نظام الخدمة المدنية وتعديالتو رقم 9لسنة 0202
صادر بموجب المادة  002من الدستور االردني وتعديالتو لسنة 0950

المادة 0
يسمى ىذا النظاـ (نظاـ الخدمة المدنية لسنة  )0202كيعمؿ بو مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

.

المادة 0
الفصل االول

التعاريف

يككف لمكممات كالعبارات التالية حيثما كردت في ىذا النظاـ المعاني المخصصة ليا أدناه ما لـ تدؿ

القرينة عمى غير ذلؾ:
الديكاف
الدائرة
الخدمة
المدنية

المجمس

 :ديكاف الخدمة المدنية.
أم ك ازرة أك دائرة أك ىيئة أك مجمس أك سمطة أك مؤسسة رسمية عامة أك

 :مؤسسة عامة خاضعة ألحكاـ ىذا النظاـ كتعتبر رئاسة الكزراء دائرة لغايات ىذا
النظاـ.

:

مجمكعة الدكائر كالمكظفيف فييا كاالسس كالقكاعد التي تنظـ شؤكنيـ كفقا الحكاـ

ىذا النظاـ.

 :مجمس الخدمة المدنية المشكؿ بمقتضى أحكاـ ىذا النظاـ.
الكزير فيما يختص بك ازرتو كالدكائر المرتبطة بو ،كلغايات ىذا النظاـ تشمؿ كممة
(الكزير) ما يمي:

الكزير

:

 .1رئيس الكزراء فيما يتعمؽ بمكظفي رئاسة الكزراء.

 .0المرجع المختص فيما يتعمؽ بمكظفي الديكاف الممكي.

 .3رئيس مجمس األعياف ،فيما يتعمؽ بمكظفي مجمس األعياف ،كرئيس مجمس
النكاب فيما يتعمؽ بمكظفي مجمس النكاب كرئيس مجمس االعياف فيما يتعمؽ

بمكظفي مجمس النكاب إذا كاف المجمس منحال.

 .4رئيس أم دائرة يمارس صالحيات الكزير بمكجب تشريعات خاصة فيما
يتعمؽ بمكظفي الدائرة.

رئيس الديكاف  :رئيس ديكاف الخدمة المدنية.
المعيد

 :معيد االدارة العامة.

األميف العاـ

 :أميف عاـ أك مدير عاـ الدائرة.

المجنة

المركزية
المجنة
مسؤكؿ

المكارد

البشرية
المدير

 :المجنة المركزية لممكارد البشرية المشكمة بمكجب أحكاـ ىذا النظاـ.
 :لجنة المكارد البشرية في الدائرة المشكمة بمقتضى أحكاـ ىذا النظاـ.
 :الشخص المعني بادارة كحدة المكارد البشرية في الدائرة المرتبط باألميف العاـ.
 :مدير أم إدارة أك مديرية في الدائرة.
مجمكعة مف المياـ كالكاجبات التي تحددىا جية مختصة كتككميا إلى المكظؼ

الكظيفة

 :لمقياـ بيا بمقتضى أحكاـ ىذا النظاـ كأم تشريع آخر أك تعميمات أك ق اررات

المسمى

المسمى المحدد لمكظيفة كفؽ مؤىالت شاغمييا كشركط إشغاليا كفناتيا

الكظيفي

إدارية كما يتعمؽ بتمؾ المياـ مف صالحيات كما يترتب عمييا مف مسؤكليات.

:

كمستكياتيا كدرجاتيا كمياـ شاغمييا ككاجباتيـ.

الشخص المعيف بقرار مف المرجع المختص ،في كظيفة مدرجة في جدكؿ
المكظؼ

:

تشكيالت الكظائؼ الصادر بمقتضى قانكف المكازنة العامة أك مكازنة إحدل

الدكائر كالمكظؼ المعيف بمكجب عقد كال يشمؿ الشخص الذم يتقاضى أج ار

يكميا.

عممية تقييـ منيجي كعممي لممكارد البشرية تيدؼ إلى تحديد االحتياجات الحالية

تخطيط

المكارد

البشرية

كالمستقبمية المطمكبة مف المكارد البشرية مف حيث أعداد الكظائؼ كمسمياتيا،
:

كمستكل الميارات كالقدرات المطمكبة ضمف فترة زمنية محددة كتحقيؽ االستخداـ

األمثؿ لممكارد البشرية كتجنب التكظيؼ الزائد عف الحاجة كضبط االنفاؽ ،كتكقع
الفائض كالنقص في أعداد المكظفيف بما يضمف تحقيؽ اىداؼ الدائرة كخططيا

االستراتيجية.

الكفايات

الكظيفية

:

مجمكعة المعارؼ كالميارات كالسمككيات الكاجب تكافرىا في المكظؼ كالتي

تمكنو مف ممارسة عممو أك القياـ بأداء مياـ كظيفتو.

عممية تخطيط طكيؿ األمد كمنظـ ،ييدؼ الى تمبية احتياجات الدائرة مف

التعاقب

الكظيفي

المكارد البشرية القادرة عمى قيادة الكظائؼ كشغميا كذلؾ لضماف استم اررية
 :العمؿ بكفاءة كفاعمية كالمحافظة عمى الكفاءات كتطكير كفايات المكظفيف مف
الصؼ الثاني لتمكينيـ مف إشغاؿ الكظائؼ الحيكية كالكظائؼ الحرجة

مستقبالن.

الكظيفة التي تمثؿ أحد األنشطة كالمياـ األساسية لمدائرة
الوظيفة
األساسية :

:

كذات العالقة باألىداؼ المؤسسية الرئيسة لمدائرة ،كيناط
بيذه الكظيفة ميمة تحقيؽ الغاية التي أنشئت مف أجميا

الدائرة.

الكظيفة التػي ليػا أثػر كبيػر فػي قػدرة الدائػرة عمػى تنفيػذ ميمتيػا التػي أنشػئت
الكظيفة

الحيكية :

مػف أجميػػا ،كتحقيػػؽ أىدافيػػا كبرامجيػػا االستراتيجية كالتي اذا شغرت بشكؿ
:

مفاجئ أك اشغمت بشخص غير مناسب تؤدم إلى حدكث إرباؾ في الدائرة
كتؤثر عمى قدرتيا عمى أداء مياميا كعممياتيا كاستمرار تقديـ خدماتيا

بالجكدة نفسيا ،كقد تككف كظائؼ أساسية أك فنية أك كظائؼ قيادية كاشرافية،
كتككف عمى مستكل كؿ دائرة حككمية.

الكظيفة ذات االىمية الخاصة التي ليا أثر كبير في قدرة الدائرة عمى تنفيذ
الكظيفة
الحرجة :

مياميا االساسية كعممياتيا بما ينعكس عمى االىداؼ الكطنية كالتي تمتاز

 :بندرة تكافر الخبرات كالكفايات الالزمة إلشغاليا كصعكبة جذبيا كاالحتفاظ
بيا ،كتككف عمى مستكل المجمكعات النكعية العامة أك الفرعية في جياز

الخدمة المدنية.
المجمكعة
العامة :
المجمكعة
الفرعية :
االستقطاب

:
:

تقسيـ يحتكم عمى مجمكعات نكعية تنتمي الييا مجمكعة مف الكظائؼ
المتشابية.
مجمكعة الكظائؼ ذات المكاصفات كالمياـ المتشابية كتمثؿ أحد نشاطات
الدائرة الرئيسة أك الفنية .

 :تكفير الككادر البشرية الالزمة لتمبية احتياجات الدائرة مف المكارد البشرية

حسب الشكاغر المتكافرة لدييا مف مكظفي دكائر الخدمة المدنية األخرل كفقا

الداخمي :

لشركط اشغاؿ الكظيفة المحددة بمكجب بطاقة الكصؼ الكظيفي كأم شركط
إضافية يتـ تحديدىا مف الدائرة المعنية بالتنسيؽ مع الديكاف.

المسار

الكظيفي
المسار
الميني

المتخصص

مجمكعة الكظائؼ التي يشغميا المكظؼ خالؿ مسيرتو الكظيفية كتمثؿ الخبرات

 :العممية المكتسبة خالليا كما يرتبط بيا مف كفايات كظيفية كيتككف كؿ مسار مف
عدة كظائؼ كمراكز إدارية كخبرات متنكعة.

:

مستكيات تشكؿ مسار التطكر كالترقية المينية لكظائؼ محددة لتمارس مف قبؿ

متخصصيف مؤىميف كمرخصيف لمزاكلتيا.

مجمكعة المسميات التي تعكس تراتبية الترقية المينية ضمف الدكر الكظيفي ذاتو

نظاـ الرتب

:

المسار

 :مجمكعة الكظائؼ االشرافية كالقيادية التي يشغميا المكظؼ.

في الدكائر التي تطبؽ أنظمة رتب خاصة بيا .

االدارم
شغؿ المكظؼ لكظيفة شاغرة أعمى مف كظيفتو الحالية التي يشغميا اك لمسمى

الترقية

:

كظيفي آخر كفقا لممسار الميني المتخصص أك نظاـ الرتب اك المسار اإلدارم

كال يدخؿ في مفيكميا الترفيع الكجكبي أك الجكازم المنصكص عمييما في ىذا

النظاـ.
تقييـ كتحميؿ

الكظائؼ

النشاط الذم يتـ مف خاللو المقارنة بيف الكظائؼ مف حيث

 :المسؤكليات كالكاجبات كالمكىالت كالشركط الالزمة ألداء الكظيفة كذلؾ مف أجؿ
تحديد أىمية كقيمة كؿ كظيفة تمييدا لتحديد ال ارتب أك األجر العادؿ ليا.

الفئة

:

الدرجة

:

الراتب

األساسي
الراتب

:

مجمكعة مف الكظائؼ ذات درجات كركاتب كمكاصفات كمسؤكليات محددة

بمقتضى أحكاـ ىذا النظاـ.

مستكل كظيفي متدرج ضمف الفئة الكاحدة ذات ركاتب كسنكات كمكاصفات

محددة كفؽ أحكاـ ىذا النظاـ.

الراتب الشيرم الذم يستحقو المكظؼ كيتقاضاه مقابؿ قيامو بمياـ كظيفتو التي
يشغميا كال يشمؿ العالكات مف أم نكع كانت.

 :الراتب األساسي مضافا إليو عالكة غالء المعيشة.

األساسي

اإلجمالي

الراتب

االجمالي

:

البعثة

:

الدكرة

:

الميمة

العممية
المكفد
المسار

التدريبي
المشركع

الراتب األساسي اإلجمالي مضافا إليو العالكات الشيرية المحددة جميعيا بمكجب

أحكاـ ىذا النظاـ.

إيفاد المكظؼ لمدراسة في مكسسة تعميمية معترؼ بيا لمحصكؿ عمى مكىؿ

عممي مدة متصمة تزيد عمى ثمانية اشير سكاء كانت داخؿ المممكة أك خارجيا.
إيفاد المكظؼ لمتدرب بغرض إكسابو معرفة عممية أك ميارة عممية أك كمتييما

معا سكاء كانت داخؿ المممكة أك خارجيا.

إيفاد المكظؼ ،داخؿ المممكة أك خارجيا ،لحضكر مكتمر أك ندكة أك حمقة

 :دراسية أك لقاء عممي أك لمقياـ بزيارة أك جكلة استطالعية أك ما ىك مماثؿ الم
منيا.

 :المكظؼ الذم يكفد في بعثة أك دكرة أك ميمة عممية كفقا ألحكاـ ىذا النظاـ.
:

مجمكعة البرامج التدريبية التي يتمقاىا المكظؼ تحقيقا لمتطمبات المسار

الكظيفي.

النشاط المعيف الذم رصدت لو مخصصات مالية في المكازنة العامة الرأسمالية

 :في قانكف المكازنة العامة أك مكازنات الكحدات الحككمية أك مكازنة دائرة اقترنت
بمكافقة مجمس الكزراء.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب النظاـ المعدؿ رقـ  6لسنة  0200حيث كانت

التعاريؼ السابقة كما يمي :

التعاقب الكظيفي  :عممية تخطيط طكيؿ االمد كمنظـ ،ييدؼ الى تمبية احتياجات الدائرة مف

المكارد البشرية القادرة عمى قيادة كشغؿ الكظائؼ كذلؾ لضماف استم اررية العمؿ بكفاءة كفاعمية
كالمحافظة عمى الكفاءات كتطكير كفايات المكظفيف مف الصؼ الثاني لتمكينيـ مف إشغاؿ

الكظائؼ الحرجة مستقبال.

الكظائؼ الحرجة  :الكظائؼ ذات االىمية الخاصة التي ليا أثر كبير في قدرة الدائرة عمى تنفيذ

مياميا االساسية كعممياتيا بما ينعكس عمى االىداؼ الكطنية كالتي تمتاز بندرة تكفر الخبرات

كالكفايات الالزمة إلشغاليا كصعكبة جذبيا كاالحتفاظ بيا.

المادة 3
الفصل الثاني
مبادئ عامة

عمى الرغـ مما كرد في أم نظاـ آخر ،تسرم أحكاـ ىذا النظاـ عمى مكظفي الدكائر المدرجة

كظائفيـ كدرجاتيـ كركاتبيـ في جدكؿ تشكيالت الكظائؼ الصادر بمقتضى قانكف المكازنة العامة أك

قانكف مكازنات الكحدات الحككمية أك مكازنة أم مف الدكائر األخرل.

المادة 4
ترتكز الخدمة المدنية عمى المبادئ كالقيـ التالية-:

أ .سيادة القانكف.

ب .المساءلة كالمحاسبة.

ج .الشفافية.

د .العدالة كالمساكاة كتكافك الفرص.
ىػ .الحاكمية الرشيدة كالنزاىة.

ك .التميز في االداء كالتطكير المستمر.

ز .التخطيط السميـ.

ح .التمكيف كالتحفيز.

ط .الفاعمية كالكفاءة.

المادة 5
الفصل الثالث

األدوار والميام

يتكلى مجمس الكزراء اإلشراؼ عمى شؤكف الكظيفة العامة.

المادة 6
أ .يشكؿ مجمس يسمى (مجمس الخدمة المدنية) برئاسة الكزير الذم يسميو رئيس الكزراء مف بيف

اعضاء المجمس اك مف غيرىـ كعضكية كؿ مف:

 .1كزير التربية كالتعميـ.

 .0كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 .3كزير المالية.
 .4كزير العمؿ

 .5كزير الصحة.

 .6الكزير المعني بتطكير االداء المؤسسي في القطاع العاـ اك الكزير الذم يسميو رئيس الكزراء .
 .7رئيس ديكاف التشريع كالرأم.

 .8رئيس ديكاف الخدمة المدنية.

 .9اثنيف مف ركساء مجالس أم ىيئة أك سمطة خاضعة ألحكاـ ىذا النظاـ يسمييما رئيس الكزراء
بناء عمى تنسيب رئيس المجمس لمدة سنتيف قابمة لمتجديد لمرة كاحدة.

 .12رئيس مجمس نقباء النقابات المينية اك نقيب احدل النقابات المينية يسميو مجمس النقباء .

 .11اثنيف مف ذكم الخبرة كاالختصاص ،يعينيما رئيس الكزراء بناء عمى " رئيس المجمس لمدة سنة
قابمة لمتجديد لمرة كاحدة.

ب .يختار المجمس مف بيف اعضائو نائبا لمرئيس يقكـ مقامو عند غيابو.

ج .1.يجتمع المجمس بدعكة مف رئيسو ،أك نائبو عند غيابو ،كيككف اجتماعو قانكنيا بحضكر ما ال
يقؿ عف أغمبية أعضائو عمى أف يككف مف بينيـ الرئيس أك نائبو ،كيتخذ ق ارراتو كتكصياتو باكثرية

أصكات أعضائو الحاضريف عمى األقؿ كاذا تساكت االصكات يرجح الجانب الذم صكت معو رئيس

االجتماع.

 .0لرئيس المجمس دعكة كؿ مف أميف عاـ الديكاف كمدير عاـ المعيد إلى اجتماعات المجمس دكف
أف يككف ألم منيما حؽ التصكيت.

د .لرئيس المجمس دعكة أم كزير أك مسؤكؿ آخر ذم عالقة لحضكر اجتماع المجمس لممشاركة في
بحث األمكر التي تخص دائرتو دكف أف يككف لو حؽ التصكيت عمى الق اررات التي تتخذ بشأنيا.

ىػ .يعيف رئيس المجمس بناء عمى تنسيب رئيس الديكاف مف بيف مكظفي الديكاف أميف سر لممجمس
يتكلى االعداد الجتماعاتو كتدكيف محاضرىا كتنظيميا كحفظ القيكد كالمعامالت الخاصة بالمجمس

كالقياـ بأم أعماؿ أخرل يكمفو بيا رئيس المجمس.

ك .يحدد مجمس الكزراء مكافآت االعضاء المشار الييـ في البنديف ( )12ك ( )11مف ىذه المادة

كأميف سر المجمس.

المادة 7
ميام المجمس

أ .يتكلى المجمس المياـ كالصالحيات التالية:

 .1إقرار السياسات العامة إلدارة المكارد البشرية في القطاع العاـ كتنميتيا كالخطط كالبرامج الالزمة
لتنفيذىا.

 .0اعتماد االطار العاـ لمكفايات الكظيفية الذم يعده الديكاف.

 .3إقرار التعميمات المتعمقة بتخطيط المكارد البشرية كادارتيا بما في ذلؾ خطط التعاقب الكظيفي
كاالختيار كالتعييف كالتدريب كالتطكير ككصؼ كتصنيؼ الكظائؼ كادارة كتقييـ األداء الكظيفي

كاستحقاؽ الزيادة السنكية.

 .4اقرار تعميمات لممسارات المينية المختمفة في الخدمة المدنية كالمسار الكظيفي المبني عمى
الكفايات بناء عمى تنسيب رئيس الديكاف.

 .5إقرار االطار العاـ الستراتيجية المكارد البشرية في الخدمة المدنية التي يعدىا الديكاف.

 .6اقرار اسس إدارة الفائض كالنقص مف المكظفيف عمى مستكل الدكائر بناء عمى تنسيب رئيس
الديكاف.

 .7التكصية لمجمس الكزراء بإصدار التشريعات المتعمقة بالخدمة المدنية كأم تعديؿ عمييا

كالتعميمات المتعمقة بالركاتب كالعالكات كالحكافز كالمكافآت كالعمؿ االضافي بما فييا التعميمات

العامة لممسارات المينية المتخصصة.

 .8أم مكضكع آخر يحيمو إليو مجمس الكزراء أك رئيس الكزراء أك رئيس المجمس.

 .9أم مياـ أك صالحيات تناط بو بمقتضى أحكاـ ىذا النظاـ كالتعميمات الصادرة بمقتضاه.

ب .لممجمس تشكيؿ لجاف متخصصة لمساعدتو عمى القياـ بأعمالو عمى أف تحدد مياـ أم منيا

بمقتضى قرار تشكيميا.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب النظاـ المعدؿ رقـ  6لسنة . 0200

المادة 8
أ .تنشأ دائرة مستقمة تسمى (ديكاف الخدمة المدنية) تعنى بشؤكف الخدمة المدنية ،كيتكلى إدارتيا

رئيس يرتبط برئيس الكزراء.

ب .يمارس رئيس الديكاف صالحيات الكزير في إدارة الشؤكف المتعمقة بالديكاف كيتكلى أميف عاـ

الديكاف صالحيات رئيس الديكاف عند غيابو أك شغكر منصبو.

المادة 9
ميام الديوان وصالحياتو:

يتكلى الديكاف المياـ كالصالحيات التالية:

أ .متابعة تطبيؽ أحكاـ ىذا النظاـ كالتحقؽ مف تطبيؽ الدكائر ألحكاـ التشريعات المتعمقة بالخدمة

المدنية بصكرة سميمة ،كلو في سبيؿ ذلؾ القياـ بما يمي:

 .1االتصاؿ بالدكائر لمحصكؿ عمى البيانات كاالحصائيات المتعمقة بمكظفييا بصكرة خاصة أك
بشؤكف الخدمة المدنية بصكرة عامة.

 .0االطالع عمى السجالت كالكثائؽ كالممفات المتعمقة بالمكظفيف أك بشككف الخدمة المدنية في أم
دائرة إذا دعت الحاجة لذلؾ.

 .3الرقابة االدارية بما فييا الرقابة عمى الدكائر لمتحقؽ مف سالمة تطبيؽ التشريعات المتعمقة

بالخدمة المدنية كالتدقيؽ عمى االجراءات الكظيفية كافة كرفع التقارير الالزمة بذلؾ إلى رئيس

الكزراء.

ب .إعداد المشركعات الخاصة بتعميمات اختيار كتعييف المكظفيف في الخدمة المدنية كرفعيا إلى

المجمس القرارىا.

ج .اعداد التعميمات المتضمنة االطار المرجعي لممسارات المينية في الخدمة المدنية كرفعيا

لممجمس العتمادىا.

د .المشاركة مع الدائرة إلعداد المسار الكظيفي المبني عمى الكفايات الكظيفية كفقا لتعميمات
يعدىا الديكاف كيقرىا المجمس.

ىػ .ترشيح األشخاص لمؿء الكظانؼ الشاغرة في جياز الخدمة المدنية كالمشاركة في عممية
اختيارىـ ككضع األسس الخاصة باالمتحانات التنافسية بيف المتقدميف لمتعييف في الكظائؼ

كاالشراؼ عمييا.

ك .المشاركة في اقتراح التشريعات المتعمقة بشؤكف الخدمة المدنية .

ز .بناء قاعدة بيانات مركزية كأنظمة معمكمات إلدارة المكارد البشرية كتفعيؿ االنظمة الذكية في
الخدمة المدنية كتطكيرىا كالمساىمة في تكحيد أنظمة المعمكمات الخاصة بالكظيفة كالمكظؼ

العاـ بالتعاكف مع الجيات كالدكائر المعنية.

ح .النظر في الشكاكل كالتظممات التي تقدـ إليو مف المكظفيف كالمرشحيف كالمتقدميف إلشغاؿ
الكظائؼ كاتخاذ اإلجراءات المناسبة بشانيا كفقا ألحكاـ ىذا النظاـ مع االلتزاـ بعدـ االفصاح

عف المعمكمات المتعمقة بيكية مقدمي الشكاكل كالتظممات.

ط .اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصكيب الق اررات اإلدارية المخالفة ألحكاـ ىذا النظاـ.
م .إبداء الرأم لمدكائر حكؿ المسائؿ المتعمقة بتطبيؽ أحكاـ ىذا النظاـ.

ؾ .المساىمة في إدارة المكارد البشرية في دكائر الخدمة المدنية ككضع اآلليات التي مف شأنيا

زيادة فعالية ىذه الدكائر ككفاءتيا مف خالؿ ما يمي:

 .1االشتراؾ مع دائرة المكازنة العامة في إعداد نظاـ تشكيالت الكظائؼ في الك ازرات كالدكائر
الحككمية بما في ذلؾ جداكؿ تشكيالت الكظائؼ عمى حساب المشاريع الرأسمالية.

 .0التعاكف مع الدكائر الحككمية في اعداد مؤشرات كمية لالحتياجات مف المكارد البشرية عمى

مستكل القطاعات كفقا لمخرجات دراسات تحميؿ عبء العمؿ كالتقسيـ الييكمي لمكظائؼ كاعتماد
االحتياجات مف الكظائؼ قبؿ رفعيا مف قبؿ الدائرة الى المجنة المشكمة بمكجب آحكاـ المادة

( )14مف ىذا النظاـ.

 .3إعداد الدراسات حكؿ التخصصات العممية المتكافرة بما يخدـ الدائرة كيسيـ في تكفير
مكشرات تخدـ عممية رسـ السياسات التعميمية.

 .4التعاكف مع الدائرة لتحديد االحتياجات التي تتطمبيا عممية رفع كفاءتيا عف طريؽ البعثات
كالدكرات المتخصصة.

 .5إعداد دراسات لتخطيط المكارد البشرية في الدائرة.

 .6المساىمة في تأىيؿ الكفاءات األردنية كتسكيقيا بالتنسيؽ مع الجيات المعنية بتشغيؿ المكارد
البشرية في القطاعيف العاـ كالخاص.

 .7إعداد األدلة الخاصة بشؤكف الخدمة المدنية كالمكظؼ العاـ.
 .8تكثيؽ تشريعات الخدمة المدنية كالمراجع المتعمقة بيا.

 .9ادارة الفائض كالنقص مف المكظفيف في الخدمة المدنية استنادا لالستراتيجيات كالسياسات

التي يقرىا المجمس.

ؿ .أم مكضكع يتعمؽ بالخدمة المدنية يحيمو إليو مجمس الكزراء أك رئيس الكزراء أك المجمس أك

رئيسو.

ـ .المساىمة في كضع أسس االستخداـ االمثؿ لممكارد البشرية في القطاع العاـ كالخطط كالبرامج

الالزمة لتنفيذىا.

ف .المساىمة في إعداد سياسات كاستراتيجيات التدريب كبناء القدرات في القطاع العاـ.
س .اعداد تعميمات تخطيط المكارد البشرية كرفع التنسيب بشأنيا الى المجمس إلقرارىا.

ع .تطكير دليؿ الكفايات الكظيفية الفنية كالتحديث المستمر عميو بالتعاكف مع الدكائر المعنية.

ؼ .تقديـ الدعـ الفني لكحدات المكارد البشرية في مجاؿ ادارة كتخطيط المكارد البشرية لتمكينيا
مف القياـ بالمياـ المناطة بيا.

ص .كضع اسس كمنيجية التقييـ كالتحميؿ الكمي كالمكضكعي لمكظائؼ في الخدمة المدنية في
الفئات األكلى كالثانية كالثالثة كالعقكد الشاممة كرفعيا إلى المجمس القرارىا.

المادة 02
يرفع رئيس الديكاف إلى رئيس الكزراء كالمجمس تقري ار سنكيا عف أعماؿ الديكاف كانجازاتو كخططو

المستقبمية ،لعرضو عمى مجمس الكزراء.

المادة 00
أ  .تككف الدائرة مسؤكلة عف تطبيؽ السياسة العامة المتعمقة بادارة المكارد البشرية كتنميتيا كفقا

ألحكاـ ىذا النظاـ كالتعميمات الصادرة بمقتضاه.

ب .تمتزـ الدائرة بما يمي :

 .1إنشاء كحدة تنظيمية خاصة بالمكارد البشرية ال يقؿ مستكاىا التنظيمي عف قسـ.

 .0انشاء كحدة تنظيمية خاصة بتطكير االداء المؤسسي كتكفير كافة المتطمبات لالرتقاء باالداء
المؤسسي ،كتحديد مؤشرات االداء المؤسسي الحيكية ،كربطيا باالداء الفردم ،كتحدد جية
ارتباطيا كمستكاىا التنظيمي كاالدارم مف قبؿ الكزير.

ج .تعمؿ الدائرة عمى تعزيز االنتماء كالكالء كالتمكيف الكظيفي كتفعيؿ األدكات كاآلليات التي

تعززىا كترسيخ ثقافة مؤسسية تقكـ عمى قيـ العمؿ بركح الفريؽ كالمسؤكلية المشتركة ،كخمؽ حالة
مف التنافسية االيجابية بيف المكظفيف ،كتسريع التقدـ الكظيفي لممكظفيف ذكم االداء كالسمكؾ

االيجابي كالمتميز.

د .تمتزـ الدائرة بتاىيؿ كتدريب المكظفيف العامميف في ادارة كتخطيط المكارد البشرية كتطكير

االداء المؤسسي كتمكينيـ مف الحصكؿ عمى الشيادات المينية المتخصصة في ىذه المجاالت

كفقا لالمكانيات المتاحة.

ىػ .تمتزـ الدائرة بتطكير خطة تدريبية سنكية تتكافؽ مع متطمبات كاحتياجات الدائرة كاىدافيا

االستراتيجية كالتشغيمية كمراحؿ التطكر الكظيفي لممكظؼ ،مع مراعاة الحاجة الفعمية لمتدريب

كتفعيؿ مبدا الدائرة المتعممة كادارة كنقؿ المعرفة بيف مكظفييا كربط الخطة التدريبية بالكفايات

السمككية كالفنية المطمكبة لمكظيفة كاستخداـ االنظمة الذكية كالتعمـ عف بعد كالتعميـ الذاتي في

تدريب المكظفيف.

ك .تمتزـ الدائرة بتكفير البنية التقنية التي تمكنيا مف تحديث كتطكير بياناتيا.

ز .تكفير قنكات محمية كسرية مع الكزير لتمكيف المكظؼ مف االبالغ عف ام تجاكزات ادارية اك
مالية في دائرتو بما يضمف حمايتو كعدـ االفصاح عف المعمكمات المتعمقة بيكيتو كتحت طائمة

المسؤكلية التأديبية في حاؿ ثبكت كيدية البالع.

المادة 00
الفصل الرابع

تخطيط الموارد البشرية
تقكـ الدائرة بالمياـ التالية:

أ  .إعداد مشركع نظاـ خاص بتنظيميا اإلدارم كىيكميا التنظيمي كمياميا الرئيسية كالفرعية

كاصداره حسب االصكؿ.

ب .إعداد خطة لممكارد البشرية منبيو عف الخطة االستراتيجية لمدائرة.

ج .تحديد الكظائؼ الجديدة التي تتطمبيا خطط العمؿ كتكسيعيا كتطكيرىا.

د .تحديد االحتياجات في جدكؿ التشكيالت لمكظائؼ كالفات كالدرجات الكظيفية.
ىػ .تحديد المسميات الكظيفية لكظائؼ الكحدات التنظيمية المدرجة في الييكؿ التنظيمي بما

يضمف تغطية المياـ المناطة بالدائرة دكف تعارض بينيا.

ك .إعداد بطاقات كصؼ كظيفي مبنية عمى الكفايات الكظيفية لكؿ كظيفة كمحددة فييا

الشيادات المينية المطمكبة لمكظيفة بالتنسيؽ مع الديكاف كفقا لتعميمات كصؼ كتصنيؼ

الكظائؼ المعتمدة كمراجعتيا كتحديثيا كتحديد الكظانؼ كعددىا بناء عمى التغييرات التي قد تط ار

عمى المتطمبات التنظيمية.

ز .إعداد خطط التعاقب الكظيفي كخططيا التنفيذية بما ينسجـ مع استراتيجية الدائرة.

ح .إعداد خطة تدريب سنكية في ضكء االحتياجات التدريبية لممكظفيف كمتطمبات إشغاؿ الكظيفة

كنتاج تقييـ األداء الكظيفي كالكفايات المطمكبة الشغاؿ الكظيفة كتزكيد المعيد بنسخة منيا ضمف

المدة الزمنية المحددة في تعميمات التدريب كالمسار التدريبي.

ط .االلتزاـ بربط تقييـ االداء الفردم باالىداؼ كمؤشرات االداء عمى المستكل المؤسسي كفؽ

تعميمات ادارة كتقييـ االداء.

م .اعداد مصفكفة تفكيض الصالحيات لممستكيات كافة في الدائرة.

المادة 03
أ .تصنؼ الكظائؼ في مجمكعات تتضمف كؿ منيا الكظائؼ المتماثمة مف حيث طبيعة عمميا

كمستكل مياميا كمسككلياتيا كالمكىالت المطمكبة الشغاليا.

ب .1.تشكؿ لجنة برئاسة رئيس الديكاف كعضكية كؿ مف رئيس ىينة اعتماد مؤسسات التعميـ العالي
كضماف جكدتيا كرئيس جامعة رسمية تطبيقية يسميو رئيس المجمس كرئيس ىيبة تنمية كتطكير

الميارات المينية كالتقنية كأميف عاـ الديكاف كمدير عاـ المعيد كمدير عاـ دائرة المكازنة العامة

كمدير عاـ مؤسسة التدريب الميني كرئيس المركز الكطني لتنمية المكارد البشرية كمدير ادارة تطكير

االداء المؤسسي كالسياسات في رئاسة الكزراء.

 .0تتكلى المجنة المشار الييا في البند ( )1مف ىذه الفقرة ،دراسة تعميمات كصؼ كتصنيؼ

الكظائؼ لمفئات جميعيا التي يعدىا الديكاف كالتنسيب بشأنيا لممجمس إلقرارىا كمتابعة ما يتعمؽ

بشككنيا مف تحديث كتعديؿ االطار العاـ المبني عمى الكفايات في كصؼ كتصنيؼ الكظائؼ.

 .3يسمي رئيس المجنة أحد المكظفيف المختصيف في الديكاف مقر ار ليا.

 .4لمجنة في سبيؿ قياميا بمياميا االستعانة بمف تراه مف ذكم الخبرة كاالختصاص لالستئناس
برأيو.

المادة 04
يشكؿ رئيس الديكاف لجنة فنية مف أربعة مف أصحاب الخبرة كاالختصاص مف مكظفي الديكاف كدائرة

المكازنة العامة كمندكب عف ادارة تطكير االداء المؤسسي كالسياسات في رئاسة الكزراء كمندكب عف

الدائرة المعنية تتـ تسميتيـ مف المرجع المختص لدراسة مشركع جدكؿ تشكيالت الكظائؼ في الدكائر

الحككمية كالطمبات المقدمة مف الدائرة المتعمقة بالعمؿ اإلضافي كأم مياـ أخرل تناط بيا بمكجب
أحكاـ ىذا النظاـ ،كيتكلى الديكاف أعماؿ سكرتاريا المجنة كتقديـ الدعـ االدارم لتمكينيا مف القياـ

بمياميا.

المادة 05
أ .تقكـ الدائرة بتعزيز احتياجاتيا مف المكارد البشرية بمبررات مكضكعية مف خالؿ إعداد مؤشرات

كمعايير قابمة لمقياس الحتياجاتيا مف المكارد البشرية كتطكيرىا.

ب .تراعى عند إعداد جدكؿ التشكيالت نسبة عدد الكظائؼ األساسية لمدائرة مع عدد الكظائؼ

المساندة ،بحيث ال تتجاكز نسبة األخيرة ( )%32مف إجمالي الكظائؼ ما أمكف.

المادة 06
الفصؿ الخامس

فئات الكظائؼ كدرجاتيا كصفة التعييف عمييا

تحدد كظائؼ الخدمة المدنية كمياميا كفئاتيا كدرجاتيا عمى النحك التالي:

أ .الفئة العميا كتتكلى ىذه الفئة المياـ كالمسؤكليات التالية-:

 .1اإلشراؼ عمى إعداد الخطة االستراتيجية لمدائرة كالخطط التنفيذية كفؽ أطر زمنية محددة

كمؤشرات أداء مستيدفة كاتخاذ جميع اإلجراءات كالتدابير الالزمة لتحقيؽ مخرجات األعماؿ كالنتاج

المقررة بما يضمف تحقيؽ األىداؼ المكضكعة كزيادة كفاءة العمؿ ،كترشيد استخداـ األمكاؿ العامة.

 .0االشراؼ عمى العامميف في الدائرة ،كتكجيو جيكدىـ بما يخدـ تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية

لمدائرة ،كالعمؿ عمى تحفيزىـ عمى االبداع كااللتزاـ بالتشريعات كالتعميمات االدارية كالمالية المعمكؿ
بيا كزيادة االنتاجية كتقديـ المبادرات كتشجيع العمؿ بركح الفريؽ كتعزيز مبدأ القيادة الجماعية

التشاركية.

 .3متابعة األداء المؤسسي لمدائرة كتقييمو بما يحقؽ الكفاءة كالفاعمية االدارية ليا.

 .4متابعة جيكد إدارة المكارد البشرية كتنميتيا كاإلشراؼ عمى تبسيط إجراءات العمؿ كحكسبتيا،
كتطكير البرامج كاآلليات الالزمة لتحقيؽ أىداؼ الدائرة.

 .5االشراؼ عمى تطكير الخدمات التي تقدميا الدائرة كضماف تحسيف جكدتيا.
كتضـ ىذه الفئة المجمكعتيف التاليتيف-:

المجمكعة األكلى-:
• قاضى القضاة.

• رئيس ديكاف المحاسبة.

• رئيس ديكاف الخدمة المدنية.
• رئيس ديكاف التشريع كالرأم.

• أميف عاـ رئاسة الكزراء

• مدير عاـ مكتب رئيس الكزراء

المجمكعة الثانية-:
• األميف العاـ.

• المحافظ في ك ازرة الداخمية.

• المستشار في رئاسة الكزراء أك في ديكاف التشريع كالرأم الذم يقرر مجمس الكزراء تعيينو في ىذه
المجمكعة بناء عمى تنسيب رئيس الكزراء.

• أميف سر مجمس الكزراء

• مدير عاـ مكتب رئيس مجمس األعياف.
• مدير عاـ مكتب رئيس مجمس النكاب.
• مراقب عاـ الشركات.

• أميف سجؿ الجمعيات.
ب .الفنة االكلى:

كتتكلى المياـ القيادية كاإلشرافية كالمشاركة في كضع األىداؼ االستراتيجية كالسياسات العامة لمدائرة

كاعداد الخطط التنفيذية الخاصة بالبرامج كالمشاريع كمتابعتيا كاالشراؼ عمى تنفيذىا كاقتراح أساليب

لتطكير منيجيات العمؿ كاجراءاتو ،كما تككف مياـ كظائؼ ىذه الفئة القياـ بأعماؿ تخصصية
تنفيذية في الميف الطبية كاليندسية كاالقتصادية كالزراعية كاالدارية كالقانكنية كالمالية كالتربكية

كالتعميمية كالصحفية كما يماثؿ أيا منيا كتحدد ىذه المياـ بمكجب تعميمات كصؼ كتصنيؼ

الكظائؼ ،كال يعيف في أم منيا إال مف كاف يحمؿ الشيادة الجامعية األكلى حدا أدنى كتضـ ىذه
الفئة ثماني درجات مف الدرجة السابعة إلى الدرجة الخاصة.
ج .الفئة الثانية-:

كتتكلى المياـ اإلشرافية كالقياـ باألعماؿ التنفيذية االدارية أك التعميمية أك المحاسبية أك الفنية أك ما

يماثؿ آيا منيا كتحدد ىذه المياـ بمكجب تعميمات كصؼ كتصنيؼ الكظائؼ ،كال يعيف في أم منيا

إال مف كاف يحمؿ شيادة دبمكـ كمية المجتمع الشامؿ التي تككف مدة الدراسة لمحصكؿ عمييا سنتيف

بعد شيادة الدراسة الثانكية العامة حدا أدنى أك مف كاف يحمؿ شيادة كمية المجتمع الفني التي تككف
مدة الدراسة لمحصكؿ عمييا سنتيف حدا ادنى بعد شيادة الثاني الثانكم أك ما يعادليا بنجاح كتضـ

ىذه الفنة تسع درجات مف الدرجة التاسعة إلى الدرجة األكلى.

د .الفئة الثالثة-:

 .1كتشمؿ الكظائؼ الحرفية كالمينية كالخدمات المساعدة كتحدد مياـ ىذه الكظائؼ بمكجب

تعميمات كصؼ كتصنيؼ الكظائؼ ،كال يعيف في كظافيا مف يزيد مؤىمو العممي عمى شيادة كمية

المجتمع أك المعيد التي تككف مدة الدراسة لمحصكؿ عمييا سنة كاحدة بعد شيادة الدراسة الثانكية

العامة أك ما يعادليا كتضـ ىذه الفئة الدرجات الثالثة كالثانية كاألكلى.

 .0عمى الرغـ مما كرد في البند ( )1مف ىذه الفقرة ،يجكز في حاالت استثنائية كمبررة تقتضييا
مصمحة العمؿ تعييف حممة شيادة كمية المجتمع الشامؿ في كظاؼ الفئة الثالثة كفؽ تعميمات

كشركط تصدرىا المجنة المركزية.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب النظاـ المعدؿ رقـ  6لسنة . 0200

المادة 07
أقسام الموظفين وفقا لصفة التعيين :
يقسم الموظفون إلى:

أ .مكظفيف دائميف :كىـ المعينكف في كظائؼ دائمة ذات فنات كدرجات محددة في جدكؿ تشكيالت

الكظائؼ قبؿ تاريخ  0214/1/1بما في ذلؾ المكظفكف الذيف تقرر تثبيتيـ بمكجب قرار مجمس

الكزراء قبؿ ذلؾ التاريخ.

ب .مكظفيف بعقكد :كىـ الذيف يعينكف بمكجب عقكد ذات فئة كدرجة أك عقكد شاممة لجميع العالكات

عمى كظائؼ مدرجة في جدكؿ تشكيالت الكظائؼ ،كالذيف يعينكف بمكجب عقكد عمى حساب

المشاريع ،أك ركاتب المكظفيف المنفكيف عف العمؿ بسبب اإلعارة أك اإلجازة دكف راتب كعالكات.

المادة 08
الفصل السادس

الرواتب والعال وات

الرواتب :

أ  .تحدد الركاتب األساسية لكظائؼ الفئة العميا كبدؿ التمثيؿ كالعالكات الخاصة بيا كما يمي:

 .1المجمكعة االكلى:

يتقاضى مف يشغؿ أيا مف كظائؼ ىذه المجمكعة راتب الكزير العامؿ كعالكاتو كامتيازاتو األخرل.

 .0المجمكعة الثانية:

يتقاضى مف يشغؿ أيا مف كظائؼ ىذه المجمكعة راتبا أساسيا مقداره ( )1052دينا ار كزيادة سنكية

مقدارىا ( )05دينا ار كلخمس عشرة سنة حدا أعمى ،عمى أف تحتسب ىذه الزيادة مف تاريخ تعيينو في
ىذه المجمكعة ،كعالكة فنية بنسبة ( )%52مف الراتب االساسي كعالكة غالء معيشة مقدارىا

( )022دينار كالعالكة العائمية المقررة كفقا ألحكاـ ىذا النظاـ ،كاذا كانت الدائرة التي يعمؿ فييا

تمنح مكظفييا عالكة مؤسسة كفقا ألحكاـ الفقرة (أ) مف المادة ( )05مف ىذا النظاـ فيمنح إضافة

إلى ما سبؽ ما نسبتو ( )%32مف عالكة المؤسسة المقررة لمكظفي الفئة االكلى في تمؾ الدائرة.

ب .ال يدفع ألم مف شاغمي كظائؼ الفئة العميا أم بدؿ أك عالكة أخرل غير منصكص عمييا في

البنديف ( )1ك ( )0مف الفقرة (أ) مف ىذه المادة ،ميما كاف اسميا أك نكعيا أك مقدارىا ،باستثناء

العالكة العائمية كمكافآت تمثيؿ الحككمة في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أك المؤسسات
العامة ،أك الشركات التي تساىـ فييا الحككمة ،أك في إدارتيا كالشركات التي تساىـ فييا المؤسسة

العامة لمضماف االجتماعي كالمكافاة أك البدؿ المقرر مقابؿ العضكية في أم لجنة أك مجمس أك

ىيئة ،شريطة أف يككف إجتماع أم منيا خارج أكقات الدكاـ الرسمي ،ككذلؾ أم مكافأة أك بدؿ مقابؿ

عممو خارج أكقات الدكاـ الرسمي في غير دائرتو ،بناء عمى مكافقة الجية المختصة كفقا ألحكاـ ىذا

النظاـ.

ج .1.يشترط أف ال يتجاكز مجمكع المكافآت كالبدالت السنكية الكاردة في الفقرة (ب) مف ىذه المادة
التي تدفع لشاغمي الكظائؼ المبينة في الفقرة (أ) مف ىذه المادة ( )%52مف مجمكع ركاتبيـ

االجمالية السنكية كيتـ استرداد المبالغ التي حصؿ عمييا أم منيـ زيادة عمى تمؾ النسبة لمصمحة

الخزينة.

 .0ال تسرم أحكاـ البند ( )1مف ىذه الفقرة عمى المبالغ التي يتقاضاىا المكظؼ مف العمؿ خارج
أكقات الدكاـ الرسمي كفقا ألحكاـ الفقرة (ح) مف المادة (  )69مف ىذا النظاـ.

المادة 09
أ .تحدد المستكيات كالدرجات كالركاتب األساسية كالزيادة السنكية لمكظفي الفئتيف األكلى كالثانية كفقا

لسمـ الركاتب المبيف تاليا:

سمم الرواتب االساسية لمفئتين االولى والثانية
السنة في الدرجة

الفئة

االكلى

المستكل

الدرجة

الزيادة السنكية

1

0

3

4

5

6

7

8

9

12

11

10

13

14

15

االكؿ

خاصة

581

593

10
12

اكلى

ثانية
الثاني

320

8

ثالثة

رابعة 5

6

008

020

سادسة
سابعة

الثانية

اكلى

االكؿ

353

الثالث

034

152
069

6

168
153
075

076
042

010

185

165

300

171

081

330

084
046

017

189

156

461

174

087

090

177
160
093

ثانية

5

043

048

رابعة

4

197

021

025

029

013

018

5

003

خامسة

4

177

181

185

189

سادسة

3

161

164

167

172

173

سابعة
ثامنة

تاسعة

3
0

0

146
135

105

149
137

107

150
139

109

141

131

099

325

317

311

303

309

335

341

347

038

193

155

380

197

053

008

370

390

050

058

033

350

360

501

557

000

193

159

340

063

ثالثة
الثاني

3

068

027

181
3

437
310

062

خامسة 4
الثالث

405

449

473

485

497

529

533

545

569

158
143

133

ب .تحدد المستكيات كالدرجات كالركاتب األساسية كالزيادة السنكية لمكظفي الفنة الثالثة كفقا لسمـ
الركاتب المبيف تاليا:
المستوى

السنة

الدرجة

اولى

ثانية

ثالثة

1

145

109

102

0

152

133

103

4

162

141

109

الزيادة السنوية
الثالث

سمم الرواتب االساسية لمفئة الثالثة

3

5

155

4

137

3

106

5

165

145

130

7

175

153

138

6

172

149

135

8

182

157

141

12

192

165

147

10

9
الثاني

11

13

195

169

152

022

173

153

025

177

156

15

015

185

160

17

005

193

168

19

035

021

174

14
16
18

012
002

032

02

042

01

045

181
189

197
025

029

159
165

171
177

182

00

052

013

183

04

062

001

189

03

االكؿ

185

161

144

055

017

186

05

065

005

190

06

072

009

195

07
08
09

075

082
085

033

037
041

198

021
024

32

092

045

027

30

322

053

013

34

312

061

019

31
33
35

095
325
315

049
057
065

012
016
000

36

302

069

005

38

332

077

031

37
39
42

305

073

008

335

081

034

342

085

037

ج .عمى الرغـ مما كرد في الفقرتيف (أ) ك(ب) مف ىذه المادة ،إذا بمغ المكظؼ أعمى مربكط الدرجة

الخاصة مف الفنة األكلى أك أعمى مربكط الدرجة األكلى مف الفنة الثانية أك أعمى مربكط أم درجة
مف درجات الفئة الثالثة فيستمر في تقاضي الزيادة السنكية المقررة لتمؾ الدرجة كحسب مقتضى

الحاؿ.

المادة 02
أ .يتقاضى المكظؼ راتبو األساسي مف مخصصات الكظيفة التي يشغميا بصكرة فعمية كيستحؽ

الزيادة السنكية إذا استكفى شركطيا في  10/31مف كؿ سنة ما لـ يصدر قرار بحجبيا عنو كتكقع
براءة الزيادة مف األميف العاـ أك مف يفكضو بذلؾ.

ب .يمنح المكظؼ تحت التجربة في السنة األكلى الزيادة السنكية في  10/31منيا إذا كاف قد
مضى عمى تعيينو ثمانية أشير عمى االقؿ ،أما اذا قمت خدمتو الفعمية عف ثمانية أشير فيمنح

مبمغا ماليا يعادؿ عدد أشير الخدمة إلى السنة كاممة كيحسب ىذا المبمغ لمرة كاحدة عمى أف

يمنح بعد ذلؾ الزيادة عف السنة كاممة في  10/31مف كؿ سنة.

ج .يؤدم منح الزيادات السنكية كحكافز لممكظؼ اك ألم غرض آخر إلى االنتقاؿ لمسنة أك

السنكات التي تمي السنة التي كاف يشغميا في الدرجة نفسيا أك الدرجة التي تمييا مباشرة كفؽ
عدد تمؾ الزيادات.

المادة 00
أ .اليستحؽ المكظؼ راتبو األساسي كعالكاتو عف المدة التي يتغيب فييا عف عممػو دكف إجازة
قانكنية أك دكف عذر مشركع.

ب .ال يستحؽ المكظؼ راتبو األساسي كعالكاتو عف المدة التي يتغيب فييا عف عممػو في حاؿ

استنفد إجازاتو السنكية.

المادة 00
أ .تحدد الزيادة السنكية لممكظؼ المعيف بعقد شامؿ لجميع العالكات مف شاغمي كظائؼ
المجمكعة الثانية مف الفئة العميا بمبمغ ( )05دينا ار كلخمس عشرة سنة حدا أعمى.

ب .مع مراعاة أحكاـ الفقرة (أ) مف ىذه المادة ،تحدد الزيادة السنكية لممكظؼ المعيف بعقد شامؿ

لجميع العالكات عمى النحك التالي:
الراتب اإلجمالي لمعقد

الزيادة السنوية بالدينار

أقؿ مف  05.دينا ار

4

 499-052دينا ار

6

 749-522دينا ار

8

 999 - 752دينا ار

12

 1222دينار فاكثر

10

المادة 03
يستحؽ المكظؼ مف الفئات األكلى كالثانية كالثالثة عالكة غالء معيشة شيرية مقدارىا ( )135دينارا.

المادة 04
العالوة العائمية :

أ .يستحؽ المكظؼ المتزكج عالكة عائمية شيرية مقدارىا ( )02دينا ار بما في ذلؾ المكظؼ األرمؿ
كالمطمؽ إذا كاف لو أكالد ال تزيد أعمارىـ عمى ( )18سنة.

ب .تدفع العالكة العائمية لممكظفة إذا كاف زكجيا مقعدا أك كانت معيمة ألكالدىا أك مطمقة ال
تتقاضى نفقة شرعية عف أكالدىا ككانت أعمارىـ ال تزيد عمى ( )18سنة.

المادة 05
العال وات االضافية :

أ .تمنح العالكات االضافية المبينة أدناه بنسب مف الراتب األساسي تحدد بمكجب تعميمات يصدرىا

مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب المجمس كيجكز الجمع بينيا:

 .1عالكة فنية.

 .0عالكة إشرافية.

 .3عالكة مؤسسة.

 .4عالكة مكقع العمؿ.

 .5أم عالكة إضافية أخرل تحددىا التعميمات الصادرة عف مجمس الكزراء اك المجمس.

ب .1.تصرؼ العالكات كفقا لمتعميمات المنصكص عمييا في الفقرة (أ) مف ىذه المادة بقرار مف
الكزير بناء عمى تنسيب المجنة مف تاريخ مباشرة المكظؼ لعممو سكاء عف طريؽ التعييف أك النقؿ
أك الترفيع أك تعديؿ الكضع.

 .0الى حيف صدكر التعميمات المشار الييا في البند ( )1مف ىذه الفقرة يتـ صرؼ العالكات

المنصكص عمييا في الفقرة (أ) مف ىذه المادة بقرار مف مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب رئيس

الديكاف.

ج .يكقؼ منح أم مف العالكات المنصكص عمييا في الفقرة (أ) مف ىذه المادة إذا زالت االسباب

المكجبة لمنحيا.

د .مع مراعاة المسميات المحددة ضمف المسارات المينية المتخصصة كمستكياتيا ،ال يجكز

تغيير المسمى الكظيفي الم مكظؼ لغايات منحو العالكة االضافية المنصكص عمييا في البنديف

( )1ك( )0مف الفقرة (أ) مف ىذه المادة إال إذا استدعت الحاجة نقمو إلى ممارسة الكظيفة فعميا

ككانت مؤىالتو العممية كخبراتو العممية تتناسب كمتطمبات إشغاليا كأف يتطابؽ المسمى الكظيفي

لكظيفتو مع شركط إشغاليا كممارستو الفعمية ليا.

ىػ .ال يجكز تعديؿ تعميمات منح العالكات االضافية المشار إلييا في الفقرة (أ) مف ىذه المادة إال

بعد مركر ثالث سنكات عمى األقؿ عمى إقرارىا كألسباب مبررة.

المادة 06
أ .يعامؿ المكظؼ بعقد معاممة المكظؼ المماثؿ لو في الراتب االساسي في الكظائؼ الدائمة لغايات
منحو أم عالكة مف العالكات المنصكص عمييا في ىذا النظاـ.

ب .إذا تـ تعييف المكظؼ بعقد شامؿ لجميع العالكات فال يستحؽ أم عالكة أك بدؿ منصكص

عمييما في ىذا النظاـ باستثناء العالكة العائمية.

المادة 07
أ .يتقاضى المكظؼ الذم يعمؿ خارج المممكة الراتب االجمالي كالعالكة العائمية كبدؿ فرؽ التسكيف

إف كجد باستثناء المكظؼ الذم تسرم عميو أحكاـ نظاـ السمؾ الدبمكماسي المعمكؿ بو فيتقاضى

الراتب األساسي االجمالي كالعالكة العائمية فقط.

ب .لمجمس الكزراء بناء عمى تنسيب رئيس الكزراء منح مكظفي ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف

كالمقدسات االسالمية كدائرة قاضي القضاه العامميف في القدس كسائر أنحاء فمسطيف عالكة

خاصة بنسبة مف الراتب االساسي.

المادة 08
الفصل السابع

العمل االضافي والحوافز والمكافآت
العمل االضافي :

أ .لمكزير بناء عمى تنسيب المجنة المركزية تكميؼ ما ال يزيد عمى ( )%05مف مكظفي الدائرة

بالعمؿ الرسمي لخمس كأربعيف ساعة أسبكعيا أك أكثر كيمنح المكظؼ بدؿ عمؿ إضافي نسبتو

( )%32مف الراتب األساسي في أم مف الحاالت التالية-:

 .1إذا كانت طبيعة عمؿ الدائرة تقتضي تطبيؽ نظاـ الكرديات بحيث يستمر العمؿ ( )04ساعة.
 .0إذا كانت طبيعة خدمات الدائرة اك أم كحدة تنظيمية فييا تقتضي عمال إضافيا.

 .3إذا كاف لدل الدائرة أك الكحدة التنظيمية عمؿ مكسمي يجب إنجازه خالؿ مدة زمنية محددة
كتعذر ذلؾ أثناء أكقات الدكاـ الرسمي المعتاد أك لدييا عمؿ اضطرارم يستدعي عمال إضافيا

منتظما.

 .4إذا كاف لدل الدائرة برنامج أك مشركع يتطمب عمال إضافيا لغايات متابعتو
كتنفيذه.

ب .1.يجكز لمجمس الكزراء بناء عمى تنسيب الكزير كبعد االستئناس برأم المجنة المركزية
تجاكز نسبة عدد مكظفي الدائرة المكمفيف بالعمؿ االضافي عف ( )%05إذا كانت طبيعة عمؿ

الدائرة تقتضي ذلؾ كتكافر المخصصات المالية الالزمة لذلؾ .

 .0تقكـ المجنة الفنية المشكمة بمكجب أحكاـ المادة ( )14مف ىذا النظاـ بدراسة مبررات الدائرة

لطمب تجاكز نسبة المكظفيف المكمفيف بالعمؿ االضافي كرفع دراستيا لمجنة المركزية.

ج .يصرؼ بدؿ العمؿ االضافي بقرار مف األميف العاـ بناء عمى تنسيب مسؤكلي الكحدات

المعنية بالشؤكف المالية كالمكارد البشرية.

د .تراعى االعتبارات التالية عند صرؼ بدؿ العمؿ االضافي-:
 .1أف ال يزيد مجمكع أم بدؿ مستحؽ لقاء ىذا العمؿ عمى المبالغ المرصكدة في مكازنة الدائرة

لمعمؿ االضافي.

 .0ال يجكز الجمع بيف بدؿ العمؿ االضافي كالمياكمات كأم مكافأة عف العمؿ نفسو.
ىػ .يكقؼ صرؼ بدؿ العمؿ االضافي في الحاالت التالية-:

 .1عند زكاؿ مبررات العمؿ االضافي.

 .0عند تغيب المكظؼ المكمؼ بالعمؿ االضافي عف العمؿ ألم سبب كاف.
 .3عدـ إنجاز العمؿ المطمكب نتيجة التقصير أك االىماؿ.

ك .لالميف العاـ بناء عمى تنسيب المدير المعني إضافة يكـ عمى رصيد إجازات المكظؼ السنكية
عف كؿ خمس ساعات عمؿ إضافية كبحد أعمى عشرة أياـ في السنة بدال مف منحو البدؿ

المشار إليو في الفقرة (أ) مف ىذه المادة بناء عمى رغبة المكظؼ أك في حاؿ عدـ تكافر
المخصصات المالية.

المادة 09
أ .يجكز منح المكظؼ أم حافز أك مكافأة مادية أك معنكية أك كمييما كتحدد أسس كشركط كحاالت
منح أم منيما بمقتضى تعميمات يصدرىا مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب المجمس عمى أف ال

تتجاكز ىذه المكافاة كالحكافز ( )%122مف الراتب االجمالي باستثناء السقكؼ المحددة لممكافآت
كالحكافز المقرة بمكجب التشريعات كالتعميمات الخاصة ببعض الدكائر كالمتعمقة بمنح المكافآت

كالحكافز كق اررات مجمس الكزارء الصادرة بيذا الشأف.

ب .يتقاضى المكظؼ المعيف عمى الشكاغر المدرجة في جدكؿ التشكيالت السنكم الذم يصدر بعد

سرياف أحكاـ ىذا النظاـ المكافآت كالحكافز المرتبطة باالداء فقط كفؽ أسس كمعايير يعدىا الديكاف
كيصدرىا المجمس ،كيجكز الجمع بينيا كبيف العالكات المحددة لمكظائؼ الحرجة.

ج .مع مراعاة التشريعات كالتعميمات الخاصة ببعض الدكائر ال يجكز صرؼ أم مكافآت ميما كاف

اسميا اك نكعيا أك أم عالكات أك حكافز لممكظفيف غير منصكص عمييا في ىذا النظاـ أك

التعميمات الصادرة بمقتضاه.

د .اعتبا ار مف تاريخ نفاذ احكاـ ىذا النظاـ ال يتقاضى المكظؼ الذم يتـ نقمو اك انتدابو اك

تكميفو بناء عمى طمبو ام مكافآت لمدة سنتيف كيستثنى مف ذلؾ المنتدبكف لغايات النقؿ في سنة
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ىػ .ال تسرم احكاـ الفقرة (د) مف ىذه المادة كالفقرة (ىػ) مف المادة ( )187مف ىذا النظاـ ،عمى

المكظؼ الذم يتـ نقمو أك انتدابو أك تكميفو نتيجة االستقطاب الداخمي بيف دكائر الخدمة المدنية.
تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب النظاـ المعدؿ رقـ  6لسنة . 0200

المادة 32
أ .إذا حصؿ المكظؼ مف الفة األكلى أك المكظؼ المعيف بمكجب عقد شامؿ لجميع العالكات عمى

مؤىؿ عممي جديد أعمى مف المؤىؿ الذم يحممو كيتصؿ مكضكع تخصصو بحاجة الدائرة فيتـ منحو

بق ارر مف األميف العاـ بناء عمى تنسيب مسؤكؿ المكارد البشرية الزيادات السنكية التالية-:

 .1زيادتيف سنكيتيف ،إذا كاف المؤىؿ العممي الجديد الذم حصؿ عميو شيادة الدبمكـ بعد الشيادة
الجامعية األكلى.

 .0ثالث زيادات سنكية إذا كاف المؤىؿ العممي الجديد الذم حصؿ عميو الشيادة الجامعية الثانية
(الماجستير) أك شيادة االختصاص العالي في الطب.

ب .عمى الرغـ مما كرد في الفقرة (أ) مف ىذه المادة ،إذا كاف الحصكؿ عمى المكىؿ العممي ناجما

عف عممية إيفاد المكظؼ في بعثة فيتـ منحو الزيادات السنكية عمى النحك التالي-:

 .1زيادة سنكية كاحدة إذا كاف المؤىؿ العممي الجديد الذم حصؿ عميو شيادة الدبمكـ بعد الشيادة
الجامعية األكلى.

 .0زيادتيف سنكيتيف إذا كاف المؤىؿ العممي الجديد الشيادة الجامعية الثانية (الماجستير) أك شيادة
االختصاص العالي في الطب.

ج .إذا كاف المكظؼ قد حصؿ عمى استحقاؽ أم مف الزيادات السنكية المنصكص عمييا في

الفقرتيف (أ) ك(ب) مف ىذه المادة أك أم مف الزيادات المنصكص عمييا في الفقرة (ج) مف المادة

( )48مف ىذا النظاـ فيمنح فرؽ عدد الزيادات السنكية لممؤىؿ أك الشيادة األعمى.

د .إذا حصؿ المكظؼ كىك عمى رأس عممو عمى الشيادة الجامعية الثالثة (الدكتكراة) أك حصؿ مف

المجمس الطبي األردني عمى شيادة التخصص أك شيادة التخصص الفرعي فيمنح زيادات سنكية

عمى النحك التالي-:

 .1ثالث زيادات سنكية إذا حصؿ عمى الشيادة الجامعية الثالثة (الدكتكراة) عمى نفقتو ،كزيادتيف

سنكيتيف إذا كاف مبعكثا.

 .0خمس زيادات سنكية لمطبيب إذا حصؿ عمى شيادة التخصص مف المجمس الطبي األردني.
 .3أربع زيادات سنكية لطبيب االسناف إذا حصؿ عمى شيادة التخصص مف المجمس الطبي
االردني في طب االسناف.

 .4زيادتيف سنكيتيف إذا حصؿ الطبيب عمى شيادة التخصص الفرعي مف المجمس الطبي األردني.
 .5زيادة سنكية كاحدة إذا حصؿ طبيب األسناف عمى شيادة التخصص الفرعي مف المجمس الطبي
األردني.

ىػ .يجكز بقرار مف المجمس بناء عمى تنسيب المجنة المركزية:

 .1منح ما اليزيد عمى ثالث زيادات سنكية ألم شيادة عممية أك اكاديمية لـ ينص عمييا في ىذه
المادة.

 .0منح زيادتيف سنكيتيف لمشيادات المينية المتخصصة ذات العالقة بطبيعة الكظيفة كالصادرة عف

جيات دكلية معتمدة كفؽ قائمة كأسس تحدث دكريا يعتمدىا المجمس بناء عمى تنسيب رئيس الديكاف

المستند الى تكصية المجنة المنصكص عمييا في البند ( )1مف الفقرة (ب) مف المادة ( )13مف ىذا

النظاـ.

المادة 30
أ .إذا حصؿ المكظؼ مف الفنة الثانية عمى شيادة دبمكـ كمية المجتمع الشامؿ كيتصؿ مكضكع
تخصصو بحاجة الدائرة مباشرة فيتـ منحو زيادتيف سنكيتيف.

ب .إذا حصؿ المكظؼ مف الفئة الثالثة عمى شيادة الدراسة الثانكية العامة أثناء عممو فيمنح

زيادة سنكية كاحدة.

ج .تمنح الزيادات المنصكص عمييا في ىذه المادة بقرار مف االميف العاـ بتنسيب مف مسؤكؿ

المكارد البشرية.

المادة 30
اعتبا ار مف تاريخ نفاذ أحكاـ ىذا النظاـ ،يشترط لمنح الزيادات المنصكص عمييا في المادتيف ()32

ك ( )31مف ىذا النظاـ أف يككف المكظؼ قد التحؽ بالدراسة بعد مكافقة الدائرة كأف يككف مكضكع

التخصص متصال بحاجتيا .

المادة 33
زيادة التميز :

أ .تمنح زيادتاف سنكيتاف لممكظؼ الحاصؿ عمى تقدير (ممتاز) آلخر سنة كتقدير ال يقؿ عف (جيد
جدا) في السنة التي تسبقيا ،كزيادة سنكية كاحدة لمحاصؿ عمى تقدير ال يقؿ عف (جيد) لثالث

سنكات متتالية عمى النحك التالي:

 .1في الدائرة التي تحصؿ عمى المركز األكؿ في أعمى جائزة منحت في تمؾ السنة مف جائزة الممؾ
عبداهلل الثانى لتميز األداء الحككمي كالشفافية.

 .0في الدائرة أك الكحدة التنظيمية فييا التي تحصؿ عمى جائزة التحكؿ اإللكتركني مف مركز الممؾ
عبداهلل الثاني لمتميز.

 .3يمنح المكظؼ الذم يحصؿ عمى جائزة الممؾ عبداهلل الثاني لتميز األداء الحككمي كالشفافية
خمس زيادات سنكية.

ج .يشترط لمنح الزيادات المنصكص عمييا في الفقرة (أ) مف ىذه المادة أف يككف المكظؼ قد

امضى خدمة فعمية في دائرتو مدة ال تقؿ عف ثمانية أشير في السنة التي حصمت فييا الدائرة
عمى الجابزة.

د .تمنح الزيادة المنصكص عمييا في الفقرتيف ( )1ك(ب) مف ىذه المادة بقرار مف الكزير بناء
عمى تنسيب المجنة المركزية اعتبا ار مف اليكـ االخير مف شير كانكف االكؿ مف كؿ سنة.

ىػ .يمنح المكظؼ مف الفئة الثالثة الحاصؿ عمى تقدير (ممتاز) آلخر سنة كتقديره ال يقؿ عف
(جيد) في السنكات الثالث التي تسبقيا زيادة سنكية كاحدة بقرار مف األميف العاـ بناء عمى

تنسيب المجنة شريطة ما يمي:

 .1أف ال تزيد نسبة المكظفيف الحاصميف عمى ىذه الزيادة عمى ( )5مف إجمالي مكظفي الفئة
الثالثة في الدائرة كأف ال يقؿ العدد عف مكظؼ كاحد مف ىذه الفئة.

 .0أف ال يككف قد اتخذت بحؽ المكظؼ أم عقكبة مف العقكبات التأديبية المنصكص عمييا في

البنكد مف ( )0الى ( )6مف الفقرة (أ) مف المادة ( )140مف ىذا النظاـ.

 .3عدـ منح ىذه الزيادة مرة أخرل لممكظؼ إال بعد مركر خمس سنكات عمى استحقاؽ الزيادة
التي سبقتيا كبحد أقصى ثالث زيادات خالؿ مدة خدمتو.

ك .تراعى االعتبارات المبينة أدناه في حاؿ تساكم المكظفيف في استحقاؽ الزيادة السنكية

المنصكص عمييا في الفقرة (ق) مف ىذه المادة عمى أف تكخذ ىذه االعتبارات حسب أكلكيتيا

بالتسمسؿ التالي:

 .1أقدمية المكظؼ بالتعييف في الخدمة المدنية.

 .0عدد التقارير السنكية التي حصؿ فييا المكظؼ عمى تقدير (ممتاز) آلخر ثالث سنكات قبؿ

السنة التي سيمنح فييا الزيادة.

 .3معدؿ العالمة في التقدير النيائي في التقرير السنكم لممكظؼ آلخر ثالث سنكات قبؿ السنة

التي سيمنح فييا الزيادة.

 .4التحصيؿ العممي االعمى لممكظؼ.

المادة 34
الموظف المثالي :

أ  .0.تمنح سنويا خمس زيادات سنوية لثالثين موظفا كال حسب فئتو ولموظفي العقود الشاممة لجميع

العال وات ممن بمغت خدمتيم خمس سنوات ويجوز تنسيب أكثرىم كفاءة لمحصول عمى وسام التميز وفقا
لتعميمات يصدرىا المجمس ليذه الغاية عمى ان تخصص خمس جوائز منيا لالبتكار واالبداع .

 .0يجوز لمدائرة اضافة الى الزيادات السنوية الخمس المنصوص عمييا في البند ( )0من ىذه الفقرة منح
الموظف المثالي أي حوافز اضافية أخرى .

ب .تمنح جائزة المكظؼ المثالي لمرة كاحدة طيمة خدمة المكظؼ .

المادة 35
أ .يجكز تعييف المكظؼ عضكا في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية كالعامة أك الشركات التي
تساىـ فييا أك في إدارتيا الحككمة أك الدائرة بما ال يزيد عمى عضكيتيف.

ب .تستثنى مف أحكاـ الفقرة (أ) مف ىذه المادة العضكية المحددة بمكجب قكانيف كأنظمة تمؾ
المؤسسات كالشركات ،كفي األحكاؿ كميا ال يجكز أف يككف المكظؼ عضكا في مجمس إدارة أم
مكسسة أك شركة إذا تجاكزت عضكيتو بحكـ تمؾ القكانيف كاالنظمة العدد المقرر في الفقرة (أ)

مف ىذه المادة.

ج .مع مراعاة أحكاـ الفقرة (ب) مف المادة ( )18مف ىذا النظاـ يستحؽ المكظؼ عف عضكيتو
في مجالس إدارة الشركات كالمجاف المكافآت كالبدالت المقررة بمكجب التعميمات كالق اررات ذات

العالقة عمى أف ال تتجاكز ( )122مف الراتب االجمالي السنكم لممكظؼ كيعامؿ المكظؼ بعقد
شامؿ معاممة المكظؼ المماثؿ لو في الدرجة كالراتب لغايات احتساب ىذه المكافآت كالبدالت.

المادة 36
الفصل الثامن

لجان الموارد البشرية
المجنة المركزية لمموارد البشرية

أ .تشكؿ في الديكاف لجنة تسمى (المجنة المركزية لممكارد البشرية) برئاسة رئيس الديكاف كعضكية كؿ

مف:

 .1أميف عاـ الديكاف.

 .0مستشار في ديكاف التشريع كالرأم يسميو رئيس ديكاف التشريع كالرأم ممف يعيف بمكجب المادة
( )46مف ىذا النظاـ.

 .3مدير عاـ دائرة المكازنة العامة.
 .4مدير عاـ معيد االدارة العامة.

 .5مدير ادارة تطكير االداء المؤسسي كالسياسات في رئاسة الكزراء اك احد مكظفي رئاسة الكزراء
يسميو رئيس الكزراء.

 .6أميف عاـ الدائرة المعني.

 .7أحد مساعدم مدير عاـ المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي الذم يسميو مديرىا.

ب .إذا تغيب رئيس المجنة المركزية أك أم مف أعضائيا عف دائرتو أك انقطع عف ممارسة

كظيفتو فييا ألم سبب يحؿ محمو في المجنة مف ينكب عنو في ممارسة مياـ كظيفتو في دائرتو.

ج .تجتمع المجنة المركزية بدعكة مف رئيسيا كمما دعت الحاجة كيككف اجتماعيا قانكنيا بحضكر
ما ال يقؿ عف اغمبية أعضائيا عمى أف يككف مف بينيـ الرئيس كأميف عاـ الدائرة المعنية كتتخذ

ق ارراتيا باغمبية اصكات األعضاء الحاضريف عمى األقؿ كاذا تساكت االصكات يرجح الجانب

الذم صكت معو رئيس االجتماع.

د .مع مراعاة ما كرد في الفقرة (ج) مف ىذه المادة إذا تغيب أميف عاـ الدائرة المعنية اك مف

يفكضو كفقا ألحكاـ الفقرة (ىػ) مف ىذه المادة عف االجتماع يكجؿ النظر في المكضكع المتعمؽ

بدائرتو لالجتماع الذم يميو كفي حاؿ تغيبو مرة أخرل تقكـ المجنة ببحث المكضكع المتعمؽ
بدائرتو كاتخاذ االجراءات الالزمة بشأنو.

ىػ .باستثناء الصالحية المنصكص عمييا في الفقرة (أ) مف المادة ( )37مف ىذا النظاـ ألميف
عاـ الدائرة المعنية تفكيض أم مف كبار مكظفي الدائرة خطيا لتمثيميا في المجنة المركزية.

ك .يتقاضى اعضاء المجنة المركزية مكافأة يحدد مقدارىا بقرار مف مجمس الكزراء بناء عمى

تنسيب المجمس .

المادة 37
ميام وصالحيات المجنة المركزية :

تتكلى المجنة المركزية المياـ كالصالحيات التالية:

أ .دراسة مشركع جدكؿ تشكيالت الكظائؼ كاحالتو الى دائرة المكازنة العامة .

ب .تحديد االحتياجات المستقبمية مف المكارد البشرية كفقا لبرامج كمشاريع الدائرة كاتخاذ

االجراءات الالزمة لتكزيع الفائض منيا عمى الدكائر الحككمية حسب احتياجاتيا السنكية.
ج .اقرار تعميمات الدكاـ الرسمي كاإلجازات السنكية كمنح المغادرات.

د .اعتماد بطاقات الكصؼ الكظيفي القياسية الدالة لمكظائؼ.

ىػ .اقرار النماذج المكحدة لتعييف المكظفيف بعقكد لدل جميع الدكائر أك العقكد الشاممة لجميع

العالكات كعقكد بدؿ مجاز أك معار.

ك .التنسيب لمكزير بتعديؿ أكضاع المكظفيف ضمف الفئتيف االكلى كالثانية كمف فئة الى أخرل.

ز .أم مياـ أك صالحيات تناط بيا بمقتضى أحكاـ ىذا النظاـ كالتعميمات الصادرة بمكجبو.

المادة 38

لجنة الموارد البشرية:
أ .تشكؿ في الدائرة بقرار مف الكزير لجنة تسمى (لجنة المكارد البشرية) برئاسة األميف العاـ

كعضكية كؿ مف:

 .1مسؤكؿ الكحدة التنظيمية المختصة بالمكارد البشرية.
 .0اثنيف مف كبار مكظفي الدائرة مف الفئة األكلى.

 .3أحد مكظفي الديكاف مف الفية األكلى يسميو رئيس الديكاف.

ب .تجتمع المجنة بدعكة مف رئيسيا كمما دعت الحاجة كيككف اجتماعيا قانكنيا بحضكر ما ال

يقؿ عف أربعة مف أعضائيا عمى أف يككف مف بينيـ رئيس المجنة كعضك الديكاف كتتخذ ق ارراتيا
بإجماع أعضائيا الحاضريف كفي حالة االختالؼ في الرأم يرفع األمر إلى المجنة المركزية

لتنظر فيو كترفع تنسيبيا بشانو إلى الكزير.

ج .يعيف رئيس المجنة احد مكظفي كحدة المكارد البشرية في الدائرة مقر ار العماؿ المجنة يتكلى

اعداد محاضر اجتماعاتيا كتدكيف محاضرىا كتنظيميا كحفظ القيكد كاالعماؿ الخاصة بيا كالقياـ

بام اعماؿ اخرل يكمؼ بيا مف رئيس المجنة.

د .لمكزير تشكيؿ لجاف مكارد بشرية فرعية كفقا لمقتضيات تقسيـ العمؿ القطاعي كالجغرافي في
الدكائر كتحدد مياميا بقرار تشكيميا عمى أف ال يشمؿ عمميا الترفيعات ك يشارؾ في عضكيتيا
مندكب مف الديكاف يسميو رئيس الديكاف.

ىػ .يجكز لمكزير بناء عمى تنسيب االميف العاـ تكميؼ احد كبار مكظفي الدائرة لمقياـ باعماؿ

رئيس المجنة في حاؿ تعذر رئاسة االميف العاـ لمجنة الم سبب مف االسباب كذلؾ في القضايا

المتصمة باجراءات التعييف.

المادة 39
ميام وصالحيات لجنة الموارد البشرية :

أ  .تتكلى لجنة المكارد البشرية المياـ كالصالحيات التالية:

 .1مراجعة استراتيجية المكارد البشرية لمدائرة كاعتماد الخطط التنفيذية المنبثقة عنيا كرفعيا الى
الكزير القرارىا.

 .0دراسة االحتياجات الكظيفية السنكية مف المكارد البشرية كمراجعة تحميؿ عبء العمؿ كتحديد

النقص كالفائض منيا بما في ذلؾ دراسة طمبات االنتداب كالتكميؼ مف كالى الدائرة كاعداد التقارير

الالزمة بشأنيا كرفعيا الى الكزير ليقكـ بدكره باحالتيا الى الديكاف.

 .3اعتماد خطط المكارد البشرية متكسطة المدل كالسنكية كمتابعة مراحؿ تنفيذىا مف مسارات
كظيفية كتدريبية كخطط التعاقب الكظيفي كغيرىا كابداء أم مالحظات بشانيا.

 .4متابعة اعداد بطاقات الكصؼ الكظيفي الفعمية المبنية عمى الكفايات الكظيفية لكظائؼ الدائرة
كاعتمادىا كتحديثيا كمما دعت الحاجة لذلؾ.

 .5التعاكف مع الديكاف في متابعة إجراء االمتحانات التنافسية مف قبؿ الديكاف ك/أك المقابالت

الشخصية لممرشحيف لمتعييف كليا أف تستعيف بذكم الخبرة كاالختصاص بما في ذلؾ تشكيؿ لجاف

فرعية ليذه الغاية بالتنسيؽ مع الديكاف.

 .6التنسيب بترفيع مكظفي الدائرة كجكبيا مف درجة إلى درجة أعمى ضمف الفئتيف األكلى كالثانية.
 .7التنسيب بترفيع مكظفي الدائرة جكازيا مف درجة الى درجة اعمى ضمف الفئتيف االكلى كالثانية.
 .8التنسيب بتعديؿ اكضاع مكظفي الفئة الثالثة ضمف الفئة ذاتيا .

 .9تحديد الكظائؼ الحرجة لمدائرة كرفعيا الى المجنة المركزية العتمادىا تمييدا القرارىا مف
المجمس.

 .12أم مياـ أك صالحيات آخرل تناط بيا بمقتضى أحكاـ ىذا النظاـ.

ب .ترفع المجنة تنسيباتيا المنصكص عمييا في البنكد ( )6ك ( )7ك ( )8مف الفقره (أ) مف ىذه

المادة لمكزير التخاذ القرار المناسب بشأنيا.

المادة 42
الفصؿ التاسع
التعييف

أ .تعتمد المعايير الخاصة باألقدمية كأساس في أكلكية الترشح لالمتحانات التنافسية لغايات اشغاؿ

الكظيفة مف خالؿ مفيكـ الدكر كالترتيب التنافسي عمى أف تحدد النقاط التنافسية لكؿ مف تاريخ

التخرج كتاريخ تقديـ الطمب بمكجب تعميمات تصدر ليذه الغاية.

ب .يمتزـ الديكاف في الربع األكؿ مف كؿ سنة بإصدار قائمة بالتخصصات الراكدة يتـ نشرىا

عمى المكقع االلكتركني لمديكاف كفي صحيفتيف يكميتيف محميتيف مف الصحؼ األكسع انتشا ار مع

تزكيد الجامعات بيذه القائمة.

ج .مع مراعاة أحكاـ المادة ( )44مف ىذا النظاـ ،ال يجكز قبكؿ طمبات التكظيؼ لمف بمغ ()48
سنة مف عمره عند تقديـ الطمب.

د .اعتبا ار مف تاريخ اعتماد الكشؼ التنافسي لعاـ  0202يتـ االنتقاؿ تدريجيا مف مفيكـ الدكر
كالترتيب التنافسي إلى مفيكـ المسابقات التنافسية المبني عمى العدالة كتكافؤ الفرص كالشفافية

في تعبئة الكظائؼ الشاغرة في الخدمة المدنية كفقا لتعميمات اختيار كتعييف المكظفيف في الخدمة

المدنية كبحيث يخصص ما نسبتو ( )%12خالؿ السنكات الست األكلى مف عدد الشكاغر
المتكافرة في جدكؿ تشكيالت الكظائؼ الحككمية كتزاد ىذه النسبة لتصبح ( )%02لمسنتيف

الالحقتيف .

ىػ .اعتبا ار مف تاريخ صدكر جدكؿ تشكيالت الكظائؼ الحككمية لمعاـ  0207يكقؼ العمؿ
بمفيكـ الدكر كالترتيب التنافسي لمؿء الشكاغر في الخدمة المدنية .
تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالنظاـ المعدؿ رقـ  6لسنة  0200حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :
أ .1.تضاؼ النقاط التنافسية التالية لطمبات التكظيؼ عف سنكات الخبرة المكتسبة بعد تاريخ

 0202/1/1كبحد اقصى ( )02نقطة عمى اف ال تقؿ ىذه الخبرة عف سنتيف متصمتيف لمخبرات

المحمية في القطاع الخاص أك الخبرات الخارجية في القطاع العاـ أك المنظمات الدكلية سكاء
كانت مرتبطة بالمؤىؿ اك التخصص العممي الذم سيعيف عمى اساسو أك غير مرتبطة بيما،
بحيث يمنح طالب التكظيؼ في ىذه الحالة ( )3نقاط تنافسية عف كؿ سنة مف سنكات ىذه

الخبرة كنقطة تنافسية كاحدة عف كؿ سنة تمي السنكات الخمس األكلى.

 .0تعتمد الخبرات المشار الييا في ىذه الفقرة بمكجب تعميمات تصدرىا ك ازرة العمؿ ليذه الغاية

.

ب .تضاؼ نقاط إضافية تحدد بمكجب تعميمات يصدرىا المجمس الى طمبات التكظيؼ التي
تتضمف خبرات متخصصة مرتبطة بالعمؿ أك شيادة مينية معتمدة كمصدقة مف ىيئة تنمية
كتطكير الميارات المينية كالتقنية عمى اف ال يزيد مجمكع النقاط التنافسية ليذه الغاية عمى

خمس نقاط.

ج .1.يمتزـ الديكاف في الربع األكؿ مف كؿ سنة بإصدار قائمة بالتخصصات الراكدة كال تقبؿ
طمبات التكظيؼ فييا عمى الكشؼ التنافسي التالي.

 .0يتـ نشر القائمة المشار الييا في البند ( )1مف ىذه الفقرة عمى المكقع االلكتركني لمديكاف في
صحيفتيف يكميتيف محميتيف مف الصحؼ االكسع انتشا ار مع تزكيد الجامعات بيذه القائمة .

ج .مع مراعاة أحكاـ المادة ( )4 4مف ىذا النظاـ ،ال يجكز قبكؿ طمبات التكظيؼ لمف بمغ

( )48سنة مف عمره عند تقديـ الطمب.

ىػ .1.اعتبا ار مف تاريخ اعتماد الكشؼ التنافسي لعاـ  0202يتـ االنتقاؿ تدريجيا مف مفيكـ
الدكر كالترتيب التنافسي الى مفيكـ المسابقات التنافسية المبني عمى العدالة كتكافك الفرص

كالشفافية في تعبية الكظائؼ الشاغرة في الخدمة المدنية كفقا لتعميمات اختيار كتعييف المكظفيف

في الخدمة المدنية كبحيث يخصص ما نسبتو ( )%12خالؿ السنكات الست األكلى مف عدد
الشكاغر المتكافرة في جدكؿ تشكيالت الكظائؼ الحككمية كتزاد ىذه النسبة لتصبح ()%02

لمسنتيف الالحقتيف .

 .0تحدد النقاط عف سنكات الخبرة المكتسبة كفقا ألحكاـ البند ( )1مف الفقرة (أ) مف ىذه المادة
لمتكظيؼ كفؽ مفيكـ المسابقات التنافسية بمقتضى التعميمات الصادرة عف المجمس ليذه الغاية

.

ك .اعتبا ار مف تاريخ صدكر جدكؿ تشكيالت الكظائؼ الحككمية لمعاـ  0207يكقؼ العمؿ

بمفيكـ الدكر كالترتيب التنافسي لمؿء الشكاغر في الخدمة المدنية.

المادة 40
أ  .يقدـ طمب التعييف في الخدمة المدنية كفقا لتعميمات اختيار كتعييف المكظفيف عمى النمكذج الذم

يعده الديكاف ليذه الغاية.

ب .عمى طالب التعييف أف يدرج في طمب التعييف البيانات المطمكبة بمكجبو جميعيا  ،كيعزز الطمب

بنسخ مف الكثائؽ المثبتة لتمؾ البيانات ،عمى أف يقدـ طالب التعييف عند التنسيب بتعيينو الكثائؽ
الالزمة لتمؾ البيانات جميعيا مصدقة حسب األصكؿ ،كال ينظر في أم كثائؽ جديدة تتعمؽ

بالمكىالت كالخبرات العممية كال تكخذ بعيف االعتبار كال تعتمد في إجراء أم تعديؿ ميما كاف نكعو

عمى كضعو الكظيفي باستثناء ما يمي شريطة تقديميا خالؿ شير مف تاريخ تبمغو قرار تعيينو:
 .1خدمة العمـ غير المدرجة في طمب التعييف.
 .0الخبرات الالحقة لتاريخ تقديـ طمب التعييف.

 .3المؤىالت العممية التي حصؿ عمييا بعد تقديمو طمب التعييف ضمف الفية االكلى كقبؿ صدكر
قرار تعيينو.

المادة 40
أ .يتـ التعييف في كظائؼ الخدمة المدنية كفؽ االحتياجات التي تـ إقرارىا في جداكؿ تشكيالت

الكظائؼ بما يحقؽ استخداـ أفضؿ الكفاءات كفؽ أسس االستحقاؽ كالجدارة كتحقيؽ مبادئ الشفافية

كالعدالة كتكافؤ الفرص.

ب .تحدد الدكائر مف خالؿ نماذج يعدىا الديكاف ليذه الغاية جميع الكظائؼ المطمكبة كفؽ فناتيا
كدرجاتيا ككصفيا الكظيفي كالتخصص المناسب كأم ميارات أك خبرات مطمكبة الشغاليا.

ج .يتـ إجراء االمتحانات التنافسية ك المقابالت الشخصية الشغاؿ الكظائؼ الشاغرة كفقا لتعميمات

اختيار كتعييف المكظفيف.

د .تقكـ الدكائر بالطمب مف الديكاف لتعبئة شكاغرىا كفؽ التخصصات كالمؤىالت المناسبة لشغؿ
الكظائؼ الشاغرة خالؿ شير كاحد مف تاريخ صدكر جدكؿ تشكيالت الكظائؼ أك التاريخ الذم

يحدده الديكاف.

ىػ .عمى الدائرة التقيد بمسميات كظائؼ الفنات األكلى كالثانية كالثالثة كفقا لتعميمات كصؼ كتصنيؼ

الكظائؼ المعمكؿ بيا كمسميات جدكؿ التشكيالت.

ك .يكثؽ الديكاف كالدائرة جميع إجراءات االختيار كالتعييف في سجالت خاصة ككفؽ إجراءات العمؿ
المعتمدة كالمنبثقة عف تعميمات اختيار كتعييف المكظفيف ،كأف يحتفظ بطمبات التعييف كالكشكفات

الخاصة بذلؾ لمدة سنة كاحدة.

ز .يتـ الترشيح لممقابالت الشخصية كفقا لنتيجة المرشحيف في االمتحاف التنافسي ،كيتـ اعتماد قكائـ

االشخاص لمتعييف مف خالؿ حاصؿ جمع عالمة االمتحاف التنافسي كالمقابمة الشخصية فقط،

كيخصص لالمتحاف التنافسي ( )82عالمة كلممقابمة الشخصية ( )02عالمة.

ح .يقكـ الديكاف باعتماد آليات التكظيؼ الذكي بمكجب تعميمات يصدرىا المجمس بناء عمى تنسيب

رئيس الديكاف كبعد استكماؿ اعداد كتحديث بطاقات الكصؼ الكظيفي المبنية عمى الكفايات.

ط .1.يتـ تخصيص ( )522كظيفة سنكيا لتعييف اكائؿ االفكاج الجامعية مف خريجي الجامعات

االردنية مف حممو شيادة البكالكريكس ،اضافة الى تخصيص ( )122كظيفة سنكيا لتعييف اكائؿ

كميات المجتمع مف حممة الدبمكـ التقني ك( )32كظيفة سنكيا لتعييف حممة الدبمكـ الفني المشار اليو

في البند ( )1مف الفقرة (أ) مف المادة ( )48مف ىذا النظاـ مف الحاصميف عمى المرتبة االكلى في
المجاالت المعتمدة ضمف الدبمكـ الميني أك التقني ك ( )32كظيفة سنكيا لتعييف أبناء المصابيف
العسكرييف ممف أصيبكا أثناء أدابيـ لكاجباتيـ الكظيفية بالتنسيؽ بيف الديكاف كاليية الياشمية

لممصابيف العسكرييف.

 .0باستثناء الكظائؼ المخصصة ألبناء المصابيف العسكرييف يتـ تحديد التخصصات المشار الييا
في البند ( )1مف ىذه الفقرة ،كتكزيع االعداد الكاردة فيو عمى المحافظات كفقا لمعايير يعتمدىا
المجمس ليذه الغاية.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب النظاـ المعدؿ رقـ  6لسنة .0200

المادة 43

أ  .مع مراعاة احكاـ المادة ( )48مف ىذا النظاـ ،يككف التعييف بمكجب عقكد عمى كظائؼ ذات

فنات كدرجات ككصؼ كظيفي محدد كفقا لتعميمات كصؼ كتصنيؼ الكظائؼ المعمكؿ بيا شريطة
تكافر كظائؼ شاغرة في جدكؿ تشكيالت الكظائؼ كبما يتفؽ كتعميمات اختيار كتعييف المكظفيف

كتعتبر خدمات المكظفيف الذيف يعينكف عمييا خاضعة ألحكاـ قانكف الضماف االجتماعي.

ب .يجدد عقد الفئة كالدرجة لممكظؼ سنكيان عمى ضكء نتائج تقييـ أدائو.

ج .يصدر المجمس بناء عمى تنسيب الديكاف تعميمات اختيار كتعييف المكظفيف .
تعديالت المادة :

 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب النظاـ المعدؿ رقـ  6لسنة .0200

المادة 44
شروط التعيين :

يشترط فيمف يعيف في أم كظيفة أف يككف:

أ .أردني الجنسية.

ب .أكمؿ الثامنة عشرة مف عمره بمكجب البطاقة الشخصية الصادرة عف دائرة األحكاؿ المدنية

كالجكازات ،أما إذا كاف يكـ كالدتو غير معركؼ اعتبر مف مكاليد اليكـ األكؿ مف شير كانكف الثاني

مف السنة التي كلد فييا.

ج .أف ال يزيد عمره عمى ( )48سنة اك عمى السف الذم يحدده مجمس الكزراء عمى اف ال يزيد عمى

( )45سنة كذلؾ لمف يعيف كفقا لمفيكـ الدكر كالترتيب التنافسي.

د .سالما مف االمراض التي تمنعو مف القياـ بأعماؿ الكظيفة التي سيعيف فييا بمكجب قرار مف
المرجع الطبي المختص.

ىػ .غير محككـ بجناية أك بجنحة مخمة بالشرؼ كاالمانة كاالخالؽ كاآلداب العامة.

ك .مستكفيا لمتطمبات إشغاؿ الكظيفة الشاغرة كشركطيا.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب النظاـ المعدؿ رقـ  6لسنة  0200حيث كافنص الفقرة (د) كما يمي:
د .سالما مف االمراض البدنية كالعقمية التي تمنعو مف القياـ بأعماؿ الكظيفة التي سيعيف فييا

بمكجب قرار مف المرجع الطبي المختص أك المجمس االعمى لحقكؽ االشخاص ذكم االعاقة حسب

مقتضى الحاؿ.

المادة 45
عمى الرغـ مما كرد في الفقرة (د) مف المادة ( )44مف ىذا النظاـ ،يعيف األشخاص ذكك اإلعاقة
كفقا لتعميمات اختيار كتعييف المكظفيف في الكظائؼ الحككمية مف الفئات األكلى كالثانية كالثالثة

كالعقكد الشاممة بمكجب تقرير يصدر عف لجنة تكافؤ الفرص المشكمة في المجمس األعمى لحقكؽ

األشخاص ذكم اإلعاقة كفقان لؤلسس التي يعتمدىا ،كتمتزـ الدائرة بتكفير الترتيبات التيسيرية

الالزمة لتمكينيـ مف ممارسة العمؿ.
تعديالت المادة :

 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجب

النظاـ المعدؿ رقـ  6لسنة  0200حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

يعيف األشخاص ذكك اإلعاقة كفقا لتعميمات اختيار كتعييف المكظفيف في الكظائؼ الحككمية مف

الفنات األكلى كالثانية كالثالثة كالعقكد الشاممة ،كتمتزـ الدائرة بتكفير الترتيبات التيسيرية الالزمة

لتمكينيـ مف ممارسة العمؿ كفقا لتقرير يصدر عف لجنة تكافك الفرص المشكمة في المجمس االعمى

لحقكؽ االشخاص ذكم اإلعاقة.

المادة 46
أ .يعيف شاغمك كظائؼ الفئة العميا كتنيى خدماتيـ أك يعفكف منيا بقرار مف مجمس الكزراء بناء عمى
تنسيب رئيس الكزراء فيما يتعمؽ بالمجمكعة األكلى كبتنسيب مف الكزير المختص لممجمكعة الثانية

عمى أف يقترف قرار مجمس الكزراء بالتعييف باإلرادة الممكية السامية.

ب .لمجمس الكزراء في حاالت خاصة كمبررة كبناء عمى تنسيب رئيس الكزراء أك الكزير حسب

مقتضى الحاؿ كبعد االستئناس برأم رئيس المجمس تحديد ركاتب شاغمي كظائؼ المجمكعة الثانية

مف الفئة العميا الذيف يتـ تعيينيـ بعقكد شاممة لجميع العالكات بركاتب تزيد عمى الركاتب المقررة لكؿ

منيا كفؽ أحكاـ ىذا النظاـ.

ج .اذا قرر مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب الكزير التعييف عمى احدل كظائؼ المجمكعة الثانية مف

الفئة العميا يقكـ الكزير بتكقيع العقد كفؽ قرار مجمس الكزراء دكف تغيير شركط العقد.

د .مع مراعاة احكاـ الفقرة (أ) مف ىذه المادة ،اعتبا ار مف تاريخ نفاذ احكاـ ىذا النظاـ تككف مدة

تعييف كؿ مف يعيف بكظيفة آميف عاـ أك مراقب عاـ الشركات أك أميف سجؿ الجمعيات اربع سنكات

قابمة لمتجديد لمرة كاحدة بناء عمى تنسيب الكزير في الدائرة ذاتيا .

المادة 47
يعيف مكظفك الديكاف الممكي الياشمي الذيف يتقاضكف ركاتبيـ مف مكازنة الديكاف الممكي الياشمي

كيتـ ترفيعيـ كمنحيـ العالكات التي يستحقكنيا بق اررات يصدرىا المرجع المختص في الديكاف الممكي

الياشمي كفقا الحكاـ ىذا النظاـ كاالنظمة االخرل المعمكؿ بيا ،كتستثنى مف ذلؾ المناصب العميا
التي تسرم عمى شاغمييا أحكاـ نظاـ الخدمة المدنية لممناصب العميا في الديكاف الممكي الياشمي.

المادة 48
أ .يعيف أصحاب المؤىالت العممية المبينة أدناه في الخدمة المدنية بالفنات كالدرجات كالركاتب

المبينة ازاءىا:

المؤىل العممي/التخصص
 .1شيادة كمية المجتمع االفني التي تككف مدة الدراسة لمحصكؿ عمييا سنتيف حدا ادنى

السنة الدرجة فئة
0

9

0

 .0شيادة كمية المجتمع الشامؿ أك المعيد لسنتيف دراسيتيف بعد الثانكية العامة.

3

9

0

 .3شيادة كمية المجتمع الشامؿ أك المعيد لثالث سنكات دراسية بعد الثانكية العامة.

1

8

0

1

8

0

3

8

0

1

7

1

3

7

1

 .8الشيادة الجامعية الثانية في التخصصات الكاردة في البند ( )7مف ىذه الفقرة .

1

6

1

 .9الشيادة الجامعية الثالثة في التخصصات الكاردة في البند ( )7مف ىذه الفقرة.

5

6

1

بعد شيادة الثاني الثانكم اك ما يعادليا بنجاح.

 .4شيادة كمية المجتمع الشامؿ أك المعيد لسنتيف دراسيتيف بعد الثانكية العامة في
التخصصات المينية كالتطبيقية.
 .5شيادة كمية المجتمع الشامؿ اك المعيد لثالث سنكات دراسية بعد الثانكية العامة في
التخصصات المينية كالتطبيقية.

 .6الشيادة الجامعية األكلى في جميع التخصصات باالنتساب.
 .7الشيادة الجامعية األكلى باالنتظاـ في جميع التخصصات عدا الطب البشرم أك طب
األسناف اك الطب البيطرم أك الصيدلة أك اليندسة غير الزراعية .

 .12الشيادة الجامعية األكلى في تخصصات الطب البيطرم كالصيدلة كاليندسة كالشيادة
الجامعية األكلى في العمكـ الطبية المساندة ال تقؿ مدة الدراسة لمحصكؿ عمييا عف خمس

سنكات.

 .11الشيادة الجامعية األكلى في تخصصات طب االسناف كدكتكر صيدلة التي ال تقؿ مدة
الدراسة لمحصكؿ عمييا عف ست سنكات.

 .10الشيادة الجامعية الثانية في التخصصات الكاردة في البند ( )12مف ىذه الفقرة .

1

6

1

0

6

1

3

6

1

 .13الشيادة الجامعية الثالثة في التخصصات الكاردة في البند ( )12مف ىذه الفقرة .

0

5

1

 .14الشيادة الجامعية الثانية في التخصصات الكاردة في البند ( )11مف ىذه الفقرة .

4

6

1

 .15الشيادة الجامعية الثالثة في التخصصات الكاردة في البند ( )11مف ىذه الفقرة .

3

5

1

 .16الشيادة الجامعية األكلى في الطب البشرم .

3

6

1

 .17الشيادة الجامعية الثانية في الطب البشرم كشيادة االختصاص العالي.

0

5

1

 .18الشيادة الجامعية الثالثة في الطب البشرم.

1

4

1

ب .يعيف حامؿ الشيادة المبينة ادناه بالفنات كالدرجات كالركاتب المبينة إزاءىا:
الشيادة

السنة

 .1شيادة االختصاص مف المجمس الطبي االردني اك ما يعادليا .

1

 .0شيادة االختصاص الفرعي مف المجمس الطبي االردني اك ما يعادليا.

3

4

0

5

 .3شيادة االختصاص مف المجمس الطبي االردني في طب االسناف اك ما
يعادليا .

الدرجة

4

ج .يمنح حامؿ شيادة الدبمكـ التي ال تقؿ مدة الدراسة لمحصكؿ عمييا عف سنة كاحدة بعد
الشيادات الجامعية األكلى المنصكص عمييا في الفقرة (أ) مف ىذه المادة إضافة إلى ما يستحقو
زيادة سنكية كاحدة كزيادتيف سنكيتيف إذا كانت مدة الدراسة ال تقؿ عف سنتيف.

د .لغايات تحديد سنكات الدراسة لمحصكؿ عمى الشيادات المنصكص عمييا في الفقرات (أ)

ك(ب) ك(ج) مف ىذه المادة يعتمد الحد األدنى لسنكات الد ارسة المقررة في الكمية أك المعيد أك
الجامعة التي تخرج فييا الطالب كال يعتمد عدد السنكات الفعمية التي قضاىا لمحصكؿ عمى

الشيادة بسبب الرسكب أك ألم سبب اخر.

ىػ .تراعى المؤىالت العممية كالشيادات المنصكص عمييا في الفقرات (أ) ك(ب) ك(ج) مف ىذه

المادة ألغراض ىذا النظاـ.

ك .يتـ تحديد السنة كالدرجة كالفئة لغايات التعييف ألم شيادة عممية أك أكاديمية لـ يتـ النص

عمييا في ىذه المادة بقرار مف المجمس بناء عمى تنسيب المجنة المركزية.

ز .لغايات تحديد الدرجة كالراتب كفقا الحكاـ ىذا النظاـ يشترط الحتساب المؤىؿ العممي االعمى

مف المكىؿ العممي المطمكب الشغاؿ الكظيفة اف يككف ذا عالقة بالكظيفة.

ح .يمنح حامؿ الشيادة الجامعية االكلى في طب االسناف المعيف بعد تاريخ  0219/5/1كقبؿ

الفئة

1
1
1

نفاذ احكاـ ىذا النظاـ زيادة سنكية بتاريخ . 0219/10/31

المادة 49
أ .تراعى عند تحديد الدرجة التي سيعيف فييا أم شخص في أم كظيفة في الفئتيف األكلى كالثانية

سنكات الخبرة التي أمضاىا في الكظائؼ الحككمية أك البمدية أك في أم أعماؿ أخرل إذا كانت تتفؽ
مع كصؼ الكظيفة التي سيعيف فييا ككانت قد اكتسبت أك تمت بعد الحصكؿ عمى المكىؿ العممي

الذم سيعيف في الكظيفة عمى أساسو كيمنح في ىذه الحالة زيادة سنكية كاحدة عف كؿ سنة مف

سنكات الخبرة العممية في الكظائؼ الحككمية أك البمدية كال يزيد ما يمنح لمشخص إذا كانت خدمتو

في أم مف األعماؿ االخرل عمى خمس زيادات سنكية.

ب .عمى الرغـ مما كرد في الفقرة (أ) مف ىذه المادة يجكز منح زيادة سنكية كاحدة كبحد أعمى
عشر سنكات عف كؿ سنة مف سنكات الخبرة المرتبطة بطبيعة عمؿ الكظيفة كالمسجمة في

الضماف االجتماعي كالمعتمدة مف ك ازرة العمؿ كبحد أعمى عشر سنكات كفقا لمتعميمات الصادرة

بمكجب احكاـ البند ( )0مف الفقرة (أ) مف المادة ( )42مف ىذا النظاـ لكؿ مف-:
 .1طبيب االختصاص.
 .0الكظائؼ الحرجة.

المادة 52
أ .يتـ التعييف في الفئة الثالثة في أدنى مربكط الدرجة المستحقة كفقا لسمـ الركاتب األساسية المبيف

في الفقرة (ب) مف المادة ( )19مف ىذا النظاـ شريطة إجادة مف سيتـ تعيينو فييا القراءة كالكتابة.

ب .يتـ تحديد مجمكعات الكظائؼ النكعية لمفئة الثالثة كمستكياتيا كمسمياتيا كشركط إشغاليا
كفقا لتعميمات كصؼ كتصنيؼ الكظانؼ الحككمية الصادرة بمكجب أحكاـ ىذا النظاـ.

المادة 50
تحتسب عند التعييف الزيادات السنكية المبينة أدناه عمى أف تتكافؽ الشيادة أك الخبرة مع طبيعة

الكظيفة:

أ  .شيادات التدريب الميني كالحرفي كالخدمات األخرل الصادرة عف مركز تدريبي معتمد:

 .1الشيادة التي ال تقؿ مدتيا عف سنة كاحدة كيمنح حامميا زيادة سنكية كاحدة.

 .0الشيادة التي ال تقؿ مدتيا عف سنتيف كيمنح حامميا زيادتيف سنكيتيف.

ب .الشيادات األكاديمية-:

 .1الثانكية العامة كيمنح حامميا زيادة سنكية كاحدة.

 .0شيادة الثانكية العامة المينية كيمنح حامميا زيادتيف سنكيتيف.
 .3دبمكـ سنة كاحدة بعد الشيادة الثانكية العامة كيمنح حامميا ثالث زيادات سنكية .
ج .شيادات كرخص السكؽ:

 .1سائؽ دراجة مف الفئة األكلى كيمنح زيادتيف سنكيتيف.
 .0حامؿ رخصة سكؽ مف الفئة الرابعة كيمنح زيادة سنكية كاحدة.

 .3حامؿ رخصة سكؽ مف الفئة الخامسة كيمنح ثالث زيادات سنكية.
 .4حامؿ رخصة سكؽ مف الفئة الثانية كالسادسة كالمركبات االنشائية كيمنح ست زيادات سنكية.
 .5حامؿ شيادة مزاكلة مينة مساعد سائؽ قطار كيمنح أربع زيادات سنكية.
 .6حامؿ شيادة مزاكلة مينة سائؽ قطار كيمنح سبع زيادات سنكية.

د .الزيادات السنكية المقررة لمينة سائؽ قطار بمكجب البند ( )6مف الفقرة (ج) مف ىذه المادة
عمى كظائؼ اعماؿ السكؾ الحديدية المدرجة ضمف الدرجة االكلى مف الفئة الثالثة شريطة

استيفاء شاغمي ىذه الكظائؼ الشركط المحددة بمكجب تعميمات كصؼ كتصنيؼ الكظائؼ

اعتبا ار مف التاريخ الذم يحدده مجمس الكزراء.

ىػ .في حاؿ تعييف حامؿ شيادة كمية دبمكـ المجتمع الشامؿ عمى كظائؼ الفئة الثالثة كفؽ احكاـ

البند ( )0مف الفقرة (د) مف المادة ( )16مف ىذا النظاـ يمنح اربع زيادات سنكية.

المادة 50
يجكز الجمع بيف إحدل الزيادات السنكية المنصكص عمييا في الفقرة (أ) مف المادة ( )51مف ىذا

النظاـ كاحدل الزيادات السنكية المنصكص عمييا في الفقرة (ب) مف المادة ذاتيا.

المادة 53
تضاؼ إلى الزيادات السنكية المنصكص عمييا في المادتيف ( )51ك ( )50مف ىذا النظاـ زيادات

عف كؿ سنة خبرة بحد أعمى ( )5سنكات لمجمكعة الخدمات اإلدارية في الدرجة الثالثة ك( )8سنكات
لمجمكعة الكظائؼ المينية كالحرفية في الدرجتيف الثانية كاالكلى كفؽ المعادلة التالية-:
مجمكع سنكات الخبرة المكثقة × عالمات االختبارات ك/أك المقابمة

_____________________________________________
كامؿ عالمة االختبار كالمقابمة

المادة 54
مع مراعاة ما كرد في المادة ( )50مف ىذا النظاـ ،يمنح األميف العاـ بناء عمى تنسيب المجنة

المكظفيف الذيف يحصمكف عمى الشيادات ك /أك رخص السكؽ فرؽ الزيادات السنكية بيف الشيادة ك/
أك رخص السكؽ الجديدة كالشيادة ك /أك رخص السكؽ الحاصميف عمييا كالمنصكص عمييا في

المادة ( )51مف ىذا النظاـ.

المادة 55

ال يجكز أف يككف لمتعييف أك تعديؿ الكضع أثر رجعي كيعتبر تعييف المكظؼ مف تاريخ مباشرتو

العمؿ كيتقاضى راتبو االساسي مف ذلؾ التاريخ.

المادة 56
يعيف المكظؼ مف الفنات األكلى كالثانية كالثالثة كفقا لتعميمات اختيار كتعييف المكظفيف في الخدمة

المدنية بقرار مف الكزير بناء عمى تنسيب األميف العاـ بالدرجة كالراتب األساسي الذم تحدده المجنة
بمكجب أحكاـ ىذا النظاـ بعد التأكد مف صحة إجراءات التعييف.

المادة 57
إذا لـ تكف ىناؾ كظيفة شاغرة مف الفئة كالدرجة التي يستحقيا المرشح لمتعييف بمكجب أحكاـ ىذا
النظاـ فيجكز تعيينو عمى حساب كظيفة شاغرة ذات درجة أعمى أك أدنى مباشرة مف الدرجة التي

يستحقيا مف الفة ذاتيا كيتقاضى راتبو االساسي مف مخصصات ىذه الدرجة عمى أف يعدؿ كضعو

بقرار مف الكزير في أكؿ كظيفة تشغر بالدرجة التي يستحقيا أك بإدراجيا لو في أكؿ نظاـ يصدر

لتشكيالت الكظائؼ كتعتبر أقدميتو في الدرجة في أم مف الحالتيف اعتبا ار مف تاريخ تعيينو في

الكظيفة.

المادة 58
يمارس المكظؼ المعيف في كظائؼ الفئة الثالثة مياـ الكظيفة التي تـ تعيينو فييا ككاجباتيا بصكرة

فعمية كبما يتفؽ كالكصؼ الكظيفي المحدد في تعميمات كصؼ كتصنيؼ كظائؼ ىذه الفئة كال يجكز
نقمو مف الكظيفة التي عيف فييا إال ضمف ىذه الفئة.

المادة 59
إعادة التعيين :

أ .إذا أعيد مكظؼ سابؽ إلى الخدمة المدنية فال يجكز تعيينو في درجة أعمى مف الدرجة التي كاف

يشغميا عندما انتيت خدمتو أك براتب اساسي أعمى مف الراتب االساسي الذم كاف يتقاضاه في ذلؾ

الكقت إال إذا كاف قد حصؿ عمى مكىؿ عممي جديد أك عمى خبرة تتفؽ مع الكظيفة التي سيعيف فييا

فتطبؽ عميو في ىذه الحالة

أحكاـ ىذا النظاـ فيما يتعمؽ بذلؾ المكىؿ كتمؾ الخبرة.

ب .يستثنى مف أحكاـ الفقرة (أ) مف ىذه المادة المكظؼ الذم أعيد تعيينو بمكجب عقد شامؿ

لجميع العالكات.

ج .يخضع كؿ مف يتـ تعيينو كفقا الحكاـ الفقرتيف (أ) ك(ب) مف ىذه المادة الحكاـ قانكف

الضماف االجتماعي.

المادة 62

تعيين الموظفين بعقود عمى حساب المشاريع وعمى حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل:

أ  .يتـ تعييف المكظؼ بعقد عمى حساب المشاريع أك عمى حساب ركاتب المكظفيف المنفكيف عف

العمؿ بسبب االعارة أك اإلجازة بدكف راتب كعالكات كفقا لتعميمات اختيار كتعييف المكظفيف كبالراتب

االساسي الذم تحدده المجنة بمكجب أحكاـ ىذا النظاـ بقرار مف الكزير بناء عمى تنسيب األميف

العاـ.

ب .تنيى حكما خدمة المكظؼ المعيف بعقد عمى حساب المشاريع أك عمى حساب ركاتب

المكظفيف المنفكيف عف العمؿ بسبب اإلعارة أك اإلجازة دكف راتب كعالكات عند انتياء المشركع
أك نفاد مخصصاتو أك عند انتياء إعارة المكظؼ أك انتياء إجازتو بعد عكدتو الستئناؼ عممو

في الدائرة.

ج .إذا انتيى عقد المكظؼ المعيف كفؽ تعميمات اختيار كتعييف المكظفيف عمى النحك المبيف في
الفقرة (ب) مف ىذه المادة فتعطى لو االكلكية في التعييف عمى الكظائؼ الشاغرة التي تناسب

مكىالتو العممية كفقا ليذه التعميمات.

د .1.تعطى االكلكية لتحكيؿ صفة تعييف المكظؼ المعيف بمكجب أحكاـ الفقرة (أ) مف ىذه المادة
عمى الكظائؼ الشاغرة في أم دائرة بتاريخ  31/10مف كؿ عاـ بالفئة كالدرجة كالراتب االساسي
ذاتو الذم كاف يتقاضاه في ىذا التاريخ بقرار مف المرجع المختص بناء عمى تنسيب المجنة.

 .0تعتبر خدمة المكظؼ المشمكؿ بأحكاـ البند ( )1مف ىذه الفقرة خدمة فعمية لمغايات المحددة
جميعيا بمكجب ىذا النظاـ.

ىػ .في االحكاؿ كميا ال ينطبؽ ما جاء في ىذه المادة عمى المكظفيف المعينيف بعقكد خارج
تعميمات اختيار كتعييف المكظفيف أك استثناء منيا كيجب إنياء خدماتيـ كفقا الحكاـ الفقرة (ب)

مف ىذه المادة.

المادة 60
التعيين عمى وظائف العقود الشاممة لجميع العالوات :

أ  .في حاالت خاصة كمبررة تتطمبيا مصمحة العمؿ في الدائرة كالستقطاب كفاءات عممية كخبرات

عممية مميزة يجكز تعييف المكظؼ بمكجب عقد شامؿ لجميع العالكات كبراتب يزيد عمى الركاتب
المحددة كفقا لتعميمات اختيار كتعييف المكظفيف عمى أف تراعى االسس كاإلجراءات التالية:

 .1تقكـ الدائرة المعنية التي تتكافر لدييا كظائؼ شاغرة بعقكد شاممة لجميع العالكات بتزكيد الديكاف
بمسميات ىذه الكظائؼ ككصفيا الكظيفي كالمؤىالت كالخبرات كالكفاءات كالميارات المطمكبة

الشغاليا كأعدادىا كركاتبيا المتناسبة مع ذلؾ.

 .0تقكـ الدائرة المعنية بالتنسيؽ مع الديكاف باإلعالف عف تمؾ الكظائؼ في صحيفة محمية يكمية
كاحدة مف الصحؼ االكسع انتشارا.

 .3تؤلؼ لجنة برئاسة األميف العاـ كعضكية مندكب الديكاف كاثنيف مف كبار مكظفي الدائرة مف ذكم
االختصاص يسمييما الكزير كيجكز ليا االستعانة بذكم االختصاص إلجراء المقابالت الشخصية
عمى ضكء نتائج االمتحاف التنافسي الذم يعقده الديكاف لممتقدميف كترفع المجنة تكصياتيا لمجنة

المركزية لمنظر في قيمة العقد في ضكء تناسب خبرات المرشحيف لمتعييف مع متطمبات اشغاؿ

الكظيفة كالمخصصات كالتنسيب بالتعييف لمكزير ،عمى اف تنظر المجنة المركزية في تجديد العقد اذا
كانت قيمة الزيادة عمى العقد تتجاكز قيمة الزيادة السنكية المحددة بمكجب احكاـ ىذا النظاـ .

ب .تتكلى المجنة الفنية المشكمة بمكجب المادة ( )14مف ىذا النظاـ تحديد سقكؼ ركاتب

كظائؼ العقكد الشاممة لجميع العالكات التي تطمب الدائرة احداثيا بعد نفاذ احكاـ ىذا النظاـ،
كتقييميا مف حيث طبيعتيا كندرتيا كدرجة صعكبتيا كمدل الحاجة إلييا كمدل ارتباطيا

بالكظائؼ االساسية لمدائرة كمقارنة راتبيا مع سكؽ العمؿ كفقا لالسس التي يعدىا الديكاف

بالتنسيؽ مع الجيات المعنية كيقرىا المجمس.

ج .ترفع المجنة الفنية تنسيباتيا الى المجنة المركزية كالتي تعتمد مقدار الراتب لمكظائؼ المشار

الييا في الفقرة (ب) مف ىذه المادة.

د .في حاالت خاصة كمبررة تتطمبيا مصمحة العمؿ يجكز لرئيس الكزراء بناء عمى تنسيب

المجنة المركزية كالمستند الى طمب الدائرة تحكيؿ شاغمي بعض الكظائؼ القيادية كاالساسية في

الدائرة الى كظائؼ بعقكد شاممة لجميع العالكات كلمجنة المركزية تحديد فئة شاغمي ىذه الكظائؼ
كدرجاتيـ كركاتبيـ األساسية ألم غاية مف الغايات.

ىػ .عمى الرغـ مما كرد في ىذه المادة ،لرئيس الكزراء المكافقة عمى تعييف المكظؼ بمكجب عقد

شامؿ لجميع العالكات بتنسيب مف الكزير المعني كتكصية لجنة يشكميا رئيس الكزراء ليذه

الغاية ،كفي حاؿ المكافقة عمى التعييف يكقع العقد مف قبؿ الكزير المعني ،كيجدد العقد سنكيا

حسب مصمحة العمؿ.
تعديالت المادة :

 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب النظاـ المعدؿ رقـ  6لسنة . 0200

المادة 60
أ  .يعد الديكاف نماذج عقكد مكحدة لتعييف المكظفيف بعقكد لدل جميع الدكار يتـ اعتمادىا مف

المجمس بناء عمى تنسيب المجنة المركزية كال يجكز تعييف أم مكظؼ بعقد إال بمكجب ىذه النماذج

كيجكز في حاالت استثنائية كمبررة اعتماد نماذج عقكد خاصة لبعض الدكائر اك الكظائؼ الحرجة.

ب .مع مراعاة ما كرد في المادة ( )61مف ىذا النظاـ تطبؽ عمى المكظؼ المعيف بعقد الشركط
الكاردة في عقد استخدامو.

المادة 63
مدة التجربة :

أ  .يخضع المكظؼ المعيف في الخدمة المدنية لمدة سنتيف تحت التجربة تبدأ مف تاريخ مباشرتو

العمؿ في كظيفتو كيتـ تجديد عقده أك إنياء خدمتو في ضكء نتاج تقييـ أدانو بعد انتياء مدة

التجربة ،كيجكز إنياء خدمتو في أم مرحمة مف مراحؿ التقييـ في ضكء نتاج تقييـ ادائو بقرار مف

المرجع المختص بالتعييف في كمتا الحالتيف كفقا لمنمكذج الذم يعده الديكاف ليذه الغاية.

ب .الغراض الفقرة (أ) مف ىذه المادة تعتبر مدة خدمة المكظؼ بعقد القائـ عمى رأس عممو
كالذم تـ تعيينو بكظيفة شاغرة خدمة مستمرة.

ج .إذا أعيد تعييف أم شخص في الخدمة المدنية فيعتبر تحت التجربة لممدة المشار إلييا في

الفقرة (أ) مف ىذه المادة.

د .عمى كؿ دائرة تأىيؿ المكظؼ المعيف تحت التجربة كتعريفو بكاقع الدائرة كعمميا كأىدافيا
كمياميا كتنظيميا االدارم كالتشريعات الخاصة بيا كتدريبو عمى أساليب العمؿ بما في ذلؾ

إشراكو في برامج تكجيو المكظؼ الجديد.

المادة 64
مع مراعاة التشريعات المعمكؿ بيا في المممكة ،يجكز تعييف غير االردني في أم كظيفة بمكجب

عقد إذا لـ يتقدـ أردني تتكافر فيو المؤىالت كالمتطمبات الالزمة لمكظيفة بعد إعالف الدائرة عنيا في
صحيفة محمية يكمية كاحدة عمى األقؿ كبعد الحصكؿ عمى مكافقة مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب

المجنة المركزية.

المادة 65
أ .لكزير المالية كالكزير بعد االستئناس برأم لجنة فنية تشكؿ برئاسة مندكب عف دائرة المكازنة

العامة كعضكية كؿ مف الديكاف كالدائرة المعنية المكافقة عمى استخداـ أشخاص كبشكؿ مؤقت عمى

حساب المشاريع لمدة تقؿ عف سنة كفقا لما يمي-:

 .1تحدد الدائرة عدد المستخدميف كتخصصاتيـ كمؤىالتيـ العممية كمدة استخداميـ كام شركط
اخرل مناسبة.

 .0تقكـ الدائرة باالعالف عف الكظائؼ الخاصة بالمشاريع كتضميف االعالف مدة المشركع

كالمؤىالت العممية كالخبرات العممية المطمكبة ،مع بياف عدـ التزاـ الدائرة بتثبيت المستخدميف في

الدائرة خالؿ مدة المشركع اك بعد االنتياء مف تنفيذه.

 .3تقكـ المجنة بفرز طمبات المتقدميف كتقييميا كترشيح االشخاص الذيف تنطبؽ عمييـ الشركط
كالتنسيب لمكزير التخاذ القرار المناسب بشأنيـ.

ب .يقكـ الشخص الذم كقع عميو االختيار بتقديـ اقرار خطي يتـ حفظو في ممفو يفيد بأف خدماتو

تعتبر منتيية تمقائيا في حاؿ انتياء المشركع اك نفاد مخصصاتة اييما اسبؽ.

ج .مع مراعاة ما كرد في الفقرتيف (أ) ك(ب) مف ىذه المادة تمتزـ الدائرة بعدـ اجراء أم مناقالت بيف

المشاريع اال في حاالت خاصة كمبررة تتطمبيا مصمحة المشركع.

المادة 66
أ  .يجب أف تككف الشيادة العممية أك المؤىؿ الذم يجرم التعييف عمى أساس أم منيا صاد ار عف
معيد أك كمية أك جامعة أك ىيئة أك جية عممية معترؼ بيا في المممكة ككفقا لالصكؿ القانكنية

المتبعة.

ب .لمديكاف التحقؽ مف صحة أم كثيقة تقدـ إليو بالطريقة التي يراىا مناسبة كلو أف يطمب تقديـ

األصؿ مف أم شيادة أك مؤىؿ أك كثيقة إذا اشتبو في صحة أم منيا.

ج .تجرم معادلة الشيادات لغايات ىذا النظاـ كفقا لمتشريعات المعمكؿ بيا.

المادة 67
القسم القانوني :

أ .يؤدم المكظؼ عند تعيينو القسـ التالي:

" أقسـ باهلل العظيـ أف أعمؿ بأمانة كاخالص ،كأف أحافظ عمى ممتمكات الدكلة كىيبتيا كأف أقكـ
بمياـ كظيفتي ككاجباتيا بتجرد كحياد دكف أم تمييز".

 .1أماـ رئيس الكزراء لممكظؼ مف المجمكعة األكلى مف الفئة العميا.
 .0أماـ الكزير لممكظؼ مف المجمكعة الثانية مف الفئة العميا.

 .3أماـ األميف العاـ لممكظؼ مف الفات األكلى كالثانية كالثالثة.

ب .تحفظ نسخة مف القسـ في ممؼ المكظؼ بعد تاديتو لو.

المادة 68
الفصل العاشر

قواعد السموك الوظيفي وواجبات الوظيفة العامة وأخالقياتيا

الكظيفة العامة مسككلية كأمانة لخدمة المكاطف كالمجتمع تحكميا كتكجو مسيرتيا القيـ الدينية

كالكطنية كالقكمية لمحضارة العربية كاالنسانية كتحرص عمى إرساء معايير كقكاعد كمبادئ أخالقية

تحكـ آداب الكظيفة العامة كقيـ ثقافية مينية عالية لدل مكظفي الخدمة المدنية كتعزز إلزاميـ بيذه

المعايير كالقكاعد كالقيـ كتخمؽ الثقة كالتقدير لدل المكاطف كمتمقي الخدمة العامة بعمؿ الدكائر كتبني
حالة مف االحتراـ كالتقدير لدكرىا في تكفير الخدمات بأفضؿ طريقة ممكنة لممكاطف كالمجتمع عمى

حد سكاء ،كمف أجؿ تحقيؽ ذلؾ فاف عمى المكظؼ االلتزاـ بما يمي-:

أ .احكاـ مدكنة قكاعد السمكؾ الكظيفي كاخالقيات الكظيفة العامة المقرة مف مجمس الكزراء.

ب .أكقات الدكاـ الرسمي كأداء مياـ ككاجبات كظيفتو المككمة إليو بنشاط كأمانة كدقة ،مع جكاز
تكميفو بالعمؿ ألكثر مف الساعات المقررة لمدكاـ الرسمي بما في ذلؾ أياـ العطؿ كاالعياد الرسمية

إذا اقتضت مصمحة العمؿ ذلؾ كلممرجع المختص صرؼ مكافأة مالية لقاء ذلؾ كفقا لتعميمات

منح المكافآت كالحكافز المعمكؿ بيا في الخدمة المدنية.

ج .معاممة الجميكر بمباقة ككياسة ،كعمى أساس الحياد كالتجرد كالمكضكعية كالعدالة دكف تمييز
بينيـ عمى أساس الجنس أك العرؽ أك المعتقدات الدينية أك أم شكؿ مف أشكاؿ التمييز .

د .تنفيذ أكامر ركسائو كتكجيياتيـ كفؽ التسمسؿ اإلدارم كالتعامؿ مع رؤسائو كمرككسيو باحتراـ

كتطبيؽ مبدأ المشاركة كبناء ركح الفريؽ في العمؿ.

ىػ .المحافظة عمى الماؿ العاـ كمصالح الدكلة كممتمكاتيا كعدـ التياكف بام حؽ مف حقكقيا

كالتبميغ عف أم تجاكز عمى الماؿ العاـ كالمصمحة العامة كعف أم تقصير أك إىماؿ يضر بيما.
ك .ضركرة االلماـ بالقكانيف كاالنظمة كالتعميمات كالمياـ كالخطط كالبرامج المتعمقة بعمؿ الدائرة

كاالستفادة مف الخبرة كفرص التدريب كالتأىيؿ لزيادة االنتاجية كرفع كفاءة األداء الفردم كالعاـ

في الدائرة.

ز .التحمي بالصدؽ كالشجاعة كالشفافية في إبداء الرأم كاإلفصاح عف جكانب الخمؿ كاالبالغ
عنو مع الحرص عمى التأكد مف المعمكمات كعدـ اغتياؿ الشخصية.

ح .التعامؿ بركح الزمالة كالتعاكف كتبادؿ المعرفة كاحتراـ عالقة الشراكة في العمؿ بيف الرجؿ
كالمرأة كتعميؽ االنتماء لمدائرة كاالعتزاز بانجازاتيا.

المادة 69
يحظر عمى المكظؼ كتحت طائمة المسؤكلية التأديبية اإلقداـ عمى أم مف األعماؿ التالية:

أ .ترؾ العمؿ أك التكقؼ عنو دكف عذر مشركع يقبمو المرجع المختص.

ب .االحتفاظ خارج مكاف العمؿ لنفسو بأم كثيقة أك مخابرة رسمية أك نسخة منيا أك صكر عنيا أك

تسريبيا الم جية خارجية أك الكتابة أك التصريح عنيا دكف أف يككف ذلؾ مف صالحياتو باستثناء
الكثاؽ التي تكشؼ عف فساد فترفع لييبة النزاىة كمكافحة الفساد أك لممرجع المختص في الدائرة
حسبما يرل المشتكي.

ج .استغالؿ كظيفتو لخدمة أغراض أك أىداؼ أك مصالح حزبية اك القياـ أك االشتراؾ في أم

مظاىرة أك اضراب اك اعتصاـ أك التحريض عمييا أك أم عمؿ يمس بأمف الدكلة كمصالحيا ،أك

يضر اك يعطؿ مصالح المكاطنيف كالمجتمع كالدكلة.

د .استغالؿ كظيفتو لخدمة أم منفعة شخصية أك لمنفعة أم طرؼ ليس لو حؽ بيا أك قبكؿ أك

طمب أم إكراميات مادية أك عينية مف أم شخص لو عالقة أك ارتباط بالدائرة أك مصمحة معيا أثناء

عممو.

ىػ .القياـ بأم تصرفات أك ممارسات أك أعماؿ تسيء إلى األخالؽ كاآلداب كالسمكؾ العاميف
كاإلساءة لآلراء كالمعتقدات السياسية كالدينية أك التحريض ضدىا.

ك .ممارسة أم سمكؾ جسدم أك شفيي ذم طبيعة جنسية أك التيديدات المرتبطة بو بما يمس

كرامة اآلخريف كيككف ميينا ليـ كيكدم الى الحاؽ الضرر الجسدم أك النفسي أك الجنسي بيـ .

ز .ايقاع عقاب بدني بام صكرة مف الصكر عمى أم مف االطفاؿ المكجكديف في الدكائر بما في

ذلؾ المؤسسات التعميمية اك التأىيمية اك التدريبية اك دكر الرعاية اك الحماية اك الحاؽ اذل بام

منيـ.

ح .العمؿ خارج أكقات الدكاـ الرسمي دكف إذف مسبؽ مف رئيس الكزراء أك مف يفكضو بناء عمى
تنسيب الكزير فيما يتعمؽ بمكظفي الفئة العميا كبتصريح مف الكزير لممكظفيف مف الفئات األخرل،

كذلؾ تحت طائمة المساءلة بما في ذلؾ استرداد أم مبمغ حصؿ عميو المكظؼ لمصمحة الخزينة،
كيشترط في تطبيؽ ىذه الفقرة أف يقكـ بذلؾ العمؿ خارج أكقات الدكاـ الرسمي الذم تحدده الدائرة

كأف ال ينشأ عف ذلؾ العمؿ إعاقة ألعماليا الرسمية ،كأف ال يككف العمؿ االضافي لدل الجيات
التي ليا عالقة أك مصمحة بعمؿ الدائرة.

ط .الكتابة أك التصريح لكسائؿ األعالـ أك لكسائؿ التكاصؿ االجتماعي بما يسيء لمدكلة أك

العامميف فييا أك إفشاء أسرار العمؿ .

م .تصكير أم كثيقة أك تسريبيا أك نشر أم معمكمة أك مقالة أك اعادة نشر أم منيا بام كسيمة
مف الكسائؿ بما يسئ لمدكلة أك العامميف فييا .

المادة 72
يجب عمى الدائرة:

أ .أف تحدد بكضكح مياـ المكظؼ كمسؤكلياتو كما يتكقع منو إنجازه ،كالتعامؿ معو في كؿ ما يتعمؽ

باكضاعو الكظيفية عمى أساس الجدارة كاالستحقاؽ.

ب .أف تضمف لممكظؼ حرية الرأم كالتعبير فيما يتعمؽ بمياـ عممو في الدائرة كفقا لمتشريعات

النافذة.

ج .أف تكفؿ لو حؽ التظمـ كفقا ألحكاـ ىذا النظاـ كالتأكد مف كجكد ضمانات لممكظؼ عند

تطبيؽ االجراءات كالعقكبات التأديبية كفقا ألحكاـ ىذا النظاـ.

د .تكفير متطمبات تعزيز مياراتو كتطكير قدراتو المتعمقة بطبيعة العمؿ مف خالؿ برامج التطكير

كالتدريب المختمفة.

المادة 70
الفصل الحادي عشر
إدارة األداء وتقييمو

أ  .تيدؼ عممية إدارة األداء كتقييمو إلى ما يمي-:

 .1تعزيز ثقافة المتابعة كالتقييـ كالمساءلة كالتعمـ كالتحفيز.

 .0الحصكؿ عمى مستكل أداء أفضؿ يساىـ في تحقيؽ األىداؼ المؤسسية لمدائرة مف خالؿ تقييـ

دكر المكظؼ في إنجاز ميامو كتحقيؽ االىداؼ المحددة لو كفقا لمؤشرات االداء المتفؽ عمييا بيف

الرئيس المباشر كالمكظؼ في بداية سنة التقييـ ككفقا لسجؿ االداء كالمتسكؽ الخفي كمتمقي الخدمة

كتحفيز المكظفيف كتشجيعيـ كدعميـ لتحسيف أدائيـ كتنمية مياراتيـ كقدراتيـ كتطكيرىا كتفعيؿ مبدا

التنافسية.

 .3تحديد االحتياجات التدريبية كتطكيرىا كفؽ منيجية عممية كمكضكعية
.

ب .باستثناء مكظفي المجمكعة األكلى مف الفئة العميا يخضع أداء جميع المكظفيف لممراجعة

المنتظمة كتقييـ األداء.

ج .تتكلى الجية المسككلة عف تطكير االداء المكسسي في راسة الكزراء:

 .1كضع أسس كمعايير عممية لربط األداء الفردم باألداء المؤسسي يعتمدىا المجمس خالؿ سنة

مف تاريخ سرياف ىذا النظاـ.

 .0التعاكف مع الديكاف في إعداد التعميمات كاألدلة كاإلجراءات المتعمقة بتقييـ األداء كجميع
النماذج المتعمقة بإدارة تقييـ األداء لمكظفي الفئات االكلى كالثانية كالثالثة ،عمى أف تتضمف ىذه
التعميمات الجيات صاحبة الصالحية في تنظيـ ىذه التقارير.

د .يككف إعداد تقرير األداء السنكم النيابي مكتكما غير أنو يجب اطالع المكظؼ عمى تقرير

أدائو السنكم إذا كاف تقديره النيائي بدرجة ضعيؼ بعد تاريخ اعتماده مباشرة لالعتراض عميو

كفقا ألحكاـ المادة ( )75كالفقرة (ج) مف المادة ( )166مف ىذا النظاـ ،كيحؽ لممكظفيف جميعا
االطالع عمى نتائج تقاريرىـ بعد مضي شير مف تاريخ إيداع كشكفات نتاج التقارير السنكية في

الديكاف.

ىػ .يقر مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب المجمس منظكمة أداء شاغمي المجمكعة الثانية مف الفئة
العميا كمف في حكميـ بحيث تتضمف آلية التقييـ كمكشراتو التي تستند الى تحقيؽ أىداؼ الدائرة

كخططيا االستراتيجية كالنماذج التي تعد ليذه الغاية.

المادة 70
أ .يصدر المجمس بناء عمى تنسيب لجنة يشكميا رئيس الديكاف مف ممثميف عف الديكاف كالدكائر

المعنية التعميمات كاألدلة كاالجراءات المتعمقة بتقييـ األداء كجميع النماذج المتعمقة بإدارة تقييـ األداء

لمكظفي الفئات االكلى كالثانية كالثالثة عمى اف تتضمف كيفية تقييـ أداء المكظفيف المنتدبيف

كالمعاريف كالمكمفيف كالمكفديف في بعثات أك دكرات كالمجازيف بدكف راتب كعالكات كالمكظفيف تحت
التجربة كالمكقكفيف عف العمؿ كالجيات صاحبة الصالحية في تنظيـ ىذه التقارير عمى اف يككف

التقييـ مبنيا عمى الكفايات الكظيفية.

ب .تعتبر الكثائؽ الخاصة بسجؿ األداء إحدل المرجعيات الرئيسة عند مناقشة األداء مع

المكظؼ العتماد تقرير االداء السنكم.

ج .ال يجكز إجراء أم تعديؿ عمى البيانات كالمالحظات كالكقاع المدكنة في جميع النماذج

المتعمقة بإدارة األداء بما في ذلؾ نماذج سجؿ األداء كتقرير األداء السنكم سكاء باالضافة إلييا

أك بالحذؼ منيا كما ال يجكز إجراء أم محك أك كشط فييا كذلؾ تحت طائمة بطالف التعديؿ
كالمساءلة.

د .1 .تعتمد البيانات كالكقاع كالمالحظات المدكنة في سجؿ األداء في تقييـ أداء المكظؼ
بمكجب تقرير األداء السنكم كيتـ ذلؾ التقييـ بأم مف التقديرات التالية:

 -ممتاز.

 جيد جدا. -جيد.

 -مقبكؿ.

 ضعيؼ. .0تكضع التقديرات المنصكص عمييا في البند ( )1مف ىذه الفقرة عمى أساس تقدير عالمة لكؿ
مف البيانات كالكقاع كالمالحظات المتعمقة بأداء المكظؼ كذلؾ كفقا لمنمكذج المعتمد لتقرير

األداء السنكم.

ىػ .1 .تراعي الدائرة عند تقييـ كاعتماد التقدير النيابي لتقييـ اداء مكظفييا بحيث يككف منحنى
التكزيع منطقيا .

 .0لغايات البند ( )1مف ىذه الفقرة يتـ تكزيع المكظفيف كفؽ تقييـ أدائيـ عمى شكؿ منحنى
بخمس مجمكعات حيث تتركز النسبة األكبر منيـ في الكسط كتمثؿ أداء جيدا إلى جيد جدا

كبنسبة أقؿ عند الطرفيف كتمثؿ أداء ممتا از عمى اليميف كمقبكال كضعيفا عمى اليسار كيتـ تحديد

ذلؾ بمقتضى التعميمات الصادرة باالستناد الحكاـ الفقرة (أ) مف ىذه المادة.

ك .يقكـ الديكاف بتحديد إجراءات تقييـ األداء الفردم ،كتقييـ مدل فاعمية ككفاءة تطبيؽ إدارة

االداء الفردم في الدكائر سنكيا ،مع رفع التكصيات لمجمس الخدمة المدنية بالتعديالت المطمكبة.
ز .يقكـ الديكاف بالتنسيؽ مع المعيد بتنظيـ برامج تدريبية لتأىيؿ كتدريب المعنييف بتقييـ األداء

الفردم في كحدات المكارد البشرية كاكسابيـ ميارات تدريب المدربيف ليقكمكا بدكرىـ بتدريب

الرؤساء المباشريف في الدكائر عمى آليات المتابعة كالتقييـ.

ح .عمى الرغـ مما كرد في الفقرة (أ) مف ىذه المادة ،يجكز ألم دائرة تـ اعتماد مسار ميني

لكظائفيا االساسية مف المجمس ،أف تعد اآللية كاالجراءات كالنماذج كاألدلة المتعمقة بتقييـ أداء

مكظفييا كرفعيا الى المجمس العتمادىا.

المادة 73
مع مراعاة الفقرة (ج) مف المادة ( )71مف ىذا النظاـ ،يقكـ الرئيس المباشر في بداية السنة بالتعاكف
مع مرؤكسيو بتحديد النتائج المطمكب تحقيقيا كاألىمية النسبية لكؿ منيا كاطالع المكظؼ عمى

عناصر التقييـ العامة كالخاصة كعناصر التميز كالتي سيتـ عمى أساسيا تقييـ أدائو.

المادة 74
أ  .عمى الرئيس المباشر اف يقكـ بشكؿ دكرم بإجراء مراجعة مع مرؤكسيو لنتائج سجؿ األداء بما

فييا الجزء المتعمؽ بالكقائع االيجابية كالسمبية كبما يحقؽ رصد نقاط القكة في أداء المكظؼ كسمككو

لتعزيزىا كرصد نقاط الضعؼ ككيفية معالجتيا.

ب .يقكـ المدير المعني بمتابعة نمكذج سجؿ األداء لممكظؼ في الكحدة التنظيمية لمتحقؽ مف أف

المراجعة قد تمت كفقا لمتعميمات المعتمدة لذلؾ ،كاتخاذ االجراءات المناسبة إذا تبيف أف في

البيانات كالمالحظات كالكقائع المدرجة في السجؿ ما يقتضي اتخاذ تمؾ االجراءات.

ج .1.تكخذ بعيف االعتبار العقكبة التاديبية المنصكص عمييا في البند ( )0مف الفقرة (أ) مف

المادة ( )140مف ىذا النظاـ التي يتـ إيقاعيا بحؽ المكظؼ خالؿ سنة التقييـ ،بحيث ال يزيد

تقدير المكظؼ عمى جيد إذا كاف تقدير ادائو ممتا از أك جيدا جدا لمسنكات الثالث السابقة لتاريخ

إيقاع العقكبة  ،كال يجكز أف يزيد تقدير المكظؼ عمى مقبكؿ إذا كاف تقدير ادائو السنكم

لمسنكات الثالث السابقة ال يزيد عمى جيد .

 .0تكخذ بعيف االعتبار العقكبات التأديبية المنصكص عمييا في البنكد مف ( )3الى ( )6مف

الفقرة (أ) مف المادة ( )140مف ىذا النظاـ التي يتـ إيقاعيا بحؽ المكظؼ خالؿ سنة التقييـ،
بحيث ال يزيد تقدير المكظؼ عمى مقبكؿ .

د .يقكـ الرئيس المباشر بتعبئة نمكذج تقرير األداء السنكم معتمدا عمى نمكذج سجؿ االداء

كرفعيما مع ارفاؽ الكثائؽ كالمعززات في حاؿ كاف تقدير المكظؼ بدرجة (ممتاز) أك (ضعيؼ)

الى الرئيس االعمى المباشر الذم يقكـ بدكره بإحالة تقارير أداء المكظفيف السنكية كمالحظاتو
عمييا إلى الكحدة التنظيمية المختصة بالمكارد البشرية في الدائرة.

ىػ .1.تقكـ الكحدة التنظيمية المختصة بالمكارد البشرية في الدائرة بإعداد كشؼ بأسماء المكظفيف
كفاتيـ كدرجاتيـ كعالماتيـ كتقديراتيـ كالتأكد مف مراعاة نتابج تقييـ أداء المكظفيف بما ينسجـ مع
منحنى التكزيع الطبيعي لمستكيات االداء المشار اليو في المادة ( )70مف ىذا النظاـ.

 .0في حاؿ عدـ مطابقة النتائج لمنسب المئكية المحددة يتـ تحكيؿ التقرير الى لجنة يشكميا

الكزير بناء عمى تنسيب االميف العاـ مف ثالثة مف كبار مكظفي الدائرة مف غير أعضاء لجنة
التظممات المشار الييا في الفقرة (أ) مف المادة ( )165مف ىذا النظاـ كبمشاركة مندكب عف
الديكاف تتكلى دراسة النتائج كالنسب المنكية كرفع التكصيات لمكزير التخاذ القرار المناسب

بشأنيا.

ك .مع مراعاة أحكاـ الفقرة (ىػ) مف ىذه المادة يقكـ األميف العاـ أك مف يفكضو ،باعتماد التقدير
النيائي لممكظؼ في مكعد أقصاه منتصؼ شير كانكف األكؿ مف كؿ سنة.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب النظاـ المعدؿ رقـ  6لسنة . 0200

المادة 75
ترسؿ نسخة مف تقرير األداء السنكم إلى المكظؼ مف صاحب الصالحية أك مف يفكضو في اعتماد

التقدير إذا كاف تقدير أدائو السنكم بدرجة ضعيؼ ،كلممكظؼ حؽ االعتراض عمى تقدير أدائو

السنكم خالؿ ثالثة أياـ عمؿ مف اليكـ التالي لتسممو لو كفؽ أحكاـ الفقرة (ج) مف المادة ()166
مف ىذا النظاـ كعمى نمكذج االعتراض الذم يعده الديكاف ليذه الغاية.

المادة 76
تتخذ االجراءات المبينة أدناه بعد اكتساب تقارير األداء السنكية الصفة النيائية-:

أ  .إذا كاف تقدير المكظؼ في تقرير األداء السنكم بدرجة ضعيؼ لسنة كاحدة تحجب عنو زيادة

سنكية كاحدة بقرار مف االميف العاـ كعمى الدائرة إلحاقو بدكرات تدريبية لتحسيف مستكل أدائو خالؿ

االشير الثالثة االكلى مف السنة التي تمي سنة التقييـ كبما يتناسب كطبيعة الكظيفة التي يشغميا.

ب .اذا كاف تقدير المكظؼ في تقرير األداء السنكم بدرجة ضعيؼ لسنة كاحدة كارتكب خالؿ

السنة مخالفة جسيمة ترتب عمييا إيقافو عف العمؿ كفقا ألحكاـ الفقرة (ىػ) مف المادة ( )140مف
ىذا النظاـ تنيى خدمتو بقرار مف الكزير بناء عمى تنسيب األميف العاـ.

ج .اذا كاف تقدير المكظؼ في تقرير األداء السنكم بدرجة ضعيؼ لسنتيف متتاليتيف يحاؿ عمى

االستيداع اك التقاعد المبكر اذا كاف مستكفيا لشركط االحالة كبخالؼ ذلؾ تنيى خدمتو بقرار مف

الكزير بناء عمى تنسيب األميف العاـ.

د .يعامؿ حجب الزيادة السنكية الكارد في الفقرة (أ) مف ىذه المادة معاممة العقكبة التأديبية لجميع

الغايات المنصكص عمييا في ىذا النظاـ.

المادة 77
أ  .1.ترسؿ الدائرة إلى الديكاف كشفا معتمدا كمكقعا مف أميف عاـ الدائرة بأسماء مكظفييا كفاتيـ
كدرجاتيـ كتقديراتيـ النيائية كعالماتيـ في تقرير األداء السنكم في مكعد ال يتجاكز نياية شير

كانكف االكؿ مف السنة التي يتـ فييا التقييـ كال يجكز إدخاؿ أم تعديؿ عميو بعد إيداعو لدل الديكاف.

 .0يجب اف يككف التقدير النيائي كالعالمة الكارداف في الكشؼ المشار اليو في البند ( )1مف ىذه
الفقرة مطابقيف لمتقدير كالعالمة الكارديف في تقرير األداء السنكم المعتمد مف األميف العاـ أك مف

يفكضو.

ب .اذا تبيف لمدائرة خالؿ ستيف يكما مف تاريخ إيداع الكشؼ المبيف في البند ( )1مف الفقرة (أ)
مف ىذه المادة كجكد خطا في جمع عالمات تقرير األداء السنكم لممكظؼ اك كجكد إجراءات

غير قانكنية مف شأنيا التاثير عمى تقرير أدائو السنكم تشكؿ لجنة مف الديكاف كالدائرة المعنية

لمنظر في طمب الدائرة كترفع تكصياتيا الى المجنة المركزية التخاذ القرار المناسب.

ج .يقكـ الديكاف برفع تقرير سنكم لمجمس الكزراء يتضمف مدل التزاـ الدائرة بتقييـ أداء مكظفييا

كفؽ احكاـ ىذا النظاـ.

المادة 78
الفصل الثاني عشر

الترفيع وتعديل االوضاع والترقية لموظائف االشرافية والقيادية

أ .مع مراعاة احكاـ المادة ( )92مف ىذا النظاـ ،يتـ ترفيع المكظؼ إلى كظيفة شاغرة في الدائرة

مف درجة إلى درجة أعمى منيا كالى الراتب االساسي األعمى مف راتبو االساسي مباشرة في الدرجة

األعمى ضمف الفية الكاحدة.

ب .تتخذ جميع ق اررات الترفيع كتعديؿ األكضاع اعتبا ار مف اليكـ األخير مف شير كانكف االكؿ مف
كؿ سنة.

ج .اذا تـ ترفيع المكظؼ المعيف بمكجب عقد اك تعديؿ كضعو كفقا ألحكاـ ىذا النظاـ فيتـ تعديؿ

عقده تبعا لذلؾ اعتبا ار مف التاريخ المحدد في الفقرة (ب) مف ىذه المادة.

د .تدرج الكظائؼ كالدرجات الالزمة لغايات الترفيع كتعديؿ األكضاع في جدكؿ تشكيالت الكظائؼ
كفقا ألحكاـ ىذا النظاـ.

المادة 79
الترفيع الوجوبي :

أ  .يرفع المكظؼ مف الفئتيف األكلى كالثانية كجكبيا مف درجة إلى درجة أعمى منيا كالى الراتب

االساسي األعمى مف راتبو االساسي مباشرة في الدرجة األعمى ضمف الفئة الكاحدة كفقا لالحكاـ

كالشركط التالية-:

 .1أف يككف قد أمضى مدة ال تقؿ عف ستة أشير خدمة فعمية في أعمى مربكط درجتو.

 .0أف يككف قد شارؾ في برامج تدريبية كفقا ألسس كمعايير يحددىا المجمس شريطة اجتيازه
االمتحانات المخصصة ليذه الغاية باستثناء المكفد المتفرغ في بعثة كالمكظؼ المعار.

ب .عمى الرغـ مما كرد في الفقرة (أ) مف ىذه المادة ،كؿ مف يشغؿ راتب السنة الرابعة مف

الدرجة في الفئتيف األكلى كالثانية كاتجيت النية إلى إحالتو عمى التقاعد أك االستيداع أك إنياء

خدماتو قبؿ تاريخ  10 /31يتـ ترفيعو قبؿ ىذا التاريخ في قرار احالتو عمى التقاعد أك االستيداع

أك إنياء خدماتو.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب النظاـ المعدؿ رقـ  6لسنة  0200حيث كافنص الفقرات السابؽ كما يمي :
/0أ .أف يككف قد شارؾ في برامج تدريبية كفقا ألسس كمعايير يحددىا المجمس باستثناء المكفد
المتفرغ في بعثة .

ب .عمى الرغـ مما كرد في ىذه المادة كاعتبا ار مف تاريخ سرياف أحكاـ ىذا النظاـ :

 .1مع مراعاة البنديف ( )0ك ( )3مف ىذه الفقرة ،كؿ مف يشغؿ راتب السنة الرابعة مف الدرجة في
الفئتيف األكلى كالثانية كاتجيت النية إلى إحالتو عمى التقاعد أك االستيداع أك إنياء خدماتو قبؿ

تاريخ  10 /31فيتـ ترفيعو قبؿ ىذا التاريخ في قرار احالتو عمى التقاعد أك االستيداع أك إنياء

خدماتو.

 .0كؿ مف يشغؿ راتب السنة السادسة مف الدرجة األكلى مف الفئة األكلى فأعمى كتمت احالتو عمى

التقاعد أك االستيداع يرفع قبؿ تاريخ  10/31الى السنة االكلى مف الدرجة الخاصة مف الفئة االكلى
كيحدد ذلؾ بقرار احالتو عمى التقاعد أك االستيداع.

 .3كؿ مف يشغؿ راتب السنة الرابعة مف الدرجة االكلى مف الفئة االكلى فاعمى كتـ انياء خدماتو
يرفع قبؿ تاريخ  10/31الى السنة األكلى مف الدرجة الخاصة مف الفئة األكلى كيحدد ذلؾ بقرار

انياء خدماتو.

المادة 82
مع مراعاة الفقرة (ب) مف المادة ( )81مف ىذا النظاـ ،تمتزـ الدائرة بإلحاؽ المكظؼ بدكرات

تدريبية قبؿ سنة الترفيع عمى أف تقكـ الكحدة المختصة بإدارة المكارد البشرية بحصر االحتياجات

التدريبية لممكظفيف تحت طائمة المساءلة التأديبية في حاؿ ثبكت تقصير أم مف مكظفي كحدة
المكارد البشرية.
تعديالت المادة :

 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجب

النظاـ المعدؿ رقـ  6لسنة  0200حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

في حاالت تتطمبيا طبيعة العمؿ لكظائؼ اك لمكظفيف في بعض الدكائر يجكز لغايات الترفيع
الجكازم أك الكجكبي االستثناء مف شرط البرامج التدريبية بقرار مف المجمس بناء عمى تنسيب

الدائرة بعد االستئناس برأم الديكاف.

المادة 80
أ .يجكز لمجنة المختصة بالترفيع اعتماد الدك ارت التدريبية المتصمة بعمؿ الدائرة التي تعقدىا أك

تنفذىا بعض الدكائر أك التي يشارؾ فييا مكظفكىا سكاء كانت داخؿ المممكة أك خارجيا لغايات

الترفيع الكجكبي.

ب .يجكز عقد كرشات كبرامج تدريبية متخصصة داخؿ الدائرة مف قبؿ مكظفييا المختصيف

تعتمد لغايات الترفيع ،شريطة اجتياز االمتحانات المخصصة ليذه الغاية كاف تككف ىذه الكرشات

كالبرامج معتمدة مف المعيد.
تعديالت المادة :

 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب النظاـ المعدؿ رقـ  6لسنة . 0200

المادة 80
الترفيع الجوازي :

أ .يخصص لغايات الترفيع الجكازم كظائؼ كدرجات في جدكؿ تشكيالت الكظائؼ في كؿ سنة

عمى أف ال تزيد نسبتيا عمى ( )8مف كؿ فئة مف الفئتيف األكلى كالثانية في الدائرة كتعتبر الدرجة

االكلى مف الفة االكلى فئة لغايات الترفيع الى الدرجة الخاصة كاذا لـ تتحقؽ النسبة المذككرة في أم
فنة إلحداث شكاغر لمترفيع الجكازم كفقا لذلؾ فيجكز إحداث شاغر كاحد في ىذه الفئة ليذه الغاية.

ب .تعطى االكلكية في الترفيع الجكازم كفقا ألحكاـ الفقرة (أ) مف ىذه المادة لممكظفيف الحاصميف
عمى تقدير (ممتاز) في السنكات الثالث التي تسبؽ سنة الترفيع.

ج .مع مراعاة احكاـ الفقرة (ىػ) مف ىذه المادة ،يشترط لمترفيع الجكازم أف يككف قد شارؾ

المكظؼ في برامج تدريبية ضمف الدرجة الكاحدة كفقا لؤلسس كالمعايير التي يحددىا المجمس
كاجتياز االمتحاف المخصص ليذه الغاية ،كالذم يعقد في نياية البرنامج التدريبي.

د .لغايات الترفيع الجكازم ،يؤخذ بعيف االعتبار الدكرات التدريبية المشار إلييا في المادة ()81

مف ىذا النظاـ.

ىػ .يتكلى المعيد إعداد البرامج التدريبية الالزمة لترفيع المكظفيف بالتنسيؽ مع الدائرة كحسب

احتياجاتيا.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب النظاـ المعدؿ رقـ  6لسنة  0200حيث كافنص الفقرة (ج) كما يمي :
ج .يشترط لمترفيع الجكازم أف يككف قد شارؾ المكظؼ في برامج تدريبية ضمف الدرجة الكاحدة

كفقا لؤلسس كالمعايير التي يحددىا المجمس .

المادة 83
أ  .يجكز ترفيع المكظؼ مف الدرجة األكلى مف الفة األكلى إلى الدرجة الخاصة مف الفئة األكلى
كمف الدرجة الثانية مف الفئة الثانية الى الدرجة االكلى مف الفئة الثانية كفقا لمشركط التالية-:

 .1اف يككف قد امضى مدة ال تقؿ عف خمس سنكات خدمة فعمية في الدرجة االكلى مف الفئة
االكلى كثالث سنكات في الدرجة الثانية مف الفئة الثانية.

 .0أف يككف تقديره في التقارير السنكية الكاردة عنو عف آخر سنتيف ال يقؿ عف درجة جيد جدا كاف
ال يقؿ تقديره في التقارير السنكية الثالثة السابقة مباشرة ليا عف درجة (جيد).

 .3اف ال يككف قد تـ ايقاع أم عقكبة مف العقكبات التأديبية المنصكص عمييا في البنكد مف ()3
الى ( )6مف الفقرة (أ) مف المادة ( )140مف ىذا النظاـ في سنة الترفيع.

ب .يجكز ترفيع المكظؼ مف الدرجة الخامسة كلغاية الدرجة االكلى مف الفئة األكلى ،كمف الدرجة

السابعة كلغاية الدرجة الثانية مف الفئة الثانية كفقا لمشركط التالية-:

 .1اف يككف قد امضى في الدرجة مدة فعمية ال تقؿ عف ثالث سنكات خدمة فعمية في الدرجة.

 .0أف يككف تقديره في التقارير السنكية الكاردة عنو عف آخر سنتيف ال يقؿ عف درجة جيد جدا كاف
ال يقؿ تقديره في التقارير السنكية الثالثة السابقة مباشرة ليا عف درجة (جيد).

 .3اف ال يككف قد تـ ايقاع أم عقكبة مف العقكبات التأديبية المنصكص عمييا في البنكد مف ()3
الى ( )6مف الفقرة (أ) مف المادة ( )140مف ىذا النظاـ في سنة الترفيع.

ج .يستثنى مف شرط الحصكؿ عمى ثالثة تقارير سنكية بدرجة (جيد) السابقة عف آخر تقريريف

سنكييف بدرجة (جيد جدا) فأكثر المنصكص عمييا في البند ( )0مف الفقرتيف (أ) ك (ب) مف ىذه
المادة المكظفكف الذيف تككف مدة خدمتيـ اقؿ مف خمس سنكات كتعتمد في ىذه الحالة التقارير

السنكية المنظمة ليـ حسب االحكاؿ عمى اف ال تقؿ عف درجة (جيد).

د .ال يجكز الترفيع الجكازم لممكظؼ المنتدب اك المكمؼ اك المعار الى أم جية غير خاضعة

الحكاـ ىذا النظاـ بما في ذلؾ المكظؼ المعار إلى أم جية خارج المممكة.

ىػ .1.عمى الدائرة الحاؽ المكظؼ الحاصؿ عمى تقرير سنكم بدرجة ال تقؿ عف جيد جدا في آخر

سنتيف كالمحتمؿ ترفيعو جكازيا في برنامج تدريبي كفقا لؤلسس كالمعايير المشار الييا في الفقرة (ج)

مف المادة ( )80مف ىذا النظاـ .

 .0في حاؿ تعذر الحاؽ المكظؼ في البرنامج التدريبي المنصكص عميو في البند ( )1مف ىذه

الفقرة يجكز لو كعمى حسابو الخاص االلتحاؽ بيذا البرنامج شريطة اف يككف ىذا البرنامج كالجية

التي تقدمو معتمديف مف المعيد.

ك .عمى الرغـ مما كرد في البند ( )1مف الفقرتيف (أ) ك(ب) مف ىذه المادة ،يجكز ترفيع

المكظؼ في حاؿ عدـ تحقؽ النسبة المنصكص عمييا في المادة ( )80مف ىذا النظاـ ،اذا كاف
يتقاضى راتب السنة الخامسة مف الدرجة االكلى مف الفئة االكلى كراتب السنة الثالثة مف باقي

الدرجات في الفئتيف االكلى كالثانية.
تعديالت المادة :

 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب النظاـ المعدؿ رقـ  6لسنة . 0200

المادة 84
لغايات الترفيع الجكازم تعتمد التقارير السنكية االخيرة السابقة لمسنة التي سيرفع فييا المكظؼ.

المادة 85
أ .تراعى االعتبارات المبينة أدناه إضافة إلى شركط الترفيع األخرل الكاردة في ىذا النظاـ عند
اختيار أكثر المكظفيف استحقاقا لمترفيع الجكازم عمى أف تكخذ ىذه االعتبارات حسب أكلكيتيا

بالتسمسؿ التالي-:

 .1أقدمية المكظؼ في الحمكؿ في الدرجة الحالية.

 .0أقدمية المكظؼ في الحمكؿ في الدرجة السابقة ضمف الفئة التي يشغميا.
 .3أقدمية المكظؼ في التعييف في الخدمة المدنية.

 .4المؤىؿ العممي لممكظؼ الذم حددت فنتو أك كضعو الكظيفي عمى أساسو كفقا ألحكاـ ىذا
النظاـ.

 .5عدد التقارير السنكية التي حصؿ فييا المكظؼ عمى تقدير ممتاز في الدرجة التي يشغميا.

 .6معدؿ العالمة في التقدير النيابي في التقرير السنكم لممكظؼ لمسنكات التي تسبؽ سنة الترفيع
في الدرجة نفسيا.

 .7مجمكع العالمة في االمتحاف المخصص لغايات الترفيع الجكازم.

ب .لغايات تطبيؽ البند ( )4مف الفقرة (أ) مف ىذه المادة يعتمد المؤىؿ العممي لمطبيب كفقا
لمشيادات المبينة أدناه كحسب أكلكيتيا بالتسمسؿ التالي-:

 .1شيادة التخصص الفرعي مف المجمس الطبي االردني أك ما يعادليا بعد الحصكؿ عمى شيادة
االختصاص مف المجمس الطبي األردني.

 .0شيادة االختصاص مف المجمس الطبي األردني أك ما يعادليا.
 .3الشيادة الجامعية الثالثة.

 .4الشيادة الجامعية الثانية أك شيادة االختصاص العالي في الطب البشرم.
 .5الدبمكـ بعد الحصكؿ عمى الشيادة الجامعية االكلى.
 .6الشيادة الجامعية األكلى.

ج .اذا اعيد تعييف المكظؼ تعتبر اقدميتو لغايات البنكد ( )1ك ( )0ك ( )3مف الفقرة (أ) مف

ىذه المادة مف تاريخ اعادة تعيينو.

د .1.باستثناء مكظفي الدرجة األكلى مف الفئة األكلى كلغايات تطبيؽ أحكاـ البند ( )1مف الفقرة
(أ) مف ىذه المادة يشترط أف ال يككف المكظؼ قد رفع جكازيا لدرجتو الحالية.

 .0ال يعمؿ بالبند ( )1مف ىذه الفقرة في حاؿ تكافر شكاغر لمترفيع الجكازم.
تعديالت المادة :

 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب النظاـ المعدؿ رقـ  6لسنة . 0200

المادة 86
إذا أحيؿ المكظؼ إلى القضاء أك إلى المجمس التأديبي فال ينظر في ترفيعو إذا كاف مستحقا لمترفيع

الكجكبي إال بعد صدكر القرار القضائي أك التأديبي بحقو كاكتسابو الصفة القطعية ،عمى أف تترؾ

إحدل الدرجات شاغرة ليتـ ترفيعو إلييا إذا صدر القرار ببراءتو أك الحكـ بعدـ مسككليتو مف التيمة

الجزائية أك المسمكية التي أسندت إليو ،كيعتبر تاريخ ترفيعو في ىذه الحالة مف تاريخ ترفيع المكظؼ

الذم يتساكل معو في حؽ الترفيع ككاف قد رفع قبؿ صدكر القرار القضائي أك التاديبي.

المادة 87
تعديل األوضاع :

مع مراعاة احكاـ المادة ( )30مف ىذا النظاـ -:

أ .إذا حصؿ المكظؼ مف الفئة األكلى عمى مكىؿ عممي جديد أعمى مف المؤىؿ الذم يحممو كىك
عمى رأس عممو كيتصؿ مكضكع تخصصو بعمؿ الدائرة مباشرة كال تكصمو الزيادات المستحقة

المنصكص عمييا في المادة ( )32مف ىذا النظاـ لمدرجة المقررة لممؤىؿ الجديد فيجكز تعديؿ كضعو

إلى الدرجة المقررة لذلؾ المؤىؿ.

ب .إذا حصؿ المكظؼ مف الفة الثانية عمى شيادة دبمكـ كمية المجتمع الشامؿ كىك عمى رأس
عممو كيتصؿ مكضكع تخصصو بعمؿ الدائرة مباشرة كال تكصمو الزيادات المستحقة المنصكص

عمييا في الفقرة (أ) مف المادة ( )31مف ىذا النظاـ لمدرجة المقررة لممؤىؿ الجديد فيجكز تعديؿ

كضعو إلى الدرجة المقررة لذلؾ المكىؿ.

ج .عمى الرغـ مما كرد في الفقرة (ب) مف ىذه المادة ،إذا حصؿ المكظؼ مف الفئة الثانية عمى
شيادة دبمكـ كمية المجتمع الشامؿ ككاف يتقاضى راتب السنة السابقة لمسنة مف الدرجة المقررة

لذلؾ المؤىؿ فيمنح زيادتيف سنكيتيف.

د .إذا حصؿ المكظؼ مف الفنة الثانية عمى الشيادة الجامعية االكلى كىك عمى رأس عممو

كيتصؿ مكضكع تخصصو بحاجة الدائرة مباشرة فيجكز تعديؿ كضعو إلى الفئة األكلى في الدرجة

المقررة لذلؾ المؤىؿ كيمنح زيادة سنكية كاحدة عف كؿ سنتيف خدمة لو في الفئة الثانية بعد آخر
تعييف لو في ىذه الفئة كفي األحكاؿ كميا يجب أف ال يقؿ الراتب األساسي المستحؽ لممكظؼ

عف الراتب األساسي الذم كاف يتقاضاه.

المادة 88
أ .1.اعتبا ار مف سرياف احكاـ ىذا النظاـ ،يتـ تعديؿ كضع المكظؼ مف الفئة الثالثة الى الفئة

االكلى اك الفئة الثانية الى الدرجة المقررة لممكىؿ العممي الحاصؿ عميو ،كفي حاؿ انخفض الراتب
االجمالي لممكظؼ عف الراتب االجمالي الذم كاف يتقاضاه قبؿ تعديؿ كضعو فيتـ منحو فرقا ماليا

متناقصا سنكيا يعادؿ فرؽ الراتب

االجمالي الذم كاف يتقاضاه قبؿ تعديؿ الكضع.

 .0تسرم احكاـ البند ( )1مف ىذه الفقرة عمى مف تـ تعديؿ كضعو قبؿ سرياف أحكاـ ىذا النظاـ
كذلؾ بقرار مف المجمس بناء عمى تنسيب المجنة المركزية.

ب .إذا حصؿ المكظؼ مف الفئة الثالثة عمى شيادة دبمكـ كمية المجتمع الشامؿ كىك عمى رأس

عممو فيجكز تعديؿ كضعو إلى الفئة الثانية في الدرجة المقررة لذلؾ المكىؿ.

ج .يحدد المجمس بناء عمى تنسيب الديكاف االسس الالزمة لتطبيؽ أحكاـ الفقرتيف (أ) ك(ب) مف

ىذه المادة.

د .1.مع مراعاة أحكاـ الفقرة (أ) مف ىذه المادة ،يتكلى الديكاف كبالتنسيؽ مع الدكائر حصر
اعداد المكظفيف الحاصميف عمى مكىالت عممية كتعذر تعديؿ أكضاعيـ مف فئة ألخرل أك

ضمف نفس الفية  ،كرفع التكصيات الالزمة لمعالجة أكضاعيـ الكظيفية لممجمس العتمادىا كفقا

ألحكاـ ىذا النظاـ.

 .0عمى الرغـ مما كرد في البند ( )1مف ىذه الفقرة ،الينظر في أم حالة عمى النحك المبيف في
البند ( )1اعاله بعد تاريخ .0202/10/31

ىػ .يمنح المكظؼ الزيادات المنصكص عمييا في المكاد ( )32ك ( )30ك ( )33ك ( )34مف

ىذا النظاـ اعتبا ار مف  31/10مف كؿ سنة كاذا ترتب عمى منحو ىذه الزيادات حمكلو في درجة
أعمى مف الدرجة التي يشغميا فيتـ تعديؿ كضعو إلى الدرجة المستحقة كفقا الحكاـ ىذا النظاـ.
ك .يشترط لتطبيؽ األحكاـ الكاردة في الفقرتيف (أ) ك(ب) مف ىذه المادة كالفقرة (د) مف المادة

( )87مف ىذا النظاـ ما يمي-:

 .1أف يككف المكظؼ حاصالن عمى المكافقة المسبقة بالدراسة مف المرجع المختص.
 .0اف يككف لمتخصص الذم حصؿ عميو المكظؼ عالقة بعمؿ الدائرة.
 .3تكافر الشاغر في الفئة المراد تعديؿ كضع المكظؼ الييا.
 .4اجتياز المكظؼ االمتحاف المخصص لتعديؿ األكضاع.

ز .1.ال تسرم أحكاـ ىذه المادة عمى المكظؼ الذم يمتحؽ بالدراسة بعد سرياف احكاـ ىذا

النظاـ المعدؿ.

 .0يحؽ لممكظؼ الذم لـ يتـ تعديؿ كضعو كفقا ألحكاـ ىذه المادة تقديـ طمب تكظيؼ جديد
الى الديكاف عمى أف تضاؼ ليذا الطمب( )12نقاط تنافسية.
تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب النظاـ المعدؿ رقـ  6لسنة . 0200

المادة 89
الترقية :

أ .تتـ ترقية المكظؼ مف كظيفة الى كظيفة أعمى ضمف المسار االدارم في الدائرة بقرار مف الكزير
بناء عمى تنسيب األميف العاـ ككفؽ تعميمات كصؼ كتصنيؼ الكظائؼ المعمكؿ بيا كحسب

الشركط التالية-:

 .1تكافر كظيفة شاغرة كفؽ الييكؿ التنظيمي لكظائؼ الدائرة.
 .0االعالف داخؿ الدائرة عف الكظيفة الشاغرة.

 .3استكماؿ المكظؼ متطمبات المسار التدريبي لمكظيفة الشاغرة كخطط التعاقب الكظيفي كخطط
التطكير الفردية لممكظؼ.

ب .لغايات الفقرة (أ) مف ىذه المادة ،يشكؿ الكزير لجنة مف بيف اعضائيا مندكب عف الديكاف تتكلى

إجراء امتحانات بناء عمى الكفايات الفنية المطمكبة لمكظيفة أك مقابالت شخصية اك كمتييما

لممكظفيف الذيف تنطبؽ عمييـ شركط الترقية.

ج .تتـ ترقية المكظؼ الحاصؿ عمى اعمى العالمات في االمتحاف أك المقابمة اذا كانا منفرديف اك

اعمى عالمة مف مجمكعيما في حاؿ اجرائيما معا كفي حاؿ التساكم بيف المتقدميف يتـ التنسيؽ مع

المعيد لعقد اختبار لتقييـ القدرات كتتـ ترقية المكظؼ الحاصؿ عمى اعمى عالمة في ىذا االختبار.

د .عمى الرغـ مما كرد في البند ( )3مف الفقرة (أ) مف ىذه المادة ،يجكز لمكزير بناء عمى تنسيب
األميف العاـ ترقية المكظؼ مف كظيفة إلى كظيفة أعمى شريطة استكماؿ المكظؼ متطمبات

المسار التدريبي لمكظيفة المطمكبة خالؿ ( )3أشير مف تاريخ الترقية.

المادة 92
أ .تتـ ترقية المكظؼ ضمف نظاـ الرتب أك مف المسار الكظيفي الى المسار الميني المتخصص

كضمف مستكياتو المختمفة حسب مقتضى الحاؿ بقرار مف الكزير بناء عمى تنسيب المجنة المركزية

لممكارد البشرية .

ب .يشترط لترقية المكظؼ كفقا ألحكاـ الفقرة (أ) مف ىذه المادة تكافر ما يمي-:

 .1حد ادنى لعدد السنكات الفعمية المطمكب اشغاليا في الكظائؼ المشمكلة بنظاـ الرتب أك
بالمسارات المينية المتخصصة حسب مقتضى الحاؿ.

 .0حد ادنى لمدرجات الكظيفية المعتمدة لكؿ مستكل ضمف المسار الميني المتخصص.

 .3اجتياز البرامج التدريبية المتخصصة المعتمدة مف المرجع المختص بالدائرة كالديكاف كالمبنية
عمى اكتساب المكظؼ الكفايات المطمكبة إلشغاؿ كؿ رتبة ضمف نظاـ الرتب اك كؿ مستكل

ضمف المسارات المينية المتخصصة حسب مقتضى الحاؿ.

 .4التأكد مف تكافر الكفايات الفنية التخصصية كالسمككية كاالدارية كتقييميا كفقا ألدكات تقييـ
القدرات المعتمدة لكؿ منيا.

 .5مستكل اداء ميني متميز يتـ تقييمو كفؽ منيجية كاسمكب التقييـ متعدد االطراؼ.

 .6اىداؼ فردية مرتبطة بتحقيؽ اىداؼ الدائرة كخططيا االستراتيجية كتستند عمى الممارسة
المينية كتحسيف جكدة الخدمة.

 .7تكافر شاغر عمى جدكؿ تشكيالت كظائؼ الدائرة.
ج .تحدد سقكؼ الدرجات لممستكيات في المسارات المينية المتخصصة كالمسار الكظيفي

لمكظائؼ التي تـ شمكليا بالمسارات المينية المتخصصة بمكجب التعميمات المنصكص عمييا في

ىذه المادة .

د .يمنح شاغمك المسارات المينية المتخصصة مزايا اضافية لكؿ مستكل تحدد تفاصيميا بمكجب

تعميمات المسارات المينية المتخصصة المشار الييا في الفقرة (ز) مف ىذه المادة.

ىػ .يمنح شاغمك الرتب ضمف نظاـ الرتب مزايا اضافية لكؿ رتبة تحدد تفاصيميا بمكجب نظاـ

الرتب.

ك .يصدر مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب المجمس التعميمات العامة لنظاـ الرتب كلممسارات

المينية المتخصصة في الخدمة المدنية كسقكؼ كؿ مستكل منيا بما فييا االطار المرجعي

الناظـ العداد كتطبيؽ نظاـ الرتب أك المسارات المينية المتخصصة في الخدمة المدنية حسب
مقتضى الحاؿ كسائر األمكر المتعمقة بيما .

ز .يصدر المجمس تعميمات المسارات المينية المتخصصة المختمفة عمى اف تتضمف المستكيات

المشكمة لممسار الميني المتخصص ككفاياتيا كشركط كمتطمبات اشغاليا كآليات كادكات التأىيؿ

كالتقييـ كمنح رخصة المزاكلة.

المادة 90
الفصل الثالث عشر

النقل واالنتداب والتكميف والوكالة واالعارة
أ  .تراعى مصمحة العمؿ كاالستخداـ األمثؿ لممكارد البشرية كتنميتيا عند اتخاذ أم قرار بالنقؿ أك

اإلعارة أك التكميؼ أك االنتداب أك الككالة.

ب .ال يكثر قرار النقؿ أك االنتداب أك اإلعارة أك التكميؼ عمى الدرجة أك األقدمية فييا أك الراتب

االساسي.

ج .يعاد المكظؼ المعار أك المنتدب أك المكمؼ إلى الكظيفة التي تراىا الدائرة مناسبة شريطة أف ال

يكثر ذلؾ عمى درجتو كراتبو االساسي الذم يستحقو.

د .1.ال تسرم أحكاـ النقؿ خارج الدائرة كاإلعارة كاالنتداب كالتكميؼ عمى المكظؼ المعيف بمكجب
عقد شامؿ لجميع العالكات كالمكظؼ المعيف بعقد عمى حساب المشاريع اك ركاتب المكظفيف

المنفكيف عف العمؿ بسبب االعارة اك االجازة بدكف راتب كعالكات.

 .0عمى الرغـ مما كرد في البند ( )1مف ىذه الفقرة ،لرئيس الكزراء بناء عمى تنسيب الكزيريف

المكافقة عمى انتداب المكظؼ بمكجب عقد شامؿ لجميع العالكات لغايات النقؿ الى دائرة أخرل
شريطة اف يككف قد مضى عمى تعيينو خمس سنكات في دائرتو األصمية.

 .3يجكز بمكافقة الكزيريف كتنسيب رئيس الديكاف نقؿ المكظؼ المعيف عمى حساب ركاتب المكظفيف

المنفكيف عف العمؿ بسبب االعارة اك االجازة بدكف راتب كعالكات الى دائرة اخرل ،عمى اف يتقاضى
راتبو كعالكاتو مف مخصصات الكظيفة الشاغرة في الدائرة المنقكؿ الييا ،كعمى اف يتـ اتخاذ القرار

الخاص بتحكيؿ صفة المكظؼ الى كظيفة عقد ذات فنة كدرجة عمى مالؾ الدائرة المنقكؿ الييا في

حاؿ تكافر الشاغر الالزـ لذلؾ.

ىػ .1 .تشكؿ في الديكاف لجنة برئاسة احد مكظفيو يسميو رئيس الديكاف كعضكية ممثميف عف
رئاسة الكزراء كدائرة المكازنة العامة تتكلى دراسة طمبات النقؿ كاالنتداب كالتكميؼ كترفع تنسيباتيا
بيذا الخصكص الى رئيس الديكاف ليتكلى التكصية لممرجع المختص التخاذ القرار المناسب كفقان

ألحكاـ ىذا النظاـ.

 .0يحدد في قرار تشكيؿ المجنة المشار الييا في البند ( )1مف ىذه الفقرة كيفية عقد اجتماعاتيا
كاتخاذ تنسيباتيا.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب النظاـ المعدؿ رقـ  6لسنة  0200حيث كافنص الفقرة (ىػ) كما يمي :

ىػ .يتـ نقؿ المكظؼ اك انتدابو اك تكميفو بناء عمى طمب الدائرة بقرار مف المجمس بناء عمى تنسيب

لجنة يشكميا رئيس الديكاف ليذه الغاية .

المادة 90
النقل والوكالة داخل الدائرة :

أ .يشترط لنقؿ المكظؼ مف كظيفة إلى كظيفة أخرل في الدائرة نفسيا أف يككف مستكفيا لممتطمبات
الرئيسة الشغاؿ الكظيفة التي سيتـ نقمو إلييا كقاد ار عمى القياـ بمياميا كمسككلياتيا.

ب .يجكز نقؿ المكظؼ مف كظيفة الى كظيفة ذات مسمى كظيفي آخر يقع ضمف مجمكعة

مسميات الكظائؼ التي تقابؿ فئتو كدرجتو الكظيفية المحددة كفقا لتعميمات كصؼ كتصنيؼ
الكظائؼ المعمكؿ بيا.

ج .ينقؿ المكظؼ داخؿ الدائرة نفسيا كفقا لما يمي-:

 .1بقرار مف الكزير لمكظفي المجمكعة الثانية مف الفنة العميا.

 .0بقرار مف الكزير بناء عمى تنسيب األميف العاـ لشاغمي كظائؼ الفئة األكلى سكاء كاف مف
كظيفة إلى أخرل أك مف مكاف إلى آخر داخؿ المممكة أك خارجيا.

 .3بقرار مف الكزير بناء عمى تنسيب االميف العاـ لممكظؼ مف الفئات االكلى كالثانية كالثالثة

لمنقؿ مف مكاف الى آخر خارج المممكة.

 .4بقرار مف االميف العاـ بناء عمى تنسيب مسؤكؿ الكحدة التنظيمية المختصة بالمكارد البشرية

لشاغمي كظائؼ الفئات الثانية كالثالثة سكاء كاف مف كظيفة إلى أخرل أك مف مكاف إلى آخر

داخؿ المممكة.

المادة 93
الوكالة :

أ .اذا شغرت في أم دائرة كظيفة مف كظائؼ الفئة العميا أك ما في حكميا أك تغيب شاغميا ألم

سبب ،فيجكز اشغاليا بالككالة مف مكظؼ آخر مف مكظفي الدائرة نفسيا اك مف دائرة أخرل عند

الضركرة لمقياـ بمياـ تمؾ الكظيفة كاعماليا إضافة إلى كظيفتو االصمية لمدة ال تزيد عمى ستة اشير

.

ب .إذا كانت الكظيفة الشاغرة مف كظائؼ المجمكعة االكلى مف الفئة العميا فيشترط في المكظؼ

الككيؿ مف الدائرة االخرل أف ال تقؿ مجمكعتو كفنتو عف مجمكعة المكظؼ االصيؿ كفئتو ،اما
اذا كاف المكظؼ الككيؿ مف مكظفي الدائرة فيشترط اف يككف مف المجمكعة الثانية مف الفنة

العميا.

ج .اذا كانت الكظيفة الشاغرة مف كظائؼ المجمكعة الثانية مف الفئة العميا ،فيشترط في المكظؼ

الككيؿ مف الدائرة األخرل اف ال تقؿ مجمكعتو كفئتو عف مجمكعة المكظؼ األصيؿ كفنتو ،اما
اذا كاف المكظؼ الككيؿ مف مكظفي الدائرة فيشترط اف ال تقؿ مجمكعتو كفئتو عف مجمكعة

المكظؼ االصيؿ كفئتو اك عف الدرجة التي تمي مجمكعة المكظؼ االصيؿ مباشرة في الفئة التي

تمييا مباشرة.

د .1.اذا شغرت في ام دائرة ام كظيفة مف كظائؼ الفئة األكلى اك تغيب شاغميا ألم سبب

فيجكز اشغاليا بالككالة مف قبؿ مكظؼ آخر مف مكظفي الدائرة لمقياـ بمياـ تمؾ الكظيفة إضافة
إلى كظيفتو األصمية لمدة ال تزيد عمى سنة كاحدة بقرار مف الكزير  ،كيشترط في المكظؼ

الككيؿ اف ال تقؿ درجتو كفئتو عف الدرجة كالفئة المقررة لمكظيفة الشاغرة بمكجب تعميمات كصؼ
كتصنيؼ الكظائؼ.

 .0في حاؿ عدـ كجكد مكظؼ مف الفئة االكلى إلشغاؿ الكظيفة الشاغرة المنصكص عمييا في

البند ( )1مف ىذه الفقرة فيجكز إشغاليا مف أم مف مكظفي الدائرة مف المستكل االكؿ مف الفئة

الثانية.

ىػ .1.اذا كانت الكظيفة الشاغرة مف كظائؼ المجمكعة االكلى مف الفئة العميا فتتـ تسمية

المكظؼ الككيؿ بقرار مف رئيس الكزراء.

 .0اذا كانت الكظيفة الشاغرة مف المجمكعة الثانية مف الفئة العميا في دائرة أخرل فتتـ تسمية
المكظؼ الككيؿ بقرار مف رئيس الكزراء بناء عمى تنسيب الكزيريف.

 .3اذا كانت الكظيفة الشاغرة مف المجمكعة الثانية مف الفئة العميا في الدائرة نفسيا أك أم مف
الدكائر التي تقع ضمف صالحية المرجع المختص في القطاع الكاحد فتتـ تسمية المكظؼ الككيؿ

بقرار مف الكزير.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب النظاـ المعدؿ رقـ  6لسنة  0200حيث كاف

نص الفقرات السابؽ كما يمي :
ىػ .تتـ تسمية المكظؼ الككيؿ بقرار مف الكزيريف بناء عمى تنسيب األمينيف العاميف،اذا كانت

الكظيفة الشاغرة في دائرة أخرل ،كبقرار مف الكزير اذا كانت الكظيفة الشاغرة في الدائرة نفسيا.

ك .اذا كانت الكظيفة الشاغرة مف كظائؼ المجمكعة االكلى مف الفئة العميا فتتـ تسمية المكظؼ
الككيؿ بقرار مف رئيس الكزراء.

المادة 94
النقل واالنتداب من دائرة الى آخرى :

ينقؿ المكظؼ بمخصصات درجتو أك بدكنيا أك ينتدب مف دائرة إلى آخرل كفقا لما يمي-:

أ .بقرار مف مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب الكزيريف لشاغمي كظائؼ المجمكعة الثانية مف الفئة

العميا.

ب .بقرار مف كزيرم الدارتيف بناء عمى تنسيب األميف العاـ في كؿ منيما لمكظفي الفئات

األخرل.

ج .ال يجكز نقؿ المكظؼ أك انتدابو قبؿ انتياء مدة التجربة.

د .ال يجكز انتداب المكظؼ لمدة تزيد عمى سنتيف مجتمعة أك متفرقة خالؿ مدة عممو في
الخدمة المدنية ،كيتقاضى ركاتبو كعالكاتو التي يستحقيا مف مخصصات الكظيفة التي أنتدب

منيا.

ىػ .إذا استدعي المكظؼ لمخدمة االحتياطية فيعتبر منتدبا طيمة مدة خدمتو كيدفع لو عنيا راتبو

االجمالي الذم يستحقو.

المادة 95
التكميف :

أ .يجكز تكميؼ المكظؼ لمدة ال تزيد عمى سنتيف لمعمؿ لدل أم دائرة اك جية حككمية أك شركة

تساىـ فييا الحككمة بنسبة ( )%05فاكثر أك شركة مممككة بالكامؿ لمدائرة أك بمدية.

ب .يتـ التكميؼ كفقا لمصالحيات التالية-:

 .1بقرار مف مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب رئيس الكزراء لشاغمي كظائؼ المجمكعة األكلى
مف الفئة العميا ،كبناء عمى تنسيب الكزير لشاغمي المجمكعة الثانية مف الفئة ذاتيا.

 .0بقرار مف الكزير بناء عمى تنسيب المجنة المركزية لمكظفي الفنات االخرل.

ج .يحدد في قرار التكميؼ الجية التي سيتقاضى منيا المكظؼ راتبو االساسي كعالكاتو.

د .ال يكثر قرار التكميؼ عمى أقدمية المكظؼ في الدرجة كتحتسب مدة التكميؼ لغايات الزيادة

السنكية كالترفيع الكجكبي.

ىػ .في حاالت خاصة كمبررة يجكز تمديد مدة التكميؼ المحددة في الفقرة (أ) مف ىذه المادة

بقرار مف رئيس الكزراء بناء عمى تنسيب الكزير .

ك .لمجمس الكزراء بناء عمى تنسيب رئيس الكزراء تكميؼ أم مف مكظفي ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف

كالمقدسات االسالمية كدائرة قاضي القضاة لمعمؿ خارج المممكة بصكرة كمية اك جزئية كفقا

ألحكاـ ىذا النظاـ.
تعديالت المادة :

 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب النظاـ المعدؿ رقـ  6لسنة . 0200

المادة 96
اإلعارة داخل المممكة وخارجيا :

أ .يجكز اعارة المكظؼ الذم التقؿ مدة خدمتو عف خمس سنكات فعمية الى أم حككمة اخرل أك أم
منظمة دكلية أك اقميمية أك دائرة غير خاضعة لنظاـ الخدمة المدنية أك شركة تدير مرفقا عاما ،كذلؾ
بناء عمى طمب تمؾ الجيات بقرار مف رئيس الكزراء لشاغمي كظائؼ الفئة العميا ،كبقرار مف الكزير

بناء عمى تنسيب االميف العاـ لشاغمي كظائؼ الفنات االخرل.

ب .يحدد رئيس الكزراء لشاغمي كظائؼ الفئة العميا كالكزير لشاغمي كظائؼ الفئات االخرل مدة

االعارة كلو تجديدىا سنة فسنة اك الم جزء منيا عمى اف ال تزيد عمى ثالث سنكات خارج

المممكة اك داخميا اك كمييما طيمة خدمة المكظؼ في الخدمة المدنية.

ج .يستثنى مف شرط المدة الكاردة في الفقرة (ب) مف ىذه المادة المكظؼ المعار الى شركة

ناجمة عف عممية التخاصية.

د .ال يتقاضى المكظؼ خالؿ مدة اعارتو أم جزء مف راتبو االساسي كعالكاتو مف الدائرة التي
تمت اعارتو منيا.

ىػ .تحسب مدة االعارة المنصكص عمييا في الفقرة (ب) مف ىذه المادة لغايات استحقاؽ الزيادة

السنكية كالترفيع الكجكبي.

ك .تعتبر مدة االعارة خدمة مقبكلة لمتقاعد كفقا الحكاـ قانكف التقاعد المدني.

ز .عمى الرغـ مما كرد في ىذه المادة ،تحتسب لممكظؼ المعار الى أم شركة ناجمة عف عممية

التخاصية كامؿ مدة االعارة كام تمديد ليا لغايات استحقاؽ الزيادة السنكية كالترفيع الكجكبي

كذلؾ كفقا لتعميمات يصدرىا مجمس الكزراء ليذه الغاية بناء عمى تنسيب المجمس.

المادة 97
الفصل الرابع عشر

الدوام الرسمي واإلجازات
أ  .تحدد ساعات الدكاـ الرسمي بسبع ساعات يكميا كلمدة خمسة أياـ في األسبكع كفي األحكاؿ

جميعيا يجب أف ال تقؿ ساعات الدكاـ الرسمي عف ( )35ساعة أسبكعيا ،كيجكز تكميؼ المكظؼ
بالعمؿ لساعات إضافية تزيد عمى ساعات الدكاـ الرسمي

.

ب .يجكز بقرار مف مجمس الكزراء استثناء أم دابرة مف أحكاـ الفقرة (أ) مف ىذه المادة إذا

تطمبت طبيعة عمميا غير ذلؾ عمى أف ال تقؿ ساعات الدكاـ الرسمي عف ( )35ساعة اسبكعيا

.

ج .1.عمى كؿ دائرة تنظيـ ساعات العمؿ بما يتالءـ كطبيعة الخدمات التي تقدميا لممكاطنيف
كمتمقي الخدمة كليا تطبيؽ مفيكـ الدكاـ المرف بما في ذلؾ الدكاـ الجزم لبعض كظافيا.

 .0ال تسرم احكاـ الترفيع الجكازم كالترقية الشغاؿ الكظائؼ االشرافية اك القيادية اك التنافس

عمى جكائز التميز اك الترشح لمبعثات كالدكرات المنصكص عمييا في ىذا النظاـ عمى المكظؼ
بدكاـ جزبي.

 .3يتـ تنظيـ جميع الشؤكف المتعمقة بالدكاـ المرف بما في ذلؾ آلية احتساب االجازات كالراتب
االجمالي كبدؿ التسكيف لممكظؼ بدكاـ جزبي بمقتضى تعميمات يصدرىا مجمس الكزراء بناء

عمى تنسيب المجمس.

د .لمدائرة التي تستكجب طبيعة عمؿ بعض مكظفييا العمؿ بنظاـ المناكبات أف تصدر التعميمات
الداخمية الالزمة لتنظيميا عمى أف ال يقؿ عمؿ المكظؼ عف ساعات الدكاـ الرسمي المحددة في

الفقرة (أ) مف ىذه المادة.

المادة 98
يحؽ لممكظؼ الحصكؿ عمى االجا ازت المنصكص عمييا في ىذا النظاـ كفقا لالحكاـ كاالجراءات

المبينة فيو ،كفي األحكاؿ كميا يجب مراعاة مصمحة العمؿ عند المكافقة عمى منح االجازات باستثناء

إجازة األمكمة أك إجازة االبكة أك االجازة العرضية أك إجازة الحج.

المادة 99
أنواع االجازات :

يحؽ لممكظؼ الحصكؿ عمى االجازات التالية-:

أ .االجازة السنكية.

ب .إجازة األمكمة كاجازة األبكة
ج .اإلجازة العرضية.

د .إجازة الحج.

ىػ.االجازة دكف راتب كعالكات.
ك .االجازة المرضية.

المادة 022

اإلجازة السنوية :
أ  .يستحؽ المكظؼ إجازة سنكية مدفكعة الراتب االجمالي مدتيا ثالثكف يكما في السنة .

ب .يتـ كضع جدكؿ أكلي ينظـ بمكجبو استخداـ المكظفيف إلجازاتيـ السنكية كذلؾ بصكرة تكفؿ

حسف سير العمؿ في الكحدة اإلدارية خالؿ السنة كاستم ارره كفؽ الخطط كالبرامج المقررة لو.

ج .يجكز منح المكظؼ إجازتو السنكية دفعة كاحدة أك مجزأة كفقا لظركؼ العمؿ كمتطمباتو،
كالتحسب أياـ األعياد كالعطؿ الرسمية مف اإلجازة إذا كقعت أثناءىا.

د .ال يجكز جمع اإلجازة السنكية ألم مكظؼ ألكثر مف سنتيف متتاليتيف في الحاالت جميعيا.

المادة 020
يستحؽ المكظؼ اإلجازة السنكية المنصكص عمييا في ىذا النظاـ مف اليكـ األكؿ مف شير كانكف

الثاني مف السنة ،أما إذا عيف في الكظيفة خالؿ السنة فيستحؽ إجازة نسبية عف تمؾ السنة كذلؾ

عف المدة الكاقعة بيف تاريخ تعيينو كاليكـ األكؿ مف شير كانكف الثاني مف السنة التالية.

المادة 020
تمنح االجازة السنكية كفقا لمصالحيات التالية:

أ .بقرار مف رئيس الكزراء لمكظفي المجمكعة االكلى مف الفنة العميا.

ب .بقرار مف الكزير لمكظفي المجمكعة الثانية مف الفئة العميا.

ج .بقرار مف االميف العاـ اك مف يفكضو لممكظؼ مف الفية االكلى.

د .بقرار مف المدير بناء عمى تنسيب الرئيس المباشر لمكظفي الفئتيف الثانية كالثالثة.

المادة 023
أ .ال يستحؽ المكظؼ االجازة السنكية في الحاالت التالية:

 .1عف المدة التي يككف فييا معا ار أك فى إجازة دكف راتب كعالكات أك مبعكثا أك مكمفا الى جية
غير خاضعة ليذا النظاـ.

 .0إذا كاف قد استفاد أك سيستفيد مف اإلجازة المدرسية الصيفية.

ب .في حاؿ تكميؼ ام مف مكظفي ك ازرة التربية كالتعميـ بالعمؿ ممف تنطبؽ عميو أحكاـ البند

( )0مف الفقرة (أ) مف ىذه المادة خالؿ االجازة المدرسية الصيفية ،يتـ صرؼ بدؿ عمؿ اضافي
لو لقاء ذلؾ اك تبديؿ اياـ العمؿ المكمؼ بيا برصيد إجازة سنكية لمدة ال تزيد عمى شير كبما ال

يؤثر عمى سير الدراسة.

المادة 024
يجكز تقصير مدة االجازة السنكية الممنكحة لممكظؼ أك تأجيميا أك إلغاكىا بقرار مف المرجع

المختص إذا اقتضت مصمحة العمؿ ذلؾ كيتـ تبميغ المكظؼ بالقرار ،إال إذا كاف المكظؼ يقضي

إجازتو خارج المممكة.

المادة 025
إذا انتيت خدمة المكظؼ بغير العزؿ أك فقد الكظيفة فيدفع لو بعد انفكاكو عف العمؿ بدال يعادؿ

مجمكع الراتب االساسي كالعالكات عف مدة اإلجازة السنكية التي كاف يستحقيا عند انتياء خدمتو كما

لك كاف عمى رأس عممو عمى أف ال يزيد المجمكع عمى ستيف يكما ،أما إذا أعيد إلى العمؿ في

الخدمة المدنية قبؿ انتياء المدة التى استحؽ عنيا ذلؾ البدؿ فيقتطع مف راتبو االساسي مبمغ
يتناسب مع ما تبقى مف تمؾ المدة ،كيصبح مستحقا الجازة سنكية تعادؿ أياميا.

المادة 026
إجازة األمومة واجازة األبوة وساعة الرضاعة:

أ .تستحؽ المكظفة الحامؿ إجازة أمكمة مدتيا تسعكف يكما متصمة قبؿ الكضع كبعده براتب كامؿ

مع العالكات التي تستحقيا كذلؾ بناء عمى تقرير طبي مف طبيب أك قابمة قانكنية ،كال تكثر إجازة

األمكمة عمى استحقاؽ المكظفة لالجازة السنكية.

ب .يستحؽ المكظؼ اجازة أبكة براتب كامؿ مع العالكات لمدة ثالثة أياـ عمؿ في حاؿ كالدة الزكجة

بناء عمى تقرير طبي مف طبيب أك قابمة قانكنية.

ج .تستحؽ المكظفة بعد انتياء اجازة األمكمة المنصكص عمييا في الفقرة (أ) مف ىذه المادة كلمدة
تسعة اشير ساعة رضاعة في اليكـ الكاحد بقصد ارضاع مكلكدىا الجديد كال تكثر عمى اجازتيا

السنكية كراتبيا كعالكاتيا.

المادة 027

االجازة العرضية:
يجكز منح المكظؼ إجازة عرضية براتب كامؿ مع العالكات بقرار مف األميف العاـ ،كفقا لمحاالت

التالية-:

أ .في حاؿ كفاة أحد األقارب مف الدرجة األكلى لمدة ثالثة أياـ ،كلمدة يكميف في حاؿ كفاة أحد

األقارب مف الدرجة الثانية كبكاقع يكـ كاحد في حاؿ كفاة احد األقارب مف الدرجة الثالثة ،كلمدائرة
التحقؽ مف صحة األسباب المقدمة مف المكظؼ بالطريقة التي تراىا مناسبة عمى أف ال يتجاكز
مجمكع ىذه اإلجازات المنصكص عمييا في ىذه الفقرة سبعة أياـ خالؿ السنة الكاحدة.

ب .لممعمـ الذم ال يتمتع بإجازة سنكية كألسباب اضط اررية لمدة ال تزيد عمى سبعة أياـ خالؿ
السنة الدراسية.

ج .عمى الرغـ مما كرد في الفقرة ( )1مف ىذه المادة يمنح المكظؼ في حاؿ كفاة زكجتو اجازة
لمدة عشرة اياـ كتمنح المكظفة في حاؿ كفاة زكجيا أجازة لمدة شير .

المادة 028
اجازة الحج :

أ .يجكز منح المكظؼ إجازة ألداء فريضة الحج مدتيا ( )01يكما متصمة لمرة كاحدة طيمة مدة عممو

في الخدمة المدنية.

ب .ال تحتسب إجازة الحج مف اإلجازة السنكية لممكظؼ ،كيستحؽ خالليا راتبو االساسي

كعالكاتو كاممة عف مدتيا.

ج .تمنح إجازة الحج بقرار مف األميف العاـ بناء عمى تنسيب المدير المباشر لممكظؼ.

المادة 029
االجازة بدون راتب وعال وات :

أ .باستثناء المكظؼ بعقد شامؿ لجميع العالكات كالمكظؼ المعيف بمكجب عقد عمى حساب

المشاريع اك عمى حساب ركاتب المكظفيف المنفكيف عف العمؿ بسبب االعارة اك االجازة بدكف راتب

كعالكات ،يجكز منح المكظؼ إجازة دكف راتب كعالكات بناء عمى طمبو في أم مف الحاالت المبينة
أدناه عمى أف يقدـ الكثائؽ الثبكتية لطمب حصكلو عمى ىذه اإلجازة:

 .1لمرافقة الزكج أك الزكجة إذا كاف أحدىما يعمؿ أك يدرس أك معا ار أك مكفدا خارج المممكة.

 .0لمدراسة بيدؼ حصكؿ المكظؼ عمى مؤىؿ عممي أك لتحسيف مستكاه العممي أك الميني إذا كاف

ألم منيا عالقة بعمؿ دائرتو ،شريطة أف ال تقؿ مدة عممو في الخدمة المدنية عف سنتيف متصمتيف،
عمى أف يقدـ خالؿ إجازتو الكثائؽ التي تثبت سير دراستو كانتظامو فييا.

 .3لممكظؼ الذم يقدـ عقدا سارم المفعكؿ لمعمؿ داخؿ المممكة في القطاع الخاص أك خارجيا
شريطة أف ال تقؿ مدة عممو في الخدمة المدنية عف سنتيف متصمتيف.

 .4لحاالت استثنائية كمبررة ألم ظرؼ طارئ أك لمعناية بأحد أفراد األسرة أك أحد كالديو بسبب
أكضاعيـ الصحية لمدة ثالث سنكات خالؿ مدة الخدمة.

 .5لممكظفة بعد انتياء اجازة االمكمة لمدة ال تزيد عمى سنتيف لمعناية بطفميا الرضيع محسكمة منيا
المدة التي كانت فييا عمى رأس عمميا بعد تاريخ انتياء اجازة االمكمة.

 .6لممكظفة لغايات قضاء العدة الشرعية بعد كفاة زكجيا كلمدة ال تزيد عمى اربعة اشير كعشرة
اياـ.

ب .عمى الرغـ مما كرد في الفقرة (أ) مف ىذه المادة ،يجكز منح اجازة بدكف راتب كعالكات

لممكظؼ بعقد شامؿ لجميع العالكات كالمكظؼ المعيف بمكجب عقد عمى حساب المشاريع اك

عمى حساب ركاتب المكظفيف المنفكيف عف العمؿ بسبب االعارة اك االجازة بدكف راتب كعالكات

بناء عمى طمبو لمدة ال تزيد عمى ثالثة أشير في السنة لرعاية احد الكالديف اك الزكج اك الزكجة
اك احد االبناء اذا كاف مريضا اك في حاالت استثنائية كمبررة كلمدة ال تزيد عمى سنة لمعمؿ
خارج المممكة اك لمدراسة بيدؼ الحصكؿ عمى مكىؿ عممي اك لتحسيف مستكاه العممي اك

الميني.

ج .عمى المكظؼ إعالـ دائرتو قبؿ مدة ال تقؿ عف شير مف تاريخ انتياء مدة اإلجازة برغبتو في
العكدة أك طمب تجديد اإلجازة لمدة أخرل كبخالؼ ذلؾ تعتبر إجازتو منتيية حكما كيجب عميو

االلتحاؽ بمركز عممو عند انتياء تمؾ االجازة.

د .1.ال تعتبر مدة االجازة دكف راتب كعالكات خدمة مقبكلة لمتقاعد أك الستحقاؽ الزيادة السنكية
أك الترفيع.

 .0عمى الرغـ مما كرد في البند ( )1مف ىذه الفقرة ،ال تحكؿ االجازة دكف راتب كعالكات دكف
استحقاؽ المكظؼ لمزيادة السنكية اك الترفيع الكجكبي في حاؿ امضى خدمة فعمية ال تقؿ مدتيا

عف عشرة أشير في السنة التي حصؿ فييا عمى االجازة دكف راتب كلـ يكف عمى رأس عممو
في  10/31مف السنة ذاتيا.

ىػ .يكمؿ المكظؼ بعقد الذم منح اجازة دكف راتب كعالكات المدة المتبقية مف عقده بعد انتياء

االجازة كيعتبر عقد المكظؼ المعيف بمكجب عقد ذم فئة كدرجة مجددا تمقائيا في حاؿ حصكلو
عمى إجازة دكف راتب كعالكات.

المادة 002
تمنح اإلجازة بدكف راتب كعالكات كفقا لمصالحيات التالية-:

أ .بقرار مف رئيس الكزراء لممجمكعة األكلى مف الفنة العميا.

ب .بقرار مف رئيس الكزراء بناء عمى تنسيب الكزير لممجمكعة الثانية مف الفئة العميا.

ج .بقرار مف الكزير بناء عمى تنسيب األميف العاـ لممكظؼ مف الفئة األكلى.
د .بقرار مف االميف العاـ لممكظفيف مف الفئتيف الثانية كالثالثة.

المادة 000
أ .تككف الدائرة التي يعمؿ فييا المكظؼ الذم منح إجازة دكف راتب كعالكات ممزمة باعادتو إلى

الخدمة المدنية بالدرجة التي كاف فييا عند بدء االجازة كبالراتب االساسي الذم كاف يتقاضاه في ذلؾ
الكقت ،كفي األحكاؿ جميعيا إذا كاف قد تـ التعييف عمى حسابيا فيعاد المكظؼ إلى درجتو السابقة

عند انتياء مدة إجازتو أك انتياء العقد السنكم لممكظؼ المعيف عمييا أييما أسبؽ.

ب .يجكز بقرار مف المرجع المختص بناء عمى طمب المكظؼ قطع االجازة دكف راتب كعالكات
في حاالت استثنائية كمبررة كبما ال يتعارض مع مصمحة العمؿ كتكافر الشاغر.

المادة 000
اإلجازة المرضية :

أ .1.يستحؽ المكظؼ إجازة مرضية لمدة ال تزيد عمى سبعة أياـ مجتمعة أك متفرقة خالؿ السنة بناء
عمى تقرير مف طبيب ك ازرة الصحة المعتمد اك مستشفيات الخدمات الطبية الممكية اك المستشفيات

الجامعية أك مستشفى خاص في حاؿ ادخاؿ المكظؼ المستشفى.

 .0يحسـ مف رصيد إجازات المكظؼ السنكية ما زاد عمى مدة اإلجازة المشار الييا في البند ( )1مف
ىذه الفقرة ،كفي حاؿ استنفاد رصيد إجازاتو السنكية تحسـ مف راتبو االساسي كعالكاتو.

ب .إذا زادت اإلجازة المرضية عمى سبعة أياـ متصمة فتعطى بناء عمى تقرير مف المجنة الطبية

المختصة ،كال تنزؿ االجازة المرضية في ىذه الحالة مف االجازة السنكية لممكظؼ.

ج .إذا لـ يشؼ المكظؼ مف المرض خالؿ شير كاحد مف تاريخ مرضو فتمدد إجازتو المرضية
لممدة التي تراىا المجنة الطبية المختصة ضركرية كذلؾ بناء عمى التقرير الذم تنظمو ليذه

الغاية.

د .عمى المجاف الطبية أف تحدد في تقاريرىا المدة التي ترل أنيا كافية لشفاء المكظؼ مف

مرضو ،أما إذا قررت المجنة الطبية إعادة فحص المكظؼ بعد انقضاء تمؾ المدة فال يسمح لو
بالعكدة إلى عممو إال إذا قررت المجنة الطبية المختصة قدرتو عمى ذلؾ بعد إعادة الفحص.

ىػ .تبدأ مدة اإلجازة المرضية مف التاريخ الذم تحدده المجنة الطبية المختصة كما ىك كارد في

الفقرة (ج) مف ىذه المادة كيتقاضى المكظؼ المجاز إجازة مرضية راتبو االساسي كعالكاتو مع
العالكات التي يستحقيا عف األشير االربعة االكلى مف إجازتو سكاء كانت متصمة أك متقطعة،

كثالثة ارباع راتبو االساسي كعالكاتو

الذم يستحقو عف المدة التي يقضييا في إجازة مرضية بعد ذلؾ لغاية أربعة أشير أخرل سكاء
كانت متصمة أك متقطعة خالؿ مدة سنة مف تاريخ بدء إجازتو المرضية.

ك .إذا لـ يشؼ المكظؼ بعد انتياء المدة المشار إلييا في الفقرة (ىػ) مف ىذه المادة فيعاد فحصو

مف المجنة الطبية المختصة ،فاذا كجدت المجنة بعد فحصو أف مرضو قابؿ لمشفاء كلكنو ال يزاؿ

غير قادر عمى القياـ بمياـ كظيفتو فتمدد إجازتو المرضية لمدة ال تزيد عمى أربعة أشير أخرل
يتقاضى خالليا نصؼ راتبو االساسي كعالكاتو.

ز .إذا كجدت المجنة الطبية لدل إعادة فحصيا المكظؼ بعد انتياء المدة المحددة في الفقرة (ىػ)

مف ىذه المادة أف مرضو غير قابؿ لمشفاء فتنيى خدماتو بقرار مف المرجع المختص .

ح .إذا تبيف أف المكظؼ لـ يشؼ بعد منحو جميع مدد اإلجازات المرضية المنصكص عمييا في

الفقرتيف (ىػ) ك(ك) مف ىذه المادة تنيى خدماتو حكما مف المرجع المختص.

ط .ال يجكز إنياء خدمة المكظؼ لعدـ لياقتو الصحية كاف قررت المجنة الطبية المختصة أنو
أصبح عاج از عف القياـ بمياـ كظيفتو كأنو ال فائدة ترجى مف تمديد إجازتو إال بعد أف يككف قد

أعطي إجازة مرضية ال تقؿ مدتيا عف أربعة أشير براتب اساسي مع العالكات حدا أدنى ابتداء
مف التاريخ الذم تحدده المجنة الطبية المختصة.
تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب النظاـ المعدؿ رقـ  6لسنة .0200

المادة 003
إذا أصيب المكظؼ بمرض كىك خارج المممكة بميمة رسمية أك إجازة قانكنية فيستحؽ إجازة مرضية

ال تتجاكز أسبكعا كاحدا بناء عمى تقرير طبي ،كعمى المكظؼ في ىذه الحالة أف يعمـ دائرتو بأم

كسيمة بما فييا الكسائؿ االلكتركنية بمرضو باسرع كقت ممكف كأف يرسؿ إلييا التقرير الطبي الذم

حصؿ عميو بمرضو.

المادة 004
إذا استمر مرض المكظؼ لمدة تزيد عمى أسبكع كىك خارج المممكة ككاف قد حصؿ عمى تقرير طبي

عمى الكجو المنصكص عميو في المادة ( )113مف ىذا النظاـ ،فعميو الحصكؿ عمى تقرير طبي

آخر باستمرار مرضو بشيادة طبيبيف اثنيف أك مف مدير مستشفى كأف يصدقو مف القنصؿ األردني

إف كجد ،كأف يعمـ دائرتو بأم كسيمة بما فييا الكسائؿ االلكتركنية بكضعو المرضي كيرسؿ إلييا

التقارير التي حصؿ عمييا باسرع كقت ممكف لعرضيا عمى المجنة الطبية المختصة لمنظر فييا

كقبكليا أك رفضيا عمى أف يقدـ نفسو إلييا فكر عكدتو إلى المممكة لفحصو عمى أف تراعى أحكاـ

المادة ( )110مف ىذا النظاـ.

المادة 005
أ .إذا أصيب المكظؼ الخاضع لقانكف التقاعد المدني بمرض أك حادث ناشىء عف طبيعة عممو

أثناء قيامو بكاجباتو الكظيفية دكف إىماؿ منو بناء عمى تقرير مف المجنة الطبية المختصة فيمنح

خالؿ المدد المحددة في المادة ( )110كبقرار مف الكزير راتبو االجمالي كامال.

ب .إذا أصيب المكظؼ الخاضع لقانكف الضماف االجتماعي بحادث يدخؿ في مفيكـ إصابة

العمؿ كفقا ألحكاـ قانكف الضماف االجتماعي فتطبؽ عميو أحكاـ ذلؾ القانكف.

المادة 006
يحرـ المكظؼ مف راتبو االساسي كعالكاتو بقرار مف الكزير عف المدة التي يتغيب خالليا عف العمؿ
بسبب مرض أك إصابة ،كذلؾ إذا نشأ المرض أك حدثت االصابة بسبب خطأ ارتكبو أك تقصير

منو ،كيعتبر المكظؼ مخطنا أك مقص ار ألغراض ىذا النظاـ إذا أساء التصرؼ مع الغير أك أقدـ

عمى أم عمؿ ال يميؽ بشرؼ الكظيفة كتناكؿ المشركبات الركحية كتعاطي المخدرات كالمقامرة كغير

ذلؾ مف األعماؿ المخمة بالشرؼ كاآلداب العامة.

المادة 007
أحكام عامة باالجازات :

أ .تككف طمبات االجازة بجميع أنكاعيا كاالجابة عمييا خطيا أك الكتركنيا ،باستثناء االجازة المرضية

كاالجازة العرضية ،كيقدـ المكظؼ الطمب في الحاالت العادية قبؿ يكـ عمى االقؿ مف التاريخ المحدد
لبدء اإلجازة كيبيف فيو مدتيا كتاريخ بدييا كالمكاف الذم سيقضييا فيو كعنكانو خالؿ ىذه المدة.

ب .ال يجكز لممكظؼ ترؾ عممو قبؿ أف يتسمـ إشعا ار خطيا أك الكتركنيا بالمكافقة عمى االجازة
إال في الحاالت االضط اررية التي يكافؽ عمييا المرجع المختص.

ج .1.تقكـ ك ازرة الصحة بتزكيد الديكاف بكشؼ ربع سنكم يتضمف اسماء المكظفيف الحاصميف
عمى االجازات المرضية التي تتجاكز مدتيا أسبكعا كاحدا كال تزيد عمى شير كاحد ،كاسـ الدائرة
التي يعمؿ فييا المكظؼ كسبب االجازة كالمجنة الطبية المختصة التي منحتو ىذه االجازة.

 .0يقكـ الديكاف برفع تقرير سنكم لرئيس الكزراء باإلجازات المرضية المبينة في البند ( )1مف
ىذه الفقرة.

المادة 008
أ  .إذا لـ يعد المكظؼ إلى العمؿ في دائرتو بعد انتياء إجازتو مباشرة دكف عذر مشركع معزز بما

يثبتو فيحرـ مف راتبو االساسي كعالكاتو عف المدة التي تغيب فييا بقرار مف الكزير كذلؾ إضافة إلى

االجراءات التأديبية التي يجب اتخاذىا بحقو ،أما إذا زادت مدة التغيب دكف عذر عمى عشرة أياـ
عمؿ متصمة فيعتبر المكظؼ فاقدا لكظيفتو اعتبا ار مف اليكـ التالي مباشرة النتياء إجازتو كفقا

ألحكاـ ىذا النظاـ.

ب .تحسـ الساعات التي يصرح بيا لممكظؼ التغيب خالليا عف عممو بإذف مف رئيسو لقضاء

أعماؿ خاصة أك لشككف شخصية أثناء الدكاـ الرسمي مف إجازتو السنكية بمعدؿ يكـ كاحد عف

كؿ سبع ساعات يتغيب فييا عمى ذلؾ الكجو ،كاذا استنفد المكظؼ إجازتو السنكية فتحسـ

ساعات المغادرة مف راتبو االساسي كعالكاتو بمعدؿ يكـ كاحد عف كؿ سبع ساعات يتغيب فييا

متصمة أك متفرقة.

ج .إذا تأخر المكظؼ عف الدكاـ الرسمي أك ترؾ مركز عممو قبؿ انتياء ذلؾ الدكاـ بما مجمكعو
ساعة كاحدة في األسبكع باستثناء المغادرات المكافؽ عمييا مف الجية المختصة فيحسـ يكـ كاحد

مف إجازتو السنكية كاذا استنفد المكظؼ إجازتو السنكية فتحسـ تمؾ الساعة مف راتبو االجمالي
بمعدؿ يكـ كاحد إضافة إلى االجراءات التأديبية التي تتخذ بحقو.

المادة 009
يعد الديكاف تعميمات منح المغادرات كنماذج مكحدة لالجازات كالمغادرات كتعتمد ىذه النماذج لدل

الدكائر جميعيا.

المادة 002
الفصل الخامس عشر

التدريب وااليفاد

أ .تيدؼ عممية التدريب كااليفاد إلى رفع كفاءة الجياز الكظيفي كتزكيده بالميارات كالمؤىالت بما

يحقؽ كفاءة األداء كالتعامؿ مع المستجدات الحديثة في أساليب ككسائؿ العمؿ في مختمؼ المجاالت

كاعتبارىا جزءا مف برامج التطكير الشاممة.

ب .يراعى عند كضع برامج التدريب كاإليفاد المرتكزات األساسية التالية-:

 .1اعتماد التخطيط المسبؽ لتكجيات كبرامج التدريب كاإليفاد ،بما يتالءـ كاإلمكانات المتاحة
كشمكؿ جميع الدكائر بشكؿ متكازف ككفؽ أكلكيات الحاجة كمصمحة العمؿ

 .0مالءمة ىذه البرامج لمتطمبات كتكجيات رفع كفاءة األداء كتطكيره.

 .3الشفافية كالعدالة كالمساكاة كتكافك الفرص في عممية االعالف عف برامج التدريب كاالبتعاث
كاختيار المكظفيف لاللتحاؽ بيا.

 .4شمكؿ التدريب لمفئات الكظيفية جميعيا مع مراعاة المسار التدريبي لممكظؼ المستند الى
المسار الكظيفي كطبيعة عمؿ المكظؼ كخطط التعاقب الكظيفي.

 .5تعزيز القدرات كالميارات القيادية ضمف برامج متخصصة كمعتمدة لدل المعيد.

ج .لمدائرة تنفيذ البرامج التدريبية بالكسائؿ االلكتركنية ككفقا لمتعميمات الصادرة عف المجمس.
د .يجكز في حاالت مبررة إلحاؽ المكظؼ في دكرات تدريبية متخصصة كغير متكافرة في

المعيد ،إلى مراكز تدريبية أخرل تعتمد مف قبؿ ىيئة تنمية كتطكير الميارات المينية كالتقنية.

ىػ .يحدد المعيد المسار التدريبي المبني عمى الكفايات ككفؽ المسار الكظيفي المعتمد مف
الديكاف.

ك .تمتزـ الدائرة بإلحاؽ مكظفييا بالبرامج التدريبية ضمف المسارات التدريبية المعتمدة التي يعقدىا

المعيد ضمف مجاؿ اإلدارة العامة.
تعديالت المادة :

 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب النظاـ المعدؿ رقـ  6لسنة 0200

المادة 000
تتكلى الكحدة المعنية بالتدريب في الدائرة المياـ كالمسؤكليات التالية-:

أ  .تحميؿ االحتياجات التدريبية كتحديدىا كفقا لممياـ الكظيفية كاالىداؼ المؤسسية كنتابج تقييـ

األداء السنكية لممكظفيف.

ب .كضع خطط سنكية لتدريب المكظفيف كتأىيميـ بما يتناسب كاالحتياجات التدريبية كمتابعة تنفيذ

ىذه الخطط كتزكيد الديكاف بيا في مكعد ال يتجاكز شير كانكف األكؿ مف كؿ سنة.

ج .قياس فاعمية البرامج التدريبية ككفاءتيا.

د .متابعة المكفديف كسير دراستيـ كتدريبيـ كاجراء عممية تقييـ لنتاج حصكليـ عمى المؤىالت

العممية كالخبرات العممية كتزكيد الديكاف بيا بشكؿ دكرم.

ىػ .التزاـ المكفد في دكرة أك برنامج تدريبي بتزكيد الدائرة بتقرير مفصؿ عف الدكرة أك البرنامج

الذم أكفد إليو مبينا فيو المكضكعات المطركحة كمجاالت االستفادة منيا في الكاقع العممي بما
في ذلؾ نقؿ ىذه المعرفة التي اكتسبيا إلى المكظفيف المعنييف.

ك .تحقيؽ مفيكـ الدائرة المتعممة مف خالؿ نقؿ المعرفة كتبادؿ المعمكمات كاالستفادة مف الخبرات

السابقة ،كاالطالع عمى المستجدات ،كتبني أساليب كأنشطة مبرمجة كاستخداـ تكنكلكجيا

المعمكمات كسيمة داعمة لذلؾ ،كالتركيز عمى تبني مفيكـ العمؿ بركح الفريؽ كتمكيف المكظفيف
كتعزيز صالحياتيـ ،بيدؼ رفع قدراتيـ كتطكيرىا.

المادة 000
المجنة المركزية لمبعثات والدورات :

أ .تؤلؼ لجنة تسمى (المجنة المركزية لمبعثات كالدكرات) برئاسة أميف عاـ الديكاف كعضكية كؿ مف
مدير عاـ المعيد نائبا لرئيس المجنة كمديرم الكحدات المعنية بالتدريب في كؿ مف-:

 .1ك ازرة التخطيط كالتعاكف الدكلي.

 .0ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.
 .3ك ازرة المالية.

 .4مندكب عف إدارة تطكير االداء المؤسسي كالسياسات في رئاسة الكزراء يسميو الكزير .
 .5مندكب عف الدائرة المعنية يسميو الكزير.

ب .1.يتكلى أمانة سر المجنة المركزية لمبعثات كالدكرات مدير الكحدة االدارية المختصة بشؤكف
البعثات كالدكرات في الديكاف لمقياـ باعداد جدكؿ األعماؿ كمحاضر االجتماعات كتنظيـ

السجالت كالمراسالت الخاصة بالمكظفيف المكفديف كأم أعماؿ أخرل تكمفو المجنة بيا.

 .0تتكلى الكحدات المختصة في الدكائر كمديرية البعثات كالدكرات في الديكاف تنظيـ الممفات

كالقيكد كالمراسالت الخاصة بالمكظفيف المكفديف كمتابعة إجراءات البعثات كااليفاد المطمكبة كفقا
الحكاـ ىذا النظاـ كمتابعة شككنيـ كتقديـ تقارير دكرية إلى المجنة المركزية لمبعثات كالدكرات.

ج .تجتمع المجنة بدعكة مف رئيسيا أك نائبو عند غيابو كيككف اجتماعيا قانكنيا بحضكر أكثرية

أعضائيا كتتخذ ق ارراتيا بأكثرية أصكات أعضائيا الحاضريف عمى األقؿ كفي حاؿ تساكم
األصكات يرجح الجانب الذم صكت معو رئيس االجتماع.

د .تجتمع المجنة مع رئيس الديكاف كاألمناء العاميف لمدكائر المشكمة منيا كؿ ستة أشير أك كمما

دعت الحاجة لكضع السياسات المتعمقة بااليفاد كاقرار برامج العمؿ.

المادة 003
أ  .تتكلى المجنة المركزية لمبعثات كالدكرات المياـ كالصالحيات التالية-:

 .1إعداد التعميمات الخاصة بايفاد المكظفيف لمبعثات كالدكرات التي تتضمف معايير المفاضمة بيف
المرشحيف كرفعيا لممجمس القرارىا.

 .0دراسة خطط كبرامج االيفاد في البعثات كالدكرات كالتكجيو بخصكص تحديد تخصصاتيا

كتعميميا عمى الدكائر كفؽ أكلكيات المصمحة العامة كاالمكانات المتاحة كاتخاذ الق اررات الخاصة
بإيفاد المكظفيف.

 .3اتخاذ الق اررات الخاصة بايفاد المكظؼ في بعثة دراسية لمحصكؿ عمى مكىؿ عممي جديد كايفاده
في دكرة خارجية مدتيا شير فأكثر.

 .4دراسة االحتياجات مف البعثات كالدكرات الخارجية كفؽ األكلكيات المحددة مف الدكائر كاحالتيا
إلى الجيات ذات العالقة.

 .5متابعة تحديد الدكائر لمفئات المستيدفة مف عممية رفع الكفاءة العممية كالعممية.

 .6اتخاذ الق اررات المتعمقة بالمكفديف كفؽ أحكاـ ىذا النظاـ بما في ذلؾ تقصير أك تمديد أك تأجيؿ
أك تعديؿ أك إلغاء أك إنياء البعثة أك الدكرة أك نقؿ االلتزاـ أكالمطالبة ،كال يجكز ألم جية أخرل

اتخاذ تمؾ الق اررات أك اإلجراءات أك القياـ بأم منيا.

 .7التكجيو بإجراء التقييـ المستمر لنتاج كتاثيرات عممية االيفاد عمى رفع كفاءة المكظفيف كتطكير
العمؿ.

ب .يحرـ المكظؼ المستنكؼ عف البعثة دكف عذر مبرر تقتنع بو المجنة المركزية لمبعثات
كالدكرات مف الترشح ألم بعثة لمدة ال تزيد عمى ثالث سنكات.

ج .يتـ ايفاد المكظؼ في دكرة خارجية تقؿ مدتيا عف شير كاحد اك دكرة داخمية بقرار مف الكزير

بناء عمى تنسيب االميف العاـ.

المادة 004
تتكلى الدائرة ميمة كضع خطط كبرامج التدريب لممكظؼ كمتابعة تنفيذىا بما يتفؽ كالمسار التدريبي

بالتعاكف مع المعيد.

المادة 005
أ .تحاؿ إلى الديكاف أم منحة لبعثة أك دكرة خارجية تقدـ لمدائرة مف أم مؤسسة محمية أك عربية أك

دكلية أك غيرىا مع التفاصيؿ المتعمقة بتمؾ المنحة بما في ذلؾ مكضكع البعثة أك الدكرة المقررة

بمكجبيا ،كمدتيا كالبمد الذم تكجد فيو المؤسسة التي ستتـ الدراسة أك التدريب فييا ،كشركط االشتراؾ
في البعثة أك الدكرة لتقكـ الكحدة المختصة بالبعثات كالدكرات بدراستيا كتعميميا عمى الدكائر المعنية

كاتخاذ االجراءات المناسبة بشأنيا.

ب .تستثنى مف أحكاـ الفقرة (أ) مف ىذه المادة البعثات أك الدكرات المينية المتخصصة التي ترد

إلى الدائرة مباشرة كفقا التفاقيات أك منح أك بركتكككالت خاصة عمى أف يتـ تعميميا عمى
مكظفي الدارة كتزكيد الديكاف بأسماء المرشحيف الستكماؿ إجراءات تطبيؽ أسس كمعايير

المكفديف كعرضيا عمى المجنة المركزية لمبعثات كالدكرات إلصدار القرار المناسب بشأنيا.

ج .لمجنة المركزية لمبعثات كالدكرات إحالة بعض منح البعثات لمدراسات العميا التي يتـ الحصكؿ

عمييا مف أم جية إلى المؤسسات الرسمية العامة.

المادة 006
أ .يشترط في المكظؼ لترشيحو إلى أم بعثة أف يككف-:

 .1أردني الجنسية.

 .0حاصال عمى المؤىؿ العممي الذم حددت فئتو الكظيفية عمى أساسو أك تـ التعامؿ معو كفقا

ألحكاـ ىذا النظاـ كالذم تتطمبو البعثة كمستكفيا لمتطمبات البعثة المحددة مف الجية التي سيكفد

إلييا.

 .3مكضكع تخصصو في البعثة ذا عالقة مباشرة بعممو في دائرتو.

 .4حاصال عمى تقدير (جيد) عمى االقؿ في تقييـ أدائو السنكم في كؿ مف السنتيف األخيرتيف.
 .5تقديره في المكىؿ العممي ال يقؿ عف جيد أك ما يعادلو.

 .6قد أمضى مدة ال تقؿ عف ثالث سنكات في الخدمة المدنية.

 .7قد أمضى ثالث سنكات عمى األقؿ عمى تاريخ عكدتو مف آخر بعثة لو.
 .8عمره ال يزيد عمى ( )45سنة.

 .9أف ال يككف قد اتخذت بحقو عقكبة تأديبية تتجاكز عقكبة الحسـ مف الراتب األساسي خالؿ سنة
االبتعاث كالسنة السابقة ليا.

ب .ال يجكز ترشيح المكظؼ بعقد شامؿ لجميع العالكات كالمكظؼ المعيف بمكجب عقد عمى

حساب المشاريع اك عمى حساب ركاتب المكظفيف المنفكيف عف العمؿ بسبب االعارة اك االجازة

بدكف راتب كعالكات إلى أم بعثة.

ج .يجكز في حاالت مبررة كمحددة استثناء المرشح لمبعثة مف الشركط الكاردة في البنكد مف ()5

الى ( )8مف الفقرة (أ) مف ىذه المادة ،كذلؾ بقرار مف المجنة المركزية لمبعثات كالدكرات بناء
عمى تنسيب الكزير.

المادة 007
أ .يشترط في المكظؼ لترشيحو إلى أم دكرة مف المجنة المركزية لمبعثات كالدكرات أف يككف-:

 .1أردني الجنسية.

 .0حاصال عمى المؤىؿ العممي الذم حددت فئتو اك كضعو الكظيفي عمى أساسو كفقا ألحكاـ ىذا
النظاـ كالذم تتطمبو الدكرة.

 .3مكضكع الدكرة ذا عالقة مباشرة بعممو في دائرتو.

 .4قد مضت سنتاف عمى االقؿ عمى تاريخ عكدتو مف دكرة سابقة لو.

 .5حاصال عمى تقدير (جيد) عمى األقؿ في تقييـ أدائو السنكم في السنة السابقة لاليفاد.

 .6مضت مدة ال تقؿ عف سنتيف في الخدمة المدنية قبؿ ترشيحو لدكرة خارج المممكة كيستثنى مف
ىذا الشرط اذا كاف مكضكع الدكرة غير متكافر في المممكة.

ب .لمجنة المركزية لمبعثات كالدكرات كفي حاالت خاصة كمبررة استثناء المكظؼ المرشح لمدكرة

مف الشركط المنصكص عمييا في البنكد ( )4ك( )5ك ( )6مف الفقرة (أ) مف ىذه المادة.

المادة 008
أ .تحدد مدة االيفاد لغايات الحصكؿ عمى الشيادات العممية بمختمؼ مستكياتيا عمى النحك التالي-:

 .1سنتاف لمشيادة الجامعية الثانية.

 .0أربع سنكات لمشيادة الجامعية الثالثة.

كفي االحكاؿ جميعيا يعتمد الحد االدنى لمسنكات المقررة لمحصكؿ عمى المكىؿ العممي مف المكسسة
العممية التي تمنحو.

ب .يجكز تمديد البعثة لمحصكؿ عمى أم مف المؤىالت العممية المبينة في الفقرة (أ) مف ىذه

المادة لسنة أخرل .

ج .اذا لـ يحصؿ المكظؼ المكفد في بعثة عمى المكىؿ العممي الذم اكفد لمحصكؿ عميو خالؿ
المدد المحددة في الفقرتيف (أ) ك(ب) مف ىذه المادة يجكز لمجنة المركزية لمبعثات كالدكرات فى

حاالت خاصو كالسباب خارجة عف ارادة المكظؼ اميالو مدة ال تزيد عمى ثالثة اشير لمحصكؿ

عمى الدبمكـ الشامؿ كستة اشير لمحصكؿ عمى الشيادة الجامعية الثانية كسنة لمحصكؿ عمي

الشيادة الجامعية الثالثة كال يتقاضى عنيا ام راتب كعالكات كال تعتبر خدمو مقبكلة لمتقاعد اك
الستحقاؽ الزيادة السنكية اك الترفيع كتضاؼ مدة االمياؿ الى مدة االلتزاـ لغايات ىذا النظاـ.

د .عمى الرغـ مما كرد في الفقرة (أ) مف ىذه المادة كفي ام نظاـ آخر-:

 .1يجكز ترشيح مكظفي ك ازرة االكقاؼ كالشؤكف كالمقدسات االسالمية الحاصميف عمى شيادة

الثانكية العامة في بعثات دراسية الى الجامعات االردنية لمحصكؿ عمى الشيادة الجامعية االكلى

اك شيادة دبمكـ كمية المجتمع الشامؿ في احد تخصصات عمكـ الشريعة االسالمية في حاؿ عدـ
تكافر مرشحيف مالئميف.

 .0يصدر المجمس التعميمات الالزمة لتنفيذ احكاـ البند ( )1مف ىذه الفقرة.
 .3يعمؿ باحكاـ البند ( )1مف ىذه الفقرة حتى تاريخ .0201/10/31

المادة 009
أ .يككف إيفاد المكظؼ عمى حساب أم جية حككمية إلى الجامعات الرسمية األردنية ،كيجكز في
حاؿ عدـ تكافر التخصص المطمكب فييا إيفاد المكظؼ إلى الجامعات األردنية األخرل.

ب .كفي األحكاؿ كميا يجكز إيفاد المكظؼ إلى أم جية عممية أك أكاديمية لمحصكؿ عمى

مؤىالت عممية أك دكرات ذات تخصصات نكعية ىامة لعمؿ الدائرة ال تتكافر في الجامعات أك

المكسسات األردنية كبيدؼ إكسابو معرفة في العمكـ كالتقنيات الحديثة كالمتقدمة بما في ذلؾ إيفاد

المكظؼ خارج المممكة.

المادة 032
أ .يكقع المكفد ككفيمو لدل الكاتب العدؿ عقد االيفاد المعد مف الديكاف كالمعتمد مف المجنة المركزية

لمبعثات كالدكرات إذا زادت مدة االيفاد عمى ثالثة أشير كفي االحكاؿ جميعيا ال يعفى المكفد مف
االلتزامات المترتبة عميو بمكجب أحكاـ ىذا النظاـ اذا قمت الدكرة عف ثالثة أشير.

ب .تعتبر األحكاـ كالشركط المنصكص عمييا في ىذا النظاـ جزءا مف عقد االيفاد سكاء نظـ

مثؿ ىذا العقد مع المكفد أك لـ ينظـ أك أغفؿ أم حكـ أك شرط فيػو الم سبب مف األسباب.

ج .لرئيس الديكاف تفكيض أم مف مكظفي الديكاف بتكقيع العقد المنصكص عميو في الفقرة (أ)

مف ىذه المادة مع المكفد ككفيمو أماـ الكاتب العدؿ.

المادة 030
أ .إذا أكفد المكظؼ في بعثة أك دكرة خارج المممكة فيككف التزامو بالخدمة لمدة تعادؿ ثالثة أمثاؿ
المدة التي استغرصيا البعثة أك الدكرة بما في ذلؾ أم مدة تـ تمديدىا إلييا.

ب .إذا أكفد المكظؼ في بعثة إلى إحدل الجامعات أك المعاىد األردنية لمحصكؿ عمى درجة
عممية أك شيادة أك مكىؿ عممي تدريبي بعد أكقات الدكاـ الرسمي فيككف التزامو بالخدمة بعد

انتياء بعثتو مساكيا لممدة التي استغرقتيا البعثة أما إذا كاف المكفد متفرغا لمبعثة فيككف التزامو
بالخدمة لمدة تعادؿ مثمي المدة التي استغرقتيا البعثة كفي كمتا الحالتيف ثدفع لممكفد الرسكـ

الجامعية كأثماف الكتب كالبدؿ الذم تحدده المجنة لتنقالتو.

ج .إذا أكفد المكظؼ في دكرة سكاء كانت متصمة أك متقطعة داخؿ المممكة اك خارجيا بكمفة

تساكم أك تزيد عمى ( )1222دينار يمتزـ المكظؼ بالخدمة لمدة ستة أشير مف تاريخ انتياء
الدكرة كبخالؼ ذلؾ تتـ مطالبتو بالمبالغ التي أنفقت عميو كفؽ أحكاـ ىذا النظاـ .

د .اذا اكفد المكظؼ في دكرة كلـ يجتز متطمبات النجاح المقررة ليا يمتزـ المكظؼ بدفع المبالغ
التي انفقت عميو.

المادة 030
أ .يصرؼ شيريا لممكظؼ المكفد المتفرغ في بعثة أك دكرة داخؿ المممكة اك خارجيا خالؿ مدة

االيفاد كامؿ راتبو االجمالي باستثناء العالكة االشرافية كعالكة المكقع.

ب .إضافة الى ما يستحقو المكظؼ المكفد المتفرغ في بعثة خارج المممكة بمكجب أحكاـ الفقرة
(أ) مف ىذه المادة لممجمس بناء عمى تنسيب المجنة المركزية لمبعثات كالدكرات المستند الى
تكصية الكزير صرؼ مبمغ مالي لو كفؽ تصنيؼ الدكلة المكفد الييا كالمحدد بمكجب نظاـ

االنتقاؿ كالسفر.

ج .تطبؽ عمى المكفد أحكاـ نظاـ االنتقاؿ كالسفر المعمكؿ بو في الحاالت التي لـ يرد عمييا

نص في ىذا النظاـ.

المادة 033
أ  .عمى المكفد في بعثة أف يزكد كال مف رئيس المجنة المركزية لمبعثات كالدكرات كالدائرة التي أكفد

منيا بالكثائؽ التالية مصدقة مف المكسسة التي أكفد إلييا في أسرع كقت بعد حصكلو عمييا-:

 .1تقارير تثبت مكاظبتو المنتظمة في الدراسة كالسير الدراسي عمى أف ال تزيد المدة الفاصمة بيف
التقرير كاآلخر عمى ستة أشير.

 .0النتائج النيائية التي يحصؿ عمييا في كؿ فصؿ أك سنة دراسية.

ب .يحرـ المكفد في بعثة مف المخصصات كالنفقات المقررة لو بقرار مف المجنة المركزية لمبعثات
كالدكرات عف أم سنة إذا لـ يكف قد قدـ في السنة السابقة ليا أك في أم سنة أخرل الكثائؽ

المنصكص عمييا في الفقرة (أ) مف ىذه المادة.

ج .عمى المكفد في دكرة تدريبية أف يزكد دارتو بتقرير عف الدكرة التي أكفد إلييا معز از بالكثيقة
التي حصؿ عمييا مف المؤسسة التدريبية كفي حاؿ عدـ تقديميا يحرـ المكظؼ مف إيفاده في أم

دكرة خالؿ ثالث سنكات.

المادة 034
تحقيقا لمغايات المقصكدة مف المبالغ التي أنفقت عمى المكفد كلمتكصؿ إلى مقدارىا كأكجو صرفيا

تطبؽ بشأنيا األحكاـ الكاردة في ىذا النظاـ كفي التشريعات الخاصة باالمكاؿ األميرية بما في ذلؾ

ما يمي-:

أ .تككف المبالغ كالنفقات التي تحددىا المجنة المركزية لمبعثات كالدكرات كالجيات المعنية بااليفاد بينة

رسمية قاطعة عمى مقدارىا كأسبابيا كممزمة لممكفد ككفيمو ،كال يجكز ليما أك ألم منيما الطعف فييا
بأم صكرة مف الصكر أك إثبات ما يخالفيا.

ب .إذا أنفقت عمى المكفد أم مبالغ أثناء كجكده في البعثة أك الدكرة مف جية أخرل غير حككمة
المممكة أك أم دائرة مف دكائرىا فتعتبر ككانيا دفعت مف الخزينة العامة بمقتضى ىذا النظاـ
كتطبؽ عميو أحكامو ،كذلؾ بغض النظر عف مصدر اإلنفاؽ عمى المكفد مف تمؾ الجية أك

أسبابو.

المادة 035
أ .لمجنة المركزية لمبعثات كالدكرات أف تعيد البعثة أك الدكرة كتسمح لممكفد باالستمرار فييا إذا ثبت

ليا أف تقصيره في دركسو أك تدريبو أك رسكبو في االمتحانات أك في أم منيا كاف ألسباب صحية
بناء عمى تقرير طبي مصدؽ مف المؤسسة التي أكفد إلييا كمف القنصؿ األردني إف كجد في البمد

الذم تكجد فيو تمؾ المؤسسة.

ب .يشترط لتطبيؽ أحكاـ الفقرة (أ) مف ىذه المادة كتحت طائمة عدـ النظر في أم تقرير طبي

أك إدعاء بالمرض أك بغيره مف األسباب ما يمي-:

 .1أف يقدـ التقرير الطبي مصدقا إلى رئيس لجنة البعثات كالدكرات خالؿ مدة ال تزيد عمى ثالثة
أشير مف تاريخ صدكر قرار إنياء البعثة أك الدكرة.

 .0أف ال يككف المكفد قد تقدـ لتمؾ االمتحانات أك ألم منيا حسب مقتضى الحاؿ.

المادة 036
تحقيقا لمغايات المقصكدة مف المدة التي يمتزـ المكفد بالخدمة فييا بعد عكدتو مف البعثة أك الدكرة

التي أكفد إلييا ،فإنو ال تحسب مف تمؾ الخدمة أم مف المدد التالية-:

أ .المدة التي مددت إلييا البعثة أك الدكرة باعتبارىا جزءا مف مدة اإليفاد كتطبؽ في ىذه الحالة

أحكاـ ىذا النظاـ بما في ذلؾ مدة االلتزاـ بالخدمة كدفع النفقات عنيا في حاؿ استحقاقيا بمقتضى
األحكاـ التنظيمية كالتعاقدية لاليفاد.

ب .المدة التي يقضييا المكظؼ بعد عكدتو مف البعثة أك الدكرة أثناء تكميفو اك إعارتو إلى جية
غير حككمية أك في إجازة دكف راتب كعالكات.

ج .المدة التي يتغيب فييا المكظؼ بعد عكدتو مف البعثة أك الدكرة دكف إجازة أك مكاقعو فانكنية

مسبقة.

المادة 037
عمى المكفد أف يضع نفسو تحت تصرؼ الدائرة التي أكفد منيا فكر عكدتو إلى المممكة مف البعثة أك

الدكرة سكاء أنيى متطمباتيا أك تقرر إنياؤىا قبؿ ذلؾ ألحد األسباب المنصكص عمييا في ىذا

النظاـ ،كيعتبر مخال بأحكاـ كشركط االيفاد النظامية كالتعاقدية إذا لـ يتقدـ إلى دائرتو لممارسة مياـ
كظيفتو فييا كالكفاء بالخدمة التي يمتزـ بيا خالؿ مدة ال تزيد عمى شير كاحد لممكفد في بعثة خارج

المممكة كخالؿ عشرة أياـ لممكفد في دكرة تدريبية مف تاريخ إنياء بعثتو أك دكرتو ألم سبب مف

األسباب.

المادة 038
لمجنة المركزية لمبعثات كالدكرات بعد مكافقة الدائرة التي كاف المكظؼ قد أكفد منيا في بعثة أك دكرة

أف تنقؿ التزامو بالخدمة إلى دائرة أخرل كفي ىذه الحاالت جميعيا تبقى األحكاـ كالشركط النظامية
كالتعاقدية التي كاف المكظؼ قد أكفد بمكجبيا سارية المفعكؿ كيككف ممتزما بيا ىك ككفيمو.

المادة 039
أ .يجكز قبكؿ استقالة المكظؼ الممتزـ بالخدمة بناء عمى طمبو قبؿ إتماـ الخدمة التي التزـ بيا

بسبب إيفاده في بعثة أك دكرة بمكجب ىذا النظاـ كالشركط الكاردة في عقد إيفاده اذا امضى مدة ال
تقؿ عف نصؼ مدة االلتزاـ ،شريطة اف تتـ تسكية قيمة المطالبة المالية عف المدة المتبقية مف

االلتزاـ قبؿ المكافقة عمى استقالتو.

ب .يككف المكظؼ ككفيمو ممزميف بدفع المبالغ التي أنفقت عميو أثناء كجكده في البعثة أك الدكرة

اك بدفع المبالغ المترتبة عف المدة المتبقية مف مدة التزامو بالخدمة في أم مف الحاالت التالية-:

 .1إذا انتيت أك أنييت خدمة المكظؼ في غير الحاالت المنصكص عمييا في المادة ()142
مف ىذا النظاـ.

 .0إذا أحاؿ نفسو عمى التقاعد التمامو مدة الخدمة التي تسمح لو بذلؾ أك لتكافر األسباب التي
تمنحو ذلؾ الحؽ أك أحيؿ عمى التقاعد أك االستيداع بناء عمى طمبو.

ج .إذا خالؼ أم حكـ مف أحكاـ ىذا النظاـ أك أخؿ بام شرط مف شركط العقد التي أكفد
بمكجبيا كرأت المجنة المركزية لمبعثات كالدكرات في تمؾ المخالفة أك ذلؾ االخالؿ ما يبرر إلزاـ

المكظؼ ككفيمو بتمؾ النفقات.

المادة 042
يعفى المكفد ككفيمو مف دفع المبالغ التي أنفقت عميو أثناء كجكده في البعثة أك الدكرة أك البرنامج

التدريبي مف االلتزاـ بالخدمة كذلؾ في أم مف الحاالت التالية-:

أ .الكفاة أثناء كجكده في البعثة أك الدكرة أك بعد انتياء مدة البعثة أك الدكرة كالتحاقو بكظيفتو كفقا

الحكاـ ىذا النظاـ.

ب .االنقطاع عف البعثة أك الدكرة بسبب إصابتو بعاىة أك مرض مقعد أك مزمف يحكؿ دكف

استم ارره في البعثة أك الدكرة أك االلتحاؽ بكظيفتو أك االستمرار فييا أك إذا انتيت خدمتو بسبب

المرض عمى أف تؤيد ىذه الحاالت بتقرير مف المجنة الطبية المختصة.

ج .إذا انتيت خدمة المكظؼ بسبب إكمالو السف القانكنية.

د .إذا انتيت خدمتو بالتسريح كفقا ألحكاـ ىذا النظاـ.

المادة 040
الفصل السادس عشر

االجراءات والعقوبات التأديبية
تيدؼ اإلجراءات كالعقكبات التأديبية إلى ضماف حسف سير العمؿ في الدائرة كتعزيز االتجاىات

االيجابية في العمؿ كرفع كفاءة األداء كضماف التزاـ المكظفيف بقكاعد السمكؾ الكظيفي كأخالقيات

الكظيفة العامة كردع المكظؼ لمحيمكلة دكف ارتكابو أم مخالفة مستقبال ،كلتحقيؽ ىذه الغاية يجب

م ارعاة ما يمي-:

أ .تكفير الضمانات التالية لممكظؼ قبؿ إيقاع أم عقكبة عميو-:

 .1إعالـ المكظؼ خطيا بما ىك منسكب إليو ،بحيث يتضمف المخالفة المرتكبة كالتيـ المكجية إليو.
 .0عمى ركساء كأعضاء لجاف التحقيؽ أك المجمس التأديبي المشكؿ أم منيما بمقتضى أحكاـ ىذا
النظاـ التنحي في الحاالت التي تكجد فييا صمة قرابة أك اعتبارات شخصية مف شأنيا التأثير عمى

مجريات التحقيؽ أك إيقاع العقكبة  ،كما ال يجكز ألم شخص اشترؾ فى مرحمة التحقيؽ أك االتياـ

اك الشيادة االشتراؾ في النظر في إيقاع عقكبة أك الحكـ فييا.

 .3عدـ جكاز إيقاع أكثر مف عقكبة كاحدة مف العقكبات المنصكص عمييا في الفقرة (أ) مف المادة
( )140مف ىذا النظاـ عمى المخالفة المسمكية الكاحدة التي يرتكبيا المكظؼ.

 .4التناسب بيف العقكبة المتخذة كطبيعة المخالفة المرتكبة كعدـ المغاالة أك التساىؿ في االجراءات
التأديبية المتخذة بحؽ المكظؼ.

 .5تسبيب القرار التأديبي الذم تـ اتخاذه مف المرجع المختص باتخاذ االجراءات كالعقكبات
التأديبية.

 .6إعالـ المكظؼ خطيا بالعقكبة المتخذة بحقو خالؿ عشرة أياـ مف تاريخ ايقاعيا.

ب .دراسة أسباب المخالفات المرتكبة كأنكاعيا كالتركيز عمى تكعية المكظفيف ،ككضع اآلليات

المناسبة لضماف عدـ تكرارىا مستقبال.

المادة 040

أ .إذا ارتكب المكظؼ مخالفة لمقكانيف كاالنظمة كالتعميمات كالق اررات المعمكؿ بيا في الخدمة المدنية

أك في تطبيقيا ،أك أقدـ عمى عمؿ أك تصرؼ مف شانو االخالؿ بالمسؤكليات كالصالحيات المنكطة

بو ،أك عرقمتيا أك االساءة إلػى أخالقيات الكظيفة ككاجبات المكظؼ كسمككو اك قصر اك اىمؿ اداء

كاجباتو اك اعتدل عمى امكاؿ الدكلة كمصالحيا ،فتكقع عميو إحدل العقكبات التأديبية التالية-:

 .1التنبيو.

 .0االنذار.

 .3الحسـ مف الراتب الشيرم األساسي بما ال يزيد عمى سبعة أياـ في الشير.
 .4حجب الزيادة السنكية لمدة سنة كاحدة.

 .5حجب الزيادة السنكية لمدة ثالث سنكات.

 .6حجب الزيادة السنكية لمدة خمس سنكات.
 .7االستغناء عف الخدمة.
 .8العزؿ.

ب .إذا ارتكب المكظؼ مخالفة مسمكية تستكجب إيقاع عقكبة الحسـ مف الراتب الشيرم

األساسي ككانت ىذه العقكبة قد فرضت عميو سابقا لمدة سبعة أياـ مجتمعة أك متفرقة كفي

الشير نفسو فتنفذ العقكبة عمى المخالفة المرتكبة في الشير الذم يمي الشير الذم ارتكبت فيو

المخالفة.

ج .إذا ارتكب المكظؼ مخالفة مسمكية تستكجب إيقاع عقكبة تأديبية عميو ككانت العقكبة المراد

إيقاعيا بحقو قد فرضت عميو سابقا لمرتيف متتاليتيف لممخالفة نفسيا فتتخذ بحقو العقكبة التي
تمييا مباشرة كفقا لمتدرج الكارد في الفقرة (أ) مف ىذه المادة .

د .1.تنفذ عقكبة حجب الزيادة السنكية الكاردة في البنكد ( )4ك( )5ك ( )6مف الفقرة (أ) مف ىذه
المادة مف تاريخ استحقاؽ المكظؼ لزيادتو السنكية بعد ايقاع العقكبة بحقو.

 .0مع مراعاة ما كرد في البند ( )1مف ىذه الفقرة تكخذ بعقكبة حجب الزيادة لجميع الغايات

الكاردة في ىذا النظاـ اعتبا ار مف تاريخ صدكر قرار الحجب.

ىػ .1.عمى الرغـ مما كرد في ىذه المادة ،لمكزير بناء عمى تنسيب لجنة تحقيؽ يشكميا مف رئيس
كاثنيف مف كبار المكظفيف مف غير دائرة المكظؼ المحاؿ عمى المجنة إيقاؼ المكظؼ عف العمؿ

لمدة ال تزيد عمى ثالثة أشير كصرؼ ما نسبتو ( )%52مف راتبو االجمالي في ام مف الحاالت

التالية-:

أ .المكظؼ الذم يرتكب مخالفة جسيمة.

ب .المكظؼ الذم يرتكب ايا مف المخالفات المنصكص عمييا في الفقرات (ب) ك(ط) ك(م) مف

المادة ( )69مف ىذا النظاـ .

 .0إذا تبيف لمجنة المشكمة كفؽ أحكاـ البند ( )1مف ىذه الفقرة أف الفعؿ الذم أسند لممكظؼ ال

يعتبر مخالفة مسمكية جسيمة فيصرؼ لممكظؼ ما تـ حسمو مف راتبو االجمالي خالؿ فترة إيقافو
عف العمؿ ،كليا التنسيب بأم مف العقكبات المنصكص عمييا في البنكد مف ( )1الى ( )7مف

الفقرة (ا) مف ىذه المادة.

 .3في حاؿ ثبكت ارتكاب المكظؼ مخالفة مسمكية جسيمة يعامؿ االيقاؼ عف العمؿ المشار

إليو في البند ( )1مف ىذه الفقرة معاممة العقكبات التأديبية المنصكص عمييا في البنكد مف ()3

إلى ( )6مف الفقرة (أ) مف ىذه المادة لمغايات جميعيا المنصكص عمييا في ىذا النظاـ.

المادة 043
أ  .تكقع العقكبات التأديبية المنصكص عمييا في الفقرة (أ) مف المادة ( )140مف ىذا النظاـ عمى

المخالفة المسمكية التي يرتكبيا المكظؼ مف الفات األكلى كالثانية كالثالثة كفقا لمصالحيات التالية-:

 .1بقرار مف الرئيس المباشر إذا كانت العقكبة التأديبية عمى المخالفة ال تتجاكز االنذار.

 .0بقرار مف المدير إذا كانت العقكبة التأديبية عمى المخالفة ال تتجاكز الحسـ مف الراتب االساسي.
 .3بقرار مف األميف العاـ إذا كانت العقكبة التأديبية عمى المخالفة ال تتجاكز حجب الزيادة السنكية
لمدة ثالث سنكات.

 .4بقرار مف الكزير إذا كانت العقكبة التأديبية عمى المخالفة ال تتجاكز حجب الزيادة السنكية لمدة
خمس سنكات.

ب .عمى الرغـ مما كرد في المادة ( )140مف ىذا النظاـ كالفقرة (أ) مف ىذه المادة-:
 .1اذا ارتكب المكظؼ ايا مف المخالفات المنصكص عمييا في الفقرة (ز) مف المادة ( )69مف
ىذا النظاـ فتكقع عميو بقرار مف الكزير احدل العقكبات التاديبية التالية-:

اكال :االنذار

ثانيا :حسـ سبعة اياـ مف الراتب الشيرم االساسي.

ثالثاء حجب الزيادة السنكية لمدة ثالث سنكات.
رابعا :االستغناء عف الخدمة.
خامسا :العزؿ.

 .0يراعى قبؿ ايقاع أم مف عقكبتي االستغناء عف الخدمة اك العزؿ المنصكص عمييما في البند

( )1مف ىذه الفقرة اف يشكؿ الكزير لجنة تحقيؽ لتقديـ تقرير بالنتائج كالتكصيات.

 .3في حاؿ تكرار أم مف المخالفات المنصكص عمييا في الفقرة (ز) مف المادة ( )69مف ىذا
النظاـ لممرة الثانية تكقع عمى المكظؼ المخالؼ احدل العقكبات الكاردة في الفقرات (ثانيا)

ك(ثالثا) ك(رابعا) مف البند ( )1مف ىذه الفقرة ،كفي حالة التكرار لممرة الثالثة تكقع عميو احدل
العقكبتيف الكاردتيف في الفقرتيف (ثالثأ) ك(رابعا) مف ذلؾ البند.

 .4عمى الرغـ مما كرد في ىذا النظاـ اك أم نظاـ آخر ،ال يجكز اعادة تعييف أم مكظؼ تـ

االستغناء عف خدمتو كفؽ احكاـ ىذه الفقرة في أم دائرة يكجد فييا اطفاؿ عمى اف تراعى في

ذلؾ االحكاـ كاالجراءات االخرل المنصكص عمييا في المادة ( )171مف ىذا النظاـ.

المادة 044
تكقع عمى المكظؼ كفؽ احكاـ الفقرة (أ) مف المادة ( )143مف ىذا النظاـ احدل العقكبات الكاردة

في البنكد مف ( )1الى ( )6مف الفقرة (أ) مف المادة ( )140مف ىذا النظاـ اذا تغيب عف عممو دكف
اجازة قانكنية اك دكف عذر مشركع كذلؾ مع مراعاة احكاـ المادة ( )01مف ىذا النظاـ.

المادة 045
إذا تبيف ألم مف الجيات المنصكص عمييا في الفقرة (أ) مف المادة ( )143مف ىذا النظاـ أف

العقكبة التأديبية المناسبة أك الكاجب إيقاعيا عمى المخالفة التي ارتكبيا المكظؼ تزيد عمى العقكبة

التي تمتمؾ صالحية إيقاعيا ،فيترتب عمييا رفعيا مع بياف رأييا فييا إلى الجية األعمى حسب

التسمسؿ اإلدارم التي تممؾ صالحية إيقاع العقكبة األشد أك الحالة المكظؼ إلى المجمس التأديبي

إذا رأت ذلؾ ضركريا كفقا ألحكاـ ىذا النظاـ.

المادة 046
أ .1.ال يجكز الم مف الجيات المنصكص عمييا في الفقرة (أ) مف المادة ( )143مف ىذا النظاـ
إيقاع أم مف العقكبات المنصكص عمييا في البنديف ( )1ك ( )0مف الفقرة (أ) مف المادة ()140

مف ىذا النظاـ عمى المخالفة المرتكبة إال بعد استجكابو مف أم جية مف الجيات المحددة في الفقرة

(أ) مف المادة ( )143مف ىذا النظاـ أما في البنكد مف ( )3الى ( )8مف الفقرة (أ) مف المادة

( )140مف ىذا النظاـ فال يجكز ألم مف الجيات إيقاع العقكبة إال بعد تشكيؿ لجنة تحقيؽ بقرار

مف الكزير عدد أعضائيا ثالثة بمف فييـ الرئيس تتكلى التحقيؽ في المخالفة التي ارتكبيا المكظؼ

قبؿ اصدار قرار بشأنيا.

 .0ال يجكز إحالة المكظؼ إلى المجمس التأديبي إال بعد تشكيؿ لجنة تحقيؽ كفقا ألحكاـ البند ()1
مف ىذه الفقرة لمتحقيؽ في المخالفة التي ارتكبيا ىذا المكظؼ.

ب .يراعى لدل إجراء التحقيؽ ما يمي-:

 .1اطالع المكظؼ المحاؿ إلى التحقيؽ عمى جميع االكراؽ المتعمقة بالمخالفة أك الشككل التي

يتـ التحقيؽ معو بشأنيا ،كالسماح لو بتقديـ دفكعو كاعتراضاتو كتابة أك شفاىة كمناقشة الشيكد

المطمكبيف فييا كاستدعاء أم شخص لمشيادة ،كما يسمح لو بضـ أم كثائؽ أك تقارير أخرل

ذات عالقة إلى ممؼ التحقيؽ ،كيشترط أف ال تسمع أقكاؿ أم شاىد إال بعد أداء القسـ القانكني.
 .0أف تككف إجراءات التحقيؽ مكثقة كمثبتة في محاضر كمكقعة مف المكظؼ كأعضاء لجنة

التحقيؽ كالشيكد حسب مقتضى الحاؿ.

 .3مراعاة المكضكعية كالحياد كالنزاىة لمكصكؿ إلى الحقيقة.

ج .يراعى عند تشكيؿ لجنة التحقيؽ المشار إلييا في الفقرة (أ) مف ىذه المادة أف يككف رئيسيا
كأعضاؤىا بدرجة أك براتب أعمى مف درجة أك راتب المكظؼ المحاؿ إلى التحقيؽ أك مساكيا

ليما ،كيجكز عند الضركرة االكتفاء بأف يككف رئيس المجنة بدرجة أك راتب أعمى مف درجة أك
راتب المكظؼ المحاؿ إلى التحقيؽ.

د .تقدـ لجنة التحقيؽ تقري ار مفصال بما تكصمت إليو مف نتابج كتكصيات لمجية التي كمفتيا
بالتحقيؽ كليذه الجية اتخاذ القرار الذم تراه مناسبا.

ىػ .اذا استدعي مكظؼ لسماع شيادتو كامتنع عف الحضكر أك االدالء بما لديو مف معمكمات

دكف عذر تتـ مساءلتو كفؽ احكاـ ىذا النظاـ.

المادة 047
أ .يؤلؼ مجمس تأديبي التخاذ اإلجراءات التأديبية بحؽ مكظفي الفئة األكلى برئاسة أميف عاـ
ك ازرة العدؿ كعضكية كؿ مف-:

 .1أميف عاـ الديكاف.

 .0مستشار في ديكاف التشريع كالرأم يسميو رئيس ديكاف التشريع كالرأم.

ب .يؤلؼ مجمس تأديبي التخاذ االجراءات التأديبية بحؽ مكظفي الفئتيف الثانية كالثالثة برئاسة
مستشار مف ديكاف التشريع كالرأم يسميو رئيس ديكاف التشريع كالرأم كعضكية كؿ مف-:

 .1أحد مكظفي ك ازرة العدؿ مف شاغمي الكظائؼ القيادية يسميو كزير العدؿ.
 .0أحد مكظفي الديكاف مف شاغمي الكظائؼ القيادية يسميو رئيس الديكاف.

ج .يختص المجمس التأديبي المنصكص عميو في الفقرة (أ) مف ىذه المادة بالنظر في المخالفات
المسمكية التي يرتكبيا مكظفك الفئتيف الثانية كالثالثة اذا كانت المخالفة قد ارتكبت باالشتراؾ مع

مكظفي الفئة االكلى.

د .يجتمع المجمس التأديبي بدعكة مف رئيسو ،كيككف اجتماعو قانكنيا بحضكر جميع األعضاء

كيتخذ ق ارراتو بأكثرية أصكات أعضائو عمى األقؿ عمى أف يبيف العضك المخالؼ أسباب مخالفتو

خطيا كيمحقيا بقرار االكثرية.

ىػ .يسمي رئيس المجمس التأديبي المشار اليو في الفقرة (أ) مف ىذه المادة ،أميف سر لكؿ مف

المجمسيف التأديبييف مف مكظفي ك ازرة العدؿ يتكلى إعداد جدكؿ أعمالو كمحاضر اجتماعاتو
كالتبميغ كتكثيؽ الق اررات كأم أعماؿ أخرل يكمفو بيا رئيس المجمس التأديبي.

ك .يسمي الكزير احد مكظفي دائرتو ممثال عنيا في القضايا المتعمقة بيا.

ز .تطبؽ عمى كؿ مف رئيس كأعضاء المجمس التأديبي ،أحكاـ رد القضاة المنصكص عمييا في
قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية ،كيقدـ طمب الرد الى كزير العدؿ ،كفي ىذه الحالة تطبؽ

االجراءات التالية-:

 .1فيما يتعمؽ بالمجمس التأديبي المنصكص عميو في الفقرة (أ) مف ىذه المادة ،يحؿ محؿ رئيس
المجمس أك أم مف اعضائو مف يسميو رئيس الكزراء مف مكظفي المجمكعة الثانية مف الفئة

العميا بناء عمى طمب مف كزير العدؿ.

 .0فيما يتعمؽ بالمجمس التأديبي المنصكص عميو في الفقرة (ب) مف ىذه المادة ،يحؿ محؿ
رئيس المجمس أك أم مف أعضائو مف يسميو كزير العدؿ أك رئيس ديكاف التشريع كالرأم أك

رئيس ديكاف الخدمة المدنية حسب مقتضى الحاؿ.

ح .يختص المجمس التأديبي بالنظر في المخالفة المسمكية التي يرتكبيا المكظؼ ،كلو إيقاع أم

مف العقكبات التأديبية المنصكص عمييا في المادة ( )140مف ىذا النظاـ كذلؾ حسب تقديره

لمعقكبة المناسبة لممخالفة التي ارتكبيا المكظؼ.

ط .يتقاضى رئيس كأعضاء المجمس التأديبي مكافأة يحدد مقدارىا بقرار مف مجمس الكزراء بناء

عمى تنسيب المجمس.
تعديالت المادة :

 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجب

النظاـ المعدؿ رقـ  6لسنة  0201حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

أ .يؤلؼ مجمس تأديبي التخاذ اإلجراءات التأديبية بحؽ مكظفي الفئات األكلى كالثانية كالثالثة
برئاسة أميف عاـ ك ازرة العدؿ كعضكية كؿ مف-:

 .1آميف عاـ الديكاف.

 .0مستشار في ديكاف التشريع كالرأم يسميو رئيس ديكاف التشريع كالرأم.

ب .يجتمع المجمس التأديبي بدعكة مف رئيسو ،كيككف اجتماعو قانكنيا بحضكر جميع األعضاء
كيتخذ ق ارراتو بأكثرية أصكات أعضائو عمى األقؿ عمى أف يبيف العضك المخالؼ أسباب

مخالفتو خطيا كيمحقيا بقرار االكثرية.

ج .لرئيس المجمس التأديبي تسمية أحد مكظفي ك ازرة العدؿ أمينا لسر المجمس يتكلى إعداد

جدكؿ أعمالو كمحاضر اجتماعاتو كالتبميغ كتكثيؽ الق اررات كأم أعماؿ أخرل يكمفو بيا رئيس
المجمس التأديبي.

د .يسمي الكزير احد مكظفي دائرتو ممثال عنيا في القضايا المتعمقة بيا .

ىػ .1.تطبؽ عمى كؿ مف رئيس كأعضاء المجمس التأديبي أحكاـ رد القضاة المنصكص عمييا

في قانكف أصكؿ المحاكمات كفي ىذه الحالة يحؿ مكاف ام منيـ مف يسميو رئيس الكزراء مف
مكظفي المجمكعة الثانية مف الفئة العميا بناء عمى طمب مف كزير العدؿ.

 .0يقدـ طمب الرد الى كزير العدؿ.

ك .يختص المجمس التاديبي بالنظر في المخالفة المسمكية التي يرتكبيا المكظؼ كفقا لمصالحية

المخكلة لو بمقتضى أحكاـ الفقرة (أ) مف ىذه المادة ،كلو إيقاع أم مف العقكبات التأديبية

المنصكص عمييا في المادة ( )140مف ىذا النظاـ كذلؾ حسب تقديره لمعقكبة المناسبة لممخالفة

التي ارتكبيا المكظؼ.

ز .يتقاضى رئيس كاعضاء المجمس التأديبي مكافأة يحدد مقدارىا بقرار مف مجمس الكزراء بناء

عمى تنسيب المجمس .

المادة 048
أ .تحاؿ الدعكل التاديبية بحؽ المكظؼ إلى المجمس التاديبي بقرار مف الكزير مرفقة بما يمي-:

 .1الئحة تتضمف كقابع كتفاصيؿ المخالفة أك المخالفات المسمكية المسندة لممكظؼ.
 .0محضر التحقيؽ الذم أجرم حكؿ تمؾ المخالفة أك المخالفات.
 .3البيانات الخطية أك المادية في الدعكل.

 .4أم كثائؽ أخرل يرل الكزير تقديميا لممجمس التأديبي.

ب .تقدـ األكراؽ المنصكص عمييا في الفقرة (أ) مف ىذه المادة عمى خمس نسخ عمى أف يتكلى

أميف سر المجمس التأديبي خالؿ مدة ال تزيد عمى أسبكعيف مف تاريخ تسمميا تزكيد كؿ عضك

بنسخة مف ىذه االكراؽ كدعكة المكظؼ بالطريقة التي يراىا مناسبة لتسمـ نسختو كتبميغو بمكعد

الجمسة.

المادة 049
أ .إذا تبيف أف المخالفة التي أسندت لممكظؼ تنطكم عمى جريمة جزائية ،فيترتب إيقاؼ اإلجراءات

التأديبية ،كاحالة المكظؼ كمحاضر التحقيؽ الذم أجرم معو كاألكراؽ كالمستندات األخرل المتعمقة

بالمخالفة إلى المدعي العاـ المختص أك إلى المحكمة المختصة ،كال يجكز في ىذه الحالة اتخاذ أم

إجراء تأديبي بحؽ ذلؾ المكظؼ أك االستمرار في أم إجراء تـ اتخاذه إلى أف يصدر الحكـ القضائي

القطعي في الشككل أك الدعكل الجزائية التي قدمت ضده.

ب .تتـ إحالة المكظؼ إلى المدعي العاـ أك المحكمة المختصة بقرار مف الكزير أك مف المجمس

التأديبي المختص إذا كاف المكظؼ محاال إليو.

ج .1.ال يحكؿ القرار الصادر بإدانة المكظؼ أك تبرئتو مف الشككل أك الدعكل التي قدمت ضده
أك الحكـ بعدـ مسؤكليتو عما أسند إليو أك منع محاكمتو دكف اتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة

بحقو بمقتضى أحكاـ ىذا النظاـ عمى المخالفة التي ارتكبيا كايقاع العقكبة التأديبية المناسبة عميو

مف المرجع المختص أك المجمس
التأديبي .

 .0إذا تـ شمكؿ المكظؼ بالعفك العاـ سكاء أثناء المحاكمة أك بعد صدكر قرار قضائي قطعي
فيحاؿ حكما إلى المجمس التأديبي التخاذ القرار المناسب بشأنو كفقا ألحكاـ ىذا النظاـ.

د .إذا كاف الحكـ القضابي القطعي الصادر بحؽ المكظؼ في الشككل أك الدعكل الجزائية ال

يؤدم إلى عزؿ المكظؼ كرأل الكزير إحالتو إلى المجمس التأديبي فيستمر نفاذ قرار إيقافو عف
العمؿ كيحاؿ كفقا الحكاـ ىذا النظاـ.

المادة 052
أ  .يكقؼ المكظؼ عف العمؿ بقرار مف الكزير في أم مف الحاالت التالية-:

 .1إذا تمت إحالتو مف دائرتو إلى المجمس التأديبي أك المدعي العاـ أك المحكمة الرتكابو مخالفة
مسمكية أك جناية أك جنحة مخمة بالشرؼ أك بكاجبات الكظيفة.

 .0اذا تمت احالتو الى الجية القضائية المختصة بمكجب احكاـ النظاـ المالي المعمكؿ بو.
 .3اذا طمب مف دائرتو ايقافو عف العمؿ بمكجب احكاـ أم تشريع آخر.

 .4إذا قدمت شككل ضده بمكجب أحكاـ البند ( )0مف الفقرة (ب) مف المادة ( )162مف النظاـ.
ب .لمكزير إيقاؼ المكظؼ عف العمؿ إذا حركت بحقو شككل لدل النيابة العامة اك المحكمة.

ج .يتقاضى المكظؼ خالؿ مدة تكقيفو عف العمؿ ما نسبتو ( )%52مف راتبو االجمالي عف الستة

أشير األكلى مف تاريخ إيقافو كاذا زادت مدة اإليقاؼ عمى ذلؾ فيتقاضى ما نسبتو ( )%05مف

مجمكع راتبو كعالكاتو كال يجكز قبكؿ استقالة المكظؼ أك إحالتو عمى االستيداع قبؿ صدكر القرار

النيائي أك القطعي في الدعكل التأديبية أك القضائية المقامة عميو.

المادة 050
أ .يباشر المجمس التأديبى النظر في أم دعكل تأديبية تحاؿ إليو كجاىيا خالؿ مدة ال تزيد عمى

ثالثيف يكما بعد المدة المحددة في الفقرة (ب) مف المادة ( )148مف ىذا النظاـ بحضكر المكظؼ

المحاؿ لو ،كتككف إجراءاتو في النظر في الدعكل سرية ،كلممكظؼ المحاؿ إلى المجمس التاديبي أف
يككؿ محاميا لتمثيمو في الدعكل كالدفاع عنو ،عمى أف يحضر جمسات المحاكمة التأديبية مع

محاميو.

ب .إذا لـ يحضر المكظؼ المحاؿ أماـ المجمس التأديبي بعد تبميغو أصكال أم جمسة مف
جمسات المحاكمة ،فتجرم محاكمتو بصكرة غيابية ،كيسمح لو بحضكر المحاكمة بعد ذلؾ إذا قدـ

عذ ار لتغيبو يقبؿ بو المجمس ،أما إذا لـ يحضر أم جمسة مف جمسات المحاكمة فينظر المجمس

في الدعكل تدقيقا كيصدر ق ارره النيائي فييا.

ج .لرئيس المجمس التاديبي أف يطمب مف السمطات المختصة منع المكظؼ المحاؿ إلى المجمس

التأديبي مف مغادرة المممكة إلى حيف انتياء الدعكل المقامة عميو كصدكر القرار النيائي فييا.
د .تككف قرارات المجمس التأديبي النيائية غير قابمة لمطعف إداريا.

المادة 050
أ .عمى المجمس التأديبي عند النظر في أم دعكل تأديبية أحيمت إليو أف يتيح لكؿ مف الطرفيف فييا
تقديـ بيناتو الخطية كالشخصية سكاء كانت قد قدمت أثناء التحقيؽ في المخالفة أك لـ تقدـ مف قبؿ

عمى االطالؽ ،كأف يستدعي الشيكد الذيف يطمبيـ لسماع أقكاليـ كاعطاء الطرؼ اآلخر الحؽ في
مناقشتيا كدفعيا ببينات مماثمة ،كعرض كجية نظره في الدعكل أك في أم إجراء مف إجراءاتيا،

كيشترط في ذلؾ أف ال تسمع أم شيادة فييا إال بعد القسـ القانكني.

ب .لممجمس التأديبي أثناء النظر في أم دعكل تأديبية أف يستدعي أم شخص لسماع شيادتو
فييا اك الطمب مف السمطات المختصة احضاره اك يطمب مف أم دائرة بما فييا الدائرة المحاؿ

منيا المكظؼ أف تقدـ إليو أم كثائؽ أك أكراؽ لدييا إذا كانت ذات عالقة مباشرة بالمخالفة التي

ينظر فييا ،اك بياف كجية نظرىا في اقكاؿ

الشيكد ،كأف يجرم بكامؿ ىيئتو أم تحقيؽ يراه مناسبا بشأنيا ،أك أف يعيد إلى أحد أعضائو أك

مف يراه مناسبا لمقياـ بذلؾ.

ج .لمدائرة المحاؿ منيا المكظؼ الحؽ في تقديـ ام بينات خطية اك شخصية لممجمس اثناء

النظر في الدعكل.

المادة 053
أ  .عمى المجمس التأديبي أف يصدر ق ارره النيائي في أم دعكل تأديبية أحيمت إليو خالؿ مدة ال

تزيد عمى ستيف يكما مف تاريخ عقد أكؿ جمسة ليذه الغاية ،متضمنا االسباب كالعمؿ التي بني عمييا

مستخمصة مف البيانات المقدمة في الدعكل كمستندة إلى األحكاـ القانكنية كالنظامية المعمكؿ بيا،

كأف يبيف في ق ارره النيائي الظركؼ الطارئة التي اضطرتو إلى التأخر في الفصؿ في أم دعكل إذا
كاف قد أصدر ق ارره فييا بعد انقضاء تمؾ المدة.

ب .يتمى القرار النيابي لممجمس التأديبي كيفيـ بصكرة كجاىية لممكظؼ ،أما إذا صدر القرار
بصكرة غيابية فيتـ تبميغو لممكظؼ بالكسائؿ المتاحة.

ج .يبمغ القرار النيائي الذم يصدره المجمس التأديبي في أم دعكل تأديبية لمكزير المختص

كرئيس الديكاف.

المادة 054
أ .ال يعتد ألم غاية مف الغايات المقصكدة في ىذا النظاـ بأم عقكبة تأديبية فرضت عمى المكظؼ
كتـ تنفيذىا بحقو ،كمضت عمييا المدد التالية-:

 .1ستة أشير إذا كانت العقكبة التنبيو.
 .0سنة إذا كانت العقكبة االنذار

 .3سنتاف إذا كانت العقكبة الحسـ مف الراتب االساسي.

 .4ثالث سنكات إذا كانت العقكبة حجب الزيادة السنكية لمدة سنة كاحدة.

 .5ست سنكات اذا كانت العقكبة حجب الزيادة السنكية لمدة ثالث سنكات فاكثر.

ب .تعتبر العقكبات التأديبية المتخذة بحؽ المكظؼ ممغاة حكما ضمف المدد المبينة في الفقرة (أ)

مف ىذه المادة إذا لـ يتخذ بحقو أم عقكبة أخرل عمى أم مخالفة مسمكية .

ج .عمى الرغـ مما كرد في الفقرة (أ) مف ىذه المادة ،ال يجكز ترشيح المكظؼ لجائزة المكظؼ

المثالي إذا أكقعت عميو أم مف العقكبات التأديبية المنصكص عمييا في البنكد مف ( )0الى ()6

مف الفقرة (أ) مف المادة ( )140مف ىذا النظاـ خالؿ آخر ثالث سنكات.

المادة 055
أ  .مع مراعاة احكاـ المادة ( )154مف ىذا النظاـ ،تتـ مساءلة المكظؼ المعار أك المجاز أك

المكمؼ اك المكفد في بعثة عف األخطاء كالمخالفات االدارية التي ارتكبيا قبؿ إعارتو أك إجازتو أك

تكميفو أك ايفاده في بعثة كفقا ألحكاـ ىذا النظاـ كذلؾ أثناء تمؾ المدة أك بعد انتيائيا حسب مقتضى

الحاؿ.

ب .عمى الرغـ مما كرد في الفقرة (أ) مف ىذه المادة ال يجكز مساءلة المكظؼ تأديبيا عف

المخالفة المسمكية بعد مضي ثالث سنكات عمى ارتكابيا ما لـ يكف محاال الى النيابة العامة أك

المحكمة المختصة اثناء تمؾ المدة .

المادة 056
أ .إذا صدر القرار النيائي لممجمس التأديبي أك الحكـ القضائي القطعي بتبرئة المكظؼ المحاؿ إلى
أم مف ىاتيف الجيتيف مف المخالفة المسمكية أك الجريمة التي أسندت إليو حسب مقتضى الحاؿ أك
الحكـ بعدـ مسككليتو عما أسند إليو أك منعت محاكمتو اك تكفى قبؿ صدكر القرار اك الحكـ،

فيستحؽ راتبو االساسي كامال مع العالكات عف المدة التي أكقؼ خالليا عف العمؿ.

ب .إذا أسفرت محاكمة المكظؼ أماـ أم مف الجيتيف المنصكص عمييما في الفقرة (أ) مف ىذه
المادة ،عف إدانتو كايقاع عقكبة تأديبية عميو بمكجب أحكاـ ىذا النظاـ غير عقكبة العزؿ مف

الكظيفة فيستحؽ راتبو االساسي كعالكاتو عف المدة التي أكقؼ خالليا عف العمؿ إذا كانت ال

تزيد عمى ستة أشير ،أما إذا زادت عمى ستة أشير فيستحؽ نصؼ راتبو االساسي مع نصؼ
عالكاتو عف المدة الزائدة عمى األشير الستة.

المادة 057
ال يستحؽ المكظؼ الذم صدر القرار بعزلو مف الكظيفة أم جزء مف راتبو االساسي كعالكاتو اعتبا ار
مف تاريخ إحالتو إلى المحكمة أك المدعي العاـ أك المجمس التأديبي ،عمى أف ال يطمب منو رد

المبالغ التي تقاضاىا مف راتبو االساسي كعالكاتو خالؿ مدة إيقافو عف العمؿ بمقتضى آحكاـ الفقرة

(ج) مف المادة ( )152مف ىذا النظاـ.

المادة 058
تحفظ في ممؼ المكظؼ نسخ مف األكراؽ كالق اررات المتعمقة بالعقكبات التي أكقعت عميو.

المادة 059
إذا ارتكب المكظؼ مف الفنة العميا أم مخالفة مسمكية يكقؼ عف العمؿ بقرار مف مجمس الكزراء
كتصرؼ لو النسبة التي يقررىا مجمس الكزراء مف مجمكع راتبو االساسي كعالكاتو.

المادة 062
أ .لمجمس الكزراء تشكيؿ لجنة برناسة كزير العدؿ كعضكية كزيريف يختارىما مجمس الكزراء لمنظر

في المخالفة المرتكبة مف مكظفي المجمكعة االكلى مف الفنة العميا.

ب .تشكؿ لجنة برئاسة كزير العدؿ كعضكية رئيس ديكاف التشريع كالرأم كرئيس الديكاف تتكلى ما

يمي:

 .1النظر في المخالفة المرتكبة مف مكظفي المجمكعة الثانية مف الفئة العميا كاالشخاص المنصكص
عمييـ في المادة ( )186مف ىذا النظاـ المحالة إلييا مف رئيس الكزراء بناء عمى تقرير الكزير.

 .0دراسة الشككل المقدمة ضد أم مكظؼ ككانت مما ال يمكف النظر فييا بناء عمى تيـ معينة
كرأل الكزير عدـ إحالة المكظؼ إلى المجمس التأديبي.

ج .ترفع المجنتاف المنصكص عمييما في الفقرتيف (أ) ك(ب) مف ىذه المادة تنسيباتيما إلى مجمس

الكزراء التخاذ القرار المناسب بذلؾ كايقاع أم مف العقكبات التأديبية المنصكص عمييا في ىذا

النظاـ.

د .لمجمس الكزراء تسمية ام كزير بدال مف رئيس المجنتيف المنصكص عمييما في الفقرتيف (أ)

ك(ب) مف ىذه المادة ،كتسميو ام مف مكظفي المجمكعة االكلى مف الفئة العميا بدال مف رئيس ديكاف

التشريع كالرأم اك رئيس ديكاف الخدمة المدنية حسب مقتضى الحاؿ.

المادة 060
تكقؼ االجراءات التأديبية المتخذة بحؽ المكظؼ عند كفاتو ،كال يجكز االستمرار فييا أك إصدار أم

قرار بشأنيا بأم صكرة كانت.

المادة 060
الفصل السابع عشر

التظمم

يحقؽ تطبيؽ مفيكـ التظمـ في الخدمة المدنية الغايات التالية:

أ .تعزيز مبدا الشفافية كالعدالة كالمساءلة كتكافك الفرص فيما يتعمؽ بحقكؽ المكظؼ.

ب .فتح قنكات االتصاؿ بيف المكظفيف مف جية كمختمؼ مستكيات اإلدارة مف جية أخرل في

الحاالت التي تتطمب ذلؾ.

ج .الحد مف المخالفات كالتجاكزات المتعمقة بحقكؽ المكظؼ أك كاجباتو كالتزاماتو كضكابط العمؿ

كالسمكؾ الكظيفي.

د .اتخاذ االجراءات كتطكيرىا بما يمنع مف تكرار التجاكزات كالمخالفات كيساىـ في مكافحة الفساد.

المادة 063
أ  .عمى المكظؼ التاكد مف صحة تظممو أك معمكماتو كاالطالع عمى االنظمة كالتعميمات الصادرة

بيذا الخصكص قبؿ التقدـ بالتظمـ.

ب .يحؽ لممكظؼ التقدـ بتظمـ في أم مف الحاالت التالية-:

 .1كجكد أم مسألة أك مخالفة لمقكانيف كاالنظمة كالتعميمات إذا كانت تتعمؽ بطبيعة العمؿ في
الدابرة أك ليا عالقة بالمكظؼ المتظمـ كشككنو كالق اررات المتخذة بحقو.

 .0صدكر أم تصرؼ أك مخالفة مف شأنيا االخالؿ بأخالقيات الكظيفة العامة كقكاعد السمكؾ

الكظيفي ،أك االخالؿ بمبادئ العدالة كالنزاىة.

 .3التعرض إلى أم ضغط أك إكراه أك طمب غير مشركع مف أم مكظؼ سكاء كاف رئيسا أك

زميال أك مرؤكسا لمتصرؼ بشكؿ غير قانكني أك القياـ أك االمتناع عف القياـ باجراء معيف مف

شانو أف يشكؿ انتياكا لكاجبات المكظؼ المتعمقة بالنزاىة كالسرية.

المادة 064
إذا اتضح أف التظمـ غير مبني عمى معمكمات صحيحة كاف كراءه قصدا كيديا أك ييدؼ إلى اإلساءة

الشخصية لآلخريف فيخضع صاحبو لممساءلة كتطبؽ بحقو االجراءات التأديبية التي ينص عمييا ىذا

النظاـ.

المادة 065
أ .يشكؿ الكزير لجنة خاصة في الدائرة لمنظر في التظممات كيحدد في قرار تشكيميا مياميا

كصالحياتيا.

ب .يتـ التحقؽ أك التحقيؽ في التظمـ باتباع إجراءات شفافة كمكثقة ،استنادا إلى البينات كالقرائف

المكضكعية.

ج .ترفع المجنة تكصياتيا لمكزير في حاؿ كاف االميف العاـ طرفا في التظمـ التخاذ القرار

المناسب كلالميف العاـ في الحاالت االخرل ليتكلى التنسيب بشأنيا الى الكزير التخاذ القرار

المناسب.

د .يجب عمى الدائرة اعالـ المتظمـ خطيا بنتيجة تظممو خالؿ المدة المحددة في المادة ()166

مف ىذا النظاـ.

المادة 066
أ .مع مراعاة ما كرد في المادة ( )163مف ىذا النظاـ ،يقدـ طمب التظمـ خطيا إلى الدائرة خالؿ

مدة ال تزيد عمى عشرة أياـ عمؿ مف تاريخ كقكع الحالة أك تبمغو القرار مكضكع التظمـ ،كيتـ البت

فيو خالؿ مدة ال تزيد عمى ثالثيف يكما مف تاريخ تسممو كيجكز تقديـ طمب التظمـ إلى الكزير ،إال
أنو يجكز تقديمو إلى الديكاف إذا لـ تتـ إجابة التظمـ خالؿ ثالثيف يكما مف تاريخ تقديمو.

ب .يقكـ الديكاف بالتحقؽ أك التحقيؽ في التظمـ المرفكع إليو إف اقتضت الضركرة ذلؾ كيرفع تنسيباتو

بشأف التظمـ إلى الكزير التخاذ القرار المناسب بشأنو .

ج .مع مراعاة احكاـ الفقرة (أ) مف ىذه المادة ،تنظر لجنة التظممات في االعتراضات المقدمة كفقا

الحكاـ المادة ( )75مف ىذا النظاـ كتبت فييا خالؿ عشرة أياـ عمؿ مف اليكـ التالي الستالميا.

المادة 067
الفصل الثامن عشر

انتياء الخدمة

تنتيي خدمة المكظؼ في أم مف الحاالت التالية-:

أ .قبكؿ االستقالة

ب .انتياء مدة العقد أك إنياؤه.

ج .فقد الكظيفة.

د .عدـ المياقة الصحية.

ىػ .االستغناء عف الخدمة.
ك .العزؿ مف الكظيفة.
ز .بمكغ السف القانكنية النتياء أك إنياء الخدمة عمى أف تراعى أحكاـ ىذا النظاـ كقانكف التقاعد

المدني.

ح .فقد الجنسية األردنية.

ط .التسريح مف الخدمة.

م .إنياء الخدمة أك االعفاء منيا.

ؾ .اإلحالة عمى التقاعد أك االستيداع.
ؿ .الكفاة

المادة 068
االستقالة :

أ  .تككف االستقالة التي يقدميا المكظؼ خطية كغير مشركطة ،كتقدـ إلى المرجع المختص باتخاذ

قرار تعييف المماثؿ لو في الدرجة كالراتب االساسي ،كاذا لـ يصدر القرار بقبكليا خالؿ ثالثيف يكما
مف تاريخ تقديميا فتعتبر مرفكضة.

ب .عمى المكظؼ أف يستمر في القياـ بمياـ كظيفتو الى حيف تسممو القرار بقبكؿ استقالتو أك

رفضيا كاال اعتبر فاقدا لكظيفتو كفقا الحكاـ ىذا النظاـ.

ج .مع مراعاة أحكاـ الفقرة (أ) مف المادة ( )139مف ىذا النظاـ اليجكز قبكؿ استقالة المكظؼ إذا
كاف ممتزما بالعمؿ في الخدمة المدنية ألم سبب مف األسباب.

د .يجكز لممكظؼ طمب العدكؿ عف استقالتو قبؿ صدكر قرار المكافقة عمييا ،كيجكز لممرجع

المختص في ىذه الحالة قبكؿ طمب العدكؿ عف االستقالة أك رفضو.

ىػ .إذا كانت النية لدل الدائرة متجية لقبكؿ استقالة المكظؼ كتبيف أف المكظؼ الذم تقدـ بطمب

استقالة كاف قد أكمؿ الخدمة المقبكلة لمتقاعد أك االستيداع ،فترد االستقالة لبياف رغبتو في تعديؿ

طمبو لالحالة عمى التقاعد أك االستيداع حسب مقتضى الحاؿ ،كاذا أصر عمى طمب االستقالة يتـ

النظر في استقالتو كفقا ألحكاـ ىذا النظاـ.

ك .مع مراعاة احكاـ ىذا النظاـ يستحؽ المكظؼ المستقيؿ الخاضع ألحكاـ قانكف التقاعد المدني

راتبا شيريا أساسيا عف كؿ سنة مف السنكات العشر االكلى لمخدمة ،كراتب شير كنصؼ أساسي عف

كؿ سنة خدمة تزيد عمى السنكات العشر األكلى.

المادة 069
إنتياء مدة العقد أو إنياؤه :

تنتيي خدمة المكظؼ بعقد حكما كفقا لما يمي-:

أ .إذا انتيت مدة العقد كلـ يتـ تجديده.

ب .عند انتياء المشركع المعيف عميو أك نفاد مخصصاتو أك عند انتياء إعارة المكظؼ أك انتياء

إجازتو بعد عكدتو الستئناؼ عممو في الدائرة.

ج .إذا انتيت أك أنييت خدمتو بمكجب شركط العقد أك أم حالة مف حاالت انتياء الخدمة

المنصكص عمييا في ىذا النظاـ.

د .في حاؿ اتجيت نية الدائرة الى عدـ تجديد عقد المكظؼ المعيف عمى كظيفة بمكجب عقد فنة
كدرجة بناء عمى سمككو الكظيفي كتقييـ ادائو المتدني يتكجب عمى الدائرة اعالـ المكظؼ بعدـ

رغيتيا بتجديد عقده قبؿ ( )32يكما مف تاريخ انتياء العقد .

المادة 072
فقد الوظيفة :
أ .يعتبر المكظؼ فاقدا لكظيفتو في أم مف الحاالت التالية:

 .1إذا صدر قرار بنقمو أك انتدابو اك تكميفو أك صدر قرار بنقمو إلى كظيفة أخرل كلـ ينفذ قرار النقؿ
أك االنتداب اك التكميؼ كلـ يباشر العمؿ فعميا في الكظيفة أك الدائرة اك الجية التي نقؿ أك أنتدب اك
كمؼ إلييا لمدة عشرة أياـ عمؿ متصمة مف التاريخ المحدد في القرار.

 .0إذا تغيب عف كظيفتو دكف إجازة قانكنية أك دكف عذر مشركع اك تكقؼ اك امتنع عف تأدية مياـ
كظيفتو فعميا لمدة عشرة أياـ عمؿ متصمة اك متقطعة خالؿ السنة .

ب .يصدر القرار باعتبار المكظؼ فاقدا لكظيفتو مف الكزير بناء عمى تنسيب المجنة كيعتبر القرار

نافذ المفعكؿ اعتبا ار مف اليكـ األكؿ الذم تغيب اك تكقؼ اك امتنع المكظؼ فيو عف العمؿ اذا كانت

المدة متصمة كمف تاريخ اكمالو ىذه المدة اذا كانت متقطعة حسب مقتضى الحاؿ.

ج .لممكظؼ الذم أعتبر فاقدا لكظيفتو بمقتضى احكاـ ىذه المادة حؽ االعتراض عمى القرار خالؿ

عشرة أياـ مف تاريخ تبميغو بالنشر في صحيفة يكمية محمية كاحدة ،كيقدـ االعتراض متضمنا

األسباب التي استند إلييا إلى المرجع الذم أصدر القرار ،فإذا اقتنع باألسباب الكاردة فيو ألغى ق ارره

كأعاد المكظؼ إلى كظيفتو.

د .لممكظؼ الذم أعتبر فاقدا لكظيفتو بمقتضى أحكاـ ىذه المادة التقدـ بطمب تعييف لغايات التنافس
إلشغاؿ كظيفة في الخدمة المدنية كفقا ألحكاـ ىذا النظاـ شريطة انقضاء سنتيف عمى األقؿ عمى

قرار فقده لكظيفتو كحصكلو عمى قرار مف رئيس الديكاف بالمكافقة لو عمى التقدـ لمعمؿ في الخدمة

المدنية.

المادة 070
االستغناء عن الخدمة:

يتـ االستغناء عف المكظؼ بقرار مف المرجع المختص إذا أكقعت عميو ثالث عقكبات مختمفة مف

العقكبات التأديبية المنصكص عمييا في البنكد مف ( )3الى ( )6مف الفقرة (أ) مف المادة ( )140مف
ىذا النظاـ كال يجكز السماح لو بالتقدـ بطمب تعييف لغايات التنافس إلشغاؿ كظيفة في الخدمة

المدنية كفقا ألحكاـ ىذا النظاـ إال بعد مركر ثالث سنكات عمى األقؿ عمى صدكر قرار االستغناء

عنو كحصكلو عمى قرار مف رئيس الديكاف بالمكافقة لو عمى التقدـ لمعمؿ في الخدمة المدنية.

المادة 070
العزل من الوظيفة :
أ .يعزؿ المكظؼ في أم مف الحاالت التالية-:

 .1إذا حكـ عميو مف محكمة مختصة بأم جناية أك بجنحة مخمة بالشرؼ كالرشكة كاالختالس

كالسرقة كالتزكير كسكء استعماؿ األمانة كاستثمار الكظيفة كالشيادة الكاذبة أك أم جريمة أخرل مخمة

باألخالؽ العامة.

 .0إذا حكـ عميو بالحبس مف محكمة لمدة تزيد عمى ستة أشير الرتكابو أم جريمة أك جنحة مف
غير المنصكص عمييا في البند ( )1مف ىذه الفقرة.

 .3إذا صدر قرار مف المجمس التأديبي بعزلو.

ب .يعتبر المكظؼ في أم حالة مف الحالت المنصكص عمييا في البنديف ( )1ك ( )0مف الفقرة (أ)
مف ىذه المادة معزكال حكما مف تاريخ اكتساب الحكـ الدرجة القطعية.

ج .في االحكاؿ جميعيا المنصكص عمييا في الفقرة (أ) مف ىذه المادة يجب إعالـ المكظؼ بأم

كسيمة متاحة باالجراءات المتخذة بحقو مف المرجع المختص خالؿ أسبكع مف تاريخ عمـ الدائرة
باكتساب الحكـ الدرجة القطعية أك تاريخ صدكر القرار النياني.

د .ال يجكز إعادة تعييف المكظؼ الذم عزؿ مف الكظيفة في أم دائرة مف الدكائر ،إال انو يجكز

بمكافقة رئيس الديكاف السماح لممكظؼ الذم عزؿ كفقا ألحكاـ البند ( )0مف الفقرة (أ) مف ىذه المادة

اكمف تـ شمكلو بالعفك العاـ أك رد اعتباره التقدـ بطمب لمعمؿ في الخدمة المدنية.

المادة 073
إنياء الخدمة لمموظف الخاضع لمضمان االجتماعي :

أ .1.تنيى خدمة المكظؼ الخاضع لقانكف الضماف االجتماعي بقرار مف مجمس الكزراء لممكظؼ

مف الفئة العميا ،كبق ارر مف الكزير بناء عمى تنسيب األميف العاـ لممكظؼ مف الفئات األخرل إذا

أكمؿ الستيف مف عمره لممكظؼ كخمسة كخمسيف لممكظفة ،إال أنو يجكز تمديد خدمة المكظؼ سنة

فسنة لمدة ال تزيد عمى خمس سنكات بقرار مف مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب الكزير السباب تعكد

لممصمحة العامة ،اما اذا كاف التمديد الستكماؿ مدة حصكؿ المكظؼ عمى راتب تقاعدم فيككف ذلؾ
بقرار مف مجمس الكزراء لمكظفي الفئة العميا كبقرار مف الكزير بناء عمى تنسيب االميف العاـ لباقي

المكظفيف.

 .0يستثنى مف احكاـ السف المنصكص عمييا في البند ( )1مف ىذه الفقرة كفي قانكف التقاعد المدني
كؿ مف يمارس صالحيات الكزير العامؿ اك يتقاضى راتبو بمكجب احكاـ ىذا النظاـ اك أم تشريع

آخر.

ب .يجكز لممرجع المختص بالتعييف إنياء خدمة المكظؼ الخاضع لقانكف الضماف االجتماعي
بناء عمى طمبو أك دكف طمبو اذا استكمؿ شركط الحصكؿ عمى التقاعد المبكر كفقا ألحكامو

كبناء عمى تنسيب المجنة.

ج .بعد انتياء مدة التمديد المشار الييا في الفقرة (أ) مف ىذه المادة ،لممجمس بناء عمى تنسيب
كزير الصحة تمديد خدمة االطباء االختصاصييف العامميف باالمكر الفنية في المستشفيات

كالمراكز الصحية التابعة لك ازرة الصحة كمستشفى االمير حمزة سنة فسنة كلمدة ال تزيد عمى

خمس سنكات.

د .بعد انتياء مدة التمديد المشار الييا في الفقرة (أ) مف ىذه المادة ،لممجمس بناء عمى تنسيب

كزير االكقاؼ كالشؤكف كالمقدسات االسالمية أك قاضي القضاة تمديد خدمات المكظفيف العامميف

في أم مف الدائرتيف في القدس كفقا لممدة المقررة إلنياء خدمات المكظفيف بمكجب التشريعات

المعمكؿ بيا في القدس.

المادة 074
فقد الجنسية األردنية :

تعتبر خدمة المكظؼ الذم فقد جنسيتو األردنية ألم سبب مف األسباب منتيية حكما اعتبا ار مف

تاريخ فقده الجنسية.

المادة 075
التسريح من الخدمة :

أ  .إذا اقتضت مصمحة العمؿ إعادة ىيكمة الدائرة أك دمجيا في غيرىا أك إلغاءىا أك إلغاء كحدة
إدارية فييا أك قسـ مف أقساميا أك إنقاص أعداد المكظفيف في أم منيا ،فتشكؿ بقرار مف رئيس

الكزراء لجنة برئاسة الكزير المختص أك الكزير الذم يعينو كعضكية أميف عاـ الديكاف كمدير عاـ
دائرة المكازنة العامة لدراسة أكضاع المكظفيف الفائضيف عف الحاجة كاتخاذ القرار المناسب بيذا

الشأف ،عمى أف تتـ مراعاة االعتبارات التالية كحسب مقتضى الحاؿ-:

 .1نقؿ المكظؼ إلى كظيفة أخرل في الدائرة نفسيا أك إلى دائرة أخرل.

 .0إحالة المكظؼ عمى التقاعد أك االستيداع إذا أكمؿ المدة المقبكلة لذلؾ.

 .3إذا تعذر نقؿ المكظؼ إلى أم جية آخرل يتـ تسريحو بقرار مف مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب
المجنة المشكمة كفقا ألحكاـ ىذه الفقرة.

 .4في كؿ األحكاؿ يتـ نقؿ المكظفيف الخاضعيف لقانكف التقاعد المدني الذيف لـ يكممكا المدة المقبكلة
لمتقاعد أك االستيداع إلى كظائؼ في الدائرة نفسيا أك إلى دائرة أخرل ،عمى أف تتـ إعادة تأىيؿ مف
يتـ نقمو إلى كظيفة تستدعي ذلؾ التأىيؿ.

ب .يككف لممكظؼ المسرح بمقتضى أحكاـ البند ( )3مف الفقرة (أ) مف ىذه المادة حؽ االكلكية في

التعييف في أم كظيفة في الخدمة المدنية تتناسب مع مكىالتو كخبراتو خالؿ ستة أشير مف تاريخ
تسريحو ،كيفقد ىذا الحؽ إذا رفض قبكؿ الكظيفة التي عرض عميو إعادة تعيينو فييا.

ج .يصرؼ لممكظؼ المسرح شيريا بدؿ يعادؿ ثالثة أرباع مجمكع راتبو االساسي كعالكتو لمدة ستة

أشير مف تاريخ تسريحو ،كيتـ إيقاؼ صرؼ ىذا البدؿ في حاؿ إعادة تعيينو في الخدمة المدنية
خالؿ تمؾ المدة.

د .إذا لـ تتـ إعادة تعييف المكظؼ المسرح بعد مضي المدة المنصكص عمييا في الفقرة (ج) مف
ىذه المادة فيصرؼ لو ما يعادؿ مجمكع راتبو االساسي كعالكتو لمدة ثالثة أشير إضافة إلى

مستحقاتو المالية االخرل.

المادة 076
االحالة عمى االستيداع :

أ .1.لمجمس الكزراء بناء عمى تنسيب الكزير احالة المكظؼ عمى االستيداع دكف طمبو كلمكزير بناء
عمى تنسيب االميف العاـ احالة المكظؼ عمى االستيداع بناء عمى طمبو اذا كانت المدة المتبقية

الستحقاقو راتب التقاعد المدني ال تتجاكز خمس سنكات ،ككانت ىذه المدة تؤدم الى اكمالو المدة
المقررة لمتقاعد بتاريخ صدكر قرار احالتو عمى االستيداع.

 .0يجكز احالة المكظؼ المعار الى أم شركة ناجمة عف عممية التخاصية عمى االستيداع كفقا
لتعميمات يصدرىا مجمس الكزراء ليذه الغاية.

ب .يعتبر المكظؼ المحاؿ عمى االستيداع بحكـ المحاؿ عمى التقاعد كال حاجة إلصدار قرار بذلؾ

عند استكماؿ مدة االستيداع.

ج .ال تحسب مدة االحالة عمى االستيداع لغايات الزيادة السنكية كالترفيع.

د .إذا أحيؿ المكظؼ عمى االستيداع دكف طمبو فيتقاضى خالؿ مدة االستيداع نصؼ راتبو االساسي
مع نصؼ عالكة غالء المعيشة ككامؿ العالكة العائمية ،أما العالكات األخرل فال يستحؽ أم شيء

منيا كيتـ اقتطاع العائدات التقاعدية عف الراتب االساسي لممكظؼ قبؿ إحالتو عمى االستيداع.

ىػ .إذا أحيؿ المكظؼ عمى االستيداع بناء عمى طمبو فانو ال يتقاضى أم ركاتب أك عالكات خالؿ
مدة االستيداع كيتكجب عميو دفع العائدات التقاعدية المستحقة خالؿ مدة االستيداع.

ك .1.عمى الرغـ مما كرد في الفقرة (أ) مف ىذه المادة يجكز لمجمس الكزراء بناء عمى تنسيب الكزير
احالة المكظؼ المعيف بمكجب عقد شامؿ لجميع العالكات عمى االستيداع اذا تضمف العقد المنظـ
معو شرطا يخضع جزءا مف راتبو االساسي لمتقاعد ككانت المدة المتبقية الستحقاقو راتب التقاعد

المدني ال تتجاكز خمس سنكات كتؤدم الى اكمالو المدة المقررة لمتقاعد بتاريخ صدكر قرار احالتو

عمى االستيداع.

 .0يعتبر المكظؼ المحاؿ عمى االستيداع كفقا الحكاـ البند ( )1مف ىذه الفقرة بحكـ المحاؿ عمى
التقاعد كال حاجة الصدار قرار بذلؾ عند استكماؿ مدة االستيداع.

 .3ال تحسب مدة احالة المكظؼ المعيف بمكجب عقد شامؿ لجميع العالكات عمى االستيداع كفقا

الحكاـ البند ( )1مف ىذه الفقرة لغايات الزيادة السنكية كالترفيع.

 .4اذا احيؿ المكظؼ المعيف بمكجب عقد شامؿ لجميع العالكات عمى االستيداع كفقا الحكاـ البند
( )1مف ىذه الفقرة فيتقاضى خالؿ مدة االستيداع نصؼ راتبو االساسي الخاضع لمتقاعد كيتـ

اقتطاع العائدات التقاعدية مف كامؿ راتبو االساسي الخاضع لمتقاعد قبؿ احالتو عمى االستيداع.

ز .1.ال يجكز اشغاؿ شاغر المكظؼ المحاؿ عمى االستيداع.

 .0عمى الرغـ مما كرد في البند ( )1مف ىذه الفقرة لمجمس الكزراء اشغاؿ كظيفة المكظؼ المعيف

بمكجب عقد شامؿ لجميع العالكات المحاؿ عمى االستيداع كفقا الحكاـ البند ( )1مف الفقرة (ك) مف

ىذه المادة اذا كاف ىذا المكظؼ بمرتبة اميف عاـ اك مدير عاـ اك مف في حكميـ.

 .3تسرم احكاـ البند ( )0مف ىذه الفقرة عمى مكظفي المجمكعة الثانية مف الفة العميا.

المادة 077

حقوق الموظف المنتيية خدمتو:
يحرـ المكظؼ مف حقكقو المالية إذا انتيت أك أنييت خدمتو في أم مف الحاالت التالية:

أ .العزؿ مف الكظيفة.
ب .فقد الكظيفة.

ج .فقد الجنسية األردنية.

المادة 078
أ .تدفع لممكظؼ حقكقو المالية كفقا ألحكاـ ىذا النظاـ كالقكانيف كاالنظمة ذات الصمة إذا انتيت أك

أنييت خدمتو في أم مف الحاالت التالية-:

 .1عدـ المياقة الصحية.

 .0إكماؿ السف القانكنية النتياء أك إنياء الخدمة.
 .3التسريح.

 .4االستغناء عف الخدمة.
 .5االحالة عمى التقاعد.

ب .إذا تكفي المكظؼ أثناء كجكده في الخدمة المدنية فيعطى كرثتو الشرعيكف تعكيضا يعادؿ

مجمكع المبالغ التالية بما في ذلؾ بدؿ فرؽ التسكيف اذا كاف يتقاضاه:

 .1راتبو االجمالي عف الشير الذم تكفي فيو.

 .0راتبو االجمالي عف ستة أشير أخرل.

 .3راتبو االجمالي عف مدة اإلجازة السنكية التي كانت مستحقة لو عند كفاتو كلـ يستعمميا عمى
اف ال يزيد المجمكع عمى ( )62يكما.

ج .ال يؤثر ما كرد في الفقرة (ب) مف ىذه المادة عمى أم حقكؽ أخرل يستحقيا كرثة المكظؼ

المتكفى أك المعالكف مف أفراد أسرتو بما في ذلؾ حقكقيـ التقاعدية أك حقكقيـ في أم صندكؽ

لمضماف االجتماعي.

المادة 079
الفصل التاسع عشر

أحكام عامة

أ .تنظـ براءة تشكيالت لكؿ مكظؼ عمى النمكذج المقرر بصكرة تتفؽ مع جدكؿ تشكيالت الكظائؼ

المعمكؿ بو كتصدر بعد استكماؿ جميع اإلجراءات المنصكص عمييا في ىذا النظاـ في أم حالة
مف الحاالت التالية-:

 .1عند تعييف المكظؼ.

 .0عند ترفيعو أك تعديؿ كضعو أك راتبو االساسي.

 .3عند تغيير مسمى كظيفتو أك مادتيا في نظاـ تشكيالت الكظائؼ.

 .4عند نقمو مف كظيفتو إلى كظيفة أخرل إذا كاف النقؿ سيؤدم إلى أف يشغؿ كظيفة تختمؼ في
مادتيا عف مادة الكظيفة التي نقؿ إلييا في جدكؿ تشكيالت الكظائؼ.

ب .يجب أف يدرج في كؿ براءة تشكيالت رقـ الفصؿ كالمادة المدرج تحتيا اسـ الكظيفة في جدكؿ

تشكيالت الكظائؼ كرقـ القرار الذم صدرت البراءة بمكجبو كتاريخو.

ج .يصدر االميف العاـ براءة التشكيالت الخاصة بالمكظؼ كترسؿ نسخ منيا إلى كؿ مف الديكاف

كديكاف المحاسبة كدائرة المكازنة العامة.

د .كفي االحكاؿ جميعيا يجب أف تتطابؽ المسميات الكظيفية في جدكؿ التشكيالت مع الييكؿ

التنظيمي في الدائرة الذم يحدد بمكجبو حجـ الكادر الكظيفي كتقسيماتو كمسميات كظائفو.

المادة 082
ترسؿ إلى كؿ مف الديكاف كديكاف المحاسبة كدائرة المكازنة العامة نسخ مف الق اررات الخاصة بتعييف

المكظفيف كترفيعيـ كزيادة ركاتبيـ كتعديؿ أكضاعيـ كنقميـ كانتدابيـ كاعارتيـ كتكميفيـ بالككالة في

أم كظيفة كمنحيـ االجازة دكف راتب كعالكات كالتأديب كانياء الخدمة أك انتيائيا ألم سبب مف
األسباب.

المادة 080
أ  .يككف الكزير أك مف يمارس صالحياتو المرجع الرئيسي لمق اررات المتعمقة بالمكظفيف في الدائرة

كالدكائر االخرل المرتبطة بو ،بحيث تحقؽ ما يمي-:

 .1االستغالؿ األمثؿ لممكارد البشرية كالمالية كالتقنية المتاحة.

 .0أعمى درجة مف الكفاءة كالفاعمية في األداء الفردم كالمؤسسي ،كاستخداـ االساليب كالمناىج
االدارية الحديثة.

 .3تقديـ خدمات عمى أرفع مستكل لمتمقي الخدمة كتفعيؿ مبدا المساءلة كالشفافية.

ب .عمى الرغـ مما كرد في المكاد ( )89ك ( /90ج) ك ( )94ك( )112مف ىذا النظاـ ،لمكزير
اتخاذ القرار الذم يراه مناسبا .

المادة 080
أ  .لرئيس الكزراء أف يفكض أيا مف الصالحيات المخكلة إليو بمقتضى أحكاـ ىذا النظاـ إلى أم

كزير ذم عالقة.

ب .لمكزير أف يفكض أيا مف الصالحيات المخكلة إليو بمقتضى أحكاـ ىذا النظاـ إلى االميف

العاـ أك إلى أم مف كبار مكظفي الدائرة في المركز أك المحافظات أك االلكية.

ج .لؤلميف العاـ أف يفكض أيا مف الصالحيات المخكلة إليو بمقتضى أحكاـ ىذا النظاـ إلى أم

مف كبار مكظفي الدائرة في المركز أك المحافظات أك األلكية.

د .1.يمارس رئيس مجمس أم ىيئة اك سمطة صالحيات الكزير المقررة بمكجب احكاـ ىذا

النظاـ عمى اف يسمي رئيس الكزراء ام كزير اك مف يراه مناسبا لممارسة ىذه الصالحيات في

غير الحاالت المذككرة.

 .0يمارس المدير التنفيذم في الدائرة صالحيات االميف العاـ المقررة بمكجب احكاـ ىذا النظاـ
كفي غير ىذه الحالة يسمي الكزير ايا مف اعضاء المجمس المتفرغيف فييا لممارسة صالحيات

االميف العاـ المقررة فيو.

 .3يسمي الكزير احد كبار مكظفي الدائرة لممارسة صالحيات االميف العاـ المقررة بمكجب
احكاـ ىذا النظاـ في غير الحاالت الكاردة في البند ( )0مف ىذه الفقرة.

ىػ .يراعى في حالة تفكيض الصالحيات المبنية عمى التنسيب التسمسؿ االدارم.

ك .تككف الصالحيات المفكضة جميعيا محددة كخطية.

المادة 083
باستثناء الق اررات الصادرة عف مجمس الكزراء أك رئيس الكزراء ،إذا اتخذ قرار بمكجب ىذا النظاـ

كتبيف أف ىذا القرار مخالؼ ألحكامو أك غير متفؽ مع نظاـ تشكيالت الكظائؼ في الك ازرات

كالدكائر الحككمية فعمى رئيس الديكاف أف يطمب مف المرجع المختص إيقاؼ االجراءات الخاصة

بتنفيذ ذلؾ القرار كتصكيبو كذلؾ خالؿ مدة ال تتجاكز اسبكعيف مف تاريخ طمب االيقاؼ ،كفي حاؿ

عدـ استجابة المرجع المختص لمطمب يكقؼ ذلؾ القرار الى حيف البت فيو مف قبؿ رئيس الكزراء.

المادة 084
أ  .يراعى عدـ تكميؼ المكظفة الحامؿ القياـ باألعماؿ الجسدية الضارة بصحتيا أك حمميا.

ب .لمدائرة اف تحدد يكما في السنة لتقديـ خدمة مجتمع في أم مكاف في المممكة.

ج .يجكز لمدائرة كضمف دكرىا كمسؤكليتيا المجتمعية اف تقكـ بتدريب حديثي التخرج عمى

االنشطة كاالعماؿ التخصصية بناء عمى طمبيـ كحسب قدرة كامكانيات الدائرة دكف التزاميا
بتعيينيـ ،كذلؾ بمكجب تعميمات يصدرىا الديكاف ليذه الغاية يتـ اقرارىا مف المجمس.

المادة 085
عمى الرغـ مما كرد في أم نظاـ آخر ،ال تسرم احكاـ المكاد ( )09ك ( )33ك( )34مف ىذا النظاـ
عمى المكظفيف الذيف تنظـ شككنيـ بمكجب انظمة خاصة بيـ.

المادة 086
مع مراعاة القكانيف المعمكؿ بيا :

أ .يجب اف ال يزيد الراتب االجمالي لمرئيس المتفرغ لمجمس ام ىيئة اك سمطة عمى ثالثة آالؼ

دينار كالراتب االجمالي لمعضك المتفرغ لمجمس ام ىيبة اك سمطة اك المدير التنفيذم الم مؤسسة

رسمية عامة خاضعة الحكاـ ىذا النظاـ عمى الفي كخمسمائة دينار.

ب .ال يدفع ألم مف شاغمي الكظائؼ المشار الييا في الفقرة (أ) مف ىذه المادة أم بدؿ أك

عالكة أخرل غير منصكص عمييا في قرار تعيينو ،ميما كاف اسميا أك نكعيا أك مقدارىا،

باستثناء مكافآت تمثيؿ الحككمة في مجالس إدارة المكسسات الرسمية العامة أك المؤسسات

العامة ،أك الشركات التي تساىـ فييا الحككمة ،أك في إدارتيا كالشركات التي تساىـ فييا

المكسسة العامة لمضماف االجتماعي كالمكافأة أك البدؿ المقرر مقابؿ العضكية في أم لجنة أك

مجمس أك ىيبة ،شريطة أف يككف اجتماع أم منيا خارج أكقات الدكاـ الرسمي ،ككذلؾ أم مكافأة

أك بدؿ مقابؿ عممو خارج أكقات الدكاـ الرسمي في غير دائرتو ،بناء عمى مكافقة الجية
المختصة كفقا ألحكاـ ىذا النظاـ.

ج .1.يشترط أف ال يتجاكز مجمكع المكافآت كالبدالت السنكية الكاردة في الفقرة (ب) مف ىذه
المادة التي تدفع لشاغمي الكظائؼ المبينة في الفقرة (أ) منيا ( )%52مف مجمكع ركاتبيـ
االجمالية السنكية كيتـ استرداد المبالغ التي حصؿ عمييا أم منيـ زيادة عمى تمؾ النسبة

لمصمحة الخزينة.

 .0ال تسرم أحكاـ البند ( )1مف ىذه الفقرة عمى المبالغ التي يتقاضاىا المكظؼ مف العمؿ خارج
أكقات الدكاـ الرسمي كفقا ألحكاـ الفقرة (ح) مف المادة ( )69مف ىذا النظاـ.

د .تطبؽ األحكاـ الخاصة بشاغمي المجمكعة الثانية مف الفئة العميا فيما يتعمؽ بالدكاـ كاالجازات
كالعقكبات عمى شاغمي الكظائؼ الكاردة في الفقرة (أ) مف ىذه المادة.

المادة 087
أ .يتـ تكفيؽ اكضاع مكظفي الدكائر الذيف كانت تطبؽ عمييـ تشريعات مكظفيف خاصة بيـ

بمقتضى احكاـ ىذا النظاـ كبمكجب تعميمات يصدرىا المجمس ليذه الغاية عمى اف يمنح المكظؼ

اذا زاد راتبو االجمالي الذم يتقاضاه بمكجب التشريع الخاص عمى راتبو االجمالي المحدد لو كفؽ

احكاـ ىذا النظاـ بدؿ فرؽ تسكيف.

ب .لغايات الفقرة (أ) مف ىذه المادة يقصد ببدؿ فرؽ التسكيف ،الفرؽ بيف الراتب االجمالي المحدد

كفؽ احكاـ ىذا النظاـ كالراتب االجمالي الذم كاف يتقاضاه المكظؼ بمكجب التشريع الخاص بما

في ذلؾ راتب الثالث عشر اك الرابع عشر أك الخامس عشر الذم كاف يصرؼ عمى شكؿ راتب اك

مكافأة اك حافز.

ج .اذا تـ تكفيؽ اكضاع المكظؼ كفقا لمتعميمات الصادرة ليذه الغاية فيعتبر بدؿ فرؽ التسكيف

المقرر لو نيائيا كغير قابؿ لمتعديؿ كذلؾ مع مراعاة تعميمات منح العالكات االضافية الصادرة كفقا

الحكاـ ىذا النظاـ.

د .يستمر صرؼ بدؿ فرؽ التسكيف لممكظؼ لغايات تطبيؽ احكاـ ىذا النظاـ اال في الحاالت التي

ال يتقاضى فييا المكظؼ راتبو االساسي كعالكاتو اك ام نسبة منيما الم سبب مف االسباب التي
كرد النص عمييا في ىذا النظاـ كال يستحؽ بدؿ فرؽ التسكيف بالنسبة ذاتيا التي حسمت مف راتبو

االساسي كعالكاتو.

ىػ .عمى الرغـ مما كرد في الفقرة (د) مف ىذه المادة يكقؼ صرؼ بدؿ فرؽ التسكيف اذا تـ نقؿ

المكظؼ الى دائرة اخرل بناء عمى طمبو.

ك .عمى الرغـ مما كرد في ىذا النظاـ  ،تحدد الكظائؼ االساسية ذات الطبيعة الخاصة في كؿ مف
ىيئة النزاىة كمكافحة الفساد كديكاف المحاسبة بقرار مف مجمس الكزراء كيتـ تنظيـ اجراءات كاسس
كمعايير التعييف فييا كمتطمباتيا كشركطيا كسائر الشؤكف المتعمقة بيا بمقتضى تعميمات يصدرىا

مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب المجمس.

المادة 088
أ .تصرؼ مكافأة نياية الخدمة لممكظفيف الذيف كانكا يستحقكنيا بمكجب التشريعات الخاصة بدكائرىـ

قبؿ نفاذ احكاـ النظاـ المعدؿ لنظاـ الخدمة المدنية رقـ ( )50لسنة  0211عمى اف تحسب ىذه

المكافأة كفقا لمتشريعات الخاصة بيـ حتى تاريخ  0211/10/31كحسب التعميمات الصادرة بيذا

الخصكص.

ب .يستمر العمؿ بصناديؽ االدخار المعمكؿ بيا في الدكائر قبؿ نفاذ احكاـ النظاـ المعدؿ لنظاـ

الخدمة المدنية رقـ ( )50لسنة  0211كتككف مساىمة الدائرة في الصندكؽ بما ال يتجاكز ()%5
مف الراتب االساسي لممكظؼ ،عمى اف تنظـ جميع شؤكف ىذه الصناديؽ كفؽ التعميمات الصادرة
بيذا الخصكص.

ج .يجكز تجديد اتفاقيات التأميف الصحي لمكظفي الدكائر التي خضعت الحكاـ نظاـ الخدمة المدنية

بتاريخ  0210/1/1بقرار مف مجمس الكزراء بناء عمى مشترؾ مف كزير المالية ككزير الصحة.

د .يستمر اشتراؾ المكظفيف في صناديؽ االسكاف المعمكؿ بيا في الدكائر التي خضعت الحكاـ

نظاـ الخدمة المدنية بتاريخ  0210/1/1بالنسبة لممكظفيف المشتركيف فييا قبؿ ىذا التاريخ عمى اف
تنظـ سار الشككف الخاصة بيذه الصناديؽ كفقا لمتعميمات الصادرة بيذا الخصكص.

ىػ .مع مراعاة ما كرد في الفقرة (ب) مف ىذه المادة لمجمس الكزراء بناء عمى تنسيب المجمس
إصدار تعميمات خاصة تنظـ إنشاء صناديؽ تكافؿ أك إدخار مكظفي الخدمة المدنية.

ك .يتـ تنظيـ جميع الشؤكف المتعمقة بالكظائؼ الحرجة كعالكاتيا بمكجب أحكاـ خاصة في تعميمات

اختيار كتعييف المكظفيف في الخدمة المدنية كتعميمات العالكات االضافية.

المادة 089
أ .عمى الرغـ مما كرد في المادة ( )3مف ىذا النظاـ ،يستثنى القضاة النظاميكف كالقضاة الشرعيكف
كالبنؾ المركزم االردني كالجامعات الرسمية كالمؤسسة االقتصادية كاالجتماعية لممتقاعديف

العسكرييف كالمحاربيف القدماء كمكظفك السمؾ الدبمكماسي مف تطبيؽ احكاـ ىذا النظاـ.

ب .لمجمس الكزراء بناء عمى تنسيب المجمس اضافة اك استثناء ام دائرة مف تطبيؽ احكاـ ىذا

النظاـ كفي حالة االستثناء تطبؽ عمى مكظفييا احكاـ النظاـ الذم كاف مطبقا عمييـ قبؿ تاريخ

 0210/1/1الى اف يعدؿ اك يستبدؿ غيره بو.

ج .1.عمى الرغـ مما كرد في الفقرة (أ) مف ىذه المادة كفي ام نظاـ آخر ،يتـ تعييف المكظفيف

االدارييف كالفنييف في الجامعات الرسمية كالمستشفيات الجامعية الرسمية مف خالؿ طمبات التعييف

المقدمة لديكاف الخدمة المدنية.

 .0يضاؼ الى المجنة المختصة بالتعييف لدل الجيات المحددة في البند ( )1مف ىذه الفقرة أحد
مكظفي الديكاف مف الفئة االكلى يسميو رئيس الديكاف لغايات إجراءات التعييف ،كيككف اجتماعيا

قانكنيا بحضكر رئيس المجنة كمندكب الديكاف كتتخذ ق ارراتيا بأغمبية اعضائيا.

د .لغايات تنفيذ احكاـ ىذا النظاـ ،يعامؿ المجمس االعمى لمعمكـ كالتكنكلكجيا كالمراكز العممية التابعة
لو معاممة الجامعات الرسمية كالمستشفيات الجامعية الرسمية.

المادة 092
أ .يبقى المكظفكف المشمكلكف باحكاـ قانكف التقاعد المدني قبؿ تاريخ  0210/1/1كالخاضعكف الم

مف االنظمة المبينة ادناه خاضعيف الحكاـ ذلؾ القانكف عمى اف تحسـ العائدات التقاعدية كفقا
لمركاتب االساسية الخاضعة لمتقاعد المقررة في تمؾ االنظمة:

 .1نظاـ مكظفي مكسسة االقراض الزراعي رقـ ( )83لسنة .1998

 .0نظاـ مكظفي ككالة االنباء االردنية رقـ ( )17لسنة  0212فيما يختص بالمكظفيف الصحفييف.
 .3نظاـ الخدمة لممتصرفيف كمدراء االقضية كالمكظفيف العامميف في ك ازرة الداخمية مف الدرجة
الرابعة كحتى الدرجة الخاصة مف الفئة االكلى رقـ ( )72لسنة .0228

ب .تعتبر أم خدمة فعمية لممكظؼ في الدائرة قبؿ تاريخ  0210/1/1خدمة فعمية لو لجميع الغايات

المحددة كفقا ألحكاـ ىذا النظاـ.

ج .تحسـ العائدات التقاعدية لمكظفي الدكائر الذيف خضعكا ألحكاـ ىذا النظاـ بتاريخ 0210/1/1

كالخاضعيف ألحكاـ قانكف التقاعد المدني مف غير الدكائر المنصكص عمييا في الفقرة (أ) مف ىذه

المادة كفقا لمركاتب األساسية التي كانت خاضعة لمتقاعد قبؿ نفاذ أحكاـ ىذا النظاـ شريطة أف تككف
ركاتبيـ األساسية أعمى مف ركاتبيـ األساسية المستحقة كفقا ألحكامو.

المادة 090
أ .عمى الرغـ مما كرد في ىذا النظاـ أك في أم تشريع آخر-:

 .1لمجمس الكزراء في الظركؼ االستثنائية كالطارئة أف يقرر ايقاؼ أك تاجيؿ أك تعديؿ أك اقتطاع
أم جزء مف ركاتب المكظفيف العمكمييف أك عالكاتيـ أك مكافآتيـ أك حكافزىـ أك أم بدالت
يتقاضكنيا لممدة التي يراىا مناسبة عمى أف يتـ إعادة النظر بيذا القرار عند زكاؿ الظركؼ

االستثنائية.

 .0لرئيس الكزراء تكميؼ أم مكظؼ عاـ بالعمؿ أثناء الظركؼ االستثنائية دكف تقاضيو أم مكافاة
أك عالكة أك حافز أك بدؿ لقاء ذلؾ.

ب .تعرض أم حالة لـ يرد النص عمييا في ىذا النظاـ أك أم حالة لـ تتـ معالجتيا عند تكفيؽ

اكضاع المكظفيف كفقا الحكامو عمى مجمس الكزراء بناء عمى طمب رئيس المجمس ليصدر القرار

الذم يراه مناسبا بشانيا.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة المادة بعد تعديميا بمكجب النظاـ المعدؿ رقـ  46لسنة .0202

المادة 090
أ .مع مراعاه أحكاـ ىذا النظاـ ال يعمؿ باالنظمة كالتعميمات الخاصة بالمكظفيف التي كانت مطبقة

في أم دائرة اخضعت الحكاـ نظاـ الخدمة المدنية بعد .0211/10/31

ب .ال تصرؼ عالكة تحسيف مستكل المعيشة كالعالكه العائمية المضافة لممكظفيف الخاضعيف الحكاـ

ىذا النظاـ اعتبا ار مف  0210/1/1كالمقررة بمكجب نظاـ عالكة تحسيف مستكل المعيشة كالعالكه

العائمية المضافة رقـ ( )07لسنة  0229كالتعميمات الصادرة بمكجبو.

المادة 093
يمغى ( نظاـ الخدمة المدنية رقـ ( )80لسنة  ، )0213عمى أف يستمر العمؿ بالتعميمات كالق اررات

الصادرة بمقتضاه إلى أف تمغى أك تعدؿ أك يستبدؿ غيرىا بيا كفقا ألحكاـ ىذا النظاـ.
0202/0/00

