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نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية
بمقتضى المادة ( )31من الدستــــــــــــور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 18/12/2019
نأمر بوضع النظام اآلتي:-

المادة ( )1

يسمى هذا النظاام ( نظاام الخدماة القضاائية للقضااة النظااميين لسانة  )2020ويعما باه اعتباارا مان
.1/1/2020

المادة ( )2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ماا لام تاد
القرينة على غير ذلك:-
القانون  :قانون استقال القضاء
المجلس  :المجلس القضائي األردني.
الرئيس  :رئيس المجلس.
األمانة العامة  :األمانة العامة للمجلس.
األمين العام  :أمين عام المجلس.
القضاة  :قضاة المحاكم النظامية المعرفون بمقتضى القانون.
الراتــب  :الراتب الشاهر الاذ يساتحقه القاضاي ويتقاضااه مقابا ا ساساي قياماه بمهاام وظيفتاه
التي يشغلها و يشم العالوات والبد ت والمخصصات من أ نوع كانت.
الراتــب اإلجمالي :الراتب األساسي مضافا الياه باد التمثيا والعاالوات المنصاول عليهاا فاي هاذا
النظام.
اللجنة  :لجنة البعثات المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

البعثااة  :فيفاااد القاضااي للدراسااة فااي ميسسااة تعليميااة معتاار بهااا للحصااو علااى ميها علمااي ماادة
متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخ المملكة أو خارجها.

الدورة  :فيفاد القاضي للتدرب بغرض فكساابه معرفاة علمياة أو مهاارة عملياة أو كلتيهماا معاا ساواء
كانت داخ المملكة أو خارجها.

المهمة العلمية  :فيفاد القاضي ،داخ المملكة أو خارجها ،لحضور مايتمر أو نادوة أو حلقاة دراساية
أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطالعية أو ما هو مماث أل منها.

الموفد  :القاضي الذ يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة علمية وفقا ألحكام هذا النظام.

المادة ( )3

تحدد الرواتب األساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعالواتهم وبد التمثي على النحو التالي:-

أ -وظائ

الفئة العليا:-

1رئيس محكمة ال تمييز ورئيس المحكمة اإلدارية العليا ويتقاضى ك منهماا راتاب الاوزير العاماوعالواته وامتيازاته األخرى وعالوة قضائية مقدارها ( )%120من الراتب األساسي.

2قضاة الفئة العليا ويتقاضى ك منهم راتبا أساسيا مقداره ( )1500دينار وعالوة قضائية مقدارها( )%120ماان الراتااب األساسااي وبزيااادة ساانوية مقاادارها ( )100دينااار علااى أن يزيااد الراتااب
األساسي على ( )2500دينار.

ب -تحدد الرواتب األساسية للقضاة من الدرجة الخاصة وحتاى الدرجاة السادساة وزيااداتهم السانوية
على النحو التالي:-

الدرجة الراتب األساسي الشهر بالدينار الزيادة السنوية بالدينار
الخاصة 20 1110-1210
األولى 20 1010-1090
الثانية 910-990

20

الثالثة 810-890

20

الرابعة 710-790

20

الخامسة 610-690

20

السادسة 510-590

20

ج -يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصاة وحتاى الدرجاة السادساة عاالوة قضاائية مقادارها()%120
من الراتب األساسي.

د .يعين القاضي المتدرج في الدرجة الساابعة ويتقاضاى راتباا أساسايا شاهريا مقاداره ( )450ديناارا
وعالوة قضائية مقدارها ( )%80من الراتب األساسي وبزيادة سنوية مقدارها ( )20دينارا.

هـ -يصر للقاضي الاذ يشاغ وظيفاة مادع عاام مبلام مقاداره ( )200ديناار شاهريا باد مناوباة
واستخدام سيارة وهات خلو .

و -يتم تسكين قضاة الفئة العليا المعينين قب نفاذ احكام هذا النظام بالدرجة والراتب الاذ يساتحقونه
وفقا ألحكامه.

المادة ( )4

أ -يسااتحا القاضااي عااالوة شخصااية مقاادارها ( )135دينااارا شااهريا وعااالوة غااالء معيشااة مقاادارها
( )90دينارا شهريا.

ب -يستحا القاضي المتزوج عالوة عائلية مقدارها ( )20دينارا شهريا.

ج -تسر أحكام هذه المادة على القاضي المتدرج.

المادة ( )5

أ -يمنح القاضي عند تعيينه ما يلي:-

1زيادتين سنويتين فذا كان حاصال على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير).2-ثالث زيادات سنوية فذا كان حاصال على الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة).

ب -فذا حص القاضي وهو على رأس عمله على ميه علمي جديد أعلى من الميه العلماي الاذ
يحمله فيجوز للمجلس منحه عالوة مالية تعاد مقدار الزيادات السنوية المنصول عليها فاي الفقارة
(أ) من هذه المادة شريطة أن يكون قد حص على موافقة المجلس المسبقة على ذلك.

المادة ( )6

أ -للرئيس بناء على تنسايب رئايس المحكماة أو الادائرة المعنياة وبنااء علاى حاجاات العما وطبيعتاه
تكلي أ قاض للعم خارج أيام العم الرسمي وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

ب -للرئيس بناء على طلب وزير العد الموافقة على تكلي قاض أو أكثار للقياام باأ عما تتطلباه
طبيعة عم وزارة العد لمدة تتجاوز ثالثة أشهر قابلة للتمديد بموافقة المجلس.

المادة ( )7

أ -مع مراعاة الحقوق المالية التي يستحقها القاضاي وفاا التشاريعات ذات العالقاة ،فذا انتهات خدماة
القاضي أل سبب من األسباب باستثناء العز يصر له ما يعاد راتبه األساسي الشهر عن ك
سنة من سنوات خدمته القضائية الفعلية وتعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية.

ب -1 -ينتق ا الحااا المنصااول عليااه فااي الفقاارة (أ) ماان هااذه المااادة ويااوزع علااى عائلااة القاضااي
المتوفى وفقا للمعنى الوارد في قاانون التقاعاد المادني بالتسااو أو لمان يساميه القاضاي خطياا مانهم
أثناء حياته وتحفظ في ملفه الوظيفي.
2في غير الحالتين المنصول عليهماا فاي البناد ( )1مان هاذه الفقارة ينتقا هاذا الحاا فلاى الورثاةالشرعيين للقاضي المتوفى.

المادة ( )8

مع مراعاة الحقوق المالية التي يستحقها ورثة القاضي المتوفى المنصول عليها في الفقرة (ب) من
المادة ( ) 7من هذا النظام وفي التشريعات ذات العالقاة ،فذا تاوفي القاضاي أثنااء وجاوده فاي الخدماة
القضائية فيصر لورثته الشرعيين تعويض يعاد مجموع المبالم التالية:-

أ -راتبه اإلجمالي عن الشهر الذ توفي فيه.

ب -راتبه اإلجمالي عن ستة أشهر أخرى.

ج -راتبه اإلجمالي عن مدة اإلجازة السنوية التي كانت مستحقة له عند وفاته ولام يساتعملها علاى أن
يزيد المجموع على بد فجازاته عن آخر سنتين.

المادة ( )9

أ -فذا أحي القاضي على ا ستيداع دون طلبه فيتقاضى خال مدة ا ساتيداع نصا راتباه ا ساساي
مع عالوة غالء المعيشة و العالوة العائلية  ،أما العالوات األخارى فاال يساتحا أ شايء منهاا وياتم
اقتطاع العائدات التقاعدية عن الراتب األساسي للقاضي قب فحالته على ا ستيداع.

ب -فذا أحي القاضي على ا ستيداع بناء على طلباه فنناه يتقاضاى أ رواتاب أو عاالوات خاال
مدة ا ستيداع ويتوجب عليه دفع العائدات التقاعدية المستحقة خال مدة ا ستيداع.

ج -يعتبر القاضي المحا على ا ستيداع بحكم المحا علاى التقاعاد و حاجاة إلصادار قارار باذلك
عند استكما مدة ا ستيداع.

المادة ( )10

أ -فذا ارتكب القاضاي أ مخالفاة مسالكية وتقارر كا ياده عان العما بقارار مان المرجاع المخاتل
تصر له النسبة التي يقررها المجلس من راتبه ا جمالي.

ب -فذا أحي ا القاضااي فلااى المجلااس التااأديبي أو المحكمااة المختصااة وكااان القاارار النهااائي للمجلااس
التأديبي أو الحكم ال قضائي القطعي بتبرئة القاضي المحاا فلاى أ مان هااتين الجهتاين مان المخالفاة
المسلكية أو الجريمة التي أُسندت فليه حسب مقتضى الحا أو الحكم بعدم مسيوليته عما أسند فليه أو
منعت محاكمته أو توفي قب صدور القرار أو الحكم ،فيستحا راتبه ا جمالي عن المدة التاي أوقا
خاللها عن العم .

ج -فذا أساافرت محاكمااة القاضااي أمااام أ ماان الجهتااين المنصااول عليهمااا فااي الفقاارة (أ) ماان هااذه
المااادة ،عاان فدانتااه وفيقاااع عقوبااة تأديبيااة عليااه غياار ا سااتغناء عاان الخدمااة أو العااز ماان الوظيفااة
فيستحا راتبه ا جمالي عن المدة التي أوق خاللها عن العما فذا كانات تزياد علاى ساتة أشاهر،
أما فذا زادت على ستة أشهر فيستحا نص راتبه ا جمالي عن المدة الزائدة على األشهر الستة.

المادة ( )11

يُعتد أل غاية من الغايات المقصودة بهاذا النظاام باأ عقوباة تأديبياة فرضات علاى القاضاي وتام
تنفيذها بحقه ،ومضت عليها المدد التالية:-

أ -ستة أشهر فذا كانت العقوبة التنبيه.
ب -سنة اذا كانت العقوبة اإلنذار.

المادة ( )12

أ-

يتقاضى القاضي خال مدة اعارته أ جزء من راتبه ا جمالي.

ب -تحسب مدة ا عارة المنصول عليها في القانون لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.

ج -تعتبر مدة ا عارة خدمة مقبولة للتقاعد وفقا ألحكام قانون التقاعد المدني.

المادة ( )13

تدرج وظائ القضاة ودرجااتهم ووظاائ
الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة ( )14

القضااة المتادرجين فاي الجادو الملحاا بنظاام تشاكيالت

يستحا القاضي ،وفقا ألحكام هذا النظام ،ا جازات التالية: -

أ -ا جازة السنوية.
ب -ا جازة المرضية.
ج -اجازة ا مومة واجازة األبوة.
د -ا جازة العرضية.
هـ -اجازة الحج.
و -ا جازة دون راتب وعالوات.

المادة ( )15

أ -يحا للقاضي الحصو علاى اجاازة سانوية وعلاى النحاو المباين فاي قاانون اساتقال القضااء ،و
تحسب أيام األعياد والعط الرسمية من اإلجازة فذا وقعت أثناءها.

ب -فذا انتهاات خدمااة القاضااي بغياار العااز أو فقااد الوظيفااة يصاار لااه بااد يعاااد مجمااوع الراتااب
األساسي والعالوات عن مدة اإل جازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهااء خدمتاه علاى أن يزياد
المجموع على بد فجازات آخر سنتين.

المادة ( )16

تستحا القاضي الحام فجازة أمومة مدتها تسعون يوما متصلة قب الوضع وبعده براتاب كاما ماع
العالوات التي تستحقها وذلك بناء على تقرير طبي كما يستحا القاضي اجازة أبوة براتب كام ماع
العالوات لمدة ثالثة أيام في حا و دة الزوجة بناء على تقرير طبي.

المادة ( )17

أ -يستحا القاضي اجازة عرضية لمدة ثالثة أيام فاي حاا وفااة أحاد األقاارب مان الادرجتين األولاى
والثانية ،ولمدة يومين في حا وفاة أحد األقارب من الدرجة الثالثة.

ب -يمنح القاضي في حا وفاة زوجه فجازة عرضية لمدة خمسة عشر يوما.

المادة ( )18

يمنح القاضي فجازة ألداء فريضة الحج
عمله في الخدمة القضائية.

تزيد مدتها على ( )21يوما متصلة لمرة واحدة طيلة مدة

المادة ( )19

يجوز منح القاضاي فجاازة دون راتاب وعاالوات بنااء علاى طلباه وبقارار مان المجلاس المساتند الاى
تنسيب الرئيس في الحا ت المنصول عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة ( )20

أ -يستحا القاضي اجازة مرضية لمدة تزيد على سابعة أياام مجتمعاة أو متفرقاة بنااء علاى تقريار
طبي صادر عن أحد األطباء المعتمدين ويحسم من رصيد فجازاته السانوية ماا زاد علاى تلاك المادة،
وفي حا استنفاد رصيد فجازاته السنوية تحسم من راتبه ا جمالي.

ب -فذا زادت اإلجازة المرضية على سبعة أياام متصالة فتعطاى بنااء علاى تقريار مان اللجناة الطبياة
المختصة ،و تحسم اإلجازة المرضية في هذه الحالة من اإلجازة السنوية للقاضي.

ج -يتقاضى القاضي الحاص على اجازة مرضية راتبه ا جمالي عن ا شهر الستة ا ولى ونصا
راتبه ا جمالي عن ا شهر الساتة التالياة وتبادأ ا جاازة المرضاية مان التااريخ الاذ يحادده المرجاع
الطبي المختل.

د .فذا ل م يش القاضي من مرضه بعد انتهاء المدة المنصول عليها في الفقارة (ج) مان هاذه الماادة
فتتم فعادة معاينته أو فحصه من المرجع الطبي المختل ،فنذا تبين أنه غير قاادر علاى القياام بعملاه
فتنهى خدمته بقرار من المجلس.

المادة ( )21

أـ تيل لجنة تسمى ( لجنة البعثات) برئاسة قاض من قضاة محكمة التمييز يسميه الرئيس وعضوية
ك من :ـ

1-امين عام وزارة العد .

2 -ا مين العام.

3-مدير عام المعهد القضائي.

4 -قاض من حملة الدرجة الجامعية الثالثة يسميه الرئيس.

5-مندوب عن الدائرة أو الجهة المعنية بالبعثة.

ب -تتولى اللجنة المهام والصالحيات التالية :ـ

 1فعداد التعليماات الخاصاة بنيفااد القضااة للبعثاات التاي تتضامن معاايير المفاضالة باين المرشاحينورفعها للمجلس إلقرارها.

2-التنسيب للمجلس بالقرارات الخاصة بنيفاد القاضي في بعثة.

ج -تجتمع اللجنة ك لما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكاون اجتماعهاا قانونياا بحضاور ماا يقا
عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها با جماع أو با غلبية.

د .يتولى مدير الوحدة المعنية بالتدريب لدى األمانة العامة أمانة سر اللجنة ويتولى اعداد اجتماعاتها
و تدوين محاضرها وقراراتها وتنسيباتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائا والمراسالت الخاصة بها.

هـ -تحدد المدة الخاصة بأ بعثة وفقا للمدة المقررة للحصو على الميه العلمي المطلوب شريطة
أن تتجاوز أربع سنوات ،وللرئيس بناء على تنسيب األمين العام وتوصية اللجنة تمديد مدة البعثاة
مرة واحدة لمدة تزيد على سنة.

المادة ( )22

يتضمن قرار ا يفاد ما يلي:-

أ -التخصل المطلوب.
ب -الجهة التي سيرس اليها الموفد على أن يكون معترفا بها في المملكة.
ج -مدة ا يفاد.
د -الميه العلمي الذ يُطلب من الموفد الحصو عليه.
هـ -أ أمور أخرى يحددها المجلس وفقا لما تقتضيه مصلحة العم القضائي.

المادة ( )23

أ -تشم مخصصات ا يفاد على نفقة المجلس ما يلي:-

1أجور سفر الموفد بالدرجة السياحية فلاى الجهاة الموفاد فليهاا ذهاباا واياباا لمارة واحادة فاي السانةالواحدة.
2الرسوم الدراسية وأ رسوم أخرى تتعلا بالدراسة تحددها الدولة أو الجهة الموفد فليها القاضي. 3-أثمان الكتب وأ لوازم دراسية أخرى بما

يتجاوز مبلم ثالثة آ

دينار طيلة مدة البعثة.

4-مبلغا مقطوعا تقرره اللجنة للمساهمة في تغطية النفقات الطارئة للموفد ويصر

لمرة واحدة.

 5أ نفقات دراسية أخرى يرى المجلس أنها ضرورية إلتمام متطلبات البعثة وذلك بموجب وثائامصدقة من الميسسة الموفد فليها القاضي.

ب -1 -يستحا القاضي الموفد المتفرغ في بعثة داخ المملكة نص
تستغرقها البعثة.

راتبه ا جمالي طيلة المدة التي

2-يستحا القاضي الموفد في بعثة خارج المملكة راتبه ا جمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة.

ج-

تشم المخصصات رسوم اعادة أ مادة دراسية لم ينجح فيها الموفد.

د-

يجوز للموفد أن يقوم بأ عم مقاب أجر خال مدة بعثته.

المادة ( )24

يوقااع الموفااد وكفيلااه لاادى الكاتااب العااد علااى سااند تعهااد وفقااا لنمااوذج معااد ماان قبا اللجنااة يلتزمااان
بموجبه بما يلي:-

أ -ا لتحاق بالجهة التي أوفد فليها الموفد وا نتظام بالدراسة فيها وفقا للخطط والبرامج المقررة فيها
.

ب -عدم فجراء أ تغيير أو تعدي على موضوع الدراسة أو التخصل الذ ياتم ايفااده لدراساته أو
ا نتقا الى جهة أخرى ف ا بموافقة خطياة مسابقة مان المجلاس بنااء علاى تنسايب اللجناة علاى أن
ييثر فجراء هذا التغيير بأ صورة كانت على التزام الموفد وكفالئه بموجب التعهد.

ج -ا لتزام بنكما البعثة في المدة المقررة لها والتقياد باالقوانين وا نظماة والتعليماات المعماو بهاا
في الجهة التي أوفد اليها.

د -ا لتزام بالخدمة لمدة تعاد مثلي مدة البعثة بما في ذلك أ مدة أخرى تمدد اليها البعثة.

هـ -التزام الموفد بتقديم المعلومات والوثائا عان ساير دراساته الاى اللجناة لمتابعاة تقدماه وادائاه فاي
بعثته سنويا.

و -اعتبار سند التعهد وبما يتضمنه من مبلم انفقات أو ساتنفا علاى الموفاد بيناة رسامية مقبولاة ماالم
يثبت عكسها على مقدار نفقاات البعثاة وملزماة لاه ولكفيلاه مجتمعاين ومنفاردين وياتم تحصايلها وفقاا
لقانون تحصي األموا العامة.

المادة ( )25

تنتهي البعثة في أ من الحا ت التالية:-

أ -اذا تخل الموفد أو تأخر عان ا لتحااق بالدراساة فاي الوقات المحادد لاذلك أو اذا قطاع بعثتاه دون
تقديم عذر تقبله اللجنة.

ب -اذا قام بأ نشاط
أوفد اليها.

يتفا مع مصلحة المملكة وسياساتها العلياا أو تادخ فاي شايون الدولاة التاي

ج -اذا قااام بتغيياار التخصاال او انتق ا الااى جامعااة أو ميسسااة تعليميااة اخاارى دون الحصااو علااى
الموافقة الخطية الالزمة.

د -اذا صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحة مخلة بالشر

أو األخالق العامة.

هـ -اذا تم فصله من الجامعة التي أوفد اليها أو اذا انقطع عن مواصلة دراسته لفص دراسي أو أكثر
دون عذر مشروع يقبله المجلس.

و -اذا وجد المجلس بناء على تنسيب اللجنة أن نتائج الموفد تد على تقصير أو رسوب ترى اللجنة
معه أنه يمكن أن يحص على الميه في المدة المقررة للبعثة.

ز -اذا لم يحص على الميه العلمي خال مدة البعثة أو أ تمديد لها ما لم يكن ذلاك لسابب خاارج
عن ارادته.

ح -اذا ارتكب الموفاد مخالفاة مسالكية تترتاب عليهاا عقوباة تأديبياة يارى المجلاس بنااء علاى تنسايب
اللجنة انها تستدعي فنهاء بعثته.

المادة ( )26

أ  -يكون الموفد وكفيله ملزمين بالتكاف والتضامن بادفع كاما مخصصاات ا يفااد التاي انفقات علياه
اثناء وجوده في البعثة في الحا ت التالية:-

 1اذا كان سبب انهاء البعثة يعود أل مان األساباب الاواردة فاي الماادة ( )25مان هاذا النظاام ماالميكن ذلك بعذر مشروع أو بسبب خارج عن فرادة الموفد.
2-اذا استنك

الموفد عن ا لتحاق بالعم خال شهرين من تاريخ عودته.

ب -اذا عز الموفد أو أنهيت خدماته أو فقد وظيفته فيدفع المبالم التي تتناسب مع المدة المتبقياة مان
خدمته التي التزم بها ما لم يقرر المجلس فعفاءه منها.

المادة ( )27

يعفى ا لموفد وكفيله من رد المبالم التي انفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة بقرار مان المجلاس
بناء على تنسيب اللجنة في أ من الحا ت التالية:-

أ -فذا أصيب الموفد أثناء دراسته أو بعد انهائها بعاهة أو مرض مقعد أو مزمن أو مرض غير قابا
للشفاء يحو دون استمراره في البع ثة أو ا لتحاق بالوظيفة أو يمنعه من القيام بمهامه الوظيفية بناء
على تقرير طبي من جهة يعتمدها المجلس.

ب -اذا انتهت خدمه الموفد حكما بسبب اكماله السن القانونية او تقرر احالته على التقاعد بقارار مان
المجلس.

ج -اذا توفي أثناء وجوده في البعثة أو بعد انتهاء مدة البعثة أو بعد التحاقه بعمله.

المادة ( )28

اذا اصبح الموفد أو كفيله حساب مقتضاى الحاا  ،ملازمين بارد المباالم التاي انفقات وفقاا ألحكاام هاذا
النظام وثبت عادم قادرتهم علاى دفاع المباالم المساتحقة دفعاة واحادة فيجاوز ألساباب يقادرها المجلاس
اتخاذ قرار بتقسيط تلك المبالم لمدة تزيد على مثلي المدة التي قضاها الموفد في دراسته على نفقة
المجلس.

المادة ( )29

تطبااا أحكااام المااواد المتعلقااة بالبعثااات علااى الاادورات والمهمااات العلميااة بالقاادر الااذ تااتالءم معااه
وللمجلس فصدار التعليمات الخاصة بذلك.

المادة ( )30

يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة ( )31

يلغى نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم ( )45لسنة .2015
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