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جموس امرئاسة
كرار رمق ()26
تياء ًا ؿىل ما اكرٍ جموس اميواب ظحلا لإحاكم املادة (/72أو ًل) من ادلس خور واسدٌادا اإىل أحاكم امفلرة (خامسا/أ) من املادة ( )249من
ادلس خور .
كرر جموس امرئاسة جبوس خَ امليـلدة تخارخي 3009/6/5
اإضدار املاهون الآيت :

كاهون اخلدمة اجلامـَة رمق ( )34مس ية 3009
املادة -2-
أول – جرسي اإحاكم ُذا املاهون ؿىل موػف اخلدمة اجلامـَة .
اثهَا – ًلطد ابمخـات ر امخامَة املـا ي املحٌُة ازاهُا لإررا ُذا املاهون .
اموزارة – وزارة امخـومي امـايل وامححر امـومي .
اموزٍر – وزٍر امخـومي امـايل وامححر امـومي .
املؤسسة – اجلامـة أو املـِد .
اجلامـة – اإحدى اجلامـات امـراكِة امرمسَة .
امَِبة – َُئة امخـومي امخلين .
اثمثا – ًلطد مبوػف اخلدمة اجلامـَة  ،لك موػف ًلوم مبامرسة امخدرٌس اجلامـي وامححر امـومي والاسدشارة امـومَة وامفٌَة أو امـمل يف
دًوان وزارة امخـومي امـايل وامححر امـومي أو مؤسساهتا ممن ثخوفر فَِ رشوط ؾضو امَِئة امخدرٌس َة  ،امليطوص ؿوهيا يف كاهون وزارة
امخـومي امـايل وامححر امـومي رمق ( )50مس ية  2:99أو أي كاهون حيل حمهل .
املادة -3-
ًخوىل موػف اخلدمة اجلامـَة ما ًبيت :
أول – رؿاًة امعوحة فكراي وحرتواي  ،مبا حيلق مطوحة اموظن والمة يف اإرساء دؿامئ اجملمتؽ امـرايق ادلميلراظي حنو تياء حضارة اإوساهَة راكِة
مذخذا من السووب امـومي يف امخفك ر واملامرسة أداة مخحلِق ثكل الُداف .
اثهَا – املِام ابمخدرٌسات اميؼرًة وامـموَة وامخعحَلِة واملَداهَة وامخدرًة واخملخربات واملـامل واحللول امخجرًخِة  ،واحملافؼة ؿىل موجوداهتا
ومراكدة حسن اس خـاممِا وإاملاء احملارضات اميؼرًة وامـموَة  ،وحل امامترٍن وثدكِق ثلارٍر امعوحة وا إلرشاف ؿىل امححوث وامرسائل .
اثمثا – اإجراء امححوث امـومَة يف خمخوف اجملالت .
راتـا – الإسِام يف امًشاظات اجلامـَة اكملوامس امثلافِة وًوم اجلامـة ومـار املكَة وحفالت امخخرج وامفـامَات امعالتَة وما ًعوة مٌَ
املِام تَ من فـامَات ؿومَة وثـوميَة .
خامسا – الإسِام يف امخبمَف وامرتمجة وامًرش .
سادسا – الإسِام يف اجملامس وانوجان ادلامئة واملؤكذة داخل اموزارة وخارهجا .
ساتـا – الإسِام يف ثعوٍر الكسام امـومَة فكراي وحرتواي وؿومَا  ،وثلدمي ادلراسات وامححوث وامخلارٍر واخلعط واملياجه ادلراس َة .
اثمٌا – اإجراء الامذحاانت ومراكدة حسن س رُا .
اتسـا – الإسِام يف اميدوات واملؤمترات واحلولات ادلراس َة داخل امـراق وخارجَ .
ؿارشا – املِام ابدلراسات وامححوث اميت ثلرتهحا دوائر ادلوةل واملعاع امـام واخلاص يف هعاق امخـاون تني مؤسس خَ وثكل اجلِات .
حادي ؾرش – أداء امواجدات الإدارًة اميت حلكفَ اموزارة هبا أو املؤسسة امخـوميَة اميت ًـمل فهيا .

اث ي ؾرش – امـمل يف املراكز أو املاكثة الاسدشارًة املخخططة امخاتـة نووزارة أو مؤسساهتا امخـوميَة .
اثمر ؾرش – امخواجد امـومي يف مؤسس خَ مبا ل ًلل ؾن ( )40ساؿة اس حوؾَ ًا مخحلِق امفلرات أؿالٍ من ُذٍ املادة .
املادة -4-
ًلدم لك من الس خاذ والس خاذ املساؿد واملدرس ثلرٍرا تـد لك فطل درايس ًخضمن وشاظَ امخدرٌيس وما أمكهل من مفردات املياجه وما
اؿرتضخَ من مشالكت  ،وما ًلرتحَ من ثوضَات حلوِا  ،وامححوث وامللالت اميت ورشُا واحملارضات امـامة اميت أملاُا وملرتحاثَ مخعوٍر
املياجه واملؤسسة امخـوميَة اميت ًـمل فهيا .
املادة -5-
أول – ل جيوز نومدرس املساؿد ثدرٌس ظوحة ادلراسات امـوَا وا إلرشاف ؿىل حبوهثم ورسائوِم .
اثهَا – جيوز تلرار من جموس املكَة ؾيد امرضورة حلكَف املدرس ابمخدرٌس وا إلرشاف ؿىل ظوحة املاجس خ ر فلط .
اثمثا – جيوز تلرار من جموس املكَة ؾيد امرضورة حلكَف املدرس املساؿد ابمخدرٌس اميؼري يف ادلراسات الومَة اجلامـَة .
املادة – -6
ًخوىل وزٍر امخـومي امـايل وامححر امـومي أو من خيوهل ما ًبيت :
أول – ثـَني او اإؿادة ثـَني من ثخوفر فَِ رشوط امخـَني يف اخلدمة اجلامـَة يف مركز اموزارة .
اثهَا – املوافلة ؿىل هلل مٌدس يب اموزارة من موػفي اخلدمة اجلامـَة اإىل مالك اجلامـات وكدول اس خلاههتم وإاحاههتم اإىل امخلاؿد وفق املاهون
.
اثمثا – املوافلة ؿىل هلل موػفي اخلدمة اجلامـَة اإىل خارج اموزارة وفلا نولاهون .
راتـا – اس خثٌاء من هل مزيات ؿومَة من هؼام اجلدارة امحدهَة  ،ؿدا من اكن مطااب مبر سار من اميوع احلاد او املزمن تخلرٍر من جلية
ظحَة رمسَة .
خامسا – حرفِؽ أو حركِة موػف اخلدمة اجلامـَة املـني يف مركز اموزارة وفق املاهون .
املادة -7-
أو ًل – ًخوىل رئُس اجلامـة أو امَِبة أو املركز أو من خيوهل و تخوضَة من جموس اجلامـة أو امَِبة أو املركز :
 -2ثـَني أو أؿادة ثـَني من ثخوفر فَِ رشوط امخـَني يف اخلدمة اجلامـَة .
 -3ثـَني املوػفني من امفٌَني و الإدارًني .
اثهَ ًا – ًخوىل رئُس اجلامـة أو امَِئة أو املركز أو من خيوهل حرفِؽ موػف اخلدمة اجلامـَة وفق املاهون .
اثمث ًا – ًخوىل جموس اجلامـة أو امَِبة أو املركز حركِة موػف اخلدمة اجلامـَة وفق املاهون .
املادة -8-
أو ًل – ٌس خحق موػف اخلدمة اجلامـَة املخفرغ و غ ر املخفرغ أجور احملارضات ملا زاد ؿىل هطاتَ امخدرٌيس امللرر و ًومزم ابمخـوتامت امليؼمة
مَِلك معهل ؿىل أن حراؾى يف ذكل املراثة امـومَة .
اثهَ ًا – ًـد موػف اخلدمة اجلامـَة مذفرغا تـد اكامل هطاتَ حبمك املاهون ؾيد مدارشثَ اموػَفة املـني فهيا أو املـاد أههيا وًمت حتدًد اميطاب
تخـوتامت ثطدرُا اموزارة ؿىل أن حراؾى املراثة امـومَة .
اثمث ًا -ل جيوز ملوػف اخلدمة اجلامـَة املخفرغ مبوجة أحاكم ُذا املاهون  ،أن ميارس أي معل من أؾامل هميخَ حلساتَ اخلاص خارج هعاق
معهل اجلامـي ما مل ًوجد هص خبالف ذكل .
راتـ ًا – مييح موػف اخلدمة اجلامـَة املخفرغ و املخفرغ امـومي مبوجة اإحاكم ُذا املاهون خمططات خدمة جامـَة شِرًة تًس حة ()%200
مئة من املائة من راثحَ امشِري  ،ول حتجة ُذٍ اخملططات ماكفبآت الاسدشارة امفٌَة نومؤسسات احلكومِة و اخلاضة مضن اخذطاضَ
امـومي و امخبمَف و امرتمجة و الإهخاج امـومي و امفين .
تياء ؿىل ظوحَ .
خامس ًا – نووزٍر تياء ؿىل ثوضَة جموس اجلامـة أو امَِبة أو املركز اس خثٌاء موػف اخلدمة اجلامـَة من امخفرغ ً
سادس ًا – ٌس خحق موػف اخلدمة اجلامـَة املًسة من مؤسسة ثـوميَة اإىل أخرى خمططات و الامذَازات ذاهتا اميت ٍمتخؽ هبا أكراهَ يف
املؤسسة املًسة أههيا أو املًسة مهنا  ،أهيام أكرث .

ساتـ ًا – ل ٌس خحق موػف اخلدمة اجلامـَة غ ر املخفرغ  ،وفق اإحاكم ُذا املاهون  ،ممن ثخوفر فَِ رشوط ؾضو امَِبٍ امخدرٌس َة
خمططات اخلدمة اجلامـَة امليطوص ؿوهيا يف امحيد (راتـ ًا) من ُذٍ املادة .
اثمٌ ًاٌ -س متر رصف خمططات اخلدمة اجلامـَة خالل امـعل و الإجازات الاؾخَادًة واملرضَة و أجازات اموضؽ و الاًفادات امرمسَة  .و
مييح هطف امراثة مؽ هطف اخملططات لإجازات المومة ونومجازٍن ندلراسة داخل و خارج امـراق و نوممتخـني ابمحـثات ادلراس َة و
امزمالت يف اخلارج .
اتسـ ًا -نووزٍر أو من خيوهل تياء ؿىل ثوضَة جموس اجلامـة أو امَِبة أو املركز املسدٌدة اإىل احلاجة احللِلِة اإضدار املرار تخفرغ امعحُة أو
ظحُة الس يان أو امعحُة امحَعري أو امطَديل أو املِيدس من غ ر أؾضاء امَِبة امخدرٌس َة وفق أحاكم ُذا املاهون و مييح خمططات
تًس حة ( )%200مئة من املائة من اخملططات اميت ٌس خحلِا من مه يف هميخَ مبوجة املواهني و الهؼمة أهيام أكرث .
ؿارشا ً -ؿىل موػف اخلدمة اجلامـَة اذلي ًـني لول مرة أو امليلول من دوائر ادلوةل أو املعاع امـام  ،اإىل أحدى مؤسسات اموزارة
امخـوميَة أن ًلدم خالل امـام ادلرايس الول من معهل ما ًثخت أُوَخَ نوـمل امـومي (الاكدميي ) مبا ًؼِر كاتوَخَ يف امححر امـومي أو ٌسامه
يف معوَة امرتمجة أو ًلوم جبِود ثدرٌس َة انحجة ًـمتدُا جموس املسم و جموس املكَة أو املـِد  ،ؾيدئذ ًثخت يف وػَفذَ  ،و خبالف ذكل
ًيلل اإىل خارج املؤسسة .
حادي ؾرش – نووزٍر ثًسُة موػف اخلدمة اجلامـَة املشمول تبحاكم ُذا املاهون نوـمل يف دًوان وزارة امخـومي امـايل و امححر امـومي
مدة ل حزًد ؾن ( )4زالث س يوات و حيخفغ حبلوكَ و امذَازاثَ .
اث ي ؾرش – ملوػف اخلدمة اجلامـَة احلاضل ؿىل شِادة املاجس خ ر أكامل دراس خَ نوحطول ؿىل شِادة ادلكخوراٍ داخل امـراق مؽ
اس مترارٍ يف همامَ اموػَفِة و ًـد مذفرغا جزئَا لإكامل دراس خَ و ختفظ ساؿات معهل مبا ٌساؿدٍ ؿىل الاس مترار ابدلراسة مؽ احذفاػَ جبمَؽ
حلوكَ و امذَازاثَ خالل مدة ادلراسة مبا فهيا خمططات امخفرغ اجلامـي .
املادة -9-
ثخحمل اموزارة أو املؤسسة امخـوميَة حاكمَف امـالج ملوػف اخلدمة اجلامـَة خارج امـراق أذا ثـذرت املـاجلة داخل امـراق تياء ؿىل ثلرٍر
ضادر من جلية ظحَة رمسَة خمخطة .
املادة  -:-أو ًل – جيوز ثًسُة موػف اخلدمة اجلامـَة اإىل أي دائرة من دوائر ادلوةل وفق املاهون ملدة س ية واحدة كاتةل نوخجدًد مس ية
أخرى و ؿىل ادلائرة املًسة أههيا رصف مجَؽ رواثحَ و خمططاثَ من موازىهتا امس يوًة .
اثهَ ًا – نووزٍر أن ًوافق ؿىل امخفرغ امـومي ملن ُو جرثحة أس خاذ أو أس خاذ مساؿد أو مدرس داخل امـراق أو خارجَ يف احلالت اميت ًخـذر
امخفرغ فهيا يف ادلاخل تياء ؿىل ثوضَة جموس اجلامـة أو امَِبة أو املركز ملدة س ية دراس َة واحدة أو فطل درايس واحد مرة لك مخس
س يوات وًرصف هل خالمِا مجَؽ رواثحَ وخمططات امخفرغ اجلامـي .
اثمث ًا – نووزٍر أن ًوافق ؿىل امخفرغ امـومي ملدة س ية واحدة ملن ُو جرثحة أس خاذ أو اس خاذ مساؿد خارج امـراق اإذا أميض س يدني يف خدمة
فـوَة تـد ثفرغَ داخل امـراق مؽ مراؿاة احلاجة امفـوَة خلدماثَ داخل امـراق .
راتـ ًا – ًطدر اموزٍر ثـوتامت ثيؼم المور املخـولة ابمخفرغ امـومي .
املادة – – 20
أو ًل – ٌس خحق موػف اخلدمة اجلامـَة اإجازة اؾخَادًة جراثة اتم ملدة ( )26مخسة ؾرش ًوم ؾن لك س ية دراس َة وجيوز حرا م ُذٍ
الإجازات ؿىل أن ل مييح املوػف خالل امس ية ادلراس َة امواحدة أكرث من ( )40زالزني ًوما .
اثهَ ًا – ثدور حلساب موػف اخلدمة اجلامـَة اإجازاثَ الاؾخَادًة اميت اس خحلِا ظحل ًا لحاكم ُذا املاهون وكاهون اخلدمة املدهَة رمق ()35
مس ية . 2:70
اثمث ًا – ٌس خحق موػف اخلدمة اجلامـَة اإجازة امـعةل امس يوًة ملدة ( )70س خني ًوما  ،ومرئُس اجلامـة أن ًدؾو موػف اخلدمة اجلامـَة
لداء تـظ امواجدات امرمسَة خالل امـعةل امس يوًة وثـوًضَ ؾهنا مبدة ممازةل خالل امس ية أو مبا ًـادل ذكل من راثة وخمططات شِرًة ،
ول ًـاد ُذا امخلكَف س يدني مذخامَخني  ،اإل مبوافلة املوػف .
راتـ ًا – أٌ -س خحق موػف اخلدمة اجلامـَة احملال اإىل امخلاؿد رواثحَ الامسَة ؾن مدة أجازة امـعةل امس يوًة امحامغة ( ) 70س خني ًوما
مضافا أههيا ما حرا م من أجازات أؾخَادًة ؿىل أن ل ثخجاوز ( ) 290مائة ومثاهني ًوما ً .
تياء ؿىل ظوة حترٍري من موػف اخلدمة اجلامـَة .
ب -جيوز احدساب مدة الإجازات الاؾخَادًة املرتامكة خدمة ثلاؿدًة ً

املادة -22-
أو ًل – أ -جيوز متدًد خدمة الس خاذ و الس خاذ املساؿد تياء ؿىل موافلذَ امخحرٍرًة و ثوضَة من جموس املكَة و موافلة جموس اجلامـة .
ب -اإحاةل من ًمت متدًد خدمذَ اإىل امخلاؿد وفق امفلرة (أ) من ُذا امحيد ؾيد أكامهل( )80امس حـني من امـمر .
اثهَ ًا ٌ -شمل ُذا املاهون موػفوا اخلدمة اجلامـَة اذلٍن أحِوو اىل امخلاؿد كدل ضدورٍ .
املادة -23-
ٌس خحق موػف اخلدمة اجلامـَة أو ؾَاهل راثحا ثلاؿداي مساواي ملا ًخلاضاٍ أكراهَ ممن مه يف اخلدمة من راثة و خمططات اخلدمة اجلامـَة يف
اإحدى احلالت الآثَة :
أو ًل – اذا أحِل اإىل امخلاؿد ثسخة أكامهل امسن املاهوهَة و هل خدمة جامـَة ل ثلل ؾن ( )36مخس و ؾرشٍن س ية .
اثهَ ًا – اذا احِل اىل امخلاؿد لس حاب حصَة جراء جعزٍ ؾن اداء واجداثَ تخلرٍر من جلية ظحَة رمسَة خمخطة ترصف اميؼر ؾن مدة خدمذَ
أو معرٍ .
اثمثا -اذا احِل اىل امخلاؿد واكهت هل من اخلدمة اجلامـَة ( ) 40زالزني س ية ومل ٍكن كد امكل امسن املاهوهَة م إالحاةل اإىل امخلاؿد .
راتـا ً – أذا ثويف و ُو يف اخلدمة همام اكهت مدة خدمذَ أو معرٍ .
املادة-24 -
ًومزم موػف اخلدمة اجلامـَة ابملواهني والهؼمة و امخـوتامت امللررة و مبا ثلذضََ الؾراف و امخلامَد اجلامـَة و ًخجية لك ما من شاهَ
الإخالل تواجدات وػَفذَ امـومَة وامرتتوًة والإدارًة امليطوص ؿوهيا يف ُذا املاهون .
املادة -25-
أول – مييح املوػفون امفٌَون امـاموون يف اموزارة و مؤسساهتا خمططات تًس حة ( )%200مائة من املائة من امراثة .
اثهَ ًا – مييح املوػفون الإدارًون اذلٍن ًخعوة و جودمه مؽ موػفي اخلدمة اجلامـَة خمططات اخلدمة اجلامـَة تًس حة ( )%86مخس
وس حـني من املائة من امراثة .
املادة – 26-
 -2مييح مـاوهو امـمداء و رهساء الكسام امـومَة يف املكَات و املـاُد خمططات مٌطة ملعوؿة شِر ًاي ( )360000مائخني و مخسون
أمف دًيار .
 -3مييح ملرروا ألكسام امـومَة خمططات مٌطة ملعوؿة شِراي ( )260000مائة ومخسون أمف دًيار .
 -4مييح مسؤومو الكسام الإدارًة يف مركز اموزارة واجلامـات و املكَات و املـاُد خمططات مٌطة ملعوؿة شِراي ( )200000مائة
أمف دًيار .
املادة – – 27
امخًس َق تني مؤسسات وزارة امخـومي امـايل وامححر امـومي واموزارات واجلِات الخرى غ ر املرثحعة توزارة ًمت من خالمِا ما ًبيت :
أو ًل – حلكَف تـظ امخدرٌس َني او امحاحثني يف مؤسسات وزارة امخـومي امـايل وامححر امـومي ابإجراء امححوث وامخجارب واملِام
تًشاظات ذات ؿالكة ابخذطاص اموزارات واجلِات الخرى غ ر املرثحعة توزارة هبدف ثعوٍر اجلواهة الإهخاجِة واخلدمِة فهيا ملاتل أجور
مذفق ؿوهيا تني اجلاهحني وختطص وس حة ل حزًد ؾن ( )%90مثاهني من املائة من ُذٍ الجور نومشاركني فهيا وختطص امًس حة املخحلِة مهنا
نوجامـة أو املكَة أو امَِبة أو املـِد وفق ثـوتامت ًطدرُا اموزٍر .
اثهَا – الاس خـاهة ابملالاكت امـومَة وامفٌَة اميت ثـمل يف اموزارات واجلِات غ ر املرثحعة توزارة نولِام ابمخدرٌسات اميؼرًة وامـومَة
وامخعحَلِة واملَداهَة وامخدرًة وا إلرشاف ؿىل رسائل ادلراسات امـوَا ملاء أجور او ماكفبآت حتدد تخـوتامت ًطدرُا اموزٍر .

املادة – – 28
جس خثىن من اخملططات امليطوص ؿوهيا يف ُذا املاهون من احلد الؿىل نوراثة واخملططات امليطوص ؿوهيا يف أي كاهون أآخر .
املادة – – 29
أول – ثعحق أحاكم كاهون وزارة امخـومي امـايل وامححر امـومي رمق ( )50مس ية  2:99وكاهون اخلدمة املدهَة رمق ( )35مس ية 2:70
وكاهون اهضحاط موػفي ادلوةل واملعاع امـام رمق ( )25مس ية  2::2وكاهون امخلاؿد املوحد رمق ( )38مس ية  3007والمر املرمق ()7
مس ية  3006ثـدًل كاهون اخلدمة اجلامـَة رمق ( )253مس ية  2:87فتام مل ٍرد تَ هص خاص يف ُذا املاهون .
اثهَا – ل مييؽ رساين ُذا املاهون من اس خفادة املشمومني تبحاكمَ من أي كاهون أآخر .
املادة – – 2:
نووزٍر اإضدار ثـوتامت مدسَِل ثيفِذ أحاكم ُذا املاهون .
املادة – – 30
ًوغى كاهون اخلدمة اجلامـَة رمق ( )253مس ية  2:87وثـدًالثَ وثحلى الهؼمة وامخـوتامت امطادرة مبوجدَ انفذة حلني ضدور ما ًوغهيا أو
حيل حموِا .
املادة – – 32
ًًٌرش ُذا املاهون يف اجلرًدة امرمسَة وًـمل مبوجدَ اؾخحارا من اترخي . 3009/2/2
جالل ظامحا ي رئُس ادلِورًة
ظارق امِامشي انئة رئُس ادلِورًة
ؿادل ؾحد املِدي انئة رئُس ادلِورًة
الس حاب املوجدة
لجل الارثلاء مبس خوى اماكدر امخدرٌيس والاكدميي مخعوٍر امـمل اجلامـي ؿىل حنو ًًسجم مؽ املـعَات واملخغ رات ا إلكوميَة يف مضامر امخـومي
امـايل وامححر امـومي من خالل ثياول شؤون موػفي اخلدمة اجلامـَة اكفة ومغر مواكحة امخعورات ؿىل مس خوى امـامل يف اجملال الاكدميي
واوسجاما مؽ امخحولت ادلميلراظَة واحلضارًة املِمة اميت ٌشِدُا امـراق ومفذح جمالت وأآفاق جدًدة أمام املؤسسات الاكدميَة وموضؽ
اإسرتاثَجَة جدًدة وشامةل نوخـومي امـايل يف امـراق دؾام نومس رة امخـوميَة وحتلِلا مخعورات موموسة يف جمال امححر امـومي ومخحطني املالك
امخدرٌيس ورفؽ مس خواٍ امخدرٌيس ورفؽ مس خواٍ أملـايش واحلفاظ ؿوََ  .شػرع ُذا املاهػػون .

