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  ة الھاشمیـــة ــنحن عبدهللا الثاني ابن الحسین ملك المملكة االردنیـ
  ــــــــــــــورــــــــــــ) مـــــــن الدستــــــــ ١٢٠بمقتضـــى المــــادة ( 

  ١٢/١/٢٠٢٠ـوزراء بتاریــخ ــــوبنـاء على ما قــرره مجلـــس الـــــ
    -:نأمر بوضع النظام اآلتي 

 

  ٢٠٢٠) لسنة  ٩نظام رقم ( 
  ةـــدنیــة المــــدمــام الخــــنظ

  ) من الدستور١٢٠صادر بمقتضى المادة (
  ٥/١/٢٠٢٢ تاریخ حتى وتعدیالتھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ھ من٢٠٢٠ة لسنة النظام (نظام الخدمة المدنییسمــى ھذا  -١المادة دة  ) ویعمل ب ي الجری اریخ نشره ف ت
 الرسمیة. 

  
  الفصل األول

  التعاریف
لم  ت والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا النظام المعانـــي المخصصة لھا أدناه مایكون للكلما -٢المادة

 -تدل القرینة على غیر ذلك:
  

  المدنیة. دیوان الخدمة  :  الدیـوان

ة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمیة   :  الدائرة أي وزارة أو دائرة أو ھیئ
ة  ر رئاس ام وتعتب ذا النظ ام ھ عة ألحك ة خاض ة عام ة أو مؤسس عام

  الوزراء دائرة لغایات ھذا النظام.

نظم   :  الخدمة المدنیة ي ت د الت س والقواع ا واألس وظفین فیھ دوائر والم ة ال مجموع
  حكام ھذا النظام.ألشؤونھم وفقاً 

  مجلس الخدمة المدنیة المشكل بمقتضى أحكام ھذا النظام.   :  المجلس

ذا   :  الوزیـر ات ھ ھ، ولغای ة ب دوائر المرتبط ھ وال تص بوزارت ا یخ وزیر فیم ال
  -النظام تشمل كلمة (الوزیر) ما یلي:

  رئیس الوزراء فیما یتعلق بموظفي رئاسة الوزراء. .١
 یتعلق بموظفي الدیوان الملكي.المرجــع المختص فیما  .٢
ان،  .٣ س األعی وظفي مجل ق بم ا یتعل ان، فیم س األعی یس مجل رئ

واب  س الن وظفي مجل ق بم ا یتعل واب فیم س الن یس مجل ورئ
واب إذا  ق بموظفي مجلس الن ا یتعل ان فیم ورئیس مجلس األعی
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 كان المجلس منحالً.
ریعات  .٤ ب تش وزیر بموج الحیات ال ارس ص رة یم یس أي دائ رئ

 ما یتعلق بموظفي الدائرة.خاصة فی
  

  رئیس دیوان الخدمة المدنیة.  :  رئیس الدیوان

  معھد اإلدارة العامة.  :  المعھد

  أمین عام أو مدیر عام الدائرة.  :  األمین العام

  ام.اللجنة المركزیة للموارد البشریة المشكلة بموجب أحكام ھذا النظ  :  اللجنة المركزیة

  ظام.البشریة في الدائرة المشكلة بمقتضى أحكام ھذا النلجنة الموارد   :  اللجنة

ؤول   مس
  الموارد البشریة 

رتبط   : دائرة الم ي ال إدارة وحدة الموارد البشریة ف الشخص المعني ب
  باألمین العام.

  مدیر أي إدارة أو مدیریة في الدائرة.  :  المدیر

ة   :  الوظیفة ي تحددھا جھ ا مجموعة من المھام والواجبات الت مختصة وتوكلھ
و أإلى الموظف للقیام بھا بمقتضى أحكام ھذا النظام وأي تشریع آخر 

ا تعلیمات أو قرارات إداریة وما یتعلق بتلك المھام من صالحیات وم
  یترتب علیھا من مسؤولیات.

مى  المس
  الوظیفي

روط   : اغلیھا وش ؤھالت ش ق م ة وف دد للوظیف مى المح غالھا إالمس ش
  ودرجاتھا ومھام شاغلیھا وواجباتھم.وفئاتھا ومستویاتھا 

ي   :  الموظف ة مدرجة ف ي وظیف الشخص المعین بقرار من المرجع المختص، ف
ة أو  ة العام جدول تشكیالت الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازن
مل  د وال یش ب عق ین بموج ع ُ ف الم دوائر والموظ دى ال ة إح موازن

ً یومیاً.   الشخص الذي یتقاضى أجرا

یط  وارد تخط الم

  البشریة

  

ة   : ریة عملی وارد البش ي للم ي وعمل یم منھج دفتقی ى تھ د  إل تحدی

ة من الموارد البشریة من  االحتیاجات الحالیة والمستقبلیة المطلوب

درات  ارات والق توى المھ میاتھا، ومس ائف ومس داد الوظ ث أع حی

المطلوبة ضمن فترة زمنیة محددة وتحقیق االستخدام األمثل للموارد 
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ع  اق، وتوق البشریة وتجنب التوظیف الزائد عن الحاجة وضبط اإلنف

نق ائض وال وظفین الف داد الم ي أع داف ص ف ق اھ من تحقی ا یض بم

  الدائرة وخططھا االستراتیجیة. 

ات  الكفای

  الوظیفیة

ة   : ارات مجموع ارف والمھ لوكیات المع ب تووالس ي االواج ا ف فرھ
ام  أداء مھ ام ب ھ أو القی ة عمل ن ممارس ھ م ي تمكن ف والت الموظ

  وظیفتھ.

ب  التعاق

  الوظیفي

  

  

ة  :  الوظیف
  االساسیة

  

ة :   الوظیف

  الحیویة

  

  

دائر  : ة عملیة تخطیط طویل االمد ومنظم، یھدف الى تلبیة احتیاجات ال
ائف  ادة الوظ ى قی ادرة عل ریة الق وارد البش ن الم غل م ك  ھاوش وذل

ة اءات  لضمان استمراریة العمل بكفاءة وفاعلی ى الكف والمحافظة عل
ن  نھم م اني لتمكی ف الث ن الص وظفین م ات الم ویر كفای غال إوتط ش

  الحرجة مستقبال.الحیویة والوظائف الوظائف 
  

یة  ام االساس طة والمھ د االنش ل أح ي تمث ة الت الوظیف
یة  یة الرئیس داف المؤسس ة باألھ دائرة وذات العالق لل
ي ة الت ق الغای ة تحقی ة مھم ذه الوظیف اط بھ دائرة، وین  لل

  انشئت من اجلھا الدائرة.
  

دا درة ال ي ق ر ف ر كبی ا اث ي لھ ة الت ى تنفیالوظیف ذ ئرة عل
دافھا  ق اھ ا، وتحقی ن اجلھ ئت م ي انش ا الت مھمتھ

تراتیجیة ا االس كل  وبرامجھ غرت بش ي اذا ش والت
ى  ؤدي ال ب ت ر مناس خص غی غلت بش اجىء او اش مف
ى اداء  درتھا عل ى ق ؤثر عل دائرة وت ي ال اك ف دوث ارب ح
الجودة  دماتھا ب دیم خ تمرار تق ا واس ا وعملیاتھ مھامھ

ائف ون وظ د تك ھا، وق ائف  نفس ة او وظ یة او فنی اساس
رة  ل دائ توى ك ى مس ون عل رافیة، وتك ة واش قیادی

  حكومیة.

  الحرجة یفةالوظ

  

في قدرة الدائرة على التي لھا أثر كبیر ذات االھمیة الخاصة  یفةالوظ  :
ىتنفیذ مھ ة امھا االساسیة وعملیاتھا بما ینعكس عل  االھداف الوطنی

ة  ات الالزم رات والكفای وفر الخب درة ت از بن ي تمت غإلوالت الھا ش
ا اظ بھ ذبھا واالحتف عوبة ج ات وص توى المجموع ى مس ون عل ، وتك
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ة  المجموع

  العامة

ة  المجموع

  الفرعیة

تقطاب  االس

  الداخلي

 النوعیة العامة او الفرعیة في جھاز الخدمة المدنیة.

ن :  ة م ا مجموع ي الیھ ة تنتم ات نوعی ى مجموع وي عل یم یحت تقس
  الوظائف المتشابھة.

  
ل احد مجموعة الوظائف ذات المواصفات والمھام المتشابھة :  وتمث

  ة او الفنیة.نشاطات الدائرة الرئیس
  
موارد توفیر الكوادر البشریة الالزمة لتلبیة احتیاجات الدائرة من ال:

ة  ر الخدم دیھا من موظفي دوائ وافرة ل البشریة حسب الشواغر المت
ة المدنیة االخرى وفقا لشروط اشغال الوظیفة  ب بطاق المحددة بموج

 الوصف الوظیفي واي شروط اضافیة یتم تحدیدھا من الدائرة المعنیة
  بالتنسیق مع الدیوان.

ة   :المسار الوظیفي   یرتھ الوظیفی الل مس ف خ غلھا الموظ ي یش ائف الت ة الوظ مجموع

ا ا من كفای رتبط بھ ا ی ا وم ت وتمثل الخبرات العملیة المكتسبة خاللھ

رات  وظیفیة ویتكون كل  ة وخب ز إداری مسار من عدة وظائف ومراك

  متنوعة. 

ي  ار المھن المس

  المتخصص

تویات   : ار مس كل مس ة طالتتش ة ور والترقی ددةالمھنی ائف مح  لوظ

  من قبل متخصصین مؤھلین ومرخصین لمزاولتھا.لتمارس 

دور مجمو  :  نظام الرتب  عة المسمیات التي تعكس تراتبیة الترقیة المھنیة ضمن ال

  نظمة رتب خاصة بھا .   أالوظیفي ذاتھ في الدوائر التي تطبق 

  مجموعة الوظائف االشرافیة والقیادیة التي یشغلھا الموظف.  :  داريالمسار اإل

  الترقیة

  

ي یشغلھا   : شغل الموظف لوظیفة شاغرة أعلى من وظیفتھ الحالیة الت

ر  ي آخ مى وظیف ص أو لمس ي المتخص ار المھن ا للمس ام وفق أو نظ

و أداري وال یدخل في مفھومھا الترفیع الوجوبي إلاو المسار االرتب 

  الجوازي المنصوص علیھما في ھذا النظام.
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ل  یم وتحلی تقی

  الوظائف

ن  : تم م ذي ی اط ال ث  النش ن حی ائف م ین الوظ ة ب ھ المقارن خالل

ة  المسؤولیات والواجبات والمؤھالت والشروط الالزمة ألداء الوظیف

ً لتحدید الراتب أو  وذلك من أجل تحدید أھمیة وقیمة كل وظیفة تمھیدا

  األجر العادل لھا.

مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤولیات   :  الفئة
  أحكام ھذا النظام.محددة بمقتضى 

نوات   :  الدرجة ب وس دة ذات روات ة الواح من الفئ درج ض ي مت توى وظیف مس
  ومواصفات محددة وفق أحكام ھذا النظام. 

ام   :  الراتب األساسي الراتب الشھري الذي یستحقھ الموظف ویتقاضاه مقابل قیامھ بمھ
  وظیفتھ التي یشغلھا وال یشمل العالوات من أي نوع كانت.

ب األساسي الرات
  اإلجمالي

  إلیھ عالوة غالء المعیشة. مضافاالراتب األساسي   :

الي   :  الراتب اإلجمالي ي اإلجم ب األساس افاالرات ددة مض ھریة المح الوات الش ھ الع   إلی

  بموجب أحكام ھذا النظام. جمیعھا

ول   :  البعثة ا للحص رف بھ ة معت ة تعلیمی ي مؤسس ة ف ف للدراس اد الموظ إیف

ي ت  على مؤھل علم ة اشھر سواء كان ى ثمانی د عل دة متصلة تزی م

  داخل المملكة أو خارجھا.

ة   :  الدورة ارة عملی ة أو مھ إیفاد الموظف للتدرب بغرض إكسابھ معرفة علمی

  أو كلتیھما معاً سواء كانت داخل المملكة أو خارجھا.

ندوة أو إیفاد الموظف، داخل المملكة أو خارجھا، لحضور مؤتمر أو   :  المھمة العلمیة
ة استطالعیة  و أحلقة دراسیة أو لقاء علمي أو للقیام بزیارة أو جول

  ما ھو مماثل ألي منھـــا.

ذا ھالموظف الذي یوفد في بعثة أو دورة أو مھمة علمیة وفقاً ألحكام   :  الموفد

  النظام.
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اً لمتطل  :  المسار التدریبي  ا الموظف تحقیق ي یتلقاھ ة الت رامج التدریبی اتمجموعة الب  ب

  المسار الوظیفي.

  المشروع

  

ة   : النشاط المعین الذي رصدت لھ مخصصات مالیة في الموازنة العام

میة الرأسمالیة في قانون الموازنة العامة أو موازنات الوحدات الحكو

  أو موازنة دائرة اقترنت بموافقة مجلس الوزراء.
  

  الفصل الثاني
  مبادئ عامة

  
دوائر المدرجة نفي أي على الرغم مما ورد  -٣المادة ى موظفي ال ام عل ذا النظ ظام آخر،  تسري أحكام ھ

ة  انون الموازن ى ق ادر بمقتض ائف الص كیالت الوظ دول تش ي ج بھم ف اتھم وروات ائفھم ودرج وظ
 العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومیة أو موازنة أي من الدوائر األخرى.

  
  -بادئ والقیم التالیة:ة المدنیة على المترتكز الخدم -٤المادة

  سیادة القانون.   -أ
  المساءلة والمحاسبة.  -ب
  الشفافیة.  -ج
  العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.  -د

  والنزاھة.  الحاكمیة الرشیدة -ھـ
  التمیز في االداء والتطویر المستمر.  -و
  التخطیط السلیم .  -ز
  التمكین والتحفیز.  -ح
  الفاعلیة والكفاءة .  -ط
  

  

  
  الفصل الثالث

  األدوار والمھام
  

  

 تولى مجلس الوزراء اإلشراف على شؤون الوظیفة العامة.ی -٥المادة
  

وزراء یشكل مجلس ی -أ -٦المادة من سمى (مجلس الخدمة المدنیة) برئاسة الوزیر الذي یسمیھ رئیس ال
  -وعضویة كل من:بین اعضاء المجلس او من غیرھم 

  والتعلیم.وزیر التربیة   -١
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  وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي.   -٢
  وزیر المالیة.  -٣
  وزیر العمل.  -٤
  وزیر الصحة.  -٥
ویر ا  -٦ ي بتط وزیر المعن یس ألال میھ رئ ذي یس وزیر ال ام او ال اع الع ي القط ي ف داء المؤسس

  الوزراء. 
  رئیس دیوان التشریع والرأي.  -٧
  رئیس دیوان الخدمة المدنیة.  -٨
ین   -٩ یس اثن میھما رئ ام یس ذا النظ ام ھ لطة خاضعة ألحك ة أو س اء مجالس أي ھیئ ن رؤس م

ً على تنسیب رئیس المجلس لمدة سنتین قابلة للتجدید لمرة واحدة.   الوزراء بناء
س   -١٠ میھ مجل ة یس ات المھنی دى النقاب ب اح ة او نقی ات المھنی اء النقاب س نقب یس مجل رئ

  النقباء. 
رة واال  -١١ ن ذوي الخب ین م یس اثن یب رئ ى تنس ً عل اء وزراء بن یس ال ا رئ اص، یعینھم ختص

  المجلس لمدة سنة قابلة للتجدید لمرة واحدة.
ً للرئیس یقوم مقامھ عند غیابھ.ی -ب   ختار المجلس من بین اعضائھ نائبا
اً بحضور یجتمع المجل -١ -ج س بدعوة من رئیسھ، أو نائبھ عند غیابھ، ویكون اجتماعھ قانونی

ھ، ویتخذ قراراما ال یقل عن أ رئیس أو نائب نھم ال ى أن یكون من بی ھ غلبیة أعضائھ عل ت
رجح  ل وإذا تساوت االصوات ی ى األق وتوصیاتھ باكثریة أصوات أعضائھ الحاضرین عل

  الجانب الذي صوت معھ رئیس االجتماع.
س دعوة كل من أمین عام الدیوان ومدیر عام المعھد إلى اجتماعات المجلس لرئیس المجل -٢

  حق التصویت. ادون أن یكون ألي منھم
س دعوة أي وزیر أو مسؤول آخر ذي عالقة لحضور اجتماع المجلس للمشاركة لرئیس المجل -د

ي تتخذ رارات الت ى الق  في بحث األمور التي تخص دائرتھ دون أن یكون لھ حق التصویت عل
  بشأنھا.

ـ دیوان من ی -ھ یس ال ى تنسیب رئ ً عل اء یس المجلس بن ین رئ ر ع ین س دیوان أم ین موظفي ال ب
امالت ود والمع ظ القی ا وحف دوین محاضرھا وتنظیمھ ھ وت ولى اإلعداد الجتماعات  للمجلس یت

  الخاصة بالمجلس والقیام بأي أعمال أخرى یكلفھ بھا رئیس المجلس.
) من ھذه المادة ١١) و(١٠لوزراء مكافآت االعضاء المشار الیھم في البندین (یحدد مجلس ا -و

  سر المجلس .  وأمین
  مھام المجلس

  
  -یتولى المجلس المھام والصالحیات التالیة: -أ-٧المادة 

ج سات العامة إلدارة الموارد البشریة في القطاع العام وتنمیتھا والخطط والبرامإقرار السیا -١
  الالزمة لتنفیذھا.

  عتماد االطار العام للكفایات الوظیفیة الذي یعده الدیوان.ا -٢
رار -٣ ب  إق ط التعاق ك خط ي ذل ا ف ا بم ریة وإدارتھ وارد البش یط الم ة بتخط ات المتعلق التعلیم

یم  الوظیفي واالختیار والتعیین والتدریب والتطویر ووصف وتصنیف الوظائف وادارة وتقی
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  األداء الوظیفي واستحقاق الزیادة السنویة.
المسار الوظیفي المبني على قرار تعلیمات للمسارات المھنیة المختلفة في الخدمة المدنیة وا-٤

  الكفایات بناء على تنسیب رئیس الدیوان. 
   ر العام الستراتیجیة الموارد البشریة في الخدمة المدنیة التي یعدھا الدیوان.إقرار االطا -٥
ى تنسإدارة  اسساقرار   -٦ اء عل یب الفائض والنقص من الموظفین على مستوى الدوائر بن

  رئیس الدیوان.
ة وأي ت -٧ ة المدنی ة بالخدم ا التوصیة لمجلس الوزراء بإصدار التشریعات المتعلق دیل علیھ ع

ا  افي بم ل اإلض آت والعم وافز والمكاف الوات والح ب والع ة بالروات ات المتعلق ا فوالتعلیم یھ
  التعلیمات العامة للمسارات المھنیة المتخصصة.

  وزراء أو رئیس المجلس.ي موضوع آخر یحیلھ إلیھ مجلس الوزراء أو رئیس الأ -٨
  الحیات تناط بھ بمقتضى أحكام ھذا النظام والتعلیمات الصادرة بمقتضاه.صأي مھام أو  -٩

ا للمجلس تشكی -ب ام أي منھ ى أن تحدد مھ ھ عل ل لجان متخصصة لمساعدتھ على القیام بأعمال
  بمقتضى قرار تشكیلھا.

  
ادة ة -أ -٨الم وان الخدم مى (دی رة مستقلة تس أ دائ ة) تع تنش ولى المدنی ة، ویت ة المدنی ى بشؤون الخدم ن

  إدارتھا رئیس یرتبط برئیس الوزراء.
ین ایمارس رئیس  -ب ولى أم دیوان ویت ة بال ي إدارة الشؤون المتعلق وزیر ف لدیوان صالحیات ال

  عام الدیوان صالحیات رئیس الدیوان عند غیابھ أو شغور منصبھ.
  

  مھام الدیوان وصالحیاتھ
  

 -تولى الدیوان المھام والصالحیات التالیة:ی -٩المادة 
  

ة تطبی -أ ة متابع ریعات المتعلق ام التش دوائر ألحك ق ال ن تطبی ق م ام والتحق ذا النظ ام ھ ق أحك
  -بالخدمة المدنیة بصورة سلیمة، ولھ في سبیل ذلك القیام بما یلي:

ا بصورة خاصة بموظفیھتصال بالدوائر للحصول على البیانات واإلحصائیات المتعلقة اال -١
  أو بشؤون الخدمة المدنیة بصورة عامة.

ؤواال -٢ الموظفین أو بش ة ب ات المتعلق ائق والملف جالت والوث ى الس الع عل ة ط ن الخدم
  المدنیة في أي دائرة إذا دعت الحاجة لذلك.

ة -٣ ة  الرقاب ا الرقاب ا فیھ ة بم ق اإلداری المة تطبی ن س ق م دوائر للتحق ى ال ریعات اعل لتش
ةال راءات الوظیفی ى االج دقیق عل ة والت ة المدنی ة بالخدم اری متعلق ع التق ة ورف ر كاف

  الالزمة بذلك إلى رئیس الوزراء.
ا إعداد المشر -ب ة ورفعھ وعات الخاصة بتعلیمات اختیار وتعیین الموظفین في الخدمة المدنی

  إلى المجلس إلقرارھا.
ة ورفعھعداد التعلیمات المتضمنة االطار المرجعي للمسا -ج ة المدنی  اارات المھنیة في الخدم

   ا.للمجلس العتمادھ
ات  -د ا لتعلیم المشاركة مع الدائرة إلعداد المسار الوظیفي المبني على الكفایات الوظیفیة وفق
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  یعدھا الدیوان ویقرھا المجلس.
ـ ي ت  -ھ اركة ف ة والمش ة المدنی از الخدم ي جھ اغرة ف ائف الش لء الوظ خاص لم یح األش رش

ی عملیة ُسس الخاصة باالمتحانات التنافسیة بین المتقدمین للتعی ي اختیارھم ووضع األ ن ف
  الوظائف واإلشراف علیھا.

  قتراح التشریعات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنیة .االمشاركة في  -و
ناء قاعدة بیانات مركزیة وأنظمة معلومات إلدارة الموارد البشریة وتفعیل االنظمة الذكیة ب -ز

ةفي  ات الخاصة بالوظیف ة المعلوم د أنظم ي توحی ا والمساھمة ف  الخدمة المدنیة وتطویرھ
  والموظف العام بالتعاون مع الجھات والدوائر المعنیة.

كا -ح ي الش ر ف وظفین والمرشالنظ ن الم ھ م دم إلی ي تق ات الت دمین وى والتظلم حین والمتق
دم لتزام بع ألحكام ھذا النظام مع االتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنھا وفقاً اإلشغال الوظائف و

  االفصاح عن المعلومات المتعلقة بھویة مقدمي الشكاوى والتظلمات.
  ام.تخاذ اإلجراءات الالزمة لتصویب القرارات اإلداریة المخالفة ألحكام ھذا النظا -ط
  ي للدوائر حول المسائل المتعلقة بتطبیق أحكام ھذا النظام.إبداء الرأ -ي
ة ووضع اآللالمساھ -ك ة المدنی ر الخدم ي دوائ ي من مة في إدارة الموارد البشریة ف ات الت ی

  -شأنھا زیادة فعالیة ھذه الدوائر وكفاءتھا من خالل ما یلي:
ام تشكیالت الوظائف اال -١ ي إعداد نظ ة ف ة العام رة الموازن وزارات فشتراك مع دائ ي ال

كیالت الوظ داول تش ك ج ي ذل ا ف ة بم دوائر الحكومی اریع  وال اب المش ى حس ائف عل
  الرأسمالیة.

لدوائر الحكومیة في اعداد مؤشرات كمیة لالحتیاجات من الموارد البشریة االتعاون مع  -٢
ي  بء العمل والتقسیم الھیكل ل ع على مستوى القطاعات وفقا لمخرجات دراسات تحلی

ى دائرة ال ل ال ن قب ا م ل رفعھ ائف قب ن الوظ ات م اد االحتیاج ائف، واعتم ة  للوظ اللجن
  ) من ھذا النظام.١٤المشكلة بموجب أحكام المادة (

وفیر الدائرة عداد الدراسات حول التخصصات العلمیة المتوافرة بما یخدم إ -٣ ي ت ویسھم ف
  مؤشرات تخدم عملیة رسم السیاسات التعلیمیة.

ع  -٤ اون م دائرةالتع ي تتطل ال ات الت د االحتیاج ع كفالتحدی ة رف ا عملی ابھ ق ءتھ ن طری  ع
  البعثات والدورات المتخصصة.

  .الدائرةعداد دراسات لتخطیط الموارد البشریة في إ -٥
ة بتشغیل  المساھمة في -٦ ات المعنی تأھیل الكفاءات األردنیة وتسویقھا بالتنسیق مع الجھ

  الموارد البشریة في القطاعین العام والخاص.
  العام.عداد األدلة الخاصة بشؤون الخدمة المدنیة والموظف إ -٧
  وثیق تشریعات الخدمة المدنیة والمراجع المتعلقة بھا.ت -٨
ائ -٩ تراتیجیات ادارة الف تنادا لالس ة اس ة المدنی ي الخدم وظفین ف ن الم نقص م ض وال

  والسیاسات التي یقرھا المجلس.
وزراء أو أ -ل یس ال وزراء أو رئ س ال ھ مجل ھ إلی ة یحیل ة المدنی ق بالخدم وع یتعل ي موض

  رئیسھ.المجلس أو 
س اال -م ع أس ي وض ریالمساھمة ف ل للموارد البش تخدام األمث ط س ام والخط اع الع ي القط ة ف

  والبرامج الالزمة لتنفیذھا.
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  .المساھمة في إعداد سیاسات واستراتیجیات التدریب وبناء القدرات في القطاع العام -ن
  المجلس إلقرارھا. خطیط الموارد البشریة ورفع التنسیب بشأنھا الى تاعداد تعلیمات  -س
دوائر ت  -ع ع ال اون م ھ بالتع تمر علی دیث المس ة والتح ة الفنی ات الوظیفی ل الكفای ویر دلی ط

  المعنیة.
ریة ت -ف وارد البش یط الم ال ادارة وتخط ي مج ریة ف وارد البش دات الم ي لوح دعم الفن دیم ال ق

  لتمكینھا من القیام بالمھام المناطة بھا.
ة والتحلیل الكمي والموضوعي ل وضع اسس ومنھجیة التقییم -ص ة المدنی لوظائف في الخدم

  ا.في الفئات األولى والثانیة والثالثة والعقود الشاملة ورفعھا إلى المجلس القرارھ
  

ھ یرفع رئیس ا -١٠المادة دیوان وإنجازات ً سنویاً عن أعمال ال لدیوان إلى رئیس الوزراء والمجلس تقریرا
 مجلس الوزراء.وخططھ المستقبلیة، لعرضھ على 

  
ا ة مسؤولة عن تطبیق السیاسة العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشریة وتنمیتھتكون الدائر -أ -١١المادة 

  وفقاً ألحكام ھذا النظام والتعلیمات الصادرة بمقتضاه.
  -بما یلي : تلتزم الدائرة -ب

  .تنظیمي عن قسما الارد البشریة ال یقل مستواھإنشاء وحدة تنظیمیة خاصة بالمو -١
ات لال -٢ ة المتطلب وفیر كاف اء انشاء وحدة تنظیمیة خاصة بتطویر االداء المؤسسي وت رتق

، الفردي باالداء المؤسسي، وتحدید مؤشرات االداء المؤسسي الحیویة، وربطھا باالداء
  حدد جھة ارتباطھا ومستواھا التنظیمي واالداري من قبل الوزیر.تو

 وتفعیل األدوات واآللیات التي تعزیز االنتماء والوالء والتمكین الوظیفيتعمل الدائرة على  -ج
ة، تعززھا وترسیخ ثقافة مؤسسیة تقوم على قیم العمل بروح الفریق والمسؤولیة المشترك

ن ذوي وخلق حالة من التنافسیة االیجابیة بین الموظفین، وتسریع التقدم الوظیفي للموظفی
  لمتمیز.االداء والسلوك االیجابي وا

ریة ت -د   وارد البش یط الم ي ادارة وتخط املین ف وظفین الع دریب الم ل وت دائرة بتاھی زم ال لت
ي  ة المتخصصة ف ى الشھادات المھنی وتطویر االداء المؤسسي وتمكینھم من الحصول عل

  ھذه المجاالت وفقاً لالمكانیات المتاحة. 
دافھاریبیة سنویة تتوافق متلتزم الدائرة بتطویر خطة تد -ھـ  ع متطلبات واحتیاجات الدائرة واھ

اة الحاجة الفعل وظیفي للموظف، مع مراع ة االستراتیجیة والتشغیلیة ومراحل التطور ال ی
ط ا ا ورب ین موظفیھ ة ب ل المعرف ة وإدارة ونق دائرة المتعلم دأ ال ل مب دریب  وتفعی ة للت لخط

ة واستخ ة للوظیف ة الذكیالتدریبیة بالكفایات السلوكیة والفنیة المطلوب تعلم دام االنظم ة وال
  عن بعد والتعلیم الذاتي في تدریب الموظفین. 

  تزم الدائرة بتوفیر البنیة التقنیة التي تمكنھا من تحدیث وتطویر بیاناتھا.تل -و
وات -ز وفیر قن اوزات  ت ن اي تج الغ ع ن االب ف م ین الموظ وزیر لتمك ع ال ریة م ة وس محمی

م ا یض ھ بم ي دائرت ة ف ة او مالی ةاداری ات المتعلق ن المعلوم اح ع دم االفص ھ وع  ن حمایت
 بھویتھ وتحت طائلة المسؤولیة التأدیبیة في حال ثبوت كیدیة البالغ. 
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  الفصل الرابع
  تخطیط الموارد البشریة

  
  -لدائرة بالمھام التالیة:تقوم ا -١٢المادة

عیة إعداد مشروع نظام خاص بتنظیمھا اإلداري وھیكلھا التنظیمي ومھامھا الرئیسیة والفر  -أ
  واصداره حسب االصول. 

  إعداد خطة للموارد البشریة منبثقة عن الخطة اإلستراتیجیة للدائرة.  - ب
  عھا وتطویرھا.یتحدید الوظائف الجدیدة التي تتطلبھا خطط العمل وتوس  -ج
  ول التشكیالت للوظائف والفئات والدرجات الوظیفیة. حتیاجات في جدتحدید اال  -د

ا تحدید المسم -ھـ ل التنظیمي بم ي الھیك ة المدرجة ف ة لوظائف الوحدات التنظیمی یات الوظیفی
  یضمن تغطیة المھام المناطة بالدائرة دون تعارض بینھا.

ددإ -و ة ومح ل وظیف ة لك ات الوظیفی ى الكفای ة عل ي مبنی ف وظیف ات وص داد بطاق ا ةع  فیھ
ات وصف وتصن ً لتعلیم ا یف الشھادات المھنیة المطلوبة للوظیفة بالتنسیق مع الدیوان وفق

ً على التغییرات ي  الوظائف المعتمدة ومراجعتھا وتحدیثھا وتحدید الوظائف وعددھا بناء الت
  قد تطرأ على المتطلبات التنظیمیة.

 .استراتیجیة الدائرةع وخططھا التنفیذیة بما ینسجم م إعداد خطط التعاقب الوظیفي   -ز
وء اال  - ح ي ض نویة ف دریب س ة ت داد خط غال إع ات إش وظفین ومتطلب ة للم ات التدریبی حتیاج

د  ة وتزوی ة إلشغال الوظیف ات المطلوب د االوظیفة ونتائج تقییم األداء الوظیفي والكفای لمعھ
  بنسخة منھا ضمن المدة الزمنیة المحددة في تعلیمات التدریب والمسار التدریبي.

وفق  لتزام بربط تقییم االداء الفردي باالھداف ومؤشرات االداء على المستوى المؤسسياال  -ط
  تعلیمات ادارة وتقییم االداء.

 كافة في الدائرة. لمستویاتلاعداد مصفوفة تفویض الصالحیات   -ي
  

ا تصنف الوظائ -أ -١٣المادة  ة عملھ ف في مجموعات تتضمن كل منھا الوظائف المتماثلة من حیث طبیع
  ومستوى مھامھا ومسؤولیاتھا والمؤھالت المطلوبة إلشغالھا.

ة ب -١-ب كل لجن ات تش اد مؤسس ة اعتم یس ھیئ ن رئ ل م ویة ك دیوان وعض یس ال ة رئ رئاس
ة  یس المجلسالتعلیم العالي وضمان جودتھا ورئیس جامع ة یسمیھ رئ  رسمیة تطبیقی

دیر ورئیس ھیئة تنمیة وتطویر المھارات المھنیة والتقنیة وأمین ع دیوان وم ام عام ال
ی ي ورئ دریب المھن س المعھد ومدیر عام دائرة الموازنة العامة ومدیر عام مؤسسة الت

ریة وارد البش ة الم وطني لتنمی ز ال ي  المرك ویر االداء المؤسس دیر ادارة تط وم
  والسیاسات في رئاسة الوزراء. 

د (ت -٢ ي البن ا ف ار الیھ ة المش ولى اللجن رة، درا١ت ذه الفق ن ھ ف ) م ات وص ة تعلیم س
ائف  نیف الوظ اتلوتص ا  لفئ دیوان جمیعھ دھا ال ي یع س  الت أنھا للمجل یب بش والتنس

ى  ي عل ام المبن ار الع دیل االط دیث وتع ن تح ؤونھا م ق بش ا یتعل ة م ا ومتابع إلقرارھ
  الكفایات في وصف وتصنیف الوظائف.

ً لھای -٣   .سمي رئیس اللجنة أحد الموظفین المختصین في الدیوان مقررا
ا اال -٤ ا بمھامھ بیل قیامھ ي س ة ف تللجن رة واالس ن ذوي الخب راه م ن ت اص عانة بم ختص
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  لالستئناس برأیھ.
  

ختصاص من موظفي الدیوان یة من أربعة من أصحاب الخبرة واالان لجنة فنیشكل رئیس الدیو -١٤المادة
ة ة العام رة الموازن ة  ودائ ي رئاس ات ف ي والسیاس ویر االداء المؤسس ن ادارة تط دوب ع ومن

ول ومندوب عن الدائرة المعنیة تتم تسمیتھم من المرجع المختص لدراسة مشروع جد الوزراء 
اإلضافي  تشكیالت الوظائف في الدوائر الحكومیة والطلبات المقدمة من الدائرة المتعلقة بالعمل

ال سكرتاریا الوأي مھام أخرى تناط بھا بموجب  دیوان أعم ولى ال ام، ویت ذا النظ ام ھ ة أحك لجن
 وتقدیم الدعم االداري لتمكینھا من القیام بمھامھا.

  
ررات موضوعیة من خالل إعداد اة بتعزیز تقوم الدائر -أ -١٥مادةال حتیاجاتھا من الموارد البشریة بمب

  ة وتطویرھا.مؤشرات ومعاییر قابلة للقیاس الحتیاجاتھا من الموارد البشری
دد الوظائف راعى عند إعداد جدول التشكیالت نسبة عدد الوظائف األساسیة للدائرة مع عت -ب

 ) من إجمالي الوظائف ما أمكن.%٣٠المساندة، بحیث ال تتجاوز نسبة األخیرة (
  

  الفصل الخامس
  فئات الوظائف ودرجاتھا وصفة التعیین علیھا

  
  -دنیة ومھامھا وفئاتھا ودرجاتھا على النحو التالي:المتحدد وظائف الخدمة  -١٦المادة

  -لفئة العلیا وتتولى ھذه الفئة المھام والمسؤولیات التالیة:ا -أ
إعداد الخطة اإلستراتیجیة للدائرة والخطط التنفیذیة وفق أطر زمنیة محددة  اإلشراف على -١

دابیر الال راءات والت ع اإلج اذ جمی تھدفة واتخ رات أداء مس ات ومؤش ق مخرج ة لتحقی زم
ق األھداف الموض ا یضمن تحقی ررة بم ائج المق ال والنت اءة العمل،األعم ادة كف  وعة وزی

  ستخدام األموال العامة.اوترشید 
ى -٢ راف عل داف  اإلش ق األھ دم تحقی ا یخ ودھم بم ھ جھ دائرة، وتوجی ي ال املین ف الع

لتعلیمات لتزام بالتشریعات وااإلستراتیجیة للدائرة، والعمل على تحفیزھم على اإلبداع واال
ل ادرات وتشجیع العم دیم المب ة وتق ادة اإلنتاجی ا وزی روح  اإلداریة والمالیة المعمول بھ ب

  الفریق وتعزیز مبدأ القیادة الجماعیة التشاركیة.
  اء المؤسسي للدائرة وتقییمھ بما یحقق الكفاءة والفاعلیة اإلداریة لھا.متابعة األد -٣
ود إ -٤ ة جھ ا متابع ریة وتنمیتھ وارد البش ل ودارة الم راءات العم یط إج ى تبس راف عل اإلش

  وتطویر البرامج واآللیات الالزمة لتحقیق أھداف الدائرة. وحوسبتھا،
  إلشراف على تطویر الخدمات التي تقدمھا الدائرة وضمان تحسین جودتھا.ا -٥
  

  -وتضم ھذه الفئة المجموعتین التالیتین:       
  

  -المجموعة األولى:         
  قاضي القضاة.  •
  رئیس دیوان المحاسبة.  •
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  رئیس دیوان الخدمة المدنیة.  •
  رئیس دیوان التشریع والرأي.  •
 امین عام رئاسة الوزراء . 
 .مدیر عام مكتب رئیس الوزراء  
  

  - المجموعة الثانیة:     
  األمین العام.  •
  المحافظ في وزارة الداخلیة.  •
ي  المستشار  • ھ ف في رئاسة الوزراء أو في دیوان التشریع والرأي الذي یقرر مجلس الوزراء تعیین

ً على تنسیب رئیس الوزراء.   ھذه المجموعة بناء
  أمین سر مجلس الوزراء.   •
  مدیر عام مكتب رئیس مجلس األعیان.  •
  مدیر عام مكتب رئیس مجلس النواب.  •
  مراقب عام الشركات.  •
  أمین سجل الجمعیات.  •
  
  -الفئة األولى: -ب

ت العامة وتتولى المھام القیادیة واإلشرافیة والمشاركة في وضع األھداف اإلستراتیجیة والسیاسا
ى  ا واإلشراف عل ذھا تللدائرة وإعداد الخطط التنفیذیة الخاصة بالبرامج والمشاریع ومتابعتھ نفی

ا ا تكون مھ ھ، كم ات العمل وإجراءات ة القواقتراح أسالیب لتطویر منھجی ذه الفئ ام م وظائف ھ ی
ة  ة واإلداری ادیة والزراعی یة واالقتص ة والھندس ن الطبی ي المھ ة ف یة تنفیذی ال تخصص بأعم

جب لمھام بمواوالقانونیة والمالیة والتربویة والتعلیمیة والصحفیة وما یماثل أیاً منھا وتحدد ھذه 
ا إالّ من ك ّ منھ ي أي ین ف ل الشھادة الجامعتعلیمات وصف وتصنیف الوظائف، وال یع ة ان یحم ی

ً أدنى وتضم ھذه الفئة ثماني درجات من الدرجة السابعة إلى ال   درجة الخاصة.األولى حدا
  

  -الفئة الثانیة: -ج
ة أو المح ة ااسبیة أو وتتولى المھام اإلشرافیة والقیام باألعمال التنفیذیة اإلداریة أو التعلیمی لفنی

یأو ما یماثل أیاً منھا وتحدد ھذه  ي المھام بموجب تعلیمات وصف وتصنیف الوظائف، وال یع ن ف
دة الدراسة  ي تكون م ّ منھا إالّ من كان یحمل شھادة دبلوم كلیة المجتمع الشامل الت لحصول لأي

ً أدنى أو من كان یحمل شھادة كلی  ة المجتمععلیھا سنتین بعد شھادة الدراسة الثانویة العامة حدا
انوالفني التي تكون مدة الدراس اني الث د شھادة الث ى بع ً ادن دا ا ة للحصول علیھا سنتین ح ي أو م

  یعادلھا بنجاح وتضم ھذه الفئة تسع درجات من الدرجة التاسعة إلى الدرجة األولى.
  

  -الفئة الثالثة: -د
ب  -١ ذه الوظائف بموج ام ھ ة والخدمات المساعدة وتحدد مھ ة والمھنی وتشمل الوظائف الحرفی

ى شھادة تعلیمات وصف وتصن ھ العلمي عل د مؤھل یف الوظائف، وال یعین في وظائفھا من یزی
كلیة المجتمع أو المعھد التي تكون مدة الدراسة للحصول علیھا سنة واحدة بعد شھادة الدراسة 
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  الثانویة العامة أو ما یعادلھا وتضم ھذه الفئة الدرجات الثالثة والثانیة واألولى.
ستثنائیة ومبررة تقتضیھا ا) من ھذه الفقرة، یجوز في حاالت ١د (نعلى الرغم مما ورد في الب -٢

ق تعل ة وف ة الثالث ات مصلحة العمل تعیین حملة شھادة كلیة المجتمع الشامل في وظائف الفئ یم
  وشروط تصدرھا اللجنة المركزیة.

  
  أقسام الموظفین وفقاً لصفة التعیین

  
  -یقسم الموظفون إلى: -١٧المادة

ات ودرجموظفین  -أ ة ذات فئ ي جدول دائمین: وھم المعینون في وظائف دائم ـات محددة ف ــــــ
ب بما في ذلك الموظفون الذین تقرر تثبیتھم بموج ١/١/٢٠١٤تشكیالت الوظائف قبل تاریخ 

  قرار مجلس الوزراء قبل ذلك التاریخ.
ودم -ب ة ودرجة أو عق ع  وظفین بعقود:  وھم الذین یعینون بموجب عقود ذات فئ شاملة لجمی

ود  ب عق ون بموج ذین یعین العالوات على وظائف مدرجة في جدول تشكیالت الوظائف، وال
از ین عن العمل بسبب اإلعارة أو اإلج ة على حساب المشاریع، أو رواتب الموظفین المنفك

 دون راتب وعالوات.
  

  الفصل السادس
  الرواتب والعالوات

  الرواتب
  

  -األساسیة لوظائف الفئة العلیا وبدل التمثیل والعالوات الخاصة بھا كما یلي:حدد الرواتب ت -أ -١٨المادة 
 -المجموعة األولى: -١

  

ھ  ل وعالوات وزیر العام ب ال ة رات ـذه المجموع ائف ھ ن وظ اً م غل أی ـن یش ى م یتقاض
  وامتیازاتھ األخرى.

  -المجموعة الثانیة: -٢
ً ) دین١٢٥٠اً مقداره (یتقاضى من یشغل أیاً من وظائف ھذه المجموعة راتباً أساسی ارا

ب ٢٥وزیادة سنویة مقدارھا ( ى أن تحتس ى، عل ً أعل دا ً ولخمس عشرة سنة ح ) دینارا
ة بنسبة ( ذه المجموعة، وعالوة فنی ي ھ ھ ف اریخ تعیین ادة من ت ذه الزی ن %٥٠ھ ) م

قررة ) دینار والعالوة العائلیة الم٢٠٠الراتب االساسي وعالوة غالء معیشة مقدارھا (
ً أل ـح موظفوفقا ا تمنـ ي یعمل فیھ ـدائرة الت ـانت الـ ـا عالوحكام ھذا النظام، وإذا كــ ة یھ

ادة ( ً ألحكام الفقرة (أ) من الم ى٢٥مؤسسة وفقا نح إضافة إل ام فیم ذا النظ ا  ) من ھ م
ك %٣٠سبق ما نسبتھ ( ي تل ى ف ة األول ررة لموظفي الفئ ) من عالوة المؤسسة المق

  الدائرة.
  

ا ال یدفع ألي من  -ب ر منصوص علیھ شاغلي وظائف الفئة العلیا أي بدل أو عالوة أخرى غی
دین ( ي البن ا ك٢) و(١ف ادة، مھم ذه الم ن ھ رة (أ) م ن الفق ا أو ) م مھا أو نوعھ ان اس

ستثناء العالوة العائلیة ومكافآت تمثیل الحكومة في مجالس إدارة المؤسسات امقدارھا، ب
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ة، أو ات العام ة أو المؤسس میة العام ي  الرس ة، أو ف ا الحكوم اھم فیھ ي تس ركات الت الش
أة أو  اعي والمكاف مان االجتم ة للض ا المؤسسة العام ي تساھم فیھ ا والشركات الت إدارتھ
البدل المقرر مقابل العضویة في أي لجنة أو مجلس أو ھیئة، شریطة أن یكون إجتماع أي 

ل دل مقاب أة أو ب ذلك أي مكاف دوام الرسمي، وك ات ال ات  منھا خارج أوق ھ خارج أوق عمل
ً على موافقة الجھة المختصة وفقاً ألحكام ھذا النظام.   الدوام الرسمي في غیر دائرتھ، بناء

  
رة (ب) من  یشترط أن ال -١-ج ي الفق واردة ف یتجاوز مجموع المكافآت والبدالت السنویة ال

ادة  ذه الم %) ٥٠(ھذه المادة التي تدفع لشاغلي الوظائف المبینة في الفقرة (أ) من ھ
ا أي  ل علیھ ي حص الغ الت ترداد المب تم اس نویة وی ة الس بھم اإلجمالی وع روات ن مجم م

  منھم زیادة على تلك النسبة لمصلحة الخزینة.
) من ھذه الفقرة على المبالغ التي یتقاضاھا الموظف من العمل ١ام البند (ال تسري أحك -٢ 

  ظام.) من ھذا الن٦٩ن المادة (خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً ألحكام الفقرة (ح) م
  
ن األولى تویات والدرجات والرواتب األساسیة والزیادة السنویة لموظفي الفئتیتحــدد المس -أ - ١٩لمادة ا

 -والثانیة وفقاً لسلم الرواتب المبین تالیا:
 

 
  

  ألساسیة للفئتین األولى والثانیةسلم الرواتب ا

 السنة في الدرجة    

الزیادة  الدرجة المستوى الفئة
 السنویة

١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

لى
ألو

ا
 

  

 االول

 ٥٩٣ ٥٨١ ٥٦٩ ٥٥٧ ٥٤٥ ٥٣٣ ٥٢١ ٥٠٩ ٤٩٧ ٤٨٥ ٤٧٣ ٤٦١ ٤٤٩ ٤٣٧ ٤٢٥ ١٢ خاصة

      ٣٩٢ ٣٨٢ ٣٧٢ ٣٦٢ ٣٥٢ ٣٤٢ ٣٣٢ ٣٢٢ ٣١٢ ٣٠٢ ١٠ اولى

           ٢٩٢ ٢٨٤ ٢٧٦ ٢٦٨ ٢٦٠ ٨ ثانیة

  

 الثاني

           ٢٥٢ ٢٤٦ ٢٤٠ ٢٣٤ ٢٢٨ ٦ ثالثة

           ٢٢٢ ٢١٧ ٢١٢ ٢٠٧ ٢٠٢ ٥ رابعة

           ١٩٧ ١٩٣ ١٨٩ ١٨٥ ١٨١ ٤ خامسة

  

 الثالث

           ١٧٧ ١٧٤ ١٧١ ١٦٨ ١٦٥ ٣ سادسة

           ١٦٢ ١٥٩ ١٥٦ ١٥٣ ١٥٠ ٣ سابعة

یة
ثان

ال
   

 االول

 ٣٥٣ ٣٤٧ ٣٤١ ٣٣٥ ٣٢٩ ٣٢٣ ٣١٧ ٣١١ ٣٠٥ ٢٩٩ ٢٩٣ ٢٨٧ ٢٨١ ٢٧٥ ٢٦٩ ٦ اولى

           ٢٦٣ ٢٥٨ ٢٥٣ ٢٤٨ ٢٤٣ ٥ ثانیة

           ٢٣٨ ٢٣٣ ٢٢٨ ٢٢٣ ٢١٨ ٥ ثالثة

  

 الثاني

           ٢١٣ ٢٠٩ ٢٠٥ ٢٠١ ١٩٧ ٤ رابعة

           ١٩٣ ١٨٩ ١٨٥ ١٨١ ١٧٧ ٤ خامسة

           ١٧٣ ١٧٠ ١٦٧ ١٦٤ ١٦١ ٣ سادسة

  

 الثالث

           ١٥٨ ١٥٥ ١٥٢ ١٤٩ ١٤٦ ٣ سابعة

           ١٤٣ ١٤١ ١٣٩ ١٣٧ ١٣٥ ٢ ثامنة

           ١٣٣ ١٣١ ١٢٩ ١٢٧ ١٢٥ ٢ تاسعة
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حدد المستویات والدرجات والرواتب األساسیة والزیادة السنویة لموظفي الفئة الثالثة ت -ب

 - :وفقاً لسلم الرواتب المبین تالیاً 
 

  

  المستوى

  

  السنة

 الرواتب األساسیة للفئة الثالثة سلم

  

  ثالثة  ثانیة  اولى  الدرجة

  ٣  ٤  ٥  الزیادة السنویة

  

  

  

  

  

  الثالث

١٢٠  ١٢٩  ١٤٥  ١  

١٢٣  ١٣٣  ١٥٠  ٢  

١٢٦  ١٣٧  ١٥٥  ٣  

١٢٩  ١٤١  ١٦٠  ٤  

١٣٢  ١٤٥  ١٦٥  ٥  

١٣٥  ١٤٩  ١٧٠  ٦  

١٣٨  ١٥٣  ١٧٥  ٧  

١٤١  ١٥٧  ١٨٠  ٨  

١٤٤  ١٦١  ١٨٥  ٩  

١٤٧  ١٦٥  ١٩٠  ١٠  

  

  

  

  

  

  

  

  الثاني

١٥٠  ١٦٩  ١٩٥  ١١  

١٥٣  ١٧٣  ٢٠٠  ١٢  

١٥٦  ١٧٧  ٢٠٥  ١٣  

١٥٩  ١٨١  ٢١٠  ١٤  

١٦٢  ١٨٥  ٢١٥  ١٥  

١٦٥  ١٨٩  ٢٢٠  ١٦  

١٦٨  ١٩٣  ٢٢٥  ١٧  

١٧١  ١٩٧  ٢٣٠  ١٨  

١٧٤  ٢٠١  ٢٣٥  ١٩  

١٧٧  ٢٠٥  ٢٤٠  ٢٠  
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١٨٠  ٢٠٩  ٢٤٥  ٢١  

١٨٣  ٢١٣  ٢٥٠  ٢٢  

١٨٦  ٢١٧  ٢٥٥  ٢٣  

١٨٩  ٢٢١  ٢٦٠  ٢٤  

١٩٢  ٢٢٥  ٢٦٥  ٢٥  

  

  

  

  

  

  

  األول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٩٥  ٢٢٩  ٢٧٠  ٢٦  

١٩٨  ٢٣٣  ٢٧٥  ٢٧  

٢٠١  ٢٣٧  ٢٨٠  ٢٨  

٢٠٤  ٢٤١  ٢٨٥  ٢٩  

٢٠٧  ٢٤٥  ٢٩٠  ٣٠  

٢١٠  ٢٤٩  ٢٩٥  ٣١  

٢١٣  ٢٥٣  ٣٠٠  ٣٢  

٢١٦  ٢٥٧  ٣٠٥  ٣٣  

٢١٩  ٢٦١  ٣١٠  ٣٤  

٢٢٢  ٢٦٥  ٣١٥  ٣٥  

٢٢٥  ٢٦٩  ٣٢٠  ٣٦  

٢٢٨  ٢٧٣  ٣٢٥  ٣٧  

٢٣١  ٢٧٧  ٣٣٠  ٣٨  

٢٣٤  ٢٨١  ٣٣٥  ٣٩  

٢٣٧  ٢٨٥  ٣٤٠  ٤٠  

  
ا الرغم على -ج ي ورد مم رتین ف ادة، ھذه من) ب(و) أ( الفق غ إذا الم ى الموظف بل وطمر أعل  ب

ن الخاصة الدرجة ة م ى الفئ ى أو األول وط أعل ة مرب ى الدرج ة من األول ة الفئ ىأ أو الثانی  عل
ة الفئة درجات من درجة أي مربوط ي فیستمر الثالث ادة تقاضي ف ررة السنویة الزی كلت المق  ل
  .الحال مقتضى وحسب الدرجة

  
ادة ة  -أ -٢٠الم ورة فعلی غلھا بص ي یش ة الت ات الوظیف ن مخصص ي م ھ األساس ف راتب ى الموظ یتقاض

رار  ٣١/١٢ویستحق الزیادة السنویة إذا استوفى شروطھا في  م یصدر ق ا ل من كل سنة م
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  العام أو من یفوضھ بذلك.بحجبھا عنھ وتوقع براءة الزیادة من األمین 
ا إذا  ٣١/١٢یمنح الموظف تحت التجربة في السنة األولى الزیادة السنویة في  -ب د كمنھ ان ق

فیمنح  ، أما اذا قلت خدمتھ الفعلیة عن ثمانیة أشھرلى تعیینھ ثمانیة أشھر على األقلمضى ع
لى أن عبلغ لمرة واحدة یعادل عدد أشھر الخدمة إلى السنة كاملة ویحسب ھذا الم امالی امبلغ

  من كل سنة. ٣١/١٢یمنح بعد ذلك الزیادة عن السنة كاملة في 
نح ال -ج ؤدي م نة أو ی ال للس ى اإلنتق ر إل رض آخ ف أو ألي غ وافز للموظ نویة كح ادات الس زی

ا مب ي تلیھ ي الدرجة نفسھا أو الدرجة الت اشرة السنوات التي تلي السنة التي كان یشغلھا ف
 یادات.وفق عدد تلك الز

  
ھ دون الیستحق الم -أ -٢١المادة  ا عن عمل ب فیھ ي یتغی دة الت ھ عن الم ھ األساسي وعالوات وظف راتب

  إجازة قانونیة أو دون عذر مشروع.
موظف راتبھ األساسي وعالواتھ عن المدة التي یتغیب فیھا عن عملھ في حال ال یستحق ال -ب

  استنفد إجازاتھ السنویة.
  

ادة دد  -أ -٢٢الم ائف اتح اغلي وظ ن ش الوات م ع الع امل لجمی د ش ین بعق ف المع نویة للموظ ادة الس لزی
ً أعلى.٢٥المجموعة الثانیة من الفئة العلیا بمبلغ ( ً ولخمس عشرة سنة حدا   ) دینارا

ف ا -ب ادة السنویة للموظ ادة، تحدد الزی ذه الم ن ھ رة (أ) م ام الفق اة أحك د مع مراع ین بعق لمع
 -النحو التالي: شامل لجمیع العالوات على

  

  لراتب اإلجمالي للعقد             الزیادة السنویة بالدینارا
ً                           ٢٥٠أقل من    ٤         دینارا

  ٦                                 دیناراً  ٤٩٩ -٢٥٠
  ٨                   دیناراً  ٧٤٩-٥٠٠
  ١٠                        دیناراً  ٩٩٩-٧٥٠

 ١٢                        دینار فاكثر ١٠٠٠
 
  

ادة  تحق الموظ -٢٣الم دارھا یس ھریة مق ة ش الوة غالء معیش ة ع ة والثالث ى والثانی ات األول ف من الفئ
)١٣٥.ً  ) دینارا

 
  

  العالوة العائلیة
  

ك ٢٠یستحق الموظف المتزوج عالوة عائلیة شھریة مقدارھا ( -أ -٢٤المادة ي ذل ً بما ف الموظف ) دینارا
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  ) سنة.١٨األرمل والمطلق إذا كان لھ أوالد ال تزید أعمارھم على (
ة التدفع العالو -ب ا أو مطلق ة ألوالدھ ت معیل ً أو كان دا ا مقع ان زوجھ  ة العائلیة للموظفة إذا ك

  ) سنة.١٨تتقاضى نفقة شرعیة عن أوالدھا وكانت أعمارھم ال تزید على (
  

  العالوات اإلضافیة
  

اه  -أ -٢٥المادة ة أدن نح العالوات اإلضافیة المبین ات بتم ب تعلیم ب األساسي تحدد بموج ب من الرات نس
ً على تنسیب المجلس ویجوز الجمع بینھا:   -یصدرھا مجلس الوزراء بناء

  عالوة فنیة.  -١
  عالوة إشرافیة.  -٢
  عالوة مؤسسة.  -٣
  عالوة موقع العمل.  -٤
  الصادرة عن مجلس الوزراء او المجلس.أي عالوة إضافیة أخرى تحددھا التعلیمات   -٥

رار تصرف العالو -١ -ب ادة بق ذه الم رة (أ) من ھ ً للتعلیمات المنصوص علیھا في الفق ات وفقا
ق ً عن طری ھ سواء ً على تنسیب اللجنة من تاریخ مباشرة الموظف لعمل  من الوزیر بناء

  التعیین أو النقل أو الترفیع أو تعدیل الوضع.
رف العالوات ) من ھذه الفقرة یتم ص١لتعلیمات المشار الیھا في البند (الى حین صدور ا -٢

ى  اء عل وزراء بن رار من مجلس ال ادة بق ذه الم رة (أ)  من ھ المنصوص علیھا في الفق
  تنسیب رئیس الدیوان.

نح أي -ج ف م ت  یوق ادة إذا زال ذه الم ن ھ رة (أ) م ي الفق ا ف وص علیھ الوات المنص ن الع م
  نحھا.األسباب الموجبة لم

ة المتخصصة  -د یجوز  ال، ومستویاتھامع مراعاة المسمیات المحددة ضمن المسارات المھنی
ي  ا ف افیة المنصوص علیھ ات منحھ العالوة اإلض ف لغای وظیفي ألي موظ ر المسمى ال تغیی

ى م٢) و(١البندین ( ھ إل ادة إال إذا استدعت الحاجة نقل ذه الم مارسة ) من الفقرة (أ) من ھ
ة فعل غالھا الوظیف ات إش ب ومتطلب ة تتناس ھ العملی ة وخبرات ھ العلمی ت مؤھالت اً وكان أن وی

  یتطابق المسمى الوظیفي لوظیفتھ مع شروط إشغالھا وممارستھ الفعلیة لھا.
ا ال یجوز تعدیل تعلیمات منح العالوات اإلضافیة المشار إلیھا  في الفقرة (أ) من  -ھــ ذه الم دة ھ

  ى األقل على إقرارھا وألسباب مبررة.إال بعد مرور ثالث سنوات عل
  

ة یعامل الموظ -أ -٢٦المادة ي الوظائف الدائم ب األساسي ف ي الرات ف بعقد معاملة الموظف المماثل لھ ف
  لغایات منحھ أي عالوة من العالوات المنصوص علیھا في ھذا النظام.

ال یستحق أي إ -ب ع العالوات ف دل منصوص ذا تم تعیین الموظف بعقد شامل لجمی عالوة أو ب
  علیھما في ھذا النظام باستثناء العالوة العائلیة.
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رق یتقاضى المو -أ -٢٧المادة دل ف ة وب الي والعالوة العائلی ب اإلجم ة الرات ظف الذي یعمل خارج المملك
كین  ي إالتس لك الدبلوماس ام الس ام نظ ھ أحك ري علی ذي تس ف ال تثناء الموظ د باس ن وج

  لراتب األساسي اإلجمالي والعالوة العائلیة فقط.المعمول بھ فیتقاضى ا
اف والشؤون ل -ب نح موظفي وزارة األوق وزراء م یس ال ى تنسیب رئ ً عل مجلس الوزراء بناء

طین  اء فلس ائر أنح دس وس ي الق املین ف اه الع ي القض رة قاض المیة ودائ ات اإلس والمقدس
 عالوة خاصة بنسبة من الراتب األساسي.

  
  الفصل السابع

  العمل اإلضافي والحوافز والمكافآت
  العمل اإلضافي

  
) من موظفي الدائرة %٢٥ على تنسیب اللجنة المركزیة تكلیف ما ال یزید على (للوزیر بناءً  -أ -٢٨المادة

دل عمل إضافي  نح الموظف ب ر ویم ً أو أكث ین ساعة أسبوعیا بالعمل الرسمي لخمس وأربع
  -من الحاالت التالیة:) من الراتب األساسي في أي %٣٠نسبتھ (

ت طب -١ ل (إذا كان ث یستمر العم ات بحی ام الوردی ق نظ دائرة تقتضي تطبی ل ال ة عم ) ٢٤یع
  ساعة.

ً.إ -٢   ذا كانت طبیعة خدمات الدائرة او أي وحدة تنظیمیة فیھا  تقتضي عمالً إضافیا
دة إ -٣ الل م ازه خ ب إنج مي یج ل موس ة عم دة التنظیمی دائرة أو الوح دى ال ان ل ة ذا ك زمنی

عي محددة وتعذر ذلك أثناء أوقات الدوام الرسمي المعتاد أو لدیھا عمل اضطراري یستد
  عمالً إضافیاً منتظماً.

ً لغایات متابعتھ وتنفیذه. إذا كان لدى -٤   الدائرة برنامج أو مشروع یتطلب عمالً إضافیا
د اال جوز لمجلس الوزراءی -١-ب ً على تنسیب الوزیر وبع رأيبناء ة  ستئناس ب ة المركزی اللجن

ت طبیعة%٢٥تجاوز نسبة عدد موظفي الدائرة المكلفین بالعمل االضافي عن (  ) إذا كان
  عمل الدائرة تقتضي ذلك وتوافر المخصصات المالیة الالزمة لذلك .

ادة ( تقوم اللجنة -٢ ررات ١٤الفنیة المشكلة بموجب أحكام الم ام بدراسة مب ذا النظ ) من ھ
اوز  ب تج دائرة لطل ةال تھا للجن ع دراس افي ورف ل اإلض ین بالعم وظفین المكلف بة الم  نس

  المركزیة.
دل ال -ج رف ب دات یص ؤولي الوح یب مس ى تنس ً عل اء ام بن ین الع ن األم رار م افي بق ل اإلض عم

  المعنیة بالشؤون المالیة والموارد البشریة.
  -راعى االعتبارات التالیة عند صرف بدل العمل اإلضافي:ت -د

ى المبأن ال یز -١ ذا العمل عل اء ھ ة ید مجموع أي بدل مستحق لق ي موازن الغ المرصودة ف
  الدائرة للعمل اإلضافي.

   یجوز الجمع بین بدل العمل اإلضافي والمیاومات وأي مكافأة عن العمل نفسھ.ال -٢
  -وقف صرف بدل العمل اإلضافي في الحاالت التالیة:ی -ھـ

  ررات العمل اإلضافي.عند زوال مب -١
  عند تغیب الموظف المكلف بالعمل اإلضافي عن العمل ألي سبب كان. -٢
  دم إنجاز العمل المطلوب نتیجة التقصیر أو اإلھمال.ع -٣
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ا -و ین الع ف لألم ازات الموظ ید إج ى رص وم عل افة ی ي إض دیر المعن یب الم ى تنس ً عل اء م بن
 بدالً من منحھالسنویة عن كل خمس ساعات عمل إضافیة وبحد أعلى عشرة أیام في السنة 

ال ي ح ة الموظف أو ف ى رغب ً عل اء ادة بن ذه الم رة (أ) من ھ عدم  البدل المشار إلیھ في الفق
  توافر المخصصات المالیة.

  
ا وتحدد أسس وشروط ی -أ -٢٩المادة ة أو كلیھم ة أو معنوی أة مادی افز أو مكاف نح الموظف أي ح جوز م

ً على تنسیب المجلوحاالت منــح أي منھما بمقتضى تعلیمات یصدرھا  س مجلس الوزراء بناء
قوف باستثناء الس  ) من الراتب االجمالي%١٠٠على أن ال تتجاوز ھذه المكافأة والحوافز (

رة المحددة للمكافآت ب  والحوافز المق ات الخاصةالتشریعات بموج دوائ والتعلیم بعض ال ر ب
  . درة بھذا الشأنبمنح المكافآت والحوافز وقرارات مجلس الوزارء الصاوالمتعلقة 

ذي یصدرالسنوي على الشواغر المدرجة في جدول التشكیالت  یتقاضى الموظف المعین -ب  ال
آتبعد سریان أحكام ھذا النظام  ط و المكاف االداء فق االحوافز المرتبطة ب ق أسس ومع ییر وف

دیوان و دھا ال درھا یع سیص ائف المجل ددة للوظ الوات المح ین الع ا وب ع بینھ وز الجم ، ویج
  الحرجة.

آت ممع مراعاة التشریعات والتعلیمات الخاصة ببعض الدوائر  -ج ا ال یجوز صرف أي مكاف ھم
ام كان اسمھا او نوعھا أو أي عالوات أو حوافز  للموظفین غیر منصوص علیھا في ھذا النظ

  أو التعلیمات الصادرة بمقتضاه.
اریخ  -د ن ت ارا م ام اعتب اذ احك ى نف ام ال یتقاض ذا النظ ف الھ ھ او الموظ ھ او انتداب تم نقل ذي ی

دب ك المنت ات النقوتكلیفھ بناء على طلبھ اي مكافآت لمدة سنتین ویستثنى من ذل ي ن لغای ل ف
  .٢٠٢٠على جدول تشكیالت الوظائف لسنة  ٢٠١٩سنة 

رة (ھ -ه ادة والفق ادة (ـال تسري احكام الفقرة (د) من ھذه الم ام،  ) من ھذا١٨٧) من الم النظ
ر الخدمة وظف الذي یتم نقلھ او انتدابھ او تكلیفھ نتیجة االستقطاب الداخلي بین دوائعلى الم
  المدنیة.

  
ع العالوات إذا حصل الم -أ -٣٠المادة د شامل لجمی وظف من الفئة األولى أو الموظف المعین بموجب عق

ھ ویتصل موضوع تخصصھ بحاجة  ذي یحمل ى من المؤھل ال د أعل على مؤھل علمي جدی
ری وارد البش ؤول الم یب مس ى تنس ً عل اء ام  بن ین الع ن األم رار م ھ بق تم منح ة الدائرة فی

  -الزیادات السنویة التالیة:
د زیادتین سنو -١ دبلوم بع ھ شھادة ال ذي حصل علی د ال ان المؤھل العلمي الجدی یتین، إذا ك

  الشھادة الجامعیة األولى.
ي اث -٢ ة الث زیادات سنویة إذا كان المؤھل العلم ھ الشھادة الجامعی ذي حصل علی د ال لجدی

  ختصاص العالي في الطب.الثانیة (الماجستیر) أو شھادة اال
ى المؤھل العلمي على الرغم م -ب ان الحصول عل ما ورد في الفقرة (أ) من ھذه المادة، إذا ك

  -تالي:ناجماً عن عملیة إیفاد الموظف في بعثة فیتم منحھ الزیادات السنویة على النحو ال
  

واحدة إذا كان المؤھل العلمي الجدید الذي حصل علیھ شھادة الدبلوم بعد  زیادة سنویة -١
  الشھادة الجامعیة األولى.

الثانیة (الماجستیر) زیادتین سنویتین إذا كان المؤھل العلمي الجدید الشھادة الجامعیة  -٢
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  ختصاص العالي في الطب.أو شھادة اال
ي على اإذا كان الموظف قد حصل  -ج ا ف ادات السنویة المنصوص علیھ ستحقاق أي من الزی

رة (ج ي الفق ا ف ادات المنصوص علیھ ادة أو أي من الزی ) الفقرتین (أ) و(ب) من ھذه الم
ادة ( ادات السنویة للمؤھل أو الشھاد٤٨من الم رق عدد الزی نح ف ام فیم ذا النظ ة ) من ھ

  األعلى.
ى إ -د ھ عل ى رأس عمل و عل ف وھ ل الموظ دكتوراة) أو ذا حص ة (ال ة الثالث ھادة الجامعی الش

ى شھادة التخصص أو شھادة التخصص الفرعي  ي عل ي األردن حصل من المجلس الطب
  -منح زیادات سنویة على النحو التالي:فی

ادات -١ الث زی ھ،  ث ى نفقت دكتوراة) عل ة (ال ة الثالث ھادة الجامعی ى الش ل عل نویة إذا حص س
  مبعوثاً.وزیادتین سنویتین إذا كان 

ي خ -٢ س الطب ن المجل ص م ھادة التخص ى ش ل عل ب إذا حص نویة للطبی ادات س س زی م
  األردني.

ي  أربع زیادات -٣ سنویة لطبیب األسنان إذا حصل على شھادة التخصص من المجلس الطب
  األردني في طب األسنان.

ى شھادة التخصص الفرعي من المجلس الطز -٤ ب عل ي یادتین سنویتین إذا حصل الطبی ب
  األردني.

واحدة إذا حصل طبیب األسنان على شھادة التخصص الفرعي من المجلس  زیادة سنویة -٥
  الطبي األردني.

ً على تنسیب اللجنة المركزیة :ی -ھـ   -جوز بقرار من المجلس بناء
ا منح ما الیز -١ نص علیھ م ی ید على ثالث زیادات سنویة ألي شھادة علمیة أو اكادیمیة ل

  المادة.في ھذه 
ادتین -٢ نح زی ة  م ة الوظیف ة بطبیع ة ذات العالق ة المتخصص ھادات المھنی نویتین للش س

ة و والصادرة عن جھات دولیة معتمدة وفق ا  أسسقائم دھا المجلس تحدث دوری یعتم
ي البن الدیوان رئیس بناء على تنسیب د المستند الى توصیة اللجنة المنصوص علیھا ف

  ) من ھذا النظام. ١٣دة () من الفقرة (ب) من الما١(
  

وظف من الفئة الثانیة على شھادة دبلوم كلیة المجتمع الشامل ویتصل موضوع إذا حصل الم -أ -٣١المادة
  تخصصھ بحاجة الدائرة مباشرة فیتم منحھ زیادتین سنویتین.

ھ فیمإذا حصل الم -ب اء عمل ة أثن ة العام نح وظف من الفئة الثالثة على شھادة الدراسة الثانوی
  زیادة سنویة واحدة.

بتنسیب من مسؤول منح الزیادات المنصوص علیھا في ھذه المادة بقرار من األمین العام ت -ج
  .الموارد البشریة

  
ً من تاریخ نفاذ أحكام ھذا النظام، یشترط لمنح الزیا -٣٢المادة ادتین عتبارا ادات المنصوص علیھا في الم

ام أن یكون ٣١) و(٣٠( دائرة و) من ھذا النظ ة ال د موافق د التحق بالدراسة بع أن الموظف ق
 یكون موضوع التخصص متصالً بحاجتھا.
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  زیادة التمیز

  
ل عن تمنح زیادتا -أ -٣٣المادة دیر ال یق دیر(ممتاز) آلخر سنة وتق ى تق ن سنویتان للموظف الحاصل عل

ى  ادة سنویة واحدة للحاصل عل ي تسبقھا، وزی ي السنة الت ل ع(جید جداً) ف دیر ال یق ن تق
  -(جید) لثالث سنوات متتالیة على النحو التالي:

ك السنة من افي الدائرة  -١ ي تل ت ف ائزة منح ى ج ي أعل ز األول ف ى المرك ي تحصل عل لت
  جائزة الملك عبدهللا الثاني لتمیز األداء الحكومي والشفافیة.

ائزة اف -٢ ى ج ي تحصل عل ا الت ة فیھ دائرة أو الوحدة التنظیمی ي من ي ال لتحول اإللكترون
  مركز الملك عبدهللا الثاني للتمیز.

الذي یحصل على جائزة الملك عبدهللا الثاني لتمیز األداء الحكومي والشفافیة  یمنح الموظف -ب
  خمس زیادات سنویة.

د ی -ج شترط لمنح الزیادات المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة أن یكون الموظف ق
ة فعل ا أمضى خدم ي حصلت فیھ ي السنة الت ة أشھر ف ل عن ثمانی دة ال تق ھ م ي دائرت ة ف ی

  الدائرة على الجائزة.
وزیر  -د ً  تمنح الزیادة المنصوص علیھا في الفقرتین (أ) و(ب) من ھذه المادة بقرار من ال اء بن

ً من الیوم األخیر من شھر كانون األول من كل س   نة.على تنسیب اللجنة المركزیة اعتبارا
د -ھـ ل عن یمنح الموظف من الفئة الثالثة الحاصل على تقدیر (ممتاز) آلخر سنة وتق یره ال یق

ام بن ى (جید) في السنوات الثالث التي تسبقھا زیادة سنویة واحدة بقرار من األمین الع ً عل اء
  -تنسیب اللجنة شریطة ما یلي:

ى (أ -١ الي موظفي  )%٥ن ال تزید نسبة الموظفین الحاصلین على ھذه الزیادة عل من إجم
  الفئة الثالثة في الدائرة وأن ال یقل العدد عن موظف واحد من ھذه الفئة.

ا  بحق الموظف أي تأن ال یكون قد اتخذ -٢ ة المنصوص علیھ ات التأدیبی عقوبة من العقوب
  ) من ھذا النظام.١٤٢) من الفقرة (أ) من المادة (٦) الى (٢في البنود من (

اد -٣ ذه الزی رة أخرى للموعدم منح ھ ى استحقاق ة م د مرور خمس سنوات عل ظف إال بع
  الزیادة التي سبقتھا وبحد أقصى ثالث زیادات خالل مدة خدمتھ.

ي حال تساوي الموظفین فتراعى اال -و اه ف ة أدن ارات المبین ادة السنویة عتب ي استحقاق الزی
ذه اال ذ ھ ى أن تؤخ ادة عل ذه الم ن ھ ـ) م رة (ھ ي الفق ا ف وص علیھ ب المنص ارات حس عتب

  -أولویتھا بالتسلسل التالي:
  أقدمیة الموظف بالتعیین في الخدمة المدنیة. -١
از) آلخر ثالث سنوات عدد التقاری -٢ دیر (ممت ى تق ر السنویة التي حصل فیھا الموظف عل

  قبل السنة التي سیمنح فیھا الزیادة.
ر السنوي للموظف آلم -٣ ي التقری ائي ف دیر النھ ل عدل العالمة في التق خر ثالث سنوات قب

  السنة التي سیمنح فیھا الزیادة.
  ي األعلى للموظف.التحصیل العلم -٤
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  الموظف المثالي
    

موظفي العقود الشاملة لو موظفاً كال حسب فئتھ لثالثین منح سنویا خمس زیادات سنویةت -١-أ-٣٤المادة
رھم ویجوز لجمیع العالوات ممن بلغت خدمتھم خمس سنوات  اءة للحصول تنسیب أكث كف

اً  على وسام ز وفق ى ان تخصص خمس لتعلی التمی ة عل ذه الغای ات یصدرھا المجلس لھ م
  جوائز منھا لالبتكار واالبداع . 

) من ھذه ١في البند ( علیھاالخمس المنصوص لزیادات السنویة ایجوز للدائرة اضافة الى  -٢
  الفقرة منح الموظف المثالي أي حوافز اضافیة أخرى .  

  منح جائزة الموظف المثالي لمرة واحدة طیلة خدمة الموظف . ت -ب
  

ین  -أ -٣٥المادة ة أو الشركات ایجوز تعی ي مجالس إدارة المؤسسات الرسمیة والعام ً ف لموظف عضوا
  .التي تساھم فیھا أو في إدارتھا الحكومة أو الدائرة بما ال یزید على عضویتین

ك  م الفقرة (أ) منتستثنى من أحكا -ب ة تل وانین وأنظم ب ق ھذه المادة العضویة المحددة بموج
ً في كلھا المؤسسات والشركات، وفي األحوال مجلس إدارة  ال یجوز أن یكون الموظف عضوا

دد ة الع وانین واألنظم ك الق م تل ي  أي مؤسسة أو شركة إذا تجاوزت عضویتھ بحك رر ف المق
 الفقرة (أ) من ھذه المادة.

الموظف عن عضویتھ  یستحق) من ھذا النظام ١٨دة (فقرة (ب) من المامع مراعاة أحكام ال -ج
ارات في مجالس إدارة الشركات واللجان المكافآت والبدالت المقررة بموجب التعلیمات والقر

اوز ( ى أن ال تتج ة عل ل %١٠٠ذات العالق ف ویعام نوي للموظ الي الس ب اإلجم ن الرات ) م
ة الموظف المما ذه الموظف بعقد شامل معامل ات احتساب ھ ب لغای ي الدرجة والرات ھ ف ل ل ث

  المكافآت والبدالت.
  

  

  الفصل الثامن
  لجان الموارد البشریة

  اللجنة المركزیة للموارد البشریة
  

دیوان تشكل في الد -أ -٣٦المادة یس ال ة للموارد البشریة) برئاسة رئ ة المركزی یوان لجنة تسمى (اللجن
 -وعضویة كل من:

  .أمین عام الدیوان -١
ین  مستشار في دیوان التشریع  -٢ رأي ممن یع وان التشریع وال یس دی رأي یسمیھ رئ وال

 ) من ھذا النظام.٤٦بموجب المادة (
 .مدیر عام دائرة الموازنة العامة -٣
 مدیر عام معھد االدارة العامة. -٤
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وظفي  -٥ د م وزراء او اح ة ال ي رئاس ات ف ي والسیاس ویر االداء المؤسس دیر ادارة تط م
 رئاسة الوزراء یسمیھ رئیس الوزراء. 

  أمین عام الدائرة المعني. -٦
  أحد مساعدي مدیر عام المؤسسة العامة للضمان االجتماعي الذي یسمیھ مدیرھا.  -٧

ن أعضائھا عن د  -ب ة أو أي م ة المركزی یس اللجن ب رئ ع عنإذا تغی ھ أو انقط ة  ائرت ممارس
ھ ام وظیفت ي ممارسة مھ ھ ف وب عن ي  وظیفتھ فیھا ألي سبب یحل محلھ في اللجنة من ین ف

 .دائرتھ
ا  - ج ون اجتماعھ ة ویك ت الحاج ا دع ھا كلم ن رئیس دعوة م ة ب ة المركزی ً  تجتمع اللجن ا قانونی

ین  رئیس وأم دائربحضور ما ال یقل عن اغلبیة أعضائھا على أن یكون من بینھم ال ام ال  ةع
اوت  ل واذا تس ى األق رین عل اء الحاض وات األعض ة اص ا باغلبی ذ قراراتھ ة وتتخ المعنی

 االصوات یرجح الجانب الذي صوت معھ رئیس االجتماع.
دائرة  -د ة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من ھذه المادة إذا تغیب أمین عام ال او من  المعنی

ذ ـ) من ھ رة (ھ ً ألحكام الفق ي الموضویفوضھ وفقا اع یؤجل النظر ف ادة عن االجتم ع ه الم
موضوع المتعلق بدائرتھ لالجتماع الذي یلیھ وفي حال تغیبھ مرة أخرى تقوم اللجنة ببحث ال

  المتعلق بدائرتھ واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنھ.
ام ألم ) من ھذا٣٧باستثناء الصالحیة المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من المادة ( -ھـ ین النظ

ً لتمثیلھا في اللجنة ا   لمركزیة.عام الدائرة المعنیة تفویض أي من كبار موظفي الدائرة خطیا
وزرا  -و ى یتقاضى اعضاء اللجنة المركزیة مكافأة یحدد مقدارھا بقرار من مجلس ال اء عل ء بن

  تنسیب المجلس .
  

  مھام وصالحیات اللجنة المركزیة
 

 -تتولى اللجنة المركزیة المھام والصالحیات التالیة: -٣٧المادة 
  دراسة مشروع جدول تشكیالت الوظائف واحالتھ الى دائرة الموازنة العامة.   - أ

دائرة   -ب رامج ومشاریع ال ً لب ا اذ وتحدید االحتیاجات المستقبلیة من الموارد البشریة وفق اتخ
 نویة.ومیة حسب احتیاجاتھا الساالجراءات الالزمة لتوزیع الفائض منھا على الدوائر الحك

 تعلیمات الدوام الرسمي واإلجازات السنویة ومنح المغادرات. اقرار  -ج
 اعتماد بطاقات الوصف الوظیفي القیاسیة الدالة للوظائف. -د

ع اقرار النماذج الموحدة لتعیین الموظفین بعقود لدى جمیع الدوائر أو العقود الشا -ھـ ملة لجمی
  العالوات وعقود بدل مجاز أو معار.

 أخرى. التنسیب للوزیر بتعدیل أوضاع الموظفین ضمن الفئتین األولى والثانیة ومن فئة إلى -و
  ھ.أي مھام أو صالحیات تناط بھا بمقتضى أحكام ھذا النظام والتعلیمات الصادرة بموجب -ز
  

  لجنة الموارد البشریة
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 العام ائرة بقرار من الوزیر لجنة تسمى (لجنة الموارد البشریة) برئاسة األمینتشكل في الد -أ -٣٨المادة

 -وعضویة كل من:
 .بالموارد البشریة مسؤول الوحدة  التنظیمیة المختصة -١
 اثنین من كبار موظفي الدائرة من الفئة األولى. -٢
 .أحد موظفي الدیوان من الفئة األولى یسمیھ رئیس الدیوان -٣

ا ال بحضور م تجتمع اللجنة بدعوة من رئیسھا كلما دعت الحاجة ویكون اجتماعھا قانونیاً  -ب
یس  نھم رئ ة وعضویقل عن أربعة من أعضائھا على أن یكون من بی دیوان وتتخذ  اللجن ال

ى ر إل ة الل قراراتھا بإجماع أعضائھا الحاضرین وفي حالة االختالف في الرأي یرفع األم جن
  .المركزیة لتنظر فیھ وترفع تنسیبھا بشأنھ إلى الوزیر

ال الل -ج ررا العم دائرة مق ي ال ة یعین رئیس اللجنة احد موظفي وحدة الموارد البشریة ف جن
داد محا ولى اع ال یت ود واالعم ظ القی ا وحف رھا وتنظیمھ دوین محاض ا وت ر اجتماعاتھ ض

 الخاصة بھا والقیام باي اعمال اخرى یكلف بھا من رئیس اللجنة.
غرافي لمقتضیات تقسیم العمل القطاعي والج للوزیر تشكیل لجان موارد بشریة فرعیة وفقاً  -د

ى ات و یشارك أن ال یشمل ع في الدوائر وتحدد مھامھا بقرار تشكیلھا عل ا الترفیع ي فملھ
 .عضویتھا مندوب من الدیوان یسمیھ رئیس الدیوان

ا دائرة للقی ال ھـ. یجوز للوزیر بناء على تنسیب االمین العام تكلیف احد كبار موظفي ال م باعم
ي  ك ف باب وذل ن االس بب م ة الي س ام للجن ین الع ة االم ذر رئاس ال تع ي ح ة ف یس اللجن رئ

 ات التعیین.القضایا المتصلة باجراء
  
  

  مھام وصالحیات لجنة الموارد البشریة
  

  -ھام والصالحیات التالیة:تتولى لجنة الموارد البشریة الم -أ –٣٩المادة
 ھا ورفعھامراجعة استراتیجیة الموارد البشریة للدائرة واعتماد الخطط التنفیذیة المنبثقة عن -١

  الى الوزیر القرارھا.
ة  -٢ ات الوظیفی ة االحتیاج ل دراس بء العم ل ع ة تحلی ریة ومراجع وارد البش ن الم نویة م الس

دائرة  وتحدید النقص والفائض منھا بما في ذلك دراسة طلبات االنتداب والتكلیف من والى ال
  یوان.واعداد التقاریر الالزمة بشأنھا ورفعھا الى الوزیر لیقوم بدوره بإحالتھا الى الد

د -٣ طة الم ریة متوس وارد البش ط الم اد خط ن اعتم ذھا م ل تنفی ة مراح نویة ومتابع ى والس
  مسارات وظیفیة وتدریبیة وخطط التعاقب الوظیفي وغیرھا وابداء أي مالحظات بشأنھا.

ائ -٤ ة لوظ ات الوظیفی ى الكفای ة عل ة المبنی وظیفي الفعلی ف ال ات الوص داد بطاق ة اع ف متابع
  الدائرة واعتمادھا وتحدیثھا كلما دعت الحاجة لذلك.
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دیوان و/أو االتعاون مع الدی -٥ ل ال ابالت وان في متابعة إجراء االمتحانات التنافسیة من قب لمق
ك  ي ذل ا ف اص بم رة واالختص ذوي الخب تعین ب ا أن تس ین ولھ حین للتعی یة للمرش الشخص

  الغایة بالتنسیق مع الدیوان. هتشكیل لجان فرعیة لھذ
ى ضمن -٦ ى درجة أعل ً من درجة إل ا دائرة وجوبی ى التنسیب بترفیع موظفي ال ین األول  الفئت

  والثانیة.
ى -٧ ین االول ى ضمن الفئت ى درجة اعل اً من درجة ال دائرة جوازی ع موظفي ال  التنسیب بترفی

  والثانیة.
 التنسیب بتعدیل اوضاع موظفي الفئة الثالثة ضمن الفئة ذاتھا . -٨
ارھا من تحدید الوظائف الحرجة للدائرة ورفعھا الى اللجنة المركزیة العتمادھا تمھیدا القر -٩

  المجلس. 
  أي مھام أو صالحیات أخرى تناط بھا بمقتضى أحكام ھذا النظام. -١٠

ة -ب ود ( ترفع اللجن ي البن ا ف ره (أ) من ھذه ٨) و(٧) و(٦تنسیباتھا المنصوص علیھ ) من الفق
  تخاذ القرار المناسب بشأنھا.المادة للوزیر ال

  
  

  الفصل التاسع
  التعییــــــن

  

ات تعتمد المعاییر الخاصة باالقدمیة كأساس في اولوی  -أ -٤٠المادة ات التنافسیة لغای ة الترشح لالمتحان
افسیة اشغال الوظیفة من خالل مفھوم الدور والترتیب التنافسي على ان تحدد النقاط التن

  لكل من تاریخ التخرج وتاریخ تقدیم الطلب بموجب تعلیمات تصدر لھذه الغایة.
دة  -ب ة بالتخصصات الراك ل سنة بإصدار قائم تم نشریلتزم الدیوان في الربع األول من ك ھا ی

ین من الصحف االوسع  ومیتین محلیت ي صحیفتین ی دیوان وف ي لل ع االلكترون على الموق
  انتشارا مع تزوید الجامعات بھذه القائمة.

ادة (  -ج ام الم ام، ٤٤مع مراعاة أحك ذا النظ ول ) من ھ ف لمن بال یجوز قب ات التوظی غ طلب ل
  ) سنة من عمره عند تقدیم الطلب.٤٨(

ام   -د ف التنافسي لع اد الكش اریخ اعتم ارا من ت دریجیا من  ٢٠٢٠اعتب ال ت تم االنتق وم می فھ
ى مفھوم  ة وت المسابقات التنافسیةالدور والترتیب التنافسي ال ى العدال ي عل افؤ المبن ك

ختیار وفقا لتعلیمات ا غرة في الخدمة المدنیة في تعبئة الوظائف الشاالفرص والشفافیة 
ة و ة المدنی ي الخدم وظفین ف ین الم بتھ (وتعی ا نس ص م ث یخص الل ) %١٠بحی  خ

نوات  تالس ى  الس واألول واغر المت دد الش ن ع ائف ام كیالت الوظ دول تش ي ج فرة ف
   . تینالالحق للسنتین) %٢٠( لتصبحالحكومیة وتزاد ھذه النسبة 

اریخ  -ه ن ت ارا م ام صاعتب ة للع ائف الحكومی كیالت الوظ دول تش ل  ٢٠٢٧دور ج ف العم یوق
 بمفھوم الدور والترتیب التنافسي لملء الشواغر في الخدمة المدنیة. 

  
ى النموذج  -أ -٤١المادة ً لتعلیمات اختیار وتعیین الموظفین عل یقدم طلب التعیین في الخدمة المدنیة وفقا



٢٨ 
   ١٢/١/٢٠٢٠ –نظام الخدمة المدنیة  -م.ح

  ن لھذه الغایة.الذي یعده الدیوا
ھع -ب ة بموجب ات المطلوب ین البیان ب التعی اجمیع لى طالب التعیین أن یدرج في طل زز  ھ ، ویع

د الت ین عن ب التعی دم طال ى أن یق ات، عل ك البیان ة لتل ائق المثبت نسیب الطلب بنسخ من الوث
ات ك البیان ة لتل ائق الالزم ھ الوث اجمیع  بتعیین ي   ھ ب األصول، وال ینظر ف ي أمصدقة حس

د ار وال تعتم ین االعتب ذ بع ة وال تؤخ رات العملی المؤھالت والخب ق ب دة تتعل ائق جدی ي  وث ف
دیمھا  ي شریطة تق ا یل وظیفي باستثناء م ى وضعھ ال ان نوعھ عل ا ك دیل مھم إجراء أي تع

  -خالل شھر من تاریخ تبلغھ قرار تعیینھ:
  في طلب التعیین.خدمة العلم غیر المدرجة  -١
  الخبرات الالحقة لتاریخ تقدیم طلب التعیین. -٢
 االولى وقبل المؤھالت العلمیة التي حصل علیھا بعد تقدیمھ طلب التعیین ضمن الفئة -٣

 صدور قرار تعیینھ.
  

تشكیالت  في وظائف الخدمة المدنیة وفق االحتیاجات التي تم إقرارھا في جداول یتم التعیین -أ-٤٢المادة 
ئ الوظائف بما یحقق استخدام أفضل الكفاءات وفق أسس االستحقاق والجدارة وتحقیق مباد

 .الشفافیة والعدالة وتكافؤ الفرص
لوبة وفق فئاتھا تحدد الدوائر من خالل نماذج یعدھا الدیوان لھذه الغایة جمیع الوظائف المط -ب

ار ب وأي مھ ص المناس وظیفي والتخص فھا ال ا ووص ةودرجاتھ رات مطلوب  ات أو خب
  .إلشغالھا

اغرة وفق  - ج ائف الش غال الوظ یة إلش ابالت الشخص یة و المق ات التنافس راء االمتحان تم إج ً ی ا
 .لتعلیمات اختیار وتعیین الموظفین

دیوان  -د ق التخصصات والمؤھالت المناسبة تقوم الدوائر بالطلب من ال ة شواغرھا وف  لتعبئ
اریخ صدور جدول تشكیالت الوظائفالشاغرة خالل شھر واحد  لشغل الوظائف أو  من ت

 .التاریخ الذي یحدده الدیوان
اً ع -ھـ ة وفق ة والثالث ى والثانی ات وصف  لى الدائرة التقید بمسمیات وظائف الفئات األول لتعلیم

 .وتصنیف الوظائف المعمول بھا ومسمیات جدول التشكیالت
إجراءات  عیین في سجالت خاصة ووفقوثق الدیوان والدائرة جمیع إجراءات االختیار والتی -و

لتعیین االعمل المعتمدة والمنبثقة عن تعلیمات اختیار وتعیین الموظفین، وأن یحتفظ بطلبات 
 .والكشوفات الخاصة بذلك لمدة سنة واحدة

 للمقابالت الشخصیة وفقاً لنتیجة المرشحین في االمتحان التنافسي، ویتم اعتماد یتم الترشیح -ز
خا وائم االش ة ق ي والمقابل ان التنافس ة االمتح ع عالم ل جم الل حاص ن خ ین م ص للتعی

ي ( ان التنافس ص لالمتح ط، ویخص یة فق یة (٨٠الشخص ة الشخص ة وللمقابل ) ٢٠) عالم
 عالمة. 

ى  -ح اء عل ات یصدرھا المجلس بن ب تعلیم ذكي بموج ف ال ات التوظی یقوم الدیوان باعتماد آلی
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ى تنسیب رئیس الدیوان وبعد استكمال اعد ة عل وظیفي المبنی اد وتحدیث بطاقات الوصف ال
 الكفایات.

یص ( -١ -ط تم تخص وا٥٠٠ی ل االف ین اوائ ً لتعی نویا ة س ي ) وظیف ن خریج ة م ج الجامعی
) وظیفة ١٠٠الجامعات االردنیة من حملھ شھادة البكالوریوس، اضافة الى تخصیص (

ي و( دبلوم التقن ة ال ن حمل ع م ات المجتم ل كلی ین اوائ نویا لتعی ة ٣٠س نویا ) وظیف س
من  )٤٨( ) من الفقرة (أ) من المادة١البند (حملة الدبلوم الفني المشار الیھ في لتعیین 

دبلوم من ال دة ض االت المعتم ي المج ى ف ة االول ى المرتب لین عل ن الحاص ام م ذا النظ  ھ
بوا سنویا لتعیین أبناء المصابین العسكریین ممن أصی) وظیفة ٣٠(و المھني أو التقني

میة للمص ة الھاش دیوان والھیئ ین ال یق ب ة بالتنس اتھم الوظیفی م لواجب اء أدائھ ابین أثن
  العسكریین.

كریین   -٢ ابین العس اء المص ة ألبن ائف المخصص تثناء الوظ ات باس د التخصص تم تحدی ی
محافظات وتوزیع االعداد الواردة فیھ على ال ھذه الفقرة،) من ١المشار الیھا في البند (

 وفقا لمعاییر یعتمدھا المجلس لھذه الغایة.
  

ى وظائف ٤٨حكام المادة (مع مراعاة ا -أ -٤٣المادة  ود عل ب عق ین بموج ام، یكون التعی ذا النظ ) من ھ
المعمول  ذات فئات ودرجات ووصف وظیفي محدد وفقاً لتعلیمات وصف وتصنیف الوظائف

ر بھا شریطة توافر وظائف شاغرة في جدول تشكیالت الوظائف وبما یتفق وتعلیمات اختیا
دمات ر خ وظفین وتعتب ین الم انون  وتعی ام ق ا خاضعة ألحك ون علیھ ذین یعین وظفین ال الم

  .الضمان االجتماعي
  ائھ.جدد عقد الفئة والدرجة للموظف سنویا على ضوء نتائج تقییم ادی -ب               

  .یصدر المجلس بناء على تنسیب الدیوان تعلیمات اختیار وتعیین الموظفین  -ج
  

  شروط التعیین
  

 -:شترط فیمن یعین في أي وظیفة أن یكونی -٤٤المادة 

 .أردني الجنسیة  -أ

ة عشر  - ب رة األحوال ةأكمل الثامن ة الشخصیة الصادرة عن دائ ب البطاق ره بموج  من عم

من  ولكان یوم والدتھ غیر معروف اعتبر من موالید الیوم األالمدنیة والجوازات، أما إذا 

  .شھر كانون الثاني من السنة التي ولد فیھا

ید اء على ان ال یزاو على السن الذي یحدده مجلس الوزر سنة )٤٨ن ال یزید عمره على (أ  -ج

 ) سنة وذلك لمن یعین وفقا لمفھوم الدور والترتیب التنافسي .٤٥على (
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ار من راض التي تمنعھ من القیام بأعمال الوظیفة التي سیعین فیھا بموجب قرسالما من األم  -د

 . المختصالمرجع الطبي 

 .مةغیر محكوم بجنایة أو بجنحة مخلة بالشرف واألمانة واألخالق واآلداب العا -ھـ

 .مستوفیاً لمتطلبات إشغال الوظیفة الشاغرة وشروطھا  -و

   ریكاً في شركة یتولى ادارتھا او أن یتخذ صفة التاجر وفق احكام قانون التجارة.شأن ال یكون  -ز
  

ادة  ادة (-٤٥الم رة (د) من الم ي الفق ا ورد ف رغم مم ى ال ذا النظام،٤٤عل ین ) من ھ خاص ذو یع  واألش
ات األ ة من الفئ ي الوظائف الحكومی ین الموظفین ف ار وتعی ات اختی ا لتعلیم ى واإلعاقة وفق ل

افؤ الفرص المشكلة بموجب ثانیة والثالثة والعقود الشاملةوال ي  تقریر یصدر عن لجنة تك ف
دائر ذوي اإلعاقة لحقوق االشخاصعلى المجلس األ اتزم ال دھا، وت ي یعتم ا لالسس الت ة وفق
  .تیبات التیسیریة الالزمة لتمكینھم من ممارسة العملبتوفیر التر

   
وزراء  ظائف الفئة العلیا وتنھى خدماتھم أو یعفون منھا بقرار من مجلسیعین شاغلو و -أ -٤٦المادة  ال

ن یب م ى وبتنس ة األول ق بالمجموع ا یتعل وزراء فیم یس ال یب رئ ى تنس اء عل وزیر  بن ال

اإلرادة الملالمختص للمجموعة الثانیة على أن  التعیین ب وزراء ب رار مجلس ال ة یقترن ق كی

 .السامیة

و -ب وزراء أو ال یس ال ى تنسیب رئ اء عل ررة وبن ي حاالت خاصة ومب زیر لمجلس الوزراء ف

ب شاغلي وظائف  د روات یس المجلس تحدی حسب مقتضى الحال وبعد االستئناس برأي رئ

ع العالواالمجموعة الثانیة من الفئة العلیا الذین یتم تعیین ود شاملة لجمی ب ھم بعق ت بروات

 تزید على الرواتب المقررة لكل منھا وفق أحكام ھذا النظام.

ة -ج ائف المجموع دى وظ ى اح ین عل وزیر التعی یب ال ى تنس اء عل وزراء بن س ال رر مجل  اذا ق

 ر شروطییالثانیة من الفئة العلیا یقوم الوزیر بتوقیع العقد وفق قرار مجلس الوزراء دون تغ

  العقد.

اریخ مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من ھذه المادة،  -د اذاعتبارا من ت ذا ا نف ام ھ ام احك تكون لنظ

اتمدة تعیین  ین سجل الجمعی ام الشركات أو أم ب ع ام أو مراق  كل من یعین بوظیفة أمین ع

  في الدائرة ذاتھا .  مرة واحدة بناء على تنسیب الوزیراربع سنوات قابلة للتجدید ل
  



٣١ 
   ١٢/١/٢٠٢٠ –نظام الخدمة المدنیة  -م.ح

و  -٤٧المادة ي ایعین موظف دیوان الملك ة ال بھم من موازن ذین یتقاضون روات ي الھاشمي ال دیوان الملك ل

ع  درھا المرج رارات یص تحقونھا بق ي یس الوات الت نحھم الع رفیعھم وم تم ت مي وی الھاش

ة األخرى المع ام واألنظم ذا النظ ام ھ اً ألحك مول المختص في الدیوان الملكي الھاشمي وفق

مدنیة نى من ذلك المناصب العلیا التي تسري على شاغلیھا أحكام نظام الخدمة البھا، وتستث

  .للمناصب العلیا في الدیوان الملكي الھاشمي
  

ادة  ي الخ -أ -٤٨الم اه ف ة أدن ة المبین ؤھالت العلمی حاب الم ین أص درجات یع ات وال ة بالفئ ة المدنی دم
  -:والرواتب المبینة ازاءھا

  
  

  المؤھل العلمي/التخصص
  

  الفئة  الدرجة  السنة

ة ال .١ ھادة كلی ي مش ي الت ع الفن جتم
ا  تكون مدة الدراسة للحصول علیھ
اني  ھادة الث سنتین حدا أدنى بعد ش

الثانوي أو ما یعادلھا بنجاح .        

٢  ٩  ٢  

امل أو  .٢ ع الش ة المجتم ھادة كلی ش
د  یتین بع نتین دراس د لس المعھ

  الثانویة العامة.

٢  ٩  ٣  

ة   .٣ ھادة كلی عش امل أو  المجتم الش
د  یة بع نوات دراس ثالث س د ل المعھ

  الثانویة العامة.

٢  ٨  ١  

امل أو  .٤ ع الش ة المجتم ھادة كلی ش
د  یتین بع نتین دراس د لس المعھ
ات  ي التخصص ة ف ة العام الثانوی

  المھنیة والتطبیقیة.

٢  ٨  ١  

امل أو   .٥ ع الش ة المجتم ھادة كلی ش
د  یة بع نوات دراس ثالث س د ل المعھ

ي  ة ف ة العام اتالثانوی  التخصص
  المھنیة والتطبیقیة.

٣  
  

٢  ٨  

الشھادة الجامعیة األولى في جمیع   .٦
  التخصصات باالنتساب.

١  ٧  ١  

الشھادة الجامعیة األولى باالنتظام   .٧
ب  دا الط ات ع ع التخصص ي جمی ف
ب  نان او الط ب األس ري أو ط البش
ة  یدلة أو الھندس ري أو الص البیط

  غیر الزراعیة.

١  ٧  ٣  

ة  .٨ ھادة الجامعی ي   الش ة ف الثانی
د ( ي البن واردة ف ) ٧التخصصات ال

  .من ھذه الفقرة 

١  ٦  ١  

ي   .٩ ة ف ة الثالث ھادة الجامعی الش
د ( ي البن واردة ف ) ٧التخصصات ال

  من ھذه الفقرة.

١  ٦  ٥  

ھادة .١٠ ي  الش ى ف ة األول   ١  ٦  ١الجامعی
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ري  ب البیط ات الط تخصص
ھادة  ة والش یدلة والھندس والص

وم الط ي العل ة بالجامعیة األولى ف ی
اندة ة   المس دة الدراس ل م ال تق

للحصول علیھا عن خمس سنوات.  
ي  .١١ ى ف ة األول ھادة الجامعی الش

ور  نان و دكت تخصصات  طب االس
ة  دة الدراس ل م ي ال تق یدلة الت ص
  للحصول علیھا عن ست سنوات.  

١  ٦  ٢  

ي  .١٢ ة ف ة الثانی ھادة الجامعی الش
ات ا د التخصص ي البن واردة ف ل

  رة.ق) من ھذه الف١٠(

١  ٦  ٣  

ي  .١٣ ة ف ة الثالث ھادة الجامعی الش
د  ي البن واردة ف ات ال التخصص

  ) من ھذه الفقرة.١٠(

١  ٥  ٢  

ي  .١٤ ة ف ة الثانی ھادة الجامعی الش
د  ي البن واردة ف ات ال التخصص

  ) من ھذه الفقرة.١١(

١  ٦  ٤  

ي  .١٥ ة ف ة الثالث ھادة الجامعی الش
د  ي البن واردة ف ات ال التخصص

  ) من ھذه الفقرة.١١(

١  ٥  ٣  

شھادة الجامعیة األولى في الطب لا .١٦
  البشري.

١  ٦  ٣  

الثانیة في الطب الشھادة الجامعیة  .١٧
اص  ھادة االختص ري وش البش

  العالي.

١  ٥  ٢  

ي الطب  .١٨ الشھادة الجامعیة الثالثة ف
  البشري.

١  ٤  ١  

  -عین حامل الشھادة المبینة أدناه بالفئات والدرجات والرواتب المبینة إزاءھا:ی -ب
  

  فئةلا  الدرجة  السن  الشھادة

ن  .١ اص م ھادة االختص ش
ا  ي او م ي االردن س الطب المجل

  یعادلھا.

١  ٤  ١  

ي ٢ اص الفرع ھادة االختص . ش
ا  من المجلس الطبي االردني او م

  یعادلھا.

١  ٤  ٣  

ن ٣ اص م ھادة االختص . ش
ب  ي ط ي ف ي االردن س الطب المجل

  االسنان او ما یعادلھا.

١  ٥  ٢  

  
شھادات یمنح حامل شھادة الدبلوم التي ال تقل مدة الدراسة للحصول علیھا عن سنة واحدة بعد ال -ج

ا ا یستحقھ زی ى م افة إل ادة إض ذه الم رة (أ) من ھ ي الفق ا ف ى المنصوص علیھ ة األول دة الجامعی
  .سنویة واحدة وزیادتین سنویتین إذا كانت مدة الدراسة ال تقل عن سنتین

رات (أ) و(ب) لغایات تحدید  -د ي الفق ا ف سنوات الدراسة للحصول على الشھادات المنصوص علیھ
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ة  د أو الجامع و(ج) من ھذه المادة یعتمد الحد األدنى لسنوات الدراسة المقررة في الكلیة أو المعھ
التي تخرج فیھا الطالب وال یعتمد عدد السنوات الفعلیة التي قضاھا للحصول على الشھادة بسبب 

  .ألي سبب آخرالرسوب أو 
لمادة اتراعى المؤھالت العلمیة والشھادات المنصوص علیھا في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من ھذه  -ھـ

  .ألغراض ھذا النظام
ا   -و یتم تحدید السنة والدرجة والفئة لغایات التعیین ألي شھادة علمیة أو أكادیمیة لم یتم النص علیھ

  على تنسیب اللجنة المركزیة.في ھذه المادة بقرار من المجلس بناء 
العلى من لغایات تحدید الدرجة والراتب وفقا الحكام ھذا النظام یشترط الحتساب المؤھل العلمي ا -ز

  المؤھل العلمي المطلوب الشغال الوظیفة ان یكون ذا عالقة بالوظیفة.

اریخ  -ح د ت ین بع ب االسنان المع ي ط ل نف ١/٥/٢٠١٩یمنح حامل الشھادة الجامعیة االولى ف اذ وقب
  . ٣١/١٢/٢٠١٩احكام ھذا النظام زیادة سنویة بتاریخ 

  

د الدرج -أ -٤٩المادة د تحدی ى تراعى عن ین األول ي الفئت ة ف ي أي وظیف ا أي شخص ف ي سیعین فیھ ة الت
ا ي أي أعم ة أو ف ة أو البلدی ائف الحكومی ي الوظ اھا ف ي أمض رة الت نوات الخب ة س ل والثانی

د أخرى إذا كانت تتفق مع  ت بع د اكتسبت أو تم ت ق ا وكان ي سیعین فیھ ة الت وصف الوظیف
ة  ذه الحال ي ھ نح ف ى أساسھ ویم ة عل ي الوظیف الحصول على المؤھل العلمي الذي سیعین ف

لدیة زیادة سنویة واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملیة في الوظائف الحكومیة أو الب
ي  ادات وال یزید ما یمنح للشخص إذا كانت خدمتھ ف ى خمس زی ال األخرى عل أي من األعم

  سنویة.

ىلى الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من ھذه المادة ع -ب            یجوز منح زیادة سنویة واحدة وبحد أعل
ة والمسجلة  ل الوظیف ة عم ي عشر سنوات عن كل سنة من سنوات الخبرة المرتبطة بطبیع ف

ل ن وزارة العم دة م اعي والمعتم مان االجتم نوات الض ر س ى عش د أعل ات  وبح ً للتعلیم ا وفق
    -:) من ھذا النظام لكل من٤٠) من الفقرة (أ) من المادة (٢الصادرة بموجب احكام البند(

  طبیب االختصاص.  -١
  الوظائف الحرجة.  -٢

اد ـم التع -أ-٥٠الم لم یتــ اً لس تحقة وفق ـة المس ـوط الدرجـ ى مربـ ي أدن ـة ف ـة الثالثـ ي الفئـ ین ف ب الروای ت
تعیینھ  ) من ھذا النظام شریطة إجادة من سیتم١٩األساسیة المبین في الفقرة (ب) من المادة (

  فیھا القراءة والكتابة.
جموعات الوظائف النوعیة للفئة الثالثة ومستویاتھا ومسمیاتھا وشروط إشغالھا یتم تحدید م -ب

ً لتعلیمات وصف وتصنیف الوظائف الحكومیة الصادرة بم  وجب أحكام ھذا النظام.وفقا

د ا -٥١المادة رة مع تحتسب عن ق الشھادة أو الخب ى أن تتواف اه عل ة أدن ادات السنویة المبین ین الزی لتعی
  -:طبیعة الوظیفة
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  -:شھادات التدریب المھني والحرفي والخدمات األخرى الصادرة عن مركز تدریبي معتمد -أ

  .ویمنح حاملھا زیادة سنویة واحدةالشھادة التي ال تقل مدتھا عن سنة واحدة  -١
  .الشھادة التي ال تقل مدتھا عن سنتین ویمنح حاملھا زیادتین سنویتین -٢

  -:الشھادات األكادیمیة -ب
  .الثانویة العامة ویمنح حاملھا زیادة سنویة واحدة -١
  .شھادة الثانویة العامة المھنیة ویمنح حاملھا زیادتین سنویتین -٢
  .دة الثانویة العامة ویمنح حاملھا ثالث زیادات سنویةدبلوم سنة واحدة بعد الشھا -٣

  -:شھادات ورخص السوق -ج
  .سائق دراجة من الفئة األولى ویمنح زیادتین سنویتین -١
  .حامل رخصة سوق من الفئة الرابعة ویمنح زیادة سنویة واحدة -٢
  .حامل رخصة سوق من الفئة الخامسة ویمنح ثالث زیادات سنویة -٣
ن  -٤ وق م ة س ل رخص ت حام نح س ائیة ویم ات اإلنش ة والمركب ة والسادس ة الثانی الفئ

  .زیادات سنویة
  .حامل شھادة مزاولة مھنة مساعد سائق قطار ویمنح أربع زیادات سنویة -٥
  .حامل شھادة مزاولة مھنة سائق قطار ویمنح سبع زیادات سنویة -٦

د (ا -د ب البن ار بموج رة٦لزیادات السنویة المقررة لمھنة سائق قط ذه  ) من الفق (ج) من ھ
ة المادة على وظائف اعمال السكك الحدیدیة المدرجة ضمن الدرجة االولى من الفئة الث الث

شریطة استیفاء شاغلي ھذه الوظائف الشروط المحددة بموجب تعلیمات وصف وتصنیف 
ً من التاریخ الذي یحدده مجلس الوزراء   .الوظائف اعتبارا

وم في -ھـ ق  حال تعیین حامل شھادة كلیة دبل ة وف ة الثالث ى وظائف الفئ المجتمع الشامل عل
  نویة.س) من ھذا النظام یمنح اربع زیادات ١٦) من الفقرة (د) من المادة (٢احكام البند (

) من ٥١ین إحدى الزیادات السنویة المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من المادة (بیجوز الجمع  -٥٢المادة 
  المنصوص علیھا في الفقرة (ب) من المادة ذاتھا.ھذا النظام وإحدى الزیادات السنویة 

  
ادتین (ت -٥٣المادة  ي الم ا ف ادات السنویة المنصوص علیھ ى الزی ام ٥٢) و(٥١ضاف إل ذا النظ ) من ھ

ى ( د أعل رة بح نة خب ل س ن ك ادات ع ة ٥زی ي الدرج ة ف دمات اإلداری ة الخ نوات لمجموع ) س
ى) سنوات لمجموعة الوظائف المھنیة ٨الثالثة و( ة واألول ق  والحرفیة في الدرجتین الثانی وف

  -:المعادلة التالیة

  عالمات االختبارات و/أو المقابلة× مجموع سنوات الخبرة الموثقة 
--------------------------------------------  

 كامل عالمة االختبار والمقابلة
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یمنح األمین العام بناء على تنسیب اللجنة ) من ھذا النظام، ٥٢ع مراعاة ما ورد في المادة (م -٥٤المادة 
ین  نویة ب ادات الس رق الزی وق ف ص الس ھادات و/أو رخ ى الش لون عل ذین یحص وظفین ال الم
ا  لین علیھ وق الحاص ص الس ھادة و/أو رخ دة والش وق الجدی ص الس ھادة و/أو رخ الش

  ) من ھذا النظام.٥١والمنصوص علیھا في المادة (
  

ادة  وز أن  -٥٥الم دیال یج ین أو تع ون للتعی اریخ یك ن ت ف م ین الموظ ر تعی ي ویعتب ر رجع ع أث ل الوض
  مباشرتھ العمل ویتقاضى راتبھ االساسي من ذلك التاریخ.

ار وتع -٥٦المادة  ات اختی ً لتعلیم ین الموظفینیعین الموظف من الفئات األولى والثانیة والثالثة وفقا ي ی  ف
ب األ الخدمة المدنیة ام بالدرجة والرات ین الع ى تنسیب األم ً عل اء وزیر بن ساسي بقرار من ال

  الذي تحدده اللجنة بموجب أحكام ھذا النظام بعد التأكد من صحة إجراءات التعیین.

ي یستحقھا المرشح  -٥٧ المادة ة والدرجة الت ة شاغرة من الفئ اك وظیف ب لإذا لم تكن ھن ین بموج لتعی
رة جوز تعیینھ على حساب وظیفة شاغرة ذات درجة أعلى أو أدنى مباشأحكام ھذا النظام فی

ذه  ھ االساسي من مخصصات ھ ا ویتقاضى راتب ة ذاتھ ي یستحقھا من الفئ من الدرجة الت
ي یستحقھ ا الدرجة على أن یعدل وضعھ بقرار من الوزیر في أول وظیفة تشغر بالدرجة الت

ي أو بإدراجھا لھ في أول نظام یصدر لتشكیالت ا ي الدرجة ف ھ ف ر أقدمیت ي ألوظائف وتعتب
ً من تاریخ تعیینھ في الوظیفة.   من الحالتین اعتبارا

ا یمارس الموظ -٥٨المادة  ا وواجباتھ ف المعین في وظائف الفئة الثالثة مھام الوظیفة التي تم تعیینھ فیھ
ھذه  بصورة فعلیة وبما یتفق والوصف الوظیفي المحدد في تعلیمات وصف وتصنیف وظائف

  الفئة وال یجوز نقلھ من الوظیفة التي عین فیھا إال ضمن ھذه الفئة.

  إعادة التعیین

ُعید موظف سابق إلى الخدمة المدنیة فال یجوز  -أ -٥٩المادة  الدرجة التي  عیینھ في درجة أعلى منتإذا أ
ان ذي ك ب االساسي ال ى من الرات ب اساسي أعل  كان یشغلھا عندما انتھت خدمتھ أو برات

 عمیتقاضاه في ذلك الوقت إال إذا كان قد حصل على مؤھل علمي جدید أو على خبرة تتفق 
ق ا یتعل ام فیم ذا النظ ام ھ ة أحك ذه الحال ي ھ ھ ف ذلك  الوظیفة التي سیعین فیھا فتطبق علی ب

  المؤھل وتلك الخبرة.

ب  -ب ھ بموج د تعیین دیستثنى من أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة الموظف الذي أعی مل شا عق
  لجمیع العالوات.

ان -ج ام ق ادة الحك ذه الم ن ھ رتین (أ) و(ب) م ام الفق ا الحك ھ وفق تم تعیین ن ی ل م ع ك ون یخض
 الضمان االجتماعي. 

  تعیین الموظفین بعقود على حساب المشاریع 
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  وعلى حساب رواتب الموظفین المنفكین عن العمل

ین المشاریع أو على حسابیتم تعیین الموظف بعقد على حساب  -أ -٦٠المادة  ب الموظفین المنفك  روات
ار وتعی ات اختی ً لتعلیم ا ب وعالوات وفق دون رات  ینعن العمل بسبب اإلعارة أو اإلجازة ب

لوزیر الموظفین وبالراتب االساسي الذي تحدده اللجنة بموجب أحكام ھذا النظام بقرار من ا
  .على تنسیب األمین العام بناء

ة الم  -ب اً خدم ى حكم بتنھ اب روات ى حس اریع أو عل اب المش ى حس د عل ین بعق ف المع  وظ
ا د انتھ ب وعالوات عن  ءالموظفین المنفكین عن العمل بسبب اإلعارة أو اإلجازة دون رات

ھ د عودت ھ بع اء إجازت اء إعارة الموظف أو انتھ  المشروع أو نفاد مخصصاتھ أو عند انتھ
 الستئناف عملھ في الدائرة.

ین في المب إذا انتھى عقد الموظف المعین وفق تعلیمات اختیار وتعیین الموظفین على النحو -ج
ى الوظائف ین عل ي التعی ة ف ھ األولوی ادة فتعطى ل ذه الم رة (ب) من ھ ي الفق  الشاغرة الت

  .تناسب مؤھالتھ العلمیة وفقاً لھذه التعلیمات

ین -١-د ین الموظف المع ل صفة تعی ة لتحوی رة (أ)  تعطى األولوی ام الفق ب أحك ھذه  نمبموج
اریخ  رة بت ي أي دائ ى الوظائف الشاغرة ف ادة عل ة  ٣١/١٢الم ة والدرج ام بالفئ ل ع من ك

اء والراتب االساسي ذاتھ الذي كان یتقاضاه في ھذا التاریخ بقرار من المرجع المختص ب ن
  .على تنسیب اللجنة

د ( -٢ ام البن مول بأحك ف المش ة الموظ ر خدم ن ١تعتب ة ) م ة فعلی رة خدم ذه الفق ات ھ للغای
 بموجب ھذا النظام. المحددة جمیعھا

ـ وال -ھ ي األح ا ف ود كلھ ین بعق وظفین المعین ى الم ادة عل ذه الم ي ھ اء ف ا ج ق م ار ال ینطب ج خ
رة  فقاً و تعلیمات اختیار وتعیین الموظفین أو استثناء منھا ویجب إنھاء خدماتھم ام الفق ألحك

  .(ب) من ھذه المادة

  التعیین على وظائف العقود الشاملة لجمیع العالوات

ادة دائرة -أ -٦١الم ي ال لحة العمل ف ا مص ررة تتطلبھ االت خاصة ومب ي ح ة  ف اءات علمی تقطاب كف والس
ـعالوات ع ال د شامل لجمی ب عق ـراتب  وخبرات عملیة ممیزة یجوز تعیین الموظف بموج وب

ً لتعلیمات اختی ى أنیزید على الرواتب المحددة وفقا سس تراعى األ ار وتعیین الموظفین عل
  -واإلجراءات التالیة:

ع -١ ود شاملة لجمی دیھا وظائف شاغرة بعق العالوات  تقوم الدائرة المعنیة التي تتوافر ل
رات ؤھالت والخب وظیفي والم فھا ال ائف ووص ذه الوظ میات ھ دیوان بمس د ال  بتزوی
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 .ورواتبھا المتناسبة مع ذلكوالكفاءات والمھارات المطلوبة إلشغالھا وأعدادھا 

ي صحیفة -٢ ك الوظائف ف اإلعالن عن تل دیوان ب ة بالتنسیق مع ال دائرة المعنی وم ال  تق
 .من الصحف االوسع انتشارا محلیة یومیة واحدة

وظفي  -٣ ار م ین من كب دیوان واثن دوب ال ام وعضویة من ین الع ة برئاسة األم ف لجن تؤل
ذوي االختصاص الدائرة من ذوي االختصاص یسمیھما الوزیر  ویجوز لھا االستعانة ب

دیوا ده ال ذي یعق ائج االمتحان التنافسي ال ن إلجراء المقابالت الشخصیة على ضوء نت
وء  ي ض د ف ة العق ي قیم ر ف ة للنظ ة المركزی یاتھا للجن ة توص ع اللجن دمین وترف للمتق
 تناسب خبرات المرشحین للتعیین مع متطلبات اشغال الوظیفة والمخصصات والتنسیب

ة  ت قیم د اذا كان ادة ابالتعیین للوزیر، على ان تنظر اللجنة المركزیة في تجدید العق لزی
 على العقد تتجاوز قیمة الزیادة السنویة المحددة بموجب احكام ھذا النظام

ادة ( -ب ب الم كلة بموج ة المش ة الفنی ولى اللجن ب ١٤تت قوف روات د س ام تحدی ذا النظ ن ھ ) م
 ذا النظام،ھوظائف العقود الشاملة لجمیع العالوات التي تطلب الدائرة احداثھا بعد نفاذ احكام 

ا ا ومدى ارتباطھ درتھا ودرجة صعوبتھا ومدى الحاجة إلیھ  وتقییمھا من حیث طبیعتھا ون
لدیوان ساسیة للدائرة ومقارنة راتبھا مع سوق العمل وفقا لالسس التي یعدھا ابالوظائف األ

  بالتنسیق مع الجھات المعنیة ویقرھا المجلس.

شار وظائف المترفع اللجنة الفنیة تنسیباتھا الى اللجنة المركزیة والتي تعتمد مقدار الراتب لل  -ج
  الیھا في الفقرة (ب) من ھذه المادة.

االت  -د ي ح اء عف وزراء بن رئیس ال وز ل لحة العمل یج ا مص رره تتطلبھ ة ومب یب خاص ى تنس ل
ة  ائف القیادی ض الوظ اغلي بع ل ش دائرة تحوی ب ال ى طل تند ال ة والمس ة المركزی اللجن

ة واالساسیة في الدائرة الى وظائف بعقود شاملة لجمیع العالوات وللجنة المركزیة تحد ید فئ
 بھم االساسیة الي غایة من الغایات.شاغلي ھذه الوظائف ودرجاتھم وروات

ین الموظف بم -ه ى تعی ة عل وزراء الموافق رئیس ال ادة، ل ب على الرغم مما ورد في ھذه الم وج
وزراعقد شامل لجمیع العالوات بتنسیب من الوزیر المعني وتوصیة  یس ال ة یشكلھا رئ ء لجن

ل لھذه الغایة،  ي، ویجوفي حال الموافقة على التعیین یوقع العقد من قب وزیر المعن د دال د العق
 سنویاً حسب مصلحة العمل.

یعد الدیوان نماذج عقود موحدة لتعیین الموظفین بعقود لدى جمیع الدوائر یتم اعتمادھا من  -أ-٦٢المادة 
ً على تنسیب اللجنة المركزیة وال یجوز تعیین أي موظف بعقد إال بموجب ھذه  المجلس بناء

دوائر او  بعض ال ود خاصة ل اذج عق اد نم ررة اعتم النماذج ویجوز في حاالت استثنائیة ومب
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 الوظائف الحرجة.                                                                        

) من ھذا النظام تطبق على الموظف المعین بعقد الشروط ٦١ا ورد في المادة (مع مراعاة م -ب
  .دة في عقد استخدامھالوار

  مدة التجربة

ادة  ف -أ -٦٣الم ع الموظ اریخ  یخض ن ت دأ م ة تب ت التجرب نتین تح دة س ة لم ة المدنی ي الخدم ین ف ع ُ الم
ائھ بعد مباشرتھ العمل في وظیفتھ ویتم تجدید عقده أو إنھاء خدمتھ في ضوء نتائج تقییم أد

ائج ویجوز إنھاء خدمتھ في أي مرحلة من مراحل التقییم في ضوء نت انتھاء مدة التجربة،
ا للنموذج ال التین وفق ده تقییم ادائھ بقرار من المرجع المختص بالتعیین في كلتا الح ذي یع

 الدیوان لھذه الغایة. 

ھ الغراض الفق -ب ى رأس عمل ائم عل د الق ة الموظف بعق دة خدم رة (أ) من ھذه المادة تعتبر م
  .تعیینھ بوظیفة شاغرة خدمة مستمرة والذي تم

دة المشارإ -ج ة للم ت التجرب ر تح ة فیعتب ي  ذا أعید تعیین أي شخص في الخدمة المدنی ا ف إلیھ
 .الفقرة (أ) من ھذه المادة

اع -د دائرة وعملھ دافھا  لى كل دائرة تأھیل الموظف المعین تحت التجربة وتعریفھ بواقع ال وأھ
ذلك  بما في والتشریعات الخاصة بھا وتدریبھ على أسالیب العملومھامھا وتنظیمھا اإلداري 

  .إشراكھ في برامج توجیھ الموظف الجدید
  

ادة  ي أيم -٦٤الم ي ف ر األردن ین غی ة، یجوز تعی ي المملك ا ف اة التشریعات المعمول بھ ة  ع مراع وظیف
ات الالزمة د بموجب عقد إذا لم یتقدم أردني تتوافر فیھ المؤھالت والمتطلب ة بع إعالن  للوظیف
د الحصول ل وبع ى األق ة واحدة عل ة مجلس  الدائرة عنھا في صحیفة محلیة یومی ى موافق عل

ً على تنسیب اللجنة المركزیة   .الوزراء  بناء
  

ادة وزیر المال -أ -٦٥الم رة ل ن دائ دوب ع ة من كل برئاس ة تش ة فنی رأي لجن تئناس ب د االس وزیر بع ة وال ی
خاص من الدیوان والدائرة المعنیة الموافقة على استخدام أش الموازنة العامة وعضویة كل

  -وبشكل مؤقت على حساب المشاریع لمدة تقل عن سنة وفقا لما یلي:
 تحدد الدائرة عدد المستخدمین وتخصصاتھم ومؤھالتھم العلمیة ومدة استخدامھم واي -١

  شروط اخرى مناسبة.
وع بالمشاریع وتضمین االعالن مدة المشرتقوم الدائرة باالعالن عن الوظائف الخاصة  -٢

دائرة بت زام ال دم الت ان ع ة، مع بی ة المطلوب رات العملی ة والخب ت والمؤھالت العلمی ثبی
 المستخدمین في الدائرة خالل مدة المشروع او بعد االنتھاء من تنفیذه.

یھم -٣ ق عل ذین تنطب ا وترشیح االشخاص ال دمین وتقییمھ  تقوم اللجنة بفرز طلبات المتق
  الشروط والتنسیب  للوزیر التخاذ القرار المناسب بشأنھم.

أن -ب د ب ھ یفی ي ملف تم حفظھ ف رار خطي ی دیم اق ار بتق ھ االختی ع علی  یقوم الشخص الذي وق
 .خدماتھ تعتبر منتھیة تلقائیا في حال انتھاء المشروع او نفاد مخصصاتة ایھما اسبق
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دم اجرا -ج دائرة بع زم ال ادة تلت ذه الم رتین (أ) و(ب) من ھ ي الفق ا ورد ف اة م ء أي مع مراع
  مناقالت بین المشاریع اال في حاالت خاصة ومبررة تتطلبھا مصلحة المشروع.

  
ً  یجب أن تكون -أ -٦٦المادة  ا صادرا الشھادة العلمیة أو المؤھل الذي یجري التعیین على أساس أي منھ

اً لألعن معھد  ة ووفق ي المملك صول أو كلیة أو جامعة أو ھیئة أو جھة علمیة معترف بھا ف
  .القانونیة المتبعة

ھ أن ی -ب ا مناسبة ول ي یراھ ة الت ھ بالطریق دم إلی ة تق ب للدیوان التحقق من صحة أي وثیق طل
  .تقدیم األصل من أي شھادة أو مؤھل أو وثیقة إذا اشتبھ في صحة أي منھا

ً للتشریعات المعمول بھا.تجري معاد -ج   لة الشھادات لغایات ھذا النظام وفقا
  

م القانوني َ َس   الق
  

  -:یؤدي الموظف عند تعیینھ القسم التالي -أ -٦٧المادة 
ُحافظ على ممتلكات الدولة وھ    یبتھا وأن " أقسم با العظیم أن أعمل بأمانة وإخالص، وأن أ

  . أقوم بمھام وظیفتي وواجباتھا بتجرد وحیاد دون أي تمییز"
  .أمام رئیس الوزراء للموظف من المجموعة األولى من الفئة العلیا -١
  .لیاأمام الوزیر للموظف من المجموعة الثانیة من الفئة الع -٢
  .أمام األمین العام للموظف من الفئات األولى والثانیة والثالثة -٣

  تحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأدیتھ لھ.  -ب
  

  

  الفصل العاشر
  قواعد السلوك الوظیفي وواجبات الوظیفة العامة وأخالقیاتھا

  

ة المواطن والمجتمع ا -٦٨المادة  ة لخدم ة مسؤولیة وأمان یم لوظیفة العام ا وتوجھ مسیرتھا الق تحكمھ
واعد الدینیة والوطنیة والقومیة للحضارة العربیة واإلنسانیة وتحرص على إرساء معاییر وق

دى موظفي الخد ة ل ة عالی ة مھنی یم ثقافی ة وق ة العام م آداب الوظیف ة تحك ادئ أخالقی ة ومب م
ة و ق الثق یم وتخل اییر والقواعد والق ذه المع دى االمدنیة وتعزز إلزامھم بھ دیر ل لمواطن التق

و ي ت دورھا ف دیر ل رام والتق ن االحت ة م ي حال دوائر وتبن ل ال ة بعم ة العام ي الخدم فیر ومتلق
إن  ك ف ق ذل الخدمات بأفضل طریقة ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سواء، ومن أجل تحقی

  -على الموظف االلتزام بما یلي:
س   - أ ن مجل رة م ة المق ة العام ات الوظیف وظیفي واخالقی لوك ال د الس ة قواع ام مدون احك

 الوزراء. 
ة، مع  أوقات الدوام الرسمي وأداء مھام وواجبات وظیفتھ الموكلة إلیھ بنشاط  -ب وأمانة ودق

ي ا ف دوام الرسمي بم ررة لل ام العطل  جواز تكلیفھ بالعمل ألكثر من الساعات المق ك أی ذل
ة واألعیاد  أة مالی ك وللمرجع المختص صرف مكاف الرسمیة إذا اقتضت مصلحة العمل ذل
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 ت والحوافز المعمول بھا في الخدمة المدنیة.آلقاء ذلك وفقا لتعلیمات منح المكاف
ةم -ج دون  عاملة الجمھور بلباقة وكیاسة، وعلى أساس الحیاد والتجرد والموضوعیة والعدال

ى أساس الجنس أو ال نھم عل ز بی ة أو أي شكل من أشكالتمیی دات الدینی رق أو المعتق  ع
 التمییز.

ومرؤوسیھ  نفیذ أوامر رؤسائھ وتوجیھاتھم وفق التسلسل اإلداري والتعامل مع رؤسائھت -د
 باحترام وتطبیق مبدأ المشاركة وبناء روح الفریق في العمل.

ا  بأي حق من لمحافظة على المال العام ومصالح الدولة وممتلكاتھا وعدم التھاونا -ھـ حقوقھ
ال یض والتبلیغ عن أي تجاوز على المال العام والمصلحة العامة وعن أي تقصیر أو ر إھم

 .بھما
ة  -و رامج المتعلق ام والخطط والب ات والمھ ة والتعلیم بعمل  ضرورة اإللمام بالقوانین واألنظم

ة األداء كفاء ورفعالدائرة واالستفادة من الخبرة وفرص التدریب والتأھیل لزیادة اإلنتاجیة 
 .الفردي والعام في الدائرة

واإلبالغ  لتحلي بالصدق والشجاعة والشفافیة في إبداء الرأي واإلفصاح عن جوانب الخللا -ز
  .عنھ مع الحرص على التأكد من المعلومات وعدم اغتیال الشخصیة

راكة ا -ح ة الش رام عالق ة واحت ادل المعرف اون وتب ة والتع روح الزمال ل ب للتعام ي العم ین  ف ب
 .الرجل والمرأة وتعمیق االنتماء للدائرة واالعتزاز بانجازاتھا

  
 -التالیة: حظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولیة التأدیبیة اإلقدام على أي من األعمالی -٦٩المادة

 ترك العمل أو التوقف عنھ دون عذر مشروع یقبلھ المرجع المختص.  -أ
ا أو صوراالحتفاظ خارج مكان العمل   -ب ابرة رسمیة أو نسخة منھ ة أو مخ أي وثیق  لنفسھ ب

ك من ا دون أن یكون ذل ة أو التصریح عنھ ة أو الكتاب  عنھا أو تسریبھا ألي جھة خارجی
اد أو صالحیاتھ باستثناء الوثائق التي تكشف عن فساد فترفع لھیئة النزاھة ومكافحة الفس

 للمرجع المختص في الدائرة حسبما یرى المشتكي.
ي أي  استغالل وظیفتھ لخدمة أغراض أو أھداف أو مصالح  حزبیة او القیام  أو االشتراك -ج ف

ة  أمن الدول س ب ل یم ا أو أي عم ریض علیھ ام أو التح راب او اعتص اھرة  أو اض مظ
 ومصالحھا، أو یضر أو یعطل مصالح المواطنین والمجتمع والدولة.

ول أوقلمنفعة أي طرف لیس لھ حق بھا أو استغالل وظیفتھ لخدمة أي منفعة شخصیة أو  -د  ب
دائرة أو مصلحة اط بال ة أو ارتب ھ عالق  طلب أي إكرامیات مادیة أو عینیة من أي شخص ل

 معھا أثناء عملھ.
ا -ھـ ى األخالق واآلداب والسلوك الع ال تسيء إل مین القیام بأي تصرفات أو ممارسات أو أعم

 دینیة أو التحریض ضدھا.واإلساءة لآلراء والمعتقدات السیاسیة وال
ا یمس  ممارسة أي سلوك جسدي أو شفھي ذي  -و ھ بم طبیعة جنسیة أو التھدیدات المرتبطة ب

ى الحاق الضرر الجسدي أوالنفسي أوالجنسي  ؤدي ال كرامة اآلخرین ویكون مھینا لھم وی
  بھم . 

بما في ایقاع عقاب بدني باي صورة من الصور على أي من االطفال الموجودین في الدوائر   -ز
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او دور الرعایة او الحمایة او الحاق اذى  ذلك المؤسسات التعلیمیة او التأھیلیة او التدریبیة
  باي منھم.

اءً  العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئیس الوزراء أو من یفوضھ -ح  بن
و وزیر للم ا وبتصریح من ال ة العلی ق بموظفي الفئ ا یتعل وزیر فیم ى تنسیب ال من  ظفینعل

ھ ل علی غ حص ترداد أي مبل ك اس ي ذل ا ف اءلة بم ة المس ت طائل ك تح رى، وذل ات األخ  الفئ
 اتالموظف لمصلحة الخزینة، ویشترط في تطبیق ھذه الفقرة أن یقوم بذلك العمل خارج أوق

یة، وأن الرسم الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة وأن ال ینشأ عن ذلك العمل إعاقة ألعمالھا
  الدائرة. العمل اإلضافي لدى الجھات التي لھا عالقة أو مصلحة بعمل ال یكون

ة  -ط يء للدول ا یس اعي بم ل االجتم ائل التواص الم أو لوس ائل األع ریح لوس ة أو التص أو  الكتاب
 . العاملین فیھا أو إفشاء أسرار العمل 

ویر أي وث -ي أي تص ا ب ر أي منھ ادة نش ة أو اع ة أو مقال ر أي معلوم ریبھا أو نش ة أو تس یق
  وسیلة من الوسائل بما یسئ للدولة أو العاملین فیھا . 

  
 -یجب على الدائرة: -٧٠المادة 

ھ في  -أ ل  أن تحدد بوضوح مھام الموظف ومسؤولیاتھ وما یتوقع منھ إنجازه، والتعامل مع ك
 بأوضاعھ الوظیفیة على أساس الجدارة واالستحقاق.ما یتعلق 

ً للت  - ب شریعات أن تضمن للموظف حریة الرأي والتعبیر فیما یتعلق بمھام عملھ في الدائرة وفقا
 النافذة.

د من وجود ضمانات للموظف -ج ام والتأك ذا النظ ام ھ اً ألحك تظلم وفق ھ حق ال د عن أن تكفل ل
 وفقاً ألحكام ھذا النظام. تطبیق اإلجراءات والعقوبات التأدیبیة

رام -د الل ب ن خ ل م ة العم ة بطبیع ھ المتعلق ویر قدرات ھ وتط ز مھارات ات تعزی وفیر متطلب ج ت
  .التطویر والتدریب المختلفة

  الفصل الحادي عشر
  إدارة األداء وتقییمھ

 
  -لي:یتھدف عملیة إدارة األداء وتقییمھ إلى ما  -أ -٧١المادة 

  والتقییم والمساءلة والتعلم والتحفیز.تعزیز ثقافة المتابعة  -١
یة -٢ داف المؤسس ق األھ ي تحقی اھم ف ل یس توى أداء أفض ى مس ول عل ن  الحص دائرة م لل

ا لمؤشرا ت خالل تقییم دور الموظف في إنجاز مھامھ وتحقیق االھداف المحددة لھ وفق
ا  سجل لاالداء المتفق علیھا بین الرئیس المباشر والموظف في بدایة سنة التقییم ووفق

وتحفیزالموظفین وتشجیعھم ودعمھم لتحسین والمتسوق الخفي ومتلقي الخدمة االداء 
 .وتفعیل مبدأ التنافسیة اراتھم وقدراتھم وتطویرھاأدائھم وتنمیة مھ

 .تحدید االحتیاجات التدریبیة وتطویرھا وفق منھجیة علمیة وموضوعیة -٣
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 اجعةباستثناء موظفي المجموعة األولى من الفئة العلیا یخضع أداء جمیع الموظفین للمر -ب

   .المنتظمة وتقییم األداء

  -اء المؤسسي في رئاسة الوزراء:تتولى الجھة المسؤولة عن تطویر االد -ج

دھا المجلسو -١ األداء المؤسسي یعتم ردي ب ربط األداء الف ة ل اییر علمی  ضع أسس ومع

  خالل سنة من تاریخ سریان ھذا النظام.

یم  -٢ ة بتقی راءات المتعلق ة واإلج ات واألدل داد التعلیم ي إع دیوان ف ع ال اون م ألداء االتع

إدارة تق ة ب ة ووجمیع النماذج المتعلق ى والثانی ات االول یم األداء لموظفي الفئ ة، ی الثالث

  على أن تتضمن ھذه التعلیمات الجھات صاحبة الصالحیة في تنظیم ھذه التقاریر.

تقریر  ىیكون إعداد تقریر األداء السنوي النھائي مكتوماً غیر أنھ یجب اطالع الموظف عل  -د
عیف ة ض ائي بدرج دیره  النھ ان تق نوي إذا ك ھ الس اده أدائ اریخ اعتم د ت رة  بع مباش

ً ألحكام المادة ( نظام، ) من ھذا ال١٦٦) والفقرة (ج) من المادة (٧٥لالعتراض علیھ وفقا
ا لموظفینلویحق  داع  جمیع اریخ إی د مضي شھر من ت اریرھم بع ائج تق ى نت االطالع عل

 كشوفات نتائج التقاریر السنویة في الدیوان.
ةیقر مجلس الوزراء بناء على تن -ھـ ة أداء شاغلي المجموعة الثانی  سیب المجلس منظوم

ى ي تستند ال یم ومؤشراتھ الت ة التقی ث تتضمن آلی م بحی ي حكمھ ا ومن ف ة العلی  من الفئ
 تحقیق أھداف الدائرة وخططھا االستراتیجیة والنماذج التي تعد لھذه الغایة.

  
ادة یس  -أ-٧٢الم كلھا رئ ة یش یب لجن ى تنس ً عل اء س بن در المجل ن ممثیص دیوان م دیوان ال ن ال ین ع ل

ة ات واألدل ة التعلیم دوائر المعنی ع ال وال یم األداء وجمی ة بتقی راءات المتعلق اذج واإلج نم
ى ان تت ة عل ة والثالث ى والثانی ات االول ة المتعلقة بإدارة تقییم األداء لموظفي الفئ ضمن كیفی

د ین والموف ارین والمكلف دبین والمع وظفین المنت یم أداء الم ات أو دوراتتقی ي بعث  ین ف
ات والمجازین  بدون راتب وعالوات والموظفین تحت التجربة والموقوفین عن العمل والجھ

  لوظیفیة.صاحبة الصالحیة في تنظیم ھذه التقاریر على ان یكون التقییم مبنیا على الكفایات ا
ة ات -ب د مناقش ة عن ات الرئیس دى المرجعی جل األداء إح ة بس ائق الخاص ر الوث ععتب  ألداء م

  .الموظف العتماد تقریر األداء السنوي
عال -ج ي جمی ة ف ائع المدون ات والمالحظات والوق ى البیان دیل عل اذج   یجوز إجراء أي تع النم

اإلضافة بالسنوي سواء  المتعلقة بإدارة األداء بما في ذلك نماذج سجل األداء وتقریر األداء
اإلیھا أو بالحذف منھا كما ال یجوز إجراء أي  ة بطال محو أو كشط فیھ ت طائل ك تح ن وذل

 .التعدیل والمساءلة
یم -١-د ي تقی جل األداء ف ي س ة ف ات المدون ائع والمالحظ ات والوق د البیان ف  تعتم أداء الموظ
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 -التالیة: بموجب تقریر األداء السنوي ویتم ذلك التقییم بأي من التقدیرات
  ممتاز. -
- .ً   جید جدا
  جید. -
  مقبول. -
  ضعیف. -

ة ) من ھذه الفقرة على أساس تقدیر١توضع التقدیرات المنصوص علیھا في البند ( -٢  عالم
د اللنموذج  لكل من البیانات والوقائع والمالحظات المتعلقة بأداء الموظف وذلك وفقاً  لمعتم

  .لتقریر األداء السنوي
ـ    ا بحی -١-ھ یم اداء موظفیھ ائي لتقی دیر النھ اد التق یم واعتم د تقی دائرة عن ي ال ون تراع ث یك

  منحنى التوزیع منطقیا .
د ( -٢ ات البن ك١لغای ى ش م عل یم أدائھ ق تقی وظفین وف ع الم تم توزی رة ی ذه الفق ن ھ ل ) م

دا  ل أداء جی ي الوسط وتمث منحنى بخمس مجموعات حیث تتركز النسبة األكبر منھم ف
عیفا إلى جید جدا وبنسبة أقل عند الطرفین وتمثل أداء ممتازا على الیمین ومقبوال وض

رةعلى الیسار ویتم تحدید ذلك بم ام الفق ات الصادرة باالستناد الحك (أ)   قتضى التعلیم
  من ھذه المادة.

ق إدارةیقوم الدیوان بتحدید إجراءات تقییم األداء الفردي، وتقییم مدى فاعلیة وكفاءة تط -و  بی
دی ة بالتع ة المدنی س الخدم یات لمجل ع التوص ع رف نویاً، م دوائر س ي ال ردي ف الت األداء الف

  المطلوبة. 
ین  -ز دریب المعنی ل وت ة لتأھی رامج تدریبی یم ب د بتنظ ع المعھ دیوان بالتنسیق م وم ال یم بیق تقی

وا دربین لیقوم دریب الم ارات ت ابھم مھ ریة واكس وارد البش دات الم ي وح ردي ف  األداء الف
   بدورھم بتدریب الرؤساء المباشرین في الدوائر على آلیات المتابعة والتقییم.  

م في الفقرة (أ) من ھذه المادة، یجوز ألي دائرة  على الرغم مما ورد -ح اد مسار ت ي ماعتم ھن
یم ، أن تعد اآللیة واالجراءات والنماذج واألدلة المتعلمن المجلس لوظائفھا االساسیة قة بتقی

 أداء موظفیھا ورفعھا الى المجلس العتمادھا. 
  

ة السنة یقوم ا) من ھذا النظام، ٧١مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة ( -٧٣المادة لرئیس المباشر في بدای
ا وابالتعاون مع مرؤوسیھ ب ل منھ ة النسبیة لك ا واألھمی وب تحقیقھ ائج المطل د النت طالع تحدی

ى أساسھا تقی ي سیتم عل یم الموظف على عناصر التقییم العامة والخاصة وعناصر التمیز والت
 ھ.أدائ

  
على الرئیس المباشر ان یقوم بشكل دوري بإجراء مراجعة مع مرؤوسیھ لنتائج سجل األداء  -أ-٧٤المادة

ي أداء عبما فیھا الجزء المت وة ف اط الق ا یحقق رصد نق ة والسلبیة وبم ائع اإلیجابی ق بالوق ل
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  .الموظف وسلوكھ لتعزیزھا ورصد نقاط الضعف وكیفیة معالجتھا
ق من المعني بمتابعة نموذج سجل األداء للیقوم المدیر  -ب ة للتحق ي الوحدة التنظیمی موظف ف

ً للتعلیمات المعتمدة لذلك، واتخاذ اإلجراءات المناسبة إ ن أ ذا تبینأن المراجعة قد تمت وفقا
  اإلجراءات. في البیانات والمالحظات والوقائع المدرجة في السجل ما یقتضي اتخاذ تلك

رة (أ) من ) ٢( دالتأدیبیة المنصوص علیھا في البن ةتبار العقوبتؤخذ بعین االع -١ -ج من الفق
یث ال ) من ھذا النظام التي یتم إیقاعھا بحق الموظف خالل سنة التقییم، بح١٤٢المادة (

از ھ ممت دیر ادائ ان تق د ایزید تقدیر الموظف على جید إذا ك ثالث جدا للسنوات ال اأو جی
دیر الموظف  د تق ة ، وال یجوز أن یزی اع العقوب ىالسابقة لتاریخ إیق ول إذا ك عل ان مقب

  . جید على یزیدال تقدیر ادائھ السنوي للسنوات الثالث السابقة 
من ) ٦الى ( )٣البنود من (التأدیبیة المنصوص علیھا في  العقوباتتؤخذ بعین االعتبار  -٢

ا بحق الموظف خالل سن١٤٢الفقرة (أ) من المادة ( تم إیقاعھ ي ی ام الت ذا النظ ة ) من ھ
  . مقبولالتقییم، بحیث ال یزید تقدیر الموظف على 

ى نموذج سجل األداء  یقوم الرئیس -د  ً عل دا المباشر بتعبئة نموذج تقریر األداء السنوي معتم
ال  ي ح ززات ف ائق والمع اق الوث ع ارف ا م از) أو ورفعھم ة (ممت ف بدرج دیر الموظ ان تق ك

وظفین  اریر أداء الم ة تق دوره بإحال وم ب ذي یق ر ال ى المباش رئیس األعل ى ال عیف) ال (ض
 ئرة.السنویة ومالحظاتھ علیھا إلى الوحدة التنظیمیة المختصة بالموارد البشریة في الدا

ـ ال -١ -ھ ة المختصة ب وم الوحدة التنظیمی دائرتق ي ال ماء موارد البشریة ف ة بإعداد كشف بأس
ی ائج تقی م أداء الموظفین وفئاتھم ودرجاتھم وعالماتھم وتقدیراتھم والتأكد من مراعاة نت
لمادة االموظفین بما ینسجم مع منحنى التوزیع الطبیعي لمستویات األداء المشار الیھ في 

  .) من ھذا النظام٧٢(
تم تحویل التقریر الى لجنة یشكلھا ي حال عدم مطابقة النتائج للنسب المئویة المحددة یف -٢

ضاء الوزیر بناء على تنسیب األمین العام من ثالثة من كبار موظفي الدائرة من غیر أع
ام وبمش١٦٥لجنة التظلمات المشار الیھا في الفقرة (أ) من المادة ( ذا النظ اركة ) من ھ

یا ع التوص ة ورف ب المئوی ائج والنس ة النت ولى دراس دیوان تت ن ال دوب ع وزیر من ت لل
  التخاذ القرار المناسب بشأنھا.

ھ، ب -و ن یفوض ام أو م ین الع وم األم ادة یق ذه الم ن ھ ـ) م رة (ھ ام الفق اة أحك ع مراع اد م اعتم
  موعد أقصاه منتصف شھر كانون األول من كل سنة.في التقدیر النھائي للموظف 

  
ي  -٧٥المادة  ترسل نسخة من تقریر األداء السنوي إلى الموظف من صاحب الصالحیة أو من یفوضھ ف

ى  راض عل ھ السنوي بدرجة ضعیف، وللموظف حق االعت دیر أدائ ان تق اعتماد التقدیر إذا ك

حكام الفقرة (ج) من أتقدیر أدائھ السنوي خالل ثالثة أیام عمل من الیوم التالي لتسلمھ لھ وفق 
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  ) من ھذا النظام وعلى نموذج االعتراض الذي یعده الدیوان لھذه الغایة.١٦٦مادة (ال

  

  -ءات المبینة أدناه بعد اكتساب تقاریر األداء السنویة الصفة النھائیة:تتخذ اإلجرا -٧٦المادة

ھ   - أ ب عن ر األداء السنوي بدرجة ضعیف لسنة واحدة تحج ي تقری إذا كان تقدیر الموظف ف

ة لزیادة سنویة وا دورات تدریبی ھ ب دائرة إلحاق ى ال تحسین حدة بقرار من األمین العام وعل

ىمستوى أدائھ خالل  ة األول ا یت األشھر الثالث یم وبم ي سنة التقی ي تل ب من السنة الت ناس

 وطبیعة الوظیفة التي یشغلھا.

ل اذا كان تقدیر الموظف في تقریر األداء السنوي بدرجة ضعیف لسنة واحدة وارتكب خال  -ب

ـ) من ال رة (ھ ام الفق اً ألحك ھ عن العمل وفق ا إیقاف ادة السنة مخالفة جسیمة ترتب علیھ م

 ) من ھذا النظام تنھى خدمتھ بقرار من الوزیر بناء على تنسیب األمین العام.١٤٢(

ل على اذا كان تقدیر الموظف في تقریر األداء السنوي بدرجة ضعیف لسنتین متتالیتین یحا -ج

ك تنھى خاالستیداع او ال ة وبخالف ذل ان مستوفیاً لشروط اإلحال ھ تقاعد المبكر اذا ك دمت

  بقرار من الوزیر بناء على تنسیب األمین العام.

ة -د ة العقوب ادة معامل ة یعامل حجب الزیادة السنویة الوارد في الفقرة (أ) من ھذه الم  التأدیبی
  لجمیع الغایات المنصوص علیھا في ھذا النظام.

  
ا ترسل الدائر -١-أ -٧٧المادة دائرة بأسماء موظفیھ ام ال ین ع اً من أم ً وموقع دا ة إلى الدیوان كشفاً معتم

ي موع ر األداء السنوي ف ي تقری د ال وفئاتھم ودرجاتھم وتقدیراتھم النھائیة وعالماتھم ف
ي تعدیل یتجاوز نھایة شھر كانون االول من السنة التي یتم فیھا التقییم وال یجوز إدخال أ

  ھ بعد إیداعھ لدى الدیوان.علی
) من ١التقدیر النھائي والعالمة الواردان في الكشف المشار الیھ في البند ( یجب ان یكون -٢

ن األمین مھذه الفقرة مطابقین للتقدیر والعالمة الواردین في تقریر األداء السنوي المعتمد 
 العام أو من یفوضھ.

د (تبین للدائرة خالل ستین یوما من  اذا -ب ي البن ین ف رة ١تاریخ إیداع الكشف المب ) من الفق
ر األداء السنوي للموظف او وجود  ات تقری ي جمع عالم أ ف ادة وجود خط (أ) من ھذه الم

دی ة من ال ھ السنوي تشكل لجن وان إجراءات غیر قانونیة من شأنھا التأثیر على تقریر أدائ
رارا الى اللجنة المركزیة التخوالدائرة المعنیة للنظر في طلب الدائرة وترفع توصیاتھ  اذ الق

  المناسب.
یم أداء  -ج دائرة بتقی زام ال دى الت وزراء یتضمن م س ال ر سنوي لمجل ع تقری دیوان برف وم ال یق
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  موظفیھا وفق احكام ھذا النظام.
  

  الفصل الثاني عشر
  الترفیع وتعدیل األوضاع والترقیة للوظائف االشرافیة والقیادیة

  
ام، ٩٠ة (مع مراعاة احكام الماد -أ -٧٨المادة ذا النظ ي ) من ھ ة شاغرة ف ى وظیف ع الموظف إل تم ترفی ی

ھ االساسي ى من راتب ب االساسي األعل ى الرات ا وال ى منھ ى درجة أعل  الدائرة من درجة إل
  مباشرة في الدرجة األعلى ضمن الفئة الواحدة.

ر من شھر -ب وم األخی ً من الی ارا دیل األوضاع اعتب ـع وتع رارات الترفیـ ع ق ان تتخذ جمی ون ك
 األول من كل سنة.

تم تعدیل حكام ھذا النظام فیألاذا تم ترفیع الموظف المعین بموجب عقد او تعدیل وضعھ وفقا  -ج
َ لذلك اعتبارا من التاریخ المحدد في الفقرة (ب) من ھذه المادة   .عقده تبعا

كیالت -د دول تش ي ج اع ف دیل األوض ع وتع ات الترفی ة لغای درجات الالزم ائف وال درج الوظ  ت
  .الوظائف وفقاً ألحكام ھذا النظام

  
  الترفیع الوجوبي

  
ع المو -أ -٧٩المادة ّ ى یُرف ا وإل ى منھ ى درجة أعل اً من درجة إل ة وجوبی ى والثانی ین األول ظف من الفئت

لواحدة راتبـــھ االساسي مباشرة في الدرجة األعلى ضمن الفئة االراتب االساسي األعلى من 
 -وفقاً لالحكام والشروط التالیة:

 أن یكون قد أمضى مدة ال تقل عن ستة أشھر خدمة فعلیة في أعلى مربوط درجتھ. -١
ة  -٢ رامج تدریبی ي ب ارك ف د ش ون ق سأن یك ددھا المجل اییر یح س ومع ا ألس ریطة  وفق ش

وظف والم باستثناء الموفد المتفرغ في بعثة اجتیازه االمتحانات المخصصة لھذه الغایة 
  .المعار

ةعلى الرغم مما ورد في الفقرة(أ) من ھذه المادة -ب ب السنة الرابع ل من یشغل رات من  ، ك
 تیداع أواالسواتجھت النیة إلى إحالتھ على التقاعد أو الدرجة في الفئتین األولى والثانیة 

لتقاعد ایتم ترفیعھ قبل ھذا التاریخ في قرار احالتھ على  ١٢ /٣١إنھاء خدماتھ قبل تاریخ 
  أو االستیداع أو إنھاء خدماتھ.

  
تزم الدائرة بإلحاق الموظف بدورات ) من ھذا النظام، تل٨١مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة ( -٨٠المادة 

ى ان ع عل نة الترفی ل س ة قب ر  تدریبی ریة بحص ورد البش إدارة الم ة ب دة المختص وم الوح تق
وت تقصیر ا ال ثب ي ح ة ف ي من االحتیاجات التدریبیة للموظفین تحت طائلة المساءلة التأدیبی

  .موظفي وحدة الموارد البشریة
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دائرةیجوز للجنة المختصة بالترفیع اعتماد الدورات التدریبیة المتصلة بع -أ-٨١المادة ي  مل ال دھاالت  تعق

ت داخل ا سواء كان ة أو خار أو تنفذھا بعض الدوائر أو التي یشارك فیھا موظفوھ ا المملك جھ

  لغایات الترفیع الوجوبي.

لی -ب              دائرة من قب ا المختصین   جوز عقد ورشات وبرامج تدریبیة متخصصة داخل ال موظفیھ

ات المخصص از االمتحان ریطة اجتی ع، ش ات الترفی د لغای ذهتعتم ون ھ ة وان تك ذه الغای  ة لھ

  الورشات والبرامج معتمدة من المعھد.
  

  الترفیع الجوازي
 

الترفیع الجوازي وظائف ودرجات في جدول تشكیالت الوظائف في كل سنة  یخصص لغایات -أ-٨٢المادة 

وتعتبر  ) من كل فئة من الفئتین األولى والثانیة في الدائرة%٨على أن ال تزید نسبتھا على (

 قق النسبةالدرجة االولى من الفئة االولى فئة لغایات الترفیع الى الدرجة الخاصة وإذا لم تتح

ً لذلك فیجوز إحداث شاغر وا حد المذكورة في أي فئة إلحداث شواغر للترفیع الجوازي وفقا

  في ھذه الفئة لھذه الغایة.

رة ( أ)ت -ب  ام الفق اً ألحك وازي وفق ع الج ي الترفی ة ف ى األولوی وظفین  عط ادة للم ذه الم ن ھ م

  الحاصلین على تقدیر (ممتاز) في السنوات الثالث التي تسبق سنة الترفیع. 

ع الجوازي أن یك) من ھذه المادة، ـمع مراعاة احكام الفقرة (ھ -ج د شارك یشترط للترفی ون ق

دة  ة الواح من الدرج ة ض رامج تدریبی ي ب ف ف ددھا الموظ ي یح اییر الت س والمع ا لألس وفق

  . ریبيواجتیاز االمتحان المخصص لھذه الغایة، والذي یعفد في نھایة البرنامج التد المجلس

) من ھذا ٨١(لغایات الترفیع الجوازي، یؤخذ بعین االعتبار الدورات المشار الیھا في المادة  -د

  النظام.

ب ال یتولى المعھد إعداد البرامج التدریبیة الالزمة لترفیع الموظفین بالتنسیق مع -ه دائرة وحس

  احتیاجاتھا.
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ع ا -أ-٨٣المادة  ى الدرجة الخاصة منیجوز ترفی ى إل ة األول ى من الفئ ة  لموظف من الدرجة األول الفئ

ً ل   األولى لشروط ومن الدرجة الثانیة من الفئة الثانیة الى الدرجة االولى من الفئة الثانیة وفقا

 -التالیة:

ى من  -١ ي الدرجة االول ة ف ة فعلی ل عن خمس سنوات خدم دة ال تق ان یكون قد امضى م

 الفئة االولى وثالث سنوات في الدرجة الثانیة من الفئة الثانیة.

جید  أن یكون تقدیره في التقاریر السنویة الواردة عنھ عن آخر سنتین ال یقل عن درجة -٢

نوی اریر الس ي التق دیره ف ل تق ً وان ال یق دا ن دج ا ع رة لھ ابقة مباش ة الس ة ة الثالث رج

 (جید).

ي اقد ان ال  یكون  -٣ ا ف ود تم ایقاع  أي عقوبة من العقوبات التأدیبیة المنصوص علیھ لبن

 ) من ھذا النظام في سنة الترفیع.١٤٢) من الفقرة (أ) من المادة (٦) الى (٣من (

ى، ومن جوز ترفیع الموظف من الدرجة الخامسة ولغایة الدرجة ای -ب ألولى من الفئة األول

 -الدرجة السابعة ولغایة الدرجة الثانیة من الفئة الثانیة وفقاً للشروط التالیة:

ة فعلی -١ ل عن ثالث سنوات خدم ة ال تق دة فعلی ي ان یكون قد امضى في الدرجة م ة ف

 الدرجة.

رجة أن یكون تقدیره في التقاریر السنویة الواردة عنھ عن آخر سنتین ال یقل عن د -٢ 

رة لھ ة السابقة مباش اریر السنویة الثالث ي التق دیره ف ل تق ً وان ال یق دا د ج ن جی ا ع

 درجة (جید). 

ون  -٣ د ان ال  یك يق ا ف وص علیھ ة المنص ات التأدیبی ن العقوب ة م اع  أي عقوب م ایق  ت

ن ( ود م ى () ٣البن ادة (٦ال ن الم رة (أ) م ن الفق نة ١٤٢) م ي س ام ف ذا النظ ن ھ ) م

  الترفیع.

ر  -ج ن آخ ابقة ع د) الس ة (جی نویة بدرج اریر س ة تق ى ثالث ول عل رط الحص ن ش تثنى م یس

ً) فأكثر المنصوص علیھا في البند ( (أ)  ) من الفقرتین٢تقریرین سنویین بدرجة (جید جدا

د و (ب) من ھذه المادة الموظفون الذی ل من خمس سنوات وتعتم ن تكون مدة خدمتھم اق

ل عن درجة ى ان ال تق ب االحوال عل ة لھم حس اریر السنویة المنظم ة التق  في ھذه الحال

  (جید).
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اضعة ال یجوز الترفیع الجوازي للموظف المنتدب او المكلف او المعار الى أي جھة غیر خ -د

  .أي جھة خارج المملكةالموظف المعار إلى الحكام ھذا النظام بما في ذلك 

ي ع -١-ھـ د جدا ف لى الدائرة الحاق الموظف الحاصل على تقریر سنوي بدرجة ال تقل عن جی
اییروفقا آخر سنتین والمحتمل ترفیعھ جوازیاً في برنامج تدریبي  ار المش لألسس والمع

  ) من ھذا النظام . ٨٢الیھا في الفقرة (ج) من المادة (
د ( في حال تعذر الحاق الموظف -٢ ي البن ھ ف دریبي المنصوص علی امج الت ) ١في البرن

امج شریطة ان  ذا البرن ى حسابھ الخاص االلتحاق بھ ھ وعل رة یجوز ل من ھذه الفق
  یكون ھذا البرنامج والجھة التي تقدمھ معتمدین من المعھد.

ادة١على الرغم مما ورد في البند (  -و   ذه الم رتین (أ) و(ب) من ھ ع ، یجوز ) من الفق ترفی
ا نظام ، اذال ھذا ) من٨٢الموظف في حال عدم تحقق النسبة المنصوص علیھا في المادة (

لثالثة كان یتقاضى راتب السنة الخامسة من الدرجة االولى من الفئة االولى وراتب السنة ا
  من باقي الدرجات في الفئتین االولى والثانیة.

  
  

  

ادة ات ا -٨٤الم د لغای وازي تعتم ع الج یُرفعلترفی ي س نة الت ابقة للس رة الس نویة االخی اریر الس ا  التق فیھ
 .الموظف

  
ند بارات المبینة أدناه إضافة إلى شروط الترفیع األخرى الواردة في ھذا النظام عتراعى االعت -أ-٨٥المادة 

ب  ارات حس ذه االعتب ذ ھ ى أن تؤخ وازي عل ع الج ً للترفی تحقاقا وظفین اس ر الم ار أكث اختی
 -بالتسلسل التالي:أولویتھا 

 قدمیة الموظف في الحلول في الدرجة الحالیة.أ -١
 أقدمیة الموظف في الحلول في الدرجة السابقة ضمن الفئة التي یشغلھا. -٢
 أقدمیة الموظف في التعیین في الخدمة المدنیة. -٣
ھذا حكام المؤھل العلمي للموظف الذي حددت فئتھ أو وضعھ الوظیفي على أساسھ وفقا أل -٤

 النظام.
ة ا -٥ ي الدرج از ف دیر ممت ى تق ف عل ا الموظ ل فیھ ي حص نویة الت اریر الس دد التق ي ع لت

 یشغلھا.
عدل العالمة في التقدیر النھائي في التقریر السنوي للموظف للسنوات التي تسبق سنة م  -٦

  الترفیع في الدرجة نفسھا.
  الجوازي.مجموع العالمة في االمتحان المخصص لغایات الترفیع   -٧
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د المؤھل العلمي للطبی٤لغایات تطبیق البند ( -ب ادة یعتم ذه الم رة (أ) من ھ اً ) من الفق ب وفق
  -للشھادات المبینة أدناه وحسب أولویتھا بالتسلسل التالي:

ى  -١ د الحصول عل ا بع شھادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي األردني أو ما یعادلھ
  من المجلس الطبي األردني. االختصاصشھـادة 

  من المجلس الطبي األردني أو ما یعادلھا. االختصاصشھادة  -٣
  الشھادة الجامعیة الثالثة. -٤
  الشھادة الجامعیة الثانیة أو شھادة االختصاص العالي في الطب البشري. -٥
  الدبلوم بعد الحصول على الشھادة الجامعیة األولى. -٦
  الشھادة الجامعیة األولى. -٧

ود ( -ج ات البن ھ لغای ر اقدمیت رة (٣) و(٢) و(١اذا اعید تعیین الموظف تعتب أ) من ) من الفق
 ھذه المادة من تاریخ اعادة تعیینھ.

د ( -١ -د ام البن ق أحك ) من ١باستثناء موظفي الدرجة األولى من الفئة األولى ولغایات تطبی
  الیة.جوازیاً لدرجتھ الحالفقرة (أ) من ھذه المادة یشترط أن ال یكون الموظف قد رفع 

  ) من ھذه الفقرة في حال توافر شواغر للترفیع الجوازي.١ال یعمل بالبند ( -٢
  

  
ُحیل ا -٨٦المادة  ً إذا أ ان مستحقا ھ إذا ك ي ترفیع ال ینظر ف أدیبي ف لموظف إلى القضاء أو إلى المجلس الت

ھ أدیبي بحق ة، الصفة الق واكتسابھ للترفیع الوجوبي إال بعد صدور القرار القضائي أو الت طعی
دم ببراءتھ أو الح على أن تترك إحدى الدرجات شاغرة لیتم ترفیعھ إلیھا إذا صدر القرار كم بع

ھ، ُسندت إلی ھ  مسؤولیتھ من التھمة الجزائیة أو المسلكیة التي أ اریخ ترفیع ر ت ذه فویعتب ي ھ
ل صدوالترفیع و الحالة من تاریخ ترفیع الموظف الذي یتساوى معھ في حق ع قب ر كان قد رف

  .القرار القضائي أو التأدیبي
  

  تعدیل األوضاع
  

  -ھذا النظام : ) من٣٢ام المادة (مع مراعاة احك -٨٧المادة
ھ  -أ ذي یحمل ى من المؤھل ال د أعل ى مؤھل علمي جدی ى عل ة األول إذا حصل الموظف من الفئ

دائرة مباشرة  وھو على رأس ل ال ادات عملھ ویتصل موضوع تخصصھ بعم وال توصلھ الزی
ررة للمؤھل الجد٣٠المستحقة المنصوص علیھا في المادة ( ام للدرجة المق د ) من ھذا النظ ی

  فیجوز تعدیل وضعھ إلى الدرجة المقررة لذلك المؤھل.
ى ر -ب أس إذا حصل الموظف من الفئة الثانیة على شھادة دبلوم كلیة المجتمع الشامل وھو عل

تحقة  ادات المس لھ الزی رة وال توص دائرة مباش ل ال ھ بعم وع تخصص ل موض ھ ویتص عمل
ادة ( رة (أ) من الم ي الفق ا ف ررة للمؤھل٣١المنصوص علیھ ام للدرجة المق ذا النظ  ) من ھ

  لى الدرجة المقررة لذلك المؤھل.الجدید فیجوز تعدیل وضعھ إ
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ة على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من ھذه المادة، إذا حصل الموظف من الفئة -ج ى  الثانی عل
ب السنة السابقة للسنة من ان یتقاضى رات ة المجتمع الشامل وك وم كلی الدرجة  شھادة دبل

  .المقررة لذلك المؤھل فیمنح زیادتین سنویتین
ف -د ھ إذا حصل الموظ ى رأس عمل و عل ى وھ ة األول ى الشھادة الجامعی ة عل ة الثانی ن الفئ  م

ي  ى ف ة األول ى الفئ دیل وضعھ إل ویتصل موضوع تخصصھ بحاجة الدائرة مباشرة فیجوز تع
ي الفئ الدرجة ھ ف ة ل ل سنتین خدم ة المقررة لذلك المؤھل ویمنح زیادة سنویة واحدة عن ك
ة الثانیة ذه الفئ ي ھ ي األحوال بعد آخر تعیین لھ ف ا وف ب األ كلھ ل الرات ب أن ال یق ساسي یج

  .الذي كان یتقاضاه المستحق للموظف عن الراتب األساسي
  

 ن الفئة الثالثة الى الفئةاعتبارا من سریان احكام ھذا النظام، یتم تعدیل وضع الموظف م -١ -أ -٨٨المادة 
ي ح ھ، وف ي الحاصل علی ل العلم ررة للمؤھ ى الدرجة المق ة ال ة الثانی ى او الفئ ال االول

دیل  ل تع ان یتقاضاه قب ذي ك الي ال ب االجم انخفض الراتب االجمالي للموظف عن الرات
ھ فرق تم منح عھ فی ان  امتناقص امالی اوض ذي ك الي ال ب االجم رق الرات ادل ف نویا یع  س

  یتقاضاه قبل تعدیل الوضع.
دیل وضعھ ١سري احكام البند (ت -٢ ذا ) من ھذه الفقرة على من تم تع ام ھ ل سریان أحك قب

  .النظام وذلك بقرار من المجلس بناء على تنسیب اللجنة المركزیة
على  إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على شھادة دبلوم كلیة المجتمع الشامل وھو -ب

  ل.رأس عملھ فیجوز تعدیل وضعھ إلى الفئة الثانیة في الدرجة المقررة لذلك المؤھ
رتین (أ -ج ام الفق ق أحك ) و(ب) یحدد المجلس بناء على تنسیب الدیوان األسس الالزمة لتطبی

  من ھذه المادة.
اة أ -١ -د   دوائر مع مراع دیوان وبالتنسیق مع ال ولى ال ادة، یت ذه الم رة (أ) من ھ ام الفق حك

ة  دیل أوضاعھم من فئ حصر اعداد الموظفین الحاصلین على مؤھالت علمیة وتعذر تع
ة  ة لمعالجة أوضاعھم الوظیفی ع التوصیات الالزم ة ، ورف ألخرى أو ضمن نفس الفئ

  ا النظام.للمجلس العتمادھا وفقا ألحكام ھذ
د -٢ ي البن ا ورد ف رغم مم ى ال رة، الینظر ١( عل ذه الفق ي أي) من ھ ة ع ف و لحال ى النح

  .٣١/١٢/٢٠٢٠) اعاله بعد تاریخ ١المبین في البند (
واد ( -ھـ ي الم ا ف ) من ٣٤) و(٣٣) و(٣٢) و(٣٠یمنح الموظف الزیادات المنصوص علیھ

ھ ٣١/١٢ھذا النظام اعتبارا من  ادات حلول ذه الزی ى منحھ ھ ب عل  من كل سنة واذا ترت
اً  ى الدرجة المستحقة وفق دیل وضعھ إل تم تع  في درجة أعلى من الدرجة التي یشغلھا فی

  ألحكام ھذا النظام.
ة (د) من المادة ق االحكام الواردة بالفقرتین (أ) و(ب) من ھذه المادة والفقریلتطبیشترط   -و

  ) من ھذا النظام ما یلي:٨٧(
  المرجع المختص.المسبقة بالدراسة من موافقة ال أن یكون الموظف حاصالً على -١
  ان یكون للتخصص الذي حصل علیھ الموظف عالقة بعمل الدائرة. -٢
  الیھا.  الموظف دیل وضعالفئة المراد تعفر الشاغر في اتو -٣
  االمتحان المخصص لتعدیل االوضاع. الموظف اجتیاز -٤
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ذا ال تسري أحك -١-ز ام ھ د سریان احك ام ھذه المادة على الموظف الذي یلتحق بالدراسة بع
  النظام المعدل.

ب ی -٢ دیم طل ادة تق ذه الم ام ھ اً ألحك دیل وضعھ وفق تم تع توظیف حق للموظف الذي لم ی
  ) نقاط تنافسیة.١٠جدید الى الدیوان على أن تضاف لھذا الطلب (

  
  

  
  الترقیة

  
اري في الدائرة  بقرار من تم ترقیة الموظف من وظیفة الى وظیفة أعلى ضمن المسار االدت -أ -٨٩المادة 

ھا الوزیر بناء على تنسیب األمین العام ووفق تعلیمات وصف وتصنیف الوظائف المعمول ب
  -:الشروط التالیة وحسب

 .توافر وظیفة شاغرة وفق الھیكل التنظیمي لوظائف الدائرة -١
  .االعالن داخل الدائرة عن الوظیفة الشاغرة -٢
ي وخطط التعاقب الوظیف المسار التدریبي للوظیفة الشاغرةاستكمال الموظف متطلبات  -٣

 .وخطط التطویر الفردیة للموظف
دیلغایات الفقرة (أ) من ھذه المادة، یشكل الوزیر لجنة   -ب دوب عن ال ین اعضائھا من وان من ب

ابالت شخصی ة أو مق ة للوظیف ة المطلوب ات الفنی ة او تتولى إجراء امتحانات بناء على الكفای
  ھما للموظفین الذین تنطبق علیھم شروط الترقیة.تیكل

ردین او تم ترقیة الموظف الحاصل على اعلى العالمات في االمتحان أو المقابلة ت -ج ا منف اذا كان
تم  دمین ی ین المتق ال التساوي ب ي ح ا وف ا مع ال اجرائھم ي ح ا ف ن مجموعھم ة م ى عالم اعل

عالمة  تم ترقیة الموظف الحاصل على اعلىتالتنسیق مع المعھد لعقد اختبار لتقییم القدرات و
  ا االختبار. في ھذ

ا ورد   -د رغم مم ى ال يعل د ( ف ن٣البن اء ع ) م وزیر بن وز لل ادة، یج ذه الم ن ھ رة (أ) م ى الفق ل
ى شریطة استكمال الموظف  ة أعل ى وظیف ة إل ة الموظف من وظیف ام ترقی تنسیب األمین الع

  من تاریخ الترقیة. أشھر) ٣متطلبات المسار التدریبي للوظیفة المطلوبة خالل (
  
  

ادة  فت -أ -٩٠الم ة الموظ ب أو تم ترقی ام الرت من نظ وظیفي ال ض ار ال ن المس ي م ار المھن ى المس
ى  حسب مقتضى الحال المختلفة مستویاتھالمتخصص وضمن  اء عل وزیر بن بقرار من ال

  . تنسیب اللجنة المركزیة للموارد البشریة
   -ر ما یلي:فاتووفقا ألحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة  یشترط لترقیة الموظف  -ب

وب اشغ  -١ ة المطل دد السنوات الفعلی ى لع ائف المشمولةالحد ادن ي الوظ ام  ھا ف بنظ
  المتخصصة حسب مقتضى الحال.  بالمسارات المھنیة الرتب أو

ل   -٢ دة لك ة المعتم درجات الوظیفی ى لل د ادن توىح ي مس ار المھن من المس  ض
  .المتخصص

دائرة   -٣ تص بال ع المخ ن المرج دة م ة المعتم ة المتخصص رامج التدریبی از الب اجتی
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ضمن  على اكتساب الموظف الكفایات المطلوبة إلشغال كل رتبةوالمبنیة والدیوان 
ب مقتضى  ة المتخصصة حس ل مستوى ضمن المسارات المھنی ب او ك نظام الرت

  الحال. 
و  -٤ ة التخصصیةاالتأكد من ت ات الفنی ا  فر الكفای ا وفق ة وتقییمھ والسلوكیة واالداری

  ألدوات تقییم القدرات المعتمدة لكل منھا.
  مستوى اداء مھني متمیز یتم تقییمھ وفق منھجیة واسلوب التقییم متعدد االطراف.  -٥
ى   -٦ ا االستراتیجیة وتستند عل اھداف فردیة مرتبطة بتحقیق اھداف الدائرة وخططھ

  لخدمة.الممارسة المھنیة وتحسین جودة ا
  وافر شاغر على جدول تشكیالت وظائف الدائرة.ت -٧

ي تحدد سقوف الدرجات للمستویات في المسارات المھنیة المتخصصة والمسار الوظیف -ج
ات  ب التعلیم ة بموج ة المتخصص ارات المھنی مولھا بالمس م ش ي ت ائف الت للوظ

  المنصوص علیھا في ھذه المادة . 
صیلھا تحدد تفالكل مستوى مزایا اضافیة المتخصصة  المسارات المھنیة ویمنح شاغل -د

رة (المتخصصة بموجب تعلیمات المسارات المھنیة  ي الفق ) من ھذه زالمشار الیھا ف
  المادة.

ب ایمنح شاغلو  -ھـ ة تحدد تفاصیلھا بموج ل رتب ا اضافیة لك لرتب ضمن نظام الرتب مزای
  نظام الرتب.  

یب -و ى تنس اء عل وزراء بن س ال در مجل س  یص ةاالمجل ات العام ب  لتعلیم ام الرت لنظ
ا  في الخدمة المدنیة المتخصصة للمسارات المھنیةو وسقوف كل مستوى منھا بما فیھ

ب أو االطار المرجعي الناظم العداد وتطبیق  ام الرت ة المتخصصنظ ة المسارات المھنی
  حسب مقتضى الحال وسائر األمور المتعلقة بھما . في الخدمة المدنیة

د -ز ةیص ارات المھنی ات المس س تعلیم ة ر المجل من  المتخصص ى ان تتض ة عل المختلف
ات اشغالھا  المتخصص المشكلة للمسار المھني المستویات وكفایاتھا وشروط ومتطلب

  وآلیات وادوات التأھیل والتقییم ومنح رخصة المزاولة.
  

  
  الفصل الثالث عشر

  واإلعارةوالوكالة النقل واالنتداب والتكلیف 
 

ل العمل واالستخدام األمثل للموارد البشریة وتنمیتھا عند اتخاذ أي قرار بالنق تراعى مصلحة -أ-٩١المادة
  .أو اإلعارة أو التكلیف أو االنتداب أو الوكالة

را -ب ؤثر ق ا أو ال ی ة فیھ ة أو األقدمی ى الدرج ف عل ارة أو التكلی داب أو اإلع ل أو االنت ر النق
  .الراتب االساسي

الدائرة مناسبة شریطة  الموظف المعار أو المنتدب أو المكلف إلى الوظیفة التي تراھا یعاد -ج
  .أن ال یؤثر ذلك على درجتھ وراتبھ االساسي الذي یستحقھ

ین  -١-د ى الموظف المع ال تسري أحكام النقل خارج الدائرة واإلعارة واالنتداب والتكلیف عل
ف  ع العالوات والموظ امل لجمی د ش ب عق اریع او بموج ى حساب المش د عل ین بعق المع
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  رواتب الموظفین المنفكین عن العمل بسبب االعارة او االجازة بدون راتب وعالوات.
رغم م -٢ ى ال د (عل ي البن ا ورد ف یب ١م ى تنس اء عل وزراء بن رئیس ال رة، ل ذه الفق ن ھ ) م

قل لغایات النالوزیرین الموافقة على انتداب الموظف بموجب عقد شامل لجمیع العالوات 
ھ  ي دائرت نوات ف س س ھ خم ى تعیین ى عل د مض ون ق ریطة ان یك رى ش رة أخ ى دائ ال

  األصلیة.
ة الوزیرین وتنسیب رئیس الدیوان نقل الموظف المعین على حساب رواتب یجوز بموافق -٣

رة الموظفین المنفكین عن العمل بسبب االعارة او االجازة بدون راتب وعالوات الى دا ئ
دائرة اخرى، على  ي ال ة الشاغرة ف ھ من مخصصات الوظیف ھ وعالوات ان یتقاضى راتب

د المنقول الیھا، وعلى ان یتم اتخاذ القرار الخاص بتحویل صفة الموظف الى وظیفة ع ق
  ك.فر الشاغر الالزم لذلاذات فئة ودرجة على مالك الدائرة المنقول الیھا في حال تو

ین  شكل في الدیوان لجنة برئاسة أحدت -١ -ھـ دیوان وعضویة ممثل یس ال ھ یسمیھ رئ موظفی
لتكلیف عن رئاسة الوزراء ودائرة الموازنة العامة تتولى دراسة طلبات النقل واالنتداب وا

ولى التوصیة للمرجع المختص  دیوان لیت یس ال ى رئ ذا الخصوص ال وترفع تنسیباتھا بھ
  التخاذ القرار المناسب وفقاً الحكام ھذا النظام.

ي یحدد  -٢ د (ف ي البن ا ف ة المشار الیھ رار تشكیل اللجن د ) من ھذ١ق ة عق رة كیفی ه الفق
   اجتماعاتھا واتخاذ تنسیباتھا.

  
  

  النقل والوكالة داخل الدائرة
  

دائرة نفسھا أن یكونیشترط  لنقل المو -أ -٩٢المادة  ي ال ة أخرى ف ى وظیف ة إل مستوفیاً  ظف من وظیف
ة  غال الوظیف ة إلش ات الرئیس ىللمتطلب ً عل ادرا ا وق ھ إلیھ یتم نقل ي س ام بمھا الت ا القی مھ

 ومسؤولیاتھا.
ي آخر یقع ضمن مجموعة  -ب ة ذات مسمى وظیف ى وظیف ة ال یجوز نقل الموظف من وظیف

ف  ات وص ً لتعلیم ا ددة وفق ة المح ھ الوظیفی ھ ودرجت ل فئت ي تقاب ائف الت میات الوظ مس
 وتصنیف الوظائف المعمول بھا.

ً لما یلي: -ج  -ینقل الموظف داخل الدائرة نفسھا وفقا
  بقرار من الوزیر لموظفي المجموعة الثانیة من الفئة العلیا. -١
ً على تنسیب األمین العام لشاغلي وظائف الفئة األولى سواء -٢  كان بقرار من الوزیر بناء

 من وظیفة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر داخل المملكة أو خارجھا.
ن  -٣ رار م ى والثانیبق ات االول ن الفئ ف م ام للموظ ین الع یب االم ى تنس اء عل وزیر بن ة ال

 والثالثة للنقل من مكان الى آخر خارج  المملكة.
الموا -٤ ة المختصة ب ى تنسیب مسؤول الوحدة التنظیمی ً عل اء رد بقرار من االمین العام بن

ى أخرى أو من وظیفة  البشریة لشاغلي وظائف الفئات الثانیة والثالثة سواء كان ن مإل
  مكان إلى آخر داخل المملكة.

  الوكالة
  

اذا شغرت في أي دائرة وظیفة من وظائف الفئة العلیا أو ما في حكمھا أو تغیب شاغلھا ألي  -أ -٩٣المادة
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من موظف آخر من موظفي الدائرة نفسھا او من دائرة أخرى  بالوكالةسبب، فیجوز اشغالھا 
د  عند الضرورة للقیام بمھام تلك دة ال تزی ھ األصلیة لم ى وظیفت الوظیفة واعمالھا إضافة إل

  .ستة اشھرعلى 
ي  -ب ترط ف ا فیش ة العلی ن الفئ ى م ة األول ائف المجموع ن وظ اغرة م ة الش ت الوظیف إذا كان

ف  لالموظ ف  الوكی ة الموظ ن مجموع ھ ع ھ وفئت ل مجموعت رى أن ال تق دائرة األخ ن ال م
ف  ان الموظ ا اذا ك ھ، ام یل وفئت لاألص ن  الوكی ون م ترط ان یك دائرة فیش وظفي ال ن م م

 المجموعة الثانیة من الفئة العلیا.
ترط ف -ج ا، فیش ة العلی ن الفئ ة م ة الثانی ائف المجموع ن وظ اغرة م ة الش ت الوظیف ي اذا كان

ف  لالموظ ف  الوكی ة الموظ ن مجموع ھ ع ھ وفئت ل مجموعت رى ان ال تق دائرة األخ ن ال م
موعتھ من موظفي الدائرة فیشترط ان ال تقل مج الوكیلالموظف األصیل وفئتھ، اما اذا كان 

ي مجموعة الموظف  ي تل ھ او عن الدرجة الت وفئتھ عن مجموعة الموظف االصیل وفئت
  االصیل مباشرة في الفئة التي تلیھا مباشرة.

ى اذا شغرت في اي دائرة اي وظیفة من وظائف  -١-د ة األول ب شاغلھا ألي سالفئ بب او تغی
وظیفة من قبل موظف آخر من موظفي الدائرة للقیام بمھام تلك ال بالوكالةفیجوز اشغالھا 

ي ف، ویشترط بقرار من الوزیر إضافة إلى وظیفتھ األصلیة لمدة ال تزید على سنة واحدة
لالموظف  ة الشا الوكی ررة للوظیف ة المق ھ عن الدرجة والفئ ھ وفئت ل درجت  غرةان ال تق

  .بموجب تعلیمات وصف وتصنیف الوظائف
ا  -٢ في حال عدم وجود موظف من الفئة االولى إلشغال الوظیفة الشاغرة المنصوص علیھ

د ( دائرة من المستوى ١في البن رة فیجوز إشغالھا من أي من موظفي ال ذه الفق ) من ھ
  األول من الفئة الثانیة.

  
ا  -١-ـھ    ة العلی تم تسمیة فاذا كانت الوظیفة الشاغرة من وظائف المجموعة األولى من الفئ ت

  بقرار من رئیس الوزراء. الوكیلالموظف 
تم اذا كانت الوظیفة الشاغرة من المجموعة الثانیة من الفئة العلیا في دا - -٢ ئرة أخرى فت

  تسمیھ الموظف الوكیل بقرار من رئیس الوزراء بناء على تنسیب الوزیرین.
 سھا أو أياذا كانت الوظیفة الشاغرة من المجموعة الثانیة من الفئة العلیا في الدائرة نف -٣

تم تسمیھ من الدوائر التي تقع ض ي القطاع الواحد فت من صالحیة المرجع المختص ف
  الوكیل بقرار من الوزیر.الموظف 

  
  
  

 النقل واالنتداب من دائرة الى آخرى
 

ً لما یلي ینقل الموظف -٩٤المادة   -:بمخصصات درجتھ أو بدونھا أو ینتدب من دائرة إلى أخرى وفقا
وزیرین لشاغلي وظائف المجموعة الثانی -أ ً على تنسیب ال ة بقرار من مجلس الوزراء بناء

  .من الفئة العلیا
ات  -ب ا لموظفي الفئ ل منھم ي ك ام ف ین الع بقرار من وزیري الدائرتین بناء على تنسیب األم
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  .األخرى
  .ال یجوز نقل الموظف أو انتدابھ قبل انتھاء مدة التجربة -ج
ي -د ھ ف دة عمل ة خالل م ة أو متفرق ى سنتین مجتمع د عل دة تزی داب الموظف لم  ال یجوز انت

ي  ة الت ي یستحقھا من مخصصات الوظیف ھ الت ھ وعالوات الخدمة المدنیة، ویتقاضى رواتب
نتدب منھا ُ   .أ

 نھا راتبھعإذا استدعي الموظف للخدمة االحتیاطیة فیعتبر منتدباً طیلة مدة خدمتھ ویدفع لھ  -ھـ
  االجمالي الذي یستحقھ.

  
  التكلیف

  
ادة  ف المو -أ-٩٥الم وز تكلی ى یج د عل دة ال تزی ف لم نتینظ ة أو  س ة حكومی رة او جھ دى أي دائ ل ل للعم

 لدیة.شركة مملوكة بالكامل للدائرة أو بأو فأكثر ) %٢٥شركة تساھم فیھا الحكومة بنسبة (
 -یتم التكلیف وفقاً للصالحیات التالیة: -ب

ً على تنسیب رئیس الوزراء لشاغلي -١ وظائف المجموعة  بقرار من مجلس الوزراء بناء
وزیر لشاغلي ً على تنسیب ال ة من  األولى من الفئة العلیا، وبناء ة االمجموعة الثانی لفئ

 .ذاتھا
ً على تنسیب اللجنة المركزیة لموظفي الفئات األخرىبقرار من الوزیر  -٢  .بناء

 یحدد في قرار التكلیف الجھة التي سیتقاضى منھا الموظف راتبھ االساسي وعالواتھ. -ج
ا -د ف لغای ادة الت ال یؤثر قرار التكلیف على أقدمیة الموظف في الدرجة وتحتسب مدة التكلی زی

 .السنویة والترفیع الوجوبي
ذه ال -ھـ رة (أ) من ھ ي الفق ف المحددة ف ادة في حاالت خاصة ومبررة یجوز تمدید مدة التكلی م

  . بقرار من رئیس الوزراء بناء على تنسیب الوزیر
اف  -و ن موظفي وزارة األوق ف أي م وزراء تكلی یس ال ى تنسیب رئ اء عل وزراء بن لمجلس ال

او  ل خارج المملكة بصورة كلیةوالشؤون والمقدسات اإلسالمیة  ودائرة قاضي القضاة للعم
   جزئیة وفقاً ألحكام ھذا النظام.

  
  اإلعارة داخل المملكة وخارجھا

  
لموظف الذي التقل مدة خدمتھ عن خمس سنوات فعلیة الى أي حكومة اخرى ایجوز اعارة  -أ -٩٦المادة 

ة أو  ة المدنی ام الخدم دیر تشركة أو أي منظمة دولیة أو اقلیمیة أو دائرة غیر خاضعة لنظ
ائ وزراء لشاغلي وظ یس ال رار من رئ ات بق ً عاماً، وذلك بناء على طلب تلك الجھ ف مرفقا
ائف الفئ اغلي وظ ام لش ین الع یب االم ى تنس اء عل وزیر بن ن ال رار م ا، وبق ة العلی ات الفئ

  االخرى.
ات االخ -ب  رىیحدد رئیس الوزراء لشاغلي وظائف الفئة العلیا والوزیر لشاغلي وظائف الفئ

ى ثالث سنو د عل ى ان ال تزی ا عل ات مدة االعارة ولھ تجدیدھا سنة فسنة او الي جزء منھ
 خارج المملكة او داخلھا او كلیھما طیلة خدمة الموظف في الخدمة المدنیة.

ى شركة  -ج ار ال یستثنى من شرط المدة الواردة في الفقرة (ب) من ھذه المادة الموظف المع
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 ناجمة عن عملیة التخاصیة. 
دائرة -د ھ من ال ھ االساسي وعالوات ھ أي جزء من راتب دة اعارت  ال یتقاضى الموظف خالل م

 التي تمت اعارتھ منھا.
ـ تحقاق  -ھ ات اس ادة لغای ذه الم رة (ب) من ھ ي الفق ا ف دة االعارة المنصوص علیھ ب م تحس

  الزیادة السنویة والترفیع الوجوبي.
 اً الحكام قانون التقاعد المدني.تعتبر مدة االعارة خدمة مقبولة للتقاعد وفق  -و
ن   -ز ة ع ى أي شركة ناجم ار ال ب للموظف المع ادة، تحتس ذه الم ي ھ ا ورد ف رغم مم ى ال عل

نویة ادة الس تحقاق الزی ات اس ا لغای د لھ ارة واي تمدی دة االع ل م یة كام ة التخاص  عملی
اء ة بن ذه الغای وزراء لھ س ال درھا مجل ات یص ً لتعلیم ا ك وفق وبي وذل ع الوج ى والترفی  عل

 تنسیب المجلس.
  

  الفصل الرابع عشر
  الدوام الرسمي واإلجازات

  
ادة  ي ت -أ -٩٧الم بوع وف ي األس ام ف ة أی دة خمس اً ولم اعات یومی بع س مي بس دوام الرس اعات ال دد س ح

 ) ساعة أسبوعیاً، ویجوز٣٥یجب أن ال تقل ساعات الدوام الرسمي عن ( جمیعھا األحوال
  .تكلیف الموظف بالعمل لساعات إضافیة تزید على ساعات الدوام الرسمي

اد -ب ذه الم رة (أ) من ھ ام الفق ة إذا یجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء أي دائرة من أحك
ل س ى  أن ال تق ك عل ر ذل ا غی ة عملھ ت طبیع ن (تطلب مي ع دوام الرس اعة ٣٥اعات ال ) س

  .اسبوعیاً 
ي -١-ج دمھا للمواطنین  على كل دائرة تنظیم ساعات العمل بما یتالءم وطبیعة الخدمات الت تق

بعض  ي ل دوام الجزئ ك ال ي ذل ا ف دوام المرن بم ق مفھوم ال ا تطبی ة ولھ ي الخدم ومتلق
  .وظائفھا

ة ال -٢  ع الجوازي والترقی ة او شغال الوظائف االشرافیة او القیادال تسري احكام الترفی ی
ذا  ي ھ ا ف دورات المنصوص علیھ ات وال ز او الترشح للبعث ى جوائز التمی افس عل التن

  النظام على الموظف بدوام جزئي.
از -٣ ة احتساب االج ك آلی ي ذل ا ف دوام المرن بم ة بال ع الشؤون المتعلق ات یتم تنظیم جمی

درھا  ات یص ى تعلیم ي بمقتض دوام جزئ ف ب كین للموظ دل التس الي وب ب اإلجم والرات
  مجلس الوزراء بناء على تنسیب المجلس. 

ات أن  -د ام المناوب ل بنظ ا العم ض موظفیھ ل بع ة عم توجب طبیع ي تس دائرة الت در لل تص
دوام  اعات ال ن س ف ع ل الموظ ل عم ى أن ال یق ا عل ة لتنظیمھ ة الالزم ات الداخلی التعلیم

  الرسمي المحددة في الفقرة (أ) من ھذه المادة.
  

ادة  ام  -٩٨الم اً لألحك ام وفق ذا النظ ي ھ ا ف وص علیھ ازات المنص ى اإلج ول عل ف الحص ق للموظ یح
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نح  كلھا واإلجراءات المبینة فیھ، وفي األحوال یجب مراعاة مصلحة العمل عند الموافقة على م
  أو إجازة االبوة أو اإلجازة العرضیة أو إجازة الحج. اإلجازات باستثناء إجازة األمومة 

  
 أنواع اإلجازات

 -حق للموظف الحصول على اإلجازات التالیة:ی -٩٩المادة 
 .اإلجازة السنویة  -أ

 إجازة األمومة وإجازة األبوة.  -ب
 .اإلجازة العرضیة -ج
 .إجازة الحج -د

  .اإلجازة دون راتب وعالوات -ھـ
  .اإلجازة المرضیة -و

  
  اإلجازة السنویة

  
  ن یوما في السنة.ومدفوعة الراتب االجمالي مدتھا ثالث یستحق الموظف إجازة سنویة -أ-١٠٠المادة 

ك بصور -ب    ازاتھم السنویة وذل ة یتم وضع جدول أولي ینظم بموجبھ استخدام الموظفین إلج
رام ق الخطط والب ج تكفل حسن سیر العمل في الوحدة اإلداریة خالل السنة واستمراره وف

  .المقــــررة لھ
اتھ، یجوز منح الموظف إجازتھ السنویة دفعة واحدة أو مجزأة وفقا لظروف العمل ومتطلب -ج 

  .التحسب أیام األعیاد والعطل الرسمیة من اإلجازة إذا وقعت أثناءھاو
  .جمیعھا  یجوز جمع اإلجازة السنویة ألي موظف ألكثر من سنتین متتالیتین في الحاالتال -د

  
ظف اإلجازة السنویة المنصوص علیھا في ھذا النظام من الیوم األول من شھر یستحق المو  -١٠١المادة 

ن تلك من السنة، أما إذا عین في الوظیفة خالل السنة فیستحق إجازة نسبیة عكانون الثاني 
اني انون الث وم األول من شھر ك ھ والی اریخ تعیین ین ت ة ب دة الواقع من  السنة وذلك عن الم

  السنة التالیة.
  

  -:منح اإلجازة السنویة وفقاً للصالحیات التالیةت -١٠٢المادة 
  .ظفي المجموعة األولى من الفئة العلیابقرار من رئیس الوزراء لمو -أ

  .بقرار من الوزیر لموظفي المجموعة الثانیة من الفئة العلیا -ب
  .بقرار من االمین العام او من یفوضھ للموظف من الفئة االولى -ج
  لثة.بقرار من المدیر بناء على تنسیب الرئیس المباشر لموظفي الفئتین الثانیة والثا -د
  

  :ال یستحق الموظف اإلجازة السنویة في الحاالت التالیة -أ -١٠٣المادة 
ً أو -١ ا ب وعالوات أو مبعوث ً أو في إجازة دون رات اً  عن المدة التي یكون فیھا معارا  مكلف

  .الى جھة غیر خاضعة لھذا النظام
  إذا كان قد استفاد أو سیستفید من اإلجازة المدرسیة الصیفیة. -٢
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البند  في حال تكلیف اي من موظفي وزارة التربیة والتعلیم بالعمل ممن تنطبق علیھ أحكام -ب
دل ع٢( مل ) من الفقرة (أ) من ھذه المادة خالل االجازة المدرسیة الصیفیة، یتم صرف ب

زید على اضافي لھ لقاء ذلك او تبدیل ایام العمل المكلف بھا برصید إجازة سنویة لمدة ال ت
   یؤثر على سیر الدراسة.شھر وبما ال

  
ادة  یر  -١٠٤الم وز تقص ن میج رار م ا بق ا أو إلغاؤھ ف أو تأجیلھ ة للموظ نویة الممنوح ازة الس دة اإلج

ا القرار، إال إذا ك ف ب غ الموظ تم تبلی ك وی ل ذل لحة العم ت مص تص إذا اقتض ع المخ ن المرج
  الموظف یقضي إجازتھ خارج المملكة.

  
دالً الموظف ب إذا انتھت خدمة -١٠٥المادة  ل ب ھ عن العم د انفكاك ھ بع دفع ل ة فی د الوظیف زل أو فق ر الع غی

د عیعادل مجموع الراتب االساسي والعالوات عن مدة اإلجازة السنویة التي كان یستحقھا  ن
ما إذا انتھاء خدمتھ كما لو كان على رأس عملھ على أن ال یزید المجموع على ستین یوماً، أ

ُعید إلى العمل في ال یقتطع من فخدمة المدنیة قبل انتھاء المدة التي استحق عنھا ذلك البدل أ
دة، ویصبح مستحقاً إلجازة سنویة ك الم ى من تل ا تبق ب مع م  راتبھ االساسي مبلغ یتناس

  تعادل أیامھا.
  

  إجازة األمومة واجازة األبوة وساعة الرضاعة
  

وماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب یتستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدتھا تسعون  -أ -١٠٦المادة 
ة قان ب أو قابل ً على تقریر طبي من طبی ة، كامل مع العالوات التي تستحقھا وذلك بناء ونی

  .وال تؤثر إجازة األمومة على استحقاق الموظفة لإلجازة السنویة
ي حال ویستحق الموظف اجازة أبوة براتب كا -ب الدة مل مع العالوات لمدة ثالثة أیام عمل ف

ً على تقریر طبي من طبیب أو قابلة قانونیة.   الزوجة بناء
لمادة تستحق الموظفة بعد انتھاء اجازة األمومة المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه ا -ج

  تؤثرولمدة تسعة اشھر ساعة رضاعة في الیوم الواحد بقصد ارضاع مولودھا الجدید وال
  على اجازتھا السنویة وراتبھا وعالواتھا.

  
  اإلجازة العرضیة

 
ادة  نح ال -١٠٧الم وز م ام، یج ین الع ن األم رار م الوات بق ع الع ل م ب كام یة برات ازة عرض ف إج موظ

  -وفقا ًللحاالت التالیة:
ي -أ ا في حال وفاة أحد األقارب من الدرجة األولى لمدة ثالثة أیام، ولمدة یومین ف اة ل ح وف

ارب اة احد األق رجة من الد أحد األقارب من الدرجة الثانیة وبواقع یوم واحد في حال وف
ة ة من الموظف بالطریق ي تراھ الثالثة، وللدائرة التحقق من صحة األسباب المقدم ا الت

رة سبعة  مناسبة على أن ال یتجاوز مجموع ھذه اإلجازات المنصوص علیھا في ھذه الفق
 لواحدة.أیام خالل السنة ا

ى سبعة -ب د عل دة ال تزی ع بإجازة سنویة وألسباب اضطراریة لم ذي ال یتمت ام أی للمعلم ال
 .خالل السنة الدراسیة
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اة زوجت -ج ي حال وف نح الموظف ف ادة یم ذه الم ھ على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من ھ
  ایام وتمنح الموظفة في حال وفاة زوجھا أجازة لمدة شھر. ةاجازة لمدة عشر

  
  إجازة الحج

  
ة ٢١(یجوز منح الموظف إجازة ألداء فریضة الحج مدتھا  -أ -١٠٨المادة  ) یوما متصلة لمرة واحدة طیل

  مدة عملھ في الخدمة المدنیة.
ھ االساسي -ب ا راتب ازة السنویة للموظف، ویستحق خاللھ  ال تحتسب إجازة الحج من اإلج

  .وعالواتھ كاملة عن مدتھا
 .تمنح إجازة الحج بقرار من األمین العام بناء على تنسیب المدیر المباشر للموظف -ج

  
  

  اإلجازة بدون راتب وعالوات
 

ى حساب باستثناء الموظف بعقد شامل لجمیع العالوات والم -أ -١٠٩المادة  وظف المعین بموجب عقد عل
ة المشاریع او على حساب رواتب الموظفین المنفكین عن العمل بسبب االعارة او االجاز

ً على طلبھ ي  بدون راتب وعالوات، یجوز منح الموظف إجازة دون راتب وعالوات بناء ف
ا ة أدن االت المبین ذهأي من الح ى ھ ولھ عل ب حص ة لطل ائق الثبوتی دم الوث ى أن یق  ه عل

 -اإلجازة:
ا -١ ً خ دا ً أو موف ارا درس أو مع ل أو ی ان أحدھما یعم  رجلمرافقة الزوج أو الزوجة إذا ك

 .المملكة
ي أو  -٢ تواه العلم ین مس ي أو لتحس ل علم ى مؤھ ف عل ول الموظ دف حص ة بھ للدراس

ي الخكان ألي منھا عالقة بعمل دائرتھ،  المھني إذا ھ ف دة عمل ة شریطة أن ال تقل م دم
یر  ت س ي تثب ائق الت ھ الوث الل إجازت دم خ ى أن یق لتین، عل نتین متص ن س ة ع المدنی

 دراستھ وانتظامھ فیھا.
ة  -٣ ول للعمل داخل المملك ً ساري المفع دا ي القطاع الخاص للموظف الذي یقدم عق او ف

 .سنتین متصلتینعملھ في الخدمة المدنیة عن  خارجھا شریطة أن ال تقل مدة
ھ وا لحاالت استثنائیة ومبررة ألي ظرف طارئ أو للعنایة بأحد أفراد األسرة أو أحد -٤ لدی

 .بسبب أوضاعھم الصحیة لمدة ثالث سنوات خالل مدة الخدمة
ا الر -٥ ة بطفلھ ى سنتین للعنای د عل دة ال تزی ة لم اء اجازة االموم ضیع للموظفة بعد انتھ

  ومة.منھا المدة التي كانت فیھا على رأس عملھا بعد تاریخ انتھاء اجازة االم ةمحسوم
شھر للموظفة لغایات قضاء العدة الشرعیة بعد وفاة زوجھا ولمدة ال تزید على اربعة ا -٦

  وعشرة ایام.
ب وعالوات  -ب دون رات على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من ھذه المادة، یجوز منح اجازة ب

للموظف بعقد شامل لجمیع العالوات والموظف المعین بموجب عقد على حساب المشاریع 
ب  دون رات او على حساب رواتب الموظفین المنفكین عن العمل بسبب االعارة او االجازة ب

ً على طلب ي ھ لمدة ال تزید علىوعالوات بناء دین او السنة  ثالثة أشھر ف ة احد الوال لرعای
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ررة ي حاالت استثنائیة ومب دة ال  الزوج او الزوجة او احد االبناء اذا كان مریضاً او ف ولم
ي او  ل علم ى مؤھ ول عل دف الحص ة بھ ة او للدراس ارج المملك ل خ نة للعم ى س د عل تزی

 لتحسین مستواه العلمي او المھني. 
دة اإلجازة برغ ى الموظف إعالم دائرتھ قبل مدة ال تقل عن شھر منعل -ج اء م اریخ انتھ ھ ت بت

ب  في العودة أو طلب تجدید اإلجازة لمدة أخرى وبخالف ذلك تعتبر إجازتھ منتھیة حكماً  ویج
 .االلتحاق بمركز عملھ عند انتھاء تلك اإلجازة علیھ

الوات خد -١-د ب وع ازة دون رات دة اإلج ر م تحقاقال تعتب د أو الس ة للتقاع ة مقبول ادة  م الزی
  .السنویة أو الترفیع

رة، ال تحول١لى الرغم مما ورد في البند (ع -٢ ذه الفق ب وعالوات دون  االجازة ) من ھ رات
ةالسنویة او الترفیع الوجوبي في حال امضى  ةزیادلاستحقاق الموظف لدون  ة فعلی  ال خدم

ى حصل فیھا على االجازة دون راتب ولم یكن عل عن عشرة أشھر في السنة التي مدتھا تقل
  من السنة ذاتھا.  ٣١/١٢ي رأس عملھ ف

د  -ھـ اء ایكمل الموظف بعقد الذي منح اجازة دون راتب وعالوات المدة المتبقیة من عقده بع نتھ
ازة د  االج ب عق ین بموج ف المع د الموظ ر عق الذي ویعتب ي ح اً ف ددا تلقائی ة مج ة ودرج  فئ

  إجازة دون راتب وعالوات.حصولھ على 
  

 -:منح اإلجازة بدون راتب وعالوات وفقاً للصالحیات التالیةت -١١٠المادة 
 .بقرار من رئیس الوزراء للمجموعة األولى من الفئة العلیا  -أ
 .العلیا بقرار من رئیس الوزراء بناء على تنسیب الوزیر للمجموعة الثانیة من الفئة  -ب
ً على تنسیب األمین العام للموظف من الفئة األولى -ج  .بقرار من الوزیر بناء
  بقرار من األمین العام للموظفین من الفئتین الثانیة والثالثة. -د
  

ادة  نح إ -أ -١١١الم ذي م ف ال ا الموظ ل فیھ ي یعم دائرة الت ون ال ة تك الوات ملزم ب وع ازة دون رات ج
ب اال دء اإلجازة وبالرات د ب ا عن ان فیھ ساسي بإعادتھ إلى الخدمة المدنیة بالدرجة التي ك

سابھا حإذا كان قد تم التعیین على  جمیعھا الذي كان یتقاضاه في ذلك الوقت، وفي األحوال
ى  ف إل اد الموظ نوي فیع د الس اء العق ھ أو انتھ دة إجازت اء م د انتھ ابقة عن ھ الس درجت

  .للموظف المعین علیھا أیھما أسبق
ب  -ب ازة دون رات ع اإلج ف قط ب الموظ ى طل اء عل تص بن ع المخ ن المرج رار م وز بق یج

  ر.وعالوات في حاالت استثنائیة ومبررة وبما ال یتعارض مع مصلحة العمل وتوافر الشاغ
  

  المرضیةاإلجازة 
 

ى -١-أ-١١٢المادة د عل دة ال تزی ة خالل  یستحق الموظف إجازة مرضیة لم ة أو متفرق ام مجتمع سبعة أی
د او مستشفیات الخدمات الطبی ً على تقریر من طبیب وزارة الصحة المعتم ة السنة بناء

  .الملكیة او المستشفیات الجامعیة أو مستشفى خاص في حال ادخال الموظف المستشفى
حسم من رصید إجازات الموظف السنویة ما زاد على مدة اإلجازة المشار الیھا في البند ی -٢

) من ھذه الفقرة، وفي حال استنفاد رصید إجازاتھ السنویة تحسم من راتبھ االساسي ١(
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  وعالواتھ.
ر من اللجن -ب  ى تقری اء عل لة فتعطى بن ام متص ى سبعة أی ازة المرضیة عل ة إذا زادت اإلج

  موظف.مختصة، وال تنزل اإلجازة المرضیة في ھذه الحالة من اإلجازة السنویة للالطبیة ال
ھ  -ج دد إجازت ھ فتم اریخ مرض ن ت د م ھر واح الل ش رض خ ن الم ف م ف الموظ م یش إذا ل

ً على التقریر المرضیة ذي  للمدة التي تراھا اللجنة الطبیة المختصة ضروریة وذلك بناء ال
 .لھذه الغایة تنظمھ

ة لشفاء الموظعلى اللج -د ا كافی رى أنھ ي ت دة الت ا الم من  فان الطبیة أن تحدد في تقاریرھ
مح یس مرضھ، أما إذا قررت اللجنة الطبیة إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فال
د ك بع ى ذل ھ عل ة قدرت ة المختص ة الطبی ررت اللجن ھ إال إذا ق ى عمل العودة إل ھ ب اد ل ة إع

  .الفحص
ارد في و وتبدأ مدة اإلجازة المرضیة من التاریخ الذي تحدده اللجنة الطبیة المختصة كما ھ -ھـ

ھ  یة راتب ازة مرض از إج ف المج ى الموظ ادة ویتقاض ذه الم ن ھ رة (ج) م ي الفق االساس
ھ سواء كاوعالواتھ  ى من إجازت ة االول ت مع العالوات التي یستحقھا عن األشھر االربع ن

ھمتصلة أو متقطعة، وث ھ الثة ارباع راتب دة ال االساسي وعالوات ذي یستحقھ عن الم ي ال ت
ة مرضیة بعد ذلك لغایة أربعة أشھر أخرى سواء كانت متصلة أو متقطع یقضیھا في إجازة

  خالل مدة سنة من تاریخ بدء إجازتھ المرضیة.
ذه الم -و ـ) من ھ رة (ھ ي الفق ا ف دة المشار إلیھ اء الم د انتھ اد ف ادةإذا لم یشف الموظف بع یع

ل د فحصھ أن مرضھ قاب ة بع للشفاء  فحصھ من اللجنة الطبیة المختصة، فإذا وجدت اللجن
ى ال ت ولكنھ ال یزال غیر قادر على القیام بمھام وظیفتھ فتمدد إجازتھ المرضیة لمدة د عل زی

  .االساسي وعالواتھ راتبھ نصف أربعة أشھر أخرى یتقاضى خاللھا
دةإذا وجدت اللجنة الطبیة  -ز اء الم د انتھ رة فالمحددة  لدى إعادة فحصھا الموظف بع ي الفق

 ص .من المرجع المخت (ھـ) من ھذه المادة أن مرضھ غیر قابل للشفاء فتنھى خدماتھ بقرار
في  لیھاإذا تبین أن الموظف لم یشف بعد منحھ جمیع مدد اإلجازات المرضیة المنصوص ع -ح

 .تنھى خدماتھ حكماً من المرجع المختصالفقرتین (ھـ) و(و) من ھذه المادة 
ة المختصة  -ط ة الطبی ررت اللجن ھ الصحیة وإن ق ھ أال یجوز إنھاء خدمة الموظف لعدم لیاقت ن

ھ إال بع د إجازت ى من تمدی دة ترج ھ ال فائ ھ وأن ام وظیفت ام بمھ ن القی ً ع د أن أصبح عاجزا
ة أشھر برا دتھا عن أربع ُعطي إجازة مرضیة ال تقل م بیكون قد أ  اساسي مع العالوات ت
ً أدنى ابتداء من التاریخ الذي تحدده اللجنة الطبیة المختصة.   حدا

  
ُصیب ا -١١٣المادة  ة فیستحق إذا أ ازة قانونی ة رسمیة أو إج ة بمھم لموظف بمرض وھو خارج المملك

ذه  ي ھ ف ف ى الموظ ي، وعل ر طب ى تقری ً عل اء ً بن دا بوعا واح اوز أس یة ال تتج ازة مرض إج
ت االالحالة أن یعلم دائرتھ بأي وسیلة بما فیھا الوسائل  مكن ملكترونیة بمرضھ بأسرع وق

  یھا التقریر الطبي الذي حصل علیھ بمرضھ.وأن یرسل إل
  

ى  -١١٤المادة  د حصل عل ان ق ة وك إذا استمر مرض الموظف لمدة تزید على أسبوع وھو خارج المملك
ھ الحصول ١١٣تقریر طبي على الوجھ المنصوص علیھ في المادة ( ام، فعلی ذا النظ ) من ھ

ین  ین اثن ھ بشھادة طبیب ي آخر باستمرار مرض ر طب ى تقری فى وأن عل دیر مستش أو من م
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ائل  ا الوس ا فیھ یلة بم أي وس ھ ب م دائرت د، وأن یعل ي إن وج ل األردن ن القنص دقھ م یص
ن اال ت ممك ا بأسرع وق ي حصل علیھ اریر الت ا التق لكترونیة بوضعھ المرضي ویرسل إلیھ

دم نفسھ  ى أن یق ا أو رفضھا عل ا وقبولھ ة المختصة للنظر فیھ ة الطبی ى اللجن لعرضھا عل
  ) من ھذا النظام.١١٢فور عودتھ إلى المملكة لفحصھ على أن تراعى أحكام المادة ( إلیھا

ة إذا أصیب ال -أ -١١٥المادة  دني بمرض أو حادث ناشىء عن طبیع موظف الخاضع لقانون التقاعد الم
ة ال ر من اللجن ى تقری اء عل ھ بن ال من ة عملھ أثناء قیامھ بواجباتھ الوظیفیة دون إھم طبی

مالي ) وبقرار من الوزیر راتبھ االج١١٢فیمنح خالل المدد المحددة في المادة (المختصة 
  كامال.

ي مفھوم إصابة إذا أصیب ال -ب دخل ف اعي بحادث ی انون الضمان االجتم موظف الخاضع لق
  العمل وفقاً ألحكام قانون الضمان االجتماعي فتطبق علیھ أحكام ذلك القانون.

  
ا راتبھ اال یحرم الموظف من -١١٦المادة  ب خاللھ ساسي وعالواتھ بقرار من الوزیر عن المدة التي یتغی

أ  بب خط ابة بس دثت اإلص رض أو ح أ الم ك إذا نش ابة، وذل رض أو إص بب م ل بس ن العم ع
ا ام إذا أس ذا النظ راض ھ ً ألغ را اً أو مقص ف مخطئ ر الموظ ھ، ویعتب یر من ھ أو تقص ء ارتكب

ل ال  ى أي عم دم عل ر أو أق ع الغی رف م روبات التص اول المش ة كتن رف الوظیف ق بش یلی
رف واآلداب  ة بالش ال المخل ن األعم ك م ر ذل امرة وغی درات والمق اطي المخ ة وتع الروحی

  العامة.
  
  

  أحكام عامة باإلجازات
 

ً ، باستثناء اإلجازة اتكون طلبات  -أ -١١٧المادة  ً أو الكترونیا إلجازة بجمیع أنواعھا واإلجابة علیھا خطیا
ألقل اواإلجازة العرضیة، ویقدم الموظف الطلب في الحاالت العادیة قبل یوم على المرضیة 

ذي سیق ان ال دئھا والمك اریخ ب دتھا وت ضیھا من التاریخ المحدد لبدء اإلجازة ویبین فیھ م
  .فیھ وعنوانھ خالل ھذه المدة

ً بالم -ب ا ً أو الكترونی ا ً خطی عارا لم إش ل أن یتس ھ قب رك عمل ف ت وز للموظ ة ال یج ى عوافق ل
  اإلجازة إال في الحاالت االضطراریة التي یوافق علیھا المرجع المختص.

ماء ال -١-ج من اس نوي یتض ع س ف رب دیوان بكش د ال حة بتزوی وم وزارة الص وظفین تق م
د عل ً وال تزی دا دتھا أسبوعاً واح ي تتجاوز م ى االجازات المرضیة الت ى الحاصلین عل

ل ي یعم دائرة الت م ال د، واس ھر واح ة  ش ة الطبی ازة واللجن بب االج ف وس ا الموظ فیھ
  المختصة التي منحتھ ھذه االجازة.

د یقوم الدیوان برفع تقریر سنوي لرئیس الوزراء باإلجازات المرضیة المبینة في ا -٢ لبن
  ) من ھذه الفقرة.١(

  
ھ مباشرة دون -أ-١١٨المادة  اء إجازت د انتھ ھ بع ي دائرت ى العمل ف د الموظف إل عذر مشروع  إذا لم یع

رار من  ا بق معزز بما یثبتھ فیحرم من راتبھ االساسي وعالواتھ عن المدة التي تغیب فیھ
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دة  ا إذا زادت م ھ، أم ا بحق الوزیر وذلك إضافة إلى اإلجراءات التأدیبیة التي یجب اتخاذھ
ً من  ً لوظیفتھ اعتبارا التغیب دون عذر على عشرة أیام عمل متصلة فیعتبر الموظف فاقدا

  .وم التالي مباشرة النتھاء إجازتھ وفقاً ألحكام ھذا النظامالی
ھ  -ب ن رئیس إذن م ھ ب ن عمل ا ع ب خاللھ ف التغی ا للموظ رح بھ ي یص اعات الت م الس تحس

 لقضاء أعمال خاصة أو لشؤون شخصیة أثناء الدوام الرسمي من إجازتھ السنویة بمعدل
ھ ، وإذا استنفد الموظف إجازتیوم واحد عن كل سبع ساعات یتغیب فیھا على ذلك الوجھ

ل وم واحد عن ك  السنویة فتحسم ساعات المغادرة من راتبھ االساسي وعالواتھ بمعدل ی
  .سبع ساعات یتغیب فیھا متصلة أو متفرقة

ا -ج دوام بم ك ال اء ذل ل انتھ ھ قب ز عمل رك مرك مي أو ت دوام الرس ن ال ف ع أخر الموظ  إذا ت
تث بوع باس ي األس دة ف اعة واح ھ س ة مجموع ن الجھ ا م ق علیھ ادرات المواف ناء المغ

ھ السنویة  ھ السنویة وإذا استنفد الموظف إجازت وم واحد من إجازت المختصة فیحسم ی
ى اإلجراءات التأد فتحسم تلك الساعة من راتبھ االجمالي بمعدل یوم واحد ة إضافة إل یبی

  التي تتخذ بحقھ.
  

ادة ادرات ی  -١١٩الم نح المغ ات م دیوان تعلیم د ال ذه ع د ھ ادرات وتعتم ازات والمغ دة لإلج اذج موح ونم
  .جمیعھا النماذج لدى الدوائر

  
  
  
  

  الفصل الخامس عشر
  التدریب واإلیفاد

  
ادة  اءة -أ -١٢٠الم ع كف ى رف اد إل دریب واإلیف ة الت دف عملی ارات  تھ ده بالمھ وظیفي وتزوی از ال الجھ

ائل والمؤھالت بما یحقق كفاءة األداء والتعامل مع المستجدات الحدیثة في أسالیب ووس
ً من برامج التطویر الشاملة   .العمل في مختلف المجاالت واعتبارھا جزءا

  -یراعى عند وضع برامج التدریب واإلیفاد المرتكزات األساسیة التالیة: -ب
تالءم واإلمكا -١ ا ی اد، بم دریب واإلیف رامج الت ات اعتماد التخطیط المسبق لتوجھات وب ن

 .المتاحة وشمول جمیع الدوائر بشكل متوازن ووفق أولویات الحاجة ومصلحة العمل
  .كفاءة األداء وتطویره مالءمة ھذه البرامج لمتطلبات وتوجھات رفع -٢
دری -٣ رامج الت ة اإلعالن عن ب ي عملی ب الشفافیة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ف

 .واالبتعاث واختیار الموظفین لاللتحاق بھا
دریب   -٤ مول الت ةلش ات الوظیفی ا لفئ ف  جمیعھ دریبي للموظ ار الت اة المس ع مراع م

  طط التعاقب الوظیفي.المستند الى المسار الوظیفي وطبیعة عمل الموظف وخ
  معتمدة لدى المعھد.وتعزیز القدرات والمھارات القیادیة ضمن برامج متخصصة  -٥

ا -ج ات الص ً للتعلیم ا ة ووفق ائل االلكترونی ة بالوس رامج التدریبی ذ الب دائرة تنفی ن لل درة ع
  المجلس.
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ي  -د وافرة ف ر مت یجوز في حاالت مبررة إلحاق الموظف في دورات تدریبیة متخصصة وغی
ارات المھنالمعھد،  ة وتطویر المھ ة تنمی ل ھیئ د من قب ة إلى مراكز تدریبیة أخرى تعتم ی
  والتقنیة.

وظیفي ال -ھـ   ق المسار ال ات ووف د من یحدد المعھد المسار التدریبي المبني على الكفای معتم
   الدیوان.

ة ضمن المسارات التدری   -و البرامج التدریبی ا ب دة تلتزم الدائرة بإلحاق موظفیھ ة المعتم بی
  التي یعقدھا المعھد ضمن مجال اإلدارة العامة.

  
  

 -تولى الوحدة المعنیة بالتدریب في الدائرة المھام والمسؤولیات التالیة:ت -١٢١المادة 
نتائج وللمھام الوظیفیة واالھداف المؤسسیة  تحلیل االحتیاجات التدریبیة وتحدیدھا وفقا  - أ

 تقییم األداء السنویة للموظفین.
ة   -ب ات التدریبی ب واالحتیاج ا یتناس أھیلھم بم وظفین وت دریب الم نویة لت ط س ع خط وض

ل من موعد ال یتجاوز شھر كانون األوفي ومتابعة تنفیذ ھذه الخطط وتزوید الدیوان بھا 
  .كل سنة

 التدریبیة وكفاءتھا.قیاس فاعلیة البرامج  -ج
ائج حصولھم عل -د یم لنت ة تقی  ىمتابعة الموفدین وسیر دراستھم وتدریبھم وإجراء عملی

  .المؤھالت العلمیة والخبرات العملیة وتزوید الدیوان بھا بشكل دوري
دو -ھـ ر مفصل عن ال دائرة بتقری د ال أو  رةالتزام الموفد في دورة أو برنامج تدریبي بتزوی

ي الذي أوفد إلیھ مبیناً فیھ الموضوعات المطروحة ومجاالت االستفادة منھالبرنامج  ا ف
  .ذلك نقل ھذه المعرفة التي اكتسبھا إلى الموظفین المعنیین الواقع العملي بما في

ات واالستفا -و ادل المعلوم دة من تحقیق مفھوم الدائرة المتعلمة من خالل نقل المعرفة وتب
م الخبرات السابقة، واالطالع على المستجدات، وتبني أسالیب وأنشطة مبرمجة واستخدا

روح  ل ب وم العم ي مفھ ى تبن ز عل ذلك، والتركی ة ل یلة داعم ات وس ا المعلوم تكنولوجی
  عزیز صالحیاتھم، بھدف رفع قدراتھم وتطویرھا.الفریق وتمكین الموظفین وت

  
  اللجنة المركزیة للبعثات والدورات

 
ادة  دو -أ -١٢٢الم ات وال ة للبعث ة المركزی مى (اللجن ة تس ف لجن دیوان تؤل ام ال ین ع ة أم رات) برئاس

دریب المعنیة بالت وعضویة كل من مدیر عام المعھد نائباً لرئیس اللجنة ومدیري الوحدات
 -من:في كل 

 وزارة التخطیط والتعاون الدولي. -١
 .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -٢
 وزارة المالیة. -٣
میھ  -٤ وزراء یس ة ال ي رئاس ات ف ي والسیاس ویر االداء المؤسس ن إدارة تط دوب ع من

 الوزیر .
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 .مندوب عن الدائرة المعنیة یسمیھ الوزیر -٥
دیر الوحدة -١-ب دورات م ات وال ة المختصة اإلداری یتولى أمانة سر اللجنة المركزیة للبعث

ال دول األعم داد ج ام بإع دیوان للقی ي ال دورات ف ات وال ؤون البعث ر  بش ومحاض
ال  االجتماعات وتنظیم السجالت والمراسالت الخاصة بالموظفین الموفدین وأي أعم

 .أخرى تكلفھ اللجنة بھا
دیوان تنظیتتولى الوحد -٢ ي ال دورات ف ات وال ة البعث دوائر ومدیری ي ال م ات المختصة ف

ة إجراءات دین ومتابع ا الملفات والقیود والمراسالت الخاصة بالموظفین الموف ت البعث
اریر دور دیم تق ة شؤونھم وتق ام ومتابع ً ألحكام ھذا النظ ى واإلیفاد المطلوبة وفقا ة إل ی

  .اللجنة المركزیة للبعثات والدورات
ا بحض -ج ا قانونی ھ ویكون اجتماعھ د غیاب ھ عن ور تجتمع اللجنة بدعوة من رئیسھا أو نائب

ال حأكثریة أعضائھا وتتخذ قراراتھا بأكثریة أصوات أعضائھا الحاضرین على األقل وفي 
  تساوي األصوات یرجح الجانب الذي صوت معھ رئیس االجتماع.

لة منھا كلتجتمع اللجنة مع رئیس الدیوان واألمناء ال -د ّ شھر أو أستة  عامین للدوائر المشك
  .العمل كلما دعت الحاجة لوضع السیاسات المتعلقة باإلیفاد وإقرار برامج

  
  -والصالحیات التالیة: تتولى اللجنة المركزیة للبعثات والدورات المھام -أ -١٢٣المادة 

دورات  -١ ات وال وظفین للبعث اد الم ة بإیف ات الخاص داد التعلیم ایإع من مع ي تتض یر الت
 .المفاضلة بین المرشحین ورفعھا للمجلس إلقرارھا

د  -٢ وص تحدی ھ بخص دورات والتوجی ات وال ي البعث اد ف رامج اإلیف ط وب ة خط دراس
حة تخصصاتھا وتعمیمھا على الدوائر وفق أولویات المصلحة العامة واإلمكانات المتا

  .واتخاذ القرارات الخاصة  بإیفاد الموظفین
ى مؤھل علمي  -٣  اتخاذ القرارات الخاصة بإیفاد الموظف في بعثة دراسیة للحصول عل

  .جدید وإیفاده في دورة خارجیة مدتھا شھر فأكثر
ن  -٤ ددة م ات المح ق األولوی ة وف دورات الخارجی ات وال ن البعث ات م ة االحتیاج دراس

 .الدوائر وإحالتھا إلى الجھات ذات العالقة
 .یةمتابعة تحدید الدوائر للفئات المستھدفة من عملیة رفع الكفاءة العلمیة والعمل -٥
د اتخاذ القرارات المتعلقة بالموفدین وفق أحكام ھذا النظام بما في ذلك تقصیر أ -٦ و تمدی

زام أوال ل االلت ة، وأو تأجیل أو تعدیل أو إلغاء أو إنھاء البعثة أو الدورة أو نق ال مطالب
 جھة أخرى اتخاذ تلك القرارات أو اإلجراءات أو القیام بأي منھا.یجوز ألي 

اء -٧ ع كف ى رف اد عل ة اإلیف أثیرات عملی ائج وت تمر لنت یم المس إجراء التقی ھ ب ة التوجی
  .الموظفین وتطویر العمل

ة للبعث -ب ة المركزی ھ اللجن ع ب ات یحرم الموظف المستنكف عن البعثة دون عذر مبرر تقتن
  ترشح ألي بعثة لمدة ال تزید على ثالث سنوات. والدورات من ال

من  یتم ایفاد الموظف في دورة خارجیة تقل مدتھا عن شھر واحد او دورة داخلیة بقرار -ج
  الوزیر بناء على تنسیب االمین العام.
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والمسار رة مھمة وضع خطط وبرامج التدریب للموظف ومتابعة تنفیذھا بما یتفق تتولى الدائ -١٢٤المادة 
  التدریبي بالتعاون مع المعھد.

  
ة أو  تحال إلى الدیوان أي منحة لبعثة أو دورة خارجیة -أ -١٢٥المادة  تقدم للدائرة من أي مؤسسة محلی

ك موضوع ال ة عربیة أو دولیة أو غیرھا مع التفاصیل المتعلقة بتلك المنحة بما في ذل بعث
ي ستتم الد راسة أو الدورة المقررة بموجبھا، ومدتھا والبلد الذي توجد فیھ المؤسسة الت

ات ھا، وشروط االشتراك في البعثة أو الدورة لتقوم الوحدة المختصة بالأو التدریب فی بعث
  .نھاوالدورات بدراستھا وتعمیمھا على الدوائر المعنیة واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأ

صة التي ستثنى من أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة البعثات أو الدورات المھنیة المتخصت -ب
ر دائرة مباش ى ال رد إل تمت ى أن ی ة عل والت خاص نح أو بروتوك ات أو م اً التفاقی  ة وفق

راءات  تكمال إج حین الس ماء المرش دیوان بأس د ال دائرة وتزوی وظفي ال ى م ا عل تعمیمھ
دورات  ات وال ة للبعث ة المركزی ى اللجن ھا عل دین وعرض اییر الموف س ومع ق أس تطبی

  .إلصدار القرار المناسب بشأنھا
ات -ج ة للبعث ي للجنة المركزی ا الت ات للدراسات العلی نح البعث ة بعض م دورات إحال تم  وال ی

 الحصول علیھا من أي جھة إلى المؤسسات الرسمیة العامة.
  

 -یشترط في الموظف لترشیحھ إلى أي بعثة أن یكون: -أ -١٢٦المادة 
 .أردني الجنسیة -١
م  -٢ ھ التعامل معحاصالً على المؤھل العلمي الذي حددت فئتھ الوظیفیة على أساسھ أو ت

ات ة ومستوفیاً لمتطلب ھ البعث ذي تتطلب ام وال ذا النظ ة المحد وفقا ألحكام ھ دة من البعث
 .الجھة التي سیوفد إلیھا

 .موضوع تخصصھ في البعثة ذا عالقة مباشرة بعملھ في دائرتھ -٣
نتین -٤ ن الس ل م ي ك نوي ف ھ الس یم أدائ ي تقی ل ف ى األق د) عل دیر (جی ى تق الً عل  حاص

 .األخیرتین
 .تقدیره في المؤھل العلمي ال یقل عن جید أو ما یعادلھ -٥
 .قد أمضى مدة ال تقل عن ثالث سنوات في الخدمة المدنیة -٦
 .قد أمضى ثالث سنوات على األقل على تاریخ عودتھ من آخر بعثة لھ -٧
 .) سنة٤٥عمره ال یزید على ( -٨
ب األساسيبحقھ عقوبة تأدیبیة تتجاوز عقوبة الحسم من الر تأن ال یكون قد اتخذ -٩  ات

 .بتعاث والسنة السابقة لھااال خالل سنة
 ال یجوز ترشیح الموظف بعقد شامل لجمیع العالوات والموظف المعین بموجب عقد على -ب

حساب المشاریع او على حساب رواتب الموظفین المنفكین عن العمل بسبب االعارة او 
 .االجازة بدون راتب وعالوات إلى أي بعثة

ي البن -ج واردة ف ة من الشروط ال ود یجوز في حاالت مبررة ومحددة استثناء المرشح للبعث
ات ) من الفقرة (أ) من ھذه المادة، وذلك بقرار من اللجنة المركزیة ل٨) الى (٥من ( لبعث

ً على تنسیب الوزیر.  والدورات بناء
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دورات أنیشترط في الموظف لترشیحھ إلى أي دورة من اللجــ -أ -١٢٧المادة  ات وال  ـنة المركزیة للبعث
 -یكون:

 .أردني الجنسیة -١
ا  -٢ ى أساسھ وفق وظیفي عل ھ او وضعھ ال حاصالً على المؤھل العلمي الذي حددت فئت

 .ألحكام ھذا النظام والذي تتطلبھ الدورة
 .موضوع الدورة ذا عالقة مباشرة بعملھ في دائرتھ -٣
 .قد مضت سنتان على األقل على تاریخ عودتھ من دورة سابقة لھ -٤
نة  -٥ ي الس ھ السنوي ف یم أدائ ي تقی ل ف ى األق د) عل دیر (جی ى تق ابقة  حاصالً عل الس

 .لإلیفاد
ة تمضت مدة ال  -٦ دورة خارج المملك ل ترشیحھ ل قل عن سنتین في الخدمة المدنیة قب

  غیر متوافر في المملكة. ویستثنى من ھذا الشرط اذا كان موضوع الدورة
ررة استثناء الموظف المرشح للجنة المرك -ب زیة للبعثات والدورات وفي حاالت خاصة ومب

 ) من الفقرة (أ) من ھذه٦) و(٥) و(٤للدورة من الشروط المنصوص علیھا في البنود (
  المادة.

  
ىتحدد مدة اإلیفاد لغایات الحصول على الشھادات العل -أ-١٢٨المادة  ف مستویاتھا عل ة بمختل النحو  می

 -التالي:
 .سنتان للشھادة الجامعیة الثانیة -١
 .أربع سنوات للشھادة الجامعیة الثالثة -٢

 
 ي منیعتمد الحد األدنى للسنوات المقررة للحصول على المؤھل العلم جمیعھا وفي األحوال

  .التي تمنحھالمؤسسة العلمیة 
ذه الفقرة (أ) م یجوز تمدید البعثة للحصول على أي من المؤھالت العلمیة المبینة في -ب ن ھ

 .المادة لسنة أخرى
الل اذا لم یحصل الموظف الموفد في بعثة على المؤھل العلمي الذي اوفد للحصول علیھ خ -ج

ا ة للبعث ة المركزی وز للجن ادة یج ذه الم ن ھ رتین (أ) و(ب) م ي الفق ددة ف دد المح ت الم
ى  والدورات في حاالت خاصة والسباب خارجة عن ارادة الموظف امھالھ مدة ال تزید عل

ة ثالثة اشھر للحصول على ا ى الشھادة الجامعی لدبلوم الشامل وستة اشھر للحصول عل
ب  ا اي رات ى عنھ ة وال یتقاض ة الثالث ھادة الجامعی ى الش ول عل نة للحص ة وس الثانی

نویة او الترفی ادة الس تحقاق الزی د او الس ة للتقاع ة مقبول ر خدم الوات وال تعتب ع وع
  وتضاف مدة االمھال الى مدة االلتزام لغایات ھذا النظام.

  -خر:آعلى الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من ھذه المادة وفي اي نظام  -د
ى  -١ یجوز ترشیح موظفي وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة الحاصلین عل

ى الشھشھادة الثانویة العامة في بعثات دراسیة الى الجامعات األ ة للحصول عل ادة ردنی
عة المجتمع الشامل في احد تخصصات علوم الشری الجامعیة االولى او شھادة دبلوم كلیة

  االسالمیة في حال عدم توافر مرشحین مالئمین.
  ) من ھذه الفقرة.١یصدر المجلس التعلیمات الالزمة لتنفیذ احكام البند ( -٢
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 . ٣١/١٢/٢٠٢١) من ھذه الفقرة حتى تاریخ ١یعمل باحكام البند ( -٣
  

لجامعات الرسمیة األردنیة، ویجوز اى حساب أي جھة حكومیة إلى یكون إیفاد الموظف عل -أ -١٢٩المادة 
ة  ات األردنی ى الجامع ف إل اد الموظ ا إیف وب فیھ ص المطل وافر التخص دم ت ال ع ي ح ف

  .األخرى
ىكلھا وفي األحوال  -ب ة للحصول عل ة أو أكادیمی ى أي جھة علمی اد الموظف إل  یجوز إیف

ة  ات نوعی ة أو دورات ذات تخصص ؤھالت علمی ي م وافر ف دائرة ال تت ل ال ة لعم ھام
ات الحدیث وم والتقنی ي العل ة ف ابھ معرف دف إكس ة وبھ ات األردنی ات أو المؤسس ة الجامع

  والمتقدمة بما في ذلك إیفاد الموظف خارج المملكة.
  

د من اللجیوقع الموفد وكفیلھ لدى الكاتب العدل عقد اإلیف -أ -١٣٠المادة  دیوان والمعتم ة اد المعدّ من ال ن
ال  عھاجمی المركزیة للبعثات والدورات إذا زادت مدة اإلیفاد على ثالثة أشھر وفي األحوال

دور ت ال ام اذا قل ذا النظ ام ھ ب أحك عن  ةیعفى الموفد من االلتزامات المترتبة علیھ بموج
  أشھر. ثالثة

ً من عقد اإلیفاد سوا -ب ء نظم تعتبر األحكام والشروط المنصوص علیھا في ھذا النظام جزءا
 .سبابمثل ھذا العقد مع الموفد أو لم ینظم أو أغفل أي حكم أو شرط فیھ ألي سبب من األ

ي الفقرة ف لرئیس الدیوان تفویض أي من موظفي الدیوان بتوقیع العقد المنصوص علیھ -ج                 
  (أ) من ھذه المادة مع الموفد وكفیلھ أمام الكاتب العدل.

  
تعادل ثالثة  ون التزامھ بالخدمة لمدةإذا أوفد الموظف في بعثة أو دورة خارج المملكة فیك -أ-١٣١المادة 

 .اتمدیدھا إلیھ أمثال المدة التي استغرقتھا البعثة أو الدورة بما في ذلك أي مدة تم
ى -ب ة للحصول عل د األردنی ات أو المعاھ ُوفد الموظف في بعثة إلى إحدى الجامع جة در إذا أ

دمة بالخ علمیة أو شھادة أو مؤھل علمي تدریبي بعد أوقات الدوام الرسمي فیكون التزامھ
د ان الموف ا إذا ك ة أم ي استغرقتھا البعث دة الت اً  بعد انتھاء بعثتھ مساویا للم ة متفرغ  للبعث

ةفیكون الت ي استغرقتھا البعث دة الت ا ال زامھ بالخدمة لمدة تعادل مثلي الم ي كلت التین وف ح
 .اللجنة لتنقالتھ تُدفع للموفد الرسوم الجامعیة وأثمان الكتب والبدل الذي تحدده

ا بك -ج ة إذا أوفد الموظف في دورة سواء كانت متصلة أو متقطعة داخل المملكة او خارجھ لف
ى ( اریخ ١٠٠٠تساوي أو تزید عل دة ستة أشھر من ت ة لم زم الموظف بالخدم ار یلت ) دین

 لنظام .اانتھاء الدورة وبخالف ذلك تتم مطالبتھ بالمبالغ التي أنفقت علیھ وفق أحكام ھذا 
د -د ف ب زم الموظ ا یلت ررة لھ ات النجاح المق ز متطلب م یجت ي دورة ول ف ف د الموظ فع اذا اوف

  المبالغ التي انفقت علیھ.
  
  

ً للموظف الموفد المتفرغ في بعثة أو دورة داخل المم -أ -١٣٢المادة  ا خالل یصرف شھریا لكة او خارجھ
  باستثناء العالوة االشرافیة وعالوة الموقع.كامل راتبھ االجمالي مدة االیفاد 

ام  -ب ب أحك ة بموج ة خارج المملك ي بعث رغ ف د المتف إضافة الى ما یستحقھ الموظف الموف
دورات  ات وال ة للبعث الفقرة (أ) من ھذه المادة للمجلس بناء على تنسیب اللجنة المركزی
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ا  د الیھ ة الموف نیف الدول ق تص ھ وف الي ل غ م رف مبل وزیر ص یة ال ى توص تند ال المس
  والسفر.والمحدد بموجب نظام االنتقال 

رد علیھا تطبق على الموفد أحكام نظام االنتقال والسفر المعمول بھ في الحاالت التي لم ی -ج
  نص في ھذا النظام.

  
ة -أ -١٣٣المادة  دائرة  على الموفد في بعثة أن یزود كال من رئیس اللجن دورات وال ات وال ة للبعث المركزی

د التي أوفد منھا بالوثائق التالیة مصدقة من المؤسسة التي أوفد إلیھا في أسرع وق ت بع
  -:حصولھ علیھا

د ال -١ ى أن ال تزی ي الدراسة والسیر الدراسي عل دة تقاریر تثبت مواظبتھ المنتظمة ف م
  .الفاصلة بین التقریر واآلخر على ستة أشھر

  .النتائج النھائیة التي یحصل علیھا في كل فصل أو سنة دراسیة -٢
ة المرك -ب رار من اللجن ھ بق ررة ل ات المق ةیحرم الموفد في بعثة من المخصصات والنفق  زی

ي أي  ا أو ف ي السنة السابقة لھ دم ف نة سللبعثات والدورات عن أي سنة إذا لم یكن قد ق
  .أخرى الوثائق المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة

ا -ج د إلیھ ي أوف دورة الت ززا  على الموفد في دورة تدریبیة أن یزود دائرتھ بتقریر عن ال مع
ف سة التدریبیة وفي حال عدم تقدیمھا یحرم الموظبالوثیقة التي حصل علیھا من المؤس

  من إیفاده في أي دورة خالل ثالث سنوات.
  

ً للغ -١٣٤المادة  دارھا وأوجھ تحقیقا ى مق نفقت على الموفد وللتوصل إل ُ ایات المقصودة من المبالغ التي أ
ة  ریعات الخاص ي التش ام وف ذا النظ ي ھ واردة ف ام ال أنھا األحك ق بش رفھا تطب األموال ص ب

  -:األمیریة بما في ذلك ما یلي
 ت المعنیةتكون المبالغ والنفقات التي تحددھا اللجنة المركزیة للبعثات والدورات والجھا -أ

ھ، وال یج د وكفیل ة للموف دارھا وأسبابھا وملزم ى مق ة عل ة رسمیة قاطع وز باإلیفاد بین
  .ات ما یخالفھالھما أو ألي منھما الطعن فیھا بأي صورة من الصور أو إثب

ة أخر -ب نفقت على الموفد أي مبالغ أثناء وجوده في البعثة أو الدورة من جھ ُ ر إذا أ ى غی
ر  ا فتعتب ن دوائرھ رة م ة أو أي دائ ة المملك ة وكحكوم ة العام ن الخزین ت م ا دفع أنھ

ى  اق عل ك بغض النظر عن مصدر اإلنف بمقتضى ھذا النظام وتطبق علیھ أحكامھ، وذل
  تلك الجھة أو أسبابھ.الموفد من 

  
یھا ة أو الدورة وتسمح للموفد باالستمرار فللجنة المركزیة للبعثات والدورات أن تعید البعث -أ -١٣٥المادة 

ي أي منھ ات أو ف ي االمتحان ھ أو رسوبھ ف ا إذا ثبت لھا أن تقصیره في دروسھ أو تدریب
ن  ا وم د إلیھ ُوف ي أ ة الت ن المؤسس دق م ي مص ر طب ى تقری ً عل اء حیة بن باب ص ان ألس ك

  .وجد في البلد الذي توجد فیھ تلك المؤسسةالقنصل األردني إن 
ي أي تقر -ب ة عدم النظر ف ت طائل ادة وتح ذه الم رة (أ) من ھ ر یشترط لتطبیق أحكام الفق ی

  -:طبي أو إدعاء بالمرض أو بغیره من األسباب ما یلي
دة ال ت -١ دورات خالل م ات وال ة البعث یس لجن ً إلى رئ د أن یقدم التقریر الطبي مصدقا زی

  .أشھر من تاریخ صدور قـرار إنھاء البعثة أو الدورة على ثالثة
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 أن ال یكون الموفد قد تقدم لتلك االمتحانات أو ألي منھا حسب مقتضى الحال. -٢
  

ً لل  -١٣٦المادة  أو  غایات المقصودة من المدة التي یلتزم الموفد بالخدمة فیھا بعد عودتھ من البعثةتحقیقا
  -:تحسب من تلك الخدمة أي من المدد التالیةالدورة التي أوفد إلیھا، فإنھ ال 

اد وتطب -أ دة اإلیف ً من م ذه المدة التي مددت إلیھا البعثة أو الدورة باعتبارھا جزءا ي ھ ق ف
ا ف ات عنھ ع النفق ة ودف زام بالخدم دة االلت ك م ي ذل ا ف ال الحالة أحكام ھذا النظام بم ي ح

  .إلیفاداستحقاقھا بمقتضى األحكام التنظیمیة والتعاقدیة ل
ى المدة التي یقضیھا الموظف بعد عودتھ من البعثة أو الدورة أثناء تكلیفھ او إعا -ب رتھ إل

  .جھة غیر حكومیة أو في إجازة دون راتب وعالوات
ازة أو مو -ج دورة دون إج ة أو ال ة المدة التي یتغیب فیھا الموظف بعد عودتھ من البعث افق

  قانونیة مسبقة.
ة من الموفد أن یضع نفسھ تحت تصرف الدائرة العلى  -١٣٧المادة  تي أوفد منھا فور عودتھ إلى المملك

ك ألحد األسباب الم نصوص البعثة أو الدورة سواء أنھى متطلباتھا أو تقرر إنھاؤھا قبل ذل
ة إذ ة والتعاقدی اد النظامی دعلیھا في ھذا النظام، ویعتبر مخالً بأحكام وشروط اإلیف م یتق م ا ل

دة ال إلى دائرتھ ا خالل م زم بھ ي یلت ة الت اء بالخدم د لممارسة مھام وظیفتھ فیھا والوف  تزی
ي دورة تدریب د ف ام للموف ة على شھر واحد للموفد في بعثة خارج المملكة وخالل عشرة أی ی

  من تاریخ إنھاء بعثتھ أو دورتھ ألي سبب من األسباب.
  

ا للجنة المرك -١٣٨المادة  د منھ د أوف ان الموظف ق ي ك دائرة الت يزیة للبعثات والدورات بعد موافقة ال  ف
االت ذه الح ي ھ رة أخرى وف ى دائ ة إل ھ بالخدم ل التزام ة أو دورة أن تنق ا بعث ى تبق جمیعھ

ا ساریة الم د بموجبھ د أوف  فعولاألحكام والشروط النظامیة والتعاقدیة التي كان الموظف ق
  ویكون ملتزما بھا ھو وكفیلھ.

  
زم على طلبھ قبل یجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بناء -أ -١٣٩المادة  ي الت  إتمام الخدمة الت

اذا ده بھا بسبب إیفاده في بعثة أو دورة بموجب ھذا النظام والشروط الواردة في عقد إیفا
ة عن ان تتم تسویة قیمة المطالبة المالیشریطة امضى مدة ال تقل عن نصف مدة االلتزام، 

 المدة المتبقیة من االلتزام قبل الموافقة على استقالتھ.
ة -ب ي البعث اء وجوده ف ھ أثن ت علی ي أنفق الغ الت دفع المب أو  یكون الموظف وكفیلھ ملزمین ب

ة  ف ھ بالخدم من ي أي الدورة  او بدفع المبالغ المترتبة عن المدة المتبقیة من مدة التزام
 -الحاالت التالیة:

ي -١ ا ف وص علیھ االت المنص ر الح ي غی ف ف ة الموظ ت خدم ت أو أنھی ادة  إذا انتھ الم
  ) من ھذا النظام. ١٤٠(

 ألسبابإذا أحال نفسھ على التقاعد إلتمامھ مدة الخدمة التي تسمح لھ بذلك أو لتوافر ا -٢
 .طلبھالتي تمنحھ ذلك الحق أو أحیل على التقاعد أو االستیداع بناء على 

ي أوف -ج د الت روط العق ن ش رط م أي ش ل ب ام أو أخ ذا النظ ام ھ ن أحك م م الف أي حك د إذا خ
ك اإلخالل ة أو ذل ك المخالف ي تل دورات ف ات وال ا بموجبھا ورأت اللجنة المركزیة للبعث  م

 .یبرر إلزام الموظف وكفیلھ بتلك النفقات
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ي ی -١٤٠المادة  دورة أو عفى الموفد وكفیلھ من دفع المبالغ الت ة أو ال ي البعث اء وجوده ف ھ أثن ت علی أنفق

  -:البرنامج التدریبي من االلتزام بالخدمة وذلك في أي من الحاالت التالیة
دورة  -أ ة أو ال دة البعث اء م د انتھ دورة أو بع ة أو ال ي البعث وده ف اء وج اة أثن ھ والوف التحاق

  .بوظیفتھ وفقاً ألحكام ھذا النظام
ن ثة أو الدورة بسبب إصابتھ بعاھة أو مرض مقعد أو مزمن یحول دواالنقطاع عن البع -ب

ا أو إذا  تمرار فیھ ھ أو االس اق بوظیفت دورة أو االلتح ة أو ال ي البعث تمراره ف ت ااس نتھ
  .خدمتھ بسبب المرض على أن تؤید ھذه الحاالت بتقریر من اللجنة الطبیة المختصة

  .القانونیة إذا انتھت خدمة الموظف بسبب إكمالھ السن -ج
  إذا انتھت خدمتھ بالتسریح وفقاً ألحكام ھذا النظام. -د

  
  الفصل السادس عشر

  اإلجراءات والعقوبات التأدیبیة
  

ادة  را -١٤١الم دف اإلج ز تھ دائرة وتعزی ي ال ل ف یر العم ن س مان حس ى ض ة إل ات التأدیبی ءات والعقوب
اءة األداء وضمان زام الموظفین بقواعد ا االتجاھات اإلیجابیة في العمل ورفع كف لسلوك الت

ة  ھ أي مخالف ة دون ارتكاب ف للحیلول ة وردع الموظ ة العام ات الوظیف وظیفي وأخالقی ال
  -:مستقبالً، ولتحقیق ھذه الغایة یجب مراعاة ما یلي

  -:توفیر الضمانات التالیة للموظف قبل إیقاع أي عقوبة علیھ -أ
ً بما ھو منسوب إلیھ،  -١ تھإعالم الموظف خطیا ة وال ة المرتكب م بحیث یتضمن المخالف

 .الموجھة إلیھ
على رؤساء وأعضاء لجان التحقیق أو المجلس التأدیبي المشكل أي منھما بمقتضى  -٢

ي  االت الت ي الح ي ف ام التنح ذا النظ ام ھ ارات تأحك ة أو اعتب لة قراب ا ص د فیھ وج
ي ألكما ال یجوز شخصیة من شأنھا التأثیر على مجریات التحقیق أو إیقاع العقوبة ، 

ي  ر ف ي النظ تراك ف ھادة االش ام أو الش ق أو االتھ ة التحقی ي مرحل ترك ف شخص اش
  إیقاع عقوبة أو الحكم فیھا.

رة  -٣ ي الفق ا ف ات المنصوص علیھ عدم جواز إیقاع أكثر من عقوبة واحدة من العقوب
ي ١٤٢(أ) من المادة ( ة المسلكیة الواحدة الت ا یرتك) من ھذا النظام على المخالف بھ

  .الموظف
االة أو ال -٤ ة وعدم المغ ة المرتكب تساھل التناسب بین العقوبة المتخذة وطبیعة المخالف

  .في اإلجراءات التأدیبیة المتخذة بحق الموظف
راءات  -٥ اذ اإلج تص باتخ ع المخ ن المرج اذه م م اتخ ذي ت أدیبي ال رار الت بیب الق تس

  .والعقوبات التأدیبیة
  بالعقوبة المتخذة بحقھ خالل عشرة أیام من تاریخ ایقاعھا. إعالم الموظف خطیاً  -٦

ـة الم -ب ى توعیــ ـز عل ـا والتركیــ ـة وأنواعھـــ ات المرتكبـ باب المخالف ة أس وظفین، دراس
  ووضع اآللیات المناسبة لضمان عدم تكرارھا مستقبالً.
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ادة  رار -أ -١٤٢الم ات والق ة والتعلیم وانین واألنظم ة للق ف مخالف ب الموظ ي إذا ارتك ا ف ول بھ ات المعم
الل  أنھ اإلخ ن ش رف م ل أو تص ى عم دم عل ا، أو أق ي تطبیقھ ة أو ف ة المدنی الخدم

ات الوظیف ى أخالقی اءة إل ا أو اإلس ھ، أو عرقلتھ ة ب الحیات المنوط ؤولیات والص ة بالمس
ة صر او اھمل اداء واجباتھ او اعتدى على اموال الدووواجبـــات الموظف وسلوكھ او ق ل

 -ومصالحھا، فتوقع علیھ إحدى العقوبات التأدیبیة التالیة:
 .التنبیھ -١
 .اإلنذار -٢
 .الحسم من الراتب الشھري األساسي بما ال یزید على سبعة أیام في الشھر -٣
 .حجب الزیادة السنویة لمدة سنة واحدة -٤
 .سنواتحجب الزیادة السنویة لمدة ثالث  -٥
 .حجب الزیادة السنویة لمدة خمس سنوات -٦
 .االستغناء عن الخدمة -٧
 .العزل -٨

ب -ب ن الرات م م ة الحس اع عقوب توجب إیق لكیة تس ة مس ف مخالف ب الموظ ھري  إذا ارتك الش
وفي  متفرقة األساسي وكانت ھذه العقوبة قد فرضت علیھ سابقاً لمدة سبعة أیام مجتمعة أو

 ترتكبالذي ا على المخالفة المرتكبة في الشھر الذي یلي الشھرالشھر نفسھ فتنفذ العقوبة 
 .فیھ المخالفة

ة -ج ت العقوب ھ وكان ة علی ة تأدیبی اع عقوب ة مسلكیة تستوجب إیق ب الموظف مخالف  إذا ارتك
ة نفسھا فتتخ الیتین للمخالف رتین متت ھ  ذالمراد إیقاعھا بحقھ قد فرضت علیھ سابقاً لم بحق

ً للتدرج الوارد في الفقرة (أ) من ھذه المادةالعقوبة التي تلیھا مب  .اشرة وفقا
ود( -١-د ي البن واردة ف رة (أ) من ) من الف٦) و(٥) و(٤تنفذ عقوبة حجب الزیادة السنویة ال ق

 ھذه المادة من تاریخ استحقاق الموظف لزیادتھ السنویة بعد ایقاع العقوبة بحقھ.
د ( -٢ ي البن ا ورد ف اة م ع مراع ع ١م ادة لجمی ب الزی ة حج ذ بعقوب رة تؤخ ذه الفق ن ھ ) م

  الغایات الواردة في ھذا النظام اعتبارا من تاریخ صدور قرار الحجب.
ق ی ،على الرغم مما ورد في ھذه المادة -١-ھـ ة تحقی ى تنسیب لجن اء عل وزیر بن شكلھا من لل

اف  ة إیق ى اللجن ف المحال عل رة الموظ ر دائ وظفین من غی ار الم ین من كب یس واثن رئ
ھ %٥٠الموظف عن العمل لمدة ال تزید على ثالثة أشھر وصرف ما نسبتھ ( ) من راتب

  -االجمالي في اي من الحاالت التالیة:
 .الموظف الذي یرتكب مخالفة جسیمة  -أ

ي   - ب ا ف ات المنصوص علیھ ً من المخالف ا راتالموظف الذي یرتكب ای (ب) و(ط)  الفق
 ) من ھذا النظام .٦٩من المادة (و(ي) 

د ( -٢ ام البن ق أحك كلة وف ة المش ین للجن ذه ١إذا تب ن ھ رة) م ن الفق ذي أس ل ال د أن الفع
ھ  ن راتب مھ م م حس ا ت ف م رف للموظ یمة فیص لكیة جس ة مس ر مخالف ف ال یعتب للموظ

یھا االجمالي خالل فترة إیقافھ عن العمل، ولھا التنسیب بأي من العقوبات المنصوص عل
  .) من الفقرة (أ) من ھذه المادة٧) الى (١في البنود من (

ة مسلكیة جسیمة یعامل اإلیقاف عن العمل المشار في حال ثبوت ارتكاب الموظف مخالف -٣
ود ١إلیھ في البند ( ) من ھذه الفقرة معاملة العقوبات التأدیبیة المنصوص علیھا في البن
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) من الفقرة (أ) من ھذه المادة للغایات جمیعھا المنصوص علیھا في ھذا ٦) إلى (٣من (
  النظام.

  
  

ام م) ١٤٢توقع العقوبات التأدیبیة المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من المادة ( -أ -١٤٣المادة ذا النظ ن ھ
ة ة والثالث ى والثانی ات األول ف من الفئ ا الموظ ي یرتكبھ لكیة الت ة المس ى المخالف اً  عل وفق

  -للصالحیات التالیة:
  تجاوز اإلنذار.تبقرار من الرئیس المباشر إذا كانت العقوبة التأدیبیة على المخالفة ال  -١
ب بقرار من المدیر إذا كانت العقوبة التأدیبیة على المخالفة ال تتجاوز ا -٢ لحسم من الرات

  االساسي.
ادةبقرار من األمین العام إذا كانت العقوبة التأدیبیة على المخالفة ال تت -٣  جاوز حجب الزی

  السنویة لمدة ثالث سنوات.
ت  -٤ وزیر إذا كان ن ال رار م ب ابق اوز حج ة ال تتج ى المخالف ة عل ة التأدیبی ادة العقوب لزی

  السنویة لمدة خمس سنوات.
  -) من ھذا النظام والفقرة (أ) من ھذه المادة:١٤٢على الرغم مما ورد في المادة ( -ب

) ٦٩(اذا ارتكب الموظف ایاً من المخالفات المنصوص علیھا في الفقرة (ز) من المادة  -١
  -علیھ بقرار من الوزیر احدى العقوبات التأدیبیة التالیة: من ھذا النظام فتوقع

  اوالً: االنذار.
  ثانیاً: حسم سبعة ایام من الراتب الشھري االساسي.

  ثالثا: حجب الزیادة السنویة لمدة ثالث سنوات.
  رابعاً: االستغناء عن الخدمة.

  خامساً: العزل.
ي فیراعى قبل ایقاع أي من عقوبتي االستغناء عن الخدمة او العزل المنصوص علیھما  -٢

  توصیات.) من ھذه الفقرة ان یشكل الوزیر لجنة تحقیق لتقدیم تقریر بالنتائج وال١البند (
ن ) م٦٩في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص علیھا في الفقرة (ز) من المادة ( -٣

رة ا ام للم ذا النظ ي ھ واردة ف ات ال دى العقوب الف اح ف المخ ى الموظ ع عل ة توق لثانی
رة ) من ھذه الفقرة، وفي حالة ا١الفقرات (ثانیاً) و(ثالثاً) و(رابعاً) من البند ( لتكرار للم

  ند.ن ذلك البالثالثة توقع علیھ احدى العقوبتین الواردتین في الفقرتین (ثالثاً) و(رابعاً) م
وظف تم مخر، ال یجوز اعادة تعیین أي آعلى الرغم مما ورد في ھذا النظام او أي نظام  -٤

ى ان  ال عل ا اطف د فیھ رة یوج ي أي دائ رة ف ذه الفق ام ھ ق احك ھ وف ن خدمت االستغناء ع
 ) من ھذا١٧١تراعى في ذلك االحكام واالجراءات االخرى المنصوص علیھا في المادة (

  النظام.
  

ات ١٤٣مادة (على الموظف وفق احكام الفقرة (أ) من ال توقع -١٤٤المادة  ) من ھذا النظام احدى العقوب
ذا تغیب ا) من ھذا النظام ١٤٢) من الفقرة (أ) من المادة (٦) الى (١الواردة في البنود من (

ن م) ٢١عن عملھ دون اجازة  قانونیة او دون عذر مشروع وذلك مع مراعاة احكام المادة (
  ھذا النظام.
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ادة (إذا تبین أل -١٤٥المادة ذا النظام ١٤٣ي من الجھات المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من الم ) من ھ
ا الم ي ارتكبھ ة الت د أن العقوبة التأدیبیة المناسبة أو الواجب إیقاعھا على المخالف وظف تزی

ا  ا فیھ ان رأیھ ا مع بی ا رفعھ ب علیھ ا، فیترت ك صالحیة إیقاعھ ي تمتل ة الت ى العقوب ى إعل ل
د أو إلحا ة األش اع العقوب الحیة إیق ك ص ي تمل ل اإلداري الت ب التسلس ى حس ة األعل ة الجھ ل

  الموظف إلى المجلس التأدیبي إذا رأت ذلك ضروریاً وفقاً ألحكام ھذا النظام.
  

ادة ( ال یجوز ألي -١-أ -١٤٦المادة  رة (أ) من الم ي الفق ا ف ذا ١٤٣من الجھات المنصوص علیھ ) من ھ
من  ) من الفقرة (أ)٢) و(١یقاع أي من العقوبات المنصوص علیھا في البندین (النظام إ
من  ) من ھذا النظام على المخالفة المرتكبة إال بعد استجوابھ من أي جھة١٤٢المادة (

ود من١٤٣الجھات المحددة في الفقرة (أ) من المادة ( ي البن ) ٣( ) من ھذا النظام أما ف
یقاع إ) من ھذا النظام فال یجوز ألي من الجھات ١٤٢لمادة () من الفقرة (أ) من ا٨الى (

یھم ن ف ة بم ائھا ثالث دد أعض وزیر ع ن ال رار م ق بق ة تحقی كیل لجن د تش ة إال بع  العقوب
  الرئیس تتولى التحقیق في المخالفة التي ارتكبھا الموظف قبل اصدار قرار بشأنھا.

االمجلس التأدیبي إال  ال یجوز إحالة الموظف إلى -٢  ق وفق ة تحقی د تشكیل لجن ام  بع ألحك
 .المخالفة التي ارتكبھا ھذا الموظف ) من ھذه الفقرة للتحقیق في١البند (

 -یراعى لدى إجراء التحقیق ما یلي: -ب
وى الشك اطالع الموظف المحال إلى التحقیق على جمیع األوراق المتعلقة بالمخالفة أو -١

فاھة بتقدیم دفوعھ واعتراضاتھ كتابة أو شالتي یتم التحقیق معھ بشأنھا، والسماح لھ 
ھ بضم  ا یسمح ل ومناقشة الشھود المطلوبین فیھا واستدعاء أي شخص للشھادة، كم

وال أي ق، ویشترط أن ال تسمع أق ف التحقی ى مل  وثائق أو تقاریر أخرى ذات عالقة إل
 .أي شاھد إال بعد أداء القسم القانوني

ة من الموظف وأعضاء أن تكون إجراءات التحقیق موثقة ومثب -٢ تة في محاضر وموقع
 .التحقیق والشھود حسب مقتضى الحال لجنة

  .مراعاة الموضوعیة والحیاد والنزاھة للوصول إلى الحقیقة -٣
رة (أ) من ھذه -ج ي الفق ا ف ق المشار إلیھ ة التحقی د تشكیل لجن ادة أن یك یراعى عن ون الم

 إلى التحقیق راتب الموظف المحالرئیسھا وأعضاؤھا بدرجة أو براتب أعلى من درجة أو 
ة یس اللجن أن یكون رئ ب بدرجة أو رات أو مساویاً لھما، ویجوز عند الضرورة االكتفاء ب

 .أعلى من درجة أو راتب الموظف المحال إلى التحقیق
ة -د ائج وتوصیات للجھ ً مفصالً بما توصلت إلیھ من نت ي ك تقدم لجنة التحقیق تقریرا ا الت لفتھ

  .مناسباً  ذه الجھة اتخاذ القرار الذي تراهبالتحقیق ولھ
ھ من معلو -ـھ ات اذا استدعي موظف لسماع شھادتھ وامتنع عن الحضور أو اإلدالء بما لدی م

  تم مساءلتھ وفق احكام ھذا النظام.تدون عذر 
  

ة بیؤلف مجلس تأدیبي التخاذ اإلج -أ -١٤٧المادة  ى ةحق موظفي الفئراءات التأدیبی ین برئاسة  األول أم
  -عام وزارة العدل وعضویة كل من:

 .أمین عام الدیوان -١
 مستشار في دیوان التشریع والرأي یسمیھ رئیس دیوان التشریع والرأي.  -٢
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ف مجلس ت -ب   ة یؤل ة والثالث ین الثانی ة بحق موظفي الفئت اذ االجراءات التأدیبی أدیبي التخ
رأي وعضویة  وان التشریع وال یس دی برئاسة مستشار من دیوان التشریع والرأي یسمیھ رئ

  كل من:
  حد موظفي وزارة العدل من شاغلي الوظائف القیادیة یسمیھ وزیر العدل.أ -١
  ف القیادیة یسمیھ رئیس الدیوان.من شاغلي الوظائ أحد موظفي الدیوان -٢

س -ج تص المجل ي  یخ النظر ف ادة ب ذه الم ن ھ رة (أ) م ي الفق ھ ف وص علی أدیبي المنص الت
ت المخ ة اذا كان ة والثالث ین الثانی و الفئت ا موظف ي یرتكبھ لكیة الت ات المس د المخالف ة ق الف

  ارتكبت باالشتراك مع موظفي الفئة االولى.
ع المجل -د ع یجتم ور جمی ا بحض ھ قانونی ون اجتماع ھ، ویك ن رئیس دعوة م أدیبي ب س الت

لف األعضاء ویتخذ قراراتھ بأكثریة أصوات أعضائھ على األقل على أن یبین العضو المخا
  أسباب مخالفتھ خطیا ویلحقھا بقرار االكثریة. 

ھذه المادة، أمین سر لكل من لتأدیبي المشار الیھ في الفقرة (أ) من یسمى رئیس المجلس ا -ـھ
ر  ھ ومحاض دول أعمال داد ج ولى إع دل یت وظفي وزارة الع ن م أدیبیین م ین الت المجلس

  دیبي.اجتماعاتھ والتبلیغ وتوثیق القرارات وأي أعمال أخرى یكلفھ بھا رئیس المجلس التأ
  سمي الوزیر احد موظفي دائرتھ ممثال عنھا في القضایا المتعلقة بھا.ی -و
ام رد القضاة  تطبق -ز ا اعلى كل من رئیس وأعضاء المجلس التأدیبي ، أحك لمنصوص علیھ

ي  الىفي قانون أصول المحاكمات المدنیة ، ویقدم طلب الرد  دل، وف ر الع ة الحاھذه وزی ل
  تطبق االجراءات التالیة:

ادة ، یحل بفیما یتعلق  -١ ذه الم رة (أ) من ھ ي الفق ھ ف أدیبي المنصوص علی المجلس الت
ل وظفي  مح ن م وزراء م یس ال میھ رئ ن یس ائھ م ن اعض س أو أي م یس المجل رئ

  المجموعة الثانیة من الفئة العلیا بناء على طلب من وزیر العدل.
ادة ، یحل بفیما یتعلق  -٢ ذه الم رة (ب) من ھ ي الفق المجلس التأدیبي المنصوص علیھ ف

ا ن أعض س أو أي م یس المجل ل رئ دل أو رئئمح ر الع میھ وزی ن یس وان ھ م یس دی
  التشریع والرأي أو رئیس دیوان الخدمة المدنیة حسب مقتضى الحال.

اع  في بالنظر یختص المجلس التأدیبي -ح ھ إیق المخالفة المسلكیة التي یرتكبھا الموظف ، ول
ب ) من ھذا النظام وذلك حس١٤٢المادة ( في أي من العقوبات التأدیبیة المنصوص علیھا

  للمخالفة التي ارتكبھا الموظف.تقدیره للعقوبة المناسبة 
وزراء  یتقاضى رئیس -ط وأعضاء المجلس التأدیبي مكافأة یحدد مقدارھا بقرار من مجلس ال

  بناء على تنسیب المجلس.
                               

  
ة  -أ -١٤٨المادة  وزیر مرفق تحـــال الدعوى التأدیبیــة بحق الموظــف إلى المجلس التأدیبــي بقرار من ال
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  -:بما یلي
  .الئحة تتضمن وقائع وتفاصیل المخالفة أو المخالفات المسلكیة المسندة للموظف -١
  .محضر التحقیق الذي أجري حول تلك المخالفة أو المخالفات -٢
  .الدعوىالبیانات الخطیة أو المادیة في  -٣
  .أي وثائق أخرى یرى الوزیر تقدیمھا للمجلس التأدیبي -٤

ى أن  -ب ى خمس نسخ عل ادة عل ذه الم رة (أ) من ھ ي الفق تقدم األوراق المنصوص علیھا ف
زوید یتولى أمین سر المجلس التأدیبي خالل مدة ال تزید على أسبوعین من تاریخ تسلمھا ت

لم  بة لتس ا مناس ي یراھ ة الت ف بالطریق وة الموظ ذه األوراق ودع ن ھ خة م و بنس ل عض ك
  .نسختھ وتبلیغھ بموعد الجلسة

  
اف  إذا تبین أن -أ -١٤٩المادة  ب إیق ة، فیترت ة جزائی ى جریم ُسندت للموظف تنطوي عل ي أ ة الت المخالف

ھ واألوراق  ري مع ذي أج ق ال ر التحقی ف ومحاض ة الموظ ة، وإحال راءات التأدیبی اإلج
ة ى المحكم تص أو إل ام المخ دعي الع ى الم ة إل ة بالمخالف رى المتعلق تندات األخ  والمس

ة، وال ف أو المختص ك الموظ ق ذل أدیبي بح راء ت اذ أي إج ة اتخ ذه الحال ي ھ وز ف  یج
ي الشكوى  ي ف و أاالستمرار في أي إجراء تم اتخاذه إلى أن یصدر الحكم القضائي القطع

  .الدعوى الجزائیة التي قدمت ضده
ن  -ب وزیر أو م ن ال رار م ة بق ة المختص ام أو المحكم دعي الع ى الم ف إل ة الموظ تم إحال ت

  .المجلس التأدیبي المختص إذا كان الموظف محاالً إلیھ
دمت ال -١-ج ي ق دعوى الت ھ من الشكوى أو ال ة الموظف أو تبرئت  یحول القرار الصادر بإدان

ع ھ أو من ا أسند إلی دم مسؤولیتھ عم م بع راءات ضده أو الحك اذ اإلج ھ دون اتخ  محاكمت
ا وإ ي ارتكبھ ة الت ى المخالف ام عل ذا النظ ام ھ ھ بمقتضى أحك ة بحق ة الالزم اع التأدیبی یق

  من المرجع المختص أو المجلس التأدیبي . العقوبة التأدیبیة المناسبة علیھ 
ائإ -٢ رار قض دور ق د ص ة أو بع اء المحاكم ام سواء أثن العفو الع ف ب م شمول الموظ ي ذا ت

ا ا ألحك ب بشأنھ وفق ً إلى المجلس التأدیبي التخاذ القرار المناس ذا قطعي فیحال حكما م ھ
  النظام.

ة -د دعوى الجزائی ال  إذا كان الحكم القضائي القطعي الصادر بحق الموظف في الشكوى أو ال
یقافھ إیؤدي إلى عزل الموظف ورأى الوزیر إحالتھ إلى المجلس التأدیبي فیستمر نفاذ قرار 

  عن العمل ویحال وفقاً ألحكام ھذا النظام.
  

 -لحاالت التالیة:اأي من یوقف الموظف عن العمل بقرار من الوزیر في  -أ -١٥٠المادة 
ھ إذا تمت إحالتھ من دائرتھ إلى المجلس التأدیبي أو المدعي العام أو الم -١ ة الرتكاب حكم

 .بواجبات الوظیفةمخالفة مسلكیة أو جنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو 
 ول بھ.اذا تمت احالتھ الى الجھة القضائیة المختصة بموجب احكام النظام المالي المعم -٢
  اذا طلب من دائرتھ ایقافھ عن العمل بموجب احكام أي تشریع آخر. -٣
ادة (٢إذا قدمت شكوى ضده بموجب أحكام البند ( -٤ ) من ١٦٠) من الفقرة (ب) من الم

  النظام.
 مة.للوزیر إیقاف الموظف عن العمل إذا حركت بحقھ شكوى لدى النیابة العامة او المحك -ب
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الي  عن%٥٠یتقاضى الموظف خالل مدة توقیفھ عن العمل ما نسبتھ ( -ج  ) من راتبھ االجم
ا ن الستة أشھر األولى من تاریخ إیقافھ وإذا زادت مدة اإلیقاف على ذلك سبتھ فیتقاضى م

ول استقالة الموظف أو) من مجموع ر%٢٥( ھ وال یجوز قب ھ وعالوات ى  اتب ھ عل إحالت
ة االتأدیبیة أو القضائیة  االستیداع قبل صدور القرار النھائي أو القطعي في الدعوى لمقام

  .علیھ
  

د یباشر المجلس التأدیبي النظر في أي دعوى تأدیبی -أ -١٥١المادة  دة ال تزی اً خالل م ھ وجاھی ال إلی ة تح
ادة ( رة (ب) من الم ي الفق دة المحددة ف د الم ً بع ا ین یوم ى ثالث ذا النظ١٤٨عل ام ) من ھ

دعوى سریة، وللموظف  ي ال ي النظر ف ھ ف بحضور الموظف المحال لھ، وتكون إجراءات
ھ، علالمحال إلى المجلس التأ دفاع عن دعوى وال ي ال ً لتمثیلھ ف ى أن دیبي أن یوكل محامیا

  . یحضر جلسات المحاكمة التأدیبیة مع محامیھ
ن -ب ة م والً أي جلس ھ أص د تبلیغ أدیبي بع س الت ام المجل ال أم ف المح ر الموظ م یحض  إذا ل

جلسات المحاكمة، فتجري محاكمتھ بصورة غیابیة، ویسمح لھ بحضور المحاكمة بعد ذلك 
م یحضر أي جلسة من جلسات المحاك ا إذا ل ً لتغیبھ یقبل بھ المجلس، أم ة إذا قدم عذرا م

  .دقیقاً ویصدر قراره النھائي فیھافینظر المجلس في الدعوى ت
ى  -ج ال إل ف المح ع الموظ ة من لطات المختص ن الس ب م أدیبي أن یطل س الت رئیس المجل ل

دور  ھ وص ة علی دعوى المقام اء ال ین انتھ ى ح ة إل ادرة المملك ن مغ أدیبي م س الت المجل
  .القرار النھائي فیھا

  لطعن إداریاً.تكون قرارات المجلس التأدیبي النھائیة غیر قابلة ل -د
  

ادة  ى المجلس  -أ -١٥٢الم ل مناعل یح لك ھ أن یت ت إلی ُحیل ة أ ي أي دعوى تأدیبی د النظر ف أدیبي عن  لت
ي ق ف اء التحقی دمت أثن د ق ت ق ة والشخصیة سواء كان ھ الخطی دیم بینات  الطرفین فیھا تق

بھم ل ذین یطل ى اإلطالق، وأن یستدعي الشھود ال ل عل دم من قب  سماعالمخالفة أو لم تق
 أقوالھم وإعطاء الطرف اآلخر الحق في مناقشتھا ودفعھا ببیّنات مماثلة، وعرض وجھة
 ةنظره في الدعوى أو في أي إجراء من إجراءاتھا، ویشترط في ذلك أن ال تسمع أي شھاد

  .فیھا إال بعد القسم القانوني
ماع  -ب خص لس تدعي أي ش ة أن یس وى تأدیبی ي أي دع ر ف اء النظ أدیبي أثن س الت للمجل

ا  ا فیھ رة بم ب من أي دائ شھادتھ فیھا او الطلب من السلطات المختصة احضاره او یطل
ت ذات دیھا إذا كان ائق أو أوراق ل ة  الدائرة المحال منھا الموظف أن تقدم إلیھ أي وث عالق

وال الشھود، وأن یبالمخالفة التي یُن مباشرة  ي اق ا ف ة نظرھ جري ظر فیھا، او بیان وجھ
ر ن ی ائھ أو م د أعض ى أح د إل أنھا، أو أن یعھ باً بش راه مناس ق ی ھ أي تحقی ل ھیئت اه بكام

ً للقیام بذلك   .مناسبا
ا -ج ة او شخصیة للمجلس اثن ات خطی ء للدائرة المحال منھا الموظف الحق في تقدیم اي بین

  النظر في الدعوى.
 
  

ُحیلت إلیھ خالل مدة  -أ -١٥٣المادة  على المجلس التأدیبي أن یصدر قراره النھائي في أي دعوى تأدیبیة أ
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ل  ستینال تزید على  ة، متضمناً األسباب والعل ذه الغای د أول جلسة لھ اریخ عق یوماً من ت
ام  ى األحك تندة إل دعوى ومس ي ال ة ف ات المقدم ن البیان ة م ا مستخلص ي علیھ ي بن الت

ي القان ة الت روف الطارئ ائي الظ راره النھ ي ق ین ف ا، وأن یب ول بھ ة المعم ة والنظامی ونی
اضطرتھ إلى التأخر في الفصل في أي دعوى إذا كان قد أصدر قراره فیھا بعد انقضاء تلك 

  .المدة
در -ب ا إذا ص ف، أم ة للموظ ورة وجاھی م بص أدیبي ویفھ س الت ائي للمجل رار النھ ى الق  یُتل

  .ابیة فیتم تبلیغھ للموظف بالوسائل المتاحةالقرار بصورة غی
َّغ القرار النھائي الذي یصدره المجلس التأدیبي في أي دعوى تأدیبیة للوزیر -ج ُبل المختص  ی

  ورئیس الدیوان.
  

ات المقصودة  -أ-١٥٤المادة  ي ال یُعتد ألي غایة من الغای ذاف ة ھ أي عقوب ام ب ى  النظ ت عل ة فرض تأدیبی
 -تنفیذھا بحقھ، ومضت علیھا المدد التالیة:الموظف وتم 

 .ستة أشھر إذا كانت العقوبة التنبیھ -١
 .سنة إذا كانت العقوبة اإلنذار -٢
 .االساسي سنتان إذا كانت العقوبة الحسم من الراتب -٣
 ثالث سنوات إذا كانت العقوبة حجب الزیادة السنویة لمدة سنة واحدة. -٤
 السنویة لمدة ثالث سنوات فاكثر.ست سنوات اذا كانت العقوبة حجب الزیادة  -٥

ي الفقرة المبینة ف تعتبر العقوبات التأدیبیة المتخذة بحق الموظف ملغاة حكماً ضمن المدد -ب
    .مسلكیة (أ) من ھذه المادة إذا لم یتخذ بحقھ أي عقوبة أخرى على أي مخالفة

یح ا -ج وز ترش ادة، ال یج ذه الم ن ھ رة (أ) م ي الفق ا ورد ف رغم مم ى ال ائزةعل ف لج  لموظ
ي الب ا ف ود الموظف المثالي إذا أوقعت علیھ أي من العقوبات التأدیبیة المنصوص علیھ ن

ات.  خر ثالث سنوآ) من ھذا النظام خالل ١٤٢) من الفقرة (أ) من المادة (٦) الى (٢من (
  

) من ھذا النظام، تتم مساءلة الموظف المعار أو المجاز أو ١٥٤حكام المادة (مع مراعاة ا -أ -١٥٥المادة 
ل إع ھ أو المكلف او الموفد في بعثة عن األخطاء والمخالفات اإلداریة التي ارتكبھا قب ارت

ك ا اء تل ك أثن ام وذل دة أو بلإجازتھ أو تكلیفھ أو ایفاده في بعثة وفقاً ألحكام ھذا النظ د م ع
  انتھائھا حسب مقتضى الحال. 

اً عن على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من ھذه المادة ال یجوز مساءلة الموظف تأدیبی -ب  
ا ى ارتكابھ د مضي ثالث سنوات عل ى النیا المخالفة المسلكیة بع اال ال م یكن مح ا ل ة م ب

  العامة أو المحكمة المختصة اثناء تلك المدة . 
  

ادة  ائي القطع -أ -١٥٦الم م القض أدیبي أو الحك س الت ائي للمجل رار النھ در الق ف إذا ص ة الموظ ي بتبرئ
ُسندت ي أ ة الت ھ  المحال إلى أي من ھاتین الجھتین من المخالفة المسلكیة أو الجریم إلی
ُسند إلیھ أو منعت محاكمتھ او ت وفى حسب مقتضى الحال أو الحكم بعدم مسؤولیتھ عما أ

ة التي ر او الحكم،  فیستحق راتبھ االساسي كامالً مع العالوات عن المدقبل صدور القرا
 أوقف خاللھا عن العمل.

إذا أسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجھتین المنصوص علیھما في الفقرة (أ) من  -ب
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ھذه المادة، عن إدانتھ وإیقاع عقوبة تأدیبیة علیھ بموجب أحكام ھذا النظام غیر عقوبة 
ا عن العزل م ن الوظیفة فیستحق راتبھ االساسي وعالواتھ عن المدة التي أوقف خاللھ

ى ستة أشھر فیستحق نصف  ا إذا زادت عل العمل إذا كانت ال تزید على ستة أشھر، أم
 راتبھ االساسي مع نصف عالواتھ عن المدة الزائدة على األشھر الستة.

  
ادة  رار ال -١٥٧الم در الق ذي ص ف ال تحق الموظ ي ب یس ھ االساس ن راتب زء م ة أي ج ن الوظیف ھ م عزل

ً من تاریخ إحالتھ إلى المحكمة أو المدعي العام أو المجلس التأد یبي، على وعالواتھ اعتبارا
قافھ عن أن ال یُطلب منھ رد المبالغ التي تقاضاھا من راتبھ االساسي وعالواتھ خالل مدة إی

  من ھذا النظام. )١٥٠العمل بمقتضى أحكام الفقرة (ج) من المادة (
  

  الموظف نسخ من األوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي أوقعت علیھ. تحفظ في ملف -١٥٨المادة 
  

رار من مجلس إذا ارتكب ا -١٥٩المادة  ة مسلكیة یوقف عن العمل بق ا أي مخالف ة العلی لموظف من الفئ
ن  وزراء م س ال ا مجل ي یقررھ بة الت ھ النس رف ل وزراء وتص ي ال ھ االساس وع راتب مجم

  وعالواتھ.
  

وزرا -أ -١٦٠المادة  ا مجلسلمجلس ال رین یختارھم دل وعضویة وزی ر الع ة برئاسة وزی  ء تشكیل لجن
  .الوزراء للنظر في المخالفة المرتكبة من موظفي المجموعة األولى من الفئة العلیا

دیوانشكل لجنة برئاسة وزیر العدل وعضویة رئیس دیوان التشریع ت -ب  والرأي ورئیس ال
 -تتولى ما یلي:

شخاص النظر في المخالفة المرتكبة من موظفي المجموعة الثانیة من الفئة العلیا واال -١
وزراء١٨٦المادة (في المنصوص علیھم   ) من ھذا النظام المحالة إلیھا من رئیس ال

  .بناء على تقریر الوزیر
ىدراسة الشكوى المقدمة ضد أي موظف وكانت مما ال  -٢ ً عل اء م یمكن النظر فیھا بن  تھ

  .معینة ورأى الوزیر عدم إحالة الموظف إلى المجلس التأدیبي
ادة تنسیباتھما  - ج ذه الم رتین (أ) و(ب) من ھ ى إل ترفع اللجنتان المنصوص علیھما في الفق

صوص مجلس الوزراء التخاذ القرار المناسب بذلك وإیقاع أي من العقوبات التأدیبیة المن
 ا النظام.علیھا في ھذ

رتین عالوزراء تسمیة اي وزیر بدالً من رئیس اللجنتین المنصوص  لمجلس -د ي الفق لیھما ف
دال من (أ) و(ب) من ھذه المادة، وتسمیھ اي من موظفي المجموعة االولى من الفئة العلیا ب
  رئیس دیوان التشریع والرأي او رئیس دیوان الخدمة المدنیة حسب مقتضى الحال.

  
ا أو توقف اإلجرا -١٦١المادة  ھ، وال یجوز االستمرار فیھ د وفات ءات التأدیبیة المتخذة بحق الموظف عن

  إصدار أي قرار بشأنھا بأي صورة كانت.
  

  الفصل السابع عشر
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  التظلــــــم
  

  -حقق تطبیق مفھوم التظلم في الخدمة المدنیة الغایات التالیة:ی -١٦٢المادة 
 .الموظف والعدالة والمساءلة وتكافؤ الفرص فیما یتعلق بحقوقتعزیز مبدأ الشفافیة  -أ

ف مستویات -ب ة  فتح قنوات االتصال بین الموظفین من جھة ومختل خرى أاإلدارة من جھ
 في الحاالت التي تتطلب ذلك.

ھ والتزا -ج ف أو واجبات وق الموظ ة بحق اوزات المتعلق ات والتج ن المخالف د م ھ الح مات
 .الوظیفي وضوابط العمل والسلوك

ا -د ات ویس اوزات والمخالف رار التج ن تك ع م ا یمن ا بم راءات وتطویرھ اذ اإلج ياتخ  ھم ف
  مكافحة الفساد.

  
ادة  ى الموظف التأك -أ -١٦٣الم ھ وعل ھ أو معلومات ات االد من صحة  تظلم ة والتعلیم ى األنظم طالع عل

 الصادرة بھذا الخصوص قبل التقدم بالتظلم. 
 -یحق للموظف التقدم بتظلم في أي من الحاالت التالیة: -ب

ق بطبیع -١ ت تتعل ات إذا كان ة والتعلیم وانین واألنظم ة للق  ةوجود أي مسألة أو مخالف
 .قھالعمل في الدائرة أو لھا عالقة بالموظف المتظلم وشؤونھ والقرارات المتخذة بح

ة من شأنھ -٢ ات ال اصدور أي تصرف أو مخالف ة وقواعد اإلخالل بأخالقی ة العام وظیف
 .بمبادئ العدالة والنزاھة السلوك الوظیفي، أو اإلخالل

 التعرض إلى أي ضغط أو إكراه أو طلب غیر مشروع من أي موظف سواء كان رئیساً  -٣
اع عن القی ام أو االمتن انوني أو القی ر ق ً للتصرف بشكل غی یالً أو مرؤوسا  امأو زم

 .سریةلواجبات الموظف المتعلقة بالنزاھة والبإجراء معین من شأنھ أن یشكل انتھاكاً 
  

ى  إذا اتضح أن -١٦٤المادة  التظلم غیر مبني على معلومات صحیحة وان وراءه قصدا كیدیا أو یھدف إل
ة  ھ اإلجراءات التأدیبی ق بحق احبھ للمساءلة وتطب رین فیخضع ص اإلساءة الشخصیة لآلخ

  التي ینص علیھا ھذا النظام.
  

ظلمات ویحدد في قرار تشكیلھا مھامھا یشكل الوزیر لجنة خاصة في الدائرة للنظر في الت -أ -١٦٥المادة 
  وصالحیاتھا.

ى ایتم التحقق أو التحقیق في التظلم ب -ب ً إل ة، استنادا اع إجراءات شفافة وموثق ات اتب لبیّن
  والقرائن الموضوعیة.

اذ  -ج تظلم التخ ي ال ا ف ام طرف ین الع ان االم ي حال ك رار اترفع اللجنة توصیاتھا للوزیر ف لق
وزیر الت ى ال ولى التنسیب بشأنھا ال ي الحاالت االخرى لیت ام ف ین الع اذ المناسب ولالم خ

  القرار المناسب.
اد -د ي الم ددة ف دة المح الل الم ھ خ ة تظلم ا بنتیج تظلم خطی الم الم دائرة اع ى ال ب عل ة یج
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  ) من ھذا النظام.١٦٦(
  

دائرة ) من ھذا النظا١٦٣مع مراعاة ما ورد في المادة ( -أ -١٦٦المادة  ى ال ً إل ا تظلم خطی ب ال دم طل م، یق
رار موضو ھ الق ة أو تبلغ وع الحال اریخ وق ع خالل مدة ال تزید على عشرة أیام عمل من ت

ا م اریخ تسلمھ ویجوز التظلم، ویتم البت فیھ خالل مدة ال تزید على ثالثین یوم دیم تن ت ق
تظ ة ال تم إجاب م ت دیوان إذا ل ى ال ھ إل ھ یجوز تقدیم وزیر، إال أن ى ال لم خالل طلب التظلم إل

 ثالثین یوماً من تاریخ تقدیمھ.
ك -ب رورة ذل ت الض ھ إن اقتض وع إلی تظلم المرف ي ال ق ف التحقق أو التحقی دیوان ب وم ال  یق

  التخاذ القرار المناسب بشأنھ . ویرفع تنسیباتھ بشأن التظلم إلى الوزیر
لمقدمة امع مراعاة احكام الفقرة (أ) من ھذه المادة، تنظر لجنة التظلمات في االعتراضات  -ج

ً الحكام المادة ( الي  عمل من الیوم ) من ھذا النظام وتبت فیھا خالل عشرة أیام٧٥وفقا الت
  الستالمھا.

  
  

  الفصل الثامن عشر
  انتھاء الخدمة

  
  -:نتھي خدمة الموظف في أي من الحاالت التالیةت -١٦٧المادة 

  .قبول االستقالة -أ
  .ؤهانتھاء مدة العقد أو إنھا -ب
  .فقد الوظیفة -ج
  .عدم اللیاقة الصحیة -د

  .االستغناء عن الخدمة -ھـ
  .العزل من الوظیفة -و
أحكام ھذا النظام وقانون بلوغ السن القانونیة النتھاء أو إنھاء الخدمة على أن تراعى  -ز

  .التقاعد المدني
  .فقد الجنسیة األردنیة -ح
  .التسریح من الخدمة -ط
  .إنھاء الخدمة أو اإلعفاء منھا -ي
  .اإلحالة على التقاعد أو االستیداع -ك
  الوفاة.  -ل

  
  االستقالة

  
 وتقدم إلى المرجع المختصتكون االستقالة التي یقدمھا الموظف خطیة وغیر مشروطة،  -أ -١٦٨المادة 

باتخاذ قرار تعیین المماثل لھ في الدرجة والراتب االساسي، وإذا لم یصدر القرار بقبولھا 
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  .تعتبر مرفوضةفثالثین یوماً من تاریخ تقدیمھا  خالل
ول -ب لتھ استقا على الموظف أن یستمر في القیام بمھام وظیفتھ الى حین تسلمھ القرار بقب

ً لوظیفتھ وفقاً ألحكام ھذا النظامأو رفضھا وإال اع   .تبر فاقدا
ادة ( -ج ن الم رة (أ) م ام الفق اة أحك ع مراع تقا١٣٩م ول اس وز قب ام الیج ذا النظ ن ھ لة ) م

ً بالعمل في الخدمة المدنیة ألي سبب   .من األسباب الموظف إذا كان ملتزما
جع للمر یجوز للموظف طلب العدول عن استقالتھ قبل صدور قرار الموافقة علیھا، ویجوز -د

 .المختص في ھذه الحالة قبول طلب العدول عن االستقالة أو رفضھ
ذي -ھـ ین أن الموظف ال دم  إذا كانت النیة لدى الدائرة متجھة لقبول استقالة الموظف وتب تق

رد االستقالف مقبولة للتقاعد أو االستیداع،بطلب استقالة كان قد أكمل الخدمة ال ان ت ة لبی
صر أمقتضى الحال، وإذا  رغبتھ في تعدیل طلبھ لإلحالة على التقاعد أو االستیداع حسب

  .النظام على طلب االستقالة یتم النظر في استقالتھ وفقا ألحكام ھذا
ام   -و ام یستحق الموظف المستقیل الخاضع ألحك ذا النظ ام ھ انونمع مراعاة احك التقاعد  ق

ھر شوراتب  المدني راتباً شھریاً أساسیاً عن كل سنة من السنوات العشر األولى للخدمة،
  .ونصف أساسي عن كل سنة خدمة تزید على السنوات العشر األولى 

  

  
  ؤهإنتھاء مدة العقد أو إنھا

 
ً لما یليت -١٦٩المادة    -:نتھي خدمة الموظف بعقد حكماً وفقا

  .مدة العقد ولم یتم تجدیدهإذا انتھت  -أ
اء إعارة ا -ب د انتھ لموظف أو عند انتھاء المشروع المعین علیھ أو نفاد مخصصاتھ أو عن

  .انتھاء إجازتھ بعد عودتھ الستئناف عملھ في الدائرة
اء -ج ة من حاالت انتھ د أو أي حال ب شروط العق ة  إذا انتھت أو أنھیت خدمتھ بموج الخدم

 النظام.المنصوص علیھا في ھذا 
د في حال اتجھت نیة الدائرة الى عدم تجدید عقد الموظف المعین على وظیفة ب -د موجب عق

وظیفي وتقی ى سلوكھ ال اء عل دائرة اعالیفئة ودرجة بن ى ال ب عل دني یتوج ھ المت م م ادائ
 ) یوما من تاریخ انتھاء العقد .٣٠تھا بتجدید عقده قبل (بالموظف بعدم رغ

  
  فقد الوظیفة

  
ً لوظیفتھ في -أ -١٧٠ المادة   :أي من الحاالت التالیة یعتبر الموظف فاقدا

لم ینفذ وإذا صدر قرار بنقلھ أو انتدابھ او تكلیفھ أو صدر قرار بنقلھ إلى وظیفة أخرى  -١
د ة أو ال ي الوظیف ا ف ل فعلی ر العم م یباش ف ول داب او التكلی ل أو االنت رار النق ائرة او ق

اریخ  ن الت لة م ل متص ام عم رة أی دة عش ا لم ف إلیھ دب او كل ل أو أنت ي نق ة الت الجھ
  .المحدد في القرار

ع عن  -٢ إذا تغیب عن وظیفتھ دون إجازة قانونیة أو دون عذر مشروع او توقف او امتن
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 تأدیة مھام وظیفتھ فعلیا لمدة عشرة أیام عمل متصلة او متقطعة خالل السنة.
ة و -ب ى تنسیب اللجن ً لوظیفتھ من الوزیر بناء عل ر یصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا یعتب

ع الموظالقرار نافذ المفعول اعتبا ف او امتن ب او توق ذي تغی وم األول ال ً من الی ھ را ف فی
ة  ت متقطع دة اذا كان ذه الم ھ ھ اریخ اكمال دة متصلة ومن ت ب عن العمل اذا كانت الم حس

 مقتضى الحال.
ً لوظیفتھ بمقتضى احكام ھذه المادة حق االعتراض -ج ُعتبر فاقدا رار  للموظف الذي أ ى الق عل

ن ام م رة أی الل عش اریخ  خ دم ت دة، ویق ة واح ة محلی حیفة یومی ي ص ر ف ھ بالنش تبلیغ
إذا  رار، ف ذي أصدر الق ً األسباب التي استند إلیھا إلى المرجع ال ع ااالعتراض متضمنا قتن

  .باألسباب الواردة فیھ ألغى قراره وأعاد الموظف إلى وظیفتھ
دم ب -د ادة التق ذه الم ً لوظیفتھ بمقتضى أحكام ھ ُعتبر فاقدا ین للموظف الذي أ ب تعی ات لطل غای

ً ألحكام ھذا النظام شریطة انقضاء  نتین سالتنافس إلشغال وظیفة في الخدمة المدنیة وفقا
ھ ة ل دیوان بالموافق یس ال رار من رئ ى ق ھ وحصولھ عل  على األقل على قرار فقده لوظیفت

  .على التقدم للعمل في الخدمة المدنیة
  
  

  االستغناء عن الخدمة
  

رار من المرجع الیتم  -١٧١المادة  ات االستغناء عن الموظف بق ـھ ثالث عقوب ـت علیـ ُوقعـ مختص إذا أ
ود من ( ى (٣مختلفة من العقوبات التأدیبیة المنصوص علیھا في البن رة٦) ال (أ)  ) من الفق

ات ال١٤٢من المادة ( ین لغای ب تعی دم بطل افس ) من ھذا النظام وال یجوز السماح لھ بالتق تن
د مرور ثالث سنواإلشغال وظیفة في  ام إال بع ذا النظ ام ھ اً ألحك ى الخدمة المدنیة وفق ت عل

ة ل دیوان بالموافق یس ال رار من رئ ھ األقل على صدور قرار االستغناء عنھ وحصولھ على ق
  على التقدم للعمل في الخدمة المدنیة.

 
  

  العزل من الوظیفة
  

 -یعزل الموظف في أي من الحاالت التالیة: -أ -١٧٢المادة 
وة  -١ رف كالرش ة بالش ة مخل ة أو بجنح أي جنای ة ب ة مختص ن محكم ھ م م علی إذا حك

ھادة  ة والش تثمار الوظیف ة واس تعمال األمان وء اس ر وس رقة والتزوی تالس والس واالخ
 .الكاذبة أو أي جریمة أخرى مخلة باألخالق العامة

ھ أي  -٢ ى ستة أشھر الرتكاب د عل دة تزی ة لم الحبس من محكم ھ ب ة أوإذا حكم علی  جریم
 .) من ھذه الفقرة١جنحة من غیر المنصوص علیھا في البند (

 .مجلس التأدیبي بعزلھال إذا صدر قرار من -٣
 

دین ( -ب ي البن ا ف وص علیھ ن الحاالت المنص ة م ي أي حال ف ف ر الموظ ن  )٢) و(١یعتب م
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 .الفقرة (أ) من ھذه المادة معزوالً حكماً من تاریخ اكتساب الحكم الدرجة القطعیة
 فالمنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة یجب إعالم الموظ ھاجمیع االحوال في -ج

 بأي وسیلة متاحة باإلجراءات المتخذة بحقھ من المرجع المختص خالل أسبوع من تاریخ
 .صدور القرار النھائي علم الدائرة باكتساب الحكم الدرجة القطعیة أو تاریخ

دوائر إال  -د رة من ال ي أي دائ ة ف ذي عزل من الوظیف ین الموظف ال ھ اال یجوز إعادة تعی ن
لفقرة ) من ا٢یجوز بموافقة رئیس الدیوان السماح للموظف الذي عزل وفقاً ألحكام البند (

ل ب للعم دم بطل اره التق ام أو رد اعتب العفو الع مولھ ب م ش ن ت ادة اوم ذه الم ن ھ ي  (أ) م ف
 الخدمة المدنیة.

  
  

  إنھاء الخدمة للموظف الخاضع للضمان االجتماعي
  

وزراء تنھى خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان االج -١ -أ -١٧٣المادة  رار من مجلس ال اعي بق تم
ً على تنسیب األمین العام للمو للموظف  ظف منمن الفئة العلیا، وبقرار من الوزیر بناء

ھ  للموظف وخمسة وخمسین للموظفة، إالالفئات األخرى إذا أكمل الستین من عمره  أن
ن  رار م نوات بق س س ى خم د عل دة ال تزی نة لم نة فس ف س ة الموظ د خدم وز تمدی یج
ان ا اذا ك ة، ام ود للمصلحة العام وزیر السباب تع ى تنسیب ال  مجلس الوزراء بناء عل

التمدید الستكمال مدة حصول الموظف على راتب تقاعدي فیكون ذلك بقرار من مجلس 
ام ل ین الع ى تنسیب االم اء عل وزیر بن رار من ال اقي الوزراء لموظفي الفئة العلیا وبق ب

  الموظفین.
د ( -٢ ي البن ا ف انون ١یستثنى من احكام السن المنصوص علیھ ي ق رة وف ذه الفق ) من ھ

ام التقاعد المدني كل من یمارس صالحیات الوزیر العامل او یتقاضى راتبھ بموجب احك
 ي تشریع آخر.ھذا النظام او أ

ي یجوز للمرجع المختص بالتعیین إنھاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان االجتماع -ب
كامھ بناء على طلبھ أو دون طلبھ اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقا ألح

ً على تنسیب اللجنة   .وبناء
رة (أ) من ھ -ج ي الفق ا ف د المشار الیھ دة التمدی ابعد انتھاء م ادة، للمجلس بن ى ذه الم ء عل

اء  ة االطب د خدم حة تمدی ر الص یب وزی یینتنس ي  االختصاص ة ف االمور الفنی املین ب الع
 المستشفیات والمراكز الصحیة التابعة لوزارة الصحة ومستشفى االمیر حمزة سنة فسنة

  ولمدة ال تزید على خمس سنوات.
رة -د ي الفق ا ف ار الیھ د المش دة التمدی اء م د انتھ ا بع س بن ادة، للمجل ذه الم ى (أ) من ھ ء عل

د خدمات  اف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة أو قاضي القضاة تمدی ر االوق تنسیب وزی
اء خدم ررة إلنھ دة المق ً للم ا دس وفق ي الق دائرتین ف ي أي من ال املین ف ات الموظفین الع

  الموظفین بموجب التشریعات المعمول بھا في القدس.
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  األردنیةفقد الجنسیة 
  

ً اتعتبر خدمة  -١٧٤المادة  ارا لموظف الذي فقد جنسیتھ األردنیة ألي سبب من األسباب منتھیة حكماً اعتب
  من تاریخ فقده الجنسیة.

  
  التسریح من الخدمة

 
دائرة أو  -أ -١٧٥المادة  ة ال ادة ھیكل اء دإذا اقتضت مصلحة العمل إع ا أو إلغ ا أو إلغاءھ ي غیرھ ا ف مجھ

ا، فتشكل وحدة إداریة ي أي منھ اص أعداد الموظفین ف  فیھا أو قسم من أقسامھا أو إنق
ھ وعضویة  ذي یعین وزیر ال بقرار من رئیس الوزراء لجنة برئاسة الوزیر المختص أو ال

ضین أمین عام الدیوان ومدیر عام دائرة الموازنة العامة لدراسة أوضاع الموظفین الفائ
ب بھ ارات التعن الحاجة واتخاذ القرار المناس اة االعتب تم مراع ى أن ت ة ذا الشأن، عل الی

  -:وحسب مقتضى الحال
  .نقل الموظف إلى وظیفة أخرى في الدائرة نفسھا أو إلى دائرة أخرى -١
  .إحالة الموظف على التقاعد أو االستیداع إذا أكمل المدة المقبولة لذلك -٢
اء  إذا تعذر نقل الموظف إلى أي جھة أخرى یتم تسریحھ بقرار من مجلس -٣ وزراء بن ال

  .على تنسیب اللجنة المشكلة وفقاً ألحكام ھذه الفقرة
م یكم -٤ ذین ل دني ال انون التقاعد الم ل الموظفین الخاضعین لق تم نق وا في كل األحوال ی ل

ة أخرى، المدة المقبولة للتقاعد أو االستیداع إلى وظائف في الدائرة نفسھا أو إلى دائر
  .لھ إلى وظیفة تستدعي ذلك التأھیلعلى أن تتم إعادة تأھیل من یتم نق

د ( -ب ام البن ى أحك رح بمقتض ف المس ون للموظ ق ٣یك ادة ح ذه الم ن ھ رة (أ) م ن الفق ) م
ھ ھ وخبرات ب مع مؤھالت ة تتناس ة المدنی ي الخدم ة ف ي أي وظیف ین ف ي التعی  األولویة ف

ة الت ول الوظیف ض قب ق إذا رف ذا الح د ھ ریحھ، ویفق اریخ تس ن ت ھر م تة أش الل س ي خ
  .عرض علیھ إعادة تعیینھ فیھا

یصرف للموظف المسرح شھریاً بدل یعادل ثالثة أرباع مجموع راتبھ االساسي وعالوتھ  -ج
ھ ادة تعیین ال إع ي ح  لمدة ستة أشھر من تاریخ تسریحھ، ویتم إیقاف صرف ھذا البدل ف

  .في الخدمة المدنیة خالل تلك المدة
رة إذا لم تتم إعادة تعیین الموظف ال  -د ي الفق ا ف دة المنصوص علیھ د مضي الم مسرح بع

ة  دة ثالث ھ لم ھ االساسي وعالوت ادل مجموع راتب ا یع ھ م (ج) من ھذه المادة فیصرف ل
  أشھر إضافة إلى مستحقاتھ المالیة األخرى.
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  اإلحالة على االستیداع
 

ى تنسیب ال -١-أ -١٧٦المادة  اء عل وزراء بن ى لمجلس ال ة الموظف عل ھ وزیر احال االستیداع دون طلب
ى طل اء عل ى االستیداع بن ھ وللوزیر بناء على تنسیب االمین العام احالة الموظف عل ب

نوات، س س اوز خم دني ال تتج د الم ب التقاع تحقاقھ رات ة الس دة المتبقی ت الم  اذا كان
رار احا اریخ صدور ق ررة للتقاعد بت دة المق ھ الم ھ وكانت ھذه المدة تؤدي الى اكمال لت

  .ستیداععلى اال
ع یجوز احالة الموظف المعار الى أي شركة ناجمة عن عملیة التخاصیة على االستیدا -٢

ً لتعلیمات یصدرھا مجلس الوزراء لھذه الغایة   .وفقا
رار قیعتبر الموظف المحال على االستیداع بحكم المحال على التقاعد وال حاجة إلصدار  -ب

  .بذلك عند استكمال مدة االستیداع
  .تحسب مدة اإلحالة على االستیداع لغایات الزیادة السنویة والترفیعال  -ج
دة االستیداع نصف رات -د ھ فیتقاضى خالل م ُحیل الموظف على االستیداع دون طلب ھ إذا أ ب

رى فال االساسي مع نصف عالوة غالء المعیشة وكامل العالوة العائلیة، أما العالوات األخ
بل یستحق أي شيء منھا ویتم اقتطاع العائدات التقاعدیة عن الراتب االساسي للموظف ق

  .اعإحالتھ على االستید
ب أو  -ھـ ھ ال یتقاضى أي روات ً على طلبھ فإن ُحیل الموظف على االستیداع بناء الوات عإذا أ

دة  الل م تحقة خ ة المس دات التقاعدی ع العائ ھ دف ب علی تیداع ویتوج دة االس الل م خ
  .االستیداع

اء عل -١-و وزراء بن ادة یجوز لمجلس ال ذه الم رة (أ) من ھ ى على الرغم مما ورد في الفق
ى  الوات عل ع الع امل لجمی د ش ب عق ین بموج ف المع ة الموظ وزیر احال یب ال تنس

ً من راتبھ االساسي للتق ً یخضع جزءا اعد االستیداع اذا تضمن العقد المنظم معھ شرطا
ؤوكانت المدة المتبقیة الستحقاقھ راتب  دي التقاعد المدني ال تتجاوز خمس سنوات وت

  الى اكمالھ المدة المقررة للتقاعد بتاریخ صدور قرار احالتھ على االستیداع.
د ( -٢ ام البن اً الحك تیداع وفق ى االس ال عل ف المح ر الموظ رة بح١یعتب ذه الفق ن ھ م ) م ك

  .ستیداعالمحال على التقاعد وال حاجة الصدار قرار بذلك عند استكمال مدة اال
اع ال تحسب مدة احالة الموظف المعین بموجب عقد شامل لجمیع العالوات على االستید -٣

  .) من ھذه الفقرة لغایات الزیادة السنویة والترفیع١وفقاً الحكام البند (
اً  -٤ تیداع وفق ى االس الوات عل ع الع امل لجمی د ش ب عق ین بموج ف المع ل الموظ اذا احی

ھ االساس ) من ھذه١الحكام البند ( دة االستیداع نصف راتب ي الفقرة فیتقاضى خالل م
ع ي الخاض ھ االساس ل راتب ن كام ة م دات التقاعدی اع العائ تم اقتط د وی ع للتقاع  الخاض

  .للتقاعد قبل احالتھ على االستیداع
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  .ال یجوز اشغال شاغر الموظف المحال على االستیداع -١-ز
د ( -٢ ي البن ا ورد ف رغم مم ة ) من ھذه ١على ال وزراء اشغال وظیف رة لمجلس ال الفق

 ً ا تیداع وفق ى االس الوات المحال عل ع الع امل لجمی د ش ب عق ین بموج الموظف المع
ة ا١الحكام البند ( ذا الموظف بمرتب ان ھ ادة اذا ك ذه الم رة (و) من ھ ین ) من الفق م

  .عام او مدیر عام او من في حكمھم
د ( -٣ ام البن ري احك و٢تس ى م رة عل ذه الفق ن ھ ة ) م ن الفئ ة م ة الثانی ظفي المجموع

 العلیا.
  

  حقوق الموظف المنتھیة خدمتھ
  

نھیت خدمتھ في أي من الحاالت التالیة: یحرم الموظف -١٧٧المادة  ُ   -من حقوقھ المالیة إذا انتھت أو أ
  . العزل من الوظیفة -أ

  .فقد الوظیفة -ب
 فقد الجنسیة األردنیة. -ج

  
  

ة ذات الصلة إذا لتدفع  -أ -١٧٨المادة  وانین واألنظم ام والق ذا النظ ام ھ اً ألحك لموظف حقوقھ المالیة وفق
  -انتھت أو أنھیت خدمتھ في أي من الحاالت التالیة:

  عدم اللیاقة الصحیة. -١
 إكمال السن القانونیة النتھاء أو إنھاء الخدمة. -٢
 التسریح. -٣
 االستغناء عن الخدمة. -٤
  اإلحالة على التقاعد. -٥

ھ الشرعیون تعویضاً  -ب ة فیعطى ورثت ة المدنی ي الخدم اء وجوده ف  إذا توفي الموظف أثن
 :یعادل مجموع المبالغ التالیة بما في ذلك بدل فرق التسكین اذا كان یتقاضاه

 .راتبھ االجمالي عن الشھر الذي توفي فیھ -١
 .راتبھ االجمالي عن ستة أشھر أخرى -٢
ازة  -٣ دة اإلج الي عن م ھ االجم ھراتب د وفات ھ عن ت مستحقة ل ي كان م  السنویة الت ول

  ) یوما. ٦٠یستعملھا على ان ال یزید المجموع على (
ة  -ج تحقھا ورث رى یس وق أخ ى أي حق ادة عل ذه الم ن ھ رة (ب) م ي الفق ا ورد ف ؤثر م ال ی

وقھم المعالون من أفراد أسرتھ بما في ذلك حقوقھم التقاعدیة أو حق المتوفى أو الموظف
  .ق للضمان االجتماعيصندو في أي

  
  الفصل التاسع عشر
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  أحكام عامــــــة
  

ق مع جدول تشكیالت تتنظم براءة  -أ-١٧٩المادة  رر بصورة تتف شكیالت لكل موظف على النموذج المق
ذا  ي ھ ا ف ع اإلجراءات المنصوص علیھ د استكمال جمی ھ وتصدر بع الوظائف المعمول ب

 -في أي حالة من الحاالت التالیة: النظام
 .عند تعیین الموظف -١
 .عند ترفیعھ أو تعدیل وضعھ أو راتبھ االساسي -٢
 .عند تغییر مسمى وظیفتھ أو مادتھا في نظام تشكیالت الوظائف -٣
ة -٤ ى أن یشغل وظیف ل سیؤدي إل ان النق ة أخرى إذا ك ى وظیف ھ إل ھ من وظیفت  عند نقل

 .الوظائفتختلف في مادتھا عن مادة الوظیفة التي نقل إلیھا في جدول تشكیالت 
ي فالوظیفة  یجب أن یدرج في كل براءة تشكیالت رقم الفصل والمادة المدرج تحتھا اسم -ب

 .جدول تشكیالت الوظائف ورقم القرار الذي صدرت البراءة بموجبھ وتاریخھ
ل من  -ج ى ك ا إل الموظف وترسل نسخ منھ راءة التشكیالت الخاصة ب یصدر االمین العام ب

 .الدیوان ودیوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة
وال -د ي األح ا وف ع  جمیعھ كیالت م دول التش ي ج ة ف میات الوظیفی ابق المس ب أن تتط یج

و ادر ال م الك ھ حج دد بموجب ذي یح دائرة ال ي ال ي ف ل التنظیم یماتھ الھیك ظیفي وتقس
  ومسمیات وظائفھ.

  
ل -١٨٠المادة  ى ك رارات  ترسل إل ة نسخ من الق ة العام رة الموازن وان المحاسبة ودائ دیوان ودی من ال

دابھ م وانت دیل أوضاعھم ونقلھ بھم وتع ادة روات رفیعھم وزی ین الموظفین وت م الخاصة بتعی
ازة  ب وعالوات والتأدوإعارتھم وتكلیفھم بالوكالة في أي وظیفة ومنحھم اإلج ب دون رات ی

  وإنھاء الخدمة أو انتھائھا ألي سبب من األسباب.
 

  

ي یكون الوزیر أو من یمارس صالحیاتھ المرجع الرئیسي للقرارات المتعلق -أ -١٨١المادة ة بالموظفین ف
  -:الدائرة والدوائر األخرى المرتبطة بھ، بحیث تحقق ما یلي

  .االستغالل األمثل للموارد البشریة والمالیة والتقنیة المتاحة -١
ردي والمؤسسي، واستخدام األسالی -٢ ي األداء الف ة ف اءة والفاعلی ب أعلى درجة من الكف

  .والمناھج اإلداریة الحدیثة
  تقدیم خدمات على أرفع مستوى لمتلقي الخدمة وتفعیل مبدأ المساءلة والشفافیة. -٣
ر  -ب ى ال واد (عل ي الم ا ورد ف ام١١٠) و(٩٤ج) و (/٩٢) و (٨٩غم مم ذا النظ ن ھ  ،) م

  للوزیر اتخاذ القرار الذي یراه مناسبا .
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ة إلیھ بمقتضى أحكام ھذا النظام إلى لرئیس الوزراء أن یفوض أیا من الصالحیات المخول -أ -١٨٢المادة 
  .أي وزیر ذي عالقة

ى األ -ب ام إل ین للوزیر أن یفوض أیا من الصالحیات المخولة إلیھ بمقتضى أحكام ھذا النظ م
  .العام أو  إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو األلویة

لى أي إلألمین العام أن یفوض أیا من الصالحیات المخولة إلیھ بمقتضى أحكام ھذا النظام  -ج
  .من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو األلویة

ذا  -١ -د  یمارس رئیس مجلس أي ھیئة او سلطة صالحیات الوزیر المقررة بموجب احكام ھ
وزراء اي وزی یس ال مي رئ ى ان یس ام عل ذه النظ ة ھ باً لممارس راه مناس ن ی ر او م

  .الصالحیات في غیر الحاالت المذكورة
ام -٢ ب احك ذا  یمارس المدیر التنفیذي في الدائرة صالحیات االمین العام المقررة بموج ھ

ا رغین فیھ اً من اعضاء المجلس المتف وزیر ای ة یسمي ال ذه الحال ر ھ  النظام وفي غی
  .ررة فیھلممارسة صالحیات االمین العام المق

ررة  -٣ ام المق ین الع الحیات االم ة ص دائرة لممارس وظفي ال ار م د كب وزیر اح مي ال یس
  ) من ھذه الفقرة.٢بموجب احكام ھذا النظام في غیر الحاالت الواردة في البند (

  .یراعى في حالة تفویض الصالحیات المبنیة على التنسیب التسلسل اإلداري -ھـ
  محددة وخطیة.جمیعھا تكون الصالحیات المفوضة  -و

  

وزراء استثناء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراءب -١٨٣المادة  یس ال ب أو رئ رار بموج ، إذا اتخذ ق
ائف في ھذا النظام وتبین أن ھذا القرار مخالف ألحكامھ أو غیر متفق مع نظام تشكیالت الوظ

اف  تص إیق ع المخ ن المرج ب م دیوان أن یطل یس ال ى رئ ة فعل دوائر الحكومی وزارات وال ال
بوعین اوز اس دة ال تتج الل م ك خ ویبھ وذل رار وتص ك الق ذ ذل ة بتنفی ن  اإلجراءات الخاص م
رار  ك الق ىتاریخ طلب االیقاف، وفي حال عدم استجابة المرجع المختص للطلب یوقف ذل  ال

  حین البت فیھ من قبل رئیس الوزراء.
  

  .ل الجسدیة الضارة بصحتھا أو حملھایراعى عدم تكلیف الموظفة الحامل القیام باألعما -أ -١٨٤المادة 
  للدائرة ان تحدد یوما في السنة لتقدیم خدمة مجتمع في أي مكان في المملكة. -ب
لى یجوز للدائرة وضمن دورھا ومسؤولیتھا المجتمعیة ان تقوم بتدریب حدیثي التخرج ع -ج

دائرة دون  ات ال درة وامكانی ب ق بھم وحس ى طل ً عل اء یة بن ال التخصص طة واالعم االنش
ذ دیوان لھ ات یصدرھا ال تم اقرارھالتزامھا بتعیینھم، وذلك بموجب تعلیم ة ی ا من ه الغای

  المجلس.
) من ھذا ٣٤) و(٣٣) و(٢٩كام المواد (الرغم مما ورد في أي نظام آخر، ال تسري اح على -١٨٥المادة 

  النظام على الموظفین الذین تنظم شؤونھم بموجب انظمة خاصة بھم.
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   -مع مراعاة القوانین المعمول بھا : -١٨٦المادة
رغ لی -أ ة او سلطة جب ان ال یزید الراتب االجمالي للرئیس المتف ة مجلس اي ھیئ ى ثالث عل

دیر آ لطة او الم ة او س س اي ھیئ رغ لمجل و المتف الي للعض ب االجم ار والرات الف دین
مائة  ي وخمس ى الف ام عل ذا النظ ام ھ عة الحك ة خاض میة عام ة رس ذي الي مؤسس التنفی

  دینار. 
ادة وظائفالال یدفع ألي من شاغلي  -ب ذه الم رة (أ) من ھ ي الفق ا ف دل أو  المشار الیھ أي ب

ي  ا ف وص علیھ ر منص رى غی الوة أخ ھع رار تعیین ا كق ا أو ، مھم مھا أو نوعھ ان اس
ة ستثناء مكافآت تمثیل الحكومة في مجالس إدارة المؤسسات الرسمیة العامامقدارھا، ب

ا والشرك ي إدارتھ ة، أو ف ات أو المؤسسات العامة، أو الشركات التي تساھم فیھا الحكوم
ا ال رر مقالتي تساھم فیھ دل المق أة أو الب اعي والمكاف ة للضمان االجتم ل مؤسسة العام اب

ات اأو مجلس أو ھیئة، شریطة أن یكون العضویة في أي لجنة  جتماع أي منھا خارج أوق
ي دوام الرسمي ف ات ال ھ خارج أوق ل عمل دل مقاب أة أو ب ذلك أي مكاف  الدوام الرسمي، وك

ً على موافقة الجھة المختص   ة وفقاً ألحكام ھذا النظام.غیر دائرتھ، بناء
رة (ب) من  یشترط أن ال -١-ج ي الفق واردة ف دالت السنویة ال آت والب یتجاوز مجموع المكاف

وع ) من مجم%٥٠( ھاھذه المادة التي تدفع لشاغلي الوظائف المبینة في الفقرة (أ) من
نھم  ا أي م ادة رواتبھم اإلجمالیة السنویة ویتم استرداد المبالغ التي حصل علیھ ى عزی ل

  تلك النسبة لمصلحة الخزینة.
) من ھذه الفقرة على المبالغ التي یتقاضاھا الموظف من العمل ١ام البند (ال تسري أحك -٢

  ظام.) من ھذا الن٦٩خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً ألحكام الفقرة (ح) من المادة (
ة  -د ام الخاص ق األحك ة ابتطب ن الفئ ة م ة الثانی اغلي المجموع دوام ش ق بال ا یتعل ا فیم لعلی

 .الفقرة (أ) من ھذه المادة واإلجازات والعقوبات على شاغلي الوظائف الواردة في
  

اصة بھم یتم توفیق اوضاع موظفي الدوائر الذین كانت تطبق علیھم تشریعات موظفین خ -أ -١٨٧المادة 
ى ان یمنح ة عل ذه الغای  بمقتضى احكام ھذا النظام وبموجب تعلیمات یصدرھا المجلس لھ

ھ  ى راتب اص عل ریع الخ ب التش اه بموج ذي یتقاض الي ال ھ االجم ف اذا زاد راتب الموظ
 ھذا النظام بدل فرق تسكین.االجمالي المحدد لھ وفق احكام 

ب اال -ب الي لغایات الفقرة (أ) من ھذه المادة یقصد ببدل فرق التسكین، الفرق بین الرات جم
ب  ان یتقاضاه الموظف بموج ذي ك الي ال ب االجم ام والرات ذا النظ ام ھ ق احك المحدد وف

ع عشر او الخامس عشر ال ذي التشریع الخاص بما في ذلك راتب الثالث عشر او الراب
 كان یصرف على شكل راتب او مكافأة او حافز.

دل ف -ج ر ب ة فیعتب ذه الغای ادرة لھ ات الص ً للتعلیم ا ف وفق اع الموظ ق اوض م توفی رق اذا ت
نح العال ات م اة تعلیم ك مع مراع دیل وذل ل للتع ر قاب ً وغی وات التسكین المقرر لھ نھائیا

  االضافیة الصادرة وفقاً الحكام ھذا النظام.
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االت رف بدل فرق التسكین للموظف لغایات تطبیق احكام ھذا النظام اال في الحیستمر ص -د
ن مالتي ال یتقاضى فیھا الموظف راتبھ االساسي وعالواتھ او اي نسبة منھما الي سبب 

رق التسكین بالنسبة دل ف ام وال یستحق ب ذا النظ ي ھ ا ف نص علیھ  االسباب التي ورد ال
  ي وعالواتھ.ذاتھا التي حسمت من راتبھ االساس

رق التسكین اذا -ھـ  دل ف م  على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من ھذه المادة یوقف صرف ب ت
  نقل الموظف الى دائرة اخرى بناء على طلبھ.

ل الخ الطبیعةعلى الرغم مما ورد في ھذا النظام ،تحدد الوظائف االساسیة ذات   -و ي ك اصة ف
ظیم من ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد ودیوان المحاسبة بقرار من مجلس الوزراء ویتم تن

ھا اجراءات واسس ومعاییر التعیین فیھا ومتطلباتھا وشروطھا وسائر الشؤون المتعلقة ب
  بمقتضى تعلیمات یصدرھا مجلس الوزراء بناء على تنسیب المجلس.

  

ادة  ری -أ -١٨٨الم ب التش تحقونھا بموج انوا یس ذین ك وظفین ال ة للم ة الخدم أة نھای رف مكاف عات تص
م ( ة رق ة المدنی ام الخدم دل لنظ ام المع ام النظ اذ احك سنة ل) ٥٢الخاصة بدوائرھم قبل نف

اریخ  ٢٠١١ ى ت م حت ة بھ ریعات الخاص ا للتش أة وفق ذه المكاف ب ھ ى ان تحس عل
  ا الخصوص. وحسب التعلیمات الصادرة بھذ ٣١/١٢/٢٠١١

ام  -ب اذ احك ل نف دوائر قب ي ال ا ف ار المعمول بھ ام ال یستمر العمل بصنادیق االدخ دل النظ مع
ا ٢٠١١) لسنة ٥٢لنظام الخدمة المدنیة رقم ( ي الصندوق بم  وتكون مساھمة الدائرة ف

اوز ( ذه %٥ال یتج ؤون ھ ع ش نظم جمی ى ان ت ف، عل ي للموظ ب االساس ن الرات ) م
  .یمات الصادرة بھذا الخصوصالصنادیق وفق التعل

خدمة موظفي الدوائر التي خضعت الحكام نظام الل یجوز تجدید اتفاقیات التأمین الصحي   -ج
اریخ  ة بت ن  ١/١/٢٠١٢المدنی ترك م یب مش ى تنس ً عل اء وزراء بن س ال ن مجل رار م بق

  .وزیر المالیة ووزیر الصحة
ول -د كان المعم نادیق االس ي ص وظفین ف تراك الم تمر اش عت  یس ي خض دوائر الت ي ال ا ف بھ

ا ق ١/١/٢٠١٢الحكام نظام الخدمة المدنیة بتاریخ  ل بالنسبة للموظفین المشتركین فیھ ب
ات الصا درة ھذا التاریخ على ان تنظم سائر الشؤون الخاصة بھذه الصنادیق وفقا للتعلیم

  بھذا الخصوص.
ـ یب -ھـ ى تنس اء عل وزراء بن ادة لمجلس ال ذه الم ن ھ رة (ب) م ي الفق ا ورد ف اة م  مع مراع

ة  ار لموظفي الخدم ل أو إدخ نظم إنشاء صنادیق تكاف ة ت ات خاص المجلس إصدار تعلیم
  المدنیة.

ي   بموجب أحكام خاصةوعالواتھا وظائف الحرجة جمیع الشؤون المتعلقة بالیتم تنظیم  -و ف
  .الخدمة المدنیة وتعلیمات العالوات االضافیةفي  الموظفین وتعیینتیار اختعلیمات 

  

ام، یستثنى القضاة النظامی٣على الرغم مما ورد في المادة ( -أ -١٨٩المادة  ذا النظ ون والقضاة ) من ھ
ادیة  ة االقتص میة والمؤسس ات الرس ي والجامع زي االردن ك المرك رعیون والبن الش

من  ریین والمحاربین القدماء وموظفو السلك الدبلوماسيواالجتماعیة للمتقاعدین العسك
  .تطبیق احكام ھذا النظام

ً على تنسیب المجلس اضافة او استثناء اي دائرة من تطبیق احكام  -ب لمجلس الوزراء بناء
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یھم  ھذا النظام وفي حالة االستثناء تطبق على موظفیھا احكام النظام الذي كان مطبقاً عل
  الى ان یعدل او یستبدل غیره بھ. ١/١/٢٠١٢قبل تاریخ 

ذه  -١ -ج ن ھ رة (أ) م ي الفق ا ورد ف رغم مم ى ال یعل تم تعی ر، ی ام آخ ي اي نظ ادة وف ن الم
میة الموظفین االداریین والفنیین في الجامعات الرسمیة والمستشفیات الجامعیة الرس

  من خالل طلبات التعیین المقدمة لدیوان الخدمة المدنیة.
د ( -٢ ي البن ات المحددة ف دى الجھ التعیین ل ة المختصة ب ) من ھذه ١یضاف الى اللجن

ات إجراءاالفقرة أحد موظفي  دیوان لغای یس ال ى یسمیھ رئ ت الدیوان من الفئة االول
ذ  دیوان وتتخ دوب ال ة ومن یس اللجن ور رئ اً بحض ا قانونی ون اجتماعھ ین، ویك التعی

 قراراتھا بأغلبیة اعضائھا.
ا وال -د وم والتكنولوجی ى للعل س االعل ل المجل ام، یعام ذا النظ ام ھ ذ احك ات تنفی ز لغای مراك

 ھ معاملة الجامعات الرسمیة والمستشفیات الجامعیة الرسمیة.العلمیة التابعة ل
  

  

ادة  اریخ  -أ -١٩٠الم ل ت دني قب د الم انون التقاع ام ق مولون باحك ون المش ى الموظف  ١/١/٢٠١٢یبق
ى ان تحسم انون عل ك الق ام ذل اه خاضعین الحك ة ادن  والخاضعون الي من االنظمة المبین

ً للرواتب االساسیة الخاضعة للتقاعد المقررة في تلك اال   :نظمةالعائدات التقاعدیة وفقا
  .١٩٩٨) لسنة ٨٣الزراعي رقم (نظام موظفي مؤسسة االقراض  -١
الموظفین  ٢٠١٠) لسنة ١٧نظام موظفي وكالة االنباء االردنیة رقم ( -٢ ا یختص ب فیم

  .الصحفیین
من  نظام الخدمة للمتصرفین ومدراء االقضیة والموظفین العاملین في وزارة الداخلیة -٣

 .٢٠٠٨) لسنة ٧٠الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة االولى رقم (
ع خدمة فعلیة لھ لجم ١/١/٢٠١٢تعتبر أي خدمة فعلیة للموظف في الدائرة قبل تاریخ  -ب ی

  .الغایات المحددة وفقاً ألحكام ھذا النظام

اری -ج ام بت ذا النظ ام ھ عوا ألحك ذین خض دوائر ال وظفي ال ة لم دات التقاعدی م العائ خ تحس
وص  ١/١/٢٠١٢ دوائر المنص ر ال ن غی دني م د الم انون التقاع ام ق عین ألحك والخاض

ت خاضعة لل ي كان ً للرواتب األساسیة الت تقاعد علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة وفقا
ر ام ش ذا النظ ام ھ اذ أحك ل نف بھم قب ن روات ى م یة أعل بھم األساس ون روات یطة أن تك

  األساسیة المستحقة وفقاً ألحكامھ.
  

  

  تشریع اخر: ايعلى الرغم مما ورد في ھذا النظام اوفي  - أ  -١٩١المادة 
دیل او ا . ١ ل او تع اف او تأجی رر ایق اع لمجلس الوزراء في الظروف االستثنائیة والطارئة ان یق قتط

ب  ن روات زء م دالتاي ج وافزھم او اي ب أتھم او ح م او مكاف ومیین او عالواتھ وظفین العم  الم
د زوال الظ رار عن ذا الق ر بھ ادة النظ تم اع ى ان ی بة عل ا مناس ي یراھ دة الت روف یتقاضونھا للم

 .االستثنائیة
أة لرئیس الوزراء تكلیف اي موظف عام بالعمل اثناء الظروف االستثنائیة دون تقاضیھ اي مكا . ٢ ف

  عالوة او حافز او بدل لقاء ذلك.او 
ام أو أي  - ب ذا النظ ي ھ ا ف نص علیھ رد ال م ی ة ل ق تعرض أي حال د توفی ا عن تم معالجتھ م ت ة ل اع حال   اوض

ر ذي ی رار ال یس المجلس لیصدر الق ب رئ ى طل ً عل اء وزراء بن ً الحكامھ على مجلس ال اه الموظفین وفقا
  مناسباً بشأنھا.
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  .١٩/٤/٢٠٢٠) تاریخ ٥٦٣٥، الصادر في عدد الجریدة الرسمیة رقم (٢٠٢٠) لسنة ٤٦معدل لنظام الخدمة المدنیة رقم (كما هي معدلة بموجب نظام ) ١(
  

  
  

الموظ -أ -١٩٢المادة  ت مع مراعاه أحكام ھذا النظام ال یعمل باالنظمة والتعلیمات الخاصة ب ي كان فین الت
  .٣١/١٢/٢٠١١مطبقة في أي دائرة اخضعت الحكام نظام الخدمة المدنیة بعد 

وظفین  -ب افة للم ة المض الوه العائلی ة والع توى المعیش ین مس الوة تحس رف ع ال تص
ارا ام اعتب ذا النظ ام ھ عین الحك ن  الخاض الوة  ١/١/٢٠١٢م ام ع ب نظ ررة بموج والمق

م ( ات ٢٠٠٩) لسنة ٢٧تحسین مستوى المعیشة والعالوه العائلیة المضافة رق  والتعلیم
  الصادرة بموجبھ.

  

ادة  م (ی -١٩٣الم ة رق ة المدنی ام الخدم ى نظ نة ٨٢لغ ـات ٢٠١٣) لس ل  بالتعلیمـ تمر العم ى أن یس ، عل
ا ألحكام ھذ ـى أن تلغى أو تعدل أو یستبدل غیرھا بھا وفقاً والقرارات الصـــادرة بمقتضاه إلــ

  النظام.


