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 المعدلة والمكافآت والعالواتألجور الالئحة التنظيمية ل
 2015 سنةل (ل/3) رقم

 
 (ء األردنيساات والمكافآت لجمعية معهد تضامن النوالعالو  لألجورظيمية نالالئحة الت)تسمى هذه الالئحة :  1المادة 

 ها.قة عليقرارها من الهيئة اإلدارية على أن تعرض على أول إجتماع تالي للهيئة العامة للمصادويعمل بها من تاريخ إ
 

لرئيسة ان موالمكافآت عند التعيين أو التعاقد على النموذج الخاص ويوقع يتم إحتساب األجور والعالوات  : 2المادة 
 .الهيئة اإلدارية للجمعية وتصادق عليهة  /ة المعنيـ /موظفـوال التنفيذية

 
 -: أحكام تمهيدية:  3المادة 

المتعاقدات  /والمتعاقدين جمعيةفي ال الموظفات والموظفين طبق علىساس شهري وتعلى أ األجورحتسب ت -أ
 .ن العمل الجزئي أو المؤقت أو المحدد المدةباإلعتبار عند إقرار المكافآت عأحكام هذه الالئحة ؤخذ معها وت

 

بإستثناء المكافآت غير الدورية أو المرتبطة العالوات جميع األساسي و شاماًل األجر  اإلجمالي األجريعتبر  -ب
فآت حوافز احيث تعتبر هذه المكحسب قرار الهيئة اإلدارية والعالوات المرتبطة بمهام محددة بمشروع محدد 

 .ائيةاستثنوعالوات عمل 
 

المؤقتة على حساب أو والمكافآت الدورية للتأمين الصحي والضمان اإلجتماعي تعتبر المبالغ المخصصة  -ت
موزانات ـ/ ة لغايات موظفـة جزءًا من الكلفة اإلجمالية لل/موظفـعن ال عيةالجم أخرى تدفعهاالمشاريع وأية مبالغ 

 .فقط  المشاريع
 

الرئيسة تطبيقًا ألحكام هذا النظام بناء على تنسيب من عند اإلقتضاء سبة القرارات المنا تتخذ الهيئة اإلدارية -ث
 .الهيئة اإلدارية عضواتأعضاء /أي من ة الجمعية أو  سـ/من رئيأو  التنفيذية

 

األحكام والمعايير  عقود مع أخذبموجب قرارات خاصة أو بموجب  االستشاريةتحتسب المكافآت واألتعاب  -ج
 .االعتباربعين  ظيميةنه الالئحة التهذضمنها تواألسس التي ت

 

 .الالحقة إلقرارها والتعييناتوال يؤخذ بها إال بالنسبة للعقود ال تطبق األحكام المعدلة بأثر رجعي  -ح
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دون مساس إعتبارًا من تاريخ إقرار هذه الالئحة  2011يلغى نظام الرواتب والعالوات والمكافآت المعدل لسنة  -خ
 .مع الجمعية والمتعاقدات والمتعاقدين ت والموظفينللموظفالمكتسبة بالحقوق ا

 

 -:والعالوات  األجور - 4المادة 
 :والمعايير التالية األساسي والعالوات وفقًا لألسساألجور اإلجمالية وهي األجر حتسب ت
 
 أردني دينار  250                            ) الحد األدنى لألجور (:األساسي  األجر  -أ
 

 وة الشهادة العلمية :عال  -ب 
 دينار 25 الثانوية العامة

 دينار 35 دبلوم 
 دينار  65 بكالوريوس

 دينار  75 دبلوم عالي ) بعد البكالوريوس (
 دينار  85 ماجستير

 دينار 125 دكتورا
 دينار  50 شهادة علمية جامعية إضافيةأي 

 
 أيتغطي الفارق المستحق عن  األجرعلى ز إضافة زيادة يجو ، غير أنه عند التعيينتستحق عن الشهادة األعلى )و 

ا من مصادق عليه عند إبراز الشهادة الجديدة وذلك الجمعيةشهادة علمية إذا تم تحصيلها بعد اإللتحاق بالعمل في 
 .(رسمية المعتمدةلالجهات ا

 
 - عالوة التدريب المتخصص: - ت

زيد ن ال توعلى أ اأو إيفاد منه جمعيةأن يتم بناء على إتفاق مع ال)على أن يكون التدريب في مجال العمل تحديدًا أو 
 -( : في مجموعها عن مائة دينار

 دينار 25 كاملة( أشهر 6دورة تدريبية طويلة ) أكثر من 
 دينار 15 دورة تدريبية متوسطة )بين شهرين وستة أشهر (

 نيردنا 10 (أقل من شهرين وأكثر من أسبوعيندورة تدريبية قصيرة )
  وال تعتبر الدورات األقصر مستوجبة بذاتها ألية زيادة.
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 عن كل سنة. قدارها سبعة دنانيرم -الوة الخبرة العملية : ع - ث
عمل الخبرة في مجال مختلف عن مجال ال فقط من أصل اإلستحقاق إذا كانت 50%تمنح هذه العالوة بنسبة  .1

 جمعيةة على العمل في الوال تحتسب إال لعشر سنوات خبرة سابق الجمعيةلدى 
 لعمليةتعتبر فترات التدريب اإللزامية بعد الشهادة العلمية المشترطة لممارسة أي مهنة من سنوات الخبرة ا .2

 .فقط جمعيةوتحتسب عن الفترة السابقة للعمل في ال
 -الوة الخبرة الفنية أو المهنية الخاصة : ع - ج

يص خاص مهنية تحتاج إلى ترخمهارة فنية أو معرفة إلى موهبة خاصة أو تحتاج بخبرة فنية  تتمتع / يتمتع)تدفع لمن 
 .رمجين أو الفنانين(بأو المبالمزاولة كالمحامين أو األطباء أو المحاسبين القانونيين 

 من الراتب األساسي لمن تقل خبرتهم عن خمس سنوات%  15وتدفع بنسبة 
 عشرين سنة من الراتب األساسي لمن تقل خبرتهم عن % 30وبنسبة 
 سنة عشرينمن الراتب األساسي لمن تزيد خبرتهم عن % 75 وبنسبة

 .رة واحدة عند التعيين أو التعاقدوتحتسب هذه العالوة م
  -عالوة المسؤولية:  - ح
 : كلةهيإعادة ال و بسببأالهيئة اإلدارية اإلعفاء منه بقرار من  التكليف أو إنهاءترتبط هذه العالوة بالتكليف وتحسم عند )

 دينار 100  عن المسؤولية اإلدارية األولّية
 دينار 250 عن المسؤولية اإلدارية والفنية المتوسطة

 دينار 500      عن المسؤولية اإلدارية والفنية العليا
 دينار 750 عن المسؤولية العامة واإلشرافية

 يئة اإلدارية()وما بحكمها حسب قرار اله                                      
 -عالوة الخطر : - خ
 .(استوجبهاالذي  التكليف انتهاءترتبط بالوظيفة والتكليف وتخصم في حال النقل إلى وظيفة أخرى أو )

 دينار 75 عالوة مسؤولية توقيع مالي
 دينار 25 عالوة مسؤولية مالية ومحاسبية

 دينار 50 عالوة عمل ميداني
 دينار 25 مسؤولية لوازمعالوة 

لى لمدة ستة اشهر ع (لية نقدية دائمة ) أو سلفة مؤقتةعالوة مسؤو 
 االقل 

 دينار 25

 دينار 35 عالوة صعوبة عمل ) العمل مع فئات معينة بما يمثل خطورة(
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ن كل ة أكثر من عالوة خطر واحدة فتحسب زيادة إضافية مقدارها خمسة عشرة دينارًا فقط ع/موظفـ)إذا إستحقـ/ت ال
 .(أو التعاقد وتحتسب على أساس العالوة المقررة عند التعيين بعد العالوة األعلىية عالوة إضاف

 
 -العالوة العائلية : - د

 عن األب أو األم أو كليهما 
 ) إذا كانـ /ا يعتمد/ان في إعالته / إعالتهما على الموظفـ/ة (

 دنانير 10

 دنانير 10 (عن الزوج ) أو الزوج
 دنانير 10                                                عن الطفل االول 
 دنانير 10 عن الطفل الثاني
 دنانير 5 عن الطفل الثالث

 
ي أي فعند إنتهاء الدراسة األطفال عالوة كما تقطع وال تدفع أي عالوة عن أي عدد إضافي من األطفال أو الزوجات 

لزوج أو اعالوة لمل األبن / اإلبنة أو إنفكاك الرابطة الزوجية بالنسبة مرحلة وحتى نهاية المرحلة الجامعية أو زواج أو ع
ؤثر على د جديد يوكلما إستجة المستفيد/ة تقديم الوثائق الثبوتية الالزمة  /لموظفـوعلى اأو إنتفاء السبب كالوفاة الزوجة 

 يخمن تار  ثالثة أشهرة أقصاها أو الحرمان من العالوة وذلك خالل مد تحت طائلة الحسم بأثر رجعيهذه العالوات 
 .الواقعة

 
 -العالوة السنوية :  – ذ

ة  / موظفـ ويجوز منحها كزيادة مقطوعة سنويًا بما ال يقل عن خمسة دنانير لكل الهيئة اإلداريةتمنح بقرار من  .1
% 5 علىاإلجمالي للجميع وبنسبة ال تزيد  األجر أو كزيادة نسبية على يناراً د خمسة وعشرون وال تزيد على 

 .اإلجمالي األجرمن 
لسنوي لتقييم ااقرار بالجمع بين الزيادة المقطوعة والزيادة النسبية على أساس تقرير  اتخاذ للهيئة اإلداريةيجوز  .2

 نسبته ما أن ال تتجاوز الزيادة السنوية اإلجمالية، شريطة ثنائية وعلى أساس فردي أو للجميعأو ألسباب إست
 .اإلجمالي األجر % من10

هاية شهر خالل مدة أقصاها نفي ضوء التقييم الوظيفي و قراراتها بشأن العالوة السنوية  يةاإلدار الهيئة  تتخذ .3
 .الرئيسة التنفيذية على تنسيب من عام بناءار من كل آذ

، ذلك إقتضى الوضع المالي للجمعية منها في حال يل الزيادة السنوية كلها أو جزءاً للجمعية حق حجب أو تأج .4
 او توفرت أسباب أخرى فردية أو جماعية تستوجب هذا االجراء.
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 -ة : عالوة المهارات الخاص - ر

إمتالك  في حالة أو قيام الحاجة الملجئة وبصورة دائمة أو مؤقتةعند التعيين أو التعاقد  الهيئة اإلداريةوتمنح بقرار من 
% من 50على أن ال تزيد عن ما نسبته  الجمعية زمة لعملة مهارات لغوية أو فنية أو حاسوبية مميزة وال /موظفـال

 اإلجمالي المستحق. األجر
 
 - استثنائية:عالوة  – ز

/  اتعضو أي من  ة أوـ / الرئيسأو  الرئيسة التنفيذيةمن  بناء على تنسيب الهيئة اإلداريةتمنح بقرار من  .1
و أ عيةجمز مميز له أثر إيجابي واضح على الكمكافأة لتقدير جهود إستثنائية أو إنجا أعضاء الهيئة اإلدارية

 أو المكافأةاإلجمالي  األجر% من  30على أن ال تزيد نسبتها عن  الهيئة اإلداريةراها ألسباب أخرى ت
 .على منحهاخمس سنوات  بعد مرورإال  الشخصوال تمنح لنفس الشهرية 

نوات ية على أن ال تمنح قبل مرور ثالث ستمنح هذه العالوة للموظفـ / ة في أي من مراحل عملها لدى الجمع .2
 .العمل لدى الجمعيةعلى بدء 

 
  عالوة ندرة : – ش

أن ال  نادرة علىأو خبرة الملحة إلى تخصص نادر أو مهارة جمعية في حالة حاجة ال الهيئة اإلداريةوتمنح بقرار من 
ي بالعمل الذ لتعيين أو التعاقد أو عند التكليفاإلجمالي وال تمنح إال مرة واحدة عند ا األجر% من  50تزيد نسبتها عن 

 تستحق عنه هذه الزيادة.
 

 : المكافآت واألتعاب -: 5المادة 
لخدمات اشراء المؤقتة أو يتم تحديد المكافآت أو األتعاب أو األجور عن األعمال اإلستشارية أو الجزئية أو  -أ

طاءات والعفي ضوء قرارات لجان المشتريات  يذيةالرئيسة التنفبناءًا على تنسيب الهيئة اإلدارية  بقرار من
مراعاة  معالتعليمات والشروط المرجعية اللوائح التنظيمية و المستندة إلى ولجان إنتقاء الموظفات والموظفين 

ن كل بشأ الهيئة اإلدارية وحسب القرار الذي تتخذهما أمكن  حة التنظيميةالالئ مدة بموجب هذهاألسس المعت
 حالة .

أتعاب ل كافآت عن عمل بدوام جزئي أو عمل مقابدفع مب الرئيسة التنفيذيةتنسيب إقرار  لهيئة اإلداريةليجوز  -ب
األسس واألحكام  باالعتبارأو مكافأة مقطوعة أو مكافأة شهرية أو مكافأة عن أعمال محددة مع األخذ 

 .ما أمكن الالئحة التنظيمية ة في هذهدوالمعايير المنصوص عليها أو الوار 
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 :تحديد أتعاب الخدمات المهنية المتخصصة  – 6المادة 

 -: مهنية على النحو التالي الخدمات التحدد أتعاب تقديم 
 .( ساعة عمل على االكثر 11على األقل و ساعات عمل 6 )  تحتسب على أساس يومي -أ
 فآت على أساس نسبي إذا كانت المدة أقل من يومايمكن دفع المك -ب
 واألعمالخضع إلعتبارات الوثائق الثبوتية والخبرة المتخصصة في مجال التكليف إثبات الخبرة ومدتها ي -ت

 .السابقة
يتطلب  بإستثناء مااألتعاب إال بعد إنجاز األعمال وتقديم جميع الوثائق والتقارير المطلوبة كامل ال تدفع  -ث

 الشروط الدفع على أن إنجازه مدة طويله أو تفرغ لمدة ال تقل عن أسبوعين وفي هذه الحالة يحدد العقد 
 .% من قيمة العمل كامالً 30تتجاوز الدفعة األولى 

 
 :مؤقتةالحتساب األتعاب على أساس يومي لشراء الخدمات إ -:  7المادة 

 
 ؛ل مؤقتعلى إنجاز عمعند التكليف أو التعاقد اليومية التالية أساسًا لتحديد األتعاب  والتقديرات المعاييرتعتمد 

 
 دينار 400 - 250 عامًا(  15)بخبرة  ال تقل عن خبير / متخصص  -
 عاماً  15خبير/ة /مدربـ/ ة مدربين )خبرة أقل من  -

 (سنوات. 5واكثر من  
 دينار 250 – 150

 دينار 150 – 100 مدربـ / ة  -
 دينار  100 –   50 ميسر/ ة -
 دينار 75 – 25 منسقـ / ة ميدان -
 ردينا  120 – 100 محاضر/ ة  -
 دينار  350 – 120 عرض ( معد/ة ورقة )  -
 دينار 1500 – 500 ورقة سياسات/ موقف/حقائق./ة بحث موجز معد/ -
 دينار 7000- 1500 .معد/ة بحث معمق  -
 دينار 15000-5000 معد/ دراسة معمقة شاملة -
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 -:أحكام عامة  8المادة 

 37.5منها ساعة  48 يةعلى أساس أن عدد ساعات العمل األسبوعه الالئحة التنظيمية تطبق أحكام هذ -أ
عمل يدفع مقابل مالي عن ساعات ال جمعيةلتزم التوال  ،يومياً الزامية للجميع موزعة على خمسة أيام عمل 

صلة التعليمات ذات الاللوائح و األحكام الواردة في حسب  تعويضيةة أيام عطل  /موظفـاإلضافي بل تمنح ال
 اإلدارية.ة الموارد البشرية والشؤون  /مسؤولسيب بناء على تن الرئيسة التنفيذيةبقرار من وذلك 

خذ على حساب المشاريع أو بعقود محدودة المدة مع األ موظفينتراعى األسس المعتمدة أعاله عند تعيين ال -ب
 ه.بباالعتبار محدودية المدة أو ندرة الخبرة المطلوبة أو ريادية المشروع أو محددات الموازنة الخاصة 

ر في إطا مع المهنيات كالمحاميات تحديد األتعاب في ضوء المعايير واألسس المعتمدةيراعى عند التعاقد  -ت
 .المهنة وقوانينها

 تطبق على العقود الخاصة أحكام هذه العقود على أن تراعى األسس والمعايير المعتمدة ما أمكن. -ث
 لموظفات والموظفينالجميع أطول حسب المشاريع أقصر أو لمدد تنظم عقود عمل محدودة المدة سنوية أو  -ج

 .الجدد
تندات بل المسوال تق الرئيسة التنفيذيةال تحتسب أية عالوة قبل تقديم المستندات الثبوتية الالزمة والمقبولة من  -ح

 ولم يقدم طلب خطي بذلك إلىشهر أثالثة وال تقر الزيادة إذا مر على نشوء سبب طلب الزيادة أكثر من 
 .ر  التالي للطلب المستوفى للشروطتصرف إعتبارًا من نهاية الشهوتستحق العالوة و الهيئة اإلدارية 

 عمال يتمسواء ما تعلق بإنجاز أ لعضوات الهيئة اإلدارية أسس المكافآت التي يمكن دفعها  تحدد الهيئة العامة -خ
لى ع بناءاً قرارات الصرف  الهيئة اإلدارية صدروت أهدافها،وخدمة  جمعيةأو بالسفر لتمثيل البها تكليفهم 

لعضو اوبدون مشاركة  جمعيةوفقًا لهذه األسس وحسب مصلحة ال الرئيسة التنفيذيةة وتنسيب التعليمات النافذ
ذه هدقة على ، وتتم المصاالنافذاألخرى وفقًا ألحكام النظام األساسي للجمعية والتشريعات  المعنيـ / ة بالقرار

 القرارات من الهيئة العامة في كل اجتماع ثاني بها.
ذة في مات النافالتعلياألنظمة أو اللوائح أو بموجب القرار بحسم النسب المقررة قانونًا أو  اتخاذ هيئة اإلداريةلل -د

ن/ الموظفين أو كمستحقات عليه /موظفاتإقتطاعها كمساهمة من ال تقرر الهيئة اإلداريةالتي أو  جمعيةال
الصحي أو صندوق اللجنة اإلجتماعية أو التأمين  وأالضمان اإلجتماعي  أولحساب ضريبة الدخل  عليهم

لمرجعيات التشريعات وا تطبيقًا ألي قرار صادر إستنادًا إلى وأ في المستقبل إذا تقرر إنشاؤه االدخارصندوق 
 .المعتمدة في الجمعية
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األجور  الحتساب الالئحة التنظيمية 1
( ل/3رقم )والعالوات والمكفآت المعدل 

 2015لسنة 

 تم إقرارها بتاريخ
27/  1/ 2019 

 /1/153رقم) اجتماعهالهيئة اإلدارية في قرار ا
2019) 

 /        / تاريخ النفاذ 2
لعادي رقم ا اجتماعهاقرار الهيئة العامة في  3/2019/    مصادقة الهيئة العامة 3

1/16/2019 
 المنتخبة من الهيئةبط الجودة ضلجنة الرقابة الداخلية و  2019/   /    مسؤولية متابعة التنفيذ 4

 العامة
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