بسم اهلل الرمحن الرحيم

الئحة اخلدمة املدنية القومية لسنة 2007
عمالً بالسلطات املخولة له مبوجب أحكام املادة  52من قانون اخلدمة املدنية القومية لسنة 2007
أصدر جملس الوزراء بناء على توصية وزير العمل واخلدمة العامة وتنمية املوارد البشرية الالئحة األتي
نصها -:
الفصل األول
أحكام متهيدية

اسم الالئحة وبدء العمل بها

 -1تسمى هذه الالئحة "الئحة اخلدمة املدنية القومية لسنة  " 2007ويعمل بها من تاريخ
التوقيع عليها
إلغاء واستثناء

 )1( -2تلغى الئحة اخلدمة العامة لسنة . 1995
( )2بالرغم من اإللغاء الوارد يف البند ( )1تظل صحيحة مجيع القرارات اليت صدرت
واإلجراءات اليت اختذت وفقاً إلحكامها إلي أن تلغى أو تعدل وفقاً ألحكام هذه
الالئحة
تطبيق

 -3تطبق هذه الالئحة على مجيع العاملني بالوحدات القومية حسب تفسري الوحدة الوارد يف
املادة  3من قانون اخلدمة املدنية القومية لسنة . 2007

 -4يف هذه الالئحة -:
(أ)

تفسري

تكون للعبارات والكلمات الواردة فيها ذات املعاني املمنوحة هلا يف قانون اخلدمة املدنية القومية
لسنة . 2007

(ب) ما مل يقتضي السياق معين آخر -:
يقصد بها إعارة العامل من وحدته األم إلي منظمة دولية أو إقليمية أو حكومة أجنبية أو

"اإلعارة"

حكومة اجلنوب أو أي من حكومات الواليات
يقصد بها ترتيب العامل يف قائمة األسبقية بالنسبة لغريه يف الدرجة وفقا لتاريخ التعيني

"األسبقية "

أو الرتقية أو ترتيب االختيار
يقصد بها احدي املستويات الوظيفية اليت تصنف وترتب عليها وظائف اخلدمة املدنية

"الدرجة"

القومية
"الوحدة األم" يقصد بها الوحدة اليت يتبع هلا العامل يف األصل
"الوكيل"

يقصد به وكيل الوزارة املسئول عن اخلدمة املدنية القومية

"املدير"

يقصد به مدير عام ديوان شئون اخلدمة

"الندب"

يقصد به ندب العامل من وحدته األم إلي أي وحدة أخري أو قطاع خاص
يقصد به نقل العامل داخل الوحدة أو خارجها صفة مؤقتة أو نهائية حسبما تقضيه

"النقل"

مصلحة العمل ومتطلبات تطبيق نظام إدارة املوارد البشرية املعتمد
"السلطة املختصة"

يقصد بها جملس الوزارة أو الوزير أو الوزير املختص أو رئيس الوحدة حسبما يكون
احلال
يقصد بها -:

"العائلة"
(أ)

زوج العامل أو زوجاته بان ال يزيد عن أربع

(ب) أبناء العامل وإخوانه وأخواته الذين هم يف كفالته على إن تكون أعمارهم دون الثامنة
عشر أو السادسة والعشرين إذا كانوا يتلقون تعليما نظاميا مفرغا له أو يكونوا غري
قادرين بسبب اإلعاقة اجلسمانية أو العقلية على كسب عيشهم
(ج)

بناته وأخواته غري املتزوجات أو املطلقات أو األرامل

(د) والده
"فرتة االختبار" يقصد بها فرتة العمل حتت التجربة للتأكد من مدى كفاءة العامل لشغل الوظيفة
بصفة مستدمية
"القانون"

يقصد به قانون اخلدمة املدنية القومية لسنة 2007
الفصل الثاني

تنظيم اخلدمة املدنية

إنشاء الوظائف والتغيري فيها
 )1( -5إلنشاء الوظائف وال يتم فيها وال تلغى إال ملقابلة واجبات ومسئوليات حمددة للحاجة
الفعلية للعمل وفقا ألسباب ومربرات موضوعية
( )2خيصص لكل وظيفة من الوظائف املنشاة وفق البند ( )1احدي الدرجات املبنية يف
اهليكل الراتيب الذي جييزه جملس الوزراء
اإلنشاء والتغيري يف جدوال الوظائف

 )1( -6تكون سلطة اإلنشاء وإجراء التغيري يف جدوال الوظائف على الوجه األتي-:
(أ)

الوظائف من الدرجة الثالثة فاعلي بقرار من جملس الوزراء بتوصية من الوزير بناء على
طلب الوزير املختص وموافقة وزير املالية واالقتصاد الوطين

(ب) الوظائف بالدرجات الرابعة  ,اخلامسة والسادسة بقرار من الوزير بناء على طلب
الوزير املختص وترشيح من رئيس الوحدة
(ت) وظائف الدرجات من السابعة فما دون بقرار من الوكيل بناء على توصية املدير
( )2يتم التغيري يف جدوال الوظائف يف حدود االعتمادات املالية املصدقة يف املوازنة
تصنيف وتقويم وترتيب الوظائف

 -7يقوم الديوان بتصنيف وتقويم وترتيب وظائف اخلدمة املدنية القومية وفقاً السرتاتيجيات
وسياسات اإلصالح اإلداري وخلطط تصنيف وتقويم وترتيب الوظائف القومية اليت جييزها
جملس الوزراء
الوصف الوظيفي ومتطلبات شغل الوظيفة واعتمادها
 )1( -8يتم توصيف الوظائف وتلحق الفئات الوظيفية بسلم األجور حسب أهميتها
( )2يعد الوصف الوظيفي حبيث تتضمن أوصاف كل وظيفة ما يلي-:
(أ) عنوان الوظيفة
(ب) درجتها وموقعها يف التنظيم
(ج) جمموعتها العامة والنوعية وجمموعة الفئات اليت تنتمي إليها
(د)واجباتها ومسئولياتها وسلطاتها
(ح) احلد األدنى من متطلبات التأهيل العلمي واخلربات العملية والتدريب الالزم
للقيام بها والقدرات والصفات املطلوبة ألداء عملها.
( )3ال جيوز التسكني على أي وظيفة إال بعد املصادقة على الوصف الوصيفي من فبل
السلطة املختصة

( )4يتم اعتماد الوصف الوظيفي للوظائف املختلفة بواسطة السلطة املختصة بناء على
توصية األمانة العامة للمجلس
سجل الوظائف
 -9حتتفظ كل وحدة بسجل الوظائف املصدقة مبوازنتها وتشتمل علي الوظائف الشاغرة
واملشغولة ويتضمن مسمى ودرجة الوظيفة وقطاعها  ,كما يشمل يف حالة الوظائف املشغولة
اسم العامل وجنسيته ونوع اخلدمة ورقم الفهرست ودرجته وقطاعه وتاريخ ميالده وتاريخ
تعيينه وتاريخ أخر عالوة وأخر اجر وتاريخ التقاعد وفقا للرتتيب الذي يعده الديوان
سجل اخلدمة

 -10حتتفظ الوحدة بسجل خدمة لكل عامل من نسختني واحدة بامللف املصلحي وأخرى
بامللف السري مع إرسال نسخة للديوان وذلك يف االستمارة اليت يعدها الديوان
تدوين املعلومات
 )1( -11تدون معلومات العامل يف سجل اخلدمة وفق النظام الذي يعده الديوان من واقع
املستندات الرمسية أول بأول باالسم والتوقيع والتاريخ بواسطة عامل ال تقل
درجته عن الدرجة اخلامسة وتعتمده األمانة العامة للمجلس وتكون البيانات األساسية فيه
ملزمة ونهائية
( )2جيب على رئاسة كل وحدة أن حتتفظ مبلف لكل عامل بها تشتمل على سجل
اخلدمة وكل املستندات والوثائق املتعلقة به كما حتتفظ مبلف سري لكل عامل
( )3حيظر تدوال ملف العامل لغري رئيس الوحدة أو مسئول وحدة شؤون األفراد إال
بعلم
أو موافقة رئيس الوحدة

الفصل الثالث
األجور وشروط اخلدمة
درجات الوظائف

موازنة الفصل األول
 )1( -12يقوم الديوان حتت إشراف الوكيل بإعداد موازنة الفصل األول على مستوى
القومي عرب ترمجة اهلياكل التنظيمية إلي هياكل وظيفية ومقررات وظائف
( )2تكون بقرار من جملس الوزراء جلان مشرتكة ملناقشة مقرتحات الفصل األول مع
الوحدات يف كل عام يراعى فيها متثيل وزارة املالية واالقتصاد الوطين ,وزارة العمل واخلدمة العامة
وتنمية املوارد البشرية والوحدات ذات الصلة
( )3تقوم وزارتا املالية واالقتصاد الوطين والعمل واخلدمة العامة وتنمية املوارد البشرية
باستكمال إجراءات إجازة موازنة الفصل األول يف مراحلها املختلفة وتنفيذها
الفئة االبتدائية للدرجة

 )1( -13مينح العامل فئة األجر االبتدائية للدرجة على انه جيوز للديوان أن حيدد عند
التعيني أو إعادة التعني فئة أخرى غري بداية الدرجة لألجر االبتدائي بناء على
خربة العامل أو مؤهالته العلمية
( )2يتقاضى العامل يف حالة نقلة نفس فئة األجر الذي كان يتقاضاه يف تاريخ نقله
( )3يف حالة القطاعات املتداخلة يتقاضى العامل يف حالة ترقيته الفئة املالية االبتدائية

للدرجة املخصصة للوظيفة املرقي إليها على انه إذا مل حيصل على فائدة مالية مباشرة
ال تقل عن عالوة دورية واحدة يف القطاع اجلديد  ,مينح قدر عالوة دورية واحدة
النقل بشروط خدمة مغايرة

 -14مينح العامل الذي يعني بالنقل من وحدة إلي أخري أو داخل الوحدة ليشغل وظيفة
ذات شروط خدمة مغايرة لشروط خدمته األصلية  ,أجرا حمسوبا على أساس
مؤهالته وخرباته حسب شروط خدمة الوظيفة املنقول إليها  ,على أن ال يتضرر
العامل من حيث األجر مقارنة باجره يف وحدته األم
التعيني بالنقل

 -15مينح العامل الذي يعني بالنقل من درجة إلي أخري أو يف نفس درجته ليشغل
وظيفة ذات طبيعة عمل مماثله أو مشابهه لشروط خدمته وحيمل متطلبات شغلها
ذات األجر الذي كان يتقاضاه يف الدرجة املنقول منها بشرط أال يتجاوز احلد األقصى
ألجر الدرجة املنقول إليها
األجر عند ختفيض الدرجة
 -16يتم خفض اجر العامل إلي مربوط الدرجة اليت خفض إليها وفق أحكام قانون
حماسبة العاملني باخلدمة املدنية القومية لسنة 2007
صرف األجور

 )1( -17يصرف للعامل أو للشخص الذي يوكله األجر يف نهاية كل شهر نقداً أو حموالً
يف حسابه باملصرف الذي حيدده
( )2بالرغم من أحكام البند ( )1جيوز لرئيس الوحدة أن يسمح بصرف أجور العمال
لنصف شهر بدال عن صرفها شهريا

( )3جيوز لرئيس الوحدة أن يسمح بصرف األجور مقدما كسلفية يف األحوال التالية-:
(أ) عند التعيني األول املصحوب بنقل مباشر
(ب) عند نهاية البعثة الدراسية داخل أو خارج القطر
(ج) عند التصديق باإلجازة السنوية
(د) يف املناسبات العامة
( )4حيسب األجر املستحق عن أي جزء من أي شهر على أساس عدد أيام الشهر
ثالثون يوما
( )5جيب على مسئول شئون اخلدمة يف الوحدة املعنية التأكد من املعلومات املدونة
بدفاتر األجور والتوقيع عليها واعتمادها من رئيس الوحدة أو من يفوضه قبل حتويلها للصرف
فقدان األجر

 -18مع عدم اإلخالل بأحكام هذه الالئحة يفقد العامل احلق يف األجر آو أي جزء منه يف
أي من احلاالت اآلتية-:
أ -عند صدور جزاء وفق قانون حماسبة العاملني يف حالة غيابه عن العمل دون عذر
مقبول
ب -احلكم عليه بواسطة حمكمة ذات اختصاص بالسجن  ,خالل فرتة السجن
التقادم
 -19تسقط بالتقادم املتعلقة باجلور إذا مل يطالب بها العامل أو من ينوب عنه خالل فرتة
ثالث سنوات من تاريخ استحقاقها

الفصل الرابع
اإلعالن واالختيار والتعيني والتدريب
حق التنافس

 -20مع مراعاة أحكام الفقرتني (ج) و(د) من املادة ( )6من قانون مفوضية اخلدمة املدنية
القومية لسنة  2007حيق جلميع السودانيني التنافس لشغل أي وظيفة عامة يعلن
عنها دون أي متييز وفقا لشروط شغل الوظيفة الواردة بالوصف الوظيفي
إجراءات اإلعالن واالختيار
 )1( -21يتم اإلعالن عن الوظائف وفقا لالتي-:
(أ) خياطب رئيس الوحدة جلنة االختيار للخدمة املدنية القومية عن كل الوظائف
الشاغرة واملعتمدة يف موازنة الوحدة املراد ملئها لإلعالن عنها باستثناء الوظائف
القيادية العليا والوظائف اليت يتم ملئها بالرتقيات
(ب) يوايف رئيس الوحدة جلنة االختيار باملعلومات األساسية عن الوظائف املراد
ملؤها ودرجتها واحلد األدنى من املؤهل العلمي املطلوب والوصف الوظيفي هلا
( )2يتم االختيار للوظائف وفقا لالتي-:
(أ) يتقدم أي من العاملني باخلدمة املدنية القومية للوظائف املعلن عنها بواسطة رؤساء وحداتهم
وعلى رؤساء الوحدات تقديم الطلبات للجنة يف الفرتة احملددة يف اإلعالن

(ب) على العامل إن يذكر مؤهالته وخرباته السابقة يف طلب التوظيف لتقدميها عند املعاينة
لالختيار وال تؤخذ يف االعتبار أي مؤهالت علمية أو خربات سابقة تقدم بعد إصدار تصديق
التعيني أو توقيع العقد يف حالة التعيني بعقد خاص
(ج) بالرغم من أحكام البند ( )1تعلن جلنة االختيار للخدمة املدنية القومية عن مجيع وظائف
التعيني الشاغرة بالقطاع االبتدائي لتعيني خرجيي اجلامعات واملعاهد العليا واملدارس الثانوية
املعتمدة يف موازنة الوحدات بذات الكيفية املنصوص عليه يف هذه املادة
(د) يعلن رئيس الوحدة عن وظائف أعمال املهرة من خرجيي مراكز التدريب املهين القومية أو ما
يعادهلا بواسطة مكتب العمل
( )3يتم إعداد املؤشرات اليت تفيد مبدى توافر متطلبات شغل الوظيفة املعنية وكذلك حتديد
أسلوب االختيار بالتنسيق مع الوحدة املعنية
( )4جيوز إجراء االختيار يف موقع الوحدة املعنية
شروط التعيني

 )1( -22يشرتط يف من يعني أو يعاد تعيينه يف وظيفة عامة األتي-:
أ -إن يكون سوداني اجلنسية وجيوز تعيني غري السودانيني بالتعاقد يف حالة عدم
تقدم سوداني حيمل املؤهالت املطلوبة لشغل الوظيفة
ب -أال يزيد عمره عن سن التقاعد اإلجباري وال يقل عن مثانية عشر عاما مبوجب
شهادة ميالد أو تقديرا عمر صادرة من القمسيون الطيب
ت -أن يكون الئقا طبيا لشغل الوظيفة مبوجب شهادة من القمسيون الطيب شريطة أن
يكون الكشف الطيب قبل استالم العمل
ث -أن يكون حاصال على احلد االدني من املؤهالت العلمية واخلربات العملية
املطلوبة لشغل الوظيفة على أن يربز الشهادة األصلية املعتمدة واملوثقة من اجلهة
املختصة

ج -أن يكون املتقدم قد أمضى اخلدمة الوطنية أو لديه شهادة إعفاء أو تأجيل منها
مبوجب أحكام قانون اخلدمة الوطنية لسنة  1992أو أي قانون أخر حيل
حمله
ح -أن جيتاز االختبار الالزم لشغل الوظيفة
خ -أن يكون حسن السري والسلوك
د -أال يكون قد صدر ضد العامل حكم بالسجن يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة
( )2ال جيوز تعيني أي عامل حاصل على مؤهالت علمية أو مهنية من أي مؤسسة تعليمية أو
تدريبية أو أجنبية إال بعد صدور قرار بتقوميها من اجلهة املختصة
إعادة التعيني
 )1( -23مع مراعاة أحكام املادة  22جيوز إعادة تعيني العامل بنفس اجر درجته
السابقة وعند حصوله على مؤهل علمي أعلى أو خربة ينظر يف حتديد اجر أو درجة
أعلى وفق حوجة الوحدة خلدماته واستيفائه لشروط التعيني
( )2ال جيوز إعادة تعيني من فصل من اخلدمة مبوجب قرار جملس حماسبة إال بعد
مضي سنة من تاريخ قرار الفصل على إن يكون ذلك بقرار من رئيس الوحدة
( )3ال جيوز إعادة أي عامل انتهت خدمته باالستقالة إال بعد مضي ستة اشهر من
تاريخ انتهاء اخلدمة
التعاقد الشخصي
 -24جيوز جمللس الوزراء بقرار منه بناء على ترشيح الوزير املختص وتوصية الوزير
ووزير املالية واالقتصاد الوطين  ,يف حاالت استثنائية  ,تعيني سوداني من ذوي
التأهيل العلمي واخلربات الرفيعة أو النادرة بعقد خاص ألداء مهمة أو عمل حمدد
لفرتة أو فرتات زمنية حمددة وحيدد العقد ما مينح له من اجر وبدالت وخمصصات

التعاقد مع األجانب

 -25مع مراعاة أحكام املادة  27من القانون وقانون العمل لسنة  1997أو أي قانون
أخر حيل حمله ينم التعاقد مع األجانب بقرار من جملس الوزراء بناء على ترشيح
الوزير املختص وتوصية الوزير ووزير املالية واالقتصاد الوطين ألداء مهام حمددة لفرتة
أو فرتات زمنية
سلطة التصديق بالتعيني أو إعادة التعيني

 )1( -26تكون سلطة التصديق بالتعيني أو إعادة التعيني على النحو التالي-:
أ -بقرار من جملس الوزراء بناء على توصية الوزير وترشيح الوزير املختص للوظائف
من الثالثة فأعلى
ب -بقرار من الوزير وبناء على ترشيح رئيس الوحدة وتوصية من الوزير املختص
بالنسبة لوظائف الدرجات السادسة واخلامسة والرابعة
ت -بقرار من الوكيل وبتوصية من رئيس الوحدة بالنسبة للدرجات من السابعة فما
دون
ث -يصدق بالتعيني أو إعادة التعيني يف وظائف الدرجات من اخلامسة عشر فما دون
إن وجدت بقرار من رئيس الوحدة
تنفيذ قرارات التعيني

 -27ينفذ الديوان قرارات التعيني وإعادة التعيني يف مجيع الدرجات بالوحدات القومية

تاريخ مباشرة واجبات ومسئوليات الوظيفة

 )1( -28ال جيوز استالم أو مباشرة واجبات ومسئوليات الوظيفة قيل صدور تصديق
التعيني أو إعادة التعيني وفق أحكام املادة 26
( )2يكون تاريخ بداية العمل واستحقاق العامل لألجر من التاريخ الذي يباشر فيه
واجبات ومسئوليات الوظيفة بعد صدور تصديق التعيني
( )3حتدد أقدمية العامل من تاريخ صدور قرار تعيينه
( )4يعترب تعيني العامل الغيا إذا مل يباشر واجبات وظيفته لفرتة مخسة وأربعون
يوما من تاريخ خطاب التعيني بدون عذر مقبول وختطر سلطة التعيني بذلك إللغاء التعيني
الفصل اخلامس

االختبار والتجربة
فرتة االختبار

 -29فيما عدا املعينني يف وظائف قيادية عليا خيضع العاملون املعينون تعيينا ابتدائيا
لفرتة اختبار ال تقل عن سنة خدمة فعلية متصلة
فرتة التجربة
 -30على الرغم من أحكام املادة  29يعترب يف اخلدمة حتت التجربة ملدة ال تقل عن ستة
اشهر كل عامل-:
أ -يعاد تعيينه وسبق أن أكمل فرتة االختبار بنجاح
ب -ينقل لطبيعة عمل خمتلفة

ت -لديه خدمة سابقة محيدة ومطابقة
عدم جواز الرتقية أو اإلعارة أو الندب

 -31ال جيوز خالل فرتة االختبار أو التجربة ترقية العامل أو إعارته أو انتدابه أو منحه
أي إجازة بدون اجر أو ابتعاثه لنيل درجة علمية
التثبيت يف اخلدمة

 )1( -32يثبت العامل يف اخلدمة املستدمية مع اجتيازة فرتة االختبار أو التجربة بنجاح
على أساس تقرير األداء وبعد أن جيتاز بنجاح أي امتحان أو اختبار مطلوب منه
اجتيازه أثناء فرتة االختبار
( )2يصادق رئيس الوحدة على تقرير وتوصية الرئيس املباشر بشان اجتياز العامل
لفرتة االختبار أو التجربة بنجاح
بداية اخلدمة املستدمية
 -33عند تثبيت العامل يعترب يف اخلدمة املستدمية من تاريخ التعيني حتت االختبار أو
التجربة
عدم الكفاءة

 -34جيوز لرئيس الوحدة إذا مل تثبت كفاءة العامل خالل فرتة االختبار أو التجربة أن
ينهي خدمته أو نقله إلعادة تاهليه ويتم بعدها استيعابه يف اخلدمة املستدمية أو
إنهاء خدمته خالل فرتة االختبار إذا مل تثبت كفاءته للعمل

الفصل السادس

اخلربات العملية وسنوات الدراسة السابقة
عند التعيني وإعادة التعني
حساب اخلربات العملية

 -35حتسب اخلربات العملية السابقة عند التعيني وإعادة التعيني على النحو التالي-:
أ -اخلربة املطابقة يف القطاعني العام واخلاص حتسب سنة بسنة واخلربة املشابهة
حتسب سنة بنصف سنة وذلك بناء على شهادة معتمدة من رئيس الوحدة أو
مدير الشركة أو اهليئة وخمتومة شريطة أن تؤيد تلك اخلربة جهة االختصاص ,
وجيب أن تكون الشركة مسجلة حتت قانون الشركات الساري
ب -اخلربة املطابقة يف القطاع العام أو املنظمات الدولية واإلقليمية واحلكومات
االحنبية خارج السودان حتسب سنة بسنة وذلك شريطة أن تقدم شهادة خربة
أصلية معتمدة من سفارة السودان بذلك القطر وموثقة من وزارة اخلارجية
السودانية
ت -ال حتسب اخلربات غري املطابقة خارج السودان أو يف القطاع اخلاص ألي غرض
ال حتسب عند التعيني أو إعادة التعيني
ث -جيوز جتميع اخلربات املطابقة أو املشابهة مع بعضها البعض  .على أن حتسب
فرتة الستة اشهر أو أكثر سنة كاملة

أغراض حساب اخلربات

 -36حتسب اخلربات السابقة للتعيني وإعادة التعيني لألغراض التالية-:
أ -حتديد األجر والدرجة الوظيفية عند التعيني يف مداخل اخلدمة أو إعادة التعيني
ب -التدرج حباجز الكفاية للجامعيني وخرجيي املعاهد العليا عن أي سنوات خدمة
مطابقة أو مشابهة يف أي من وحدات القطاع العام وذلك بعد أن ميضي فرتة ستة
اشهر على األقل من تاريخ تعيينه أو إعادة تعيينه وشريطة حصولة على توصية
من رئيس وحدته بتدرجه للجزء األعلى من القطاع املمتد  ,وان يكون قد أكمل
أي تدريب أو حصل على شهادة تسجيل حسبما تتطلبه مهنته
شهادة اخلدمة السابقة

 -37جيب أن تتضمن شهادة اخلدمة السابقة للتعيني وإعادة التعيني االسم رباعيا على
األقل  ,تاريخ امليالد  ,املؤهالت العلمية وتاريخ احلصول عليها  ,عنوان الوظيفة
ودرجتها واجلهة اليت عمل بها وتاريخ بداية ونهاية اخلدمة السابقة باليوم والشهر
والسنة وأخر اجر طبيعة عمل الوظيفة والواجبات واملسئوليات اليت كان يقوم بها
عدم جتاوز الدرجة واحلد األقصى لألجر

 -38يف مجيع األحوال جيب أال يتجاوز استحقاق العامل عن خدمته السابقة اجر الدرجة
الوظيفية اليت سيشغلها واحلد األقصى ألجرها
عدم اإلخالل باألسبقية

 -39ال يرتتب على حساب اخلربات السابقة أو املؤهالت العلمية السابقة لألغراض
املذكورة أعاله أي إخالل برتتيب األسبقية الواردة يف املادة 56

الفصل السابع

واجبات العامل وما حيظر عليه
واجبات العامل

 -40جيب على العامل أن -:

أ -يؤدي العمل املناط به بكفاية وإتقان وجترد يف حدود اختصاصاته وان خيصص
أوقات العمل ألداء واجبات ومسئوليات الوظيفة كما جيوز تكليفه بالعمل يف غري
أوقاته الرمسية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك
ب -حيافظ على املواعيد العمل الرمسية واالنتظام فيه وأال يتغيب عنه إال بعذر مقبول
ت -يقوم بواجبات الوظيفة أو املهام اليت يكلف بها يف أي مكان داخل القطر أو
خارجه ويدخل يف نطاق ذلك حضور الدورات التدريبية واالشرتاك يف الندوات
واللقاءات العلمية واملؤمترات
ث -حيرتم رؤساءه وحيسن معاملة زمالئه ومرؤوسية وأفراد اجلمهور
ج -يطيع وينفذ األوامر اليت يصدرها له رؤساه وذلك يف حدود القوانني واللوائح
ح -حيول دون وقوع خمالفة القوانني واللوائح أو أي إهمال أو أي جتاوز يف تطبيقها
فإذا صدر إلي العامل أمرا من رئيسه املباشر فيما خيالف القوانني واللوائح أو وقع
أي شئ من ذلك نتيجة تنفيذ األوامر الصادرة إليه كتابة من رؤسائه,يتحمل
الرئيس وحده مسئولية تنفيذ األوامر الصادرة منه  ,وال يدخل يف نطاق ذلك
املخالفات اجلنائية أو الشرعية
خ -يتجنب القيام أو الظهور مبظهر ال يليق مبكانته الوظيفية أو يتعارض مع
مقتضيات الواجب أو أخالقيات املهنة سواء كان ذلك يف مكان العمل أو خارجه

د -يلتزم بزي العمل سواء كان زيا خاصا أو زيا عاما مع مراعاة أن يكون الزى الئقا
ومناسبا وحمتشما
ما حيظر علي العامل

 -41حيظر على العامل-:

أ -إساءة استعمال السلطة الوظيفية
ب -استغالل النفوذ الوظيفي
ت -قبول اهلدايا من أرباب املصاحل ذوي االرتباط مبنفعة مباشرة من نشاط الوحدة
املعنية
ث -إفشاء األسرار اليت يطلع عليها حبكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو إذا
كانت هناك تعليمات بكتمانها ويظل االلتزام بالكتمان قائما حتى بعد انتهاء
خدمته
ج -االحتفاظ لنفسه بأصل أو نسخة من أي ورقة من األوراق الرمسية أو ملفات
الكرتونية ينزع هذا ألصل أو يعدله أو يلغيه من امللفات ذات العالقة ولو كانت
خاصة بعمل كلف به شخصيا إال بإذن كتابي من رئيس الوحدة
ح -اجلمع بني وظيفتني يف اخلدمة املدنية
خ -سوء معاملة اجلمهور متلقي اخلدمة أو التباطؤ املتعمد يف أداء اخلدمة أو تأخريها

الفصل الثامن

أيام وساعات العمل

حتديد أيام وساعات العمل

 )1( -42حيدد جملس الوزراء بتوصية من الوزير عدد أيام العمل يف األسبوع
( )2مع مراعاة البند( )1حتدد ساعات العمل الرمسية يف كل وحدة بقرار من رئيس
الوحدة على ضوء طبيعة العمل ومتطلبات القيام به على أال تزيد عن مثان وأربعني
ساعة يف األسبوع
جتزئة ساعات العمل
 -43جيوز لرئيس الوحدة جتزئة ساعات العمل ألي فئة من العمال أو أي نوع من العمل
مبا يكفل راحة العمال وكفاية اإلنتاج  ,على أال جتزا ساعات العمل العادية ألكثر
من فرتتني يف اليوم

ختفيض ساعات العمل
 -44ختفض ساعات العمل العادية بقرار من وزارة العمل واخلدمة العامة وتنمية املوارد
البشرية بساعة واحدة يف اليوم للعاملني الصائمني خالل شهر رمضان  ,وللمرضعات
ملدة سنتني من تاريخ الوالدة ويسمح للعاملني املسيحيني احلضور للعمل أيام اآلحاد
يف متام الساعة العشرة صباحا

الفصل التاسع

التكليف باإلنابة

 )1( -45جيوز لرئيس الوحدة أو من يفوضه كتابة تكليف أي عامل ألداء عمل وظيفة
باإلنابة بعد استيفاء الشروط التالية-:
أ -أن تكون الوظيفة يف مستوي وظيفة العامل املكلف أو اعلي مبا ال يزيد عن درجة
ب -أن تكون الوظيفة شاغرة أو شاغلها متغيبا لفرتة ال تقل عن ثالثة اشهر
ت -إال تكون الوظيفة من الوظائف اليت ميكن القيام بأعبائها عن طريق توزيع العمل
ث -أن يقوم العامل بأداء واجبات ومسئوليات الوظيفة بالفعل
ج -أال يكلف العامل بالقيام بعمل أكثر من وظيفة واحدة باإلنابة سواء كان متفرغا
هلا أو باإلضافة إلي عمل وظيفته األصلية
ح -أال تزيد فرتة التكليف بعمل الوظيفة عن سنة إال يف احلاالت اليت يوافق عليها
الوكيل بتوصية من الديوان ألسباب ومربرات موضوعية
خ -ال جيوز تكليف العامل ألداء عمل وظيفة باإلنابة إذا كان يشغل وظيفة يف مدخل
اخلدمة أو مل يكمل فرتو التجربة
التكليف بالعمل اإلضايف
 )1( -46جيوز لرئيس الوحدة أو من يفوضه كتابة تكليف أي عامل يزاول عمال يدويا
بالعمل بعد ساعات العمل الرمسية أو يف العطالت الرمسية ألداء عمل إضايف وذلك
بالشروط التالية-:
أ -ال يتم التكليف بالعمل اإلضايف إال عند الضرورة القصوي ملقتضيات العمل وظروفه
ب -يراجع التكليف بالعمل اإلضايف مع ما أجنز يف فرتات دورية ال تتعدى ثالثة
اشهر

ت -أال يتجاوز جمموع ساعات العمل اإلضايف  180ساعة يف الشهر إال مبوافقة
الوزير املختص بتوصية من رئيس الوحدة
ث -يتضمن أمر التكليف بعمل إضايف اسم العامل ومسمى وظيفته ودرجته وعدد
ساعات العمل اإلضايف يف اليوم أو يف العطالت الرمسية واملهمة املراد القيام بها
ومدتها وتاريخ بدايتها ونهايتها واسم اإلدارة أو القسم
ج -تسجل ساعات العمل اإلضايف يوميا على االستمارة اليت يعدها الديوان مع
توضيح أسباب ذلك العمل وجتمع كل الساعات أخر كل شهر
ح -يدفع لفئات العاملني املستحقني الذين يتم تكليفهم بأداء ساعات العمل اإلضايف
أجرا إضافيا نقدا شهرا بشهر على أساس األجر األساسي
( )3بالرغم عن ما جاء يف البند ( )1ال مينح األجر اإلضايف للعاملني الذين يشغلون وظائف ذات
طابع كتابي إال الذين يكلفون بتقديم خدمة مباشرة للجمهور أو يتحصلون إيرادات للدولة
التكليف مبهمة رمسية

 )1( -47جيوز لرئيس الوحدة تكليف أي عامل بالسفر خارج مقر عمله ألداء مهمة
حمددة داخل القطر وفقا للشروط التالية-:
أ -أال تزيد الفرتة عن ستة اشهر وجيوز مدها بتوصية من رئيس الوحدة وموافقة
الوزير املختص إذا اقتضت ظروف العمل ذلك وفقا لالعتمادات املالية للموازنة
ب -أال يكون من املمكن أداء املهمة بأحد العمال التابعني للوحدة يف اجلهة اليت تقع
فيها املهمة
ت -أن حتدد املهمة واملدة الالزمة ألدائها وتاريخ بدايتها ونهايتها املتوقعة ووسيلة
السفر قبل إعداد التكليف
( )2يستحق العامل بدل مأمورية داخل البالد يف األحوال التالية-:

(أ) عند تكليفه مبهمة رمسية خارج مقر عمله
(ب) عن مدة سفره عند استدعائه من اإلجازة
(ج) إذا كلف بالسفر من مقر عمله إلي مكان أخر بغرض التدريب أو حضور ندوة أو مؤمتر رمسي
أو أداء امتحان إلزامي أو الكشف لدى القمسيون الطيب أو االشرتاك يف جلنة رمسية
(د) عند سفره ألداء شهادة أمام احملاكم إذا طلب كشاهد يف قضية وتدفع له قيمة تذاكر السفر
وبدل املأمورية
(ح) إذا كان مقر عمله خارج السودان وكلف مبهمة داخل القطر بعد موافقة رئيس البعثة
الدبلوماسية أو الوزير املختص
( )3يصرف بدل املأمورية عن كل يوم بالفئات اليت يقررها جملس الوزراء بتوصية من الوزير
( )4يعترب اليوم ألغراض التكليف هو  24ساعة أو اقل على أن تشتمل على ست ساعات كحد
ادني فيما بني الساعة السادسة مساء والساعة السادسة صباحا
تعديل فئات بدل املأمورية

 -48جيوز للوزير وبتوصية من الوكيل ومبوافقة وزارة املالية واالقتصاد الوطين تعديل
فئات بدل املأمورية من وقت ألخر إذا اقتضت الضرورة ذلك
التكليف مبهمة خارج القطر
 )1( -49جيوز جمللس الوزراء برتشيح من الوزير املختص تكليف أي عامل بالسفر خارج
القطر ألداء مهمة رمسية حمددة على أن -:
أ -ال تزيد الفرتة عن ثالثة اشهر كحد أقصي
ب -ال يكون من املمكن أداء املهمة بأحد العمال بالبعثة الدبلوماسية اليت تقع املهمة
يف نطاق موقعها

ت -توفر للعامل املكلف مبهمة خارج القطر تذاكر سفر ويدفع له بدل اإلقامة والنثرية
املقررة عن الفرتة احملددة للتكليف زائدا مدة السفر بالفئات اليت حيددها جملس
الوزراء وال تدفع إال للفرتة الضرورية لقضاء املهمة
( )2على الرغم من أحكام الفقرة (ج) من البند ( )1يف حالة تكفل اجلهة الداعية بنفقات اإلقامة
يدفع للموفد بدل النثرية اليت حيددها جملس الوزراء بتوصية من الوزير
( )3يف حالة تكفل اجلهة الداعية جبزء من نفقات اإلقامة يستحق العمل املوفد صرف الفرق بني
استحقاقه يف حالة تكفل الدولة جبميع التكاليف وبني ما منح له من قبل اجلهة الداعية
( )4يرفع املوفد خارج القطر تقريرا جمللس الوزراء بواسطة الوزير املختص يوضح فيه-:
(أ) اهلدف من املأمورية
(ب) مدى حتقق اهلدف من املأمورية
(ج) أنشطة املأمورية
(د) دور البعثات الدبلوماسية يف اخلارج يف حتقيق أهداف املأمورية
(ح) توصيات الحقة للمأمورية
تعديل فئات بدل اإلقامة والنثرية
 -50يعدل جملس الوزراء بقرار منه وبتوصية من الوزير فئات بدل اإلقامة والنثرية خارج
القطر

الفصل العاشر

تقويم األداء الوظيفي
تقارير األداء

 )1( -51تعد تقارير تقويم األداء بصورة دورية جلميع العاملني بالوحدات وفقا
للمنشورات اليت تصدرها األمانة العامة للمجلس
( )2خيطر كتابة العامل الذي حيصل على تقرير أداء دون الوسط  ,مع إبداء
األسباب وحيق للعامل التظلم لرئيس الوحدة خالل أسبوعني من تاريخ اإلخطار ويف حالة
عدم الرد أو عدم اقتناعة بالرد حيق للعامل التظلم لديوان للعدالة
( )3يراعي التدرج يف العقوبة عند فصل أي عامل من اخلدمة يكون أداؤه دون الوسط
إذا كتب عنه تقريران متتاليان من رئيسني خمتلفني يؤكدان أن أداءه غري مرضي وان يكفل
للعامل احلق يف االستئناف
تقويم أداء شاغلي الوظائف القيادية العليا والوظائف العليا

 -52يقوم أي من شاغلي الوظائف القيادية العليا والوظائف العليا برصد إجنازاته الذاتية
عن فرتة التقويم على االستمارة املعدة لذلك وتقدميها لرئيسه املباشر الذي يقوم
مبناقشتها معه وتقوميها وإضافة العناصر األخرى ذات العالقة بالسلوك واملهارات
القيادية والقابلة للتقويم الوظيفي ورفع تقرير التقويم لرئيس الوحدة ملراجعته ورصده
يف التقرير النهائي للعامل
اعتماد التقارير
 -53يعتمد رئيس الوحدة أالم تقارير األداء لكافة العاملني بوحدته يف صورتها النهائية

تقويم األداء عند انتهاء فرتة االختبار أو النقل أو االنتداب

 )1( -54يعد تقرير أداء عن أي عامل عند انتهاء فرتة االختبار وعند نقله وانتهاء فرتة
ندبه بواسطة الوحدة املنقول منها أو املنتدب إليها أو اليت يعمل بها
( )2تقوم الوحدة األم باعتماد تقارير أداء العاملني املبوعثني واملعارين واملنتدبني
بالرجوع إلي التقارير اليت ترد من اجلهات اليت يعملون بها أو امللحقيات الثقافية
التابعني هلا
( )3تنظم املنشورات احلد االدني لفرتات وإجراءات وكيفية التقويم بناء على نظام
إدارة املوارد البشرية املعتمد
مدى الدرجات والتقديرات

 -55إلي حني إصدار اجمللس للمنشورات اليت حتكم تقييم األداء ختصص التقديرات
والدرجات لألداء الوظيفي على النحو التالي-:

(أ) ممتاز

85-100

(ب) جيد جدا

75-84

(ت) جيد

65-74

(ث) مرضي

50-64

(ج) دون الوسط

اقل من  50درجة

ترتيب أسبقية العاملني

 -56حتتفظ كل وحدة بكشف يبني أمساء العاملني الذين يشغلون وظائف يف كل فئة
ودرجة على حدة مرتبة فيه أسبقيتهم وفقا للقواعد التالية-:
أ -ترتب أسبقية العاملني حسب تاريخ التعيني يف الدرجة أو وفقا لتاريخ الرتقية
كيفما يكون احلال
ب -إذا احتد تاريخ التعيني والرتقية ترتب األسبقية حسب الرتتيب يف الدرجة
األسبق
ت -إذا احتد تاريخ التعيني والرتقيات السابقة ترتب األسبقية حسب املؤهل العلمي
األساسي أو حسب الرتتيب يف االختبار املهين
ث -عند إعادة التعيني أو النقل نهائيا من وحدة إلي أخرى ال حيتفظ العامل
بأسبقيته إال إذا متت إعادة التعيني أو النقل بناء على طلب مسبق من الوحدة
باإلعالن عن الوظيفة وإتباع أسلوب االختيار وفيما عدا ذلك يوضع يف نهاية
كشف األسبقية
ج -حيدد الوزير بتوصية من الوزير املختص ترتيب األسبقية يف حالة إعادة تعيني
شاغلي الوظائف القيادية العليا
الفصل احلادي عشر

أسس وأحكام الرتقيات
أسس الرتقيات

 -57إلي حني إصدار األسس والضوابط واإلجراءات لكيفية الرتقي يف املسارات الوظيفية
املختلفة تسري األحكام والشروط واألسس واإلجراءات الواردة أدناه مع مراعاة
خصوصية اجلامعات ومراكز البحوث
أحكام الرتقية
 )1( -58تكون الرتقية ويف إطار نظم املوارد البشرية املعتمدة  ,على أساس اجلدارة
والتدريب احلتمي املرتبط بالتدرج يف وظائف املسار الوظيفي املعني  ,وجيوزان تكون
املنافسة باالمتحان لشغل ثلث الوظائف الشاغرة للرتقي بالدرجات من الثامنة فما
دون
()2

(أ) حيدد رئيس الوحدة املعنية منطقة الرتقي لكل درجة على حدة قبل

مباشرة جلان الرتقيات لعملها أو قبل إجراء االمتحان حسب احلال وفقا لنظام
إدارة املوارد البشرية املعتمد
(ب) ال جيوز ترقية العامل إلي درجة أعلى قبل مضي عامني كحد ادني يف
الدرجة اليت يشغلها إال يف احلاالت اليت يستثنيها جملس الوزراء بالنسبة
للوظائف القيادية العليا بناء على توصية الوزير
(ج) تكون الرتقية من الدرجة اليت يشغلها العامل للدرجة اليت تليها مباشرة
يف اهليكل الوظيفي للوحدة
( )3تكون القيود الزمنية املقررة للتدرج من الدرجة التاسعة للدرجة الثامنة من
خرجيي اجلامعات واملعاهد العليا كما هي وفقا للمنشورات اليت تنظم شروط التدرج يف املسارات الوظيفية
( )4يضع الوزير مسارات وظيفية حتدد التدرج وسقف الرتقي لكل فئة من فئات
العاملني وفق التخصصات واملؤهل املطلوب لشغل الوظيفة
( )5تعد وحدة شئون األفراد بالوحدة قيل مباشرة جلان الرتقيات لعملها املعلومات
اآلتية-:

(أ) قائمة بعدد وعناوين ودرجات وأرقام مواقع الوظائف الشاغرة
(ب) قائمة العاملني يف منطقة الرتقي الذين استوفوا شروط املنافسة للرتقي يف كل
درجة على أن تشمل القائمة املؤهالت العلمية وتاريخ التعيني أو إعادة التعيني وتاريخ الدخول يف الدرجة
احلالية وأي معلومات أخري ذات عالقة وان تكون القوائم موقعا عليها من مسئول شئون األفراد بالوحدة
ومعتمدة من رئيس الوحدة أو من يفوضه وان توضح القائمة أيضا يف حالة الرتقية العادية املعارين
واملنتدبني والذين هم يف أجازات بدون اجر وتواريخ انتهاء اإلعارة واالنتداب واإلجازة بدون اجر
(ج) امللفات السرية على أن تتضمن تقارير األداء عن السنتني أو الثالث سنوات
األخرية حسبما تكون منطقة الرتقي باإلضافة إلي امللفات العادية
شروط املنافسة للرتقي
 )1( -59ال حيق ألي عامل أن ينافس لرتقية عادية أو باالمتحان إال إذا -:
أ -اجتاز بنجاح اى اختبار أو امتحان مهين أو دورة حتمية مطلوبة منه حسب
وظيفته
ب -كان تقرير أدائه يف السنتني األخريتني بتقدير عام ممتاز بالنسبة للمنافسة للرتقي
للوظائف القيادية العليا والوظائف العليا وبدرجة جيد فما فوق بالنسبة للوظائف
دون القيادية
( )2املنافسة للرتقيات للوظائف القيادية العليا والعليا يشرتط فيها احلصول على مؤهل جامعي
كحد أدنى
( )3يستثنى من أحكام البند (( )1أ) و(ب) العمال بشروط خدمة حمددة بقيود زمنية أو شروط
حتددها شروط مهنية أخرى
( )4يشرتط يف مجيع حاالت الرتقيات أن جيتاز العامل بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة
اليت يعمل بها

حق املنافسة للرتقي

( )1( -60أ) حيق للعامل املعار أو املنتدب أو املوفد يف بعثة دراسية أو تدريبية أو يف
إجازة بدون اجر أن ينافس للرتقية مبا يتوافق وأسس وقواعد الرتقي
(ت) ال جيوز ألي من العمال يف إجازة بدون اجر أن ينافس للرتقي إال إذا باشر العمل فعال لفرتة ال تقل
عن ستة اشهر يف درجته احلالية قبل بداية اإلجازة أو بعدها نهايتها وكتب عنه تقرير أداء واحد
على األقل
(ث) اجتاز بنجاح أي امتحان أو اختبار مطلوب منه
(ج) كان تقرير أدائه عن السنة األخرية بدرجة جيد على األقل
( )2يستثين من أحكام املادة ( 61أ) الفئات اليت تتدرج بقيود زمنية كشروط خدمة مكتسبة على أن
ينافس لدرجات القيادية العليا من ال حيمل املؤهل اجلامعي كحد ادني
( )3حيق للعامل املوقوف أن ينافس للرتقي  ,فإذا مت اختياره ترتك الوظيفة اليت سريقي عليها شاغرة
على انه ال جيوز إعالن الرتقية إال بعد صدور قرار تربئته ويف حالة اإلدانة ينظر رئيس الوحدة يف أمر
ترقيته
أسس االختيار للرتقية

 -61تكون أسس االختيار وتقويم املتنافسني للرتقية العادية على أساس اجلدارة وفقا
لعناصر التقويم التالية-:
أ %70 -لألداء الوظيفي من واقع تقارير األداء حسب منطقة الرتقي حبد أدنى
تقريرين
ب %20 -للمؤهالت العلمية على أن ختصص  20درجة للمؤهل اجلامعي فما فوق
و 18درجة للدبلوم العالي نظام ثالث سنوات و 16درجة للثانوي جناح وال

يؤخذ باملؤهل اجلامعي بالنسبة للرتقي للوظائف اليت ال يتطلب شغلها مؤهل
جامعي
ت %10 -لألسبقية منها  3درجات لألسبقية يف اخلدمة و 7درجات لألسبقية يف
الدرجة وتعطيان ألقدم املتنافسني حبسب احلال على أن تتناقص درجات الذين
يلونهم حسب أسبقيتهم
ترتيب املتنافسني للرتقي
 -62ترتب جلان الرتقيات املتنافسني حسب جمموع الدرجات اليت حيصل عليها كل
منهم فان تساووا يتم الرتتيب حسب درجات األداء فان تساووا ترتب األسبقية
حسب املؤهل العلمي
تكوين جلان الرتقيات

 )1( -63يف حالة الرتقية لوظائف الدرجات القيادية العليا ووظائف الدرجات العليا
يكون الوزير املختص جلنة من ثالثة أعضاء تتقدم إليه بتوصياتها على أن يكون احد
أعضاء اللجنة من داخل الوحدة
( )2يف حالة الرتقية للدرجات االخري يشكل رئيس الوحدة جلنة من ثالثة أعضاء لتتقدم إليه بتوصياتها
( )3يشرتط أال تقل درجات أعضاء اللجنة عن درجات الوظائف املراد الرتقي إليه
احتياطي الرتقي
 -64جيوز للجنة الرتقيات أن توصي باحتياطي ال يزيد عن أربعة يف كل درجة وجيوز
أن تتم ترقيتهم على الوظائف اليت تشغل خالل مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ
إجازة توصيات اللجنة

سلطة إجازة الرتقيات

 -65تكون سلطة إجازة الرتقيات على الوجه األتي-:
أ -جملس الوزراء بناء على توصية الوزير وترشيح الوزير املختص بالنسبة للوظائف
من الدرجة الثالثة فاعلي
ب -الوزير بناء على توصية الوزير املختص وترشيح الوحدة بالنسبة للدرجات الرابعة
_ اخلامسة والسادسة
ت -رئيس الوحدة بالنسبة للدرجات من السابعة فما دون
شكاوى التخطي

 -66مع مراعاة أحكام املادة  63ودون اإلخالل حبق العامل يف التظلم لديوان العدالة أو
اللجؤ للمحاكم  ,جيوز للعامل الذي يتضرر من قرار الرتقي أن يتقدم بشكواه للسلطة
اليت جتيز الرتقيات خالل ستني يوما من تاريخ القرار وعلى السلطة املذكورة أن تقوم
بالرد خالل مخسة عشر يوما من تاريخ استالم الشكوى فإذا مل يتم الرد خالل تلك
الفرتة يعترب رفضا للشكوى
سلطة تنفيذ الرتقيات
 )1( -67يقوم الديوان بتنفيذ إجراءات قرارات الرتقيات للوظائف القيادية العليا
والوظائف العليا على الوجه الذي تقرره قواعد الرتقيات الواردة بنظام إدارة املوارد
البشرية املعتمد
( )2يقوم رئيس الوحدة بتنفيذ إجراءات قرارات الرتقيات للوظائف األخرى وفقا لقواعد الرتقيات الواردة
بنظام إدارة املوارد البشرية املعتمد

تاريخ نفاذ الرتقية

 )1( -68يسري مفعول الرتقية من تاريخ اختيار العامل للرتقية أو تاريخ خلو الوظيفة
ايهما جاء مؤخرا
( )2ألغراض البند ( )1يعترب العامل املبتعث أو املنتدب أو املعار أو يف إجازة بدون اجر قد باشر أعباء
الوظيفة املرقى هلا طاملا كانت البعثة أو االنتداب أو اإلعارة أو اإلجازة سارية املفعول
التظلم لديوان العدالة

 -69ال جيوز للعامل أن يتقدم بتظلم لديوان العدالة ضد قرار الرتقية إال بعد رفض
الشكوى وفق أحكام املادة 66
الفصل الثاني عشر
النقل

حركة التنقالت

 -70جتري التنقالت حتقيقا ملصلحة العمل بهدف اكتساب اخلربات وفق األسس
والضوابط اآلتية-:
أ -توافق التخصيص وطبيعة العمل ومؤهالت الشخص املعين
ب -مراعاة توزيع فرص العمل
ت -مراعاة الظروف األسرية والصحية والسكن للعامل
ث -إعطاء االعتبار لرغبة العامل يف العمل يف وحدة دون أخرى أو مسار وظيفي دون
أخر مع مراعاة املصلحة العامة
ج -تتم التنقالت بصفة دورية منتظمة مبا يتيح فرصة للتدريب وتنوع املعرفة املهنية

النقل يف إطار الوحدة

 -71جيوز لرئيس الوحدة أن ينقل أيا من العمال لشغل احدي الوظائف التابعة للوحدة
وفقا ملصلحة العمل مع مراعاة ما ورد يف املادة 70
النقل من وحدة إيل أخري
( )1( -72أ) جيوز نقل أي عامل نقال نهائيا مبوافقته من وحدة إلي أخري بنفس
درجته وأجره
(ب) جيوز أن يكون النقل مصحوبا برتقية ملصلحة عامة بتوصية من الوزير املختص مبوافقة جملس
الوزراء أو الوزير حسب مقتضى احلال
( )2يتم نقل العامل من وحدة إلي أخرى وفقا لالتي-:
(أ) شاغلي الوظائف من الدرجة الثالثة فأعلى بقرار من جملس الوزراء بتوصية من الوزير وترشيح الوزير
املختص
(ب) شاغلي الوظائف من الدرجة السادسة إلي الدرجة الرابعة مبوافقة الوزير املختص يف كل من
الوحدتني وتوصية رئيس الوحدة
(ج) شاغلي االخري مبوافقة رئيسي الوحدتني
تنفيذ قرارات النقل النهائي
 -73ينفذ رئيس الوحدة املنقول إليها العامل قرار النقل النهائي وخيطر الديوان بذلك
للعلم

الفصل الثالث عشر
الندب واإلعارة

 -74مع مراعاة أحكام املادة  31جيوز ندب العامل مبوافقته من وحدة إلي أخرى أو
هليئة أو شركة مملوكة للدولة أو القطاع اخلاص ملدة حمددة وذلك بالشروط التالية-:
أ -تكون مدة الندب سنتان قابلة للتجديد حبيث ال تزيد املدة اإلمجالية عن مخس
سنوات طوال خدمة املنتدب وجيوز جتزئة تلك املدة
ب -يكون املنتدبون خاضعون إداريا إلي اجلهة املنتدبني إليها فيما يتعلق باإلشراف
عليهم وكتابة التقارير عنهم وجيب أن متد اجلهة املنتدب إليها العامل وحدته
األم بتقارير تقويم أداء دورية وعند نهاية االنتداب
ت -إذا أكمل املنتدب الفرتة احملددة لفرتة االنتداب خبري بني النقل النهائي أو
العودة لوحدته األم شريطة موافقة اجلهة املنتدب إليها وذلك خالل مخسة عشر
يوما من تاريخ انتهاء فرتة االنتداب
اإلعارة
 )1( -75مع مراعاة أحكام املادة  31جيوز إعارة أي من العاملني مبوافقته للعمل مع
منظمة دولية أو إقليمية أو حكومة أجنبية أو حكومة اجلنوب أو أي من حكومات
الواليات ملدة حمددة
( )2تكون مدة اإلعارة سنة قابلة للتجديد ملدة إمجالية ال تزيد عن مخس سنوات طوال مدة اخلدمة
( )3جيوز جتزئة مدة اإلعارة
( )4على الرغم من أحكام البند ( )2جيوز جمللس الوزراء حتقيقا ملصلحة عامة وبناءا على طلب الوزير
املختص بتوصية من الوزير استثناء أي من العمال من تلك املدة

إنهاء الندب أو اإلعارة

 )1( -76جيوز للجهة املنتدب إليها العامل إنهاء الندب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك
بشرط إخطار كل من املنتدب والوحدة املنتدب منها قبل تاريخ إنهاء الندب بشهر
على األقل إال إذا كان هنالك من األسباب ما حيتم إنهاء الندب فورا
( )2جيوز للجهة املنتدب أو املعار منها العامل إنهاء الندب أو اإلعارة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك
بشرط إخطار كل من العامل والوحدة املنتدب أو املعار إليها وذلك قبل شهر على األقل من تاريخ إنهاء
الندب أو اإلعارة إال إذا كان هنالك ما حيتم إنهاء الندب أو اإلعارة فورا
حقوق العامل أثناء الندب أو اإلعارة

 )1( -77تتحمل اجلهة املنتدب أو املعار إليها العامل أجره وبدالته وامتياز ته كاملة
( )2جيوز أن تتحمل الوحدة األم ومبوافقة السلطة املصدقة باالنتداب أو اإلعارة كل أو بعض اجر وبدالت
وامتيازات العامل املنتدب أو املعار إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك
التزامات فوائد ما بعد اخلدمة
 -78تقوم اجلهة املنتدب أو املعار إليها العامل بسداد التزامات فوائد ما بعد اخلدمة على
أساس األجر األساسي االمسي وأي تعديل يطرأ يف الوحدة األم ويف حالة عدم
موافقتها على ذلك يقوم املنتدب أو املعار بسداد كامل التزام استقطاع فوائد ما بعد
اخلدمة
شغل وظيفة املنتدب أو املعار

 -79عند ندب أو إعارة العامل يف الداخل أو اخلارج يظل شاغال لوظيفته وجيوز ملؤها
على أن ختلى عند عودته أو يستوعب يف وظيفة أخري يف نفس درجة وظيفته

احلاجة لشغل الوظيفة

 -80يف حالة احلاجة لشغل الوظيفة أثناء الندب أو اإلعارة يطلب رئيس الوحدة من
الديوان إنشاء وظيفة فوق املقرر بدون اعتماد مالي ليحمل عليها أثناء فرتة الندب أو
اإلعارة
ترقية املعار أو املنتدب

 -81جيوز اختيار العامل املنتدب أو املعار للرتقية أثناء فرتة الندب أو اإلعارة على وظيفة
مستدمية يف وحدته األم على أن خيطر بالرتقية قبل إعالنها للحصول على التزامه أو
اجلهة املنتدب أو املعار إليها بقبول كل ما يرتتب على الرتقية من التزامات مالية
لتتم ترقيته ترقية امسية وبعدم ذلك يطلب إنهاء ندبة أو إعارته
الرتقية االمسية
 -82عند ترقية العامل املنتدب أو املعار ترقية امسية تطلب وحدته األم تصديق من
الديوان يرفع درجته الوظيفية االمسية فوق املقرر وبدون اعتماد مالي إلي املستوى
الذي ترقي إليه
التصديق على الندب وجتديده

 -83يتم التصديق بالندب وجتديده على الوجه التالي-:
أ -بقرار من جملس الوزراء بتوصية من الوزير والوزيرين املختصني يف حالة شاغلي
الوظائف من الدرجة الثالثة فعلي
ب -بقرار من الوزير ومبوافقة الوزيرين املختصني وتوصية رئيسي الوحدتني يف حالة
شاغلي الوظائف من الدرجة السادسة إلي الرابعة

ت -بقرار من الوكيل وبعد موافقة رئيسي الوحدتني املعنيتني لشاغلي الدرجات
االخري
التصديق على اإلعارة وجتديدها

 -84يتم التصديق باإلعارة وجتديدها بقرار من جملس الوزراء مبوافقة الوزير وتوصية
الوزير املختص بناء على طلب اجلهة املعار إليها
تنفيذ قرارات الندب واإلعارة

 )1( -85يقوم الديوان بتنفيذ قرارات الندب وجتديدها وفقا ألحكام املادة 83
( )2يقوم الديوان بتنفيذ قرارات اإلعارة وجتديدها وفقا ألحكام املادة()84
الفصل الرابع عشر
األجازات

اإلجازة السنوية

 )1( -86يستحق العامل كل سنة خدمة إجازة سنوية باألجر الكلي حسب جدول
األجازات املرفق بهذه الالئحة
( )2تراعى مصلحة العمل عند منح وجدولة األجازات
بداية األجازة
 -87يستحق العامل إجازته السنوية يف نهاية كل سنة حمسوبة لغرض اإلجازة على انه
جيوز لرئيس الوحدة التصديق بتلك اإلجازة مقدما أو يف أي وقت بعد نهاية فرتة
االختبار فإذا ترك اخلدمة قبل نهاية املدة اليت يستحق عنها اإلجازة يلزم بدفع ما
يعادل فرق اإلجازة الزائدة عن استحقاقه

تأجيل اإلجازة السنوية

 )1( -88ال جيوز تأجيل اإلجازة السنوية للعامل أكثر من عام بأي حال من األحوال ويف
حالة تاجليها ملصلحة العمل يستحق العامل يف العام التالي ضعف إجازته السنوية
وجيوز جتزئتا
( )2تسقط اإلجازة إذا مل يطالب بها خالل عام
قطع اإلجازة

 -89ال جيوز لرئيس الوحدة بعد التصديق للعامل باإلجازة السنوية تقصريها أو تاجليها
أو قطعها أو إلغاءها إال لظروف اضطرارية تقتضيها حاجة العمل أو املرض ويف هذه
احلالة يكون مستحقا لبقية اإلجازة خالل ذات السنة مبا يف ذلك مدة السفر أن
وجدت
خطة األجازات
 -90تعد كل وحدة خطة سنوية بأجازات العمال بها على وجه ميكنهم من االستمتاع
بأجازتهم دون اإلخالل بسري العمل وتشتمل اخلطة على اسم العامل وتاريخ بداية
األجازة ومدتها وتاريخ نهايتها واسم من يقوم بواجباته ومسئولياته يف غيابه إلي غري
ذلك من املعلومات وجيوز لرئيس الوحدة مراجعة خطة األجازات حسبما تقتضيه
ظروف العمل
اقل مدة زمنية بني طلب األجازة وبدايتها

 -91تقدم العامل بطلب األجازة السنوية حسب خطة األجازات قبل عشرة أيام على
األقل من التاريخ املقرتح لبدايتها إال يف ظروف اضطرارية يوافق عليها رئيس الوحدة

بداية األجازة ونهايتها

 -92تبدأ األجازة من اليوم املصدق به وتنتهي يف اليوم السابق لليوم احملدد لعودة العامل
للعمل
مدة السفر

 -93يستحق العامل عند التصديق له باألجازة السنوية مدة سفر ذهابا وإيابا بني مقر عمله
وأي موقع داخل البالد مرة واحدة يف العام حتدد حسب بعد املوقع والزمن الذي
تستغرقه وسيلة السفر على أن ال تزيد يف مجيع األحوال عن مخسة أيام وجيوز إذا
حدثت ظروف اضطرارية أثناء الرحلة أدت إلي تأخريه ومثبتة بشهادة معتمدة من
السلطة املعنية أن مينح نفس األيام اليت تأخرها كمدة سفر
سلطة التصديق
 )1( -94يصدق رئيس الوحدة باألجازات السنوية للعاملني
( )2مينح رئيس الوحدة أجازته السنوية مبوافقة الوزير املختص
املدة التي ال يستحق عنها أجازة
 -95ال يستحق أي عامل يف وحدته اآلن أجازة سنوية عن مدة-:
أ -أي أجازة بدون اجر
ب -اإليقاف عن العمل يف حالة اإلدانة
ت -االنتداب أو اإلعارة جلهة أخرى
ث -مدة السجن اليت يقضيها العامل تنفيذا حلكم صادر ضده من حمكمة ذات
اختصاص

حساب العطالت كجزء من األجازة السنوية

 -96إذا ختللت األجازة عطالت رمسية أو أي نوع من األنواع األجازات األخرى تكون
جزءا منها
األجازات العارضة(احمللية)
 )1( -97جيوز لرئيس الوحدة أن مينح العامل أجازة عارضة ألسباب اضطرارية ال تزيد
يف مجلتها عن سبعة أيام يف السنة بغض النظر عن استحقاقه من األجازات السنوية
( )2جيوز جتميع األجازة العارضة ويسقط حق العامل مبضي العام الذي استحق فيه األجازة
حق العامل يف األجر بالعطالت

 -98يكون للعامل احلق يف أجازة باألجر الكلي يف أيام العطالت األسبوعية والعطالت
الرمسية اليت تقررها السلطة املختصة
أجازة احلج أو العمرة
 -99مينح العامل الذي يرغب يف احلج أو العمرة بطلب منه أجازة باألجر الكلي مدتها
شهر مرة واحدة أثناء فرتة خدمته وجيوز إضافة أجازته السنوية املستحقة أو جزء
منها
أجازة متثيل السودان يف النشاطات الدولية

 -100جيوز لرئيس الوحدة بتوصية من السلطات املعنية منح العامل أجازة باألجر
الكلي ال حتسب من أجازته السنوية إذا اختري لتمثيل السودان يف املؤمترات
واملعارض واملناسبات العلمية واألدبية والفنية والرياضية الدولية واحمللية على إال
تزيد عن الفرتة املقررة لذلك الغرض

أجازة النقابيني

 -101جيوز منح النقابيني أجازة باألجر الكلي ال حتسب من األجازة السنوية على أن
ال تزيد يف جمموعها عن ثالثني يوما يف السنة وذلك يف احلاالت اآلتية-:
أ -حضور االجتماعات لتكوين اللجان املركزية
ب -سفر أعضاء اللجنة املركزية لتكوين اللجان الفرعية
ت -حضور مؤمتر املندوبني السنوي وحضور املؤمترات اإلقليمية والدولية
أجازة الوضوع

 -102تستحق الزوجة العاملة أجازة وضوع ملدة مثانية أسابيع باألجر الكلي على انه
جيوز جتزئة األجازة بناء على طلب العطلة
أجازة األمومة

 -103جيوز أن متنح الزوجة العاملة اليت ترغب يف متديد فرتة أجازة الوضوع املنصوص
عليها يف املادة  102ألكثر من تلك الفرتة بغرض العناية بطفلها الرضيع على النحو
التالي-:
أ -أجازة باجر أساسي ملدة عام
ب -أجازة بدون اجر ملدة عامني طوال فرتة خدمتها وجيوز جتزئتها ألكثر من مدة
أجازة العدة

 -104منح الزوجة العاملة اليت تويف عنها الزوجة أجازة عدة باألجر الكلي تبدأ من
تاريخ الوفاة على أن-:
أ -تكون مدتها أربعة اشهر وعشرة أيام إذا مل تكن حبلي

ب -إذا كانت املرآة حبلي متنح أجازة عدة قدرها أربعة اشهر وعشرة أيام فإذا
وضعت قبل تلك الفرتة تنتهي أجازة العدة ومتنح هلا أجازة وضوع
األجازة املرضية

 -105مينح العامل مدة األجازة اليت يستلزمها املرض بناء على تقرير طيب معتمد من
السلطات الطبية الرمسية  ,على أن حتسب مدة األجازة املرضية على النحو
التالي-:
أ -يستحق العامل أجازة مرضية-:
(أوال) ستة اشهر باألجر الكلي
(ثانيا) ستة اشهر بنصف األجر الكلي
ب -جيب أن يكون املريض حتت رعاية السلطات الطبية يف املنطقة اليت يعاجل فيها
وان تقدم تلك السلطات للوحدة اليت يعمل بها تقريرا عن صحته يف أول كل شهر
ت -إذا زادت مدة املرض عن سنة كاملة مستمرة أو جمموع سنة مرضية خالل عامني
يعرض العامل على القمسيون الطيب ليقرر مدى صالحيته للعمل وال يدفع للعامل
عن املدة الزائدة أي اجر
ث -إذا مل يكمل العامل سنة كاملة يف اخلدمة يستحق أجازة مرضية تقدر حسب
نسبة املدة اليت قضاها يف اخلدمة
ج -تقدم السلطات الطبية املشار إليها يف املادة  106تقريرا طبيا سريا عن املريض
إلي رئيس الوحدة
ح -ال يدخل العامل يف أجازة مرضية إال بعد استنفاده الستحقاقه من األجازة
السنوية ومتجمعات أجازته السنوي السابقة أن وجدت

الفرتات املرضية أثناء األجازة

 )1( -106ال جيوز للعامل الذي مينح أجازة بغرض العالج أو الذي يصاب أثناء
األجازة السنوية أن يتغيب عن العمل إلي ما بعد الفرتة املصدق بها إال بناء على
توصية من السلطات الطبية الرمسية
( )2إذا وجدت السلطات الطبية الرمسية أن العامل غري الئق للعمل بعد أجازته املصدق بها تقدر السلطة
الطبية عدد األيام املناسبة اليت تبدأ من تاريخ الكشف الطيب ليعود العامل بعدها للعمل
( )3يف حالة طلب رئيس الوحدة إجراء كشف طيب على العامل تدلي السلطات الطبية برأيها عن لياقته
الطبية واحتمال عودته للعمل يف تاريخ حمدد
األجازة املرضية باخلارج

 )1( -107على العامل الذي مينح أجازة مرضية للعالج باخلارج أن يتصل شخصيا أو
كتابة بالبعثة الدبلوماسية أو املستشار الطيب حلكومة السودان يف القطر الذي يكون
موجودا به للحصول على تقرير طيب عن حالته
( )2يف حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية أو مستشار طيب حلكومة السودان يف القطر الذي يعاجل فيه
العامل تعتمد الوحدة التقرير الطيب الذي يقدمه الطبيب الذي اشرف على عالجه شريطة أن يكون موثقا
من وزارة اخلارجية لذلك القطر
إجراءات التقرير الطبي باخلارج
 -108ال جيوز للعامل الذي يقضي أجازته باخلارج أن يتجاوز مدة األجازة املصدقة له
إال إذا كان ذلك بسبب املرض وعليه أن يبلغ وحدته األم فورا وان يتقدم بتقرير طيب
موثقا من اجلهات املختصة

االستمارة املرضية

 -109تدون املعلومات املتعلقة بتشخيص املرض والعالج ومدة األجازة املرضية
وتوارخيها على االستمارة املرضية اليت يعدها الديوان مع مراعاة الضوابط الصادرة من
القمسيون الطيب على الوجه األتي-:
أ -تصدر االستمارة املرضية من مسئول وحدة شئون األفراد بالوحدة أو الرئيس
املباشر يف موقع العمل
ب -تسجيل األجازة املرضية يف سجل اخلدمة بدقة وحتفظ االستمارة املرضية يف ملف
اخلدمة
أجازة مرافقة مريض

 -110يسمح للعامل الذي يضطر ملرافقة مريض للعالج داخل أو خارج القطر بالتمتع
برصيده من األجازات السنوية فيما ال يزيد عن التسعني يوما  ,فإذا زادت املدة
الالزمة للمرافقة عن ذلك مينح أجازة بدون اجر وذلك بالشروط التالية-:
أ -أن يكون املريض من أفراد عائلته
ب -أن حيدد القمسيون الطيب بالنسبة للعالج باخلارج مدة العالج الالزمة وضرورة
املرافقة للمريض
ت -أن حيدد مدير املستشفي أو الطبيب املعاجل بالداخل ضرورة العالج باملستشفى
بدينة أخرى مع ضرورة املرافقة للمريض
أجازة إصابة عمل

 )1( -111يستحق العامل الذي يصاب حبادث أو مرض  ,ناتج عن تأدية واجباته
دون إهمال مينعه من أداء عمله بصفة مؤقتة أجازة إصابة عمل بدال من األجازة
املرضية ال تتجاوز أثنى عشر شهرا باألجر الكلي بناء على تقرير من القمسيون الطيب

( )2إذا مل يتم شفاؤه يف املدة املنصوص عليها يف البند( )1جيوز منحه مدة إضافية باألجر الكلي ال
تتجاوز ستة اشهر مبوجب تقرير من القمسيون الطيب
( )3إذا مل يعد للعمل يف نهاية مثانية عشر شهرا وفقا ألحكام البندين( )1و( )2يطلب رئيس الوحدة من
السلطات الطبية املذكورة أن تقرر إما فقدان اللياقة الصحية ويف هذه احلالة يتم إنهاء خدمته هلذا السبب
أو توقع شفائه وعودته يف فرتة ال تتجاوز ستة اشهر ملباشرة عمله حتسب باألجر الكلي
( )4يف حالة استنفاد العامل كافة األجازات املرضية املذكورة جيوز له أن يستفيد بطلب منه من
جمتمعات أجازته السنوية جمتمعه حبد أقصي تسعني يوما ويف حالة عدم عودته للعمل بعد ذلك تنهي
خدمته وفقا ألحكام املادة 143
األجازة الدراسية
 -112جيوز لرئيس الوحدة مبوافقة اجمللس القومي للتدريب منح العامل أجازة دراسية
بدون اجر على أن -:
أ -ال تدخل الدراسة بربامج العمل أو التدريب بالوحدة املعنية
ب -يكون أخر تقرير أداء عنه ال يقل عن تقرير جيد
ت -يكون العامل مستوفيا للشروط الواردة بقانون اجمللس القومي للتدريب والئحته
ث -ال تقل املدة اليت أمضاها العامل يف اخلدمة الفعلية عن ثالث سنوات وان ال تقل
املدة اليت أمضاها يف العمل بالوحدة احلالية عن سنة كاملة
أجازة مرافقة الزوج
 -113يستحق العامل اجتيازه فرتة االختبار بنجاح أجازة بدون اجر ملرافقة الزوج أو
الزوجة املوفد احدهما خارج القطر أو يف بعثة أو أجازة دراسية أو املعار أو املنقول
للخارج أو الذي يباشر عمال خاصا شريطة أال تتجاوز أجازة املرافقة مدة عمل الزوج
أو الزوجة وحبد أقصى مخس سنوات

أجازة بدون اجر

 )1( -114جيوز منح أي عامل بطلب منه وألسباب مقنعة ومقبولة أجازة بدون اجر
ملدة أو مدة ال تتجاوز مخس سنوات على أال يتعارض ذلك مع مقتضيات العمل
وعلى أال تؤثر ذلك على األداء بالوحدة املعنية
( )2ال جيوز وصل األجازة بدون اجر مع أجازة مرافقة الزوج
( )3ال متنح األجازة بدون اجر أال بعد مضي فرتة االختبار بنجاح
( )4يقدم العامل طلب األجازة بدون اجر مع توضيح األسباب الداعية لذلك
( )5يظل العامل شاغال لوظيفته طول فرتة األجازة بدون اجر
( )6تكون سلطة التصديق على األجازة بدون اجر بقرار من جملس الوزراء بناء على توصية الوزير والوزير
املختص بالنسبة لشاغلي الوظائف من الدرجة الثالثة فأعلى  ,وبقرار من الوزير املختص بناء على توصية
رئيس الوحدة بالنسبة للوظائف بالدرجات من السادسة إلي الرابعة وبقرار من رئيس الوحدة لبقية
الدرجات
( )7جيوز لرئيس الوحدة منح العامل ألسباب قوية ومقبولة أجازة بدون اجر على أال تزيد عن ثالثني
يوما يف السنة
األجازة النهائية
 )1( -115يستحق العامل يف نهاية اخلدمة أجازة نهائية باألجر الكلي إذا كان لديه
متجمعات من أجازته السنوية على أن ال تتجاوز احلد االقصي ألجازته السنوي
( )2بالرغم مما جاء بالبند ( )1أعاله إذا طلبت الوحدة كتابة استمرار العامل يف اخلدمة يف فرتة
استحقاقة األجازة النهائية تدفع له قيمة أجازته النهائية نقدا
( )3يف حالة الفصل مبوجب قرار جملس حماسبة أو السجن أو إسقاط اجلنسية السودانية أو سحبها لعدم
تنفيذ قرار النقل أو الغياب بدون عذر شرعي ال يستحق العامل أجازة نهائية

( )4تبدأ األجازة النهائية على النحو التالي-:
(أ) يف حالة إنهاء اخلدمة ألسباب صحية تبدأ األجازة النهائية يف اليوم التالي لتاريخ قرار السلطة الطبية
أو التاريخ الذي يتم فيه التسليم والتسلم إذا طلب منه ذلك يف مدة ال تتعدى شهرا واحدا
(ب) يف حالة التقاعد االختياري تبدأ األجازة النهائية من التاريخ املتفق عليه حبيث تنتهي بنهاية
اخلدمة
(ج) يف حالة التقاعد ببلوغ السن القانونية تبدأ األجازة النهائية من تاريخ حبيث تنتهي بنهاية اخلدمة
ولتمكن العامل من التمتع بأجازته قبل انتهاء اخلدمة جيب إخطاره يف فرتة زمنية ال تقل عن ستة اشهر
قبل تاريخ إنهاء خدمته
احلصول على شهادة األجازة
 -116جيب على العامل أن حيصل قبل مغادرته ملقر عمله على شهادة األجازة وفقا
لالستمارة املخصصة لذلك
سجل األجازات

 -117حتتفظ كل وحدة بسجل مكتمل بكل أنواع األجازات اليت يتمتع بها العامل
الفصل اخلامس عشر
العالوات والبدالت واحلوافز والسلفيات
العالوات السنوية

 )1( -118مينح العامل عالوة دورية بعد انقضاء سنة على تعيينه يف اخلدمة ويف كل
عام الحق يقضيه يف اخلدمة إذا اقتنع رئيس الوحدة حبسن أدائه ما مل ينص على
خالف ذلك يف هذه الالئحة

( )2مينح العامل عالوته السنوية تلقائيا ما مل يعرتض رئيس الوحدة كتابة خالل ستة اشهر من تاريخ
استحقاقه للعالوة السنوية
( )3يستحق العامل عند تعيينه إذا كان حائزا على درجة جامعية مبرتبة الشرف أو ما يعادهلا من
الكليات لعالوتني إضافيتني فوق األجر االبتدائي املخصص للدرجة اجلامعية األولية يف جمال ختصصه
( )4مينح العامل يف حالة اإلعارة أو الندب أو األجازة بدون اجر عالوة سنوية امسية يف تاريخ استحقاقه
للعالوة
( )5جيوز منح العمال املؤقتني احملدد هلم قطاعات امسية مصدق بها أو يصرفون على وظائف أو
اعتمادات مالية خمصصة للتوظيف ومصدق بها عالوات سنوية إلي أقصى مربوط القطاعات املخصصة هلم
( )6جيب أن يوقع على إخطار العالوة السنوية عامل ال تقل درجته عن الرجة الثامنة بالقطاع اإلداري
املهين
( )7جيب أن ختطر الوحدة العامل كتابة بكل عالوة سنوية متنح له أو حيرم منها مع إبداء أسباب
احلرمان
عالوة املؤهل فوق اجلامعي

 )1( -119مينح العامل من خرجيي اجلامعات الذين حيصلون على درجات فوق
اجلامعية يف جمال عمله سواء كان ذلك قبل اخلدمة أو أثنائها عالوة مؤهل علمي
شهرية خارج نطاق اهليكل الراتيب وذلك بالفئات اليت يقرره الوزير من وقت ألخر
يف إطار املوازنة اجملازة
( )2إذا كان العامل يتقاضى عالوة مؤهل علمي وحصل على مؤهل علمي أعلى يف جمال عمله ترفع
العالوة إلي الفئة املعادلة للمؤهل األعلى
( )3ال تطبق عالوة املؤهل العلمي على-:
(أ) أعضاء هيئة التدريس باجلامعات واملعاهد العليا ومراكز التدريب القومية والباحثني ومساعدي الباحثني
وذلك العتبار شروط خدمتهم اخلاصة

العالوة االجتماعية

 )1( -120مينح العامل أو العاملة املتزوجة عالوة اجتماعية شهرية بالفئات اليت
حيددها الوزير مبوافقة وزير املالية واالقتصاد الوطين ويف إطار املوازنة اجملازة مع
توفري االعتمادات املالية
( )2مينح العامل أو العاملة اللذان هلما أبناء عالوة شهرية دون حتديد لعددهم وفق تعريف العائلة الوارد
بهذه الالئحة بالفئات اليت حيددها الوزير مع توفري االعتمادات املالية يف إطار املوازنة اجملازة
بدل التمثيل

 -121مينح بدل متثيل شهري لشاغلي الوظائف القيادية العليا والعليا بالوحدات وذلك
بالفئات اليت حيددها الوزير مبوافقة وزير املالية واالقتصاد الوطين
بدل الزى الرمسي

 -122مينح بدل الزى الرمسي للعاملني الذين ال يوفر هلم الزى الرمسي وتتطلب طبيعة
أعماهلم ارتداء زى رمسي أو الذين تشهد سلطات الصحة املهنية أو إدارة األمن
الصناعي بأهمية توفري مالبس واقية هلم يف إطار املوازنة اجملازة وذلك حسب
الفئات اليت يقررها الوزير مبوافقة وزير املالية واالقتصاد الوطين
عالوة سكرتارية

 -123متنح عالوة سكرتارية للعاملني الذين يقومون بأعمال السكرتارية ملكاتب الوزراء
ورؤساء الوحدات ومديري اإلدارات العامة يف إطار املوازنة اجملازة وذلك حسب
الفئات اليت يقررها الوزير مبوافقة وزير املالية واالقتصاد الوطين

بدل عدوى

 -124مينح بدل عدوى للعاملني الذين حيتمل إصابتهم باألمراض املعدية نتيجة
مباشرتهم لواجبات ومسئوليات وظائفهم يف إطار املوازنة اجملازة وذلك بالفئات اليت
يقررها الوزير مبوافقة وزير املالية واالقتصاد الوطين
عالوة طبيعة عمل (متيز)

 -125مينح العامل عالوة طبيعة عمل وفقا لألسس والضوابط املعمول بها
بدل وجبة

 )1( -126جيوز لرئيس الوحدة منح العاملني الذين يكلفون بالقيام مبهام عاجلة ال
سبيل إلجنازها أثناء ساعات العمل الرمسية بدل وجبة يف إطار املوازنة اجملازة ووفقا
للفئات املوحدة اليت حيددها الوزير مبوافقة وزير املالية واالقتصاد الوطين مع مراعاة
أن يعمل ساعات إضافية بعد ساعات العمل الرمسية ال تقل عن ثالث ساعات
( )2ال جيوز منح بدل الوجبة لفئات العاملني الذين هلم شروط خدمة خاصة تتطلب منحهم بعض
االمتيازات والعالوات نظري العمل لساعات إضافية
شروط اخلدمة والتصديق عليها
 )1( -127يف إطار سياسات ونظم إدارة املوارد البشرية املعتمدة حيدد الوزير مبوافقة
وزير املالية واالقتصاد الوطين االلتزامات بشروط اخلدمة وفئات العالوات اخلاصة
والبدالت الواردة يف هذه الالئحة وأي عالوات أو بدالت أخري واردة يف شروط
خدمة أي من العاملني ومل يرد ذكرها يف هذه الالئحة
( )2يف إطار سياسات ونظم إدارة املوارد البشرية املعتمدة يصدر جملس الوزراء بقرار منه وبتوصية من
الوزير مبوافقة وزير املالية واالقتصاد الوطين شروط وامتيازات اخلدمة

تقادم العالوات السنوية والبدالت

 -128تسقط بالتقادم املطالبة بالعالوات السنوية والبدالت والعالوات اخلاصة اليت ال
يطالب بها العامل أو من ينوب عنه بعد مضي  3سنوات من تاريخ استحقاقها
احلوافز
 )1( -129جيوز لرئيس الوحدة بتوصية من الرئيس املباشر أن مينح العامل الذي يقوم
بأداء خدمات ممتازة أو أعمال أو حبوث أو مقرتحات اجيابية تساعد على زيادة
اإلنتاج أو ختفيض تكاليفه أو حتسينه أو الذي يقوم بأعمال تقتضي األخذ بالكثري
من جهده وساعات راحته مكافأة مالية ال تزيد عن أجره الكلي السنوي كحد أقصي
وفقا للموازنة اجملازة
( )2جيوز جمللس الوزراء بتوصية من الوزير املختص بناءا على طلب من رئيس الوحدة ترقية العامل
الذي يقوم بأي من األعمال املذكورة يف البند ( )1أعاله ترقية استثنائية وفقا للضوابط اآلتية-:
(أ) تكون الرتقية للدرجة اليت تليها مباشرة يف هيكل الوحدة
(ب) ال يكون العامل قد نافس للرتقية ومل تتم ترقيته
(ج) حيدد اجمللس أسس ومعايري اإلجناز االستثنائي
(د)تكون التوصية بالرتقية االستثنائية بواسطة جلنة من ثالثة أشخاص يكونها الوزير املختص لتقويم
العمل الذي يستحق الرتقية االستثنائية
السلفيات

 )1( -130جيوز منح العاملني سلفيات كربى وصغرى يتم التصديق عليها من رئيس
الوحدة بواسطة جلان ختصص لذلك الغرض على أن يتم حتديد حجمها ومدتها وفق
الظروف املعاشة ومدة اخلدمة السابقة واملتبقية وفقا للموازنة اجملازة
( )2تشمل السلفيات األراضي والعقارات واملباني والعربات والطوارئ والصيانة

الفصل السادس عشر
(امتياز الرتحيل)

الرتحيل عند التعيني أو إعادة التعيني أو النقل

 -131يستحق العاملون وعائالتهم عند التعيني أو إعادة التعيني أو النقل الرتحيل على
نفقة احلكومة بأنسب وسائل الرتحيل املتاحة
الرتحيل باألجازة السنوية أو انتهاء اخلدمة
 )1( -132يستحق العاملون وعائالتهم يف حاالت السفر باألجازة السنوية وانتهاء
اخلدمة بدل مصاريف سفر على الوجه التالي-:
أ -األجازة السنوية-:
(أوال) اجر شهر أساسي لغري املتزوجني من النوعني
(ثانيا) اجر شهرين أساسي للمتزوج واملتزوجة دون أبناء
(ثالثا) اجر ثالثة اشهر أساسي للعامل أو العاملة املتزوجة وهلمل أبناء
ب -انتهاء اخلدمة-:
(أوال) اجر شهرين كلي لغري املتزوجني من النوعني
(ثانيا) اجر ثالثة اشهر كلي للمتزوج واملتزوجة دون أبناء
(ثالثا) اجر ستة اشهر كلي للعامل أو العاملة املتزوجة وهلما أبناء
( )2يستحق العاملون بالوظائف القيادية العليا فما فوق عند السفر باألجازة داخل البالد ما يعادل
اجر أربعة اشهر كلي

الرتحيل باألجازة باخلارج

 )1( -133يستحق العاملون بالوظائف القيادية العليا أو ما يعادهلا عند السفر باألجازة قيمة
تذاكر سفر الطائرة بالدرجة األوىل حبد أقصي ثالثة تذاكر كاملة
لشخصه وثالث من أفراد عائلته مرة كل سنتني ألي دولة عربية أو افريقية وفقا للمنشورات اليت
تصدر من وزارة املالية واالقتصاد الوطين
( )2يتم حتديد االستحقاق بواسطة إدارات أو أقسام شئون األفراد بالوحدات ويعتمد بواسطة
رؤساء الوحدات ويكون ذلك ملزما للجهات املمولة
نقل األمتعة عند التعيني أو إعادة التعيني أو النقل أو املأمورية أو انتهاء اخلدمة
-134

( )1يستحق العاملون عند التعيني أو إعادة التعيني أو النقل ترحيل أمتعتهم

بوسائل النقل املتاحة
( )2يستحق العاملون عند انتهاء اخلدمة اجر ستة اشهر كلي لرتحيل أمتعتهم
( )3جيوز لرئيس الوحدة منح أي من العاملني عند التكليف مبأمورية داخل أو خارج السودان السفر
بالطائرة امتياز نقل أمتعة إضافية يف حدود عشرين كيلوجرام على نفقة احلكومة
الرتحيل عند التكليف مبأمورية
 )1( -135جيوز لرئيس الوحدة ترحيل أي من العاملني عند التكليف مبأمورية داخل
السودان بالطائرة
( )2على الرغم مما ورد يف البند ( )1أعاله جيوز لرئيس الوحدة ترحيل أي من العاملني عند التكليف
مبأمورية داخل السودان بأنسب وسائل الرتحيل املتاحة
( )3يكون امتياز السفر للعاملني عند التكليف مبأمورية خارج القطر بالدرجة األولي للوظائف القيادية
العليا وبدرجة رجال األعمال للوظائف العليا وبالدرجة السياحية للوظائف االخري

وسائل السفر

 -136يراعى يف مجيع حاالت السفر استعمال الوسائل األقل تكلفة مع مراعاة متطلبات
احناز العمل والسالمة
مدة التقادم
 -137تسقط بالتقادم أي مطالبة من االستحقاقات الواردة يف هذه الفصل إذا مل تتم
املطالبة بها خالل ثالث سنوات من تاريخ استحقاقها
الفصل السابع عشر

انتهاء وإنهاء اخلدمة
بلوغ السن القانونية

 )1( -138تنتهي حبكم القانون خدمة أي من العاملني يف اليوم الذي يبلغ فيه السن
القانونية للتقاعد
( )2مع مراعاة أحكام البند( )1إذا استمر العامل يف اخلدمة بعد بلوغة السن القانونية للتقاعد بدون سبب
قانوني يف ذلك ومع عدم اإلخالل بأي مساءلة قانونية قد يتعرض هلا املتسبب يف ذلك يعامل معاملة كما
يلي:
(أ) تنتهي خدمته يف تاريخ اكتشاف ذلك األمر
(ب) ال حتسب املدة اليت قضاها يف اخلدمة بعد السن القانونية للتقاعد خدمة فعلية
(ج) يعترب ما تقاضاها من اجر وبدالت كتعويض عن مدة عمله
(د)إذا نال أي ترقية بعد بلوغة السن القانونية للتقاعد تعترب ملغية
(ح)ال يستحق عن املدة سن التقاعد أجازة سنوية عند انتهاء خدمته

إلغاء الوظيفة

 -139تنتهي خدمة العامل بإلغاء الوظيفة ألسباب موضوعية وفقا ملقتضيات العمل
للمصلحة العامة بتوصية من رئيس الوحدة واعتماد الوزير املختص وموافقة وزير
العمل وقرار جملس الوزراء
إسقاط أو سحب اجلنسية السودانية

 -140تنتهي خدمة العامل الذي تسقط أو حتسب عنه اجلنسية السودانية قانونيا من
اليوم الذي أسقطت أو سحبت فيه
فقدان اللياقة الطبية

 -141مع عدم اإلخالل بأحكام املادة  140تنتهي خدمة العامل إذا ثبت فقدانه اللياقة
الطبية لالستمرار يف اخلدمة مبوجب تقرير من السلطات الطبية الرمسية وذلك
حسبما ورد يف املادة  48من القانون
اإلصابة املؤدية للعجز

 -142ألغراض هذه الالئحة تعترب اإلصابة املؤدية للعجز الكلي أو اجلزئي حسبما
حيدده القمسيون الطيب هي اإلصابة الناجتة عن حادث بسبب خدمة العامل أو من
مريض ناشئ عن خدمته أثناء قيامه بها أو بسببه حتى ولو كان ذلك العامل خمالفا
ألي أوامر أصدرها رئيسه أو صدرت نيابة عنه أو كان يعمل بغري تعليمات رمسية

الوفاة أو الفقدان أثناء اخلدمة

 )1( -143ألغراض هذه الالئحة تعترب الوفاة سببا من أسباب انتهاء اخلدمة
( )2بالرغم من أحكام املواد اخلاصة بأسباب انتهاء اخلدمة تستحق عائلة منت يثبت فقدانه
أثناء اخلدمة االستمرار يف صرف أجره حتى صدور حكم من حمكمة خمتصة بوفاته حكما
ألحكام املادة  264من قانون األحوال الشخصية لعام  1991أو أي قانون أخر حيل
حمله
()3يرفع املفقود بصفة استثنائية لدرجة االعلي مباشرة
( )4مينح عائلته مكافأة بقدر اجر كلي لسنة وفق الرتقية اجلديدة
الفصل بقرار من جملس حماسبة

 -144تنتهي خدمة العامل إذا فصل من اخلدمة مبوجب قانون حماسبة العاملني
باخلدمة املدنية القومية لسنة 2007
انتهاء عقد اخلدمة اخلاص
 -145تنتهي خدمة العامل الذي يعمل مبوجب عقد خدمة خاص وفقا ملل هو منصوص
عليه يف العقد
شغل منصب دستوري

 -146تنتهي خدمة العامل الذي يتم اختياره لشغل منصب دستوري من تاريخ اختياره
لشغل املنصب وحتسب له خدمته املعاشية على أساس الدرجة األعلى يف اخلدمة
املدنية
التقاعد االختياري

 -147تنتهي خدمة العامل الذي يطلب التقاعد االختياري يف اليوم التالي لنهاية فرتة
اإلنذار اليت يوافق عليها الوزير املختص أو رئيس الوحدة حبسب احلال

االستقالة
( )1( -148أ) جيوز للعامل يف الدرجات الوظيفية املختلفة التقدم باستقالة مكتوبة
إلنهاء خدمته وال تنتهي تلك اخلدمة إال بصدور قرار مكتوب بقبول استقالته من
السلطة املختصة
ت -على الرغم من أحكام البند ( )1تعترب االستقالة قد قبلت حكما بعد مضي ثالثني
يوما من تاريخ تقدميها وتنتهي اخلدمة يف ذلك التاريخ
ث -جيب على العامل الذي يقدم استقالته يف حالة عدم تسليمه إخطارا بقبوهلا أن
حيظر رئيسه املباشر كتابة قبل عشرة أيام من نهاية الثالثني يوما ليقوم ذلك
الرئيس برتتيبات التسليم والتسلم
ج -تكون سلطة قبول االستقالة لذات مستويات السلطة املختصة يف حالة التعيني
وإعادة التعيني باخلدمة
( )2ال تقبل استقالة املبعوث أو الذي كان يف بعثة دراسية إال بعد استيفائه لشروط العقد املربم
بينه وبني اجمللس القومي للتدريب أو الوحدة
استقالة املوقوف عن العمل
 )1( -149ال جيوز استقالة العامل أو قبول استقالته إذا كان موقوفا عن العمل أو هناك
إجراءات حتقيق أو حماكمة جاريه ضده

( )2ال جيوز للعامل الرجوع عن استقالته بعد تقدميها إال بعد موافقة الوزير املختص أو
رئيس الوحدة وحبسب احلال شريطة أن تتم هذه املوافقة قبل البت يف أمر قبول االستقالة

الغياب عن العمل
 -150يعترب العامل الذي تغيب عن العمل ملدة مخسة وأربعني يوما متصلة بدون عذر
مقبول مفصول حكما
عدم اجتياز فرتة االختبار

 -151تنتهي خدمة العامل إذا قرر رئيس الوحدة فشله يف اجتيازه فرتة االختبار أو
التجربة
عدم تنفيذ قرار النقل
 -152تنتهي خدمة العامل الذي يرفض تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خالل 90
يوما من تاريخ وجوب تنفيذ النقل
إجراءات انتهاء اخلدمة
-153
(أ)

تكون إجراءات انتهاء اخلدمة على النحو التالي-:

عند انتهاء خدمة العامل ألي سبب من األسباب الواردة يف الفصل السابع عشر
ختطر الوحدة اليت يتبع هلا العامل الديوان بسبب وتاريخ انتهاء اخلدمة موضحة
امسه ورقم وظيفته وعنوانها ودرجتها ورقمه املتسلسل وموقع العمل

(ب) حتفظ صورة من ملف خدمة العامل بوحدته األم بعد اكتمال إجراءات فوائد ما بعد
اخلدمة

الفصل الثامن عشر

ملف اخلدمة والسجالت
(حمتويات ملف اخلدمة)

 -154يقسم ملف اخلدمة العادي إلي عشرة أقسام وتدون وحتفظ به املستندات التالية
بالرتتيب األتي-:
(أ)

سجل اخلدمة

(ب) أوراق التعيني والشهادات ذات العالقة بها وهي استمارات طلب التعيني والتصديق
املالي بالتعيني وشهادة امليالد أو تقدير العمر واجلنسية والشهادات الدراسية
واخلربات السابقة
(ت) العالوات والرتقيات
(ث) شهادة الياقة الصحية واألوراق الطبية االخري كاألجازات املرضية
(ج) األجازات
(ح) النقل والندب واإلعارة
(خ) أوراق التدريب والبعثات الدراسية
(د) مستندات فوائد ما بعد اخلدمة(املعاشات _ التأمينات االجتماعية ),
(ذ) السلفيات
(ر)

إجراءات وقرارات جمالس احملاسبة

حمتويات امللف السري

 -155يشتمل امللف السري للعامل على األتي-:
(أ)

نسخة من سجل اخلدمة مدون به كل البيانات املتعلقة بالعامل

(ب) تقارير تقويم األداء الوظيفي
(ت) قرارات وأحكام جمالس احملاسبة
نقل ملف العامل
 -156عند نقل العامل بصفة نهائية من وحدة إلي أخرى يرسل ملف خدمته للوحدة
املنقول إليها بعد استكمال املعلومات والبيانات من جانب الوحدة املنقول منها حتى
تاريخ نقله

فقدان امللف أو نقله
 -157إذا فقد أو تلف ملف العامل جيري رئيس الوحدة املختص حتقيقا يف املوضوع
لتحديد املسئولية ويتقدم بطلب للوكيل مبينا ما مت اختاذه من إجراءات وما جتمع
لديه من معلومات يف املوضوع ويقوم الوكيل بتحضري املعلومات املتوفرة لديه عن ذلك
العامل ويف حالة عدم اكتمال املعلومات املتوفرة حيظر الوكيل رئيس الوحدة ليقوم
بتكوين جلنة ثالثية ادراية ال يقل مستوى أعضائها عن الدرجة اخلامسة لتكملة
تلك البيانات

شهادة اخلدمة

 -158عند انتهاء خدمة العامل حيرر له رئيس الوحدة شهادة خدمة تشتمل على
املعلومات والبيانات التالية-:
(أ)

االسم رباعيا

(ب) تاريخ بداية اخلدمة
(ت) تاريخ نهاية اخلدمة
(ث) مسمى ودرجة أخر وظيفة شغلها
(ج) أخر اجر كان يتقاضاه
التفويض

 -159دون اإلخالل بأحكام قانون تفسري القوانني والنصوص العامة لسنة  1974يتم
التفويض على النحو التالي-:
(أ)

يكون التفويض بقرار مكتوب من صاحب السلطة املختصة ليتضمن السلطات املفوضة
واسم املفوض ووظيفته ودرجته ومدة التفويض

(ب) يف حالة تكليف العامل بالقيام بأعمال أخرى ال يتمتع املكلف بالسلطات املفوضة ملن
كان يشغل الوظيفة إال إذا نص على ذلك بقرار التكليف
(ت) ال جيوز ملن فوضت إليه السلطات أن يفوض غريه إال إذا وافقت السلطة املختصة
على ذلك
(ث) ينتهي التفويض إذا-:
(أوال)انتهت مدة التفويض

(ثانيا)انتهى الغرض الذي من اجله منح التفويض
(ثالثا)إلغاء قرار التفويض
(رابعا)إلغاء وظيفة من فوضت إليه السلطات
اشهد بان جملس الوزراء قد أجاز الئحة اخلدمة املدنية القومية لسنة  2007يف جلسته
رقم ( )40لسنة  2007يف اليوم اخلامس والعشرين من رمضان 1428ه املوافق السابع
من شهر اكتوبر 2007
املشري الركن
عمر حسن امحد البشري
رئيس اجلمهورية

(انظر املادة )86

جدول األجازات السنوية
الدرجة

مقدار األجازة السنوية

من الدرجة الثامنة فما فوق

45يوما

الدرجة العاشرة أو ما يعادهلا

40يوما

الدرجة التاسعة

35يوما

الدرجة احلادية عشر والثانية عشر

30يوما

الدرجة الثالثة عشر إلي اخلامسة عشر

25يوما

الدرجة السادسة عشر والسابعة عشر

20يوما

30يوما
العاملون يف كشف الوظائف العمالية الذين امضوا
عشرين عاما خدمة فأكثر

