
 

 

 الفصل الرابع عشر

  دمةــــــاء الخـــــإنھ

  

  أسباب إنھاء الخدمة 
  

  )101(المادة 

  :التالیةخدمة الموظف ألي من األسباب  تنتھي

  .بناًء على مقتضیات المصلحة العامة العزل .1

  .التقاعداإلحالة إلى بلوغ سن  .2

 .االستقالة .3

  .عدم اللیاقة الصحیة .4

  .الوظیفیةعدم الكفاءة  .5

  .الفصل من الخدمة بقرار یتعلق بمخالفة إداریة أو العزل بحكم قضائي .6

  .عدم تجدید العقد الخاص أو فسخھ قبل انتھاء مدتھ .7

 .الوفـاة .8

السنة  االنقطاع عن العمل بدون مبرر مقبول لمدة عشرة أیام عمل متصلة أو عشرین یوم منفصلة خالل .9

 .الواحدة

 .إعادة الھیكلة .10

اإلحالل وفقًا لخطط توطین وظائف غیر المواطنین، على أن یعطى الموظف مھلة شھرین قبل إنھاء  .11

 .خدماتھ

 

  سلطة إنھاء الخدمة
  

  )102(المادة 

وذلك فیما عدا  ،قرار من السلطة المختصة بالتعیینلألسباب الواردة في المادة السابقة یصدر بإنھاء الخدمة 

  :التالي

العزل بناًء على مقتضیات المصلحة العامة، فیصدر بھا مرسوم اتحادي للمعینین بمراسیم اتحادیة وقرار من  .1

 .مجلس الوزراء لغیرھم من الموظفین

  .إنھاء الخدمة للوفاة، فیصدر بھا قرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ .2

  



 

 

  التقاعد 
  

  )103(المادة 

فقا للقوانین الساریة في ھذا الشأن، وذلك ما لم تمدد خدمتھ الموظف ببلوغھ سن اإلحالة إلى التقاعد، وتنتھي خدمة 

  .بقرار من الوزیر أو من یفوضھ

   

  االستقالة
  

  )104(المادة 

ستقیل من وظیفتھ بطلب خطي یتضمن إخطار الوزارة بفترة اإلنذار المقررة وھي  أن ی یجوز للموظف .1

العلیا وشھر لباقي الوظائف أو حسبما ھو منصوص علیھ في عقود الموظفین المعینین شھران للوظائف 

 .بموجب عقود خاصة

مقبولة حكمًا في حال عدم قیام الوزارة باتخاذ القرار المناسب بشأنھا وإبالغ الموظف بھا  ھستقالالتعتبر ا .2

 .خطیًا خالل أسبوعین من تقدیمھا

  

  )105(المادة 

في عملھ إلى حین انقضاء فترة اإلنذار ومع ذلك یجوز للوزارة بناًء على طلب  ستمراراالبیلتزم الموظف  .1

الموظف تقلیص فترة اإلنذار بعد قبول االستقالة وإنھاء خدماتھ مباشرة شریطة موافقتھ على دفع بدل اإلنذار 

  .ى الوزارةالمستحق لھا أو خصمھ من مستحقاتھ، على أن ال تحتسب ھذه المدة من ضمن مدة خدمتھ لد

إنھاء خدمات الموظف المستقیل شریطة أن تدفع لھ  -خالل فترة اإلنذار  - یجوز للوزارة من تلقاء نفسھا  .2

  .الرواتب المستحقة لھ عن ھذه الفترة، على أن ال تحتسب ھذه المدة من ضمن مدة خدمتھ لدیھا

  

  مقابالت تقصي أسباب االستقالة
  

  )106(المادة 

ُتجري إدارة الموارد البشریة بالوزارة مقابلة شخصیة مع كل موظف یستقیل من عملھ أو یتقدم بطلب عدم تجدید 

  .سیاسات العمل المتبعةوعقده وذلك بھدف جمع البیانات الالزمة لتحسین وتطویر أنظمة 

  

  إنھاء الخدمة لعدم اللیاقة الصحیة 
 

  )107(المادة 

یتم إنھاء خدمة الموظف المواطن ألسباب صحیة وفقًا لألحكام واإلجراءات المتبعة لدى الھیئة العامة  .1



 

 

  .للمعاشات والتأمینات االجتماعیة

لیاقتھ  مإنھاء خدمات الموظف غیر المواطن إذا ثبت للجنة الطبیة عد للسلطة المختصة بالتعیینیجوز  .2

 .وظیفتھ الصحیة ألداء أعباء

مدتھ شھران أو إنھاء خدماتھ مباشرة مع صرف  ًا خطیًاإشعار الموظف منحیع األحوال ویشترط في جم .3

  .الراتب األساسي عن ھذین الشھرین

 

  إنھاء الخدمة بسبب عدم الكفاءة الوظیفیة
  

  )108(المادة 

وفقا سنوي یجوز بقرار من الوزیر إنھاء خدمة الموظف بسبب عدم كفاءتھ الوظیفیة في حال حصولھ على تقییم 

أشھر لتحسین  ثالثةبعد إعطائھ إشعارًا خطیًا مدتھ  للمستوى الذي یحدده نظام إدارة األداء لھذا الغرض، وذلك

  .تمرار ضعف أدائھ خالل تلك المدةأداءه وثبوت اس

  .ویشترط في جمیع األحوال إعطاء الموظف فترة إشعار لمدة شھرین وأنُ تصرف لھ جمیع مستحقاتھ

  

  إداریة بقرار یتعلق بمخالفةإنھاء الخدمة 
  

  )109(المادة 

  .بفصلھ من الخدمةیجوز بقرار من الوزیر إنھاء خدمة الموظف بناًء على توصیة من لجنة المخالفات  .1

تحدد لجنة المخالفات في توصیتھا وفقًا لكل حالة فترة اإلنذار والمستحقات التي یجوز صرفھا للموظف أو  .2

  .والئحتھ التنفیذیة المرسوم بقانونخصمھا منھ وفقًا ألحكام ھذا 

  

  عدم تجدیدھا  فسخ العقود الخاصة أو
  

  )110(المادة 

شریطة إعطاء  قبل انتھاء مدتھ في أي وقت یر أو من یفوضھ الحق في عدم تجدید العقد الخاص أو فسخھللوز

  .الموظف إشعارًا خطیًا بذلك وفقًا للشروط المنصوص علیھ فیھ

  

   إعادة الھیكلةإنھاء الخدمة بسبب 
  

  )111(المادة 

یجوز إنھاء خدمة الموظف بناء على اآلثار المالیة واإلداریة الناتجة عن إعادة ھیكلة الوحدات التنظیمیة أو 

  .الوظائف فیھا وذلك بالتنسیق مع الھیئة



 

 

  

  اةــــالوف
  

  )112(المادة 

غیر ناشئ عن  -لحادث خارج مكان العمل ة أو نتیجة یالموظف خالل خدمتھ لدى الوزارة وفاة طبیعإذا توفي  .1

لثالثة  ةفتصرف الوزارة دفعة واحدة للشخص الذي حدده خطیًا قبل وفاتھ ما یعادل الرواتب اإلجمالی -انتحار 

أشھر باإلضافة إلى الراتب اإلجمالي للشھر الذي تحدث فیھ الوفاة كامًال وغیره من المستحقات المنصوص علیھا 

  ونفي ھذا المرسوم بقان

إذا لم یقم الموظف بتحدید الشخص المنوه عنھ في البند السابق فتصرف تلك الرواتب لمن كان یعولھم عند وفاتھ  .2

  .بالتساوي فیما بین الذكور واإلناث

تعتبر المبالغ المنصوص علیھا في ھذه المادة منحة ال یجوز اعتبارھا جزءًا من مستحقات نھایة الخدمة أو  .3

األشكال، كما ال یجوز الحجز علیھا أو إجراء المقاصة بینھا وبین أیة مبالغ قد تكون  خصمھا منھا بأي شكل من

 .مستحقة للوزارة على الموظف المتوفى

 

  )113(المادة 

في حالة وفاة الموظف غیر المواطن خالل خدمتھ لدى الوزارة ورغب ذووه دفنھ في بلده فتتحمل الوزارة تكالیف 

  .لي في بلده باإلضافة إلى تذكرة سفر واحدة ألحد مرافقي الجثماننقل جثمانھ إلى اقرب مطار دو

  

  مكافأة نھایة الخدمة
  

  )114( المادة

لسنة ) 7(رقم وفقا ألحكام القانون االتحادي  ھتخدمعند انتھاء تحتسب استحقاقات الموظف المواطن  .1

  .المعدلة لھ نم، بإصدار قانون المعاشات والتأمینات االجتماعیة والقوانی1999

  :مكافأة نھایة الخدمة وفقًا لما یليیستحق الموظف غیر المواطن عند انتھاء الخدمة  .2

 .الراتب األساسي لشھر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس األولى  -أ 

  .الراتب األساسي لشھر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالیة  - ب 

  .ات الخدمة التي تزید عن ذلكالراتب األساسي لشھرین عن كل سنة من سنو  -ج 

  .ال یستحق الموظف مكافأة نھایة الخدمة إذا كانت مدة خدمتھ في الوزارة أقل من سنھ واحدة متواصلة .3

لغایات احتساب مكافأة نھایة الخدمة ُتحتسب فترة اإلنذار واإلجازة التراكمیة جزءًا من مدة الخدمة ویعتبر  .4

  .جزء الشھر شھرًا كامًال

نھایة الخدمة للموظف الذي یحصل على جنسیة الدولة على أساس آخر راتب أساسي كان مكافأة  تدفع .5

 .الجنسیةالحصول على  قبلیتقاضاه 


