
 1981لسنة  56 نظام االنتقال والسفر وتعديالته رقم
 1981/6/1بتاريخ  3008من عدد الجريدة الرسمية رقم  749المنشور على الصفحة 

 1952من الدستور االردني وتعديالته لسنة  114صادر بموجب المادة 

 
 

 1المادة 

خ نشره في الجريدة الرسمية ( ويعمل بو من تاري1891يسمى ىذا النظام )نظام االنتقال والسفر لسنة 
. 

 
 تعديالت المادة : 

تستبدل كلمة )الفئة ( حٌثما وردت فً النظام االصلً بكلمة ) المجموعة ( بموجب النظام  -
 . 1898لسنة  11المعدل رقم 

 
 

 2المادة 

قرينة عمى يكون لمكممات والعبارات الواردة في ىذا النظام المعاني المخصصة ليا ادناه اال اذا دلت ال
 غير ذلك: 

 : الدائرة
اية وزارة او دائرة حكومية او مجمس او سمطة او مؤسسة او ىيئة عامة تابعة 

   .  لمحكومة او شركة ممموكة بالكامل لمحكومة او الي من تمك الجيات

 وزير المالية.  : الوزير

الوزير  
 المختص 

: 

ولغايات ىذا النظام تشمل عبارة الوزير فيما يختص بوزارتو والدوائر المرتبطة بيا 
   )الوزير المختص( :

أ . رئيس الوزراء فيما يتعمق بالوزراء ورؤساء الدوائر والمؤسسات والسمطات 
الحكومية الذين يمارسون صالحيات الوزراء فيما يتعمق بدوائرىم ، ورؤساء مجالس 

 ئاسة الوزراء .ادارات المؤسسات او السمطات الحكومية وكذلك فيما يتعمق بموظفي ر 

    
ب. رئيس مجمس االعيان فيما يتعمق بموظفي مجمس االعيان ، ورئيس مجمس 
النواب ، فيما يتعمق بموظفي مجمس النواب ورئيس مجمس االعيان فيما يتعمق 
   بموظفي مجمس النواب اذا كان المجمس منحال .
   ج. المرجع المختص فيما يتعمق بموظفي الديوان الممكي الياشمي .

د. رئيس اي دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاصة صالحيات الوزير 
  المختص فيما يتعمق بموظفي تمك الدائرة .



ىـ . رئيس مجمس ادارة اي مؤسسة او سمطة او ىيئة عامة تابعة لمحكومة او شركة 
   . ممموكة بالكامل لمحكومة او الي من تمك الجيات

االمين 
 العام 

: 

 ام الي دائرة وتشمل :االمين الع
)االمناء العامين والمديرين العامين ومديري الدوائر المستقمة ونواب او وكالء رؤساء 

 الدوائر الذين شمميم تعريف الوزير المختص(. 

 : الموظف

كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في )نظام تشكيالت 
جداول تشكيالت الوظائف لمدوائر والمؤسسات الوزارات والدوائر الحكومية( او في )

والسمطات الحكومية االخرى ( بما في ذلك الموظفين المعينين برواتب مقطوعة او 
 بعقود عمى حساب المشاريع او االمانات او ضريبة المعارف. 

 : الشخص
الموظف او اي شخص اخر من خارج مالك الدوائر والمكمف بميمة رسمية من قبل 

 ة االختصاص. الجية صاحب

اسرة 
 الموظف 

: 

زوجتو وبناتو غير المتزوجات وغير العامالت واوالده الذكور الذين ال تتجاوز 
اعمارىم الثامنة عشرة اال اذا كانوا يواصمون دراستيم في المدارس او حتى الحصول 
عمى الشيادة الجامعية االولى او مصابين بعاىة مقعدة ووالداه ان كان المعيل الوحيد 

 ليما. 

 المحافظة التي يعمل فييا الموظف .  :  المركز

 : الوفد
الييئة المشكمة من اكثر من شخص واحد لتمثيل الحكومة بميمة رسمية او التفاوض 

 باسميا خارج المممكة. 

 : الميمة 
الفترة الزمنية التي تقع بين الساعة السادسة مساء اي يوم والساعة السادسة من 

 لي التي يقضييا الموظف خارج مركز عممو. صباح اليوم التا

   من ىذا النظام. 11المجنة المشكمة وفق احكام المادة  : المجنة
 

 
 تعديالت المادة : 

وتم تعديميا  1212لسنة  98ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب النظام المعدل رقم 
عريف عبارة ) الوزير المختص ( وعبارة ) وتم تعديل ت 1224لسنة  74بموجب النظام المعدل رقم 

ثم تم تعديل  1898لسنة  11وكيل الوزارة ( لتصبح ) االمين العام ( بموجب النظام المعدل رقم 
ثم عدلت  1881لسنة  91الفقرة )ب( من تعريف ) الوزير المختص ( بموجب النظام المعدل رقم 

 . 1889لسنة  14ام المعدل رقم الفقرة )ب( من تعريف ) الوزير المختص ( بموجب النظ



 

: الوزير فيما يختص في وزارتو والدوائر المرتبطة بو ولغايات ىذا                 الوزير المختص
 النظام.

 تشمل عبارة )الوزير المختص( :
أ . رئيس الوزراء فيما يختص بالوزراء ورؤساء الدوائر والمؤسسات والسمطات الحكومية الذين 

ات الوزراء فيما يتعمق بدوائرىم ورؤساء مجالس ادارات المؤسسات او السمطات يمارسون صالحي
 الحكومية وكذلك فيما يختص بموظفي رئاسة الوزراء.
ب. رئيس مجمس االعيان فيما يتعمق بموظفي مجمس االعيان ورئيس مجمس النواب فيما يتعمق 

 الدارة والخدمات المشتركة.بموظفي مجمس النواب ورئيس مجمس االعيان فيما يتعمق بموظفي ا
 ج. رئيس الديوان الممكي الياشمي فيما يختص بموظفي الديوان الممكي الياشمي .
د. رئيس اية دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاصة صالحيات الوزير المختص فيما يتعمق 
 بموظفي تمك الدائرة.

 بعة لمحكومة.ىـ. رئيس مجمس ادارة اية مؤسسة او سمطة او ىيئة عامة تا
 : المكان الذي يعين فيو الموظف لممارسة اعمالو الرسمية.                      المركز

 
 

 3المادة 

 أ . يصنف المشمولون باحكام ىذا النظام عمى الشكل التالي: 
. المجموعة الخاصة : رئيس الوزراء والوزراء ورئيسا مجمسي االعيان والنواب ورئيس الديوان 1

الياشمي ومستشارو وامناء جاللة الممك وناظر الخاصة الممكية والطبيب الخاص وموظفو الممكي 
المجموعة االولى من المجموعة العميا )حسب نظام الخدمة المدنية( ورئيس محكمة التمييز 

ورئيس محكمة العدل العميا واالشخاص االخرون الذين يشمميم تعريف  المحكمة الدستورية ورئيس
 ص واعضاء مجمسي االعيان والنواب.الوزير المخت

. المجموعة االولى : امين عام الديوان الممكي الياشمي ورئيس التشريفات الممكية واعضاء 1
من المجموعة العميا )حسب نظام الخدمة المدنية (  وموظفو المجموعة الثانية المحكمة الدستورية

رجات الخاصة والمديرون التنفيذيون في والموظفين الذين يشمميم تعريف االمين العام وموظفو الد
 البنك المركزي واالشخاص المعينون بعقود عمى وظائف ىذه المجموعة.

. المجموعة الثانية : موظفو الدرجات االولى والثانية والثالثة من الفئتين االولى والثانية حسب نظام 9
 ي الدوائر االخرى . الخدمة المدنية وموظفو الدرجتين االولى والثانية حسب انظمة موظف

. المجموعة الثالثة : موظفو الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من الفئتين االولى والثانية )حسب 7
 نظام الخدمة المدنية( ، وموظفو الدرجتين الثالثة والرابعة )حسب انظمة موظفي الدوائر االخرى(.

 . المجموعة الرابعة : بقية موظفي الدائرة .5



ل الموظف بعقد )من غٌر الموظفٌن المعٌنٌن على الوظائف ضمن المجموعة االولى ( ب. ٌعام
والموظف غٌر المصنف على اساس راتبه االساسً بنفس معاملة الموظف المصنف الذي ٌعادله 
فً ذلك الراتب على ان ال ٌتجاوز تصنٌفه المجموعة الثانٌة ومع مراعاة اٌة شروط ترد بهذا 

 تخدام.الشان فً عقود االس

ج. باستثناء االشخاص الذٌن سبق ان شغلوا وظائف ضمن المجموعتٌن الخاصة واالولى ال 
 ٌتجاوز تصنٌف الشخص من خارج مالك الدائرة المجموعة الثانٌة.

. عمى الرغم مما ورد في أي نظام اخر ، تطبق احكام ىذا النظام عمى موظفي جميع الييئات 1د.
ة والشركات الممموكة بالكامل لمحكومة او الي من تمك الجيات مع والمؤسسات الرسمية والعام

 مراعاة احكام التصنيف الوارد في الفقرة )أ( من ىذه المادة.
( من ىذه 1. يصدر مجمس الوزراء بناء عمى تنسيب الوزير التعميمات الالزمة لتنفيذ احكام البند )1

 الفقرة.

 
 تعديالت المادة : 

وتم  1217لسنة  11لمادة بعد تعديميا بموجب النظام المعدل رقم ىكذا اصبحت ىذه ا -
لسنة  74النظام المعدل رقم  وتم تعديميا بموجب 1212لسنة  98بموجب النظام المعدل رقم  تعديميا
تعديل الفقرة )أ( منيا باضافة عبارة ) واعضاء مجمس االعيان والنواب ( الى اخر البند  وتم 1224

( منيا بموجب النظام المعدل 1ارة ) االعيان والنواب ( الواردة في مطمع البند )( منيا والغاء عب1)
وكان قد تم الغاء نص المادة السابق واالستعاضة عنو بالنص الحالي وتم  1881لسنة  91رقم 

استبدال كممة )الفئة ( حيثما وردت في النظام االصمي بكممة ) المجموعة ( بموجب النظام المعدل 
حيث كان نصيا السابق كما يمي : أ . يصنف المشمولون باحكام ىذا النظام  1898نة لس 11رقم 

 عمى الشكل التالي :

. الفئة الخاصة : رئيس الوزراء ورئيسا مجمس االعيان والنواب ورئيس المجمس الوطني 1 
صة االستشاري ورئيس الديوان الممكي ووزير البالط وكبير االمناء ومستشار الممك وناظر الخا

الممكية وطبيب االسرة المالكة وقاضي القضاة ورئيس محكمة التمييز واالشخاص االخرون الذين 
 شمميم تعريف ) الوزير المختص ( .

الفئة االولى : االعيان والنواب واعضاء المجمس الوطني االستشاري والموظفون الذين شمميم  
ة وامين عام الديوان الممكي وموظفو الدرجات تعريف عبارة ) وكيل الوزارة ( ورئيس التشريفات الممكي

 العميا والدرجات الخاصة والمدراء التنفيذيون في البنك المركزي .
. الفئة الثانية : موظفو الدرجات االولى والثانية والثالثة ) حسب نظام الخدمة المدنية ( وموظفو 9 

 ( .الدرجتين االولى والثانية ) حسب انظمة موظفي الدوائر االخرى 
. الفئة الثالثة : موظفو الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة ) حسب نظام الخدمة المدنية ( 7

 وموظفو الدرجتين الثالثة والرابعة ) حسب انظمة موظفي الدوائر االخرى ( .



 . الفئة الرابعة : بقية موظفي الدوائر .5
االساسي بنفس معاممة الموظف ب. يعامل الموظف بعقد والموظف غير المصنف عمى اساس راتبو 

المصنف الذي يعادلو في ذلك الراتب ، عمى ان ال يتجاوز تصنيفو الفئة الثانية ومع مراعاة اية 
 شروط ترد بيذا الشان في عقود االستخدام .

 
 

 4المادة 

 ممغــــاة

 
 تعديالت المادة : 

 يث كان نصيا السابق كما يمي :ح 1212لسنة  72 بموجب النظام المعدل رقم الغيت ىذه المادة -

يصرف لمموظف عند نقمو من مركز الى اخر  عند تعيينو الول مرة في غير مكان اقامتو االعتيادية
 بصورة دائمة ما يمي :

 أ . اجور انتقالو وافراد اسرتو ونقل امتعتو البيتية واجور العتالة عمى الوجو التالي:

 

 سيارة الشحن                 سيارة الركوب                                                 
__________________________________________________________ 

 طنا  15                كاممة               . الموظف المتزوج من جميع المجموعات1
 طنا  11                كاممة      . الموظف االعزب من المجموعتين االولى والثانية1
 طنا 11                 مقعد     . الموظف االعزب من المجموعتين الثالثة والرابعة9

 خمس ليال فقط. من ىذا النظام عن 19ب. عالوات السفر المقررة في المادة 

 
 

 5المادة 

خارجيا الى تدفع لمموظف نفقات نقمو وافراد اسرتو وامتعتو البيتية من اي مكان داخل المممكة او 
المكان الذي يختاره في المممكة خالل مدة اقصاىا ستة اشير من تاريخ انتياء خدمتو الي سبب ما 
عدا االستقالة او فقد الوظيفة او العزل ، وكذلك تدفع نفقات نقل جثمان الموظف او جثمان اي من 

 افراد اسرتو عند وفاتو الى المكان الذي تختاره اسرتو في المممكة.

 
 ديالت المادة : تع

 . 1212لسنة  72ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب النظام المعدل رقم  -



 
 

 6المادة 

أ. اذا كمف الشخص او انتدب لمقيام بعمل في غير مركز عممو داخل المممكة او خارجيا فيسمح لو 
 باستعمال وسائط نقل حسب الترتيب التالي:

  بالباخرة بالقطار   رةبالطائ  بالسيارة المجموعة 

 اولى  اولى  اولى  كاممة  الخاصة 

  اولى اولى  سياحية  كاممة  االولى 

  ثانية ثانية  سياحية  مقعد  الثانية والثالثة والرابعة 
 

ب. يحدد الوزير المختص وسيمة النقل ، ويجوز لو السماح باستعمال سيارة كاممة في الحاالت غير 
 ما تقتضي طبيعة السفر ذلك.المسموح بيا عند

 
 تعديالت المادة : 

هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة )أ( منها واالستعاضة عنه بالنص الحالً  -
بالغاء الفقرة )ج( منها بموجب النظام المعدل  وتم 1224لسنة  118بموجب النظام المعدل رقم 

 كما ٌلً : حٌث كان نص الفقرات السابق 1221لسنة  91رقم 

أ. اذا كلف الشخص او انتدب للقٌام بعمل فً غٌر مركز عمله داخل المملكة او خارجها فٌسمح 
 له باستعمال وسائل نقل حسب الترتٌب التالً: 

 
 بالباخرة           بالقطار           بالطائرة               بالسٌارة                     المجموعة

_____________________________________________________
______ 

 اولى               اولى            اولى                    كاملة               الخاصة واالولى
 اولى               اولى          سٌاحٌة                    كاملة                         الثانٌة

 ثانٌة                ثانٌة          سٌاحٌة                     مقعد                الثالثة والرابعة

  

ج. للوزٌر المختص ان ٌعامل اعضاء الوفد الذٌن ال تقل درجتهم عن االولى معاملة رئٌسه من 
حٌث حق استعمالهم نفس درجة وسٌلة النقل المخصصة لرئٌس الوفد اذا سافر اعضاء الوفد مع 

 رئٌسه.

 
 
 7مادة ال

لالمين العام صرف بدل تنقل شيري ال يزيد مقداره عمى عشرين دينارا لمموظف الذي تستمزم طبيعة 
عممو التنقل المستمر اثناء العمل شريطة ان ال يستعمل سيارة حكومية في تنقالتو وان ال يمنح عالوة 



 نقل عن استعمال سيارتو الخاصة . 

 
 تعديالت المادة : 

ذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب هكذا اصبحت ه -
 حٌث كان نصها السابق كما ٌلً : 1224لسنة  74النظام المعدل رقم 

للوزٌر المختص صرف بدل تنقالت شهري ال ٌتجاوز خمسة عشر دٌنارا للموظف الذي تستلزم 
 طبٌعة عمله التنقل المستمر اثناء العمل شرٌطة :

 ان ال ٌستعمل سٌارة حكومٌة فً تنقالته .أ . 
 ب. ان ال ٌمنح عالوة نقل عن استعمال سٌارته الخاصة .

 
 

 8المادة 

لموزير المختص صرف بدل تنقالت ال يزيد عمى عشرة دنانير في الشير لمموظف لالنتقال بين 
من الحالتين  مسكنو ومقر عممو عمى ان ال يستعمل سيارة حكومية في تمك التنقالت وذلك في اي

 التاليتين :
أ . ان يكون الموظف مكمفا بالعمل بعد اوقات الدوام الرسمي وال يتقاضى اي اجور او عالوة او 

 مكافاة عنو.

ب. ان ٌكون مقر عمل الموظف خارج حدود البلدٌة وٌتعذر وصوله الٌه بوسائط النقل المنتظمة 
 داخل حدود منطقة البلدٌة.

 
 

 9المادة 

دينار لمموظف الذي تقتضي طبيعة عممو  15مختص صرف بدل تنقالت شيري ال يتجاوز لموزير ال
التنقل لغاية انجاز اعمالو الرسمية وذلك في حالة اقتنائو دراجة نارية عمى ان ال تدفع لو اية اجور 

 كيمومترية شريطة ان ال يستعمل سيارة حكومية او يكون حاصال عمى بدل تنقالت.

 
 :  تعديالت المادة

بموجب   بالبدل الحالً هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌل البدل الوارد فٌها واالستعاضة عنه -
حسبما جاء  1/5/1881ابتداء من  14/7/1881قرار مجلس الوزراء فً جلسته المنعقدة بتارٌخ 

 .  18/7/1881تارٌخ  7/9751/أ/4فً كتاب رئاسة الوزراء رقم 

 
 

 10المادة 

شخاص من المجموعات التالية عالوات نقل شيرية ال تتجاوز ما ىو مبين مقابل أ . تصرف لال
 استعمال سياراتيم الخاصة لتنقالتيم الرسمية اثناء الدوام الرسمي وعمى النحو التالي : 



  دينار  المجموعة

 122  الخاصة

 45  االولى

 55 الثانية 

 95 الثالثة

  

لمجموعتٌن الثانٌة والثالثة بقرار من االمٌن العام بناء ب. تصرف عالوة النقل للموظف من ا
 على تنسٌب اللجنة شرٌطة ان تكون طبٌعة عمل الموظف الرسمً تقتضً تنقله اثناء العمل . 

 
 تعديالت المادة : 

هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب  -
 حٌث كان نصها السابق كما ٌلً : 1224لسنة  74النظام المعدل رقم 

أ . تصرف لالشخاص من المجموعات التالٌة عالوات نقل شهرٌة حسبما هو مبٌن مقابل 
استعمال سٌاراتهم الخاصة لتنقالتهم الرسمٌة اثناء الدوام الرسمً وبعده داخل حدود منطقة 

اكثر من عالوة واحدة بموجب هذه البلدٌة التً تقع فٌها مراكزهم على ان ال تصرف الي منهم 
 المادة :

 
 دٌنار            المجموعة

___________________ 
 92              الخاصة
  52               االولى
 72                الثانٌة
 15                الثالثة

زٌر المختص ب. تصرف عالوة النقل للموظف من المجموعتٌن الثانٌة والثالثة بقرار من الو
بناء على تنسٌب اللجنة شرٌطة ان تكون طبٌعة عمل الموظف الرسمً تقتضً تنقله اثناء 

 العمل.

 
 

 11المادة 

 من ىذا النظام: 12يشترط لصرف عالوة النقل الواردة في المادة 
 أ . ان تكون لدى اي من المشمولين فييا سيارة مسجمة باسمو لدى دوائر السير .

 دم الموظف سٌارة حكومٌة فً تنقالته المذكورة.ب. ان ال ٌستخ

 ج. ان ال ٌكون قد خصص للموظف عالوة نقل من اي جهة حكومٌة اخرى.

 
 تعديالت المادة : 



 . 1212لسنة  72ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب النظام المعدل رقم  -

 
 

 12المادة 

لجنة يشكميا برئاسة االمين العام وعضوية اثنين من  . يصدر الوزير المختص بناء عمى تنسيب1أ. 
( وما يخص المجموعتين 8( و )9كبار موظفي الدائرة القرارات المنصوص عمييا في المادتين )

 ( من ىذا النظام . 12الخاصة واالولى المنصوص عمييما في المادة )
ن من كبار موظفي الدائرة . يصدر االمين العام بناء عمى تنسيب لجنة يشكميا من ثالثة موظفي1

( وما يخص المجموعتين الثانية والثالثة 4المختصة القرارات المنصوص عمييا في المادة )
 ( من ىذا النظام . 12المنصوص عمييما في المادة )

من هذا النظام توفر  12،  8،  9،  4ب. ٌشترط لصرف البدالت والعالوات الواردة فً المواد 
المخصصات الالزمة قبل اصدار قرارات التخصٌص وتوقف هذه البدالت والعالوات عند نفاذ 

 المخصصات المرصودة لها.

ج. ترسل نسخ من القرارات المذكورة فً هذه المادة الى وزٌر المالٌة / دائرة الموازنة العامة 
 ورئٌس دٌوان المحاسبة.

 
 تعديالت المادة : 

هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة )أ( واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب  -
وكان قد تم الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص  1224لسنة  81النظام المعدل رقم 

 حٌث كان نصها السابق كما ٌلً : 1898لسنة  11الحالً بموجب النظام المعدل رقم 
( من هذا  12،  8،  9،  4مختص القرارات المنصوص علٌها فً المواد ) أ . ٌصدر الوزٌر ال

النظام بناء على تنسٌب لجنة مؤلفة من : مدٌر الموازنة العامة رئٌسا وكٌل دٌوان الموظفٌن 
 عضوا وكٌل الدائرة المختصة عضوا

 ب. ٌعٌن لكل من رئٌس اللجنة وعضوٌها بدٌل ٌنوب عنه فً حالة غٌابه .

 
 

 13المادة 

أ . عند نفاذ احكام ىذا النظام والى ان يصدر الوزير المختص قراره وفق احكام الفقرة )أ( من المادة 
( يقرر صرف عالوة النقل وبدل التنقالت لمموظفين الذين يرى صرفيا ليم بناء عمى تنسيب 11)

 لجنة يشكميا ليذه الغاية.

دل التنقالت الصادرة استنادا لمفقرة )ا( من ىذه ب. تنظر المجنة في القرارات الخاصة بعالوة النقل وب
 المادة وتقدم تنسيبيا لموزير المختص ليصدر قراره بشانيا.

ج. يشترط ان تتم جميع االجراءات المنصوص عمييا الفقرتين )أ ، ب( من ىذه المادة خالل اربعة 
 اشير من تاريخ العمل بيذا النظام.

الوة وبدل التنقالت كل سنة لمتحقق من استمرار استحقاقيا وذلك د. يعاد النظر في قرارات صرف الع
 وفقا لالجراءات التي اتخذت الصدارىا عمى ان يقدم الموظف الوثائق المعززة لذلك كل ستة اشير .



هـ. على الوزٌر المختص اٌقاف صرف عالوة النقل او بدل التنقالت عن الموظف عندما ٌنتفً 
 وجبه البدل او العالوة.اي شرط او اساس صرف له بم

و. تخبر الدائرة المختصة رئٌس اللجنة بالقرارات المتعلقة بالموظفٌن والتً تؤثر على 
 استحقاقهم لعالوة النقل او بدل التنقالت لتقدٌم التنسٌب الالزم بشانها.

 ن.ز. ترسل نسختان من قرارات الوزٌر المختص الى وزارة المالٌة ونسخة الى دٌوان الموظفٌ

 
 تعديالت المادة : 

 . 1212لسنة  72ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب النظام المعدل رقم  -

 
 

 14المادة 

أ . تصرف لمن خصصت لو عالوة نقل عند استعمال سيارتو الخاصة في سفراتو الرسمية خارج 
 مركز عممو االجور الكيمومترية المقررة.

ن ٌصرف للموظف الذي لم ٌخصص له عالوة نقل عند استعماله ب. ٌجوز للوزٌر المختص ا
 سٌارته الخاصة فً حالة تكلٌفه بمهمة رسمٌة خارج مركزه االجور الكٌلومترٌة المقررة.

 ج. تضع الدائرة التعلٌمات الخاصة بها الغراض تطبٌق الفقرتٌن )أ( و )ب( من هذه المادة.

 عام وزارة المالٌة االجور الكٌلو مترٌة .د . ٌقرر الوزٌر بناء على تنسٌب امٌن 

 
 تعديالت المادة : 

هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة )د( واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب  -
 حٌث كان نصها السابق كما ٌلً : 1224لسنة  74م المعدل رقم \النظا

 الكٌلومترٌة.د. ٌقرر مجلس الوزراء بناء على تنسٌب الوزٌر االجور 

 
 

 15المادة 

أ. اذا تغيب الموظف الذي خصصت لو عالوة نقل او بدل تنقالت عن عممو الي سبب كان لمدة 
تزيد عمى شيرين فتصرف لو العالوة او البدل عن شيرين من الغياب ويوقف الصرف عن المدة 

 الزائدة حتى تاريخ عودتو لمباشرة العمل.

العارة او االنتداب او التكميف او االجازة بدون راتب من الدائرة ب. ال تصرف العالوة في حال ا
 التي كان يعمل فييا الموظف.

 
 تعديالت المادة : 

 . 1212لسنة  72ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب النظام المعدل رقم  -

 
 

 16المادة 

قمو مع افراد اسرتو عند نقمو من يحق لمموظف الذي يقتني سيارة خاصة ان يستعمل تمك السيارة لن



 ( من ىذا النظام.17مركز الخر وتدفع لو االجور الكيمومترية المقررة بموجب المادة )

 
 

 17المادة 

يعقد الوزير بناء عمى تنسيب لجنة يشكميا ليذه الغاية اتفاقا لتأمين سيارات الركوب والشحن 
 ريقة المناقصة او التمزيم . والمركبات االخرى الالزمة لمدوائر بأجور تحدد بط

 
 تعديالت المادة : 

هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب  -
 حٌث كان نصها السابق كما ٌلً : 1224لسنة  74النظام المعدل رقم 

جور تحدد بطرٌق ٌعقد الوزٌر اتفاقا لتامٌن سٌارات الركوب والشحن الالزمة للدوائر با
المناقصة او بالتلزٌم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسٌب الوزٌر وتجري المناقصة 

 بمعرفة لجنة ٌعٌنها الوزٌر وتخضع قراراتها لتصدٌقه.

 
 

 18المادة 

أ . اذا كمف اي شخص او انتدب او استدعي لمقيام بعمل رسمي في غير مركزه داخل المممكة تدفع 
فر التالية عن كل ليمة يقضييا خارج ذلك المركز عمى ان ال تزيد المدة التي يستحق لو عالوة الس

 عنيا العالوات عن شيرين:

  دينار المجموعة  

 45 الخاصة 

 72 االولى 

 92 الثانية 

 15 الثالثة

 12 الرابعة
 

عالوة السفر الواردة في ب. اذا كان التكميف او االنتداب او االستدعاء الى العاصمة او العقبة فتزاد 
 %(.52الفقرة )أ( بنسبة )

ج. اذا زادت مدة التكميف او االنتداب او االستدعاء عمى شيرين فتدفع لمموظف نصف عالوة السفر 
الواردة في ىذه المادة عن التي تزيد عن الشيرين عمى ان ال يدفع لمموظف اي عالوة عن مدة 

 تزيد في مجموعيا عمى اربعة اشير.التكميف او االنتداب عمى المدة التي 

د. ال تدفع عالوة السفر لمموظف المكمف او المنتدب او المستدعى لعمل رسمي في مركز يقع 



 ضمن المحافظة الذي يكون فيو مركزه الدائم اال في ظروف استثنائية يوافق عمييا الوزير .

 ( دٌنار شهرٌا.92مالك الدولة )هـ. ال ٌجوز ان تتجاوز عالوة السفر لقاضً التسوٌة وقاضً ا

و. تدفع لموظفً لجان االبنٌة واالراضً داخل المحافظة عالوة سفر عن كل ٌوم عمل حسب 
دٌنارا فً  95المجموعات الواردة فً نظام عالوات المٌدان المعمول به على ان ال تزٌد على 

 الشهر.

للموظف اذا كلف او انتدب او ز. ال تدفع عالوات السفر المنصوص علٌها فً هذه المادة 
 استدعً للقٌام بعمل فً مركز ٌقع فٌه مسكنه الحالً.

 
 تعديالت المادة : 

وتم تعديميا  1212لسنة  72ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب النظام المعدل رقم  -
ة عنو بالنص وتم الغاء نص الفقرة أ منيا واالستعاض 1224لسنة  74بموجب النظام المعدل رقم 

ثم باضافة الفقرة )ز( الييا بموجب النظام المعدل  1881لسنة  99الحالي بموجب النظام المعدل رقم 
 . 1898لسنة  11رقم 

 
 

 19المادة 
أ . اذا كلف اي شخص بمهمة رسمٌة خارج المملكة، فتدفع له عالوة السفر التالٌة عن كل لٌلة 

تشمل تلك العالوة جمٌع النفقات التً تكبدها بما فً ذلك ٌقضٌها فً الخارج لغاٌات تلك المهمة و
 اجور النقل الداخلً:

 المجموعة 
  دول من صنف )أ(

 دينار

 دول من صنف )ب( 
 دينار

  152  922  الخاصة

  112 122   االولى

 195  145 الثانٌة

  115  152 الثالثة 

  82  112  الرابعة
 

امٌن عام وزارة المالٌة تسمٌة الدول من صنف )أ( وصنف ب. ٌقرر الوزٌر بناء على تنسٌب 
 . )ب(

ج. تزاد عالوة سفر الوزٌر العامل وعالوة سفر رئٌس الوفد المسمى من المجموعة االولى 
 %.92% كما تزاد عالوة رئٌس الوفد من بقٌة المجموعات بنسبة 52بنسبة 

المدة المقررة للمهمة فال تدفع عالوة  د. اذا تجاوز الشخص المكلف بمهمة رسمٌة خارج المملكة
 السفر عن المدة الزائدة اال بموافقة الوزٌر.

%( من 52ولكل موظف عضو فً وفد ٌرأسه وزٌر ) لرئٌس الوزراء والورزاء  هـ ٌصرف
عالوة السفر المقررة لكل منهم وفقا الحكام الفقرة )أ( من هذه المادة فً حال تحمل الجهة 

 فر واالقامة .الداعٌة نفقات الس

 
 تعديالت المادة : 



اضافة  وتم 1224لسنة  74هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب النظام المعدل رقم  -
الغاء  وكان قد تم 1221لسنة  91الفقرة )هـ( بالنص الحالً الٌها بموجب النظام المعدل رقم 

ثم  1898لسنة  11المعدل رقم  نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب النظام
 .1881لسنة  99الغً نص الفقرة أ منها بموجب النظام المعدل رقم 

 حٌث كان نص الفقرة )ب( السابق كما ٌلً :
 ب. ٌقرر مجلس الوزراء بتنسٌب من الوزٌر تسمٌه الدول من صنف )ا( والصنف )ب( .

 
 

 20المادة 

ة من قبل الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية يدفع لمشخص الموفد لخارج المممكة بدعوة رسمي
 %( من عالوة السفر المقررة لو مع مراعاة ما يمي:12واالقميمية عمى حساب الجية الداعية )

أ . ان تكون الدعوة الرسمية لميام استطالعية او لحضور ندوة او حمقة دراسية او مؤتمر، وال يشمل 
 بية.ذلك البعثات العممية والدورات التدري

 ب. ان تقترن تلبٌة الدعوة بموافقة رئٌس الوزراء.

 
 

 21المادة 

أ . اذا اوفد موظف عمى نفقة احدى الدوائر الحكومية في دورة تدريبية خارج المممكة ، ال تنطبق 
عمييا االحكام المتعمقة بالبعثات العممية والدورات في نظام الخدمة المدنية المعمول بو، يدفع لو 

الى اجور السفر والرسوم الدراسية واثمان الكتب مخصصات عمى االساس الشيري المبين  باالضافة
  في الجدول التالي:

 

   الدول صنف )ب(               الدول صنف )أ(          المجموعة
 دينار                           دينار                        

___________________________________________ 
 922                              912                  االولى
 142                              922                  الثانية
 172                              142                  الثالثة
  112                              172                 الرابعة

ب. اذا تكفلت اٌة جهة اخرى غٌر الدوائر الحكومٌة بنفقات الدورة التدرٌبٌة للموفد فتدفع له 
%( من المخصصات المقررة فً الفقرة )أ( من هذه المادة اما اذا تكفلت تلك الجهة بنفقات 15)

 % من المخصصات المقررة .52المنامة فقط فٌدفع للموفد 

ٌبٌة اقل من شهر فٌدفع للموظف الموفد النسب المبٌنة ادناه من ج. اذا كانت مدة الدورة التدر
 ( من هذا النظام : 18العالوات المنصوص علٌها فً المادة )

%( عن باقً المدة اذا كان االٌفاد على نفقة الدائرة ، 12%( عن االسبوع االول و)52. )1



 وٌدفع للموفد اجور السفر والرسوم الدراسٌة واثمان الكتب . 
%( عن باقً المدة اذا تكفلت الجهة الداعٌة بنفقات الدورة 12%( عن االسبوع االول و)12). 1

 التدرٌبٌة . 
%( عن باقً المدة اذا تكفلت الجهة الداعٌة بنفقات 12%( عن االسبوع االول و )92. )9

 المنامة فقط .

 
 تعديالت المادة : 

 74النص الحالً بموجب النظام المعدل رقم هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرة )ج( ب -
تعدٌل الفقرة أ منها بالغاء عبارة ) ال تنطبق علٌها احكام نظام البعثات العلمٌة  وتم 1224لسنة 

المعمول به الواردة فٌها واالستعاضة عنها بعبارة ) ال تنطبق علٌها االحكام المتعلقة بالبعثات 
نٌة المعمول به ( ثم باضافة عبارة )اما اذا تكفلت تلك العلمٌة والدورات فً نظام الخدمة المد
% من المخصصات المقررة ( الى الفقرة ب منها 52الجهة بنفقات المنامة فقط فٌدفع للموفد 

 .1898لسنة  11بموجب النظام المعدل رقم 

 
 

 22المادة 

ة عمى نفقة احدى مع مراعاة ما ورد في نظام البعثات يدفع لمموظف الموفد في بعثة خارج المممك
 ( من ىذا النظام .11% من المخصصات المبينة في الفقرة )أ( من المادة )45الدوائر 

 
 

 23المادة 

اذا اوفد موظف في دورة او بعثة عمى حساب الدوائر الحكومية فيدفع لو عالوة السفر لمدة اسبوعين 
( من 11و 11المادتين )باالضافة الى المخصصات التي يستحقيا عن باقي المدة بموجب احدى 

 ىذا النظام .

 
 

 24المادة 

 أ . يجوز صرف سمفة :
. لمشخص المكمف بميمة رسمية خارج المممكة او داخميا ال تتجاوز عالوة السفر المقررة لو عمى 1

 ان تسدد بعد عودة الشخص لمركز عممو مباشرة .
 مدة اربعة اشير. . لمموظف الموفد في بعثة ال تتجاوز المخصصات المستحقة لو عن1
. لمموظف الموفد في دورة تدريبية ال تتجاوز المخصصات المستحقة لو عن مدة الدورة او مدة 9

 شيرين اييما اقل.

ب. تصرف السلفة بقرار من الوزٌر اذا كان االنفاق من حساب النفقات العامة فً وزارة 
 رات والدوائر االخرى.المالٌة، وبقرار من الوزٌر المختص اذا كان من مخصصات الوزا

 
 

 25المادة 



تحدد عالوة السفر لمشخص ) الذي ال تشممو احكام ىذا النظام ( المكمف بميمة رسمية داخل 
 المممكة او خارجيا بقرار من الوزير.

 
 

 26المادة 

 أ . تشكل الوفود الرسمية عمى النحو التالي :
او بمرتبة وزير او كان الوفد مشكال من  . بقرار من رئيس الوزراء اذا كان رئيس الوفد وزيرا1

 موظفي عدة وزارات او دوائر او مؤسسات رسمية عامة .
. بقرار من الوزير المختص اذا كان الوفد من موظفي وزارتو ، وعمى ان ال يزيد الوفد في جميع 1

 االحوال عمى ثالثة باالضافة الى رئيس الوفد.

 رج المملكة على النحو التالً :ب. ٌتم التكلٌف للقٌام بمهمة رسمٌة خا
. بقرار من رئٌس الوزراء فً حال تكلٌف الوزٌر او من فً مرتبته ولو رافقه أي من موظفً 1

 وزارته ، وعلى ان ال ٌزٌد الوفد على ثالثة موظفٌن باالضافة الى رئٌس الوفد .
مهمة او أي . بقرار من الوزٌر المختص فً حال تكلٌف أي من موظفً وزارته بمثل تلك ال1

 دائرة او مؤسسة مرتبطة به .

ج. ٌشترط فً جمٌع الحاالت المنصوص علٌها فً الفقرتٌن )أ( و )ب( من هذه المادة ان تكون 
نفقات السفر قد تم رصد مخصصاتها فً موازنة الدائرة اما اذا كانت من مخصصات فصل 

ٌس الوزراء التخاذ القرار المناسب النفقات العامة فً موازنة وزارة المالٌة فٌرفع االمر الى رئ
. 

 
 تعديالت المادة : 

هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب  -
 حٌث كان نصها السابق كما ٌلً : 1227لسنة  199النظام المعدل رقم 

 لوزٌر المختص. أ . تشكل الوفود الرسمٌة بقرار من مجلس الوزراء بتنسٌب من ا
ب. ٌقرر رئٌس الوزراء بتنسٌب من الوزٌر المختص تكلٌف الشخص بمهمة رسمٌة خارج 
المملكة، وللوزٌر المختص فً الحاالت الطارئة او المستعجلة تكلٌف الشخص لمثل تلك المهمة 
 على ان ٌعلم رئٌس الوزراء خطٌا بذلك فً اسرع وقت ممكن. 

)ب( من هذه المادة ٌجوز تكلٌف موظفً البنك المركزي بقرار  ج. مع مراعاة ما ورد فً الفقرة
 من المحافظ، وتكلٌف موظفً مؤسسة عالٌة بقرار من مدٌر عام المؤسسة.

 
 

 27المادة 

باستثناء الدوائر التي تعتمد في نفقاتيا عمى مخصصات اجمالية في الموازنة العامة او التي ليا 
 وات السفر المقررة بموجب ىذا النظام عمى الشكل التالي:موازنات خاصة، تدفع اجور النقل وعال

 أ . من المخصصات المرصودة ليذه الغاية في موازنة الدائرة :
 . اذا وقع السفر داخل المممكة .1
 ( من ىذا النظام. 19، 11،  11. اذا وقع السفر خارج المممكة وكان لمغايات المبينة في المواد )1

قات العامة فً موازنة وزارة المالٌة اذا وقع السفر خارج المملكة ب. من مخصصات فصل النف



 مع مراعاة ما ورد فً الفقرة ) أ ( اعاله .

 
 تعديالت المادة : 

 11هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرتٌن )أ، ب( منها بموجب النظام المعدل رقم  -
 .1898لسنة 

 
 

 28المادة 

ن نفس المدة بين اي من العالوات التي يستحقيا بموجب احكام المواد ) ال يجوز لمموظف الجمع ع
( من ىذا النظام وعالوة الميدان او عالوة او مكافاة بدل العمل االضافي بموجب االنظمة  11 -19

 والقرارات المعمول بيا.

 
 

 29المادة 

 الحالتين التاليتين : يحرم الموظف من االنتفاع بحقوقو المنصوص عمييا في ىذا النظام في احدى
 أ . اذا تم نقمو من مركز الى اخر بناء عمى طمبو الخطي.

ب. اذا لم ٌطالب بحقه خالل ستة اشهر من تارٌخ نقله او عودته من المهنة الرسمٌة اال اذا راى 
 الوزٌر تجاوز هذا الشرط بسبب عذر مشروع لتاخر المطالبة.

 
 

 30المادة 

ينيبو عمى بيانات االنتقال والسفر التي تنظم لغايات تطبيق احكام ىذا يصدق وكيل الوزارة او من 
 النظام بعد التحقق من صحتيا.

 
 

 31المادة 

لمجمس الوزراء اعتماد المصاريف االضافية التي يتكبدىا الوفد الرسمي اثناء تمثيمو الحكومة في 
 الخارج والتي تكون ضرورية وال تتعمق بالمصاريف الشخصية.

 
 
 32ادة الم

 لمجمس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل مقدار العالوات واجور النقل الواردة في ىذا النظام.

 
 

 33المادة 

لمقائد العام لمقوات المسمحة بموافقة رئيس الوزراء ان يحدد بموجب تعميمات يصدرىا اجور االنتقال 
دين لمخارج عمى ان ال تتجاوز وعالوات السفر والمخصصات لضباط وافراد القوات المسمحة الموف



 االجور او العالوات او المخصصات المعدل المعين في ىذا النظام.

 
 

 34المادة 

 لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير البت في االمور التي لم تتناوليا احكام ىذا النظام.

 
 

 35المادة 

واجب تقديميا فعمى الموظف الذي عند وقوع اية مخالفة الحكام ىذا النظام في الوثائق والبيانات ال
قدمت اليو ىذه الوثائق اعالم الوزير المختص او وكيل الوزارة او رئيسو عن المخالفة التخاذ 

 االجراءات القانونية بحق المخالف.

 
 

 36المادة 

وتعديالتو، كما تمغى االحكام الواردة في اي نظام  1849( لسنة 91يمغى نظام االنتقال والسفر رقم )
 تعميمات الى المدى الذي تتعارض فيو مع احكام ىذا النظام . او
 
 
13 /5 /1981 

 


