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مجل�س الوزراء

قرار رقم )33( ل�صنة 2012 

ب�ساأن تقرير مكافاأة �سراء مدة الخدمة الفترا�سية

 لموظفي الجه�ت الحكومية

رئي�س مجل�س الوزراء:

التقاعد  بعد الطالع على القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت 

لموظفي الحكومة وتعديالته،

المعدل   ، للدولة  العامة  الميزانية  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )39( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

بالقانون رقم )3( ل�شنة 2007،

وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2008 ب�شاأن الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي،

وعلى قانون الخدمة المدنية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010،

ومزايا  رواتــب  ا�شتحقاق  �شوابط  ب�شاأن   2011 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

موظفي الهيئات والموؤ�ش�شات الحكومية،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ال�شادرة بالقرار رقم )37( ل�شنة 2007 

وتعديالتها،

وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وموافقة وزارة المالية،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

اأو  العامة  الهيئات  اأو  الموؤ�ش�شات  اأو  الوزارات  القرار على جميع موظفي  اأحكام هذا  ت�شري 

الهيئات اأو المجال�س اأو الأجهزة المن�شاأة بموجب قانون اأو مر�شوم.

المادة الثانية

هذا  من  الأولــى  المادة  في  اإليها  الم�شار  الجهات  في  المخت�شة  ال�شلطة  من  بقرار  يجوز 

القرار بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية ، منح مكافاأة لموظفي تلك الجهات بم�شمى "مكافاأة 

�شراء مدة الخدمة الفترا�شية" متى ق�شى الموظف خم�شة ع�شر �شنة خدمة فعلية على الأقل. 
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المادة الثالثة

، مقابل �شراء مدة الخدمة  القرار  الثانية من هذا  المادة  اإليها في  الم�شار  المكافاأة  تكون 

من  ال�شابعة  المادة  من  الثالثة  الفقرة  لن�س  وطبقًا  �شنوات  خم�س  اأق�شى  بحد  الفترا�شية 

مع  بالتن�شيق  المدنية  الخدمة  ديــوان  وي�شدر  اإليه،  الم�شار   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون 

تلك  منح  و�شوابط  قواعد  فيه  يحدد  قرارًا  الجتماعي  للتاأمين  العامة  والهيئة  المالية  وزارة 

الخدمة  �شنوات  ومقابل  للموظف  الفعلية  الخدمة  �شنوات  بين  التنا�شب  وبمراعاة  المكافاأة 

الفترا�شية.

المادة الرابعة

ي�شترط لال�شتفادة من هذه المكافاأة اأن يكون انتهاء الخدمة باأحد الأ�شباب الآتية:

1- بلوغ ال�شن المقررة لترك الخدمة.

2- الإحالة المبكرة للتقاعد.

3- الف�شل بغير الطريق التاأديبي.

4- اإلغاء الوظيفة.

5- ال�شتقالة لأ�شباب �شحية.

6- ال�شتقالة لرعاية ذوي الحتياجات الخا�شة.

7- ال�شتقالة الإرادية عند بلوغ الموظف �شن )50( �شنة.

المادة الخام�سة

ت�شدد المكافاأة المن�شو�س عليها في هذا القرار من العتماد المالي لكل جهة من الجهات 

الم�شار اإليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة ال�ساد�سة

وُين�شر   ، تاريخ �شدوره  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  – كل فيما يخ�شه-  الوزراء  على 

في الجريدة الر�شمية.

           رئي�س مجل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 24 رجب 1433هـ 

المــوافــــــق: 14 يونيــو 2012م


