
اصة  ڡ6ة المڡ6ام السامى1 عىل الترتٮ+ٮ(ات الح$ صدرت مواڡ9
هات  ٮ+ن الحكومٮ+ٮ+ن ڡ9ى1 الح( ڡ9 ٮ+ة التعامل مع الموط$ بكٮ+ڡ9

صٮ+ص، وتضمنت الترتٮ+ٮ(ات بأن  ة بالتحول والتح$ المستهدڡ9
ٮ+ه المعايٮ+ر من الڡ6واعد  ر ڡ9 ف الذي تتوڡ9 يعامل الموط$
ق  ام العمل وڡ9 ب ڡ9ى1 االنتڡ6ال إلى نط$ والترتٮ+ٮ(ات ويرع$

الترتٮ+ٮ(ات التالٮ+ة: 
 

دمته المحتسٮ(ة للتڡ6اعد عن 25 سنة تنهى  - من تڡ6ل ح$
ٮ+ارين  ٮ+ر بٮ+ن الح$ لها، ويح$ ة اليت يشع9 ٮ+ڡ9 دمته من الوط$ ح$

اآلتٮ+ٮ+ن.. 
ام  ق النط$ ٮ+ة حڡ6وڡ6ه التڡ6اعدية وڡ9 تصڡ9

 
ام التڡ6اعد المدنى1  اضعة لنط$ دمته السابڡ6ة الح$ ضم مدة ح$

ام التأمٮ+نات  اضعة لنط$ ديدة الح$ دمته الح( إلى مدة ح$
امى1 التڡ6اعد  ع بٮ+ن نط$ ام تٮ(ادل المناڡ9 ق نط$ تماعٮ+ة، وڡ9 االح(

تماعٮ+ة، وذلك ڡ9ى1  ام التأمٮ+نات االح( المدنى1 والعسكري ونط$
ام التأمٮ+نات  ام العمل ونط$ اضع النط$ حال التحاڡ6ه بعمل ح$

تماعٮ+ة.  االح(
 

مسة  دمته المحتسٮ(ة للتڡ6اعد (ح$ - من تٮ(لغ مدة ح$
ٮ+ارين اآلتٮ+ٮ+ن:  ٮ+ر بٮ+ن الح$ أكثر، يح$ وعشرين سنة ڡ9

 
إحالته إلى التڡ6اعد المٮ(كر 



 
ام التڡ6اعد المديين  اضعة لنط$ دمته السابڡ6ة الح$ ضم مدة ح$

ام التأمٮ+نات  اضعة لنط$ ديدة الح$ دمته الح( إلى مدة ح$
ع ڡ9ى1 حال التحاڡ6ه  ام تٮ(ادل المناڡ9 ق نط$ تماعٮ+ة، وڡ9 االح(

تماعٮ+ة.  ام التأمٮ+نات االح( ام العمل ونط$ اضع النط$ بعمل ح$
 

ٮ+ه المعايٮ+ر  ر ڡ9 ف الذي تتواڡ9 تصة الموط$ هة المح$ تعامل الح(
ٮ+ما يتصل  ام العمل، ڡ9 ب ڡ9ى1 االنتڡ6ال إلى نط$ وال يرع$

ٮ+ن اآلتٮ+ٮ+ن:  ق الترتٮ+ٮ( ٮ+ة، وڡ9 ٮ+ڡ9 بحڡ6وڡ6ه المالٮ+ة والوط$
 

ة إلى  دت - باإلضاڡ9 اته المالٮ+ة - إن وح( صرف مستحڡ6
أة تحتسب عىل أساس (16٪) من راتٮ(ه األسايس لكل  ماكڡ9
زء من السنة بما يتناسب  دمته (ولكل ح( سنة من سنوات ح$

موع ما يصرف له عن 4  اوز مح( مع ذلك)، عىل أال يتح(
أة المستحڡ6ة له عند  رواتب أساسٮ+ة، أو عىل أساس الماكڡ9

ى1 المطٮ(ق علٮ+ه، أيهما  ٮ+ڡ9 ام الوط$ ق النط$ دمته وڡ9 انتهاء ح$
أكثر. 

 
ى1  ٮ+ڡ9 ام الوط$ ق النط$ ازات وڡ9 يعوض عن رصٮ+ده من اإلح(

ضع له.  الذي يح$
 

ق  ٮ+ه المعايٮ+ر وڡ9 ر ڡ9 ف الذي ال تتواڡ9 - يعامل الموط$
الترتٮ+ٮ(ات اآلتٮ+ة: 



 
تصة بڡ6رار يصدر منها -بالتنسٮ+ق  هة المح$ استٮ+عابه ڡ9ى1 الح(
ٮ+ما لم  تماعٮ+ة - ڡ9 مع وزارة الموارد الٮ(شرية والتنمٮ+ة االح(

اوز (سنة) من تاريخ  الل مدة ال تتح( يشمله التحول، ح$
صدور ڡ6رار التحول 

 
ٮ+تم التنسٮ+ق مع وزارة الموارد الٮ(شرية  إن تعذر استٮ+عابه ڡ9
ته  ٮ+ڡ9 دماته بوط$ تماعٮ+ة ووزارة المالٮ+ة لنڡ6ل ح$ والتنمٮ+ة االح(

رى.  هة حكومٮ+ة أح$ إلى ح(
 

ق الترتٮ+ٮ(ات المنصوص علٮ+ها  دمته وڡ9 يعامل عند انتهاء ح$
 

ور -  - يعامل العامل - ويشمل كذلك المعٮ+ن عىل بند األح(
ب ڡ9ى1 االنتڡ6ال إلى الئحة  ٮ+ه المعايٮ+ر ويرع$ ر ڡ9 الذي تتواڡ9

ق الترتٮ+ٮ(ات اآلتٮ+ة:  رى، وڡ9 ٮ+ة أح$ ٮ+ڡ9 وط$
 

ام  ق النط$ هة المحول إلٮ+ها عڡ6د عمل معه وڡ9 تٮ(رم الح(
ور والمزايا المعمول بها  ق األح( ٮ+ها ووڡ9 ى1 المطٮ(ق ڡ9 ٮ+ڡ9 الوط$

 : لديها، مع مراعاة اآلتى1
 

ر األسايس  ر األسايس الذي سٮ+تڡ6اضاه عن األح( أال يڡ6ل األح(
الذي اكن يتڡ6اضاه ڡ6ٮ(ل االنتڡ6ال 

 



عيل  ر الڡ9 عيل الذي سٮ+تڡ6اضاه عن األح( ر الڡ9 أال يڡ6ل األح(
الذي اكن يتڡ6اضاه ڡ6ٮ(ل االنتڡ6ال 

 
تماعٮ+ة مستمرة  ام التأمٮ+نات االح( يعد اشتراكه ڡ9ى1 نط$

 
دمة  أة نهاية الح$ ٮ+ما يتعلق بماكڡ9 دماته متصلة ڡ9 تعد ح$

ازات  واإلح(
 

ب ڡ9ى1  ور الذي ال يرع$ يشمل كذلك المعٮ+ن عىل بند األح(
رى، بأن تنهى1 عالڡ6ته  ٮ+ة أح$ ٮ+ڡ9 االنتڡ6ال إلى الئحة وط$

مة واللوائح  ق األنط$ التعاڡ6دية، ويعامل ڡ9ى1 حڡ6وڡ6ه وڡ9
المطٮ(ڡ6ة علٮ+ه. 

 
 
 

تصة العامل - ويشمل كذلك المعٮ+ن  هة المح$ - تعامل الح(
ق الترتٮ+ٮ(ات  ٮ+ه المعايٮ+ر وڡ9 ر ڡ9 ور الذي ال تتواڡ9 عىل بند األح(

اآلتٮ+ة: 
تصة بڡ6رار يصدر منها - بالتنسٮ+ق  هة المح$ استٮ+عابه ڡ9ى1 الح(
ٮ+ما لم  تماعٮ+ة - ڡ9 مع وزارة الموارد الٮ(شرية والتنمٮ+ة االح(

اوز (سنة) من تاريخ  الل مدة ال تتح( يشمله التحول، ح$
صدور ڡ6رار التحول. 

 



هة  ٮ+تم التنسٮ+ق م الستٮ+عابه ڡ9ى1 ح( إن تعذر استٮ+عابه ڡ9
ق الترتٮ+ٮ(ات اآلتٮ+ة:  رى، وڡ9 حكومٮ+ة أح$

 
ى1 المطٮ(ق ڡ9ى1 تلك  ٮ+ڡ9 ام الوط$ ق النط$ تٮ(رم عڡ6د عمل معه وڡ9

ور والمزايا المعمول بما لديها، مع  ق األح( هة ووڡ9 الح(
 : مراعاة اآلتى1

 
ر األسايس  ر األسايس الذي سٮ+تڡ6اضاه عن األح( أال يڡ6ل األح(

الذي اكن يتڡ6اضاه ڡ6ٮ(ل االنتڡ6ال 
 

عيل  ر الڡ9 عيل الذي سٮ+تڡ6اضاه عن األح( ر الڡ9 أال يڡ6ل األح(
الذي اكن يتڡ6اضاه ڡ6ٮ(ل االنتڡ6ال. 

 
تماعٮ+ة مستمرة.  ام التأمٮ+نات االح( يعد اشتراكه ڡ9ى1 نط$

 
دمة  أة نهاية الح$ ٮ+ما يتعلق بماكڡ9 دماته متصلة ڡ9 تعد ح$

ازات.  واإلح(
 
 
 

ٮ+ه المعايٮ+ر المنصوص  ر ڡ9 ف الذي تتواڡ9 - يعامل الموط$
علٮ+ها ڡ9ى1 المادة الثانٮ+ة عشرة من الڡ6واعد والترتٮ+ٮ(ات 

ق الترتٮ+ٮ(ات  اص، وڡ9 ب ڡ9ى1 االنتڡ6ال إلى الڡ6طاع الح$ ويرع$
اآلتٮ+ة: 



 
مس  دمته المحتسٮ(ة للتڡ6اعد عن (ح$ من تڡ6ل مدة ح$

لها،  ة اليت يشع9 ٮ+ڡ9 دمته من الوط$ وعشرين سنة، تنهى ح$
ٮ+ارين اآلتٮ+ٮ+ن:  ٮ+ر بٮ+ن الح$ ويح$

ٮ+ة حڡ6وڡ6ه التڡ6اعدية  تصڡ9
 

ام التڡ6اعد المدنى1  اضعة لنط$ دمته السابڡ6ة الح$ ضم مدة ح$
ام التأمٮ+نات  اضعة لنط$ ديدة الح$ دمته الح( إلى مدة ح$

تماعٮ+ة  االح(
 
 
 

مًسا  دمته المحتسٮ(ة للتڡ6اعد (ح$ - من تٮ(لغ مدة ح$
ة اليت  ٮ+ڡ9 دمته من الوط$ أكثر، تنهى ح$ وعشرين سنة ڡ9

ٮ+ارين اآلتٮ+ٮ+ن:  ٮ+ر بٮ+ن الح$ لها، ويح$ يشع9
إحالته إلى التڡ6اعد المٮ(كر 

 
ام التڡ6اعد المديين  اضعة لنط$ دمته السابڡ6ة الح$ ضم مدة ح$

ام التأمٮ+نات  اضعة النط$ ديدة الح$ دمته الح( إلى مدة ح$
تماعٮ+ة  االح(

 
ور والمزايا  ق األح( هة المحول إلٮ+ها عڡ6د عمل ووڡ9 - تٮ(رم الح(

 : المعمول بما لديها، مع مراعاة اآلتى1



 
ر األسايس الذي سٮ+تڡ6اضاه عن الراتب  أال يڡ6ل األح(

األسايس الذي اكن يتڡ6اضاه ڡ6ٮ(ل االنتڡ6ال 
 

عيل  عيل الذي سٮ+تڡ6اضاه عن الراتب الڡ9 ر الڡ9 أال يڡ6ل األح(
الذي اكن يتڡ6اضاه ڡ6ٮ(ل االنتڡ6ال. 

 
الل هذه المدة يوما اكمال  ٮ+ب عن العمل ح$ ف التع9 للموط$
ڡ9ى1 األسٮ(وع أو (ثمانى1 ساعات أثناء األسٮ(وع؛ للٮ(حث عن 
ته إلٮ+ها، وإن لم يتمكن  ٮ+ڡ9 دماته بوط$ هة حكومٮ+ة ينڡ6ل ح$ ح(

دمته من  تنهى ح$ الل هذه المدة ڡ9 دماته ح$ من نڡ6ل ح$
مة. لها األنط$ ة اليت يشع9 ٮ+ڡ9 الوط$


