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  )1(لمادة ا
  .1/4/2007ويعمل به من تاريخ )  2007 نظام الخدمة المدنية لسنة(ى هذا النظام ــيسم

  
  لفصل األولا

  التعاريف
  )2( المادة

أدناه ما لم تدل القرينة على غير  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصة لها 
   -:ذلك 

  
 .ديوان الخدمة المدنية : الديـــــــــــــــــوان
  .أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة خاضعة ألحكام هذا النظام  : الدائــــــــــــــــــــرة
  .مجمــوع الدوائر والعاملين فيها وفقا ألحكام هذا النظام  :  الخدمة المدنيــة

فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به، ولغايات هذا النظام تشمل الوزير : الوزيــــــــــــــــــــر
  - :ما يلي ) الوزير ( آلمة 

  .رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء -1
 .المرجــع المختص فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي -2
رئيس مجلس األعيان، فيما يتعلق بموظفي مجلس األعيان ورئيس  -3

يما يتعلق بموظفي مجلس النواب ورئيس مجلس مجلس النواب ف
 .األعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب إذا آان المجلس منحًال 

رئيس أي دائرة يمارس صالحيات الوزير بموجب تشريعات خاصة فيما  -4
  .يتعلق بموظفي الدائرة

  .رئيس ديوان الخدمة المدنية :  رئيس الديوان
  .ة المشكل بمقتضى أحكام هذا النظام مجلس الخدمة المدني :  المجلس

  .أمين عام أو مدير عام الدائرة :  األمين العام
  .اللجنة المرآزية لشؤون الموظفين المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام  :  اللجنة المرآزية

  .لجنة شؤون الموظفين في الدائرة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام  :  اللجنة
  .ي إدارة أو مديرية في الدائرة مدير أ :  المدير

مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها جهة مختصة وتوآلها إلى  :  الوظيفة
الموظف للقيام بها بمقتضى أحكام هذا النظام وأي تشريع آخر أو 
تعليمات أو قرارات إدارية وما يتعلق بتلك المهام من صالحيات وما يترتب 

 .عليها من مسؤوليات
الشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفة مدرجة في جدول  :  فالموظ

تشكيالت الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى 
الدوائر والموظف الُمعين بموجب عقد وال يشمل الشخص الذي يتقاضى 

 .أجرًا يوميًا
فات ومسؤوليات محددة مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواص :  الفئة

  .بمقتضى أحكام هذا النظام
مستوى وظيفي متدرج ضمن الفئة الواحدة ذات رواتب وسنوات  :  الدرجة

  .ومواصفات محددة وفق أحكام هذا النظام 
الراتب األساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه  :  الراتب

عالوات والمخصصات من أي نوع بمهام الوظيفة التي يشغلها وال يشمل ال
 .آانت

الراتــــــب األساســــــي )1(
  اإلجمالي

الراتب األساسي الشهري مضافًا إليه العالوة األساسية وعالوة غالء  :
 .وعالوة تحسين مستوى المعيشةالمعيشة

إيفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على  :  البعثة
د على ثمانية أشهر سواء آانت داخل مؤهل علمي مدة متصلة تزي

 .المملكة أو خارجها
إيفاد الموظف للتدرب بغرض إآسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو  :  الدورة

  .آلتيهما معًا سواء آانت داخل المملكة أو خارجها
ة إيفاد الموظف ، داخل المملكة أو خارجها ، لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلق :  المهمة العلمية

دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطالعية أو ما هو مماثل 
 .ألي منهـــا

الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة علمية وفقًا ألحكام هذا  :  الموفد
 .النظام

 مجموعة البرامج التدريبية التي يقرها المجلس بناء على تنسيب المعهد : المسار التدريبي )1(
الوطني للتدريب والتي يتلقاها الموظف خالل مدة عمله في الخدمة 

 .المدنية
النشاط المعين الذي رصدت له مخصصات مالية في الموازنة العامة  :  المشروع

الرأسمالية اإلنمائية في قانون الموازنة العامـــة أو موازنـــة دائرة اقترنت 
 .بموافقة مجلس الوزراء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .16/3/2009، تاريخ )4953(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2009لسنة ) 31(المدنية رقم  كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة) 1(
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  الفصل الثاني
  مبادئ عامة

  
   )3(المادة 

عامة ليس لها نظام  نية، وعلى موظفي أي مؤسسة رسميةتسري أحكام هذا النظام على موظفي الخدمة المد 
  .موظفين خاص بها

  
  

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

  .االجتماعية تكافؤ الفرص من خالل عدم التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الحالة -أ 
 

الخدمة المدنية  في ر الشخص المناسب إلشغال أي وظيفة شاغرةاالستحقاق والجدارة والتنافسية في اختيا -ب 
   .وفقًا لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص

  
   .ومسؤولياتهم الوظيفية العدالة وتكافؤ الفرص في معاملة الموظفين فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم -ج 

  
   .الشفافية والمساءلة من خالل وضع إجراءات عمل موثقة وواضحة ومعلنة -د 

  
  .فاءة في األداء وخدمة متميزة للمواطنآ -ه 

  
  

  )5(المادة 
التنفيذية الالزمة لتحقيق تلك  تقوم آل دائرة بإعداد خطة إستراتيجية تتضمن رؤيتها ورسالتها وأهدافها وخطط العمل 

  .األهداف 
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  الفصل الثالث
  األدوار والمهام

  
   )6(المادة 

  .لوزراء اإلشراف على شؤون الوظيفة العامةيتولى مجلس ا
  
  

 برئاسة وزير تطوير القطاع العـــام وعضويــــة) مجلس الخدمة المدنية(يشكل مجلس يسمى   -أ)2( )1( )7( المادة
  -:آل من

 .وزير التربية والتعليم -1
   .وزير المالية -2
 .وزير العمل -3
 .وزير الصحة -4
 .رئيس ديوان التشريع والرأي -5
 .الخدمة المدنيةرئيس ديوان  -6
 .أمين عام رئاسة الوزراء -7
لمرة واحدة بناًء  يعينهم رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد ،ختصاصالثة من ذوي الخبرة واإلث -8

 .الرئيسب على تنسي

بحضور ما ال يقل عن  يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونيًا )1( - ب 
بأآثرية أصوات أعضائه  ائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويتخذ قراراته وتوصياتهأغلبية أعض

 .االجتماع الحاضرين على األقل وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس
المجلس للمشارآة في بحث األمور  لرئيس المجلس دعوة أي وزير أو مسؤول ذي عالقة لحضور اجتماع - ج 

 .القرارات التي تتخذ بشأنها تخص دائرته دون أن يكون له حق التصويت على التي
يتولى  يعين رئيس المجلس بناًء على تنسيب رئيس الديوان من بين موظفي الديوان أمين سر للمجلس -د 

والمعامالت الخاصة بالمجلس والقيام بأي أعمال  اإلعداد الجتماعاته وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيود
 .أخرى يكلفه بها رئيس المجلس

  
 مهام المجلس

  )8( المادة
 -  :يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية )1( -أ 

اإلحالل والتعاقب الوظيفي،  إقرار التعليمات المتعلقة بتخطيط وإدارة الموارد البشرية بما في ذلك خطط -1
لتطوير، والتظلم واإلجراءات والعقوبات والتدريب وا واالختيار والتعيين، وإدارة األداء الفردي والمؤسسي،

  .واإلجازات، وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية التأديبية، والدوام الرسمي
  .التدريب إقرار الخطط العامة إلعداد الموظفين وتدريبهم بما في ذلك األسس العامة لبرامج -2
  .إقرار أسس ومعايير تقييم األداء المؤسسي -3
ى مجلس الوزراء في الموضوعات المتعلقة بسياسات إدارة الموارد البشرية وتنميتها تقديم التوصيات إل -4

والحوافز والمكافآت وأي بدل وبما يتوافق  في الخدمة المدنية، والتعليمات ذات الصلة بالرواتب والعالوات،
  .مع أحكام هذا النظام

على تطويرها  مة المدنية والعملتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلة أجهزة الخد -5
  .التخاذ القرار المناسب بشأنها

من الدائرة المعنية بعد  إبداء الرأي بالتشريعات المتعلقة بأنظمة التنظيم اإلداري للدوائر المحالة إليه -6
 وديوان الخدمة المدنية والدائرة المعنية تمهيدًا دراسته من لجنة تشترك فيها وزارة تطوير القطاع العام

  .إلصدارها الستكمال اإلجراءات الالزمة
إليه رئيس  أي موضوعات أخرى تتعلق بإدارة الموارد البشرية وتنميتها في الخدمة المدنية يحيلها -7

  .الوزراء

 
منها بمقتضى قرار  للمجلس تشكيل لجان متخصصة لمساعدته على القيام بأعماله على أن تحدد مهام أي -ب 

 .تشكيلها
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .16/3/2009، تاريخ )4953(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2009لسنة ) 31(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم ) 1(

       .2/1/2008، تاريخ )4877(دد الجريدة الرسمية رقم ، الصادر في ع2008لسنة ) 1(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم )2(
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ويتولى  ،الخدمة المدنية تعنى بشؤون) ديوان الخدمة المدنية(تنشأ دائرة مستقلة تسمى  -أ )1( )9( المادة
  .إدارتها رئيس يرتبط برئيس الوزراء

  
أمين عام  يوان ويتولىيمارس رئيس الديوان صالحيات الوزير في إدارة الشؤون المتعلقة بالد -ب

  .رئيس الديوان عند غيابه أو شغور منصبه الديوان صالحيات
  

 مهام وصالحيات الديوان
  )10( المادة

  -:يتولى الديوان المهام والصالحيات التالية  

المتعلقة بالخدمة المدنية  متابعة تطبيق أحكام هذا النظام والتحقق من تطبيق الدوائر ألحكام التشريعات -أ 
 - :سليمة، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي بصورة

خاصة أو بشؤون الخدمة  االتصال بالدوائر للحصول على البيانات واإلحصائيات المتعلقة بموظفيها بصورة -1
   .المدنية بصورة عامة

المدنية في أي دائرة  اإلطالع على السجالت والوثائق والملفات المتعلقة بالموظفين أو بشؤون الخدمة  -2
  .عت الحاجة لذلكإذا د

المدنية ورفعها إلى المجلس  إعداد المشروعات الخاصة بتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الخدمة -ب 
   .إلقرارها

اختيارهم ووضع  في عملية ترشيح األشخاص لملء الوظائف الشاغرة في جهاز الخدمة المدنية والمشارآة -ج 
   .للتعيين في الوظائف واإلشراف عليها ميناُألسس الخاصة باالمتحانات التنافسية بين المتقد

   .المشارآة في اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية -د 
الخدمة المدنية والمساهمة  بناء وتطوير قاعدة بيانات مرآزية وأنظمة معلومات إلدارة الموارد البشرية في -ه 

  .لتعاون مع الجهات والدوائر المعنيةبا في توحيد أنظمة المعلومات الخاصة بالوظيفة والموظف العام
إلشغال الوظائف  النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم إليه من الموظفين والمرشحين والمتقدمين -و 

 .واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها وفقًا ألحكام هذا النظام
 .ظامالن اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب القرارات اإلدارية المخالفة ألحكام هذا -ز 
 .إبداء الرأي للدوائر حول المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام -ح 
ووضع اآلليات التي من  المساهمة في إدارة الموارد البشرية في جهاز الخدمة المدنية واقتراح السياسات -ط 

 - :شأنها زيادة فعالية وآفاءة هذا الجهاز من خالل ما يلي 
في الوزارات والدوائر الحكومية بما  ي إعداد نظام تشكيالت الوظائفاالشتراك مع دائرة الموازنة العامة ف -1

   .الرأسمالية  في ذلك جداول تشكيالت الوظائف على حساب المشاريع
ويسهم في توفير  إعداد الدراسات حول التخصصات العلمية المتوافرة بما يخدم جهاز الخدمة المدنية  -2

  .مؤشرات تخدم عملية رسم السياسات التعليمية
الخدمة المدنية عن طريق  التعاون مع الدوائر لتحديد االحتياجات التي تتطلبها عملية رفع آفاءة جهاز  -3

  .البعثات والدورات المتخصصة
  .التنظيمية المساهمة في دراسة مشروعات أنظمة التنظيم اإلداري للدوائر وهياآلها  -4
  .مدنيةإعداد دراسات لتخطيط القوى العاملة في أجهزة الخدمة ال  -5
بتشغيل القوى  المساهمة في تأهيل الكفاءات األردنية وتسويقها بالتنسيق مع الجهات المعنية  -6

    .البشرية في القطاعين العام والخاص
  .إعداد األدلة الخاصة بشؤون الخدمة المدنية والموظف العام  -7
   .توثيق تشريعات الخدمة المدنية والمراجع المتعلقة بها  -8
 لق بالخدمة المدنية يكلفه بها رئيس الوزراء أو المجلس أي مهام تتع  -9

  )1( )11( المادة

 ،أعمال الديوان وإنجازاته وخططه المستقبلية تقريرًا سنويًا عن والمجلس يرفع رئيس الديوان إلى رئيس الوزراء 
  .لعرضه على مجلس الوزراء 

  
  )12( المادة

وتنميتها وفقًا ألحكام هذا  لمتعلقة بإدارة الموارد البشريةتكون الدائرة مسؤولة عن تطبيق السياسة العامة ا -أ 
إدارية خاصة بالموارد البشرية ال يقل مستواها  النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وتلتزم بإنشاء وحدة

  .مؤهلين ألداء مهامها التنظيمي عن قسم ورفدها بموظفين
  

خدماتها على المستوى  للقيام بأداء واجباتهم لتقديم على الدائرة توفير بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين -ب 
 .المطلوب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2/1/2008، تاريخ )4877(سمية رقم ، الصادر في عدد الجريدة الر2008لسنة ) 1(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم  )1(
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  ابعالفصل الر
  تخطيط الموارد البشرية

  
  )13( المادة

  -:على آل دائرة أن تقوم بما يلي  
  .والفرعية إعداد مشروع نظام خاص بتنظيمها اإلداري وهيكلها التنظيمي ومهامها الرئيسية -أ 
  - :إعداد وصف وظيفي لكل وظيفة وفقًا لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعتمدة يتضمن ما يلي   -ب 

  .المسمى الوظيفي -1
  .الهدف العام للوظيفة -2
 .جهة االرتباط -3
  .المهام والمسؤوليات الرئيسة -4
والمهارات وأي شروط  المتطلبات الرئيسة إلشغال الوظيفة وتتضمن المؤهالت العلمية والخبرات العملية -5

  .أخرى

 .التنظيمية مراجعة الوظائف وعددها بناء على التغييرات التي قد تطرأ على المتطلبات  -ج 
  

  )14( المادة
ومستوى مهامها  تصنف الوظائف في مجموعات تتضمن آل منها الوظائف المتماثلة من حيث طبيعة عملها -أ 

  .ومسؤولياتها والمؤهالت المطلوبة إلشغالها
  

تشكل لجنة برئاسة رئيس الديوان وعضوية مدير عام دائرة الموازنة العامة وأمين عام وزارة تطوير القطاع  -ب 
الوطني للتدريب ومدير عام مؤسسة التدريب المهني تتولى إعداد تعليمات وصف  العام ومدير عام المعهد

وتصنيف الوظائف لجميع الفئات ومتابعة ما يتعلق بشؤونها من تحديث وتعديل وتقديم الدعم الفني للدوائر 
مختصين وذوي ، وُيعّين رئيس اللجنة ، أحد المدراء في الديوان مقررًا ، ويحق لها االستعانة بمن تراه من ال

 .الخبرة 
  
تعليمات وصف  من هذه المادة) ب(يصدر المجلس بناًء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة   -ج 

 .وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية
  

  )15( المادة 
البشرية يتم إقراراها  تقوم الدائرة بإعداد خطة سنوية وخطة متوسطة المدى لمدة ثالث سنوات للموارد -أ 

  -:لما يلي  خالل لجان التخطيط والتنسيق والمتابعة في الدائرة وفقًامن 
الموظفين الجدد  تحديد الوظائف الجديدة التي تتطلبها عملية خطط العمل وتوسعها وتطويرها أو إحالل -1

  .مكان الموظفين الذين ينفكون عن العمل ألي سبب
عملية الحراك  الدرجات التي تتطلبهاتحديد االحتياجات في جدول التشكيالت للوظائف والفئات و -2

  .الوظيفي من ترفيعات وتعديل أوضاع وغيرها
والمهام الوظيفية إن  إجراء التعديالت الالزمة التي تفرضها طبيعة المتغيرات في واقع الهيكل التنظيمي -3

  .وجدت
  .تحديد الوظائف المؤقتة وفق المشاريع والبرامج واحتياجات العمل األخرى -4
والهيكل التنظيمي والمهام في  ليمات وصف وتصنيف الوظائف ومجموعاتها النوعية بما يتالءممراعاة تع -5

  .الدائرة
من هذه المادة وتحديثها بشكل مستمر لضمان ) أ(تتم مراجعة الخطط المنصوص عليها في الفقرة  -ب 

نفاق وتحقيقها لألهداف المؤسسية للدائرة وتوافقها مع سقوف اإل اتساقها مع متطلبات العمل
 .موازنتها السنوية المستقبلي عند إعداد

  
 

  )16( المادة
القطاع العام  يصدر المجلس بناء على تنسيب لجنة يشكلها رئيس المجلس من ممثلين عن وزارة تطوير -أ 

من ) 15(من المادة ) أ(لتنفيذ أحكام الفقرة  وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة التعليمات الالزمة
  .النظام ووفق األسس الواردة فيهاهذا 

 
يشكل رئيس الديوان لجنة من ممثلين عن وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ودائرة  )1( - ب 

الدوائر الوظائف في الموازنة العامة ومندوب عن آل من الدوائر المعنية لدراسة مشروع جدول تشكيالت 

التخاذ القرار المناسب بشأنه ومن ثم احالته الى دائرة الموازنة ورفعه الى اللجنة المرآزية الحكومية 

  .العامة الستكمال اجراءات اعداد جدول التشكيالت

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .16/3/2009، تاريخ )4953(ريدة الرسمية رقم ، الصادر في عدد الج2009لسنة ) 31(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم  )1(
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  الفصل الخامس
  أصناف الوظائف وفئات ودرجات الموظفين

  
  )17( المادة

  - :التالي تقسم وظائف الخدمة المدنية وتحدد مهامها وفئاتها ودرجاتها على النحو 
 -:الفئة العليا وتتولى هذه الفئة المهام والمسؤوليات التالية -أ 

األهداف اإلستراتيجية للدائرة،  لين في الدائرة، وتوجيه جهودهم بما يخدم تحقيقاإلشراف على العام -1
بالتشريعات والتعليمات اإلدارية والمالية المعمول بها  والعمل على تحفيزهم على اإلبداع وااللتزام

   .تشارآيةالمبادرات وتشجيع روح العمل آفريق وتعزيز مبدأ القيادة الجماعية ال وزيادة اإلنتاجية وتقديم
العمل، وترشيد  وضع خطط عمل وفق أطر زمنية محددة ومؤشرات أداء قياسية تستهدف زيادة آفاءة  -2

يحقق الكفاءة االقتصادية  استخدام األموال العامة، ومتابعة وتقييم األداء المؤسسي للدائرة بما
  .والفاعلية اإلدارية لها

وحوسبتها، وتطوير  اإلشراف على تبسيط إجراءات العملمتابعة جهود إدارة الموارد البشرية وتنميتها و  -3
  .البرامج واآلليات الالزمة لتحقيق أهداف الدائرة

  .اإلشراف على تطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة وضمان تحسين جودتها  -4

 -  :وتضم هذه الفئة المجموعتين التاليتين

  :المجموعة األولى

 .قاضي القضاة   •
  .رئيس ديوان المحاسبة •
  .رئيس ديوان الخدمة المدنية •
  .رئيس ديوان التشريع والرأي •
  .أمين عام رئاسة الوزراء •

  :المجموعة الثانية

  .األمين العام •
  .المحافظ في وزارة الداخلية •
تعيينه في هذه المجموعة  المستشار في رئاسة الوزراء أو في ديوان التشريع والرأي الذي يقرر مجلس الوزراء •

  .سيب رئيس الوزراءبناء على تن
  .أمين سر مجلس الوزراء •
  .مدير عام مكتب رئيس الوزراء •
  .مراقب عام الشرآات •
  .مدير المرآز الوطني للطب الشرعي •

  :الفئة األولى -ب 

والسياسات العامة  وتتولى المهام القيادية واإلشرافية والمشارآة في وضع األهداف اإلستراتيجية
ومتابعتها واإلشراف على تنفيذها  ية الخاصة بالبرامج والمشاريعللدائرة وإعداد الخطط التنفيذ

القيام بأعمال  آما تكون مهام وظائف هذه الفئة واقتراح أساليب لتطوير منهجيات وإجراءات العمل،
واإلدارية والقانونية والمالية  تخصصية تنفيذية في المهن الطبية والهندسية واالقتصادية والزراعية

تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ،  تعليمية وما يماثل أيًا منها وتحدد هذه المهام بموجبوالتربوية وال
الجامعية األولى حدًا أدنى وتضم هذه الفئة  وال يعين في أّي منها إّال من آان يحمل الشهادة

 .الدرجة الخاصة  ثماني درجات من الدرجة السابعة إلى

 :الفئة الثانية -ج 

أو ما يماثل أيًا منها  لتنفيذية اإلدارية أو التعليمية أو المحاسبية أو الفنيةوتتولى القيام باألعمال ا
في أّي منها إّال من آان  وتحدد هذه المهام بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف، وال يعين
للحصول عليها سنتان بعد  يحمل شهادة دبلوم آلية المجتمع الشامل التي تكون مدة الدراسة

تسع درجات من الدرجة التاسعة إلى  الثانوية العامة حدًا أدنى وتضم هذه الفئةشهادة الدراسة 
  .الدرجة األولى
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  :الفئة الثالثة )1( -د 

 وتشمل الوظائف الحرفية والمهنية والخدمات المساعدة وتحدد مهام هذه الوظائف بموجب. 1
لعلمي على شهادة آلية ا في وظائفها لمن يزيد مؤهله عينوال يتعليمات وصف وتصنيف الوظائف، 

واحدة بعد شهادة الدراسة  المجتمع أو المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة
   .الثالثة والثانية واألولى الثانوية العامة أو ما يعادلها وتضم هذه الفئة الدرجات

ة ومبررة تقتضيها من هذه الفقرة، يجوز في حاالت استثنائي) 1(على الرغم مما ورد في البند )1( .2
آلية المجتمع الشامل في وظائف الفئة الثالثة وفق تعليمات شهادة مصلحة العمل تعيين حملة 

  .وشروط تصدرها اللجنة المرآزية

  )2( )18( المادة
 -:يقسم الموظفون إلى 

تشكيالت  وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات فئات ودرجات محددة في جدول: موظفين دائمين -أ 
 .فظائالو

وظائف مدرجة في جدول على  وهم الذين يعينون بموجب عقود شاملة لجميع العالوات: موظفين بعقود -ب 
ون بوظائف غير دائمة بموجب عقود وتحدد رواتبهم وفقا ألحكام هذا النظام ، أو الذين يعينالوظائف تشكيالت

رة أو اإلجازة دون راتب المنفكين عن العمل بسبب اإلعا الموظفين أو رواتب ،على حساب المشاريع
لمخصصات المرصودة لهذه الغاية أو اوعالوات، وتحتسب رواتبهم وفقا ألحكام هذا النظام على أن ال تتجاوز 

 .رواتب الموظف المنفك عن العمل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .16/3/2009، تاريخ )4953(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2009لسنة ) 31(بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم  كما هي معدلة )1(

  .2/1/2008، تاريخ )4877(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2008لسنة ) 1(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم  )2(
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  لسادسالفصل ا
  الرواتب والعالوات 

 
  الرواتب
  )1( )19( المادة

 -:آما يلي تحدد الرواتب األساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعالوات الخاصة بها  -أ

العامل وعالواته  يتقاضى مـن يشغل أيًا من وظائف هـذه المجموعة راتب الوزير: المجموعة األولى -1
  .وامتيازاته األخرى

دينار ) 930( مقداره يتقاضى من يشغل أيًا من وظائف هذه المجموعة راتبًا أساسيا :)2(ة الثانيةالمجموع -2
 ولعشر زيادات حدا أعلى، على أن تحتسب من تاريخ تعيينه فيها، دينارًا) 20(وزيادة سنوية مقدارها 

لمقررة وبدل تمثيل من الراتب األساسي باإلضافة إلى العالوة العائلية ا%) 50(أساسية بنسبة  وعالوة
 .دينارًا شهريًا) 50(  مقداره

) 2(و) 1(ير منصوص عليها في البندين ال يدفع ألي من شاغلي وظائف الفئة العليا أي بدل أو عالوة أخرى غ     - ب
بإستثناء العالوة العائلية ومكافآت  ،مهما آان اسمها أو نوعها أو مقدارها ،من هذه المادة) أ(من الفقرة 

 ،أو الشرآات التي تساهم فيها الحكومة ،الحكومة في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامةتمثيل 
شريطة أن يكون إجتماع  ،والمكافأة المقررة مقابل العضوية في أي لجنة أو مجلس أو هيئة ،أو في إدارتها

ام الرسمي في غير وآذلك أي مكافأة مقابل عمله خارج أوقات الدو ،أي منها خارج أوقات الدوام الرسمي
  .ألحكام هذا النظام على موافقة الجهة المختصة وفقًا بناًء ،دائرته

  
  )2( )20( المادة
 -:تحــدد الدرجات والرواتب األساسية لموظفي الفئتين األولى والثانية وفقًا لسلم الرواتب المبين تاليًا )3( . أ
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة الفئة

ول
أل
ا

ى
 

 399 390 381 373 364 355 347 338 329 321 312 303 295 286 278 خاصة

1 183 191 199 207 215 223 231 239 247 255      

2 153 159 164 170 175           

3 132 136 140 145 149           

4 116 119 122 125 129           

5 99 103 106 109 112           

6 89 91 93 95 97           

7 78 80 82 84 86           

ة
ني
ثا
ال

 
1 175 180 186 191 197 202 207 213 218 224 229 234 240 245 251 

2 153 158 162 166 171           

3 132 136 140 145 149           

4 116 119 122 125 129           

5 99 103 106 109 112           

6 89 91 93 95 97           

7 78 80 82 84 86           

8 67 69 71 73 76           

9 56 58 60 63 65           

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2/1/2008، تاريخ )4877(ر في عدد الجريدة الرسمية رقم ، الصاد2008لسنة ) 1(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم  )1(

  .30/4/2008، تاريخ )4903(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2008لسنة ) 34(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم ) 2(

 .16/3/2009، تاريخ )4953(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2009لسنة ) 31(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم  )3(
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 -:فقاً لسلم الرواتب المبين تالياًتحدد الدرجات والرواتب األساسية لموظفي الفئة الثالثة و . ب
 

א א/אא א

1726357
2776659
3816962
4857264
5907666
6947968
7988270
81038572
91078975

101119277
111169579
121209881
1312410283
1412910585
1513310887
1613711190
1714111492
1814611894
1915012196
2015412498
21159127100
22163131103
23167134105
24172137107
25176140109
26180144111
27185147113
28189150116
29193153118
30198157120
31202160122
32206163124
33211166126
34215170129
35219173131
36224176133
37228179135
38232183137
39237186139
40241189141

 

 
  )1( )21( المادة

 
يتقاضي الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق الزيادة السنوية اذا . 1. أ

من آل سنة ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وتوقع براءة الزيادة من االمين العام او من  31/12استوفى شروطها في 
  .يفوضه بذلك

مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعليمات توفيق اوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم  يصدر. 2
  .من هذه الفقرة) 1(السنوية وفق احكام البند 
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مضى على تعيينه منها اذا آان قد  31/12يمنح الموظف تحت التجربة في السنة االولى الزيادة السنوية في . ب
  .ثمانية اشهر على االقل

او الي غرض اخر الى االنتقال للسنة او السنوات التي تلي للموظف يؤدي منح الزيادات السنوية آحوافز . ج
  .التي تليها مباشرة وفق عدد تلك الزيادات نفسها او الدرجة السنة التي آان يشغلها في الدرجة

  
  

   )22( المادة
قانونيـة أو دون   عـن عملـه دون إجـازة    راتبه وعالواته عن المدة التي يتغيب فيها ال يستحق الموظف )1( -أ 

   .مشروععذر 
العمـل فـي حـال     راتبه وعالواته عن المدة التي يتغيـب فيهـا عـن    الموظف ال يستحقوفي آل األحوال  -ب 

  .استنفاذ إجازته السنوية
  

 العالوة األساسية
  )23( المادة

الراتب األساسي على  ئوية منيستحق الموظف من الفئات األولى والثانية والثالثة عالوة أساسية بنسبة م 
   - :النحو التالي 

  النسبة المئوية الدرجة الفئة

  األولى

  %40 الخاصة

 %35 من األولى إلى الثالثة

 %30 من الرابعة إلى السابعة

 %25 من األولى إلى التاسعة الثانية

 %25 األولى والثانية والثالثة الثالثة

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .16/3/2009، تاريخ )4953(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2009لسنة ) 31(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم ) 1(

  
  
  
  

  
  وعالوة تحسين مستوى المعيشة عالوة غالء المعيشة) 1(

  )24( المادة
   .دينارًا) 115(مقدارها  األولى والثانية عالوة غالء معيشة شهرية موحدةيستحق الموظف من الفئتين  -أ 
 .دينارًا) 90(يستحق الموظف من الفئة الثالثة عالوة غالء معيشة شهرية مقدراها  -ب 
  -:معيشة وفقًا للسلم المبين تاليًايستحق الموظف من الفئتين األولى والثانية عالوة تحسين مستوى  )1( -ج 

 
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة الفئة

ى
ول
أل
 ا

 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 خاصة

1 27 26 26 25 24 24 23 22 22 21 20 20 19 19 18 

2 30 29 29 28 28           

3 37 36 36 36 34           

4 39 39 38 38 38           

5 40 40 40 39 39           

6 41 41 41 41 41           

7 43 42 42 42 42           

ة
ني
ثا
ال

 1 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 

2 36 35 33 30 29           

3 38 37 37 37 36           
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4 39 39 39 38 38           

5 41 41 40 40 40           

6 42 42 41 41 41           

7 43 43 42 42 42           

8 44 44 43 43 43           

9 45 45 44 44 44           

  
   -:م المبين تاليًايستحق الموظف من الفئة الثالثة عالوة تحسين مستوى معيشة وفقًا للسل. د) 1(

 
א א/אא

1434445
2434445
3434444
4424344
5424344
6414344
7414244
8414243
9404243
10404243
11394143
12394143
13394142
14384042
15384042
16374042
17373942
18373941
19363941
20363941
21353841
22353841
23353840
24343740
25343740
26333740
27303640
28283639
29273639
30273639
31263539
32263539
33263538
34253438
35253438
36243438
37243338
38243237
39232837
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40232837
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .30/4/2008، تاريخ )4903(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2008لسنة ) 34(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم  )1(

  
 العالوة العائلية

  )25( المادة
  -:ية على النحو التالية عائلية شهريستحق الموظف المتزوج عالو -أ 

  .دنانير للمتزوج )10( -1
  .سنة بما في ذلك األرمل والمطلق) 18(دينارا للمتزوج وله أوالد تقل أعمارهم عن ) 15( -2
 

) أ(مـن الفقـرة   ) 1(مبين فـي البنـد    تدفع العالوة العائلية للموظفة إذا آان زوجها متوفيًا أو مقعدًا آما هو -ب 
مـن هـذه   ) أ(مـن الفقـرة   ) 2(آما هو مبين في البند  يلة ألبنائها فيدفع لها، وإذا آانت معمن هذه المادة

  .المادة
  
  

 العالوات اإلضافية
  )26( المادة

الـوزراء بنـاًء علـى     تمنح عالوات إضافية بنسب من الراتب األساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس -أ 
  -:ويجوز الجمع بينها وفقًا لما يليتنسيب المجلس 

  .ية وتخصصية أو عالوة صعوبة العملعالوة فن -1
 .عالوة المسؤولية واإلشرافية -2
 .عالوة موقع العمل -3
 .أي عالوة إضافية أخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس -4
 

بنـاًء علـى تنسـيب لجنـة      من هـذه المـادة بقـرار مـن الـوزير     ) أ(تصرف العالوات المنصوص عليها في الفقرة  -ب 
  .اثنان منهم على األقل من الفئة األولى ين العام وعضوية ثالثة من موظفي الدائرةيشكلها برئاسة األم

هـذه المـادة يمـنح     مـن ) أ(مـن الفقـرة   ) 2(و) 1(عند الجمع بين العالوتين المنصوص عليهمـا فـي البنـدين      -ج 
 .من إحداهما أيهما أقل%) 50(الموظف ما نسبته 

المـادة إذا انتفـت األسـباب الموجبـة      مـن هـذه  ) أ(الفقـرة   يوقف منح أي من العالوات المنصوص عليها فـي   -د 
  .لمنحها

) 1(المنصوص عليها في البندين  ال يجوز تغيير المسمى الوظيفي ألي موظف لغايات منحه العالوة اإلضافية -ه 
الحاجـة نقلـه إلـى ممارسـة الوظيفـة فعليـًا وآانـت         مـن هـذه المـادة إال إذا اسـتدعت    ) أ(من الفقـرة  ) 2(و 

  .تتناسب ومتطلباتها ه العلمية وخبراته العمليةمؤهالت
  
  

  )27( المادة
لغايات منحـه   الدائمة في الوظائف يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب األساسي -أ 

   .أي عالوة من العالوات المنصوص عليها في هذا النظام
عليهما في هذا  أي عالوة أو بدل منصوص إذا تم تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العالوات فال يستحق -ب 

  .النظام باستثناء العالوة العائلية
  

  )28(المادة 
  .العائلية يتقاضى أي موظف إذا آان عمله خارج المملكة الراتب األساسي اإلجمالي والعالوة 
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  الفصل السابع
  .العمل اإلضافي والحوافز والمكافآت

  .العمل اإلضافي
  )29( المادة

الـدائرة   مـن مـوظفي  %) 25(لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تكليف ما ال يزيـد علـى    -أ 
إضـافي   بالعمل الرسمي لخمسة وأربعين ساعة أسبوعيًا أو أآثر ويمنح الموظف بـدل عمـل  

  -:من الراتب األساسي في أي من الحاالت التالية %) 30(نسبته 
  .ساعة )24(ق نظام الورديات بحيث يستمر العمل إذا آانت طبيعة عمل الدائرة تقتضي تطبي -1
  .إذا آانت طبيعة خدمات الدائرة أو أي قسم فيها يقتضي عمًال إضافيًا -2
محددة وتعذر  إذا آان لدى الدائرة أو لدى أي قسم فيها عمًال موسميًا يجب إنجازه خالل مدة زمنية -3

  .عمًال إضافيًا منتظمًا ضطراريًا يستدعيذلك أثناء أوقات الدوام الرسمي المعتاد أو لديها عمًال ا
 .إذا آان لدى الدائرة برنامجًا أو مشروعًا يتطلب عمًال إضافيًا لغايات متابعته وتنفيذه  -4
  

) أ(يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تجاوز النسب المنصوص عليهـا فـي الفقـرة     -ب 
 -:ك وعلى النحو التالي من هذه المادة إذا آانت طبيعة عمل الدائرة تقتضي ذل

 .من الراتب األساسي %) 50(بدل العمل اإلضافي بما ال يزيد على  -1
  %).25(زيادة نسبة عدد موظفي الدائرة المكلفين بالعمل اإلضافي على  -2
 

 .العام يصرف بدل العمل اإلضافي بقرار من الوزير بناء على تنسيب األمين  -ج 
  

 -:العمل اإلضافيتراعى االعتبارات التالية عند صرف بدل  -د 
موازنة الدائرة للعمل  أن ال يزيد مجموع أي بدل مستحق لقاء هذا العمل عن المبالغ المرصودة في -1

  .اإلضافي
 .  عن العمل نفسه ال يجوز الجمع بين بدل العمل اإلضافي وعالوات الميدان والمياومات وأية مكافأة -2
 

 -:يوقف صرف بدل العمل اإلضافي في الحاالت التالية -ه 
   .عند زوال مبررات العمل اإلضافي -1
  .عند تغيب الموظف المكلف بالعمل اإلضافي عن العمل ألي سبب آان -2
  .عدم إنجاز العمل المطلوب نتيجة التقصير أو اإلهمال -3
 

الموظـف السـنوية عـن آـل      إجـازات  لألمين العام بناء على تنسيب المدير المعني إضافة يوم على رصـيد  -و 
منحـه البـدل المشـار إليـه فـي       حد أعلى عشرة أيام في السنة بدًال مـن خمس ساعات عمل إضافي وب

  .حال عدم توافر المخصصات المالية  من هذه المادة بناء على رغبة الموظف أو في) أ(الفقرة 
  
  

  )30( المادة
وال تزيد على شهرين  يمنح الموظف مكافأة مالية ال تقل عن راتب شهر أساسي إجمالي -أ 

 تزيد على سنتين بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة زيادة سنوية ال أو/و
   - :دائرة في أي من الحاالت التاليةاألمين العام واثنين من آبار موظفي ال

أو المجتمع ووضع موضع  إذا قدم براءة اختراع وآان ذلك االختراع ذا فائدة للجهة التي يعمل فيها -1
  .وعدم النقل راع صفة االبتكار والتجديدالتطبيق على أن تتوافر في االخت

  .لديها أو للمجتمع إذا قدم مؤلفًا أو بحثًا أو دراسة تحقق فائدة مهمة ومؤآدة للجهة التي يعمل -2
النفقات العامة أو أدى  إذا قام بخدمة متميزة أو بعمل إبداعي أو حقق إنجازًا ترتب عليه وفرًا في -3

  .د تطبيقهإلى رفع مستوى األداء في الدائرة بع
 

أسس وشروط وحاالت منــح أي  يجوز منح الموظف أي حافز أو مكافأة مادية أو معنوية أو آليهما وتحدد  -ب 
 .المجلس  منهما بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب

  
  

  )31( المادة
الذي  إذا حصل الموظف من الفئة األولى على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل )2) (1( -أ 

ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة فيتم منحه بقرار من الوزير بناء على  يحمله
 -:العام الزيادات السنوية التالية األمين تنسيب

زيادة سنوية واحدة، إذا آان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه شهادة الدبلوم، ومدة   -1
 .الجامعية األولى الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد الشهادة

الدراسة  زيادتان سنويتان إذا آان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه شهادة الدبلوم ومدة -2
   .للحصول عليها سنتين بعد الشهادة الجامعية األولى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .16/3/2009، تاريخ )4953(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2009لسنة ) 31(لمدنية رقم كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة ا )1(
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  .2/1/2008، تاريخ )4877(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2008لسنة ) 1(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم  )2(

  
 

الجامعية الثانية  مي الجديد الذي حصل عليه الشهادةثالث زيادات سنوية إذا آان المؤهل العل -3
  .أو شهادة االختصاص العالي في الطب) الماجستير(

  
المؤهل  من هذه المادة ، إذا آان الحصول على) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة  )1( -ب 

الزيادات السنوية على النحو  فيتم منحه عن عملية إيفاد الموظف في بعثة العلمي ناتجًا
  -:التالي 

زيادة سنوية واحدة إذا آان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه شهادة الدبلوم ومدة  )2( -1
 .الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد الشهادة الجامعية األولى

زيادة سنوية واحدة إذا آان المؤهل العلمي الجديد شهادة الدبلوم ومدة الدراسة للحصول عليها  -2
 .الجامعية األولى ادةسنتين بعد الشه

أو شهادة ) الماجستير(الثانية  زيادتان سنويتان إذا آان المؤهل العلمي الجديد الشهادة الجامعية -3
 .االختصاص العالي في الطب

 
) أ(المنصوص عليها في الفقرتين  إذا آان الموظف قد حصل على استحقاق أي من الزيادات السنوية )1( -ج 

 .السنوية للمؤهل أو الشهادة األعلى ق عدد الزياداتمن هذه المادة فيمنح فر) ب(و
او حصل من ) الدآتوراه(الجامعية الثالثة اذا حصل الموظف وهو على راس عمله على الشهادة  )1( -د 

المجلس الطبي االردني على شهادة التخصص او شهادة التخصص الفرعي يمنح زيادات سنوية على 
 :النحو التالي

على نفقته، وزيادتان ) راةالدآتو(على الشهادة الجامعية الثالثة ا حصل زيادات سنوية اذثالث . 1
  .اذا آان مبعوثًا سنويتان

  .خمس زيادات سنوية للطبيب اذا حصل على شهادة التخصص من المجلس الطبي االردني. 2
اربع زيادات سنوية لطبيب االسنان اذا حصل على شهادة التخصص من المجلس الطبي االردني في . 3

  .طب االسنان
  .زيادتان سنويتان اذا حصل الطبيب على شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي االردني. 4
 زيادة سنوية واحدة اذا حصل طبيب االسنان على شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي. 5

  . االردني
  

  
  )32( المادة

 من هذا النظام بقرار من) 31(م يتم النص عليها في المادة أآاديمية ل يتم منح الزيادات السنوية ألي شهادة علمية أو 
  .المجلس بناء على تنسيب اللجنة المرآزية

  
  

   )33( المادة

موضوع تخصصه  إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم آلية المجتمع الشامل ويتصل -أ 
  .بعمل الدائرة مباشرة فيتم منحه زيادتين سنويتين

فيمنح زيادة سنوية  ف من الفئة الثالثة على شهادة الدراسة الثانوية العامة أثناء عملهإذا حصل الموظ -ب 
  .واحدة

آلية المجتمع  إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة بعد تعيينه بسنتين على األقل على شهادة دبلوم -ج 
ذلك  الشامل فيمنح زيادة سنوية واحدة عن آل سنة من سنوات الدراسة المقررة للحصول على

 .المؤهل
 .تمنح الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بقرار من تنسيب األمين العام  -د 

 زيادة التميز
  

  )34( المادة

سنوية واحدة  وزيادة لسنتين متتاليتين) ممتاز(تمنح زيادتان سنويتان للموظف الحاصل على تقدير  )2( -أ 
الدائرة التي تحصل على جائزة الملك  لسنتين متتاليتين في حدًا أدنى) جيد جدًا(للحاصل على تقدير 

  .والشفافية لتميز األداء الحكومي الذهبية عبداهللا الثاني
خمس  والشفافية يمنح الموظف الذي يحصل على جائزة الملك عبداهللا الثاني لتميز األداء الحكومي )1(  -ب 

 .زيادات سنوية مكافأة له على جهوده وتميزه
الوزراء بناء على  من هذه المادة بقرار من رئيس) ب(و ) أ(يادة المنصوص عليها في الفقرتين تمنح الز )2( -ج 

 .إعتبارًا من اليوم األخير من شهر آانون األول من آل سنة تنسيب الوزير

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .16/3/2009، تاريخ )4953(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2009لسنة ) 31(المدنية رقم كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة  )1(
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  .2/1/2008، تاريخ )4877(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2008لسنة ) 1(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم  )2(

 

  الموظف المثالي
  )35( المادة

لعشرة موظفين متميزيــن  الوزراء سنويًا وبناًء على تنسيب المجلس خمس زيادات سنوية يمنح مجلس 
ذلك الموظفون بعقود شاملة  من آل فئة بمن فيهم الموظفون بعقود آل حسب فئته ويستثنى من

  -:التميز وفقًا لما يلي  لجميــع العــالوات ويجــوز تنسيب أآثرهم آفاءة للحصول على وسام

ممن يتميزون  دوائر للديوان في شهر آانون األول من آل سنة موظفًا أو موظفين حدًا أعلىترشح ال -أ 
  .بالكفاءة والنزاهة مع نبذة عن المرشح ومبررات الترشيح

لجنة متخصصة تسمى لجنة  يرفع الديوان أسماء المرشحين إلى المجلس الذي يقوم بدوره بتشكيل -ب 
  .اختيار الموظف المثالي المتميز

الترشيحات الواردة  من هذه المادة بوضع أسس للمفاضلة ودراسة) ب(اللجنة المبينة في الفقرة  تقوم -ج 
فئة للفوز بجائزة الموظف المثالي  أو المقابالت الختيار عشرة مرشحين من آل/إليها وإجراء االختبارات و

  .لتلك السنة
الوزراء التخاذ القرار بمنح هؤالء  يرفع المجلس أسماء الموظفين المرشحين إليه من اللجنة إلى مجلس -د 

  .الموظفين جائزة الموظف المثالي للتميز
التميز الموشح  يرشح صاحب الترتيب األول من آل فئة من الموظفين الفائزين للحصول على وسام -ه 

  .المادة باإلرادة الملكية السامية إضافة إلى الزيادات المقررة بموجب هذه

  )36( المادة
تساهم   ف عضوًا في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية والعامة أو الشرآات التييجوز تعيين الموظ -أ 

   .فيها الحكومة أو في إدارتها بما ال يزيد على عضويتين
وأنظمة تلك المؤسسات  من هذه المادة العضوية المحددة بموجب قوانين) أ(يستثنى من أحكام الفقرة  -ب 

مجلس إدارة أي مؤسسة أو شرآة إذا  الموظف عضوًا فيوالشرآات ، وفي آل األحوال ال يجوز أن يكون 
 .من هذه المادة ) أ(المقرر في الفقرة  تجاوزت عضويته بحكم تلك القوانين واألنظمة العدد

ممثلي  يستحق الموظف عن عضويته في مجالس إدارة الشرآات المكافأة المقررة بموجب نظام -ج 
 .به المؤسسة األردنية لالستثمار المعمول
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  الفصل الثامن
  لجان شؤون الموظفين

  
  اللجنة المرآزية لشؤون الموظفين

  )37( المادة
 برئاسة رئيس) اللجنة المرآزية لشؤون الموظفين(تشكل في الديوان لجنة تسمى  -أ 

 -  :الديوان وعضوية آل من
  .أمين عام الديوان -1
  .مدير عام دائرة الموازنة العامة -2
  .في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي مستشار -3
  .أمين عام وزارة تطوير القطاع العام -4
  .أمين عام الدائرة المختصة أو من ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفته في الدائرة -5

ا ألي ممارسة وظيفته فيه إذا تغيب رئيس اللجنة المرآزية أو أي من أعضائها عن دائرته أو انقطع عن -ب 
  .في دائرته سبب يحل محله في اللجنة من ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفته

قانونيًا بحضور ما ال يقل  تجتمع اللجنة المرآزية بدعوة من رئيسها آلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها -ج 
بأآثرية المختصة وتتخذ قراراتها  عن أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وأمين عام الدائرة

  .الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة أصوات األعضاء الحاضرين على األقل وإذا تساوت األصوات يرجح
المختصة أو من ينوب عنه  من هذه المادة إذا تغيب أمين عام الدائرة) ج(مع مراعاة ما ورد في الفقرة  -د 

بدائرته لالجتماع الذي يليه  المتعلق في ممارسة مهام وظيفته عن االجتماع يؤجل النظر في الموضوع
 .الموضوع المتعلق بدائرته واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنه وفي حال تغيبه مرة أخرى تقوم اللجنة ببحث

  
 مهام وصالحيات اللجنة المرآزية 

  )38( المادة
 -:تتولى اللجنة المرآزية المهام والصالحيات التالية 

  .ئتين األولى والثانية ومن فئة إلى أخرىالتنسيب بتعديل أوضاع الموظفين ضمن الف -أ 
  .أي مهام أو صالحيات أخرى ُأنيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام -ب 
 .تخاذ القرار المناسب بشأنهاإل ، وذلكللوزير المختصترفع اللجنة تنسيباتها  )1( -ج 

  
 لجنة شؤون الموظفين

  )39( المادة
 برئاسة األمين) شؤون الموظفين لجنة(تشكل في الدائرة بقرار من الوزير لجنة تسمى  -أ 

 - :العام وعضوية آل من
 .مدير الوحدة المختصة بإدارة الموارد البشرية -1
القانونية  اثنين من موظفي الدائرة من الفئة األولى على أن يكون أحدهما مسؤول وحدة الشؤون -2

 .أو مسؤول وحدة التدريب والتطوير اإلداري
 .يعينه رئيس الديوانأحد موظفي الديوان من الفئة األولى  -3
 

بحضور ما ال يقل عن أربعة  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها آلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيًا -ب 
الديوان وتتخذ قراراتها بإجماع أعضائها  من أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة وعضو

جنة المرآزية لتنظر فيه وترفع تنسيبها بشأنه الل الحاضرين وفي حالة االختالف في الرأي يرفع األمر إلى
  .إلى الوزير
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 مهام وصالحيات لجنة شؤون الموظفين
  )40( المادة

 - :تتولى لجنة شؤون الموظفين المهام والصالحيات التالية -أ 
  .الفئتين األولى والثانية التنسيب بترفيع موظفي الدائرة وجوبيًا من درجة إلى درجة أعلى ضمن -1
  .والثانية يع موظفي الدائرة جوازيًا من درجة إلى درجة أعلى ضمن الفئتين األولىالتنسيب بترف -2
  .التنسيب بتعيين وتعديل أوضاع موظفي الفئة الثالثة ضمن الفئة ذاتها -3
أو المقابالت الشخصية للمرشحين للتعيين ولها أن تستعين بذوي /إجراء االمتحانات التنافسية و -4

   .ك تشكيل لجان فرعية لهذا الغرضواالختصاص بما في ذل الخبرة
  .أي مهام أو صالحيات أخرى ُأنيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام -5
 

من هذه المادة إلى ) أ(الفقرة  من) 3(و) 2(و) 1(ترفع اللجنة تنسيباتها المنصوص عليها في البنود  -ب 
  .الوزير المختص التخاذ القرار المناسب بشأنها

لمقتضيات تقسيم العمل القطاعي والجغرافي في  وظفين فرعية وفقًاللوزير تشكيل لجان شؤون م -ج 
 .أن ال يشمل عملها الترفيعات الدوائر وتحدد مهامها بقرار تشكيلها على

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2/1/2008خ ، تاري)4877(الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم ، 2008لسنة ) 1(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم ) 1(

  

  الفصل التاسع 
  التعييــــــن

  
  التعيين
  )41( المادة
تشكيالت الوظائف  يتم التعيين في وظائف الخدمة المدنية وفق االحتياجات التي تم إقرارها في جداول -أ 

مبادئ الشفافية  ة وتحقيقبما يحقق استخدام أفضل الكفاءات وفق أسس االستحقاق والجدار
   .والعدالة وتكافؤ الفرص

وفق فئاتها ودرجاتها  تحدد الدوائر من خالل نماذج يعدها الديوان لهذه الغاية جميع الوظائف المطلوبة -ب 
  .إلشغالها ووصفها الوظيفي والتخصص المناسب وأي مهارات أو خبرات مطلوبة

وفقًا لتعليمات  ت الشخصية إلشغال الوظائف الشاغرةأو المقابال/يتم إجراء االمتحانات التنافسية و -ج 
  .اختيار وتعيين الموظفين

ترشيح طالبي التوظيف  باستثناء التعيين على وظائف الفئة الثالثة تقوم الدوائر بالطلب من الديوان -د 
الشاغرة خالل شهر واحد من  لتعبئة شواغرها وفق التخصصات والمؤهالت المناسبة لشغل الوظائف

  .صدور جدول تشكيالت الوظائفتاريخ 
لتعليمات وصف وتصنيف  على الدائرة التقيد بمسميات وظائف الفئات األولى والثانية والثالثة وفقًا -ه 

   .الوظائف المعمول بها ومسميات جدول التشكيالت
إجراءات العمل  يوثق الديوان والدائرة جميع إجراءات االختيار والتعيين في سجالت خاصة ووفق -و 

بطلبات التعيين والكشوفات  دة والمنبثقة عن تعليمات اختيار وتعيين الموظفين، وأن يحتفظاالمعتم
  .الخاصة بذلك لمدة سنة واحدة

  
  

  )42( المادة
المعمول بها  يكون التعيين على وظائف ذات وصف وظيفي محددًا وفقًا لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف -أ 

اختيار وتعيين الموظفين  الوظائف وبما يتفق وتعليماتشريطة توافر وظائف شاغرة في جدول تشكيالت 
الموظفين الذين يعينون عليها خاضعة  التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الديوان وتعتبر خدمات

   .ألحكام قانون الضمان االجتماعي
آل ثالث  من هذه المادة مرة واحدة) أ(الواردة في الفقرة تعليمات إختيار وتعيين الموظفين تصدر  )1( -ب 

 .ويجوز تعديلها خالل هذه المدة إذا دعت الحاجة إلى ذلك سنوات
  

 شروط التعيين
  )43( المادة

 - :يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون
  .أردني الجنسية -أ 
المدنية والجوازات،  أآمل الثامنة عشر من عمره بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة األحوال -ب 

من شهر آانون الثاني من السنة التي  الدته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم األولأما إذا آان يوم و
  .ولد فيها

الوظيفة التي سيعين فيها  سالمًا من األمراض واإلعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال -ج 
م تكن إعاقته تمنعه من ذوي اإلعاقة ما ل بموجب قرار من المرجع الطبي المختص، على أنه يجوز تعيين

  .سيعين فيها بشهادة من المرجع الطبي المختص القيام بأعمال الوظيفة التي
واألمانة واألخالق  أو بجنحة مخلة بالشرف) باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية(غير محكوم بجناية  -د 

 .واآلداب العامة
  .مستوفيًا لمتطلبات وشروط إشغال الوظيفة الشاغرة -ه 



 19

  
  

  )44( ةالماد
 يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية وفقًا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين على -أ 

  -:النموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية وعلى النحو التالي
 .إلى الديوان إلشغال الوظائف الشاغرة في الفئتين األولى والثانية -1
 .الفئة الثالثة ل الوظائف الشاغرة فيأو مرآز التشغيل الوطني إلشغا/إلى الدائرة المعنية و -2
 

بموجبه، ويعزز الطلب بنسخ من  على طالب التعيين أن يدرج في طلب التعيين جميع البيانات المطلوبة -ب 
التعيين عند التنسيب بتعيينه جميع الوثائق الالزمة  الوثائق المثبتة لتلك البيانات، على أن يقدم طالب

وال ينظر في أي وثائق جديدة تتعلق بالمؤهالت والخبرات العملية  لتلك البيانات مصدقة حسب األصول،
 االعتبار وال تعتمد في إجراء أي تعديل مهما آان نوعه على وضعه الوظيفي، باستثناء وال تؤخذ بعين

 .قرار التعيين الخبرات الالحقة لتاريخ تقديم الطلب شريطة تقديمها خالل عشرة أيام من تاريخ صدور
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2/1/2008، تاريخ )4877(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2008لسنة ) 1(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم  )1(

  
  )45( المادة

الوزراء بناء على  مجلس يعين شاغلو وظائف الفئة العليا وتنهى خدماتهم أو يعفون منها بقرار من -أ 
الوزير المختص للمجموعة الثانية  تنسيب رئيس الوزراء فيما يتعلق بالمجموعة األولى وبتنسيب من
 .على أن يقترن قرار مجلس الوزراء بالتعيين باإلرادة الملكية السامية

جميع ل في حاالت خاصة ومبررة يجوز تعيين الموظف في الفئة العليا بموجب عقد وبراتب شامل -ب 
  .العالوات وفقًا للراتب الذي يقرره مجلس الوزراء

  
  

  )46(المادة 
الملكي الهاشمي ويتم  يعين موظفو الديوان الملكي الهاشمي الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الديوان 

فقًا المختص في الديوان الملكي الهاشمي و ترفيعهم ومنحهم العالوات التي يستحقونها بقرارات يصدرها المرجع
بها، ويستثنى من ذلك المناصب العليا التي تسري على شاغليها  ألحكام هذا النظام واألنظمة األخرى المعمول

  .الهاشمي المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي أحكام نظام الخدمة
  

 
  )47( المادة

لدرجات والرواتب المبينة وا يعين أصحاب المؤهالت العلمية المبينة أدناه في الخدمة المدنية بالفئات -أ 
  -:إزاؤها

  
السن التخصص/المؤهل العلمي

  ة
الدرج
  ة

  الفئة

شهادة آلية المجتمع الشامل أو المعهد لسنتين دراسيتين بعد الثانوية  -1
  2  9  3  العامة 

شهادة آلية المجتمع الشامل أو المعهد لثالث سنوات دراسية بعد  -2
  2  8  1  الثانوية العامة  

  1  7  1 ية األولى في جميع التخصصات باالنتسابالشهادة الجامع -3
الشهادة الجامعية األولى باالنتظام في جميع التخصصات عدا الطب  -4

األسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة أو الهندسة غير  البشري أو طب
  الزراعية 

3  7  1  

 من هذه) 4(الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الواردة في البند -5
  1  6  1   الفقرة

 من هذه) 4(الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في البند -6
  1  6  5  الفقرة 

الشهادة الجامعية األولى في تخصصات طب األسنان والطب البيطري  -7
العلوم الطبية المساندة التي ال تقل مدة الدراسة  والصيدلة وشهادة

 للحصول عليها عن خمس سنوات
5  7  1  

امعية األولى في تخصص دآتور صيدلة التي ال تقل مدة الشهادة الج -8
عليها عن ست سنوات والشهادة الجامعية األولى في  الدراسة للحصول

  الهندسة 
1  6  1  

من هذه ) 7(الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الواردة في البند -9
  1  6  3    الفقرة

من هذه ) 7(لبندالشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في ا -10
  1  5  2    الفقرة
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 من هذه) 8(الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الواردة في البند -11
  1  6  4  الفقرة

 من هذه) 8(الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في البند -12
  1  5  3  الفقرة 

  1  6  3 الشهادة الجامعية األولى في الطب البشري -13
  1  5  2  ثانية في الطب البشري وشهادة االختصاص العالي الشهادة الجامعية ال -14
  1  4  1 الشهادة الجامعية الثالثة في الطب البشري -15

  
  -:إزاؤها  يعين حامل الشهادة المبينة أدناه بالفئات والدرجات والرواتب المبينة -ب 

  
الدرج السنة الشهادة

  ة
 الفئة

  1  4  1  ادلهاشهادة االختصاص من المجلس الطبي األردني أو ما يع -1
شهادة االختصاص الفرعي من المجلس الطبي األردني أو ما  -2

  1  4  3  يعادلها 

شهادة االختصاص من المجلس الطبي األردني في طب األسنان  -3
  1  5  2 أو ما يعادلها

 
بعد الشهادات  يمنح حامل شهادة الدبلوم التي ال تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة واحدة -ج 

ما يستحقه زيادة سنوية  من هذه المادة باإلضافة إلى) أ(ية األولى المنصوص عليها في الفقرة الجامع
  .سنتين واحدة وزيادتين سنويتين إذا آانت مدة الدراسة ال تقل عن

  
) ج(و ) ب(و ) أ( لغايات تحديد سنوات الدراسة للحصول على الشهادات المنصوص عليها في الفقرات -د 

التي تخرج  د الحد األدنى لسنوات الدراسة المقررة في الكلية أو المعهد أو الجامعةمن هذه المادة يعتم
الشهادة بسبب الرسوب أو ألي  منها الطالب وال يعتمد عدد السنوات الفعلية التي قضاها للحصول على

 .سبب آخر
  

 ذه المادةمن ه)ج(و ) ب(و ) أ(تراعى المؤهالت العلمية والشهادات المنصوص عليها في الفقرات  -ه 
 .ألغراض هذا النظام

  
علمية أو أآاديمية لم يتم النص عليها في  يتم تحديد السنة والدرجة والفئة لغايات التعيين ألي شهادة -و 

 .بناء على تنسيب اللجنة المرآزية هذه المادة بقرار من المجلس
  
  

  )48( المادة
والثانية  في الفئتين األولىيراعى عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة  -أ 

آانت تتفق مع وصف  سنوات الخبرة التي أمضاها في الوظائف الحكومية أو في أي أعمال أخرى إذا
المؤهل العلمي الذي سيعين  الوظيفة التي سيعين فيها وآانت قد اآتسبت أو تمت بعد الحصول على

دة عن آل سنة من سنوات الخبرة واح في الوظيفة على أساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية
للشخص إذا آانت خدمته في أي من األعمال األخرى  العملية في الوظائف الحكومية وال يزيد ما يمنح

  .على خمس زيادات سنوية
  

وظيفة  من هذه المادة طبيب االختصاص والشخص المرشح إلشغال) أ(يستثنى من أحكام الفقرة  -ب 
وصف وتصنيف الوظائف، فيجوز  األول من الفئة األولى من تعليماتإشرافية بوظيفة مدير في المستوى 

سنوية واحدة عن آل سنة من سنوات الخبرة  منحه إذا آانت خدمته في أي من األعمال األخرى زيادة
  ..وبحد أعلى عشر سنوات

  
  )49( المادة

وفق ما  ة القراءة والكتابةيتـــم التعيين في الفئــة الثالثــة في أدنى مربــوط الدرجــة شريطـــة إجاد
 -:يلي 
 .مجموعة وظائف الخدمات اإلدارية المساعدة في الدرجة الثالثة -أ 
 .مجموعة الوظائف المهنية والحرفية في الدرجة الثانية -ب 
الوظائف  مجموعة وظائف مهنية وحرفية متخصصة في الدرجة األولى يتم تحديدها إضافة لمسميات -ج 

بتنسيب  من هذه  المادة وشروط إشغالها بتعليمات تصدر عن المجلس) ب(و ) أ(الواردة في الفقرتين 
  .من الديوان

  
  )50( المادة

طبيعة  تحتسب عند التعيين الزيادات السنوية المبينة أدناه على أن تتوافق الشهادة أو الخبرة مع
 -:الوظيفة 

 - :عتمدشهادات التدريب المهني والحرفي والخدمات األخرى الصادرة عن مرآز تدريبي م -أ 
 .الشهادة التي ال تقل مدتها عن سنة واحدة يمنح حاملها زيادة سنوية واحدة -1
 .الشهادة التي ال تقل مدتها عن سنتين يمنح حاملها زيادتين سنويتين -2
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 -:الشهادات األآاديمية -ب 

 .الثانوية العامة ويمنح حاملها زيادة سنوية واحدة -1
 .يادتين سنويتينشهادة الثانوية العامة المهنية ويمنح حاملها ز -2
 .دبلوم سنة واحدة بعد الشهادة الثانوية العامة ويمنح حاملها ثالث زيادات سنوية -3
 

 -:شهادات ورخص السوق )1( -ج 
  .سائق دراجة من الفئة األولى، يمنح زيادتين سنويتين -1
  .حامل رخصة سوق من الفئة الرابعة، يمنح زيادة سنوية واحدة -2
  .يمنح ثالث زيادات سنوية حامل رخصة سوق من الفئة الخامسة، -3
  .سنوية حامل رخصة سوق من الفئة الثانية والسادسة والمرآبات اإلنشائية، يمنح ست زيادات -4
  .حامل شهادة مزاولة مهنة مساعد سائق قطار، يمنح أربع زيادات سنوية -5
  .، يمنح سبع زيادات سنويةق قطارحامل شهادة مزاولة مهنة سائ -6

من هذه المادة على ) ج(من الفقرة ) 6(ة المقررة لمهنة سائق قطار بموجب البند الزيادات السنوي ) 1( .د
وظائف اعمال السكك الحديدية المدرجة ضمن الدرجة االولى من الفئة الثالثة شريطة استيفاء شاغلي هذه 

جلس الوظائف الشروط المحددة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف اعتبارًا من التاريخ الذي يحدده م
  .الوزراء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .16/3/2009، تاريخ )4953(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2009لسنة ) 31(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم ) 1(

  
  
الشامل على وظائف الفئة الثالثة وفق احكام البند في حال تعيين حامل شهادة آلية دبلوم المجتمع   )1( .هـ
  .من هذا النظام يمنح اربع زيادات سنوية) 17(من المادة ) د(من الفقرة ) 2(
  
 
  )51( المادة

من هذا النظام وإحدى ) 50(من المادة ) أ(في الفقرة  يجوز الجمع بين إحدى الزيادات السنوية المنصوص عليها 
  . من المادة ذاتها ) ب(ص عليها في الفقرة الزيادات السنوية المنصو

  
  

  )52( المادة
من هذا النظام زيادات عن آل سنة خبرة ) 51(و ) 50(يضاف إلى الزيادات السنوية المنصوص عليها في المادتين 

 سنوات لمجموعة الوظائف المهنية) 8(لمجموعة الخدمات اإلدارية في الدرجة الثالثة و سنوات) 5(بحد أعلى 
 -:رفية في الدرجتين الثانية واألولى وفق المعادلة التاليةوالح

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

 آامل عالمة االختبار والمقابلة
  
  

  )53( المادة
من هذا النظام، يمنح الوزير بناء على تنسيب اللجنة الموظفين الذين يحصلون ) 51(في المادة مع مراعاة ما ورد  

أو /الجديدة والشهادة و أو رخص السوق/أو رخص السوق فرق الزيادات السنوية بين الشهادة و/الشهادات و على
  .من هذا النظام )50(رخص السوق الحاصلين عليها والمنصوص عليها في المادة 

  
  

  )54( المادة
مباشرته العمل ويتقاضى راتبه  ال يجوز أن يكون للتعيين أو تعديل الوضع أثر رجعي ويعتبر تعيين الموظف من تاريخ 

  .التاريخ من ذلك
  
  

  )55( المادة
الموظفين وبالدرجة والراتب  يتم تعيين الموظف من الفئتين األولى والثانية وفقًا لتعليمات اختيار وتعيين -أ 

من صحة إجراءات التعيين بقرار من الوزير بناء  ه الديوان بموجب أحكام هذا النظام بعد التأآدالذي يحدد
   .على تنسيب رئيس الديوان

وبالراتب والدرجة المستحقة  يتم تعيين الموظف من الفئة الثالثة وفقًا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين -ب 
   .اللجنة تنسيب وفق أحكام هذا النظام بقرار من الوزير بناء على

  
  

  )56( المادة
بموجب أحكام هذا النظام  إذا لم تكن هناك وظيفة شاغرة من الفئة والدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين

مباشرة من الدرجة التي يستحقها من الفئة  فيجوز تعيينه على حساب وظيفة شاغرة ذات درجة أعلى أو أدنى
على أن يعدل وضعه بقرار من الوزير في أول وظيفة تشغر بالدرجة  لدرجةذاتها ويتقاضى راتبه من مخصصات هذه ا
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 بإدراجها له في أول نظام يصدر لتشكيالت الوظائف وتعتبر أقدميته في الدرجة في أي من التي يستحقها أو
  .الحالتين اعتبارًا من تاريخ تعيينه في الوظيفة

  
  

  )57( المادة
وواجباتها بصورة فعلية وبما  الثالثة مهام الوظيفة التي تم تعيينه فيهايمارس الموظف المعين في وظائف الفئة 

وظائف هذه الفئة وال يجوز نقله من الوظيفة التي  يتفق والوصف الوظيفي المحدد في تعليمات وصف وتصنيف
  .الفئة عين فيها إال ضمن هذه

  
  إعادة التعيين

  )58( المادة
الدرجة التي آان يشغلها  فال يجوز تعيينه في درجة أعلى من إذا ُأعيد موظف سابق إلى الخدمة المدنية -أ 

يتقاضاه في ذلك الوقت إال إذا آان قد حصل  عندما انتهت خدمته أو براتب أعلى من الراتب الذي آان
الوظيفة التي سيعين فيها فتطبق عليه في هذه الحالة  على مؤهل علمي جديد أو على خبرة تتفق مع

   .بذلك المؤهل وتلك الخبرة يتعلق أحكام هذا النظام فيما
شامل لجميع  من هذه المادة الموظف إذا أعيد تعيينه بموجب عقد) أ(يستثنى من أحكام الفقرة  - ب -ب 

 .العالوات
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .16/3/2009، تاريخ )4953(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2009لسنة ) 31(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم  )1(
 تعيين الموظفين بعقود

  )59( المادة
عن العمل  يتم تعيين الموظف بعقد على حساب المشاريع أو على حساب رواتب الموظفين المنفكين -أ 

وظفين وبالراتب الذي يحدده الم بسبب اإلعارة أو اإلجازة بدون راتب وعالوات وفقًا لتعليمات اختيار وتعيين
  .على تنسيب األمين العام الديوان بموجب أحكام هذا النظام بقرار من الوزير بناء

  
الموظفين  تنهى حكمًا خدمة الموظف المعين بعقد على حساب المشاريع أو على حساب رواتب  -ب 

المشروع أو نفاذ مخصصاته  المنفكين عن العمل بسبب اإلعارة أو اإلجازة بدون راتب وعالوات عند انتهاء
  .الستئناف عمله في الدائرة أو عند انتهاء إعارة الموظف أو انتهاء إجازته بعد عودته

  
المبين في الفقرة  إذا انتهى عقد الموظف المعين وفق تعليمات اختيار وتعيين الموظفين على النحو  -ج 

الشاغرة التي تناسب مؤهالته  من هذه المادة فتعطى له األولوية في التعيين على الوظائف) ب(
  .العلمية وفقًا لهذه التعليمات

  
هذه المادة على  من) أ(تعطى األولوية بتنظيم عملية تعيين الموظفين المعينين بموجب أحكام الفقرة   -د 

  .الموظفين الوظائف الدائمة في أي دائرة وفقًا لتعليمات اختيار وتعيين
  

الموظفين عند تعيينه  لذي عين وفقًا لتعليمات اختيار وتعيينتراعى فئة ودرجة وراتب الموظف بعقد ا -ه 
وال تحسب لغايات تعديل وضعه باستثناء  بوظيفة دائمة وال تقبل أي بيانات تتعلق بالمؤهالت والخبرات

المـــدة ما بين انتهاء عقده وتاريخ تعيينه على وظيفة  تلك الخبرات أو المؤهالت التي حصل عليها في
  .عليها أثناء عمله هالت التي حصلدائمة، والمؤ

  
خارج تعليمات اختيار  في آل األحوال ال ينطبق ما جاء في هذه المادة على الموظفين المعينين بعقود -و 

   .من هذه المادة) ب(ألحكام الفقرة  وفقًا وتعيين الموظفين أو استثناء منها ويجب إنهاء خدماتهم
  

 العالوات التعيين على وظائف العقود الشاملة لجميع
  )1( )60( المادة

  في حاالت خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة والستقطاب آفاءات علمية -أ 
وبراتب يزيد  وخبرات عملية مميزة يجوز تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العالوات

س تراعى األس على الرواتب المحددة وفقًا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين على أن
 - :واإلجراءات التالية

العالوات بتزويد الديوان  تقوم الدائرة المعنية التي تتوافر لديها وظائف شاغرة بعقود شاملة لجميع -1
والكفاءات والمهارات المطلوبة  بمسميات هذه الوظائف ووصفها الوظيفي والمؤهالت والخبرات

  .إلشغالها وأعدادها ورواتبها المتناسبة مع ذلك
محلية يومية  رة المعنية بالتنسيق مع الديوان باإلعالن عن تلك الوظائف في صحيفةتقوم الدائ -2

  .واحدة
الدائرة من  تؤلف لجنة برئاسة األمين العام وعضوية مندوب عن الديوان واثنين من آبار موظفي -3

االمتحانات  ذوي االختصاص يسميهما الوزير ويجوز لها االستعانة بذوي االختصاص إلجراء
  .سية أو المقابالت الشخصية للمتقدمين أو آلتيهماالتناف

على تنسيب اللجنة المشار  يعين الموظف بعقد شامل لجميع العالوات بقرار من الوزير بناًء )1( -4
 .من هذه الفقرة) 3(ليها في البند إ
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الراتب  المدني فيحدد إذا آان الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العالوات خاضعًا لقانون التقاعد -ب 
وخبراته من فئة ودرجة وفقًا ألحكام هذا  ومؤهالته األساسي الخاضع للتقاعد وفقًا لما يعادل وظيفته

  .النظام
 

منح الزيادة السنوية للموظف المعين بعقد شامل لجميع العالوات تزيد على وفي آل األحوال ال يجوز  )2( -ج 
 .عليها في نظام تشكيالت الوظائف الحكوميةالزيادة السنوية المقررة له وفقًا للزيادات المنصوص 

  
على الرغم مما ورد في هذه المادة، لرئيس الوزراء تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع  )2( -د 

  .العالوات
 

  
  )61( المادة

اللجنة  يعد الديوان نماذج عقود موحدة لتعيين الموظفين بعقود لدى جميع الدوائر يتم اعتمادها من -أ 
  .النماذج وز تعيين أي موظف بعقد إال بموجب هذهالمرآزية وال يج

من هذا النظام تطبق على الموظف المعين ) 60(من المادة ) ج(و ) ب(مع مراعاة ما ورد في الفقرتين  -ب 
 .بعقد الشروط الواردة في عقد استخدامه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .30/4/2008، تاريخ )4903(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2008لسنة ) 34(معدل لنظام الخدمة المدنية رقم  كما هي معدلة بموجب نظام) 1(

  .2/1/2008، تاريخ )4877(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2008لسنة ) 1(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم  )2(

  
 مدة التجربة

  )62( المادة
مباشرته العمل في  يخضع الموظف الُمعين في الخدمة المدنية لمدة سنة تحت التجربة تبدأ من تاريخ -أ 

أثناء مدة التجربة بموجب قرار من المرجع  وظيفته ويتم تثبيته أو إنهاء خدمته في ضوء نتائج تقييم أدائه
   .المختص بالتعيين

  
عمله والذي تم  خدمة الموظف بعقد، القائم على رأسمن هذه المادة تعتبر مدة ) أ(ألغراض الفقرة  -ب 

  .تعيينه بوظيفة دائمة، خدمة مستمرة
  

من ) أ(إليها في الفقرة  إذا أعيد تعيين أي شخص في الخدمة المدنية فيعتبر تحت التجربة للمدة المشار -ج 
 .هذه المادة

  
وأهدافها ومهامها  ة وعملهاعلى آل دائرة تأهيل الموظف المعين تحت التجربة وتعريفه بواقع الدائر -د 

بما في ذلك إشراآه في برامج  وتنظيمها اإلداري والتشريعات الخاصة بها وتدريبه على أساليب العمل
  .توجيه الموظف الجديد

  
  

  )63( المادة
وظيفة بموجب عقد إذا لم يتقدم  مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المملكة، يجوز تعيين غير األردني في أي

للوظيفة بعد إعالن الدائرة عنها في صحيفة محلية يومية واحدة  دني تتوافر فيه المؤهالت والمتطلبات الالزمةأر
  .على موافقة اللجنة المرآزية على األقل وبعد الحصول

  
  

   )64( المادة
يجوز استخدام أشخاص وبشكل مؤقت على حساب المشاريع لمدة تقل عن سنة بموافقة اللجنة المرآزية 

تعليمات تصدرها لهذه الغاية بموجب قرارات أو عقود ويتقاضون رواتبهم من مخصصات المشروع وتنهى خدماتهم وب
  . بانتهاء مدة القرار أو العقد أو المشروع أو نفاذ مخصصاته حكمًا

  
  

  )65( المادة
معهد أو  صادرًا عن يجب أن تكون الشهادة العلمية أو المؤهل الذي يجري التعيين على أساس أي منها -أ 

  .لألصول القانونية المتبعة آلية أو جامعة أو هيئة أو جهة علمية معترف بها في المملكة ووفقًا
  

يطلب تقديم األصل من  للديوان التحقق من صحة أي وثيقة تقدم إليه بالطريقة التي يراها مناسبة وله أن -ب 
 .أي شهادة أو مؤهل أو وثيقة إذا اشتبه في صحة أي منها

  
 .بها دلة الشهادات لغايات هذا النظام وفقًا للتشريعات المعمولتجري معا -ج 
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 الَقَسم القانوني

  )66( المادة
 -:يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي -أ 

الدولة وهيبتها وأن أقوم بمهام  أقسم باهللا العظيم أن أعمل بأمانة وإخالص، وأن أُحافظ على ممتلكات " 
 ." ون أي تمييزوظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد د

  .أمام رئيس الوزراء للموظف من المجموعة األولى من الفئة العليا -1
  .أمام الوزير للموظف من المجموعة الثانية من الفئة العليا -2
  .أمام األمين العام للموظف من الفئات األولى والثانية والثالثة -3
 

  .تحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له -ب 

  
  
.  

  
  
  

 
 
 
 

  الفصل العاشر
  الوظيفة العامة قواعد السلوك الوظيفي وواجبات وأخالقيات

  
   )67( المادة

القيم الدينية والوطنية  الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها
ية تحكم آداب الوظيفة معايير وقواعد ومبادئ أخالق والقومية للحضارة العربية واإلنسانية وتحرص على إرساء

لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم وتخلق  العامة وقيم ثقافية مهنية عالية
والتقدير لدورها في  والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر وتبني حالة من االحترام الثقة

ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سواء ، ومن أجل تحقيق ذلك فإن على الموظف توفير الخدمات بأفضل طريقة 
 -:ليااللتزام بما ي

وأمانة ودقة، مع جواز تكليفه  أوقات الدوام الرسمي وأداء مهام وواجبات وظيفته الموآلة إليه بنشاط -أ 
لرسمية إذا اقتضت اد اذلك أيام العطل واألعي بالعمل ألآثر من الساعات المقررة للدوام الرسمي بما في

 .كمصلحة العمل ذل
دون تمييز بينهم  معاملة الجمهور بلباقة وآياسة، وعلى أساس الحيادية والتجرد والموضوعية والعدالة -ب 

  .التمييز على أساس الجنس أو العرق أو المعتقدات الدينية أو أي شكل من أشكال
ومرؤوسيه باحترام وتطبيق  التعامل مع رؤسائهتنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وفق التسلسل اإلداري و -ج 

  .مبدأ المشارآة وبناء روح الفريق في العمل
حقوقها والتبليغ عن أي  المحافظة على المال العام ومصالح الدولة وممتلكاتها وعدم التهاون بأي حق من -د 

  .إهمال يضر بهما تجاوز على المال العام والمصلحة العامة وعن أي تقصير أو
بعمل الدائرة واالستفادة  اإللمام بالقوانين واألنظمة والتعليمات والمهام والخطط والبرامج المتعلقةضرورة  -ه 

  .آفاءة األداء الفردي والعام في الدائرة من الخبرة وفرص التدريب والتأهيل لزيادة اإلنتاجية ورفع
واإلبالغ عنه مع الحرص  لخللالتحلي بالصدق والشجاعة والشفافية في إبداء الرأي واإلفصاح عن جوانب ا -و 

  .على التأآد من المعلومات وعدم اغتيال الشخصية
بين الرجل والمرأة  التعامل بروح الزمالة والتعاون وتبادل المعرفة واحترام عالقة الشراآة في العمل -ز 

  .وتعميق االنتماء للدائرة واالعتزاز بانجازاتها
  

  )68( المادة
  -:التالية مسؤولية التأديبية اإلقدام على أي من األعماليحظر على الموظف وتحت طائلة ال 

  .ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق -أ 
عنها أو تسريبها  االحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صور -ب 

  .صالحياته ألي جهة خارجية أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلك من
استغالل وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو االشتراك في أي مظاهرة أو إضراب  -ج 

  .أو اعتصام أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة
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طلب أي  بها أو قبول أو استغالل وظيفته لخدمة أي منفعة شخصية أو لمنفعة أي طرف ليس له حق -د 
معها أثناء عمله إال إذا آانت  إآراميات مادية أو عينية من أي شخص له عالقة أو ارتباط بالدائرة أو مصلحة

  .والتقدير ضمن المعايير الطبيعية المتعارف عليها لالحترام
مين واإلساءة لآلراء العا القيام بأي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تسيء إلى األخالق واآلداب والسلوك  -ه 

 .والمعتقدات السياسية والدينية أو التحريض ضدها
ايقاع عقاب بدني باي صورة من الصور على أي من االطفال الذين يتواجدون في الدوائر بما في ذلك  )1( -و 

  .المؤسسات التعليمية او التأهيلية او التدريبية او دور الرعاية او الحماية او الحاق اذى باي منهم
بناًء على تنسيب  عمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضهال -ز 

من الفئات األخرى، وذلك تحت طائلة  الوزير فيما يتعلق بموظفي الفئة العليا وبتصريح من الوزير للموظفين
رط في تطبيق هذه ويشت. الموظف لمصلحة الخزينة المساءلة بما في ذلك استرداد أي مبلغ حصل عليه

الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة وأن ال ينشأ عن ذلك العمل  الفقرة أن يقوم بذلك العمل خارج أوقات
 الرسمية،  وأن ال يكون العمل اإلضافي لدى الجهات التي لها عالقة أو مصلحة بعمل إعاقة ألعمالها

  .الدائرة

  )69( المادة
 -:يجب على الدائرة

آل ما يتعلق بأوضاعه  هام الموظف ومسؤولياته وما يتوقع منه إنجازه، والتعامل معه فيأن تحدد بوضوح م -أ 
  .الوظيفية على أساس الجدارة واالستحقاق

  .أن تضمن للموظف حرية الرأي والتعبير وفقًا للتشريعات النافذة -ب 
عند تطبيق اإلجراءات  أن تكفل له حق التظلم وفقًا ألحكام هذا النظام و التأآد من وجود ضمانات للموظف -ج 

  .والعقوبات التأديبية وفقًا ألحكام هذا النظام
الوسائل والبرامج التطويرية  توفير متطلبات تعزيز مهاراته وتطوير قدراته المتعلقة بطبيعة العمل من خالل -د 

 .والتدريبية المختلفة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .16/12/2009، تاريخ )5001(، الصدار في عدد الجريدة الرسمية رقم 2009لسنة ) 134(الخدمة المدنية رقم  كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام )1(
  

  
  الفصل الحادي عشر

  إدارة وتقييم األداء
  

  )70( المادة
 - :تهدف عملية إدارة وتقييم األداء إلى ما يلي -أ 

ائرة من خالل للد الحصول على مستوى أداء أفضل يساهم في تحقيق األهداف المؤسسية -1
  .والقياس تقييم دور الموظف في إنجاز مهامه، ووضع خطط العمل والمتابعة

لإلطالع على  تعزيز وتشجيع التواصل والحوار بين الرئيس المباشر والمرؤوس وإتاحة الفرصة له -2
ومجاالت  مستوى أدائه الوظيفي والمسلكي وتعزيز نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف لديه

  .لوبةالتحسين المط
وتفعيل مبدأ  تشجيع الموظفين ودعمهم لتحسين أدائهم وتنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم -3

  .التنافسية
  .تحديد االحتياجات التدريبية والتطويرية وفق منهجية علمية وموضوعية -4

المنتظمة  باستثناء موظفي المجموعة األولى من الفئة العليا يخضع أداء جميع الموظفين للمراجعة -ب 
  .قييم األداءوت

تقرير أدائه السنوي إذا  يكون إعداد تقرير األداء السنوي النهائي مكتومًا غير أنه يجب إطالع الموظف على -ج 
مباشرة لالعتراض عليه ويحق لجميع  آان تقديره النهائي بدرجة ضعيف أو متوسط بعد تاريخ اعتماده

يخ إيداع آشوفات نتائج التقارير السنوية من تار الموظفين اإلطالع على نتائج تقاريرهم بعد مضي شهر
   .في الديوان

الثانية من الفئة العليا تستند إلى  يضع المجلس معايير وآلية تقييم أداء خاصة لشاغلي وظائف المجموعة -د 
  .تحقيق أهداف الدوائر ونسب اإلنجاز فيها

  
  

  )71( المادة
تطوير القطاع العام  من ممثلين عن وزارةيصدر المجلس بناًء على تنسيب لجنة يشكلها رئيس الديوان  -أ 

واإلجراءات المتعلقة بتقييم األداء بما في ذلك  وديوان الخدمة المدنية والدوائر المعنية التعليمات واألدلة
الموظفين المنتدبين والمعارين والمكلفين والموفدين في بعثات أو دورات  التعليمات حول آيفية تقييم أداء

 ب وعالوات والموظفين تحت التجربة والموقوفين عن العمل، على أن تتضمن هذهبدون رات والمجازين
  .التعليمات الجهات صاحبة الصالحية في تنظيم هذه التقارير

  
السنوي ونماذج سجل األداء،  يعد الديوان جميع النماذج المتعلقة بإدارة األداء بما في ذلك تقارير األداء  -ب 

الوظائف وألي اعتبار آخر تتطلبه عملية التقييم وذلك  ًا لفئات الموظفين أوويجوز إعداد أآثر من نموذج وفق
  .بالتعاون مع الدائرة المعنية
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الموظف العتماد  تعتبر الوثائق الخاصة بسجل األداء إحدى المرجعيات الرئيسة عند مناقشة األداء مع  -ج 
  .تقرير األداء السنوي

  
النماذج المتعلقة بإدارة  المالحظات والوقائع المدونة في جميعال يجوز إجراء أي تعديل على البيانات و  -د 

السنوي سواء باإلضافة إليها أو بالحذف منها آما ال  األداء بما في ذلك نماذج سجل األداء وفي تقرير األداء
  .وذلك تحت طائلة بطالن التعديل والمساءلة يجوز إجراء أي محو أو آشط فيها

  
 

  -ه 
أداء   ع والمالحظات المدونة في سجل األداء في تقييمتعتمد البيانات والوقائ -1

  -:التالية  الموظف بموجب تقرير األداء السنوي ويتم ذلك التقييم بأي من التقديرات
  .ممتاز  -
  .جيد جدًا -
  .جيد -
  .متوسط -
  .ضعيف -

 عالمة لكل من هذه الفقرة على أساس تقدير) 1(توضع التقديرات المنصوص عليها في البند   -2
للنموذج المعتمد لتقرير  من البيانات والوقائع والمالحظات المتعلقة بأداء الموظف وذلك وفقًا

 .األداء السنوي
  

  )72( المادة
وفًقا لألهداف أو مؤشرات  يحدد الرئيس المباشر في بداية السنة بالتعاون مع مرؤوسيه النتائج المطلوبة -أ 

   .هااألداء أو آليهما، وخطة العمل ومتطلبات تحقيق
والسلوك الوظيفي  يقوم الرئيس المباشر في بداية السنة بإطالع الموظف على عناصر تقييم األداء -ب 

   .واألهمية النسبية لكل منها والتي سيتم على أساسها تقييم أدائه

  

  )73( المادة
 األداء بما يحقق على الرئيس المباشر أن يقوم بشكل دوري بإجراء مراجعة مع مرؤوسيه لنتائج سجل -أ 

معالجتها أو إجراء أي تعديالت  رصد نقاط القوة في أداء وسلوك الموظف لتعزيزها ونقاط الضعف وآيفية
 .ضرورية ومبررة على األهداف أو المؤشرات أو آلتيهما

  
المراجعة تمت وفقًا  يقوم المدير المعني بمتابعة نموذج سجل األداء للموظف في المديرية للتحقق من أن -ب 

أن في البيانات والمالحظات والوقائع  دة لذلك، واتخاذ اإلجراءات المناسبة إذا تبينللتعليمات المعتم
  .تاإلجراءا المدرجة في السجل ما يقتضي اتخاذ تلك

  
التقييم وال يجوز أن يزيد  تؤخذ بعين االعتبار جميع العقوبات التي يتم إيقاعها بحق الموظف خالل سنة -ج 

) 5- 2(التأديبية المنصوص عليها في البنود من  قه أي من العقوباتتقدير الموظف على جيد إذا اتخذت بح
 .النظام من هذا) 141(من المادة ) أ(من الفقرة 

  
األداء ورفعهما إلى  يقوم الرئيس المباشر بتعبئة نموذج تقرير األداء السنوي معتمدًا على نموذج سجل -د 

الموظفين السنوية ومالحظاته عليها إلى األمين  الرئيس األعلى المباشر الذي يقوم بدوره برفع تقارير أداء
 .النهائي للموظف العام أو من يفوضه العتماد التقدير

  
في اعتماد  ترسل نسخة من تقرير األداء السنوي إلى الموظف من صاحب الصالحية أو من يفوضه -ه 

يه خالل عشرة االعتراض عل التقدير إذا آان تقدير أدائه السنوي بدرجة متوسط أو ضعيف، وللموظف حق
  .خالل تلك المدة يعتبر التقدير معتمدًا أيام من اليوم التالي لتسلمه له، وفي حال عدم اعتراضه عليه

  
من يفوضه بإحالة  في حال اعتراض الموظف على التقدير يقوم المرجع المختص بالمصادقة على التقرير أو -و 

  .من هذا النظام) 74( في المادةالتقرير مع االعتراض على اللجنة المختصة المنصوص عليها 
  

 
  

  )74(  المادة
المقدمة على تقييم األداء  تؤلف في آل دائرة بقرار من الوزير المختص لجنة أو أآثر للنظر في االعتراضات -أ 

بأعمال الدائرة وممن عرفوا بعدالتهم  السنوي، من رئيس وعضوين، ممن لديهم المعرفة الشمولية
أعضائها وتتخذ قراراتها باإلجماع أو بأغلبية أعضائها  قانونيا بحضور جميع وموضوعيتهم ويكون اجتماعها

  .نهائيًا ويكون قرارها في ِآلتي الحالتين
  

التالي الستالمها االعتراض،  يوما، اعتبارًا من اليوم) 14(على اللجنة إصدار قرارها خالل مدة ال تزيد على  -ب 
وفي أي وثائق أخرى أو سجالت أو ملفات  سجل األداء وتبني قرارها على ما ورد عن الموظف في نموذج

  .المقدمة من الموظف ويبلغ بقرار اللجنة  في الدائرة تتعلق بالموظف وعلى المبررات
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  )75( المادة
اإلجراءات  بعد اآتساب تقارير األداء السنوية الصفة النهائية يقوم المرجع المختص باتخاذ -أ 

 -  :التالية
متوسط فيلفت نظره خطيًا  لوارد في تقرير األداء السنوي ألي موظف بدرجةإذا تبين أن التقدير ا -1

 .وإنتاجيته وُيطلب منه معالجة مظاهر تقصيره وتحسين مستوى أدائه
متوسط  إذا آان تقدير الموظف في تقرير األداء السنوي بدرجة ضعيف لسنة واحدة أو بتقدير -2

 .لسنتين متتاليتين، فتحجب عنه زيادة سنوية واحدة
 إذا آان التقدير الوارد في تقرير األداء السنوي بدرجة ضعيف وفي السنة السابقة مباشرة -3

 .بتقدير متوسط فتحجب عنه الزيادة السنوية لمدة سنتين
خدمته  إذا آان تقدير الموظف في تقرير األداء السنوي بتقدير ضعيف لسنتين متتاليتين تنهى -4

 .بقرار من المرجع المختص
 

معاملة العقوبة التأديبية لجميع الغايات  من هذه المادة) أ(يادة السنوية الوارد في الفقرة يعامل حجب الز -ب 
  .المنصوص عليها في هذا النظام

  
  

  )76( المادة
جميع موظفيها وفئاتهم ودرجاتهم  ترسل الدائرة إلى الديوان آشفًا معتمدًا وموقعًا من أمين عام الدائرة بأسماء 

السنوي خالل النصف األول من شهر آانون األول من آل سنة  وعالماتهم في تقرير األداءوتقديراتهم النهائية 
  .الديوان  التامة وال يجوز إدخال أي تعديل عليه بعد إيداعه لدى على أن تراعى فيه السرية

  
          

  
  

  
  الفصل الثاني عشر

  اإلشرافية الترفيع وتعديل األوضاع وإشغال الوظائف
  

  ) 77( المادة
منها والى  ترفيع الموظف إلى وظيفة شاغرة في المالك ويتم ترفيعه من درجة إلى درجة أعلىيتم  -أ 

   .الراتب األعلى من راتبه مباشرة في الدرجة األعلى ضمن الفئة الواحدة
  .آانون األول من آل سنة تتخذ جميع قرارات الترفيــع وتعديل األوضاع اعتبارًا من اليوم األخير من شهر -ب 
الوظائف وفقًا ألحكام  ظائف والدرجات الالزمة لغايات الترفيع وتعديل األوضاع في جدول تشكيالتتدرج الو -ج 

  .هذا النظام
  

 الترفيع الوجوبي
   )78( المادة

وإلى الراتب األعلى  ُيرّفع الموظف من الفئتين األولى والثانية وجوبيًا من درجة إلى درجة أعلى منها
  -:لألحكام والشروط التالية ألعلى ضمن الفئة الواحدة وفقًامن راتبـــه مباشرة في الدرجة ا

  .أن يكون قد أمضى مدة ال تقل عن ثمانية أشهر خدمة فعلية في أعلى مربوط درجته -أ 
ساعة تدريبية وفقًا ) 20(أن يكون قد شارك في برامج تدريبية ضمن الدرجة الواحدة ال تقل مدتها عن  -ب 

األولى إلى الدرجة الخاصة فيشترط أن  باستثناء الترفيع من الدرجة للمسار التدريبي المعتمد للموظفين
 .ساعة تدريبية) 100(مدتها عن  يكون الموظف قد شارك في برامج تدريبية ال تقل

  
 

 الترفيع الجوازي
  )79( المادة

على أن ال تزيد  يخصص لغايات الترفيع الجوازي وظائف ودرجات في جدول تشكيالت الوظائف في آل سنة -أ 
وإذا لم تتحقق النسبة المذآورة  من آل فئة من الفئتين األولى والثانية في الدائرة%) 5(نسبتها على 

فيجوز إحداث شاغر واحد في هذه الفئة لهذه  في أي فئة إلحداث شواغر للترفيع الجوازي وفقًا لذلك
   .الغاية

 موظفي الفئتين األولى والثانية من هذه المادة ) أ(يراعى شمول النسبة المشار إليها في الفقرة  )1( -ب 
 .للدائرة والتقسيمات الرئيسية للتخصصات الوظيفية والتوزيع اإلداري والجغرافي

  
  )80( المادة

الفئة  يجوز ترفيع الموظف من الدرجة األولى من الفئة األولى إلى الدرجة الخاصة من -أ 
 -:وفقًا للشروط التالية األولى
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ال تقل عن  لقيادية في المستوى األول من الفئة األولى لمدةأن يكون شاغًال إلحدى الوظائف ا -1
  .سنة واحدة

 .ان يكون قد امضى مدة ال تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في درجته )2( -2
منهما عن  أن يكون قد ورد عنه عن السنتين األخيرتين تقريران سنويان ال يقل تقديره في آل -3

  .درجة ممتاز
ال تقل عن  بية نوعية تتالءم مع طبيعة المهام القيادية واإلشرافيةأن يكون قد أآمل برامج تدري -4

  .ساعة تدريبية) 80(
  
 

  
 
األولى والثانية  من هذه المادة، يجوز ترفيع الموظف من الفئتين) أ(مع مراعاة أحكام الفقرة  -ب 

الدرجة األعلى  من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب األعلى من راتبه مباشرة في
 -:الفئة الواحدة، وفقًا للشروط التالية ضمن
على  إذا أآمل في الدرجة مدة فعلية ال تقل عن سنتين ويتقاضى راتب السنة الثالثة منها -1

  .األقل
عن درجة  إذا ورد عنه عن السنتين األخيرتين تقريران سنويان ال يقل التقدير في آل منهما -2

 ) .ممتاز(
ساعة تدريبية  )40(ن الدرجة الواحدة ال تقل مدتها عن إذا آان قد شارك في برامج تدريبية ضم -3

 .وفقًا للمسار التدريبي المعتمد
 

من هذه المادة أن يكون قد أمضى ) ب(و ) أ(ألحكام الفقرتين  يشترط لترفيع الموظف وفقًا )1( -ج 
 .مدة ال تقل عن ثمانية أشهر وهو على رأس عمله في دائرته في سنة الترفيع

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2/1/2008، تاريخ )4877(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2008لسنة ) 1(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم ) 1(

  .16/3/2009، تاريخ )4953(د الجريدة الرسمية رقم ، الصادر في عد2009لسنة ) 31(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم  )2(
 

  )81( المادة
هذا النظام  تراعى االعتبارات المبينة أدناه باإلضافة إلى شروط الترفيع األخرى الواردة في )1( -أ 

االعتبارات حسب  عند اختيار أآثر الموظفين استحقاقًا للترفيع الجوازي على أن تؤخذ هذه
  -: أولويتها بالتسلسل التالي

 .  أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحالية -1
 .اقدمية الموظف في الحلول في الدرجة السابقة -2
 .أقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية  -3
 .المؤهل العلمي للموظف  -4
 . مجموع الساعات التدريبية التي شارك فيها الموظف وفقًا للمسار التدريبي المعتمد -5

  
 

من هذه المادة يعتمد المؤهل العلمي للطبيب وفقًا ) أ(من الفقرة  )4(البند ق لغايات تطبي )1( -ب 
  -:للشهادات المبينة أدناه وحسب أولويتها بالتسلسل التالي 

شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي األردني أو ما يعادلها بعد الحصول على شهـادة  -1
  .التخصص من المجلس الطبي األردني 

  .ن المجلس الطبي األردني أو ما يعادلها  شهادة التخصص م -2
  .الشهادة الجامعية الثالثة  -3
  .الشهادة الجامعية الثانية أو شهادة االختصاص العالي في الطب البشري  -4
  .الدبلوم بعد الحصول على الشهادة الجامعية األولى  -5
 .الشهادة الجامعية األولى  -6

  
  

  )82(المادة 
مستحقًا للترفيع الوجوبي إال  لى المجلس التأديبي فال ينظر في ترفيعه إذا آانإذا ُأحيل الموظف إلى القضاء أو إ 

الصفة القطعية على أن تترك إحدى الدرجات شاغرة ليتم  بعد صدور القرار القضائي أو التأديبي بحقه واآتسابه
 لمسلكية التي ُأسندت إليهببراءته أو الحكم بعدم مسؤوليته من التهمة الجزائية أو ا ترفيعه إليها إذا صدر القرار

الترفيع وآان قد رفع قبل  ويعتبر تاريخ ترفيعه في هذه الحالة من تاريخ ترفيع الموظف الذي يتساوى معه في حق
  .صدور القرار القضائي أو التأديبي

  
  

  )2() 83( المادة
اء من شروط البرامج ستثناإل في حاالت تتطلبها طبيعة العمل لوظائف في بعض الدوائر يجوز لغايات الترفيع

  .دائرة بعد اإلستئناس برأي الديوانال التدريبية بقرار من المجلس بناًء على تنسيب
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  )84( المادة

التي تعقدها أو تنفذها بعض الدوائر أو  يجوز للجنة المختصة بالترفيع اعتماد الدورات التدريبية المتصلة بعمل الدائرة
  .المملكة أو خارجها لغايات الترفيع  اخلالتي يشارك فيها موظفوها سواء آانت د

  
  

    )85( المادة
  .فيها الموظف لغايات الترفيع يعتمد التقريران السنويان األخيران السابقان للسنة التي سُيرفع

  
  

 تعديل األوضاع
  )86( المادة

إذا حصل الموظف من الفئة األولى على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله وهو على  -أ 
عمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة وال توصله الزيادات المستحقة المنصوص عليها  أسر

من هذا النظام للدرجة المقررة للمؤهل الجديد فيجوز تعديل وضعه إلى الدرجة المقررة ) 31(في المادة 
 . لذلك المؤهل  

  
تمع الشامل وهو على رأس عمله ويتصل إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم آلية المج -ب 

من ) أ(موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة وال توصله الزيادات المستحقة المنصوص عليها في الفقرة 
من هذا النظام للدرجة المقررة للمؤهل الجديد فيجوز تعديل وضعه إلى الدرجة المقررة لذلك ) 33(المادة 
 .المؤهل

  
الثانية على شهادة  من هذه المادة، إذا حصل الموظف من الفئة) ب(قرة على الرغم مما ورد في الف   -ج 

الدرجة المقررة لذلك المؤهل  دبلوم آلية المجتمع الشامل وآان يتقاضى راتب السنة السابقة للسنة من
  .فيمنح زيادتين سنويتين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .16/3/2009، تاريخ )4953(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2009لسنة ) 31(موجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم كما هي معدلة ب) 1(
  .2/1/2008، تاريخ )4877(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2008لسنة ) 1(ما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم  )2(
  

  
ويتصل موضوع  إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على الشهادة الجامعية األولى وهو على رأس عمله  -د 

المقررة لذلك المؤهل  تخصصه بعمل الدائرة مباشرة فيجوز تعديل وضعه إلى الفئة األولى في الدرجة
يجب أن ال يقل وفي آل األحوال  ويمنح زيادة سنوية واحدة عن آل سنتين خدمة له في الفئة الثانية

  .الذي آان يتقاضاه الراتب األساسي المستحق للموظف عن الراتب األساسي
  
  

  )87(المادة 
 إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على الشهادة الجامعية األولى وهو على رأس عمله -أ 

 فيجوز تعديل وضعه إلى الفئة األولى في الدرجة المقررة لذلك المؤهل إذا توافرت الشروط
 -  :اليةالت

  .مباشرة أن يكون المؤهل العلمي الذي حصل عليه يتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة -1
قبل  أن يكون قد مضى على تعيينه بإحدى وظائف الفئة الثالثة مدة ال تقل عن أربع سنوات -2

  .حصوله على الشهادة الجامعية األولى
 

تراعى  لتعديل أوضاعهمعند النظر في اختيار أآثر موظفي هذه الفئة استحقاقًا  )1( -ب 
 من هذه) أ(االعتبارات المبينة أدناه باإلضافة إلى الشروط المنصوص عليها في الفقرة 

 -:المادة وتؤخذ بعين االعتبار حسب أولويتها بالتسلسل التالي 
 .  أقدمية الحصول على المؤهل العلمي -1
 .  أقدمية التعيين في وظائف الفئة الثالثة -2
  .اصة بالموظف عن السنتين األخيرتينالتقارير السنوية الخ -3
  
 

العلمي  وفي آل األحوال يشترط لتعديل وضع الموظف من الفئة الثالثة عند حصوله على المؤهل -ج 
التي تعقد لهذه الغاية  أو المقابالت/من هذه المادة اجتياز االمتحانات و) أ(المنصوص عليه في الفقرة 

 .بمشارآة الديوان
  
  )88( المادة

من هذا النظام  )35(و )34(و )33(و) 31(و ) 30(على منح الموظف الزيادات المنصوص عليها في المواد  إذا ترتب
الدرجة المستحقة وفقًا ألحكام هذا  حلوله في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها فيتم تعديل وضعه إلى

  .النظام 
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 إشغال الوظائف اإلشرافية
  )89(المادة 

   .المعمول بها رافية في الدائرة وفق تعليمات وصف وتصنيف الوظائفيتم إشغال الوظائف اإلش -أ 
اإلشرافية وفق  تتم عملية االختيار من بين الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط إشغال الوظائف -ب 

  .أسس الكفاءة والجدارة
تنافسية أو  يجوز ترشيح أآثر من موظف ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة وإجراء امتحانات -ج 

 .قابالت أو آليهما من اللجنة التي تشكل لهذه الغايةم
  
  

  
  الفصل الثالث عشر

  النقل واالنتداب والتكليف والوآالة واإلعارة
  

  )1() 90( المادة
قرار بالنقل أو اإلعارة  تراعى مصلحة العمل واالستخدام األمثل للموارد البشرية وتنميتها عند اتخاذ أي -أ 

   .آالةأو التكليف أو االنتداب أو الو
  .فيها أو الراتب ال يؤثر قرار النقل أو االنتداب أو اإلعارة أو التكليف على الدرجة أو األقدمية -ب 
مناسبة شريطة أن ال يؤثر  يعاد الموظف المعار أو المنتدب أو المكلف إلى الوظيفة التي تراها الدائرة -ج 

   .ذلك على درجته وراتبه الذي يستحقه
تكليف الموظف بعقد  الدائرة واإلعارة واالنتداب على الموظف بعقد ويجوزال تسري أحكام النقل خارج  -د 

 .للعمل في مهمة محددة في إحدى دوائر الخدمة المدنية ولمدة ال تتجاوز سنة واحدة بقرار من الوزير 
 

  
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2/1/2008، تاريخ )4877(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2008لسنة ) 1(ام الخدمة المدنية رقم كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظ)1(

 
 النقل والوآالة داخل الدائرة

  )1() 91( المادة
مستوفيًا للمتطلبات  يشترط لنقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها أن يكون)2( -أ 

 .القيام بمهامها ومسؤولياتها سيتم نقله إليها وقادرًا على يالوظيفة التالرئيسة إلشغال 
يجوز نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة ذات مسمى وظيفي اخر يقع ضمن مجموعة مسميات  )2( -ب 

  .الوظائف التي تقابل فئته ودرجته الوظيفية المحددة وفقًا لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها
 

  )2( -ج 

تكليف  بقرار من الوزير أو تغيب شاغلها ألي سبب، فيجوزة أي وظيفة إذا شغرت في الدائر -1
لمدة ال تزيد على ستة  للقيام بمهام تلك الوظيفة بالوآالة، موظف آخر من موظفي الدائرة

الفئة أو  ،الموظف األصيل على أن ال تقل فئة ودرجة الموظف الوآيل عن فئة ودرجة ،أشهر
ومسؤوليات الوظيفة التي يشغلها  وم الموظف الوآيل بمهامالدرجة التي تليها مباشرة، ويقو

  .ومسؤولياتها بالوآالة إلى جانب قيامه بمهام وظيفته األصلية
  
إلى راتبه وعالواته إذا  يمنح الموظف الوآيل مقابل تلك الوآالة ربع راتبه األساسي باإلضافة -2

 .آانت مدة الوآالة ال تقل عن شهر واحد
 

  )92( المادة
 -:يلي  لموظف أو يكلف للعمل بالوآالة داخل الدائرة نفسها وفقًا لماينقل ا

بقرار من مجلس الوزراء بناًء على تنسيب الوزير لموظفي الفئة العليا في حالة النقل ، وبقرار من الوزير  -أ 
  .في حالة الوآالة 

من وظيفة إلى  انبقرار من الوزير بناًء على تنسيب األمين العام للموظف من الفئة األولى سواء آ -ب 
 .أخرى أو من مكان إلى آخر داخل المملكة أو خارجها 

والثالثة من داخل المملكة أو  بقرار من الوزير بناًء على تنسيب األمين العام للموظف من الفئتين الثانية -ج 
  .خارجها وبالعكس 

إلى وظيفة أخرى أو  ةبقرار من األمين العام للموظف من الفئتين الثانية والثالثة سواء آانت من وظيف -د 
 .من مكان إلى آخر داخل المملكة

  
 النقل واالنتداب من دائرة إلى أخرى

  )93( المادة
 -:وفقًا لما يلي ينقل الموظف بمخصصات درجته أو بدونها أو ينتدب من دائرة إلى أخرى 

ة من الفئة المجموعة الثاني بقرار من مجلس الوزراء بناًء على تنسيب الوزيرين لشاغلي وظائف )1( -أ 
 .العليا

  .بقرار من وزيري الدائرتين بناء على تنسيب األمين العام في آل منهما لموظفي الفئات األخرى -ب 
  .ال يجوز نقل الموظف أو انتدابه إال إذا صدر قرار بتثبيته في الوظيفة -ج 
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ة الخدم ال يجوز انتداب الموظف لمدة تزيد على سنتين مجتمعة أو متفرقة خالل مدة عمله في -د 
  .ُأنتدب منها المدنية، ويتقاضى رواتبه وعالواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي

عنها راتبه والعالوات  إذا استدعي الموظف للخدمة االحتياطية فيعتبر منتدبًا طيلة مدة خدمته ويدفع له -ه 
 .التي يستحقها

 التكليف
  )94(المادة 

لدى أي جهة  قابلة للتجديد لسنتين أخريين للعمليجوز تكليف الموظف لمدة ال تزيد على سنتين  -أ 
  .تطوعية أو أي دائرة أو جهة حكومية

  
والتنافسية إلشغال  في حال تكليف الموظف للعمل في أي دائرة تراعى أسس االستحقاق والجدارة  -ب 

  .الوظيفة الشاغرة في تلك الدائرة
  

 -:يتم التكليف وفقًا للصالحيات التالية  -ج 
وظائف المجموعة األولى  وزراء بناًء على تنسيب رئيس الوزراء لشاغليبقرار من مجلس ال -1

  .المجموعة الثانية من الفئة ذاتها من الفئة العليا، وبناًء على تنسيب الوزير لشاغلي
  .بقرار من الوزير بناًء على تنسيب األمين العام لموظفي الفئات األخرى -2

 
  .ضى منها الموظف راتبه وعالواتهيحدد في قرار التكليف الجهة التي سيتقا )1( -د 

 
  

الزيادة السنوية  ال يؤثر قرار التكليف على أقدمية الموظف في الدرجة وتحتسب مدة التكليف لغايات -ه 
  .والترفيع

  
الوزراء بناًء على  في حاالت خاصة ومبررة يجوز تمديد التكليف ألآثر من المدة المقررة بقرار من مجلس -و 

 .تنسيب اللجنة المرآزية 
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2/1/2008، تاريخ )4877(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2008لسنة ) 1(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم )1(

  .16/3/2009، تاريخ )4953(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2009نة لس) 31(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم  ) 2(
  

  اإلعارة داخل المملكة وخارجها
 

  )1( )95( المادة
 

يجوز اعارة الموظف الذي التقل مدة خدمته عن خمس سنوات فعلية الى أي حكومة اخرى او أي منظمة دولية . أ 
ر خاضعة لنظام الخدمة المدنية او مؤسسة عامة داخل المملكة او غيرسمية عامة او دائرة او اقليمية او مؤسسة 

الى أي شرآة ناتجة عن عملية التخاصية  وك الجهات اخارجها او شرآة تدير مرفقًا عامًا، وذلك بناء على طلب تل
عام وذلك بقرار من رئيس الوزراء لشاغلي وظائف الفئة العليا، وبقرار من الوزير بناء على تنسيب االمين ال

  .لشاغلي وظائف الفئات االخرى
االخرى مدة االعارة وله  يحدد رئيس الوزراء لشاغلي وظائف الفئة العليا والوزير لشاغلي وظائف الفئات. ب

تجديدها سنة فسنة او الي جزء منها على ان ال تزيد على خمس سنوات خارج المملكة او داخلها او آليهما 
  .نيةطيلة خدمة الموظف في الخدمة المد

لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حاالت خاصة ومبررة تمليها الضرورة ومصلحة العمل استثناء الموظف . ج
من هذه المادة، آما له بناء على طلب الجهة المعار اليها الموظف تمديد مدة ) أ(من شرط المدة الوارد في الفقرة 

  .من هذه المادة) ب(ي الفقرة االعارة لمدة تزيد على المدة المنصوص عليها ف
  .من راتبه وعالواته من الدائرة التي تمت اعارته منهاال يتقاضى الموظف خالل مدة اعارته أي جزء . د

من هذه المادة لغايات استحقاق الزيادة السنوية ) ب(تحسب مدة االعارة المنصوص عليها في الفقرة . هـ 
  .والترفيع

  .ولة للتقاعد وفقًا الحكام قانون التقاعد المدنيتعتبر مدة االعارة خدمة مقب. و
على الرغم مما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة، تحتسب للموظف المعار الى أي شرآة ناتجة عن . 1.ز

عملية التخاصية آامل مدة االعارة واي تمديد لها لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع وذلك وفقًا لتعليمات 
  .الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب المجلس جلسا ميصدره

من هذه الفقرة على الموظف الذي ما زال معارًا وتجاوزت مدة اعارته الخمس سنوات، او ) 1(تطبق احكام البند . 2
الموظف الذي آان معارًا واعيد الى العمل لدى احدى الدوائر المشموله باحكام هذا النظام وما زال على راس 

  .عمله
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .16/3/2009، تاريخ )4953(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2009لسنة ) 31(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم  ) 1(
  

  الفصل الرابع عشر
  جازاتالدوام الرسمي واإل

  
  )96(المادة 

األحوال  تحدد ساعات الدوام الرسمي بسبع ساعات يوميًا ولمدة خمسة أيام في األسبوع وفي جميع -أ 
الموظف بالعمل  ساعة أسبوعيًا، ويجوز تكليف) 35(يجب أن ال تقل ساعات الدوام الرسمي عن 

  .لساعات إضافية تزيد على ساعات الدوام الرسمي
  

طبيعة  من هذه المادة إذا تطلبت) أ(لوزراء استثناء أي دائرة من أحكام الفقرة يجوز بقرار من مجلس ا -ب 
  .عملها غير ذلك

  
للمواطنين ومتلقي  على آل دائرة تنظيم ساعات العمل بما يتالءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها   -ج 

  .الخدمة
  

التعليمات الداخلية  تصدرللدائرة التي تستوجب طبيعة عمل بعض موظفيها العمل بنظام المناوبات أن  -د 
من ) أ(الرسمي المحددة في الفقرة  الالزمة لتنظيمها على أن ال يقل عمل الموظف عن ساعات الدوام

 .هذه المادة
  
  

  )97( المادة
واإلجراءات المبينة فيه ،   يحق للموظف الحصول على اإلجازات المنصوص عليها في هذا النظام وفقًا لألحكام 

منح اإلجازات باستثناء إجازة األمومة واإلجازة  جب مراعاة مصلحة العمل عند الموافقة علىوفي آل األحوال ي
  .العرضية وإجازة الحج

  
  

 أنواع اإلجازات
  )98( المادة

 -:يحق للموظف الحصول على اإلجازات التالية  
  .اإلجازة السنوية -أ 
  .إجازة األمومة -ب 
  .اإلجازة العرضية -ج 
  .إجازة الحج -د 
    .تب وعالواتاإلجازة دون را -ه 
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  .اإلجازة المرضية -و 
  
  

 اإلجازة السنوية
  )99( المادة
وآامل العالوات على  يستحق الموظف من الفئات العليا واألولى والثانية إجازة سنوية مدفوعة الراتب -أ 

  - :النحو التالي
  

  يومًا30 الفئة العليا
  يوما30 الدرجات من السادسة إلى الخاصة

 يوما21 السابعةالدرجات من التاسعة إلى
 

   - :العالوات على النحو التالي  يستحق الموظف من الفئة الثالثة إجازة سنوية مدفوعة الراتب وآامل -ب 
 السنة/الدرجة

 عدد أيام اإلجازة

 األولى

  )السنة ( 

  الثانية

  )السنة ( 

  الثالثة

  )السنة ( 
  )18- 1(  )15- 1( )10-1(  يومًا 21
  )فما فوق  - 19(  )فما فوق  -16( )فما فوق-11(  يومًا 30

 
السنوية وتبين فيه مدة  يتم في بداية آل سنة وضع جدول ينظم بموجبه استخدام الموظفين إلجازاتهم -ج 

بصورة تكفل حسن سير العمل في الوحدة  اإلجازة لكل منهم والتاريخ الذي تبدأ فيه وتنتهي عنده وذلك
  .رامج المقــــررة لهوالب اإلدارية خالل السنة واستمراره وفق الخطط

  
ومتطلباته، وتحسب أيام  يجوز منح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة أو مجزأة وفقا لظروف العمل -د 

  .األعياد والعطل الرسمية من اإلجازة إذا وقعت أثناءها
  

  .الراتب األساسي يعامل الموظف بعقد لغايات هذه المادة معاملة الموظف الدائم المماثل له في -ه 
  

  .ال يجوز جمع اإلجازة السنوية ألي موظف ألآثر من سنتين متتاليتين في جميع الحاالت  -و 
  

  )100( المادة
شهر آانون الثاني من  يستحق الموظف اإلجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم األول من 

السنة وذلك عن المدة الواقعة بين   عن تلك السنة، أما إذا عين في الوظيفة خالل السنة فيستحق إجازة نسبيه
  .الثاني من السنة التالية تاريخ تعيينه واليوم األول من شهر آانون

  
  

  )101( المادة
  -:تمنح اإلجازة السنوية وفقًا للصالحيات التالية  

 .بقرار من رئيس الوزراء لموظفي المجموعة األولى من الفئة العليا -أ 
 .لثانية من الفئة العليابقرار من الوزير لموظفي المجموعة ا -ب 
 .بقرار من االمين العام او من يفوضه للموظف من الفئة االولى)1( -ج 
  .بقرار من المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر لموظفي الفئتين الثانية والثالثة )1( -د 

  
  )102( المادة

 -:ال يستحق الموظف اإلجازة السنوية في الحاالت التالية  
مكلفًا إلى جهة تطوعية أو  فيها معارًا أو في إجازة دون راتب وعالوات أو مبعوثًا أوعن المدة التي يكون  -أ 

 .جهة حكومية غير خاضعة ألحكام هذا النظام
  .إذا آان قد استفاد أو سيستفيد من اإلجازة الدراسية الصيفية -ب 

  
  

  )103( المادة
بقرار من المرجع المختص إذا اقتضت  غائهاتأجيلها أو إل يجوز تقصير مدة اإلجازة السنوية الممنوحة للموظف أو

  .مصلحة العمل ذلك ويتم تبليغ الموظف بالقرار
  
  

   )104( المادة
بدًال يعادل مجموع الراتب  إذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل أو فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاآه عن العمل

نتهاء خدمته آما لو آان على رأس عمله على أن ال ا والعالوات عن مدة اإلجازة السنوية التي آان يستحقها عند
إذا ُأعيد إلى العمل في الخدمة المدنية قبل انتهاء المدة التي استحق عنها  يزيد المجموع على ستين يومًا، أما

تعادل  فيقتطع من راتبه مبلغًا يتناسب مع ما تبقى من تلك المدة، ويصبح مستحقًا إلجازة سنوية ذلك البدل
  .أيامها
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  إجازة األمومة

  )105( المادة
براتب آامل مع العالوات التي  تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يومًا متصلة قبل الوضع وبعده 

قانونية، وال تؤثر إجازة األمومة على استحقاق الموظفة  تستحقها وذلك بناًء على تقرير طبي من طبيب أو قابلة
  .السنوية لإلجازة

  
 زة العرضيةاإلجا
  )106(  المادة

تنسيب األمين العام للموظف  يجوز منح الموظف إجازة عرضية براتب آامل مع العالوات بقرار من الوزير بناًء على
بناًء على تنسيب المدير للموظف الذي يشغل أيًا من  الذي يشغل وظائف الفئة األولى، وبقرار من األمين العام

 -:للحاالت التالية وظائف الفئات األخرى، وفقًا
  

حال وفاة أحد األقارب  في حال وفاة أحد األقارب من الدرجة األولى لمدة ثالثة أيام ، ولمدة يومين في -أ 
من الدرجة الثالثة ، وللدائرة التحقق من  من الدرجة الثانية وبواقع يوم واحد في حال وفاة احد األقارب

راها مناسبة على أن ال يتجاوز مجموع هذه التي ت صحة األسباب المقدمة من الموظف بالطريقة
   .الفقرة سبعة أيام خالل السنة الواحدة اإلجازات المنصوص عليها في هذه

 
أيام خالل السنة  للمعلم الذي ال يتمتع بإجازة سنوية وألسباب اضطرارية لمدة ال تزيد على سبعة -ب 

 .الدراسية
  

  إجازة الحج
   )107( المادة
واحدة طيلة مدة  يوما متصلة لمرة) 21(ألداء فريضة الحج ال تزيد مدتها على يجوز منح الموظف إجازة  -أ 

   .عمله في الخدمة المدنية
   .آاملة عن مدتها ال تحتسب إجازة الحج من اإلجازة السنوية للموظف، ويستحق خاللها راتبه وعالواته -ب 
 .للموظف تمنح إجازة الحج بقرار من األمين العام بناء على تنسيب المدير المباشر -ج 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .16/3/2009، تاريخ )4953(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2009لسنة ) 31(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم ) 1(

 اإلجازة بدون راتب وعالوات
  )108( المادة
في أي  د، يجوز منح الموظف إجازة دون راتب وعالوات بناًء على طلبهباستثناء الموظف بعق -أ 

 - :اإلجازة من الحاالت المبينة أدناه على أن يقدم الوثائق الثبوتية لطلب حصوله على هذه
  .المملكة لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا آان أحدهما يعمل أو يدرس أو معارًا أو موفدًا خارج -1
الموظف على مؤهل علمي أو لتحسين مستواه العلمي أو المهني للدراسة بهدف حصول  )1( -2

 آان ألي منها عالقة بعمل دائرته، شريطة أن ال تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن إذا
 .، على أن يقدم خالل إجازته الوثائق التي تثبت سير دراسته وإنتظامه فيهاسنتين متصلتين

عمله  للعمل خارج المملكة شريطة أن ال تقل مدةللموظف الذي يقدم عقدًا ساري المفعول  -3
 .في الخدمة المدنية عن سنتين متصلتين

والديه بسبب  لحاالت استثنائية ومبررة ألي ظرف طارئ أو للعناية بأحد أفراد األسرة أو أحد -4
 .أوضاعهم الصحية لمدة سنة واحدة خالل مدة الخدمة

تزيد على سنتين للعناية بطفلها الرضيع محسومًا  للموظفة بعد انتهاء اجازة االمومة لمدة ال )2( -5
 .منها المدة التي آانت فيها على راس عملها بعد تاريخ انتهاء اجازة االمومة

للموظفة لغايات قضاء العدة الشرعية بعد وفاة زوجها ولمدة ال تزيد على اربعة اشهر وعشرة  -6
 .ايام

 
دون راتب وعالوات  إجازة بعقد ة، يجوز منح الموظفمن هذه الماد) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة )2( -ب 

او الزوج او الزوجة او احد االبناء لمدة ال تزيد على شهر في السنة لرعاية احد الوالدين بناًء على طلبه 
 .اذا آان مريضًا او في حاالت استثنائية ومبررة

  
  ة اإلجازة برغبته في العودة أوتاريخ انتهاء مد على الموظف إعالم دائرته قبل مدة ال تقل عن شهر من -ج 

  االلتحاق بمرآز طلب تجديد اإلجازة لمدة أخرى وبخالف ذلك تعتبر إجازته منتهية حكمًا ويجب عليه
 .عمله عند انتهاء تلك اإلجازة

 
مدة اإلجازة دون  من هذه المادة، ال يجوز أن تزيد) أ(من الفقرة ) 4(مع مراعاة ما ورد في البند . 1)2(  -د 

 .مجتمعة أو متفرقة عالوات خالل مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية على عشر سنواتراتب و
من هذه الفقرة في ) 1(لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تمديد المدة المشار اليها في البند . 2

ي يراها من هذه المادة للمدة الت) أ(من الفقرة ) 3(و) 1(أي من الحاالت المنصوص عليها في البندين 
 . مناسبة

  
 .الزيادة السنوية أو الترفيع  ال تعتبر مدة اإلجازة دون راتب وعالوات خدمة مقبولة للتقاعد أو الستحقاق -ه 
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   )109( المادة
 - :تمنح اإلجازة بدون راتب وعالوات وفقًا للصالحيات التالية

  .بقرار من رئيس الوزراء للمجموعة األولى من الفئة العليا -أ 
  .العليا يس الوزراء بناء على تنسيب الوزير للمجموعة الثانية من الفئةبقرار من رئ -ب 
  .والثانية بقرار من الوزير بناًء على تنسيب األمين العام للموظف من الفئتين األولى -ج 
 .بقرار من األمين العام بناًء على تنسيب المدير للموظف من الفئة الثالثة -د 

  
  

  )110( المادة
بإعادته إلى الخدمة  فيها الموظف الذي منح إجازة دون راتب وعالوات ملزمة تكون الدائرة التي يعمل -أ 

آان يتقاضاه في ذلك الوقت ، وفي جميع  المدنية بالدرجة التي آان فيها عند بدء اإلجازة وبالراتب الذي
زته الموظف إلى درجته السابقة عند انتهاء مدة إجا األحوال إذا آان قد تم التعيين على حسابها فيعاد

  .المعين عليها أيهما أسبق أو انتهاء العقد السنوي للموظف
  

 يجوز بقرار من المرجع المختص بناء على طلب الموظف قطع اإلجازة دون راتب وعالوات في حاالت  -ب 
  .استثنائية ومبررة وبما ال يتعارض مع مصلحة العمل وتوافر الشاغر

  
 اإلجازة المرضية

  )111( المادة
السنة بناًء على  زة مرضية لمدة ال تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خالليستحق الموظف إجا -أ 

السنوية ما زاد على تلك المدة ، وفي  وتحسم من رصيد إجازاته من طبيب وزارة الصحة المعتمد تقرير
  .وعالواته حال استنفاذ رصيد إجازاته السنوية تحسم من راتبه

  
الطبية المختصة،  ة أيام متصلة فتعطى بناء على تقرير من اللجنةإذا زادت اإلجازة المرضية على سبع -ب 

ويتقاضى راتبه وعالواته عن تلك  وال تنزل اإلجازة المرضية في هذه الحالة من اإلجازة السنوية للموظف
  .المدة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2/1/2008، تاريخ )4877(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2008لسنة ) 1(م الخدمة المدنية رقم كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظا)1(

  .16/3/2009، تاريخ )4953(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2009لسنة ) 31(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم ) 2(

  
للمدة التي  خالل شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضيةإذا لم يشف الموظف من المرض   -ج 

  .لهذه الغاية تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك بناًء على التقرير الذي تنظمه
  

من مرضه، أما إذا  على اللجان الطبية أن تحدد في تقاريرها المدة التي ترى أنها آافية لشفاء الموظف  -د 
يسمح له بالعودة إلى عمله إال إذا  ة إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فالقررت اللجنة الطبي

  .إعادة الفحص قررت اللجنة الطبية المختصة قدرته على ذلك بعد
  

) ج(وارد في الفقرة  تبدأ مدة اإلجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة آما هو  -ه 
مع العالوات التي يستحقها عن  لموظف المجاز إجازة مرضية راتبه آامًالمن هذه المادة ويتقاضى ا

متقطعة، وثالثة أرباع مجموع راتبه وعالواته  األشهر األربعة األولى من إجازته سواء آانت متصلة أو
مرضية بعد ذلك لغاية أربعة أشهر أخرى سواء آانت  المستحقة عن المدة التي يقضيها في إجازة

 .تاريخ بدء إجازته المرضية طعة خالل مدة سنة منمتصلة أو متق
  

فيعاد فحصه من  من هذه المادة) هـ(إذا لم يشف الموظف بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة  -و 
للشفاء ولكنه ال يزال غير قادر  اللجنة الطبية المختصة، فإذا وجدت اللجنة بعد فحصه أن مرضه قابل

ال تزيد على أربعة أشهر أخرى يتقاضى خاللها  مدد إجازته المرضية لمدةعلى القيام بمهام وظيفته فت
 .نصف مجموع راتبه وعالواته المستحقة

  
من هذه ) هـ(المحددة في الفقرة  إذا وجدت اللجنة الطبية لدى إعادة فحصها الموظف بعد انتهاء المدة -ز 

لمختص بتعيين مثيله في الدرجة من المرجع ا المادة أن مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار
   .والراتب

  
في الفقرتين  إذا تبين أن الموظف لم يشف بعد منحه جميع مدد اإلجازات المرضية المنصوص عليها -ح 

  .من هذه المادة تنهى خدماته حكمًا من المرجع المختص) و(و ) هـ(
  

أنه أصبح عاجزًا عن  بية المختصةال يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته الصحية وإن قررت اللجنة الط  -ط 
بعد أن يكون قد ُأعطي إجازة مرضية ال  القيام بمهام وظيفته وأنه ال فائدة ترجى من تمديد إجازته إال

حدًا أدنى ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة  تقل مدتها عن أربعة أشهر براتب آامل مع العالوات
  .الطبية المختصة
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  )112( المادة

إجازة مرضية ال تتجاوز  صيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية أو إجازة قانونية فيستحقإذا ُأ 
الحالة أن يعلم دائرته برقيًا بمرضه بأسرع وقت  أسبوعا واحدًا بناًء على تقرير من طبيب، وعلى الموظف في هذه

  .الذي حصل عليه بمرضه ممكن وأن يرسل إليها التقرير الطبي
  
  

  )113( دةالما
تقرير طبي على الوجه  تزيد على أسبوع وهو خارج المملكة وآان قد حصل على إذا استمر مرض الموظف لمدة 

تقرير طبي آخر باستمرار مرضه بشهادة  من هذا النظام، فعليه الحصول على) 112(المنصوص عليه في المادة 
ني إن وجد ، وأن يعلم دائرته برقيًا بوضعه القنصل األرد طبيبين اثنين أو من مدير مستشفى وأن يصدقه من

التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على اللجنة الطبية المختصة للنظر  المرضي ويرسل إليها التقارير
أحكام المادة  وقبولها أو رفضها على أن يقدم نفسه إليها فور عودته إلى المملكة لفحصه على أن تراعى فيها

  .من هذا النظام) 111(
  
  

  )114( المادة
أن الموظف ُأصيب بمرض أو  إذا تبين للجنة شؤون الموظفين في الدائرة وعلى ضوء قرار اللجنة الطبية المختصة

دون إهمال منه فيمنح خالل المدد المحددة في  بحادث ناشئ عن طبيعة عمله أثناء قيامه بواجباته الوظيفية
  .مع عالواته آامًال وبقرار من الوزير راتبه) 111(المادة 

  
  

   )115( المادة
العمل بسبب مرض أو إصابة،  يحرم الموظف من راتبه وعالواته بقرار من الوزير عن المدة التي يتغيب خاللها عن

تقصير منه، ويعتبر الموظف مخطئًا أو مقصرًا ألغراض  وذلك إذا نشأ المرض أو حدثت اإلصابة بسبب خطأ ارتكبه أو
الغير أو أقدم على أي عمل ال يليق بشرف الوظيفة آتناول المشروبات الروحية  صرف معهذا النظام إذا أساء الت

  .العامة المخدرات والمقامرة وغير ذلك من األعمال المخلة بالشرف واآلداب وتعاطي
  
  

 أحكام عامة باإلجازات
  )116( المادة
المرضية واإلجازة العرضية،  جازةتكون طلبات اإلجازة بجميع أنواعها واإلجابة عليها خطيًا، باستثناء اإل -أ 

األقل من التاريخ المحدد لبدء اإلجازة ويبين  ويقدم الموظف الطلب في الحاالت العادية قبل يومين على
  .سيقضيها فيه وعنوانه خالل هذه المدة فيه مدتها وتاريخ بدئها والمكان الذي

 
في الحاالت  وافقة على اإلجازة إالال يجوز للموظف ترك عمله قبل أن يتسلم إشعارًا خطيًا بالم -ب 

  .االضطرارية التي يوافق عليها المرجع المختص
  

  
  )117( المادة
معزز بما يثبته  إذا لم يعد الموظف إلى العمل في دائرته بعد انتهاء إجازته مباشرة دون عذر مشروع -أ 

ضافة إلى اإلجراءات بقرار من الوزير وذلك باإل فيحرم من راتبه وعالواته عن المدة التي تغيب فيها 
التأديبية التي يجب اتخاذها بحقه ، أما إذا زادت مدة التغيب دون عذر على عشرة أيام عمل متصلة 

  .اعتبارًا من اليوم التالي مباشرة النتهاء إجازته وفقًا ألحكام هذا النظام فيعتبر الموظف فاقدًا لوظيفته
  

أعمال خاصة  لها عن عمله بإذن من رئيسه لقضاءتحسم الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خال -ب 
عن آل سبع ساعات  أو لشؤون شخصية أثناء الدوام الرسمي من إجازته السنوية بمعدل يوم واحد

فتحسم ساعات المغادرة من راتبه  يتغيب فيها على ذلك الوجه، وإذا استنفذ الموظف إجازته السنوية
  .متصلة أو متفرقة ت يتغيب فيهاوعالواته بمعدل يوم واحد عن آل سبع ساعا

  
مجموعه ساعة  إذا تأخر الموظف عن الدوام الرسمي أو ترك مرآز عمله قبل انتهاء ذلك الدوام بما -ج 

فيحسم يوم واحد من إجازته  واحدة في األسبوع باستثناء المغادرات الموافق عليها من الجهة المختصة
الساعة من راتبه وعالواته بمعدل يوم واحد  حسم تلكالسنوية وإذا استنفذ الموظف إجازته السنوية فت

 .تتخذ بحقه باإلضافة إلى اإلجراءات التأديبية التي
  
  

  )118( المادة
  .النماذج لدى جميع الدوائر يعد الديوان تعليمات منح المغادرات ونماذج موحدة لإلجازات والمغادرات وتعتمد هذه 
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  الخامس عشر الفصل
  التدريب واإليفاد

  
  )119(المادة 

والمؤهالت بما يحقق  تهدف عملية التدريب واإليفاد إلى رفع آفاءة الجهاز الوظيفي وتزويده بالمهارات -أ 
العمل في مختلف المجاالت  آفاءة األداء والتعامل مع المستجدات الحديثة في أساليب ووسائل

  .شاملةواعتبارها جزءًا من برامج التطوير ال
 

  -:يراعى عند وضع برامج التدريب واإليفاد المرتكزات األساسية التالية -ب 
واإلمكانات المتاحة  اعتماد التخطيط المسبق لتوجهات وبرامج التدريب واإليفاد، بما يتالءم -1

  .العمل وشمول جميع الدوائر بشكل متوازن ووفق أولويات الحاجة ومصلحة
 .توجهات رفع وتطوير آفاءة األداءمالءمة هذه البرامج لمتطلبات و -2
واالبتعاث  الشفافية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في عملية اإلعالن عن برامج التدريب -3

 .واختيار الموظفين لاللتحاق بها
 شمول التدريب لجميع الفئات الوظيفية ومراعاة طبيعة عمل الموظف وخطط اإلحالل  -4

 .الوظيفي
  

   )120(المادة 
دائرة وحدة تتبع وحدة الموارد البشرية تتولى مهام تنمية القوى البشرية والتدريب تنشأ في ال

  -:والتطوير اإلداري وتناط بها المسؤوليات التالية
والمتابعة في  وضع واقتراح خطط وبرامج التدريب واالبتعاث وعرضها على لجنة التخطيط والتنسيق -أ 

  .الدائرة
 

لإلمكانات المتاحة والمهام  راسية المطلوبة من عملية اإليفاد وفقًاتحديد االحتياجات التدريبية والد  -ب 
الديوان بها بموعد ال يتجاوز شهر آانون األول  األساسية المنوطة بالدائرة وخططها المستقبلية وتزويد

  .من آل سنة
  

ن فرص القصوى م تحديد الفئات الوظيفية المستهدفة والقيام بتأهيل هذه الفئات لتحقيق االستفادة  -ج 
 .اإليفاد وخاصة ما يتعلق بشروط اللغة والمهارات األخرى المطلوبة

  
المؤهالت  متابعة الموفدين وسير دراستهم وتدريبهم وإجراء عملية تقييم لنتائج حصولهم على  -د 

 .العلمية والخبرات العملية وتزويد الديوان بها بشكل دوري
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أو البرنامج الذي أوفد  الدائرة بتقرير مفصل عن الدورةالتزام الموفد في دورة أو برنامج تدريبي بتزويد  -ه 
الواقع العملي بما في ذلك نقل  إليه مبينًا فيه الموضوعات المطروحة ومجاالت االستفادة منها في

 .هذه المعرفة التي اآتسبها إلى الموظفين المعنيين
  

تحقيق أهداف التطوير  يبي ومدىتقييم البرامج واألنشطة التدريبية من خالل قياس األثر والعائد التدر -و 
 .المرجوة

  
  

 اللجنة المرآزية للبعثات والدورات
  )121( المادة
برئاسة أمين عام الديوان وعضوية ) اللجنة المرآزية للبعثات والدورات(تؤلف لجنة تسمى  -أ 

المعنية بالتدريب  مدير عام المعهد الوطني للتدريب نائبًا لرئيس اللجنة ومديري الوحدات
  -:من في آل 

 .وزارة التخطيط والتعاون الدولي -1
 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -2
 .وزارة التربية والتعليم -3
 .مندوب عن الدائرة المعنية يسميه الوزير -4

  
 

  -ب 
اإلدارية المختصة بشؤون البعثات  يتولى أمانة سر اللجنة المرآزية للبعثات والدورات مدير الوحدة -1

ومحاضر االجتماعات وتنظيم السجالت  م بإعداد جدول األعمالوالدورات في الديوان للقيا
 .أخرى تكلفه اللجنة بها والمراسالت الخاصة بالموظفين الموفدين وأية أعمال

 
تنظيم الملفات  تتولى الوحدات المختصة في الدوائر ومديرية البعثات والدورات في الديوان -2

البعثات واإليفاد المطلوبة وفقًا  متابعة إجراءاتوالقيود والمراسالت الخاصة بالموظفين الموفدين و
 .دورية إلى اللجنة المرآزية للبعثات والدورات ألحكام هذا النظام ومتابعة شؤونهم وتقديم تقارير

  
 

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أآثرية أعضائها وتتخذ  -ج 
انب الذي صوات أعضائها الحاضرين على األقل وفي حال تساوي األصوات يرجح الجقراراتها بأآثرية أ

 .صوت معه رئيس االجتماع
  

ستة أشهر أو آلما دعت  تجتمع اللجنة مع رئيس الديوان واألمناء العامين للدوائر المشّكلة منها آل -د 
 .العمل الحاجة لوضع السياسات المتعلقة باإليفاد وإقرار برامج

  
  
  

   )122( المادة
  -:تتولى اللجنة المرآزية للبعثات والدورات المهام والصالحيات التالية

المفاضلة ما بين المرشحين  إقرار التعليمات الخاصة بإيفاد الموظفين للبعثات والدورات ومعايير وأسس -أ 
  .في هذا النظام التي يضعها الديوان والمستندة إلى الشروط المنصوص عليها

 
وتعميمها على  اإليفاد في البعثات والدورات والتوجيه بخصوص تحديد تخصصاتها دراسة خطط وبرامج -ب 

  .القرارات الخاصة بإيفاد الموظفين الدوائر وفق أولويات المصلحة العامة واإلمكانات المتاحة واتخاذ
  

وإيفاده في  اتخاذ القرارات الخاصة بإيفاد الموظف في بعثة دراسية للحصول على مؤهل علمي جديد -ج 
 .دورة خارجية تزيد مدتها على شهر واحد

  
الدوائر وإحالتها إلى  دراسة االحتياجات من البعثات والدورات الخارجية وفق األولويات المحددة من -د 

  .الجهات ذات العالقة
  

 .متابعة تحديد الدوائر للفئات المستهدفة من عملية رفع الكفاءة العلمية والعملية -ه 
  

أو تمديد أو تأجيل  لقة بالموفدين وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك تقصيراتخاذ جميع القرارات المتع  -و 
المطالبة، وال يجوز ألي جهة أخرى اتخاذ تلك  أو تعديل أو إلغاء أو إنهاء البعثة أو الدورة أو نقل االلتزام أو

  .منها القرارات أو اإلجراءات أو القيام بأي
  

 .الموظفين وتطوير العمل ج وتأثيرات عملية اإليفاد على رفع آفاءةالتوجيه بإجراء التقييم المستمر لنتائ  -ز 
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  )123( المادة
 بما يتفق يتولى المعهد الوطني للتدريب مهمة وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب الداخلي للموظف 

  .المعتمد والمسار التدريبي
  

 
  )124(المادة 

أو عربية أو دولية  م للدائرة من أي مؤسسة محليةتحال إلى الديوان أي منحه لبعثة أو دورة خارجية تقد -أ 
البعثة أو الدورة المقررة بموجبها،  أو غيرها مع التفاصيل المتعلقة بتلك المنحة بما في ذلك موضوع

الدراسة أو التدريب فيها، وشروط االشتراك في  ومدتها والبلد الذي توجد فيه المؤسسة التي ستتم
بالبعثات والدورات بدراستها وتعميمها على الدوائر المعنية  ة المختصةالبعثة أو الدورة لتقوم الوحد

 .المناسبة بشأنها واتخاذ اإلجراءات
  

التي ترد إلى  من هذه المادة البعثات أو الدورات المهنية المتخصصة) أ(يستثنى من أحكام الفقرة  -ب 
تعميمها على موظفي الدائرة  تمالدائرة مباشرة وفقًا التفاقيات أو منح أو بروتوآوالت خاصة على أن ي

أسس ومعايير الموفدين وعرضها على  وتزويد الديوان بأسماء المرشحين الستكمال إجراءات تطبيق
 .المناسب بشأنها اللجنة المرآزية للبعثات والدورات إلصدار القرار

  
م الحصول عليها من يت للجنة المرآزية للبعثات والدورات إحالة بعض منح البعثات للدراسات العليا التي -ج 

 .أي جهة إلى المؤسسات الرسمية العامة
  
  
 

  )125( المادة
  -:وظف لترشيحه إلى أي بعثة أن يكونيشترط في الم -أ 

  .أردني الجنسية -1
البعثة المحددة من الجهة  حاصًال على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة ومستوفيًا لمتطلبات -2

  .التي سيوفد إليها
  .بعثة ذا عالقة مباشرة بعمله في دائرتهموضوع تخصصه في ال -3
  .األخيرتين على األقل في تقييم أدائه السنوي في آل من السنتين) جيد(حاصًال على تقدير  -4
  .تقديره ال يقل في المؤهل العلمي عن جيد أو ما يعادله -5
  .قد أمضى مدة ال تقل عن ثالث سنوات في الخدمة المدنية الدائمة -6
  .على األقل على تاريخ عودته من آخر بعثة لهقد أمضى ثالث سنوات  -7
  .سنة) 45(عمره ال يزيد على  -8
خالل  أن ال يكون قد اتخذ بحقه عقوبة تأديبية تتجاوز عقوبة الحسم من الراتب األساسي -9

  .اإلبتعاث والسنة السابقة لها سنة
 

  .ال يجوز ترشيح الموظف بعقد إلى أي بعثة -ب 
 

من ) 8-5(البنود من ة إستثناء المرشح للبعثة من الشروط الواردة في في حاالت مبررة ومحدد يجوز )1( -ج 
 .، وذلك بقرار من اللجنة المرآزية للبعثات والدورات بناًء على تنسيب الوزيرمن هذه المادة) أ(الفقرة 

 
  

   )126( المادة
  - :كون ي يشترط في الموظف لترشيحه إلى أي دورة من اللجـــنة المرآزية للبعثات والدورات أن

  .أردني الجنسية -أ 
  .حاصًال على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة -ب 
  .موضوع الدورة ذو عالقة مباشرة بعمله في دائرته -ج 
  .قد مضت سنة واحدة على األقل على تاريخ عودته من دورة سابقة له -د 
  .ادلإليفالسابقة  سنةالعلى األقل في تقييم أدائه السنوي في ) جيد(حاصًال على تقدير  -ه 

  
 

  )127(المادة 
النحو  تحدد مدة اإليفاد لغايات الحصول على الشهادات العلمية بمختلف مستوياتها على -أ 

  -:التالي
  .دبلوم آليات المجتمع الشامل بسنتين -1
  .الشهادة الجامعية األولى بأربع سنوات -2
  .الدبلوم الذي يلي الشهادة الجامعية األولى بسنتين -3
  .بسنتين الشهادة الجامعية الثانية -4
  .الشهادة الجامعية الثالثة بثالث سنوات -5

وفي جميع األحوال يعتمد الحد األدنى للسنوات المقررة للحصول على المؤهل العلمي                    
   .المؤسسة العلمية التي تمنحه من
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ه المادة لسنة من هذ) أ(الفقرة  يجوز تمديد البعثة للحصول على أي من المؤهالت العلمية المبينة في -ب 
  .أخرى

  
  

  )128( المادة
ويجوز في حال  يكون إيفاد الموظف على حساب أي جهة حكومية إلى الجامعات الرسمية األردنية ، -أ 

  .األخرى عدم توافر التخصص المطلوب فيها إيفاد الموظف إلى الجامعات األردنية
  

مؤهالت علمية أو  ة للحصول علىوفي آل األحوال يجوز إيفاد الموظف إلى أي جهة علمية أو أآاديمي -ب 
المؤسسات األردنية وبهدف  دورات ذات تخصصات نوعية هامة لعمل الدائرة ال تتوافر في الجامعات أو

  .في ذلك إيفاد الموظف خارج المملكة إآسابه معرفة في العلوم والتقنيات الحديثة والمتقدمة بما
  
  

  )129( المادة
من اللجنة المرآزية  دل عقد اإليفاد المعّد من الديوان والمعتمديوقع الموفد وآفيله لدى الكاتب الع -أ 

األحوال ال يعفى الموفد لمدة تقل  للبعثات والدورات إذا زادت مدة اإليفاد على ثالثة أشهر وفي جميع
  .عليه بموجب أحكام هذا النظام عن ثالثة أشهر من االلتزامات المترتبة

  
نظم مثل هذا العقد  يها في هذا النظام جزءًا من عقد اإليفاد سواءتعتبر األحكام والشروط المنصوص عل  -ب 

  .األسباب مع الموفد أو لم ينظم أو أغفل أي حكم أو شرط فيه ألي سبب من
  

من هذه ) أ( لرئيس الديوان تفويض أي من موظفي الديوان بتوقيع العقد المنصوص عليه في الفقرة -ج 
 .عدلالمادة مع الموفد وآفيله أمام الكاتب ال

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2/1/2008، تاريخ )4877(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2008لسنة ) 1(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم  )1(

 
  

  )130( المادة
تعادل ثالث أمثال المدة  كة فيكون التزامه بالخدمة لمدةإذا أوفد الموظف في بعثة أو دورة خارج الممل -أ 

  .تمديدها إليها التي استغرقتها البعثة أو الدورة بما في ذلك أي مدة تم
  

درجة علمية أو  إذا ُأوفد الموظف في بعثة إلى إحدى الجامعات أو المعاهد األردنية للحصول على -ب 
بالخدمة بعد انتهاء بعثته  رسمي فيكون التزامهشهادة أو مؤهل علمي تدريبي بعد أوقات الدوام ال

متفرغًا للبعثة فيكون التزامه بالخدمة لمدة  مساويا للمدة التي استغرقتها البعثة أما إذا آان الموفد
وفي آلتا الحالتين ُتدفع للموفد الرسوم الجامعية وأثمان  تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة

  .اللجنة لتنقالته الكتب والبدل الذي تحدده
  

فيكون التزامه بالخدمة مثلي  إذا أوفد الموظف في دورة سواء آانت متصلة أو متقطعة داخل المملكة،  -ج 
  .أآثر المدة التي استغرقتها الدورة، أو لمدة ستة أشهر أيهما

  
سواء آان دينار  إذا أوفد الموظف في برنامج تدريبي تزيد مجموع تكاليف اإليفاد الكلية له على ألفي -د 

تاريخ انتهاء البرنامج التدريبي،  داخل المملكة أو خارجها فيلتزم الموظف بالخدمة لمدة ستة أشهر من
 .وفق أحكام هذا النظام وبخالف ذلك يتم مطالبته بالمبالغ التي أنفقت عليه

  
  

  )131( المادة
المتفرغ في  من هذه المادة، تصرف رواتب وعالوات الموفد) ب(مع مراعاة أحكام الفقرة  -أ 

وفقــــًا  أو الدورة بعثة أو دورة داخل المملكة أو خارجها طيلة المدة التي تستغرقها البعثة
  -:لما يلي

 .راتبه اإلجمالي عن الستة أشهر األولى لإليفاد )1( -1
والعالوة  وعالوة تحسين مستوى المعيشةراتبه والعالوة األساسية وعالوة غالء المعيشة  )2) (1( -2

  .المدة األصلية لإليفاد باقي عنالعائلية 
 أرباع ذلك للمتزوج ةلألعزب و ثالث من هذه الفقرة) 2(نصف الراتب والعالوات المحددة في البند   -3

  .تمديدها ألي سبب من األسباب عن أي مدة يتم
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 يرد عليها النص في تطبق على الموفد أحكام نظام االنتقال والسفر المعمول به في الحاالت التي لم -ب 
 .هذا النظام

 
  )132(المادة 

والدائرة  على الموفد في بعثة أن يزود آال من رئيس اللجنة المرآزية للبعثات والدورات -أ 
أسرع وقت بعد  التي أوفد منها بالوثائق التالية مصدقة من المؤسسة التي أوفد إليها في

  -:حصوله عليها 
الفاصلة  اسي على أن ال تزيد المدةتقارير تثبت مواظبته المنتظمة في الدراسة والسير الدر -1

  .بين التقرير واآلخر على ستة أشهر
  .النتائج النهائية التي يحصل عليها في آل فصل أو سنة دراسية -2

 
المرآزية للبعثات والدورات  يحرم الموفد في بعثة من المخصصات والنفقات المقررة له بقرار من اللجنة -ب 

أي سنة أخرى الوثائق المنصوص عليها  ة السابقة لها أو فيعن أي سنة إذا لم يكن قد قدم في السن
 .من هذه المادة) أ(في الفقرة 

 
إليها معززا بالوثيقة التي  على الموفد في دورة تدريبية أن يزود دائرته بتقرير عن الدورة التي أوفد  -ج 

أي دورة يحرم الموظف من إيفاده في  حصل عليها من المؤسسة التدريبية وفي حال عدم تقديمها
 .خالل مدة ثالث سنوات

  
  )133( المادة

مقدارها وأوجه صرفها  تحقيقًا للغايات المقصودة من المبالغ التي ُأنفقت على الموفد وللتوصل إلى 
الخاصة باألموال األميرية بما  تطبق بشأنها األحكام الواردة في هذا النظام وفي سائر التشريعات

  -:في ذلك ما يلي
باإليفاد بينة  لنفقات التي تحددها اللجنة المرآزية للبعثات والدورات والجهات المعنيةتكون المبالغ وا -أ 

وآفيله، وال يجوز لهما أو ألي منهما الطعن فيها  رسمية قاطعة على مقدارها وأسبابها وملزمة للموفد
  .يخالفها بأي صورة من الصور أو إثبات ما

 
غير حكومة المملكة أو  ده في البعثة أو الدورة من جهة أخرىإذا ُأنفقت على الموفد أي مبالغ أثناء وجو -ب 

بمقتضى هذا النظام وتطبق عليه أحكامه،  أي دائرة من دوائرها فتعتبر أنها دفعت من الخزينة العامة
 .من تلك الجهة أو أسبابه وذلك بغض النظر عن مصدر اإلنفاق على الموفد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2/1/2008، تاريخ )4877(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2008لسنة ) 1(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم  )1(

  .16/3/2009، تاريخ )4953(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2009لسنة ) 31(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم ) 2(

  )134( المادة
باالستمرار فيها إذا ثبت لها أن  للجنة المرآزية للبعثات والدورات أن تعيد البعثة أو الدورة وتسمح للموفد -أ 

أو في أي منها آان ألسباب صحية بناًء على  تقصيره في دروسه أو تدريبه أو رسوبه في االمتحانات
إليها ومن القنصل األردني إن وجد في البلد الذي توجد  ُأوفدتقرير طبي مصدق من المؤسسة التي 

  .فيه تلك المؤسسة
  

طبي أو إدعاء  من هذه المادة وتحت طائلة عدم النظر في أي تقرير) أ(يشترط لتطبيق أحكام الفقرة  -ب 
  - :بالمرض أو بغيره من األسباب ما يلي

على ثالثة  لدورات خالل مدة ال تزيدأن يقدم التقرير الطبي مصدقًا إلى رئيس لجنة البعثات وا -1
  .أشهر من تاريخ صدور قـرار إنهاء البعثة أو الدورة

 .الحال أن ال يكون الموفد قد تقدم لتلك االمتحانات أو ألي منها حسب مقتضى -2
  

  )135( المادة
و الدورة البعثة أ تحقيقًا للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم الموفد بالخدمة فيها بعد عودته من 

   -:التالية التي أوفد إليها، فإنه ال تحسب من تلك الخدمة أي من المدد
في هذه الحالة أحكام  المدة التي مددت إليها البعثة أو الدورة باعتبارها جزءًا من مدة اإليفاد وتطبق -أ 

األحكام  هذا النظام بما في ذلك مدة االلتزام بالخدمة ودفع النفقات عنها في حال استحقاقها بمقتضى
  .التنظيمية والتعاقدية لإليفاد

 
غير  إعارته إلى جهة تكليفه اوالمدة التي يقضيها الموظف بعد عودته من البعثة أو الدورة أثناء  )1( -ب 

  .حكومية أو في إجازة دون راتب وعالوات
  

  .ونية مسبقةموافقة قان المدة التي يتغيب فيها الموظف بعد عودته من البعثة أو الدورة دون إجازة أو -ج 
  

  )136( المادة 
من البعثة أو الدورة سواء  على الموفد أن يضع نفسه تحت تصرف الدائرة التي أوفد منها فور عودته إلى المملكة 

المنصوص عليها في هذا النظام، ويعتبر مخًال بأحكام  أنهى متطلباتها أو تقرر إنهاؤها قبل ذلك ألحد األسباب
 لتعاقدية إذا لم يتقدم إلى دائرته لممارسة مهام وظيفته فيها والوفاء بالخدمة التيوا وشروط اإليفاد النظامية
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أيام للموفد في دورة  يلتزم بها خالل مدة ال تزيد على شهر واحد للموفد في بعثة خارج المملكة وخالل عشرة
  .األسباب تدريبية وذلك من تاريخ إنهاء بعثته أو دورته ألي سبب من

  
  )137(المادة 

منها إلى بعثة أو دورة أن تنقل  للجنة المرآزية للبعثات والدورات بعد موافقة الدائرة التي آان الموظف قد أوفد 
الحاالت تبقى األحكام والشروط النظامية والتعاقدية التي آان  التزامه بالخدمة إلى دائرة أخرى وفي جميع هذه

  .بها هو وآفيله سارية المفعول ويكون ملتزما الموظف قد أوفد بموجبها
  

  )138( المادة
إتمام الخدمة التي  ال يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بسبب إيفاده في بعثة أو دورة قبل -أ 

  .التزم بها بموجب هذا النظام والشروط الواردة في عقد إيفاده
  

أو  بعثةيكون الموظف وآفيله ملزمين بدفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في ال -ب 
  -:الدورة في أي من الحاالت التالية

من هذا ) 139(المادة  إذا انتهت أو أنهيت خدمة الموظف في غير الحاالت المنصوص عليها في -1
  .النظام 

التي  إذا أحال نفسه على التقاعد إلتمامه مدة الخدمة التي تسمح بذلك أو لتوافر األسباب  -2
  .االستيداع بناء على طلبه تمنحه ذلك الحق أو أحيل على التقاعد أو

 
بموجبها ورأت  إذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو أخل بأي شرط من شروط العقد التي أوفد -ج 

يبرر إلزام الموظف وآفيله بتلك  اللجنة المرآزية للبعثات والدورات في تلك المخالفة أو ذلك اإلخالل ما
  .النفقات

  
   )139( المادة

الدورة أو البرنامج  من دفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أويعفى الموفد وآفيله 
 -:التالية التدريبي من االلتزام بالخدمة وذلك في أي من الحاالت

والتحاقه بوظيفته وفقًا ألحكام  الوفاة أثناء وجوده في البعثة أو الدورة أو بعد انتهاء مدة البعثة أو الدورة -أ 
   .هذا النظام

استمراره في  نقطاع عن البعثة أو الدورة بسبب إصابته بعاهة أو مرض مقعد أو مزمن يحول دوناال -ب 
خدمته بسبب المرض على أن تؤيد  البعثة أو الدورة أو االلتحاق بوظيفته أو االستمرار فيها أو إذا انتهت

  .هذه الحاالت بتقرير من اللجنة الطبية المختصة
  .آماله السن القانونيةإذا انتهت خدمة الموظف بسبب إ -ج 
 .إذا انتهت خدمته بالتسريح وفقًا ألحكام هذا النظام -د 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/12/2009، تاريخ )4998(، الصدار في عدد الجريدة الرسمية رقم 2009لسنة ) 126(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم  )1(
  

  الفصل السادس عشر
  اإلجراءات والعقوبات التأديبية

 
  

  )140( المادة
 

االتجاهات اإليجابية في  تهدف اإلجراءات والعقوبات التأديبية إلى ضمان حسن سير العمل في الدائرة وتعزيز 
ظيفة العامة وردع الموظف السلوك الوظيفي وأخالقيات الو العمل ورفع آفاءة األداء وضمان التزام الموظفين بقواعد

  - :مخالفة مستقبًال، ولتحقيق هذه الغاية يجب مراعاة ما يلي  للحيلولة دون ارتكابه أي
  

 -:توفير الضمانات التالية للموظف قبل إيقاع أي عقوبة عليه -أ 
   .المرتكبة والتهم الموجهة إليه إعالم الموظف خطيًا بما هو منسوب إليه، بحيث يتضمن المخالفة -1
 تجرد من قبل رؤساء وأعضاء لجان التحقيق أو المجلس التأديبي المشكل أي منهما بمقتضىال   -2

قرابة  أحكام هذا النظام من أي اعتبارات شخصية أو التنحي في الحاالت التي يوجد فيها صلة
اشترك في  آما ال يجوز ألي شخص. من شأنها التأثير على مجريات التحقيق أو إيقاع العقوبة

   .الحكم فيها حقيق أو االتهام أو الشهادة االشتراك في النظر في إيقاع عقوبة أومرحلة الت
من المادة ) أ(الفقرة  عدم جواز إيقاع أآثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في -3

  .يرتكبها الموظف من هذا النظام على المخالفة المسلكية الواحدة التي) 141(
أو التساهل في  متخذة وطبيعة المخالفة المرتكبة وعدم المغاالةالتناسب بين العقوبة ال -4

  .اإلجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف
تسبيب القرار التأديبي الذي تم اتخاذه من المرجع المختص باتخاذ اإلجراءات والعقوبات التأديبية  -5

.  
  

ووضع اآلليات  الموظفين ، توعيـــة دراسة أسباب المخالفات المرتكبــة وأنواعهــــا والترآيـــز على -ب 
 .مستقبًال المناسبة لضمان عدم تكرارها
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  )141(المادة 
في الخدمة المدنية أو  إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها -أ 

المنوطة به، أو  بالمسؤوليات والصالحيات في تطبيقها، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه اإلخالل
وواجبـــات الموظف وسلوآه، فتوقع عليه إحدى العقوبات  عرقلتها أو اإلساءة إلى أخالقيات الوظيفة

 - :التأديبية التالية
  .التنبيه -1
  .اإلنذار -2
  .الحسم من الراتب الشهري األساسي بما ال يزيد على سبعة أيام في الشهر -3
  .حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة -4
  .الزيادة السنوية لمدة سنتين حجب -5
  .االستغناء عن الخدمة -6
  .العزل -7

 
الشهري األساسي  إذا ارتكب الموظف مخالفة مسلكية تستوجب إيقاع عقوبة الحسم من الراتب -ب 

متفرقة وفي الشهر نفسه  وآانت هذه العقوبة قد فرضت عليه سابقًا لمدة سبعة أيام مجتمعة أو
  .الذي ارتكب فيه المخالفة مرتكبة في الشهر الذي يلي الشهرفتنفذ العقوبة على المخالفة ال

 
المراد إيقاعها  إذا ارتكب الموظف مخالفة مسلكية تستوجب إيقاع عقوبة تأديبية عليه وآانت العقوبة -ج 

بحقه العقوبة التي تليها مباشرة  بحقه قد فرضت عليه سابقًا لمرتين متتاليتين للمخالفة نفسها فتتخذ
 .من هذه المادة) أ(الوارد في الفقرة  وفقًا للتدرج

  
  

  )1( )142(المادة 
النظام  من هذا) 141(من المادة ) أ(توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة  - أ

والثالثة وفقًا  على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئات األولى والثانية
 - :للصالحيات التالية

  .اإلنذار ئيس المباشر إذا آانت العقوبة التأديبية على المخالفة ال تتجاوزبقرار من الر.1
  .بقرار من المدير إذا آانت العقوبة التأديبية ال تتجاوز الحسم من الراتب .2
حجب الزيادة السنوية لمدة  بقرار من األمين العام إذا آانت العقوبة التأديبية على المخالفة ال تتجاوز .3

  .سنة
  .قرار من الوزير إذا آانت العقوبة التأديبية على المخالفة ال تتجاوز حجب الزيادة السنوية لمدة سنتينب .4
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .16/12/2009، تاريخ )5001(، الصدار في عدد الجريدة الرسمية رقم 2009لسنة ) 134(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم  )1(

  
  :من هذه المادة) أ(من هذا النظام والفقرة ) 141(على الرغم مما ورد في المادة  )1( - ب
من هذا النظام، ) 68(من المادة ) و(اذا ارتكب الموظف ايًا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة  .1

 :فتوقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية
  .االنذار: اوًال
  .سبعة ايام من الراتب في الشهرحسم : ثانيًا
  .االستغناء عن الخدمة: ثالثًا
  .العزل: رابعًا

من هذه الفقرة للمرة الثانية فتوقع على الموظف ) 1(في حال تكرار أي من المخالفات المبينة في البند  .2
وفي حال التكرار  من البند المذآور،) رابعًا(و) ثالثًا(و) ثانيًا(المخالف احدى العقوبات الواردة في الفقرات 

 .من ذلك البند) رابعًا(و) ثالثًا(الثالثة فتوقع عليه احدى العقوبتين الواردتين في الفقرتين للمرة 
من هذه الفقرة، فعلى الرئيس ) 2(و) 1(اذا وقعت أي من المخالفات المنصوص عليها في البندين  .3

جل احالتها الى اللجنة المنصوص عليها في المباشر اتخاذ االجراءات الالزمة الشعار الوزير بوقوعها من ا
 .من هذه الفقرة) 4(البند 

من هذه الفقرة ان يتم استجواب ) 2(و) 1(البندين احكام يراعى قبل ايقاع أي من العقوبات بمقتضى  .4
الموظف وتشكيل لجنة تحقيق برئاسة مندوب عن وزارة العدل وعضوية مندوب عن آل من الوزارة 

مة المدنية وتقدم هذه اللجنة تقريرًا مفصًال بما توصلت اليه من نتائج وتوصيات الى المعنية وديوان الخد
 .الوزير اليقاع العقوبة المناسبة او الحالة الموظف المخالف الى المجلس التأديبي حسب مقتضى الحال

غناء عن على الرغم مما ورد في هذا النظام او أي نظام اخر، ال يجوز اعادة تعيين أي موظف تم االست .5
خدمته وفق احكام هذه الفقرة في أي دائرة يتواجد فيها اطفال على ان تراعى في ذلك االحكام 

  .من هذا النظام) 170(واالجراءات االخرى المنصوص عليها في المادة 
  

   )2( )1() 143(المادة 
بات الواردة في البنود من من هذا النظام احدى العقو )142(المادة من ) أ(الفقرة توقع على الموظف وفق احكام 

من هذا النظام اذا تغيب عن عمله دون اجازة قانونية او عذر مشروع ) 141(من المادة  ) أ(من الفقرة ) 5(الى ) 1(
  .من هذا النظام) 22(وذلك مع مراعاة احكام المادة 
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   )144(المادة 
التأديبية المناسبة أو  ظام أن العقوبةمن هذا الن) 142(إذا تبين ألي من الجهات المنصوص عليها في المادة 

العقوبة التي تمتلك صالحية إيقاعها، فيترتب عليها  الواجب إيقاعها على المخالفة التي ارتكبها الموظف تزيد على
الجهة األعلى حسب التسلسل اإلداري التي تملك صالحية إيقاع العقوبة األشد أو  رفعها مع بيان رأيها فيها إلى

  .ف إلى المجلس التأديبي إذا رأت ذلك ضروريًا وفقًا ألحكام هذا النظامالموظ إلحالة
  

  )145(المادة 
   -أ 

من هذا النظام  )142(المادة من ) أ(الفقرة ال يجوز ألي من الجهات المنصوص عليها في  )1( -1
 من) 141(من المادة ) أ(من الفقرة ) 5- 1(أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من  إيقاع
ال يقل  النظام على المخالفة التي يرتكبها الموظف إال بعد استجوابه، ويجوز تشكيل لجنة، هذا

ارتكبها الموظف  عدد أعضائها عن ثالثة بمن فيهم الرئيس، تتولى التحقيق في المخالفة التي
   .قبل إصدار قرار بشأنها

) 1(ق وفقا ألحكام البند المجلس التأديبي إال بعد تشكيل لجنة تحقي ال يجوز إحالة الموظف إلى -2
 .المخالفة التي ارتكبها هذا الموظف من هذه الفقرة للتحقيق في

  
  -:يراعى لدى إجراء التحقيق ما يلي  -ب 

الشكوى التي  اطالع الموظف المحال إلى التحقيق على جميع األوراق المتعلقة بالمخالفة أو -1
شفاهة ومناقشة  ضاته آتابة أويتم التحقيق معه بشأنها، والسماح له بتقديم دفوعه واعترا

وثائق أو تقارير  الشهود المطلوبين فيها واستدعاء أي شخص للشهادة، آما يسمح له بضم أي
أخرى ذات عالقة إلى ملف التحقيق، ويشترط أن ال تسمع أقوال أي شاهد إال بعد أداء القسم 

  .القانوني
التحقيق  من الموظف وأعضاء لجنة أن تكون إجراءات التحقيق موثقة ومثبته في محاضر وموقعة -2

  .والشهود حسب مقتضى الحال
  .مراعاة الموضوعية والحياد والنزاهة للوصول إلى الحقيقة -3

 
المادة أن يكون رئيسها  من هذه) أ(يراعى عند تشكيل لجنة التحقيق المشار إليها في الفقرة  -ج 

إلى التحقيق أو مساويًا لهما، ويجوز  وأعضاؤها بدرجة أو راتب أعلى من درجة أو راتب الموظف المحال
بدرجة أو راتب أعلى من درجة أو راتب الموظف المحال  عند الضرورة االآتفاء بأن يكون رئيس اللجنة

  .إلى التحقيق
 

التي آلفتها بالتحقيق  تقدم لجنة التحقيق تقريرًا مفصًال بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات للجهة -د 
  .مناسبًا ر الذي تراهولهذه الجهة اتخاذ القرا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .16/12/2009، تاريخ )5001(، الصدار في عدد الجريدة الرسمية رقم 2009لسنة ) 134(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم ) 1(

  .16/3/2009، تاريخ )4953(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2009لسنة ) 31(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم ) 2(

  
  )146( المادة

والثانية والثالثة  يؤلف مجلس تأديبي التخاذ اإلجراءات التأديبية بحق موظفي الفئات األولى -أ 
  -:برئاسة أمين عام وزارة العدل وعضوية آل من 

  .أمين عام الديوان -1
  .تشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأيمستشار في ديوان ال -2

جميع األعضاء ويتخذ قراراته  يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه، ويكون اجتماعه قانونيًا بحضور -ب 
أسباب مخالفته خطيًا ويلحقها بقرار  بأآثرية أصوات الحاضرين على األقل على أن يبين المخالف

  .األآثرية
 

جدول  أديبي تسمية أحد موظفي وزارة العدل أمينا لسر المجلس يتولى إعدادلرئيس المجلس الت -ج 
أعماله ومحاضر اجتماعاته والتبليغ وتوثيق القرارات وأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس 

  .التأديبي
  

قانون أصول  يطبق على آل من رئيس وأعضاء المجلس التأديبي أحكام رد القضاة المنصوص عليها في -د 
مكانه لهذه الغاية  حاآمات المعمول به، وعند انطباق هذه الحال على رئيس المجلس التأديبي يحلالم

  .رئيس الديوان 
  

للصالحية المخولة  يختص المجلس التأديبي بالنظر في المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقًا -ه 
لعقوبات التأديبية المنصوص عليها في من ا من هذه المادة، وله إيقاع أي) أ(له بمقتضى أحكام الفقرة 

 .تقديره للعقوبة المناسبة للمخالفة التي ارتكبها الموظف من هذا النظام وذلك حسب) 141(المادة 
  

  )147( المادة
 تحـــال الدعوى التأديبيــة بحق الموظــف إلى المجلس التأديبــي بقرار من الوزير مرفقة -أ 

 - :بما يلي
  .صيل المخالفة أو المخالفات المسلكية المسندة للموظفالئحة تتضمن وقائع وتفا -1
  .محضر التحقيق الذي أجري حول تلك المخالفة أو المخالفات -2
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  .البيانات الخطية أو المادية في الدعوى -3
  .أي وثائق أخرى يرى الوزير تقديمها للمجلس التأديبي  -4

  
يتولى أمين  ى خمس نسخ على أنمن هذه المادة عل) أ(تقدم األوراق المنصوص عليها في الفقرة  -ب 

تزويد آل عضو بنسخة من  سر المجلس التأديبي خالل مدة ال تزيد على أسبوعين من تاريخ استالمها
  .الجلسة الستالم نسخته وتبليغه بموعد هذه األوراق ودعوة الموظف بالطريقة التي يراها مناسبة

  
  )148( المادة
اإلجراءات  ف تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب إيقافإذا تبين أن المخالفة التي ُأسندت للموظ -أ 

والمستندات األخرى المتعلقة  التأديبية، وإحالة الموظف ومحاضر التحقيق الذي أجري معه واألوراق
المختصة، وال يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي  بالمخالفة إلى المدعي العام المختص أو إلى المحكمة

االستمرار في أي إجراء تم اتخاذه إلى أن يصدر الحكم القضائي  أو إجراء تأديبي بحق ذلك الموظف
  .الدعوى الجزائية التي قدمت ضده القطعي في الشكوى أو

  
المجلس التأديبي  المحكمة المختصة بقرار من الوزير أو من تتم إحالة الموظف إلى المدعي العام أو  -ب 

  .المختص إذا آان الموظف محاًال إليه
  

ضده أو الحكم بعدم  رار الصادر بإدانة الموظف أو تبرئته من الشكوى أو الدعوى التي قدمتال يحول الق  -ج 
دون اتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة  مسؤوليته عما أسند إليه أو منع محاآمته أو شموله بالعفو العام

يبية المناسبة عليه أو التي ارتكبها وإيقاع العقوبة التأد بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام على المخالفة
  .التأديبي إحالته إلى المجلس

  
ال يؤدي إلى  إذا آان الحكم القضائي القطعي الصادر بحق الموظف في الشكوى أو الدعوى الجزائية -د 

قرار إيقافه عن العمل ويحال وفقًا  عزل الموظف ورأى الوزير إحالته إلى المجلس التأديبي فيستمر نفاذ
 .ألحكام هذا النظام

  
  )149( لمادةا

  -:في الحاالت التالية  يوقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير -أ 
الرتكابه مخالفة  إذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة -1

  .مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة
  .بالشرف كمة الرتكابه أي جناية أو جنحه مخلةإذا تمت إحالته من المدعي العام إلى المح -2

  
 

وعالواته عن الستة  من مجموع راتبه%) 50(يتقاضى الموظف خالل مدة توقيفه عن العمل ما نسبته  -ب 
من مجموع %) 25(فيتقاضى ما نسبته  أشهر األولى من تاريخ إيقافه وإذا زادت مدة اإليقاف على ذلك

إحالته على التقاعد أو االستيداع قبل صدور القرار  الة الموظف أوراتبه وعالواته وال يجوز قبول استق
  .التأديبية أو القضائية المقامة عليه النهائي أو القطعي في الدعوى

  
  )150( المادة 

تزيد على ثالثين  يباشر المجلس التأديبي النظر في أي دعوى تأديبية تحال إليه وجاهيًا خالل مدة ال -أ 
النظام بحضور الموظف المحال له،  من هذا) 147(من المادة ) ب(ة في الفقرة يومًا بعد المدة المحدد

المحال إلى المجلس التأديبي أن يوآل  وتكون إجراءاته في النظر في الدعوى سرية ، وللموظف
  . يحضر جلسات المحاآمة التأديبية مع محاميه محاميًا لتمثيله في الدعوى والدفاع عنه، على أن

  
جلسات  الموظف المحال أمام المجلس التأديبي بعد تبليغه أصوًال أي جلسة من إذا لم يحضر  -ب 

قدم عذرًا لتغيبه  المحاآمة، فتجري محاآمته بصورة غيابية، ويسمح له بحضور المحاآمة بعد ذلك إذا
المجلس في الدعوى  يقبل به المجلس، أما إذا لم يحضر أي جلسة من جلسات المحاآمة فينظر

  .قراره النهائي فيها تدقيقًا ويصدر
  

المجلس  لرئيس المجلس التأديبي أن يطلب من السلطات المختصة منع الموظف المحال إلى  -ج 
  .القرار النهائي فيها التأديبي من مغادرة المملكة إلى حين انتهاء الدعوى المقامة عليه وصدور

  
 .تكون قرارات المجلس التأديبي النهائية غير قابلة للطعن إداريًا -د 

  
  )151( المادة
الطرفين فيها  على المجلس التأديبي عند النظر في أي دعوى تأديبية ُأحيلت إليه أن يتيح لكل من -أ 

المخالفة أو لم تقدم من قبل  تقديم بيناته الخطية والشخصية سواء آانت قد قدمت أثناء التحقيق في
ء الطرف اآلخر الحق في أقوالهم وإعطا على اإلطالق، وأن يستدعي الشهود الذين يطلبهم لسماع

نظره في الدعوى أو في أي إجراء من إجراءاتها، ويشترط  مناقشتها ودفعها ببّينات مماثلة، وعرض وجهة
  .فيها إال بعد القسم القانوني في ذلك أن ال تسمع أي شهادة

  
وأن شهادته فيها،  للمجلس التأديبي أثناء النظر في أي دعوى تأديبية أن يستدعي أي شخص لسماع -ب 

ذات عالقة مباشرة بالمخالفة التي  يطلب من أي دائرة أن تقدم إليه أي وثائق أو أوراق لديها إذا آانت



 46

مناسبًا بشأنها، أو أن يعهد إلى أحد أعضائه أو من  ُينظر فيها وأن يجري بكامل هيئته أي تحقيق يراه
  .يراه مناسبًا للقيام بذلك

  
  

  )152( المادة
خالل مدة ال تزيد على  يصدر قراره النهائي في أي دعوى تأديبية ُأحيلت إليه على المجلس التأديبي أن -أ 

األسباب والعلل التي بني عليها  تسعين يومًا من تاريخ عقد أول جلسة لهذه الغاية، متضمنًا
األحكام القانونية والنظامية المعمول بها،  المقدمة في الدعوى ومستندة إلى البياناتمستخلصة من 

الطارئة التي اضطرته إلى التأخر في الفصل في أي دعوى إذا آان  في قراره النهائي الظروف وأن يبين
  .بعد انقضاء تلك المدة قد أصدر قراره فيها

  
القرار بصورة غيابية  ُيتلى القرار النهائي للمجلس التأديبي ويفهم بصورة وجاهية للموظف، أما إذا صدر -ب 

  .حةفيتم تبليغه للموظف بالوسائل المتا
  

 .المختص ورئيس الديوان ُيبلَّغ القرار النهائي الذي يصدره المجلس التأديبي في أي دعوى تأديبية للوزير -ج 
  

  
  

  )153( المادة
تأديبية فرضت على الموظف  ال ُيعتد ألي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام بأي عقوبة -أ 

  -:وتم تنفيذها بحقه، ومضى عليها المدد التالية
  .هر إذا آانت العقوبة التنبيهستة أش -1
  .سنة إذا آانت العقوبة اإلنذار -2
  .سنتان إذا آانت العقوبة الحسم من الراتب -3
  .ثالث سنوات إذا آانت العقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة او لمدة سنتين -4

 
من هذه ) أ(في الفقرة المبينة  تعتبر العقوبات التأديبية المتخذة بحق الموظف ملغاة حكمًا ضمن المدد -ب 

  .مسلكية المادة إذا لم يتخذ بحقه أي عقوبة أخرى على أي مخالفة
  

  
  )154(المادة 

التي ارتكبها قبل إعارته أو إجازته  تتم مساءلة الموظف المعار أو المجاز أو المكلف عن األخطاء والمخالفات اإلدارية 
  .الحال المدة أو بعد انتهائها حسب مقتضىتلك  أو تكليفه وفقًا ألحكام هذا النظام وذلك أثناء

  
  

  )155( المادة
المحال إلى أي  إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف -أ 

حسب مقتضى الحال أو  من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي ُأسندت إليه
بالعفو العام، فيستحق راتبه آامًال مع  سند إليه أو منع محاآمته أو شمولهالحكم بعدم مسؤوليته عما ُأ

  .العمل العالوات عن المدة التي أوقف خاللها عن
  

هذه المادة،  من) أ(إذا أسفرت محاآمة الموظف أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة  -ب 
االستغناء عن الخدمة أو  النظام غير عقوبةعن إدانته وإيقاع عقوبة تأديبية عليه بموجب أحكام هذا 

خاللها عن العمل إذا آانت ال تزيد  العزل من الوظيفة فيستحق راتبه وعالواته عن المدة التي أوقف
نصف راتبه مع نصف عالواته عن المدة  على ستة أشهر، أما إذا زادت على ستة أشهر فيستحق

  .الزائدة على األشهر الستة
  
  )156( المادة

من راتبه وعالواته اعتبارًا  يستحق الموظف الذي صدر القرار باالستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة أي جزء ال 
التأديبي، على أن ال ُيطلب منه رد المبالغ التي  من تاريخ إحالته إلى المحكمة أو المدعي العام أو المجلس

من هذا ) 149(من  المادة ) ب(قتضى أحكام الفقرة إيقافه عن العمل بم تقاضاها من راتبه وعالواته خالل مدة
  .النظام

  
  )157( المادة

  .عليه ُيحفظ في ملف الموظف نسخ من األوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي أوقعت
  
  

  )158( المادة
له الوزراء وتصرف  إذا ارتكب الموظف من الفئة العليا أي مخالفة مسلكية يوقف عن العمل بقرار من مجلس

  .وعالواته النسبة التي يقررها مجلس الوزراء من مجموع راتبه
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  )159(المادة 

الوزراء للنظر في  لمجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزيرين يختارهما مجلس -أ 
   .المخالفة المرتكبة من موظفي المجموعة األولى من الفئة العليا

 
 وية رئيس ديوان التشريع والرأي ورئيس الديوانتشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعض -ب 

  -:  تتولى ما يلي
إليها من  النظر في المخالفة المرتكبة من موظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا المحالة -1

 .رئيس الوزراء بناء على تقرير الوزير
تهم معينة  دراسة الشكوى المقدمة ضد أي موظف وآانت مما ال يمكن النظر فيها بناًء على  -2

 .ورأى الوزير عدم إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي
  

إلى مجلس الوزراء  من هذه المادة تنسيباتهما) ب(و ) أ(ترفع اللجنتان المنصوص عليهما في الفقرتين  -ج 
  .التخاذ القرار المناسب بذلك وإيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام 

  
  

  )160( المادة
أو إصدار أي قرار بشأنها بأي  توقف اإلجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف عند وفاته، وال يجوز االستمرار فيها 

  .صورة آانت 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  الفصل السابع عشر
  التظلــــــم

  
   )161( المادة

 -:يحق التظلم لتحقيق ما يلي 
  .علق بحقوق المواطن والموظفتعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمساءلة فيما يت -أ 
اإلدارة من جهة أخرى  فتح قنوات االتصال بين الموظفين وجمهور المواطنين من جهة ومختلف مستويات -ب 

  .في الحاالت التي تتطلب ذلك
الحد من األخطاء والتجاوزات المتعلقة بحقوق الموظف أو واجباته والتزاماته وضوابط العمل والسلوك  -ج 

  .الوظيفي
  .محاربة ومنع الفساد جراءات وتطويرها بما يمنع من تكرار التجاوزات واألخطاء ويساهم فياتخاذ اإل -د 

  
  
 

  )162(المادة 
المباشر، وعلى  ال يجوز البدء بإجراءات التظلم الرسمي إال بعد مناقشة موضوع التظلم مع الرئيس -أ 

يمات الصادرة بهذا الخصوص والتعل الموظف التأآد من صحة تظلمه أو معلوماته واإلطالع على األنظمة
  .قبل التقدم بالتظلم

 
 -:يحق للموظف التقدم بتظلم رسمي في أي من الحاالت التالية  -ب 

العمل في  وجود أي مسألة أو مخالفة للقوانين واألنظمة والتعليمات إذا آانت تتعلق بطبيعة -1
  .الدائرة أو لها عالقة بالموظف المتظلم وشؤونه والقرارات المتخذة بحقه

بمبادئ  صدور أي تصرف أو مخالفة من شأنه اإلخالل بأخالقيات الوظيفة العامة، أو اإلخالل -2
  .العدالة والنزاهة

أو زميًال أو  التعرض إلى أي ضغط أو إآراه أو طلب غير مشروع من أي موظف سواء آان رئيسًا -3
معين من شأنه أن  بإجراء مرؤوسًا للتصرف بشكل غير قانوني أو القيام أو االمتناع عن القيام

  .يشكل انتهاآًا لواجبات الموظف المتعلقة بالنزاهة والسرية
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  )163( المادة
اإلساءة الشخصية  إذا اتضح أن التظلم غير مبني على معلومات صحيحة وان وراءه قصد آيدي أو يهدف إلى 

  .هذا النظام ينص عليها لآلخرين فيخضع صاحبه للمساءلة وتطبق بحقه اإلجراءات التأديبية التي
  
  

  )164(المادة 
القرار المناسب بشأنها استنادًا  يتم التحقق أو التحقيق في التظلم بإتباع إجراءات شفافة وموثقة، ويتم اتخاذ 

التي يقرها المجلس بهذا الشأن، على أن تتضمن هذه  إلى البّينات والقرائن الموضوعية، ووفقًا للتعليمات
الخاصة بالنظر في طلبات التظلم ومهامها وصالحيتها وآليات عملها، وآليات النظر  التعليمات آلية تشكيل اللجان

  .هذه التعليمات وتنفيذهــا  طلبات التظلم والتحقق أو التحقيق فيها وصالحية إصدار اإلجراءات المنبثقة عن في
  
  

  )165( المادة
وقوع الحالة أو صدور  ام من تاريخيقدم طلب التظلم خطيًا إلى الدائرة خالل مدة ال تزيد على عشرة أي -أ 

  .ثالثين يوما من تاريخ استالمه القرار موضوع التظلم، ويتم البت فيه خالل مدة ال تزيد على
 

 من هذا النظام، يقدم طلب التظلم الرسمي إلى) 162(مع مراعاة ما ورد في المادة  -ب 
 - :يةالوزير، إال أنه يجوز تقديم الطلب إلى الديوان في الحاالت التال

للدائرة من شأنه  إذا آان لدى الموظف أسباب تجعله يعتقد أن تقدمه بطلب التظلم أو الشكوى -1
  .أن يعرضه للتعسف أو سوء المعاملة

  .إذا لم تتم إجابة تظلمه المقدم إلى الدائرة خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديمه -2
 

  .ذلك ن اقتضت الضرورةيقوم الديوان بالتحقق أو التحقيق بالتظلم المرفوع إليه إ -ج 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثامن عشر
  انتهاء الخدمة

   )166(المادة 
  -:تنتهي خدمة الموظف في أي من الحاالت التالية

  .قبول االستقالة -أ 
  .انتهاء مدة العقد أو إنهائه -ب 
  .فقد الوظيفة -ج 
  .عدم اللياقة الصحية -د 
  .االستغناء عن الخدمة -ه 
  .العزل من الوظيفة -و 
  .وقانون التقاعد المدني لقانونية النتهاء أو إنهاء الخدمة على أن تراعى أحكام هذا النظامبلوغ السن ا -ز 
  .فقد الجنسية األردنية -ح 
  .التسريح من الخدمة -ط 
  .إنهاء الخدمة أو اإلعفاء منها -ي 
  .اإلحالة على التقاعد أو االستيداع -ك 
  .الوفاة -ل 

  
  

 االستقالة
  )167(المادة 

باتخاذ قرار  الموظف خطية وغير مشروطة، وتقدم إلى المرجع المختصتكون االستقالة التي يقدمها  -أ 
ثالثين يومًا من تاريخ تقديمها  تعيين المماثل له في الدرجة والراتب، وإذا لم يصدر القرار بقبولها خالل

  .تعتبر مرفوضة
  

و رفضها وإال استقالته أ على الموظف أن يستمر في القيام بمهام وظيفته لحين استالمه القرار بقبول  -ب 
  .اعتبر فاقدًا لوظيفته وفقًا ألحكام هذا النظام
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  .من األسباب ال يجوز قبول استقالة الموظف إذا آان ملتزمًا بالعمل في الخدمة المدنية ألي سبب  -ج 

  
للمرجع المختص في  يجوز للموظف طلب العدول عن استقالته قبل صدور قرار الموافقة عليها، ويجوز  -د 

  .ل طلب العدول عن االستقالة أو رفضههذه الحالة قبو
  

الموظف الذي تقدم بطلب استقالة  إذا آانت النية لدى الدائرة متجهة لقبول استقالة الموظف وتبين أن -ه 
ترد االستقالة لبيان رغبته في تعديل طلبه لإلحالة  آان قد أآمل الخدمة المقبولة للتقاعد أو االستيداع،

مقتضى الحال، وإذا أصر على طلب االستقالة يتم النظر في  على التقاعد أو االستيداع حسب
  .النظام استقالته وفقا ألحكام هذا

  
التقاعد المدني راتبًا  مع مراعاة أحكام هذا النظام يستحق الموظف المستقيل الخاضع ألحكام قانون  -و 

سي عن آل وراتب شهر ونصف أسا شهريًا أساسيًا عن آل سنة من السنوات العشر األولى للخدمة،
  .سنة خدمة تزيد على السنوات العشر األولى

  
جميع المبالغ  إذا أعيد تعيين موظف سابق إلى الخدمة المدنية بوظيفة خاضعة للتقاعد فتسترد منه -ز 

 .من هذه المادة) و(التي حصل عليها وفقًا ألحكام الفقرة 
  
  

 انتهاء مدة العقد أو إنهائه
  )168( المادة

 - :عقد حكمًا وفقًا لما يليتنتهي خدمة الموظف ب 
  .إذا انتهت مدة العقد ولم يتم تجديده -أ 
انتهاء إجازته بعد  عند انتهاء المشروع المعين عليه أو نفاذ مخصصاته أو عند انتهاء إعارة الموظف أو -ب 

  .عودته الستئناف عمله في الدائرة
المنصوص عليها  هاء الخدمةإذا انتهت أو أنهيت خدمته بموجب شروط العقد أو أي حالة من حاالت انت -ج 

 .في هذا النظام
  

 فقد الوظيفة
  )169(المادة 

 - :يعتبر الموظف فاقدًا لوظيفته في أي من الحاالت التالية -أ 
وظيفة أخرى ولم ينفذ قرار  إذا صدر قرار بنقله أو انتدابه إلى دائرة أخرى أو صدر قرار بنقله إلى -1

التي نقل أو ُأنتدب إليها لمدة عشرة  فة أو الدائرةالنقل أو االنتداب ولم يباشر العمل في الوظي
  .أيام عمل متصلة من التاريخ المحدد في القرار

  .مشروع إذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة أيام عمل متصلة دون إجازة قانونية أو دون عذر -2
 

الدرجة والراتب،  بتعيين مثيله في يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدًا لوظيفته بقرار من المرجع المختص -ب 
  .األول الذي تغيب الموظف فيه عن العمل ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارًا من اليوم

 
تاريخ صدوره، ويقدم  للموظف الذي ُأعتبر فاقدًا لوظيفته حق االعتراض على القرار خالل عشرة أيام من -ج 

ر القرار، فإذا اقتنع باألسباب الواردة أصد االعتراض متضمنًا األسباب التي استند إليها إلى المرجع الذي
  .فيه ألغى قراره وأعاد الموظف إلى وظيفته

  
لغايات التنافس  للموظف الذي ُأعتبر فاقدًا لوظيفته بمقتضى أحكام هذه المادة التقدم بطلب تعيين -د 

لى انقضاء سنتين على األقل ع إلشغال وظيفة في الخدمة المدنية وفقًا ألحكام هذا النظام شريطة
بالموافقة له على التقدم للعمل في الخدمة  قرار فقده لوظيفته وحصوله على قرار من رئيس الديوان

 .المدنية
  
  

  االستغناء عن الخدمة
  )170(المادة 

إذا ُأوقعــت عليــه ثالث  يتم االستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب 
من ) 141(من المادة ) أ(من الفقرة ) 5-3(من  ن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنودعقوبات مختلفة م

بطلب تعيين لغايات التنافس إلشغال وظيفة في الخدمة المدنية وفقًا  هذا النظام وال يجوز السماح له بالتقدم
 ستغناء عنه وحصوله على قرار منإال بعد مرور ثالث سنوات على األقل على صدور قرار اال ألحكام هذا النظام

  .رئيس الديوان بالموافقة له على التقدم للعمل في الخدمة المدنية
  
  

 العزل من الوظيفة
  )171( المادة
 - :يعزل الموظف في أي من الحاالت التالية -أ 
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واالختالس  إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف آالرشوة -1
 ير وسوء استعمال األمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمةوالسرقة والتزو

  .أخرى مخلة باألخالق العامة
جنحة من  إذا حكم عليه بالحبس من محكمة لمدة تزيد على ستة أشهر الرتكابه أي جريمة أو -2

  .من هذه الفقرة) 1(غير المنصوص عليها في البند 
  .ي بعزلهالمجلس التأديب  إذا صدر قرار من -3

 
من هذه ) أ(من الفقرة  )2(و) 1(يعتبر الموظف في أي حالة من الحاالت المنصوص عليها في البندين  -ب 

  .المادة معزوًال حكمًا من تاريخ اآتساب الحكم الدرجة القطعية
 

بأي وسيلة  من هذه المادة يجب إعالم الموظف) أ(في جميع األحوال المنصوص عليها في الفقرة  -ج 
والراتب خالل أسبوع من  جراءات المتخذة بحقه من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجةمتاحة باإل

  .صدور القرار النهائي تاريخ علم الدائرة باآتساب الحكم الدرجة القطعية أو تاريخ
  

س انه يجوز بموافقة رئي ال يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في أي دائرة من الدوائر إال -د 
من هذه المادة التقدم بطلب ) أ(الفقرة  من) 2(الديوان السماح للموظف الذي عزل وفقًا ألحكام البند 

 .للعمل في الخدمة المدنية
  
 

 إنهاء الخدمة للموظف الخاضع للضمان االجتماعي
  )172( المادة
من الفئة  تنهى خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان االجتماعي بقرار من مجلس الوزراء للموظف -أ 

الفئات األخرى إذا أآمل الستين من  العليا، وبقرار من الوزير بناًء على تنسيب األمين العام للموظف من
أنه يجوز لمجلس الوزراء بناًء على تنسيب الوزير، تمديد  عمره للموظف وخمسة وخمسين للموظفة، إال

اب تعود للمصلحة العامة أو إذا ال تزيد على خمس سنوات، وذلك ألسب خدمة الموظف سنة فسنة لمدة
  .استكمال حصول الموظف على راتب تقاعدي آان من شأن ذلك

  
خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان االجتماعي بناء على طلبه  يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء -ب 

سيب لجنة الحصول على التقاعد المبكر وفقا ألحكامه وبناًء على تن أو بدون طلبه إذا استكمل شروط
 .شؤون الموظفين

  
  
  
  
  
  

  فقد الجنسية األردنية
   )173( المادة

اعتبارًا من تاريخ فقده  تعتبر خدمة الموظف الذي فقد جنسيته األردنية ألي سبب من األسباب منتهية حكمًا
  .الجنسية

  
  

 التسريح من الخدمة
  )174(المادة 

إلغاء وحدة إدارية فيها أو  في غيرها أو إلغاءها أوإذا اقتضت مصلحة العمل إعادة هيكلة الدائرة أو دمجها  -أ 
فيشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة  قسم من أقسامها أو إنقاص أعداد الموظفين في أي منها،

وعضوية أمين عام الديوان ومدير عام دائرة الموازنة العامة  برئاسة الوزير المختص أو الوزير الذي يعينه
عن الحاجة واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، على أن يتم مراعاة  ائضينلدراسة أوضاع الموظفين الف

 -  :وحسب مقتضى الحال االعتبارات التالية
  .نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها أو إلى دائرة أخرى -1
  .إحالة الموظف على التقاعد أو االستيداع إذا أآمل المدة المقبولة لذلك -2
على  ظف إلى أي جهة أخرى يتم تسريحه بقرار من مجلس الوزراء بناءإذا تعذر نقل المو -3

  .تنسيب اللجنة المشكلة وفقًا ألحكام هذه الفقرة
يكملوا المدة  في آل األحوال يتم نقل الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين لم -4

دائرة أخرى، على أن تتم  المقبولة للتقاعد أو االستيداع إلى وظائف في الدائرة نفسها أو إلى
   .إعادة تأهيل من يتم نقله إلى وظيفة تستدعي ذلك التأهيل

  
المادة حق األولوية في  من هذه) أ(من الفقرة ) 3(يكون للموظف المسرح بمقتضى أحكام البند  -ب 

وخبراته خالل ستة أشهر من تاريخ  التعيين في أي وظيفة في الخدمة المدنية تتناسب مع مؤهالته
  .عرض عليه إعادة تعيينه فيها حه، ويفقد هذا الحق إذا رفض قبول الوظيفة التيتسري

 
أشهر من تاريخ  يصرف للموظف المسرح شهريًا بدل يعادل ثالثة أرباع مجموع راتبه وعالوته لمدة ستة -ج 

  .المدنية خالل تلك المدة تسريحه، ويتم إيقاف صرف هذا البدل في حال إعادة تعيينه في الخدمة
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من هذه ) ج(الفقرة  ذا لم تتم إعادة تعيين الموظف المسرح بعد مضي المدة المنصوص عليها فيإ -د 

باإلضافة إلى مستحقاته المالية  المادة فيصرف له ما يعادل مجموع راتبه وعالوته لمدة ثالثة أشهر
 .األخرى

  
 

 اإلحالة على االستيداع
  )175(المادة 

على االستيداع اذا آانت المدة  الدائمنسيب الوزير احالة الموظف لمجلس الوزراء بناء على ت. 1 )2( )1( -أ 
المتبقية الستحقاقه راتب التقاعد المدني ال تتجاوز خمس سنوات، وآانت هذه المدة تؤدي الى اآماله 

 .المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار احالته على االستيداع
مات يتجة عن عملية التخاصية على االستيداع وفقًا لتعليجوز احالة الموظف المعار الى أي شرآة نا. 2

  .يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية
 

إلصدار قرار بذلك عند  يعتبر الموظف المحال على االستيداع بحكم المحال على التقاعد وال حاجة -ب 
  .استكمال مدة االستيداع

 
  .الترفيعال تحسب مدة اإلحالة على االستيداع لغايات الزيادة السنوية و -ج 

  
راتبه األساسي ،  إذا ُأحيل الموظف على االستيداع دون طلبه فيتقاضى خالل مدة االستيداع نصف )1( -د 

وآامل  ونصف عالوة تحسين مستوى المعيشةمع نصف العالوة األساسية ونصف عالوة غالء المعيشة 
التقاعدية من  طاع العائداتالعائلية ، أما العالوات األخرى فال يستحق أي شيء منها ويتم اقت العالوة

  .آامل راتب الموظف قبل إحالته على االستيداع
  

عالوات خالل مدة  إذا ُأحيل الموظف على االستيداع بناًء على طلبه فإنه ال يتقاضى أي رواتب أو -ه 
  .االستيداع االستيداع ويتوجب عليه دفع العائدات التقاعدية المستحقة خالل مدة

  
من هذه المادة يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ) أ(ورد في الفقرة على الرغم مما . 1)2( -و 

احالة الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العالوات على االستيداع اذا تضمن العقد المنظم معه 
ز شرطًا يخضع جزءًا من راتبه للتقاعد وآانت المدة المتبقية الستحقاقه راتب التقاعد المدني ال تتجاو

 .سنتين وتؤدي الى اآماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار احالته على االستيداع
من هذه الفقرة بحكم المحال على ) 1(يعتبر الموظف المحال على االستيداع وفقًا الحكام البند  .2

  .التقاعد وال حاجة الصدار قرار بذلك عند استكمال مدة االستيداع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .16/3/2009، تاريخ )4953(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2009لسنة ) 31(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم ) 1(
  .1/12/2009، تاريخ )4998(دد الجريدة الرسمية رقم ، الصدار في ع2009لسنة ) 126(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم  )2(

 
  
ال تحسب مدة احالة الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العالوات على االستيداع وفقًا . 3

  .من هذه الفقرة لغايات الزيادة السنوية والترفيع) 1(الحكام البند 
) 1(لى االستيداع وفقًا الحكام البند اذا احيل الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العالوات ع. 4

من هذه الفقرة فيتقاضى خالل مدة االستيداع نصف راتبه الخاضع للتقاعد ويتم اقتطاع العائدات 
  .التقاعدية من آامل راتبه الخاضع للتقاعد قبل احالته على االستيداع

  .ال يجوز اشغال شاغر الموظف المحال على االستيداع. 1 )1(    -ز
من هذه الفقرة لمجلس الوزراء اشغال وظيفة الموظف المعين ) 1(الرغم مما ورد في البند على . 2

من ) و(من الفقرة ) 1(بموجب عقد شامل لجميع العالوات المحال على االستيداع وفقًا الحكام البند 
   .مدير عام او من في حكمهمهذه المادة اذا آان هذا الموظف بمرتبة امين عام او 

  .من هذه الفقرة على موظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا) 2(حكام البند تسري ا. 3
 

  
 
 

  حقوق الموظف المنتهية خدمته
  )176( المادة

  -:التالية يحرم الموظف من حقوقه المالية إذا انتهت أو ُأنهيت خدمته في أي من الحاالت
  .العزل من الوظيفة  -أ 
  .فقد الوظيفة -ب 
 .فقد الجنسية األردنية  -ج 
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  )177(المادة 
تدفع للموظف حقوقه المالية وفقًا ألحكام هذا النظام والقوانين واألنظمة ذات الصلة إذا  -أ 

  -:انتهت أو أنهيت خدمته في أي من الحاالت التالية 
  .عدم اللياقة الصحية  -1
 .إآمال السن القانونية النتهاء أو إنهاء الخدمة   -2
 .التسريح  -3
 .االستغناء عن الخدمة   -4
 .ة على التقاعد اإلحال -5

  
يعادل  إذا توفي الموظف أثناء وجوده في الخدمة المدنية فيعطى ورثته الشرعيون تعويضًا -ب 

 - :مجموع المبالغ التالية
  .راتبه الكامل مع عالواته عن الشهر الذي توفي فيه -1
  .راتبه الكامل مع عالواته عن ستة أشهر أخرى -2
ولم  سنوية التي آانت مستحقة له عند وفاتهراتبه الكامل مع عالواته عن مدة اإلجازة ال -3

  .يستعملها على أن ال يزيد المجموع على ستين يومًا
  

 المتوفي أو من هذه المادة على أي حقوق أخرى يستحقها ورثة الموظف) ب(ال يؤثر ما ورد في الفقرة  -ج 
لضمان صندوق ل المعالون من أفراد أسرته بما في ذلك حقوقهم التقاعدية أو حقوقهم في أي

  .االجتماعي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/12/2009، تاريخ )4998(، الصدار في عدد الجريدة الرسمية رقم 2009لسنة ) 126(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم  )1(

  
  
  

 
  

  الفصل التاسع عشر
  ـةأحكام عامـــــ

  
  )178(المادة 

 تنظم براءة تشكيالت لكل موظف على النموذج المقرر بصورة تتفق مع جدول تشكيالت -أ 
 الوظائف المعمول به وتصدر بعد استكمال جميع اإلجراءات المنصوص عليها في هذا النظام

  -:في أي حالة من الحاالت التالية
 .عند تعيين الموظف -1
 .عند ترفيعه أو تعديل وضعه أو راتبه -2
 .عند تغيير مسمى وظيفته أو مادتها في نظام تشكيالت الوظائف -3
تختلف في  عند نقله من وظيفته إلى وظيفة أخرى إذا آان النقل سيؤدي إلى أن يشغل وظيفة -4

 .مادتها عن مادة الوظيفة التي نقل إليها في جدول تشكيالت الوظائف
 

الوظيفة في جدول  درج تحتها اسميجب أن يدرج في آل براءة تشكيالت رقم الفصل والمادة الم -ب 
  .تشكيالت الوظائف ورقم القرار الذي صدرت البراءة بموجبه وتاريخه

 
الديوان وديوان المحاسبة  يصدر الوزير براءة التشكيالت الخاصة بالموظف وترسل نسخ منها إلى آل من -ج 

 .ودائرة الموازنة العامة
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التنظيمي  الهيكل فية في جدول التشكيالت معوفي جميع األحوال يجب أن تتطابق المسميات الوظي -د 
 .وظائفه في الدائرة الذي يحدد بموجبه حجم الكادر الوظيفي وتقسيماته ومسميات

  
  )179( المادة

الخاصة بتعيين الموظفين  ترسل إلى آل من الديوان وديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة نسخ من القرارات 
وإعارتهم وتكليفهم بالوآالة في أي وظيفة ومنحهم  عديل أوضاعهم ونقلهم وانتدابهموترفيعهم وزيادة رواتبهم وت

  .وإنهاء الخدمة أو انتهائها ألي سبب من األسباب اإلجازة دون راتب وعالوات والتأديب
  

  )180( المادة
ة في الدائر يكون الوزير أو من يمارس صالحياته المرجع الرئيسي للقرارات المتعلقة بالموظفين 

  -:والدوائر األخرى المرتبطة به، بحيث تحقق ما يلي
  .االستغالل األمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية المتاحة -أ 
والمناهج  أعلى درجة من الكفاءة والفاعلية في األداء الفردي والمؤسسي، واستخدام األساليب -ب 

  .اإلدارية الحديثة
 .وتفعيل مبدأ المساءلة والشفافية تقديم خدمات على أرفع مستوى لمتلقي الخدمة -ج 

  
  )181(المادة 

إلى أي وزير ذي  لرئيس الوزراء أن يفوض أيا من الصالحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام -أ 
   .عالقة

العام أو  إلى أي  للوزير أن يفوض أيا من الصالحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى األمين -ب 
  .الدائرة في المرآز أو المحافظات أو األلوية من آبار موظفي

من آبار  لألمين العام أن يفوض أيا من الصالحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أي -ج 
  .موظفي الدائرة في المرآز أو المحافظات أو األلوية

  .يراعى في حالة تفويض الصالحيات المبنية على التنسيب التسلسل اإلداري -د 
  .ن جميع الصالحيات المفوضة محددة وخطيةتكو -ه 

  
  

  )182(المادة 
وتبين أن هذا القرار مخالف  باستثناء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، إذا اتخذ قرار بموجب هذا النظام 

الوزارات والدوائر الحكومية فعلى رئيس الديوان أن يطلب  ألحكامه أو غير متفق مع نظام تشكيالت الوظائف في
 اإلجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار وتصويبه، وفي حال االختالف أو عدم استجابة المرجع المختص إيقاف من

الوزراء إيقاف ذلك القرار أو  المرجع المختص للطلب، يرفع رئيس الديوان األمر إلى رئيس الوزراء للبت فيه، ولرئيس
  .بشأنه اإلجراءات إلى أن يصدر قراره النهائي

  
  )183( المادة

  .يراعى عدم تكليف الموظفة الحامل القيام باألعمال الجسدية الضارة على صحتها أو حملها
  

  )1( )184( المادة

من هذا النظام على الموظفين ) 35(و) 34(و) 30(على الرغم مما ورد في أي نظام اخر، ال تسري احكام المواد 
  .الذين تنظم شؤونهم بموجب انظمة خاصة بهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .16/3/2009، تاريخ )4953(، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2009لسنة ) 31(كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم ) 1(
  

    
  

  )1() 185(المادة 
لسنة العاشرة من الدرجة االولى من    يتم نقل وتوفيق اوضاع الموظفين الذين تتجاوز رواتبهم راتب ا 

  .الفئة االولى بموجب تعليمات تصدرها اللجنة المرآزية
  
  

  )1( )186(  المادة
الوزراء ليصدر القرار  في هذا النظام على مجلس الوزراء بناًء على تنسيب رئيس تعرض آل حالة لم ينص عليها

  .الذي يراه مناسبًا بشأنها
  
  

  )1( )187( المادة

والتعديالت التي طرأت عليه ، على أن تبقى التعليمات النافذة  2002 لسنة) 55(نظام الخدمة المدنية رقم يلغى 
والصادرة بمقتضى أحكام أي من أنظمة الخدمة المدنية السابقة سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل 

  .هر من تاريخ نفاذهبغيرها وفقًا ألحكام هذا النظام خالل مدة ال تزيد على ستة أش
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