
 م5004( لسنة 54قرار مجلس الوزراء رقم )
المعدل  8991( لسنة 5بالالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم )

 م5004( لسنة 5بالقانون رقم )
 مجلس الوزراء

بإصدداار ردد )و  ال امدد  الما)سدد   َّ سددسم  المدد ا   8991( لسدد)  4بعددا اَّالعددلى قلددن ردد )و  رردد   
 ( م)ه 801 

   بإصاار ر )و  ال ام  الما)س  4/8991بتعايل ر )و  رر   4/5002ر  وقلن الق )و  ر 

 وب) ًء قلن م  قرضه رئسس ايوا  الموظفي  الع   

   82/1/5002وب) ًء قلن م  أرره مجلس الوزراء في جلسته الم)عقا  بت ريخ 

 ررر م  يلي:

 
 الباب األول
 الفصل األول
 تع ريف
 (8م ا   

آلتسد  الدوارا  فدي  دله اللئلد  المعد )ي الم صصد  لهد  أا)د ه مد  لد  تدا  تكو  للكلم ت والعبد رات ا
 القري)  قلن غير للك:

أس  وزار  أو إاار  أو مؤسس  ق مد  أو سدلال  أو أسد  جهد  أ درن تكدو  مواز)تهد  الدائرة الحكومية: 
فدي ردون  ضم  المواز)  الع م  للسلال  الوال)س  الفلسالي)س  أو مللق  به   وَّ سشمل للدك العد ملي 

 األم  والشرال .

الوزير أو رئسس أسد  إاار  أو مؤسسد  ق مد  أو سدلال  أو أسد  جهد  أ درن  رئيس الدائرة الحكومية:
 تكو  مواز)ته  ضم  المواز)  الع م  للسلال  الوال)س  الفلسالي)س  أو مللق  به .

 ايوا  الموظفي  الع  . الديوان:



رًا بتشدييله  وتلايدا مه مهد  وا تص صد ته  بمد  سصدار وزيدر الصدل  ردرا اللجنة الطبية المختصةة:
 يتفق مع ر )و  ال ام  الما)س .

 الدددداائر  الم تصدددد  بمت بعدددد  شددددؤو  المددددوظفي  فددددي الدددداائر  الليومسدددد . وحةةةةدة  ةةةةظون المةةةةو فين:
 

 الفصل الثاني
 مب ائ ق م 

 (5م ا   
 

ي أي شدددم  مددد  قلدددن الددداائر  الليومسددد  التدددي ترغددد  فدددي اسدددتاللى رأي ايدددوا  الفتدددون والتشدددريع فددد
 شؤو  ال ام  الما)س  أ  تكت  في للك تفصسًل للايوا .

 (3م ا   

 قلددددن ولددددا  شددددؤو  المددددوظفي  إقددددل  الموظددددف بدددد لقرارات ا ااريدددد  التددددي سيددددو  الرفددددً  بهدددد . -8
ت)شر القرارات ا ااري  والم)شورات التي تلت ج إلن )شر قلن لول  إقل) ت الاائر  الليومسد   -5

بدددع  دددله القدددرارات  وسصدددار ردددرارًا قددد  الدددايوا  سلددداا القدددرارات والم)شدددورات التدددي وقلدددن الموظدددف تت
تتالل  ال)شر  وتعلسقه  قلن لول  إقل) ت  وما  بق ئه  معلق   والضم ) ت التدي تكفدل قلد  ي فد  

 الموظفي  به  قلمً  سقي)ً .

 (4م ا   
   س ق  في األسبوى.تكو  س ق ت الاوا  الرسمي لموظفي الاوائر الليومس  تسعً  وثلثي .8

تكو  س ق ت الاوا  األسبوقس  لموظفي المؤسس ت التعلسمس  بم تلف مستوس ته  وفقً  لم   .5
 تلااه  له المؤسس ت ب لت)سيق مع الايوا .

تكو  س ق ت الاوا  في الاوائر الليومس   ل  شهر رمض   المب رك ثلثي  س ق  في  .3
 األسبوى.

 

 
 



 (2م ا   
  الليومس  أسًّ  م  موظفي الاائر  لسيو  مسئوًَّ ق : سجل لضور سيلف رئسس الاائر  -8

وا)صراف الموظفي  اليومي  وسجل تلري ت الموظفي  أث) ء الاوا  اليومي  وسجل لصر 
ه  الايوا   وتل    له ال)م لج في عضي  الشهري  البقً  لل)م لج التي سلضور وغس   الموظف

موظفي  ب لاائر   ويرسل سجل اللصر الشهري للايوا  )ه س  يل شهر مسلاي إلن ولا  شؤو  ال
 في ال مس  أس   األولن م  يل شهر.

يج  قلن الموظف أ  يثبت: لضوره إلن العمل  وا)صرافه م)ه  و روجه أث) ء الاوا   -5
الرسمي  قلن ال)م لج الم صص  لللك. وسعفن م  التورسع في السجلت المليور  في الفقر  

ال  ص   وم  سشغل وظسف  وييل وزار   وم  سصار بشم)ه  ررار ق  رئسس  (: موظفو الفئ 8 
الاائر  الليومس  الم تص ب لت)سيق مع الايوا  م  بي  موظفي الفئ  العلس  والمستش ري  

 الق )و)يي  

 (6م ا   

تكو  أس   العمل في الاوائر الليومسد  سدت  أسد   فدي األسدبوى  وتكدو  العاللد  يدو  الجمعد  قداا مد  
 سستث)ن بقوا)ي  أو ررارات   ص .

 (7م ا   
 تكو  األقس ا والم) سب ت اآلتس  ِقالل رسمس  في الاوائر الليومس : -8

 ورف  وثلث  أس                         * قيا الفالر السعيا 
 ورف  وأربع  أس                    * قيا األضلن المب ري  
 يو  والا                     * رأس الس)  الهجري  

 يو  والا            * ليرن المولا ال)بوي الشريف 
 يو  والا                * ليرن ا سراء والمعراج 

 يو  والا                          * قيا اَّستقل  
 يو  والا                   * رأس الس)  المسلاي 
 يو  والا                     * قيا العم   الع لمي 

 يو  والا             * قيا المسلا المجيا الشرري 
 يو  والا              * قيا المسلا المجيا الغربي 

 تكو  األقس ا والم) سب ت اآلتس  ِقالل رسمس  للموظفي  المسسليي  في الاوائر الليومس : -5



 أ( أعياد المسيحيين ال رقيين
 يوم                         * قيا المسلا المجيا 
 يو  والا                    * رأس الس)  الشررس  

 يو  والا                           * قيا الغال س 
 يو  والا                             * قيا الغسل 

 يو  والا                           * ألا الشع )ي  
 يو  والا                        * الجمع  العظسم  

 يو  والا                            * سبت ال)ور 
 يوم                       * قيا الفصح الشرري 

 يو  والا                        *  مسس الصعوا 
 يو  والا                           * ألا الع)صر  

 ب( أعياد المسيحيين الغربيين:
 يوم                        * قيا المسلا المجيا 
 يو  والا                   * رأس الس)  الشررس  

 يو  والا                          * قيا الغال س 
 يو  والا                          * ألا الشع )ي  

 يو  والا                       * الجمع  العظسم  
 يو  والا                            * سبت ال)ور 

 يوم                        * قيا الفصح الغربي
 يو  والا                            * قيا الغسل 

 يو  والا                       *  مسس الصعوا 
 يو  والا                          * ألا الع)صر  

 ي  م  أب) ء  له الال ئف .تكو  أقس ا الال ئف  الس مري  أس   قالل رسمس  للموظف -3
ي) ًء قلن ررار مجلس الوزراء بتلايا مواقيا األقس ا والم) سب ت الرسمس   سصار الايوا  يتب   -4

 اوري  بهله المواقيا وسعم  للك قلن الاوائر الليومس .
 

 (1م ا   
ال)ددار   سقددا  رؤسدد ء الدداوائر الليومسدد  ارترالددً  بقسمدد  قددلوات: البسعدد  العمددل  واَّ تصدد ص و  -8

 ضوابط ومع يير صرفه .ات أ رن ومستلقيه   مع تلايا والم  الر   وأس  قلو 



يتولن الايوا  إقااا مشروى ب لقرارات التي تلاا رسم  قلوات: البسع  العمدل  واَّ تصد ص   -5
وال)ار  والم  الر   أو أس  قلوات أ رن ومستلقيه   ووضع الضوابط والمع يير لصرفه  ب لت)سيق 

 ار  الم لس  وسقامه  إلن مجلس الوزراء  ررار  .مع وز 
 

 (9م ا   
سقا  رئسس الاائر  الليومس  إلن الايوا : الهسيل الت)ظسمي لاائرته  وتقسسم ته   وا تص ص ت  -8

يدددل م)هددد   وأسددد  تعددداسلت تالدددرأ قليهددد   لاراسدددته  وسقدددا  الدددايوا  رأسددده بشدددم)ه  وسليلهددد  إلدددن مجلدددس 
 الوزراء.

لوزراء ررارًا ب قتم ا: الهس كل الت)ظسمس   والتقسسم ت  وا تص ص ت يل اائر . سصار مجلس ا -5
وتددوافن الدداائر  الليومسدد  الم تصدد   والددايوا   ووزار  الم لسددد   بصددور  ق)هدد  ومدد  سالددرأ قليهدد  مددد  

 تعاسلت.
 

 (80م ا   
   ملدااًا بده: سقا  رئسس الاائر  الليومس  )ظ مً  بوظ ئف اائرتده  مرفقدً  بده وصدف لكدل وظسفد -8

واجب تهدد   ومسددؤولس ته   وشددروا شددغله   وتصدد)سفه   وأي تعددايل سالددرأ قليهدد  إلددن الددايوا   وسقددا  
 الايوا  رأسه بشم)ه  وسليله  إلن مجلس الوزراء.

سصددار مجلددس الددوزراء رددرارًا ب قتمدد ا  ددله األ)ظمدد   وتددوافن الدداوائر الليومسدد  والددايوا  ووزار   -5
   سالرأ قليه  م  تعاسلت.الم لس  بصور  ق)ه  وم

 
 (88م ا   

سصار رئدسس الدايوا  ردرارات ب لمعد يير اللزمد  لتصد)يف الوظد ئف واألليد   التدي تقتضديه  ت)فيدله 
 ويا ل ضم  للك اللا األا)ن لل بر  الماللو  لشغل الوظسف .

 
 (85م ا   

وس  مدد  الوظدد ئف الددوارا  تقدا  الدداائر  الليومسدد  إلددن وزار  الم لسدد  والددايوا  ر ئمدد  بل جتهدد  السدد) .8
 في ال)ظ   ال  ص به   وظ ئفه  المعتما ( في موقا َّ يزيا ق  أكتوبر م  يل ق  .

تقدددو  وزار  الم لسددد  ب لت)سددديق مدددع الدددايوا  والددداائر  الليومسددد  المع)سددد  باراسددد  التس جددد ت الددداائر   .5
لمدوارا الم لسد   الليومس  الس)وس  م  الوظ ئف الوارا  فدي جداو  وظ ئفهد  المعتمدا فدي ضدوء ا

اراجه  ضم  المواز)  الع م .  ورصا الم صص ت لإللااثس ت التي توافق قليه   وا 



يتددولن الددايوا  بعددا الت)سدديق مددع وزار  الم لسدد  إقددااا جدداو  تشدديسلت الوظدد ئف لجمسددع الدداوائر  .3
الليومسددد  بعدددا إردددرار المواز)ددد   بمدددا  َّ تتجددد وز ثلثددد  أشدددهر  وتلددداا فسددده: أسدددم ء الوظددد ئف  

ارج تهددد   وأقدددااا المدددوظفي  قلدددن يدددل م)هددد   دددل  السددد)  السددد بق  والسددد)  الل لسددد   مدددع بسددد   و 
 أسب   التغيير ق  الس)  الس بق . وتقو  برفعه إلن مجلس الوزراء  رراره.

 
 الفصل الث لث

 ايوا  الموظفي  الع  
 (83م ا   

 للايوا  في سبيل تلقيق مه مه ومسؤولس ته القس   بم  يلي:
)ظ  ال  صدددد  ب لرر بدددد  والمت بعدددد  قلددددن مدددد  يتعلددددق بشددددؤو  المددددوظفي  فددددي الدددداوائر وضددددع الدددد .8

الليومس   للتمكا مد  سدلم  ويفد ء  أااء المدوظفي   وتالبيدق سد ئر تشدريع ت ال امد  الما)سد  
 بصور  سلسم  وفّع ل .

الاللدد  أو اَّالدددلى قلددن أسددد : ملفدد ت  أو بس )ددد ت  أو إلصدد ئس ت  أو أورا   تتعلدددق بشدددؤو   .5
 ظفي  أو اللصو  قلن صور  م)ه  م  الاوائر الليومس .المو 

إقدددااا بال رددد  وظسفسددد  لكدددل موظدددف تلتدددوي قلدددن: اسدددمه  وررمددده الدددوظسفي  ومسدددمن وظسفتددده   .3
وفئته  وت ريخ تعيي)ه  وتررس ته  والاائر  التي سعمل به   وأس  تعداسلت تالدرأ قليهد   واَّلتفد   

 به  وتعتما يمس س  صاار بال ر  الموظف.

 
 (84ا   م 

ت الددر الدداائر  الليومسدد  الددايوا  بي فدد  القددرارات والتعلسمدد ت والبس )دد ت المتعلقدد  بشددؤو  المددوظفي  
لدددايه   وال  صددد  بيدددل موظدددف وأسددد  بس )ددد ت أو معلومددد ت أو إلصددد ئس ت تتعلدددق بددد لموظفي   وأسددد  

 بس ) ت أ رن ساللبه  الايوا  في موقا َّ يتج وز أسبوى م  ت ريخ صاور   أو اللبه .
 
 

 الب   الث )ي
 

 الفصل األو 
 التعيي) ت
 (82م ا   

 َّ يجوز تعيي  أي موظف إَّ في وظسف  ش غر  قلن جاو  تشيسلت الوظ ئف.



 
 (86م ا   

تعددددا ولددددا  شددددؤو  المددددوظفي  فددددي يددددل اائددددر  ليومسدددد  يشددددوفً  ب لوظدددد ئف الشدددد غر  المرصددددوا لهدددد  
ه   ومبدددررات شدددغله  فدددي ضدددوء م صصددد ت فدددي المواز)ددد  الع مددد   وتلايدددا الوظددد ئف المدددراا شدددغل

سدد  فددي شددغل الوظدد ئف و التس جدد ت العمددل وتقددامه  للددايوا  فددي بااسدد  يددل سدد)  م لسدد   وتعالددن األول
 للموظفي  الزائاي  ق  ل ج  الاوائر الليومس .

 
 (87م ا   

تعل  الاائر  الليومس  ق  الوظ ئف الش غر  التي سيدو  التعيدي  فيهد  بدإقل   دل  أسدبوقي   .8
فددي صددلسفتي  يددوميتي  واسددعتي اَّ)تشدد ر قلددن األرددل وسشددعر الددايوا  بددللك  وفددي  مدد   لو دد 

ل لد  الل جد  إلدن وظد ئف لعدداا مد  الداوائر الليومسد   يجددوز للدايوا  أ  سعلد  بدإقل  مولددا 
قدد  الل جدد  إلددن  ددله الوظدد ئف ب لت)سدديق مددع الدداوائر الليومسدد  المع)سدد   ويددت  ا قددل  فددي 

 صلسفتي  واسعتي اَّ)تش ر.
 يج  أ  يتضم  ا قل  ق  الوظ ئف الش غر  البس ) ت اآلتس : .5

 اس  الوظسف  ووصف الوظسف  وشروا شغله  وفئته  وارجته . -أ
الجه  التي تقا  إليه  الاللب ت قلن ال)مولج الم صص لللك  والمست)اات الواج   - 

 تقاسمه  ومسع ا ومي   تقاسمه .
لا ي   التعيي  ب متل    فيبي : بس   م  إلا ي   التعيي  ب متل   أو باو  امت -ت ل    وا 

 )وى اَّمتل    وت ري ه  ومي   إجرائه.
 سيو  اَّمتل  : إم  تلريريً   أو قملسً   أو ق  الر  مق بلت ش صس . ويجوز الجمع بي)ه . .3

 
 (81م ا   

 قلن مقا  الل  التعيي  في وظسف  ش غر  أ  يرفق باللبه المست)اات اآلتس :
لمددسلا الرسددمس   وا   لدد  توجددا  فصددور  قدد  رددرار اللج)دد  الالبسدد  الم تصدد  صددور  قدد  شدده ا  ا -8

 لتقاير العمر.
 صور  ق  الشه اات العلمس  الل صل قليه . -5
 صور  ق  شه اات ال بر  العملس . -3
 صور  ق  البال ر  الش صس  أو جواز السفر. -4
 صلسف   لو سوابق. -2
 صور  ش صس . -6



 قلن ال)مولج الم صص لللك.إررار بسيرته اللاتس   -7
 

 (89م ا   
تارج اللب ت التعيي  ومرفق ته  في سجلت بمررد   مسلسدل  لسد  تد ريخ تقداس  الاللد   وسسدل   -8

مقا  الاللد  إشدع رًا يتضدم : اسد  مقدا  الاللد   وتد ريخ تقاسمده  وررمده  وررد  المسد بق   والوظسفد  
 التي تقا  إليه .

قددي الاللبدد ت  سقفددل السددجل وسعتمددا مدد  الموظددف المسددئو  قدد  بعددا ا)تهدد ء المددا  الملدداا  لتل -5
 ولا  شؤو  الموظفي 

 
 (50م ا   

سصار رئسس الايوا  ب لت)سيق مع الاائر  الليومس  الم تص  ررارًا بتشييل لج)  اَّ تسد ر مد   -8
ممثلي  قد  الدايوا  والداائر  الليومسد  الم تصد  قلدن ال)مدولج الم صدص لدللك وسلداا فسده مهد   

    وزم   وما  قمل اللج) .ومي
 يج  أَّّ تقل ارج  رئسس اللج)  والممثلي  ق  ارج  الوظسف  الش غر  المعل  ق)ه . -5
 سلق للج)  اَّ تس ر اَّستع )  بمت صصي  في المج   المه)ي للوظسف  المراا شغله . -3
ي  للتعيددددي  تقددددو  لج)دددد  اَّ تسدددد ر بتدددداريق ي فدددد  الاللبدددد ت والمسددددت)اات المقامدددد  مدددد  المرشددددل -4

 واَّاللى لان الاائر  الليومس  قلن يل م  يلز   تم   قملس  اَّ تس ر.
لا  -2 سيو  اجتم ى لج)  اَّ تس ر صلسلً  بلضور جمسع أقض ئه   وتت ل رراراته  ب ألغلبسد   وا 

تسددد وت اآلراء  يؤ دددل بدددرأي الج )ددد  الدددلي م)ددده الدددرئسس. وتقدددا  ال)تددد ئ  إلدددن رئدددسس الدددايوا  قلدددن 
 الم صص لللك  وتبلغ الاائر  الليومس  بللك. ال)مولج

 
 (58م ا   

 تتولن لج)  اَّ تس ر القس   بم  يلي:
اراسددد  وفلدددص اللبددد ت المتقددداي  ومدددان مال بقتهددد  للشدددروا الماللوبددد  للوظسفددد  المعلددد  ق)هددد   -8

بلغ الايوا  به .  وا 
 إجراء اَّمتل ) ت ب لت)سيق مع الايوا  والاائر  الليومس  الم تص . -5
ا قددددل  قدددد  المقبددددولي  للشددددتراك فددددي مسدددد بق ت التعيددددي  فددددي صددددلسفتي  يددددوميتي  واسددددعتي  -3

اَّ)تشددد ر ليدددومي  متتددد ليي  ربدددل أسدددبوقي  مددد  تددد ريخ المسددد بق   قلدددن أ  يتضدددم  ا قدددل : اسددد  
 الموظف رب قسً   والوظسف  الماللوب   وزم   ومي   ا)عق ا المس بق .

 



 (55م ا   
 الع   القس   بم  يلي:يتولن ايوا  الموظفي  

تلايدا الوظد ئف ب لت)سديق مددع الداوائر الليومسد  المع)سد  التددي تلتد ج إلدن مسد بق ت شددفهس  أو  -8
 يت بس  أو الجمع بي)ه  ب لت)سيق مع الاائر  الليومس .

ا قل  ق  إجراءات المس بق ت الكت بس   في الوظ ئف التي سستاقي شغله  إجراء مسد بق ت  -5
س ( ب لت)سددديق مدددع الددداائر  الليومسددد   ويددداقن ال)ددد جلو  فدددي اَّمتلددد   الكتددد بي فقدددط يت بسددد  وشدددفه

  جراء المس بق ت الشفهس .
ا قدددل  قددد  )تيجددد  اَّمتل )ددد ت وترتيددد  ال)ددد جلي  وارجددد ته  قلدددن لولددد  إقل)ددد ت الددداائر   -3

 الليومس  المع)س  والايوا .
بددمورا  اَّمتل )دد ت  ويورددع أقضدد ء لج)دد  سلددتفا الددايوا  أو الدداائر  الليومسدد  لسدد  األلددوا   -4

 اَّ تس ر قلن  له األورا .
 

 (53م ا   
سعدا الددايوا  يشددفً  بمسددم ء المرشدلي  للتعيددي  وفقددً  لترتيدد  أسددبقيته  الدوارا مدد  ربددل لج)دد  اَّ تبدد ر 
وتبلغ الاائر  الليومس  بدللك  وسيدو  الترتيد  وفقدً  ل قلدن ارجد  ب َّمتلد    وق)دا التسد وي سيدو  

 فقً  ل قلن مؤ ًل ف ألرا  ت رجً  ف ألكبر س)ً   ويت  التعيي  بلس  الترتي  الوارا في القوائ .و 
 

 (54م ا   
َّ تعددا ر ئمدد  ا)تظدد ر المرشددلي  للتعيددي  إَّ فددي ل لدد  ا قددل  قدد  شددغل الوظسفدد  ب متلدد   وقددا  

ري فقدددط  وتسدددقط تعيدددي  ي مدددل العددداا المعلددد  ق)ددده  وتكدددو  الق ئمددد  صددد لل  فدددي لددداوا العددداا البددد 
 ب كتم    لا العاا أو ب )ته ء س)  م  ت ريخ إقل  ال)تيج .

 
 (52م ا   

 تستوفي الاائر  الليومس  المع)س  م  المرشح للتعيي  األورا  الثبوتس  اآلتس  وترسل للايوا :
 أصل شه ا  المسلا الرسمس   أو شه ا  بتقاير العمر م  الجه  الم تص . -8
 العلمس  الل صل قليه   أو صور  مصار  ق)ه  م  الجه  الم تص . أصل الشه اات -5
 أصل شه اات ال بر  العملس . -3
 صلسف  الل ل  الج) ئس    ثب ت قا  سبق اللي  بعقوب  م )ع  م  التعيي . -4
 أربع صور ش صس  لايث . -2
 رر  لس   في ب)ك معتما. -6



 
 (56م ا   

 ارات اآلتس  قلن ال)م لج الم صص  لللك وترسل للايوا :سقو  المرشح للتعيي  بتعبئ  ا رر 
 إررار بعا  إفش ء األمور التي ساللع قليه  بلي  وظسفته. -8
 إررار تفرغ للعمل الليومي. -5
 إررار ب لل ل  اَّجتم قس . -3
إررار بعا  سبق فصله م  ال ام  بقرار أو لي  تمايبي ل  سمض قلن صاوره  مس سد)وات  -4

 قلن األرل.
 

 (57م ا   
يبلغ الايوا  الداائر  الليومسد  الم تصد  لتوجسده المرشدح للتعيدي  بهد  إلدن وزار  الصدل  لتورسدع  -8

الكشدددف الالبدددي قلسددده مددد  ربدددل اللج)ددد  الالبسددد  المللسددد   وللدددك لتلايدددا مدددان لس رتددده الالبسددد  للعمدددل 
 ب لوظسف  المرشح له .

ص لدددللك  وتلصدددق قلسددده صدددور  سعدددا الدددايوا  )مدددولج الكشدددف الالبدددي قلدددن ال)مدددولج الم صددد -5
 المرشح وياو  به )وى الوظسف  المرشح له  ويرسل إلن اللج)  الالبس  الم تص .

يثبددت رددرار اللج)دد  الالبسدد  الم تصدد  قلددن )مددولج الكشددف الالبددي الم صددص لددللك  وسسددجلوا  -3
 أسم ء   ويورعوا قلسه.

 
 (51م ا   

سدد  المع)سدد  ب لموافقدد  قلددن التعيددي  ومب شددر  ي الددر الددايوا  المرشددح للتعيددي  بوسدد ال  الدداائر  الليوم
 العمل.

 (59م ا   
سعبدددل الموظدددف بعدددا اسدددتلمه العمدددل إردددرارا بمب شدددرته العمدددل قلدددن ال)مدددولج الم صدددص لدددللك مددد  
)سدد تي   ويورددع قلددن ا رددرار رئسسدده المب شددر ورئددسس الدداائر  الليومسدد  الم ددتص  وترسددل إلدداا   

 قي ب لاائر  الليومس .إلن الايوا  وتواى األ رن بملفه الفر 
 (30م ا   

إلا ل  يب شر المرشدح للتعيدي  العمدل  دل  مدا  شدهر مد  إ الد ره يت بسدً  مد  ربدل الدايوا  بوسد ال  
اائرتدده الليومسدد   تعتبددر إجددراءات تعيي)دده َّغسدد . وفددي  ددله الل لدد  سعددي  مدد  يلسدده فددي الترتيدد  إلا 

 ي   التعيي  بموج  مس بق .
 



 (38م ا   
الموظف بوس ال  اائرته الليومس  بتعيي)ه  وصور  ق)ه ترسل لوزار  الم لس   ويج   ي الر الايوا 

 أ  سشتمل ا  ال ر قلن:
  واسددد  وظسفتددده الدددوظسفيس  أو جدددواز السدددفر  والددرر  اسدد  الموظدددف رب قسدددً   وررددد  البال ردد  الش صددد

أو مؤرددت(   وررمهد  فددي جدداو  تشدديسلت الوظدد ئف  وفئتدده الوظسفسدد   وارجتدده  و)ددوى التعيددي   اائدد 
وقددلو  البسعدد  العمددل  والعددلو  ا ااريدد   والعددلوات األ ددرن  ول لتدده اَّجتم قسدد   وتدد ريخ بااسدد  
التعيدددي   والشددده ا  العلمسددد  الل صدددل قليهددد   وتددد ريخ المدددسلا  والددداائر  الليومسددد  والولدددا  الميلدددف 

 ب لعمل به   واس  الب)ك ورر  اللس   الب)يي ال  ص ب لموظف.
 

 (35م ا   
تصدددار الجهددد  الم تصددد  بددد لتعيي  ردددرار التعيدددي  اقتبددد رًا مددد  تددد ريخ مب شدددر  الموظدددف العمدددل قلدددن 
ال)مدولج الم صدص لدللك  وتبلدغ بده: الدداائر  الليومسد  الم تصد   والدايوا   ووزار  الم لسد   و يئدد  

التددددممي  الصددددلي. وسشددددتمل رددددرار التعيددددي  البس )دددد ت التددددي  –التق قددددا الفلسددددالي)ي  ووزار  الصددددل  
 تضم)ه  ا  ال ر بتعيي  الموظف اللي سصار ق  الايوا .

 
 (33م ا   

في ل ل  تعيي  موظف بوظسف  مؤرتد  بدا  موظدف مجد ز او  راتد  أو معد ر  يتوجد  إ)هد ء  -8
  امته فور قوا  الموظف المج ز او  رات  أو المع ر إلن قمله.

هداًا يلتدز  فسده بتدرك العمددل سقدا  الموظدف  المعدي  بدا  موظدف مجد ز او  راتدد  أو معد ر( تع -5
 فور قوا  الموظف المج ز او  رات  أو المع ر إلن قمله.

 
 (34م ا   

 %2قلدددن جمسدددع الددداوائر الليومسددد  أ  تراقدددي ق)دددا يدددل تعيدددي  جايدددا ضدددرور  اسدددتكم   )سدددب  أ  
مد  أقدااا ومسدمس ت الوظد ئف التدي  %2الملاا  لتشغيل المعوري   وسقو  الايوا  ب لتج ز )سدب  

 ب  قل  ق  شغله  لتعيي  المعوري  قليه . سصرح
 (32م ا   

سعا الايوا  ملفً  لكل موظف تواى فسه: الشده اات والوثد ئق والمسدت)اات والمعلومد ت ال  صد   -8
بدده ممدد  سيددو  متصددًل بوظسفتدده  يمدد  تددواى بدده المللظدد ت المتعلقدد  بعملدده وتقدد رير يف سدد  األااء 

 المقام  ق)ه.



يومسددد  ملفدددً  فرقسدددً  لكدددل موظدددف تدددواى فسددده: الشددده اات والوثددد ئق والمسدددت)اات تعدددا الددداائر  الل -5
 والمعلوم ت ال  ص  به مم  سيو  متصًل بوظسفته.

تدددواى فدددي الملدددف المللظددد ت المتعلقددد  بددده  ويدددل مددد  يثبدددت جايتددده مددد  الشدددي ون والبلغددد ت  -3
 المقام  ضا الموظف  وللك بعا تلقسقه  وسم ى أرواله فيه .

تددرر  أورا  الملددف ويثبدت رردد  يددل وررد  ومضددمو)ه  قلددن غلفده  وَّ يجددوز )ددزى أسدد   يجد  أ  -4
 ورر  بعا إيااقه  فسه.

 
 الفصل الث )ي
 فتر  التجرب 

 (36م ا   
 
تعددا ولددا  شددؤو  المددوظفي  ب لدداائر  الليومسدد  سددجًل لقيددا المددوظفي  المعي)يددي  تلددت التجربدد   -8

 تبي  به بااس  و)ه س  فتر  التجرب .
سعددا الددرئسس المب شددر تقدد رير شددهري  قلددن ال)مددولج الم صددص لددللك قدد  الموظددف أث)دد ء فتددر   -5

 التجرب  وتقا  إلن رئسس الاائر  الليومس  الم تص.
ربددل )ه سدد  فتددر  التجربدد  بشددهر والددا سضددع الددرئسس المب شددر تقريددرًا )ه ئسددً  قلددن ضددوء التقدد رير  -3

مان ملءم  الموظف للوظسفد  المعدي  قليهد   الس بق  قلن ال)مولج الم صص لللك  موضلً  به
 وسقامه إلن رئسس الاائر  الليومس .

)جددد زه يسقددد س أااء الموظدددف أث)ددد ء فتدددر  التجربددد  قلدددن أسددد س: يف ءتددده  وسدددلويه الش صددد -4   وا 
)ت جه فسه.  لواجب ته  ومواظبته قلن العمل  وصف ته اللاتس   ويسفس  رس مه ب لعمل وا 

 
 (37م ا   

ء قمل الموظف ال  ضع للتجرب  إَّ إلا أمضن فتر  التجرب  وتبدي  قدا  اجتسد زه لهد  َّ يجوز إ)ه 
 م  ل  يرتك  م  لف  تمايبس  ققوبته  تصل إلن إ)ه ء ال ام .

 
 
 (31م ا   

سشددترا لثبددوت صددللس  الموظددف أ  يجتدد ز ب)جدد ح بر)دد م  التدداري  الددلي تقددرره الدداائر  الليومسدد  
 جرب .التي سعمل به   ل  فتر  الت

 



 (39م ا   
فددي ل لدد  قددا  اجتسدد ز الموظددف فتددر  التجربدد  ب)جدد ح تبلددغ الدداائر  الليومسدد  الم تصدد  الددايوا   -8

 يت بسً   ل  ال)صف األو  م  الشهر األ ير م  فتر  التجرب .
ي الر رئسس الاائر  الليومس  الموظف ال  ضع للتجرب  يت بسً  ق  إ)ه ء قمله ربل أسدبوقي   -5

 فتر  التجرب   ويبلغ الايوا  ووزار  الم لس  بللك. م  ا)ته ء
 

 (40م ا   
سصار رئسس الاائر  الليومس  ررارًا بتثبيت الموظف اللي اجت ز فتر  التجرب  ب)ج ح قلن ال)مدولج 

 الم صص لللك  وسشعر الايوا  ووزر  الم لس  بللك.
 

 الفصل الث لث
 تقيس  األااء

 (48م ا   
 

لتقريدر السد)وي بتقداير يف سد  األااء لموظفسده قلدن ال)مدولج الم صدص لدللك سعا الرئسس المب شر ا
وسعتمدا مدد  رئدسس الدداائر  الليومسدد  الم دتص ويدداو  بده يفدد ء  الموظددف وسدلويه و)شدد اله  وتقددار 
يف سدد  الموظدددف لسدد  الدددارج ت الماو)ددد  فددي ال)مدددولج  ويراقددن فدددي تقيدددس  قمددل الموظدددف إ)جددد زه 

م)تظدر  مد  شد غر الوظسفد  يمدً  )وقدً   وتقيدس  أسد لي  قملده مد  لواجب ته قلن ضدوء المسدتوس ت ال
ليدددث المواظبددد  والسدددلوك الش صدددي والصدددف ت اللاتسددد  التدددي تمددد رس فدددي ظلهددد  صدددللس ته ويت دددل 

 رراراته.
 

 (45م ا   
سقا  الرؤس ء المب شرو  ق  ش غلي الوظ ئف العلس  بس ) ت س)وس  تتعلق ب ل)والي الف)س  وا ااري  

 في مب شرته  ألقم له  وتعرض  له البس ) ت قلن رئسس الاائر  الليومس   ررار  .القس اس  
 

 (43م ا   
سشيل رئسس الاائر  الليومس  لج )ً  لتاريق التق رير الس)وس  بتقاير يف س  األااء م  ثلث  م  يب ر 

 رير بعددا مدوظفي الدداائر  الليومسدد  سيددو  ألدا   قلددن األرددل مدد  لات قمدل الموظددف  وتعتمددا التقدد
 تارسقه  م  رئسس الاائر  الليومس .

 



 (44م ا   
سيو  تقاير الكف س  بمرتب  ممت ز وضعيف مسببً  ملدااًا لع) صدر التميدز والضدعف  ومسدتماًا مد  

 ملف  ام  الموظف وفق المع يير اآلتس :
اء سعتبددر مدد  ق) صددر التمييددز األقمدد   البدد رز  التددي لققددت األ ددااف وتجدد وزت معدداَّت األا -8

الملاا  وا سه م ت التي أات إلن تالوير أ)ظم  العمل وتلسي  أاائه  والسلويس ت الوظسفسد  مدع 
الرؤسد ء والمرؤوسددي  والجمهدور  ومددان اَّ)تظد   فددي العمددل  واسدت اا  اللددق فدي ا جدد زات  وقدد  

 تورسع أس  جزاءات تمايبس .
العددد اي البقددً  لمعددداَّت  سعتبددر مددد  ق) صددر الضدددعف األقمدد   التدددي تقددل قددد  مسددتون األااء -5

األااء الملاا   وم  يثبت م  مللظ ت الرؤس ء أو شي ون الدزملء أو المرؤوسدي  أو الجمهدور  
 وسوء است اا  أاوات العمل وا مي ) ت الم اس  للولا   والجزاءات التمايبس  المورع  قلسه.

 (42م ا   
 مرتب  ممت ز:َّ يجوز تقاير يف س  الموظف م  الفئ ت المبي)  أا) ه ب

 الموظف اللي أتسلت له فرص  التاري  ول  يجتزه ب)ج ح. -8
 الموظف اللي ورع قلسه جزاء تمايبي بعقوب  ال ص  م  أجره لما  تزيا ق   مس  أس  . -5
 

 (46م ا   
تعلد  ولددا  شددؤو  المدوظفي  الموظددف ب)سدد   مدد  التقريدر العدد   لكف سدد  أاائده بعددا اقتمدد اه مدد   -8

    ل  أسبوى م  تورسع رئسس الاائر  الليومس .الجه  الم تص
للموظدددف أ  يدددتظل  مددد  التقريدددر العددد   لكف سددد  أاائددده قلدددن ال)مدددولج الم صدددص لدددللك  دددل   -5

 قشري  يومً  م  ت ريخ قلمه به.
 
 (47م ا   

سشيل رئسس الاائر  الليومس  الم تص لج)  تظلم ت م  ثلث  م  يب ر الموظفي  مم  ل   -8
 وضع التقرير للبت في التظل . سشتريوا في

 سلاا ررار تشييل لج)  التظلم ت إجراءات قمله  ومي   وزم   ا)عق ا  . -5
 سيو  رئسس وأقض ء لج)  التظلم ت قلن ارج  أقلن م  ارج  الموظف المتظل . -3
 سيو  اجتم ى اللج)  صلسلً  بلضور جمسع أقض ئه  وتت ل رراراته  ب ألغلبس . -4
لن المسئولي  تقو  اللج -2 )  بفلص ملف الموظف  وله  اَّستم ى إلسه وم) رشته في تظلمه وا 

 المب شري  ق  الموظف.
 َّ سعتبر تقرير يف س  األااء )ه ئسً  إَّ بعا ا)قض ء مسع ا التظل  م)ه أو البت فسه. -6



 
 (41م ا   

 سقو  رئسس الاائر  الليومس  المعي) :
ر بارجد  متوسدط إلدن أوجده تقصديره  وساللد  م)ده تلسدي  بت)بسه الموظدف الل صدل قلدن تقداي -8

 أاائه ويبلغ الايوا  بللك.
إ)لار الموظف الل صل قلن تقاير بارج  ضدعيف  وساللد  م)ده تلسدي  أاائده ويبلدغ الدايوا   -5

 بللك.
لرئسس الاائر  الليومس  إسق ف العلو  الاوري  ق  الموظف إلا ورا ق  الموظف تقرير س)وي  -3

ف وللددي  تلسدد  أاائدده الددوظسفي  ويبلددغ الددايوا   سق فهدد  مدد  تدد ريخ اسددتلق ره  وللددك بارجدد  ضددعي
 للي  لصوله قلن تقاير متوسط فم  فو   وسشعر وزار  الم لس  بللك.

 
 (49م ا   

تضدع الدداائر  الليومسد  الم تصدد  التقريدر السدد)وي بتقداير يف سدد  األااء قد  الموظددف الم)دداو   -8
   الليومس  أو الجه  التي )ا  إليه  يت ب .م)ه  بعا أ ل رأي الاائر 

سشددددترا  قددددااا )مددددولج تقريددددر يف سدددد  األااء للموظددددف أ  سعمددددل الموظددددف فعلسددددً  فددددي الدددداائر   -5
 الليومس  ما  َّ تقل ق  تسعي  يومً  متصل   ل  الس) .

 
 (20م ا   

لموظدف الل صدل سشيل رئسس الاائر  الليومس  ب لت)سديق مدع الدايوا  لج)د  لل)ظدر فدي وضدع ا -8
قلن تقريري  س)ويي  متت ليي  بارج  ضعيف أو لصل قلن تقداير ث لدث بارجد  ضدعيف  وسلداا 
القرار إجراءات قمل اللج)  ومي   وزم   ا)عق ا   قلدن أ  َّ سيدو  مد  بدي  أقضد ء اللج)د  مد  

 وضع تقيس  الموظف.
  تددرن اَّسددتم ى إلسدده  تقددو  اللج)دد  بفلددص ملددف الموظددف ولهدد  اَّسددتم ى إلسدده وم) رشددته ومدد -5

لا تسدد وت  وسيددو  اجتمدد ى اللج)دد  صددلسلً  بلضددور جمسددع أقضدد ئه   وتت ددل رراراتهدد  ب ألغلبسدد   وا 
أراء أقض ء اللج)   يؤ ل برأي الج )  اللي م)ه الرئسس  وتكو  رراراته  )ه ئس  ويبلغ الايوا  بهد  

 اللي يبلغ وزار  الم لس .
الل صدل قلدن تقريدري  سد)ويي  متتد ليي  بارجد  ضدعيف يجوز للج)  أ  توردع قلدن الموظدف  -3

 والا  أو أكثر م  الجزاءات اآلتس :
 أ( ورف العلو  الاوري  الس)وس .

  ( ت)زيل الارج .



 ج( ت)زيل الوظسف .
إلا رددا  قدد  الموظددف تقريددر ث لددث بارجدد  ضددعيف  يتعددي  قلددن اللج)دد  الم تصدد  ال)ظددر فددي  -4

 فصله م  ال ام  الما)س .
 

 (28م ا   
سم)ح الموظف اللي لصل قلن مرتب  ممت ز في تق رير الكف س  شه ا  تقاير م  رئسس الاائر  
الليومس  الم تص  وسعل  اسمه في لول  ا قل) ت المعا  لللك ب لاائر  الليومس  الم تص  
 والايوا   وفي يل إاار  يتبعه  الموظف وَّ يرفع ا قل  إَّ بعا مضي  مس  قشر يومً .

 
 فصل الرابعال

 التررس ت
 (25م ا   

َّ تددت  تررسدد  أي موظددف إَّ قلددن ارجدد  شدد غر  وفددق جدداو  تشدديسلت الوظدد ئف المقددرر شددريال  
 ميوث الموظف لس)وات اللا األا)ن لما  البق ء قلن الارج .

 
 (23م ا   

  فدي يدل أ( تعا ولا  شؤو  الموظفي  يشوفً  لقيا أسم ء الموظفي   ويرت  البقً  لفئد ته  وأرداميته
ارج   وقلن ولا  شؤو  الموظفي  ب لاائر  الليومس  إجراء التعاسلت اللزم  في يل يشف فدور 

 لصوله   ويج  أ  تتضم   له الكشوف اآلتي:
اَّس  وت ريخ المسلا والج)سس  والمؤ ل العلمي وت ريخ اللصو  قلسده وال بدر  العملسد  وتد ريخ  -8

 التل ره ب ل ام .
   في الوظسف  المررن م)ه .ت ريخ التعيي -5
 فئ  الموظف الوظسفس  وارجته الل لس  وت ريخ اللصو  قليه . -3
 تقرير تقيس  األااء إلا ي   ملل اقتب ر ق)ا التررس . -4
 ت ريخ ال)قل إلا ي   ملل اقتب ر ق)ا التررس . -2
  ضدددا الموظدددف الجدددزاءات التدددي لددد  سصدددار ردددرارًا بملو ددد  وتددد ريخ تورسعهددد   والشدددي ون المقامددد -6

 وتستوج  ات  ل إجراءات تمايبس  أو جزائس .
 التي أتسح للموظف اَّلتل   به .  البرام  التاريبس -7
 أس  بس ) ت أ رن َّزم . -1



 ( تعدددا ولدددا  شدددؤو  المدددوظفي  ب لددداائر  الليومسددد  بال رددد  بس )ددد ت ش صدددس  لكدددل موظدددف قلدددن 
تدده  وأسدد  بس )دد ت أ ددرن َّزمدد   وأسدد  ال)مددولج الم صددص لددللك تدداو  فسدده: وظسفتدده  وفئتدده  وارج

 تغييرات تالرأ قليه .
 

 (24م ا   
تعددا ولددا  شددؤو  المددوظفي  فددي يددل اائددر  ليومسدد  يشددوفً  ب لددارج ت الشدد غر  لسدد  المواز)دد   -8

 المعتما  وجاو  تشيسلت الوظ ئف المقرر في يل فئ  وظسفس .
بس )د ت المشد ر إليهد  أقدله  قلن ولدا  شدؤو  المدوظفي  أ  تعدرض الكشدوف التدي تتضدم  ال -5

واللب ت التررس  قلن ال)مولج الم صص لللك  قلن الجه  الم تص  ب لتررس  يلم  ي   معروضً  
 قليه  أمر تررس  موظف أو متن اللبت تلك الجه  للك.

 
 (22م ا   

تصددار الجهدد  الم تصدد  بدد لتعيي  رددرارًا ب لتررسدد  قلددن ال)مددولج الم صددص لددللك  ويرسددل للددايوا  
بلغ وزار  الم لس  به. وللايوا  الل  إسق ف ت)فيله بل ل  م  لفته للق )و  و له اللئل .لمر   اجعته وا 
 

 (26م ا   
سصار رئسس الاائر  الليومس  ب لت)سيق المسبق مع الايوا  ررارًا بشغل وظسف  ش غر  قلدن الهسيدل 

لشددغل  ددله الوظسفددد  الت)ظسمددي وجدداو  تشدديسلت الوظدد ئف  وبعددا ت)ظدددس  إقددل  اا لددي ومسدد بق  
 بمراق   شروا اَّ)تق   م  فئ  وظسفس  إلن فئ  وظسفس  أ رن.

 
 الب   الث لث

 
 الفصل األو 

 روات  الموظفي  وقلواته 
 (27م ا   

مايريددد  الرواتددد  بصدددرف قدددلو  اوريددد  سددد)وس  فدددي األو  مددد  يددد )و  الثددد )ي  -تقدددو  وزار  الم لسددد 
ا س)  فدمكثر فدي ال امد   وتبلدغ بدللك الداائر  الليومسد   ي) ير( م  يل ق   للموظفي  اللي  أمضو 

 والايوا .
 

 (21م ا   



يج  قلن الموظف أ  يبلغ ولا  شؤو  الموظفي  باائرته الليومس  بموقا َّ يزيا ق  م)تصدف 
بس )ددد ت بل لتددده اَّجتم قسددد  قلدددن ال)مدددولج الم صدددص لدددللك  وقلسددده  -شدددهر ي)ددد ير مددد  يدددل قددد  

قلن ل لته اَّجتم قس   ل  ثلثي  يومً  م  لصدو  التغييدر  مرفقدً  ا بلغ ق  أي تغيير سالرأ 
به المست)اات المؤيا   وسشعر الايوا  ب)س   م  ال)مولج والمست)اات المرفق   وتبلغ وزار  الم لسد  

 ب لتغيير الماللو .
 

 (29م ا   
ل فدي غيدر أورد ت تارج يل اائر  ليومس  في مشروى مواز)ته  اَّقتم اات اللزم  مق بل العم -8

 الاوا  الرسمي  وللك ب لت)سيق مع الايوا  وموافق  وزار  الم لس .
َّ تصدددددرف أسددددد  مبددددد لغ قددددد  العمدددددل فدددددي غيدددددر أورددددد ت الددددداوا  الرسدددددمي إَّ إلا رصدددددات لهددددد   -5

 م صص ت في المواز)  الع م .
ر التدددي سقدددو  رئدددسس الددداائر  الليومسددد  الم دددتص بتقسدددس  المواز)ددد  المصددد ا  قليهددد  بدددي  الددداوائ -3

 سستاقي قمله  العمل في غير أور ت الاوا  الرسمي ووفقً  لمصلل  العمل.
 

 (60م ا   
تلاا ولا  شؤو  الموظفي  ب) ء قلن الل  الاوائر الم تلف  األش  ص الميلفي  ب لعمدل فدي  -8

غيدددر أورددد ف العمدددل الرسدددمي شدددريال  أَّ تزيدددا  دددله المبددد لغ المافوقددد  قددد  ربدددع الراتددد  ا جمددد لي 
 ف المع)ي.للموظ

تقا  ولدا  شدؤو  المدوظفي  اللد  التكليدف بدمااء العمدل فدي غيدر أورد ت الداوا  الرسدمي قلدن  -5
ال)مدولج الم صددص لدللك إلددن رئددسس الداائر  الليومسدد  الم دتص  الددلي سليددل الاللد  إلددن الددايوا  

أورد ت  للتصايق قلسه ب) ًء قلن المواز)  المعتما   مع تلايا الورت الملاا ألااء العمل فدي غيدر
 الاوا  الرسمي.

يجددد  أ  يتضدددم  اللددد  التكليدددف ب لقسددد   ب لعمدددل فدددي غيدددر أورددد ت الددداوا  الرسدددمي األسدددب    -3
الااقسدد  إلسدده  سددواء يدد   التشددغيل )تيجدد  لكثددر  مف جئدد  فددي العمددل أو ألسددب   ال رئدد    رجدد  قدد  

األقمد   فدي  صمس  العمل الرسمي أو ألسب   موسمس  ملل  ولفتدر  ملداا . وَّ سميد  إ)جد ز  دله
 أور ت الاوا  الرسمي.

يرفدددق مدددع اللبددد ت التكليدددف ب لعمدددل فدددي غيدددر أورددد ت الددداوا  الرسدددمي يشدددفً  يوضدددح بددده قددداا  -4
المدددوظفي  الميلفدددي  بدددمااء العمدددل فدددي غيدددر أورددد ت الددداوا  الرسدددمي وأسددد   وسددد ق ت العمدددل  والمدددا  

 الم)تظر ا)ته ء العمل فيه   والمبلغ المتورع صرفه )تيج  لللك.



َّ يجوز تكليف الموظف ب لعمل في غير أور ت الاوا  الرسمي إَّ بعا اللصو  قلن موافق   -2
 رئسس الاائر  الليومس  وتصايق الايوا  لس  المواز)  المعتماه.

قلدددن المسدددؤو  المب شدددر قددد  الموظدددف التلقدددق مددد  لسددد  توزيدددع العمدددل بمددد  سيفدددل أااءه وأ   -6
 لرسمس  في أااء واجب ته  األصلس .يرار  مرؤوسسه َّستغل  أور ت العمل ا

 
 (68م ا   

 َّ سصرف لموظفي الفئتي  العلس  واألولن أي مق بل لق ء العمل في غير أور ت الاوا  الرسمي.
 

 (65م ا   
قلددن الموظددف الددلي سيلددف ب لعمددل فددي غيددر أوردد ت الدداوا  الرسددمي أ  سسددجل للددك يومسددً  فددي  -8

 يومسً  م  الرئسس المب شر.سجل لس  ال)مولج الم صص لللك وسعتما 
قلن ولا  شؤو  الموظفي  أ  تثبت س ق ت قمل موظفي الاائر  التي ر موا ب لعمل في غير  -5

أوردد ت الدداوا  الرسدددمي قلددن ال)مددولج الم صدددص لددللك  ويورددع قلسددده الددرئسس المب شددر للموظدددف  
 ولن م  يل شهر.وسعتما م  رئسس الاائر  الليومس   ويرسل إلن الايوا  في ال مس  أس   األ

رس له  لوزار  الم لس . -3  سقو  الايوا  بفلص وتاريق ال)م لج واقتم ا   وا 
 

 الفصل الث )ي
 اللوافز والعلوات التشجسعس 

 (63م ا   
 

تدددارج يدددل اائددددر  ليومسددد  فددددي مشدددروى مواز)تهددد  اَّقتمدددد اات اللزمددد  لمدددد)ح العدددلوات التشددددجسعس  
 بل الجهوا غير الع اس   والمي فآت بم)واقه .والباَّت والمزاس  والتعوسض ت  ومق 

 (64م ا   
َّ تصددرف اسدد  مي فدددآت أو قددلوات لدد  ترصدددا لهدد  م صصددد ت فددي المواز)دد  الع مددد  مهمدد  ي )دددت 

 األسب  .
 

 (62م ا   
يجوز لرئسس الاائر  الليومس  ب لت)سيق مع الايوا  م)ح الموظف اللي تتوفر فسه الشروا التي 

 و  تشجسعس   ويبلغ الايوا  وزار  الم لس  بللك.)ص قليه  الق )و  قل
 



 (66م ا   
سلددداا الدددايوا  ب لت)سددديق مدددع الددداوائر الليومسددد  )سددد  أو مقددداار العدددلوات والبددداَّت  وسليلهددد  إلدددن 

 مجلس الوزراء  ررار   في ضوء المواز)  المعتما .
 

 الفصل الث لث
 ال)قل وال)ا  وا ق ر 

 (67م ا   
  ومصددلل  العمددل ولسدد  اَّسددتف ا  مدد   ددام ت المددوظفي  واَّرتصدد ا فددي تراقددن المصددلل  الع مدد

 ال)فق ت ق)ا )قل الموظف أو )ابه أو إق رته.
 

 أوًَّ: ال)قل 
 (61م ا   

 ل)قل الموظف م  اائر  ليومس  إلن اائر  أ رن يج  إتب ى اآلتي: -8
شدؤو  المدوظفي  ب لداائر   أ( سقا  الموظف اللي يرغ  ب ل)قل م  اائر  ليومس  اللبدً   السدً  لولدا 

الليومس  الت بع له   سلاا فيه  الاائر  الليومسد  الماللدو  اَّ)تقد   إليهد  والوظسفد  والفئد  الوظسفسد  
 والارج .

 ( سعرض الالل  قلن رئسس الاائر  الليومس  الم تص  وبعا موافقته  يرسل الالل  إلدن الداائر  
 لسه  وسشعر الايوا  بللك.الليومس  الماللو  اَّ)تق   إليه  للموافق  ق

يجددوز للدداائر  الليومسدد  اللدد  )قددل موظددف بعددا الت)سدديق مددع اائددر  ليومسدد  أ ددرن ب)دد ًء قلددن  -5
 مصلل  العمل.

 
 (69م ا   

 قلن جمسع الاوائر الليومس  أ  توافي الايوا   ل  شهر اسسمبر م  يل ق   ببس   يتضم :
) ء ق)هدد  أو الزائددا  قدد  الل جدد  بلسدد  لصددر ألقددااا ومسددمس ت الوظدد ئف الماللددو  اَّسددتغ -8

 القرارات الوظسفس  لكل جه .
يتولن الايوا  اراس  الاللب ت التي ترا إلسه م  الاوائر الم تلف  بشم  شغل الوظ ئف الش غر   -5

أو استلااث وظ ئف جايا  ويجوز ال)قل م  بي   ؤَّء المدوظفي  مد  اائدر  إلدن أ درن بقدرار مد  
 الاائر  الليومس  ووزار  الم لس .الايوا  ب لت)سيق مع 

 
 (70م ا   



يجدوز )قددل موظدف ب)دد ًء قلددن مصدلل  العمددل مد  اائددر  ليومسدد  إلدن اائددر  ليومسد  أ ددرن بشددرا: 
اللصو  قلن موافق  رئسس الاائرتي   وبعا الت)سيق المسبق مع الايوا   وتفور وظسف  ش غر  في 

 الليومس  التي سي)قل إليه  الموظف. الهسيل الت)ظسمي  وجاو  الوظ ئف المقر ب لاائر 
 

 (78م ا   
تصار الجه  الم تص  بتعيي  الموظف ب لت)سيق المسبق مع الايوا  ررار ال)قدل بعدا الت)سديق مدع 

 الاائر  التي سي)تقل إليه   وتشعر وزار  الم لس  بللك.
 

 (75م ا   
ه  الم)قو  إليه   وتتلمدل الداائر  سعتبر ررار ال)قل ) فلًا م  ت ريخ استل  الموظف العمل ب لج -8

 الليومس  الم)قو  م)ه  الموظف مرتبه لتن ت ريخ إ لء الرفه م)ه .
إلا )قل الموظف م  اائر  ليومس  إلن اائر  ليومس  أ رن  تقو  الداائر  الليومسد  التدي يد    -5

 إليه . م)قو   إلن الاائر  الليومس  السعمل به  الموظف بإرس   ملفه وي ف  بس ) ته الش صس
 

 ث )س : ال)ا 
 (73م ا   

ي)ا  الموظف م  اائر  ليومس  إلن اائر  ليومسد  أ درن لمدا  سد)  ر بلد  للتجايدا مدر  والدا   -8
 إلا ارتضت المصلل  الع م  للك.

سصددار رئددسس الدداائر  الليومسدد  ب لت)سدديق مددع الددايوا  رددرارًا ب)ددا  الموظددف بعددا موافقدد  الدداائر   -5
   إليه  الموظف.الليومس  الم)او 

 
 (74م ا   

 َّ سيو  ال)ا  إَّ للاوائر الليومس . -8
 َّ يجوز أ  تقل الوظسف  الم)او  إليه  الموظف ق  وظسفته األصلس . -5
 سستمر صرف رات  الموظف الم)او  م  لس   الاائر  الليومس  الم)او  م)ه . -3
 والا  فقط. تكو  ما  ال)ا  لما  أرص    س)  ر بل  للتجايا لمر  -4
َّ يجوز )ا  الموظف مر  أ رن ل)فس الجه  التي )ا  إليهد  إَّ بعدا ا)قضد ء ثدلث سد)وات  -2

 م  قواته للعمل باائرته الليومس  األصلس .
 

 (72م ا   



للجه  الم)اوبي  إليه  فسم  يتعلق ب  شراف قليه  ومل سبته   إااري ً سيو  الم)اوبو    ضعي  
رس   )س   ق)ه  للاائر  األصلس .ويت ب  التق رير ق)ه    وا 

 
 (76م ا   

يجوز للجه  الم)او  إليه  الموظف إ)ه ء ال)ا  إلا ارتضت المصلل  الع م  للك بشرا إ ال ر 
الموظف والجه  الم)او  م)ه  ربل الت ريخ المقرر  )ه ء ال)ا  بشهر قلن األرل إلا ي    ) ك 

 لغ الايوا  بللك.م  األسب   م  سلت  إ)ه ء ال)ا  فورًا ويب
 

 (77م ا   
 ق)ا )ا  الموظف م  اائر  ليومس  إلن اائر  ليومس  أ رن تبقن وظسفته ش غر .

 
 ث لثً : ا ق ر  

 (71م ا   
سصددار رددرار ا قدد ر  مدد  الجهدد  الم تصدد  بدد لتعيي  ب)دد ًء قلددن اللدد  الجهدد  المسددتعير   وب لت)سدديق 

ن ربدددو  ا قددد ر   وسلددداا القدددرار: مدددا  ا قددد ر   المسدددبق مدددع الدددايوا   وموافقددد  الموظدددف يت بدددً  قلددد
 وت ريخ باايته   واس  الجه  المستعير   والشروا ال  ص  ب  ق ر  إ  وجات.

 
 (79م ا   

سيو  المع رو    ضعي  إاراسً  للجه ت المستعير  فسم  يتعلق ب  شراف قليه  ومل سبته  ويت بد  
رس   )س   ق)ه  للاائر  األ  صلس .التق رير ق)ه  وا 

 (10م ا   
 
َّ يتق ضن الموظف المع ر أث) ء فتر  إق رته أي جزء م  راتبه  أو أس  استلق ر ت م  الاائر   -8

 الليومس  التي أقير م)ه .
َّ تلتس  ما  ال ام  لغ س ت التق قا أث) ء فتر  ا قد ر  إَّ إلا افدع الموظدف ي مدل الع ئداات  -5

 التق قاس  المستلق  ق)ه .
 ز إق ر  الموظف مر  أ رن لل  رج إَّ بعا ا)قض ء  مس س)وات م  قواته للعمل.َّ يجو  -3

 (18م ا   
 



ق)ددا إقدد ر  الموظددف تبقددن وظسفتدده شدد غر  ويجددوز ملؤ دد  بصددور  مؤرتدد  أو بموجدد  ققددا  دد ص أو 
ب لوي ل   ولمدا  َّ تزيدا قد  مدا  ا قد ر  شدريال  قدا  تجد وز م صصد ت تلدك الوظسفد   قلدن أ  

 ته أو يت  تلويله إلن وظسف  أ رن في )فس ارجته.ت لن ق)ا قوا
 

 (15م ا   
يجددوز للموظددف أ  ي)هددي إق رتدده ربددل ا)تهدد ء المددا  المددر ص لدده بهدد   وفددي  ددله الل لدد  يجدد   -8

 العوا  إلن الاائر  الليومس  المع ر م)ه  ل   ا)ته ء إق رته.
م)هدد  فددورا وسعتبددر فددي ليدد   يجدد  قلددن الموظددف المعدد ر العددوا  إلددن الدداائر  الليومسدد  المعدد ر -5

 المتغي  ق  العمل م  ت ريخ ا)ته ء ما  ا ق ر .
 َّ تا ل ما  ا ق ر  في لس   رصيا الموظف م  ا ج زات الس)وس  المستلق  له. -3
 

 الفصل الرابع
 واجب ت الموظف وسلويه الوظسفي

 (13م ا   
ف  اائمددد  أو مؤرتددد  إَّ َّ يجدددوز للموظدددف أ  سعمدددل أو ي)شدددغل بعمدددل  ددد رج )الددد   وظسفتددده بصددد

بموافق  رئسس الاائر  الليومس  الم تص وسشعر الايوا  به  وسسري للك قلن الموظف  ل  فتر  
 إج زته سواء بمرت  أو باو  مرت .

وَّ سعتبر شراء األسه  أو المس  م  في الشري ت قمل   رج )ال   الوظسف  م  اا  الموظف لسس 
 الشري  أو الشراك .فع ًَّ بمس  صور  ي )ت في إاار  

 
 
 (14م ا   

سقا  الموظف الل  اللصو  قلن إل  ب لعمل   رج )ال   الوظسفد  فدي ال)مدولج الم صدص  -8
لددللك إلددن رئسسدده المب شددر  الددلي يورددع قلسدده بمددان اسددتلق ره وسليلدده إلددن ولددا  شددؤو  المددوظفي  

الدايوا  بده  قلدن أ  تكدو  الت بع له  الموظف  بعا موافق  رئسس الاائر  الليومس  الم تص ويبلغ 
 فترته لما  َّ تزيا ق  س) .

 قلن الموظف اللي يرغ  بتجايا ما  العمل   رج )ال   الوظسف  أ  يتقا  بالل  جايا. -5
يجددوز للددايوا  بعددا مراجعدد  )مددولج العمددل  دد رج )الدد   الوظسفدد  أ  ساللدد  مدد  رئددسس الدداائر   -3

 الليومس  الم تص ورف العمل ب لموافق  إلا ي )ت ت  لف شروا  له اللئل .



إلا ردد   الموظددف بعمددل  دد رج )الدد   العمددل الرسددمي او  اللصددو  قلددن إل  مسددبق  سع ردد   -4
 تمايبسً .

 
 (12م ا   

 )ح ا ل  ب لعمل   رج )ال   وظسف  الموظف:سشترا لم
أَّّ يؤثر  لا العمل قلن واجب ت ورارات الموظف في )ال   قمله في مجد   ال امد  الما)سد   -8

 أو سمس مريزه يموظف.
 أَّّ يرتبط  لا العمل بصور  مب شر  أو غير مب شر  بتماس  الموظف لمه مه الميلف به . -5
را أو شري  أو مؤسس  له  ارتب ال ت م لسد  أو تج ريد  مدع الداائر  أَّّ يرتبط الموظف مع أي ف -3

الليومس  التي سعمل به  الموظف  أو مع أس  اائر  ليومس  أ رن له صل  معهد  فدي )الد   قملده 
 في ال ام  الما)س .

أَّّ سيو  في مم رسته  لا العمل أي ضرر أو تع رض أو ت) رض مع الوظسف  أو مقتضدس ته   -4
   ال ام  الما)س  أو أي ر )و  آ ر.أو مع أ)ظم

أ  سيو  العمدل  د رج )الد   الداوا  الرسدمي أو ميد   قمدل الموظدف  وأَّ سسدتعمل ممتلكد ت  -2
 أس  اائر  ليومس  في أااء  لا العمل.

أَّّ يزيا قاا س ق ت العمل   رج )ال   الوظسف  ق  ثدلث سد ق ت فدي اليدو  الوالدا  بليدث  -6
 األسبوى. َّ تتعان تسع  س ق ت في

 
 الفصل ال  مس

 ا جراءات والعقوب ت التمايبس 
 (16م ا   

 
لرئسس الاائر  الليومس  الم تص أو م  فوض م  ربله م  بي  الفئ  العلسد  سدلال  تورسدع ققدوبتي 

 الت)بسه أو لفت ال)ظر قلن موظفي الفئ  األولن فم  او   ويبلغ الايوا  بللك.
 

 (17م ا   
المع ر إليه  الموظف م تص  ب لتلقيق معه وتمايبه ق  الم  لف ت التي  تكو  الجه  الم)او  أو

 يرتكبه   ل  فتر  ال)ا  أو ا ق ر  وبم  يتفق مع  له اللئل .
 

 (11م ا   



سلدد   الموظددف للتلقيددق معدده مدد  ربددل لج)دد  تلقيددق  ويتضددم  رددرار ا ل لدد  بس )ددً  ب لم  لفدد ت  -8
 الم)سوب  إلسه.

لفئتددي  ال  صدد  والعلسدد  سصددار رئددسس الددايوا  أو مدد  سفوضدده بددللك  الّسددً  فسمدد  قدداا مددوظفي ا -5
ب لت)سدديق مددع الدداائر  الليومسدد  الم تصدد  رددرارًا بتشددييل لج)دد  للتلقيددق مددع الموظددف وسددم ى أروالدده 

 وسشمل القرار مهم  اللج)  ومي   وزم   ا)عق ا  .
قضدد ء وسعددي  ألددا   لسيددو  تتكددو  اللج)دد  مدد  قدداا َّ سقددل قدد  ثلثدد  وَّ يزيددا قلددن  مسدد  أ  -3

رئسسددً  للج)دد  وسشدد رك فددي قضددوس  اللج)دد  م)دداو  قدد  الدداائر  الليومسدد  التدد بع لهدد  الموظددف قلددن 
 األرل.

 
 (19م ا   

يج  قلن لج)  التلقيق ربل باء التلقيق أ  ت الر المسئو  المب شدر قد  الموظدف برغبتهد   -8
 قيق. في للك وقلسه أ  سقا  له  يل التسهسلت  جراء التل

للموظدددف أ  سلضدددر جمسدددع جلسددد ت التلقيدددق إَّ إلا ارتضدددت مصدددلل  التلقيدددق إجدددراءه فدددي  -5
غيبته  ومع للك سلق له اَّالعلى قلن م  ت  م  تلقسق ت  وقلن ي ف  األورا  المتعلق  به   وأ  

 سستعي  بمل مي في تقاس  اف قه أو إ) بته ق)ه في للك.
 ر  قل)س  أو سري  وفقً  لتقاير اللج) .يجوز أ  تجري اللج)  التلقيق بصو  -3
يجدد  قلددن لج)دد  التلقيددق ا  تدداو  مل ضددر التلقيددق يت بدد   وأ  سسددجل بدده أسددم ء أقضدد ء  -4

 لج)  التلقيق والملقق معه  وأ  يورعوا قلن يل ورر  في الملضر بم)فسه .
 السلال  في أ : -أث) ء إجراء التلقيق -سيو  للج)  التلقيق -2

 ظف اللي سل   إليه  اللضور أم مه  لسؤاله.أ( تالل  م  المو 
رددا تسدد قا فددي  عقددوًَّ أ)دده سميدد  أ  يددالي ببس )دد ت ( تاللدد  مدد  أي شدد ص آ ددر تعتقددا اقتقدد اًا م

 التلقيق اللضور َّستجوابه.
 ج( تالل  جمسع الاف تر والمست)اات المتعلق  بموضوى التلقيق.

 
 (90م ا   
لددداقو  التلقيدددق أمددد   اللج)ددد   وأ  يدددالي بإف اتددده يجددد  قلدددن الموظدددف الملددد   للتلقيدددق أ  سمتثدددل 

وبل ل  رفضه للك سعتبر ممت)ع  وفدي ليد  المتغيد  قد  العمدل مد  تد ريخ رفضده ا اَّء بإف اتده 
 أم   اللج)   وتبلغ اائرته الليومس  والايوا  ووزار  الم لس  بللك.

 
 (98م ا   



قدددا  تقريدددرًا إلدددن الجهددد  الم تصددد  يجددد  قلدددن لج)ددد  التلقيدددق بعدددا اَّ)تهددد ء مددد  التلقيدددق أ  ت -8
بتشييل اللج)  مصلوبً  بملضر للج)  وبتقرير ق  الور ئع التي توصلت إليه   والتوصس ت التدي 

 ترا   م) سب   ل   مس  قشر يومً  م  ا)ته ء التلقيق.
لا تسد وت آراء أقضد ء اللج)د  يدرجح  -5 تصار توصس ت لج)  التلقيق بمغلبس  آراء أقضد ئه   وا 

)ددد  الدددلي م)ددده رئدددسس اللج)ددد   ويجددد  أ  تكدددو  أورا  المل ضدددر والتقريدددر مورعددد  مددد  رئدددسس الج 
 وأقض ء اللج) .

تصددار الجهدد  الم تصدد  بتشددييل لج)دد  التلقيددق القددرار الم) سدد  قلددن ضددوء توصددس ت لج)دد   -3
 التلقيق.

  سعتبر ملضدر وتوصدس ت لج)د  التلقيدق ومرفق تده سدري  للغ سد   وَّ يجدوز )شدر أي جدزء م)هد -4
 أو إفش ء ملتوس ته  ألي ش ص لسس له لق في للك.

 سع ر  تمايبسً  يل م  يالي بمعلوم ت ي لب  أو مضلل  إلن لج)  التلقيق و و سعل  بللك. -2
 

 (95م ا   
ت الددر الجهدد  الم تصدد  بتشددييل لج)دد  التلقيددق الموظددف يت بدد  بدد لجزاء المورددع قلسدده وأسددب    -8

 م لس  بللك.تورسعه  ويبلغ الايوا  ووزار  ال
ي)فددل جددزاء ال صدد  مدد  الراتدد  األس سددي المسددتلق للموظددف اقتبدد رًا مدد  راتدد  الشددهر التدد لي  -5

   ال ره ب لجزاء المورع قلسه وفي اللاوا الج ئز  ر )و) .
تواى أورا  التلقيق و الجزاء بملف فرقي يللق بملف  ام  الموظف  وتعا صلسف    ص   -3

لملف الفرقددي المشدد ر إلسدده  وتسددجل بهدد  الم  لفدد ت والجددزاءات التددي بدد لجزاءات التمايبسدد  تددواى بدد 
 ورعت قلسه وتواريخ وأرر   القرارات الص ار  بتورسعه   وَّ سلق أللا اَّاللى قلن  لا الملف.

 
 (93م ا   

  تيبسد  مضدن قلدن اكتشد فه  أكثدر مد  سدَّ يجوز إل لد  الموظدف إلدن التلقيدق بسدب  م  لفد  تما
ه المدا  بدمي إجدراء مد  إجدراءات التلقيدق أو اَّتهد   أو المل كم  وتسدري المدا  أشهر  وت)قالع  دل

 م  جايا ابتااًء م  آ ر إجراء.
لا تعاا المتهمو   فإ  ا)قال ى الما  ب ل)سب  أللا   يترت  قلسه ا)قال قه  ب ل)سب  للب ري   ولدو  وا 

 ل  سي  را ات لت ضا   إجراءات ر الع .
 

 (94م ا   



سدده مدد  مدد  شددم)ه تورسفدده أو التجدد زه أو التلقيددق معدده فعلددن الدداائر  الليومسدد  يددل موظددف )سدد  إل
 الت بع له  الموظف إبلغ الايوا  بللك فورًا.

 
 (92م ا   

َّ سم)ع تورسع العقوب  الم)صوص قليه  في ر )و  ال ام  الما)س  م  مس ءل  الموظدف جزائسدً  أو 
 قلن الرغ  م  براءته جزائسً . العيس  ويجوز ال)ظر في مج زا  الموظف تمايبس ً 

 
 الفصل الس اس

 ملو العقوب ت التمايبس 
 (96م ا   

 
 قلن ولا  شؤو  الموظفي  ب لاائر  الليومس  الم تص  او  ل ج  إلن الل  م  الموظف

ات دد ل إجددراءات ملددو الجددزاءات إلا مدد  تددوافرت شددروا الملددو البقددً  ألليدد   ردد )و  ال امدد  الما)سدد  
 و له اللئل .

 (97ا   م 
سصار القرار بتشييل لج)  ملو العقوب ت التمايبسد  ب ل)سدب  لغيدر شد غلي الوظد ئف العلسد  مد   -8

جدددراءات قمدددل اللج)ددد   ربدددل الدددايوا  ب لت)سددديق مدددع رئدددسس الددداائر  الليومسددد   وسشدددمل القدددرار مهددد   وا 
 ومي   وزم   ا)عق ا  .

ومسددد   وقلدددن تقددد رير يف سددد  أاائددده تقدددو  اللج)ددد  بددد َّالعلى قلدددن ملدددف الموظدددف ب لددداائر  اللي -5
 الس)وس   ورأي الرئسس المب شر ق  الموظف  السً  وله  الل  أس  بس ) ت أ رن.

تصددار اللج)دد  ررار دد  بملدددو العقوبدد  بمغلبسدد  آراء أقضدد ئه  إلا تبدددي  لهدد  أ  سددلوك الموظدددف  -3
  أ درن بملفده وقمله م)ل تورسع العقوب  مرضسً   وتلفا )س   بملدف الموظدف لدان الدايوا  و)سد 

 لان الاائر  الليومس .
لمجلددددس الددددوزراء تشددددييل لج)دددد  لملددددو العقوبدددد ت لشدددد غلي وظدددد ئف الفئدددد  العلسدددد  وقليهدددد  رفددددع  -4

 توصس ته  إلن المجلس اللي له إصاار القرار الم) س .
 

 (91م ا   
الدداائر  الليومسدد  لات  -تدواى لصدديل  ققوبد ت ال صدد  فددي لسد    دد ص ب سدد  وزار  الم لسد  -8
 لعلر .ا



َّ يجددوز الصددرف مدد  لسدد   لصدديل  ققوبدد ت ال صدد  إَّ بتددورسعي  قلددن األرددل مدد  رئددسس  -5
الاائر  الليومس  الم تص وألا ش غلي الوظ ئف العلس  ب لاائر  الليومس  إضد ف  إلدن تورسدع مدارق 

 وزار  الم لس .
 سيو  الصرف ب) ًء قلن فواتير ضريب  رسمس . -3
وائح الم لس  في تسجيل القبض  ويجد  اتبد ى ردوا)ي  و أ)ظمد  اللدواز  يج  اتب ى األ)ظم  والل -4

 والمشتري ت ق)ا الصرف.
َّ يجدددددوز الصدددددرف إَّ ل غدددددراض اَّجتم قسددددد  أو الثق فسددددد  أو الري ضدددددس  للمدددددوظفي  ب لددددداائر   -2

 الليومس  التي سعمل به  الموظف.
 

 الب   الرابع
 الفصل األو 
 ا ج زات

 ا ج زات اَّقتس اس  
 (99ا   م 

إلا ا)قالدددع الموظدددف قددد  قملددده  فيجددد  قلدددن الدددرئسس المب شدددر إ الددد ر ولدددا  المدددوظفي  ب لددداائر  
قدد  العمددل  وقدد  قددوا  الموظددف للعمددل يددو  قواتدده سددواء  هالليومسدد  بهددلا اَّ)قالدد ى يددو  ا)قال قدد

 ي   اَّ)قال ى بتر سص س بق أو باو  تر سص وسشعر الايوا  بللك فورًا.
 

 
 
 
 (800م ا   

مدد)ح الموظددف إجدد ز  اقتس اسدد  بعددا ا)قضدد ء سددت  أشددهر مدد  تدد ريخ مب شددرته العمددل فددي  يجددوز -8
ال ام   غير أ)ه إلا ترك ال ام  ربل )ه س  الس)  التي سستلق قليه  ا ج ز   يلز  بافع م  سع ا  

 فر  ا ج ز  غير المستلق  التي ر   به .
مدوظفي  التد بعي  لهد  قلدن وجده سلقدق تضع يل ولدا  فدي الداائر  الليومسد  جداوًَّ بإجد زات ال -5

استمرار العمل فيه   ويتضم  جداو  ا جد زات اسد  الموظدف الدلي سلدل ملدل الموظدف المتغيد  
 ومسئولس ته. هب  ج ز  لي)و  ق)ه في صللس ت

تبددداأ ا جددد ز  فدددي صدددب ح اليدددو  األو  مددد  غسددد   الموظدددف قددد  العمدددل  وت)تهدددي مسددد ء اليدددو   -3
 لعواته للعمل. الس بق للت ريخ الملاا



سم)ح الموظف إج زته الس)وس  افع  والا  ويجوز م)له  لده مجدزأ  إلا سدملت ظدروف العمدل  -4
 بللك.

َّ يدت  تمجيدل ا جد ز  اَّقتس اسد  السد)وس  للموظددف إَّ ألسدب   روسد  تقتضديه  مصدلل  العمددل  -2
 وبعا موافق  رئسس الاائر  الليومس  وسشعر الايوا  بللك.

 
 (808م ا   

قدددا  الموظدددف اللددد  ا جددد ز  اَّقتس اسددد  السددد)وس  قلدددن ال)مدددولج الم صدددص لدددللك إلدددن الدددرئسس س
المب شددر للموظددف الددلي سللسدده لدد ًَّ إلددن ولددا  شددؤو  المددوظفي  ب لدداائر  الليومسدد  للتمشددير قلسدده 
بمددان اسددتلق ره لإلجدد ز  الماللوبدد   وسصددار رئددسس الدداائر  الليومسدد  الم ددتص أو مدد  سفددوض مدد  

بم)ح ا ج ز  مع تلايا باايته  و)ه يته  أو رفض م)ح ا ج ز  ويبلغ الموظف  السً  بهلا ربله ررارًا 
 القرار.

 
 (805م ا   

قلن يل موظف ر ص له في إج ز  أ  سلرر في اليو  األ ير م  أس   العمل الرسمس  إررار رس   
المددر ص لدده بهدد   ب  جدد ز  قلددن ال)مددولج الم صددص لددللك مبي)ددً  بدده تدد ريخ بااسدد  و)ه سدد  ا جدد ز 

وق)وا)ه  ل  فتر  ا ج ز   وقلسه أ  سلرر إررار قوا  مد  ا جد ز  فدور قواتده مد  ا جد ز  قلدن 
إلن الرئسس المب شر للتورسع قليه  و  –يل في لي)ه  –ال)مولج الم صص لللك  وسقا  ا رراري  

ح ا جدددد ز  أل لتهدددد  إلددددن ولددددا  شددددؤو  المددددوظفي  بعددددا قرضدددده  قلددددن المسددددؤو  المددددر ص لدددده بمدددد)
 َّقتم ا  .

 
 
 (803م ا   

يتعي  قلن الموظف اللي سالل  تمايا إج زته أ  يبلغ المسؤو  المدر ص لده بمد)ح ا جد ز  يت بد  
ربدل ا)تهد ء إج زتدده بوردت يدد ف   فدإلا لد  سصددله را ب لموافقد  وجدد  قلسده العدوا  للعمددل لد   ا)تهدد ء 

 ا ج ز .
 

 (804م ا   
ن قمله بعا ا)ته ء ما  ا ج ز  اَّقتس اس  مب شر   تعي  قلن إلا ت لف الموظف ق  العوا  إل

المسؤو  المب شر إبلغ ولا  شؤو  الموظفي  ب )قال قه ق  العمل فورًا وسشعر الايوا  بللك  
 ) سب .ماللي يتولن إبلغ وزار  الم لس  َّت  ل ا جراءات ال



 
 (802م ا   
ا ج ز  التدي ساللد  الموظدف رضد ء   فدي  د رج  يج  قلن الاائر  الليومس  إبلغ الايوا  بالل 

البلا قلن ال)مولج الم صص لللك مرفقً  به المست)اات اللزم  التدي سلداا   الدايوا   وَّ يجدوز 
للموظددف القسدد   ب  جدد ز  إَّ بعددا اللصددو  قلددن الموافقدد  ال السدد  قلددن ا جدد ز   ويجدد  قلسدده ق)ددا 

 ت    روجه وقواته إض ف  إلن )م لج ا ج ز .قواته تقاس  صور  ق  جواز سفره مبي)  به أ 
 (806م ا   

 ا ج ز  الع رض 
للموظددف بعددا اسددت)ف ل مددا  إج زتدده اَّقتس اسدد  أ  يتغيدد  قدد  العمددل لسددب  الدد رئ َّ سسددتالسع  -8

 معه إبلغ رؤس ئه مقامً  وتلتس  إج ز  ق رض .
ا  إَّ إلا ارت)ددع رئددسس الدداائر  َّ تكددو  ا جدد ز  الع رضدد  ألكثددر مدد  ثلثدد  أسدد   فددي المددر  الوالدد -5

 الليومس  بم)له ما  أ رن بم  َّ تتج وز قشر  أس   في الس) .
 سسقط لق الموظف في ا ج ز  الع رض  بمضي الع   المسلاي. -3
 تستعمل ا جراءات وال)م لج المتبع  في ا ج ز  اَّقتس اس  لغ س ت م)ح ا ج ز  الع رض . -4
 

 (807م ا   
 رضس ا ج ز  الم

سد ق  إلدن رئسسده  54إلا ا)قالع الموظف ق  قمله بسب  المرض  قلسه أ  يبلغ للك  ل   -8
 المب شر.

فددي اللدد َّت التدددي َّ تقددرر اللج)ددد  الالبسدد  الم تصدد  صدددرال  مددرض الموظدددف  يتعددي  قلدددن  -5
 الاائر  الليومس  التي يتبعه  الموظف أ  تليله إلن التلقيق لتلايا مدان تم رضده قلدن ضدوء مد 
سقامه م  مست)اات البس   فإلا ثبت تم رضه  سع ر  تمايبسدً   أمد  إلا لد  يثبدت تم رضده  فتلتسد  

 ما  اَّ)قال ى م  رصيا إج زته اَّقتس اس .
يتددولن الدددايوا  وضدددع ا جدددراءات المتعلقددد  بلصددو  الموظدددف قلدددن ا جددد ز  المرضدددس   وللدددك  -3

 ب لت)سيق مع وزار  الصل .
 

 (801م ا   
 اسس ا ج ز  الار 

سد  رفدع مسدتواه الثقد في أو العلمدي أو المه)دي أو الف)دي إلا يد    تم)ح ا ج ز  الاراسدس  للموظدف بغ
 لللك قلر  مب شر  بواجب ت وظسفته.



 
 (809م ا   

سشيل رئسس الاائر  الليومس  الم تص لإلج زات الاراسس   وت دتص باراسد  الاللبد ت المقامد   -8
 اراسس .م  الموظفي  لللصو  قلن إج ز  

قلددن الموظددف الددلي يرغدد  فددي اللصددو  قلددن إجدد زه اراسددس  أ  يتقددا  باللدد  قلددن ال)مددولج  -5
الم صدددص لدددللك إلدددن ولدددا  شدددؤو  المدددوظفي  التدددي تليدددل الاللددد  إلدددن لج)ددد  ا جددد زات الاراسدددس  
مشدفوقً  برأيهدد  فدي مددان اتفدد   الاراسد  مددع قملدده  ومدان اَّلتسدد ج لهددلا الت صدص  ومددان تددوافر 

 جددد ز   وسصدددار رئدددسس الددداائر  الليومسددد  ب لت)سددديق المسدددبق مدددع الدددايوا  ردددرارًا بمددد)ح شدددروا مددد)ح ا
 ا ج ز   مع تلايا باايته  و)ه يته  أو برفض م)ح ا ج ز   ويبلغ الايوا  ووزار  الم لس  بللك.

ردرار قدوا  فدور قواتده مد  ا جد ز  قلدن  -3 سقا  الموظف إررار رسد   بدللك ق)دا رس مده ب  جد ز  وا 
 بللك.  م لج الم صص  لللك  وسشعر الايوا  ووزار  الم لسال)
 تكو  ا ج ز  الاراسس  او  رات . -4
 

 (880م ا   
سقا  الموظف اللي م)ح إج ز  اراسس  ربل رس مده ب  جد ز  تعهدا يلتدز  فسده بإتمد   الاراسد   وأ   -8

 جد ز  الاراسدس  قلدن ال)مدولج ب ل ام  الع م  للما  الملاا  ب لتعها بعا ا)تهد ء ا سستمر في العمل
   الم صص لللك.

قلن الموظف أ  سقا  س)وسً  لاائرته وللدايوا  وثسقد  رسدمس  مصدار  مد  المؤسسد  التدي يدتعل   -5
بهددد  قددد  اراسدددته  وأ  سقدددا  وثسقددد  رسدددمس  )ه ئسددد  ب)تددد ئ  اراسدددته  دددل  ثلثددد  شدددهور مددد  ا)تهددد ء 

 الاراس .
 (888م ا   

 
للاراسد  شد غر   غيدر أ)ده يجدوز ملؤ د  بصدور  مؤرتد  أو بعقدا للدي   تبقن وظسف  الموظدف المجد ز

 قوا  الموظف المج ز.
 

 ا ج ز  او  رات 
 (885م ا   

سم)ح الزوج أو الزوج  إلا ر دص أللدا م  ب لسدفر لل د رج لمدا  سدت  أشدهر قلدن األردل إجد ز   -8
األلوا  لالل  الزوج أو او  رات  ويتعي  قلن الاائر  الليومس  الم تص  أ  تستجي  في جمسع 



الزوج  قلن ا ج ز  وفق ا جراءات المتبع  في ا ج ز  اَّقتس اس  ويبلغ الايوا  اللي سشعر وزار  
 الم لس  بللك.

قلددن الموظددف أ  سقددا  المسددت)اات التددي تؤيددا التددر سص ب لسددفر لل دد رج ومددا  بقدد ء زوجدده فددي  -5
 ال  رج.

 
 (883م ا   

للصدددو  إجددد ز  او  راتددد  إلدددن رئسسددده المب شدددر يبددداي فسددده األسدددب   للموظدددف أ  سقدددا  اللبدددً  ل -8
 الااقس  للالل .

سصددار رئددسس الدداائر  الليومدد  بعددا الت)سدديق مددع الددايوا  رددرارًا بمدد)ح ا جدد ز  مددع تلايددا بدداايته   -5
 و)ه يته  أو رفض الالل  ويبلغ الموظف  السً  والايوا  ووزار  الم لس  بللك.

 لما  َّ تتج وز أربع س)وات.تكو  ا ج ز  او  رات   -3
 إلا ق ا الموظف للعمل بعا إج ز  او  رات  ما  س)  فمكثر َّ يجوز م)له  -4

إج ز  او  رات  مر  أ رن إَّ بعا مضي ما  َّ تقل ق  س)  قاا م)ح الموظف  إج ز  او  راتد  
 لرق س  مولوا   أو لمرافق  الزوج ب ل  رج.

فد  الموظدف المدر ص لده بإجد ز  او  راتد  لمدا  سد)  قلدن يجدوز للداائر  الليومسد  شدغل وظس -2
األرل قلن أ  ت لن ق)ا قواته أو يت  تلويله لوظسف  أ رن ب)فس ارجتده وتتبدع إجدراءات التعدي  

 الوارا  في  له اللئل .
َّ يجوز للموظف مزاول  أي قمل   ص أث) ء ا ج ز  باو  رات  لدان أي جهد  مهمد  ي )دت  -6

 ل  الق )و)س  إَّ بعا اللصو  قلن إل  بموج   له اللئل .تلت ال ئل  المس ء
 تستعمل لم)ح ا ج ز  او  رات  ال)م لج وا جراءات المتبع  في ا ج ز  اَّقتس اس . -7

 
 إج ز  األموم 

 (884م ا   
قلن الموظف  الل مل إبلغ رئسسه  المب شر ق  اللمل في الشهر ال  مس وق)ا الوضع فورًا  -8

 مع البلغ تقريرًا البسً  ص ارًا ق  مشفن أو البي  ليومي ويبلغ الايوا  بللك. وأ  ترفق
َّ يجددوز تشددغيل الموظفدد  فددي الشددهر ال دد مس مدد  اللمددل فددي أسدد   العاللدد  األسددبوقس  أو فددي  -5

 غير أور ت الاوا  الرسمي.
لتقريددر تبدداأ مددا  إجدد ز  األمومدد  مدد  يددو  غسدد   الموظفدد  بسددب  متعلددق ب لوضددع وب)دد ًء قلددن ا -3

 الالبي المعتما قلن ال)مولج الم صص لللك.



تلتس  م  ا ج زات المرضس  أس   تغي  الموظف  الل مل أث) ء اللمل ب) ًء قلن تقرير البي  -4
معتمدددا وبسدددب  َّ يتعلدددق ب لوضدددع  وتلتسددد  أسددد   ا جددد زات المرضدددس  للموظفددد  الل مدددل المتعلقددد  

 ب لوضع ومتصل  به م  إج ز  األموم .
 

 (882م ا   
يجوز للموظف  المرضع  أ  تقا  اللبً  لللصو  قلن إج ز  او  رات  لما  سد)  لرق سد  مولوا د   
ويتعي  قلن الاائر  الليومس  أ  تستجي  لهلا الالل   وتستعمل ال)م لج وا جدراءات المتبعد  فدي 

 ا ج ز  اَّقتس اس   ويبلغ الايوا  اللي سشعر وزار  الم لس  بللك.
 

 إج ز  الل 
 (886 ا   م

تم)ح إج ز  الل  ب) ًء قلن الل  م  الموظف  وتستعمل ال)م لج وا جراءات المتبع  فدي ا جد ز  
 اَّقتس اس   وتم)ح لمر  والا  اليل  ما   ام  الموظف  وسشعر الايوا  بللك.

 
 (887م ا   

الم صص تعا ولا  شؤو  الموظفي  لكل موظف بس )ً  ب  ج زات بم تلف أ)واقه  قلن ال)مولج 
تاو  فسه يل م  سلصل قلسده الموظدف مد  إجد زات  وأ   أ لللك يواى في ملف  امته  وقليه  

 ترجع إلسه ق)ا الل  أس  إج ز  وترسل )س   للايوا  في األو  م  ي) ير م  يل ق  .
 
 (881م ا   

اللد َّت  يج  أَّّ يترك الموظف قمله ربدل أ  يتسدل  إشدع رًا  السدً  ب لموافقد  قلدن إج زتده إَّ فدي
الضدروري  التددي يوافددق قليهد  رئددسس الدداائر  الليومسدد  أو مد  فوضدده بددللك  وبل لد  قددا  الددرا قلددن 

 الالل   ل  أسبوى سعتبر اللبه مرفوض .
 

 الفصل الث )ي
 التغي  ق  العمل

 (889م ا   
إلا ا)قالددع الموظددف قدد  قملدده  سلددر  مدد  أجددره قدد  مددا  غس بدده مددع قددا  ا  ددلء بمسددئوليته  -8

 يبس  ويبلغ الايوا  اللي سشعر وزار  الم لس  بللك.التما



يجددددوز لددددرئسس الدددداائر  الليومسدددد  الم ددددتص أو مدددد  فددددوض مدددد  ربلدددده إلا ارت)ددددع بسددددب  تغيدددد   -5
الموظف أ  سلتس  ما  اَّ)قال ى ق  العمل م  إج زته اَّقتس اس  إلا ي   له رصيا م)ه  سسمح 

 بللك وي )ت األسب   مقبول   ويبلغ الايوا  بللك.
إلا تغيددد  الموظدددف جدددزءًا مددد  اليدددو  بمددد  فدددي للدددك التدددم ير يجدددوز لدددرئسس الددداائر  الليومسددد   -3

الم تص التس   أور ت التم ير ق  العمل باو  راتد  أو مد  رصديا إجد ز  الموظدف اَّقتس اسد  
إلا ي   له رصيا سسمح بللك مع قا  ا  ل  ب لمسئولس  التمايبس  بعا الت)سيق مدع الدايوا  قلدن 

 تعتبر يل ست س ق ت و)صف يو  إج ز .أ  
 

 (850م ا   
سعتبر الموظف ف راًا لوظسفته إلا ا)قالع ق  قملده او  إل  مدا  تزيدا قد   مسد  قشدر يومدً   -8

لا ا)قالدع مدا  أكثدر مد  ثلثدي  يومدً  غيدر  متصل  لتن ولدو يد   اَّ)قالد ى ققد  إجد ز  ر )و)سد   وا 
س  أ  سصار ررارا بللك  ويبلغ الايوا  ووزار  الم لسد  متصل  في الس)   وقلن رئسس الاائر  الليوم

 بللك.
تعا ولا  شؤو  الموظفي  يشوفً  بمس   غسد   المدوظفي  ب لداائر  الليومسد  الم تصد   وقليهد   -5

إ ال ر الموظف  السً  إلا بلغت أس   غس به ما   مس  قشر يومً  غير متصل   ل  الع    ويبلغ 
 الايو  بللك.

 
 (858م ا   

يجدددوز إقددد ا  الموظدددف المتغيددد  لعملددده شدددريال  قدددا  التعيدددي  قلدددن شددد غر وظسفتددده إلا تقدددا   -8
الموظف بعلر مقبو  وارت)ع به رئسس الاائر  الليومس  ب لت)سيق مع الايوا   ل  ما  شهري  م  
لا لدد   تدد ريخ إ)هدد ء  امتدده  وتلتسدد  مددا  اَّ)قالدد ى قدد  العمددل مدد  إجدد ز  الموظددف اَّقتس اسدد   وا 

 رصيا تلتس  الما  او  رات . سي  له
قلن ولا  شؤو  الموظفي  إبلغ الايوا  فور ا)قال ى الموظف ق  العمل وفور قواته إلسه   -5

 وبمي ررار بشم  التس   أس   اَّ)قال ى ق  العمل  وتبلغ وزار  الم لس  بللك.
 

 الفصل الث لث
 البعث ت والاورات التاريبس 

 (855م ا   
فدددي بعثددد ت أو اورات تاريبسددد  أو مهمددد ت رسدددمس  بمرتددد  ي مدددل قددداا بدددا  يجدددوز إسفددد ا المدددوظفي  

 الت)قل.



 
 (853م ا   

تعددا يددل ولددا  ب لدداائر  الليومسدد  بس )ددً  تفصدديلسً  ب لتس ج تهدد  مدد  الت صصدد ت وال بددرات الم تلفدد  
التددددي تتاللدددد  إسفدددد ا مددددوظفي  فددددي بعثدددد ت اراسددددس  أو اورات تاريبسدددد   وترفعهدددد  إلددددن رئددددسس الدددداائر  

 مس  الم تص ربل باء المسع ا المقرر للبعث  أو الاور  التاريبس  بورت ي ف.الليو 
 

 (854م ا   
قلن يل اائر  ليومس  أ  تتقدا  إلدن الدايوا  ببسد   تفصديلي قد  التس ج تهد  والتس جد ت الولداات 
الت بع  له  م  الت صص ت وال برات الم تلف  التي تتالل  ابتع ث الموظفي  إلن بعث ت اراسدس   
أو للضور اورات تاريبس  ماللوب  للع   الت لي ربل باء المسع ا الملاا له   وبموقا َّ يتم ر ق  

 شهر أكتوبر م  يل ق  .
 

 (852م ا   
تشددديل بقدددرار مددد  مجلدددس الدددوزراء لج)ددد  البعثددد ت والددداورات  وتتدددولن وضدددع وا قدددااا  الدددط البعثددد ت 

سددمس   وتشدديل مدد  رئددسس الددايوا  رئسسددً  والدداورات ويددل مدد  يتعلددق ب لبعثدد ت والدداورات والمهمدد ت الر 
وممدددثًل قددد  اوائدددر الت الدددسط والم لسددد  والددداائر  الليومسددد  المع)سددد   وسشدددمل ردددرار تشدددييله  تلايددداًا 
 جددددراءات قملهدددد  وميدددد   وزمدددد   ا)عق ا دددد   وتتددددولن اللج)دددد  ا شددددراف والمراربدددد  ووضددددع معدددد يير 

 الرسمس  ويل م  يتعلق به . اَّ تس ر والمص ار  قلن  الط البعث ت والاورات والمهم ت
 (856م ا   

تدددارج يدددل اائدددر  ليومسددد  فدددي مشدددروى مواز)تهددد  اَّقتمددد اات الم لسددد  اللزمددد  لت)فيدددل  الددد  تددداري  
 الموظفي  به   وَّ يجوز الصرف م)ه إَّ ب) ء قلن ت)سيق مسبق مع الايوا .

 
 (857م ا   

 تاريبس  للس)  الت لس .سصار رئسس الايوا  ررارًا يتضم   الط البعث ت والاورات ال
 

 (851م ا   
تعل  يل اائر  ليومس  ق  البعث ت والاورات التاريبس  الم صص  له  قلن موظفيه   وقلن  -8

يل اائر  ليومس  اَّ)ته ء م  إجراءات الترشسح للبعث  أو الاور  التاريبس  ربل بااس  ماته  بورت 
 ي ف.



والاورات التاريبس  تشيل بقرار م  رئسس الاائر  ت)شم في يل اائر  ليومس  لج)  للبعث ت  -5
 الليومس   وت تص باراس  الاللب ت المقام  م  الموظفي  للبعث ت والاورات التاريبس .

الموظف اللي يرغ  في اللصو  قلن بعث  أو اور  تاريبس  أ  يتقا  بالل  قلن ال)مولج  -3
  تليل الالل  إلن لج)  البعث ت الم صص لللك إلن الجه  الت بع له   وقلن  له الجه  أ

والاورات ب لاائر  الليومس  مشفوقً  برأيه  في: مان اتف   الاراس  مع قمله  ومان اَّلتس ج لهلا 
الت صص  ومان ا)الب   الشروا قلسه  مع بس   األسب   التي ب)ت قليه  رأيه   وسل   الالل  

 إلن الايوا .
 

 (859م ا   
 

 بعث  أو الاور  التاريبس  أ  سيو :سشترا في الموظف المرشح لل
 أ( ل صل قلن المؤ ل العلمي اللي تتاللبه البعث  أو الاور .

  ( ل صل قلن تقاير جيا بتقرير يف س  األااء قلن األرل في الس)  األ ير .
ج( مضن قلن تعيي)ه ما  س)  مسلاس  والدا  قلدن األردل لغ سد  الداورات  وثدلث سد)وات لغ سد ت 

 البعث ت.
موضددددوى البعثدددد  أو الدددداور  لدددده قلردددد  مب شددددر  مددددع قمددددل الموظددددف فددددي الدددداائر  الليومسدددد   أو ا( 

 موضوقه  له ال بع رومي وال)ي.
 د( مضت ثلث س)وات قلن األرل قلن ت ريخ قواته مد  بعثد  سد بق   أو سد)  قلدن قواتده مد  

 ا له .اور  تاريبس  س بق  له  إَّ إلا ي )ت الاور  استكم َّ لاور  س بق  أو تالوير 
 

 (830م ا   
موظفيهدد  لبعثدد ت تاريبسدد  أو الدداوائر الليومسدد  ال  صدد  بإسفدد ا سصدد ا  الددايوا  قلددن اللبدد ت  -8

 اورات إلن   رج فلسالي . 
سصدددار رئدددسس الددداائر  الليومسددد  الم دددتص ب لت)سددديق مدددع الدددايوا  ردددرارًا بإسفددد ا المدددوظفي  إلدددن  -5

  .البعث ت والاورات التاريبس  في فلسالي  أو   رجه
 

 (838م ا   
يورع الموظف قلن التزا  وتعها قالي مورع مد  يفيلدي  مدوظفي  قلدن ال)مدولج الم صدص لدللك 

 يلتز  بموجب  بشرواله وب تب ى اآلتي:



اَّلتلدد   ب لمؤسسدد  التعلسمسدد  أو التاريبسدد  التددي أوفددا إليهدد   واَّ)تظدد   فددي الاراسدد   والتدداري   -8
 له .فيه  وفقً  لل الط والبرام  المقرر  

قددا  تغييددر أو إا دد   أي تعددايل قلددن موضددوى اراسدد  أو تاريبدده أو اَّ)تقدد   إلددن أسدد  مؤسسدد   -5
 تعلسمس  أ رن إَّ بموافق   الس  مسبق  م  رئسس الاائر  الليومس  الم تص ب لت)سيق مع الايوا .

اورات ب لداائر  اَّلتزا  ب لعمل في الاوائر الليومس   وللك للما  التي تلاا   لج)  البعث ت والد -3
 الليومس  الم تص .

أ  سيو  تلايا المب لغ التي أ)فقت قلن البعث  أو الاور  التي أوفا إليه  أو قليه  بي)د  رسدمس   -4
ر العدد  قلددن مقدداار   وتف صدديله  وأسددب به  ملزمدد  لدده وللكفددلء وَّ يجددوز ألي مدد)ه  الالعدد  فيهدد  أو 

 إثب ت م  ي  لفه .
قت قلن البعث  أو الاور  التي أوفا إليه  وأ)فقت قلسه م  ربل أي جه  أ  تعتبر أس  مب لغ أ)ف -2

قلددن أ)هدد  افعددت مدد  ال زي)دد  الع مدد  مب شددر  لغ سدد ت البعثدد  أو الدداور  وسيددو   ددو والكفددلء ملددزمي  
برا دد  فددي ل لدد  ا  ددل  بمليدد   ا سفدد ا ال)ظ مسدد  والشددروا الددوارا  فددي  ددلا  متكدد ملي  متضدد م)ي 
 التعها.

 
 (835م ا   

تجدداا المددا  ال  صدد  بددمي بعثدد  أو اور  تاريبسدد  بقددرار مدد  الددايوا  ب)دد ًء قلددن اللدد  رئددسس الدداائر  
 الليومس  الم تص شريال  وجوا أسب   مق)ع  للتمايا.

 (833م ا   
قلددن الموفددا أ  يددزوا الدداائر  الليومسدد  التدد بع لهدد  ب لوثدد ئق اآلتسدد  مصددار  مدد  المؤسسدد  التددي  -8

 أوفا إليه :
 رير تثبت مواظبته قلن الاراس  أو التاري  في المؤسس  وفقدً  لل الدط والبدرام  المقدرر  قلدن أ( تق

 أَّ تزيا الما  الف صل  بي  التقرير واآل ر قلن ست  أشهر.
 ( )تددد ئ  اَّمتل )ددد ت أو الفلدددص واَّ تبددد رات الاوريددد  التدددي تجدددري لددده قددد  اراسدددته أو تاريبدددده 

 في يل فصل أو س)  وفي )ه س  تاريبه. وال)ت ئ  ال)ه ئس  التي سلصل قليه 
 ج( أس  وثسق  أ رن تاللبه  الجه ت الم تص .

سلدر  الموفددا مدد  الم صصدد ت وال)فقدد ت المقددرر  لدده بقددرار مدد  رئددسس الددايوا  ب)دد ًء قلددن اللدد   -5
رئسس الاائر  الليومس  ق  أي س)  إلا ل  سي  را ر  في الس)  الس بق  لهد  أو فدي أي سد)  أ درن 

 ( م   له الم ا .8الم)صوص قليه  في الفقر   الوث ئق 
 

 (834م ا   



تعتبر الفتر  التي سقضيه  الموظف في التاري  فتر  قمل  وسعتبر ا)قال قه ق  التاري  بغير  -8
 قلر مقبو  ا)قال قً  ق  العمل.

سعتبر ت لف الموظف ق  التاري  باو  قلر مقبو  إ دلَّ بواجبد ت وظسفتده وتتدولن الجهد   -5
  تص  إل لته إلن التلقيق لتلايا مان مسئوليته التمايبس .الم
 

 (832م ا   
ت)تهدددي بعثددد  الموفدددا أو اورتددده التاريبسددد  بقدددرار مددد  رئدددسس الدددايوا  ب)ددد ًء قلدددن اللددد  رئدددسس الددداائر  

 ي م  الل َّت اآلتس :أالليومس  الم تص في 
ا)ته في ج) س  أو ج)ل  إلا صار بلقه لي  م  جه  رض ئس  في اا ل الاول  أو   رجه  بإا -8

 أ لرس  م ل  ب لشرف.
إلا ثبددت أ)دده ردد   بددمي )شدد ا َّ يتفددق والمصددلل  الع مدد  أو تددا ل فددي شددؤو  البلددا الددلي أوفددا  -5

 إلسه.
إلا ت لف أو تم ر ق  اَّلتل   ب لاراس  أو التاري  في المؤسس  التي أوفا إليه  فدي الوردت  -3

 الملاا لللك ول  سقا  قلرًا مقبوًَّ.
إلا الت )ت ئجه الاوري  أو الس)وس  قلدن تقصديره أو رسدوبه أو تد  فصدله مد  المؤسسد  الموفدا  -4

 إليه  ول  سقا  قلرًا مقبوًَّ.
 إلا رالع بعثته أو اورته ول  سقا  قلرًا مشروقً  لللك. -2
إلا غير موضع اراسته أو تاريبه أو اا ل أي تعايل قلسه أو ا)تقدل إلدن مؤسسد  أ درن غيدر  -6
لتددي أوفددا إليهدد  او  اللصددو  قلددن موافقدد   السدد  مسددبق  قلددن للددك مدد  الجهدد  الم تصدد  إَّ إلا ا

 وافق الايوا  قلن للك بالل  م  الاائر  الليومس .
 

 (836م ا   
إلا أ)هيددت بعثدد  الموظددف الموفددا أو ا)تهددت اورتدده ألي سددب  مدد  األسددب   الم)صددوص قليهدد  فددي 

لدددك  فيلددز  الموفدددا ويفيلسددده متضددد م)ي  متكددد فلي  بدددافع المدد ا  السددد بق  أو ألي سدددب  آ دددر يوجددد  ل
جمسددع المبدد لغ التددي أ)فقددت قلسدده أث)دد ء وجددواه فددي البعثدد  أو الدداور  وفقددً  لمدد  تلددااه لج)دد  البعثدد ت 
والاورات ب لاائر  الليومس   ويجوز للايوا  مال لب   لا الموظف في ل لد  قدا  تورسعده قلدن تعهدا 

أث)دد ء وجددواه فددي البعثدد  أو الدداور  وتسددري  ددله المدد ا  قلددن ي فدد  بي فدد  المبدد لغ التددي أ)فقددت قلسدده 
 الموفاي  ربل صاور  له اللئل .

 
 (837م ا   



قلن الموفا أ  سضع )فسده تلدت تصدرف الداائر  الليومسد  الم تصد  التدي أوفدا م)هد  فدور قواتده 
م دددًل بمليددد   مددد  البعثددد  أو الددداور   سدددواء أ)هدددن متاللب تهددد  أو تقدددرر إ)ه ؤ ددد  ربدددل للدددك  وسعتبدددر 

وشروا ا سف ا ال)ظ مس  والتع راس  إ  لد  يتقدا  إلدن اائرتده لمم رسد  مهد   وظسفتده فيهد   دل  مدا  
 َّ تزيا ق  قشر  أس   م  ت ريخ قواته م  البعث  أو الاور  التاريبس .

 
 (831م ا   

بدافع المبد لغ التدي سيو  الموظف بعا قواته م  البعثد  أو الداور  التدي أوفدا إليهد  ويفيلسده ملدزمي  
 أ)فقت قلسه أث) ء وجواه في البعث  أو الاور  وللك في أي م  الل َّت اآلتس :

إلا صار ررار بفصله مد  الوظسفد  أو ب قتبد ره ف رداًا لهد  أو ب سدتق لته أو ب َّسدتغ) ء ق)ده ربدل  -8
لمددم ول قلسدده إتم مدده المددا  التددي التددز  ب ل امدد  فيهدد  بمقتضددن أليدد    ددلا الفصددل وشددروا التعهددا ا

 ق)ا إسف اه.
إلا أل   )فسه قلن التق قا  تم مه ما  ال ام  التي تسدمح لده بدللك أو لتدوفر األسدب   التدي  -5

 تم)له للك اللق ربل ا)ته ء الماا الملاا  في التعها.
إلا   لف أي لي  م  ألي    لا الفصل أو أ ل بمي شرا مد  شدروا التعهدا الدلي يد   ردا  -3

 أوفا بموجبه.
 (839م ا   

 
عتبدددر الفتدددر  التدددي سقضددديه  الموظدددف فدددي التددداري  يدددل الوردددت فتدددر  تددداري  وسعتبدددر ا)قال قددده قددد  ت

التدداري  بغيددر قددلر مقبددو  ا)قال قددً  قدد  العمددل  فددإلا تجدد وزت مددا  اَّ)قالدد ى ربددع المددا  المقددرر  
 للتاري   اقتبر الموظف مت لفً  ق  التاري  المت ح له.

 
 (840م ا   

وظدف قد  التداري  بداو  قدلر مقبدو  إ دلَّ بواجبد ت وظسفتده  وسع رد  تمايبسدً   سعتبر ت لدف الم
 وتتولن الجه  الم تص  إل لته إلن التلقيق ق  مان مسئوليته ا ااري .

 (848م ا   
 

 لرئسس الايوا  ب) ًء قلن الل  الاائر  الليومس  الم تص  اآلتي:
لت)قدل للضدور مدؤتمر أو للقد  اراسدس  أو إسف ا الموظف لمهم  رسمس  برات  ي مل قاا بدا  ا -8

)دداو  أو لقدد ء قلمددي أو للقسدد   بزيدد ر  أو جولدد  اسددتاللقس  أو لمدد   ددو مم ثددل ألي مدد   ددله األمددور 
 اا ل فلسالي  أو   رجه .



 يج  أ  َّ تكو  المهم  الرسمس  ب) ًء قلن اقو  ش صس  للموظف. -5
ربل أسدبوقي  قلدن األردل مد  تد ريخ المهمد  سقا  للايوا  الل  إسف ا الموظف للمهم  الرسمس   -3

 إَّ إلا ارتضت الضرور  غير للك.
 

 (845م ا   
جددراءات اَّلتلدد   ب لدداورات والبددرام  ال  صدد  بهدد   ومت بعدد  شددؤو  الموفدداي  بقددرار  تدد)ظ  شددروا وا 

 م  رئسس الايوا  بعا الت)سيق مع لج)  البعث ت والاورات.
 

 الفصل الرابع
 التوريف ق  العمل

 (843  م ا 
تقددو  الدداائر  الليومسدد  بددإبلغ الددايوا  فددور التجدد ز أي موظددف مدد  ربددل الشددرال  أو أي جهدد   -8

 أ رن  وسقو  الايوا  بإبلغ وزار  الم لس  للجز راتبه مؤرتً  للي  الفصل في سب  غس به.
 ي  ال  الايوا  الجه ت الم تص  ب صوص الموظف وتلايا الوضع الق )و)ي. -5
  ب)دد ًء قلدن اللدد  الدداائر  الليومسدد  صدرف جددزء مدد  راتد  الموظددف َّ يزيددا قدد  يجدوز للددايوا -3

ال)صف لتن إق اته للعمل  و َّ ي ص  م  استلق ر ته إلا ت  إ)هد ء  امتده مد  تد ريخ اَّلتجد ز 
 وتبلغ وزار  الم لس  بللك.

ته مه إلا ثبت قا  وجوا أي تهم  بلق الموظف وي   سب  التج ز  َّ يتعلق بوظسفته أو َّ -4
بتهمدد  َّ تتعلددق بوظسفتدده وَّ تمددس الشددرف أو األم )دد   يتددولن الددايوا  إق اتدده لعملدده مددع التسدد   
الفتددر  مدد  تدد ريخ التجدد زه لتددن مب شددرته العمددل او  راتدد  مددع قددا  إقدد ا  مدد  صددرفه  ددل   ددله 

 الفتر .
 

 (844م ا   
التددمايبي قدد  العمددل  وفددي سصددار رئددسس الدداائر  الليومسدد  رددرارًا بإسقدد ف الموظددف الملدد   للتلقيددق 

 دله الل لدد  تعلددق جمسدع صددللس ته التددي م)لدت لدده اليلدد  فتدر  التوريددف قدد  العمدل  ويبلددغ الددايوا  
 بللك.

 
 (842م ا   

سصرف للموظف الموروف ق  العمل والمل   للتلقيق معه م  ربل لج)  تلقيق راتبه ي مًل قداا 
 با  الت)قل فتر  ورفه ق  العمل.



 
 (846م ا   

سس الدداائر  الليومسدد  )قددل الموظددف إلددن وظسفدد  أ ددرن فددي الدداائر  الليومسدد  بصددف  مؤرتدد  بعددا لددرئ
صددداور رددددرار بإل لتددده للتلقيددددق إلا ارتضدددت مصددددلل  التلقيددددق معددده للددددك ريثمددد  ي)تهددددي التلقيددددق  

 وسشترا أَّ تقل ارج  الوظسف  الم)قو  إليه  ق  ارجته األصلس   ويبلغ الايوا  بللك.
 

 الفصل ال  مس
  ب  العملإص

 (847م ا   
قلددن الدداائر  الليومسدد  الم تصدد  إبددلغ الشددرال  قدد  أي ل اثدد  قمددل تقددع فيهدد  متضددم)ً  اسدد   -8

الموظددف المصدد   وق)وا)دده ومددوجز قدد  اللدد اث مددع تلايددا تدد ريخ وسدد ق  وروقدده وميدد   اللدد اث 
تقريددر والجهدد  التددي )قددل إليهدد  المصدد   لعلجدده وأ  تاللدد  التلقيددق فددي ظددروف اللدد اث وتقدداس  

مفصددل قدد  )تيجدد  اللدد اث ويوضددح فسدده بصددف    صدد  مدد  إلا يدد   اللدد اث )تيجدد  تعمددا أو سددوء 
 سلوك ف لش ومقصوا م  ج )  المص  .

قلن الرئسس المب شر للموظف المص   تقاس  تقرير لولا  شؤو  الموظفي  باائرته الليومس   -5
ت أث)د ء تماسد  الموظدف لعملده يتضم  موجزًا ق  اللد اث  وسلداا إلا ي )دت إصد ب  الموظدف ورعد

 أو بسببه أو ألي سب  آ ر.
 (841م ا   

سمددد)ح الموظدددف الدددلي سصددد   بلددد اث قمدددل مدددا  ا جددد ز  المرضدددس  التدددي تقرر ددد  اللج)ددد  الالبسددد  
الم تصد  وبراتدد  ي مددل مدع مراقدد   إجددراءات لصدو  الموظددف قلددن ا جد ز  المرضددس   وَّ تعتبددر 

 مقرر  للموظفي . له ا ج ز  م  ا ج زات المرضس  ال
 

 (849م ا   
سل   تقرير الشرال  وتقرير الرئسس المب شر والتق رير الالبس  المعتما  إلدن رئدسس الدايوا   صداار 

 ررار بشم  الل اث  وسلتس  التعوسض المستلق للموظف وفقً  للق )و .
 

 (820م ا   
ل   لته  قلن وزار  الم لس .يتولن الايوا  ات  ل إجراءات التس   مب لغ التعوسض ق  ا ص ب  وا 

 
 (828م ا   



سلر  الموظف م  راتبه وقلواته بقرار م  رئسس الاائر  ق  الما  التي تغيد   للهد  قد  العمدل 
بسب  مرض أو إص ب   وللك إلا )شدم المدرض أو لداثت ا صد ب  بسدب   الدم ارتكبده المصد    

ألشدس ء التدي يتع مدل بهد   أو أردا  أو تقصير م)ه يإسد ء  التصدرف مدع الغيدر أو إسد ء  اسدتعم   ا
قلددن أي قمددل َّ يليددق بشددرف الوظسفدد  يت)دد و  المشددروب ت الرولسدد  وتعدد الي الم ددارات والمقدد مر  

 وغير للك م  ا ألقم   الم ل  ب لشرف واآلاا  الع م .
 
 

 الب   ال  مس
 ا)ته ء ال ام 

 (825م ا   
 
بمسددم ء المددوظفي  الددلي  يبلغددو  السدد  تعددا ولددا  شددؤو  المددوظفي  فددي بااسدد  يددل قدد   بس )ددً   -8

 الق )و)س  لترك ال ام  لعرضه قلن رئسس الاائر  الليومس  الم تص.
سصددار الددايوا  بعددا إبددلغ الدداائر  الليومسدد  مسددبقً  ربددل ثلثدد  أشددهر مدد  تدد ريخ بلددوغ الموظددف  -5

ه السد   ويبلدغ القدرار الس  الق )و)س  ررارًا بإ)ه ء  ام  الموظدف ابتدااًء مد  اليدو  التد لي لبلوغده  دل
للداائر  الليومسد  التددي تشدعر الموظددف بدللك قلددن ال)مدولج الم صددص  وتلفدا صددور  م)ده بملددف 

  ام  بعا التمشير قلسه بم  سفيا لصو  التبلسغ  وتبلغ وزار  الم لس  بللك.
 

 (823م ا   
ليهدد  تدد ريخ إلا رددا  الموظددف اسددتق لته  فعلددن ولددا  شددؤو  المددوظفي  التددي يتبعهدد  أ  تثبددت ق -8

وروا ددد   وتعدددرض  دددله اَّسدددتق ل  فدددورًا قلدددن رئدددسس الددداائر  الليومسددد  الم دددتص مشدددفوق  بمدددلير  
 تفصيلس  ق  الموظف م  وارع ملف  امته.

يجددوز للموظددف العددوا  قدد  اسددتق لته  ددل  شددهر مدد  تدد ريخ تقاسمدده لهدد  شددريال  أ  سيددو  رددا  -5
 س  قلن ربو  اَّستق ل .استمر في ال ام  وربل موافق  رئسس الاائر  الليوم

إلا رأن رئددددسس الدددداائر  الليومسدددد  الم ددددتص الموافقدددد  قلددددن ربددددو  اَّسددددتق ل  أو إرجدددد ء ربولهدددد   -3
ألسددب   تتعلددق بمصددلل  العمددل أو سددب  ات دد ل إجددراءات ضددا الموظددف  تعددي  قلددن ولددا  شددؤو  

 الموظفي  إبلغ الموظف فورًا بللك.
امدد  الموظددف بعددا التمشددير قليهدد  بقددرار مدد  رئددسس وفددي جمسددع اللدد َّت تددواى اَّسددتق ل  بملددف  

 الاائر  الليومس  الم تص ويبلغ الايوا  ووزار  الم لس  بللك.
 



 (824م ا   
قلن الموظف أ  يتسمر في القس   بمه   وظسفته إلن أ  سستل  القرار بقبو  اَّستق ل   وب لف 

 للك سعتبر ف راًا لوظسفته بسب  الغس  .
 

 (822م ا   
ا ردددا  الموظدددف اللبدددً   ل لتددده إلدددن المعددد ش مبيدددرًا  فعلدددن ولدددا  شدددؤو  المدددوظفي  أ  تثبدددت إل -8

ت ريخ وروا   وتعرضه  فورًا قلن رئسس الاائر  الليومس  الم دتص مشدفوق  بمدلير  تفصديلس  قد  
سدد  الموظدددف وسددد)وات  امتدده مددد  واردددع ملدددف  امتدده  وتلددد   إلدددن الددايوا  للت)سدددي  بشدددم)ه إلدددن 

 مجلس الوزراء.
 سصار مجلس الوزراء ررارًا ب لموافق   بإرج ء ربو  الالل  ألسب   تتعلق بمصلل  العمل. -5
 يتعي  قلن الاائر  الليومس  إبلغ الموظف ب لقرار فورًا  وتلفا صور  م)ه بملف  امته. -3

 
 
 (826م ا   

ق)دددا )ه سددد   امددد  الموظدددف تعدددا ولدددا  شدددؤو  المدددوظفي  شددده ا   لدددو الدددرف للموظدددف قلدددن  -8
 )مولج الم صص لللك  وترسل للايوا  وتلفا )س   بملفه الفرقي.ال
يتددولن الددايوا  إقددااا اسددتم ر  لصددر لمددا   امدد  الموظددف  وتلويددل ملددف الموظددف الم)تهسدد   -5

  امته إلن  يئ  التق قا مرفقً  به استم ر  لصر ما   ام  الموظف.
 

 (827م ا   
 م  ب) ًء قلن اللبه تشتمل قلن البس ) ت اآلتس :للايوا  بعا ا)ته ء  ام  الموظف م)ل  شه ا   ا

 ت ريخ ابتااء وا)ته ء ال ام . -8
 الوظسف  والفئ  والارج  ق)ا )ه س  ال ام . -5
 سب  ا)ته ء ال ام . -3
 

 الب   الس اس
 ألي   ق م 

 (821م ا   
 



إلسده  ( مد  الراتد  األس سدي الدلي ي)قدل%2ق)ا تررسد  الموظدف سضد ف مد  )سدبته  مسد  ب لم ئد   
 الموظف.

 (829م ا   
تدددارج يدددل اائدددر  ليومسددد  ضدددم  مشدددروى مواز)تهددد  السددد)وي الم صصددد ت الم لسددد  اللزمددد  لصدددرف 
الزي اات ال) تج  ق  )قل الموظفي  الموجواي  في ال ام  والتس   ما  ال امد  وال بدر  السد بق   

 لس)وي المعتما.وَّ يجوز الصرف إَّ في لاوا الم صص ت المعتما  ضم  ر )و  المواز)  ا
 

 (860م ا   
تتولن ولا  شؤو  الموظفي  إ ال ر الموظف ش صسً  ق  القدرار ا ااري الدلي يتعلدق بده أو  -8

 بوظسفته فور صاروه بوس ال  رئسسه المب شر.
َّ يجددوز للموظددف أ  يددتظل  مدد  القددرار ا ااري إَّ إلا يدد   للقددرار ا ااري ارتب الدده بش صدده  -5

 يومً  م  ت ريخ قلمه به. وبوظسفته و ل  قشري 
للموظدددف الدددلي يرغددد  فدددي الدددتظ  مددد  أي ردددرار إااري أ  يتقدددا  بيتددد   الدددتظل  لدددرئسس الددداائر   -3

 الليومس  قلن ال)مولج الم صص لللك بوس ال  رئسس  المب شر.
 يج  أ  سشتمل التظل  قلن البس ) ت اآلتس : -4

 أ( اس  المتظل  ووظسفته وق)وا)ه.
 ار المتظل  م)ه وت ريخ )شره أو ت ريخ إقل  القرار المتظل  م)ه. ( ت ريخ صاور القر 

ج( موضوى القرار المتظل  م)ه واألسب   التي ب)ي قليهد  الدتظل   ويرفدق بد لتظل  المسدت)اات التدي 
 يرن تقاسمه .

سلدد   اللدد  الددتظل  والمسددت)اات المرفقدد  فددي اليددو  التدد لي إلددن ولددا  شددؤو  المددوظفي  ب لدداائر   -2
سدد  الم تصدد  لل)ظددر بدده وبلثدده والتمشددير قلسدده  وتقددو  بقيدداه بددرر  مسلسددل فددي سددجل  دد ص الليوم

 يبي  فسه ت ريخ تقاسمه أو ورواه.
سعدددرض الاللددد  ومرفق تددده قلدددن رئدددسس الددداائر  الليومسددد  الم دددتص  ولددده أ  يبلثددده ب)فسددده أو  -6

الموظددف أو بوسدد ال  لج)دد  لفلددص التظلمدد ت تشدديل بقددرار م)دده  ويجددوز ال)ظددر فددي الددتظل  بغسدد   
 بعا استاق ئه وسم ى أرواله.

سصدددار رئدددسس الددداائر  الليومسددد  الم دددتص ردددراره بشدددم  الدددتظل   دددل  سدددتي  يومدددً  مددد  تددد ريخ  -7
لا ا)قضددت المددا  او  الددرا قلددن الددتظل  اقتبددر تظلمدده مرفوضددً   ويبلددغ صدد ل  الشددم   تقاسمدده  وا 

 يبلغ الايوا  بللك. السً  ب لقرار الص ار في تظلمه واألسب   التي ب)ي قليه   و 



( ق لسدددد  سقددددا  7بل لدددد  رفددددض تظلدددد  الموظددددف أو ا)قضدددد ء المددددا  الم)صددددوص قليهدددد  بدددد لفقر    -1
الموظددف الددتظل  إلددن الددايوا  قلددن ال)مددولج الم صددص لددللك  وتبلددغ الدداائر  الليومسدد  التدد بع لهدد  

 الموظف ب)س   م  التظل .
و  قد  الدايوا  وم)داو  قد  الداائر  سشيل رئسس الدايوا  لج)د  لل)ظدر فدي التظلمد ت مد  م)دا -9

جدراءات ا)عقد ا اللج)د   وتقدا  توصدس ته  إلدن  الليومس  التد بع لهد  الموظدف  وسشدمل القدرار مهد   وا 
 رئسس الايوا .

سصار رئسس الايوا  ب لت)سيق مع رئسس الاائر  الليومس  الم تص ررارًا بشم  التظل   دل   -80
موظدف بدللك وفدي ل لد  قدا  الدرا قلدن الموظدف  دل   دله فتر  شهر م  ت ريخ تقاسمده  ويبلدغ ال

 الما  سعتبر تظلمه مرفوضً .
 

 (868م ا   
بمدد  َّ يتعدد رض مددع أليدد    ددله اللئلدد  سصددار رئددسس ايددوا  المددوظفي  العدد   يتبددً  اوريدد  لت)فيددل 

 ألي    له اللئل   وتعمس  ب ل)م لج المولا  الم)فل  له  قلن جمسع الاوائر الليومس .
 

 (865 ا   م
ت)فيل ألي    له اللئل   وسعمل به  مد  تد ريخ  -يلٌّ فسم  يّ صه -قلن جمسع الجه ت الم تص 
 )شر   في الجريا  الرسمس  .

 
 

 مسلاس . 82/1/5002صار في ماي)  را  الله بت ريخ: 
  جري . 8456/رج /80الموافق:                    

 
 
 
 
 
 

 أحمد قريع
 رئيس مجلس الوزراء

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


