة ألداء الوظيفة.7
- استعمال وسائل الوقاية اخملصصة للعمل وااللتزام بإرشادات السالمة، للمحافظة على حياته وصحته وحياة وصحة الغير وممتلكاتهم.8

80املادة 

يحظر على املوظف ما يلي:
- مخالفة القوانني واللوائح والقرارات والنظم املعمول بها.1
- إتيان أي فعل أو االمتناع عن فعل عن عمد أو إهمال، يتعارض مع مقتضيات وواجبات أو مسؤوليات وظيفته، أو يترتب عليه ضياع أي2

حق للدولة أو إحدى اجلهات احلكومية.
- إفشاء أي معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو مبوجب تعليمات تقضي بذلك، دون إذن كتابي من الرئيس،3

ويظل هذا االلتزام قائماً بعد ترك اخلدمة.
- االحتفاظ لنفسه بأصل أو صورة من أي ورقة أو وثيقة رسمية أو نزعها من امللفات اخملصصة حلفظها، ولو كانت خاصة بعمل كلف به.4
- التوقيع على عرائض أو رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو االنتماء إلى أي منظمة أو هيئة أو جماعة محظورة.5
- أداء عمل للغير مبقابل أو بغير مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية دون إذن كتابي مسبق من الرئيس التنفيذي. ومع ذلك، يجوز6

للموظف أن يتولى براتب أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبني إذا كانت تربطه باحملجور عليه أو القاصر أو الغائب صلة
قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وأن يتولى النظارة على الوقف إذا كان مستحقاً فيه أو مشروطاً له بالنظارة من الواقف، وكذلك أعمال
احلراسة على األموال التي يكون شريكاً أو ذا مصلحة فيها أو تكون مملوكة ملن تربطه به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة. وفي جميع

األحوال املتقدمة، يجب على املوظف أن يخطر اجلهة التي يعمل بها بذلك، ويحفظ اإلخطار في ملف خدمته.
- اجلمع بني أكثر من وظيفة باجلهات احلكومية، دون أخذ موافقة من رئيس مجلس الوزراء.7
- مزاولة أي أعمال أو جتارة تتعارض مع واجباته كموظف باجلهة احلكومية أو مع مصلحة اجلهة احلكومية أو يكون من شأنها أن تنشئ8
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للموظف مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عقود أو أعمال أو مناقصات تتصل بنشاط اجلهة احلكومية أو تكون اجلهة احلكومية طرفاً فيها.
- استغالل نفوذه والتأثير على مرؤوسيه، أو حتريضهم على مخالفة أحكام القوانني واللوائح والقرارات والنظم املعمول بها.9

- قبول الهدايا أو الهبات أو اإلكراميات أو املنح أو املبالغ النقدية أو غيرها، بنفسه أو بواسطة الغير، من أي شخص، مقابل أو بسبب عمل10
يتعلق بوظيفته، لتحقيق مصلحة للغير.

81املادة 

على املوظف جتنب أي عمل من شأنه وقوع تضارب في املصالح بني أنشطته اخلاصة ومصالح اجلهة احلكومية ومشروعاتها، أو أن يكون من
شأنه أن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في مصلحة له أو ألحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

82املادة 

كل موظف يخالف الواجبات أو يرتكب احملظورات املنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته،
يجازى تأديبياً، وذلك مع عدم اإلخالل مبسؤوليته املدنية أو اجلنائية عند االقتضاء.

وال يعفى املوظف من املسؤولية عن أي فعل أو امتناع عن فعل باخملالفة ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية استناداً إلى أمر صادر إليه من
رئيسه إال إذا أثبت أن ارتكاب اخملالفة كان تنفيذاً ألمر كتابي صادر إليه من هذا الرئيس رغم قيام املوظف بتنبيهه كتابة باخملالفة، وفي هذه
احلالة تكون املسؤولية على مُصدر األمر وحده، ما لم يكن األمر الصادر من الرئيس منطوياً على جرمية جنائية فيكون املرؤوس مسؤوالً كذلك،

وفقاً ألحكام املسؤولية اجلنائية.

83املادة 

تتولى الشؤون القانونية، أو أحد القانونيني، باجلهة احلكومية التحقيق في اخملالفات املنسوبة إلى أي من موظفي اجلهة وذلك مبوافقة الرئيس أو
الرئيس التنفيذي. ويثبت التحقيق في محضر يرقم بأرقام متسلسلة، يذكر به تاريخ ومكان وساعة افتتاح احملضر وساعة إمتامه واسم احملقق

وكاتب التحقيق، وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيعهما.
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وفي جميع األحوال، يجب أال تقل الدرجة الوظيفية للمحقق عن درجة املوظف احملال للتحقيق. فإذا لم يتوافر ذلك في أي من موظفي
الشؤون القانونية، يكلف الرئيس أحد موظفي اجلهة احلكومية ممن يتوافر فيهم هذا الشرط بإجراء التحقيق.

84املادة 

ال يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على املوظف إال بعد التحقيق معه كتابةً وسماع أقواله وحتقيق أوجه دفاعه، وذلك على النحو الذي تبينه
الالئحة التنفيذية لهذا القانون ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع اجلزاء على املوظف مسبباً.

ويجوز بالنسبة لتوقيع جزائي اإلنذار واخلصم من الراتب مدة ال تتجاوز ثالثة أيام على أحد شاغلي وظائف الدرجات من الرابعة فما دونها أو
ما يعادلها من الراتب، أن يكون التحقيق شفاهةً، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع اجلزاء، ويصدر قرار اجلزاء في هذه احلالة من

مدير اإلدارة التي يتبعها املوظف.
وللموظف أن يتظلم من هذا القرار إلى الرئيس التنفيذي خالل ثالثني يوماً من تاريخ إخطاره به، ويبت الرئيس التنفيذي في التظلم في مدة ال

جتاوز ستني يوماً من تاريخ تقدميه، ويعتبر مضي هذه املدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.

85املادة 

للرئيس التنفيذي بعد االطالع على التحقيق، أن يأمر بحفظ التحقيق أو إحالة املوظف احملقق معه إلى الهيئة التأديبية اخملتصة ملساءلته، أو
االكتفاء بتوقيع جزاء على املوظف وفقاً ملا يلي:

- بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من الثانية فما دونها:1
أ- اإلنذار.

ب- اخلصم من الراتب ملدة ال جتاوز خمسة وأربعني يوماً في السنة، على أال تزيد مدته في املرة الواحدة على خمسة عشر يوماً.
- بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى األولى أو ما يعادلها من الراتب:2

أ- التنبيه.

ب- اللوم.
ج- اخلصم من الراتب ملدة ال جتاوز عشرين يوماً في السنة، على أال تزيد مدته في املرة الواحدة على ثالثة أيام.

وللموظف أن يتظلم من القرار الصادر بتوقيع اجلزاء التأديبي إلى الرئيس خالل ثالثني يوماً من تاريخ إخطاره به، ويبت الرئيس في التظلم في
مدة ال جتاوز ستني يوماً من تاريخ تقدميه، ويعتبر مضي هذه املدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.
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86املادة 

للرئيس التنفيذي أن يوقف املوظف احملال إلى التحقيق عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، مع استمرار صرف راتبه اإلجمالي.
وال يجوز أن تزيد مدة اإليقاف على ثالثني يوماً إال بقرار من الهيئة التأديبية.

87املادة 

كل موظف يُحبس احتياطياً، أو تنفيذاً ألمر أو حكم قضائي، يُوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه.
ويتم صرف راتبه اإلجمالي في احلالة األولى، ويوقف صرف نصف راتبه األساسي في احلالة الثانية مع احتفاظه بالعالوة االجتماعية.

وعند عودة املوظف يعرض األمر على الرئيس ليقرر ما يتبع بشأن مسؤولية املوظف التأديبية.

88املادة 

في حالة األمر بإحالة املوظف إلى الهيئة التأديبية، يحال ملف اخملالفات املنسوبة إليه وما مت من حتقيقات بشأنها إلى رئيس تلك الهيئة.
ويتولى رئيس الهيئة التأديبية دعوتها إلى االنعقاد في ميعاد ال يجاوز سبعة أيام من تاريخ اإلحالة.

89املادة 

اجلزاءات التأديبية التي يجوز للهيئة التأديبية توقيعها على املوظف هي:
أوالً: بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من الثانية فما دونها:

- اإلنذار.1
- اخلصم من الراتب ملدة ال جتاوز خمسة وأربعني يوماً في السنة بحيث ال تزيد مدته في املرة الواحدة على خمسة عشر يوماً.2
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- احلرمان من العالوة الدورية أو تأجيلها ملدة ال تزيد على ستة أشهر.3
- الوقف عن العمل مع خصم نصف الراتب اإلجمالي ملدة ال تزيد على ثالثة أشهر.4
- احلرمان من الترقية ملدة ال تزيد على سنة.5
- خفض الدرجة إلى الدرجة األدنى مباشرة واحتفاظ املوظف براتبه الذي كان يتقاضاه عند صدور قرار اجلزاء.6
- تخفيض الراتب مبا ال يجاوز نهاية مربوط الدرجة األدنى مباشرة.7
- خفض الدرجة والراتب إلى الدرجة والراتب األدنى مباشرة.8
- الفصل من الوظيفة مع حفظ احلق في املكافأة واملعاش.9

ثانياً: بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى األولى أو ما يعادلها من الراتب:
- التنبيه.1
- اللوم.2
- اخلصم من الراتب ملدة ال جتاوز خمسة وأربعني يوماً في السنة بحيث ال تزيد مدته في املرة الواحدة على خمسة عشر يوماً.3
- احلرمان من العالوة الدورية أو تأجيلها ملدة ال تزيد على ستة أشهر.4
- الوقف عن العمل مع خصم نصف الراتب اإلجمالي ملدة ال تزيد على ثالثة أشهر.5
- خفض الدرجة إلى الدرجة األدنى مباشرة واحتفاظ املوظف براتبه الذي كان يتقاضاه عند صدور قرار اجلزاء.6
- تخفيض الراتب مبا ال يجاوز نهاية مربوط الدرجة األدنى مباشرة.7
- خفض الدرجة والراتب إلى الدرجة والراتب األدنى مباشرة.8
- الفصل من الوظيفة مع حفظ احلق في املكافأة واملعاش.9

وال يجوز توقيع أكثر من جزاء عن اخملالفة الواحدة.

90املادة 

تُشكل بقرار من الرئيس، في كل جهة حكومية، جلنة تُسمى "اللجنة التأديبية" من رئيس وعضوين ال تقل درجة أي منهم عن الدرجة
الثانية، ويكون أحد العضوين ممثالً عن اإلدارة، واآلخر ممثالً عن الوحدة اإلدارية اخملتصة بالشؤون القانونية، وتختص اللجنة مبا يلي:

- تأديب شاغلي وظائف الدرجات الثانية فما دونها، وتوقيع اجلزاء املناسب عليهم.1
- النظر في إيقاف املوظفني احملالني للمساءلة أمامها، ومتديد إيقافهم سواء كان اإليقاف صادراً بقرار منها أم بقرار من الرئيس التنفيذي.2

وال يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إال بحضور رئيس اللجنة واألعضاء. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية اآلراء.

91املادة 
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للموظف أن يتظلم من قرار اللجنة التأديبية إلى الرئيس خالل ثالثني يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار، ويبت الرئيس في التظلم في مدة ال
جتاوز ستني يوماً من تاريخ تقدميه، ويعتبر مضي هذه املدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.
وتختص الدائرة اإلدارية باحملكمة االبتدائية بنظر الطعن على القرار الصادر من الرئيس في التظلم.

92املادة 

يشكل اجمللس الدائم للتأديب برئاسة الوزير، ووكيل الوزارة نائباً للرئيس، وعضوية كل من:
- قاض مبحكمة االستئناف، يختاره رئيس اجمللس األعلى للقضاء.1
- ممثل عن ديوان احملاسبة، ال تقل وظيفته عن مدير إدارة، يختاره رئيس ديوان احملاسبة.2
- ممثل عن وزارة العدل ال تقل وظيفته عن مدير إدارة، يختاره وزير العدل.3

وال يكون انعقاد اجمللس صحيحاً إال بحضور الرئيس أو نائب الرئيس واألعضاء.
ويصدر اجمللس قراراته بأغلبية اآلراء وعند التساوي يرجح اجلانب الذي منه الرئيس.

ويكون مقر اجمللس بالوزارة، وتخصص له أمانة سر من موظفيها.
ويصدر بتسمية األعضاء املمثلني للجهات املعنية، وحتديد مكافأة رئيس وأعضاء اجمللس وأمانة السر، قرار من رئيس مجلس الوزراء كل ثالث

سنوات.

93املادة 

يختص اجمللس الدائم للتأديب مبا يلي:
- تأديب شاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى األولى، وتوقيع اجلزاء املناسب عليهم.1
من2 بقرار  أم  التنفيذي  الرئيس  من  بقرار  صادراً  اإليقاف  كان  سواء  إيقافهم،  ومتديد  أمامه،  للمساءلة  احملالني  املوظفني  إيقاف  في  النظر   -

اجمللس.

94املادة 
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يتحدد اختصاص الهيئة التأديبية تبعاً لدرجة املوظف وقت إحالته للمساءلة. وإذا تعدد املوظفون احملالون للمساءلة، وكانوا خاضعني حسب
درجاتهم ألكثر من هيئة تأديبية، انعقد االختصاص للهيئة اخملتصة مبساءلة أعالهم درجة.

95املادة 

يخطر املوظف بصورة من قرار اإلحالة وبتاريخ اجللسة احملددة ملساءلته، وذلك قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على األقل.
ويُسلم اإلخطار إلى املوظف شخصياً مبقر عمله، وإذا تعذر تسليمه اإلخطار يتم إخطاره بكتاب مسجل على عنوانه الثابت مبلف خدمته أو

إخطاره بإحدى الوسائل اإللكترونية احلديثة.

96املادة 

للهيئة التأديبية من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب املوظف احملال إليها، أن تستوفي التحقيق بنفسها أو أن تعهد بذلك إلى أحد أعضائها.
ويكون ملن يستوفي التحقيق أن يستجوب املوظف ويطلع على جميع األوراق التي يرى من مصلحة التحقيق االطالع عليها ولو كانت سرية،

وأن يسمع الشهود من موظفني وغيرهم.
وإذا تخلف املوظف الشاهد عن احلضور لإلدالء بالشهادة أمام الهيئة التأديبية بعد تأجيل اإلجراءات وإخطاره باجللسة احملددة مرة أخرى، أو إذا
حضر وامتنع عن أداء الشهادة دون عذر مقبول أو أداها زوراً، يكون للهيئة التأديبية، بعد إجراء التحقيق معه، ودون اإلخالل باملسؤولية

اجلنائية، توقيع أحد اجلزاءات التالية:
- التنبيه أو اللوم أو اخلصم من الراتب مدة ال تزيد على خمسة عشر يوماً، بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى1

الثانية أو ما يعادلها من الراتب.
- اإلنذار أو اخلصم من الراتب مدة ال تزيد على خمسة عشر يوماً، بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دونها.2

وللموظف اخملالف أن يحضر جميع إجراءات التحقيق وجلسات املساءلة، إال إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو املساءلة إجراءها في غيبته.
ومع ذلك يحق له االطالع على ما مت من حتقيقات وعلى جميع األوراق املتعلقة بها وأن يحصل على صورة منها.

97املادة 
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تكون جلسات الهيئة التأديبية سرية. وتصدر الهيئة قرارها بعد سماع دفاع املوظف، ويكون املوظف آخر من يتكلم.
ويحضر املوظف بشخصه أمام الهيئة التأديبية.

وله أن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم، وأن يقدم دفاعه كتابة أو أن يستعني مبن يشاء للحضور نيابة عنه وتقدمي دفاعه.
وللهيئة دائماً احلق في طلب حضور املوظف بنفسه.

98املادة 

مقبول رغم جلسات املساءلة دون عذر  حضور  عليه، إذا تخلف عن  املناسب  املوظف غيابياً وتوقيع اجلزاء  مساءلة  يجوز للهيئة التأديبية 
إخطاره بذلك كتابةً.

99املادة 

تكون قرارات الهيئة التأديبية مسببة وموقعة من الرئيس واألعضاء.
ويجب أن يخطر املوظف بصورة من القرار خالل مدة ال جتاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويكون تسليم اإلخطار إلى املوظف شخصياً مبقر

عمله، وإذا تعذر تسليمه اإلخطار يتم إخطاره بكتاب مسجل على عنوانه الثابت مبلف خدمته أو بإحدى الوسائل اإللكترونية احلديثة.

100املادة 

ال يجوز ترقية املوظف احملال إلى املساءلة التأديبية أو احملاكمة اجلنائية أو املوقوف عن العمل طوال مدة اإلحالة أو الوقف.
فإذا استطالت إجراءات املساءلة أو احملاكمة ألكثر من سنة وثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء التنبيه أو اإلنذار أو اخلصم الذي ال يجاوز ثمانية

أيام، وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الدرجة املرقى إليها من تاريخ استحقاقه للترقية.

المدنیة البشریة الموارد قانون بإصدار  2016 15 لسنة)  ( رقم قانون ...&http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7102

of 49 37 PM 1:37 ,3/5/17



101املادة 

ال يجوز النظر في ترقية موظف، وقع عليه أحد اجلزاءات التأديبية املبينة فيما يلي إال بعد انقضاء الفترات اآلتية:
- ثالثة أشهر في حالة اخلصم من الراتب أكثر من ثمانية أيام إلى خمسة عشر يوماً.1
- ستة أشهر في حالة اخلصم من الراتب مدة تزيد على خمسة عشر يوماً.2
- مدة احلرمان من العالوة أو تأجيلها.3
- سنتان في حالة خفض الدرجة أو الراتب أو خفضهما معاً.4

ويكون ترتيب أقدمية املوظف في حال خفض الدرجة مبراعاة مدة خدمته السابقة في الدرجة التي خفض إليها.
وحتسب مدة التأجيل املنصوص عليها في هذه املادة من تاريخ توقيع اجلزاء، ولو تداخلت في مدة أخرى مترتبة على جزاء سابق.

وال يجوز النظر في ترقية املوظف أثناء تنفيذ احلكم اجلنائي.

102املادة 

إذا قررت الهيئة التأديبية فصل املوظف وكان موقوفاً عن عمله، انتهت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل، ما لم تقرر الهيئة التأديبية غير
ذلك.

103املادة 

ال مينع انتهاء خدمة املوظف ألي سبب من األسباب، عدا الوفاة، من مساءلته تأديبياً إذا كان قد بُدء في اتخاذ إجراءات التحقيق معه قبل
انتهاء خدمته.

ويجوز في اخملالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق اخلزانة العامة مساءلة املوظف تأديبياً ولو لم يكن قد بُدء في التحقيق معه قبل
انتهاء خدمته، وذلك ملدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.

ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة ال تقل عن ألف ريال، وال تزيد على الراتب اإلجمالي للموظف في الثالثة أشهر األخيرة من
خدمته.

ويكون للقرار الصادر من الهيئة التأديبية بتوقيع الغرامة قوة السند التنفيذي.
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104املادة 

يسقط احلق في املساءلة التأديبية مبضي ثالث سنوات من تاريخ وقوع اخملالفة، وذلك دون اإلخالل بحكم الفقرة الثانية من املادة السابقة.
وتنقطع املدة بإجراءات التحقيق أو إحالة املوظف إلى املساءلة التأديبية.

وتسري املدة من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخذ في اخملالفة.
وإذا تعدد احملالون للمساءلة التأديبية، فإن انقطاع املدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقني، ولو لم تكن قد اتخذت

ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
ومع ذلك إذا كون الفعل جرمية جنائية، فال يسقط احلق في املساءلة التأديبية إال بسقوط الدعوى اجلنائية.

وتنقضي اإلجراءات التأديبية بوفاة املوظف.

105املادة 

في احلاالت التي يتقرر فيها إحالة املوظف إلى احملاكمة اجلنائية، توقف اإلجراءات التأديبية إلى أن يصدر حكم نهائي من احملكمة اخملتصة.
وتعاد األوراق بعد ذلك إلى اجلهة التابع لها املوظف، لعرضها على الرئيس لتقرير ما يتبع في شأن مساءلة املوظف تأديبياً.

106املادة 

متحى اجلزاءات التأديبية التي توقع على املوظف تلقائياً بانقضاء الفترات التالية:
- ثالثة أشهر في حالة التنبيه، أو اإلنذار، أو اللوم، أو اخلصم من الراتب ملدة ال جتاوز ثمانية أيام.1
- ستة أشهر في حالة اخلصم من الراتب ملدة تزيد على ثمانية أيام.2
- سنة في حالة تأجيل العالوة الدورية أو احلرمان منها.3
- سنتان بالنسبة لباقي اجلزاءات عدا جزاء الفصل من الوظيفة.4

ويترتب على محو اجلزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، وال يؤثر على احلقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وترفع أوراق اجلزاء
وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة املوظف.
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الفصل احلادي عشر: انتهاء اخلدمة

107املادة 

تنتهي خدمة املوظف ألحد األسباب اآلتية:
- بلوغ سن الستني.1
- انتهاء مدة العقد.2
- االستقالة.3
- عدم اللياقة للخدمة طبياً.4
- الفصل بقرار تأديبي.5
- الفصل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ألسباب تتعلق بالصالح العام.6
- صدور حكم نهائي ضده في جرمية مخلة بالشرف أو األمانة، ومع ذلك فإذا كان احلكم مشموالً بوقف تنفيذ العقوبة، أو كان ألول مرة فال7

يترتب عليه إنهاء اخلدمة إال إذا قدرت اجلهة احلكومية بقرار مسبب من واقع أسباب احلكم وظروف الواقعة أن بقاء املوظف يتعارض مع
مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

- فقد اجلنسية القطرية.8
- الوفاة.9

108املادة 

يجوز مد خدمة املوظف مبوافقته بعد بلوغه السن املقررة النتهاء اخلدمة العتبارات تتعلق بالصالح العام، ويكون املد من سنة إلى أخرى، بقرار
من السلطة اخملتصة بالتعيني مبا ال يجاوز خمس سنوات، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك، وفقاً ملقتضيات الضرورة.

ويكون املد لوكالء الوزارات بقرار من األمير.
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109املادة 

للموظف أن يستقيل من وظيفته، وتكون السلطة اخملتصة بقبول االستقالة هي السلطة اخملتصة بالتعيني، ويشترط لقبول االستقالة أن تكون
مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ومحدداً بها تاريخ انتهاء اخلدمة.

ويجب قبول االستقالة خالل ثالثني يوماً من تاريخ تقدميها، وإال اعتبرت مقبولة بحكم القانون. ومع ذلك، يجوز خالل هذه املدة تأجيل
قبول االستقالة ألسباب تتعلق مبصلحة العمل ملدة مماثلة.

وإذا أحيل املوظف إلى املساءلة التأديبية، فال تقبل استقالته إال بعد صدور قرار في املساءلة بغير جزاء الفصل.

110املادة 

يجب على املوظف أن يستمر في عمله إلى أن يخطر بقرار قبول االستقالة أو أن ينقضي األجل املنصوص عليه في املادة السابقة.

111املادة 

يعتبر املوظف مقدماً استقالته في احلاالت اآلتية:
- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، ولو كان االنقطاع عقب إجازة مرخص له بها، ما لم يقدم خالل اخلمسة1

عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وفي هذه احلالة يجوز للرئيس التنفيذي عدم حرمانه من أجره عن مدة االنقطاع إذا
كان له رصيد من اإلجازات يسمح بذلك، وإال تعني حرمانه من راتبه عن هذه املدة، فإذا لم يقدم املوظف أسباباً تبرر االنقطاع أو قدم هذه

األسباب ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
- إذا انقطع عن العمل بغير إذن تقبله جهة عمله أكثر من ثالثني يوماً غير متصلة في السنة، وتعتبر خدمته منتهية في هذه احلالة من اليوم2

التالي الكتمال هذه املدة.
- إذا لم يعد املوظف املعار خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء املدة التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون، ما لم يقدم خالل3

اخلمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن عدم عودته كان بعذر مقبول.
فإذا لم يقدم أسباباً تبرر عدم العودة أو قدم هذه األسباب ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انتهاء اإلعارة.

وفي احلاالت الثالث السابقة، يتعني إخطار املوظف كتابةً باألثر القانوني املترتب على انقطاعه عن العمل، وذلك بعد انقطاعه ملدة خمسة أيام
في احلالة األولى، وعشرة أيام في احلالتني الثانية والثالثة.

ويتم اإلخطار على عنوان املوظف الثابت مبلف خدمته أو إخطاره بإحدى الوسائل اإللكترونية احلديثة.
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- إذا التحق بخدمة أي جهة أجنبية بغير ترخيص من السلطة اخملتصة، وفي هذه احلالة تعتبر خدمة املوظف منتهية من تاريخ التحاقه باجلهة4
األجنبية.

112املادة 

يجوز بقرار من الرئيس إبقاء املوظف بعد انتهاء خدمته ملدة ال جتاوز شهراً واحداً لتسليم ما بعهدته، ويجوز متديد هذه املدة لشهر آخر إذا
اقتضت مصلحة العمل ذلك.

وتصرف للموظف عن هذه املدة مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب إجمالي.

113املادة 

تثبت عدم اللياقة الطبية للخدمة مبوجب تقرير من اجلهة الطبية اخملتصة بناءً على طلب املوظف أو جهة عمله التابع لها، وال يجوز إنهاء
خدمة املوظف لعدم لياقته طبياً قبل نفاد اإلجازات املستحقة له قانوناً إال مبوافقته، وتعويضه عنها قبل إنهاء خدمته.

114املادة 

) من هذا القانون، إذا تقرر فصل املوظف تأديبياً استحق راتبه اإلجمالي حتى تاريخ إبالغه بقرار الفصل.102مع مراعاة حكم املادة (

115املادة 
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تقوم اجلهة احلكومية في حالة وفاة املوظف بصرف الراتب اإلجمالي لألشهر الثالث التالية لشهر الوفاة باإلضافة إلى الراتب اإلجمالي للشهر
الذي حدثت فيه الوفاة دفعة واحدة.

وتعتبر املبالغ املشار إليها في هذه املادة منحة ال يجوز اعتبارها جزءاً من مستحقات نهاية اخلدمة، كما ال يجوز بأي حال من األحوال احلجز
عليها أو إجراء مقاصة بينها وبني أية مبالغ قد تكون مستحقة للجهة احلكومية على املوظف املتوفى.

116املادة 

تتحمل اجلهة احلكومية نفقات جتهيز ونقل جثمان املوظف غير القطري الذي يتوفى خالل خدمته باجلهة احلكومية إلى بلده، وتذكرة سفر
ألحد ذويه املقيمني في الدولة أو من خارجها ملرافقة اجلثمان.

الفصل الثاني عشر: مكافأة نهاية اخلدمة

117املادة 

يستحق املوظف القطري الذي أمضى في خدمة اجلهة احلكومية سنة على األقل، مكافأة نهاية خدمة، حتسب كما يلي:
- راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من سنوات اخلدمة اخلمس األولى.1
- راتب أساسي شهر ونصف عن كل سنة من سنوات اخلدمة اخلمس التالية.2
- راتب أساسي شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.3

ألحكام  وفقاً  ملعاش  مستحقاً  يكون  أال  املكافأة  لهذه  املوظف  الستحقاق  التقاعد2002) لسنة 24قانون رقم (ويشترط  بشأن   
واملعاشات، إال إذا زادت مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة ولم تتجاوز ثالثني سنة، فيصرف له باإلضافة إلى املعاش املستحق له مكافأة
نهاية خدمة عن املدة الزائدة على عشرين سنة بواقع راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من السنوات الزائدة، فإذا زادت هذه املدة على
ثالثني سنة تكون املكافأة راتب أساسي شهرين عن كل سنة من السنوات الزائدة على ثالثني سنة، ويسري حكم هذه الفقرة اعتباراً من

6/3/2003.
ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه املوظف أساساً حلساب مكافأة نهاية اخلدمة.

وال تدخل في احتساب مدة مكافأة نهاية اخلدمة، اإلجازة بدون راتب في احلاالت التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
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118املادة 

يستحق املوظف غير القطري الذي أمضى في خدمة اجلهة احلكومية سنة على األقل، مكافأة نهاية اخلدمة على أساس راتب شهر واحد عن
كل سنة من سنوات اخلدمة بحد أقصى عشرة أشهر، طوال مدة خدمته بالدولة سواء كانت متصلة أم غير متصلة.

ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه املوظف قبل تاريخ سريان هذا القانون أساساً حلساب مكافأة نهاية اخلدمة عن السنوات السابقة على هذا
التاريخ.

ويكون الراتب األساسي في كل سنة أساساً حلساب املكافأة عن السنوات الالحقة.

119املادة 

1994) لسنة 10رقم (يكون احتساب مكافأة نهاية اخلدمة للموظف غير القطري عن املدد السابقة على تاريخ سريان القانون امللغي 
.31/3/1994بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة املدنية، على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه املوظف في تاريخ 

120املادة 

يستحق املوظف مكافأة نهاية اخلدمة عن أي جزء من السنة وفقاً للمعدالت املشار إليها في املواد الثالثة السابقة.

الفصل الثالث عشر: أحكام عامة

121املادة 
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يجوز للرئيس والرئيس التنفيذي والوكالء املساعدين ومديري اإلدارات تفويض بعض اختصاصاتهم أو مهامهم اخملولة إليهم مبوجب أحكام
هذا القانون ملن يليهم في الدرجة مباشرة، وذلك وفقاً ملا يقتضيه صالح العمل.

122املادة 

عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف اإلشرافية، يحل محله في مباشرة واجبات ومسؤوليات وظيفته من يليه مباشرة في ترتيب األقدمية، ما
لم يحدد الرئيس من يحل محله على أن يكون من ذات درجته الوظيفية أو الدرجة األدنى مباشرة.

123املادة 

توفر اجلهة احلكومية الرعاية الصحية ملوظفيها وأفراد عائالتهم وفقاً للنظام الصحي املعمول به في الدولة.

124املادة 

تنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات السالمة والصحة املهنية.

125املادة 

إذا توفى املوظف أو أصيب بعجز كلي أو جزئي، وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها، استحق هو أو ورثته، بحسب األحوال، تعويضاً
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عن الوفاة أو إصابة العمل، ويحدد التعويض وفقاً ملا يلي:
- في حالة الوفاة أو العجز الكلي، يكون التعويض مبقدار الراتب اإلجمالي للموظف ملدة سنتني أو الدية املقررة شرعاً، أيهما أكبر.1

وتعتبر الوفاة الناجتة عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل إصابة عمل متى ثبت ذلك بتقرير من اجلهة الطبية اخملتصة.
- في حالة العجز اجلزئي، يقدر التعويض بنسبة مئوية من تعويض العجز الكلي تعادل نسبة العجز اجلزئي إلى العجز الكلي وفقاً ملا تقرره2

اجلهة الطبية اخملتصة.

126املادة 

ال يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على املبالغ الواجبة األداء من اجلهة احلكومية للموظف بأي صفة كانت إال وفاءً لنفقة أو لدين محكوم به
من القضاء أو لسداد ما يكون مستحقاً عليه للجهة احلكومية، سواء لسبب يتعلق بأداء وظيفته أو السترداد ما يكون قد صرف له بغير وجه
حق، وال يجوز أن يزيد ما يخصم أو يحجز عليه من هذه املبالغ على ربع راتبه اإلجمالي، وعند التزاحم تكون األولوية للنفقة احملكوم بها ثم

لدين اجلهة احلكومية ثم الديون األخرى.

127املادة 

يكون حساب املدد املنصوص عليها في هذا القانون والئحته التنفيذية بالتقومي امليالدي.

128املادة 

يُصدر الوزير القرارات الالزمة لتطبيق أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية.
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الفصل الرابع عشر: أحكام انتقالية

129املادة 

 املرفق بهذا القانون، ويحتفظ هؤالء)1جدول الرواتب رقم (ينقل موظفو اجلهات احلكومية من القطريني املوجودين في اخلدمة إلى 
املوظفون برواتبهم األساسية التي يتقاضونها في تاريخ العمل بهذا القانون ولو جتاوزت نهاية مربوط الدرجة املالية التي يشغلونها، كما يحتفظ

لهم بأقدميتهم في ذات الدرجة املشار إليها.

130املادة 

) من قانون اإلصدار، ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، تقوم اجلهات احلكومية التي كانت تطبق2مع مراعاة أحكام املادة (

 املرفق بهذا)1جدول الدرجات والرواتب رقم (نظم وظيفية أو لوائح خاصة عند العمل بهذا القانون بنقل موظفيها من القطريني إلى 
القانون، وال يكون هذا النقل نافذاً إال بعد اعتماده من اإلدارة اخملتصة، ويراعى عند النقل احتفاظ موظفي تلك اجلهات برواتبهم األساسية التي
املقرر املالي  املربوط  نهاية  جتاوزت  ولو  شخصية،  بصفة  املعتمدة،  توظفهم  لوائح  أو  ألنظمة  وفقاً  القانون  بهذا  العمل  تاريخ  في  يتقاضونها 

للدرجة التي يتم نقلهم إليها.
ويتم تعديل البدالت والعالوات التي يتقاضاها موظفو تلك اجلهات وفقاً ألحكام هذا القانون، فإذا كانت البدالت والعالوات التي كانوا

يتقاضونها قبل العمل بأحكام هذا القانون مستحقة بفئة أعلى عن الفئة املقررة بأحكامه، يحتفظ لهم بالفرق حتت مسمى عالوة احتفاظ.
ويحدد بقرار من الوزير القواعد األخرى املنظمة لنقل املوظفني القطريني إلى الدرجات املعادلة لدرجاتهم، والقواعد املنظمة لنقل املوظفني غير

 املرفق بهذا القانون.)2جدول الدرجات والرواتب رقم (القطريني إلى 
وإلى أن يتم النقل، يستمر موظفو تلك اجلهات في تقاضي رواتبهم اإلجمالية التي يتقاضونها في تاريخ العمل بهذا القانون، وفقاً ألنظمة أو

لوائح توظفهم املعتمدة.

131املادة 

يحتفظ بصفة شخصية موظفو اجلهات احلكومية من القطريني املوجودين في اخلدمة عند العمل بأحكام هذا القانون بالعالوة أو البدل املقرر
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لهم على أساس جهة العمل مبسمى عالوة خاصة مببلغ مقطوع من الراتب اإلجمالي الذي يتقاضاه املوظف عند سريان أحكام هذا القانون.
ويستحق هؤالء املوظفون العالوة املشار إليها في الفقرة السابقة عند نقلهم إلى جهة حكومية أخرى نتيجة إعادة تنظيم اجلهة املنقولني منها، أو

نقل تبعيتها أو ألي سبب آخر، فيما عدا أن يكون النقل بناء على طلب املوظف.
هذا العمل بأحكام  من تاريخ  اعتباراً  اجلهات  في تلك  الذين يتم تعيينهم  للموظفني  األولى  الفقرة  في  إليها  املشار  العالوة  منح  وال يجوز 

القانون.

132املادة 

ينقل إلى الدرجة اخلاصة املوظفون القطريون املوجودون في اخلدمة ممن أمضوا في الدرجة األولى مدة خدمة ال تقل عن خمس سنوات عند
سريان أحكام هذا القانون، على أال يقل مستوى تقييم أداء املوظف عن السنتني األخيرتني عن جيد جداً، وأن يكون حاصالً على مؤهل
الثانوية العامة أو ما يعادلها أو أعلى، وفي هذه احلالة يتقاضى املوظف بداية مربوط الدرجة املنقول إليها أو الراتب األساسي الذي كان يتقاضاه

في تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أكبر.
وال يؤثر النقل على موعد استحقاق العالوة الدورية متى توافرت شروط استحقاقها.

133املادة 

تخصم من مدة اخلدمة املستحق عنها مكافأة نهاية اخلدمة بالنسبة للموظفني القطريني املوجودين في اخلدمة عند العمل بهذا القانون أو الذين
للتقاعد بعد تاريخ  إحالتهم  أو التي مت تصفيتها مبوجب6/3/2003متت  نهاية اخلدمة  مكافأة  عنها  صرفت  الفعلية التي  مدة اخلدمة   ،

 املشار إليه، ويكون احتساب مكافأة نهاية اخلدمة في هذه احلالة وفقاً لألسس املعمول بها في تاريخ2002) لسنة 24القانون رقم (
، وعلى أساس آخر راتب أساسي تقاضاه املوظف عند اإلحالة للتقاعد أو عند تصفية مكافأة نهاية اخلدمة.5/3/2003

أمير دولة قطر

متيم بن حمد آل ثاني
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الرجاء عدم اعتبار املادة املعروضة أعاله رسمية
امليزان - البوابة القانونية القطرية
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