
 

 2172 لسنة 17 رقم وتعديالته الكبرى عمان ألمانة البشرية الموارد نظام

 2182/88/81 بتارٌخ 7815 رقم الرسمٌة الجرٌدة عدد من 7815 الصفحة على المنشور

 2188 لسنة 81 رقم وتعدٌالته البلدٌات قانون من 12 المادة بموجب صادر

 7 المادة

 تارٌخ من به وٌعمل( 2182 لسنة الكبرى عمان ألمانة البشرٌة الموارد نظام) النظام هذا ٌسمى

 . الرسمٌة الجرٌدة فً نشره

 2 المادة

 لم ما أدناه لها المخصصة المعانً النظام هذا فً وردت حٌثما التالٌة والعبارات للكلمات ٌكون

 : ذلك غٌر على القرٌنة تدل

 .  الكبرى عمان أمانة:   األمانة

 .  الوزراء رئٌس:   الوزير

 .  األمانة مجلس:   المجلس

 .  عمان أمٌن:   األمين

 .  عمان مدٌنة مدٌر:   المدينة مدير

 .  األمانة فً إدارة أي مدٌر:   المدير

 .  األمانة فً مدٌرٌة ألي التنفٌذي المدٌر:   التنفيذي المدير

 ألحكام وفقا   لها المحددة والرواتب والدرجات والفئات الوظائف مجموعة:   التشكيالت جدول

 .  النظام هذا

 للقٌام الموظف إلى وتوكلها مختصة جهة تحددها التً والواجبات المهام من مجموعة:   الوظيفة

 بتلك ٌتعلق وما إدارٌة قرارات أو تعلٌمات أو اخر تشرٌع وأي النظام هذا أحكام بمقتضى بها

 .  مسؤولٌات من علٌها ٌترتب وما صالحٌات من المهام

 تشكٌالت جدول فً مدرجة وظٌفة فً المختص المرجع من بقرار المعٌن الشخص:   الموظف

 .  الوظائف

 والخبرات العلمٌة المؤهالت من األدنى والحد ومهامها الوظٌفة واجبات:   الوظيفي الوصف

 .  إلشغالها الالزمة العملٌة

 وفق محددة ومواصفات رواتب ذات الواحدة الفئة ضمن متدرج وظٌفً مستوى:   الدرجة

 .  النظام هذا أحكام



 وفق محددة ومسؤولٌات ومواصفات ورواتب درجات ذات الوظائف من مجموعة:   الفئة

 .  النظام هذا أحكام

 وظٌفته بمهام قٌامه مقابل وٌتقاضاه الموظف ٌستحقه الذي الشهري الراتب:   األساسي الراتب

 .  كانت نوع أي من والمخصصات العالوات ٌشمل وال ٌشغلها التً

 . النظام هذا أحكام بموجب المشكلة البشرٌة الموارد لجنة:   اللجنة

 

 3 المادة

 فً المدرجة الوظائف من وظٌفة بأي األمانة فً ٌعٌن من كل على النظام هذا أحكام تسري

 . بعقود الموظفون ذلك فً بما صدوره عند ٌشغلها كان أو الوظائف تشكٌالت جدول

 4 المادة

 عملً فنً تحلٌل على مبنٌة فٌها للوظائف سنوٌة خطة إعداد البشرٌة الموارد إدارة تتولى. أ

 : ٌلً لما وفقا اشغالها طرٌقة وتحدٌد

 والمهارات والخبرات العدد حٌث من البشرٌة الموارد من الفعلٌة األمانة احتٌاجات تحدٌد. 8

 ، وفاعلٌة بكفاءة إلٌها الموكولة بالمهام والقٌام اإلستراتٌجٌة أهدافها تحقٌق من لتمكٌنها الالزمة

 . النوعٌة ومجموعاتها الوظائف وتصنٌف وصف تعلٌمات مراعاة مع

 الهٌكل على تعدٌل أي إجراء فٌها ٌتم التً الحاالت فً الموظفٌن توزٌع إعادة كٌفٌة تحدٌد. 2

 . جدٌدة إدارٌة وحدة إحداث أو إلغائها أو غٌرها فً إدارٌة وحدة بدمج سواء التنظٌمً

 معلومات على بناء لذلك المعتمدة التعلٌمات وفق الوظٌفً لإلحالل خطط وتطبٌق إعداد. 1

 . األمانة فً الوظٌفً والمسار والقٌادٌة اإلشرافٌة للوظائف موثقة

 وفقا   وتنمٌتها البشرٌة الموارد بإدارة المتعلقة والمرتكزات والمبادئ العامة السٌاسة تطبٌق. 1

 .  بمقتضاه الصادرة والقرارات والتعلٌمات النظام هذا ألحكام

 لضمان مستمر بشكل وتحدٌثها المادة هذه من( أ) الفقرة فً الواردة الخطط مراجعة تتم. ب

 . األمانة ألهداف وتحقٌقها العمل متطلبات مع تناسقها

 5 المادة

 : إلى الموظفون ٌقسم

 جدول فً محددة ودرجات فئات ذات دائمة وظائف فً ٌعٌنون الذٌن وهم:  دائمٌن موظفٌن.  أ

 .  الوظائف تشكٌالت

 وظائف على العالوات لجمٌع شاملة عقود بموجب ٌعٌنون الذٌن وهم:  بعقود موظفٌن.  ب

 وتحدد عقود بموجب دائمة غٌر بوظائف ٌعٌنون الذٌن أو الوظائف تشكٌالت جدول فً مدرجة



 العمل عن المنفكٌن الموظفٌن رواتب أو المشارٌع حساب على النظام هذا ألحكام وفقا   رواتبهم

 على النظام هذا ألحكام وفقا   رواتبهم وتحتسب ، وعالوات راتب دون اإلجازة أو اإلعارة بسبب

 . العمل عن المنفك الموظف راتب أو الغاٌة لهذه المرصودة المخصصات تتجاوز ال ان

 6 المادة

 وفقا   تحدٌدها ٌتم معٌنة بأعمال للقٌام مؤقت وبشكل ٌومٌة بأجور عمال استخدام ٌجوز. أ 

 .  الوزٌر بموافقة المجلس ٌصدرها لتعلٌمات

 المدٌنة مدٌر تنسٌب على بناء األمٌن من بقرار خدماتهم وتنهى ٌومٌة بأجور العمال ٌعٌن. ب 

 .  البشرٌة الموارد إدارة مدٌر توصٌة إلى المستند

 من أي اشغال لهم ٌجوز وال العمل لقانون المادة هذه ألحكام وفقا   المعٌنون العمال ٌخضع. ج 

 االستقطاب لتعلٌمات وفقا   إال منها أي على التعٌٌن أو والثالثة والثانٌة األولى الفئات وظائف

  النظام هذا ألحكام وفقا   الصادرة والتعٌٌن واالختٌار

 1 المادة

 : التالً النحو على ودرجاتها وفئاتها مهامها وتحدد األمانة فً الوظائف تقسم

 هذا ألحكام وفقا   الفئة هذه فً تعٌٌنه ٌتم الذي والمستشار المدٌنة مدٌر وتضم:  العلٌا الفئة. أ 

 : التالٌة والمسؤولٌات المهام شاغلوها وٌتولى ، القٌادٌة الوظائف على التعٌٌن ونظام النظام

 اإلستراتٌجٌة األهداف تحقٌق ٌخدم بما جهودهم وتوجٌه ، األمانة فً العاملٌن على اإلشراف. 8

 والمالٌة اإلدارٌة والتعلٌمات بالتشرٌعات وااللتزام اإلبداع على تحفٌزهم على والعمل ، لها

 القٌادة مبدأ وتعزٌز فرٌقا   العمل روح وتشجٌع المبادرات وتقدٌم اإلنتاجٌة وزٌادة بها المعمول

 . التشاركٌة الجماعٌة

 العمل كفاءة زٌادة تستهدف قٌاسٌة أداء ومؤشرات محددة زمنٌة اطر وفق عمل خطط وضع. 2

 الكفاءة ٌحقق بما لألمانة المؤسسً األداء وتقٌٌم ومتابعة ، العامة األموال استخدام وترشٌد ،

 . لها اإلدارٌة والفاعلٌة االقتصادٌة

 العمل إجراءات تبسٌط على واإلشراف وتنمٌتها البشرٌة الموارد إدارة جهود متابعة. 1

 . األمانة أهداف لتحقٌق الالزمة واآللٌات البرامج وتطوٌر ، وحوسبتها

 .  جودتها تحسٌن وضمان األمانة تقدمها التً الخدمات تطوٌر على اإلشراف. 1

 : األولى الفئة. ب 

 العامة والسٌاسات اإلستراتٌجٌة األهداف وضع فً والمشاركة واإلشرافٌة القٌادٌة المهام وتتولى

 تنفٌذها على واإلشراف ومتابعتها والمشارٌع بالبرامج الخاصة التنفٌذٌة الخطط وأعداد لألمانة

 القٌام الفئة هذه وظائف مهام تكون كما ، العمل وإجراءات منهجٌات لتطوٌر أسالٌب واقتراح

 واإلدارٌة والزراعٌة واالقتصادٌة والهندسٌة الطبٌة المهن فً تنفٌذٌة تخصصٌة بأعمال



 وتصنٌف وصف تعلٌمات بموجب المهام هذه وتحدد منها أٌا ٌماثل وما ، والمالٌة والقانونٌة

 وتضم أدنى حدا   األولى الجامعٌة الشهادة ٌحمل كان من إال منها أي فً ٌعٌن وال ، الوظائف

 .  الخاصة الدرجة إلى السابعة الدرجة من درجات ثمانً الفئة هذه

 : الثانٌة الفئة. ج 

 هذه وتحدد منها أٌا ٌماثل ما أو الفنٌة أو المحاسبٌة أو اإلدارٌة التنفٌذٌة باألعمال القٌام وتتولى

 ٌحمل كان من إال منها أي فً ٌعٌن وال ، الوظائف وتصنٌف وصف تعلٌمات بموجب المهام

 شهادة بعد سنتٌن علٌها للحصول الدراسة مدة تكون التً الشامل المجتمع كلٌة دبلوم شهادة

 الدرجة إلى التاسعة الدرجة من درجات تسع الفئة هذه وتضم أدنى حدا   العامة الثانوٌة الدراسة

 .  األولى

 : الثالثة الفئة. د

 بموجب الوظائف هذه مهام وتحدد المساعدة والخدمات والمهنٌة الحرفٌة الوظائف وتشمل. 8

 شهادة على العلمً مؤهله ٌزٌد من وظائفها فً ٌعٌن وال ، الوظائف وتصنٌف وصف تعلٌمات

 الدراسة شهادة بعد واحدة سنة علٌها للحصول الدراسة مدة تكون التً المعهد أو المجتمع كلٌة

 . واألولى والثانٌة الثالثة الدرجات الفئة هذه وتضم ٌعادلها ما أو العامة الثانوٌة

 ومبررة استثنائٌة حاالت فً ٌجوز ، الفقرة هذه من( 8) البند فً ورد مما الرغم على. 2

 وفق الثالثة الفئة وظائف فً الشامل المجتمع كلٌة شهادة حملة تعٌٌن العمل مصلحة تقتضٌها

 . المدنٌة الخدمة نظام ألحكام باالستناد الصادرة والشروط التعلٌمات

 8 المادة

 جدول فً بعقود والموظفٌن السنوٌة وزٌاداتهم المصنفٌن غٌر الموظفٌن رواتب تحدد. أ

 . المجلس تنسٌب على بناء الوزٌر ٌقره الذي التشكٌالت

 من الثانٌة للمجموعة المقرر الراتب األمانة فً العلٌا الفئة وظائف من أٌا ٌشغل من ٌتقاضى. ب

 .  المدنٌة الخدمة نظام فً علٌه المنصوص العلٌا الفئة

 . المدنٌة الخدمة نظام أحكام وفق المصنفٌن الموظفٌن سائر ورواتب درجات تحدد. ج

 9 المادة

 الراتب من%( 27) نسبته ما بعقود الموظفٌن باستثناء األمانة موظفً رواتب إلى تضاف

 . الغاٌات لجمٌع االعتبار بعٌن اإلضافة هذه وتؤخذ ، األساسً

 71 المادة

 تنسٌب على بناء الوزراء مجلس من بقرار خدماتهم وتنهى العلٌا الفئة وظائف شاغلو ٌعٌن. أ 

 .  المجلس توصٌة إلى المستند الوزٌر



 على بناء الوزٌر من بقرار خدماتهم وتنهى والثانٌة األولى الفئتٌن من الموظفون ٌعٌن. ب 

 .  اللجنة توصٌة إلى المستند األمٌن تنسٌب

 مدٌر تنسٌب على بناء األمٌن من بقرار خدماتهم وتنهى الثالثة الفئة من الموظفون ٌعٌن. ج 

 .  اللجنة توصٌة إلى المستند المدٌنة

 . األمٌن توصٌة إلى المستند المجلس تنسٌب على بناء الوزٌر من بقرار بعقد الموظف ٌعٌن. د 

 77 المادة

 ومقدار تجدٌدها فً ٌنظر ان على مدتها انتهاء لحٌن فٌها الواردة للشروط العقود موظفو ٌخضع

 ارتباطها ومدى إلٌها الحاجة ومدى صعوبتها ودرجة وندرتها الوظائف تلك لطبٌعة وفقا   الراتب

 المختص للمرجع بذلك تنسٌبها وترفع الوزٌر ٌشكلها لجنة من لألمانة األساسٌة بالوظائف

 . بالتعٌٌن

 72 المادة

 الزٌادة وٌستحق ٌشغلها التً الوظٌفة مخصصات من األساسً راتبه الموظف ٌتقاضى. 8. أ

 وتوقع عنه بحجبها قرار ٌصدر لم ما سنة كل من( 18/82) فً شروطها استوفى إذا السنوٌة

 . بذلك ٌفوضه من أو األمٌن من الزٌادة براءة

 بخصوص الموظفٌن أوضاع توفٌق تعلٌمات األمٌن تنسٌب على بناء المجلس ٌصدر. 2

 .  الفقرة هذه من( 8) البند أحكام وفق السنوٌة زٌاداتهم استحقاق

 قد كان إذا منها 18/82 فً السنوٌة الزٌادة األولى السنة فً التجربة تحت الموظف ٌمنح. ب

 .  األقل على أشهر ثمانٌة تعٌٌنه على مضى

 االنتقال إلى اخر غرض ألي أو للموظف حوافز باعتبارها السنوٌة الزٌادات منح ٌؤدي. ج

 مباشرة تلٌها التً الدرجة أو نفسها الدرجة فً ٌشغلها كان التً السنة تلً التً السنوات أو للسنة

 . الزٌادات تلك عدد وفق

 73 المادة

 وفقا   المدنٌة الخدمة لدٌوان المقدمة التعٌٌن طلبات خالل من األمانة فً التعٌٌن ٌتم . أ

اختٌار وتعٌٌن الموظفٌن فً الوظائف الحكومٌة من الفئات االولى والثانٌة  لتعلٌمات

 والثالثة والعقود الشاملة الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنٌة المعمول به.

ال ٌجوز ان ٌكون للتعٌٌن او تعدٌل الوضع اثر رجعً وٌعتبر تعٌٌن الموظف من تارٌخ  . ب

 ذلك التارٌخ. مباشرته العمل وٌتقاضى راتبه االساسً من

 ألمانة البشرية الموارد نظامنظام معدل لنظام الموارد البشرية المانة عمان 2175( لسنة 99*عدلت بموجب النظام المعدل رقم )

 2172 لسنة 17 رقم وتعديالته الكبرى عمان

 



 

 

 74 المادة

 صادرا   منهما أي أساس على التعٌٌن ٌجري الذي المؤهل أو العلمٌة الشهادة تكون ان ٌجب. أ

 لألصول ووفقا   المملكة فً بها معترف علمٌة جهة أو هٌئة أو جامعة أو كلٌة أو معهد عن

 .  المتبعة القانونٌة

 تطلب ان ولها مناسبة تراها التً بالطرٌقة إلٌها تقدم وثٌقة أي صحة من التحقق لألمانة. ب

 .  منها أي صحة فً اشتبهت إذا وثٌقة أو مؤهل أو شهادة أي من األصل تقدٌم

 .  بها المعمول للتشرٌعات وفقا   النظام هذا لغاٌات الشهادات معادلة تجري. ج

 بتقدٌم ذلك وٌعزز بتعٌٌنه التنسٌب عند المطلوبة البٌانات جمٌع ٌقدم ان للتعٌٌن المرشح على. د

 تتعلق جدٌدة وثائق أي فً ٌنظر وال األصول حسب مصدقة البٌانات لتلك الالزمة الوثائق جمٌع

 فً تعتمد وال االعتبار بعٌن تؤخذ وال تعٌٌنه قرار إصدار بعد العملٌة والخبرات بالمؤهالت

 تقدٌم لتارٌخ الالحقة الخبرات باستثناء الوظٌفً وضعه على نوعه كان مهما تعدٌل أي إجراء

 . التعٌٌن قرار صدور تارٌخ من أٌام عشرة خالل تقدٌمها شرٌطة الطلب

 75 المادة

 مدٌر برئاسة( البشرٌة الموارد لجنة) تسمى لجنة ، األمٌن من بقرار ، األمانة فً تؤلف. أ

 : من كل وعضوٌة المدٌنة

 . اللجنة لرئٌس نائبا     البشرٌة الموارد إدارة مدٌر. 8

 .القانونٌة الشؤون إدارة مدٌر. 2

 . المالٌة الشؤون إدارة مدٌر. 1

الفئة االولى مقررا للجنة الموارد البشرٌة ٌتولى تدوٌن  ٌسمً االمٌن احد موظفً االمانة من -ب

 محاضر جلساتها وحفظ سجالتها.

 وٌكون الحاجة دعت وكلما شهر كل مرة غٌابه عند نائبه أو رئٌسها من بدعوة اللجنة تجتمع -ج

اغلبٌة اعضائها على ان ٌكون من بٌنهم رئٌس اللجنة او نائبه عند  بحضور قانونٌا   اجتماعها

 غٌابه وتتخذ تنسٌباتها بأكثرٌة أصوات أعضائها.

 -:وترفع تنسٌباتها بشأنها الى االمٌن التالٌة والصالحٌات المهام اللجنة تتولى. د

وتحدٌد درجاتهم ورواتبهم االساسٌة وفقا الحكام هذا  الموظفٌن او تثبٌت بتعٌٌن التنسٌب. 8

 النظام.

 وترفٌعهم.. التنسٌب بتعدٌل اوضاع موظفً االمانة 2



. التنسٌب باٌفاد الموظفٌن للبعثات والدورات ودراسة االحتٌاجات التدرٌبٌة لموظفً االمانة 1

 لرفع مستوى االداء وتحسٌن نوعٌة العمل.

 . او التثبٌت للتعٌٌن للمرشحٌن الشخصٌة والمقابالت التنافسٌة االمتحانات إجراء. 1

 . البشرٌة للموارد العامة السٌاسة وضع. 7

 أو مهام أي أو المدٌنة مدٌر أو األمٌن الٌها  ٌحٌلها البشرٌة بالموارد متعلقة أخرى أمور أي. 6

 . النظام هذا أحكام بمقتضى بها انٌطت أخرى صالحٌات

( من الفقرة )د( من هذه المادة ٌضاف الى اللجنة 1( و )8لغاٌات تطبٌق احكام البندٌن ) -8-هـ

)أ( من هذه المادة أحد موظفً دٌوان الخدمة المدنٌة ٌسمٌه رئٌس المشكلة بمقتضى احكام الفقرة 

 دٌوان الخدمة المدنٌة.

( من هذه 8على الرغم مما ورد فً الفقرة )ج( من هذه المادة ولغاٌات تطبٌق احكام البند ) -2

الفقرة تجتمع اللجنة بدعوة من رئٌسها او نائبه عند غٌابه كلما دعت الحاجة وٌكون اجتماعها 

قانونٌا بحضور رئٌس اللجنة او نائبه ومندوب دٌوان الخدمة المدنٌة وتتخذ قراراتها باغلبٌة 

 اصوات اعضائها.

 الكبرىنظام معدل لنظام الموارد البشرية المانة عمان ا2176( لسنة 65*عدلت بموجب النظام المعدل رقم )

 76/5/2176تاريخ  5391الصادر بالعدد رقم   2172 لسنة 17 رقم وتعديالته

 

 76 المادة

 فً العمل مباشرته تارٌخ من تبدأ التجربة تحت سنة لمدة األمانة فً الُمعٌن الموظف ٌخضع. أ

 من قرار بموجب التجربة مدة أثناء أدائه تقٌٌم نتائج ضوء فً خدمته إنهاء أو تثبٌته وٌتم وظٌفته

 .  بالتعٌٌن المختص المرجع

 من( أ) للفقرة وفقا   تجربة لمدة وٌخضع الجدٌد الموظف بحكم تعٌٌنه المعاد الموظف ٌعتبر. ب

 . تعٌٌنه إعادة تارٌخ من الفعلٌة خدمته مدة وتحسب المادة هذه

 71 المادة

 : ٌلً ما إلى للموظفٌن األداء وتقٌٌم مراجعة من األمانة تهدف. أ

 اإلنتاجٌة وزٌادة المؤسسٌة األهداف تحقٌق فً ٌساهم بشكل الموظفٌن أداء مستوى تطوٌر. 8

 . المقدمة الخدمات وتحسٌن

 . المتمٌزة والنتائج االنجازات لمكافأة علمً منهج ترسٌخ. 2

 . المؤسسٌة األهداف مع للموظفٌن الفردٌة األهداف توفٌق. 1



 مبدأ وتفعٌل وقدراتهم مهاراتهم وتطوٌر وتنمٌة أدائهم لتحسٌن ودعمهم الموظفٌن تشجٌع. 1

 . التنافسٌة

 .  موضوعٌة علمٌة منهجٌة وفق والتطوٌرٌة التدرٌبٌة االحتٌاجات تحدٌد. 7

 : التالٌة األساسٌة المرتكزات على مبنٌا الفردي األداء تقٌٌم ٌكون. ب

 باألداء الفردي األداء ربط خالل من األمانة وأهداف النتائج بتحقٌق األداء تقٌٌم ربط. 8

 . المؤسسً

 القٌادٌة الوظائف فٌها بما األداء وتقٌٌم المنتظمة للمراجعة الموظفٌن جمٌع أداء إخضاع. 2

 . ومستوٌاتها الوظائف وطبٌعة خصوصٌة تراعً نماذج وأعداد

 . المتمٌز األداء إبراز على تساعد خاصة معاٌٌر وضع. 1

 اإلدارٌة األعمال من جزءا   باعتبارها ومستمر دوري بشكل الموظفٌن أداء مراجعة تتم. 1

 . التصحٌحٌة اإلجراءات التخاذ نتائجها واعتماد

 . المباشر المسؤول من سنوي بشكل الموظفٌن أداء تقٌٌم ٌتم. 7

 فً الموظفٌن وإشراك والموظفٌن المباشر المسؤول بٌن والحوار التواصل وتشجٌع تعزٌز. 6

 القوة نقاط لتعزٌز والمسلكً الوظٌفً أدائهم مستوى على واطالعهم دورٌا   أدائهم مراجعة عملٌة

 .  لدٌهم الضعف نقاط وتجنب

 المادة هذه من( ب) و( أ) الفقرتٌن فً ورد لما استنادا اللجنة تنسٌب على بناء األمٌن ٌصدر. ج

 : ٌلً ما الخصوص وجه على تتضمن ان على الموظفٌن أداء تقٌٌم تعلٌمات

 . الموظف وسلوك األداء مستوٌات تقٌٌم وعناصر ومعاٌٌر أسس. 8

 وخطواتها العملٌة مراحل فٌها بما األداء وتقٌٌم إدارة بعملٌة المتعلقة واإلجراءات المنهجٌات. 2

 . التنفٌذ ومسؤولٌة اإلجرائٌة

 . وتقارٌر وسجالت نماذج من األداء وتقٌٌم مراجعة أدوات. 1

 . للموظف السنوٌة الزٌادة عنها تستحق التً األداء مستوٌات. 1

 . للترفٌع المطلوب األداء مستوٌات. 7

 . السنوي األداء تقٌٌم نتائج من التظلم إجراءات. 6

 78 المادة

 األداء تقٌٌم على المقدمة االعتراضات فً للنظر لجنة األمٌن من بقرار األمانة فً تؤلف. أ

 عرفوا وممن األمانة بأعمال الشمولٌة المعرفة لدٌهم ممن أعضاء وأربعة رئٌس من ، السنوي



 قراراتها وتتخذ أعضائها جمٌع بحضور قانونٌا   اجتماعها وٌكون وموضوعٌتهم بعدالتهم

 .  نهائٌا   الحالتٌن كلتا فً قرارها وٌكون أعضائها بأغلبٌة أو باإلجماع

 األداء تقرٌر بإحالة التقٌٌم على الموظف اعتراض حال فً المختص المرجع ٌقوم. 8. ب

 . المادة هذه من( أ) الفقرة فً علٌها المنصوص اللجنة إلى االعتراض مع السنوي

 التالً الٌوم من اعتبارا   ٌوما  ( 81) على تزٌد ال مدة خالل قرارها إصدار اللجنة على. 2

 أي وفً األداء سجل نموذج فً الموظف عن ورد ما على قرارها وتبنً االعتراض لتسلمها

 بقرار وٌبلغ منه المقدمة المبررات وعلى بالموظف تتعلق ملفات أو سجالت أو أخرى وثائق

 . اللجنة

 79 المادة

 : التالٌة للصالحٌات وفقا   أخرى إلى وظٌفة من األمانة داخل الموظف ٌنقل

 بموافقة القرار ٌقترن أن على العلٌا الفئة لموظفً األمٌن تنسٌب على بناء المجلس من بقرار.  أ

 .  الوزٌر

  والثالثة والثانٌة األولى الفئات من للموظفٌن المدٌنة مدٌر تنسٌب على بناء األمٌن من بقرار.  ب

 21 المادة

 سائر وتحدد األسبوع فً ساعة وأربعٌن بست األمانة لموظفً الرسمً الدوام ساعات تحدد

 األمانة تقدمها التً الخدمات وطبٌعة ٌتالءم بما العمل ساعات وتنظٌم بالدوام المتعلقة األمور

 . األمٌن ٌصدرها بتعلٌمات الخدمة ومتلقً للمواطنٌن

 27 المادة

 : التالٌة للصالحٌات وفقا   السنوٌة اإلجازة تمنح

 .  لالمٌن الوزٌر من بقرار. أ 

 .  واألولى العلٌا الفئتٌن ولموظفً المدٌنة لمدٌر األمٌن من بقرار. ب 

 . والثالثة الثانٌة الفئتٌن لموظفً المدٌنة مدٌر من بقرار. ج 

 22 المادة

 األمانة موظفً على تطبق ، المدنٌة الخدمة نظام( من 811المادة ) فً ورد مما الرغم على.  أ

  .المدنٌة الخدمةمن نظام  (11( و )11المادتٌن ) أحكام

 منح تعلٌمات إصدار المجلس توصٌة إلى المستند الوزٌر تنسٌب على بناء الوزراء لمجلس.  ب

 العالوات منح تعلٌمات فً الواردة غٌر الوظٌفٌة للمسمٌات نسبتها وتحدٌد فنٌة عالوات

 . المدنٌة الخدمة نظام بموجب الصادرة للموظفٌن اإلضافٌة



 17 رقم وتعديالته الكبرىانظام معدل لنظام الموارد البشرية المانة عمان 2175( لسنة 99*عدلت بموجب النظام المعدل رقم )

 2172 لسنة

 23 المادة

 من كل أحكام األمانة موظفً على تطبق ، النظام هذا فً علٌها المنصوص الحاالت غٌر فً

 ٌمارس الغاٌة ولهذه بمقتضاهما الصادرة والتعلٌمات والسفر االنتقال ونظام المدنٌة الخدمة نظام

 والوزٌر الوزٌر صالحٌات االمٌن وٌمارس الوزراء ومجلس الوزراء رئٌس صالحٌات الوزٌر

 .النظامٌن هذٌن فً علٌها المنصوص العام االمٌن صالحٌات المدٌنة مدٌر وٌمارس المختص

 

 24 المادة

 ( . 2112 لسنة( 881) رقم الكبرى عمان أمانة موظفً نظام)  ٌلغى

8/81/2182 

 


