
 

  

 

 1981 السنة :

 36 عدد المواد :

 01-06-1981 تاريخ السريان :

 ( وتعديالته1981)نظام االنتقال والسفر لسنة  1981لسنة  56نظام رقم 

 3008 رقم الجريدة

 749 الصفحة

 01-06-1981 التاريخ

 

 

 ( 1المادة )   

 

 

( ويعمممل  ممه مممن تمماريخ نلممرد  مم  الجريممدة 1981يسمممه امملا النظممام )نظممام االنتقممال والسممفر لسممنه 
 .الرسمية

 

 

 ( 2المادة )   

 

 

يكون للكلمات والع ارات الواردة    الا النظام المعان  المخصصة لها ادناد اال ال دلت القرينه عله 
 :غير للك

 



الدائرة: اية وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او ايئة عاممة تا عمة للحكوممة او 
 . لركة مملوكة  الكامل للحكومة او الي من تلك الجهات

 

 الوزير: وزير المالية

 

الوزير المختص : الوزير  يما يخمتص  وزارتمه والمدوائر المرت طمة  هما ول ايمات املا النظمام تلممل 
 : ()الوزير المختص ع ارة

 

أ . رئيس الموزرا   يمما يتعلما  مالوزرا  ورؤسما  المدوائر والمؤسسمات والسملطات الحكوميمة الملين 
يمارسمممون صمممالحيات الممموزرا   يمممما يتعلممما  مممدوائرام ر ورؤسممما  مجمممالس ادارات المؤسسمممات او 

 . السلطات الحكومية وكللك  يما يتعلا  موظف  رئاسة الوزرا 

 

العيان  يما يتعلا  موظف  مجلس االعيان ر ورئيس مجلس النواب ر  يمما يتعلما ب. رئيس مجلس ا
 موظف  مجلس النواب ورئيس مجلس االعيان  يما يتعلا  موظف  مجلمس النمواب الا كمان المجلمس 

 . منحال

 

 . ج. المرجع المختص  يما يتعلا  موظف  الديوان الملك  الهالم 

 

نين او انظمة خاصة صالحيات الوزير المخمتص  يمما يتعلما د. رئيس اي دائرة يمارس  موجب قوا
 .  موظف  تلك الدائرة

 

اـ . رئيس مجلس ادارة اي مؤسسة او سلطة او ايئة عامة تا عة للحكومة او لركة مملوكة  الكامل 
 . للحكومة او الي من تلك الجهات

 

 .رئيس مجلس المحا ظة  يما يتعلا  مجلس المحا ظة -و

 

 : : االمين العام الي دائرة وتلملاالمين العام 

 



االمنا  العامين والمديرين العامين ومديري الدوائر المستقلة ونواب او وكال  رؤسا  الدوائر الملين )
 .(لملهم تعريف الوزير المختص

 

اللخص: الموظمف او اي لمخص رخمر ممن خمارج ممالك المدوائر والمكلمف  مهممة رسممية ممن ق مل 
 .الجهة صاح ة االختصاص

 

اسمرة الموظمف: زوجتمه و ناتممه غيمر المتزوجمات وغيمر العممامالت واوالدد الملكور الملين ال تتجمماوز 
اعمارام الثامنة علرة اال الا كانوا يواصلون دراستهم    المدارس او حته الحصول عله اللمهادة 

 الجامعية االوله او مصا ين  عااة معقدد ووالداد ان كان المعيل الوحيد لهما

 

 . لمحا ظة الت  يعمل  يها الموظفالمركز : ا

 

الو د: الهيئة الملكلة من اكثر من لخص واحد لتمثيل الحكوممة  مهممة رسممية او التفماوس  اسممها 
 خارج المملكة

 

الليلة: الفترة الزمنية الت  تقع  ين الساعة السادسة مسا  اي يوم والساعة السادسمة ممن صم ال اليموم 
 التال  الت  يقضيها الموظف خارج مركز عمله

 

 ( من الا النظام12اللجنة: اللجنة الملكلة و ا احكام المادة) 

 

 

 ( 3المادة )   

 

 

 :لكل التال أ . يصنف الملمولون  احكام الا النظام عله ال

 



المجموعة الخاصة : رئيس الوزرا  والوزرا  ورئيسا مجلس  االعيان والنواب ورئيس الديوان  .1
الملك  الهالم  ومستلارو وامنا  جاللة الملك وناظر الخاصمة الملكيمة والط يمب الخماص وموظفمو 

التمييمز ورئميس  المجموعة االوله من المجموعة العليا )حسب نظام الخدمة المدنية( ورئيس محكمة
المحكمة الدستورية ورئيس محكمة العدل العليا وااللخاص االخرون اللين يلمملهم تعريمف الموزير 

 .  المختص واعضا  مجلس  االعيان والنواب

 

المجموعمة االولمه :  اممين عمام المديوان الملكم  الهالمم  ورئميس التلمريفات الملكيمة وأعضمما   .2
وعممة الثانيممة مممن الفئممة العليمما )حسممب نظممام الخدمممة المدنيممة ( المحكمممة الدسممتورية وموظفممو المجم

والموظفين اللين يلملهم تعريف االمين العام وموظفو الدرجات الخاصمة والممديرون التنفيمليون  م  
 ال نك المركزي وااللخاص المعينون  عقود عله وظائف الد

 .المجموعة

 

ة والثالثمة ممن الفئتمين االولمه والثانيمة حسمب المجموعة الثانية : موظفو المدرجات االولمه والثانيم .3
نظام الخدمة المدنية وموظفو الدرجتين االوله والثانية حسب انظمة موظف  الدوائر االخرى ونائمب 

 .رئيس مجلس المحا ظة ومساعدد واعضا  مجلس المحا ظة

 

االوله والثانيمة المجموعة الثالثة: موظفو الدرجات الرا عة والخامسة والسادسة من المجموعتين  .4
)حسب نظام الخدمة المدنيمة( ر وموظفمو المدرجتين الثالثمة والرا عمة )حسمب انظممة مموظف  المدوائر 

 .(االخرى

 

 . المجموعة الرا عة :  قية موظف  الدائرة .5

 

ب. يعامل الموظمف  عقمد )ممن غيمر المموظفين المعينمين علمه الوظمائف ضممن المجموعمة االولمه ( 
عله اساس رات ه االساس   نفس معاملة الموظف المصنف اللي يعادله    والموظف غير المصنف 

للك الراتب عله ان ال يتجاوز تصنيفه المجموعة الثانية ومع مراعاة اية لروط ترد  هلا اللان  م  
 .عقود االستخدام

 

ج.  استثنا  االلخاص اللين س ا ان ل لوا وظائف ضمن المجموعتين الخاصة واالوله ال يتجاوز 
 . تصنيف اللخص من خارج مالك الدائرة المجموعة الثانية

 



عله الرغم مما ورد    اي نظام اخر ر تط ا احكام املا النظمام علمه مموظف  جميمع الهيئمات  -1د.
والمؤسسممات الرسمممية والعامممة واللممركات المملوكممة  الكامممل للحكومممة او الي مممن تلممك الجهممات مممع 

 . قرة )أ( من الد المادةمراعاة احكام التصنيف الوارد    الف

 

( من الد 1يصدر مجلس الوزرا   نا  عله تنسيب الوزير التعليمات الالزمة لتنفيل احكام ال ند ) -2
 .الفقرة

 

 

 ( 4المادة )   

 

 

 مل اد

 

 

 ( 5المادة )   

 

 

تد ع للموظف نفقات نقله وا راد اسرته وامتعته ال يتية ممن اي مكمان داخمل المملكمة او خارجهما المه 
المكان اللي يختارد    المملكة خالل مدة اقصااا ستة الهر من تاريخ انتها  خدمته الي س ب عمدا 

اي ممن ا مراد  االستقالة او  قد الوظيفة او العزلر وكللك تد ع نفقات نقل جثممان الموظمف او جثممان
 اسرته عند و اته اله المكان اللي تختارد اسرته    المملكة

 

 

 ( 6المادة )   

 

 



الا كلف اللخص او انتدب للقيام  عمل    غير مركز عمله داخل المملكمة او خارجهما  يسممه لمه  -أ
 : استعمال وسائط نقل حسب الترتيب التال 

 

 رة ال اخ  القطار  الطائرة  السيارة المجموعة

 اوله اوله اوله كاملة الخاصة

 اوله اوله سياحية كاملة االوله

 ثانية ثانية سياحية مقعد الثانية والثالثة والرا عة

يحدد الوزير المختص وسيلة النقل ر ويجوز له السمال  استعمال سيارة كاملة    الحاالت غيمر  -ب
 .المسمول  ها عندما تقتضه ط يعة السفر للك

 

  

 

 

 ( 7المادة )   

 

 

لالمين العام صمرف  مدل تنقمل لمهري ال يزيمد مقمدارد علمه علمرين دينمارا للموظمف الملي تسمتلزم 
ط يعة عملمه التنقمل المسمتمر اثنما  العممل لمريطة ان ال يسمتعمل سميارة حكوميمة  م  تنقالتمه وان ال 

 . يمنه عالوة نقل عن استعمال سيارته الخاصة

 

 

 ( 8المادة )   

 

 

لمختص صرف  دل تمنقالت ال يزيمد علمه علمرة دنمانير  م  اللمهر للموظمف لالنتقمال  مين للوزير ا
مسكنه ومقر عمله علمه ان اليسمتعمل سميارة حكوميمة  م  تلمك التمنقالت وللمك  م  اي ممن الحمالتين 

 -:التاليتين



 

 ان يكون الموظمف مكلفما  العممل  عمد اوقمات المدوام الرسمم  وال يتقاضمه اي اجمور او عمالوة او -أ
 .مكا آة عنه

 

ان يكون مقر عمل الموظف خمارج حمدود ال لديمة ويتعملر وصموله اليمه  وسمائط النقمل المنتظممة  -ب
 .داخل حدود منطقة ال لدية

 

 

 ( 9المادة )   

 

 

دينمارا للموظمف الملي تقتضمه ط يعمة  15للوزير المخمتص صمرف  مدل تمنقالت لمهري ال يتجماوز 
ية وللك    حالة اقتنائه دراجمة ناريمة علمه ان ال تمد ع لمه ايمة عمله التنقل ل اية انجاز اعماله الرسم

 .اجور كيلومترية لريطة ان اليستعمل سيارة حكومية او يكون حاصال عله  دل تنقالت

 

 

 ( 10المادة )   

 

 

أ . تصرف لاللخاص من المجموعمات التاليمة عمالوات نقمل لمهرية ال تتجماوز مما امو م مين مقا مل 
 : اصة لتنقالتهم الرسمية اثنا  الدوام الرسم  وعله النحو التال استعمال سياراتهم الخ

 

 دينار المجموعة

 100 الخاصة

 75 االوله

 55 الثانية

 35 الثالثة



ب. تصرف عالوة النقل للموظف من المجموعتين الثانية والثالثة  قرار ممن االممين العمام  نما  علمه 
 . تنسيب اللجنة لريطة ان تكون ط يعة عمل الموظف الرسم  تقتض  تنقله اثنا  العمل

 

 

 ( 11المادة )   

 

 

 :( من الا النظام10يلترط لصرف عالوة النقل الواردة    المادة ) 

 

 . كون لدى اي من الملمولين  يها سيارة مسجلة  اسمه لدى دوائر السيران ت -أ

 

 .ان اليستخدم الموظف سيارة حكومية    تنقالته الملكورة -ب

 

 .ان اليكون قد خصص للموظف عالوة نقل من اي جهة حكومية أخرى -ج

 

 

 ( 12المادة )   

 

 

رئاسة االمين العام وعضوية اثنين من . يصدر الوزير المختص  نا  عله تنسيب لجنة يلكلها  1أ. 
( ومما يخمص المجمموعتين 9( و )8ك ار موظف  الدائرة القرارات المنصموص عليهما  م  الممادتين )

 . ( من الا النظام10الخاصة واالوله المنصوص عليهما    المادة )

 

  المدائرة يصدر االمين العام  نا  عله تنسميب لجنمة يلمكلها ممن ثالثمة مموظفين ممن ك مار مموظف .2
( وممما يخممص المجممموعتين الثانيممة والثالثممة 7المختصممة القممرارات المنصمموص عليهمما  مم  المممادة )

 . ( من الا النظام10المنصوص عليهما    المادة )

 



( من الا النظام تو ر  10ر  9ر  8ر  7ب. يلترط لصرف ال دالت والعالوات الواردة    المواد ) 
رات التخصمميص وتوقممف امملد ال ممدالت والعممالوات عنممد نفممال المخصصممات الالزمممة ق ممل اصممدار قممرا

 .المخصصات المرصودة لها

 

ج. ترسمل نسممخ مممن القممرارات الممملكورة  مم  امملد الممادة الممه وزيممر الماليممة ا دائممرة الموازنممة العامممة 
 .ورئيس ديوان المحاس ة

 

 

 ( 13المادة )   

 

 

عند نفال احكام الا النظام واله ان يصدر الوزير المختص قرارد و ا احكام الفقرة )أ( من المادة  -أ
( يقرر صرف عالوة النقل و دل التنقالت للموظفين اللين يمرى صمر ها لهمم  نما  علمه تنسميب 12)

 .لجنة يلكلها لهلد ال اية

 

لتنقالت الصادرة واسمتنادا للفقمرة )أ( ممن تنظر اللجنه    القرارات الخاصة  عالوة النقل و دل ا -ب
 .الد المادة وتقدم تنسيها للوزير المختص ليصدر قرارد  لأنها

 

يلترط ان تتم جميع االجمرا ات المنصموص عليهما  م  الفقمرتين )أ ر ب( ممن املد الممادة خمالل  -ج
 .ار عة الهر من تاريخ العمل  هلا النظام

 

ة و دل التمنقالت كمل سمنة  للتحقما ممن اسمتمرار اسمتحقاقها يعاد النظر    قرارات صرف العالو -د
وللك و قا لالجرا ات الت  اتخلت ال صداراا عله ان يقدم الموظف الوثائا المعززة لللك كل سمتة 

 . الهر

 

عله الوزير المختص ايقاف صرف عالوة النقل او  دل التنقالت عن الموظف عنمدما ينتفم  اي  -اـ
 . ه ال دل او العالوةلرط او اساس صرف له  موج

 



تخ ر الدائرة المختصة رئيس اللجنة  القرارات المتعلقمة  مالموظفين والتم  تمؤثر علمه اسمتحقاقهم  -و
 .لعالوة النقل او  دل التنقالت لتقديم التنسيب الالزم  لأنها

 

 .ترسل نسختان من قرارات الوزير المختص اله وزارة المالية ونسخة اله ديوان الموظفين -ز

 

 

 ( 14المادة )   

 

 

تصرف لمن خصصت له عالوة نقل عنمد اسمتعمال سميارته الخاصمة  م  سمفراته الرسممية خمارج  -أ
 .مركز عمله االجور الكيلو مترية المقررة

 

يجمموز للمموزير المخممتص ان يصممرف للموظممف المملي لممم يخصممص لممه عممالوة نقممل عنممد اسممتعماله  -ب
 .رج مركزة االجور الكيلومترية المقررةسيارته الخاصة    حال تكليفة  مهمة رسمية خا

 

 .تضع الدائرة التعليمات الخاصة  ها الغراس تط يا الفقرتين )أ( و )ب( من الد المادة -ج

 

 . يقرر الوزير  نا  عله تنسيب امين عام وزارة المالية االجور الكيلو مترية -د

 

 

 ( 15المادة )   

 

 

الا ت يب الموظف اللي خصصت لمه عمالوة نقمل او  مدل تمنقالت عمن عملمه الي سم ب كمان لممدة  -أ
تزيد عله لهرين  تصرف له العالوة او ال دل عن لهرين ممن ال يماب ويوقمف الصمرف عمن الممدة 

 .الزائدة حته تاريخ عودته لم الرة العمل

 



يف او االجمازة  مدون راتمب ممن المدائرة ال تصرف العالوة    حال االعارة او االنتداب او التكل -ب
 . الت  كان يعمل  يها الموظف

 

 

 ( 16المادة )   

 

 

يحا للموظف اللي يقتن  سيارة خاصة ان يستعمل تلك السيارة لنقله مع ا راد اسمرته عنمد نقلمه ممن 
 .( من الا النظام14مركز آلخر وتد ع له االجور الكيلومترية المقررة  موجب المادة ) 

 

 

 ( 17لمادة ) ا  

 

 

يعقممد المموزير  نمما  علممه تنسمميب لجنممة يلممكلها لهمملد ال ايممة اتفاقمما لتممأمين سمميارات الركمموب واللممحن 
 . والمرك ات االخرى الالزمة للدوائر  أجور تحدد  طريقة المناقصة او التلزيم

 

 

 ( 18المادة )   

 

 

مركزد داخل المملكمة تمد ع أ . الا كلف اي لخص او انتدب او استدع  للقيام  عمل رسم     غير 
له عالوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها خمارج للمك المركمز علمه ان ال تزيمد الممدة التم  يسمتحا 

 :عنها العالوات عن لهرين

 

 

 



 دينار المجموعة

 75 الخاصة

 40 االوله

 30 الثانية

 25 الثالثة

 20 الرا عة

الا كان التكليف او االنتداب او االستدعا  اله العاصمة او العق ة  تزاد عالوة السفر الواردة  م   -ب
 .%50الفقرة )أ(  نس ة 

 

الا زادت مممدة التكليممف او االنتممداب او االسممتدعا  علممه لممهريين  تممد ع للموظممف نصممف عممالوة  -ج
ين علمه ان ال يمد ع للموظمف اي عمالوة السفر الواردة    الد المادة عن المدة الت  تزيد عن اللمهر

 .عن مدة التكليف او االنتداب عله المدة الت  تزيد    مجموعها عله ار عة الهر

 

ال تد ع عالوة السفر للموظف المكلف او المنتدب او المستدعه لعمل رسم     مركز يقع ضمن  -د
 .ا ا عليها الوزيرالمحا ظة  اللي يكون  يه مركزة الدائم اال    ظروف استثنائية يو

 

 ( دينار لهريا  80اليجوز ان تتجاوز عالوة السفر لقاض  التسوية وقاض  امالك الدولة ) -اـ

 

تممد ع لممموظف  لجممان اال نيممة واالراضمم  داخممل المحا ظممة عممالوة سممفر عممن كممل يمموم عمممل حسممب  -و
 .ينارا     اللهر( د35الفئات الواردة    نظام عالوات الميدان المعمول  ه عله ان التزيد عله )

 

مع مراعماة أحكمام الفقمرتين )أ( و)ب( ممن املد الممادة ر تتحممل سملطة منطقمة العق مة االقتصمادية  -ز
الخاصممة نفقممات اةقامممة والتممنقالت للقضمماة المكلفممين و قمما طحكممام قممانون منطقممة العق ممة االقتصممادية 

 .الخاصة  النظر    القضايا الضري ية والجمركية    المنطقة

 

 تد ع عالوات السفر المنصوص عليها    الد المادة للموظمف الا كلمف او انتمدب او اسمتدع  ال -ل
 .للقيام  عمل    مركز يقع  يه مسكنه الحال 

 



 

 ( 19المادة )   

 

 

أ . الا كلمف اي لمخص  مهممة رسمممية خمارج المملكمةر  تممد ع لمه عمالوة السمفر التاليممة عمن كمل ليلممة 
المهمة وتلمل تلك العمالوة جميمع النفقمات التم  تك مداا  مما  م  للمك  يقضيها    الخارج ل ايات تلك

 :اجور النقل الداخل 

 

 

 

 (دول من صنف )أ المجموعة

 (دول من صنف )ب دينار

 دينار

 250 300 الخاصة

 160 200 االوله

 135 175 الثانية

 115 150 الثالثة

 90 120 الرا عة

 (ب. يقرر الوزير  نا  عله تنسيب امين عام وزارة المالية تسمية الدول من صنف )أ( وصنف )ب
. 

 

ج. تزاد عالوة سفر الوزير العامل وعالوة سفر رئيس الو مد المسممه ممن المجموعمة االولمه  نسم ة 
 .%30% كما تزاد عالوة رئيس الو د من  قية المجموعات  نس ة 50

 

كلف  مهمة رسممية خمارج المملكمة الممدة المقمررة للمهممة  مال تمد ع عمالوة د. الا تجاوز اللخص الم
 .السفر عن المدة الزائدة اال  موا قة الوزير

 



%( مممن 50امـ . يصمرف لممرئيس الموزرا  والممورزا  ولكمل موظممف عضمو  مم  و مد يرأسممه وزيمر )
تحممل الجهمة الداعيمة عالوة السفر المقررة لكل منهم و قا الحكام الفقرة )أ( من الد الممادة  م  حمال 

  . نفقات السفر واالقامة

 

 

 ( 20المادة )   

 

 

يممد ع لللممخص المو ممد لخممارج المملكممة  ممدعوة رسمممية مممن ق ممل الحكومممات والمؤسسممات والمنظمممات 
%( من عمالوة السمفر المقمرر لمه ممع مراعماة مما 20الدولية او االقليمية عله حساب الجهة الداعية )

 -:يل 

 

الرسمية لمهام استطالعية او لحضور ندوة او حلقة دراسية او مؤتمرر وال يلمل ان تكون الدعوة  -أ
 .للك ال عثات العلمية والدورات التدري ية

 

 .ان تقترن تل ية الدعوة  موا قة رئيس الوزرا  -ب

 

 

 ( 21المادة )   

 

 

الا او د موظف علمه نفقمة احمدى المدوائر الحكوميمة  م  دورة تدري يمة خمارج المملكمةر ال تنط ما  -أ
عليها االحكمام المتعلقمة  ال عثمات العلميمة والمدورات  م  نظمام الخدممة المدنيمة المعممول  مهر يمد ع لمه 
ي  االضمما ة الممه اجممور السممفر والرسمموم الدراسممية واثمممان الكتممب مخصصممات علممه االسمماس اللممهر

 -:الم ين    الجدول التال 

 

 (الفئة الدول     صنف )أ( الدول صنف )ب

 



 دينار                    دينار                 

 

 300                   360االوله         

 

 270                   300الثانية         

 

 240                    270الثالثة         

 

 210                    240    الرا عة   

 

الا تكفلممت ايممة جهممة اخممرى غيممر الممدوائر الحكوميممة  نفقممات الممدورة التدري يممة للمو ممد  تممد ع لممه  -ب
%( من المخصصات المقمررة  م  الفقمرة )أ( ممن املد الممادة امما الا تكفلمت تلمك الجهمة  نفقمات 25)

 . % من المخصصات المقررة50المنامة  قط  يد ع للمو د 

 

الا كانممت مممدة الممدورة التدري يممة اقممل مممن لممهر  يممد ع للموظممف المو ممد النسممب الم ينممة ادنمماد مممن  -ج
 : ( من الا النظام19العالوات المنصوص عليها    المادة )

 

%( عن  اق  المدة الا كان االيفاد عله نفقمة المدائرة ر ويمد ع 10عن االس وع االول و) (50%) .1
 . الدراسية واثمان الكتبللمو د اجور السفر والرسوم 

 

%( عن  اق  الممدة الا تكفلمت الجهمة الداعيمة  نفقمات المدورة 10عن االس وع االول و) (20%) .2
 . التدري ية

 

%( عن  اق  المدة الا تكفلت الجهة الداعيمة  نفقمات المناممة 10عن االس وع االول و ) (30%) .3
 .  قط

 

 



 ( 22المادة )   

 

 

مع مراعاة ما ورد    نظام ال عثات  د ع للموظف المو د     عثمة خمارج المملكمة علمه نفقمة احمدى 
 .%( من المخصصات المقررة    الفقرة )أ( من الد المادة75الدوائر )

 

 

 ( 23المادة )   

 

 

عين الا او د موظف    دورة او  عثة عله حساب الدوائر الحكومية  يد ع له عالوة السفر لمدة اس و
( ممن 22( و )21 اةضا ة اله المخصصات الت  يستحقها عن  اق  المدة  موجب احدى الممادتين )

 .الا النظام

 

 

 ( 24المادة )   

 

 

 :يجوز صرف سلفة -أ

 

لللخص المكلف  مهمة رسمية خارج المملكة او داخلها ال تتجاوز عالوة السفر المقررة له عله  -1
 2عمله م الرة. ان تسدد  عد عودة اللخص لمركز 

 

 .للموظف المو د     عثة ال تتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة ار عة الهر -

 

للموظف المو د    دورة تدري ية ال تتجاوز المخصصمات المسمتحقة لمه عمن ممدة المدورة او ممدة  -3
 .لهرين ايهما اقل



 

العاممة  م  وزارة الماليمةر  تصرف السلفة  قرار من الوزير الا كان االنفاق ممن حسماب النفقمات -ب
 .و قرار من الوزير المختص الا كان من مخصصات الوزارات والدوائر االخرى

 

 

 ( 25المادة )   

 

 

المكلف  مهمة رسمية داخل المملكة  -اللي ال تلمله احكام الا النظام  -تحدد عالوة السفر اللخص 
 او خارجها  قرار من الوزير

 

 

 ( 26المادة )   

 

 

 : أ . تلكل الو ود الرسمية عله النحو التال 

 

 قرار من رئيس الوزرا  الا كان رئيس الو د وزيرا او  مرت مة وزيمر او كمان الو مد ملمكال ممن  .1
  موظف  عدة وزارات او دوائر او مؤسسات رسمية عامة

 

 

لو د    جميع  قرار من الوزير المختص الا كان الو د من موظف  وزارته ر وعله ان ال يزيد ا .2
 .االحوال عله ثالثة  االضا ة اله رئيس الو د

 

 : ب. يتم التكليف للقيام  مهمة رسمية خارج المملكة عله النحو التال 

 



 قرار من رئيس الوزرا     حال تكليف الموزير او ممن  م  مرت تمه ولمو را قمه أي ممن مموظف   .1
 . االضا ة اله رئيس الو دوزارته ر وعله ان ال يزيد الو د عله ثالثة موظفين  

 

 قرار من الوزير المختص    حال تكليف أي من موظف  وزارته  مثل تلك المهمة او أي دائرة  .2
 . او مؤسسة مرت طة  ه

 

ج. يلترط    جميمع الحماالت المنصموص عليهما  م  الفقمرتين )أ( و )ب( ممن املد الممادة ان تكمون 
ة الدائرة اما الا كانت من مخصصات  صل النفقمات نفقات السفر قد تم رصد مخصصاتها    موازن

 . العامة    موازنة وزارة المالية  ير ع االمر اله رئيس الوزرا  التخال القرار المناسب

 

 

 ( 27المادة )   

 

 

 استثنا  المدوائر التم  تعتممد  م  نفقاتهما علمه مخصصمات اجماليمة  م  الموازنمة العاممة او التم  لهما 
 -:اجور النقل وعالوات السفر المقررة  موجب الا النظام عله اللكل التال  موازنات خاصةر تد ع

 

 : أ . من المخصصات المرصودة لهلد ال اية    موازنة الدائرة

 

 . الا وقع السفر داخل المملكة .1

 

 .( من الا النظام 23ر 22ر  21الا وقع السفر خارج المملكة وكان لل ايات الم ينة    المواد ) .2

 

ب. من مخصصات  صل النفقات العامة    موازنة وزارة المالية الا وقع السفر خارج المملكمة ممع 
 .مراعاة ما ورد    الفقرة ) أ ( اعالد

 

 



 ( 28المادة )   

 

 

ال يجوز للموظف الجمع عن نفس المدة  مين اي ممن العمالوات التم  يسمتحقها  موجمب احكمام الممواد 
وة الميدان او عالوة او مكا آة  دل العمل االضا    موجب االنظمة ( من الا النظام وعال22 - 18)

 .والقرارات المعمول  ها

 

 

 ( 29المادة )   

 

 

 :يحرم الموظف من االنتفاع  حقوقه المنصوص عليها    الا النظام    احدى الحالتين التاليتين

 

 .الا تم نقله من مركز اله رخر  نا  عله طل ه الخط  -أ

 

يطالب  حقه خالل ستة المهر ممن تماريخ نقلمه او عودتمه ممن المهممة الرسممية اال الا رأى الا لم  -ب
 .الوزير تجاوز الا اللرط  س ب علر ملروع لتأخر المطال ة

 

 

 ( 30المادة )   

 

 

يصدق وكيل الوزارة او من يني ه عله  يانات االنتقال والسفر التم  تمنظم ل ايمات تط يما احكمام املا 
 .حقا من صحتهاالنظام  عد الت

 

 



 ( 31المادة )   

 

 

للمموزير والمموزير المخممتص اعتممماد المصمماريف االضمما ية التمم  يتك ممداا الو ممد الرسممم  اثنمما  تمثيلممه 
 .الحكومة    الخارج والت  تكون ضرورية وال تتعلا  المصاريف اللخصية

 

 

 ( 32المادة )   

 

 

 .لمجلس الوزرا   تنسيب من الوزير تعديل مقدار العالوات واجور النقل الواردة    الا النظام

 

 

 ( 33المادة )   

 

 

للقائد العام للقوات المسلحة  موا قة رئيس الوزرا  ان يحدد  موجب تعليمات يصدراا اجور االنتقال 
دين للخارج عله ان ال تتجماوز وعالوات السفر والمخصصات لض اط وا راد القوات المسلحة المو 
 .االجور او العالوات او المخصصات المعدل المعين    الا النظام

 

 

 ( 34المادة )   

 

 

 .لرئيس الوزرا   تنسيب من الوزير ال ت    االمور الت  لم تتناولها احكام الا النظام

 



 

 ( 35المادة )   

 

 

ئا وال يانات الواجب تقديمها  علمه الموظمف الملي عند وقوع اية مخالفة ال حكام الا النظام    الوئا
قدمتممه اليممه امملد الوثممائا اعممالم المموزير المخممتص او وكيممل المموزارة او رئيسممة عممن المخالفممة ال تخممال 

 .االجرا ات القانونية  حا المخالف

 

 

 ( 36المادة )   

 

 

وتعديالتهر كما تل ه االحكام الواردة    اي نظام  1978( لسنة 32يل ه نظام االنتقال والسفر رقم )
 .او تعليمات اله المدى اللي تتعارس  يه مع احكام الا النظام

 

 

 

 


