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 نص مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية
 كما أقرته اللجنة

 الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةمسودة 

 باسم الشعب،

 رئيس الجمهورية،

 قرر

 مجلس النواب القانون اآلتى نصه، وقد أصدرناه:

 

 )المادة األولى(

وتسري أحكامه  لىهى الوئها   يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، 

فههى الههوتاواص ومهههالألجا واالجههمي الألكوميههة ووحههداص اة،اوي المألىيههة، والجي ههاص 

 العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قراواص إنشا جا لىى ما يخال  ذلك.

 األولى()المادة 

 .إلي فقة في شأن قانون الخدمة المدنية المشاو ايُعمل بأحكام الال ألة التنفيذية المر

 

 )المادة الثانية(

، 1978( لسهنة 47يىغى قانون نظام العامىين المهدنيين بالدولهة الهها،و بالقهانون وقهم 

 كما يىغى كل حكم يخال  أحكام القانون المرافق.

 

 )المادة الثالثة(

، الال ألهة التنفيذيهة بعهد أذهذ وأم مجىهس الخدمهة المدنيهةيُهدو و يس مجىس الهوتوا  

المرافق، ذالل ثالثة أشجر من تاويخ العمل ب ، وإلى أن تههدو ذهذا الال ألهة، لىقانون 

ا، فيمهها ي يتعههاوح وأحكههام القههانون يسههتمر العمههل بههالىوا ر والقههراواص القا مههة حالي هه

 المرافق.

 

 الثانية(المادة )

الهها،و بالقهانون وقهم  تىغى الال ألة التنفيذية لقانون نظهام العهامىين المهدنيين بالدولهة

 المرافقة.الال ألة  ، كما يُىغى كل حكم يخال  أحكام 1978لسنة  47

 )المادة الرابعة(

يُنقههل الموئفههون المعينههون المولههو،ون بالخدمههة قأههل العمههل بأحكههام ذههذا القههانون إلههى 

( 3، 2، 1الوئا   المعا،لة لوئها فجم الألاليهة لىهى النألهو المواهر بالجهداول أوقهام  

بما فيجا المستوم الوئيفي ااول  أ(، ويكون ترتيب ااقدمية  المىألقة بالقانون المرافق

 بين المنقولين لوئيفة واحدي بألسب أواالجم السابقة.

ويألهههتفل كهههل مهههنجم بهههاالر المقهههرو لههه  قانون ههها والهههذي كهههان يتقااهههاا إذا تا، لىهههى 

بالقهههههانون الجهههههداول المىألقهههههة االهههههر الهههههوئيفي المقهههههرو لمسهههههتوم وئيفتههههه  فهههههى 

، أمههها إذا قهههل االهههر المألهههتفل بههه  لهههن االهههر الهههوئيفي المقهههرو لمسهههتوم المرافهههق
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 وئيفت  يهرف ل  االر الوئيفي المقرو فى الجداول المشاو إليجا.

وذلههههك كىهههه  مههههب لههههدم اةذههههالل بههههالقوانين والقههههراواص المنظمههههة لىألههههدين اا،نههههى 

 وااقهى لىدذول.

 )المادة الخامسة(

ا مههن اليههوم التههالي لتههاويخ  ينشههر ذههذا القههانون فههى الجريههدي الر،ههمية، ويعمههل بهه  التأههاو 

 نشرا.

 يأهم ذذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينجا.

 الثالثة()المادة 

 .من اليوم التالي لتاويخ نشرا ويُعمل ب  المهرية،يُنشر ذذا القراو في الوقا ب 

 

 األحكام العامة:  الباب األول

 (1)مادة 

الوئههها   المدنيهههة حهههق لىمهههواسنين لىهههى أ،ههها، الكفههها ي والجهههداوي، وذهههي تكىيههه  

لىقههها مين بجههها لخدمهههة الشهههعب، وتكفهههل الدولهههة حقهههوقجم وحمهههايتجم، وقيهههامجم بهههأ،ا  

 والأاتجم في ولاية مهالر الشعب.

ويُحظرررر التمييرررا برررين المررروقفين ارررى تابيرررن أحكرررام نرررذا القرررانون بسررربب الررردين أو 

 آخر. الجنس أو ألي سبب

 

 

 

 

 

 (2مادة )
 لىى كل وحدي أن تتخذ اةلرا اص التالية لكفالة فعالية ،وو وئا   الخدمة المدنية: 

تطأيق أحكام القانون وي ألت  التنفيذية والقهراواص المنفهذي لجمها لىهى لميهب  -1

 مألاباي.الموئفين بعدالة ونماذة وشفافية ،ون تمييم أو 
وأذداف الوحدي التي يعمىون بجا من  تعري  الموئفين بألقوقجم ووالأاتجم، -2

ذالل تدويب مأد ي تنظم  إ،اوي المواو، الأشرية أو غير ذلك مهن الو،ها ل 

 لند التألاقجم بالخدمة اول مري.

تألههههديك ذيكىجهههها التنظيمههههي بهههههفة ،وويههههة بمهههها يتنا،ههههب مههههب أذههههدافجا  -3

 لىدولة. ،تراتيجيةايواذتهاصاتجا واحتيالاتجا في او  الخطة 
لمجوو المتعامىين مهب الوحهدي لهن مسهتوم لهو،ي الخهدماص  ا،تطالع وأي -4

لنجا، وذلك وفقا  لآللياص التي يهدو بجا قراو من   جمالعامة المقدمة وواا

 السىطة المختهة ولىى النموذج الذي تعدا الوحدي.
 (2مادة )تابع 

تالفي أول  القهوو في أ،ا  الخدماص من ذالل التدويب المستمر  -5
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 تنمية قدواتجم ومجاواتجم الوئيفية.لتطوير و لىموئفين،
 

 (2مادة )
يُقههههد فهههي تطأيهههق أحكهههام ذهههذا القهههانون بالكىمهههاص والعأهههاواص التاليهههة المعنهههى المأهههين 

 :قرين كل منجا
الههههوتير أو المألههههافل أو و ههههيس مجىههههس إ،اوي الجي ههههة  :السههههىطة المختهههههة -1

 .بألسب ااحوال
الههههوتاوي أو المهههههىألة أو الججههههات الألكههههومي أو المألافظههههة أو  :الـوحــههههـدي -2

 .الجي ة العامة
مسهههههتوياص الاالثهههههة التاليهههههة لىسهههههىطة المختههههههة وئههههها   ال :لوئههههها   القيا،يهههههةا -3

والتههههى يههههرأ، شههههاغىوذا وحههههداص تقسههههيماص تنظيميههههة بالوحههههدي مههههن مسههههتوم 

 إ،اوي لامة أو إ،اوي مركمية أو قطالاص، وما يعا،لجا من تقسيماص.
وئههههها   المسهههههتوم التهههههالي لىوئههههها   القيا،يهههههة،  :وئههههها   اة،اوي اةشهههههرافية -4

 والتى يرأ، شاغىوذا إ،اواص بالوحدي.

 (2مادة )تابع 
 .كل من يشغل إحدم الوئا   الواو،ي بمواتنة الوحدي :المـوئ  -5

االهههر المنههههو  لىيههه  فهههي الجهههداول المرفقهههة بجهههذا القهههانون  :االهههر الهههوئيفي -6

 .مضموما  إلي  لميب العالواص المقروي بمقتضى ذذا القانون
كهههل مههها يألههههل لىيههه  الموئههه  نظيهههر لمىههه  بخهههالف االهههر  :االهههر المكمهههل -7

 .الوئيفي
كههل مهها يألهههل لىيهه  الموئهه  نظيههر لمىهه  مههن ألههـر وئيفههي  :كامههل االههر -8

 . وألر مكمل
 السنة المالية لىدولة. :السنة -9

 (1مادة )
قهد في تطأيق أحكام ذذا الال ألة بالكىماص والعأاواص التالية المعنى المأين قرين يُ 

 كل منجا:

الوتير أو المألافل أو و يس مجىس إ،اوي الجي ة بألسب  السىطة المختهة: -1

 ااحوال.
 أو الجي ة العامة. المألافظةأو الوتاوي أو المهىألة أو الججات الألكومي  الوحدي: -2
 وئا   المستوياص الاالثة التالية لىسىطة المختهة. وئا   اة،اوي العىيا: -3

 

- 
 وئا   المستوم التالي لوئا   اة،اوي العىيا. وئا   اة،اوي التنفيذية: -4

 (1مادة )تابع 

 كل من يشغل إحدم الوئا   الواو،ي بمواتنة الوحدي. الموئ : -5
- 

مضموما   القانونبالمرفقة االر المنهو  لىي  في الجداول  االر الوئيفي: -6

 إلي  لميب العالواص المقروي بمقتضى القانون.
- 

كل ما يألهل لىي  الموئ  نظير لمى  بخالف االر  االر المكمل: -7

 الوئيفي.
كل ما يألهل لىي  الموئ  نظير لمى  من ألر وئيفي وألر  كامل االر: -8

 مكمل.
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 .الوتير المعني بالخدمة المدنية :الوتير المختص-10
 .م واة،اويالججات المركمي لىتنظي :الججات -11

 السنة المالية لىدولة. السنة: -9
 الوتير المعني بالخدمة المدنية. :الوتير المختص -10
 الججات المركمي لىتنظيم واة،اوي. الججات: -11
 قانون الخدمة المدنية المشاو إلي . القانون: -12
مدير اة،اوي أو المدير العام أو و يس اة،اوي المركمية أو  الر يس المأاشر: -13

 اةشرافي لكل منجم.تدوج الوئيفي لىا و يس القطاع وفق
 

 مجلس الخدمة المدنية

 (3مادة )
الخدمهة المدنيهة يُنشأ مجىس لىخدمة المدنية بغرح تقهديم المقترحهاص الخاصهة بتطهوير 

 وتألسين الخدماص العامة في الأال،، ويقوم لىى ول  الخهو  باآلتي:

إبدا  المشووي فيما يطرح لىي  من قضايا الخدمة المدنية، ،وا  من و يس مجىهس  -أ

 الوتوا  أو الوتير المختص أو و يس الججات.
 إبدا  الرأي في مشرولاص القوانين والىوا ر المتعىقة بالخدمة المدنية. -ب
 إبدا  الرأي في سريقة ومعايير تقييم الججاص الألكومية وموئفي الخدمة المدنية. -ج

 إبدا  الرأي في الأرامج التدويأية المقدمة لموئفي الخدمة المدنية. -،

 إبدا  الرأي في القضايا المتعىقة بااذالقياص المجنية لموئفي الخدمة المدنيــــــة. -ا
 ىق بالمواتنة المخههـــــة لىخدمة المدنية.تقديم المقترحاص فيما يتع -و

 تقديم مقترحاص تألسين أ،ا  الخدمة المدنية. -ت

 (3مادة )تابع 
 ويُشكل مجىس الخدمة المدنية بر ا،ة و يس الججات ولضوية كل من:

 .و يس الجمعية العمومية لقسمي الفتوم والتشريب بمجىس الدولة .1
 .و يس قطاع الخدمة المدنية بالججات .2
 .قطاع المواتنة العامة لىدولة بوتاوي المالية و يس .3
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لضهههو مهههن المنظمهههاص النقابيهههة المنتخأهههة يختهههاوا ايتألههها، العهههام لنقابهههاص لمهههال  .4

 مهر.
أوبعة ذأرا  فهي اة،اوي والمهواو، الأشهرية والقهانون يختهاوذم الهوتير المخهتص  .5

 لمدي ثالث ،نواص قابىة لىتجديد ولمري واحدي.
 . يَْهدُُو بتشكيىجا قراو من و يس المجىسويكون لىمجىس أمانة فنية 

ويضهب المجىهس ي ألهة ،اذىيهة تتضهمن القوالهد واةلهرا اص المتعىقهة بسهير العمهل به  

 وأمانت  الفنية.

 وتُعتمد توصياص المجىس من الوتير المختص.

 

 

 

 لجنة الموارد البشرية

 (4مادة )
تُشههكل فههي كههل وحههدي، بقههراو مههن السههىطة المختهههة، لجنههة أو أكاههر لىمههواو، الأشههرية 

، ألضها  ةبر ا،ة أحد مهوئفى الوحهدا مهن شهاغىى الوئها   القيا،يهة ولضهوية أوبعه

يكههون مههن بيههنجم أحههد القههانونيين، وأحههد المتخههههين فههي المههواو، الأشههرية مههن ،اذههل 

النقابية إن ُولدص، يختاوا مجىس إ،اوي الىجنة الوحدي أو ذاولجا، وأحد ألضا  الىجنة 

 النقابية.

وتختص الىجنة بالنظر في التعيين فهي الوئها   مهن المسهتوم ااول  ب( فمها ،ونجها، 

ومنر العالواص لشاغىيجا ونقىجم ذاوج الوحدي والتمها، تقهاوير تقهويم أ،ا جهم، واقتهراح 

الأشهرية، وتغييهر مفهاذيم الوئيفهة  الأرامج والدوواص التدويأية الالتمة لتنميهة المهواو،

وثقافتجا وتطوير أ،اليب العمل ووفب معهديص اا،ا ، وغيهر ذلهك ممها يأُلهال إليجها مهن 

 السىطة المختهة.

وتُر،هههل الىجنهههة اقتراحاتجههها إلهههى السهههىطة المختههههة ذهههالل أ،هههأوع يلتما،ذههها، فههه ذا 

ههه ههها مهههن تهههاويلهههم تعتمهههدذا ولهههم تُأهههد التراا  خ وصهههولجا ا لىيجههها ذهههالل ثالثهههين يوم 

 

 (4مادة )
تشكل بكل وحدي لجنة أو أكار لىمواو، الأشرية بقراو من السهىطة المختههة بر ا،هة 

فهي الوحهداص التهي  العىيا أو التنفيذية اة،اويأحد موئفي الوحدي من شاغىي وئا   

 :ي يولد بجا وئا   من اة،اوي العىيا، ولضوية كل من

تختهاوا  الأشهرية مهن ،اذهل أو ذهاوج الوحهدي المواو، أحد المتخههين في .1

 السىطة المختهة.
 مدير لام الش ون القانونية أو من ينوب لن .أحد القانونيين بالوحدي يرشأل   .2
أحد ألضا  الىجنة النقابية  إن ولدص( يختاوا مجىس إ،اوي الىجنة النقابيهة،  .3

 نقابية.أو لضو ترشأل  النقابة العامة في حالة لدم ولو، لجنة 
   .أومن ينوب لن  المواو، الأشريةالمختص بمدير ال .4

     لىى أن يتولى أمانة الىجنة احد موئفي إ،اوي المواو، الأشرية بالوحدي.
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التأهههههرص نافهههههذي، أمههههها إذا التراهههههة لىهههههى اقتراحهههههاص الىجنهههههة كىجههههها أو بعضهههههجا، 

 فيتعين أن تُأدي كتابة 

 (4مادة )تابع 
اا،هههأاب المأهههروي لهههذلك وتُعيهههد مههها التراهههة لىيههه  لىجنهههة لىنظهههر فيههه  لىهههى اهههو  

ذههذا اا،ههأاب، وتأُلههد، لجهها ألههال  لىأههة فيهه  ، فهه ذا انقضههى ذههذا االههل ،ون أن تُأههدي 

تمسهههكة الىجنهههة برأيجههها  الىجنهههة وأيجههها التُأهههر وأي السهههىطة المختههههة نافهههذ ا، أمههها إذا

اقتراحاتجههها إلهههى السهههىطة المختههههة يتخهههاذ مههها تهههراا  تُر،هههللُمألهههد،، ذهههالل االال

 بشأنجا ويُعتأر قراوذا فى ذذا الألالة نجا ي ا.

 وتألد، الال ألة التنفيذية كيفية اذتياو ألضا  الىجنة ونظام العمل بجا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4مادة )تابع 
 

 

 

 

 

 (4مادة )تابع 
و هيس مقر الوحدي، بنا  لىى ،لهوي مهن  تجتمب الىجنة مري لىى ااقل كل شجر فيو

ا إي بألضهوو ثالثهة مهن المختهة، وي يكون انعقا، الىجنة صهأليأل   السىطة الىجنة أو

 ألضا جا لىى ااقل بما فيجم الر يس. 

 ويجوت لىجنة اي،تعانة بمن تراا ةنجات ألمالجا.

 (5مادة )
يُنشهأ ،هجل إلكترونهي أو ووقههي بأوقهام مسىسهىة تهدون بهه  مألااهر التمالهاص لجنههة 

 الأشرية.المواو، 

المعرواهة  المواهولاصوويجب أن تشتمل ذذا المألاار لىى أ،ما  الألااهرين 

من مناقشاص والقهراواص التهي اتخهذتجا الىجنهة واا،هأاب التهي بُنيهة لىيجها،  وما ،او

 .وأمين الىجنة لىى مألاار الجىساص ونالألاارويوقب الر يس واالضا  
ااغىأية  موافقة صأليألة إي إذا صدوص بنا  لىى الىجنة اقتراحاص تعتأر  وي

من   يُرلر الجانب الذي تساوص اآلوا  المطىقة الضا  الىجنة الألاارين، ف ذا

 الر يس.

 

 

 (6مادة )
ي يجوت ا،تخراج صوو من ،جل التمالاص لجان المواو، الأشرية إي بنا  لىى 

أو لجنة إ،اوية ذاص قضا ية  او ذي ة قراو صا،و من السىطة المختهة أومن لجة

 اذتها  قضا ي.

الىجان وأ،أابجا فيجوت لكل ذي مهىألة شخهية ومأاشري ايسالع  اقتراحاصأما 

 لىيجا وأذذ صوو منجا بعد الترذيص ل  بذلك من و يس الىجنة.
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 نص مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية
 كما أقرته اللجنة

 الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةمسودة 

 (5مادة )
تُعىههن القههراواص التههي تُهههدو فههي شههأن الخدمههة المدنيههة فههي نشههري و،ههمية تُهههدوذا 

 ووقي ا أو إلكتروني ا.الوحدي 

وتأُلههههد، الال ألههههة التنفيذيههههة كيفيههههة وإلههههرا اص النشههههر أو اةتاحههههة لىههههى نألههههو يكفههههل 

 العىم بجا لذوي الشأن.

 (7مادة )
بطريق اةتاحة لىى  تعىن لميب القراواص التي تهدو في شأن الخدمة المدنية،

لىـى ااقل واحدي  إلالناص الموقب اةلكتروني لىوحدي أو بطريق النشر في لوحة

لىوحدي  المركم الر يسي تواب في أماكن ثابتة وباوتي ومؤمنة في كل مـن

 النشر.من تاويخ اةتاحة أو  لمدي ي تقل لن لشري أيام وفرولجا، وذلك

و،ميين لـن سريـق إ،اوي المواو،  والرفب بمألضرين النشر أو وتاأة اةتاحة

الغرح، ويىـتمم الموئ   ذاالأشرية المختهة مـب تسجيل ذلك في ،جل يُعد لج

 .أو نشرص أتيألةالقراواص اة،اوية التي  بتتأب
 

 (6مادة )
يخهههتص مجىهههس الدولهههة، ،ون غيهههرا، ب بهههدا  الهههرأي مسهههأأ ا فهههي المسههها ل المتعىقهههة 

بتطأيهههههق أحكهههههام ذهههههذا القهههههانون وي ألتههههه  التنفيذيهههههة، بنههههها   لىهههههى سىهههههب السهههههىطة 

 المختهة.

 

 

 

 

 

 

 (8مادة )
مجىس الدولة في ن مالها،وي وااحكام بالفتاوم  قالدي بياناصيُنشأ بالججات 

المسا ل المتعىقة بتطأيق أحكام القانون وي ألت  التنفيذية، لىى أن يتم ا،تخال  

ذذا الفتاوم والعمل لىى إتاحتجا لىى الموقب  جاتتضمنالمأا،ئ القانونية التي 

 لىججات.لكتروني اة

 

 (9مادة )
لىسىطة المختهة سىب الرأي من مجىس الدولة في أية مسألة تتعىق بتطأيق أحكام 

 القانون وي ألت  التنفيذية، وفقا  لىقوالد واةلرا اص اآلتية: 

لسىطة المختهة الرأي من مجىس الدولة، لىى أن يتضمن ذذا تطىب ا -1

ب   الطىب لراا  شامال  ومفهال  لىوقا ب مشفولا  بألالة واقعية، ومرفقا  

 المستنداص المتعىقة بالمواوع.
ولند ووو، إفتا  إ،اوي الفتوم المختهة بمجىس الدولة لىوحدي، يتعين لىى  -2

السىطة المختهة إو،ال صووي منجا لىججات لىنظر في تنفيذذا أو إلا،ي 

 والتشريب بمجىس الدولة. الفتومالعرح لىى الجمعية العمومية لقسمي 
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 نص مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية
 كما أقرته اللجنة

 الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةمسودة 

 

 المدنية والموارد البشريةتنمية ثقااة الخدمة 

 (7مادة )
تعمههههههل الوحههههههدي لىههههههى تههههههدويب وتأذيههههههل وإلههههههدا، المههههههوئفين لىقيههههههام بوالأاتجهههههها 

ومسههه ولياتجا لىهههى نألهههو يكفهههل تنميهههة ثقافهههة الخدمهههة المدنيهههة و،ووذههها فهههي المجتمهههب 

 وتألقيق أذدافجا.

وتأذيهل ولكل وحدي إنشا  مركم لتنمية المهواو، الأشهرية، بعهد موافقهة الججهات لتهدويب 

وإلههدا، المههوئفين بجهها وبالمهههالر أو الوحههداص أو الفههروع التابعههة لجهها، ويجههوت إ،ههنا، 

لمىياص التدويب والتأذيل واةلدا، إلى مراكم وذي اص التدويب التي يهدو بالتما،ذا 

 قراو من و يس الججات.

وتألهههههد، الال ألهههههة التنفيذيهههههة اهههههوابك وإلهههههرا اص إنشههههها  مراكهههههم تنميهههههة المهههههواو، 

نظهههام التهههدويب والتأذيهههل واةلهههدا، واهههوابك ايلتألههها  بجههها والشهههجا،اص الأشهههرية و

 .التي تمنألجا
 

 
 (10مادة )

مستوياتجم  بكافةيجب لىى كل وحدي أن تضب وتنفذ ذطة ،نوية لتدويب موئفيجا 

بعد وذلك  ،لدلم المساو الوئيفيالترقية ذاصة لند ،ذول الخدمة ولند  الوئيفية،

تطوير وتنمية  اا،ا ، بجدفوتقاوير تقويم  تألديد وتألىيل ايحتيالاص التدويأية

 .ووفب معديص اا،ا الوئيفية قدواتجم ومجاواتجم وكفا تجم 

وتتولى لجنة المواو، الأشرية اقتراح الأرامج والدوواص التدويأية والتما،ذا من 

 السىطة المختهة واو،ال صووي منجا الى الججات.

 (11مادة )

 تدويب ذطة لتنفيذ الالتمة الماليةايلتما،اص  مواتنتجا مشروع في وحدي كل تدوج

 .موئفيجا
  (12مادة )

تتولى إ،اوي المواو، الأشرية مس ولية تنفيذ ذطة التدويب بعد التما،ذا من السىطة 

  المختهة، وتقييم التدويب بغرح: 
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 نص مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية
 كما أقرته اللجنة

 الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةمسودة 

 

 

 

 

 (7مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7مادة )تابع 

 

 التعرف لىى المشاكل اة،اوية والتنظيمية التي تؤثر لىى التدويب. .1
 

  (12مادة )تابع 
 الوحدي.حتيالاص اخطة التدويب تىأي لالتألقق من أن ااذداف المقروي  .2
الوقههوف لىههى صههالحية أ،ههاليب وسههر  التههدويب المسههتخدمة فههي تألقيههق  .3

 ااذداف.
أو  ذأهراتجم،أو  تخهههاتجم،،هوا  مهن ناحيهة  المهدوبين  يكفهاالتألقق من  .4

 قدواتجم التدويأية.
 قيا، فالىية وأثر التدويب لىى المتدوب. .5

 (13مادة )

 يكون تقييم التدويب من ذالل:

التهههدويب مهههن ناحيهههة انتظهههام المتهههدوبين، تقهههاوير المشهههرفين لىهههى بهههرامج  .1

 واذتمامجم بالأرنامج التدويأي، ولالقت  بوئيفتجم.
تقههاوير المتههدوبين مههن ناحيههة تقيههيمجم لىتههدويب الههذي حهههىوا لىيهه  ومههدم  .2

 اي،تفا،ي من .
تقههاوير الرا،هها  المأاشههرين مههن ناحيههة أثههر التههدويب لىههى أ،ا  المههوئفين  .3

 المتدوبين.
 

 (13مادة )تابع 

 ذلك التقييم من ذالل نماذج تقاوير تعدذا إ،اوي المواو، الأشرية لجذا الغرح. ويتم

 (14مادة )

، يكون مهألوبا  التدويب تنفيذ الخطة تعد إ،اوي المواو، الأشرية تقريرا  ،نويا  لن

مرفقا  ب   ذالل ذذا السنة مقاونة بالسنواص السابقة والنتا ج المتألققة باةحها اص
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 نص مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية
 كما أقرته اللجنة

 الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةمسودة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

السىطة  ولجنة المواو، الأشرية  التالية، وذلك لىعرح لىىالخطة التدويأية 

 المختهة.

 (15مادة )

ويعتأر  تعتأر الفتري التي يقضيجا الموئ  في التدويب كل الوقة فتري لمل،

مدي  صتجاوت  ذاف ،انقطال  لن التدويب بغير لذو مقأول انقطالا لن العمل

 التدويب المتاح ل . اينقطاع وبب المدي المقروي لىتدويب التأر الموئ  متخىفا لن

 ويعتأر تخى  الموئ  لن التدويب إذالي بوالأاص وئيفت ، وتتولى السىطة 
 .التأ،يأية المختهة إحالت  إلى التألقيق لتألديد مدم مس وليت 

 

 

 (16مادة )

الموئههه ، ويسهههتألق الموئههه  كامهههل تتألمهههل الوحهههدي كافهههة مههههروفاص تهههدويب 

 ألرا ذالل فتري التدويب.

يتعههين لىههى الموئهه  اينضههأاس فههي التههدويب والتيههات نسههأة النجههاح المقههروي، و

الأرنهههههامج منههههه  مههههههروفاص  سهههههتر،تُ  وفهههههي حالهههههة لهههههدم التيهههههاتا لجهههههذا النسهههههأة

 .اذا كان التألاق  بالتدويب بنا   لىى سىأ التدويأي 

 (17مادة )

تهههم تدويأههه  لمهههدي تجهههاوت ذمسهههة لشهههر يومههها  ذهههاوج مههههر  يىتهههمم الموئههه  الهههذي

أو لمهههدي تجهههاوت ثالثهههين يومههها  ،اذهههل مههههر بهههأن يقضهههي فهههي ذدمهههة الوحهههدي مهههدي 

لىهههى ااقهههل مهههن تهههاويخ مأاشهههري العمهههل بعهههد التهههدويب، وفهههي حالهههة إذهههالل ة ،هههن

 الموئ  بجذا ايلتمام يكون من حق الوحدي ا،تر،ا، مهروفاص التدويب.

مههها اكتسهههأ  مهههن معهههاوف ومجهههاواص مهههن التهههدويب الهههى  ويىتهههمم الموئههه  بنقهههل

        تمال   بالوحدي.
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 نص مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية
 كما أقرته اللجنة

 الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةمسودة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18مادة )

يجوت بقراو من السىطة المختهة، بعد موافقة الججات، إنشا  مركهم لتنميهة المهواو، 

 -اآلتية:لىضوابك الأشرية كتقسيم تنظيمي ،اذل الوحدي وفق ا 

 كان مججم لىتدويب.ر ميتوف -
مؤذىة ،وا  من ،اذل الوحدي أو ذاولجها لضهمان تقهديم ر ذي ة تدويب يتوف -

 .تدويب لالي الجو،ي
 .برامج تدويأية معتمدي مألىي ا أو ،ولي اتوفير  -
 يا . تاحة الموا، التدويأية إلكترونب تسمربنية تكنولولية توفير  -
 الوحدي.ر ايلتما، المالي الالتم بمواتنة يتوف -

 (19مادة )

 -نظام التدويب والتأذيل واةلدا، وفقا  لآلتي:تنمية المواو، الأشرية  يضب مركم

 لك تألديد وتألىيل ايحتيالاص التدويأية بالوحدي  .1
 .لتعاون مب إ،اوي المواو، الأشريةبا وذلك ،نة الربب ااذير من كل    .2

 

 (19مادة )تابع 

 يسهتجيب واحتيالهاص الوحهدي ،هنوي ا تخطيك وتهميم الأرامج التدويأيهة بمها .3

 وذلك بنا   لىى اقتراح لجنة المواو، الأشرية.
 لرح الأرامج التدويأية لىى السىطة المختهة يلتما،ذا. .4
،هنة كهل المعىوماص المتعىقهة بخطهة التهدويب بهالمركم فهي بدايهة  كافة إتاحة .5

  لىى موقب الوحدي اةلكتروني.
لىهى أن يرالهى  مب إ،اوي المواو، الأشهرية بالتنسيق تنفيذ الأرامج التدويأية .6

فيجهها التركيههم لىههى الجوانههب العمىيههة والتطأيقيههة، وأن يتأههب فههي التههدويب 

لىمههوئفين،  المجاويههة القههدواصيعههمت اا،ههاليب التفالىيههة والتشههاوكية بمهها 
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 نص مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية
 كما أقرته اللجنة

 الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةمسودة 

 

 

 (7مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7مادة )تابع 

 

 

 

 والقدواص المؤ،سية لىوحدي.
 بالتنسيق مب إ،اوي المواو، الأشرية.تقييم الأرامج التدويأية  .7

 
 (20مادة )

التدويأية التي ينظمجا المركم من قأل إ،اوي المواو، الأشرية،  لىأرامجيتم الترشر 

 ويجوت لىموئ  سىب ايلتألا  بأحد الأرامج وفق ا يحتيالات  الوئيفية.
 (21مادة )

تمنر مراكم تنمية المواو، الأشرية شجا،اص تدويب لامة ومتخههة في مجايص 

 .التدويب التياتبجا، لىى أن تتضمن الشجا،اص مراتب  لىموئفينلمل الوحدي 
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 نص مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية
 كما أقرته اللجنة

 الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةمسودة 

 (8مادة )
يجههههوت لىوحههههدي أن تقههههوم بتههههدويب الشههههأاب لىههههى اانشههههطة واالمههههال التخههههههية 

بجههها بنههها   لىهههى سىهههأجم ،ون التمامجههها بتعييهههنجم، وذلهههك لىهههى النألهههو الهههذي تنظمههه  

 الال ألة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8تابع مادة )
 

 (22مادة )
 لىوحههدي أن تقههوم بتنظههيم تههدويب لىشههأاب بمهها فههيجم الطههالب لىههى اانشههطةيجههوت 

التخهههههية بجههها، لىمسهههاذمة فهههي تهههوفير فهههر  لمهههل حقيقيهههة منتجهههة  واالمهههال

المههههههدني  ومؤ،سههههههاص المجتمههههههبالألكوميههههههة المعنيههههههة  الججههههههاصبالتعههههههاون مههههههب 

وأصههههألاب االمههههال الههههراغأين فههههي تشههههغيل لمالههههة مدوبههههة ومؤذىههههة وإكسههههابجم 

 مطىوبة في ،و  العمل.المجاواص ال

ديجا وفههي لميههب ااحههوال يتعههين لىههى الوحههدي التههي ترغههب فههي تههدويب الشههأاب لهه

، لىهههى أن يألهههد، ذهههذا النظهههام مهههها لتههههدويباواهههب نظهههام يكفهههل اهههماناص لديهههة 

 يأتي:

 

 

 

    

 (22مادة )تابع 

 نموذج سىب التدويب -1
 قوالد وشروس التدويب -2
 حقو  والتماماص المتدّوب -3
 توقيعجا لىى المتدّوب. الجما اص التي يجوت -4
 الشجا،ي التي تمنألجا الوحدي في نجاية التدويب. -5
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 نص مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية
 كما أقرته اللجنة

 الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةمسودة 

 

 

 

 

 

 

 
 الوقائف والعالقة الوقيفية: الباب الثانى

 الوقائف

 (9مادة )
تضهههههب كهههههل وحهههههدي ذهههههيكال  تنظيمي ههههها لجههههها، يُعتمهههههد مهههههن السهههههىطة المختههههههة، بعهههههد 

مههههههب  أذههههههد وأم الججههههههات، يتضههههههمن تقسههههههيمجا إلههههههى تقسههههههيماص فرليههههههة تتنا،ههههههب

 أنشطتجا وحجم ومجايص العمل بجا.

ىوئهههههها   مرفق هههههها بهههههه  بطاقههههههاص وصهههههه  كههههههل  لوتضههههههب كههههههل وحههههههدي لههههههدوي  

وئيفههههههة، تتضههههههمن تألديههههههد مسههههههتواذا الههههههوئيفي وسريقههههههة شههههههغىجا والمجمولههههههة 

الوئيفيههههههة التههههههي تنتمههههههي إليجهههههها والشههههههروس الههههههالتم توفرذهههههها فههههههيمن يشههههههغىجا، 

ومؤشههههههههراص قيهههههههها، والوالأههههههههاص والمسهههههههه ولياص والمجههههههههام المنوسههههههههة بجهههههههها، 

 أ،ا جا.

ويخهههههههتص و هههههههيس الججهههههههات بالتمههههههها، لهههههههدول وئههههههها   كهههههههل وحهههههههدي وحجهههههههم 

 المواو، الأشرية الالتمة لجا في او  احتيالاتجا الفعىية.

 

 

 

 

 (23مادة )

ي يجهههههههوت لىوحهههههههدي تعهههههههديل ذيكىجههههههها التنظيمهههههههي أو لهههههههدول وئا فجههههههها قأهههههههل 

لىههههههى و ،لىقيههههههام بههههههدووا وفقهههههها  احكههههههام القههههههانون العههههههرح لىههههههى الججههههههات

 الججات بكافة ما يطىأ  من بياناص. إمدا،الوحدي 

 

 (10مادة )

 تقسم الوئا   الخااعة احكام ذذا القانون إلى المجمولاص الوئيفية الر يسية اآلتية:
 (24) مادة

مجمولاص نولية  إلىينأغي لند تقسيم وئا   كل مجمولة وئيفية و يسية 
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 نص مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية
 كما أقرته اللجنة

 الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةمسودة 

 مجمولة الوئا   التخههية. -1

 مجمولة الوئا   الفنيـــــــــة. -2

 مجمولة الوئا   الكتابيـة. -3

 المعاونة.مجمولة الوئا   الألرفية والخدمة  -4
وتُعتأر كل مجمولة وئيفية وحدي متميهمي فهي مجهال التعيهين والترقيهة والنقهل والنهدب 

 واةلاوي.
وتتكون كل مجمولة وئيفية مهن مجمولهاص نوليهة، وتهنظم الال ألهة التنفيذيهة معهايير 

 .إنشا  ذذا المجمولاص النولية والنقل بين المجمولاص المتماثىة
 

 

 

 

 

 

 (10مادة )تابع 

 

 مرالاي ما يأتي: 

أن المجمولة النولية ولا  وئيفي يضم الوئا   المتماثىة والمتشابجة   -1

 في سأيعة الوالأاص والمس ولياص وإن اذتىفة في مستوياص التدوج المالي.

المتدولة الالتمة لىترقية من  أن المجمولة النولية تشتمل لىى الوئا   -2

 أذرم ألىى منجا. إلىوئيفة 

أن المجمولة النولية المنا،أة لىوئا   واشتراساص شغىجا، تتألد، وفقا  -3

، وبمرالاي معايير تقييم وتوصي  ألمالجاومجايص  اانشطةلطأيعة 

الوئا   التي يهدو بجا قراو من و يس الججات بعد العرح لىى مجىس 

 المدنية.الخدمة 
مهن  وئيفهة ةأيه أن الألهد اا،نهى لمسهتوم المعرفهة النظريهة المطىوبهة لشهغل  -4

المجمولاص النولية لمجمولهة الوئها   التخهههية ذهو مسهتوم وئا   

 التأذيل العىمي العالي.
 

 

 
 (25مادة )

 فيما بين:  ، ااقدميةب مب ايحتفائيجوت النقل ،اذل كل مجمولة وئيفية و يسية 

النوليههة المتسههاوية والمتنههائري فههي مسههتوم ونوليههة التأذيههل المجمولههاص  -1

 العىمي المطىوب.

المجمولههاص النوليههة التههي تشههغل بههأكار مههن مؤذههل ،وا،ههي يكههون منا،ههأا  -2

 وفقا  لمتطىأاص شغل الوئيفة الواو،ي بأطاقة الوص  الوئيفي. لشغىجا

المجمولهههاص النوليهههة التهههي تتكامهههل وتتقهههاوب وئا فجههها فهههي الوالأهههاص  -3

، وفقا  لمعايير تقييم وتوصي  الوئا   التي يهدو بجا قهراو  ولياصوالمس
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 نص مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية
 كما أقرته اللجنة

 الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةمسودة 

 . من و يس الججات
وذلههك كىهه  وفقهها  لألالههة العمههل المرتأطههة بههالعجم والفهها   فههي المههواو،     

 .الأشرية
 (11مادة )

يكههههون شهههههغل الوئههههها   لهههههن سريههههق التعيهههههين أو الترقيهههههة أو النقهههههل أو النهههههدب أو 

شههههروس شهههغىجا، وذلههههك بألسهههب ااحههههوال المأينهههة بجههههذا اةلهههاوي بمرالههههاي ا،هههتيفا  

 .القانون
 

  

 التعيين اى الوقائف

 (12مادة )

يكههون التعيههين بمولههب قههراو يهههدو مههن و ههيس الجمجوويههة أو مههن يفواهه ، لىههى 

بههههاي أو و،ههههاسة، مههههن ذههههالل إلههههالن مركههههمي أ،هههها، الكفهههها ي والجههههداوي، ،ون مألا

الأيانهههههاص المتعىقهههههة بالوئيفهههههة لىهههههى موقهههههب بوابهههههة الألكومهههههة المههههههرية متضهههههمن ا 

 وشروس شغىجا لىى نألو يكفل تكافؤ الفر  والمساواي بين المواسنين.

 وفى لميب ااحوال يُشترس لشغل الوئا   أن تكــــون شاغري وممولة.

ويكههههون التعيههههين فههههى تىههههك الوئهههها   بامتألههههان يُنفههههذا الججههههات مههههن ذههههالل لجنههههة 

أن يكههههون التعيههههين بألسههههب لالذتيههههاو، ويشههههرف لىيهههه  الههههوتير المخههههتص، لىههههى 

اا،هههأقية الههههواو،ي فههههي الترتيههههب النجهههها ي لنتيجههههة ايمتألههههان، ولنههههد التسههههاوي يُقههههدم 

االىهههى فهههي مرتأهههة الألههههول لىهههى المؤذهههل المطىهههوب لشهههغل الوئيفهههة، فالدولهههة 

، فااقدم في التخرج، فااكأر ،ن ا.  االىى في ذاص المرتأة، فاالىى مؤذال 

 

 

 (12مادة )تابع 

 ألهههههة التنفيذيهههههة قوالهههههد اةلهههههالن لهههههن الوئههههها   الشهههههاغري وكيفيتههههه ، وتأُلهههههد، الال

، وتشهههكيل لجنهههة ايذتيهههاو وإلهههرا اص انعقههها، ايمتألهههان وكيفيتههه  وقوالهههد المفااهههىة

 

 (26مادة )

وئا   المجمولة النولية الواو،ي في لدول وئا    ىي يجوت التعيين إي في أ،ن

 القانون وي ألت  التنفيذية. احكاموذلك من ذالل إلالن مركمي وفقا   ،الوحدي

 (27مادة )

لىهههى إ،اوي المهههواو، الأشهههرية بكهههل وحهههدي أن تعهههد، بههههفة ،وويهههة كهههل ،هههتة أشهههجر 

مولهههة فهههي كهههل مجمولهههة وكىمههها وأص السهههىطة المختههههة، حههههرا  بالوئههها   الم

ن إ، وإليجهههالىهههى المجمولهههاص النوليهههة التهههي تنتمهههي  موتلهههة يلىهههى حهههدوئيفيهههة 

تألههد، الوئههها   المشههغولة منجههها والوئههها   الشههاغري بألسهههب الواقههب الفعىهههي لنهههد 

فهههههي اهههههو   لىوئههههها   المتوقهههههب ذىوذهههههان تضهههههب ذطهههههة إحهههههالل أالألههههههر، و

 احتيالاص العمل والمقرواص الوئيفية لىوحدي، وو،يىة شغىجا. 

الججهههات بعهههد التمههها،ا  إلهههىوير،هههل الأيهههان المنههههو  لىيههه  فهههي الفقهههري السهههابقة 

 من السىطة المختهة.

 

 

 (29مادة )
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 نص مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية
 كما أقرته اللجنة

 الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةمسودة 

لىهههى أن يكهههون اةلهههالن ذهههالل شهههجرم ينهههاير ويونيهههو مهههن كهههل ،هههن  لنهههد الألالهههة، 

ب النتيجهههههة لىهههههى الموقهههههـ وتُعىهههههنوأي تقهههههل مهههههدي اةلهههههالن والتقهههههديم لهههههن شهههههجر، 

 اةلكتروني المشاو إلي  بالفقري ااولى من ذذا الما،ي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهي اهو   تينالسهابق تينالمها، الأيانهاص المنههو  لىيجها فهييقوم الججات بمرالعة 

وفقههها  و، الهههوئيفي لىوحهههدي ولهههدول وئا فجههها وبطاقهههاص الوصههه الجيكهههل التنظيمهههي 

لىمقههرواص الوئيفيههة واحتيالههاص العمههل ومعههديص اا،ا  الفههر،ي واةنجههات الكىههي، 

لتقييم مدم احتيالجا لشغل الوئا   المطىوبة، وتُخطر الوحدي بهالقراو الهها،و فهي 

 ذذا الشأن.

 (30مادة )

تخهص وفقا  لمتطىأاص شغل كهل وئيفهة،  ينشأ بالججات بنك أ، ىة إلكتروني في كل

لىى أن يقوم الججات ب ،اوي الأنك وتألديك بيانات  بهفة مستمري ومنتظمة في او  

المقترحهاص الهها،وي مههن مجىهس الخدمههة المدنيهة، وذلههك كىه  تألههة إشهراف الههوتير 

 المختص.

 (31مادة )

األول مررررن ، وارررر  األول مررررن ينررراير يعلرررن شررررن ظررر ا الوقررررائف الجديررردة مركايررررا  اررر 

شلررررى  ، شلررررى أن يررررتم تجميررررع اظحتيا رررراا الوقيفيررررة قااشيررررا  سررررنةمررررن كررررا  يوليررررو

مسررررررتوز كررررررا و ارة والجهرررررراا التابعررررررة، ومحلي ررررررا شلررررررى مسررررررتوز كررررررا محااظررررررة 

مررررع تحديررررد مسررررمياا الوقررررائف وظرررررو  ظرررر لها لهررررا، ومررررديرياا الخرررردماا التابعررررة 

 كله قبا ميعاد اإلشالن بشهر شلى األقا.  وذلك

 (32مادة )

يتهههولى الججهههات اةلهههالن لهههن الوئههها   الشهههاغري والممولهههة وفقههها  يحتيالهههاص كهههل 

 وحدي.

 َ  ويتهههاح اةلهههالن لىهههى موقهههب بوابهههة الألكومهههة المههههرية لمهههدي ذمسهههة لشهههر يومههها

 ، وترفق باةلالن ا،تماوي التقدم لشغل الوئيفة.لىى ااقل

ويجهههههب أن يتضهههههمن اةلهههههالن كافهههههة الأيانهههههاص التهههههي تضهههههمن تكهههههافؤ الفهههههر  

 ساواي بين المواسنين ومنجا:والم

مسههههههمى الوئيفههههههة المعىههههههن لنجهههههها ومسههههههتواذا والمجمولههههههة الوئيفيههههههة  -
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 نص مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية
 كما أقرته اللجنة

 الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةمسودة 

 

 

 

 

 

 

 

 (12مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .إليجاوالمجمولة النولية التي تنتمي 

 الوئيفة.مىخص بطاقة وص   -
 العمل.مألل  -
المسههههتنداص المطىوبههههة ومكههههان تقههههديمجا و ذههههر ميعهههها، لتسههههجيل بيانههههاص  -

 المتقدمين.
 معايير المفااىة بين المتقدمين. -

 

 

 
 (33مادة )

يسجل المتقدمون لىوئا   المعىن لنجا بياناتجم من ذالل اي،تماوي ايلكترونية 

المرفقة باةلالن، وذلك ذالل المدي المألد،ي باةلالن، وينشر لدول ايمتألان 

ذالل أ،أوع من انتجا  التسجيل لىى موقب بوابة الألكومة المهرية، لىى أن 

، توقية الألضوو لمقر لجنة ايمتألان ن وميعا،يتضمن الجدول مكان انعقا، ايمتألا

 لىى بريدا اةلكتروني. ويُخطر كل متقدم برقم لىو، 

 (34مادة )

تشكل في الججات، بقراو من الوتير المختص، لجنة لالذتياو بر ا،ة و يس 

 ذمسة الججات، ولضوية ثالثة من العامىين بالججات يرشألجم و يس الججات، ولد،

والقانون،  واةحها  واة،اويايمتألاناص والتقويم  من الخأرا  في مجال

 المختىفة التخههاص المجنية والوئيفيةو
 بمن تراا ةنجات لمىجا. او بمماىي الوحدي المعنية اي،تعانةولىجنة  

وتضب الىجنة ، ويكون لىجنة أمانة فنية يهدو بتشكيىجا قراو من و يس الىجنة

 لعمل بجا وبأمانتجا الفنية.القوالد واةلرا اص المتعىقة بسير ا
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 نص مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية
 كما أقرته اللجنة

 الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةمسودة 

 (12مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 (35مادة )

 تختص لجنة ايذتياو باآلتي: 

واب اا،س العامة لالمتألاناص وتألديد اا، ىة المنا،أة لكل وئيفة من   -1

 واقب بنك اا، ىة.

 تألديد المكان المخهص ةلرا  ايمتألاناص.  -2
تألديد و،ا ل اةشراف والتأمين الالتمين لمقاو الىجان امانا  لىأليدي  -3

 والشفافية.
 (36مادة )

يدذل المتقدم لىوئيفة مقر لجنة ايمتألان برقم  القومي المسجل با،تماوي تقدم  

 لىوئيفة ونسخة مطأولة من وقم لىو، .

 (37مادة )

تعد لجنة ايذتياو الترتيب النجا ي لنتيجة ايمتألان وفقا  لىدولاص التي حهل لىيجا 

م االىى في مرتأة الألهول لىى كل متقدم، ولند التساوي في الدولاص يقد

المؤذل المطىوب لشغل الوئيفة، فالدولة االىى في ذاص المرتأة، فاالىى مؤذال ، 

وذلك مب لدم اةذالل بأحكام قانون الخدمة العسكرية  فااقدم تخرلا ، فااكأر ،نا  

 والوسنية المشاو الي .

 

 (38مادة )

ووئا   الخدمة المعاونة وفقا  يمتألاناص يتم اذتياو المتقدمين لىوئا   الألرفية 

 ية أو لمىية وفقا  لإللرا اص والضوابك السابقة.وشف

ويكون التعيين في ذذا الألالة بألسب اا،أقية الواو،ي في الترتيب النجا ي لنتيجة 

وذلك مب  ، فااقدم تخرلا ، فااكأر ،نا  ايمتألان، ولند التساوي يقدم االىى مؤذال  

 بأحكام قانون الخدمة العسكرية والوسنية المشاو الي .لدم اةذالل 
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 نص مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية
 كما أقرته اللجنة

 الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةمسودة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (39مادة )

يعىن الججات الترتيب النجا ي لىمتقدمين لىى موقب بوابة الألكومة المهرية، بعد 

التما، ألمال لجنة ايذتياو من الوتير المختص، وذلك ذالل شجر لىى ااكار من 

 تاويخ انعقا، ايمتألان المألد، في اةلالن.

 (40مادة )

الججات، من لدم إ،واج ا،م  امن قوا م النالألين، أو من  إلىلىمتقدم أن يتظىم 

وذلك وفقا   القوا م إلالنترتيأ  في ذذا القوا م، ويُقدم التظىم ذالل أ،أولين من 

 قالدي بياناص ذالل من التظىمايذتياو بأألك لجنة  بجا، وتقوم لإللرا اص المرفقة

 المتظىم. من المقدمة ايمتألان والمستنداص

 (40مادة )تابع 

التظىم لىى موقب بوابة الألكومة المهرية،  فألص نتيجة ويقوم الججات ب لالن

 في تأكيد أحقية المتظىمم بقأولج الرف ، أو أ،أاب بيان مب التظىم برف  ،وا 

 قا مة النالألين أو بتعديل ترتيأ  فيجا. امن ولو،ا

 (41مادة )

الوحدي المعنية بيانا  معتمدا  من الوتير المختص بالترتيب النجا ي  إلىالججات ر،ل يُ 

 لىمتقدمين لشغل وئا فجا مرفقا  ب  كافة المستنداص الالتمة.

تطىب من المرشر لىتعيين ا،تيفا  أي مستنداص  أنبالوحدي وة،اوي المواو، الأشرية 

تماوي تقدم  لن سريق بريدا اةلكترونى الموار با،وذلك  يتمة،أو بياناص 

ويعتأر  ،بجذا اة،تماويالاابة  إقامت مسجل لىى مألل لىتعيين وبمولب ذطاب 

في حالة لدم ا،تيفا  المستنداص المطىوبة ذالل ذمسة لشر يوما  من  غيا  يالترشر 

 المرشر بطىأجا.  إذطاوتاويخ 
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 (12مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12مادة )تابع 

 

 

 (42مادة )

لىى لجنة المواو، الأشرية في أول التماع تال لجا لىموافقة  أمر الترشريُعرح 

لىى تعيين المرشألين في الوئا   المعىن لنجا بعد التألقق من ا،تيفا جم شروس 

 شغل ذذا الوئا  .

 وتعرح الىجنة اقتراحاتجا لىى السىطة المختهة ذالل أ،أوع يلتما،ذا.

من  أوالجمجووية  و يس لىىقراو السىطة المختهة بالتما، التعيين  يُعرحو

 يفوا  ةصداو قراو التعيين.

 (43مادة )

يقدم  أوبياناص  من يسجلتىغي نتيجة كل  العقوباص،بأحكام قانون  اةذاللمب لدم  

أووا  لىى الموقب تخال  ااووا  الر،مية التي يتقدم بجا لند ا،تيفا  مسوغاص 

 التعيين. 

 (44مادة )

في حالة لدم تعيين  واةلرا اصتُعد قا مة انتظاو لىمرشألين لىتعيين بذاص القوالد 

كامل العد، المعىن لن  وتكون ذذا القا مة صالألة في حدو، العد، الأاقي فقـك 

 .وتسقك باكتمال تعيين ذذا العد، أو بانتجا  ،تة أشجر من تاويخ إلالن النتيجة
 

   (46مادة )       
 اةلالناصلكتروني أو بىوحة اةيعىن القراو الها،و بالتعيين لىى موقب الوحدي 

المنهو  لىيجا في الما،ي  واةلرا اصلىضوابك  لمدي لشري أيام وفق ا بالوحدي

 .( من ذـذا الال ألة7 
فـوو صدوو  الُمعين ولىـى مـدير إ،اوي المواو، الأشرية أو مـن يقـوم مقامـ  إذطاو
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لكتروني الموار اةوذلك لن سريق بريدا  ،العمل قراو التعيين لىتقدم لتسىم

لىتعيين وبمولب ذطاب مسجل بعىم الوصول لىى لنوان  الاابة تقدم   با،تماوي

ذالل شجر من تاويخ إذطاوا التأر قراو  العمل لتسىملـم يتقدم  ف ذا بجذا اي،تماوي،

ا تقأى  السىطة  إلىة ،ون حال تعيين  كأن لـم يكن تنأي  أو إنذاو ما لم يقدم لذو 

ا من تاويخ صدوو قراو  ،تين المختهة ذالل  .التعيينيوم 
 

 (47مادة )

إلكترونيا  أو ووقيا  لقيد الموئفين  تعد إ،اوي المواو، الأشرية في كل وحدي ،جال

 تألة ايذتأاو توار ب  بداية ونجاية فتري ايذتأاو.

 

 
 
 

 (13مادة )

تىتهههمم كهههل وحهههدي بتخههههيص نسهههأة ذمسهههة فهههى الما هههة مهههن مجمهههوع الوئههها   بجههها 

 لألشخا  ذوم اةلاقة.

ي تألهههد، بقهههراو مهههن و هههيس مجىهههس الهههوتوا  الوئههها   التهههي تألجهههم لىمههههابين فهههو

والمألههههاوبين القههههدما  ومهههههابي العمىيههههاص  ومهههههابى الاههههوويالعمىيههههاص الألربيههههة 

اامنيهههة متهههى ،هههمألة حهههالتجم بالقيهههام بألمالجههها، وذلهههك وفق ههها لىقوالهههد التهههي يألهههد،ذا 

 لىى أن تىتمم الوحدي بتعيين ذذا النسأة وفقا  احتيالاتجا.ذذا القراو ، 

كمهههها يجههههوت أن يعههههين فههههي ذههههذا الوئهههها   أتواج الف ههههاص المنهههههو  لىيجهههها فههههي 

إذههوتجم القهها مين ب لههالتجم،  أو أحههد والههديجم أو أحههدأو أحههد أوي،ذههم الفقههري السههابقة 

ههها أو وفهههاتجم، إذا تهههوافرص فهههيجم شهههروس شهههغل  ا تام  وذلهههك فهههي حالهههة لجهههمذم لجهههم 

ذهههذا الوئههها  ، وكهههذلك اامهههر بالنسهههأة ا،هههر الشهههجدا  والمفقهههو،ين فهههي العمىيهههاص 

 (28المادة )

% المقهههروي 5أن ترالهههى لنهههد كههل تعيهههين ا،هههتيفا  نسههأة الـهههـ  وحههديال ن لىهههىيتعههي

 39القههانون وقههم  اةلاقههة الألاصههىين لىههى شههجا،اص التأذيههل، وفقهها  احكههام لههذوي

 .إلي المشاو  1975لسنة 

لىيجههها  ةلاقهههولىهههى الوحهههدي حههههر مسهههمياص الوئههها   المممهههب تعيهههين ذوي اة

 ما.إليجتنتمي  والنولية التيومستوياتجا الوئيفية والمجمولة الوئيفية 

الججهههات بعهههد التمههها،ا  إلهههىوير،هههل الأيهههان المنههههو  لىيههه  فهههي الفقهههري السهههابقة 

 من السىطة المختهة.
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 الألربية وأ،ر شجدا  العمىياص اامنية.

 

 

 

 

 (14مادة )

 يُشترس فيمن يعين في إحدم الوئا   ما يأتي :
إحههههدم الههههدول العربيههههة  أن يكههههون متمتع هههها بالجنسههههية المهههههرية أو لنسههههية .1

 .التي تعامل المهريين بالمال في تولي الوئا   المدنيـة
 .أن يكون مألمو، السيري، حسن السمعة .2
أي يكههون قههد ،ههأق الألكههم لىيهه  بعقوبههة لنايههة أو بعقوبههة مقيههدي لىألريههة فههي  .3

 .لريمة مخىة بالشرف أو اامانة ما لم يكن قد و، إلي  التأاوا
مهها لههم أي يكههون قههد ،ههأق فهههى  مههن الخدمههة بألكههم أو قههراو تههأ،يأي نجهها ي،  .4

 ل.تم  لىى صدووا أوبب ،نواص لىى ااق

أن تاأههههة لياقتهههه  الهههههألية لشههههغل الوئيفههههة بشههههجا،ي تهههههدو مههههن المجىههههس  -5

 .الطأي المختص

 .أن يكون مستوفي ا يشتراساص شغل الوئيفة -6

 أن يجتات ايمتألان المقرو لشغل الوئيفة. -7

ا ميال،ي ا يقلي أ -8  .،ن  لن ثمانية لشر لام 
 

 (45مادة )

 -تاأة شروس التعيين في إحدم الوئا   سأقا لما يأتي: 

 .بطاقة الرقم القومي أو لوات السفر بالنسأة ةثأاص الجنسية المهرية -1
 صأليفة الألالة الجنا ية ةثأاص لدم ،أق الألكم بعقوبة مانعة من التعيين. -2

موقعا لىي  أمام مدير إ،اوي المواو، الأشرية  إقراو من المرشر لىتعيين -3

بالوحدي ومهدقا لىى التوقيب من  بعدم ،أق فهى  من الخدمة بقراو أو 

 حكم تأ،يأي نجا ي.

تألقق إ،اوي المواو، الأشرية من ا،تيفا  اشتراساص شغل الوئيفة في  -4

 .المرشر لىتعيين
الوئيفة قراو المجىس الطأي المختص باأوص الىياقة الهألية لشغل  -5

 المرشر لجا بعد التيات المرشر الكش  الطأي وتألىيل المخدواص.

 

 (15مادة )

يُواب المعين اول مري تألة ايذتأاو لمدي ،تة أشجر من تاويخ تسىم  العمل، تتقهرو 

ذاللجا مدم صالحيت  لىعمل، ف ذا ثأهة لهدم صهالحيت  أُنجيهة ذدمته  ،ون حالهة اي 

 التنفيذية أحوال وإلرا اص لدم الهالحية.وتألد، الال ألة إلرا   ذر، 

  (48مادة )    
تعد بمعرفة  تقاوير شجريةتتقرو صالحية الموئ  تألة ايذتأاو بنا  لىى 

 .الذي تعدا الوحدي الر يس المأاشر وتعتمد من الر يس االىى وذلك لىى النموذج



24 
 

 نص مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية
 كما أقرته اللجنة

 الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةمسودة 

 وي يجوت نقل أو ندب أو إلاوي المعين ذالل فتري ايذتأاو.

 وي تسرم أحكام ذذا الما،ي لىى شاغىي الوئا   القيا،ية واة،اوي اةشرافية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (15مادة )تابع 

 

ا ب   ولند نجاية مدي ايذتأاو يواب تقرير نجا ي في او  التقاوير السابقة مواأل 

مدم صالحية الموئ  لىوئيفة المعين بجا، لىى أن يكون من بين لناصر التقرير 

 واآللياصفقا لىقوالد و من المواسنين ذمسةوئ  في مألو أمية لد، مدم نجاح الم

التي يهدو بجا قراو من الوتير المختص بعد التنسيق مب الججاص المعنية بشرس أي 

 ( من مجموع ،ولاص التقرير. %10تتجاوت نسأة ذذا العنهر  

 التقرير النجا ي لىى لجنة المواو، الأشرية. ويعرح

  (49مادة )    
 : اآلتيةتنتجي ذدمة الموئ  لعدم الهالحية أثنا  فتري ايذتأاو في الألايص 

إذا حهل في نجاية ذذا الفتري لىى تقرير تقويم أ،ا  بمرتأة أقل من  -1

 المتو،ك.فو  

 .بنجاحإذا أتيألة ل  فرصة التدويب ولم يجتما  -2
 

  (49مادة )تابع 
 االر.أكار من ثالثة أيام ذهم من لما  إذا وقب لىي  أي  -3
 مأرو أو ،ند. ،ونذا انقطب لن العمل إ -4

 من السىطة المختهة أو من تفوا . الخدمة إنجا ويهدو قراو 
 (16مادة )

يجوت التعاقد فى حايص الضرووي، مب ذوي الخأهراص فهى التخهههاص النها،وي، وفق ها 

 لىشروس والضوابك اآلتية:

مماثىههة فههى التخهههص  أي يولههد بالوحههدي واالجههمي التابعههة لجهها مههن يمىههك ذأههري -1

 المطىوب ويمكن اي،تعانة ب .

 أي تقل ذأري المتعاقَد مع  فى التخهص المطىوب لن لشر ،نواص. -2

  (50مادة )    
الخأهراص فههي التخهههاص النهها،وي،  ذوييجهوت التعاقههد فهي حههايص الضهرووي، مههب 

 :اآلتيةوفقا  لىشروس والضوابك 

من يمىك ذأري مماثىة في التخههص  بالوحدي واالجمي التابعة لجاأي يولد  -1

 ب . اي،تعانةالمطىوب ويمكن 

 مع  في التخهص المطىوب لن لشر ،نواص. أي تقل ذأري المتعاقد -2
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  لدم اةذالل بالألد ااقهى لىدذول. -3

 أن يكون التعاقد لمدي أو لمد، ي تجاوت ثالث ،نواص. -4

أن يكههون التعاقههد بموافقههة و ههيس مجىههس الههوتوا ، بنهها   لىههى لههرح الههوتير  -5

 المختص.
 

 

 

 (16مادة )تابع 

 

 أي يجاوت ،ن المتعاقد مع  ،تين لاما . -3
 بالألد ااقهى لىدذول. اةذالللدم  -4
 أن يكون التعاقد لمدي أو لمد، ي تجاوت ثالث ،نواص غير قابىة لىتجديد. -5
أن يكون التعاقد بموافقهة و هيس مجىهس الهوتوا  بنها   لىهى لهرح الهوتير  -6

 المختص.
 

  (51مادة )    
 في الما،ي السابقة قراو من الوتير المختص. إلي يهدو بنموذج التعاقد المشاو 

 (203المادة )

ي يجوت بأي حال من ااحوال تجديهد العقهو، المأرمهة مهب الخأهرا  الهذين بىغهوا ،هن 

 الستين لند العمل بأحكام الال ألة.
 التعيين اى الوقائف القيادية واإلدارة اإلظرااية

 (17مادة )

يكون التعيين في الوئا   القيا،يهة واة،اوي اةشهرافية لهن سريهق مسهابقة يعىهن لنجها 

ا لىى موقب بوابة الألكومة المهرية أو النشر فهى لريهدتين وا،هعتي اينتشهاو متضهمن  

الأياناص المتعىقة بالوئيفة، ويكون التعيين من ذالل لجنة لالذتياو لمدي أقههاذا ثهالث 

جديههدذا بألههد أقهههى ثههالث ،ههنواص أذههرم، بنهها   لىههى تقههاوير تقههويم ،ههنواص، يجههوت ت

 اا،ا ، وذلك ،ون اةذالل بأاقي الشروس الالتمة لشغل ذذا الوئا  .
صهفاص النماذهة مهن الججهاص المعنيهة،  ويشترس لشهغل ذهذا الوئها   التأكهد مهن تهوافر

لمتطىأهة والججهاص والتيات التدويب الالتم، ويألد، الججات مستوم الأرامج التدويأيهـة ا

 المعتمدي لتقديم ذذا الأرامج.

 

 (17مادة )تابع 

 

 (52مادة )

تعهههد إ،اوي المهههواو، الأشهههرية بكهههل وحهههدي بيان ههها شهههجريّا لهههن وئههها   اة،اوي العىيههها 

والمتوقهههب ذىوذههها ذهههالل ،هههتة أشهههجر لىهههى أن يتضهههمن واة،اوي التنفيذيهههة الخاليهههة 

 الأيان مسمياص ذذا الوئا   ومستوياتجا الوئيفية، وشروس شغىجا.

ويعهههرح الأيهههان المنههههو  لىيههه  فهههي الفقهههري السهههابقة لىهههى السهههىطة المختههههة  

 اةلالن لن شغل ذذا الوئا  . إلرا اصيتخاذ 

 

 

  (53مادة )    
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وتأُلهههههد، الال ألهههههة التنفيذيهههههة إلهههههرا اص وقوالهههههد اذتيهههههاو شهههههاغىي ذهههههذا الوئههههها   

وتشهههكيل لجنهههة ايذتيهههاو واةلهههدا، والتأذيهههل الالتمهههين لشهههغىجا وإلهههرا اص تقههههويم 

 .نتا ــــج ألمال شاغىيجا
لىههوتوا  اذتيههاو مسههالدين ومعههاونين لجههم  وا،ههتانا   مههن أحكههام ذههذا القههانون يجههوت

لمهههدي مألهههد،ي وفق ههها لىنظهههام الهههذي يههههدو بههه  قهههراو مهههن و هههيس مجىهههس الهههوتوا  بنههها   

لىهههى لههههرح الهههوتير المخههههتص واقتهههراح الججههههات لىهههى أن يتضههههمن ذهههذا النظههههام 

 لىى ااذص قوالد اذتياو وتقويم أ،ا  ذؤي  والمعامىة المالية المقروي لجم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (17مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

العىيا واة،اوي التنفيذية الخالية أو المتوقب ذىوذا  اة،اويتعىن كل وحدي لن وئا   

المهرية، لىى أن يتضمن اةلالن  الألكومة بوابة موقب ذالل ،تة أشجر لىى

مسمياص ذذا الوئا  ، ومستوياتجا الوئيفية، ووص  مولم لجا، والشروس 

والقدواص الالتمة لشغىجا، والمدي المألد،ي لتىقى الطىأاص والججة التي تقدم إليجا، 

 العامىون بالوحدي وغيرذم. اةلالنويتقدم لجذا 

  (54مادة )    
ن السههىطة المختهههة، لجنههة لوئهها   اة،اوي العىيهها تشههكل فههي كههل وحههدي، بقههراو مهه

من الخأهرا  ة ولضوية أوبع واة،اوي التنفيذية بر ا،ة السىطة المختهة أو من تراا

الوئههها   والمتخهههههين فهههي مجهههايص الوئههها   المعىهههن لنجههها، وفهههي مجهههايص 

المههههواو، الأشههههرية، وتكنولوليهههها المعىومههههاص، المتخههههههة بالوحههههدي، واة،اوي، و

با،هتانا  لضهو واحهد يجهوت أن  ن يكونوا لميع ا من ذهاوج الوحهديون، لىى أوالقان

 يكون من ،اذل الوحدي.

وتختص ذذا الىجنة بتقييم المتقهدمين لشهغل وئها   اة،اوي العىيها واة،اوي التنفيذيهة 

 والتأذيل لشغل ذذا الوئا   وتقويم أ،ا  شاغىيجا. واةلدا،والنظر في ايذتياو 

  (54مادة )تابع     
فر صهفاص النماذهة لىتأكد من تو ويجب لىى الىجنة أن تستعين بجي ة الرقابة اة،اوية

 وحسن السمعة لىمرشألين.

 .ولىجنة ان تستعين بمن تراا ةنجات ألمالجا ،ون أن يكون لجم صوص معدو،

  (55مادة )    
تكون لىجنة المنهو  لىيجا في الما،ي السابقة أمانة فنية يهدو بتشكيىجا قراو من 

السىطة المختهة، تتولى تىقى سىأاص المتقدمين لشغل وئا   اة،اوي العىيا 

بالأياناص الخاصة بجم لعراجا  كشوف مقاونة وإلدا،واة،اوي التنفيذية المعىن لنجا 

 الىجنة. ىلى
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 (17مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (56مادة )

 يشترس فيمن يتقدم لإللالن:  

 أن يكون مستوفي ا لشروس شغل الوئيفة المعىن لنجا سأق ا لأطاقة الوص . -

أن يرفق بطىأ  المستنداص الدالة لىى مستوم المجاواص والقدواص الالتمة  -

 السابقة.لشغل الوئيفة وانجاتات  
 .الألهول لىى الدوواص التدويأية المتطىأة لشغل الوئا   المعىن لنجا -

 (56مادة )تابع 
ا وافي ا لتطوير الوحدي أو أحد أنشطتجا - لتألسين أ،ا جا  الر يسة أن يقدم مقترح 

وتطوير اانظمة التي تألكم العمل وتأسيك إلرا ات  بما يألقق واا 

 المواسنين. 

ويرالى في المقترح التطويري أن يتضمن أذداف ا مألد،ي تمنيًّا وقابىة لىقيا، 

و،ا ل التألقيق في حدو، اةمكانياص المالية والأشرية والتطأيق ومشتمىة لىى 

يضع  الججات ويهدو ب  قراو من الوتير  الذيوذلك وفق النموذج  ،المتاحة

 المختص.

وتوفر اامانة الفنية كافة الأياناص والمعىوماص لكل المتقدمين لشغل وئا   اة،اوي 

 التطويرية بجو،ي لالية.العىيا والتنفيذية بما يسمر لجم ب لدا، مقترحاتجم 

  (57مادة )    
يههتم تقيههيم المتقههدمين المسههتوفين لشههروس شههغل الوئيفههة لىههى أ،هها، ذمسههة معههايير 

 و يسة ذي:

ومههن مؤشههراتجا الألهههول لىههى مههؤذالص ألىههى، وإلهها،ي  القههدواص العىميههة، -1

لغاص ألنأيهة، والمعرفهة بعىهوم الألا،هب اآللهي، وايشهترال فهي المهؤتمراص 

 .ششرون در ةيألد، لجذا المعياو ، وإلدا، الأألوث
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 (17مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (17مادة )تابع 

 

 

 

 

  (57مادة )تابع     
: ويشمل لىى ااذص تقاوير تقويم أ،ا  المتقدم، التاويخ الوئيفي -2

واةنجاتاص التي حققجا أثنا  حيات  الوئيفية، و،ابقة العمل بالمنظماص 

 .ششرون در ةالدولية واةقىيمية والشركاص الدولية، ويألد، لجذا المعياو 
الذي تقدم ب  لىوحدي المعِىنة والذي يتضمن اةنجاتاص  التطويريالمقترح  -3

 .ششرون در ةويألد، لجذا المعياو  ،التي يرم أن  قا،و لىى تألقيقجا
مجاواص القيا،ي واتخاذ القراواص  : وتشمل لىى ااذصالسماص الشخهية -4

 واةقناع، ومجاواص ايتهال ااتماص وإ،اويواةبداع، وحل المشكالص 

 ششرون در ة.ويألد، لجذا المعياو ، والتقديموالعرح 
يجب الألهول لىيجا  التي: وتشمل الأرامج التدويأية الأرامج التدويأية -5

 ششرون در ة.ويألد، لجذا المعياو ، لىتقدم لشغل الوئيفة
 

 

 

  (57مادة )تابع     
وترالهههى الىجنهههة لنهههد تقيهههيم المتقهههدمين لىهههى أ،ههها، ذهههذا المعهههايير سأيعهههة مجهههام 

تقههههل  أيلىههههى  وألأهههها  الوئيفههههة المعىههههن لنجهههها حسههههب بطاقههههة وصههههفجا،الوحههههدي 

% مهههن إلمهههالي الدولهههة المخهههههة 70،ولهههة المرشهههر فهههي كهههل معيهههاو لهههن 

 لجذا المعياو.

  (58مادة )    
يألهههد، بقهههراو مهههن و هههيس الججهههات المراكهههم التدويأيهههة التهههي يجهههب الألههههول منجههها 

اة،اوي العىيهههههها الأههههههرامج التدويأيههههههة المتطىأههههههة لىتقههههههدم لشههههههغل وئهههههها    لىههههههى

 والتنفيذية.
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 (17مادة )تابع 

 

  (59مادة )    
تعههههد لجنههههة وئهههها   اة،اوي العىيهههها واة،اوي التنفيذيههههة قا مههههة نجا يههههة بالمرشههههألين 

 لشغل ذذا الوئا   بعد التأكد من تمتعجم بهفاص النماذة وحسن السمعة.

و ههههيس  إلههههىوتر،ههههل ذههههذا القا مههههة، بعههههد التما،ذهههها مههههن السههههىطة المختهههههة، 

 الجمجووية أو من يفوا  في إصداو قراو التعيين.

 

 

 

  (60مادة )    
اة،اوي التنفيذية تقريرا  ،نويا  لن إنجاتات  مرفقا   أويقدم شاغل وئيفة اة،اوي العىيا 

اامانة الفنية لىجنة  إلىب  صووي من المقترحاص التي تقدم بجا لند شغل الوئيفة 

وئا   اة،اوي العىيا واة،اوي التنفيذية والتي تتولى توتيع  لىى ألضا  الىجنة 

تقدم ب   أنوما ،أق ، تجم في او  اةنجاتاص التي حققجامالحظا وإبدا لدوا،ت  

 وما تم تنفيذا فعال  منجا.، من اقتراحاص

السىطة المختهة بالتعيين ليكون تألة  إلىوترفب الىجنة التقرير ومالحظاتجا لىي  

لتقرو تجديد  التنفيذية،اة،اوي  أونظرذا لند انتجا  مدي شغل وئيفة اة،اوي العىيا 

 أذرم.وئيفة  إلىنقى   أومدي شاغل الوئيفة 

  (61مادة )    
يضب الججات برامج متكامىة لتنمية ذأراص ومجاواص شاغىي وئا   اة،اوي العىيا 

 نفيذية حسب مستوم كل منجا.واة،اوي الت
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 (18مادة )

تنشهههأ بكهههل وتاوي وئيفهههة واحهههدي لوكيهههل ،ا هههم لىهههوتاوي بالمسهههتوم الممتهههات لمعاونهههة 

 الوتير فى مأاشري اذتهاصات .

( مهههن ذهههذا القهههانون يختهههاو الهههوتير الوكيهههل الهههدا م 17وا،هههتانا   مهههن أحكهههام المههها،ي  

،ههنواص، يجههوت تجديههدذا بألههد  مههن ذههالل لجنههة لالذتيههاو وذلههك لمههدي أقهههاذا أوبههب

أقههههههى أوبهههههب ،هههههنواص أذهههههرم، يكىههههه  ذاللجههههها بضهههههمان اي،هههههتقراو التنظيمهههههى 

والمؤ،سهههى لىهههوتاوي والجي هههاص واالجهههمي التابعهههة لجههها، ووفهههب مسهههتوم كفههها ي تنفيهههذ 

ص والخطهههههك، ومتابعتجههههها تألهههههة ،يا،هههههاتجا، وا،هههههتمراوية الأهههههرامج والمشهههههرولا

 إشراف الوتير.

 قوالد واوابك اذتياو الوكيل الدا م.وتألد، الال ألة التنفيذية 

 

 

 

 

 

 

 (18مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (65مادة )

يتولى وكيل الوتاوي الدا م معاونة الوتير في مأاشري اذتهاصات  وامان 

التابعة لجا، ووفب مستوم كفا ي  الوحداصو لىوتاوياي،تقراو التنظيمي والمؤ،سي 

تنفيذ ،يا،تجا، وامان ا،تمراوية الأرامج والمشرولاص والخطك ومتابعتجا تألة 

 الوتير، ول  في ،أيل ذلك لىى ااذص: إشراف

اتخاذ كافة القراواص واةلرا اص التي من شأنجا تألقيق ااذداف  -1

 لىوتاوي. اة،تراتيجية

 اة،اوي والمالي المأاشر لىى ،ير العمل التنفيذي في الوتاوي. اةشراف -2

متابعة وتقييم اا،ا  المؤ،سي لىوتاوي ولجو، التطوير اة،اوي، بما يألقق  -3

 الكفا ي والفالىية اة،اوية.
لىى واب ذطك وبرامج لمل الوتاوي، وواب ذطك لمل  اةشراف -4

 .اةنفا تستجدف تيا،ي كفا ي العمل وترشيد 
 شلى تاوير الخدماا الت  تقدمها الو ارة وتحسين  ودتها. افاإلظر -5
 الموا نة السنوية والحساب الختام  للو ارة. إشدادشلى  اإلظراف -6
 لجان متعلقة بابيعة شما الو ارة. أوا تماشاا  أي حضور -7

 يفوض الوكيا الدائم ا  بعض اختصاصاته.  أنوللو ير 

  (66مادة )    
المتوقب ذىوذا ذالل ،تة  أوتعىن الوتاوي لن وئيفة وكيل الوتاوي الدا م الخالية 

أشجر لىى موقب بوابة الألكومة المهرية، لىى أن يتضمن اةلالن وص  مولم 

لىوئيفة، والشروس والقدواص الالتمة لشغىجا، والمدي المألد،ي لتىقى الطىأاص، 

ن العامىون بالوتاوي وغيرذم بشرس أي ، ويتقدم لجذا اةلالإليجاوالججة التي تقدم 

مدي  ىن يكون قد أمضأو اةلالن،وذمسين لاما  وقة  ةذمسيتجاوت ،ن المتقدم 

 وئيفة من وئا   اة،اوي العىيا. ذمس ،نواص فيي تقل لن 
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 (18مادة )تابع 

 

  (67مادة )    
تتولى لجنة وئا   اة،اوي العىيا واة،اوي التنفيذية تقييم المتقدمين المستوفين 

لشروس شغل وئيفة وكيل الوتاوي الدا م المألد،ي بأطاقة وصفجا وفقا  لىمعايير 

 من ذذا الال ألة. (57 والضوابك المنهو  لىيجا في الما،ي 

 اا ار  نرذه المعرايير، شلرى وترظح اللجنة المتقدمين الثالثة الحاصلين شلرى أشلرى الردر

% مررن إ مررال  الدر ررة المخصصررة لهررذا 70أظ تقررا در ررة المرظررح ارر  كررا معيررار شررن 

 المعيار، ويعرض األمر شلى الو ير ليختار من بينهم.

ويصرردر قرررار التعيررين مررن رئرريس الجمهوريررة أو مررن يفونرره لمرردة أربررع سررنواا قابلررة 

 للتجديد لمدة واحدة.

  (68مادة )    
( من ذذا الال ألة لىى شاغىي وئيفة وكيل 64, 63, 62 ,60أحكام الموا،  تسرم 

 الوتاوي الدا م.

 
 (19مادة )

يؤ،م كل موئ  يعين فى وئيفة من الوئا   القيا،ية أمام السىطة المختهة وقأل أن 

يأاشر لمى  اليمين اآلتية: " أقسم باهلل العظهيم أن أحتهرم الد،هتوو والقهانون، وأن أذهدم 

ة، وأن أحههافل لىههى المههال العههام، وأن أا،م والأههاتى الوئيفيههة بنماذههة وشههفافية الدولهه

 وبروح فريق العمل ولىى الول  ااكمل لخدمة الشعب".

 

 

 (20مادة )

تنتجي مدي شغل الوئا   القيا،ية واة،اوي اةشرافية بانقضا  المهدي المألهد،ي فهي قهراو 

ذذا المدي يشغل الموئ  وئيفة أذهرم ي شغىجا ما لم يهدو قراو بتجديدذا، وبانتجا  

يقل مستواذا لهن مسهتوم الوئيفهة التهي كهان يشهغىجا إذا كهان مهن مهوئفي الدولهة قأهل 

  (62مادة )    
اة،اوي التنفيذيهة، تههدو  أوفي حالهة تقريهر تجديهد مهدي شهغل وئها   اة،اوي العىيها 

السههىطة المختهههة بههالتعيين قههراو التجديههد قأههل انتجهها  المههدي المألههد،ي لشههغل الوئيفههة 
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 شغى  ةحدم ذذا الوئا  .

 

 (20مادة )تابع 
ا التالية ين تجا  مدي شغى  ةحدم الوئها   المشهاو ويجوت لىموئ  ذالل الاالثين يوم 

ذههذا الألالههة تُسههوم حقوقهه  التأمينيههة لىههى أ،هها، مههدي إليجهها سىههب إنجهها  ذدمتهه ، وفههى 

اشتراك  في التأمين ايلتمالي مضاف ا إليجا مدي ذمس ،هنواص أو المهدي الأاقيهة لأىوغه  

ويُعامل فيما يتعىق بالمعاش الذي يسهتألق  قانون ا لترل الخدمة أيجما أقل، السن المقروي 

 ذا السن.في وئيفت  السابقة معامىة من تنتجي ذدمت  بأىوغ ذ
وتتألمهههل الخمانهههة العامهههة لىدولهههة الميههها،ي فهههي الألقهههو  التأمينيهههة الناتجهههة لهههن تطأيهههق 

 ذذا الما،ي.
ويجهههههب أن تتخهههههذ اةلهههههرا اص الالتمهههههة لتجديهههههد مهههههدي شهههههغل الوئههههها   القيا،يهههههة 

واة،اوي اةشههرافية أو النقههل منجهها سأق هها لألحكهههام السههابقة قأههل انتجهها  المههدي المألهههد،ي 

ا لىى ااقل لشغل الوئيفة بستين  .يوم 

 بستين يوما  لىى ااقل.

وئيفههة  إلههىوفههى حالههة انتجهها  مههدي شههغل ذههذا الوئيفههة ،ون تجديههدذا، ينقههل شههاغىجا 

أذرم غير قيا،ية شهاغري وممولهة ي يقهل مسهتواذا لهن مسهتوم الوئيفهة التهي كهان 

 يشغىجا إذا كان من موئفي الدولة قأل 

  (62مادة ) تابع   
المسهتوم تتخهذ  لهم تولهد وئيفهة شهاغري مهن ذاص فه ذاشغى  ةحهدم ذهذا الوئها  ، 

إلههرا اص ا،ههتألداثجا وتمويىجهها بألسههب ااحههوال، ويىغههى ذههذا التمويههل بخىوذهها مههن 

 شاغىجا. 

، لمهن تهم وإذا كان شاغل الوئيفة من غير موئفي الدولة قأهل شهغىجا فتنتجهي ذدمته 

 القانون.تعين  بعد صدوو 

  (63مادة )    
اة،اوي التنفيذيهة فهي نجايهة مهدي شهغى  لجها بعهدم  أويخطر شاغل وئيفة اة،اوي العىيا 

ذدمته ،  إنجها التجديد ل ، ول  ذالل الاالثين يوما  التالية ينتجا  ذذا المدي أن يطىهب 

ن وأتاأة لىى الطىب تاويخ تقديم ،  نأولىى إ،اوي المواو، الأشرية في ذذا الألالة 

سىأهه  مها لهم يولهد مههانب  إلهى إلابته تعراه  فهووا  لىهى السهىطة المختهههة، ويتعهين 

 يألول ،ون ذلك. قانوني

وتعههد إ،اوي المههواو، الأشههرية بيانهها  مفهههال  بألالتهه  يواههر فيهه  ألههرا ومههدي ذدمتهه  

وتاويخ بىوغ  السن القانونية، وذلك تمجيدا  لتسوية حقوق  التأمينية وفقا  لألكهم المها،ي 

 من القانون. 20

 

 

 (21مادة )

لىههى الججههاص والوئهها   ذاص  ( مههن ذههذا القههانون20، 17 ي تسههري أحكههام المهها،تين 

الطأيعة الخاصة التي يهدو بتألديدذا قراو من و يس الجمجووية، ويكون التعيين فهى 
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الوئهها   القيا،يههة واة،اوي اةشههرافية فههى ذههذا الججههاص والوئهها   بقههراو مههن و ههيس 

 الجمجووية أو من يفوا .

ذتياو وذلك لىى أ،ا، بياناص تقويم ويكون شغل ذذا الوئا   لن سريق الترقية باي

 صر ايمتيات.اا،ا  وما وو، من مى  الخدمة من لنا

 العالقـــــة الوقيفيــة

 (22مادة )
تُعتأهههر ااقدميهههة فهههي الوئيفهههة مهههن تهههاويخ شهههغىجا، فههه ذا اتألهههد تهههاويخ شهههغل الوئيفهههة 

 :اكار من موئ  التأرص ااقدمية وفق ا لما يأتي

اول مههري التأههرص ااقدميههة بألسههب اا،ههأقية فههي التعييههـن إذا كههان شههغل الوئيفههة  -1

 ( من ذذا القانون.12سأق ا لما وو، في الما،ي  

وإذا كان شغل الوئيفة بطريق الترقية التأرص ااقدمية لىهى أ،ها، ااقدميهة فهـي  -2

 .الوئيفة السابقة

 

 (23مادة )

لىمههههوئفين ، يجههههوت ( مههههن ذههههذا القههههانون76 مههههب لههههدم اةذههههالل بأحكههههام المهههها،ي 

الألاصهههىين لىهههى مهههؤذالص ألىهههى قأهههل الخدمهههة أو أثنا جههها، التقهههدم لىوئههها   الخاليهههة 

بالوحهههههداص التهههههى يعمىهههههون بجههههها، أو غيرذههههها مهههههن الوحهههههداص، متهههههى كانهههههة تىهههههك 

المههههؤذالص متطىأههههة لشههههغىجا، وبشههههرس ا،ههههتيفا جم الشههههروس الالتمههههة لشههههغل ذههههذا 

 الوئا  .
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 (24مادة )

ييجهههوت بأيهههة حهههال مهههن ااحهههوال أن يعمهههل موئههه  تألهههة الر ا،هههة المأاشهههري احهههد 

وتألهههد، الال ألهههة التنفيذيهههة اةلهههرا اص ، مهههن الدولهههة ااولهههى فهههى ذاص الوحهههديأقاوبههه  

 .ب اتخاذذا لند توافر ذذا الألالةالوال

  (69مادة )
يخير الموئ  الذي ياأة لمى  تألة الر ا،ة المأاشري احد أقاوب  من الدولة 

ذالل  يستجبااولى في النقل إلى وئيفة أذرم ،اذل الوحدي أو ذاولجا، وإذا لم 

شجر من تاويخ تخييرا يتم نقى  إلى وئيفة أذرم ي يقل مستواذا لن مستوم 

 من .وئيفت  ااصىية بدون سىب 

 

 

 
 تقويم األداء: الباب الثالث

 (25مادة )

هههها يكفههههل تقههههويم أ،ا  الموئهههه  بالوحههههدي بمهههها يتفههههق  تضههههب السههههىطة المختهههههة نظام 

 وسأيعة نشاســـجا وأذدافجا ونولية وئا فجا.

ويكهههون تقهههويم أ،ا  الموئههه  لهههن ،هههنة ماليهههة لىهههى مهههرتين لىهههى ااقهههل قأهههل واهههب 

عهههال  بالوحهههدي مهههدي التقريهههر النجههها ي، ويقتههههر تقهههويم اا،ا  لىهههى القههها مين بالعمهههل ف

 ،تة أشجر لىى ااقل.

ويكهههون اا،ا  العههها،ي ذهههو اا،ههها، الُمعَهههول لىيههه  فهههي تقهههويم أ،ا  المهههوئفين بمههها 

 يألقق أذداف الوحدي ونشاسجا ونولية الوئا   بجا.

ويكهههون تقهههويم اا،ا  بمرتأههه  ممتهههات، أو كههه  ، أو فهههو  المتو،هههك، أو متو،هههك، أو 

 اعي .

وابك وإلهههرا اص التقهههويم بمههها يكفهههل الأليا،يهههة والدقهههة وتأُلهههد، الال ألهههة التنفيذيهههة اههه

فـههـي القيهها، وصههوي  لىمنألنههى الطأيعههي لههأل،ا ، وكههذا ميعهها، واههب تقههاوير التقههويم 

وكيفيهههة التما،ذههها والهههتظىم منجههها ومعا،لهههة ذهههـذا المراتهههب بالمراتهههب المعمهههول بجههها 

 في تاويخ العمل بجذا القانون.

 

 (70مادة )

يقدو في ااول من يوليو التالي لىعمل بأحكام القانون تقويم أ،ا  الموئ  لن مدي 

ذدمت  ذالل ذذا السنة الميال،ية حتى التاويخ المشاو الي  وفقا  لألحكام والقوالد 

 القانون.واةلرا اص المقروي قأل العمل بأحكام 

 

 (71مادة )

تضب السىطة المختهة نظاما لتقويم أ،ا  الموئ  يشتمل لىى لناصر لىتقويم منجها 

وتقويم الموئ  من مراو،ي ، وتقويم  من الر يس المأاشهر، تقويم الموئ  لذات ، 

وتقويمههه  مهههن تمال ههه  وأقرانههه  فهههي ذاص اة،اوي، وتقهههويم الموئههه  مهههن لمجهههوو 

بجها، وذلهك كىه  ا،هتنا،ا  ويم اا،ا  العام لىوحدي التي يعمل المتعامىين مب الوحدي، وتق

نجهات، اة اةبهداع،معهايير مواهولية منجها السهىول، ايلتهمام، الجهو،ي، التميهم،  الى

 .القدوي لىى تألمل المس ولية
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 (25مادة )تابع 

ويقدو تقويم أ،ا  الموئ  الذي لم يقم بالعمل فعىي ا بالوحدي لمدي ،تـة أشجر لىى ااقهل 

لىتجنيد، أو لال،تدلا  لالحتياس، أو لال،هتأقا ، أو لىمهرح، أو ةلهاتي ولايهة الطفهل، 

ا، ف ذا  أو لعضوية أحد المجالس النقابية، أو لعضوية مجىس النواب، بمرتأة ك   حكم 

ا.في العام السابق بمرتأة كان تقويم أ،ا     ممتات يقدو بمرتأة ممتات حكم 

 

 

 (71مادة )تابع 

تقويم  معاييروئا   اة،اوي العىيا واة،اوي التنفيذية، يضاف إلى بالنسأة لشاغىي و 

تشتمل لىى القهدوي  المعاييرالسابقة مجمولة من  الفقرياا،ا  المنهو  لىيجا في 

 وإ،اوي ،والرقابهههة والتوليههه  ،لىهههى التخطهههيك والتنظهههيم، والقهههدوي لىهههى اةشهههراف

 والنتا ج المألققة. القراو،ااتماص، والقدوي لىى اتخاذ 

الههذي يضههع  الججههات ويهههدو بهه  قههراو مههن  ي،ترشهها،وذلههك كىهه  وفقهها  لىنمههوذج اي

 الوتير المختص.

 (72مادة )

معهايير من  معياولىسىطة المختهة أن تضب الوتن النسأي لىمؤشراص الخاصة بكل 

، وذلهك فهي اهو  الألهدو، المأينهة فهي  بما يتماشهى مهب سأيعهة نشهاس الوحهدي التقويم

 النموذج اي،ترشا،م المنهو  لىي  في الما،ي السابقة.
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 (26مادة )

تُعىن إ،اوي المواو، الأشرية الموئ  بهووي من تقرير تقويم أ،ا   بمجر، التما،ا من 

 السىطة المختهة.

ا من تاويخ إلالن .  ول  أن يتظىم من  ذالل ذمسة لشر يوم 
ويكههون تظىههم المههوئفين شههاغىي الوئهها   القيا،يههة واة،اوي اةشههرافية مههن التقههاوير 

 السىطة المختهة. المقدمة لن أ،ا جم إلى
أ لجهذا الغهرح، وتُشهكل بقهراو مهن ويكون تظىم باقي الموئفين إلى لجنة تظىماص، تُنش

السىطة المختهة من ثالثة من شاغىي الوئا   القيا،ية، ولضو تختاوا الىجنة النقابية 

 بالوحدي إن ولدص.
هههها مههههن تههههاويخ تقديمهههه ، ويجههههب لىههههى إ،واي  ويُأههههة فههههي الههههتظىم ذههههالل ،ههههتين يوم 

المههههواو، الأشههههرية إلههههالن الموئهههه  بنتيجههههة تظىمهههه  واا،ههههأاب التههههى بُنههههى لىيجهههها، 

ويكهههون قهههراو السهههىطة المختههههة أو الىجنهههة نجا ي ههها، وذلهههك مهههب لهههدم اةذهههالل بألقههه  

 فى التقااى.

وي يُعتأهههر تقريهههر تقهههويم اا،ا  نجا ي ههها إي بعهههد انقضههها  ميعههها، الهههتظىم منههه  أو الأهههة 

 في .

كيفيههههة إلههههالن الموئهههه  بتقريههههر تقههههويم اا،ا  ونتيجههههة  وتألههههد، الال ألههههة التنفيذيههههة

 التظىم من .

 

 (26مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 (73مادة )

 ا منالتما،بعد  إيتعد إ،اوي المواو، الأشرية نموذج تقويم اا،ا ، وي يعد نافذا  

لىى ااقل من  ،نواص  يجوت تعديى  إي بعد مروو ثالثالسىطة المختهة، وي

ويعىن فوو التما،ا لىى الموقب اةلكتروني لىوحدي ،  لنموذج السابق لىي التما، ا

 .وبىوحة اةلالناص بجا

 
 

 (74مادة )

موئ  مرتين ذهالل النهه  ااول مهن شهجري نهوفمأر ومهايو مهن الأ،ا  يتم تقويم 

مههن الههر يس االىههى ذههالل النههه   ذههذين التقريههرين لىههى أن يههتم التمهها، ،ههنةكههل 

 الااني من ذاص الشجرين. 

تقوم إ،اوي المواو، الأشرية ذالل اا،أوع ااذير من شهجري أكتهوبر وإبريهل مهن و

نماذج تقاوير تقويم اا،ا  لىى لميب تقسهيماص الوحهدي، ولىهى ذهذا  بتوتيب ،نةكل 

نجايهة شهجري نهوفمأر التقسهيماص إلها،ي التقهاوير بعهد ا،هتيفا جا فهي مولهد ي يجهاوت 

 ومايو، لىى الترتيب.

 ا  يألسهب وفقه،هنة، وذالل شجر يونيو من كهل  ا،ا ا لتقويم تقرير السنويالويهدو 

المنهو  لىيجما فهي الفقهرتين ،ولاص الموئ  في تقريري تقويم اا،ا   لمجموع

  السابقتين.

 
 

 (75مادة )

وئههها   اة،اوي  يُعهههد التقريهههر السهههنوي لتقهههويم أ،ا  الموئههه  مهههن غيهههر شهههاغىى

 -العىيا واة،اوي التنفيذية وفقا  لإللرا اص اآلتية:

عهههد الهههر يس المأاشهههر التقريهههر السهههنوي ذهههالل اا،هههأوع ااول مهههن شهههجر يُ  .1

يونيهههو، وذلهههك لىهههى النمهههوذج المعهههد لجهههذا الغهههرح، و الُمر،هههل إليههه  مهههن 
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 (26مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إ،اوي المواو، الأشرية.

مههها يهههراا، ولههه  يُعهههرح التقريهههر السهههنوي لىهههى الهههر يس االىهههى لتقريهههر  .2

 تعديل التقرير بقراو مسأب، بعد المناقشة مب الر يس المأاشر.

ثهههم يُعهههرح التقريهههر السهههنوي لىهههى لجنهههة المهههواو، الأشهههرية لىنظهههر فهههي  .3

التمهها،ا مهههن السههىطة المختههههة، وام منجمهها تعهههديل ذههذا التقريهههر بقهههراو 

 مسأب.

 

 

 
 

 (76مادة )

يعد التقرير السنوي لتقويم أ،ا  الموئ  من شهاغىي وئها   اة،اوي العىيها واة،اوي 

 -التنفيذية وفقا  لإللرا اص اآلتية: 

يعد الر يس المأاشر التقرير السنوي ذالل اا،أوع ااول من شهجر يونيهو،  .1

وذلك لىهى النمهوذج المعهد لجهذا الغهرح، والُمر،هل إليه  مهن إ،اوي المهواو، 

 الأشرية.

يُعرح التقرير السنوي لىى لجنهة وئها   اة،اوي العىيها واة،اوي التنفيذيهة  .2

لتقرير ما تراا، ولجا تعديل التقرير بقراو مسأب، بعد المناقشهة مهب الهر يس 

 المأاشر.

ثم يُرفب التقرير السهنوي إلهى السهىطة المختههة لاللتمها،، ولجها تعهديل ذهذا  .3

 التقرير بقراو مسأب.
 

 (77مادة )
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 (26مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (26مادة )تابع 

 

لواهب   مراو،هيكافهة يقوم الر يس المأاشر ذالل الربهب ااذيهر مهن السهنة بهدلوي 

 التالية.لكل منجم ذالل السنة  ومعديص اا،ا  أذداف

 

 (78مادة )

تهمم إ،اوي المواو، الأشرية بالوحدي ،جال  إلكترونيا  أو ووقيا  لهأل،ا  الهوئيفي لكهل 

شههجر المالحظههاص التههي تعكههس موئهه  يههدون فيهه  الههر يس المأاشههر فههي نجايههة كههل 

اةيجابياص والسىأياص الخاصة بأ،ا  الموئ  وفقا  لمجام وئيفت ، وكهذلك المخالفهاص 

  التي يكون قد أوتكأجا، وما تم اتخاذا بشأنجا من إلرا اص.

يستعين الر يس المأاشر بجذا السجل لند إلدا، تقاوير تقويم اا،ا ، ويكهون أ،ا،ها  و

لتي يقدمجا الموئفون في نتا ج تقهاوير تقهويم اا،ا  الخاصهة في الأة في التظىماص ا

 بجم.

 (79مادة )

يخطر الر يس المأاشر الموئه  إلكترونيها  أو ووقيها أوي  بهأول بمها يؤذهذ لىيه  مهن 

ع  ليعمههل لىههى إتالههة أ،ههأاب ذلههك، وترفههق ذههذا إذمههال أو تقهههير أو أولهه  َاهه

 اةذطاواص بسجل اا،ا  الوئيفي.

 

 

 
 (80مادة )

  اآلتية:رالى في تقدير تقويم أ،ا  الموئ  الضوابك يُ 
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 (26مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

واقعية ومواولية التقييم بأليك يكون مأنيا  لىى أ،ا، من الدقة التامة في  .1

 قيا، أ،ا  و،ىول الموئ .
حيا،ية التقييم ولدالة المعامىة بأليك يكون التقييم مأنيا  لىى أ،ا، التجر،  .2

 من العالقاص الشخهية ومؤثراتجا.
 المنألني الطأيعي لأل،ا . إلىالوصول  .3

 (81مادة )

( من القانون وتكون 25تقدو كفاية الموئ  ب حدم المراتب المألد،ي في الما،ي  

 ،ولاص كل مرتأة لىى النألو اآلتي:
 .،ولة 100،ولة إلى  90ممتات: من  -
 .،ولة 90،ولة إلى أقل من  80ك  : من  -
 .،ولة 80،ولة إلى أقل من  65فو  المتو،ك: من  -
 .،ولة 65،ولة إلى أقل من  50متو،ك: من  -
 .،ولة 50اعي : أقل من  -

 

 

 
 (82مادة )

مراتب بالما،ي السابقة المنهو  لىيجا في ل مراتب تقاوير تقويم اا،ا  عا،َ تُ 

النألو الواو،  تقاوير الكفاية الواو،ي بقانون نظام العامىين بالدولة المشاو إلي ، لىى

 تي:بالجدول اآل
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 نص مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية
 كما أقرته اللجنة

 الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةمسودة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (26مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرتأة تقرير الكفاية وفقا  لقانون نظام 

 بالدولةالمدنيين العامىين 

مرتأة تقرير تقويم اا،ا  وفقا  لقانون 

 الخدمة المدنية

 ممتات ممتات

 ك   ليد لدا  

 فو  المتو،ك ليد

 متو،ك متو،ك

 اعي  اعي 

 

 

 (83مادة )

وفق ا لدولاص تقاوير  يتم ترتيب الموئفين في كل تقسيم تنظيمي ،اذل الوحدي تناتلي ا

 تقويم اا،ا  لتألديد مراتب تقويم اا،ا  وصوي  لىمنألى الطأيعي لأل،ا .

 (84مادة )

ي يجههوت أن يألهههل الموئهه  لىههى تقريههر تقههويم أ،ا  بمرتأههة ممتههات أو كهه   فههي 

 الألايص اآلتية:
الموئ  الذي وقب لىي  لما  الخهم من االر لمدي أو لمد، تميهد لىهى ثالثهة . 1
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 كما أقرته اللجنة

 الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةمسودة 

 

 

 (26مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (26مادة )تابع 

 

 

 

 .التقرير ايواب لنج السنة التيأيـــــام أو بجما  أشد ذالل 
.الموئهه  الشههاغل ةحههدم وئهها   اة،اوي العىيهها أو اة،اوي التنفيذيههة الههذي وقههب 2

 التقرير. ايواب لنج السنة التيلىي  أي لما  ذالل 

لهم  و، أ  ،ون لهذو مقأهولوتخى  لنه  الذي أتيألة ل  فرصة التدويب . الموئ3

 يجتما بنجاح.

 

 
 (85مادة )

ا لن  في حالة نقل الموئ  من لجة إلى أذرم، تعد الججة المنقول منجا تقرير 

تقويم أ،ا   ذالل مدي لمى  بجا، وتُر،ى  إلى الججة المنقول إليجا لال،ترشا، ب  لند 

 تقويم أ،ا  . 

حالة ندب الموئ ، تختص الوحدي التي قضى بجا المدي ااكأر من السنة التي وفي 

 يو،ع لنجا التقرير، بواب التقرير النجا ي لن .

 (86مادة )

إ،اوي المواو، الأشرية كل موئ  إلكترونيا  أو ووقي ا بهووي من تقرير تقويم  تُعىن

ا من تاويخ التما،ا من الس  ىطة المختهة.أ،ا   وذلك ذالل ذمسة لشر يوم 

وفي حالة إلالن الموئ  ووقي ا وامتنال  لن تسىم صووي من تقرير تقويم أ،ا   

 والتوقيب بما يفيد ذلك، تأشر لىى أصل التقرير بذلك. 

 (87مادة )

، ذالل ذمسة لشر يوما  من تاويخ إلالن  أ،ا  لىموئ  أن يتظىم من تقرير تقويم 

 الغرح.الُمعد لجذا ب ، وذلك لىى النموذج 
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 نص مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية
 كما أقرته اللجنة

 الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةمسودة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (26مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

ويكون تظىم الموئ  من شاغىي وئا   اة،اوي العىيا واة،اوي التنفيذية إلى 

السىطة المختهة، ويكون تظىم باقي الموئفين إلى لجنة التظىماص المنهو  

 من القانون. 26لىيجا في الما،ي 

 (87مادة )تابع 

مسك ،جال  لتدوين التظىماص المقدمة من تقاوير ولىى إ،اوي المواو، الأشرية أن تُ 

فيد ن تُسىم الموئ  الُمتظىم صووي من تظىم  بعد التأشير لىي  بما يُ أو اا،ا ،تقويم 

 ا،تالم ااصل.

 (88مادة )

يكون لىجنة التظىماص أمين يختاو من بين موئفي إ،اوي المواو، الأشرية، يقوم 

حسب أ،أقية هو  لىي  في الما،ي السابقة المنبتىقي التظىماص وقيدذا في السجل 

 ووو،ذا.
 (89مادة )

تكون مداويص لجنة التظىماص ،رية، ولجا ا،تيفا  ما تراا يتما  من بياناص 

ومعىوماص من الموئ  أو و يس  المأاشر أو و يس  االىى أو إ،اوي المواو، 

السنة الأشرية، إاافة إلى مرالعة ،جل اا،ا  الوئيفي الخا  بالموئ  ذالل 

 لىتظىم. السابقة

ىأية ااصواص، وي يكون امين الىجنة حق وتهدو قراواص لجنة التظىماص بأغ

 التهوية أو التوقيب لىى ما تهدوا الىجنة من قراواص.

 (90مادة )

، وذلك أ،ا  إ،اوي المواو، الأشرية الموئ  بنتيجة تظىم  من تقرير تقويم  تعىن

 ذالل ذمسة لشر يوما  من تاويخ الأة في تظىم .
 (91مادة )
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 نص مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية
 كما أقرته اللجنة

 الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةمسودة 

النجا ية لىموئفين فهي مىفهاص ذهدمتجم، لىرلهوع إليجها لنهد تو،ع تقاوير تقويم اا،ا  

 الىموم.

 (92مادة )

تعىن أ،ما  الموئفين الذين حهىوا لىى مرتأهة ممتهات فهي تقهاوير تقهويم اا،ا  فهي 

لوحههة اةلالنههاص المعههدي لههذلك وفههي مكههان بههاوت فههي كههل إ،اوي يتأعجهها الموئفههون 

 ي بعد مضى ذمسة لشر يوما.الألاصىون لىى ذذا المرتأة وي يرفب اةلالن إ

 (27مادة )

يُعههرح أمههر الموئهه  الههذي يُقههدم لنهه  تقريههران ،ههنويان متتاليههان بمرتأههة اههعي  

لىههههى لجنههههة المههههواو، الأشههههرية، لنقىهههه  لوئيفههههة أذههههرم مال مههههة فههههى ذاص مسههههتوم 

 وئيفت  لمدي ،نة.

غيهههر وإذا تأهههين لىجنهههة بعهههد انقضههها  المهههدي المشهههاو إليجههها فهههي الفقهههري السهههابقة أنههه  

% مهههن االهههر المكمهههل 50صهههالر لىعمهههل بجههها بطريقهههة مراهههية، اقترحهههة ذههههم 

 .لمدي ،تة أشجر

 

 

 (27مادة )تابع 
إنجههههها  ذدمتههههه  وإذا تأهههههين بعهههههدذا أنههههه  غيهههههر صهههههالر لىعمهههههل، اقترحهههههة الىجنهههههة 

 لىوئيفة مب حفل حقوق  التأمينية .لعدم الهالحية 

 .المختهة لاللتما،وفى لميب ااحوال ترفب الىجنة تقريرذا لىسىطة 
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 نص مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية
 كما أقرته اللجنة

 الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةمسودة 

 

 (28مادة )

تنتجهههههي لعهههههدم الههههههالحية لىوئيفهههههة ذدمههههههة شهههههاغىي الوئههههها   القيا،يهههههة الههههههذين 

يُقهههههدم لهههههنجم تقريهههههران متتاليهههههان بمرتأهههههة أقهههههل مهههههن فهههههو  المتو،هههههك مهههههن اليهههههوم 

 .التالي لتاويخ صدوو  ذر تقرير نجا ي مب حفل حقجم في المعاش

 

 

 

 

 

 الترقية، والنقا، والندب، والحلول واإلشارة : الباب الرابع

 الترقيـــــة

 (29مادة )

مههب مرالههاي ا،ههتيفا  الموئهه  لشههروس شههغل الوئيفههة المرقههى إليجهها، تكههون الترقيههة 

بمولهههب قهههراو يههههدو مهههن السهههىطة المختههههة مهههن الوئيفهههة التهههي تسهههأقجا مأاشهههري 

 في المستوم والمجمولة الوئيفية التي تنتمي إليجا.

وتكهههون الترقيهههة لىوئههها   التخهههههية مهههن المسهههتوي ااول  ب( بايذتيهههاو لىهههي 

أ،هههها، بيانههههاص تقههههويم اا،ا  ومهههها وو، فههههي مىهههه  الخدمههههة مههههن لناصههههر ايمتيههههات، 

وتكههههون الترقيههههة لىوئهههها   التخههههههية ااذههههرم بايذتيههههاو فههههي حههههدو، النسههههب 

 المىألق بجذا القانون.( 1الواو،ي في الجدول وقم  

 أاقي الوئا   بااقدمية.وتكون الترقية ل
ويُشهههترس لىترقيهههة أن يألههههل الموئههه  لىهههى تقريهههر تقهههويم أ،ا  بمرتأهههة كههه   فهههي 

ايذتيههههاو فههههى الوئهههها   السههههنتين السههههابقتين مأاشههههري لىههههى الترقيههههة، أمهههها الترقيههههة ب

التخهههههية فيجهههب الألههههول لىهههى تقريهههر تقهههويم أ،ا  بمرتأهههة ممتهههات، فههه ذا كهههان 

 

 

 (93مادة )

يُرقهههى شهههاغىو الوئههها   التخهههههية بايذتيهههاو فهههي حهههدو، النسهههب المأينهههة قهههرين 

( المرفههههق 1كههههل مسههههتوم ُمرقههههى إليهههه  لىههههى النألههههو الههههواو، فههههي الجههههدول وقههههم  

 يأدأ بالجم  المخهص لىترقية بااقدمية.بالقانون، لىى أن 

 وتكون الترقية إلى باقي الوئا   بااقدمية.

 (94مادة )
يشههههترس لىترقيههههة بااقدميههههة، باةاههههافة إلههههى الشههههروس المنهههههو  لىيجهههها فههههي 

( مهههن ذهههذا الال ألهههة، أن يألههههل الموئههه  لىهههى تقريهههر تقهههويم أ،ا  102المههها،ي  

 السابقتين مأاشري لىى الترقية.في السنتين لىى ااقل بمرتأة ك   
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 نص مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية
 كما أقرته اللجنة

 الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةمسودة 

يههة بايذتيههاو مههن الألاصههىين لىههى مرتأههة ممتههات لههد، مههن تتههوافر فههيجم شههروس الترق

 أقل من 

 (29مادة )تابع 

يهههههة فهههههى الجهههههم  الأهههههاقى مهههههن العهههههد، المخههههههص لىترقيهههههة بايذتيهههههاو تكهههههون الترق

لىهههى مرتأهههة كههه   لىهههى ااقهههل لههن ذاص المهههدي السهههابقة، فههه ذا كهههان لهههد، الألاصههىين 

مهههن تتهههوافر فهههيجم شهههروس الترقيهههة بايذتيهههاو أقهههل مهههن العهههد، المخههههص لجههها تؤلهههل 

 المتأقى فى أول ترقية تالية.فى الجم    وتألجم الوئا  الترقية 

تجهوت  يووبأ،تانا  لما ى اةنذاو والخهم من االر مدي ي تميهد لىهى لشهري أيهام، 

 ترقية الموئ  قأل مألو الجما  الموقب لىي .

 .وتأُلد، الال ألة التنفيذية اوابك وإلرا اص الترقية

 

 

 

 (95مادة )

باةاافة إلى الشروس المنهو  لىيجا في الما،ي  يشترس لىترقية بايذتياو،

أن يألهل الموئ  لىى تقرير تقويم أ،ا  بمرتأة ممتات  ( من ذذا الال ألة،102 

تتيأل  ل  في السنتين السابقتين مأاشري لىى الترقية، وأن يجتات بنجاح التدويب الذي 

الوحدي، وأن تكون الترقية إلى الوئا   التخههية حتى المستوم ااول  ب( وفى 

( المرفق بالقانون، ويجأر الكسر لهالر 1حدو، النسب الواو،ي في الجدول وقم  

 الوئا   المخههة لىترقية بايذتياو.

 (96مادة )

عههههد، لههههد، مههههن تتههههوفر فههههيجم شههههروس الترقيههههة بايذتيههههاو أقههههل مههههن ال إذا كههههان

، القهههانون( المرافهههق ب1المخههههص لجههها وفقههها  لىنسهههب الهههواو،ي فهههي الجهههدول وقهههم  

 تؤلل الترقية في الجم  المتأقي إلى ،نة تالية.

 

 

 

 (30مادة )

يفضل لند الترقية بايذتياو االىى فى مجموع ،ولاص تقهويم أ،ا  السهنتين السهابقتين 

مجمههوع ،ولهاص تقههويم أ،ا  مأاشهري لىهى الترقيههة، ولنهد التسهاوم يفضههل االىهى فهى 

 (97مادة )

يفضل لند الترقية بايذتياو االىى في مجموع ،ولاص تقويم أ،ا  السنتين 

الىى في مجموع ،ولاص االسابقتين مأاشري لىى الترقية، ولند التساوي يفضل 
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 الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةمسودة 

السنة السابقة لىيجمها، فالألاصهل لىهى ،ولهة لىميهة ألىهى متهى كانهة متههىة بطأيعهة 

العمل سأق ا لما تقروا السىطة المختهة بنا   لىى اقتراح لجنة المهواو، الأشهرية، ولنهد 

التساوم يفضل االىى فى التقهدير العهام لجهذا الدولهة، فااقهدم فهى المسهتوم الهوئيفي 

 رقى من .الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (30مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فالألاصل لىى ،ولة لىمية ألىى متى كانة تقويم أ،ا  السنة السابقة لىيجما، 

متهىة بطأيعة العمل سأقا  لما تقروا السىطة المختهة بنا   لىى اقتراح لجنة 

المواو، الأشرية، ولند التساوي يفضل االىى في التقدير العام لجذا الدولة، 

 فااقدم في المستوم الوئيفي المرقي من .

ح لجنة المواو، الأشرية إاافة اوابك ويجوت لىسىطة المختهة بنا   لىى اقترا

أذرم لىترقية بايذتياو بألسب ئروف وسأيعة نشاس كل وحدي، مال إلا،ي الىغاص 

 أو التيات ،وواص تدويأية معينة في مجال الوئيفة. اآلليالألا،ب  االنأية أو إلا،ي

 

 

 

 

 

 

 (98مادة )

 الأياناص اآلتية:تعد إ،اوي المواو، الأشرية في نجاية كل ،نة كشوفا  تتضمن 

بيان ب لمالي الوئا   الشاغري والممولة التي يجوت الترقية إليجا في كل  -1

مجمولة وئيفية لىى حدي، وبالعد، المخهص لىترقية بايذتياو في كل 

( المرفق 1وفق النسب الواو،ي في الجدول وقم   حدي لىىوئيفة لىى 

 بالقانون.

إلى كل وئيفة لىى حدي، بما فيجم بيان بأ،ما  الموئفين المرشألين لىترقية  -2

الموئفين المألالين إلى المألاكمة التأ،يأية أو الجنا ية أو الموقوفين لن 

( من 180العمل، لىى أن يألد، تاويخ إحالة كل منجم وفقا  لألكم الما،ي  

 ذذا الال ألة.
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 (30مادة )تابع 

 

بيان بالوئا   المألجوتي لىموئفين المألالين إلى المألاكمة التأ،يأية أو  -3

 أو الموقوفين لن العمل.الجنا ية 
مستوم وئيفت  الألالية والمجمولة لتاويخ شغل الموئ  المرشر لىترقية  -4

النولية والمجمولة الوئيفية التي تنتمي إليجما ذذا الوئيفة، وذلك من 

 واقب ،جل ااقدمية المعد لجذا الغرح.
 (98مادة )تابع 

 لاالث ااذيري.تقاوير تقويم أ،ا  الموئ  المرشر لىترقية لن السنواص ا -5
 ن ولد.إتاويخ نقل الموئ   -6
 مد، إلاوي الموئ  المرشر لىترقية وتاويخ كل منجا. -7
بدون ألر، با،تانا  اةلاتي المراية وإلاتي ولاية  اةلاتاصمد،  -8

 الطفل، التي حهل لىيجا الموئ  وتاويخ حهول  لىى كل منجا.
 الجما اص الموقعة لىى الموئ  وتاويخ توقيعجا. -9

 التدويأية التي أتير لىموئ  ايلتألا  بجا.الأرامج  -10
 الدولاص العىمية الألاصل لىيجا الموئ ، ومرتأة حهول  لىيجا. -11
 أذرم يتمة.  أية بياناص -12

 (99مادة )
تُعرح الكشوف المنهو  لىيجا في الما،ي السابقة لىى لجنة المواو، الأشرية 

ي في ذذا الشأن لند النظر في ترقية الموئ ، وتُعرح توصياص الىجنة الها،و

 لىى السىطة المختهة بالتعيين أو من تفوا  ةصداو قراواص الترقية.
 (31مادة )

يهههدو قههراو الترقيههة مههن السههىطة المختهههة، وتعتأههر الترقيههة نافههذي مههن تههاويخ صههدوو 

 القراو بجا.

 (100مادة )

 ي تعتأر الترقية نافذي إي من تاويخ صدوو قراو بجا.
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 الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةمسودة 

ا مهن ذههذا التهاويخ االههر الهوئيفي المقههرو لىوئيفهة المرقههى  ويسهتألق الموئه  التأههاو 

% من ذذا االر الوئيفي أيجما 5ألرا السابق مضاف ا إلي  لالوي ترقية بنسأة إليجا أو 

  أكأر.

 ذلك تنفيذا  لألكم قضا ي. إذا كانإي  ولعى،وي يجوت ترقية الموئ  بأثر 

 (101مادة )

يُرقون في تاويخ واحد سأقا  اقدميتجم في تُرتب ااقدمية بين الموئفين الذين 

 مستواذم الوئيفي السابق.
 النقـــــــــــا

 (32مادة )

يجوت بقراو من السىطة المختههة نقهل الموئه  مهن وحهدي إلهى أذهرم وذلهك إذا كهان 

 النقل ي يفوص لىي  ،ووا فى الترقية أو كان بنا   لىى سىأ .

ذههاوج الوحههدي بقههراو مههن و ههيس مجىههس  ويكههون نقههل شههاغىي الوئهها   القيا،يههة إلههى

 الوتوا .

وي يجوت نقل الموئ  من وئيفة إلهى أذهرم تقهل فهى مسهتواذا لهن مسهتوم وئيفته  

 ااصىية.

 وتألد، الال ألة التنفيذية القوالد الخاصة بالنقل.

 (32مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (105مادة )

بذاص الوحدي  إلى أذرميجوت بقراو من السىطة المختهة، نقل الموئ  من وئيفة 

 أو ذاولجا.

نقل شاغىي وئا   اة،اوي العىيها مهن وحهدي  ااولى يكونوا،تانا  من أحكام الفقري 

 إلى أذرم بقراو من و يس مجىس الوتوا .

 

 

 

 (106مادة )

 يشترس لنقل الموئ  ما يأتي: 

ة المنقول إليجا شاغري وممولة في مواتنة الوحدي، أو أن أن تكون الوئيف .1

يُنقل الموئ  بالمستوم الوئيفي، أو يُنقل لىى أحد الوئا   التي يوفرذا 

 الججات بالتنسيق مب وتاوي المالية.  

 أن يستوفي الموئ  اشتراساص شغل الوئيفة المنقول إليجا. .2
سىب الموئ ، أو بنا   لىى سىب الوحدي المنقول  بنا  لىىأن يكون النقل  .3

منجا أو الوحدي المنقول إليجا تألقيقا  لمهىألة العمل أو المهىألة العامة أو 

 لألسن اي،تفا،ي من ذدماص الموئفين.
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 (32مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أن تسمر حالة العمل بالوحدي المطىوب النقل منجا، بالنقل. .4
 موافقة الوحدي المنقول إليجا. .5
 بنا   لىى سىأ .  إذا كان إيلموئ  ،ووا في الترقية أي يُفَوص النقل لىى ا .6
أي يقل مستوم الوئيفة المنقول إليجا الموئ  لن مستوم وئيفت   .7

 .ااصىية
 

 

 (107مادة )

ي يجوت نقل الموئ  من غير شاغىي وئا   اة،اوي العىيا واة،اوي التنفيذية من 

الأشرية في الوحدي المنقول وحدي إلى أذرم إي بنا   لىى موافقة لجنتي المواو، 

 منجا والوحدي المنقول إليجا.

تُِعد الوحدي المنقول منجا الموئ  قراو النقل، وتألد، في  الججة والوئيفة المنقول 

 إليجا.

 .ويعتأر النقل نافذا  من تاويخ التما، السىطة المختهة لقراو أذر لجنة

 (108مادة )

وئ  من غير شاغىي وئا   اة،اوي العىيا لىى إ،اوي المواو، الأشرية، إذا تقدم الم

واة،اوي التنفيذية بطىب لنقى  إلى وحدي أذرم، أن تُاأة لىى الطىب تاويخ ووو،ا، 

وأن تعرا  لىى لجنة المواو، الأشرية في أول التماع تاٍل لجا مشفولا  بمذكري 

تفهيىية لن حالة الموئ  من واقب مى  ذدمت ، لىى أن يوار بجذا المذكري 

 دم توفر شروس النقل بشأن .م

 

 

 



50 
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 (32مادة )تابع 

 
 (109مادة )

لىى إ،اوي المواو، الأشرية في الوحدي المنقول منجا الموئ  أن تر،ل قراو نقى  

ومى  ذدمت  وما يفيد إذال  سرف  إلى الوحدي المنقول إليجا ذالل مدي ي تجاوت 

 ثالثين يوما  من تاويخ صدوو قراو النقل.

 إقراو من الججة المنقول منجا الموئ  بخىو سرف  ماويعتأر فواص ذذا المدي بماابة 

 لم يكن التأذير والعا  إلى الموئ .

 (110مادة )

 إذال ألرا من الججة المنقول منجا حتى تاويخ  يستألق الموئ  المنقول كامل

 إليجا.الججة المنقول  إلىلم يكن منتدبا   سرف ، ما

 إليجا من تاويخ تسىم  العمل بجا.ألرا من الججة المنقول  ويستألق الموئ  كامل

 (111مادة )

 إلاتات يألتفل الموئ  المنقول بميعا، ا،تألقا  العالوي الدووية، وبأوصدي 

 ايلتيا،ية المستألقة لن وئيفت  السابقة، وتعتأر ذدمت  متهىة.

 (112مادة )

 ي يجوت لىوحدي أن تستخدم النقل كو،يىة لجما  الموئ .

 

 النــــــــدب

 (33)مادة 

يجوت بقراو من السىطة المختهة، ندب الموئ  لىقيام مؤقت ا بعمل وئيفهة أذهرم مهن 

ذاص المستوم الوئيفي لوئيفت  أو مهن المسهتوم الهذي يعىهوا مأاشهري  فهي ذاص الوحهدي 

التي يعمل بجا أو في وحدي أذرم، إذا كانة حالة العمهل فهي الوئيفهة ااصهىية تسهمر 

 .بذلك
 وج الوحدي إي بنا   لىى سىأ .وييجوت ندب الموئ  ذا

 

 (113مادة )

الموئ  بقراو من السىطة المختهة، بنا   لىى لرح إ،اوي المواو، يكون ندب 

 الأشرية، لمدي ،نة قابىة لىتجديد، وبألد أقهى أوبب ،نواص.

 وي يجوت ندب الموئ  اكار من وحدي في ذاص الوقة.

 (114مادة )
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وتألههد، الال ألههة التنفيذيههة القوالههد الخاصههة بالنههدب، لىههى أي تميههد مدتهه  لىههى أوبههب 

،نههـواص، ولىوحههدي المنتههدب إليجهها الموئهه  اتخههاذ إلههرا اص نقىهه  مههن الوحههدي المنتههدب 

 ة العمل.منجا، بعد ذذا المدي، وفى حالة وغأة الموئ ، ووفق ا لألال

إلهى  بعهد موافقته تقدم يجوت بقراو مهن السهىطة المختههة نهدب الموئه  وا،تانا   مما 

وتتألمل الوحدي بكامل االر أو بعض ،  ذاص النفب العامااذىية  الجمعياص والمؤ،ساص

 وذلك لىى النألو الذم تألد،ا الال ألة التنفيذية.

 

 

 

 (33مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعد الججة المنتدب منجا الموئ  قراو الندب، وتألد، في  الججة والوئيفة المنتدب 

 مدي الندب وتاويخ بدايت .إليجا و

 

 (115مادة )

يجوت ندب الموئ  كىيا  لىقيام مؤقتا بعمل وئيفة أذرم من ذاص المستوم الوئيفي 

لوئيفت  أو من المستوم الذي يعىوا مأاشري في ذاص الوحدي التي يعمل بجا أو في 

وحدي أذرم، وفي ذذا الألالة يتقااى الموئ  من الججة المنتدب إليجا كامل 

كامل االر الذي كان يتقاااا بججة  المخهص لىوئيفة المنتدب إليجا أو لراا

 لىى ان يظل مستواا الوئيفي بالججة المنتدب منجا.، لمى  ااصىية أيجما أكأر

 مادة )116( 
يجوت ندب الموئ  لم يا  في أوقاص العمل الر،مية لىقيام مؤقتا  بعمل وئيفة 

لوئيفت  أو من المستوم الذي يعىوا مأاشري في أذرم من ذاص المستوم الوئيفي 

 ذاص الوحدي التي يعمل بجا أو في وحدي أذرم.
وفي ذذا الألالة يتقااى الموئ  المنتدب من لجة لمى  ااصىية لم ا  من كامل 

 ألرا يتنا،ب مب مقداو الوقة والعمل المؤ،م في وئيفت  ااصىية ذالل الشجر. 
الججة المنتدب إليجا لم ا  من كامل ألر الوئيفة  كما يتقااى الموئ  المنتدب من

 المنتدب إليجا يتنا،ب مب مقداو الوقة والعمل المؤ،م في ذذا الوئيفة.
 (117مادة )

يجوت ندب الموئ  في غير أوقاص العمل الر،مية لىقيام مؤقتا  بعمل في وحدي 

دب إليجا بنا  أذرم، وذلك مقابل مكافأي ندب تألد،ذا السىطة المختهة بالججة المنت

 الأشرية.لىى لرح إ،اوي المواو، 

 (118مادة )

يخضب الموئ  المنتدب إ،اويا  لىججة المنتدب إليجا فيما يتعىق باةشراف والتولي  
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 (33مادة )تابع 

 

 والتأ،يب.

 

 (119مادة )
الندب  إنجا  إليجا الموئ منجا و ىججة المنتدبلينتجي الندب بانتجا  مدت ، ويجوت 

 . بشرس إذطاو الججة ااذرم قأل اةنجا  باالثة أشجر لىى ااقل في أي وقة
 الحــــــلول

 (34مادة )

لنهد غيهاب شهاغل وئيفههة مهن الوئها   القيا،يهة واة،اوي اةشههرافية لهن العمهل، يألههل 

مألى  في مأاشري والأاص ومس ولياص وئيفت  من يىي  مأاشري في ترتيب ااقدمية ما لم 

ن يكون من ذاص مسهتواا أو مهن المسهتوم من يألل مألى  لىى أ تأُلد، السىطة المختهة

 .اا،نى مأاشري

 

 اإلشـــــــــــــارة

 (35مادة )

يجههوت بقههراو مههن السههىطة المختهههة إلههاوي الموئهه  لىعمههل بالههداذل أو الخههاوج بعههد 

 موافقة كتابية من ، ويأُلد، القراو الها،و باةلاوي مدتجا.
من الوئا   القيا،ية أو اة،اوي اةشرافية انتجا  مدي ويترتب لىى إلاوي شاغل وئيفة 

 شغى  لجا.

 

 (35مادة )تابع 

ويكون ألر الموئ  المعاو بكامى  لىى الججة الُمستعيري، وتدذل مدي اةلهاوي اهمن 

مدي ذدمت ، وي يجوت ترقية الُمعاو إي بعد لو،ت  من اةلاوي وا،هتكمال المهدي الأينيهة 

االىههى مأاشههري  وي تههدذل مههدي اةلههاوي اههمن المههدي الأينيههة الالتمههة لشههغل الوئيفههة 

 الالتمة لىترقية.
وتهههدذل مهههدي اةلهههاوي اهههمن مهههدي اشهههترال الموئههه  فهههي نظهههام التهههأمين ايلتمهههالي 

 

 (120مادة )

تكون إلاوي الموئ  بقراو من السىطة المختهة، بنا  لىى لرح إ،اوي المواو، 

اةلاوي، لىى قأول  كتابة وموافقة الموئ  المستعيري،الأشرية، وسىب الججة 

 لمدي ،نة قابىة لىتجديد. وذلك

 

 

 (121مادة )

الججة المعاو منجا الموئ  قراو اةلاوي، وتألد، في  الججة والوئيفة المعاو تعد 

 .ا، ومدي اةلاوي وتاويخ بدايتجاإليج

 (122مادة )
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الها،و بالقهانون وا،تألقا  العالوي، وذلك مب مرالاي أحكام قانون التأمين ايلتمالي 

 .1975لسنة  79وقم 
 . ة القوالد الخاصة باةلاويوتألد، الال ألة التنفيذي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (35مادة )تابع 

 

يخضب الموئ  المعاو إ،اويا  لىججة المعاو إليجا فيما يتعىق باةشراف والتولي  

 والتأ،يب.

 (123مادة )

المخهص لىوئيفة التي ألير إليجا تتألمل الججة المعاو إليجا الموئ ، االر 

 ولميب مخههاتجا ومميماتجا ااذرم.

 (124مادة )

 مبتدذل مدي اةلاوي امن مدي اشترال الموئ  في نظام التأمين ايلتمالي، 

 قانون التأمين ايلتمالي. مرالاي أحكام

وي تدذل مدي اةلاوي في حساب وصيد الموئ  من اةلاتاص السنوية المستألقة 

 كما ي تدذل في حساب المدي الأينية الالتمة لىترقية.ل ، 

 

 

 

 (125مادة )

 تنتجي اةلاوي بانتجا  مدتجا أو مدي تجديدذا.

ويجوت لىموئ  أن ينجي إلاوت  قأل انتجا  المدي المرذص ل  بجا، وفي ذذا الألالة 

يجب لىي  العو،ي إلى الججة المعاو منجا ذالل ذمسة لشر يوما من تاويخ انتجا  

ويهرف ل   الخاولية،اةلاوي الداذىية، وثالثة أشجر من تاويخ انتجا  اةلاوي 

 العمل.ألرا من تاويخ تسىم  

 

 (126مادة )

كانة مدي اةلاوي  أحد الموئفين تأقى وئيفت  ذالية، ويجوت شغىجا إذا إلاويلند 

كانة ذالية أو أي  إذا ااصىية،نة فأكار، ولند لو،ي الموئ  يشغل وئيفت  
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بهفة شخهية لىى  ااصىيةوئيفة ذالية من مستوم وئيفت  أو يأقى في وئيفت  

 .أن تسوم حالت  في أول وئيفة تخىو من نفس مستوم وئيفت 
الوئيفة التي كان يشغىجا لىموئ  المعاو كافة مميماص  تعو، ااحوالوفى لميب     

 وذلك التأاوا  من تاويخ لو،ت  من اةلاوي وا،تالم العمل. اةلاوي، قأل

 

 

 األ ور والعالواا: الباب الخامس

 الوقيف األ ر 

 (36مادة )

 بجذا القانون. المىألقة( 3،  2، 1يأُلد، االر الوئيفي لىوئا   وفق ا لىجداول أوقام  
بهالقواص المسهىألة  ي اويستألق الموئ  ألرا من تاويخ تسىم  العمل، مها لهم يكهن مسهتأق

  فيستألق ألرا من تاويخ التعيين.

 

 

 (127مادة )

, 2, 1وفقا  لىجداول أوقام   30/6/2015 يألد، االر الوئيفي لىموئ  المعين بعد
 .القانونالمرفقة ب (3

 (128مادة )

  -من:بالخدمة في تاويخ العمل بالقانون يتكون االر الوئيفي لىموئ  المولو، 

 30/6/2015في  ل  المستألق االر اا،ا،ي.  
  1/7/2015العالواص الخاصة التي لم تضم لأللر الوئيفي حتى. 
  لجميب العامىين  1981لسنة  118ايلتمالية المقروي بالقانون وقم العالوي

  .بالدولة وبف ة موحدي ،تة لنيجاص شجريا
  بف ة أوبعة  1982لسنة  113العالوي ايلتمالية المقروي بالقانون وقم

  .لنيجاص شجريا  
   منألة ليد العمال بف ة لشري لنيجاص شجريا.  
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  22بقراو و يس مجىس الوتوا  وقم ف اص لالوي الألد اا،نى المقروي 

  .، أو ما يعا،ل ف اتجا بالججاص غير المطأق بشأنجا2014لسنة 
  30/6/2015% من االر اا،ا،ي في 100ما يعا،ل نسأة. 

 

 العالواا

 (37مادة )

يستألق الموئه  لهالوي ،وويهة ،هنوية فهي ااول مهن يوليهو التهالي ينقضها  ،هنة مهن 

% مهن 7تهاويخ ا،هتألقا  العهالوي الدوويهة السهابقة، بنسهأة تاويخ شغل الوئيفة أو مهن 

 االر الوئيفي، لىى أن يعا، النظر فى ذذا النسأة بهفة ،ووية منتظمة.

 

 (38مادة )

% مهن ألهرا الهوئيفي 5يجوت لىسىطة المختهة منر الموئ  لالوي تشجيعية بنسهأة 

 وذلك سأق ا لىشروس اآلتية:

 
 .ااذيرينأن تكون كفاية الموئ  قد ُحد،ص بمرتأة ك   لىى ااقل لن العامين  -1
 أي يُمنر الموئ  ذذا العالوي أكار من مري كل ثالثة ألوام. -2
% مهن 10أي يميد لد، الموئفين الذين يُمنألون ذذا العالوي في ،نة واحهدي لىهى  -3

من كل مجمولة نولية لىى حدا، ف ذا كان  لد، الموئفين في وئا   كل مستوم

 لد، الموئفين في تىك الوئا   أقل من لشري تُمنر العالوي لواحد منجم.

 

 (133مادة )
لىى إ،اوي المواو، الأشرية أن تعرح لىى لجنة المواو، الأشرية أو السىطة 

 المختهة بألسب ااحوال بيانا بمن يجوت منألجم العالوي التشجيعية الذين تتوفر

 وفي الألدو، المأينة ب . القانونفيجم الشروس التي نص لىيجا 

 

 (39مادة )

 يُمنر الموئ  الذي يألهل لىى مؤذل ألىى أثنا  الخدمة حافم تميم لىمي.
،  ،بىومة مدتجا ،نتان ،وا،يتان لىى ااقهللىى  ويمنر الموئ  ذذا الألافم إذا حهل

لىى ،ولة المالستير أو ما يعا،لجا أو ،بىومتين مهن ،بىومهاص الدوا،هاص العىيها مهدي  أو

كل منجما ،نة ،وا،ية لىى ااقل، كما يمنر الموئ  حافم تميم  ذهر إذا حههل لىهى 

 (134مادة )

 :اآلتيةتمنر لالوي التميم العىمي وفقا  لىشروس والضوابك 

الخدمة أو ،ولة  أثنا  قأل أو يألهل الموئ  لىى مؤذل لىمي ألىى أن .1

أو ما يعا،لجم مما يهدو بتألديدا قراو من المجىس  الدكتووااالمالستير أو 
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 ،ولة الدكتوواا أو ما يعا،لجا.
% مههن االههر الههوئيفي، أو الف ههاص 7ويكههون حههافم التميههم العىمههي المشههاو إليهه  بنسههأة 

 مالية التالية أيجما أكأر.ال

 لنيجا شجريا لمن يألهل لىى مؤذل متو،ك أو فو  المتو،ك. 25
 لنيجا شجري ا لمن يألهل لىى مؤذل لال. 50

 لنيجا شجري ا لمن يألهل لىى ،بىوم  مدتجــــــا ،نتان ،وا،يتان لىى ااقل. 75
دبلومرراتين مررن ، أو أو مررا يعادلهررا  نيرره ظررهري ا لمررن يحصررا شلررى در ررة الما سررتير 100

 .دبلوماا الدراساا العليا مدة كا منها سنه دراسية شلى األقا
 .أو ما يعادلها نيه ظهري ا لمن يحصا شلى در ة الدكتوراه 200

ح حرااا التميرا شلرى أظ يجرو  مرنح نرذا الحرااا وتحدد الالئحة التنفيذية ظرو  ونوابط مرن

 أكثر من مرة شن ذاا المستوز العلمى.

 االىى لىجامعاص.
 الموئ .أن يتهل المؤذل االىى بطأيعت  الوئيفية التي يشغىجا  .2
ا من تاويخ التما، السىطة المختهة بالنسأة لشاغىي  .3 تستألق العالوي التأاو 

ومن تاويخ التما، مألضر لجنة المواو،  والتنفيذية، وئا   اة،اوي العىيا

 الأشرية بالنسأة لشاغىي باقي الوئا  .
 (135مادة )

لسىطة لىى إ،اوي المواو، الأشرية أن تعرح لىى لجنة المواو، الأشرية أو ا

المختهة بألسب ااحوال بيانا  بمن يجوت منألجم لالوي تميم لىمي الذين يتوفر 

 القانون.فيجم الشروس التي نص لىيجا 

 (136مادة )

 أو مكافأي مقروي لجذا الغرح. يجوت الجمب بين لالوي التميم العىمي وأي حافم
 (40مادة )

 الوئيفي لىموئ . تُضم العالواص المقروي بمقتضى ذذا القانون إلى االر
 (137مادة )

تُضم لميب العالواص التي حهل لىيجا الموئ  سأق ا احكام القانون إلى ألرا 

 الوئيفي.

 

 األ ــر المكمــا

 (41( أصلها الفقرة األولى من المادة )41مادة )

يهدو بنظام االر المكمل، قراو من و يس مجىس الوتوا  بمرالاي سأيعة لمهل كهل 

الوئهها   بجهها وسأيعههة اذتهاصههاتجا ومعههديص أ،ا  موئفيجهها بألسههب وحههدي ونوليههة 

 ااحوال بنا   لىى لرح الوتير المختص بعد موافقة وتير المالية و،وا،ة الججات.

 

 (129مادة )

لىموئ  المعين بعد العمل بأحكام ذذا الال ألة وفقا  لنظام االر المكمل يتألد، 

 يهدو ب  قراو من و يس مجىس الوتوا . 

 

 (41( أصلها الفقرة الثانية من المادة )42مادة )

ويجهههوت لىسهههىطة المختههههة تقريهههر مكافهههظص تشهههجيعية لىموئههه  الهههذي يقهههدم ذهههدماص 

العمهههل، أو  سهههر ممتهههاتي أو ألمهههاي  أو بألوث ههها أو اقتراحهههاص تسهههالد لىهههى تألسهههين 
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وفهههههب كفههههها ي اا،ا  أو تهههههوفير فهههههى النفقهههههاص، وذلهههههك كىههههه  بشهههههرس ،هههههماح الأنهههههد 

 فى المواتنة العامة.المخهص لذلك 

 

 

 

 (42( أصلها المادة )43مادة )

يجوت لر يس الجمجووية في الألايص التي يُقدوذا ايحتفهائ لمهن يُعهين بوئيفهة أذهرم 

 بكامل أو بع  االر الذي كان يتقاااا قأل التعيين بجا.

 

 (43( أصلها المادة )44مادة )

تُشههههجب الدولههههة تقههههدم ولههههي المههههوئفين بههههالعىوم والتكنولوليهههها والعمههههل لىههههي نشههههر 

المعهههههههاوف بيهههههههنجم، وتطهههههههوير القهههههههدواص ايبتكاويهههههههة، وتكهههههههون ايذترالهههههههاص 

والمههههنفاص التهههي يأتكرذههها الموئههه  أثنههها  تأ،يهههة وئيفتههه  أو بسهههأأجا مىك ههها لىدولهههة 

رية، أو إذا إذا كهههان ايذتهههراع نتيجهههة تجهههاوب و،هههمية أو لههه  صهههىة بالشههه ون العسهههك

وفههههى لميههههب الوئيفههههة،  ألمههههالكههههان ايذتههههراع أو المهههههن  يههههدذل فههههي نطهههها  

ااحهههوال يكهههون لىموئههه  الألهههق فهههي تعهههوي  لههها،ل، يُرالـهههـى فهههي تقهههديرا تشهههجيب 

 الأألك وايذتراع.
ويجههههوت أن يُنشههههأ صههههندو  ذهههها  فههههي الوحههههدي، تتكههههون مههههواو،ا مههههن حهههههيىة 

لههههرف مهههن حههههيىة ذهههذا ا،هههتغالل حهههق ذهههذا ايذترالهههاص والمههههنفاص، ويكهههون ا

 .ة المختهةالهندو  سأقا لال ألة المالية التي تضعجا السىط
 

 (43( أصلها المادة )44مادة )تابع 

 

 (138مادة )

يجههب لىههى الموئهه  أن يخطههر الوحههدي التههي يتأعجهها كتابههة لههن أيههة اذترالههاص أو 

لتجهاوب أو كهان ذلهك نتيجهة  مهنفاص يأتكرذا أثنا  أو بسأب تأ،ية لمل وئيفته  إذا

 بألوث أو ،وا،اص كى  بجا أو لجا صىة بالش ون العسكرية.

تشكل لجنة بقراو من السىطة المختهة من بين ذوي الخأري في مجال لمل الوحدي، 

ويجهههوت أن تضهههم ذأهههرا  مهههن ذهههاوج الوحهههدي مهههن ذوي التخههههص فهههي العمهههل أو 

ون كههان لالذتههراع أو المهههن  صههىة بالشهه  مواههوع ايذتههراع أو المهههن  فهه ذا

 بذلك.العسكرية أحيل اامر لىججة المختهة 

 

 

 

 (139مادة )

أن العمهل الهذي قهام به  الموئه   انتجة الىجنة المشاو إليجا في الما،ي السابقة إلهى إذا

ل  صفة ايذتراع أو التهني  وأن ل  قيمة فنيهة تعهو، لىهى الوحهدي أو الدولهة بعا هد 

حقيقي فأنجا ترفب تقريرذا إلى السىطة المختههة ةصهداو قهراو بتعهوي  الموئه  
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 المهههن ،لىههى أ،هها، نسههأة م ويههة مههن العا ههد الألقيقههي السههنوي مههن ايذتههراع أو 

 المختهة.الججة القضا ية  أمامالتعوي  ن يطعن في تقدير ويجوت لىموئ  أ

 (44( أصلها المادة )45مادة )

ا لىرلاية ايلتماليهة  تضب السىطة المختهة بايشترال مب الىجنة النقابية لىوحدي نظام 

 والاقافية والريااية لىموئفين بجا، وذلك بمرالاي أحكام التشريعاص ذاص الهىة.

 )195(مادة 
تضب السىطة المختهة بايشترال مب الىجنة النقابية لىوحدي نظاما  لىرلاية الهألية 

حكام قانون التأمين أوايلتمالية والاقافية والريااية لىعامىين بجا وذلك بمرالاي 

ص ااذرم الها،وي في ذذا الشأن والتشريعا .ايلتمالي وقانون النقاباص العمالية

لية من ،ىطة إلانة أ،ر المجندين في ااحوال وسأقا  وذلك بمرالاي ما لوتير الما

  لألوااع التي يقروذا و يس الجمجووية.
 

 

      

 اإل ا اا: الباب السادس

 (45( أصلها المادة )46مادة )

تألهههد، السهههىطة المختههههة أيهههام العمهههل فهههي اا،هههأوع ومواقيتههه  وتوتيهههب ،هههالات  وفق ههها 

لهد، ،هالاص العمهل اا،هأولية لهن ذمهس لمقتضياص المهىألة العامهة، لىهى أي يقهل 

 وثالثين ،الة وي يميد لىى اثنتين وأوبعين ،الة.

وتخفه  لهد، ،هالاص العمهل اليوميههة بمقهداو ،هالة لىموئه  ذي اةلاقهة، والموئفههة 

التههى تراههب سفىجهها وحتههى بىوغهه  العههامين، والألههايص ااذههرم التههى تأينجهها الال ألههة 

 التنفيذية.

وي يـجههـوت لىموئهه  أن ينقطههـب لههن لمىههـ  إي ةلههاتي يُههرذص لهه  بجهها فههي حههدو، 

اةلاتاص المقـروي في ذذا القانون ووفق ا لىضوابك واةلهرا اص التهي تألهد،ذا الال ألهة 

 

(141المادة )  

وي تقل  ،الة اثنين وأوبعينتميد لد، ،الاص العمل اا،أولية لىى  أني يجوت 

 لن ذمس وثالثين ،الة.

 

(142المادة )  
والموئفة التي تراب سفىجا سوال  تخف  ،الاص العمل اليومية لذوي اةلاقة

،الة، بالسماح ل   بمقداو ااوبعة والعشرين شجر التالية لتاويخ الواب وذلك

بالألضوو بعد مواليد العمل الر،مية بنه  ،الة واينهراف قأل مواليد العمل 
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 .،ون إذالل بمس وليت  التأ،يأية لن مدي اينقطاعالتنفيذية، وإي ُحرم من ألرا 
 

 

 

 

 

 (45) ( أصلها المادة46مادة )تابع 

 

 الر،مية بنه  ،الة.

 

(143المادة )  
نقطب الموئ  لن لمى  فيجب لىى الر يس المأاشر إذطاو إ،اوي المواو، ا إذا

الموئ  الأشرية لىى النموذج المعد لذلك بجذا اينقطاع يوم حهول  وبعو،ي 

 اينقطاع بترذيص ،ابق أو بدون ترذيص. المنقطب يوم لو،ت  ،وا  كان

 

 

(143المادة )تابع   

أن يألرو في اليوم ااذير من أيام العمل  لاتي بوذص ل   موئ لىى كل 

الر،مية إقراو قيام لىى النموذج الذي تعدا الججة مأينا  ب  تاويخ بداية ونجاية 

اةلاتي المرذص ل  بجا ولنوان  ذالل فتري اةلاتي كما يألرو إقراو مماثال  في 

إلى  في اليوم ذات  اةقراويناليوم ااول من لو،ت  من اةلاتي ويقدم كال من 

 الر يس المأاشر لاللتما، وإحالتجما إلى إ،اوي المواو، الأشرية.

الذي يطىب مد إلاتت  أن يأىغ الر يس المرذص ل  بالتهرير  الموئ يتعين لىى 

بوقة كاف، ف ذا لم يهى  و، بالموافقة ولب لىي   إلاتت باةلاتي كتابة قأل انتجا  

 العو،ي إلى العمل. 

 كامـــــاإ ـــا ة بأ ـــر 

 (46( أصلها المادة )47مادة )

يستألق الموئ  إلاتي بألر كامل لن أيام لطالص االيا، والمنا،أاص الر،مية التهي 

تأُلد، بقراو من و يس مجىس الوتوا ، ويجوت تشغيل الموئه  فهي ذهذا العطهالص إذا 

ا  أو إلههاتي  ممهاثال  مضههافا إلهى ألههري المسهتألقاقتضهة الضهرووي ذلههك مهب منألهه  ألهر 

ا لنجا.  لوا 
وتسههري بالنسههأة لألليهها، الدينيههة لغيههر المسههىمين أحكههام قههراو و ههيس مجىههس الههوتوا  
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 .الها،و في ذذا الشأن

 (47( أصلها المادة )48مادة )

لىموئ  أن ينقطب لن العمهل لسهأب لهاوح لمهدي ي تتجهاوت ،هأعة أيهام ذهالل السهنة 

 . وبألد أقهـــى يومين في المري الواحدي

 

 (48( أصلها المادة )49مادة )

يستألق الموئ  إلاتي التيا،ية ،نوية بألر كامل، ي يدذل في حسهابجا أيهام لطهالص 

 االيا، والمنا،أاص الر،مية فيما لدا العطالص اا،أولية، وذلك لىى الول  اآلتي:
ا في السنة ااولى وذلك بعد مضي ،تة أشجر من تاويخ ا،تالم العمل 15 -1  .يوم 
ا لمن أمضى ،نة كامىة في الخدمة 21 -2  .يوم 
ا لمن أمضى لشر ،نواص في الخدمة 30 -3  .يوم 
ا لمن تجاوتص ،ن  الخمسيــن 45 -4  .يوم 

ها  ويستألق الموئ  من ذوي اةلاقة إلاتي التيا،ية ،نوية مدتجا ذمسهة وأوبعهين يوم 

 ،ون التقيد بعد، ،نواص الخدمة.
ايلتيا،يهة بمها ي يجهاوت ذمسهة لشهر  ولىسىطة المختهة أن تقرو تيها،ي مهدي اةلهاتي

ا لمـن يعمىون في المناسق النا ية، أو إذا كان العمـل في أحهد فهروع الوحهدي ذهاوج  يوم 

 الجمجووية.

 

 (48( أصلها المادة )49مادة )تابع 
،هأاب قوميهة تقتضهيجا وي يجوت تقهير أو تأليل اةلاتي ايلتيا،يهة أو إنجااذها إي ا

 مهىألة العمل.

 

 (144المادة )

لىى إ،اوي المواو، الأشرية أن تنشئ ،جال  إلكتروني ا أو ووقي ا ذاصا  لتدوين 

ايلتيا،ية المستألقة لكل موئ  وأن تألدث ذذا السجل بهفة ،ووية في  اةلاتاص

 ،القانونالذي تكون قأل العمل ب اةلاتاصنجاية كل ،نة بتألديد ما تأقى من وصيد 

حدي من السنواص الاالث السابقة،  المرحىة من كل ،نة لىى اةلاتاصووصيد 

والتي يتم ترحيىجا إلى السنة التالية  اةلاتاص المستألقة لن السنة الألالية ووصيد

لجا، وذلك كى  بعد ا،تنمال مد، اةلاتاص ايلتيا،ية التي حهل لىيجا الموئ  من 

د، أوي  من اةلاتاص القيام والعو،ي، لىى أن تستنمل ذذا الم إقراواصواقب 

ايلتيا،ية المستألقة لن السنة الألالية ثم من اةلاتاص المرحىة من السنواص الاالث 

 .قانونالالمستألقة قأل العمل ب اةلاتاصالسابقة من ااقدم إلى ااحدث، ثم من 

 

 

 

 

 

 

 (49ة )( أصلها الماد50مادة )

إلاتاتههه  ايلتيا،يهههة يجهههب لىهههى الموئههه  أن يتقهههدم بطىهههب لىألههههول لىهههى كامهههل 

السههههنوية، وي يجههههوت لىوحههههدي ترحيىجهههها إي ا،ههههأاب تتعىههههق بمهههههىألة العمههههل وفههههى 

 ر ولمدي ي تميد لىي ثالث ،نواص.حدو، الاىك لىى ااكا

 (145المادة )

تعد إ،اوي المواو، الأشرية في نجاية كل ،نة مهن واقهب السهجل المنههو  لىيه  فهي 

وصهيد اةلهاتاص ايلتيا،يهة الهذي تكهون فهي ئهل  الما،ي السهابقة بيانها  بمها تأقهى مهن

والمرحل لىسنة الاالاة، ويألهد، الأيهان المقابهل النقهدي المسهتألق لكهل موئه  القانون 
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وإذا لهههم يتقهههدم الموئههه  بطىهههب لىألههههول لىهههى إلاتاتههه  لىهههى النألهههو المشهههاو إليههه ، 

طىهههب لىألههههول لىيجههها ،هههقك حقههه  فيجههها وفهههي اقتضههها  مقابهههل لنجههها، أمههها إذا تقهههدم ب

ووفضههت  السههىطة المختهههة ا،ههتألق مقابههل نقههدي لنجهها يهههرف بعههد مههروو ثههالث 

،ههنواص لىههى انتجهها  العههام المسههتألق لنهه  اةلههاتي لىههى أ،هها، ألههرا الههوئيفي فههي 

 ذذا العام.

 .وتأين الال ألة التنفيذية إلرا اص الألهول لىى اةلاتي وكيفية ترحيىجا
 

 

 (49)( أصلها المادة 50مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لن ذذا اةلهاتاص لىهى أ،ها، ألهرا الهوئيفي فهي نجايهة السهنة المرحىهة منجها ذهذا 

أو مهن تفواه  ذهالل ذمسهة لشهر  ويعتمد الأيان مهن السهىطة المختههةاةلاتاص، 

ا، وتُسههىم صههووي منهه  إلههى إلههى اة،اواص المعنيههة لتنفيههذ وي ر،ههليومهها  مههن إلههدا،ا 

 .الموئ  ذالل ذمسة لشر يوما  أذرم

 (146المادة )

لىى إ،اوي المواو، الأشرية ذالل مهدي ي تجهاوت ثالثهين يومها  مهن بدايهة كهل ،هنة أن 

تخطر كل موئ  لىى النموذج المعد لذلك بما تأقى مهن وصهيد إلاتاته  ايلتيا،يهة 

 ، القانونالذي تكون قأل العمل ب

 (146المادة )تابع 

المرحىههة مههن كههل ،ههنة لىههى حههدي مههن السههنواص الههاالث السههابقة،  إلاتاتهه ووصههيد 

 ووصيد إلاتات  ايلتيا،ية المستألقة لن السنة الألالية.

 (147المادة )

لىى إ،اوي المواو، الأشرية أن تُاأة لىى الطىب المقدم من الموئ  لىألهول لىهى 

ايلتيا،يههة تههاويخ ووو،ا، وأن تسهىم  صههووي معتمههدي مهن ذههذا الطىههب، مههب  إلاتاته 

حفل صووي أذرم بمى  الخدمة بعد التأشير لىيجا بما يفيد ا،تالم الموئ  صووي 

 الطىب أو امتنال  لن ا،تالمجا.

ويعرح الطىب في اليوم التالي لىى ااكاهر لىهى الهر يس المهرذص له  بالتههرير 

أقا  لىنظام الهذي تضهع  السهىطة المختههة ليقهرو مهنر اةلهاتي ايلتيا،ية س باةلاتي

وتألديد بدايتجا ونجايتجا أو وف  منألجا، وفى الألالة الاانية يتعين لرح الطىب في 

أو  لتقرو منر اةلاتي أو من تفوا اليوم التالي لىى ااكار لىى السىطة المختهة 

 وف  منألجا بقراو مسأب.

بمىهه  ذدمههة الموئهه  بعههد التأشههير لىيهه  بقههراو  وفههى لميههب الألههايص يههو،ع الطىههب

أو قراو السىطة المختهة حسب ااحوال،  الر يس المرذص ل  بالتهرير باةلاتي

 وتسىم صووي من  لىموئ .
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 (49( أصلها المادة )50مادة )تابع 

 

 (148المادة )

قانون من ،نة إلى الايلتيا،ية المستألقة بعد العمل ب اةلاتاصي يجوت ترحيل 

 : اآلتيةبتوفر الشروس  إيالسنواص التالية لجا، 

 .اةلاتاصأن يتقدم الموئ  بطىب لىألهول لىى ذذا  (1
 أن تقرو السىطة المختهة وف  الطىب ا،أاب تتعىق بمهىألة العمل. (2
المستألقة لن السنة ولمدي ي  اةلاتاصأن يكون الترحيل في حدو، ثىك  (3

 تميد لىى ثالث ،نواص.
 (149المادة )

، 147، 146، 145، 144  الموا،يعتأر إذالل الموئ  المختص بتطأيق بأحكام 

 وئيفت  يولب المسا لة التأ،يأية.من ذذا الال ألة إذالي  لسيما  بوالأاص  (148
 (50( أصلها المادة )51مادة )

يسههههتألق الموئهههه  إلههههاتي مراههههية لههههن كههههل ثههههالث ،ههههنواص تقضههههى فههههى الخدمههههة 

 المختص فى الألدو، اآلتية: وتمنر بقراو من المجىس الطأى

 ويألق لىموئ  الاالثة أشجر ااولى بألر كامل.
 % من االر الوئيفى.75الاالثة أشجر التالية بألر يعا،ل 

 (50( أصلها المادة )51مادة )تابع 
% مهن االهر الهوئيفى 75% من ألهرا الهوئيفى، 50الستة أشجر التالية بألر يعا،ل 

 لمن يجاوت ،ن الخمسين.

سىههب مههد اةلههاتي المراههية بههدون ألههر لىمههدي التههي يأُلههد،ذا المجىههس ويألههق لىموئهه  

 الطأي المختص إذا قرو احتمال شفا  .

ويألق لىموئه  أن يطىهب تألويهل اةلهاتي المراهية إلهى إلهاتي التيا،يهة، إذا كهان له  

وصيد منجا ولىهى الموئه  المهري  أن يخطهر لجهة لمىه  لهن مراه  ذهالل أوبهب 

مرح إي إذا تعذو لىي  ذلك ا،أاب قجريهة، انقطال  لن العمل لى ولشرين ،الة من

(150المادة )    

إذا انقطب الموئ  لن لمى  بسأب المرح وذهو ،اذهل الجمجوويهة، فعىيه  أن يُأىهغ 

من انقطال  و يس  المأاشر في الوحهدي التهي يعمهل بجها، ذالل أوبب ولشرين ،الة 

مب بيهان مألهل إقامته  ليأليىه  لهن سريهق إ،اوي المهواو، الأشهرية فهي اليهوم ذاته  إلهى 

المجىس الطأي المختص تمجيدا لمنأل  اةلهاتي الالتمهة، فه ذا أنقضهة اةلهاتي ،ون 

 أن يشفى 

 (150تابع المادة )

ولههب لىيهه  أن يعيههد اةبههالغ فههي اليههوم التههالي لىههى ااكاههر ينتجهها  اةلههاتي ةلهها،ي 

 الكش  لىي ، ويتكرو اةبالغ والكش  حتى يعو، الموئ  إلى لمى .

 (151المادة )

أن يُأىهغ  نقطب الموئ  لن لمى  بسأب المرح وذو بخاوج الجمجووية، فعىي ا إذا
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وتضهههب السهههىطة المختههههة اةلهههرا اص المنظمهههة لألههههول الموئههه  لىهههى اةلهههاتي 

 المراية، ويُعتأر التماوح إذالي  بوالأاص الوئيفة.
ويُمههنر الموئهه  المههري  بأحههد اامههراح المممنههة التههي يهههدو بتألديههدذا قههراو مههن 

ــــة بنا   لىهى موافقهة المجىهس الطأهي المخهتص إلهاتي ا،هتانا ية بهألر وتير الهألــــ

ا يُمكنه  مهن العهو،ي إلهى العمهل أو يتأهين  كامل إلى أن يُشفى أو تستقـــــر حالت  ا،تقراو 

، وفهي ذهذا الألالهة ااذيــــــهـري يظهل الموئه  فهي إلهاتي مراهية  ا كامال  لجما لجم 

 ىمعاش.بذاص االر حتى بىوغ  ،ن اةحالة ل

 

 (50( أصلها المادة )51مادة )تابع 

 ، ولب لىيه  أن يقهدم وإذا وغب الموئ  المري  في إنجا  إلاتت  والعو،ي إلى لمى

 .ا بذلك، وأن يوافق المجىس الطأي المختص لىى لو،ت سىأ ا كتابي  

ولهدص، وأن  أن ،هالة لهن سريهق الأعاهة الدبىوما،هية أوبب ولشهرينوحدت  ذالل 

يألهههل لىههى تقريههر سأههي لههن حالتهه  المراههية، مهههدقا  لىيهه  مههن الأعاههة، ولىههى 

حالته  إلهى المجىهس الموئ  تقديم التقرير إلى لجة لمى  بعد لو،ته  مهن الخهاوج ة

 الطأي المختص.

(152المادة )  
في الألايص التي ي يقرو فيجا المجىس الطأي المختص صراحة مرح الموئ  

او   يتعين لىى الوحدي التي يتأعجا أن تأليى  إلى التألقيق لتألديد مدم تماوا  في

 .ما يقدم  من مستنداص سأية
 .لىقانون سأقا ف ذا ثأة تماوح الموئ  لوتي تأ،يأيا  

 

 

 (155لمادة )ا
ي يجوت لىموئ  قطب ايلاتي المرذص ل  بجا اي بناُ  لىى موافقة من السىطة 

 المختهة أو من تفوا  أو المجىس الطأي المختص بألسب ااحوال.
 (51( أصلها المادة )52مادة )

 تكون حايص الترذيص ب لاتي ذاصة بألر كامل لىى الول  اآلتي:

ا ولمهري واحهدي سهوال مهدي لمىه  بالخدمهة  -1 يستألق الموئ  إلاتي لمدي ثالثين يوم 

 . المدنية ا،ا  فريضة الألج

تستألق الموئفة إلاتي واب لمهدي أوبعهة أشهجر بألهد أقههى ثهالث مهراص سهوال  -2

 مدي لمىجا بالخدمة المدنية، لىى أن تأدأ ذذا اةلاتي 
اةلههاتي قأههل شههجر مههن التههاويخ مههن اليههوم التههالي لىواههب، ويجههوت أن تأههدأ ذههذا 

المتوقهب لىواهب بنها   لىهى سىهب مقهدم مهن الموئفهة وتقريهر مهن المجىهس الطأههى 

 المختص.

(153المادة )  

الواب لىموئفة من اليوم التالي لىواب، ويجوت لىموئفة الألهول  تُمنر إلاتي

، بنا  لىى تقرير سأي ابلىى ذذا اةلاتي قأل أ،أولين من التاويخ المتوقب لىو

 من المجىس الطأي المختص.

 

(154لمادة )ا  
إلاتي الواب، فال تمتد إلاتي الواب  أثنا إذا حهىة الموئفة لىى إلاتي مراية 

 بمقداو اةلاتي المراية.
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بمرح ُمعد إلاتي لىمدي التي يألد،ذـا المجىهس  يستألق الموئ  المخالك لمري  -3

 .الطأي المختص
 

 
 

 (51( أصلها المادة )52مادة )تابع 

إلههاتي لىمههدي التههي يألههد،ذا المجىههس يسههتألق الموئهه  الههذي يُهههاب إصههابة لمههل  -4

 الطأي المختص، وذلك مب مرالاي أحكام قانون التأمين ايلتمالي المشاو إلي .

يسهتألق الموئه  المقيههد ب حهدم الكىيههاص أو المعاذهد أو المهداو، إلههاتي لهن أيههام  -5

 .ايمتألان الفعىية

 

 إ ـــا ة بـــدون أ ـــــر

 (52( أصلها المادة )53) مادة

 تكون حايص الترذيص ب لاتي بدون ألر لىى الول  اآلتي:

يُمنر الموج أو المولة إذا ،افر أحدذما إلى الخاوج لىعمل أو الدوا،هة لمهدي ،هتة  .1

إلاتي بدون ألر مدي بقا  الهموج أو المولهة فهي الخهاوج، وفهي  أشجر لىى ااقل

 .لميب ااحوال يتعين لىى الوحدي أن تستجيب لطىب الموج أو المولة

يجههوت لىسههىطة المختهههة مههنر الموئهه  إلههاتي بههدون ألههر لأل،ههأاب التههي يأههديجا  .2

 .وتقدوذا السىطة المختهة ووفق ا لألالة العمل

 

 

 (52( أصلها المادة )53) مادةتابع 
وي يجوت في الأندين السهابقين ترقيهة الموئه  إي بعهد لو،ته  مهن اةلهاتي وا،هتكمال 

المهههدي الأينيهههة الالتمهههة لشهههغل الوئيفهههة االىهههى مأاشهههري، وي تهههدذل مهههد، اةلهههاتاص 
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 .امن المد، الأينية الالتمة لىترقية السابقينالمنهو  لىيجا في ذذين الأندين 
تسهتألق  ،1996( لسهنة 12الها،و بقانون وقهم  أحكام قانون الطفل مب مرالاي  .3

الموئفههة إلههاتي بههدون ألههر لرلايههة سفىجهها لمههدي لههامين لىههى ااكاههر فههي المههري 

 سوال مدي لمىجا بالخدمة المدنية. ،تة ألوامالواحدي وبألد أقهى 
اشهتراكاص وا،تانا   من أحكام قهانون التهأمين ايلتمهالي المشهاو إليه ، تتألمهل الوحهدي 

 .التأمين المستألقة لىيجا ولىى الموئفة
 

 (53لها المادة )( أص54مادة )

يجههوت لىسههىطة المختهههة، وفق هها لىقوالههد التههي تضههعجا، التههرذيص لىموئهه  بههأن يعمههل 

 بع  الوقة بنا   لىى سىأ  وذلك مقابل نسأة من االر.

ويستألق الموئ  في ذذا الألالة اةلاتاص ايلتيا،ية والعاواهة والمراهية المقهروي 

وتسرري شليره أحكـــــــرـام ل  بما يتفـــــق مب الجم  من الوقهة الهذي ذههه  لعمىه ، 

 .نذا القانون ايما شدا ذلك

 (53( أصلها المادة )54مادة )تابع 

 .المشاو إلي وتألد، الال ألة التنفيذية قوالـد احتساب االر 
وا،هههتانا   مهههن أحكهههام قهههانون التهههأمين ايلتمهههالي المشهههاو إليههه ، تهههؤ،م ايشتراكـهههـاص 

المسهههتألقة وفق هههها احكهههام ذههههذا القههههانون مهههن االههههر المخفهههه  لىهههى أ،هههها، االههههر 

 الكامل، وتدذل المدي بالكامل امن مدي اشتراك 

 (156المادة )
( مههن الههرا %60لىههى  يألهههل الموئهه  الههذي يعمههل ثالثههة أيههام لمههل ا،ههأوليا  

 الوئيفي والمكمل وايلاتاص ايلتيا،ية والعاواة المقروي.
 

 (54( أصلها المادة )55مادة )

تهههم الهههنص لىيجههها إلهههاتي  أيهههةييسهههتألق المجنهههد والمسهههتأقى والمسهههتدلى لالحتيهههاس 

 .سوال مدي ولو،ا بالقواص المسىألة فى ذذا القانون

 

 (55( أصلها المادة )56مادة )

لىهههى الموئههه  أن يهههؤ،ي لمهههال  لىغيهههر بهههألر أو بهههدون ألهههر، ذهههالل مهههدي يأُلظهههر 

اةلهههاتي بغيهههر تهههرذيص مــهههـن السهههىطة المختههههة، وإي ُحهههرم مهههن ألهههرا لهههن مهههدي 

اةلههههاتي، ولىوحههههدي أن تسههههتر، مهههها أ،تهههه  مههههن ألههههر لـــههههـن ذههههذا المههههدي وذلههههك ،ون 
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 اةذالل بالمس ولية التأ،يأية.

 

 

 والتأديبالسلوك الوقيف  : الباب السابع

 (56( أصلها المادة )57مادة )

يتعهههين لىهههى الموئههه  ايلتهههمام بأحكهههام ذهههذا القهههانون وي ألتههه  التنفيذيهههة وغيرذمههها 

مههههن القههههوانين والىههههوا ر والقههههراواص والتعىيمههههاص المنفههههذي لجهههها، ومهههها يهههههدو لههههن 

ىيمههههاص أو نشهههراص أو كتهههب ،وويههههة فهههى ذههههذا الججهههات مهههن قههههراواص تنظيميهههة أو تع

السههههىول وأذالقيههههاص الخدمههههة المدنيههههة الههههها،وي مههههن الههههوتير الشههههأن، ومههههدوناص 

 المختص.

ويألظهههر لىهههي الموئههه  بههههفة ذاصهههة مأاشهههري االمهههال التهههي تتنهههافى مهههب الأليهههدي 

والتجههههر، وايلتههههمام الههههوئيفي، أثنهههها  ،ههههالاص العمههههل الر،ههههمية، أو مماو،ههههة أي 

قيههام لمههل حمبههي أو ،يا،ههي ،اذههل مكههان لمىهه  أو بمنا،ههأة تأ،يتهه  لجههذا العمههل أو ال

بجمهههههب تأرلهههههاص أو مسهههههاذماص لههههههالر أحهههههماب ،يا،هههههية أو نشهههههر الدلايهههههة أو 

 الترويج لجا.

 

 

 

 (56( أصلها المادة )57مادة )تابع 

 

 

 

 

 (157مادة )
لههن حسههن ،ههير العمههل فههي حههدو،  ومسهه وللمهها يهههدو لنهه   مسهه ولكههل موئهه  

 اذتهاص .

 (158مادة )

  يأتي:يجب لىى الموئ  ما 

والعمهل بجها  والهنظم المعمهولوالىهوا ر والقهراواص  ايلتمام بأحكام القهوانين .1

 تطأيقجا. لىى
وإنجهاتا فهي المواليهد المنا،هأة  وأمانهة،القيام بالعمل المنوس ب  بنفس  بدقهة  .2

 المقروي.  اا،ا سأقا  لمعديص 
ايلتههمام بمواليههد العمههل الر،ههمية وتخهههيص أوقههاص العمههل ا،ا  والأههاص  .3

 وئيفت .
والظجهوو بهالمظجر الال هق  ،همعتجا،المألافظة لىى كرامة الوئيفهة وحسهن  .4

بالوئيفهههة، ومرالهههاي  ،اب الىياقهههة فهههي تههههرفات  مهههب الجمجهههوو ووا،ههها   

 وتمال   ومراو،ي . 
 العمل. وتمال   فيالتعاون مب وا،ا    .5
 الر،همية،القيام بأي ألمال وئيفية يكىه  بجها ولهو فهي غيهر مواليهد العمهل  .6

 متى اقتضة مهىألة العمل ذلك.
 (158مادة )تابع 
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 (56( أصلها المادة )57مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المألافظة لىى ممتىكاص وأموال الوحدي التي يعمل بجا ومرالاي صيانتجا. .7
 وحياي وصألة الغير وممتىكاتجم.المألافظة لىى حيات  وصألت   .8
 وكهل تغييهروحالته  ايلتماليهة  إقامته الوحهدي التهي يعمهل بجها بمألهل  إبالغ .9

 التغيير.يطرأ لىيجا ذالل شجر لىى ااكار من تاويخ 
أن ينفههذ مهها يهههدو إليهه  مههن أوامههر بدقههة وأمانههة وذلههك فههي حههدو، القههوانين  .10

 والىوا ر والنظم المعمول بجا. 
 في مدونة السىول وأذالقياص الخدمة المدنية.ايلتمام بما وو،  .11

 (159مادة )

 يأتي:يألظر لىى الموئ  ما 

 بجا.والىوا ر، والقراواص، والنظم المعمول  مخالفة القوانين، .1
الوئيفي أثنا   وايلتمام-والتجر،-مأاشري االمال التي تتنافي مب الأليدي  .2

 ،الاص العمل الر،مية.
 

 (159مادة )تابع 
كانهة ،هرية بطأيعتجها أو  معىوماص يطىب لىيجا بألكم ووئيفت  إذاإفشا  أية  .3

ويظهل  المخهتص،كتابي من الر يس  إذنبمولب تعىيماص تقضي بذلك ،ون 

 ذذا ايلتمام قا ما بعد ترل الخدمة.
لدم الر، لىهى مناقضهاص الججهات المركهمي لىمألا،هأاص او مكاتأاته  بههفة  .4

لهدم الهر، ان يجيهب الموئه   لامة او تأذير الر، لىيجها، ويعتأهر فهي حكهم

 إلاب  الغرح منجا المماسىة والتسوي .
لههدم موافههاي الججههات المركههمي لىمألا،ههأاص بغيههر لههذو مقأههول بالألسههاباص  .5

والمستنداص المؤيدي لجا في المواليد المقروي لجا او بما يطىأ  مهن أووا  أو 
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 (56( أصلها المادة )57مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايسهالع وثا ق أو غيرذا مما يكهون له  الألهق فهي فألههجا او مرالعتجها او 

 لىيجا بمقتضى قانون إنشا  .
ايحتفهائ لنفسه  بأصههل أيهة ووقهة و،ههمية أو نهمع ذهذا ااصههل مهن المىفههاص  .6

أو ايحتفهائ بههووي  به ،المخههة لألفظ ، ولو كانة ذاصة بعمل كىه  

 أي وثيقة و،مية أو ذاص سابب ،ري.
 

 (159مادة )تابع 
بيههان لههن ألمههال ووئيفتهه  لههن سريههق و،هها ل  أن يفضههي بههأي تهههرير أو .7

 كان مهرحا  ل  بذلك كتابة من الر يس المختص. وايتهال إي إذا اةلالم
كهان  يؤ،ي  بالذاص أو بالوا،طة إذا أذرأن يجمب بين وئيفت  وبين أي لمل  .8

 كان غير متفق مب مقتضياتجا. بأ،ا  والأاص الوئيفة أو اةاراومن شأن  
ىغير بألر أو مكافأي ولهو فهي غيهر أوقهاص العمهل الر،همية ل أن يؤ،ي ألماي   .9

ومب ذلك يجوت أن يتولى الموئه  بهألر أو  المختهة،إي ب ذن من السىطة 

القوامهههة أو الوصهههايا أو الوكالهههة لهههن الغههها أين أو المسهههالدي  مكافهههأي ألمهههال

كههان المشههمول بالوصههاية أو القوامههة أو الغا ههب أو المعههين لهه   القضهها ية إذا

 قضا ي ممن تربطجم ب  صىة قربي أو نسب لغاية الدولة الرابعة. مسالد
لمل حمبي أو ،يا،هي أو لمهب تأرلهاص أو مسهاذماص لههالر  أيمماو،ة  .10

كههان ذلههك ،اذههل  أو نشههر الدلايههة أو التههرويج لجهها، إذا لمالههاص،أحههماب أو 

 مكان العمل أو بمنا،أة تأ،يت .
 

 (159مادة )تابع 
 مشرولة.اغراح غير  إمضا اصأن يجمب  .11
 أن يشترل في تنظيم التمالاص ،اذل مكان العمل ،ون إذن. .12
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 (56)( أصلها المادة 57مادة )تابع 

 
 إ،ا ي ا،تعمال ،ىطت  الوئيفية. .13
 ا،تغالل نفوذا الوئيفي. .14

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ،و  معامىة الجمجوو متىقي الخدمة أو التأاسؤ المتعمد في أ،ا  الخدمة أو تأذيرذا.                                                

 (57( أصلها المادة )58مادة )

كل موئ  يخرج لىى مقتضى الوالب في ألمال وئيفت ، أو يظجر بمظجر من شأن  

 اةذالل بكرامة الوئيفة يُجاتم تأ،يأي ا.

الجما  ا،هتنا، ا إلهى أمهر صها،و إليه  مهن و يسه  إي إذا ثأهة أن وي يُعفى الموئ  من 

اوتكاب المخالفة كان تنفيذ ا امر مكتوب بذلك صا،و إلي  من ذذا الهر يس بهالرغم مهن 

 تنأيج  كتابة  إلى المخالفة، وفي ذذا الألالة تكون المس ولية لىى ُمهدو اامر وحدا.

 هي.وي يُسأل الموئ  مدني ا إي لن ذط   الشخ

 

 

 

 (58( أصلها المادة )59مادة )

ي يجههوت توقيههب أي لههما  لىههى الموئهه  إي بعههد التألقيههق معهه  كتابههة ، و،ههماع أقوالهه  

 .وتألقيق ،فال ، ويكون القراو الها،و بتوقيب الجما  مسأأ ا
ومب ذلك يجوت بالنسأة لجما ي اةنذاو والخهم من االهر لمهدي ي تجهاوت ثالثهة أيهام 

 .التألقيق شفاذة  لىى أن ياأة مضمون  في القراو الها،و بتوقيب الجما أن يكون 

 (160مادة )

إذا نسب إلى الموئ  أي من المخالفاص المعاقهب لىيجها ب حهدم الجهما اص التأ،يأيهة 

 إلهىيأُلهال  أيهام،لمهدي ي تجهاوت ثالثهة  االهرأو الخههم مهن اةنذاو با،تانا  لما ي 

التهي ي يقهل مسهتواذا الهوئيفي لهن  اة،اويهةإحدم و ا،هات   وذلك بموافقةالتألقيق، 

 مدير لام. 
 

 (59( أصلها المادة )60مادة )

تخههتص النيابههة اة،اويههة ،ون غيرذهها بههالتألقيق مههب شههاغىي الوئهها   القيا،يههة، وكههذا 

تختص ،ون غيرذا بالتألقيق في المخالفاص المالية التهي يترتهب لىيجها اهياع حهق مهن 

 أو المسا، بجا. لىدولةالألقو  المالية 
التههي تألهال إليجها ويكهون لجها بالنسهأة لجههذا  كمها تتهولى التألقيهق فهي المخالفهاص ااذهرم

 (161مادة )

المقرو قانونا ، تختص الش ون  اة،اويةمب لدم اةذالل باذتها  النيابة  

  إليجا.القانونية بالوحدي ب لرا  التألقيق مب الموئ  المألال 
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 .المخالفاص السىطاص المقروي لىسىطة المختهة في توقيب الجما اص أو الألفل
،اوية المختهة بالنسأة لسا ر المخالفاص أن توق  ما تجري  من تألقيق ةولىى الججة ا

،اويهة قهد بهدأص التألقيهق فيجها، ةما أو وقا ب وما يرتأك بجا إذا كانهة النيابهة افي واقعة 

 .ويقب باسال  كل إلرا  أو تهرف يخال  ذلك
 (59( أصلها المادة )60مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (59( أصلها المادة )60مادة )تابع 

 

 

 (162مادة )

وكان التألقيق مب أحدذم ينعقد  التألقيق، إلىإذا تعد، الموئفون المألالون 

، يجب لىى الش ون القانونية لرح المواوع لىى اة،اويةايذتها  ب  لىنيابة 

 اة،اوية.النيابة  إلىالسىطة المختهة ةحالت  

 

 

 

 (163مادة )

إلالنهه   مههب الموئهه  قأههل الأههد  فههي التألقيههق القانونيههة بالوحههديالشهه ون  يتعههين لىههى

 اآلتية:الأياناص  بقراو اةحالة لىتألقيق من ذالل وثيقة ا،تدلا  تشتمل لىى
 . ا،م  وباليا 
 .الرقم القومي 
  يشغىجا.ا،م الوئيفة التي 
 أو المخالفاص المنسوبة إلي . مواوع المخالفة 
   وصههفتجا وتههاويخالتألقيههق  إلههىا،ههم السههىطة التههي قههروص إحالتهه 

 القراو.
  الممنيههة لأههد أي تتجههاوت الفتههري  لىههى، كانهه وممولههد بههد  التألقيههق 

 التألقيق.  إلىقراو اةحالة  من تاويخ تسىم أيامالتألقيق لشري 
 

 

 

 (164مادة )
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 (59( أصلها المادة )60مادة )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتابة فيتعين وغم إلالن  التألقيق لن الألضوو إلىإذا امتنب الموئ  المألال 

الألضوو ف ذا تخى  لن  الجديد،إلالن  مري أذري ذالل ثالثة أيام بالمولد 

وينطأق ذاص الألكم  في ،ا،تكمال  والأة  فيالججة المنوس بجا التألقيق  تمضي

 في حالة وف  الموئ  تسىم وثيقة اي،تدلا .

 

 (165مادة )

 اتخاذ اةلرا اص الالتمة لضمان ،المة التألقيق ول  لىمألقق في ،أيل أ،ا  مجمت 

 يأتي:لىى ااذص ما 

ايسالع لىى السجالص وااووا  وإثأاص ذلك في المألضر والتأشير لىى  .1

وإثأاص تاويخ ايسالع، ولىمألقق ذتم ااووا   لىيجا،كل ووقة يطىب 

 لىيجا.والسجالص وأية وثا ق أذرم يستىمم التألقيق التألفل 
أو تدلو  أصولجاأووا  ي يستىمم التألقيق التألفل لىى  أيةسىب صوو  .2

كانة الوثيقة ،رية فيجوت ل  ايسالع  وإذا إوفاقجا،لدم المهىألة العامة 

 لىيجا في مكانجا فقك.
 

 (165مادة )تابع 
 اة،اويةإلرا  المعاينة في حالة الضرووي سأقا  لما تسمر ب  قوانين النيابة  .3

 الجنا ية.  واةلرا اصوالنيابة العامة 

 (166مادة )

وياأههة فههي مألضههر مههرقم  كتابههة،يكهون التألقيههق مههب الموئهه  المألههال إلههى التألقيههق 

بأوقام مسىسىة، يُذكر ب  تاويخ و،الة ومقهر فهتر المألضهر، وا،هم المألقهق، وقهراو 

التألقيهق و،هن  ومألهل  إلهى، وا،هم الموئه  المألهال أصدوت اةحالة، والسىطة التي 

التههابب لجهها ووئيفتهه  ومسههتواذا الههوئيفي، ومىخههص الواقعههة مألههل  واة،اويإقامتهه  
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 (59( أصلها المادة )60مادة )تابع 

 

شجو، اةثأاص والنفي، وما تم ايسالع لىي  من مسهتنداص، وإثأهاص وأقوال  التألقيق،

،ههالة وتههاويخ غىههق المألضههر، وتُههذيل كههل صههفألة مههن صههفألاص المألضههر بتوقيههب 

 المألقق ومن أ،لي بأقوال  بجذا الهفألة.

 

 (167مادة )

التألقيهق ايسهالع  إلهىلىموئه  المألهال  مب لدم اةذالل بمقتضياص اامن القهومي 

 لىى كافة أووا  التألقيق وتقديم ما يشا  من مستنداص تؤيد ،فال .

 

 (168مادة )

 ااذهرم فهي موالجهة الموئه  المألهال إلهى اةثأاصيجب ،ماع الشجو، وتقديم أ،لة 

التألقيق، ما لم يري المألقهق أن مههىألة التألقيهق تقتضهي ،هماع الشهجو، أو لهرح 

 في غيأت . اةثأاصأ،لة 

 ويوقب الشاذد في نجاية أقوال .

الشههجو، يجههوت لىمألقههق أن يطىههب منهه  مههذكري بمعىوماتهه  لههن  أحههدوإذا تعههذو ،ههماع 

 واةوفهها الوقهها ب مواههوع التألقيههق، وتضههم لىمههذكري بعههد التأشههير لىيجهها بههالنظر 

 واثأاص مضمونجا في مألضر التألقيق.

 (169مادة )

الألضوو أو اة،ي  بما  ويمتنب لنكل موئ  يُستدلي لسماع شجا،ت  في التألقيق 
 تأ،يأيا .لدي  من معىوماص ،ون لذو مقأول يُسا ل 

 

 (170مادة )

يتناول التألقيق ما يُعرح أثنها ا مهن وقها ب تنطهوي لىهى مخالفهاص أو ذهروج لىهى 
 ولو لم تتهل بالواقعة ااصىية. مقتضي الوالب،

من ذالل التألقيق ولو، شأجة اوتكاب لريمة لنا ية، تعين لرح اامر  وإذا تأين
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لىهى إبهالغ النيابهة العامهة  وي يترتهب العامهة،النيابهة  المختهة ةبهالغ لىى السىطة
 المخال .توقيب الجما  التأ،يأي لما ثأة في حق  الوحدي فياةذالل بألق 

 (60( أصلها المادة )61مادة )

 توقيعجا لىى الموئ  ذي:الجما اص التي يجوت 

 .اةنذاو .1
ا في السنة .2  .الخهم من االر لمدي أو مد، ي تجاوت ،تين يوم 
 ،تة أشجر مب صرف نه  االر الكامل.الوق  لن العمل لمدي ي تجاوت  .3
 .تأليل الترقية لند ا،تألقاقجا لمدي ي تميد لىى ،نتيـــــن .4
 الخف  إلى وئيفة فى المستوم اا،نى مأاشري. .5
الخف  إلى وئيفة فى المستوم اا،نى مأاشري مب ذفه  االهر إلهى القهدو الهذي  .6

 كان لىي  قأل الترقية.
 اةحالة إلى المعاش. .7
 الفهل من الخدمة. .8

 الجما اص التي يجوت توقيعجا لىى شاغىي الوئا   القيا،ية ذي:
 .التنأي  .1
 .الىوم .2
 .اةحالة إلى المعاش .3
 .الفهل من الخدمة .4

 

 (60أصلها المادة )( 61مادة )تابع 
ولىسىطة المختهة بعد توقيب لما  تأ،يأي لىى أحد شاغىي الوئا   القيا،يهة واة،اوي 

 اةشرافية تقدير مدم ا،تمراوا في شغل تىك الوئيفة من لدم .

وتألتفل كل وحدي في حساب ذا  بألهيىة لما اص الخهم الموقعهة لىهى العهامىين، 

ااغراح ايلتمالية أو الاقافية أو الريااية ويكــــون الهرف من ذذا الألهيىة في 

 لىعامىيـن سأق ا لىشروس وااوااع التي تأُلد،ذا السىطة المختهة.
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 (61( أصلها المادة )62مادة )

 يكون ايذتها  بالتهرف في التألقيق لىى النألو اآلتي:

لىرا،ا  المأاشرين الذين تأُلد،ذم السىطة المختههة، كهل فهي حهدو، اذتهاصه ،  -1

التألقيق أو توقيب لما  اةنذاو أو الخهم من االهر بمها ي يجهاوت لشهرين  حفل

ا في السنة وبما ي يميد لىى ثالثة أيام في المري الواحدي  .يوم 

 

 (61( أصلها المادة )62مادة )تابع 

اةشرافية كل فهي حهدو، اذتهاصه ، حفهل لشاغىي الوئا   القيا،ية واة،اوي  -2

ا في التألقيق أو توقيب لما   اةنذاو أو الخهم من االر بما ي يجاوت أوبعين يوم 

ا في المري الواحدي  .السنة وبما ي يميد لىى ذمسة لشر يوم 

لىسىطة المختهة حفل التألقيق أو توقيب أي من الجهما اص المنههو  لىيجها  -3

( مههن ذههذا القههانون 60مههن الفقههري ااولههى مههن المههـا،ي   5إلههى  1فههي الأنههو، مـههـن 

 من الفقري الاانية من ذاص الما،ي. 2،  1والأندين 

لىمألكمة التأ،يأية المختهة توقيب أي من الجما اص المنهو  لىيجا في ذهذا  -4

 .القانون
وتكهههون الججهههة المنتهههدب أو المعهههاو إليجههها الموئههه  ذهههي المختههههـة بهههالتألقيق معههه  

دب وتأ،يأهه  سأق هها احكههام ذههذا القههانون لههن المخالفههاص التههي يرتكأجهها ذههالل فتههري النهه

 . أو اةلاوي
 

 

 

 

 (175مادة )

 يتم التهرف في التألقيق وفقا  لما يأتي: 

 .حفل التألقيق .1
 التألقيق لن كل أو بع  ما نسب إلي . إلىتقرير مس ولية الموئ  المألال  .2
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 (62( أصلها المادة )63مادة )

لكههل مههن السههىطة المختهههة وو ههيس ذي ههة النيابههة اة،اويههة حسههب ااحههوال أن يوقهه  

الموئ  لن لمى  احتياسي ا إذا اقتضة مهىألة التألقيهق معه  ذلهك لمهدي ي تميهد لىهى 

ثالثة أشجر وي يجوت مد ذذا المدي إي بقراو من المألكمة التأ،يأية المختهة لىمدي التي 

لههن لمىهه  وقهه  صههرف نههه  ألههرا ابتههدا   مههن  العامههلتألههد،ذا ويترتههب لىههى وقهه  

 .تاويخ الوق 
ا لىههى المألكمههة التأ،يأيههة المختههة لتقريههر صههرف أو لههدم  ويجهب لههرح اامههر فهوو 

صرف المتأقي من ألهرا، فه ذا لهم يعهرح ااهـمر لىيجها ذهالل لشهري أيهام مهن تهاويخ 

 ألرا حتى تقرو المألكمة ما يُتأب في شأن . كاملالوق  ولب صرف 
ررا مررن ترراري  راررع األمررر وشلررى  المحكمررة التأديبيررة أن تُصرردر قرارنررا خررالل ششرررين يوم 

، اررإذا  إليهررا اررإذا لررم تصرردر المحكمررة قرارنررا ارر  خررالل نررذه المرردة يصرررف األ ررر كررامال 

بررررل الموقرررف أو حفررر  التحقيرررن معررره أو  رررو ي بجرررااء اإلنرررذار أو الخصرررم مرررن األ رررر 

ارررإن  ن قرررد أوقرررف صرررراه مرررن أ رررره،ام صررررف إليررره مرررا يكرررولمررردة ظ تجررراو  خمسرررة أيررر

 ررررو ي بجررررااء أظررررد تقرررررر السررررلاة الترررر  وقعررررر الجررررااء مررررا يُتبررررع ارررر  ظررررأن األ ررررر 

الموقرررروف صررررراه، اررررإن  ررررو ي بجررررااء الفصررررا انتهررررر خدمترررره مررررن ترررراري  وقفرررره وظ 

 يجو  أن يسترد منه ا  نذه الحالة ما سبن أن صرف له من أ ر.

 (180مادة )

إيداع قراو اةحالة قىم كتاب تاويخ يعتأر الموئ  مألاي  لىمألاكمة التأ،يأية من 

 .المألكمة التأ،يأية

ويعتأر مألاي  لىمألاكمة الجنا ية من تاويخ صدوو أمر اةحالة من قااى التألقيق 

 المدلى بالألق المدنى.أو تكىي  المتجم بالألضوو من قأل النيابة العامة أو 

 

 (63المادة ) ( أصلها64مادة )

كل موئ  يأُلأس احتياسي ها أو تنفيهذ ا لألكهم لنها ي يُوقه  لهن لمىه  بقهوي القهانون مهدي 

حأس ، ويألرم مهن نهه  ألهرا إذا كهان الألهأس احتياسي ها أو تنفيهذ ا لألكهم لنها ي غيهر 

 نجا ي، ويأُلرم من كامل ألرا إذا كان الألأس تنفيذ ا لألكم لنا ي نجا ي.

الجنا ي إنجا  ذدمة الموئ  يُعرح أمرا لند لو،ته  إلهى وإذا لم يكن من شأن الألكم 

 لمى  لىى السىطة المختهة لتقرير ما يُتأب في شأن مس وليت  التأ،يأية.

 (171مادة )
 وقفه  احتياسيها  فعىيه  تقتضيحد الموئفين أإذا وأم المألقق أن مهىألة التألقيق مب 

التألقيهههق أن يعهههرح اامهههر لىهههى السهههىطة المختههههة بمهههذكري تتضهههمن مواهههوع 

 ومأروات . والمدي التي يقدوذا لإليقاف بما ي يجاوت ثالثة أشجر.

 (172مادة )
أوقهه  الموئهه  لههن العمههل لألأسهه  احتياسيهها  أو تنفيههذا  لألكههم لنهها ي أو قههدوص  إذا

السىطة المختهة وقف  لهن العمهل لمههىألة التألقيهق، يتعهين لىهى الشه ون القانونيهة 

صووي من  إلى كل من و يس  المأاشر وإ،اوي المواو،  وإو،الإلالن  بقراو الوق  
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 الأشرية.

ويترتب لىى وق  الموئ  لن العمل لألأس  احتياسيا  أو تنفيهذا  لألكهم لنها ي غيهر 

ألرا التأاوا  من تاويخ الوق ،  كاملحرمان  من نه   أو لمهىألة التألقيقنجا ي 

  ي نجا ي.الألأس تنفيذا  لألكم لناكان  إذا ألرا كاملوبألرمان  من 

 

 
 (64( أصلها المادة )65مادة )

ييجههوت ترقيههة الموئهه  الُمألههال إلههى المألاكمههة التأ،يأيههة أو الجنا يههة أو الموقههوف لههن 

 العمل مدي اةحالة أو الوق ، وفي ذذا الألالة تألجم وئيفة لىموئ .

وإذا بُههرئ الموئهه  الُمألههال، أو قُضههى بألكههم نجهها ى بمعاقأتهه  باةنههذاو أو الخهههم مههن 

ا من التاويخ الذي كانة ،هتتم االر لمدي ي تميد لىى لشري أيام، و لب ترقيت  التأاو 

 في  الترقية لو لم يأُلل إلى المألاكمة، ويُمنر ألر الوئيفة المرقى إليجا من ذذا التاويخ.

 وفى لميب ااحوال ي يجوت تأذير ترقية الموئ  لمدي تميد لىى ،نتين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 (64أصلها المادة )( 65مادة )تابع 

 

 (103مادة )

 ي يجوت النظر في ترقية الموئ  إذا توفرص في شأن  إحدم الألايص اآلتية:

 إذا كان معاوا ، إي بعد لو،ت  من اةلاوي. -1

إذا كان حاصال  لىى إلاتي بدون ألهر با،هتانا  اةلهاتي المراهية وإلهاتي  -2

 ولاية الطفل، إي بعد لو،ت  من اةلاتي.
،نة لىى ااقل لىهى نقىه ، مها لهم تكهن ي إلى وحدي أذرم، ولم تمِض إذا نُقل  -3

الترقية في وئا   الوحداص المنشأي حدياا  أو كان نُقل الموئه  بسهأب نقهل 

تمويههل وئيفتهه  أو لههم يكههن بالوحههدي المنقههول إليجهها الموئهه  َمههن ا،ههتوفى 

 الشروس الالتمة لىترقية ذالل ذذا السنة.
االهر لمهدي لشهري أيهام إلهى ثالثهين يومها  أو إذا وقب لىي  لما  الخهم من  -4

لمدي تميد لىى ثالثين يوما ، ولم تنقِ  مدي ،تة أشجر في الألالهة ااولهى أو 

،نة في الألالة الاانية من تاويخ صدوو القراو بتوقيب الجما  أو انتجا  فتري 

 الألرمان من الترقية المترتأة لىى قراو لما  ،ابق أيجما يحق.
 

 (103مادة )تابع 
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إذا كههان مألههاي  إلههى المألاكمههة التأ،يأيههة أو الجنا يههة أو موقوفهها  لههن العمههل،  -5

وفقها  لىضهوابك المنههو  لىيجها  وذلكوذلك سوال مدي اةحالة أو الوق ، 

 .قانونال( من 63في الما،ي  
 (65( أصلها المادة )66مادة )

مألاكمتههه   ي يمنهههب انتجههها  ذدمهههة الموئههه  اي ،هههأب مهههن اا،هههأاب لهههدا الوفهههاي مهههن

 .تأ،يأي ا إذا كـــان قد بدئ في التألقيق قأل انتجا  مدي ذدمت 
ويجههوت فههي المخالفههاص التههي يترتههب لىيجهها اههياع حههق مههن حقههو  الخمانههة العامههة 

و لهههم يكهههن قهههد بهههدئ فهههي التألقيهههق قأهههل انتجههها  لىدولهههة إقامهههة الهههدلوم التأ،يأيهههة ولههه

 الخدمة وذلك لمدي ذمس ،نـــواص من تاويخ انتجا جا.
ويجههوت أن يوقههب لىههى مههن انتجههة ذدمتهه  غرامههة ي تجههاوت لشههري أاههعاف ألههرا 

الهههوئيفي الهههذي كهههان يتقااهههاا فهههي الشهههجر لنهههد انتجههها  الخدمهههة، وذلهههك مهههب لهههدم 

اةذههههالل بالعقوبههههاص الجنا يههههة والتمامهههه  بههههر، قيمههههة الألههههق، وا،ههههتانا   مههههن أحكههههام 

و إليجههها بهههالفقري قهههانون التهههأمين ايلتمهههالي المشهههاو إليههه ، تسهههتوفى الغرامهههة المشههها

 . السابقة من المعاش بما ي يجاوت وبع ، أو بطريق الألجم اة،اوي

 

 (66( أصلها المادة )67مادة )

 تمألى الجما اص التأ،يأية التى توقب لىى الموئ  بانقضا  الفتراص اآلتية:

والخهههم مههن االههر مههدي ي تميههد لىههى ذمسههة  ة،ههنة فههى حالههة اةنههذاو والتنأيهه -1

 أيام.
فههى حالههة الىههوم، والخهههم مههن االههر مههدي تميههد لىههى ذمسههة أيههام وحتههى ،ههنتان  -2

ا.  ذمسة لشر يوم 
هها  -3 ثههالث ،ههنواص فههى حالههة الخهههم مههن االههر مههدي تميههد لىههى ذمسههة لشههر يوم 

ا.  وحتى ثالثين يوم 
أوبهههب ،هههنواص بالنسهههأة إلهههى الجهههما اص ااذهههرم لهههدا لهههما ي الفههههل واةحالهههة  -4

 إلى المعاش.

 (205) المادة

بقانون نظام ت مألى الجما اص التأ،يأية التي وقعة لىي الموئ  في ئل العمل 

 العامىين المدنيين بالدولة المشاو إلي  وفقا لىقوالد المقروي بجذا القانون.
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ا من تاويخ توقيب الجما .وتألسب فتراص المألو   التأاو 

ويترتههب لىههى مألههو الجههما  التأههاوا كههأن لههم يكههن بالنسههأة لىمسههتقأل وي يههؤثر لىههى 

 الألقو  والتعويضاص التى ترتأة نتيجة ل .

 وتألد، الال ألة التنفيذية إلرا اص المألو.

 

 

 (67( أصلها المادة )68مادة )

تسهههههههقك الهههههههدلوم التأ،يأيهههههههة بالنسهههههههأة لىموئههههههه  المولهههههههو، بالخدمهههههههة بمضهههههههي 

 .ثالث ،نواص من تاويخ اوتكاب المخالفة

أو ايتجههههههام أو وتنقطههههههب ذههههههذا المههههههدي بههههههأي إلههههههرا  مههههههن إلههههههرا اص التألقيههههههق 

 المألاكمة وتسرم المدي من لديد ابتدا  من  ذر إلرا .

وإذا تعههههههد، المتجمههههههون فهههههه ن انقطههههههاع المههههههدي بالنسههههههأة احههههههدذم يترتههههههب لىيهههههه  

انقطالجهههههها بالنسههههههأة لىأههههههاقين ولههههههو لههههههم تكههههههن قههههههد اتخههههههذص اههههههدذم إلههههههرا اص 

  قاسعة لىمدي.

،يأيهههههة إي ومهههههب ذلهههههك إذا َشهههههّكل الفعهههههل لريمهههههة لنا يهههههة فهههههال تسهههههقك الهههههدلوم التأ

 .بسقوس الدلوم الجنا ية

 

 

 

 

 

 انتهاء الخدمة: الباب الثامن

 (68( أصلها المادة )69مادة )

 تنتجي ذدمة الموئ  احد اا،أاب اآلتية:

 

 (181مادة )

المههواو، الأشههرية فههي أول كههل ،ههنة بيانهها بأ،ههما  المههوئفين الههذين يأىغههون تعههد إ،اوي 
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ويجهوت بىوغ ،هن السهتين بمرالهاي أحكهام قهانون التهأمين ايلتمهالي المشهاو إليه ،  .1

لشههاغىى الوئهها    بقههراو مههن و ههيس الجمجوويههة يلتأههاواص يقههدوذا مههد الخدمههة

 القيا،ية لمدي ي تجاوت ثالث ،نواص.

 .اي،تقالة .2
 اةحالة إلى المعاش أو الفهل من الخدمة. .3

 فقد الجنسية أو انتفا  شرس المعامىة بالمال بالنسأة لرلايا الدول ااذرم. .4

ها متتاليهة مها لهم يقهدم ذهالل الخمسهة  .5 اينقطاع لن العمل بدون إذن ذمسة لشر يوم 

ا التالية ما ياأة أن اينقطاع كان بعذو مقأول.لشـــر   يوم 
ا غير متهىة في السنة. ثالثوناينقطاع لن العمل بدون إذن  .6  يوم 
 لدم الىياقة لىخدمة صألي ا بقراو من المجىس الطأي المختص. .7

 ترذيص من حكومة لمجووية مهر العربية. ايلتألا  بخدمة لجة ألنأية بغير .8
 

 (68لمادة )( أصلها ا69مادة )تابع 

الألكههم لىيهه  بعقوبههة لنايههة أو بعقوبههة مقيههدي لىألريههة فههي لريمههة مخىههة بالشههرف أو  .9

 الاقة وايلتأاو. تفقدااامانة أو 

الوفاي، وفي ذذا الألالة يُهرف ما يعا،ل االر الكامل لمهدي شهجرين لموالجهة  .10

ذههذا نفقـههـاص الجنههاتي وذلههك لألومههل أو اوشههد ااوي، أو لمههن ياأههة قيامهه  بتألمههل 

 .النفقاص
 وتُأين الال ألة التنفيذية قوالد وإلرا اص إنجا  الخدمة لجذا اا،أاب

 
 

 

 

 

 

 

السههن المقههروي لتههرل الخدمههة ذههالل السههنة لعراهه  لىههى السههىطة المختهههة تمجيههدا 

مهن السهىطة المختههة التأهاوا مهن  يتخاذ إلهرا اص إصهداو قهراواص إنجها  الخدمهة

 .اليوم التالي لأىوغ ذذا السن
الأشهرية الموئه  بتهاويخ بىوغه  السهن المقهروي لتهرل الخدمهة تُعىن إ،اوي المهواو، و

و و يسهه  المأاشههر  وسههىم كههل مههن الموئهه  ، و تُ قأههل بىوغجهها بشههجرين لىههى ااقههل

الخدمههة مههب حفههل صههووي أذههرم بمىهه   إنجهها صههووي مههن قههراو  اة،اواص المعنيههة

ن الخدمههة بعههد التأشههير لىيجهها بمهها يفيههد تسههىم الموئهه  صههووي القههراو أو امتنالهه  لهه

 تسىمجا.

 (182مادة )

تاأة لدم الىياقة لىخدمة صأليا بقراو من المجىس الطأي المختص، وي يجوت 

لىسىطة المختهة إنجا  ذدمة الموئ  لعدم الىياقة الهألية قأل نفاذ إلاتات  

 المراية وايلتيا،ية ما لم يطىب إنجا  ذدمت  ،ون انتظاو انتجا  إلاتات .

 

 (182مادة )تابع 

ااحوال تنتجي ذدمة الموئ  لعدم الىياقة الهألية إذا ثأة تعاسي  وفى لميب 

 لىموا، المخدوي.

 (183مادة )
ذدمت  إي من تاويخ صدوو  أن يقدم ا،تقالت  من وئيفت  كتابة وي تنتجي لىموئ 

 .قراو السىطة المختهة أو من تفوا  بقأول اي،تقالة

 (184مادة )

إذا قدم الموئ  ا،تقالت  أن تاأة لىيجا تاويخ لىى إ،اوي المواو، الأشرية بالوحدي 

مشفولة بمذكري تفهيىية لن  ووو،ذا وأن تعراجا فووا لىى السىطة المختهة
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 (68( أصلها المادة )69مادة )تابع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (68( أصلها المادة )69مادة )تابع 
 

 .حال  الموئ  من واقب مى  ذدمت 
 (185مادة )

اي،تقالة ذالل ثالثين يوما من تاويخ تقديم  وإي التأرص  يجب الأة في سىب

 لم يكن الطىب معىقا لىى شرس أو مقترنا بقيد وفى مقأولة بألكم القانون ما اي،تقالة
إلى  ذذا الألالة ي تنتجي ذدمة الموئ  إي إذا تضمن قراو قأول اي،تقالة إلابت 

 .سىأ 
العمل لىى  ويجوت ذالل ذذا المدي إولا  قأول اي،تقالة ا،أاب تتعىق بمهىألة

ثين يوما المنهو  باةاافة إلى مدي الاال إي تميد مدي اةولا  لىى أ،أولين

 .لىيجا في الفقري السابقة
 (186مادة )

بعهد الألكهم فهي  إيكان الموئ  مألاي  إلى المألاكمة التأ،يأية، فهال تقأهل ا،هتقالت   إذا

 إلى المعاش. اةحالة الدلوم بغير لما ي الفهل أو

 

 (187)مادة 

أو إولها   إذا وأص السىطة المختههة أو مهن تفواه  الموافقهة لىهى قأهول اي،هتقالة،

ا،ههأاب تتعىههق بمهههىألة العمههل أو بسههأب اتخههاذ إلههرا اص تأ،يأيههة اههد  قأولجهها

 .لىى إ،اوي المواو، الأشرية إبالغ الموئ  فووا بذلك الموئ ، تعين
بقهراو  وفى لميب الألايص تو،ع اي،تقالة بمى  ذدمة الموئه  بعهد التأشهير لىيجها

 السىطة المختهة أو من تفوا .

 

 (188مادة )

اي،تقالة أو إلى  لىى الموئ  أن يستمر في لمى  إلى أن يأىغ إلي  قراو قأوليجب 
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 (68( أصلها المادة )69مادة )تابع 
 

 من الال ألة. (185أن ينقضي الميعا، المنهو  لىي  في الما،ي  

 

 (189مادة )

 إذا حكم لىى الموئ  باةحالة إلى المعاش أو الفهل من الخدمة انتجة ذدمت  من
 فتعتأهر ذدمته  منتجيهة مهن تهاويخ تاويخ صدوو الألكم ما لم يكن موقوفا لهن لمىه 

 وقف . 

وي يجوت أن يستر، من الموئ  الذي أوق  لن لمىه  فهي ذهذا الألالهة مها ،هأق أن 

 الر.صرف ل  من 

 (190مادة )

إذا فقههد الموئهه  لنسههيت  المهههرية أو انتفههى بشههأن  شههرس المعامىههة بالماههل بالنسههأة 

تفواه  إنجها  ذدمته  مهن لرلايا الدول ااذرم يجب لىى السىطة المختهة أو من 

ألهرا  كامهل تاويخ فقدذا أو انتفها  شهرس المعامىهة بالماهل، ويسهتألق تعويضها يعها،ل

 حتى تاويخ إذال  سرف .

 اظنقااع شن العما بدون اذن

 (191مادة )

انقاررع الموقررف شررن شملرره برردون إذن خمسررة ششررر يومررا  متتاليررة، ولررم يقرردم خررالل  إذا

انقارع الموقرف  إذاأو كران بعرذر مقبرول،  انقااشه يثبر أنالخمسة ششر يوما  التالية ما 

شلى السرلاة المختصرة أو  يجب شن شمله بدون إذن ثالثون يوما  غير متصلة ا  السنة،

مرن اليروم الترال  ظكتمرال نرذه  ،خدمتره مرن تراري  انقااشره شرن العمرا إنهاءمن تفونه 

 ل  ظكتمال مدة انقااشه.المدة ما لم تتخذ نده إ راءاا تأديبية خالل الشهر التا

 (192مادة )

بغير ترذيص من حكومة لمجووية مهر  ألنأيةإذا التألق الموئ  بخدمة لجة 

ذدمت  من تاويخ التألاق   إنجا يجب لىى السىطة المختهة أو من تفوا   العربية،
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 .بالخدمة في ذذا الججة

 (193مادة )

بعقوبههة لنايهة أو بعقوبهة مقيههدي لىهى إ،اوي المهواو، الأشهرية إذا حكههم لىهى الموئه  

أن تعهرح  أو تفقهدا الاقهة وايلتأهاو، اامانهة لىألرية فهي لريمهة مخىهة بالشهرف أو

 نجا  ذدمت . اامر لىى السىطة المختهة أو من تفوا  ةصداو قراو ب

 (194مادة )

لىههى إ،اوي المههواو، الأشههرية إذا تههوفى الموئهه  أن تعههرح اامههر لىههى السهههىطة 

 .ذدمت  ب نجا تفوا  ةصداو قراو  المختهة أو من

 

 

 

 

 

 (69( أصلها المادة )70مادة )

لىموئهه  الههذي لههاوت ،ههن الخمسههين أن يطىههب إحالتهه  لىمعههاش المأكههر مهها لههم يكههن قههد 

ويتعين لىى الوحهدي اي،هتجابة لجهذا الطىهب، وفهي ذهذا  اتخذص ادا إلرا اص تأ،يأية،

 :الألالة تُسوم حقوق  التأمينية لىى النألو اآلتي
إذا لم يكن قد لاوت ،هن الخامسهة والخمسهين، وتجهاوتص مهدي اشهتراك  فهي نظهام  -1

هها ومضههى لىههى شههغى  الوئيفههة أكاههر مههن ،ههنة،  التههأمين ايلتمههالي لشههرين لام 

اليهة لوئيفته  مهن اليههوم السهابق لىهى تهاويخ إحالتهه  فيعتأهر ُمرقهى إلهى الوئيفههة الت

لىمعاش، وتُسوم حقوق  التأمينية بعد ترقيته  لىهى أ،ها، مهدي اشهتراك  فهي نظهام 

 .التأمين ايلتمالي مضاف ا إليجا ذمس ،نواص
إذا كان قد لاوت ،ن الخامسة والخمسهين، ولهاوتص مهدي اشهتراك  فهي التأمينهاص  -2
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ها فتُسهو م حقوقه  التأمينيهة لىهى أ،ها، مهدي اشهتراك  فهي ايلتمالية لشرين لام 

التأمينههاص ايلتماليههة مضههاف ا إليجهها المههدي الأاقيههة لأىوغهه  السههن المقههروي ينتجهها  

 .الخدمة أو ذمس ،نواص أيجما أقل
وي يجوت تعيين من يأُلال لىمعاش المأكر وفق ا احكام ذذا الما،ي فهي أي مهن الوحهداص 

 .الخااعة احكام ذذا القانون

 أحكام شامة وانتقالية: الباب التاسع

 (70( أصلها المادة )71مادة )

يستألق الموئ  لند انتجا  ذدمت  مقهابال  لهن وصهيد إلاتاته  ايلتيا،يهة الهذي تكهون 

القانون ولم يستنفدذا قأل انتجا  ذدمت ، ويألسهب المقابهل النقهدم  ذذاقأل العمل بأحكام 

لىى أ،ا، االر اا،ا،هى مضهاف ا إليه  العهالواص الخاصهة التهى كهان يتقااهاذا حتهى 

 تاويخ العمل بجذا القانون.

 

 (198المادة )

يستألق الموئ  لند بىوغ ،ن التقالد مقابل نقدي لن وصيد إلاتات  ايلتيا،ية 

الذي تكون قأل العمل بأحكام القانون بسأب حالة العمل ولم يستنفذذا قأل بىوغ ،ن 

التقالد، ويأُلسب المقابل النقدي لىى أ،ا، 

................................................... 

 (199المادة )

قانون لىموئ  المعين من بداية ذذا السنة الفي ااول من يوليو التالي لىعمل ب يرحل

ايلتيا،ية المقروي لن ذذا السنة،  إلاتات الميال،ية أو قأىجا ما تأقي من نه  

 .القانونالذي تكون قأل العمل ب إلاتات ويضاف إلى وصيد 

المقروي  اةلاتاصنسأة كان الموئ  معينا  بعد ذلك فيرحل ل  ما تأقى من  إذا إما

 لن السنة المشاو إليجا التي تعا،ل نسأة مدي ذدمت  في ذذا السنة.

لن السنة  إلاتاصتجاوت ما حهل لىي  الموئ  من  وفي لميب ااحوال إذا

المشاو إليجا النسب المنهو  لىيجا في الفقرتين السابقتين، فال يجوت أن يستنمل 

 قانون.الالمستألقة بعد العمل ب اةلاتاصالقدو الما د من 
 (71( أصلها المادة )72مادة )

شخههههية لألهههين انتجههها  مهههدي شهههغىجم يألهههتفل شهههاغىو وئيفهههة كأيهههر بوئههها فجم بههههفة 

 .لجا، أو بىوغ ،ن التقالد أيجما أقرب

 

  (72( أصلها المادة )73مادة )
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يُعين في أ،نى الهدولاص لىهى بنهد االهوو الاابتهة بالأهاب ااول ألهوو كهل مهن أمضهى 

بنهد ألهوو مو،هميين لىهى الأهاب ااول ثهالث ،هنواص لىهى ااقهل لىهى  نقى  لىهىلىى 

وئا   واو،ي بمواتنة الوحدي، بشرس ا،تيفا  شروس شغل تىك الوئا  ، وتعاقدا قأل 

30/6/2016. 
ىى كافة العامىين المؤقتين والمتعاقدين بالججاص الخااهعة ويطأق حكم الفقري ااولى ل

 .30/6/2016احكام قانون الخدمة المدنية المسند إليجم شغل الوئيفة العامة حتى 

 وذلك كى  لىى النألو الذي تأين  الال ألة التنفيذية.

 (73( أصلها المادة )74مادة )

يسههههههتمر العمههههههل بااحكههههههام والقوالههههههد الخاصههههههة بتألديههههههد المخههههههههاص الماليههههههة 

لىمههههوئفين بالوئهههها   والججههههاص الههههها،و بتنظههههيم مخههههههاتجم قههههوانين ولههههوا ر 

 ذاصة سأق ا لجدول االوو المقرو بجا.

 

 (73( أصلها المادة )74مادة )تابع 
 ويسههههتمر صههههرف بههههاقى الألههههوافم والمكافههههظص والججههههو، غيههههر العا،يههههة واالمههههال

اةاههههافية، والأههههديص وكافههههة الممايهههها النقديههههة والعينيههههة وغيرذهههها بخههههالف الممايهههها 

التأمينيهههة التهههي يألههههل لىيجههها الموئههه ، بهههذاص القوالهههد والشهههروس المقهههروي قأهههل 

العمههههل بأحكههههام ذههههذا القههههانون بعههههد تألويىجهههها مههههن نسههههب م ويههههة مرتأطههههة بههههاالر 

 .30/6/2015اا،ا،ى إلي ف اص مالية مقطولة في 

 

 (74لمادة )( أصلها ا75)مادة 

تىتههمم الوحههداص المخاسأههة بأحكههام ذههذا القههانون بتألههديك الجياكههل التنظيميههة، وبطاقههاص 

الوص ، و،وواص العمل، وحهر الخدماص التي تقدمجا وإلرا اتجا وشروسجا، وذلهك 

ا من تاويخ العمهل بجهذا القهانون، كمها تىتهمم تىهك الججهاص بواهب  في مدي ي تجاوت لام 

معايير اا،ا ، وسر  تقديم الخدماص العامة ،وا  بههووي مأاشهري أو لهن مؤشراص و

ويىتهمم الججهات  ومية، و،هأل تألقيهق واها  المهواسنينسريق إحدم الججاص غير الألك

بمتابعههة ذههذا المجههام فههي اههو  المعههايير واآلليههاص المنظمههة التههي يهههدوذا الهههوتير 

 (204المادة )

 بما يأتي: 13/3/2015تىتمم الوحداص المخاسأة بأحكام ذذا القانون ذالل لام من 
 الوص .تألديك الجياكل التنظيمية، وبطاقاص  .1
 الضرووية.تطوير ،وواص العمل الألالية وإتالة الخطواص غير  .2
حهر الخدماص التي تقدمجا كل وحدي من حيك إلرا اتجا وشروسجا  .3

 ذا الخدماص، والوقة المتطىب لىألهول لىى الخدمة.ونماذلجا ومقابل ذ
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 .المختص، بعد العرح لىى مجىس الخدمة المدنية
 

 

 

 (75( أصلها المادة )76مادة )

ا مهههن تهههاويخ العمهههل بجهههذا  يجهههوت لىسهههىطة المختههههة، ولمهههدي ثهههالث ،هههنواص التأهههاو 

تعيهههين المهههوئفين المعينهههين قأهههل العمهههل بجهههذا القهههانون، والألاصهههىين  إلههها،يالقهههانون، 

لىهههى مهههؤذالص ألىهههى أثنههها  الخدمهههة فهههى الوئههها   الخاليهههة بالوحهههداص التهههى يعمىهههون 

بجههها، متهههى تهههوافرص فهههيجم الشهههروس الالتمهههة لشهههغل ذهههذا الوئههها   وفق ههها لجهههداول 

متألههان الترتيههب والتوصههي  المعمههول بجهها مههب ا،ههتانا جم مههن شههرسي اةلههالن واي

، وذلهههك كىههه  وفق ههها لىقوالهههد والشهههروس التهههى تأينجههها الالتمهههين لشهههغل ذهههذا الوئههها  

الال ألههههة التنفيذيههههة، لىههههى أن يههههتم التعيههههين فههههى بدايههههة مجمولههههة الوئهههها   المعههههين 

 لىيجا.

 

 

 

 

 

 (76( أصلها المادة )77مادة )

ووالأههاص يهههدو بنظههام الشههكاوم المتعىقههة بالمخههاسأين بأحكههام ذههذا القههانون، وقوالههد 

 تعامل موئفي الوحدي مب الجمجوو، قراو من و يس الججات.

ويكههون لىججههات ا،ههت دا  و،ههم مقههداوا لشههري لنيجههاص مههن المتقههدم ا،ا  ايمتألانههاص 
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 نص مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية
 كما أقرته اللجنة

 الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةمسودة 

( مهن ذهذا القهانون أو المهتظِىم منجها ، لىهى أن يهما، بمقهداو 12المشاو إليجا فى الما،ي  

مهب المأهالغ ااذهرم التهى يألههىجا  يه لنيجين كل لام ميال،ي ويو،ع المأىهغ المشهاو إل

فى حساب ذها  با،هم  الججات نظير الخدماص التى يقدمجا لىغير فى الداذل أو الخاوج

الججات لدم  الأنك المركمم فى حساب الخمانة الموحد ويهرف من الألساب المشهاو 

إلي  فى  تطوير الججات، وذلك بمولب قراو يهدو من و يس الججات، لىى أن يرحهل 

 الفا   من ذذا الألساب من لام آلذر.
  


