
 

 2222لسنة  (2رقم ) نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين

 1مادة ال

 1/1/2020( ويعمل بو اعتبارا من 2020يسمى ىذا النظام ) نظام الخدمة القضائية لمقضاة النظاميين لسنة 

 2المادة 

 -:ما لم تدل القرينة عمى غير ذلكيكون لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا النظام المعاني المخصصة ليا أدناه 

 قانون استقالل القضاء : القانون 

 . المجمس القضائي األردني : المجلس

 . رئيس المجمس : الرئيس

 . األمانة العامة لممجمس : األمانة العامة

 .أمين عام المجمس : األمين العام

 .قضاة المحاكم النظامية المعرفون بمقتضى القانون : القضاة

قيامو بميام وظيفتو التي شغميا وال يشمل العالوات    الراتب الشيري الذي يستحقو القاضي ويتقاضاه مقابل االساسي : الراتب
 .والبدالت والمخصصات من أي نوع كانت

 . الراتب األساسي مضافا اليو بدل التمثيل والعالوات المنصوص عمييا في ىذا النظام :الراتب اإلجمالي
 . البعثات المشكمة بمقتضى أحكام ىذا النظاملجنة  : اللجنة

إيفاد القاضي لمدراسة في مؤسسة تعميمية معترف بيا لمحصول عمى مؤىل عممي مدة متصمة تزيد عمى ثمانية أشير  : البعثة
 . سواء كانت داخل المممكة أو خارجيا

كمتييما معًا سواء كانت داخل المممكة أو  إيفاد القاضي لمتدرب بغرض إكسابو معرفة عممية أو ميارة عممية أو : الدورة
 .خارجيا



إيفاد القاضي، داخل المممكة أو خارجيا، لحضور مؤتمر أو ندوة أو حمقة دراسية أو لقاء عممي أو لمقيام  : المهمة العلمية
 .بزيارة أو جولة استطالعية أو ما ىو مماثل ألي منيا

 . ميمة عممية وفقًا ألحكام ىذا النظامالقاضي الذي يوفد في بعثة أو دورة أو  : الموفد

 3المادة 

 -:تحدد الرواتب األساسية لمقضاة وزياداتيم السنوية وعالواتيم وبدل التمثيل عمى النحو التالي

 -:وظائف الفئة العميا -أ

متيازاتو األخرى رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة اإلدارية العميا ويتقاضى كل منيما راتب الوزير العامل وعالواتو وا  -1
 .%120وعالوة قضائية مقدارىا 

%( من الراتب 120( دينار وعالوة قضائية مقدارىا )1500قضاة الفئة العميا ويتقاضى كل منيم راتبًا أساسيًا مقداره )  -2
 .( دينار2500( دينار عمى أن ال يزيد الراتب األساسي عمى )100األساسي وبزيادة سنوية مقدارىا )

 -:الرواتب األساسية لمقضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة وزياداتيم السنوية عمى النحو التاليتحدد  -ب

 الزيادة السنوية بالدينار الراتب األساسي الشهري بالدينار الدرجة

 20 1110-1210 الخاصة

 20 1010-1090 األولى

 20 910-990 الثانية

 20 810-890 الثالثة

 20 710-790 الرابعة

 20 610-690 الخامسة

 20 510-590 السادسة

 .%( من الراتب األساسي120يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة عالوة قضائية مقدارىا) -ج

( دينارًا وعالوة قضائية مقدارىا 450يعين القاضي المتدرج في الدرجة السابعة ويتقاضى راتبًا أساسيًا شيريًا مقداره ) -د
 .( ديناراً 20%( من الراتب األساسي وبزيادة سنوية مقدارىا )00)

  ستخدام سيارة وىاتف خموي( دينار شيريًا بدل مناوبة وا200يصرف لمقاضي الذي يشغل وظيفة مدع عام مبمغ مقداره )  -ه

 .يتم تسكين قضاة الفئة العميا المعينين قبل نفاذ احكام ىذا النظام بالدرجة والراتب الذي يستحقونو وفقًا ألحكامو -و



 4المادة 

 .( دينارًا شيرياً 00( دينارًا شيريًا وعالوة غالء معيشة مقدارىا )135يستحق القاضي عالوة شخصية مقدارىا ) -أ

 .( دينارًا شيرياً 20يستحق القاضي المتزوج عالوة عائمية مقدارىا ) -ب

 .تسري أحكام ىذه المادة عمى القاضي المتدرج -ج

 5المادة 

 -:يمنح القاضي عند تعيينو ما يمي -أ

 (زيادتين سنويتين إذا كان حاصاًل عمى الدرجة الجامعية الثانية )الماجستير  -1
 (عمى الدرجة الجامعية الثالثة )الدكتوراة ثالث زيادات سنوية إذا كان حاصالً   -2

إذا حصل القاضي وىو عمى رأس عممو عمى مؤىل عممي جديد أعمى من المؤىل العممي الذي يحممو فيجوز لممجمس  -ب
منحو عالوة مالية تعادل مقدار الزيادات السنوية المنصوص عمييا في الفقرة )أ( من ىذه المادة شريطة أن يكون قد حصل 

 . وافقة المجمس المسبقة عمى ذلكعمى م

 6المادة 

لمرئيس بناء عمى تنسيب رئيس المحكمة أو الدائرة المعنية وبناء عمى حاجات العمل وطبيعتو تكميف أي قاض لمعمل خارج  -أ
 . أيام العمل الرسمي وفقًا لمتعميمات التي تصدر ليذه الغاية

تكميف قاض أو أكثر لمقيام بأي عمل تتطمبو طبيعة عمل وزارة العدل لمرئيس بناء عمى طمب وزير العدل الموافقة عمى  -ب
 . لمدة ال تتجاوز ثالثة أشير قابمة لمتمديد بموافقة المجمس

 7المادة 

مع مراعاة الحقوق المالية التي يستحقيا القاضي وفق التشريعات ذات العالقة، إذا انتيت خدمة القاضي ألي سبب من  -أ
زل يصرف لو ما يعادل راتبو األساسي الشيري عن كل سنة من سنوات خدمتو القضائية الفعمية وتعتبر األسباب باستثناء الع

 .كسور السنة سنة ليذه الغاية

ينتقل الحق المنصوص عميو في الفقرة )أ( من ىذه المادة ويوزع عمى عائمة القاضي المتوفى وفقًا لممعنى الوارد في  -1 -ب
 .اوي أو لمن يسميو القاضي خطيًا منيم أثناء حياتو وتحفظ في ممفو الوظيفيقانون التقاعد المدني بالتس

 .( من ىذه الفقرة ينتقل ىذا الحق إلى الورثة الشرعيين لمقاضي المتوفى1في غير الحالتين المنصوص عمييما في البند )  -2



 8المادة 

( من ىذا النظام 7المنصوص عمييا في الفقرة )ب( من المادة )مع مراعاة الحقوق المالية التي يستحقيا ورثة القاضي المتوفى 
وفي التشريعات ذات العالقة، إذا توفي القاضي أثناء وجوده في الخدمة القضائية فيصرف لورثتو الشرعيين تعويض يعادل 

 -:مجموع المبالغ التالية

 .راتبو اإلجمالي عن الشير الذي توفي فيو -أ

 .شير أخرىراتبو اإلجمالي عن ستة أ -ب

راتبو اإلجمالي عن مدة اإلجازة السنوية التي كانت مستحقة لو عند وفاتو ولم يستعمميا عمى أن ال يزيد المجموع عمى بدل  -ج
 .إجازاتو عن آخر سنتين

 9المادة 

المعيشة  إذا أحيل القاضي عمى االستيداع دون طمبو فيتقاضى خالل مدة االستيداع نصف راتبو االساسي مع عالوة غالء -أ
و العالوة العائمية ، أما العالوات األخرى فال يستحق أي شيء منيا ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية عن الراتب األساسي 

 . لمقاضي قبل إحالتو عمى االستيداع

يتوجب إذا أحيل القاضي عمى االستيداع بناء عمى طمبو فإنو ال يتقاضى أي رواتب أو عالوات خالل مدة االستيداع و  -ب
 .عميو دفع العائدات التقاعدية المستحقة خالل مدة االستيداع

يعتبر القاضي المحال عمى االستيداع بحكم المحال عمى التقاعد وال حاجة إلصدار قرار بذلك عند استكمال مدة  -ج
  االستيداع

 12المادة 

لمرجع المختص تصرف لو النسبة التي يقررىا إذا ارتكب القاضي أي مخالفة مسمكية وتقرر كف يده عن العمل بقرار من ا -أ
 .المجمس من راتبو االجمالي

إذا أحيل القاضي إلى المجمس التأديبي أو المحكمة المختصة وكان القرار النيائي لممجمس التأديبي أو الحكم القضائي  -ب
ريمة التي ُأسندت إليو حسب مقتضى القطعي بتبرئة القاضي المحال إلى أي من ىاتين الجيتين من المخالفة المسمكية أو الج

الحال أو الحكم بعدم مسؤوليتو عما أسند إليو أو منعت محاكمتو أو توفي قبل صدور القرار أو الحكم، فيستحق راتبو االجمالي 
 .عن المدة التي أوقف خالليا عن العمل

يقاع إذا أسفرت محاكمة القاضي أمام أي من الجيتين المنصوص عمييما في الفقرة )أ -ج ( من ىذه المادة، عن إدانتو وا 
عقوبة تأديبية عميو غير االستغناء عن الخدمة أو العزل من الوظيفة فيستحق راتبو االجمالي عن المدة التي أوقف خالليا عن 



ى العمل إذا كانت ال تزيد عمى ستة أشير، أما إذا زادت عمى ستة أشير فيستحق نصف راتبو االجمالي عن المدة الزائدة عم
 .األشير الستة

 11المادة 

ال ُيعتد ألي غاية من الغايات المقصودة بيذا النظام بأي عقوبة تأديبية فرضت عمى القاضي وتم تنفيذىا بحقو، ومضت عمييا 
 -:المدد التالية

 .ستة أشير إذا كانت العقوبة التنبيو - أ
 .سنة اذا كانت العقوبة اإلنذار  - ب

 12المادة 

 .مدة اعارتو أي جزء من راتبو االجماليال يتقاضى القاضي خالل  -أ

 .تحسب مدة االعارة المنصوص عمييا في القانون لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع -ب

 .تعتبر مدة االعارة خدمة مقبولة لمتقاعد وفقًا ألحكام قانون التقاعد المدني -ج

 13المادة 

 .جين في الجدول الممحق بنظام تشكيالت الوزارات والدوائر الحكوميةتدرج وظائف القضاة ودرجاتيم ووظائف القضاة المتدر 

 14المادة 

 -:يستحق القاضي، وفقًا ألحكام ىذا النظام، االجازات التالية

 .االجازة السنوية - أ
 .االجازة المرضية - ب
 .اجازة االمومة واجازة األبوة -ج
 .االجازة العرضية -د
 .اجازة الحج -ه
 .وعالواتاالجازة دون راتب  -و

 

 



 15المادة 

يحق لمقاضي الحصول عمى اجازة سنوية وعمى النحو المبين في قانون استقالل القضاء، وال تحسب أيام األعياد والعطل  - أ
 .الرسمية من اإلجازة إذا وقعت أثناءىا

وات عن مدة إذا انتيت خدمة القاضي بغير العزل أو فقد الوظيفة يصرف لو بدل يعادل مجموع الراتب األساسي والعال - ب
 اإلجازة السنوية التي كان يستحقيا عند انتياء خدمتو عمى أن ال يزيد المجموع عمى بدل إجازات آخر سنتين .

 16المادة 

تستحق القاضي الحامل إجازة أمومة مدتيا تسعون يومًا متصمة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العالوات التي تستحقيا 
كما يستحق القاضي اجازة أبوة براتب كامل مع العالوات لمدة ثالثة أيام في حال والدة الزوجة بناء وذلك بناء عمى تقرير طبي 

 .عمى تقرير طبي

 17المادة 

يستحق القاضي اجازة عرضية لمدة ثالثة أيام في حال وفاة أحد األقارب من الدرجتين األولى والثانية، ولمدة يومين في  -أ
 .رجة الثالثةحال وفاة أحد األقارب من الد

 .يمنح القاضي في حال وفاة زوجو إجازة عرضية لمدة خمسة عشر يوماً  -ب

 18المادة 

  ( يومًا متصمة لمرة واحدة طيمة مدة عممو في الخدمة القضائية21يمنح القاضي إجازة ألداء فريضة الحج ال تزيد مدتيا عمى )

 19المادة 

عمى طمبو وبقرار من المجمس المستند الى تنسيب الرئيس في الحاالت  يجوز منح القاضي إجازة دون راتب وعالوات بناء
 .المنصوص عمييا في التعميمات الصادرة ليذه الغاية

 22المادة 

يستحق القاضي اجازة مرضية لمدة ال تزيد عمى سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة بناء عمى تقرير طبي صادر عن أحد  -أ
إجازاتو السنوية ما زاد عمى تمك المدة، وفي حال استنفاد رصيد إجازاتو السنوية تحسم من األطباء المعتمدين ويحسم من رصيد 

 .راتبو االجمالي



إذا زادت اإلجازة المرضية عمى سبعة أيام متصمة فتعطى بناء عمى تقرير من المجنة الطبية المختصة، وال تحسم اإلجازة  -ب
 . ضيالمرضية في ىذه الحالة من اإلجازة السنوية لمقا

يتقاضى القاضي الحاصل عمى اجازة مرضية راتبو االجمالي عن االشير الستة االولى ونصف راتبو االجمالي عن  -ج
 .االشير الستة التالية وتبدأ االجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي المختص

لفقرة )ج( من ىذه المادة فتتم إعادة معاينتو أو د. إذا لم يشف القاضي من مرضو بعد انتياء المدة المنصوص عمييا في ا
 .فحصو من المرجع الطبي المختص، فإذا تبين أنو غير قادر عمى القيام بعممو فتنيى خدمتو بقرار من المجمس

 21المادة 

 :تؤلف لجنة تسمى ) لجنة البعثات( برئاسة قاض من قضاة محكمة التمييز يسميو الرئيس وعضوية كل من -أ 

 . ام وزارة العدلامين ع  -1
 . االمين العام  -2
 . مدير عام المعيد القضائي -3
 . قاض من حممة الدرجة الجامعية الثالثة يسميو الرئيس  -4
 .مندوب عن الدائرة أو الجية المعنية بالبعثة  -5

 :تتولى المجنة الميام والصالحيات التالية -ب

 .معايير المفاضمة بين المرشحين ورفعيا لممجمس إلقرارىاإعداد التعميمات الخاصة بإيفاد القضاة لمبعثات التي تتضمن  -1
 .التنسيب لممجمس بالقرارات الخاصة بإيفاد القاضي في بعثة  -2

تجتمع المجنة كمما دعت الحاجة بدعوة من رئيسيا ويكون اجتماعيا قانونيا بحضور ما ال يقل عن أربعة من أعضائيا  -ج
 . يا باالجماع أو باالغمبيةعمى أن يكون من بينيم الرئيس وتصدر قرارات

يتولى مدير الوحدة المعنية بالتدريب لدى األمانة العامة أمانة سر المجنة ويتولى اعداد اجتماعاتيا وتدوين محاضرىا  -د
 .وقراراتيا وتنسيباتيا ومتابعة تنفيذىا وحفظ الوثائق والمراسالت الخاصة بيا

المقررة لمحصول عمى المؤىل العممي المطموب شريطة أن ال تتجاوز أربع تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقًا لممدة  -ه 
 . سنوات، ولمرئيس بناء عمى تنسيب األمين العام وتوصية المجنة تمديد مدة البعثة مرة واحدة لمدة ال تزيد عمى سنة

 

 



 22المادة 

 -:يتضمن قرار االيفاد ما يمي

 . التخصص المطموب - أ
 .الجية التي سيرسل الييا الموفد عمى أن يكون معترفًا بيا في المممكة  - ب
 . مدة االيفاد -ج
 .المؤىل العممي الذي ُيطمب من الموفد الحصول عميو -د
 . أي أمور أخرى يحددىا المجمس وفقًا لما تقتضيو مصمحة العمل القضائي -ه

 23المادة 

 -:يميتشمل مخصصات االيفاد عمى نفقة المجمس ما  -أ

 .أجور سفر الموفد بالدرجة السياحية إلى الجية الموفد إلييا ذىابًا وايابًا لمرة واحدة في السنة الواحدة  -1
 .الرسوم الدراسية وأي رسوم أخرى تتعمق بالدراسة تحددىا الدولة أو الجية الموفد إلييا القاضي -2
 .ثالثة آالف دينار طيمة مدة البعثةأثمان الكتب وأي لوازم دراسية أخرى بما ال يتجاوز مبمغ   -3
 .مبمغًا مقطوعًا تقرره المجنة لممساىمة في تغطية النفقات الطارئة لمموفد ويصرف لمرة واحدة  -4
أي نفقات دراسية أخرى يرى المجمس أنيا ضرورية إلتمام متطمبات البعثة وذلك بموجب وثائق مصدقة من المؤسسة  -5

 .الموفد إلييا القاضي
 ستحق القاضي الموفد المتفرغ في بعثة داخل المممكة نصف راتبو االجمالي طيمة المدة التي تستغرقيا البعثةي -1 -ب

 .يستحق القاضي الموفد في بعثة خارج المممكة راتبو االجمالي طيمة المدة التي تستغرقيا البعثة -2

 .ال تشمل المخصصات رسوم اعادة أي مادة دراسية لم ينجح فييا الموفد -ج

 .ال يجوز لمموفد أن يقوم بأي عمل مقابل أجر خالل مدة بعثتو -د

 24المادة 

 -:يوقع الموفد وكفيمو لدى الكاتب العدل عمى سند تعيد وفقا لنموذج معد من قبل المجنة يمتزمان بموجبو بما يمي

 . امج المقررة فيياااللتحاق بالجية التي أوفد إلييا الموفد واالنتظام بالدراسة فييا وفقًا لمخطط والبر  -أ

عدم إجراء أي تغيير أو تعديل عمى موضوع الدراسة أو التخصص الذي يتم ايفاده لدراستو أو االنتقال الى جية أخرى إالا  -ب
بموافقة خطية مسبقة من المجمس بناء عمى تنسيب المجنة عمى أن ال يؤثر إجراء ىذا التغيير بأي صورة كانت عمى التزام 

 . بموجب التعيدالموفد وكفالئو 



 . االلتزام بإكمال البعثة في المدة المقررة ليا والتقيد بالقوانين واالنظمة والتعميمات المعمول بيا في الجية التي أوفد الييا -ج

 . االلتزام بالخدمة لمدة تعادل مثمي مدة البعثة بما في ذلك أي مدة أخرى تمدد الييا البعثة -د

 .عمومات والوثائق عن سير دراستو الى المجنة لمتابعة تقدمو وادائو في بعثتو سنوياً التزام الموفد بتقديم الم -ه

اعتبار سند التعيد وبما يتضمنو من مبمغ انفقت أو ستنفق عمى الموفد بينة رسمية مقبولة مالم يثبت عكسيا عمى مقدار  -و
 . لقانون تحصيل األموال العامةنفقات البعثة وممزمة لو ولكفيمو مجتمعين ومنفردين ويتم تحصيميا وفقا 

 25المادة 

 -:تنتيي البعثة في أي من الحاالت التالية

 . اذا تخمف الموفد أو تأخر عن االلتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك أو اذا قطع بعثتو دون تقديم عذر تقبمو المجنة -أ

 أو تدخل في شؤون الدولة التي أوفد الييااذا قام بأي نشاط ال يتفق مع مصمحة المممكة وسياستيا العميا  -ب

 .اذا قام بتغيير التخصص او انتقل الى جامعة أو مؤسسة تعميمية اخرى دون الحصول عمى الموافقة الخطية الالزمة -ج

 .اذا صدر بحقو حكم مكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحة مخمة بالشرف أو األخالق العامة -د

عة التي أوفد الييا أو اذا انقطع عن مواصمة دراستو لفصل دراسي أو أكثر دون عذر مشروع يقبمو اذا تم فصمو من الجام -ه
 .المجمس

اذا وجد المجمس بناء عمى تنسيب المجنة أن نتائج الموفد تدل عمى تقصير أو رسوب ترى المجنة معو أنو ال يمكن أن  -و
 .يحصل عمى المؤىل في المدة المقررة لمبعثة

 . حصل عمى المؤىل العممي خالل مدة البعثة أو أي تمديد ليا ما لم يكن ذلك لسبب خارج عن ارادتواذا لم ي -ز

اذا ارتكب الموفد مخالفة مسمكية تترتب عمييا عقوبة تأديبية يرى المجمس بناء عمى تنسيب المجنة انيا تستدعي إنياء  -ح
 .بعثتو

 26المادة 

والتضامن بدفع كامل مخصصات االيفاد التي انفقت عميو اثناء وجوده في البعثة في  يكون الموفد وكفيمو ممزمين بالتكافل -أ 
 -:الحاالت التالية

( من ىذا النظام مالم يكن ذلك بعذر مشروع أو 25اذا كان سبب انياء البعثة يعود ألي من األسباب الواردة في المادة )  -1
 .بسبب خارج عن إرادة الموفد



 .االلتحاق بالعمل خالل شيرين من تاريخ عودتواذا استنكف الموفد عن   -2
اذا عزل الموفد أو أنييت خدماتو أو فقد وظيفتو فيدفع المبالغ التي تتناسب مع المدة المتبقية من خدمتو التي التزم بيا ما  -ب

 . لم يقرر المجمس إعفاءه منيا

 27المادة 

ومن التزامو بالخدمة بقرار من المجمس بناء عمى تنسيب المجنة في يعفى الموفد وكفيمو من رد المبالغ التي انفقت عمى دراستو 
 -:أي من الحاالت التالية

إذا أصيب الموفد أثناء دراستو أو بعد انيائيا بعاىة أو مرض مقعد أو مزمن أو مرض غير قابل لمشفاء يحول دون  -أ
 .الوظيفية بناء عمى تقرير طبي من جية يعتمدىا المجمساستمراره في البعثة أو االلتحاق بالوظيفة أو يمنعو من القيام بميامو 

 .اذا انتيت خدمو الموفد حكمًا بسبب اكمالو السن القانونية او تقرر احالتو عمى التقاعد بقرار من المجمس -ب

 .اذا توفي أثناء وجوده في البعثة أو بعد انتياء مدة البعثة أو بعد التحاقو بعممو -ج

 28المادة 

وفد أو كفيمو حسب مقتضى الحال، ممزمين برد المبالغ التي انفقت وفقًا ألحكام ىذا النظام وثبت عدم قدرتيم اذا اصبح الم
عمى دفع المبالغ المستحقة دفعة واحدة فيجوز ألسباب يقدرىا المجمس اتخاذ قرار بتقسيط تمك المبالغ لمدة ال تزيد عمى مثمي 

 .ة المجمسالمدة التي قضاىا الموفد في دراستو عمى نفق

 29المادة 

تطبق أحكام المواد المتعمقة بالبعثات عمى الدورات والميمات العممية بالقدر الذي تتالءم معو ولممجمس إصدار التعميمات 
 .الخاصة بذلك

 32المادة 

 . يصدر المجمس التعميمات الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا النظام

 31المادة 

 .2015( لسنة 45النظاميين رقم )يمغى نظام الخدمة القضائية لمقضاة 
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