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 2004( ٌغٕخ 31ٔظبَ سلُ )* 

 ٚرؼذ٠الرٗ  ٔظبَ اٌّٛظف١ٓ اإلداس١٠ٓ ٚاٌف١١ٕٓ فٟ عبِؼخ ا١ٌشِٛن

 ( ِٓ لبْٔٛ اٌغبِؼبد األسد١ٔخ اٌشع١ّخ25طبدس ثّمزؼٝ اٌّبدح )

 2001( ٌغٕخ 42سلُ )

 

 
ٌغٕخ اٌّٛظف١ٓ اإلداس١٠ٓ ٚاٌف١١ٕٓ فٟ عبِؼخ ا١ٌشِٛن ِؼذي ٌٕظبَ ٠غّٝ ٘زا إٌظبَ ) ٔظبَ  .1اٌّبدح 

اٌّشبس ا١ٌٗ ف١ّب ٠ٍٟ ثبٌٕظبَ األطٍٟ ِٚب  2004( ٌغٕخ ٠ٚ31مشأ ِغ إٌظبَ سلُ )(  2013
 ؿشأػ١ٍٗ ِٓ رؼذ٠ً ٔظبِب ٚاؽذا ٠ٚؼًّ ثٗ ِٓ ربس٠خ ٔششٖ فٟ اٌغش٠ذح اٌشع١ّخ.

 
ٌُ ٠ىْٛ ٌٍىٍّبد ٚاٌؼجبساد اٌزب١ٌخ ؽ١ضّب ٚسدد فٟ ٘زا إٌظبَ اٌّؼبٟٔ اٌّخظظخ ٌٙب أدٔبٖ ِب  . 2اٌّبدح 

 رٌه: غ١ش رذي اٌمش٠ٕخ ػٍٝ
 لبْٔٛ عبِؼخ ا١ٌشِٛن   اٌمبْٔٛ : 
 عبِؼخ ا١ٌشِٛن اٌغبِؼخ : 
 ِغٍظ اٌغبِؼخ اٌّغٍظ : 
 سئ١ظ اٌغبِؼخ  اٌشئ١ظ : 
 اٌؼ١ّذ فٟ اٌغبِؼخ  اٌؼ١ّذ :  
  أٞ دائشح إداس٠خ رٕشأ فٟ اٌغبِؼخ  اٌذائشح : 
 ِذ٠ش أٞ دائشح  اٌّذ٠ش : 
 ٟ اٌغبِؼخأٞ ِذ٠ش٠خ ف اٌّذ٠ش٠خ : 
 ِذ٠ش أٞ ِٓ اٌّذ٠ش٠بد فٟ اٌغبِؼخ ِذ٠ش اٌّذ٠ش٠خ: 

            ِظٕفـللـخ اٚ ثشارــللـت   وللً صللخض ٠ؼلل١ٓ ِللٓ اٌّشعللغ اٌّخللزض فللٟ ٚظ١فللخ      اٌّٛظف :
 مـٛع فٟ أٞ ِٓ اٌٛظبئف اإلداس٠خ ٚاٌف١ٕخ اٌذائّخ فٟ ِالن اٌغبِؼخ.ِ

 ١ٓ ٚأوبد١١ّ٠ٓأٞ صخض ٠ؼًّ فٟ اٌغبِؼخ ِٓ ِٛظف١ٓ إداس١٠ٓ ٚف١ٕ اٌؼبًِ :
 ِٚؼٍّٟ اٌّذسعخ إٌّٛرع١خ ِٚغزخذ١ِٓ

 اٌٍغٕخ اٌـج١خ اٌّؼزّذح ِٓ اٌغبِؼخ اٌّشعغ اٌـجٟ:
 
 

 فئبد اٌّٛظف١ٓ
 

 -رغشٞ أؽىبَ ٘زا إٌظبَ ػٍٝ اٌفئز١ٓ اٌزب١ٌز١ٓ ِٓ اٌّٛظف١ٓ اٌذائ١ّٓ فٟ اٌغبِؼخ:  -. أ 3اٌّبدح 
ِظٕفخ ِذسعــخ فٟ عـلـذٚي اٌٛظبئـلـف    اٌفئخ األٌٚٝ: فئخ اٌّٛظف١ٓ اٌز٠ٓ ٠ؼ١ْٕٛ فـٟ ٚظبئف

 اٌّظٕفخ فٟ اٌغبِؼخ.
   

اٌفئللخ اٌضب١ٔللخ: فئللخ اٌّللٛظف١ٓ اٌز٠ـللـٓ ٠ؼ١ٕللْٛ ثشٚارللت ِمـٛػــللـخ فللٟ ٚظللبئف ِذسعللخ فـللـٟ      
 عــذٚي اٌٛظبئف غ١ش اٌّظٕفخ فٟ اٌغبِؼخ.

   
ع١ــخ ٠غٛص رؼ١١ٓ ِٛظف١ٓ ثؼمٛد فٟ ٚظبئف اخزظبط١خ فٟ اٌغبِؼخ أٚ فٟ اٌّذسعخ إٌّٛر -ة

اٌزبثؼخ ٌٍغبِؼخ اٚ فٟ أٞ ٚؽذح إداس٠خ لبئّخ اٚ ٠زُ اعزؾذاصٙب اٚ أٞ ٚؽذح إداس٠خ رششف 
ػ١ٍٙب اٌغبِؼخ ثّٛعت ارفبل١بد رؾىُ ؿج١ؼخ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌغبِؼخ ٚاٌٛؽذح اإلداس٠خ األخشٜ 
ثشارت ِمـٛع ٌّٚذح ِؾذدح لبثٍٗ ٌٍزغذ٠ذ، ِٚغ ِشاػبح أؽىبَ ٘زا إٌظبَ فٟ األِٛس 

رـجك ػٍٝ ٘ؤالء اٌّٛظف١ٓ اٌششٚؽ اٌٛاسدح فٟ ػمٛد اعزخذاُِٙ، وّب ٠غٛص  األخشٜ
 ٌٍّغٍظ إطذاس رؼ١ٍّبد خبطخ ثشؤْٚ ٘زٖ اٌفئخ ِٓ اٌّٛظف١ٓ.
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ٟ اٌغبِؼخ ػّٓ اٌفئبد اٌّج١ٕخ أدٔبٖ ٚرغشٞ ػ١ٍُٙ ـــــــــً فـــــ٠غٛص رؼ١١ٓ أصخبص ٌٍؼّ  .4اٌّبدح 
 -أؽىبَ لبْٔٛ اٌؼًّ: 

 ا١ِٛ١ٌخ. ثبألعٛسفئخ اٌّغزخذ١ِٓ ُٚ٘ اٌز٠ٓ ٠زُ رؼ١١ُٕٙ فٟ اٌغبِؼخ     -   أ 
ٍشئ١ظ رى١ٍفُٙ ثبٌؼًّ فٟ اٌغبِؼخ ٌغبػبد ِؾذدح اٚ فئخ األصخبص اٌز٠ٓ ٠ؾك ٌ  - ة

١ِٛ٠خ اٚ ثّىبفأح ِمـٛػخ ٌّذد ِؾذدح ػّٓ اٌّجبٌغ اٌّشطٛدح  ثأعٛسرؼ١١ٕٙــــــُ 
 ٌٙـــزا اٌغشع فــــٟ ِٛاصٔخ اٌغبِؼخ.

فئخ األصخبص اٌز٠ٓ ٠زُ رؼ١١ُٕٙ ثظفخ ِؤلزخ ػٍٝ ؽغبة اٌّشبس٠غ اٌّملشسح وّشبس٠ـلـغ       -ط 
ِبٔبد ٚرظشف ِغلزؾمبرُٙ ِلٓ ِخظظلبد رٍله اٌّشلبس٠غ اٚ ِلٓ ؽغــلـبة        اٌجؾش اٚ األ

األِبٔللبد، ٚرٕزٙللٟ خللذِبرُٙ ؽىّللبء ثبٔزٙللبء اٌّشللبس٠غ اٚ اٌّخظظللبد اٌزللٟ رللـُ رؼ١١ٕٙللـُ   
 ػٍٝ ؽغبثٙب.

   
رؾذد أعّبء اٌٛظبئف فٟ اٌغبِؼخ ٚرغٍغٍٙب ٚدسعبرٙب ٚسٚارجٙب فــــٟ عـــذٚي رظ١ٕف  -أ  - 5اٌّبدح 

 ذس ػٓ اٌّغٍظ.ٌٍٛظبئف ٠ظ
٠ؾذد اٌزغٍغً اٌٛظ١فٟ ٌٍذٚائش ٚاٌّذ٠ش٠بد ٚاٌّىبرت ٚاٌشؼت ٚاٌفشٚع اإلداس٠خ فٟ  -ة

اٌغبِؼخ ثّٛعت ١٘ىً رٕظ١ّٟ ػبَ ٠ظذس ثمشاس ِٓ اٌّغٍظ ثٕبء ػٍٝ رٕغ١ت ِٓ 
 اٌشئ١ظ.

 
 اٌزؼ١١ٓ

  
 أٚاٌزظ١ٕف  أ١١ٚٓ ال ٠غٛص اٌزؼ١١ٓ إال فٟ ٚظ١فخ صبغشح فٟ ِالن اٌغبِؼخ ٚال ٠ىْٛ ٌٍزؼ - 6اٌّبدح 

 ِفؼٛي سعؼٟ. أٚرؼذ٠ً اٌٛػغ اصش  أٚاٌزشف١غ 
 

 -إٌظبَ ٚػٍـٝ إٌؾــــٛ اٌزبٌٟ: رشىً فٟ اٌغبِؼخ ٌغٕزبْ ٌزؼ١١ٓ اٌّٛظف١ٓ ٚفمبء ألؽىبَ ٘زا -أ  - 7اٌّبدح 
اٌّذ٠ش  أِٚٓ ٠ؼ١ٕٗ سئ١غبء ٚػؼ٠ٛخ اٌؼ١ّــذ  أٚ. اٌٍغٕخ األٌٚٝ ٚرزأٌف ِٓ اٌشئ١ظ 1

 صؤْٚ اٌؼب١ٍِٓ.اٌّؼٕٟ ِٚذ٠ش 
 

. اٌٍغٕخ اٌضب١ٔخ ٚرزأٌف ِٓ ٔبئت اٌشئ١ظ سئ١غبء ٚػؼ٠ٛخ اٌؼ١ّذ اٚ اٌّذ٠ــش اٌّؼٕٟ 2
 ِٚذ٠ش صؤْٚ اٌؼب١ٍِٓ.

 
رزٌٛٝ وً ِٓ اٌٍغٕز١ٓ إٌّظٛص ػ١ٍّٙب فٟ اٌفمشح )أ( ِٓ ٘زٖ اٌّبدح اٌظالؽ١بد  -ة 

 اٌّخٌٛخ إ١ٌٙب ثّمزؼٝ أؽىبَ ٘زا إٌظبَ. 
 

 -ؼ١١ٓ اٌّٛظف١ٓ فٟ اٌغبِؼخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: ٠زُ ر -أ - 8اٌّبدح 
. ٠ؼ١ٓ ِٛظفٛ اٌذسعبد األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ ٚاٌشاثؼخ ثمشاس ِٓ اٌشئ١ظ ثٕـبء ػٍـــٝ 1

 رٕغ١ت اٌٍغٕخ األٌٚٝ.
٠ؼ١ٓ ِٛظفٛ اٌذسعز١ٓ اٌخبِغخ ٚاٌغبدعخ ثمشاس ِٓ اٌشئ١ظ ثٕبء ػٍٝ رٕغ١ت اٌٍغٕخ  . 2

 اٌضب١ٔخ.
ثؼمٛد ٚثشٚارت ِمـٛػخ ٚاٌّغزخذِْٛ ثمشاس ِٓ اٌشئ١ظ ثٕبء ػٍٝ ٠ؼ١ٓ اٌّٛظفْٛ  .3

 رٕغ١ت اٌٍغٕخ اٌضب١ٔخ.
  -٠زُ رؼ١١ٓ صبغٍٟ اٌٛظبئف اإلصشاف١خ فٟ اٌغبِؼخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ :   -ة 

 ٠ؼ١ٓ اٌّذ٠ش ثمشاس ِٓ اٌشئ١ظ ٌّذح صالس عٕٛاد لبثٍخ ٌٍزغذ٠ذ. .1
األلغللبَ ٚاٌفللشٚع ٚاٌشللؼت ثمللشاس ِللٓ  ٠ؼلل١ٓ ِغللبػذ اٌّللذ٠ش ِٚللذ٠ش اٌّذ٠ش٠للخ ٚس عللبء .2

 اٌشئ١ظ ثٕبء ػٍٝ رٕغ١ت اٌٍغٕخ األٌٚٝ.
٠ؼ١ٓ ِذ٠ش اٌّذسعخ إٌّٛرع١خ ِٚغبػذٖٚ ثّٛعت رؼ١ٍّبد خبطخ ثبٌّذسعخ ٠ظلذس٘ب   .3

 اٌشئ١ظ.
   

٠غٛص أْ رؾزغت ٌٍّٛظف ػٕذ رؼ١١ٕٗ فٟ اٌغبِؼخ ألٚي ِشح أٞ خجشح عبثمخ وبْ لذ اوزغجٙب  - 9اٌّبدح 
 -ٗ ػٍٝ اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ األدٔٝ اٌّـٍٛة ٌٍٛظ١فخ ٠ٚشزشؽ فٟ رٌه ِب ٠ٍٟ:  ثؼذ ؽظٌٛ
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 أ . أْ رىْٛ ٘زٖ اٌخجشح ِزؼٍمخ ثٕٛع اٌؼًّ اٌزٞ ع١غٕذ ٌٗ فٟ اٌغبِؼخ.
           ٓ  ة. أْ رؾغت علٕٛاد اٌخجلشح اٌّزخظظلخ فلٟ ِغلبي اٌؼّلً ثؼلذ اٌّؤ٘لً اٌؼٍّلٟ اٌــلـزٞ ػل١

خجشح ِـٓ اٌغلٕٛاد اٌخّلظ األٌٚلٝ    ثّٛعجٗ ػٍٝ أعبط ص٠بدح ع٠ٕٛخ ٚاؽذح ػٓ وً عٕخ 
ٚص٠للبدح علل٠ٕٛخ ٚاؽللذح ػللٓ وللً عللٕزٟ خجللشح ثؼللذ رٌلله ػٍللٝ أْ ال رض٠للذ اٌخجللشح اٌزللٟ ٠للزُ      

 اؽزغبثٙب ػٍٝ ػشش عٕٛاد.
 

 -٠شزشؽ ف١ّٓ ٠ؼ١ٓ فٟ ٚظ١فخ دائّخ فٟ ِالن اٌغبِؼخ أْ ٠ىْٛ:  -10اٌّبدح 
 أسدٟٔ اٌغٕغ١خ.  أ.
 لذ أوًّ اٌضبِٕخ ػششح ِٓ ػّشٖ. ة.
مبء طؾ١بء ثمشاس ِٓ اٌّشعغ اٌـجٟ ٚفمبء ٌزؼ١ٍّبد ا١ٌٍبلخ اٌظؾ١خ اٌزٟ ٠ظذس٘ـب اٌّغٍظ الئ ط.

ػٍٝ أٔٗ ٠غٛص رؼ١١ٓ ِٓ ال رزٛافش ف١ٗ ا١ٌٍبلخ اٌظؾ١خ اٌىبٍِخ إرا الزؼذ ِظٍؾخ 
اٌغبِؼخ رٌه ٚلشس اٌّشعغ اٌـجٟ أْ رٌه ال ٠ؾٛي دْٚ ل١بِٗ ثبألػّبي اٌزٟ عزٛوً إ١ٌٗ 

 ِخ اٌؼبِخ.ٚال رزؼبسع ِغ اٌغال
 ؽغٓ اٌغ١شح ٚاٌغٍٛن.   د.

 األخالق ٚا٢داة اٌؼبِخ. أٚثغٕؾخ ِخٍخ ثبٌششف  أٚغ١ش ِؾىَٛ ثغٕب٠خ  ٘ـ .
 ؽبئضاء ػٍٝ اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌخجشاد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رزـٍجٙب اٌٛظ١فخ اٌزٟ ع١ؼ١ٓ ف١ٙب.  ٚ.

 
ٌٚٝ ٚإرا ولبْ ٠ــلـَٛ اٌلٛالدح غ١ــلـش     ٠ذسط ػّش اٌّٛظف فٟ لشاس رؼ١١ٕٗ فٟ اٌغبِؼخ ٌٍّشح األ - 11اٌّبدح 

ِؼللشٚف اػزجللش ِللٓ ِٛا١ٌللذ ا١ٌللَٛ األٚي ِللٓ وللبْٔٛ اٌضللبٟٔ ِللٓ عللٕخ اٌللٛالدح، ٚرؼزجللش اٌٛص١مللخ  
 اٌزجذ٠ً. أٚاٌشع١ّخ اٌخبطخ ثؼّش اٌّٛظف ػٕذ اٌزؼ١١ٓ غ١ش لبثٍٗ ٌٍزغ١ش 

 
فٟ ٘زا إٌظبَ  ِٕظٛص ػ١ٍٙب أخش٠ٜغشٞ ؽغبة ػّش اٌّٛظف ٚعٕٛاد خذِزٗ ٚأٞ ِذد  - 12اٌّبدح 

 ثبٌزم٠ُٛ اٌشّغٟ.
 

ِغ ِشاػبح أؽىبَ اٌفمشح )ة( ِٓ ٘زٖ اٌّبدح ، ٠ىْٛ اٌّٛظف اٌّؼ١ٓ فٟ اٌغبِؼخ ألٚي  -أ  -13اٌّبدح 
ِشح رؾذ اٌزغشثخ ٌّذح عٕز١ٓ لبثٍخ ٌٍزّذ٠ذ ٌّذح ِّبصٍخ ، ٠ٚزُ رم١١ُ أدائٗ ِشح وً عٕخ 

ػذِٗ لجً صٙش٠ٓ ِٓ  أِٚش رضج١زٗ ٚفك األّٔٛرط اٌّؼذ ٌٙزٖ اٌغب٠خ ػٍٝ أْ ٠ٕظش فٟ أ
ٔٙب٠خ ِذح اٌزغشثخ ثمشاس ِٓ اٌّشعغ اٌّخزض ٚإرا ٌُ ٠ظذس لشاس ثزضج١زٗ لجً أزٙبء 

 ِذح اٌزغشثخ فزؼزجش خذِزٗ ِٕز١ٙخ ؽىّب.
أوضش فبٔٗ  أٚة. إرا رُ رظ١ٕف اٌّٛظف اٌّؼ١ٓ ثؼمذ اٌزٞ أِؼٝ ِــــذح عٕز١ٓ ِززب١ٌز١ٓ 

ِّبصٍخ ػٍٝ أْ ٠ٕظش فٟ  س٠خ رظ١ٕفٗ لبثٍخ ٌٍزّذ٠ذ ٌّذح٠خؼغ ٌٍزغشثخ ٌّذح عٕخ ِٓ رب
أِش رضج١زٗ لجً صٙش٠ٓ ِٓ ٔٙب٠خ ِذح اٌزغشثخ ٚإرا ٌُ ٠ظذس لشاس ثزضج١زٗ فزؼزجش خذِزٗ 

 ِٕز١ٙخ ؽىّبء.
ٌٍّشعغ اٌّخزض ثبٌزؼ١١ٓ أْ ٠ٕٟٙ خذِخ اٌّٛظف رؾذ اٌزغشثخ فٟ أٞ ٚلذ ٚدْٚ   ط.

 إثذاء األعجبة.  
 شثخ ٌٍّٛظف اٌزٞ ٠زُ رضج١زٗ خذِخ فؼ١ٍخ ٌٗ.رؾغت ِذح اٌزغ   د.
 إرا أػ١ذ رؼ١١ٓ ِٛظف فٟ اٌغبِؼخ رشن اٌخذِخ ف١ٙب ف١خؼغ ٌٍزغشثخ ِٓ عذ٠ذ..  ٘ـ

 
 ال ٠غٛص رشف١غ اٌّٛظف إال إٌٝ ٚظ١فخ صبغشح فٟ ِالن اٌغبِؼخ.  -أ  -14اٌّبدح 

ِٓ دسعزٗ إٌٝ ( ِٓ ٘زا إٌظبَ ػٍٝ إعشاءاد رشف١غ اٌّٛظف 8رـجك أؽىبَ اٌّبدح ) ة.
 .ٔمٍٗ ِٓ فئخ )ة( إٌٝ فئخ )أ( فٟ اٌذسعخ اٌٛاؽذح أٚاٌذسعـخ األػٍٝ ِٕٙب 

   
٠شزشؽ فٟ رشف١غ اٌّٛظف إٌٝ اٌذسعخ األٌٚٝ أْ ٠ىْٛ ؽبطالء ػٍٝ اٌشٙبدح اٌغبِؼ١خ األٌٚٝ   -15اٌّبدح 

 ػٍٝ األلً ، أِب اٌّٛظف اٌزٞ ال ٠ٕـجك ػ١ٍٗ ٘زا اٌششؽ ٚأِؼٝ عٕخ ٚاؽذح فٟ أػٍٝ
ِشثٛؽ اٌذسعخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌفئخ )أ( ف١غزّش فٟ رمبػٟ ص٠بدارٗ اٌغ٠ٕٛخ ٌّذح ال رزغبٚص 

 ػشـــش عٕــــٛاد.
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 اٌشٚارت ٚاٌؼالٚاد

 
 -٠ؾذد عٍُ سٚارت اٌّٛظف١ٓ اٌذائ١ّٓ اٌّظٕف١ٓ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:  -أ  -16اٌّبدح  (1)
 

 خـــــاٌفئ خـــاٌذسع
 اٌشارت

 ٠خ ثبٌذ٠ٕبساٌغٕٛاٌض٠بدح 
 ٝـــــإٌ ٓـــــــــِ

 األٌٚٝ
 9 494 359 أ      

 9 315 279 ة      

 اٌضب١ٔخ
 

 7 258 230 أ      

 7 214 186 ة      

 اٌضبٌضخ
 6 189 165 أ      

 6 157 133 ة      

 اٌشاثؼخ
 6 145 121 أ      

 6 111 87 ة      

 5 85 65  اٌخبِغخ

 4 62 46  اٌغبدعخ

 
 

 -ٌّظٕف١ٓ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: ا٠ؾذد عٍُ سٚارت اٌّٛظف١ٓ اٌذائ١ّٓ غ١ش  -ة 
 

 خـــــــاٌفئ اٌذسعخ
 تــــــــــــــــــــــاٌشار

 اٌض٠بدح اٌغ٠ٕٛخ ثبٌذ٠ٕبس
 ٝـــــــــإٌ ٓــــــــــــــِ

 األٌٚٝ
 7 248 206 أ

 6 200 176 ة

 اٌضب١ٔخ
 5 166 141 أ

 5 136 116 ة

 اٌضبٌضخ
 4 106 86 أ

 4 83 67 ة

 اٌشاثؼخ
 4 66 46 أ

 3 47 35 ة

 
 

٠غزؾك اٌّٛظف اٌض٠بدح اٌغ٠ٕٛخ ػٕذ ؽٍٛي ِٛػذ٘ب ِب ٌُ ٠ظذس لشاس ثؾغجٙب ػٕٗ ٚفمبء  -17اٌّبدح 
 ألؽىبَ ٘زا إٌظبَ.

 
ٌىً ٌٚذ  ٠غزؾك اٌّٛظف ػالٚح ػبئ١ٍخ صٙش٠خ ِمذاس٘ب عجؼخ دٔب١ٔش ٌٍضٚعخ ٚد٠ٕبساْ -أ  -18اٌّبدح 

 ٚؽزٝ اٌٌٛذ اٌشاثغ.
إرا رؼذدد صٚعبد اٌّٛظف فزؼـٝ ػالٚح اٌضٚعخ ٌضٚعخ ٚاؽذح إال إرا وبْ ػذد أٚالدٖ  ة.

اٌز٠ٓ ٠زمبػٝ ػُٕٙ اٌؼالٚح ألً ِٓ أسثؼخ فزؼـٝ اٌؼالٚح اٌّخظظخ ٌُٙ ٌٍضٚعبد 
 األخش٠بد صش٠ـخ أْ ال ٠ض٠ذ ػذد٘ٓ ِغ األٚالد ػٍٝ أسثؼخ.
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 -اٌؼبئ١ٍخ فٟ أٞ ِٓ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ: ال رذفغ اٌؼالٚح    ط.
 . إٌٝ اٌّٛظفخ ػٓ أٚالد٘ب إرا وبْ ٚاٌذُ٘ ػٍٝ ل١ذ اٌؾ١بح ٚغ١ش ِمؼذ ػٓ اٌؼًّ.1
ِؤعغخ  أٚ. إٌٝ اٌّٛظف ػٓ صٚعزٗ اٌزٟ رزمبػٝ سارجبء صٙش٠بء ِٓ دائشح ؽى١ِٛخ 2

 سع١ّخ ػبِخ.
ب ٌـــــلللـُ ٠ىٛٔـــلللـٛا  . ػلللٓ األٚالد اٌلللز٠ٓ أرّلللٛا اٌضبِٕلللخ ػشلللشح ِـــــلللـٓ أػّلللبسُ٘ ِللل     3

٠ٛاطــٍْٛ دساعزُٙ أٚ أوٍّلٛا اٌخبِغلخ ٚاٌؼشلش٠ٓ ِلٓ اٌؼّلش أ٠ّٙلب أعلجك ٚرمـلغ         
 اٌؼالٚح ػُٕٙ إرا أمـؼٛا ػٓ اٌذساعخ لجً رٌه اٌزبس٠خ.

 

عة اليزموك رقمم  ( تموجة نظام معدل لنظام الموظفين اإلداريين و الفنيين في جام38تم تعديل الفقزتين )أ( و )ب( من المادة رقم ) (3)

، ويعمممل تمم  مممن تمماريخ نشممزد فممي الجزيممدد   39/5/4035( تتمماريخ 7434، والمنشممور تعممدد الجزيممدة الزسمممية رقممم ) 4035( لسممنة 44)

 الزسمية.

 

 
رظشف ػالٚح صخظ١خ صٙش٠خ ِمذاس٘ب خّغخ ٚأسثؼْٛ د٠ٕبسا ٌٍّٛظف١ٓ اٌز٠ٓ ٠زمبػْٛ   -19اٌّبدح (1)

ّب فٛق ، ٚٚاؽذ ٚصالصْٛ د٠ٕبسا ٌٍز٠ٓ ٠زمبػْٛ سٚارت أعبع١خ ِٓ ( د٠ٕبسا ف145سٚارت أعبع١خ ِٓ )
 ( د٠ٕبسا فّب دْٚ.57( د٠ٕبسا ، ٚصّب١ٔخ ٚػششْٚ د٠ٕبسا ٌٍز٠ٓ ٠زمبػْٛ سٚارت أعبع١خ ِٓ )58-144)

     
 -٠غزؾك اٌّٛظف صٙش٠بء ػالٚح اٌزٕمً ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:  -أ  - 20اٌّبدح (2)

  د٠ٕبساء 90    أ.  ِذ٠ش اٌذائشح اإلداس٠خ  
  د٠ٕبساء 70  ة.  اٌّٛظف ِٓ اٌذسعخ األٌٚٝ أٚ اٌضب١ٔخ  
  د٠ٕبساء 60  ط.  اٌّٛظف ِٓ اٌذسعخ اٌضبٌضخ أٚ اٌشاثؼخ  

  د٠ٕبساء 40  د.  اٌّٛظف ِٓ اٌذسعخ اٌخبِغخ أٚ اٌغبدعخ
 د٠ٕبساء 24  ٘ـ. اٌّٛظف اٌزٞ ٠مً سارجٗ ػٓ سارت اٌذسعخ

   اٌغبدعخ ٚوزٌه اٌّغزخذَ. 
 

٠غزؾك اٌّٛظف ثشارت ِمـٛع أٚ ثؼمذ ػالٚح رٕمً صٙش٠خ ِغب٠ٚخ ٌؼالٚح اٌّٛظف   ة .
 اٌّظٕف اٌّّبصً ٌٗ ِٓ ؽ١ش اٌشارت.

رمَٛ ثزأ١ِٓ رٕمٍٗ ثظٛسح  أٚال رظشف ػالٚح اٌزٕمً ٌّٓ رخظض ٌٗ اٌغبِؼخ ع١بسح    ط .
بء ٌذٜ أٞ دائّخ ٚوزٌه ال رظشف ألٞ ِٛظف ػٓ اٌّذح اٌزٟ ٠مؼ١ٙب ِؼبساء أٚ ِٕزذث

عٙخ خبسط اٌغبِؼخ أٚ ٌٍّٛظف فٟ ثؼضخ أٚ دٚسح أٚ إعبصح ػ١ٍّخ أٚ إعبصح ِشػ١خ 
 إرا وبٔذ اٌّذح رض٠ذ ػٍٝ صٙش٠ٓ.

 ال ٠غٛص اٌغّغ ث١ٓ أوضش ِٓ ػالٚح ِٓ اٌؼالٚاد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘زٖ اٌّبدح. د.
 

 -٠غزؾك اٌّٛظف ػالٚح إػبف١خ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:  -أ  - 21اٌّبدح 
  د٠ٕبساء 67س5     . ِذ٠ش اٌذائشح اإلداس٠خأ  

  د٠ٕبساء 52س5   ة. اٌّٛظف ِٓ اٌذسعخ األٌٚٝ أٚ اٌضب١ٔخ
  د٠ٕـــبساء  45   ط. اٌّٛظف ِٓ اٌذسعخ اٌضبٌضخ أٚ اٌشاثؼخ

  ــبساءـد٠ٕ 30   د. اٌّٛظف ِٓ اٌذسعخ اٌخبِغخ أٚ اٌغبدعخ
 بساءـــــ٠ٕد 18   ٘ـ. اٌّٛظف اٌزٞ ٠مً سارجٗ ػٓ سارت اٌذسعخ

  اٌغبدعخ ٚوزٌه اٌّغزخذَ 
 
٠غزؾك اٌّٛظف اإلداسٞ اٌزٞ أوًّ ِذح عٕز١ٓ فٟ خذِخ اٌغبِؼخ ػالٚح إػبف١خ  -أ  -22اٌّبدح (3)

 -ثٕغجخ ِٓ اٌشارت األعبعٟ ٚػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: 
 %( ٌشبغٍٟ اٌذسعخ األٌٚٝ.50. )1  
 %( ٌشبغٍٟ اٌذسعز١ٓ اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ.48. )2  
 %( ٌشبغٍٟ اٌذسعخ اٌشاثؼخ.46. )3  
 %( ٌشبغٍٟ اٌذسعز١ٓ اٌخبِغخ ٚاٌغبدعخ.44. )4  

٠غزؾك اٌّٛظف ثشارت ِمـٛع اٚ اٌّٛظف ثؼمذ ػالٚح إػبف١خ ِغب٠ٚخ ٌٍؼالٚح اٌّمشسح  ة .
 ٌٍّٛظف اٌّظٕف اٌّّبصً ٌٗ ِٓ ؽ١ش اٌشارت.
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بف١خ رؼبدي ٠غزؾك اٌّٛظف اٌزٞ ٌُ ٠ىًّ ِذح عٕز١ٓ فٟ خذِخ اٌغبِؼخ ػالٚح إػط . 
 %( ِٓ اٌشارت األعبعٟ.25)

فٟ اٌزخظظبد  اٌغبِؼ١خ األٌٚٝ ػٍٝ األلًظشف ٌٍّٛظف إٌّٟٙ ِٓ ؽٍّخ اٌذسعخ ر  د.
 -اٌّج١ٕخ أدٔبٖ ػالٚح ف١ٕخ ثٕغجخ ِٓ اٌشارت األعبعٟ ٚػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: 

  %( ٌألؿجبء110) .1
 %( ٌٍّٕٙذع95ٓ١). 2
 %( ٌٍظ١ذٌخ ٚؿت األعٕب60ْ). 3
 ( ٌٍزّش٠غ ٚاٌضساػخ35%). 4

ػٍٝ اٌشغُ ِّب ٚسد فٟ اٌفمشح ) د ( ِٓ ٘زٖ اٌّبدح، إرا وبْ اٌّٛظف إٌّٟٙ اٌمبئُ  -٘ـ 
ػٍٝ سأط ػٍّٗ فٟ اٌغبِؼخ لجً ٔفبر أؽىبَ ٘زا إٌظبَ ٠زمبػٝ ػالٚح ف١ٕخ رض٠ذ ػٍٝ ِب 

 ٘ٛ ِٕظٛص ػ١ٍٗ فٟ ٘زا إٌظبَ ف١غزّش فٟ رمبػٟ رٍه اٌؼالٚح.
 

 غّغ ث١ٓ اٌؼالٚاد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘زٖ اٌّبدح.ال ٠غٛص اٌ -ٚ(4)
 
 
 
 
 

 
 
( تموجة نظام معدل لنظام الموظفين اإلداريين و الفنيين في جامعة اليزموك رقم ;3( تم تعديل المادة رقم )3)

، ويعمل ت  من  39/5/4035( تتاريخ 7434، والمنشور تعدد الجزيدة الزسمية رقم ) 4035( لسنة 44)
 تاريخ نشزد في الجزيدد الزسمية.

 ( تموجة نظام معدل لنظام الموظفين اإلداريين و الفنيين في جامعة اليزموك  40تم تعديل الفقزة )أ( من المادة رقم ) (4)   

 ت  من ، ويعمل  39/5/4035( تتاريخ 7434، والمنشور تعدد الجزيدة الزسمية رقم ) 4035( لسنة 44رقم )        

 تاريخ نشزد في الجزيدد الزسمية.        

 ( تموجة نظام معدل لنظام الموظفين اإلداريين و الفنيين في جامعة اليزموك 44تم تعديل المادة رقم ) (5)   

 ، ويعمل ت  من  39/5/4035( تتاريخ 7434، والمنشور تعدد الجزيدة الزسمية رقم ) 4035( لسنة 44رقم )         

 تاريخ نشزد في الجزيدد الزسمية.        

 تم اضافة الفقزة ) و(  تموجة نظام معدل لنظام الموظفين اإلداريين و الفنيين في جامعة اليزموك   (6)   

 ، ويعمل ت  من  39/5/4035( تتاريخ 7434، والمنشور تعدد الجزيدة الزسمية رقم ) 4035( لسنة 44رقم )         

 جزيدد الزسمية.تاريخ نشزد في ال         

 

 
 -ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:  إداسح٠غزؾك اٌّٛظف صٙش٠بء ػالٚح  -أ  -23اٌّبدح (1)

 د٠ٕبساء 75  . ِغبػذ اٌشئ١ظ ِٓ ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ ٚاٌف١ٕخ1
 د٠ٕبساء 75    . ِذ٠ش اٌذائشح اإلداس٠خ2
 د٠ٕبساء 45  . ِغبػذ ِذ٠ش اٌذائشح اإلداس٠خ ِٚذ٠ش اٌّذ٠ش٠خ3
 د٠ٕبساء 20    . سئ١ظ اٌمغُ اإلداس4ٞ
 دٔب١ٔش 10   . سئ١ظ اٌفشع اإلداسٞ ٚسئ١ظ اٌشؼجخ5

 
ٟ اٌفمشح ـــــب فــــٓ اٌؼالٚاد إٌّظٛص ػ١ٍٙـــــــــال ٠غٛص اٌغّغ ث١ٓ أوضش ِٓ ػالٚح ِ -ة 

 )أ( ِٓ ٘زٖ اٌّبدح.
 
 -إٌؾٛ اٌزبٌٟ: ٠غزؾك اٌّٛظف صٙش٠بء ػالٚح عبِؼخ ػٍٝ  - 24اٌّبدح (2)

                                                           

( لسمنة  30( تموجة نظام معدل لنظام الموظفين اإلداريمين و الفنيمين فمي جامعمة اليزمموك رقمم )      45الفقزة )أ(من المادة رقم ) تم تعديل 1

حسمة قمزار مج م      :3/3/400، ويعممل تم  ممن تماريخ      :39/4/400( تتماريخ  7::6، والمنشور تعدد الجزيدة الزسمية رقمم )  :400

 . :4/400/:3الوسراء تتاريخ 
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 د٠ٕبساء 355    أ. اٌذسعخ األٌٚٝ
 د٠ٕبساء 280    ة. اٌذسعخ اٌضب١ٔخ
 د٠ٕبساء 245    ط. اٌذسعخ اٌضبٌضخ
 د٠ٕبساء 225    د. اٌذسعخ اٌشاثؼخ

 د٠ٕبساء 200    ٘ـ. اٌذسعخ اٌخبِغخ
 د٠ٕبساء 190    ٚ. اٌذسعخ اٌغبدعخ

 
٠جذٞ عذاسح فٟ ػٍّلٗ ص٠لبدح عل٠ٕٛخ إػلبف١خ ٚاؽلذح صش٠ــــلـخ        ٌٍشئ١ظ أْ ٠ّٕؼ اٌّٛظف اٌزٞ -أ  -25اٌّبدح 

 اٌّذ٠ش اٌّؼٕـٟ. أٚأْ ٠ىْٛ لذ ٚسد ػٕٗ أسثؼخ رمبس٠ش ِززب١ٌخ ثزمذ٠ش )ِّزبص( ِٓ اٌؼ١ّذ 
خبسعلٗ،   أٚة.  ٌٍشئ١ظ رى١ٍف أٞ ِٛظف ثبٌم١بَ ثأػّبي إػبف١خ أصٕبء أٚلبد اٌـــلـذٚاَ اٌشعّـلـٟ   

  ٌٍّٛظف إرا وبْ اٌزى١ٍف خبسط أٚلبد اٌذٚاَ اٌشعّٟ. ٌٚٗ أْ ٠مشس طشف ِىبفأح ِب١ٌخ
 

ػٍٝ اٌّٛظف اٌم١لبَ ثبٌّٙلبَ ٚاٌٛاعجلبد إٌّٛؿلخ ثلٗ ٚاٌزم١لذ ثأؽىلبَ اٌمٛا١ٔــلـٓ ٚاألٔظّـــلـخ           -26اٌّبدح 
 -ٚاٌزؼ١ٍّبد ٚاٌمشاساد اٌّؼّٛي ثٙب فٟ اٌغبِؼخ ٚػ١ٍٗ: 

٠ٚغللٛص رى١ٍفللٗ  ٌللذٚاَ اٌشعللّٟ ٌٙـللـباٌم١للبَ ثٕفغللٗ ثّزـٍجللبد اٌٛظ١فللخ ٚرىللش٠ظ ع١ّللغ أٚلللبد ا  أ. 
ثبٌؼًّ أوضش ِٓ اٌغلبػبد اٌّملشسح ٌلزٌه اٌلذٚاَ ثّلب فلٟ رٌله أ٠لبَ اٌؼـلً اٌشعل١ّخ إرا الزؼلذ            

 اٌّظٍؾخ رٌه ٌٍٚشئ١ظ أْ ٠مشس طشف ِىبفأح ِب١ٌخ ِمبثً رٍه األػّبي.
ة. اٌزظشف ثأدة ٚو١بعخ فٟ طالرٗ ثش عبئٗ ِٚش ٚع١ٗ ٚصِالئٗ ٚفٟ رؼبٍِٗ ِغ أػؼبء 

 ١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ ٚاٌـٍجخ ٚاٌّٛاؿ١ٕٓ.ا
ط.   رأد٠خ ٚاعجبرٗ ثذلخ ٚٔشبؽ ٚعشػخ ٚأِبٔٗ، ٚرٕف١لز أٚاِلش س علبئٗ ٚرٛع١ٙلبرُٙ ِٚشاػلبح        

 اٌزغٍغً اإلداسٞ فٟ ارظبالرٗ اٌٛظ١ف١خ.
اٌّؾبفظخ ػٍٝ ِظٍؾخ اٌغبِؼخ ِّٚزٍىبرٙب ٚأِٛاٌٙب ٚػذَ اٌزفش٠ؾ ثأٞ ِٓ ؽمٛلٙب  د.

ػٓ وً رغبٚص ػ١ٍٙب أٚ إّ٘بي أٚ أٞ إعشاء أٚ رظشف آخش ٠ؼش  ٚرج١ٍغ سئ١غٗ اٌّجبصش
 ثّظٍؾخ اٌغبِؼخ.

رمذ٠ُ االلزشاؽبد اٌزٟ ٠شا٘ب ِف١ذح ٌزؾغ١ٓ ؿشق اٌؼًّ فٟ اٌغبِؼخ ٚسفغ ِغزٜٛ األداء  ٘ـ.
 ف١ٙب.

اٌؼًّ ػٍٝ ر١ّٕخ لذسارٗ ٚوفبءرٗ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌّغٍى١خ ٚاإلؿالع ػٍٝ اٌمٛا١ٔٓ  ٚ.
 ثٙب. ٚاإلؽبؿخٌزؼ١ٍّبد اٌّزؼٍمخ ثؼٍّٗ ٚاألٔظّخ ٚا

 
 -٠ؾظش ػٍٝ اٌّٛظف رؾذ ؿبئٍخ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌزأد٠ج١خ اٌم١بَ ثأٞ ِٓ األػّبي اٌزب١ٌخ :  -27اٌّبدح 

ِخبٌفللـخ أٚاِللش   أٚأ. رللشن ِىللبْ ػٍّللٗ أٚ اٌزٛلللف ػللٓ اٌؼّللً دْٚ إرْ ِغللجك ِللٓ سئ١غللٗ،     
 س عبئٗ ٚرٛع١ٙبرُٙ اٌّزؼٍمخ ثبٌؼًّ إٌّٛؽ ثٗ.

 
فؼللبء ثللأٞ ث١بٔللبد أٚ ِؼٍِٛللبد ػللٓ اٌّغللبئً اٌزللٟ ٠غللت أْ رظللً ِىزِٛللخ ثـج١ؼزٙللب أٚ   ة اإل

االؽزفبف ٌٕفغٗ ثخبرُ سعّٟ أٚ ثأٞ ٚص١مخ أٚ ِخبثشح سعل١ّخ أٚ ٔغلخخ ِٕٙلب أٚ طلٛسح     
 ػٕٙب.

 إٌٝ اٌؼب١ٍِٓ ف١ٙب. أٚاٌم١بَ ثأٞ ػًّ ِٓ صأٔٗ اإلعبءح إٌٝ اٌغبِؼخ  ط.
ّ    د. ٕفؼلخ رار١لخ أٚ سثلؼ صخظلٟ أٚ لجلٛي ٘لذا٠ب أٚ إوشا١ِلبد        اعزغالي ٚظ١فزلٗ ٚطلالؽ١برٙب ٌ

 ِٓ أٞ صخض ٌٗ ػاللخ أٚ اسرجبؽ ِبٌٟ ِغ اٌغبِؼخ أٚ ٌٗ ِظٍؾخ ِؼٙب.
٘ـ. ِّبسعخ أٞ ٔشبؽ ؽضثٟ أٚ ع١بعٟ أٚ أٞ ٔشبؽ رٞ ؿبثغ ؿبئفٟ أٚ إل١ٍّلٟ داخلً اٌؾلشَ    

 اٌزؾش٠غ ػ١ٍٙب. أٚإصبسح اٌفزٕخ  أٚ ٟاٌغبِؼ
 اٌغبِؼخ ثذْٚ ِٛافمخ خـ١خ ِٓ اٌشئ١ظ. اٌم١بَ ثأٞ ػًّ خبسط  ٚ.
 اٌزؾش٠غ ػ١ٍٗ. أٚاالِزٕبع ػٓ اٌؼًّ   ص.

 

                                                                                                                                                                      

،  :400( لسممنة 30( تموجممة نظمام معممدل لنظممام المموظفين اإلداريممين و الفنيمين فممي جامعممة اليزمموك رقممم )    46تمم تعممديل الممادة رقممم )   2

حسمة قمزار مج م  الموسراء      :3/3/400، ويعممل تم  ممن تماريخ      :39/4/400( تتماريخ  7::6والمنشور تعدد الجزيدة الزسممية رقمم )  

 . :4/400/:3تتاريخ 
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 ٚاٌٛوبٌخ ٌٕمً ٚاالٔزذاة ٚ اإلػبسحا

 
رشاػٝ ِظٍؾخ اٌغبِؼخ ٚؽغٓ االعزفبدح ِٓ خذِبد اٌّٛظف١ٓ ف١ٙب ٚااللزظبد فلٟ ٔفمبرٙــلـب    - 28اٌّبدح 

 اإلػبسح.  االٔزذاة أٚ أٚػٕذ ارخبر لشاساد إٌمً أٚ اٌٛوبٌخ 
   
ثمشاس ِٓ اٌشئ١ظ ثٕبء ػٍٝ رٕغ١ت ِشزــــشن ِٓ  أخشٜ. ٠ٕمً اٌّٛظف ِٓ دائشح إٌٝ 1-أ  -29اٌّبدح 

ػ١ّذ اٌى١ٍخ أٚ ِذ٠ش اٌذائشح إٌّمٛي ِٕٙب ٚػ١ّذ اٌى١ٍخ أٚ ِذ٠ش اٌذائشح اٌزٟ ع١ٕمً 
اٌؼ١ّذ أٚ  ػّٓ اٌى١ٍخ أٚ اٌذائشح ف١زُ ثمشاس ِٓ أخشٜإ١ٌٙب، أِب إٌمً ِٓ ٚظ١فخ إٌٝ 

 اٌّذ٠ش اٌّؼٕٟ ؽغت ِمزؼٝ اٌؾبي.
  

( ِٓ ٠1شزشؽ أْ ال ٠ؤدٞ إٌمً فٟ أٞ ِٓ اٌؾبٌز١ٓ إٌّظٛص ػ١ٍّٙب فٟ اٌجٕــــذ )  .2
 ٘زٖ اٌفمشح إٌٝ رٕض٠ً فٟ دسعخ اٌّٛظف أٚ فٟ سارجٗ األعبعٟ.

 
ـف ِٓ ػٍٝ اٌشغُ ِّب ٚسد فٟ اٌفمشح )أ( ِٓ ٘زٖ اٌّبدح، ٌٍشئ١ظ أْ ٠ٕمً أٞ ِٛظـ   ة.

فٟ اٌغبِؼخ إرا الزؼذ ِظٍؾخ اٌغبِؼخ رٌه صش٠ـخ أْ ال  أخشٜٚظ١فزٗ إٌٝ ٚظ١فخ 
 رمً دسعزٗ فٟ اٌٛظ١فخ اٌزٟ ٔمً إ١ٌٙب ػٓ دسعزٗ فٟ اٌٛظ١فخ إٌّمٛي ِٕٙب.

 
 أخشٌٍٜؼ١ّذ أٚ اٌّذ٠ش أْ ٠ٕزذة أٞ ِٛظف فٟ و١ٍزٗ أٚ دائشرٗ ٌٍم١بَ ثأػّبي ٚظ١فخ  -أ - 30اٌّبدح 

 اٌذائشح رارٙب ٚرٌه ثبإلػبفخ إٌٝ ٚظ١فزٗ األط١ٍخ. ػّٓ اٌى١ٍخ أٚ
ثؼذ أخز سأٞ اٌؼ١ّذ أٚ اٌّذ٠ش اٌّخزض، أْ ٠ٕزذة اٌّٛظف ٌٍم١بَ ثأػّبي  ، ٌٍشئ١ظ ة.

داخً اٌغبِؼخ أٚ خبسعٙب ٌّذح عٕخ أٚ أٞ عضء ِٕٙب ػٍٝ أْ ال رزغبٚص  أخشٜٚظ١فـخ 
 صالس عٕٛاد رغذد عٕخ فغٕخ.

 
إٌٝ أٞ ٚظ١فخ خبسط اٌغبِؼخ إال ثؼذ أمؼبء ِـذح  أخشِٜشح  ال ٠غٛص أزذاة اٌّٛظف -ط 

 ألً. أ٠ّٙبثؼذ ِشٚس صالس عٕٛاد ػٍٝ أزٙبء أزذاثٗ  أِّٚبصٍخ ٌّذح أزذاثٗ 
 

٠زمبػٝ اٌّٛظف إٌّزذة خبسط اٌغبِؼخ سارجٗ ٚػالٚارٗ ِٓ اٌغٙخ إٌّزذة إ١ٌٙب ٚرؼزجش   د.
ؼخ ألغشاع اٌزشف١غ ٚاأللذ١ِخ ِٚىبفأح ِذح أزذاثٗ عضءا ِٓ خذِزٗ اٌفؼ١ٍخ فٟ اٌغبِ

ٔٙب٠خ اٌخذِخ ٚاالدخبس ػٍٝ أْ ٠غزّش اٌّٛظف فٟ دفغ ِغبّ٘زٗ فٟ طٕذٚق االدخبس 
ٚاٌؼّبْ االعزّبػٟ إرا وبٔذ اٌغٙخ إٌّزذة إ١ٌٙب غ١ش ِغـبح ثبٌؼّبْ االعزّبػٟ 

ِب ٠زشرت  ٚرٌه ؿ١ٍخ ِذح أزذاثٗ ػٍٝ أْ ٠زؾًّ إٌّزذة أٚ اٌغٙخ إٌّزذة إ١ٌٙب رغـ١خ
ػ١ٍٗ ِٚب رغبُ٘ ف١ٗ اٌغبِؼخ ِٓ ِجبٌغ ٌغب٠بد اٌؼّبْ االعزّبػٟ ٚطٕذٚق االدخبس 

 ِٚىبفأح ٔٙب٠خ اٌخذِخ. 
 

ٌٍّشعغ اٌّخزض ثبٌزؼ١١ٓ، ثؼذ أخز سأٞ اٌؼ١ّذ أٚ اٌّذ٠ش اٌّخزض، إػبسح أٞ ِٛظلف ِلـٓ    -أ -31اٌّبدح 
مزٗ ٌٍؼًّ خبسط اٌغبِؼخ ػٍلٝ أْ  ِٛظفٟ اٌذسعبد األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ ٚاٌشاثؼخ ٚثّٛاف

٠ىللْٛ لللذ أِؼللٝ ِللذح خّللظ عللٕٛاد فؼ١ٍللخ ِزظللٍخ فللٟ اٌخذِللخ ٚػٍللٝ أْ ال رزغللبٚص ِللذح     
 اإلػبسح صــالس عٕٛاد.

  
اٌزشف١غ  رؼزجش ِذح اإلػبسح عضءاء ِٓ خذِخ اٌّٛظف اٌفؼ١ٍخ فٟ اٌغبِؼخ ألغشاع -ة

اٌّٛظف فٟ دفغ ِغبّ٘زٗ ٚاأللذ١ِــخ ِٚىبفأح ٔٙب٠خ اٌخذِخ ٚاالدخبس ػٍٝ أْ ٠غزّش 
 فٟ طٕذٚق االدخبس خالي ِذح إػبسرٗ.

 
ِشٚس  أٚإال ثؼذ أمؼبء ِذح ِّبصٍخ ٌّذح إػبسرٗ  أخشٜال ٠غٛص إػبسح اٌّٛظف ِشح  ط.

 ألً. أ٠ّٙبصــــالس عٕٛاد ػٍٝ أزٙبء إػبسرٗ اٌغبثمخ 
 

٠زؾًّ  ال رزؾًّ اٌغبِؼخ أٞ سٚارت أٚ ػالٚاد خالي ِذح إػبسح اٌّٛظف ػٍٝ أْ د.
اٌغٙخ اٌّؼبس إ١ٌٙب رغـ١خ ِب ٠زشرت ػ١ٍٗ ِٚب رغبُ٘ ف١ٗ اٌغبِؼخ ِٓ ِجبٌغ  أٚاٌّؼــــبس 

 ٌغب٠بد اٌؼّبْ االعزّبػٟ ٚطٕذٚق االدخبس ِٚىبفأح ٔٙب٠خ اٌخذِخ.
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إرا صللغشد أٞ ٚظ١فللخ أٚ رغ١للت صللبغٍٙب ألٞ عللجت ف١غللٛص ثمللشاس ِللٓ اٌّشعللغ اٌّخزللـض          - 32اٌّللبدح 

 آخش ٌٍم١بَ ثّّٙبَ ٚأػّبي رٍه اٌٛظ١فخ ثبٌٛوبٌخ. ثبٌزؼ١١ٓ رى١ٍف ِٛظف
  
٠غٛص ٌٍغبِؼخ، إرا الزؼذ اٌؼشٚسح، أْ رغزؼ١ش ِٛظفبء أٚ ِٛظف١ٓ ِٓ اٌــٛصاساد ٚاٌذٚائش  - 33اٌّبدح 

ٚاٌّؤعغبد اٌشع١ّخ اٌؼبِخ، ٠ٚزُ رؾذ٠ذ دسعزٗ ٚسارجٗ ثؾ١لش ال ٠ملً سارجلٗ اإلعّلبٌٟ ػلٓ      
 زٟ إػبسرٗ.اٌشارت اٌزٞ ٠زمبػبٖ ِٓ اٌغٙخ اٌ

 
  

 بصادــــــــــــــــــــــــاإلع
 

٠غزؾك اٌّٛظف ِٓ اٌذسعز١ٓ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ إعبصح ع٠ٕٛخ ِذرٙب صالصْٛ ٠ِٛبء  -أ - 34اٌّبدح 
٠ٚغزؾــــــك اٌّٛظف ِٓ اٌذسعبد األخشٜ أٚ اٌّٛظف ثشارت ِمـٛع إعبصح ع٠ٕٛخ 

 . ِذرٙب ٚاؽذ ٚػششْٚ ٠ِٛبء
 

رللٗ اٌغلل٠ٕٛخ اثزللذاء ِللٓ أٚي وللبْٔٛ اٌضللبٟٔ ِللٓ وللً عللٕخ ػٍللٝ أْ ٠غللزؾك اٌّٛظللف إعبص  -ة 
 رؾغــــت ٌٗ إعبصح ٔغج١خ ػٓ اٌّذح اٌٛالؼخ ث١ٓ ربس٠خ رؼ١١ٕٗ ٚثذا٠خ اٌغٕخ اٌزب١ٌخ.

 ٠غزؾك اٌّٛظف سارجٗ وبِالء ِغ ػالٚارٗ ػٓ ِذح إعبصرٗ اٌغ٠ٕٛخ.  -ط 
 ِززب١ٌز١ٓ.ال ٠غٛص ٌٍّٛظف عّغ اإلعبصح اٌغ٠ٕٛخ ألوضش ِٓ عٕز١ٓ    -د 

ٌٍللشئ١ظ، إرا الزؼللذ ِظللٍؾخ اٌغبِؼللخ رٌلله، ِٚمبثللً ِىبفللأح ٠مشس٘للب رى١ٍللف اٌّٛظللف        -٘للـ 
ثبٌؼّللـً خللالي إعبصرللٗ اٌغلل٠ٕٛخ صللش٠ـخ أْ ال رزغللبٚص ِللذح اٌزى١ٍللف صٍضللٟ ِللذح اإلعللبصح  

 اٌغ٠ٕٛخ.
 رؾغت أ٠بَ األػ١بد ٚاٌؼـً اٌشع١ّخ ِٓ اإلعبصح إرا ٚلؼذ أصٕبء٘ب.   -ٚ 

   
خ ٌٍغبِؼخ ثّٛعت رؼ١ٍّبد ــــــــــــٟ اٌّذسعخ إٌّٛرع١خ اٌزبثؼـــــــرؾذد إعبصاد اٌّؼ١ٍّٓ ف - 35اٌّبدح 

 ٠ظذس٘ــــب اٌشئ١ظ.
   
رّٕؼ اإلعبصح اٌغ٠ٕٛخ ٌٍّذ٠ش ثمشاس ِٓ اٌشئ١ظ، ٚرّٕؼ ٌٍّٛظف١ٓ ا٢خش٠ٓ ٚاٌّغزخذ١ِـــٓ  - 36اٌّبدح 

ت ِمزؼٝ اٌؾبي، ثزٕغ١ت ِٓ اٌشئ١ظ اٌّجبصش ثمشاس ِٓ اٌؼ١ّذ أٚ اٌّذ٠ش اٌّخزض، ؽغ
 ٌٍّٛظف.

 
ٌٍشئ١ظ، ثٕبء ػٍٝ رٕغ١ت اٌؼ١ّذ أٚ اٌّذ٠ش اٌّخلزض، ِلٕؼ اٌّٛظلف إعلبصح ألداء فش٠ؼـلـخ         - 37اٌّبدح 

( ٠ِٛللبء ٚال رّللٕؼ ٘للزٖ اإلعللبصح إال ِللشح ٚاؽللذح ؿ١ٍللخ ِـللـذح      21اٌؾللظ ٌّللذح ال رض٠للذ ػٍللٝ )  
 اٌخذِــــخ.

 
اٌّخزض ثبٌزؼ١١ٓ أْ ٠ّٕؼ اٌّٛظف اٌّضجذ فٟ اٌخذِخ اٌذائّخ فٟ اٌغبِؼخ  ٌٍّشعغ -أ  - 38اٌّبدح 

ٚأِؼٝ ِذح ال رمً ػٓ خّظ عٕٛاد ِزظٍخ فٟ اٌخذِخ اٌفؼ١ٍخ إعبصح ثذْٚ سارت ٌّذح 
 أٚعٕخ ٚاؽذح أٚ أٞ عضء ِٓ اٌغٕخ ٚرىْٛ اإلعبصح لبثٍخ ٌٍزّذ٠ذ ثزٕغ١ت ِٓ اٌؼ١ّذ 

فٟ ِغّٛػٙب ػٍٝ صّبٟٔ عٕٛاد ٠ؼٛد ثؼذ٘ب إٌٝ ِذ٠ش اٌذائشح اٌّؼٕٟ، ػٍٝ أْ ال رض٠ذ 
اٌذسعخ اٌزٟ وبْ ٠شغٍٙب لجً إعبصرٗ ٚدْٚ أْ ٠زّزغ ثأٞ ؽك فٟ اٌؼٛدح إٌٝ ِٛلغ 
إصشافٟ وبْ ٠شغٍٗ لجً رٍه اإلعبصح، ٚال ٠ّٕؼ اٌّٛظف إعبصح صب١ٔخ إال ثؼذ ِشٚس ِذح 

ٝ أمؼبء اإلعبصح ذ ِشٚس خّظ عٕٛاد ػٍــــــثؼ أٚخ ـــــــِّبصٍخ ٌإلعبصح إٌّمؼ١
 الً. أ٠ّٙباٌغبثمخ 

 
ال رؼزجش اإلعبصح دْٚ سارت اٌزٟ رّٕؼ ٌٍّٛظف عضءاء ِٓ خذِزٗ اٌفؼ١ٍخ ألٞ غشع ِلـٓ    ة.

األغللشاع ثّللب فللٟ رٌلله اٌض٠للبدح اٌغلل٠ٕٛخ ٚاٌزشف١للغ ٚاأللذ١ِللخ ِٚىبفللأح ٔٙب٠للخ اٌخذِللـخ          
 ٚاالدخبس.

اٌغ٠ٕٛخ إعبصح ػشػ١خ ثشارت وبًِ ال رض٠ذ ٠غٛص ِٕؼ اٌّٛظف اٌزٞ اعزٕفز إعبصرٗ  -أ  - 39اٌّبدح 
ِذرٙـــب ػٍٝ عجؼخ أ٠بَ ألعجبة ٠مجً ثٙب ٠ٚمذس٘ب اٌّذ٠ش ٚرٌه ٌّشح ٚاؽذح فٟ اٌغٕخ 

( ِٓ ٘زا إٌظبَ، ٚػٍٝ اٌّذ٠ش أْ ٠شفغ 36ٚٚفمبء ٌٍظالؽ١بد اٌٛاسدح فٟ اٌّبدح )
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شػ١خ ِج١ٕبء ف١ٗ ٌٍشئ١ظ وشفبء ع٠ٕٛبء ِٕظّبء ثأعّبء اٌّٛظف١ٓ اٌز٠ٓ ِٕؾٛا إعبصاد ػ
 ربس٠خ وً إعبصح ٚاألعجبة اٌؼبسػخ اٌزٟ رجشس٘ب.

 
ٌٍللشئ١ظ ِللٕؼ اٌّٛظللف إعللبصح اػللـشاس٠خ دْٚ سارللت إرا وللبْ ٘للزا اٌّٛظللف لللذ اعللزٕفز       ة.

أعبصارـــٗ اٌغ٠ٕٛخ ػٍٝ أْ ال ٠ض٠ذ ِغّٛع اإلعبصح االػـشاس٠خ فٟ اٌغلٕخ اٌٛاؽلذح ػٍلٝ    
 ؼ١ٍخ ٌٗ فٟ اٌغبِؼخ.إعبصرٗ اٌغ٠ٕٛخ ٚرؼزجش ٘زٖ اإلعبصح خذِخ ف

 
٠غلزضٕٝ ِللٓ أؽىلبَ ٘للزٖ اٌّلبدح اٌّؼٍّللْٛ فللٟ اٌّذسعلخ إٌّٛرع١للخ ٚرـجلك ػٍلل١ُٙ أؽىللبَ       -ط 

 .إعبصارُٙخبطـــخ ثُٙ ٠ظذس٘ب ِغٍظ اٌّذسعخ ٌزٕظ١ُ 
 

اإلعبصح ثذْٚ سارت إعبصح ثذْٚ سارـت  أٚاالٔزذاة اٌخبسعٟ  أٚال ٠غٛص أْ رزجغ ِذح اإلػبسح  - 40اٌّبدح 
ِشٚس  أٚاإلعبصح ثذْٚ سارت  أٚاالٔزذاة  أٚظ إال ثؼذ ِؼٟ ِذح ِّبصٍخ ٌّذح اإلػبسح أٚ ثبٌؼى

 ألً. أ٠ّٙبصالس عٕٛاد ػٍٝ أمؼبئٙب 
 

رؾذد أؽىبَ إعبصح األِِٛخ ٚاإلعبصح اٌّشػ١خ ٚاالػـشاس٠خ ٚصشٚؽ ِٕؼ أٞ ِٕٙب  -أ  - 41اٌّبدح 
 ّٚٔـــبرط اإلعبصاد ثزؼ١ٍّبد ٠ظذس٘ب اٌّغٍظ.

   
ٝ ِظٍؾخ اٌؼًّ ػٕذ ِٕؼ اإلعبصاد، ٚػٍٝ اٌّٛظف أْ ال ٠زشن ػّــٍٗ لجً رشاػ ة.

 اٌّٛافمـــــخ اٌّغجمخ ػٍٝ إعبصرٗ.
 

اٌّغبص إعبصح ِشػ١خ  أٚدٚسح رذس٠ج١خ  أٚال ٠غزؾك اٌّٛظف اٌّٛفذ فٟ ثؼضخ ػ١ٍّخ  -ط 
ٓ إٌّزذة خبسط اٌغبِؼخ إعبصح ع٠ٕٛخ ػ أٚاٌّٛظف اٌّؼبس  أٚأوضش  أٌّٚـــــذح صٙش 

 أزذاثٗ ِّٙب وبٔذ ِذح أٞ ِٕٙب. أٚإػبسرٗ  أٚإعبصرٗ اٌّشػ١خ  أٚدٚسرٗ  أِٚذح ثؼضزٗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خـــــــــشاءاد اٌزأد٠ج١ــــــــاإلع
 

إرا اسرىت اٌّٛظف ِخبٌفخ ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّخ ٚاٌزؼ١ٍّبد ٚاٌمشاساد اٌّؼّلٛي ثٙلب فـــلـٟ     -أ  - 42اٌّبدح 
أٚ رظللشف ِللٓ صللأٔٗ اإلخللالي ثبٌّغللؤ١ٌٚبد ٚاٌظللالؽ١بد   اٌغبِؼللخ، أٚ ألللذَ ػٍللٝ ػّللً  

إٌلٝ أخالل١لبد اٌٛظ١فلخ أٚ للبَ ثلأٞ ِلٓ        أٚإٌّٛؿخ ثٗ أٚ ػشلٍزٙب أٚ أعبء إٌلٝ اٌغبِؼلخ   
األػّبي إٌّبف١خ ٌّٙبِٗ ٚٚاعجبرٗ اٌٛظ١ف١خ فزٛلغ ػ١ٍٗ إؽذٜ اٌؼمٛثلبد اٌزأد٠ج١لخ اٌزب١ٌلخ    

 -اٌّخبٌفخ:  خٚٚفمبء ٌغغبِ
 . اٌزٕج١ٗ .1 

 . إلٔزاسا .2
 اٌؾغُ ِٓ اٌشارت األعبعٟ اٌشٙشٞ ثّب ال ٠زغبٚص ٔظفٗ.   .3
 .رأخ١ش اٌض٠بدح اٌغ٠ٕٛخ ٌّذح ال رض٠ذ ػٍٝ عٕخ ٚاؽذح ٌىً ِخبٌفخ .4
 .رٕض٠ً اٌشارت ػّٓ اٌذسعخ اٌٛاؽذح .5
 .رٕض٠ً اٌذسعخ .6
 .االعزغٕبء ػٓ اٌخذِخ ِغ طشف ع١ّغ اعزؾمبلبرٗ اٌّب١ٌخ .7
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أح ٔٙب٠خ اٌخذِخ أٚ ِٓ ِغبّ٘خ اٌغبِؼخ اٌؼضي ِٓ اٌٛظ١فخ ِغ ؽشِبٔٗ ِٓ ِىبف .8
 .اٌّب١ٌخ فٟ طٕذٚق االدخبس أٚ ِّٕٙب ِؼبء

ال ٠غٛص إ٠مبع أوضش ِٓ ػمٛثخ ِٓ اٌؼمٛثبد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌفمشح )أ( ِٓ ٘زٖ  -ة 
 اٌـّـبدح ػٍٝ اٌّخبٌفخ اٌّغٍى١خ اٌٛاؽذح اٌزٟ ٠شرىجٙب اٌّٛظف.

 
( ِٓ ٘زا 42إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌفمشح )أ( ِٓ اٌّبدح ) رٛلغ اٌؼمٛثبد اٌزأد٠ج١خ -أ  - 43اٌّبدح 

إٌظـــبَ ػٍٝ اٌّخبٌفخ اٌّغٍى١خ اٌزٟ ٠شرىجٙب اٌّٛظف ثؼذ اعزغٛاثٗ ٚفمبء ٌٍظالؽ١بد 
 -اٌزب١ٌخ: 

( 1. ثمشاس ِٓ اٌؼ١ّذ أٚ اٌّذ٠ش ٌٍؼمٛثبد اٌزأد٠ج١خ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌجٕـــــٛد )1
 ( ِٓ اٌفمشح )أ( ِٕٙب.3( ٚ)2ٚ )

ثمشاس ِٓ اٌشئ١ظ ألٞ ِٓ اٌؼمٛثبد اٌزأد٠ج١خ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌفمشح )أ( ِٕٙب   .2
 ٌخذِخ ٚاٌؼضي ِٓ اٌٛظ١فخ.اثبعزضٕبء ػمٛثزٟ االعزغٕبء ػٓ 

 
إرا رج١ٓ ٌٍشئ١ظ أْ اٌزّٙخ إٌّغٛثخ إٌٝ اٌّٛظف رغزذػٟ إ٠مبع ػمٛثزٟ االعزغٕبء  ة.

ً اٌّٛظف إٌٝ اٌّغٍظ اٌزأد٠جٟ اٌؼضي ِٓ اٌٛظ١فخ فؼ١ٍٗ أْ ٠ؾ١ أٚػـٓ اٌخذِخ 
 االثزذائٟ ٚفمبء ألؽىبَ ٘زا إٌظبَ.

 
ط. ٌٍشئ١ظ إؽبٌخ اٌّٛظف إٌٝ اٌّغٍظ اٌزأد٠جٟ ٌٍٕظش فٟ االعزغٕبء ػٓ خذِزٗ أٚ ػضٌٗ 
ِــٓ اٌٛظ١فخ إرا أٚلؼذ ػ١ٍٗ خالي خّظ عٕٛاد ِزظٍخ صالس ػمٛثبد ِخزٍفخ ِٓ 

( ِٓ اٌفمشح )أ( ِٓ 6( ٚ)5( ٚ)4) ( 3ٚاٌؼمٛثبد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌجٕٛد ِٓ )
 ( ِٓ ٘زا إٌظبَ.42اٌّبدح )

 
٠ؾبي اٌّٛظف إٌٝ اٌّغٍظ اٌزأد٠جٟ االثزذائٟ ثمشاس ِٓ اٌشئ١ظ ثؼذ اٌزؾم١ك ِؼٗ ِٓ لجــً  - 44اٌّبدح 

ٌغٕخ ٠شىٍٙب ٌزٌه اٌغشع ِٓ صالصخ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌغبِؼخ ٠غّٟ اؽذُ٘ سئ١غبء ػٍٝ أْ 
 بئٙب ػٓ دسعخ رٌه اٌّٛظف.ال رمً دسعخ أٞ ِٓ أػؼ

 
٠شىً فٟ اٌغبِؼخ ِغٍغبْ رأد٠ج١بْ أؽذّ٘ب اثزذائٟ ٚا٢خش اعزئٕبفٟ ٠ٚزىْٛ وً ِّٕٙــب  -أ   -45اٌّبدح 

ظ ٌّذح عٕخ لبثٍخ ٌٍزغذ٠ذ ٠ٚؼمذ وً ِّٕٙب عٍغبرٗ غٍؼ٠ٛٓ ٠ؼ١ُٕٙ آٌِّ سئ١ظ ٚػ
 ثذػٛح ِٓ سئ١غٗ.

 
ٞ ِٓ اٌّغٍغ١ٓ اٌزأد٠ج١١ٓ ١ٌؾً ِؾً أٞ ة. ٌٍّغٍظ رؼ١١ٓ ػؼٛاء اؽز١بؿٟ أٚ أوضش فٟ أ

ػؼٛ أط١ً ٠زغ١ت ػٓ عٍغبرٗ ٚفٟ ؽبي غ١بة سئ١ظ أٞ ِٓ اٌّغٍغ١ٓ ٠ىٍف سئ١ظ 
 اٌغبِؼخ أؽذ األػؼبء ١ٌمَٛ ِمبِٗ.

 
رىْٛ عٍغبد أٞ ِٓ اٌّغٍغ١ٓ اٌزأد٠ج١١ٓ لب١ٔٛٔخ ِب ٌُ ٠ؾؼش٘ب سئ١ظ  ال ط.

أٞ ِٓ اٌّغٍغ١ٓ ٚلشاسارٗ عش٠خ اٌّغٍــــــــــــــظ ٚػؼٛاْ آخشاْ ٚرىْٛ إعشاءاد 
 ٠ٚزخز وً ِّٕٙب لشاسارٗ ثبإلعّبع أٚ ثأوضش٠خ أطٛاد األػؼبء.

 
د. ٌٍّغٍظ أْ ٠ؼفٟ ِٓ اٌؼؼ٠ٛخ أ٠بء ِٓ أػؼبء اٌّغٍغ١ٓ اٌزأد٠ج١١ٓ وّب ٠غٛص ألٞ ِــٓ  

األػؼبء أْ ٠ـٍت ِٓ ِغٍظ اٌغبِؼخ إػفبءٖ ِٓ اٌّّٙخ ٚفٟ وٍزب اٌؾبٌز١ٓ ٠ؼ١ٓ ثذ٠الء 
 إػفب ٖ ٚرٕـجك أؽىبَ ٘زا اإلػفبء ػٍٝ سئ١ظ أٞ ِٓ اٌّغٍغ١ٓ.ٌّٓ رُ 

 
٠جٍغ اٌشئ١ظ اٌّٛظف اٌّؾبي إٌٝ اٌّغٍظ اٌزأد٠جٟ خـ١بء ثبٌّخبٌفخ إٌّغٛثخ إ١ٌٗ ٚرٌه  -أ  - 46اٌّبدح 

فــٟ ِىبْ ػٍّٗ فٟ اٌغبِؼخ أٚ ِىبْ إلبِزٗ لجً ِٛػذ اٌغٍغخ اٌّؾذدح ٌٍٕظش فٟ 
لً ٌٚٗ اٌشد ثظٛسح خـ١خ ػٍٝ ِب ٘ٛ ِٕغٛة إ١ٌٗ خالي اٌّخبٌفخ ثغجؼخ أ٠بَ ػٍٝ األ

 رٍه اٌّذح.
 

ٌٍّٛظف اٌّؾبي إٌٝ اٌّغٍظ اٌزأد٠جٟ اٌؾك فٟ اإلؿالع ػٍٝ ع١ّغ اٌزؾم١مبد  -ة
ٚاٌٛصبئــــــــك اٌّزؼٍمخ ثبٌزُٙ إٌّغٛثخ إ١ٌٗ ٚأْ ٠ؾؼش عٍغبد اٌّغٍظ اٌزأد٠جٟ ٌٍذفبع 

 داخً اٌغبِؼخ أٚ خبسعٙب. ػٓ ٔفغٗ ٚأْ ٠خزبس ٚو١الء ٌٍذفبع ػٕٗ ِٓ



 4006( لسنة 53نظام الموظفين اإلداريين والفنيين في جامعة اليزموك رقم )

 .38/4/4006الصادرة تتاريخ  (6866)*( نشز هذا النظام تعدد الجزيدة الزسمية رقم )

 

 
ال ٠غٛص رشف١غ اٌّٛظف اٌّؾبي إٌٝ اٌّغٍظ اٌزأد٠جٟ أٚ إٌٝ اٌّؾىّخ أٚ لجٛي اعزمبٌزٗ  -ط 

 إٌٝ أْ ٠ظذس اٌمشاس إٌٙبئٟ اٌمـؼٟ فٟ اٌذػٜٛ اٌزأد٠ج١خ أٚ اٌمؼبئ١خ اٌّمبِخ ػ١ٍٗ.
 

اٌزأد٠ج١لخ خلالي أعلجٛػ١ٓ ِلٓ ربس٠لـخ       ٠ٕؼمذ اٌّغٍظ اٌزأد٠جٟ االثزذائٟ ٌٍٕظش فلٟ اٌّخبٌفلخ    -أ   47اٌّبدح 
 ٚسٚد٘ب إ١ٌٗ ٚػ١ٍٗ أْ ٠جذ ف١ٙب خالي صٙش٠ٓ ػٍٝ األوضش ِٓ رٌه اٌزبس٠خ.

 
ٌٍّغٍظ اٌزأد٠جٟ دػٛح اٌشٙٛد أٚ اٌخجشاء ٚعّبع ألٛاٌُٙ ثؼذ اٌمغُ ٌٚٗ االعزؼبٔخ  -ة

ٍمخ ثـــزٚٞ االخزظبص ٌٚٗ رى١ٍف أٞ ِٓ أػؼبئٗ ٌٍزؾم١ك فٟ أٞ أِش ِٓ األِٛس اٌّزؼ
ثبٌّخبٌفخ اٌزٟ ٠ٕظش ف١ٙب اٌّغٍظ ثّب فٟ رٌه إعشاء اٌىشف اٌؾغٟ ثّؼشفخ اٌخجشاء 

 ٚرٌه ٌزّى١ٕٗ ِٓ إطذاس اٌمشاس إٌّبعت فٟ اٌّخبٌفخ.
  

إرا رغ١ت اٌّٛظف اٌّؾبي إٌٝ اٌّغٍظ اٌزأد٠جٟ ػٓ عٍغز١ٓ ِززب١ٌز١ٓ ثذْٚ ػزس  -ط 
 .اٌٛعبٟ٘ ٠ٚظذس اٌمشاس ثؾمٗ ثّضبثخ ٠مجٍــــٗ اٌّغٍظ اٌزأد٠جٟ فزغشٞ ِؾبوّزٗ غ١بث١بء 

 
رزٌٛٝ سئبعخ اٌغبِؼخ اٌم١بَ ثغ١ّغ اٌزج١ٍغبد اٌّزؼٍمخ ثبٌذػبٜٚ اٌزأد٠ج١خ إٌّظٛص ػ١ٍٙــب  -48اٌّبدح

 فٟ ٘زا إٌظبَ ٠ٚزٌٛٝ اٌشئ١ظ رج١ٍغ اٌمشاساد اٌظبدسح فٟ اٌّخبٌفبد اٌزأد٠ج١خ.
 

ٌٍّٛظف رٕـٛٞ ػٍٝ عش٠ّخ عضائ١خ فزؾبي اٌمؼ١ـــخ إرا سأٜ اٌشئ١ظ أْ اٌّخبٌفخ إٌّغٛثخ  -49اٌّبدح 
إٌٝ اٌّذػٟ اٌؼبَ اٌّخزض الرخبر اإلعشاءاد اٌمب١ٔٛٔخ ثشأٔٙب ٚرٛلف اإلعشاءاد اٌزأد٠ج١خ 

 إٌٝ ؽ١ٓ طذٚس اٌؾىُ إٌٙبئٟ فٟ اٌمؼ١خ اٌغضائ١خ.
 

االعزغٕبء ػٓ ٠ظذس اٌّغٍظ اٌزأد٠جٟ االثزذائٟ لشاسٖ فٟ اٌمؼ١خ ٚإرا لشس ػمٛثخ  -أ  – 50اٌّبدح 
اٌؼضي ِٓ اٌٛظ١فخ فٍٍّٛظف اٌزٞ طذس اٌؾىُ ثؾمٗ أْ ٠غزأٔف اٌمشاس إٌٝ  أٚاٌخذِــــخ 

اٌّغٍظ اٌزأد٠جٟ أالعزئٕبفٟ خالي أعجٛػ١ٓ ِٓ ربس٠خ رج١ٍغٗ اٌمشاس ٚرٛدع الئؾخ 
 االعزئٕبف فٟ ِىزت اٌشئ١ظ ِمبثً إصؼبس ثئ٠ذاػٙب.

جٟ أالعزئٕبفٟ لجً أعجٛػ١ٓ ػٍٝ األلً ِـٓ ٠جٍغ اٌّغزأٔف ثّٛػذ عٍغخ اٌّغٍظ اٌزأد٠ -ة
ربس٠خ أؼمبدٖ ػٍٝ أْ ٠جذ اٌّغٍظ فٟ االعزئٕبف خالي صٙش٠ٓ ػٍٝ األوضش ِٓ ربس٠خ 

 ٚسٚدٖ ٠ٚىْٛ لشاسٖ لـؼ١بء.
رزجغ أِبَ اٌّغٍظ اٌزأد٠جٟ أالعزئٕبفٟ اإلعشاءاد اٌّزجؼخ أِبَ اٌّغٍظ اٌزأد٠جٟ  ط.

 االثزذائـــٟ.
( ِٓ ٘زا إٌظــبَ ١44ظ ٌغٕخ اٌزؾم١ك إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبدح )ٌٍشئ١ظ أْ ٠ىٍف سئ  د.

اؽذ أػؼبئٙب ٌزّض١ً اٌغبِؼخ أِبَ اٌّغٍغ١ٓ اٌزأد٠ج١١ٓ ٌٍذفبع ػٓ رمش٠ش اٌٍغٕخ ٚرٌٟٛ  أٚ
   ِٙبَ االدػبء اٌؼبَ فٟ أٞ ِٓ اٌّغٍغ١ٓ.

 
ِلبَ اٌّغٍــــلـظ اٌزأد٠جــلـٟ    ٚدفٛػلٗ أ  ٕبرٗث١ٌٍّٛظف اٌّؾبي ٌٍّغٍظ اٌزأد٠جٟ ؽك رمذ٠ُ  -أ  – 51اٌّبدح 

 -االثزذائٟ، ٚال ٠ؾك رمذ٠ُ اٌج١ٕخ أِبَ اٌّغٍظ أالعزئٕبفٟ إال فٟ أٞ ِٓ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ: 
إرا وبْ لذ ؿٍت رمذ٠ُ رٍه اٌج١ٕخ أِبَ اٌّغٍظ اٌزأد٠جٟ االثزذائٟ ٌُٚ ٠غزغت ٌـٍجٗ  .1

 ٚوبٔذ رٍه اٌج١ٕخ الصِخ ٌٍفظً فٟ اٌزّٙخ إٌّغٛثخ إ١ٌٗ.
ٌُ ٠غزـغ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب أصٕبء اٌّؾبوّخ  أٚا ٌُ رىٓ رٍه اٌج١ٕخ فٟ ِزٕبٚي ٠ذٖ إر .2

 رٍه اٌّشؽٍخ. ذظٙشد ثؼ أٚاالثزذائ١خ 
إرا رّذ ِؾبوّخ اٌّٛظف غ١بث١بء أِبَ اٌّغٍظ االثزذائٟ ٚاظٙش ٌٍّغٍظ أالعزئٕبفٟ  .3

 أْ غ١بثٗ وبْ ٌؼزس ِششٚع ٠مجٍٗ اٌّغٍظ اٌزأد٠جٟ أالعزئٕبفٟ.
٠زّىٓ أٞ ِٓ اٌّغٍغ١ٓ اٌزأد٠ج١١ٓ ِٓ إطذاس اٌمشاس خالي اٌّذح اٌّؾذدح فٟ ٘زا  إرا ٌُ -ة

إٌظبَ فؼ١ٍٗ أْ ٠ج١ٓ أعجبة رٌه فٟ رمش٠ش ٠شفؼٗ إٌٝ اٌشئ١ظ ِج١ٕبء ف١ٗ اٌزبس٠خ اٌزٞ 
عزٕزٟٙ ف١ٗ إعشاءاد اٌّؾبوّخ ٚإطذاس اٌمشاس ٌٍٚشئ١ظ رّذ٠ذ اٌّذح ؽغت ِمزؼٝ 

 اٌؾبي.
  

اٌّذػٟ  أٚاٌّغٍظ اٌزأد٠جٟ  أٚئ١ظ وف ٠ذ اٌّٛظف اٌّؾبي إٌٝ ٌغٕخ اٌزؾم١ك ٌٍش -أ  – 52اٌّبدح 
إٌٝ اٌّؾىّخ اٌغضائ١خ ػٓ اٌؼًّ إٌٝ ؽ١ٓ طذٚس اٌمشاس إٌٙبئٟ فٟ اٌمؼ١خ  أٚاٌؼـــبَ 
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ٌٍٚشئ١ظ أْ ٠مشس ٚلف سارت اٌّٛظف ٚػالٚارٗ خالي رٍه اإلعشاءاد ثّب ال ٠ض٠ذ ػٍٝ 
 إٌظف.

ٌٕٙبئٟ ٌٍّغٍظ اٌزأد٠جٟ أٚ ٌٍؾىُ اٌمؼبئٟ ثزجشئخ اٌّٛظف ِّب إرا طذس اٌمشاس ا  .1ة. 
ٔغت إ١ٌٗ ِٓ رُٙ ِغٍى١خ أٚ عضائ١خ ف١غزؾك اٌّٛظف سارجٗ وبِالء ِغ اٌؼالٚاد ػٓ 

 اٌّذح اٌزٟ أٚلف خالٌٙب ػٓ اٌؼًّ.
 

ٚأِب إرا أعفشد ِؾبوّخ اٌّٛظف أِبَ أٞ ِٓ اٌغٙبد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌجٕذ  .2
ٓ إدأزٗ ثّب ال ٠ٛعت االعزغٕبء ػٓ خذِزٗ أٚ ػضٌٗ ِٓ ( ِٓ ٘زٖ اٌفمشح ػ1)

اٌؼضي  أٚإ٠مبع ػمٛثخ رأد٠ج١خ ػ١ٍٗ غ١ش ػمٛثخ االعزغٕبء ػٓ اٌخذِخ  أٚاٌٛظ١فخ 
ِٓ اٌٛظ١فخ ف١غزؾك اٌّٛظف وبًِ سارجٗ ػٓ األصٙش األسثؼخ األٌٚٝ ِٓ ِذح 

ِذح رض٠ذ اٌزٛل١ف ٚٔظف سارجٗ ػٓ األصٙش األسثؼخ اٌضب١ٔخ ٚسثغ سارجٗ ػٓ أٞ 
 ػٍٝ رٌه.

ػضٌٗ ِٓ اٌٛظ١فخ  أٚال ٠غزؾك اٌّٛظف اٌزٞ طذس اٌمشاس ثبالعزغٕبء ػٓ خذِزٗ  .3
أٞ عضء ِٓ سٚارجٗ ٚػالٚارٗ اػزجبساء ِٓ ربس٠خ إؽبٌزٗ إٌٝ اٌّغٍظ اٌزأد٠جٟ أٚ 
اٌّذػٟ اٌؼبَ أٚ اٌّؾىّخ ػٍٝ أْ ال ٠ـٍت ِٕٗ سد اٌّجبٌغ اٌزٟ رمبػب٘ب ِٓ سارجٗ 

 أؽىبَ اٌفمشح )أ( ِٓ ٘زٖ اٌّبدح. ثّمزؼٝإ٠مبفٗ ػٓ اٌؼًّ  ٚػالٚارٗ خالي ِذح
 
 

 أزٙبء اٌخذِخ
 

 -رٕزٟٙ خذِخ اٌّٛظف فٟ أٞ ِٓ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ:   –(3) 53اٌّبدح 
 .لجٛي االعزمبٌخأ.  
اٌّٛظف اٌغز١ٓ ٚ اٌّٛظفخ اٌخبِغخ ٚاٌخّغ١ٓ ِٓ اٌؼّش ، ٌٍّٚغٍظ ثٕبء ػٍٝ  إرّبَة. 

ٝ رٛط١خ اٌؼ١ّذ أٚ اٌّذ٠ش اٌّخزض رّذ٠ذ خذِخ أٞ ِّٕٙب رٕغ١ت اٌشئ١ظ اٌّغزٕذ اٌ
 .عٕخ فغٕخ ػٍٝ اْ ال ٠ض٠ذ ِغّٛػٙب ػٍٝ خّظ عٕٛاد

اٌؼغض ػٓ ِٛاطٍخ اٌؼًّ فٟ اٌغبِؼخ ألعجبة طؾ١خ ثٕبء ػٍٝ رمش٠ش ِٓ اٌّشعغ ط. 
 .اٌـجٟ

 .فمذ اٌٛظ١فخد. 
  .االعزغٕبء ػٓ اٌخذِخ٘ـ. 
 .اٌؼضي ِٓ اٌٛظ١فخٚ. 
  .األسد١ٔخ فمذ اٌغٕغ١خص. 
  .فمذ أٞ صشؽ ِٓ صشٚؽ اٌزؼ١١ٓػ. 
 .اٌٛفبحؽ. 

 
 -٠ؼضي اٌّٛظف فٟ أٞ ِٓ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ:  -أ  – 54اٌّبدح 

 . ثمشاس ِٓ اٌّغٍظ اٌزأد٠جٟ .1
ثمشاس ِٓ اٌّشعغ اٌّخزض ثزؼ١١ٓ ِض١ٍٗ فٟ اٌذسعخ ٚاٌشارت إرا ػٛلت ثزٕض٠ً  .2

مٛثخ رٕض٠ً اٌذسعخ ِشح ٚأٚلؼذ ػ١ٍٗ ػ أخشٜدسعزٗ صُ اسرىت ِخبٌفخ ِغٍى١خ 
 .أخشٜ

ثغٕؾخ ِخٍخ ثبٌششف وبٌشصٛح  أٚإرا ؽىُ ػ١ٍٗ ِٓ ِؾىّخ ِخزظخ ثغٕب٠خ  .3
ٚاالخزالط ٚاٌغشلخ ٚاٌزض٠ٚش ٚعٛء اعزؼّبي األِبٔخ ٚاٌشٙبدح اٌىبرثخ ٚأٞ 

ِخٍخ ثبألخالق اٌؼبِخ أٚ ؽىُ ػ١ٍٗ ثبٌؾجظ ِٓ ِؾىّخ ِخزظخ  أخشٜعش٠ّخ 
رىبثٗ أٞ عش٠ّخ ِٓ اٌغشائُ ٠ٚؼزجش اٌّٛظف فٟ الس أصٙشٌّذح ال رمً ػٓ صالصخ 

ٙب فٟ ٘زا اٌجٕذ ِؼضٚالء ؽىّبء ِٓ ربس٠خ ١أٞ ؽبٌخ ِٓ اٌؾبالد إٌّظٛص ػٍ
 اوزغبة اٌؾىُ ػ١ٍٗ اٌذسعخ اٌمـؼ١خ.

                                                           

نظام معدل لنظمام المموظفين اإلداريمين والفنيمين فمي جامعمة اليزمموك رقمم          (من هذا  النظام تموجة75تم إلغاء الفقزة )ب( من المادة ) 3

 . 37/33/4009( تتاريخ 6:84، و المنشور تعدد الجزيدة الزسمية رقم ) 4009( لسنة 336)
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ػضٌٗ ِــٓ اٌٛظ١فخ فٟ  ة. ال ٠غٛص إػبدح رؼ١١ٓ اٌّٛظف اٌزٞ رُ االعزغٕبء ػٓ خذِزٗ أٚ
 اٌغبِؼخ.

 
َ اٌّٛظف اعزمبٌزٗ خـ١بء ٚرمجً أٚ رشفغ االعزمبٌخ ثمشاس ِٓ اٌّشعغ اٌّخزـض ٠مذ -أ  – 55اٌّبدح 

 رؼزجش االعزمبٌخ ِمجٌٛخ ؽىّبء. ٚإالثبٌزؼ١١ٓ خالي صالص١ٓ ٠ِٛبء ِٓ ربس٠خ رمذ٠ّٙب 
   

ة. ػٍٝ اٌّٛظف أْ ٠غزّش فٟ أداء ٚظ١فزٗ إٌٝ أْ ٠زغٍُ إصؼبسا خـ١بء ثمجٛي االعزمبٌـــــخ 
أمؼبء اٌّذح إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌفمشح )أ( ِٓ  أًٚ رج١ٍغٗ ثزٌه ٚإرا رشن اٌؼًّ لج

 ٘زٖ اٌّبدح ف١ؼزجش فبلذاء ٌٛظ١فزٗ ؽىّبء.
 

٠ؼذ اٌّٛظف فبلذاء ٌٛظ١فزٗ إرا رغ١ت ػٓ ػٍّٗ ٌّذح ػششح أ٠بَ ِزظٍخ دْٚ إعبصح  -أ  –56اٌّبدح 
 لب١ٔٛٔخ أٚ ػزس ِششٚع ٠مجٍٗ اٌّشعغ اٌّخزض ثبٌزؼ١١ٓ.

س ثبػزجبس اٌّٛظف فبلذاء ٌٛظ١فزٗ ِٓ اٌّشعغ اٌّخزض ثبٌزؼ١١ٓ ٠ٚؼزجش ٠ظذس اٌمشا -ة 
 اٌمـــشاس ٔبفــــــــز اٌّفؼٛي اػزجبساء ِٓ ا١ٌَٛ األٚي اٌزٞ رغ١ت ف١ٗ اٌّٛظف ػٓ ػٍّٗ.

   
٠غٛص ٌٍّٛظف اٌزٞ طذس لشاس ثفمذٖ اٌٛظ١فخ أْ ٠ؼزشع ػٍٝ اٌمشاس خالي صٙش إٌٝ  -ط 

ؼّٕبء األعجبة اٌزٟ أعجشد اٌّٛظف ػٍٝ اٌزغ١ت ػٓ اٌغٙخ اٌزٟ أطذسد اٌمشاس ِز
ػٍّٗ، فئرا الزٕؼذ اٌغٙخ اٌزٟ أطذسد اٌمشاس ثّب ٚسد فٟ االػزشاع ِٓ أعجبة ف١غٛص 

 ٌٙب اٌشعٛع ػٕٗ ٚارخبر ِب رشاٖ ِٕبعجبء ثؾك اٌّٛظف.
 

س ال ٠غللٛص إػللبدح رؼ١لل١ٓ اٌّٛظللف اٌللزٞ اػزجللش فبلللذاء ٌٛظ١فزللٗ إال ثؼـــــللـذ أمؼللبء صللال          -د 
عٕـــــللـٛاد ػٍــــــللـٝ األلللً ػٍللٝ لللشاس فمللذٖ ٌٍٛظ١فللخ ٚؽظللٌٛٗ ػٍللٝ لللشاس ِللٓ اٌّشعللغ   

 اٌّخزض ثبٌزؼ١١ــــٓ ثبٌّٛافمخ ػٍٝ إػبدح رؼ١١ٕٗ.
 

ال ٠غزؾك اٌّٛظف اٌزٞ فمذ ٚظ١فزٗ أٞ ِىبفأح ثّب فٟ رٌه ِىبفأح ٔٙب٠خ اٌخذِخ  - ٘ـ
ٚاٌؼٛائذ اٌّغزؾمخ ػٍٝ ٘زٖ ٚإٌغجخ اٌّمشسح اٌزٟ رذفؼٙب اٌغبِؼخ ٌؾغبة اٌظٕذٚق 

 إٌغجخ.
 
 
( 58( ٚ )56( ٚاٌّبدر١ٓ )42( ِٓ اٌفمشح )أ( ِٓ اٌّبدح )8ِغ ِشاػبح أؽىبَ اٌجٕذ ) -أ  57اٌّبدح  (1)

ػٕذ رشوٗ 1/1/2013اٌّؼ١ٓ فٟ اٌغبِؼخ لجً ربس٠خ ِــٓ ٘زا إٌظبَ، ٠غزؾك اٌّٛظف 
 -اٌخذِخ فٟ اٌغبِؼخ اٌؾمٛق اٌّب١ٌخ اٌزب١ٌخ: 

 
ح رؼبدي سارت صٙش ٚاؽذ ػٓ وً عٕخ ِٓ عٕٛاد خذِزٗ اٌخّظ األٌٚٝ فٟ ِىبفأ .1

اٌغبِؼخ، ٚسارت صٙش ٚٔظف ػٓ وً عٕخ ِٓ عٕٛاد خذِزٗ اٌخّظ اٌضب١ٔخ ٚسارت 
صٙش٠ٓ ػٓ وً عٕخ ِٓ عٕٛاد خذِزٗ اٌخّظ اٌضبٌضخ ٚسارت صالصخ أصٙش ػٓ وً 

ٛاد اٌخذِخ عٕخ عٕخ ِٓ عٕٛاد خذِزٗ اٌزٟ رٍٟ رٌه، ٚرؾغت أعضاء اٌغٕخ ِٓ عٕ
وبٍِخ ٚرؾغت ِىبفأح ٔٙب٠خ اٌخذِخ ػٍٝ أعبط اٌشارت اٌشٙشٞ اإلعّبٌٟ األخ١ش اٌزٞ 

 اعزؾمٗ اٌّٛظف ٚٚفك األعظ اٌزب١ٌخ:
ػٍٝ أعبط اٌشارت اإلعّبٌٟ ػٓ اٌّذح ِٓ ربس٠خ صّٛي ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ  - أ

 اٌغبِؼخ ثأؽىبَ لبْٔٛ اٌؼّبْ االعزّبػٟ ٚؽزٝ إرّبَ اٌّٛظف عٓ اٌخبِغخ
 ٚاٌغز١ٓ.

ػٍٝ أعبط اٌشارت األعبعٟ ػٓ اٌّذح اٌغبثمخ ٌزبس٠خ صّٛي ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ  -ة 
اٌغبِؼخ ثأؽىبَ لبْٔٛ اٌؼّبْ االعزّبػٟ ٚاٌّذح اٌالؽمخ إلرّبَ اٌّٛظف عٓ 

 اٌخبِغخ ٚاٌغز١ٓ.
ال رغشٞ أؽىبَ اٌفمشر١ٓ )أ( ٚ )ة( ِٓ ٘زا اٌجٕذ ػٍٝ اٌّٛظف١ــــــٓ اٌز٠ٓ رشوٛا  -ط 

 ِخ فٟ اٌغبِؼخ لجً ثذء ٔفبر أؽىبَ ٘زا إٌظبَ.اٌخذ
اٌّجبٌغ اٌّغزؾمخ ٌٗ فٟ طٕذٚق االدخبس ِغ ِشاػبح األؽىبَ اٌخبطخ  .2

 ثزٌه اٌظٕذٚق.
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( 58( ٚ )56( ٚاٌّبدر١ٓ )42( ِٓ اٌفمشح )أ( ِٓ اٌّبدح )8ِغ ِشاػبح أؽىبَ اٌجٕذ )  -ة(2)
زٖ اٌّبدح ، ٠غزؾك اٌّٛظف اٌّؼ١ٓ فٟ ( ِٓ اٌفمشح )أ( ِٓ 1ِ٘ٚـٍغ اٌجٕذ ) ِــٓ ٘زا إٌظبَ

ِىبفأح خذِخ رظشف فٟ ٔٙب٠خ وً عٕخ ٚفك األعظ  1/1/2013اٌغبِؼخ اػزجبسا ِٓ ربس٠خ 
 -اٌزب١ٌخ :

 
 ػٍٝ أعبط اٌشارت اٌخبػغ ٌٍؼّبْ االعزّبػٟ ِٓ ربس٠خ رؼ١١ٕٗ ٚؽزٝ إوّبٌٗ -1  

 اٌخبِغخ ٚاٌغز١ٓ ِٓ ػّشٖ.               
 
 رت األعبعٟ ػٓ ِذح خذِزٗ ثؼذ إوّبٌٗ اٌخبِغخ ٚاٌغز١ٓ ِٓػٍٝ أعبط اٌشا -2  

 ػّشٖ.               
 

ٌٍّٛظف اٌمبئُ ثّٙبَ ٚظ١فزٗ فٟ اٌغبِؼخ اٌؾظٛي ػٍٝ ٔغجخ ِٓ اٌّىبفأح اٌزٟ ٠غزؾمٙب  - ط
ٚرٌه ثّٛعت رؼ١ٍّبد ٠ظذس٘ب ِغٍظ اٌؼّذاء رج١ٓ إٌغت اٌّئ٠ٛخ اٌزٟ ٠غٛص طشفٙب 

٠ٕجغٟ ػ١ٍٗ لؼب ٘ب فٟ اٌغبِؼخ ٌظشف وً ٔغجخ ِٓ ٔغت  ٌٍّٛظف ِٚذح اٌخذِخ اٌزٟ
%( ٚأْ ال رمً ِذح 50رٍه اٌّىبفأح صش٠ـخ أْ ال رض٠ذ ٘زٖ إٌغجخ فٟ ؽذ٘ب األػٍٝ ػٍٝ )

 اٌخذِخ ػٓ ػشش عٕٛاد.
٠ظشف سط١ذ ِب ٠غزؾمٗ اٌّٛظف ِٓ رٍه اٌّىبفأح ػٕذ أزٙبء خذِزٗ فٟ اٌغبِؼخ ٚفمبء  .د(3)

( ِٓ طه ثؼذ رٕض٠ً ِب رُ دفؼٗ ػٍٝ ؽغبة اٌّىبفأح ثّٛعت اٌفمشح )ألؽىبَ ٘زا إٌظبَ ٚرٌ
 ٘زٖ اٌّبدح ٚاعزشداد أٞ ِجبٌغ ِزؾممخ ػ١ٍٗ ٌظبٌؼ طٕذٚق اإلعىبْ.

 
 -ال ٠غزؾك اٌّٛظف اٌزٞ رٕزٟٙ خذِزٗ فٟ اٌغبِؼخ أٞ ِىبفأح فٟ أٞ ِٓ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ:  - 58ٌّبدح ا

 ػٍٝ اٌغٕخ. إرا وبٔذ خذِزٗ فٟ اٌغبِؼخ ال رض٠ذ  -أ 
إرا أد٠ٓ ثؾىُ لؼبئٟ لـؼٟ ِٓ ِؾىّخ أسد١ٔخ ِخزظخ ثبسرىبثٗ عش٠ّخ اٌخ١بٔخ  -ة

ِخٍخ ثأِٓ  أخشٜاٌؼظّـــٝ أٚ اٌزغغظ ٌؾغبة دٌٚخ أعٕج١خ أٚ ثأٞ عش٠ّخ عٕبئ١خ 
 اٌذٌٚخ اٌذاخٍٟ أٚ اٌخبسعٟ.

٠ّلللخ إرا ؽىلللُ ِلللٓ ِؾىّلللخ أسد١ٔلللخ ِخزظلللخ ثبألصلللغبي اٌشلللبلخ أٚ ثلللبٌؾجظ السرىبثلللٗ عش   -ط 
 االخزـالط أٚ اٌغشلخ أٚ اٌزض٠ٚش أٚ أٞ عش٠ّخ أخشٜ ِبعخ ثبٌششف.

 . فمذ اٌٛظ١فخ   د. 
 

إرا أط١ت اٌّٛظف ثؼب٘خ ثغجت ل١بِٗ ثٛظ١فخ دْٚ رمظ١ش ِٕٗ أٚ إّ٘بي ٚصجزذ ثمشاس ِــٓ  -أ  59اٌّبدح 
اٌّشعغ اٌـجٟ أٔٙب ال رؾٛي دْٚ ل١بِٗ ثٛظ١فزٗ ف١ظشف ٌٗ ثمشاس ِٓ اٌّغٍظ رؼ٠ٛغ 

 ػٓ اٌؼب٘خ. إٌبصئغجٟ ِٓ سارجٗ اٌغٕٛٞ األخ١ش ٠ؼبدي ٔغجخ اٌؼغض ٔ
 

 -أِب إرا وبٔذ اٌؼب٘خ رؾٛي دْٚ اعزّشاس اٌّٛظف فٟ خذِخ اٌغبِؼخ ف١ظشف ٌٗ ِب ٠ٍٟ:  -ة 
ٌؾغبثٗ فٟ طٕذٚق االدخبس ِغ ِشاػبح األؽىبَ اٌّزؼٍمخ ثزٌه  اٌّغزؾمخاٌّجبٌغ  .1

 اٌظٕذٚق.
 ٌّغزؾمخ ٌٗ ِغ اٌؼالٚاد ؽزٝ ربس٠خ اإلطبثخ.. سارت اإلعبصح اٌغ٠ٕٛخ ا2
 سارت اٌشٙش اٌزٞ ٠ٍٟ ربس٠خ اإلطبثخ. .3
( ِٓ ٘زا 57( ِٓ اٌفمشح )أ( ِٓ اٌّبدح )1اٌّىبفأح اٌّغزؾمخ ٌٗ ثّمزؼٝ أؽىبَ اٌجٕذ ) .4

 إٌظبَ.
  ػٓ اٌؼب٘خ. إٌبصئ. رؼ٠ٛغ ٔغجٟ ِٓ سارجٗ اٌغٕٛٞ األخ١ش ٠ؼبدي ٔغجخ اٌؼغض 5

ذ اٌؼب٘خ ِّب رمؼذٖ ػٓ اٌؼًّ أٚ رغؼٍٗ ػبعضاء ػٓ إػبٌخ ٔفغٗ ف١ذفغ ٌٗ ٚإرا وبٔ ط. 
رؼ٠ٛـــــغ ٠ؼبدي سارت عٕخ وبٍِخ ػٍٝ أعبط اٌشارت اٌشٙشٞ األخ١ش اٌزٞ رمبػبٖ ٚرٌه 

 ثبإلػبفخ إٌٝ اٌؾمٛق اٌّب١ٌخ األخشٜ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘زا إٌظبَ.

 

،  4035( لسمنة  44( تموجة نظام معدل لنظمام المموظفين اإلداريمين و الفنيمين فمي جامعمة اليزمموك رقمم )        79دة رقم )( تم تعديل الما3)

 ، ويعمل ت  من تاريخ نشزد في الجزيدد الزسمية. 39/5/4035( تتاريخ 7434والمنشور تعدد الجزيدة الزسمية رقم )

( 44ام معدل لنظام الموظفين اإلداريين و الفنيين فمي جامعمة اليزمموك رقمم )    ( تموجة نظ79المادة رقم ) اضافة الفقزة )ب( الى( تم 4)

 ، ويعمل ت  من تاريخ نشزد في الجزيدد الزسمية. 39/5/4035( تتاريخ 7434، والمنشور تعدد الجزيدة الزسمية رقم ) 4035لسنة 
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( 44ين اإلداريمين و الفنيمين فمي جامعمة اليزمموك رقمم )      ( تموجة نظام معدل لنظام المموظف 79المادة رقم ) تعديل  الفقزة )د( من( تم 5)

 ، ويعمل ت  من تاريخ نشزد في الجزيدد الزسمية. 39/5/4035( تتاريخ 7434، والمنشور تعدد الجزيدة الزسمية رقم ) 4035لسنة 

 

 
 
 
 

إرا رٛفٝ اٌّٛظف ٔز١غخ ؽبدس أصٕبء ل١بِٗ ثؼٍّٗ ٚثغجت ٘زا اٌؼًّ ف١ذفغ ٌٛسصزٗ  د.
٠ؼبدي سارت عٕخ وبٍِخ ػٍٝ أعبط اٌشارت اٌشٙشٞ األخ١ش ٚرٌه ثبإلػبفخ إٌٝ رؼ٠ٛــــغ 

 اٌؾمٛق اٌّب١ٌخ األخشٜ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘زا إٌظبَ.
 

 
 ٌٍّغٍظ أْ ٠ظذس اٌزؼ١ٍّبد اٌّزؼٍمخ ثبٌزأ١ِٓ اٌغّبػٟ ػٍٝ ؽ١بح اٌّٛظف١ٓ. -أ  60اٌّبدح 

 اٌغبِؼخ.٠ؾذد اٌشئ١ظ عبػبد اٌؼًّ اٌّمشسح ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ   -ة  
٠ظذس اٌشئ١ظ أٚ ِٓ ٠فٛع إ١ٌٗ ٘زٖ اٌظالؽ١خ ثشاءح اٌزشى١الد اٌخبطخ ثبٌؼب١ٍِٓ فــٟ   -ط 

 اٌغبِؼخ ٚفك عذٚي رشى١الد اٌٛظبئف.
 

ال ٠غٛص ألٞ ِٓ اٌّٛظف١ٓ فٟ اٌغبِؼخ رمبػٟ أٞ ػالٚح أٚ ِىبفأح أٚ ِجٍغ رؾذ أٞ  - 61اٌّبدح 
 .غ١ش ِٕظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘زا إٌظبَ أخشِٜغ١ّبد 

 
٠ظذس اٌّغٍظ اٌزؼ١ٍّبد اٌالصِخ ٌزٕف١ز أؽىبَ ٘زا إٌظبَ ثّب فٟ رٌه أعظ رم١١ُ أداء  - 62اٌّبدح 

 اٌّٛظف١ٓ ّٚٔبرط ٘زا اٌزم١١ُ ٚاٌزمبس٠ش اٌغ٠ٕٛخ.
 

( ٌغٕـــــــــــــخ ٠15ٍغٝ ٔظبَ اٌّٛظف١ٓ اإلداس١٠ٓ ٚاٌف١١ٕٓ فٟ عبِؼخ ا١ٌشِٛن سلُ ) -أ  -63اٌّبدح 
ٍٝ أْ رجمٝ اٌزؼ١ٍّبد ٚاٌمشاساد اٌظبدسح ثّمزؼبٖ عبس٠خ اٌّفؼٛي، ٚرؼذ٠الرٗ ػ 1998

 أٚثبعزضٕبء األؽىبَ اٌٛاسدح ف١ٙب ٚاٌّزؼٍمخ ثبٌشٚارت ٚاٌؼالٚاد، إٌٝ أْ ٠زُ إٌغب ٘ب 
 اعزجذاي غ١ش٘ب ثٙب. أٚ رؼذ٠ٍٙب

رٍغٝ ع١ّغ لشاساد اٌٍغٕخ اٌٍّى١خ اٌزٟ رزؼبسع ِغ أؽىبَ ٘زا إٌظبَ ٚثظٛسح خبطخ   -ة 
   ٌّزؼٍك ِٕٙب ثبٌشٚارت ٚاٌؼالٚاد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘زا إٌظبَ.ا

 
30 /12 /2003 

 
 ػٍٟ ثٓ ٔب٠ف


