
 0202( مس ية 26مرسوم تلاهون رمق )

ظدار كاهون اخلدمة املدهَة  بإ

 

 مكل مموكة امححٍرن بميَاتة.        حنن سوٌلن جن محد ب ل خوَفة

 تـد الاظالع ؿىل ادلس خور، 

ثضب ن ثيؼمي مـاصاث وماكفب ث امخلاؿد ملوػفي احلكومة،  0753( مس ية 01وؿىل املاهون رمق )

 وثـدًالثَ،

وضاء جموس اخلدمة املدهَة، 0760( مس ية 00تلاهون رمق )وؿىل املرسوم   بإ

( مس ية 1ثضب ن املزياهَة امـامة، املـدل بملاهون رمق ) 0220( مس ية 17وؿىل املرسوم تلاهون رمق )

0225، 

 ثضب ن س َاساث وضواتط اخلعخعة، 0220( مس ية 20وؿىل املرسوم تلاهون رمق )

 وثـدًالثَ، 0224( مس ية 13هون رمق )وؿىل كاهون اخلدمة املدهَة امعادر بملا

فذاء املاهوين، املـدل  0224( مس ية 42وؿىل املاهون رمق ) ؿادت ثيؼمي َُئة امدرشًؽ والإ ثضب ن اإ

 ،0202( مس ية 12بملرسوم تلاهون رمق )

وضاء دًوان املوػفني، 0753( مس ية 4وؿىل املرسوم رمق )  بإ

 ًوان اخلدمة املدهَة،ثضب ن ثحـَة د 0224( مس ية 05وؿىل املرسوم رمق )

ؿادت ثيؼمي دًوان اخلدمة املدهَة، 0226( مس ية 42وؿىل املرسوم رمق )  بإ

 وتياًء ؿىل ؾرض رئُس جموس اموزراء،

 وتـد موافلة جموس اموزراء،

 رمسيا بملاهون ال يت:

 املادت ال وىل

ُولى كاهون اخلدمة  املدهَة امعادر بملاهون ًُـمل تب حاكم املاهون املرافق يف صب ن اخلدمة املدهَة، ًو

 ، كٌل ًُولى لك حمك خيامف ب حاكم املاهون املرافق.0224( مس ية 13رمق )

 املادت امثاهَة

ًُعدر رئُس جموس اموزراء تلرار مٌَ امالحئة امخيفِذًة مِذا املاهون خالل س ية من اترخي امـمل 

ظدار ُذٍ امالحئة ٌس متر امـمل بملواؿد وانوواحئ ىل ب ن ًمت اإ  املـمول اها اامًَا، كٌل ٌس متر تَ، واإ



ة كدل ظدور ُذا املاهون، وذكل لكَ فامي  امـمل بملراراث وامخـواميث وامخوحهياث وامًرشاث امساًر

 ل ًخـارض مؽ ب حاكمَ.

 املادت امثامثة

ُـمل تَ  –لك فامي خيعَ  –ؿىل رئُس جموس اموزراء واموزراء واكفة املـيَني  ثيفِذ ُذا املاهون، ًو

دت امرمسَة.من ام   َوم امخايل مخارخي ورشٍ يف اجلًر

 

 

 مكل مموكة امححٍرن بميَاتة

 سوٌلن جن محد ب ل خوَفة

 رئُس جموس اموزراء

 خوَفة جن سوٌلن ب ل خوَفة

 ظدر يف كرص امرفاع

 ُػ  0210ذي احلجة3تخارخي: 

 م  0202هومفرب 00املوافق: 



  

 كاهون اخلدمة املدهَة

 امفعل ال ول

 ال حاكم امـامة

 (0مادت )

 رساين املاهون

( من ُذا املاهون، ًـمل يف املسائل املخـولة ثض ئون اخلدمة 2مؽ مراؿات ما ثيط ؿوََ املادت )

املدهَة بدلوةل بل حاكم امواردت يف ُذا املاهون وجرسي ب حاكمَ ؿىل مجَؽ املوػفني املدهَني يف 

 ملزياهَة امـامة ندلوةل. اجلِاث احلكومِة ممن ًخلاضون رواحهبم ب و حزءًا مهنا من ا

ني يف كوت دفاع امححٍرن ووزارت ادلاخوَة واحلرس اموظين  ول جرسي ُذٍ ال حاكم ؿىل امـسكًر

ة هعوص ثيؼم ص ئون  وهجاز ال من اموظين ما ؿدا املوػفني املدهَني مهنم، مؽ ؿدم الإخالل تبً 

 ُؤلء املدهَني امـاموني يف املعاع امـسكري.

 (0مادت )

ف  ثـاًر

ثعحَق ب حاكم ُذا املاهون، ٍكون نولكٌلث وامـحاراث امخامَة املـاين املحٌُة كٍرن لك مهنا، مامل  يف

 ًلذغ س َاق اميط خالف ذكل:

 املوػف: 

لك من ٌضلل وػَفة مدهَة من وػائف اجلِاث احلكومِة، ب اي اكهت ظحَـة معهل ب و مسمى 

 وػَفذَ.

 ادلًوان:

 دًوان اخلدمة املدهَة. 

 اجلِة احلكومِة: 

لك وزارت ب و مؤسسة ؿامة ب و َُئة ؿامة ب و َُئة ب و جموس ب و هجاز حكون مزياهُذَ ب و حزء مهنا 

 مضن املزياهَة امـامة ندلوةل واملًضب  مبوحة كاهون ب و مرسوم.

 امخـواميث:

 هل.  لك ما ًعدر ؾن دًوان اخلدمة املدهَة مخعحَق ب حاكم ُذا املاهون وانوواحئ امعادرت ثيفِذاً 



 اموػَفة: 

ٍلوؿة امواحداث واملس ئومَاث وامعالحِاث اميت جس يد ب و ثفوض من امسوعة اخملخعة، واميت ًوزم 

ا فمين ٌضلوِا مخب دًة ُذٍ امواحداث واملس ئومَاث  نولِام اها اصرتاظاث ومـاًري جية ثوافُر

 وامعالحِاث تعفة 

 دامئة ب و مؤكذة. 

 امسوعة اخملخعة: 

 رئُس اجلِة احلكومِة اخملخعة.اموزٍر اخملخط ب و 

 اموػائف امـوَا:

ا مبوحة مرسوم ب و كرار من رئُس جموس اموزراء، وحتدد اصرتاظاث  اموػائف اميت ًـني صاكوُو

 صلل اموػَفة ب دات امخـَني فهيا.

 امراثة: 

مََ امـالوت الإحامتؾَة وب ًة ؿالوت ب خرى ًلرر رئُس جموس  امراثة ال سايس نووػَفة مضافًا اإ

ىل امراثة ال سايس. امو  ضافهتا اإ  زراء اإ

 (1مادت )

 اخذعاظاث دًوان اخلدمة املدهَة

ًخوىل دًوان اخلدمة املدهَة الإرشاف املركزي ؿىل ص ئون مجَؽ املوػفني املدهَني اخلاضـني ل حاكم 

ة ؿوهيا،  ُذا املاهون يف اجلِاث احلكومِة، وثلدمي الاسدضاراث مخكل اجلِاث وامركاتة الإداًر

مََ مبوحة ُذا املاهون، وهل ؿىل ال خط ما ًًل: وخيخط  ادلًوان بملِام وامعالحِاث املس يدت اإ

دراسة مرشوؿاث املواهني واكرتاخ انوواحئ واملراراث اخلاظة ثض ئون اخلدمة املدهَة     -0

ا. كراُر تداء امرب ي فامي ًلرتخ من مرشوؿاث مذعةل اهذٍ امض ئون كدل اإ  واإ

ر اخلدمة املدهَة اكرتاخ امس َاساث امـ    -0 امة والاسرتاثَجَاث وال ُداف املخـولة تخعٍو

ا. كراُر  وثيفِذُا تـد اإ

ة ؿىل اجلِاث احلكومِة، ومدارشت همام ثكل امركاتة فامي     -1 وضؽ اميؼم اخلاظة بمركاتة الإداًر

ىل اجلِاث اخملخعة.  ًخـوق تخعحَق ب حاكم ُذا املاهون، ورفؽ امخلاٍرر امعادرت ثضب هنا اإ

وضاء اموػائف امـوَا، والإداراث وما يف حمكِا كدل ظدور ال دات املاهوهَة     -2 دراسة اإ

وضاء اموػائف ال خرى. كرار اإ  ثضب هنا، واإ



اكرتاخ امس َاسة امـامة نورواثة واملزااي اموػَفِة مبا ٍكفل امخياسق تني اجلِاث     -3

حراء امححوج واكرتاخ  امخـدًالث ثضب هنا وذكل ؿىل احلكومِة، ووضؽ اميؼم اخلاظة اها واإ

 ضوء دراساث ؿومَة مذخععة ومـخربت.

س ياد حزء من خدماهتا     -4 اكرتاخ املعاؿاث وال وضعة احلكومِة اميت ميكن خعخعهتا، ب و اإ

ىل املعاع اخلاص، وذكل بمخًس َق مؽ اجلِاث اخملخعة ال خرى والاس خـاهة بملؤسساث  اإ

ذا ثعوة ال مر. ة املخخععة، اإ  الاسدضاًر

ؿادت     -5 ؿادت ُيدسة امـموَاث وامخيؼمي مبراؿات اخلدماث ال ساس َة ملك هجة حكومِة واإ اإ

ثيؼمي اخلدماث املضرتكة يف اجلِاث احلكومِة حسة هجة الاخذعاص مبا ل خيامف 

 الاخذعاظاث امليعوص ؿوهيا كاهواًن ملك هجة.

 مِة.ثيؼمي خدماث املوارد امخرشًة املضرتكة يف اجلِاث احلكو     -6

 حتدًد اؿداد املوى امـامةل املياس حة يف اجلِاث احلكومِة.    -7

تداء امرب ي يف مرشوؿاث    -02 وضؽ ضواتط ومـاًري موادت لإوضاء اجلِاث احلكومِة واإ

وضاهئا.  اإ

تداء امرب ي يف امرتص َحاث امللدمة من امسوعاث اخملخعة مضلل اموػائف امـوَا يف    -00 اإ

 ة.ضوء اصرتاظاث صلل اموػَف

مراحـة وثلدٍر مرصوفاث املوى امـامةل اخلاظة بجلِاث احلكومِة بمخًس َق مؽ وزارت    -00

 املامَة.

كرارمرشوؿاث ؾلود اس خخدام املوى امـامةل اميت ثربهما اجلِاث احلكومِة مؽ    -01 مراحـة واإ

 مؤسساث املعاع اخلاص سواء داخل ب و خارح امححٍرن.

ر كاؿدت تَاان   -02  ث وب هؼمة مـووماث لإدارت املوارد امخرشًة يف اخلدمة املدهَة.تياء وثعٍو

ة املخخععة يف اكفة ص ئون اخلدمة املدهَة.   -03  ثيؼمي الاس خـاهة بملؤسساث الاسدضاًر

ثيؼمي الإؿالن ؾن اموػائف امضاقرت وامرتص َح مِا وثيؼمي الامذحاانث وامللاتالث    -04

احلكومِة مبا فهيا ثكل اميت ثيؼم ص ئون موػفهيا والإرشاف ؿوهيا بمخًس َق مؽ اجلِاث 

 مواحئ خاظة.

مذاتـة امححوج وامخعوراث احلدًثة يف ص ئون اخلدمة املدهَة والثعال بمَِئاث امـومَة    -05

 وادلومَة مِذا املرض.



ة وفرص امـمل املخااة يف    -06 امـمل ؿىل مراؿات ضٌلن املالمئة تني خمرخاث امخـومي وامخدًر

 اث احلكومِة بمخًس َق مؽ اجلِاث اخملخعة.اجلِ

مََ من كدل جموس اموزراء ب و جموس اخلدمة املدهَة.   -07  ب ًة اخذعاظاث ب خرى جس يد اإ

 (2مادت )

ة ندلًوان  رشاف وامركاتة الإداًر ختضؽ اجلِاث احلكومِة اميت ثيؼم ص ئون موػفهيا مواحئ خاظة مالإ

ندلوةل يف جمال اخلدمة املدهَة، وؿىل ثكل اجلِاث مبا ًضمن خضوع ثكل اجلِاث نوس َاسة امـامة 

ة  ؾرض انوواحئ اميت ثيؼم ص ئون موػفهيا ومرشوؿاهتا وثـدًالهتا وكذا اميؼم اخلاظة بمركاتة الإداًر

ا، وجرسي ب حاكم ُذا املاهون فامي مل ٍرد ثضب هَ هط خاص يف  كراُر فهيا ؿىل ادلًوان ملراحـهتا واإ

 ثكل انوواحئ.

 (3مادت )

غ  الاخذعاظاث ب و املِام ثفًو

جيوز مرئُس جموس اموزراء ب ن ًفوض رئُس ادلًوان يف مدارشت ب ي من اخذعاظاثَ ب و     -0

مََ مبوحة ب حاكم ُذا املاهون.  همامَ اخملوةل اإ

جيوز ندلًوان ب ن ًفوض اجلِاث احلكومِة يف مدارشت ب ي من اخذعاظاثَ ب و همامَ اخملوةل     -0

مََ مبوحة ب حاكم ُذا امل  اهون.اإ

جيوز نوسوعة اخملخعة ب ن ثفوض من حراٍ مٌاس حًا من صاكًل اموػائف امـوَا ب و من     -1

ههيا مبوحة ب حاكم  ًـادهلم يف ذاث اجلِة يف مدارشت ب ي من اخذعاظاهتا ب و هماهما اخملوةل اإ

 ُذا املاهون.

 (4مادت )

 ثلدمي امرب ي نوجِاث احلكومِة

فذاء املاهوين  0224ة ( مس ي42مؽ مراؿات ب حاكم املاهون رمق ) ؿادت ثيؼمي َُئة امدرشًؽ والإ ثضب ن اإ

تداء امرب ي مسخدًا فامي ثعوحَ 0202( مس ية 12مـدًل بملرسوم تلاهون رمق ) ، خيخط ادلًوان بإ

اجلِاث احلكومِة ثضب ن املسائل املخـولة تخعحَق ب حاكم ُذا املاهون ولحئخَ امخيفِذًة واملراراث 

 وامخـواميث امليفذت هل. 

 امفعل امثاين

ا  امـالكة اموػَفِة واىهتاُؤ



 (5مادت )

 اموػائف

 ثًضب  اموػائف امـوَا والإداراث وما يف حمكِا يف اجلِاث احلكومِة مبرسوم.    -0

جضلل اموػائف امضاقرت يف لك هجة حكومِة من خالل امخوػَف ادلامئ ب و املؤكت ب و     -0

 كواؿد وضواتط ب هواع امخوػَف.اجلزيئ ب و تـلد، وحتدد امالحئة امخيفِذًة 

 (6مادت )

 امَِلك امخيؼميي وثلِمي اموػائف

ـمتدٍ ادلًوان     -0 ثضؽ لك هجة حكومِة َُالًك ثيؼميًَا مِا ثوافق ؿوََ امسوعة اخملخعة ًو

وجيوز ندلًوان ب ن ًضؽ ب و ًعور تيفسَ امَِالك امخيؼميَة نوجِاث احلكومِة بمخًس َق مـِا 

 نوعاحل امـام.وفق ما ٍراٍ حمللًا 

ثضؽ لك هجة حكومِة وظفًا وػَفًِا ملك وػَفة من وػائفِا وهمام وػَفِة نوواداث     -0

ة اها وفلًا نوضواتط اميت حيددُا ادلًوان.  الإداًر

 ًعدر ادلًوان تلرار مٌَ هؼامًا مخلِمي اموػائف.    -1

 (7مادت )

 ؿدد اموػائف جلك هجة

احلكومِة وضؽ احلد ال كىص مـدد اموػائف ملك هجة حكومِة، ًخوىل ادلًوان بمخًس َق مؽ اجلِاث 

وامخب كد من الاس خخدام ال مثل نولوى امـامةل فهيا، ول جيوز ل ًة هجة حكومِة ب ن ًخجاوز ؿدد 

 املوػفني فهيا ؿدد اموػائف احملددت مِا يف املزياهَة امـامة.

 (02مادت )

 امخـَني

ومن يف حمكِم مبرسوم ب و تلرار من رئُس جموس ٍكون ثـَني صاكًل اموػائف امـوَا     -0

 اموزراء وفلًا نوضواتط وامرشوط اميت حيددُا ادلًوان.

 ٍكون امخـَني يف اموػائف ال خرى وفلًا نوضواتط اميت حيددُا ادلًوان.    -0

كون امخـَني يف اكفة اموػائف بجلِاث احلكومِة اميت ثيؼم ص ئون موػفهيا مواحئ خاظة     -1

 نوضواتط اميت حيددُا ادلًوان.وفلًا 



ههيا ب و يف ب ي     -2 ل جيوز نوموػف ادلؽ تني وػَفذني دامئخني يف اجلِة احلكومِة اميت ًًمتي اإ

 هجة ب خرى.

ميا ؿدا املـَيني بموػائف امـوَا، ًوضؽ املـَيون ل ول مرت حتت الاخذحار وحتدد امالحئة     -3

ا. امخيفِذًة امضواتط امليؼمة مفرتت الاخ   ذحار وب اثُر

 (00مادت )

 رشوط امخـَني

ادى اموػائف اميت جرسي ؿوهيا ب حاكم ُذا املاهون امرشوط ال ثَة:  ٌضرتط فمين ًـني يف اإ

ًِة.    -0  ب ن ٍكون ممتخـًا بجلًس َة امححًر

 ب ن ٍكون َلود امسريت حسن امسمـة.    -0

ة يف حرمية خمةل ب ل ٍكون كد س حق احلمك ؿوََ تـلوتة حٌاًة ب و تـلوتة     -1 ملِدت نوحًر

ذا اكن احلمك مضموًل توكف  ، ومؽ ذكل اإ مََ اؾخحاٍر بمرشف ب و ال ماهة ما مل ٍكن كد ُردَّ اإ

 ثيفِذ امـلوتة خاز ثـَني امضخط تـد موافلة ادلًوان.

ب ل ٍكون كد س حق فعهل من اخلدمة حبمك كضايئ هنايئ ب و تلرار ثب دًيب هنايئ ما مل متغ     -2

 ر ب ي مهنٌل ثالج س يواث ؿىل ال كل.ؿىل ظدو 

 ب ل ًلل س يَ ؾن س حؽ ؾرشت س ية.    -3

 ب ن ثثخت مَاكذَ امعحَة نووػَفة مبـرفة اجلِة امعحَة اخملخعة.    -4

 ب ن ٍكون مس خوفًِا مرشوط اموػَفة املعووة صلوِا واميت حيددُا ادلًوان.    -5

ق امخـاكد يف ( من ُذٍ املادت جيوز صلل ا0واس خثٌاء من حمك امحيد ) يُني تعًر موػَفة تلري امححًر

يُني اذلٍن ٌس خوفون رشوط صلل اموػَفة املعووتة،  ااةل ثـذر احلعول ؿىل املرحشني امححًر

ق امخـاكد ب حاكم ُذا املاهون ولحئخَ امخيفِذًة فامي مل ٍرد ثضب هَ هط  وجرسي ؿىل املـَيني تعًر

عدر ادلًوان ثـ واميث حيدد فهيا كواؿد وب حاكم وظَف ؾلود خاص يف امـلود املربمة مـِم، ًو

يُني.  ثوػَف كري امححًر

 (00مادت )

دارت ال داء املؤسيس  اإ

هخاحِة وامكفاءت  ر اخلدماث احلكومِة ورفؽ الإ ًضؽ ادلًوان هؼامًا لإدارت ال داء املؤسيس اهدف ثعٍو

 بجلِاث احلكومِة وذكل وفلًا نوضواتط اميت حتددُا امالحئة امخيفِذًة.



دارت ال داء املؤسيس وكِاس ثوت  م مجَؽ اجلِاث احلكومِة بمخـاون مؽ ادلًوان يف ثعحَق هؼام اإ

ة ثضب هَ.  ال داء وامخـامل مؽ مؤسساث الاسدضارت وامخدًر

 (01مادت )

دارت ال داء اموػَفي  اإ

وػائفِم من واحداث  ًضؽ ادلًوان هؼامًا لإدارت ال داء اموػَفي دلَؽ املوػفني ؿىل ب ساس ما ثخعوحَ

حراءاث  ر ب داهئم وسووكِم ؿىل ب ن ًخضمن ُذا اميؼام اإ ومس ئومَاث اهدف ثلدٍر كفاءاهتم وثعٍو

ثلِمي ال داء وثلدمي واؾامتد ثلاٍرر امخلِمي والإخعار اها والامامتساث اميت ثلدم ثضب هنا وال اثر املرتثحة 

ا امالحئة امخيفِذًة، وؿىل ب ن ثلوم امسوعة ؿىل ثلِمي ال داء، وذكل لكَ وفلًا نوضواتط اميت حتددُ

 اخملخعة تخعحَق ُذا اميؼام.

 (02مادت )

 امرتكِة

ضؽ  حكون حركِة املوػف ؿىل ب ساس اجلدارت تلرار من امسوعة اخملخعة تـد موافلة ادلًوان، ًو

وفلًا نوضواتط اميت حتددُا  ادلًوان هؼامًا نورتكِة ًخضمن ضواتط اجلدارت وحلوق املوػف املرىق

 امالحئة امخيفِذًة.

 (03مادت )

 امرواثة واملزااي اموػَفِة

حتدد امرواثة واملزااي اموػَفِة وضواتط اس خحلاكِا تلرار من رئُس جموس اموزراء تياًء ؿىل اكرتاخ 

 ادلًوان.

س خحق املوػف راثحَ واملزااي اموػَفِة امللررت اؾخحارًا من اترخي مدارشثَ ا  مـمل.ٌو

 (04مادت )

 امرؿاًة امعحَة والاحامتؾَة

 وامعحة وامسالمة املِيَة

ًضؽ ادلًوان بمخًس َق مؽ اجلِاث احلكومِة هؼامًا نورؿاًة امعحَة والاحامتؾَة، وكذا هؼامًا نوعحة 

وامسالمة املِيَة، وفلًا نوضواتط اميت حتددُا امالحئة امخيفِذًة، وذكل مبراؿات امدرشًـاث امعادرت 

 ُذا امضب ن.  يف

 (05مادت )



 اميلل واميدة والإؿارت والإًفاد يف همام رمسَة

ؿارثَ ب و     -0 جيوز تلرار من امسوعة اخملخعة تـد موافلة ادلًوان هلل املوػف ب و هدتَ ب و اإ

ًفادٍ يف هممة رمسَة وفلًا نوضواتط اميت حتددُا امالحئة امخيفِذًة، ؿىل ب ل ٍكون اميلل ب و  اإ

 رحهتا ب كل من اموػَفة اميت ٌضلوِا.اميدة موػَفة د

ؿارت املوػف ثحلى وػَفذَ صاقرت، وجيوز يف ااةل امرضورت صلوِا تعفة مؤكذة تـد     -0 ؾيد اإ

موافلة ادلًوان وؾيد ؾودت املوػف ٌضلل وػَفذَ ال ظوَة وحيخفغ جاكفة ممزياث اموػَفة 

 اميت اكن ٌضلوِا كدل الإؿارت.

 ال كىص ملدت اميدة والإؿارت. وحتدد امالحئة امخيفِذًة احلد

ثدخل مدت الإؿارت يف حساة فرتت اخلدمة احملسوتة يف امخلاؿد مبراؿات ب حاكم املاهون رمق     -1

ثضب ن ثيؼمي مـاصاث وماكفب ث امخلاؿد ملوػفي احلكومة، كٌل ثدخل  0753( مس ية 01)

ذا اكهت جراثة يف اس خحلاق امرتكِة واملزااي اموػَفِة امل  لررت.ثكل املدت اإ

 (06مادت )

ًفاد يف تـثة ب و مٌحة دراس َة ة ب و الإ  امخدًر

ة اذلي ثدِحَ اجلِة احلكومِة واحدًا وػَفًِا ؿىل مجَؽ املوػفني، ووس َةل     -0 ًـخرب امخدًر

 مخحسني ب داء املوػف ورفؽ كفاًخَ واههنوض بموػَفة اميت ٌضلوِا.

ة لك يف جماهل، ًخـني ؿىل اجلِاث احلكومِة امـمل ؿىل متكني     -0 موػفهيا من ثولي امخدًر

ة يف اجلِاث احلكومِة وفلًا ملا حتددٍ امالحئة  عدر ادلًوان ثـواميث تدٌؼمي امخدًر ًو

 امخيفِذًة.

ًفاد املوػف يف تـثة ب و مٌحة دراس َة وفلًا نوضواتط اميت حتددُا امالحئة     -1 جيوز اإ

 امخيفِذًة.

ًفاد املوػف يف تـثة ب و مٌ    -2 حة دراس َة ثحلى وػَفذَ صاقرت، وجيوز يف ااةل ؾيد اإ

امرضورت صلوِا تعفة مؤكذة تـد موافلة ادلًوان، وؾيد ؾودت املوػف ٌضلل وػَفذَ 

ًفاد.  ال ظوَة، وحيخفغ جاكفة ممزياث اموػَفة اميت اكن ٌضلوِا كدل الإ

ًفاد يف تـثة ب و مٌحة دراس َة يف حساة فرتت اخلدمة احملسوت    -3 ة يف امخلاؿد ثدخل مدت الإ

ثضب ن ثيؼمي مـاصاث وماكفب ث امخلاؿد  0753( مس ية 01مبراؿات ب حاكم املاهون رمق )



ذا اكهت جراثة يف اس خحلاق امرتكِة واملزااي  ملوػفي احلكومة، كٌل ثدخل ثكل املدت اإ

 اموػَفِة امللررت.

 (07مادت )

 مواؾَد امـمل

ومواكِخَ وضواتط امـمل يف امـعل  حتدد تلرار من ادلًوان ب ايم امـمل يف ال س حوع    -0

 امرمسَة وخارح ب وكاث امـمل امرمسي وفلًا مللذضَاث املعوحة امـامة. 

جيوز ؾيد الاكذضاء تلرار من امسوعة اخملخعة تـد موافلة ادلًوان حتدًد مواؾَد معل     -0

خاظة محـغ اجلِاث احلكومِة ب و مفئاث من املوػفني ب و موػائف مـَية حسة ظحَـة 

 ـمل اخلاظة اها.ام

 (02مادت )

 الإخازاث

خازاث املوػف ؿىل اميحو امخايل:  حكون اإ

ة.     -0  الإخازت امس يًو

 الإخازت املرضَة.     -0

خازت امزواح.     -1  اإ

خازت احلج.    -2  اإ

خازت اموضؽ.    -3  اإ

ة.    -4 خازت موفات كًر  اإ

خازت ؿدت اموفات.    -5  اإ

غ.     -6 خازت مرافلة مًر  اإ

غ.    -7 خازت خمامعة مًر  اإ

خازت احلجر امعحي.    -02  اإ

مذحان درايس.    -00 خازت اإ  اإ

خازت مضاركة يف وفود ثلافِة.   -00  اإ

ظاتة معل.   -01 خازت اإ  اإ

خازت امرضاؿة.   -02  اإ



خازاث خاظة تدون راثة.   -03  اإ

خازاث ب خرى ًلررُا ادلًوان.   -04  اإ

 ومدد اس خحلاق ُذٍ الإخازاث.وحتدد امالحئة امخيفِذًة كواؿد ورشوط 

 (00مادت )

 امواحداث وال ؾٌلل احملؼورت

جية ؿىل املوػف ب ن ًؤدي امـمل تيفسَ تدكة وب ماهة وىزاُة وب ن حيافغ ؿىل ب رسار وكرامة 

ههيا.  وػَفذَ واجلِة اميت ًًمتي اإ

حئة امخيفِذًة وحيؼر ؿوََ خمامفة املواهني وانوواحئ واملراراث وامخـواميث املـمول اها، وحتدد امال

 ( من ُذا املاهون.01امواحداث ال خرى واخملامفاث واجلزاءاث ظحلًا نوٌلدت )

 (00مادت )

 امخحلِق الإداري وامخب دًة

لك موػف خيامف ب حاكم ُذا املاهون ب و لحئخَ امخيفِذًة ب و املراراث ب و امخـواميث     -0

، ب و ًؼِر مبؼِر من صب هَ امليفذت هل، ب و خيرح ؿىل ملذىض امواحة يف ب ؾٌلل وػَفذَ

ههيا، جيازى ثب دًخًِا، وذكل مؽ ؿدم الإخالل  الإخالل جكرامة اموػَفة ب و اجلِة اميت ًًمتي اإ

 بملس ئومَة اجليائَة ب و املدهَة ؾيد الاكذضاء.

ىل     -0 ااةل املوػف اإ فامي ؿدا صاكًل اموػائف امـوَا ومن يف حمكِم، ٍكون الاخذعاص بإ

اءاث امخب دًخِة ؿوََ نوسوعة اخملخعة، وجيوز ؾيد الاكذضاء ندلًوان امخحلِق وثوكِؽ اجلز 

ذا خاءث  ثوىل الاخذعاص مبحارشت امخحلِق الإداري تـد امخًس َق مؽ امسوعة اخملخعة، واإ

ىل  اامخَ من امسوعة اخملخعة اإ ثوظَة امخحلِق تخوكِؽ حزاء امفعل حبق املوػف فِجة اإ

، وثحني امالحئة امخيفِذًة نولاهون الإحراءاث جموس ثب دًة ٌضلك تلرار من رئُس ادلًوان

 املخحـة من كدل جموس امخب دًة يف ُذا امضب ن.

ااةل صاكًل اموػائف امـوَا ومن يف حمكِم وصاكًل     -1 خيخط رئُس جموس اموزراء بإ

ىل املساءةل  اموػائف ال خرى اميت ًعدر تخحدًدُا كرار من رئُس جموس اموزراء اإ

زاءاث امخب دًخِة ؿوهيم، كٌل خيخط تخحدًد اجلِة اميت ثخوىل امخحلِق امخب دًخِة وتخوكِؽ اجل

ىل جلية ثب دًخِة ٌضلكِا مِذا  س ياد مدارشت ُذا الاخذعاص اإ مـِم. ومرئُس جموس اموزراء اإ

ىل امسوعة اخملخعة.  املرض ب و اإ



ذا ب ثخت ب ن ارحاكتَ اخملامفة اكن ثيفِذًا ل م    -2 ر مكذوة ًـفى املوػف من اجلزاء امخب دًيب اإ

ىل اخملامفة، ويف ُذٍ احلاةل حكون املس ئومَة  مََ من رئُسَ بمرمغ من ثيخهيَ كخاتة اإ ظادر اإ

 ؿىل معدر ال مر.

ل تـد امخحلِق مـَ وسٌلع ب كواهل وحتلِق دفاؿَ     -3 ل جيوز ثوكِؽ اجلزاء ؿىل املوػف اإ

بمًس حة نومخامفاث اميت كخاتة، وجية ب ن ٍكون املرار امعادر تخوكِؽ اجلزاء مسخدًا، وجيوز 

هذار امكذايب ب ن ٍكون امخحلِق ثضب هنا صفاُة ؿىل  ٍكون اجلزاء فهيا امخيخَِ امضفوي ب و الإ

ب ن ًثخت مضموهَ يف املرار امعادر تخوكِؽ اجلزاء، وثضؽ امالحئة امخيفِذًة ضواتط امخحلِق 

 الإداري وامخرصف فَِ.

ذا اكذضت     -4 د ؿىل جيوز وكف املوػف ؾن معهل اإ معوحة امخحلِق مـَ ذكل ملدت ل حًز

س خة ب صِر مؽ رصف امراثة خالل فرتت اموكف، وذكل وفلًا نوضواتط اميت حتددُا امالحئة 

كون اموكف تلرار من رئُس جموس اموزراء بمًس حة مضاكًل اموػائف امـوَا  امخيفِذًة، ٍو

 ومن يف حمكِم ومن امسوعة اخملخعة بمًس حة محايق املوػفني.

وكف رصف هعف     -5 لك موػف حيخس احذَاظًَا ًـخرب موكوفًا ؾن معهل مدت اخسَ ًو

ذا حفغ امخحلِق ب و حمك ترباءثَ. ًلافَ اإ  راثحَ، وتـد اىهتاء احلخس ًرصف هل ما س حق اإ

لك موػف حيخس ثيفِذًا حلمك كضايئ ًـخرب موكوفًا ؾن معهل وحيرم من راثحَ وجيوز     -6

ـ  ذا زادث فرتت احلخس ؿىل ثالثة ب صِر ؿىل ب ن ًلذعؽ من رصف راثحَ ل رسثَ اميت ً َوِا اإ

ىل معهل تـد اهلضاء املدت مؽ ؿدم الإخالل  ؿادثَ اإ مس خحلاثَ امخلاؿدًة ؾيد ثلاؿدٍ، وجيوز اإ

 بملس ئومَة امخب دًخِة ؾيد الاكذضاء.

ذا وهجت نوموػف هتمة حٌائَة فال جيوز مساءمخَ ثب دًخًِا فامي ًخـوق تب ي ؾيرص     -7 من اإ

ل تـد ظدور ب مر ب و حمك فهيا، ول مييؽ ظدور ب مر حبفغ امخحلِق  ؾيارص اههتمة اجليائَة اإ

ذا ثوافرث ب س حااها.  اجليايئ ب و احلمك بمرباءت من املساءةل امخب دًخِة اإ

من  –ؿدا اموفات  –ل مييؽ اىهتاء خدمة املوػف ل ي سخة من ال س حاة         -02

ذا اكن كد  تدىء يف امخحلِق كدل اىهتاء خدمذَ. مسائوخَ ثب دًخًِا اإ

وجيوز يف اخملامفاث اميت ًرتثة ؿوهيا ضَاع حق من حلوق اخلزاهة امـامة مساءةل املوػف ثب دًخًِا 

 ومو مل ٍكن كد تدئ يف امخحلِق كدل اىهتاء اخلدمة، وذكل ملدت مخس س يواث من اترخي اىهتاهئا.



د اهخَ قرامة ل جتاوز مخسة ب مثال امراثة اذلي وجيوز ب ن ثوكؽ ؿىل من اىهتت خدمذَ ؾيد ثحوث اإ

 اكن ًخلاضاٍ يف امضِر ؾيد اىهتاء خدمذَ.

 (01مادت )

 اجلزاءاث امخب دًخِة وحموُا

 اجلزاءاث امخب دًخِة اميت جيوز ثوكِـِا ؿىل املوػفني يه:    (0

 امخيخَِ صفواًي.       ب ( 

هذار كخاتًَا.  ة(   الإ

د ؿىل اموكف ؾن امـمل مؽ خعم ا    ح(  مراثة ملدت ل جتاوز صِرًا خالل امس ية ول حًز

 ؾرشت ب ايم نومرت امواادت.

 امفعل من اخلدمة.      د( 

 متحى اجلزاءاث امخب دًخِة اميت ثوكؽ ؿىل املوػف ثولائًَا بهلضاء امفرتاث امخامَة:    (0

هذار امكذايب.       ب (   س خة ب صِر يف ااةل امخيخَِ امضفوي والإ

 يف ااةل اموكف ؾن امـمل مؽ خعم امراثة.س ية   ة( 

ضاث  رتثة ؿىل حمو اجلزاء اؾخحاٍر ك ن مل ٍكن بمًس حة نومس خلدل، ول ًؤثر ؿىل احللوق وامخـًو ًو

مََ وما ًخـوق تَ من موف خدمة املوػف. صارت اإ  اميت حرثخت هدِجة هل، و حرفؽ ب وراق اجلزاء ولك اإ

 (02مادت )

 سلوط احلق يف ثوكِؽ اجلزاء

جيوز مساءةل املوػف ثب دًخًِا تـد ميض ثالثة ب صِر من اترخي ؿمل رئُسَ املحارش توكوع اخملامفة ب و ل 

 س ية واادت من اترخي وكوؾِا ب هيٌل ب كرة.

هلضاء  ل بإ ذا وضب  ؾن امفـل حرمية حٌائَة فال ٌسلط احلق يف ثوكِؽ اجلزاء امخب دًيب اإ ومؽ ذكل اإ

 ادلؾوى اجليائَة.

ههيا.وحتدد امالحئة امخيفِ  ذًة ضواتط اهلعاع املدت املضار اإ

 (03مادت )

 ب س حاة اىهتاء اخلدمة

 ثًهتيي خدمة املوػف ل اد ال س حاة امخامَة:

 تووغ امسن امللررت مرتك اخلدمة.       -  ب            



ىل امخلاؿد وفلًا نولواهني وال هؼمة امللررت ذلكل.    -  ة         الإااةل املحكرت اإ

 ؿدم انوَاكة نوخدمة حصًَا.     -  ح        

 الاس خلاةل.      -  د         

ًِة ظحلًا نولاهون امليؼم ذلكل.       -  ه           فلد اجلًس َة امححًر

ة يف حرمية خمةل بمرشف ب و       -  و          احلمك اههنايئ تـلوتة حٌاًة ب و تـلوتة ملِدت نوحًر

كون امفعل حوازاًي نوسوعة ا ذا اكن احلمك مؽ وكف امخيفِذ وذكل تـد ال ماهة، ٍو خملخعة اإ

 موافلة ادلًوان.

ذا كدرث  ل اإ ىل اىهتاء اخلدمة اإ ذا اكن احلمك كد ظدر ؿوََ ل ول مرت فال ًؤدي اإ ومؽ ذكل اإ

امسوعة اخملخعة تـد موافلة ادلًوان تلرار مسخة من واكؽ ب س حاة احلمك وػروف امواكـة 

 اموػَفة ب و ظحَـة امـمل.ب ن تلاء املوػف ًخـارض مؽ ملذضَاث 

 امفعل من اخلدمة تلرار ثب دًيب ب و امـزل حبمك كضايئ.      -  ز        

ملاء اموػَفة.     -  خ          اإ

ق امخب دًيب وفلًا نوحالث وامضواتط اميت حتددُا امالحئة      -  ط         امفعل تلري امعًر

خالل تب حاكم املواهني وال    هؼمة امللررت ذلكل.امخيفِذًة، وذكل دون اإ

 اىهتاء مدت امـلد.     -  ي        

 اموفات.     -  ك        

 (04مادت )

 امسن امللررت مرتك اخلدمة

ثًهتيي خدمة املوػف تحووكَ سن امس خني وجيوز مد خدمذَ تلرار من امسوعة اخملخعة تـد     -0

امسوعة اخملخعة بمخـَني، وذكل موافلة ادلًوان، وبمًس حة مضاكًل اموػائف امـوَا تلرار من 

ثضب ن ثيؼمي مـاصاث وماكفب ث امخلاؿد ملوػفي  0753( مس ية 01مبراؿات ب حاكم املاهون رمق )

صـاٍر بلإااةل كدل س خة ب صِر ؿىل ال كل من تووكَ  احلكومة وثـدًالثَ، ونوسوعة اخملخعة اإ

 سن امخلاؿد.

ااةل املوػف نوخلاؿد كدل تووكَ امسن امل    -0 لررت تياًء ؿىل ظوحَ، وذكل وفلب  نولواهني جيوز اإ

 وال هؼمة امللررت ذلكل. 

 (05مادت )



 الاس خلاةل

كون ظوة الاس خلاةل مكذوًب وكري مـوق ؿىل     -0 نوموػف ب ن ًلدم اس خلامخَ من وػَفذَ، ٍو

ل اؾخرب امعوة ك ن مل ٍكن.  رشط ب و ملرتاًن تلِد واإ

ل بملرار     -0  امعادر تلدول الاس خلاةل.ل ثًهتيي خدمة املوػف اإ

ل اؾخربث الاس خلاةل     -1 جية امحت يف ظوة الاس خلاةل خالل ثالثني ًومًا من اترخي ثلدميَ واإ

ىل امخحلِق.  ملدوةل حبمك املاهون، وذكل ما مل ٍكن املوػف حماًل اإ

ةل ( من ُذٍ املادت حيق نوسوعة اخملخعة ثب حِل كدول اس خلا1مؽ ؿدم الإخالل بمحيد )    -2

خالٌل حبسن سري امـمل  املوػف يف تـغ اموػائف اميت ًرتثة ؿىل كدول الاس خلاةل فهيا اإ

ل  واميت حيددُا ادلًوان، وذكل ملدت ل ثخجاوز ثالثة ب صِر من اترخي ثلدمي الاس خلاةل واإ

هلضاء ُذٍ املدت.  ب ؾخربث خدمة املوػف مٌهتَة بإ

ىل ب ن ًحوف     -3 هلضاء املدد جية ب ن ٌس متر املوػف يف معهل اإ مََ كرار كدول الاس خلاةل ب و اإ اإ

ههيا يف امحيدٍن ) ذا اكن املوػف 2( و)1املضار اإ ( من ُذٍ املادت ؿىل حسة ال حوال، فاإ

ل تـد امخرصف يف امخحلِق تلري حزاء امفعل من  ىل امخحلِق فال ثلدل اس خلامخَ اإ حماًل اإ

 اخلدمة. 

 (06مادت )

 الاهلعاع

ذا ذن ب كرث من مخسة ؾرش ًومًا مذعةل ب و ثالثني  ًـخرب املوػف مس خلِاًل اإ اهلعؽ ؾن معهل تلري اإ

هذار املوػف كخاتة تـد مخسة ب ايم يف احلاةل ال وىل وؾرشٍن  خـني اإ ًومًا كري مذعةل يف امس ية ًو

 ًومًا يف احلاةل امثاهَة.

فاإذا كدم املوػف خالل امـرشٍن ًومًا امخامَة ما ًثخت ب ن اهلعاؿَ اكن تـذر ملدول جيوز نوسوعة 

ل  ذا اكن هل رظَد مهنا ٌسمح تذكل واإ ة ب و مرضَة اإ خازت س يًو اخملخعة اادساة مدت الاهلعاع اإ

خازت خاظة تدون راثة.   اؾخربث اإ

رفضت اؾخربث خدمذَ مٌهتَة من اترخي فاإذا مل ًلدم املوػف ب س حاًب ثربر الاهلعاع ب و كدهما و 

متام مدت امثالثني ًومًا يف ااةل الاهلعاع  اهلعاؿَ ؾن امـمل يف ااةل الاهلعاع املخعل، ومن اترخي اإ

 كري املخعل. 

 (07مادت )



 رصف امراثة واملزااي اموػَفِة واخلعم مهنا

ىل امَوم اذلي    -0 ثًهتيي فَِ خدمذَ ل اد  ًرصف نوموػف راثحَ واملزااي اموػَفِة امللررت اإ

 ال س حاة املحٌُة يف ُذا املاهون.

ىهتاء اخلدمة مـدم انوَاكة امعحَة ٌس خحق املوػف راثحَ واملزااي اموػَفِة امللررت هل     -0 يف ااةل اإ

ىل امخلاؿد تياًء ؿىل ظوحَ. اامخَ اإ خازثَ املرضَة ب و اإ  ملاًة اسدٌفاد اإ

حراء خعم ب و ثوكِؽ جحز ؿىل    -1 ب و ب ًة مدامف ب خرى مس خحلة هل  – راثة املوػف ل جيوز اإ

ل وفاء ميفلة ب و دلٍن حمكوم تَ من املضاء ب و ل داء ما ٍكون مس خحلًا  –ثسخة اموػَفة  اإ

 ندلوةل من املوػف ثسخة اموػَفة.

ول جيوز ب ن ًخجاوز امللدار احملجوز ؿوََ لك صِر ؾن رتؽ املحامف املس خحلة نوموػف، وؾيد امتامح 

ة دلٍن اميفلة.حكون ال    ومًو

ل جسمؽ ؾيد الإىاكر بهلضاء مخس س يواث دؾوى املوػف بملعامحة مبا ٌس خحق ثسخة     -2

 اموػَفة، وثحدب  فرتت ؿدم سٌلع ادلؾوى من اترخي الاس خحلاق.

هلضاء مخس س يواث دؾوى اسرتداد ما رصفذَ احلكومة تلري وخَ حق  كٌل ل جسمؽ ؾيد الإىاكر بإ

ىل املوػف ثسخة اموػَفة، وثحدب  فرتت ؿدم سٌلع ادلؾوى من اترخي امرصف، وحكون املدت مخس  اإ

ذا اكن امرصف كد مت تلش ب و ثدمُس من املوػف.  ؾرشت س ية يف ااةل ما اإ

ة معامحة كخاتَة من املوػف ب و اجلِة احلكومِة اخملخعة.  ههيا تبً   وثيلعؽ املدد املضار اإ

 (12مادت )

 حق امخؼمل

من اجلِاث احلكومِة جلية ًعدر تدضكِوِا كرار من امسوعة اخملخعة  ثًضب  يف لك هجة    -0

ختخط بميؼر يف امخؼوٌلث امللدمة من املوػفني كري صاكًل اموػائف امـوَا ومن يف حمكِم 

ة اميت متس حلًا من حلوكِم اموػَفِة، وذكل وفلًا نوضواتط اميت حتددُا  من املراراث الإداًر

 امالحئة امخيفِذًة.

ة امعادرت ثضب هنم ب مام ٍ    -0 كون ثؼمل صاكًل اموػائف امـوَا ومن يف حمكِم من املراراث الإداًر

 رئُس جموس اموزراء وذكل وفلًا نوضواتط اميت حتددُا امالحئة امخيفِذًة.

 (10مادت )

 امخـواميث



ظدار امخـواميث امالزمة مخعحَق ب حاكم ُذا املاهون ولحئخَ امخيفِذًة ومذ اتـة ًخوىل ادلًوان اإ

 ثيفِذُا.

 (10مادت )

 ثوفري امحَاانث دلًوان اخلدمة املدهَة

ؿىل اجلِاث احلكومِة اخلاضـة ل حاكم ُذا املاهون ب ن حزود ادلًوان جاكفة امحَاانث اميت ًعوهبا وب ن 

ا مما ثلذضََ ممارسة اخذعاظاثَ.  جسِل مليدوتََ الإظالع ؿىل امسجالث واملوفاث وكرُي

ـىل مالحؼاث ادلًوان يف ب ي صب ن من ص ئون اخلدمة املدهَة خالل امفرتت سكٌل جية ؿوهيا ب ن حرد 

 اميت حيددُا ادلًوان.

 


