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الرحيم     الرحمن ال بسم

والعاملين      المراجعين خدمة شروط لئحة
لسنة     القومي المراجعة م2018  بديوان

المادة        ( أحكام بموجب له المخولة بالسلطات لل ديوان/ )   50/2عم قانون من أ
لسنة     القومي ـ        :  2015المراجعة نصها التي اللئحة العام المراجع أصدر م

الول  الفصل
تمهيدية  أحكام

بها     العمل وبدء اللئحة إسم
القومي       "       1 المراجعة بديوان والعاملين المراجعين خدمة شروط لئحة اللئحة هذه تتسمى ـ

عليها "        .2018لسنة  التوقيع تاريخ من بها ويعمل م

إستنثاء   و إلغاء
لسنة)           1ـ    (2 العام المراجع بديوان والعاملين المراجعين خدمة شروط لئحة م .1988تتلغى

البند)        (2( في الوارد اللغاء من الرغم التى)     1على القرارات جميع صحيحة تظل
لحكام              لا وفق تتعدل أو تلغى أن إلى لحكامها لا وفق أتخذت التي والجراءات صدرت،

. اللئحة  هذه

تطبيق
ديوان           ـ3 لقانون لا وفق تعينين الم والعاملين المراجعين، جميع على اللئحة هذه أحكام تتطبق

لسنة    القومي م.2015المراجعة

تفسير
ـ   :ـ4 اللئحة هذه في

ديوان       ( )              قانون في لها الممنوحة المعاني ذات فيها الواردة للعباراتوالكلمات تكون أ
لسنة    القومي . 2015المراجعة

:       ( ـ       ( آخر معنى السياق يقتض لم ما ب
الختبار "  مدى             " فترة من للتأكـد والتجربة الختبار تحت العمل فتـرة بها تيقصد

مستديمة        .  بصفة الوظيفة لشغل العامل أو المراجع كفاءة
            " الخدمة         الخدمة " فترات وكل الديوان، في المستمرة الخدمة بها تيقصد

عنها         ييدفع التي والنتداب العارة فترات أو كامل، بمرتب
المعاش    إستقطاع أوالعامل  . المراجع

عليها             الدرجة "               "  تترتب و تتصنف التي الوظيفية المستويات إحدى بها تيقصد
الديوان  . وظائف

بالنسبة             "  "                    السبقية قائمة في العامل أو المراجع ترتيب بها تيقصد السبقية
ترتيب         أو أوالترقية، التعيين لتاريخ وفقا الدرجة في لغيره

الختيار .  
خدمة "                                  "  وحدة أى إلى الديوان من أوالعامل المراجع ندب به تيقصد الندب

أخرى . 
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منظمة         العارة "   "  إلى الديوان من العامل أو المراجع إعارة بها تيقصد
حكومات           من أي أو أجنبية، حكومة أو إقليمية أو دوليــة

الوليات. 
بصفة             "         النقل              "  خارجه أو الديوان، داخل أوالعامل المراجع نقل به تيقصد

نظام           تطبيق ومتطلبات العمل، مصلحة تقتضيه حسبما نهائية
 . البشرية   الموارد إدارة

" البتدائية         "  درجة                 الفئة لكل الجور جدول بها يبدأ التي المالية الفئة بها تيقصد
. وظيفية

              " بدل          "  لا المعيشةزائد غلء علوة لا البتدائيةزائد الفئة به تيقصد الساسي الجر
. السكن    بدل لا الترحيلزائد

              " في        "  الواردة العلواتوالبدلت جميع الساسيزائد الجر به تيقصد الجمالي الجر
الئحة   .  وهذه القانون،

.             " فوق"    فما الولى الدرجة من الوظائف بها تيقصد العليا القيادية الوظائف
والرابعة"   "                   . الثالثة الدرجتين وظائف بها تيقصد العليا الوظائف

دون"   "                 .                              فما الخامسة من الوظائف بها تيقصد الخرى الوظائف
ـ  :                       العائلة" "  بها تيقصد

( أربع             .أ                                   (  عـن يزيد ل بما زوجاته أو أوالعامل المراجع زوج
         ( في                                                   ( هم للذين ا وأخواته وإخوانه العامل أو المراجع أبناء ب

السادسة          أو عشر الثامنة دون أعمارهم تكون أن على كفالته؛
أو         له لا مفرغ لا نظامي لا تعليم يتلقون كانوا إذا والعشرين

على       أوالعقلية الجسمانية العاقة بسبب قادرين يكونواغير
. عيشهم  كسب

.         ( الرامل                                   ( أو المطلقات أو المتزوجات غير وأخواته بناته ج
والداه                                                           ( )  .  د

                      " الستئنافات"   أحكام                       لجنة بموجب العام المراجع تيكونها التي اللجنة بها تيقصد
بديوان)      29المادة ( والعاملين المراجعين محاسبة لئحة من

لسنة    القومي م . 2017المراجعة

الثاني  الفصل
بالديوان   الخدمة تنظيم

فيها    والتغيير الوظائف إنشاء
محددة)               1ـ  (5 ومسئوليات واجبات لمقابلة إل تلغى ول فيها، التغيير يتم ول الوظائف تنشأ ل

. موضوعية       لسبابومبررات لا وفق للعمل الفعلية للحوجة
البند)         (2     ( وفق المنشأة الوظائف من وظيفة لكل في)    1تتخصص المبينة الدرجات إحدى

 . الجمهورية      رئيس يجيزه الذي الراتبي الهيكل

الوظائف     جداول في والتغيير النشاء
6) -1-: التالي)              النحو على الوظائف جداول في التغيير وإجراء النشاء سلطة تكون

            ( منرئيس         ( بقرار العليا القيادية الوظائف جداول في والتغيير النشاء إجراء يتم ا
. العام      المراجع توصية على لا بناء الجمهورية

             ( على        ( لا بناء العام المراجع من الخرى الوظائف جداول في والتغيير النشاء إجراء يتم ب
المختص   . النائب توصية

الموازنة            . ) 2    ( في المصدقة المالية العتمادات حدود في الوظائف جداول في التغيير يتم
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الوظائف     وترتيب وتقويم وتصنيف تنظيم
والغاياتوالهدافوالختصاصاتوالهيكل)          1ـ (7 الرسالة يتضمن إداري تنظيم للديوان يكون

والعاملين         للمراجعين، الوظيفية والمسارات العمل وأدلة الوظيفي والوصف التنظيمي
المجاز      .  البشرية الموارد نظام إطار في

أساس)          2     ( على والعاملين المراجعين وظائف وترتيب وتقويم، بتصنيف الديوان يقوم
لستراتيجيات        لا وفق لدائها اللزمة التأهيل ومتطلبات ومسئولياتها، واجباتها

المراجع           يجيزها التي الوظائف وترتيب تقويم ولخطط به، الداري الصلح وسياسات
العام. 

وإعتماده      الوظيفة شغل ومتطلبات الوظيفي الوصف
أهميتها)            . 1ـ (8 حسب الجور بهيكل الوظيفية الفئات وتلحق الوظائف توصيف يتم

)    2 : ـ)          مايلي وظيفة كل وصف يتضمن بحيث الوظيفي الوصف تيعد
الوظيفة  (  )   . عنوان أ

 .     ( التنظيم  ( في وموقعها درجتها ب
.     ( عليها  ( تشرف التي الفئات ج

وسلطاتها   . واجباتها) د              (  ومسئولياتها
          ( والتدريب               ( العملية والخبرات العلمي التأهيل متطلبات من الدنى الحد هـ

عملها          لداء المطلوبة الشخصية والقدراتوالمهاراتوالصفات بها، للقيام اللزم
 .

وإعتماده)              3    ( لها الوظيفي الوصف على المصادقة بعد إل وظيفة أي على التسكين يجوز ل
العام   .  المراجع من

الوظائف  سجل
الشاغرة         ـ9 الوظائف على ويشتمل بموازنته، المصدقة الوظائف بسجل الديوان يحتفظ

الوظائف           حالة في يشمل كما وقطاعها؛ الوظيفة ودرجة مسمى ويتضمن والمشغولة،
وقطاعه            ودرجته الفهرست ورقم الخدمة ونوع العاملوجنسيته أو المراجع إسم المشغولة

للترتيب              لا وفق التقاعد؛ وتاريخ أجر وآخر علوة آخر وتاريخ تعيينه، وتاريخ ميلده وتاريخ
 . الديوان   يعده الذي

الخدمة  سجل
وأخرى           ـ10 المصلحي بالملف واحدة نسختين من عامل لكل خدمة بسجل الديوان يحتفظ

 . وملزمة         نهائية بالسجل المثبتة الساسية البيانات وتعتبر السري، بالملف

المعلومات  تدوين
الديوان            )1ـ  (11 يعده الذي النظام وفق الخدمة سجل في العامل أو المراجع معلومات تتدون

ل            موظف بواسطة والتاريخ والتوقيع بالسم بأول لل أو الرسمية المستندات واقع من
وتكون            يفوضه، من أو العام المراجع ويعتمده الخامسة الدرجة عن درجته تقل

 . وملزمة      نهائية فيه المثبتة الساسية البيانات
على)             2( يشتمل به أوعامل مراجع، لكل مصلحي بملف يحتفظ أن الديوان على يجب

لل            لك سري بملف يحتفظ كما به؛ المتعلقة والوثائق المستندات وكل الخدمة، سجل
منهم .
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شئون)              3( إدارة مسئول أو العام المراجع لغير العامل أو المراجع، ملف تداول يحظر
العام       . المراجع موافقة أو بعلم، إل العاملين

الثالث   الفصل
الخدمة    وشروط الجور

الوظائف  لدرجات

العاملين   تعويضات موازنة
تعويضات)           1ـ  (12 موازنة بإعداد للدارة العام المراجع نائب إشراف تحت الديوان يقوم

وظائف          . ومقررات وظيفي، هيكل إلى التنظيمي الهيكل ترجمة عبر العاملين
طبيعة)            2       ( أساس على المتساوي للعمل المتساوي الجر مبدأ الجور تحديد عند تيراعى

فيها          . يؤدى التي والظروف ومسئولياته بواجباته القيام صعوبة ومدى العمل،
وتخفيض)          3       ( والترقي والتعيين والعلواتوالبدلت الجور تحديد وأحكام طرق تكون

المعتمدة            . البشرية الموارد إدارة ونظم اللوائح تحدده لما لا وفق والنابة والنقل، الدرجة
المستوى)         4       ( في بالوظيفة المرتبطة الوظيفية والمخصصات العينية، والمتيازات الجور

المعتمدة             النظم إطار في شغلها؛ شروط إستوفى من إل يتقاضاها ل بالديوان المعين
ومسئولياتها       .  واجباتها بمباشرة لل فع ويقوم البشرية، للموارد

للدرجة   البتدائية الفئة
يحدد             )  1ـ (13 أن للديوان يجوز أنه على للدرجة البتدائية الجر فئة العامل أو المراجع تيمنح

لا              بناء البتدائي للجر الدرجة بداية غير أخرى فئة التعيين إعادة أو التعيين، عند
 . العلمية        مؤهلته أو العامل، أو المراجع خبرة على

تاريخ)                2      ( في يتقاضاه كان الذي الجر فئة نفس نقله حالة في العامل أو المراجع يتقاضى
نقله .

الفئة)            3      ( ترقيته حالة في أوالعامل المراجع، يتقاضى المتداخلة القطاعات حالة في
يحصل            لم إذا أنه على إليها؛ المرقى للوظيفة المخصصة للدرجة البتدائية المالية

يمنح              الجديد، القطاع في واحدة دورية علوة عن تقل ل مباشرة مالية فائدة على
واحدة    . دورية علوة قدر

مغايرة    خدمة بشروط النقل
ليشغل             ـ14 الديوان؛ إلى خدمة أيوحدة من بالنقل تيعين الذي العامل أو المراجع تيمنح

أساس            على لا محسوب لا أجر الصلية خدمته لشروط مغايرة خدمة شروط ذات وظيفة
يتضرر            ل أن على إليها؛ المنقول الوظيفة خدمة شروط حسب وخبراته؛ مؤهلته

 . منها            المنقول الوحدة في بأجره مقارنة الجر حيث من العامل أو المراجع

الدرجة    تخفيض عند الجر
لئحة             ـ 15 أحكام وفق إليها خفض التى الدرجة مربوط إلى أوالعامل المراجع أجر خفض يتم

لسنة        القومي المراجعة بديوان والعاملين المراجعين .2017محاسبة م 

الجور  صرف
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أو)                1ـ  (16 لا، نقد شهر كل نهاية في الجر يوكله الذي للشخص أو العامل، أو للمراجع تيصرف
 . يحدده       الذي بالمصرف حسابه في لل محو

البند)       (2       ( أحكام من الرغم أجور)       1على بصرف يسمح أن العام للمراجع يجوز
. لا        شهري صرفها عن لل بد شهر لنصف والعاملين المراجعين

)       3 : ـ)              التالية الحوال في كسلفية لا مقدم الجور بصرف ييسمح أن العام للمراجع يجوز
. مباشر      (  )      بنقل المصحوب الول التعيين عند أ

.        ( القطر      ( خارج أو داخل الدراسية البعثة نهاية عند ب
.    ( السنوية      ( بالجازة التصديق عند ج

.    ( العامة                  (  المناسبات في د
الشهر)                    4( أيام عدد أساس على شهر أي من جزء أي عن المستحق الجر تيحسب

  . لا  يوم ثلثون
المدونة          )5( المعلومات من التأكد الديوان في العاملين شئون مسئول على يجب

قبل           يفوضه من أو العام، المراجع من وإعتمادها عليها والتوقيع بدفاترالجور،
 . للصرف  تحويلها

الجر  فقدان
أي)              1ـ(17 أو الجر، في الحق أوالعامل المراجع، يفقد اللئحة هذه بأحكام الخلل عدم مع

: ـ       التية الحالت من لي أ في منه جزء
المراجعة( )           بديوان والعاملين المراجعين محاسبة لئحة وفق قراربجزاء صدور عند أ

لسنة   م .2017القومي
.         ( مقبول( عذر دون العمل عن غيابه حالة في ب

.            ( السجن           ( فترة خلل بالسجن، إختصاص ذات محكمة بواسطة عليه الحكم ج
ثابت)            2     ( بدين للوفاء إل مقاصتها أو والعاملين، المراجعين ومخصصات أجور حجز ليجوز

حدود              في وذلك إختصاص، ذات محكمة من صادر شرعية نفقة حكم لتنفيذ أو للديوان،
    . الكلي   الجر نصف

التقادم
أومن               18 العامل، أو المراجع بها يطالب لم إذا بالجور المتعلقة المطالبات بالتقادم تسقط ـ

. إستحقاقها         تاريخ من سنوات خمس فترة خلل عنه ينوب

الرابع  الفصل
والتعيين    والختيار العلن

التنافس  حق
تمييز            ـ19 أي دون الديوان عنها تيعلن وظيفة أي لشغل التنافس السودانيين لجميع يحق

 . للديوان        الوظيفي بالوصف الواردة الوظيفة شغل لشروط لا وفق

والختيار   العلن إجراءات
للتي)       :- 1ـ (20 لا وفق الوظائف عن العلن يتم

في( )           المعتمدة الشاغرة الوظائف تيحددها؛عن التي بالطريقة العام المراجع تيعلن أ
التي          والوظائف العليا، القيادية الوظائف بإستثناء ملؤها، المراد الديوان موازنة

  . بالترقيات   ملؤها يتم
         ( ملؤها( المراد للوظائف الساسية المعلومات عن العام المراجع تيعلن ب

. لها          الوظيفي المطلوبوالوصف العلمي المؤهل من الدنى والحد ودرجتها
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ـ)      :2      ( للتي لا وفق للوظائف الختيار يتم
عنها         أ( ) تمعلن ال للوظائف للدولة العامة بالخدمة العاملين من يي أ ييتقدم

للمراجع         الطلبات تقديم الوحدات رؤساء وعلى وحداتهم، رؤساء بواسطة
العلن      . في المحددة الفترة في العام

 ( وخبراته         ب( مؤهلته يذكر أن عنها تمعلن ال الديوان لوظائف المتقدم على
تؤخذ           ول للختيار، المعاينة عند عليها للطلع التوظيف؛ طلب في السابقة

تصديق            إصدار بعد تتقدم سابقة خبرات أو علمية، مؤهلت أي العتبار في
خاص         . بعقد التعيين حالة في العقد توقيع أو التعيين،

وكذلك)             3( المعنية، الوظيفة شغل متطلبات توافر مدى تفيد التي المؤشرات إعداد يتم
 . المعاينات     قبل الختيار أسلوب تحديد

)4(  . العام          المراجع يحدده الذي الموقع في للختيار المعاينة إجراء يتم

التعيين  شروط
في)           1ـ  (21 الواردة للمتطلبات الوظيفة طالب إستيفاء بالديوان الوظائف في للتعيين تيشترط

لسنة)       28المادة ( القومي المراجعة ديوان قانون إلى   : 2015من بالضافة م،
بموجب)              2( لا عام عشرة ثمانية عن يقل ول الجباري، التقاعد سن عن عمره يزيد أل

 . سنوات            ثلث قبل الطبي القمسيون من صادرة تعمر تقدير أو ميلد، شهادة
العملية          )3( والخبرات العلمية المؤهلت من الدنى الحد على لل حاص يكون أن

من           والموثقة المعتمدة، الصلية الشهادات يبرز أن على الوظيفة؛ لشغل المطلوبة
. المختصة  الجهات

منها)                4( تأجيل أو إعفاء شهادة لديه أو الوطنية، الخدمة أمضى قد المتقدم يكون أن
لسنة       الوطنية الخدمة قانون أحكام .1992بموجب محله       يحل آخر قانون أي أو م،

الوظيفة)       .5( لشغل اللزم الختبار يجتاز أن
أي)             6( من أومهنية علمية مؤهلت على حاصل أوعامل مراجع، أي تعيين يجوز ل

الجهات              من بتقويمها قرار صدور بعد إل أهلية أو أجنبية، تدريبية أو تعليمية، مؤسسة
المختصة.

التعيين  إعادة
المادة    ()1ـ  (22 أحكام مراعاة ترك)         22مع الذي العامل أو المراجع تعيين إعادة يجوز

. والجرالسابق     الدرجة بنفس بالديوان الخدمة
في)              2( تينظر عملية خبرة أو أعلى، علمي مؤهل على العامل أو المراجع حصول عند

لشروط            إستيفائه بشرط لخدماته، الديوان حوجة وفق العلى الدرجة أو الجر تحديد
 . الدرجة    هذه على التعيين

حكم             ) 3( أو محاسبة، مجلس قرار بموجب الخدمة من فصل من تعيين إعادة يجوز ل
. المانة        أو بالشرف مخلة قضية في بالسجن عليه

أشهر)             4( ستة مضي بعد بالستقالة خدمته إنتهت أوعامل مراجع أي تعيين إعادة يجوز
الخدمة    .  إنتهاء تاريخ من

الشخصي  التعاقد
التأهيل               ـ23 ذوي من أجنبي أو سوداني، إستثنائية حالت في منه بقرار العام المراجع تيعين

فترات              أو لفترة محدد عمل أو مهمة، لداء خاص بعقد أوالنادرة الرفيعة والخبرات العلمي
. وبدلتومخصصات           أجر من له تيمنح ما القرار تيحدد و محددة، زمنية

التعيين     أوإعادة بالتعيين التصديق سلطة

12



المراجعين            24 وظائف لجميع العام للمراجع التعيين إعادة أو بالتعيين التصديق سلطة تكون ـ
 .والعاملين

الدرجات             .25 جميع في الوظائف لجميع التعيين وإعادة التعيين، قرارات الديوان تينفذ ـ

الوظيفة      ومسئوليات واجبات مباشرة تاريخ
التعيين،)            1ـ (26 قرار صدور قبل الوظيفة ومسئوليات واجبات مباشرة أو إستلم يجوز ل

المادة       أحكام وفق التعيين  .25أوإعادة
التاريخ)            2      ( من الوظيفة العامللجر أو المراجع، وإستحقاق العمل بداية تاريخ يكون

التعيين             إعادة أو التعيين قرار صدور بعد الوظيفة واجباتومسئوليات فيه تيباشر الذي
.

    )3. تعيينه)           قرار صدور تاريخ من العامل أو المراجع، أقدمية تتحدد
لا)       4      ( لغي العامل أو المراجع تعيين خمسة      تيعتبر لفترة وظيفته واجبات تيباشر لم إذا

لا   يوم .وأربعون مقبول       عذر بدون التعيين خطاب تاريخ من

الخامس  الفصل
والتجربة   الختبار

الختبار   فترة
لا            ـ 27 تعيين المعينين والعاملين المراجعين يخضع عليا قيادية وظائف في المعينين عدا فيما

. متصلة          فعلية خدمة سنة عن تقل ل إختبار لفترة لا؛ إبتدائي

التجربة  فترة
المادة     (ـ 28 أحكام من الرغم عن)         28على تقل ل لمدة التجربة تحت الخدمة في تيعتبر

ـ     : أوعامل مراجع كل أشهر ستة
بنجاح )         .1( الختبار فترة أكمل أن وسبق تعيينه تيعاد
العام )          .2( المراجع ويقرها حميدة وسيرة مطابقة سابقة خدمة لديه

الندب         أو الختبارأوالعارة فترة خلل الترقية جواز عدم
أو              ـ29 إنتدابه أو إعارته أو العامل أو المراجع ترقية والتجربة الختبار، فترة خلل يجوز ل

علمية          . درجة لنيل إبتعاثه أو أجر بدون إجازة أي منحه

الخدمة   في التثبيت
والتجربة)            1ـ (30 الختبار، فترة إجتيازه بعد المستديمة الخدمة في العامل أو المراجع يثبت تي

مطلوب              إختبار أو إمتحان أي بنجاح يجتاز أن وبعد الداء، تقارير أساس على بنجاح
الختبار     . فترة أثناء إجتيازه منه

إجتياز             )2( بشأن المباشر الرئيس وتوصية تقرير على يفوضه من أو العام، المراجع تيصادق
بنجاح      .  والتجربة الختبار لفترة أوالعامل المراجع،

المستديمة    الخدمة بداية
تحت)            1ـ  (31 التعيين تاريخ من المستديمة الخدمة في يعتبر العامل أو المراجع تثبيت عند

أوالتجربة  . الختبار
)      2-: الخدمة)         في والديوان أوالعامل المراجع بين العلقة تكون
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.         ( الشأن( هذا في الصادرة واللوائح القوانين تحكمها مؤسسية أ
.       ( الخدمة( عقد المتبادلة التزاماتها تيحدد تعاقدية ب

الكفاءة  عدم
والتجربة               ـ32 الختبار فترة خلل العامل أو المراجع كفاءة تثبت لم إذا العام للمراجع تيجوز

الخدمة               في إستيعابه بعدها ويتم تأهيله، لعادة آخر لموقع ينقله أو خدمته، ينهي أن
. للعمل              كفاءته أدائه تقارير يتثبت لم إذا الختبار فترة خلل خدمته إنهاء أو المستديمة،

السادس   الفصل
السابقة      الدراسة وسنوات العملية الخبرات

التعيين     وإعادة التعيين عند

العملية     الخبرات حساب
33 : ـ            التالي النحو على التعيين وإعـادة التعيين عند السابقة العملية الخبرات تتحسب ـ

المشابهة)           1( والخبرة بسنة سنة تحسب والخاص العام القطاعين في المطابقة الخبرة
منرئيس            ومختومة، معتمدة شهادة على لا بناء وذلك سنة، بنصف سنة تحسب
الوظيفة،              طالب بها يعمل كان التي الهيئة أو الشركة مدير أو العامة، الخدمة وحدة

أوالهيئات           الشركات قانون تحت مسجلة الهيئة أو الشركة تكون أن ويجب
الساري .  

خارج)         2 ( الجنبية والحكومات والقليمية الدولية المنظمات في المطابقة الخبرة
من             معتمدة أصلية خبرة شهادة تقدم أن شريطة وذلك بسنة، سنة تحسب السودان

 . السودانية         الخارجية وزارة من وموثقة القطر، بذلك السودان سفارة
غرض            )3( الخاصلي القطاع في أو السودان خارج المطابقة غير الخبرات تحسب ل

. التعيين     إعادة أو التعيين عند
فترة           )4( تحسب أن على البعض بعضها مع والمشابهة المطابقة، الخبرات تجميع يجوز

كاملة      . سنة أكثر أو أشهر الستة

الخبرات   حساب أغراض
ـ         : 34 التالية للغراض التعيين وإعادة للتعيين السابقة الخبرات تحسب ـ

  . التعيين          ( )             إعادة أو الخدمة مداخل في التعيين عند الوظيفية والدرجة الجر تحديد أ
خدمة          ب)( سنوات أي عن العليا المعاهد للجامعيينوخريجي الكفاءة بحاجز التدرج

ستة              فترة يمضي أن بعد وذلك العام، القطاع منوحدات أي في أومشابهة مطابقة،
على           الحصول شريطة التعيين أوإعادة التعيين، تاريخ من القل على أشهر
القطاع             من العلى للجزء بتدرجه بها يعمل كان التي الوحدة منرئيس توصية

حسبما            تسجيل شهادة على أوحصل تدريب، أي أكمل قد يكون وأن الممتد،
 . مهنته  تتطلبه

           ( بالنقل،( التعيين حالة في إل المطلقة القدمية لغرض السابقة الخبرات لتحسب ج
. أومشابهة        مطابقة الخبرات تكون أن ويشترط الخبرات، وتعيين

السابقة    الخدمة شهادة
على           ـ 35 لا رباعي السم التعيين وإعادة للتعيين السابقة الخدمة شهادة تتضمن أن يجب

ودرجتها           الوظيفة وعنوان عليها، الحصول وتاريخ العلمية والمؤهلت الميلد وتاريخ القل،
أجر              وآخر والسنة والشهر باليوم السابقة؛ الخدمة ونهاية بداية وتاريخ بها عمل التي والجهة

 . بها         يقوم كان التي والواجباتوالمسئوليات الوظيفة، عمل وطبيعة

14



للجر       القصى والحد الدرجة تجاوز عدم
أجر            ـ36 السابقة خدمته عن أوالعامل المراجع إستحقاق يتجاوز أل يجب الحوال جميع في

 . للجر       أقصى كحد سيشغلها؛ التي الوظيفية الدرجة

بالسيقية   الخلل عدم
المذكورة          ـ 37 للغراض السابقة العلمية أوالمؤهلت السابقة، الخبرات حساب على يترتب ل

في        ـواردة ال السبقية بترتيب إخـلل أي اللئحة    . 54المادة أعله هذه من

السابع   الفصل
عليه        يحظر وما العامل أو المراجع واجبات

العامل     أو المراجع واجبات
38 : ـ      أن أوالعامل المراجع على يجب ـ

وأن)            1( إختصاصاته، حدود في وتجرد وأمانة وإتقان بكفاءة به المناط العمل تيؤدي
بالعمل           تكليفه يجوز كما الوظيفة؛ ومسئوليات واجبات لداء العمل أوقات يخصص

. ذلك         العمل مصلحة إقتضت إذا الرسمية أوقاته غير في
بعذر)              2( إل عنه يتغيب وأل فيه والنتظام الرسمية، العمل مواعيد على تيحافظ

القانونية    . الضوابط ووفق مقبول
أو)              3   ( القطر داخل مكان أي في بها يكلف التي المهام أو الوظيفة، بواجبات يقوم

الندوات           في والشتراك التدريبية الدورات حضور ذلك نطاق في ويدخل خارجه،
 . والمؤتمرات   العلمية واللقاءات

الخاضعة)         4  ( بالوحدات والعاملين معاملةزملئه، تيحسن و ومرؤسيه رؤسائه يحترم
والجمهور  . للمراجعة

واللوائح)             5     ( القوانين حدود في وذلك رؤساءه، من إليه تصدر التي الوامر وينفذ تيطيع
. للعمل  المنظمة

تطبيقها؛)              6    ( في تجاوز أي أو إهمال أي أو واللوائح القوانين مخالفة وقوع دون يحول
واللوائح،             للقوانين لا مخالف المباشر منرئيسه لا أمر العامل أو المراجع إلى صدر فإذا

يتحمل                رؤسائه من كتابة إليه الصادرة الوامر تنفيذ نتيجة ذلك من شئ أي وقع أو
ذلك            نطاق في يدخل ول منه، الصادرة الوامر تنفيذ مسئولية الرئيسوحده

 . أوالشرعية   الجنائية، المخالفات
العمل،)              7    ( سير عرقلة شأنه من ما كل ويتجنب النضباط من درجة على يكون أن

العمل       .   في الستقرار عدم من لا جو أوخلق
في)            8    ( يدخل وأل الخاصة، العمال في إسمه أو الديوان ممتلكات يستعمل إل

العام          . المراجع من بتفويض إل الديوان بإسم إلتزامات أو إرتباطات
تطبيقها)          .9    ( في يهمل وأل واللوائح القوانين بتطبيق يلتزم أن
مقتضيات)             10     ( مع يتعارض أو الوظيفية بمكانته يليق ل بمظهر الظهور أو القيام يتجنب

خارجه            . أو العمل مكان في ذلك كان سواء المهنة أخلقيات أو الواجب،
لا)                11   ( لئق الزي يكون أن مراعاة مع لا، عام لا زي أو لا خاص لا زي كان سواء العمل بزي يلتزم

لا  . ومحتشم لا ومناسب
إلتزامه)             12   ( فيه تيعلن تعهد وعلى الخدمة، عقد على تعيينه عند والعامل المراجع تيوقع

المهني          السلوك ولئحة اللئحة، وهذه القانون بموجب عليه المفروضة بالواجبات
لسنة        القومي المراجعة بديوان والعاملين للمراجعين م .2017والخلقي
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الديوان  إلتزامات
على    :-  39 الديوان إدارة تعمل

وترسيخ)            1      ( النضباط وتحقيق وتطويره الديوان في والداء العمل، سير حسن ضمان
الديوان        . في والعاملين المراجعين بين الوظيفية والقيم المبادئ

الديوان،)           2( أهداف تحقيق على تتساعد التي الفاعلة الدارية النظم وإستحداث إتباع
عليها    . والعاملين المراجعين وتدريب

المختلفة؛)          3( بالوسائل والتأهيل التدريب طريق عن والعاملين المراجعين قدرات تنمية
من            إستفادة أقصى إلى تؤدي التي وبالضوابط المتاحة، الديوان إمكانيات حدود في

ذلك .
المراجعين)          4( ظروف وتحسين متطلباته توفير مع للعمل الملئم المناخ تهيئة

حدود           في الكريمة الحياة لهم يكفل بما والمعيشية؛ الوظيفية وأوضاعهم والعاملين،
المتاحة  . المكانيات

الحماية)          5( توفير مع والجتماعية الروحية، والعاملين المراجعين ومشاعر قيم إحترام
لهم   . للعمل اللزمة

بين)          6( التعاون روح وتنمية الجتماعي والترابط التعاون مبادرات ودعم تشجيع
والعاملين  . المراجعين

العامل      أو المراجع على يحظر ما
40 : ـ       العامل أو المراجع على يحظر ـ

الوظيفية)     . 1 ( السلطة إستعمال إساءة
الوظيفي)    . 2 ( النفوذ إستغلل
بنشاط)            3 ( مباشرة أوغير مباشرة، بمنفعة الرتباط ذوي المصالح أرباب من الهدايا قبول

المعنية  . الوحدة
كانت)              4 ( إذا أو بطبيعتها، سرية كانت إذا وظيفته بحكم عليها يطلع التي السرار إفشاء

خدمته           .  إنتهاء بعد حتى لا قائم بالكتمان اللتزام ويظل بكتمانها، تعلميات هناك
ذات)             5 ( الملفات من يلغيها أو المستندات تيعدل أو الملفات، من الرسمية الوراق يينزع

. العلقة،  لا       شخصي به كلف بعمل خاصة كانت ولو
وظيفتين)   6 ( بين . الجمع
أداء)           7 ( في تمتعمد ال التباطؤ أو للمراجعة، الخاضعة بالوحدات العاملين معاملة سوء

به   .  المكلف العمل

الثامن  الفصل
العمل   وساعات أيام

العمل    وساعات أيام تحديد
السبوع)         .1ـ   (41 في العمل أيام عدد العام المراجع تيحدد

البند)    (2( مراعاة على)         1مع العام المراجع من بقرار الرسمية العمل ساعات تتحدد
في              ساعة وأربعين أثنين عن تزيد أل على به القيام ومتطلبات العمل، طبيعة ضوء

السبوع .

العمل   ساعات تجزئة
نوع             ـ42 أي أو والعمال، المراجعين من فئة لي العمل ساعات تجزئة العام للمراجع يجوز

ساعات             تجزأ أل على النتاج، وكفاية والعمال المراجعين يكفلراحة بما العمل؛ من
اليوم       .  في فترتين من لكثر العادية العمل
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العمل    ساعات تخفيض
العادية    ـ43 العمل ساعات المختصة       تتخفض قرارالسلطة على لا إستناد العام المراجع من بقرار

وللمرضعات           رمضان، شهر خلل الصائمين والعاملين للمراجعين اليوم في واحدة ساعة
للعمل           الحضور المسيحيين والعاملين للمراجعين تيسمح و الولدة، تاريخ من سنتين لمدة

لا       . صباح العاشرة الساعة تمام في الحاد أيام

التاسع  الفصل
التكليف 

بالنابة   التكليف
وظيفة)              1ـ(44 عمل لداء أوعامل مراجع أي تكليف لة كتاب يفوضه من أو العام، للمراجع يجوز

 : ـ     التالية الشروط إستيفاء بعد بالنابة
ل            أ ( ) بما أوأعلى المفوض، العامل أو المراجع وظيفة مستوى في الوظيفة تكون أن

درجة   .  عن يزيد
.                ( أشهر ( ثلثة عن تقل ل لفترة لا متغيب شاغلها أو شاغرة الوظيفة تكون أن ب

( توزيع           ج ( طريق عن بأعبائها القيام يمكن التي الوظائف من الوظيفة تكون أل
العمل .

بالفعل ( )            . الوظيفة واجباتومسئوليات بأداء العامل أو المراجع يقوم أن د
              ( سواء ( بالنابة واحدة وظيفة من أكثر بعمل بالقيام العامل أو المراجع يكلف تي أل هـ

. الصلية         وظيفته عمل إلى بالضافة أو لها، لا متفرغ كان
بأسباب            و ( ) المبررة الحالت في إل سنة عن الوظيفة بعمل التكليف فترة تزيد أل

موضوعية . 
في)               2     ( وظيفة يشغل كان إذا بالنابة وظيفة عمل لداء العامل أو المراجع تكليف يجوز ل

 . والتجربة       الختبار فترة يكمل أولم الخدمة، مدخل

الضافي    بالعمل التكليف
بالعمل)              1ـ (45 لا يدوي لل عم يزاول عامل أي تكليف كتابة يفوضه من أو العام للمراجع تيجوز

وذلك            إضافي، عمل لداء الرسمية العطلت في أو الرسمية، العمل ساعات بعد
 : ـ  التالية بالشروط

العمل          أ( ) لمقتضيات القصوى الضرورة عند إل الضافي بالعمل التكليف يتم ل
وظروفه .

( ثلثة            ب( تتعدى ل دورية فترات في أنجز ما مع الضافي بالعمل التكليف تيراجع
أشهر .

عن( )         الضافي العمل ساعات مجموع يتجاوز أل إل    180ج الشهر؛ في ساعة
العام     . المراجع من مكتوبة بموافقة

ودرجته         د( ) وظيفته ومسمى العامل إسم إضافي بعمل التكليف أمر يتضمن
الرسمية،           العطلت في أو اليوم، في الضافي العمل ساعات وعدد الوظيفية
أوالقسم           الدارة وإسم ونهايتها بدايتها وتاريخ ومدتها بها القيام المراد والمهمة

. له  التابع
           ( مع( الديوان تيعدها التي الستمارة على لا يومي الضافي العمل ساعات تتسجل هـ

شهر          . كل آخر الساعات كل وتجمع العمل، ونوع أسباب توضيح
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( العمل         و( ساعات بأداء تكليفهم يتم للذين ا المستحقين العاملين لفئات تيدفع
الساسي          . الجر أساس على بشهر لا شهر لا نقد لا إضافي لا أجر الضافي

البند)        (2 ( في جاء ما عن الرغم للذين)       1على ا المساعدة للكوادر الضافي الجر يمنح ل
كتابي      طابع ذات وظائف  .يشغلون

رسمية    بمهة التكليف
عمله)            1ـ  (46  مقر خارج بالسفر أوعامل مراجع أي تكليف العام للمراجع مهمة ييجوز لداء

 : ـ      التالية للشروط لا وفق القطر داخل محددة
إذا( )              العام؛ المراجع من بتوصية مدها ويجوز أشهر ستة عن الفترة تزيد أل أ

للموازنة        . المالية للعتمادات لا وفق ذلك العمل ظروف إقتضت
           ( للديوان( التابعين أوالعمال المراجعين بأحد المهمة أداء الممكن من يكون أل ب

المهمة     . فيها التي الجهة في
          ( المتوقعة،( ونهايتها بدايتها وتاريخ لدائها، اللزمة والمدة المهمة تتحدد أن ج

التكليف     . إعداد قبل السفر ووسيلة
ـ)            : 2      ( التالية الحوال في البلد داخل مأمورية بدل العامل أو المراجع يستحق

عمله           ( )         .  مقر خارج رسمية بمهمة تكليفه عند أ
 .        ( الجازة           ( من إستدعائه عند سفره مدة عن ب

أو            ( )                ندوة حضور أو التدريب، بغرض آخر مكان إلى عمله مقر من بالسفر تكلف إذا ج
أو             الطبي، القومسيون لدى الكشف أو إلزامي، إمتحان أداء أو رسمي مؤتمر

رسمية    .  لجنة في الشتراك
بالعمل،            ( )              متلعقة قضية في كشاهد تطلب إذا المحاكم أمام شهادة لداء سفره عند د

السفر      . تذاكر قيمة له وتدفع
 ( المراجع            هـ           ( موافقة بعد القطر داخل بمهمة وكلف السودان خارج عمله مقر كان إذا

العام .  
القراراتوالمنشورات،)            3 ( تتحددها التي بالفئات يوم كل عن المأمورية بدل تيصرف

المناطق            في بمهمة التكليف حالة في المقررة الفئات زيادة العام للمراجع ويجوز
النائية.

التكليف)      4      ( لغراض اليوم ساعات         24تيعتبر ست على يشتمل أن على أقل أو ساعة،
. لا          صباح السادسة والساعة لا مساء السادسة الساعة بين فيما أدنى؛ كحد

المأمورية    بدل فئات تعديل
ذلك              ـ47 الضرورة إقتضت إذا وقتلخر من المأمورية بدل فئات تعديل العام للمراجع يجوز

.

القطر    خارج بمهمة التكليف
مهمة)            1ـ    (48 لداء القطر خارج بالسفر أوعامل مراجع أي تكليف العام للمراجع يجوز

 : ـ     أن على محددة رسمية
عن( )       الفترة تزيد ل أقصى    .أ كحد أشهر  ثلثة

           ( له( تتدفع و السفر، تذاكر القطر خارج بمهمة المكلف أوالعامل للمراجع تتوفر ب
السفر           مدة لا زائد للتكليف؛ المحددة الفترة عن المقررة والنثرية القامة بدل

التي   لقضاء       تتحددها بالفئات الضرورية للفترة إل تتدفع ول لا، دوري القرارات
المهمة .

) 2)   ( البند)      ( من ب الفقرة أحكام من الرغم الداعية)     1على الجهة تكفل حالة في
تتحددها         التي النثرية بدل للمكلف تيدفع القامة،  القرارات .بنفقات
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العامل            ) 3 ( أو المراجع، يستحق القامة نفقات من بجزء الداعية الجهة تكفل حالة في
وبين            التكاليف، بجميع الدولة يتكفل حالة في إستحقاقه بين الفرق صرف المكلف

. الداعية       الجهة قبل من له منح ما
ـ)            : 4 ( فيه يوضح العام للمراجع لا تقرير القطر خارج بمهمة المكلف ييرفع

.    ( المأمورية         (  من الهدف أ
.      ( المأمورية         ( من الهدف تحقق مدى ب

 .   ( المأمورية         ( أنشطة ج
إنوجد           ( )            . المأمورية أهداف تحقيق في الخارج في الدبلوماسية البعثات دور د

.    ( للمأمورية        ( توصياتلحقة هـ

العاشر   الفصل
الوظيفي   الداء تقويم

الداء    تقارير
بالديوان)            1ـ (49 والعاملين المراجعين، لجميع دورية بصورة الوظيفي الداء تقويم تقارير تتعد

العام      . المراجع تيقرره الذي للنموذج لا وفق
والموضوعية،)             2      ( والمانة الدقة، توخي الداء تقارير كتابة عند المباشرون الرؤساء تيراعي

هؤلء           ويكون المعنيين، والعاملين للمراجعين الفعلي الداء التقارير تلك تعكس وأن
في          إجحافهم أو مبالغتهم عند والمحاسبة والمساءلة، للمناقشة خاضعين الرؤساء

   . المذكورة   التقارير كتابة
إبداء)               3( مع ، الوسط دون أداء تقرير على يحصل الذي العامل أو المراجع لة كتاب يخطر

من           أسبوعين خلل العام للمراجع التظلم العامل أو للمراجع ويحق السباب،
يحق             بالرد إقتناعه عدم أو تظلمه، على الرد عدم حالة وفي الخطار، تاريخ

العامل    أو الستئنافات   . للمراجع للجنة التظلم
فصل        )4    ( عند العقوبة في التدرج دون        تيراعى أداؤه يكون الخدمة من أوعامل مراجع، أي

غير              أداءه ين أ تيؤكدان مختلفين منرئيسين متتاليان تقريران عنه تكتب إذا الوسط؛
الستئناف         . في الحق العامل أو للمراجع تيكفل وأن مرضي

العليا        القيادية الوظائف شاغلي أداء تقويم
التقويم؛            ـ 50 فترة عن الذاتية إنجازاته برصد العليا القيادية الوظائف شاغلي من يي أ ييقوم

معه،           بمناقشتها يقوم الذي المباشر لرئيسه وتقديمها لذلك المعدة الستمارة على
القابلة           القيادية والمهارات بالسلوك، العلقة ذات الخرى العناصر وإضافة وتقويمها

التقرير            في ورصده لمراجعته المختص العام المراجع لنائب التقويم تقرير ورفع للتقويم،
 . للمراجع  النهائي

التقارير  إعتماد
القطاعات           ) 1ـ (51 رؤساء من ولجنة العام، المراجع نواب من لجنة العام المراجع تيكون

الدارية            القدرات لوزن معايير على تقويمها في اللجان تعتمد الداء؛ تقارير لتقويم
المرؤسين          ومساعدة للمهارات، الذاتي والتطوير القيادة، على والقدرة الخبرات وتنويع
القطاعات          رؤساء لجنة ترفع والخلقي، المهني السلوك توفرمقومات وعلى وتدريبهم،

لعتماده         .  العام للمراجع تقريرها ترفع التي النواب؛ للجنة تقريرها
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لكافة)            2      ( الداء تقارير الوظيفية الدرجات حسب يفوضه من أو العام، المراجع يعتمد
النهائية      . صورتها في بالديوان والعاملين المراجعين،

الختبار      فترة إنتهاء عند الداء تقويم
أو    النقل العارة    أو أو النتداب

فترة              ) 1ـ (52 وإنتهاء نقله وعند الختبار فترة إنتهاء عند أوعامل مراجع أي عن أداء تقرير تيعد
. بها            يعمل التي أو إليها، المنتدب أو منها المنقول الوحدة بواسطة ندبه؛

والمعارين         ) 2      ( المبعوثين العاملين أو المراجعين، أداء تقارير بإعتماد الديوان يقوم
بها           .  يعملون التي الجهات من يترد التي التقارير إلى بالرجوع والمنتدبين

على          )5      ( لا بناء التقويم؛ وكيفية وإجراءات لفترات الدنى الحد القراراتوالمنشورات تتنظم
المعتمد     .  البشرية الموارد إدارة نظام

والتقديرات   الدرجات مدى
53: ـ         التالي النحو على الوظيفي للداء التقديراتوالدرجات تتخصص ـ

    90- 100ممتاز                 ) 1( 
لا ) 2 ( جد 75- 89              جيد
65- 74              جيد ) 3 (
50- 64              مرضي) 4 (
الوسط   ) 5 ( دون  49    دون فما

والعاملين    المراجعين أسبقية ترتيب
كل            54 في الوظائف يشغلون للذين ا والعاملين المراجعين، أسماء يبين بكشف الديوان يحتفظ ـ

: ـ          التالية للقواعد لا وفق أسبقيتهم فيه مرتبة حدة؛ على ودرجة فئة
لا          )1( وفق أو الدرجة، في التعيين تاريخ حسب والعاملين المراجعين، أسبقية تترتب

الحال     . يكون كيفما الترقية لتاريخ
الدرجة          )2( في الترتيب حسب السبقية تترتب والترقية التعيين تاريخ أتحد إذا

السبق .
في          )3( الترتيب حسب السبقية ترتب السابقة والترقيات التعيين تاريخ أتحد إذا

 . المهني  الختبار
المراجع،)             4     ( يحتفظ ل الديوان إلى أيوحدة من لا نهائي أوالنقل التعيين، إعادة عند

تمسبق             طلب على لا بناء النقل أو التعيين إعادة تمت إذا إل بأسبقيته؛ أوالعامل
تيوضع            ذلك عدا وفيما الختيار، أسلوب وإتباع الوظيفة عن بالعلن الديوان من

. السبقية    كشف نهاية في
الوظائف)           5( شاغلي تعيين إعادة حالة في السبقية ترتيب العام المراجع تيحدد

. العليا  القيادية
عشر    الحادي الفصل

الترقيات   أسس  وأحكام

الترقيات   أسس
الكفاءة           -  55 أساس على البشرية للموارد المعتمدة النظم إطار في للترقية الختيار يتم

في           الوظيفي المسار في بالتدرج المرتبط والتدريب الحتمي، التدريب وإجتياز والجدارة،
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شغل           شروط وإستيفاء القدرات قياس أساليب النظم تتحدد و المعين، الوظيفي المستوى
العلى  .   الوظيفة

الترقية  أحكام
بالدرجات           )1ـ (56 للترقي الشاغرة الوظائف ثلث لشغل بالمتحان المنافسة تكون أن يجوز

 . دون    فما الثامنة من
لجان)  ( )               2 ( مباشرة قبل حدة على درجة لكل الترقي منطقة العام المراجع تيحدد أ

إدارة           لنظام لا وفق الحال؛ حسب المتحان إجراء قبل أو لعملها، الترقيات
المعتمد   . البشرية الموارد

             ( كحد ( عامين مضي قبل أعلى درجة إلى أوالعامل المراجع، ترقية يجوز ل ب
العام            المراجع يستثنيها التي الحالت في إل يشغلها؛ التي الدرجة في أدنى

العليا     .  القيادية للوظائف بالنسبة
            ( تليها              ( التي للدرجة العامل أو المراجع، يشغلها التي الدرجة من الترقية تكون ج

للديوان     .  الوظيفي الهيكل في مباشرة
فئات)             3       ( من فئة لكل الترقي وسقف التدرج، تتحدد وظيفية مسارات العام المراجع يضع

. الوظيفة        لشغل المطلوب التخصصوالمؤهل وفق أوالعاملين المراجعين،
لخريجي)           4       ( الثامنة للدرجة التاسعة الدرجة من للتدرج المقررة الزمنية القيود تكون

شروط           تتنظم التي للقراراتوالمنشورات لا وفق هي كما العليا والمعاهد الجامعات،
الوظيفية    .  المسارات في التدرج

لعملها)           5       ( الترقيات لجان مباشرة قبل بالديوان العاملين لشئون العامة الدارة تتعد
ـ  : التية المعلومات

الشاغرة ( )          . الوظائف ومواقع وأرقام ودرجات وعناوين بعدد قائمة أ
           ( شروط( أستوفوا للذين ا الترقي منطقة في أوالعاملين المراجعين، بأسماء قائمة ب

العلمية           المؤهلت القائمة تشمل أن على درجة؛ كل في للترقي المنافسة
وأي          الحالية الدرجة في الدخول وتاريخ التعيين، أوإعادة التعيين وتاريخ

الدارة             مدير من عليها لا موقع القوائم تكون وأن علقة، ذات أخرى معلومات
يفوضه،           من أو العام المراجع من ومعتمدة بالديوان، العاملين لشئون العامة

للذين           وا والمنتدبين، المعارين العادية الترقية حالة في أيضا القائمة تتوضح وأن
بدون            والنتدابوالجازة العارة إنتهاء وتواريخ أجر بدون إجازات في هم

أجر.
            ( الثلث( أو السنتين عن الداء تقارير تتضمن أن على السرية الملفات ج

الملفات         إلى بالضافة الترقي منطقة تكون حسبما الخيرة؛ سنوات
المصلحية.

للترقي    المنافسة شروط
ـ)              : 1ـ (57 إذا إل بالمتحان أو عادية لترقية ينافس أن أوعامل مراجع لي يحق ل

حسب( )              منه مطلوبة حتمية دورة أو مهني إمتحان أو إختبار أي بنجاح إجتاز أ
وظيفته .

           ( للمنافسة              ( بالنسبة ممتاز عام بتقدير الخيرتين السنتين في أدائه تقرير كان ب
العليا      القيادية للوظائف جيد   للترقي وبدرجة العليا، . والوظائف فوق  فما
القيادية    . دون للوظائف بالنسبة

مؤهل)            2      ( على الحصول فيها يشترط والعليا العليا القيادية للوظائف للترقيات المنافسة
أدنى   .  كحد جامعي
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البند)      (3      ( أحكام من )       1تيستثني )  ( أو) ( زمنية بقيود محددة خدمة بشروط العمال ب و أ
أخرى   .  مهنية بشروط

التدريب)            4      ( بنجاح العامل أو المراجع، يجتاز أن الترقيات حالت جميع في تيشترط
الديوان    .  له يتيحه الذي

للترقي    المنافسة حق
تدريبية،) ( )              1ـ (58 أو دراسية بعثة في الموفد أو المنتدب أو المعار العامل أو للمراجع يحق أ

الترقي              .  وقواعد وأسس يتوافق بما للترقية ينافس أن أجر بدون إجازة في أو
)      ( البند          ( أحكام من الرغم على )        1ب في) ( أوالعاملين المراجعين من لي يجوز ل أ

ستة                عن تقل ل لفترة لل فع العمل باشر إذا إل للترقي ينافس أن أجر بدون إجازة
أداء             تقرير عنه تكتب و نهايتها، أوبعد الجازة بداية قبل الحالية درجته في أشهر

  . القل   على واحد
 .       ( منه            ( مطلوب أوإختبار إمتحان أي إجتازبنجاح ج

)            ( المادة            (  في الواردة للضوابط لا وفق الخيرة السنة عن أدائه تقرير كان ) . 58د ب)(
المادة)     2    ( أحكام من خدمة ( )       60تيستثني كشروط زمنية بقيود تتدرج التي الفئات ا

الجامعي             المؤهل يحمل ل من العليا القيادية للدرجات ينافس ل أن على مكتسبة؛
أدنى  .  كحد

التى)             3       ( الوظيفة تترك إختياره تم فإذا للترقى، ينافس أن الموقوف والعامل للمراجع يحق
وفي               تبرئته، قرار صدور بعد إل الترقية إعلن يجوز ل أنه على شاغرة، عليها سيرقى

ترقيته        .  أمر في العام المراجع ينظر الدانة حالة

للترقية    الختيار أسس
الكفاءة           59 أساس على العادية للترقية للمتنافسين والختيار التقويم، أسس تكون والجدارةـ

: ـ    التالية التقويم لعناصر لا وفق
تقريرين             .70%) 1      ( أدنى بحد الترقي منطقة حسب الداء تقارير واقع من الوظيفي للداء
) 2 (20%-: تخصص      أن على العلمية للمؤهلت

  ( فوق      .20أ      ( فما الجامعي للمؤهل درجة
      ( سنوات      18ب( ثلث نظام للدبلوم درجة

  ( للوظائف             16ج     ( للترقي بالنسبة الجامعي بالمؤهل يؤخذ ول نجاح، للثانوي درجة
جامعي      . مؤهل شغلها يتطلب ل التي

منها   10%) 3     ( و      3للسبقية بالديوان، الخدمة في للسبقية للسبقية  7درجات درجات
للذين            ا درجات تتناقص أن على الحال بحسب المتنافسين لقدم وتعطيان الدرجة، في

. بالتناسب     أسبقيتهم تاريخ حسب يلونهم

للترقي   المتنافسين ترتيب
منهم،           ـ60 كل عليها يحصل التي الدرجات مجموع حسب المتنافسين الترقيات لجان تترتب

المؤهل              حسب السبقية ترتب تساوا فإن الداء، درجات حسب الترتيب يتم تساوا فإن
السابقة     . الترقية تاريخ ثم العلمي؛

الترقيات   لجان تكوين
تيكون)            1- (61 العليا الدرجات ووظائف العليا، القيادية الدرجات لوظائف الترقية حالة في

. بتوصياتها         إليه لتتقدم أعضاء ثلثة من لجنة العام المراجع
من)             2( أعضاء ثلثة من لجنة العام المراجع تيكون الخرى للدرجات الترقية حالة في

. بتوصياتها    إليه لتتقدم الديوان
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)3. إليها)             الترقي المراد الوظائف درجات عن اللجان أعضاء درجات تقل أل تيشترط

الترقي   إحتياطي
تتم              ـ62 ويجوزأن درجة، كل في أربعة عن يزيد ل بإحتياطي تتوصي أن الترقيات للجنة ييجوز

توصيات              إجازة تاريخ من أشهر ستة أقصاها مدة خلل يتشغر التي الوظائف على ترقيتهم
المادة     ( أحكام عليهم وتطبق التنفيذ)   .1)(66اللجنة، عند

الترقيات   إجازة سلطة
العام        .63 المراجع من بقرار الترقيات تتجاز ـ

التخطي  شكاوي
المادة     ـ64 أحكام مراعاة للجنة         61مع التظلم في العامل أو المراجع بحق الخلل ودون

يتقدم              أن الترقي قرار من يتضرر الذي للعامل يجوز للمحاكم اللجؤ أو الستئنافات،
السلطة             وعلى القرار، تاريخ من لا يوم ستين خلل الترقيات تتجيز التي للسلطة بشكواه

يتم               لم فإذا الشكوى، إستلم تاريخ من لا يوم عشر خمسة خلل بالرد تقوم أن المذكورة
للشكوي       . لا رفض يعتبر الفترة تلك خلل الرد

الترقيات   تنفيذ سلطة
الوجه             65 على الوظائف لكل الترقيات قرارات تنفيذ بإجراءات البشرية الموارد قطاع يقوم ـ

المعتمد          . البشرية الموارد إدارة بنظام الواردة الترقيات قواعد تقرره الذي

الترقية   نفاذ تاريخ
خلو)              1ـ (66 تاريخ أو للترقية العامل أو المراجع، إختيار تاريخ من الترقية مفعول يسري

. لا      مؤخر جاء أيهما الوظيفة
البند  ()2( إجازة)            1لغراض في أو المعار أو المنتدب أو المبتعث العامل أو المراجع، يعتبر

العارة،              أو أوالنتداب البعثة كانت طالما لها المرقى الوظيفة أعباء باشر قد أجر بدون
المفعول   . سارية أوالجازة

وذلك            )3( قانوني، أو وقائعي خطأ نتيجة كانت إذا الترقية إلغاء المصدقة للسلطة يجوز
نفاذها         .  تاريخ من واحدة سنة تتجاوز ل فترة خلل

الستئنافات   للجنة الستئناف
بعد             ـ67 إل الترقية قرار ضد الستئنافات للجنة بتظلم يتقدم أن أوالعامل للمراجع، يجوز ل

المادة      أحكام وفق الشكوى  .64رفض

عشر   الثاني الفصل
النقل

التنقلت  حركة
الخبرات)          1ـ (68 إكتساب بهدف أوالعامل والمراجع العمل، لمصلحة لا تحقيق التنقلت تتجرى

 : ـ    التية السسوالضوابط وفق
المعني( )         .  الشخص ومؤهلت العمل، وطبيعة التخصص يتوافق أ

.     ( العمل( فرص توزيع مراعاة ب
 .        ( أوالعامل         ( للمراجع والسكن والصحية السرية، الظروف مراعاة ج
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المراجعين)             2   ( درجات مع التعامل يتم أن على العليا؛ القيادية للدرجات التنقلت تتم
العمل       . فرق على التوزيع لمركزية بنظام الخرى

والمعرفة)             3   ( الخبرة وتنويع للتدريب فرصة يتيح بما منتظمة، دورية بصفة التنقلت تتم
. والحيادية     الستقللية على والحفاظ المهنية،

الديوان     إطار في النقل
الديوان            ـ69 وظائف أحدى لتأدية والعمال المراجعين، من لا أي ينقل أن العام للمراجع يجوز

المادة           في ورد ما مراعاة مع العمل؛ لمصلحة لا . 68وفق

أخرى      وحدة إلى الديوان من النقل
أخرى) ( )              1ـ (70 إلىوحدة الديوان من بموافقته لا نهائي لل نق عامل أو مراجع، أي نقل يجوز أ

وأجره   . درجته بنفس
 .            ( العام          ( المراجع بموافقة عامة، لمصلحة بترقية مصحوبا النقل يكون أن يجوز ب

ـ)            : 2( للتي لا وفق أخرى إلى منوحدة العامل أو المراجع، نقل يتم
يتم( )             التي الوحدة له التابعة الوزير من بترشيح العليا القيادية الوظائف شاغلو أ

العام     . المراجع وموافقة إليها، النقل
            ( التي( الوحدة منرئيس بترشيح دون فما الثالثة الدرجة من الوظائف شاغلو ب

العام      . المراجع وموافقة إليها، النقل يتم

النهائي    النقل قرارات تنفيذ
الديوان           ـ71 تيخطر و النهائي النقل قرار أوالعامل المراجع، إليها المنقول الوحدة رئيس تينفذ

للعلم  .  بذلك

عشر   الثالث الفصل
والعارة  الندب

الندب 
المادة    (ـ 72 أحكام مراعاة إلى)         29مع الديوان من بموافقته أوالعامل المراجع، ندب يجوز

بالشروط            وذلك محددة لمدة للدولة مملوكة أوشركة أولهيئة أخرى، عامة خدمة وحدة
ـ :  التالية

عن            )1( الجمالية المدة تزيد ل بحيث للتجديد، قابلة سنتان الندب مدة تكون
المدة         .  تلك تجزئة ويجوز المنتدب، خدمة طوال سنوات خمس

يتعلق         )2( فيما إليها المنتدبين الجهة إلى لا إداري خاضعون المنتدبون يكون
إليها            المنتدب الجهة تمد أن ويجب عنهم، الداء تقارير وكتابة عليهم، بالشراف

النتداب            .  نهاية وعند عنه، دورية أداء تقويم بتقارير الديوان أوالعامل المراجع،
أوالعودة          )3( النهائي النقل بين تيخير للنتداب المحددة الفترة المنتدب أكمل إذا

من            لا يوم عشر خمسه خلل وذلك إليها، المنتدب الجهة موافقة شريطة للديوان
النتداب    . فترة إنتهاء تاريخ

العارة
المادة    ()  1ـ  (73 أحكام مراعاة بموافقته)        29مع العاملين أو المراجعين من يي أ إعارة يجوز

الوليات             حكومات من يي أ أو أجنبية، أوحكومة إقليمية أو دولية منظمة مع للعمل
محددة  .  لمدة
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طوال             )  2       ( سنوات خمس عن تزيد ل إجمالية لمدة للتجديد قابلة سنة العارة مدة تكون
الخدمة  .  مدة

العارة)      . 3       ( مدة تجزئة يجوز
البند)       (4       ( أحكام من الرغم لا)       2على وبناء عامة، لمصلحة لا تحقيق العام للمراجع يجوز

تلك            من أوالعمال المراجعين من أي إستثناء إليها، المعار الجهة طلب على
المدة . 

العارة    أو الندب إنهاء
العمل)              1ـ (74 مصلحة إقتضت إذا عامل أو مراجع، لي أوالعارة الندب إنهاء للديوان يجوز

وذلك              إليها، المعار أو المنتدب والوحدة العامل أو المراجع من كل إخطار بشرط ذلك؛
يحتم               ما هنالك كان إذا إل أوالعارة؛ الندب إنهاء تاريخ من القل على شهر قبل

لا    . فور أوالعارة الندب إنهاء
مصلحة)              2      ( إقتضت إذا الندب إنهاء العامل أو المراجع، إليها المنتدب للجهة يجوز

بشهر             الندب إنهاء تاريخ قبل والديوان المنتدب من كل إخطار بشرط ذلك؛ العمل
. لا             فور الندب إنهاء يحتم ما السباب من هنالك كان إذا إل القل؛ على

العارة       أو الندب أثناء أوالعامل المراجع حقوق
وإمتيازاته)            1ـ (75 وبدلته أجره العامل أو المراجع إليها المعار أو المنتدب، الجهة تتحمل

كاملة.
وإمتيازات)             2( وبدلت أجر أوبعض كل، العام المراجع بموافقة الديوان يتحمل أن يجوز

. ذلك         العامة المصلحة إقتضت إذا أوالمعار؛ المنتدب أوالعامل المراجع،

الخدمة      بعد ما فوائد إلتزامات
بعد           ـ76 ما فوائد التزامات بسداد أوالعامل المراجع، إليها أوالمعار المنتدب الجهة تقوم

عدم              حالة وفي الديوان، في عليه يطرأ تعديل وأي الساسي، الجر أساس على الخدمة
مابعد             فوائد إستقطاع التزام كامل بسداد المعار أو المنتدب، يقوم ذلك على موافقتها

الخدمة.

أوالمعار    المنتدب وظيفة شغل
ويجوز           ـ 77 لوظيفته، لل شاغ يظل أوالخارج الداخل في أوالعامل المراجع، أوإعارة ندب عند

وظيفته              .  درجة نفس في أخرى وظيفة في أويستوعب عودته، عند تخلى أن على ملؤها

الوظيفة    لشغل الحاجة
فوق            ـ78 وظيفة العام المراجع ينشئ أوالعارة الندب، أثناء الوظيفة لشغل الحوجة حالة في

الندب           فترة أوالمعارأثناء المنتدب، وظيفة عليها تيحمل ل مالي إعتماد بدون المقرر
 . الباقية  أوالعارة

أوالمنتدب   المعار ترقية
أوالعارة          ـ79 الندب، فترة أثناء للترقية أوالمعار المنتدب أوالعامل المراجع، إختيار يجوز

على             للحصول إعلنها؛ قبل بالترقية تيخطر أن على الديوان؛ في مستديمة وظيفة على
التزامات              من الترقية على يترتب ما كل بقبول إليها المعار أو المنتدب أوالجهة التزامه

أوإعارته           .  ندبه إنهاء ييطلب ذلك وبعدم إسمية، ترقية ترقيته لتتم مالية

السمية  الترقية

25



درجته          ـ80 الديوان ييرفع إسمية ترقية أوالمعار المنتدب، أوالعامل المراجع ترقية عند
إليه            . ترقي الذي المستوى إلى مالي إعتماد وبدون المقرر، فوق السمية الوظيفية

وتجديده    الندب على التصديق
المنتدب             81 الجهة طلب على لا بناء العام المراجع بقرارمن وتجديده بالندب التصديق يتم ـ

إليها.

وتجديدها    العارة على التصديق
المعار               82 الجهة طلب على لا بناء العام المراجع من بقرار وتجديدها بالعارة التصديق يتم ـ

إليها . 

والعارة    الندب قرارات تنفيذ
المادة)           (1ـ (83 لحكام لا وفق وتجديده الندب قرارات بتنفيذ الديوان ).81يقوم

المادة)            (2      ( لحكام لا وفق وتجديدها العارة قرارات بتنفيذ الديوان ) . 82يقوم

عشر    الرابع الفصل
الجازات

السنوية  الجازة
حسب)            1- (84 الكلي بالجر سنوية إجازة خدمة سنة كل عن أوالعامل المراجع، يستحق

اللئحة     .    بهذه المرفق الجازات جدول
الجازات)        .2       ( ومنح جدولة عند العمل مصلحة تتراعى

الجازة  بداية
الجازة؛           ـ 85 لغرض محسوبة سنة كل نهاية في السنوية إجازته أوالعامل المراجع، يستحق

نهاية               بعد وقت أي في أو لا، مقدم الجازة بتلك التصديق العام للمراجع يجوز أنه على
ما               بدفع تيلزم الجازة عنها يستحق التي المدة نهاية قبل الخدمة ترك فإذا الختبار؛ فترة

. إستحقاقه      عن الزائدة الجازة فرق يعادل

السنوية   الجازة تأجيل
من             )1ـ (86 حال بأي عام من أكثر العامل أو للمراجع، السنوية الجازة تأجيل يجوز ل

العام            في أوالعامل المراجع، يستحق العمل لمصلحة تأجيلها حالة وفي الحوال،
. تجزئتها      ويجوز السنوية إجازته ضعف التالي

عام)          .2  (     خلل بها تيطالب لم إذا الجازة تسقط

الجازة  قطع
أوتأجيلها             87 تقصيرها، السنوية بالجازة أوالعامل للمراجع، التصديق بعد العام للمراجع يجوز ل ـ

الحالة             هذه وفي أوالمرض، العمل حاجة تقتضيها إضطرارية لظروف إل أوإلغاءها قطعها أو
 . إنوجدت              السفر مدة ذلك في بما السنة؛ ذات خلل الجازة لبقية لا مستحق يكون

الجازات  خطة
الستمتاع           ـ88 من يمكنهم علىوجه والعمال؛ المراجعين بإجازات سنوية خطة الديوان تيعد

وتاريخ            أوالعامل المراجع، إسم على الخطة وتشتمل العمل، بسير الخلل دون بإجازاتهم
غير              إلى غيابه في ومسئولياته بواجباته يقوم من وإسم نهايتها، وتاريخ ومدتها الجازة بداية
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تقتضيه            حسبما وتعديلها الجازات خطة مراجعة العام للمراجع ويجوز المعلومات، من ذلك
العمل  . ظروف

وبدايتها       الجازة طلب بين زمنية مدة أقل
أيام           ـ89 عشرة قبل الجازات خطة حسب السنوية الجازة بطلب أوالعامل المراجع، يتقدم

المراجع             عليها يوافق إضطرارية ظروف في إل لبدايتها؛ المقترح التاريخ من القل على
العام .

ونهايتها   الجازة بداية
المراجع،              ـ 90 لعودة المحدد لليوم السابق اليوم في وتنتهي به، المصدق اليوم من الجازة تبدأ

للعمل  . أوالعامل

السفر  مدة
بين            ـ 91 لا وإياب لا ذهاب سفر مدة السنوية بالجازة له التصديق عند أوالعامل المراجع، يستحق

والزمن              الموقع تبعد حسب تتحدد العام في واحدة مرة البلد داخل موقع وأي مقرعمله،
ويجوز               أيام، خمسه عن الحوال جميع في تزيد ل أن على السفر؛ وسيلة تستغرقه الذي
من             معتمدة بشهادة ومثبتة تأخيره إلى أدت الرحلة أثناء إضطرارية ظروف حدثت إذا

سفر           . كمدة تأخرها التي اليام نفس تيمنح أن المعنية السلطة

بالجازات   التصديق سلطة
والعاملين           .92 للمراجعين السنوية بالجازات والبشرية المالية الموارد قطاع تيصدقرئيس ـ

إجازة       عنها تتحق ييس ل التي المدد
93: ـ           مدة عن سنوية إجازة الديوان في والعامل المراجع، يستحق ل ـ

أجر( )      . بدون إجازة أي أ
.       ( الدانة( حالة في العمل عن اليقاف ب

أخرى( )     . لجهة أوالعارة النتداب ج
محكمة            د     ( )  من ضده صادر لحكم لا تنفيذ أوالعامل المراجع، يقضيها التي السجن مدة

إختصاص  . ذات

السنوية      الجازة من كجزء العطلت حساب
لا              94 جزء تكون الخرى الجازات أنواع من نوع أي أو رسمية، عطلت الجازة تخللت إذا ـ

منها. 

المحلية  (  ) العارضة الجازات
ل)            1ـ (95 إضطرارية لسباب عارضة إجازة أوالعامل المراجع، يمنح أن العام للمراجع يجوز

الجازات             من إستحقاقه النظرعن بغض السنة في أيام سبعة عن جملتها في تزيد
السنوية .

الذي           )2( العام بمضي أوالعامل المراجع، حق ويسقط العارضة، الجازة تجميع يجوز ل
الجازة   . فيه يستحق إ

بالعطلت       الجر في أوالعامل المراجع حق
والعطلت             96 السبوعية العطلت أيام في الكلي بالجر إجازة في الحق للعامل يكون ـ

. المختصة     السلطة تتحددها التي الرسمية
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أوالعمرة   الحج إجازة
الكلي            ـ 97 بالجر إجازة منه بطلب أوالعمرة الحج، في يرغب الذي أوالعامل المراجع، تيمنح

أوجزء             المستحقة، السنوية إجازته إضافة ويجوز خدمته، فترة أثناء واحدة مرة شهر مدتها
. لها  منها

الدولية        النشاطات في السودان تمثيل إجازة
بالجر            ـ98 إجازة العامل أو المراجع، منح المعنية السلطات من بتوصية العام للمراجع يجوز

المؤتمراتوالمعارض             في السودان لتمثيل أختير إذا السنوية إجازته من تحسب ل الكلي
الفترة            عن تزيد أل على والمحلية الدولية، والرياضية والفنية والدبية العلمية والمناسبات

الغرض   . لذلك المقررة

النقابيين  إجازة
في               99 تزيد ل أن على السنوية الجازة من لتحسب الكلي بالجر إجازة النقابيين منح يجوز ـ

: ـ          التية الحالت في وذلك السنة، في لا يوم ثلثين عن مجموعها
المركزية      .أ ( ) اللجان لتكوين الجتماعات حضور

( الفرعية       .ب   ( اللجان لتكوين المركزية اللجنة أعضاء سفر
والدولية         .ج   ( ) القليمية المؤتمرات السنويوحضور المندوبين مؤتمر حضور

الوضوع   إجازة
إثباتها           ـ100 يتم الكلي؛ بالجر أسابيع ثمانية لمدة وضوع إجازة أوالعاملة المراجعة، تستحق

المولود؛       ميلد بشهادة أو طبية، على       بشهادة لا بناء الجازة تلك تجزئة يجوز أنه على
العاملة    . أو المراجعة، طلب

المومة   إجازة
المنصوص             101 الوضوع إجازة فترة تمديد في ترغب التي أوالعاملة المراجعة، تتمنح أن يجوز ـ

المادة    في النحو           101عليها على الرضيع بطفلها العناية بغرض الفترة تلك من كثر ل
ـ: التالي

عام( )       . لمدة أساسي بأجر إجازة أ
.              ( مدة( من لكثر تجزئتها ويجوز خدمتها، فترة طوال عامين لمدة أجر بدون إجازة ب

العدة  إجازة
الوفاة              102 تاريخ من تبدأ الكلي بالجر عدة إجازة زوجها توفي التي أوالعاملة المراجعة، تتمنح ـ

: ـ  أن على
حبلى ( )           . تكن لم إذا أيام وعشرة أشهر أربعة مدتها تكون أ

              ( قبل( وضعت فإذا أيام وعشرة شهور أربعة قدرها ععدة إجازة تمنح تحبلى كانت إذا ب
وضوع        . إجازة تتمنح و العدة، إجازة تنتهي الفترة تلك

          ( بالجر( إجازة زوجها المتوفي المسلمة أوغير المسيحية أوالعاملة المراجعة، تتمنح ج
لا    . يوم أربعين لمدة الكلي

المرضية   الجازة
تقرير)            1ـ (103 على لا بناء المرض يستلزمها التي الجازة مدة المريض أوالعامل المراجع، تيمنح

الرسمية       الطبية السلطات من معتمد .طبي كلي  بأجر
الفقرة)      (2       ( أحكام من الرغم المرضية)    1على الجازة طويلة  تتمنح لفترات المستمرة

ـ  : التالية بالضوابط
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ـ ( )      : مرضية إجازة أوالعامل المراجع يستحق أ
  .       ( الكلي( بالجر أشهر ستة لل أو

.         ( الكلي( الجر بنصف تليها التي أشهر الستة ثانيا
           ( التي                 ( المنطقة في الطبية السلطات تحترعاية المريض يكون أن يجب ب

كل             أول في صحته عن لا تقرير للديوان السلطات تلك تقدم وأن فيها، يعالج
شهر.

             ( يمرضية     ( سنة مجموع أو مستمرة، كاملة سنة عن المرض مدة زادت إذا ج
مدى          ليقرر الطبي القومسيون على أوالعامل المراجع، تيعرض عامين خلل

. أجر           أي الزائدة المدة عن أوالعامل للمراجع تيدفع ول للعمل، صلحيته
             ( مرضية       ( إجازة يستحق الخدمة في كاملة سنة أوالعامل المراجع، تيكمل لم إذا د

. الخدمة         في قضاها التي المدة نسبة حسب تتقدر
         ( المادة        ( في إليها المشار الرسمية الطبية السلطات تتقدم لا  104هـ طبي لا تقرير

. العام      المراجع إلى المريض عن لا سري
              ( إستنفاذه ( بعد إل مستمرة؛ مرضية إجازة في أوالعامل المراجع، ليدخل و

إن         السابقة السنوية إجازاته ومتجمعات السنوية، الجازة من لستحقاقاته
وجدت.

الجازة     أثناء المرضية الفترات
الجازة)            1ـ(104 أثناء بمرض يصاب أوالذي العلج، بغرض إجازة يمنح الذي للعامل ليجوز

توصية               على لا بناء إل بها؛ المصدق الفترة بعد ما إلى العمل عن يتغيب أن السنوية
. الرسمية    الطبية السلطات من

بعد)            2       ( للعمل لئق غير أوالعامل المراجع، أن الرسمية الطبية السلطات وجدت إذا
تاريخ             من تبدأ التي المناسبة اليام عدد الطبية السلطة تقدر بها المصدق إجازته

. للعمل       بعدها أوالعامل المراجع، ليعود الطبي الكشف
المريض)             3 ( العامل أو المراجع على طبي كشف إجراء العام المراجع طلب حالة في

تاريخ            في للعمل عودته وإحتمال الطبية لياقته عن برأيها الطبية السلطات تتدلي
. الطبية   السلطات تحدده

بالخارج    المرضية الجازة
لا،)            1ـ (105 شخصي يتصل أن بالخارج للعلج مرضية إجازة تيمنح الذي أوالعامل المراجع، على

الذي          القطر في السودان لحكومة الطبي أوالمستشار الدبلوماسية بالبعثة أوكتابة
حالته         . عن طبي تقرير على للحصول به لا موجود يكون

القطر            )2( في السودان لحكومة طبي مستشار أو دبلوماسية، بعثة وجود عدم حالة في
يقدمه           الذي الطبي التقرير الديوان يعتمد أوالعامل المراجع، فيه تيعالج الذي

لا          موثق يكون أن شريطة علجه على أشرف الذي وزارة  الطبيب لذلك  من الخارجية
القطر .

بالخارج     الطبي التقرير إجراءات
المصدقة            ـ106 الجازة مدة يتجاوز أن بالخارج إجازته يقضي الذي أوالعامل للمراجع، يجوز ل

طبي                 بتقرير يتقدم وأن لا، فور الديوان يبلغ أن وعليه المرض، بسبب ذلك كان إذا إل له
. المختصة    الجهات من لا موثق

المرضية   الستمارة
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وتواريخها         ـ107 المرضية الجازة ومدة المرضوالعلج بتشخيص المتعلقة المعلومات تتدون
القمسيون            من الصادرة الضوابط مراعاة مع الديوان تيعدها التي المرضية الستمارة على

 : ـ    التي الوجه على الطبي
العاملين          )1( شئون مسئولوحدة أو المباشر، الرئيس من المرضية الستمارة يتصدر

الديوان  . في
المرضية         )2( الستمارات تتحفظ و بدقة، الخدمة سجل في المرضية الجازات تتسجل

المصلحي    . الخدمة ملف في

مريض    مرافقة إجازة
القطر           ـ108 خارج أو داخل للعلج مريض لمرافقة تيضطر الذي أوالعامل للمراجع، تيسمح

المدة              زادت فإذا لا؛ يوم التسعين عن يزيد ل فيما السنوية الجازات من برصيده بالتمتع
 : ـ           التالية بالشروط وذلك أجر، بدون إجازة يمنح ذلك عن للمرافقة اللزمة

عائلته      . أ( )  أفراد من المريض يكون أن
( وضرورة          ب  ( اللزمة، العلج مدة بالخارج للعلج بالنسبة الطبي القمسيون تيحدد أن

للمريض  . المرافقة
العلج        ج( ) ضرورة بالداخل المعالج أوالطبيب المستشفى، مدير تيحدد أن

 . للمريض       المرافقة ضرورة مع أخرى بمدينة بالمستشفى

عمل   أصابة إجازة
واجباته)               1ـ (109 تأدية عن ناتج مرض أو بحادث يصاب الذي أوالعامل المراجع، يستحق

الجازة              من لل بد عمل إصابة إجازة مؤقتة بصفة عمله أداء من يمنعه إهمال دون
القمسيون             من تقرير على لا بناء الكلي؛ بالجر لا شهر عشر إثني تتجاوز ل المرضية؛

الطبي. 
)        2  () البند          في عليها المنصوص المدة في شفاؤه يتم لم إضافية)     1إذا مدة منحه يجوز

. الطبي           القمسيون من تقرير بموجب أشهر ستة تتجاوز ل الكلي بالجر
)3() البـندين            لحـكام لا وفق لا شهر عشـر الثمانية نهاية في للعمل يعد لم (1إذا )2و) 

الصحية،               اللياقة فقدان إما تقرر أن الطبية السلطات من العام المراجع ييطلب
ل              فترة في وعودته شفائه أوتوقع السبب، لهذا خدمته إنهاء يتم الحالة هذه وفي

 . الكلي        بالجر تحسب عمله لمباشرة أشهر ستة تتجاوز
أن           )4( له يجوز المذكورة المرضية الجازات كافة أوالعامل المراجع، إستنفاذ حالة في

تسعين           أقصى بحد مجتمعة؛ السنوية إجازاته متجمعات من منه بطلب يستفيد
المادة              لحكام وفقا خدمته تتنهى ذلك بعد للعمل عودته عدم حالة وفي لا، 140يوم

.

الدراسية   الجازة
ـ             : 110 أن على أجر بدون دراسية إجازة أوالعامل المراجع، منح العام للمراجع يجوز ـ

بالديوان         (  )        .  أوالتدريب العمل، ببرامج الدراسة تخل ل أ
         ( عن     ( يقل ل عنه أداء تقرير آخر يكون جيد ب  .تقدير

للتدريب         ( )          القومي بالقانون الواردة للشروط لا مستوفي أوالعامل المراجع، يكون ج
بالديوان    .  التدريب وضوابط ولئحته،

ثلث        ( )              عن بالديوان الفعلية الخدمة في أوالعامل المراجع، أمضاها التي المدة تقل ل د
سنوات .
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الزوج   مرافقة إجازة
لمرافقة           ـ111 أجر بدون إجازة بنجاح الختبار فترة إجتيازه بعد أوالعامل المراجع، ييستحق

أو              المعار أو دراسية إجازة أو بعثة في القطرأو خارج أحدهما الموفد أوالزوجة الزوج،
عمل              مدة المرافقة إجازة تتجاوز أل شريطة لا خاص لل عم يباشر الذي أو للخارج، المنقول

. سنوات       خمس أقصى وبحد الزوجة، أو الزوج

أجر   بدون الجازة
أجر            )1ـ (112 بدون إجازة ومقبولة مقنعه ولسباب منه بطلب أوعامل مراجع، أي منح يجوز

العمل،              مقتضيات مع ذلك يتعارض إل على سنوات خمس تتجاوز ل مدد أو لمدة،
بالديوان       .  الداء على ذلك يؤثر أل وعلى

)        2  (. الزوج          مرافقة إجازة مع أجر بدون الجازة وصل يجوز  ل
)        3 . بنجاح)             الختبار فترة مضي بعد إل أجر بدون الجازة تمنح ل
)        4 . لذلك)              الداعية السباب توضيح مع أجر بدون الجازة طلب أوالعامل المراجع، تيقدم
)        5. أجر)            بدون الجازة فترة طول لوظيفته لل شاغ أوالعامل المراجع، ييظل
من )              6        ( أو العام، المراجع من بقرار أجر بدون الجازة على التصديق سلطة يتكون

يفوضه.  
أجر؛)            7( بدون إجازة ومقبولة قوية لسباب أوالعامل المراجع، منح العام للمراجع ييجوز

  . السنة        في لا يوم ثلثين عن تزيد أل على

النهائية   الجازة
لديه)             1ـ (113 كان إذا الكلي بالجر نهائية إجازة الخدمة نهاية في أوالعامل المراجع، يستحق

. السنوية            القصىلجازته الحد تتجاوز ل أن على السنوية إجازاته من متجمعات
بالبند)      (2        ( جاء مما الرغم أو)        1على المراجع، إستمرار كتابة الوحدة طلبت إذا أعله

إجازته            قيمة له تدفع النهائية الجازة إستحقاقه فترة في الخدمة في العامل
 . لا  نقد النهائية

الجنسية)          3 ( أوإسقاط أوالسجن محاسبة، مجلس قرار بموجب الفصل حالة في
يستحق             ل شرعي عذر بدون الغياب أو النقل قرار تنفيذ أولعدم أوسحبها، السودانية

نهائية    .  إجازة أوالعامل المراجع،
ـ)       : 4        ( التالي النحو على النهائية الجازة تبدأ

التالي           أ( ) اليوم في النهائية الجازة تبدأ صحية لسباب الخدمة إنهاء حالة في
تطلب            إذا والتسلم التسليم فيه يتم الذي أوالتاريخ الطبية، السلطة قرار لتاريخ

لا        . واحد لا شهر تتعدى ل مدة في ذلك؛ منه
           ( عليه( المتفق التاريخ من النهائية الجازة تبدأ الختياري التقاعد حالة في ب

الخدمة    .  بنهاية تنتهي بحيث
 ( الذي           ج( التاريخ من النهائية الجازة تبدأ القانونية السن ببلوغ التقاعد حالة في

التمتع           من أوالعامل المراجع، وليتمكن الخدمة، بنهاية تنتهي أن إلى يؤدي
ستة             عن تقل ل زمنية فترة في إخطاره يجب الخدمة إنتهاء قبل بإجازته

خدمته     .  إنهاء تاريخ قبل أشهر

الجازة     شهادة على الحصول
الجازة           ـ114 شهادة على لمقرعمله مغادرته قبل يحصل أن أوالعامل المراجع، على يجب

 . لذلك    المخصصة للستمارة لا وفق

الجازات   سجل
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أوالعامل             .115 المراجع، بها يتمتع التي الجازات أنواع بكل مكتمل بسجل الديوان يحتفظ ـ

عشر    الخامس الفصل
والسلفيات     والحوافز والبدلت العلوات

  ( السنوية  ( الدورية العلوات
وفي)             1ـ  (116 الخدمة، في تعيينه على سنة إنقضاء بعد دورية علوة أوالعامل المراجع، تيمنح

ينص               تي لم ما أدائه؛ بحسن العام المراجع إقتنع إذا الخدمة في يقضيه لحق عام كل
اللئحة      . هذه في ذلك خلف على

كتابة           ) 2 ( العام المراجع يعترض لم ما لا تلقائي السنوية علوته أوالعامل المراجع، تيمنح
أشهر خلل  .  ستة السنوية      للعلوة إستحقاقه تاريخ من

بمرتبة)            3        ( جامعية درجة على لا حائز كان إذا تعيينه عند أوالعامل المراجع، يستحق
المخصص           البتدائي الجر فوق إضافيتين لعلوتين الكليات من يعادلها أوما الشرف،

 . تخصصه      مجال في الولية الجامعية للدرجة
سنوية)              4        ( علوة أجر بدون الجازة أو الندب أو العارة حالة في أوالعامل المراجع، تيمنح

للعلوة     .  إستحقاقه تاريخ في إسمية
على)             5       ( يصرفون أو بها مصدق إسمية قطاعات لهم المحدد المؤقتين العمال منح يجوز

أقصى            إلى سنوية علوات بها للتوظيفومصدق مخصصة مالية إعتمادات أو وظائف،
لهم    .  المخصصة القطاعات مربوط

الخامسة)             6       ( الدرجة عن درجته تقل ل موظف السنوية العلوة إخطار يعتمد أن يجب
الداري  .  بالقطاع

أو)             7       ( له، تتمنح سنوية علوة بكل كتابة أوالعامل المراجع، الديوان يخطر أن يجب
 . الحرمان      أسباب إبداء مع منها تيحرم

الجتماعية   العلوة
إجتماعية        ) 1ـ(117 علوة المتزوجة أوالعاملة أوالمراجعة، المتزوج أوالعامل المراجع تيمنح

الموازنة           إطار في لذلك؛ المنظمة القرارات تتحددها التي والضوابط بالفئات، شهرية
المالية      . العتمادات توفير مع المجازة

دون)             2  ( شهرية علوة أبناء لهما اللذان العاملة أو أوالمراجعة، أوالعامل المراجع تيمنح
تتحددها           التي بالفئات اللئحة، بهذه الوارد العائلة تعريف وفق لعددهم تحديد

المجازة            . الموازنة إطار في المالية العتمادات توفير مع لذلك؛ المنظمة القرارات

عمل    طبيعة علوة
تحددها             ـ118 التي والفئات للسسوالضوابط وفقأ عمل طبيعة علوة أوالعامل المراجع، تيمنح

لذلك   المنظمة .القرارات

الجامعي     فوق المؤهل علوة
فوق)           1ـ (119 درجات على يحصلون للذين ا الجامعات خريجي من أوالعامل المراجع، تيمنح

مؤهل             علوة أثنائها أو الخدمة، قبل ذلك كان لء سوا عمله؛ مجال في الجامعية
القرارات            بها يتصدر التي بالفئات وذلك الراتبي، الجدول نطاق خارج شهرية علمي

للديوان          . المجازة الموازنة إطار في وقتلخر من لذلك المنظمة
مؤهل)            2( على الجامعيوحصل فوق مؤهل علوة يتقاضى أوالعامل المراجع، كان إذا

. العلى              للمؤهل المعادلة الفئة إلى العلوة تترفع عمله مجال في منه؛ أعلى
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سكرتارية  علوة
المراجع         ـ120 لمكاتب السكرتارية بأعمال يقومون للذين ا للعاملين سكرتارية علوة تتمنح

الموازنة            إطار في العامة الدارات ومديري القطاعات، ورؤساء العام المراجع ونواب العام
لذلك         المنظمة القرارات تتحددها التي الفئات حسب وذلك  .المجازة،

والمحاكم     النيابة أمام شهادة علوة
المتعلقة          ) 1- (121 القضايا في أوالنيابة المحاكم، أمام شهادة يؤدي الذي المراجع يستحق

. لذلك          المنظم القرار تيحددها التي الفئات حسب علوة الديوان بأعمال
تم)              2   ( بأنه يفيد ما تقديم شريطة ل أم الجلسة عقدت سواء للمراجع العلوة تتدفع

لداء           حضوره يثبت أو المختصة، أوالمحكمة النيابة أمام مثل وأنه إستدعاؤه،
 . التحري   أو الشهادة،

ودوريات   كتب علوة
122. لذلك-              المنظم القرار تيحددها التي الفئات حسب للمراجعين ودوريات كتب علوة تتمنح

التمثيل  بدل
لذلك           -123 المنظمة القرارات تتحددها التي للفئات لا وفق بالديوان شهري تمثيل بدل مع تيمنح ؛

المجازة        الموازنة إطار في المالية العتمادات .  توفير

اللبس  بدل
تشهد               124 للذين ا أو رسمي زي لهم تيوفر ل للذين ا والعاملين للمراجعين، اللبس بدل تيمنح ـ

إطار              في لهم ملبسواقية توفير بأهمية الصناعي المن إدارة أو المهنية، الصحة سلطات
لذلك          . المنظمة القرارات تتحددها التي الفئات حسب وذلك المجازة، الموازنة

عدوى  بدل
نتيجة          ـ125 المعدية بالمراض إصابتهم يحتمل للذين ا والعاملين للمراجعين، عدوى بدل تيمنح

التي            بالفئات وذلك المجازة، الموازنة إطار في وظائفهم لواجباتومهام مباشرتهم
 . لذلك    المنظمة القرارات تتحددها

وجبة  بدل
التي              126 للفئات لا ووفق المجازة، الموازنة إطار في والعاملين للمراجعين، وجبة بدل تيمنح ـ

لذلك      . المنظم القرار أو المنشور، تيحددها

ميل            بدل
المراجع          - 127 تيمنح و العليا القيادية بالدرجات والعاملين للمراجعين، عربات الديوان تيخصص

بدل             وظيفته واجبات تأدية في الخاصة عربته ويستخدم عربة، يستحق الذي العامل أو
لذلك         المنظمة والمنشورات القرارات، تتحددها التي الفئات وفق  .ميل

عليها    والتصديق الخدمة شروط
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بموافقة)            1ـ(128 العام؛ المراجع تيصدق المعتمده البشرية الموارد إدارة ونظم سياسات إطار في
الخاصة    اللتزامات الجمهورية العلوات     رئيس وفئات الخدمة، وإمتيازات بشروط

بدلت             أو علوات وأي اللئحة وهذه الديوان، قانون في الواردة والبدلت الخاصة
. اللئحة             هذه في ذكرها يرد ولم أوالعاملين المراجعين، خدمة شروط في واردة أخرى

التفرغ)   : -2       ( بدل
بنسبة            تفرغ بدل يعادلها ما أو القانونيين، المحاسبين زمالة حملة من% 100تيمنح

الضرائب     .   من معفاة الساسي الجر
)       3-: يعادلها)          ما أو القانونيين المحاسبين زمالة لحملة الوظيفي التسكين

لقرارات                       لا وفق يعادلها ما أو القانونيين، المحاسبين زمالة لحملة الستيعاب يتم
لذلك    .  المنظمة العام المراجع

والبدلت    السنوية العلوات تقادم
ل           ـ129 التي الخاصة والعلوات والبدلت، السنوية بالعلوات المطالبة بالتقادم يتسقط

تاريخ               من سنوات خمس مضي بعد عنه ينوب من أو أوالعامل، المراجع بها يطالب
إستحقاقها .

العيدين   منحة
والعاملون-    130 المراجعون المبارك        منحهتيمنح الضحى عيد وفي المبارك، الفطر عيد في

لذلك       المنظمة القرارات في تيحدد .حسبما

الحوافز
الفردية    والحوافز السنوى الحافز

للمجلس          ) 1ـ (131 السنوي التقرير تقديم بعد لا سنوي لا حافز بالديوان والعاملون المراجعون تيمنح
العام           . المراجع يضعها التي وبالضوابط الجمهورية، رئيس يقرره لما لا وفق الوطني،

الذي)            2  (           أوالعامل المراجع، يمنح أن المباشر الرئيس من بتوصية العام للمراجع يجوز
-: التالية       البنود من أكثر أو بواحد، يقوم

.      ( وممتازة(  متقنة خدماتوأعمال أداء أ
.ب( وتجويده)       العمل ترقية في تساعد بحوث

.        ( وتجويده( النتاج زيادة على تساعد إيجابية مقترحات ج
( .  د(  جودته        وتحسين العمل تكاليف تخفيض إلى تؤدي مقترحات

.          ( وساعاتراحته( جهده، من بالكثير الخذ تقتضي بأعمال يقوم هـ
)1. المجازة)              للموازنة لا وفق أقصى كحد السنوي الكلي أجره عن يزيد ل لا مالي لا حافز
)                      2-: التي)          من أكثر أو واحد في تتمثل تشجيعية مكافأة

.   ( تقديرية    ( شهادة أ
.      ( ) ( الجر    ( إطار في لا إستثناء أوعلوتين دورية علوة ب

 .         ( التدريب    ( وقواعد بأسس التقييد دون دراسية بعثة في اليفاد ج
            ( من    ( بتوصية الدولة، يتمنحها التي الرفيعة والنواط الوسمة من نوط أو وسام د

الجمهورية    . لرئيس العام المراجع
القطاع)             3      ( منرئيس طلب على لا بناء المختص؛ النائب من بتوصية العام للمراجع يجوز

البند             ( في المذكورة العمال من بأي يقوم الذي العامل أو المراجع، ترقية )1المعني
 : ـ           التية للضوابط لا وفق الترقيات وأسس بأحكام الخلل دون إستثنائية ترقية أعله

 . الديوان  (  )          هيكل في مباشرة تليها التي للدرجة الترقية تكون أ
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          ( يؤهل  ( الذي الستثنائي النجاز أسسومعايير العام المراجع مجلس يحدد ب
لذلك. 

           ( ثلثة  ( من العام المراجع يكونها لجنة إلى الستثنائية الترقية توصية تتحال ج
  . الستثنائية       الترقية يستحق الذي العمل لتقويم أشخاص

السلفيات
عليها          132 التصديق يتم سلفيات والعاملين المراجعين منح يجوز إدارة   ـ مجلس من وإدارتها

الدعم؛   مال ومدد          صندوق المعاشة، الظروف وفق ومدتها حجمها تحديد يتم أن على
الغرض        . لهذا المجازة للموازنة لا ووفق والمتبقية السابقة الخدمة

عشر   السادس الفصل
الترحيل  إمتياز

النقل         أو التعيين إعادة أو التعيين عند الترحيل
أوالنقل         ـ133 التعيين إعادة أو التعيين عند وعائلتهم والعاملون، المراجعون يستحق

 . المتاحة         الترحيل وسائل بأنسب الدولة نفقة على الترحيل

الخدمة      أوإنتهاء السنوية بالجازة الترحيل
وإنتهاء           134 السنوية بالجازة السفر حالت في وعائلتهم والعاملون المراجعون يستحق ـ

لذلك            المنظمة القراراتوالمنشورات تتحدده الذي الوجه على سفر مصاريف بدل الخدمة
 .

للخارج   بالجازة  الترحيل
تذاكر             135 قيمة بالجازة السفر عند العليا القيادية بالوظائف والعاملون المراجعون يستحق ـ

. لذلك     المنظمة القرارات حسب سفر

النقل          أو التعيين إعادة أو التعيين عند المتعة نقل

الخدمة     إنتهاء أو أوالمأمورية
أوالتكليف           )1( ـ136 النقل، أو التعيين إعادة أو التعيين عند والعاملون المراجعون، يستحق

المؤيدة          المستندات تقديم بعد المتاحة؛ النقل بوسائل أمتعتهم ترحيل بمهمات
المبين            القصى بالحد لا فعلي المرحلة الكمية على القيمة تدفع أن على للصرف

أدناه:-  
         ( العليا( القيادية الوظائف طن 2,5أ
               ( العليا( الوظائف طن 1,5ب

            ( الخرى( الوظائف طن   1ج
الخدمة)       2( إنتهاء عند والعاملون المراجعون لترحيل    ييستحق كلي أشهر ستة أجر

أمتعتهم. 
بمأمورية          )3( التكليف عند والعاملين المراجعين من يي أ منح العام للمراجع يجوز

حدود            في إضافية أمتعة نقل إمتياز بالطائرة السفر السودان خارج أو داخل،
الدولة       . نفقة على جرام كيلو عشرين
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بمأمورية     التكليف عند الترحيل
بمأمورية          )1ـ  (137 التكليف عند والعاملين المراجعين من يي أ ترحيل العام للمراجع يجوز

بالطائرة   .  السودان داخل
)   2) البند)       في ورد مما الرغم من)       1على يي أ ترحيل العام للمراجع يجوز أعله

وسائل         بأنسب السودان داخل بمأمورية التكليف عند والعاملين المراجعين
 . المتاحة  الترحيل

القطر)           3  ( خارج بمأمورية التكليف عند والعاملين للمراجعين السفر إمتياز يكون
الخرى         .  للوظائف القتصادية وبالدرجة العليا، القيادية للوظائف السياحية بالدرجة

السفر   وسائل
متطلبات           ـ138 مراعاة مع تكلفة القل الوسائل إستعمال السفر حالت جميع في يراعى

والسلمة   .  العمل إنجاز

التقادم   مدة
المطالبة             ـ139 تتم لم إذا الفصل هذا في الواردة الستحقاقات من مطالبة أي بالتقادم تسقط

. إستحقاقها       تاريخ من سنوات خمس خلل بها

عشر   السابع الفصل
الخدمة    وإنهاء إنتهاء

القانونية    السن بلوغ
فيه             )1ـ(140 يبلغ الذي اليوم في أوالعاملين المراجعين، من أي خدمة القانون بحكم تنتهي

للتقاعد    . القانونية السن
البند    ()2       ( أحكام مراعاة السن)         1مع بلوغه بعد الخدمة في أوالعامل المراجع إستمر إذا

قد             قانونية مساءلة بأي الخلل عدم ومع لذلك، قانوني سبب بدون للتقاعد القانونية
يلي          :  كما أوالعامل المراجع يعامل ذلك في المتسبب لها يتعرض

 .        ( المر (  ذلك إكتشاف تاريخ في خدمته تنتهي أ
            ( خدمة               ( للتقاعد القانونية السن بعد الخدمة في قضاها التي المدة تحسب ل ب

فعلية. 
 .             ( عمله     ( مدة عن له كتعويض وبدلت أجر، من تقاضاه تيعتبرما ج

 .             ( ملغية               ( تعتبر للتقاعد القانونية السن بلوغه بعد ترقية أي نال إذا د
 .             ( خدمته              ( إنتهاء عند سنوية إجازة التقاعد سن بعد المدة عن ليستحق هـ

الوظيفة  إلغاء
العمل          ـ141 لمقتضيات لا وفق موضوعية لسباب الوظيفة بإلغاء أوالعامل المراجع، خدمة تنتهي

العام      .  المراجع من بقرار العامة للمصلحة

السودانية      الجنسية سحب أو إسقاط
لا          ـ142 قانون السودانية الجنسية عنه أوتسحب تسقط الذي أوالعامل المراجع، خدمة تنتهي

فيه      .  أوسحبت أسقطت، الذي اليوم من

الطبية    اللياقة فقدان
المادة      143 بأحكام الخلل عدم مع فقدانه       140ـ ثبت إذا أوالعامل المراجع، خدمة تنتهي

وذلك            الرسمية، الطبية السلطات من تقرير بموجب الخدمة في للستمرار الطبية اللياقة
في    ورد اللئحة    . 104المادة حسبما هذه من
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للعجز   المؤدية الصابة
تيحدده            144 حسبما أوالجزئي الكلي للعجز المؤدية بالصابة العامل أو المراجع، خدمة تنتهي ـ

أومن            أوالعامل، المراجع خدمة بسبب حادث عن الناتجة الصابة وهي الطبي، القمسيون
أوالعامل               المراجع، ذلك كان ولو حتي بسببها؛ أو بها قيامه أثناء خدمته عن ناشئ مرض

تعليمات              بغير يعمل كان أو عنه، نيابة صدرت أو رئيسه أصدرها أوامر لي لا مخالف
رسمية. 

الخدمة   أثناء الوفاة
145 . الخدمة           إنتهاء أسباب من لا سبب الوفاة تعتبر اللئحة هذه لغراض ـ

محاسبة     مجلس من بقرار الفصل
المراجعين            146 محاسبة لئحة بموجب الخدمة من تفصل إذا أوالعامل المراجع، خدمة تنتهي ـ

لسنة      القومي المراجعة بديوان بسبب      2017والعاملين كان إذا لا الفصلوجوب ويتم م،
المانة          . أو بالشرف مخلة جريمة في مختصة محكمة من الدانة

الخاص    الخدمة عقد إنتهاء
هو             147 لما لا وفق خاص خدمة عقد بموجب يعمل الذي أوالعامل المراجع، خدمة تنتهي ـ

العقد    . في عليه منصوص

دستوري   منصب شغل
تاريخ             148 من دستوري منصب لشغل إختياره يتم الذي أوالعامل المراجع، خدمة تنتهي ـ

في            العلى الدرجة أساس على المعاشية خدمته له وتحسب المنصب، لشغل إختياره
للديوان   . التنظيمي الهيكل

الختياري  التقاعد
لنهاية            149 التالي اليوم في الختياري التقاعد يطلب الذي أوالعامل المراجع، خدمة تنتهي ـ

العام       .  المراجع عليها يوافق التي النذار فترة

الستقالة
)           1ـ(150 بإستقالة) (  التقدم المختلفة الوظيفية الدرجات في أوعامل مراجع، لي يجوز أ

بقبول            مكتوب قرار بصدور إل الخدمة تلك تنتهي ول خدمته، لنهاء مكتوبة
العام    . المراجع من إستقالته

        ( )      ( ثلثين           ( مضي بعد لا حكم قبلت قد الستقالة تعتبر أ البند أحكام من الرقم على ب
التاريخ         . ذلك في الخدمة وتنتهي تقديمها، تاريخ من لا يوم

( تسليمه          ج            ( عدم حالة في إستقالته يقدم الذي أوالعامل المراجع، على يجب
الثلثين             نهاية من أيام عشرة قبل كتابة المباشر رئيسه يخطر أن بقبولها لا إخطار

والتسلم       .  التسليم بترتيبات الرئيس ذلك ليقوم لا يوم
العقد)              2       ( لشروط إستيفائه بعد إل دراسية بعثة في كان أوالذي المبعوث، إستقالة تقبل ل

بينه   أو    وبينالمبرم للتدريب القومي الديوان .  المجلس

العمل    عن الموقوف إستقالة
أوهناك              )1(ـ151 العمل، عن لا موقوف كان إذا إستقالته قبول أو أوالعامل المراجع، إستقالة يجوز ل

ضده     .  جارية أومحاكمة تحقيق إجراءات
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المراجع)             2(                موافقة بعد إل تقديمها بعد الستقالة عن الرجوع أوالعامل للمراجع، يجوز ل
الستقالة            .  قبول أمر في البت قبل الموافقة هذه تتم أن شريطة العام

العمل   عن الغياب
بدون             ـ152 متصلة لا يوم وأربعين خمسة لمدة العمل عن يتغيب الذي أوالعامل المراجع، يعتبر

. لا    حكم مفصول مقبول عذر

الختبار    فترة إجتياز عدم
الختبار             153 فترة إجتياز في فشله العام المراجع قرر إذا أوالعامل المراجع، خدمة تنتهي ـ

أوالتجربة. 

النقل    قرار تنفيذ عدم
خلل             154 مشروع عذر دون قرارالنقل تنفيذ يرفض الذي أوالعامل المراجع، خدمة تنتهي ـ

تاريخ     من واحد .شهر النقل   تنفيذ  وجوب

الخدمة   إنتهاء إجراءات
إكتمال              155 بعد بالديوان خدمته ملف من صورة تحفظ أوالعامل المراجع خدمة إنتهاء عند ـ

الخدمة       .  بعد ما وفوائد المعاشية، إستحقاقاته إجراءات

عشر   الثامن الفصل
والسجلت    الخدمة ملف

الخدمة     ملف محتويات
وتدون            ـ156 أقسام عشرة إلى يقسم مصلحي خدمة بملف وعامل مراجع، لكل الديوان يحتفظ

ـ      :  التي بالترتيب التالية المستندات به وتحفظ
الخدمة( )   . سجل أ

          ( التعيين( طلب إستمارات وهي بها، العلقة ذات والشهادات التعيين أوراق ب
والشهادات          والجنسية العمر تقدير أو الميلد وشهادة بالتعيين، المالي والتصديق

 . السابقة   والخبرات الدراسية،
.   ( والترقيات( العلوات ج

المرضية( )         . كالجازات الخرى الطبية والوراق الصحية، اللياقة شهادة د
..      ( العمل( عن والغياب بأنواعها الجازات هـ

والندبوالعارة( )    .  النقل و
الدراسية( )     .  والبعثات التدريب أوراق ز

  )        ( التأمينات( ـ المعاشات الخدمة بعد ما فوائد ومستندات المعاش، إستقطاع ح
الجتماعية). 
السلفيات( )  .  ط

المحاسبة( )     . مجالس وقرارات إجراءات ى

السري   الملف محتويات
ـ            : 157 التي على يشتمل سري خدمة بملف وعامل مراجع، لكل الديوان يحتفظ ـ

. العامل          ( )             أو بالمراجع المتعلقة البيانات كل به مدون الخدمة سجل من نسخة أ
 .      ( السنوي( الوظيفي الداء تقويم تقارير ب

. المحاسبة( )       مجالس وقراراتوأحكام إجراءات نماذج ج
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أوالعامل    المراجع ملف نقل
خدمته              158 ملف تيرسل أخرى إلىوحدة الديوان من نهائية بصفة أوالعامل المراجع، نقل عند ـ

        ( من(  والبيانات المعلومات، إستكمال بعد إليها؛ المنقول للوحدة والسري المصلحي
نقله      .  تاريخ حتى الديوان جانب

تلفه    أو الملف فقدان
الموضوع            ـ159 في لا تحقيق العام المراجع يجري أوالعامل المراجع، ملف يتلف أو فقد إذا

الدرجة             عن أعضائها مستوى يقل ل إدارية ثلثية لجنة بتكوين ويقوم المسئولية، لتحديد
التالف       .  أو المفقود الملف بيانات لتعويض الخامسة

الخدمة   شهادة
على            ـ160 تشتمل خدمة شهادة العام المراجع له تيحرر أوالعامل المراجع، خدمة إنتهاء عند

ـ   :   التالية والبيانات المعلومات
لا  . أ(  ) رباعي السم

       ( الخدمة   . ب( بداية تاريخ
الخدمة   . ج( ) نهاية تاريخ
شغلها     .  د(  ) وظيفة آخر ودرجة مسمى
( يتقاضاه    .هـ( كان أجر آخر

التفويض
لسنة           ـ161 العامة والنصوص القوانين تفسير قانون بأحكام الخلل التفويض  1974دون يتم

 : ـ   التالي النحو على
ليتضمن          )1( السلطة صاحب العام المراجع من مكتوب بقرار التفويض يكون

التفويض        . ومدة ودرجته ووظيفته المفوض وإسم المفوضة، السلطات
المكلف           ) 2 ( يتمتع ل أخرى وظيفة بأعمال بالقيام أوالعامل المراجع، تكليف حالة في

بقرار             ذلك على نص إذا إل الوظيفة؛ تلك يشغل كان لمن المفوضة بالسلطات
التكليف. 

عوضة             ) 3( يف تم ال السلطة وافقت إذا إل غيره؛ يفوض أن السلطات إليه تفوضت لمن يجوز ل
ذلك  . على

)         4 : ـ )     إذا التفويض ينتهي
( لل( التفويض   .أو مدة إنتهت

.         ( التفويض( تمنح أجله من الذي الغرض إنتهي لا ثاني
.      ( التفويض( قرار ألغي لا ثالث

.       ( السلطات( إليه تفوضت من وظيفة تألغيت لا رابع

.       ( سلطاتها                  ( تفويض تم التي الوظيفة ألغيت لا خامس

هـ1439 ربيع  الوأل  26صدر تحت توقيعي في 

م2017ديسمبر 14الموافق 

الطاهـــــــر عبدالقيوم إبراهيم     
المراجع العام                                                                    

لجمهورية السودان
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المادة(   )84أنظر
السنوية   الجازات جدول

السنوية    الجازة الدرجة مقدار
لا 45 فوق     يوم فما الثامنة الدرجة من
لا 40 مايعادلها    يوم أو العاشرة الدرجة
لا 35 التاسعة  يوم الدرجة
لا 30 عشر     يوم والثانية عشر الحادية الدرجة
لا 25 عشر      يوم الخامسة إلى عشر الثالثة الدرجة
لا 20 عشر    يوم والسابعة عشر السادسة الدرجة
لا 30 أمضوا       يوم للذين ا العمالية الوظائف كشف في أوالعاملون المراجع

فأكثر     خدمة لا عام عشرين
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