
 

 

  الثاني صلالف
  تخطیط الموارد البشریة

  
  الھیكل التنظیمي 

 )6(المادة 
  .العتمادھالمجلس الوزراء  ھاوترفع احتیاجاتھاو واختصاصاتھاالتي تتناسب  تضع الوزارات ھیاكلھا التنظیمیة .1
من قبل مجلس الوزراء، ویتم اعتماد ما دون ذلك فما فوق مستوى اإلدارات  منیتم اعتماد أي تعدیل على الھیكل التنظیمي  .2

  .من قبل الوزیر المعني
 

  ة الوظائف ینایزم
 )7(المادة 

 األھداف على التركیزیضمن  كلبشو تصمیم وظائف الوحدات التنظیمیة المدرجة بالھیكل التنظیمي بطریقة فعالةالوزارة  على
تغطیة تلك الوظائف لجمیع المھام المناطة بالوزارة ودون تداخل أو تعارض بین تلك  وذلك لضمان لعملھا الرئیسة والعملیات
    .الوظائف

  
 )8(المادة 

  . المعتمد تتناسب وھیكلھا التنظیمي یةللموارد البشریكون لكل وزارة ضمن موازنتھا العامة موازنة سنویة 
    

 )9(المادة  
حدود  يالمعتمدة ف الموارد البشریة لوظائف المدرجة في موازنةالمخصصات المالیة لتعدیل  یفوضھ من لوزیر المختص أول

  .الموازنة المخصصة لتلك الوظائف ووفقا للقواعد المالیة الساریة في الدولة
 

 أنواع التوظیف
 )10(المادة 

 :التالیة التوظیف وفقًا ألنواع في كل وزارة الوظائف العامة الشاغرة  تشغل
 .كامل توظیف بدوام .1
 . يجزئ توظیف بدوام .2
 .مؤقتتوظیف  .3
 .خاص توظیف بعقد .4

  .حكام الخاصة بكل نوع من أنواع التوظیف المذكورةلتنفیذیة لھذا المرسوم بقانون األوتحدد الالئحة ا
 

 التعیین
  )11(المادة 

الشاغرة على أن یخضع ھؤالء  الوظیفة ودرجة یتالءمالمواطنین بدوام جزئي براتب إجمالي شھري مقطوع یجوز تعیین 
  .المزایا الوظیفیةمكافآت وفیما یتعلق بمدى استحقاقھم للتحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا المرسوم بقانون الموظفون ألحكام خاصة 

 
 )12(المادة 

 والمزایا الوظیفیة المقررة للموظفین بدوام مقطوع غیر شامل ألي من المكافآت شھري راتبن بیلدیھا موظف تعینللوزارة أن 
یجوز  ةأشھر، وفي نھایة تلك المد یجوز تمدیده لمدة ال تجاوز ثالثة أشھرال تجاوز مدتھ ستة  مؤقتوذلك بموجب عقد  كامل



 

 

مدة العقد المؤقت من ضمن مدد الخدمة  تحتسب ن في وظائف دائمة تناسب مؤھالتھم وخبراتھم، على أنیتعیین ھؤالء الموظف
  .قانونالمرسوم بالتي تدفع عنھا مكافأة نھایة الخدمة وفقًا ألحكام ھذا 

  
 )13(المادة 

من ذوي الخبرات المتمیزة التي تحتاجھا الوزارة بعقود خاصة في أي من الوظائف العلیا الشاغرة  یجوز للوزیر تعیین أًي .1
 .تینإضافی تینالعقد عن سنتین یجوز تمدیده لسن لدیھا، على أن ال تزید مدة ذلك

صالحیة مناقشة واعتماد كافة االمتیازات الوظیفیة والمالیة المحددة في العقود الخاصة بما یتالءم واالحتیاجات للوزیر  .2
 . الخاصة بوزارتھ

  
  

  تعیین ذوي االحتیاجات الخاصة
 )14(المادة 

التي تناسب وضعھم الخاصة األولویة في التعیین في الوظائف ذات المھام االحتیاجات   ذويمن یمنح المواطنون المؤھلون 
بالوسائل  عملھم أماكن وكذلك تجھیزالوظیفیة  واجباتھم لتأدیة المالئمة الوسائل بجمیععلى أن یتم تزویدھم  الصحي،

  .الخاصة اجاتھمتیحا طبیعة والمتطلبات التي تناسب
 

 )15(المادة 
  : في إحـدى الوظائف العامة ما یلي ن یعـَّینفیمیشترط 

 .والسلوكأن یكون حسن السـیرة  .1
 .سنة ةعشر ثماني عنسنھ  أال یقل .2
 .لوظیفةت العلمیة والعملیة الالزمة لشغل امؤھالحاصًال على ال یكون أن .3
 .بالوظیفة بنجاح والمقابالت المتعلقة االختبارات أن یجتاز كافة .4
 . طبیًا الئقًا یكون أن .5
 عفو ن قد صدركما لم ی بالشرف أو األمانة مخلة جنحة أو جنایة فيمقیدة للحریة علیھ بعقوبة  الحكم سبق قد یكون أال .6

 .اعتباره إلیھ رد أو المختصة السلطات عنھ من
 .بحكم قضائي نھائي في جریمةبسبب  أو بالعمل مرتبطة مخالفاتبسبب أیة الخدمة السابقة  من  فصلھ قد تم یكون أال  .7

  

  عیین صالحیات الت
 )16(المادة 

  :وفقًا لما یليفي الوظائف التعیین  اتصالحی كونت
 .ءارمجلـس الوز موافقةبناًء عـلى  المدیر العام والمدیر التنفیذي بمرسـوم اتحـادي اوظیفت .1
 .الوظائف العلیا بقرار من الوزیر المختص .2
 .ھیفوضقرار من الوزیر المختص أو من ب األخرىالوظائف باقي  .3

  
 )17(المادة 

الوظائف الشاغرة لدى الوزارات، على أنھ یجوز تعیین غیر المواطنین في  یعطى مواطنو الدولة األولویة في التعیین في أي من
  .حال عدم وجود من تنطبق علیھم شروط ومتطلبات الوظیفة الشاغرة من المواطنین

 
 )18(المادة 

 ةالالئحوفق ما تحدده أعلى  ًاة التي یعین علیھا، كما یجوز منحھ راتبدرجلا مربوطراتب بدایة  عند تعیینھیمنح الموظف 
  .في حال تمتعھ بخبرات ومؤھالت أعلى وبشرط اجتیازه االختبارات المقررةالتنفیذیة لھذا المرسوم بقانون 



 

 

  

  
  

 االختبار فترة
  )19(المادة 

فیما عدا المعینین بمراسیم اتحادیة یخضع الموظف المعین ألول مرة لفترة اختبار مدتھا ثالثة أشھر قابلة للتمدید لمدة  .1
بعدھا تقییم أدائھ من قبل مسؤولھ المباشر وفق أسس واضحة وفي ضوء نتیجة ھذا التقییم یتم إما تثبیتھ أو إنھاء مماثلة یتم 

   .خدماتھ
یجوز خالل فترة االختبار إنھاء خدمة الموظف إذا ثبت أنھ غیر كفؤ أو غیر صالح للقیام بمھام وظیفتھ أو بسبب أداءه غیر  .2

ختصة بالتعیین شریطة منحھ فترة إشعار لمدة خمسة أیام عمل، كما یجوز للموظف المرضي وذلك بقرار من السلطة الم
  .بعد إخطار الوزارة خالل فترة إشعار مماثلة ،ختبارالستقالة من وظیفتھ خالل فترة اإلا

 


