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 ة الهاشميـــة ــنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـ

 ــــــــــــــورــــــــــــ( مـــــــن الدستــــــــ 021بمقتضـــى المــــادة ) 

 02/0/2121ـوزراء بتاريــخ ــــوبنـاء على ما قــرره مجلـــس الـــــ

  -:نأمر بوضع النظام اآلتي 
 

 2121نظام رقم )   ( لسنة 

 ةـــدنيــة المــــدمــام الخــــنظ

 ( من الدستور021صادر بمقتضى المادة )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

تناريخ نرنره  ني الجريندة  ( ويعمن  بنم منن2121 يسمــى هذا النظام )نظام الخدمة المدنية لسننة -0المادة

 الرسمية. 
 

 الفص  األول

 التعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت  ي هذا النظام المعانـــي المخصصة لهنا ددنناه منا لنم  -2المادة

 -تدل القرينة على غير ذلك:
 

 ديوان الخدمة المدنية. : الديـوان

دائننرة دو هي ننة دو مجلننس دو سننلسة دو ميسسننة رسننمية  دي وزارة دو : الدائرة

عامننة دو ميسسننة عامننة ألاكننعة ألحكننام هننذا النظننام وتعتبننر رئاسننة 

 الوزراء دائرة لغايات هذا النظام.

مجموعننة النندوائر والمننويفين  يهننا واألسننس والقواعنند التنني تنننظم  : الخدمة المدنية

 حكام هذا النظام.ألشيونهم و قاً 

 مجلس الخدمة المدنية المرك  بمقتضى دحكام هذا النظام.  : المجلس

الننوزير  يمننا يخننتر بوزارتننم والنندوائر المرتبسننة بننم  ولغايننات هننذا  : الوزيـر

 -النظام ترم  كلمة )الوزير( ما يلي:

 رئيس الوزراء  يما يتعلق بمويفي رئاسة الوزراء. .0

 المرجــع المختر  يما يتعلق بمويفي الديوان الملكي. .2

رئننيس مجلننس األعيننان   يمننا يتعلننق بمننويفي مجلننس األعيننان   .3

ورئنننيس مجلنننس الننننواع  يمنننا يتعلنننق بمنننويفي مجلنننس الننننواع 

ورئنيس مجلنس األعينان  يمنا يتعلنق بمنويفي مجلنس النننواع  ذا 

 كان المجلس منحالً.
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رئننيس دي دائننرة يمننارا صننالحيات الننوزير بموجنن  ترننريعات  .4

 ألاصة  يما يتعلق بمويفي الدائرة.

 

 رئيس ديوان الخدمة المدنية. : يس الديوانرئ

 معهد اإلدارة العامة. : المعهد

 دمين عام دو مدير عام الدائرة. : األمين العام

 اللجنة المركزية للموارد البررية المركلة بموج  دحكام هذا النظام. : اللجنة المركزية

 دحكام هذا النظام. لجنة الموارد البررية  ي الدائرة المركلة بمقتضى : اللجنة

مسننننننننننننننننننننيول  

 الموارد البررية 

الرنخر المعننني بنن دارة وحنندة المننوارد البرننرية  نني النندائرة المننرتب   :

 باألمين العام.

 مدير دي  دارة دو مديرية  ي الدائرة. : المدير

مجموعة من المهنام والواجبنات التني تحنددها جهنة مختصنة وتوكلهنا  : الوييفة

بمقتضى دحكام هذا النظام ودي ترريع آألنر دو   لى المويف للقيام بها

تعليمات دو قرارات  دارية وما يتعلق بتلنك المهنام منن صنالحيات ومنا 

 يترت  عليها من مسيوليات.

المسنننننننننننننننننننننمى 

 الوييفي

شننغالها  المسننمى المحنندد للوييفننة و ننق مننيهالت شنناغليها وشننرو   :

 و  اتها ومستوياتها ودرجاتها ومهام شاغليها وواجباتهم.

الرخر المعين بقرار من المرجع المخنتر   ني وييفنة مدرجنة  ني  : المويف

جدول تركيالت الويائف الصادر بمقتضنى قنانون الموازننة العامنة دو 

عنننين بموجننن  عقننند وال يرنننم   موازننننة  حننندا الننندوائر والموينننف المق

 الرخر الذي يتقاكى دجراً يومياً.

تخسنني  المننوارد 

 البررية

 

تحديننند   لنننى تهنند تقينننيم منهجنني وعملننني للمننوارد البرنننرية عمليننة  :

االحتياجننات الحاليننة والمسننتقبلية المسلوبننة مننن المننوارد البرننرية مننن 

حينننع دعنننداد الوينننائف ومسنننمياتها  ومسنننتوا المهنننارات والقننندرات 

المسلوبة كمن  ترة زمنية محددة وتحقيق االستخدام األمث  للمنوارد 

عنن الحاجنة وكنب  اإلنفنات  وتوقنع البررية وتجن  التوييف الزائند 
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بمننا يضننمن تحقيننق اهنندا  الفننائو والنننقر  نني دعننداد المننويفين 

 الدائرة وألسسها االستراتيجية. 

الكفاينننننننننننننننننننننات 

 الوييفية

 رهنننا  ننني االواجننن  تووالسنننلوكيات المعنننار  والمهنننارات مجموعنننة  :

الموينننف والتننني تمكننننم منننن ممارسنننة عملنننم دو القينننام بننن داء مهنننام 

 وييفتم.

التعاقننننننننننننننننننننننن  

 الوييفي

عملية تخسي   وي  االمد ومنظم  يهد  الى تلبينة احتياجنات الندائرة  :

من الموارد البررية القادرة على قيادة وشغ  الويائف وذلنك لضنمان 

والمحا ظنة علنى الكفناءات وتسنوير  استمرارية العم  بكفاءة و اعلية

ئف شننغال الويننا كفايننات المننويفين مننن الصننف الثنناني لتمكينننهم مننن 

 الحرجة مستقبال.

الوينننننننننننننننننننائف 

 الحرجة

 نني قنندرة النندائرة التنني لهننا دبننر كبيننر الويننائف ذات االهميننة الخاصننة  :

امهننا االساسننية وعملياتهننا بمننا ينننعكس علننى االهنندا  علننى تنفيننذ مه

شنغالها إلوالتي تمتاز بندرة تو ر الخبرات والكفايات الالزمنة  الو نية

 وصعوبة جذبها واالحتفاي بها.

 

مجموعننة الويننائف التنني يرننغلها المويننف ألننالل مسننيرتم الوييفيننة  : المسار الوييفي  

وتمث  الخبرات العملينة المكتسنبة ألاللهنا ومنا ينرتب  بهنا منن كفاينات 

مسار من عندة وينائف ومراكنز  دارينة وألبنرات  وييفية ويتكون ك  

 متنوعة. 

المسنننار المهنننني 

 المتخصر

 لويننائف محنننددةالمهنيننة ور والترقيننة سننالتترننك  مسننار مسننتويات  :

 من قب  متخصصين ميهلين ومرألصين لمزاولتها.لتمارا 

عة المسميات التي تعكس تراتبية الترقينة المهنينة كنمن الندور مجمو : نظام الرت  

 نظمة رت  ألاصة بها .   دالوييفي ذاتم  ي الدوائر التي تسبق 

 والقيادية التي يرغلها المويف. مجموعة الويائف االشرا ية : داريالمسار اإل
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 الترقية

 

شغ  المويف لوييفة شاغرة دعلى من وييفتنم الحالينة التني يرنغلها  :

دو نظننام و قننا للمسننار المهننني المتخصننر دو لمسننمى وييفنني آألننر 

داري وال يدأل   ي مفهومها التر ينع الوجنوبي دو إلاو المسار االرت  

 الجوازي المنصوص عليهما  ي هذا النظام.

تقينننننيم وتحليننننن  

 الويائف

النرنننا  النننذي ينننتم منننن ألاللنننم المقارننننة بنننين الوينننائف منننن حينننع  :

المسيوليات والواجبات والميهالت والرنرو  الالزمنة ألداء الوييفنة 

وذلك من دج  تحديد دهمية وقيمة ك  وييفة تمهيداً لتحديد الراتن  دو 

 األجر العادل لها.

درجات وروات  ومواصفات ومسنيوليات مجموعة من الويائف ذات  : الف ة

 محددة بمقتضى دحكام هذا النظام.

مسننتوا وييفنني متنندرا كننمن الف ننة الواحنندة ذات رواتنن  وسنننوات  : الدرجة

 ومواصفات محددة و ق دحكام هذا النظام. 

الرات  الرهري الذي يستحقم المويف ويتقاكاه مقابن  قيامنم بمهنام  : الرات  األساسي

 غلها وال يرم  العالوات من دي نوع كانت.وييفتم التي ير

الرات  األساسي 

 اإلجمالي

  ليم عالوة غالء المعيرة. مضا االرات  األساسي  :

   ليننم العننالوات الرننهرية المحننددة مضننا االراتنن  األساسنني اإلجمننالي  : الرات  اإلجمالي

 بموج  دحكام هذا النظام. جميعها

ميسسننة تعليميننة معتننر  بهننا للحصننول   يفنناد المويننف للدراسننة  نني : البعثة

علنى ميهنن  علمني منندة متصننلة تزيند علننى بمانيننة اشنهر سننواء كانننت 

 داأل  المملكة دو ألارجها.

 يفاد المويف للتدرع بغرض  كسنابم معر نة علمينة دو مهنارة عملينة  : الدورة

 دو كلتيهما معاً سواء كانت داأل  المملكة دو ألارجها.
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المويف  داأل  المملكة دو ألارجها  لحضور منيتمر دو نندوة دو  يفاد  : المهمة العلمية

حلقة دراسية دو لقاء علمني دو للقينام بزينارة دو جولنة اسنتسالعية دو 

 ما هو مماب  ألي منهـــا.

المويف الذي يو د  ي بعثة دو دورة دو مهمة علمية و قاً ألحكام هذا  : المو د

 النظام.

امج التدريبيننة التنني يتلقاهننا المويننف تحقيقنناً لمتسلبننات مجموعننة البننر : المسار التدريبي 

 المسار الوييفي.

 المرروع

 

النرا  المعين الذي رصدت لم مخصصات مالينة  ني الموازننة العامنة  :

الردسمالية  ي قانون الموازنة العامة دو موازنات الوحدات الحكومينة 

 دو موازنة دائرة اقترنت بموا قة مجلس الوزراء.

 
 الثانيالفص  

 مبادئ عامة

 

على الرغم مما ورد  ي دي نظام آألنر   تسنري دحكنام هنذا النظنام علنى منويفي الندوائر المدرجنة  -3المادة

ويننائفهم ودرجنناتهم ورواتننبهم  نني جنندول ترننكيالت الويننائف الصننادر بمقتضننى قننانون الموازنننة 

 ألألرا.العامة دو قانون موازنات الوحدات الحكومية دو موازنة دي من الدوائر ا

 

 -ترتكز الخدمة المدنية على المبادئ والقيم التالية: -4المادة

 سيادة القانون.  - د

 المساءلة والمحاسبة.  - ع

 الرفا ية.  - ا

 العدالة والمساواة وتكا ي الفرص. - د

 والنزاهة.  الحاكمية الرشيدة - هـ

 التميز  ي االداء والتسوير المستمر. - و

 التخسي  السليم .  -ز

 التمكين والتحفيز.  -ح

 الفاعلية والكفاءة .  - 
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 الفص  الثالع

 األدوار والمهام

 
 

 يتولى مجلس الوزراء اإلشرا  على شيون الوييفة العامة. -5المادة

 

منن يرك  مجلس يسمى )مجلس الخدمة المدنية( برئاسة الوزير النذي يسنميم رئنيس النوزراء  -د -6المادة

 -وعضوية ك  من:بين اعضاء المجلس او من غيرهم 

 وزير التربية والتعليم. -0

 وزير التعليم العالي والبحع العلمي.  -2

 وزير المالية. -3

 وزير العم . -4

 وزير الصحة. -5

داء الميسسنني  نني القسنناع العننام او الننوزير الننذي يسننميم رئننيس ألالننوزير المعننني بتسننوير ا -6

 الوزراء. 

 رئيس ديوان الترريع والردي. -7

 رئيس ديوان الخدمة المدنية. -8

ابنننين مننن ر سنناء مجننالس دي هي ننة دو سننلسة ألاكننعة ألحكننام هننذا النظننام يسننميهما رئننيس  -9

 الوزراء بناًء على تنسي  رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

النقابننات المهنيننة يسننميم مجلننس  رئننيس مجلننس نقبنناء النقابننات المهنيننة او نقينن  احنندا -01

 النقباء. 

ألتصنناص  يعينهمننا رئننيس الننوزراء بننناًء علننى تنسنني  رئننيس ابنننين مننن ذوي الخبننرة واال -00

 المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 يختار المجلس من بين اعضائم نائباً للرئيس يقوم مقامم عند غيابم. -ع

م  دو نائبم عنند غيابنم  ويكنون اجتماعنم قانونيناً بحضنور يجتمع المجلس بدعوة من رئيس -0 -ا

ما ال يق  عنن دغلبينة دعضنائم علنى دن يكنون منن بيننهم النرئيس دو نائبنم  ويتخنذ قراراتنم 

وتوصننياتم باكثريننة دصننوات دعضننائم الحاكننرين علننى األقنن  و ذا تسنناوت االصننوات يننرج  

 الجان  الذي صوت معم رئيس االجتماع.

دعوة ك  من دمين عام الديوان ومدير عام المعهد  لنى اجتماعنات المجلنس لرئيس المجلس  -2

 حق التصويت. ادون دن يكون ألي منهم

لرئيس المجلس دعوة دي وزير دو مسيول آألر ذي عالقة لحضور اجتماع المجلس للمرناركة  -د

تتخنذ  ي بحع األمور التي تخر دائرتم دون دن يكنون لنم حنق التصنويت علنى القنرارات التني 

 بر نها.

يعننين رئننيس المجلننس بننناًء علننى تنسنني  رئننيس الننديوان مننن بننين مننويفي الننديوان دمننين سننر  -هننـ

للمجلننس يتننولى اإلعننداد الجتماعاتننم وتنندوين محاكننرها وتنظيمهننا وحفننال القيننود والمعننامالت 

 الخاصة بالمجلس والقيام ب ي دعمال دألرا يكلفم بها رئيس المجلس.

( منن هنذه المنادة 00( و)01 آت االعضاء المرار اليهم  ي البندين )يحدد مجلس الوزراء مكا -و

 ودمين سر المجلس . 
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 مهام المجلس

 

 -يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية: -د-7المادة 

 قرار السياسات العامة إلدارة الموارد البررية  ي القساع العام وتنميتها والخس  والبرامج  -0

 الالزمة لتنفيذها.

 اعتماد اال ار العام للكفايات الوييفية الذي يعده الديوان. -2

 قننرار التعليمننات المتعلقننة بتخسنني  المننوارد البرننرية و دارتهننا بمننا  نني ذلننك ألسنن  التعاقنن   -3

الوييفي واالألتيار والتعيين والتدري  والتسوير ووصنف وتصننيف الوينائف وادارة وتقينيم 

 وية.األداء الوييفي واستحقات الزيادة السن

اقرار تعليمات للمسارات المهنية المختلفة  ي الخدمة المدنية والمسار الوييفي المبني على -4

 الكفايات بناء على تنسي  رئيس الديوان. 

  قرار اال ار العام الستراتيجية الموارد البررية  ي الخدمة المدنية التي يعدها الديوان.  -5

ن المنويفين علنى مسنتوا الندوائر بنناء علنى تنسني   دارة الفنائو والننقر منآلية اقرار   -6

 رئيس الديوان.

التوصية لمجلس النوزراء ب صندار الترنريعات المتعلقنة بالخدمنة المدنينة ودي تعندي  عليهنا  -7

والتعليمننات المتعلقننة بالرواتنن  والعننالوات والحننوا ز والمكا ننآت والعمنن  اإلكننا ي بمننا  يهننا 

 المتخصصة. التعليمات العامة للمسارات المهنية

 دي موكوع آألر يحيلم  ليم مجلس الوزراء دو رئيس الوزراء دو رئيس المجلس. -8

 دي مهام دو صالحيات تنا  بم بمقتضى دحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. -9

للمجلس تركي  لجان متخصصة لمساعدتم علنى القينام ب عمالنم علنى دن تحندد مهنام دي منهنا  -ع

 ر تركيلها.بمقتضى قرا

 

تنرنن  دائننرة مسننتقلة تسننمى )ديننوان الخدمننة المدنيننة( تعنننى برننيون الخدمننة المدنيننة  ويتننولى  -د -8المننادة

  دارتها رئيس يرتب  برئيس الوزراء.

يمارا رئيس النديوان صنالحيات النوزير  ني  دارة الرنيون المتعلقنة بالنديوان ويتنولى دمنين  -ع

 عند غيابم دو شغور منصبم.عام الديوان صالحيات رئيس الديوان 

 

 مهام الديوان وصالحياتم

 

 -يتولى الديوان المهام والصالحيات التالية: -9المادة 

 

متابعننة تسبيننق دحكننام هننذا النظننام والتحقننق مننن تسبيننق النندوائر ألحكننام الترننريعات المتعلقننة  -د

 -بالخدمة المدنية بصورة سليمة  ولم  ي سبي  ذلك القيام بما يلي:

تصال بالدوائر للحصول على البيانات واإلحصائيات المتعلقة بمويفيها بصورة ألاصنة اال -0

 دو بريون الخدمة المدنية بصورة عامة.

 نننالع علنننى السنننجالت والوبنننائق والملفنننات المتعلقنننة بنننالمويفين دو برنننيون الخدمنننة اال -2

 المدنية  ي دي دائرة  ذا دعت الحاجة لذلك.
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علننى النندوائر للتحقننق مننن سننالمة تسبيننق الترننريعات الرقابننة  اإلداريننة بمننا  يهننا الرقابننة -3

كا ننة ور ننع التقننارير  المتعلقننة بالخدمننة المدنيننة والتنندقيق علننى االجننراءات الوييفيننة

 الالزمة بذلك  لى رئيس الوزراء.

 عداد المرروعات الخاصة بتعليمات األتيار وتعيين المويفين  ني الخدمنة المدنينة ور عهنا  -ع

 قرارها. لى المجلس إل

 ااعداد التعليمات المتضمنة اال ار المرجعي للمسنارات المهنينة  ني الخدمنة المدنينة ور عهن -ا

   ا.للمجلس العتماده

المراركة مع الدائرة إلعداد المسار الوييفي المبني علنى الكفاينات الوييفينة و قنا لتعليمنات  -د

 يعدها الديوان ويقرها المجلس.

ويننائف الرنناغرة  نني جهنناز الخدمننة المدنيننة والمرنناركة  نني ترشنني  األشننخاص لمنن ء ال  - هننـ

عملية األتيارهم ووكع األقسس الخاصة باالمتحانات التنا سية بنين المتقندمين للتعينين  ني 

 الويائف واإلشرا  عليها.

 قتراح الترريعات المتعلقة بريون الخدمة المدنية .االمراركة  ي  -و

معلومات إلدارة الموارد البررية وتفعين  االنظمنة الذكينة بناء قاعدة بيانات مركزية ودنظمة  -ز

 ي الخدمنة المدنينة وتسويرهنا والمسناهمة  ني توحيند دنظمنة المعلومنات الخاصنة بالوييفنة 

 والمويف العام بالتعاون مع الجهات والدوائر المعنية.

مين حين والمتقنندالنظننر  نني الرننكاوا والتظلمننات التنني تقنندم  ليننم مننن المننويفين والمرشنن -ح

تخاذ اإلجراءات المناسبة بر نها و قاً ألحكام هذا النظام مع االلتزام بعدم اإلشغال الويائف و

 اال صاح عن المعلومات المتعلقة بهوية مقدمي الركاوا والتظلمات.

 تخاذ اإلجراءات الالزمة لتصوي  القرارات اإلدارية المخالفة ألحكام هذا النظام.ا - 

 حول المسائ  المتعلقة بتسبيق دحكام هذا النظام.  بداء الردي للدوائر -ي

المسنناهمة  نني  دارة المننوارد البرننرية  نني دوائننر الخدمننة المدنيننة ووكننع ا ليننات التنني مننن  -ك

 -ش نها زيادة  عالية هذه الدوائر وكفاءتها من ألالل ما يلي:

الننوزارات شننتراك مننع دائننرة الموازنننة العامننة  نني  عننداد نظننام ترننكيالت الويننائف  نني اال -0

والنندوائر الحكوميننة بمننا  نني ذلننك جننداول ترننكيالت الويننائف علننى حسنناع المرنناريع  

 الردسمالية.

التعاون مع الدوائر الحكومية  ي اعداد ميشرات كمية لالحتياجات منن المنوارد البرنرية  -2

على مستوا القساعات و قنا لمخرجنات دراسنات تحلين  عن ء العمن  والتقسنيم الهيكلني 

عتمنناد االحتياجننات مننن الويننائف قبنن  ر عهننا مننن قبنن  النندائرة الننى اللجنننة للويننائف  وا

 ( من هذا النظام.04المركلة بموج  دحكام المادة )

ويسنهم  ني تنو ير الندائرة  عداد الدراسات حول التخصصات العلمية المتوا رة بما يخندم  -3

 ميشرات تخدم عملية رسم السياسات التعليمية.

عننن  ريننق  ءتهننالتحدينند االحتياجننات التنني تتسلبهننا عمليننة ر ننع كفا النندائرةالتعنناون مننع  -4

 البعثات والدورات المتخصصة.

 .الدائرة عداد دراسات لتخسي  الموارد البررية  ي  -5

المساهمة  ي ت هي  الكفاءات األردنية وتسويقها بالتنسنيق منع الجهنات المعنينة بترنغي   -6

 والخاص.الموارد البررية  ي القساعين العام 
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  عداد األدلة الخاصة بريون الخدمة المدنية والمويف العام. -7

 توبيق ترريعات الخدمة المدنية والمراجع المتعلقة بها. -8

ادارة الفنننائو والننننقر منننن المنننويفين  ننني الخدمنننة المدنينننة اسنننتنادا لالسنننتراتيجيات  -9

 والسياسات التي يقرها المجلس.

المدنيننة يحيلننم  ليننم مجلننس الننوزراء دو رئننيس الننوزراء دو دي موكننوع يتعلننق بالخدمننة  -ل

 المجلس دو رئيسم.

سننتخدام األمثنن  للمننوارد البرننرية  نني القسنناع العننام والخسنن  المسنناهمة  نني وكننع دسننس اال -م

 والبرامج الالزمة لتنفيذها.

 المساهمة  ي  عداد سياسات واستراتيجيات التدري  وبناء القدرات  ي القساع العام. -ن

 اعداد تعليمات تخسي  الموارد البررية ور ع التنسي  بر نها الى المجلس إلقرارها.  -ا

تسننوير دلينن  الكفايننات الوييفيننة الفنيننة والتحننديع المسننتمر عليننم بالتعنناون مننع النندوائر   -ع

 المعنية.

تقننديم النندعم الفننني لوحنندات المننوارد البرننرية  نني مجننال ادارة وتخسنني  المننوارد البرننرية  - 

 نها من القيام بالمهام المنا ة بها.لتمكي

وكع اسس ومنهجية التقييم والتحلي  الكمي والموكنوعي للوينائف  ني الخدمنة المدنينة  -ص

  ي الف ات األولى والثانية والثالثة والعقود الراملة ور عها  لى المجلس القرارها.

 

سنوياً عنن دعمنال النديوان و نجازاتنم ير ع رئيس الديوان  لى رئيس الوزراء والمجلس تقريراً  -01المادة

 وألسسم المستقبلية  لعركم على مجلس الوزراء.

 

تكون الدائرة مسيولة عن تسبيق السياسة العامة المتعلقة ب دارة الموارد البرنرية وتنميتهنا  -د -00المادة 

 و قاً ألحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 -بما يلي : تلتزم الدائرة -ع

 ا التنظيمي عن قسم.ارد البررية ال يق  مستواه نراء وحدة تنظيمية ألاصة بالمو -0

انراء وحدة تنظيمية ألاصة بتسنوير االداء الميسسني وتنو ير كا نة المتسلبنات لالرتقناء  -2

الفنردي   باالداء الميسسي  وتحديد ميشرات االداء الميسسي الحيوية  وربسهنا بناالداء

 ومستواها التنظيمي واالداري من قب  الوزير.حدد جهة ارتبا ها تو

تعم  الدائرة على تعزيز االنتماء والوالء والتمكين الوييفي وتفعين  األدوات وا لينات التني  -ا

تعززها وترسيخ بقا ة ميسسية تقوم على قيم العم  بروح الفريق والمسنيولية المرنتركة  

وتسريع التقدم النوييفي للمنويفين ذوي  وأللق حالة من التنا سية االيجابية بين المويفين 

 االداء والسلوك االيجابي والمتميز.

تلتننزم النندائرة بتاهينن  وتنندري  المننويفين العنناملين  نني ادارة وتخسنني  المننوارد البرننرية  -د  

وتسوير االداء الميسسني وتمكيننهم منن الحصنول علنى الرنهادات المهنينة المتخصصنة  ني 

 المتاحة.  هذه المجاالت و قاً لالمكانيات

تلتزم الدائرة بتسوير ألسة تدريبية سنوية تتوا ق مع متسلبات واحتياجنات الندائرة واهندا ها  -هـ

االسننتراتيجية والترننغيلية ومراحنن  التسننور الننوييفي للمويننف  مننع مراعنناة الحاجننة الفعليننة 

سننة للتنندري   وتفعينن  مبنندد النندائرة المتعلمننة و دارة ونقنن  المعر ننة بننين مويفيهننا وربنن  الخ
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التدريبية بالكفاينات السنلوكية والفنينة المسلوبنة للوييفنة واسنتخدام االنظمنة الذكينة والنتعلم 

 عن بعد والتعليم الذاتي  ي تدري  المويفين. 

 تلتزم الدائرة بتو ير البنية التقنية التي تمكنها من تحديع وتسوير بياناتها. -و

ويننف مننن االبننالي عننن اي تجنناوزات تننو ير قنننوات محميننة وسننرية مننع الننوزير لتمكننين الم -ز

اداريننة او ماليننة  نني دائرتننم بمننا يضننمن حمايتننم وعنندم اال صنناح عننن المعلومننات المتعلقننة 

 بهويتم وتحت  ائلة المسيولية الت ديبية  ي حال ببوت كيدية البالي. 

  

 

 الفص  الرابع

 تخسي  الموارد البررية

 

 -تقوم الدائرة بالمهام التالية: -02المادة

 عداد مرروع نظام ألاص بتنظيمها اإلداري وهيكلها التنظيمي ومهامها الرئيسية والفرعينة   -د 

 واصداره حس  االصول. 

  عداد ألسة للموارد البررية منبثقة عن الخسة اإلستراتيجية للدائرة.  -ع 

 عها وتسويرها.يتحديد الويائف الجديدة التي تتسلبها ألس  العم  وتوس  -ا 

 ول التركيالت للويائف والف ات والدرجات الوييفية. حتياجات  ي جدتحديد اال  -د 

تحديند المسنميات الوييفينة لوينائف الوحندات التنظيمينة المدرجنة  ني الهيكن  التنظيمني بمنا  -هـ

 يضمن تغسية المهام المنا ة بالدائرة دون تعارض بينها.

  يهنننا ة عنننداد بساقنننات وصنننف وييفننني مبنينننة علنننى الكفاينننات الوييفينننة لكننن  وييفنننة ومحننندد -و

الرهادات المهنية المسلوبة للوييفة بالتنسنيق منع النديوان و قناً لتعليمنات وصنف وتصننيف 

الويائف المعتمدة ومراجعتها وتحديثها وتحديد الويائف وعددها بناًء علنى التغيينرات التني 

 قد تسرد على المتسلبات التنظيمية.

 .استراتيجية الدائرةع وألسسها التنفيذية بما ينسجم م  عداد ألس  التعاق  الوييفي  - ز

حتياجننات التدريبيننة للمننويفين ومتسلبننات  شننغال  عننداد ألسننة تنندري  سنننوية  نني كننوء اال - ح

الوييفة ونتنائج تقينيم األداء النوييفي والكفاينات المسلوبنة إلشنغال الوييفنة وتزويند المعهند 

 بنسخة منها كمن المدة الزمنية المحددة  ي تعليمات التدري  والمسار التدريبي.

لتزام برب  تقييم االداء الفردي باالهدا  وميشرات االداء على المستوا الميسسني و نق اال -  

 تعليمات ادارة وتقييم االداء.

 كا ة  ي الدائرة. لمستوياتلاعداد مصفو ة تفويو الصالحيات  - ي

 

تصنف الويائف  ي مجموعات تتضمن ك  منها الويائف المتمابلنة منن حينع  بيعنة عملهنا  -د -03المادة 

 ومستوا مهامها ومسيولياتها والميهالت المسلوبة إلشغالها.

ترننك  لجنننة برئاسننة رئننيس الننديوان وعضننوية كنن  مننن رئننيس هي ننة اعتمنناد ميسسننات  -0-ع

 رسنمية تسبيقينة يسنميم رئنيس المجلنسالتعليم العالي وكمان جودتهنا ورئنيس جامعنة 

ام النديوان ومندير عنام ورئيس هي ة تنمية وتسوير المهارات المهنية والتقنية ودمنين عن

المعهد ومدير عام دائرة الموازنة العامة ومندير عنام ميسسنة التندري  المهنني ورئنيس 
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ومنننندير ادارة تسننننوير االداء الميسسنننني  المركننننز الننننو ني لتنميننننة المننننوارد البرننننرية

 والسياسات  ي رئاسة الوزراء. 

سننة تعليمننات وصننف ( مننن هننذه الفقننرة  درا0تتننولى اللجنننة المرننار اليهننا  نني البننند ) -2

والتنسنني  برنن نها للمجلننس  التنني يعنندها الننديوان جميعهننا  لف نناتلوتصنننيف الويننائف 

إلقرارهننا ومتابعننة مننا يتعلننق برننيونها مننن تحننديع وتعنندي  اال ننار العننام المبننني علننى 

 الكفايات  ي وصف وتصنيف الويائف.

 .يسمي رئيس اللجنة دحد المويفين المختصين  ي الديوان مقرراً لها -3

ألتصنناص عانة بمننن تننراه مننن ذوي الخبننرة واالسننتللجنننة  نني سننبي  قيامهننا بمهامهننا اال -4

 لالست ناا برديم.

 

ألتصاص من مويفي النديوان ية من دربعة من دصحاع الخبرة وااليرك  رئيس الديوان لجنة  ن -04المادة

ومننندوع عننن ادارة تسننوير االداء الميسسنني والسياسننات  نني رئاسننة  ودائننرة الموازنننة العامننة

ومندوع عن الدائرة المعنية تتم تسميتهم من المرجع المختر لدراسة مرروع جندول  الوزراء 

تركيالت الويائف  ي الدوائر الحكومية والسلبات المقدمة من الدائرة المتعلقنة بالعمن  اإلكنا ي 

دحكنام هنذا النظنام  ويتنولى النديوان دعمنال سنكرتاريا اللجننة ودي مهام دألرا تنا  بهنا بموجن  

 وتقديم الدعم االداري لتمكينها من القيام بمهامها.

 

حتياجاتهنا منن المنوارد البرنرية بمبنررات موكنوعية منن ألنالل  عنداد اتقوم الندائرة بتعزينز  -د -05مادةال

 ة وتسويرها.ميشرات ومعايير قابلة للقياا الحتياجاتها من الموارد البرري

راعى عند  عداد جدول التركيالت نسبة عدد الويائف األساسية للدائرة مع عدد الوينائف ت -ع

 %( من  جمالي الويائف ما دمكن.31المساندة  بحيع ال تتجاوز نسبة األأليرة )

 

 الفص  الخامس

   ات الويائف ودرجاتها وصفة التعيين عليها

 

 -المدنية ومهامها و  اتها ودرجاتها على النحو التالي:تحدد ويائف الخدمة  -06المادة

 -الف ة العليا وتتولى هذه الف ة المهام والمسيوليات التالية: - د

اإلشرا  على  عداد الخسة اإلستراتيجية للدائرة والخس  التنفيذية و ق د نر زمنينة محنددة  -0

زمننة لتحقيننق مخرجننات وميشننرات دداء مسننتهد ة واتخنناذ جميننع اإلجننراءات والتنندابير الال

وعة وزيننادة كفنناءة العمنن   األعمننال والنتننائج المقننررة بمننا يضننمن تحقيننق األهنندا  الموكنن

 ستخدام األموال العامة.اوترشيد 

اإلشنننرا  علنننى العننناملين  ننني الننندائرة  وتوجينننم جهنننودهم بمنننا يخننندم تحقينننق األهننندا   -2

لتزام بالترنريعات والتعليمنات اإلستراتيجية للدائرة  والعم  على تحفيزهم على اإلبداع واال

اإلدارينة والمالينة المعمننول بهنا وزينادة اإلنتاجيننة وتقنديم المبنادرات وترننجيع العمن  بننروح 

 الفريق وتعزيز مبدد القيادة الجماعية التراركية.

 متابعة األداء الميسسي للدائرة وتقييمم بما يحقق الكفاءة والفاعلية اإلدارية لها. -3

دارة المننوارد البرننرية وتنميتهننا واإلشننرا  علننى تبسنني   جننراءات العمنن  متابعننة جهننود   -4
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 وتسوير البرامج وا ليات الالزمة لتحقيق دهدا  الدائرة. وحوسبتها 

 اإلشرا  على تسوير الخدمات التي تقدمها الدائرة وكمان تحسين جودتها. -5

 

 -وتضم هذه الف ة المجموعتين التاليتين:       

 

 -المجموعة األولى:         

 قاكي القضاة. •

 رئيس ديوان المحاسبة. •

 رئيس ديوان الخدمة المدنية. •

 رئيس ديوان الترريع والردي. •

  .رئيس هي ة االستثمار 

 

 -المجموعة الثانية:     

 األمين العام. •

 المحا ال  ي وزارة الداأللية. •

الترريع والردي الذي يقنرر مجلنس النوزراء تعييننم  ني المسترار  ي رئاسة الوزراء دو  ي ديوان  •

 هذه المجموعة بناًء على تنسي  رئيس الوزراء.

 دمين سر مجلس الوزراء.  •

 مدير عام مكت  رئيس مجلس األعيان. •

 مدير عام مكت  رئيس مجلس النواع. •

 مدير عام مكت  رئيس الوزراء. •

 مراق  عام الرركات. •

 دمين سج  الجمعيات. •

 

 -الف ة األولى: -ع

وتتولى المهام القيادية واإلشرا ية والمراركة  ي وكع األهدا  اإلستراتيجية والسياسات العامنة 

للدائرة و عداد الخس  التنفيذية الخاصنة بنالبرامج والمرناريع ومتابعتهنا واإلشنرا  علنى تنفينذها 

م ويننائف هننذه الف ننة القيننام واقتننراح دسننالي  لتسننوير منهجيننات العمنن  و جراءاتننم  كمننا تكننون مهننا

ب عمنننال تخصصنننية تنفيذينننة  ننني المهنننن السبينننة والهندسنننية واالقتصنننادية والزراعينننة واإلدارينننة 

والقانونية والمالية والتربوية والتعليمية والصحفية وما يماب  دياً منها وتحدد هذه المهام بموجن  

ان يحمن  الرنهادة الجامعيننة تعليمنات وصنف وتصننيف الويننائف  وال يعنين  ني ديإ منهنا  الإ مننن كن

 درجة الخاصة.األولى حداً ددنى وتضم هذه الف ة بماني درجات من الدرجة السابعة  لى ال

 

 -الف ة الثانية: -ا

وتتولى المهام اإلشرا ية والقيام باألعمنال التنفيذينة اإلدارينة دو التعليمينة دو المحاسنبية دو الفنينة 

المهام بموج  تعليمات وصنف وتصننيف الوينائف  وال يعنين  ني دو ما يماب  دياً منها وتحدد هذه 

ديإ منها  الإ من كان يحم  شهادة دبلوم كلينة المجتمنع الرنام  التني تكنون مندة الدراسنة للحصنول 
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عليها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة حداً ددنى دو من كان يحمن  شنهادة كلينة المجتمنع 

ة للحصول عليهنا سننتين حنداً ادننى بعند شنهادة الثناني الثنانوي دو منا الفني التي تكون مدة الدراس

 يعادلها بنجاح وتضم هذه الف ة تسع درجات من الدرجة التاسعة  لى الدرجة األولى.

 

 -الف ة الثالثة: - د

وترننم  الويننائف الحر يننة والمهنيننة والخنندمات المسنناعدة وتحنندد مهننام هننذه الويننائف بموجنن   -0

وتصنيف الويائف  وال يعين  ي ويائفهنا منن يزيند ميهلنم العلمني علنى شنهادة تعليمات وصف 

كلية المجتمع دو المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد شهادة الدراسنة 

 الثانوية العامة دو ما يعادلها وتضم هذه الف ة الدرجات الثالثة والثانية واألولى.

سنتثنائية ومبنررة تقتضنيها ا( من هذه الفقرة  يجوز  ي حاالت 0البند )على الرغم مما ورد  ي  -2

مصلحة العم  تعيين حملة شهادة كلية المجتمع الرنام   ني وينائف الف نة الثالثنة و نق تعليمنات 

 وشرو  تصدرها اللجنة المركزية.

 

 دقسام المويفين و قاً لصفة التعيين

 

 -يقسم المويفون  لى: -07المادة

دائمين: وهم المعينون  ني وينائف دائمنة ذات   نات ودرجــــــنـات محنددة  ني جندول مويفين  -د

بما  ي ذلك المويفون الذين تقرر تثبيتهم بموجن   0/0/2104تركيالت الويائف قب  تاريخ 

 قرار مجلس الوزراء قب  ذلك التاريخ.

شناملة لجمينع  مويفين بعقود:  وهم الذين يعينون بموجن  عقنود ذات   نة ودرجنة دو عقنود -ع 

العالوات على ويائف مدرجنة  ني جندول ترنكيالت الوينائف  والنذين يعيننون بموجن  عقنود 

على حسناع المرناريع  دو رواتن  المنويفين المنفكنين عنن العمن  بسنب  اإلعنارة دو اإلجنازة 

 دون رات  وعالوات.

 

 الفص  السادا

 الروات  والعالوات

 الروات 

 

 -األساسية لويائف الف ة العليا وبدل التمثي  والعالوات الخاصة بها كما يلي:تحدد الروات   -د -08المادة 

 -المجموعة األولى: -0
 

يتقاكننى مننـن يرننغ  دينناً مننن ويننائف هننـذه المجموعننة راتنن  الننوزير العامنن  وعالواتننم 

 وامتيازاتم األألرا.

 -المجموعة الثانية: -2

( دينناراً 0251اً مقنداره )يتقاكى من يرغ  دياً من ويائف هذه المجموعة راتباً دساسني

( ديناراً ولخمنس عرنرة سننة حنداً دعلنى  علنى دن تحتسن  25وزيادة سنوية مقدارها )

%( مننن 51هننذه الزيننادة مننن تنناريخ تعيينننم  نني هننذه المجموعننة  وعننالوة  نيننة بنسننبة )

( دينار والعنالوة العائلينة المقنررة 211الرات  االساسي وعالوة غالء معيرة مقدارها )
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حكام هذا النظنام  و ذا كــنـانت الـنـدائرة التني يعمن   يهنا تمنـنـ  مويفيهنـا عنالوة و قاً أل

( منن هنذا النظنام  يمنن   كنا ة  لنى منا 25ميسسة و قاً ألحكام الفقنرة )د( منن المنادة )

%( منن عنالوة الميسسنة المقنررة لمنويفي الف نة األولنى  ني تلنك 31سبق منا نسنبتم )

 الدائرة.

 

شاغلي ويائف الف ة العليا دي بدل دو عنالوة دألنرا غينر منصنوص عليهنا ال يد ع ألي من  -ع

ان اسننمها دو نوعهننا دو ( مننن الفقننرة )د( مننن هننذه المننادة  مهمننا كنن2( و)0 نني البننندين )

ستثناء العالوة العائلية ومكا آت تمثي  الحكومنة  ني مجنالس  دارة الميسسنات امقدارها  ب

الرننركات التنني تسنناهم  يهننا الحكومننة  دو  نني  الرسننمية العامننة دو الميسسننات العامننة  دو

 دارتهننا والرننركات التنني تسنناهم  يهننا الميسسننة العامننة للضننمان االجتمنناعي والمكا نن ة دو 

البدل المقرر مقاب  العضوية  ي دي لجنة دو مجلس دو هي ة  شريسة دن يكون  جتمناع دي 

عملننم ألننارا دوقننات  منهننا ألننارا دوقننات النندوام الرسننمي  وكننذلك دي مكا نن ة دو بنندل مقابنن 

 الدوام الرسمي  ي غير دائرتم  بناًء على موا قة الجهة المختصة و قاً ألحكام هذا النظام.

 

يرتر  دن ال يتجاوز مجموع المكا آت والبندالت السننوية النواردة  ني الفقنرة )ع( منن  -0-ا

%( 51)هذه المادة التي تد ع لراغلي الويائف المبينة  ني الفقنرة )د( منن هنذه المنادة 

مننن مجمننوع رواتننبهم اإلجماليننة السنننوية ويننتم اسننترداد المبننال  التنني حصنن  عليهننا دي 

 منهم زيادة على تلك النسبة لمصلحة الخزينة.

( من هذه الفقرة على المبال  التي يتقاكاها المويف من العم  0ال تسري دحكام البند ) -2 

 ( من هذا النظام.69ن المادة )ألارا دوقات الدوام الرسمي و قاً ألحكام الفقرة )ح( م

 

تحــدد المستويات والدرجات والروات  األساسية والزيادة السنوية لمويفي الف تين األولى  -د -09لمادة ا

 -والثانية و قاً لسلم الروات  المبين تاليا:
 

 
 

 ألساسية للف تين األولى والثانيةسلم الروات  ا

 السنة  ي الدرجة    

 الدرجة المستوا الف ة
الزيادة 

 السنوية
0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 03 04 05 

ى
ول
أل
ا

 

 

 االول

 593 580 569 557 545 533 520 519 497 485 473 460 449 437 425 02 ألاصة

      392 382 372 362 352 342 332 322 302 312 01 اولى

           292 284 276 268 261 8 بانية

 

 الثاني

           252 246 241 234 228 6 بالثة

           222 207 202 217 212 5 رابعة

           097 093 089 085 080 4 ألامسة

 

 الثالع

           077 074 070 068 065 3 سادسة

           062 059 056 053 051 3 سابعة

ية
ان
لث
ا

 

 353 347 340 335 329 323 307 300 315 299 293 287 280 275 269 6 اولى 
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           263 258 253 248 243 5 بانية االول

           238 233 228 223 208 5 بالثة

 

 الثاني

           203 219 215 210 097 4 رابعة

           093 089 085 080 077 4 ألامسة

           073 071 067 064 060 3 سادسة

 

 الثالع

           058 055 052 049 046 3 سابعة

           043 040 039 037 035 2 بامنة

           033 030 029 027 025 2 تاسعة

 

تحدد المستويات والدرجات والروات  األساسية والزيادة السنوية لمويفي الف ة الثالثة  - ع

 -:و قاً لسلم الروات  المبين تالياً 

 

 

 المستوا

 

 السنة

 الروات  األساسية للف ة الثالثة سلم

 

 بالثة بانية اولى الدرجة

 3 4 5 الزيادة السنوية

 

 

 

 

 

 الثالع

0 045 029 021 

2 051 033 023 

3 055 037 026 

4 061 040 029 

5 065 045 032 

6 071 049 035 

7 075 053 038 

8 081 057 040 

9 085 060 044 

01 091 065 047 

 

 

 

 

 

00 095 069 051 

02 211 073 053 

03 215 077 056 

04 201 080 059 

05 205 085 062 
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 الثاني

06 221 089 065 

07 225 093 068 

08 231 097 070 

09 235 210 074 

21 241 215 077 

20 245 219 081 

22 251 203 083 

23 255 207 086 

24 261 220 089 

25 265 225 092 

 

 

 

 

 

 

 األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 271 229 095 

27 275 233 098 

28 281 237 210 

29 285 240 214 

31 291 245 217 

30 295 249 201 

32 311 253 203 

33 315 257 206 

34 301 260 209 

35 305 265 222 

36 321 269 225 

37 325 273 228 

38 331 277 230 

39 335 280 234 

41 341 285 237 

 

 مربننو  دعلننى المويننف بلنن   ذا المننادة  هننذه مننن( ع)و( د) الفقننرتين  نني ورد ممننا الننرغم علننى -ا
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 دعلننى دو الثانيننة الف ننة مننن األولننى الدرجننة مربننو  دعلننى دو األولننى الف ننة مننن الخاصننة الدرجننة

 لتلنك المقنررة السننوية الزينادة تقاكني  ني  يسنتمر الثالثنة الف نة درجنات منن درجة دي مربو 

 .الحال مقتضى وحس  الدرجة

 

يتقاكننى المويننف راتبننم األساسنني مننن مخصصننات الوييفننة التنني يرننغلها بصننورة  عليننة  -د -21المننادة

منن كن  سننة منا لنم يصندر قنرار  30/02ويستحق الزيادة السنوية  ذا استو ى شرو ها  ي 

 العام دو من يفوكم بذلك.بحجبها عنم وتوقع براءة الزيادة من األمين 

منهنا  ذا كنان قند  30/02يمن  المويف تحت التجربة  ي السنة األولى الزيادة السننوية  ني  -ع

 يمنن    دما اذا قلت ألدمتم الفعلية عن بمانية دشنهر لى تعيينم بمانية دشهر على األق مضى ع

بل  لمنرة واحندة علنى دن يعادل عدد دشهر الخدمة  لى السنة كاملة ويحس  هذا الم امالي امبلغ

 من ك  سنة. 30/02يمن  بعد ذلك الزيادة عن السنة كاملة  ي 

يننيدي مننن  الزيننادات السنننوية كحننوا ز للمويننف دو ألي غننرض آألننر  لننى اإلنتقننال للسنننة دو  -ا

السنوات التي تلي السنة التني كنان يرنغلها  ني الدرجنة نفسنها دو الدرجنة التني تليهنا مباشنرة 

 يادات.و ق عدد تلك الز

 

اليسننتحق المويننف راتبننم األساسنني وعالواتننم عننن المنندة التنني يتغينن   يهننا عننن عملننم دون  -د -20المننادة 

  جازة قانونية دو دون عذر مرروع.

ال يستحق المويف راتبم األساسي وعالواتم عن المدة التي يتغي   يها عن عملم  ني حنال  -ع

 استنفد  جازاتم السنوية.

 

الزيننادة السنننوية للمويننف المعننين بعقنند شننام  لجميننع العننالوات مننن شنناغلي ويننائف تحنندد  -د -22المننادة

 ( ديناراً ولخمس عررة سنة حداً دعلى.25المجموعة الثانية من الف ة العليا بمبل  )

مننع مراعنناة دحكننام الفقننرة )د( مننن هننذه المننادة  تحنندد الزيننادة السنننوية للمويننف المعننين بعقنند  -ع

 -النحو التالي: شام  لجميع العالوات على
 

 لرات  اإلجمالي للعقد             الزيادة السنوية بالدينارا

 4         ديناراً                           251دق  من 

 6                                 ديناراً  499 -251

 8                 ديناراً  511-749

 01                       ديناراً  751-999

 02                       دينار  اكثر 0111
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يسننتحق المويننف مننن الف ننات األولننى والثانيننة والثالثننة عننالوة غننالء معيرننة شننهرية مقنندارها  -23المننادة 

 ( ديناراً.035)

 
 

 العالوة العائلية

 

الموينف ( دينناراً بمنا  ني ذلنك 21يستحق المويف المتزوا عالوة عائلية شهرية مقندارها ) -د -24المادة

 ( سنة.08األرم  والمسلق  ذا كان لم دوالد ال تزيد دعمارهم على )

تد ع العالوة العائلينة للمويفنة  ذا كنان زوجهنا مقعنداً دو كاننت معيلنة ألوالدهنا دو مسلقنة ال  -ع

 ( سنة.08تتقاكى نفقة شرعية عن دوالدها وكانت دعمارهم ال تزيد على )

 

 العالوات اإلكا ية

 

تمننن  العننالوات اإلكننا ية المبينننة ددننناه بنسنن  مننن الراتنن  األساسنني تحنندد بموجنن  تعليمننات  -د -25المننادة

 -يصدرها مجلس الوزراء بناًء على تنسي  المجلس ويجوز الجمع بينها:

 عالوة  نية. -0

 عالوة  شرا ية. -2

 عالوة ميسسة. -3

 عالوة موقع العم . -4

 الصادرة عن مجلس الوزراء او المجلس.دي عالوة  كا ية دألرا تحددها التعليمات  -5

تصر  العالوات و قاً للتعليمات المنصوص عليهنا  ني الفقنرة )د( منن هنذه المنادة بقنرار  -0 -ع

من الوزير بناًء على تنسي  اللجنة من تاريخ مباشنرة الموينف لعملنم سنواًء عنن  رينق 

 التعيين دو النق  دو التر يع دو تعدي  الوكع.

( من هذه الفقرة ينتم صنر  العنالوات 0لتعليمات المرار اليها  ي البند )الى حين صدور ا -2

المنصوص عليهنا  ني الفقنرة )د(  منن هنذه المنادة بقنرار منن مجلنس النوزراء بنناء علنى 

 تنسي  رئيس الديوان.

يوقننف مننن  دي مننن العننالوات المنصننوص عليهننا  نني الفقننرة )د( مننن هننذه المننادة  ذا زالننت  -ا

 نحها.األسباع الموجبة لم

ال يجنوز   ومسنتوياتهامع مراعاة المسنميات المحنددة كنمن المسنارات المهنينة المتخصصنة  -د

تغييننر المسننمى الننوييفي ألي مويننف لغايننات منحننم العننالوة اإلكننا ية المنصننوص عليهننا  نني 

( منن الفقننرة )د( منن هنذه المننادة  ال  ذا اسنتدعت الحاجنة نقلننم  لنى ممارسننة 2( و)0البنندين )

ينناً وكانننت ميهالتننم العلميننة وألبراتننم العمليننة تتناسنن  ومتسلبننات  شننغالها ودن الوييفننة  عل

 يتسابق المسمى الوييفي لوييفتم مع شرو   شغالها وممارستم الفعلية لها.

ال يجوز تعدي  تعليمات من  العالوات اإلكا ية المرار  ليهنا   ني الفقنرة )د( منن هنذه المنادة   -هــ
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 ى األق  على  قرارها وألسباع مبررة. ال بعد مرور بالث سنوات عل

 

يعام  المويف بعقد معاملنة الموينف الممابن  لنم  ني الراتن  األساسني  ني الوينائف الدائمنة  -د  -26المادة

 لغايات منحم دي عالوة من العالوات المنصوص عليها  ي هذا النظام.

عنالوة دو بندل منصنوص  ذا تم تعيين المويف بعقند شنام  لجمينع العنالوات  نال يسنتحق دي  -ع 

 عليهما  ي هذا النظام باستثناء العالوة العائلية.

 

يتقاكنى الموينف النذي يعمن  ألنارا المملكنة الراتن  اإلجمنالي والعنالوة العائلينة وبندل  نرت  -د -27المادة

ن وجنند باسننتثناء المويننف الننذي تسننري عليننم دحكننام نظننام السننلك الدبلوماسنني  التسننكين 

 لرات  األساسي اإلجمالي والعالوة العائلية  ق .المعمول بم  يتقاكى ا

لمجلس النوزراء بنناًء علنى تنسني  رئنيس النوزراء منن  منويفي وزارة األوقنا  والرنيون  - ع

والمقدسننات اإلسننالمية ودائننرة قاكنني القضنناه العنناملين  نني القنندا وسننائر دنحنناء  لسننسين 

 عالوة ألاصة بنسبة من الرات  األساسي.

 

 الفص  السابع

 العم  اإلكا ي والحوا ز والمكا آت

 العم  اإلكا ي

 

%( من مويفي الندائرة 25للوزير بناًء على تنسي  اللجنة المركزية تكليف ما ال يزيد على ) -د -28المادة

بالعم  الرسنمي لخمنس ودربعنين سناعة دسنبوعياً دو دكثنر ويمنن  الموينف بندل عمن   كنا ي 

 -من الحاالت التالية:%( من الرات  األساسي  ي دي 31نسبتم )

( 24 ذا كانننت  بيعننة عمنن  النندائرة تقتضنني تسبيننق نظننام الورديننات بحيننع يسننتمر العمنن  ) -0

 ساعة.

  ذا كانت  بيعة ألدمات الدائرة او دي وحدة تنظيمية  يها  تقتضي عمالً  كا ياً. -2

زمنيننة  ذا كننان لنندا النندائرة دو الوحنندة التنظيميننة عمنن  موسننمي يجنن   نجننازه ألننالل منندة  -3

محددة وتعذر ذلك دبناء دوقات الدوام الرسمي المعتاد دو لنديها عمن  اكنسراري يسنتدعي 

 عمالً  كا ياً منتظماً.

  ذا كان لدا الدائرة برنامج دو مرروع يتسل  عمالً  كا ياً لغايات متابعتم وتنفيذه. -4

اللجننة المركزينة  سنت ناا بنرديبناًء على تنسني  النوزير وبعند اال يجوز لمجلس الوزراء -0-ع

%(  ذا كاننت  بيعنة 25تجاوز نسبة عدد مويفي الدائرة المكلفنين بالعمن  االكنا ي عنن )

 عم  الدائرة تقتضي ذلك وتوا ر المخصصات المالية الالزمة لذلك .

( منن هنذا النظنام بدراسنة مبنررات 04تقوم اللجنة الفنية المرنكلة بموجن  دحكنام المنادة ) -2

نسننبة المننويفين المكلفننين بالعمنن  اإلكننا ي ور ننع دراسننتها للجنننة النندائرة لسلنن  تجنناوز 

 المركزية.

يصننر  بنندل العمنن  اإلكننا ي بقننرار مننن األمننين العننام بننناًء علننى تنسنني  مسننيولي الوحنندات  -ا

 المعنية بالريون المالية والموارد البررية.
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 -تراعى االعتبارات التالية عند صر  بدل العم  اإلكا ي: - د

يد مجمنوع دي بندل مسنتحق لقناء هنذا العمن  علنى المبنال  المرصنودة  ني موازننة دن ال يز -0

 الدائرة للعم  اإلكا ي.

 ال يجوز الجمع بين بدل العم  اإلكا ي والمياومات ودي مكا  ة عن العم  نفسم. -2

 -يوقف صر  بدل العم  اإلكا ي  ي الحاالت التالية: -هـ

 عند زوال مبررات العم  اإلكا ي. -0

 عند تغي  المويف المكلف بالعم  اإلكا ي عن العم  ألي سب  كان. -2

 عدم  نجاز العم  المسلوع نتيجة التقصير دو اإلهمال. -3

لألمننين العننام بننناًء علننى تنسنني  المنندير المعننني  كننا ة يننوم علننى رصننيد  جننازات المويننف  -و

بندالً منن منحنم السنوية عن ك  ألمس ساعات عم   كا ية وبحد دعلى عررة ديام  ي السننة 

البدل المرار  لينم  ني الفقنرة )د( منن هنذه المنادة بنناًء علنى رغبنة الموينف دو  ني حنال عندم 

 توا ر المخصصات المالية.

 

يجنوز منن  المويننف دي حنا ز دو مكا ن ة مادينة دو معنويننة دو كليهمنا وتحندد دسنس وشننرو   -د -29المنادة

مجلس الوزراء بناًء على تنسي  المجلس وحاالت منــ  دي منهما بمقتضى تعليمات يصدرها 

باسنتثناء السنقو    %( من الرات  االجمنالي011على دن ال تتجاوز هذه المكا  ة والحوا ز )

بننبعو النندوائر  والتعليمننات الخاصننةالترننريعات بموجنن   والحننوا ز المقننرة المحننددة للمكا ننآت

 .  درة بهذا الر نبمن  المكا آت والحوا ز وقرارات مجلس الوزارء الصاوالمتعلقة 

النذي يصندر السننوي على الرواغر المدرجة  ي جندول الترنكيالت  يتقاكى المويف المعين -ع

و نق دسنس ومعنايير الحنوا ز المرتبسنة بناالداء  قن  و المكا نآتبعد سريان دحكام هنذا النظنام 

  ويجننوز الجمننع بينهننا وبننين العننالوات المحننددة للويننائف المجلننسيصنندرها يعنندها الننديوان و

 الحرجة.

ال يجنوز صنر  دي مكا نآت مهمنا مع مراعاة الترريعات والتعليمات الخاصة بنبعو الندوائر  -ا

كان اسمها او نوعها دو دي عالوات دو حوا ز  للمويفين غير منصوص عليها  ي هذا النظام 

 دو التعليمات الصادرة بمقتضاه.

المويننف الننذي يننتم نقلننم او انتدابننم او هننذا النظننام ال يتقاكننى نفنناذ احكننام اعتبننارا مننن تنناريخ  -د

ن لغاينات النقن   ني وتكليفم بناء على  لبم اي مكا آت لمدة سننتين ويسنتثنى منن ذلنك المنتندب

 .2121على جدول تركيالت الويائف لسنة  2109سنة 

 

 ذا حص  المويف من الف ة األولى دو الموينف المعنين بموجن  عقند شنام  لجمينع العنالوات  -د -31المادة

على ميهن  علمني جديند دعلنى منن الميهن  النذي يحملنم ويتصن  موكنوع تخصصنم بحاجنة 

النندائرة  يننتم منحننم بقننرار مننن األمننين العننام  بننناًء علننى تنسنني  مسننيول المننوارد البرننرية 

 -الزيادات السنوية التالية:

زيننادتين سنننويتين   ذا كننان الميهنن  العلمنني الجدينند الننذي حصنن  عليننم شننهادة النندبلوم بعنند  -0

 الرهادة الجامعية األولى.

بالث زيادات سننوية  ذا كنان الميهن  العلمني الجديند النذي حصن  علينم الرنهادة الجامعينة  -2

 ألتصاص العالي  ي الس .الثانية )الماجستير( دو شهادة اال
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على الرغم مما ورد  ي الفقرة )د( من هنذه المنادة   ذا كنان الحصنول علنى الميهن  العلمني  -ع

 -ية  يفاد المويف  ي بعثة  يتم منحم الزيادات السنوية على النحو التالي:ناجماً عن عمل
 

زيادة سنوية واحدة  ذا كان الميه  العلمي الجديد الذي حص  عليم شهادة الندبلوم بعند  -0

 الرهادة الجامعية األولى.

)الماجسنتير( الثانينة زيادتين سنويتين  ذا كان الميه  العلمي الجديد الرهادة الجامعينة  -2

 ألتصاص العالي  ي الس .دو شهادة اال

 ذا كان المويف قد حص  علنى اسنتحقات دي منن الزينادات السننوية المنصنوص عليهنا  ني  - ا

الفقرتين )د( و)ع( منن هنذه المنادة دو دي منن الزينادات المنصنوص عليهنا  ني الفقنرة )ا( 

سنننوية للميهنن  دو الرننهادة ( مننن هننذا النظننام  يمننن   ننرت عنندد الزيننادات ال48مننن المننادة )

 األعلى.

 ذا حصنن  المويننف وهننو علننى ردا عملننم علننى الرننهادة الجامعيننة الثالثننة )النندكتوراة( دو  - د

حصنن  مننن المجلننس السبنني األردننني علننى شننهادة التخصننر دو شننهادة التخصننر الفرعنني 

 -من  زيادات سنوية على النحو التالي: ي

دة الجامعيننة الثالثننة )النندكتوراة( علننى نفقتننم  بننالث زيننادات سنننوية  ذا حصنن  علننى الرننها -0

 وزيادتين سنويتين  ذا كان مبعوباً.

ألمننس زيننادات سنننوية للسبينن   ذا حصنن  علننى شننهادة التخصننر مننن المجلننس السبنني  -2

 األردني.

دربع زيادات سنوية لسبي  األسنان  ذا حص  على شنهادة التخصنر منن المجلنس السبني  -3

 األردني  ي    األسنان.

زيادتين سننويتين  ذا حصن  السبين  علنى شنهادة التخصنر الفرعني منن المجلنس السبني  -4

 األردني.

زيادة سنوية واحدة  ذا حص   بي  األسنان على شهادة التخصر الفرعني منن المجلنس  -5

 السبي األردني.

 -يجوز بقرار من المجلس بناًء على تنسي  اللجنة المركزية : -هـ

زيادات سنوية ألي شهادة علمينة دو اكاديمينة لنم يننر عليهنا  من  ما اليزيد على بالث -0

  ي هذه المادة.

مننن  زيننادتين سنننويتين للرننهادات المهنيننة المتخصصننة ذات العالقننة بسبيعننة الوييفننة  -2

يعتمندها المجلنس تحندث دورينا  دسنسقائمنة و والصادرة عن جهات دولية معتمندة و نق

توصية اللجنة المنصنوص عليهنا  ني البنند  المستند الى الديوان رئيس بناء على تنسي 

 ( من هذا النظام. 03( من الفقرة )ع( من المادة )0)
 

 ذا حص  المويف من الف ة الثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع الرام  ويتصن  موكنوع  -د -30المادة

 تخصصم بحاجة الدائرة مباشرة  يتم منحم زيادتين سنويتين.

الف ة الثالثة علنى شنهادة الدراسنة الثانوينة العامنة دبنناء عملنم  يمنن   ذا حص  المويف من  -ع

 زيادة سنوية واحدة.

بتنسني  منن مسنيول تمن  الزيادات المنصوص عليها  ي هذه المادة بقرار من األمنين العنام  -ا

 .الموارد البررية
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المنصنوص عليهنا  ني المنادتين  عتباراً من تاريخ نفاذ دحكام هذا النظام  يرتر  لمن  الزياداتا -32المادة

( منن هننذا النظنام دن يكننون الموينف قنند التحنق بالدراسننة بعند موا قننة النندائرة ودن 30( و)31)

 يكون موكوع التخصر متصالً بحاجتها.

 

 زيادة التميز

 

تمن  زيادتان سننويتان للموينف الحاصن  علنى تقندير)ممتاز(  ألنر سننة وتقندير ال يقن  عنن  -د -33المادة

جنداً(  ني السننة التني تسنبقها  وزينادة سننوية واحندة للحاصن  علنى تقندير ال يقن  عنن )جيد 

 -)جيد( لثالث سنوات متتالية على النحو التالي:

 ني النندائرة التنني تحصن  علننى المركننز األول  نني دعلنى جننائزة منحننت  ني تلننك السنننة مننن  -0

 جائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والرفا ية.

 نني النندائرة دو الوحنندة التنظيميننة  يهننا التنني تحصنن  علننى جننائزة التحننول اإللكتروننني مننن  -2

 مركز الملك عبدهللا الثاني للتميز.

يمن  المويف الذي يحص  على جائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكنومي والرنفا ية  -ع

 ألمس زيادات سنوية.

ي الفقرة )د( من هنذه المنادة دن يكنون الموينف قند يرتر  لمن  الزيادات المنصوص عليها   - ا

دمضننى ألدمننة  عليننة  نني دائرتننم منندة ال تقنن  عننن بمانيننة دشننهر  نني السنننة التنني حصننلت  يهننا 

 الدائرة على الجائزة.

تمن  الزيادة المنصوص عليها  ي الفقرتين )د( و)ع( من هذه المنادة بقنرار منن النوزير بنناًء  - د

 اراً من اليوم األألير من شهر كانون األول من ك  سنة.على تنسي  اللجنة المركزية اعتب

يمن  المويف من الف ة الثالثة الحاص  علنى تقندير )ممتناز(  ألنر سننة وتقنديره ال يقن  عنن  -هـ

)جيد(  ي السنوات الثالث التي تسبقها زيادة سنوية واحدة بقرار منن األمنين العنام بنناًء علنى 

 -تنسي  اللجنة شريسة ما يلي:

%( منن  جمنالي منويفي 5ال تزيد نسبة المويفين الحاصلين علنى هنذه الزينادة علنى )دن  -0

 الف ة الثالثة  ي الدائرة ودن ال يق  العدد عن مويف واحد من هذه الف ة.

بحق المويف دي عقوبنة منن العقوبنات الت ديبينة المنصنوص عليهنا  تدن ال يكون قد اتخذ -2

 ( من هذا النظام.042د( من المادة )( من الفقرة )6( الى )2 ي البنود من )

عندم منن  هنذه الزينادة منرة دألنرا للموينف  ال بعند منرور ألمنس سننوات علنى اسننتحقات  -3

 الزيادة التي سبقتها وبحد دقصى بالث زيادات ألالل مدة ألدمتم.

عتبننارات المبينننة ددننناه  نني حننال تسنناوي المننويفين  نني اسننتحقات الزيننادة السنننوية تراعننى اال -و

عليهننا  نني الفقننرة )هننـ( مننن هننذه المننادة علننى دن تيألننذ هننذه االعتبننارات حسنن   المنصننوص

 -دولويتها بالتسلس  التالي:

 دقدمية المويف بالتعيين  ي الخدمة المدنية. -0

عدد التقارير السنوية التي حصن   يهنا الموينف علنى تقندير )ممتناز(  ألنر بنالث سننوات  -2

 قب  السنة التي سيمن   يها الزيادة.
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معدل العالمنة  ني التقندير النهنائي  ني التقرينر السننوي للموينف  ألنر بنالث سننوات قبن   -3

 السنة التي سيمن   يها الزيادة.

 التحصي  العلمي األعلى للمويف. -4

 

 المويف المثالي
  

منويفي العقنود الرناملة لومويفاً كال حس    تنم  لثالبين من  سنويا ألمس زيادات سنويةت -0-د-34المادة

تنسني  دكثنرهم كفناءة للحصنول ويجنوز لجميع العالوات ممن بلغت ألدمتهم ألمس سننوات 

مننات يصنندرها المجلننس لهننذه الغايننة علننى ان تخصننر ألمننس لتعلي التميننز و قنناً  علننى وسننام

 جوائز منها لالبتكار واالبداع . 

( من هذه 0 ي البند ) عليهاالخمس المنصوص الزيادات السنوية يجوز للدائرة اكا ة الى  -2

 الفقرة من  المويف المثالي دي حوا ز اكا ية دألرا .  

 تمن  جائزة المويف المثالي لمرة واحدة  يلة ألدمة المويف .  -ع

 

يجننوز تعيننين المويننف عضننواً  نني مجننالس  دارة الميسسننات الرسننمية والعامننة دو الرننركات  -د -35المننادة

 .الحكومة دو الدائرة بما ال يزيد على عضويتين التي تساهم  يها دو  ي  دارتها

تستثنى من دحكام الفقرة )د( من هذه المنادة العضنوية المحنددة بموجن  قنوانين ودنظمنة تلنك  -ع

مجلنس  دارة  ال يجوز دن يكون المويف عضواً  ي كلها الميسسات والرركات  و ي األحوال

المقنرر  ني  القنوانين واألنظمنة العندددي ميسسنة دو شنركة  ذا تجناوزت عضنويتم بحكنم تلنك 

 الفقرة )د( من هذه المادة.

المويف عن عضنويتم  يستحق( من هذا النظام 08مع مراعاة دحكام الفقرة )ع( من المادة ) -ا

 ي مجالس  دارة الرركات واللجان المكا آت والبدالت المقررة بموجن  التعليمنات والقنرارات 

%( مننن الراتنن  اإلجمننالي السنننوي للمويننف ويعامنن  011ذات العالقننة علننى دن ال تتجنناوز )

الموينف بعقند شنام  معاملنة الموينف الممابن  لننم  ني الدرجنة والراتن  لغاينات احتسناع هننذه 

 المكا آت والبدالت.

 
 

 الفص  الثامن

 لجان الموارد البررية

 اللجنة المركزية للموارد البررية

 

)اللجننة المركزينة للمنوارد البرنرية( برئاسنة رئنيس النديوان ترك   ي النديوان لجننة تسنمى  -د -36المادة

 -وعضوية ك  من:

   .دمين عام الديوان -0
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والنردي يسنميم رئنيس دينوان الترنريع والنردي ممنن يعنين  مسترار  ي دينوان الترنريع  -2

 ( من هذا النظام.46بموج  المادة )

 .مدير عام دائرة الموازنة العامة -3

 مدير عام معهد االدارة العامة. -4

منندير ادارة تسننوير االداء الميسسنني والسياسننات  نني رئاسننة الننوزراء او احنند مننويفي  -5

 رئاسة الوزراء يسميم رئيس الوزراء. 

   دمين عام الدائرة المعني. -6

 دحد مساعدي مدير عام الميسسة العامة للضمان االجتماعي الذي يسميم مديرها.  -7

ممارسننة  ائرتننم دو انقسننع عننن ذا تغينن  رئننيس اللجنننة المركزيننة دو دي مننن دعضننائها عننن د - ع

 ني  وييفتم  يها ألي سب  يح  محلم  ي اللجننة منن يننوع عننم  ني ممارسنة مهنام وييفتنم

 .دائرتم

قانونينناً  تجتمننع اللجنننة المركزيننة بنندعوة مننن رئيسننها كلمننا دعننت الحاجننة ويكننون اجتماعهننا - ا

 عنام الندائرةبحضور ما ال يق  عن اغلبية دعضائها على دن يكون منن بيننهم النرئيس ودمنين 

المعنينننة وتتخنننذ قراراتهنننا باغلبينننة اصنننوات األعضننناء الحاكنننرين علنننى األقننن  واذا تسننناوت 

 االصوات يرج  الجان  الذي صوت معم رئيس االجتماع.

المعنينة او منن  مع مراعاة ما ورد  ي الفقرة )ا( من هذه المادة  ذا تغي  دمنين عنام الندائرة - د

ه المنادة عنن االجتمناع ييجن  النظنر  ني الموكنوع يفوكم و قاً ألحكنام الفقنرة )هنـ( منن هنذ

المتعلق بدائرتم لالجتماع الذي يليم و ي حال تغيبم مرة دألرا تقوم اللجنة ببحع الموكنوع 

 المتعلق بدائرتم واتخاذ اإلجراءات الالزمة بر نم.

ين ( منن هنذا النظنام ألمن37باستثناء الصالحية المنصوص عليها  ي الفقنرة )د( منن المنادة ) -هـ

 عام الدائرة المعنية تفويو دي من كبار مويفي الدائرة ألسياً لتمثيلها  ي اللجنة المركزية.

يتقاكى اعضاء اللجنة المركزية مكا  ة يحدد مقدارها بقرار منن مجلنس النوزراء بنناء علنى   -و

 تنسي  المجلس .

 

 مهام وصالحيات اللجنة المركزية

 

 -تتولى اللجنة المركزية المهام والصالحيات التالية: -37المادة 

 دراسة مرروع جدول تركيالت الويائف واحالتم الى دائرة الموازنة العامة.  - د

تحديد االحتياجات المستقبلية من المنوارد البرنرية و قناً لبنرامج ومرناريع الندائرة واتخناذ  - ع

 ومية حس  احتياجاتها السنوية.االجراءات الالزمة لتوزيع الفائو منها على الدوائر الحك

 تعليمات الدوام الرسمي واإلجازات السنوية ومن  المغادرات. اقرار  -ا

 اعتماد بساقات الوصف الوييفي القياسية الدالة للويائف. -د

اقرار النماذا الموحدة لتعيين المويفين بعقود لدا جميع الندوائر دو العقنود الرناملة لجمينع  -هـ

 العالوات وعقود بدل مجاز دو معار.

http://www.csb.gov.jo/csb/Legislations/Instructions/instructions-for-appointment/تعليمات-الدوام-الرسمي-والاجازات.aspx
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 دألرا.التنسي  للوزير بتعدي  دوكاع المويفين كمن الف تين األولى والثانية ومن   ة  لى  -و

 دي مهام دو صالحيات تنا  بها بمقتضى دحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبم. -ز

 

 لجنة الموارد البررية

 

العنام  ترك   ي الدائرة بقرار من الوزير لجنة تسمى )لجنة الموارد البررية( برئاسنة األمنين -د -38المادة

 -وعضوية ك  من:

 .بالموارد البررية مسيول الوحدة  التنظيمية المختصة -0

 ابنين من كبار مويفي الدائرة من الف ة األولى. -2

 .دحد مويفي الديوان من الف ة األولى يسميم رئيس الديوان -3

بحضنور منا ال  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيناً  -ع

النديوان وتتخنذ  اللجننة وعضنويق  عن دربعة من دعضائها على دن يكنون منن بيننهم رئنيس 

اللجننة  قراراتها ب جماع دعضائها الحاكرين و ي حالة االألتال   ي النردي ير نع األمنر  لنى

 .المركزية لتنظر  يم وتر ع تنسيبها بر نم  لى الوزير

يعين رئيس اللجننة احند منويفي وحندة المنوارد البرنرية  ني الندائرة مقنررا العمنال اللجننة  -ا

كننر اجتماعاتهننا وتنندوين محاكننرها وتنظيمهننا وحفننال القيننود واالعمننال يتننولى اعننداد محا

 الخاصة بها والقيام باي اعمال األرا يكلف بها من رئيس اللجنة.

لمقتضيات تقسيم العمن  القسناعي والجغرا ني  للوزير تركي  لجان موارد بررية  رعية و قاً  -د

ملهنا التر يعنات و يرنارك  ني دن ال يرنم  ع  ي الدوائر وتحدد مهامها بقنرار ترنكيلها علنى

 .عضويتها مندوع من الديوان يسميم رئيس الديوان

هـ. يجوز للوزير بناء على تنسي  االمين العام تكليف احند كبنار منويفي الندائرة للقينام باعمنال 

رئننيس اللجنننة  نني حننال تعننذر رئاسننة االمننين العننام للجنننة الي سننب  مننن االسننباع وذلننك  نني 

 ات التعيين.القضايا المتصلة باجراء

 

 

 مهام وصالحيات لجنة الموارد البررية

 

 -تتولى لجنة الموارد البررية المهام والصالحيات التالية: -د –39المادة

مراجعة استراتيجية الموارد البررية للدائرة واعتماد الخس  التنفيذية المنبثقة عنها ور عها  -0

 الى الوزير القرارها.

السنننوية مننن المننوارد البرننرية ومراجعننة تحلينن  عنن ء العمنن  دراسننة االحتياجننات الوييفيننة  -2

وتحديد النقر والفائو منها بما  ي ذلك دراسة  لبات االنتداع والتكليف من والنى الندائرة  

 واعداد التقارير الالزمة بر نها ور عها الى الوزير ليقوم بدوره ب حالتها الى الديوان.
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ا والسنننوية ومتابعننة مراحنن  تنفيننذها مننن اعتمنناد ألسنن  المننوارد البرننرية متوسننسة المنند -3

 مسارات وييفية وتدريبية وألس  التعاق  الوييفي وغيرها وابداء دي مالحظات بر نها.

متابعننة اعننداد بساقننات الوصننف الننوييفي الفعليننة المبنيننة علننى الكفايننات الوييفيننة لويننائف  -4

 الدائرة واعتمادها وتحديثها كلما دعت الحاجة لذلك.

وان  ي متابعة  جراء االمتحانات التنا سنية منن قبن  النديوان و/دو المقنابالت التعاون مع الدي -5

الرخصننية للمرشننحين للتعيننين ولهننا دن تسننتعين بننذوي الخبننرة واالألتصنناص بمننا  نني ذلننك 

 الغاية بالتنسيق مع الديوان. هتركي  لجان  رعية لهذ

الف تننين األولننى  التنسني  بتر يننع مننويفي الندائرة وجوبينناً مننن درجنة  لننى درجننة دعلنى كننمن -6

 والثانية.

التنسنني  بتر يننع مننويفي النندائرة جوازينناً مننن درجننة الننى درجننة اعلننى كننمن الف تننين االولننى  -7

 والثانية.

 التنسي  بتعدي  اوكاع مويفي الف ة الثالثة كمن الف ة ذاتها . -8

تحديد الويائف الحرجة للدائرة ور عها الى اللجنة المركزية العتمادهنا تمهيندا القرارهنا منن  -9

 المجلس. 

 دي مهام دو صالحيات دألرا تنا  بها بمقتضى دحكام هذا النظام. -01

( مننن الفقننره )د( مننن هننذه 8( و)7( و)6تر ننع اللجنننة تنسننيباتها المنصننوص عليهننا  نني البنننود ) -ع

 تخاذ القرار المناس  بر نها.المادة للوزير ال

 
 

 الفص  التاسع

 التعييــــــن
 

المكتسنبة بعند تناريخ  ةتضا  النقا  التنا سية التالية لسلبات التوييف عن سننوات الخبنر -0 -د -41المادة

 ( نقسة علنى ان ال تقن  هنذه الخبنرة عنن سننتين متصنلتين21وبحد اقصى ) 0/0/2121

الخاص دو الخبرات الخارجية  ي القساع العنام دو المنظمنات خبرات المحلية  ي القساع لل

الدولية سواء كانت مرتبسة بالميهن  او التخصنر العلمني النذي سنيعين علنى اساسنم دو 

عنن كن   ( نقا  تنا سنية3)التوييف  ي هذه الحالة  ال يمن    بحيع غير مرتبسة بهما 

 السننوات الخمنسنة تلني ونقسنة تنا سنية واحندة عنن كن  سنسنة من سنوات هذه الخبرة 

 األولى.

تعتمد الخبرات المرار اليها  ي هذه الفقرة بموجن  تعليمنات تصندرها وزارة العمن  لهنذه  -2

 الغاية.

الننى  لبننات التوييننف التنني نقننا   كننا ية تحنندد بموجنن  تعليمننات يصنندرها المجلننس تضننا   -ع

شهادة مهنية معتمدة ومصدقة من هي نة تنمينة  ألبرات متخصصة مرتبسة بالعم  دو تتضمن

ا  التنا سننية لهننذه الغايننة قننوتسنوير المهننارات المهنيننة والتقنيننة علننى ان ال يزينند مجمننوع الن

 ألمس نقا . على
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يلتزم الديوان  ي الربنع األول منن كن  سننة ب صندار قائمنة بالتخصصنات الراكندة وال تقبن   -0- ا

 التنا سي التالي. لبات التوييف  يها على الكرف 

( مننن هننذه الفقننرة علننى الموقننع االلكتروننني 0يننتم نرننر القائمننة المرننار اليهننا  نني البننند ) -2

للديوان  ي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف االوسنع انترنارا منع تزويند الجامعنات 

 بهذه القائمة . 

التوييننف لمننن بلنن   ال يجننوز قبننول  لبننات( مننن هننذا النظننام  44مننع مراعنناة دحكننام المننادة )  -د

 ( سنة من عمره عند تقديم السل .48)

ينتم االنتقنال تندريجيا منن مفهنوم  2121اعتبارا من تاريخ اعتماد الكرف التنا سي لعام  -0 -هـ

المبننني علننى العدالننة وتكننا ي  المسننابقات التنا سننيةالنندور والترتينن  التنا سنني الننى مفهننوم 

و قنا لتعليمنات األتينار  ة  ي الخدمة المدنية  ي تعب ة الويائف الراغرالفرص والرفا ية 

 ألنننالل %( 01بحينننع يخصنننر منننا نسنننبتم )وتعينننين المنننويفين  ننني الخدمنننة المدنينننة و

 رة  ننني جننندول ترنننكيالت الوينننائف امنننن عننندد الرنننواغر المتنننواألولنننى  السنننتالسننننوات 

   . تينالالحق للسنتين%( 21) لتصب الحكومية وتزاد هذه النسبة 

( منن الفقنرة )د( منن هنذه 0تحدد النقا  عن سنوات الخبرة المكتسبة و قا ألحكنام البنند ) -2

المننادة للتوييننف و ننق مفهننوم المسننابقات التنا سننية بمقتضننى التعليمننات الصننادرة عننن 

 المجلس لهذه الغاية . 

يوقننف العمنن   2127اعتبننارا مننن تنناريخ صنندور جنندول ترننكيالت الويننائف الحكوميننة للعننام  -و

 مفهوم الدور والترتي  التنا سي لم ء الرواغر  ي الخدمة المدنية. ب

 

يقدم  ل  التعيين  ي الخدمة المدنية و قاً لتعليمنات األتينار وتعينين المنويفين علنى النمنوذا  -د -40المادة

 الذي يعده الديوان لهذه الغاية.

  ويعنزز  هناجميع بموجبنمعلى  ال  التعينين دن يندرا  ني  لن  التعينين البياننات المسلوبنة  -ع

السلن  بنسنخ منن الوبننائق المثبتنة لتلنك البيانننات  علنى دن يقندم  النن  التعينين عنند التنسنني  

مصنندقة حسنن  األصننول  وال ينظننر  نني دي   هنناجميع  بتعيينننم الوبننائق الالزمننة لتلننك البيانننات

تعتمنند  نني وبننائق جدينندة تتعلننق بننالميهالت والخبننرات العمليننة وال تيألننذ بعننين االعتبننار وال 

 جننراء دي تعنندي  مهمننا كننان نوعننم علننى وكننعم الننوييفي باسننتثناء مننا يلنني شننريسة تقننديمها 

 -ألالل شهر من تاريخ تبلغم قرار تعيينم:

 ألدمة العلم غير المدرجة  ي  ل  التعيين. -0

 الخبرات الالحقة لتاريخ تقديم  ل  التعيين. -2

 ل  التعيين كمن الف ة االولى وقب  الميهالت العلمية التي حص  عليها بعد تقديمم  -3

 صدور قرار تعيينم.

 

ترنكيالت  يتم التعيين  ي ويائف الخدمة المدنية و ق االحتياجات التي تم  قرارها  ني جنداول -د-42المادة 

الويائف بما يحقق استخدام د ض  الكفاءات و ق دسس االستحقات والجدارة وتحقيق مبادئ 

 .الفرصالرفا ية والعدالة وتكا ي 
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تحدد الدوائر من ألالل نماذا يعدها الديوان لهذه الغاية جميع الويائف المسلوبة و ق   اتها  -ع

 ودرجاتهنننا ووصنننفها النننوييفي والتخصنننر المناسننن  ودي مهنننارات دو ألبنننرات مسلوبنننة

 .إلشغالها

يننتم  جننراء االمتحانننات التنا سننية و المقننابالت الرخصننية إلشننغال الويننائف الرنناغرة و قنناً  - ا

 .ليمات األتيار وتعيين المويفينلتع

لتعب نة شنواغرها و نق التخصصنات والمنيهالت المناسنبة  تقوم الدوائر بالسلن  منن النديوان - د

دو  الرناغرة ألنالل شنهر واحند منن تناريخ صندور جندول ترنكيالت الوينائف لرغ  الوينائف

 .التاريخ الذي يحدده الديوان

لتعليمنات وصنف  األولنى والثانينة والثالثنة و قناً على الدائرة التقيد بمسنميات وينائف الف نات  -هـ

 .وتصنيف الويائف المعمول بها ومسميات جدول التركيالت

 جنراءات  يوبق الديوان والدائرة جميع  جراءات االألتيار والتعيين  ي سنجالت ألاصنة وو نق -و

لتعينين العم  المعتمدة والمنبثقة عن تعليمات األتيار وتعيين المويفين  ودن يحتفال بسلبنات ا

 .والكرو ات الخاصة بذلك لمدة سنة واحدة

يتم الترشي  للمقابالت الرخصية و قاً لنتيجة المرشحين  ي االمتحان التنا سي  ويتم اعتمناد  -ز

قنننوائم االشنننخاص للتعينننين منننن ألنننالل حاصننن  جمنننع عالمنننة االمتحنننان التنا سننني والمقابلنننة 

( 21للمقابلننة الرخصننية )( عالمننة و81الرخصننية  قنن   ويخصننر لالمتحننان التنا سنني )

 عالمة. 

يقنوم النديوان باعتمناد آلينات التويينف النذكي بموجن  تعليمنات يصندرها المجلنس بنناء علنى  -ح

تنسي  رئيس الديوان وبعد استكمال اعداد وتحديع بساقنات الوصنف النوييفي المبنينة علنى 

 الكفايات.

الجامعينننة منننن ألريجننني ( وييفنننة سننننوياً لتعينننين اوائننن  اال نننواا 511ينننتم تخصنننير ) -0 - 

( وييفنة 011الجامعات االردنية من حملم شهادة البكالوريوا  اكا ة الى تخصنير )

سنننويا ( وييفننة 31سنننويا لتعيننين اوائنن  كليننات المجتمننع مننن حملننة النندبلوم التقننني و)

منن  (48( من الفقرة )د( من المنادة )0البند )حملة الدبلوم الفني المرار اليم  ي لتعيين 

ام مننن الحاصننلين علننى المرتبننة االولننى  نني المجنناالت المعتمنندة كننمن النندبلوم هننذا النظنن

( وييفة سنويا لتعيين دبناء المصابين العسكريين ممن دصنيبوا 21و ) المهني دو التقني

دبننناء ددائهننم لواجبنناتهم الوييفيننة بالتنسننيق بننين الننديوان والهي ننة الهاشننمية للمصننابين 

 العسكريين.

يننتم تحدينند التخصصننات باسننتثناء الويننائف المخصصننة ألبننناء المصننابين العسننكريين   -2

وتوزيع االعداد الواردة  يم علنى المحا ظنات  ( من هذه الفقرة 0المرار اليها  ي البند )

 و قا لمعايير يعتمدها المجلس لهذه الغاية.
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التعينين بموجن  عقنود علنى وينائف  ( منن هنذا النظنام  يكنون48مع مراعاة احكنام المنادة ) -د -43المادة 

المعمول  ذات   ات ودرجات ووصف وييفي محدد و قاً لتعليمات وصف وتصنيف الويائف

بها شريسة توا ر ويائف شاغرة  ي جدول تركيالت الويائف وبما يتفق وتعليمنات األتينار 

ن المننويفين الننذين يعينننون عليهننا ألاكننعة ألحكننام قننانو وتعيننين المننويفين وتعتبننر ألنندمات

 .الضمان االجتماعي

 .يصدر المجلس بناء على تنسي  الديوان تعليمات األتيار وتعيين المويفين  -ع

 

 شرو  التعيين

 

 -:يرتر   يمن يعين  ي دي وييفة دن يكون -44المادة 

 .دردني الجنسية -د 

 منن عمنره بموجن  البساقنة الرخصنية الصنادرة عنن دائنرة األحنوال ةدكمن  الثامننة عرنر -ع 

منن  والجوازات  دما  ذا كان يوم والدتم غير معرو  اعتبر من مواليند الينوم األولالمدنية 

  .شهر كانون الثاني من السنة التي ولد  يها

اء علنى ان ال يزيند او على السن الذي يحدده مجلس الوزر سنة (48ن ال يزيد عمره على )د -ا 

 التنا سي .( سنة وذلك لمن يعين و قا لمفهوم الدور والترتي  45على )

سالما من األمراض البدنية والعقلية التي تمنعم من القينام ب عمنال الوييفنة التني سنيعين  يهنا  -د 

االشخاص ذوي االعاقنة  لحقوتبموج  قرار من المرجع السبي المختر دو المجلس االعلى 

 حس  مقتضى الحال. 

 .وا داع العامةغير محكوم بجناية دو بجنحة مخلة بالرر  واألمانة واألألالت  -هـ

 .مستو ياً لمتسلبات  شغال الوييفة الراغرة وشرو ها - و

 دن ال يكون شريكاً  ي شركة يتولى ادارتها او دن يتخذ صفة التاجر و ق احكام قانون التجارة.    -ز

 

اإلعاقة و قا لتعليمات األتينار وتعينين المنويفين  ني الوينائف الحكومينة  ويعين األشخاص ذو -45المادة 

ولنننى والثانينننة والثالثنننة والعقنننود الرننناملة  وتلتنننزم الننندائرة بتنننو ير الترتيبنننات منننن الف نننات األ

التيسيرية الالزمة لتمكيننهم منن ممارسنة العمن  و قناً لتقرينر يصندر عنن لجننة تكنا ي الفنرص 

 ذوي اإلعاقة. لحقوت االشخاصعلى المركلة  ي المجلس األ
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النوزراء  يعين شاغلو ويائف الف ة العليا وتنهى ألدماتهم دو يعفنون منهنا بقنرار منن مجلنس -د -46المادة 

الننوزير  بننناء علننى تنسنني  رئننيس الننوزراء  يمننا يتعلننق بالمجموعننة األولننى وبتنسنني  مننن

بنالتعيين بناإلرادة الملكينة المختر للمجموعة الثانية علنى دن يقتنرن قنرار مجلنس النوزراء 

 .السامية

لمجلنس النوزراء  ني حنناالت ألاصنة ومبنررة وبنناء علننى تنسني  رئنيس النوزراء دو الننوزير  -ع

حس  مقتضى الحال وبعد االست ناا بنردي رئنيس المجلنس تحديند رواتن  شناغلي وينائف 

العنالوات برواتن  المجموعة الثانية من الف ة العليا النذين ينتم تعييننهم بعقنود شناملة لجمينع 

 تزيد على الروات  المقررة لك  منها و ق دحكام هذا النظام.

اذا قننرر مجلننس الننوزراء بننناء علننى تنسنني  الننوزير التعيننين علننى احنندا ويننائف المجموعننة  -ا

ر شنرو  ينالثانية من الف ة العليا يقوم الوزير بتوقيع العقد و ق قرار مجلس الوزراء دون تغي

 العقد.

تكنون احكنام هنذا النظنام  نفناذاعتبنارا منن تناريخ مع مراعاة احكام الفقرة )د( من هذه المنادة   -د

ك  من يعين بوييفنة دمنين عنام دو مراقن  عنام الرنركات دو دمنين سنج  الجمعينات مدة تعيين 

  ي الدائرة ذاتها .  مرة واحدة بناء على تنسي  الوزيراربع سنوات قابلة للتجديد ل

 

يعننين مويفننو الننديوان الملكنني الهاشننمي الننذين يتقاكننون رواتننبهم مننن موازنننة الننديوان الملكنني  -47المننادة

الهاشننمي ويننتم تننر يعهم ومنننحهم العننالوات التنني يسننتحقونها بقننرارات يصنندرها المرجننع 

المختر  ي النديوان الملكني الهاشنمي و قناً ألحكنام هنذا النظنام واألنظمنة األألنرا المعمنول 

المناص  العليا التي تسري على شاغليها دحكام نظام الخدمنة المدنينة بها  وتستثنى من ذلك 

 .للمناص  العليا  ي الديوان الملكي الهاشمي

 

يعنننين دصنننحاع المنننيهالت العلمينننة المبيننننة ددنننناه  ننني الخدمنننة المدنينننة بالف نننات والننندرجات  -د -48المننادة 

 -:والروات  المبينة ازاءها

 
 

 الميه  العلمي/التخصر

 

 الف ة الدرجة السنة

جتمننع الفننني التنني مشننهادة كليننة ال .1

تكون مدة الدراسة للحصنول عليهنا 

سنتين حدا ددنى بعند شنهادة الثناني 

2 9 2 
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 الثانوي دو ما يعادلها بنجاح .                                             

شنننهادة كلينننة المجتمنننع الرنننام  دو  .2

المعهنننند لسنننننتين دراسننننيتين بعنننند 

 العامة.الثانوية 

3 9 2 

الرننام  دو  المجتمننعشننهادة كليننة   .3

المعهند لننثالث سنننوات دراسننية بعنند 

 الثانوية العامة.

0 8 2 

شنننهادة كلينننة المجتمنننع الرنننام  دو  .4

المعهنننند لسنننننتين دراسننننيتين بعنننند 

الثانوينننة العامنننة  ننني التخصصنننات 

 المهنية والتسبيقية.

0 8 2 

شننهادة كليننة المجتمننع الرننام  دو   .5

المعهند لننثالث سنننوات دراسننية بعنند 

 التخصصننناتالثانوينننة العامنننة  ننني 

 المهنية والتسبيقية.

3 

 

8 2 

الرهادة الجامعية األولى  ي جميع   .6

 التخصصات باالنتساع.

0 7 0 

الرهادة الجامعية األولى باالنتظنام   .7

 نني جميننع التخصصننات عنندا السنن  

البرننري دو  نن  األسنننان او السنن  

البيسنننري دو الصنننيدلة دو الهندسنننة 

 غير الزراعية.

3 7 0 

الثانينننة  ننني  الرنننهادة الجامعينننة  .8

( 7التخصصنات الننواردة  ني البننند )

 .من هذه الفقرة 

0 6 0 

الرننننهادة الجامعيننننة الثالثننننة  نننني   .9

( 7التخصصنات الننواردة  ني البننند )

 من هذه الفقرة.

5 6 0 

الجامعينننننة األولنننننى  ننننني  الرنننننهادة .11

تخصصننننننننات السنننننننن  البيسننننننننري 

والصننننيدلة والهندسننننة والرنننننهادة 

ينة بالجامعية األولنى  ني العلنوم الس

ال تقننن  مننندة الدراسننننة  المسننناندة

 للحصول عليها عن ألمس سنوات.  

0 6 0 

الرنننننهادة الجامعينننننة األولنننننى  ننننني  .11

تخصصننات   نن  االسنننان و دكتننور 

صننيدلة التنني ال تقنن  منندة الدراسننة 

 للحصول عليها عن ست سنوات.  

2 6 0 

الرنننننهادة الجامعينننننة الثانينننننة  ننننني  .12

لننننواردة  نننني البننننند التخصصننننات ا

 رة.ق( من هذه الف01)

3 6 0 

الرنننننهادة الجامعينننننة الثالثنننننة  ننننني  .13

التخصصننننات الننننواردة  نننني البننننند 

 ( من هذه الفقرة.01)

2 5 0 

الرنننننهادة الجامعينننننة الثانينننننة  ننننني  .14

التخصصننننات الننننواردة  نننني البننننند 

 ( من هذه الفقرة.00)

4 6 0 
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الرنننننهادة الجامعينننننة الثالثنننننة  ننننني  .15

التخصصننننات الننننواردة  نننني البننننند 

 ( من هذه الفقرة.00)

3 5 0 

رهادة الجامعية األولى  ني السن  لا .16

 البرري.

3 6 0 

الثانية  ني السن  الرهادة الجامعية  .17

البرننننننري وشننننننهادة االألتصنننننناص 

 العالي.

2 5 0 

الرهادة الجامعية الثالثنة  ني السن   .18

 البرري.

0 4 0 

 -يعين حام  الرهادة المبينة ددناه بالف ات والدرجات والروات  المبينة  زاءها: -ع

 
 ف ةلا الدرجة السن الرهادة

شنننننننهادة االألتصننننننناص منننننننن  .0

المجلنننس السبننني االردنننني او منننا 

 يعادلها.

0 4 0 

. شنننهادة االألتصننناص الفرعننني 2

من المجلس السبي االردني او منا 

 يعادلها.

3 4 0 

. شنننننننهادة االألتصننننننناص منننننننن 3

المجلنس السبنني االردنني  نني  نن  

 االسنان او ما يعادلها.

2 5 0 

 

يمن  حام  شهادة الدبلوم التي ال تق  مدة الدراسة للحصول عليها عن سننة واحندة بعند الرنهادات  -ا

الجامعيننة األولننى المنصننوص عليهننا  نني الفقننرة )د( مننن هننذه المننادة  كننا ة  لننى مننا يسننتحقم زيننادة 

 .سنوية واحدة وزيادتين سنويتين  ذا كانت مدة الدراسة ال تق  عن سنتين

سنوات الدراسنة للحصنول علنى الرنهادات المنصنوص عليهنا  ني الفقنرات )د( و)ع( لغايات تحديد  -د 

و)ا( من هذه المادة يعتمد الحد األدنى لسنوات الدراسة المقنررة  ني الكلينة دو المعهند دو الجامعنة 

التي تخرا  يها السال  وال يعتمد عدد السنوات الفعلية التي قضاها للحصنول علنى الرنهادة بسنب  

 .ألي سب  آألرالرسوع دو 

تراعى الميهالت العلمية والرهادات المنصوص عليها  ي الفقرات )د( و)ع( و)ا( من هذه المنادة  -هـ 

 .ألغراض هذا النظام

يتم تحديد السنة والدرجة والف ة لغايات التعيين ألي شهادة علمية دو دكاديمية لنم ينتم الننر عليهنا  -و 

 على تنسي  اللجنة المركزية. ي هذه المادة بقرار من المجلس بناء 

لغايات تحديد الدرجة والرات  و قا الحكام هذا النظام يرتر  الحتساع الميهن  العلمني االعلنى منن  -ز

 الميه  العلمي المسلوع الشغال الوييفة ان يكون ذا عالقة بالوييفة.

وقبن  نفناذ  0/5/2109يمن  حام  الرهادة الجامعينة االولنى  ني  ن  االسننان المعنين بعند تناريخ  -ح

 . 30/02/2109احكام هذا النظام زيادة سنوية بتاريخ 
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تراعنى عننند تحديند الدرجنة التنني سنيعين  يهنا دي شننخر  ني دي وييفنة  نني الف تنين األولننى  -د -49المنادة

والثانيننة سنننوات الخبننرة التنني دمضنناها  نني الويننائف الحكوميننة دو البلديننة دو  نني دي دعمننال 

وصنف الوييفنة التني سنيعين  يهنا وكاننت قند اكتسنبت دو تمنت بعند دألرا  ذا كاننت تتفنق منع 

الحصول على الميه  العلمي النذي سنيعين  ني الوييفنة علنى دساسنم ويمنن   ني هنذه الحالنة 

زيادة سنوية واحدة عن ك  سنة من سنوات الخبرة العملية  ي الويائف الحكومينة دو البلدينة 

دي منن األعمنال األألنرا علنى ألمنس زينادات وال يزيد ما يمن  للرخر  ذا كاننت ألدمتنم  ني 

 سنوية.

يجوز منن  زينادة سننوية واحندة وبحند دعلنى على الرغم مما ورد  ي الفقرة )د( من هذه المادة  -ع          

 ني عرر سنوات عن ك  سنة من سننوات الخبنرة المرتبسنة بسبيعنة عمن  الوييفنة والمسنجلة 

و قنناً للتعليمننات  وبحنند دعلننى عرننر سنننوات الضننمان االجتمنناعي والمعتمنندة مننن وزارة العمنن 

   -( من هذا النظام لك  من:41( من الفقرة )د( من المادة )2الصادرة بموج  احكام البند)

  بي  االألتصاص.  -0

 الويائف الحرجة.  -2

الرواتنن  يتــننـم التعيننين  نني الف ـننـة الثالثـننـة  نني ددنننى مربـننـو  الدرجـننـة المسننتحقة و قنناً لسننلم  -د-51المنناد

( من هذا النظام شريسة  جادة من سيتم تعييننم 09األساسية المبين  ي الفقرة )ع( من المادة )

  يها القراءة والكتابة.

يتم تحديد مجموعات الويائف النوعية للف ة الثالثة ومستوياتها ومسنمياتها وشنرو   شنغالها  -ع

 وج  دحكام هذا النظام.و قاً لتعليمات وصف وتصنيف الويائف الحكومية الصادرة بم

تحتسنن  عننند التعيننين الزيننادات السنننوية المبينننة ددننناه علننى دن تتوا ننق الرننهادة دو الخبننرة مننع  -50المننادة

 -: بيعة الوييفة

 -:شهادات التدري  المهني والحر ي والخدمات األألرا الصادرة عن مركز تدريبي معتمد -د 

 .ويمن  حاملها زيادة سنوية واحدةالرهادة التي ال تق  مدتها عن سنة واحدة  -0

 .الرهادة التي ال تق  مدتها عن سنتين ويمن  حاملها زيادتين سنويتين -2

 -:الرهادات األكاديمية -ع 

 .الثانوية العامة ويمن  حاملها زيادة سنوية واحدة -0

 .شهادة الثانوية العامة المهنية ويمن  حاملها زيادتين سنويتين -2

 .دة الثانوية العامة ويمن  حاملها بالث زيادات سنويةدبلوم سنة واحدة بعد الرها -3

 -:شهادات ورألر السوت -ا 

 .سائق دراجة من الف ة األولى ويمن  زيادتين سنويتين -0

 .حام  رألصة سوت من الف ة الرابعة ويمن  زيادة سنوية واحدة -2

 .حام  رألصة سوت من الف ة الخامسة ويمن  بالث زيادات سنوية -3

الف ننة الثانيننة والسادسننة والمركبننات اإلنرننائية ويمننن  سننت حامنن  رألصننة سننوت مننن  -4
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 .زيادات سنوية

 .حام  شهادة مزاولة مهنة مساعد سائق قسار ويمن  دربع زيادات سنوية -5

 .حام  شهادة مزاولة مهنة سائق قسار ويمن  سبع زيادات سنوية -6

)ا( منن هنذه  ( منن الفقنرة6الزيادات السننوية المقنررة لمهننة سنائق قسنار بموجن  البنند ) -د

المادة على ويائف اعمال السكك الحديدية المدرجة كمن الدرجة االولنى منن الف نة الثالثنة 

شريسة استيفاء شاغلي هذه الويائف الررو  المحددة بموج  تعليمنات وصنف وتصننيف 

 .الويائف اعتباراً من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء

المجتمنع الرنام  علنى وينائف الف نة الثالثنة و نق   ي حال تعيين حام  شنهادة كلينة دبلنوم -هـ

 ( من هذا النظام يمن  اربع زيادات سنوية.06( من الفقرة )د( من المادة )2احكام البند )

( منن 50يجوز الجمع بين  حدا الزيادات السنوية المنصوص عليها  ي الفقرة )د( من المادة ) -52المادة 

 المنصوص عليها  ي الفقرة )ع( من المادة ذاتها.هذا النظام و حدا الزيادات السنوية 

 

( مننن هننذا النظننام 52( و)50ضننا   لننى الزيننادات السنننوية المنصننوص عليهننا  نني المننادتين )ت -53المننادة 

( سنننوات لمجموعننة الخنندمات اإلداريننة  نني الدرجننة 5زيننادات عننن كنن  سنننة ألبننرة بحنند دعلننى )

والحر ينة  ني الندرجتين الثانينة واألولنى و نق ( سنوات لمجموعة الويائف المهنية 8الثالثة و)

 -:المعادلة التالية

 عالمات االألتبارات و/دو المقابلة× مجموع سنوات الخبرة الموبقة 

-------------------------------------------- 

 كام  عالمة االألتبار والمقابلة

 

يمن  األمين العام بناء علنى تنسني  اللجننة ( من هذا النظام  52مع مراعاة ما ورد  ي المادة ) -54المادة 

المننويفين الننذين يحصننلون علننى الرننهادات و/دو رألننر السننوت  ننرت الزيننادات السنننوية بننين 

الرنننهادة و/دو رألننننر السنننوت الجدينننندة والرنننهادة و/دو رألننننر السنننوت الحاصننننلين عليهننننا 

 ( من هذا النظام.50والمنصوص عليها  ي المادة )

 

يكننون للتعيننين دو تعنندي  الوكننع دبننر رجعنني ويعتبننر تعيننين المويننف مننن تنناريخ ال يجننوز دن  -55المننادة 

 مباشرتم العم  ويتقاكى راتبم االساسي من ذلك التاريخ.

 ني  يعين المويف من الف ات األولى والثانينة والثالثنة و قناً لتعليمنات األتينار وتعينين المنويفين -56المادة 

بقنرار منن النوزير بنناًء علننى تنسني  األمنين العنام بالدرجنة والراتن  األساسنني  الخدمنة المدنينة

 الذي تحدده اللجنة بموج  دحكام هذا النظام بعد الت كد من صحة  جراءات التعيين.

 ذا لننم تكننن هننناك وييفننة شنناغرة مننن الف ننة والدرجننة التنني يسننتحقها المرشنن  للتعيننين بموجنن   -57 المننادة

جوز تعيينم على حساع وييفة شاغرة ذات درجة دعلنى دو ددننى مباشنرة دحكام هذا النظام  ي
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مننن الدرجننة التنني يسننتحقها مننن الف ننة ذاتهننا ويتقاكننى راتبننم االساسنني مننن مخصصننات هننذه 

الدرجة على دن يعدل وكعم بقرار من الوزير  ي دول وييفنة ترنغر بالدرجنة التني يسنتحقها 

لوينائف وتعتبنر دقدميتنم  ني الدرجنة  ني دي دو ب دراجها لم  ي دول نظنام يصندر لترنكيالت ا

 من الحالتين اعتباراً من تاريخ تعيينم  ي الوييفة.

يمارا المويف المعين  ي ويائف الف ة الثالثة مهام الوييفة التني تنم تعييننم  يهنا وواجباتهنا  -58المادة 

هنذه  بصورة  علية وبما يتفق والوصف الوييفي المحدد  ي تعليمات وصنف وتصننيف وينائف

 الف ة وال يجوز نقلم من الوييفة التي عين  يها  ال كمن هذه الف ة.

  عادة التعيين

الدرجنة التني   ذا دقعيد مويف سابق  لى الخدمة المدنية  ال يجوز تعيينم  ي درجة دعلى منن -د -59المادة 

 كان يرغلها عنندما انتهنت ألدمتنم دو براتن  اساسني دعلنى منن الراتن  االساسني النذي كنان

 يتقاكاه  ي ذلك الوقت  ال  ذا كان قد حص  على ميه  علمي جديد دو على ألبرة تتفنق منع

بنذلك  الوييفة التي سيعين  يهنا  تسبنق علينم  ني هنذه الحالنة دحكنام هنذا النظنام  يمنا يتعلنق

 الميه  وتلك الخبرة.

شنام   عقنديستثنى من دحكام الفقرة )د( من هذه المادة الموينف النذي دعيند تعييننم بموجن   -ع

 لجميع العالوات.

يخضننع كنن  مننن يننتم تعيينننم و قننا الحكننام الفقننرتين )د( و)ع( مننن هننذه المننادة الحكننام قننانون  -ا

 الضمان االجتماعي. 

 تعيين المويفين بعقود على حساع المراريع 

 وعلى حساع روات  المويفين المنفكين عن العم 

 المرناريع دو علنى حسناع رواتن  المنويفين المنفكنينيتم تعيين المويف بعقد على حسناع  -د -61المادة 

 عنن العمن  بسنب  اإلعنارة دو اإلجنازة بندون راتن  وعنالوات و قناً لتعليمنات األتينار وتعينين

المويفين وبالرات  االساسي الذي تحدده اللجنة بموج  دحكام هذا النظام بقنرار منن النوزير 

 .على تنسي  األمين العام بناء

 ويننف المعننين بعقنند علننى حسنناع المرنناريع دو علننى حسنناع رواتنن تنهننى حكمنناً ألدمننة الم - ع

 المويفين المنفكين عنن العمن  بسنب  اإلعنارة دو اإلجنازة دون راتن  وعنالوات عنند انتهناء

 المرروع دو نفاد مخصصناتم دو عنند انتهناء  عنارة الموينف دو انتهناء  جازتنم بعند عودتنم

 الست نا  عملم  ي الدائرة.

المبنين  ني   ذا انتهى عقد المويف المعين و ق تعليمات األتيار وتعيين المويفين على النحو -ا

الرنناغرة التنني  الفقننرة )ع( مننن هننذه المننادة  تعسننى لننم األولويننة  نني التعيننين علننى الويننائف
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 .تناس  ميهالتم العلمية و قاً لهذه التعليمات

هنذه  بموجن  دحكنام الفقنرة )د( منن تعسنى األولوينة لتحوين  صنفة تعينين الموينف المعنين -0-د

مننن كنن  عننام بالف ننة والدرجننة  30/02المننادة علننى الويننائف الرنناغرة  نني دي دائننرة بتنناريخ 

والرات  االساسي ذاتم الذي كان يتقاكاه  ي هنذا التناريخ بقنرار منن المرجنع المخنتر بنناء 

 .على تنسي  اللجنة

للغايننات هننذه الفقننرة ألدمننة  عليننة ( مننن 0تعتبننر ألدمننة المويننف المرننمول ب حكننام البننند ) -2

 بموج  هذا النظام. المحددة جميعها

ألننارا  ال ينسبننق مننا جنناء  نني هننذه المننادة علننى المننويفين المعينننين بعقننود كلهننا  نني األحننوال -هننـ

ألحكنام الفقنرة  و قناً  تعليمات األتيار وتعيين المويفين دو استثناء منها ويج   نهناء ألندماتهم

 .)ع( من هذه المادة

 التعيين على ويائف العقود الراملة لجميع العالوات

 نني حنناالت ألاصننة ومبننررة تتسلبهننا مصننلحة العمنن   نني النندائرة والسننتقساع كفنناءات علميننة  -د -60المننادة

وبنـرات   وألبرات عملية مميزة يجوز تعينين الموينف بموجن  عقند شنام  لجمينع النـعالوات

تراعنى األسنس  ار وتعينين المنويفين علنى دنيزيد على الروات  المحددة و قاً لتعليمات األتي

 -واإلجراءات التالية:

العنالوات  تقوم الدائرة المعنية التني تتنوا ر لنديها وينائف شناغرة بعقنود شناملة لجمينع -0

 بتزوينند الننديوان بمسننميات هننذه الويننائف ووصننفها الننوييفي والمننيهالت والخبننرات

 .ورواتبها المتناسبة مع ذلكوالكفاءات والمهارات المسلوبة إلشغالها ودعدادها 

 تقننوم النندائرة المعنيننة بالتنسننيق مننع الننديوان بنناإلعالن عننن تلننك الويننائف  نني صننحيفة -2

 .من الصحف االوسع انترارا محلية يومية واحدة

تيلننف لجنننة برئاسننة األمننين العننام وعضننوية مننندوع الننديوان وابنننين مننن كبننار مننويفي  -3

ويجنوز لهنا االسنتعانة بنذوي االألتصناص الدائرة من ذوي االألتصاص يسميهما الوزير 

إلجراء المقابالت الرخصية علنى كنوء نتنائج االمتحنان التنا سني النذي يعقنده النديوان 

للمتقنندمين وتر ننع اللجنننة توصننياتها للجنننة المركزيننة للنظننر  نني قيمننة العقنند  نني كننوء 

 تناس  ألبرات المرشحين للتعيين مع متسلبات اشغال الوييفة والمخصصنات والتنسني 

بالتعيين للوزير  على ان تنظر اللجنة المركزية  ني تجديند العقند اذا كاننت قيمنة الزينادة 

 على العقد تتجاوز قيمة الزيادة السنوية المحددة بموج  احكام هذا النظام

( مننن هننذا النظننام تحدينند سننقو  رواتنن  04تتننولى اللجنننة الفنيننة المرننكلة بموجنن  المننادة ) -ع
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ويائف العقود الراملة لجميع العالوات التي تسل  الدائرة احدابها بعد نفاذ احكام هذا النظنام  

وتقييمها من حينع  بيعتهنا ونندرتها ودرجنة صنعوبتها ومندا الحاجنة  ليهنا ومندا ارتبا هنا 

ساسية للدائرة ومقارنة راتبها مع سوت العم  و قا لالسس التني يعندها النديوان بالويائف األ

 بالتنسيق مع الجهات المعنية ويقرها المجلس.

تر ع اللجنة الفنية تنسيباتها الى اللجنة المركزية والتي تعتمد مقدار الرات  للويائف المرار   -ا

 اليها  ي الفقرة )ع( من هذه المادة.

مما ورد  ني هنذه المنادة  لنرئيس النوزراء الموا قنة علنى تعينين الموينف بموجن  على الرغم  -د

لجننة يرنكلها رئنيس النوزراء عقد شام  لجميع العالوات بتنسي  من الوزير المعنني وتوصنية 

د العقند و ي حال الموا قة على التعيين يوقع العقند منن قبن  النوزير المعنني  ويجندلهذه الغاية  

 م .سنوياً حس  مصلحة الع

يعد الديوان نماذا عقود موحدة لتعيين المويفين بعقود لدا جميع الدوائر ينتم اعتمادهنا منن  -د-62المادة 

 المجلس بناًء على تنسي  اللجنة المركزية وال يجوز تعيين دي مويف بعقند  ال بموجن  هنذه

النماذا ويجوز  ي حناالت اسنتثنائية ومبنررة اعتمناد نمناذا عقنود ألاصنة لنبعو الندوائر او 

 الويائف الحرجة.                                                                        

( من هذا النظام تسبق على المويف المعنين بعقند الرنرو  60مع مراعاة ما ورد  ي المادة ) -ع

 .دة  ي عقد استخداممالوار

 مدة التجربة

عننين  نني الخدمننة المدنيننة لمنندة سنننتين تحننت التجربننة تبنندد مننن تنناريخ  -د -63المننادة  يخضننع المويننف المق

مباشرتم العم   ي وييفتم ويتم تجديد عقده دو  نهاء ألدمتم  ي كوء نتائج تقييم ددائم بعند 

ويجوز  نهاء ألدمتم  ي دي مرحلة من مراح  التقينيم  ني كنوء نتنائج  انتهاء مدة التجربة 

تقييم ادائم بقرار من المرجع المختر بالتعيين  ني كلتنا الحنالتين و قنا للنمنوذا النذي يعنده 

 الديوان لهذه الغاية. 

الغراض الفقرة )د( من هنذه المنادة تعتبنر مندة ألدمنة الموينف بعقند القنائم علنى ردا عملنم  -ع

 .تعيينم بوييفة شاغرة ألدمة مستمرة والذي تم

 ليهنا  ني   ذا دعيد تعيين دي شخر  ني الخدمنة المدنينة  يعتبنر تحنت التجربنة للمندة المرنار -ا

 .الفقرة )د( من هذه المادة

ودهندا ها  على ك  دائرة ت هي  المويف المعين تحت التجربة وتعريفنم بواقنع الندائرة وعملهنا -د

بما  ني ذلنك  والترريعات الخاصة بها وتدريبم على دسالي  العم ومهامها وتنظيمها اإلداري 

 . شراكم  ي برامج توجيم المويف الجديد

 

وييفننة  منع مراعناة الترنريعات المعمنول بهننا  ني المملكنة  يجنوز تعينين غيننر األردنني  ني دي -64المنادة 
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للوييفنة بعند  عنالن  بموج  عقد  ذا لم يتقدم دردني تتوا ر  ينم المنيهالت والمتسلبنات الالزمنة

علنى موا قنة مجلنس  الدائرة عنها  ي صنحيفة محلينة يومينة واحندة علنى األقن  وبعند الحصنول

 .الوزراء  بناًء على تنسي  اللجنة المركزية

 

لننوزير الماليننة والننوزير بعنند االسننت ناا بننردي لجنننة  نيننة ترننك  برئاسننة مننندوع عننن دائننرة  -د -65المننادة

من الديوان والدائرة المعنية الموا قنة علنى اسنتخدام دشنخاص  الموازنة العامة وعضوية ك 

 -وبرك  ميقت على حساع المراريع لمدة تق  عن سنة و قا لما يلي:

تحدد الدائرة عدد المستخدمين وتخصصاتهم وميهالتهم العلمينة ومندة اسنتخدامهم واي  -0

 شرو  األرا مناسبة.

بالمراريع وتضمين االعالن مدة المرنروع تقوم الدائرة باالعالن عن الويائف الخاصة  -2

والمننيهالت العلميننة والخبننرات العمليننة المسلوبننة  مننع بيننان عنندم التننزام النندائرة بتثبيننت 

 المستخدمين  ي الدائرة ألالل مدة المرروع او بعد االنتهاء من تنفيذه.

 تقوم اللجنة بفنرز  لبنات المتقندمين وتقييمهنا وترشني  االشنخاص النذين تنسبنق علنيهم -3

 الررو  والتنسي   للوزير التخاذ القرار المناس  بر نهم.

يقوم الرنخر النذي وقنع علينم االألتينار بتقنديم اقنرار ألسني ينتم حفظنم  ني ملفنم يفيند بن ن  -ع

 ألدماتم تعتبر منتهية تلقائيا  ي حال انتهاء المرروع او نفاد مخصصاتة ايهما اسبق.

مننع مراعنناة مننا ورد  نني الفقننرتين )د( و)ع( مننن هننذه المننادة تلتننزم النندائرة بعنندم اجننراء دي  -ا

 مناقالت بين المراريع اال  ي حاالت ألاصة ومبررة تتسلبها مصلحة المرروع.

 

يج  دن تكون الرهادة العلمية دو الميه  الذي يجري التعينين علنى دسناا دي منهنا صنادراً  -د  -66المادة 

دو كلية دو جامعة دو هي ة دو جهة علمية معتنر  بهنا  ني المملكنة وو قناً لألصنول عن معهد 

 .القانونية المتبعة

للديوان التحقق منن صنحة دي وبيقنة تقندم  لينم بالسريقنة التني يراهنا مناسنبة ولنم دن يسلن   -ع 

 .تقديم األص  من دي شهادة دو ميه  دو وبيقة  ذا اشتبم  ي صحة دي منها

 لة الرهادات لغايات هذا النظام و قاً للترريعات المعمول بها.تجري معاد -ا 

 

 القََسم القانوني
 

 -:ييدي المويف عند تعيينم القسم التالي -د -67المادة 

" دقسم باهلل العظيم دن دعم  ب مانة و ألالص  ودن دقحا ال على ممتلكات الدولة وهيبتها ودن    

 . دقوم بمهام وييفتي وواجباتها بتجرد وحياد دون دي تمييز"

 .دمام رئيس الوزراء للمويف من المجموعة األولى من الف ة العليا -0

 .ليادمام الوزير للمويف من المجموعة الثانية من الف ة الع -2

 .دمام األمين العام للمويف من الف ات األولى والثانية والثالثة -3

 تحفال نسخة من القسم  ي ملف المويف بعد ت ديتم لم. -ع
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 الفص  العاشر

 قواعد السلوك الوييفي وواجبات الوييفة العامة ودألالقياتها
 

تحكمهننا وتوجننم مسننيرتها القننيم الوييفننة العامننة مسننيولية ودمانننة لخدمننة المننوا ن والمجتمننع  -68المننادة 

الدينية والو نية والقومية للحضارة العربية واإلنسانية وتحرص على  رسناء معنايير وقواعند 

ومبننادئ دألالقيننة تحكننم آداع الوييفننة العامننة وقننيم بقا يننة مهنيننة عاليننة لنندا مننويفي الخدمننة 

التقندير لندا المنوا ن المدنية وتعنزز  لنزامهم بهنذه المعنايير والقواعند والقنيم وتخلنق الثقنة و

ومتلقنني الخدمننة العامننة بعمنن  النندوائر وتبننني حالننة مننن االحتننرام والتقنندير لنندورها  نني تننو ير 

الخدمات ب  ض   ريقة ممكنة للموا ن والمجتمع على حد سواء  ومنن دجن  تحقينق ذلنك  ن ن 

 -على المويف االلتزام بما يلي:

احكننام مدونننة قواعنند السننلوك الننوييفي واألالقيننات الوييفننة العامننة المقننرة مننن مجلننس  - د

 الوزراء. 

ودماننة ودقنة  منع  دوقات الدوام الرسمي ودداء مهام وواجبات وييفتم الموكلة  لينم بنرنا  - ع

ذلنك دينام العسن   جواز تكليفم بالعمن  ألكثنر منن السناعات المقنررة للندوام الرسنمي بمنا  ني

الرسمية  ذا اقتضت مصنلحة العمن  ذلنك وللمرجنع المخنتر صنر  مكا ن ة مالينة واألعياد 

 ت والحوا ز المعمول بها  ي الخدمة المدنية.آلقاء ذلك و قا لتعليمات من  المكا 

دون  معاملة الجمهور بلباقة وكياسة  وعلى دساا الحيناد والتجنرد والموكنوعية والعدالنة -ا

 عننرت دو المعتقنندات الدينيننة دو دي شننك  مننن دشننكالتمييننز بينننهم علننى دسنناا الجنننس دو ال

 التمييز.

ومر وسنيم  تنفيذ دوامر ر سائم وتوجيهناتهم و نق التسلسن  اإلداري والتعامن  منع ر سنائم -د

 باحترام وتسبيق مبدد المراركة وبناء روح الفريق  ي العم .

حقوقهنا  بن ي حنق منن المحا ظة على المال العام ومصال  الدولة وممتلكاتها وعدم التهاون -هـ

 همنال يضنر  والتبلي  عن دي تجاوز على المال العام والمصنلحة العامنة وعنن دي تقصنير دو

 .بهما

بعمن   كرورة اإللمنام بنالقوانين واألنظمنة والتعليمنات والمهنام والخسن  والبنرامج المتعلقنة - و

كفناءة األداء  ور نعالدائرة واالستفادة من الخبرة و رص التدري  والت هي  لزيادة اإلنتاجية 

 .الفردي والعام  ي الدائرة

واإلبنالي  التحلي بالصدت والرجاعة والرفا ية  ي  بداء الردي واإل صاح عن جوان  الخلن  -ز

 .عنم مع الحرص على الت كد من المعلومات وعدم اغتيال الرخصية

بننين   نني العمنن التعامنن  بننروح الزمالننة والتعنناون وتبننادل المعر ننة واحتننرام عالقننة الرننراكة  -ح

 .الرج  والمردة وتعميق االنتماء للدائرة واالعتزاز بانجازاتها

 

 -التالية: يحظر على المويف وتحت  ائلة المسيولية الت ديبية اإلقدام على دي من األعمال -69المادة

 ترك العم  دو التوقف عنم دون عذر مرروع يقبلم المرجع المختر. - أ

لنفسنم بن ي وبيقنة دو مخنابرة رسنمية دو نسنخة منهنا دو صنور االحتفاي ألارا مكنان العمن   - ب

 عنهنا دو تسنريبها ألي جهنة ألارجينة دو الكتابنة دو التصنري  عنهنا دون دن يكنون ذلنك منن
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صالحياتم باستثناء الوبائق التي تكرف عن  ساد  تر ع لهي نة النزاهنة ومكا حنة الفسناد دو 

 للمرجع المختر  ي الدائرة حسبما يرا المرتكي.

استغالل وييفتم لخدمة دغراض دو دهدا  دو مصال   حزبينة او القينام  دو االشنتراك  ني دي  -ا

مظننناهرة  دو اكنننراع او اعتصنننام دو التحنننريو عليهنننا دو دي عمننن  يمنننس بننن من الدولنننة 

 ومصالحها  دو يضر دو يعس  مصال  الموا نين والمجتمع والدولة.

 لمنفعة دي  ر  ليس لم حنق بهنا دو قبنول دواستغالل وييفتم لخدمة دي منفعة شخصية دو  -د

  ل  دي  كراميات مادينة دو عينينة منن دي شنخر لنم عالقنة دو ارتبنا  بالندائرة دو مصنلحة

 معها دبناء عملم.

القيام ب ي تصنر ات دو ممارسنات دو دعمنال تسنيء  لنى األألنالت وا داع والسنلوك العنامين  -هـ

 دينية دو التحريو كدها.واإلساءة لآلراء والمعتقدات السياسية وال

 بيعة جنسنية دو التهديندات المرتبسنة بنم بمنا يمنس  ممارسة دي سلوك جسدي دو شفهي ذي - و

كرامة ا ألرين ويكنون مهيننا لهنم وينيدي النى الحنات الضنرر الجسندي دوالنفسني دوالجنسني 

 بهم . 

بمنا  ني ايقاع عقاع بدني باي صورة من الصور على دي من اال فال الموجودين  ي الندوائر  - ز

او دور الرعاينة او الحماينة او الحنات اذا  ذلك الميسسات التعليمية او الت هيلية او التدريبينة

 باي منهم.

بنناًء  العم  ألارا دوقات الدوام الرسمي دون  ذن مسبق من رئنيس النوزراء دو منن يفوكنم -ح

مننن  يفينعلنى تنسني  النوزير  يمنا يتعلنق بمنويفي الف نة العليننا وبتصنري  منن النوزير للمنو

 الف ننات األألننرا  وذلننك تحننت  ائلننة المسنناءلة بمننا  نني ذلننك اسننترداد دي مبلنن  حصنن  عليننم

 المويف لمصلحة الخزينة  ويرتر   ي تسبيق هذه الفقرة دن يقوم بذلك العمن  ألنارا دوقنات

الرسنمية  ودن  الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة ودن ال ينر  عن ذلك العم   عاقة ألعمالهنا

 الدائرة. العم  اإلكا ي لدا الجهات التي لها عالقة دو مصلحة بعم  ال يكون

الكتابننة دو التصننري  لوسننائ  األعننالم دو لوسننائ  التواصنن  االجتمنناعي بمننا يسننيء للدولننة دو  -  

 .  العاملين  يها دو   راء دسرار العم  

تصننوير دي وبيقننة دو تسننريبها دو نرننر دي معلومننة دو مقالننة دو اعننادة نرننر دي منهننا بنن ي  -ي

 وسيلة من الوسائ  بما يسئ للدولة دو العاملين  يها . 

 

 -يج  على الدائرة: -71المادة 

كن   دن تحدد بوكوح مهام المويف ومسيولياتم وما يتوقع مننم  نجنازه  والتعامن  معنم  ني - أ

 ب وكاعم الوييفية على دساا الجدارة واالستحقات.ما يتعلق 

دن تضمن للمويف حرية الردي والتعبير  يما يتعلق بمهام عملم  ي الدائرة و قاً للترنريعات  - ب

 النا ذة.

عنند  دن تكفن  لنم حنق النتظلم و قناً ألحكنام هنذا النظنام والت كند منن وجنود كنمانات للموينف -ا
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 و قاً ألحكام هذا النظام. تسبيق اإلجراءات والعقوبات الت ديبية

تننو ير متسلبننات تعزيننز مهاراتننم وتسننوير قدراتننم المتعلقننة بسبيعننة العمنن  مننن ألننالل بننرامج  -د

 .التسوير والتدري  المختلفة

 الفص  الحادي عرر

  دارة األداء وتقييمم

 

 -تهد  عملية  دارة األداء وتقييمم  لى ما يلي: -د -70المادة 

 والتقييم والمساءلة والتعلم والتحفيز.تعزيز بقا ة المتابعة  -1

للنندائرة مننن  الحصننول علننى مسننتوا دداء د ضنن  يسنناهم  نني تحقيننق األهنندا  الميسسننية -2

ألالل تقييم دور المويف  ي  نجاز مهامم وتحقيق االهدا  المحنددة لنم و قنا لميشنرات 

االداء المتفق عليها بين الرئيس المباشر والمويف  ي بداية سننة التقينيم وو قنا لسنج  

وتحفيزالمويفين وترنجيعهم ودعمهنم لتحسنين والمتسوت الخفي ومتلقي الخدمة االداء 

 .وتفعي  مبدد التنا سية اراتهم وقدراتهم وتسويرهاددائهم وتنمية مه

 .تحديد االحتياجات التدريبية وتسويرها و ق منهجية علمية وموكوعية -3

 باستثناء مويفي المجموعة األولى من الف ة العليا يخضع دداء جميع المويفين للمراجعنة -ع

   .المنتظمة وتقييم األداء

 -اء الميسسي  ي رئاسة الوزراء:تتولى الجهة المسيولة عن تسوير االد -ا

 وكنع دسنس ومعنايير علميننة لنرب  األداء الفنردي بنناألداء الميسسني يعتمندها المجلننس -0

 ألالل سنة من تاريخ سريان هذا النظام.

التعنناون مننع الننديوان  نني  عننداد التعليمننات واألدلننة واإلجننراءات المتعلقننة بتقيننيم األداء  -2

يننيم األداء لمننويفي الف ننات االولننى والثانيننة والثالثننة  وجميننع النمنناذا المتعلقننة بنن دارة تق

 على دن تتضمن هذه التعليمات الجهات صاحبة الصالحية  ي تنظيم هذه التقارير.

تقرير  يكون  عداد تقرير األداء السنوي النهائي مكتوماً غير دنم يج  ا الع المويف على  -د

مباشنننرة  بعننند تننناريخ اعتمننناده ددائنننم السننننوي  ذا كنننان تقنننديره  النهنننائي بدرجنننة كنننعيف

( منن هنذا النظنام  066( والفقرة )ا( من المادة )75لالعتراض عليم و قاً ألحكام المادة )

اال ننالع علننى نتننائج تقنناريرهم بعنند مضنني شننهر مننن تنناريخ  يننداع  جميعننا لمننويفينلويحننق 

 كرو ات نتائج التقارير السنوية  ي الديوان.

سني  المجلنس منظومنة دداء شناغلي المجموعنة الثانينة يقر مجلس الوزراء بنناء علنى تن -هـ

مننن الف ننة العليننا ومننن  نني حكمهننم بحيننع تتضننمن آليننة التقيننيم وميشننراتم التنني تسننتند الننى 

 تحقيق دهدا  الدائرة وألسسها االستراتيجية والنماذا التي تعد لهذه الغاية.
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الننديوان مننن ممثلننين عننن الننديوان يصنندر المجلننس بننناًء علننى تنسنني  لجنننة يرننكلها رئننيس  -د-72المننادة

واإلجننراءات المتعلقننة بتقيننيم األداء وجميننع النمنناذا  والنندوائر المعنيننة التعليمننات واألدلننة

المتعلقة ب دارة تقينيم األداء لمنويفي الف نات االولنى والثانينة والثالثنة علنى ان تتضنمن كيفينة 

ين  ننني بعثنننات دو دورات تقينننيم دداء المنننويفين المنتننندبين والمعنننارين والمكلفنننين والمو ننند

بدون رات  وعالوات والمويفين تحت التجربة والموقنو ين عنن العمن  والجهنات  والمجازين

 صاحبة الصالحية  ي تنظيم هذه التقارير على ان يكون التقييم مبنيا على الكفايات الوييفية.

 ألداء مننعتعتبننر الوبننائق الخاصننة بسننج  األداء  حنندا المرجعيننات الرئيسننة عننند مناقرننة ا -ع

 .المويف العتماد تقرير األداء السنوي

النمنناذا  ال يجنوز  جنراء دي تعندي  علننى البياننات والمالحظنات والوقننائع المدوننة  ني جميننع -ا

السنوي سواء باإلكنا ة  المتعلقة ب دارة األداء بما  ي ذلك نماذا سج  األداء وتقرير األداء

وذلنك تحنت  ائلنة بسنالن  محنو دو كرن   يهنا ليها دو بالحذ  منها كمنا ال يجنوز  جنراء دي 

 .التعدي  والمساءلة

دداء المويننف  تعتمنند البيانننات والوقننائع والمالحظننات المدونننة  نني سننج  األداء  نني تقيننيم -0-د

 -التالية: بموج  تقرير األداء السنوي ويتم ذلك التقييم ب ي من التقديرات

 ممتاز. -

 جيد جداً. -

 جيد. -

 مقبول. -

 كعيف. -

عالمنة  ( من هذه الفقرة علنى دسناا تقندير0توكع التقديرات المنصوص عليها  ي البند ) -2

للنمنوذا المعتمند  لك  من البيانات والوقائع والمالحظات المتعلقة ب داء المويف وذلنك و قناً 

 .لتقرير األداء السنوي

تراعنني النندائرة عننند تقيننيم واعتمنناد التقنندير النهننائي لتقيننيم اداء مويفيهننا بحيننع يكننون  -0-هننـ   

 منحنى التوزيع منسقيا .

( مننن هننذه الفقننرة يننتم توزيننع المننويفين و ننق تقيننيم ددائهننم علننى شننك  0لغايننات البننند ) -2

منحنى بخمس مجموعات حيع تتركز النسبة األكبنر مننهم  ني الوسن  وتمثن  دداء جيندا 

 لى جيد جدا وبنسبة دق  عند السر ين وتمث  دداء ممتازا على اليمنين ومقبنوال وكنعيفا 

قتضنى التعليمنات الصنادرة باالسنتناد الحكنام الفقنرة  )د( على اليسار ويتم تحديد ذلنك بم

 من هذه المادة.

يقوم الديوان بتحديد  جراءات تقييم األداء الفردي  وتقييم مدا  اعلينة وكفناءة تسبينق  دارة  -و

األداء الفننردي  نني النندوائر سنننوياً  مننع ر ننع التوصننيات لمجلننس الخدمننة المدنيننة بالتعننديالت 
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 المسلوبة. 

يقننوم الننديوان بالتنسننيق مننع المعهنند بتنظننيم بننرامج تدريبيننة لت هينن  وتنندري  المعنيننين بتقيننيم  -ز

األداء الفننردي  نني وحنندات المننوارد البرننرية واكسننابهم مهننارات تنندري  المنندربين ليقومننوا 

   بدورهم بتدري  الر ساء المباشرين  ي الدوائر على آليات المتابعة والتقييم.  

اعتمناد مسنار مهنني تنم  ي الفقرة )د( من هذه المادة  يجنوز ألي دائنرة  على الرغم مما ورد -ح

  دن تعد ا لية واالجراءات والنمناذا واألدلنة المتعلقنة بتقينيم من المجلس لويائفها االساسية

 دداء مويفيها ور عها الى المجلس العتمادها. 

 

يقوم النرئيس المباشنر  ني بداينة السننة ( من هذا النظام  70مع مراعاة الفقرة )ا( من المادة ) -73المادة

تحدينند النتننائج المسلننوع تحقيقهننا واألهميننة النسننبية لكنن  منهننا وا ننالع بالتعنناون مننع مر وسننيم ب

المويف على عناصر التقييم العامة والخاصنة وعناصنر التمينز والتني سنيتم علنى دساسنها تقينيم 

 م.ددائ

 

على الرئيس المباشر ان يقوم برك  دوري ب جراء مراجعة مع مر وسنيم لنتنائج سنج  األداء  -د-74المادة

لننق بالوقننائع اإليجابيننة والسننلبية وبمننا يحقننق رصنند نقننا  القننوة  نني دداء عبمننا  يهننا الجننزء المت

 .المويف وسلوكم لتعزيزها ورصد نقا  الضعف وكيفية معالجتها

المعني بمتابعة نموذا سنج  األداء للموينف  ني الوحندة التنظيمينة للتحقنق منن يقوم المدير  -ع

دن  دن المراجعة قد تمت و قاً للتعليمات المعتمدة لذلك  واتخاذ اإلجنراءات المناسنبة  ذا تبنين

 اإلجراءات.  ي البيانات والمالحظات والوقائع المدرجة  ي السج  ما يقتضي اتخاذ تلك

منن الفقنرة )د( منن ( 2) دالت ديبية المنصوص عليهنا  ني البنن ةتبار العقوبتيألذ بعين االع -0 -ا

( من هذا النظام التي يتم  يقاعها بحق المويف ألالل سنة التقينيم  بحينع ال 042المادة )

جندا للسننوات النثالث  ادو جيند ايزيد تقدير المويف علنى جيند  ذا كنان تقندير ادائنم ممتناز

مقبننول  ذا كننان  علننى  وال يجننوز دن يزينند تقنندير الموينف  السنابقة لتنناريخ  يقنناع العقوبنة

 . عن جيد يزيدتقدير ادائم السنوي للسنوات الثالث السابقة ال 

منن ( 6( النى )3البننود منن )الت ديبية المنصوص عليها  ي  العقوباتتيألذ بعين االعتبار  -2

( منن هنذا النظنام التني ينتم  يقاعهنا بحنق الموينف ألنالل سننة 042الفقرة )د( من المنادة )

 . مقبولالتقييم  بحيع ال يزيد تقدير المويف على 

يقوم الرئيس المباشر بتعب ة نمنوذا تقرينر األداء السننوي معتمنداً علنى نمنوذا سنج  األداء  -د 

ور عهمننا مننع ار ننات الوبننائق والمعننززات  نني حننال كننان تقنندير المويننف بدرجننة )ممتنناز( دو 

)كننعيف( الننى الننرئيس األعلننى المباشننر الننذي يقننوم بنندوره ب حالننة تقننارير دداء المننويفين 

 عليها  لى الوحدة التنظيمية المختصة بالموارد البررية  ي الدائرة. السنوية ومالحظاتم

تقننوم الوحنندة التنظيميننة المختصننة بننالموارد البرننرية  نني النندائرة ب عننداد كرننف ب سننماء  -0 -هننـ

المويفين و  اتهم ودرجاتهم وعالماتهم وتقديراتهم والت كد من مراعناة نتنائج تقينيم دداء 
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ى التوزيع السبيعي لمستويات األداء المرار اليم  ي المنادة المويفين بما ينسجم مع منحن

 .( من هذا النظام72)

 ي حال عدم مسابقة النتائج للنس  الم وية المحددة يتم تحوي  التقرينر النى لجننة يرنكلها  -2

الوزير بناء على تنسي  األمين العام من بالبة من كبار مويفي الندائرة منن غينر دعضناء 

( منن هنذا النظنام وبمرناركة 065مرار اليها  ي الفقرة )د( منن المنادة )لجنة التظلمات ال

مننندوع عننن الننديوان تتننولى دراسننة النتننائج والنسنن  الم ويننة ور ننع التوصننيات للننوزير 

 التخاذ القرار المناس  بر نها.

مننع مراعنناة دحكننام الفقننرة )هننـ( مننن هننذه المننادة يقننوم األمننين العننام دو مننن يفوكننم  باعتمنناد  -و

 موعد دقصاه منتصف شهر كانون األول من ك  سنة. ي ير النهائي للمويف التقد

 

ترس  نسخة من تقرير األداء السنوي  لى الموينف منن صناح  الصنالحية دو منن يفوكنم  ني  -75المادة 

اعتمنناد التقنندير  ذا كننان تقنندير ددائننم السنننوي بدرجننة كننعيف  وللمويننف حننق االعتننراض علننى 

حكام الفقرة )ا( منن دتقدير ددائم السنوي ألالل بالبة ديام عم  من اليوم التالي لتسلمم لم و ق 

 ( من هذا النظام وعلى نموذا االعتراض الذي يعده الديوان لهذه الغاية.066مادة )ال

 

 -تتخذ اإلجراءات المبينة ددناه بعد اكتساع تقارير األداء السنوية الصفة النهائية: -76المادة

 ذا كان تقندير الموينف  ني تقرينر األداء السننوي بدرجنة كنعيف لسننة واحندة تحجن  عننم  - د

حدة بقرار من األمنين العنام وعلنى الندائرة  لحاقنم بندورات تدريبينة لتحسنين زيادة سنوية وا

منن السننة التني تلني سننة التقينيم وبمنا يتناسن   األشنهر الثالبنة األولنىمستوا ددائنم ألنالل 

 و بيعة الوييفة التي يرغلها.

اذا كان تقدير المويف  ي تقرير األداء السنوي بدرجة كعيف لسنة واحندة وارتكن  ألنالل  - ع

السنة مخالفة جسنيمة ترتن  عليهنا  يقا نم عنن العمن  و قناً ألحكنام الفقنرة )هنـ( منن المنادة 

 ( من هذا النظام تنهى ألدمتم بقرار من الوزير بناء على تنسي  األمين العام.042)

اذا كان تقدير المويف  ي تقرير األداء السنوي بدرجة كعيف لسنتين متتاليتين يحال علنى  -ا

تقاعند المبكنر اذا كنان مسنتو ياً لرنرو  اإلحالنة وبخنال  ذلنك تنهنى ألدمتنم االستيداع او ال

 بقرار من الوزير بناء على تنسي  األمين العام.

يعام  حج  الزيادة السنوية الوارد  ي الفقنرة )د( منن هنذه المنادة معاملنة العقوبنة الت ديبينة  -د

 لجميع الغايات المنصوص عليها  ي هذا النظام.
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ترس  الدائرة  لنى النديوان كرنفاً معتمنداً وموقعناً منن دمنين عنام الندائرة ب سنماء مويفيهنا  -0-د -77المادة

و  اتهم ودرجاتهم وتقديراتهم النهائية وعالمناتهم  ني تقرينر األداء السننوي  ني موعند ال 

يتجاوز نهاية شهر كانون االول من السنة التي يتم  يها التقييم وال يجوز  دألنال دي تعندي  

 م بعد  يداعم لدا الديوان.علي

( منن 0يج  ان يكون التقدير النهائي والعالمة الواردان  ي الكرف المرار اليم  ي البند ) -2

هذه الفقرة مسابقين للتقدير والعالمة الواردين  ي تقرير األداء السنوي المعتمد من األمين 

 العام دو من يفوكم.

( منن الفقنرة 0تناريخ  ينداع الكرنف المبنين  ني البنند )اذا تبين للدائرة ألالل ستين يوما من  -ع

)د( منن هننذه المنادة وجننود ألسن   نني جمننع عالمنات تقريننر األداء السننوي للمويننف او وجننود 

 جراءات غير قانونية من ش نها الت بير علنى تقرينر ددائنم السننوي ترنك  لجننة منن النديوان 

ا الى اللجنة المركزينة التخناذ القنرار والدائرة المعنية للنظر  ي  ل  الدائرة وتر ع توصياته

 المناس .

يقننوم الننديوان بر ننع تقريننر سنننوي لمجلننس الننوزراء يتضننمن منندا التننزام النندائرة بتقيننيم دداء  -ا

 مويفيها و ق احكام هذا النظام.

 

 الفص  الثاني عرر

 التر يع وتعدي  األوكاع والترقية للويائف االشرا ية والقيادية

 

ينتم تر ينع الموينف  لنى وييفنة شناغرة  ني ( منن هنذا النظنام  91مع مراعاة احكام المنادة ) -د -78المادة

الندائرة منن درجنة  لنى درجننة دعلنى منهنا والنى الراتن  االساسنني األعلنى منن راتبنم االساسنني 

 مباشرة  ي الدرجة األعلى كمن الف ة الواحدة.

كنانون  تتخنذ جمينع قنرارات التر يـنـع وتعندي  األوكناع اعتبناراً منن الينوم األألينر منن شنهر -ع

 األول من ك  سنة.

حكام هذا النظام  يتم تعدي  ألاذا تم تر يع المويف المعين بموج  عقد او تعدي  وكعم و قا  -ا

 .عقده تبعاَ لذلك اعتبارا من التاريخ المحدد  ي الفقرة )ع( من هذه المادة

 تنندرا الويننائف والنندرجات الالزمننة لغايننات التر يننع وتعنندي  األوكنناع  نني جنندول ترننكيالت -د

 .الويائف و قاً ألحكام هذا النظام

 

 التر يع الوجوبي

 

يقر إننع المويننف مننن الف تننين األولننى والثانيننة وجوبينناً مننن درجننة  لننى درجننة دعلننى منهننا و لننى  -د -79المننادة

راتبـــم االساسي مباشرة  ي الدرجة األعلى كمن الف نة الواحندة الرات  االساسي األعلى من 

 -و قاً لالحكام والررو  التالية:
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 دن يكون قد دمضى مدة ال تق  عن ستة دشهر ألدمة  علية  ي دعلى مربو  درجتم. -0

و قننا ألسننس ومعننايير يحننددها المجلننس باسننتثناء دن يكننون قنند شننارك  نني بننرامج تدريبيننة  -2

  ي بعثة . المو د المتفري

 -على الرغم مما ورد  ي هذه المادة و اعتبارا من تاريخ سريان دحكام هذا النظام : -ع

( من هنذه الفقنرة  كن  منن يرنغ  راتن  السننة الرابعنة منن 3( و)2مع مراعاة البندين ) -0

واتجهت النية  لى  حالتم علنى التقاعند دو االسنتيداع الدرجة  ي الف تين األولى والثانية 

 يتم تر يعم قب  هذا التاريخ  ي قرار احالتم علنى  02/ 30 نهاء ألدماتم قب  تاريخ دو 

 التقاعد دو االستيداع دو  نهاء ألدماتم.

وتمنت على  ولنى  نولنى منن الف نة األمنن الدرجنة األ السادسنةك  من يرغ  رات  السننة  -2

ولننى مننن األالننى السنننة  30/02قبنن  تنناريخ احالتننم علننى التقاعنند دو االسننتيداع ير ننع 

 ولى ويحدد ذلك بقرار احالتم على التقاعد دو االستيداع.الدرجة الخاصة من الف ة األ

وتنم انهناء على  ولنى  نولى من الف ة األمن الدرجة األ الرابعةك  من يرغ  رات  السنة  -3

ولننى مننن الدرجننة الخاصننة مننن الف ننة الننى السنننة األ 30/02قبنن  تنناريخ  ير ننع  ألدماتننم

 .انهاء ألدماتمولى ويحدد ذلك بقرار األ

 

 ي حاالت تتسلبها  بيعة العم  لوينائف او لمنويفين  ني بعنو الندوائر يجنوز لغاينات التر ينع  -81المادة 

الجننوازي دو الوجننوبي االسننتثناء مننن شننر  البننرامج التدريبيننة بقننرار مننن المجلننس بننناًء علننى 

 الدائرة بعد االست ناا بردي الديوان. تنسي 

 

التني تعقندها دو  يجوز للجنة المختصة بالتر يع اعتماد الدورات التدريبية المتصلة بعمن  الندائرة -80المادة

المملكننة دو ألارجهننا  تنفننذها بعننو النندوائر دو التنني يرننارك  يهننا مويفوهننا سننواء كانننت داألنن 

 لغايات التر يع الوجوبي.

 

 التر يع الجوازي

 

الجوازي ويائف ودرجات  ي جدول تركيالت الوينائف  ني كن  سننة يخصر لغايات التر يع  -د-82المادة 

%( من ك    ة من الف تين األولى والثانية  ي الندائرة وتعتبنر 8على دن ال تزيد نسبتها على )

الدرجة االولى من الف ة االولى   ة لغايات التر يع الى الدرجة الخاصة و ذا لنم تتحقنق النسنبة 

واغر للتر يع الجوازي و قناً لنذلك  يجنوز  حنداث شناغر واحند المذكورة  ي دي   ة إلحداث ش

  ي هذه الف ة لهذه الغاية.
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تعسننى األولويننة  نني التر يننع الجننوازي و قنناً ألحكننام الفقننرة ) د( مننن هننذه المننادة للمننويفين  -ع 

 الحاصلين على تقدير )ممتاز(  ي السنوات الثالث التي تسبق سنة التر يع. 

زي دن يكننون قنند شننارك المويننف  نني بننرامج تدريبيننة كننمن الدرجننة يرننتر  للتر يننع الجننوا -ا

 و قا لألسس والمعايير التي يحددها المجلس . الواحدة 

يتولى المعهد  عداد البرامج التدريبية الالزمة لتر يع المويفين بالتنسيق منع الندائرة وحسن   -د

 احتياجاتها.

 

الف نة  منن الف نة األولنى  لنى الدرجنة الخاصنة مننيجنوز تر ينع الموينف منن الدرجنة األولنى  -د-83المنادة 

ومن الدرجة الثانية من الف ة الثانية الى الدرجة االولى من الف ة الثانية و قاً للررو    األولى

 -التالية:

ان يكون قد امضنى مندة ال تقن  عنن ألمنس سننوات ألدمنة  علينة  ني الدرجنة االولنى منن  -0

 ثانية من الف ة الثانية.الف ة االولى وبالث سنوات  ي الدرجة ال

دن يكون تقديره  ي التقارير السنوية الواردة عنم عن آألر سنتين ال يق  عن درجنة جيند  -2

جننداً وان ال يقنن  تقننديره  نني التقننارير السنننوية الثالبننة السننابقة مباشننرة لهننا عننن درجننة 

 )جيد(.

ص عليهنا  ني البننود تم ايقاع  دي عقوبة من العقوبات الت ديبينة المنصنوقد ان ال  يكون  -3

 ( من هذا النظام  ي سنة التر يع.042( من الفقرة )د( من المادة )6( الى )3من )

يجوز تر يع المويف من الدرجة الخامسة ولغاية الدرجة األولنى منن الف نة األولنى  ومنن  -ع

 -الدرجة السابعة ولغاية الدرجة الثانية من الف ة الثانية و قاً للررو  التالية:

يكون قد امضى  ني الدرجنة مندة  علينة ال تقن  عنن بنالث سننوات ألدمنة  علينة  ني  ان -0

 الدرجة.

دن يكون تقديره  ي التقارير السنوية الواردة عنم عن آألر سننتين ال يقن  عنن درجنة  -2 

جينند جننداً وان ال يقنن  تقننديره  نني التقننارير السنننوية الثالبننة السننابقة مباشننرة لهننا عننن 

 درجة )جيد(. 

تننم ايقنناع  دي عقوبننة مننن العقوبننات الت ديبيننة المنصننوص عليهننا  نني قنند ان ال  يكننون  -3
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( مننن هننذا النظننام  نني سنننة 042( مننن الفقننرة )د( مننن المننادة )6( الننى )3البنننود مننن )

 التر يع.

يسننتثنى مننن شننر  الحصننول علننى بالبننة تقننارير سنننوية بدرجننة )جينند( السننابقة عننن آألننر  -ا

( منن الفقنرتين )د( 2داً(   كثر المنصوص عليها  ي البند )تقريرين سنويين بدرجة )جيد ج

و )ع( من هذه المادة المويفون الذين تكون مندة ألندمتهم اقن  منن ألمنس سننوات وتعتمند 

 ني هننذه الحالننة التقنارير السنننوية المنظمننة لهنم حسنن  االحننوال علنى ان ال تقنن  عننن درجننة 

 )جيد(.

و المكلف او المعار الى دي جهة غير ألاكنعة ال يجوز التر يع الجوازي للمويف المنتدع ا -د

 .المويف المعار  لى دي جهة ألارا المملكةالحكام هذا النظام بما  ي ذلك 

على الدائرة الحات المويف الحاص  على تقرير سنوي بدرجنة ال تقن  عنن جيند جندا  ني  -0-هـ

المرنار  والمعناييرلألسنس و قنا آألر سنتين والمحتم  تر يعم جوازياً  ي برنامج تدريبي 

 ( من هذا النظام . 82اليها  ي الفقرة )ا( من المادة )

( منن 0 ي حال تعذر الحات المويف  ي البرنامج التدريبي المنصنوص علينم  ني البنند ) -2

هذه الفقرة يجوز لم وعلى حسابم الخاص االلتحات بهنذا البرننامج شنريسة ان يكنون هنذا 

 ين من المعهد.البرنامج والجهة التي تقدمم معتمد
 

 

 يهننا  لغايننات التر يننع الجننوازي تعتمنند التقننارير السنننوية االأليننرة السننابقة للسنننة التنني سننيقر ع -84المننادة

 .المويف

 

تراعى االعتبارات المبينة ددناه  كا ة  لى شرو  التر يع األألرا الواردة  ي هذا النظام عند  -د-85المادة 

للتر يننع الجننوازي علننى دن تيألننذ هننذه االعتبننارات حسنن  األتيننار دكثننر المننويفين اسننتحقاقاً 

 -دولويتها بالتسلس  التالي:

 دقدمية المويف  ي الحلول  ي الدرجة الحالية. -0

 دقدمية المويف  ي الحلول  ي الدرجة السابقة كمن الف ة التي يرغلها. -2

 دقدمية المويف  ي التعيين  ي الخدمة المدنية. -3

للمويف الذي حددت   تم دو وكعم الوييفي على دساسم و قا ألحكام هنذا الميه  العلمي  -4

 النظام.

عنندد التقننارير السنننوية التنني حصنن   يهننا المويننف علننى تقنندير ممتنناز  نني الدرجننة التنني  -5

 يرغلها.
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معدل العالمة  ي التقدير النهائي  ي التقرير السنوي للمويف للسنوات التي تسنبق سننة   -6

 نفسها. التر يع  ي الدرجة

( منن الفقنرة )د( منن هنذه المنادة يعتمند الميهن  العلمني للسبين  و قناً 4لغايات تسبيق البنند ) -ع

 -للرهادات المبينة ددناه وحس  دولويتها بالتسلس  التالي:

شهادة التخصر الفرعي من المجلس السبي األردنني دو منا يعادلهنا بعند الحصنول علنى  -0

 من المجلس السبي األردني. االألتصاصشهـادة 

 من المجلس السبي األردني دو ما يعادلها. االألتصاصشهادة  -2

 الرهادة الجامعية الثالثة. -3

 الرهادة الجامعية الثانية دو شهادة االألتصاص العالي  ي الس  البرري. -4

 الدبلوم بعد الحصول على الرهادة الجامعية األولى. -5

 الرهادة الجامعية األولى. -6

( منن الفقنرة )د( منن 3( و)2( و)0اذا اعيد تعينين الموينف تعتبنر اقدميتنم لغاينات البننود ) -ا

 هذه المادة من تاريخ اعادة تعيينم.

( منن 0باستثناء مويفي الدرجة األولى من الف نة األولنى ولغاينات تسبينق دحكنام البنند ) -0 -د

 جوازياً لدرجتم الحالية.الفقرة )د( من هذه المادة يرتر  دن ال يكون المويف قد ر ع 

 ( من هذه الفقرة  ي حال توا ر شواغر للتر يع الجوازي.0ال يعم  بالبند ) -2

 

 ذا دقحي  المويف  لى القضناء دو  لنى المجلنس التن ديبي  نال ينظنر  ني تر يعنم  ذا كنان مسنتحقاً  -86المادة 

الصنفة القسعينة   واكتسنابمللتر يع الوجوبي  ال بعد صدور القنرار القضنائي دو التن ديبي بحقنم 

ببراءتنم دو الحكنم بعندم  على دن تترك  حدا الدرجات شاغرة ليتم تر يعم  ليها  ذا صدر القرار

ويعتبنر تناريخ تر يعنم  ني هنذه  مسيوليتم من التهمة الجزائية دو المسلكية التني دقسنندت  لينم 

ان قند ر نع قبن  صندور التر يع وكن الحالة من تاريخ تر يع المويف الذي يتساوا معم  ي حق

 .القرار القضائي دو الت ديبي

 

 تعدي  األوكاع

 

 -( من هذا النظام :32ام المادة )مع مراعاة احك -87المادة

 ذا حص  الموينف منن الف نة األولنى علنى ميهن  علمني جديند دعلنى منن الميهن  النذي يحملنم  -د

توصنلم الزينادات  عملنم ويتصن  موكنوع تخصصنم بعمن  الندائرة مباشنرة وال وهو على ردا

( منن هنذا النظنام للدرجنة المقنررة للميهن  الجديند 31المستحقة المنصوص عليها  ي المادة )

  يجوز تعدي  وكعم  لى الدرجة المقررة لذلك الميه .

 ذا حص  المويف من الف ة الثانية على شنهادة دبلنوم كلينة المجتمنع الرنام  وهنو علنى ردا  -ع

الننندائرة مباشنننرة وال توصنننلم الزينننادات المسنننتحقة  عملنننم ويتصننن  موكنننوع تخصصنننم بعمننن 

( مننن هننذا النظننام للدرجننة المقننررة للميهنن  30المنصننوص عليهننا  نني الفقننرة )د( مننن المننادة )



52 
  11/1/1212 –نظام الخدمة المدنية  -م.ح

 الجديد  يجوز تعدي  وكعم  لى الدرجة المقررة لذلك الميه .

الثانينة علنى  على الرغم مما ورد  ي الفقرة )ع( من هذه المادة   ذا حص  الموينف منن الف نة -ا

الدرجنة  شنهادة دبلنوم كلينة المجتمنع الرنام  وكنان يتقاكنى راتن  السننة السنابقة للسننة منن

 .المقررة لذلك الميه   يمن  زيادتين سنويتين

  ذا حصنن  المويننف مننن الف ننة الثانيننة علننى الرننهادة الجامعيننة األولننى وهننو علننى ردا عملننم -د

وز تعندي  وكنعم  لنى الف نة األولنى  ني ويتص  موكوع تخصصم بحاجة الدائرة مباشنرة  يجن

المقررة لذلك الميه  ويمن  زينادة سننوية واحندة عنن كن  سننتين ألدمنة لنم  ني الف نة  الدرجة

يجن  دن ال يقن  الراتن  األساسني  كلهنا بعد آألر تعينين لنم  ني هنذه الف نة و ني األحنوال الثانية

 .الذي كان يتقاكاه المستحق للمويف عن الرات  األساسي

 

اعتبارا من سريان احكام هذا النظام  يتم تعدي  وكع المويف من الف ة الثالثة الى الف نة  -0 -د -88ة الماد

االولننى او الف ننة الثانيننة الننى الدرجننة المقننررة للميهنن  العلمنني الحاصنن  عليننم  و نني حننال 

انخفو الراتن  االجمنالي للموينف عنن الراتن  االجمنالي النذي كنان يتقاكناه قبن  تعندي  

سنننويا يعننادل  ننرت الراتنن  االجمننالي الننذي كننان   امتناقصنن امالينن اوكننعم  يننتم منحننم  رقنن

 يتقاكاه قب  تعدي  الوكع.

قبن  سنريان دحكنام هنذا ( من هذه الفقرة على منن تنم تعندي  وكنعم 0تسري احكام البند ) -2

 .النظام وذلك بقرار من المجلس بناء على تنسي  اللجنة المركزية

 ذا حص  المويف من الف ة الثالثة على شهادة دبلوم كلية المجتمع الرام  وهو على  -ع

 ردا عملم  يجوز تعدي  وكعم  لى الف ة الثانية  ي الدرجة المقررة لذلك الميه .

يحدد المجلس بناء على تنسي  الديوان األسنس الالزمنة لتسبينق دحكنام الفقنرتين )د( و)ع(  -ا

 من هذه المادة.

مننع مراعنناة دحكننام الفقننرة )د( مننن هننذه المننادة  يتننولى الننديوان وبالتنسننيق مننع النندوائر  -0 -د  

حصر اعداد المويفين الحاصلين على ميهالت علمينة وتعنذر تعندي  دوكناعهم منن   نة 

ألألننرا دو كننمن نفننس الف ننة   ور ننع التوصننيات الالزمننة لمعالجننة دوكنناعهم الوييفيننة 

 ا النظام.للمجلس العتمادها و قا ألحكام هذ

ى النحننو لننحالننة ع  نني دي( مننن هننذه الفقننرة  الينظننر 0) علننى الننرغم ممننا ورد  نني البننند -2

 .30/02/2121( اعاله بعد تاريخ 0المبين  ي البند )

( منن 34( و)33( و)32( و)31يمن  الموينف الزينادات المنصنوص عليهنا  ني المنواد ) -هـ

من كن  سننة واذا ترتن  علنى منحنم هنذه الزينادات حلولنم  30/02هذا النظام اعتبارا من 

 ي درجة دعلى من الدرجة التني يرنغلها  ينتم تعندي  وكنعم  لنى الدرجنة المسنتحقة و قناً 

 ألحكام هذا النظام.

 

 الترقية

 

تم ترقية المويف من وييفة الى وييفة دعلى كمن المسار االداري  ي الدائرة  بقنرار منن ت -د -89المادة 

الوزير بناء على تنسي  األمين العام وو ق تعليمات وصف وتصنيف الويائف المعمول بهنا 

 -:وحس  الررو  التالية
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 .توا ر وييفة شاغرة و ق الهيك  التنظيمي لويائف الدائرة -0

 .االعالن داأل  الدائرة عن الوييفة الراغرة -2

وألس  التعاقن  النوييفي  المسار التدريبي للوييفة الراغرةاستكمال المويف متسلبات  -3

 .وألس  التسوير الفردية للمويف

منن بنين اعضنائها منندوع عنن النديوان لغايات الفقرة )د( من هذه المادة  يرك  النوزير لجننة  - ع

علنى الكفاينات الفنينة المسلوبنة للوييفنة دو مقنابالت شخصنية او تتولى  جراء امتحاننات بنناء 

 هما للمويفين الذين تنسبق عليهم شرو  الترقية.تيكل

اذا كاننا منفنردين او تتم ترقية المويف الحاص  على اعلى العالمات  ني االمتحنان دو المقابلنة  -ا

بننين المتقنندمين يننتم اعلننى عالمننة مننن مجموعهمننا  نني حننال اجرائهمننا معننا و نني حننال التسنناوي 

تم ترقية المويف الحاص  علنى اعلنى عالمنة تالتنسيق مع المعهد لعقد األتبار لتقييم القدرات و

  ي هذا االألتبار. 

الفقننرة )د( مننن هننذه المننادة  يجننوز للننوزير بننناء علننى  ( مننن3البننند )  ننيعلننى الننرغم ممننا ورد  - د

ى شنريسة اسننتكمال المويننف تنسني  األمننين العنام ترقيننة المويننف منن وييفننة  لنى وييفننة دعلنن

 من تاريخ الترقية. دشهر( 3متسلبات المسار التدريبي للوييفة المسلوبة ألالل )

 

 

مننن المسننار الننوييفي الننى المسننار المهننني  كننمن نظننام الرتنن  دو تم ترقيننة المويننفتنن - د -91المننادة 

بقنرار منن النوزير بنناء علنى  حس  مقتضى الحال المختلفة مستوياتمالمتخصر وكمن 

 . تنسي  اللجنة المركزية للموارد البررية

   - ر ما يلي:اتوو قا ألحكام الفقرة )د( من هذه المادة  يرتر  لترقية المويف - ع

بنظننام  ها  نني الويننائف المرننمولةالحنند ادنننى لعنندد السنننوات الفعليننة المسلننوع اشننغ -0

 المتخصصة حس  مقتضى الحال.  بالمسارات المهنية الرت  دو

 كنننمن المسنننار المهنننني مسنننتواحننند ادننننى للننندرجات الوييفينننة المعتمننندة لكننن   -2

 .المتخصر

اجتينناز البننرامج التدريبيننة المتخصصننة المعتمنندة مننن المرجننع المخننتر بالنندائرة  -3

كنمن  على اكتساع المويف الكفايات المسلوبة إلشغال ك  رتبنةوالمبنية والديوان 

  او كنن  مسننتوا كننمن المسننارات المهنيننة المتخصصننة حسنن  مقتضننى نظننام الرتنن

 الحال. 

 ر الكفايننات الفنيننة التخصصننية والسننلوكية واالداريننة وتقييمهننا و قننا االت كنند مننن تننو -4

 ألدوات تقييم القدرات المعتمدة لك  منها.

 مستوا اداء مهني متميز يتم تقييمم و ق منهجية واسلوع التقييم متعدد اال را . -5

اهدا   ردية مرتبسة بتحقيق اهندا  الندائرة وألسسهنا االسنتراتيجية وتسنتند علنى  -6

 الممارسة المهنية وتحسين جودة الخدمة.

 توا ر شاغر على جدول تركيالت ويائف الدائرة. -7

تحدد سقو  الدرجات للمستويات  ي المسارات المهنية المتخصصنة والمسنار النوييفي  -ا

بالمسنننارات المهنيننننة المتخصصنننة بموجنننن  التعليمننننات  للوينننائف التنننني تنننم شننننمولها

 المنصوص عليها  ي هذه المادة . 
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تحندد تفاصنيلها لكن  مسنتوا مزايا اكا ية المتخصصة  المسارات المهنية ويمن  شاغل -د

( منن هنذه زالمرنار اليهنا  ني الفقنرة )المتخصصنة بموج  تعليمات المسارات المهنية 

 المادة.

يمن  شاغلو الرت  كمن نظنام الرتن  مزاينا اكنا ية لكن  رتبنة تحندد تفاصنيلها بموجن   -هـ

 نظام الرت .  

لنظنننام الرتننن   يصننندر مجلنننس النننوزراء بنننناء علنننى تنسننني  المجلنننس التعليمنننات العامنننة -و

وسقو  ك  مستوا منهنا بمنا  يهنا   ي الخدمة المدنية المتخصصة للمسارات المهنيةو

المسنارات المهنينة المتخصصنة نظنام الرتن  دو اال ار المرجعي الننايم العنداد وتسبينق 

 حس  مقتضى الحال وسائر األمور المتعلقة بهما .  ي الخدمة المدنية

المختلفنننة علنننى ان تتضنننمن  المتخصصنننة يصننندر المجلنننس تعليمنننات المسنننارات المهنينننة -ز

تهنا وشنرو  ومتسلبنات اشنغالها وكفايا المتخصنر المركلة للمسار المهنني المستويات

 وآليات وادوات الت هي  والتقييم ومن  رألصة المزاولة.

 

 

 الفص  الثالع عرر

 واإلعارةوالوكالة النق  واالنتداع والتكليف 

 

تراعى مصلحة العم  واالستخدام األمث  للموارد البررية وتنميتها عند اتخناذ دي قنرار بالنقن   -د-90المادة

 .التكليف دو االنتداع دو الوكالةدو اإلعارة دو 

ال يننيبر قننرار النقنن  دو االنتننداع دو اإلعننارة دو التكليننف علننى الدرجننة دو األقدميننة  يهننا دو  -ع 

 .الرات  االساسي

يعاد المويف المعار دو المنتدع دو المكلف  لى الوييفة التي تراهنا الندائرة مناسنبة شنريسة  -ا 

 .االساسي الذي يستحقمدن ال ييبر ذلك على درجتم وراتبم 

ال تسري دحكام النق  ألارا الندائرة واإلعنارة واالنتنداع والتكلينف علنى الموينف المعنين  -0-د 

بموجنن  عقنند شننام  لجميننع العننالوات والمويننف المعننين بعقنند علننى حسنناع المرنناريع او 

 روات  المويفين المنفكين عن العم  بسب  االعارة او االجازة بدون رات  وعالوات.

( مننن هننذه الفقننرة  لننرئيس الننوزراء بننناء علننى تنسنني  0علننى الننرغم ممننا ورد  نني البننند ) -2

الوزيرين الموا قة على انتداع المويف بموج  عقد شام  لجميع العالوات لغايات النقن  

الننى دائننرة دألننرا شننريسة ان يكننون قنند مضننى علننى تعيينننم ألمننس سنننوات  نني دائرتننم 

 األصلية.

تنسي  رئيس الديوان نق  المويف المعين علنى حسناع رواتن  يجوز بموا قة الوزيرين و -3

المويفين المنفكين عن العم  بسب  االعارة او االجازة بدون راتن  وعنالوات النى دائنرة 

األرا  علنى ان يتقاكنى راتبنم وعالواتنم منن مخصصنات الوييفنة الرناغرة  ني الندائرة 

صفة المويف النى وييفنة عقند المنقول اليها  وعلى ان يتم اتخاذ القرار الخاص بتحوي  

  ر الراغر الالزم لذلك.اذات   ة ودرجة على مالك الدائرة المنقول اليها  ي حال تو

يتم نق  المويف او انتدابم او تكليفم بناء على  لن  الندائرة بقنرار منن المجلنس بنناء علنى  -هـ

 تنسي  لجنة يركلها رئيس الديوان لهذه الغاية . 
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 الدائرة النق  والوكالة داأل 

 

مسنتو ياً  يرنتر   لنقن  الموينف منن وييفنة  لنى وييفنة دألنرا  ني الندائرة نفسنها دن يكنون -د -92المادة 

القيننام بمهامهننا  للمتسلبننات الرئيسننة إلشننغال الوييفننة التنني سننيتم نقلننم  ليهننا وقننادراً علننى

 ومسيولياتها.

يجوز نقن  الموينف منن وييفنة النى وييفنة ذات مسنمى وييفني آألنر يقنع كنمن مجموعنة  -ع

مسنننميات الوينننائف التننني تقابننن    تنننم ودرجتنننم الوييفينننة المحنننددة و قننناً لتعليمنننات وصنننف 

 وتصنيف الويائف المعمول بها.

 -ينق  المويف داأل  الدائرة نفسها و قاً لما يلي: -ا

 الثانية من الف ة العليا.بقرار من الوزير لمويفي المجموعة  -1

 بقرار من الوزير بناًء على تنسي  األمين العام لراغلي ويائف الف ة األولنى سنواء كنان -2

 من وييفة  لى دألرا دو من مكان  لى آألر داأل  المملكة دو ألارجها.

بقننرار مننن الننوزير بننناء علننى تنسنني  االمننين العننام للمويننف مننن الف ننات االولننى والثانيننة  -3

   من مكان الى آألر ألارا  المملكة.والثالثة للنق

بقرار من االمنين العنام بنناًء علنى تنسني  مسنيول الوحندة التنظيمينة المختصنة بنالموارد  -4

منن وييفنة  لنى دألنرا دو منن  البررية لراغلي ويائف الف ات الثانية والثالثة سواء كان

 مكان  لى آألر داأل  المملكة.

 الوكالة

 

اذا شغرت  ي دي دائرة وييفة من ويائف الف ة العليا دو ما  ي حكمها دو تغين  شناغلها ألي  -د -93المادة

من مويف آألر من مويفي الدائرة نفسها او من دائرة دألنرا  بالوكالةسب    يجوز اشغالها 

عند الضرورة للقيام بمهام تلنك الوييفنة واعمالهنا  كنا ة  لنى وييفتنم األصنلية لمندة ال تزيند 

 احدة.على سنة و

 ذا كانننت الوييفننة الرنناغرة مننن ويننائف المجموعننة األولننى مننن الف ننة العليننا  يرننتر   نني  -ع

مننن النندائرة األألننرا دن ال تقنن  مجموعتننم و  تننم عننن مجموعننة المويننف  الوكينن المويننف 

مننن مننويفي النندائرة  يرننتر  ان يكننون مننن  الوكينن األصنني  و  تننم  امننا اذا كننان المويننف 

  ة العليا.المجموعة الثانية من الف

اذا كانننت الوييفننة الرنناغرة مننن ويننائف المجموعننة الثانيننة مننن الف ننة العليننا   يرننتر   نني  -ا

مننن النندائرة األألننرا ان ال تقنن  مجموعتننم و  تننم عننن مجموعننة المويننف  الوكينن المويننف 

من مويفي الدائرة  يرتر  ان ال تق  مجموعتنم  الوكي األصي  و  تم  اما اذا كان المويف 

مجموعننة المويننف االصنني  و  تننم او عننن الدرجننة التنني تلنني مجموعننة المويننف و  تنم عننن 

 االصي  مباشرة  ي الف ة التي تليها مباشرة.

او تغين  شناغلها ألي سنب  الف نة األولنى اذا شغرت  ي اي دائنرة اي وييفنة منن وينائف  -0-د

من قب  مويف آألر من مويفي الدائرة للقيام بمهام تلك الوييفنة  بالوكالة يجوز اشغالها 

 الوكين  كا ة  لى وييفتم األصلية لمدة ال تزيد علنى سننة واحندة  ويرنتر   ني الموينف 

ان ال تقن  درجتنم و  تنم عنن الدرجنة والف نة المقنررة للوييفنة الرناغرة بموجن  تعليمنات 

 .وصف وتصنيف الويائف
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من الف ة االولى إلشنغال الوييفنة الرناغرة المنصنوص عليهنا   ي حال عدم وجود مويف -2

( مننن هننذه الفقننرة  يجننوز  شننغالها مننن دي مننن مننويفي النندائرة مننن المسننتوا 0 نني البننند )

 األول من الف ة الثانية.

بقرار من الوزيرين بناء على تنسني  األميننين العنامين اذا كاننت  الوكي تتم تسمية المويف  -هـ

الوييفة الراغرة  ي دائرة دألرا  وبقرار من الوزير اذا كانت الوييفة الراغرة  ي الدائرة 

 نفسها.

تننتم تسننمية  اذا كانننت الوييفننة الرنناغرة مننن ويننائف المجموعننة األولننى مننن الف ننة العليننا  -و

 يس الوزراء.بقرار من رئ الوكي المويف 

 

 

 النق  واالنتداع من دائرة الى آألرا

 

 -:ينق  المويف بمخصصات درجتم دو بدونها دو ينتدع من دائرة  لى دألرا و قاً لما يلي -94المادة

بقرار من مجلس الوزراء بنناًء علنى تنسني  النوزيرين لرناغلي وينائف المجموعنة الثانينة  -د 

 .من الف ة العليا

بقرار من وزيري الندائرتين بنناء علنى تنسني  األمنين العنام  ني كن  منهمنا لمنويفي الف نات  -ع 

 .األألرا

 .ال يجوز نق  المويف دو انتدابم قب  انتهاء مدة التجربة -ا

ال يجننوز انتننداع المويننف لمنندة تزينند علننى سنننتين مجتمعننة دو متفرقننة ألننالل منندة عملننم  نني  -د 

الخدمنة المدنينة  ويتقاكننى رواتبنم وعالواتنم التنني يسنتحقها منن مخصصننات الوييفنة التنني 

 .دقنتدع منها

  ذا استدعي المويف للخدمة االحتيا ية  يعتبر منتدباً  يلة مدة ألدمتم ويد ع لم عنها راتبم -هـ 

 االجمالي الذي يستحقم.

 

 التكليف

 

للعمن  لندا دي جهنة تسوعينة دو دي دائنرة او  سننتينيجوز تكليف المويف لمدة ال تزيد علنى  -د-95المادة 

%( دو شننركة مملوكننة بالكامنن  25جهننة حكوميننة دو شننركة تسنناهم  يهننا الحكومننة بنسننبة )

 للدائرة دو بلدية.

 -يتم التكليف و قاً للصالحيات التالية: -ع

وينائف المجموعنة  بقرار من مجلس الوزراء بناًء على تنسي  رئنيس النوزراء لرناغلي -1

المجموعنة الثانينة منن الف نة  األولى من الف ة العليا  وبنناًء علنى تنسني  النوزير لرناغلي

 .ذاتها

 .الف ات األألرابقرار من الوزير بناًء على تنسي  اللجنة المركزية لمويفي  -2

 يحدد  ي قرار التكليف الجهة التي سيتقاكى منها المويف راتبم االساسي وعالواتم. -ا

الزينادة ت ال ييبر قرار التكليف على دقدمية المويف  ي الدرجة وتحتسن  مندة التكلينف لغاينا -د

 .السنوية والتر يع الوجوبي
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 ي حاالت ألاصة ومبررة يجوز تمديند مندة التكلينف المحنددة  ني الفقنرة )د( منن هنذه المنادة  -هـ

 . بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسي  الوزير

لمجلننس الننوزراء بننناء علننى تنسنني  رئننيس الننوزراء تكليننف دي مننن مننويفي وزارة األوقننا   -و

  ألارا المملكة بصورة كلينة او والريون والمقدسات اإلسالمية  ودائرة قاكي القضاة للعم

   جزئية و قاً ألحكام هذا النظام.

 

 اإلعارة داأل  المملكة وألارجها

 

يجوز اعارة المويف الذي التق  مدة ألدمتم عن ألمس سنوات  علية الى دي حكومنة األنرا  -د -96المادة 

شنركة تندير دو دي منظمة دولية دو اقليمية دو دائرة غينر ألاكنعة لنظنام الخدمنة المدنينة دو 

مر قاً عاماً  وذلك بناء على  لن  تلنك الجهنات بقنرار منن رئنيس النوزراء لرناغلي وينائف 

الف ننة العليننا  وبقننرار مننن الننوزير بننناء علننى تنسنني  االمننين العننام لرنناغلي ويننائف الف ننات 

 االألرا.

 يحدد رئيس الوزراء لراغلي ويائف الف ة العلينا والنوزير لرناغلي وينائف الف نات االألنرا -ع

مدة االعارة ولم تجديدها سنة  سننة او الي جنزء منهنا علنى ان ال تزيند علنى بنالث سننوات 

 ألارا المملكة او داأللها او كليهما  يلة ألدمة المويف  ي الخدمة المدنية.

يستثنى من شر  المدة الواردة  ي الفقرة )ع( منن هنذه المنادة الموينف المعنار النى شنركة  -ا

 ناجمة عن عملية التخاصية. 

ال يتقاكنى الموينف ألنالل منندة اعارتنم دي جنزء منن راتبننم االساسني وعالواتنم منن النندائرة  -د

 التي تمت اعارتم منها.

تحسنن  منندة االعننارة المنصننوص عليهننا  نني الفقننرة )ع( مننن هننذه المننادة لغايننات اسننتحقات  -هننـ

 الزيادة السنوية والتر يع الوجوبي.

 و قاً الحكام قانون التقاعد المدني.تعتبر مدة االعارة ألدمة مقبولة للتقاعد  - و

علننى الننرغم ممننا ورد  نني هننذه المننادة  تحتسنن  للمويننف المعننار الننى دي شننركة ناجمننة عننن  - ز

عمليننة التخاصنننية كامنن  مننندة االعننارة واي تمديننند لهننا لغاينننات اسننتحقات الزينننادة السننننوية 

ننناء علننى والتر يننع الوجننوبي وذلننك و قنناً لتعليمننات يصنندرها مجلننس الننوزراء لهننذه الغايننة ب

 تنسي  المجلس.
 

 الفص  الرابع عرر

 الدوام الرسمي واإلجازات

 

تحنندد سنناعات النندوام الرسننمي بسننبع سنناعات يومينناً ولمنندة ألمسننة ديننام  نني األسننبوع و نني  -د  -97المننادة 

( سناعة دسنبوعياً  ويجنوز 35يج  دن ال تق  ساعات الدوام الرسنمي عنن ) جميعها األحوال

 .تكليف المويف بالعم  لساعات  كا ية تزيد على ساعات الدوام الرسمي

يجوز بقرار من مجلس الوزراء اسنتثناء دي دائنرة منن دحكنام الفقنرة )د( منن هنذه المنادة  ذا  -ع 

( سنناعة 35اعات النندوام الرسننمي عننن )تسلبننت  بيعننة عملهننا غيننر ذلننك علننى  دن ال تقنن  سنن
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 .اسبوعياً 

على ك  دائرة تنظيم ساعات العم  بما يتالءم و بيعنة الخندمات التني تقندمها للمنوا نين  -0-ا 

ومتلقنني الخدمننة ولهننا تسبيننق مفهننوم النندوام المننرن بمننا  نني ذلننك النندوام الجزئنني لننبعو 

 .ويائفها

ال تسننري احكننام التر يننع الجننوازي والترقيننة الشننغال الويننائف االشننرا ية او القياديننة او  -2 

التنننا س علننى جننوائز التميننز او الترشنن  للبعثننات والنندورات المنصننوص عليهننا  نني هننذا 

 النظام على المويف بدوام جزئي.

يننتم تنظننيم جميننع الرننيون المتعلقننة بالنندوام المننرن بمننا  نني ذلننك آليننة احتسنناع االجننازات  -3

والراتنن  اإلجمننالي وبنندل التسننكين للمويننف بنندوام جزئنني بمقتضننى تعليمننات يصنندرها 

 مجلس الوزراء بناء على تنسي  المجلس. 

تصننندر للننندائرة التننني تسنننتوج   بيعنننة عمننن  بعنننو مويفيهنننا العمننن  بنظنننام المناوبنننات دن  -د 

التعليمننات الداألليننة الالزمننة لتنظيمهننا علننى دن ال يقنن  عمنن  المويننف عننن سنناعات النندوام 

 الرسمي المحددة  ي الفقرة )د( من هذه المادة.

 

يحنننق للموينننف الحصنننول علنننى اإلجنننازات المنصنننوص عليهنننا  ننني هنننذا النظنننام و قننناً لألحكنننام  -98المنننادة 

مراعاة مصلحة العم  عند الموا قنة علنى منن   يج  كلها واإلجراءات المبينة  يم  و ي األحوال

 دو  جازة االبوة دو اإلجازة العركية دو  جازة الحج. اإلجازات باستثناء  جازة األمومة 

 

 دنواع اإلجازات

 -يحق للمويف الحصول على اإلجازات التالية: -99المادة 

 .اإلجازة السنوية - د

  جازة األمومة و جازة األبوة. - ع

 .اإلجازة العركية -ا

 . جازة الحج -د

 .اإلجازة دون رات  وعالوات -هـ

 .اإلجازة المركية -و

 

 اإلجازة السنوية

 

  ن يوما  ي السنة.ويستحق المويف  جازة سنوية مد وعة الرات  االجمالي مدتها بالب -د-011المادة 

يتم وكع جدول دولي ينظم بموجبم اسنتخدام المنويفين إلجنازاتهم السننوية وذلنك بصنورة  -ع   

تكف  حسن سير العم   ي الوحدة اإلدارية ألالل السننة واسنتمراره و نق الخسن  والبنرامج 

 .المقــــررة لم

يجوز من  المويف  جازتم السنوية د عة واحدة دو مجزدة و قا لظرو  العم  ومتسلباتم   -ا  

 .والتحس  ديام األعياد والعس  الرسمية من اإلجازة  ذا وقعت دبناءها
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 .جميعها ال يجوز جمع اإلجازة السنوية ألي مويف ألكثر من سنتين متتاليتين  ي الحاالت -د 

 

المويف اإلجازة السنوية المنصوص عليها  ي هذا النظام من الينوم األول منن شنهر يستحق   -010المادة 

كانون الثاني من السنة  دما  ذا عين  ي الوييفة ألالل السنة  يستحق  جازة نسبية عنن تلنك 

السنة وذلك عنن المندة الواقعنة بنين تناريخ تعييننم والينوم األول منن شنهر كنانون الثناني منن 

 السنة التالية.

 

 -:تمن  اإلجازة السنوية و قاً للصالحيات التالية -012المادة 

 .بقرار من رئيس الوزراء لمويفي المجموعة األولى من الف ة العليا -د 

 .بقرار من الوزير لمويفي المجموعة الثانية من الف ة العليا -ع 

 .بقرار من االمين العام او من يفوكم للمويف من الف ة االولى -ا 

 بقرار من المدير بناء على تنسي  الرئيس المباشر لمويفي الف تين الثانية والثالثة. -د 

 

 :ال يستحق المويف اإلجازة السنوية  ي الحاالت التالية -د -013المادة 

 عن المدة التي يكون  يها معاراً دو  ني  جنازة دون راتن  وعنالوات دو مبعوبناً دو مكلفناً  -0 

 .النظام الى جهة غير ألاكعة لهذا

  ذا كان قد استفاد دو سيستفيد من اإلجازة المدرسية الصيفية. -2 

 ي حال تكليف اي من مويفي وزارة التربية والتعليم بالعم  ممن تنسبق عليم دحكنام البنند  -ع

( من الفقرة )د( من هذه المادة ألالل االجازة المدرسنية الصنيفية  ينتم صنر  بندل عمن  2)

تبدي  ايام العم  المكلف بها برصيد  جازة سنوية لمدة ال تزيند علنى اكا ي لم لقاء ذلك او 

 شهر وبما ال ييبر على سير الدراسة.

 

يجننوز تقصننير منندة اإلجننازة السنننوية الممنوحننة للمويننف دو ت جيلهننا دو  لغا هننا بقننرار مننن  -014المننادة 

 ال  ذا كننان المرجننع المخننتر  ذا اقتضننت مصننلحة العمنن  ذلننك ويننتم تبلينن  المويننف بننالقرار  

 المويف يقضي  جازتم ألارا المملكة.

 

 ذا انتهنت ألدمنة الموينف بغينر العنزل دو  قند الوييفنة  يند ع لنم بعند انفكاكنم عنن العمن  بندالً  -015المادة 

يعادل مجموع الرات  االساسي والعالوات عن مدة اإلجازة السنوية التني كنان يسنتحقها عنند 

عملم على دن ال يزيد المجموع على ستين يوماً  دما  ذا انتهاء ألدمتم كما لو كان على ردا 

دقعيد  لى العم   ي الخدمة المدنية قب  انتهاء المدة التي استحق عنها ذلك البدل  يقتسنع منن 

راتبم االساسني مبلن  يتناسن  منع منا تبقنى منن تلنك المندة  ويصنب  مسنتحقاً إلجنازة سننوية 

 تعادل ديامها.

 

 بوة وساعة الركاعة جازة األمومة واجازة األ

 

تستحق المويفة الحام   جازة دمومة مدتها تسعون يوماً متصلة قب  الوكع وبعده براتن   -د -016المادة 

كام  مع العالوات التي تستحقها وذلك بناًء على تقرير  بني منن  بين  دو قابلنة قانونينة  
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 .وال تيبر  جازة األمومة على استحقات المويفة لإلجازة السنوية

يستحق المويف اجازة دبوة برات  كام  مع العالوات لمدة بالبنة دينام عمن   ني حنال والدة  -ع

 الزوجة بناًء على تقرير  بي من  بي  دو قابلة قانونية.

تستحق المويفة بعد انتهاء اجازة األمومة المنصوص عليها  ي الفقرة )د( من هذه المنادة  -ا

لواحد بقصد اركاع مولودها الجديد وال تنيبر ولمدة تسعة اشهر ساعة ركاعة  ي اليوم ا

 على اجازتها السنوية وراتبها وعالواتها.
 

 اإلجازة العركية

 

يجننوز مننن  المويننف  جننازة عركننية براتنن  كامنن  مننع العننالوات بقننرار مننن األمننين العننام   -017المننادة 

 -و قا ًللحاالت التالية:

حنال و ناة   ي حال و اة دحد األقارع من الدرجة األولى لمدة بالبة ديام  ولمندة ينومين  ني -د

منن الدرجنة  دحد األقارع من الدرجة الثانية وبواقع يوم واحند  ني حنال و ناة احند األقنارع

التني تراهنا  الثالثة  وللندائرة التحقنق منن صنحة األسنباع المقدمنة منن الموينف بالسريقنة

الفقنرة سنبعة   يتجاوز مجموع هذه اإلجازات المنصوص عليها  ني هنذهمناسبة على دن ال

 ديام ألالل السنة الواحدة.

دينام  للمعلنم النذي ال يتمتنع ب جنازة سننوية وألسنباع اكنسرارية لمندة ال تزيند علنى سنبعة -ع

 .ألالل السنة الدراسية

على الرغم مما ورد  ي الفقنرة )د( منن هنذه المنادة يمنن  الموينف  ني حنال و ناة زوجتنم  -ا

 ايام وتمن  المويفة  ي حال و اة زوجها دجازة لمدة شهر. ةاجازة لمدة عرر

 

  جازة الحج

 

( يوما متصنلة لمنرة واحندة  يلنة 20يجوز من  المويف  جازة ألداء  ريضة الحج مدتها ) -د -018المادة 

 مدة عملم  ي الخدمة المدنية.

ال تحتس   جازة الحنج منن اإلجنازة السننوية للموينف  ويسنتحق ألاللهنا راتبنم االساسني  -ع 

 .وعالواتم كاملة عن مدتها

 تمن   جازة الحج بقرار من األمين العام بناء على تنسي  المدير المباشر للمويف. -ا

 

 

 اإلجازة بدون رات  وعالوات

 

باستثناء المويف بعقد شام  لجميع العالوات والمويف المعنين بموجن  عقند علنى حسناع  -د -019المادة 

المراريع او على حساع روات  المويفين المنفكين عنن العمن  بسنب  االعنارة او االجنازة 

 ني  بدون رات  وعالوات  يجوز من  المويف  جازة دون رات  وعالوات بناًء علنى  لبنم

 ه علننى دن يقنندم الوبننائق الثبوتيننة لسلنن  حصننولم علننى هننذهدي مننن الحنناالت المبينننة ددنننا

 -اإلجازة:

 لمرا قنة النزوا دو الزوجنة  ذا كنان دحندهما يعمن  دو يندرا دو معناراً دو مو نداً ألنارا -1
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 .المملكة

للدراسننة بهنند  حصننول المويننف علننى ميهنن  علمنني دو لتحسننين مسننتواه العلمنني دو  -2

شنريسة دن ال تقن  مندة عملنم  ني الخدمنة كان ألي منها عالقة بعم  دائرتنم   المهني  ذا

المدنيننة عننن سنننتين متصننلتين  علننى دن يقنندم ألننالل  جازتننم الوبننائق التنني تثبننت سننير 

 دراستم وانتظامم  يها.

او  ني القسناع الخناص للمويف النذي يقندم عقنداً سناري المفعنول للعمن  داألن  المملكنة  -3

 .سنتين متصلتينعملم  ي الخدمة المدنية عن  ألارجها شريسة دن ال تق  مدة

والدينم  لحاالت استثنائية ومبررة ألي ير   ارئ دو للعناية ب حد د راد األسنرة دو دحند -4

 .بسب  دوكاعهم الصحية لمدة بالث سنوات ألالل مدة الخدمة

للمويفنة بعنند انتهناء اجننازة االمومنة لمنندة ال تزيند علننى سننتين للعنايننة بسفلهنا الركننيع  -5

 منها المدة التي كانت  يها على ردا عملها بعد تاريخ انتهاء اجازة االمومة. ةمحسوم

للمويفة لغايات قضاء العدة الررعية بعد و اة زوجها ولمدة ال تزيند علنى اربعنة اشنهر  -6

 وعررة ايام.

على الرغم مما ورد  ي الفقرة )د( من هذه المادة  يجنوز منن  اجنازة بندون راتن  وعنالوات  -ع

للمويف بعقد شام  لجميع العالوات والمويف المعين بموجن  عقند علنى حسناع المرناريع 

او على حساع روات  المويفين المنفكين عن العم  بسب  االعنارة او االجنازة بندون راتن  

لرعاينة احند الوالندين او السننة  بالبنة دشنهر  ني م لمدة ال تزيد علنىوعالوات بناًء على  لب

ولمندة ال  الزوا او الزوجة او احند االبنناء اذا كنان مريضناً او  ني حناالت اسنتثنائية ومبنررة

تزينند علننى سنننة للعمنن  ألننارا المملكننة او للدراسننة بهنند  الحصننول علننى ميهنن  علمنني او 

 لتحسين مستواه العلمي او المهني. 

تناريخ انتهناء مندة اإلجنازة برغبتنم  ى المويف  عالم دائرتم قب  مدة ال تقن  عنن شنهر مننعل -ا

 ي العودة دو  ل  تجديد اإلجازة لمدة دألرا وبخال  ذلك تعتبر  جازتم منتهينة حكمناً ويجن  

 .االلتحات بمركز عملم عند انتهاء تلك اإلجازة عليم

الزيننادة  مننة مقبولننة للتقاعنند دو السننتحقاتال تعتبننر منندة اإلجننازة دون راتنن  وعننالوات ألد -0-د

 .السنوية دو التر يع

راتن  وعنالوات دون  االجنازة ( منن هنذه الفقنرة  ال تحنول0على الرغم مما ورد  ني البنند ) -2

ال  ألدمنة  علينةالسنوية او التر يع الوجوبي  ي حنال امضنى  ةزيادلاستحقات المويف لدون 

حص   يها على االجازة دون رات  ولم يكن على  عن عررة دشهر  ي السنة التي مدتها تق 

 من السنة ذاتها.  30/02ي ردا عملم  

يكم  المويف بعقد الذي من  اجازة دون رات  وعالوات المدة المتبقية منن عقنده بعند انتهناء  -هـ

  ننة ودرجننة مجننددا تلقائينناً  نني حننال ذي ويعتبننر عقنند المويننف المعننين بموجنن  عقنند  االجننازة

  جازة دون رات  وعالوات.حصولم على 

 

 -:تمن  اإلجازة بدون رات  وعالوات و قاً للصالحيات التالية -001المادة 

 .بقرار من رئيس الوزراء للمجموعة األولى من الف ة العليا - أ

 .العليا بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسي  الوزير للمجموعة الثانية من الف ة - ب

 .بقرار من الوزير بناًء على تنسي  األمين العام للمويف من الف ة األولى -ا
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 بقرار من األمين العام للمويفين من الف تين الثانية والثالثة. -د

 

تكننون النندائرة التنني يعمنن   يهننا المويننف الننذي مننن   جننازة دون راتنن  وعننالوات ملزمننة  -د -000المننادة 

ب عادتم  لى الخدمة المدنية بالدرجنة التني كنان  يهنا عنند بندء اإلجنازة وبالراتن  االساسني 

 ذا كان قد تم التعيين على حسابها  جميعها الذي كان يتقاكاه  ي ذلك الوقت  و ي األحوال

درجتننم السننابقة عننند انتهنناء منندة  جازتننم دو انتهنناء العقنند السنننوي  يعنناد المويننف  لننى 

 .للمويف المعين عليها ديهما دسبق

يجننوز بقننرار مننن المرجننع المخننتر بننناء علننى  لنن  المويننف قسننع اإلجننازة دون راتنن   -ع 

 وعالوات  ي حاالت استثنائية ومبررة وبما ال يتعارض مع مصلحة العم  وتوا ر الراغر.

 

 المركيةاإلجازة 

 

يستحق المويف  جنازة مركنية لمندة ال تزيند علنى سنبعة دينام مجتمعنة دو متفرقنة ألنالل  -0-د-002المادة

السنة بناًء على تقرير منن  بين  وزارة الصنحة المعتمند او مسترنفيات الخندمات السبينة 

 .الملكية او المسترفيات الجامعية دو مسترفى ألاص  ي حال ادألال المويف المسترفى

حسم من رصيد  جازات المويف السنوية ما زاد على مدة اإلجازة المرار اليها  ي البنند ي -2

( من هذه الفقرة  و ي حال استنفاد رصيد  جازاتم السنوية تحسم من راتبنم االساسني 0)

 وعالواتم.

 ذا زادت اإلجننازة المركننية علننى سننبعة ديننام متصننلة  تعسننى بننناء علننى تقريننر مننن اللجنننة  -ع 

 السبية المختصة  وال تنزل اإلجازة المركية  ي هذه الحالة من اإلجازة السنوية للمويف.

 ذا لننم يرننف المويننف مننن المننرض ألننالل شننهر واحنند مننن تنناريخ مركننم  تمنندد  جازتننم  -ا

للجنة السبية المختصة كرورية وذلك بناًء علنى التقرينر النذي للمدة التي تراها ا المركية

 .لهذه الغاية تنظمم

منن  على اللجان السبية دن تحندد  ني تقاريرهنا المندة التني تنرا دنهنا كا ينة لرنفاء الموينف -د

يسنم   مركم  دما  ذا قررت اللجنة السبية  عادة  حر المويف بعد انقضاء تلنك المندة  نال

 عننادة  م  ال  ذا قننررت اللجنننة السبيننة المختصننة قدرتننم علننى ذلننك بعنندلننم بننالعودة  لننى عملنن

 .الفحر

وارد  ني  وتبدد مدة اإلجازة المركية من التاريخ الذي تحدده اللجنة السبية المختصة كمنا هن -هـ

االساسنني الفقننرة )ا( مننن هننذه المننادة ويتقاكننى المويننف المجنناز  جننازة مركننية راتبننم 

يسنتحقها عنن األشنهر االربعنة االولنى منن  جازتنم سنواء كاننت مع العالوات التني وعالواتم 

النذي يسنتحقم عنن المندة التني  االساسني وعالواتنم متصلة دو متقسعة  وبالبنة اربناع راتبنم

مركية بعد ذلك لغاية دربعة دشهر دألرا سواء كاننت متصنلة دو متقسعنة  يقضيها  ي  جازة

 ألالل مدة سنة من تاريخ بدء  جازتم المركية.

 يعناد  ذا لم يرنف الموينف بعند انتهناء المندة المرنار  ليهنا  ني الفقنرة )هنـ( منن هنذه المنادة  -و

للرنفاء   حصم من اللجنة السبية المختصة   ن ذا وجندت اللجننة بعند  حصنم دن مركنم قابن 

ال تزيند علنى  ولكنم ال يزال غير قادر على القيام بمهام وييفتم  تمدد  جازتم المركنية لمندة

 .االساسي وعالواتم ألرا يتقاكى ألاللها راتبمدربعة دشهر د



61 
  11/1/1212 –نظام الخدمة المدنية  -م.ح

المحنددة  ني الفقنرة   ذا وجدت اللجنة السبينة لندا  عنادة  حصنها الموينف بعند انتهناء المندة -ز

 من المرجع المختر . )هـ( من هذه المادة دن مركم غير قاب  للرفاء  تنهى ألدماتم بقرار

 ني  اإلجازات المركية المنصنوص عليهنا ذا تبين دن المويف لم يرف بعد منحم جميع مدد  -ح

 .الفقرتين )هـ( و)و( من هذه المادة تنهى ألدماتم حكماً من المرجع المختر

ال يجوز  نهاء ألدمة الموينف لعندم لياقتنم الصنحية و ن قنررت اللجننة السبينة المختصنة دننم  - 

دصننب  عنناجزاً عننن القيننام بمهننام وييفتننم ودنننم ال  ائنندة ترجننى مننن تمدينند  جازتننم  ال بعنند دن 

اساسني منع العنالوات  يكون قد دقعسي  جازة مركنية ال تقن  مندتها عنن دربعنة دشنهر براتن 

 من التاريخ الذي تحدده اللجنة السبية المختصة.حداً ددنى ابتداء 

 

 ذا دقصني  الموينف بمنرض وهنو ألننارا المملكنة بمهمنة رسنمية دو  جنازة قانونينة  يسننتحق  -003المنادة 

 جننازة مركننية ال تتجنناوز دسننبوعا واحننداً بننناًء علننى تقريننر  بنني  وعلننى المويننف  نني هننذه 

لكترونينة بمركنم ب سنرع وقنت ممكنن االالحالة دن يعلم دائرتم ب ي وسيلة بما  يها الوسنائ  

 يها التقرير السبي الذي حص  عليم بمركم.ودن يرس   ل

 

 ذا استمر مرض المويف لمدة تزيد علنى دسنبوع وهنو ألنارا المملكنة وكنان قند حصن  علنى  -004المادة 

( منن هنذا النظنام   علينم الحصنول 003تقرير  بي على الوجم المنصوص عليم  ي المنادة )

دو مننن منندير مسترننفى ودن علننى تقريننر  بنني آألننر باسننتمرار مركننم برننهادة  بيبننين ابنننين 

يصننندقم منننن القنصننن  األردنننني  ن وجننند  ودن يعلنننم دائرتنننم بننن ي وسنننيلة بمنننا  يهنننا الوسنننائ  

لكترونية بوكنعم المركني ويرسن   ليهنا التقنارير التني حصن  عليهنا ب سنرع وقنت ممكنن اال

لعركننها علننى اللجنننة السبيننة المختصننة للنظننر  يهننا وقبولهننا دو ر ضننها علننى دن يقنندم نفسننم 

 ( من هذا النظام.002 ور عودتم  لى المملكة لفحصم على دن تراعى دحكام المادة )  ليها

 ذا دصي  الموينف الخاكنع لقنانون التقاعند المندني بمنرض دو حنادث ناشنىء عنن  بيعنة  -د -005المادة 

عملم دبناء قيامم بواجباتنم الوييفينة دون  همنال مننم بنناء علنى تقرينر منن اللجننة السبينة 

( وبقرار من الوزير راتبنم االجمنالي 002من  ألالل المدد المحددة  ي المادة )المختصة  ي

 كامال.

 ذا دصي  الموينف الخاكنع لقنانون الضنمان االجتمناعي بحنادث يندأل   ني مفهنوم  صنابة  -ع

 العم  و قاً ألحكام قانون الضمان االجتماعي  تسبق عليم دحكام ذلك القانون.

 

راتبم االساسي وعالواتم بقرار من الوزير عنن المندة التني يتغين  ألاللهنا يحرم المويف من  -006المادة 

عننن العمنن  بسننب  مننرض دو  صننابة  وذلننك  ذا نرنن  المننرض دو حنندبت اإلصننابة بسننب  ألسنن  

ارتكبننم دو تقصننير منننم  ويعتبننر المويننف مخس نناً دو مقصننراً ألغننراض هننذا النظننام  ذا دسنناء 

لينننق برننر  الوييفنننة كتنننناول المرنننروبات التصننر  منننع الغينننر دو دقنندم علنننى دي عمننن  ال ي

الروحيننة وتعننا ي المخنندرات والمقننامرة وغيننر ذلننك مننن األعمننال المخلننة بالرننر  وا داع 

 العامة.
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 دحكام عامة باإلجازات

 

تكون  لبات اإلجازة بجميع دنواعها واإلجابة عليها ألسياً دو الكترونيناً   باسنتثناء اإلجنازة  -د  -007المادة 

واإلجازة العركية  ويقدم المويف السل   ي الحاالت العادية قب  يوم على األق  المركية 

من التاريخ المحدد لبدء اإلجازة ويبنين  ينم مندتها وتناريخ بندئها والمكنان النذي سيقضنيها 

 . يم وعنوانم ألالل هذه المدة

وا قننة علننى ال يجننوز للمويننف تننرك عملننم قبنن  دن يتسننلم  شننعاراً ألسينناً دو الكترونينناً بالم -ع 

 اإلجازة  ال  ي الحاالت االكسرارية التي يوا ق عليها المرجع المختر.

تقننوم وزارة الصننحة بتزوينند الننديوان بكرننف ربننع سنننوي يتضننمن اسننماء المننويفين  -0-ا

الحاصننلين علننى االجننازات المركننية التنني تتجنناوز منندتها دسننبوعاً واحننداً وال تزينند علننى 

 يهننا المويننف وسننب  االجننازة واللجنننة السبيننة  شننهر واحنند  واسننم النندائرة التنني يعمنن 

 المختصة التي منحتم هذه االجازة.

يقوم الديوان بر ع تقرير سنوي لرئيس الوزراء باإلجازات المركنية المبيننة  ني البنند  -2

 ( من هذه الفقرة.0)

 

عننذر مرننروع   ذا لننم يعنند المويننف  لننى العمنن   نني دائرتننم بعنند انتهنناء  جازتننم مباشننرة دون  -د-008المننادة 

معزز بما يثبتم  يحرم من راتبم االساسي وعالواتم عن المدة التني تغين   يهنا بقنرار منن 

الوزير وذلك  كا ة  لى اإلجراءات الت ديبينة التني يجن  اتخاذهنا بحقنم  دمنا  ذا زادت مندة 

التغي  دون عذر على عررة ديام عم  متصلة  يعتبر المويف  اقداً لوييفتنم اعتبناراً منن 

 .وم التالي مباشرة النتهاء  جازتم و قاً ألحكام هذا النظامالي

تحسننم السنناعات التنني يصننرح بهننا للمويننف التغينن  ألاللهننا عننن عملننم بنن ذن مننن رئيسننم  -ع 

لقضاء دعمال ألاصة دو لريون شخصية دبناء الدوام الرسمي من  جازتم السننوية بمعندل 

  و ذا اسنتنفد الموينف  جازتنم يوم واحد عن ك  سبع ساعات يتغي   يها على ذلك الوجم

السنوية  تحسم ساعات المغادرة من راتبم االساسي وعالواتنم بمعندل ينوم واحند عنن كن  

 .سبع ساعات يتغي   يها متصلة دو متفرقة

 ذا تنن ألر المويننف عننن النندوام الرسننمي دو تننرك مركننز عملننم قبنن  انتهنناء ذلننك النندوام بمننا  -ا 

ناء المغننادرات الموا ننق عليهننا مننن الجهننة مجموعننم سنناعة واحنندة  نني األسننبوع باسننتث

المختصننة  يحسننم يننوم واحنند مننن  جازتننم السنننوية و ذا اسننتنفد المويننف  جازتننم السنننوية 

 كنا ة  لنى اإلجنراءات الت ديبينة   تحسم تلك الساعة من راتبم االجمالي بمعندل ينوم واحند

 التي تتخذ بحقم.

 

ونمنناذا موحنندة لإلجننازات والمغننادرات وتعتمنند هننذه يعنند الننديوان تعليمننات مننن  المغننادرات   -009المننادة

 .جميعها النماذا لدا الدوائر
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 الفص  الخامس عرر

 التدري  واإليفاد

 

تهنند  عمليننة التنندري  واإليفنناد  لننى ر ننع كفنناءة الجهنناز الننوييفي وتزويننده بالمهننارات  -د  -021المننادة 

والميهالت بما يحقق كفاءة األداء والتعام  مع المسنتجدات الحديثنة  ني دسنالي  ووسنائ  

 .العم   ي مختلف المجاالت واعتبارها جزءاً من برامج التسوير الراملة

 -يفاد المرتكزات األساسية التالية:يراعى عند وكع برامج التدري  واإل -ع 

اعتماد التخسي  المسنبق لتوجهنات وبنرامج التندري  واإليفناد  بمنا ينتالءم واإلمكاننات  -0

 .المتاحة وشمول جميع الدوائر برك  متوازن وو ق دولويات الحاجة ومصلحة العم 

 .مالءمة هذه البرامج لمتسلبات وتوجهات ر ع كفاءة األداء وتسويره -2

والعدالة والمساواة وتكنا ي الفنرص  ني عملينة اإلعنالن عنن بنرامج التندري  الرفا ية  -3

 .واالبتعاث واألتيار المويفين لاللتحات بها

مننع مراعنناة المسننار التنندريبي للمويننف  جميعهننا لف ننات الوييفيننةلشننمول التنندري    -4

   المستند الى المسار الوييفي و بيعة عم  المويف وألس  التعاق  الوييفي.

 معتمدة لدا المعهد.وتعزيز القدرات والمهارات القيادية كمن برامج متخصصة  -5

للنندائرة تنفيننذ البننرامج التدريبيننة بالوسننائ  االلكترونيننة وو قنناً للتعليمننات الصننادرة عننن  -ا

 المجلس.

يجوز  ي حاالت مبررة  لحات المويف  ي دورات تدريبينة متخصصنة وغينر متنوا رة  ني  -د

تدريبينة دألنرا تعتمند منن قبن  هي نة تنمينة وتسنوير المهنارات المهنينة   لى مراكنزالمعهد  

 والتقنية.

يحدد المعهد المسار التدريبي المبنني علنى الكفاينات وو نق المسنار النوييفي المعتمند منن  -هـ  

 الديوان. 

 

 -تتولى الوحدة المعنية بالتدري   ي الدائرة المهام والمسيوليات التالية: -020المادة 

االحتياجات التدريبية وتحديدها و قا للمهام الوييفية واالهدا  الميسسنية ونتنائج  تحلي  - د

 تقييم األداء السنوية للمويفين.

وكننع ألسنن  سنننوية لتنندري  المننويفين وتنن هيلهم بمننا يتناسنن  واالحتياجننات التدريبيننة  - ع

منن  موعد ال يتجاوز شهر كانون األول ي ومتابعة تنفيذ هذه الخس  وتزويد الديوان بها 

 .ك  سنة

 قياا  اعلية البرامج التدريبية وكفاءتها. -ا

 متابعة المو دين وسير دراستهم وتندريبهم و جنراء عملينة تقينيم لنتنائج حصنولهم علنى -د

 .الميهالت العلمية والخبرات العملية وتزويد الديوان بها برك  دوري

دو  التزام المو د  ي دورة دو برننامج تندريبي بتزويند الندائرة بتقرينر مفصن  عنن الندورة -هـ

البرنامج الذي دو د  ليم مبيناً  يم الموكوعات المسروحنة ومجناالت االسنتفادة منهنا  ني 

 .ذلك نق  هذه المعر ة التي اكتسبها  لى المويفين المعنيين الواقع العملي بما  ي

تحقيق مفهوم الدائرة المتعلمة من ألالل نقن  المعر نة وتبنادل المعلومنات واالسنتفادة منن  -و
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الخبرات السابقة  واال الع على المستجدات  وتبني دسالي  ودنرسة مبرمجة واسنتخدام 

تكنولوجيننا المعلومننات وسننيلة داعمننة لننذلك  والتركيننز علننى تبننني مفهننوم العمنن  بننروح 

 عزيز صالحياتهم  بهد  ر ع قدراتهم وتسويرها.الفريق وتمكين المويفين وت

 

 اللجنة المركزية للبعثات والدورات
 

تيلننف لجنننة تسننمى )اللجنننة المركزيننة للبعثننات والنندورات( برئاسننة دمننين عننام الننديوان  -د -022المننادة 

المعنية بالتدري   وعضوية ك  من مدير عام المعهد نائباً لرئيس اللجنة ومديري الوحدات

 -من: ي ك  

 وزارة التخسي  والتعاون الدولي. -1

 .وزارة التعليم العالي والبحع العلمي -2

 وزارة المالية. -3

مننندوع عننن  دارة تسننوير االداء الميسسنني والسياسننات  نني رئاسننة الننوزراء يسننميم  -4

 الوزير .

 .مندوع عن الدائرة المعنية يسميم الوزير -5

اإلدارينة المختصنة  يتولى دمانة سنر اللجننة المركزينة للبعثنات والندورات مندير الوحندة -0-ع

ومحاكنننر  برننيون البعثنننات والننندورات  ننني النننديوان للقينننام ب عننداد جننندول األعمنننال

 االجتماعات وتنظيم السجالت والمراسالت الخاصنة بنالمويفين المو ندين ودي دعمنال

 .دألرا تكلفم اللجنة بها

ات المختصنة  ني الندوائر ومديرينة البعثنات والندورات  ني النديوان تنظنيم تتنولى الوحند -2

البعثنات  الملفات والقيود والمراسنالت الخاصنة بنالمويفين المو ندين ومتابعنة  جنراءات

واإليفاد المسلوبة و قاً ألحكنام هنذا النظنام ومتابعنة شنيونهم وتقنديم تقنارير دورينة  لنى 

 .اللجنة المركزية للبعثات والدورات

تجتمع اللجنة بدعوة منن رئيسنها دو نائبنم عنند غيابنم ويكنون اجتماعهنا قانونينا بحضنور  -ا

دكثرية دعضائها وتتخذ قراراتها ب كثرية دصوات دعضائها الحاكرين على األق  و ي حال 

 تساوي األصوات يرج  الجان  الذي صوت معم رئيس االجتماع.

ستة دشنهر دو  عامين للدوائر المركإلة منها ك تجتمع اللجنة مع رئيس الديوان واألمناء ال -د

 .العم  كلما دعت الحاجة لوكع السياسات المتعلقة باإليفاد و قرار برامج

 

 -تتولى اللجنة المركزية للبعثات والدورات المهام والصالحيات التالية: -د -023المادة 

التنني تتضننمن معننايير  عننداد التعليمننات الخاصننة ب يفنناد المننويفين للبعثننات والنندورات  -0

 .المفاكلة بين المرشحين ور عها للمجلس إلقرارها

دراسنننة ألسننن  وبنننرامج اإليفننناد  ننني البعثنننات والننندورات والتوجينننم بخصنننوص تحديننند  -2

تخصصاتها وتعميمها على الدوائر و ق دولويات المصلحة العامة واإلمكاننات المتاحنة 

 .واتخاذ القرارات الخاصة  ب يفاد المويفين

اتخاذ القرارات الخاصة ب يفاد المويف  ي بعثنة دراسنية للحصنول علنى ميهن  علمني  -3 

 .جديد و يفاده  ي دورة ألارجية مدتها شهر   كثر

دراسننة االحتياجننات مننن البعثننات والنندورات الخارجيننة و ننق األولويننات المحننددة مننن  -4
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 .الدوائر و حالتها  لى الجهات ذات العالقة

 .متابعة تحديد الدوائر للف ات المستهد ة من عملية ر ع الكفاءة العلمية والعملية -5

اتخاذ القرارات المتعلقة بالمو دين و ق دحكام هذا النظام بما  ي ذلنك تقصنير دو تمديند  -6

دو ت جي  دو تعدي  دو  لغاء دو  نهاء البعثنة دو الندورة دو نقن  االلتنزام دوالمسالبنة  وال 

 جهة دألرا اتخاذ تلك القرارات دو اإلجراءات دو القيام ب ي منها.يجوز ألي 

التوجيننم بنن جراء التقيننيم المسننتمر لنتننائج وتنن بيرات عمليننة اإليفنناد علننى ر ننع كفنناءة  -7

 .المويفين وتسوير العم 

يحرم المويف المستنكف عن البعثنة دون عنذر مبنرر تقتننع بنم اللجننة المركزينة للبعثنات  -ع

 ترش  ألي بعثة لمدة ال تزيد على بالث سنوات. والدورات من ال

يتم ايفاد المويف  ي دورة ألارجية تق  مدتها عن شهر واحد او دورة داأللينة بقنرار منن  -ا

 الوزير بناء على تنسي  االمين العام.

 

 

والمسنار تتولى الدائرة مهمة وكع ألس  وبرامج التدري  للمويف ومتابعة تنفيذها بما يتفق  -024المادة 

 التدريبي بالتعاون مع المعهد.

 

تحال  لى الديوان دي منحة لبعثة دو دورة ألارجينة تقندم للندائرة منن دي ميسسنة محلينة دو  -د -025المادة 

عربية دو دولية دو غيرها مع التفاصي  المتعلقة بتلك المنحة بمنا  ني ذلنك موكنوع البعثنة 

دو الدورة المقررة بموجبها  ومدتها والبلد الذي توجند  ينم الميسسنة التني سنتتم الدراسنة 

ها  وشرو  االشتراك  ي البعثة دو الدورة لتقنوم الوحندة المختصنة بالبعثنات دو التدري   ي

 .والدورات بدراستها وتعميمها على الدوائر المعنية واتخاذ اإلجراءات المناسبة بر نها

ستثنى من دحكام الفقرة )د( من هذه المادة البعثات دو الدورات المهنية المتخصصة التني ت -ع

ة و قنناً التفاقيننات دو مننن  دو بروتوكننوالت ألاصننة علننى دن يننتم تننرد  لننى النندائرة مباشننر

تعميمهننا علننى مننويفي النندائرة وتزوينند الننديوان ب سننماء المرشننحين السننتكمال  جننراءات 

تسبيننق دسننس ومعننايير المو نندين وعركننها علننى اللجنننة المركزيننة للبعثننات والنندورات 

 .إلصدار القرار المناس  بر نها

والنندورات  حالننة بعننو مننن  البعثننات للدراسننات العليننا التنني يننتم  للجنننة المركزيننة للبعثننات -ا 

 الحصول عليها من دي جهة  لى الميسسات الرسمية العامة.

 

 -يرتر   ي المويف لترشيحم  لى دي بعثة دن يكون: -د -026المادة 

 .دردني الجنسية -1

التعامن  معنم حاصالً على الميه  العلمي الذي حددت   تم الوييفينة علنى دساسنم دو تنم  -2

البعثنة المحنددة منن  و قنا ألحكنام هنذا النظنام والنذي تتسلبنم البعثنة ومسنتو ياً لمتسلبنات

 .الجهة التي سيو د  ليها

 .موكوع تخصصم  ي البعثة ذا عالقة مباشرة بعملم  ي دائرتم -3

 حاصننالً علننى تقنندير )جينند( علننى األقنن   نني تقيننيم ددائننم السنننوي  نني كنن  مننن السنننتين -4

 .األأليرتين
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 .تقديره  ي الميه  العلمي ال يق  عن جيد دو ما يعادلم -5

 .قد دمضى مدة ال تق  عن بالث سنوات  ي الخدمة المدنية -6

 .قد دمضى بالث سنوات على األق  على تاريخ عودتم من آألر بعثة لم -7

 .( سنة45عمره ال يزيد على ) -8

 اتن  األساسنيبحقم عقوبة ت ديبية تتجناوز عقوبنة الحسنم منن الر تدن ال يكون قد اتخذ -9

 .بتعاث والسنة السابقة لهااال ألالل سنة

ال يجوز ترشي  المويف بعقد شام  لجميع العالوات والمويف المعين بموج  عقد علنى  -ع

حساع المراريع او على حساع روات  المويفين المنفكنين عنن العمن  بسنب  االعنارة او 

 .االجازة بدون رات  وعالوات  لى دي بعثة

يجوز  ي حاالت مبررة ومحددة اسنتثناء المرشن  للبعثنة منن الرنرو  النواردة  ني البننود  -ا

( من الفقرة )د( من هذه المادة  وذلك بقرار منن اللجننة المركزينة للبعثنات 8( الى )5من )

 والدورات بناًء على تنسي  الوزير.

 

 يرتر   ي المويف لترشيحم  لى دي دورة منن اللجــنـنة المركزينة للبعثنات والندورات دن -د -027المادة 

 -يكون:

 .دردني الجنسية -0

حاصالً على الميه  العلمي النذي حنددت   تنم او وكنعم النوييفي علنى دساسنم و قنا  -2

 .ألحكام هذا النظام والذي تتسلبم الدورة

 .موكوع الدورة ذا عالقة مباشرة بعملم  ي دائرتم -3

 .قد مضت سنتان على األق  على تاريخ عودتم من دورة سابقة لم -4

السننابقة  حاصننالً علننى تقنندير )جينند( علننى األقنن   نني تقيننيم ددائننم السنننوي  نني السنننة  -5

 .لإليفاد

مضت مدة ال تق  عن سنتين  ي الخدمنة المدنينة قبن  ترشنيحم لندورة ألنارا المملكنة  -6

 غير متوا ر  ي المملكة. ويستثنى من هذا الرر  اذا كان موكوع الدورة

للجنة المركزية للبعثات والندورات و ني حناالت ألاصنة ومبنررة اسنتثناء الموينف المرشن   -ع

( منن الفقنرة )د( منن هنذه 6( و)5( و)4للدورة من الررو  المنصوص عليها  ي البنود )

 المادة.

 

النحنو  تحدد مدة اإليفاد لغاينات الحصنول علنى الرنهادات العلمينة بمختلنف مسنتوياتها علنى -د-028المادة 

 -التالي:

 .سنتان للرهادة الجامعية الثانية -1

 .دربع سنوات للرهادة الجامعية الثالثة -2

 

 يعتمد الحد األدنى للسنوات المقررة للحصول على الميه  العلمي من جميعها و ي األحوال

 .التي تمنحمالميسسة العلمية 

الفقنرة )د( منن هنذه  يجوز تمديد البعثة للحصول على دي من الميهالت العلمية المبينة  ني -ع

 .المادة لسنة دألرا
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اذا لم يحص  المويف المو د  ي بعثة على الميه  العلمي الذي او د للحصول علينم ألنالل  -ا

المنندد المحننددة  نني الفقننرتين )د( و)ع( مننن هننذه المننادة يجننوز للجنننة المركزيننة للبعثننات 

والدورات  ي حاالت ألاصة والسباع ألارجة عن ارادة المويف امهالنم مندة ال تزيند علنى 

لدبلوم الرنام  وسنتة اشنهر للحصنول علنى الرنهادة الجامعينة بالبة اشهر للحصول على ا

الثانينننة وسننننة للحصنننول علنننى الرنننهادة الجامعينننة الثالثنننة وال يتقاكنننى عنهنننا اي راتننن  

وعنننالوات وال تعتبنننر ألدمنننة مقبولنننة للتقاعننند او السنننتحقات الزينننادة السننننوية او التر ينننع 

 وتضا  مدة االمهال الى مدة االلتزام لغايات هذا النظام.

 -ألر:آعلى الرغم مما ورد  ي الفقرة )د( من هذه المادة و ي اي نظام  -د

يجوز ترشي  مويفي وزارة االوقنا  والرنيون والمقدسنات االسنالمية الحاصنلين علنى  -0

ردنينة للحصنول علنى الرنهادة شهادة الثانوية العامة  ي بعثات دراسية النى الجامعنات األ

المجتمع الرام   ي احد تخصصات علنوم الرنريعة  الجامعية االولى او شهادة دبلوم كلية

 االسالمية  ي حال عدم توا ر مرشحين مالئمين.

 ( من هذه الفقرة.0يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ احكام البند ) -2

 . 30/02/2120( من هذه الفقرة حتى تاريخ 0يعم  باحكام البند ) -3

 

ى حساع دي جهة حكومية  لى الجامعات الرسمية األردنية  ويجنوز يكون  يفاد المويف عل -د -029المادة 

 نني حننال عنندم تننوا ر التخصننر المسلننوع  يهننا  يفنناد المويننف  لننى الجامعننات األردنيننة 

 .األألرا

يجنوز  يفناد الموينف  لنى دي جهنة علمينة دو دكاديمينة للحصنول علنى كلهنا و ي األحنوال  -ع 

هامنننة لعمننن  الننندائرة ال تتنننوا ر  ننني منننيهالت علمينننة دو دورات ذات تخصصنننات نوعينننة 

الجامعننات دو الميسسننات األردنيننة وبهنند   كسننابم معر ننة  نني العلننوم والتقنيننات الحديثننة 

 والمتقدمة بما  ي ذلك  يفاد المويف ألارا المملكة.

 

يوقع المو د وكفيلم لدا الكات  العدل عقند اإليفناد المعندإ منن النديوان والمعتمند منن اللجننة  -د -031المادة 

ال  جميعهنا المركزية للبعثات والدورات  ذا زادت مدة اإليفاد على بالبة دشهر و ي األحنوال

عنن  يعفى المو د من االلتزامات المترتبنة علينم بموجن  دحكنام هنذا النظنام اذا قلنت الندورة

 دشهر. بالبة

تعتبر األحكام والررو  المنصوص عليها  ي هذا النظام جزءاً من عقد اإليفاد سواء نظنم  -ع

 .مث  هذا العقد مع المو د دو لم ينظم دو دغف  دي حكم دو شر   يم ألي سب  من األسباع

 ني الفقنرة  لرئيس الديوان تفويو دي من مويفي الديوان بتوقيع العقد المنصوص علينم -ا                 

 )د( من هذه المادة مع المو د وكفيلم دمام الكات  العدل.

 

تعنادل بالبنة   ذا دو د المويف  ي بعثة دو دورة ألارا المملكة  يكون التزامم بالخدمة لمندة -د-030المادة 

 .تمديدها  ليها دمثال المدة التي استغرقتها البعثة دو الدورة بما  ي ذلك دي مدة تم

درجنة   ذا دقو د المويف  ي بعثنة  لنى  حندا الجامعنات دو المعاهند األردنينة للحصنول علنى -ع

بالخدمة  علمية دو شهادة دو ميه  علمي تدريبي بعد دوقات الدوام الرسمي  يكون التزامم
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متفرغناً للبعثنة  بعد انتهاء بعثتنم مسناويا للمندة التني اسنتغرقتها البعثنة دمنا  ذا كنان المو ند

و ني كلتنا الحنالتين  زامم بالخدمة لمدة تعنادل مثلني المندة التني اسنتغرقتها البعثنة يكون الت

 .اللجنة لتنقالتم تقد ع للمو د الرسوم الجامعية ودبمان الكت  والبدل الذي تحدده

 ذا دو د المويف  ي دورة سواء كانت متصلة دو متقسعنة داألن  المملكنة او ألارجهنا بكلفنة  -ا

( ديننار يلتنزم الموينف بالخدمنة لمندة سنتة دشنهر منن تناريخ 0111تساوي دو تزيند علنى )

 انتهاء الدورة وبخال  ذلك تتم مسالبتم بالمبال  التي دنفقت عليم و ق دحكام هذا النظام .

اذا او نند المويننف  نني دورة ولننم يجتننز متسلبننات النجنناح المقننررة لهننا يلتننزم المويننف بنند ع  -د

 المبال  التي انفقت عليم.

 

 

يصر  شهرياً للمويف المو د المتفري  ي بعثنة دو دورة داألن  المملكنة او ألارجهنا ألنالل  -د -032المادة 

 باستثناء العالوة االشرا ية وعالوة الموقع.كام  راتبم االجمالي مدة االيفاد 

 كا ة الى ما يسنتحقم الموينف المو ند المتفنري  ني بعثنة ألنارا المملكنة بموجن  دحكنام  -ع

الفقرة )د( من هذه المادة للمجلس بناء علنى تنسني  اللجننة المركزينة للبعثنات والندورات 

المسننتند الننى توصننية الننوزير صننر  مبلنن  مننالي لننم و ننق تصنننيف الدولننة المو نند اليهننا 

 والسفر.والمحدد بموج  نظام االنتقال 

تسبق على المو د دحكام نظام االنتقال والسفر المعمول بم  ي الحاالت التي لم ينرد عليهنا  -ا

 نر  ي هذا النظام.

 

على المو د  ي بعثة دن يزود كال منن رئنيس اللجننة المركزينة للبعثنات والندورات والندائرة  -د -033المادة 

التي دو د منها بالوبائق التالية مصدقة من الميسسة التي دو د  ليها  ني دسنرع وقنت بعند 

 -:حصولم عليها

تقارير تثبت موايبتنم المنتظمنة  ني الدراسنة والسنير الدراسني علنى دن ال تزيند المندة  -0

 .الفاصلة بين التقرير وا ألر على ستة دشهر

 .النتائج النهائية التي يحص  عليها  ي ك   ص  دو سنة دراسية -2

زينة يحرم المو د  ي بعثنة منن المخصصنات والنفقنات المقنررة لنم بقنرار منن اللجننة المرك -ع 

للبعثات والدورات عن دي سنة  ذا لم يكنن قند قندم  ني السننة السنابقة لهنا دو  ني دي سننة 

 .دألرا الوبائق المنصوص عليها  ي الفقرة )د( من هذه المادة

على المو د  ي دورة تدريبية دن يزود دائرتم بتقرينر عنن الندورة التني دو ند  ليهنا معنززا  -ا 

سة التدريبية و ي حال عندم تقنديمها يحنرم الموينف بالوبيقة التي حص  عليها من الميس

 من  يفاده  ي دي دورة ألالل بالث سنوات.

 

تحقيقاً للغايات المقصودة من المبال  التي دقنفقنت علنى المو ند وللتوصن   لنى مقندارها ودوجنم  -034المادة 

بنناألموال صننر ها تسبننق برنن نها األحكننام الننواردة  نني هننذا النظننام و نني الترننريعات الخاصننة 

 -:األميرية بما  ي ذلك ما يلي

تكون المبال  والنفقات التي تحددها اللجنة المركزية للبعثات والدورات والجهنات المعنينة  -د 

باإليفنناد بينننة رسننمية قا عننة علننى مقنندارها ودسننبابها وملزمننة للمو نند وكفيلننم  وال يجننوز 
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 .ات ما يخالفهالهما دو ألي منهما السعن  يها ب ي صورة من الصور دو  بب

 ذا دقنفقت على المو د دي مبال  دبناء وجوده  ي البعثنة دو الندورة منن جهنة دألنرا غينر  -ع 

 نهننا د عننت مننن الخزينننة العامننة وكحكومننة المملكننة دو دي دائننرة مننن دوائرهننا  تعتبننر 

بمقتضى هذا النظام وتسبق علينم دحكامنم  وذلنك بغنو النظنر عنن مصندر اإلنفنات علنى 

 تلك الجهة دو دسبابم.المو د من 

 

للجنة المركزية للبعثات والدورات دن تعيد البعثة دو الدورة وتسم  للمو د باالستمرار  يها  -د -035المادة 

 ذا ببت لهنا دن تقصنيره  ني دروسنم دو تدريبنم دو رسنوبم  ني االمتحاننات دو  ني دي منهنا 

كننان ألسننباع صننحية بننناًء علننى تقريننر  بنني مصنندت مننن الميسسننة التنني دقو نند  ليهننا ومننن 

 .وجد  ي البلد الذي توجد  يم تلك الميسسةالقنص  األردني  ن 

يرتر  لتسبينق دحكنام الفقنرة )د( منن هنذه المنادة وتحنت  ائلنة عندم النظنر  ني دي تقرينر  -ع 

 -: بي دو  دعاء بالمرض دو بغيره من األسباع ما يلي

دن يقدم التقرير السبي مصندقاً  لنى رئنيس لجننة البعثنات والندورات ألنالل مندة ال تزيند  -0

 .دشهر من تاريخ صدور قـرار  نهاء البعثة دو الدورة على بالبة

 دن ال يكون المو د قد تقدم لتلك االمتحانات دو ألي منها حس  مقتضى الحال. -2

 

تحقيقاً للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم المو د بالخدمة  يها بعند عودتنم منن البعثنة دو   -036المادة 

 -:تحس  من تلك الخدمة دي من المدد التاليةالدورة التي دو د  ليها    نم ال 

المدة التي مددت  ليها البعثة دو الندورة باعتبارهنا جنزءاً منن مندة اإليفناد وتسبنق  ني هنذه  -د 

الحالة دحكام هنذا النظنام بمنا  ني ذلنك مندة االلتنزام بالخدمنة ود نع النفقنات عنهنا  ني حنال 

 .إليفاداستحقاقها بمقتضى األحكام التنظيمية والتعاقدية ل

المدة التي يقضيها المويف بعد عودتم من البعثة دو الدورة دبناء تكليفنم او  عارتنم  لنى  -ع 

 .جهة غير حكومية دو  ي  جازة دون رات  وعالوات

المدة التي يتغي   يها الموينف بعند عودتنم منن البعثنة دو الندورة دون  جنازة دو موا قنة  -ا 

 قانونية مسبقة.

المو د دن يضع نفسم تحت تصر  الدائرة التي دو د منها  نور عودتنم  لنى المملكنة منن على  -037المادة 

البعثة دو الدورة سواء دنهى متسلباتها دو تقنرر  نها هنا قبن  ذلنك ألحند األسنباع المنصنوص 

عليها  ي هذا النظام  ويعتبر مخنالً ب حكنام وشنرو  اإليفناد النظامينة والتعاقدينة  ذا لنم يتقندم 

لممارسة مهام وييفتنم  يهنا والو ناء بالخدمنة التني يلتنزم بهنا ألنالل مندة ال تزيند   لى دائرتم

على شهر واحد للمو د  ي بعثة ألارا المملكة وألنالل عرنرة دينام للمو ند  ني دورة تدريبينة 

 من تاريخ  نهاء بعثتم دو دورتم ألي سب  من األسباع.

 

  نيللجنة المركزية للبعثات والدورات بعند موا قنة الندائرة التني كنان الموينف قند دو ند منهنا  -038المادة 

تبقننى  جميعهننا بعثننة دو دورة دن تنقنن  التزامننم بالخدمننة  لننى دائننرة دألننرا و نني هننذه الحنناالت

 األحكام والررو  النظامية والتعاقدية التني كنان الموينف قند دو ند بموجبهنا سنارية المفعنول

 ويكون ملتزما بها هو وكفيلم.
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 تمنام الخدمنة التني التنزم  يجوز قبول استقالة المويف الملتزم بالخدمة بناء على  لبنم قبن  -د -039المادة 

اذا بها بسب   يفاده  ي بعثة دو دورة بموج  هذا النظام والررو  الواردة  ني عقند  يفناده 

ان تتم تسوية قيمة المسالبة المالية عنن شريسة امضى مدة ال تق  عن نصف مدة االلتزام  

 المدة المتبقية من االلتزام قب  الموا قة على استقالتم.

دو  يكون المويف وكفيلنم ملنزمين بند ع المبنال  التني دنفقنت علينم دبنناء وجنوده  ني البعثنة -ع

منن الدورة  او بد ع المبال  المترتبة عن المدة المتبقينة منن مندة التزامنم بالخدمنة   ني دي 

 -الحاالت التالية:

المننادة   ذا انتهننت دو دنهيننت ألدمننة المويننف  نني غيننر الحنناالت المنصننوص عليهننا  نني -1

 ( من هذا النظام. 041)

  ذا دحال نفسم على التقاعد إلتمامم مدة الخدمة التي تسم  لم بذلك دو لتوا ر األسنباع -2

 . لبمالتي تمنحم ذلك الحق دو دحي  على التقاعد دو االستيداع بناء على 

د  ذا ألننالف دي حكننم مننن دحكننام هننذا النظننام دو دألنن  بنن ي شننر  مننن شننرو  العقنند التنني دو نن -ا

 بموجبها وردت اللجننة المركزينة للبعثنات والندورات  ني تلنك المخالفنة دو ذلنك اإلألنالل منا

 .يبرر  لزام المويف وكفيلم بتلك النفقات

 

دنفقنت علينم دبنناء وجنوده  ني البعثنة دو الندورة دو يعفى المو د وكفيلم منن د نع المبنال  التني  -041المادة 

 -:البرنامج التدريبي من االلتزام بالخدمة وذلك  ي دي من الحاالت التالية

الو نناة دبننناء وجننوده  نني البعثننة دو النندورة دو بعنند انتهنناء منندة البعثننة دو النندورة والتحاقننم  -د 

 .بوييفتم و قاً ألحكام هذا النظام

ثة دو الدورة بسب   صابتم بعاهة دو منرض مقعند دو منزمن يحنول دون االنقساع عن البع -ع 

اسننتمراره  نني البعثننة دو النندورة دو االلتحننات بوييفتننم دو االسننتمرار  يهننا دو  ذا انتهننت 

 .ألدمتم بسب  المرض على دن تييد هذه الحاالت بتقرير من اللجنة السبية المختصة

 .القانونية  ذا انتهت ألدمة المويف بسب   كمالم السن -ا 

  ذا انتهت ألدمتم بالتسري  و قاً ألحكام هذا النظام. -د 

 

 الفص  السادا عرر

 اإلجراءات والعقوبات الت ديبية

 

تهنند  اإلجننراءات والعقوبننات الت ديبيننة  لننى كننمان حسننن سننير العمنن   نني النندائرة وتعزيننز  -040المننادة 

التنزام المنويفين بقواعند السنلوك  االتجاهات اإليجابية  ي العمن  ور نع كفناءة األداء وكنمان

النننوييفي ودألالقينننات الوييفنننة العامنننة وردع الموينننف للحيلولنننة دون ارتكابنننم دي مخالفنننة 

 -:مستقبالً  ولتحقيق هذه الغاية يج  مراعاة ما يلي

 -:تو ير الضمانات التالية للمويف قب   يقاع دي عقوبة عليم -د 

بحينع يتضنمن المخالفنة المرتكبنة والنتهم  عالم المويف ألسياً بما هو منسوع  لينم   -0

 .الموجهة  ليم

على ر ساء ودعضاء لجان التحقيق دو المجلس الت ديبي المرك  دي منهمنا بمقتضنى  -2

وجنند  يهننا صننلة قرابننة دو اعتبننارات تدحكننام هننذا النظننام التنحنني  نني الحنناالت التنني 
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كما ال يجنوز ألي شخصية من ش نها الت بير على مجريات التحقيق دو  يقاع العقوبة   

شننخر اشننترك  نني مرحلننة التحقيننق دو االتهننام دو الرننهادة االشننتراك  نني النظننر  نني 

  يقاع عقوبة دو الحكم  يها.

عدم جواز  يقاع دكثر منن عقوبنة واحندة منن العقوبنات المنصنوص عليهنا  ني الفقنرة  -3

يرتكبهنا ( من هذا النظنام علنى المخالفنة المسنلكية الواحندة التني 042)د( من المادة )

 .المويف

التناس  بين العقوبنة المتخنذة و بيعنة المخالفنة المرتكبنة وعندم المغناالة دو التسناه   -4

 . ي اإلجراءات الت ديبية المتخذة بحق المويف

تسننبي  القننرار التنن ديبي الننذي تننم اتخنناذه مننن المرجننع المخننتر باتخنناذ اإلجننراءات  -5

 .والعقوبات الت ديبية

 بالعقوبة المتخذة بحقم ألالل عررة ديام من تاريخ ايقاعها.  عالم المويف ألسياً  -6

دراسننة دسننباع المخالفننات المرتكبـننـة ودنواعهـــننـا والتركيــننـز علننى توعيــننـة المننويفين   -ع 

 ووكع ا ليات المناسبة لضمان عدم تكرارها مستقبالً.

 

 ذا ارتكنن  المويننف مخالفننة للقننوانين واألنظمننة والتعليمننات والقننرارات المعمننول بهننا  نني  -د -042المننادة 

الخدمنننة المدنينننة دو  ننني تسبيقهنننا  دو دقننندم علنننى عمننن  دو تصنننر  منننن شننن نم اإلألنننالل 

بالمسننيوليات والصننالحيات المنو ننة بننم  دو عرقلتهننا دو اإلسنناءة  لننى دألالقيننات الوييفننة 

صر او اهم  اداء واجباتم او اعتندا علنى امنوال الدولنة وواجبـــات المويف وسلوكم او ق

 -ومصالحها   توقع عليم  حدا العقوبات الت ديبية التالية:

 .التنبيم -1

 .اإلنذار -2

 .الحسم من الرات  الرهري األساسي بما ال يزيد على سبعة ديام  ي الرهر -3

 .حج  الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة -4

 .سنواتحج  الزيادة السنوية لمدة بالث  -5

 .حج  الزيادة السنوية لمدة ألمس سنوات -6

 .االستغناء عن الخدمة -7

 .العزل -8

الرننهري   ذا ارتكنن  المويننف مخالفننة مسننلكية تسننتوج   يقنناع عقوبننة الحسننم مننن الراتنن  -ع

متفرقة و ني  األساسي وكانت هذه العقوبة قد  ركت عليم سابقاً لمدة سبعة ديام مجتمعة دو

 تالنذي ارتكبن على المخالفة المرتكبة  ي الرهر الذي يلي الرهرالرهر نفسم  تنفذ العقوبة 

 . يم المخالفة

  ذا ارتكن  المويننف مخالفننة مسننلكية تسنتوج   يقنناع عقوبننة ت ديبيننة علينم وكانننت العقوبننة -ا

بحقنم  المراد  يقاعها بحقم قد  ركت علينم سنابقاً لمنرتين متتناليتين للمخالفنة نفسنها  تتخنذ

 .اشرة و قاً للتدرا الوارد  ي الفقرة )د( من هذه المادةالعقوبة التي تليها مب

( منن الفقنرة )د( منن 6( و)5( و)4تنفذ عقوبة حج  الزينادة السننوية النواردة  ني البننود) -0-د

 هذه المادة من تاريخ استحقات المويف لزيادتم السنوية بعد ايقاع العقوبة بحقم.

( مننن هننذه الفقننرة تيألننذ بعقوبننة حجنن  الزيننادة لجميننع 0مننع مراعنناة مننا ورد  نني البننند ) -2
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 الغايات الواردة  ي هذا النظام اعتبارا من تاريخ صدور قرار الحج .

للنوزير بنناء علنى تنسني  لجننة تحقينق يرنكلها منن   على الرغم مما ورد  ي هنذه المنادة -0-هـ

رئننيس وابنننين مننن كبننار المننويفين مننن غيننر دائننرة المويننف المحننال علننى اللجنننة  يقننا  

%( منن راتبنم 51المويف عن العم  لمدة ال تزيد على بالبة دشهر وصنر  منا نسنبتم )

 -االجمالي  ي اي من الحاالت التالية:

 .المويف الذي يرتك  مخالفة جسيمة -د 

)ع( و) (  الفقننراتالموينف الننذي يرتكن  اينناً منن المخالفننات المنصنوص عليهننا  ني  -ع 

 ( من هذا النظام .69من المادة )و)ي( 

دن الفعنن  الننذي دسننند  الفقننرة( مننن هننذه 0 ذا تبننين للجنننة المرننكلة و ننق دحكننام البننند ) -2

للمويننف ال يعتبننر مخالفننة مسننلكية جسننيمة  يصننر  للمويننف مننا تننم حسننمم مننن راتبننم 

االجمالي ألالل  ترة  يقا م عن العم   ولها التنسي  ب ي من العقوبات المنصوص عليهنا 

 .( من الفقرة )د( من هذه المادة7( الى )0 ي البنود من )

ة مسلكية جسيمة يعام  اإليقا  عنن العمن  المرنار  ي حال ببوت ارتكاع المويف مخالف -3

( من هذه الفقرة معاملة العقوبات الت ديبية المنصنوص عليهنا  ني البننود 0 ليم  ي البند )

( من الفقرة )د( من هذه المادة للغايات جميعها المنصوص عليها  ي هنذا 6(  لى )3من )

 النظام.

 
 

( منن هنذا النظنام 042توقع العقوبات الت ديبية المنصوص عليها  ي الفقرة )د( منن المنادة ) -د -043المادة

علننى المخالفننة المسننلكية التنني يرتكبهننا المويننف مننن الف ننات األولننى والثانيننة والثالثننة و قنناً 

 -للصالحيات التالية:

 تتجاوز اإلنذار.بقرار من الرئيس المباشر  ذا كانت العقوبة الت ديبية على المخالفة ال  -0

بقرار من المدير  ذا كانت العقوبة الت ديبية علنى المخالفنة ال تتجناوز الحسنم منن الراتن   -2

 االساسي.

بقرار من األمين العام  ذا كانت العقوبة الت ديبية على المخالفنة ال تتجناوز حجن  الزينادة  -3

 السنوية لمدة بالث سنوات.

العقوبننة الت ديبيننة علننى المخالفننة ال تتجنناوز حجنن  الزيننادة بقننرار مننن الننوزير  ذا كانننت  -4

 السنوية لمدة ألمس سنوات.

 -( من هذا النظام والفقرة )د( من هذه المادة:042على الرغم مما ورد  ي المادة ) -ع

( 69اذا ارتك  المويف اياً من المخالفات المنصوص عليها  ي الفقنرة )ز( منن المنادة ) -0

 -عليم بقرار من الوزير احدا العقوبات الت ديبية التالية: من هذا النظام  توقع

 اوالً: االنذار.

 بانياً: حسم سبعة ايام من الرات  الرهري االساسي.

 بالثا: حج  الزيادة السنوية لمدة بالث سنوات.

 رابعاً: االستغناء عن الخدمة.

 ألامساً: العزل.

يراعى قب  ايقاع دي من عقوبتي االستغناء عن الخدمة او العزل المنصوص عليهما  ني  -2

 ( من هذه الفقرة ان يرك  الوزير لجنة تحقيق لتقديم تقرير بالنتائج والتوصيات.0البند )
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( منن 69 ي حال تكرار دي من المخالفات المنصوص عليها  ي الفقنرة )ز( منن المنادة ) -3

لثانيننة توقننع علننى المويننف المخننالف احنندا العقوبننات الننواردة  نني هننذا النظننام للمننرة ا

( من هذه الفقرة  و ني حالنة التكنرار للمنرة 0الفقرات )بانياً( و)بالثاً( و)رابعاً( من البند )

 الثالثة توقع عليم احدا العقوبتين الواردتين  ي الفقرتين )بالثاً( و)رابعاً( من ذلك البند.

ألر  ال يجوز اعادة تعيين دي مويف تنم آعلى الرغم مما ورد  ي هذا النظام او دي نظام  -4

االسننتغناء عننن ألدمتننم و ننق احكننام هننذه الفقننرة  نني دي دائننرة يوجنند  يهننا ا فننال علننى ان 

( من هنذا 070تراعى  ي ذلك االحكام واالجراءات االألرا المنصوص عليها  ي المادة )

 النظام.

 

( منن هنذا النظنام احندا العقوبنات 043على المويف و ق احكام الفقرة )د( من المادة ) توقع -044المادة 

( من هذا النظنام اذا تغين  042( من الفقرة )د( من المادة )6( الى )0الواردة  ي البنود من )

( منن 20عن عملم دون اجازة  قانونية او دون عذر مرروع وذلك مع مراعاة احكام المادة )

 هذا النظام.

 

( منن هنذا النظنام 043 ذا تبين ألي من الجهات المنصوص عليهنا  ني الفقنرة )د( منن المنادة ) -045المادة

دن العقوبة الت ديبية المناسبة دو الواجن   يقاعهنا علنى المخالفنة التني ارتكبهنا الموينف تزيند 

 لننى علننى العقوبننة التنني تمتلننك صننالحية  يقاعهننا   يترتنن  عليهننا ر عهننا مننع بيننان رديهننا  يهننا 

الجهننة األعلننى حسنن  التسلسنن  اإلداري التنني تملننك صننالحية  يقنناع العقوبننة األشنند دو إلحالننة 

 المويف  لى المجلس الت ديبي  ذا ردت ذلك كرورياً و قاً ألحكام هذا النظام.

 

( منن هنذا 043ال يجوز ألي منن الجهنات المنصنوص عليهنا  ني الفقنرة )د( منن المنادة ) -0-د -046المادة 

( من الفقنرة )د( منن 2( و)0يقاع دي من العقوبات المنصوص عليها  ي البندين )النظام  

( من هذا النظام على المخالفة المرتكبة  ال بعند اسنتجوابم منن دي جهنة منن 042المادة )

( 3( من هنذا النظنام دمنا  ني البننود منن )043الجهات المحددة  ي الفقرة )د( من المادة )

( من هذا النظام  ال يجوز ألي من الجهات  يقناع 042لمادة )( من الفقرة )د( من ا8الى )

العقوبننة  ال بعنند ترننكي  لجنننة تحقيننق بقننرار مننن الننوزير عنندد دعضننائها بالبننة بمننن  ننيهم 

 الرئيس تتولى التحقيق  ي المخالفة التي ارتكبها المويف قب  اصدار قرار بر نها.

بعند ترنكي  لجننة تحقينق و قنا ألحكنام المجلنس التن ديبي  ال  ال يجوز  حالة المويف  لى -2 

 .المخالفة التي ارتكبها هذا المويف ( من هذه الفقرة للتحقيق  ي0البند )

 -يراعى لدا  جراء التحقيق ما يلي: -ع

الرنكوا  ا الع المويف المحال  لى التحقيق على جميع األورات المتعلقنة بالمخالفنة دو -1

بتقديم د وعم واعتراكناتم كتابنة دو شنفاهة التي يتم التحقيق معم بر نها  والسماح لم 

ومناقرة الرهود المسلوبين  يهنا واسنتدعاء دي شنخر للرنهادة  كمنا يسنم  لنم بضنم 

وبائق دو تقارير دألنرا ذات عالقنة  لنى ملنف التحقينق  ويرنتر  دن ال تسنمع دقنوال  دي

 .دي شاهد  ال بعد دداء القسم القانوني

تنة  ني محاكنر وموقعنة منن الموينف ودعضناء دن تكون  جراءات التحقيق موبقة ومثب -2

 .التحقيق والرهود حس  مقتضى الحال لجنة
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 .مراعاة الموكوعية والحياد والنزاهة للوصول  لى الحقيقة -3

المننادة دن يكننون  يراعننى عننند ترننكي  لجنننة التحقيننق المرننار  ليهننا  نني الفقننرة )د( مننن هننذه -ا

 لى التحقيق  رات  المويف المحالرئيسها ودعضا ها بدرجة دو برات  دعلى من درجة دو 

بدرجنة دو راتن   دو مساوياً لهما  ويجوز عند الضنرورة االكتفناء بن ن يكنون رئنيس اللجننة

 .دعلى من درجة دو رات  المويف المحال  لى التحقيق

التني كلفتهنا  تقدم لجنة التحقيق تقريراً مفصالً بما توصلت  لينم منن نتنائج وتوصنيات للجهنة -د

 .مناسباً  ذه الجهة اتخاذ القرار الذي تراهبالتحقيق وله

اذا استدعي مويف لسماع شهادتم وامتنع عنن الحضنور دو اإلدالء بمنا لدينم منن معلومنات  -ـه

 تم مساءلتم و ق احكام هذا النظام.تدون عذر 

 

والثانيننة  ييلننف مجلننس تنن ديبي التخنناذ اإلجننراءات الت ديبيننة بحننق مننويفي الف ننات األولننى -د -047المننادة 

 -والثالثة برئاسة دمين عام وزارة العدل وعضوية ك  من:

 .دمين عام الديوان -1

 مسترار  ي ديوان الترريع والردي يسميم رئيس ديوان الترريع والردي.  -2

يجتمننع المجلننس التنن ديبي بنندعوة مننن رئيسننم  ويكننون اجتماعننم قانونينناً بحضننور جميننع  -ع

عضائم على األق  على دن يبين العضنو المخنالف األعضاء ويتخذ قراراتم ب كثرية دصوات د

 دسباع مخالفتم ألسياً ويلحقها بقرار األكثرية.

 لرئيس المجلس الت ديبي تسمية دحد مويفي وزارة العدل دمينا لسر المجلس يتولى  عنداد -ا

جدول دعمالم ومحاكر اجتماعاتم والتبلي  وتوبيق القرارات ودي دعمنال دألنرا يكلفنم بهنا 

 .المجلس الت ديبيرئيس 

 يسمي الوزير احد مويفي دائرتم ممثال عنها  ي القضايا المتعلقة بها .  -د

سبننق علننى كنن  مننن رئننيس ودعضنناء المجلننس التنن ديبي دحكننام رد القضنناة المنصننوص ت -0-هننـ

عليهننا  نني قننانون دصننول المحاكمننات و نني هننذه الحالننة يحنن  مكننان اي منننهم مننن يسننميم 

المجموعة الثانية من الف ة العلينا بنناء علنى  لن  منن وزينر رئيس الوزراء من مويفي 

 العدل.

 يقدم  ل  الرد الى وزير العدل. -2

 يخننتر المجلننس التنن ديبي بننالنظر  نني المخالفننة المسننلكية التنني يرتكبهننا المويننف و قنناً  -و

للصننالحية المخولننة لننم بمقتضننى دحكننام الفقننرة )د( مننن هننذه المننادة  ولننم  يقنناع دي مننن 

تقنديره   ( من هذا النظام وذلنك حسن042الت ديبية المنصوص عليها  ي المادة )العقوبات 

 .للعقوبة المناسبة للمخالفة التي ارتكبها المويف

يتقاكى رئيس واعضاء المجلس الت ديبي مكا  ة يحدد مقدارها بقرار منن مجلنس النوزراء  -ز

 بناء على تنسي  المجلس . 

 

تحـــال الدعوا الت ديبيــة بحق المويــف  لى المجلس الت ديبـنـي بقنرار منن النوزير مر قنة  -د -048المادة 

 -:بما يلي

 .الئحة تتضمن وقائع وتفاصي  المخالفة دو المخالفات المسلكية المسندة للمويف -1

 .محضر التحقيق الذي دجري حول تلك المخالفة دو المخالفات -2
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 .الدعواالبيانات الخسية دو المادية  ي  -3

 .دي وبائق دألرا يرا الوزير تقديمها للمجلس الت ديبي -4

تقدم األورات المنصنوص عليهنا  ني الفقنرة )د( منن هنذه المنادة علنى ألمنس نسنخ علنى دن  -ع 

يتولى دمين سر المجلس الت ديبي ألالل مدة ال تزيد على دسبوعين من تاريخ تسنلمها تزويند 

كنن  عضننو بنسننخة مننن هننذه األورات ودعننوة المويننف بالسريقننة التنني يراهننا مناسننبة لتسننلم 

 .نسختم وتبليغم بموعد الجلسة

 

 ذا تبننين دن المخالفننة التنني دقسننندت للمويننف تنسننوي علننى جريمننة جزائيننة   يترتنن   يقننا   -د -049المننادة 

اإلجننراءات الت ديبيننة  و حالننة المويننف ومحاكننر التحقيننق الننذي دجننري معننم واألورات 

والمسننتندات األألننرا المتعلقننة بالمخالفننة  لننى المنندعي العننام المخننتر دو  لننى المحكمننة 

 يجننوز  نني هننذه الحالننة اتخنناذ دي  جننراء تنن ديبي بحننق ذلننك المويننف دو المختصننة  وال

االستمرار  ي دي  جراء تم اتخاذه  لى دن يصندر الحكنم القضنائي القسعني  ني الرنكوا دو 

 .الدعوا الجزائية التي قدمت كده

تننتم  حالننة المويننف  لننى المنندعي العننام دو المحكمننة المختصننة بقننرار مننن الننوزير دو مننن  -ع 

 .الت ديبي المختر  ذا كان المويف محاالً  ليمالمجلس 

ال يحول القنرار الصنادر ب داننة الموينف دو تبرئتنم منن الرنكوا دو الندعوا التني قندمت  -0-ا 

كننده دو الحكننم بعنندم مسننيوليتم عمننا دسننند  ليننم دو منننع محاكمتننم دون اتخنناذ اإلجننراءات 

الت ديبيننة الالزمننة بحقننم بمقتضننى دحكننام هننذا النظننام علننى المخالفننة التنني ارتكبهننا و يقنناع 

 من المرجع المختر دو المجلس الت ديبي . اسبة عليم العقوبة الت ديبية المن

 ذا تننم شننمول المويننف بننالعفو العننام سننواء دبننناء المحاكمننة دو بعنند صنندور قننرار قضننائي  -2

قسعي  يحال حكماً  لى المجلس التن ديبي التخناذ القنرار المناسن  برن نم و قنا ألحكنام هنذا 

 النظام.

حنق الموينف  ني الرنكوا دو الندعوا الجزائينة ال  ذا كان الحكم القضائي القسعي الصادر ب -د

ييدي  لى عزل المويف وردا الوزير  حالتم  لى المجلس الت ديبي  يستمر نفاذ قرار  يقا نم 

 عن العم  ويحال و قاً ألحكام هذا النظام.

 

 -الحاالت التالية:دي من يوقف المويف عن العم  بقرار من الوزير  ي  -د -051المادة 

 حالتم من دائرتم  لى المجلس التن ديبي دو المندعي العنام دو المحكمنة الرتكابنم   ذا تمت -0

 .مخالفة مسلكية دو جناية دو جنحة مخلة بالرر  دو بواجبات الوييفة

 اذا تمت احالتم الى الجهة القضائية المختصة بموج  احكام النظام المالي المعمول بم. -2

 بموج  احكام دي ترريع آألر. اذا  ل  من دائرتم ايقا م عن العم  -3

( منن 061( منن الفقنرة )ع( منن المنادة )2 ذا قدمت شكوا كده بموج  دحكام البند ) -4

 النظام.

 للوزير  يقا  المويف عن العم   ذا حركت بحقم شكوا لدا النيابة العامة او المحكمة. -ع

بنم االجمنالي  عنن %( منن رات51يتقاكى المويف ألالل مدة توقيفم عن العم  ما نسبتم ) -ا

 يتقاكنى منا نسنبتم  الستة دشهر األولى من تاريخ  يقا م و ذا زادت مدة اإليقا  علنى ذلنك

 حالتننم علننى  %( منن مجمننوع راتبننم وعالواتننم وال يجننوز قبننول اسنتقالة المويننف دو25)
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الت ديبينة دو القضنائية المقامنة  االستيداع قب  صدور القرار النهائي دو القسعي  ي الندعوا

 .يمعل

 

يباشر المجلس الت ديبي النظر  ني دي دعنوا ت ديبينة تحنال  لينم وجاهيناً ألنالل مندة ال تزيند  -د -050المادة 

( مننن هننذا النظننام 048علننى بالبننين يومنناً بعنند المنندة المحننددة  نني الفقننرة )ع( مننن المننادة )

بحضور المويف المحنال لنم  وتكنون  جراءاتنم  ني النظنر  ني الندعوا سنرية  وللموينف 

ديبي دن يوك  محاميناً لتمثيلنم  ني الندعوا والند اع عننم  علنى دن المحال  لى المجلس الت 

 . يحضر جلسات المحاكمة الت ديبية مع محاميم

 ذا لننم يحضننر المويننف المحننال دمننام المجلننس التنن ديبي بعنند تبليغننم دصننوالً دي جلسننة مننن  -ع 

 جلسات المحاكمة   تجري محاكمتم بصورة غيابية  ويسم  لم بحضور المحاكمة بعد ذلنك

 ذا قدم عذراً لتغيبم يقبن  بنم المجلنس  دمنا  ذا لنم يحضنر دي جلسنة منن جلسنات المحاكمنة 

 . ينظر المجلس  ي الدعوا تدقيقاً ويصدر قراره النهائي  يها

لننرئيس المجلننس التنن ديبي دن يسلنن  مننن السننلسات المختصننة منننع المويننف المحننال  لننى  -ا 

تهنناء النندعوا المقامننة عليننم وصنندور المجلننس التنن ديبي مننن مغننادرة المملكننة  لننى حننين ان

 .القرار النهائي  يها

 تكون قرارات المجلس الت ديبي النهائية غير قابلة للسعن  دارياً. -د 

 

 علننى المجلننس التنن ديبي عننند النظننر  نني دي دعننوا ت ديبيننة دقحيلننت  ليننم دن يتنني  لكنن  مننن -د -052المننادة 

 سنواء كاننت قند قندمت دبنناء التحقينق  نيالسر ين  يهنا تقنديم بيناتنم الخسينة والرخصنية 

 المخالفة دو لنم تقندم منن قبن  علنى اإل نالت  ودن يسنتدعي الرنهود النذين يسلنبهم لسنماع

 دقوالهم و عساء السر  ا ألر الحق  ي مناقرتها ود عها ببيإنات ممابلنة  وعنرض وجهنة

 ع دي شهادةنظره  ي الدعوا دو  ي دي  جراء من  جراءاتها  ويرتر   ي ذلك دن ال تسم

 . يها  ال بعد القسم القانوني

للمجلننس التننن ديبي دبننناء النظنننر  ننني دي دعننوا ت ديبينننة دن يسننتدعي دي شنننخر لسنننماع  -ع

شهادتم  يهنا او السلن  منن السنلسات المختصنة احضناره او يسلن  منن دي دائنرة بمنا  يهنا 

الدائرة المحال منها المويف دن تقندم  لينم دي وبنائق دو دورات لنديها  ذا كاننت ذات عالقنة 

ظر  يها  او بينان وجهنة نظرهنا  ني اقنوال الرنهود  ودن يجنري بالمخالفة التي يقن مباشرة 

بكامنن  هي تننم دي تحقيننق يننراه مناسننباً برنن نها  دو دن يعهنند  لننى دحنند دعضننائم دو مننن يننراه 

 .مناسباً للقيام بذلك

للدائرة المحال منها المويف الحنق  ني تقنديم اي بيننات ألسينة او شخصنية للمجلنس ابنناء  -ا

 النظر  ي الدعوا.

 

 

على المجلس الت ديبي دن يصدر قراره النهائي  ي دي دعوا ت ديبية دقحيلت  ليم ألنالل مندة  -د -053المادة 

يومناً منن تناريخ عقند دول جلسنة لهنذه الغاينة  متضنمناً األسنباع والعلن   ستينال تزيد على 

التنني بننني عليهننا مستخلصننة مننن البيانننات المقدمننة  نني النندعوا ومسننتندة  لننى األحكننام 

ونيننة والنظاميننة المعمننول بهننا  ودن يبننين  نني قننراره النهننائي الظننرو  السارئننة التنني القان
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اكسرتم  لى الت ألر  ي الفص   ي دي دعوا  ذا كان قد دصدر قراره  يها بعد انقضاء تلنك 

 .المدة

يقتلننى القننرار النهننائي للمجلننس التنن ديبي ويفهننم بصننورة وجاهيننة للمويننف  دمننا  ذا صنندر  -ع 

 .ابية  يتم تبليغم للمويف بالوسائ  المتاحةالقرار بصورة غي

يقبلَّ  القرار النهائي الذي يصدره المجلس الت ديبي  ي دي دعنوا ت ديبينة للنوزير المخنتر  -ا 

 ورئيس الديوان.

 

ت ديبينة  ركنت علنى  هنذا النظنام بن ي عقوبنة ني ال يقعتند ألي غاينة منن الغاينات المقصنودة  -د-054المادة 

 -تنفيذها بحقم  ومضت عليها المدد التالية:المويف وتم 

 .ستة دشهر  ذا كانت العقوبة التنبيم -1

 .سنة  ذا كانت العقوبة اإلنذار -2

 .االساسي سنتان  ذا كانت العقوبة الحسم من الرات  -3

 بالث سنوات  ذا كانت العقوبة حج  الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة. -4

 السنوية لمدة بالث سنوات  اكثر.ست سنوات اذا كانت العقوبة حج  الزيادة  -5

المبينة  ي الفقنرة  تعتبر العقوبات الت ديبية المتخذة بحق المويف ملغاة حكماً كمن المدد -ع

   .مسلكية )د( من هذه المادة  ذا لم يتخذ بحقم دي عقوبة دألرا على دي مخالفة

لمويننف لجننائزة علننى الننرغم ممننا ورد  نني الفقننرة )د( مننن هننذه المننادة  ال يجننوز ترشنني  ا -ا

المويف المثالي  ذا دوقعت عليم دي من العقوبنات الت ديبينة المنصنوص عليهنا  ني البننود 

 ألر بالث سنوات.  آ( من هذا النظام ألالل 042( من الفقرة )د( من المادة )6( الى )2من )

 

( من هذا النظام  تتم مساءلة الموينف المعنار دو المجناز دو 054مع مراعاة احكام المادة ) -د -055المادة 

المكلف او المو د  ي بعثة عن األألساء والمخالفات اإلدارينة التني ارتكبهنا قبن   عارتنم دو 

مندة دو بعند  جازتم دو تكليفم دو ايفاده  ي بعثة و قاً ألحكنام هنذا النظنام وذلنك دبنناء تلنك ال

 انتهائها حس  مقتضى الحال. 

على الرغم مما ورد  ي الفقرة )د( من هنذه المنادة ال يجنوز مسناءلة الموينف ت ديبيناً عنن  -ع  

مننا لننم يكننن محنناال الننى النيابننة  المخالفننة المسننلكية بعنند مضنني بننالث سنننوات علننى ارتكابهننا

 العامة دو المحكمة المختصة ابناء تلك المدة . 

 

 ذا صنندر القننرار النهننائي للمجلننس التنن ديبي دو الحكننم القضننائي القسعنني بتبرئننة المويننف  -د -056المننادة 

المحال  لى دي من هاتين الجهتين منن المخالفنة المسنلكية دو الجريمنة التني دقسنندت  لينم 

حس  مقتضى الحال دو الحكم بعدم مسيوليتم عما دقسند  ليم دو منعت محاكمتم او تنو ى 

ر او الحكم    يستحق راتبم االساسي كامالً مع العالوات عن المندة التني قب  صدور القرا

 دوقف ألاللها عن العم .

 ذا دسفرت محاكمة المويف دمام دي من الجهتين المنصوص عليهما  ني الفقنرة )د( منن  -ع 

هذه المادة  عن  دانتم و يقاع عقوبة ت ديبية عليم بموج  دحكام هذا النظام غينر عقوبنة 

العزل من الوييفة  يستحق راتبم االساسي وعالواتم عن المندة التني دوقنف ألاللهنا عنن 

على سنتة دشنهر  دمنا  ذا زادت علنى سنتة دشنهر  يسنتحق نصنف العم   ذا كانت ال تزيد 
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 راتبم االساسي مع نصف عالواتم عن المدة الزائدة على األشهر الستة.

 

عزلننم مننن الوييفننة دي جننزء مننن راتبننم االساسنني بال يسننتحق المويننف الننذي صنندر القننرار  -057المننادة 

المدعي العام دو المجلنس التن ديبي  علنى وعالواتم اعتباراً من تاريخ  حالتم  لى المحكمة دو 

دن ال يقسل  منم رد المبال  التي تقاكاها من راتبم االساسي وعالواتم ألنالل مندة  يقا نم عنن 

 ( من هذا النظام.051العم  بمقتضى دحكام الفقرة )ا( من المادة )

 

 بات التي دوقعت عليم.تحفال  ي ملف المويف نسخ من األورات والقرارات المتعلقة بالعقو -058المادة 

 

 ذا ارتك  الموينف منن الف نة العلينا دي مخالفنة مسنلكية يوقنف عنن العمن  بقنرار منن مجلنس  -059المادة 

الننوزراء وتصننر  لننم النسننبة التنني يقررهننا مجلننس الننوزراء مننن مجمننوع راتبننم االساسنني 

 وعالواتم.

 

 وعضنوية وزينرين يختارهمنا مجلنسلمجلنس النوزراء ترنكي  لجننة برئاسنة وزينر العندل  -د -061المنادة 

 .الوزراء للنظر  ي المخالفة المرتكبة من مويفي المجموعة األولى من الف ة العليا

 ترك  لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية رئيس ديوان الترريع والنردي ورئنيس النديوان -ع

 -تتولى ما يلي:

النظر  ي المخالفة المرتكبة من مويفي المجموعة الثانية من الف ة العليا واالشنخاص  -0

( من هذا النظام المحالة  ليهنا منن رئنيس النوزراء 086المادة ) ي المنصوص عليهم 

 .بناء على تقرير الوزير

تهنم  دراسة الركوا المقدمة كد دي مويف وكانت مما ال يمكن النظنر  يهنا بنناًء علنى -2

 .وردا الوزير عدم  حالة المويف  لى المجلس الت ديبيمعينة 

 لنى  تر ع اللجنتان المنصوص عليهمنا  ني الفقنرتين )د( و)ع( منن هنذه المنادة تنسنيباتهما - ا

مجلس الوزراء التخاذ القرار المناس  بذلك و يقاع دي من العقوبنات الت ديبينة المنصنوص 

 عليها  ي هذا النظام.

وزير بدالً من رئيس اللجنتين المنصنوص عليهمنا  ني الفقنرتين الوزراء تسمية اي  لمجلس -د

)د( و)ع( من هذه المادة  وتسميم اي من مويفي المجموعة االولى من الف ة العليا بدال من 

 رئيس ديوان الترريع والردي او رئيس ديوان الخدمة المدنية حس  مقتضى الحال.

 

بحنق الموينف عنند و اتنم  وال يجنوز االسنتمرار  يهنا دو  توقف اإلجراءات الت ديبية المتخنذة -060المادة 

  صدار دي قرار بر نها ب ي صورة كانت.

 

 الفص  السابع عرر

 التظلــــــم

 

 -يحقق تسبيق مفهوم التظلم  ي الخدمة المدنية الغايات التالية: -062المادة 
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 .بحقوت المويف تعزيز مبدد الرفا ية والعدالة والمساءلة وتكا ي الفرص  يما يتعلق -د

اإلدارة منن جهنة دألنرا   ت  قنوات االتصال بين المويفين منن جهنة ومختلنف مسنتويات -ع

  ي الحاالت التي تتسل  ذلك.

الحننند منننن المخالفنننات والتجننناوزات المتعلقنننة بحقنننوت الموينننف دو واجباتنننم والتزاماتنننم  -ا

 .وكواب  العم  والسلوك الوييفي

 يمنننع مننن تكننرار التجنناوزات والمخالفننات ويسنناهم  ننياتخنناذ اإلجننراءات وتسويرهننا بمننا  -د

 مكا حة الفساد.

 

 ننالع علننى األنظمننة والتعليمننات د مننن صننحة  تظلمننم دو معلوماتننم واالعلننى المويننف الت كنن -د -063المننادة 

 الصادرة بهذا الخصوص قب  التقدم بالتظلم. 

 -يحق للمويف التقدم بتظلم  ي دي من الحاالت التالية: -ع

 مسنن لة دو مخالفننة للقننوانين واألنظمننة والتعليمننات  ذا كانننت تتعلننق بسبيعننةوجننود دي  -1

 .العم   ي الدائرة دو لها عالقة بالمويف المتظلم وشيونم والقرارات المتخذة بحقم

اإلألننالل ب ألالقيننات الوييفننة العامننة وقواعنند  اصنندور دي تصننر  دو مخالفننة مننن شنن نه -2

 .ة والنزاهةبمبادئ العدال السلوك الوييفي  دو اإلألالل

 التعرض  لى دي كغ  دو  كراه دو  ل  غير مرروع من دي مويف سواء كان رئيساً  -3

 دو زمننيالً دو مر وسنناً للتصننر  برننك  غيننر قننانوني دو القيننام دو االمتننناع عننن القيننام

 .ب جراء معين من ش نم دن يرك  انتهاكاً لواجبات المويف المتعلقة بالنزاهة والسرية

 

اتض  دن التظلم غير مبني على معلومات صنحيحة وان وراءه قصندا كينديا دو يهند   لنى  ذا  -064المادة 

اإلسنناءة الرخصننية لآلألننرين  يخضننع صنناحبم للمسنناءلة وتسبننق بحقننم اإلجننراءات الت ديبيننة 

 التي ينر عليها هذا النظام.

 

رار ترنكيلها مهامهنا يرك  الوزير لجنة ألاصة  ي الدائرة للنظر  ي التظلمات ويحدد  ي قن -د -065المادة 

 وصالحياتها.

تبناع  جنراءات شنفا ة وموبقنة  اسنتناداً  لنى البيإننات ايتم التحقق دو التحقينق  ني النتظلم ب -ع

 والقرائن الموكوعية.

تر ع اللجنة توصنياتها للنوزير  ني حنال كنان االمنين العنام  ر نا  ني النتظلم التخناذ القنرار  -ا

المناسنن  ولالمننين العننام  نني الحنناالت االألننرا ليتننولى التنسنني  برنن نها الننى الننوزير التخنناذ 

 القرار المناس .

ة يجنن  علننى النندائرة اعننالم المننتظلم ألسيننا بنتيجننة تظلمننم ألننالل المنندة المحننددة  نني المنناد -د

 ( من هذا النظام.066)

 

( منن هنذا النظنام  يقندم  لن  النتظلم ألسيناً  لنى الندائرة 063مع مراعاة ما ورد  ي المادة ) -د -066المادة 
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ألالل مدة ال تزيد على عررة ديام عمن  منن تناريخ وقنوع الحالنة دو تبلغنم القنرار موكنوع 

ن تناريخ تسنلمم ويجنوز تقنديم التظلم  ويتم البت  يم ألالل مدة ال تزيد علنى بالبنين يومنا من

 لن  النتظلم  لنى النوزير   ال دننم يجنوز تقديمننم  لنى النديوان  ذا لنم تنتم  جابنة النتظلم ألننالل 

 بالبين يوماً من تاريخ تقديمم.

يقننوم الننديوان بننالتحقق دو التحقيننق  نني الننتظلم المر ننوع  ليننم  ن اقتضننت الضننرورة ذلننك  -ع

 التخاذ القرار المناس  بر نم . وير ع تنسيباتم بر ن التظلم  لى الوزير

مع مراعاة احكام الفقرة )د( من هذه المادة  تنظر لجنة التظلمات  ي االعتراكنات المقدمنة  -ا

عمن  منن الينوم التنالي  ( من هذا النظام وتبت  يها ألالل عررة ديام75و قاً الحكام المادة )

 الستالمها.

 
 

 الفص  الثامن عرر

 انتهاء الخدمة

 

 -:تنتهي ألدمة المويف  ي دي من الحاالت التالية -067المادة 

 .قبول االستقالة -د 

 . هانتهاء مدة العقد دو  نها -ع 

 . قد الوييفة -ا 

 .عدم اللياقة الصحية -د 

 .االستغناء عن الخدمة -هـ 

 .العزل من الوييفة -و 

دحكام هذا النظنام وقنانون بلوي السن القانونية النتهاء دو  نهاء الخدمة على دن تراعى  -ز 

 .التقاعد المدني

 . قد الجنسية األردنية -ح 

 .التسري  من الخدمة -  

 . نهاء الخدمة دو اإلعفاء منها -ي 

 .اإلحالة على التقاعد دو االستيداع -ك 

 الو اة. -ل 

 

 االستقالة
 

 وتقندم  لنى المرجنع المخنترتكون االستقالة التي يقدمها المويف ألسية وغير مررو ة   -د -068المادة 

باتخاذ قرار تعيين المماب  لم  ي الدرجة والرات  االساسي  و ذا لم يصدر القنرار بقبولهنا 

 .تعتبر مر وكة بالبين يوماً من تاريخ تقديمها  ألالل

اسنتقالتم  على المويف دن يستمر  ي القيام بمهام وييفتم الى حنين تسنلمم القنرار بقبنول -ع

 .تبر  اقداً لوييفتم و قاً ألحكام هذا النظامدو ر ضها و ال اع
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( مننن هننذا النظننام اليجننوز قبننول اسننتقالة 039مننع مراعنناة دحكننام الفقننرة )د( مننن المننادة ) -ا

 .من األسباع المويف  ذا كان ملتزماً بالعم   ي الخدمة المدنية ألي سب 

للمرجع  يجوز للمويف  ل  العدول عن استقالتم قب  صدور قرار الموا قة عليها  ويجوز -د

 .المختر  ي هذه الحالة قبول  ل  العدول عن االستقالة دو ر ضم

 ذا كانت النية لدا الدائرة متجهنة لقبنول اسنتقالة الموينف وتبنين دن الموينف النذي تقندم  -هـ

تنرد االسنتقالة لبينان   مقبولنة للتقاعند دو االسنتيداع بسل  استقالة كان قد دكمن  الخدمنة ال

مقتضنى الحنال  و ذا دصنر  رغبتم  ي تعدي   لبم لإلحالة على التقاعد دو االستيداع حسن 

 .النظام على  ل  االستقالة يتم النظر  ي استقالتم و قا ألحكام هذا

التقاعند  قنانونمع مراعناة احكنام هنذا النظنام يسنتحق الموينف المسنتقي  الخاكنع ألحكنام  - و

وراتن  شنهر  المدني راتباً شهرياً دساسياً عن ك  سنة من السنوات العرر األولى للخدمنة 

 .ونصف دساسي عن ك  سنة ألدمة تزيد على السنوات العرر األولى 
 

 

  ه نتهاء مدة العقد دو  نها

 

 -:تنتهي ألدمة المويف بعقد حكماً و قاً لما يلي -069المادة 

 .مدة العقد ولم يتم تجديده ذا انتهت  -د

عند انتهاء المرروع المعين علينم دو نفناد مخصصناتم دو عنند انتهناء  عنارة الموينف دو  -ع

 .انتهاء  جازتم بعد عودتم الست نا  عملم  ي الدائرة

 ذا انتهنت دو دنهينت ألدمتننم بموجن  شنرو  العقنند دو دي حالنة منن حنناالت انتهناء الخدمننة  -ا

 النظام.المنصوص عليها  ي هذا 

 ي حال اتجهت نية الدائرة الى عدم تجديد عقد المويف المعين علنى وييفنة بموجن  عقند  -د

م ادائننم المتندني يتوجنن  علننى النندائرة اعننالم ي  نة ودرجننة بننناء علننى سنلوكم الننوييفي وتقينن

 ( يوما من تاريخ انتهاء العقد .31تها بتجديد عقده قب  )بالمويف بعدم رغ

 

  قد الوييفة

 

 :يعتبر المويف  اقداً لوييفتم  ي دي من الحاالت التالية -د -071 المادة

 ذا صدر قرار بنقلم دو انتدابم او تكليفم دو صدر قرار بنقلم  لى وييفة دألرا ولنم ينفنذ  -0

قننرار النقنن  دو االنتننداع او التكليننف ولننم يباشننر العمنن   عليننا  نني الوييفننة دو النندائرة او 

الجهننة التنني نقنن  دو دنتنندع او كلننف  ليهننا لمنندة عرننرة ديننام عمنن  متصننلة مننن التنناريخ 

 .المحدد  ي القرار

 ذا تغي  عن وييفتم دون  جازة قانونية دو دون عذر مرنروع او توقنف او امتننع عنن  -2

 ت دية مهام وييفتم  عليا لمدة عررة ديام عم  متصلة او متقسعة ألالل السنة.

يصدر القرار باعتبار المويف  اقداً لوييفتم من النوزير بنناء علنى تنسني  اللجننة ويعتبنر  -ع

راً منن الينوم األول النذي تغين  او توقنف او امتننع الموينف  ينم القرار نا ذ المفعنول اعتبنا
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حسن  عن العمن  اذا كاننت المندة متصنلة ومنن تناريخ اكمالنم هنذه المندة اذا كاننت متقسعنة 

 مقتضى الحال.

للمويف الذي دقعتبر  اقداً لوييفتم بمقتضى احكام هذه المنادة حنق االعتنراض علنى القنرار  -ا

تبليغننم بالنرننر  نني صننحيفة يوميننة محليننة واحنندة  ويقنندم تنناريخ  ألننالل عرننرة ديننام مننن

االعتراض متضمناً األسباع التي اسنتند  ليهنا  لنى المرجنع النذي دصندر القنرار   ن ذا اقتننع 

 .باألسباع الواردة  يم دلغى قراره ودعاد المويف  لى وييفتم

سلن  تعينين لغاينات للمويف الذي دقعتبر  اقداً لوييفتم بمقتضنى دحكنام هنذه المنادة التقندم ب -د

التنا س إلشغال وييفة  ي الخدمة المدنية و قاً ألحكنام هنذا النظنام شنريسة انقضناء سننتين 

على األق  على قنرار  قنده لوييفتنم وحصنولم علنى قنرار منن رئنيس النديوان بالموا قنة لنم 

 .على التقدم للعم   ي الخدمة المدنية

 

 

 االستغناء عن الخدمة

 

االسننتغناء عننن المويننف بقننرار مننن المرجننع المخننتر  ذا دقوقعـننـت عليـننـم بننالث عقوبننات يننتم  -070المننادة 

( منن الفقنرة )د( 6( النى )3مختلفة من العقوبات الت ديبية المنصنوص عليهنا  ني البننود منن )

( من هذا النظام وال يجنوز السنماح لنم بالتقندم بسلن  تعينين لغاينات التننا س 042من المادة )

الخدمنة المدنينة و قناً ألحكنام هنذا النظنام  ال بعند منرور بنالث سننوات علنى إلشغال وييفة  ي 

األق  على صدور قرار االستغناء عنم وحصنولم علنى قنرار منن رئنيس النديوان بالموا قنة لنم 

 على التقدم للعم   ي الخدمة المدنية.

 

 

 العزل من الوييفة

 

 -يعزل المويف  ي دي من الحاالت التالية: -د -072المادة 

 ذا حكنننم علينننم منننن محكمنننة مختصنننة بننن ي جناينننة دو بجنحنننة مخلنننة بالرنننر  كالرشنننوة  -1

واالألننتالا والسننرقة والتزويننر وسننوء اسننتعمال األمانننة واسننتثمار الوييفننة والرننهادة 

 .الكاذبة دو دي جريمة دألرا مخلة باألألالت العامة

 جريمنة دو ذا حكنم علينم بنالحبس منن محكمنة لمندة تزيند علنى سنتة دشنهر الرتكابنم دي  -2

 .( من هذه الفقرة0جنحة من غير المنصوص عليها  ي البند )

 .المجلس الت ديبي بعزلم  ذا صدر قرار من -3

 

مننن  (2( و)0يعتبننر المويننف  نني دي حالننة مننن الحنناالت المنصننوص عليهننا  نني البننندين ) -ع

 .الفقرة )د( من هذه المادة معزوالً حكماً من تاريخ اكتساع الحكم الدرجة القسعية

 المنصوص عليها  ي الفقرة )د( من هذه المنادة يجن   عنالم الموينف هاجميع االحوال  ي -ا

ب ي وسيلة متاحة باإلجراءات المتخذة بحقم من المرجع المختر ألالل دسنبوع منن تناريخ 
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 .صدور القرار النهائي علم الدائرة باكتساع الحكم الدرجة القسعية دو تاريخ

ال يجنوز  عننادة تعينين المويننف النذي عننزل منن الوييفننة  ني دي دائننرة منن النندوائر  ال انننم  -د

( من الفقنرة 2يجوز بموا قة رئيس الديوان السماح للمويف الذي عزل و قاً ألحكام البند )

)د( مننن هننذه المننادة اومننن تننم شننمولم بننالعفو العننام دو رد اعتبنناره التقنندم بسلنن  للعمنن   نني 

 الخدمة المدنية.

 
 

  نهاء الخدمة للمويف الخاكع للضمان االجتماعي

 

تنهى ألدمة الموينف الخاكنع لقنانون الضنمان االجتمناعي بقنرار منن مجلنس النوزراء  -0 -د -073المادة 

 من الف ة العليا  وبقرار من الوزير بناًء على تنسي  األمين العام للمويف منن للمويف

دننم  للمويف وألمسنة وألمسنين للمويفنة   الالف ات األألرا  ذا دكم  الستين من عمره 

يجننوز تمدينند ألدمننة المويننف سنننة  سنننة لمنندة ال تزينند علننى ألمننس سنننوات بقننرار مننن 

مجلنس النوزراء بنناء علنى تنسني  النوزير السنباع تعنود للمصنلحة العامنة  امنا اذا كنان 

التمديد الستكمال مدة حصول المويف على رات  تقاعدي  يكون ذلك بقرار منن مجلنس 

الوزراء لمويفي الف نة العلينا وبقنرار منن النوزير بنناء علنى تنسني  االمنين العنام لبناقي 

 المويفين.

( منن هنذه الفقنرة و ني قنانون 0يستثنى من احكنام السنن المنصنوص عليهنا  ني البنند ) -2

التقاعد المدني ك  من يمارا صالحيات الوزير العام  او يتقاكى راتبم بموج  احكنام 

 ي ترريع آألر.هذا النظام او د

يجوز للمرجع المختر بالتعيين  نهاء ألدمة المويف الخاكع لقانون الضمان االجتمناعي  -ع

بناء على  لبم دو دون  لبم اذا استكم  شرو  الحصول على التقاعد المبكر و قا ألحكامم 

 .وبناًء على تنسي  اللجنة

ذه المننادة  للمجلننس بننناء علننى بعند انتهنناء منندة التمدينند المرننار اليهننا  نني الفقننرة )د( مننن هنن -ا

العنناملين بنناالمور الفنيننة  نني  االألتصاصننيينتنسنني  وزيننر الصننحة تمدينند ألدمننة اال بنناء 

المسترفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ومسترفى االمينر حمنزة سننة  سننة 

 ولمدة ال تزيد على ألمس سنوات.

)د( مننن هننذه المننادة  للمجلننس بننناء علننى  بعنند انتهنناء منندة التمدينند المرننار اليهننا  نني الفقننرة -د

تنسنني  وزيننر االوقننا  والرننيون والمقدسننات اإلسننالمية دو قاكنني القضنناة تمدينند ألنندمات 

المننويفين العنناملين  نني دي مننن النندائرتين  نني القنندا و قنناً للمنندة المقننررة إلنهنناء ألنندمات 

 المويفين بموج  الترريعات المعمول بها  ي القدا.
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 األردنية قد الجنسية 

 

تعتبر ألدمة المويف الذي  قد جنسيتم األردنية ألي سب  من األسنباع منتهينة حكمناً اعتبناراً  -074المادة 

 من تاريخ  قده الجنسية.

 

 التسري  من الخدمة

 

 ذا اقتضنت مصنلحة العمن   عنادة هيكلنة الندائرة دو دمجهنا  ني غيرهنا دو  لغاءهنا دو  لغناء  -د -075المادة 

 يهنا دو قسنم منن دقسنامها دو  نقناص دعنداد المنويفين  ني دي منهنا   ترنك   وحدة  دارينة

بقرار من رئيس الوزراء لجنة برئاسنة النوزير المخنتر دو النوزير النذي يعيننم وعضنوية 

دمين عام الديوان ومدير عام دائرة الموازننة العامنة لدراسنة دوكناع المنويفين الفائضنين 

ذا الرن ن  علنى دن تنتم مراعناة االعتبنارات التالينة عن الحاجنة واتخناذ القنرار المناسن  بهن

 -:وحس  مقتضى الحال

 .نق  المويف  لى وييفة دألرا  ي الدائرة نفسها دو  لى دائرة دألرا -1

 . حالة المويف على التقاعد دو االستيداع  ذا دكم  المدة المقبولة لذلك -2

النوزراء بنناء   ذا تعذر نق  المويف  لى دي جهة دألرا يتم تسنريحم بقنرار منن مجلنس -3

 .على تنسي  اللجنة المركلة و قاً ألحكام هذه الفقرة

 ي كن  األحنوال ينتم نقن  المنويفين الخاكنعين لقنانون التقاعند المندني النذين لنم يكملنوا  -4

المدة المقبولة للتقاعد دو االستيداع  لى ويائف  ي الدائرة نفسها دو  لنى دائنرة دألنرا  

 .لم  لى وييفة تستدعي ذلك الت هي على دن تتم  عادة ت هي  من يتم نق

( مننن الفقننرة )د( مننن هننذه المننادة حننق 3يكننون للمويننف المسننرح بمقتضننى دحكننام البننند ) -ع 

األولويننة  نني التعيننين  نني دي وييفننة  نني الخدمننة المدنيننة تتناسنن  مننع ميهالتننم وألبراتننم 

ي ألننالل سننتة دشننهر مننن تنناريخ تسننريحم  ويفقنند هننذا الحننق  ذا ر ننو قبننول الوييفننة التنن

 .عرض عليم  عادة تعيينم  يها

يصر  للمويف المسرح شهرياً بدل يعادل بالبة درباع مجموع راتبم االساسي وعالوتنم  -ا 

لمدة ستة دشهر من تاريخ تسريحم  ويتم  يقا  صر  هنذا البندل  ني حنال  عنادة تعييننم 

 . ي الخدمة المدنية ألالل تلك المدة

مسنرح بعند مضني المندة المنصنوص عليهنا  ني الفقنرة  ذا لم تتم  عادة تعينين الموينف ال -د 

)ا( من هذه المنادة  يصنر  لنم منا يعنادل مجمنوع راتبنم االساسني وعالوتنم لمندة بالبنة 

 دشهر  كا ة  لى مستحقاتم المالية األألرا.

 

 اإلحالة على االستيداع

 

االسننتيداع دون  لبننم لمجلننس الننوزراء بننناء علنى تنسنني  الننوزير احالننة الموينف علننى  -0-د -076المنادة 
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وللوزير بناء على تنسي  االمين العنام احالنة الموينف علنى االسنتيداع بنناء علنى  لبنم 

اذا كانننت المنندة المتبقيننة السننتحقاقم راتنن  التقاعنند المنندني ال تتجنناوز ألمننس سنننوات  

وكانت هذه المدة تنيدي النى اكمالنم المندة المقنررة للتقاعند بتناريخ صندور قنرار احالتنم 

 .ستيداععلى اال

يجوز احالة المويف المعار الى دي شركة ناجمة عن عملية التخاصية علنى االسنتيداع  -2

 .و قاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية

يعتبر المويف المحال على االستيداع بحكم المحال علنى التقاعند وال حاجنة إلصندار قنرار  -ع 

 .بذلك عند استكمال مدة االستيداع

 .تحس  مدة اإلحالة على االستيداع لغايات الزيادة السنوية والتر يعال  -ا 

 ذا دقحي  الموينف علنى االسنتيداع دون  لبنم  يتقاكنى ألنالل مندة االسنتيداع نصنف راتبنم  -د

االساسي مع نصف عالوة غالء المعيرة وكام  العالوة العائلية  دما العالوات األألرا  ال 

يستحق دي شيء منها ويتم اقتساع العائدات التقاعدية عن الرات  االساسي للموينف قبن  

 .اع حالتم على االستيد

 ذا دقحي  المويف على االستيداع بنناًء علنى  لبنم   ننم ال يتقاكنى دي رواتن  دو عنالوات  -هـ 

ألنننالل مننندة االسنننتيداع ويتوجننن  علينننم د نننع العائننندات التقاعدينننة المسنننتحقة ألنننالل مننندة 

 .االستيداع

على الرغم ممنا ورد  ني الفقنرة )د( منن هنذه المنادة يجنوز لمجلنس النوزراء بنناء علنى  -0-و 

تنسننني  النننوزير احالنننة الموينننف المعنننين بموجننن  عقننند شنننام  لجمينننع العنننالوات علنننى 

االستيداع اذا تضمن العقد المنظم معم شر اً يخضع جنزءاً منن راتبنم االساسني للتقاعند 

التقاعد المدني ال تتجناوز ألمنس سننوات وتنيدي وكانت المدة المتبقية الستحقاقم رات  

 الى اكمالم المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار احالتم على االستيداع.

( مننن هننذه الفقننرة بحكننم 0يعتبننر المويننف المحننال علننى االسننتيداع و قنناً الحكننام البننند ) -2

 .ستيداعالمحال على التقاعد وال حاجة الصدار قرار بذلك عند استكمال مدة اال

ال تحس  مدة احالة المويف المعين بموج  عقد شام  لجميع العالوات علنى االسنتيداع  -3

 .( من هذه الفقرة لغايات الزيادة السنوية والتر يع0و قاً الحكام البند )

اذا احينن  المويننف المعننين بموجنن  عقنند شننام  لجميننع العننالوات علننى االسننتيداع و قنناً  -4

الفقنرة  يتقاكنى ألنالل مندة االسنتيداع نصنف راتبنم االساسني  ( من هذه0الحكام البند )

الخاكننع للتقاعنند ويننتم اقتسنناع العائنندات التقاعديننة مننن كامنن  راتبننم االساسنني الخاكننع 

 .للتقاعد قب  احالتم على االستيداع

 .ال يجوز اشغال شاغر المويف المحال على االستيداع -0-ز

الفقننرة لمجلننس الننوزراء اشننغال وييفننة ( مننن هننذه 0علننى الننرغم ممننا ورد  نني البننند ) -2

المويننف المعننين بموجنن  عقنند شننام  لجميننع العننالوات المحننال علننى االسننتيداع و قنناً 
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( منن الفقنرة )و( منن هنذه المنادة اذا كنان هنذا الموينف بمرتبنة امنين 0الحكام البنند )

 .عام او مدير عام او من  ي حكمهم

يفي المجموعننة الثانيننة مننن الف ننة ( مننن هننذه الفقننرة علننى مننو2تسننري احكننام البننند ) -3

 العليا.

 

 حقوت المويف المنتهية ألدمتم

 

 -يحرم المويف من حقوقم المالية  ذا انتهت دو دقنهيت ألدمتم  ي دي من الحاالت التالية: -077المادة 

 . العزل من الوييفة -د 

 . قد الوييفة -ع 

  قد الجنسية األردنية. -ا 

 

 

للموينف حقوقنم المالينة و قناً ألحكنام هنذا النظنام والقنوانين واألنظمنة ذات الصنلة  ذا تد ع  -د -078المادة 

 -انتهت دو دنهيت ألدمتم  ي دي من الحاالت التالية:

 عدم اللياقة الصحية. -0

  كمال السن القانونية النتهاء دو  نهاء الخدمة. -2

 التسري . -3

 االستغناء عن الخدمة. -4

 اإلحالة على التقاعد. -5

  ذا تو ي الموينف دبنناء وجنوده  ني الخدمنة المدنينة  يعسنى وربتنم الرنرعيون تعويضناً  -ع

 :يعادل مجموع المبال  التالية بما  ي ذلك بدل  رت التسكين اذا كان يتقاكاه

 .راتبم االجمالي عن الرهر الذي تو ي  يم -0

 .راتبم االجمالي عن ستة دشهر دألرا -2

ولننم  السنننوية التنني كانننت مسننتحقة لننم عننند و اتننمراتبننم االجمننالي عننن منندة اإلجننازة  -3

 ( يوما. 61يستعملها على ان ال يزيد المجموع على )

ال يننيبر مننا ورد  نني الفقننرة )ع( مننن هننذه المننادة علننى دي حقننوت دألننرا يسننتحقها وربننة  -ا

المعالون من د راد دسرتم بما  ي ذلك حقنوقهم التقاعدينة دو حقنوقهم  المتو ى دو المويف

 .ت للضمان االجتماعيصندو  ي دي

 

 الفص  التاسع عرر

 دحكام عامــــــة

 

تنظم براءة تركيالت لك  موينف علنى النمنوذا المقنرر بصنورة تتفنق منع جندول ترنكيالت  -د-079المادة 
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الوينائف المعمنول بنم وتصندر بعند اسننتكمال جمينع اإلجنراءات المنصنوص عليهنا  ني هننذا 

 - ي دي حالة من الحاالت التالية: النظام

 .عند تعيين المويف -1

 .عند تر يعم دو تعدي  وكعم دو راتبم االساسي -2

 .عند تغيير مسمى وييفتم دو مادتها  ي نظام تركيالت الويائف -3

 عنند نقلنم منن وييفتنم  لنى وييفنة دألنرا  ذا كنان النقن  سنييدي  لنى دن يرنغ  وييفنة -4

 .الويائفتختلف  ي مادتها عن مادة الوييفة التي نق   ليها  ي جدول تركيالت 

الوييفنة  ني  يج  دن يدرا  ي ك  براءة تركيالت رقم الفص  والمادة المدرا تحتها اسنم -ع

 .جدول تركيالت الويائف ورقم القرار الذي صدرت البراءة بموجبم وتاريخم

يصدر االمنين العنام بنراءة الترنكيالت الخاصنة بنالمويف وترسن  نسنخ منهنا  لنى كن  منن  -ا

 .الديوان وديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة

يجنن  دن تتسننابق المسننميات الوييفيننة  نني جنندول الترننكيالت مننع  جميعهننا و نني األحننوال -د

ييفي وتقسنننيماتم الهيكننن  التنظيمننني  ننني الننندائرة النننذي يحننندد بموجبنننم حجنننم الكنننادر النننو

 ومسميات ويائفم.

 

ترسنن   لننى كنن  مننن الننديوان وديننوان المحاسننبة ودائننرة الموازنننة العامننة نسننخ مننن القننرارات  -081المننادة 

الخاصننة بتعيننين المننويفين وتننر يعهم وزيننادة رواتننبهم وتعنندي  دوكنناعهم ونقلهننم وانتنندابهم 

دون راتن  وعنالوات والت دين  و عارتهم وتكليفهم بالوكالة  ي دي وييفنة ومننحهم اإلجنازة 

 و نهاء الخدمة دو انتهائها ألي سب  من األسباع.

 
 

يكون الوزير دو من يمارا صالحياتم المرجع الرئيسني للقنرارات المتعلقنة بنالمويفين  ني  -د -080المادة

 -:الدائرة والدوائر األألرا المرتبسة بم  بحيع تحقق ما يلي

 .االستغالل األمث  للموارد البررية والمالية والتقنية المتاحة -0 

دعلننى درجننة مننن الكفنناءة والفاعليننة  نني األداء الفننردي والميسسنني  واسننتخدام األسننالي   -2 

 .والمناهج اإلدارية الحديثة

 تقديم ألدمات على در ع مستوا لمتلقي الخدمة وتفعي  مبدد المساءلة والرفا ية. -3 

  ( منننن هنننذا النظنننام001( و)94/ا( و )92( و )89غم ممنننا ورد  ننني المنننواد )علننى النننر  -ع

 للوزير اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا .

 

لرئيس الوزراء دن يفوض ديا من الصالحيات المخولة  ليم بمقتضى دحكام هذا النظنام  لنى  -د -082المادة 

 .دي وزير ذي عالقة

للوزير دن يفوض ديا من الصالحيات المخولة  ليم بمقتضنى دحكنام هنذا النظنام  لنى األمنين  -ع 
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 .العام دو   لى دي من كبار مويفي الدائرة  ي المركز دو المحا ظات دو األلوية

لألمين العام دن يفوض ديا من الصالحيات المخولة  ليم بمقتضى دحكام هنذا النظنام  لنى دي  -ا 

 .من كبار مويفي الدائرة  ي المركز دو المحا ظات دو األلوية

يمارا رئيس مجلس دي هي ة او سلسة صالحيات الوزير المقررة بموجن  احكنام هنذا  -0 -د 

ر او مننن يننراه مناسننباً لممارسننة هننذه النظننام علننى ان يسننمي رئننيس الننوزراء اي وزينن

 .الصالحيات  ي غير الحاالت المذكورة

يمارا المدير التنفيذي  ي الدائرة صالحيات االمين العنام المقنررة بموجن  احكنام هنذا  -2

النظام و ني غينر هنذه الحالنة يسنمي النوزير ايناً منن اعضناء المجلنس المتفنرغين  يهنا 

 .ررة  يملممارسة صالحيات االمين العام المق

يسننمي الننوزير احنند كبننار مننويفي النندائرة لممارسننة صننالحيات االمننين العننام المقننررة  -3

 ( من هذه الفقرة.2بموج  احكام هذا النظام  ي غير الحاالت الواردة  ي البند )

 .يراعى  ي حالة تفويو الصالحيات المبنية على التنسي  التسلس  اإلداري -هـ

 محددة وألسية.جميعها تكون الصالحيات المفوكة  - و

 
 

   ذا اتخنذ قنرار بموجن  دو رئنيس النوزراء باستثناء القرارات الصادرة عنن مجلنس النوزراء -083المادة 

هذا النظام وتبين دن هذا القرار مخالف ألحكامم دو غير متفق مع نظام تركيالت الويائف  ي 

الننوزارات والنندوائر الحكوميننة  علننى رئننيس الننديوان دن يسلنن  مننن المرجننع المخننتر  يقننا  

مننن  اإلجننراءات الخاصننة بتنفيننذ ذلننك القننرار وتصننويبم وذلننك ألننالل منندة ال تتجنناوز اسننبوعين

النى تاريخ  ل  االيقا   و ي حال عدم استجابة المرجع المخنتر للسلن  يوقنف ذلنك القنرار 

 حين البت  يم من قب  رئيس الوزراء.

 

 .يراعى عدم تكليف المويفة الحام  القيام باألعمال الجسدية الضارة بصحتها دو حملها -د -084المادة 

 ة مجتمع  ي دي مكان  ي المملكة.للدائرة ان تحدد يوما  ي السنة لتقديم ألدم -ع

يجوز للدائرة وكمن دورها ومسيوليتها المجتمعية ان تقوم بتدري  حديثي التخرا علنى  -ا

االنرننسة واالعمننال التخصصننية بننناًء علننى  لننبهم وحسنن  قنندرة وامكانيننات النندائرة دون 

رارهنا منن التزامها بتعيينهم  وذلنك بموجن  تعليمنات يصندرها النديوان لهنذه الغاينة ينتم اق

 المجلس.

 

( منن هنذا 34( و)33( و)29على الرغم مما ورد  ي دي نظام آألر  ال تسري احكام المنواد ) -085المادة 

 النظام على المويفين الذين تنظم شيونهم بموج  انظمة ألاصة بهم.

 

   -مع مراعاة القوانين المعمول بها : -086المادة
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مجلنس اي هي نة او سنلسة علنى بالبنة للنرئيس المتفنري ليج  ان ال يزيد الراتن  االجمنالي  -د

ال  ديننننار والراتننن  االجمنننالي للعضنننو المتفنننري لمجلنننس اي هي نننة او سنننلسة او المننندير آ

التنفيننذي الي ميسسننة رسننمية عامننة ألاكننعة الحكننام هننذا النظننام علننى الفنني وألمسننمائة 

 دينار. 

دي بنندل دو  )د( منن هنذه المنادةالمرنار اليهننا  ني الفقنرة وينائف الال يند ع ألي منن شناغلي  -ع

ان اسننمها دو نوعهننا دو   مهمننا كننقننرار تعيينننمعننالوة دألننرا غيننر منصننوص عليهننا  نني 

ستثناء مكا آت تمثين  الحكومنة  ني مجنالس  دارة الميسسنات الرسنمية العامنة امقدارها  ب

دو الميسسات العامة  دو الرركات التني تسناهم  يهنا الحكومنة  دو  ني  دارتهنا والرنركات 

التني تسنناهم  يهننا الميسسننة العامننة للضننمان االجتمنناعي والمكا نن ة دو البنندل المقننرر مقابنن  

جتماع دي منهنا ألنارا دوقنات اهي ة  شريسة دن يكون دو مجلس دو العضوية  ي دي لجنة 

الندوام الرسنمي  وكنذلك دي مكا نن ة دو بندل مقابن  عملنم ألننارا دوقنات الندوام الرسنمي  نني 

 غير دائرتم  بناًء على موا قة الجهة المختصة و قاً ألحكام هذا النظام.

ي الفقنرة )ع( مننن يرنتر  دن ال يتجناوز مجمننوع المكا نآت والبنندالت السننوية النواردة  نن -0-ا

%( منن مجمنوع 51) هاهذه المادة التي تد ع لراغلي الويائف المبينة  ي الفقرة )د( من

رواتبهم اإلجمالية السنوية ويتم استرداد المبال  التني حصن  عليهنا دي مننهم زينادة علنى 

 تلك النسبة لمصلحة الخزينة.

تي يتقاكاها المويف منن العمن  ( من هذه الفقرة على المبال  ال0ال تسري دحكام البند ) -2

 ( من هذا النظام.69ألارا دوقات الدوام الرسمي و قاً ألحكام الفقرة )ح( من المادة )

تسبننق األحكننام الخاصننة برنناغلي المجموعننة الثانيننة مننن الف ننة العليننا  يمننا يتعلننق بالنندوام  -د

 .المادةالفقرة )د( من هذه  واإلجازات والعقوبات على شاغلي الويائف الواردة  ي
 
 

يتم تو يق اوكاع مويفي الدوائر الذين كانت تسبق عليهم ترريعات منويفين ألاصنة بهنم  -د -087المادة 

بمقتضى احكام هذا النظام وبموج  تعليمات يصندرها المجلنس لهنذه الغاينة علنى ان يمنن  

الموينننف اذا زاد راتبنننم االجمنننالي النننذي يتقاكننناه بموجننن  الترنننريع الخننناص علنننى راتبنننم 

 هذا النظام بدل  رت تسكين.االجمالي المحدد لم و ق احكام 

لغايات الفقرة )د( من هذه المادة يقصد ببدل  رت التسنكين  الفنرت بنين الراتن  االجمنالي  -ع

المحنندد و ننق احكننام هننذا النظننام والراتنن  االجمننالي الننذي كننان يتقاكنناه المويننف بموجنن  

ذي الترريع الخاص بما  ي ذلك راتن  الثالنع عرنر او الرابنع عرنر او الخنامس عرنر الن

 كان يصر  على شك  رات  او مكا  ة او حا ز.

اذا تننم تو يننق اوكنناع المويننف و قنناً للتعليمننات الصننادرة لهننذه الغايننة  يعتبننر بنندل  ننرت  -ا

التسكين المقرر لنم نهائيناً وغينر قابن  للتعندي  وذلنك منع مراعناة تعليمنات منن  العنالوات 

 االكا ية الصادرة و قاً الحكام هذا النظام.
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ر  بدل  رت التسكين للمويف لغايات تسبيق احكام هذا النظام اال  ني الحناالت يستمر ص -د

التي ال يتقاكى  يها المويف راتبم االساسي وعالواتم او اي نسبة منهما الي سب  منن 

االسنباع التني ورد الننر عليهنا  ني هننذا النظنام وال يسنتحق بندل  نرت التسنكين بالنسننبة 

 ي وعالواتم.ذاتها التي حسمت من راتبم االساس

على الرغم مما ورد  ي الفقرة )د( من هذه المادة يوقنف صنر  بندل  نرت التسنكين اذا تنم  -هـ 

 نق  المويف الى دائرة األرا بناء على  لبم.

الخاصنة  ني كن   السبيعنةعلى الرغم مما ورد  ي هذا النظام  تحدد الويائف االساسية ذات   -و

من هي ة النزاهة ومكا حة الفساد وديوان المحاسبة بقرار من مجلس الوزراء وينتم تنظنيم 

اجراءات واسس ومعايير التعيين  يها ومتسلباتها وشرو ها وسائر الريون المتعلقنة بهنا 

 بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسي  المجلس.
 

 نن ة نهايننة الخدمننة للمننويفين الننذين كننانوا يسننتحقونها بموجنن  الترننريعات تصننر  مكا -د -088المننادة 

( لسننة 52الخاصة بندوائرهم قبن  نفناذ احكنام النظنام المعندل لنظنام الخدمنة المدنينة رقنم )

علننننى ان تحسنننن  هننننذه المكا نننن ة و قننننا للترننننريعات الخاصننننة بهننننم حتننننى تنننناريخ  2100

   وحس  التعليمات الصادرة بهذا الخصوص. 30/02/2100

النظنام المعندل  يستمر العمن  بصنناديق االدألنار المعمنول بهنا  ني الندوائر قبن  نفناذ احكنام  -ع

وتكنون مسناهمة الندائرة  ني الصنندوت بمنا  2100( لسنة 52لنظام الخدمة المدنية رقم )

%( منننن الراتننن  االساسننني للموينننف  علنننى ان تننننظم جمينننع شنننيون هنننذه 5ال يتجننناوز )

 .درة بهذا الخصوصالصناديق و ق التعليمات الصا

مويفي الدوائر التي ألضعت الحكنام نظنام الخدمنة ل يجوز تجديد اتفاقيات الت مين الصحي   -ا

بقننرار مننن مجلننس الننوزراء بننناًء علننى تنسنني  مرننترك مننن  0/0/2102المدنيننة بتنناريخ 

 .وزير المالية ووزير الصحة

يسننتمر اشننتراك المننويفين  نني صننناديق االسننكان المعمننول بهننا  نني النندوائر التنني ألضننعت  -د

بالنسنبة للمنويفين المرنتركين  يهنا قبن   0/0/2102الحكام نظام الخدمة المدنية بتناريخ 

هذا التاريخ على ان تنظم سائر الريون الخاصة بهذه الصنناديق و قنا للتعليمنات الصنادرة 

 بهذا الخصوص.

مننع مراعنناة مننا ورد  نني الفقننرة )ع( مننن هننذه المننادة لمجلننس الننوزراء بننناء علننى تنسنني   -هـننـ

المجلننس  صنندار تعليمننات ألاصننة تنننظم  نرنناء صننناديق تكا نن  دو  دألننار لمننويفي الخدمننة 

 المدنية.

 ني  بموجن  دحكنام ألاصنة وعالواتها ويائف الحرجة جميع الريون المتعلقة باليتم تنظيم  -و

 .الخدمة المدنية وتعليمات العالوات االكا ية ي  المويفين وتعيينتيار األتعليمات 
 

( منن هنذا النظنام  يسنتثنى القضناة النظناميون والقضناة 3على الرغم مما ورد  ني المنادة ) -د -089المادة 

الرنننرعيون والبننننك المركنننزي االردنننني والجامعنننات الرسنننمية والميسسنننة االقتصنننادية 

ريين والمحاربين القدماء ومويفو السلك الدبلوماسي منن واالجتماعية للمتقاعدين العسك

 .تسبيق احكام هذا النظام

لمجلس الوزراء بناًء على تنسي  المجلس اكا ة او استثناء اي دائرة منن تسبينق احكنام  -ع
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هذا النظام و ي حالة االستثناء تسبق على مويفيها احكام النظام الذي كنان مسبقناً علنيهم 

 الى ان يعدل او يستبدل غيره بم. 0/0/2102قب  تاريخ 

المننادة و نني اي نظننام آألننر  يننتم تعيننين علننى الننرغم ممننا ورد  نني الفقننرة )د( مننن هننذه  -0 -ا

المويفين االداريين والفنيين  ي الجامعات الرسمية والمسترنفيات الجامعينة الرسنمية 

 من ألالل  لبات التعيين المقدمة لديوان الخدمة المدنية.

( مننن هننذه 0يضننا  الننى اللجنننة المختصننة بننالتعيين لنندا الجهننات المحننددة  نني البننند ) -2

الفقرة دحد مويفي النديوان منن الف نة االولنى يسنميم رئنيس النديوان لغاينات  جنراءات 

التعيننين  ويكننون اجتماعهننا قانونينناً بحضننور رئننيس اللجنننة ومننندوع الننديوان وتتخننذ 

 قراراتها ب غلبية اعضائها.

تنفيننذ احكننام هننذا النظننام  يعامنن  المجلننس االعلننى للعلننوم والتكنولوجيننا والمراكننز لغايننات  -د

 العلمية التابعة لم معاملة الجامعات الرسمية والمسترفيات الجامعية الرسمية.
 

 

 0/0/2102يبقنننى المويفنننون المرنننمولون باحكنننام قنننانون التقاعننند المننندني قبننن  تننناريخ  -د -091المنننادة 

والخاكعون الي منن االنظمنة المبيننة ادنناه ألاكنعين الحكنام ذلنك القنانون علنى ان تحسنم 

 :العائدات التقاعدية و قاً للروات  االساسية الخاكعة للتقاعد المقررة  ي تلك االنظمة

 .0998( لسنة 83الزراعي رقم )نظام مويفي ميسسة االقراض  -0

 يمنا يخنتر بنالمويفين  2101( لسننة 07نظام مويفي وكالة االنباء االردنينة رقنم ) -2

 .الصحفيين

نظام الخدمة للمتصر ين ومدراء االقضية والمويفين العاملين  ي وزارة الداأللية منن  -3

 .2118( لسنة 71الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الف ة االولى رقم )

ألدمة  علينة لنم لجمينع  0/0/2102تعتبر دي ألدمة  علية للمويف  ي الدائرة قب  تاريخ  -ع

 .الغايات المحددة و قاً ألحكام هذا النظام

تحسننم العائنندات التقاعديننة لمننويفي النندوائر الننذين ألضننعوا ألحكننام هننذا النظننام بتنناريخ  -ا

والخاكننعين ألحكننام قننانون التقاعنند المنندني مننن غيننر النندوائر المنصننوص  0/0/2102

عليها  ي الفقرة )د( من هذه المنادة و قناً للرواتن  األساسنية التني كاننت ألاكنعة للتقاعند 

يسة دن تكننون رواتننبهم األساسننية دعلننى مننن رواتننبهم قبنن  نفنناذ دحكننام هننذا النظننام شننر

 األساسية المستحقة و قاً ألحكامم.
 

 

تعرض دي حالة لم يرد النر عليها  ي هذا النظام دو دي حالة لنم تنتم معالجتهنا عنند تو ينق   -090المادة 

اوكاع المويفين و قاً الحكامم على مجلس الوزراء بناًء على  ل  رئنيس المجلنس ليصندر 

 القرار الذي يراه مناسباً بر نها.
 
 

مع مراعاه دحكام هذا النظام ال يعمن  باالنظمنة والتعليمنات الخاصنة بنالمويفين التني كاننت  -د -092المادة 

 .30/02/2100مسبقة  ي دي دائرة األضعت الحكام نظام الخدمة المدنية بعد 

ال تصنننر  عنننالوة تحسنننين مسنننتوا المعيرنننة والعنننالوه العائلينننة المضنننا ة للمنننويفين  -ع

والمقننررة بموجنن  نظننام عننالوة  0/0/2102الخاكننعين الحكننام هننذا النظننام اعتبننارا مننن 

والتعليمنات  2119( لسننة 27تحسين مستوا المعيرة والعالوه العائلينة المضنا ة رقنم )

 الصادرة بموجبم.
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02/0/2121 
 

  علننى دن يسننتمر العمنن   بالتعليمـننـات 2103( لسنننة 82يلغننى نظننام الخدمننة المدنيننة رقننم ) -093المننادة 

والقرارات الصـــادرة بمقتضاه  لـــى دن تلغى دو تعدل دو يستبدل غيرها بها و قناً ألحكنام هنذا 

 النظام.


