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الفصل الأول
أحكام عامة
مادة ( ) 1
تعاريــف
يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالعبارات والألفاظ الواردة فيما بعد المعاني المقابلة لها ما لم يدل
السياق على خلاف ذلك -:
 1الوزيــــــــــــــــــــــــر  -:وزير المواصالت .
 -2المصلحة  - :مصلحة الموانئ والنقل البحري .
-3رئيس

 - :رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري

 -4الموظــــــــــــــــــــــف  -:كل من يشغل وظيفة بمصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة له وفقا للمالك المعتمد .
 -5الوظيفـــــــــــــــــــــــة  - :مجموعــة مــن الوا بــات وااتتصاصــات والموــموليات والمهــاإ التــة هــد

لـ تدمــة مصــلحة

الموانئ والنقل البحري و حقيق أهدافها ومصالحها ولها موتوى وفمة وظيفية فة المالك المعتمد.
 -6ــــــــــدول المر بات  -:دول المر بات المعتمد من الدولة .
 -7المر ـــــــب األساسـة  -:هو المقابل المالة المقرر للوظيفة التة يشغلها الموظف وفقا لجدول المر بات المعتمد  ،ويحوب
عل أساس بداية مربوط الفمة الوظيفية الت يشغلها أي من الموظفين .
 -8المر ــب اإل مــالة  -:المر ــب مفــافا ي ليــه ســائر العــالوات والبــدل والحــوافا والماافمــات والماايــا األتــرى المق ـررة حوــب
التشريعات النافذة.
 -9المـــهمة  :هة العمل الذي يالف بأدائـه الموظـف تـارل البلـد الـذي أو المدينـة التـة بهـا مقـر عملـه العـادي م بمـا فـة لـ
المشــاركة فــة الم ـ مرات أو النــدوات أو الملتقيــات أو اا تماعــات أو المعــارل الدوليــة أو ورأ العمــل أو مــا فــة حامهــا م
وير بط بعمل مصلحة الموانئ والنقل البحري و حقيق أهدافه .
 -01الــــمـــــوفــــــــــد :هو كل من يوفد فة مهمة سواء كان من بين موظفة المصلحة .
 -00اليــــــــــــــوإ  :هو أربع وعشرون ساعة حوـب مـن و ـغ مغـادرة الموظـف مقـر عملـه العـادي أو ماـان امتـه اصـداي
ماان المهمة .
 -02الليــــلة  :وه مدة ا قل عن ثمانة ساعات بين الثامنة مواء والوابعة صباحا ي .
 -03العــــالوة :هة عالوة المبيغ التة يحق لمن وري عليه أحااإ هذه الالئحة قاضيها عندما يوفد فة مهمة م و ل
لتعويفه عن نفقات المبيغ و المأكل والتنقل م وكذل المصاريف األترى المتعلقة بالمهمة.
 -04وظائف اإلدارة العليــــــــــا  -:شاغلوا الوظائف القيادية{رئيس  ،مدير عاإ  ،مدير دارة  ،مدير ماتب } بالمصلحة ..

 -05وظائف اإلدارة األساسية  -:شاغلوا وظائف اإلدارة األساسية وفق المالك الوظيفة المعتمد بالمصلحة .
 -06الرئيس المباشـــــــر  -:كل من يخفع إلشرافه و و يها ه مباشرة عدد من الموظفين  ،،ويشمل رؤساء الوحدات و
األ واإ  ،ومدراء اإلدارات  ،ومدراء الماا ب  ،ورئيس المصلحة .
 -07الرئيس األعلـــــــــ  -:من يعلو مباشرة الرئيس المباشر فة الفمة الوظيفية ،
 -08الجهات التابعة للمصلحة  -:دارات الموانئ التجارية والتجارية الصناعية والموانئ النفطية والمنصات البحرية
واألرصفة البحرية .

مادة ()2
نطاق سريان اللائحة
ورى أحااإ هذه الالئحة علة كافة الموظفين بمصلحة الموانئ والنقل البحري و الجهات التابعة له .

مادة ()3
الهيكل التنظيمي و الملاك الوظيفي
يتفمن الهيال التنظيمة والمالك الوظيفة الوظائف التة تطلبها طبيعة العمل ويعتمد بقرارات مـن وزارة المواصـالت بنـا يء
عل ا تراح من رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري  ،عل أن يتم ل

بل عداد مشروع المياانية .

ويجوز بقرار من رئيس المصلحة مد العمل بالمالك الوظيفة لونة مالية الية ا لم ان هناك ضرورة لتعديله.

مادة ()4
التنظيم الإداري
يتاون التنظيم اإلداري للمصـلحة مـن مجموعـة مـن التقوـيمات التنظيميـة  ،وياـون نشـاؤها و حديـد اتتصاصـا ها و عـديلها
و لغاؤها واستبدالها ودمجها بقرار من وزير المواصالت .

مادة ()5
الوصف الوظيفي
يصـدر عــن المصــلحة

ــرار باألوصــا

الوظيفيــة لمختلــف الوظـائف حــدد فيــه فمــة كــل وظيفــة واتتصاصــا ها وموـ وليا ها

والم هالت الالزمة لشغلها بمراعاة القرارات المنظمة لمر بات العاملين بالمصلحة .

مادة ()6
مواعيد العمل والعمل الإضافي
ت حدد مواعيد العمل الرسمية بقرار يصدر بهذا الشأن من قبل الجهات المختصة بالدولة.
ويجوز تشغيل الموظفين ساعات عمل إضافية كلما اقتضت حاجة  ،ومصلحة العمل  ،و ذلك وفقاً للاتي:

 -0أن ا تجاوز ساعات العمل اإلضافة ثالث ساعات فة اليوإ الواحد .
 -2أن اون المعاملة المالية ضعف يمة ساعة العمل العادية .

 -3أن يالف الموظف من رئيوه المباشر .
 -4أن ياون هناك عمل فعلة يتطلبه العمل اإلضافة .
ا كان العمل اإلضافة فة احد أياإ العطالت الرسمية أو األسبوعية ياون بنوبة ضعفة يمة الواعة العادية.

الفصل الثاني
واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم
مادة ()7
واجبات الموظف
يجب على الموظف تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمـات المعمـول بهـا فـي بالمصـلحة
والمتعلقة بمهام وظيفته وعليه بوجه خاص -:
أن يـ دي العمــل المنــوط بــه بنفوــه بد ــة وأمانــة وأن ينفــذ األوامــر  ،والتعليمــات التــة صــدر ليــه مــن رؤســائه وفقــا
-0
للتشريعات المعمول بها  ،فإ ا كان مخالفا ي للقانون و ب عالنه به كتابة  ،فإ ا أصر الرئيس علـ التنفيـذ  ،و ـب عليـه نفيـذه
،فة هذه الحالة اون المومولية عل الرئيس  ،وأن يلتاإ بمواعيد العمل الرسمية المحـددة  ،وأن يخصـ

و ـغ العمـل ألداء

وا بات وظيفته  ،وأا يتغيب أثناء فترة العمل ا بإ ن من رئيوه .
-2

أن يحترإ رؤساءه وزمالءه  ،وأن يتعاون معهم .

-3

أن يتجنب القياإ بأي عمل  ،أو الظهور بمظهر ا يليق بعمله .

-4

أن يحول أثناء يامه بمهاإ عمله دون و وع مخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات أو همال فة طبيقها .

-5

أن ياتم األمور التة يطلع عليها بحام عمله ا كانغ سرية بطبيعتهـا  ،أو بمو ـب عليمـات قتفـة لـ  ،ويظـل هـذا

الوا ب ائما حت بعد رك العمل بالمشروع.
-6

أن يبلغ رؤساءه عن أي أتطاء  ،أو أشياء  ،أو اوير  ،أو اتتالس  ،أو تيانـة أمانـة  ،أو أيـة ريمـة  ،أو مخالفـة ،

أو معاملة مشبوهة اون د و عغ أو دبرت ضد مصلحة المصلحة .
-7

أا يحتفظ لنفوه بأصل ور ة رسمية من أوراق المصلحة  ،ولو كانغ تاصة بعمل كلف به شخصيا ي .

-8

أا ي دي أعماا للغير بمر ب  ،أو بماافأة ولو فة غير أو ات العمل الرسمية ا بإ ن كتابة من المصلحة .

-9

يلتاإ بإتطار اإلدارة المختصة بأي غيير عل عنوان سانه .

مادة ()8
المحظورات على الموظف
يحظر على الموظف أن يقـوم بالـذات  ،أو بالواسـطة بـأي عمـل مـن الأعمـال المحظـورة  ،أو المحرمـة بمقتىـ
القوانين  ،أو اللوائح  ،أو الأنظمة المعمول بها وبوجه خاص -:

 -0أن ياون كفيالي  ،أو ضامنا ي ألي شخ

متعا د مع المصلحة .

 -2أن ياون صاحب مصلحة شخصية فة أية أعمال  ،أو مقاوات تصل بنشاط المصلحة .
 -3أن يشتري أو يوتأ ر عقارات أو منقوات مما طرحه المصلحة

ا كان ل يتصل بأعمال وظيفته.

 -4أن يااول أية أعمال  ،أو أن اون له مصلحة فة منا صات  ،أو ماايدات  ،أو مقاوات  ،أو عقود ممـا يتصـل بأعمـال
وظيفته .

 -5أن يوسط أحـدا أو يتوسـط ألحـد فـة شـأن مـن شـ ون عملـه  ،أو أن يطلـب  ،أو يقبـل هـدايا ممـن لهـم مصـالح متعلقـة
بأعمال وظيفته .
 -6أن يخالف القواعد واألحااإ المالية المعمول بها فة المشروع  ،أو أن يهمل أو يقصر فة أداء عمله ممـا يتر ـب عليـه
ضياع حق من حقو ها .
 -7أن يُدتل لمرافق ومبانة المشروع بدون ن أية مواد تطرة من شأنها أن عرل األموال واألرواح للخطر .
 -8أن يتااسل  ،أو يتراتة  ،أو يهمل فة أداء عمله  ،أو يترك ماتبه دون مبرر .
 -9أن يوتعمل آات ومعدات وأدوات وأ هاة المصلحة ألغرال ا تعلق بأعمال المشروع أو بعمله المالف به .

الفصل الثالث
شغل الوظائف
مادة ()9
طرق شغل الوظائف
ياون شغل الوظائف فة المصلحة عـن طريـق التعيـين أو التعا ـد أو التر يـة أو النقـل أو النـدأ أو اإلعـارة  ،وإلغـرال شـغل
الوظيفة بالمالك الوظيفة يجب مراعاة الم هالت العلمية المعتمد والتدريبية والمـ هالت األ نبيـة المعادلـة و حديـد موـتواها
والخبرة العملية الالزمة لشغلها مع مراعاة األحااإ المقررة بالتشريعات النافذة.

مادة ()12
شروط شغل الوظائف
يشترط في المرشح لشغل إحدى وظائف الملاك المصلحة ما يلي -:

 -0أن ياون محمود الويرة حون الومعة.
 -2أا ياون د سبق الحام عليه بعقوبة ناية  ،أو نحة مخلة بالشر

 ،أو األمانة ما لم يان د رد ليه عتباره.

 -3أا يقل عمره عن ثمانة عشرة سنة.
 -4أا ياون د فصل من الخدمة بقرار أديبة نهائة  ،ما لم مض المدة المقررة لمحو العقوبة.
 -5أن ياون حائااي عل الم هالت معتمد وفق التشريعات النافذة أو الشهادات وسنوات الخبرة الالزمة لشغل الوظيفة .
 -6أن يجتاز امتحان المفاضلة لشغل الوظيفة الشاغرة المطلوأ التعيين عليها.
 -7أن ياون ائقا صحيا.
 -8أن ياون ليبة الجنوية .

مادة ()11
فترة الاختبار
يخفع الموظفون عند شغلهم للوظيفة ألول مرة لفترة اتتبار لمدة ثالثة أشهر من اريخ مباشر هم للعمل.فإ ا ثبغ عدإ
صالحية أي منهم تالل الفترة المذكورة يتم نهاء تدما ه بناء عل

وصية المدير المخت

ويعتبر انقفاء فترة ااتتبار

دون صدور رار نهاء تدما ه بمثابة ثبيغ له فة الوظيفة .ويوتثن من الخفوع لفترة ااتتبار شاغلوا وظائف اإلدارة
العليا  ،وكذل من يعاد عيينهم وفقا ي ألحااإ هذه الالئحة.

مادة ()12
الجهة المختصة بالتعيين
ياون التعيين للموظفين بالعقود بالمصلحة بقرارات يصدر عن وزير المواصالت أو من يفوضه .
مادة ()03

إعادة التعيين
يجوز عادة عيين الموظف عند حصوله عل م هل علمة ثناء تدمتـه علـ الفمـة الوظيفيـة المخصصـة للم هـل المتحصـل
عليه وفقا للقرارات الصادرة بالخصوص  ،بشرط أن ياون الم هل فة أحد المجاات التة لها عال ة بطبيعة العمل.

مادة ()14
الندب
يجوز ندب الموظف مؤقتا ً إلى وظيفة شاغرة داخل المصلحة أو إلي أي جهة إدارية أخرى على سبيل التفرغ التام
أو بالإضافة إلى عمله الأصلي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وتوفرت في الموظف المنتدب الشروط التالية -:

 -0أن ياون د مف عل

عيينه ألول مرة مدة سنتين عل األ ل .

 -2أن ومح حالة العمل فة الوظيفة األصلية بهذا الندأ .
 -3أا يندأ ل أكثر من وظيفة واحدة .
 -4أا ايد مدة الندأ عن سنة و جدد لقائيا ما لم يتقرر عدإ جديدها  ،وأا ايد عل سبيل التفرغ عن أربع سنوات .
 -5أن ياون الندأ لوظيفة ات طابع خصصة  ،أو شرافة يتعذر شغلها بطريق التعيين أو النقل من داتل المصـلحة أو
التر ية لقياإ أحد الموانع الفعلية أو القانونية .
 -6أن ياون الندأ لفمة واحدة أو لفمتين علو فمة الموظف .
 -7أن ياون الندأ ل وظائف الفمة الخاموة { اإلدارة العليا } بقرار من رئيس المصلحة وبقرار من المدير التنفيـذي
لة با ة الفمات الوظيفية.
 -8ويجوز للجهة التة أصدرت رار الندأ لغاؤه ا لاإ األمر .
و يصدر رار الندأ من الجهة المنتدأ ليها بعد موافقة الجهة المنتدأ منها  ،وفة حالة النـدأ مـن المصـلحة لـة وحـدة
داريــة أتــرى يــتم بموافقــة المصــلحة  ،علـ أن تحمــل الجهــة المنتــدأ ليهــا الموظــف حمــل مر با ــه وكافــة موــتحقا ه
المالية.

المادة()15
علاوة الندب

يمنح الموظف المنتدأ عل سبيل التفرغ عالوة ندأ واوي الفرق بين مر به األساسة وبين مر ب الوظيفة المنتـدأ ليهـا
أو عالوة ندأ وـاوي  % 01عشـرة فـة المائـة مـن مر بـه أيهمـا أكبـر كمـا يمـنح الماايـا الماليـة والفنيـة المقـررة للوظيفـة
المنتدأ ليها .
أما ا كان الندأ بإاضافة ل العمل األصلة فيجب أا ايد مد ه عن ستة أشهر تالل الونة المالية ويمنح المنتـدأ عـالوة
ندأ واوي ربع مر به الشهري.

المادة()16
النقل
يجوز نقل الموظف إلى وظيفة شاغرة داخل المصلحة أو في أية جهة عمل أخرى إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك
ومع مراعاة الشروط التالية -:

 -0أن ياون الموظف موتوفيا للشروط الالزإ وفرها لشغل الوظيفة المنقول ليها .
 -2أن ياــون النقــل داتــل المجموعــة الوظيفيــة النوعيــة الواحــدة  ،وأن اــون در ــة الوظيفــة المنقــول ليهــا مــن ات در ــة
الوظيفة المنقول منها .
 -3أا يفوت النقل عل الموظف فرصة التر ية تالل سنة من اريخ النقل  ،ما لم ياـن النقـل بنـا يء علـة طلبـه أو بوـبب لغـاء
وظيفته أو كان النقل ل

حدى وظائف اإلدارة العليا .

 -4ياون النقل ل المصلحة بقرار من الوزير المواصـالت بنـا يء علـ عـرل المصـلحة أمـا النقـل داتـل المصـلحة فياـون
باتاأ عادة نوـيب مـن رئـيس المصـلحة

بنـا يء علـ ا تـراح مـن مـدراء اإلدارات أو الماا ـب او الجهـات التابعـة للمصـلحة

وبا ة الفمات الوظيفية فة نفس اإلدارات او الماا ب او الجهات التابعة للمصلحة من المدراء .

المادة()17
الإعارة
يجوز بقرار من الوزير المخت

عارة الموظف لة حدي الجهات التالية -:

 الجهات اإلعتبارية العامة التة وري علة الموظفين بها وانين تاصة .
الجهات ااعتبارية الخاصة .
وفة كل ااحوال ا يجوز أن ايد مدة اإلعارة او الندأ علة أربع سنوات .

مادة ()18
الترقية
شروط الترقيــــة -:

ا يجوز ر ية الموظف ا ل وظيفة شاغرة من الفمة التالية لفمته الحالية فة المالك المعتمد ويشترط فـة الموظـف المـراد
ر يته التالة :
أ -أن ياون د أمف المدة المقررة كحد أدن للتر ية المبينة فة المادة  012مـن الالئحـة التنفيذيـة لقـانون عال ـات العمـل،
وا يتر ب عل انقفاء هذه المدة أي حق فة التر ية .
أ -أن ياون د حصل عل

قييم أداء سنوي بدر ة يد دا ي عل األ ل تالل الونتين األتير ين الوابقتين للتر ية .

ل  -وأن ياون د أ تاز التدريب بنجاح فة الحاات التة يشترط فيها ل .

مادة ()19
الترقية التشجيعية
يجوز ر ية الموظف ر ية شجيعية دون فـاء الحـد اادنـ المقـرر للتر يـة بنـاء علـ

وصـية مـن لجنـة شـ ون المـوظفين

وفقا ي للشروط التالية -:
 -0أن ياون د حصل عل

قارير بدر ة ممتاز للخمس سنوات الوابقة عل التر ية.

 -2أن ياون د أمف فة الفمة الوظيفية نصف المدة المقررة كحد أدن للتر ية عل اا ل .
 -3أا ير

ر ية شجيعية أكثر من مر ين تالل مدة تدمته الوظيفية .

 -4أن ياون موتوفيا ي لشروط شغل الوظيفة من حيث الم هل والخبرة .
لدر ات العليا و رئيس المصلحة لبا ة الفمات الوظيفية.

 -5أن يصدر بالتر ية رار من الوزير المخت

مادة ()22
التعاقد
يجــوز عنــد الفــرورة التعا ــد فــة المجــاات الفنيــة مــع غيــر الليبيــين {بعــد ااعتمــاد مــن الــوزير المخــت

} بعقــود حــدد فيهــا

مر با هم أو ماافأ هم وشروط استخدامهم  ،وبما ا يتعارل مع التشريعات النافذة .

الفصل الرابع
مادة ()21
لجنة شؤون الموظفين
تشكل بالمصلحة لجنة لشؤون الموظفين تسمي " لجنة شؤون الموظفين " بقرار من رئيس المصـلحة وتكـون
على النحو التالي -:

 رئيس المصلحة او من يخوله بذل

رئيوا ي

 مدير دارة الشمون اإلدارية والمالية

عفوا ي

 مدير ماتب الشمون القانونية

عفوا ي

 مندوأ عن وزارة العمل والتأهيل

عفوا ي

 رئيس وم شمون الموظفين

أمينا ي للور

 ثالثة موظفين ا قل در ا هم عن الحادية عشرة علة أن ياون من بينهم مدير دارة الموارد البشرية والتأهيل .

مادة ()22
اختصاصات لجنة شؤون الموظفين
لجنة ش ون الموظفين بال ما يتعلق بالش ون الوظيفيـة كـالتعيين والتعا ـد والنقـل والنـدأ واإلعـارة وغيرهـا  ،وحفـظ

خت

اإل ازات ،و عداد الوصف والتوصيف الوظيفة موالبث فة ما يقدإ لها فة شأن اتتيـار المـوظفين لمناصـب ياديـة م والنظـر
فة ووية أوضاع الموظفين والبغ فة التظلمات من القرارات الخاصة بش ون الموظفين بما فيها التظلم من معـدات األداء ،
وما يعرضه عليها رئيس المصلحة من موضوعات تعلق بش ون الموظفين .

مادة ()23
اجتماعات لجنة شؤون الموظفين
 -0جتمع لجنة ش ون الموظفين بدعوة من رئيوها مرة عل األ ل فة كل شهر  ،ويجوز دعو ها لالنعقاد فة أي و ـغ كلمـا
دعغ الحا ة ل

ل .

 -2ويجــب أن و ــه الــدعوة ل ـ أعفــاء اللجنــة كتابــة و بــل الموعــد المحــدد لال تمــاع بثالثــة أيــاإ عل ـ األ ــل  ،وأن يحــدد
بالدعوة موعد اا تماع وماانه وأن رفق بها دول األعمال الذي سيعرل فة اا تماع .
 -3رفع لجنة ش ون الموظفين محاضر ا تماعا هـا لـ

رئـيس المصـلحة اعتمادهـا وان لـم يبـد اعتراضـه تـالل ثالثـين

يوما مـن ـاريخ اسـتالمه اعتبـرت نافـذة  ،أمـا ا أعتـرل علـ أي مـن رارا هـا و وصـيا ها فيتعـين أن يبـدي كتابـة أسـباأ
ااعترال ويحدد للجنة شمون الموظفين أ الي إلعادة البغ فـة لـ القـرارات والتوصـيات  ،فـإ ا انقفـ األ ـل دون أن بـدي
اللجنة رأيها اعتبر رأي رئيس المصلحة نافذا ي  ،أمـا ا موـاغ لجنـة شـ ون المـوظفين برأيهـا فيعـرل األمـر علـ
المخت

الـوزير

ا خا ما يراه مناسبا ويعتبر راره فة هذه الحالة نهائيا ي.

مادة ()24
التغيب عن جلسات لجنة شؤون الموظفين
عل الرئيس واألعفاء حفور لوات اللجنة  ،و ا اضـطر أحـدهم للتغيـب و ـب أن يخطـر رئـيس اللجنـة بـذل

بـل الموعـد

المحدد للجلوة بيوإ عل األ ل  ،فإ ا عذر ل و ب أن يتم اإلتطار فة يوإ انعقاد الجلوة.

مادة ()25
حضور جلسات لجنة شؤون الموظفين
استثنا يء من أحااإ المواد الوابقة ا يجوز لرئيس اللجنة أو أحد أعفائها حفور لوا ها عند منا شة موضـوع ياـون لـه أو
لمــن لــه صــلة ربـ بــه لغايــة الدر ــة الرابعــة  ،أو اــون لــه مصــلحة شخصــية مباشــرة فيــه  ،وفــة حالــة انوــحاأ العفــو أو
الرئيس من اا تماع يحدد رئيس المصلحة من يحل محله .
وا يجوز لغير أعفاء اللجنـة حفـور لوـا ها  ،ومـع لـ يجـوز لـرئيس اللجنـة أن يـدعو لحفـور لوـا ها وااشـتراك فـة
منا شا ها من يرى ااستعانة بخبر هم أو أرائهم من موظفة المصلحة دون أن ياون له حق التصويغ .

مادة ()26
مهام أمين سر اللجنة
يتولى أمين سر اللجنة تحت إشراف رئيسها ما يلي -:

 -0عداد دول أعمال اللجنة و تطار األعفاء به وفقا ي لما يحدده رئيس اللجنة .
 -2حرير و راءات طباعة محاضر ا تماعات اللجنـة علـ أن يثبـغ فيهـا أسـماء األعفـاء الحاضـرين  ،وحـاات الغيـاأ و
أسبابها والتوصيات والقرارات فة الموائل المعروضة .
 -3عرل محاضر ا تماعات اللجنة عل األعفاء لتو يعها .
 -4ااحتفــاظ بملــف لجــدول أعمــال اللجنــة  ،وســجل تــاص ــدون فيــه محاضــر الجلوــات والتوصــيات والقــرارات مــع بيــان
اريخها.
 -5بالغ وصيات و ـرارات اللجنـة لـ الجهـة المختصـة بشـ ون المـوظفين فـة المصـلحة بعـد عتمادهـا مـن بـل رئـيس
المصلحة لتتول ا خا اإل راءات الالزمة لتنفيذها .
 -6وياون أمين سر اللجنة موموا أماإ رئيوها عن نظيم وحفظ الوجالت والمحاضـر والتوصـيات وكافـة األوراق المتعلقـة
بأعمال اللجنة .

مادة ()27
جدول أعمال اللجنة
يكون ترتيب المسائل المدرجة في جدول أعمال اللجنة على الوجه التالي -:
 -0مرا عة الموضوعات التة لم يتم البث فيها فة اا تماع الوابق .
 -2وصيات و رارات اللجنة الوابقة التة اعترل رئيس المصلحة عليها .
 -3الموائل الهامة والعا لة التة عرضها أدارة الشمون اإلدارية والمالية أو رئيس المصلحة .
 -4الموائل األترى المعروضة عليها .
 -5ما يوتجد من أعمال .

مادة ()28
مناقشات اللجنة

اون منا شات اللجنة ومداوا ها سرية وا يجوز فشاؤها وللجنـة أن الـف عفـواي أو أكثـر مـن أعفـائها لبحـث ودراسـة أو
التحقيق فة موضوع من الموضوعات التة دتل فة اتتصاصها والمدر ة فة دول أعمالها عل أن عـرل النتيجـة عليهـا
ا خا ما راه مناسبا ي فة شأنها وياون التصويغ عل الموضوعات المطروحة باا تماع باا ماع .

الفصل الخامس
الإجازات
مادة ()29
الإجازة السنوية
تكون اإلجازة السنوية ثالثين يوما ً في السنة  ،وخمسة وأربعين يوما لمن بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين
عاما ً وتحسب سن الموظف بالنسبة لتحديد األجازة السنوية المستحقة إذا لم يكن تاريخ الميالد محدد باليوم والشهر اعتبااراً
من اليوم األول من شهر ( )7من السنة التي تم فيها الميالد  ،وال يجوز أن يتنازل الموظف عن إجازته كما ال يجوز تأجيلها

أو قطعها إال لضرورة تقتضيها مصلحة العمل  ،وفي جميع األحوال يجب أن يحصل الموظف علا إجاازة سانوية ال تقال عان
 15يوما متصلة عل األقل.

مادة ()32
تنظيم الإجازة
يجـوز بقـرار مــن رئـيس المصـلحة مــنح اإل ـازة علـة ســبيل التنـاوأ بالنوـبة لمــوظفة القوـم المـالة وأمــين الخاينـة وأمــين
المخان وياون باريا ي فة حاات الفرورة .

مادة ()31
الإجازة الطارئة
اون اإل ازة الطارئة بوبب هري ا يوتطيع معه الموظف بالغ رؤسائه مقدما للترتي

لـه فـة الغيـاأ علـة ن يقـدإ فـور

عود ه لة العمل مبررات غيابه  ،وياون حدها األ ص ثالثة أيـاإ فـة المـرة الواحـدة بحيـث ا يتجـاوز مجموعهـا ثنـ عشـر
يوما فة كل سنة  ،ويوقط حق الموظف فيها بانقفاء ل الونة  ،وا حوب من اإل ازة الونوية .

مادة ()32
السنة الإيجازية
اون الونة الميالدية من أول شهر يناير ل آتر شهر ديومبر أساسا لحواأ اإل ازة الونوية.
ويوتحق الموظف أول ازة سنوية بنوبة المدة من اريخ مباشرة العمل ل نهاية الونة ويعتبـر الجـاء مـن الشـهر ا زاد
عل تموة عشر يوما بمثابة شهر كامل ،وا يحوب ما دون ل .
وا يوتحق الموظف أول ازة سنوية ا بعد مفة ستة أشهر من اريخ مباشرة العمل  ،ومع لـ يجـوز منحـه أول ـازة
سنوية بل مفة المدة المقررة

ا قدإ بمبررات وية وتدع

ل  ،وبعد موافقة مدير اإلدارة او الماتب التابع لها .

مادة ()33
الإجازة الخاصة بمرتب
للموظف الحق في إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالات الآتية -:

 -0أداء فريفة الحج و اون لمدة عشرين يوما،ي وا منح ا لمرة واحدة طوال مدة تدمته.
 -2الاوال و اون لمدة أسبوعين  ،وا منح ا مرة واحدة طوال مدة تدمته .
 -3للمرأة عند وفاة زو ها و اون أربعة أشهر وعشرة أياإ.
 -4أداء اامتحانات الدراسية و اون للمدة المقررة ألدائها .
 -5و اون المدة عشرة أياإ فة حالة وفاة أحد الوالدين أو األبناء أو الاو ة .

مادة ()34
الإجازة الخاصة بدون مرتب
للموظف الحق في إجازة خاصة بدون مرتب في الحالات الآتية -:

 - 0للاول أو الاو ة

ا رت

ألحدهما بالوفر للخارل بشرط أا تجاوز المدة المرت

بها .

 - 2ألغرال العالل للاول أو الاو ة أو احد األبناء أو الوالدين .
 - 3لألسباأ األترى التة يبديها الموظف ويقدرها رئيس المصلحة  ،ويجب أا قل اإل ازة ف هذه الحالـة عـن شـهرين وا
ايد عل سنة ا ا كانغ ممنوحة لغرل الدراسة فهة ابلة للتجديد وفق المدد المحدد له فة التشريعات المنظمة للدراسـة
.

مادة ()35
الإجازة المرضية
للموظف الحق فة ازة مرضية بمر ب كامل لمدة ا جاوز تموة وأربعين يوما متصلة أو ستين يوما متقطعـة تـالل الوـنة
الواحدة  ،وياون منحها بناء عل

قرير طبة معتمد من أحد الموتشفيات  ،أو المراكا الطبية  ،يحدد المرل والمـدة الالزمـة

للعالل .
فإ ا جاوز ت اإل ازة المرضية الممنوحة له تالل الونة المدة المشار ليها فـة الفقـرة الوـابقة فيعـرل المـريض علـ لجنـة
طبية شال وفقا لقانون الفمان اا تماعة وائحته التنفيذية  ،أو أي مركا يتم حديده من بل المدير التنفيذي  ،لبيان مـا ا
كانغ حالـة المـريض ابلـة للشـفاء و حديـد المـدة الالزمـة لـذل  ،علـ أنـه ا كانـغ مـدة العـالل ايـد علـ سـنة  ،أو ا كـان
المريض ا ير

شفاؤه  ،فيعرل األمر عل اللجنة الطبية المختصة  ،و طبـق بشـأنه األحاـاإ المنصـوص عليهـا فـة ـانون

الفمان اإل تماع .
وفة ميع األحوال ا يجوز أن ايد مدة اإل ازة المرضية الممنوحة للموظف عن ثالثة أشهر تالل الونة الواحدة .

مادة ()36
إجازة الأمومة وفترة الرضاعة والحضانة
للموظفة الحق فة ازة أمومة بمقابل مد ها أربعة عشر أسـبوعا عنـد قـديمها شـهادة طبيـة بـين التـاريخ المحتمـل للـوادة،
و تفمن هذه اإل ازة فترة بعد الوضع ا قل عن ستة أسابيع و متد ازة األمومة ل ستة عشر أسبوعا ا أنجبغ أكثر من
طفل.
كما ياون للموظفة تـالل الثمانيـة عشـر شـهراي مـن ـاريخ الوضـع الحـق فـة التمتـع بفتـرة أو فتـرات و ـف عـن العمـل تـالل
ساعات العمل ا قل فة مجموعها عن ساعة واحدة من ا ل رضاع طفلها.
كما قوإ المصلحة بتخصي

ماان لحفانة أطفال الموظفات .

الفصل السادس
المرتبات
مادة () 37

حدد مر بات الموظفين العاملين بالمصلحة وفقا ي للفمات الوظيفية المحددة بجدول المر بات مفافا ي ليها يمة عالوة العائلة أو
أي عالوات أترى قررها التشريعات النافدة.

مادة ()38
الأقدمية والحق في المرتب

عتبر اا دمية فة الفمة الوظيفية من اريخ التعيين فيها أو التر ية لها  ،ويبدأ الحق فـة المر ـب ومـا يلحـق بـه  ،عتبـاراي مـن
اريخ مباشرة العمل.

الفصل السابع
تقييم الأداء السنوي
مادة()39
تقارير تقييم الأداء السنوية
يعد عن كل موظف قرير سنوي يتفمن بيان حالته من ميع النـواحة التـة تصـل بقيامـه بعملـه  ،وموـتوى أدائـه لـه طـوال
الونة و قدر در ة الافاءة التة ينتهة ليها التقرير بإحدى الدر ات التالية -:
من  85إل  122درجة

ممتـــاز

من  75إل  84درجة

جيد جدا

من  65إل  74درجة

جيــــــد

من  55إل  64درجة

متوسط

أقل من  55درجة

ضعيف

ويقوم الرئيس المباشر بتقييم الموظفين التابعين له حسب المستويات الموضحة في الجدول السابق وال يكاون ملزماا ً ببياان
األسباب التي دعته لتقييم مستوي الموظف إال إذا كان مستوي التقييم بدرجة ممتاز أو متوسط أو ضعيف  ،ومان تام يحيلهاا
إلي الرئيس األعلي لإلعتماد .

مادة()42
التظلم من تقرير تقييم الأداء
يخطر الموظف الذي يحصل عل در ة متوسط  ،أو ضعيف بـالتقرير الوـنوي تـالل تموـة عشـر يومـا مـن ـاريخ اعتمـاده ،
وله أن يتظلم منه ل الرئيس األعل تالل تموة عشر يوما من اريخ تطاره .
وللرئيس األعل أن يعتمد التقرير المتظلم منه  ،أو يعدله بقرار موبب  ،وا يعتبـر التقريـر نهائيـا ي  ،وا تر ـب عليـه أثـاره ا
بإنقفاء ميعاد التظلم دون قديمه  ،أو بصدور رار الرئيس األعل حوب األحوال.

مادة()41
استحقاق قيمة حافز الأداء السنوي

ياون استحقاق صر

يمة حافا األداء الونوي ( العالوة الونوية ) طبقا لألسس والمعايير التة ـم حديـدها بجـدول مر بـات

المصلحة المعتمد حغ بند العالوة و صر

للمدة المحـددة و مـنح العـالوة اعتبـارا مـن أول الشـهر التـالة انقفـاء سـنة مـن

اريخ شغل الوظيفة ألول مرة أو منح حافا األداء الونوي الوابق.
ويحرإ الموظف الذي يحصل عل

قرير قييم أداء سنوي بدر ة متوسط او ضعيف من أول حافا األداء الونوي التالة.

ويحال الموظـف الـذي يقـدإ عنـه للمـرة الثانيـة علـ التـوالة قريـرا يقـيم كفاء ـه بدر ـة ضـعيف لـة لجنـة شـ ون المـوظفين
لفح

ملف تدمته  ،ولها أن مهله سنة أترى فة وظيفته أو وصة بنقله بذات مر به لة وظيفة أترى من ات در ته ا

بين لها أنه أكثر صالحية للقياإ بمهامها  ،فإ ا م قييم أدائه فة الونة التالية مباشرة بدر ة ضعيف ـاز فصـله مـن الخدمـة
أول الشهر التالة اعتبار التقرير نهائيا.

مادة ()42
تقرير تقييم الموظف المنقول أو المعار أو المنتدب
يتم قييم أداء الموظف المنقول  ،أو المعار  ،أو المنتدأ وفقا لألحااإ المنظمة لعال ات العمل بالتشريعات النافذة.

مادة ()43
تقرير تقييم الموظف الموفد
ا كان الموظف موفدا ي فة بعثة دراسية  ،أو دورة دريبية  ،فيعتد بالتقييم الوـنوي الـذي عـده الجهـة التـ

شـر

عليـه و ا

عذر قديم قرير عنه از ااعتداد بأتر قرير سنوي أعد عنه.
وفة كل حالة ا يباشر فيها الموظف أعمال وظيفته األصلية لمدة ايد عن ستة أشـهر مـن الوـنة التـة يوضـع عنهـا التقيـيم ،
و ل فيما عدا حالتة النقل والندأ.

الفصل الثامن
الحوافز
مادة ()44
المكافآت التشجيعية
يمنح الموظف بالمصلحة ماافأة شجيعية يحددها الرئيس نظير بذل هد غير عـادي فـة انجـاز األعمـال المناطـة بـه  ،أو ا
اإ بعمل  ،أو دإ بحثا ي حقق وفرا فة النفقات أو حوينا ي لظرو

العمل  ،أو رفعا ي لموتوى األداء أو حصوله عل در ة قـدير

ممتاز فة قرير األداء الونوي لمدة ثالث سنوات متتالية وبناء عل ا تراح من مديري اإلدارات والماا ب بالمصلحة .

مادة ()45
منح اللجان الم تة والتة يـتم شـايلها مـن العـاملين وغيـر العـاملين للقيـاإ بـبعض األعمـال المحـددة ماافـأة ماليـة حـدد مـن
رئيس المصلحة بقرار أو من يخوله بناء علة مقترحات رؤساء ل اللجان وحوب طبيعة ومدة عمل المهاإ المالفة بها.
كما منح اللجان الدائمة والتة يتطلب عملها ااسـتمرارية مثـل لجنـة شـ ون المـوظفين ولجنـــة المشتريـــات وغيرهـا ماافـأة
مالية ا قل عن ثالثمائة دينار وا ايد عن أربعمائة دينار شهريا ي و صر

المادة ()46

مع المر ب عل أن حدد يمتها بقرار شايلها.

يمنح شاغلوا وظائف اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية الذين يالفون بوظائف يادية وسيلة مـن وسـائل النقـل واا صـاات التـة
واعد عل أداء مهامهم .
وكما يجوز ان منح نفس الماايا لشاغلوا الوظائف الوسط للمصلحة الذين يبدلون هودا ي غير اعتيادية واهم حوين سـير
العمل فة بالمصلحة عل ان ا اون المايا متواوية فة الموصفات بين اإلدارات العليا والتنفيذية والوسط

.،

الفصل التاسع
الإيفاد وما في حكمه
مادة ()47
وري أحااإ هذا الفصل المتعلقة بعالوة اإليفاد والمبيغ علـ رئـيس المصـلحة  ،وكافـة المـوظفين بهـا ،كمـا وـري علـ مـن
يرى رئيس المصلحة ااستعانة به من غير موظفة المصلحة ألداء أو المواعدة فة أداء بعض األعمال .

مادة ()48
الجهة المختصة بالإيفاد في مهمة عمل
تصدر قرارات الإيفاد لمهمات العمل علي النحو التالي:

.0

ياون اإليفاد لمهمات عمل بالخارل بقرارات صدر من الوزير المخت

فة حدود الخطة المعدة من بل المشـروع

عل ـ أن اــون هــذه الخطــة ســنوية يحــدد فيهــا مواعيــد الم ـ مرات والنــدوات والمعــارل وورأ العمــل المامــع
المشــاركة فيهــا  ،وكــذل

قــدير مــا حتا ــه مــن مخصصــات  ،و مــغ الموافقــة عليهــا مــن رئــيس المصــلحة و ــم

اعتمادها من بل الوزير المخت
.2

.

ياــون اإليفــاد لمهمــات العمــل بالــداتل بقــرار أو اليــف مــن رئــيس المصــلحة بالتنوــيق مــع اادارات والماا ــب
الجهات التابعة للمصلحة ،وبتاليف من مديري دارات الموانئ ا كان ألعمال مر بطة بديون المصلحة

مادة ()49
يجب الحصول عل األ ن بمباشرة المهمة فة متوع من الو غ وبشال ا ي ثر عل ااسـتعداد للوـفر  ،واسـتامال اإل ـراءات
الالزمة للتحفير للمهمة ومباشر ها .

مادة ()52
لا تستحق علاوة السفر  ،والمبيت إلا بتوفر الشروط التالية -:

 -0أن ياون من الموظف مالفا ي بمهمة رسمية وفقا ي ألحااإ هذا الباأ.
 -2أن ياون التاليف بالمهمة كتابيا ي  ،وصادرا ي عن الجهة المخولة بإصداره وفقا ي ألحااإ هذه الالئحة  ،وأن حدد به أياإ المهمة .
 -3أن يصدر التاليف بل أن يبدأ الموفد فة مباشرة مهمته.
 -4ا قل المدة عن ليلة واحدة ياون الموظف د فاها تارل المدينة التة بها مقر عمله العادي سواء فة اانتقال أو اإل امـة  ،وأا ايـد
عل عدد األياإ المحددة فة رار اإليفاد ما لم يتم مديد فترة المهمة.
 -5أن جاوز الموافة بين مقر العمل العادي للموفد والجهة الموفد ليها فة الداتل مائة كيلومتر.
 -6أن اون المهمة د فيغ لصالح المهمة وبوببها .
 -7أن يقدإ الموظف طلب صر العالوة عل النمو ل المعد لذل مرفق به الموتندات الالزمة.

مادة ()51
يتم اإليفاد بمراعاة المخصصات المالية المدر ة بالمياانية المعتمدة للمصلحة  ،وفقا ي ألحااإ الالئحة المالية .
كما يقتصر اإليفاد عل الحد األدن من الموفدين الذي قتفيه حا ة ومصلحة العمل وسرعة انجازه .

مادة ()52
حوب العالوة مقابل كـل ليلـة يقفـيها الموفـد فـة المهمـة  ،وبمـا ا يجـاوز المـدة المحـددة فـة ـرار اإليفـاد وفقـا ي لجـدول
عالوة اإليفاد والمبيغ و دول وزيع المناطق حوب ما هو منصوص عليه فة التشريعات النافذة. .
و خفض العالوة بوا ع النصف ا وفرة المصلحة للموفد المبيغ والمأكل دون مقابل .

مادة ()53
تم ووية عالوة المبيـغ للموفـد علـ النمـو ل الـذي يُعـد لهـذا الغـرل  ،ويو ـف مر ـب الموظـف الموفـد ا امتنـع عـن
راء التووية تالل شهر من اريخ عود ه من المهمة .
وا يجوز يفاد الموظف فة مهمة أترى ا لم يقم بتووية الوفلة الممنوحة له من مهمة سابقة.
يوترد من الموفد ما د ياون فة مته ألداء المهمة  ،ا لم يوافر بالفعل ألدائها .

مادة ()54
حوب العالوة علة أساس الفمة الوظيفية التة يدتل مر به فة مربوطها وفـة حالـة و ـوع مر بـه فـة مربـوط أكثـر مـن
فمة حوب العالوة علة أساس الفمة األعل و حوب العالوة للمنتدأ لشغل وظيفة علو فمة وظيفته األصلية عل أسـاس
فمة الوظيفة المنتدأ ليها .

مادة ()55
ا يجوز للموفد أن يتجاوز مدة المهمة المحددة له فة رار اإليفاد ا فة حاات الفرورة التة يقـدرها رئـيس المصـلحة
 ،وفة هذه الحالة يجب أا جاوز المدة الفترة المحددة ألداء المهمة .

مادة ()56
يجوز عند الفرورة أن صر

للموظف الموفد فة المهمة عالوة لتغطية النفقات المتو عة تالل القياإ بالمهمة أو بوـببها ،

حدد بقرار من رئيس المصلحة  ،كما يجوز أن صر

للموفد المبالغ التة د ياون أنفقها لصالح المهمة أو بوببها شريطة

أن اون م يدة بموتندات قبلها دارة المصلحة .

مادة ()57
تحمل المصلحة ذاكر الوفر هابا ي و يابـا ي لموفـدي اإلدارة العليـا بالدر ـة لر ـال األعمـال وبـا ة الفمـات الوظيفيـة فـة
بالدر ة الوياحية .

مادة ()58

يجب عل الموفد فة مهمة عمل أن يقدإ قريرا ي ل الجهة المختصة باإليفاد  ،و ل تالل مدة ا تجاوز عشـرة أيـاإ مـن
اريخ عود ه متفمنا ي أي مقترحات او وصيات خدإ مصلحة المشروع .

مادة ()59
ا يجوز قاضة عالوة المبيغ فة حاات اإليفاد ل الداتل ا كان للموفد مقر سان اعتيادي بالمنطقة التة أوفد ليها لغـرل
المهمة  ،وفة هذه الحالة صر

للموفد النفقات التة أنفقها فة سبيل الوصول ل المنطقة الموفد ليها  ،والعودة منها .

الفصل العاشر
التأديـــــــــــــــــــب
مادة ()62
وري األحااإ الواردة فة هذا الفصل عل

ميع الموظفين بالمشروع و ل فة حالة مخالفتهم للوا بات المنصوص عليها

فة هذه الالئحة .

مادة ()61
المبدأ العام في مسؤولية الموظف
كل موظف يخالف الوا بـات أو ير اـب أحـد المحظـورات المنصـوص عليهـا فـة هـذه الالئحـة أو يخـرل علـ مقتفـة الوا ـب
يعا ب بإحدى العقوبات المنصوص عليها  ،و ل مع عدإ اإلتالل بحق امة الدعوي المدنية أو الجنائية ضده عند اإل تفاء.
وا يعف الموظف من العقوبة ستنادا ي ال أمر رئيوه ا ا ثبغ ان ر اابه للمخالفة كان نفيـذا ي ألمـر كتـابة صـادر ليـه مـن
رئيوه  ،وفة هذه الحالة اون المو ولية عل من أصدر األمر  ،وا يوأل الموظف مدنيا ي ا عن تطمه الشخصة .

مادة()62
التحقيق مع الموظف
ا يجــوز و يــع عقوبــة عل ـ الموظــف ا بعــد التحقيــق معــه كتابــة وســماع ا والــه و حقيــق دفاعــه ومــع ل ـ يجــوز للجهــة
المختصة عند و يع عقوبة اإلنذار أو الخصم من المر ب أن يجرى التحقيق مع الموظف شـفاهة علـ أن يثبـغ مفـمونه فـة
القرار الصادر بتو يع العقوبة  ،كما يجوز دون اللجوء ل التحقيق وبعـد موا هـة الموظـف بالمخالفـة التـة أر ابهـا أن يو ـع
أيا من العقوبتين المشار ليهما ا كان د شاهد و وع المخالفة بنفوه أو كانغ من وا ع األوراق و الموتندات.
وا يجوز محاكمة الموظف أديبيا عن مخالفة واحدة أكثر من مرة واحدة كما ا يجوز و يع أكثر من عقوبة واحـدة للمخالفـة
الواحدة .
ويجب أن ياون القرار الصادر بتو يع العقوبة موببا ي  ،و ا كان باطالي.

مادة ()62
وقف الموظف لمصلحة التحقيق
للجهة المختصة بإحالة الموظف عل المحاكمة التأديبية أن و فه عن العمل احتياطيا ا ا تفـغ مصـلحة التحقيـق لـ  ،وا
يجوز أن ايد مدة اإليقا

عن ثالثة أشهر ا بقرار من مجلس التأديب .

و ا صدر رار الو ف  ،أو اإلحالة من غير رئيس المصلحة يجب تطاره تالل ثالثة أياإ من اريخ صدوره .
وا يجوز صر

المر ب كله  ،أو بعفـه ا بقـرار مـن مجلـس التأديـب  ،و ا أسـفرت اإل ـراءات التأديبيـة  ،أو الجنائيـة عـن

عدإ دانة الموظف  ،أو عدإ امة الدعوى ضده يعاد ل سابق عمله ويدفع له مر به كامالي عن مدة اإليقا

.

مادة ()63
وقف الموظف عند حبسه
كل موظف يحبس احتياطيا ي  ،أو نفيذا ي لحام نائة يو ف بقوة القانون عـن العمـل مـدة حبوـه  ،فـإ ا كـان الحـبس نفيـذاي لحاـم
نائة سقط حقه فة مر به مدة الحـبس وا حوـب هـذه المـدة فـة اا دميـة بالفمـة الوظيفيـة  ،أو اسـتحقاق يمـة حـافا األداء
الونوي  ،أو اإل ازة .
أما ا كان الحبس احتياطيا ي فيو ف صر

نصف مر به مدة الحبس عل أن يصر

لـه النصـف األتـر ا أسـفرت اإل ـراءات

الجنائية عن عدإ دانته .
وف

ميع األحوال ا يوترد من الموظف ما ياون د صر

له من مر بات وعالوات وبدات وماايا مالية أترى

مادة ()64
العقوبات التأديبية
أولا  :العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين الذين يشغلون وظائف الإدارة العليا هي -:

 -0اللوإ
 -2الخصم من المر ب لمدة ا جاوز ثالثين يوما فة الونة  ،وا يجوز أن يجاوز الخصم نفيذا ي لهذه العقوبـة ربـع المر ـب
شهريا ي  ،بعد الربع الجائا الحجا عليه أو التنازل عنه انونا.
 -3الحرمان من يمة حافا األداء الونوي .
 -4العال من الخدمة .
 -5الحرمان من التر ية مدة ا قل عن سنة وا ايد عل ثالث سنوات .
 -6تفض فمة الوظيفة .
ثانيا:ـ العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها علي الذين يشغلون وظائف الإدارة التنفيذية والأساسية  ،وهي -:

 -0اإلنذار.
 -2اللـــوإ .
 -3الخصم من المر ب لمدة ا تجاوز ستين يوما فة الونة ‘وا يجوز أن يجاوز الخصم نفيذا ي لهـذه العقوبـة ربـع المر ـب
شـــــــــــــــــهريا ي بعـــــــــــــــــد الربـــــــــــــــــع الجـــــــــــــــــائا الحجـــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــه أو التنـــــــــــــــــازل عنـــــــــــــــــه انونـــــــــــــــــا.
 -4الحرمان من يمة حافا األداء الونوي .
 - 5الحرمان من التر ية مدة ا قل عن سنة وا ايد عل ثالث سنوات.
 -6تفض موتوى وفمة الوظيفة .
 -7العال من الخدمة .

و حدد أ دمية من يتقرر خفيض فمته وفقا لحام هذه المادة بذات مربوط الوظيفة التة كان يشغلها بل الخفض .

مادة ()65
الجهة المختصة بتوقيع العقوبات
لـرئيس المصــلحة بالنوـبة لشــاغلة وظـائف اإلدارة العليــا و يـع عقوبــة اللـوإ  ،أو اإلنــذار  ،أو الخصـم مــن المر ـب لمــدة ا
جاوز ثالثين يوما ي فة الونة بما ا ايد عن عشرة أياإ فة المرة الواحدة .
وللمدير دارة الشمون اإلدارية والمالية بعد اعتمادها العقوبة من الرئيس لبـا ة الفمـات الوظيفيـة و يـع عقوبـة اإلنـذار  ،أو
الخصم من المر ب لمدة ا جاوز تموة عشر يوما ي فة الونة  ،وبما ا ايد عل عشرة أياإ فة المرة الواحدة .

مادة ()66
مجلس التأديب
يحـاكم الموظـف أديبيـا عـن المخالفـات اإلداريـة أمـاإ مجلـس أديــب يشـال بقـرار مـن رئـيس المصـلحة ويراعـة عنـد شــايل
المجلس حام المادة (  ) 043من الالئحة التنفيذية لقانون عال ات العمل ر م  02لونة  2101ميالدي .

مادة ()67
الإحالة إلي المحكمة التأديبية
يصدر القرار باإلحالة ل المحاكم التأديبية من رئيس المصلحة بالنوبة لوظائف اإلدارة األساسية ووظائف اإلدارة التنفيذية
.
ويجب أن يتفمن القرار بيانا ي بالتهم المنووبة ل الموظف ويبلـغ الموظـف بهـذا القـرار وبتـاريخ الجلوـة المعينـة لمحاكمتـه
بخطاأ يولم ليه شخصيا ي  ،أو يرسل ليه بالبريد الموجل مصحوأ بعلم الوصول  ،كما يجوز أن يتم لـ عـن طريـق محفـر
فائة ،بل موعد الجلوـة بعشـرة أيـاإ علـ األ ـل  ،وا يحـول عـدإ حفـوره للجلوـة رغـم عالنـه  ،أو امتناعـه عـن اسـتالإ
الخطاأ دون محاكمته .
وا ياون انعقاد مجلس التأديب صحيحا ي ا ا حفره رئيس المجلس و ميع األعفاء و اون لوا ه سـرية ويصـدر القـرار
بأغلبية اآلراء وفة حالة التواوي ير ح الجانب الذي منه الرئيس .
ويجــب أن يشــتمل ــرار المجلــس علـ األســباأ التــة بنــة عليهــا  ،ويبلــغ بــه الموــتخدإ تــالل تموــة عشــر يومـا ي مــن ــاريخ
صدوره  ،وياون رار مجلس التأديب نهائيا ي  ،وا يجوز الطعن فيه ا أماإ المحامة المختصة .

مادة ()68
التنحــي
فة حالة و ود سبب من أسباأ التنحة المنصوص عليها فة انون المرافعات بالنوـبة لـ رئـيس مجلـس التأديـب  ،أو أحـد
أعفــائه يجــب عليــه التنحــة عــن نظــر الــدعوى التأديبيــة  ،وللموظــف المحــال عل ـ المحاكمــة الحــق فــة طلــب رده  ،وياــون
ااتتصاص لرئيس المصلحة بالفصل فة طلب الرد و عيين من يحل محل رئـيس المجلـس  ،أو العفـو فـة حالـة التنحـة  ،أو
ااستجابة لطلب الرد .

مادة ()69
استيفاء التحقيق
لمجلس التأديب من لقاء نفوه أو بناء عل طلب الموظف أن يأمر باستيفاء التحقيق ولـه أن يعهـد بـذل

لـ أحـد أعفـائه ،

أو ل الجهة التة ولغ التحقيق  ،كما له أن يوتعين بمن يـرى لـاوإ ااسـتعانة بـه ألداء هـذه المهمـة وأن يوـتدعة الشـهود
ويومع أ والهم  ،وأن يطلع عل الوثائق والملفات التة يراها متعلقة بالموضوع  ،وأن يطلب حفور الموظف استجوابه .

مادة ()72
حق الموظف في الدفاع عن نفسه
للموظــف المحــال عل ـ المحاكمــة التأديبيــة أن يطلــع فــة ميــع األحــوال عل ـ التحقيقــات التــة أ ريــغ وعل ـ

ميــع األوراق

المتعلقة بها ،وأن يأتذ صورة منها  ،وأن يطلب ضم أية أوراق  ،أو موتندات ل ملف الدعوى التأديبية  ،كمـا لـه أن يحفـر
لوات المحاكمة  ،وأن ينا ش الشهود وأن يدافع عن نفوه  ،وله أن ي كل غيره  ،لتول الدفاع عنه أماإ مجلس التأديب .

مادة ()71
تبليغ النيابة العامة عن الجرائم الجنائية
ا كانغ األفعال الموندة ل الموظف عتبر ريمـة نائيـة فعلـ المصـلحة أن بلـغ النيابـة العامـة بـذل  ،و ا بـين لمجلـس
التأديب و ود ريمة نائية أحال األوراق ل النيابة  ،وا يحول عدإ امة الدعوى الجنائية ألي سـبب  ،أو برئـة الموظـف
أو حفظ اا هاإ بله دون محاكمته أديبيا ي.

مادة ()72
سقوط الدعوى التأديبية
وقط الدعوى التأديبية بانقفاء ثالث سنوات من يـوإ و ـوع المخالفـة  ،وا وـقط الـدعوى بمفـة المـدة ا كانـغ المخالفـة
تعلق بفياع المال العاإ  ،و نقطع المـدة بـأي

ـراء مـن ـراءات التحقيـق  ،أو اا هـاإ  ،أو المحاكمـة  ،و وـري المـدة مـن

ديد ابتداء من اريخ آتر راء  ،و ا عدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنوبة ألحدهم يتر ب عليـه انقطاعهـا بالنوـبة لـ
البا ين  ،ولـو لـم اـن ـد ا خـذت ضـدهم ـراءات اطعـة للمـدة  ،ومـع لـ

ا كـان الفعـل ريمـة نائيـة فـال وـقط الـدعوى

المطلوبة ا بوقوط الدعوى الجنائية .

مادة ()73
متابعة الموظف تأديبياً بعد انتهاء خدمته
ا يمنع انتهاء تدمة الموظف ألي سبب من األسباأ من ااستمرار فة محاكمته و ل

حالتـه علـ المحاكمـة ا كـان ـد بـد

فة التحقيق بل نتهاء مدة تدمته .
ويجوز فة المخالفات التة يتر ب عليها ضياع حق الخاانة العامة  ،أو أموال المشروع امة الدعوى التأديبية ولو لم ياـن
د بد فة التحقيق بل انتهاء الخدمة و ل مع مراعاة حام المادة ( )65من هذه الالئحة .
وفة حالة دانة الموظف الذي انتهغ تدمته فة حدى المخالفات التة ر ب عليها ضياع حـق للخاانـة  ،أو أمـوال المشـروع
يجوز لمجلس التـأديب أن يو ع عليه غرامة مالية ا قل عن عشرة دينارات وا ايد عل ستة أمثال مر بـه الشـهري األتيـر
ويوتوفة مبلغ الغرامة من الموظف بطريق الخصم من أية موتحقات لـه فـة مـة المشـروع أو بـالحجا اإلداري علـ أموالـه
األترى .

مادة ()74
محو العقوبات التأديبية
تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية محسوبة من تاريخ تنفيذ العقوبة -:

 -0سنة فة حالة عقوبة اإلنذار  ،أو الخصم من المر ب لمدة ا جاوز تموة أياإ .
 -2سنتين فة حالة الخصم من المر ب لمدة ايد عل تموة أياإ وا جاوز تموة عشر يوما ي
 -3ثالث سنوات فة حالة الحرمان من يمـة حـافا األداء الوـنوي أو اللـوإ أو الخصـم مـن المر ـب لمـدة ايـد علـ تموـة
عشر يوماي.
ويتم محو العقوبات التأديبية فة الحاات الوابقة بقرار من رئيس المصلحة بالنوبة لشاغلة وظائف اإلدارة العليا والتنفيذيـة
ومن فة حامه بالنوبة لغيرهم  ،و ل كله ا بين أن سـلوك الموظـف وعملـه منـذ و يـع العقوبـات مـن وا ـع ملـف تدمتـه ،
مرضيان
ويتر ب عل محو العقوبة اعتبارها كأن لم ان بالنوبة للموتقيل  ،وا ي ثر المحـو علـ الحقـوق والتعويفـات التـة ر بـغ
نتيجة لذل .

الفصل الحادي عشر
أحكام ختامية
المادة ()75
الرعاية الصحية
مع عدإ اإلتالل بقانون عال ات العمل قوإ المصلحة بتقديم الخدمات الصحية بأنواعها المختلفة بعد حصولها عل الموافقات
الالزمة من الوزير المخت
واألبناء و تول

 ،لجميع الموظفين العاملين به وألفراد أسرهم و شمل زو ة الموظف وزول الموظفة والوالدين

دارة الش ون اإلدارية و المالية خاد اإل راءات التنفيذية وفقا ي للتشريعات النافذة.

المادة ()76
مكافأة نهاية الخدمة
يوتحق الموظف عند نتهاء تدمته ماافأة مالية حوب عل أساس مر به عن از ه الونوية التة لـم يتمتـع بهـا

 ،وا

يوتحق الموظف التعويض عن از ه التة لم يتمتع بها ا كان التأ يل بنا يء علة رغبته ا فة حدود ستة أشهر .

المادة ()77
للمصلحة أن قتطع من ماافأة نهاية الخدمـة أي مبـالغ اـون موـتحقة لـه علـ الموظـف  ،وفـة حالـة وفـاة الموظـف ـودع
يمة الماافأة الموتحقة فة حوابه  ،وا يتم احتواأ الونة التة متع فيها الموظف بإ ازة بدون مر ب.

المادة ()78
الحالات التي يستحق فيها الموظف مكافأة نهاية الخدمة وهى :

 -0طلب الموظف ااستقالة من العمل بإراد ه وغير مفطرا ي لذل .
 -2التقاعد .

 -3اإلحالة عل الفمان اا تماعة بناء عل

قرير طبة من اللجنة المختصة .

 -4الوفاة .
 -5النقل .
 -6انتهاء فترة الندأ مع مراعاة أحااإ المادة (  ) 23من هذه الالئحة .

المادة ()79
الحالات التي لا يستحق فيها الموظف مكافأة نهاية الخدمة -:
 -0الفصل بناء عل

رار أديبة .

 -2فوخ عقد العمل مع المصلحة .

مادة ()82
أسباب انتهاء الخدمة بالمصلحة
مع مراعاة أحكام القانون رقم ( )12لسنة  2212م بشأن علاقات العمل تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية
-:

 -0بلوغ الون المقررة انونا انتهاء الخدمة .
 -2انتهاء الندأ أو اإلعارة .
 -3عدإ الليا ة الصحية .
 -4العال بقرار أديبة .
 -5ااستقالة مع مراعاة أحااإ الماد ين (  ) 073و(  ) 074من انون عال ات العمل .
 -6الوفــــــــاة .
 -7طلب التقاعد ااتتياري مت بلغغ تدمته عشرين سنة .
 -8الحاــم عل ـ الموظــف بعقوبــة نايــة  ،أو فــة حــدى الجنايــات  ،أو الجــنح التــة ر اــب ضــد أمــن الــوطن  ،أو ضــد الــدين
والشعائر الدينية المعتر
 -9الحصول عل

بها  ،أو التمرد  ،أو الجرائم ضد اآلداأ العامة  ،أو شهادة الاور  ،أو النصب  ،أو تيانة األمانة

قرير أ ل من ( يد) تالل ثالث سنوات متتالية .

عل أنه ا كان الحام مع و ف نفيذ العقوبة فال يتر ب عليه انتهـاء الخدمـة  ،و لـ مـع عـدإ اإلتـالل بالموـ ولية التأديبيـة
عند اا تفاء .
يراعة فة انتهاء الخدمة لألسباأ المنصوص عليها فة البنـود ( )2( ،)0أحاـاإ ـانون الفـمان اا تمـاعة ر ـم ( )03لوـنة
 0981إ و عديال ه وائحته و رارا ه التنفيذية

مادة ()81
اثر انتهاء الخدمة تأديبيا ً أو نتيجة لحكم جنائي
ا انتهغ تدمة الموظف بقرار أديبة نهائة  ،أو نتيجـة لحاـم نـائة كـان انتهـاء العال ـة مـن ـاريخ صـدور هـذا القـرار  ،أو
الحام  ،وا يوترد من الموظف الذي كان مو وفا ي ما ياون د صر ليـه مـن المر ـب ومـا يلحـق بـه مـن عـالوات  ،ويوـتحق
مر به كامالي من اريخ صدور القرار  ،أو الحام  ،ل يوإ بالغه ا لم يان مو وفا ي عن العمل .

مادة ()82

القانون الساري على اللائحة
ورى أحااإ القانون ر م (  ) 02لونة  2101إ بشأن عال ات العمل وائحته التنفيذية والقرارات التنفيذية له  ،فيما لـم يـرد
بشأنه ن

تاص فة هذه الالئحة.

مادة ()83
دليل الإجراءات
يصــدر بقــرار مــن رئــيس المصــلحة دليــل لر ــراءات يتنــاول األحاــاإ التفصــيلية والتنفيذيــة لهــذه الالئحــة بمــا ا يتعــارل مــع
األحااإ الواردة بها  ،ومع انون عال ات العمل .

