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 مقدمة ◄

 مدخل إلى الالئحة: ■

في مسيرة التنمية ألي مجتمع، يقفف  العمفل الخيفري والتنميفة علفى قمفة أولويفات المجتمفع، ول في ينفتظم سفيا  

العمل، ونرفع سقف االستفادة منه، يجب  أن يتم إدارة العمل الخيري ب فاءٍة واحترافيٍة تحقف   االسفتفادة القىفو ، 

 .من خالِل الئحة م ح مة فعالة

 :الالئحةأهمية هذا  ■

م و ييو لايي ل فييالعمل ييخلعم، ييدة لاييواجل ييولظمعتييالعم سا ييوخلمعم بععييوخلعم، د ييقل لييطلعم جييوًخ ل لظاييخلع عيي  ولمتم ييو لمع 
عمل خلعم، دة لممعقعلااملقيادجلعنسا يقلعمظيالظيا دلعمل يخلعم معدالعم جد قلفالعه  و لمقالًو ل  لعهملعم جوًخلقض قلإاعدجل

لماع يو لال سيولظفل يخلا ل يقللعم، دةلالىلظ ا ق ع عظفواجلعماصمىل  لعم معدالعم ظو ق لمظما فلعماادجل جًٍخلفليوخ لم ي علًيو ز
ل ل صي     ُ اق ايو لمجيو ال  ل ظ يدىلظل  يقلعهيمللعمالئ يقعمظ م دلعإلاعدة لمظ م دلعمل ل وخلمعإلتدعءعخلمعمع وعوخلعإلاعد ق ل   ي

لو. لم ض  لع ممقلم عدلظفوص ل عمت ل ق ظ ل وخل

 أهداف الالئحة: ■

 اييىل ضفضييخلعمًييمعادلعم جييد قلعم ظو ييقلفييال تييو خلظ،صصييا ل يي ل،ييالخلتلييخل ئ ييقلظ يي لع لعمت ل ييقلظ ًيي  ل •
امع ِخلت بلعمًفيوءعخلمعم  يودعخلعم،ودت يق لمع يالعم تد يوخل عيظ اوءلعمًفيوءعخللع ازللملت ل قلإاعدجلعم معدالعم جد ق

 .عمت ل قعم ظ  اجلفال

اعدجلافيييقلعمل يييخلعمظسا  يييالمعإلاعدةلاليييىلعً يييخلمتيييا ل ظيييىلفيييال وميييقلع،يييظالفلعنجييي،و ل ييي لإعمت ل يييقلظ ًييي  ل •
لمع اظعماوئ   لالىلعمظسف   لفومالئ قل   لم ومظومالعإلتدعءعخلمع اج.جلًم  

ل • ظث  خل  اعلعملاعميقلمعمجيفوف قلفيالعمظليو الخلعماع،ل يقلمعم،ودت يق لمظمضي  للم يوخلعم ًوفيضجلملعمتياعء ل   يُل ليدف 
ل   ماٍفل ولمالم ولال ا.ًخُّ

 ل يييي ل،ييييالخلعمالئ ييييقلعمجييييو خ ل   ييييُل عيييي خل ظو لييييقلًييييخلعإلتييييدعءعخلل،لييييقلعامعخلما ييييوولعناعءلمعمظا يييي مل اقييييق •
 معم لو الخلمق وول عظمىل  و اظ ولملالئ قل  لاا ا لم ومظومالظا    ول وإل توبلعملعمعلب.

 وم  قلمساد وخلعإلاعدج. لمفاو لن اُلعم  ودعوخلعململت ل قلل سوءلعماادجلعمظسا   ق •
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الييىلًوفييقل عييظم وظ ملعمما ف ييق لم عييوااظ ملالييىلعمل ييخلًفد ييق ل ييعلعمت ل ييقل،لييقلعمييم ءلمع سظ ييوءلمللييو ل  لفييىل •
 .ل لطعمض و لقادجلعم عظم وخلعمما ف قلعم ،ظلفقلالىلعمظمعصخل عل لض ول

ل

 آلية إعداد الالئحة: ■

 :  بعض النقاط الهامة، وهيفي هذه الالئحة الواردة ُروعَي في إعداِد اللوائح والسياسات 

لظمعفقل معاله لعم دتل ق .1  ُ  علعنسا قلمعمامعس  لمعم لو  دلفالعم  لًقلعملد  يقلعمعيلما ق للعمالئ قله:لم مكل  ل  
 .للت ل قملعمساوملعنعوعا

 الخلال  ييولم الئ ييقلعا ييوخلظ لييا وم دمسييقلمع  ًوس ييقلإتييدعءلعمظت  ييدعخلمعملالئ ييق:لع لظظ ظييعلعم ييمعالعم ًمسييقلمللعم دمسييق .2
 م معت قلعم ظت دعخلعم عظا ل ق.لظلا خ  د اقلعفضخلا ل د قلمضعللم قل دسقلملعمت ل قل

معمليو ل  لفيالعمت ل قلم صوم لل ظمعاسقل  ل،الخل دعاوجلعمصال  وخلئ ق   ُلظًم لعم معالعم ًمسقلمالعمظمعا :ل .3
 سفولعممقخ.

ل  تييدالقمعاييالساد ييقلالئ ييققلملعمظ   ييقلعمل لييا:لع لظظ ظييعلعم ييمعالعم ًمسييل .4  لم  ييول او ل ييقلعمظ   ييقلعمل لييالمع لظًييم ز
 .ملت ل قلعم لظ اجلعمظسا  ال ظسوعبل علعم  ًخ

عماو ل يييقلملظ يييا ُ:لن لعنسا يييقل تيييبلع لظيييدظ  ل دم يييقل  يييااجلملظ يييا ُلم ميييكلم معً يييقلعمظ يييمدعخلمعمظت يييدعخلعمظيييال .5
 ه هلعم،وص قل ل  لع اظ ود.  لفظدجلن،دى لم علفاالظملع، لومت ل قلظ اُل 

ل

 :بالالئحة وحدود تطبيقه االلتزام ■

ل ماٍفلعثسوءلظلوقاه لمق خلععظالِملما فظال -  .له هلعمالئ قلو الاالالى لع لإقدعدل مقع لًخُّ
له ه - للًوملاِالظ و و .ق ل  لا لامعةل مافل لمهعمت ل قلعمالئ قل  ً ال  لم  ظ  و لمللاالعم   دمل   للظلظ د 
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 سياسات التنظيميةال ◄

ل.ومت ل قظعدةلع ًومله هلعمالئ قلالالت  علعملو ل  ل ل ( 1) ل واجلدقم:

يقصددد بالعبددارات واظلاددال الأاليددة دينمددا وردت فددي هددذه الالئحددة المعدداني المو ددحة دمددا   دد  منهددا ل ( 2) ل واجلدقم:
للعلى النحو الأالي

   جمعية مودة للحد من الطالق وآثاره: الجمعية 
مظ يخلإاعدظيالعملإجيدعفال او يخلعتيد لمميملعمت ل يقلجي، ل   ليال ل يخلم صيل قل:لهملًخللالعام 

لًو ل ل اع لا لساودظا.
:لهييملعنتييدلعمفللييال لمعميي ةل جيي خلعنتييدلعنعوعييال ضييوفو لعم ييالعييوئدلعما ييواعخلعم عييظ االلاظجددر

 لعملعن،دىلعمظيالظظايددلمللو يخل او يخلت يال  ميالفيالعمل يخ لعمل ،يو دل ظليدطلم يولفيالعاعءلا ليا
عمظالظظاددلمللو خلمايوءلعمل يخل  متيبلاايالعمل يخلعمل ئ يقلظساي ملعمل يخلممفيقلم ًيملعم يواجلعمثوس يقل

ل  ل ئ قلعمل خ.
لهي.23/8/1426مظود خلل51:ل اصال ال ئ قلعمل خلعمصوادل وم دعمملعم لًالدقملم/الئحة العم 

ل
ل.اةعم  الهملعمظام ملعمت ل قلعمظام ملعم ل مخل الفالل ( 3) ل واجلدقم:

ظلظ دله هلعمالئ قل ظ  قلملاالعمل خلف  ول ل ظلودطل يعلعن ًيوملمعمجيدم لعنفضيخلمللو يخلعميمعداجلل ( 4) ل واجلدقم:
لفالعملاا.

هيييل لم ئ ظييال23/8/1426مظييود خلل51ظ  ييقلع ًييومل ئ ييقلعمل ييخلعمصييوادل وم دعييمملعم لًييالدقييملم/ل ( 5) ل واجلدقم:
ل  ع لمالف  ولممل دال جضسالس لفاله هلعمالئ ق.عمظسف   قل لمعمادعدعخلعمماعد قلعمصوادجلظسف

م تليولعإلاعدجلعم يقلفيالإا،يوخلظليا الخلاليىلع ًيوملهي هلعمالئ يقلًل يولاايخلعم وتيقلام لعمدتييم لل ( 6) ل واجلدقم:
لم ا قلعم ماف  .

لاسالعمظلوقالالىلع ًومله هلعمالئ قلم س لالىل مكلفالااالعمل خ.ومت ل قل ل    لعلعملو لل ( 7) ل واجلدقم:
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 األول: التوظيف الباب ◄

 هداف:األ ■

  لمل عوه قلفالظ م دهلما واجلًفوءجلعاعئا.ومت ل قإم وقلعمًمعادلعم جد قلعم بهلقل /ل1
 ظت  قلع  ظ وجلمل معدالعم جد قلفال ومقلعمظمععلفالعنسج قلمعم دع جلعملعفظظوحلفدم لتا اج./ل2
ل ل،الخل ع لمظ ل خلعمفد لعمما ف قلمظص    و.ق العمظ ا ُل لملت ل قللإ اوءلعم،دعئ لعمظسا   ق/ل3

 سياسات التوظيف: ■

لعمعيييلما   لغ يييدلععيييظثسوءلم تيييمالعمعيييلما   لعم يييمع س  لاليييىلقوصيييدع للعنصيييخلفيييالعمظما يييفل ًيييم ل ( 8) ل واجلدقم:
ل.عمجض له علفالعمصوادجلمعمظلل  وخلعمعلماةلعمل خل ئ قللفالعممعداجلمعن ًوملل ومجدم 

ل:لعم مافلما فمظل جظد ل ( 9) ل واجلدقم:
ل.عمت ل قل ااهظلم ولمفاو للملل خلعم  لم قلعملل  قلمعم، دعخلعم بهالخلالىل وئاعل ًم لع ل-ع

ل.عمت ل قل  ااهول   قلت قل  لصوادجلج واجل  متبل   و لل ئاو لل ًم لع ل-ب
لعم ييمع س  لإافييوءلم تييما,لج،صيي قل او لييقلعملع ظ ييو ل يي ل ظاييددلقييال ييول ستييوحل تظييوالع ل-خ
ل.عمجدم له هل  لعًثدلعملع ال  للما   عمع

ل ( 10) ل واجلدقم: ل:عمظوم قلعممثوئقلظاا ملعمظما فل ومبلالىل تب
ل.عمتسع قلعلماةلًو لإ لعن معخل  وققل  لصمدجل-ع

ل.غ دلعلماةلًو لملإقو ظالإ لعفدهلتمعال-ب
ل.عمل ل قلم، دعظالعملل  قل بهالظال  ل صاققلصمدجل-خ
ل.6×4ل اوولج،ص قلصمدل6ل-ُ
ل.عمظما فل لبلظل ئقل-ج

ل.عم مافل،ا قل لفلفالصمدهولعملعممثوئقله هلمظ فا
ل ( 11) ل لمل مايفلإ ياعه ولظ عيلمللسعي،ظ  ل ي لعملد  يقل وملتيقل  يددلا يخلاايال  متيبلعم مايفلظما يفل ظم

لال ييالعم ظفييقلمعنتييدلعمل ييخل    ليقل  وسييولعملاييال ظضيي  لع لم تييب,ل،ا ظيال لييفلفييالعن،ييدىلمظيما 
ل.ع،دىلضدمد قل  وسوخلمع قل  ااجلغ دلم اجلعمل ل  لمل خلعملعم اجل  االعملاالًو لإ علم و

ل ( 12) ل لعم  لًيقلاع،يخل  ل عظ،ا و للًو لإ علملل خلعمفلل قلعم مافل  وجدجلظود خل  لسوف ع للعمل خلااال لظ د
لظ يخلسفعيالعم مايفل ضيعلع لجيد  قلعم،يودجل ي ل عظاا و للًو لإ علعم  لًقلإمىلمصممالظود خلم  
ل.مصممالفمدعمت ل قللفظصدل

ل ( 13) ل لهيي هلمفييا,للعمل ييخلااييالفييال مييكلالييىلصييدع قلسيي لإ علإ لع ،ظ ييودلظ ييخل ل سييو للعم ماييفل لظ ييدل 
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مظ ييااللعجيي دلثالثييقلعمفظييدجلهيي هلظظتييومالم لمعضيي ل جييًخلعملاييالفييالع ،ظ ييودل يياجلظ ا ييال ظليي  لعم ومييق
لعم مايفل  وجيدجلظيود خل  ل،ظ ودع ل اجلمظ اعل لإ علس ل وملاالالىل مكلعظقلعج دل  العالالإما

ل.ملل خلعمفلل ق
ل ( 14) ل لعةلفيالااياهلفعيخلملت ل يقلل  يقلع ،ظ يودلفظيدجل،الخل العم سم لعمل خلظضا قلفالعم مافلفجخلإ ع

لمًيييالعم سوعيي قلعمفدصييقل  ل ييىلع لالييىلظلييم طلعملإسييي عدلعمل ًوفييضجلام لعمظتد ييقلفظييدجل،ييالخلمقييخ
لعمل ييخل ئ ييقل يي ل54لمل53لعم ييواجل ًييملس ييوقلفييالم مييكلعمفعييخلالييىلعاظييدعطل يي لما ييال ييول  يياة

لعمعلماة
ل ( 15) ل ل مايفل ًيخلعم،وصيقلعم  وسيوخلف  يول ث يخلإاعدجلعم يمعدالعم جيد قلفيال  يول  يظفالعتالخلعمت ل قللاظ ل

ل: لال ولالىلظجظ خلع لم تب
ل.ع تظ وا قلم ومظالإقو ظالم  خل  الاهلمظود خلمتسع ظالًو اللعم مافلععمل-ع

ل.ل الخظلال  لال  ول  دعلم ولمظمع ل ولمعتمدهلا لالمسم ل،ا ظال اءلظود خل-ب
ل.لماالمعظالعمما ف قلمظساالظالمظدق وظالعمامد قلظاود دهل-خ
ل.ال  ول  صخلعمظالعإلتواعخل-ُ
ل.ظص  القالعمظالعم  سقلمع دعطلعمل خلإصو وخل-ج
ل.ا قعم،لعسظ وءلمع بلعسظ وئ ول ظىل ومل خلاالقظالالىل  دعل ولًخل-ح

ل ( 16) ل لعم ييواجلفييالإم  ييولعم جييودلعمج،صيي قل  وسوظييالالييىل  ييدعلظت  ييدلعةلايي عمت ل ييقللإ ييال لعم ماييفلالييى
ل.عمظت  دله عل اُملظود خل  لمع العع م ل،الخلعمعو اق

ل ( 17) ل لعم ظللاييقلعممثييوئقلًوفييقلف ييالظييما لعمفمظمغدعف ييقلصييمدظال   ييخل،ا ييقل لييفل ماييفلمًييخعمت ل ييقلظلييال
يييي مكو او ل لعييييللإم  ييييولعم جييييودل وم  وسييييوخ ل ظللييييقلم ييييولعم ماييييفل ييييعلظتييييدةلعمظييييالعمظ ا ييييقل  وضييييدلًم
ل. مكلإمىلم ولعإلضوف قلعمل خلمعواوخلمعمت وبل وم ضمد

ل ( 18) ل لعمظ وقييالاسييالال ييالعم مقييعلعم  ييالعمًجييفلسظ تييقل ضييمل،وصييو لل   ييو لل لفييول ماييفلمًييخعمت ل ييقللظ لييا
تواعظييالعمصيي  ق ل ومظييالالييىل  ييدعلقييالم ييول ومل ييخ لعمل ييخلايي لف  ييولعسا ييعلعمظييالوممعن ييللعم دضيي قلمع 
ل.عم دطلسم لظ ا ال علا خلإصو قلسظ تقلعمل  س ولعملاوا و لل دضو للًو لعمعءلعم دطل ع ب

ل ( 19) ل لف  يول ي ًدلعم عيبمخلعم يا دلم ظمق يعل عمت ل يقل ،يظمل ،ظم يقل،ا يقل  وقيقل مايفلًخعمت ل قلظ علمل
لمظليوالعمصيال  قلم ياجلعإلصياعدل خمظيودللا ليالمسيم لععيظ،اع المظيود خلمتسعي ظال ي الاهلمظود خلعع ا

ل.عم،ا قلعسظ وءلعملعمظتا الاسالعم  وقق
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 العمليات واإلجراءات: ■

 عملية المسح: وأشم  اإلجراءات الأالية: .1
   لعم معدالعم جد قلمعمًفوءعخ.عمت ل قلل ع لمظ ا الع ظ وتوخل1/1

ع بل  لعع وبلعسظ وءلعم،ا ق لً لم لل ع لعمماوئفلعم ظمقعلإظو ظ ول ع بلعسظ وءل،ا قلجوغل  ولنةل1/2
 .عم بقخلعملعماعئم ع لعمظاواا لعملعمظدق ق لعملعمساخ لعملع سظاعب لعملعسظ وءلفظدجلعملاا

 
اياعالعمظمصي فوخلعمما ف يقلومت ل يقظ ل خل،ود يقلعممايوئفل ل1/3  لمظ ا يالعم  يودعخلمعمًفيوءعخلعم  لم يق لمع 

 مًخلفدصقلما ف قل ظو ق.

 وأشم  اإلجراءات الأالية:عملية اإلعالن:  .2
 عإلاال لا لمتمالفد لا خل وممع لقلعم سوع ق لمفاو لمظدظ بلعنممم قلعمظوما:ل2/1

م مييكلل عمت ل ييق  اييدعخلعإلاالسييوخلعماع،ل ييقللمم ييوخلعمفييد لعمما ف ييقلعم ظو ييقلا ييدعإلاييال لايي ل .ع
ل.عم وم   لمل ماف  لإلا وءلعمفدصق

 ظ وم يقلمتيمال ل يوخلظظسوعيبل يعلعمفدصيقلعمما ف يقلالعةل ل وخلا خلمداخل ي لق يخ ل عم  ُلف .ب
لعم ظو ق.

لاال لفال معقعلعمظما فلعإلمًظدمس ق لمعنامقلعم   ماق لعملعمص وفق.لإلع .خ
وخلعم  لظ ياجلقوسمس يو  لمل .ُ عم د،صيق لع عظلوسقل  ًوظبلظما فل ظ،صصق لم  دعاىلعمظلو خل علعمجيًد

 .عإلاعدجلعمظسف   ق.ل لال معفاق

 خلعم لودفلمعملالقوخلعمج،ص ق.لعإلاال ل  ل،ال .ج

 ظملعمس لفالعةلإاال لا خلالىلعم معصفوخلعم  لم قل اققلممضمح ل سليو لمظايامل ي ل ل ظسوعيبل يعلل2/2
 عم معصفوخل ع بلااملمضمحلعإلاال .

 
 عملية االسأقطاب:  وأشم  اإلجراءات الأالية:  .3

 ظ ا ال لو  دلع ،ظ ودلمل ماف  لعمتاا.ل3/1
وخلعمعمت ل قالععظا وبلعم ماف  لظًم لمل ظاا   ل  ل مافالعنممم قلفل3/2 ظدق يقلعملعمسايخل ي ل لعملم ًد

 فد لآل،د لعمل  ل،الخل دع جلع سظاعبلمظ واخلعم، دعخل   لعمت ل وخلعمج   ق.
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مظصييس ف ول يي ل  ييُل معفاييقلعمجييدم لمععييظ فوءلعنمدعقلعمالا ييقللملت ل ييقللفييدال ل ييوخلعمظما ييفلعم  اا ييقل3/3
 ا لثمل لو لقلعم ظاا   ل سوءلالىلعآلظا:  لاا 

 :الجمعيةلمأقدمين من داخ  ا ❖
 ملفدصقلعمما ف ا.عمج،ص قلمظ ا ال اىل سوع ظاللظااملمال،ظ ود لمعم او لق ،ضعلعم مافلعم  •
 ل يظملعظ،يو لًوفيقلعإلتيدعءعخلعمالا يقلملسايخلعم ظو يقفىل ومقلث مخل سوع قلعم مافلعم ظااملمجيتخلعمما فيقل •

   عبل ول ظ ل العم سصبلعمتا ا.للعملعمظدق ق
 :الجمعيةلمأقدمين من خارج ا ❖

لعظالملمظصس فل ل وخلعمل خ:لع •
ملت ل يقلقل ل وخلعمل يخلعميمعداجلمظعيت ل ولفيالعمالئ يقلعإلمًظدمس يللعظالملًوفقظامملإاعدجلعم معدالعم جد قل و ▪

 ل.
مفداهييوللج  لظ يالمًيخلفدصييقل فىظايمملإاعدجلعم يمعدالعم جييد قل ظا ي مل ل ييوخلعمل يخل اودسييقل ومظمصي فلعمييما ▪

لالىلعمس ملعمظومى:
تخلعممايوئفلمهىلعم ل وخلعمظىل ل س  يقلال  يولعم يالعناسيىل ي لجيدم لجيزللطلبات مرفو ة: ▪

 .عم ظو ق
تخلعممايييوئفلمهييىلعم ل يييوخلعمظييىل س  ييقلال  ييولعم ييالعناسيييىل يي لجييدم لجييزللطلبددات مقبولددة: ▪

 عم ظو ق.
 ل وخلعم ا ممق.ظدج  لمعسظ،وبلعم ماف  ل  ل   لعم ل3/4
عمظمعصيييخل يييعلعم ظايييا   لعمييي   لظيييملعمسايييدلفيييال ل يييوظ م لماايييمجلعم ظدجييي   لإميييىلعم او ليييقلعمج،صيييي ق لل3/5

 .مع اظ عدلم  لممل ظملق مما

 عملية االخأيار: وأشم  اإلجراءات الأالية:  .4
  ي لعمت ل يقلفياللظ ا ال معا العم او الخلعمج،ص قل علعم ظدجي   لملما فيق لمعم ا يمم  ل  يائ و لملل يخل4/1

 ظس  قلال  ملعم معصفوخ.
 إتدعءلعم او الخلعمج،ص ق.ل4/2
  دعتلقلسظوئجلعم او الخلعمج،ص قل  لق خلعم عبمم  لا لعما مخ.ل4/3
إتييدعءل اييو الخلج،صيي قلإضييوف قلفييال ومييقلع  ظ ييوجلميي مكل يي لعتييخلعمظلييدفلعًثييدلالييىلعم ظايياململل ييخلل4/5

 ،وصقلفالعم سوصبلعما وا ق.

 عيين: وأشم  اإلجراءات الأالية: عملية الأ .5
  لمعمظمق ع.مام خلعم مافلعمتا ا عمت ل قًظو قلعملامالم  لظملق مم ملمظعل ملام خل ئ قلل5/1
 .ظل   لعم ماف  لعمتاا لعملعم   لظ خلظدق ظ م لمظعل   مل  وملعا وم مل2/ل5
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عمل يييخلعمييي ةل فد يييقلظلد فيييالملا يييالمتعلظايييا ملعم مايييفلعمل يييا دلعم يييمعدالعم جيييد قعم يييا دلعم  وجيييد ل ظيييممىلل5/3
يي مكل  لعيي ل خلضيي سا لً ييول  للييالالييىلعنا ييوخلعمظييىلعيي ظممىلعما ييومل  ييولم عييئمم وخلمصييال  وخلما فظييا لًم

 ظلد فال  لو  دلعمظا  ملعمظىلعمفل ،ضعلم و.
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 الثاني: التدريب الباب ◄

 األهداف: ■

 ص . ل،الخلعمظاد بلعم ظ،عم عوااجلالىلظ م دل س قلعم،ا وخلمعم دع جلعم اا قل /ل1
  يول سيظجلل ل ي لعتيخلظ عي  ل ًمسيوخلعمايادجلعمظسا   يق قمظياسايو للمظياا معمفيداللعاعءل عيظمىلظ عي  /ل2

لعمًفوءعخلمععظث ودلعم معهبلمعماادعخ.لظس  قلاسا
عم ظ،صصييقل ض يياُل ييولظمصييلخلإم يياللعا ييوم مل تييو خلفييالمقييادعظ ملم  ييودعظ ملعنفييدعال لدفييقلظس  ييق/ل3

لعوخلعملوم  ق.عم  ودل
لإميىل يباةلفال توخلعما و لعم، دة ل  ول ظدظبلال الظس  يقلعما يو لًًيخ لمهي علعملو لقلعمامىل قظس /ل4

 .مع تظ وا قلع قظصوا قلعمظس  قلظ ا ق
ل.ظضه خلعم ماف  لعمتاال/ل5
لإل ًوس قلعمظدج لمجتخلما فقلعالى.لظضه خلعم ماف  ل/ل6

 سياسات التدريب: ■

ل ( 20) ل واجلدقم: ايياعاهملعم ييماف  لاد بمظييلل دسو تييو لعمت ل ييقللظ لييا لظييمل يي لععيي وءلمظا  ييالغ ييدهم ل  ييخلمل لييمخل  س ييو للمع 
ل.عمتدطلم  علعم لالعمعتخلفالإ الم م

ل ( 21) ل واجلدقم: لظييدعهل ييول عييبلعمصياالهيي علفييالظليالعمظييالعم ييدع جلمفيق,للعم،ييودجلعملعميياع،خلفيالعم ييماف  لظيياد بل يظم
ل.عما وا قلعم سوصبلمظممالمظ  ئظ ملعم ماف  لدفم لول  ودعخلمظ م دلصاخل  افلعإلاعدج

ل.عمظاد بل اجل معخلعم مافلعتدلصدفل عظ دل ( 22) ل واجلدقم:

ل ( 23) ل واجلدقم: لإ لعمادععيييي قلمعم ييييمعالمعم  وضييييدعخلعمًظييييبلم صييييود فلمعمادععييييقلعمظيييياد بلظًييييوم فعمت ل ييييقللظ  ييييخظ
لظس ل ول عبلم مك,لقاع،ل لمظساالخلم ضًخلعً ل  ل ل جظالمسفاوخ,لعمعفدلظ عًدلمق  ق,لمتاخ

ل.عمالئ قله هلل اا
لمدفييعلم مييكلعم ييماف  لظيياد بلم، يي ل ييدع جل إاياعاعمت ل ييقللفييالمعمظ ييم دلعم جييد قلعم ييمعدالإاعدجلظايممل ( 24) ل واجلدقم:

لمظ  ئيظ ملم ليودف مل  ودعظ ملمج  لما فظ ملممعت وخلعمت العناعءلم ملظًفخلم  د اقلًفوءظ مل عظمى
ل: لال ول معع قلمكم لعما وا قلعم سوصبلمظمما

ل.معمفس قلعمظلل   قلمعمسامعخلعم  وضدعخل-ع
ل.معقعو اعمت ل قللسجو لض  لعمظ   ا قلمعمظتودبلعم جوهاعخل-ب
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ل.،ودت ولعملعم  لًقلاع،خلظاد   قلامدعخل-خ
ل.عم ،ظلفقلعم لوهالفالادعع قل دع جل-ُ
ل.عمل خلدعولالىلعمظاد بل-ج

ل ( 25) ل واجلدقم: لمعإلقو ييييقلعمعييييفدلظًييييوم فلف ظ  ييييخل لييييالاوئلظييييال وصيييي  وبلملظيييياد بلُ ظلييييلعم لعم ماييييفلدغييييبلإ ع
ل. لوئلظالعم،وصقلمعمظضج دعخ

ل ( 26) ل واجلدقم: لعمظاد   يقلعمجي واجلصيمدجلملعمظاد بلا لظاد دل إااعالعمظاد   قلعمامدجل  لع سظ وءل وخلعم مافل امم
ل.ل لفالفالم فا ولعم معدالعم جد قلإاعدجلإمى

ل ( 27) ل واجلدقم: لعمييامدعخلفييإ لمع يياجلمما فييقل دجيي ل يي لعًثييدلمتييمالاسييالعملعالييىلما فييقلإمييىل ييول ماييفل ييقظدقلاسييا
ل.عمظدق قلاسالع اظ ودلفالظب، لمل مافلعمظاد   ق

ل ( 28) ل واجلدقم: لعمدع العمامعملمقخل،ودجلظاد   قلامدجل ضدلإ علإضوفالمقخل اخلعملإتواجلعةلعم مافل عظ قل 
ل.عثسوءهلعم

لادتيييوخلاليييىلعم وصيييل  لعملعمظاد   ييقلعميييامدعخلفيييالعمسيييوت   ل ييس لملت ل يييقلةعمظسف ييي مليييدئ ولل تييمال ( 29) ل واجلدقم:
لسصيفللاي لظا يال لظجيت ل قل ًوفيضجل)عمامدعخلعمظال متالف  يولإ،ظ يود لعمظاد   قلعمامدعخلفال دظفلق
ل. لال معفاقلعم تلو ععوعالج ددعظبل

لعم يياجلسفييولعمظيياد بلعسظ ييوءل ليياعمت ل ييقللفييال ل ييخل ييض ل ظل ييالع لملظيياد بل سظييابل ماييفلًييخلالييىل ( 30) ل واجلدقم:
لعماعيمل ميكلملت ل يقلل ل يالع لال يالظمتيبلمع  لعج دلعد لقلا ل اخل ل  ولعمظاد بلفالقضوهولعمظا
ل يول يعل ظسوعيبلعمي ةلعمظياد بل جيض عمت ل يقللظً ياظ ولعمظالعمظاد بلم صود فلمعم ا خلعمدمعظبل  
ل.عمت ل قلفال ل ل ولع لال الًو لعمظالعم اجل  لظ اى

ل ( 31) ل واجلدقم: لظا لييالايي دلام لعمظيياد بلاي لعسا ييعلعملعمظيياد بل  ييدع جلع مظ يوقلايي لظ،لييفلعملعم ماييفلدفيطلإ ع
ل.لل،دلظاد بلعةل  ل د وسال مكل لالم ولم  ق,لعمت ل قلمظلل  وخل ،ومفولف لظ دلعإلاعدج

ل ( 32) ل واجلدقم: لظ ييخلعم,ل  ودعظييالمظ ييم دلظيياوءًفلدفييعلإمييىل  وتييقلعم ماييفلًييو لإ علعمل ييخلدعولالييىلعمظيياد بل ييظم
لعم عييظمىل ييسفولع،ييدىلما فييقلإمييىلسالييالظييملعم,ل جييتل ولعمظييالما فظييال يي لعالييىلقما فييللالييىلظدق ظييا
ل.لع،دىلما فقلناعءلظضه لالإاواجل تدط

ل ( 33) ل واجلدقم: لدعولالىلعمظاد بل اجلظ ا الم تب,لمل مافلعم  وجدلعمدئ ول  معفاقلعمل خلدعولالىلعمظاد بل ظم
لعمل ييخلدعولالييىلعمظيياد بلتييامخل مضييعلجييدعم  ولعمييدئ ول اييممل  ييُ,لف ييالعم يياءلمق ييخل او لعييل لعمل ييخ
ل.عم جد قلعم معدالإاعدجل عل ومظسع قلم مكل اهلالىل   قلمًخلعمظاد بلظمعد خلف الم  اا

لظلو يييخلعمظييياد بل ييياجلفيييإ  لعم مايييفلا يييخل ايييدل ا سيييقل،يييودجلعة)لعم  لًيييقلاع،يييخلملظييياد بل ومسعييي قل ( 34) ل واجلدقم:
ل.ع سظاعبل ئ قل  متبلاعبسظًو

ل ييي لمعاظ يييواهل ماييفل  وجيييدجلس ييم جلإاييياعال يييظملا لييال ايييدلإمييىلعمظييياد بل ييي لعم ماييفلايييماجلاسييال ( 35) ل واجلدقم:
ل.عم مافلععظ اوقوخلمظعم قلم مك,لمعمظ م دلعم جد قلعم معدالإلاعدجلمظعل  العم  وجدلعمدئ و



 

 

العمليات واإلجراءاتو السياسات الئحة الموارد البشرية   

 

 
 
   

 

15-124 
   

ل

 العمليات و اإلجراءات: ■

جراءاأها ما يلي: .6  عملية أحديد االحأياجات، وا 
سعي ق لإميىلعم عيظمىلم تو خلعمل يخ لمق يوول عيظمىلعم  يودعخلعمليوملل عمت ل ق ع لجو خلمت  علع ظ وتوخلل6/1

 عملوم ا.
 معملو ل  ل  لعمظاد  وخلمعم للم وخ لمظ ا التمعسبلعمسا .عمت ل قلظ ا الع ظ وتوخلل6/2
 ف  ولإمىلظاد بل جًخلعًثدلإم و و .عمت ل قل ظملظ ا العم معض علعم ظًددجلعمظالظ ظوجلل6/3
م، قلع”ظايييمملإاعدجلعم يييمعدالعم جيييد قل إصييياعدمعم معضييي علعم ظًيييددج ل ظ وتيييوخلعمظاد   يييق لع ل سيييوء لاليييىلادععيييقل6/4

قدعدلعم  اعس ق.لعملتسقلعمظسف   ق لم ظملادض ولالىل”عمظاد   ق  مل معفاقلمع اظ والمع 
 

جراءاأها  ما يلي:عملية  .7  اعأماد جهات الأدريب، وا 

 ييعلعاييواجللظا  ملت ييقلظيياد ب ”خلعمظاد   ييقل لييالظا    ييول وعييظ،اعملس ييم جظاييمملإاعدجلعم ييمعدالعم جييد قل و،ظ ييودلعمت ييول7/1
ل لم ظملعظ،و لعمادعدلالىلعمس ملعمظومى:لعمظا  ملًخلاوم
تياع لعملع ظ يوالفيىلعمظا ي مل يظملع عيظلوسقل  يولًت يقلظياد بللظ صيخلاليىلظا ي ملت يات يوخلعمظياد بلعمظيىل •

 .عمت ل ق لظ اجلماىل
 ضل فلعمل ا مخل ل ظملع عظلوسقل  و.عمللت الظا  ملت وخلعمظاد بلعمظىلظ صخلالى •

لعمي ةلمظا ي ممعل س يولعمفوئياجل ياىلف يال  ياالاس ولظاد دعلام الع لعمظاد   قلامدظال س ال مافلًخلالىل ( 36) ل واجلدقم:
ل ي لعمظاد بل معالم دفق,لمعمظسا ملمعمتا قلعم معا السو  قل  لعم سا قلملت قلمظا   العم واجلا ل دعه

لدئ عيالإميىلعمظاد يدلم ايام,لمليامدجلعم سا قلعمت قل  لععظل  ولعمظالعنصل قلمعم دع جلمعنجد قلعمًظب
لإاعدجلإمييىلعمظاد يدلصيمدجلم دفيع,لعإلاعدجلفييالعمظياد بل  يمعالع  ظفيوالعم  وجييدلعميدئ ولىماليللعم  وجيد 
ل. عظا ال للعمامدجلظا  ملفال سالمالعظفواجلم مكلمعمظ م دلعم جد قلعم معدا
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ل

ل

جراءاأها ما يلي: .8  عملية الأرشيح، وا 
فييالعييتالخ لمعملييو ل  لعمتيياالفييالعييتالخل  عييبل تييوخلعمل ييخلعمت ل ييقل ييظملظصييس فلعملييو ل  لفييالل8/1

 معمظ،ص .
 ظصس فلًخلعتخل  عبل عظمىلعم  ودعخلعم  لم ق.ل8/2
 بلما. توخلعمظاد بلعم سوعظعت خلًخل مافلفال عظمىلملل8/3
 

جراءاأها :الداخلي عملية الأدريب .9  ، وا 
لع يييوملعمخلفيييالغوم يييو للظًيييم ل لمع ييياجلعيييواقل ييي لامدجلاييي ل لمهيييملا يييودجعمتا ييياجللعم جيييد قلعم يييمعدالظييياد بل9/1

ل.لعمظما ف
لعمخلفيالعم يماف  لعمتياالاايمجل مملظاد  يو  ل يظملف  يولسصفلظعظتدقلمدجقلمع ظصوخ:لعم للم وخلظاد بل9/2

لع ظصييييو خلعسا ييييقلالييييىل ممظييياد  لاو ييييقل ساييييدهلمظام ييياهملظ ييييافلعممدجييييقلمهيييي ه.لمت ل يييقعلفييييالم ييييملععييي م 
ل.ومت ل ق ل لمعمالئ قلعإلمًظدمسا لم د اقلعمل خمعم للم وخ

خل يي لعم دسييو جلف ييالم ًييم ل:لعنقعييوملظيياد بل9/3 لعم ييماف  لعمتيياالمظام ييال  صيي ز و للملاعييملعم  وجييدلعم ييا دلِق ييز
ل.ف الع ل لم لعم ةلعماعملاظض وخم لعامعدهملالىلجو خل ظاد ب

لعمتييياا لمل يييماف  ل ومسعييي قلمل للم يييوخلقّ  يييو لل صيييادع للليييا  للعإلمًظدمسييياعمت ل يييقلل مقيييعلع لإميييىل وإلضيييوفقل9/4
 لمعممعت ييوخلوعقعييو  عمظسا  ييا لمللوه ًل ييل لمللعمت ل ييقملظييامال ًييخل ييول    ييمل لدفظييالايي لل وعييظ،اع الم  سصيي 

 ل سم قل  م.معم عبمم وخلعم
لظتد   يقللفظيدج لمهيالإاياعالًفظيدجلثالثيقلعجي دلفظيدجلقضيوءعمتااللعم ماف  لًخل  ل لب:ل  للعإلااعالجفظدلل9/5

 ًّ ل ل ظ واميقلثسوئ يقلا ل يقلإس يو.لًيخل س  يولمل الئ يقلعمما فيقلع لضي و ل ي عمت ل يقللملعم مايفل  لًال للظ  
 .لفّلومقلا خلملالققل بعول  ول لعمتوسبل   ل ظ وامقمعلعم دتل قل اوخ وم اللمعإلا ءلعمظلل قلفدصقلظل ا
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ل
جراءاأها ما يليعملية الأدريب الخارجي .10  : ، وا 

 إم وقلمظًل فلًخل مافل ومظاد بلعم اددلمالما واجلًفوءظا.ل10/1
لظيدالقيالم ظفيداجل ظ،صصيقلسيامعخلاايال يو خل ثيخلفيىلعم يود لعمل ، ي لعمت يدلملظاد بلعملتمءل ظمل10/2
تا ياج لعملعةل يو خل ودئيقللعسا يقلاليىلعملعمظياد بل عيظ اثق لظسا   يقلعملع ظ وتيوخلد ب ظياعملت وخل  

ل.لع،دى
 .عمظاد   قلعم، قلستوحلظاد دلفىلًم مكلعم مافلظاد بل عتخلعمظاد بله علإادعجل ظمل10/3



 

 

العمليات واإلجراءاتو السياسات الئحة الموارد البشرية   

 

 
 
   

 

18-124 
   

ل

 الثالث : اإلجازات الباب ◄

 األهداف: ■

 .لعتخل لوماجلعمل خل   قلمسجو مظت  دلعنتمعءل  لل س لعم ماف  لفظدعخلملدع قلمعمظدم  لا لعمسفو/ل1
ل دعاوجلعمادمفلعم ودئقلمعم،وصقلمل ماف  ./ل2

 

 سياسات اإلجازات: ■

يًم ل ل م يوثالثيم لل ياظ ولعيسم قلإتيواجلايوملًيخلا لعم مافل عظ قل ( 37) ل واجلدقم: اسياللظصيدفل يضتدلعإلتيواجلمظي
 جيد لع للل ياخلعمعيً  عل ياخلعمسايخلمللمتاخ ظملظلم طلعم اجلاسالس و قلعم،ا قلإ لإعظ،اع  ولعمل

ل. 40 ل ظلودطل مكل عل ولمدالفال واجل)
لظ ا ييالالييىلعم دفييو ل ظفييقلعتييدلام لإتييواجلالييىلعم صييمخلعمل ييخلصييو بل  معفاييقلمل ماييفل تييمال ( 38) ل واجلدقم:

ل. م ولاجد  لالىلاعالف  ولعإلتواجل اجل،الخل مقمفولعمل خلاااظ لالملل ل اظ و
لع اظ ييودلفيييالب،يي ظلع لالييىلعمل ييخل اظضيي وخلمفييقلعمعييسم قل إتييواظ ملعم ييماف  لظ ظييعل معا ييالظ يياال ( 39) ل واجلدقم:

لعم ماييفلإجييلودلم ييظمل لس وئ ييو للعمجييض لهيي علفييالعإلاعدجلقييدعدلم ًييم ل مييكلع ًيي لًل ييولعم ماييفلدغ ييق
ل. م ولثالث  لا ل اخل لًوفل مقخل وإلتواجلمظ ظلالعم  اال وم  لوا

ل ظيع ظلع لال يالم تيبل  لاو لل او خل ام لعمل  او خلعمعسم قلإتواظالا لواخ ظسلع لمل مافل تمال ل ( 40) ل
لملعييسقل س ييولع و ييو للعملًل ييولظضت ل ييولعم ييا دلعمظسف يي ةل  معفاييقلمييالم تييمالععييظ اوق ولعييسقل عخلفييال  ييو

ل.ل 37)عسادل واجللفا لعمظوم ق
لف يال اضيالعمي ةلعم ًيو لماسيمع لاجعإلتيول ياءلظود خلف ال    لإقدعدع لل وإلتواجلق و الاسالعم مافل مقعل ( 41) ل

ل.لإتواظا
ل.لعنا والإتواعخل  ل ظ،لل ول ول اادلعمعسم قلعإلتواجلظ اال ( 42) ل

لظ  يييخظلع لاليييىل ميييكلعمل يييخلايييدمفلعقظضيييخل ظيييىلعمعيييسم قلإتواظيييال ييي لععيييظااوءهلملت ل يييقل تيييمال ( 43) ل
لف  ول اضالظامعلعمت قل  لجداو لل لمم مل   لم دعفا العم مافلعفدلسفاوخلعم ومقله هلفاعمت ل قل
لعمظييالعم   ييقلعسظ ييوءل لييالعإلتييواجل عييظً وخلعمت ييقلظلييكلإمييىلإاييواظ ملمسفاييوخلا لييال اييدلإمييىلإتواظييا
ل.ل مكلفالدغبل ظىلعتل ول  لععظااا

لعملايالفظدجل،الخلفا لمع اجلظ ًدجلعمىعمت ل قللظ  خظلم ,للعإلتواجلظتائقلت دلعمعلما   مل تمال ل ( 44) ل
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ل.لعلما    دلعم)غ لفا لعمعفدلاسالمظعظ ق
لف يييالدعاييياظل ماف  يييولمت  يييعل وم يييقلعيييسقلًيييخل اع يييقلعمعيييسم قلعإلتيييواعخلتيييامخل إاييياعالعإلاعدعخلظايييممل ( 45) ل

ل.عم جد قلعم معدالإاعدجلإمىلعمتامخلصمدجلإدعوخلم ظم,للعم مافلمدغ قلعمل خل اظض وخ
لإتييدعءعخل إس ييوءل اييملمييمل ييول وإلتييواجلعمظ ظييعلمييال  ييقلم لعم وم ييقل عييظ اوظالعم تييوالعم ماييفل عييظلمل ل ( 46) ل

ل.لمعإلاعد قلعم وم قلا اظالمظعل مل دفالإ،الء
ل ييام لعملدي ضتييلل مييكلًييو لعييمعءل إتواظييالظ ظلييالعثسييوءلع،ييدىلت ييقل ييقعلميياىلعمل ييخلمل ماييفل تييمال ل ( 47) ل

ل.ل االفالعمتاعءعخل ئ قلظ  قلفضسال مكلمإلاعدجلث خلمع  علعتد
ييياومت ل يييقل لعم ،ظلفيييقلمعإلاعدعخلومعنقعيييلل  ،و  يييقلعم جيييد قلعم يييمعدالإاعدجلظايييممل ( 48) ل لم يييظملايييوملًيييخل اع يييقلفي

ل.لم مكلعم  ًدلعمظسع قلم ظملاظد قعم لمعم معا العإلتواجلفال ومدعغ   لظام اهو
ل:للعمظوم قلمعم سوع وخلعنا والفالًو خل ضتدلإتواجلمل مافل ( 49) ل

ل.ل  لد ضو ل25ل مملل  لظ اعلعم  ودكلعمف دلا ال  سوع قلع وملاجدجل-ع
ل.ل معم تقل5ظ اعل  ل ممللعم  ودكلعنض ىلا ال  سوع قلعثسىلاجدل م و لل-ب
ل.مل  لًقلعمم سالمعم ملل  سوع قلمع ال ممل-خ
ل.لع،دل مملعإلتواجلظ االعنع ما قلعمدع قل مملعنتواعخلع وملع الصوافلمع  ع

لعمل ميكلاي لعتيدع للس م  يل,للعم  ًمدجلعمل الخلع ومل،الخل ماف  ول  ل لامل  لظجت خملت ل قلل تمال ( 50) ل
ل.ل،دل  ممل لمط

لإتيواجلعم يجلفد ضيقلعاعءلفيالم دغيبلعيسظ  عمت ل يقلل،ا يقلفيالع ضيىلعمي ةلعم عيلملعم مايفل  يس ل ( 51) ل
لهي هلناعءلعنضي ىلا يالإتواجل ظض سقم لظا الا ل، عقلاجدل م و للع وملاجدجل اظ ولًو خل ضتد

ل  يولعإلتيواجلهي هل يس لظسا مل قلملت ل قل ًم لع لالىل،ا ظال اجل،الخلمع اجلم دجلم مكلعمفد ضق
ل.لعمل خلع دل وسظاومل ،خل 

ل:لعمظوم قلعم و خلفالًو خل ضتدلإتواجلفالعم قلمل مافل ( 52) ل
ل.لمامعتالع ومل، عقل-ع

ل.لمال مممالمم اجلثالثقلع ومل-ب
مع  لله)ع سيوءلفدمايالعمل مع  لالىل)عممعماع لعصممالع العملامتالمفوجل ومقلفالع ومل، عقلل-خ
ل. مكل سال لبل ظىلعم و خلم  هلعم ب اجلعممثوئقلظاا ملعم مافلمالى,لل ساخ

وبلظ عًدل مكلفال  ولعاالهلعم و خلا لعم ظدظ قلعم صود فلعم مافلم ظ  خ ل.لعإلًد
لع  ظ ييو لناعءلإ علمعفاييخلعمت ل ييقلًو ييخل ييضتدلإتييواجلعملل ييالظ صيي لال ظييو علعميي ةلعم ماييفل  ييس ل ( 53) ل

لتيييام  لل ايياملمع عمت ل يقلل  معفاييقلعمظلل   ييقلعم بععيوخلإل يياىلعسظعييو ال ًيم لع ل قجييد لع و ييال يمعخ
 ظايياملعم ماييفل  لييبلم لعتييدل جييد لع لإتييواجل ييا لمالييىللعاعءهل ف ييالم ييولع  ظ ييو لم معا ييال ض ييوم

ل.ع تواجل فظدجل، عقلاجدل مملالىلعنقخل
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 :واإلجراءاتالعمليات  ■

عم يا دلعمظسف ي ةل ي للعم عي اقلعم معفايقلع،ي ل ليالم مكلعتدل ام لإتواجلالىلعم صمخلمل مافل تمال ( 54) ل
ل.ملت ل ق

لفيال  يولدعظيبل يام لل وإلتيواجلعم ظللايقلعم صيود فلت  يعلةلمغ دلعمعيلماةلماعمعللعم مافل ظ  خل ( 55) ل
ل.عمعفدلظ عًدل ميك

ل.عمعسم قلعإلتواعخل  لدص اهلسفوال لالإ لدعظبل ام لإتواجلالىلعم صمخلمل مافل  قل ل ( 56) ل

ييلىعمت ل ييقللق ييخل يي ل لظ ييال  ييال دتييعل يي ل   ييقل جيي واجل دضييال ييخث لعميي ةلعم ماييفل  صييخل ( 57) ل لاي
ل:عمظومالعمس ملالىل ظا لقلعمل ظصلقلعمعءلعممع اجلعمعسقل،الخل دض قلإتواج

ل.ًو خل ضتدلمىعنملل م و للعمثالثم ل-ع
ل.عنتدلعد و ل ثالثقلعمظوم قل م و للعمعظم ل-ب
ل. مكل لالم ولعتدلام ثالثم ل مملل-خ

ل. دض الإتواجلعمخلظود خل  لظ اعلعمظالعمعسقلعممع اجلعسق وملم اصا
ييالعملعم   ييبلقييددلإ علإ لا لييال   وجييدجلعم ييد طلمل ماييفل عيي  ل ل ( 58) ل لجييفالعسيييالعم لظ ييالعم  ييالعم ًد

يييددلم لعمل يييخلعاعءل ييي لال يييال، يييدل لمعسيييالا ليييال  وجيييدجلاليييىلقيييوادع للمعصييي  ل دضيييال ييي  ل ييي لضي
ل.عمل خلفالا الءهل ،وم ظا

يي ظقلعم   ييقلعمجيي واجل  ييدالع لفلل ييالعم  لًييقل،ييودجلظمعتيياهلعثسييوءلعم ماييفل ييدطلمييقو لفييال ( 59) ل لميي مكلعم ثي
ل ي لم مثايقلسيوكهلعمصي  قلعمعيل وخلق يخل ي ل لظ ياجلظًيم لع لاليىل  ول لظدفلت قل  لمعمصوادج
ل.عم  لًقلفالعم،ودت قلماعدجلم  لعملالجلف الظلاىلعم ةلعم لالفالعمعلما قلعمعفودج

يل خلاي لظ،لفيال  لعواقل24ل،الخل دضالا لمع لقل ضةعمت ل قلل ، دلع لفعم مالالىل ( 60) ل لإ لعمي
ل.،ودت ولعملعم  لًقلاع،خلًو لمعمعءل  مكلظع  لعمص  قل ومظالًوسخ

لع ًيومل  متيبلمالظل ىلإتواجلع قل،الخلعتدل ام لعمل ضتدلعمت دلماىلعمل خلعم مافلالىل  ادل ( 61) ل
ل.عمالئ قله ه

لم ا ييخلدعيي  و لعمت ل ييقلل إفييواجل اييمملم ل  وجييدجلإتواظييالعسظ ييوءل لييالا لييالإمييىل لييمال لعميي ةلعم ماييفل ( 62) ل
ل. االفالعمتاعءعخل ئ قلظ   قلم ظملغوئ و لل لظ دلعم  وجدلدئ عال د قلا لا دهعمت ل قل

لمظعييل  العم  وجييدلدئ عييال يي لمعاظ ييواهلعم  وجييدجلس ييم جل ظل ئييقلإتواظييال يي لاماظييال لييالعم ماييفل اييممل ( 63) ل
ل. مكل  وخلعمالاملإلس وءلمعمظ م دلعم جد قلعدا ملعملإاعدجلإمى

وبلع دلفال دغبل لعسال  لسىلعم،وصقل  د اظالإتواظال اضوءلعم مافلدغبلإ عل ( 64) ل ل ل ل لاهلإمىلإًد
ل.لعمفللالعفدهلاسالسااعزللعمظ عًدل قق لصدفل  ل وسع

ل.إاعدجلعم معدالعم جد قل د قلا لعمظ عًدلت  علإدعوخل ظمل ( 65) ل
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جراءاأها ما يلي: .11  اإلجازات الرسمية، وا 
ل ظملظ ا العإلتواعخلعمدع  قل  متبلعمع وعوخلمعملمعئ  لمظل    ولالىلعم ماف  .لل11/1
لقل ل ظملعاظ واهولإ ل  ل،الخلظاا مل لب.عةلإتواجلغ دلدع  ل11/2

جراءاأها ما يلي:لةلمغ دلعمعلماةلماعمعلاإلجازة بدون دجر 11/3  ، وا 
م ييا دهلل اا ييالثييمل”إتييواجل لييب”س م جلام لعتييد لم اييممل ظل ئييقلإتييواجل  لييبلعم ماييفل يي ل ييا دهلعم  وجييد .1

ل.  لعم ا دلعمظسف  ةلمع اظ وال  لعتخلعم معفاقلًوفل مقخل وإلتواجلق خلعما وم
للعم مافل ظسف  لإتواظا.لق وملق خلعم جد قلعم معدالإلاعدجلعمس م جل إدعوخلعم  وجدلعم ا دل امم .2
عييتالظ و لمظضيي   ل مييكلفييال لييفلعم ماييف لم يي لثييمللفييىلعإلتييواجل ظعييت خلعم جييد قلعم ييمعدالإاعدجلظاييمم .3

لعاظ والعم لبلمعمع وحلمل مافل ض، لإتواظا.
 

جراءاأها ما يلي:المر ية اإلجازة 11/4  ، وا 
ل.فا لعم،ودت قلعم   قلعمت وخل  لعمسوت قلا لعن دعطلعمص  قللعم دض قلاعخعإلتولمعاظ والظ ا ال ظم .1
ل.  لعم ا دلعمظسف  ةلعاظ واهولفمدلعم دض قل وإلتواعخلعم جد قلعم معدالإاعدجل إ، ودلعم مافل امم .2
 ااملعم مافلعم عظساعخلعمالا قلعمظالظف يالاي ل ومظيا لم عيمغوخلإتواظيالعم دضي ق لم ايمملقعيملعم يمعدال .3

لعم عظساعخلفال لفلعم ماف.لعم جد قل و  ظفوال   ه
جراءاأها ما يلي: مع الأراح  إجازة 11/5  اظقربين، وا 

ُزل .1 لعهللل ام ل يظم لعن،يمعخل–لعنا ومل–لعن،معخلعن،مج)لعم  وجدجلعملوئلقلعفدعال  لمفدالمفوجل ومقلإ علقاَّدز
 .عنتدل افماقل ظصلقلإتواجل م و لعم مافل س 

 
 
 

ل:لعا وخلعمسعوء ل قلعنتواعخل
و اقلالىلعمظود خلعم  ظ خلملمضع للمضعلم اجلعنعو  علعند لقلعمعمل دعجلعملو لقلعم قلفالإتواجلل :دالمادة ل - 

معنعو  علعمعظقلعمال اقلمال لم  االعمظود خلعم دت لملمضعل معع قل  متبلج واجل   قل صاققل  لت قلل
 .لعص  ق لم  ادلظجت خلعم دعجل،الخلعنعو  علعمظوم قل  وجدجلملمض

عتدهولًو خلعسا وا ولا لا ل ولفالإتواجلعممضعللملو لقلعثسوءإمىلعم دعجلععمت ل قلافعلظل :بالمادة   -ل
تواجلج دل ام لدعظبلإ علل مج دل ضتدلًو خلإ علًو ل فل ولعملهالظلوسال  ل جًالخلص  قل  لعم  خلمع 
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  . إعظ دل دض و

 لل اصالإدضو-ممقلا ل ول لالإتواجلعممضعلع لظض، ل  قلمل دعجلعملو لقلاسا ولظلمالإمىل اعل :ج المادة -
ال ت ما ولالىلعمعواقلفالعم مملعممع ا لم مكلاالمجلالىلفظدعخلفظدجلعملفظدعخلمالعظدع قل لظا الفل- ممماهو

 لم ل ظدظبلال  وللعمدع قلعم  سم قلمت  علعمل وخل لمظ عبله هلعمفظدجلعملعمفظدعخل  لعواوخلعمل خلعمفلل ق
  .تدظ،ف طلعن

  .هول ومفصخلعثسوءلظ ظل ول إتواجلعممضعقلعملإس عدلفصخلعملو لملت ل قل ل تمال :د المادة  -

فصخلعملو لقلعثسوءلفظدجل دض ولعمسوظجلا لعم  خلعملعممضعل لم ث خلعم دطللللملت ل ق ل تمال :هدالمادة  -
ل تمالفصل ول ت دلع بل جدم ل  ل ج واجل   قل لظ اج لالىلع لظظتومال اجلغ و  ول وئقلمث وس  ل م و لم 

  . م ولعمعو اقلالىلعمظود خلعم  ظ خلملم اجلم لال  ولفاله علعمساومل،الخلعم وئقلمعمث وس  عنع وبلعم سص

عثسوءل اجلت قلع،دىلإ علا لخلماىللعم ل ق عا ل قلعملو لقلف  ولظعظ االمفاولن ًومله علل :  المادة  -
عظدال ولظاجلعإلتواجل لعملع ل د  ول  لعتدهولا ل ظع لل–فاله هلعم ومقلل– قللت لإتواظ ولعم صدحل  ول لمم

  .م ولاعا 

  لظود خلللعد لقلعج دلماجدجلع ومالإتواجل ضتدلًو خل اجلمل دعجلعملو لقلعمظالظمفالامت ولعم قلف  : مادة 
.لعممفوج
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ل
ل

 الرابع : االنتداب الباب ◄

 األهداف: ■

ل.عمظما فلإمىلعملتمءلام لًفوءعخل  لظ ظوتال  ولعإلاعدعخلعملعمفدم لع الظاا ملعملعم ودئق لعم صوم لظ ا ق/ل1

 سياسات االنتداب: ■

ل لو ييخلفإسييا لوف  ييلل ل ييخعمظيياللعإلاعدجل،ييودجلعة)للا لييال اييدل،ييودجلا ييخلناعءلعم ماييفلعسظييابلإ عل ( 66) ل واجلدقم:
ل:ًوآلظا

ل او يخلصيدفل يظملميمل يولم يوملًولظاع ياعسل ًيو لإميىلا ليال ادل  لعمالا قلعمساخلمع لقلمالظب  ل-ع
ل.لخعمسالمع لق

ل.لمل مافلعمما فالمل عظمىلظ لو للع سظاعبل عظ اوخلظصدفل-ب
ل ب  لمل مافل ًو لإقو قل اجلعإلسظاعب.ل-ج

ل.عمل خل ادل،ودجلعم مافل اض  ولعمظالعمل لقلا لع سظاعبلع ظعوبل ظمل ( 67) ل واجلدقم:

لإ لعيفدهلاسيالعملاماظيال ي  لمل مايفلافل ول تبلمعمظالعآلظ قلعم  ومغلع سظاعبلتامخلفال ا،خل ل ( 68) ل واجلدقم:
لع ل تييبلً ييو,لًظييو ال جييًخلعمصييال  قلصييو بلق ييخل يي ل عيي او للال  ييولم معفييقلم اييادجل  ييااجلًوسييخ
ل:م مكلعمالا قلمعممثوئقل ومفمعظ دل اا قلظًم 

ل.للع،دىلإمىل ا سقل  لع سظاوخل-ع
ل.ل ومل خلعم،وصقلعم فالخل-ب
ل يي لعظصيي  لًوسييخلإ لعآلمييالعم وعييبلم ييدع جل ييقاد  معمظلعمظثا ف ييقلمعنجييد قلمعم تييالخلعمًظييبل-خ

ل.عمت ل قلع الك
ل.لعمت ل قلعغدعطل ساخلاالققلمالًو لإ لعماعئالعملفشل-ُ

لع سظاعبلًو خلصدفلف ظمل–ل–لعم مملسفولفالعملماجلع ل  لسى,لعمعً ل ظ لبل لع سظاعبلًو لإ ل ( 69) ل واجلدقم:
ل.فا ل علظ عًدلعمعفدلعمتامخلفالعم    

ل.عسظاعبل اخلصدفل ظملفاللمعم معصالخلمعم لوملعمعً عمت ل قللخمفدللإ عل ( 70) ل واجلدقم:

ل صيدفلإس ولع سظاعبلتامخل عبلظلو خل لعم ظمعصخلعمج دلا ل اظ ولظا العمظالع سظاعبل و خل ( 71) ل واجلدقم:
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ل

 :تواإلجراءاالعمليات  .12

لم ييا دل ظمت ييال لييبلساخ/عسظيياعبلإمييىلإاعدظييا لمظمت  ييالعم ماييفلسظيياعبعلظ لييبلعمظييالعمت ييالظاييممل12/1
ل.سظاعبع لالىلعم معفاقلن، لعم مافل س ولعم سظابلعإلاعدج
لعم يمعدالإلاعدج ل س يولمعم سظيابلإم  يولعم سظياب)لعمت ظي  لًالل  لعم لظ العإلسظاعبل لبلإدعوخل ظمل12/2
لعإل تييو ىلعمظييضث دلم يياىفييالضييمءل  ل  ييوخلم  ث ييوخلعمما فييق للعم ايياملعم لييبل دعتلييقلمظييظلثييملد ق عم جييل

ل.عمل خل صل قلالىلعم ظمقع
ل ظعييل مل اييمملثيمل مع اظ ييوالمل معفايقصييو بلعمصييال  قللاليىل ييوملدطلعم جيد قلعم ييمعدالإاعدجلظايممل12/3

ل.عإلتدعءل  لج صمدللعمصلقل عخلعمت وخلًوفقل معفوجلًم مكل عإلتدعءل  لصمدجلعم ماف

ل

ل

ل

ل.عمعً ل اخلعملعمعً لظمف دلتوسبلإمىلعمج دةلدعظ الاس ولمل ماف
ييوبلع ييدلالييىلعم صييمخلعم ماييفلالييىلف تييبلتييمع للعمعييفدلاعبع سظييلل عييظااالاسييا ول ( 72) ل واجلدقم: لعإلاعدجل يي لإًد

ل.لًوفل مقخلعم توادجلظود خلق خلعم وم ق
لف يييظملعم وم يييقلعإلاعدجلم  معفايييقلعم،يييو ل عيييو الاليييىلعمظييي ًدجل جيييدعءلعم مايييفلق يييوملعن يييدلظ ليييبلإ ل ( 73) ل واجلدقم:

ل.علدهولا لظلم ضا
لفيالدغبلإ علعم،و ل عو الالىلعمعفدلظ عًدلف  ول  ولفعمظًوم لفقًول افعلعم سظابلعم مافل ظًفخل ( 74) ل واجلدقم:

ل. و سظاعبلق و الاسال لالاوئلظالعص  وب
لمظضجيي دجلظيي عًدل يي لعمعييفدلإتييدعءعخلمظً لييقلمل ماييفل عييوااجلًييخلظاييا ملعم جييد قلعم ييمعدالإاعدجلالييىل ( 75) ل واجلدقم:

ل.عمخل..لماماجل،دمج
ل. مافلمًخلعمما فالمل عظمىلمفاو للبع سظاعلمختال عبلعمعفدلادتقلظ ا ال ظمل ( 76) ل واجلدقم:

لاليىلعمصيال  قلصيو بل معفايقلعن يدلف ظ لب,للعم لظ اجلع سظاعبل اجلظ ا الإمىلعمل خل وتقلاسال ( 77) ل واجلدقم:
ل.ل مك

مفيييقلعمتيييامخلعم،يييو ل وإلسظييياعبلعم،يييودتال ليييال معفايييقل تليييوللعم  لًيييقل،يييودجلع سظييياعبلظ ا يييال يييظمل ( 78) ل
للعإلاعدج.
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ل االنتداب نموذج /  طلب صرف بدل  
ل

ل لعم  وسوخلعملو قلل1)لل
لعم ماف:دقمللع عم:ل
لعمما فق:لل:عماعم
لعمفلل ق:ل اجلع سظاعبللع سظاعب: ًو ل
لع سظاعب:ل  لغ

ل ل  و لعم عظ اوخلل2)لل
لعم  و للعم  لغل
لل
لل

لإت ومالعم صود فلل
ل عن ومل×ل اخلع سظاعبلعم م الل)لااالسظاعبلإت ومال اخلع ل
لعمصوفالعم عظ قل لال،صملعمعلفقل

ل لعم ال اوخلل3)لل
ل
ل
ل

لاظ والإلعلجل ا دلعإلاعدللظمق علعم مافلل
للللع عم:ل

للللعمظمق ع:ل

للللعمظود خ:ل
ل
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ل
 االنتداب  تقرير /نموذج 

ل
ل

لعم معفق: الأاريخ:

 يها:لإاس  الجهة الأي أ  االنأداب 

لإلستواهول ل ل، لعم   قلعمظالظملعمظًل فل و سظاعبلل1)ل

ل

ل

ل

ل

ل

 االنأداب:عدد ديا     االنأداب:م ان 

لللاعمظاد دلعمظفص ل لل2)ل

ل

ل

ل

للعإلعم:ل

للعمظمق ع:ل

لل:لعمظود خ

ل
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 الخامس: الترقية والعالوة الباب ◄

 األهداف: ■

لعمل خ.لوسالفامعمظفلظجت علعم ماف  لالىلظس  قلعسفع م /ل1
 .ملت ل قللظدع خلم ءلعم ماف  /ل2

 سياسات الترقية والعالوة: ■

م ل ييقل ساييوملعمت ل يييقلعلدمعظييبعملعيييلممفييقلملل)مفييقلعناعءلعمييما فا لعيييسم قعمللييالمجعملعمت ل ييقل ييس ظل ( 79) ل واجلدقم:
د  قلع لم مييكل سالييال يي لعمادتييقلعمظييال جييتل ولعمييىلعمادتييقلعمظوم ييقلم ييولعم دظ ييقلسفعيي ولم ييظملعمساييخل جييل

ف ولفمقلمع ل ل ًم للت التاعفالعمل خل ومت ل قلمعم صمخلالىلظاا دللعسظ  قالع ضىللعم مافل
ل.لتاعءعخلقال عملالىلعم ماف

لدعولالييىل س ييولجيي دع للاجييدلإثسييولايي ل اييخل ل ييولع ضييىلإ عل وم ييقلعييسقلخععييظً لقييالفعم ماييلل لظ ييدل ( 80) ل واجلدقم:
ل.عمل خ

ل.  ول ل خلعمظالملما فقلعنالىلعم ال لغلإ علج واعماللالىلعم مافل  صخل ل ( 81) ل واجلدقم:

ل.عمعسقل،الخلمع اجلا واجل  لعًثدلالىل  صخلع لمل مافل  قل ل ( 82) ل واجلدقم:

ل:لللعمظوم قلعمجدم ت  عللف الظمعفدخ ولل ظىلعالىلما فقلإمىل قملظدقلال لهعلعم مافل ًم ل ( 83) ل واجلدقم:
للفالعمل خل ومت ل ق.لقالع ضىلثالُلعسمعخل-ع -1
ل.عالىلدججوغلما فقلمتما -2
ل.عمما فقله هلمجتخلعمالا قلمعم، دعخلعم بهالخلظمفد -3
 جيًخللعناعءلعمد ليالظا ي ملفيال5خل  لعصيلل4عمللعنقخلالىلتاعلت الظاا دلالىل صمما -4

 .لو   ظدعً الم
 .لءعخملالىلعم مافلتاعع ل ل ًم لقال ع -5
 ظمفدل  اعس قلظع  ل ومظدق وخ. -6
 .لت ل قلعمظسف  ةلملئ وعمدللعملعم  وجدلدئ عالظدج   -7

ل
ل.عم مافلااالظتا ال  ماالظدظ  ل لعمظدق قل ( 84) ل واجلدقم:

ل.ل  وجدجلعنالىلعمادتقلدعظبلإمىلافعم مللظدق قل ظمل   ُ,للعمدعظبلفالما واج ولعمظدق قلظدظ  ل ( 85) ل واجلدقم:



 

 

العمليات واإلجراءاتو السياسات الئحة الموارد البشرية   

 

 
 
   

 

28-124 
   

 

 

 اإلجراءات: .13

ل. معدالعم جد قًخلإاعدجل ظ ا العم عظ ا  لملظدق المعمدفعل  ولإمالإاعدجلعملظامم.ل •
لت ل ييقلالعمييدئ ولعمظسف يي ةلم ييمعدالعم جييد قل ظيياق قلقييمعئملعنعيي وءلعم عييظ ا  لملظدق ييالمعمدفييعل  ييولإمييلإاعدجلعم.لظاييممل •

ل. 83مفاولملجدم لعم  ًمدجلفال واجل)لم دعتلظ و
دعيوم وللاعدجليولعإل ي ل تل امملعمدئ ولعمظسف  ةلمفقلعمامعئملعمظالظمل دعتلظ ول إاظ والعنع وءلعم عظ اقلملظدق ق. • مع 

ل.إلصاعدلقدعدلعمظدق قلدالعم جد قاعدجلعم معإل

 

   :العمليات                       

تتتتتتتتت • تتتتتتت تتتت تتتتتتتت تتتتت

تتتتتتت تتتتت تتتتتتتتت تتتتتت

تتتتتتت تتتتت تتتتت تتتتتتتت تتتتتتتت

تتتتت تتتتتتت تتتت تتتت تتتتتت تتتتتتت

 تتتتتتتتتتت

تتتت • تتت تتتتتت تتتتت تتتت تتتتتتتت

ت تتتتتتتت تتت تتتتتتتتتتت تتت تتتتتتتت

تتتتتت تتتتتتتتت تتتتتتتتتتت تتتت تت

 تتتتتتتتتتتتت
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 تقييم األداءالسادس:  الباب ◄

 األهداف: ■

ل  افلظا  ملعناعءلمل ماف  لإمىل ول لى:
لظ ا الع  ظ وتوخلعمظاد   ق./ل1
ل... .ءلعم،ا ق ظ،   لعمامىلعملو لال)عمساخ لعمظدق ق لإس و/ل2
  واعخلم ولإمىل مك.لق ل ثخلعم ًوفضخلمعمالظ ا العم اع ولعم وم /ل3
لظ ا ال اىلإ ًوس قلظتا الااالعمل خلمل ماف.ل/ل4
معمظيال  ًي ل ظ ا ال اىلستوحلعم مافلعمتا الفيىلف يملعم  يوملعم  لم يقل سيال،يالخلفظيدجلعمثالثيقلعجي دلعنمميى/ل5

لءلا ل،ا وظا.لسوعظ دعدل لالعملع عظت لم مكل ظ،و لقدعدلع  وثلقع لظ االمفظدجل 
ل

 سياسات التقييم: ■

لعمظاد   ييقلع  ظ وتييوخلمظ ا ييالعم ييماف  لإسظوت ييقلظ عيي  لإمييىلعمييما فالعناعءلظا يي مل دسييو جل  ييافل ( 86) لدقم: واجل
ل.عملامالمظتا العمظدق وخلمظ ا العمما ف قلعم عودعخلمظ،   لعناعءلًفوءجلمدفع

ل:عمظوم قلعملسوصدل ظض  لد علًخلس و قلفالعم مافلا لامدةلظاد دل مضعل ( 87) ل واجلدقم:
ل.عمل خلفالًفوءظال-ع

ال-ب ل.ما الئالدبعوئال علمظلو لالعلًم
ل.عمل خلالىل معا ظال-خ
ل.مل عبمم قلظ  لال اىل-ُ

لضيل فلل-للت يال-للتياع للت الل-لل  ظوا:ل)لعمظوم قلعمظاا دعخل ض العمظاد دلفالعم مافلعاعءل ا مل ( 88) ل واجلدقم:
ل 

ل.ت ل قلمللدئ ولعمظسف  ةمعل  لم لظ العإلاعدجلعملعماعملدئ ولاد دعمظلال  لل ( 89) ل واجلدقم:

ل ل ياجل،الخل سالسع،قلم علمل ومظاد دعقخل  لت اللظاا دلالىل  صخلعم ةلعم مافلإ، ودل ظمل ( 90) ل واجلدقم:
لملامعايالمفايو للعمظاد يدل ي لعميظالملفيالعم قلممل مافل،ا ظال لفلإ اعاالظود خل  لعع ماو للظظتوما

ل.لا خلادتقلعمظاا دمفال وخلث خل ظملظل عمالئ له هلفالال  ولعم سصم 
ل:لًومظومالعمس م جلفالعمظمص وخلظام ل ( 91) ل واجلدقم:

ل.عم عظمىلم سفولما فظالسفولالىلعم مافلإ اوءلمظلسا ل يي ايى)ل-ع
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 العمليات واإلجراءات: .14

جراءاأها ما يلي:عملية أقيي  المولاين الجدد، و  14/1  ا 
مم لدفيقل ياىللالعتظ و ل علعم مافلمظا   ال جًخل  ائا  امملعم ا دلعم  وجدلفىلعمخلعع م لا خل لا .1

مل عيي دجلعمل ييخ لم ييولإ علًوسييخلهسييوكلعم ا ييال يي لعنعييئلقلعملع عظفعييودعخلعملعمت ل ييقللالئ ييقععييظ لو الم
 عمساو لغ دلعممعض ق.

ثالثييقلعجيي د لثييملظاييا مللناعءلمل ماييفل صييفقلجيي د قل ظييىلعًظ ييوخ اييمملعم ييا دلعم ،ييظ ل  ظو لييقلظا يي ملع .2
  فظال  لاا ا.لد دلا ل اىل سوع قلعم مافلملظث  خلفىلماظا

 عم مافلفال لفا.سع،قل  لس م جلظاد دلصال  قلل فا ظمل .3
دعيومالإميىلل”، وبلظث  يخل مايف”دعيوخعم يمعدالعم جيد قل إلفىل ومقلظاد دلظث   خلعم مايف لظايمملإاعدج .4 مع 

 اعدجلعم معدالعم جد ق.لعاظ واهل  ل ا دلإل مافلعم لسىل لاعم
وبل، ” إدعييوخفييىلما فظييا لظاييمملإاعدجلعم ييمعدالعم جييد قل ومييقلظاد ييدلاييامل سوعيي قلعم ماييفلملظث  ييخللفييى .5

ظمق ييعلالييىلاعدجلعم ييمعدالعم جييد ق لمعم لييالعاظ ييواهل يي ل ييا دلإل”،ظ ييودإس ييوءل،ا ييقل ماييفل،ييالخلفظييدجلع 
  .عم ل مخل الفىله علعمجضلالئ قمظعم قل عظ اوظال  او لملل لسا عنصخل  لعم مافلعم

 

جراءاأها ما يلياينوللماظداء الدوري لأقيي   عملية 14/2  :، وا 
  يييوادلعم مايييفل مضيييعلظصيييمدلمةهييياعفلعمعيييسم قلفيييال اع يييقلعمليييوملاليييىلضيييمءلظمصييي فلعمما فيييقلعمظيييال .1

  جتل و لم اا المل ا دلعم  وجدلًال لظ اه.
ظمعفيييقل يييعلظلهييياعفعم مايييفلظليييكلعنهييياعفلم سوقجييي ولم ظضًيييال ييي لع لًيييخلعنعم  وجيييدل يييعلل دعتيييعلعم يييا د .2

 لعمظمص فلعمما فالم سصب.

ل.جوغدلمتالإ لعالىلما فقلالىلعم مافلظدق قلمظلسا ل يظدقيى)ل-ب
ل.عم عظمىل سفولع،دىلما فقلإمىل ساخلمظلسا ل يسيايخ)ل-خ
ل ظيضثدلم لعم يومال عيظمعهل ي لعقخلما فقلإمىلعم مافل عظمىلظ،ف طلمظلسا ل طظ،في)ل-ُ

ل.لل  مكلدعظ ا
ل .ق اهل  مى)لعم،ا قل  لعم مافل س ىل،ا وخ لق ال يا)ل-ج



 

 

العمليات واإلجراءاتو السياسات الئحة الموارد البشرية   

 

 
 
   

 

31-124 
   

فييظ لعم ييا دلعم  وجييدل ييعل مافييال تييو لمل ييمعدلعم عييظ دلم ل ييالضيي  لعنهيياعفل جييًخل عييظ دلم تييدةل  .3
  دعتلوخلمةاعءل عبلعم وتق.

 ييم دلعم ماييفلفييالس و ييقلفظييدجلعمظا يي مللم  يياال  ييوادلعم ماييفل جييًخل  ييائال  ييخءلس ييم جل، ييقلعاعءلمظ .4
 .ئاعل ا دهلعم  وجدلم دعتلقلعاعو ل مالتظ ل مااع ل

لدعتلييقل، ييقلعناعء ل سييوقشلعم ييا دلعم  وجييدل ييعلعم ماييفلعاعءهل ييعلظاييا مل ييدعه  لثو ظييقتظ ييو ل عثسييوءلع .5
م يماف  لاي لمفقل امالعمسعبلفالعمتامخلعمظومال   يُل ل ايخلاياالع ظا   ال ،صم لملم وخلعما وو

 . ل مافلاسالظا    م20)
 ل

 في اإلدارة  موظفينتسبة عدد ال وصف األداء

 %5 ممتاز

 %15 جيد جدا  

 %65 جيد

 %10 مرضي

 %5 غير مرضي

 
  ضعلعم ا دل، قلظللملمظ م دلعم مافلفالس م جلعم، قلملظتلبلالىلعمتالعماصمدلفالعناعء. .6
 يقلم مقيعلال  يولهيملمعم يا دلظاا دعخلعمس وئ يقلفيالس يم جلعم،تلعقلعمظا  م ل عتخلعم مافلعملعسظ وء لال .7

 .تدعءعخلعم الئ قدفل ولإلاعدجلعم معدالعم جد قل ظ،و لعإلعم  وجدل لثمل 
، وبل” لظايييمملإاعدجلعم يييمعدالعم جيييد قل إدعيييوخلفيييىل وميييقلظاد يييدلظتا يييالاايييالعمل يييخل  ييياالعم ييياجلمل مايييف .8

دعييومالإمييىلعم ماييفلعم لسييال ل”ظتا ييالااييالا ييخ اعدجلعم ييمعدالعم جييد قلمعإلاعدجلظ ييواهل يي ل ييا دلإالييالعمع 
 عملل و.

، يوبل”عم يمعدالعم جيد قل إدعيوخللإاعدجايمملظايف ل دلااملظتا الااالعمل خل  االعم اجلمل ملفىل ومقلظادل .9
معمظمق يييعلاليييىلل معم يييا دلعمليييومل ليييالعاظ يييواهل ييي ل يييا دلإاعدجلعم يييمعدالعم جيييد قلملل”اييياملظتا يييالاايييالا يييخ

لعم ل مخل الفىله علعمجض لالئ ق او لملفلعم لسا لمظعم قل عظ اوظال عنصخل  لعم ما
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 خدمةالسابع: إنهاء ال الباب ◄

 األهداف: ■

 ع عظتسوءلا لعملو ل  لعم   ل ل ض فم لق  قلملل خ./ل1
   ل،الخلإس وءل،ا قلعم   ل ظمقفم لا لعمل وء.عمت ل قلعم ال  لعع وبلظ و بلظ مدل/ل2

 دمةإنهاء الخسياسات  ■

ل:لعمظوم قلعم و خلفالعم مافل،ا قلظسظ ال ( 92) ل واجلدقم:
ل.عملإس وءلغ دل  االعم اجلعم اجلعم  االعملاالعسظ وءل-ع

ل.عم مافلععظاومقل-ب
ل.عمل خل ئ قل   ل80)لعم واجلفالعممعداجلعنع وبلع الالىل سوءلعمل خلااالفعخل-خ
ل.عمل خل ئ قل   ل81)لعم واجلفالعممعداجلعم و خلفالعمل خلظدكل-ُ
م لياللعمعيسقل،يالخلو م لم، عم ل وئقلا لظا ال اجلم دضالعمل خلا لعم مافلعسا و ل-ج

ل:لعمظومالعمظفص خل عبل قادضالالالعم  ئقلعم  
لثالثم ل م و ل ضتد. -
لعظم ل م و ل ثالثقلعد و لعنتد. -
لثالثم ل م و ل ام لعتد. -
لإتواظالعمعسم قلم ااعدهولثالثم ل م و . -

ل.عمل خلعاعءلا لًل و للعم مافلاتال-ح
ل.عم مافلمفوجل-خ
لعملظتا ياهولماايللعملعمعيلماةلغ يدلعم مايفلإقو يقلعملا يخلقد،صيللعم ًم  يقلعمعل وخلإمتوءل-ا

ل.عم الالا لإ لواه
لإميىلإ، يودلظمت يالعمل يخلاايالعسظ يوءلعملمفعيخلعمل يخل ئ يقلع ًيوملف  يولظظ لبلعمظالعم و خلفال ( 93) ل واجلدقم:

ل: لال ولعاىدل لعآل،دلعم دف
عمي ةلااياهللمل مايفل يو مللثالثي  لاي لظايخل ل  ياهلعإلس وءلق خل،  و للعإل، ودل ًم لع ل-ع

ل.م لاااهلغ دل  االعم اجل  لغل فظدهل لظاخلا لعظ  ل ممعم ةل ًلمعم مافل  االعم اج
ل.لع عظالملمظود خل  مكلعم عظلملم مقعلعمل خل ادلفالعإل، ودلظعل مل ظملع ل-ب
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لعملاسمعسيالاليىل عيتخل ، يوبلإم يال دعيخلععيظال الا لعن، ودلإم العم متالع ظسعلعإ ل-خ
ل.قلق وممعلعثس  ل ماف  لج واجلالىلعم صمخلظم 

ظلم طل ًيم لاليال عيبلل افعل لاملعم  ًمدجلعم اجلعملاالعس ىلعم ةلعم دفل دع لمملإ عل-ُ
 ييمملل15طلايي لًييخلعييسقل،ا ييقلعم يياجلعم ظ ا ييقل يي لعملاييالمع  علًييو لاايياهلغ ييدل  يياالعم يياجل لييمل

ل.ظلم طلم ل اخلعمظلم طلا لج د  لًدعظب
لعمل يخلعيسمعخلاياالظ ي  عمت ل يقلل ي ل، يدجلجواجي لعم مايفل عظ قلعمعلماةلعمل خل ئ قلعب ل ( 94) ل واجلدقم:

ل.،ا ظالعسظ وءل وخلمللو خلظ علململلمعمدعظبل جتل ولًو لعمظالمما فظالقضوهولعمظا
لمععييظ فوءلعم يدفلإ،ييالءلس يم جلععيظً وخلفييالفيمدع للعم يياءل تيبلعم مايفلق ييال يالقييدعدلصيامدل ليال ( 95) ل واجلدقم:

ل يول عيملم يظمل ومًو يخلال يالعمظيالعمل يالت  عللملظ عملل ل ول ظلو خلعمظالمإلاعدعخلظمق لوخعملت  ع
ل.ال ال ولمظعا الال ال امقل  لملت ل قل

ل ليييالإ لال يييالعم ظدظ يييقلعم عيييظ اوخلظصيييدفلم لعم فليييمخلعيييودةلعم يييدفلإ،يييالءلس يييم جل لظ يييدل ل ( 96) ل واجلدقم:
ل.عمصال  قلصو بل  لعاظ واه

ل.لعم  وسوخل عد قلظل ال جس مللالىلعمظمق علق اهلعم  مةلعم مافلالىل تبل ( 97) ل واجلدقم:

ل.مللو خلغ دلعمعلماةلعمس وئالعم،دمجلإتدعءعخل إس وءعمت ل قللاممظل ( 98) ل واجلدقم:

ل:لوماًومظلعم،ا قلس و قل عظ اوخلظ ظعبل ( 99) ل واجلدقم:
لايي لًو ييخلجيي دلمعتييدلعنمميى لعم، ييولملعييسمعخل،ا ييقلعييسقلًيخلايي لجيي دلسصييفلعتيدل-ع

لفيال س يولقضيوهل ول سع قلعمعسقلعتاعءلا ل ًوفضجلاف ملعملم عظ قل لعمظوم قلعمعسمعخل  لعسقلًخ
ل.لعمل خ

ل.ا خل مملل،دل ظىلعم ا خل علمل مافلدعظبلع،دل-ب
ل.ا خل مملل،دل ظىلاظ عل  لمملعم ةلعمعً ل اخل-خ
ل.ا خل مملع،دل ظىل عظل  ولمملعمظالعإلتواجل اخل-ُ
لثليييُلعم وميييقلهييي هلفيييال ق عيييظلعم مايييف لععيييظاومقل عييي بلعمل يييخلاالقيييقلءعسظ يييولًيييو لإ عل-ج

لإ علثلث  ييولم عييظ قلعييسمعخل، ييولالييىلظا ييالم ل ظظييوم ظ  لعييسظ  لايي لظاييخل ل،ا ييقل لييالعم ًوفييضج
لإ علًو لييقلعم ًوفييضجلم عييظ قلعييسمعخلاجييدلظ لييغلممييمل ظظوم ييقلعييسمعخل، ييولالييىلعم،ا ييقل يياجلاعاخ
ل.دفضًثلعسمعخلاجدل،ا ظال اجل لتخ
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ل

 العمليات واإلجراءات: .15

 

 اء العقد المحدد المدة:أهان 15/1
 ظايمملإاعدجلعم يمعدالعم جيد قل  دعتليقل معا يالعسظ يوءلعملايمال  يااجلعم ياجلمًوفيقلعم يماف  لفيىل اع يقلًيخلجي د  .1

ااعال  و لًو خل  دعوخلصمدجل  لمع   يالعم  و لمًوفقلعم ا د  لعم ،ظصي  ل عيظ ال لدع  يملفيىلتيامىلظتا ولمع 
لعمظلوقال  لاا ا.

ظ ل ظتا يالاايالعم مايفلعم  ياالعم ياج لفيإ لإاعدجلعم يمعدالعم جيد قلالدغ يقلعم يا دلعم ،يلفىل يوخلمدمال يول ف يل .2
اعدجلعم يمعدال  وثليقلم مقيعل ي ل يا دلعفيىلظتا يالعمظلوقيالم ياجلعمت ل قلظاممل إااعال، وبلمل مافل ف الدغ قل

وبلم مقعل و عظالملالىلمع اظ وا.لم ظملظعل ملعم مافلعصخلعم، لمل معفاقلمل ا دلعمظسف  ةعم جد قلثمل دفعل
وخلايياملدغ ييقلعم ماييفلفييىلعمظتا ييالف ييظملإظ،ييو لإتييدعءعخلإ،ييالءل دفييالمظعييم قل عييظ اوظالصييمدجل سييا لمفييىل ييل

  مض لفىل ومقلع عظاومق.لاسالظود خلعسظ وءلعملاالً ولهم

ل
عم معدال إاعدجفىلظتا الااالعم مافلعم  االعم اج لفإ لفىل وخلااملمدمال ول ف الدغ قل ا دلعإلاعدجلعم لسىل .3

فىلظتا العمظلوقالاسيالظيود خلعسظ وئيالم مقيعل ي لعمت ل قلعم جد قلظاممل إااعال، وبلمل مافل ف ال لاملدغ قل
.لم ييظملظعييل ملعم ماييفلعصييخلعم، ييوبللم معفاييقلمع اظ ييوا وم ييا دلعملييوملعل يي ل ييا دلإاعدجلعم ييمعدالعم جييد قلثييم

خلعسظ يوءلعملايالعخلإ،الءل دفالمظعم قل عظ اوظالاسالظيود إلعظالملالىلصمدجل سا لم ظملعظ،و لإتدعءم مقعل و
 ً ولهمل مض لفىل ومقلعإلعظاومق.

ل

جراءاأها ما يلي: 15/2  االسأقالة، وا 

إميىلل”ععيظاومق”مظايامل إعيظاومظال  يددجلاليىلس يم جلىلعإلعيظاومقل ي لعمل يخل و امملعم مايفلعمي ىل دغيبلفيل .1
 عم  وجدلعمظو علمالمل صمخلالىل معفاظا.لعم ا د

  امملعم ا دلعم ،ظ ل ًظو قلدع الالىلعم لبلم  مخلعم لبلإلاعدجلعم معدالعم جد قل. .2
م عيظا خلاي ل ليطلدعةلعم مايفلعلظامملإاعدجلعم معدالعم جد قل  دعتلقل ليبلع عيظاومقلعم اياملمععظاصيوء .3

عيظ ال لدع يالفيىلسايملم  ئيقلعمل يخلملم ،وصقلفىلإاعومت ل قلعمل خل عن مدلعم ظللاقلفال عنعي وبلدظالمع 
 وخلعن،دىلعمظيىلقيالظف يالفيىلادععيقل يو خلظيدكلعمل يخل  يول عي ملفيىلعمدئ ع قلمالعظاومقلم لطلعم للمل

عم،ا ييق  لم ييظملادععييقلمظ ل ييخلهيي هلعم اييو الخللس و ييقل او لييق”ظ ييم دل  ئييقلعمل ييخ لم مييكل وعييظ،اعملس م ج
 عم اظد قلالىلعإلاعدجلعملل و.ا دلعاعدجلعم معدالعم جد قلملدطلعم لمخلمظاا ملظمص وخل   علعمجض لم 

 مل معفاقلمع اظ وا.لعمدئ ولعمظسف  ة ظملدفعلعإلعظاومقلمللدطلالىل .4
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م مقييعلعم ماييفل و عييظالم لل”ىلع عييظاومق معفاييقلالييلإ، ييودل وم”لإقييدعدظاييمملإاعدجلعم ييمعدالعم جييد قل ظ د ييدل .5
 .  ةثمل لظ ال  لعمدئ ولعمظسفل علم ولعم مافصمدجل سالمإلاعدجلعمظولظ علململ

ظاييمملإاعدجلعم ييمعدالعم جييد قل وعييظ فوءلإتييدعءعخلإ،ييالءلعم ييدفلمظعييل ملعمل ييالمعنامعخلمعم عييظلا وخلعمظييىل .6
 لثملظاممل ظ د دل”  و لظدكلعم،ا قلمل ماف  ”اعملس م ج  ماجلعم مافل  لًوفقلعإلاعدعخلعم لس قل وعظ،

عييياو لإعيييملل اوظامظعيييم قل عيييظ اوخلعم مايييفلمظعيييل ملًوفيييقل عيييظل”ًجيييفلصيييدفل عيييظ اوخ“س يييم جل مع 
 .عم مافل  ل بععقلعمظض  سوخلعإلتظ وا قل سفول مملعإلعظاومق

خلما ف يقلايفلجي واجل  وسيو لثيمل  يس لعم مل”ظسيواخلس يوئىلمع  يدعءل  يق” امملعم مافل ومظمق علالىلس يم جل .7
 بلعم مافلعم صمخلال ا.فىل ومقل لل”إ،الءل دف” لم ظملظ د دلس م ج”ج واجل، دج”

ظاومظالف تيمالميالعمظايامل  ليبلًظيو ىل ي مكلإلاعدجلعم يمعدالعم جيد قلمافلعملامخلا لإعيلفىل ومقلدغ قلعم  .8
هي هلعم وميقلظلظ يدلع عيظاومقلفيىل لمل)جيد ل معفايقلعمت ل يق ل،الخلعع م ل  لظود خلإ الغال ا مخلععظاومظا

 امل سا.بلصمدجل  ل لبلعملامخلا لع عظاومقلعم اًض لمملظً لمظ، دلعإلاعدجلعمظو علم ول  مكل  مت
 
 

 الغياب المأ رر دو االنقطاع عن العم : 15/3
ظدمسيال يعل وم يالعمل ي ل،يالخلعم د يالعإلمًلظ عيل  ا ظملظ ل غلعم مافل إس عدلًظو ال ظض  ل ومقلعمت يوب لم يظمل .1

لعمظضً الالىلعإلدعوخ.
ل ما لسعخل  ل، وبلعإلس عدلفال لفلعم ماف. .2
 ييظملل ل ييممل سفصييلقل30مل ظصييلقلعمل) ل ييمل15اييو لملظييومال)ايي لعم ييالعم عيي محلمفع ييوملعمت ييوبللظليياخمييقلفييال و .3

س عدعظا لمععظصاعدلقدعدل ومفصخ.لعمدئ ولعمظسف  ة ،و  قل لمدفعلظاود دلعم مافلمع 
عم جيد ق لم جيد قل ظ د يدلس يم جل قيدعدلفصيخ لمدفليالم يا دلإاعدجلعم يمعدالمملإاعدجلعم معدالعاسالصامدلعمادعدلظا .4

 لم دعيخلعمايدعدلإميىلعم مايفلاليىلاسمعسيالعمل يضةل د ايقلل اظ يواهل ي عمظسفلمليدئ و لم ي لثيملدفليالل اظ يواه
لالإ وه.ظ عل ظض  ل

مل ظملإس وءلإجظدعكلعم مافل ومظض  سوخلعإلتظ وا ق .5  .  لق خلإاعدجلعم معدالعم جد قلا   لعم  توءلعمظضمع 

مييقلظسا قلعم،وصييقل يوم مافلً ييولهيمل مضيي لفيىل وظايمملإاعدجلعم ييمعدالعم جيد قل إايياعالعمظعيم وخلعم وم ييقلمعم عيل .6
 عإلعظاومق.

،الءل دفا ل تمالإلاعدجل .7 إظ،يو لًوفيقلعإلتيدعءعخلعمت ل يقلفىل ومقلاامل ضمدلعم مافلمظعم قل عظ اوظالمع 
او لقلملل العمظىل  ماظال ًوفقلعسمعا ول  لدفقلإاعدجلم مافلمل صمخلالىلًوفقلعمظلم ضوخلعم عماوسمس قلضالع

  جد قل ومظسع قل علعمجئم لعماوسمس ق.عم معدالعم
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 إنهاء الخدمة دو الاص  لعد  ال ااءة: 15/4

عم  يييدمل يييعل يييولميييمل يييس لاايييالعمل يييخلل–فيييىل وميييقلث يييمخلاييياملًفيييوءجلعم مايييفل،يييالخلفظيييدجلعإل،ظ يييودل)ثيييالُلعجييي د .1
عم ماف لللمعم ىل دفلالعم ا دلعم ،ظ لعمظو علماللأقرير صالحية المولفغ دل مك لم مكل  متبلعم مافلالىلل

،ظ ييودلم يظملظعييل  العإل، ييودل إس يوءلعمظلوقييال ليال،ييالخلفظيدجلع ، ييودلعم مايفلًظو  ييو لظايمملإاعدجلعم ييمعدالعم جيد قل إ
 ييوءلمظعييم قل عيظ اوظالمظعييل  ال عييمغوخلظل  سيال لييالعمظضًييال يي لمعمظضًيال يي لظمق لييالاليىلسعيي،قل سييا لمال يال ييظملإس

لم،ا قل  لعإلاعدعخلعم لس ق.ا خل  و لظدكلع
 

 الوفاة: 15/5

عدالعم جييد قلالييىلعمفييمدل إايياعالًجييفلصييدفل عييظ اوظالعم ماييفلظاييمملإاعدجلعم ييملل  تييدالمدمال ييول ف ييالمفييوج .1
 يي لايياملمتييمالا ييالا س ييقلعملل لمعمظضًييا قعدالعم جييدلاعدجلعم ييملإ يي ل ييا دللع اظ ييوام مييكل لييالممدثظييا لمظعييل   ول

 مفمد.ل وم قل دفلعم ماف لمظعل ملمدثظالًوفقل عظ اوظالالىلع

ظ و لف تيبلايدطلعن يدلاليىل يا دل دفلعم مافلعم ظمفىلممل ظملظعم لفىل ومقلمتمالا الا س قلعمل وم ق .2
 دعدلعم سوعبلفىله علعمجض .عمالظ،و  لملدئ ولعمظسف  ةاعدجلعم معدالعم جد قلعم ىل دفعلظمص وظالإ

ل وم لييبلدفييق  لملمظض  سييوخلعم ،ييظ  ًظييبلععم ماييفل ييعللظاييمملإاعدجلعم ييمعدالعم جييد قل إس ييوءلإتييدعءعخلظض  سييوخ .3
 وإلضيوفقلل لعظ ودجالسع،قل  لع عممفوجلم وقىلعم عظساعخلعمالا قلم مك لثمل ظملظعل ملمدثظلعماعخلالىعم عظسال

  وم مافلعم ظمفى.لوصقعم، عظساعخلعمظل   لإمىلعصخل

 

 العجز ال لي، عن دداء مها  الولياة: 15/6

لظض  سيوخلعإلتظ وا يقلممل بععيقلعملو يقلعملتسيقلعم   يقلعمظو ليقلل لدطلعم مافلعم ىل صيوبل لتيالًليىلاليى .1
لإلقدعدلعم ومق.

 ومظسعيي قل ييعل  تييدالمدمالظاد ييدلعملتسييقلعم   ييقلعمظييىلظف ييالاتييالعم ماييفلعمًلييى لظاييمملإاعدجلعم ييمعدالعم جييد قل .2
  وا.مل معفاقلمع اظلعم ا دلعملومعإلاعدجلعماوسمس قل دفعلقدعدلإس وءل،ا قلعم مافلمادضالالىل

،الءل دفا. .3  صدفل عظ اوظالمع 

ل
 مرض الذى ال يرجى شااؤه:لا 15/7

م ييولتييواعخلعمعييسم ق لمفاييو ل وإلضييوفقل عييظسفو هلًوفييقلععييظ اوقوظال يي لعإلتواعظييالعم دضيي قل) ماييفلإعييظسف لعمإ علع .1
قلالييىلعملتسييقلعم   ييقلعمظو لييلللظض  سييوخلعإلتظ وا ييق ل لييدطلعم ماييفعم بععييقلعملو ييقلمعمل ييخلملل ئ ييق  ييااهل

لإلقدعدلعم ومق.عمظض  سوخلعإلتظ وا قللمل بععقلعملو ق
  تدالمدمدالظاد دلعملتسقلعم   قل ض ل دضال ل دتىلجيفوبه لظايمملإاعدجلعم يمعدالعم جيد قل ومظسعي قل يعلعإلاعدجل .2

ل.مل معفاقلمع اظ واعم ا دلعملوملسمس قل لدطلقدعدلإس وءل،ا قلعم مافلالىلعماو
،الءل دفا. .3 لصدفل عظ اوظالمع 
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 بلوغ سن الأقاعد: 15/8

 يخلمقيوسم لعمظض  سيوخلعإلتظ وا يق ل تيمالإس يوءل،ا يقلعم مايفلإ عل ليغلعي لملعلالئ ق  او لم .1
العم ياجلمظ ظيال اظيالإميىل يول ليالعمعظ  ل)ع لعمظاواا ل ولممل ً لااالعمل خلعم  دمل لال  ا

ءل،ا ييقلعم ماييفل لمغييالهيي علعمعيي  ل  ييُل ل سظ ييىلعملاييالإ ل وسظ ييوءل اظييا لمفييىل ومييقلإس ييو
 .لقوسمسو للم لمغالع لعمظاواالفإسال عظ قل ًوفضجلس و قلعم،ا قلعم اددج

عملظ ا ييالعم،ا ييقللعظجييودجلعم يا دلعم ،ييظ ل إاياعالعماييدعدلعم،ييو ل إس يوءالعظايمملإاعدجلعم ييمعدالعم جيد قل لييل .2
 إس يوءلعم،ا يقلم لعي لعمعيظ  ل جي د  لم  ي  لف يالظفوصي خلعمايدعدلعيمعءلم  ل لغلع لعمظاواالم مكلق خل ل

عظجودجلعم مافلفىل ومقلقدعدلعم ال  يُل  يقلمل مايفلق يمخلم ظملعلعمل  العم،ا قلمعم اجلعم اددجلمل ا.
ل ال اجلعم،ا قلعملدفض و.

 .لمل معفاقلمع اظ والعملوم دلعم ا ظملدفعلعمادعدلملدضالالىل .3

ظامملإاعدجلعم معدالعم جيد قل ظ د يدلمادعدلإس وءلعم،ا قلم لم لع لعمظاواا للعمدئ ولعمظسف  ة  متبلإاظ وال .4
اعدجلعم ييمعدالإ، ييوبلمل ماييفل ، ييدهلف ييال اييدعدلإس ييوءل،ا ظييال عيي بل لييم لعيي لعمعييظ  لم لظ ييال يي ل ييا دل

لعم جييد قلم دفييقل ييالصييمدجل يي لعماييدعدلعإلاعدىلعمصييوادل جييضسالمظدعييخلصييمدجل يي لعم، ييوبلم ييا دلعإلاعدج
 عمظو علم و.

 يييخل  يييو لظيييدكلعم،ا يييقلمل يييماف  لمظعيييا الًيييخلعمل يييالمعنامعخل ايييمملعم مايييفلق يييخلظعيييم قل عيييظ اوظال ل .5
 معم عظلا وخلعمظىل  ماظال  لًوفقلعإلاعدعخلعم لس ق.

عيظ فوءلظمق لوظيالإلاعدجلعم يمعدالعم جيد ق ل  ل ليالععل ملعم مافلمس يم جل  يو لظيدكلعم،ا يقلمل يماف  تدالظ .6
 س يول وإلعيظالملمظ فيالعمصيمدللم مقيعلعم مايفلاليىلصيمد عيظساعخلظل  سيا للإضوفقلإميىلظعيل  العصيخ

الم يياجل يوم لف لً ييول  ييس لعم مايفلجيي واجل، ييدجل  يي  لف  يولعم  وسييوخلعمما ف ييقلمل ماييفلمل،يدلا ييخلجييتل
 عم،ا قلمع بلعسظ وءلعم،ا ق.

،الءل دفا. .7  صدفل عظ اوظالمع 

ل

 الح   نهائيًا بعقوبة جنائية دو بعقوبة مقيدة للحرية: 15/9

لام قلتسوئ قلعمل لام يقل ا ياجلمل د يقلفيىلتد  يقل وعيقل ومجيدفلمعن وسيقلعملعآلاعبلإ عل ًملالىلعم مافلس وئ و ل 
ل  لعملام ق ل ظملإظ،و لإتدعءعخلإس وءل،ا ظال معع قلإاعدجلعم معدالعم جد ق.لعملو قل ولمملظض دلعم  ً قل مقفلظسف

ل
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 والتفتيش والغياب والتأخير والحضور العمل الثامن: ساعات الباب ◄

 األهداف: ■

 .عمت ل قاع،خللظ ا قلع سض و /ل1
 .ملت ل قللعمظضً الالىلعم و علعم بععا/ل2

 السياسات: ■

لعنعيي ما قلعمدع ييقلهييالع ييوملمعمعيي خلعمت لييقل ييمملم ًييم لعنعيي م لفييالع ييومل، عييقلخعمل ييللع ييوملظًييم ل ( 100) ل واجلدقم:
ل يي ل ييمملةعلا وم ييولميي لطلعم ييممل  يي علظعييظ اخلع لملت ل ييقللم تييمال لعمل ييوخلمت  ييعلًو ييخل ييضتد
لعمدع يييقلع يييوملظليييم طل تيييمالم ل لعما س يييقل معت يييوظ ملعما يييومل ييي لظ ًيييس ملع لمال  يييول لعنعييي م لع يييوم

ل.لسااةلاو خ  لعنع ما ق
ممل تليييولظ،فييي طلهييي هل للعد ليييم لعيييواقلععييي ما ولةعيييواوخل م  يييولعلو ث يييلعمل يييخللعيييواوخلظًيييم ل ( 101) ل واجلدقم:

مصييوم لعسجيي قلعمت ل ييقللعم ،فضييقلظ صيي خلهيي هلعمعييواوخعمعييواوخل عييبل ييول ييدعهلالييىلع ل ييظمل
ل.  لعمدعظبلظ عما لظاا   ول ظ،لفلل ،ودجلمقخلعمامعملعمدع ا لم 

لاي لظايخل لمعم ليوملمعمصيالجلملدع يقلفظيدجلام للق ظمعصيللعيواوخل، يول ي لعًثيدلعملو يخل خ لل ل ( 102) ل واجلدقم:
ل.لعمل خلعواوخل ت م ل،الخلعواقلعملعممع اجلعم دجلفالعواقلسصف

ل. مكملعم ،صصقلعن وً ل  لمعسصدعف ملا ل ملع وً لإمىلعم ماف  لا،مخل ًم ل ( 103) ل واجلدقم:

ل.لعمتدطلم  علعم لالعمت والعملعمعتخلفالمعسصدعفال ضمدهل ث خلع لعم مافلالىل ( 104) ل واجلدقم:

عم يييمعدالعل يييإ ال لجييي دلًيييخل ييي لعم يييواةلمعملجيييدم لعم يييمملفيييالعنقعيييوملمدبعيييوءلعمفيييدم ل يييادعءل ايييممل ( 105) ل واجلدقم:
ل يظملمعمظيا,لعنتيدل  عيم قل يو خلعس يولاليىل  ددهيول يولم يولم ولعمظالعمت وبل و خلا عم جد قل
لم لعم يممل ي لتياءلعملمًو يخعلعم يمملغ يوبلاليىلعمس يم جلم   يق,لخعممقيللظاد يدلس يم جلفالظعت ل و

ل.لعمفدم ل  لعممقخلظاد دلععظالملق خلعمدعظبلع ظعوبل ظم
ل.فا لعمساخلم اخلعنعوعالعم مافلدعظبل  ل سع قلعمت وبل عمل ًم ل ( 106) ل واجلدقم:

ل.ثم ل مم )ثال عم  الاةلعمج دلععوولالىلعم مافلدعظبلظا  مل ظمل ( 107) ل واجلدقم:

لعم عيملعتيدعءل ي لعإلاعدجلظيظ ً لميملإ علع يولعمت يوبلف يالظم يللعم ةلعمج دلسفولفالعم عم وخلظعدةل ( 108) ل واجلدقم:
ل.ل  وجدجلعمظومالعمج دلدعظبل  لعم عملف ظملعمج دلسفولدعظبل  

لغ يدلعمت يوبلع ظعوبلعمدئ ولعمظسف  ةل ماف ا لغ وبل جدما قل  ل ومظضًال  وجدلدئ ولًخل اممل ( 109) ل واجلدقم:
ل.ا دهلمق مخلو ع ل لالعم مافلدص ال  لظ عملعسم قلإتواجلعم جدم 
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ل

 

 ت واإلجراءات:العمليا .16

 تبلع لظًم لعإلتدعءعخلعإلاعد قلعم ظللاقل عواوخلعمل خ لمعم ضمدلمعمظض، دلمعمظفظ ش ل اصماجلمي عظ و لل16/1
لسض و .مع لعمالئ ق خل  لعتخلظ ا قلدمحل

لمداو قعمت ل قللعهاعفلظ ا قلالىلما فظالصال  وخل امالمفىلت ا ل  ل علال ل خلعم مافل اادل ول16/2
ل صوم  و.

  صييخلعم ماييفلالييىل امقييالعم م  ييقل جييًخل ييا  ا لام ل وتييقلإمييىلظمث ييقل مييكلًظو  ييو  لًعييواقلعمدع ييقلل16/3
 معمتاعءلم،الفا.

لمالاظ وا.لدالعم جد قلم  لثملإمىلعم ا دلعم  وجدإمىلإاعدجلعم مع ظملدفعلس م جلع عظئ ع ل4/16 
ل

لعم مايفل يظ ً لميملإ علم ميكلغ و يال ضعي وبلهوظف يو للمميملعم  وجيدلدئ عيالإ يال لعم مافلالىل تبل ( 110) ل واجلدقم:
ل.عم ع قلعإل  ل  

لم ,لعإلتيييواجل يييوءعسظل ليييالعم لظ ييياجلعم   يييقلعمجييي واعخلظايييا ملف تيييبلعم يييدطل عييي بلعمت يييوبلًيييو لإ عل ( 111) ل واجلدقم:
ل. مكل  لظ ً ل ظىلهوظف و للعم  وجدلادئ علإ ال ل  لعم مافل مكل لفى

لعمث مظ يقلعنمدعقل اياملميملإ عل جيدماو للعمت يوبلًيو لممملعم مافل  لعمت وبل اجل عململت ل ق تمالل ( 112) ل واجلدقم:
اليالع للً ول متالمل مافلعواقلعملتاءل ي لعمعيواقلعم دسيقلفيالعمخلعيواقل ي لعمل يخلعم  لم ق

الالع ل لظظتومالإعيظ،اع  ول)ثيالُل يدعخ لفياللعم مم ظملظلم ض ولفالسفول مملعمل خلفالس و قل
ل.عمج د

ل.عمت وبلفظدجل ت العم ةلعممقخل ظاد دل دفاوعمت ل قللإمىلعمث مظ قلعنمدعقلت  علظعل مل تبل ( 113) ل واجلدقم:

ل ًوفيضجل يام لعم،ا يقلاي لعم مايفل فصخلماةعمعللعمل خل ئ قل  لعمث وسم لعم واجلع ًومل عبل ( 114) ل واجلدقم:
لعمعييسقل،ييالخل سفصييلقل م ييو للثالثييم لعمل ظصييلقل ييممل، عييقلاجييدلعمل ييخلايي لظت ييبلإ علظلييم طلعم

لعنمميىلعم وميقلفيالع يومل، عيقلغ يوبل ليالاسمعسيالاليىلًظيو الإسي عدلعمفصخل ع قلع لالىلعممع اج
ل.ملفصخل لودضظالعع وبل  اةلًاململ مافلعمفدصقلإظو قل علعمثوس قلعم ومقلفالع وملماجدج

عمظيومالقلفيالعمجي دلعممع يال عي  لميالف  يولع عيظئ ع لم ل د يخلعمدصي الملجي دلمل مافلعيظم لاق ايلل ( 115) ل واجلدقم:
س و قلعم مملالىلع ل مل مافل قلعمعواقلعم دسقل ظض،دلعواقل  العقصىلالىلع ل ظملظلم ض ولمل
ل.ثالُل دعخلفالعمج دل  العقصىًم لظ
ل
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ل

ل 

 اإلضافي لعملالتاسع: ا الباب ◄

 هداف:األ ■

ت1 تتتت تتتتتت تتتتتتت تتتتتتتتتت

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ت2 تتتتتتتتت تتتتتت تتتتتتتتت تتتتت

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 السياسات: ■

ل

 العمليات واإلجراءات: .17

ل.عمدئ ولعمظسف  ة ظملظًل فلعم مافل ومل خلعإلضوفال  لل17/1
 ومل ييخلعإلضييوفال و ظعيوبل ايياعدلا لييا لمدفييعللعميي ةلًلييفلعم مايفل ايمملعم ييا دلعم  وجييدلعمل يا دلعإلاعدجل17/2

ل.عم ا دلعمظسف  ةلمعاظ واهل   ظاد دل الإلادعتالض  ل عو وظالعم عظ اق

 

لعمدعييي العميييامعملعثسيييوءلعم يييماف  لق يييخل ييي لمعم  يييوملعنا يييوخلت  يييعلإستيييوالاليييىعمت ل يييقلل يييد ظل ( 116) ل واجلدقم:
ل.لقإضوف لا خلمعواوخلعم وتقلام لملت ل قل

لمظام ييالعم لس ييقلعإلاعدجلق ييخل يي لتييامخلمضييعل ييظملفإسييالعإلضييوف قلعمعييواوخلإمييىلع  ظ ييوجل ومييقلافييلل ( 117) ل واجلدقم:
ل.لعمدئ ولعمظسف  ةلعاظ وال لال سال سع،قلعم جد قلعم معدالملعم وم قلعإلاعدج

لعيظ،اعملعمعيواوخلعمفلل يقسيال وتيقلعمل يخلم ليالإا تمالملدئ ولعمظسف ي ةلظ   يقل)عمفصيخلعمظوعيع لل ( 118) ل واجلدقم:
ل. 101 واجل)لعمالئ قله هعم  ًمدجلفالل)ث و لعواوخل م  ق 

لإضوف ق.لعواوخلمعنا والعمل خلع وملفالظباىلعمظالعمل خلعواوخلت  علظ لال ( 119) ل واجلدقم:
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 الئحة الجزاءات العاشر: الباب ◄

 األهداف: ■

 يهدف استخدام الئحة الجزاءات إلى ما يلي:

 تحقي  االنضباط وحفظ الالئحة./ 1

 الة.تحقي  العد/ 2

 زمة.أن ت ون مسؤولة عن جميع التحقيقات الال/ 3

 أن ت ون منفتحة ومتوسعة في مجال تبادل المعلومات./ 4

 .الجمعيةأن ت ون ضامنة لتطبي  اإلجراءات باستمرار في  ل شؤون / 5

 

 السياسات: ■

عم مافلعةلفليخل ي لعنفليوخلعميمعداجلظلظ دل ،ومفقلظعظمتبلظمق علعمتاعءلعم سصم لال الفاله هلعمالئ قلعدظًوبلل ( 120) ل واجلدقم:
لعمظوما:مفوخلملعمتاعءعخل تامخلعم ،و

ل
 مالحظات خامس مرة رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة اول مرة اوال : مخالفات تتعل  بمواعيد العمل الشهري 

1 
دقيقفة دون ادنفى او عفذر  15التأخير عن موعد العمفل 

 مقبول .
 انذار  تابي

 خىم

5 % 

 خىم

10 % 

 خىم

15 % 

 خىم

20 % 

مفففففن الخىفففففم 

ففففاس راتففففب  أسف

 اليوم

2 
دقيقة وتأخير اآلخرين دون عذر  15لتأخير عن العمل ا

 مقبول .
 انذار  تابي

 خىم

10 % 

 خىم

15 % 

 خىم

20 % 

 خىم

25 % 

3 
دقيقة دون عذر مقبول  60/  30التأخير عن العمل من 

. 
 يوم 1 % 75 % 50 % 25 % 15

4 
دقيقفففة وتفففأخير  60 – 30التفففأخير عفففن العمفففل مفففن 

 يومان يوم 1 % 75 % 50 % 25
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 اآلخرين دون عذر مقبول .

5 
ترك العمل واالنىفراف قبفل الميعفاد المحفدد دون اذن 

 دقيقة . 30/  15من 
 يوم 1 % 75 % 50 % 25 % 15

6 
ترك العمل واالنىفراف قبفل الميعفاد المحفدد دون إذن 

 دقيقة . 60 – 30من 
 وماني يوم 1 % 75 % 50 % 25

7 
يفوم الفى  1فن الغياب دون اذن  تابي او عذر مقبول مف 

 يوم . 3

 ايام 5 ايام 4 ايام 3 يومان يوم 1

 مع خىم مدة الغياب واعتبارها غياب في ملف الموظف

8 
ايففام  10الغيففاب دون اذن او عففذر مقبففول ا ثففر مففن 

 متتالية

  - - الفىل ايام 7 ايام 5

 رها غيابمع خىم  امل المدة واعتبا

9 
يومفا ففي  21عفن  الغياب المتقطع دون عذر لمدة تزيفد

 السنة .
 يتم الفىل دون أي م افأة وذلك بعد اتباع االجراءات .

 الجمعيةدوام ومواعيد موظفي  10

 االدارة العليا .ل  بإلداري في أي مخالفات تتعرئيس مجلس اإلدارة وله سلطة التحقي  افي االدارة العليا من مهام  دوام ومواعيد موظ 11

12 
ل او ايقافه قبفل الميعفاد دون مبفرر تأخير البدء في العم

 مقبول .
 أيام 3 يومان يوم 1 % 50 % 50 % 25

 يوم % 50 % 25 % 10 انذار  تابي التأخر في العودة للعمل بعد اداء الىالة . 13

مفففففن الخىفففففم 

ففففاس راتففففب  أسف

 اليوم

14 
ليوميفة المعففاة ت اض الجمعية بالساعايالتخلف عن تعو

 لقاء المشار ة بأنشطة الجمعية.
 خىم الساعات

 عدم االلتزام بالبىمة للحضور واإلنىراف 15
لففففت نظفففر 

 شفهي

انفففففففففذار 

  تابي
10 % 25 % 50 % 

مفففففن الخىفففففم 

ففففاس راتففففب  أسف

 اليوم

ل
 

 ظاتمالح مرة خامس رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة اول مرة ثانيا : مخالفات تتعل  بتنظيم العمل 

 % 25 % 15 % 10  تابي شفوي استقبال زوار اثناء العمل عمدا 14
مففففن الخىففففم 

ففاس راتفففب  أسف

 اليوم

 % 25 % 15 % 10  تابي شفوي األ ل وتناول الطعام في م ان العمل 15

 يوم 1 % 50 % 25 % 10 انذار  تابي النوم المتعمد أثناء العمل 16
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 يوم 4 يوم 3 يوم 2 يوم 1 % 50 ظهتدعي اليقالنوم في الحاالت التي تس 17

 % 75 % 50 % 25 % 10  تابي التس ع أو التواجد في غير محل العمل 18

 استعمال الهاتف ألغراض خاىة دون اذن مسب  19

 % 50 % 25 % 10  تابي شفوي

 

 مع تحميله بقيمة مىاريف استخدام الهاتف

 التالعب في إثبات الحضور والغياب 21

 ايام 3 يوم 2 يوم 1 % 50 % 25

مففففن الخىففففم 

ففاس راتفففب  أسف

 اليوم

 مع خىم وقت الغياب الفعلي ايضا

مففففن الخىففففم  ايام 3 يوم 2 يوم 1 % 50 % 25 عدم تنفيذ تعليمات خاىة بالعمل 22

ففاس راتفففب  أسف

 اليوم
 عدم تنفيذ تعليمات واوامر رئيسه المباشر 23

 ايام 3 يوم 2 يوم 1 % 75 % 50

 االداري وحقظ ىورة بملف الموظفالتحقي   مع

24 
التباطؤ في تنفيذ األعمال وعدم بذل الجهد ال ففافي واضففاعة 

 وقت العمل
 ايام 3 يوم 2 % 75 % 50 انذار  تابي

مففففن الخىففففم 

ففاس راتفففب  أسف

 25 اليوم
تواجففد المنففدوب فففي غيففر منطقتففه او اي م ففان غيففر 

 محل العمل اثناء وقت العمل بدون مبرر
 ايام 5 ايام 3 انيوم يوم 1 % 50

26 
عدم إستالم الموظفف القفرارات والخطابفات الخاىفة 

 بالعمل.
 يوم   1 %50 %25  تابي شفوي

الخىففففم مففففن 

أسفففاس راتفففب 

 اليوم

ل
 

 

 رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة اول مرة ثالثا : مخالفات تتعل  باستخدام 
خفففففامس 

 مرة
 مالحظات

27 
سفتخدام اثنفاء اال لسوء اسفتخدام االىفول او االهمفا

 واتالف مما يسبب ضرر

 ايام 3 يوم 2 يوم 1 % 75 % 50
ففاس الخىففم  مففن أسف

 راتب اليوم

 مع اىالح التالف تماما

28 
عدم اتباع استخدام االىول ممفا اد  الفى اتفالف او 

 خسارة

 الفىل ايام 5 ايام 3 يوم 2 يوم 1
ففاس الخىففم  مففن أسف

 راتب اليوم

 ة على ذلك .ر المترتبمع تحميله ب افة الخسائ

 اجهزة الحاسب اآللي والبرامج واآلالت الحاسبه والتليفونات ... الخ . 29
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في حالة االهمال مماد اد  الى اتالف البرامج بسبب سوء االسفتخدام يفتم اىفالحها علفى نفقفة المتسفبب اذا بفين تقريفر جمعيفة الىفيانة ان  .1
 العامل هو المتسبب .

جزء بها بسبب العمل يتم اىالحها على نفقة المتسبب ومن حف  االدارة فىفل الموظفف اذا ثبفت عليفه اتالف اي في حالة  سر االجهزة او  .2
 هذا .

30 

لفذا . هنفاك   للجمعيفة  وهفي ىفورة دعائيفة متحر فة داخفل المفدنالجمعيفة اجهفة التي تحمفل اسفم وشفعار الجمعيفة هفي و الموظف السيارات : سيارة 

 اما من الخارج والداخل بىفة دائمة لهذا لزم االهتمام بها االهتمام ال املنظيفة تم ضرورة حتمية لت ون السيارة

 في حالة وجود السيارة غير نظيفة .1
 ) نظافة السيارة من مسؤولية قائدها ( .

 ايام 3 يوم 1 نىف يوم انذار

 

 أيام 4

ففاس الخىففم  مففن أسف

 راتب اليوم
ففففي حالفففة عفففدم االلتفففزام بوضفففع االسفففتي ر  .2

 و متابعة لىقه، أو تمزقها لجمعية لالمميز
 أيام 3 يوم 2 يوم 1 نىف يوم

 أيام 4

 

في حالة وجود إهمفال اد  الفى  سفر او تلفف  .3
 جزء من قطع الغيار بسبب سوء االستخدام

 يوم 3 يوم 1 نىف يوم انذار

 

 أيام 4

 مع اىالح التالف على نفقتة الشخىية 

ل
 

 مالحظات خامس مرة رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة اول مرة فسلوك الموظبرابعا : مخالفات تتعل   

مفففن الخىفففم  يوم 15 ايام 5 ايام 3 يوم 2 يوم 1 التشاجر مع الزمالء واحداث شغب بالىوت 31

ففاس راتففب  أسف

 اليوم
 التشاجر مع الزمالء بااليدي 32

 الفىل شهر 1 يوم 15 ايام 10 ايام 3

 ه ضرر فعلي .ن وقع عليمع ابالغ السلطات المختىة وتعويض م

33 
التشففاجر وسفففوء االدب مففع الرؤسفففاء ومفففديري االدارة 

 والتفوه بالفاظ نابيه

 الفىل شهر 1 يوم 15 ايام 7 ايام 3

مفففن الخىفففم 

ففاس راتففب  أسف

 اليوم

 مع االعتذار الشفوي امام الموظفين واالعتذار الم توب

 التشاجر بااليدي مع الرؤساء ومديري االدارات 34

   فىلال شهر ومي 15

مفففن الخىفففم 

ففاس راتففب  أسف

 اليوم

 مع ابالغ السلطات المختىه وتعويض المدير او رئيس القسم الواقع عليه الضرر

 يومان يوم 1 % 50 % 25 انذار  تابي رفض التفتيش االداري على العامل 35

مفففن الخىفففم 

ففاس راتففب  أسف

 اليوم

36 
 والمففديرينالتحففريض علففى مخالفففة تعليمففات واوامففر االدارة 

 الخاىة بالعمل
  الفىل يوم 15 يوم 5 يوم 2

37 
اىالح آالت او معفدات او سفيارات دون اخطفار االدارة 

 ايام 5 ايام 3 يوم 2 يوم 1 % 50
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 ومشرف العهد واالىول

 يوم 1 % 50 % 25 % 15 انذار الجمعيةعدم لبس الزي المناسب حسب تعليمات  38

39 
ي غيفر المخىف  سيارات ف استخدام االت او معدات او

 لها من اغراض العمل

 يوم 1 % 50 % 25 % 15 انذار

 مع تحميله بالقيمة االيجاريه لإلستالم

40 
تمزيفف  او اتففالف اعالنففات او مسففتندات او مطبوعففات 

 الجمعيةتخ  

 الفىل ايام 7 ايام 5 ايام 3 يوم 2

مفففن الخىفففم 

ففاس راتففب  أسف

 اليوم

 ئريمة الخسامع التحق  وتحميله  امل ق

 يوم 1 % 50 % 25 % 15 انذار قراءة الىحف والمجالت اثناء العمل 41
مفففن الخىفففم 

ففاس راتففب  أسف

 42 اليوم
او العمفالء ( الجمعيفة التفدخين اثنفاء العمفل ) ففي م تفب 

 التدخين ممنوع مطلقا اثناء العمل
 اسبوع ايام 5 ايام 3 يوم 2 يوم 1

ل
 

 مالحظات خامس مرة رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة اول مرة واالمانهالماليه  خامسا : مخالفات تتعل  باالمور 

43 
ىرف أي مىروف دون تعميد أو مخالفاً لبنفود وتعليمفات 

 الىرف

 اسبوع ايام 3 يوم 2 يوم 1 نىف يوم

مفففن الخىفففم 

ففاس راتففب  أسف

باإلضافة  اليوم

إلفففففى إنفففففذار 

 تابي ففي  فل 

 مرة

 دتهوتحميله  امل قيمة المىروف المدفوع من عه

44 
 مفا هفو مفذ ور ففي دليفل اع المتحىفالت النقديفة عدم إيفد

 بولقبالبنك دون عذر م اإلجراءات المالية
  الفىل يوم 15 ايام 3 يوم 2

مفففن الخىفففم 

ففاس راتففب  أسف

باإلضافة  اليوم

إلفففففى إنفففففذار 

 تابي ففي  فل 

 45 مرة
مفا عفن عدم تسليم أو إيداع المتحىالت النقديفة لمفدة تزيفد 

 اليةل اإلجراءات المفي دلي مذ ورهو 

  الفىل ايام 7 ايام 5 ايام 3

 مع عمل تحقي  اداري يوضع بملف خدمته

 اسبوع ايام 3 يوم 1 % 75 % 50 سواء نقدية او عينيه اتالف او فقد العهد المسلمه للموظف 46

مفففن الخىفففم 

ففاس راتففب  أسف

باإلضافة  اليوم

إلفففففى إنفففففذار 

 تابي ففي  فل 

 مرة
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 مة العهدة المفقودةمع تحميله ب امل قي

47 
جمففع تبرعففات او توقيعففات او مففا الففى ذلففك دون تىففري  

 االدارة

 ايام 3 يوم 2 يوم 1 % 75 % 50

مفففن الخىفففم 

ففاس راتففب  أسف

باإلضافة  اليوم

إلفففففى إنفففففذار 

 تابي ففي  فل 

 مرة

 ت ان استدعى االمرمع التحقي  وابالغ السلطا

 ىرفىرف اي مبالغ نقدية دون تعميد االدارة بال 48

 ايام 3 يوم 2 يوم 1 % 75 % 50

مفففن الخىفففم 

ففاس راتففب  أسف

باإلضافة  اليوم

إلفففففى إنفففففذار 

 تابي ففي  فل 

 مرة

 مع تحميله  امل قيمة المىروف

49 
ىرف اي مبالغ  مىروف فعلي مخالفا لتعليمات الىرف 

 ومخالفا لتعليمات االدارة

 فىلال ايام 5 ايام 3 يوم 2 يوم 1

مفففن الخىفففم 

ففاس راتففب  أسف

باإلضافة  ومالي

إلفففففى إنفففففذار 

 تابي ففي  فل 

 مرة

 وتحميله  امل قيمة المىروف المدفوع مخالف للتعليمات

 اختالس بضاعة او نقدية بمعنى عدم تواجدها اثناء الجرد 50
والجهات االمنة مع عدم التنازل عففن الحفف  الجمعية تحىيل  امل القيمة والتحقي  االداري واخطار 

 يل .المعرفي والفىل والترح

51 
افشاء اسرار المنظمة بفأي ىفورة مفن خفالل ماتحفت يديفه 

 من االعمال
 الفىل من العمل والتحقي 

ل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعم مافلها:لعمظال تمالظمق ل ولالىعمتاعءعخلل ( 121) ل واجلدقم:
لعمظس  يا:للمهييملظيي ً دلجييف العملًظييو ال متيالإمييىلعم ماييفل يي لق ييخلدئ عييالعم  وجيد ل جييودلف ييالإمييىلعم ،ومفييقلعمظييا -ع

عم ماييفلمل  لييبل سييالضييدمدجل دعاييوجلعمالئ ييقلملعمظا ييال ونصييمخلفييالعاعءلمعت ييوخلما فظييالمايياملعملييماجللعدظً  ييو
 م ثخل ول ادل سال عظا ال .
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إميىلعم مايفل مضي و ل يالسيم لعم ،ومفيقلعمظيالعدظً  يول يعلمفيخلسايدهلإميىلظلدضيالل ظملظمت  اعإلس عد:للمهملًظوبل -ب
 عملماجلم ثل ول عظا ال .ل،ومفقلعمإمىلتاعءلعجالفال ومقلععظ دعدلعم 

عم عم:للمهيمل عيملسعي قل ي لعمدعظيبلفيال يامالتياءل ي لعنتيدلعم يم العملسعي قل ي لعمدعظيبلظظيدعمحل ي  لعتيدل يممل -خ
 م، عقلع وملفالعمج دلعممع الً العقصى.

س و يقللعمفصخل  لعم،ا قل علعم ًوفضج:لمهيملفصيخلعم مايفل دظًو يالعم ،ومفيقل يعلاياملعم عيوول  ايالفيال ًوفيضج -ُ
 م،ا ق.ع

عمفصييخل يي لعم،ا ييقلام ل ًوفييضجلعملظلييم طلعملإسيي عد:لمهييملفعييخلااييالعمل ييخلام ل ًوفييضجلعملظلييم طلعملإسيي عدل -ج
 .عمعلماة  ل ئ قلعمل خللل80 دظًوبلعم مافلفلال لعملعًثدل  لعنفلوخلعم سصم لال  ول وم واجلل

ل

 

إم ال لوقبل ومتاعءلعم مض لقد  لعم ،ومفقلللخلعم جودًخل مافل دظًبلإ اىلعم ،ومفوخلعممعداجل ومتاملل ( 122) ل واجلدقم:
ل لم تبلع ل ظسوعبلعمتاعءلعم فدمطل علسم لم اىلعم ،ومفقلعم دظً ق.للعمظالعدظً  و

 لم تمالمالععظ اعخلتاعءلع،فل ومتاعءللعمل  ل فمضاللملت ل قللعمدئ ولعمظسف  ةظًم لعل قلظمق علعمتاعءلل ( 123) ل واجلدقم:
لًو  ولمل دجلعنممى. ومقلعدظعم اددلن قل ،ومفقلفال

فال ومقلعدظًوبلعم مافل عخلعم ،ومفقل لال ضىلعظقلعج دلالىلع قلعدظًو  و لفوسال ل لظ دلاوئاعلل ( 124) ل واجلدقم:
ضس ولعدظً خلمل دجلعنممى.ظ لالمل لعم ،ومفقلًم

عخلعم اددجلم  هل لعمتاعءالعم ،ومفوخلعمسوجئقلا لفلخلمع ال ًظفال ظمق علعمتاعءلعنجال  ل  ظ لااسالل ( 125) ل واجلدقم:
لعم ،ومفوخ.

 ل تمالع ل فدطلالىلعم ،ومفقلعممع اجلعًثدل  لتاعءلمع ا لمفىل ومقلظع بلعم مافلفالفاالعملظا  دلل ( 126) ل واجلدقم:
قعملإظالفل   وخلعملل خلعملعت اجل و ل مكلسوجئو لا ل، ضلعم مافلعمل ،ومفظالملت ل قلل  لًم  لًم

ملعم  لغلعمالاملمإلصالحلعملإلاواجلعممضعلإمىل ولًو لال ا لل عت ل قلملللظلل  وخلصو بلعمل خ لفإ 
لالىلع ل ا ال ول اظ علم  علعمتدطلالىلعتدل، عقلع وملفالًخلج د.

ل

 ل تمالظمق علعةلتاعءلالىلعم مافلإ ل لالإ الغالًظو قل  ولهمل سعمبلإم المع و لعقمعمالمظ ا قلل ( 127) ل واجلدقم:
لفا.لا لفال لافواالم مكل  متبل  ضدل مل

 ل تمالظمق علتاعءلالىلعم مافلن دلعدظً ال،ودجل ًو لعمل خلإ لإ علًو لمالاالققل  وجدجل ومل خلعملل ( 128) ل واجلدقم:
لعملعمدبعوء.لعمت ل قل

عمت ل قلامملظ م و لالىلعًظجوفلعم ،ومفقلام لع لل، عقلاجدظعا لعم عوءمقلعمظضا   قلمل مافل  ضالل ( 129) ل واجلدقم:
ل.ل علعمظ ا قل عل ا دهلعم  وجدل ع بلااملعم عوئلقلعمظضا   قلدعءعخلعمظ ا قل جضس وعءل  لإت وظ،و لعةلإتدل

لظمق علعمتاعءعخلعممعداجل   هلعمالئ قلإ عل ضىلالىلظود خلث مخلعم ،ومفقلثالثم ل م و.لملت ل قلل ل تمال ( 130) ل واجلدقم:
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م ااعدهولمعمتاعءلعم ةلع ظلدطلمالفال ومقللل ، دلعم مافلًظو قل  ولمقعلال ال  لتاعءعخلمسما ول ( 131) ل واجلدقم:
ظسعلعم مافلا لععظالملعم ال ل ام ل  ضدل  مكلم مقعلال الدئ عالمعثسو ل  للظًدعدلعم ،ومفق لمع  علع 

لعم ماف  .ل
 علااملعإل،الخل  قلعم مافلفالع اظدعطلع وملعملتسقلعم ،ظصقلمفاو لمالئ قلعمل خ ل تمالمل مافلل ( 132) ل واجلدقم:

م معداللع ئ قللال  ولفالل  لعةلتاعءل مقعلال المفقلع ًوملعمظالملعم سصم عمت ل قلع وملإاعدجلع ل ظالمل
لع لظ خلفالعمظالملعم ةل ااملإم  ول،الخلعع ما  ل  لظود خلظاا  ا.عمت ل قلمالىلإاعدجللعم جد ق

د خلمقما ولمعمتاعءلعم مقعلل ،ص لمًخل مافلص  فقلتاعءعخل ام لف  ولسم لعم ،ومفقلعمظالعدظً  ولمظول ( 133) ل واجلدقم:
ل ماف.ال ا لمظ فاله هلعمص  فقلفال لفل،ا قلعم
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 المكافآت الحادي عشر: الئحة  الباب ◄

 السياسات: ■

 العمليات: .18

لمعمظييىلعم جييد ق لعم يمعدالإلاعدجلاممعم اييللعم  وجييدلعم يا دلقظييدعحعلالييىل سيوء للمل ماييفلظجييت ل قل ًوفيضجل ييس ل يظمل18/1
ل.مل مافلعمعسم قلعناعءلظا  ملظاود دل،الخل  لقظدعحع ل ادععقلظامم

هيولمعاظ والمل معفايقلت ل يقلململيدئ ولعمظسف ي ةلمدفليال” ًوفيضجلإتدعء”س يم جل ظ د يدلقعم جد لعم معدالإاعدجلظاممل18/2لللل
 .لعم مافلم لفلعم وم قلجعإلاعدلل  لًخلإمىلسع،قلإدعوخلثمل   لدئ ولعم تلو

 

،الصييو للسجييو و للعث ظييمعلعميي   لمل ييماف  لعم ًوفييدخلظ ييس ل ( 134) ل واجلدقم: فييوءجلمع  ل عييظمىلظ عيي  لإمييىل ييباةل جييًخلًم
لعملع،ظصوصي مل يامالمضي  لعملوا يقلعا وم ملإمىلإضوفقلععظثسوئ قلعا و  لل بام لعم   لعملعناعء
لعمييي   لعملعناعءل عيييظمىلدفيييعلإميييىلظيييباىلعمل يييخلفيييالتا ييياجلمظسا  يييوخلعيييوم بعل عيييظ،ا م لعمييي   

لعمومت ل يييييقل ل  يييياقلضييييددلافييييعلعمل، ييييدل ييييادءل ام ييييم لعمل ظاسييييال عييييظلتلقل ضا ييييوخل ام ييييم 
ل. ضا وم و

ل.عم ًوفدخل س لفالملت ل قللم دتل قلععوعو للعم مافلا لعم اا قلعمامد قلعمظاود دلظلظ دل ( 135) ل واجلدقم:

ل:ًومظومالفئظ  لفالعم ًوفدخلظصسفل ( 136) ل واجلدقم:
ل:عم لسم قلعم ًوفدخ:لعم  ل
لقييامللًظدمسييالملت ل ييقما ييدلمعصييخلعمظمعصييخلعإلتظ ييواالم مقييعلعإللمظاييا دلثسييوءل، ييوبل-ع

ل. 202جلدقمل) والل قمفقلساوملعم معفالفالعمت ل وا قل  ًوفضجلعمماال ظض  
ل.ع وملثالثق لظظتوماللدعظبل ام لإضوف قلإتواجل س ل-ب
ل.مل ظ  ا  لظااملاد لعملج واجل-خ

ل:عم وا قلعم ًوفدخ:لثوس و ل
ل.ع عظثسوئ قلعمظدق وخلعملعملالمعخل-ع

ل.لعمل س قلعم اع ول-ب
ل.ل 202 واجلدقمل)لل قمفقلساوملعم معفالفالعمت لعم   العناعءل ًوفدخل-خ
لعم معدالعم جد قل الئ قل اددلهملا ولعفدلظ ًدجل س ل-ُ
ل. دظبل ام لإضوف قلإتواجل س ل-ج

ل.م مكل فمضال  لعملعم تلولمدئ وللم ااعدهولسما ولمظ ا العم ًوفدخل س لعل قلظًم ل ( 137) ل واجلدقم:
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ل ظملصدفلعةل ًوفدخل ومظاع  ل علصدفلعمدعظب.ل18/3
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 اإلركاب الئحةالثاني عشر:  الباب ◄

 األهداف: ■

وبلإمىلعمظع  خلالىلعم ماف   لمض و لع س ملمدل/ل1 لفوه ظ مل ظىل،ودجلس وقلعمل خ.ظ افل ئ قلعإلًد

 السياسات: ■

وبظض  عمت ل قلل  ل عبمم ق  ( 138) ل واجلدقم: لفيال يس لممل ولعمظوم قلعم و خلفالعمع و  قل ومادتقلعم مافل لإًد
ل: مكلغ دلالىلعمل خلااا

ل.)غ دلعمعلما    لعمع و  قل ومادتقللعسقلًخلمع اجلم دجلعمعسم قل إتواظالعمظ ظعلاسال-ع
لععظااملعمل لا لعمظلوقالف الظملعم ةلعم ًو لإمىلعملماجلم ل العم مافل،ا قلظ وءعسلاسال-ب
لللللللل.لما    )غ دلعمعلعمل خل ئ قلع ًوملس وقلمفال سا

لفيال ميكل،يالفلاليىل س لممل ولفا  لال العم مافل علعمظلوقالظملعم ةلعم لالإمىلعمظ ًدجلظصاد  ( 139) ل واجلدقم:
ل.لعملاا

ل.عمساخلظود خلفال لال ا  م ل   لجداو لل لمم ملم  لسالالاوخسفلعم سامخلعم مافل عظ ق  ( 140) ل واجلدقم:

)غ يييدللعيييفدلظيي ًدجلميييالظصييدفل لإً وميييالمق ييخلعملايييالفظيييدجل،ييالخلفصيييلالعملعم ماييفلععيييظاومقلاسييا  ( 141) لاجلدقم: و
لل.لما    عمع

لل.لما    )غ دلعمعلظ ًدهلمال صدفل ل ام لدعظبلعإلتواجلاسا  ( 142) ل واجلدقم:
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 الثالث عشر: الرعاية الطبية الباب ◄

 األهداف: ■

قلعمظ/ل1 معم مايف لفً يول ظ  يخلعم مايفل عيبمم قلعمل يخلمهيملصي   لعمت ل يقل ي  لضً الالىلعم عبمم قلعم جيظًد
ل عبمم قلداو ظال   و لاسا ول صوبل ضةل جوًخلص  ق.عمت ل قللظ  خظ لوفى ل

لظدع خلدمحلعمم ءلمعمظًوفخ./ل2

 السياسات: ■

ل.لعمعلماةل  لال ال ئ قلعمل خً ولظظضل مافلمًخلعم   قلعمداو قعمت ل قللظمفد  ( 143 )ل واجلدقم:

 اإلجراءات: والعمليات  .19

 الحصو  على الرعاية الطبية: 19/1
فييال ومييقلع ظييوجلعم ماييفلملداو ييقلعم   ييق لفييإ لال ييالعملتييمءلإمييىلعم عظمصييفوخلمعم عظجييف وخلعم ظلوقيياجل ييعل .1

قلعمظض   لعمظالظلوقاخل ل ولعمت ل ق ل.جًد
افل ييولام لإمظيياعملل لفلل يا ييا،ييودجلعمظيض   لعم لا ييواجلع،يدىلإ عل صيخلعم ماييفلاليىلعمداو ييقلعم   يقلفييالعة .2

ل.  لعمت ل قل
 دمن وسالمة المولاين: 19/2
لمًسيالعمعلماة لعمل خلقوسم لمظلد فلمفاو ل ل، دع ل ظ لالل عمت ل قل توخلا خللع لع اظ ودلفالعن، ل  ل  ا .1

وه و ل عيلعمت ل يقلل مصيفع تظ يوااللسيوامدللميظالئملمعمعيال قلملص قلع وعقلع ظالكل  ًو لعنه  قل  ل واعخ
ل.فالظجً خل لومملس ملمظ مدلق و لعمل خلعم، دة

ع  ظثيوخلمالمظاع يوخلعماوسمس يقلفيالل ي لملظضًيالمعضي قلإتيدعءعخ للمظ فدط للمعال ق لص قلع وعقعمت ل قللظ سىظ .2
ل.عمت ل قلفالل  عملو لمًخلمعمدفوه قلمعمعال ق لعمص ق ل  لا ل و لل لامخلقادلظمف دله علعمجض  لممض و 

لعملعم يماف  ل صي قلعمل ص ظ م لظضدل لعا وم ملعاعءلع لض و ومت ل قل لعم ماف  لًخلقاوظلالىلم اع .3
 لعملعيييال قلعآل،يييد  ل ييياُلع ل مافيييو لجيييلدل  يييول  ييياالعيييال ظالعمج،صييي قلعملصييي ظالمع  .لعآل،يييد  لعميييامعد

للمفمد لعملعم عبمخلعم ،ظ .عم  وجدلالىلعلودعقلعمل خ لفال ال  لإ ال ل ا دهمص ظ ملعثسوءل  



 

 

العمليات واإلجراءاتو السياسات الئحة الموارد البشرية   

 

 
 
   

 

53-124 
   

 والرواتبالخامس عشر: األجور  الباب ◄

 األهداف: ■

مد   ول وم صل قلعمج،ص قلمل مافل  ل،يالخلظ،صي  لعتيدل  ًيوف لعمت ل قلظفل خلعملالققل   لعم مافلمل/ل1
 يقل صيل قل ل  ول تلخلق و ال  مكلعمل خل س ا و لم  ل ال صل ظالعمج،ص قلفال او خلظل عمت ل قت اهلفال،ا قل

لجل  ل،ا وظا.فالع عظفواعمت ل قل
لمظاا ملدمعظبلظسوفع قل ومسع قلم توخلا ل و لم مكلمت بلمععظ اوءلعفضخلعمًفوءعخ.لعمت ل قلظ افل/ل2
ع ل ًييم لاييوا   لمجييفوفو  لم دظ  ييو ل ييوناعءلعم  يي مخ لمظ ا ييقلعهيياعفلعمت ل ييقلعمدمعظييبلم ييمافاللساييوم ييافل /ل3

ل.عمت ل ق
 

 السياسات: ■

يخلمعم يا خلعمدمعظيبلظ ا يالفيالعنصيخلهيالعمت ل يقمللعم ماف  ل   لعم  د قلعملامال ( 144) ل واجلدقم: ل عيظ اال يولًم
ل.عمظلوقالفظدجل،الخلعم ماف

لمعمل ل ييقلعملل  ييقل، دعظييالالييىل سييوءل ل سييقلم معصييفوخل عيي  وخل عخلماييوئفلالييىلعم ماييفل ليي  ل ( 145) ل واجلدقم:
ل.ً دعلعتدلالىلعمل خلااالفال ظفقلممل ولال  ولعم ل  لعمما فقلعتدلالىلم  صخ

 ظيىل يولدعخلعمت ل يقل ميكلمظيمللعم ل ج قلعمظًوم فلعدظفو لضمءلالىلعنتمدلفالعمسادل ظملإاواجلل ( 146) ل واجلدقم:
ل.إاظ واهل  ل تلولعإلاعدج

ييخلعم ييماف  لعتييمدلظييافعل ( 147) ل واجلدقم: لمفييالعمل ييخلعييواوخل،ييالخلمليي الالعمدعيي  قل ومل لييقلم ييمل عييظ قل  لييغلًم
ل:عآلظ قلعمامعاالمفقل ًوسا

ل.  الاةلج د  لًخلل27 ظود خللعتدهل افعلعمج دةلعنتدل ملمافعم ل-ع
ل.ع ظفوقل عبلعملعنع م لس و قلفالعتدهل افعل وم م  قلعم مافل-ب
وفيقلعتدهل افعل،ا وظالا ل ظملع عظتسوءلعم ةلعم مافل-خ لا يخل يمملل،يدلفيال عيظ اوظالًم
ل.م مكلالا قعملعإلتدعءعخلت  علإس وءل لالما
وفيييقلعتيييدهل يييافعلإدعاظيييال   يييطلعمل يييخل ظيييدكل ةعميييللعم مايييفل-ُ ل ل ييياجل،يييالخل عيييظ اوظالًم

ل.م مكلعمالا قلعإلتدعءعخلت  علإس وءل لالعع ما  لظظتوما
لفييالعمييافعل ييظملع لمتييبلدعيي  قلا لييقلعملعنعيي ما قلعمدع ييقل ييمملعمييافعل ماييالصييوافلإ عل-ج
ل.عمعو قلعمل خل مم
ل س يقل  ثو يقلظلظ يدلعملايالفيالصيدع قلل  يوال س لمملاالمعخلعمل ًوفدخلعملا واعخلعةل-ح
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ل.لعمت ل قل  لعمل اخ
للالل لععظالملعسالعةلعمللعمدمعظبللعتخللالىللمال عظ قل  لغللعةلعملعتدهلععظالمللاسالعم مافل مقعل ( 148) ل واجلدقم:

لعييسالهييملعإل يياع لإجييلودل لظ ييدلعمج،صييالعم ماييفل عييوبلفييالعمدعظييبلإ يياع لظييملإ ع,لعمتييدطلم يي ع
ل.ع عظالم

لعمعمت ل يقلل ظملعاظ واهل ي لًظو الظًم خل  متبلمععظ اوقالعتدهلما طل جوءل  لظًم خلمل مافل ( 149) لم: واجلدق
ل.جداالظًم خ

ل.فال ومقلعإل ظ وجلفا لعم  اعس قلفالعم لظ اجلعمماوئفلالىلإ لعمظل   ل ظمل ل ( 150) ل واجلدقم:

لغ ييدلفييالعم ماييفل اع ييقلاسييا ييقلومت ل لعمفللييالعمل ييخلظييود خل يي لعاظ ييودع للعنتييدلعم ماييفل عييظ قل ( 151) ل واجلدقم:
ل.للعمل خلع وملااالفالم ضدبلثالثم ل مملعمج دلع وملااالالىلعمج دةلعنتدل اعملعمج دل اع ق

ل.  الاةلج دلًخ  لل25 ظود خللعمت ل قلل مافالمت  علعمدمعظبل ع دعخلظدفعل ( 152) ل واجلدقم:

ل:عمظوم قلعم و خلفالإ لم مافعلعتدل  ل  ومغلعةل عمل تمال ل ( 153) ل واجلدقم:
ل. االا لا واجلمالافعل ولعملعمادمطلععظداعال-ع

ل.عم افله علظ اقلعقعو لمعةلع تظ وا قلملظض  سوخلعم عظ اقلعنقعو ل-ب
لمعم  يومغ,لعدظً  يولعمظيالعم ،ومفوخل ع بلعم مافلالىلظمقعلعمظالمعم،صم وخلعمتاعءعخل-خ

ل.ًدلفال ئ قلعمتاعءعخ عبل و لمعثوُل معال  لعظلفل ول او خل سالظاظ علعمظا
ل.ضاهلقضوئال ًملنةلسفو ع لل عظمفىلا  لًخل-ُ

ل.لع عظالملًجمفلالىل ومظمق عل امملع ل لالإ ل عظ اوخلعةلًم لالعملعم مافلظعل مل ظمل ل ( 154) ل واجلدقم:

ل    )غ دلعمعيلمامل مايفلمعمليماجلعم،يدمجلمظضجي دعخلعإلقو يوخلإصاعدلدعممل ًوفقعمت ل قللًفخظظل ( 155) ل واجلدقم:
لفاياع لالىلعم ظدظ قلمعمدعمململوئلظالملمالعن،دىلعمدعممل ت  علعم مافلظًفخم .لعمج دةلمعمدعظب

ل.لمغ دهلإقو ال  لمالعم عل قلعم عظساعخلظلفلعم
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 اإلجراءات: والعمليات   .20

 

عم  وجيدلفياللع  اع لعم صيدفا ظملافعلدمعظبلعم ماف  لج د و  لم صخلعمدعظبلمل مافل  وجدجلا ل د قلل20/1
ل. عوبلعم ماف

ل
لعمظت  د.ل20/2 لًخلظت دلفالعمدعظبل ظملإث وظالًظو  و  لفال اجل لظظتومالعد لقلععو  عل لال اُم

ل
إ عل اُلمل صخلعم مافلالىلا واجل ل عظ ا و للًا واجلالىلعمدعظب لعيمعءل ياُلهي علم يدجلمع ياج لعملل20/3

دظييبلعم ماييفلمظعييم قلعن ييد.لمفييالهيي هلعما ييواجل وم،صييمل يي ل ععييظلواجلعمت ل ييقلا ييدلفظييدجل  ظيياج لفييإ ل يي ل ييقل
لعم او خل  ال  للإ، ودلعم مافلق خلعةل،صمل  لعمدعظب.

 

ل

 السادس عشر: العالقات الحكومية الباب

 األهداف:

لظسا ملعمظاعملعم ماف  ل وملمعئ لمعمامعس  لعم اددجل  لعماممق./ل1
ل.لمظاعمل ومامعس  لمعملمعئ الخلإماعملعم ماف  ل و   ل،ملت ل قللعم فوالالىلعمً و لعماوسمسا/ل2

 السياسات:

لعممثييوئقلإصيياعدلإتييدعءعخلمظييساملعممعفيياجلعمل ومييقلظ،يي لمقييمعس  لعسا ييقلعمعييلما قلعملد  ييقلمل  لًييقل ( 156) ل واجلدقم:
ل.قوسمسالل جًخلعم  لًقلفالمإلقو قلعمدع  ق

ل.للمالا خلمد،صقلقإقو لععظ،دعجل ظململ  لًقلعمعلماةلغ دلا،مخلاسال ( 157) ل واجلدقم:

ل.مالماماجل،دمجلظضج دجلععظ،دعجل ظملمإلتواجللعمعلماةلغ دلعم مافل،دمجلاسال ( 158) لدقم:ل واج

ل.س وئال،دمجلظضج دجلععظ،دعجل ظملعم  لًقل  لس وئ و لللعمعلماةلغ دلعم مافل،دمجلاسال ( 159) ل واجلدقم:

لفيالمعنم العمامتيقلإضيوفقلعن يدللب ظ لامعتالاسالعمللعمعلماةلغ دلمل مافل مممالم اجلاسال ( 160) ل واجلدقم:
قو ظالعفدهلتمعا ل.مع 

لد،صيقلععيظ،دعجلف يظملا م  يقلعمل،وصيقلعي ودجلًعيوئقل ومل يخلعمعيلماةلغ دللعم مافلق وملاسال ( 161) ل: واجلدقم
ل.عم وتقل عبلعم دمدلإاعدجل  لاو قلعمل،وصقلق واج
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 العمليات و اإلجراءات: .21

 .لعمت ل قمعدالعم جد قل  لعتخلإستوالعم لو الخلعمظالظاعلالىلاوظقلعم مافلعمدعقالإمىلقعملعم لظ علملل21/1
وسخل عمت ل قفال ومقلإتدعءلع قل لو الخل  ل دفل  لابلل2/ل21  لفيإ لللو الخل ظ  خلعم مايفلظًوم ف يو لًم

ل.ل لعمل افل ولمل،اعسقل وم د اقلعنسعبلعمظًلفقلظ،صمل  لدعظ ا

ل.معةلدعمملعسم قللعم امعم مللعمامتقلإضوفقلظًوم فلعمعلماةلغ دللعم مافل ظ  خل ( 162) ل واجلدقم:

,لعما يييواجلد،صيييقلمظتا يييالععيييظ،دعجل ثيييخلميييالعن،يييدىلعم صيييود فلعمعيييلماةلغ يييدللعم مايييفل ظ  يييخل ( 163) ل واجلدقم:
ل.فا لمع سوئالمامتظالعمس وئالمعم،دمجلمعملماجلمعم،دمجلعإلقو وخلًم مك,لعمص  قلواجمعمج 

ييقل ي لم يظ ً للعمعييلماةلغ يدلل مايفمللعمدعيي  قلعنمدعقل وعيظالمل ف يال، ييوبلععيظ،دعجل يظمل ( 164) ل واجلدقم: لعم ًد
ل.عإلقو وخلععظ،دعجل  لع سظ وءلم   
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ل

 السابع عشر: إخالء الطرف الباب
 داف:األه

ل.ماوسمس قلمل مافل لالإس وءل،ا ظاض و لااملعم عوءمقلع/ل1
ل.  ظلًوظام  و قلعمت ل قلض و ل امقل/ل2

 السياسات:

ل:لًومظومالعمس وئالعمعفدلاسالعم مافل دفلإ،الءلتدعءعخإلظًم   ( 165 )ل واجلدقم:
لس يييم جل وعيييظً وخلعنعييي وبل ييي لعييي بلنةلعييفدهلعملق ييياهل يييال يييظملعمييي ةلعم مايييفل اييممل-ع

لعاظ ييواهل ييظمل   ييُلعمس ييم جلفييالعم   سييقلمعنقعييوملعإلاعدعخلت  ييعلظمق ييعل ض،يي لم مييكلعم ييدفلءإ،ييال
ل.لعمدئ ولعمظسف  ةل  
ل.عفدهلق خلظعا اهولال ا,لع،دىلعمظاع وخلعةلعمل ولقدطلعم عوفدلفعم مالالىلًو لإ عل-ب
لو بصييييلل يييي لمعاظ ييييواهلعم ييييدفلإ،ييييالءلس ييييم جلالييييىلعمظمق لييييوخلت  ييييعل يييي لع سظ ييييوءلاسييييال-خ

ل.عم جد قلعم معدالإاعدجل  لعمصوادجلعمظعم قلإمىلععظسواع للعم مافل عظ اوخلصدفل ظملعمصال  ق
ل.ع،دىل امقل ضةلملت ل قل  وم ظالماامل امقالًوفقل وعظال ال ومظمق علعم مافل اممل-ُ
ل. مكلفالعم مافلدغبلإ ع,ل، دجلج واجلإصاعدل-ج

ل:إتواظالماضوءلعفدهلاسالمت دلعلماة )علعم مافل دفلإ،الءلإتدعءعخل ( 166) ل واجلدقم:
لع مظاع ييوخلت  ييعل ظعييا العميي الال،ييودجلإتواظييالماضييوءلعمعييفدل دغييبلعميي ةلعم ماييفل اييممل-ع

ل.ملت ل قلل   ظالعمظا
ل يي لغود ييو للًفيي ال لل  ضييدلع لفلل ييالعمعييو اقل ييومفادجلتييوءل ييولظسف يي لعم ماييفل عييظ علمييملإ عل-ب

لًوفييقلعمًف ييخل ظ  ييخل ييض لعمعييفدل يي لعم تييوالعم ماييفلاييماجلاييامل ومييقلفييال لظييامعمت ل ييقلل ييمافا
ل. عمعًل اخل  لمالصدفلم ولعمادمطل مكلفال  ولال العمظالمعإلاعد قلعم وم قلع مظاع وخ

لمصيييييدف,لعميييييدئ ولعمظسف ييييي ةل ييييي لمعاظ يييييواهلعم ييييدفلإ،يييييالءلس يييييم جلمظل ئيييييقلإاييييياعال ييييظمل-خ
لعم وم يييقلمعمجيييئم لعم جيييد قلم يييمعداعلإاعدظيييال ييي لعمصيييوادجلعمظعيييم قلإميييىلععيييظسواع للعم مايييفل عيييظ اوخ

ل.ومت ل ق 
ل:لا خل   قلناعءلعفدهلاسالعم مافل دفلإ،الءل ( 167) ل واجلدقم:

لفييال  ييو,لعاييالهلعم مضيي قلعم سييمالت  ييعل يي ل لفييىلفإسييا,لا ييخلق   ييللناعءلعم ماييفلمعييفدلظعيي  ال ل
لم مايفعلايماجلايامل وميقلفيال ضسيال ظل يالغيودملًف يخل إ ضيودلقوملإ ع,لعم دفلإ،الءلس م جل مك
لعييل خلعمظييالعمل ييال مييكلفييال  ييولمعإلاعد ييقلعم وم ييقلع مظاع ييوخلًوفييقل ظ  ييخلعمًف ييخلفييإ ل   ظييال يي 
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ل

ل.عمعً ل اخل  لمالصدفلم ول وال ل صخلعمظالعمادمطلًم مكلمل ماف
ل:عفدهلمتمعالعم مافلععظالمل ( 168) ل واجلدقم:

ل تيمعال  يظفا للع لعمل يخلصيو بلاليىلعمعيلما قلعملد  يقللًيق عم لمقمعس  لعسا قلظ ظمل-ع
ل.لإ لإ علع، خل سال معفاقلًظو  قل لاهل  لمصممال وخلعمعلماةلغ دلعم مافلعفد
لاع،خلظسالالاسال   لالمًالظلد فل ظعل  ال لاهل  لعم مافلمصمخل وخعمت ل قلامملظل-ب

ل.لعإلقو قلععظ،دعجلم   لم مكلعم ا سق
لم مييكلملتييمعال وتظييال يي لع سظ ييوءل ييوخلعسييالف ييال ف ييالظل ييالالييىل ييومظمق علعم ماييفل اييممل-خ

ل  ظو ليقلمعمظ يم دلعم جيد قلعم يمعدالإاعدجلمظايمملع،يدىل يدجعمت ل قللإمىلإاواظال ظمل  ااجل اجل،الخ
ل. مك
لعييفودظ ول يي لظضجيي دجلإمييىلظ ظييوجلمعمظييالا ييخلمد لييقلع،ييدىلمييامخلعم ماييفلعييفدل ومييقلفييال-ُ
ل.عإلتدعءعخلظلكل إس وءعمت ل قلامملظف
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 السكن:ن عشر: بدل الثام الباب

 األهداف:

اوسظالالىلع مدلعم  وج./ل1 ل عوااجلعم مافلالىلظا دل ل جظا لمع 
ل ومفوئاج.مت ل قلعلمالالىلظظ ا قلجلمدلع عظادعدلعم ةل/ل2

 السياسات:

ل

ل

ل

ل

ل

ل:عمعً ل اخلععظ اوقل ( 169) ل واجلدقم:
ل يياخلسعي قلصييدفلملت ل يقللم  يقلجيي دةلععيوولالييىل يافعلع لعمعيً ل يياخلفيالعنصيخل-ع

ل.عسمةلسصفلععوولالىلً عمع
لمياىل عيظ اوظال ي لعمعيً ل ياخلسعي قل عيملف يظملًيو لعي بلنةلعم مايفلق يال مىلإ علل-ب

ل.لعمت ل ق
ل:عمل سالعمعً لقععظ اول ( 170) ل واجلدقم:

ل.عم مافل لاالعن، لف ظملعم مافلااالا لعمالئ قله هلع،ظلفخلإ عل-ع
لعم ييو خلمفيالعم سوعي قلعمعيًس قلن يوً علفييالمل يماف  لعم سوعيبلعمعيً لظيمف دلملت ل يقل تمالل-ب

ل.عمظالظاظضال مك
ل.سااةلعً ل اخلظ علمل لع لا سالعً لالىل  صخلعم ةلمل مافل  قل ل-خ
لل
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ل

 : التكليف واإلنابةالتاسع عشر الباب

 الهدف:

لض و لعاعءلعمل خلمعإلستوالفال ومقلع سجتوخلعملعمادمفلعم ودئق./ل1

 السياسات:

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل،يييالخل با يييالعمييي ةلعمل يييخلمايييوءلعتيييد  ل ظاوضيييىلع لع،يييدىلما فيييقل يييضاعءل ًليييفلم مايييفل  يييقل ل ( 171) ل واجلدقم:
ل.لعمدع العمامعملعواوخ

ل سيمبل ي ل ًليفلع ل لالإ لع سظاعبلعملمإلتواجل مكلًو لعمعءلما فظالظدكلف مالنةل تمال ل ( 172) ل واجلدقم:
ل.اسا

لعم يييمعدالإاعدجل يييعل ومظسعييي قلم ميييك,للاسيييالب سيييملل ييي لاييي لعم  يييُلعم مايييفلميييالعمظيييو علعماعيييمل ظيييممىل ( 173) ل واجلدقم:
ل.لومت ل ق لعم جد ق

 او ييخللعقصييىلً ييالفايي لمع ييالجيي دلم يياجل بقظييقل صييمدجلع،ييدىلما فييقل  ييوم لفم ماييلعلظًل ييفل ييظمل ( 174) ل واجلدقم:
لمعاظ يييوالعإلاعدجل يييا دلمع  يييال لعم  وجيييدلعميييدئ ولظمت يييالاليييىل سيييوء,لل%ل ييي لعمدعظيييبلعنعوعيييا25

ل ميكلظ ا يالف يظم,لجي دل ي لنًثيدلعم ًليفلعم مايفلععيظ دعدلضيدمدجل وميقلمفيا,للعمدئ ولعمظسف ي ة
ل.لعمدئ ولعمظسف  ةل  ل ادعد
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 النقل :العشرون الباب

ل

   السياسات:

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ال ييامالمفييللمعم س اييقلمعمادتييقلعمما ف ييقلع  ظ وتييوخل عييبلمل ييماف  لجيي دةلساييخل يياخل ييظملصييدفل ( 175) ل واجلدقم:
لعما ملعآلظ ق:

لم  يييقل للايرل1000لعقصيييىلم  يييال للايرل600لالعاسيييى  يييللعنعوعيييالعنتيييدلق  يييقل ييي %ل5لق  يييق
ل.فاقلعم تلو لال معل ولظاظض ال صل قلعمل خلمفقلعم  لغلظلا خلل ق ملتلللدئ ولعمظسف  ةم
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 التظلم :والعشرون الحادي الباب

 األهداف: ■

 الملمعمءلعم لو لقلعمظال ظلدضم لم و.ظإظو قلعم توخلع وملعم ماف  لملظل  دلا ل و خلعم/ل1
 ظ ا قلعملاعمق./ل2
فيقلعم يماف  لعس يمل لمظ ليُلاي لعمدع يقلمعم  ضس سيقل  لدللل ماف   لمظمف دل  ئقلا يخلل سيقدفعلعمدمحلعم لسم قلم/ل3

ل  صسم لضالعمالملمعمظتوماعخ.

 السياسات: ■

ل:  لعمظال وخلمتسقلظظًم ل ( 176) ل واجلدقم:
  
   
 رئيساً  لرئيس التنفيذيا

 مدير الموارد البشرية
 مدير الشؤون القانونية

 ر الجمعيةمستشا

 عضواً 
 عضواً 
 عضواً 

  
ل  

ل ،يخل ل  يول يولقيدعدل ي لعم ظال ي  لق يخل ي لظدفيعلمظياعلعمظال يوخل عيملفالعم قلعمظال وخلملتسقل ( 177) ل واجلدقم:
ل.عمدع  قلعمت وخلإمىلعمظالملفالعم مافل قلفا

ل.لعم دعتلقل ا خلم لملت  علمس وئال لاملعملتسقلقدعدل ًم ل ( 178) ل واجلدقم:

ل وميقلفيال دت يو لل  يس ملعميدئ ولصيمخلم ًيم لعناضوءل   ل ومظصم خلعملتسقلقدعدعخلت  علظًم ل ( 179) ل واجلدقم:
ل.لعنصمعخلومىظع

لظلييكلفييالعمظصييم خلمييال  ييقل لفإسييالعمييظالملقضيي قلفييال ييدفلعملتسييقلعاضييوءلع ييالًييم ل ومييقلفييال ( 180) ل واجلدقم:
ل. بقظقل صفقلل،دلاضمع لل ظ ا العملتسقلدئ ولم امملعماض ق

ل:ًومظومالم مكلعم ماف  لق خل  لإم  ولظدفعلعمظالعمظال وخلفالمسادعل قلملتسقل ( 181) ل واجلدقم:
ل.عناعءلظا  مل ، لف  ولظدفعلعمظالعمظال وخل-ع

ل.لعم مافلق ال ال ، لف  ولظدفعلعمظالعمظال وخل-ب
ل.لعمدعظبلظ،ف طل ، لف  ولظدفعلعمظالعمظال وخل-خ
ل.لاعمما فلعم عظمىلظ،ف طل ، لف  ولظدفعلعمظالعمظال وخل-ُ
ل.  ث ولإ ًوس قلعملتسقلظدىلع،دىلظال وخلعةل-ج
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 اإلجراءات: و العمليات .22

لعةل جًالٍخلعملظلا وخلالىلعم مافل22/1 ل لم  اَّللعمت ل قىلاوظقلعن دلظاعلاللظعم قل لفإ ل عبمم قلفال ومقل اُم
ل  وجيييدل يييا دلعقيييدبل يييعلمعغل  يييولعم جيييوًخلعصيييلبل يييخل ًييي عم ل ييي لعسيييالً يييول.لعإل ًيييو لقيييادل عالعيييقلعمظعيييم قلظتيييدةلع 

ل. معت  ولعم مافم لقال جًالخلعةلم خلععظ،اع   ول  ً لإتدعء  عمت ل قلمماىل.لمل ماف  

 الرسمي غير اإلجراء 22/2

ل ييا دلعقييدبل ييع لعمدعيي الغ ييد)لعمييماةلعمساييوشل د ييقلايي ل جييًالظ ملم ييخل  ًسييو  ل مييكل ًييولًل ييولعم ييماف   لظجييت عل ييظم
لعم جد ق.لعم معدالعملم ا دلإاعدج ل ا دل  لنًثدلعمظمتالع  وسو للعم سوعبل  ل ًم لمقا.لم ملوجد  

ل.لعمدع العمظالملإتدعءلععظ،اعملمقظ ولعم ماف  ل قل  لف ًم لعن د ل خلفالعمماةلعمظمتالع،فقلإ ع

 الرسمي الألل  إجراء 22/3

لهيي هلظ صييلالع لم س تييا.لل مييكلفييالعمما ييقلعم د اييقلفجييلخل ييوخلفييالجعم،  ييدللعم جييوًخل ييخلفييال  عييظ،املع ل  ييالعإلتييدعءلهيي ع
ل.لعم اُلظود خل  لعملا مدهول  لعج دلثالثقل،الخلًظو  و للع عظفعودعخلعملعم جوًخ

ل

ل

فقلد ييعلعييسم قلملساييدلفييالعمظال ييوخلإ لمتيياخلساييدعلملت ييالمعمظًلفييقلعمظييالظظدظييبل صييللعملتسييقلظسلاييال ( 182) ل واجلدقم:
ل.لالىلعسلاواهول

لدعىلعي و مللعم دفم لعمظالملا لعم للم وخلمت علعم ل وخل ادععقللعم جد قلعم معدالإاعدجل ا دل اممل ( 183) ل واجلدقم:
لق ييخل يي لعم جيًلقل ييخلًييو  وإل لع لعمل  يددهل ييولمييالعميظالملًييو لإ علف  ييولمعمظاد يدلعم ييظالملعم مايف

ل.ل مكلفالعنعوولمهمل  وجدجلعم جد قلعم معدالإاعدج
لت ييال يي ل مييكلالييىل ظدظييبلم ييولعملتسييقلعاضييوءلق ييخل يي لعتظ واييوخلظظ لييبلعمظال ييوخلمًييم لساييدع لل ( 184) ل واجلدقم:

لفييالعمظسف ي    لعم يماف  ل ي لعملتسييقلهي هلعاضيوءلع لم  يُلعملتسييق لاضيوءعلاليىلضيوئل  لممقيخ
ل ئ قلعقدظ ولعمظالعمتاعءعخلىظ لا ل )لعم مافلالىل ولتاعءلفالعمظاد دلملتسقللفإ للم مكعمت ل قل
لعم مايفل ميكلالىلم معفقل ل  لالغ دلفالعم دفم لعمظالملع لدعخلعملتسقلع ل ومقلفا لعمتاعءعخ

ل.عملتسقل وخعالفالعم اءلق خ
ل يي لعيي م علعقصييوهول يياجلفييالعم جييد قلاعم ييمعدللإاعدجل ييا دلإمييىلظال وظييال دفييعلع لعم ييظالململ ماييفل ( 185) ل واجلدقم:

ل.عمظالملفال االعا لمع  لعمادعدلصامدلظود خ
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ل

ل:عإلتدعءلم  عل دع خلثالثقلم متا

 :ولىاظ المرحلة

لعمل يخلع يومل ي لع يومل، عقل،الخلماوء لل دظبلع لهم ا دللم س تالعم  وجد لم ا دهلم اا الًظو  و للظال العم مافل دفعلع ل س تا
ل.عم مافل جوًخلم سوقجق

ل.عمل خلع ومل  لع وملاجدجل،الخلعم مافل  ول  سصز لع ل س تالظو لقلإتدعءعخلعةلعملعملاوءلم  صلق

ل يعلملظلو يخلدظبعي لمعمي ةل لعم جيد قلعم يمعدالماعملعمظالمل  ااملع لف س تال لمل مافلعم  وجدل ا دعمل ، لعمظالملًو لمع  ع
ل.لعم  ظالملعم مافلقعمل،ودجل سوعبل ا دل د قلا لعمظالمله ع

 :الثانية المرحلة

لفيال ل يالعمي ةلاعدجعإللم يا دلظال ا/جيًمعهل اياملع لف  ًسيالعنمميى لعم د ليقلاسيالععيفدخلا يولعم يظالملعم مافل دطزللمملإ 
لعم مايفلف يال مضي لع لم تيب.لعميظالمل ي لعنمميىلم د ليقعلقيدعدلمصيمخل ي لع يوملاجدجل،الخله عل سف لع لم س تا.لعإلاعدج
ل.عمعو قلملادعدلدفضالع ب

لعم يا دلم اا معلملاوءلعم جد قلعم معدالقعمل ضمدل  ً لعسال توسب.لع ومل، عقل،الخلعمظالملف الم عظ علماوء للعم ا دلع دظب
ل.عملاوءل  لع وملاجدجل،الخلًظو  و للعملاوءله عل  صلقلظعت خل ظملع ل س تاملل.ل ومسص 

 الثالثة المرحلة

لًظو  و للعمجًمىلظااملع لالى.لعإلاعدجلم ا دلجًمعهل ض، لع لف س تالعمظالم ل  لعمثوس قلعم د لقل   صلقلعم مافل اظسعلمملإ ع
لدفضيالمعي بل مضيِ و للعم مايفل ًم لع لم س تا.لعمظالمل  لعمثوس قلعم د لقلقدعدلمععظالل س لعمل خلع ومل  لع ومل10ل،الخ

ل.لعمثوس قلعم د لقلادعدم

لاامجل ظمل لعمادمفل لطلمفا.للعمل خلع ومل  لع ومل، عقل،الخلعم جظًالمظالملمالعظ و لعتظ واو للعإلاعدجل ا دلمع دظب
ل.لعإلاعدجلم ا دلمعإلدجوالعمسص لمظاا ملعم جد قلعم معدالقعم

لهسيوكلممي ولل لعإلتيدعءعخل ي ل د ليقلل،دلمه هل.لع تظ و ل  لع ومل10ل،الخلًظو  و للع تظ و له عل  صلقلظمث قلم س تا
ل.لع عظئسوفلفال ق
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ل

 

 االجتماعية التأمينات: والعشرون الثاني الباب ◄

 الهدف: ■

ل.عمت ل ق،عوئدلظظدظبلالىلا لالفاللض و لع  لمعال قلعم مافلعثسوءلا لا لمظلم ضالقادلعإل ًو لا لعة/ل1

 السياسات: ■

لعييداقلعم ييمعدالعم جييد قلإاعدجلالييىلف ظ ييظملتا ييالً ماييفل ومل ييخلمعييلماةعلعم ماييفلعمظ ييوقلاسييال ( 186) ل واجلدقم:
ل.عم عظ اقلعنقعو لمافعلع تظ وا قلعمظض  سوخل ئ قلفالظعت لا

لظ  يخظمل%ل10لعم مايفل س يول ظ  يخل %22لقيع معلملعيلما   لع تظ وا يقلعمظض  سيوخلعقعيو لظيافعل ( 187) ل واجلدقم:
ل%.12عمت ل قلل س و

للعم جيييد قلعم يييمعدالإاعدجلاليييىلف ظ يييظملتا يييالً مايييفل ومل يييخلعمعيييلماةلغ يييدلعم مايييفلقعمظ يييولاسيييال ( 188) ل واجلدقم:
ل. س ل ممل  وجدظالملل خلعم عظ اقلعنقعو لمافعلع تظ وا قلعمظض  سوخل ئ قلفالظعت لالعداق

ل.لعمت ل قل ظ  ل و%لل2ل معقععمت ل قلل مافالمت  علعم  س قلعن، ودلقعو علظافعل ( 189) ل واجلدقم:

لعمعيً ل ياخلإميىلإضيوفقلعنعوعيالعمدعظيبلععيوولالىلعاالهلعم   سقلعمظض  سوخلعقعو لسع قلظ ظعبل ( 190) ل: واجلدقم
لععييوولالييىلعم يياخلع ظعييوبلف ييظمعمت ل ييقللق ييخل يي لعمل سييالعمعييً ل يياخلظييض   ل ومييقلفييال)لعمجيي دة
ل.ل  سوخلع تظ وا قضمعةل ا خلع،دىلمفاولمساوملعمظل لعوع   علدعظ   

ل:عمظوم قلعنقعوملإمىلع تظ وا قلعمظض  سوخل دسو جلفالظعت خعمل ساعمل ( 191) ل واجلدقم:
ل.للع تظ وا قلعمظض  سوخلماىلعمظعت خلمال ع قلمملاو خلعمظ وقلل-ع

ل.لللع تظ وا قلعمظض  سوخلماىلظعت لالع قلاو خل ومظ وقلإجلودل-ب
ل.لللال ال ب  ل،ا قل وسظ وءلإجلودلل-خ
ل.لللا خلإصو قلا ل ال لل-ُ
ل.لللج دل،الخلعض فمعل وخالل-ج
ل.للللج دلا لع تظ وا قلعمظض  سوخلعجظدعًوخلعاعالععظ ودجل-ح

لعملاو يخل ًل يقل ًظفيىلم لمعضي ل جيًخلعملو يخل  سيقلظ ا يال تيبلا يخلإصيو قلس م جلظل ئقلاسال ( 192) ل واجلدقم:
ل. ماف
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 العمليات واإلجراءات:  .23

عمظض  سيييوخلعإلتظ وا يييقلمل مايييفلعمتا يييالفيييمدلل ئ يييقظايييمملإاعدجلعم يييمعدالعم جيييد قل ظ د يييدلععيييظ ودجلإادعجلفيييىلل23/1
قدعدلإعظالملعم لل خ.ظمق لالالىلااالعمل خلمع 

تظ وا قللمل مافلعم سظ  قل،ا ظيالع عمظض  سوخلل ئ قجد قل ظ د دلععظ ودجل،دمجل  لظامملإاعدجلعم معدالعم ل23/2
 .ومت ل ق 

قلل23/3 يييقلملجيييًد  ظ  يييخلج،صييي و لًيييخل ييي لعم يييماف  لعمييي   ل  ظفايييم لفيييىلا ييياظ مل يييض معخلعمل متيييماعخل  لًم
ل عئمم قله هلعمل المعال ظ و.

يييقلم يييولمفيييىلعىلمقيييخلًيييو لم جييي خل ميييكلظفظييي شلمف ييي لعىل ييي لعم متيييماعخل ل يييقلعمت  يييقلإلاعدجلل23/4 عم  لًم
لعم،اعئ لمعم ًوظبلمغ دهو.

لإ عل،وصييقلع ًيي ل ييول فصييخل جييًخلعإلصييو قل ًييو لظ ا ييال تييبلا ييخلإصييو قلس ييم جلظل ئييقلاسييال ( 193) ل واجلدقم:
لفييالعمً لييم ظدلدقييملعملعمجييود لععييملظ ا ييال ثييخلعم د ييقلفييالعملعمل ييخل ًييو ل،ييودجلعإلصييو قلًوسييخ
العمعد لقلعم دق ل.عإلصو قل مقعلمالعمظو علعمجد قلم ًد

لعملعم صيوبلق يخل ي لءعيمعل وإلصو قلعمل خلصو بلإ ال لظود خلهملعم صوبلإ ال ل ظود خل اصال ( 194) ل واجلدقم:
ل.دل،ل صادلعةل  

لعمظض  سييوخل بععييقلق ييخل يي لعم ييواُلمقييم لفييمدلعم ،ظصييقلعملييالجلت ييقلإمييىلعم صييوبلساييخل ظ ييظمل ( 195) ل واجلدقم:
ل.عمت ل قلق خل  لسالالف ظمل  مكلعم صوبل و خلف  ولظع  ل لعمظالعم و خلفالإ لع تظ وا ق

ييو ال للمعضيي و للمصييفو للإا ييوءل تييبل ( 196) ل واجلدقم: ل  ييو ل ييعل مييكلع ًيي لوًل ييلل ييامث ولًم ف ييقلعإلصييو قلماييدمفلًم
ل.عم صوبلعملضم

لال يالمل يب  لظ ياُلإصيو قلًيخلا يخلإصيو قلظلظ دل)لعسالالىلع تظ وا قلعمظض  سوخل ئ قلادَّفل ( 197) ل واجلدقم:
ل .لع   ولًو ل   ولعمل خل  ودعقلتّدعءلعملعمل خل ظضث د

لا ليال  يخلإميىل عيًسال ي ل د ايالعثسيوءلال يالمل ب  لظ اُلإصو قلًخلع ضولا خلإصو قلظلظ دل ( 198) ل واجلدقم:
لاليىلم وملًو ل لو الاواجلف ال ظسومخلعم ةلعم ًو لإمىلا لال  خل  ل د االعثسوءلعملم وملًو

لظ ل يالمتيدطلف يال يدمدهل،يالخلظمقيف لميملعملعظتوهيال ظت يدلميمل عيلًالعم ةلعم د قل ًم لع لجد 
لعمظالعإلصو وخللقعمصفل سفولمظلظ دل.لل صلقلل ل لالخظ ل لل صل قلعمللعمج،ص قلل صل ظاللال ا

لعمعيفدلعثسيوءلعملعمل يخلصيو بلظلل  يوخلاليىل سيوءل  ول امملعمظالال العم ب  لظساالخلعثسوءلظ اُ
ل.ل لفا لعم  لًقلاع،خل)لعمل خلصو بلق خل  لظًوم فالعم افم 

ل.عإلصو قلمقم لمقخلإقو ظال  خلهملعم صوبل عً ل اصال ( 199) ل واجلدقم:

لع تظ وا قلملظض  سوخلعملو قلعم بععقل ئ قل  ل و قظ وولظسا   قعملعمامعااله هلإااعالظمل ( 200) لاجلدقم: و
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م  ظلًوظييالنغييدعطلج،صيي ق لعملغ ييدل ظللاييقلعمت ل ييقل ل  ييقلنىل ماييفلإعييظل وخلعىل يي ل متييماعخلل23/5
ل  توخلا لا.

 

 : الحوافزالثالث والعشرين الباب

 الهدف:

للا خلعناعءلعمما فا.قلماةلعم ماف  لمظ ف اهملفالدفعل ض و لا واجلعماعفل /ل1

 السياسات:

 

 

: جدول الحوافز  

 بد  الأميز: 

عم اددجلفالساوملعناعءلعمما فا.خلمفقلعمع وعوخلمعإلتدعءعخلملفالعمل  او خلظ  اهلهمل اخل ل ىلمل ماف    

 

 

 

ل با يالعمي ةلعمل يخلماوءلسما  ل  لعم معفال ظاوضىلع لع،دىلما فقل ضاعءل ًلفلم مافل  قل ل ( 201) ل واجلدقم:
ل.لعمدع العمامعملعواوخل،الخ

ل. ظملظ ف العم ماف  لمفقلعمع وعوخلعم ظ لقلفالعمت ل قل ( 202) ل واجلدقم:

اعععم ييا دلل ظييممىل ( 203) لدقم: واجل عم ييماف  لعم عييظ ا  لمل ييمعفالمفييقلظ ا ييالل لعم وم ييقلمعإلاعد ييقدجلعمجييبملمظسف يي ةلمع 
ل.مظدفعلمل تلولإلقدعدهوعآلم وخلعم اددجل

قدعدهول  لق خلل ( 204) ل واجلدقم: ل. تلولإاعدجلعمت ل قلمفقلتامخلعم معفا ظمل دعتلقلعم معفالعسم ولمع 
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 عم اجلعما س ق

   اخلعمظ  ا ااالعم ماف  

 عمدقمل

  3000 1 د علعسمة

1 

  3000 1 د علعسمة

2 

  3000 1 د علعسمة

3 

 

  علعسمةدل

 

1 

 

3000 

 

4 

 

 عسق

 

1 

 

10000 

 

5 

 

 عسقلًو لق

 

5 

 

لايرللل22000  

 

  ت م ل
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:ت الأسويقم افآ  

ل المل مافل او خلظ ا قلعهاعفلعمظعم قلعم ظفقلال  و.همل او خل واةل   

 

حسب المؤشرات لعما وو  عمدقمل سع قلظ ا قلعنهاعف سع قلعمل ممق 

 

%ل100 1.3 سع قلظ ا قلعنهاعف   

1 

ع قلظ ا قلعنهاعفس %ل110 1.8    

2 

%ل130 2.5 سع قلظ ا قلعنهاعف   

3 
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ة:اح السنوياظرب  

 

اسالظ ا ا ملعنهاعفلعمد   قلمت ل قل ماجلمفقلعنهاعفلعم دعم قلممفقلعمعو ق.لدعالعم سا قهمل او خل واةل ل النف  

 

ا قلعنهاعفسع قلظ  عم مس  عما وو  عمدقمل 

 

هاعفسع قلظ ا قلعن %ل  لدعظبلععوعال50  %ل100    

1 

وعالع%ل  لدعظبلع70 سع قلظ ا قلعنهاعف %ل110    

2 

ا قلعنهاعفع قلظ س عوعا%ل  لدعظبلع100  %ل130    

3 

 ت  عل ماف  ل ماج

ل
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:نماذج جمعية مودة  

 نماذج باب التوظيف: 

 

 
 نموذج / طلب تعيين موظف 

 
 

   وسوخلعمما فقلعم  لم قل ل1)لل

:عماعم عمما فق:ل  

   خ:م  خل  ععظ اعخل  ما فقلجوغدجلل  ما فقل عظ اثقلل سما قلعمظل   لعم  لم قلل

 ظما فل  لعم،ودجل  ظًل فل  ساخل  ظدق قل عم صادلعم اظدحلمال،ظ ود:ل

 عم دظ ق:ل ظود خلعم  وجدجلعم ظمقع:ل

:لعمدعظبلعم اظدح عمادتق:ل  

  اوخلعم ا دلعم ،ظ لل الل ل2)ل

 

 

 

 عمظود خ:ل عمظمق ع:ل ع عم:ل
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عم معدالعم جد قل ال اوخل لل3)ل  

 

 

 

 

 عمظود خ:ل عمظمق ع:ل ع عم:ل

عمت قلصو  قلعمصال  قلل ال اوخل لل4ل)  

 

 

 

 

 عمظود خ:ل عمظمق ع:ل ع عم:ل

 



 

 

العمليات واإلجراءاتو السياسات الئحة الموارد البشرية   

 

 
 
   

 

73-124 
   

 

 
 نموذج / اإلعالن عن الوظائف الشاغرة

 
ل

لعم معفق:لعمظود خ:ل

 ا لماوئفلجوغدجلإاال لل

لس  جل ،ظصدجلا لعمت ل قلمعمما فق:ل
ل
ل
ل
ل

ل ل، لمل  وملمعممعت وخ:

ل
ل
ل
ل
ل

لما فق:لملعم بهالخلعملل  قلعم  لم قل

ل
ل
ل
ل

لملما فق:لعم، دعخلعمل ل قلعم  لم قل

ل
ل
ل
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لملما فق:لعم  ودعخلمعملتوخلمعمصفوخلعمج،ص قلعم  لم قل

ل
ل
ل

لعم ل وخلإم ق:للعملسمع لعم ةلع ظملإدعوخ
ل ا دلعم معدالعم جد قاسو قل/ل •
لدقملصسامقلعم د ال •
لعمد العم د اة •
لدقملعمفوًو •
لعمد العم د اةل •
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 اب التدريب: نماذج ب

 
ل

ل

ل

ل

ل
 ترشيح الموظف للدورة التدريبية  /نموذج 

ل
ل

لعم  وسوخلعملو قل لل1)ل

ل:لعماعملعم ماف:لدقمللع عم:

لعمتسع ق:لعم دظ ق/عمادتق:للعمما فق:

لعملل ا:لعم بهخلللااالعسمعخلعم، دجل،ودجلعمت ل ق:لااالعسمعخلعم، دجلفالعمت ل ق:ل

لمظال صخلال  ولعم مافعمامدعخلعمظاد   قلعمعو اقلع لل2)ل

ل اظ ولظود خلعسلاواهول ًو لإقو قلعمامدجللععملعمامدجل

لللل

لللل

لللل

لعمدئ ع قلملما فقلعم وم قلمعممعت وخللعم  وم لل3)ل

لل

لل

لمعم  ودعخلمع ظتوهوخلعم  لم قلملما فقلعمظال اممل  ولعم مافلعم لودف لل4)ل
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  لعمظال  ظوت ولعم مافلفضال لضعلاال قلع ومل لعم لودفلمعم  ودعخلمع ظتوهوخللل✓

ل

لع ظتوهوخلعم  ودعخلعم لودف

للعمماالعمًو خل ضهاعفلعمت ل قل •
للعماادجلالىلظسف  لعمظلل  وخ •

لل قعمم ءلملت ل •

للعإلم ومل ونسا ق •
للعمًفوءجلعإلسظوت ق •

للعمدغ قلفالظسف  لعم  وم •

للعملتقلمعمًظو قل •
لل عظمىلعناعء •

لل واقلعمدئ ول •

للمل وم اوئقلمعندقومع هظ و •
للعماققلفالعمل خل •

للعمظلوم ل علعما الء •

للعإل و قل ونعوم بلعملل  قل •
قلفالصسعلعمادعدل • للعم جوًد

للمعئ عم د لالىلظ   قلعنسا قلمعمل •

للعمثاوفقلعملو قل •
للعم  وادجل وظ،و لعمادعد •

للع هظ ومل وما ملمع،الق وخلعمل خ •

للعملتقلعإلستل ا ق •
لللم وخلفالعمل خإعظ،اع وخلظاس قلعم ل •

للع هظ ومل  معا الع تظ واوخ •

ل لعمامدعخلعم اظد قلل5)لل

لععملعمامدجللعملاا
ل ًو لعسلاوالعمامدج

ل اجلعمامدجل
ل،ودجلعم  لًقللخلعم  لًقلاع،لاع،خلعمت ل قل

لللللل

لللللل

لللللل

لعإلاظ وال:عماعم ا دللعمدئ ولعم  وجدل

للللعإلعم:

لللل:عمظمق ع
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لللل:عمظود خ
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ل
 نموذج / كشف الحضور والغياب للدورة التدريبية 

ل
ل

لعمظود خ:ل اليو :

 

ل:عماعملع عمل
لمقخلعم ضمد

ل ال اوخللعمظض، دل
لعواقللاق اقل

لللللل

لللللل

لللللل

لللللل

لللللل

لللللل

لللللل

لللللل

لللللل

للعإلعم:

للعمظمق ع:

للعمظود خ:
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ل
           بيةنموذج /  تقييم الدورة التدري

ل
ل

ل ًو لعمامدج:لللععملعمامدج:ل

لللللل/للل/ظود خ:لللل ظىللللللللللل/للل/لل:للخ  لظود لل)لللللللللل لل مم عمامدج:لل اج

    ) :ل)لللل ظىلعمعواق   ) )لللللل  لعمعواق:مامدجل:لعمقوخلع

ل%.   )  ودعظكلفالعاعءلا لك:ل)للللفالظ م دل ل ولهالسع قلعمفوئاجلعمظال صلخلال  ول  لعمامدجلعمظاد   قل .1

لعم سوعب:ل لفالعم ًو لل✓ضعلاال قل)ل ولدع ًملفالعم معض علعمظوم قل:لل .2

لضل فلل ظمع لل التل  ظواللعم  و لل

ل • لللللعمظاد بللقواق

لللللعإلضوءجلمعمظ م قل •

لللل ( Tools )لعمظاد   قلعنامعخل •

للللل ماالعمامدجل •

لللللعم اد م ل •

لللللمامدجعم جدفم لالىلعلل •

لعمامدج: ولهالعفضخلعم مضماوخلعمظاد   قلعمظالع، ظ ولفاله هلل .3

ل
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لفوئاجل  لعمامدجل؟لظدفعلسع قلعممفلفإس ولعلظمفدخ  ولهالعملمع خلعمظالظلظاالعس ولإ علل .4

ل

ل

ل

ل

ل ولهالعم مضماوخلعمظاد   قلعمظالظلظاالعسال  ً لإضوفظ ول عظا ال ل؟لل .5

ل

ل

ل

ل

ل

لخلعمظاد   قلعمظالظلظاالعسال  ً ل  ف ول عظا ال ل؟ل ولهالعم مضماول .6

ل

ل

ل

ل

ل

لفال دسو جلعمامدجل؟لل– صمدجلاو قللل– ولهملدع كللل .7

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل



 

 

العمليات واإلجراءاتو السياسات الئحة الموارد البشرية   

 

 
 
   

 

81-124 
   

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 
 الدورة التدريبية  تقرير /نموذج 

ل
ل

لعم معفق: الأاريخ:

لعمامدج:لااالع ومللعمامدج:ل ًو ل الدورة:اس  

ل لعمظاد دل1)ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل  لعمامدجللعم ًظع ق ل ل، لعمفمعئالل2)ل

ل

ل
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ل

ل

للعإلعم:ل

للعمظمق ع:ل

للعمظود خ:ل
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 نماذج باب اإلجازات:
 
 
 

 
للموظف  سجل اإلجازات السنوية  

 
 

:لع عم  ظود خل  وجدجلعمل خل: عمتسع ق:ل دقملعم ماف: 

 ااالعمظ عًدلعم عظ اقل سما قلعمظ عًد ااالع وملعإلتواجلعمعسم قلعم عظ اقل
   

   وسوخلعإلتواعخلعمعسم قل

ااالعن وملل ظود خلعإلتواجل مل
 عم عظ اقل

ااالعن وملل
 عم عظ،ا ق

ااالعمظ عًدل
 عمدص العم ظ اال عم صدمفق

      عإلتواجلعنممىل

      عإلتواجلعمثوس قل
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المرضية للموظف سجل اإلجازات   

 
 

 ظود خل  وجدجلعمل خل: عمتسع ق:ل دقملعم ماف: ع عم:ل
عم عظ اقلعإلتواجل  ل، لعع وبلعإلتواجل عمظود خل عمعسقل عم عظ،ا قلعإلتواجل   عمدص ال 
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بدون راتب اإلجازات  سجل   

 

 

خل:لظود خل  وجدجلعمل  عمتسع ق:ل دقملعم ماف: ع عم:ل  
معسقلع  عمدص ال عم عظ،ا ق عم عظ اقل عمظود خل 
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 نماذج باب اإلنتدابات:

 

 

ل طلب صرف بدل االنتداب  نموذج /  
ل

ل لعم  وسوخلعملو قلل1)لل
لعم ماف:دقمللع عم:ل
لعمما فق:لل:عماعم
لل ق:لعمفل اجلع سظاعبللع سظاعب: ًو ل
لع سظاعب:ل  لغ

ل ل  و لعم عظ اوخلل2)لل
لعم  و للعم  لغل
لل
لل

لإت ومالعم صود فلل
ل م العن ومل×ل اخلع سظاعبلعم ل)لااالإت ومال اخلع سظاعبلل
لعمصوفالعم عظ قل لال،صملعمعلفقل

ل لعم ال اوخلل3)لل
ل
ل
ل

لعإلاظ واللجل ا دلعإلاعدللظمق علعم مافلل
للللع عم:ل

لللل:لعمظمق ع
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للللعمظود خ:ل
ل
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ل
 االنتداب  تقرير /نموذج 

ل
ل

لعم معفق: الأاريخ:

 إليها:اس  الجهة الأي أ  االنأداب 

لإلستواهولفل و سظاعبل ل ل، لعم   قلعمظالظملعمظًل ل1)ل

ل

ل

ل

ل

ل

 االنأداب:عدد ديا     االنأداب:م ان 

لللاعمظاد دلعمظفص ل لل2)ل

ل

ل

ل

للعإلعم:ل

للعمظمق ع:ل

لل:لعمظود خ

ل
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 نماذج باب إنهاء الخدمة:

ل
 بسبب ظروف واحتياجات العملنموذج /  خطاب إنهاء الخدمات 

ل
ل

لعم معفق:لعمظود خ:ل

لعم  ظدملل_____________________________________________________لعمع ال/ل

وظال ل   عمعالملال ًملمد  قلعهلللم ًد

ًيييل وإلجيييودجلإميييىل مل ظيييود خل:للللل/لللللل/لللللللللل ل بعيييفسولإ الغًيييمل ادعدسيييولإس يييوءل،يييا وظًملفيييالاايييالعمل يييخلعم مقيييعل ل
/للللللللل/لللللللللللللللللللللل لمعاظ يودلعمفظيدجلللللللعمت ل قلإاظ ودع ل  لظود خ:لللللل/للللللللل/للللللللللعم معفيق:ل

للللللل.للللق/لللللل/لللللللفظدجلعإلس عدلعمساو  ل  لظود خ:لللللل/للللللللللللللللللل/للللللللللم ظىلظود خل:للللل

ل ومت ل قلم ظو لقلإتدعءعخلعم ،ومصقلعمساو  ق.لللإاعدجلعم معدالعم جد ق دعتلقللسض خ

لل  ظ  وظسول مظا لمعل

ل
لعمظمق عل و عظالمل

  اإلسم: 

  التوقيع: 

  التاريخ: 
 

 

 

 

 

ل
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ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

 
للموظف نموذج /  خطاب إخالء الطرف   

 
 

عم  وسوخلعملو قل لل1)ل  

 عم معفق:ل عمظود خ:لللللللل

:لعماعم دقملعم ماف:ل ع عم:  

:عم ظمقعلظود خلعم توادج عمتسع ق:  ع ىلعمما فق:  

:لدفل)لإتواج لس و قل،ا وخ لإعظاومقل.... لعع وبلإ،الءلعم   

 

 

عم دفلإ،الء لل1)ل  

عم دفل  لعةلا ال وم قلعملا س قلعملعةل قل  ل امقلعمت ل ق ادلت  علعم مقل  لًخلف  ول ،صالع لعم مافلعم  ًمدل،ومال  

عماعم/عإلاعدج  سمالإ،الءلعم دف  عمظود خ عمظمق ع ععملعم عبمخل 

     ع ودجل

     علفلمقدمطل
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     ًفومقل وم ق

     ا اجلساا ق

     افوظدلج ًوخلل

     ا اجل ًظ  ق

     هوظفلتمعخل

     ًفومقلعم وظفل

عم وظفلظعا الفمعظ د      

     ًدخلعمظض   لعم  ا

ا م ل عئمخلا ل
 ظ ص ل و

    

عمت ل قع،ظومل إعمل      

     افوظدلم عظساعخلدع  ق

اامال علعن دعفلل
 عم،ودت قل

    

     ع،دىلل

     ع،دىل

  عاظ والعم ا دلل

  ال اوخلل ل3)لل
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قبول االستقالة خطاب /نموذج    
 

 

 

/       / الأاريخ:      
 عم معفق:للللل/للللللل/

 

 عمع ا/لل_____________________________________لعم  ظدمل

 السال  علي   ورحمة اهلل وبر اأة،،،

/       /        وبعد مراجعة     :/        الموافق      /     :خطاب االسأقالة المقد  من   بأاريخباإلشارة إلى 
/       /    :الموافق        /:      /        عليها وذلك إعأباراً من أاريخ   بموافقأنانايد مبررات اسأقالأ  ،   
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راءات الالزمة إلسأ ما  اإلجبالجمعية الموارد البشرية مراجعة  نأم   

 

 

،وأقبلوا أحياأنا ،،  
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 نموذج /  إقرار المخالصة النهائية 

 
 

 

عمتسع قلمعم ةلل________________ل/ل_________________:ل_______________عقدلعسولعم مقعلعاسوه
لل_______________________________________________________عا خللفالت ل قلل

و خل عظ اوظال  لعمت ل قللل______________________:________ل ما فق عسسالقالععظل خلًوفقل امقالًم
مممعئ لعمت ل قلمااالعمل خلعم  ددل  سالم   لللعمعلماةمساوملعمل خل  او لللللم مكل ظىلظود خلللللل/لللللل/لللللل

 عمت ل قلم مكل  سوع قلعسظ وءلدع  قلعمل خل  سسو.ل
ًوفقلعنمدعقللععظل خل لً ولمعسسالقاللما  وعمت ل قل،ومصو لمم ولمالع قل امقللم  متبله علعإلقدعدلعص  ل دف

ل   لعملعثسوءل،ا ظال لم   علعًم لقالع دعخل  قلعمت ل قل  لع قلمعمج واعخلعمظاللع قلع لقا ظ ولملت ل قلاسالعمظ
مت ل قل جاءلمعم  وم قل ض قللعلالى امقل دعءجلظو قلم  لاق لم  متبله علعإلقدعدلم ولمالعم قلس وئ و ل ومدتم لل

  امق.معقدل ضسسالقالمقلخله علعإلقدعدلمعسول ًو خلعم ومقلعم لظ دجلجداو .
   مك.مه علإقدعدل ،ومصقل سالل

  معهلللعم مفقل  
 عم ادل  ولف ال

  عإلعم:ل
  عمظمق ع:ل
  عمظود خ:ل

  ا دلعم معدالعم جد ق 
  عإلعم:ل
  عمظمق ع:ل
  عمظود خ:ل
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كشف نهاية الخدمة   نموذج /  
 

 

لعم  وسوخلعملو قل لل1)ل

لعم معفق:للعمظود خ:لللللللل

ل:لعماعملدقملعم ماف:ل ع عم:

لظود خلعمظل   :لق:عمتسع   ع ىلعمما فق:

لع بلعسظ وءلعم،ا ق:للسم لم اجلعملاا: ظود خلعسظ وءلعم،ا ق:

لفظدعخل،ا قل عظ لاج:

ل لل ممللل)لللللللللللللللل للج دل)لللللللللللللللللللللل للعسقلللللللل اجلعم،ا قلعمًل قل:لللللللل)لللللللللللل

لععوعاللل)للللللللللللللللللللللللللللللللل للايرلعلماةللعنتدلعم ةلع ظملع ظعوبل ًوفضجلس و قلعم،ا قللالىلل

لعم عظ اوخل لل2)لل

لعم  و  لايرلعلماةل

ل)للللللللل ل ممللل_________________________للعنتدلمتو قلللللل/لللللل/لللللللع وملا خ:ل 

ل)للللللللل ل ممل/لللللللللللللللل اخلإتواعخل عظ اقلا لعمفظدجل  :للللل/لللللللل/للللللممتو ق:للللللل/لللل 

ل)للللللللل ل مملل_____ اخلإس عدل_________________________________________ 

_______________________________________عم،ا قل ًوفضجلس و ق   )للللللللل ل مم 

لة.للايرلعلمالل_________________________________فا ل–إت ومالع عظ اوقوخلل
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لل لعم معدالعم جد قعم،صم وخل)ل  ل لل3)ل

للايرلعلماة.للفا لللل–إت ومالعم،صم وخلل

لللدص العم عوبلفالعإلاعدجلعم وم ق لل4)ل

للايرلعلماة.لعم  وع قل)لاعئ ل/ل ا  ل لفا لللللدص ال عبلعتالخل

لصوفالعم عظ اوخل للل5)ل

للايرلعلماة.لعمدص العمس وئال)ل ا  /اعئ ل لفا لل

لعإلاظ والعم ا دلعإلاعدةلاعاإال

للللعإلعم:

للللعمظمق ع:

للللعمظود خ:

ل معفاقلعم مافلالىلص قلع ظعوبلعم عظ اوخل لل6)ل

للعإلعم:

للعمظمق ع:

لل خ:عمظودل
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الخبرة نموذج /  شهادة   

 
 

 الأاريخ:     /       /

 الموافق:     /       /

ل

 خبرةشهادة 
 همة اظمريلمن 

ل

ل___________للل ض لعمع ا:ل________________________ل_____لج ال_______________لظ

ل_______________ل____________لقالا خلما  ول ما فق:ل_________ل  لعمتسع ق:ل________ل

 ل/لللللللللمقالًوللللم مكل،الخلعمفظدجل  لظود خ:للللللللللللل/لللللللل/لللللم ظىلظود خ:لللللللللللل/للللل
ل.لمعمعلمكلجل،الخله هلعمفظدجل ع لعمع دل

لمظاا   ولم  ل   قلعن د.للامقالعا  خلماله هلعمج واجل سوءع لالىل ل ل

ل لمظا لمعلظ  وظسول  ل
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 الحضور واإلنصراف: نماذج

 

 

 

 
الدوام بطاقة /نموذج   

 
 

 ع عم:ل  ع عم:ل
 دقملعم ماف: دقملعم ماف:

:عماعم :عماعم   
:عمعسق عمج د:  عمعسق: عمج د: 

 ص و و ل  لالعما د عواوخلإضوف قل
 عمظود خ

 ص و و ل  لالعما د عواوخلإضوف قل
 عمظود خ

ج،دمل 150 200 ا،مخ ،دمج ا،مخ ،دمج 150 200  ا،مخ ،دمج ا،مخ 
ل 16      ل 1      
ل 17      ل 2      
ل 18      ل 3      
ل 19      ل 4      
ل 20      ل 5      
ل 21      ل 6      
ل 22      ل 7      
ل 23      ل 8      
ل 24      ل 9      
ل 25      ل 10      
ل 26      ل 11      
ل 27      ل 12      
ل 28      ل 13      
ل 29      ل 14      
ل 30      ل 15      

ل 31        عم ا دلعإلاعدة  معا العم ضمدلمع سصدعف دعقبل
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  ت م لعمعواوخلعإلضوف قل   
  

 

 

 

 

 

 

 

 
اليومي الغياب  كشف /نموذج   

 
 

عم  وسوخلعملو قل لل1)لل  
 عم معفق: عمظود خ:ل
:عماعم  عمظود خ:ل 

   وسوخلعمت وبل لل2)لل
  ال اوخل عع وبلعمت وبل ع عمل

   
   
   
   
   

  لعإلتدعءعخلعم  لمبلعظ،و هولل3)لل
 
 
 

عإلاعدجل عبمخل   عإلاظ وال  ا دلإاعدج 
    ع عم:ل

    عمظمق ع:ل

    عمظود خ:ل
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الغياب والتأخير الشهري  كشف /نموذج   

 
 

لعم  وسوخلعملو قل لل1)ل

لعم معفق:لعمظود خ:ل

دقمل
لعمما فقل

لااالع وملعمظض، دللعماعمللع عمل
لإت ومال

لخلعمظض، دلعواو

ااالع وملل
لعمت وبل

عإلتدعءلل
لعإلاعدةل

       

       

       

       

ل:ل________لملوم:ل____________لم  متبلعمادعدلعإلاعدةلعم مض لم مكل  لدعظبلج دظملظسف  لعم،صململت وبلمعمظض، دلعم    لعاالهل

عم معدالعم جد ق عئمخل   عإلاظ وال  ا دعإلاعدجل 

    ع عم:ل

     ع:لعمظمق

    عمظود خ:ل
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 نماذج باب الجزاءات: 
ل

 

 
للموظف  سجل الجزاءات واإلجراءات التأديبية  

 
 

عمتاعءلعم ةلظملإظ،و جلسما قل سم لعم ،ومفقل عمظود خل  
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:نماذج باب إسأال  عهدة  

 
إقرار باستالم سيارة  /موذج ن  

 
 

 عم معفق: عمظود خ:ل

  لعم  وسوخلعملو قلل1)لل

 عمما فق:ل ع عم:ل

:عماعم عمظل   :لظود خل   

دجللل وسوخلعمع و ل 2)  

 عم ما خ: سم لعمع ودج:ل

 دقملعم  ًخ: دقملعملم ق:

 دقملعمد،صق: مم لعمع ودج:ل

 ظود خلع سظ وء:ل ظود خلعإلصاعد:

ض   :لدقمل مم صقلعمظل  ظود خل مم صقلعمظض   :ل 

عم معدالعم جد قل ال اوخل لللل3)ل  
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  ال اوخلعمجبم لعإلاعد ق لللل4)ل

  

      

      

  

  

  

 عمظود خ:ل عمظمق ع:ل ع عم:لل

إقدعدل و عظالمل لللل5)ل  

  

  

  

  

 عمظود خ:ل عمظمق ع:ل ع عم:لل
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ةتأمين السيار طلب /نموذج   

 
 

لعم معفق:لعمظود خ:ل

لعم  وسوخلعملو قل لللل1)ل

فوقل عللظوملعم ل مخل ال لم عبلجدم لعإل دتىلعم معفاقلالىلظض   لعمع ودجلعم   سقل معصفوظ ولعاسوهلم مكل عبلعمسا

لل.ت ل قلعمظض   

ل:عماعمللل:ععملعمعوئق

لسم لعمع ودج:للعمما فق:ل

لدقملعمع ودجل:لل ما خلعمع ودجل:ل

لمم لعمع ودج:لل ودج:ق  قلعمع

لعم ال اوخلعملو ق لللل2)ل

لل

لل

لل

لل

لل

 ل

 

 

 

 

ل
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:لعماعمل ا دل عم ماف   

  عإلعم:

  عمظمق ع:

  عمظود خ:

ق خلعمظض   لعم معدالعم جد قل ال اوخل للل3)ل  

  

  

  

 عمظود خ: عمظمق ع: ع عم:ل

  لالعمظض   لعم معدالعم جد قل ال اوخل للل4)ل

  

  

  

  

  

  

  

 عمظود خ: عمظمق ع: ع عم:ل
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 نماذج التقرير الطبي: 

 
 
 

 
 

ل
 مستشفى -مستوصف نموذج /  تحويل إلى

ل
ل

لعم معفق:للد خ:عمظو

لدقملعم ماف:للع عم:

ل ع ىلعمما فق:لعماعم:ل

لعم  ظد   ل______________________________________________________ل/عمعواجل

وظقل لعمعالم ل  ال ًملمد  قلعهلللم ًد

ل_______________________ل/ دتىلإتدعءلعمف  لعم  العمالاملمظاا ملعم،ا وخلعم   قلعمالا قلملع ال

 معم مض قل  وسوظال لوم قلل_______________________________________________ل  لعمتسع ق

 __________________________:ل_____________________________________م مكل ل واج

تدعء لملالتق للعمالامللمع 

ل جوًد  لمًمل ع لظلومسًمل  

لعمظمق علعم فمط

لعإلعم:
 

لعمظمق ع:
 

ل خ:عمظودل
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لعمظمص وخ

ل

ل

ل

ل


