بسم اهلل الرمحن الرحيم
الئحة شروط خدمة العاملين بوزارة
العدل لسنة 1988

()1

عم ال ب لسلط ال اسم ولم لل ال ل ال لملجالالأ كامالالس ولمالالس  48مقالالءة مالالم ولمالالس  47مالالق نالالس ل

تنظيم ةزور ولعدل لطن  ، 1983كصدر ةزيء ولعدل ول ئح وآلتى صهس :

الفصل األول
أحكام تمهيدية
اسم الل ئحة وبدء العمل بها
1ال

تطمى هذه ول ئحال

ئئحال والءةد ةدمال ولعالسم زق ةاللزور ولعالدل لطالن  1088ةيعمال ةهالس

مق تسريخ ولتلقيم ع زهس .

ةنم ع زهس فى 1988/9/3

تطبيق
2ال

تابق كامس هذه ول ئح ع ى جميم ولعسم زق لسللزور  ،ةفيمس لم يء في ص تابق كامالس
ئئح ول دم ولمد ي ولقلمي لطن . 2007

()2

تفسير
3ال

فى هذه ول ئح مس لم يقتض ولطيسق معنى آةء :

()3

وإل ور

()1
()2
()3

يقصد ةهس وإل ور ولعسم ل شئل وإل وري ةولمسلي ،

ئئح وءةد ةدم ولعسم زق ةلزور ولعدل (تعدي ) لطن . 2014
ول ئح فطهس .
ئئح وءةد ةدم ولعسم زق ةلزور ولعدل (تعدي ) لطن . 2014
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يقص الالد ةه الالس تءتز الالأ ولع الالسم زق ف الالى ولقسئمال ال ول سصال ال لال ال

وألندمي

م الالنهم

لسللزور ،
يقصال الالد ةهال الالس ك مال الالق ولمطال الالتليسم ولتال الالى تلص ال ال

ولدرج

ولعسم زق لسلهيم ولءوتبى ،

يقصد ةهس ( ك)

عسئ

ةهال الالس ة ال الالسئ

ولزةجال كة ولزةج ةوئةق ةوئةن ةوةق
ولزةج كة ةتهس إذو كس لو فى كفسل ولفء ،

(ب)
ولعسم ل

ك والال ال ص يمال الالح لصال ال ال ولال الالءام ةيعللال ال ال

ولفء ك يسب ،

يقصد ةهم ولمالل فزق ةولعمالسل مالق رزالء ولمطتشالسريق ولقالس ل ززق
،
يقصد ل ك ةواد مق ولعسم زق ،

ولفء

يقصالالد ل ال ق ال ولفالالء مالالق ك ةاالالد تسلع ال ل الاللزور ة لزهالالس وة ال

ولنق

ولب
ولهيم ولءوتبى

،

يقصد ل تدرج مءتبسم ولعسم زق لسللزور ،

وللزور

يقصد ةهس ةزور ولعدل ،

وللزيء

يقصد ل ةزيء ولعدل ،

ة سئ

ولدرجسم ولع يس

يقصد ةهس ة سئ

ولالدرجسم ولءولعال ةول سمطال لسلهيمال ولءوتبالى

،
ولل سئ
وللكز

ولقيس ي ولع يس

يقصالالد ةهالالس ولل الالسئ
لسلهيم ولءوتبى ،

مالالق ولدرجال وألةلالالى ةاتالالى ولدرجال ول سل ال

يقصد ل ةكز وللزور .

الفصل الثانى
الوظائف
سجلت الوظائف
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4ال

تحالالتفا وإل ور لطالالل ل عالالسم زق لالالسللزور  ،ع الالى ك ي صالالص جالالل منفص ال ل لالالسمعززق مالالق
مدوة ولتعززق ولى ولدرج ول سمط .

التغييرات فى مقررات الوظائف
5ال

يتم إج وء ولتغززء فى مقءروم ة سئ
( ك)

:

(ب)

ولدرجسم ولقيس ي ولع يس لقءور مق مل س وللز ور ةنس ب ع ى تلصي مق وللزيء،
ولدرجسم ولع يس وألةء لقءور مق وللزيء ةنس ع ى تلصي مق وللكز ،

(ج )

وألةء لقءور مق وللكز ةنس ب ع ى تلصي مق رئيس وإل ور .

الفصل الثالث
التعيين
األسس والضوابط التى تحكم التعيين
6ال

فيمس عدو ولل سئ

جميم ولل سئ

ولقيس ي ولع يس ةت ك ولتى يممق م ؤهس لالسلتءنى مالق وةال ولاللزور يالتم مال

ولشالسرء لقالءور مالق وللكزال ةيحالد ذلالك ولقالءور وألجالس ةول اللول ولتالى تحمالم

ولتعززق فى ت ك ولل سئ

.

حق التنافس لشغل الوظائف
7ال

يمفال للميالالم ولطالالل و ززق ولحالالق فالالى ولتنالالسفس ل ةتيالالسر أل ة يفال فالالى ولالاللزور يصالالدر لشال هس

إعال ال

ة ك تمزز الالز إئ ع الالى كج الالس

لملج الالأ كام الالس ه الالذه ول ئحال ال

ولم الالؤه م ةول ف الالس

لسجتيفس وءةد وئةتيسر ل تنسفس .

شروط التعيين
8ال

ئ يمل ولتعززق إئ لم
( ك)

ة يف وسرء ةيشتءد فى ولش ص ولم وء تعززن وآلتى  ،ك :

يمل جل و يسب كسم وأله ي ،

()54

(ب)

ئ يق عمءه عق ثمس ي عشء عسمسب ،

(ج )

يمل اطق ولطزء ةولط لك ،

( )

يمل ئئقسب طبيسب ،
يمالالل اسص ال ب ع الالى ولمؤه ال ولما الاللب تالاللفءه لشالالغ ولل يف ال ةفق السب للالالدةل ةص ال

(هال)

ولل السئ

ع الالى ك يمالالل ولحالالد وأل الالى لشالالغ ك ة يفال لسلدرجال  14هالالل ولشالالهس

ولطل و ي ةنلسح ةك يقد ولشهس وم ولتى ت بح ذلك .

سلطة التعيين
9ال

( )1

يتم ولتعززق فى ة سئ

ولدرجسم ولقيس ي ولع يس لقءور مق مل س وللز ور ةنس ب ع ى

يالالتم ولتعزالالزق فالالى ة الالسئ

ولالالدرجسم ولع يالالس لق الءور مالالق ول اللزيء ةنالالس ب ع الالى تلصالالي مالالق

تلصي مق وللزيء .
( )2
( )3

وللكز .

يالالتم ولتعزالالزق لمال

وألةالالء اتالالى ولدرجال ولطالالسلع لقالالءور مالالق وللكزال ةنالالس

ولل الالسئ

ع ى تلصي رئيس وإل ور .

الفصل الرابع
الهيكل التنظيمى وجدول وصف الوظائف وتقويمها
10ال

( )1
( )2

تعد وإل ور هيم ب تنظيميسب ل عسم زق ةجدةئب للص

ت ك ولل سئ

ةتقليمهس .

يالالتم وعتمالالس ولهيم ال ةوللالالدةل ولمالالذكلريق فالالى ولبنالالد ( )1ةلجالالسط وللكز ال ةنالالس ب ع الالى
تلصي مق رئيس وإل ور .

الفصل الخامس
المرتبات
مرتبات الدرجة
11ال

( )1

ت صالالص ل ال ة يف ال مالالق ولل الالسئ

إاالالد ولالالدرجسم ولمبزن ال فالالى هيم ال ولمءتبالالسم

ولمذكلر فى وللدةل وألةل ولم حق ةهذه ول ئح .
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( )2

يتقسضى ولفء مءتبسب ةفقسب لدرج ولل يف ولمحد ل فالى ولهيمال ولمالذكلر فالى ولبنالد
( )1جلو ككس تعززن وةتدوئيسب ك ق ب  ،مس لم يمق ند تعزق لعقد ةسص .

الفئة االبتدائية للدرجة
12ال

( )1

يمنح ولفء عند تعززن ولفئ وئةتدوئي ل درج ولم صص لل يفت ةمم ذلك يلاللز
ل لكز ك يحد عند ولتعززق فئى كةء رزء ولفئ وئةتدوئي ل درج م وءعالس ل بالء
ولطالسلق كة ولمالؤه م ولع ميال كة وئثنالزق معالسب كة عنالد ول الءةر لتعزالالزق ولعمالسل فالالى

( )2

ولدرج ول سمن عشء .

يتقسضالالالى ولفال الالء فال الالى اسلال ال ق ال ال مال الالق ول الاللزور ة لزهال الالس ذوم فئ ال ال ولمءت الالأ ولتال الالى كال الالس

يتقسضسهس مق تسريخ ق مق ولله ولمنقلل منهس .

صرف المرتبات مقدما
13ال

يللز لءئيس وإل ور ك يصدق لصءف ولمءتبسم مقدمسب فى ولحسئم وآلتي :
( ك)

ولتعززق وألةل ولمصحلب ةنق ولى ممس آةء وة ولب

(ب)

ةدوي ولبع ولدروجي ة هسيتهس ،

(ج )

ولتصديق لسإلجسز ولطنلي ،

( )

ولم ملري ولتى تزيد مدتهس عق وهء ةواد ،

(هال)

(ة )

ولنق ولعس

أل

،

مق جه ولى كةء ،

ءةف وجت نسئي كةء .

حاالت عدم صرف المرتب
14ال

ئ يللز صءف ولمءتأ كة ك جز من أل فء  ،ةذلك فى ولحسئم وآلتي :
( ك)

(ب)

ولحمم ع ي لسلطلق مق محمم ذوم وةتصسص ،

إيقسفال عالالق ولعمال لملجالالأ نالالس ل محسجالالب ولعالالسم زق لسل دمال ولمد يال ولقلميال لطالالن
 2007ةولنص ع ى ذلك فى كمء وإليقسف ،

()4

()4

ئئح وءةد ةدم ولعسم زق ةلزور ولعدل (تعدي ) لطن . 2014
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(ج )
( )

تءتزأ ولل وز  ،ولذ يق ى ةذلك ع ي  ،تابيقسب ألامس ك نس ل ،

تغزب عق ولعم ةدة إذ .

تخفيض الدرجة وتخفيض المرتب
15ال

ئ يلالاللز ت ضالاليض مءتالالأ ولفالالء كة ت ضالاليض رجتال إئ ةفقالسب لقالءور يصالالدر لملجالالأ نالالس ل ةئ

يللز ك يمل ولمءتأ عند ت ضيض ولدرج كن مق ولمءتأ ولذ كس يتقسضسه ذلك ولفء .

الفصل السادس
تقارير األداء

16ال

( )1

ت تأ تقسريء وأل و مء ةواد ع الى وألنال فالى ولطالن عالق جميالم ولعالسم زق ةلجالسط

ولءؤجس ولمبسوءيق ع ى ولنمسذج ولاللور فالى وللالدةل ول سلالم ولم حالق ةهالذه ول ئحال
 ،اطبمس يمل ولحسل .

()5

( )2

يلأ ع ى كستأ ولتقءيء عءض ع ى ولفء إذو كس ولتقءيء فى رج

ة وللج

ةيمل لذلك ولفء ولحق فى إةدو ول كء كتسل فى ت ك ولحسل .

الفصل السابع
التفتيش اإلدارى
نطاق التفتيش ومدته
17ال

يلالاللز ولتفتالاليى ع الالى كعمالالسل ولعالالسم زق ةءئسج ال ولالاللزور ةوإل وروم لسللئيالالسم مالالء ك ال جالالن ةنالالس
ع ى ط أ وللكز كة رئيس وإل ور كة رئيس وإل ور ولم تص .

()6

ما يتناوله التفتيش
18ال

يتنالالسةل ولتفتالاليى كال وألعمالالسل ولتالالى كجالالندم ل فالالء ةال ل ولفتالالء ولمنصالاللص ع زهالالس فالالى ولمالالس
 17ةرزءهس مق ةجسئ ولعم ةك ةوت .

()5

وللدةل ول سلم ةولنمسذج ولم حق ل فى م حق منفص عق هذو ولمل د .

()6

ئئح وءةد ةدم ولعسم زق ةلزور ولعدل (تعدي ) لطن . 2014
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تقرير التفتيش
19ال

( )1

ي م ولمفتى تقءي وبء مالق نطالمزق يت المق ولقطالم وألةل ولم اظالسم ولفنيال ولمفصال
ولتالالى هالالءم كثنالالس ولتفتالاليى ةيت الالمق ولقطالالم ول الالس ى كر ولمفالالتى فالالى كفالالس

( )2

ولفالالء

ةمد عنسيت لعم ع ى ك يدعم ركي لسلشلوهد .

يلأ ك يحل ولقطم ول س ى مق ولتقءيء ولمشسر إلي فى ولبند ( )1مس ي تى :
مد وهتمس ولفء ةتنفزذ وألةومء ولمتع ق لعم ولزلمى ةتنفزذهس لسلطءع

( ك)

ولما لب ،

( )3

(ب)

مد عنسي ولفء ةتنفزذ لسلعم ة لمسم لالسلقلو زق ةول اللوئح ولمنظمال لعم ال

(ج )

مد مقدر ولفء ع ى وإلوءوف ع ى مءؤةجي و كس رئيطسب .

،

يعد تقءيء ولتفتيى ع ى وأل ملذج رنم ( )7وللور فى وللدةل ول سلالم ولم حالق ةهالذه
ول ئح .

()7

تفتيش العاملين
20ال

( )1

يتم تقزيم ولعسم زق ةلجسط للن يشم هس وللكز لعد إط عهس ع ى :
( ك)

تقسريء ولءؤجس ولمبسوءيق عق ول ث جنلوم وألةزء ،

(ب)

تقسريء ولتفتيى ،

(ج )

( )2

ولحسئم ولمنصلص ع زهس فى ولمس  14و ةجدم .

يلاللز ل لنال ولمالالذكلر فالالى ولبنالالد ( )1ولتلصالي لسعتمالالس جميالالم ولتقالالسريء كة ك منهالالس
كة ولتلصي ةتعدي هس كة إلغسئهس ةفى اسل ولتلجيال لللغالس تقءيالء ولتفتاليى يلاللز ك

( )3

تلصى للعس ولتفتيى لسلتلجزهسم ولتى تءوهس منسجب .

فالالى اسلال اصالاللل ولفالالء ع الالى تقزالاليم ةدرجال ةجال كة كن ال مالالق وللجال فيلالالأ ع الالى

رئيس وإل ور كة رئيس وإل ور ولم تص إةاسر ذلك ولفء لسألمء .

()7

وللدةل ول سلم ةولنمسذج ولم حق ل فى م حق منفص عق هذو ولمل د .
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التقييم فى حالة عدم وجود تقارير التفتيش
21ال

يتم ل فء فى اسل عد ةجل تقسريء ولتفتيى عن مق ةونالم ولم ال

ةت السف ل مطالزق رجال

ولمقءر لتقءيء ولتفتيى لتقسريء ولءؤجس ولمبسوءيق عق متلج ول ث جنلوم وألةزء .

نتيجة التقييم
22ال

( )1

يالالتم تقزالاليم ولعالالسم زق ةفق السب ل الالدرجسم ولتالالى يحص ال ل ع زهالالس فالالى تقالالسريء وأل و ةذلالالك
ع ى وللج وآلتى :
( ك)

جزد جدوب ل درجسم مق  90ولالى  100ةيقصالد ةهالذو ولتقزاليم ومتيالسز وأل و
ل ت ش ولتقسريء عق ولتفلق ،
ة

(ب)

جزالالد ل الالدرجسم مالالق  80ولالالى  89ةيقصالالد ةهالالذو ولتقزالاليم جالالل وأل و

(ج )

فال الاللق وللج ال ال ل ال الالدرجسم مال الالق  70ولال الالى  79ةيقصال الالد ةهال الالذو ولتقزال الاليم وأل و

ولتفلق ،

ولمءضى ،

،

( )

ةج ولدرجسم مق  50ولى  69ةيقصد ةهذو ولتقزيم وأل و ولعس

(هال)

كنال مالالق وللجال ل الالدرجسم ولتالالى تقال عالالق  50ةيقصالالد ةهالالذو ولتقزالاليم وأل و
رزء ولمءضى .

( )2

تؤةذ عند تقزيم ولفء ولحسئم وآلتي فى وئعتبسر :
( ك)

إ و ت عق طءيق مل س ل محسجب ،

(ب)

إ و ت عق طءيق مل س ل محسجب وإليلسزي ،

(ج )

لفالالح ظالالء ولعسمال كتسلال لعالالد ت الءور ولم سلفال ةالالدة تقديمال ولالالى مل الالس
محسجب .

( )3

ت صالالم ولالالدرجسم ولملضالالح ك الالسه عالالق ك ال م سلف ال إذو تالالم ورت الالسب ةواالالد كة عالالد

م سلفسم لعد تءقي ولفء وألةزء وءيا إئ ت ءر ولمحسجب ع زهس :
( ك)

 5رجسم فى ولحسل ولمذكلر فى ولبند ( ( )2ك) ،

(ب)

 3رجسم فى ولحسل ولمذكلر فى ولبند (( )2ب) ،

(ج )

رجتس فى ولحسل ولمذكلر فى ولبند (( )2ج ) .

()59

الطعن فى التقييم
23ال

( )1

يلالاللز ل فالالء ولالالذ يحصال ع الالى تقزالاليم ك الالى ةدرج ال ةج ال كة كن ال ك ياعالالق ة ال ل
ةمط عشء يلمسب مق تالسريخ وجالت م وإلةاالسر مالق رئاليس وإل ور كة رئاليس وإل ور

( )2

ولم تص .

يشالالم ولالاللزيء كة وللكزال  ،لحطالالأ ولحالالسل  ،للنال ل نظالالء فالالى ولاعالالل ةءئسجال كاالالد
رؤجالس وإل وروم كة كبزالالء مطتشالالسريق  ،لحطالالأ ولحالسل  ،ةع الالليق ئ يقال
مالالق ولاالالسعق ةرفالالم ولتلصالالي لشال

رجال

ل لهال ولمشالالم ول لنال ةيلالاللز لهالالس ك تؤيالالد كة

تعدل ولتقزيم ةف سب كة رفعسب ةيمل نءورهس هسئيسب .

الفصل الثامن
الترقيات
الترقى
24ال

( )1

ت الالل ولتءقي ال مالالق ك
ولمصدق ل لزور .

رج ال ولالالى ولدرج ال ولتالالى ت زهالالس مبسوالالء فالالى ولهيم ال ولالالل يفى

( )2

ئ تتم ولتءقي إئ لشغ ة يف وسرء كة ة يف فلق ولمقءر مصدق لل شسئهس.

( )3

مالق ولعالسم زق ة ولتقزالد لال

يللز عند ول ءةر م

ولل يف ولمصدق ةهالس لال

يمل فى ولدرج وأل ى مبسوء مق ولل يف ولشسرء كة ك يمل نالد م الى ع يال
عس فى ولدرج ولتى كس يشغ هس .

( )4

ئ تلالاللز ولتءقي ال ة ال ل فتالالء وئةتبالالسر إئ فالالى ولحالالسئم ولتالالى يطالالت نزهس ولالاللزيء كة
وللكز .

25ال

( )1

أسس الترقى

يتم وئةتيسر ل تءنى اتى ولدرج ولءولع ع ى كجس
لأل و ي يال ولمؤهال ولع مالى ولمنسجالأ ل ل السئ
وآلتي :
(ك )

لسلنطب ولى والسر ى ولل السئ

ول فس

ولمعنيال ت يال وألندميال ةفقالسب لألجالس

ولقيس يال ولع يالس ةوالسر ى ة السئ

ولع يس  ،يحد وللزيء وألجس ول زم لذلك ،

()60

ةيعاى وللز وألكبالء

ولالدرجسم

(ب)

لسلنطب ولى وسر ى ولل سئ

وألةء ةفقسب ل نطأ وآلتي :

(كةئ)

 %40لتقءيء ولتفتيى ،

(ثس يس)

 %30لتقءيء ولءئيس ،

(ثسل س)

 %20ل مؤهال ال ولع م الالى ولمنسج الالأ ف الالى اسلال ال ولم الالل فزق ةف الالى
اسل ولعمسل تءوعى ولشهس وم ولحءفي ،

(رولعس)

( )2
( )3

 %10لألندمي .

يتنسفس ل تءنى ولعسم ل ولحسص ل ع ى تقديء (فلق وللج ) فمس فلق .
تتم ولتءقي ل ل سئ

ولشسرء ةفقسب لقسئم ولمتنسفطزق ولتى تعدهس للن ولتءقيسم .

التظلم
26ال

( )1

يمل ولتظ م مق ن وءروم للس ولتءقيسم ع ى وللج وآلتى :
( ك)

لسلنطالالب ولالالى والالسر ى ولل الالسئ

(ب)

لسلنطب ولى وسر ى ولل سئ

(ج )

لسلنطالالب ولالالى والالسر ى ولل الالسئ

طءيق وللزيء ،

ولقيس يالال ولع يالالس ول الالى رئالاليس ول الاللز ور عالالق
ولقيس ي ولى وللزيء عق طءيق وللكز ،
وألةالالء ولالالى وللكز ال عالالق طءيالالق رئالاليس

وإل ور كة رئيس وإل ور ولم تص .
( )2

يطق ولحق فى ولتظ م لسلنطالب ولالى جميالم ولماسلبالسم ولمتع قال لسلتءقيالسم لعالد جالت

كوهء مق تسريخ إع هس .

حظر ترقية المتهمين أو الموقوفين
27ال

( )1
( )2

ئ يللز تءقي ك فء متهم كة ملنلف ع ى ذم ولمحسجالب وإل وريال كة ولمحسكمال
وللنسئي .

مالالم عالالد وإلة ال ل ل امالالس ولبن الالد ( )1يمالالل ل فالالء ولمالالتهم كة ولملنالاللف ولحالالق فالالى
ولتنالالسفس ل تءقي ال  ،فالاللذو تالالم وةتيالالسره تتالالءك ولل يف ال ولتالالى جالالزءنى ع زهالالس والالسرء لمالالد
جالالن مالالق تالالسريخ وئةتيالالسر ة ذو طسلالالح مالالد وإليقالالسف كك الالء مالالق ذلالالك ينظالالء فالالى كمالالء
وغ ولل يف مق ةزق ولمتنسفطزق وآلةءيق .

()61

( )3

إذو صدر نءور فى مد عس ةتبءئ ولفء ولمتهم كة ولملنلف فيلالأ تءنزتال ةتءتالأ
كندمزت فى ولدرج وألع ى ولتى تءنى إلزهس .

( )4

ئ يللز ولنظء فى تءقي ولفء ولمتهم كة ولملناللف إئ لعالد م الى جالت كوالهء مالق

تسريخ وإل و .

تاريخ سريان الترقية
28ال

تطالالء ولتءقيال مالالق تالالسريخ ة الالل ولل يفال كة وئةتيالالسر ل تءقيال ةت الالل ملزي ال مالالق كاالالد هالالذهزق
ولتسري زق كيهمس جس مؤة وبء .

الفصل التاسع
اإلجازات
استبدال اإلجازة
29ال

يللز لءئيس وإل ور ولتصديق ع ى وئجتبدول ولنقد لمس وز عق وجتحقسق ولفء مق إجسزتال

ولقصل ولتى ئ تزيد ل

اسل عق وجتحقسن فى وإلجسز ولعس ي لعسمزق ةذلك فى ولحالسئم

وآلتي :
( ك)

كل إجسزت م من مشءةع وإلجسزوم ،

(ب)

عد ولتصديق لسإلجسز كة ناعهس لصسلح ولعم ،

(ج )

تعذر منح مس وز مق وإلجسز ضمق وجتحقسنست ولقس م .

الفصل العاشر
العالوات والبدالت واألجر اإلضافى والمكافأة
علوة شبه العمل القانونى
30ال

يمالالنح ولعالالسم ل لسلحق ال ولقالالس ل ى لالالسللزور ع ال ة والالب ولعم ال ولقالالس ل ى لسلفئالالسم ولمحالالد فالالى
وللدةل وألةل .

()8

()8
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العلوة الدورية
31ال

( )1

يمنح ولفالء عال ة ةريال لعالد و ق الس جالن ع الى تعززنال فالى ول دمال ةفالى كال جالن
ئاق

( )2

وة

اسق ناسع ولدرج ولتى يشغ هس لشءد ولحصاللل ع الى تقءيالء ك و ئ

يق مطتلوه عق وللج .

يحء مق ولع ة ولفء ولذ يحص ع ى تقءيء ك و

ة وللجال ع الى ك ي االء

كتسل ةذلك .
( )3

يمالالنح ولفالالء ولمتغزالالأ فالالى إجالالسز ةالالدة مءتالالأ مصالالدق ةهالالس كة ولمنتالالدب كة ولمعالالسر
ع ة وجمي مق تسريخ وجتحقسن لع ةت ولدةري .

بدل اإلنابة
32ال

( )1

يشتءد لمنح ةدل وإل سل :
( ك)

ك يمالالل والالسر ولل يف ال وألع الالى متغزب السب كة ت الالل ولل يف ال والالسرء أل

جالالبأ ع الالى ك تزيالالد فتالالء ولقيالالس لسلعم ال فالالى ولل يف ال وألع الالى ألك الالء مالالق

(ب)
( )2

ةمط عشء يلمسب ،

يطتمء ولفء فى مبسوء ك كة جز مق كعبس ة يفت وألص ي .

يص الالءف ة الالدل وإل سلال ال م الالق كةل ي الالل يبسو الالء فيال ال ولف الالء ولعمال ال لسإل سلال ال ةذل الالك ةفقال السب
لألجس وآلتي :

( ك)

(ث الالم) ولعال ال ة ولدةريال ال ولمط الالتحق ل ل يفال ال ولت الالى يق الالل ل عبسئه الالس ةذل الالك

(ب)

( ص ال ) ولفالالءق مالالس ةالالزق مءتالالأ ولقالالسئم لسإل سلال ةمءتالالأ ولدرجال ولتالالى يقالالل

لسلنطب ولى وسر ى ولل سئ

ة ولدرج ول سمط ،

ل عبسئهس لسلنطب ولى وسف ى ولل سئ
( )3

مق ولدرج ول سمط ف ر ى .

يللز ل لزيء ةنس ب ع ى تلصي وللكز تعدي وألجس وللور فى ولبنالد ( )2اطالبمس
يءوه ضءةريسب .

بدل المأمورية

33ال

( )1

يطتحق ولعسم ل ةدل م ملري

وة ولب

ع ى وللج وآلتى :

( ك)

عند ولت يف لم ملري ةسرج مقء ولعم ،

(ب)

كثنس ولطفء عند وئجتدعس مق وإلجسز ،

()63

عنالالد ولت يالالف لسلطالالفء مالالق مقالالء ولعمال ولالالى ممالالس آةالالء كة أل و ومتحالالس

(ج )

إل وزمال الالى كة ولطال الالفء ل ع ال ال ج كة ول ش ال ال

ولم ملري إذو لز ولفء جءيء ولمطتشفى تيل ل ش

( )
( )2

ولابال الالى ع ال الالى كئ يال الالتم مال الالنح ةال الالدل
طبى ،

عند ولطفء أل و ولشهس كمس ولمحسكم إذو ط بح ولمحمم وهس ت .

يصءف ةدل ولم ملري عق ك لز لسلفئالسم ولمحالد فالى ولفالءع وألةل مالق وللالدةل
ول س ى ولم حق ةهذه ول ئح .

()9

( )3
( )4

ئ يلاللز ك تزيالد مالد ولم ملريال

وةال ولالب

ع الى جالت كوالهء ةيلاللز ك تمالد إذو

ونت ح ولظءةف ذلك  ،ةذلك لملجأ نءور مق رئيس وإل ور .

( ك)

يطتحق ولعسم ل عند ولقيس لم ملري عند ولقيس لم ملري ةسرج ولب
ةدل م ملري لسلفئسم ولتى تحد هس ولدةل ،

(ب)

يل الاللز ل الاللزيء ةن الالس ب ع الالى تلص الالي م الالق وللكزال ال ك يم الالنح ف الالى ولح الالسئم
وئجالالت نسئي ولتالالى ت ال ز طبيع ال ولم ملري ال ةالالسرج ولالالب  ،ولفالالء كة رئالاليس
وللفد مب غسب مق ولمسل ل

يسف كة ولمصءةفسم ولن ءي .

بدل اللبس للعاملين
( )1

34ال

( )2
( )3

تصالءف م لالس جالسهز ل عمالسل اطالأ الءةف كال فئال  ،كة عال ة ةالدل لالبس ةفقالسب
لألجس ولتى يقءرهس وللكز ةنس ب ع ى تلصي رئيس وإل ور .
تصالالءف كجهالالز ةوقي ال لفئالالسم ولعمالالسل ولالالذيق يطالالتحقل ذلالالك لملجالالأ ن اللو زق وألمالالق
ولصنسعى ةولصحى ةفقسب لألجس وللور فى ت ك ولقلو زق .

يم النح ولعالالسم ل ةالالدل لالالبس مالالء ةواالالد فالالى ولطالالن  ،لمالالس يعالالس ل كجالالء ث ث ال كوالالهء
إجمسلى .

34ك ال

()10

بدل العلج

()11

يمالالل ل ع السم زق صالالندةق ل ع ال ج يطالالسهم في ال ولعالالسم ل لسلنطالالأ ول اللور فالالى ولفالالءع ول الالس ى مالالق
وللدةل ول س ى ولم حق ةهالذه ول ئحال  ،ةيلاللز عالم ماللور ه مالق ك جهال رجالمي ع الى جالبز

()9
()10
()11

ئئح وءةد ةدم ولعسم زق ةلزور ولعدل (تعدي ) لطن . 2014
ئئح وءةد ةدم ولعسم زق ةلزور ولعدل (تعدي ) لطن . 2014
ول ئح فطهس .

()64

ولتبءع كة ولمطسهم ك مس كس ذلك مممنسب  ،ع ى ك يتم ولصءف منال  ،ةتلجاليم ماللور ه ةفقالسب
ل

لول ولتى يحد هس وللزيء .

البديل النقدى

()12

35ال يطتحق ولعسم ل  ،ةدي ب قديسب جنليسب  ،لمس يعس ل كجء جت كوهء إجمسلى .

بدل لبن
36ال

()13

يطتحق ك فء مق ولعسم زق لسألرويف ةولم سز ةولغسزيتال ةولعالسم زق ع الى كجهالز ول مبزاللتء
 ،ةدل لبق وهءيسب  ،اطأ ولفئسم ولمحد لسلفءع ول سلم مق وللدةل ول س ى .

علوة المحروقات واالنتقال أثناء ساعات العمل
37ال

( )1

يط الالتحق ولع الالسم ل ول الالذيق يا ب الالل وج الالت دو

ورج الالستهم ولب سريال ال ف الالى ك و ةوجب الالسم

ة الالسئفهم ولت الالى تتا الالأ تالالالنق ب مزالالالدو يسب مط الالتم وبء كثن الالس جالالالسعسم ولعمال ال عال ال ة ةالالالدل

محءةنالالسم لسلفئال ولتالالى يحالالد هس وللكزال ةنالالس ب ع الالى تلصالالي مالالق رئالاليس وإل ور مبنيال
ع ى ونتءوح ةذلك مق للن تشم لهذو ولغءض .
( )2

ئ تصالالءف عال ة ةالالدل ولمحءةنالالسم ل فالالء إذو و قاالالم عالالق ولعمال ولمزالالدو ى أل مالالق

( )3

ي م رئيس وإل ور ول لول ولتى تمنح لملجبهس ع ة ةدل ولمحءةنسم .

( )4

وألجبسب لمس فى ذلك وإلجسزوم .

يطالالتحق ولعالالسم ل ولالالذيق ئ يم الالل

ورجالالسم ل سري ال كة ك ةجالالز كةالالء ل تقالالسل

ةيتا الالأ ك و ةوجبالالسم ة الالسئفهم عم ال ب مزالالدو يسب كثنالالس جالالسعسم ولعم ال ع ال ة تءاز ال
ةالالدئب عالالق ع ال ة ةالالدل ولمحءةنالالسم لسلفئ ال ولتالالى يحالالد هس وللكز ال ةنالالس ع الالى تلصالالي

رئالاليس وإل ور مبني ال ع الى إنت الءوح ةالالذلك مالالق للن ال تشالالم لهالالذو ولغالالءض ةئ تصالالءف

()12
()13

ول ئح فطهس .
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()65

عال ال ة ولتءازال ال ف الالى وإلج الالسز كة إذو و قا الالم ولف الالء ع الالق ولعمال ال ولمز الالدو ى أل م الالق
وألجبسب .

علوة طبيعة عمل
يمالالنح ولعالالسم ل ولالالذيق يم فالالل ل عمالالسل مزدو يال فالالى ملالالسل ولتفتالاليى كة ك كعمالالسل كةالالء يالالء

38ال

رئ الاليس وإل ور ك ه الالس ذوم طبيعال ال ةسصال ال  ،عال ال ة طبيعال ال عمال ال لسلفئ الالسم ف الالى ولل الالدةل وألةل
ولم حق ةهذه ول ئح .
39ال

بدل سكن

()14

يط الالتحق ولع الالسم ل ة الالدل ج الالمق ةب الالدل كهءب الالس لسلفئ الالسم ولمبزنال ال لسلل الالدةل وألةل ولم ح الالق ةه الالذه
ول ئح .

40ال

بدل الوجبة

()15

يم الالنح ولع الالسم ل ةالالالدل ةجبال ال ف الالى ولح الالسئم ولاسرئال ال ذوم ولابيعال ال ولمط الالتعل ولتال الالى تلج الالأ
وئجالالتمءور فالالى ولعمال لعالد هسيال جالالسعسم ولعمال ةذلالالك لفتالءوم محالالد لسلفئالالسم ولمبزنال لالالسلفءع
ولءولم مق وللدةل ول س ى .

منحة العيدين
40ك ال

()16

يط الالتحق ولع الالسم ل  ،منحال ال لم الالس يع الالس ل كج الالء و الالهء إجم الالسلى ف الالى عز الالد ولفا الالء ةكج الالء و الالهءيق
إجمسلززق فى عزد وألضحى .

استحقاق األجر اإلضافى
41ال

يمالالنح كجالالء إضالالسفى أل فالالء يا الالأ من ال وئجالالتمءور فالالى ولعم ال لعالالد و تهالالس جالالسعسم ولعم ال
ولعس ي .

()14
()15
()16
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()66

صرف األجر اإلضافى
42ال

( )1

يصالالءف وألجالالء وإلضالالسفى أل فالالء عالالق جالالسعسم ولعمال وإلضالالسفي ولتالالى تزيالالد ع الالى
جالالسعسم ولعم ال ولعس ي ال لمعالالدل ولطالالسع جالالسع ةث الالم فالالى ولزالالل فالالى وأليالالس ولعس ي ال

( )2

ةجسع ة ص

فى ولعا م ولءجمي .

ئ يلالاللز ك يا الالأ ك فالالء ل عم ال لطالالسعسم إضالالسفي كئ ل ال مء مالالق رئالاليس وإل ور

ولم تص كة رئيس وإل ور .
( )3

ي الالدفم وألج الالء وإلض الالسفى ل عال السم زق ق الالدوب ةو الاله وبء لش الالهء وال الءيا كئ يزي الالد ع الالى مسئال ال

ةعش الءيق جالالسع فالالى ولشالالهء مالالس عالالدو جالالسئقى ولعءبالالسم ولالالذيق يلالاللز ك يصالالءف لهالالم
ع الالق م الالد كنص الالسهس مسئال ال ةثم الالس زق ج الالسع ةم الالس وز ع الالق ذل الالك ي الالسف ول الالى وإلج الالسز

ولطنلي .

التصديقات بفئات العلوة الخاصة والبدالت
43ال

يحد وللزيء ةنس ب ع ى تلصي مالق وللكزال مبنيال ع الى ونتالءوح مالق للنال تشالم لهالذو ولغالءض
فئسم ولع ة ول سص ةولبدئم ةوألجء وإلضسفى كة يعدلهس مق ةنح آلةء .

المكافآت
44ال

يلالاللز ل الاللزيء ةنالالس ب ع الالى تلصالالي مالالق وللكز ال مالالنح ولفالالء ولالالذ يقالالل ل ال و ةالالدمسم ممتالالسز
ةكعمسل كة لحلث كة مقتءاسم تطسعد ع ى زيس وإل تالسج كة ت ضاليض ت سليفال كة تحطالزن كة

يقل ل عمسل تقت ى ةذل ول زء مق جهده ةجسعسم روات كيسب مق ولممسفآم وآلتي :
( ك)

ممسف مسلي ئ تزيد ع ى مءتب وألجسجى ولطنل كحد كنصى ،

(ب)

تءنزت تءقي وجت نسئي رزء مقزد لسلقلوعد ولعسم ل تءقيسم ،

(ج )
( )

إيفالالس ه فالالى لع ال

ورجالالي كة تدريبي ال

ولعسم ولتى تحمم ولبع سم ولدروجي ،

وة ال ولقاالالء كة ةسرج ال رزالالء مقزالالد لسلقلوعالالد

ولتلصي لد رئيس وللمهلري لمنح كيسب مق وألةجم كة وأل لود .
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يلالاللز ل لكزال ةنالالس ب ع الالى تلصالالي مالالق للنال تشالالم لهالالذو ولغالالءض مالالنح ممسفال مس يال لم ت ال
وألفالال وء لغ الالءض وج الالتنفسر طسن الالستهم ةرف الالم كف الالس تهم ةتحط الالزق ك وئه الالم ف الالى اسلال ال ولقي الالس ل عمال السل
إضسفي ت ةذ ول زء مق جهدهم ةجالسعسم وراالتهم والءيا تاللفء وئعتمالس وم ولمسليال ول زمال

لذلك .
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