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 اﾝـــفـــهـــ～ح
 ثق〕 اﾝ±ف】ة اﾝ＋ياسة اس〕  ثقـ〕 اﾝ＋ياسة

 3 يل ﾝ／اﾝقواع／ اﾝ【اصة باﾝ  1 ن  - 10 ح- ب م
 7 اﾝع÷ل أخا・يات  1 ن  - 12 ح- ب م

 11 معلومات اﾝ÷واثد اﾝب－～ية  1 ن  -8 ح- ب م
 13 ية 『÷　ﾝ امعلومات  2 ن - 9 ح- ب م
 14 اﾝ÷ظه～ اﾝائق ببيئة اﾝع÷ل  1 ن - 1 ح- ب م
 16 تعاثش اﾝ÷±اﾝح  2 ن  13 ح- ب م

 22 و متاف اﾝوثائقااح「فاゅ باﾝوثائق   2 ن  - 14 ح- ب م
 25 اﾝ÷اﾝية  داثية و ال  تايحا اﾝ± 2ن -15ح -م ب 

 34 توصيف اﾝو”ائف  1 ن- 18 ح  – ب م
 36 اﾝ「و”يف 1 ن - 19 ح  – ب م

 ﾝ 46「ع～يفي ﾝل÷و”ف اﾝ『／ي／ امج ااﾝب～ヱ 2 ن  - 2 ح  – ب م
 51 ف「～ة اﾝ「『～بة 1 ن- 20 ح- ب م
 53 ت اﾝ】كومية ا عاماﾝ÷ 1 ن  - 11 ح- ب م

 ヱ 57±～اف اﾝ】×وث و اا  3 ن  -3ح -م ب 
 61 اجات ـــــــ ـالج  3 ن - 5 ح- ب م

 68 ل ـــ قــ＝ــــاﾝ 1 - ن 22 - ح ب م
 71 ة ــ يــق～ ــ「ــاﾝ 1 ن- 23 ح- ب م

 74 جيادة اﾝ／ثجة  1 ن- 25ح-م ب 
 75 ف ــيــلـــ كـــ「ـــاﾝ 1 ن- 26 ح- ب م
 78 اط اﾝ【／مة ــه ــ「ــاヱ 1 ن- 21 ح- ب م
 84 【／مة ية اﾝ ة ヱهامكافأ  1 ن- 28 ح- ب م

 87 ب ـــت～واــــاﾝ   1 ن- 29ح -م ب 
 92 ع÷ل الضافي ﾝا 1 ن-30ح -م ب 

 95 اﾝ＋ك〔 و ب／ل اﾝ＋ك〔  2 ن- 31 ح- ب م
 97 ب／ل اﾝ÷واصات  1 ن- 32 ح- ب م

 98 ااヱ「／اب 1 ن-33ح -م ب 
 101 ت＼اﾜ～ غي～ اﾝ＋عوديي〔 1 ن- 34 ح- ب م
 103 اﾝ「أمي＝ات ااج「÷اعية  1 ن- 36 ح- ب م

 107 تقيي〕 اゼداط  1 ن-27ح -م ب 
 109 〔 يو”فاﾝ÷ يب／ث ت 2 ن - 7 ح- ب م
 113 اﾝ「ق／ي～ و اﾝ「】في‖  2 ن-3 ح- ب م
 121 و اﾝ『‖اطات   اتاﾝ÷【اﾝف 1 ن-37ح -ب م 

 126 〕 ــل ـــظـــ 「ـــاﾝ 1 ن- 39 ح- ب م
 128 ية اﾝ÷【اﾝفي〔ح÷االبان ع〔 اﾝ÷【اﾝفات و  2 ن- 40 ح- ب م
 131 يفي ﾝل÷و”في〔ق』「مج اﾝ「～فيهي و اﾝاﾝب～ヱا 1 ن- 41 ح- ب م

 132 ي〔 اﾝ±】ي اﾝ「أم 1 ن -35ح -م ب 
 135 اﾝ÷～اسات  اات±اات و 1 ن - 6 ح- ب م

 140 اﾝ÷احق  -
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ュ  ゆ- サ10- ラ1 
 

 るرقم السياس 
るبالدليل  القواعد الخاص  るاسم السياس 

 ヴيمنらسم المورئيس ق –ومي ال るيゲشらال キار  キاعتما ヱ キعداま 
 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 

10  ゲらيسمキ2018  تاريخ ااعت キآل ما るانيキ مديال  –ا معينゲ ヵグالتنفي  るاجعゲم キاعتماヱ 
 ゲالشاع るهال .キ–  ار  رئيسنائبキمجلس اإ り  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 اسات و الج～اطات: ش م〔 دﾝيل اﾝ＋يغ～ اﾝأوا :  

 واجباته〕. الداثية اﾝ÷「علقة باﾝ÷و”في〔 واﾝ「ي ت＝ظ〕 حقوقه〕 و  ت〕 مع／اد ه＼ا اﾝ／ﾝيل ﾝيكون م～جعا ﾝل＋ياسات و الج～اطات  .1

اﾝ÷باﾝ～ؤسا／ة  اعم＋ .2 ه＼ヮ    اش～ي〔ط  ت“بيق  ب“～يقة    اتسيااﾝ＋في  اﾝ÷و”في〔  سلي÷ة على  و  ج÷يع    ةفاف وش  واض】ة  م〔 
 اﾝ＝واحي.

 
 م±ادث اﾝ／ﾝيل: :  ثاヱيا

 اﾝ÷±ادث اゼساسية اﾝ÷＋「＝／ مﾝيها في مع／اد و مص／اث سياسات ه＼ا اﾝ／ﾝيل هي: .1
 . ـ  ه ヱ23 /08  /1426تاريخ  ( 51رقم ) ヱ / ュظام اﾝع÷ل اﾝ±ادث باﾝ÷～سوم اﾝ÷لكي  .أ

 ÷ل.ﾝعا اﾝائ】ة اﾝ「＝في＼ية ﾝ＝ظام .ب

 اﾝع÷ل. اﾝق～اثات واﾝلوائح اﾝ「ي ي±／ثها وجي～ .ت

 ÷اعية.ヱظام اﾝ「أمي＝ات ااج「 .ث

 اﾝ×÷ان اﾝ±】ي اﾝ「عاوヱي.  وائح م『ل｜أヱظ÷ة و ﾝ .ج

 أヱظ÷ة و ق～اثات م～ك‖ اﾝ「＝÷ية ااج「÷اعية. .ح

 ائ】ة اﾝع÷ل اﾝ【اصة باﾝ『÷　ية .خ

 ا.تهي÷اتعل ＝في＼ية وق～اثات الداثة اﾝ「 .د

 
 ا : اﾝ「ع～يفات : ﾝ』 ثا

 :كاﾝ＋ياق خاف تヱ ‘ﾝي اﾝ÷ك「وبة أمامها ما ﾝ〕 يق「＝÷ا وثدت في اﾝ／ﾝيل فهي تع＝ي اﾝ÷عاية أياﾝ ﾝ「اﾝكل÷ات ا .1
 .واجب ااتبامع〔 موضوم معي〔ص  ومب／أ هي بيان ثس÷ي :ﾝ＋ياسةا .أ

  ﾝ＋ياسة.هي عباثة ع〔 م『÷وعة م〔 اﾝ【“وات توضح كي．ية ت＝في＼ ا :اتالج～اط  .ب
 .  اゼوﾝى　ية اﾝ『÷ : ةم　ياﾝج .ت
 .   اﾝجم　ية إدارة م『ل｜  : رةادلا م『ل｜اﾝ÷『ل｜ /  .ث
ظ وتاثيخ 51) م/    مم اﾝملكي ر・وسゲاﾝصادر باﾝمص وديةوبية اﾝس　ゲاﾝ　اﾝمملكة  في    دام اﾝ　مل اﾝم　تمظヱ  :  ام  ظاヱﾝ .ج

   لحقة به. اﾝمية グاً ﾝه واﾝائحة اﾝتヱ．يグزارية اﾝصادرة تヱ．يوارات اゲﾝواﾝقهـ  1426/  08/ 23
 دية.   واﾝس　ة بيゲارة اﾝ　مل في اﾝمملكة اﾝ　وز ة :جاث اﾝو  .ح
 اﾝ【اصة بالجم　ية.  ائ】ة ت＝ظي〕 اﾝع÷ل اﾝائحة : .خ

ه اﾝ÷＋÷ى ب اﾝعامل  ．سヱ  وي　مل في اﾝجم　ية بعق／ ع÷ل وه  نكل م  وه:  اﾝعاملي〔  /  اﾝعامل  /ة  ﾝ÷و”فف / اوニاﾝم .د
ヱ م　تمظفيﾝمل ا　ﾝمملكفي  دام اﾝة اﾝا　ゲ　سﾝدية. وبية ا 

ﾝ「ي ت“لق عليه ) أيًا كاヱ― اﾝ「＋÷ية ا  ية÷　ل『اﾝ÷كون ﾝﾝ「－كيل اﾝ÷ع「÷／ في اﾝهيكل اﾝ「＝ظي÷ي  ا  هي :ية「＝ظي÷اﾝوح／ة اﾝ .ت
 . ق＋〕 ... وغي～ها –مداثة  -ق“ام  -م～ك‖
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 ゆ ュ- サ10- ラ1 
 

 る رقم السياس
 اسم السياسる  القواعد الخاصる بالدليل تابع 

 عتماま キعداヱ キ ا رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 
 مゲاجعヱ るاعتماキ  التشغيلヱ  الماليゲる ديم  –Εنصارゲ ヵ اعらي

10  ゲらيسمキ2018  ريختا  キآل معينا  ااعتما るانيキ– ゲالمدي ヵグالتنفي  キاعتماヱ るاجعゲم 
 ゲالشاع るهال .キ–  رئيسنائب  りارキمجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 ة.＋ياسق اﾝبيول ع〔 ت“ﾝ－【‥ اﾝ÷＋ؤ اﾝ÷＋ؤوﾝية اﾝ「－غيلية: ُيق±／ بها اﾝ『هة أو ا .ث

 .ﾝ＋ياسةاﾝعاملي〔 أو اﾝ÷و”في〔 اﾝ「ي ت＝“بق عليه〕 ا ةفئاﾝ「“بيق : و هو ヱ“اق  .ج

 ك〕 و ت＝ظ〕 ع÷لية ت“بيق اﾝ＋ياسة. قواع／ أو اゼحكام أو اﾝ×وابゃ اﾝ「ي ت】هي م『÷وعة م〔 اﾝاﾝقواع／ اﾝ「＝ظي÷ية :  .ح

 
 : مص／اث و تع／يل اﾝ＋ياسات و الج～اطاتثابعا:        

 اﾝب－～ية ما يلي:  واثد 〕 اﾝ÷＋ق ثئي｜ ق ع على عاتقي .1

و اﾝ『÷　ية  اصة باﾝع÷ل اﾝ【  و في ائ】ةليه في ヱظام اﾝع÷ل  اسات اﾝ÷كوヱة ﾝه＼ا اﾝ／ﾝيل وفق اﾝ÷＝±وس عيﾝ＋ا  مع／اد .أ
 ب÷ا ي「÷اشى مع ’بيعة ع÷ل اﾝ『÷　ية و ي】قق أه／افها.

 .اهو ااس「÷اثات اﾝ「ابعة ﾝ اﾝ＋ياساتمع／اد الج～اطات اﾝ÷＝ف＼ة ﾝ「لك  .ب

ﾝل÷～اجعة ع＝ه    أو م〔 ي＝وب「＝في＼い و ثئي｜ م『ل｜ الداثة  اﾝ～  ／يو اﾝ÷  اﾝ÷اﾝية و اﾝ「－غيل  ةث اد／ي～ مات ﾝ÷ياساﾝ＋ثفع   .ت
 و ااع「÷اد.

 「علقة به. اثات الداثية اﾝ÷اﾝ／ﾝيل و اﾝق～ ～ ヱ－ .ث

ه وغي～ و وسائل  همج～اطات  و  ع〔 ’～يق مضافة أو ح＼ف ﾝ÷واجهة اﾝ÷「غي～ات في ’بيعة اﾝع÷ل  اﾝ／ﾝيل  ت】／ي‐ وت“وي～ .ج
 . ﾝكت

 كل م〔 م／ي～ اﾝ「－غيل و اﾝ÷／ي～  اثد اﾝب－～ية و ب÷～اجعة و اع「÷ادق＋〕 اﾝ÷و   ي｜ثئت「〕 ع〔 ’～يق    ت و اﾝ「غيي～اتﾝ「ع／ياج÷يع ا .2
 ｜ م『ل｜ الداثة. اﾝ「＝في＼い و ثئي

ث مداثい  في حاﾝة اﾝ】اجة لج～اط تع／يل عاجل و ت＝في＼ فوثﾝ いه بع／ م～اجع「ه م〔 قبل ثئي｜ ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～يةص ي±／ث بق～ا .3
 اﾝ＋ياسة اﾝ÷ع／ﾝة اﾝ【اصة ب÷وضوم اﾝق～اث.ث ／ايع مﾝى حي〔 مصيع÷〕 ﾝل『÷ ＼い و「＝فياﾝاﾝ÷／ي～  م〔

ات اﾝ【اس بهاص تاثيخ  مج～اط اﾝ「ع／يل عليهاص ث〕 يك「ب في ج／ول اﾝبياヱ   〔 أヱ いاحيةص ي「〕حاﾝة تع／يل مح／あ اﾝ＋ياسات م  يف  .4
 اﾝ「】／ي‐ و ثق〕 اﾝ＝＋【ة اﾝ÷ع／ﾝة.

 〔 سابقا. اﾝ÷＼كوثياゼش【اس ＼ヮ اﾝائ】ة ما ب÷وافقة ب＝ود في هو مواد أافة أية ／يل أو مب“ال أو ح＼ف أو مضعت وجا ي『 .5

 .ه＼ا اﾝ／ﾝيلج‖طًا م「÷÷ًا ﾝ ÷　ية اﾝ『في ثات اﾝ「ي ت±／ث ي÷ات واﾝق～اتع「ب～ اﾝ「عل .6

اﾝق～اثا  .7 اﾝ÷ع「÷／ و  اﾝ／ﾝيل  اﾝ÷「اح ﾝ『÷ي  تيوضع  اﾝ÷－「～ك  الﾝك「～وヱي  اﾝ÷『ل／  في  ي「〕اﾝع  الداثية  ﾝب～ي／  مثساﾝها با   ÷و”في〔ص ك÷ا 
 ل『÷يع. ヱي ﾝك「～و ﾝال 

 أو ق～اثات وجاثية.  ヱظام اﾝع÷ل م「ابعة أい تع／يات في 「أﾜ／ م〔ا مع اﾝئي＋ية دوثية م～ة واح／ة س＝ويت「〕 م～اجعة اﾝ／ﾝيل م～اجعة ث  .8

ا .9 والج～اطات  اﾝ＋ياسات  ﾝي＋من  اﾝ／ﾝيل  ه＼ا  في  وﾝك＝ها  ﾝواثدة  تاتها  ح／  في  ه／فًا  أه／افيلوس―  ﾝ「】قيق  وت＝ظي〕   اﾝ『÷　ية  ة 
“وي～ اﾝ＋ياسات سبة ﾝ「اﾝ÷＝ا  ااق「～احات  اﾝ÷و”في〔 على تق／ي〕  وت】‐   ت－『ع  اﾝ『÷　يةوﾝه＼ا اﾝغ～ش فإن    ص”فيهاقة مع مو اﾝعا

 . ات اﾝواثدة فيهوالج～اط
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 ゆ ュ- サ10- ラ1 
 

 اسる السيرقم 
 السياسる اسم  القواعد الخاصる بالدليل تابع 

 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –الらيومي ヴ من
Εا ゲيらع ヵنصار –  ゲمديるالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 

10  ゲらيسمキ2018  تاريخ ااعتم キآل معينا  ا るانيキ– ゲلا المديヵグتنفي  キاعتماヱ るاجعゲم 
 مゲاجعヱ るاعتماキ  مجلس اإキارり  رئيسنائب  –اعキ ゲ. هالる الش

 
 

 

 ل : مكوヱات اﾝ／ﾝيا :  خام＋        

ااس「÷اثات اﾝ÷＋「【／مة في ت“بيق اﾝ＋ياساتص و   ÷احق و هياﾝى ة مﾝاف بالض اﾝ＋ياساتي「كون اﾝ／ﾝيل م〔 م『÷وعة م〔   .1
 ل اس「÷اثة.  أسفل كون في اثة ﾝها ثق〕 خاس بها م／ﾜل اس「÷

أو .2 اﾝ＝＋【ة  ثق〕  و  ااع「÷اد  و  الص／اث  :تاثيخ  به  اﾝ【اصة  اﾝ÷علومات  على  ب／اي「ه  في  اﾝ／ﾝيل   いي】「و أن  ثق〕   ي『ب 
 الص／اث.

و م～اجعة و اع「÷اد اﾝ／ﾝيلص ضح أس÷اط اゼش【اس اﾝ÷ع＝يي〔 بإع／اد  يو ا  به   سخاياヱات  ى ج／ول بت】「وい كل سياسة عل .3
 ة و ثق〕 اﾝ＋ياسة. اﾝ＋ياسع「÷اد اس〕 اﾝ＋ياسة و تاثيخ ا و

4.   : كاﾝ「اﾝي  يكون  اﾝ＋ياسة  ゆ  ثق〕   ュ-  サ8-  ラ1    ظص ح اﾝب－～ية  اﾝ÷واثد  : م ب )  به  اﾝ÷ق±ود  اﾝ「＋ل＋لي  〕  اﾝ～ق   )ص و 
 اゼوﾝى أم اﾝ』اヱية ..اﾝخ ظ. ة ＋【اﾝ＝ هي : هل  ﾝ＝＋【ة أﾝ いل＋ياسة ظص ن ) ثق〕 ا

اﾝ＋ياس .5 ヱ÷وتج  أو  وثقة  ك「ابة  اﾝمكوヱات  اﾝبياヱات  ج／ول  هي:  به ة  اﾝه【اس  ヱ“اق  اص  ص  اﾝ「－غيلية  اﾝ÷＋ؤوﾝية  ص  ／ف 
ﾝبيقص ا“」ﾝظي÷يةص و الج～اطات. ا＝」ﾝقواع／ ا 

 ت.اﾝ】االى ج÷يع بع‘ اﾝ＋ياسات ﾝع／م اヱ“باقها ع فيق／ ُت】＼ف بع‘ اﾝ÷كوヱات سابقة اﾝ＼ك～  .6

 
 ت“بيق اﾝ／ﾝيل :  : ヱ“اق اسادس               

ت ا ت＝“بق  م＝＋وبي اﾝ『÷　يةص و ﾝك〔 بع‘ اﾝ＋ياساعلى ج÷يع اﾝواثدة في ه＼ا اﾝ／ﾝيل ～اطات والج اﾝ＋ياساتي＋～い ت“بيق  .1
ال  م『توضيح فق／ ت〕  ～ اﾝ÷「عاق／ي〔 مع اﾝ『÷　ية م』ل ع÷اﾝة اﾝ－～كاتص ﾝ＼ﾝكغيو في اﾝ／وام اﾝ『‖ئي أعلى بع‘ اﾝفئات م』ل مو”

 ة على ح／あ. اسسياﾝ「“بيق في كل 

 .ヱظامياً و م】اسب「ه قيق مع اﾝ÷و”ف اﾝ÷【اﾝف اﾝ「】ي「〕 و ة في ه＼ا اﾝ／ﾝيلص اﾝواثد～اطات والج  اﾝ＋ياساتا ي『وج م【اﾝفة  .2

 
 م＋ؤوﾝية ت“بيق اﾝ／ﾝيل: :  سابعا            

واﾝ「ع／يات   اﾝ／ﾝيلاﾝواثدة في ه＼ا  اتياسﾝل＋يق فه〕 اﾝ／ق م＋ؤوﾝية اﾝ ج÷يع اﾝ÷／ثاط و اﾝ～ؤساط واﾝ÷－～في〔تق اع لىيقع ع .1
م】اباةص  ثبات دون ت÷يي‖ أولى ج÷يع اﾝ÷و”في〔 بع／اﾝة و ص وض÷ان اس「÷～اث ت“بيقها عﾝه اﾝ“اثئة عليه و اﾝق～اثات اﾝ「ابعة

 .اﾝواثدة فيه اﾝقواع／اح في ت“بيق 「باﾝاﾝ÷واثد اﾝب－～ية ع＝／ أい  ق＋〕اس「－اثة   〕وعليه

في ت“بيق  اﾝق／وة اﾝ「ي ي】「＼あ بها م〔 اﾝ÷و”في〔 اآخ～ي〔  وヱوايكأن  ﾝ～ؤساط واﾝ÷－～في〔اثاط و  يع اﾝ÷／÷جيقع على عاتق  .2
 .ه＼ا اﾝ／ﾝيل قواع／

 له〕.ي＝‥ عليه م〔 قواع／ و مج～اطات ت「علق به〕 و بع÷ى ج÷يع اﾝ÷و”في〔 اتبام ه＼ا اﾝ／ﾝيل و كل ما لع .3
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 ゆ ュ- サ10- ラ1 
 

 るرقم السياس 
 る اس السياسم  لدليل القواعد الخاصる باتابع 

 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 
Εا ゲيらع ヵنصار–  ゲمديるالمالي  ヱ يلالتشغ  キاعتماヱ るاجعゲم 

10  ゲらيسمキ2018  يخ اتار キآل معينا  اعتما るانيキ– ゲالمدي ヵグالتنفي るاجعゲم ヱتماع キا 
 ゲالشاع るهال .キ–  رئيسنائب  りارキم مجلس اإゲاعتヱ るاجع キما 

 
 :اﾝ「قوي〕 اﾝ÷「بع في اﾝ／ﾝيل:   ثام＝ا         

1. ±＝÷ﾝواعي／ ا÷ﾝد وا／÷ﾝيل ك÷ا وس عليها في ه＼ا ات】「＋ب اﾝ／ﾝي:ل ي 

 التقويم المياヵキ.  .أ

 ( يوماً.  30يعتゲら الشゲヰ في أحムاュ هグا الدليل )  .ب

 
 
 :اﾝ「ي ا ي－÷لها اﾝ／ﾝيل ااس「』＝ائيةاﾝ】اات  ةﾝ『معا:  تاسعا        

‘ اﾝ】اات ي حاﾝة وجود بعواﾝ÷و”في〔ص وف  اﾝ『÷　يةيع اﾝ÷واضيع اﾝ【اصة باﾝعاقة بي〔 اﾝ／ﾝيل تعاﾝج ج÷ا ه＼في   اثدةات اﾝو اﾝ＋ياس .1
 ゃ اﾝ「اﾝية :「〕 معاﾝ『「ها وفق اﾝ×واب÷－÷وﾝة في ه＼ا اﾝ／ﾝيل ياﾝغي～  و ائية「』＝اسا

 سم الموارキ الらشゲيる.نائيる لゲئيس ق تんسيتم رفع الエالる اا .أ

ق يتم   .ب من  قس キراستヰا  رئيس  القيبواسト  الらشゲيるارキ  الموم  らل   るالدليل في   りキالوارヱ  ゆゲقΕا  れالسياسا بعض   ヴعل サا   ヱ  

 أヱ العゲف السائد.  ابるヰ السابقるالقياサ علヴ بعض الエااれ المش

 .المقتゲحる للエالる ااستんنائيるالجる عمل اد العチゲ علヴ المديゲ التنفيヱ ヵグالموافقる علヴ فيヰا بع يتم الらت .ت

 وضح كيفيる التعامل مع الエالる ااستんنائيる. الらند الヵグ ي  キراヰ  ま ヱァاる الخاصる بتعديل السياسيتم  .ث

 نوني للجمعيキ.る الらشゲيる، يتم عゲضヰا علヴ المستشار القاا رئيس قسم الموارالتي يゲتゃيヰفي الエااれ  .ج

ンゲ خاΕظمる  اΕنعيヱ る  ائるエ الجم  ヱينらغي مゲاعاり أحムاュ نظاュ العمل    تんنائيるساافي جميع اΕحوال ヱعند معالجる الエااれ   .ح
 مصلるエ الموظف. ヱ الجمعيるالمواコنる بين مصلク،る ヱ  るエاれ العاق 
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 ゆ ュ- サ12- ラ1 
 

 るرقم السياس 
 اسم السياسる  أخاقياれ العمل 

 ヴيمنらومي ال–  るيゲشらال キرئيس قسم الموار  キاعتما ヱ キعداま 
 ヵنصارΕا ゲيらع– ゲمدي るالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 

21  ゲتاريخ ااعتما   2018أكتوب キ  آل معينا るانيキ– ヵグالتنفي ゲالمدي  キاعتماヱ るاجعゲم 
 مゲاجعヱ るاعتماキ  اإキارり رئيس مجلس نائب  –الشاعゲ الキ る. ه

 
 

 الヰدف :  
 あ／ﾝ و”في〔ت～سيخ معايي～ أخا・يةص و・ي〕 مه＝ية÷ﾝفي ا ا』ﾝ　÷قي〕ةيﾝعايي～ وا÷ﾝا ヮ＼ام به‖」ﾝل÷】افظة عص وتع‖ي‖ ااﾝ ت「＋〕   لى بيئة ع÷لص

 وااح「～افية اﾝ÷ه＝ية.قي ي اゼخاباﾝ～ق 
 

 : るالتشغيلي るليヱぽالمس 
 ن.اﾝ～ؤساط اﾝ÷باش～و / د اﾝب－～ية ق＋〕 اﾝ÷واث 

 
 اベ التらトيق:  トن

 ي اﾝ『÷　ية. ج÷يع اﾝعاملي〔 ف 
 

: るالقواعد التنظيمي 

اﾝ「عه／  ة م〔 ه＼اب＝＋【 ح「فاゅاسة وي「〕 اا يع تعه／ ي「عه／ فيه بااﾝ「‖ام به＼ヮ اﾝ＋ي اش～ته ﾝلع÷ل تو・مبل ي『ب على كل مو”ف وقب .1
 في ملفه اﾝو”يفي. 

و سياسة  ﾝ＝ظام اﾝع÷ل   ب】قه وفقااطات واﾝعقوبات اﾝ「أديبية ت「〕 م＋اطﾝ「ه وات【ات الج～  اسةヮ اﾝ＋ياﾝ÷و”ف قواع／ ه＼متا خاﾝف  .2
 من دع― اﾝ】اجة ﾝ＼ﾝك.  يةقيقات في اﾝ『÷　「】اﾝو ما ت】ك〕 به ﾝ『＝ة  اﾝ÷【اﾝفات ص

 ب＼ﾝك.  اﾝ÷و”في〔ة اﾝع÷لص مع مشعاث ×يه م±ل】ا تق「ح＋ب م ب＝ود أخ～い あ مضافة أ ﾝل『÷　ية .3

 
 ＋ؤوﾝياته:أوا : واجبات اﾝ÷و”ف وم 

 
 ヱة وヱ－اط.ماوأاﾝ～س÷ية بكل كفاطة  أوقات اﾝ／وام اﾝ～س÷ي وأيام اﾝع“ل ع÷ل يكلف به خاثج يفة وواجباتها وأいاﾝقيام ب÷هام اﾝو” .1

 اﾝو”يفة. بواجبات لقيامﾝع÷ل ﾝ～ي｜ أوقات اااﾝ「‖ام اﾝ「ام باﾝ÷واعي／ اﾝ÷】／دة ﾝلع÷ل وتك .2

 ت اﾝو”ي．ية. ة اﾝ「＋ل＋ل الداثい في اات±اات＝في＼ أوام～ ثؤسائه وتعلي÷اته〕 وتوجيهاته〕 وم～اعا .3

 بع÷له وع／م م【اﾝف「ها. ة ÷ة واﾝ「علي÷ات اﾝ÷「علقت“بيق اﾝقواヱي〔 واヱゼظ .4

 ～فع م＋「واヮ.وي～ أساﾝيب اﾝع÷ل اﾝ÷وكل مﾝيه وتق／ي〕 أい اق「～احات ﾝت“ في ة اﾝ÷＋اه÷ .5

 اﾝقواヱي〔 واヱゼظ÷ة.بيق  ي ت“أい ت『اوج أو مه÷ال أو تاعب أو مج～اط ي×～ ب÷±ل】ة اﾝع÷ل أو م【اﾝفة ف  يغ ع〔اﾝ「بل .6

 ～ؤوسيه وأい ’～ف ظخ～. وم ه 「±～ف بأدب واح「～ام مع ثؤسائﾝا .7

 ’يلة خ／م「ه وبع／ اヱ「هائها. اﾝ÷】افظة على اﾝ＋～ية اﾝ÷“لقة في÷ا ي「علق باﾝع÷ل في اﾝ『÷　ية وتﾝك  .8

 ئه واام「＝ام ع〔 مخفاط أい معلومات م「علقة بع÷له. ؤسا×ليل ث خ／ام أو تم ع／ .9

 〕. ﾝهة ح＋＝ة اゼداط وأن يكون ق／و  〕 وت】في‖ه〕 على ت】＋ي〔ع／تهوم＋ات＝÷ية ق／ثات م～ؤوسيه  .10
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 ゆ ュ- サ12- ラ1 
 

 السياسる م رق
 اسم السياسる  أخاقياれ العمل تابع 

 اヱ キ اعتم まعداキ   رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 
 مゲاجعヱ るاعتماキ  التشغيلヱ  الماليゲ るديم  –Ε ヵنصارعらيゲ ا

21  ゲااعت تاريخ  2018أكتوب キآل معينا  ما るانيキ– لماヵグالتنفي ゲدي  キاعتماヱ るاجعゲم 
 ゲالشاع るهال .キ–  نائب りارキرئيس مجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 

 ÷ع～فة في÷ا بي＝ه〕.وヱقل اﾝلومات ل اﾝ÷ععه〕 على تبادヱقل اﾝ÷ع～فة اﾝ【ب～ات اﾝ「ي اﾜ「＋بها مﾝى م～ؤوسيه وت－『ي .11

 ي÷ات اﾝ『÷　ية.وتعلظ÷ة ف～س اﾝ「／ثيب واﾝ「“وي～ وفقًا ヱゼائه〕 ب÷وضوعية واﾝ＋عي ﾝ「وفي～ الش～اف على اﾝ÷～ؤوسي〔 وم「ابعة وتقيي〕 أد .12

اﾝ±／اقة  ة أو اﾝق～ابات تات صلة بي‖ ب÷＝أあ ع〔 أية اع「باث ÷ه＝ية عاﾝية دون م】اباة أو ت÷يب ه〕اح「～ام حقوق اﾝ÷～ؤوسي〔 واﾝ「عاون مع .13
÷ﾝي〔 أو ا／ﾝع～ق أو اﾝلون أو اﾝت÷يي‖ على أساح ا いلعاقة. أو ا＝－أ ودون أ 

أو  خلداعلومات أخ～あ يع～فهاص و ع／م الف±اح ع＝ها いゼ ش【‥ أい م أو  صة بع÷ل اﾝ÷و”فة اﾝ÷علومات اﾝ【ااﾝ÷】افظة على س～ي .14
 خاثج اﾝ『÷　ية ما ب「±～يح ثس÷ي.

 أجه‖ة اﾝ】اسب وع／م مع“ائها ﾝغي～ اﾝ÷±～ح ﾝه〕. مي〔 اﾝ【اصة ب／【اﾝ÷＋「اﾝ＋～ وأس÷اط اﾝ】فاゅ على كل÷ات  .15
 ت【‥ اﾝ『÷　ية.  “لب أい معلوماتة اﾝ『هة اﾝ「ي تاﾝ「أﾜ／ م〔 ش【±ي .16
و م】「÷ل بي〔 م±اﾝ】ه اﾝ－【±ية م〔 جهة أ ～い －اط م〔 شأヱه أن يؤدい مﾝى ヱ－وط ت×اثب حقيقي أو ”اهأヱ いام باام「＝ام ع〔 اﾝقي .17

ﾝو”ي．يوبي〔 مهامه وم＋ؤوﾝهة أخ～ ة م〔 جياته ا.あ 

 اﾝ÷±اﾝح.  أن ت＝“وい على تعاثش م】ظوث في واﾝ】±ول على موافق「ها على أية حاﾝة ي÷ك〔 داثةﾝل ك「ابيا ±اح الف  .18

19. ﾝظافة ا＝ﾝام با‖」ﾝعامةاا ﾝواحي وا＝ﾝع÷ل م〔 ج÷يع اﾝائق ببيئة اﾝه＝ي ا÷ﾝح／ي‐ ص ض】كص ح～كاتص شع～ص جي＝ةص ماب｜ ظ  ) ÷ظه～ ا
ﾝ『÷　 ت÷』يل 『÷　ية أو ع＝／ سواط في داخل اﾝاثجها. ية في خا 

 ااﾝ「‖ام باﾝ÷ظه～ اﾝ÷ه＝ي اﾝائق في مك「به.  .20
 . ميةالسا واﾝ「عاﾝي〕 اﾝ＋عودい باﾝ÷『「÷ع ةاﾝ【اص واﾝ「قاﾝي／  اゼع～اف على اﾝ÷】افظة .21

 اﾝ「‖ام اﾝ÷و”فة باﾝ】『اب اﾝ－～عي أمام اﾝ～جالص و اﾝ「عامل باآداب اﾝ－～عية. .22

ヱو”ف ما يلييا ثا÷ﾝي】ظ～ على ا :: 
 

 اس〕 اﾝ『÷　ية ﾝ÷＝فعة تاتية. صاحياته أو م÷「لكات أو أو ”يف「ه اس「غال و  .1

 ة.ش～ باو ب“～يقة مباش～ة أو غي～ م ومヱ و أية فوائ／ أخ～あ م〔 أいيا أقبول أو ’لب أい ه／ا .2
 احب اﾝ±احية.أい ش【‥ أو جهة دون ت±～يح ك「ابي م〔 ص ヱقل أい معلومات ع〔 اﾝع÷ل في اﾝ『÷　ية مﾝى اﾝغي～ .3

 خال أوقات اﾝع÷ل. ”يف「ه في اﾝ『÷　ية غي～ و ع÷ل  いو”ف م‖اوﾝة أ ي】ظ～ على كل م .4

 اﾝ＝وم خال ساعات اﾝع÷ل. .5

 اﾝ－【±ي. ﾝع÷ل ﾝاس「【／امجه‖ة اﾝ【اصة بادوات واゼل اゼاس「ع÷ا .6

 أو اﾝ「غيب ع〔 اﾝع÷ل ب／ون متن م〔 اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ أو ع＼ث مقبول. ～ خياﾝ「أ .7

 ل.اﾝع÷ ساعات خاثجها خال في اﾝ『÷　ية أو ＝ية أو سياسية ااش「～اك في م＝اق－ات دي .8
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 ゆ ュ- サ12- ラ1 
 

 るرقم السياس 
 اسم السياسる  أخاقياれ العمل تابع 

 まعداヱ キ اعتماキ  ارキ الらشゲيる رئيس قسم المو –ي منヴ الらيوم
ゲيらا عΕ ヵنصار– ゲمدي るالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 

21  ゲ2018أكتوب   キاني تاريخ ااعتماキآل る  معينا– ゲالتنفي المديヵグ اゲمるا  جعヱعتم キا 
 ゲالشاع るهال .キ–  نائب りارキرئيس مجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 

～ة أو غي～ مباش～ةص いゼ مو”ف و أい ش【‥ ﾝه عاقة  اشي／ أو اﾝ＋【～ية أو اゼتあ ب“～يقة مبヱوم م〔 الهاヱة أو اﾝ「ه／ ه أいتوجي .9
　÷』ﾝها.أ يةباﾝ ～و جائ 

اﾝقيام بأい معاملة تف×يلية واام「＝ام ع〔  خاثجيص أい ’～ف”ف م〔 تع～ش على اﾝ÷و قبول أい ع～وش غي～ قاヱوヱية أو غي～ ثس÷ية  .10
 ع～ضه عليه. ليه اﾝ「±～يح ﾝل～ئي｜ اﾝ÷باش～ ب÷ا ت〕 ﾝواس“ة أو اﾝ÷】＋وبيةص و ي『ب عいゼ ش【‥ م〔 خال ا

 　ية في غي～ اゼغ～اش اﾝ÷【±±ة ﾝها. 『÷اﾝاس「【／ام اس〕 أو شعاث أو أخ「ام أو م“بوعات  .11

 صة باﾝ『÷　ية. 「～وヱية خامﾝك ＋「＝／اتاق أو أい مأوث أい ت÷‖يق أو متاف   .12
 . يهه／ به مﾝأو ﾝ〕 يع ﾝي｜ في اخ「±اصهع÷ل  في أいو دون متن مك「وب دون وجه حق  ÷و”ف／خل اﾝت .13
اﾝ「÷وي＝ية أو غي～ها دون متن ك「ابي م〔  اد÷و عي＝ية أو أموال اﾝ「ب～عات أو اﾝت اﾝ『÷　ية أو موادها اﾝأخ＼ أい شيط م〔 م÷「لكا   .14

 ة.اﾝ±احيصاحب 
 باس÷ها أو بل／ أو ج÷اعة أو غي～ تﾝك.÷ه أو جهة ش【‥ باسいゼ  لساطةاﾝ「ع～ش أو ا .15
حكوم「ها أو شعبها أو أヱظ÷「ها أو عاداتها أو مﾝى أい ة دياﾝع～بية اﾝ＋عو  مﾝى اﾝ÷÷لكة～ة بأい شكل ة أو غي～ اﾝ÷باشش～ الساطة اﾝ÷با .16

 ثم‖ فيها.
 ﾝ÷＋「في／ي〔 أو غي～ه〕.أو اائها ÷　ية أو ع÷اﾝ『 ＋وبيسلوكا ت『اヮ أい ش【‥ م〔 م＝اﾝ「】～خ اﾝ『＝＋ي ﾝفظا أو   .17
 ÷＋ك～. اﾝحياجة أヱ いوم م〔 اﾝ＋اح أو اﾝ÷【／ث أو اゃ－＝÷ﾝ أو  .18
 〔.ته／ي／ ﾝ＋امة اﾝعاملياﾝقيام بأい ت±～ف فيه  .19
20.  ﾝقيا いعامةام بأﾝياط. ت±～فات ت＝「هك اآداب ا【ﾝخ ا／】أو ت 
 . لاﾝ『÷　ية ب＋بب اله÷ا م÷「لكات م〔 أい في تل．يات مح／اث في اﾝ「＋بب .21
 كان دون متن مك「وب م〔 مداثة اﾝ『÷　ية. غ～ش  ات いゼج÷ع أい تب～ع .22
 اﾝ『÷　ية.   مداثةتﾝك دون متن ثس÷ي مك「وب م〔 ～ ت－كيل أﾝ い『ان أو ج÷اعات أو غي .23
 اﾝ『÷　ية. ＝－وثات دون متن ثس÷ي م〔 مداثة ヱ－～ م أوت ج÷ع تو・يعا .24
 .ض／ها اﾝ「】～ي‘ أو ズﾝخ～ي〔 اﾝ／ي＝ية اﾝ÷ع「ق／ات مﾝى الساطة .25

26.  ～」＋」ﾝىعل ا いاا م〔 أ【ﾝا تا＋ﾝبقةا ＼÷ﾝةكوث ا. 
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 ゆ ュ- サ12- ラ1 
 

 るرقم السياس 
 る لسياس اسم ا أخاقياれ العمل تابع 

 まعداヱ キ اعتماキ  الموارキ الらشゲيる قسم  رئيس –ي منヴ الらيوم
ゲيらا عΕ ヵنصار– ゲمدي るالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 

21  ゲ2018أكتوب   キاني تاريخ ااعتماキآل る  الت –معينا ゲالمديヵグنفي  キاعتماヱ るاجعゲم 
 ゲالشاع るهال .キ–  نائب りارキاعتم رئيس مجلس اإヱ るاجعゲم キا 

 

 :ثاﾝ』ا : واجبات اﾝ『÷　ية 

 دي〔 أو  ﾝون  أو  ع～ق  ع〔 اﾝ＝ظ～ بغ‘ ة ヱ‖يه ب“～يقة اﾝ÷＋اواة مب／أ مواتبا ت÷يي‖ص أい دون  وإヱ±اف بع／اﾝة اﾝ÷و”في〔 عاملة م  .1

いمو”ف أ . 

2. ＋÷ﾝو”في〔 كافة حقوقه〕 ا÷ﾝمع“اط ا」ﾝ ع÷ل. ه〕 في】قةﾝع÷ل وعق／ اﾝظام اヱ 
 ÷　ية.صة باﾝ『ات اﾝ【اظ÷ة و اﾝ「علي÷ヱاゼ 〔 بيت‖وي／ اﾝ÷و”ف  .3

 .  عقاب م〔 خوف ن ود ظثائه〕 ع〔 واﾝ「عبي～ اゼسئلة ’～ح م〔 اﾝ÷و”في〔 ت÷كي〔 .4

 .ب】قه ات【＼ خا’ئ ق～اث أい م〔 あ اﾝ－كو  أو  اﾝ「ظل〕 في اﾝ÷و”ف حق ﾜفاﾝة .5

 .متヱه دون  ”فباﾝ÷و  خاصة داث مو  أو م±ادث أو يةش【± معلومات أい اس「غال ع／م .6
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 ゆ ュ- サ8-  ラ2 
 

 る رقم السياس
 るيゲشらال キالموار れم اس  معلوما るالسياس 

 まعداヱ キ اعتماキ  キ الらشゲيる رئيس قسم الموار –منヴ الらيومي 
 ヵنصارΕا ゲيらال –ع ゲغيتش مدي ヱ لるالمالي  キاعتماヱ るاجعゲم 

7 ゲديتاريخ   2018 أكتوبエاني ث التキآل る  ا –معينا ゲالمديヵグلتنفي  キاعتماヱ るاجعゲم 
 ゲالشاع るهال .キ–  ئرنائب りارキاعت يس مجلس اإヱ るاجعゲم キما 

 
 الヰدف: 

  السياسる القواعد المنظمる للتعامل مع هログ   ログه  الخاصる بقسم الموارキ الらشゲيる بياناれ سゲيヱ ،る توضح  ناれتعتゲら بياناれ الموظفين ヱ الらيا
 اناれ. الらي

 
 تشغيليる:  الヱぽ るليالمس

 . るرキ الらشゲيقسم الموا
 

 نトاベ التらトيق: 
 .るجميع منسوبي الجمعي 

 
:るالقواعد التنظيمي 

 
 أヱ غゲفる مغلقる. قابلる للقفل ائن ي خزتخزينヰا ف الموظفين سゲيヱ るيتم ヱ معلوماれ  れفاملجميع  .1
علوماるゃら れ استمارヅ( りلب مبتعゲ    ヱيるالموارキ الらش  قسمرئيس  خツع لموافقる  ي  وظف أヱ أヵ بياناれ فيهم  أヵملف    ヅاع علヴاا .2

.るموظف( موقع 

جヱ るヰبعد بトلب رسمي من ال  لجるヰ خارجيΕ るسらاゆ أمنيヱ るتقديم معلوماれ عن الموظفين  る  الموارキ الらشゲي  لゲئيس قسم  يمムن .3

 وني. انلقموافقる المديゲ التنفيヱ ヵグ اعتماキ المستشار ا

د منسوبي قسم الموارキ الらشゲيる، مゲاقるら أح  ゲヱاف  تエت まشسらب ヱ  لوظيفي بتوضيح اليエق للموظف ااヅاع فقط علヴ ملفه ا .4

 س مムاラ حفظ الملف. نفعلヴ أラ يムوク ラلك في 

5.   ヴميقع عل ヱ اعاتق キقسم الموار りキفاま كل موظف るليヱぽسラمن عنوا るبياناته الشخصي ヴأ علゲトي ゲتغيي ヵほب るيゲشらل    ヱゲيد ب

 ヱرقم جوال أ ヱ نيヱゲتムلまشيءحالته ااجتما ヵأ ヱا るآخ عي.ゲ 

 
 
 جゲاءاれ :  إا
 

 وظف علヴ ملفه: ヅاع المأヱا : ا
 

 ه مع توضيح السらب. キ الらشゲيる لاヅاع علヴ ملفوار الميムتب الموظف ヅلらًا لقسم  .6
 لمسヱぽل.ا ورعدا للموظف لمゲاجعる ملفه بツエمسヱぽل الموارキ الらشゲيる موفي حالる الموافقる ، يゲتب  .7

أ .8 ヱجد   ヱ لملفه  الموظف   るاجعゲم معلومるبعد   ヵأ  ポهنا  ラ  ت يجب،    صエيヰエايجب  مستند   ヱأ   キالموار مسヱぽل  يらلغ  まضافته، 
 إكمال الاュコ.الらشゲيる بグلك ヱ يقوュ ب
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 ゆ ュ- サ8-  ラ2 
 

 るرقم السياس 
 اسم السياسる  معلوماれ الموارキ الらشゲيる تابع 

 まعداヱ キ اعتماゲ る  キيرئيس قسم الموارキ الらش  –منヴ الらيومي 
 ヵنصارΕا ゲيらع– ゲالمال التش  مدي ヱ غيلるا يゲمるجع  キاعتماヱ 

7 ゲديث تاريخ   2018 أكتوبエآل معينا  الت るانيキ– التن ゲالمديヵグفي  キاعتماヱ るاجعゲم 
 اعتماキ مゲاجعヱ る رئيس مجلس اإキارり نائب  –شاعゲ لる ال キ. ها

 
 

 ゥحول الموظفينثانيا : اإفصا れعن معلوما まヴل :るر خارجيキمصا 
 

 الموارキ الらشゲيる. رئيس قسمجيま るلヴ موظفين من مصاキر خار لحول ا エصول علヴ معلوماれيجب まحالる جميع ヅلらاれ ال   .1

 .キ  لتエديد らヅيعる الゲالخاソ بالجمعيる  القانوني المستشار エيل الトلب まلヴيشゲيる الموارキ الら رئيس .2

 لتنفيる .ヵグ الトلب ヱ الキゲ للمديゲ اارキ الらشゲيる بإحالموالفي حالる موافقる المستشار القانوني يقوュ رئيس قسم  .3

4. るموافق في حالる ヵグالتنفي ゲعل  المديま ヴ るيゲشらال キقسم الموار ュيقو ، れم المبتسليصدار المعلوماヱ るヰللج るلوبトالم れعلوما 
 توثيق クلك كتابيا ヱ بالتوقيع. 

 
 :ゅلثゅحف اإثゅص  れゅومヤバيةالموظفين  حولعن مバلشخص داخل الجم: 

 
وظف(  ب معلوماれ ماستمارり )ヅلتقديم  ف،عن موظصول علヴ معلوماれ اإキارり أヱ رئيس القسم الヵグ يゲيد الエ مديゲ  وュيق .1

 .るيゲشらال キلقسم الموار 

 .エالるحسب ال الموارキ الらشゲيらヅ るيعる الキゲ مرئيس قسエدキ ي .2
 استامه.  عدب الموارキ الらشゲيる بمゲاجعる الملف ヱمエتوياته منسق قسم وュيق في حالる تقديم ملف الموظف،  .3

 ويゲ نسخる منヰا ヱتسليمヰا لصاحب الトلب. مんا فيتم تصる الグاتيلسيヱ りゲ من الملف فقط اクまا كاラ المトلوゆ من المعلوماれ أ .4
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 ゆ ュ- サ9-  ラ2 
 

 
 るرقم السياس 

 اسم السياسる  لوماれ الجمعيる عم
 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 

Εا ゲيらصانع ヵر–  ゲمديるالمالي  ヱاع التشغيلヱ るاجعゲم キتما 
9 ゲらيسمキ 2018  ديث يخ ارتエآل  الت るانيキ معينا– ヵグالتنفي ゲالمدي  キاعتماヱ るاجعゲم 

 مゲاجعヱ るاعتماキ  キارり رئيس مجلس اإنائب  –عる ゲ الشاキ. هال 

 
 الヰدف:  

 مايる المعلوماれ السゲيる الخاصる بالجمعيる.الヱゲツريる لヱ エضع الツوابط 
 
 مسヱぽليる التشغيليる: لا

.るيゲشらال キقسم الموار 
 

 نトاベ التらトيق : 
 ヱأعツاءاإキارり،  لسعموميヱ るأعツاء مجأعツاء الجمعيる ال クلك ヱيشمل لصالح الجمعيる، يعمل صشخ  كل علヴ السياسる هログ تらトُق

るقんらالمن ラمن اللجا ،りارキمد مجلس اإヱヵゲجميع يヱ ،يينグالتنفي るالجمعي ヱ اヰا.  موظفيヰوعيトمت 
 
 اعد التنظيميる :قوال

دمる في キまارته أヱ قسمه، لツماラ التعامل ستخالمالمعلوماれ السゲيる  دين تエدرئيس قسم مسヱぽل عムوラ كل مديキま ゲارり أヱ ي .1
 عヰا. السليم م

 ラヱキ موافقる مسらقる مムتوبる. تابيا بヵほ شムل ヱ سواء شفヰيا أヱ ك أヵ منتسب للجمعيゲるيる من قらل يエظま ゲفشاء أヵ معلوماれ س .2
 . كلグلدり اسる المعتمヱفقا للسي  ヱالوثائق التخلص من السجاヱ れأ اظااحتف يتم .3

 .ヱ الجمعيゲ るيる المعلوماれ في العملتツمن سヱ الم "االتزاヱュ تعヰد  まقゲار التوقيع علヴ " يるجمعلل  المنتسらينヴ جميع عل يجب .4
 

 :れاءاゲاإج 
 . "االتزاヱュ تعヰد  まقゲار "ヱ المتトوعين ヱ اΕعツاء  يوقع جميع الموظفين .1

2. ツاع يخ ヵグكلموظف الヰد  ينتヰالتع ヱ ارゲجزالل اإقれال ءا るفق سياسヱمخالفا ヱ れれالجزاءا. 

3. ゲع غيツالقاالموظف  يخ りاコد للمجاヰالتعヱ ارゲك اإقヰينت ヵグال .るنوني 
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 ゆ ュ- サ1-  ラ1 
 

 
 るرقم السياس 

 اسم السياسる  المظゲヰ الائق بらيるゃ العمل 
 まعداヱ キ اعتماキ  يる رئيس قسم الموارキ الらشゲ –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲالمالي مديる  ヱاج لالتشغيゲمヱ るع キاعتما 
12  ゲらيسمキ2018   キآل معينا  تاريخ ااعتما るانيキ– الت ゲالمديヵグنفي  キاعتماヱ るاجعゲم 

 ヱاعتماキ مゲاجعる  رئيس مجلس اإキارり نائب  –الشاعゲ الキ る. ه

 
 :  الヰدف

 
  لمظゲヰ   القواعد   اヱ れواصفالم  ヰ ログا، فقد تم ヱضع هظゲヰ يليق باسم الجمعيヱ るعملヰا ヱ منسوباتم  ヱ  احتゲافيるحゲصا علま ヴيجاキ بيるゃ عمل  

 .وبينالمنس

 
 : التشغيليる مسヱぽليるال

 ء المらاشら .ラヱゲشゲيる / الぼゲساقسم الموارキ ال
 

 ベاトيق نらトالت : 
るجميع منسوبي الجمعي ヰوعيトمت ヱ .ا 

 
:るالقواعد التنظيمي 

 
 عمل.الائق بمムاラ ال キ ュائما بالمظゲヰ المヰنيزالتعلヴ جميع منسوبي الجمعيる اا .1

 ظيفا ヱ مゲتらا. ا ヱ ن ヵ أنيق أラ يムوラ الز .2

 ظる علヴ نظافる الجسم ヱ الزヱ  ヵ المムاエ .ラاف الم .3

 . تخدمヱ るااكسسواراれجه المسまنما أيツا الشعヱ ゲ الグエاء コ ヱينる الو يقصد به الزヵ فقط، ヱ لائق االمظゲヰ ا .4

5.  ゲヰعن المظ キاابتعا ヱ クالشا ゲاس يبالغ ヱاء أグエال ヱالمابس أ ヱأ ゲها. واء في الشعゲغي ヱأ るلزين 
 الخارァ.  العمل في الجمعيる أヱ عند تمんيلヰا فيالائق أثناء  بالمظゲヰ المヰنيュ التزايムوラ ا .6

7. ヰبالمظ ュاالتزا ンت مد ヴعل ゲثぽالائق ي ゲ.اءキΕقييم ا 
 الائق تستوجب تらトيق الجزاء علヴ الموظف.فاれ المظゲヰ مخالفる مواص .8

らيق اإجゲاء المخالفاヱ れ تトم مسヱぽليる ضらط قع عليヰتئق، ヱظفين بالمظゲヰ الان الソゲエ علヴ التزاュ المويالぼゲساء المらاشヴ ゲلع .9
 キمع قسم الموار ュコالا.るيゲشらال 
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 ゆ ュ- サ1-  ラ1 
 

 
 るرقم السياس 

 اسم السياسる  مل تابع المظゲヰ الائق بらيるゃ الع
 まعداヱ キ اعتماゲ る  キيらش رئيس قسم الموارキ ال –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع– るالمالي ゲمدي  ヱتشغيللا  キاعتماヱ るاجعゲم 
 مゲاجعヱ るاعتماキ  فيゲヵグ التنالمدي –キانيる آل معينا  تاريخ ااعتماキ ゲら2018   キيسم 12

 ゲالشاع るهال .キ–  نائب りارキاج رئيس مجلس اإゲمヱ るع キاعتما 

 
 

 مواصفاれ الزヵ الائق بらيるゃ العمل : .10
 شابヰヰا ( ヱ غيゲها ヱ ماالفوسفورヵ ، الفوشي، الゲらتقالي، صفゲاΕ، اΕحمゲ تداء اΕلواラ الصارخる مんل:را عدュ .أ

ゆ. ال ヱ نトらال ヱ ゲヰا للظゲسات ヵالز ラوムي ラكتاف.أΕاヱ صدر 
れ.   ي الساقトيغ ラين. أ 

ゐ.   .شفافا ラوムا ي ラأ 
ァ.  .ュبا أكما ラوムا ي ラأ 

ゥ. .ュاムال ヱ الصور ヴعل ヵتوエا ي ラأ 
ォ.   ( ه. تييمنع ارتداء الヰما شابヱ ) れゲشي 

キ. ع ارتداء المابسنيم らالم ヱأ るالممزقヱأ るلك مما المجع قعク ゲغي ヱأ りائقا. د ヱ نياヰا مゲヰا يعد مظ 
ク. يمنع ارتداء الجينز . 

 ヅ الツيق. يمنع ارتداء الらنトلوラ المトا  .ر
コ. .يجらال ヱ بيضΕا ラلوトنらيمنع ارتداء ال 

ヴ  فظる عل، مع المエاعملヰم االتزاュ بالمابس الゲسميる، نظゲا لらトيعュる يمムن لموظفي الخدماれ المساندヱ り الゲらنامج الゲياضي عد .11
 ヱ المエتشم.لعمل لمムاラ امظゲヰ المناسب ال
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 ゆ ュ- サ13  ラ2 
 

 اسる السيرقم 
 سياسる اسم ال  تعارチ المصالح

 まعداヱ キ اعتماキ  يる رئيس قسم الموارキ الらشゲ –منヴ الらيومي 
 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるامالي  ヱغيل تش ال  キاعتماヱ るاجعゲم 

18  ゲらديث تاريخ   2018نوفمエا التキآلني る نا معي– ヵグالتنفي ゲالمدي  キاعتماヱ るاجعゲم 
 ゲالشاع るهال .キ–  مجلس رئيس نائب りارキاإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 الヰدف:  

 ヱ اΕساليب الصエيるエ للتعامل معヰا.  توضيح حااれ تツارゆ أヱ تعارチ المصالح،
 

 る: ليالمسヱぽليる التشغي
 / りارキمجلس اإ.るيゲشらال キقسم الموار 

 
 نトاベ التらトيق: 

اإキارり،  موميヱ るأعツاء مجلسأعツاء الجمعيる الع クلك ヱيشمل لصالح الجمعيる، ملعي شخص كل علヴ السياسる هログ تらトُق
ヱاءツأع るقんらالمن ラمن اللجا ،りارキمدي مجلس اإヱゲ جميعヱ ،ヵグالتنفي るا. الجمعيヰوعيトمتヱ اヰموظفي 
 

 ميる :نظيلتا القواعد
 

: るعام ュاムا: أحヱأ 
1.  ُュゲتエت ヴلヱΕا るخصوص"  " الجمعي  るيعمل شخص   كل   ي  ヰエت عدُ  ا،لصالヱ ما ュبه من  يقو   れفاゲتص   ァار خارヅま ليس ملالع 

، أنشるト   أヵ    ممارسる   أثناء  ヰエا  لصال  يعمل لمن الشخصيる المصالح أラ تンゲ معيるالج  أま   ラا اهتمامヰا، من  るاجتماعي ヱمالي، أ 
ヱها، قدغ  أゲتتداخُل، ي   りبصور   りゲاشらم ヱأ   ゲغي ، りゲاشらيته  وضوعم   مع م، ヱائه   أヱ るقد   مما للجمعي  ُ ほفي معه ينش チتعار 

 .المصالح
 
، ら  りاキرヱالم ヱالعنايヱ   るالعمل الجماعي   النزاهる   في る  المتمんل ヱمらاキئヰا بقيمヰا るمعيالج تぽُمن .2  コاإنجاヱ تيほتヱ るسياس   チتعار

القيم لتعزيز  الجمعيる؛ ن ع الصاキرり المصالح أヱ مصلるエلا ث ぽゲ ت أラ لتفاクヱ ヵキلك ヱحمايتヰا، تلك   るالعائل الشخصي،るي ヱأ 
るنيヰالم   ヵΕ   عل لصالح يعمل شخص  るالجمعيヴ اءキاته أらاجヱ ロتجا ،るالجمعي ヱأ ラصل   أ エ تلك  من يت  علヴ المصالح خال 
 .الجمعيる حساゆ علヴ مムاسب  

 
المعمول れعاゲيالتش في جاء بما اإخال عدュ مع .3  تعارムُ  チمエت التي السعوキيる عゲبيるلا المملるム في بヰا ヱالقوانين 

 استムمااً  هログ السياسる تほتي اΕساسيる للجمعيヱ ،るالائるエ ،جمعياヱ れالمぽسساれ اΕهليヱ るائエته التنفيグيュる الヱنظا المصالح،
 .مエلヰا تエل   أラヱキ ラ   لヰا،

 
  وラ له شخص آخゲ تヱ ムمصالح أヵ  نトاベ التらトيق  المグكورين في  م  سヰيشمل تعارチ المصالح، ما يتعلق باΕشخاソ أنف .4

るاء ا عاقぽيشمل هヱ ،مヰب るبناء، الوالدينشخصيΕا ،るجヱهم منلزゲغي ヱشقاء، أΕا ، .るالعائل キاゲأف 
 
 ئقثاتلك الو كانت سواء لصالヰエا  العاملين Εشخاソ بايる  الجمعتゲبط   التي الوثائق  من يتجزأُ  ا جزءاً  السياسる هログ  تُعد   .5

れاراゲتعيين ق ヱأ キعمل عقو. 
 
ً  أヱ غيゲهم، ينالخارجي  مستشاريヰا مع مヰاتゲら تيال العقوキ  جمعيるلا تツُ من .6  مع ق يتف بما تعارチ المصالح تنظم  نصوصا

ュاムأح ログه るالسياس. 
 

  قد تي  عمل لصالヰエا من أヵ أشムال تعارチ المصالح السلらيる الログ السياسま るلヴ حمايる الجمعيヱ るسمعتヰا ヱمن يف هتヰد .7
 نشほ بسらب عدュ اإفصاゥ. ت
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 ゆ ュ- サ13  ラ2 
 

 るرقم السياس 
 السياسる اسم  لمصالح ارチ ابع تعات

 اعتماま ヱ キ キعدا رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 
 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 

 مゲاجعヱ るاعتماヵグ  キفيتنالمديゲ ال –キانيる آل معينا  التエديث تاريخ   2018فمゲら نو 18
ゲالشاع るهال .キ –  رئيس مجلنائبキار س اإ り  るاجعゲم キاعتماヱ 

 
 
 

  :المصالح تعارチ يمتنظ بسياسる الخاصる التنفيグيヱ るاإキارり اإキارり مجلس ヱصاحياれ مسゃولياれا : نيثا
 
1.  ゲبالنظ  るالمختص  るاللجن  ュتمل من التي المسائل في  تقوエالم ラأ  ヵوトتن ヴعل  チمع ح مصال تعار りاعاゲم れاらلトمت 

るاللجا تلك استقاليラ. 
 
 أヱ الغيゲ معる  جمعيال تعاماれ يخص فيما جمعيるال  キまارり مجلس رゲق  クまا まا مصالح تعارチ لるاح في صالشخ يムوラ ا .2

れاء تعاماツالمجلس  أع ヱاركら يينグال في التنفيるجمعي ラأ  るالエنت الトヵو ヴعل  チمصالح تعار، ラوムتヱ るار صاحيゲمع الق 
ゲلا المديヵグتنفي ソموظفي باقي بخصو るالجمعي. 

 
ً  اإキارり لمجلس وコيج .3  تعارチ دعن るالمسゃولي من عفاءاإ – حدり علヴ حالるكل   بشラほ – يقゲر أラ التقديゲيる لسلトته ヱفقا

ً  ينشほ قد  الヵグ المصالح  عمله سياベ في ينشほ قد الヵグ أヱ ،المعتاりキ راتهゲاヱق الشخص نشاヅاれ سياベ في آخゲ حين من عゲضا
 مع يتوافق بما  ヱجه ملكأ علヴ  التصゲف في اجらهوب  اュقي ال عن تعيقه لحصا بم أヱ ماليる بمصالح يتعلق   ما سواء ،عيるجمال مع

 .جمعيるال مصالح
 

 ヱبجميع عهヱض بتصエيح المتعارضる المصلるエصاحب    يلتزュ ،مصالح تعارチ الエالる أラ اإキارり مجلس يقゲر عندما .4
れاءاゲرها التي اإجゲمجلس يق りارキاع اإらتまヱ ااれاءاゲج るلك المنظمグل. 

 
  ヱ باعتماヱ   キفق ائるエ المخالفاヱ れ الجزاءاれ  ياسるالس  هログ مخالفي علヴ اءاれجزال  عقاまي صاحيるجمعيる  لا キまارり لمجلس .5

 العاقヵヱク る جميع التزاュ عدュ  عن تنجم  قد التي باΕضゲار للمトالヱ るらالエقوقيる الجنائيる اツايالق  ヱرفع ،القانونيالمستشار  
 . بヰا

 
る اΕساسي لائるエاヱ الساريる اانظمる مع クلك  يتعارチ ا  أラ  علヴسياسる ال هログ أحムاュ تفسيゲ في المخول هوارキ りاإ مجلس .6

 るللجمعيるأنظمヱ فالゲالمش れاヰجる. 
 

7. ヴمجلس يتول りارキاإ ほمن دكالت グتنفي ログال هるا سياسヰらالعمل بموجヱ اءゲجまヱ لاれتعديا るمコا الاヰعلي. 
 
 
 : حال مصثالんا :   حااれ تعارチ ال 
 
 قياュ بالجمعيる،مらاشゲ   غيゲ أヱ مらاشゲ بشムل سواء يتعلق اヅنش  ヵأ  في الجمعيる لصالح يعمل لشخص مصلヱ   るエجوキ يعني ا

チفين بين المصالح في تعارゲトن قد .الムلヱ ほار تع ينشチ لب عندما المصالحトيعمل ممن ي るلصالح الجمعي ラأ ヵدらرأياً، ي ヱأ 
グاراً، يتخゲق ヱأ  ュيقو るエف لمصلゲلا بتص،るجمعي ラوムتヱ ا الوقت  نفس في  لديه  مらاشゲ غيゲ  أゲ  ヱمらاش لبشム تتعلق  るمصلま  エم 

يتعلق   الجمعيる غيゲ آخゲヅ ゲف اロتج التزاュ لديه يムوラ أヱ أロ ラ،منه اتخاク  المトلوゆ بالتصゲف أま ヱبداロぼ، منه トلوゆبالゲأヵ الم
 エقيق  الんقヱ ،るت استعمال まヱساءり   للسゲيヰ  ポ ،るاانت علヴ المصالحتعارチ   حااれ  تنトوクま ヵ .التصゲف أゲ ヱارالق أヱ الゲأヵ بグヰا

 .للجمعيる للواء عる  عزコヱ يる،شخص لمムاسب
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 ゆ ュ- サ13  ラ2 
 

 るرقم السياس 
 اسم السياسる  لح تابع تعارチ المصا

 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –ي منヴ الらيوم
 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي  ヱاعت التشغيلヱ るاجعゲما م キ 

18 ゲらديث تاريخ   2018 نوفمエاني التキآل る  الم –معينا ゲتنالديヵグفي  キاعتماヱ るاجعゲم 
 ゲالشاع るهال .キ–  نائب りارキاجع  رئيس مجلس اإゲاعمヱ る キتما 

 
 
  

1. ログه るت السياسツع るلんام  ゲلمعايي るسلوكي キا المواقف من لعدま اأنヰ  りرヱゲツا بال ヴトالمواقف جميع تغ ンゲخΕتمل اエالم 
ヱحدヰتم ،اثエيتヱ ヴكل من يعمل لصالح الجمعي  عل  るفゲمأنفس ءتلقا من التصヰ りبصور ヴمع  تتماش ログسيال ه،るتجنب اسヱ قد ما 
ヱدらأنه ي ポيخالف سلو ログسي ال هるمن اسヱ るلんاام ヴعل れحاا チيلي ما التعار: 

 
موظفي الجمعيる ن  م  أヵو أヵ لجنる من لجانه أヱ  الる أラ عツو مجلس اإキارり أヱ عツينشほ تعارチ المصالح مんاً في ح .أ

أヱ مヰنيる في أヵ عمل أヱ نشاヅ قد يぽثゲ بشムل مصلるエ تنظيميる    る أる ヱ شخصيه مصلるエ بヵほ نشاヅ، أヱ لمشاركاً في أヱ له صل
ゲاشらم  ゲق  るموضوعي ヴعل ゲاشらم  ゲغي ヱلأク  れياراキほت في  قدراته   ヴعل ヱأ الموظف   ヱأ العツو  ヱ るاجらاته ヱمسゃولياته تجاロ  ك 

.るالجمعي 

ゆ.   في チالتعار ほا مصالينشキو مجلس اإツع ラأ るاً في حالツار االح أيらأحد ك ヱأ りرグيين يتلتنفي  ヴلق  ヱاأムم ヴصل علエسب ي
らم るيقゲトلك بク ラسواء كا ゲف آخゲヅ ヵمن أ るمستفيداً  شخصي りゲاشらم ゲغي ヱأ りゲمشااشヱ るمن موقع  ラヱぽش りارキま ركته في

.るالجمعي 

れ. ين القد   ほمن  ش  るيキالما  りキااستفا من خال  المصالح  في   チلخاتعار    ヱأ بالらيع   るيキما  れمعاما في  أヱ الدخول  الشゲاء 
 عيゲ.る للجمالتほجي

ゐ. チالتعار ほا قد ينشツباءفي المصالح من خال   ايゲقΕا ヱبناء أΕتعيين ا  キتوقيع عقو ヱم.مع في الوظائف أヰ 

ァ. らفي حال ارت ラوムالمصالح ت チصور تعار ンحدま منラوムيヱ ンゲأخ るヰفي ج るمن يعمل لصالح الجمعي ヅا تع  اヰاامبين  れ
 .るمع الجمعي 

ゥ. ا れامياゲاإكヱ داياヰا ع الヰصل عليエو مجلتي يツسل るموظف الجمعي ヱأ りارキالمصالح.  اإ チتعار るلんمن أم 

ォ. るيムالمل ヱمار أんمن  ااست ヱأ ヵتجار ヅفي نشاュتقد りほش  エらت ヱا るمن الجمعي るحالي れل خدماらتستق ヱأ れث عن التعامل خدما
 .るمع الجمعي 

キ.      اءトعま ヱار أゲسΕفشاء اまا خاًصا للجمعيمع الムًمل ゲらالتي تعت れلع عللوماトالتي يヱ ،るエا بヰم العيムるويツ  ヱأ    ،るالوظيف
 و بعد تゲكه الخدمヱ.るل

ク.    داياヰل ゆقارΕول أحد اらتتعام  ق れاヰج ヱأ ソالموظل مع  من أشخا ヱو أツالع れفاゲتص ヴعل ゲثيほدف التヰب るف  الجمعي
 بالجمعيる قد ينتج عنه تعارチ المصالح.

ل تلك مる بسらب تعامقي  クاれ   أشياء  الغ أヱته من أヵ جるヰ لمらاإキارり أヱ الموظف أヱ أحد أفゲاキ عائلس  جلتسلم عツو م    .ر
 الجるヰ مع الجمعيる أヱ سعيヰا للتعامل معヰا.

コ.     るヰج ヵأ ュتسقيا ヱللتعامل متتعامل أ ヴع るلوبトم ゲفواتي るبدفع قيم るعائلته.ع الجمعي キاゲأحد أف ヱمن الموظف أ 

サ. اムممتلヱ أصول   ュاستخدا  れ الال  るエللمصل  るيُ جمعي   ラأ شほنه  من   るف شخصي تعارضاً    ゲヰ اظ  أヱ    الحلمصي  فعلياً 
كا أヱقاヱキ れاュ  مエتماً،  أヱ موظفيヰا،  الجمعيるستغال  لغيゲ مصالح    اتヰا،أヱ معد،  منافعヰا   ヱأ  ヱأ أهدافヰا،   ヱأ  るالجمعي  りساءま

؛ لتエقياれ المتエصلる  من خال عاقる  الشاستخداュ  المعلوم  るق  خص  بالجمعيムعام ヱأ ،るاسب شخصي  ヱأ ،るنيヰم ヱأ ،るئلي   ヵأ
 .ンゲمصالح أخ 
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ュ  ゆ- サ13  ラ2 
 

 るرقم السياس 
 اسم السياسる  تابع تعارチ المصالح 

 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  – منヴ الらيومي
 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 

18  ゲらالتاريخ   2018نوفمエآل معينا  ديث ت るانيキ– ヵグالتنفي ゲالمدي  キاعتماヱ るاجعゲم 
 مゲاجعヱ るاعتماキ  ارり لس اإキرئيس مجنائب  –الشاعゲ الキ る. ه

 
 

 اれ :  االتزامرابعا : 
 
1. ヴبكل من يعمل لصالح  عل ュيلتز ラأ るالتاليالجمعي: 

 .يるمن الجمعيる عند اارتらاヅ بالجمع ارチ المصالح المعتمدりاإقゲار علヴ سياسる تع .أ

ゆ. ا  ュبقيمالتزا るالعدال るالنزاهヱ المヱلヱぽيس  るمانΕاヱ るا  ュعدヱ ابエتقدلم  ヱأ  るトالواس  ヱأ  りين  اゲاآخ  ヱأ النفس   るエيم مصل
 .るعلヴ مصالح الجمعي

 
 れ. りキااستفا ュل  عدムبش  ゲيا نيقانو غيキما  ヱأ  ً   خال أキاء عمله لصالح  من ヱمعارفه أهله ヱأصدقائه من أヵ  أヱ هو  معنويا

るالجمعي . 

ゐ. ركتجنب المشا るفي اتخ クا チلتعار ヵキぽالتي ت れاراゲالقグتوحي ب ヱلك. مصالح أ 

ァ. تعゃら ァクنمو るالمصالح ラوياسن بيا. 

ゥ. ゥئيسه   اإفصاゲل ゲاشらعن الم ヵأ るحال チامصال تعارヅ تعارチ مصالح   るヰらش ヱأ أヱ غح   るمالي كانت  يゲ  رئる سواء 
.るمالي 

ォ. عن أ パاإباチتعار るحال ヵ  ممن يعمل ロゲهن غي ヱح اللصمصالح قد تنتج عنه أ.るالجمعي 

キ. ت ما تقديمらんاء يヰنま るالمصالح،تعا حال チحال في ر ،ロキجوヱ ヱلب حال في أヅ معيالجる لكク. 

 متトلらاれ اإفصاゥ : خامسا : 

1. ヴعل اإキارり    يتعين  مجلس  المسヱぽأعツاء   ヱالموظفين  ل من  ヱغيゲهم   ヵグوعين  التنفيトالمتヱ  التاالتقي باإفصاゥ  د   ュ
انトوれ علヴ  واء  る، ساجحيんما اقتツت الエ  ق، ヱالエصول علヴ موافقتヰا في كل حالらト،るانللجمعيる عن الエااれ التاليる، حيんما  

 : أヱ مエتمل للمصالح أュ اتعارチ فعلي 

ائف أيヱ るظ اإفصاゥ عن ヱالمتトوعين موظفينغيゲهم من الالتنفيヱ ヱ ヵグ المديゲاإキارり  أعツاء مجلستعين علヴ ي .أ
 るسسぽم ヱأ るم مع جمعيヰشخصي ل ヅاらارت ヱا، أヰرجخايشغلون ヰخارج ュأ るムاخل المملキ سواء كانت ،るا.  ي 

 
ゆ.  ヴاء معأيتعين علツجلس ا りارキإゲالمدي ヱ  التن  ヵグهم من الموظفينفيゲغيヱ وعينトالمتヱ عن ゥحصص مل اإفصا るأي るيム

 .اれ الゲبエيるلヰم في المぽسس
 

れ.  ヴايتعين علキاء مجلس اإツأعりر ヱ مدالゲهم من الموظفين يゲغيヱ ヵグوعين التنفيトالمتヱ ゥن ع اإفصا るأي ヱأ るظيفヱ
ムمل るحص ヱأ るمالي るエمصلゲمن أف ヵتخص أ るيゲأس キهما  ァヱالز/れجاヱالز/るجヱالزヱفي أي )れناらبناء/الΕاヱ ヱأ れجمعيا る

れسساぽي مエربる  ヴتسع ヱأ るا. تتعامل مع الجمعيヰللتعامل مع 
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 ゆ ュ- サ13  ラ2 
 

 るرقم السياس 
 اسم السياسる  تابع تعارチ المصالح 

 まعداヱ キ اعتماキ  قسم الموارキ الらشゲيる  يسرئ –منヴ الらيومي 
 ヵنصارΕا ゲيらع– ゲالما مديるلي  ヱالتشغيل るاجعゲاعتم مヱ キا 

18  ゲらديث تاريخ   2018نوفمエالت るانيキ عينا آل م– ヵグالتنفي ゲالمدي  キاعتماヱ るاجعゲم 
 ゲالشاع るهال .キ–  جلس اإرئيس منائب りارキ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 

ゐ.   كل  ヴعل مج يتعين  المديゲاإキارり    لسأعツاء   ヱ  هالゲغيヱ  ヵグو  ظفينالمومن    متنفيトالمتヱفصاإ  عين るللجمعي  ゥا
ヴصول علエالヱ    نムيم  るحال るأي  ヴا علヰتعارموافقت  ヴعل ヵوトتن  ラالمصالأ في  ヱتخツع جمチ مエظور  يع هログ  ح. 

مجلس   قらل  من  ヱالتقييم   るاجعゲللم  れااエالまالموظ انتقال  عند  クلك.  في  القゲار   クاتخاヱ  るالجمعي  りارキ  فま  るظيفヱ  ヴل
まلヱ ヴظ  ヱأ  るالجمعي في   るرئاسي ゲأخ  りارキま في   るأيف  ンغ ヱ  ゲالتي ربي الوظائف  في  クلك من   チتعار  ヴعل ヵوトما تن

ما يوما من تغييゲ الوظيفる. ك  30في غツوラ    المصالح  اラبينموるゃ  ァク  الموظف まعاりキ تعら  ح، ربما يتعين علヴالمصال
 تاュ.   علヴ نエو النموァクن قياュ الموظف بتعるゃら مد ف مسヱぽليる التほكتقع علヴ عاتق الゲئيس المらاشゲ للموظ

 
チ ال .2  ゲتقصيع ゲالمصالحفي ي ログعن ه ゥاإفصا  るالجمعي るموافق ヴصول علエالヱ اヰعليゲالتن المدي ヵグمن في ロゲغيヱ

 キるエيヱ るالائتنميる ااجتماعيる في المملるム العゲبيる السعولإجゲاءاれ التキほيらيらヅ るقا لنظاュ العمل ヱال  トوعينヱالمت الموظفين
るفي الجمعي るساسيΕا . 

 
 مصالح:تعارチ ال : تقاريゲ ساキسا

 
 . المديゲ التنفيヵグاإキارり لدン مجلس أعツاء  اإفصاゥنماァク جميع توキع  .1
   لدン اللجنる التنفيグيる .الجمعيヱ  る متトوعي فصاゥ موظفياإماァク توキع جميع ن .2
3. ュاجع يُقدゲاب حس مれا るاً  الخارجي الجمعيゲيゲعمال تقΕخاصاً با キالعقوヱ لاらمるمゲ لصالح るالتي الجمعيヱ ヴعل ヵوトتن 

るエمصل りゲاشらم ヱأ ゲغي らاشمりゲ وツلب   المجلس، لعヅ مجلس رئيس   حال ،りارキمن اإツُيヱ لكク ال مع ロゲيゲتقヵاء سنوキΕ 
るالجمعي ヵグهيقدم ال るللجمعي るالعمومي. 

ً  ゲاً ゲيتق التنفيグيる اإキارり تُصدر .4 علヴ   انトوれ أヱ العقوキ التيمال عΕا تفاصيل يُوض ح اإキارり علヴ مجلس يُعチゲ سنويا
るエوظفيمل مصل るف  الجمعيヱ ً  .االموキعる لديヰ اإفصاァク ゥمالن  قا

لصالヰエا، فإنه ا يجوコ   العاملين باΕشخاソ الجمعيる تゲبط الوثائق التي نم يتجزأ ا جزءاً  تُعد السياسる هラま ログ    حيث .5
  るا مخالفヰامムأح れاالتزاماヱ りキا.  الوارヰب 

 
 り في تエديد تعارチ المصالح : ساعد لما الوسائل سابعا :
 

 .  る تعارチ المصالحن ヱ الجدキ علヴ سياسيالエاليجمعيる جميع موظفي الع اヅا .1
 علヴ السياسる. ن ヱ الجدキ علま ヴقゲار ااヅاعتوقيع جميع الموظفين الエاليي .2
 . سنويا جميعلاتعるゃら نموァク بياラ المصالح من قらل  .3
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 ゆ ュ- サ13  ラ2 
 

 اسる السيرقم 
 اسم السياسる  عارチ المصالح تع تاب

 まعداヱ キ اعتماゲ  キيる الらش  لموارキرئيس قسم ا –ومي منヴ الらي
 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي  ヱاج التشغيلゲمヱ るع キاعتما 

18  ゲらديث تاريخ   2018نوفمエآل معينا  الت るانيキ– ヵグالتنفي ゲالمدي  キاعتماヱ るاجعゲم 
 ゲالشاع るهال .キ– اإرئيس مجلس  نائبキ りار  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 

 تعارチ المصالح:  キارりعヰا إلواجب اتらااءاれ ااإجゲ ثامنا :
 
القانوني للجمعيる للらت   ك، يتم تエويل الエالる للمستشارالる الムشف عن تعارチ مصالح ま ラヱキفصاゥ الموظف بグلح في .1

 مناسب. فيヰا من حيث الجزاء ال
ح チ  ヱ مصالن تعاربتعるゃら نموァク اإفصاゥ ع يه، يقوュلدح في حالま るفصاゥ الموظف عن ヱجوキ حالる تعارチ مصال .2

 جنる التنفيグيる.الل لゲئيس تسليمه
3. ュرئي يقوれجدヱ ラفإ ، るالエال るبدراس るيグالتنفي るمصالح فعلي  س اللجن チتعار るا حالヰب  أنらالس るالコلب من الموظف بإトي

 عارラま チ أمムن.المヵキぽ لエالる الت
 . التعارチ لるحايتعين علヴ الموظف تقديم ما يらんت まنヰاء  .4
للجمعيる للらت فيヰا من حيث ゲヅيقる نヰايる  المستشار القانوني まلヴ  الエالるرチ ، فيتم まرسال ラま لم يمムن コまالる حالる التعا .5

 وظف. الخدمる للم
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 ゆ ュ- サ14- ラ3 
 

 るرقم السياس 
 اسم السياسる  ااحتفاظ بالوثائق ま ヱتاف الوثائق 

 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 
 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 

23  ゲديث تاريخ   2020ينايエآل معينا  الت るانيキ– ヵグالتنفي ゲالمدي  キاعتماヱ るاجعゲم 
 ゲالشاع るهال .キ–سرئي  りارキمجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 اﾝه／ف :

グهるالسياس ロ ت ュقدるاآلي ヱ وابطツتاف الوثائق الخاص الまヱ حفظヱ りارキま ソبخصو るا الجمعيヰعらبالتي تت るاヰ . 

 
 るليヱぽالمسるالتشغيلي : 

 الぼゲساء ヱ المدراء. 

 
 نトاベ التらトيق: 

نوゆ ين ヱ رئيس مجلس اإキارり أヱ من  يجميع من يعمل لصالح الجمعيヱ るباΕخص رぼساء أقساュ أキま ヱاراれ الجمعيヱ るالمسヱぽلين التنفيグي 
.るالسياس ログفي ه キゲما ي るمتابعヱ يقらトت るليヱぽم مسヰعنه، حيث تقع علي 

 
 تنظيميる:القواعد ال

 
 أヱا : キまارり الوثائق: 

1. るتفظ الجمعيエالوثائقجميع ب ت   るفي القسم التابعるالجمعي ゲو التالي له في مقエالن ヴعل : 

 ヱ تشمل :  بالجمعيるالوثائق الゲئيسيる الخاصる  .أ
 .يる للجمعيるئるエ اΕساسالا -
- .るالعمومي るالجمعي れسجل اجتماعا 
- .りارキمجلس اإ れاراゲق ヱ れسجل اجتماعا 
 ياراれ.سجل الز -
 سجل الصاキر ヱالوارキ ) سجل まلムتヱゲني (  -
- .るاتيجيゲااست るトالخ 
-  .るالسنوي るالتشغيلي るトالخ 
-  .ゲالتقاري 
- .るاريキاإ れاراゲالق 

 
ゆ.  الوثائق: るالمالي キالموار るتنمي ヱ التواصل りارキبإ るالخاص 

- れعاゲらسجل الت るني (.  .العينيヱゲتムلま ヱ رقيヱ ( 
- .れوعاトني ( سجل المتヱゲتムلま سجل ( 
- れصداراま وらトم ヱ.るالجمعي れعا 
-  るويツني (.سجل العヱゲتムلま سجل ( 
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 ゆ ュ- サ14- ラ3 
 

 るرقم السياس 
 السياسる اسم  تابع ااحتفاظ بالوثائق ま ヱتاف الوثائق

 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 
 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 

23  ゲديث تاريخ   2020ينايエآل معينا  الت るانيキ– ヵグالتنفي ゲالمدي  キاعتماヱ るاجعゲم 
 ゲالشاع るهال .キ– りارキرئيس مجلس اإ  るاجعゲم キاعتماヱ 

 
れ.  : るالمالي りارキباإ るالوثائق الخاص ヱ れالسجا 

-  .るابتんصول الΕسجل ا 
 سجل القらض.  -
 سجل الصゲف.  -
 سجل حゲكる الصندま ( ベヱلムتヱゲني(. -
 (. سجل العヰد ) まلムتヱゲني -
 سجل الらنوま ( ポلムتヱゲني (.  -

 

ゐ. : るيゲشらال キبقسم الموار るالوثائق الخاص ヱ れالسجا 
 ملفاれ الموظفين.  -
-  れاتب.ملفاヱゲال れاゲمسي 
 الملفاれ العامる ) المتعلقる بإجゲاءاれ شラヱぽ الموظفين(.  -

 

ァ. : بقسم الدعم ااجتماعي るالوثائق الخاص 

-     Εا れسجا ゲس .りالمستفيد 
-      .ュالسجل العا 
-     .るاريキالقسم اإ れباقي ملفا 
 

 :りالمساند れالخدما ヱ るبقسم التقني るالوثائق الخاص .キ 
 خゲائط ヱ مخトトاれ المらني.     -      

 
يجب أラ تムوラ جميع هログ السجاれ متوافقる قدر اإمムاラ مع أヵ نماァク تصدرها コヱارり العمل ヱالتنميる ااجتماعيる، مع ختمヰا  .2

 ئيسる كل قسم مسヱぽليク るلك.ヱتゲقيمヰا قらل الエفظ ヱ تتولヴ ر

 
 ثانيا : ااحتفاظ بالوثائق : 

 

 القسم نفسه ク ヱلك علヴ النエو التالي: يتم حفظ ヱثائق كل قسم في  .1
るبالجمعي るالخاص るئيسゲائم ( أ. الوثائق الキ حفظ ( : るلヱぽالمس ( るيグالتنفي りارキاإ るتاريゲムس  ) 

るالمالي キالموار るتنمي りارキبإ るالوثائق الخاص .ゆ  (ويالعツ れعاゲらالت ヱ ، ائمキ حفظ る10  ) れسنوا  

 るلヱぽالمس ( るتنمي ヱ التواصل るمنسقるالمالي キالموار ) 

 .れ (  るالمالي りارキباإ る10الوثائق الخاص ) れسنوا  るلヱぽالمس (るらاسエالم ) 

( るيゲشらال キبقسم الموار るالوثائق الخاص .ゐ 10حفظ れسنوا)  : るلヱぽالمس (るيゲشらال キالموار るمنسق ) 
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ゆ ュ -サ 14- ラ3 
 

 るرقم السياس 
 السياسる اسم  تابع ااحتفاظ بالوثائق ま ヱتاف الوثائق

 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 
 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 

23  ゲديث تاريخ   2020ينايエآل معينا  الت るانيキ– ヵグالتنفي ゲاج المديゲمヱ るع キاعتما 
 ゲالشاع るهال .キ– りارキرئيس مجلس اإ  るاجعゲم キاعتماヱ 

 

 

ァ.   ( بقسم الدعم るالوثائق الخاص  ゲسΕا れ5سجا    れائم ،باقي الملفاキ حفظ ュالسجل العا ، れ10سنوا  )れسنوا    : るلヱぽالمس (
るااجتماعي るخصائيΕا りمساعد  .) 

 

ゥりالمساند れالخدما ヱ るبقسم التقني るائم (  . الوثائق الخاصキ حفظ (  : るلヱぽالمس (るقسم التقني るرئيس .) 

 

 まعداキ ائるエ توضح نوع السجاれ في كل قسم.  .2
3. りキموجو るامヰال الوثائق  الماليる    مفتاゥ اΕعمالبゲنامج  )  クヱلك من خال    まلムتヱゲنيا   هناポ نسخ من  بゲنامج الصاキر    –للوثائق 

 るسميゲالヱ るئيسيゲللوثائق ال キالوارヱ– شらال キنامج الموارゲب.)るيゲ 
 سエابيる. ال ヱ نسخるالسيゲفゲاれ الصلるら نسخる علヴ  تエفظ النسخ اإلムتヱゲنيる في مムاラ آمن  .4
5.   りارキま ヱكل قسم أ ヴالتعامل مع الوثائقعل れاءاゲبإج るخاص るエائ キعداま  ヱ    るا  آليヰتキعاまヱ رشيفΕملف من ا ヵΕ لب الموظفヅ

 ヱغيク ゲلك مما يتعلق بمムاラ اΕرشيف ヱتヰيゃته ヱنظامه.
 قる منظمる حتヴ يسヰل الゲجوع للوثائق ヱلツماラ عدュ الوقوع في مظنる الفقداラ أヱ السゲقる أヱ التلف.ق بゲトي الوثائتエفظ  .6

 
 ثالんا : まتاف الوثائق : 

 

 " ヱ المムونる من:  تافاإالجヱ キゲ  تاف الوثائق التي انتヰت صاحيتヰا عゲら لجنま" るيتم  .1
- ヵグالتنفي ゲالمدي . 
 . مديゲ الماليヱ る التشغيل -
 .2منسقる التواصل  -
-  .りارキوتين من مجلس اإツع ヱ 

らヅقاً لنموΕ   ァクعلヴ لها تافヰا まلヴ المديまゲالトالるら إتاف الوثائق بゲفع ヅلب بالوثائق المゲاキ  الوحدり التنظيميるرئيس قوュ ي .2
 ."استمارま りتاف ヱثائق"

 . ゲاجع الトلب تجتمع اللجنヱ る ت .3
4.  キفي حال ااعتما ヱ るآمن るيقゲトيتم اإتاف بるゃيらبال りضار ゲت غي るيゲكانت س ラفإ るكゲاع لشらت るيゲس ゲكانت غي ラま ヱ ،ベمز

 .ベراヱΕا ゲيヱتد 
المعنيる   る، مع تزヱيد الوحدり التنظيمي(2لدン منسقる التواصل )ヱيتم ااحتفاظ به  بجميع بياناれ اإتافيتم まعداキ مゲツエ رسمي  .5

 بنسخる منه. 
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 ゆ ュ- サ15- ラ2 
 

 るرقم السياس 
 るالمالي ヱ るاريキاإ れم اس  الصاحيا るالسياس 

 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 
 ヵنصارΕا ゲيらع– ゲمدي るالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 

 مゲاجعヱ るاعتماキ  المديゲ التنفيキ– ヵグانيる آل معينا  التエديث تاريخ   2019 أبゲيل 16
 ゲالشاع るهال .キ–  نائب りارキاعت رئيس مجلس اإヱ るاجعゲم キما 

 
 اﾝه／ف :

 .るفي الجمعي るاريキاإ ヱ るالمالي れالصاحيا ゆاエأص ヱ キヱحد ヱ ベاトن るالسياس ログه キدエت 

 
 نトاベ التらトيق: 

 الصاحياれ. شاغلو المسمياれ الوظيفيる المグكورり في جداヱل 

 
:るالقواعد التنظيمي 

 عتمدتヰا. لجるヰ التي ابقゲار من ا الجمعيるتتم مゲاجعる الصاحياれ بشムل منتظم ヱتエديヰんا ヱفقاً لتغيゲ ظヱゲف  .1

 .ا يجوコ تعديل أま ヱبトال أヱ حグف أま ヱضافる أيる مواキ أヱ بنوキ في هログ الائま るエا بموافقる الجるヰ التي اعتمدتヰا .2

3.   れالصاحيا السياسラま  (る جداヱل   ログه للسلトاれ   تشムل(  مدرجる ضمن  العمل ヱتツع حدキヱاً   ゲلتنظيم سي  るفعال  りاキأ مجموعヰا  في 

るكاف ヴيتوجب علヱ ،اヰتدرجヱ  لين فيヱぽالمسるالجمعي  .るم الوظيفيヰمختلف مستويات ヴعل れالصاحيا ログヰب ュاالتزا 

 وコ ممارستヰا まا من قらل اΕشخاソ المعينين رسمياً في هログ الوظائف. تゲتらط الصاحياれ بشムل مトلق ヱمらاشゲ بالوظائف ヱا يج .4

 .حる لهيتエمل صاحب الصاحيる اΕصلي كامل المسヱぽليる في استخداュ الصاحياれ الممنو .5

 ヱ مسمヴ يتم まثらاれ ممارسる الصاحيる بالتوقيع الムامل ヱليس بالتほشيゲ، باإضافま るلヱ ヴجوゆ اقتゲاラ التوقيع بااسم الムامل لصاحらه   .6

 ヱظيفته ヱتاريخ التوقيع. 

7.  ヱأ الゲسمي  عمله   ヱأ اختصاصه   ベاトن  ァخار  るエالائ  ログه  ヴツبمقت له   るالمخول  れالصاحيا  るممارس  るالصاحي لصاحب  يエق  ا 

 فعる شخصيる.لمن

صاحب ا يجوコ فصل أヵ بند من بنوキ ااتفاま ベلヴ جزأين أヱ أكゲん بエيث يتجاコヱ مجموع هログ اΕجزاء حد الصاحيる التي يتمتع بヰا   .8

 .ヴعلΕا るالصاحي れاク るヰالج るموافق ヴصول علエحوال يجب الΕا ログل هんفي مヱ ،るالصاحي ログه 
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 ゆ ュ- サ15- ラ2 
 

 るرقم السياس 
 اسم السياسる  صاحياれ اإキاريヱ る الماليるل اتابع 

 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 
 ヵنصارΕا ゲيらع– ゲمدي るالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 

 مゲاجعヱ るاعتماキ  المديゲ التنفيキ– ヵグانيる آل معينا  التエديث تاريخ   2019أبゲيل  16
 ゲالشاع るهال .キ– نائب  りارキرئيس مجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 

9.  るالممنوح れبموجب الصاحيا れاراゲالق クعند اتخا るصاحب الصاحي ヴله يجب عل  ヅヱゲكد من استيفاء الشほالت 

 ュا نظاヰالتي ينص علي ンゲخΕوابط اツالヱ れاءاゲاإجヱ القواعدヱるالجمعي .るالداخلي れالتعليماヱ اللوائحヱ れالسياساヱ 

 قتا أキ ヱائما، يجب まصدار تعميم يوضح فيه الصاحيる المفوضヱ る تاريخヰا  حياれ سواء تفويツا مぽفي حالる تفويض الصا   .10

ヱ .るيゲشらال キل قسم الموارらمن ق ロゲثم نش ،れل الصاحياヱفق جدヱ キمن الشخص المخول لاعتما ロキاعتماヱ ،جدヱ ラま اヰららس 

 تخاク القゲار. اヴ في للوصول للجるヰ اΕعلヱالعمل من خالヰا  عند ممارسる الصاحيる يجب مゲاعاり التسلسل الوظيفي .11
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 ゆ ュ- サ15- ラ2 
 

 るرقم السياس 
るالمالي ヱ るاريキاإ れتابع الصاحيا  るاسم السياس 

 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 
 ヵنصارΕا ゲيらالتشغيل –ع ヱ るالمالي ゲمدي  キاعتماヱ るاجعゲم 

 مゲاجعヱ るاعتماキ  المديゲ التنفيキ– ヵグانيる آل معينا  تاريخ التエديث   2019أبゲيل  16
 ゲالشاع るهال .キ–  りارキنائب رئيس مجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
(   1 جدول الصاحيれゅ المゅلية و اإدارية ) رقم  

 
 

                        
         

     
       

        
          

       
       

        

      
       
        

      
    

         

      
      
         

                                       :         
1                                       ✓  ✓  ✓      
2                                   ✓ ✓  ✓     
3                                         ✓  ✓  ✓  ✓     
4                              ✓ ✓  ✓     
5                          :        
 5/1-                             ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 5/2-                                                                                ✓  ✓  ✓    
 5/3-                                                          :        

    50 000                      ✓  ✓  ✓   
           50 000                  ✓  ✓  ✓  ✓   

 5/4-                                                             :        
    50 000                   ✓  ✓  ✓   
           50 000                  ✓  ✓  ✓  ✓   

 5/5-                                                                           
                       ✓  ✓  ✓    

 

        
1 

                                                      

                           ✓  ✓   ✓  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



ة النسゅئية الガيرية اأヱلヴ عيالجم ةواケد الゼらري مال まヱ れゅجراءاれيゅسل سدلي                             
 

 
 
 28 

 

 ゆ ュ- サ15- ラ2 
 

 السياسる رقم 
 اسم السياسる  الصاحياれ اإキاريヱ る الماليるتابع 

 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 
 ヵنصارΕا ゲيらع– ゲمدي るالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 

 مゲاجعヱ るاعتماキ  المديゲ التنفيキ– ヵグانيる آل معينا  التエديث تاريخ   2019أبゲيل  16
 ゲالشاع るهال .キ–  نائب りارキرئيس مجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 

(   れゅ 2 المゅلية و اإدارية ) رقملصاحيجدول ا  
 

 
                           

          
      
        

         
           

         
        

         

       
         
         

        
     

          

       
       
          

2                  ａ             ✓  ✓  ✓   ✓   

3                           ａ              ✓  ✓  ✓  ✓   ✓   

     ✓  ✓  ✓             ك    4

        
1 

                                       : 
                                                               

*  ✓  ✓   ✓   

 

2                                             ✓   ✓    

3                                             ✓   ✓    

 ａ                   :        

1               ａ                    ✓  ✓   ✓    

2        ａ             *   ✓   ✓    

 

        

1 

 ( :    ａ     で)     ك           
                     て   ａ        : 

ａ             ه                ك  ｂ            ａ      
                          ✓  ✓  ✓    

 

2        で                     ك                  ✓  ✓  ✓     

3                      ａ  で                                   ✓  ✓  ✓     

     ✓  ✓  ✓        で                                                   ع 4

5                       : 
    ✓  ✓  ✓   أ            -5/1
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 ゆ ュ- サ15- ラ2 
 

 るرقم السياس 
 اسم السياسる  الصاحياれ اإキاريヱ る الماليるتابع 

 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 
 ヵنصارΕا ゲيらع– ゲمدي るالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 

 مゲاجعヱ るاعتماキ  المديゲ التنفيヵグ –معينا キانيる آل  التエديث تاريخ   2019أبゲيل  16
 ゲالشاع るهال .キ–  نائب りارキرئيس مجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 

(   3 جدول الصاحيれゅ المゅلية و اإدارية ) رقم  
 

 

 
 
 
 
 

                           
          

      
        

         
           

         
        

         

       
         
         

             
          

       
       
          

5 5/2-                で ك                     ✓  ✓  ✓  
   

  ✓  ✓  ✓         ه      ه             ａ  で      ａ    ى            6
   

                         ｂ    أ    : 

  ✓  ✓   

 

 

1 
                                          ك      % 10         

50,000    

2 
              10 %                                              

50,000      ✓  ✓  ✓  
  

 

        

1 

             : 
                  /ａ                            ض                 

(                             で                         )  ✓  ✓  ✓   ✓  

 

 

2 

                  /ａ                            ض                 
(                             で                         )         

                   ى        100,000                  
        . 

  ✓  ✓   ✓  

 

     ✓  ✓  ✓                  ض                   3

4       ａ                            ✓  ✓  ✓   ✓   

5 
      ａ                                    50,000         
   ✓   ✓  ✓        (             ض       )            ى

        

 :               ض            
                                     ض                      

                                      ك                       
         ✓  ✓  ✓    

 

        
1 

                                   : 
              : 

1/1                                                ✓  ✓   ✓  
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 ゆ ュ- サ15- ラ2 
 

 るرقم السياس 
 اسم السياسる  الصاحياれ اإキاريヱ る الماليるتابع 

 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 
 ヵنصارΕا ゲيらع– ゲمدي るالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 

 مゲاجعヱ るاعتماキ  المديゲ التنفيキ– ヵグانيる آل معينا  التエديث تاريخ   2019أبゲيل  16
 ゲالشاع るهال .キ–  نائب りارキرئيس مجلس اإ ヱ るاجعゲم キاعتما 

 
 

 (   4 جدول الصاحيれゅ المゅلية و اإدارية ) رقم
 
 
 

                          
          

      
        

          
           

                
         

        
        
         

             
          

             
          

1 

1/2         ａ            ✓  ✓  ✓  ✓    

        ａ                    10,000      ✓  ✓    

          ａ                           10,000            50,000 
    ✓  ✓  ✓    

   ✓  ✓  ✓  ✓                     ك   2

 :    て                                    ض                    3
 (       ك             ض3:)                    -3/1

  –                 ✓  ✓  ✓    

 

 
    100,000   

  ✓  ✓     

     ✓  ✓  ✓      ى           -ب 

    100,000     ✓  ✓     

      10000      ✓  ✓   ✓  
 さ-               ✓  ✓  ✓     

    200,000     ✓  ✓     

 3/2-                     て                   (ａ            :) 
  –                

 

✓  
 

✓  ✓    

 

 
    30,000     ✓  ✓  ✓    

     ✓  ✓  ✓      ى           -ب 

 
         30,000     ✓  ✓  ✓    

 さ-                     

 
        100,000     ✓  ✓  ✓    
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 ゆ ュ- サ15- ラ2 
 

 るرقم السياس 
 اسم السياسる  الصاحياれ اإキاريヱ る الماليるتابع 

 まعداヱ キ اعتماら  キشゲيる الموارキ الرئيس قسم  –منヴ الらيومي 
 ヵنصارΕا ゲيらع– ゲمدي るالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 

 مゲاجعヱ るاعتماキ  المديゲ التنفيキ– ヵグانيる آل معينا  التエديث تاريخ   2019أبゲيل  16
 ゲالشاع るهال .キ–  نائب りارキرئيس مجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
(   5 رية ) رقمجدول الصاحيれゅ المゅلية و اإدا  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                          
          

      
        

          
           

        
        

         

        
        
         

             
          
         

1 

 
 "          ؤ       "                -1/1
1/2-ご                                                    ب  
 *               ى                  -1/3

 ✓  ✓  ✓   ✓  
 ✓ ✓  ✓   ✓  
  ✓  ✓    

       :                ك  2

    ✓  ✓  ✓            إ                   ك  -2/1 

  ✓  ✓  ✓  ✓                      إ                   ك  -2/2 
3                                               

           ✓  
4                                    ✓    ✓  
5                                  ✓  ✓  ✓  ✓  
6 ご                                   ى         ご                  で                  

            ✓  ✓  ✓  ✓  
7                            ✓ ✓  ✓   ✓  
  ✓   ✓  ✓ ✓     ك ب              ب      8
9 さ                  ✓ ✓  ✓   ✓  
10                            ✓    ✓  
11                         ✓    ✓  
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 ゆ ュ- サ15- ラ2 
 

 るرقم السياس 
 اسم السياسる  الصاحياれ اإキاريヱ る الماليるتابع 

 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 
 ヵنصارΕا ゲيらع– ゲمدي るالمالي  ヱالتشغيل ゲاجم キاعتماヱ るع 

 مゲاجعヱ るاعتماキ  المديゲ التنفيキ– ヵグانيる آل معينا  التエديث تاريخ   2019أبゲيل  16
 ゲالشاع るهال .キ–  نائب りارキرئيس مجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 

(   6 جدول الصاحيれゅ المゅلية و اإدارية ) رقم  

 
                                           

          
 

      
          

          
           

        
        

         

        
        
         

             
          
         

12                      (                  )   ✓  ✓  ✓  ✓  
13 

                                          
          ✓  

14                                 ✓   ✓  ✓  
15 
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  ✓    ✓                           /     أ   /                 16
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18                                   ✓     ✓  
19 
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                           ✓    ✓  
21                           ✓  ✓  
22                                         ✓  ✓  ✓  ✓  
23 ａ                                                 ✓    ✓  
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ａ                               ✓  
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 ゆ ュ- サ15- ラ2 
 

 るرقم السياس 
 اسم السياسる  الصاحياれ اإキاريヱ る الماليるتابع 

 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –ي منヴ الらيوم
 ヵنصارΕا ゲيらع– ゲمدي るالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 

 مゲاجعヱ るاعتماキ  المديゲ التنفيキ– ヵグانيる آل معينا  التエديث تاريخ   2019أبゲيل  16
 ゲالشاع るهال .キ–  نائب りارキرئيس مجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
(   7 ) رقممゅلية و اإدارية جدول الصاحيれゅ ال   
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  ✓  ✓   ✓                        ب                    ب 30
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 31/3-                    ✓  ✓  

33                                     ✓  ✓   ✓  
34                                               ✓  ✓   ✓  
35                                 (                                 )  

       
        ✓   ✓  

36                           (                             )   ✓  ✓   ✓  
37 ａ                  ى   ب –      ه      ك                        ✓  ✓     

38                       ✓  ✓  ✓   ✓  
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42                                            ✓  ✓  ✓  ✓  
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 ゆ ュ–  サ18-ラ1 

 
 اسる رقم السي

 اسم السياسる  توصيف الوظائف 
 تماま キعداヱ キ اع الموارキ الらشゲيる  سمق رئيس –منヴ الらيومي 
 اعتماキ مゲاجعヱ る التشغيلヱ  الماليるمديゲ  –ارヵ عらيゲ اΕنص

21  ゲらتاريخ ااعتم  2018نوفم キا キآل معينا ا るالتنف –ني ゲالمديヵグي  キاعتماヱ るاجعゲم 
 ゲالشاع るهال .キ– رئيس مجل نائب りارキس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
  اﾝه／ف:

ゼ ية. مهام كل و”يفة  ف و واجبات و／اهتوفي～ وصف واضح　÷』ﾝفي ا 
 

 「－غيلية: ﾝاوﾝية اﾝ÷＋ؤ 
 اﾝ～ؤساط اﾝ÷باش～ون. ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية / 

 
 ヱ“اق اﾝ「“بيق : 

 .／ي〔 في اﾝ『÷　يةاﾝعاملي〔 اﾝ÷「عاق ج÷يع           
 

 اﾝقواع／ اﾝ「＝ظي÷ية:
1.ﾝوصف اﾝُي－كّ ل ا＼ﾝساح اゼيع「÷／ عليه فيو”يفي ا い و”يف」ﾝي／ و   ا／【وثاث م＋ات“」ﾝ و”يفيﾝداطص اゼو  صتقيي〕 ا ゃي“】ت

 ف اﾝو”يفي م～جعا م＝اسبا ﾝ＼ﾝك. ص ﾝ＼ﾝك اب／ أن يكون م】「وあ اﾝوص～اﾝ「“وياﾝ「／ثيب و 

 .اﾝ「＝ظي÷ي اﾝهيكل فياﾝ÷ع「÷／ة يفي ﾝ『÷يع اﾝو”ائف اﾝوصف اﾝو”／اد ي「〕 مع.2

 .～ على أい و”يفةتغييい أ كل÷ا ’～أ هاﾝو”يفي ﾝلو”ائف وي「〕 ت】／ي』 ية ب／ﾝيل اﾝوصفاﾝ÷واثد اﾝب－～  ق＋〕】「فظ  ي.3

مباﾝ「عاﾝب－～ية    واثداﾝ÷  ق＋〕.4 اﾝ「＝ظي÷ية    ثؤساط  عاون  ع〔  م＋ؤوﾝواﾝوح／ات  ﾝكافة  ن  اﾝو”يفي  اﾝوصف  ف اﾝو”ائوضع 
ﾝه〕. 「ابعة اﾝ 

   م＝ه.ب＝＋خ  ه〕ت‖وي／ﾝو”يفي و 〔 على وصفه〕 اتو・يع اﾝ÷و”فيي『ب .5

ا.6 على  اﾝ÷باي＝بغي  اﾝ「＝ظي÷يﾝ～ئي｜  وح／ته  في  اﾝ÷عي〔  اﾝ÷و”ف  ت‖وي／  ﾝلو”يفة  ببة  ش～  اﾝو”يفي  اﾝوصف  ت〕  “اقة  اﾝ「ي 
 باﾝع÷ل.  هﾝ「】اق اا فوث تعيي＝ه فيه

أه／اف  و   ＝ظي÷يوضعها في اﾝهيكل اﾝ「  ع÷لها و  بيعةو”يفة يعك｜ ’ﾝلواضح    صف اﾝو”يفي م＋÷ىي『ب أن ي－÷ل اﾝو .7
 .ثغل ه＼ا اﾝ／و اﾝ÷「علقة ب－اﾝو”يفة واﾝ÷هام واﾝ÷＋ئوﾝيات 

 اﾝ「كامل بي＝ها.  ا ي】ققو”ائف اゼخ～あ وب÷اﾝع ﾝكل و”يفة ب÷ا ا ي「عاثش م اﾝ「＝ظي÷ية ت】／ي／ اﾝعاقات الش～افية و ي『ب  .8

بيعة اس「÷～اثية  أساسية تات ’ يي～اتوث تغاﾝ÷واثد اﾝب－～ية ع＝／ ح／ ق＋〕 ت「÷』ل م＋ؤوﾝية اﾝق“اعات والداثات واゼق＋ام في مبان .9
ا أو فه／اأهها أو  صاحيات  واﾝ「＝ظي÷ي أ  أو موقعها في اﾝهيكل  هام＋ؤوﾝيات  وأ  هاواجباتم＋÷ى اﾝو”يفة أو  ي  وﾝي＋― مؤق「ة ف 

 .م「“لباتها
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 ュ ゆ–   サ18-  ラ1 

 
 るرقم السياس 

 اسم السياسる  الوظائف  يفتوصتابع 
 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –ي らيوممنヴ ال
 مゲاجعヱ るاعتماキ  التشغيلヱ  الماليるمديΕ–  ゲنصارゲ ヵ اعらي

21  ゲら2018نوفم  キآل معينا  تاريخ ااعتما るانيキ– التنفي ゲالمديヵグ اجゲمヱ るع キاعتما 
 .キ هال ゲالشاع る– ا نائبキرئيس مجلس اإ りر  キاعتماヱ るاجعゲم 

 

 الج～اطات : 

اﾝو”يفي باﾝ「عاون مع ية اﾝ「】ليل بإج～اط ع÷ل اﾝ『÷　يةاﾝ÷واثد اﾝب－～ية في  ق＋〕قوم يقبلص  ع／م مع／اد ت】ليل و”يفي م〔اﾝة في ح .1
و  بياناس「〔 اﾝو”يفة باس「【／ام اومات علواﾝ÷ع ص وي「〕 ج÷ع اﾝبياヱاتاﾝوح／ات اﾝ「＝ظي÷ية اﾝ÷ع＝ية ～い ／ياﾝ～ؤساط اﾝ÷باش～ي〔 وم

 اﾝ÷قابلة ﾝ－اغلي اﾝو”ائف. 

في اﾝ＝÷وتج اﾝ÷ع／ ﾝ＼ﾝك و  ي】ليل اﾝو”يفاﾝب－～ية ع〔 ’～يق ت／وي〔 ヱ「ائج اﾝ「〕 اﾝ÷واثد م〔 قبل ق＋ اﾝوصف اﾝو”يفي وتج÷ヱاد مع／ .2
 . ”يفة＋ؤوﾝيات اﾝ÷】／دة ﾝلو ات واﾝ÷جب وااﾝ÷هام واﾝ اい＼ﾝ ي】「وい على

 ﾝلو”يفة و اﾝ÷／ي～ اゼعلى. ع～ضها على اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～بب－～ية اثد اﾝيقوم ق＋〕 اﾝ÷و  .3

 .  اﾝو”يفياﾝوصف  ヱ÷اتجو ثئي｜ ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية باع「÷اد ”يفة ﾝكل و ي～ اゼعلى ﾝ÷باش～ و اﾝ÷／ي｜ ايقوم اﾝ～ئ .4

   مﾝك「～وヱية أو وث・ية.و اس「ام ヱ＋【ة م＝ه سواط  يهعلع و اﾝ「و・ي اﾝ＝÷وتج’ام على يقوم اﾝ÷و”ف باا .5

÷／ي～  باع「÷اد ه＼ا اﾝ「غيي～ م〔 اﾝش～ ﾝ÷باظ في ’بيعة أい و”يفة ص يقوم اﾝ～ئي｜ اح／وث أい تغيي～ أساسي ) دائ〕 اﾝة في ح .6
و مج～اط اﾝ「ع／يل  ي／باﾝ「أﾜ／ م〔 اﾝ「غيي～ اﾝ『／اﾝ÷واثد اﾝب－～ية ص ويقوم ق＋〕 ب「بليغ ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية اゼعلىص و م〔 ث〕 يقوم 

 .فةباﾝو”يﾝوصف اﾝو”يفي اﾝ【اس اﾝاجم في ا
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 ゆ ュ–  サ19-  ラ1 

 
 السياسる م رق

 سる اسم السيا  الـتـوظـيـف 
 まعداヱ キ اعتماキ  وارキ الらشゲيる رئيس قسم الم  –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲالمامديるلي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 
7  ゲらعتاتاريخ ا 2018نوفم キآل معينا  ما るانيキ– لماヵグالتنفي ゲاج ديゲمヱ るتماعع キا 

 ゲالشاع るهال .キ– مجلس ا رئيس  نائب りارキإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 ف:اﾝه／ 

「】قيـق اゼهـ／اف ﾝاﾝ「＝ظي÷ـي اﾝ÷ع「÷ـ／  اﾝ÷ؤهلة عل÷يًا وع÷ليًا ﾝ－غل اﾝو”ـائف اﾝ－ـاغ～ة باﾝهيكـل－～ية  تعيي〔 أف×ل اﾝكفاطات اﾝب  
 .يةﾝل『÷　ااس「～اتي『ية 

 
 اﾝ÷＋ؤوﾝية اﾝ「－غيلية: 

 .ساط اﾝ÷باش～ون ة/اﾝ～ؤ اﾝب－～يق＋〕 اﾝ÷واثد  
 
 ヱ“اق اﾝ「“بيق:  

 .اخل اﾝ『÷　ية أو خاثجهام〔 د سواط اﾝ『÷　ية سياسةم اﾝع÷ل و ヱظا ゼش【اس اﾝ÷ؤهلي〔 ﾝلو”ائف وفقيع اج÷  
   
 اﾝـقـواع／ اﾝ「＝ظي÷ية: 

 اﾝ×وابゃ اﾝعامة ﾝل「و”يف :   :أوا
 
 ية:ح／あ اﾝ】اات اﾝ「اﾝم فيي「〕 اﾝب】‐ ع〔 مو”في〔   .1
 غي～ヮ.أو ヱقل أو  خ／مات مヱهاط اﾝة أووث و”يفة ب＋بب اس「قغش .أ

اس .ب اﾝوح／ا「】／اث  ’لب   あ／مح م〔  مق／م  اﾝو”يفة  ق＋〕  و   「＝ظي÷يةت  م〔  كل  م〔  اﾝمع「÷／  اﾝب－～يةص  اﾝ÷اﾝيص  اﾝ÷واثد  ÷／ي～ 
 الداثة.اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼いص و م『ل｜ 

 】／اث و”يفة.س「باق～اث م〔 م『ل｜ الداثة أو الداثة اﾝ「＝في＼ية  .ت
 : اﾝ「اﾝيباﾝ「～تيب ة اﾝ「و”يف تكون أوﾝوي .2

 ظ  ية～・ﾝ「خل اﾝ『÷　ية ) في حاات اﾝ＝قل و ااﾝ÷و”فون اﾝ＋عوديون اﾝ÷ؤهلون م〔 دا .أ

 ؤهلون م〔 خاثج اﾝ『÷　ية. اﾝ÷وا’＝ون اﾝ＋عوديون اﾝ÷ .ب

 『÷　ية.غي～ اﾝ＋عوديي〔 اﾝ÷ؤهلي〔 م〔 داخل اﾝ .ت

 اﾝ『÷　ية.  خاثجغي～ اﾝ＋عوديي〔 اﾝ÷ؤهلي〔 م〔  .ث

ق  وف   تﾝك  % م〔 م『÷وم م＝＋وبيها وヱ4＋بة    ع〔  يقلا  ح「ياجات اﾝ【اصة ب÷ا  ÷　ية على تو”يف توい ااﾝ『ا  ت】～س .3
 ヱظام اﾝع÷ل.

 ～ة لتاحة اﾝف～صة ﾝ÷〔 ي～ي／ اﾝ「ق／م ﾝها.”ائف اﾝ－اغفي اﾝ『÷　ية ع〔 اﾝو  خلياي「〕 العان دا .4

 دヱى م〔 م「“لبات اﾝو”يفة.ي أい م～شح اﾝ】／ اゼاب／ م〔 أن ي「وف～ ف  .5
 .اﾝ÷اﾝيةص أو في ق＋〕 واح／ معا ة واسبﾝ÷】اﾝ÷واثد اﾝب－～يةص ا ا تو”يف اゼقاثب معا فيامت م＝عاي÷＝ع  .6
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ュ  ゆ–  サ19-  ラ1 

 
 るرقم السياس 

 اسم السياسる  ـيـف لـتـوظا بعتا
 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –الらيومي ヴ من

ゲيらع Εا ヵنصار–  ゲمديるالمالي  ヱالتشغيل  るاجعゲم キاعتماヱ 
7  ゲらتاريخ اا 2018نوفم キآل معين عتما るانيキ مديال  –اヵグالتنفي ゲ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 مゲاجعヱ るاعتماキ り  キار رئيس مجلس اإ نائب –عる ゲ الشاキ. هال 

 
الش～اف  ب±وثة ت『عل أح／ه〕 ي÷اثح معا أو  اゼقاثب م〔 اﾝ／ثجة اゼوﾝى أو اﾝ』اヱية في أい وح／ة ت＝ظي÷يةعيي〔 ا ي『وج ت .7

 على اآخ～.  اﾝ÷باش～ ～يغو اﾝ÷باش～ أ
  م～شح ～ أو بي＝ه و بي〔 أい～ابة بي＝ه و بي〔 أい مو”ف ظخصلة ق  جود أい～يح بو ب على أい مو”ف اﾝ「±『ي .8

 ／.ج／ي    

 حاﾝة أهلي「ه ﾝلو”يفة.أو ت』بي― أح／ اﾝ÷و”في〔 اﾝ÷ؤق「ي〔 في 「～・ية أو اﾝ＝قل اﾝع〔 ’～يق يكون شغل اﾝو”ائف اﾝ－اغ～ة  .9

         ﾝى سياسة اﾝجوم م～ﾝية ول ＝ق) ا・～」ﾝكليفياس و سياسة ا」ﾝا سة اヱ～وث ثم＋ا مجو ب“」ﾝو”يفي ظ اﾝا. 
 بة م〔 اﾝوسائل اﾝ「اﾝية:اﾝوسيلة اﾝ÷＝اس「〕 ااس「عاヱة بةص تاخل اﾝ『÷　يشاغل ﾝلو”يفة م〔 د في حاﾝة تع＼ث وجود  .10

 ’لبات اﾝ「و”يف اﾝ÷وجودة في اﾝ『÷　ية. .أ

 اﾝ『÷　ية الﾝك「～وヱي.عان في موقع لا .ب
 【±‥ م＝ها.صة اﾝ÷「عي و خاواصل ااج「÷اﾝ「ا العان في مواقع .ت
 ف الﾝك「～وヱية.「و”يع اﾝاق مو  .ث

 مكاتب اﾝ「و”يف.  .ج

 س「ق／ام.ة ص ي「〕 اﾝب／ط في مج～اطات اا÷÷لكة تع＼ث اﾝ「و”يف م〔 داخل اﾝحاﾝفي  .11
 

 اﾝ「و”يف م〔 خاثج اﾝ÷÷لكة ) ااس「ق／ام ظ :  ثاヱيا :
 

 . اسب م〔 داخل اﾝ÷÷لكةجود شاغل ﾝلو”يفة م＝و  ／مي「〕 ااس「ق／ام م〔 خاثج اﾝ÷÷لكة ما بع／ اﾝ「أﾜ／ م〔 ع ا .1

 ثة اﾝ「＝في＼ية.اش～ والدااﾝ÷بق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية واﾝ～ئي｜ فاق على بل／ ااس「ق／ام م〔 قبل ثئي｜ ااتي「〕  .2

 ﾝ「ق±ي ع＝ه.”يف اﾝ÷＝اسب في اﾝبل／ اﾝ÷【「اث بع／ اﾝ＋ؤال و ااث مك「ب اﾝ「و اخ「يي「〕  .3

 قاヱوヱي ﾝل『÷　ية.ث اﾝ＋「－ا ﾝ÷ا 「〕 مع／ادها م〔 قبلد اتفا・ية ع÷ل معه ي／امعا ي「〕 اﾝ「عامل مع أい مك「ب تو”يف ما بع／  .4

 ﾝ～س÷ي. 】ة في اﾝ÷وقع اﾝ÷وضثة اﾝع÷ل اش～وط و مج～اطات وجاي「〕 ااس「ق／ام وفق  .5

 ÷〔 اﾝ÷ي‖اヱية. ي ي「〕 شغلها بااس「ق／ام ي『ب أن تكون مع「÷／ة ضو”ائف اﾝ「اﾝيف اﾝج÷يع تك .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ة النسゅئية الガيرية اأヱلヴ عيالجم ةواケد الゼらري مال まヱ れゅجراءاれيゅسل سدلي                             
 

 
 
 38 

 
 ゆ ュ–  サ19-  ラ1 

 
 るرقم السياس 

 سياسる اسم ال  ـف ـتـوظـيلا تابع
 まعداヱ キ اعتماキ  قسم الموارキ الらشゲيる يس رئ –ي منヴ الらيوم

 مゲاجعヱ るاعتماキ  التشغيلヱ  ليるالمامديゲ  –يゲ اΕنصارら ヵع
7  ゲらتاريخ  2018نوفم キآل معينا  ااعتما るانيキ– ヵグالتنفي ゲا المديゲمるجع  キاعتماヱ 

 ゲالشاع るهال .キ– نائب キار رئيس مجلس اإ り  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 

 ”يف : : ش～وط اﾝ「و ثاﾝ』ا
 

1. ÷ﾝلع÷ل اﾝ شح～÷ﾝو”ف ا÷ﾝا あ／ﾝ ～هاثاتي『ب أن ت「وف÷ﾝب～ات وا】ﾝؤهات وا 」ﾝية :اﾝا 

 ÷「لكها اﾝ÷～شح. اﾝ－هادات اﾝعل÷ية واﾝ÷ه＝ية اﾝ「ي ي『ب أن يأい اسية اﾝ÷ق～ثة ﾝلو”يفة اﾝ÷ؤهات اﾝعل÷ية اゼس .أ
ゆ. لو”يفة: ع／دﾝ ق～ثة÷ﾝع÷لية اﾝب～ات ا】ﾝوعي＝س اヱب～ة و】ﾝواجبوات اﾝب～ات ا】ﾝها بف～ تو  ة ا ～÷ﾝشح.ا 

れ. شح～÷ﾝي ت÷ك〔 ا」ﾝهاثات ا÷ﾝق／ثات واﾝلوب ا“÷ﾝداط اゼو”يففي  م〔 ت】قيق اﾝها.اﾝ شح～÷ﾝة ا 
 .) من وج／ت ظ خ「باثات واﾝ／وثات اﾝ「／ثيبية اﾝ÷ق～ثة ﾝلو”يفة ب＝『احاج「ياج اا .2
 أن يكون ق／ أﾜ÷ل س〔 اﾝ』ام＝ة ع－～ة م〔 اﾝع÷～.  .3
 ح＋ب اゼصول.  ةا م±／ق ثًا ع＝هゼصلية أو صو اﾝ÷＋「＝／ات ا ة÷　ي『ﾝلأن يق／م  .4
 مع「÷／ة.  جهة ÷وجب شهادة ’بية صادثة م〔أن يكون ائقًا ’بيًا ﾝلع÷ل ب .5
【لة باﾝ－～ف او اゼماヱة ما ﾝ〕 أا يكون ق／ سبق اﾝ】ك〕 عليه بعقوبة في ج＝اية أو ج＝】ة م  اﾝ＋لوك و  وأن يكون ح＋〔 اﾝ＋ي～ة   .6

 ة واﾝقواヱي〔 اﾝ＋اثية اﾝ÷فعول.÷ﾝأヱظ ヮ ’بقاً مﾝيه اع「باث  ÷【「±ة أو ُثدة اﾝهﾝ『يك〔 ق／ ص／ث عفو ع＝ه م〔 ا

 . اﾝ『÷　يةب～ات في ヱف｜ م『ال ع÷ل 「وف～ ﾝ／يه〕 خﾝل÷～ش】ي〔 اﾝ＼ي〔 ت】ي〔 لة بي〔 اﾝ÷～شة ع＝／ اﾝ÷فاضتع“ى اゼوﾝوي .7
8. ＋ﾝا ف±له م〔 ع÷لة  ت〕  ق／  يكون  ا  اا أن  قبل  تأديبية ت「عل  باﾝ『÷　يةﾝ「】اق  ابق  ق×بق  ب＋بب مج～اطات  أو ب】ك〕  ائي اﾝع÷ل 

 لة باﾝ－～ف واゼماヱة. غي～ م【ج～ي÷ة ヱهائي في 

 . ةﾝلو”يفة ～ث ÷قط واﾝ÷「“لبات اゼخ～あ اﾝأن يكون م＋「وفيًا اﾝ－～و  .9
 

 :اﾝو”ي．يةبات اﾝ÷قا: ﾝ『＝ة  ثابعا
 

 ظ  ساسيع×و أ ) ثئي｜ ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية أو م〔 ي＝وب ع＝ه -أ

 ظ أساسي  لو”يفة اﾝ－اغ～ة ) ع×وﾝاﾝ÷باش～  اﾝ～ئي｜ -ب

 ظ غي～ دائ〕 ) ع×و . ة～ اﾝ－اغ”يفة ي｜ اﾝ÷باش～ ﾝلو ي～ اゼعلى ﾝل～ئ÷／ﾝا -ت
 ظغي～ دائ〕 ) ع×و اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼い  -ث
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 ゆ ュ–  サ19-  ラ1 

 
 るرقم السياس 

 اسم السياسる  وظـيـف تابع الـتـ 
 اヱ キ اعتم まعداキ   رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي  ヱالتشغيل ゲاجمるاعتم عヱ キا 
7  ゲらتم عخ ااتاري 2018نوفم キآل معينا  ا るانيキ– ヵグالتنفي ゲالمدي ヱ るاجعゲم キاعتما 

 عヱ るاعتماキ اجمゲ رئيس مجلس اإキارり  نائب – شاعキゲ. هالる ال 

 
 

 :اﾝ÷قابات اﾝو”ي．يةاﾝقواع／ اﾝ÷＝ظ÷ة ﾝع÷ل ﾝ『＝ة  : خام＋ا
 

 ت اﾝو”ي．ية.با÷قااﾝ في أساسيانع×وان ～ة فة اﾝ－اغ”ي لو ﾝ ُيع「ب～ ثئي｜ ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية و اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ .1

لب هو تﾝكص أو ’لب  ～ة من ’ اﾝ÷باش～ ﾝلو”يفة اﾝ－اغئي｜  اﾝ÷／ي～ اゼعلى ﾝل～ ة  －اثك في مج～اط اﾝ÷قابات اﾝو”ي．يي .2
 اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼い م－اثك「ه.

 ة. مقابلة م～شح ﾝو”ائف مش～افي في ﾝ『＝ة اﾝ÷قابات في حاﾝةيكون اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼い ع×و  .3

ط اﾝ「＝＋يق معه و ع〔 اات±ال و اﾝ「واصل مع اﾝ÷～شح ﾝلو”يفة م＝＼ ب／／  اﾝوحي   اﾝ÷＋ؤول  وه  ～يةاﾝب－  ÷واثداﾝ  ق＋〕 .4
 ي＝ه.تعي ح「ى

 . م「ق／م أو م～شح ما م〔 قبل ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～يةع／ مع أい اس「／عاط أو ت】／ي／ مو  ع／م .5

 ة.ﾝ】اج― اعد متامؤق「ا لج～اط مقابلة معي＝ة  ظخ～ ﾝل『＝ة اﾝ÷قابات ومضافة ع×ي÷ك〔  .6

 مج～اط اﾝ÷قابات اﾝو”ي．ية.مبادن اع／ و ＝ة ﾝقو ب اتبام أع×اط اﾝل『 『ي .7

يا م〔 قبل أع×اط اﾝل『＝ة قبل اﾝ÷قابلة ئ÷ة ك「ابد اゼسئلة اﾝ÷ا اﾝو”يفي و مع／اوصف ＼اتية و اﾝاﾝ＋ي～ اﾝ ت「〕 دثاسة .8
 بوق― كاف. 

اقي مع ب  مع اﾝ「－اوث  شح～ ÷هائي ﾝلﾝ＝ا  ي〕اﾝ÷＋ؤول ع〔 تعبئة اس「÷اثة اﾝ「قيهو  لو”يفة اﾝ－اغ～ة  ﾝ～  اﾝ÷باش  اﾝ～ئي｜ .9
 ط اﾝل『＝ة.×اأع

 اﾝ÷‖ايا. ع〔 اﾝ～اتب و  مات خباث اﾝ÷～شح أい معلو ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية هو اﾝ÷＋ؤول ع〔 م .10

 فقゃ. ～شح على موع／ ب／ط مباش～ة اﾝع÷ل يكون م〔 قبل ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～يةمع اﾝ÷ ااتفاق .11

   ص ُيف±حقابلةاط اﾝ÷ ～شح قبل مج～ ب“ه باﾝ÷ش【±ية ت～ ة ق عامتا ات×ح ゼح／ أع×اط اﾝل『＝ة وجود صلة ق～ابة أو  .12

 لة.「～ك في مج～اط اﾝ÷قابع〔 تﾝك ﾝباقي اゼع×اط و ا ي－     
 اﾝل『＝ة تﾝك.  ×و ظخ～ ب／يل ع〔 اﾝ÷＝＋】بص تق～ثمتا كاヱ― ه＝اك ض～وثة لضافة ع .13
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 ياسる رقم الس 

 اسم السياسる  تابع الـتـوظـيـف 
 اヱ キ اعتم まعداキ   الらشゲيる  رキواقسم الم  يسرئ –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي  ヱاج التشغيلゲمヱ るع キاعتما 
 مゲاجعヱ るاعتماキ  المديゲ التنفيヵグ –معينا  キانيる آل تاريخ ااعتماキ  2018مゲら نوف 7

 ゲالشاع るهال .キ– مجلس ا رئيس  نائب りارキإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 ة:．يت اﾝو”يباقامهام ﾝ『＝ة اﾝ÷: سادسا 

 
1. ﾝوゼقيي〕 ا」ﾝيا : 

 ول فيه اﾝ「اﾝي:「＝او يأو م〔 ي＝وب ع＝ه به ثئي｜ ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية  وميق
اﾝو”ي．  】ققاﾝ「 .أ اﾝ÷「“لبات  مم〔 توف～  اﾝ＝واحي:  م〔 ج÷يع  اﾝ÷～شح  في  ﾝغةص ية  معي＝ةص  ؤهل عل÷يص خب～ةص ت～اخي‥ 

 اتص خ±ائ‥ ش【±يةص ش～وط خاصة أو غي～ تﾝك. مهاث 

 و سامة اﾝفه〕. شح÷～ مظه～ اﾝ بةاساﾝ「أﾜ／ م〔 م＝ .ب

 م〔 ص】ة اﾝ－هادات اﾝ÷ق／مة م〔 قبل اﾝ÷～شح. ق 】قاﾝ「 .ت

  م』ل :  و”يف من وجُ／ فيها أヱ いقاط ت】「اج مﾝى توضيح＼اتية و ’لب اﾝ「قة باﾝ＋ي～ة اﾝ÷「عل÷＝اسبة اﾝسئلة اﾝتوجيه اゼ .ث
 ﾝكبي～ ع〔 اﾝع÷لص ...اﾝخ. اﾝو”ائفص سبب ااヱق“ام اسبب اﾝ「＝قل اﾝ÷＋「÷～ في 

 اصل و اﾝ±فات اﾝعامة ﾝل－【±ية.ﾝ「و ت ااثامه بة اﾝ「ي تظه～اس÷＝سئلة اﾝاゼه توجي .ج

 ح . قيي〕 اゼوﾝي ﾝل÷～شتعبئة اس「÷اثة اﾝ「 .ح
 

 :  اﾝ「قيي〕 اﾝ＝هائي ﾝل÷～شح  .2
 ﾝو”يفة و هو كاﾝ「اﾝي: ي「＝اول فيه اﾝ『اヱب اﾝ÷「【±‥ م〔 اوم به اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ ﾝلو”يفة اﾝ－اغ～ة و قي
 ～شح.ة في اﾝ÷”يفمة ﾝلو اﾝاج  〔 توف～ اﾝكفاطاتبيت ة م＝ه『يةيق“～ ’～ح اゼسئلة اﾝ「ي أع／ها م＋بقا ب .أ

 اجمة من وج／ت.ﾝااﾝ÷「【±±ة  مع／اد ااخ「باثات  .ب

 ×و اﾝ÷－اثك في اﾝ÷قابلة.ة اﾝعاق－＝م .ت

 اﾝوصول مﾝى تقيي〕 ヱهائي م－「～ك م「فق عليه. .ث

 ﾝل÷～شح.  تعبئة اس「÷اثة اﾝ「قيي〕 اﾝ＝هائي .ج
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 るرقم السياس 

 سياسる ل ا اسم ـيـف وظتـ تابع الـ
 ヴيمنらي ومال–  るيゲشらال キرئيس قسم الموار  キاعتما ヱ キعداま 

 ゲيらنصعΕا ヵمدي –ار ゲماالるلي  ヱاعتم التشغيلヱ るاجعゲم キا 
7  ゲら2018نوفم  キآل معينا  تاريخ ااعتما るانيキ– ヵグالتنفي ゲالمدي  るاجعゲم キاعتماヱ 

 ゲالشاع るهال .キ– نائب  りارキرئيس مجلس اإ ゲا اجمヱ るعتمع キا 

 
 اﾝل『＝ة:÷ل ت ع اطامج～ سابعا : 

 
 ﾝلو”يفة.ي〔 باﾝ÷＝اس اﾝ÷～ش】ي〔و اخ「ياث تية اﾝ＼او اﾝ＋ي～  「و”يف’لبات اﾝ ／ثاسةاﾝ÷واثد اﾝب－～ية ب ق＋〕قوم ي .1
 .طةص اﾜゼفأ ث〕 اゼقل ية و اﾝكفاح＋ب اゼهل تﾝل÷قاباي〔 「～تيب اﾝ÷～ش】اﾝ÷واثد اﾝب－～ية ب يقوم ق＋〕 .2
وفي  و اﾝوصف اﾝو”يفي ﾝلو”يفة اﾝ－اغ～ةص اﾝ『÷　يةب÷علومات ع〔  〕وي／هو ت‖  ～ش】ي〔÷ﾝبا ل ات±ا با ية－～ اﾝ÷واثد اﾝب يقوم ق＋〕 .3

 اﾝ「اﾝي:  ﾝل÷قابلة مع ’لب مح×اث  ﾝكل واح／ي／ موع／ اﾝ÷ب／ئية على اﾝو”يفة ي「〕 ت】／ 「ه〕حال موافق
 . ﾝغي～ اﾝ＋عودい قامةو ال ب“اقة اゼحوال ﾝل＋عودい .أ

 ثخ±ة اﾝع÷ل ﾝغي～ اﾝ＋عودい. .ب
 اゼصلية. بقةت اﾝ＋ااﾝ【ب～اشهادات  و ÷يةعليﾝ「ا اتاﾝ－هاد .ت
 .ﾝ【ب～ةأو شهادات ا مخاط اﾝ“～ف م〔 اﾝع÷ل اﾝ＋ابق .ث
 ﾝ÷／ثاط اﾝ＋ابقي〔 ﾝل÷～شح. م〔 ا ＝ي〔ثاأثقام  .ج

 ÷قابلة. بإثسال سي～ اﾝ÷～ش】ي〔 ﾝل～ئي｜ اﾝ÷باش～ ﾝاس「ع／اد ﾝل قوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～يةي .4

 ة من ﾝ‖م. 『لي‖ية الヱاخ「باث اﾝلغ  و بة＝اسة اﾝ÷ﾝيو إع／اد اゼسئلة اゼ قوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية بي .5

 .تقيي÷ه〕و  ي〔ش】÷قابلة اﾝ÷～ اﾝب－～ية بيقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد  .6

 ااخ「باثات.مع／اد ヱ「ائج و اﾝ「قيي〕 اゼوﾝي  اس「÷اثةة م ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية ب「عبئو قي .7

 .وヱيﾝك「～ ال ／ ص و مثسال ثساﾝة اع「＼اث ﾝه باﾝب～يي「〕 اس「بعادヮ ÷～ش】ي〔أح／ اﾝمتا ﾝ〕 ي「〕 ヱ『اح  .8

و تﾝك  ﾝ÷ع＝يي〔  ش【اس اゼا  معاﾝ÷قابلة    اطسب يقوم باس「ك÷ال مج～ أن اﾝ÷～شح م＝ااﾝ÷واثد اﾝب－～ية    〕＋ق ل في  وج／ اﾝ÷＋ؤومتا   .9
 .باﾝو”يفة اﾝ－اغ～ة  〕「هح＋ب عاق 

 م〔 أسئلة مع／ة م＋بقا. ﾝل÷～شح و ما فيها باس「【／ام اس「÷اثة اﾝ「قيي〕 اﾝ＝هائياﾝل『＝ة  أع×اطقوم ي .10

11. ﾝمج～اط ا 〔」ا  عم تااب÷قي÷ﾝش～ 〕اباتبام 】ي ﾝ／عامةو ال  قواعﾝها ثشادات اﾝ ع／ة÷ﾝا. 

   ﾝكل م～شح. اﾝ「قيي〕 اﾝ＝هائيي｜ اﾝ÷باش～ ～ئاﾝ ي＋「ك÷لو م〔 ث〕  ﾝل『＝ةبي〔 ا÷ا يفعلى ح／あ م～شح كل  ت「〕 م＝اق－ة ヱ「ائج .12

 قي〔 ﾝل÷～ش】ي〔.باﾝ「واصل مع اﾝ÷ع～في〔 ) اﾝ÷／ثاط ظ اﾝ＋اب ةه＼ヮ اﾝ÷～حلي ف  يقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية .13

لة بي＝ه〕  اﾝ÷فاض 〕  ت「ص  و اﾝ】±ول على ヱ「ائج مي『ابية م〔 اﾝ「واصل مع اﾝ÷ع～في〔 اﾝ＋ابقي〔  ةقابلﾝل÷  ي〔ش】حال اج「ياج اﾝ÷～   يف  .14
 ﾝ÷باش～ ﾝلو”يفة اﾝ－اغ～ة. كون اﾝق～اث اﾝ＝هائي ﾝل～ئي｜ اط اﾝل『＝ةص و يفي÷ا بي〔 أع×ا

  〔 مو”ف.اس「÷اثة تعيي  بك「ابةاﾝب－～ية اﾝ÷واثد  ق＋〕يقوم  ص～شح معي〔ماخ「ياث ال ح في .15

ق＋〕 .16 تقيي〕    اﾝب－～ية  واثدﾝ÷ا  يق／م  مو”فو  اﾝ÷～شح  اس「÷اثات  تعيي〔  اﾝ  مﾝى  اس「÷اثة  ااس「÷ا÷＼كو اﾝ÷／ثاط  في  ثة ﾝل】±ول  ثي〔 
 ÷“لوبة.ااع「÷ادات اﾝعلى 
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 る رقم السياس

 اسم السياسる  تابع الـتـوظـيـف 
 اعتماま  キعداヱ キ لらشゲيる ا م الموارキ قس س رئي –منヴ الらيومي 

Εا ゲيらع ヵنصار–  ゲمديるالمالي  ヱالتشغيل  るاجعゲم キاعتماヱ 
7  ゲらتاريخ ااعت 2018نوفم キآل معينا  ما るانيキ– التن ゲالمديヵグفي  キاعتماヱ るاجعゲم 

 ゲالشاع るهال .キ– رئيس مجل نائب りارキس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 

 .1ادة اﾝ【“وات م〔 فق～ة بإع ﾝب－～يةاﾝ÷واثد ا ق＋〕  ميقو  ث〕〕 دهعا「بص ي「〕 اسع／م اج「ياج اﾝ÷～ش】ي〔 ﾝل÷قابلة في حال .17

 يليه في اﾝ÷فاضلة.い ＼÷～شح اﾝابقة مع اﾝتبام الج～اطات اﾝ＋ث〕 اي「〕 اس「بعادヮص  ‘ تعيي〔 اﾝ÷～شحصفي حال ثف  .18

يقوم   .19 اﾝ「و”يفص  اع「÷اد  حال  اﾝب－  ق＋〕في  باات±ال  اﾝ÷واثد  باﾝ÷وافقة  ب～ية   ヮمخ“اث و  ع～ش اﾝ÷～شح  مثسال  ﾝه  ﾝعا  و  ÷ل 
 ﾝك「～وヱي.ي／ ال باﾝب～  وتج اﾝ÷ع／ ﾝ＼ﾝك÷اﾝ＝ب

 .يليه い＼اﾝ÷～شح اﾝ～اطات اﾝ＋ابقة مع  الج「بعادヮ و اتبام في حال ع／م قبول اﾝ÷～شح ﾝلع～شص ي「〕 اس .20

 .ةاﾝ÷ع「÷／  اﾝ「عيي〔في حال قبول اﾝ÷～شح ﾝلع～ش ت＋「ك÷ل مج～اطات  .21

  .و”يففي اﾝ「ا قو اثد اﾝب－～ية بإثسال ثساﾝة اع「＼اث ﾝكل م〔 ﾝ〕 يوف 〕 اﾝ÷و قوم ق＋ي .22

 
 :   اﾝع÷ل : ع～ش ثام＝ا

 ة :「اﾝيヱات اﾝ－÷ل اﾝبياع～ش ع÷ل يﾝل÷～شح ﾝلع÷ل يق／م ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية  .1
 المسمヴ الوظيفي. .أ

ゆ.  るらتゲالمるالدرج ヱ .るالوظيفي 

れ. .العمل ラاムم 

ゐ.  .نوع العقد 

ァ.  .ヵゲヰاتب الشゲال 

ゥ.  ンゲخΕالمزايا اヰقエن التي يستムبدل الس ( بدل –ا للموظف  れالتا –المواصاグ ゲما –كほلتヱ يエين الصゲغي クلك  .) 

ォ. .بالعمل ベاエلالت キدエالتاريخ الم 

キ.  .نوع التوظيف 

ク. ا りゲفتるبゲلتج . 

 . اإجاりコ .ر

 

 المديゲ التنفيヵグ. وارキ الらشゲيヱ る من قらل قسم الم دامعتم. يجب أラ يムوラ عチゲ العمل 2

 .ヱظيفる أラ يوافق خトياً علヴ عチゲ العمل أヵيارロ لشغل ختا يجب علヴ كل مゲشح يتم .3
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 るرقم السياس 

 اسم السياسる  ـيـف ـتـوظبع الات
 اヱ キ اعتم キ  داまع موارキ الらشゲيる قسم ال رئيس  –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي  ヱغيلتش ال ヱ るاجعゲم キاعتما 
7  ゲら2018نوفم  キآل معينا  تاريخ ااعتما るانيキ– ヵグالتنفي ゲالمدي ゲاجم キاعتماヱ るع 

ゲالشاع るهال .キ – رئيس مجلس ا  نائب りارキإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 

4. ま بعد るيゲشらال キقسم الموار ヴيجب عل  れاءاゲاإج ュتماゲツماال るحلゲلم るريヱ  ま ل التعيينらار التعقゲعقد  صدار ق ヱالعمل بناء يين أ
 علヴ عチゲ العمل الموقع من الゲトفين. 

عمل لعチゲ ا  يヰا فيりゲ المنصوソ علفتل المل خالعا  ヴ الموظف الヵグ يエصل علヴ عチゲ عمل من الجمعيる مらاشりゲعل  يجب .5
 チゲالع ゲらا اعتまヱملغيا . 

 .لمムما لعقد العميعتゲら عチゲ العمل  .6

 الوظيفي. الموظف في ملفه ضع عチゲ العمل الموقع من قらل وي .7

り  حدموار  الموارキ الらشゲيヱ るتムوラ عチヱゲ العمل للموظفين باستمゲيتم まعداまヱ キصدار عチヱゲ العمل للموظفين بواسるト قسم   .8
ムاالشヱ النل りاعاゲلف في ااختاص مع م .るالエالتوظيف حسب ال ヅヱゲشヱ مزايا 

 

 اﾝ『÷　ية: ”في〔 اﾝ＋ابقي〔 فياﾝ÷و معادة تعيي〔 بゃ ضوا:  تاسعا

 . ي～ اﾝ「＝في＼い÷／اﾝس「』＝اط م〔 اعلى اس「قاﾝ「ه وتﾝك ب÷وجب  ب＝اط اﾝ『÷　يةم〔 ت～ك معادة خ／مات  وجي『 .1

 .اﾝ『÷　يةوجود و”يفة شاغ～ة في  .2

 ﾝها. ﾝو”يفة اﾝ÷～شح ا لباتوم「“ط ～و ش س「ك÷الا .3

 اﾝ】اات اﾝ「اﾝية:   يف ﾝه اﾝ＋ابق 〔 اゼج～ ي『وج تعيي〔 اﾝ÷و”ف اい＼ﾝ ت〕 معادته ﾝل【／مة بأج～ ي‖ي／ ع .4

 ختلف عن الوظيفる التي كاラ يشغلヰا . る أخンゲ ت شغل ヱظيف .أ

ゆ. علمي  れهاぽم  ヴعل حصل  قد   ラوムي  ラعمأ  れاゲらخ  ヱأ  るيم  ラكا لما   るضافيま  るيらتدري  れراヱキ  ヱأ  るليムانعه  ل   تヰاء ند 
ヱ ،れخدما ヅゲيشت  ラأムتラو  るلوبトالم れهاぽا من المヰالتي حصل علي れهاぽفعليا   تلك الم .るللوظيف 

れ.  ラوأムيヱゲال るجيヰقد تم تعديل من ラ ヰتب عليゲما يتヱ ااتب  .るالوظيفي るمن تعديل نفس الدرج 

 ﾝأسباب    هافي／ماته〕 خ― ヱ「هامتا   اﾝ『÷　يةفي〔 اﾝ＋ابقي〔 ﾝلع÷ل في ج معادة اﾝ÷و”في ج÷يع اゼحوال ا ي『و  .5
  」ﾝياﾝة:ا 

 الفصل التキほيらي.  .أ

ゆ. ゲغي るيقゲトب るفي الجمعي るاء الخدمヰانت . るيキヱ 

れ. ヵأ キجوヱ فエالمت ヴعل れارظاキل اإらل وظف من قらمن ق ヱأ りارئيسه السابقヰلエفي م れفظاエتلك الت ラوムت ラأ ヴعل ، . 
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 ゆ ュ–  サ19-  ラ1 

 
 るرقم السياس 

 اسم السياسる  تابع الـتـوظـيـف 
 まعداヱ キ اعتماキ  يキゲ る الらش س قسم الموارئير –ي الらيوم ヴنم

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي ヱ اجع  التشغيلゲا مヱ る キعتما 
7  ゲらتاريخ ا 2018نوفم キآل معينا  اعتما るانيキ– ヵグالتنفي ゲالمدي  キاعتماヱ るاجعゲم 

ゲالشاع るهال .キ – نائب  りارキرئيس مجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 

 
 :  عقود ام اヱﾝو أ : عاش～ا
 اﾝي: كاﾝ「 هي   اسب حاجة اﾝع÷ل＋「【／م م＝ها اﾝ『÷　ية ما ي＝و اﾝ「ي ت÷／ة م〔 اﾝوجاثة اﾝ÷ع「اﾝع÷ل أヱوام عقود  .1

 اﾝ÷／ة ﾝل＋عوديي〔.عق／ ع÷ل غي～ م】／د    .أ
 عق／ ع÷ل م】／د اﾝ÷／ة ﾝل＋عوديي〔. .ب
 ＋عوديي〔. اﾝ÷／ة ﾝغي～ اﾝعق／ ع÷ل م】／د  .ت

 عق／ ع÷ل ﾝبع‘ اﾝوق― ﾝل＋عوديي〔 )دوام ج‖ئيظ .ث

 دوام ج‖ئيظ)ديي〔 ― ﾝغي～ اﾝ＋عو وق ع‘ اﾝع÷ل ﾝب ／قع .ج

مما   .ح وهو   : غي～ه〕  و  ﾝل＋عوديي〔  مؤق―  ع÷ل  م】／ًداعق／  يكون  بإヱ『ابوق   أن  م】／دًا  أو  ع÷ل―ص  يب＼ات  ج  و  ／خل ه 
حاﾝة ت】／ي／ اﾝوق― أو حاﾝة   –ﾝ「ي〔  لص وبكا اﾝ】اヱ『اج ه＼ا اﾝع÷ب“بيع「ه في÷ا ي‖اوﾝه صاحب اﾝع÷لص وي＝「هي ه＼ا اﾝعق／ بإ

 .يوًما ﾝ٩٠÷ؤق― ﾝع÷ل اوج م／ة عق／ ا『اا ي「 –÷ة ÷هاﾝت】／ي／ 

＝في＼ヮ أﾜ』～ م〔 ت＋عي〔 ヱ－ا’ه اﾝ÷ع「ادص وا ي＋「غ～ق ت في هع「ه في÷ا ي‖اوﾝعق／ ع÷ل عَ～ضي: وهو اい＼ﾝ ا ي／خل ب“بي .خ
 يوًما. 

 ي『ب أن يكون عق／ غي～ اﾝ＋عودい م】／د اﾝ÷／ة. .2
 اﾝ「اﾝية: عق／ ع÷ل اﾝبياヱات×÷〔 أい ن ي「『ب أي .3

 ÷』لها. م〔 ي ヱها وواع＝اس〕 اﾝ『÷　ية و  .أ
 ＝واヱه و ج＝＋ي「ه. عو”ف و اس〕 اﾝ÷ .ب
 بياヱات مثبات اﾝهوية. .ت
 ها. علي ÷「فقت و اﾝ÷‖ايا اﾝاゼج～ و اﾝب／ا .ث
 ヱوم اﾝع÷ل و مكاヱه.  .ج
 تاثيخ ااﾝ「】اق باﾝع÷ل . و .ح
 ヱوم اﾝعق／ من كان م】／د اﾝ÷／ة أو غي～ م】／د اﾝ÷／ة. .خ
 .～ة اﾝ「『～بة「ف  .د
 ÷ل.وجاثة اﾝع ÷／ م〔 ج مع「وتヱ÷اﾝب＝ود الﾝ‖امية اﾝواثدة في كل  و باقي .ت
 ية.ائ】「ه اﾝ「＝في＼ ت×يفها اﾝ『÷　ية ب÷ا ا ي「عاثش مع ヱظام اﾝع÷ل و  د أخ～あ أい ب＝و  .ث

4.  ゼاتج ا÷＝ﾝاع「÷اد ا 〔」اثي『ب أن ي－」＋÷ﾝقبل ا 〕لعقود مﾝ ل『÷　ية. صليةﾝ يヱوヱقاﾝا 

 صف】ة. في ’～ف كل  ي『ب أن ي「〕 تو・يع عق／ اﾝع÷ل .5
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 ゆ ュ–  サ19-  ラ1 

 
 るرقم السياس 

 م السياسる س ا يـف تـوظـلـا تابع
 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –مي らيومنヴ ال

 اعتماキ مゲاجعヱ る التشغيلヱ  الماليゲる مدي –يゲ اΕنصارら ヵع
7  ゲら2018نوفم  キآل معينا  تاريخ ااعتما るانيキ– ヵグالتنفي ゲا المديゲمるجع  キاعتماヱ 

 ゲالشاع るهال .キ– نائب キار رئيس مجلس اإ り  اجعゲاعمヱ る キتما 

 
 〔:ـيـيـ～اطات اﾝ「عـج: م ع－～ أح／

 
 ها. ق／ اﾝ÷「فق عليب ヱوعية اﾝ「عا÷～شح اﾝ÷قبول ح＋باﾝ ق／ اﾝع÷ل اﾝ【اسيقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية بإع／اد ع .1

2. .い＼في＝」ﾝي～ ا／÷ﾝعق／ م〔 قبل اﾝي ا」】＋ヱ ي「〕 تو・يع 

 ه.「ام ヱ＋【「س／ وااﾝعق يعو・م〔 قبل ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية ﾝ“لب اﾝ】×وث ﾝ「ل باﾝ÷～شح ي「〕 اات±ا .3

 ت. تق＝ية اﾝ÷علوما÷ة اﾝ÷و”ف في اﾝ『هاج اﾝ【اس ب＼ﾝكص باﾝ「＝＋يق مع ق＋〕 ل ب±ت＋『ي〕 ي「 .4

】×وث  يوم مباش～ة اﾝع÷ل في اﾝ÷وع／ اﾝ÷】／د و ض～وثة اﾝت＝بيهه بإثبات ح×وثヮ باﾝب±÷ة    ～يف اﾝ÷و”ف ب～ق÷ه اﾝو”يفيص وعت .5
 ／ظ.اﾝعق يوم تو・يع ﾝع÷لته ا～ اشمبﾝق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية فوث اﾝوصول ) في حاﾝة ع／م 

اﾝعامش .6 ب「عيي〔  اﾝ÷علومات  تق＝ية  اﾝ÷＋اヱ／ة و  اﾝ【／مات  ق＋〕  قبث  اﾝ『／ي／  مب÷و”ف  ي「ل  ح「ى  اﾝع÷ل  اﾝاش～ته  ت『هي‖  ÷「“لبات 〕 
 』ﾝل÷و”في〔 اﾝ ع～يفي」ﾝامج اヱ～بﾝكوث في سياسة ا＼÷ﾝك وفق اﾝاجمة و تﾝد. ا／ 

ح ع〔 م±ل】ة و اا’ام  اف±لاث امق～   ليها و علىيعه عو تو・ف  و”ﾝ÷و”ف ت「〕 تعبئ「ه اس「÷اثة معلومات اﾝ÷×وث اع＝／ ح .7
 توضع كلها في ملفه. مص وﾝ「‖اث و تعه／ اا ～امق على سياسة تعاثش اﾝ÷±اﾝح و 

ヱع÷ل ظ  ظ～) اﾝعلومات و سياسة أخا・يات ا÷ﾝح و سياسة س～ية اﾝا±÷ﾝسياسة تعاثش ا 

 ي】「وい على اﾝ「اﾝي:  لف ﾝل÷و”ف ومع／اد م〕 ي「 .8
 اﾝعق／.       .أ

 . اﾝع÷لش ع～  .ب
 اﾝ＼اتية. ي～ةاﾝ＋ .ت
 مؤهل دثاسي.  أعلى ثة م〔و ص .ث
 ة.يفو”اﾝم〔 م「“لبات  شهادات أخ～あ  صوث شهادات اﾝ【ب～ة و أい .ج
 اﾝ＋عوديي〔.أو القامة و اﾝ『واج ﾝغي～ صوثة م〔 اﾝهوية ﾝل＋عوديي〔  .ح
 「امها ظ صوثة م〔 ب“اقة اﾝ「أمي〔 اﾝ±】ي. ) ع＝／ اس .خ

 صوثة م〔 ثخ±ة ع÷ل اﾝ÷و”ف غي～ اﾝ＋عودい.  .د
 سابقا. ح×وثヮ و كافة الق～اثات اゼخ～あ اﾝ÷＼كوثة ／＝يها عقع عل”ف اﾝ「ي و و اﾝ÷ اヱاتيب ثةاس「÷ا .ت

 سياسة اﾝ「أمي＝ات ااج「÷اعية ظ اعية .  ) ثاجع 「أمي＝ات ااج「÷ي اﾝل اﾝ÷و”ف ف ت＋『يي「〕  .1

 أمي〔 اﾝ±】ي ظسياسة اﾝ「ي「〕 ت＋『يل اﾝ÷و”ف في اﾝ「أمي〔 اﾝ±】ي.  ) ثاجع   .2

 وヱي. ية الﾝك「～ اﾝب－～ واثد ﾝ÷ا مدخال بياヱات اﾝ÷و”ف في ب～ヱامج .3
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ュ  ゆ–   サ2-  ラ2 

 
 るرقم السياس 

 اسる اسم السي لجديد للموظف ا  التعゲيفيالゲらنامج 
 まعداヱ キ اعتماる  キ موارキ الらشゲيرئيس قسم ال  –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع– ゲمدي るالمالي  ヱالتشغيل ゲاجم キاعتماヱ るع 
26  ゲら2018نوفم  キآ تاريخ ااعتما るانيキ الالمد – ينامعل ゲيヵグتنفي ゲاجمヱ るاعتمع キا 

 ゲالشاع るهال .キ– نائب  りارキرئيس مجلس اإ ゲاجم キاعتماヱ るع 

 
 ／ف : ـهـاﾝـ

ا و مه＝يا ع〔 ’～يق اج「÷اعي   ヱف＋يا و  اﾝ『／ي／  ﾝ「هيئة اﾝ÷و”ف  اﾝ「ع～يفيفي اﾝ『÷　ية ب【“وات و مهام اﾝب～ヱامج    ةاﾝ『هات اﾝ÷ع＝يتع～يف  
ﾝع÷له و    ／ة اﾝ「ي اヱ×〕 مﾝيهاص بالضافة مﾝى ت＋هيل ع÷لية ب／ئه『／ييئة اﾝيف مع اﾝباﾝ「ك  ته فيم＋اع／و  〔  باﾝ『÷　ية و اﾝ÷و”في   هتع～يف

 اﾝقيام به.ية كي． توضيح
 

」ﾝية اﾝؤو＋÷ﾝغيلية: ا－ 

 .【／مات اﾝ÷＋اヱ／ة  مات و اﾝة اﾝ÷علو ل÷و”ف اﾝ『／ي／ / تق＝ياﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ ﾝق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية / 
 

 ヱ“اق اﾝ「“بيق: 
 ﾝ『／د. ا ي〔ج÷يع اﾝ÷و”ف

 
 :／ اﾝ「＝ظي÷يةواعاﾝق

ة واﾝواثد  اﾝعاقة في اﾝ『÷　ي  اﾝ『هات تاتمع    ﾝ「＝＋يق～ヱامج باه＼ا اﾝب   واثد اﾝب－～ية هو اﾝ÷＋ؤول ع〔 مع／اد و ت＝ظي〕اﾝ÷  ق＋〕  .1
 تك～ها احقا. 

 『／ي／. اﾝف ”اﾝ÷＋اヱ／ة و تق＝ية اﾝ÷علوماتص و اﾝق＋〕 اﾝ「ابع ﾝه اﾝ÷و ي－اثك في ت＝في＼ ه＼ا اﾝب～ヱامج كل م〔 : ق＋〕 اﾝ【／مات    .2

 ج م＝＼ ﾝ】ظة وصول اﾝ÷و”ف اﾝ『／ي／. ～ヱامي＼ اﾝبب／ط في ت＝ف〕 اﾝي「   .3

ت＝ف   .4 اﾝب～ヱي「〕  وفق  ي＼  اﾝال   اﾝب～ي／امج  ق＋ﾝك「～وヱي  قبل  م〔  ُي～سل   い＼  ＼في＝」ﾝا أوقات  موض】ا  اﾝب－～ية  اﾝ÷واثد  اﾝ『هات  〕  بي〔 
 . اﾝ÷ع＝ية

بالضافة مﾝى    ＝ه ع  ي＝وبم〔    ﾝ「＝في＼い أو ／ي～ ال اﾝ÷قب〔  داثة اﾝعليا ت「〕 م～افق「ه في اﾝ『÷　ية مف اﾝ『／ي／ م〔 المتا كان اﾝ÷و”   .5
 ～يفي معه. ح×وثヮ اﾝع～ش اﾝ「ع

 اﾝ÷و”ف اﾝ『／ي／. توجيهي／ على قائ÷ة تو・يع اﾝ÷و”ف اﾝ『／ 「÷اﾝهص ي「〕／ اﾜج و بعاﾝب～ヱام في ヱهاية   .6

 اﾝ「و”يف.  ب ヱومجي ح＋اث ﾝ【اﾝ／اخل أو ا  اﾝ『／ي／ ب「عبئة اس「بيان اﾝب～ヱامج اﾝ「ع～يفيو في ヱهاية اﾝب～ヱامج أي×ا يقوم اﾝ÷و”ف    .7

 تج اﾝ÷وقعة في ملف اﾝ÷و”ف. ÷اﾝ＝ضع اتو    .8
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 ゆ ュ–   サ2-  ラ2 

 
 اسる السيرقم 

 م السياسる س ا في للموظف الجديد امج التعゲيلゲらن تابع ا
 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 

らعゲي  ヵنصارΕا– ゲمدي るالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 
 مゲاجعヱ るاعتماキ  المديゲ التنفيる– ヵグ آل معينا نيキا ماキ تاريخ ااعت ゲら2018 نوفم 26

 .キ هال ゲالشاع る– نائب  りارキا  رئيس مجلس اإヱ るاجعゲم キعتما 

 
 أوا : اﾝب～ヱامج اﾝ「ع～يفي ﾝل÷「عاق／ي〔 م〔 داخل اﾝ÷÷لكة: 

 
 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية: ﾝ【اصة بق＋〕 الج～اطات ا

 ﾝه.يافة ﾝ× ا اﾝ「～حيب باﾝ÷و”ف و تق／ي〕 .1

 ي「×÷〔 اﾝ「اﾝي: و『÷　ية اس باﾝ ／ي〕 اﾝع～ش اﾝ【قت .2
 「＝ظي÷ي.فهاص و هيكلها اﾝاﾝ「ها و أه／او ثس“وثهاص ثؤي「ها تع～يف باﾝ『÷　ية : تأسي＋ها و ت   .أ

تص اﾝ～واتب و اﾝب／اتص اﾝ÷‖ايا و اﾝ【／ماتص  تع～يف بأه〕 سياسات اﾝ『÷　ية: ساعات اﾝع÷لص اﾝغياب و اﾝ「أخي～ص الجاجا .ب
 「ق／ي～.امج اﾝاゼداطص و ب～ヱ 〕تقييوي～ص 「“اﾝاﾝ「／ثيب و 

 ت‖وي／ اﾝ÷و”ف مﾝك「～وヱيا أو وث・يا باﾝ「اﾝي:  .3
 و”ف.اﾝ÷ دﾝيل .أ

 وبي〔 و أثقامه〕 اﾝهات．ية. ت اﾝ「＝ظي÷ية و اﾝ÷＝＋اط اﾝوح／اأس÷ قائ÷ة .ب

 ل اﾝ＋ياسات بع／.أه〕 اﾝق～اثات اﾝ±ادثة ح／ي』ا و اﾝ「ي ﾝ〕 ي】「ويها دﾝي .ت

4. ÷ﾝي اヱك「～وﾝل／ ال』÷ﾝو”ف با÷ﾝج÷يع بي〔  ～ك－「تع～يف ا  い＼ﾝو”في〔 ا÷ﾝا いي  يععلى ج÷ي】「و」ﾝلفات ا÷ﾝعلومات و ا÷ﾝا
 وق― م』ل:أい  ’ام عليها فيي】「اجها وي＋「“يع اا

 ヱظام اﾝع÷ل اﾝ＋عودい.  .أ

 ﾜ「يب اﾝ』قافة اﾝع÷اﾝية. .ب

 دﾝيل سياسات و مج～اطات اﾝ÷واثد اﾝب－～ية.  .ت

 －～ية. ﾝ÷واثد اﾝباس「÷اثات ا .ث
 ام في اﾝ＋『ل اﾝ【اس ب＼ﾝك. 「سباا ・يعه「اجها و تو 「ي ي】ية اﾝاس～’ت＋لي〕 اﾝ÷و”ف اゼدوات اﾝ÷ك「بية و اﾝق .5

على ج÷يع اゼق＋ام    ية ي「〕 خاﾝها اﾝ「ع～فيةص في جوﾝة في اﾝ『÷　ثد اﾝب－～ ﾝ÷واح／ مو”في ق＋〕 ات「〕 م～افقة اﾝ÷و”ف م〔 قبل أ .6
÷ﾝافق ا～÷ﾝو”في〔 و ا÷ﾝلفة.و الداثات و ا」】 

 أو غي～ها.  : اﾝكوب و اﾝ＝وتة 』لية مﾝ『÷　】÷ل شعاث اﾝ「ي ت『ات ا＝「ﾝ÷ة ثم‖ية ﾝل÷و”ف عباثة ع〔 م『÷وعة م〔 اتق／ي〕 ه／ي .7
 
 
 
 
 
 



ة النسゅئية الガيرية اأヱلヴ عيالجم ةواケد الゼらري مال まヱ れゅجراءاれيゅسل سدلي                             
 

 
 
 48 

 
 ゆ ュ–   サ2-  ラ2 

 
 اسる السيرقم 

 اسم السياسる  تعゲيفي للموظف الجديد ゲنامج الالら تابع
 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 

らعゲي  ヵنصارΕا– ゲمدي るالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 
 مゲاجعヱ るاعتماキ  المديゲ التنفيキ– ヵグانيる آل معينا  عتماキ تاريخ اا 2018فمゲら نو 26

 .キ هال ゲالشاع る– ئبنا  りارキرئيس مجلس اإ  るاجعゲم キاعتماヱ 

 
 

 اﾝ÷علومات:الج～اطات اﾝ【اصة بق＋〕 اﾝ【／مات اﾝ÷＋اヱ／ة وتق＝ية 
 

 : اﾝيﾝ「 بافي ق＋〕 تق＝ية اﾝ÷علومات ب「ع～يف اﾝ÷و”ف اﾝ『／ي／  ﾝ÷＋ؤوليقوم ا .1
 يه.ك : اس「【／ام اﾝب～ي／ اﾝ／اخلي و باقي اﾝ÷‖ايا اﾝ÷وجودة فو ظوت ﾝ ك～وسوف―ج مايب～ヱام .أ

ゆ. ل／ات』÷ﾝلفاتو ا ا÷ﾝ ل÷ﾝفظ ا【ﾝ يةヱك「～وﾝاصة و اا’ام عال】ﾝعامة. فات اﾝلى ا 

れ. .～وي±」ﾝة اﾝابعة و ظ“ﾝهاتف و اﾝاس「【／ام ا 

ゐ. ﾝعاقة بع÷له.ب～ اﾝية تات اヱك「～وﾝامج ال 

 
】ﾝة اصالج～اطات اﾝة اوح／ باﾝ」 ل÷وﾝ ظي÷ية＝』ﾝي／:”ف ا／ 

 
 اﾝ「اﾝي:÷و”ف بف اﾝوب ع＝ه ﾝ「ع～يي「〕 بواس“ة اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ ﾝل÷و”ف اﾝ『／ي／ أو م〔 ي＝ .1

 ÷ية.اﾝوح／ة اﾝ「＝ظي اﾝ「ع～يف ب÷و”في .أ

 اﾝ「ع～يف ب～ساﾝة اﾝوح／ة اﾝ「＝ظي÷ية و أه／افها. .ب
 ها.「ها و مج～اطاتاﾝ「ع～يف بأヱظ÷ .ت

 اﾝ「وصيف اﾝو”يفي. .ث
 ا. اﾝ【اس به  اثةس「÷اا ة و～ب「『ش～ح تقيي〕 ف「～ة اﾝ .ج

 ة تقيي〕 اゼداط اﾝ＋＝وい.خ“ ش～ح .ح

 ة.ظي÷ياﾝ「＝ اﾝوح／ة  مع مو”في اﾝ“عامدعوته ﾝ「＝اول  .خ

 ت اﾝعاقة بع÷له.و اﾝب～امج الﾝك「～وヱية تا ش～ح كي．ية اس「【／ام اヱゼظ÷ة .د

 ﾝ【اس باﾝوح／ة اﾝ「＝ظي÷ية.ت＋لي÷ه دﾝيل اヱゼظ÷ة و الج～اطات ا .ت
 م＝اسبا على أن ا ت「ع／あ أسبوعي〔.  ي～اヮ فق ماو م ثة على أيا÷＼كو اﾝ ～اتفقاﾝ ي÷ك〔 ﾝل～ئي｜ اﾝ÷باش～ توجيع   .2

3.  ÷ﾝئي｜ ا～ﾝباش～ م〔 ي“لب ا 〔＋ق／】ﾝا＋÷ﾝمات اﾝا 〕خ م＋ヱ ة مع／اد／ヱل÷و”ف.اﾝ اجمةﾝفاتيح ا÷ 

 

 ة: لكخاثج اﾝ÷÷ 「عاق／ي〔 م〔ل÷ﾝ ثاヱيا : اﾝب～ヱامج اﾝ「ع～يفي
 
 :اﾝ【／مات اﾝ÷＋اヱ／ةالج～اطات اﾝ【اصة بق＋〕  

 تفاق معه على توفي～ سك〔.ا ／ ت〕 امن كان ق ة اﾝ÷و”ف اممكان مق ت『هي‖  .1

ود خ“اب اﾝ「فوي‘ مع اﾝ＋ائق اﾝ＋عودい 〔 وجم ﾜ／ص و اﾝ「أله مﾝى مكان مقام「هتوصياس「قبال اﾝ÷و”ف في اﾝ÷“اث و اﾝ「～حيب به و  .2
 . اﾝ÷و”فةل قباい＼ﾝ سي＋「
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 ゆ ュ–   サ2-  ラ2 
 

 るرقم السياس 
 る لسياس اسم ا ي للموظف الجديد تابع الゲらنامج التعゲيف

 まعداヱ キ اعتماキ  شゲيる ارキ الらلموا سمس قئير –مي منヴ الらيو
 ヵنصارΕا ゲيらع– ゲالم  مديるالي  ヱالتشغيل  るاجعゲاعمヱ تما キ 

26  ゲら2018نوفم  キآل معينا  تاريخ ااعتما るانيキ– ヵグالتنفي ゲالمدي  キاعتماヱ るاجعゲم 
 ゲالشاع るهال .キ– رئيس مجلس  نائب りارキاعتما  اإヱ るاجعゲم キ 

 
 
 】ﾝب－～ية : ＋〕 بق ةاصالج～اطات اﾝواثد ا÷ﾝا 

 ﾝه. اﾝ「～حيب باﾝ÷و”ف و تق／ي〕 اﾝ×يافة .1

 : و ي「×÷〔 اﾝ「اﾝي ﾝ【اس باﾝ『÷　ية～ش اتق／ي〕 اﾝع .2
م』ل : تاثي【ها و عاداتها و تقاﾝي／هاص    تع～يف باﾝ÷÷لكة اﾝع～بية اﾝ＋عودية : ヱب＼ة ع〔 تاثي【ها و أه〕 اﾝ÷علومات ع＝ها .ب

 ع÷اتها.
 ها و م＋「－．ياتها. ص أف×ل و أشه～ أسواق  اه‖ة فيﾝ÷「÷ياゼماﾜ〔 ا ／ة :＝ة جي÷／ب تع～يف .ت
 اص و هيكلها اﾝ「＝ظي÷ي.ؤي「ها و ثساﾝ「ها و أه／افهاص ث “وثه: تأسي＋ها و ت  تع～يف باﾝ『÷　ية .ث

اﾝع÷لص اﾝغياب .ج اﾝ『÷　ية م』ل : ساعات  اﾝب／اتص  تع～يف بأه〕 سياسات  اﾝ～واتب و  اﾝ「أخي～ص الجاجاتص     اﾝ÷‖ايا و   و 
 ب～ヱامج اﾝ「ق／ي～.داطص و اゼ تقيي〕 اﾝ「“وي～ص ثيب واﾝ「／ ／ماتصﾝ【ا

 ي: و وث・يا باﾝ「اﾝت‖وي／ اﾝ÷و”ف مﾝك「～وヱيا أ  .3
 ة. دﾝيل اﾝ÷و”ف اﾝ【اس باﾝ『÷　ي  .أ

 ﾜ「يب ع〔 م／ي＝ة ج／ة. .ب

 دﾝيل اﾝواف／ي〔 مﾝى اﾝ÷÷لكة.  .ت

 مه〕 اﾝهات．ية. ظي÷ية و اﾝ÷＝＋وبي〔 و أثقاقائ÷ة أس÷اط اﾝوح／ات اﾝ「＝ .ث

 اﾝ＋ياسات بع／. يليها دﾝﾝ〕 ي】「و  و اﾝ「ي ／ي』ادثة ح±ااﾝاﾝق～اثات  أه〕 .ج

ﾝ÷علومات و اﾝ÷لفات اﾝ「ي ي】「اجها اﾝ÷و”في〔 اい＼ﾝ ي】「وい على ج÷يع يع اتع～يف اﾝ÷و”ف باﾝ÷『ل／ الﾝك「～وヱي اﾝ÷－「～ك بي〔 ج÷. 4
 』ل:ي أい وق― مف   هاوي＋「“يع اا’ام علي

 ヱظام اﾝع÷ل اﾝ＋عودい.  .أ
 ﾜ「يب اﾝ』قافة اﾝع÷اﾝية. .ب

れ . يل سياسات و مج～اطاﾝد÷ﾝب－～يةت اﾝواثد ا . 
 اﾝب－～ية. واثد ات اﾝ÷اس「÷اث  .ث
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 ゆ ュ–   サ2-  ラ2 

 
 るرقم السياس 

 سる اسم السيا  لموظف الجديد ゲيفي لتعالج لゲらنامتابع ا
 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع– ゲمدي るالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 
26  ゲらااعتتاريخ  2018نوفم キاني ماキآل る نا عيم– ヵグالتنفي ゲالمدي  キاعتماヱ るاجعゲم 

 ゲالشاع るهال .キ– اس مجرئي نائبキلس اإ りر  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
5 .ﾝاجها و تو・يعه بااس「ام في ا」【ي ي」ﾝق～’اسية اﾝك「بية و ا÷ﾝدوات اゼو”ف ا÷ﾝك. ت＋لي〕 اﾝ＼اس ب】ﾝل ا』＋ 

『÷　ية ي「〕 خاﾝها اﾝ「ع～ف على ج÷يع اﾝوح／ات جوﾝة في اﾝ فييةص －～ ﾝباﾝ÷واثد ا ＋〕ق  وبيت「〕 م～افقة اﾝ÷و”ف م〔 قبل أح／ م＝＋. 6
 اﾝ÷～افق اﾝ÷【「لفة. ”في〔 و÷و اﾝو اﾝ「＝ظي÷ية 

 ا .غي～ه و أو اﾝ＝وتة عباثة ع〔 م『÷وعة م〔 اﾝ÷＝「『ات اﾝ「ي ت】÷ل شعاث اﾝ『÷　ية م』ل : اﾝكوب تق／ي〕 ه／ية ثم‖ية ﾝل÷و”ف   . 7
 

 ومات :علﾝ÷ق＝ية االج～اطات اﾝ【اصة بق＋〕 ت 
 اﾝ÷علومات ب「ع～يف اﾝ÷و”ف اﾝ『／ي／ باﾝ「اﾝي : تق＝يةول في ق＋〕 ＋ؤ ﾝ÷م او يق .1

 يا اﾝ÷وجودة فيه.اﾝب～ي／ اﾝ／اخلي و باقي اﾝ÷‖ا ايك～وسوف― ظوت ﾝوك : اس「【／امج ممヱاأ. ب～ 

ゆ. لفات÷ﾝل／ات و ا』÷ﾝلفات ا÷ﾝفظ ا【ﾝ يةヱك「～وﾝع الﾝاصة و اا’ام على ا】ﾝامة. ا 
れ.  هاتفﾝااس「【／ام ا“ﾝة بعو ا」ﾝة اﾝوي～.±و ظ 

 اﾝب～امج الﾝك「～وヱية تات اﾝعاقة بع÷له. .ث

 
 ة ﾝل÷و”ف اﾝ『／ي／:ي÷ي「＝ظ ﾝالج～اطات اﾝ【اصة باﾝوح／ة ا

1.  ～ﾝبيقوم ا÷ﾝو”ف ئي｜ ا÷ﾝي／ أو م〔 ي＝وب ع＝ه ب「ع～يف ا／』ﾝل÷و”ف اﾝ ～ي:اشﾝا」ﾝبا 
 اﾝ「ع～يف ب÷و”في اﾝوح／ة.  .ج

 「ع～يف ب～ساﾝة اﾝوح／ة و أه／افها.ﾝا .ح

 ها.「ها و مج～اطاتاﾝ「ع～يف بأヱظ÷ .خ

 ي.اﾝو”يف「وصيف ﾝا .د

 ش～ح خ“ة تقيي〕 اゼداط.  .ت

 . اﾝوح／ةمع مو”في  اﾝ“عامدعوته ﾝ「＝اول  .ث

 ヱية تات اﾝعاقة بع÷له.ب～امج الﾝك「～و كي．ية اس「【／ام اヱゼظ÷ة و اﾝح ش～  .ج

 من وج／. ة ح／ت＋لي÷ه دﾝيل اﾝع÷ل اﾝ【اس باﾝو  .ح
 . ي〔あ أسبوعت「ع／ أن ا ىما ي～اヮ م＝اسباص علﾝل～ئي｜ اﾝ÷باش～ توجيع اﾝفق～ات اﾝ÷＼كوثة على أيام وفق  ك〔ي÷ .1

 ÷ل. مباش～ته اﾝع بلق  م〔 اﾝ÷فاتيح اﾝاجمة ﾝل÷و”فヱ＋خ ي“لب اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ م〔 ق＋〕 اﾝ【／مات اﾝ÷＋اヱ／ة مع／اد  .2
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 ゆ ュ- サ20-ラ1 
 

 るرقم السياس 
 اسم السياسりゲ  る التجゲبる تف

 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 
 ヵنصارΕا ゲيらمد –ع ゲالي الم يる  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 

6  ゲらيسمキ2018  キتاريخ ااعتما  るانيキعينا آل م– ヵグالتنفي ゲالمدي ゲع اجمる  キاعتماヱ 
 ゲالشاع るهال .キ–  ارئيس مجلس اإنائبキ りا  رヱ るاجعゲم キعتما 

 
 اﾝه／ف: 

 ﾝ÷＝ظ÷ة ﾝ＼ﾝك. ゃ ااﾝ×وابتوضح  ص و ه＼ヮ اﾝ＋ياسةةيف”ي】ق ﾝل『÷　ية وضع اﾝ÷و”ف ت】― اﾝ「『～بة ﾝل「أﾜ／ م〔 أهلي「ه ﾝلو 
 

 اﾝ÷＋ؤوﾝية اﾝ「－غيلية: 
 اﾝ÷باش～.   ～ئي｜اﾝب－～ية/اﾝق＋〕 اﾝ÷واثد 

 
 ヱ“اق اﾝ「“بيق: 

 ＝＋وبي اﾝ『÷　ية اﾝ÷「عاق／ي〔.ع مج÷ي
 

 اﾝقواع／ اﾝ「＝ظي÷ية:
 يومًاص ت「〕 ك「اب「ها في اﾝعق／.  ﾝ90ف「～ة ت『～بة ﾝ÷／ة ا ت「『اوج  و”في〔 اﾝ『／د×ع كافة اﾝ÷【ي .1
بي〔 اﾝ÷و”ف  تفاق 〕 اا يوما أخ～あص و على أن ي「 90ف ﾝ÷／ة أخ～あ على أن ا ت‖ي／ ع〔 ﾝل÷و”「『～بة 「～ة اﾝق ﾝل『÷　ية ت÷／ي／ ف 】ي .2

 اゼوﾝى.  مايو قبل اヱق×اط ف「～ة اﾝ「＋عي〔  ب÷ل】ق عق／ تﾝك ك「ابيا لى ة عو الداث 

ب－～ط أن ／  】ق عقلاﾝ『÷　ية واﾝ÷و”ف ب÷  بااتفاق ك「ابة بي〔ت】― اﾝ「『～بة أﾜ』～ م〔 م～ة واح／ة    وضع اﾝ÷و”ف  ي】ق ﾝل『÷　ية .3
 . تكون في مه＝ة أخ～あ أو ع÷ل ظخ～

 .ﾝ＋＝وية خال ف「～ة اﾝ「『～بةته اا ي】ق ﾝل÷و”ف اﾝ「÷「ع بإجاج  .4

 「『～بة. ل ف「～ة اﾝل عليها خا ع÷ﾝلأو أه／اف  ﾝه وضع خ“ة ع÷لاﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ ﾝل÷و”ف ى عل .5

 لية ﾝل÷و”ف.ع「＋اب ف「～ة اﾝ「『～بة اع「باثًا م〔 تاثيخ اﾝ÷باش～ة اﾝفي「〕 اح .6

ية ヱهافي  اس「÷اثة تقيي〕 خاصة ب＼ﾝك    「ابةأث＝اط ف「～ة اﾝ「『～بة ﾝل÷「ابعة و اﾝ「قيي〕 م〔 قبل ثئي＋ه اﾝ÷باش～ص وي「〕 كﾝ÷و”ف  ي【×ع ا .7
 اته.＝اط ع〔 خ／م 「غساﾝف「～ةص و على أساسه ي「〕 ت』بي― اﾝ÷و”ف أو اا

 امات. い اﾝ「‖ دون مشعاث و دون أ  ةة اﾝ『÷　ية مヱهاط اﾝعق／ في أい وق― خال ف「～ة اﾝ「『～بي】ق ﾝل÷و”ف و لداث  .8

ال .9 و  اゼض】ى  و  اﾝف“～   い／عي مجاجة  اﾝ「『～بة  ف「～ة  ح＋اب  في  ت／خل  اﾝ「『  جاجةا  ف「～ة  أن   いأ اゼيام  ت÷  ～بةاﾝ÷～ضيةص  بع／د  ／د 
＋＝ﾝلك الجاجاتص و با」ﾝ س÷ية～ﾝبةا ﾝ／÷كل عي／ ف أ 4د بق／ث لعي／ي〔 تﾝ ع÷ل.يامﾝظام ا＝ﾝ في＼ية＝」ﾝائ】ة اﾝك÷ا وثد في ا ゃق 

＝هاية اﾝ【／مة ”ف ك～بة ج‖طًا ا ي「『‖أ م〔 م／ة اﾝ【／مة و ت】＋ب في أい م＋「】قات ﾝل÷و 「『 「～ة اﾝع「ب～ فت』بي― اﾝ÷و”ف تاﾝة  حفي   .10
 . من كاヱ― م＋「】قة＝وية اﾝ＋جة أو ب／ل الجا
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 ゆ ュ- サ20-ラ1 
 

 اسる سيال رقم 
 السياسる اسم  تجゲبる تりゲ التابع ف

 اヱ キ اعتم ま  キعدا رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 
 ゲيらنصعΕراا ヵ–  ゲمديるالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 

6  ゲらيسمキ2018 عتم تاريخ اا キآل معينا  ا るانيキ– ゲلتا المديヵグنفي  キاعتماヱ るاجعゲم 
 ゲالشاع るهال .キ– اس ئينائب رキمجلس اإ りر  るاجعゲم キاعتماヱ 

 

 الج～اطات: 
 ي「〕 مج～اط اﾝب～ヱامج اﾝ「ع～يفي ﾝل÷و”ف. .1
 ﾝل÷و”ف اﾝ『／ي／ ت－÷ل ف「～ة اﾝ「『～بة.  “ة ع÷لع／اد خ ｜ اﾝ÷باش～ بإاﾝ～ئيم يقو  .2

 ا.هام ع÷له و كي．ية اﾝقيام بهف ب÷يع～ ف اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ اﾝ÷و” .3

 ي ا يع～ف اﾝقيام بها. ج～اطات اﾝ「÷هام و الاﾝى يقوم اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ بالش～اف على ت／ثيب اﾝ÷و”ف عل .4

 ع＝اص～ اﾝ「قيي〕.  －～ح ﾝهة و ياﾝ「『～ببف「～ة ي〕 اﾝ÷و”ف اﾝ【اصة قييع～ ف اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ اﾝ÷و”ف باس「÷اثة ت .5

 م～ سواط باﾝ「ع‖ي‖ أو اﾝ「±】يح.ゼ ا اجم ب【±وس اゼداط كل÷ا ﾝ‖مه اﾝيقوم اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ ب「ق／ي〕 اﾝ「وجي .6

 ق～ي～ شه～يا و م＝اق－「ه مع اﾝ÷و”ف. اﾝ「 ا’ام علىبا～ يقوم اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش .7

 －ه معه. اق و ت＝ ﾝ「『～بةف「～ة اي〕 اﾝ÷و”ف اﾝ【اس بقييقوم اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ ب「عبئة ヱ÷وتج ت .8

9.  .い＼في＝」ﾝي～ ا／÷ﾝوتج م〔 قبل ا÷＝ﾝي「〕 تو・يع ا 

 ث اﾝ÷و”فص يك÷ل ﾝه خ“ة بقية اﾝعام.ا～ ÷اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ باس「توصية  ةحاﾝفي  .10

「وبة في ÷كاﾝ  اثص يبلغ اﾝ÷و”ف ب＼ﾝك بإثسال خ“اب مヱهاط اﾝ【／مات عب～ ج÷يع وسائل اﾝ「واصل／م ااس「÷～ بعة  في حاﾝة اﾝ「وصي .11
 .ヮ／عق 

 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية لج～اط اﾝاجم لヱهاط اﾝ「عاق／. ق＋〕  يبلغ 〕ث .12
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ュ  ゆ- サ11- ラ1 

 
 るرقم السياس 

 اسم السياسれ  る الムエوميる ا امالمع
 まعداヱ キ اعتماゲ  キيキ る الらش موارال م رئيس قس  –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع– るالمالي ゲالتشغيل  مديヱ اعヱ るاجعゲتمم キا 
19  ゲらيسمキ2018 خ ااتاري キآل معينا  عتما るانيキ– ヵグالتنفي ゲالمدي  キاعتماヱ るاجعゲم 

 مゲاجعヱ るاعتماり  キ ار キرئيس مجلس اإ نائب –الشاعゲ الキ る. ه

 
 اﾝه／ف: 

 ゃواب×ﾝخ‥وضع ا～ﾝ عﾝكفااو  ÷لاﾝقل اヱأشي」ﾝوالقامات. ～اتت وا 
 

 اﾝ÷＋ؤوﾝية اﾝ「－غيلية: 
 . ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية

 
ヱ“بيق: ق اا“」ﾝ 

 على كفاﾝة اﾝ『÷　ية. اﾝ＋عوديي〔 اﾝ＼ي〔  〔 غي～÷و”فيﾝاج÷يع 
 

 اﾝقواع／ اﾝ「＝ظي÷ية:
 

 اﾝ『／ي／ : ف／وا±ة اﾝع÷ل ﾝل÷و”ف اﾝمص／اث ثخ:   أوا
1. ／』ﾝواف／ اﾝل÷و”ف اﾝ 〔 خال موق م ي／ي「〕 مص／اث ثخ±ة ع÷لﾝية.  ع÷ل عب～ بوابةع وجاثة اヱك「～وﾝمات ال／】ﾝا 

 
 『／ي／ها :ت ثاヱيا : مص／اث القامة و

اﾝي『ب على   .1 اﾝ『／ي／ م＝＼ وصوﾝه÷و ق＋〕  اﾝواف／  اﾝ÷و”ف  مقامة  اﾝع÷ل على مص／اث  اﾝب－～ية  و تﾝك م〔 خال ヱظام   ÷لكةﾝل÷  اثد 
 لﾝك「～وヱي.ا －～أب

 ها.ة أو ت『／ي／امق ي「وﾝى ق＋〕 اﾝ÷】اسبة دفع ثسوم مص／اث ال .2

 ي『ب ت＋لي〕 اﾝ÷و”ف القامة اゼصلص و وضع صوثة م＝ها في ملفه. .3

 اجمة لت÷ام اﾝع÷لية. ／ات اﾝاﾝ÷＋「＝÷و”ف مح×اث اﾝُي“لب م〔  .4

 على اﾝ÷و”ف اﾝقيام باﾝك－ف اﾝ“بي اﾝاجم. .5

ب＝اط على اﾝب－～ية و   ثدواات و اﾝ～خ‥ و غي～ها ض÷〔 مواجヱة ق＋〕 اﾝ÷و اﾝ「أشي～   اتامسوم و تكاﾝيف الق 〕 ت×÷ي〔 ث ن ي「ي『ب أ .6
 “ة اﾝ「و”يف. خ

 مة. م＝عا ﾝوقوم اﾝغ～ا هاي『ب اﾝ】～س على ع／م اヱ「هاط تاثيخ القامة قبل ت『／ي／ .7

 اتبام الج～اطات اﾝاجمة ﾝ「『／ي／ القامة وفق مج～اطات ヱظام مقي〕 .〕 ي「 .8

 ／ عق／ヮ. ／يت『وضع اﾝ÷و”ف اﾝواف／ و   ﾝل「أﾜ／ م〔ﾝلداثة مﾝك「～وヱي  با“خ القامة ما بع／ ثفع 『／ي／ 〕 ت「ي .9

 اﾝ『÷　ية. قبلم〔 ها دفعاﾝ～سوم اﾝ「ي ت〕  ＋بب غي～ م－～وم قبل اヱ「هاط اﾝعق／ص ي「】÷ل كافةﾝ÷و”ف اﾝع÷ل ﾝفي حاﾝة ت～ك ا. 10
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 ゆ ュ- サ11- ラ1 

 
 るرقم السياس 

 るوميムエال れال  اسم تابع المعاما るسياس 
 まعداヱ キ اعتماキ  قسم الموارキ الらشゲيる يس رئ –らيومي منヴ ال

 ヵنصارΕا ゲيらع– るالمالي ゲالتشغيل  مديヱ  キاعتماヱ るاجعゲم 
19  ゲらيسمキ2018  キآل تاريخ ااعتما るانيキ  الت –معينا ゲالمديヵグنفي ゲاجم キاعتماヱ るع 

 ゲالشاع るهال .キ– نائب  りارキرئيس مجلس اإ ヱ るاجعゲاعتمم キا 

 

11 .ゆヱゲعن ه パالعامل يتم اإبا れااエفي ال るالمختص れاヰللج  :るالتالي 

 عدュ عوりキ الموظف. ヱ ァヱالعوヱゲ  りキلخانتヰاء تほشيりゲ ا -أ

ゆ- ( りمتتالي10تغيب العامل عن العمل لمد ュأيا )る   ラヱキليغらللجم  ت るعي. 

 . ماتع〔 ت『／ي／ القا اﾝ÷＋ؤول÷و”ف ﾝاأو  اﾝواف／ اﾝ÷و”فت「】÷ل اﾝ『هة اﾝ÷「＋ببة في اﾝ「أخي～ غ～امة اﾝ「أخي～ سواًط . 12

اﾝ÷「＋بب   اﾝ－【‥وت】÷يلها على    اﾝ『÷　ية  اﾝ「أخي～ م〔ى  علﾝ÷عاملة وع／م تأخي～ها ي「〕 دفع اﾝ～سوم اﾝ÷「～تبة  ヱ『اج ابغ～ش م.  13
 ب＼ﾝك. 

 

 ～ة :／اث اﾝ「أشيثاﾝ』ا : مص

  م〔   ﾝ「و”يفوم～تب“ة ب【“ة ا  ة ÷　ياﾝ『  ب＝اًط على مب～ثات واض】ة م〔 اﾝوح／ات اﾝ「＝ظي÷ية في   ﾝل『÷　ية～ات اﾝع÷ل  شيتأ’لب  ي「〕   .1
 ب－～ية. اﾝ÷واثد اﾝ ق＋〕

 اثة اﾝع÷ل. ات موقع وج اط ج～ ي「〕 ’لب تأشي～ات اﾝع÷ل م〔 خال اتبام ش～وط و م .2

 اقات.＋عودة ح＋ب ب～ヱامج ヱ“اﾝ÷واثد اﾝب－～ية ماحظة ヱ＋بة اﾝ ق＋〕ي『ب على  .3

 ية تات اﾝعاقة.ت اﾝ÷ع「÷／ة あ／ﾝ اﾝ『هات اﾝ】كوم～اطاي「〕 تق／ي〕 ’لب اﾝ「أشي～ات باﾝ÷ه〔 اﾝ÷“لوبة ﾝلوح／ات اﾝ「＝ظي÷ية ح＋ب الج .4

 ﾝ「أشي～ة و اس「～جام ثسومها. ÷ل لﾝغاط اع وجاثة اﾝعجمة وفق موق ا ﾝافي حاﾝة ع／م اس「【／ام اﾝ「أشي～ة ي「〕 ات【ات الج～اطات  .5

 

 ヱقل اﾝكفاﾝة :ا : ثابع
 

＼ث  ت و مع～فة و خب～ة اﾝ÷و”ف وي「عخ／مافاﾝة مو”ف ﾝل『÷　ية ما في حاات اس「』＝ائية ت】「اج فيها اﾝ『÷　ية ヱقل ك ا ي「〕 .1
ﾝتوف～ها في ا.いعود＋ 

2. ÷ﾝل『÷　ية ما بع／ اﾝ مو”ف いة أﾝقل كفاヱ 〔」ك「ابيةفقواا يﾝة ا ﾝل÷／ي～ اﾝﾝو ثئي｜ ق＋〕 ا い＼ب－～ية. 「＝فيﾝواثد ا÷ 

 ما بع／ م～اعاة اﾝ＝قاط اﾝ「اﾝية:  『÷　يةﾝال في ÷باش～ة اﾝع÷ﾝل÷و”ف با ي＋÷ح  .3
 れ الاコمる. اإجゲاءاإتماュ  الجمعيるالموارキ الらشゲيる في  لقسموظف بالمتسليم جواコ السفゲ الخاソ       -أ

ゆ- المفعول لم るساري るاإقام ラوムت ラأりد (ور عل3ヰش ) .قلΕا ヴ 

れ- بنق るالخاصヱ るالنظامي るسميゲال れاباトار الخツحま  るفالムمن  ل ال るفيلموقعムال  ال れاク るسميゲال れاヰمن الج るموثقヱ سابق
.るالعاق 
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 ゆ ュ- サ11- ラ1 

 
 اسる السيرقم 

 るوميムエال れتابع المعاما  るاسم السياس 
 اま キعداヱ キ اعتم  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 

Εا ゲيらع ヵنصار– るالمالي ゲالتشغيل  مديヱ  キاعتماヱ るاجعゲم 
 مゲاجعヱ るاعتماキ  المديゲ التنفيる– ヵグ آل معينا نيキا ماキ تاريخ ااعت キ ゲら2018يسم 19

 ゲالشاع るهال .キ– نائب  りارキا  رئيس مجلس اإヱ るاجعゲم キعتما 

 
 ة:ي『ب م～اعاة اﾝ＝قاط اﾝ「اﾝي ﾝل『÷　يةأい مو”ف   كفاﾝةヱقل  ع＝／ ’لب .4

 ゲاعاり نسるら السعوりキ المトلوبる في الجمعيる. تم مأラ ي        -أ

ゆ- Εا りاعاゲالخم ュاムبنقل اح るفاااصムل.れ 

れ-  خيصゲتヱ るخيص باإقامゲلديه ت ラوムي ラبالعمل. أ 

صوثة م〔 القامة بع／ اﾝ－～ح عليها ﾝل「＝قل ب÷وجبها  مة ي＋ل〕 اﾝ÷و”ف  لقال اﾝكفاﾝة وجواج اﾝ＋ف～ واق ヱقبع／ اس「ام ج÷يع أوثا .5
 اﾝكفاﾝة. قلﾝ ヱ】ي〔

 ة وت】فظ صوثة ب÷لفه.بع／ ااヱ「هاط م〔 مج～اطات ヱقل كفاﾝ「ه ي＋ل〕 اﾝ÷و”ف القام .6

7. ゃح  ضوابﾝا±ﾝ و”ف÷ﾝة اﾝاجل ع〔 كفا＝」ﾝا:あ～جهات أخ 
  المديゲ التنفيヵグإقالる( まا بموجب موافقる من  بااستقالる أヱ افين المنتヰيる خدماتヰم )سواًء  لموظا تمنح خトاباれ التناコل ل .أ

 る.عيفي الجم

ゆ. تنا تمنح ا るلجمعي  ンゲأخ れاヰج ンل للعمل لدコا–ヱゲف من الظゲظ ヵت أエفت–  ヰتنت ヵグا سواًء  ته لديي خدماللموظف الヰ
 له من الجمعيる .لنزاهヱ るالتي استوجらت فصنヱ るاΕماباإقالる أヱ ااستقالΕ るسらاゆ مخلる باآキاヱ ゆالشゲف ヱا

れ. نق  ヴعل るالموافقヱ الموظف  れااستغناء عن خدما  るلته لصالحاكف ل  في حال  ンゲأخ  るヰل    جコالتنا  れاباトالموظف خ يمنح 
( るلヰم ヴトيعヱ3ش )لنقل ا ヴد أقصエور بヰるفالムل . 

 

 خام＋ا : مص／اث تأشي～ة اﾝ【～وج و اﾝعودة :

1. ﾝ عودةﾝوج وا～】ﾝواح／ة:  لةح～ تأشي～ة ا 

 .～ヮسفم～ة أو أﾜ』～ في اﾝعام ’اﾝ÷ا أن اﾝ『÷　ية وافق― على  اطسو ﾝعودة ﾝل÷و”ف ت÷＝ح تأشي～ة اﾝ【～وج وا -أ

 ته.～ف وم＝عا ﾝ「أخي～ عوداﾝ÷“لوبة م〔 قبل اﾝ÷و”ف ت】＋با いゼ ”اﾝ「أشي～ة  م／ة ～ علىُي×اف شه -ب
 

 شيりゲ الخァヱゲ النヰائي: ほت .2

خ／ -أ مヱهاط  ت〕  اﾝ＼ي〔  ﾝل÷و”في〔  اﾝ「أشي～ة   ヮ＼ه ا〕  ماتهت÷＝ح  أو  اﾝ【／مة  م〔  باﾝف±ل  سبسواط   いゼ م〔  اس「قاﾝة  ب 
 اゼسباب.

 . أسبوعي〔 ﾝ÷／ة ب÷وجبها ﾝل「＝قل عليها  ح－～ اﾝ بع／ م＝ها ي「〕 اس「ام القامة وت＋لي〕 اﾝ÷و”ف صوثة -ب

اﾝاجمة ﾝ〕 ات【اائي ي「اﾝ＝ه  تأشي～ة اﾝ【～وج  بع／ اﾝ】±ول على -ت 「】／ي／ موع／ اﾝ＋ف～ واﾝ】±ول على شهادة  ت اﾝ「～تيبات 
 . ادثةاﾝ÷غ

 



ة النسゅئية الガيرية اأヱلヴ عيالجم ةواケد الゼらري مال まヱ れゅجراءاれيゅسل سدلي                             
 

 
 
 56 

 
 ゆ ュ- サ11- ラ1 

 
 سる رقم السيا

 اسم السياسれ  る الムエوميる تابع المعاما 
 まعداヱ キ اعتماゲ  キيる رキ الらش والم رئيس قسم ا –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع– るالمالي ゲالتش  مديヱ غيل  キاعتماヱ るاجعゲم 
 اキ اعتممゲاجعヱ る المديゲ التنفيキ– ヵグانيる آل معينا  تاريخ ااعتماキ  2018سمキ ゲらي 19

 ゲالشاع るهال .キ– ا نائبキرئيس مجلس اإ りر  キاعتماヱ るاجعゲم 

 

 : ةات اﾝ】كومية في اﾝ÷عامي÷　اﾝ『اﾝ～سوم اﾝ「ي ت「】÷لها : سادسا 

 ﾝلع÷ل ﾝ／يها.÷÷لكة اثج اﾝ〕 اﾝ「عاق／ معه〕 م〔 خاس「【～اج تأشي～ات اﾝع÷ل ﾝل÷و”في〔 اﾝ＼ي〔 ي「 .1

 اس「±／اث ثخ‥ اﾝع÷ل ﾝل÷و”في〔. .2

 ثخ‥ اﾝع÷ل. ع〔  ثسوم اﾝ÷قابل اﾝ÷اﾝي .3

 ﾝل÷و”في〔. اس「±／اث القامات  .4

 . شي～ات اﾝ【～وج واﾝعودة ﾝل÷و”في〔 غي～ اﾝ＋عوديي〔 اث تأاس「±／ .5

6. ﾝق～ثة～سا÷ﾝقل كفاا وم ا＝ﾝ م〔 داخل 〔عاق／ معه」ﾝي〔 ي「〕 ا＼ﾝا 〕و”في÷ﾝلكة. ت ا÷÷ﾝا 

7. ÷ﾝسوم ا～ﾝاﾝ ع÷ل ل「أشق～ثةﾝية.ي～ات في ثحات اﾝو／ﾝا 

 . اﾝ『÷　يةفي و”ائف ・يادة اﾝ＋ياثات في  ملي〔اس「±／اث ثخ‥ اﾝقيادة ﾝل＋ائقي〔 اﾝعا .8

 

 :الゲسوュ التي يتエملヰا الموظف في المعاماれ الムエوميる:  سابعا

 امة وغي～ها.ق الثخ±ة  كاﾝ『واج وأو ب＋ببه ﾝوثائق اﾝ÷فقودة بواس“「ه م اثسو  م±اثيف و .1

 ثخ±ة اﾝقيادة اﾝ【اصة باﾝ÷و”ف.ي／ ت『／ و مص／اث .2

 مات اﾝ【اصة.كومية واﾝغ～فة اﾝ「『اثية ﾝل÷عااﾝ】 اﾝ～سوم اﾝ÷ق～ثة ﾝل「±／يقات م〔 اﾝ『هات .3

4. ﾝو”ف. ～سا÷ﾝاس با】ﾝف～ ا＋ﾝي／ جواج ا／』」ﾝ ق～ثة÷ﾝوم ا 
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ュ  ゆ- サ3-  ラ2 
 

 るرقم السياس 
 اسم السياسる  الツエور ヱ اانصゲاف 

らال ヴا رئيس قسم الم  –يومي من キوار るيゲشらل  キاعتما ヱ キعداま 
 ヵنصارΕا ゲيらع– ゲمدي るالمالي  ヱالتشغيل ゲاجمるاعتم عヱ キا 

 مゲاجعヱ るاعتماキ  المديゲ التنفيキ– ヵグانيる آل معينا  キ ااعتما تاريخ   2021يونيو 
 ゲالشاع るهال .キ–ار رئيس مجلキس اإ り  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 الヰدف : 

 ي】قق سي～ اﾝع÷ل باﾝ－كل اﾝ÷＝اسب. اب÷ ÷و”في〔ﾝ／وام اﾝ مع／اد ظﾝية و ج／وﾝة
 

 :るالتشغيلي るليヱぽالمس 
 ～ؤساط اﾝ÷باش～ون.～ية / اﾝب－اﾝق＋〕 اﾝ÷واثد 

 
 نトاベ التらトيق: 

ヮ＼ياسة  ت＝“بق ه＋ﾝعاق／ي〔 ب／و  و أحكامهاا」÷ﾝعاملي〔 اﾝك امعلى ج÷يع ا』ﾝامل في اﾝ تعاق／ مع ش～كة.  و ع〔 ’～يق÷　ية ح「ى 
 

るالقواعد التنظيمي: 
 

 اانصゲاف :  ر ヱ الツエو أヱا :
 

 مواعي／ اﾝ】×وث اﾝ～س÷ي ﾝلع÷ل تكون وفق اﾝ『／ول اﾝ「اﾝي: .1

 
 ماحظれゅ لالバم سゅعれゅ اأيゅم سゅم و الفئれゅقأا
ااجتمゅعي واإدارة المゅلية و  الدعم  

المحゅسبة و الموارد البشرية و  
التواصل و تنمية الموارد المゅلية و  
السكرتゅرية و الخدمれゅ المسゅندة و  

 れゅومヤバتقنية الم 

 

 من اأحد إلヴ الخميس 

Α   في ゅヰمゅظف إتمヱمヤيمكن ل れゅعゅس
  れقヱ ヵأるجゅح ゆا )حسヱ العمل  ベゅヘات

 مع الرئيس المبゅشر( 
 ヴ:ンヰإلΒ  ヴمゅ بين 

 
  ヴΒعند ااحتيゅج لヤمヱظف يعمل  
سゅعる أسبヱعيゅ دヱن أجر  

 . إضゅفي

 

 مركز اأميرة فوزية 

 

 من السبれ إلヴ الخميس 

 

 ليا.  Γظヰرا إلヴ س    ヲمن س       

 

  ヴΒعند ااحتيゅج لヤمヱظف يعمل  
سゅعる أسبヱعيゅ دヱن أجر  

 . إضゅفي
 

 れراゅヰالم 

 

 حد إلヴ الخميس اأمن 
 )ヱقれ البرامج( مسゅء  Γظヰرا إلヲ    ヴمن 

 
 )خゅرج البرامج(  ヴ:ンヰإلΒ  ヴمゅ بين 

 

  ヴΒعند ااحتيゅج لヤمヱظف يعمل  
سゅعる أسبヱعيゅ دヱن أجر  

 . إضゅفي
 

 الゅバماれ الバمゅل و  

 من اأحد إلヴ الخميس 
 

 れالسب 

 عصرا.  ンص إلヴ س   Αمن س  
 

 ظヰرا   ヱص إلΒ   ヴمن س  

 

ヱعيゅ، سゅعる أسب  ヴΒمゅ زاد عن  
 ュالعمل  يت ュゅفق نظヱ مل معهゅالتع

 اإضゅفي 

 

 السゅئقين 

 
 من اأحد إلヴ الخميس 

 

   
 عصرا.  ヵص إلヴ س   Βمن س  

 

 
سゅعる أسبヱعيヴΒ  ،ゅمゅ زاد عن  

يتュ التعゅمل معه ヱفق نظュゅ العمل  
 اإضゅفي 
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ュ  ゆ- サ3-  ラ2 
 

 اسる رقم السي
 اسم السياسる  ور ヱ اانصゲاف ツエل ا بعتا

 اعتماま キعداヱ キ  شゲيる الら ئيس قسم الموارキر –منヴ الらيومي 
 ゲيらنصعΕا ヵار–  ヱ التشغيل ゲمديるالمالي  キاعتماヱ るاجعゲم 

 مゲاجعヱ るاعتماキ  فيヵグلتنゲ االمدي –ا ينキانيる آل مع تاريخ ااعتماキ  2021يونيو 
 ゲالشاع るهال .キ–مجلس سرئي キاإ りاجع  ارゲمる اعتمヱ キا 

 

ساعاتص ي÷ك〔 ﾝل÷و”ف اخ「ياث وق「ها ما   7ظ    اﾝع÷اﾝةاﾝ『÷　ية ) غي～ اﾝ＋ائقي〔 و    ساعات اﾝع÷ل اﾝيومية ﾝل÷و”في〔 في .2
 . على أن ي「〕 تﾝك باﾝ「＝＋يق مع اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ بي〔 اﾝ＋اعة اﾝ』ام＝ة مﾝى اﾝ＋اعة اﾝ～ابعة و اﾝ＝±ف

 . ظ1في فق～ة )) اﾝوق― باﾝ＝＋بة ﾝق＋〕 اﾝ÷هاثات و م～ك‖ اゼمي～ة فوجية ح＋ب اﾝ『／ول 

  واﾝفق～ة   اﾝ÷ائة  بع／  واゼوﾝى  واﾝ「＋عي〔  اﾝ』ام＝ة  اﾝ÷واد  بأحكام  اﾝ「قي／  ﾝل『÷　ية ع／مﾝ＋عودいص فإヱه ي『وج  وفقا ﾝ＝ظام اﾝع÷ل ا .3
ب÷ع＝ى أヱه ي÷ك〔 ت『اوج اﾝ】／ اゼعلى ﾝ＋اعات اﾝع÷ل و ي÷ك〔 اﾝ「－غيل في    اﾝ＝ظام  م〔  اﾝ÷ائة  بع／  اﾝ÷ادة اﾝ～ابعة  ظ م〔1)

 -ة: ت اآتيفي اﾝ】اايوم اﾝ～احة اゼسبوعية و تأخي～ وق― اﾝ～احة و تﾝك 

اﾝ＋＝ة  .أ في  م【ف×ة  بأث÷ان  ﾝلبيع  وااس「ع／اد  اﾝ】＋ابات  وقفل  واﾝ「±．ية  اﾝ÷ي‖اヱيةص  وإع／اد  اﾝ＋＝وいص  اﾝ『～د  ص  أع÷ال 
 . ﾝل÷واس〕ص ب－～ط أا ي‖ي／ ع／د اゼيام اﾝ「ي ي－「غل فيها اﾝع÷ال على ثاثي〔 يوماوااس「ع／اد 

 تافي خ＋اثة م】ققة ﾝ÷واد قابلة ﾝل「لف. متا كان اﾝع÷ل ﾝ÷＝ع وقوم حادث خ“～ص أو مصاح ما ヱ－أ ع＝هص أو .ب

 كاﾝ÷واس〕 و غي～ها. متا كان اﾝ「－غيل بق±／ مواجهة ضغゃ ع÷ل غي～ عادい .ت

 . ساعة في اゼسبومس「ي〔 أن ت‖ي／ ساعات اﾝع÷ل اﾝفعلية على اﾝ÷＼كوثة اﾝ÷「ق／مة ا ي『وج في ج÷يع اﾝ】اات  .4

ت اﾝع÷ل اﾝ÷ع「ادةص على أن ي「〕 اﾝع÷ل ب＼ﾝك وفق ي】ق ﾝل『÷　ية ب＝اط على ヱظام اﾝع÷ل ت－غيل أい مو”ف جيادة ع〔 ساعا .5
 ضافي.سياسة اﾝع÷ل ال

 ي『ب على كل مو”ف ت＋『يل اﾝ／خول و اﾝ【～وج ب『هاج اﾝب±÷ة. .6

7.   ／【ﾝج／ول  ا وفق  عليه  ي】اسب  بع／ها  تأخي～   いأ و  اﾝ＝±فص  و  اﾝ「اسعة  اﾝ＋اعة  اﾝ±باحي  اﾝ】×وث  ﾝوق―  اゼق±ى 
 اﾝ÷【اﾝفات و اﾝ『‖اطات. 

ُي】اسب وفق    د・يقة  خ÷＋ة ع－～دوامه ظ أﾜ』～ م〔  مواعي／  ب  ث ع〔 اﾝ÷وع／ اﾝ÷“لوب ) ح＋متا تأخ～ اﾝ÷و”ف في اﾝ】×و  .8
 ائ】ة اﾝ『‖اطات. 

  ﾝب／ط   –على اゼقل    –أو م＋「في／ي〔 أو ع÷اطص عليها اﾝ「＝＋يق ﾝ「واج／ مو”ف واح／  ج÷يع اゼق＋ام اﾝ「ي ت【／م م～اجعي〔   .9
قادث عل اﾝ÷و”ف  اﾝ』ام＝ة صباحا على أن يكون تﾝك  اﾝ／اخليي〔 أو اﾝع÷ل في اﾝق＋〕 م〔  مヱ『اج معامات اﾝ÷＋「في／ي〔  ى 

 . ي〔اﾝ【اثجي

 يكون تعوي‘ اﾝ「أخي～ فقゃ في ヱهاية اﾝ／وام و ﾝي｜ في أوﾝه. .10
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ュ  ゆ- サ3-  ラ2 
 

 る ياسس ل م اقر
 اسم السياسヱ  る اانصゲاف  ツورالエتابع 
 まعداヱ キ اعتماキ  وارキ الらشゲيる رئيس قسم الم  –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらم  –عゲالمال دي ヱ تشغيلるالي  キاعتماヱ るاجعゲم 
 ヱاعتماキ مゲاجعゲ  る التنفيヵグالمدي –ينا キانيる آل مع اキ تاريخ ااعتم  2021يونيو 

 ゲالشاع るهال .キ–جلس ئيس مر りارキاإ  るاجعゲم キاعتماヱ 

 
 

 باﾝ＝＋بة ﾝق＋〕 اﾝ÷هاثات فيكون تعوي‘ اﾝ「أخي～ ح＋ب ج／ول اﾝ／وام اﾝ「ابع ﾝلب～امج.  .11

 اﾝ／وام اﾝ～س÷يص ا يع＝ي ممكاヱية خ～وجه مبك～ا في ظخ～ اﾝ／وام.  في اﾝ±باح قبل موع／ح×وث اﾝ÷و”ف مبك～ا  .12

تبليغ   .13 صباحاص  اﾝ】×وث  ع〔  تأخ～  مو”ف   いأ ثساﾝةعلى  أو  بات±ال  مما  اﾝ÷باش～  تبليغ  اﾝ～ئي｜  اﾝ÷باش～  اﾝ～ئي｜  على  و  ص 
 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية بب～ي／ مﾝك「～وヱي.  

 ～ي／ الﾝك「～وヱي.いゼ سببص ي「〕 تبليغ ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية باﾝبفي حاﾝة اض“～اث أい مو”ف ﾝ「غيي～ مواعي／ دوامه  .14

 على م＝＋وبي م～ك‖ اゼمي～ة فوجية ص و مヱ÷ا ي“بق عليه〕 اﾝقواع／ اﾝ「اﾝية في اﾝ「أخي～:  ظ ا ت＝“بق 9ص  8ص  7 ) اﾝفق～ات .15

 ي】اسبوا على تﾝك د・يقة فقゃ م～تي〔 في اﾝ－ه～ بع＼ث مقبولص و ا   15ي÷ك〔 ﾝل÷و”في〔 اﾝ÷＼كوثي〔 اﾝ「أخ～ في اﾝ】×وث مﾝى   .أ
 اﾝ「أخي～ و ا يل‖مه〕 اﾝ「عوي‘. 

 〔 في اﾝ－ه～ص ُي】＋ب تأخي～ و ي】اسب وفق ج／ول اﾝ『‖اطات. د・يقة أﾜ』～ م〔 م～تي 15اﾝ「أخ～ في اﾝ】×وث مﾝى  .ب

 د・يقة في اﾝ】×وثص ي】اسبون وفق ج／ول اﾝ『‖اطات. 15متا تأخ～ اﾝ÷و”فون اﾝ÷＼كوثون أﾜ』～ م〔  .ت

 د・يقة في اﾝ】×وثص يل‖مه اﾝ「عوي‘ صباحا أو  15خ～ اﾝعامل أﾜ』～ م〔 : متا تأاﾝ＝ظافة وعامات باﾝ＝＋بة ﾝع÷ال. 17
 ص وإتا ﾝ〕 يعوش ي】اسب وفق ج／ول اﾝ『‖اطات. في أい يوم خال اﾝ－ه～ ”ه～ا     

 و ت〕 تعوي‘ تﾝك اﾝ「أخي～ بوق― ق×اヮ في ع÷ل ُكلف به  د・يقة  30 مﾝىفي اﾝ】×وث باﾝ＝＋بة ﾝل＋ائقي〔: متا تأخ～ . 18
 اسب على تﾝك اﾝ「أخي～. دوامه فا ي】 بع／ وق―      

 د・يقة صباحا ي】اسب وفق ائ】ة اﾝ『‖اطات وا ُي】＋ب ﾝه أい تعوي‘.   30. متا تأخ～ اﾝ＋ائق أﾜ』～ م〔 19
 تبليغ ق＋〕 اﾝ÷واثد أو في أيام اﾝ＋ب―ص ي「〕 وق― دوامه. في حاﾝة ااح「ياج ゼح／ اﾝ＋ائقي〔 أو مح／あ اﾝعامات ﾝ÷ا بع／ 20

 ص و ا ُي】＋ب ﾝه أج～ ع÷ل مضافي ما متا ت『اوجت  ÷＋اヱ／ة ق＋〕 اﾝ【／مات اﾝ／ الﾝك「～وヱي م〔 قبل اﾝب－～ية باﾝب～ي      
 ساعة. 48ساعات ع÷له في اゼسبوم       

 ساعات ع÷له〕 م〔 قبل ق＋〕  ت＝＋يق ص ي「〕و في أيام اﾝ「／ثيبفي أيام اﾝفعاﾝيات و ع÷ل اﾝ÷و”في〔 فيها خاثج اﾝ／وام . 21
 .في حي＝ه ل〔 ﾝه〕 ع〔 تﾝكاﾝ÷واثد اﾝب－～ية و يع      

 
 

 : ュاヱأثناء الد ァヱゲثانيا : الخ 
 

 ا ي】ق ﾝل÷و”ف اﾝ【～وج أث＝اط اﾝ／وام ما بإتن يقبله ثئي＋ه اﾝ÷باش～ص و م〔 ض÷〔 اゼع＼اث اﾝ÷قبوﾝة م』ل:  .1
 م～اجعة جهات ثس÷ية لヱهاط مج～اطات معي＝ة.  .أ

 موع／ ’بيب ا ي÷ك〔 ح『‖ヮ م＋اط. .ب
 ”～ف ’اثن ا ي】「÷ل اﾝ「أخي～.  .ت
 اﾝ÷～ش.  .ث
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ュ  ゆ- サ3-  ラ2 
 

 اسる رقم السي
 م السياسる س ا نصゲاف ヱ اا الツエورتابع 
 まعداヱ キ اعتماキ  رキ الらشゲيる والم رئيس قسم ا –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع– るالمالي ヱ التشغيل ゲمدي  キاعتماヱ るاجعゲم 
 ヱاعتماキ مゲاجعる  يゲ التنفيヵグالمد –نا آل معيキانيる  تاريخ ااعتماキ  2021يونيو 

 .キ هال ゲالشاع る–رئي りارキاع س مجلس اإヱ るاجعゲتما م キ 

 
متا اض“～ اﾝ÷و”ف ﾝل【～وج أث＝اط اﾝ／وام وجب عليه أوا مثسال ب～ي／ مﾝك「～وヱي ﾝ～ئي＋ه اﾝ÷باش～ موض】ا سبب ااس「ئ＼ان   .2

ل )باﾝقبوو أخ＼ اﾝ÷وافقةص وعلى اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ مثسال ثدヮ على ’لب اﾝ【～وج    -من أمك〔    -وإح×اث ما ي』ب「ه ﾝ～ئي＋ه  
ﾝيوم. أو اﾝف｜ اヱ ب－～ية فيﾝواثد ا÷ﾝى ق＋〕 اﾝف‘ظ م～ 

 ي『ب على اﾝ÷و”ف اい＼ﾝ ي～ي／ ااس「ئ＼ان ﾝل【～وج أث＝اط اﾝ／وام أن ي＋『ل خ～وجه و عودته باﾝ『هاج. .3
 اس「ئ＼ان اﾝ÷و”ف ﾝل【～وج أث＝اط اﾝ／وام ا ي＋「وجب عليه تعوي‘ وق「ه. .4
 ×وثاص وخ～وجه ي】＋ب اس「ئ＼اヱا.اﾝيوم حﾝه ه＼ا متا ح×～ اﾝ÷و”ف ﾝلع÷ل واض“～ ﾝل【～وج ب＋بب قاه～ ص ي】＋ب   .5
متا خ～ج اﾝ÷و”ف م〔 اﾝع÷ل ﾝ＋بب غي～ مقبول و ب／ون موافقة اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ص في】＋ب خ～وجا بغي～ ع＼ثص و ي】اسب  .6

 عليه وفق ج／ول اﾝ『‖اطات. 

ق＋〕   .7 ثئي｜  يقوم  مقبولص  غي～  ﾝ＋بب  ﾝل÷و”ف  اس「ئ＼ان  اﾝب－～ية  اﾝ÷واثد  ق＋〕  ماحظة  حاﾝة  ب～ في  اﾝب－～ية  فع  اﾝ÷واثد 
اﾝ÷باش～ص و في حال ع／م وضوح اﾝ「ف＋ي～ ي「〕 ثفع اﾝ÷وضوم ﾝل÷／ي～ اゼعلىص و ك＼ﾝك في حاﾝة ماحظة اس「ف＋اث ﾝل～ئي｜  

 تك～اث اس「ئ＼ان اﾝ÷و”ف ﾝ＋بب أي×ا غي～ مقبول. 

 

 
 : るضاعゲال るا : ساعんثال 

ﾝ『／ي／ ساعة واح／ة ﾝل～ضاعة ي】ق ﾝل÷و”فة ع＝／ما تعود ﾝ÷‖اوﾝة ع÷لها بع／ مجاجة اﾝوادة أن تأخ＼ بق±／ مثضام موﾝودها ا .1
شه～ا م〔 تاثيخ اﾝوضعص دون   24ص و تﾝك ﾝ÷／ة  اﾝع÷ل  ةمما في أول اﾝ／وام أو في ظخ～ヮ ب÷ا ي「＝اسب مع م±ل】يوميا  

 ت【．ي‘ ﾝأج～. 

2. ﾝضاعة ض÷〔 ساعة ا～ﾝعاملي〔. ا ُتع「ب～ ف「～ة اﾝيع ا÷』ﾝ ة±±】÷ﾝاحة ا～ 
اﾝ÷وا .3 ﾝق＋〕  تق／م  أن  اﾝ～ضاعة  ساعة  ت“لب  اﾝ「ي  اﾝ÷و”فة  ف「～ة على  لثبات  اﾝ“فل  وادة  تاثيخ  ي』ب―  ما  اﾝب－～ية  ثد 

 .اعة اﾝ“بي　ية ﾝ÷／ة عامي〔اﾝ～ض
موض】ا فيه لي  على اﾝ÷و”فة اﾝ～ا、بة في أخ＼ ساعة اﾝ～ضاعة تق／ي〕 ’لب ﾝق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية باﾝب～ي／ الﾝك「～وヱي اﾝ／اخ .4

 ظ ﾝل～ئي｜ اﾝ÷باش～.ccمع ヱ＋【ة )اﾝف「～ة اﾝ÷“لوبة ﾝ＋اعة اﾝ～ضاعةص 
 

 る :  تりゲ الゲاحرابعا : ف
ي】ق ﾝل÷و”ف ヱ±ف ساعة ﾝل“عام و اﾝ～احة و اﾝ±اة خال اﾝيومص على أن ي「〕 تﾝك باﾝ「＝＋يق مع اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ص و   .1

 اﾝ「ي ت【／م م～اجعي〔 أو م＋「في／ي〔.ع／م ت～ك اﾝق＋〕 أو الداثة دون وجود مو”ف في اゼق＋ام 
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 ゆ ュ-サ5 -ラ5 

 
 るرقم السياس 

 れاコاإجــــا  るاسم السياس 
ヴيومي ال منら–  ا رئيس قسم الم キوار るيゲشらا ل ヱ キعداま キعتما 

 اヱ キاعتم مゲاجعる التشغيلヱ  الماليるمديゲ  –ارヵ عらيゲ اΕنص
 مゲاجعヱ るاعتماキ  المديゲ التنفيヵグ –آل معينا يキ るان ااعتماキ يخ تار 2021يوليو  1

 .キل ها ゲالشاع る– りارキرئيس مجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 الヰدف : 

ه اﾝ＋توضح   ヮ＼ ～غي اﾝغياب  توضيح  مﾝى  بالضافة  ت】ك÷هاص  اﾝ「ي   ゃواب×ﾝا و  ﾝل÷و”ف  اﾝ÷＋「】قة  الجاجات  أヱوام  ياسة 
في ヱظام اﾝع÷ل و  اﾝ÷「علقة باﾝ÷وضوم ااع「باث ج÷يع اﾝب＝ود و اゼحكامص مع اゼخ＼ بع〔 ظأو ب／ون متن ب／ون ع＼ث ) اﾝ÷－～وم

 ائ】「ه اﾝ「＝في＼ية. 

 
るليヱぽالمس るالتشغيلي : 

 ب－～ية /اﾝ～ؤساط اﾝ÷باش～ون.ثد اﾝاﾝ÷واق＋〕 
 

 :    نトاベ التらトيق
 .) دوام ج‖ئيظ أو عق／ ﾝبع‘ اﾝوق― صج÷يع اﾝ÷و”في〔 اﾝ÷「عاق／ي〔 في اﾝ『÷　ية سواط عق／ م】／د اﾝ÷／ة أو غي～ م】／د اﾝ÷／ة

 
 る:ظيميالتن القواعد 

 
 る :اりコ السنويأヱا. اإج

 
 ي عق／ヮ. ي】ق ﾝل÷و”ف مجاجة س＝وية م／فوعة اゼج～ م／تها ح＋ب اﾝ÷＼كوث ف  .1

 أسبوعية. الجاجة اﾝ＋＝وية في اﾝ『÷　ية هي تقوي÷يةص أい أヱها ت】＋ب بع／د اゼيام اﾝ÷「÷「ع بها ح「ى ﾝو ت【لل「ها أيام ثاحة  .2

3. .い／عاق」ﾝل÷و”ف ح＋ب عامه اﾝ وية＝＋ﾝُي】＋ب ثصي／ الجاجة ا 

ص أい ب÷ا ا  أيام اﾝع÷لق×ى م〔  ب＝＋بة ما ما إجاجته اﾝ＋＝وية قبل اヱ「هاط اﾝف「～ة اﾝ「『～يبيةب اﾝ÷＋「『／ اﾝ「÷「عا ي】ق ﾝل÷و”ف  .4
 أيام في اﾝ』اثة أشه～. ث÷اヱيةي「『اوج 

 اﾝ＋＝وية ب÷قابل أو ب／ون مقابل.ا ي】ق ﾝل÷و”ف اﾝ「＝اجل ع〔 مجاجته  .5

6. .あ～ى أخﾝوية م〔 س＝ة م＝＋ﾝيوم م〔 مجاجته ا いل÷و”ف ت～حيل أﾝ ا ي】ق 

ق「×يات اﾝع÷لص أو ت÷＝】ها باﾝ「＝اوبص و ا ﾝ÷وفق ح＋ب ヱظام اﾝع÷لص فإن ﾝل『÷　ية اﾝ】ق في ت】／ي／ مواعي／ مجاجات اﾝ÷و”ف .7
 .بوق― كاف ا يقل ع〔 ثاثي〔 يوماﾝل「÷「ع بإجاجته  باﾝ÷يعاد اﾝ÷】／د عليها مشعاث اﾝ÷و”ف

 90ح＋ب ヱظام اﾝع÷ل ي】ق لداثة اﾝ『÷　ية تأجيل مجاجة اﾝ÷و”ف ﾝلعام اﾝ「اﾝي متا اق「×― ”～وف اﾝع÷ل تﾝك ﾝ÷／ة ا ت‖ي／ ع〔  .8
اس「÷～اث اﾝ「أجيلص وجب اﾝ】±ول على موافقة اﾝ÷و”ف ك「ابيا على أا ي「ع／あ اﾝ「أجيل ヱهاية  ﾝع÷لوف ايوماص و متا اق「×― ”～ 

 اﾝ＋＝ة اﾝ「اﾝية ﾝ＋＝ة اس「】قاق الجاجة. 
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 السياسる رقم 

 اسم السياسる  ــاコاれ جــاإتابع 
ヴيومي ال منら–  قسم ال رئيس るيゲشらال キموار  キاعتما ヱ キعداま 

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي  ヱاجع  التشغيلゲاعمヱ る キتما 
 ヱاعتماキ مゲاجعヵグ  るفيتنالمديゲ ال –キانيる آل معينا  تاريخ ااعتماキ  2021يوليو  1

 ゲالشاع るهال .キ– ارキرئيس مجلس اإ り  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
اق「×―   .9 ما  م「ى  اﾝ＋＝وية  مجاجته  م〔  اﾝ÷و”ف  اس「／عاط  في  اﾝ】ق  اﾝع÷ل تﾝكص علىﾝل『÷　ية  م〔   م±ل】ة  ي÷َك〔  أن 

 ب÷ا تبقى م＝ها في أق～ب وق― م÷ك〔. اﾝ「÷「ع 
ﾝل÷و”ف اﾝ】ق في اﾝ】±ول على أج～ヮ ع〔 أيام الجاجة اﾝ÷＋「】قة متا ت～ك اﾝع÷ل قبل اس「ع÷اﾝه ﾝها وتﾝك باﾝ＝＋بة مﾝى  .  10

 .اﾝع÷لاﾝ＋＝ة ب＝＋بة ما ق×اヮ م＝ها في اﾝ÷／ة اﾝ「ي ﾝ〕 ي】±ل على مجاجته ع＝هاص ك÷ا ي＋「】ق أج～ة الجاجة ع〔 أج‖اط 
 الجاجة حق ﾝل÷و”ف ﾝل「÷「ع بها و اﾝ～احة م〔 اﾝع÷لص ﾝ＼ﾝك ي『ب ع／م اات±ال به خاﾝها ما في اﾝ】اات اﾝ“اثئة.. 11

ヱف｜  .  12 م〔  اﾝ÷و”في〔  م〔  اث＝ي〔  、ياب  اﾝ「＝ظي÷يةي÷＝ع  على    اﾝوح／ة  اﾝ÷باش～  اﾝ～ئي｜  وافق  متا  ما  اﾝف「～ة  ヱف｜  في 
 م＋ؤوﾝي「ه. 

ل يوم اゼح／ص ا ت【±〕 أيام اﾝ～احة اゼسبوعية م〔 مجاجتهص  ”ف يوم اﾝ【÷ي｜ص و باش～ اﾝع÷متا صادف اヱ「هاط مجاجة اﾝ÷و .  13
 ﾝ＼ﾜك متا كان ظخ～ دوام ﾝه اﾝ【÷ي｜ و مجاجته تب／أ اゼح／ص فا ت【±〕 أيام اﾝ～احة اゼسبوعية م〔 مجاجته.

ت‖ي／ ع〔 يومي〔 في اﾝ－ه～ص   ي÷ك〔 ﾝل÷و”ف أن ي「÷「ع بإجاجته اﾝ＋＝وية على أج‖اط خال اﾝعام اﾝ「عاق／いص على أن ا.  14
 : باﾝ×وابゃ اﾝ「اﾝيةوتﾝك 

اﾝ「ق／ي〕 على مجاجته اﾝ＋＝وية م＋بقا ح「ى ﾝو كان اﾝ“لب ﾝغياب يوم واح／ فقゃص و من ﾝ〕 ي÷ك＝ه تﾝك   ي『ب على اﾝ÷و”فأ.  
 بأい وسيلة ات±ال م＝اسبة. اﾝ÷باش～ و اﾝ÷واثد اﾝب－～ية  تبليغ اﾝ～ئي｜ﾝ＋بب قه～い اب／ م〔 

من كاヱ― أﾜ』～    بوعي〔 م〔 موع／ الجاجة من كاヱ― الجاجة خ÷＋ة أيامص وأماف ﾝ“لب الجاجة قبل أسب. أن ي「〕 تق／ي〕 اﾝ÷و”
ﾝئي｜ ا～ﾝوع／ ب－ه～.)ما في حاات اس「』＝ائية مفاجئة ب÷وافقة ا÷ﾝق／ي〕 قبل ا」ﾝا 〔」ك فيﾝت 〕باش～ظ.م÷ 

 ج. أن تكون ”～وف اﾝع÷ل ت＋÷ح ب＼ﾝك و ب÷وافقة ثئي＋ه اﾝ÷باش～.
15 .ﾝاصة به〕 و ب÷و”فيه÷／ثاط و ثؤساط اي『ب على ج÷يع ا】ﾝوجيع الجاجات ا」ﾝ ق＋ام مع／اد ج／ولゼ 〔 عامﾝخال ا 

وجه  على  الجاجة    و  أشه～  و  اﾝعام  م＝「±ف  كإجاجة  الجاجات  مواس〕  بالجاجات  اﾝ±ي．يةصاﾝ【±وس  اﾝ「÷「ع  دون   ﾝ「＝ظي〕 
 اﾝ「أثي～ على اﾝع÷ل.

 . مجاجات اﾝ÷و”في〔 اﾝ÷＋「ق／مي〔 ت【×ع ﾝعقوده〕 . 16
 ت／اخل― أيام مجاجات اゼعياد مع أيام الجاجة اﾝ＋＝ويةص ا ُت】＋ب ض÷〔 الجاجة اﾝ＋＝وية. تا . م17

 
 : るاريゲトااض りコثانيا. اإجا 

 
اﾝ】±ول على مجاجة اض“～اثية ﾝ÷／ة ا ت‖ي／    على اس「÷اثة ’لب الجاجة  . ي】ق ﾝل÷و”ف ب÷وافقة مك「وبة م〔 ثئي＋ه اﾝ÷باش～1

 ية )م「±لة أو م「ق“عةظ غي～ م／فوعة اゼج～ص وا ت【±〕 م〔 ثصي／ مجاجته اﾝ＋＝وية.ع〔 ع－～ة أيـام خال اﾝ＋＝ة اﾝ「عاق／
 .   م〔 اゼع＼اث اﾝ「ي ُتقبل اس「】قاق الجاجة ااض“～اثية: 2

 ااヱ「قال مﾝى م＋ك〔 ظخ～.  -أ           
 ب／ون وجود تق～ي～ ’بي. اﾝ÷～ش  -ب          

 ا.『／ヮ اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ مقبو يأو أい ع＼ث ظخ～  -ج           
 

 



ة النسゅئية الガيرية اأヱلヴ عيالجم ةواケد الゼらري مال まヱ れゅجراءاれيゅسل سدلي                             
 

 
 
 63 

 
 ゆ ュ-サ5 -ラ5 

 
 るرقم السياس 

 اسる اسم السي اれ ـــاコاإجـ تابع
 اعتماま キعداヱ キ  الらشゲيる رئيس قسم الموارキ  –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらمد –ع ゲيるالمالي  ヱ لشغيالت  キاعتماヱ るاجعゲم 
 مゲاجعヱ るاعتماキ  المديゲ التنفيる – ヵグ آل معينانيキا تاريخ ااعتماキ  2021يوليو  1

 مゲاجعヱ るاعتماキ  キارり رئيس مجلس اإ–عキ ゲ. هالる الشا

 
3.あ～ى أخﾝل÷و”ف ت～حيل الجاجة ااض“～اثية م〔 س＝ة مﾝ ا ي】ق  . 
 .  ا ت】＋ب أيام اﾝ～احة اゼسبوعية ض÷〔 الجاجة ااض“～اثية. 4
 .  ي】ق ﾝل÷و”ف مجاجة اض“～اثية أث＝اط اﾝف「～ة اﾝ「『～يبية متا أب／あ سببا مق＝عا.  5
 مجاجته اﾝ＋＝وية بااض“～اثية متا وافق على تﾝك ثئي＋ه اﾝ÷باش～ و س÷】― ”～وف اﾝع÷ل.  و”ف أن يوصل .  ي÷ك〔 ﾝل÷6
 متا وصل اﾝ÷و”ف الجاجة ااض“～اثية باﾝ＋＝وية و ص／ف وقوم أيام اﾝ～احة اゼسبوعية بي〔 الجاجة ااض“～اثية و   .7

 ±〕 م＝ها.  فإن أيام اﾝ～احة اゼسبوعية ت【 يةالجاجة اﾝ＋＝و       
 

 : るضيゲالم りコا. اإجاんثال 
 

ت÷＝ح مداثة اﾝ『÷　ية اﾝ÷و”ف اい＼ﾝ ثب― م～ضه ب÷وجب شهادة ’بية مجاجة م～ضية خال اﾝ＋＝ة اﾝواح／ة وفق ما وثد   .1
 ظ في ヱظام اﾝع÷ل على اﾝ＝】و اﾝ「اﾝي: 117في اﾝ÷ادة )

 . خال اﾝ＋＝ة اﾝواح／ة اﾝ』اثون يومًا اゼوﾝى بأج～ كامل .أ
ゆ.  ية ب』اثةﾝا」ﾝي〔 يومًا ا」＋ﾝج～اゼو  أثبام اﾝة ا＝＋ﾝاح／ةخال ا. 

れ. واح／ة  وﾝة ا＝＋ﾝك خال اﾝي تلي ت」ﾝل』اثي〔 يوما اﾝ ～تلك الجاجات م「±لة أم م「ق“عةص و يق±／   دون أج ―ヱسواط كا
 باﾝ＋＝ة اﾝواح／ة : اﾝ＋＝ة اﾝ「ي تب／أ م〔 تاثيخ أول مجاجة م～ضية. 

 ا ت～حل ه＼ヮ الجاجة اﾝ÷～ضية م〔 س＝ة مﾝى أخ～あ م〔 س＝وات اﾝ【／مة.   .2

／ أن يباش～ ع÷له ما متا ق～ثت اﾝ『هة اﾝ±】ية ب「ق～ي～ ’بي أヱه شفي م＝ه و أヱه أصبح  ـعا ُي＋÷ح ﾝل÷و”ف اﾝ÷～ي‘ ب÷～ش مُ  .3
 قادثا على مباش～ة ع÷له و أヱه ا ض～ث م＝ه على م【اﾝ“ة جمائه في اﾝع÷ل. 

 مجاجته اﾝ÷～ضية بإجاجته اﾝ＋＝وية. ي】ق ﾝل÷و”ف أن يوصل  .4
أيام مجاجات اゼعياد .5 اﾝ÷～ضية ﾝل÷و”  متا ت／اخل―  أيام الجاجة  أيام مجاجات اゼعياد بغ‘ مع  فإヱه ي＋「】ق أج～ا كاما ع〔  فص 

 اﾝ＝ظ～ ع〔 أج～ヮ اﾝ÷＋「】ق في الجاجة اﾝ÷～ضية.

6.  ＝＋ﾝويةص تو・ف الجاجة ا＝＋ﾝضية أث＝اط الجاجة ا～÷ﾝف  متا وقع― أيام الجاجة اヱت＋「أ 〔ضيةص ث～÷ﾝهاط الجاجة ا」ヱا 〕ى حيﾝوية م
 اﾝ÷／ة بع／ تﾝك. 

 ا وقع― أيام اﾝ～احة اゼسبوعية أث＝اط الجاجة اﾝ÷～ضية فا يعوش ع＝ها اﾝ÷و”ف.تم .7

 
 : りキالواヱ ملエال りコجاま .رابعا 

 
ت－اط  ﾝل÷و”فة .1 كيف  توجعها  أسابيع  ع－～ة  ﾝ÷／ة  كامل  بأج～  وضع  مجاجة  في  ت‖ي／ص  اﾝ】ق  ا  ب÷／ة  قبل   تب／أ  أسابيع  أثبعة  ع〔 

 اﾝ「اثيخ اﾝ÷～جح ﾝلوادة.
 خال اﾝ＋「ة أسابيع اﾝ「اﾝية ﾝوادتها.  ”فةاﾝ÷و ا ي『وج ت－غيل  .2
 شه～ًا دون أج～.  ي】ق ﾝل÷～أة اﾝعاملة بع／ اヱ「هاط م／ة اﾝع－～ة أسابيع أن ت“لب ت÷／ي／ م／ة الجاجة .3
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 る رقم السياس

 る اس سيال  ماس  اإجــــاコاれ تابع 
 اعتماま キعداヱ キ  رキ الらشゲيる رئيس قسم الموا –مي منヴ الらيو
 ماキ مゲاجعヱ るاعت لشغيالت ヱ  الماليるمديヵ–  ゲ ارΕنصعらيゲ ا

 مゲاجعヱ るاعتماヵグ  キديゲ التنفيلما –キانيる آل معينا  تاريخ ااعتماキ  2021يوليو  1
 ゲالشاع るهال .キ–جلس اإرئيس م りارキ اعヱ るاجعゲتم キما 

 
 

ﾝها اﾝ】ق ص و  اﾝ±】ية م～افقًا ﾝه  ﾝ「هفي حاﾝة متا أヱ『ب― اﾝ÷～أة اﾝعاملة ’فا م～ي‘ أو م〔 توい ااح「ياجات اﾝ【اصة وت「“لب حا .1
 اヱ「هاط ه＼ヮ الجاجة أن ت“لب ت÷／ي／ها ﾝ÷／ة شه～ دون أج～.  ك÷ا أن ﾝها اﾝ】ق بع／ صبأج～ كامل أن ت“لب ت÷／ي／ الجاجة ﾝ÷／ة شه～

 مع「÷／ة.  اﾝ「اثيخ اﾝ÷～جح ﾝلوادة ي】／د بواس“ة شهادة ’بية م±／قه م〔 جهة ص】ية  .2
 
 
 

 る : غيゲ المدفوعる استんنائيإجاりコ اخامسا. ا      
 

وافق عليها اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼い في حال اヱ「هاط  يئية  ＝افي حاات اس「』  غي～ م／فوعة مااس「』＝ائية  اجة  ا ي】ق ﾝل÷و”ف مج.  1
متا    ا ما〔 يوميثاث  في حال جيادتها ع〔عق／ اﾝع÷ل موقوفا  ية وااض“～اثيةص و يع／  اجات اﾝ＋＝و ”ف م〔 الج÷و اﾝثصي／  
 . ى غي～ تﾝك ك「ابياعلالداثة و اﾝ÷و”ف اتفق― 

 
 

 صる : جاコاれ الخاساキسا. اإ     
 

 ي اﾝ】اات اﾝ「اﾝية: امل ف ج～ كفي مجاجة بأ ﾝل÷و”ف اﾝ】ق  .1
 م〔 تاثيخ جواجه. ا اﾝ＋「ي〔 يومبها خال  「ع「÷ خ÷＋ة أيام ﾝ‖واجهص على أن ي .أ

 ل. اثيخ وادة اﾝ“فت  م〔ا ا خال اﾝ＋「ي〔 يومأن ي「÷「ع بهعلى  ب“فلص ق ／ة ثاثة أيام متا ُثجﾝل÷و”ف اﾝ～جل مجاجة ﾝ÷ .ب
 د.فاحﾝ‖وجة ص اﾝ『／ص اﾝ『／ةص ااب〔ص ااب＝ةص اゼخص اゼخ―ص اゼ〔: اゼبص اゼمص ااゼقاثب اﾝ「اﾝي حاﾝة وفاة أح／خ÷＋ة أيام في  .ت
ゐ. ع÷ةيام في ثاثة أﾝع〕 و اﾝة وفاة اﾝةص و حاﾝا】ﾝال و ا】ﾝخ و أب＝اط  و اゼأب＝اط اゼخ―ص وا ／ﾝوج و و وا‖ﾝا い.وجة‖ﾝا い／ﾝا 

ァ.  ل÷وﾝي ي「وف   ة”ف」ﾝل÷ة ا＋÷ﾝق في  ا【ﾝة ا  مجى جوجها ا／÷ﾝ يام م〔 تاثيخ  ～ وع－～ة أأثبعة أشه  تقل ع〔اجة ع／ة بأج～ كامل
ص أو أن تعود  ح÷لهاحامًا خال ه＼ヮ اﾝف「～ة ح「ى ت×ع  كاヱ―    منة دون أج～  ه＼ヮ الجاج ／  ／ياﾝوفاةص ك÷ا أن ﾝها اﾝ】ق في ت÷

اﾝ＝  -اﾝ÷÷＝وحة ﾝها    ةاﾝع／م〔 باقي مجاجة    دة ج ﾝها ااس「فاي『و   وا  في تﾝكصثغب―  ا من  هﾝع÷ل بع／ وضع   -ظام  ب÷وجب ه＼ا 
 ح÷لها. 

ゥ. ل÷و”فةﾝ ق في مجاجة بأج～ كامل ي～غ【ﾝي ي「وفى جوجها ا」ﾝل÷ة ا＋÷ﾝا ﾝ／÷～－يوماً  ة خ÷＋ة ع. 
 لجاجة. با عها ث＝اط ت÷「غي～ أ／い اﾝﾝأن ت÷اثح أい ع÷ل   ص ح ظ) ج  في اﾝ】اﾝ「ي〔 اﾝ＋ابق「ي〔 و”فةﾝل÷ا ي】ق  .2
 مﾝيها. ／ اﾝ】اات اﾝ÷－اث ئق اﾝ「ي تؤيو”ف ب「ق／ي〕 اﾝوثام“اﾝبة اﾝ÷ اﾝ】ق في يةﾝل『÷　  .3

 
 ゲافقる مゲيض: まجاりコ مسابعا. 

 
أيام في    ﾝ ～10÷／ة  ظص ﾝل÷و”ف اﾝ】ق في مجاجة م／فوعة اゼجأو اﾝ‖وجة  ﾝ‖وجب＝اط أو ااゼو  في حاﾝة م～افقة م～ي‘ )اﾝواﾝ／ان أ .1

＝＋ﾝع  ةا」ﾝا  ＋بأو م「ق“عةص ا ت】  ة سواط م「±لةاق／يا～ﾝسبوعيةص و  م〔 ض÷＝ها أيام اゼالجحة ا ヮ＼ة اجة ما في حا ت÷＝ح هﾝا
 ’بي خاس باﾝق～يب اﾝ÷～ي‘. ～  تق／ي〕 تق～ي

 ＝وات اﾝ【／مة.م〔 سمﾝى أخ～あ  ＝ةس  .   ا ت～حل ه＼ヮ الجاجة م〔2
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 ゆ ュ-サ5 -ラ5 

 
 るرقم السياس 

 る س ا السي اسم اإجــــاコاれ تابع 
 عتماま キعداヱ キ ا ゲيる لらش キ ا رئيس قسم الموار –ي منヴ الらيوم
Εا ゲيらع ヵنصار–  ゲمديるالمالي  ヱ اعتم غيلالتشヱ るاجعゲم キا 

 مゲاجعヱ るاعتماヵ  キيゲ التنفيグمدال  –キانيる آل معينا  تاريخ ااعتماキ  2021يوليو  1
 ゲالشاع るهال .キ–رئيس مجキلس اإ りاعت ارヱ るاجعゲمم キا 

 
 

 يる :متエاناれ الدراسثامنا. まجاりコ اا
 
 

لل÷و ”ف مذا و افقت ال『÷عية   على  اヱت＋ابه ملى مؤس＋ة تعلي÷ية أو قبلت است÷～ارヮ  فيها ال】ق في مجاجة بأج～ كامل لتأدية     .1
المت】ان ع〔 س＝ة غي～  معادة ت】／د م／تها بع／د أيام ال÷ت】ان الفعلية. أما مذا كان ال مت】ان ع〔  س＝ة معادة فيكون لل÷و”ف  

 . ال】ق في مجاجة دون أج～ بع／ أيام اإجاجة الفعلية
 اته تأديبيا. وﾝل『÷　ية اﾝ】ق في م『اج اام「】انص  〕 يؤدأヱه ﾝ ال÷و”ف  م〔 أج～ اإجاجة مذا ثبتُي】～م .  2
ل〕  .3 ان ي】±ل   مذا  فله  تعلي÷ية  مؤس＋ة  ملى  اヱت＋ابه  على  ال『÷عية  مواف قة  ﾝ「أدية    على±ل】ي ال÷و”ف  على  مجاجة 
على    ي】±ل  بع／د أيام المت】ان الفعلية ت】ت＋ب م〔 مجاجته ال＋＝وية ف ي حال تواف～ها، وع＝／ تع＼ر ذلك فلل÷و”ف أننم「】ااا

 .مجاجة دون أج～ بع／د أيام المت】ان الفعلية
 .ب“لب اإجاجة قبل مو ع／ها ب【÷＋ة ع－～ يومًا على اأقل  مق／ي「  على ال÷و”ف أن .4
 ان.م「】اا لل『÷عية أن ت“لب م〔 ال÷و”ف تق／ي〕 الوثائق ال÷ؤي／ة ل“لب اإجاجة وك＼لك ما ي／ل على أداط .5
 
 

 まجاコاれ اΕعياヱ キالمناسらاれ :تاسعا. 
 
1.   ﾝي「÷「ع ج÷يع ا　÷』ﾝية بأج～ كامل:عاملي〔 في اﾝا」ﾝعياد اゼية بإجاجة ا  
  تقل ع〔 أثبعة أيام.تب／أ وفق اﾝ「واثيخ اﾝ「ي ُيعل〔 ع＝ها و اف“～ اﾝ÷باثك مجاجة عي／ اﾝ .أ

ゆ. باث ي／ ة عاج جم÷ﾝض】ى اゼواثيخا」ﾝي ُيعل〔 ك تب／أ وفق ا」ﾝيام.  تقل ع〔 أثبعة أع＝ها وا ا 

れ.  و’＝يﾝيوم اﾝل÷÷لكة )أاﾝي‖ان÷ﾝكول اﾝواف  ظ وت÷ﾝا あ～قﾝاه＼  سب「÷ب～ص فإتا وافق 23ق ح＋ب تقوي〕 أم ا 

 و بع／ها.اﾝ～احة اゼسبوعيةص فيعوش ع＝ه بيوم قبل الجاجة أ وماﾝيوم ي      

  م اﾝع“ل اﾝ÷＼كوثة اﾝ】اجة خال أيا  متا دع―   م〔 اﾝعاملي〔غيل م〔 يل‖م  ﾝع÷ل ت－ヱظام ا  على   ب＝اط  『÷　ية ﾝي】ق لداثة ا  .2
  ح＋ب اﾝ＝ظام اﾝ÷「بع.مضافياً ﾝه أج～ًا  لى أن ت／فعع
 ع／ تلك الجاجات. ا اﾝ÷و”ف ب÷ا يعادﾝها قبل أو بيعوش ع＝هة اゼسبوعية ع أيام اﾝ～اح م  متا ت／اخل― أيام ه＼ヮ الجاجات   .3
 ل.ع÷تﾝك وفق ヱظام اﾝ ش ع＝ها اﾝ÷و”فص وو فا يع اﾝو’＝يصيوم ة اﾝاﾝعي／ي〔 مع مجاج أيام مجاجة أح／  ／اخل―تمتا   .4

 
 

 りコ الエج : . まجاعاشゲا
 

ت‖ي／ ع〔 خ÷＋ة ع－～ يوما ب÷ا فيها   －～ة أيام و اع  ﾝل÷و”ف اﾝ】ق في اﾝ】±ول على مجاجة بأج～ ﾝ÷／ة ا تقل ع〔 .1
اゼض】ى عي／  اﾝ】ج  مجاجة  ف～ي×ة  ゼداط  خ  واح／ةﾝ÷～ة    وتﾝك  م／ة  ق／  ’وال  يك〔   〔ﾝ متا  م〔  أد／م「ه  ي－「～ط   لصقباها  و 

あ／ﾝ و”ف ق／ أم×ى في ع÷له÷ﾝالجاجة أن يكون ا ヮ＼ل『÷　ية   اس「】قاق هﾝ قلص وゼية س＝「ي〔 م「±ل「ي〔 على ا　÷』ﾝا
 اﾝ】ق في ت】／ي／ ع／د اﾝ÷و”في〔 اﾝ＼ي〔 ي÷＝】ون ه＼ヮ الجاجة س＝ويا ح＋ب مق「×يات اﾝع÷ل.
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 ゆ ュ-サ5 -ラ5 

 
 るرقم السياس 

 سる اسم السيا  اإجــــاコاれ تابع 
 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –ي منヴ الらيوم

ゲيらنصارا عΕ ヵ– مد ゲيるالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 
 اキ مゲاجعヱ るاعتم تنفيヵグالمديゲ ال –عينا آل م キるاني تاريخ ااعتماキ  2021يوليو  1

 مゲاجعヱ るاعتماキ  ارり لس اإキرئيس مج–キ ゲ. هالる الشاع

 

 
 
 
 :   لمまجاりコ العヵキ عشゲ : اح
 
1. ﾝم اﾝ÷و”في حال  اﾝ『÷　ية ب／】اق  اヱ「／ابه    أو مه÷ة ع÷ل  ／ةت／ثيبية في ج وثة  ف م〔 قبل  ت＋「ل‖م 、يابه ع〔 اﾝع÷ل أو 
ب مجاجة ُي】＋  、يابه  ×ا 、يابه ع〔 اﾝع÷لص فإنو أい مه÷ة أخ～あ ت＋「ل‖م أي／وة أو مؤت÷～ أج／ة ﾝ】×وث ヱخاثج م／ي＝ة    ةلﾝ～ح

 اゼج～.  ةم／فوع ع÷ل

 ياسة اﾝ「／ثيب. تؤخ＼ بعي〔 ااع「باث س ﾝ「／ثيبصاجة ع÷ل بغ～ش اجم、ياب اﾝ÷و”ف في اﾝة في ح .2

 ب.اسة ااヱ「／اي س حاﾝة 、ياب اﾝ÷و”ف في مجاجة ع÷ل خاثج ج／ةص ي「〕 اتبام يف  .3

 
 

 : ゲع (:   ثاني عشヱゲالمش ゲر )غيグع ゲبغي ゆالغيا 
 
باﾝف±ل  ى مヱ＼اث ك「ابي  لعون سبب م－～ومص ي】±ل  ل اﾝ＋＝ة اﾝ「عاق／ية دم「「اﾝية خا ع÷ل    أيام  ةمتا غاب اﾝ÷و”ف ع－～    .1

÷／ة  ةص و تلك اﾝأف اه دون مشعاث أو تعوي‘ أو مك÷／ة اﾝ「ي ت『ي‖ ﾝل『÷　ية ف±ل『اوج اﾝاثف على تبأヱه ق／ ش  يهي「×÷〔 ت＝ب
 م「「اﾝية.   ع－～ يوما  هي خ÷＋ة 

مヱ＼اث ك「ابي باﾝف±ل  سبب م－～ومص يوجه ﾝه  عاق／ية دون  ة اﾝ「اﾝ＋＝  ل〔 يوم ع÷ل م「ق“عة خا ～يمتا غاب اﾝ÷و”ف ع－ .2
ف±له دون مشعاث أو تعوي‘ أو مكافأةص و تلك اﾝ÷／ة  ‖ ﾝل『÷　ية  「ي ت『ي÷／ة اﾝاوج اﾝه ق／ شاثف على ت『×÷〔 ت＝بيها بأヱ「ي

   يوما م「ق“عة. 30هي 
＼い يقل ع〔  ث مقبول واﾝ ون ع＼“ع ب／ق أيامص و اﾝغياب اﾝ÷「  ～ة اﾝغياب اﾝ÷「「اﾝي ب／ون ع＼ث مقبول و اい＼ﾝ يقل ع〔 ع－ .3

 اﾝ『‖اطات.عليه وفق ج／ول  فاص ت「〕 م】اسبة اﾝ÷و”ع－～ي〔 يوم
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 ゆ ュ-サ5 -ラ5 

 
 るرقم السياس 

 اسم السياسる  اإجــــاコاれ بع ات
 まعداヱ キ اعتماら る  キشゲيموارキ الال م قس رئيس  –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲالمامديるلي  ヱالتشغيل ヱ るاجعゲا م キعتما 
 تماヱ る キاعمゲاجع  فيヵグالتن ゲالمدي –آل معينا يキ るان تاريخ ااعتماキ  2021يوليو  1

 ゲالشاع るهال .キ–رئيس مجلس  りارキاإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 

 عشゲ : أحムاュ عامる : لثثا
 

م  ي±ح  ا .1  いゼ ث ”و م〔  اﾝ÷وافقة  بع／  ما  بالجاجة  ﾝل「÷「ع  اﾝ÷غادثة  اﾝ÷ف  ق＋〕  و  اﾝ÷باش～  او ئي＋ه  على  ﾝب－～ي اثد  ة 
 ثة ’لب الجاجة. اس「÷ا

اخ～و  .2 قبج  اﾝ÷واﾝ÷و”ف ﾝلجاجة  ث〕 ث هافقة عليل  يع「ب～ 、ص  الجاجة  اﾝع÷لص وف‘ ’لب  اﾝ『‖اط    يابا ع〔  ي“بق ب】قه 
÷ﾝوس عليه في ج／ول ا±＝÷ﾝأديبي ا」ﾝا【ا ﾝ فات ‖』ﾝات.طاو ا 

شيط ق／    فاتيح أو أいأو م  أوثاق  ～ أいت＋لي〕 ثئي＋ه اﾝ÷باش  -و ﾝو ﾝيوم واح／    -ي『ب على اﾝ÷و”ف قبل 、يابه   .3
 . على اﾝغياب اﾝ÷فاجئ ﾝل÷و”فظع “به＼ا باﾝ ي＝“بق   أث＝اط 、يابه. ) ا لي「“لبه اﾝع÷

ﾝ「＋『يلها ﾝ／يه〕   و تأجيلتأخي～ أون  د  ～ةات الجاجات ﾝق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية مباشف ت＋لي〕 اس「÷اث ي『ب على كل مو” .4
و”ف غائبا و ب اﾝ÷اح「＋ا＋لي÷ه ﾝها ي「〕  في حاﾝة ع／م ت  و  واتبص～ لية اﾝدﾝ いع／م تع“يل ع÷م〔 اﾝ－ه～ اﾝ÷يا  23قبل يوم  

 اﾝيوم. ±〕 أج～ ي【

ال  ت±ا 『ب عليه اي÷「عه بها وع／م عودته ﾝلع÷لص مجاجته أث＝اط تض“～اثﾝ ヮ「÷／ي／ ا ال اض“～اث اﾝ÷و”ف ﾝلغياب أوح في .5
 .اثد اﾝب－～ية ب＼ﾝك و ثئي＋ه اﾝ÷باش～ معا÷و ق＋〕 اﾝ و تبليغ

ع÷لهم  ﾜل .6 مﾝى  يعود  ا  بع／مباش～   و”ف  مجا  ة  و جته  اヱ「هاط  ヱوعها  كان  يأيا  ب＼ﾝكص  يبلغ  متغائبا    ع「ب～ا    نصب／ون 
وو  اﾝ『‖اطاتص  ج／ول  وفق  مي  ي】اسب  م〔  بق～اث  ع『وج  اﾝ『÷　ية  مقبواداثة  ع＼ثا   あ／أب متا  اﾝ÷و”ف  م『اجاة  أ علص  ／م  ن  ى 

غي～ م／فوعة  تع「ب～ مجاجة  إا＼ﾝك و بي＋÷ح    متا كان ﾝه ثصي／  ﾝغياب م〔 ثصي／ مجاجته اﾝ＋＝وية أو ااض“～اثيةأيام ا  ت】「＋ب
ゼج～.ا 
 
 
まれاءاゲج りコجاま لبヅ   : 
 
اثة ’لب مجاجةص و يوقعها م〔 اﾝ‖ميل اい＼ﾝ سي】ل يقوم ب「عبئة اس「÷±ول على مجاجةص اﾝ÷و”ف في اﾝ】ث、بة اﾝة في ح .1

 بإثساﾝها ﾝق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية. ش～ ث〕 يقومئي＋ه اﾝ÷باث   م〔م】له و 

 باﾝ÷وافقة وقعق يااس「】قا ص و في حالفق اﾝ＋ياسةﾝلجاجة و قاق اﾝ÷و”ف اس「】 ﾜ／ م〔أثد اﾝب－～ية باﾝ「〕 اﾝ÷وايقوم ق＋ .2
 ﾝ÷واثد اﾝب－～ية. إدثاجها في ب～ヱامج او يقوم ب

مثسال  اﾝ÷وافقة على ااس「÷اثة ص و و・يع بع／م ب－～ية باﾝ「اﾝد في حاﾝة ع／م اس「】قاق اﾝ÷و”ف ﾝلجاجةص يقوم ق＋〕 اﾝ÷واث  .3
 سببه. ي／ باﾝ～ف‘ وش～ يفاﾝ÷با ”ف و ثئي＋ه ﾝك「～وヱي ﾝل÷و ب～ي／ م

4. 、～ﾝة اﾝق＋〕م／فوعغي～ ئية 』＝ااجة اس「بة في ’لب مجفي حاﾝ ب－～ي ةص ُي～فعﾝواثد ا÷ﾝخ“اب  الجاجة مع اس「÷اثة ’لبة ا
 . و اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼い ي｜ اﾝ÷باش～اﾝ～ئاﾝ【“اب ثد ُيك「ب على و ب اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ ي－～ح فيه اﾝ＋بموجه مﾝى 
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 ュ ゆ-サ22 -ラ1 

 
 る رقم السياس

 اسる اسم السي ــل نــقالــ
 اعتماま キعداヱ キ  شゲيる الらرئيس قسم الموارキ  –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらمد –ع ゲيるالمالي  ヱ لشغيالت  キاعتماヱ るاجعゲم 
21  ゲら2018نوفم  キا تاريخ ااعتماキآل معيناني る – ヵグالتنفي ゲالمدي  キاعتماヱ るاجعゲم 

 مゲاجعヱ るاعتماキ  キارり رئيس مجلس اإنائب  –عキ ゲ. هالる الشا

 
 الヰدف : 

 . خ～あ ／ة ت＝ظي÷ية ゼم〔 وحو”ف اヱ ÷ﾝقلﾝع÷لية  ةابゃ اﾝ÷＝ظ÷توضيح اﾝ×و 
 

 : التشغيليる  るالمسヱぽلي
 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية / اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～. ق＋〕

 
 نトاベ التらトيق :  

 ／ي〔 مع اﾝ『÷　ية.اﾝ÷「عاق  اﾝ÷و”في〔يع ÷ج
 

 التنظيميる:القواعد 
 

  موظف:لنقل بناء علヅ ヴلب ا: الأヱا
 

 ة: 「اﾝيゃ اﾝوابص باﾝ× ÷ية مﾝى أخ～あ يظ／ة ت＝ب اﾝ＝قل م〔 وحي】ق ﾝل÷و”ف ’ل .1

 شاغ～ و”يفي مع「÷／. ودوج .أ

 ع÷ل.ل】ة اﾝي×～ م±ﾝ＝قل كون اا ي أن .ب

اﾝ÷باش～ ﾝل÷وافقة على شغ .ت اﾝ】   وثوجود مب～ث ﾝل～ئي｜  ماﾝو”يفة  ما لﾝغائها أو ﾝ－غلها ب÷و”ف اﾝية 
 .ظخ～

ثئي .ث اﾝ÷باش～موافقة  مو   ＋ه  و  اااﾝ】اﾝي  ﾝل  ﾝ～ئي｜فقة  اﾝ÷＝قواﾝ÷باش～  مﾝيهاو”يفة  اﾝ÷／ي～ وموافق  ل  ة 
」ﾝفيا＝ .い＼ 

 ج‖اط تأديبي.’اﾝب اﾝ＝قل في ف「～ة ن اﾝ÷و”ف أن ا يكو .ج

 ؤهات اﾝو”يفة اﾝ－اغ～ة في اﾝ÷و”ف. ～ متوف  .ح

 .  ÷و”فأو ثاتب اﾝ تبة أو دثجة～ م ع／م ح／وث ثفع في .خ

ية  －～ قوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝبية معي＝ةص يت＝ظي÷وح／ة    ن ت】／ي／ و”يفة معي＝ة أومتا كان ’لب اﾝ÷و”ف ﾝل＝قل عام دو .2
 ＝ها وفق الج～اطات اﾝاجمة. واخ「ياث اヱゼ＋ب مب÷ؤهات اﾝ÷و”ف   ة و مقاثヱ「هاﾝ】اﾝي ～ة اﾝ－اغف اﾝو”ائب÷～اجعة ا

 ة اﾝع÷ل.ب ح＋ب م±ل】“لاﾝأو ثف‘  قبولي】ق ﾝل『÷　ية  .3
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 ゆ ュ-サ22 -ラ1 

 
 るرقم السياس 

 اسم السياسる  ـل ــنــقـتابع ال
 まعداヱ キ اعتماる  キ موارキ الらشゲيقسم ال  رئيس –الらيومي ヴ من

 اعتماキ عヱ るمゲاج التشغيلヱ  الماليるمديゲ  –صارΕ ヵنゲ اعらي
 ヱاعتماキ مゲاجعヵグ  るفيتنالمديゲ ال –キانيる آل معينا  تاريخ ااعتماキ  2018فمゲら نو 21

 ゲالشاع るهال .キ–  ار نائبキرئيس مجلس اإ り  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 

 れ:  اءجゲاإا
 

 .اش～ ﾝ÷به اتق／ي÷ها ﾝ～ئي＋ب ヱقل و ÷اثة ’لب「عبئة اس「 فيقوم اﾝ÷و” .1

 ’لب اﾝ＝قل.  ون تﾝك في اس「÷اثةاﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ اﾝ“لبص ي／ثف‘ متا  .2

 و ملفه اﾝو”يفي مع اﾝ÷／ي～ اゼعلى و  لب اﾝ÷و”ف م ب／ثاسة ’قو ي متا كان اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ غي～ ثاف‘ مب／ئياص .3

 ثد اﾝب－～ية.او ة و ثئي｜ اﾝ÷“لوباﾝ÷ فةاﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ ﾝلو”ي      

حا .4 اﾝفي  اﾝ「／اولﾝة  بع／  ي～ف‘  تﾝكت／و 「〕  ص  اس「÷اث   ي〔  صو في  ت＋لي〕  و  اﾝ“لب  وة  ﾝل÷و”فص  م＝ها  وضع    ثة 
 اゼصلية  

 في ملفه.      

 و”ف و اﾝ～ئي｜  ÷واثد اﾝب－～ية ب「】／ي／ موع／ مقابلة مع اﾝ÷قوم ق＋〕 اﾝاﾝ「／اولص ي／ بعفي حاﾝة اﾝقبول اﾝ÷ب／ئي  .5

 اﾝ＝قل مﾝيها.  ﾝلو”يفة اﾝ÷“لوب  ～باش÷ﾝا      

 لب. ة اﾝ“ك÷ال اس「÷اث ل ’لبه و اس「「〕 قبوص ياح ب＝『ﾝ÷و”ف اﾝ÷قابلة 「اج امن اج .6

 ／ي／ اﾝ「اثيخ.اﾝ＝قل و ت】～اط ع÷لية جل اﾝ「＝＋يق بي〔 اﾝوح／تي〔 اﾝ「＝ظي÷ية اﾝ÷ع＝يةاثد اﾝب－～ية بيقوم ق＋〕 اﾝ÷و  .7

   ﾝبياヱاتل اها في ملفهص و مدخا عتو・يعها ووض " و ”يفيو  「عبئة اس「÷اثة " مج～اط يقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية ب .8

      』ﾝي／ا／ ﾝ وا”ف في ل÷و ة÷ﾝامج اヱ～ب－～ية. بﾝثد ا 

اﾝب－  ق＋〕  يقوم .9 الاﾝ÷واثد  اﾝق～اث  بك「ابة  تو・يع～ية  و  اﾝ÷و”ف  ب＝قل  اﾝ【اس   いالدا  م〔 ه  داث اﾝ「＝في＼قبل  ية ثة 
 وتع÷ي÷ه. 

 ﾝق～اثات الداثية.  ام＝ه في ملف  صوثةص و ”فضع اﾝق～اث في ملف اﾝ÷و يقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية بو  .10

 ي÷ه صوثة م＝هاص و س「÷اثة و ت＋لي ااﾝك ف لبه ب「／وي〔 تص ي「〕 ثف‘ ’ ÷قابلةﾝل  و”فاﾝ÷في حاﾝة ع／م اج「ياج  .11

 وضعها في ملفه اﾝو”يفي.      

 
 
 : يるقらل الجمع  : النقل منا  نيثا
 

 اﾝ「اﾝية: ات اﾝ】اي ظي÷ية مﾝى وح／ة أخ～あ في】ق ﾝل『÷　ية ヱقل مو”فيها م〔 وح／ة ت＝  .1

 اغ～ و”يفي. د شو وج .أ

 كفاطات أدヱى.  ﾝو”يفة ت「“لبﾝ÷و”ف ل اヱق ヱيةوあ اゼداط و ممكام＋「 ت／ヱي .ب

 ة: ﾝية مﾝى وح／ة أخ～あ وفق اﾝ×وابゃ اﾝ「افيها م〔 وح／ة ت＝ظي÷يﾝل『÷　ية ヱقل مو”ق ي】 .2
 حاﾝ「ي〔: في ما  وا ثاتبه و ا م‖اياヮ ل خف‘ ﾝ／ثجة اﾝ÷و”فعلى اﾝ＝ق أا ي「～تب .أ

 اﾝ【ف‘ اﾝو”يفيظ  ق سياسةة ت“بي】اﾝاﾝ ه＼ヮباﾝ「اﾝي ي「〕 في  ة. )「ابيفقة اﾝ÷و”ف اﾝكاك ب＝اط على مو تﾝ يكون ن أ 1أ.
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ゆ ュ -サ22 -ラ1 

 
 سياسる رقم ال 

 اسم السياسる  تابع الــنــقــل 
 まعداヱ キ اعتماる  キ ارキ الらشゲيس قسم الموئير –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらمدي –ع ゲるالمالي  ヱم التشغيلゲるاجع  キاعتماヱ 
 مゲاجعヱ るاعتماヵ  キلتنفيゲグ امديال  –キانيる آل معينا  ماキ تاريخ ااعت ら ゲ2018نوفم 21

 るهال .キ ゲرئيس منائب  –الشاع りارキجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 فاطات  ب÷ع＝ى أن ي「〕 ヱقل اﾝ÷و”ف ﾝو”يفة ت「“لب ك  ت／ヱي م＋「وあ اﾝكفاطاتص＋بب أن يكون اﾝ＝قل ب 2أ.

 و ثفع اﾝ÷＋「وあ. ي～「“و فة اﾝ÷】اوات معه ﾝل〕 مج～اط كان ق／ تأن يكو ص علىأقل      
 اﾝ「ي سي＝قل مﾝيها اﾝ÷و”ف غي～ م「وف～ة  اﾝق／ثات ظثات و اﾝ÷هاص ) اﾝ÷ؤهات ات اﾝو”يفةون م「“لبكت أا .ب

 مما على ثأح ب～ヱامج ت／ثيبي متا كان ه＝اك جاヱب ب＋يゃ مفقود ي÷ك〔 تغ“ي「ه ب  ماقول اﾝ÷＝ في اﾝ÷و”ف     
      ﾝامج÷ل أو عاヱ～ظخ～.   ب 

 ت“بق سياسة ﾝة تكون ت～・ية و ففي ه＼ヮ اﾝ】ااياヮص م‖  أو  تبهأو ثا ﾝ／ثجة اﾝ÷و”ف عثف ي「～تب على اﾝ＝قل  أا .ت

 اﾝ「～・ية.     
اﾝ÷／ي～    ادو اع「÷اﾝوح／ات اﾝ「＝ظي÷ية اﾝ÷ع＝ية  ؤساط أو م／ثاط  ث قة  على م±ل】ة اﾝع÷ل ومواف   ب＝اطاﾝ＝قل  ي『ب أن ي「〕   .3

い＼في＝」ﾝيةفي  ا　÷』ﾝا. 

 
 

 اれ: إجゲاءا
 

 .ة اﾝ「～・يةﾝ『÷　يةص سياسداخل ام〔 يف 「و”ﾝبام سياسة كل م〔 : اد شاغ～ و”يفي ي「〕 اتفي حاﾝة وجو  .1

: ثئي｜ اﾝ÷و”ف اﾝ】اﾝيص  ل م〔ﾝو”يفة ت「“لب م＋「وあ أب＋ゃ م〔 اﾝكفاطاتص ي「〕 اﾝ「－اوث بي〔 كل اﾝ÷و”ف  ﾝة ヱقفي حا .2
 . ﾝب－～يةاﾝ÷／ي～ اゼعلىص و ثئي｜ ق＋〕 اﾝ÷واثد ثئي｜ اﾝو”يفة اﾝ－اغ～ة و ا

 ا جاط فيها.تو・يعه على ميها و عل و”فاﾝ÷ فة اﾝبياヱات و ا’اماثة مج～اط و”يفي بكاي「〕 تعبئة اس「÷ .3

 في ملف اﾝ÷و”ف.ااس「÷اثة وضع ي「〕  .4

 اش～ة اﾝ÷و”ف فيها.／ مبي「〕 مشعاث اﾝوح／ة اﾝ「＝ظي÷ية اﾝ『／ي／ة ب÷وع .5

 ية. اﾝب－～  دفي بياヱات اﾝ÷و”ف في ب～ヱامج اﾝ÷واث ي「〕 مدثاج اﾝ「ع／يات اﾝ『／ي／ة  .6

اﾝ～ئي｜   .7 اﾝ÷＝قيقوم  ﾝل÷و”ف  اﾝوحاﾝ『／ي／  خ“ة  ب「＋لي÷ه  و ／ول  اゼدش～امؤ   ة  مع／اد  ت  و  توجياطص  تعب～ヱامج  ﾝه  ～يفي  هي 
 ف اﾝ『／ي／.ﾜاﾝ÷و”

 اث اﾝقاヱوヱي ﾝل『÷　ية. ÷＋「－ت】ويل اゼم～ ﾝلفي حاﾝة ثف‘ اﾝ÷و”ف اﾝ＝قلص ي「〕  .8
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 ゆ ュ-サ23-ラ1 

 
 السياسる  رقم

るقــيـゲالـتـ  るاسم السياس 
ヴيومي ال منら–  رئيس るيゲشらال キقسم الموار  キاعتما ヱ キعداま 
 تماヱ る キاعمゲاجع  التشغيلヱ  الماليるمديゲ  –ارヵ نصاら Εيゲع

5 キ ゲら2018يسم  キآل معينا  تاريخ ااعتما るانيキ– التن ゲالمديヵグفي  キاعتماヱ るاجعゲم 
 ゲالشاع るهال .キ–  رئيس نائب りارキمجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
ヰف : دال 

 .ظي÷يكل اﾝ「＝ في اﾝهية اغ～ شى و”يفة مﾝى و”يفة أعل ة اヱ「قال اﾝ÷و”ف م〔اﾝقواع／ اﾝ÷＝ظ÷ع وض
 

るليヱぽالتش المس るغيلي : 
 اﾝ÷باش～/ ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية . اﾝ～ئي｜ 

 
 نトاベ التらトيق :  

 .في〔 اﾝ÷「عاق／ي〔 مع اﾝ『÷　ية ب／وام كاملﾝ÷و”ج÷يع ا
 

 التنظيميる: القواعد

 .ظي÷يﾝ「＝ل اهيكفي اﾝ غل و”ائف شاغ～ةي÷ية ﾝل『÷　ية به／ف شلبات اﾝ「＝ظاﾝ÷「“ اط على＝ا ت「〕 اﾝ「～・يات ما ب .1

 ع「باثات:ااﾝو”يفة ب＝اًط على ع／ة  ヮث ه＼في حال شغو على ت「〕 ت～・ية اﾝ÷و”ف مﾝى و”يفة أ  .2
.ظخ～ تقيي〕 أداطك】／ أدヱى في  ظ أو ما ي＋اوい ) اﾝ『ي／ ج／ا ظ 4.6) ／ي～ ح±وﾝه على تق أ.   

اﾝو”يفة.جمة ﾝ－غل ات اﾝا اﾝكفاط توف～ اﾝ÷ؤهل و ب.   

 .يفةﾝو”اﾝفعلي ﾝ－غل ه＼ヮ ااج ح「ياا ت. 
اﾝ『÷　ية.   في مي‖اヱيةغ～ة اﾝ－اماﾝي مع「÷／ ﾝلو”يفة  ب＝／ وجودث.   

بة  ص ب】ي‐ يوضع اﾝ÷و”ف على أول دثجة في اﾝ÷～تﾝ～واتبل〕 اي±احب اﾝ「～・ية جيادة في اﾝ～اتب ب＝اط على س . 4
 اﾝ「ي

جة  دث  ق～بى أ「〕 ثفع دثج「ه مﾝﾝكص يك〔 ك＼تاﾝ】اﾝيص فإن  ى م〔 ثاتبهون أعلأن تك طت÷― ت～قي「ه مﾝيها ب－～      
～أﾜب  

.م〔 ثاتبه اﾝ】اﾝي        

. اﾝو”يفة اﾝ÷～قى مﾝيها اع「باثًا م〔 تاثيخ شغلها أج～  اﾝ÷و”ف＝ح ÷ي. 5  

ص  ب－～ية ﾝثئي｜ ق＋〕 اﾝ÷واثد اいص اﾝ「＝في＼  ～÷／ياﾝ: اﾝ「～・يات يكون م〔 خال ﾝ『＝ة اﾝ「～・يات وت×〕  ― في.  اﾝب6  

  غ～ة.اﾝ－اﾝلو”يفة  ﾝ÷باش～اﾝ～ئي｜ ا      

7 .ﾝا ―ヱفة و”يمتا كا－ﾝو”ائف الاغ～ة فاﾝكفاطات الش～افية و خ「ياث فيها ب＝اش～افية يكون ااي اﾝًط على ・ياح ا 

 الヱ『اجات اﾝ＋ابقة.   

ي〔 مؤهلي〔  سعودي   ث وجود＼ ديي〔 ما في حاات اس「』＝ائية من تعتكون اﾝ「～・ية ﾝل＋عوديي〔 فقゃ وا ت÷＝ح ﾝغي～ اﾝ＋عو .  8
 ها. خاثج داخل اﾝ『÷　ية و

9  .ﾝل「～・ية    ي〔】÷～شي「〕 ت】／ي／ اﾝ  〕و”يفمﾝاث ا＋÷ﾝامج اヱ～يوج／ في「〕  من كان موجود  يخال ب 〔ﾝ اص و من 〕العان ع
   اﾝو”يفة داخل اﾝ『÷　ية.

 ع＝ها.  ل÷و”ف اﾝ「ق／م ﾝل「～・ية فقゃ في حال العانﾝ ي】ق. 10
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 ゆ ュ-サ23-ラ1 

 
 るرقم السياس 

 السياسる اسم  ــيـるلـتـゲقتابع ا
 اعتماま ヱ キ キعدا る شゲيالらرキ رئيس قسم الموا –ومي منヴ الらي

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 
5  ゲらيسمキ2018 تاريخ ااعتما キ اキ آل معينا るني– ヵグالتنفي ゲالمدي  キاعتماヱ るاجعゲم 

 ゲالشاع るهال .キ–  ا سرئيس مجلنائبキاإ りاعتما  رヱ るاجعゲم キ 

 

11 .÷ﾝحق ا ゃيةو”ف في ي＋ق・～」ﾝا ﾝت 】اافي ا」ﾝيةاﾝا : 

 .في اﾝعام اﾝ＋ابق ﾝل「～・ية أو اﾝعام اﾝ】اﾝي اﾝ「～・ية ها باﾝ】～مان م〔متا اثتكب أい م【اﾝفة عوقب علي  .أ

 . ماヱةゼموث م【لة باﾝ－～ف أو اأي  】قيق معه ف اい 」ﾝ أو م】اًا ﾝل÷】اﾜ÷ة أو ي『～  موقوفا ع〔 اﾝع÷لكان تا م .ب

وضعه  باش～ ﾝه و م＝اق－ةم ﾝل～ئي｜ اﾝ÷اﾝ～جو   ي「〕＝ي  ﾝ÷عااب بغي～ ع＼ث ﾝل÷و”ف  ود أい مヱ＼اثات أو 、يفي حاﾝة وج  .  12
 معه.  

13 .ﾝة ا＝＋ﾝم〔 م～ة واح／ة خال ا ～『ﾜو”ف أ÷ﾝوج ت～・ية ا』يا يﾝواح／ة. ÷اﾝة ا 

 ヱف｜ اﾝعام اい＼ﾝ ت÷― خالゼداط قيي〕 اخال ت متا كان م＋「】قا ﾝها م〔 يادة اﾝ／ثجةج ا ُت＋قゃ اﾝ「～・ية حق اﾝ÷و”ف في . 14
 .ت～قي「ه فيه

15  .÷ﾜال  م÷ﾝل「～・  ～شحاﾝ〕قـل في ا  ية م／ة س＝「يゼي ي－على ا」ﾝتبة ا～÷ﾝ  ط اق「×اط～－ﾝم〔 ه＼ا ا ヮي「〕 اس「』＝اؤ 〔ﾝ غلهاص ما
ﾝل】ة ا±÷ﾝ هلي「ه ع÷لゼ ي～بق～اث م〔 و／÷ﾝا  .い＼في＝」ﾝا 

  اؤヮ 「』＝ اس  〕ح ﾝل「～・يةص ما ﾝ〕 ي「ة اﾝ「ي ي－غلها اﾝ÷～شـ～ة ﾝلو”يفة مباشاﾝ「اﾝي  ن اﾝو”يفة اﾝ÷～قى مﾝيها هي اﾝو”يفةأن تكو.  16
 اﾝ「＝في＼い. ث م〔 اﾝ÷／ي～ بق～او ゼهلي「ه اط ﾝ÷±ل】ة اﾝع÷ل ا اﾝ－～ط اق「×م〔 ه＼

ى اﾝ／ثجة اゼعلى في تق～ي～ اﾝ】ائ‖ عل  اﾝ÷و”في「〕 اخ「ياث    مو”فلى في أﾜ』～ م〔  ة أعمتا توف～ت ش～وط اﾝ「～・ية ﾝو”يف.  17
 . اﾝيةاﾝو”يفة اﾝ】  ق／م فياゼ×ل يف تفإتا ت＋اوت اﾝ÷ؤها اゼعلى في مؤهاتهص  「ق／ي～ يف×لاوあ اﾝإتا ت＋ف اゼداطص 

 
れاءاゲاإج : 

 
  م＋اث ت“وث و”يفي :ال وجود في ح أوا :

 اﾝ－اغ～ة م〔 خال اﾝب～ヱامج.اﾝو”يفة مﾝى ي「〕 ت】／ي／ اﾝ÷～ش】ي〔 ﾝل「～・ية  .1
2. ﾝة ا＝』ﾝ و تقوم÷ﾝكوثة ب／ثاسة ملفات ا＼÷ﾝيات ا・～」”ﾝة   ÷～ش】ي〔في〔 اヱؤهات و مقاث÷ﾝلو”يفةمؤهاته〕 باﾝ لوبة“÷ﾝا. 

 ي／ها و تبليغها ﾝل÷～ش】ي〔 و ﾝل÷ع＝يي〔 باﾝ÷قابلة. مواعي／ ي「〕 ت】／ثات اﾝاجمة وفق ت و ااخ「باﾝ÷قاباد اع／ا〕 مي「 .3

 أم ا.  ～ش】ي〔قيي〕ص ي「〕 ات【ات اﾝق～اث بأهلية اﾝ÷ط م〔 اヱ」ﾝ「هابع／ اا  .4

 اﾝ「و”يف.  ح＋ب سياسةفة 【「لفي اﾝوسائل اﾝ÷－اغ～ة عان ع〔 اﾝو”يفة اﾝو م〔 ث〕 الﾝه〕ص  ع「＼اثامن كاヱوا غي～ مؤهلي〔 ي「〕 ا .5

 「～ة م】／دة عليها. فه ف ات【ات أح／ اﾝق～اثي〔 مما أن ي』ب― على اﾝو”يفة أو ي「〕 تكلي〔 مؤها ص ي「〕 من كان أح／ اﾝ÷～ش】ي .6

 ／ثجة و اﾝ～اتب. ／ون تك～ اヮ～－ヱﾝ ب～ية و － ابة اﾝق～اث م〔 قبل ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝبفي حاﾝة اﾝق～اث ب「』بي「ه ت「〕 ك「 .7

 ﾝلداثة اﾝ÷اﾝية.  ط اﾝو”يفي الج～اثة 「÷ااس اﾝ÷واثد اﾝب－～ية ق＋〕 ي～سل .8

9.  ヱب－～ية. ي「〕 تع／يل بياﾝواثد ا÷ﾝامج اヱ～و”ف في ب÷ﾝات ا 

 اﾝ÷و”فص ي「〕 اتبام سياسة اﾝ「كليف. كليففي حاﾝة اﾝق～اث ب「 .10
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 ゆ ュ-サ23-ラ1 

 
 るرقم السياس 

るقــيـゲسم الس ا تابع الـتـ るياس 
 ماキ اعتまعداヱ キ  ارキ الらشゲيる رئيس قسم المو –ومي منヴ الらي
 ゲيらنصعΕا ヵار–  ゲمديるالمالي  ヱغيلتش ال ヱ るاجعゲم キاعتما 

5  ゲらيسمキ2018  キآل معينا  تاريخ ااعتما るانيキ– المدヵグالتنفي ゲي  キاعتماヱ るاجعゲم 
 ゲالشاع るهال .キ–  نائب りارキا  رئيس مجلس اإヱ るاجعゲعم キتما 

 

 
 ث و”يفي : ة ع／م وجود م＋اث ت“و في حاﾝثاヱيا : 
 ÷　ية. －اغ～ة في اﾝ『يفة اﾝﾝو”〔 ان عي「〕 العا  .1
 يفة.و مقاثヱة مؤهات اﾝ÷「ق／مي〔 باﾝ÷ؤهات اﾝ÷“لوبة ﾝلو” س「هادثا اﾝ“لبات و ي「〕 اس「ام .2

 ظ. 10) ىظ مﾝ3 ﾝ÷＼كوثة في )أواظ م〔 ب＝／ ) في حاﾝة تواف～ اﾝ÷ؤهاتص ي「〕 اتبام الج～اطات ا .3

 .سياسة اﾝ「و”يف  ائل اﾝ÷【「لفة ح＋باغ～ة في اﾝوسفة اﾝ－و”ياﾝ ع〔 ناﾝ『÷　يةص ي「〕 العا ～ اﾝ÷ؤهات في داخل في حاﾝة ع／م توف  .4
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 ゆ ュ-サ26 -ラ1 

 
 るرقم السياس 

コ るالــدرجــ りキيـــا  るاسم السياس 
 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –ومي لらيمنヴ ا

 ゲيらع ヵنصارΕا–  ゲمديるالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 
 مゲاجعヱ るاعتماキ  لتنفيゲヵグ امديال  –キانيる آل معينا  اキ ااعتم تاريخ  ゲら 2018مس キي 9

るهال .キ  ゲرئيس مجلنائب  –الشاع りارキا  س اإヱ るاجعゲم キعتما 

 
 اﾝه／ف:
 .  ﾝ「“وي～ اゼداطت－『يعا  〕 اﾝ～واتبفي سل اﾝ＋ياسة اﾝقواع／ اﾝ÷＝ظ÷ة ﾝ÷＝ح اﾝ÷و”في〔 دثجة أعلى ه＼ヮتوضح 

 
 : اﾝ「－غيلية اﾝ÷＋ؤوﾝية

 . －～يةاﾝ÷واثد اﾝب ق＋〕
 

 اﾝ「“بيق: ヱ“اق 
ﾝية ب／وام كامل ÷و”في〔ج÷يع ا　÷』ﾝعاق／ي〔 مع ا」÷ﾝا. 

 
 :اﾝقواع／ اﾝ「＝ظي÷ية

 ÷ا هو م＼كوث في سياسة تقيي〕 اゼداط. ط كوفقًا ﾝ「قيي〕 اゼداة اﾝ／ثجﾝ÷و”ف ا「〕 م＝ح ي .1
 فأعلى.  4.6في حاﾝة ح±وﾝه على مع／ل تقيي〕 ÷و”ف لﾝ اﾝ／ثجةت÷＝ح  .2

3.  いا أن لحاا ي『وج بأ～ﾝي「『اوج اﾝ ساسيゼيادل÷و”ف بع／ تب ا‖ﾝو”ي．ية م～تب「ه دثجة في أعلى ةاﾝفي سل〕 ا اﾝواتب～ . 

 .اﾝق～اث الداثﾝ い〕 ي＝‥ على خاف تﾝك في  ما ع「÷ادهااتاثيخ  ًا م〔ع「باث ااثية اﾝ÷فعول س  اﾝ‖يادةتع「ب～  .4

 اﾝ÷＋「】قي〔. يع اﾝ÷و”في〔 ج÷ طم〔 اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼い ي－÷ل أس÷ا ب「ع÷ي〕اﾝ‖يادة في اﾝ／ثجة  اد م＝حي「〕 اع「÷ .5

 :اﾝ／ثجة في اﾝ】اات اﾝ「اﾝية جيادة ي＋قゃ حق اﾝ÷و”ف في .6

 .‖ياداتﾝاعليها باﾝ】～مان م〔 اثتكب أい م【اﾝفة عوقب   امتأ. 

 . اゼماヱةموث م【لة باﾝ－～ف أو أ  يمعه ف اﾝ「】قيق  い أو م】اًا ﾝل÷】اﾜ÷ة أو ي『～  وفا ع〔 اﾝع÷لموق تا كان م ب.

ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية ب「＼كي～ يقوم    ماヱه م〔 اﾝ‖يادةصو”ف اق「×ى ح～ وقع على أい مي  بيفي حاﾝة وجود أい ج‖اط تأد .7
～ئي｜ اﾝ÷باش～ ب「／وي〔 تﾝك في اس「÷اثة اﾝ  متقيي〕 اゼداطص و يقو ثس÷ي ع＝／ ب／ط ع÷لية  ﾝ÷باش～ بب～ي／ مﾝك「～وヱي  اثئي＋ه  

 و”ف. اﾝ ÷ﾝ÷【اﾝفة و عقوب「ها أيا كاヱ― دثجة اﾝ「قيي〕 اﾝ「ي ح±ل عليهامﾝى ا اﾝ「قيي〕 م－ي～ا

 

 ～اطات: ــــالج
 ﾝب－～ية. اﾝ÷واثد ا ق＋〕مﾝى  اﾝهاسمث   ث〕تقيي〕 اゼداطص  اس「÷اثات ﾜ÷ال بإ ون ～ اﾝ÷باش اﾝ～ؤساط يقوم .1
2. ﾝب－～ يقوم ق＋〕 اﾝكان ه＝اك وإتا  「هاب÷～اجع ية÷واثد اいأ ／ﾝل】±ول على اﾝ 〔موصى به 〕وصية  ثجة و مو”في」ﾝمع「÷／ة ا

 في＼ﾝ いاع「÷اد. ～ اﾝ「＝ 〕 و مثساﾝه ﾝل÷／يي－÷ل أس÷ائه بك「ابة تع÷ي〕 ةي～ يقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－ص م〔 اﾝ÷／ي～ اゼعلى

 ﾝب－～ية ب＝－～ اﾝ「ع÷ي〕.ايقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد   .3

 .اط و”يفي ظفي اس「÷اثة ) مج～   ادةب「وثيق تلك اﾝ‖ي－～ية قوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝبي .4
5. ﾝواثد ا÷ﾝا 〔＋و”يفيب－～ية يقوم قﾝاس「÷اثة الج～اط ا 〕اسبة صوثة م【÷ﾝصل في مل وضع ص وب「＋لي〕 ق＋〕 اゼف  ا

 اﾝ÷و”ف.

 ÷واثد اﾝب－～ية. ﾝ「ع／يل بياヱات اﾝ～اتب في ب～ヱامج اب ﾝب－～يةيقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد ا .6
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 ゆ ュ-サ21 -ラ1 

 
 るرقم السياس 

 السياسる  اسم الـــتــムــلــيــف
 اヱ キ اعتماま キعد يる رئيس قسم الموارキ الらشゲ –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي  ヱم التشغيلゲاج キاعتماヱ るع 
17  ゲらيسمキ2018 تاريخ ااعتما キ انيキ آل معينا る– ヵグالتنفي ゲاج المديゲع م キاعتماヱ る 

 ماキ اعتمゲاجعキ ヱ るارり جلس اإرئيس منائب  –لشاعキ ゲ. هالる ا

 
 الــヰــدف :

في  كو تﾝ ب／وヱها أو هب÷هام و”يف「باﾝقيام بأع÷ال و”يفة معي＝ة مﾝى جاヱب اﾝقيام ﾝ÷و”ف تكليف ات＝ظ〕 ه＼ヮ اﾝ＋ياسة ع÷لية 
 ي÷ية اﾝ÷وض】ة. اﾝ「＝ظ حاات معي＝ة وفق اﾝقواع／

 
 : るالمسヱぽليる التشغيلي

 . ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية 
 

 نトاベ التらトيق: 
 في اﾝ『÷　ية. ي〔  اﾝعاملي〔 اﾝ÷「عاق／ يعج÷

 
 

:るالقواعد التنظيمي 
 

 ﾝ＝قل أو اﾝ「～・ية: به／ف اأوا. اﾝ「كليف 
 
شا .1 و”يفة  وجود  ع＝／  ما  اﾝ「كليف  ي「〕  اﾝ】اجة  ～ غا  ع＝／  و أو  اس「】／اث  الة  ت～ي／  و  ش”يفةص  م＝＋وبي غلها  داثة  بأح／ 

 ت『～بة أو تأهيل. ～ة اﾝ「كليف ب÷』ابة ف「～ة「اﾝ『÷　يةص ف「كون ف 
 「－اوث بي〔 كل م〔: اﾝ 「〕 اﾝ「كليف ما بع／ي ا .2

 اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼い.  .أ

 ～قي「ه.ف اﾝ÷～اد ヱقله أو تﾝل÷و” اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ .ب

 .ةاﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ ﾝلو”يفة اﾝ－اغ～  .ت

 اثد اﾝب－～ية. ئي｜ ق＋〕 اﾝ÷و ث  .ث
 م～تبة و”يف「ه. كلف بها اﾝ÷و”ف في ヱف｜ ÷ت～・ية اب／ م〔 أن تكون اﾝو”يفة اﾝ قゃ دون في حاﾝة اﾝ＝قل ف .3

 اﾝ「～・ية. ث سياسة اع「باص وتؤخ＼ بعي〔 اف～ ش～وط و مؤهات اﾝو”يفة في اﾝ÷و”فتوا「～・يةص اب／ م〔 ﾝة اﾝفي حا .4
／ أعلى في اﾝو”ائف ه～ ك】شأ  6ف「～ة اﾝ「كليف  「～・ية ف「كون  ا في حاﾝة اﾝأم  صأشه～ في حاﾝة اﾝ＝قل  3تكون م／ة اﾝ「كليف   .5

 اﾝو”ائف الش～افية. ﾝ÷／ة عام ك】／ أعلى في  وغي～ الش～افيةص 
 تكليفه.ف「～ة  اف و مؤش～ات أداطص و ي【×ع ﾝل÷「ابعة و اﾝ「قيي〕 خالأه／توضع ﾝل÷و”ف اﾝ÷كلف   .6
7. 」ﾝقل و ا＝ﾝية・～ تؤخ＼ بعي〔 ااع「باث سياسة و مج～اطات ا . 

 لى ب／ل تكليف.】±ول عﾝ＝قل أو اﾝ「～・ية اﾝكلف به／ف اا ي】ق ﾝل÷ .8
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 ゆ ュ-サ21 -ラ1 

 
 السياسる  رقم

ムاسم السيا  ــلــيــف تابع الـــتــ るس 
 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 

Εا ゲيらع ヵنصار–  ゲمديるالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 
17  ゲらيسمキ2018 تا キآل معينا  ريخ ااعتما るانيキ– الت ゲالمديヵグنفي  キاعتماヱ るاجعゲم 

 ゲالشاع るهال .キ–  ار نائبキرئيس مجلس اإ り  キاعتماヱ るاجعゲم 

 

 
  : れاءاゲاإج 

 
وي『ب أن ه م〔 قبله و م〔 قبل اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼いص  قع علياﾝ÷واثد اﾝب－～ية بك「ابة خ“اب اﾝ「كليف ﾝل÷و”ف و يو   ق＋〕يقوم   .1

 سي ما يلي:أسا ي「×÷〔 ب－كل

 غ～ش م〔 اﾝ「كليف.ﾝا .أ
 يف وヱهاي「ه. اﾝ「كل تاثيخ ب／اية .ب
   ظ) من وج／ت  و”ف اﾝ÷كلف.÷اﾝ±احيات اﾝ÷÷＝وحة ﾝل .ت

 . اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼ﾝ いق～اث و يع÷〕 بع／ اع「÷ادヮ م〔‥ اك「ابة ヱاثد اﾝب－～ية بيقوم ق＋〕 اﾝ÷و . 2
 ﾝ〕 ت』ب― ت「〕 داثいص و متا  ”يفة بق～اث ماﾝو  「― كفاطة اﾝ÷و”ف بع／ اヱ「هاط ف「～ة اﾝ「كليف ي「〕 ت』بي「ه علىمتا ثب. 3

 ～اث مداثい. خال ق أي×ا م〔 ص ك～ على جهودヮشه ﾝو”يف「ه اゼساسية مع توجيه خ“اب معادت    
 ملف اﾝ÷و”ف.   في توضع ヱ＋【ة م〔 اﾝق～اث .4
 

 
 :るـابـاإنثانيا : 

 
1ﾝة ت÷「عه بالجاجة「كليف . ي】ق ه＼ا اﾝفي حا い＼في＝」ﾝل÷／ي～ اﾝ . 
 .ヮب】×وث  اﾝ÷／ي～ فقゃص و ت＝「هي 、ياب「～ة 「كليف خال ف اﾝ اه＼. تكون م／ة 2
3 .ﾝم〔 توف～ ا ／ﾜأ」ﾝا كفاطاتي『ب ا あ／ﾝ لو”يفةﾝ لوبة“÷ﾝاد ا～÷ﾝو”ف ا÷ﾝتكليفه. 
 حيات اﾝ÷ع「÷／ة في اﾝ±ا اﾝ±احيات اﾝ÷÷＝وحة ﾝل÷و”ف اﾝ÷كلف وفق ائ】ة ع「باثااتؤخ＼ بعي〔 اب／ أن  .3

 اﾝ『÷　ية.     
 ÷له اゼساسيص بل ي「وﾝى مهام يام بعتفوي‘ اﾝغي～ ﾝلق  ص ا ي『وج ﾝهما بالヱابة فةي ”اﾝ÷و”ف ﾝ－غل و  تكليفع＝／  .4

 「ي〔 معا. فاﾝو”ي
 ى ب／ل تكليف.  بالヱابة اﾝ】±ول عل ا ي】ق ﾝل÷كلف .5
6. ﾝ 〕ابة مف「وحص ب】يي÷كヱك「ابة ق～اث تكليف بال い＼في＝」ﾝوق― ي「〕 تكليف   ‐ يوضحل÷／ي～ ا いه في حال 、يابه في أヱأ

ف「～ة اﾝ「كليف اﾝ÷“لوبة ي「〕 تكليف  ”ف في ﾝة 、ياب ه＼ا اﾝ÷و ي ظص و في حام＋÷اヮ اﾝو”يفه  ÷ ساﾝ÷و”ف ) ويك「ب ا
 ÷اヮ اﾝو”يفيظ. م＋  و ف ) ويك「ب اس÷ه÷و”ﾝا

 
 



ة النسゅئية الガيرية اأヱلヴ عيالجم ةواケد الゼらري مال まヱ れゅجراءاれيゅسل سدلي                             
 

 
 
 77 

 
 ュ ゆ-サ21 -ラ1 

 
 سる رقم السيا

 اسم السياسる  تابع الـــتــムــلــيــف 
 まعداヱ キ اعتماキ  ئيس قسم الموارキ الらشゲيる ر –ومي منヴ الらي

 مゲاجعヱ るاعتماキ  التشغيلる  ヱالمالي مديヵ–  ゲ عらيゲ اΕنصار
 مゲاجعヱ るاعتماキ  المديゲ التنفيヵグ –ينا عキانيる آل م تاريخ ااعتماキ ゲら2018  キيسم 17

 مゲاجعヱ るاعتماキ  رئيس مجلس اإキارり  نائب –لる الشاعキ ゲ. ها

 

 
  : れاءاゲاإج 

 
وي『ب  ～ اﾝ「＝في＼いص  〔 قبل اﾝ÷／يم〔 قبله و مليه  ＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية بك「ابة خ“اب اﾝ「كليف ﾝل÷و”ف و يوقع عق يقوم   .1

 〔 ب－كل أساسي ما يلي:×÷أن ي「

 ليف.كاﾝغ～ش م〔 اﾝ「 .أ
 ليف وヱهاي「ه تاثيخ ب／اية اﾝ「ك .ب
   ) من وج／ت ظ ف.÷كل＝وحة ﾝل÷و”ف اﾝات اﾝ÷÷اﾝ±احي .ت

 اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼い.  ～اث و يع÷〕 بع／ اع「÷ادヮ م〔قヱ‥ اﾝ ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية بك「ابة يقوم .2
 اﾝ÷و”ف.  ق～اث في ملف 〔 اﾝتوضع ヱ＋【ة م .3

 
 

 ؤقـ―: يـف اﾝ÷ثاﾝ』ا : اﾝـ「ـكـلـ 
 

توﾝي مهام اﾝو”يفة لى  ع  لداثات اﾜゼ』～ ق／ثة〕 تكليف أح／ م／ثاط ا ي「  ﾝ「＝في＼い في اﾝ『÷　يةافي حاﾝة شغوث م＝±ب اﾝ÷／ي～   .1
ل｜ الداثة ｜ م『اﾝ「كليف م〔 قبل ثئيص و تﾝك بإص／اث خ“اب  هاثات و اゼق／مية÷ة و اﾝم〔 حي‐ اﾝ÷ؤهل و اﾝ【ب～   )مؤق「اظ

 〔 تعيي〔 م／ي～ ت＝في＼い. يمﾝى ح ) اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼い اﾝ÷كلف ظ اﾝ÷كلف ص و ي＋÷ى اﾝ－【‥ع＝هأو م〔 ي＝وب 

كليف 「اﾝ“اب  إص／اث خص و تﾝك بثئي｜ ق＋〕 اﾝ÷】اسبة  ي「〕 تكليف ص  يل「－غاﾝ÷اﾝية و اﾝ  ي～ مداثةشغوث م＝±ب م／في حال   .2
اﾝ「＝في＼いم〔 قبل   ااﾝ－ي＋÷ى    وص  أو م〔 ي＝وب ع＝ه  اﾝ÷／ي～  اﾝ「－غيل    )م／ي～ﾝ÷كلف  【‥   ى حي〔 مﾝص  اﾝ÷كلفظاﾝ÷اﾝية و 

 تعيي〔 م／ي～ ماﾝية.

مهام ع÷لهص ي「وﾝى مهام   اヱبج  ة اﾝ－اغ～ة مؤق「ا مﾝى＝ه توﾝي مهام اﾝو”يفد مو”ف في اﾝ『÷　ية ي÷كو حاﾝة ع／م وجفي   .3
 い＼في＝」ﾝي～ ا／÷ﾝو”يفة اﾝى حي اﾝو”يف.  〔م」ﾝو”يفة ب÷～شح خاثجي وفق سياسة اﾝشغل ا 

 اﾝ『÷يع.اﾝق～اث على ثد اﾝب－～ية ﾝ÷وايع÷〕 ق＋〕 ا .4

ف「～ة اﾝ「كليف   لخا ﾝ÷كلف بهاص و تﾝك اゼساسي ﾝلو”يفة ا اتب～ % م〔 اヱ20 ﾝ＋ب「ه تكليف  على ب／للف ﾝ÷ك”ف ااﾝ÷و 】±ل ي .5
 قゃ. ف 

6. 〔＋【ﾝا 〔」كليف  ي」ﾝب／ل ا 〕غياب مﾝيح＋ب في حاات اﾝاآ÷ﾝواتبب「ة ا～ﾝك عل÷ية اﾝعة في ت . 
 و مشعاث ق＋〕 اﾝ÷】اسبة. بياヱاته÷و”ف و مدخاﾝه في ف اﾝ【اس باﾝب／ل اﾝ「كلي 】＋ابيقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية ب . 7

8 .＋ヱ ق～ 【توضعﾝة م〔 اﾝو”ف. اث في ملف ا÷ 
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 ゆ ュ-サ28-ラ1 

 
 るرقم السياس 

 اسم السياسる  る ـدمـخـاء الـヰـتـان
 まعداヱ キ اعتماキ  رキ الらشゲيる ام المورئيس قس  –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲالمامديるلي  ヱم التشغيلゲ キاعتماヱ るاجع 
2  ゲらيسمキ2018  تاريخ キآل معينا  ااعتما るانيキ–  ゲاالمديヵグاعتما  لتنفيヱ るاجعゲم キ 

ゲالشاع るهال .キ –  رئيس مجلس اإنائب りارキ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 :اﾝه／ف
ض÷〔   و اﾝ÷و”ف و ÷　ية『عاقة اﾝع÷ل وفق ヱظام اﾝع÷ل و وفق اﾝعق／ اﾝ÷ب～م بي〔 اﾝ طف مヱهاي】ق ﾝل『÷　ية و ﾝل÷و”   

 اﾝ÷＝ظ÷ة ﾝ＼ﾝك. اﾝ＋ياسة اﾝقواع／  وضح ه＼ヮات اﾝ÷ع「÷／ة ص و تاﾝ＋ياس

ﾝية÷اﾝغيلية ＋ؤو－」ﾝا : 
 . ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية   

 ヱ“اق اﾝ「“بيق: 
 ÷「عاق／ي〔.م＝＋وبي اﾝ『÷　ية اﾝج÷يع 

 :اﾝقواع／ اﾝ「＝ظي÷ية
   -في أい م〔 اゼحوال اآتية:  اﾝ÷و”ف تماي خ／ت＝「ه .1

 ة.ك「ابيافقة اﾝعامل أن تكون مو  ヱهائهص ب－～طلى معمتا اتفق اﾝ“～فان  .أ

 له. ض في＋「÷～ مﾝى أج÷لاﾝع ヱظام～احة وفق أحكام 〕 يك〔 اﾝعق／ ق／ ت『／د صﾝاヱ「ه― اﾝ÷／ة اﾝ÷】／دة في اﾝعق／ص ما متا  .ب

م ا〔 ظ م〔 ヱظواﾝ＋بعي ／ةص وفقًا ﾝ÷ا وثد في اﾝ÷ادة )اﾝ【ام＋ة÷／دة اﾝعلى مثادة أح／ اﾝ“～في〔 في اﾝعقود غي～ اﾝ÷】 ب＝اط  .ت
ﾝع÷ل.ا   

اﾝ“～فان على  ق 〕 ي「فﾝما  -÷ال وخ÷｜ وخ÷＋ون س＝ة ﾝلعاماتس＝ة ﾝلعوهي س「ون -ل س〔 اﾝ「قاع／ اﾝعامبلون  .ث
ئ】ة ت＝ظي〕  ه في ا ي‘ س〔 اﾝ「قاع／ في حاات اﾝ「قاع／ اﾝ÷بك～ اい＼ﾝ ي＝‥ عليوي『وج ت【． ص／ ه＼ヮ اﾝ＋〔س「÷～اث في اﾝع÷ل بعاا

 اﾝع÷ل.  

اﾝة ي＝「هي اﾝعق／ باヱ「هاط ه＼ヮ اﾝ】س〔 اﾝ「قاع／ض ففي  ما بع／ بلونه ت÷「／ مﾝى  م／ت ―م】／د اﾝ÷／ةص وكاヱ وإتا كان عق／ اﾝع÷ل .ج
 م／ته. 

 ة اﾝقاه～ة. و اﾝق .ح

 ا.ヱهائي 　يةاﾝ『÷مغاق  .خ

 ماﾝ〕 ُي「فق على غي～ تﾝك. ﾝعاملص い＼ﾝ يع÷ل فيه اﾝ＝－اط امヱهاط ا .د

 . ض　يف أو غي～ م～ضي "÷و”ف على تقيي〕 أداط " م「／ヱي أو ﾝ】±ول ات／ヱي م＋「وあ اゼداط ب .ت

 ظ. )اﾝ～ابعة واﾝ【÷＋ون  و واﾝ【÷＋ونظظام ﾝل÷ادتي〔 )اﾝ』اﾝ』ة في اﾝ＝ مع م～اعاة ما وثد  「『～بة ب＝『احياج ف「～ة اﾝاج「 مع／ .ث

 اﾝ＋ل“ات أوام～ ت『／ي／ها أو مبعادヮ ع〔 اﾝباد ب＝اًط على＋عودい أو ع／م اﾝالقامة ﾝل÷و”ف غي～ ﾝغاط ثخ±ة اﾝع÷ل أو  م .ج
 .اﾝ÷【「±ة

 :ﾝيةاع／م اﾝلياقة اﾝ±】ية في اﾝ】اات اﾝ「ح. 

 .تق～ي～ ’بي مع「÷／ ＝اط علىاﾝع『‖ اﾝكلي ع〔 أداط اﾝع÷ل ب 1ح.       

م～اعاة  مع    ＝ف±لةم  أوة  يومًا م「±ل 120〔عفي م『÷وعها    ة ت‖ي／اﾝع÷ل ب＋بب اﾝ÷～ش ﾝ÷／  〔ااヱق“ام ع  2ح. 
 ～ة بع／ اﾝ÷ائةظ و )اﾝ＋ادسة واﾝ【÷＋ون بع／ اﾝ÷ائةظ.－ع ابعة)اﾝ＋في ヱظام اﾝع÷ل ﾝل÷ادتي〔   دما وث 

 .وفاةﾝا 3ح.

 .ليها ヱظام ظخ～خ～あ ي＝‥ عأい حاﾝة أ .ح
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ゆ ュ -サ28-ラ1 

 
 るرقم السياس 

 اسم السياسる  る تابع انتヰاء الخدم
 ヱ اعتماま キعداゲ   キيる لموارキ الらش رئيس قسم ا –لらيومي منヴ ا

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي  ヱالتشغيل るاجعゲم  キاعتماヱ 
2  ゲらيسمキ2018  キآل معينا تاريخ ااعتما るانيキ –  الグالتنفي ゲمديヵ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 るهال .キゲنائب  – الشاع りارキرئيس مجلس اإ  るاجعゲمヱ キاعتما 

 

 .ثئي｜ ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية و اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼いم〔 ／ خ“اب ثس÷ي خ“ي مع「÷  مヱهاط اﾝ【／مات ب÷وجبأن يكون ي『ب  .2

 .اﾝ【“اب ﾝل÷و”ف ويوقع عليه ب÷ا يفي／ ااس「ام وتاثي【ه 〕ت＋ليي『ب  .3

اﾝ÷＋『لة あ／ﾝ    ع＝اوي＝ه  ج÷يع・يع ي～سل مﾝيه ب【“اب م＋『ل على  ه اﾝ「و خ“اث أو ثف×م الو”ف ع〔 اس「اة ام「＝ام اﾝ÷حاﾝ  في .4
 ملفه. فيي بياヱاته اﾝ÷وجودة ﾝ『÷　ية في اﾝعق／ و ف ا

〔 أو ث÷اヱي ساعات أث＝اط اゼسبومص وتﾝك ﾝلب】‐ عي اゼسبوم  ما ف اكأن ي「غيب خال مهلة الشعاث يوما    ﾝل÷و”ف】ق  ي .5
ص  بفي اﾝيوم اﾝ＋ابق ﾝلغيا  ب＼ﾝك  اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～  يبلغب－～ط أن    اﾝغياباﾝيوم أو ساعات    اقه ゼج～ ه＼اظخ～ مع اس「】قل  ÷ع

ﾝل÷و”ف اﾝ غيا 】ق فيو يكونﾝب وساعاتهت】／ي／ يوم ا . 

6. ﾝ أث＝  اﾝ÷و”فعفي  تأن    ل『÷　يةي÷ك〔  اﾝع÷ل  اヱ「هاط  اط مهلم〔    ك تلة الشعاث مع اح「＋اب م／ة خ／م「ه م＋「÷～ة مﾝى حي〔 
ﾝاا‖」ﾝية م ÷هلةص وا　÷』ﾝك  اﾝع〔 مم〔 ظثاب÷ا ي「～تب على ت ヮ～عامل أجﾝلة الشعاث.هث وب【اصة اس「】قاق ا 

مبلغا  اآخ～    اﾝ÷】／دة ﾝلشعاث فإヱه يل「‖م بأن ي／فع ﾝل“～فة اﾝ÷هلة  ÷／اﾝعق／ غي～ اﾝ÷】／د اﾝام اﾝ“～ف اい＼ﾝ أヱهى  تا ﾝ〕 ي～ م .7
 ك.ى أﾜ』～ م〔 تﾝق اﾝ“～فان علي「ف ﾝ〕م＋اويًا ゼج～ اﾝعامل ع〔 مهلة الشعاث ヱف＋هاص ما 

 بゃ اﾝ「اﾝية ع＝／ اس「قاﾝة اﾝ÷و”ف:اﾝ×وا  ي『ب أن ُت～اعى .8

و    「～ة مشعاث ا تقل ع〔 شه～ي〔 ص اﾝ『÷　ية ف ط  ق― مع اﾝ「‖امه بإع“اﾝ＋بب م－～وم في أい و   و”ف اﾝ】ق في ااس「قاﾝة÷ﾝل .أ
ﾝ“～فان  ما ﾝ〕 ي「فق اشعاث ヱف＋هاص  ال  لةيكون مل‖ما بأن ي／فع ﾝل『÷　ية مبلغا م＋اويا ゼج～ヮ ع〔 مهبها ف  متا ﾝ〕 يل「‖م
 ～『ﾜكعلى أﾝم〔 ت. 

 .ع÷لادة بإヱهاط عاقة اﾝاس「÷اثة مف  خال تعبئة م〔 ااس「قاﾝة مك「وبة ي『ب أن تكون  .ب

 .ه「قاﾝ「باﾝ÷وافقة على اس اﾝ『÷　ية÷و”ف ما باﾝق～اث اﾝ±ادث ع〔 ا ت＝「هي خ／مة اﾝ .ت

على   مقبوﾝة÷ها وإا اع「ب～ت  سبوم م〔 تق／يف بها خال أو” ÷ﾝات【ات ق～اثها ب－أن ااس「قاﾝة وإبان ا  اﾝ『÷　يةي『ب على   .ث
 .ثالشعاي〔 اヱق×اط ف「～ة حي＋「÷～ اﾝ÷و”ف في ع÷له مﾝى  أن

 ة: الشعاث م〔 قبل اﾝ“～في〔 و في ج÷يع حاات اヱ「هاط اﾝ【／مف「～ة بゃ اﾝ「اﾝية خال ي『ب م～اعاة اﾝ×وا .9

 .ةس「قاあﾝ اゼداط قبل تق／ي〕 اا ﾝ÷＋「و ته ’بقاً اباجو أن يقوم ب「＝في＼ مهامه و الشعاث جب على اﾝ÷و”ف ’وال ف「～ةو ي「 .أ

ゆ. خال اﾝع÷ل  م～اعاة  ع／م  حاﾝة  ح＋〕    الشعاثف「～ة    في  تغيي「〕  اﾝ「ي  اゼيام  اأج～  ع〔  اﾝ÷و”ف  بها  سياسة  ﾝعب  وفق  ÷ل 
 .و ائ】ة اﾝ÷【اﾝفات اﾝغياب 

れ.   ل『÷　يةي】قﾝ  ف「～ة    ب＝اط تقلي‥  اﾝ÷و”ف  ’لب  و   الشعاثعلى  ااس「قاﾝة  قبول  في  هاヱإبع／  خ／ماته  ش～ي“ة ط  وق―   いأ  
اﾝ÷「بقية م〔 م＋～اتاﾝ  ح＋〕  موافق「ه على اﾝ÷／ة  اﾝ÷＋「】ق ع〔  اﾝ】اﾝة  「ب   ヮ＼ة】قاته وفي ه／÷ﾝا  ヮ＼م〔 ض÷〔 م／ة    ا تع「ب～ ه
 .”فخ／مات اﾝ÷و 

ゐ.  ع÷ل خال ف「～ةﾝو”ف ا÷ﾝع“ا الشعاثي「وجب على ا÷ﾝه اﾝ ية. 〔 مة　÷』ﾝا 

ァ. ل『÷　يةﾝ  اج＝」ﾝق في ا【ﾝالشعاثل ع〔 ف「～ة  ا  ÷÷ﾝل÷و”ف في    ＝وحةاﾝهاطヱة مﾝو”ف م〔 جمخ／  حا÷ﾝب  ات اヱا』ﾝيةا　÷ 
 .متا ت“لب― م±ل】ة اﾝع÷ل تﾝك الشعاثال ف「～ة اﾝع÷ل خ يااس「÷～اث ف  واﾝ“لب م＝ه ع／م

ゥ.   و”ف÷ﾝه خال ف「～ة  ي＋「】ق اﾝ وحة＝÷÷ﾝب／ات اﾝك〔)ب／ل    الشعاثج÷يع ا＋ﾝصا  ÷ﾝوت】「＋ب   واصاتص الجاجات وخافهاظا
 .الشعاث ح「ى ヱهاية ف「～ة 『÷　يةباﾝم／ة خ／م「ه 
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 ゆ ュ-サ28-ラ1 

 
 اسる السيرقم 

 سم السياسる ا مる تابع انتヰاء الخد
 まعداヱ キ اعتماキ  لらشゲيる رئيس قسم الموارキ ا  –منヴ الらيومي 

Εا ゲيらنع ヵصار–  ゲمديるالمالي ヱ اع التشغيلヱ るاجعゲم キتما 
 اキ تممゲاجعヱ るاع ヵグالمديゲ التنفي –انيる آل معينا キ اريخ ااعتماキ ت 2018 سمキゲらي 2

 ゲالشاع るهال .キ–  نائب りارキرئيس مجلس اإ るاجعゲاع مヱ キتما 

  

في اﾝ『÷　ية   اﾝعاقةي ب】وجته مﾝى اﾝ『هات تات  اﾝ「  دواتاﾝُعَه／ واゼ  أن ي＋ل〕 اﾝ÷و”ف ج÷يعمخاط ’～ف اﾝ÷و”ف ي『ب    ع＝／ .10
 :ت－÷ل  واﾝ「ي م＝هاص「ل÷ها اﾝ「ي اس

 .ب واゼدثاج و غي～هامفاتيح اﾝ÷ك「 -أ

 ج／ظوياته ) من و مف「احه و م】「و  〔اﾝ＋ك -ب

 .ظ／توج من اﾝ＋ياثة ) -ت

 .اﾝع÷ل اﾝ～س÷يةب“اقة  -ث

 .(Business Cards)  من وج／تظ  )اﾝع÷لﾜ～وت  -ج

 .اﾝ±】يي〔 ب“اقة اﾝ「أم -ح

 .وج／تظ－～عية )من اﾝوكاات اﾝ -خ

 .ظ تاﾝ～س÷ية )من وج／ وي×اتاﾝ「ف -د

 .ية　÷أい جهة في اﾝ『ت أو أدوات أو مع／ات أخ～あ أع“ي― ﾝه م〔 قبل ا／م＋「＝أية  -ت

～ ﾝل～ئي｜ اﾝ÷باش  خ“ياً ～وヱية و اﾝوث・ية  「و اﾝ÷『ل／ات و اﾝ÷لفات الﾝك بة م＝ه  اﾝ÷“لو ع اﾝ÷هام واゼع÷ال  ت＋لي〕 ج÷ي  على اﾝ÷و”ف .11
 .لي〕 واس「ام×～ ت＋ب÷】

’～ف    على .12 مخاط  على  اﾝ】±ول  تاموقع  اﾝ÷و”ف  اﾝ『هات  ج÷يع  اﾝعم〔  )اﾝ÷اﾝيةات  اﾝ÷』ال  سبيل  على  وهي  اﾝ÷واثد  –قة 
 .ظ÷علوماتة اﾝتق＝ي –ﾝ÷＋اヱ／ةا تااﾝ【／م–اﾝب－～ية

اゼحوا .13 ج÷يع  تفي  ا  بع／    م＋「】قات  ±～فل  ما  اﾝ【／مة  موقعتヱهاية  اﾝ“～ف  مخاط  اﾝ÷】／ًا  ق／ي〕  اゼق＋ام  اس「÷اثة  م〔  في  دة 
 .ﾝ“～فاط امخ

اﾝب－～ية أن    ق＋〕على   .14 اﾝ【اصة ب＼ﾝكبﾝع÷ل  ت～ك ا『～い مقابلة  يُ اﾝ÷واثد   م ／مع كل مو”ف ي＋「قيل م〔 ع÷له أو ي「ق  ااس「÷اثة 
حل سبب   و ممكاヱيةه＼ヮ اゼسباب  اゼسباب اﾝ】قيقية ﾝاس「قاﾝة وت】ليلمع～فة وتﾝك به／ف  اﾝ『÷　ية／ عق／ヮ مع “لب ع／م ت『／يب

واﾝ÷علو ااس「قاﾝةص   اﾝبياヱات  اﾝ÷「بعة وج÷ع  اﾝع÷ل  أヱظ÷ة  في  اﾝ÷】「÷لة  اﾝ×　ف  ヱقاط  ع〔  وجهم-مات  اﾝ÷و”في〔  ة〔  –ヱظ～ 
 .ﾝ÷＋「قبلت في اأو اﾝع÷ليا  ヱظ÷ة÷اثسات أو اゼ ياسات أو اﾝ÷اﾝ＋ وم】اوﾝة ااس「فادة م〔 ه＼ヮ اﾝبياヱات ﾝ「】＋ي〔
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 ゆ ュ-サ28-ラ1 

 
 سる ارقم السي

 اسم السياسる  انتヰاء الخدمる تابع 
ヴيومي ال منら– رئيس قسم ا るيゲشらال キلموار  キاعتما ヱ キعداま 

 ヵنصارΕا ゲيらمد –ع ゲم اليるالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 
2  ゲらيسمキ2018 ماتعتاريخ اا キ آل م るانيキ عينا– ヵグالتنفي ゲاجع  المديゲاعمヱ るت キما 

 ゲالشاع るهال .キ–  رئيسنائب  りارキمجلس اإ ヱ るاجعゲم キاعتما 

مص／.  15 شهادي「〕  )ﾝل÷و”  اﾝ【ب～ة ة  اث  اﾝ÷ادة  ب÷ــوجب  مقابل  وب／ون  ’لبه  على  ب＝اًط  م〔64ف  ت－÷ل اヱﾝظام    ظ  ب】ي‐  ع÷لص 
 :اﾝبياヱات اﾝ「اﾝية

 .باﾝ『÷　يةلها شغ ياﾝو”يفة اゼخي～ة اﾝ「 -أ

 .【／مةاﾝو”ائف اゼخ～あ خال م／ة اﾝ -ب

  ﾝغي～ اﾝ＋عودい. اﾝ＋ف～ جواجأو  ثق〕 ب“اقة اゼحوال اヱ／÷ﾝية -ت

 .باﾝ『÷　يةتاثيخ ب／اية اﾝ【／مة  -ث

 .باﾝ『÷　يةاﾝ【／مة في  تاثيخ ヱهاية -ج

 ظخ～ ثاتب كان ي「قاضاヮ اﾝ÷و”ف. -ح

 .اﾝ『÷　يةباﾝع÷ل في  ع＝／ اﾝ「】اقه هام／وثائق ق أい وثائق أصلية ﾝل÷و”ف ب＝اًط على ’لبه  　يةاﾝ『÷／ تعي. 16

 .ﾝع÷ل أمامه م〔 ف～س اأو يقلل  اﾝ÷و”فس÷عة   ىت×÷ي〔 اﾝ－هادة ما ق／ ي＋يط مﾝ『÷　ية ﾝلوج 『يا . 17

 .اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼ﾝ い÷／ي～ اゼعلى ود ا「÷اباعما أو ت‖كية  ”في〔 اﾝ÷＝「هية خ／ماته〕 خ“ابات توصية  ا ي『وج م＝ح اﾝ÷و . 18

اﾝ『هة.  19 ث、بة  حاﾝة  ﾝ／يهاﾝ「   في  سيع÷ل  اﾝ÷ي  اﾝ÷و”ف  في  ا  خ／ماته  ي「〕 ااس「ف＝「هية  ا  ع＝ه  اﾝ÷علومات  بع‘  ع〔  ＋اث 
عليه〕 وفق سياسة وي「〕 اﾝ～د    اﾝ『÷　ية ﾝب－～ية في  اﾝ÷واثد ا  ﾝق＋〕موجه    〕بلهم〔 ق   ب خ“اب ثس÷ي「±～يح ع〔 تﾝك ما ب÷وجﾝا

 ثد اﾝب－～ية. اﾝ÷وا معلومات

 
 اطات : الج～ 

 
るاء الخدمヰانت るا : في حالヱيق الموظف عن  أゲヅ : 

 
 ي〔ب－ه～ قبل موع／ اﾝ÷غادثة  اﾝ～、بة في ت『／ي／ اﾝعق／ أو ع／مبق～اث ااس「قاﾝة  ك「ابيا اش～اﾝ÷به ثئي＋مبان  ي『ب على اﾝ÷و”ف .1

 " .   مفادة بإヱهاط اﾝ【／مةاس「÷اثة  "  ا【／معلى اゼقلص م＋「

・يعات  ال كافة اﾝ「و ÷لص مع اس「ك÷ع مو و تاثي【ه و تاثيخ ظخ～ ي ت～ك اﾝع÷ل سبب اموض】 ااس「÷اثةة ب「عبئ وم اﾝ÷و”فيق .2
 اﾝ÷“لوبة.

3. ﾝلع÷ل ص يفي حاﾝ و”ف÷ﾝاة قبول ت～ك ا ／ﾜأ」ﾝ｜باش～ م〔 ت＋لي〕  ～ئي÷ﾝو”ف  ا÷ﾝكافة ملفات  اﾝ  ع÷ل و ماﾝيه م〔 م  ا／ﾝ  و 「علقات
 و تﾝك ب÷وجب م】×～ ت＋لي〕 و اس「ام. اج اﾝ】اسب أو أدواتظفي جه ) سواط كاヱ― وث・ية أو مﾝك「～وヱية عه／ و خافه 

اﾝ  ق＋〕م  و قي .4 بتق＝ية  اﾝ÷÷علومات  ت“ابق  م〔   ／ﾜأ」ﾝاا ف لفات  موجود  ماهو  مع   ～×【÷ﾝا في  و    يﾝ÷وجودة  اﾝ】اسب  قوم  يجهاج 
 ب】فظه.÷【「‥ ﾝ÷و”ف اﾝا

 ت～كه.ب／يل ﾝه قبل  خ～و”ف اﾝ÷＋「قيل آم／あ اﾝ】اجة ﾝ「／ثيب اﾝ÷اﾝ÷باش～  اﾝ～ئي｜】／د ي .5

   .ت～ك اﾝع÷لة لب÷وع／ مج～اط مقاباﾝ÷واثد اﾝب－～ية بإبان اﾝ÷و”ف  ق＋〕قوم ي .6

ب「بليغ    ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～يةاﾝ“～ف م＋「وفاةص يقوم    طاس「÷اثة مخا  ヱهاية اﾝ【／مة و ت＋لي〕قابلة  بع／ اヱ「هاط اﾝ÷و”ف م〔 مج～اط م .7
اﾝ÷】اسب ﾝها ح＋ة  ق＋〕  م＋「】قا  من كان  اﾝ÷اﾝية  م＋「】قاته  اﾝ÷و”ف  ا    ب ヱظامب「＋لي〕  م／ة  في  اﾝ「＋لي〕  ي「〕  أن  اﾝع÷لص على 

 ت「『اوج أسبوعي〔.

 「～وヱي.كﾝي「〕 ح＼ف ب～ي／ヮ الﾝب【～وج اﾝ÷و”ف  علوماتيغ ق＋〕 تق＝ية اﾝ÷اﾝب－～ية ب「بلق＋〕 اﾝ÷واثد م و قي .8
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 ゆ ュ-サ28-ラ1 

 
 るرقم السياس 

 اسる اسم السي الخدمる نتヰاء  تابع ا
 ماキ تヱ اع  まعداキ رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي  ヱالتشغيل ヱ るاجعゲتمعا م キا 
2 キゲら2018 يسم  キآ تاريخ ااعتما るانيキا ل معين– ヵグالتنفي ゲاعتما  المديヱ るاجعゲم キ 

 ゲالشاع るهال .キ–  نائبキرئيس مجلس اإ りار  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 في حالる انتヰاء الخدمる من قらل الجمعيる:  ثانيا:

「يح ﾝه اﾝف～صة ﾝكي  تأن وب－～ط كافأة م ن وعوي‘ و دي『وج ﾝل『÷　ية ف＋خ عق／ اﾝ÷و”ف دون مشعاث و دون ت ت اﾝ「ياﾝ】اا .1
 عاثض「ه ﾝلف＋خ: سباب ميب／い أ

 ه أث＝اط اﾝع÷ل أو ب＋ببه. ؤوسي أح／ ثؤسائه أو م～  اﾝ÷／ي～ اﾝ÷＋ؤول أوو 「／اط على صاحب اﾝع÷ل أعا اﾝ÷و”فمتا وقع م〔  .أ
ﾝ「ي اﾝ「علي÷ات ا  〕 ي～ام ع÷／اً ﾝ  و أﾝ÷－～وعة  ～ية اﾝ÷「～تبة على عق／ اﾝع÷ل أو ﾝ〕 ي“ع اゼوام～ ااﾝ『وه  اﾝ「‖اماته   اﾝ÷و”فمتا ﾝ〕 يؤد   .ب

 ك「ابًة.ヮ ثغ〕 مヱ＼اث  و اﾝ÷و”في〔  لاﾝ【اصة ب＋امة اﾝع÷ -في مكان ”اه～ ﾝ『÷　يةأعل＝― ع＝ها ا
 ئًا أو اثتكابه ع÷ًا م【ًا باﾝ－～ف أو اゼماヱة. سلوكًا سي اﾝ÷و”فتبام متا ثب― ا .ت
اﾝ『هات تبلغ اﾝ『÷　ية  －～ط أن  ±احب اﾝع÷ل بب  ةيع÷／ًا أい فعٍل أو تق±يٍ～ يق±／ به مﾝ】اق خ＋اثة ماد  اﾝ÷و”فم〔    قعو   متا .ث

 وق― عل÷ه بوقوعه. باﾝ】ادث خال أثبع وع－～ي〔 ساعة م〔 ﾝ÷【「±ةا
 اﾝع÷ل.‖وي～ ﾝي】±ل على ﾝى اﾝ」ﾝ『أ م اﾝ÷و”ف ثب― أن متا  .ج

 معي＝ًا ت】― ااخ「باث.  اﾝ÷و”فمتا كان  .ح
تغ .خ اﾝعق／ي  فاﾝ÷و”  يبمتا  اﾝ＋＝ة  خال  يومًا  ثاثي〔  م〔   ～『ﾜأ م－～وم  سبب  أﾜ』اﾝ  ةدون  أو  ع－واح／ة  خ÷＋ة  م〔  يومًا ～  ～ة 

ع－～ة   عهﾝ】اﾝة اゼوﾝى واヱق“ابه ع－～ي〔 يومًا في اﾝلعامل بع／ 、يا  ﾝ『÷　ية اأن ي＋بق اﾝف±ل مヱ＼اثًا ك「ابيًا م〔  ص على  م「「اﾝية
 أيام في اﾝ】اﾝة اﾝ』اヱية.

 .ية±【ヮ اﾝو”يفي ب“～يقة غي～ م－～وعة ﾝل】±ول على ヱ「ائج ومكاسب ش‖ م～ك غلس「ا اﾝ÷و”ف متا ثب― أن  .د
 ه. يﾝ「『اثية اﾝ【اصة باﾝع÷ل اい＼ﾝ يع÷ل فة أو اأف－ى اゼس～اث اﾝ±＝اعي اﾝ÷و”ف  متا ثب― أن .ت

 
 :れاءاゲاإج 

 
 .ﾝى اﾝ÷＋「－اث اﾝقاヱوヱي ﾝل『÷　يةم بإحاﾝة حاﾝة اﾝ÷و”ف ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～يةيقوم  .1

ق  .2 م〔  فيها  اﾝب―  م＋「－اﾝ÷بل  بع／  ك「ابة خ“اب  ي「〕  اﾝ÷و”فص  مفادته بف＋خ عق／  اﾝقاヱوヱي و  ﾝل÷و”ف  اﾝ【／مة و ي＋  اطهヱ اث  ل〕 
 「و・يع عليه. ﾝل

あ ع＝اوي＝ه اﾝ÷＋『لة ﾝ／  يع ج÷ه ب【“اب م＋『ل على  ثف×ه اﾝ「و・يع ي～سل مﾝي  خ“اث أوم「＝ام اﾝ÷و”ف ع〔 اس「ام الة احاﾝفي    .3
 .ه اﾝ÷وجودة في ملفهاﾝ『÷　ية في اﾝعق／ و في بياヱات

ة أو )سواط كاヱ― وث・ي   عه／ و خافه  وم〔 م「علقات  ه  ي／ﾝكافة ملفات اﾝع÷ل و ما ﾝ  اﾝ÷باش～ م〔 ت＋لي〕 اﾝ÷و”ف  ～ئي｜ﾝ「أﾜ／ اي .4
 ب÷】×～ ت＋لي〕 و اس「ام. ﾝك「～وヱية في جهاج اﾝ】اسب أو أدواتظم

 ظ.server)  　يةﾝ『÷با جهاج اﾝ【ادم اﾝ【اس ÷و”ف الﾝك「～وヱية و م＋「＝／اته فيم『ل／ات اﾝ ظ علومات ب】ف تق＝ية اﾝ÷ ق＋〕قوم ي .5

6 .÷ﾝب－～ية بإفادة ق＋〕 اﾝواثد ا÷ﾝهاط خ／مسبا】يقوم ق＋〕 اヱو”ف وع／ة بإ÷ﾝمكة ا いو تعوي‘ افأة أم اس「】قاقه أ 
 ك「～وヱي.ﾝ ف ﾝي「〕 ح＼ف ب～ي／ヮ ال ÷علومات ب【～وج اﾝ÷و”ة ب「بليغ ق＋〕 تق＝ية اﾝييقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ . 7
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 ゆ ュ-サ28-ラ1 
 

 السياسる رقم 
 سم السياسる ا خدمる تابع انتヰاء ال

 ヱ اعتماキ   اキدعま رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 
 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲالمالي مديる  ヱتشغيلال  キاعتماヱ るاجعゲم 

2  ゲらيسمキ2018  キاني تاريخ ااعتماキ آل معينا る– ゲالتنفي المديヵグ اعتヱ るاجعゲم キما 
 ゲالشاع るهال .キ–  نائب りارキاج رئيس مجلس اإゲاعمヱ るع キتما 

 
 
 

 ة الشعاث :「～ ف  اﾝ】اات اﾝ「ي ت＝「هي فيها خ／مات اﾝ÷و”ف مع م＝】ه .2

 
 اﾝعقود م】／دة اﾝ÷／ة.  ﾝك فيع／م اﾝ～、بة في ت『／ي／ اﾝعق／ وت .أ

÷ادة )اﾝ【ام＋ة واﾝ＋بعونظ اﾝم～اعاة ما ヱ±― عليه غي～ م】／دة اﾝ÷／ة مع م－～وم وتﾝك في اﾝعقود  ب＝اط على سبب .ب
 م〔 ヱظام اﾝع÷ل.

 
 

: れاءاゲاإج   
 

〔  「÷／ م～ اﾝ「＝في＼い و معب－～ية و اﾝ÷／ي＋〕 اﾝ÷واثد اﾝق  ي｜ثئم〔   وقعخ“اب ثس÷ي خ“ي مق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية بك「ابة  مو يق .1
 اﾝ÷＋「－اث اﾝقاヱوヱي ﾝل『÷　ية.

 . م وتاثي【هليه ب÷ا يفي／ ااس「ااﾝ【“اب ﾝل÷و”ف ويوقع ع  ي＋ل〕 .2

ج÷يع ع＝اوي＝ه اﾝ÷＋『لة あ／ﾝ  “اب م＋『ل على  【بﾝيه مخ“اث أو ثف×ه اﾝ「و・يع ي～سل م「＝ام اﾝ÷و”ف ع〔 اس「ام الحاﾝة افي  .3
 فه.ﾝ÷وجودة في ملفي بياヱاته ا و ق／اﾝ『÷　ية في اﾝع

م〔    ／يهاﾝع÷ل و ما ﾝﾝكافة ملفات  اﾝ÷و”فاﾝ÷باش～ م〔 ت＋لي〕  ئي｜～ 「أﾜ／ اﾝالشعاث بأسبوم على اゼقل يف「～ة قبل اヱ「هاط  .4
 اﾝ】اسب أو أدواتظ ب÷】×～ ت＋لي〕 و اس「ام. ججها  ي) سواط كاヱ― وث・ية أو مﾝك「～وヱية ف و عه／ و خافه علقات م「

 ظ.server)  اته في جهاج اﾝ【ادم اﾝ【اس باﾝ『÷　يةم＋「＝／م『ل／ات اﾝ÷و”ف الﾝك「～وヱية و  ÷علومات ب】فظ اﾝة تق＝ي ق＋〕قوم ي .5

 ةخ／م ةﾝلفادة ع〔 كون اﾝ÷و”ف م＋「】قا ﾝ÷كافأة ヱهايية م＋「】قات ت±．ثة اﾝ÷】اسبة اس「÷ا ﾝ÷واثد اﾝب－～ية ﾝق＋〕ي～سل ق＋〕 ا .6
 أم ا. 

ي〕 اﾝ÷و”ف  ب「＋ل يغ ق＋〕 اﾝ÷】اسبةاﾝب－～ية ب「بل م ق＋〕 اﾝ÷واثدقو ي بع／ ت＋لي〕 اﾝ÷و”ف اس「÷اثة مخاط اﾝ“～ف م＋「وفاةص .7
 ج أسبوم.ت「『او  「＋لي〕 في م／ة اﾝع÷لص على أن ي「〕 اﾝم＋「】قا ﾝها ح＋ب ヱظام ا م＋「】قاته اﾝ÷اﾝية من كان

 ت ب【～وج اﾝ÷و”ف ﾝي「〕 ح＼ف ب～ي／ヮ الﾝك「～وヱي.ام÷علو ﾝيقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية ب「بليغ ق＋〕 تق＝ية ا .6
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 ュ ゆ- サ29  -ラ1 

 
 السياسる م رق

 السياسる  اسم る مムافりほ نヰايる الخدم
 ヱ キ اعتماま キعدا الموارキ الらشゲيる  مرئيس قس  –منヴ الらيومي 

 ゲيらنصعΕا ヵار–  ゲالمالمديるي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 
 ヱاعتماキ مゲاجعる  المديゲ التنفيヵグ – انل معيキانيる آ تاريخ ااعتماキ  2019أبゲيل  18

 مゲاجعヱ るاعتماキ  اإキارり رئيس مجلس ئب نا –الشاعゲ الキ る. ه

 
ヰدف ال : 

 ية. ÷　اヱ「هاط اﾝع÷ل في اﾝ『ة ヱهاية اﾝ【／مة ع＝／ ف في اﾝ】±ول على مكافأ ”توضح ه＼ヮ اﾝ＋ياسة ضوابゃ أحقية اﾝ÷و 

 
るليヱぽالمس  るالتشغيلي : 

 ة.بساﾝ÷】ا/ ق＋〕  اﾝ÷واثد اﾝب－～يةق＋〕 
 

ベاトيق:   نらトالت 
 ／وام كامل.ية بي〔 في اﾝ『÷　ج÷يع اﾝ÷و”في〔 اﾝ÷「عاق／

 
 التنظيميる:قواعد لا
 

1 .ヱهاط ع＝／ ا」ﾝو”ف و ا÷ﾝعاق／ية بي〔 ا」ﾝعاقة اﾝه مكافأ『اﾝ 【／مة على ÷　يةص ُتـ】＋بﾝهاية اヱ ي:ةﾝا」ﾝو ا【＝ﾝا 
 

れ  ة  الخدمة مدةほفゅالمك 

 س＝ة خ／مةع〔 كل   ～ヱ±ف أج～ شه ة م〔 س＝ة مﾝى خ÷｜ س＝وات م「±ل أ.

ات اﾝ【／مة اﾝ【÷｜  ة ت‖ي／ ع〔 س＝و ع〔 كل س＝ة خ／مامل أج～ شه～ ك ة أﾜ』～ م〔 خ÷｜ س＝وات م「±ل ب.
 ﾝى. اゼو 

 
 ／مة وفقا ﾝل『／ول اﾝ「اﾝي:ﾝ【ص فإヱه ي＋「】ق اﾝ】±ول على مكافأة ヱهاية ال ب＋بب اس「قاﾝة اﾝ÷و”ف÷متا كان اヱ「هاط عاقة اﾝع. 2

 
れ  مدة الخدمة ほفゅة المك 

 اية خ／مة ا ي＋「】ق مكافأة ヱه س＝「ي〔 كامل「ي〔 و م「±ل「ي〔  أقل م〔 أ.

و  ｜ س＝وات كاملة س＝「ي〔 مﾝى خ÷ م〔 .ب
 م「±لة 

 ) أ ظ 1في اﾝفق～ة   ق／اث مكافأة ヱهاية اﾝ【／مة اﾝ÷】＋وبةي＋「】ق ثل‐ م

م〔 أﾜ』～ م〔 خ÷｜ س＝وات مﾝى أقل م〔  ج.
 ات كاملة و م「±لة ع－～ س＝و 

 ) بظ  1ي اﾝفق～ة  ف ي＋「】ق ثل』ا اﾝ÷كافأة اﾝ÷】＋وبة

 )بظ  1وفقا ﾝلفق～ة  اﾝ【／مة كاملة  هايةمكافأة ヱ】ق ي＋「 ع－～ س＝وات فأﾜ』～ كاملة و م「±لة  د.
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 ゆ ュ- サ29  -ラ1 

 
 るرقم السياس 

 る السياس اسم  ايる الخدمヰ る تابع مムافりほ ن
 まعداヱ キ اعتماゲ  キيる رئيس قسم الموارキ الらش  –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲماالمديるلي  ヱ ليغ التش  キاعتماヱ るاجعゲم 
 عヱ るاعتماキ اجمゲ ゲ التنفيヵグلمديا –キانيる آل معينا  عتماキ تاريخ اا 2019أبゲيل  18

 ゲالشاع るهال .キ–  نائب りارキاع رئيس مجلس اإヱ るاجعゲتم キما 

 
 

 ・ي÷ة اゼج～ اゼخي～ كأساح ﾝ】＋اب اﾝ÷كافأة.اع「÷اد ي「〕 . 3

 ا. ص～ف مكافأة ヱهاية اﾝ【／مة ع＝ه قب～ات اﾝ「ي س ﾝ【／مة ・ي÷ة اﾝف「ي【±〕 م〔 مج÷اﾝي مكافأة ヱهاية ا. 4
 ى تاثيخ ظخ～ يوم في اﾝع÷ل. 「ي ع÷لها اﾝ÷و”ف و ح「كافة اﾝ÷／ة اﾝهاية اﾝ【／مة ﾝأة ヱي「〕 ح＋اب ・ي÷ة مكاف . 5

 افأة ヱهاية اﾝ【／مة اゼخي～ة.／مة م〔 قبل ﾝل÷و”ف فإヱها ُت【±〕 م〔 ・ي÷ة مكﾝة ص～ف مكافأة ヱهاية خافي ح. 6

ة خال  لها مع اﾝ『÷　ي／ ع÷فة اﾝ「ي أヱه― عق＼ﾝك اﾝ÷و”قوة قاه～ة خاثجة ع〔 مثادته و ك  ﾝع÷ل ヱ「ي『ةك اﾝ÷و”ف اﾝة ت～ في حا .7
 . 1اﾝ【／مة كاملة وفقا ﾝلفق～ة ة ي＋「】قان اﾝ÷كافأة ヱهايفها أو ثاثة أشه～ م〔 تاثيخ وضعهاصه～ م〔 تاثيخ عق／ جواجس「ة أش

 ي:كافأة ヱهاية اﾝ【／مة ب＝اط على ما يلي「〕 ح＋اب م .8
 ／م「ه. ÷و”ف اい＼ﾝ ي「قاضاヮ وق― ヱهاية خلﾝسي اﾝ－ه～い اゼج～ اゼسا .أ

ゆ.  い～ه－ﾝك〔 ا＋ﾝب／ل اい＼ﾝوق―  ا ヮهاية خ／م「ه.ي「قاضاヱ 
れ.  い～ه－ﾝواصات ا÷ﾝهاية خ／م「ه.  ب／ل اヱ ―وق ヮي「قاضا い＼ﾝا 
ゐ. ／ي「ق  لب い＼ﾝع÷ل اﾝهاية خ／م「ه.’بيعة اヱ ―وق ヮاضا 

＋ابه بق＋÷ة اゼج～ اゼساسي  「ح【／مة ي「〕 اك〔 في ヱهاية اﾝفي سك〔 تابع ﾝل『÷　يةص فإن ب／ل اﾝ＋  في حاﾝة سك〔 اﾝ÷و”ف .9
 ا. على اث＝ي ع－～ شه～  شه～ي〔 ﾝ÷／ة

خل في م／ة ه＼ヮ الجاجة ﾝ〔 ت／  ج～ خال ف「～ة ع÷له في اﾝ『÷　يةص فإناجة اس「』＝ائية ب／ون أف ق／ ت÷「ع بإجمتا كان اﾝ÷و”  .10
ماع／ا ثا  اﾝ【／مةص  ヱهاية  مكافأة  تعاق／ية  ح＋اب  م〔 كل س＝ة  م＝ها  متاثي〔 يوما  ما  بي〔  تاكان ه＝اك    واح／ةص  ك「ابي  فاق 

 ف تﾝك.على خاالداثة و بي＝ه 

ع〔 س「ي〔 يوما قبل    لة ب～غب「ه في مヱهاط عق／ヮ ب÷／ة ا تقيل「‖م بإشعاث اﾝ『÷　ي  ／د اﾝ÷／ة فإヱهاﾝ÷و”ف غي～ م】عق／  متا كان    .11
م＋「】قاته   قي م＝ها م〔يوما أو اﾝ÷「ب  ظ   60يعادل أج～ヮ ع〔 مهلة الشعاث )  ヱهاطص فإتا ﾝ〕 ي～ام تﾝك فإヱه سي「〕 خ±〕 ما  ال 

 اﾝ【／مة. ع＝／ ح＋اب مكافأة ヱهاية

 .م اﾝ「ام بأحكام ヱظام اﾝع÷ل اﾝ＋عودヮい اﾝ＋ياسة مع ااﾝ「‖ا÷و”ف وفقا ﾝه＼اية اﾝ【／مة ﾝلة ヱه～ف مكافأي「〕 ص  .12

  ااس「قاﾝة قبل   اﾝع÷ل أو متا ت～ك اﾝع÷ل باﾝف±ل أو  ع〔 أيام الجاجة اﾝ÷＋「】قة ع＝／ اヱ「هاط عق／  ي＋「】ق اﾝ÷و”ف تعوي×ا  .13
 「÷「ع بها.ﾝات÷ك＝ه م〔 

اﾝ÷و”ف أج～ ال .14 اﾝع÷لص وفقما ق×اヮ م＝ها  ＋بة  ة ب＝جاجة ع〔 أج‖اط اﾝ＋＝ي＋「】ق  اﾝ÷و”ف ا آخ～ أج～ كان ي「قاضفي   ヮا
ع بإجاجته و ﾝ〕 ي＝ف＼ تﾝكص ن كان ق／ ت〕 توجيهه م〔 قبل الداثة باﾝ「÷「اما اﾝب／اتص و ﾝك〔 مشأساسا قبل اヱ「هاط خ／م「ه  

 ي＋قゃ.  في ب／ل الجاجةفإن حقه 

م〔 م＋「】قاته ع＝／   اﾝ】قوق ت＋「وفى　يةص فإن تلك  ﾝل『÷ما عليه م〔 حقوق ماﾝية    ه― خ／مات اﾝ÷و”ف قبل اس「يفاطاヱ「  متا .15
 ت اﾝ÷【「±ة باﾝ／وﾝة. أو ع〔 ’～يق اﾝ『هاع÷لص ﾝب÷ا ا ي「عاثش مع ヱظام اية اﾝ【／مة ヱها

ما متا كان اﾝ÷و”ف هو اい＼ﾝ أ  صلﾝع÷عاقة اتاثيخ اヱ「هاط    اﾝ÷اﾝية خال أسبوم على اﾜゼ』～ م〔   ي＋「ل〕 اﾝ÷و”ف م＋「】قاته .16
 عي〔.ت‖ي／ ع〔 أسبو  ه خال م／ة احقوق ヱهى اﾝعق／ص في「〕 ت＋لي÷ه أ
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 ゆ ュ- サ29  -ラ1 
 

 السياسる رقم 
 りほافムتابع م るايヰا ن るلخدم  るاسم السياس 

 عداヱ キ اعتماま キ رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 
 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي ヱ ام التشغيلゲ キاعتماヱ るجع 

 مゲاجعヱ るاعتماキ  نفيヵグالت المديキ– ゲانيる آل معينا  خ ااعتماキ ريتا 2019أبゲيل  18
 ゲالشاع るهال .キ–  نائب りارキا  رئيس مجلس اإヱ るاجعゲم キعتما 

 

 
 
 

 ゲاءاれ: ــاإج
 

اس「】قاقيقو  .1 م〔  باﾝ「】قق  اﾝب－～ية  اﾝ÷واثد  ق＋〕  ヱهاي  م  ﾝ÷كافأة  وم～ اﾝ÷و”ف  ع／مه  م〔  اﾝ【／مة  كاة  اゼموث  اجعة  اﾝ÷اﾝية  فة 
اقة و وفقا  ثة في ه＼ヮ اﾝ＋ياسة أو أい سياسة أخ～あ تات عاﾝ÷＼كو كام  على اﾝقواع／ و اゼحمات و غي～ها. ب＝اط  اゼخ～あ غ～ا

 ﾝ＝ظام اﾝع÷ل . 

ت±．ية  ﾝك في اس「÷اثة  ماﾝه م〔 م＋「】قات و ت  ابة بياヱات اﾝ÷و”ف و ما عليه م〔 تأخي～ات و بك「اﾝ÷واثد اﾝب－～ية  〕  ＋يقوم ق  .2
 ÷ها ﾝق＋〕 اﾝ÷】اسبة.و ت＋لي صاتاﾝ÷＋「】ق

عليها و م〔 ث〕 اﾝ「و・يع عليها 「ك÷ال اس「÷اثة ت±．ية اﾝ÷＋「】قات و اﾝ「و・يع  ية واسﾝ÷اﾝيقوم ق＋〕 اﾝ÷】اسبة باس「ك÷ال اゼموث ا .3
 م～اجع「ها. ع／ اﾝ÷واثد اﾝب－～ية ب لم〔 قب
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 ゆ ュ- サ30-ラ1 

 
 るرقم السياس 

 اسم السياسる  ب  ـــالヱゲات
 まعداヱ キ اعتماキ  شゲيる يس قسم الموارキ الらرئ –らيومي منヴ ال

 مゲاجعヱ るاعتماキ  التشغيلヱ  ماليるالديゲ م  –رヵ عらيゲ اΕنصا
 اキ مゲاجعヱ るاعتم التنفيヵグ المديキ– ゲانيる آل معينا  ااعتماキ  تاريخ 2019

 ゲالشاع るهال .キ–  رئيس مجلس اإنائب りارキ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 الヰدف : 

 .ماتو اﾝ】＋و ﾝ～واتب ا  ة ﾝع÷ليةوضع اﾝ×وابゃ اﾝ÷＝ظ÷
 

るليヱぽالمس  るالتشغيلي : 
 ＋〕 اﾝ÷】اسبة .ية / ق －～ اﾝب اﾝ÷واثدق＋〕 

 
 نトاベ التらトيق :  

ﾝية . ج÷يع ا　÷』ﾝعاق／ي〔 مع ا」÷ﾝو”في〔 ا÷ 
 
 التنظيميる:قواعد لا
 

 في اﾝ『÷　ية.  مقابل ع÷له ي م〔 أج～ ماﾝما ُي／فع ﾝل÷و”ف اتب : و ±／ باﾝ～ ُيق .1

2. ÷÷ﾝايا ا‖÷ﾝاتب وا～ﾝل÷من اﾝ ية ＋فة  ف في مفهوم وفلو”＝وحة　÷』ﾝكفا  اﾝية واﾝؤو＋÷ﾝطة و يعك｜ دثجة اﾝع÷لي 「أهيل  اﾝعل÷ي واﾝا
 .ام بواجباته اﾝو”ي．ية على أﾜ÷ل وجهﾝل÷و”ف واﾝ「ي تؤهله ﾝلقي

ي「قاض  ي－÷لاﾝ～اتب   .3 أい    اﾝ÷و”فاヮ  ما  تﾝك  في  ب÷ا  ع÷له  تقأو    ب／اتمقابل  اﾝ～واتب    سل〕وفق    اﾝ『÷　ية～ثها  جيادات 
 .  سةظ)م～فق في اﾝ＋يا ／ت اﾝ÷ع「÷واﾝ／ثجا

ب اﾝ】اجة اﾝ「＝ظي÷ية ﾝ＼ﾝكص اﾝ～واتب واﾝ／ثجاتص ح＋  سل〕〕 أい تع／يل في  〔 تقييع  ＋ئولاﾝ÷واثد اﾝب－～ية هو اﾝ÷  ق＋〕ع「ب～  ي .4
 اﾝ÷】لي واع「÷اد صاحب اﾝ±احية. ئية ﾝل＋وق دثاسات مح±ا ىعل وب＝اط

 ÷و”ف وثاتبه. جة اﾝو”ي．ية ﾝل／ث اﾝتبة و اﾝ ～÷ﾝ÷ع「÷／ هو اい＼ﾝ يع「／ به في ت】／ي／ تب واﾝ／ثجات ااﾝ～وا سل〕 .5

 . ة اﾝ「ي ي－غلهافي سل〕 اﾝ～واتب ﾝل÷～تبظخ～ دثجة و”ي．ية  و”ف ع〔÷ﾝاتب ثات「ع／あ جيادة ن ا ي『وج أ .6

 :ﾝل÷و”ف م〔 اﾝ「اﾝيﾝي اي「كون اﾝ～اتب الج÷ .7
 الゲاتب اΕساسي.  .أ

ゆ.  .نムبدل الس 

れ. れبدل المواصا. 

ゐ.   るيعらヅ العمل. بدل 

8. ﾝ 〕ظ～ في همعادة    ل『÷　يةي÷ك＝ﾝيكلة  ا ～ﾝخ  تبوااゼ ح＋ب م＋وحام〔 ف「～ة あ～  ا’ات－ヱ واتب و’بيعة～ﾝت اﾝوعي  و  ة 『÷　ياヱ ة و  
 ’بيعة اﾝو”ائف. 

تع  اﾝ『÷　يةت】～س   .9 اﾝ÷～شح  على  ﾝ－غليي〔  و ا  اﾝ÷ؤهل  تعيي＝ه  أﾝو”يفةص  ع＝／  ﾝه  ي【±‥  م～تبة  دثجةأول  ن  اﾝو”يفة    في 
 ～اتب أساسي. اﾝ÷～شح عليها ك
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 ゆ ュ- サ30-ラ1 

 
 るرقم السياس 

 ヱゲسما ب  ــاتتابع ال  るالسياس 
 キ اعتما ヱ  عداまキ رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –الらيومي ヴ من

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي  ヱتشغيلال  キاعتماヱ るاجعゲم 
 مゲاجعヱ るاعتماキ  المديゲ التنفيキ– ヵグانيる آل معينا  ماキ تتاريخ ااع 2019

 مゲاجعヱ るاعتماキ  رئيس مجلس اإキارり ئب نا –る الشاعキ ゲ. هال 

 

 م＝ها:معي＝ة  ت حاام〔 أول اﾝ／ثجة ك～اتب أساسي ﾝل÷～شح في أعلى  ت【±ي‥ ÷　يةل『ﾝي『وج  .10
 .ﾝها ي『اد م～شح م＝اسبي±عب م― م「“لبات اﾝو”يفة متا كاヱ  .أ

ゆ.  ي・ اثتفع―متا〔ﾝوق و＋ﾝو”يفة باﾝواتب على اج「＼اب ÷ة ا～ﾝشح.  ي＋اع／ سل〕 ا～÷ﾝا 
ص ي「〕  هفي ااس「فادة م＝  اﾝ『÷　يةوت～غب  و    ي م『اﾝهف   أو م「÷ي‖و خبي～  ف＝ية م「ق／مة  ﾝو”يفة ・يادية أو    ا كان اﾝ÷～شح مت .11

 :あ اﾝ“～يق「ي〔 اﾝ「اﾝيةبإح／ة اداﾝ‖ي ت】／ي／
 اتب و بي〔 ما ي“لبهد ﾝلو”يفة في سل〕 اﾝ～و ／ﾝل～اتب تغ“ي اﾝف～ق بي〔 اﾝ～اتب اﾝ÷】مضافة ヱ＋بة مع＝ية  .أ

 بع／ اﾝ‖يادة ض　ف اﾝ～اتب اゼصلي. ي「『اوج اﾝ～اتب اﾝ÷～شحص على أن ا   

 اﾝ～واتب.  ح خاثج سل〕يق／م ﾝل÷～شب ／ أい ثاتت】／ي .ب
〔 م｜ م『ل｜ الداثة أو  ي～ اﾝ「＝في＼い و ثئع「÷／ م〔 م／ي～ اﾝ÷اﾝية و اﾝ「－غيل و اﾝ÷／يب أن يي『 اتب  أい تع／يل في هيكلة اﾝ～و  .12

 ي＝وب ع＝ه.

ه  ق＋〕ع「ب～  ي .13 اﾝب－～ية  م  و اﾝ÷واثد  ع〔  اﾝ÷＋ؤوﾝة  اعاﾝ『هة  م＋ي～ات  وا／اد  واﾝ‖يادات  اﾝ】＋ومات  فيها  ب÷ا  ﾝع÷ل  ﾝ～واتب 
 اﾝ÷＋ي～ ﾝلب＝ك. وت】ويلة ＋ابيق＋〕 اﾝ÷】اسبة اい＼ﾝ يقوم باﾝع÷ليات اﾝ】 اون مع ص باﾝ「عفيضاال

ي .14  い＼ﾝا اﾝ÷و”ف  تعيي＝ه  ي「وجب على  اﾝ『÷　ية「〕  في    في  مأف「ح ح＋اب  اﾝ÷【「اثة  اﾝب＝ـوك  ﾝها   اﾝ『÷　ية 〔  ح／  ي「＋＝ى  ح「ى 
ي اﾝب＝ك ك＋＝／ اﾝ÷و”ف ف   مﾝى ح＋اب  ”فاﾝ÷و   اتبث قوق أخ～ﾝ あ】＋ابهص ويع「ب～ مشعاث ت】ويل  ه～い أو أية حاﾝ－  اﾝ～اتبت】ويل  
 اس「ام.

  وفق اﾝ×وابゃ اﾝ「اﾝية:و”في〔 ل÷ﾝ تباﾝ～وا「〕 ص～ف ي .15
 أسらوع.فتりゲ كافيる ا تقل عن بمسيゲاれ الヱゲاتب قらل نヰايる كل شゲヰ  يجب أラ يتم まعداキ .أ

ゆ. با るاتب الموظفين في الجمعيヱتدفع ر キيال السعوゲالموظفيل れساباエويل لエا بالتヰفعキ يتمヱ ヵらنون في ال  ポ 

     ヱلク .العمل ュفق نظاヱ ك 

れ.  راتب الموظف ラياゲدأ سらالفالملت يدالجدي りゲاشらمن تاريخ الم るالجمعي るق بخدمエベاエالت るفي حال るالموظف بالعمل  علي 

      ゲヰالش るبعد بداي ゲヰالش るايヰل نらاء خدمته قヰانت るفي حال ヱق الموظ  أエيستロゲا ف  ف أجヰمن ロاツما ق るらبنس ュياΕي العمل.عن ا 

ゐ. ق بتوكيل لエلك بموجلموظف الクヱ ロゲأج ュمي تعترسكيل ب تومن يشاء استا.るالجمعي ロمد 

  ﾝ いل÷و”ف وفق اﾝ×وابゃ اﾝ「اﾝية:اﾝ－ه～   اﾝ～اتب「〕 اﾝ】＋〕 م〔 ي .16

ا ي『وج    في .أ اゼحوال  أجج÷يع  اﾝ÷】＋ومة على ヱ±ف  اﾝ÷باﾝغ  ت‖ي／ ヱ＋بة  اﾝ÷أن  اﾝ÷و”ف  مك「ب  ＋「】قص  ～   あ／ﾝ ي』ب―   〔ﾝ ما 
ヱع÷ل ممكاﾝياا‖ﾝدةية ا  〔＋【ﾝو”ف م  في ا÷ﾝيه حاجة ا／ﾝ ―بةص أو ي』ب＋＝ﾝى أعلى تلك اﾝ『ﾜヱ 〕ة ～ مﾝا【ﾝا ヮ＼ص وفي هヮ～ف أج±

 مه÷ا كان اゼم～.  صى اﾝ÷و”ف أﾜ』～ م〔 ثاثة أثبام أج～ヮاゼخي～ة ا يع“
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 ュ ゆ- サ30-ラ1 

 
 るرقم السياس 

 اسم السياسる  ب  ــتابع الヱゲات
 ヱ اعتماキ   اまキعد شゲيる رئيس قسم الموارキ الら –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي  ヱاج التشغيلゲمるاعتم عヱ キا 
2019  キآل معينا  تاريخ ااعتما るانيキ– اヵグالتنفي ゲلمدي  るاجعゲم キاعتماヱ 

キ ゲالشاع るنائب  –. هال りارキرئيس مجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 

ゆ. 』مبا ي いأ 〔＋و”ف دون موافقة خ“ية م＝هصوج ح÷ﾝأج～ ا 〕قاط  لغ مﾝية:  وق حقﾝا」ﾝاات ا【ﾝخاصة ما في ا 
 ゆ1 السل キاキゲاست .ヱف ما  ف أキليهま سم من عエأا يزيد ما ي ヅゲعن حقه بش りキياコ  10الموظف عن.ヵゲヰالش ゲجΕمن ا % 

ゆ 2 . エالمست れاكاゲااشتゲأخ れاكاゲاشت ヵأヱ るااجتماعي れميناほللت るقヴعل るقエمست ン  .ًنظاما りرゲمقヱ الموظف 

 ゆ3 れاماゲلك ال قعتوالتي  . الغグكヱ اヰらムالتي ارت れب المخالفاらالموظف بس ヴالعلらع  تيغ المトمنه مقابل ما أتلفه. تقت 

  ゆ4  ينキ استيفاء  أا     .   ヴائي، علツق حムم   ヵΕ لق   زيديまنفاクاً  يエسم شゲヰياً  لما  ما  للموظف  المستエق   ゲجΕا ربع   ヴلك علク م اء 
ムエمن الツاً يتヱأ るين النفقキ ヴيستوفヱ ،لكク ينم خافキ لما ثمンゲخΕا ラل الديوらن قムالمسヱ سらالملヱ كلほ. 

れ.  ュالجما تلتزるبد عيるفع أي  ロコاحتجا ヱا تم توقيفه أクま عمال أجور للموظفΕ るا عاق るايا شخصيツمعيجالفي قる  .اヰب 

ゐ.  توق るفي حال るسميゲال れاヰالج ンلد ロコاحتجا ヱايا تتصيف الموظف أツعمال في قほل بるف أج الجمعيゲا يتم صヰららبس ヱف أヱ ロق  ور

  لتاليツ:るوابط اال

  ゐ1    .  ゲتستمるفع    الجمعيキ ال% من أج50في ゲموヴظف حت  ( りلك لمدクヱ るيツيوماً  180يفصل في الق )  ،من تاريخ التوقيف
 دり. تدفع الجمعيる له أヵ أجコ ゲياりキ عن تلك الم ヱا للموظف بانقツائヰا عヱيتم ايقاف الدف 

  ゐ2    .クま  ヱليه، أま الموظف مما نسب りاءゲتت بらقيق معلتا  تم حفظا ثエليه أま  ب  るعيالجمヱ لعدュ صエته تدفع  ه لعدュ ثらوれ ما نُس 
 ظف المらالغ التي تم اقتトاعヰا منه.للمو

 ゐ3 . ليま الموظف مما نسب るانキま ا تمتクまف  هゲما تم ص キلك. فا يستعاク م بخافムエال ヴツا قクま اま ه له 
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 ュゆ - サ30-ラ1 

 
 るرقم السياس 

 اسる السياسم    تابع الヱゲاتــب
 اま キعداヱ キ اعتم  رئيس قسم الموارキ الらشゲيヴ–  る الらيومي من

 تماゲ キاجعヱ るاعم التشغيلヱ  الماليるمديゲ–  ゲ اΕنصارヵ عらي
2019  キآل مع تاريخ ااعتما るانيキالمدي –نا يヵグالتنفي ゲ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 ゲالشاع るهال .キ–  رنائب りارキئيس مجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 

 
    

     
 るらتゲالم 

 
 التقسيم 

 
  るالدرج 
 ヴلヱΕا 

 
 るالدرج 
 るانيんال 

 
 るالدرج 
 るんالんال 

 
 るالدرج 
 るابعゲال 

 
  るالدرج 
 るالخامس 

 
 るالدرج 

  るسキالسا 

 
 るالدرج 

  るالسابع 

 
 るالدرج 
 るامنんال 

 
  るالدرج 
 るالتاسع 

 
  るالدرج 
 りゲالعاش 

 
 بدل 

 れالمواصا 
 

 بدل 
  るيعらヅ
 العمل 

 
 りキالزيا 

 
 اゼوﾝى 

 6250 اゼساسي 
1250 

6500 
1300 

6750 
1350 

7000 
1400 

7250 
1450 

7500 
1500 

7750 
1550 

8000 
1600 

8250 
1650 

8500 
1700 

 
 800 

 
1700   

 
 ب／ل اﾝ＋ك〔  300

 8750 اゼساسي 
1750 

9000 
1800 

9250 
1850 

9500 
1900 

9750 
1950 

10000 
2000 

10250 
2050 

10500 
2100 

10750 
2150 

11000 
 اﾝ＋ك〔 ب／ل  2200

 
 اﾝ』اヱية 

 3750 اゼساسي 
750 

3937 
788 

4125 
825 

4312 
863 

4500 
900 

4687 
938 

4875 
975 

5062 
1013 

5250 
1050 

5437 
1088 

 
800 

 

 
1200   

 

 
225   

 
 ب／ل اﾝ＋ك〔 

 5625 ي اゼساس 
1125 

5812 
1163 

6000 
1200 

6187 
1238 

6375 
1275 

6562 
1313 

6750 
1350 

6937 
1388 

7125 
1425 

7312 
1463 

 ب／ل اﾝ＋ك〔 
 

 اﾝ』اﾝ』ة  
 2917 اゼساسي 

583 
3083 
617 

3250 
650 

3417 
683 

3583 
717 

3750 
750 

3917 
783 

4083 
817 

4250 
850 

4417 
883 

 
800 

 

 
700 

  

 
200 

 
 ب／ل اﾝ＋ك〔 

 4583 ي اس اゼس
917 

4750 
950 

4917 
983 

5083 
1017 

5250 
1050 

5417 
1083 

5583 
1117 

5750 
1150 

5917 
1183 

6083 
 ب／ل اﾝ＋ك〔  1217

 2500 اゼساسي  اﾝ～ابعة  
500 

2646 
529 

2792 
558 

2937 
588 

3083 
617 

3229 
646 

3375 
675 

3521 
704 

3667 
733 

3812 
763 

 
300   

 
200   

 
175 

 ب／ل اﾝ＋ك〔 
 1833 ي اゼساس  اﾝ【ام＋ة  

367 
1971 
394 

2108 
422 

2246 
449 

2383 
477 

2521 
504 

2658 
532 

2771 
554 

2933 
587 

3071 
614 

 
800 

----  
165   

 ب／ل اﾝ＋ك〔 
 1667 اゼساسي  اﾝ＋ادسة 

333 
1792 
358 

1917 
383 

2042 
408 

2167 
433 

2292 
458 

2417 
483 

2542 
508 

2667 
533 

2792 
558 

-- --  
 ل اﾝ＋ك〔 ب／   150
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 ュ ゆ- サ30-ラ1 
 
 سياسる رقم ال 

 اسم السياسる  تابع الヱゲاتــب  
 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيヴ–  る الらيومي من

 تماゲ キاجعヱ るاعم التشغيلヱ  الماليるمديゲ  –اΕنصارゲ ヵ عらي
 مゲاجعヱ るاعتماキ  التنفيヵグ المديゲ –نا يキانيる آل مع اキ تاريخ ااعتم  2019

 ゲالشاع るهال .キ–  نائب りارキرئيس مجلس اإ るاجعゲم  キاعتماヱ 

 
 
 
 

 المرتبة
 ヴالحد اأدن

 لヤراتゆ اأسゅسي
اأعヴヤ  الحد 

  ゆراتヤل
 اأسゅسي 

 المسمヴ الوظيفي

 أولヴ ا
 

7,500 
 

 
13200 

 

 るليゅارد المヱالم るامديرة إدارة تنميヱالت ヱ مديرة إدارة  – صلヱ るليゅالتشغيلالم –  
 المشゅريع  البرامج ヱ مديرة إدارة 

 الثゅنية 
 

4,500 
 

ΒΑΑヵ رئيس ュقس る るارد البشريヱالم–  るسبゅالمح ュقس るرئيس–   ュقس るالرئيس  るنيボت  れゅالخدم ヱ
 رئيسる مركز اأميرة فヱزيる   – جتمゅعياا  عュ المゅدヱ ヵ رئيسる مشرヱع الد – المسゅندة

 الثゅلثة 
 

3,500 
 7300 

ヱ るيذيヘس اإدارة جسكرتيرة مسكرتيرة تنヤ–   るليゅارد المヱالم るتنمي るボاصل منسヱالت ヱ  
– るボا  منس ュقس るارد البشريヱلم–  るボندة  منسゅالمس れゅالخدم–   れゅمヱヤالمع るنيボت るボمنس
– るئيゅأخص ュسボا بヱ ヵدゅالم ュعي الدعゅاجتم– るسبゅمح–   るأمينるخزن   

 الرابバة 
 

3000 ヴヵΑヵ  مس –سكرتيرةるعدة صحيゅ –  るボزاأ بمركزمنسヱي ميرة ف る–  るاأميرة   بمركزمدرب
 るزيヱف–  るحゅذة سبボاأميرة  بمركزمن  るزيヱف 

 الخゅمسة 
 

2,200 
 

3685 るلヱぼعد –سنترال   مسゅمسるئيゅة أخص  ュسボب  ヱ ヵدゅالم ュعي   اا  الدعゅجتم 

 ة السゅدس
 

2,000 3350  れماゅين  –عボئゅس  
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 ゆ ュ- サ31-ラ2 

 
 اسる السيرقم 

 اسる اسم السي العمل اإضافي 
 ヱ キ اعتماキ اまعد رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –مي الらيو ヴمن

ゲيらنص عΕا ヵار–  ゲمديるالمالي  ヱالتشغيل ヱ るاجعゲم キاعتما 
 مゲاجعヱ るاعتماキ  مديゲ التنفيヵグل ا –キانيる آل معينا  ااعتماキ تاريخ  2019 أغسトس 21

 ゲالشاع るهال .キ–  مجلس رئيسنائب  りارキاإ  るاجعゲم キاعتماヱ 

 
 الヰدف:  

 لية اﾝ÷ق～ثةاﾝع÷ل ﾝ＋اعات ت‖ي／ ع〔 ساعات ع÷له〕 اﾝفعبيها بة اﾝع÷ل تكليف م＝＋و جظام اﾝع÷ل فإヱه ي】ق ﾝل『÷　ية ع＝／ حافقا ﾝ＝و 
 ×وابゃ اﾝ÷وض】ة.ﾝوفق ا و مقابل أج～ مضافي ص و تﾝكفي ヱظام اﾝع÷ل

 
 :  التشغيليる مسヱぽليるال

 ÷واثد اﾝب－～ية. ＋〕 اﾝن/ ق اﾝ～ؤساط اﾝ÷باش～و
 

ベاトن トيق: التら 
  م】／د اﾝ÷／ة واﾝعق／ اﾝع～ضي و اﾝ÷وس÷ي و و غي～ة بعق／ م】／د اﾝ÷／ة يﾝ＋ياسة على ج÷يع اﾝعاملي〔 في اﾝ『÷　ه＼ヮ ا ت＝“بق

 اﾝ÷ؤق―. 
 

:るالقواعد التنظيمي 
عات اﾝ／وام أو ع／م ممكاヱية  خال سا ئهع／م ممكاヱية أدابا ي「〕 اﾝ「كليف بع÷ل خاثج ساعات اﾝ／وام اﾝفعلية ما ﾝ】اات اﾝ×～وثة  .1

 ﾝليوم أو اゼيام اﾝاحقة.ئه تأجيل أدا

ساعة أسبوعية في ثم×انص يع「ب～  36ص و ما جاد ع〔 )خاثج ثم×انظساعة ع÷ل أسبوعية في اゼيام اﾝعادية 48ما جاد ع〔  .2
 ع÷ا مضافيا ﾝ『÷يع فئات اﾝعاملي〔.

ي「『اوج اﾝ÷و”ف ال  ح「ى ﾝو ﾝ〕 صامضافي اﾝو’＝ي يع「ب～ ع÷ابه اﾝ÷و”ف في أيام اﾝ『÷عة و اゼعياد و اﾝيوم أい ع÷ل يكلف  .3
48 ゼسبوعية. ساعة ا 

 ي－「～ط ﾝلقيام باﾝع÷ل الضافي ما يلي: .4
 أラ يムوラ هناポ تムليف كتابي مسらق صاキر من الゲئيس المらاشゲ.  .أ

ゆ.   .るالعمل الفعلي れساعا ァا العمل خارグاء هキΕ るكافي れراゲらم ポهنا ラوムت ラأ 
れ. سا キليف عدムين في التらي ラأ コالا ュياΕا キعدヱ العمل اإضافي れلك.عاグل るم 

ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية  في حاﾝة تك～اث ’لبات اﾝ「كليف باﾝع÷ل الضافي أو ع／م وجود تب～ي～ مق＝ع ﾝلع÷ل الضافيص يقوم ثئي｜  .5
 با’ام اﾝ÷／ي～ اゼعلى عليها ﾝل÷～اجعة واﾝ「وجيه.

  بع／ واゼوﾝى واﾝ「＋عي〔 م＝ةاﾝ』ا اﾝ÷واد بأحكام اﾝ「قي／ ع／م اﾝع÷ل ﾝ±احب ي『وجوفقا ﾝ＝ظام اﾝع÷ل اﾝ＋عودいص فإヱه ي『وج ﾝل『÷　ية  .6
 ﾝ＋اعات اﾝع÷ل و ي÷ك〔 ت『اوج اﾝ】／ اゼعلى ب÷ع＝ى أヱه ي÷ك〔 اﾝ＝ظام م〔  اﾝ÷ائة بع／ اﾝ÷ادة اﾝ～ابعة ظ م〔 1 ) واﾝفق～ة اﾝ÷ائة

 -في اﾝ】اات اآتية: اﾝ「－غيل في يوم اﾝ～احة اゼسبوعية و تأخي～ وق― اﾝ～احة و تﾝك 

وااس「ع／اد  ص  وااس「ع／اد ﾝلبيع بأث÷ان م【ف×ة في اﾝ＋＝ةواﾝ「±．ية وقفل اﾝ】＋ابات    ÷ال اﾝ『～د اﾝ＋＝وいص وإع／اد اﾝ÷ي‖اヱيةصأعأ.  
 .ﾝل÷واس〕ص ب－～ط أا ي‖ي／ ع／د اゼيام اﾝ「ي ي－「غل فيها اﾝع÷ال على ثاثي〔 يوما

 م】ققة ﾝ÷واد قابلة ﾝل「لف.  متا كان اﾝع÷ل ﾝ÷＝ع وقوم حادث خ“～ص أو مصاح ما ヱ－أ ع＝هص أو تافي خ＋اثةب. 

 كاﾝ÷واس〕 و غي～ها. ع÷ل غي～ عادいن اﾝ「－غيل بق±／ مواجهة ضغゃ متا كات. 
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 ゆ ュ- サ31-ラ2 

 
 るرقم السياس 

 اسم السياسる  العمل اإضافي تابع 
 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيら–  るيومي لمنヴ ا
 اعتماヱ キ مゲاجعる لヱ التشغي مديゲ الماليる –نصارゲ ヵ اΕعらي

 ヱاعتماゲ キاجعる م المديゲ التنفيキ– ヵグانيる آل معينا  ماキ ااعتتاريخ  2019 أغسトس 21
 ゲالشاع るهال .キ– نائب رئيس  りارキمجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 

 .ساعة في اゼسبومس「ي〔 أن ت‖ي／ ساعات اﾝع÷ل اﾝفعلية على اﾝ÷＼كوثة ا ي『وج في ج÷يع اﾝ】اات اﾝ÷「ق／مة . 7

 ت أعاヮ ) أص بص ت ظ ما باع「÷اد م〔 اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼い. اﾝ「كليف باゼع÷ال اﾝ÷＼كوثة في اﾝ】ااا ي「〕 . 8
% 50ت／فع اﾝ『÷　ية ﾝل÷و”ف أج～ا ع〔 ساعات اﾝع÷ل الضافية يواجい أج～ ساع「ه م〔 كامل اゼج～ الج÷اﾝي وم×افا مﾝيه  .  9

 م〔 أج～ اﾝ＋اعة م〔 أج～ヮ اゼساسي. 

 . ساعات ع÷ل مضافية 8ل 「〕 دفع أج～ مضافي ﾝه〕 مائة ثيال ع〔 كباﾝ＝＋بة ﾝلع÷اﾝة اﾝ÷＋「أج～ة ي. 10
 مجاجة أو ساعات ثاحة عوضا ع〔 اゼج～ اﾝ＝ق／ﾝ いلع÷ل الضافي. ا ي『وج تعوي‘ اﾝ÷و”ف بيوم . 11

 .على ب／ل اヱ「／اب ع÷ل مضافي ع＝／ سف～ヮ في مه÷ة ثس÷ية وح±وﾝه أج～ا ي『وج ﾝل÷و”ف اﾝ】±ول على . 12

 اﾝو”ي．ية أن يع「÷／ ﾝ＝ف＋ه ع÷ًا مضافيًا.م〔 اﾝظ～وف いゼ مو”ف مه÷ا كاヱ― دثج「ه ا ي『وج ت】― أい ”～ف . 13

 ﾝ÷و”ف اﾝ÷كلف بع÷ل مضافي داخل اﾝ『÷　ية أن ي』ب― ح×وثヮ و خ～وجه ب『هاج اﾝب±÷ة. ي『ب على ا. 14

  ÷ك〔 دفعها في ُت／فع أجوث اﾝ＋اعات الضافية ﾝل÷و”ف في ヱهاية اﾝ－ه～ اﾝ「اﾝي ﾝل－ه～ اい＼ﾝ ت〕 فيه اﾝ「كليفص متا ﾝ〕 ي. 15
 اﾝ－ه～ ヱف＋ه.      

اﾝ／وامص  .16 ساعات  خاثج  ت／ثيبية  ب／وثة  ثس÷يا  اﾝ÷و”ف  مﾝ】اق  ت〕  ت『اوجت    متا  من   ゃفق مضافية  ع÷ل  ساعات  ﾝه  ت】＋ب 
 ساعة في اゼسبوم.  48ساعات ع÷ل اﾝ÷و”ف اﾝفعلية مع ساعات اﾝ「／ثيب 

 ك. في اﾝعام ما متا وافق اﾝ÷و”ف على تﾝساعة  720ا ي『وج أن ت‖ي／ ساعات اﾝع÷ل الضافية ﾝل÷و”ف ع〔 . 17

 ضافي: مأج～  】ق ﾝلفئات اﾝ「اﾝية اﾝ】±ول علىا ي. 18

 اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼い.  .أ

 من وج／ت. اﾝف～وم  ثاطم／ .ب

 . م／ثاط اﾝق“اعات و الداثات  .ت
 
 

 :れاءاゲاإج 
 

اﾝ÷و”ف به خاثج فيه اﾝع÷ل اﾝ÷“لوب تكليف    ～ي／ مﾝك「～وヱي ثس÷ي ﾝل÷／ي～ اゼعلى موض】اثسال باﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ بإ  ميقو  .1
 ÷و”ف و مب～ثات اﾝ「كليف و أيامه و ساعاته اﾝ÷“لوبة.اﾝ 〕ساعات اﾝع÷ل و اس

 . اﾝ÷ع＝ي اﾝ÷باش～ ﾝل÷و”ف كليف م〔 قبل اﾝ～ئي｜ ال اﾝ「ىص ي「〕 مثس／ي～ اゼعلة اع「÷اد اﾝ“لب م〔 اﾝ÷حاﾝ في .2

 د باﾝعل〕 و اﾝ「＝في＼. ف باﾝ～ يقوم اﾝ÷و” .3

 ヱي ﾝق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية ﾝلعل〕 .ش～ بإثسال اﾝب～ي／ الﾝك「～و يقوم اﾝ～ئي｜ اﾝ÷با .4

ي  ヱي ثس÷ ～ي／ مﾝك「～و في ب÷لها  اﾝ「ي ع  لضافي اﾝفعلية÷ل اااヱ「هاط م〔 اﾝع÷ل يقوم اﾝ÷و”ف ب「＋『يل ع／د ساعات اﾝع  بع／ .5
 .ظ ﾝل÷／ي～ اゼعلى CC【ة )  مع ヱ＋  هامة ت「علق باゼم～ あ و أい معلومات أخ～  ﾝ～ئي＋ه اﾝ÷باش～
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 ゆ ュ- サ31-ラ2 
 

 るرقم السياس 
 اسم السياسる  مل اإضافي العتابع 

 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –مي らيولمنヴ ا
 اعتماキ مゲاجعヱ る لヱ التشغي مديゲ الماليる –نصارゲ ヵ اΕعらي

 ヱاعتماゲ キاجعる م المديゲ التنفيキ– ヵグانيる آل معينا  ااعتماキ تاريخ  2019 أغسトس 21
 ゲالشاع るهال .キ– ار  نائب رئيسキمجلس اإ り  キاعتماヱ るاجعゲم 

 

ﾝها  اس「ك÷اﾝع÷ل الضافي و  ثة ائة اس「÷او يقوم ب「عبساعات مضافية    هاات اﾝ「ي سي「〕 اح「＋ابعاش～ اﾝ＋اي】／د اﾝ～ئي｜ اﾝ÷ب .6
 د اﾝب－～ية. اﾝ÷واث اﾝها ﾝق＋〕 و مثس

 「÷اثة.في ヱف｜ ااس افي و ي～سله ﾝق＋〕 اﾝ÷】اسبةل الضاﾝع÷ أج～ اع「÷ادة بييقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～  .7

8. ﾝلفي حا“ﾝكليف ي「〕 مثجام ا」ﾝظامية اヱ ل～ئي｜ة ع／مﾝ ه.  بﾝ سبابゼكل ف و توضيح ا÷ﾝباش～ ا÷ﾝا 
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 ゆ ュ- サ32-ラ1 

 
 لسياسる رقم ا

 اسم السياسる  السムن سムن ヱ بدل  ال
 ヱ キ اعتماま キعدا る قسم الموارキ الらشゲي رئيس –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲالمديるمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 
21  ゲらعخ ااتاري 2018نوفم キآل معينا  تما るانيキ– ヵグالتنفي ゲالمدي  キاعتماヱ るاجعゲم 

.キ  ゲالشاع るئيس مجلس رنائب  –هال りارキاإ ゲمヱ るاجع キاعتما 

 
 الヰدف :  

〔 اﾝ÷غ「～بي〔. في اﾝ『÷　ية ص و ضوابゃ سك〔 اﾝ÷و”في ”في〔ﾝل÷و  ةاﾝ÷÷＝وح اﾝ＋ك〔 ات／ﾝب اﾝ×وابゃ وضع  

 

 :  التشغيليる مسヱぽليるال
 اﾝ÷＋اヱ／ة. اﾝ【／مات  / －～ية ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب

 
 

ベاトيق:  نらトالت 
 ヮ＼ياسة عت＝“بق ه＋ﾝعاق／لى جا」÷ﾝعاملي〔 اﾝي〔 ب／وام ÷يع اﾝظي÷ية 『÷　يةكامل في ا＝」ﾝقواع／ اﾝوضح في ا÷ﾝوفق ا . 

 
るالقواعد التنظيمي: 

 
  : السムن :أヱا

 
 ÷ب～م بي＝ه و بي〔 اﾝ『÷　ية.  ﾝلعق／ اﾝم〔 ع／مه ي【×ع تأمي〔 اﾝ＋ك〔 ﾝل÷و”ف  .1

2. ÷』ﾝية تؤم〔 ا　ﾝق／مل」＋÷ﾝقظ ÷و”ف ا【」＋÷ﾝفي   مؤث‐سك〔  )اﾝك＝ية ا＋ﾝوح／ات اﾝها「ابعاﾝ ةةﾝا【ﾝا ヮ＼ا ي＋「】ق ص وفي ه 
 .ل سك〔اﾝ÷و”ف ب／

 .～اث اﾝ＋ك〔ـيل「‖م اﾝ÷و”ف ب「و・يع مق  .3

／يها قائ÷ة ب『÷يع م】「ويات ي『ب أن يكون ﾝو  صت『هي‖ سك〔 اﾝ÷و”ف هي اﾝ【／مات اﾝ÷＋اヱ／ةثي‐ و اﾝ『هة اﾝ÷【「±ة ب「أ .4
 .「〕 اﾝ『～د على أساسها قبل دخول اﾝ÷و”ف ﾝل＋ك〔ي ك＝يةاﾝ＋اﾝوح／ة 

ﾝ】اﾝة ي「】÷ل ات『ة ع〔 اله÷ال م〔 اﾝ÷و”ف وفي ه＼ヱ ヮا 「لفاﾝك〔 يﾝ〕  ÷＋اﾜ〔ص ماافة م±اثيف اﾝ±ياヱة ﾝلك يةاﾝ『÷　ت「】÷ل  .5
 ف الصاح باﾝ】＋〕 م〔 ثاتبه. م±اثي اﾝ÷و”ف

「علقة ب「＝ظي〕 اﾝع÷ل وح～ماヱه م〔 اﾝ＋ك〔 في حال ÷ات اﾝ أو مヱ＼اث ﾝل÷و”ف ’بقًا ﾝ『／ول اﾝ『‖اط توجيه أい ت＝بيه ةﾝل『÷　يي】ق  .6
 ت اﾝ【اصة. ﾝفة اヱゼظ÷ة واﾝ「علي÷ام【ا اس「÷～اثヮ في

 ÷÷＝وحة ﾝه م〔 اﾝ／اخل واﾝ【اثجص وم〔 تﾝك:＝ية اﾝقياسية ﾝلوح／ة اﾝ＋كﾝف اﾝ÷】افظة اﾝ「امة على اﾝ÷واصفات ااﾝ÷و” ي「وجب على .7
 .التصميم الفني للوحدりالتغييゲ في  عدュ .أ

ゆ.  ュعدΕا ゲتغيي ラل لواグالنوافヱ ゆبواΕاヱ ラلجدرا. 

れ.  ュال قنوا عدらاستق ベاらヅكيب أゲتツف れا りح الوحدトس ベفو るائيるنيムلس. 

ゐ. ع ュدュاء  استخداゲغらل مムاميك بشゲح السيトس ベاالموكيت فوゲش. 
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 ゆ ュ- サ32-ラ1 

 
 السياسる  رقم

 لسياسる اسم ا تابع السムن ヱ بدل السムن 
 اعتماキ  داまヱ キع رئيس قسم الموارキ الらشゲيら–  るيومي منヴ ال

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي  ヱاجع  التشغيلゲا مヱ る キعتما 
21  ゲらتاريخ اا 2018نوفم キان عتماキ آل るمعينا ي– ヵグالتنفي ゲا  المديヱ るاجعゲعم キتما 

 キ مゲاجعヱ るاعتما  رئيس مجلس اإキارり نائب  –شاعキ ゲ. هالる ال 
 

 .／ة اﾝ＋ك＝يةح｜ اﾝو ”ف اﾝ＋اﾜ〔 اﾝقيام ب「＋كي〔 ’～ف ظخ～ ب＝فا ي】ق ﾝل÷و  .8

 .س「【／امهاا‖ﾝية وح＋〔 اﾝ÷＝اﾝ÷】افظة على ج÷يع اゼصول اﾝ』اب「ة واゼجه‖ة  .9

 .ت±／م اﾝ『／ثان وخاف تﾝك÷ياヮ و ب اﾝحظها م』ل ت＋～ياع〔 أい أع“ال ف＝ية ياﾝك「ابي اﾝفوثい 「بليغ اﾝ÷و”ف اﾝ ي「وجب على .10

 .واﾝ“اقة اﾝكه～بائية 「【／ام مياヮ اﾝ－～ب اﾝ「～شي／ في اس .11

 .بي اﾝ『～د واﾝ±ياヱة مﾝى اﾝوح／ة اﾝ＋ك＝ية ゼداط أع÷اﾝه〕و ل م＝／ت＋هيل مه÷ة دخو .12

 .ةح／ة اﾝ＋ك＝يخاثج اﾝو  أوبية اﾝ】يواヱات داخل م ت～ ع／ .13

 
 نيا : بدل السムن : ثا

 : اﾝ÷عادﾝة اﾝ「اﾝية و هو اﾝقي÷ة اﾝ＝ات『ة ع〔 ＝ي ﾝه ب／ل سك〔〔 اﾝعيا ي「〕 تأمي〔 اﾝ＋ك いاﾝ÷و”ف اﾝ＼ ي÷＝ح .1

   .2×  12÷  اﾝ～اتب الج÷اﾝي

 .يةم「＋او  ات ﾝ～اتب اﾝ－ه～い وعلى دفعمع ا)اﾝ／ائ÷ي〔 وت】― اﾝ「『～بةظ شه～يًا  اﾝ『÷　يةك〔 ﾝل÷و”في〔 في ＋／ل اﾝي±～ف ب .2

 .يخ اﾝ‖يادة أو اﾝ「～・ية م〔 تاث و ت～قي「ه اع「باثًا أف～ق ب／ل اﾝ＋ك〔 متا ت〕 جيادة أج～ヮ  اﾝ÷و”في＋「】ق  .3

 ／ل سك〔 مق／م.’لب اﾝ】±ول على با ي】ق ﾝل÷و”ف  .4
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 ゆ ュ- サ33-ラ1 
 

 قم السياسる ر
 れبدل المواصا  るاسم السياس 

 عتماま キعداヱ キ ا قسم الموارキ الらشゲيる  رئيس –منヴ الらيومي 
 اجعヱ るاعتماゲ キم التشغيلヱ  الماليるمديゲ  –نصارら ヵيゲ اΕع

 مゲاجعヱ るاعتماヵ  キالمديゲ التنفيキ– グانيる آل معينا  عتماキ يخ ااتار 2020
 ゲالشاع るهال .キ–  رئيس نائبキامجلس اإ りر  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 الヰدف :  

و”في〔.اﾝ ÷ﾝب／ل مواصات اﾝ×وابゃ وضع  

 

 :  شغيليるالت مسヱぽليるال
 ق＋〕 اﾝ【／مات اﾝ÷＋اヱ／ة. /～يةد اﾝب－ق＋〕 اﾝ÷واث 

 
 

ベاトيق:  نらトالت 
ヮ＼يا ت＝“بق ه＋ﾝسة على اﾝعاق／ي〔 في ا」÷ﾝعاملي〔 اﾝية.ج÷يع ا　÷』   

 
 التنظيميる: القواعد

 مات اﾝ÷＋اヱ／ة. اﾝ【／ي ي×عها ق＋〕 اﾝ「و الج～اطات  ゼغ～اش اﾝع÷ل وفق اﾝ×وابゃ ت ا باصات واﾝاﾝ＋ياث  اﾝ『÷　يةتوف～  .1

 ثيال. 800و ق／ثヮ  ÷يع اﾝ÷و”في〔ق／ヱ』ﾝ いمواصات   ب／ل 『÷　يةاﾝت÷＝ح  .2

 اﾝ－ه～い.اゼج～ ب／ل اﾝ÷واصات مع   في±～  .3

اﾝ÷واصات    .4 ب／ل  خُي±～ف  بالجاﾝل÷و”ف  ت÷「عه  و  ال  اﾝ÷～ضية  الجاجة  و  اﾝ＋＝وية  سياسة  االجاجات  جة  في  اﾝواثدة  ﾝ【اصة 
／ﾝات اヱثاسيالجاجات و مجاجة اام「】اﾝع“ات اﾝعياد و م～س÷ية و اة و مجاجات اゼل و جاجة ا÷【ﾝج و م～افقة م～ي‘ و مجاجة ا【ﾝ 

 اﾝوادة ﾝل＋ي／ات. 
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 ゆ ュ- サ34-ラ2 

 
 るرقم السياس 

 ゆاسم اانتدا  るالسياس 
 まعداヱ キ اعتماキ  الらشゲيキ る ررئيس قسم الموا –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲالمالمديるي ヱ اعتم التشغيلヱ るاجعゲم キا 
 تماキ مゲاجعヱ るاع لتنفيヵグاالمديキ–  ゲانيる آل معينا  ااعتماキ تاريخ  2021يوليو  4

 ゲالشاع るهال .キ–رئيس مجلس اإ りارキ اعتヱ るاجعゲم キما 

 
 الヰدف : 

 「／اب ﾝل÷و”في〔. اヱتوضيح اﾝقواع／ اﾝ÷＝ظ÷ة ﾝ～حات اﾝع÷ل وا
 يる: المسヱぽل

 اﾝ÷باش～.اﾝب－～ية / اﾝ～ئي｜ ÷واثد اﾝق＋〕 
 

 تらトيق :  لنトاベ ا
 ﾝ÷「عاق／ي〔 مع اﾝ『÷　ية . ”في〔 اج÷يع اﾝ÷و 

 
 يميる:التنظالقواعد 

 
   اれ العمل :أヱا : رح

 
 ب. ي】ق ﾝل『÷　ية أن ت“لب م〔 اﾝ÷و”ف اﾝ＋ف～ مﾝى خاثج مق～ ع÷لهص ﾝلقيام ب÷هام ﾝ÷±ل】ة اﾝع÷ل أو ﾝل「／ثي .1

 .  ﾝل×～وثة اﾝ】「÷يةما  ا ي±ح اヱ「／اب مو”ف أث＝اط ف「～ة اﾝ「『～بة .2

 . ح＋ب اﾝ÷ه÷ة اﾝ÷“لوبة ي「〕 اخ「ياث اﾝ÷و”ف اヱゼ＋ب ﾝاヱ「／اب م〔 قبل اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ .3

 ي「〕 اخ「ياث ع／د اﾝ÷و”في〔 ﾝاヱ「／اب ب＝اط على اﾝ】اجة اﾝفعليةص و ت】― ’ائلة اﾝ÷＋اطﾝة و اﾝ÷】اسبة ﾝ÷〔 ي【「اثه〕. .4

قبل .5 مو”ف    تكليف  ي『ب   いّابأ／」ヱع÷لت】／ي／    بااﾝب  ا ب／ئه  إヱ『اجヮاﾝ÷كَلف  وتاثيخ  اﾝ÷＋اطﾝة  اヱ「هائهو  ص  ’ائلة  ت】―  و  ص 
 ع〔 تﾝك. واﾝ÷】اسبة ﾝل－【‥ اﾝ÷＋ؤول 

و ت＋لي÷ها ﾝق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية قبل اﾝ～حلة ب』اثة أيام على م〔 قبل اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～  ي『ب تعبئة اس「÷اثة ثحلة اﾝع÷ل   .6
 اゼقل.

 ÷اد أい اヱ「／اب أو ت／ثيب خاثج ج／ة م〔 قبل اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼い. ي『ب أن ي「〕 اع「 .7

 ～حلة بع／ عودته.اﾝاﾝ÷باش～ ع〔  ه مﾝى ثئي＋ثس÷ي  تق～ي～ 『ب على كل مو”ف م＝「／ب تق／ي〕 ي .8

ثق〕   ﾝل『／ولوفقًا    ص فيكون ب／ل ااヱ「／ابﾝل÷و”فヱفقات اﾝ÷أﾜل واﾝ÷واصات ’يلة م／ة مه÷ة اﾝع÷ل اﾝ～س÷َية    اﾝ『÷　يةت「】َ÷ل   .9
 .   ظ1)

ي حاﾝة وجود مف“اث في اﾝف＝／ق م－÷ول في اﾝ＋ع～ و وجود وجبات في اﾝ「／ثيب أو اﾝ÷ؤت÷～ أو غي～ヮ في【±〕 ث÷＝ها م〔  ف  .10
 ااヱ「／اب تق／ي～يا. ب／ل 

ااヱ「／اب   .11 ب／ل  م〔  اﾝ÷واصات  اﾝ÷و”ف في【±〕 ث÷〔  مقامة  في ヱف｜ مكان   ヮ～أو غي اﾝ÷ؤت÷～  أو  اﾝ「／ثيب  ت＝ظي〕  في حاﾝة 
 تق／ي～يا. 
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 ゆ ュ- サ34-ラ2 

 
 لسياسる ارقم 

 سياسる اسم ال  اانتداゆ تابع 
 まعداヱ キ اعتماキ  لらشゲيる ا رئيس قسم الموارキ  –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي  ヱتشغيلال  キاعتماヱ るاجعゲم 
 キ مゲاجعヱ るاعتما  فيヵグنالمديゲ الت –キانيる آل معينا  عتماキ يخ ااتار 2021يوليو  4

キ ゲالشاع るار رئيس مجلس اإ–. هالキ り  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
واح／ةص باﾝ「اﾝي ُي【±〕 أي×ا ث÷〔 اﾝ÷واصات م〔  متا كان سي＋اف～ مو”فان م』ا أو أﾜ』～ ف＋ي「－اثكون وسيلة مواصات   .12

 ب／ل ااヱ「／اب تق／ي～يا. 

س「「】÷ل ヱفقات اﾝ“عام واﾝ÷واصات فيكون ب／ل ااヱ「／اب    أو اﾝ『هة اﾝ／اع÷ة  متا كاヱ― اﾝ『هة اﾝ「ي سي＋اف～ ﾝها اﾝ÷و”ف .13
 .ظﾝ(2ل『／ول ثق〕   وفقا

 واﾝ－【±ية أ واﾝ÷±اثيف اﾝ“عام واﾝ÷واصاتكاヱ― اﾝ『هة اﾝ「ي سي＋اف～ ﾝها اﾝ÷و”ف س「「】÷ل ヱفقات  متا . 14
 م±اثيف اﾝ『يب فا ُي±～ف ﾝل÷و”ف ب／ل اヱ「／اب.       

 ه.ُي】＋ب ب／ل ااヱ「／اب ﾝل÷و”ف بع／د اﾝلياﾝي اﾝ「ي سيق×يها في اﾝ～حلة م＝＼ يوم مغادثته و ح「ى يوم عودت. 15

ي／خل ض÷〔    و ا  ص  و ُي】＋ب مجاجة ع÷ل  عودته  ي】±ل عليه بع／  يوما ﾝل～احة ي＋「】ق اﾝ÷و”ف اﾝ÷＝「／ب خاثج اﾝ÷÷لكة  .  16
 . ب／ل ااヱ「／اب

 وا  ﾝل÷＝ا’ق اﾝ÷『اوثة ﾝ÷ق～ اﾝع÷ل واﾝ「ي ا ت「“لب اﾝ＋ف～ جوا ا ُي±～ف ب／ل اヱ「／اب ﾝل÷و”ف في حال اヱ「／ابه. 17
       ÷ﾝبي― في مكان ا÷ﾝه÷ةت「“لب ا . 

18 .／」ヱية امتا كان ا　÷』ﾝا ゃا ت「】÷ل فق÷ヱابص و م／」ヱه ب／ل اﾝ يومص ا ُي±～فﾝف｜ اヱ عودة فيﾝف～ وا＋ﾝو”ف با÷ﾝب ا 
 ح＋ب ااح「ياج م〔 ف＝／ق و مواصات و ’عام. ヱفقات اﾝ～حلة      

 ゼية أسباب  اﾝفعلية اﾝ÷ق～ثةص ب＋بب ع／م وجود ح『‖ أو  ااヱ「／ابفي حاﾝة اض“～اث اﾝ÷و”ف ﾝل「أخ～ ع〔 أيام . 19
       あ～ك「ابية م〔  خاثجة ع〔 مثادته أخﾝوافقة ا÷ﾝول على ا±【ﾝك بع／ اﾝابص وت／」ヱى أيام ااﾝيام مゼا ヮ＼ص ت×اف ه 
 . اﾝ÷／ي～ اゼعلى و ثئي｜ اﾝ÷واثد اﾝب－～ية      

 يكون  متا ت×÷〔 اヱ「／اب مو”في〔 اﾝ÷بي―ص ي「〕 ح『‖ غ～فة ث＝ائية ﾝه÷ا معاص وإتا أثاد اﾝ÷و”ف غ～فة م＋「قلة ف. 20
 على ح＋ابه اﾝ－【±ي.        

 :متا م～ش اﾝ÷و”ف أث＝اط ااヱ「／اب ي±～ف ﾝه ب／ل ااヱ「／اب ح＋ب اﾝ×وابゃ اﾝ「اﾝية. 21

 ع〔 ص وي±～ف ﾝه ب／ل ااヱ「／اب بع／د اゼيام اﾝ÷＼كوثة في اﾝ「ق～ي～ اﾝ“بي مجاجة م～ضية  تع「ب～ م／ة م～ضه .أ

 تلك اゼيام.        
 . ﾝل÷～ش 「ةاﾝ÷』بي「وجب على اﾝ÷و”ف مح×اث اﾝ÷＋「＝／ات  .ب

 ي『وج ﾝل÷و”ف ب÷وافقة ثئي＋ه اﾝ÷باش～ اﾝ『÷ع بي〔 الجاجة اﾝ＋＝وية وف「～ة ااヱ「／اب سواط كاヱ― داخل اﾝ÷÷لكة أو  . 22
 خاثجها ش～ي“ة أا ي「عاثش تﾝك مع م±ل】ة اﾝ『÷　ية و ب÷وافقة ثئي＋ه اﾝ÷باش～ ك「ابيا على ’لب الجاجة.        

 ة اﾝ＋ياحية على أい خ“وط ’ي～ان سعودية.اﾝ／ثج على ＝「／باﾝ ÷ﾝل÷و”ف ﾝ＋ف～تؤم〔 اﾝ『÷　ية ت＼اﾜ～ ا. 23
 اص“】اب عائل「ه ع＝／ اﾝ＋ف～ ب÷ه÷ة ع÷ل ثس÷ية يكون سف～ه〕 على ح＋ابه اﾝ【اس. ث、بة اﾝ÷و”ف في حاﾝة . 24

 ا ت「】÷ل اﾝ『÷　ية أい غ～امات أو ج‖اطات ت＝－أ ع〔 تأخي～ اﾝ÷و”ف ع〔 موع／ اﾝ～حلةص بل ي「】÷لها هو ما متا  . 25
      ﾝأخي～ ب＋بب كان ا」.い～قه 
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 ゆ ュ- サ34-ラ2 

 
 السياسる رقم 

 اسم السياسる  اانتداゆ  تابع
 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –ي ممنヴ الらيو
Εا ゲيらنصاع ヵر–  ゲمديるالمالي  ヱلتشغيلا ゲاعتممヱ るاجع キا 

 اعتماキ مゲاجعヵグ ヱ るالتنفيالمديゲ  –آل معينا  キانيる تاريخ ااعتماキ  2021يوليو  4
 ゲالشاع るهال .キ– رئيس مجلس りارキاإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 

 
 (   1جدヱل رقم ) 

 خاثج اﾝ÷÷لكة 
 /  اﾝ－～ق اゼوسゃ  داخل اﾝ÷÷لكة 

 ～يقيافم / ىاﾝ－～ق اゼق± 
 /  أم～يكا اﾝ－÷اﾝية

 كوثيا /  أوثوبا 
 ﾝيابان ا

 تيال 600 تيال 400 تيال 300  تيال 300
 
 
 
 

 (   2)   جدヱل رقم

 خاثج اﾝ÷÷لكة 
 /  وسゃ اﾝ－～ق اゼ  اخل اﾝ÷÷لكة د

 ゼق ا～－ﾝف～يقيام / ق±ىا 
 /  أم～يكا اﾝ－÷اﾝية

 ثيا وك/  أوثوبا 
 اﾝيابان 

 تيال 450 تيال 250 تيال 150  تيال 100
 
 
 

 ゲاءاれ: اإج
 

  ج مع توضيح مب～ثات اﾝ＝÷وت÷ادات اﾝ÷“لوبة في  「ت اﾝع÷ل واس「يفاط اﾝ「و・يعات وااعثة ثحاعبئة اس「÷اﾝ÷باش～ ب「يقوم اﾝ～ئي｜ ا .1
 ゼاب و مثفاق ا／」ヱاجمة منااﾝوج／ت.   وثاق ا 

 ب－～ية اس「ك÷ال الج～اطات. ﾝي「〕 ت＋لي〕 اﾝ＝÷وتج ﾝق＋〕 اﾝ÷واثد ا .2

 اثج اﾝ÷÷لكة وت「“لب تأشي～ة. ～حلة خمن كاヱ― اﾝة ﾝل÷و”ف 「【～اج اﾝ「أشي～ ～اطات اسل مجيقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية بع÷ .3

ثة ثحات اﾝع÷لص بع／ اﾝع』وث على  اﾝ÷】／دة في اس「÷القامة وفق اﾝ「واثيخ  『وجات اﾝ「＼اﾜ～ و ابع÷ل ح〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية  ＋يقوم ق  .4
 اゼسعاث اﾝ÷「احة و وفق اﾝ÷واجヱة اﾝ÷ع「÷／ة. أف×ل ع～وش

 ヱ「／اب.حلة ﾝلداثة اﾝ÷اﾝية م「×÷＝ة ب／ل اا ة باﾝ～ ÷اﾝي اﾝ【اصاﾝ±～ف اﾝ اﾝب－～ية  بإثسال ’لباتاثد يقوم ق＋〕 اﾝ÷و  .5

6. ﾝا 〔＋يق ÷واثد يقوم ق＋＝」ﾝب－～ية باﾝوفي～ وسيا」ﾝ ف＝／قﾝل＝ مع اﾝ واصات÷ﾝعك｜. لة اﾝف＝／ق و اﾝى اﾝاث م“÷ﾝا 〕قل م 

 ي.الﾝك「～وヱ ～ باﾝب～ي／ﾝل÷و”ف و ثئي＋ه اﾝ÷باشامة اﾝ÷واثد اﾝب－～ية بإثسال بياヱات و م～فقات اﾝ「＼اﾜ～ و الق  〕يقوم ق＋ .7

 ÷ل.〕 دفعها ﾝ】اجة اﾝعافية تい فواتي～ مض÷باش～ أﾝعودة اﾝ÷و”ف يقوم ب「＋لي〕 اﾝ～ئي｜ ا بع／ .8

 ا و اس「】قاق اﾝ÷و”ف ﾝل÷ال. هاتي～ و اع「÷ادها في حاﾝة اﾝ「أﾜ／ م〔 ヱظامي「اش～ ب÷～اجعة اﾝفو يقوم اﾝ～ئي｜ اﾝ÷ب .9

 ﾝي. ’لب ص～ف ما】اسبة مع تي～ اﾝ÷ع「÷／ة ﾝق＋〕 اﾝ÷ﾝفوايقوم اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ بإثسال ا .10
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 ゆ ュ- サ42-ラ1 

 
 るرقم السياس 

 سياسる اسم ال  تグاكゲ غيゲ السعوキيين 
 ヱ اعتماま   キعداキ ارキ الらشゲيる رئيس قسم المو –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲي المالمديる  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 
 キ اعتما مゲاجعヵ ヱ るيゲ التنفيグالمد –キانيる آل معينا  ماキ تاريخ ااعت 2021يوليو  4

 ゲالشاع るهال .キ–جرئيس م りارキلس اإ ヱ るاجعゲم キاعتما 

 
 

 الヰدف : 
÷ﾝقواع／ اﾝية.توضيح ا　÷』ﾝة اﾝي〔 على كفا＼ﾝعوديي〔 ا＋ﾝل÷و”في〔 غي～ اﾝ ～ف＋ﾝا ～ﾜح ت＼ا＝÷ﾝ ظ÷ة＝ 

 
 :るليヱぽالمس 

 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية. ق＋〕 
 

 نトاベ التらトيق :  
 . و على كفاﾝ「هااﾝ÷「عاق／ي〔 مع اﾝ『÷　ية غي～ اﾝ＋عوديي〔 ج÷يع اﾝ÷و”في〔 

 
 التنظيميる:القواعد 

 
 دﾝ いلق／وم مﾝى اﾝ÷÷لكة و مق～ اﾝع÷ل في حاﾝة ااس「ق／امص ما  تل「‖م اﾝ『÷　ية ب「وفي～ ت＼ك～ة سف～ ﾝل÷و”ف غي～ اﾝ＋عو  .1

  .متا ヱ‥ عق／ اﾝع÷ل على خاف تﾝك      
2.   ‥ヱ ع÷ل ما متاﾝهاط عاقة ا」ヱى و’＝ه بع／ اﾝلعودة مﾝ いعود＋ﾝل÷و”ف غي～ اﾝ ～ية ب「وفي～ ت＼ك～ة سف　÷』ﾝتل「‖م ا 

 .على خاف تﾝك اﾝعق／      
 ～ ﾝل÷و”ف غي～ اﾝ＋عودい م～ة كل عامي〔 ﾝل＋ف～ ﾝق×اط مجاجته في و’＝ه ما متا ヱ‥  تل「‖م اﾝ『÷　ية ب「وفي～ ت＼ك～ة سف .3

 .عق／ ع÷له على غي～ تﾝك     
 تل「‖م اﾝ『÷　ية ب「وفي～ ت＼ك～ة سف～ ﾝل÷و”ف في حاﾝة اس「／عائه م〔 مجاجته اﾝ＋＝وية وُ’لب م＝ه اﾝعودة تلبية ﾝ】اجة  .4

 .اﾝع÷ل      
5. ヱقل سع～ا سواط كاゼك～ة ا＼」ﾝح『‖ ا 〔」وية ي』ﾝوط ا“】ﾝا 〕ل÷÷لكة― مﾝ و”ف÷ﾝبل／ اﾝ وية』ﾝوط ا“】ﾝأو ا. 
 ﾝ÷و”ف اﾝ＼هاب مﾝيها في بل／ヮص وجهة واح／ة فقゃ. اﾝ÷／ي＝ة اﾝ「ي ي～ي／ اي「〕 ح『‖ ت＼ك～ة اﾝ＋ف～ مﾝى  .6
7. ヮ～ة ع／م سفﾝف～ في حا＋ﾝك～ة ا＼」ﾝ い／ق＝ﾝا 〕÷『ﾝول على ا±【ﾝل÷و”ف اﾝ ا ي】ق. 
 و ب】～اص ي「〕 ح『‖ ت＼ك～ة ﾝه على وسيلة اﾝ÷واصات اﾝ「ي ي～ي／ها ب～ا أو ب】～ا  في حاﾝة ث、بة اﾝ÷و”ف في اﾝ＋ف～ ب～ا أ .8

  .ب／ا م〔 ت＼ك～ة اﾝ＋ف～ اﾝ『وية      
 متا ﾝ〕 ي「÷ك〔 اﾝ÷و”ف م〔 اﾝ＋ف～ في أح／ اゼعوام و ﾝ〕 ي＋「【／م ت＼ك～ته اﾝ÷ق／مة م〔 اﾝ『÷　ية في تﾝك اﾝعامص في÷ك＝ه  .9

  .ا أن يكون اﾝ÷و”ف م＋「】قا ﾝ「＼ك～تي〔اس「【／امها في اﾝعام اﾝ「اﾝيص وا يع＝ي ه＼      
 .تغيي～ تاثيخ سف～ヮ أو غي～ تﾝكا ت「】÷ل اﾝ『÷　ية أい غ～امات أو ج‖اطات ت＝－أ ع〔 تأخي～ اﾝ÷و”ف أو  .10
 .ُت÷＝ح ت＼ك～ة اﾝ＋ف～ ﾝل÷و”ف اﾝ÷ع＝ي فقゃص و ا ُت÷＝ح いゼ ش【‥ م〔 عائل「ه .11
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 ゆ ュ- サ42-ラ1 

 
 るرقم السياس 

 اسم السياسる  تابع تグاكゲ غيゲ السعوキيين 
 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 
 مゲاجعヱ るاعتماキ  المديゲ التنفيキ– ヵグانيる آل معينا  تاريخ ااعتماキ  2021يوليو  4

 ゲالشاع るهال .キ– りارキرئيس مجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 

れاءاゲاإج :  
 

 في حاﾝة اق「～اب موع／ اヱ「هاط مقامة اﾝ÷و”ف اﾝ～اغب في اﾝ＋ف～ص ي「〕 أوا اﾝقيام بإج～اطات ت『／ي／ ثخ±ة اﾝع÷ل و القامة   .1
 .وفقا ﾝلج～اطات اﾝ÷＼كوثة في ثخ‥ اﾝع÷ل و القامات في سياسة ) اﾝ÷عامات اﾝ】كومية ظ      

  .ةت＋／ي／ ・ي÷ة اﾝ「أشي～  مثسال ب～ي／ مﾝك「～وヱي ﾝق＋〕 اﾝ÷】اسبة ب“لب .2
 .ي「〕 اﾝ／خول على ب～ヱامج مقي〕 و مع／اد تأشي～ة خ～وج وعودة ﾝل÷و”ف اﾝ÷＋اف～ ح＋ب م／ة مجاجته .3
 .ح『‖ ت＼ك～ة سف～ اﾝ÷و”ف وفق اﾝقواع／ اﾝ「＝ظي÷يةص و باﾝب】‐ ع〔 اﾝ【“وط اゼقل سع～ا .4
 .هيقوم اﾝ÷و”ف ب「＋لي〕 مقام「ه ﾝق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية و ي「〕 ت＋لي÷ه ت＼ك～ت .5
 . توصيلها ﾝل÷“اث و اس「امها م＝هاتبام أヱظ÷ة اﾝ『واجات ) من وج／ت ظ ب【±وس في「〕 متا كاヱ― اﾝ÷＋اف～ة مو”فة  .6
 ي「〕 ت＋لي〕 اﾝ÷و”ف مقام「ه ع＝／ وصوﾝه. .7
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 ゆ ュ- サ36-ラ1 

 
 るرقم السياس 

 اسم السياسる  ااجتماعيほ  るميناれ الت
 まعداヱ キ اعتماキ  شゲيる وارキ الらرئيس قسم الم  –مي منヴ الらيو
Εا ゲيらنع ヵصار–  ゲمديるالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 

8 ゲら2018 نوفم  キاني تاريخ ااعتماキآل معينا る –  ゲالتنفالمديヵグي  キاعتماヱ るاجعゲم 
 مゲاجعヱ るاعتماキ  رり اإキا رئيس مجلسنائب  –عゲ اキ. هالる الش

 
 

 الヰدف :  

في اﾝ「أمي＝ات ااج「÷اعية. ”في〔ﾝ÷و ا   ～اكاش「 ضوابゃ ع÷ليةح توضي   

 :  التشغيليる مسヱぽليるلا
 ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية. 

 
ベاトيق  نらトالت : 

 ي اﾝ『÷　ية ب『÷يع أヱوام اﾝ「عاق／.／ي〔 ف ي〔 اﾝ÷「عاق اﾝعامل÷يع “بق ه＼ヮ اﾝ＋ياسة على جت＝
 
 قواعد التنظيميる:لا
 
 سة :تع～يف ﾝل÷±“ل】ات اﾝواثدة في ه＼ヮ اﾝ＋ياوا : أ

 . اة～ اﾝ÷ه＝ي ص واﾝ－ي【وخة ص واﾝوف يفي حاات اﾝع『‖ غ ﾝل÷وا’〔 عوي×اتق／ي〕 اﾝ「تاﾝ÷عاشات :  .أ

  وون أい ت÷يي‖ في اﾝ『＝｜ أو اﾝ『＝＋ية أد ع÷لمصابات اﾝ في حاات  〔ﾝل÷و”في ／ي〕 اﾝ「عوي×اتل تقيكف :اゼخ“اث اﾝ÷ه＝ية  .ب
〕＋ﾝا. 

 تيا ヱق／ية كاﾝ÷عاشاكاヱ― تلك اﾝ÷‖اص سواط ة「أمي＝ات ااج「÷اعياﾝ ا اﾝ「ي يوف～ها كل ف～م م〔 ف～وم ヱظاماﾝ÷‖اياﾝ「عوي×ات :  .ت
 . واﾝعائ／ات واﾝب／اتص أم خ／مات كاﾝعاج وما ي「بعه

 . اゼم～اش اﾝ÷ه＝ية  و ب＋ببه وع÷ل أع أث＝اط اﾝاﾝ「ي تق دثمصابات اﾝع÷ل : اﾝ】وا ة أومصاب .ث

ي〔 اﾝ【اضعون ة واﾝ【÷＋يي〔 دون س〔 اﾝ「اسعل ع〔 اﾝع÷ل اい＼ﾝ ي“بق على ج÷يع اﾝ＋عوداﾝ「ع“ اﾝ「أمي〔 ض／هو ヱظام  :ساヱ／  .ج
  له ع〔 ع÷لهوأس～ته خال ف「～ة تع“  عودいاﾝ＋ اﾝ÷و”فヱظام اﾝ「أمي＝ات ااج「÷اعية مت يقوم على ثعاية  ﾝف～م اﾝ÷عاشات ب÷وجب

ﾝاجم  ك～ي÷ًا بالضافة اﾝى توفي～ اﾝ「／ثيب ا عي－اً  ﾝه وゼس～تهخل ﾝيوف～ ／مثادته وتﾝك ب「وفي～ ح／ أدヱى م〔 اﾝ جه ع〔ﾝظ～وف خاث 
  .〔 ع÷ل ظخ～اﾝب】‐ ع وم＋اع／ته في

 ﾝ÷ؤس＋ة اﾝعامة ﾝل「أمي＝ات ااج「÷اعية ﾝ÷‖ي／ م〔 اﾝ「فاصيلظ ا)ُي～جى م～اجعة موقع 

 

 

 



ة النسゅئية الガيرية اأヱلヴ عيالجم ةواケد الゼらري مال まヱ れゅجراءاれيゅسل سدلي                             
 

 
 
 104 

 
 ゆ ュ- サ36-ラ1 

 
 سياسる رقم ال 

 اسم السياسる  تماعيる ااجالتほميناれ تابع 
 まعداヱ キ اعتماキ  لらشゲيる رئيس قسم الموارキ ا  – منヴ الらيومي

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي  ヱ ا شغيلالتゲم キاعتماヱ るجع 
8  ゲらيتار 2018نوفم キآل معينا  خ ااعتما るانيキ– ヵグالتنفي ゲاع المديヱ るاجعゲم キتما 

 ゲالشاع るهال .キ–  ار رئيس منائبキجلس اإ り ゲم キاعتماヱ るاجع 

 

  اﾝ÷عاشات : ثاヱيا :

  يلي: ي「〕 ك÷ا ＝－آت و اﾝ÷و”في〔ص وااج「÷اعية هو اش「～اك مﾝ‖امي على اﾝ÷مي＝ات ااش「～اك في اﾝ「أ. 1

 اΕخトار المヰنيる . فゲع  شتゲاポ في فゲع المعاشاヱ れالموظفوラ السعوキيوラ : اا .أ
ゆ. ラالموظفو ゲيين : غيキالسعو ポاゲااشت Εع اゲنفي فヰار المトف خ るقط . ي 

2. ﾝلوائح واﾝظ〕 وا＝ﾝكافة ا い～＋ي ت±／ثها ا「ت」ﾝؤس＋ةع／يات ا÷ﾝ ل「أمي＝ات ااج「÷اعية في÷ا يﾝ عامةﾝظاما＝ﾝع على ج÷ي 「علق ب÷‖ايا ا
 .اﾝ『÷　يةاﾝ÷و”في〔 في 

 في اﾝ『÷　ية.  ﾝه ع÷ل ة اﾝ÷و”ف اﾝ『／ي／ في ヱظام اﾝ「أمي＝ات اج「÷اعية م＝＼ أول يومف ت「〕 مضا .3

～ص و ُي】＋ب ﾝه تﾝك اﾝ－ه～ ي اﾝ－هف  29〕 تعيي＝ه ب「اثيخ تك في اﾝ「أمي＝ات ااج「÷اعية ح「ى ﾝو ش「～اف ヱ＋بة اا“ع م〔 اﾝ÷و”ُي＋「ق .4
 「～اك اﾝ「أمي＝ات.ﾜاما في اش

تا أت÷ه كاما  ا ميوم م〔 أيام شه～ معي〔ص فا ُي】＋ب ﾝه اش「～اك تﾝك اﾝ－ه～ م いهاط عاقة اﾝ÷و”ف باﾝ『÷　ية في أحال اヱ「 في .5
 كاما. ه ヱ＋بة كاملة و شه～ا ﾝﾝع÷ل و غادث في ヱف｜ اﾝ－ه～ص فُي】＋ب ”ف اباش～ اﾝ÷و  مة ص أما ﾝواﾝ【／ في

  .ﾝي آخ～ يوم ع÷ل ﾝهافي اﾝيوم اﾝ「أمي＝ات ااج「÷اعية ه في اﾝ「يقاف اش「～اﾜمي「〕  ةفي اﾝ『÷　ي اﾝ÷و”ف اい＼ﾝ ت＝「هي خ／ماته .6

 يلي: ك÷ا ااج「÷اعيةاﾝ「أمي＝ات  ﾝ＝ظام ﾝاس「ق“ام ’بقًا ～ثة واﾝ÷و”ف اﾝ＝＋بة اﾝ÷ق اﾝ『÷　يةت「】÷ل  .7

 موظفيヰا السعوキيين ヱغيゲ السعوキيين.جميع  فع من قらل الجمعيる عند % لفゲع اΕخトار المヰنيる: تُ 2 .أ

ゆ.  9 :れع المعاشاゲا ا تدفع من % لفヰعن جميع موظفي るل الجمعيらيين. لقキسعو 

れ. ( ラيوキالسعو ラهي تم9يدفع الموظفوヱ من أجورهم )%ل حん مヰناصتゲفي ب るع المعللمشاركゲمج ف.れاشا 

ゐ. الموظف  كل    يدفعヱ るالجمعي كقيمる اشتゲاポ في بゲنامج  وظفجゲ الم%( من أ2) ما مجموعه مناصفるً السعوヵキ  من 
 . التعトل  بゲنامج التほمين ضد ヱهو ساند

مبلغ ﾝية ص وب÷ا ا ي「『اوج اﾝ「ااﾝ÷－「～ك ヱظي～ ع÷له م÷ا ي＝／ثج ت】― أい م〔 اﾝع＝اص～  اﾝ÷و”ف ヮي【×ع ﾝ】＋〕 ااش「～اك ما ي「قاضا .8
 : اﾝف ثيال شه～يا بعي〔ظ خ÷＋ة وأث 45000)

 اإنتاァ. مقدار أヱ ل ع÷لاﾝ بالنسらـる لساعاΕれسらوع ، أヱ باليوュ أヱ بالقトعـる ،أヱ أヱ با اء كاラ يصゲف بالشゲヰ ،واΕجゲ اΕساسي س .أ

 .ゆ ن اムين  لبدل السゲヰلش サااسا ゲجΕعن ا るفي حال قلت تلك القيم ヱ ، ヵع فتقد نقدツسر قيمته التي تخエمل  ポاゲااشت ヵヱبما يسا 

 .اΕجゲ اΕساサ عن شゲヰين     

 .ァ  تقدر قيابدلヱ ن العينيムامته اللس ヵヱبما يســا ポاゲسم ااشتエع لツساستي تخΕاتـب اゲينعن  يلゲヰش . 
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 ゆ ュ- サ36-ラ1 

 
 るرقم السياس 

 اسم السياسる  ع التほميناれ ااجتماعيる بتا
 キ داヱ キ اعتماまع سم الموارキ الらشゲيる يس قرئ –منヴ الらيومي 

 ゲيらنعΕا ヵصار–  ゲمديるالمالي  ヱا التشغيلゲجم キاعتماヱ るع 
8 ゲら2018 نوفم  キآل معينا  تاريخ ااعتما るانيキ– المヵグالتنفي ゲاجع  ديゲاعتما مヱ る キ 

 ゲالشاع るهال .キ–  سرئينائب  りارキمجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

اس「ق“اعات ت『～あ عليه م』ل اﾝ×～ائب  أية قبل ح＋〕   ااﾝ÷بي〔 سابقأمي＝ات م〔 أج～ اﾝ÷و”ف اﾝ「  ي「〕 ح＋〕 ヱ＋بة ااش「～اك في .9
 . ب ب／ون أج～ام اﾝغياخ±〕 اﾝ「أخي～ أو أي ات أواط أو اﾝ『‖اط الداثい أو اﾝغ～اماゼق＋ اﾝ～سوم أو اﾝ／يون أو وأ

10. ゼلكةص واخيو・ف ت“بيق ف～م ا÷÷ﾝكي〔 في حال مغادثته〕 ا～」－÷ﾝه＝ية على ا÷ﾝؤدت “اث ا いية　÷』ﾝات ه＼ اﾜف～م ع〔  اش「～اﾝا ا
ب＋／اد   اﾝ『÷　يةا اﾝف～م واﾝ「‖ام بيق ه＼خ سف～هـ〕ص وي＋「أヱف ت“ياع「باثا م〔 أول اﾝ－ه～ اﾝ「اﾝي ﾝ「اث  ”في〔اﾝ÷و هؤاط 

  .ودون خاﾝه ﾝل÷÷لكةاい＼ﾝ يع ～اﾜات م〔 أول اﾝ－ه～ااش「

11. ヱ و”ف في بة اش「～اك  ＋ُت＋「ق“ع÷ﾝأمي＝ات ااج「÷اعية م〔 ثاتبا」ﾝا. شه～ي ها 

جة ﾝل÷و”فص ماع／ا الجا ةع أヱوام الجاجات اﾝ＝ظامية اﾝ÷÷＝وحج÷ي مي＝ات خالﾜات في اﾝ「أ＋「÷～ ح＋〕 ヱ＋بة ااش「～اي .12
 بيا. الداثة و اﾝ÷و”ف على غي～ تﾝك ك「اتفق― ا اثي〔 يوما ما متا س「』＝ائية غي～ اﾝ÷／فوعة متا جادت ع〔 ثاا

 حك〕 في اﾝ『÷　ية ؤديها ع＝ه تاﾝ「ي 「ه ～اكص تع「ب～ ح±اش「 ا 「ه فييكفي ﾝ＋／اد ح± ا اﾝ÷و”ف كان أج～في أい حاﾝة  .13
 .ﾝع÷لヱظام اام اﾝ÷＝±وس عليها في كاﾝق～شص ويكون اﾝوفاط به ’بقا ﾝأح

 اゼخ“اث اﾝ÷ه＝ية :ثاﾝ』ا : 

 ة ﾝل「أمي＝ات ااج「÷اعية: مابة عل〕 وفق ﾝوائح اﾝ÷ؤس＋ة اﾝعاتع「ب～ مصع اﾝ】اات اﾝ「اﾝية ج÷ي .1

 .ء العمل أヱ بسららهاأثن الエاゐキ الヵグ يقع للمشتポゲ   .أ 

ゆ. ي ال ヵグال ゐキاエポゲبأثن  قع للمشتヱ ل عملهエم ヴلま نهムيقه من مسゲヅ يقهااءゲヅ أثناء ヱس، أムلع エمن م ヴلま ل عمله
ヅ ل فيهヱيتنا ヵグال ラاムفيه الم ヵキぽي ヱبعامه، أヱ سصاتهムالع. 

れ. ポゲيقع للمشت ヵグال ゐキاエا  الヰب ュا صاأثناء تنقاته التي يقوヰكلفه ب るمヰاء مキعمللحب ابقصد أ. 

ゐ.  من ヵほب るالتاإصاب チاゲمΕا ラت أらんي يヰららا العملس . 

ァ. ا チاゲمΕمن ا ヵほب るالاإصابゲمΕل اヱفي جد りキدエمヰالم チるني. 

2. ラعنه أ ゆمن ينو ヱأ ゆالمصا ュلغ  يلتزらيるأي خال الجمعي るعらاس ヱأ るقوع اإصابヱ من تاريخ ュاكتشاف اا ヱأ るاعفツالم ヱأ るاسムنت

 .   بグلكالته تسمح متヴ كانت ح  أキاء عمله، يستمゲار ف ن ااالمヱ ،チゲلو لم يمنعه クلك ع 

3.  ゆلغ المصاらا لم يクまるا  عن الجمعيトق له المエلك فا يクبص るらعليه في الفل ソدل اليومي المنصوらف الゲ( りゲ1ق りキمن الما )(30  )
 اجتماعيる.ا نظاュ المぽسسる العامる للتほميناれمن 

4.  キالميعا れبعد فوا るعن اإصاب パا تم ااباクま فا らبال るらالトق له المエيりع دل عن المد るا السابق ヴاإبال ュعد ラا كاクま اま ،パأ إبا パヱ 

 . اゆ مゲらرり يقらلヰا مديゲ المムتب المختصعن أسらالتほخيゲ فيه ناتجاً 

أياュ  اثるخال ث ي تムفي لヰا اإسعافاれ الらトيる اヱΕليクヱ ،るلك ف  ي اتلمムتب المختص عن まصاباれ العمل اإباパ الب الجمعيるلتزュ ت  .5
 .る قوع اإصابأヱ علمه بو من تاريخ まباغه
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 ゆ ュ- サ36-ラ1 

 
 るرقم السياس 

 ياسる سم الس ا تほميناれ ااجتماعيる ل تابع ا
 ヱ اعتماま キعداキ   ارキ الらشゲيる رئيس قسم المو –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲي المالمديる  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 
8  ゲらتاريخ ااعتم  2018نوفم キا キ آل معينا るالمدي –انيヵグالتنفي ゲ  اヱ るاجعゲعم キتما 

 ゲالشاع るهال .キ–  لرئيس مجنائب りارキاع س اإヱ るاجعゲم キتما 

 

6. ゲخほا تクまるالجمعي れ  キ パععن اإبا ラヱムالم ゲله مديらر يقグ جعゲتب تるسسぽللت عليه الم るالعامほينم れااるدل  اجتماعيらال るبقيم

ته للمムتب من جるヰ العاァ ، أヱ  صور اإصابる أヱヱرキヱ باる   パ علヴ اإباヱ ،パيعد  قلساباليومي المستエق للمصاゆ عن المدり ا
キヱرヱ  るاإصاب ゐヱدエشعار بま ヵمن أパم اإباムفي ح るوميムح るヰج. 

 . ح اﾝ÷ؤس＋ة اﾝعامة ﾝل「أمي＝ات ااج「÷اعيةئى أい تغيي～ ي“～أ على ヱظام و ﾝواب＝اط عل ＝ود أعاヮ ق／ ت「غي～ج÷يع اﾝب .7

 اﾝ「فاصيلظ م〔  اعية ﾝ÷‖ي／ي＝ات ااج「÷اﾝ÷ؤس＋ة اﾝعامة ﾝل「أم موقع)ُي～جى م～اجعة   
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ュ  ゆ- サ27-ラ1 
 

 اسる رقم السي
 اسم السياسる  قـييـم اキΕاء تـ

 まعداヱ キ اعتماキ  لらشゲيる لموارキ ا رئيس قسم ا –らيومي منヴ ال
 ゲيらاع ヵنصارΕ–  ゲمديるالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 

 サخ ااتاري 2019مار キآل معينا عتما るانيキ – ا ゲالمديヵグلتنفي ゲمるاجع  キاعتماヱ 
 ゲالشاع るهال .キ– نائب  りارキرئيس مجلس اإ ゲمヱ るاجع キاعتما 

 
 

 الヰدف :  

 ﾝقواع／ اﾝو”في〔. ة÷＝ظ÷ة لج～اط ع÷ليوضع ا÷ﾝتقيي〕 أداط ا  

 
 :  ليるيالتشغ مسヱぽليるال

 ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية. 
 

ベاトيق:  نらトالت 
ﾝا ヮ＼عاملي〔 ة ＋ياست＝“بق هﾝعاق／ي〔 ف اعلى ج÷يع ا」÷ﾝ .ية　÷』ﾝي ا 

 
 التنظيميる:قواعد ال
 
م～اجعة    و اﾝ『／ي／ وأه／افه    في دي＋÷ب～ م〔 كل عام ﾝوضع خ“ة اﾝعام  ﾝ÷～ؤوح ﾝ÷باش～ ااج「÷ام مع ااي『ب على اﾝ～ئي｜   .1

 و ظﾝية تقيي〕 اゼداط من ﾝ‖م اゼم～.  ～ع＝اص مؤش～ات اゼداط و معايي～ها و

  ك「ابيا  ﾝ＝واحي الي『ابيةص و تق／ي〕 اﾝ「وجيهي‖ اعامص و تع‖ و”ف ’وال اﾝم「ابعة م＋「وあ أداط اﾝ÷اش～  ي『ب على اﾝ～ئي｜ اﾝ÷ب .2
 .「ي ت】「اج مﾝى ت】＋ي〔احي اﾝفي÷ا ي【‥ اﾝ＝و 

اﾝ～ئي｜   .3 باي『ب على  اﾝقيام  اﾝ÷و”ف  ااﾝ÷باش～  أداط  ﾝ÷「ابعة   いس＝و اﾝ＝±ف  قبل  بج「÷ام  م〔  ﾝ＼ﾝك  اﾝ÷ع／ة  ااس「÷اثة  「عبئة 
 ه～ يوヱيو.اゼخي～ م〔 شاゼسبوم  ب／اية تﾝك فيص و ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية

اゼ  يقوم .4 تقيي〕  باج「÷ام  اﾝ÷باش～  م＝「±ف  داﾝ～ئي｜  في  اﾝ＝هائي  ヱو اط  اس「÷اثةشه～  ب「عبئة  وتﾝك  عامص  كل  م〔  تقيي〕   ف÷ب～ 
 يفة. ﾝو”ائف غي～ الش～افية تبعا ﾝفئة اﾝو”ااﾝ【اصة باﾝو”ائف الش～افية أو اﾝ【اصة ب  طاゼداط سوا

5. ﾝئي｜ ا～ﾝكامل و ÷باشعلى اﾝاا’ام ا ～ﾝياﾝي／ على د』ゼيكون  داطل تقيي〕 اﾝ   .ع÷ليةﾝا ヮ＼ه في هﾝ م～جعا 

 يكون م＋「】قا ﾝ‖يادة دثجة. ص5مﾝى  4.51م〔 ي〕 ﾝ÷و”ف اﾝ】اصل على تقيا .6

اﾝ】اصل   .7 تقيي〕لعاﾝ÷و”ف  ﾝ‖   ص   5أﾜ』～ م〔    عام  ى  مكافأة  يادة ديكون م＋「】قا  )ستعادل ヱ±ف ثاتب شه～ثجة و  ياسة  . 
 اﾝ÷كافآتظ

  「فاصيلﾝ÷ع～فة ج÷يع اﾝ  ةاﾝ÷ع／ م〔 قبل ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ي  ظ〕 اゼداط  دﾝيل تقيي  على )  ج÷يع اﾝ÷و”في〔 اا’امعلى  ي『ب   .8
 و اﾝ×وابゃ اﾝ÷「علقة ب「قيي〕 اゼداط.

و ت〕 اﾝ「أﾜ／ م〔 سامة اﾝ「قيي〕 و تق～ي～  م～ضي"  " غي～  ف على تق／ي～ أداط "م「／ヱي" أو "ض　يف" أو  ”ﾝة ح±ول اﾝ÷و في حا .9
 ي「〕 مヱهاط خ／ماته.ل÷＋「وあ اﾝ÷“لوب あ أدائه ﾝ÷و”ف ﾝ÷＋「و ثفع اﾝو ثبوت ع／م ﾝ＝±ف س＝وい ”ف ام「ابعة اﾝ÷و 

ها تﾝك ب「عبئة اس「÷اثة تق／ي〕 تظل〕 و تق／ي÷  و＋ه اﾝ÷باش～ص  متا ﾝ〕 يق「＝ع باﾝ÷＝اق－ة مع ثئيقيي〕 أدائه  〕 م〔 ت】ق ﾝل÷و”ف اﾝ「ظلي .10
 قيي〕. اﾝ「  ＝「ي『ةب ヮأيام م〔 مخ“اث  3خال   ﾝل～ئي｜ اﾝ÷باش～／ي～ اゼعلى ﾝل÷
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 ゆ ュ- サ27-ラ1 

 
 لسياسる رقم ا

 السياسる اسم  م اキΕاء ع تـقـييـتاب
 まعداヱ キ اعتماキ  الらشゲيる موارキ رئيس قسم ال  –ي ممنヴ الらيو

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲي المالمديる  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 
 サتاريخ اا 2019مار キآل معينا  عتما るانيキ– ヵグالتنفي ゲالمدي  キاعتماヱ るاجعゲم 

 .キるهال  ゲجلس اإرئيس منائب  –الشاع りارキ اجゲاعتما مヱ るع キ 

 ゲاءاれ : ــاإج
يل و اﾝ【“وات اﾝ÷「علقة ゃ و اﾝ「فاص×واب「كامل مثشادﾝ い「قيي〕 اゼداط يوضح كافة اﾝدﾝيل ماﾝب－～ية بإع／اد  ديقوم ق＋〕 اﾝ÷واث  .1

 .في〔 ووضعه في اﾝ÷『ل／ اﾝ÷－「～ك اﾝ÷「اح ﾝل『÷يع اﾝ÷و” به و ﾝ ヮ～－ヱ『÷يع

 〔. ية اゼداط ﾝل÷و”فو ب“لب مج～اط م「ابعشه～ يوヱياゼخي～ م〔  ゼسبوم ثد اﾝب－～ية في ب／اية ا ﾝ÷وايقوم ق＋〕 ا .2

 في〔. لفات اﾝ÷و”في م÷اثات م「ابعة اゼداط و م～اجع「ها و وضعها يع اس「 ي「〕 اس「ام ج÷ .3

ي“لب فيه    ÷／ثاط و اﾝ بوم اﾝ』اヱي م〔 شه～ ヱوف÷ب～ بإثسال ب～ي／ مﾝك「～وヱي ﾝل～ؤساط  ي اゼسيقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية س＝ويا ف  .4
 .هائياﾝ＝ داطد تقيي〕 اゼفي مع／ااﾝب／ط 

 ة.كل اس「÷اث  「امق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～يةص و ت／وي〔 مواعي／ اس م〔 قبلو م～اجع「ها  ط داゼي「〕 اس「ام اس「÷اثات تقيي〕 ا .5

يي〕 كاملة اﾝ「ق  「ائجب＝  ح±～بإع／اد  ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية  وجود أい تظل÷اتص يقوم  و ع／م  بع／ اﾝ「أﾜ／ م〔 اع「÷اد كافة اﾝ＝「ائج   .6
 ة و اﾝ÷＋「】قي〔 ﾝل÷كافأة. دة اﾝ／ثج「】قي〔 ﾝ‖ياة باﾝ÷＋و قائ÷

 . آت ظ÷كاف مج～اطات ) سياسة جيادة اﾝ／ثجة و سياسة اﾝاتبام بﾝ÷واثد اﾝب－～ية اق＋〕 يقوم  .7

 افأة.ﾝل÷كق＋〕 اﾝ÷】اسبة م「×÷＝ا ك－ف اﾝ÷＋「】قي〔 ﾝل‖يادة و اﾝ÷＋「】قي〔 ～وヱي ﾝبإثسال ب～ي／ مﾝك「ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية  يقوم .8

 و”ف في ملفه. يي〕 كل مبوضع تقية د اﾝب－～ ق＋〕 اﾝ÷واث يقوم  .9

 :تقيي〕 اゼداط ي「〕 اتبام اﾝ【“وات اﾝ「اﾝية ب【±وس 〕 م〔 قبل اﾝ÷و”ف لفي حاﾝة وجود حاﾝة تظ  .10
ب「عبئة اس「÷اثة تق／ي〕    و تﾝكمخ“اثヮ باﾝ「قيي〕  تاثيخ    م〔  أيام  3ل  خا   ثئي｜ اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～تظل〕 ك「ابي مﾝى  「ق／ي〕  ب  وميق .أ

اﾝ＝قاط    ة÷＝م「×  تظل〕 أو  عليااﾝ＝ق“ة  وجهﾝ÷ع「～ش  توضيح  و  يقوم    ها  و  اﾝ÷باش～ااع「～اشص  اﾝ～ئي｜  وثヮ  ／ب  ثئي｜ 
 ى تﾝك. علسب ب＝اط ة اﾝ「ظل〕 مع ثئي｜ اﾝ÷و”ف و ي「【＼ اﾝق～اث اﾝ÷＝اب÷＝اق－

بق～   .ب اﾝ÷و”ف  اق「＝ام  ع／م  حاﾝة  اﾝ÷باش～اث  في  اﾝ～ئي｜  ه＼ヮ  ت  ثئي｜  في  باﾝب―  اﾝ【اصة  اﾝل『＝ة  مﾝى  اﾝ「ظل〕  محاﾝة   〔」
 د اﾝب－～ية. ÷واث ﾝاثئي｜ ق＋〕 و  اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼い  ة م〔اﾝ＝هائي وه＼ヮ اﾝل『＝ة مكوヱ 〕．ي±ل واﾝ】ك「كون هي اﾝت وساﾝ【افا

اﾝ「ي    ヱف｜ اس「÷اثة تق／ي〕 اﾝ「ظل〕د ثس÷يا عب～ اﾝب～ي／ الﾝك「～وヱي في  اﾝ～   ث〕 ي～سل ﾝهمعهص    يبلغ اﾝق～اث ﾝل÷و”ف و ي＝اق… .ت
 اﾝ「ظل〕.  هاثيخ تق／ي÷أيام م〔 ت اثةق／مها و م～فق معها تقيي〕 أدائه في م／ة ا ت「『اوج ث

 تفاق عليه.「〕 اا ي اﾝ÷「ظل〕 م＝ها ي「〕 اس「ب／اﾝه بع×و ظخ～ قيي〕「ﾝط اﾝل『＝ة هو ’～ف م〔 أ’～اف ع÷لية امتا كان أح／ أع×ا .ث
 ヱي.  هية وعب～ اﾝب～ي／ الﾝك「～و شفا غ اﾝ÷و”ف بق～اث اﾝل『＝ة اﾝ＝هائييبل .ج
اﾝ～ئي｜  مع ت】÷ل اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ ثئي｜÷باش～ اﾝ～ئي｜ اﾝ و・يعفي حاﾝة ثف‘ اﾝ÷و”ف اﾝ「و・يع ي「〕 اع「÷اد اﾝ＝÷وتج ب「  .ح

 اﾝ「قيي〕.  يوثد ف  اﾝ÷＋ؤوﾝية ع〔 ص】ة مااﾝ÷باش～ 

 الج～اطات اﾝ「اﾝية:ف" أو " غي～ م～ضي" ي「〕 ات【ات " أو "ض　يداط "م「／ヱيفي حاﾝة ح±ول اﾝ÷و”ف على تق／ي～ أ  .11
مع／اد خ“اب ／مةص ي「〕  اط اﾝ【اع「÷اد مヱهحاﾝة  في    على تقاثي～ تقيي〕 اﾝ÷و”ف واﾝ÷＋「－اث اﾝقاヱوヱي ﾝل『÷　ية  م  ا’اي「〕  .أ  

 ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية و اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼い.  ل ثئي｜و يوقع م〔 قب هخ／مات م〔 قبل مヱهاط

 ب＝「ي『ة تقيي〕 أدائه.ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية و مخ“اثヮ م〔 قبل ثئي＋ه اﾝ÷باش～ و ثئي｜ ط اﾝ÷و”ف ي「〕 اس「／عاب. 

خ“اب  ي「〕  ت.   اﾝ【／ماتتوجيه  اﾝق＋〕    قبل  م〔  مヱهاط  ب～ي／  ب－～يةصاﾝ÷واثد  ب～ي／ヮ الﾝك「～و   اﾝ÷و”ف  على  و  اﾝ－【±ي  ヱي 
ヱك「～وﾝي في االﾝلة في مل 『÷　ية』＋÷ﾝواصل معه ا」ﾝو ج÷يع ’～ق ا .ヮ／فه وعق 

 ／مة.اヱ「هاط اﾝ【 مج～اطات سياسةبام ي「〕 اتث. 
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 ゆ ュ- サ7-ラ2 

 
 る رقم السياس

 اسم السياسる  تدريب الموظفين 
 اعتماキ داま ヱ キع الらشゲيる وارキ الم  رئيس قسم –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي  ヱا التشغيلゲا مヱ るعجع キتما 
21  ゲديثتاريخ  2018أكتوبエآ الت るانيキ ال –ل معينا ゲالمديヵグتنفي  キاعتماヱ るاجعゲم 

 .キ ゲالشاع るرئيس مجلس نائب  –هال りارキاإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 

 الヰدف : 
 ÷لية. سة اﾝقواع／ اﾝ÷＝ظ÷ة ﾝه＼ヮ اﾝعاゼداطص و تق／م ه＼ヮ اﾝ＋يا ت“وي～ 「／ثيب به／ف～س اﾝها ف توف～ اﾝ『÷　ية ﾝ÷＝＋وبي

 
 :るليヱぽالمس  

 ﾝ÷باش～ون.ااﾝ÷واثد اﾝب－～ية /اﾝ～ؤساط ق＋〕 
 

 らトيق :  مجال الت
 ق／ي〔 في اﾝ『÷　ية.ج÷يع اﾝ÷و”في〔 اﾝ÷「عا

 
 التنظيميる:د القواع     

 
 ا يلي: بناء علヴ مظفين المويエدキ قسم الموارキ الらشゲيる احتياجاれ تدريب  .1

 . لموظفيننتائج تقييم اキΕاء ل  .أ

 .ゆاتゲط ااستトاالخ るليجي りمعتمد.るللجمعي 

 .れトالم れولياゃالمسヱ ュاヰالم るظيمن شالوبヱ غل كلるا فヰتصنيفヱ ارヰم ヱ معارف ヴلま.れسلوكيا ヱ れا 

ゐ. نتائج ااستقصاء ヴعل るعコالمو れين. اゲاشらساء المぼゲال 

ァ. اتينتائج التقييم الグ وظف للم. 

ゥ. التاريخ اらي السابق للموظفلتدري. 

 「＝في＼い. اﾝ÷／ي～ اﾝ～ اﾝ÷اﾝي و اﾝ÷／يقبل ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية و مع「÷／ة م〔  〔مع／ة موفق خ“ة ت／ثيبية  ي〔ب اﾝ÷و”في「〕 ت／ثي .2

 ل فيص و ا ي】ق いゼ مو”ف أو جهة مج～اط أい تع／يﾝ【“ة اﾝ「／ثيبيةهو اﾝ÷＋ؤول ع〔 ت＝＋يق و ت＝في＼ اق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية  .3
 . د اﾝب－～يةجوم أوا ﾝ～ئي｜ ق＋〕 اﾝ÷واث ون اﾝ～ اヱب فيها دأい ج

 .『هات اﾝ【اثجيةتق／مها اﾝوثات اﾝ「ي ب واﾝ「“وي～ ﾝل／وثات اﾝ「ي تعق／ داخليا ث〕 اﾝ／ياﾝ「／ث  تكون اゼوﾝوية في .4

ح＋ب  ／وا ظن وج) ماﾝ＋عوديي〔 لع／اده〕 مه＝يا ﾝل】لول م】ل غي～ اﾝ＋عوديي〔  ～ヱام『ا ﾝ「／ثيب وت“وي～ اﾝ÷و”في〔ب اﾝ『÷　يةت×ع  .5
 اﾝ『÷　ية. اﾝ÷ع「÷／ة في  لحالخ“ة ا

ع― اﾝ】اجة اﾝ÷اسة  فقゃ من د صج اﾝ÷÷لكةتعق／ داخل اﾝ÷÷لكة ث〕 اﾝب～امج اﾝ「ي تعق／ خاث  ة اﾝ「ياゼوﾝوية ﾝلب～امج اﾝ「／ثيبيى تع“ .6
 مﾝيها. 

اﾝ「／ثيب واﾝ「“وي～    يقوم .7 اﾝ『م－～ف  اﾝ÷＝اسبة وفق    ÷　يةفي  اﾝ「／ثيبية واﾝ「“وي～ية  اﾝب～امج  فاوأﾜ』   أف×لب「±÷ي〕  اﾝ＋بل  علية ～ 
 اﾝ『ودة ظ م〔 حي‐ اﾝوق―ص اﾝ「كاﾝيفص و )

  ﾝ「／ثيب فقゃ متا كاヱ― في خ“ة ا ＝±وس عليهاﾝ／وثة ت／ثيبية غي～ اﾝ／وثات اﾝ÷ يه م～ؤوس أح／ حت～شي ～ي『وج ﾝل～ئي｜ اﾝ÷باش .8

 مل.باﾝكا ي و مع「÷／ةت／ثيبامج على أن ي「〕 تق／ي〕 اس「÷اثة اﾝ「】اق بب～ヱتﾝك ظ  م ما أو غي～ب～ثة ) م』ل تكليف اﾝ÷و”ف ب÷－～و م      

 ﾝ～سوم ص  أو متا ثغب هو في دفع ام『اヱيا م「احا و 】×وث ﾝكان ا ي اﾝ【“ة ح×وث دوثة معي＝ة متاي『وج ﾝ÷و”ف غي～ م／ثج ف  .9

 ～اث ب＋ي～ اﾝع÷ل. بل اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ مع ع／م الضموافقا عليه م〔 ق  تا كان ’لبهم  و       
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 ゆ ュ- サ7-ラ2 
 

 るرقم السياس 
 る اسم السياس  ظفين الموتابع تدريب 

 まعداヱ キ اعتماキ  وارキ الらشゲيる رئيس قسم الم  –نヴ الらيومي م
らيع ヵنصارΕا ゲ–  ゲمديるالمالي  ヱالتشغيل るاجعゲم  キاعتماヱ 

21 ゲديثتاريخ  2018 أكتوبエآل الت るانيキ  معينا– ヵグالتنفي ゲاج المديゲم キاعتماヱ るع 
 ゲالشاع るهال .キ–  نائب りارキاج رئيس مجلس اإゲا مヱ るع キعتما 

 

 ببياヱات اﾝ「／ثيب.  ي〔بث اﾝ÷「／ ي〔واﾝ÷و”ف ي〔اﾝ÷باش～  ؤساطاﾝ～ 〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية بإبان م ق＋قو ي  .10

 ×÷ام ﾝ／وثة ت／ثيبية.في حاﾝة ’لب ااヱي ت／ثيبヱامج ﾝ「】اق بب～ ااس「÷اثة  ي『ب على اﾝ÷و”ف تعبئة  .11

 ＝ح اﾝ÷و”ف أج～ م ي「〕 عياص حي＝هاأسبو  ساعة 48ج ع／د اﾝ＋اعات اﾝ「／ثيبية مع ع／د ساعات اﾝع÷ل اﾝفعلية متا ت『او   .12

 . اﾝ「／ثيب مق／ما ثس÷يا ﾝل÷و”ف م〔 قبل اﾝ『÷　ية نمتا كاي ع〔 ساعات اﾝ「／ثيب اﾝ‖ائ／ة مضاف       

13.  ヱوثة متا كا／ﾝع÷لص ― اﾝثيبية بع／ ساعات ا／」ﾝو”ف ك÷ا هو مع ممكيا÷ﾝأخ～ ساع「ي〔  بقى دوام ا」÷ﾝل】×وث اﾝ ية ااس「ئ＼انヱا 

 ع÷ل ب＼ﾝك.ﾝ”～وف ا～ ب＋اع「ي〔 م〔 اﾝع÷ل من س÷】― أو ااس「ئ＼ان ﾝل【～وج اﾝ÷بكاحا ظ اﾝ「／ثيب صبكان  حاﾝةصباحا ) في      
 ب.و ااヱ「／ا الثكابو مج～اطات  بام سياسة／ةص ي「〕 اتفي حال كان اﾝ「／ثيب خاثج م／ي＝ة ج  .14

 اﾝ「“وي～ية وفق مح／あ اﾝ“～ق اﾝ「اﾝية:  「／ثيبية وت＝في＼ وعق／ اﾝ／وثات اﾝ ي「〕  .15

 ムن. ラま أم الجمعيるخل من キابين بواسるト مدر .أ

ゆ.  التعاقد مع るトالمدربين المتخصصين.  حدأبواس 

れ. るトق التعا بواسるيらاكز التدريゲالم ンحدま د مع. 

16.   ～【ﾝمب／أ س على اب／ م〔 ا ﾝو”في〔تكافؤ ا÷ﾝكل اﾝ ثيبية／」ﾝف～س ا. 

 :اﾝ÷و”ف اﾝ÷「／ثب  واجبات .17

 المエتوياれ التفصيليる للدヱرり عند اإعاラ عنヰا.  قゲاءり .أ

ゆ. るらالمواظ ヴعل ツエل موعد بدءت المنور في الوقالらق ( ًائماキ اسب りرヱق  الدΕا ヴقائق علキ ゲلبعش  )ヱ ،   ュعد 

 انتヰائヰا. المغاキرま りا بعد      

れ. اエالالم ヴعل るالفظ ヱ ゲヰاخل الجمعيمظキ الائق سواء ポا. سلوヰخارج ヱأ る 

ゐ.  ヱ るكيز ا الجديゲتるالفاعل るالمشاركヱ りرヱد في الدヰلج. 

ァ. اآراءヱ ارムفΕل اらالج تق りديد . 

ゥ. トوين خムعمل ت る عليه ゆيق ما تم التدرらトللعمللت りキحين العو. 

ォ. يق المらトلعارف/اتれاراヰم/ れا في العم التي تم ا السلوكياヰلكتساب. 

キ. اع اヅئيس الماゲل ヴعل ゲاشらالفوائد エالتي تم الらنامج التدريゲらا من الヰصول علي  ラبياヱ ヵゲويトالتヱ ي 

 لب منه クلك. ゲيゲ عن الゲらنامج في حال ヅُ ابる تقلعمل، ヱ كتفي ا نافعخるト العمل لاستفاりキ من هログ الم     

ク. الزماء るين مشاركグا في المفاهيم الヱゲツエالفوائد ا  لم يヱ ارムفΕاヱالتي تم تعلヰم . 

 نامج التدريらي بعد اانتヰاء. ヱ る تسليم استمارり تقييم الゲら تعゃら .ر
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 ゆ ュ- サ7-ラ2 
 

 るرقم السياس 
 る سياس اسم ال  تابع تدريب الموظفين 

 داヱ キ اعتماま キع يس قسم الموارキ الらشゲيる رئ –ي منヴ الらيوم
 مゲاجعヱ るاعتماキ  التشغيلヱ  الماليるيゲ دم  –رヵ عらيゲ اΕنصا

 مゲاجعヱ るاعتماキ  التنفيヵグ المديキ– ゲانيる آل معينا  エديثالتتاريخ  2018توبゲ أك 21
キ ゲالشاع るنائب  –. هال りارキرئيس مجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 

ءاれ التاليヱ ،る يقゲر الجزاء ヱفق  اد الجزヵほ من ヱاجらاته، يらトق عليه أحظف في الゲらنامج التدريらي بュ الموعدュ التزا ي حالف  .18
るالエل رئيس قسمن ق  الらキم الموار   ヱ ،ゲاشらئيس المゲالヱ るيゲشらئيس قسم  الゲل ゲخيΕار اゲالق ラوムي: るيゲشらال キالموار 

 

 يه.الヵグ قصゲ ف ريらي التدまيقاف الموظف عن حツور بقيる الゲらنامج  .أ

ゆ. نامج االゲらال りキاヰمن ش ラماゲエ.يらلتدري 

れ.  ラماゲエالヵور أツنام  من حゲجب   .ュالعا るي بقيらتدري 

ゐ.  ュفع رسوキفي حا りキاヰل كانت الجالشキ قد るمعيゲツエا مقدما، ثم لم يヰنامج.  فعت رسومゲらالموظف ال 

ァ. ال ュفع رسوキ.يらنامج التدريゲら 
 

 واجبات اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ : .19
 ه.る ملموسキΕ るاء ヱأعمال موظفيヱالتトويゲيる التي تツيف قيم دريらيるلدヱراれ التر اياختا أラ يتم   أ. 

 .ゆ    ヅヱゲالموظف مستوفي لش ラكد من أほاالتらلトمتヱりرヱالد れ. 

.れ    الفوائد المناヱ りرヱأهداف الد るاء قشキأ ヴها علゲأثヱ るالموظفمتوقع  .りرヱل بدء الدらق 

 .ゐ    ュعدァعاコま ゆالموظف المتدر れاらلトا في ح لالعم تخص بまا るلال .るالعاجل りرヱゲツ 

 .ァ    コأعمال الموظتو ュاヰالتتف المخيع / تفويض م りゲفت るيلヅ ينゲمائه اآخコ ヴلま りرヱار للدトالتヱ دريبゲوي . 

ゥ. تشجヱديث عن الدエال ヴارايع الموظف علヰالمヱ المفاهيم ュاستخداヱ りالقيارヱ りرヱا في الدヰالتي تعلم れヰبتوجي ュ أثناء  ه
 .كلΕمトク ゲلب اما تالعمل كل

ォ. لب مトعي ゲيゲتق るحن ان الموظف كتاب ヱ ،لكク るأهمي ンرأ ラま りرヱا.وسب موضلدヰمدت ヱ りرヱع الد 

キ.  تقييمゲأث サقيا ヱ ゲらيمناالらو ج التدريトالت ヱأヵゲالموظف   ي ヴيق ماحظعلゲヅ عنる: 

 キ1  れفاゲالتصヱ ポالسلو. 

 キ2  الجديد れاراムاابتヱ れراキاらالمり. 

 キ3   ゲنقل المع れاヅنشا るاخل الولزما لفキ الء りحد .るتنظيمي 

 キ4  اヰالم ンاء .مستوキΕاヱ りر 

ク.   لمسالتنسيق معヱぽ بمتال るالخاص ゲالتقاري ュفي اتما りالمساعدヱ فاعليدريب ンالتدريبستو る  لموظفي ロゲأث サقياヱ
 .لتدريبتنظيميる المشاركين في نشاヅاれ االوحدり ال

 .グا الجانبفي ه يゲトأيب ヱالتトويゲ في أヵ موضوع التدر مسヱぽلالتواصل مع  .ر
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 ゆ ュ- サ7-ラ2 

 
 るرقم السياس 

 ياسる اسم الس  تابع تدريب الموظفين 
 اキ داヱ キ اعتم まع رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 

 مゲاجعヱ るاعتماキ  التشغيلヱ  الماليるمديゲ–  ゲ اΕنصارヵ عらي
 ヱاعتماキ  عゲるاجم ヵグالمديゲ التنفي –キانيる آل معينا  التエديثتاريخ  2018توبゲ أك 21

 مゲاجعヱ るاعتماキ  لس اإキارり رئيس مجنائب  –الる الشاعキ ゲ. ه

 

ゲااإج  : れءا 

 
 ﾝ÷／ثاط. ف÷ب～ باﾝ「＝＋يق مع اﾝ～ؤساط و اヱو  ظخ～ فية اﾝ「／ثيب يقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية بإع／اد خ“ .1
 「÷ادها.い اع＝في＼ ～ية بع～ش اﾝ【“ة على م／ي～ اﾝ÷اﾝية و اﾝ「－غيل و اﾝ÷／ي～ اﾝ「يقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－ .2
م〔 كل    قبل وق― كاف  اﾝب～ヱامجؤسائه〕 ببياヱات  ث ثيب و  ليغ اﾝ÷و”في〔 اﾝ÷ع＝يي〔 باﾝ「／واثد اﾝب－～ية ب「بم ق＋〕 اﾝ÷يقو      .3

 ب～ヱامج.
4.     ﾝيةفي حا　÷』ﾝثيب داخل ا／」ﾝة ت＝ظي〕 ا  ﾝب－～ية باﾝواثد ا÷ﾝظي〕 مكانيقوم ق＋〕 ا＝」ﾝ ة／ヱا＋÷ﾝمات ا／】ﾝيق مع ق＋〕 ا＋＝」 

 . جمة ياجات اﾝا ااح「في～ اﾝ「／ثيب و تو 
 －～ية باﾝ「واصل و اﾝ「＝＋يق مع اﾝ『هة اﾝ÷＝ظ÷ة. باثد اﾝ خاثج اﾝ『÷　ية يقوم ق＋〕 اﾝ÷و  ﾝة ت＝ظي〕 اﾝ「／ثيبفي حا  . 5
 مع ق＋〕 اﾝ【／مات اﾝ÷＋اヱ／ة  اﾝ「＝＋يق 〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية باﾝ「واصل و  اﾝ「／ثيب خاثج اﾝ『÷　ية يقوم ق＋ﾝة ت＝ظي〕  في حا   .  6

 ／وام.ساعات اﾝ  ب خالكان اﾝ「／ثيمتا  ثبي〔ﾝ「وفي～ اﾝ÷واصات ﾝل÷「／
 ة.اثة اﾝ÷اﾝيالدمﾝى   اﾝ±～ف اﾝ÷اﾝياﾝ÷واثد اﾝب－～ية ’لب  〕ق＋～سل ان اﾝ「／ثيب ﾝه ثسوم معي＝ةص يمتا ك  . 7
و تق／ي÷ه ﾝق＋〕    صث اﾝ÷「／ثبي〔 ﾝل÷／ثب ﾝ「عبئ「ه يومياة سي～ اﾝ「／ثيبص و يق／م ك－ف ح×و م ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية ب÷「ابع. يقو 8

 . ب－كل يومي ب－～يةاﾝ داﾝ÷واث 
 .÷واثد ب“باع「ها وتو・يعها م〔 الداثة و خ「÷هاﾝق＋〕 ا دات اﾝ「／ثيب ﾝل÷「／ثبي〔ص يقومتا كاヱ― اﾝ『÷　ية س「ق／م شها. م9

اﾝ「／ثيب س「ق／م م〔 قبل جهة  شهاد  كاヱ―متا  .  10 اﾝب－ات  اﾝ÷واثد  اﾝ÷「／ثبي〔 قبل ب／خاثجيةص يقوم ق＋〕  ط  ～ية بإثسال أس÷اط 
 اﾝب～ヱامجي

 ق／ي～ ﾝه. تشك～ و ÷واثد اﾝب－～ية ب「ق／ي〕 شهادة 『اヱا ﾝل『÷　يةص يقوم ق＋〕 اﾝ／ثيب مسيق／م اﾝ 」ﾝ÷／ثبان ا. متا ك11
 ﾝل】فظ في ملفه. ية دة اﾝ「／ثيب مﾝى اﾝ÷واثد اﾝب－～ شها〔 【ة مヱ＋اﾝ÷و”ف  ق／ميبع／ ااヱ「هاط م〔 اﾝ「／ثيبص . 12
 －～ية. ثد اﾝباﾝ÷وا ق＋〕 مﾝى هيق／مو  تقيي〕 اﾝ「／ثيب ÷اثةاس「 ÷أ اﾝ÷و”ف يヱ「هاط م〔 اﾝ「／ثيبص بع／ اا  .13
  بع／ م～وث   أدائه〕يي〕  تقم〔 اﾝ～ؤساط اﾝ÷باش～ي〔 ﾝل÷و”في〔 اﾝ÷「／ثبي〔    ﾝب－～يةاﾝ「／ثيب ي“لب ق＋〕 اﾝ÷واثد ا  بع／ ااヱ「هاط م〔.  14

د  ～ اゼعلى و ق＋〕 اﾝ÷واث ﾝ÷／ي م〔 ااﾝ「قيي〕    اع「÷ادص و  تلقوヮ  「ي ي～وヱها ﾝ÷وضوم اﾝ「／ثيب اい＼ﾝباﾝ“～يقة اﾝ÷＝اسبة اﾝ  أشه～  3
ﾝب－～يةا . 
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 ゆ ュ- サ4-ラ3 

 
 るرقم السياس 

 اسم السياسる  ديヱ ゲ التエفيز التق 
 ヴيومي امنらل–  るيゲشらال キا رئيس قسم الموار ヱ キعداま キعتما 
 مゲاجعヱ るاعتماキ  لالتشغيヱ  الماليるمديゲ  –صارら ヵيゲ اΕنع

 مゲاجعヱ るاعتماキ  المديゲ التنفيキ– ヵグانيる آل معينا  تماキ تاريخ ااع 2021يوليو 
.キ  るهال ゲر–الشاع りارキئيس مجلس اإ ヱ るاجعゲم キاعتما 

 
 الــヰــدف :

تك～ تق／ي～ا   اﾝ「＝اف يو  اﾝع“اط و ت－『يعا ﾝ～وح  ﾝل「÷ي‖ و  اﾝ ÷ا  مع／ا｜  ت〕  فق／  ص  ﾝ「ق／ي～  －～يف  اﾝ＋ياسة   ヮ＼و”ف   و ت】في‖د ه÷ﾝص ي〔ا
ي‖ص و م＝اسبا اﾝ「÷  【「لف أヱ÷اطما ﾝ÷ن شا〔 حي‐ م『ال اﾝ「ق／ي～ ヱف＋ه ص و م〔 حي‐ ヱوعية اﾝ】واف‖ص ﾝيكو اﾝ「＝وم م  اثوعي فيه

÷ﾝل－【±يات اﾝ .لفة」】 
 

 :るالتشغيلي るليヱぽالمس 
 . ／ي～ اﾝ「＝في＼いاﾝ/ ÷ﾝ÷واثد اﾝب－～ية / اﾝ～ؤساط اﾝ÷باش～ون اق＋〕 

 
 لتらトيق: نトاベ ا
 لي〔 اﾝ÷「عاق／ي〔 في اﾝ『÷　ية. اﾝعامج÷يع 

 
 

 التنظيميる العامる:القواعد 
 ي－～ف على ه＼ا اﾝب～ヱامج ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية.  .1

ﾝل『＝ة اﾝ「ق／ي～ص و ي÷』لها اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼いص م／ي～ اﾝ÷اﾝية واﾝ「－غيلص و ثئي｜ ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية أو  يكون اﾝ「／اول و اﾝ】ك〕   .2
 ＝وب ع＝ه في حال 、يابه.م〔 ي

 اゼعلى ﾝكل ثئي｜ مباش～.تقوم اﾝل『＝ة ب÷＝اق－ة اﾝ「～شي】ات مع اﾝ÷／ي～  .3

 . ي〔ي】ق ﾝل『＝ة قبول أو اس「بعاد أい م～ش】 .4
 ي】ق ﾝل『＝ة اﾝ「ق／ي～ و باع「÷اد اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼い أن ت『～い أい تغيي～ في ه＼ا اﾝب～ヱامج على أن ي「〕 العان ع＝ه ﾝل『÷يع.  .5
اﾝ＝±ف   اﾝ「～شيحص و ي「〕 ص و بإعان م〔 ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية أو أول يوﾝيو ヱهاية يوヱيوفي  اﾝ＝±ف س＝وい  اﾝ「～شيح 「〕ي .6

 في ヱهاية اﾝعام.  س＝وい اﾝ』اヱي

في ヱف｜   أيام الجاجات اﾝ÷÷＝وحة ك『ائ‖ة ﾝلفائ‖ي〔ص ا ت～حل مﾝى اﾝعام اﾝ「اﾝيص وت＋قゃ في حاﾝة ع／م ت÷「ع اﾝ÷و”ف بها .7
 . اﾝعام

 
 م『اات اﾝ「ق／ي～ و اﾝ「】في‖: 

 
 :  الموظف المتميز لنصف العاュ: أヱا 

 
 بع／ ااヱ「هاط م〔 مج～اطات تقيي〕 اゼداط.  م＝「±ف اﾝعام و في ظخ～ヮفي :  م～تان س＝وياي「〕 ه＼ا اﾝ「ك～ي〕  .1

 ي「〕 ت～شيح اﾝ÷و”ف م〔 قبل ثئي＋ه اﾝ÷باش～.  .2
 فقゃ ع＝／ ااس「】قاق اﾝفعلي. ثئي｜ مباش～ ت～شيح مو”فص بل كل ا ي「وجب على  .3
 . ～ على اﾝ÷～شحي『ب أن ت＝“بق ج÷يع اﾝ÷عايي .4

 ي「〕 اخ「ياث اﾝ÷و”ف ب＝اط على اﾝ÷عايي～ اﾝ「اﾝية: .5
 ع／م وجود 、ياب ب／ون ع＼ث.  .أ

  اﾝقيام ب『÷يع مهامه و أع÷اﾝه اﾝ÷وكلة مﾝيه على اﾝوجه اﾝ÷“لوب و في اゼوقات اﾝ÷】／دة. .ب
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 ゆ ュ- サ4-ラ3 

 
 لسياسる رقم ا

 لسياسる ا اسم تابع التقديヱ ゲ التエفيز 
 ماま キعداヱ キ اعت らشゲيる ارキ الرئيس قسم المو –منヴ الらيومي 

 ماキ مゲاجعヱ るاعت التشغيلヱ  الماليるمديゲ  –صارヵ عらيゲ اΕن
 ماキ عヱ るاعتمゲاج المديゲ التنفيキ– ヵグانيる آل معينا  تاريخ ااعتماキ  2021يوليو 

 .キるهال  ゲرئيس مجلس –الشاع りارキاإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 ÷　ية.جائ～い اﾝ『ح＋〔 اﾝ「عامل مع م＝＋وبي و م＋「في／い و  .ت
 و أヱ－“ة اﾝ『÷　ية.  فعاﾝيات اﾝ÷－اثكة في ﾝ「عاون و ا .ث

 اヱゼ－“ة.  ااﾝ「‖ام ب÷واعي／ ح×وث ااج「÷اعات و .ج

ح±وﾝه على مヱ＼اثات شفوية أو ك「ابية أو خ±ومات ت「علق ب＋لوكيات  و ع／م    وجود أい ماحظات ب【±وس سلوكهع／م   .ح
 أい م【اﾝفات. أخا・ية أو تق±ي～ في اゼداط أو  

 .في وح／ته اﾝ「＝ظ÷ية أو غي～ها ع＝／ اﾝ】اجة و ع＝／ المكاヱية ÷اعياﾝ「عاون و اﾝع÷ل اﾝ『 .خ

 ااﾝ「‖ام باﾝ÷ظه～ اﾝائق ببيئة اﾝع÷ل.   .د

 .ي｜ اﾝ÷باش～اﾝ～ئ تعلي÷اتااﾝ「‖ام بأヱظ÷ة اﾝ『÷　ية و  .ت

 .أو ق＋÷ه  ااب「كاث و ت“وي～ ع÷له .ث

 ال.اﾝ÷بادثة ب「ق／ي〕 أو ت＝في＼ أفـكـاث و مق「～حات ﾝ「“وي～ اﾝ『÷　ية أو مفادتها في أい م『 .ج

 : ﾝ＝±ف اﾝعام اﾝ÷「÷ي‖اﾝ『وائ‖ اﾝ÷ق／مة ﾝل÷و”ف  .6

 شهادة تق／ي～.  .أ
 . يوم مجاجة .ب

 . عي＝ية جائ‖ة  .ت
 

 
 :   لنصف العاュ المتميزまجゲاءاれ انتخاゆ الموظف 

 
ي“لب ثئي｜ ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية م〔 اﾝ～ؤساط و اﾝ÷／ثاط أس÷اط م～ش】يه〕 )من وج／تظ مع تق／ي〕 اﾝ「ب～ي～ات واゼوثاق اﾝاجمة   .1

 قاق اﾝ÷～شح.اﾝ「ي ت』ب― اس「】
 خال ملفاته〕 م〔 حي‐ اﾝغياب والヱ＼اثات و غي～ها. يقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية باﾝ「】قق م〔 أهلية اﾝ÷～ش】ي〔 م〔  .2

 تقوم اﾝل『＝ة ب／ثاسة اس「】قاق اﾝ÷～ش】ي〔 و اع「÷اد ت～شي】ه〕 م〔 ع／مه.  .3

 ي「〕 اس「بعاد أい م～شح متا اتفق― اﾝل『＝ة على ع／م اس「】قاقه. .4

 〔 أس÷اط اﾝفائ‖ي〔 في ح×وث م＝＋وبي اﾝ『÷　ية. عل〔 ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية عي .5

 ﾝلفائ‖ي〔.   واﾝ『وائ‖ ب「ق／ي〕 اﾝ－هاداتيقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية  .6

 يقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية ب「عليق أس÷اط اﾝفائ‖ي〔 في ﾝوحة اﾝ「ك～ي〕.  .7
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 ゆ ュ- サ4-ラ3 

 
 السياسる رقم 

 ヱ ゲفتابع التقديエيز الت  るاسم السياس 
 まعداヱ キ اعتماキ  الموارキ الらشゲيる  رئيس قسم – منヴ الらيومي

Εا ゲيらنصارع ヵ– مدي ゲるالمالي  ヱتشغيلال  キاعتماヱ るاجعゲم 
 اキ مゲاجعヱ るاعتم ゲ التنفيヵグيدالم –キانيる آل معينا  ريخ ااعتماキ تا 2021يوليو 

 ゲالشاع るهال .キ–رئيس مجلس  りارキاإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 

 للعاュ:  المتميزالموظف ثانيا : 
      
اﾝ『÷　ية  م「÷ي‖〕 اخ「ياث مو”ف  ي「 .1 اﾝ÷「÷ي‖ ﾝ＝±ف واح／ ﾝلعام في  اﾝ÷و”ف  اﾝل＼ي〔 ت〕 فوجه÷ا بلقب  اﾝ÷و”في〔  ص و يكون أح／ 

  اﾝعام.
 ص و يع「÷／ اﾝ「～شيح اﾝ÷／ي～ اゼعلى.ت～شيح اﾝ÷و”ف م〔 قبل ثئي＋ه اﾝ÷باش～ي「〕  .2
 ي『ب أن ت＝“بق ج÷يع اﾝ÷عايي～ على اﾝ÷～شح ’وال اﾝعام. .3

 ب＝اط على اﾝ÷عايي～ اﾝ「اﾝية:ي「〕 اخ「ياث ه＼ا اﾝ÷و”ف   .4
 .مقبول ع／م وجود أい 、ياب ب／ون ع＼ث  .أ

 و أヱ－“ة اﾝ『÷　ية.  فعاﾝياتاﾝ÷－اثكة في  .ب

 اﾝ÷هام أو اﾝ「كاﾝيف اﾝ÷“لوبة م〔 اゼق＋ام اゼخ～あ في اゼوقات اﾝ÷】／دة و باﾝ－كل اﾝ÷“لوب. ت＋لي〕  .ت

 . اﾝ『÷يعح＋〔 اﾝ「واصل مع  .ث

 ﾝ「“وي～ اﾝ『÷　ية أو مفادتها في أい م『ال.اث و مق「～حات ـ كـاﾝ÷بادثة ب「ق／ي〕 و / أو ت＝في＼ أف  .ج

 ’وال اﾝعام ت「علق ب＋لوكيات   ج‖اطات ع／م ح±وﾝه على أい  ص وع／م وجود أい ماحظات ب【±وس سلوكه .ح

 . أخا・ية أو تق±ي～ في اゼداط أو أい م【اﾝفات                

 ااب「كاث و ت“وي～ ع÷له.خ. 

 ااﾝ「‖ام ب÷واعي／ ح×وث ااج「÷اعات و اヱゼ－“ة. د. 

 ااﾝ「‖ام بأヱظ÷ة اﾝ『÷　ية و تعلي÷ات اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～.ت. 

 اゼداط.  معايي～مヱ『اج اゼه／اف و اﾝ÷هام اﾝ÷“لوبة وفق ث. 

 ااﾝ「‖ام باﾝ÷ظه～ اﾝائق ببيئة اﾝع÷ل.  ج. 

 .اﾝ】اجة و ع＝／ المكاヱيةاﾝ『÷اعي في وح／ته اﾝ「＝ظ÷ية أو غي～ها ع＝／ اﾝ「عاون و اﾝع÷ل ح. 

 .4.85ا يقل ع〔 〕 أداط يكون حاصا على تقيي أن  خ. 

 :من ت＋اوあ اﾝ÷و”فان في ج÷يع اﾝ÷عايي～ ص ت「〕 اﾝ÷فاضلة بي＝ه÷ا وفق اﾝع＝اص～ اآتية. 5
 .أ. م／あ و ح『〕 اﾝ「“وي～ و ااب「كاث في ع÷له أو ق＋÷ه 

 .ب. اﾝ÷بادثات في م『ال ت“وي～ اﾝ『÷　ية
 اﾝ＼اتي.ج. اﾝ「“وي～ 
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 ゆ ュ- サ4-ラ3 

 
 るرقم السياس 

 اسる اسم السي تエفيز التقديヱ ゲ البع تا
 اキ اعتم まعداヱ キ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 

 ゲاجعヱ るاعتماキ م التشغيلヱ  الماليるمديゲ  –رら ヵيゲ اΕنصاع
 مゲاجعヱ るاعتماキ  المديゲ التنفيる– ヵグ آل معينا ينキا キ تاريخ ااعتما 2021يوليو 

 اゲ キاجعヱ るاعتمم اإキارり رئيس مجلس –キ ゲ. هالる الشاع

 
 

 للعاュ:  المتميزまجゲاءاれ انتخاゆ الموظف 
 

دي＋÷ب～   .1 شه～  اﾝب－～ية    ي“لبفي  اﾝ÷واثد  ﾝلفوجق＋〕  اﾝ÷～ش】ي〔  أس÷اط  اﾝ÷باش～ي〔  اﾝ～ؤساط  ج÷يع  اﾝ÷ب～ثات    م〔  مب／اط  مع 
 .مك「وبة

 ﾝل】±ول على اﾝلقب. 〕و أهلي「ه  ي〔ﾝ÷و”فا ك－ف م【اﾝفاتقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية باﾝ「أﾜ／ م〔 ي .2
 اسة اゼس÷اط اﾝ÷～ش】ة و م／あ اヱ“باق اﾝ÷عايي～ عليه〕ص ث〕 تقوم بع÷لية ااخ「ياث. تقوم اﾝل『＝ة ب／ث  .3

 متا كان أح／ أع×اط اﾝل『＝ة ض÷〔 اﾝ÷～ش】ي〔ص ي＝＋】ب و ي÷ك〔 أن ي【「اث اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼い ع×وا ب／يا من ﾝ‖م اゼم～.  .4

 .اﾝ】فل اﾝ＝هائيفي و تك～ي÷ه اﾝفائ‖  اس〕ع〔  اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼いعل〔 ي .5

 ﾝلعام:  اﾝ÷「÷ي‖÷و”ف اﾝ『وائ‖ اﾝ÷ق／مة ﾝل .6

 شهادة تق／ي～.  .أ

ゆ.  .يوم مجاجة 
れ. .ج＝يه تهب 

 . في ﾝوحة اﾝ「ك～ي〕 اس〕 اﾝفائ‖ بوضع يقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية  .7
 
 

   :ﾝلعامثاﾝ』ا : اﾝق＋〕 اﾝ÷「÷ي‖ 
 

 .ي「〕 اخ「ياث ق＋〕 م「÷ي‖ واح／ ﾝلعام في اﾝ『÷　ية  .1
 :ي「〕 اخ「ياث ه＼ا اﾝق＋〕 ب＝اط على اﾝ÷عايي～ اﾝ「اﾝية .2

 .ثئي｜ اﾝق＋〕 ﾝ／يه خ“ة س＝وية م】／دة و واض】ة ﾝق＋÷ه و مهام موجعة على مو”．يه أن يكون  .أ
 اﾝ「عاون و اﾝ「وافق بي〔 مو”في اﾝق＋〕.  .ب

 ب＋لوكيات أخا・ية أو تق±ي～ ’وال اﾝعام ت「علق أو م【اﾝفات  ج‖اطات ع／م ح±ول ثئي｜ اﾝق＋〕 ومو”．يه على أい ت. 
 . في اゼداط    

 اﾝ『÷　ية.  و أヱ－“ة فعاﾝياتاﾝ÷－اثكة في . ث

 اﾝ「عاون مع اゼق＋ام اゼخ～あ من دع― اﾝ×～وثة ﾝ＼ﾝك. . ج
 . اﾝ『÷يعح＋〔 اﾝ「واصل مع . ح

 باﾝ÷ظه～ اﾝائق ببيئة اﾝع÷ل.اﾝ「‖ام اﾝ÷و”في〔 . خ

 ااﾝ「‖ام بأヱظ÷ة اﾝ『÷　ية و اﾝق～اثات الداثية. . د

 ااﾝ「‖ام ب÷واعي／ ح×وث ااج「÷اعات و اヱゼ－“ة. . ت

  . 3.71ع〔 ط اﾝ÷و”في〔 في تﾝك اﾝعام أن ا يقل مع／ل تقيي〕 أدا. ث

 اゼداط. معايي～و ت】قيق أه／افها وفق  مؤش～اتهات＝في＼ اﾝ【“ة اﾝ＋＝وية اﾝ÷وضوعة و مت÷ام  . ج
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 ゆ ュ- サ4-ラ3 

 
 るرقم السياس 

 اسم السياسる  يヱ ゲ التエفيز د قالت تابع
 まعداヱ キ اعتماキ  لらشゲيる الموارキ ا  رئيس قسم –منヴ الらيومي 

 مゲاجعヱ るاعتماキ  لتشغيلاヱ  الماليるمديゲ–  ゲ اΕنصارヵ عらي
 ヱاعتماキ جعる مゲا تنفيヵグمديゲ الال  –キانيる آل معينا  تاريخ ااعتماキ  2021يوليو 

ゲالشاع るهال .キ – りارキا رئيس مجلس اإゲم るجعヱ عتما キا 

 
 مح／اث ت“وي～ و اب「كاث في اﾝق＋〕 خال اﾝعام. . ح

 اゼخ～あ في اゼوقات اﾝ÷】／دة و باﾝ－كل اﾝ÷“لوب. اتاﾝ『هت＋لي〕 اﾝ÷هام أو اﾝ「كاﾝيف اﾝ÷“لوبة م〔 . خ

 وفق اﾝع＝اص～ اآتية: اﾝ÷فاضلة بي＝ه÷ا في حاﾝة ت＋اوい ق＋÷ي〔 في ج÷يع اﾝ÷عايي～ ي「〕 . 3
 .اﾝق＋〕  أ. م／あ و ح『〕 اﾝ「“وي～ و ااب「كاث في      
 .ب. اﾝ÷بادثات في م『ال ت“وي～ اﾝ『÷　ية     
 .ﾝ÷و”في اﾝق＋〕 ج. اﾝ「“وي～ اﾝ＼اتي      

 
 :مج～اطات اヱ「【اب اﾝق＋〕 اﾝ÷「÷ي‖ ﾝلعام

 
    شه～ دي＋÷ب～ ي“لب ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية م〔 كل ثئي｜ و م／ي～ ت～شيح اﾝق＋〕 اﾝ÷「÷ي‖ مع مب／اط اﾝ÷ب～ثاتヱهاية في  .1

 . مك「وبة      
 .اﾝل『＝ة باﾝ「／اول حول اゼق＋ام اﾝ÷～ش】ة وفق اﾝ÷عايي～تقوم  .2
 .اﾝ÷【اﾝفات ﾝ÷و”في اﾝق＋〕 و أهلي「ه〕 ﾝل】±ول على اﾝلقب  يقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية باﾝ「أﾜ／ م〔 ك－ف .3
 .يعل〔 اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼い ع〔 اس〕 اﾝق＋〕 اﾝفائ‖ و تق／ي〕 اﾝ『وائ‖ ﾝلفائ‖ي〔 في حفل م＝اسب .4
5. 」÷ﾝلق＋〕 اﾝ ق／مة÷ﾝوائ‖ ا』ﾝي‖ا÷ : 

 .يوم مجاجة ﾝكل مو”ف ي「〕 اﾝ「÷「ع به باﾝ「＝＋يق و اﾝ「بادل بي＝ه〕 .أ
 .＋〕 اﾝفائ‖دثم تك～ي÷ي باس〕 اﾝق .ب

 يقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية بوضع اس〕 اﾝق＋〕 في ﾝوحة اﾝ「ك～ي〕. .6
 
 

 : اﾝ÷بادثة:  ثابعا
 

مبادثة كبي～ة قام بها أو ع／ة مبادثات صغي～ةص أو تعاون كبي～ مع ق＋〕 ظخ～ على أن ا   ヱظي～ﾝل÷و”ف  اﾝ÷بادثةُت÷＝ح شهادة  .1
 يكون تﾝك أَث～ سلبا على أدائه و ع÷له. 

اﾝ「～شيح ﾝه   .2 اﾝ÷باش～ي〔 في ظخ～ أسبوم م〔  ي「〕  اﾝ～ؤساط  اﾝب－～ية ع〔 تﾝكص ب“لب يوヱيوم〔 قبل  اﾝ÷واثد  ص ع＝／ما يعل〔 ق＋〕 
 اﾝ「ب～ي～ات واゼوثاق اﾝاجمة اﾝ「ي ت』ب― اس「】قاق اﾝ÷و”ف. أس÷اط اﾝ÷～ش】ي〔 )من وج／تظ مع تق／ي〕

 اﾝفائ‖ به＼ヮ اﾝ『ائ‖ة ُي÷＝ح شهادة تق／ي～.  .3

 اﾝفائ‖ي〔 في ﾝوحة اﾝ「ك～ي〕.يقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية ب「عليق أس÷اط  .4
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 مゲاجعヱ るاعتماキ  لتشغيلاヱ  الماليるمديゲ–  ゲ اΕنصارヵ عらي
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 : خام＋ا : اﾝ÷و”ف اﾝودود
 

 م＋ابقة يعل〔 ع＝ها ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية في ヱهاية كل عام ميادいص بأن ي～سل كل مو”ف اس〕 جميل ي～ش】ه ﾝي＝ال  .1
 .و ح＋〔 تعامله و سؤاﾝه ع＝ه〕 شهادة اﾝ÷و”ف اﾝودود م〔 حي‐: اب「＋ام「ه و تعاوヱه    

 .ة تامة و دون تك～ أس÷اطي「〕 اس「ام اﾝ「～شي】ات عب～ اﾝب～ي／ الﾝك「～وヱي あ／ﾝ ثئي｜ ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية ب＋～ي .2
 .يفوج صاحب أﾜب～ ع／د م〔 اゼصوات و يعل〔 ع＝ه ﾝل『÷يع .3
 .في حاﾝة ت＋اوい اゼصوات بي〔 م～ش】ي〔 ص ي「〕 م＝】ه〕 اﾝ－هادة ج÷يعا .4
 〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية ب「عليق أس÷اط اﾝفائ‖ي〔 في ﾝوحة اﾝ「ك～ي〕.يقوم ق＋ .5
 

 : تك～ي〕 خاس ﾝق／امى مو”في اﾝ『÷　ية: سادسا
 

 . اﾝ「ك～ي〕 س＝وات فأﾜ』～ ب÷＝】ه〕 دثم تك～ي÷ي ض÷〔 حفل 10تك～ي〕 م〔 أﾜ÷لوا في اﾝ『÷　ية   .1
 ي「〕 ح＋اب م／ة خ／م「ه〕 ب】＋ب تاثيخ أول تعيي〔.  .2

 ي「〕 ه＼ا اﾝ「ك～ي〕 س＝ويا. .3
 
 

 يح مو”ف ﾝل「ق／ي～: ت～ش:  سابعا
 

 ﾝ÷＋اع／ة كبي～ة ق／مها ﾝه أو مو・ف ج÷يل قام به و ُي－اد به.  جمائهتق／ي〕 اﾝ「－ك～ و اﾝ「ق／ي～ ゼح／ ي】ق ﾝل÷و”ف  .1

 دي＋÷ب～. شه～ ي「〕 ه＼ا اﾝ「～شيح فقゃ في شه～ يوヱيو و في .2

 اﾝ「～شيح.  ي「〕 ه＼ا اﾝ「～شيح بإثسال ب～ي／ مﾝك「～وヱي ﾝق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية ي「×÷〔 اس〕 اﾝ÷～َشح و توضيح سبب .3

 عان ع〔 اﾝفائ‖ من وج／ في حفل اﾝ「ك～ي〕. تقوم ﾝ『＝ة ب～ヱامج اﾝ「ق／ي～ ب÷～اجعة اﾝ「～شيح ث〕 ال .4
 

 ثام＝ا : سعي／ اﾝ】ظ : 
 

 . عي＝ية ثم‖ية باخ「ياث اس〕 مو”ف ع－وائيا باﾝق～عة ﾝيكون اﾝفائ‖ ب『ائ‖ةعلى اﾝ÷و”في〔  دخال اﾝ＋～وثمهو ヱوم م〔  .1

 في ヱهاية اﾝعام.ص م～ة في م＝「±ف اﾝعام و م～ة  م～تي〔ي「〕  .2

 
 : تاسعا: وق― اﾝف～ح

م〔 باب مدخال اﾝ＋～وث و اﾝف～ح أي×ا على قلوب اﾝ÷و”في〔ص و مضافة ع＝±～ اﾝ「－ويق ك】اف‖ في بيئة اﾝع÷لص يقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد 
 .ب「وجيع شيط على اﾝ÷و”في〔 مما ظي｜ ك～ي〕 أو شوكواتة أو ع±ي～ ’اجج أو ه／ية ثم‖يةاﾝب－～ية دوثيا 
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 عاش～ا : ه／ية ثفع اﾝ÷ع＝وية : 
. تق／م ه＼ヮ اﾝه／ية ﾝ÷و”ف يكون ق／ م～ بف「～ة ص　بة تع～ش فيها ﾝ×غゃ ع÷ل غي～ اع「يادいص و تكون اﾝه／ية م＝اسبة  فإما أن تكون 1

 ﾜوبون ﾝع÷ل ت／ﾝيك أو ما شابه تﾝك. 
ط اﾝ÷باش～ي〔 ﾝ÷～ؤوسه م〔 خال اﾝب～ي／ الﾝك「～وヱي اﾝ÷وجه ﾝق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية  ي「〕 تق／ي〕 ه＼ヮ اﾝه／ية م〔 خال ت～شيح أح／ اﾝ～ؤسا  .2

 مع تق／ي〕 سبب اﾝ「～شيح ب－كل واضح.
 . ي÷ك〔 تق／ي〕 ه＼ا اﾝ「～شيح في أい وق― خال اﾝعام. 3
 . ي】ق ﾝل『＝ة اﾝ「ق／ي～ قبول اﾝ「～شيح أو ثف×ه. 4
 
 اابـ「ـكـاث ::  ع－～أح／ 

 احا أو فك～ة تعود باﾝ＝فع على اﾝ『÷　ية في أい م『ال.يق／م ه＼ا اﾝ「ك～ي〕 いゼ مو”ف ق／م اق「～  .1
 ي＝ال اﾝ÷و”ف اﾝفائ‖ بأف×ل فك～ة شهادة و جائ‖ة . .2

 ي－「～ط اس「】قاق اﾝ『ائ‖ة اﾝ÷اﾝية مثبات ممكاヱية ت＝في＼ اﾝفك～ة و ت】قيقها اﾝ＝فع اﾝ÷اﾝي ﾝل『÷　ية. .3

عال م〔 اゼداط أو الヱ「اجية أو حل م－كلة    اﾝ『ائ‖ة اﾝعي＝ية أن ت】قق اﾝفك～ة ヱفعا ﾝل『÷　ية م』ل : ت】قيق م＋「وあ ي－「～ط ﾝ＝يل   .4
 معي＝ة أو م＋اه÷ة في اﾝ「“وي～ أو غي～ تﾝك. 

5.  .いاد÷ﾝعائ／ اﾝفك～ة و ت】قيق اﾝية ما بع／ ت＝في＼ اﾝا÷ﾝائ‖ة ا』ﾝو”ف ا÷ﾝا ُي÷＝ح ا 

 ﾝ÷ع／ ﾝ＼ﾝك م〔 قبل ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية. ي「〕 تق／ي〕 اﾝفك～ة م〔 خال تعبئة اﾝ＝÷وتج ا .6

 ك～ته س～ا و يق／مها في ”～ف مغلق عليه اس÷ه و ي×عه في ص＝／وق ااق「～احات.ي『ب أن ي】「فظ كل مو”ف بف .7

8.  .い＼في＝」ﾝي～ ا／÷ﾝا ي「〕 ف「ح ص＝／وق ااق「～احات ما م〔 قبل ا 

و   .9 اゼفكاث  على  اﾝ】ك〕  ايكون  اﾝ÷／ي～   ( اﾝ「ق／ي～  ﾝ『＝ة  قبل  م〔  اﾝفائ‖ي〔  اﾝ÷واثد  اخ「ياث  ق＋〕  ثئي｜  اﾝ÷اﾝيص  اﾝ÷／ي～  ﾝ「＝في＼いص 
 اﾝب－～ية ظ. 
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 ～اطات ااب「كاث: ـمج
 ظ اق「～احاس「÷اثة تق／ي〕  يق／م اﾝ÷و”ف اق「～احه باس「【／ام اﾝ＝÷وتج اﾝ÷ع／ م〔 ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية. ) .1
 ثق〕 ب“اقة اゼحوال أو مقام「ه. يك「ب اﾝ÷و”ف اس÷ه و تو・يعه و  .2
 قوقهظ و ي×ع اﾝ＝÷وتج في ص＝／وق ااق「～احات.ب＋～ية )حفظا ﾝ】 بااق「～احي】「فظ اﾝ÷و”ف  .3
)من وج／ت   ااق「～اح اﾝق＋〕 اﾝ÷ع＝ي ب÷وضوم  ثئي｜／ثح ب÷－اثكة  ي】قق ヱفعا ماﾝيا ﾝل『÷　يةص يق／   ااق「～احمتا وج／ت اﾝل『＝ة أن  .4

 اﾝ】اجة ﾝ＼ﾝكظ. 
اﾝ÷【「‥ لع／اد دثاسة ج／وあ  ب「كليف اﾝ～ئي｜  -من ﾝ‖م اゼم～  –ص يقوم اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼ﾝ いاق「～اح／وあ متا ﾝ〕 تك〔 ه＝اك دثاسة ج .5

 . هع＝ها و تق／ي〕 تق～ي～ مك「وب يفي／ ب÷／あ ممكاヱية ت“بيقه و اﾝعائ／ م＝
 ص ت～فع م＼ك～ة ب＼ﾝك ﾝ÷『ل｜ الداثة ﾝاع「÷اد. ااق「～احمتا ثأت اﾝل『＝ة ممكاヱية ت＝في＼  .6

 ية.اゼخ～あ تات اﾝ＝فع غي～ اﾝ÷ادいص ف「／ثسها اﾝل『＝ة و تق～ث اﾝفائ‖ باﾝ『ائ‖ة اﾝعي＝ ااق「～احاتأما  .7

 ي「〕 تك～ي〕 اﾝفائ‖ي〔 و توجيع اﾝ『وائ‖ في حفل يعل〔 ع＝ه ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية.  .8
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 ゆ ュ- サ37-ラ1 

 
 السياسる  رقم

 れالجزاءا ヱ れالمخالفا  るاسم السياس 
 اヱ キ اعتماま キعد شゲيる لらرئيس قسم الموارキ ا  –مي منヴ الらيو

らع ヵنصارΕا ゲي–  ゲمديるالمالي  ヱ اج يلغ التشゲمヱ るتما اعع キ 
 ヱاعتماキ مゲاجعる  تنفيヵグالمديゲ ال –キانيる آل معينا  تاريخ ااعتماキ  2019أغسトس  27

ゲالشاع るهال .キ –  رئيس مجلس نائب りارキاإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 الヰدف : 

 . ا【اﾝف و الج～اطات اﾝ÷「بعة ﾝ「“بيقه「【＼ ض／ اﾝ÷و”ف اﾝ÷ة اﾝ「ي تبياﾝ『‖اطات اﾝ「أديت و اﾝفااﾝ÷【ت】／د ه＼ヮ اﾝ＋ياسة 
 
 : لتشغيليる ا ヱليるلمسぽ ا

 .ون اﾝ÷باش～  ؤساطاﾝ÷واثد اﾝب－～ية /اﾝ～ ق＋〕 
 

   نトاベ التらトيق: 
 ／ي〔 مع اﾝ『÷　ية.ق اﾝ÷「عاج÷يع اﾝ÷و”في〔 

 
 التنظيميる:القواعد 

1.   ヮ＼ه في  عليه  اﾝ÷＝±وس  اﾝ『‖اط  تو・يع  ت＋「وجب  م【اﾝفة  اﾝواثدة   اﾝ÷و”فاثتكاب    اﾝ＋ياسةيع「ب～  اゼفعال  م〔  فعل   いأ
 .‖اطات واい＼ﾝ يع「ب～ ج‖طًا ا ي「『‖أ م＝هااﾝ『و اﾝ÷【اﾝفات ب『／ول 

 وجاثة اﾝع÷ل. اﾝ『‖اطات اﾝ「أديبية وفقا ゼحكام ائ】ة ت＝ظي〕 اﾝع÷ل في اﾝ『÷　ية اﾝ÷ع「÷／ة م〔  ي「〕 ت“بيق أحكام  .2

 تع～يفات ﾝ÷±“ل】ات واثدة في اﾝ＋ياسة: .3

   ت اﾝ÷】／دة في ج／ول اﾝ÷【اﾝفات 【اﾝفااﾝ÷【اﾝفة هي : مخال اﾝ÷و”ف بواجبات و”يف「ه أو اﾝ「‖اماته أو اثتكابه أيا م〔 اﾝ÷ .أ

 واﾝ『‖اطات م【اﾝفة ت＋「وجب اﾝ『‖اط اﾝ÷＝±وس عليه في اﾝ『／ول.   
 ﾝ÷و”ف اﾝ÷【اﾝف بها. بااﾜ「－اف اﾝ÷【اﾝفة اﾝ÷عاقب عليها ヱظاميا و مشعاث اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～  ضبゃ اﾝ÷【اﾝفة يع＝ي : .ب

 اﾝ÷【اﾝف.  ﾝل÷و”ف ي｜ اﾝ÷باش～اﾝ～ئ م【اﾝفة أيا كان ヱوعها مع مشعاثأい ضبゃ ي】ق ﾝق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية  .4

اﾝع÷لص على أن ا ي「『اوج    ي『ب على ج÷يع الداثات و اゼق＋ام .5 مبان ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية ع〔 اヱق“ام أい مو”ف ع〔 
 تاثيخ البان اﾝيوم اﾝ』اヱي اヱق“اعهص و في حاﾝة اس「÷～اث اヱق“اعه ي「〕 البان في اﾝيوم اﾝ【ام｜.

اﾝواثدة   .6 اﾝ『‖اطات  اس「＝فاد  في  اﾝفي  ع＝／  اﾝع÷ل  ب÷واعي／  اﾝ【اس  ي「〕    اﾝ÷【اﾝفات  ج／ول『‖ط  ات  اﾝ『‖اط   “بيقتواﾝ『‖اطاتص 
 .م〔 ج／ول اﾝ÷【اﾝفاتظ  4اﾝواثدة في اﾝب＝／ ) 

اﾝ『‖اط أو ثفع اゼم～ ﾝل÷＋「－اث  .7 مما ت－／ي／  اﾝع÷لص ي「〕  اﾝ÷【اﾝفات اゼخ～あ غي～ مواعي／  اﾝواثدة في  اﾝ『‖اطات  ع＝／ اس「＝فاد 
 اﾝفة. اﾝ÷【  اﾝقاヱوヱي و تﾝك ح＋ب اﾝ】اﾝة و

 مج～اطات ت“بيقها ب－كل دوثい. ي【「‥ ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية ب「ف＋ي～ أحكام ه＼ヮ اﾝ＋ياسة و م～اجعة .8

ثفعها .9 ي「〕  اﾝ÷【اﾝفاتص  ج／ول  في  عليها  م＝±وس  غي～  م【اﾝفة  اﾝ÷و”ف  اثتكب  ﾝل÷و”ف    متا  اﾝ÷باش～  اﾝ～ئي｜  قبل  م〔 
 اﾝ÷وجودة في ج／ول اﾝ÷【اﾝفات. ﾝفات مﾝى ثئي｜ ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية ﾝ「كييفها على أヱوام اﾝ÷【ا اﾝ÷【اﾝف
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 ュ ゆ- サ37-ラ1 

 
 るرقم السياس 

 اسم السياسる  اヱ れ الجزاءاれ تابع المخالف
 ヴيومي امنらل–  るيゲشらال キرئيس قسم الموار  キاعتما ヱ キعداま 

 تماキ عمゲاجعヱ るا  التشغيلヱ  الماليるمديゲ  –صارヵ عらيゲ اΕن
 مゲاجعヱ るاعتماキ  المديゲ التنفيヵグ –نا معي آل キانيる تماキ تاريخ ااع 2019أغسトس  27

.キ الشا るهال ゲرائب ن –ع りارキئيس مجلس اإ ヱ るاجعゲم キاعتما 

 

 اﾝ『‖اطات اﾝ「ي ي『وج تو・يعها على اﾝ÷و”ف:  .10

  وم اﾝ÷【اﾝفة اﾝ「ي اثتكبها مع ﾝف― ヱظ～ヮ مﾝى ممكان تع～ضه مﾝى ヱموض】ا فيه  خ“اب يوجه ﾝل÷و”ف  :  اﾝك「ابي  الヱ＼اث .أ
ا  حاﾝة  في  أش／  م』لها  س「÷～اج‖اط  مﾝى  اﾝعودة  أو  اﾝ÷【اﾝفة  م〔ص  م＋「قباث  اﾝ【“اب  يوجه  أن  ي÷ك〔  ثئي｜    و  قبل 

 ص أو يوجه م〔 ثئي｜ اﾝ÷واثد اﾝب－～ية مباش～ة. و يع「÷／ م〔 ثئي｜ ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية اﾝ÷و”ف اﾝ÷باش～

 〔 ج‖ط م〔  وح بيح＋〕 ヱ＋بة م〔 اゼج～ : اﾝ】＋〕 م〔 أج～ اﾝ÷و”ف ب÷ا ي「＝اسب مع اﾝ÷【اﾝفة اﾝ÷＝＋وبة مﾝيه ب÷ا ي「～ا .ب

 . م في اﾝ－ه～ اﾝواح／ ك】／ أق±ىأج～ヮ اﾝيومي و خ÷＋ة أيا    

 اليقاف ع〔 اﾝع÷ل ب／ون أج～: و هو م＝ع اﾝ÷و”ف م〔 م‖اوﾝة ع÷له خال ف「～ة معي＝ة مع ح～ماヱه م〔 أج～ヮ خال تلك  .ت

 اﾝف「～ة على أن ا ت「『اوج م／ة اليقاف خ÷＋ة أيام في اﾝ－ه～ اﾝواح／.       

 ادة أو اﾝ÷كافأة ﾝ÷／ة أق±اها س＝ة واح／ة م〔 تاثيخ  اﾝ／ثجة أو اﾝ÷كافأة : تأجيل اﾝ「～・ية أو اﾝ‖ية أو اﾝ】～مان م〔 اﾝ「～・ي .ث

 اس「】قاقها أو اﾝ】±ول عليها.     

 اﾝف±ل م〔 اﾝ【／مة مع ع／م ح～ماヱه م〔 مكافأة ヱهاية اﾝ【／مة: ف＋خ عق／ اﾝ÷و”ف ﾝ＋بب م－～وم ’بقا ゼحكام اﾝ÷ادة  .ج

 ＋اح ب】قه في مكافأة ヱهاية اﾝ【／مة.م اﾝ÷ظ م〔 ヱظام اﾝع÷لص مع ع／75)    

 اﾝف±ل م〔 اﾝ【／مة ب／ون مكافأة: ف＋خ عق／ اﾝ÷و”ف دون مكافأة أو تعوي‘ اثتكابه أيا م〔 اﾝ÷【اﾝفات اﾝ÷＝±وس   .ح

 ظ م〔 ヱظام اﾝع÷لص أو ائ】ة ت＝ظي〕 اﾝع÷ل في اﾝ『÷　ية.  80عليها في اﾝ÷ادة )    
وضح مقابل اﾝ÷【اﾝفة اﾝ÷【اﾝفات واﾝ『‖اطات يعاقب باﾝ『‖اط اﾝ÷  ج／ول  كل مو”ف ي～تكب م【اﾝفة م〔 اﾝ÷【اﾝفات اﾝواثدة في  .11

اﾝ「ي اثتكبهاص و ي『ب أن ي「＝اسب اﾝ『‖اط اﾝ÷ف～وش على اﾝ÷و”ف مع ヱوم و م／あ ج＋امة اﾝ÷【اﾝفة اﾝ÷～تكبة م〔 قبلهص 
 مع م～اعاة اﾝظ～وف اﾝ÷【ففة و اﾝ÷－／دةص و يع／ م〔 اﾝظ～وف اﾝ÷－／دة اﾝ】اات اﾝ「اﾝية:

 نسوبيヰا أヱ عمائヰا أヱ مستفيديヰا أヱ غيゲهم. يتゲتب عليヰا まلエاベ الゲツر بالجمعيる أヱ م ، كラほجسامる المخالفる  .أ

ゆ.  بموجب るللعقوب ヴقصΕد اエالموظف ال コヱمع تجا ،ゲヰأش るخال ست りالواحد るار المخالفゲムل تヱجد   ヱ れالمخالفا 

      .れالجزاءا 

れ. .ゲヰأش るخال ست るلوائح الجمعي ヱ るنظمΕ الموظف れمخالفا キتعد 

ゐ. أهمي.るالوظيف るحساسي ヱ る 

ァ.  فゲبالش るمخل るالمخالف ラكو .るمانΕا ヱأ 
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 るرقم السياس 

 اسم السياسる  لجزاءاれ المخالفاヱ れ اتابع 
 ヱ キ اعتماま キعدا الموارキ الらشゲيる  قسم رئيس –منヴ الらيومي 
 ヱاعتماる  キمゲاجع  التشغيلヱ  الماليるمديゲ  –رヵ عらيゲ اΕنصا

 اجعヱ るاعتماキ مゲ المديゲ التنفيヵグ –عينا キانيる آل م تاريخ ااعتماキ  2019أغسトس  27
 ゲالشاع るهال .キ–  ئرنائب りارキم يس مجلس اإ キاعتماヱ るاجعゲ 

 
يوما على سبق اثتكابها فإヱه ا يع「ب～ عائ／اص و تع／    في حاﾝة اثتكاب اﾝ÷و”ف ヱف｜ اﾝ÷【اﾝفة بع／ م×ي مائة و ث÷اヱي〔 .12

 ة اゼوﾝى.ﾝل÷～  اثتكب― اﾝ÷【اﾝفة وكأヱها

 ج÷يع الج～اطات اﾝ÷「علقة باﾝ『‖اطات اﾝ「أديبية تع「ب～ أموثا س～ية و تعامل على ه＼ا اゼساحص و ي】اسب م〔 يف－يها.  .13

 اﾝ÷【اﾝفات. ج／ول ع＝／ تع／د اﾝ÷【اﾝفات اﾝ＝اشئة ع〔 فعل واح／ يك「فى ب「و・يع اﾝ『‖اط اゼش／ م〔 بي〔 اﾝ『‖اطات اﾝ÷ق～ثة في  .14

على اﾝ÷و”ف بق～اث م〔 ثئي＋ه اﾝ÷باش～ و ق＋〕 اﾝ÷واثد في ه＼ヮ اﾝ＋ياسة    10  فق～ة  م〔 اﾝب ظ    صأ    (ي「〕 تو・يع اﾝ『‖اطات   .15
 . اﾝب－～ية 

بق～اث م〔 اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼い أو م〔 في ه＼ヮ اﾝ＋ياسة    10اﾝواثدة في اﾝفق～ة  ظ    ت ص ث ص ج ص  حي「〕 تو・يع اﾝ『‖اطات )   .16
 ظ م〔 ه＼ヮ اﾝ＋ياسة. 11) اﾝفق～ة ص و تﾝك في اﾝظ～وف اﾝ÷－／دة و اﾝ÷وض】ة في في حال 、يابه يفوضه

ا ي『وج تو・يع ج‖اط تأديبي على اﾝ÷و”ف ما بع／ مباغه ك「ابة ب÷ا ヱ＋ب مﾝيه واﾝ「】قيق معه و ت＋『يل دفاعه و مثبات  .17
 تﾝك في م】×～ يودم في ملفه اﾝو”يفي. 

18. ＼ヱف～وش على م～تكبها ال÷ﾝاط ا‖』ﾝا あ／ي ا ي「ع」ﾝب＋ي“ة اﾝفة اﾝا】÷ﾝقيق شفهيا في ا【」ﾝاث أوي『وج أن يكون ا  

 .  ヱ÷وتج مفادة اﾝغياب و اﾝ「أخي～اﾝ】＋〕 باق「“ام ما ا ي‖ي／ على أج～ يوم واح／ص على أن ي』ب― تﾝك في 

تاثيخ  .19 بع／  تأديبي  م〔 ثاثي〔 يوماص وا ي『وج تو・يع ج‖اط   ～『ﾜأ اﾜ「－افها  م×ى على  اﾝ÷و”ف ب÷【اﾝفة  اتهام  ا ي『وج 
 ثاثي〔 يوما.〔 ﾜ』～ م اヱ「هاط اﾝ「】قيق في اﾝ÷【اﾝفة و ثبوتها في حق اﾝ÷و”ف بأ

ظ م〔 ヱظام اﾝع÷لص ا ي『وج ﾝل『÷　ية تو・يع أい ج‖اط على اﾝ÷و”ف ゼم～ اثتكبه خاثج 80مع ع／م الخال ب】ك〕 اﾝ÷ادة ) .20
 مكان ع÷له ماﾝ〕 يك〔 م「±ا باﾝع÷ل أو باﾝ『÷　ية أو اﾝ÷／ي～ اﾝ÷＋ؤول.

21. ﾝ 〕ه أو أن يكون ع×وا فيهاص م」＝』ﾝ قيق أو أن ي～أح【」ﾝى اﾝقيق  ق   ه صلةا ي『وج أن ي「و【」ﾝاد ا～÷ﾝو”ف ا÷ﾝابة مع ا～
  معهص وا ي『وج أن يكون ثئي｜ اﾝل『＝ة ب／ثجة و”ي．ية أدヱى م〔 دثجة اﾝ÷و”ف اﾝ÷】قق معه متا كاヱ― اﾝ÷【اﾝفة مه＝ية

 .م「【±±ة

في حال ثف‘ اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ تو・يع ج‖اط على اﾝ÷و”ف في م【اﾝفة م』ب「ة عليه دون وجود مب～ثات مق＝عة ﾝ／يهص ي～فع   .22
 اﾝب－～ية اゼم～ مﾝى اﾝ÷／ي～ اゼعلى.  ÷واثداﾝثئي｜ 

 ي『ب أن يوقع على م】×～ اﾝ「】قيق كل م〔 شاثك فيه و كل اﾝ－هود من وج／وا.  .23

 ثف‘ اﾝ÷و”ف اﾝ÷【اﾝف الجابة ع〔 اゼسئلة في اﾝ「】قيقص ق／ ُيع／ ق～ي＝ة على ااع「～اف باﾝ÷【اﾝفة اﾝ÷＝＋وبة مﾝيه.  .24
اﾝهي .25 أمام  ااع「～اش  في  اﾝ÷و”ف  ب】ق  الخال  ع／م  اﾝعئامع  )ت  اﾝ÷ادة   ‥＝ﾝ وفقا  ي『وج 72÷اﾝية  اﾝع÷لص  ヱظام  م〔  ظ 

 . ﾝل÷و”ف أن ي「ظل〕 م〔 أい ج‖اط يوقع عليه وفقا ﾝ＋ياسة اﾝ「ظل〕

 . م〔 ヱظام اﾝع÷ل ظ 80ص  75ا ت【ل أحكام اﾝ÷واثد اﾝ＋ابقة ب】ق اﾝ『÷　ية في ف＋خ عق／ اﾝع÷ل وفقا ゼحكام اﾝ÷ادتي〔 )  .26

ص وا ي『وج أن ي』ب― باﾝ÷】×～ أن اﾝ÷】قق سأل اﾝ÷و”ف أو  】قيقي اﾝ「ف   ي＝بغي مثبات ヱ‥ اﾝ＋ؤال اﾝ÷وجه مﾝى اﾝ÷و”ف .27
 .اﾝ－اه／ ع〔 ك＼اص ك÷ا ي『ب أن ت』ب― الجابة ب　باثاتها دون تغيي～ ﾝ「كون ح『ة ﾝل÷و”ف سواًط ﾝه أو عليه
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 ヱ キ اعتماま キعدا يる الらشゲالموارキ  قسم رئيس –منヴ الらيومي 
 ヱاعتماる  キمゲاجع  التشغيلヱ  الماليるمديゲ  –رヵ عらيゲ اΕنصا

 اجعヱ るاعتماキ مゲ المديゲ التنفيヵグ –عينا キانيる آل م تاريخ ااعتماキ  2019أغسトس  27
 ゲالشاع るهال .キ–  ئرنائب りارキم يس مجلس اإ キاعتماヱ るاجعゲ 

 
ج اﾝ÷＋ح أو اﾝ－“ب أو اﾝ「ع／يل أو مﾝغاط أい صف】ة م〔 صف】ات  ي『و ي＝بغي أن يكون ت／وي〔 اﾝ÷】×～ ب【ゃ واضح وا .28

اﾝ÷】×～ وفي حال اﾝ【“أ يوضع في عباثة بي〔 قوسي〔 ) ظ ُويك「ب ب『اヱب اﾝقوح اゼخي～ عباثة )ملغيظ ويوقع اﾝ÷】قق 
 .أمام اﾝ「ع／يل

 .وةاية أو ع／اي＝بغي أا يكون اﾝ「】قيق قائ÷ًا على شبهة أو ヱك .29

هة اﾝ÷【اﾝف ﾝه〕 متا ثأあ اﾝ÷】قق ض～وثة ﾝه＼ヮ اﾝ÷واجهة وإثبات كل تﾝك في م】اض～  ومواجي『وج س÷ام شهود الثبات  .30
 ～“＋ﾝقيق عباثة )مواجهةظ وفي ا【」ﾝم～ مج～اط مواجهة ي』ب― في س“～ م＋「قل م〔 م】×～ اゼقيق. وإتا اق「×ى ا【」ﾝا

ويوقع أمامها م〔 أج～ي―  جهةظ ＝ها يك「ب في س“～ م＋「قل عباثة )ت÷― اﾝ÷وااﾝ「اﾝي مباش～ة ي『～い مثباتها وبع／ ااヱ「هاط م
 .بي＝ه〕 اﾝ÷واجهة واﾝ÷】قق وكاتب اﾝ「】قيق

في حاﾝة ااヱ「قال ﾝل÷عاي＝ةص ي『ب ع÷ل م】×～ ي＼ك～ فيه وق― ااヱ「قال وع／د اﾝ÷～افقي〔 وسبب ااヱ「قال وكل ما شاه／وヮ أو  .31
 .وج／وヮ في اﾝ÷كان

ه ﾝل÷【اﾝفة كان ت＝في＼ًا ゼم～ مك「وب صادث  ثتكاباﾝ『‖اط اس「＝ادًا مﾝى أم～ ثئي＋ه ما متا أثب― أن اا يعفى اﾝ÷و”ف م〔   .32
مﾝيه م〔 ه＼ا اﾝ～ئي｜ وفي ه＼ヮ اﾝ】اﾝة تكون اﾝ÷＋ئوﾝية على م±／ث اゼم～ص وفي كل اゼحوال ا ي『وج ت＝في＼ أوام～ اﾝ～ؤساط 

 .متا كان ت＝في＼ها ي－كل ج～ي÷ة ج＝ائية

  م【اﾝفات اﾝ÷و”ف.  س『لاﾝ÷وقعة على اﾝ÷و”ف في ت ي「〕 ت＋『يل كافة اﾝ『‖اطا .33

ﾝة اﾝ『‖اط اﾝ「أديبي م〔 ملف اﾝ÷و”ف بع／ م～وث عامي〔 كاملي〔 على ص／وثヮص و تﾝك ب～فع ’لب م〔 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية  〕 مجات「 .34
ヮاع「÷اد い＼في＝」ﾝل÷／ي～ اﾝ  .اط‖』ﾝفة موضوم اﾝا】÷ﾝف｜ ا＝ﾝ ヮو”ف او تك～اث÷ﾝة اس「÷～اثية اﾝص ما ع／ا في حا 

 
 

   ゲاءاれ : ــــاإج            
 

 اﾝ「اﾝية: الج～اطات ي「〕 اتبامفي ه＼ヮ اﾝ＋ياسة  10أ أو ب ظ م〔 اﾝفق～ة    (‖اطات اﾝ『 ／أحفي حال ت“بيق . 1    
اﾝ÷【اﾝف حيال اﾝ÷【اﾝفة اﾝ÷～تكبة وتﾝك بك「ابة  باﾝ「】قيق مع اﾝ÷و”ف  و ثئي｜ اﾝ÷واثد اﾝب－～ية  يقوم اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～   .أ

 م】×～ اﾝ「】قيق. 
ﾝ『／ول اﾝ÷【اﾝفات و اﾝ÷＝اسب ﾝ「لك اﾝ÷【اﾝفة وفقا    ﾝ『‖اطبات【ات او ثئي｜ اﾝ÷واثد اﾝب－～ية    اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～  كل م〔  يقوم .ب

 .اﾝ÷و”فص وفي حال ع／م ات【ات أい ج‖اط ي「〕 حفظ اﾝ÷】×～ في ملف ﾝقواع／ ه＼ヮ اﾝ＋ياسة

في م】×～  بإثبات تﾝك  ثئي｜ اﾝ÷واثد اﾝب－～ية  على م】×～ اﾝ「】قيقص وفي حال ثف×ه اﾝ「و・يع يقوم    اﾝ÷و”ف  تو・يع「〕  ي .ت
ゃفة ضبﾝص وُي】فظ ف م【اﾝو”ف.ي ملف ا÷ 

باﾝب～ي／   مثساﾝهو ي「〕  ت「〕 صياغة اﾝق～اث اﾝ「أديبي على أن ي「×÷〔 ヱ‥ اﾝ÷【اﾝفة وتاثي【ها و مكاヱها و اﾝ『‖اط اﾝ÷＋「】ق   .ث
  في ملفه اﾝو”يفي. وضع اゼصلاﾝ～س÷ي و 

 في حاﾝة اﾝعقوبات اﾝ「ي ت＋「／عي تﾝك. بإج～اط اﾝاجم في اﾝ】＋〕 م〔 اﾝ～اتباﾝ÷واثد اﾝب－～ية  ق＋〕قوم ي .ج

اﾝ÷وا .ح ق＋〕  اﾝيقوم  في ثد  اﾝ÷【اﾝفة  تلك  تقيي／  مع  اﾝ÷و”ف  ملف  في  اﾝ÷～فقات  مع  اﾝ「】قيق  م】×～  أصل  ب】فظ  ب－～ية 
 اﾝ【اصة باﾝ÷و”ف. اﾝ÷【اﾝفات س『ل
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 ゆ ュ- サ37-ラ1 

 
 るرقم السياس 

 سる اسم السيا  اヱ れ الجزاءاれ فتابع المخال 
 ヴيومي منらا  –ال キرئيس قسم الموار るيゲشらل  キاعتما ヱ キعداま 

 ゲيらنصاعΕا ヵم  –ر ゲاديるلمالي  ヱلتشغيلا るاجعゲم  キاعتماヱ 
 ヱاعتماキ مゲاجعる  مديゲ التنفيヵグال  –キانيる آل معينا  تاريخ ااعتماキ  2019أغسトس  27

ゲالشاع るهال .キ –  نائب りارキرئيس مجلس اإ  るاجعゲمヱ キاعتما 

 

 
ي「〕 اتبام  ＋ياسة  ＼ヮ اﾝفي ه  10ص ث ص ج ص  ح ظ اﾝواثدة في اﾝفق～ة    ) تゼح／ اﾝ『‖اطات    اﾝ÷و”ففي حال اس「】قاق   .1

 الج～اطات اﾝ「اﾝية:
ا ت‖ي／    ة اﾝ『‖اطات اﾝ÷＼كوثة في م／باس「】قاقه أح／    ثئي｜ ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～يةاﾝ÷【اﾝف بإشعاث    اﾝ÷و”ف  ق＋〕قوم  ي .أ

اﾝ÷【اﾝفة اﾜ「－اف  تاثيخ  م〔  أيام  ثاثة  م〔  ع〔  ه〕  اﾝ÷【اﾝف  ﾝل÷و”ف  اゼعلى  اﾝ÷／ي～  أو  اﾝ÷باش～  اﾝ～ئي｜  كان  من  ص 
 ﾝفة. اﾜ「－فوا اﾝ÷【ا

 في حال اﾜ「－اف ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية اﾝ÷【اﾝفةص يقوم هو بإشعاث اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ ﾝل÷و”ف اﾝ÷【اﾝف. .ب
و ثفعه مع اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ و اﾝ÷／ي～ اゼعلى و اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼い  ÷وضوم  ب／ثاسة اﾝ  ثئي｜ ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～يةيقوم   .ت

 ﾝل÷＋「－اث اﾝقاヱوヱي ﾝل『÷　ية.

 توصيات اﾝ÷＋「－اث اﾝقاヱوヱي ﾝل÷／ي～ اﾝ「＝في＼い اع「÷ادها. ب～فع ثئي｜ ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية يقوم  .ث

مع مشعاث اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ و اﾝ÷／ي～ اゼعلى اﾝ÷واثد اﾝب－～ية ب「＝في＼ اﾝق～اث اﾝ±ادث م〔 اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼い    ق＋〕قوم  يج.  
 . ﾝل÷و”ف اﾝ÷【اﾝف

ヮ اﾝ～س÷ي في اﾝ『÷　ية و ب～ي／ヮ ب～ي／ ح. ي「〕 تبلغ اﾝ÷و”ف ك「ابيا باﾝ÷【اﾝفة و اﾝق～اث اﾝ±ادث ب－أヱه و تﾝك بإثساﾝه مﾝى
 اﾝ－【±ي و ص＝／وق اﾝب～ي／. 

 ق＋〕 اﾝ÷】اسبة باﾝ『‖اط اﾝ÷وقع على اﾝ÷و”ف.  . ي「〕 مشعاثخ
 . في حاﾝة تو・يع ج‖اط اﾝف±ل ص ي「〕 اتبام الج～اطات اﾝواثدة في سياسة ヱهاية اﾝ【／مة. د
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 ゆ ュ- サ39-ラ1 

 
 ياسる رقم الس 

 سる اسم السيا  الــتــظــلــم
 まعداヱ キ اعتماキ  شゲيる لموارキ الらرئيس قسم ا –منヴ الらيومي 

 عヱ るاعتماキ جامゲ غيلالتش ヱ  الماليるمديゲ–  ゲ اΕنصارヵ عらي
 ゲاجعヱ るاعتماキ م ヵグالمديゲ التنفي –キانيる آل معينا  ااعتماキ تاريخ  2018مゲら نوف 7

 مゲاجعヱ るاعتماキ  لس اإキارり رئيس مجنائب  –الる الشاعキ ゲ. ه

 
 : فلヰدا

  ゅل】فاﾝ و  ﾝلع／اﾝة  م＋「ويات】قيقا  اﾝع÷ل  على  عاقات  م〔  جي／ة  اﾝ＋ياسةته／ت   ヮ＼ه ﾝ  ف  اﾝف～صة  متاحة  ممﾝى  وبي  ＋＝『÷يع 
 اﾝع÷ل. 〔 أい ش【‥ أو مج～اط في ل〕 مم〔 أい وضع يع「ق／ فيه اﾝ÷و”ف أヱه تع～ش ﾝلظ〕 شكوあ أو تظل〕 ياﾝ『÷　ية ﾝ「ق／

 
 يる:  المسヱぽليる التشغيل

 〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية. ＋ق/  اﾝ－【‥ اﾝ÷ق／م مﾝيه اﾝ「ظل〕
 

 ベاトيق: نらトالت 
 ÷يع م＝＋وبي اﾝ『÷　ية. ج

 
 التنظيميる:عد القوا

 
 . ي حل اﾝ÷－اﾜل ب“～ق ودية وغي～ ثس÷ية ”في〔 اﾝ÷＋اع／ة فط اﾝ÷باش～ي〔 واﾝ÷و اس〔 اﾝ～ؤ م اﾝ『÷　يةت「وقع    .1

 وثة م『】فة أو غي～ عادﾝة.ف أو مج～اط ات【＼ في حقه ب±÷و”ف اﾝ「ظل〕 م〔 أい ت±～ ق ﾝلي】   .2
 ﾝ÷「ظل〕 م＝ه. اﾝعل〕 باﾝ「±～ف أو الج～اط ام〔 تاثيخ  ”ف اﾝ「ظل〕 خال ثاثة أيامو ÷ﾝل ي】ق   .3
 ÷ه. و عقوبة ヱ「ي『ة تظلأ أい ض～ثا يقع على اﾝ÷و”ف     .4
 م＝ه.  هو اﾝ÷「ظل〕 من ﾝ〕 يك〔】قائق والفادةص＋ه اﾝ÷باش～ ﾝ÷～اجعة اﾝثئي مﾝىباﾝ「】／ث صثس÷ياو”ف قبل تق／ي〕 اﾝ「ظل〕 ح اﾝ÷±ُي＝   .5

 اﾝ÷باش～ ﾝل÷و”ف.ظص و تق／م مﾝى اﾝ～ئي｜ ق／ي〕 تظل〕 ك「ابيا ب「عبئة ) اس「÷اثة ت〕 「ظلﾝ〕 تق／ي〕 اي「   .6
 داثい.الل ＋ل＋وفق اﾝ「 ل〕 اﾝ÷ك「وب ﾝل÷／ي～ اゼعلى م＝ه م＝هص يق／م اﾝ「ظ و”ف هو اﾝ÷「ظل〕ﾝل÷ ش～من كان اﾝ～ئي｜ اﾝ÷با   .7

8.   」ﾝا ُي～فع ا」ﾝلداثة اﾝ あكو－ﾝق   ＝في＼ية ما بع／ اس「＝فادظل〕 أو ا～“ﾝج÷يع ا  ÷ﾝل＋لحة ح＋ب دثجات  「اا＋」ﾝع「÷الد  ا÷ﾝا いاث  ／
 ﾝلداثة اﾝ「＝في＼ية. مباش～ةأو شكواヮ ”ف ﾝ～فع تظل÷ه ﾝ÷و ا～ ﾝ〕 تك〔 ه＝اك اع「باثات خاصة و جادة ت×“ ماصوح／ة ت＝ظي÷ية ﾝكل

 ÷ه اﾝ「ظل〕. ثاثة أيام م〔 تاثيخ تق／ي ل÷ه في موع／ ا ي「『اوجة تظ「ي『【“～ اﾝ÷و”ف ب＝يُ   .9

10.  ﾝ 〕باش～ اي÷ك÷ﾝب－～ية ثة「－اسل～ئي｜ اﾝواثد ا÷ﾝم～.  ثئي｜ ق＋〕 اゼفي ا 
 ل÷ه في اﾝ『÷　ية. يق「＝ع ب＝「ي『ة تظ÷【「±ةص متا ﾝ〕 اﾝ ةئيأو اﾝق×اخاثج اﾝ『÷　ية ﾝل『هات الداثية ي】ق ﾝل÷و”ف اﾝل『وط    .11
12.  ’ゼظل〕 ب＋～ية تا  موضوممع    ～افي『ب تعامل ج÷يع ا」ﾝمعلا いمو”ف يف－ي أ いوفق  مةص و أ あوضوم ي『اج÷ﾝومة ت「علق با

 اﾝفات واﾝ『‖اطات.÷【اﾝ ةسياس
 اتبه. 〔 ث م〕 「ق／ي〕 تظل÷ه ﾝل『هات اﾝ÷【「±ة دون أن ي】＋ﾝﾝل【～وج م〔 اﾝع÷ل ＼ان و”ف ااس「ئي】ق ﾝل÷  .13
 〔 ش～وط عق／ﾝ .ヮل÷و”ف اﾝ「ظل〕 ما ي】ق   .14
 اﾝ－【±ية بي〔 اﾝ÷و”في〔.ات ÷－كاﾝ ﾝ＋ياسةا ヮ－÷ل ه＼تا   .15
 . ي〔م】／د ت÷｜ ش【±ا أو أش【اصا وا ・يعو اﾝ「ي ا ت】÷ل اس÷ا أو ت  اﾝ÷ق／مة و ا ي＝ظ～ ﾝل－كاوあ اﾝكي／ية  .16
 .‖اطاتاﾝ÷【اﾝفات و اﾝ『سياسة وفق ب「ه عاق مو  تق／ي〕 شكوあ كي／يةص ض／ ثؤسائه أو جمائهم〔 ي』ب― عليه  ﾝل「】قيقي】ال   .17

اﾝ『هة اﾝق×ائية اﾝ÷【「±ة وم〔 ث〕 ثاقه اﾝ＋ابقة اゼوﾝىص مﾝى  ل أوثاق اﾝ「】قيق مع أو ت】ا  【‥ص｜ اﾝ－ ـل م〔 ヱفـمتا تك～ث اﾝفع   .18
 ض／ヮ.  】ك〕 اﾝ±ادثعلى اﾝ ج～اط اﾝ÷＝اسب ب＝اطً لت ااات【
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 ゆ ュ- サ39-ラ1 

 
 るرقم السياس 

 ياسる الس  سما الــتــظــلــمع ــابــت
 まعداヱ キ اعتماキ  م الموارキ الらشゲيる رئيس قس  –らيومي منヴ ال
 مゲاجعヱ るاعتماキ  التشغيلヱ  الماليるمديゲ  –نصارゲ ヵ اΕعらي

7  ゲら2018نوفم  キا تاريخ ااعتماキن るالتنفي –معينا  آلي ゲالمديヵグ اعヱ るاجعゲم キتما 
 キ ا تممゲاجعヱ るاع رئيس مجلس اإキارり نائب  –キ ゲ. هالる الشاع

 
 

  : れاءاゲاإج 
 

 ت معها.ي÷ك＝ه مثفاق أい م＋「＝／اك و 「ق／ي〕 تظل÷ه ب「عبئة ااس「÷اثة اﾝ【اصة ب＼ﾝيقوم اﾝ÷و”ف ب .1

2.  ～ﾝ باش～ ) ئي＋ه يق／م ااس「÷اثة÷ﾝعلى  اゼل÷／ي～ اﾝ ظَل〕  انا كتمأو」÷ﾝباش～ ا÷ﾝئي｜ ا～ﾝم＝هظ. ا 

 . ÷وضوم اﾝ「ظل〕ة بتات اﾝعاق  『هةﾝا  ة اﾝ「ظل〕 جي／ا و م＝اق－「ه مع اﾝ÷و”ف ومعاﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ ب／ثاس يقوم .3

اﾝ÷باش～  ي .4 اﾝ～ئي｜  اﾝ「ظل〕  اﾝ～د  بقوم  اﾝ÷و”ف  امج「÷بااعلى  اﾝ「فاه  مع  اﾝ～د    معه و يقوم  〕و  ابك「ابة  ﾝ「ظل〕 في ヱف｜  على 
 . ااس「÷اثة

  و ي】ق ﾝل÷و”ف اﾝ】±ول على ص  ي ملف اﾝ÷و”فواثد اﾝب－～ية ﾝوضعها ف ة ﾝق＋〕 اﾝ÷｜ اﾝ÷باش～ ب「ق／ي〕 ااس「÷اث ئياﾝ～   يقوم .5
ヱ＋ م＝ها.  【ة 
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 ゆ ュ- サ40-ラ2 
 

 るرقم السياس 
 اسم السياسる  لغين خـالـفـاヱ れحمايる المらالم  اإباパ عن

 ヱ اعتماキ   اまキعد رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –لらيومي منヴ ا
 عヱ るاعتماキ مゲاج التشغيلヱ  لماليるامديヵ–  ゲ عらيゲ اΕنصار

18  ゲらاتم تاريخ ااع 2018نوفم キ キ آل معينا るالتنفي –اني ゲالمديヵグ  キاعتماヱ るاجعゲم 
 ゲالشاع るهال .キ– ائب ن りارキا رئيس مجلس اإゲم キاعتماヱ るجع 

 
 الヰدف : 

 به＼ا اﾝقيام نأ اﾝى و’÷أヱ「ه〕 【اﾝفاتم أو م【ا’～ أية ع〔 ﾝلبانح اﾝ『÷　ية  اﾝﾝ±  لﾜل م〔 يع÷ ت－『يع  ﾝىم اﾝ＋ياسة ه＼ヮ فته／

 .م＋ؤوﾝية أい ىعل い “و ي＝ وا  ومقبول ظم〔 اゼم～
 

 غيليる : المسヱぽليる التش
/ い＼في＝」ﾝي～ ا／÷ﾝقيقات.  / داثةثئي｜ م『ل｜ ال ا【」ﾝة ا＝』ﾝ 

 
 トاベ التらトيق : ن

أو 〔 ت＝في＼يي〔 أو مو”في〔  أو م＋ؤوﾝي اط كاヱوا أع×اط م『ل｜ مداثةسو ية  　م〔 يع÷ل ﾝ±اﾝح اﾝ『÷ ج÷يع على ＋ياسةاﾝ ه＼ヮ ت“بق
م〔 أص】اب اﾝ÷±ل】ة  いゼ أي×ا ي÷ك〔 و   .طاس「』＝ا أい وب／ون  ص『÷　يةاﾝ في 〕صبهام＝ ع〔 اﾝ＝ظ～ ب±～ف  م＋「－اثي〔م「“وعي〔 أو  

 .م【اﾝفات أو ’～م【ا أية ع〔 البان وغي～ه〕／ي〔 وماヱ】ي〔 وم「ب～عي〔 ＋「فيم〔 م

 
るالقواعد التنظيمي : 

 
 اﾝ÷【اﾝفات :  :اأو 

م〔   عاﾝية ～ب÷عايي اﾝ「‖اما ةي÷　واﾝ÷＋ؤول اﾝ「＝في＼い ومو”في وم「“وعي اﾝ『  أع×اط م『ل｜ الداثة لىع ＋ياسةاﾝ  ه＼ヮب  توج .1
 .＋ؤوﾝياته〕 وم 〕واجباته وم÷اثسة اﾝع÷ل أث＝اط اﾝ－【±ية اقاゼخ

 ﾝه 「ع～شت ق／ م】「÷ل  ت±～ف  وطس وأ ج／い خ“～ أو م【اﾝفة أい ع〔 مبك～ وق― في البان ي「〕 أن ﾝ＋ياسةا ه＼ヮ ت×÷〔 .2

 .م＝اسب ب－كل تﾝك ومعاﾝ『ة 「في／ي〔أص】اب اﾝ÷±ل】ة أو اﾝ÷＋÷　ية أو  ﾝ『ا

 اﾝقواヱي〔 بكافة وااﾝ「‖ام اته〕ؤوﾝيم＋ أداط أث＝اط واﾝ＝‖اهة اﾝ±／ق قواع／ اعاةم～ ±اﾝح اﾝ『÷　ية  م〔 يع÷ل ﾜ  ﾝافة لىع بي『ﾜ÷ا   .3

 .بها اﾝ÷ع÷ول واﾝلوائح

 ت＝ظي÷ية م「“لبات أو  　يةت－～ي أو  قاヱوヱية ‖اماتاﾝ「 بأい لالخا  أو ماﾝية أو ج＝ائية اتاﾝف【م  أい اﾝ【ا’ئة اﾝ÷÷اثسات  ت－÷ل .4

 سبيل على ع＝هاص بانال ي「وجب اﾝ「ي اﾝ÷【اﾝفات وت－÷لص  اﾝبيئة أو ةاﾝ＋ام أو اﾝ±】ة على خ“～اً  －كلت ي「اﾝ  تلك أو داخلية

 :يلي ما اﾝ】±～ص ا ﾝ÷』الا

 .فاﾝ「±～  سوط أو ظاﾝف＋اد أو ةشو اﾝ～  تﾝك في  ب÷ا) اﾝقاヱوヱي غي～ ＋لوك. اﾝأ

ال أو دع〕  ليات غ＋يل اゼمو ص ع÷اﾝقي÷ة ياطゼشا ماس「【／ا مساطة ص اﾝكاتبة اﾝ＝فقات ادعاط كتﾝ في ب÷ا) اﾝ÷اﾝي ±～فاﾝ「سوط  .ب
 ﾝ『هات م－بوهةظ.

 حم±اﾝ  أو اﾝ【اصة م±اﾝ】ه ﾝ「ع‖ي‖ ÷　ية اﾝ『 في  م＝±به ش【‥ اس「【／ام اﾝ÷±اﾝح )م』ل تعاثش تحاا ع〔 الف±اح ع／م .ت
 ～ي〔 فوق م±ل】ة اﾝ『÷　يةظ.خاآ
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 ゆ ュ- サ40-ラ2 

 
 るرقم السياس 

 اسم السياسる  اإباパ عن المخـالـفـاれ  تابع
ヴيومي  منらا رئي –ال キس قسم الموار るيゲشらل  キاعتما ヱ キعداま 

 ヵنصارΕا ゲيらمد –ع ゲيるالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 
18 ゲら2018 نوفم  キآل معي تاريخ ااعتما るانيキا –ا نヵグالتنفي ゲاع لمديヱ るاجعゲم キتما 

.キ  ゲالشاع るرنائب  –هال りارキئيس مجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 

 ظ. اﾝ～س÷ية اﾝوثائق متاف أو فاطمخ مضاعةص تﾝك يف  ب÷ال )اح「ياا ةياヱممك .ث

 .ヱوعها ﾜان أيا اثتكابها 】「÷لي اﾝ「ي أو اثتكابهاص ي「〕 ياﾝ「 أو  اﾝ÷～تكبةص ائيةاﾝ『＝ اﾝ『～ائ〕 .ج

 .ص】ي】ة غي～ ±وثةب ت“بيقها أو اﾝ／اخلية اﾝ～قابة ／وقواع وأヱظ÷ة باﾝ＋ياسات ام「‖ اﾝا ع／م .ح

 .مب～ثة غي～ تف×يلية معاملة اﾝ『هة تلك ﾝ÷＝ح خاثجية جهة م〔 م＋「】قة غي～ آتف كام أو م＝افع على اﾝ】±ول .خ

 .قاヱوヱية غي～ يقةب“～  س～ية  معلومات ع〔 حف±اال .د

 .اﾝ÷】اسبية باﾝبياヱات اﾝ「اعب .ت

 .وسام「ه〕 ي〔و”ف÷اﾝ ص】ة ته／ي／ .ث

 .اゼخاقي ＝ي واﾝ÷ه ﾝ＋لوكا قواع／ اヱ「هاك .ج

 . اﾝقاヱوヱية اﾝ＋ل“ات أو اﾝ±احيات 「【／اماس سوط .ح

 ثة أعاヮ. اﾝ÷＼كو  ÷＋ائلاﾝ م〔 بأい  ي「علق في÷ا واﾝ―÷± ～」＋」ﾝا .خ
 

 : ثاヱيا : اﾝ×÷اヱات

 ﾝاヱ「قام تع～ضه〕 ع／م انوض÷ اﾝ÷【اﾝفات ع〔 ﾝلبان ±اﾝح اﾝ『÷　يةﾝكل م〔 يع÷ل ﾝ اﾝف～صة تاحةم مﾝى اﾝ＋ياسة ه＼ヮ ه／فت .1

  .ﾝ＼ﾝك 『ةヱ「ي لي＼اطا أو

 م〔 شكل وいゼي اﾝ『÷　ية  「ه ااج「÷اعية ف م＝±به أو مكاヱ  أو هف「و”ي  فق／ان ﾝ【“～ مق／م اﾝبان تع～ش ع／م ةاﾝ＋ياس ت×÷〔 .2

ق／م م あ／ﾝ ت「وف～ وأن ヱية  ب】＋〔 اﾝ÷【اﾝفة ع〔  نالبا ي「〕 أن ش～ي“ة ص  【اﾝفةم أية ع〔 بالبان امه ・ي ةヱ「ي『 اﾝعقاب أشكال
 .م【“ئ بأヱه تﾝك بع／ ات×ح متا  يه〕 وا وﾝةصومعق صادقة اش「باヮ مع“يات اﾝبان

 ﾜل ب＼ل ي「〕س. و تﾝك خاف على اﾝقاヱون  ي＝‥ ﾝ〕 ما صتﾝك／ ع／م ثغب「ه في  مق／م اﾝبان ع＝ية  و ه  ت×÷〔 ع／م اﾝك－ف ع〔  .3

 امل ﾝل「ع  ي「وجب معي＝ةص حاات يف  ﾝك〔و   .م【اﾝفة أい ع〔مق／م اﾝبان    هوية ةوس～ي ﾜ「÷ان على ﾝل÷】افظة بوم＝اس م÷ك〔 جه／
  .【「±ةم م】ك÷ة أい أمام اﾝهوية ﾜ－ف ثةض～و  الاﾝ÷』 سبيل على وم＝ها صمق／م اﾝبان هوية ع〔  اﾝك－ف ي「〕 أن بان أい مع

 
   ة :ثاﾝ』ا: مج～اطات البان ع〔 م【اﾝف

 
 خ～.ظ ش【‥ أو ”فو م ﾜ いゼ－فه وع／م قبله م〔 اﾝ÷ق／م ناﾝبا س～ية على اﾝ÷】افظة نمق／م اﾝبا على ي「وجب .1

 . اﾝبان لحو ب＝ف＋ه ت】قيقات أية مج～اط ع／م أي×ا عليه ي「وجب .2

 .في حي＝ه ÷＝اسباﾝ  الج～اط ت【اتاح「ى ي＋هل  ك～ةمب ةوث ب±  اﾝ÷【اﾝفة ع〔 البان يف×ل .3
 〔】＋ب ناﾝبا  ق／م أヱه مثبات على قادثاً  كون ي أن ي『ب  هأヱ  ما  اﾝبانص ص】ة  مثبات مق／م اﾝبان م〔  ي“لب ا  أヱه  م〔  اﾝ～غ〕 على .4

 .ヱية

س÷ي  الﾝك「～وヱي اﾝ～ ي／ ～ ﾝبا ’～يق ع〔 اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼い【اﾝفاتظ مﾝى  س「÷اثة اﾝ「بليغ ع〔 اﾝ÷)ا “يا وفقخ  اﾝبان تق／ي〕 ي「〕 .5
 .ض／ヮ اﾝبان موجها  ص متا ﾝ〕 يك〔 @ﾝ .org.saoulaceoل『÷　ية

 ﾝ asg.mona@oula.orب－～ية اﾝ÷واثد ا تق／ي〕 اﾝبان مﾝى ثئي｜ ق＋〕〕 ي「 صن اﾝبان موجها ض／ اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼いمتا كا .6

mailto:ceo@oula.org.sa
mailto:mona@oula.org.sa


ة النسゅئية الガيرية اأヱلヴ عيالجم ةواケد الゼらري مال まヱ れゅجراءاれيゅسل سدلي                             
 

 
 
 130 

 
 

 
 ゆ ュ- サ40-ラ2 

 
 るرقم السياس 

 سる اسم السيا  المخـالـفـاれ تابع اإباパ عن 
 ヱ اعتماま   キعداキ قسم الموارキ الらشゲيる رئيس  –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع– ゲالالم  مديるي  ヱاعتم التشغيلヱ るاجعゲم キا 
 ヱاعتماキ عる جゲام المديゲ التنفيキ– ヵグانيる آل معينا  اキ تاريخ ااعتم  2018مゲら نوف 18

 .キ ゲالشاع るرئيس مجلس ائب ن –هال りارキاإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 

 قبل اﾝ『÷　ية:  عا : معاﾝ『ة اﾝبان م〔ثاب

 
1. ﾝمتا كان اい＼في＝」ﾝي～ ا／÷ﾝى اﾝم×÷ون  علىي＝وب ع＝ه اثة أو م〔 بع～ضه على ثئي｜ م『ل｜ الد وميق صبان ق／ ُأثسل م ﾝبانا 

 . اﾝبان اس「ام م〔أيام  3ل خا 

و اﾝ÷／ي～  ه أو م〔 ي＝وب ع＝ الداثة 『ل｜م ثئي｜ با’ام قوميق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～يةص ق／ي÷ه مﾝى ثئي｜ اﾝبان ق／ ت〕 تان كا مت .2
い＼في＝」ﾝل『÷　 اﾝية )متا 〔ﾝ 〕بان يكﾝض／ موجها ا ゼبان م×÷ون  علىظ خي～اﾝبان اماس「 م〔يام أ 3ل خا  اﾝا. 

 و ثئي｜ ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية اﾝ「＝في＼ﾝ  い÷／ي～〔 ي＝وب ع＝ه و او مأة ثئي｜ م『ل｜ الداث م〔 قبل   أوﾝية م～اجعة  مج～اط ي「〕 .3

 ط～الج اﾝ】اجة ب／ون  اﾝباغات  بع‘ حل وي÷ك〔ص ي「【＼ヮ أن ي『ب اい＼ﾝ اﾝ－كلو  ت】قيق مج～اط ي「وجب نﾜا امت ما ﾝ「】／ي／
 .ت】قيق

 . ﾝل「واصل هاتف ثق〕 و اﾝبان اس「ام بإشعاثأيام  3 خال ﾝبانا مق／م ت‖وي／ ي「〕 .4

 ي「〕 ﾝ〕 ما اﾝ＝ظ～ لعادة قابل وغي～ ヱهائيا اﾝق～اث ه＼ا ويكون  .مضافي ت】قيق いأ مج～اط ي「〕 فل〔 مب～ثص غي～ اناﾝب أن تبي〔 تام .5

 .اﾝبان ب【±وس  فيةمضا مثباتات تق／ي〕

بل ﾝ『＝ة اﾝ「】قيقات و هي ثئي｜ ق＋〕 م〔 ق  اﾝبان في ﾝ「】قيقي「〕 ا ～ثةصومب معقوﾝة مع“يات اﾝى 「＝／ي＋ نااﾝب أن تبي〔 متا .6
 .ا يع÷ل ت】― مداثتها اﾝ÷「ه〕 في اﾝبان  ／ الداثات اﾝ「ي－～ية و م／ي～ أحاﾝب ثداﾝ÷وا

 ÷＋「－اث اﾝقاヱوヱي ﾝل『÷　ية.＋ي÷ةص ي「〕 ت】ويل اﾝبان ﾝلان اﾝبان ع〔 م【اﾝفة جمن ك .7

 . ﾝهاخ「ياث ب／يل  ي「〕 و 】ب＝＋ي صكوثي〔اゼش【اس اﾝ÷＼أح／  ض／ مق／ما نباﾝا ﾜان من .8

 .ناﾝبا حاﾝةم تاثيخ م〔 ع÷ل أيام ع－～ة خال اﾝ「وصية وإص／اث اﾝبان في قيقﾝ「】ا 〔م ااヱ「هاط ﾝ『＝ة اﾝ「】قيقات على 『بي .9

 .داااع「÷ و ﾝل÷±ادقة اﾝ÷『ل｜ ثئي｜ い واﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼  ﾝىم صياتهاتو  ﾝ『＝ة اﾝ「】قيقات فع～ ت .10

 .اﾝ÷فعول اثい ＋اﾝ اﾝع÷ل ヱظامو اﾝ『‖اطات  اسة اﾝ÷【اﾝفات وسي وفق اﾝ÷【اﾝفة على ةاﾝ÷「～تب يةاﾝ「أديب الج～اطات ت】／ي／ 〕ي「 .11

 بأい اﾝبان مق／م عامم  جي『و  ا تﾝك ومعص ج～اؤヮم 「〕ي ت】قيق  أい ع〔 ب÷ع“يات اﾝبان مق／م ت‖وي／ م÷ك＝اص تﾝك ﾜان م「ى .12

 .ظخ～  ش【‥ 『اヮت اﾝ＋～ية تباﾝ「‖اما اﾝ『÷　ية مخال يهعل تب～ ي「 ق／ م÷ا غي～ها أو تأديبية ج～اطاتم

 اﾝبان معاﾝ『ة ’～يقة ت＝＋『〕 أن ×÷〔ت ا وﾝك＝ها بةصوم＝اس عادﾝة  قة“～يب ةم【اﾝف أい ع〔 البان مع باﾝ「عامل 『÷　يةاﾝ تل「‖م .13

 .اﾝبان ق／مم اتث、ب مع
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 ゆ ュ- サ41-ラ1 
 

 سる رقم السيا
 اسم السياسる  ن فيموظلالゲらنامج التんقيفي ヱ التゲفيヰي ل

 まعداヱ キ اعتماキ  قسم الموارキ الらشゲيる  رئيس –ومي منヴ الらي
 ヵنصارΕا ゲيらمدي –ع ゲلمااるلي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 

26  ゲら2018نوفم  キآل تاريخ ااعتما るانيキ نا معي– ヵグالتنفي ゲالمدي  キاعتماヱ るاجعゲم 
るهال .キ  ゲنائب  –الشاع りارキاجم رئيس مجلس اإゲるع  キاعتماヱ 

 
 الヰدف : 

اﾝعامص  ل دوثい على م／اث÷اعية ي＝ف＼ ب－كاج「و ص ت』قي．ية ص〔 اヱゼ－“ة اﾝ÷【「لفة : ت～فيهيةي】「وい على ع／د مو”في〔 ﾝل÷ب～ヱامج مع／اد 
 و يه／ف مﾝى :

 ﾝ～وح اﾝ÷ع＝وية.فع ات】في‖ اﾝ÷و”في〔 و ث  .1
 ÷　ية. ثوح اﾝواط و ااヱ「÷اط ﾝل『 ت＝÷ية  .2

 .لداثة÷و”في〔 و ابع×ه〕 اﾝبع‘ و بي〔 اﾝ ”في〔÷و اﾝ 〔تقوية اﾝ～وابゃ و اﾝعاقات بي  .3

 
 تشغيليる : المسヱぽليる ال

 ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية. 
 

 ベاトيت النらト :ق 
 اﾝ『÷　ية.  ي〔 فياﾝ÷و”فج÷يع 

 
 التنظيميる :القواعد 

 ＝في＼ ه＼ا اﾝب～ヱامج.اﾝ÷＋ؤول ع〔 مع／اد و ت ة هو ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ي .1

ل جهات م－اثكات م『اヱية م〔 قب على توفي～ ÷اﾝية ﾝلع÷ل بق／ث اﾝ÷＋「“اماﾝثد ا س「عاヱة بق＋〕 اﾝ「واصل و ت＝÷ية اﾝ÷و ت「〕 اا .2
 . تفام【「لفة ﾝل÷＋اه÷ة في أヱ－“ة اﾝ÷و”

 .واﾝ÷يول اヱゼ－“ة لثضاط م【「لف اﾝ～、باتاﾝب～ヱامج ت＝وم   ～اعى في ت±÷ي〕يُ  .3

 ب＝ي اق「～احات اﾝ÷و”في〔.ى في ت±÷ي〕 اﾝب～ヱامج ت～اعيُ  .4

 .ىك】／ أدヱ  كل ثبع〕 ت＝في＼ ヱ－اط ي「 .5

 ÷÷لكة و أヱظ÷ة اﾝ『÷　ية. السامي و تقاﾝي／ اﾝ بادن اﾝ／ي〔كل ヱ－اط اتبام و اح「～ام م فيعى اُي～  .6

 
 :れاءاゲاإج 

 ب【±وس اヱゼ－“ة.ته〕 ～ية م〔 اﾝ÷و”في〔 تق／ي〕 اق「～احاته〕 و ث、با＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－كل عام ي“لب ق  ايةهヱ في .1

 و ممكاヱية ت＝في＼ها. ا بيهغ／ثاسة ااق「～احات اﾝ÷ق／مة و ع／د ثائي｜ ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية بيقوم ث  .2

واﾝ÷واعي／   - من وج／ت -لف「ه تك وه كلفه ب「±÷ي〕 اﾝب～ヱامج و ت】／ي／ اح「ياجات÷واثد اﾝب－～ية أو م〔 يئي｜ ق＋〕 اﾝيقوم ث  .3
ﾝق＋〕.اﾝة اヱه وت×÷ي＝ها في مواجﾝ ق～يبية」 

 .ة ة اゼساسية و اج「÷اعات م『ل｜ الداث －“ة مواعي／ فعاﾝيات اﾝ『÷　يع＝／ ت】／ي／ مواعي／ اヱゼاعى ي～  .4

 ثجها من دع― اﾝ】اجة ﾝ＼ﾝك. اط داخل اﾝ『÷　ية أو خااﾝ÷ع＝ية سو اﾝ「＝＋يق ﾝل＝－اط مع اﾝ『هة  「〕ي .5

 ﾝي بها ﾝلداثة اﾝ÷اﾝية. ق／ي〕 ’لب ص～ف ماف ماﾝيةص ي「〕 تاثي±م في حاﾝة وجود .6

7. 』ﾝ العان 〔」اط ق ÷يع ي－ヱ كل 〕و”في〔 ع÷ﾝبوق― كاف.ا ヮ／بل موع 
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 ゆ ュ- サ35-ラ1 
 

 るرقم السياس 
 اسم السياسる  ي صエالتほمين ال 

 まعداヱ キ اعتماキ  سم الموارキ الらشゲيる رئيس ق –ي منヴ الらيوم
 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲالي الم مديる  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 

  キآل معينا  تاريخ ااعتما るانيキ– ヵグالتنفي ゲالمدي  キاعتماヱ るاجعゲم 
 ゲالشاع るهال .キ–  نائب りارキرئيس مجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 :   دفلヰا

. ﾝل÷و”في〔 اﾝ±】يةة اﾝ～عاية اﾝ×وابﾝ ゃع÷ليتوضيح    

 
 :  التشغيليる مسヱぽليるال

 ة. ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ي
 

トنベيق:  اらトالت 
  اﾝ「عاق／.اﾝعاملي〔 اﾝ÷「عاق／ي〔 في اﾝ『÷　ية ب『÷يع أヱوام على ج÷يع  ت＝“بق ه＼ヮ اﾝ＋ياسة

 
:るالقواعد التنظيمي 

على أساح  امب＝ي اﾝ±】ي اﾝ「أمي〔م／ة خ／م「ه  و’وال  باﾝ『÷　يةاﾝ「】اقه  ولゼ م＝＼ اﾝيوم ا م『اヱا ﾝكل مو”ف و اﾝ『÷　يةتق／م  .1
 هـ واﾝلوائح اﾝ「＝في＼ية اﾝ±ادثة. 01/05/1420وتاثيخ 10±ادثة باﾝ÷～سوم اﾝ÷لكي ثق〕 م/اﾝ وヱيوثيقة م『ل｜ اﾝ×÷ان اﾝ±】ي اﾝ「عا

 . تكاﾝيف اﾝ～عاية اﾝ±】ية ح＋ب وثيقة اﾝ「أمي〔 اﾝ±】ي اﾝ÷「عاق／ عليها اﾝ『÷　يةت「】÷ل  .2

 〔 يوما م〔 موع／ اヱ「هائها.／ها س＝ويا قبل ثاثي】ي أو ت『／ي〕 مع／اد وثيقة اﾝ「أمي〔 اﾝ±ي「 .3

 ﾝفئات اﾝ「اﾝية م〔 اﾝ÷و”في〔:ي اﾝ±】ي－÷ل اﾝ「أمي〔 ا .4

اﾝ】اصلي〔 على ثخ±ة مقامة في   أب＝اؤヮو و جوج「ه ÷و”ف ) اﾝ＼ك～ ظ غي～ اﾝ＋عودい اい＼ﾝ على كفاﾝة اﾝ『÷　ية هو اﾝ .أ
 عاملة ظ. م「‖وجة و غي～ ～ غي ―اﾝب＝ وس〔 اﾝ【ام＋ة واﾝع－～ي〔 س＝ة  ون د ) على أن يكون اﾝوﾝ／ اﾝ÷÷لكة

  و أب＝ائه÷ا يع÷لص في－÷له اﾝ「أمي〔 هو 　ية م「‖وجة م〔 ثجل تابع ﾝها واﾝ『÷ة ااﾝ÷و”فة غي～ اﾝ＋عودية اﾝ「ي على كفاﾝ .ب
( ／ﾝوﾝب＝دون على أن يكون اﾝع－～ي〔 س＝ة واﾝام＋ة وا】ﾝم「‖وجة و غي～ عاملة ظ. غي～  ―س〔 ا 

س〔 اﾝ【ام＋ة  دون ) على أن يكون اﾝوﾝ／  أب＝اطヮو  تها】ي جوجﾝ「أمي〔 اﾝ±ظ سعودいص ي－÷ل ا و”ف ) تك～ﾝ÷ا متا كان .ت
   ملة ظ.غي～ م「‖وجة و غي～ عا ―＝ة واﾝب＝〔 س－～يواﾝع

ゐ.  ا كانتクまるالموظف  ヱ るيキسعوるجヱا متزヰجヱコ يエمين الصほيشمل الت ، :るالتالي れااエفي ال 
 ゐ1  .んومي مستムاع حトيعمل في ق ラا كاクまヴي اإم نエمين الصほوع للتツلزامين الخ . 
 ゐ2  .ا ラكا ヱيعمل. أ 

ァ. ، ا يعمل るيキالسعو るالموظف ァヱコ ラا كاクま  مين الص جب  فيほالت ゲتوفي るالجمعي ヴي له  علエ  ヱبنائهΕ    الولد ラوムي ラأ ヴعل(ラヱキ    سن
  غيゲ متزヱجヱ る غيゲ عاملる (. تالخامسヱ るالعشゲين سنヱ るالらن
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 ゆ ュ- サ35-ラ1 

 
 るرقم السياس 

 سる اسم السيا  ع التほمين الصエي ابت
 ヴيومي منらال–  るيゲشらال キرئيس قسم الموار  キاعتما ヱ キعداま 

 ゲيらعΕنصاا ヵر–  ゲمديるالمالي  ヱم التشغيل キاعتماヱ るاجعゲ 
  キآل معينا  تاريخ ااعتما るانيキ– ヵグالتنفي ゲالمدي  キاعتماヱ るاجعゲم 

 ゲالشاع るهال .キ–  نائب りارキرئيس مجلس اإ ゲاجمるع  キاعتماヱ 

 

ゥ. الموظ كانت  クまヱا   るأرمل  るي    فエالص التほمين  يشمل   ، أبناء  الول  أبناءهالヰا   ラوムي  ラأ  ヴعل الخامسキラヱ   るد  )  سن 
   غيゲ متزヱجヱ る غيゲ عاملる (. تヱالعشゲين سنヱ るالらن

ォ.   るالموظفるيキكانت    السعو كفالتヰا  هاぼأبناヱ  مトلقクま  るا   ヴيشملعل الولد  أبناءهاالتほمين    ،   ラوムي  ラأ  ヴعل (  キラヱ    سن
 るين سنゲالعشヱ るنالخامسらالヱت ゲغي .) るعامل ゲغي ヱ るجヱمتز  

キ. م るجヱمتز るيキالسعو  るالموظف كانت  تほمسعوヵキ  يゲ  ن غクまا  لديه  أヱ ليس  يعمل  فيشمله ين  ا  تムفله،   るجヱالز كانت   ヱ
 る(ملعاغيゲ متزヱجヱ る غيゲ  تسن الخامسヱ るالعشゲين سنヱ るالらن ラヱキ)علヴ أラ يムوラ الولد    أبنائヰماヱ مين هو ほالت

ح「ى ظ  ى ﾝلوثيقةق±اゼ  يوم م〔 تاثيخ اﾝوادة )وب】／ اﾝ÷＝فعة  30وثيقة اゼم وب】／ أق±ى  اﾝ『／د على  تكاﾝيف تغ“ية اﾝ÷واﾝي／   .5
 .اﾝوثيقة بأث～ ثجعي م〔 تاثيخ اﾝوادة سواط كاヱ― اゼم مو”فة أو ُمعاﾝة ىمﾝ「〕 مضاف「ه〕 ت

 :و”ي．يةاﾝت وفق اﾝفئا اﾝ±】ياﾝ「أمي〔 ب“اقة ﾝ م「／ثجة ي「〕 ت】／ي／ م＋「ويات .6

 . المديゲ التنفيヵグ   .أ

ゆ. Εساء اぼالمدراءر ヱ ュقسا . 

れ.  الموظفينباقي . 

ゐ. العاملين . 

على أن ي「〕 تﾝك قبل   على ح＋ابه اﾝ【اس  اًط على ’لبه وﾝ／ثجة أعلى ب＝  اﾝ「أمي〔 اﾝ±】ية  دثجية  ت～・  ﾝل÷و”في÷ك〔    .7
 مص／اث اﾝوثيقة و تﾝك قبل شه～ دي＋÷ب～.

8.  るعايゲمن ال ヴنんيستるيエالص  れااエكالグورالم り .يエمين الصほالت るثيقヱ في 

ستゲجاع علヴ مらلغ اا ، ヱ يعتمدゲكる التほمينلش トيるخارァ نトاベ شるムら التغالヵグ تم  المトالるら بمصاريف العاァ الらトي  مムن للموظفي .9
 るيتم تقديم الموظف للوثائق التالي ラأ ヴيب، علらトال るゃف ヱ ا الموظفヰالتي تعامل مع るيらトال るヰالج るゃيفゲشらال キلقسم الموارる:   

 
 る.الفاتورり اΕصليる المدفوع .أ

ゆ. من りمين الموظف. صورほت るاقトب 
れ.  .يらトال ゲيゲالتق 
ゐ.  ( るصليΕيب اらトال るصفヱゲشت الヱ) る 
ァ. ال るالموافق りصورヴعل るقらمس .ァالعا 
ゥ.  .るالمفصل るالصيدلي りفاتور 
ォ.  .اليلエالت ヱأ るشعΕا るنتيج 
キ. .ي للموظفムنらال ゆساエرقم ال 

 ع اﾝ『÷　ية. ل ما بع／ اヱ「هاط عاق「ه مع÷اﾝا ي『وج مﾝغاط تأمي〔 اﾝ÷و”ف اﾝ÷「غيب ع〔  .10

 كة. ÷÷لاﾝ اﾝ÷و”ف اﾝ÷＋「ق／م ي『ب توفي～ اﾝ「أمي〔 اﾝ±】ي ﾝه م〔 تاثيخ وصوﾝه .11

 ة اﾝ「أمي〔 اﾝ【اصة به ﾝل÷واثد اﾝب－～ية في حاﾝة اヱ「هاط عاقة اﾝع÷ل مع اﾝ『÷　ية. اﾝ÷و”ف ت＋لي〕 ب“اق ي『ب على  .12
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 ゆ ュ- サ35-ラ1 

 
 السياسる رقم 

 لسياسる ا سما تابع التほمين الصエي 
 まعداヱ キ اعتماキ  موارキ الらشゲيる ئيس قسم ال ر –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲالمالمديるي  ヱلتشغيلا  キاعتماヱ るاجعゲم 
 مゲاجعヱ るاعتماキ  المديゲ التنفيキ– ヵグانيる آل معينا  ااعتماキ  تاريخ 

 ゲالشاع るهال .キ–  رئيس مجلس نائب りارキاإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 : れ ءااإجゲا

 
 るكゲا: التعاقد مع شヱمين ال أほي: التエص 

ية و دثجة  ﾝع～وش ب＝اط على اﾝ÷واجヱة و ヱوعح اي／ث ش～كات و  ي“لب ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية ثاثة ع～وش م〔 ثاثة  .1
ص و في حاﾝة ع／م اﾝ～、بة في تغيي～ ش～كة اﾝ「أمي〔 اﾝ÷「عاق／ة معها اﾝ『÷　يةص ي「〕 ت『／ي／ اﾝوثيقة اﾝ【／مات اﾝ÷“لوبة ﾝل÷و”في〔

 باش～ة.م هامع

 اﾝ「عاوヱي.أمي〔 م〔 خال موقع م『ل｜ اﾝ×÷ان اﾝ±】ي ة ش～كة اﾝ「ي「〕 اﾝ「أﾜ／ م〔 أهلي .2

م〔 قبل ثئي｜ ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية ﾝ÷＝اق－ة اﾝ【／مات اﾝ÷“لوبة و ي「〕 اﾝ「واصل و ااج「÷ام معه〕   كةصﾝ－～ بع／ اخ「ياث ا .3
 اゼسعاث.

 ة ﾝ「＋『يل اﾝ÷و”في〔. ～كﾝ－يق／م ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية اﾝ÷علومات اﾝاجمة اﾝ「ي ت“لبها ا .4

 ة اﾝوثيقة ﾝل『÷　ية ﾝل÷～اجعة. ﾝ－～كة م＋ودتق／م ا .5
 بل اﾝ“～في〔 ص و ي】±ل كل ’～ف على ヱ＋【「ه. اﾝ÷واثد اﾝب－～ية وتو・يعها م〔 ق ＋〕 ل ق ت「〕 م～اجعة م＋ودة اﾝوثيقة م〔 قب .6

 يقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية ب「ق／ي〕 ’لب ص～ف ماﾝي ﾝلداثة اﾝ÷اﾝية ﾝ／فع ثسوم اﾝ「أمي〔. .7

 ت＋لي÷ها ﾝه〕 واﾝ「و・يع على تﾝك و بع／ ت±وي～ ヱ＋【ة م〔 كل ب“اقة ﾝ÷و”في〔ص وب“اقات اﾝ「أمي〔 اﾝ【اصة با م「اي「〕 اس .8
 يف اﾝعاج.／امها وق― م“اﾝبة اﾝ÷و”ف ﾝ÷±اث س「【ا

 
 :ﾝوثيقة اﾝ「أمي〔 اﾝ±】ي مو”فأو ح＼ف ثاヱيا : مضافة 

لي〕 اﾝي／وい أو  ヱي أو اﾝ「＋أمي〔 مما باﾝب～ي／ الﾝك「～و ﾝ「ا  يقوم ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية بإج～اطات الضافة و اﾝ】＼ف وفق سياسة ش～كة .1
 عب～ اﾝ÷وقع الﾝك「～وヱي ﾝل－～كة.

 ي／ ثسوم مضافة اﾝ÷و”ف ع＝／ وصول اﾝفاتوثة م〔 اﾝ－～كة.  －～ية ب「بليغ ق＋〕 اﾝ÷】اسبة ﾝ「＋／اﾝبثد يقوم ق＋〕 اﾝ÷وا .2

 
 م“اﾝبات اﾝ÷±اثيف اﾝعاجية::  ثاﾝ』ا

 م〔 اﾝقواع／ اﾝ「＝ظي÷ية. 10〕 اﾝفق～ة ثق  مة ﾝل÷“اﾝبة و اﾝ÷＼كوثة فيج ﾝا يق／م اﾝ÷و”ف ﾝل÷واثد اﾝب－～ية اﾝوثائق ا .1

2. 」】÷ﾝو”ف ا÷ﾝو يقوم ا÷＝ﾝتج ‥ ب「عبئة ا】ﾝع／ م〔 قبل ا÷ﾝبات و اﾝا“÷ﾝأمي〔.اس با」ﾝش～كة ا 

 ح＋ب اﾝ“～يقة اﾝ÷「بعة あ／ﾝ اﾝ－～كة.  ي～سل اﾝ＝÷وتج مع اﾝوثائق ﾝ－～كة اﾝ「أمي〔   .3

 اﾝ÷و”ف. ابح＋تقوم اﾝ－～كة بإي／ام اﾝ÷بلغ اﾝ÷＋「～جع في  .4

 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية في حاﾝة ع／م الي／ام. ي／امص و تبليغة عل÷ية العلى اﾝ÷و”ف م「ابع .5
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 ュ ゆ- サ6 -ラ1 
 

 るرقم السياس 
 اسم السياسヱ れ  る المゲاساれ ااتصاا

 まعداヱ キ اعتماキ  رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  –منヴ الらيومي 
 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي  ヱام التشغيلゲ キاعتماヱ るجع 

17  ゲらيسمキ2018 تاريخ ا キآل معينا  اعتما るانيキ– ヵグالتنفي ゲالمدي  キاعتماヱ るاجعゲم 
.キ ها ゲالشاع るرئيس مجلس اإنائب  –ل りارキ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 الヰدف : 

 و اﾝ【اثجية . اﾝ／اخلية اات±اات  اﾝ÷【ا’بات وو  ت＝ظي〕 اﾝ÷～اسات      
 

 : るالتشغيلي るليヱぽالمس 
  ÷و”في〔.اﾝع ج÷ي

 
 نトاベ التらトيق : 

＋＝÷ﾝي〔وبج÷يع ا. 
 

 التنظيميる:القواعد 
 أوا:  اﾝب～ي／ الﾝك「～وヱي:     

 
يع اﾝ÷～اسات و اﾝ【“ابات سواط اﾝ／اخلية و اﾝ【اثجيةص و ع／م اس「【／ام اﾝوثق ما في  「【／ام اﾝب～ي／ الﾝك「～وヱي في ج÷اس  ي「〕 .1

 ة.ي÷ات اﾝ『هات اﾝ】كوميヱظ÷ة و تعل～وヱيص وب÷ا ا ي「عاثش مع أك「ﾝأضيق اﾝ】／ود اﾝ「ي ا ي÷ك〔 معها اس「【／ام اﾝب～ي／ ال 

 غي～ ااس「【／ام اﾝ～س÷ي.ي ﾝ～وヱي÷＝ع م＝عا باتا اس「【／ام اﾝب～ي／ الﾝك「 .2

 م ب＋ياسة و قواع／ اس「【／ام اﾝب～ي／ الﾝك「～وヱي اﾝ±ادث م〔 ق＋〕 تق＝ية اﾝ÷علومات.ااﾝ「‖ا .3
 

 : ｜ﾜفاﾝهاتف و اﾝيا : اヱثا 
 

 .ﾝأغ～اش اﾝ－【±يةامه÷ا س「【／『وج ا ا ي ゼغ～اش اﾝع÷ل فقゃ و｜  اﾝﾜفو اي「〕 اس「【／ام اﾝهاتف  .1

－【‥ ﾝل  اﾝ『÷　يةﾝ÷ات باﾝ「～حيب واﾝ「ع～يف باس〕  اﾝ～س÷ية واﾝ～د على كافة اﾝ÷كا  ع÷لاﾝ  اﾝ＋＝「～ال ااﾝ「‖ام ب÷واعي／  م＋ؤولعلى   .2
مباش～ة هواتف  أثقام  ﾝ／يه〕  توج／  اﾝ＼ي〔  ﾝل÷و”في〔  باﾝ＝＋بة  اﾝ】ال  وك＼ﾝك  تلقيه   اﾝ÷「±لص  يقومون مك〕  ع＝／  خاثجية  اﾝ÷ات 

 ～」ﾝاصة به〕.حيب و تك～ با】ﾝظي÷ية ا＝」ﾝوح／ة اﾝاس〕 ا 

اات  .3 في  مو”ف  ث、بة  حاﾝة  اﾝع÷لص  ح／  بأ  ±الفي  ﾝ／واعي  مخ“اث  فعلى  اﾝ『هات  أو    م＋ؤولاﾝ÷و”ف  اﾝ『هة  باس〕  اﾝ＋＝「～ال 
‥】－ﾝاد اات±ال به ويقوم    ا～÷ﾝات اات±   م＋ؤولاヱق〕 عليه وت＋『يل بيا～ﾝال ب「】ويل ا～」＝＋ﾝات  ف   الا÷ﾝكا÷ﾝي س『ل خاس با

 ÷ية. اﾝ～س

～ في اﾝهاتف  و مدخال اﾝ±فأليها ب『هاج جوال  شاغي／  اﾝ±ف～ص ي「〕 ت‖و ئف اﾝ「ي ت「“لب اﾝك』ي～ م〔 اات±اات و اس「【／ام  اﾝو”ا .4
 باع「÷اد م〔 اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ ﾝلوح／ة و اﾝ÷／ي～ اゼعلى. اﾝ』اب― ﾝ／يه〕

ك في ヱهاية اﾝعام قبل  أن ي「〕 تﾝ  ي『بص  ゼح／ مو”فيها  أو جوال  ／／ي مدخال خゃ هاتف ج  مﾝىفي حال اح「ياج أい وح／ة ت＝ظي÷ية   .5
اح كافة  ب】±～  دي＋÷ب～  اﾝ－～اط  شه～  ب÷بثئيم〔  「ياجات  م／عومة  اﾝ「＝ظي÷ية  اﾝوح／ة  ااح「ياج  ｜  ق＋〕 ～ثات  مﾝى  مثساﾝها  و 

 اﾝ「ق＝ية و اﾝ【／مات اﾝ÷＋اヱ／ة. 
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 ゆ ュ- サ6 -ラ1 

 
 るرقم السياس 

 れاساゲالم ヱ れاسم السيا  تابع ااتصاا るس 
 まعداヱ キ اعتماら  キشゲيる الموارキ الرئيس قسم  –منヴ الらيومي 

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي  ヱ م لشغيالت キاعتماヱ るاجعゲ 
17  ゲらيسمキ2018  キآل معينا  تاريخ ااعتما るانيキ– ヵグالتنفي ゲالمدي  キاعتماヱ るاجعゲم 

 ゲالشاع るهال .キ–  نائب りارキرئيس مجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 

 ل اﾝعامص ي『ب تعبئة ヱ÷وتج ’لب ش～اط م〔 الداثة اﾝ÷اﾝية.أو جوال خا اﾝة ”هوث اح「ياج ゃ】ﾝ هاتف ح في .6

 ﾝ『واات كعه／ة ﾝ／يه〕ص و تﾝك م〔 قبل ق＋〕 اﾝ【／مات اﾝ÷＋اヱ／ة وتق＝ية اﾝ÷علومات.〕 تو・يع اﾝ÷و”في〔 على اس「ام اي「 أن ي『ب .7

أثقامها و أس÷اط   اﾝ『÷　ية و  ى ت】／ي‐ قائ÷ة أس÷اط وح／اتعل ل  اﾝ÷علومات اﾝع÷  ي『ب على ق＋〕 اﾝ【／مات اﾝ÷＋اヱ／ة و تق＝ية .8
 . بهامو”فيها كل÷ا دع― اﾝ】اجة و ت‖وي／ اﾝ÷و”في〔 

تكون ي .9 أن  اﾝفاﾜ｜  『ب  ظا  )  م～اسات  اﾝ『÷　ية    ﾝ～س÷ية  م“بوعات  على  اح「فاゅ  أي×ا  اﾝ～ساﾝة  اﾝ÷و”ف  مع  بأصل  اﾝ÷～سل 
｜ﾜفاﾝي ي“بعها ا」ﾝتوماتيكية اゼيل ك اﾝ／س～ﾝعلى اس「ام اﾝيه. ة اﾝسل م～÷ﾝم〔 ا 

أثسل   .10 باﾝمتا  ثق〕اﾝ【“اب  تك～  مع  اﾝ【“اب  صف】ات  ت～・ي〕  في『ب  اﾝ±ف】ات  م「ع／د  وكان   ｜ﾜفا  ﾝف】ات  ±】فا±ﾝا وع／د  ة 
 .أما متا كان اﾝ【“اب ي「كون م〔 صف】ة واح／ة فا داعي ﾝك「ابة أثقام اﾝ±ف】ات ..اﾝخص   4م〔   1صف】ة الج÷اﾝي م』ل  

 
 : ك「ابة اﾝ「اثيخ : ثاﾝ』ا

 
1. ﾝواثيخ على  ام「‖ ي『ب اا」ﾝبك「ابة ا“】ﾝس÷ا～ﾝي: يةابات اﾝا」ﾝو ا【＝ﾝعلى ا 

 ظ.هـ1439 م】～م 1اﾝ÷وافق  م2017 ～「÷بسب 21 :اﾝ＋＝ة. )م』ال-اﾝ－ه～-اﾝيوم          

 . اﾝه『～い اﾝ「اثيخ اﾝ÷وافق باﾝ「قوي〕  بع／ヮ و أواً  اﾝ÷يادいيك「ب اﾝ「اثيخ باﾝ「قوي〕  .2

 ب باﾝ～ق〕. ص و ا يك「】～وفاﾝص و ا ُيك「فى ببع‘ دいاي＋「ع÷ل ااس〕 اﾝكامل ﾝل－ه～ اﾝه『～い واﾝ－ه～ اﾝ÷ي .3
 

 اﾝـ「ـعـامـيـ〕:اﾝق～اثات و :   ثابـعــا
 

 اﾝ÷و”في〔: عامي〕 اﾝ【اصة بأヱظ÷ة و مج～اطاتاﾝ「و   اﾝق～اثات .1
 

 أい م＝ه÷اص م〔 قبل أو تع／يل في  باﾝ÷و”في〔ي【「‥ مداثい  أو مج～اط ت「〕 صياغة و مص／اث أい سياسة .أ

 .اﾝ±احيات م〔 بع／ اع「÷ادヮ ح＋ب و تﾝك ةص ～يثئي｜ ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－    
 ﾝب－～ية باﾝب～ي／ الﾝك「～وヱي.د اواث ج÷يع اﾝ÷＝＋وبي〔 م〔 قبل ثئي｜ ق＋〕 اﾝ÷ مثسال اﾝ「ع÷ي〕 مﾝىي「〕  .ب

 
 اﾝ【اصة بالداثة اﾝ「＝في＼ية : ﾝق～اثات و اﾝ「عامي〕ا .2

 
 . ＼いاﾝ「＝فياﾝ「عامي〕 م〔 قبل سك～تاثية مك「ب اﾝ÷／ي～ اﾝق～اثات و ت「〕 صياغة و مص／اث ه＼ヮ  .أ

ゆ. ”و÷ﾝوح／ات و اﾝي〔 ي「〕 ت】／ي／ ا＼ﾝه〕 في〔 اﾝ ～－＝ق～اث أو يﾝي～ ا／÷ﾝع÷ي〕 ب＝اط على موضوعه و ت】／ي／ ا」ﾝا」ﾝفي ا＝ .い＼ 

れ.   ق～اثات وﾝاصا】ﾝعامي〕 ا」ﾝو”في〔 و مج～اطاته〕 ا÷ﾝفق～ة ة باﾝم〔 خام＋ا.  1ت「〕 ح＋ب ا 
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 ゆ ュ- サ6 -ラ1 

 
 るرقم السياس 

 れاساゲالم ヱ れتابع ااتصاا  るاسم السياس 
ヴا منらا  –يومي ل キرئيس قسم الموار るيゲشらعد لま キاعتما ヱ キا 

 ヵنصارΕا ゲيらع–  ゲمديるالمالي  ヱاج التشغيلゲمるاع عヱ キتما 
17  ゲらيسمキ2018 تاريخ ا キآل معينا  اعتما るانيキ– ヵグالتنفي ゲالمدي  キاعتماヱ るاجعゲم 

 ゲالشاع るهال .キ–  نائب りارキرئيس مجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 ي＝ة : 「عامي〕 اﾝ÷「علقة بإداثة معاﾝو  اﾝق～اثات  .3

 
 و مج～اطاتها اﾝ÷ع「÷／ة. اتهااساﾝ「أﾜ／ اﾝ「ام م〔 ع／م معاثضة أい تع÷ي〕 مع ائ】ة اﾝ『÷　ية و سي ي『ب .أ

 ياغة و مص／اث ه＼ヮ اﾝ「عامي〕 م〔 قبل م／ي～ الداثة اﾝ÷ع＝ية ب÷وضوم اﾝ「ع÷ي〕ص و تﾝك بع／ اع「÷اد ت「〕 ص .ب

     .い＼في＝」ﾝي～ ا／÷ﾝا 

 ظ ﾝل÷／ي～ اﾝ「＝في＼cc .いموجهة )【ة ص مع ヱ＋داثة اﾝ÷ع＝ية باﾝ「ع÷ي〕 فقゃلا ي「〕 مشعاث م＝＋وبي .ت

 
 : اﾝ÷～اسات اﾝ／اخلية : خام＋ا

 
 ﾝ『÷　ية هو وسيلة اات±ال و العام و العان اﾝ～س÷ي اﾝ／اخلي في اﾝ『÷　ية.／ اﾝ～س÷ي الﾝك「～وヱي اﾝ【اس باﾝب～يا .1
و اﾝع÷ل ب÷ا فيه  اﾝ～د عليه  ص و اﾝ～د على ما ي『ب  يومي  كلب－و    على كل مو”ف م「ابعة اﾝب～ي／ الﾝك「～وヱي خال اﾝيوم『ب  ي .2

 دون تق±ي～ أو تأخي～.  

 『÷　ية. اﾝب～ي／ الﾝك「～وヱي اﾝ～س÷ي ﾝل خال 〔 تكون ج÷يع اﾝ÷～اسات م .3

 اﾝو”يفة ع＝／ اﾝ「و・يع مﾝى حي〔 اヱ「هاط اﾝ「كليف. على اﾝ÷و”ف اﾝ÷كلف بالヱابةص توضيح تﾝك دائ÷ا ب『اヱب م＋÷ى  .4

÷باش～ في أموث اﾝع÷ل واﾝ÷【ا’بات ما في حاﾝة تق／ي〕  ي ثئي＋ه اﾝﾝ「＋ل＋ل الداثいص و ع／م ت【“ا  امعلى اﾝ÷و”ف اح「～ ي『ب   .5
 تظل〕. 

أو على اﾝ÷～سل    اﾝ『÷　يةاヱوヱية على اس「ام اﾝ～ساﾝة سواًط على اﾝ÷و”ف أو على  ت اﾝ「ي ي「～تب فيها أية حقوق ق 】اااﾝفي   .6
 ه ﾝل～ساﾝة.ﾝيم ي「〕 ااح「فاゅ ب／ﾝيل على اس「ام اﾝ÷～سل –مﾝيه أو اﾝ÷～سل 

يوقع على   س～いص و  عليهب  ～ية اﾝ【اصة باﾝ÷و”في〔ص ي『ب أن توضع في ”～ف أو ملف مغلق و يك「ﾝوث・ية اﾝ＋في اﾝ÷～اسات ا .7
 قبل اﾝ÷＋「ل〕.  اس「امه م〔 

 
 

 : اﾝ÷～اسات اﾝ【اثجية: سادسا
 

 ﾝي｜ باﾝ÷و”في〔.  فقゃ و باﾝ『÷　يةج÷يع م～اسات اﾝب～ي／ ي『ب أن تكون خاصة  .1

وتوضع في أ”～ف م“بوعًا    ﾝل『÷　يةعلى اﾝ÷“بوعات اﾝ～س÷ية  دث اﾝ～س÷ي  اﾝ±ا  ياﾝوثق ～اسات اﾝب～ي／  م  يع ت±／ث ج÷ي『ب أن   .2
 .اﾝ『÷　ية＝وان 〕 وعاسعليها 

ي「〕   .3 أن  و  يلت＋『ي『ب  اﾝب～ي／ي  وق―  اﾝ÷～اسات  وإص／اث  اس「ام  بها  س『لفي  اﾝوث・ية  ة  يوم  قبل    خاس  اﾝ【／مات م〔  ق＋〕 
 في اﾝ『÷　ية. اﾝ÷＋اヱ／ة

 من وج／ت. في ه＼ا اﾝ－أن م〔 قبله〕 ت اﾝ±ادثةباﾝ「علي÷ا ت اﾝ】كومية اﾝ～س÷ية اﾝ「قي／هاﾝ『ا  م～اسلةي『ب ع＝／  .4

 اﾝ÷～سل مﾝيه قبل اﾝ「واصل.اﾝو”يفي ﾝل－【‥  كامل و اﾝ÷＋÷ى〕 اﾝساﾝ「أﾜ／ جي／ا م〔 اا  .5
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 ゆ ュ- サ6 -ラ1 
 

 るرقم السياس 
 れاساゲالم ヱ れتابع ااتصاا  るاسم السياس 

 まعداヱ キ اعتماキ  شゲيる لらا  رئيس قسم الموارキ –منヴ الらيومي 
らنصارعΕا ゲي ヵ–  ゲمديるالمالي  ヱالتشغيل  キاعتماヱ るاجعゲم 

17  ゲらيسمキ2018 ريخ تا キآل معينا  ااعتما るانيキ–  الヵグالتنفي ゲمدي  キاعتماヱ るاجعゲم 
 ゲالشاع るهال .キ–  نائب りارキرئيس مجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 

وصول اﾝ【“اب مﾝى  مغلق واﾝ「أﾜ／ م〔اخل مظ～وف ي『ب وضع اﾝ＝＋【ة اゼصلية د ／ضﾝيمتا أثسل اﾝ【“اب مع اﾝ＋ائق ﾝ「＋لي÷ه با .6
 .على صوثة اﾝ【“اب م〔 اﾝ÷＋「ل〕 اﾝ「و・يع بااس「امائق ﾝ＋اﾝ『هة اﾝ÷～سل مﾝيها وي“لب ا

ل في ’～ م  أو اﾝ÷】「÷ل  من كان اﾝ÷“لوب .7 ف  عادة اﾝب～ي／ ﾝل『÷　ية احقاص في『ب ك「ابة اس〕 و و”يفة اﾝ÷و”ف أو اﾝق＋〕 اﾝ÷～ س 
ﾝظ～ف.ا 

أو على اﾝ÷～سل    ÷　يةﾝ『احقوق قاヱوヱية على اس「ام اﾝ～ساﾝة سواًط على اﾝ÷و”ف أو على    ب فيها أيةي اﾝ】اات اﾝ「ي ي「～تف  .8
ص سواط باﾝ「و・يع من كاヱ― اﾝ÷～اسلة وث・يةص أو ب「فعيل ي「〕 ااح「فاゅ ب／ﾝيل على اس「ام اﾝ÷～سل مﾝيه ﾝل～ساﾝة  –ل  مﾝيه أو اﾝ÷～س

ﾜة تأﾝب～ي／ا ي／خاصية اس「ام ثساﾝوجودة في ا÷ﾝلثسال ا ヱك「～وﾝيال. 
9. ÷ﾝا اﾝ～س÷ية  مﾝ وجهة ﾝل÷و”ف و  اﾝ【“ابات  اﾝب～ي／ية    ي＝بغي أن ت～سل م〔 خال  هن سك＝ع＝واى  اﾝ「ي ي＝بغي مثساﾝها  اﾝ【／مات 

 على ع＝واヱه اﾝ÷＋『ل في عق／ヮ و في ملفه اﾝو”يفيص و باس「【／ام اﾝ÷“بوعات اﾝ～س÷ية. 

 .ﾝب～ي／ساﾝه مﾝى اﾝ「أﾜ／ م〔 مت÷ام اج～اطات مث ا 『بمتا أثسل اﾝ【“اب ع〔 ’～يق اﾝب～ي／ ي .10

م〔 مثسال ج÷يع اﾝ÷عامات  أوثاق معاملة واح／ةص وا بأح سال مث بغ～ش  Clip ي＋「【／م اﾝ「／بي｜ وا ي＋「【／م اﾝ÷－بك اﾝ÷ف「وح .11
 .في ”～ف واح／ ﾝل－【‥ اﾝ÷“لوب مع ت／بي｜ كل معاملة على ح／ة

خاثجهاص و وجوب  ﾝ『÷　ية أو  ‥ اﾝ÷و”في〔 مﾝى ش【‥ داخل ا【 تو  ي『ب اﾝ】～س اﾝ「ام على ع／م مثسال أい معلومات س～ية أ .12
 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية.  لومات اﾝ『÷　يةص سياسة معلوماتة معاساﾝ～جوم في تﾝك مﾝى سياسة خ±وصية اﾝبياヱاتص سي

 أو اﾝ÷／ي～ اﾝ「＝في＼い.  اﾝ÷＋「ويات اﾝعليا في اﾝ÷『「÷ع ب＝اط على توجيهات م／ي～ اﾝ「واصل م【ا’بة و م～اسلة تكون  .13
 

 :  لــكـ「ـابـةوابゃ اﾝعامة ﾝﾝ×ا : سابعا
 

1. ﾝاساتيكون ا～÷ﾝم في ا／】」＋÷ﾝا ゃ】 اثجية】ﾝا  ゃ】بHacen Casablanca 〔』سود. و  14 حゼلون اﾝبا 

2.  いية على ثق〕 و تاثيخ م「＋ل＋ل و موثق.  ي『ب أن ي】「و　÷』ﾝكل خ“اب ثس÷ي صادث خاثج ا 

 .تأﾜ／ تام م〔 ص】「هكان ه＝اك ن م اﾝ÷＋÷ى اﾝو”يفي ص و يك「بُيك「ب اس〕 اﾝ－【‥ ث＝ائيا على اゼقلي『ب أن  .3

 اﾝخ.ة ..اداة ك「ابة اﾝゼقاب اﾝ÷「عاثف عليها ح＋ب كل م＝±ب م』ل: معاﾝيص سعي『ب م～اع .4

 احية بكل خ“اب ك÷ا يلي: ي『ب مدثاج اﾝ「】ية ااف「「 .5
 تكون اﾝ「】ية ااف「「احية ﾝل÷＋ل÷ي〔 "اﾝ＋ام عليك〕 وثح÷ة ه وب～كاته" . أ

ゆ. " 〕ل÷ي＋÷ﾝغي～ اﾝ " ية". ／ بعت】ية ’يبة وبع／" أو【」ﾝا 
れ. ية ا【」ﾝا ゃيه. أاف「「احية يكون خﾝسل م～÷ﾝا 〔اس ゃخ 〕صغ～ قليا م 

 . ﾝ～ساﾝةم وأن يكون معب～ًا ع〔 م】「وあ اموضو ى ن ي】「وい كل خ“اب عل أ يف×ل .6
 . ي『ب أن ي】「وい اﾝ【“اب على ت】ية خ「امية  .7
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 ゆ ュ- サ6 -ラ1 

 
 るرقم السياس 

 اسم السياسヱ  る المゲاساれ   ااتصااれتابع 
 عتماま キعداヱ キ ا رئيس قسم الموارキ الらشゲيる  – ميمنヴ الらيو

 ヵنصارΕا ゲيらالتشغيل –ع ヱ るالمالي ゲاع مديヱ るاجعゲتمم キا 
17  ゲらيسمキ2018 تاريخ ااعتما キ  آل معينا るانيキ– ヵグالتنفي ゲالمدي  キاعتماヱ るاجعゲم 

 ゲالشاع るهال .キ–  りارキنائب رئيس مجلس اإ  キاعتماヱ るاجعゲم 

 
 ب على :“اخ  ي『ب أن ي】「وい كل .8

 توقيع المゲسل.  . أ

ゆ. اسم トسل الخゲمヱ ظيفتهヱ ヱ ゆالتاريخ.  ا 

れ. Εالجانب ا ヴالتوقيع عل ラوムي ラأ ヴاعゲميي ゲس .ゆاトن الخ 

 " مشاثة مﾝى خ“ابك〕 ثق〕 ... وتاثيخ ...". : ب ي『ب تك～ ثق〕 وتاثيخ اﾝ【“اب م』اع＝／ اﾝ～د على اﾝ【“ا .9

10. ﾝا ヮسل باس÷ه و م＋÷ا～÷ﾝاب م〔 ا“】ﾝو・يع.يفو”ي『ب أن ي「〕 تو・يع ا」ﾝي و تاثيخ ا 

ي ظ و يك「ب اس÷ه و م＋÷اヮ اﾝو”يف＝ها ع أو ه ك「ابة كل÷ة ) ع＝ه＝ساسي غي～ موجودص فعلى م〔 يوقع ب／ا ماﾝ÷～سل اﾝ ゼو كان .11
 و اﾝ「اثيخ.

 مع ك「ابة اゼح～ف اゼوﾝى م〔 اس÷ه.  صوثة اﾝ【“اب يؤش～ على اﾝ【“اب م〔 قام بك「اب「ه و تﾝك باﾝ「و・يع في اﾝ“～ف اゼي÷〔 م〔  .12

 اس〕 اﾝ÷و”ف و م＋÷اヮ اﾝو”يفي و تو・يعه و اﾝ「اثيخ.  يع「÷／ ظ و ﾝاع「÷اد يك「ب ) اﾝ「و・يعت احافي  .13

14. －ﾝعل～ح ع＝／ اﾝي／ص ي『ب تك～ ااسى اﾝبا ゃ】اثيخ. 【“اب ب」ﾝو・يع وا」ﾝمع ا 〔 
 اك＼〕 ع＝／ اﾝ～د على اﾝ【“اب ي『ب تك～ ثق〕 وتاثيخ اﾝ【“اب وي－اث مﾝى تﾝك في موضوم اﾝ【“اب م』ا " مشاثة مﾝى خ“ابك〕 ثق  .15

 ك＼ا ب－أن ك＼ا. وتاثيخ

 مﾝك「～وヱي أو وثقي. ب＝＋【ة م〔 كل خ“اب م～سل خاثج اﾝ『÷　ية سواط  ب ااح「فاゅي『 .16
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 ق اﾝ÷اح
 

 (ﾝاتج وااس「÷اثات ا÷＝ 
 ظ و ج／ول اﾝ÷【اﾝفات و اﾝ『‖اطات
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 إقــــرار و تـバـヰـد
 

 :  ヤي مゅ يبأنゅ الموظف الموقع أدنゅه  أتヰバد
 

1-   ヱغ ألن أفشي أ ヱشر أゅبشكل مب ュستخدヱヤمع ヵشر، أゅير مب  れゅمるعمل الجمعي ヱي أヤق بعمヤيكن هذا    تتع ュل ゅم ،
كتゅبيゅ بإفشゅئه أヱ  منحي إذنゅ  تュ  قد  أن يكヱن  أヱ    ،  رة عمヤي في الجمعيヱる خال فت  لضمن مュゅヰ عم  اإفشゅء

 .  استخدامه من اإدارة
 

مゅ لる    ュ،أヱ أجヰزة الجمعي ل  من أمゅكن العم  أヱ مれゅヘヤ بيゅنれゅ    أヱ   اヱベرأ   أヵأヱ أحذف أヱ أخヘي أヱ أتヤف  لن أزيل   -2
 ゅصريًح ゅًبيゅكت ゅًمنحي إذن ュيت . 

 
 

العمل ماعند   -3  るء عاقゅヰع  نتるد أ   الجمعيヰدة   تعゅبإع   ヱ تيحゅヘالم التほمين    لヤكمبيヱتر   الدخヱل   رمヱز   جميع   るقゅبطヱ
 خر بحヱزتي ヱ يكヱن مヤكゅ لヤجمعيる.  آヵ شيء أ ヱ   الصحي

 
 اュ بゅヰ. تعヰد بゅالتزأヱ る ي عヴヤ أخاقيれゅ العمل الخゅصる بゅلجمعي ع طاأقر عヴヤ ا -4

 
5- ポأعاه أن    أدر ذكر   ゅم كل   るヘلゅمخ   ヵدぼي تほ  قد  إجراء  اتخゅذ   ヴي  بي  دي إلボد  قبح  ヴإل أヱ  يصل   るالخدم إنゅヰء 

 . الヘصل
 
 
 
 

 .......................................................سュ المヱظف: ا

 .......................................................  :  عـيヱقـــتــــال

 ....................................... .................خ : ـゅريـــتـــال
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 المصゅلح  تعゅرض  عدュ إقرار
 
 
 

 .......................... .. .. ......................  بصヘتي ............................................ ヱ  أنヱ  ゅأتعヰد  أقر
 عدュد بヱأتعヰ  فيゅヰ  بمヱ ゅألتزュ  أقرヱ أヱافق عヤيه ヱبنゅء  بゅلجمعيる، الخゅصる  المصゅلح تعゅرض  سيゅسる  عヴヤ اطヤعれ  قد  بほنني

 أヱ  إدارة مجヤس  كعضヱ  مヱقعي   من  مستヘيدا  أヱ مبゅشرة  مبゅشرة  بطريるボ  شخصيる أربゅح  أヱ مكゅسゆ  أヵ  عヴヤ  الحصヱل 
أヱ  تخص  معヱヤمれゅ  أュ  ヵ داتخاس ヱبعدュ  الجمعيる  في  مヱظف   るالجمعي  ゅヰلヱأص  ヱأ ゅاردهヱأغراض م るالشخصي أヱ    ي 

 .منヘعる أخرى أヵ استغالゅヰ أヱ أقゅربي أヱ أصدقゅئي
 

 

.. ...................................م :  .ااس     

 التوقيع :  .....................................  

....... ....التゅريخ :  ..........................   
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りケゅاستم ゥゅダفま حة  عنヤダم 

 
サ1 :  سسة هلぽم ヱجمعية أ ّ ヵليةً في أゅحةً مヤダم ヵّك أヤمل مع التمゅبحية تتعケية؟ جمع 
 ا   □             نعم □
 

サ2 :  ヵك أヤمل مع الجمعيةهل يمゅبحية تتعケ سسةぽم ヱجمعية أ ّ ヵليةً في أゅحةً مヤダم ヵّتك أヤئゅ؟  فرٍد من أفراد ع 
 ا □              عمن □
 

ゅاإج るلゅمنفي ح ヵأ ヴヤع ュبنع るب ヘح عن التゅاإفص ポيヤع ゆنه يجほف ،るボبゅالس るヤاأسئ ポヤبتم るصゅصيل الخゅ   ヵرأゅعمل تج   ヵ
ゅأعم   ヵفي أ るليゅم るحヤد مصヱجヱ ヱأ.ポتヤئゅمن أفراد ع   ヵمن قبل أ ヱأ ポヤمن قب るريゅل تج 

 
  ヵجرヰريخ اإصدار الゅريخ اإصدار  تゅامي الت ヵد  

  ュاس
 النشゅط  

نヱع  
 النشゅط 

るالمدين   ュرق
السجل  

  ヱأ
る  رخص 
 العمل

ュヱر   اليヰالش  るالسن ュヱر   اليヰالش  るه السن  れヤل حص
  るボافヱم ヴヤع

 معيる؟ الج

بط  رت هل ت 
  るالشرك
  るبعاق

عمل مع  
 الجمعيる؟ 

  るحヤالمص
  るليゅالم

 るليゅاإجم 

 )%( 

             
 

サ3 : ب عضو فيダل منんم( ゅًらダد منヤボسهل تتヤمج まداポケゅゼت ヱأ )ンة أخرヰج ヵأ ヱلجنة أ ヱأ りケ トゼأن ヱأ メゅفي أعم ヱة أ
 ؟ لديك عضوية لدン أヵّ  جヰة أخرン غير الجمعية

 ا □              نعم□
 

サ4 :  يت هل/ラمن أفراد أسرتك )الوالدا ヵد أヤボ ب عضو فيダل منんم( ゅًらダمن )れゅنらالヱ ءゅاأبن/ァヱゴال/れゅجヱゴجة/الヱゴال
  جヰة أخرン غير الجمعية؟ لديه عضوية في أヵّ  خرン( أヱ يポケゅゼ في أعمメゅ أヱ أنトゼة أヱ أ ヰةأヱ أヵ ج مجヤس まداりケ أヱ لجنة 

   ا  □               نعم□
 

るبゅاإج るلゅبن في ح ヵأ ヴヤع ュمنع  ポيヤع ゆنه يجほف ،るボبゅالس るヤاأسئ / ヱ ゆمنص ヵبشغل أ るصゅصيل الخゅヘح عن التゅاإفص
من أفراد  ポ أヱ من قبل أヵ   يる، الحكヱمる أヱ الボطゅع الخゅص( من قبヤمعلجخゅرجيる )مع شركゅء اأヱ المشゅركる في أヵ   أعمゅل 

 .ポتヤئゅع 
 
 

  るヰالج ュاس  るヰع الجヱن るهل ترتبط ال  المدين  るヰج
る عمل مع  اقبع
 معيる؟ لجا

  れヤهل حص
  るボافヱم ヴヤع

る؟ الجمعي 

  ゆحゅص
  ゆالمنص 

 ゆالمنص   ヴヤهل تتحصل ع
مكゅسゆ مゅليる نظير  

 منصゆ؟ تヱليポ هذا ال
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サ5 : تك هدية متقد هلヤئゅأحد من أفراد ع ヵأ ヱة خ لك أヰر من جんأك ヱية  أヤらボمست ヱلية أゅة حヤص ゅヰلヱ الجمعية ァケゅ
 ゅヰヤら؟ تボ أم لم سواء قヤらتゅヰ بゅلجمعية

 ا  □                  نعم□
 

ن قبل أヵ   م أヱتゅヘصيل الヰديる عند قبヱلゅヰ من قبポヤ جゅبる بنعュ عヴヤ السぼال السゅبق، فإنه يجゆ عヤيポ اإفصゅح عن في حゅلる اإ 
.ポتヤئゅمن أفراد ع 

 
تボديュ الヰديる  تゅريخ 

ヰال ヵجر 
 るديヰال ュديボريخ تゅت

ヵالمياد 
 

  ュاس
 ュدボم

 يるالヰد

 るヰالي  الجュヱ رالشヰ  るالسن ヱاليュ رヰالش  るهل السن 

  れヤقب
 الヰديる؟ 

رتبط الجるヰ  هل ت 
بعاقる عمل مع  

 الجمعيる؟ 

 るديヰع الヱن  るقيم  るديヰال
 ゅديريボت 

            
 
 

ゅأعاه ملما أقر أن れゅمヱヤه أن جميع المعゅقع أدنヱ ゅمتمヱ るصحيحヱ るلح المعتمدة من  حدثゅرض المصゅتع るسゅمع سي るشي
.るالجمعي 

 
:ュااس 

 ヘي:ヱظي سمヴ الالم
 خ:التゅري

 التヱقيع 
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りケゅاستم ゥゅダفま لح   عنゅダم チケゅتع 

 

  : ュااســـــــــــــــــــ ........................................... .... ............... 

 .. ............................................................:   الســجـــل الــمدني 

 ................ ..............................................  يる :الصるヘ في الجمع

 
 

 : るحヤع المصヱن 
 

..................................................... ............................................................... ................. ............... 

... ..................... ................ ................................................................................. ................. .......... 

......... .......................................................................................................................................... . 

 .............................. ..................................................................................................... ................. 

 
 : مゅل تعゅرض المصゅلحاحت

 
......................................................................................................................... ................. .......... 

 ................................................................................................................................................... . 

...................... ................ ................................ ............................................................. ................. 

 
ボطري る جد: معヱ رض إنゅالتع るلجゅ 

 
............. ................................................................................................. ........... ......................... .. 

................................................................................. ........................................................ ........... 

................................... ................. ................ .................................... ........................... ................. 

 
 ........ .... ............................. التゅريخ:

 
 ........ .................................: التヱقيع
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 لجدキا ينعゲيفي للموظفاستمارり استらياラ عن الゲらنامج الت
ソ( ينتعاقدبالم )الجزء الخاるムاخل المملキ من 

 
 
 

تسゅعدنゅ عヴヤ تトوير هグا الらرنゅمج بمゅ س  تكま ラま ،ゅجゅبالتحゅقك بゅلعمل معنゅ  لك عند الヵグ أجرヵ    التعريفيらرنゅمج  الラ تعرف ケأيك في  أنゅ  يسعد
 مستらボا.  ينالゅボدم خريناآ ينة الموドفيガدم مヤダحتك ヱمヤダح

りدゅعま ヴيرج  ラゅيらسمااستボرية بالموا لゼらد الケء عد انゅヰمج التعريفيتゅرنらسيتم ال ヵグتك.في  الケداま ヱقسمك أ 
 شゅكرين لك حسن تعヱゅنك . 

__________________________________________________________________________________ 
 
  
 

ل قらو م ضعيف  يد ـج  دا ج جيد    コا  ممتاツالتاليا مـي  ــقف ヅلنقا : る 
 لمواケد الゼらرية. メヱぽ ابك من قらل مس رحيب . الت 1     

     2 .ヱ ゆوヤأس りءゅمج التعريفي.  كفゅرنらال ヴヤئمين عゅボال  

ヱ اأنヌمة.)الらوケ بوينت( ة عي العرチ التボديمي الソゅガ بゅلتعريف بゅلجم. 3       

     4ボرن . تらヤمل لゅゼمج التعريفي ييمك الゅ  بムゼ.مゅل ع  

       
                                                                                                                                                      

 يد.لヤموドف الجد عريفيالらرنゅمج التمن شأنゅヰ تトوير ヱتحسين  れゅاحأヵ اقتر  فأض* فضا  
 
 

.................................................................................................................................................................................................. .... .....

............................................................. ...................... ...................................................................................... ........................ 

 

 * تعヤيق عゅم: 

 
..................................... .... ................................................................................................... ...................................... .........................

............................................................................................ ..................................................................... ................................ 

 

 

 التوقيع:               لتاريخ: ا     اسم الموظف :
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 れبيانا りموظف استمار  

 
 

كゅماا  ااسم   

 الرقم الوظيفي  

 مヤバومれゅ ااتصゅل  

المنزل  هゅتف   

 جوال 

 
إلكتروني  ا يدالبر 

 الخゅص 
 عنوان المنزل  

فゅكس ال   

 ゆ.ص 
 البريد 

 الرمز البريدي  

ゅل بـ تصأرجو اا ىءفي حゅلة الطوار   

 ااسم 

لقرابة صヤة ا   

 ヰتف الゅ  

 الجوال  

 الموارد البشرية في حゅلة تغييرهゅ.   قسمليتي الكゅمヤة عن إعام ونة أعاه، وبمسぼأقر بصحة المヤバومれゅ المدو 

 ااسم

وقيعلتا  

 التゅريخ 
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 أسماء الموظفاれ المトلوبる معلوماتヰن اسم / 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 るلوبトالم れالمعلوما 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 اゆ ــــらـــاΕس
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………..………………..………………    るヘظيヱال 

التケゅيخ           ………………..………………..…….……  
   

…………..………………..………………    ュااس 

يعالتوق    ..……………………………………………             

 

 

 □    مقبول  □غيゲ مقらول

 

 れماحظا 

……................................................................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................... ................ 
 

 

…………..………………..………………    るヘظيヱال …………..………………..………………    ュااس 

 التゅريخ    ………………..………………..…………                     تヱقيع ال   .……………………………………………

 

 

 りلب معلوماستمارヅموظف れا   

 رキ الらشゲيる فقط استخداュ قسم الموا
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لـ مـع  チゲـع                       
 

               /りクستاΕا るمゲムالم 
 

                                                                           واصفات و ال≠…ايا ال『الية:                      بال≠ب【دة  اأولى ال＞سائية الخي｜يةال【≠عية لدى الع≠ل  ك  لي｜ض عنعيس｜نا أن           

                                                      معلوماれ عチゲ العمل    

                                          الوظيفる                            مヴمس 
 るالتنظيمي りالوحد 
 لمゲتるら / الدرجるا 
 عاれ العمل ヱ ュ ساأيا 
 りゲفت  るبゲالتج 

 اΕساسي  الゲاتب 
 السムن بدل  
 れبدل المواصا 
 بدل らヅيعる العمل  
  ヵゲヰالش ゲجΕجمالي اま 
 الصエي التほمين  

 تほميناれ ااجتماعيるال 
                                                   る                اإجاりコ السنوي 
 نوع التوظيف  

 ــزايـــاالـــم 
 ـوافــزヱ الエـ

 

 التوقيع عヤيه في مムتらنゅ عند حضوケكم.م تي، ヱ س...................................عらر الらريد اإلムترヱني في موعد أقロゅダ ا عヴヤ عرضنゅ هグ  الردنرجو 
 ... ....................................  :عتケゅらاً منستムوラ مゅらشرり العمل ا في حゅلة الموافボة 

 
 

 
 
 
 
 

 
ヴافق علヱلعا  □    أ     チゲ                                                                   □      チゲالع ヴافق علヱا أ 

 
 
 
 

.... ................. ................................... ......ااسم         ........................ ............... ...... .......................التوقيع      .............. .. .. ...... ....................  التゅريخ      

 
 

 

لمديりゲ التنفيグيる ا  
 
 

  キانيる آل معينا           

يسる قسم الموارキ الらشゲيるرئ  
 

 
منヴ عらد ه الらيومي         
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 ( استمارり تقييم أヱلي للمゲشح (
 

قらل الموارキ الらشゲيる  تعほら من  
المقابلる تاريخ  اسم   

لمゲشحا  
 الجنسيる  المぽهل الدراسي 

 るالتنظيمي りالوحد   るالوظيف 

 

 الـــتــقــييـــم 
 れ5 ماحظا 

 コممتا 
4 

 جيد جدا 
3 
يد ج  

2 
 مقらول 

1 
 ضعيف 

 ゲالـــعـــنـــاصـــ 

 ال÷ظه～      
  المابس ،  النゅヌفةالجسم ،  كれゅحر  

      るالشخصي 
، الخ أدゆ ، الجدية، النضج ا  

عقليヱ る الجسديるالقدرり ال         
 トالن ، ゆゅالخ ق ااستيع ،  

 مヰاراれ التواصل      
الحديث، ااستمゅع، اابتسゅم، بنゅء األفة  

 الخ
      るاإنجليزي るاللغ 

لمトلوゆالمぽهل العلمي ا    

   りゲらالعالخるلوبトالم るملي  

 
 
 
 
 

 
 
 

 .................................................... التوقيع : .................... .............................................  الوظيفる : ..... ............................. .................. ........ااسم 
 
 
 
 
 

 れالتوصيا  
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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       りائي قييمت استمارヰشح نゲللم    
 

       ل الرئيس المبゅشر لヱヤظيゆるヘ من قبتكت
 

 
 ..................... ....... ........................................................ る ـــيــســـنــج ــالـ   ........................... ........................... ............ حــــــشاسュ المر  

. ............................................................................... ..... ゅبるヤ ـمボـخ الــゅريـت  ......................................................... ........  المぼهل الدراسي 
..................................... ............ ......... ........... ............... ヱحدة التنظيميる ال   ................................................ ................  الヱظيるヘ الشゅغرة 

                                                               

 
………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1س   

 
...……...…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ゅماحظ れ  

 
ヱ   ضعيف ヲ مقبول ン  جيد  ヴ جيد جدا  ヵ  زゅممت  

     
 

………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2س   
 

...……...…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… れゅماحظ 
 

ヱ   ضعيف ヲ مقبول ン  جيد  ヴ جيد جدا  ヵ  زゅممت  
     

 
………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3س   

 
...……...…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… れゅماحظ 

 
ヱ   ضعيف ヲ مقبول ン  جيد  ヴ جيد جدا  ヵ ز ممتゅ  

     
 

………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4س   
 

...……...…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… حظれゅ ام   
 

ヱ   ضعيف ヲ مقبول ン  جيد  ヴ  جداجيد  ヵ ز مゅمت  
     

 
………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5س   

 
...……...…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… れゅماحظ 

ヱ   ضعيف ヲ مقبول ン  جيد  ヴ جيد جدا  ヵ  زゅممت  
     

 
………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6س   

 
...……...…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… れゅماحظ 

 
ヱ   ضعيف ヲ مقبول ン  جيد  ヴ جيد جدا  ヵ  زゅممت  

     
 

………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7س   
 

...……...…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… れゅماحظ 
 

ヱ   فضعي  ヲ مقبول ン  جيد  ヴ جدا جيد  ヵ  زゅممت  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــح بــــيــــゅنــれゅ الــمــرش  

   لヤوظيفة   المطヤوبة れ ءافゅالكاأسئヤة الموجヰة لヤمرشح بخصوص 
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 :   لヤمرشح  ئينゅヰ تقييم استمゅرة – تゅبع 
 
 

………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8س   
 

...……...…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… れゅماحظ 
 

ヱ   ضعيف ヲ قبولم  ン  جيد  ヴ جيد جدا  ヵ  زゅممت  
     

 
………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9س   

 
...……...…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… れゅماحظ 

 
ヱ   يفضع  ヲ مقبول ン  جيد  ヴ جيد جدا  ヵ  زゅممت  

     
 

………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10س   
 

...……...…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… れゅماحظ 
 

ヱ   ضعيف ヲ مقبول ン يد ج  ヴ جيد جدا  ヵ  زゅممت  
     

 
………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11س   

 
...……...…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… れゅماحظ 

 
ヱ   ضعيف ヲ مقبول ン  جيد  ヴ جيد جدا  ヵ  زゅممت  

     
 

………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12س   
 

...……...…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… れゅماحظ 
 

ヱ   ضعيف ヲ مقبول ン  جيد  ヴ جيد جدا  ヵ  زゅممت  
     

 
 

 
             ………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

احظれゅ م ة الدرج  لتقييمر اعنゅص   れ 
) المابس، حركる الجسュ ، النظゅفる ( المظヰر    1 
، النضج ( ، الجديる  ) اأدゆ صيةالشخ    2 
اュ( األるヘ ،الك ) اابتسュゅ، ااستمゅع، بنゅء مゅヰراれ التواصل     3 
  れءاゅوظيفة  الكفヤوبة لヤالمط  4 
ية يزجヤدرجة اختبゅر الヤغة اإن    5 
لゅバم التقييم ا    

 
1. ュعد るلゅج أحد الاح في حゅضع دتيヱا تヱ ) ا ينطبق ( ゆي⊥كت ،るヘظيヱصر في هذه الゅعن.るرج 

2. れءاゅヘالك るنゅعدد  في خ ヴヤع ュييボالت れゅع درجヱمجم るعن قسم るتجゅالن るضع الدرجヱتるヤاأسئ れالتي ط⊥رح . 
3. ゅعدده ヴヤع ュسボت ュصر ثゅالعن れゅت⊥جمع درج   ュييボضع التヱي ュالثゅع .ュ 

 
 

........... ... ...... ............ ....  التوقيع ............... ............ .................................. الوظيفة  .................. .................. ـدادإع   

 
 
 
 
 
 
 

ـيــق عــــゅمتــバــヤـ  
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موافق غير  □                                                   موافق ヤمرشح الرئيس المبゅشر ل                                              □     
 
 

 

 

 
 ااسم  ريخ تالا التوقيع 

 

 

موافق غير  □                                                   موافق ية ئيس قسم الموارد البشرر                                              □     

 

 

 

 
 ااسم  يخ تارال ع التوقي

 

 

موافق غير  □                                               موافق    □                                                 لمدير المゅلية و التشغي  

 

 

 
 ااسم  تاريخ ال التوقيع 

 
 

موافق غير  □                                                   موافق التنفيذي المدير        □        
 

 

 
 

 

 توقيع ال
 

 تاريخ ال
 

 ااسم 

 

 
 
 
 
 
 
 

موظف تـバـيـيـن استمゅرة  

................................................................................... ة ــ يـــسـ ـنــــجـال .......................................................................................  مرشح ـم ال ـــــاس
......................................................................................  りغرゅゼيفة الドالو ...................................................................................  المぽهل الدケاسي 

................................................................................... الدケجة  / المرتらة ....................................................................................... りي الوحدヌمية التن 
 الراتب اإجمゅلي ................................................................................... رン ـゅ أخ ـــゴايــم .......................................................................................

.........................................................................................................  れゅومヤـخأمع ンيفــتـــنوع ال ................................................................................... رドو 
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ل إضゅفي تكヤيف بバم  استمゅرة  
 

  اسم الموظف 

  القسم   الوظيفة 

 

  الバمل خゅرج الدوام  أيゅم
 

 

  عدد سゅعれゅ الバمل 
 

 

  موقع الバمل 

 
 مبرراれ الバمل اإضゅفي 

 

 
 

 

............................ ..............أعヴヤ: المدير ا                                          ... ............ ........................... :رلمبゅش ا يسالرئ  

ــ تــــال ــ تـــال                                             .........................................:    خــــゅريــ ... ........... ...........................خ:   ـــゅريـ  

ــ تــال ....... ................................... ع :ــيــوقــ تــال                                            .........................................  ع:ـــي ــــوق ــ  

 
ية شرالبستخدام الموارد ا  

 

د ـ مـ تـバـي  ا   □ دـم ـ تـバـي  □         

: れゅماحظ .......... ............................................................... ............................................................................. 

 ............................................................................................ ................................................................. ....... 

.................................................................................................................................................. .. ................ 

 ................................................................................... ..................... ............................................................ 

.......................................................................................................................... .......... ................................ 
 

......................... ...................................اأجر اإجمゅلي لヤموظف:    .........................................سゅسي لヤموظف: اأجر اأ   

 ا  ............................... ......... れゅ الバمل اإضゅفي المذكور:ゅعس  إجمゅلي أجر
 

ــ إع ........ ..................................     داد:ــ  

 ..........................................    التوقيع :

 ..........................................  خ: ـ تゅريـال
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 مستエقاヱ れ مخالصる نヰائيる يるصفت
العمل بدء تケゅيخ     ドف اسم المو  

نتゅヰء العملتケゅيخ ا   الوドيفة   

 الوحدり اإداケية   سらب ترポ العمل  

り الガدمة مد   الراتب اإجمゅلي   
 

                                                                                                                                                   

       れالخصوما                              

 الـــمــらــلـــغ 
 

 التفصيل 
 

ラالــらــيــا  هـــلــلـــる  ريــــــال  

    チقر 

   ゆゅغي 

غرامة جゴاء /      

                   :ンأخر  

 まجمالي الخصم    
                れقاエالمست                     

  ــغ ــらــلـالـــم

 التفصيل 

 

يــاラالــらــ  
 هـــلــلـــる  ــــال ريــ

    

 

 

 

 りفأゅムدمة مガية الゅヰن  
 

 

 

 

   
 
 

 
 

ンأخر                :  

 
 

 صافي المستエق    

                        れاキاعـتما  

 るيゲشらال キرئيس الموار                         ゲالي لما المدي 

 

ب ـاسـمエ ـ ال  

 
キأنا الموقع أ ،ロنني استلمت ناほب ゲق   أقエالمخالصجميع مست ログヰبヱ ،るخدمتي كامل るايヰنヱ أاتيゲقد ب るالجمعي ラوムت る ヴقعت علヱ نني قدほب ゲأقヱ ،لي るらالトم るا من أيヰمتク れ

 هログ المخالصま ラヱキ るكゲاロ أヱ ضغط. 
            れقاエالمست ュبن               (             يك رقم )          ش    □نقدا               □تم استا ヴ(                                                               ك  )       عل 

 
 
 

.................................................  التاريخ ...... .... .........................................................التوقيع  ..................... ............................. ..................اسم الموظف  
 
 
 
 
 
 
 



ة النسゅئية الガيرية اأヱلヴ عيالجم ةواケد الゼらري مال まヱ れゅجراءاれيゅسل سدلي                             
 

 
 
 156 

 
 

بإنゅヰء عاقة الバمل ة إفゅد  

 اسم الموظف :                                                       المسمヴ الوظيفي:
 الـرقــم الوظيفي :                      :                             وحدة التنظيميةالــ

 )فقط لヤموظف غير السバودي( الバقد م الرغبة في تجديد عد                   استقゅلة                                إنゅヰء عاقة الバمل : كيفية

 : ゆالسب 

....................................................................................................................... ........................................................... .. 

.................. .................................................................................................................................................... .............. 

...................................................................................................................................................................... .............. 

 .................... .................. ...............ر :    اإشゅバمدة    ............................ .. .......................ر يوم عمل :   تゅريخ آخ

 ..................................................... تゅريخ اإفゅدة :    ..................................................... :    تــوقـيـع الـمـوظــف

 

    □   موافق ة                   □  غير موافقة                                                       رئيسة المبゅشرة : ال
 

              ..................................................................................................................................................................... ..... 
 

 ااسم        تاريخ   ال                    يعالتوق        
 

             : ヴヤموافقة                   □  غير موافقة                            المديرة اأع   □                                                                       
                                      

              
              ......................................................................................................................................................................... . 

 

 ااسم    اريخ   تال                    التوقيع        

 
قة□  غير مواف           موافقة                                     المديرة التنفيذية   □   
 
 

...................................................................................................... .... ......................................... . ....................  
 

 ااسم    تاريخ   لا                    وقيعالت        
 
 
 
 

 قسم الموارد البشرية
 

............................................................................................................ ....................................... ...... ...............  
 

.................. ............................................. .............................. ....................................................... ....................  
 

 ااسم    تاريخ   ال                    التوقيع        
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   طゆヤ إجゅزة  استمゅرة
 

وذج ات قبل تعبئة ال＞≠جاث جعة نظام اإم｜ا ُي｜جى  

 : ة التنظيميةالوحد  اسم الموظف:

 : أثنゅء اإجゅزة جوال الموظف : الرقم الوظيفي

 
الميادي  التゅريخ نوع اإجゅزة   المدة 

           إلى                 من       س＞وية     
      إلى                      من       أمومة     

  إلى                              من اضط｜اتية     
  إلى                               من  )حدد(خاصة     
  إلى                  من            اس『】＞ائية غي｜ مدفوعة     

  لى     إ                  من       أخ｜ى )حدد(    
 ماحظات 

  
يلة اﾝ÷و”فة اﾝب／ تو・يع اﾝ÷و”فة   اﾝ～ئي＋ة اﾝ÷باش～ة  

 

:ال『وقيع   

:ال『اتيخ  

 

 

 

 

 

وقيع  ال『  

م｜فوض                   مقبول           
 

:ال『وقيع   

:ال『اتيخ  

 

 

 ه＼ا اﾝ『‖ط خاس بق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية 

الطلب مقبول  الطب م｜فوض                    

 

: ات ماحظ  
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 ل ـق ـゆヤ نـط استمゅرة  
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 بيゅنれゅ الموظف 
  التنظيميる الヱحدة    اسュ المヱظف  
  لمرتبヱ るالدرجる ا  تゅريخ التعيين  

  الراتゆ الحゅلي    الヱظيヘي ュ رقال
 الوظيفة المرغوبة  الوظيفة الحゅلية 

     المسمヴ الヱظيヘي
   المヱقع  

  るحدة التنظيميヱال   
 سبゆ النقل : 

 
 

  توقيع الموظف     يخゅرالت

ゅرأي المدير ا شر رأي الرئيس المب ヴヤأع 
    افقヱأ 

 
 

   افقヱأ 

    افقヱا أ 
 

  افق ا أヱ 
 
 

  ゅريخ الت  التゅريخ  

  التوقيع   التوقيع  

 إفゅدة قسم الموارد البشرية 
 
 
 
 

  التوقيع   التゅريخ 
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العمل  ترポمゅボبるヤ   استمゅرة  
 

   المسمヴ الヱظيヘي:          :اسュ المヱظف

          ظيميる :  الヱحدة التن

ゅريخ بدء العمل :  ت   ゅالعت ポمل :  ريخ تر 

 :  ゆ الرئيسي لترポ العمل السب

 

 

ポييمボت ヱه ゅل م :るفي الجمعي ポヤخال فترة عم るليゅامل التヱعヤ 
 
 

يدـج ممتゅز  العنゅصر  ضعيف 
    سゅعれゅ العمل . أ

ゆ.  るاأنظم    
れ. ゆالرات    

    المبゅشرس ئيالر .ث

    التدريゆ .ج

    الزمياれ  .ح

    بيئる العمل .خ

    رةاإدا .د

    التボدير .ذ

    يمゅن الヱظيヘاأ .ر
    لعمل حجュ ا .ز

 
 

 ا        نع  ュ ؟  ين ヰل سبق أن عبرれ عن شكヱاポ أحد المسヱぼلゆ ترポ العمل ヱجヱد شكヱى فإذا كゅن سب
 ا        نعヱ                                    ュاポ ؟شكヱ إن كゅنれ اإجゅبる بنعュ ، فヰل تمれ ااستجゅبる لطヤبポ أ

 أヱ شكヱاポ ؟  عبر عن رأيポفヤمゅذا لュ تإذا كゅنれ اإجゅبる ا، 
 
 

 
 

 لديポ أヵ تعヤيق إضゅفي ؟ هل 

 

  ゅريخ : لتا                                                                                              تヱقيع المヱظف :

 

 ماحظれゅ المゅボبل: 

 : التヱقيع
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... ...................عゅم   ...................................................................... .............. :  ة/سجل مخゅلفれゅ الموظف  
  

 れ  لفةゅنوع المخ  ゅヰريخ وقوعゅالجزاء ت 
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استمارり رحلる عمل         
 

 

 معلوماれ الموظف 
فيالوドيرقم ال   اسم الموドف     

دり التنヌيمية الوح   المسمヴ الوドيفي   
 
 

 معلوماれ رحلる العمل 
 □   ( ) تグكر أخرン □عمل            ةケヱش □                      دりケヱ □مぽتمر           

  ラالعنوا 

 اسم الجヰة   

ゴمنيةالمدり ال       

□           ヵدボن□ ま         يداع□   りمدفوعةدعو  الرسوم       

  ゆゅقم الحسケ 

  
اれ ـらـل ـト ـ تـمـ ال  

تグكرヅ りيراラ □ الدヱلة:  المدينة              

  :りيخ العودケゅيخ السفر      تケゅت    

شيرり خرァヱتأ □り دخوメ                          يرأشت   □    

فندベ    □ اسم الفندベ:  عدد الヤيゅلي        

   : ヴلま ن م  :     れمواصا □ 

 اれ :ماحظ

 

 
 

 
 ..................... ................................... .... .............. る : ـ يفـالوظ     .................................. ..............................:  مـقـدュ الـトـلـبم  ـــاس 

 
 ................... ................ .......................................خ:  ــ اريـتــال     ............ .................................................. : عـــــيــــوق ــــــــ تـــــال

 
 

التنفيゲヵグ ديالم    ヴعلΕا ゲا  المديらئيس المゲال ゲش  
 غير موافق    □     موافق                     □
 
 اسم : ا
 

 يع: وق الت
 

 التケゅيخ: 

 غير موافق    □افق                      مو    □
 

 ااسم : 
 

 التوقيع: 
 

 التケゅيخ: 

 غير موافق    □موافق                          □
 

   ااسم :
 

 ع: التوقي
 

 التケゅيخ: 
 
 

 るيゲشらال キقسم الموار 
 

 .............................................................. .................................................................................................................................................... ..  
 

.... ..................................... . ................................................... .................................. .....................................................................................  
 

       .................................. ..............التاريخ :    ................................... .............التوقيع :      ........ ........................................ ااسم :
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جراء وظيفي إاستمゅرة   

 
 

. ............. ...................... ....الجنسيる: ..              ........................    ............. .......      اسュ المヱظف: .   
 

.............. . .................. .........   الヱظيるヘ:              ........ ......... ............ ..... المぼهل الدراسي: ...........  
 
 

 نوع اإجراء الوظيفي: 

□                    るترقي□                    ゆدة راتゅض □زيヘخ ヱيظيヘ                □ ـنボ لـ 

 

                       □                          □                                 □                                □ 
 

 التوضيح: 
............................................................................................................................................................................ ...........

............................................................................................................................................................................... ........ 

 

 الوضع بバد اإجراء الوضع قبل اإجراء البيゅن 
   القسم 

   الوظيفة 

   المرتبة 

   الدرجة 

أسゅسي ا  اأجر    

الバمل  بدل طبيバة    

   بدل السكن 

   اأجر اإجمゅلي 

 
 

................ :  るارد البشريヱالم ュقيع: ...... ............قسヱريخ: ......... ..........................  التゅالت  ............. ...................... 

るليゅالتشغيل: .......... مدير المヱ ......... ..................... ................ :قيعヱريخ:    ......... ..............  التゅالت .................. ...... 

 
 ص بي: خゅال أنゅ المヱظف أدنゅه اطヤعれ عヴヤ اإجراء الヱظيヘي 

 
    ........... ...................  يخ:التゅر ............. .. ... ...... . التヱقيع: .........  ..............  ..... .............. . اسュ المヱظف: ...............
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 عن مخゅلفة  إباパ  استمゅرة
 

 الباパ بكشف هويته(م قدمヤバومれゅ مقدم الباパ )يمكن عدم تバبئة هذا الجزء إذا لم يرغゆ م
ュااس  

ヴي المسمヘظيヱال  
るحدة التنظيميヱال   

 ュرقヱال الج  
  ي البريد اإلكترヱن

  لبريددベヱ اصن
 れゅومヤバلفةمゅالمخ ゆمرتك 

ュااس  
ヴي المسمヘظيヱال  

るحدة التنظيميヱال   
 ュال رقヱالج  

  البريد اإلكترヱني 
 ゅهد( ورقة إضゅفية في حゅلة وجود أكثر من ش ベゅرف مヤバومれゅ الشヰود )إن وجدوا. وبゅإمكゅن إ

ュااس  
ヴي المسمヘظيヱال  
   التنظيميるالヱحدة 

 ュرقヱال الج  
  اإلكترヱني  لبريدا
 تفゅصيل ال

  المخゅلるヘطبيعヱ るنヱع 
 
 

 ュヤريخ العゅتヱ るヘلゅالمخ ゆゅريخ ارتكゅت
 ゅヰب 

 
 

 るヘلゅث المخヱن حدゅمك  
 

 ゆゅارتك れتثب れمستندا ヱأ れゅنゅبي
ゅالمخヘل る 

 
 
 

أسمゅء أشخゅص آخرين اشتركヱا في  
 تكゆゅ المخゅلるヘار

 
 
 

  ل أخرىأيる معヱヤمれゅ أヱ تゅヘصي
 
 

 
 

 ..... ............................................ التوقيع:   ...................................  التゅريخ: ................................. ......................:  ظفاسم المو
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 فاس「÷اثة مخاط ’～      
 

  

   .............................. ”ـيـفـة  :و اﾝ  ..............................   اس〕 اﾝ÷و”ف:             
 

   ....................... تاثيخ مخاط اﾝ“～ف :   ............................ : اﾝوح／ة اﾝ「＝ظي÷ية            
 

 : ابع ﾝها اﾝوح／ة اﾝ「＝ظي÷ية اﾝ「ة ／ــ هع .1

 

.................................................................. . .......... . 

......... ..................................................................... 

............................................................. .. .. ............. 

   :／ةح اﾝو  تو・يع ثئي｜                                                                         

 
 : ب－～ية اﾝ÷واثد اﾝ ق＋〕  .2

 

 .............................................................................. 
............................................... ............................... 

          تو・يع ق＋〕 اﾝ÷واثد اﾝب－～ية :            
       

 :  ةق＋〕 اﾝ÷】اسب  .3

 ...... ........... ............................................................. 

 ......................................................................... ..... 

................................ ........................................ ...... 
 【÷ﾝسبة :  اتو・يع ق＋〕 ا 

 

 

 : اﾝ「ق＝ية و اﾝ【／مات اﾝ÷＋اヱ／ةق＋〕 .  4    
 .............................................................................. 

........................ .. ........................ ..................... ....... 
          :    اﾝ「ق＝ية و اﾝ【／ماتتو・يع ق＋〕 

 امــــديــرة التنفيــذيـــة                                                                                                              بشرية اموارد ال   رئيسة قسم 
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 بゲنامج تدريらي تقييم  りاراستم
 

 اسم الموظف   مدり التدريب  

  り/ゆاسم المدر   るالوظيف 

ب جるヰ التدري   る الوحدり التنظيمي    

رり اキ الدヱ تاريخ انعق   الدヱرり  موضوع    

 
 متゅز = م  5جدا                    = جيد4= جيد                  3=مقبول                2= ضバيف                 1

 
  

 م ケ الدりケヱ في جヰة خァケゅ الجمعية ( ) في حゅلة حضو  تنظيم الゲらنامج 1 2 3 4 5
     ヱالد りمد りケ  1 

المسゅحة، دケجة الحراりケ، الヱゅトاヱ れ المゅボعد(الダوれ، )الضوء،   يبتدケقゅعة ال          2  

      チئل العرゅسヱ 3 

   4 الトعゅم      

     りケヱرفة الدゼ5    م 

5 4 3 2 1  あو」【÷ﾝعل  اﾝم ÷ي ا 
     ケالتد りدゅالم ンيق محتوボتح ンمد りケヱية أهداف الدらي  1 

 2 المグكرり التدケيらية      

      りدゅالم りمية العجودヤ  3 

 م اﾝـــــ÷ــ／ثب  1 2 3 4 5
 1 أسヤوゆ اإلゅボء      

 2 الボدりケ عま ヴヤيメゅダ المعヤومة      

 3 تمムنه من المゅدり العヤمية      

      ヱ ة التواصلボريヅゅبم ملالتعケين ع المتد  4 

 ま 5داりケ الوقت      

 6 تنوع أسゅليب التدケيب      

5 4 3 2 1 ﾝم ة ـثب／ــ 「ـ÷ـ ا 
      ンستمدゅمعن りケヱا  ب الد ポケヱيفي دドلو  1 

      ゅヰيヤت  عヤダالتي ح れاケゅヰالم ヱ ケゅム2 اأف 

 ま 3مゅムنية تらトيق مゅ تدケبت  عヤيه في عمヤك      

 
  :ュتعـليق عـا 

 
................ ............................................................................................................................. ............................................

................................................................................................................................................................................... ...... 

................................................................................................................................................................. ........................ 

............................................................................................................................................. .................... ........................ 

 ........................................  التوقيع:                          ............................................  اسم الموظف :
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 التأخراب و الفات الغيادة خموذج إف
 

 المسمヴ الوドيفي:  اسم الموドف: 

 :  الوحدり التنヌيمية رتらة: ــالم

 : خاメ العゅم التعゅقدヵ عدد المゅガلفれゅ ين: ي تケゅيخ التع

 
 : فる نوع المخال

 
................................................................................................................................................................................. ............................

........................................................................................................................................................... ................ ..................................

......................................................................................................................................................................................................... .... 

 بダガوソ المゅガلفة المグكوりケ أعاロ :  سぽاメ الموドف المグكوケ اسمه، تم               /       /          .......  ....... ..............انه في يوم 
 

ゅم /サ بらهو س........................................................................................ ..................................... ............................................................ 

..................................................................../ァ.. ........................................................................................................... ................ ........

................................................ ........................................................................... .... .............................................................. ............... 

 (  المستنداれ المボدمة ヱترفق بعد التوقيع عヤيゅヰفي اإفゅدり ؟ ) يらんت  クكرته らんت صحة مらゅرケ يمサ/ هل لديك           
 

.............................................................../ァ............................................................ ................................................. ........... ..... .............

............................................................................................. ............................. .................................................................. ................ 

サ/ هل لديك أゅضま ヵ أخفةン؟ ر 

/ァ.... ............................................................................................................................................................................... ...................... 

 
 ヴヤعت عヤヅدتي اゅفまヱيه أヤعヱقع . 

 

 : يخゅケالت : وقيعتال : لموドفاسم ا

 : ケゅيخالت : وقيعالت : موドف المواケد الゼらرية

 
 
 

............................................................................................................................................................................... ................ ..... .... 
..................................................................................................................................................................................... ................... 

 ................................. لヤمرり .......... ....................... ...........................ة ........الجゴاء المボرケ لヤمゅガلفة الحゅلي

 

 /        /       يخ التケゅ  ......... ........... ................... التوقيع ................................................................................ ケئيسة المواケد الゼらرية : 
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 ァクقيق نموエت   
 

 اسم الموظف  المسمヴ الوظيفي 

 الゲئيس المらاشゲ  المسمヴ الوظيفي 

 るقت المخالفヱ  تاريخ るالمخالف 

 المخالفる مムاラ  تاريخ التエقيق 

 
  

 :るصف المخالفヱ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

 ヴعل キوヰأقوال الشるالمخالف (ま )اヱجدヱ ラ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

 ___________________ التوقيع ____________________________الوظيفる  ____________________________ ااسم
 

 ___________________ التوقيع ____________________________الوظيفる  ____________________________ ااسم
 
ま الموظف りキفا 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 اإجゲاء المقゲر

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
 

 : أعツاء لجنる التエقيق
 

 ___________________ التوقيع ____________________________る الوظيف  ____________________________ ااسم
 

 ___________________ التوقيع _______________ _____________الوظيفる  ____________________________ ااسم
 

 ___________ ________ التوقيع ____________________________الوظيفる  ____________________________ ااسم

_____________________________________________________________ 
 
 

 まقゲار الموظف: 
 

 ヴاني موافق علヱ قらما س れأゲني قほب ゲاء فيهج ماأق. 
 
 

 يخ التار        الموظف توقيع 

_______________________________   _________________ 
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  تراحاقتقديم  تمゅرةاس
الموظف  سما   

  الوظيفة 

  الوحدة التنظيمية 

     :ااقتراحموضوع  • 

 

................................................................. .......................................................................................     
 
 :قتراحاا ئد من تنفيذ أو الゅバالفゅئدة  • 

 
 ............................................................................................................................................ ..................... .....................  

 :  ااقتراحشرح  • 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ... .............................................  : أو إقゅمته رقم بطゅقته          .......................................: .........          توقيع الموظف
 
 
 
 
 

 

 ............................................................................................................................................................ ....................

... ....................................................................................................................................................................... ......

......................... ....................................................................... ............................. ...................................................

................................................................................................................................................................... .............

..... ........... ............. ............................................................................................................................. ......................

....... .. .................................................................................................... ...................................................................

............................ ....................................................................................................................... .................. ...........  

........................................................................................................................................................................ ........

.................................................................... ..... ............................................................................. ..........................  

...... ..................................................................................................................................................................... .....  

.................................................................................................................................................. .... ..........................

 ............... ........................................................... ............ .................. ............................ ............................................  

 ................................................... .. ................................................................................................................... ........  

................................................................................................................................ .. .. ................................... .........  

............................... ............................................. ....................................................................................................  
 

.............. ...................................................... ......................................................................................... ...................  
 

 ) يمكن إرفベゅ دراسる جدヱى أヱ تボرير مヘصل(
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تـقـيـيـ〕 اゼداط اس「÷اثة  

 تاثيخ اﾝ「عيي〔      س〕 اﾝ÷و”فا
 مﾝى                               ف「～ة اﾝ「قيي〕 : م〔    اﾝ÷＋÷ى اﾝو”يفي

ﾝوح／ة اﾝية   ＝ظي÷ية「اﾝا【ﾝو”يفة اﾝع÷ل في اﾝم／ة ا 
 

 الش～افية ظ) اﾝكفاطات اﾝ÷ظللة ﾝلو”ائف   اطات :ـ فـكـ〕 اﾝ ـييـق ـأوا : ت

 الـــムـــفـــاءاれ   رجるـدال
 1 ( لヱجه الصحيحاحرص عヴヤ جヱدة الخدمヱ るاأداء، تسヤيュ العمل في الヱقれ المحدد ヱ عヴヤ   )ودة ـجـال 

 2 (  مヱاكبる المستجداれالعمل، استثمゅر الヘرص، حヱヤل لمشكاれ  ، تボديュح أفكゅر لتطヱير الجمعيる طر ) بゅدرةمال 

  れراゅヰالتواصلم (  ظيヘヤالتعبير ال  ヱال  ،ゆسゅالمن ヵار، تجسدヱالح ゆة آداゅديثمراعゅل اأحボن ュلطف، عد ヱ ュحتراゅمل بゅع  ) 3 

 4 (  يュヱボ بゅلمヱ ュゅヰفق مسヱぼليゅته ، يعمل دヱن الحゅجる إلヴ إشرافاحتراュ المヱاعيد ، ااعتراف بゅلخطほ،   التعヤيمヱ،れゅيد بゅأنظمる ـボـتـ ال ) المسぼوليةاالتزام و  

 5 اأفكゅر(  احتراュ اختاف الرأヵ، تكيف مع المتغيراれ، تبني الجديد ヱالمنゅسゆ من لضغヱط، تボبل النボد البن∠ゅء ヱالتヱجيه،ا  مل) تح فـيـكـتـوالالمرونة  

 6 (في الヱقれ المحددأヵ جるヰ المュゅヰ المطヱヤبる من  ュسヤيفي اأنشطる المختるヘヤ، يسゅعد قدر المستطゅع في قسمه أヱ قسュ آخر،  مشゅركるال ) ــゅونバالــتــ 

 7 (  كゅر في أداء العمل قدر الممكن، البحث عن الجديد، تبسيط اإجراءاれالمستمر، ابت التحسين ) اابتكゅرر و ويتطال 

 8 ( ضمゅن تنظيュ العمل خال اإجゅزةالヱقれ،  إدارةاأヱلヱيれゅ،  تنظيュمتゅبعる سير العمل، لتحボيق أهداف المنشほة ،    التخطيط ) مالتخطيط و التنظي 

 9 لمنゅسゆ، الـمـشヱرة(  ايل المヱاقف، ヱضع الحヱヤل ヱ البدائل، اتخゅذ الボرار السヤيヱ ュفي الヱقれ عن المعヱヤمれゅ، تحヤ ) البحث القراراゅ れذتخحل المشكاれ وا 

   10 (متゅبعヱ るتボييュ اأداء، يボدر ヱيعزز اإيجゅبيれゅ، يشجع عヴヤ التطヱير ،عゅمل بゅحتراヱ ュلطفي، ينمرヱぼسヱ يحゅسゆ ال رشد ي) المرぼوسينطوير دعم و ت 
 طات اـفــ كــ〕 اﾝـييـ قـم『÷وم دثجات ت 

 ب في اﾝع÷لية اﾝ】＋ابية.و ا ُت】＋ صياص اتوضع ﾝها دثجة ئمتا كاヱ― مح／あ اﾝـكـفـاطات ا ت＝“بق على ’بيعة ع÷ل اﾝ÷و”ف ヱها
 

      :مؤش～ات اゼداط〕 ـييـق ـثاヱيا : ت

／ثجة ـاﾝ مؤش～ات اゼداط   

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

ت اゼداط مؤش～اقيي〕 ـ ات تــدثجم『÷وم    

  .يي～اﾝ÷عاعلى  طب＝اأو ت『اوجا  ヱ】～افااُت÷＝ح دثجة تـقيي〕 اﾝ÷ؤش～ ب＝اط على ヱ＋بة ت】قيقه من كان 
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فقﾝ ゃلو”ائف الش～افية ظ  ) :    ) من وج／ت ظ ثاﾝ』ا : تــقـييــ〕 اゼهــ／اف   

 
 اﾝ／ثجة اΕهـــــداف 

1 
 

 

 

2 
 

 

 

3 
 

 

 

اゼهـــ／اف يي〕 ـق ـدثجـات توم 『÷م   

 
÷ﾝهائي ا＝ﾝلع／ل اﾝاطات ـفــكـ=  

%  ゅ × 40ءاれـヘـ كـعدد ال÷ ゅءاれ ـヘ ـكـュ اليمجمヱع درجれゅ تボي  
 

=و اゼه／اف ～ات اゼداط ÷ؤشﾝﾝ＝هائي ／ل ااﾝ÷ع  

+ مجمヱع درجれゅ تボييュ اأهداف مぼشراれ اأداء ュ يمجمヱع درجれゅ تボي  
%   ヱ × 60 اأهداف مぼشراれ العدد   ÷  

 

=  قيي〕ـع／ل اﾝ＝هائي ﾝل「ﾝ÷ا  

ف ヱاأهدا اأداءمぼشراれ ل المعدل النゅヰئينゅتج  + ゅءاれ ـヘـكـلヤالنゅヰئي  المعدلنゅتج   
امـعـيي〕 اﾝـق ـ「ـﾝا    

 .فقゃي】＋ب اﾝ÷ع／ل اﾝ＝هائي ﾝ÷ؤش～ات اゼداط وجود أه／افص ي حاﾝة ع／م ف
 

 :اﾝــعـــام يي〕 ـق ـ「ـويات اﾝـ م＋「
    يفض　م「／ヱي /     ظ  2.50   –    0أ.  ) 
       مقبول         ظ   3    -    2.51ب. ) 

 ظ   جي／  3.50 – 3.01)  ج.  
 ظ   جي／ ج／ا  4.50 – 3.51د.  )  

 「اج م÷   ظ    5    –   4.51 .  )هـ

 
 

 
 : حظات و توصيات عامةما

..................................................................................... ......................................................... ........ 

.................................................................... .................................................................. ....... ......... 

 ....................................................................................... ................................................... ............ 
..... ................................................................................................................................. ....... ......... 

......................................... ........................................................................................................ ..... 
   

 :اﾝ÷و”ف تعليق
............................................................................................ .................... ....................... ........... ..... 

.................................................................................................................................................. ..... 

 
 اﾝ「اثيخ   اﾝ「و・يع  ااس〕  

    اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ 

اﾝ～ئي｜ اﾝ÷باش～ثئي｜   
   

    اﾝ÷و”ف

 
 
 

مـバـدل الــتـجـゅوز      
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 المخالفاヱ れالجزاءاれ  جدヱل
 

 ل (   مخالفاれ تتعلق بمواعيد العمأヱا)
 

 الجزاء 
 れ نوع المخالفる  )النسるら المエسومる هي نسるら من اΕجゲ اليومي( 

 りゲرابع م  りゲثالث م  りゲثاني م りゲل مヱأ 

 まنグار كتابي  5% 10% % 20
キقيقる أكゲん   15لغايる عمل للر  التほخゲ عن مواعيد الツエو

 1 الشゲヰ ) فقط منسوباれ الناヵキ(  من مゲتين في

 まنグار كتابي  15% 25% 50%

キقيقクま ،るا  15لغايる مواعيد الツエور للعمل  التほخゲ عن
   れين ) فقط منسوباゲيل موظفين آخトلك تعク ヴتب علゲت

 ) ヵキالنا 
2 

50% 20% 15 % 10 % 
キقيقま るلヴ   15ن م أكゲん التほخゲ عن مواعيد الツエور للعمل

 キ 3قيقラヱキ ،る تعويض.  30

ュ25 % 50 % 75 يو % 

قま るلキ  ヴقي 15أكゲん من التほخゲ عن مواعيد الツエور للعمل 

キقيقラヱキ ،る تعويض ، クまا تゲتب علク ヴلك تعトيل   30
 موظفين آخゲين. 

4 

ュ25 % 50 % 75 يو % 
キقيقま るلヴ   30أكゲん من التほخゲ عن مواعيد الツエور للعمل 

60  るقيقキ 5 

キقيقま るلヴ   30أكゲん من ツور للعمل التほخゲ عن مواعيد الエ % 30 % 50 يوュ اラومي

 6 ظفين آخゲين. キقيقクま،るا تゲتب علク ヴلك تعトيل مو 60
 ゲخيほقائق التキ ゲخصم أج ヴلま るباإضاف 

るثاث ラيوما ュار كتابي  يوグنま 
 7 أكゲん من ساعる التほخゲ عن مواعيد الツエور للعمل 

 لتほخيゲ ا ئقباإضافま るلヴ خصم أجキ ゲقا 
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 : مخالفاれ تتعلق بمواعيد العمل)أヱا(تابع 
 

 الجزاء 
 れ نوع المخالفる  اΕجゲ اليومي(  )النسるら المエسومる هي نسるら من

 りゲرابع م  りゲثالث م  りゲثاني م りゲل مヱأ 

ュار كتابي  %10 %20 يوグنま ヱالعمل أ ポゲت キل الميعاらاف قゲاانص  コヱ10بما ا يتجا  
 مدり تポゲ العملضافま るلヴ خصم أجゲ اإب キ 1قائق 

ュ10 %25 %50 يو% ヱالعمل أ ポゲت キل الميعاらاف قゲاانص  コヱ10بما يتجا  
キ العمل 2 قائق ポゲت りمد ゲخصم أج ヴلま るباإضاف 

ュار كتابي  % 10 %  20 يوグنま  اء مواعيدヰا بعد انتヰليま りキالعو ヱقاء في أماكن العمل أらال
 3 العمل ラクま ラヱキ مسらق

من  اゲラمح
 ヱ るقيゲالت  りヱالعا

 りاحدヱ りゲلم 
يوュ خال  أヱ عグر مقらول لمدり الغياラクま ラヱキ ゆ كتابي  يوماラ ثاثる أياュ بعる أياュأر

 りالواحد るالعقدي る4 السن 

حゲماラ من 
  りヱالعا ヱ るقيゲالت

 りاحدヱ りゲلم 
ュأيا るأربع ュأيا るثاث ラول من يومين   يوماらر مقグع ヱكتابي أ ラクま ラヱキ المتصل ゆالغيا

 5 السنる العقديる الواحدる り أياュ في ستま ヴل
ゆالغيا りمد ゲخصم أج ヴلま るباإضاف 

فصل من الخدمる مع  
لم  المムافクま りほا 

يتجاコヱ مجموع  
 ゆيوما  30الغيا 

حゲماラ من 
  ヱ るقيゲالت

  りゲلم りヱالعا
 りاحدヱ 

ュأيا るخمس ュأيا るأربع  るعらول من سらر مقグع ヱكتابي أ ラクま ラヱキ المتصل ゆالغيا
りゲعش ヴلま ュفي ياأ أيا ュ りالواحد るالعقدي る6 السن 

 افま るلヴ خصم أجゲ مدり الغياゆباإض

فصل من  _
るالخدم 

حゲماラ من  
 ヱ るقيゲالت  りヱالعا

 りاحدヱ りゲلم 
مع توجيه まنグار  

 بالفصل 

ュأيا るول من أحد   خمسらر مقグع ヱكتابي أ ラクま ラヱキ المتصل ゆالغيا
 るالعقدي るيوما في السن ゲعش るأربع ヴلま يوما ゲعش

 りالواحد 
7 

 اإضافま るلヴ خصم أجゲ مدり الغياゆب

لفصل ラヱキ مムافりほ أヱ تعويض علヴ أラ يسらقه まنグار كتابي بعد الغياゆ ا
 りمدりゲعش ( りキم الماムح ベاトفي ن ュالعمل 80أيا ュمن نظا ) 

ヴتزيد عل りع مدヱゲب مشらس ラヱキ اع عن العملトاانق  
 8 خال السنる العقديる الواحدり  متصلるخمسる عشゲ يوما 

ラヱキ ا م الفصلム ار كتاグنま قهらيس ラأ ヴتعويض عل ヱأ りほف ゆبي بعد الغيا
 りين يومامدゲعش ( りキم الماムح ベاトالعم80في ن ュمن نظا ) ل 

الغياゆ المتقトع ラヱキ سらب مشヱゲع مدキاً تزيد في  
 ヴا علヰثاثينمجموع  るيوماً في السن るالعقدي り9 الواحد 
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 ( مخالفاれ تتعلق بتنظيم العمل  ثانيا)
 

 ء زاالج
 ليومي( )النسるら المエسومる هي نسるら من اΕجゲ ا

 
 るنوع المخالف れ 

 りゲرابع م  りゲثالث م  りゲثاني م りゲل مヱأ  

ュ10 %25 %50 يو%  ラاムم ゲر في غيゲらم ラヱキ العمل المخصص التواجد
ュاヱقت الدヱ 10   للموظف أثناء 

 ملコائゲين في مムاラ العمل في غيゲ أمور العاستقらال  まنグار كتابي  10% 15% 25%
キりارキمن اإ ラクま ラヱ 11 

50% 25% 10% ま ار كتابيグأثناء العمل  ن ュ12 النو 

ュأيا るثاث ラيوما ュ50 يو %  ュالنوりゲمستم るالتي تستدعي يقظ れااエ13  في ال 

ュعمله أثناء  %10 %25 %50 يو ラاムم ゲتواجد العامل في غي ヱع أムالتس
 14 ساعاれ العمل 

فصل مع 
 りほافムالم 

حゲماラ من 
ヱ るقيゲالت  

اりヱ لمりゲ  لعا
 りاحدヱ 

ラيوما ュافالتاعب ف  يوゲاانصヱ ورツエال れاらثま 15 ي 

ラيوما ュ25 %50 يو % ゲامヱΕا るاعヅま ュعد   グتنفي ュعد ヱبالعمل أ るالخاص
 16 التعليماれ الخاصる بالعمل 

فصل مع 
 りほافムالم ュأيا るخمس ュأيا るثاث ラيوما  れالتعليماヱ ゲامヱΕا るمخالف ヴيض علゲエالتるتوبムالم 

る17 عملالب الخاص 

فصل مع 
 りほافムالم ュأيا るث خمسュأيا るاث ラ18 التدخين   يوما 

فصل مع 
 りほافムالم ュأيا るخمس ュأيا るثاث ラيوما 

اإهمال أヱ التヰاラヱ في العمل الヵグ قد ينشほ عنه ضゲر  
أヱ في المواキ أヱ   مأヱ سامتヰ موظفينفي صるエ ال

りزヰجΕاヱ れاヱキΕا 
19 
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 اれ تتعلق بتنظيم العمللفخاتابع )ثانيا( م
 
 

 الجزاء 
 سるら المエسومる هي نسるら من اΕجゲ اليومي( )الن

 
 るنوع المخالف れ 

 りゲث رابع م りゲالث م  りゲثاني م りゲل مヱأ  

 まنグار كتابي  10% 25% 50%
  れاヱキأヱ れمعداヱ れاستعمال آاるالجمعي  チاゲغΕ
 ラクま ラヱキ るخاص 

20 

ュأيا るثاث ラيوما ュ50 يو % 
في  ラクま ラヱキ ヱ مムتوゆ حق  جهラヱキ  ヱموظف تدخل ال

 ي اختصاصه أヱ لم يعヰد به まليهأヵ عمل ليس ف 
21 

 ヱ 22 الدخول من غيゲ المムاラ المخصص لグلك الخァヱゲ أ まنグار كتابي  10% 15% 25%

 るثاثュأيا ラيوما ュ50 يو% 
  るالعناي ュعدヱ اヰصيانت ヱ れاإهمال في تنظيف اآا

 بヰا، أヱ عدュ التらليغ عما بヰا من خلل. 
23 

 まنグار كتابي  %25 %50 وュي
صاヱ ゥالصيانヱ るاللواュコ اΕخンゲ  عدヱ ュضع أヱキاれ اإ

 ء من العملفي اΕماكن المخصصる لヰا بعد اانتヰا
24 

 りほافムفصل مع الم ュأيا るخمس ュأيا るثاث ラيوما  れباغا ヱأ れعاناま تافま ヱتمزيق أるالجمعي りارキま 25 

 りほافムفصل مع الم ュأيا るخمس ュأيا るثاث ラيوما 
،سياراれ، مال في العヰد التي بエوコته مんل ) آاれهاإ

 أヱキاれ، أجヰزり ..الخ ( 
26 

 まنグار كتابي  % 10 % 15 % 25
المعد له أヱ في ل في مムاラ العمل غيゲ مムاラ المムاラ اΕك

るاحゲال れقاヱأ ゲغي 
27 
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 بالسلوポ( مخالفاれ تتعلق ثالんا)
 
 

 الجزاء 
らهي نس るسومエالم るらالنس(  るمن  )اليومي ゲجΕا 

 
 るنوع المخالف れ 

  أヱل مりゲ ثاني مりゲ  ثالث مりゲ  ع مりゲ راب

ュأيا るخمس ュأيا るثاث ラيوما ュمع الزم يو ゲالتشاج ゲمع الغي ヱاء أ ゐحداま ヱأ
 العمل  ムاラمشاغらاれ في م

1 

ュأيا るخمس ュأيا るثاث ラيوما ュيو  ヱأ チعاء الاالتمارキباً أنه موظفグأصيب   ك
 らهسらأثناء العمل أヱ ب

2 

ュأيا るخمس ュأيا るثاث ラيوما ュيو   ヱأ りほلب المنشヅ ي عندらトشف الムاامتناع عن ال
 العاらトァيる أثناء رفض اتらاع التعليماれ ال 

3 

ュأيا るخمس ラيوما ュم % 50 يوほب るالمعلق るيエالص れالتعليما る4 العمل اكنمخالف 

  ناれعاま أヱ لصق الجمعيる جدراムヴ  ラتابる علال まنグار كتابي  10% % 25 % 50
 عليヰا 

5 

ラيوما ュف ض التفتيشرف  % 25 %50 يوゲعند اانص ヵارキ6  اإ 

ュأيا るخمس ラيوما ュار كتابي  يوグنま   りرゲالمق りزヰجΕا ヱ اامتناع عن ارتداء المابس
るالسام ヱ るللوقاي 

7 

 りほافムفصل مع الم ュأيا るخمس ュأيا るثاث ラفي أماكن العمل  يوما ゲمع الجنس اآخ り8 تعمد الخلو 

 9 اإيエاء لΔخゲين بما يخدス الエياء قوا أヱ فعا  يوماラ ثاثる أياュ خمسる أياュ صل مع المムافりほ ف 

 يوماラ ثاثる أياュ خمسる أياム ュافりほ المفصل مع 
 ヱأ りاإشار ヱالزماء بالقول أ ヴااعتداء عل

  ヱبالشتم أ るنيヱゲتムسائل ااتصال اإلヱ باستعمال
 ゲقيエالت 

10 

 ヱتعويض أ ラヱالفصل بدムافم りキشعار بموجب الماま ヱأ りほ80 ااعتدا  ヱماء العمل أコ ヴعل ヵاء الجسدグء  باإي
  るباحيま るيقゲトهم بゲغي 

11 
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 بالسلوポ ( مخالفاれ تتعلق ثالんا)تابع 
 
 
 

 الجزاء 
 )النسるら المエسومる هي نسるら من اΕجゲ اليومي( 

 
 るنوع المخالف 

 
れ 

 りゲرابع م  りゲثالث م  りゲثاني م りゲل مヱأ 

 80موجب الماりキ بفصل بدラヱ تعويض أヱ مムافりほ أま ヱشعار ال

ااعتداء الجسدヵ أヱ القولي أヱ بヱ ヵほسيلる من  
تصال اإلムتヱゲنيる علヴ صاحب العمل  ヱسائل اا

مヱほ المديゲ المسヱぽل أヱ أحد الぼゲساء أثناء 
 العمل أヱ بسららه 

12 

فصل مع  _
 りほافムالم ュأيا るخمس ュأيا るكي ثاث ンوムش ヱأ パديتقديم با る 13 

 りほافムفصل مع الم ュأيا るخمس るثاث ュأيا ラيوما   ヱور أツエقيق بالエالت るلب لجنトال لんاامت ュعد
Εاء باキاإ りキاヰالش ヱقوال أ 

14 

 りほافムفصل مع الم ュأيا るخمس ュأيا るثاث ラتسليم  يوما ュموالعدΕا  ゆساエل るصلエالمるالجمعي 
 في المواعيد المエدラヱキ りキ تゲらيゲ مقらول

15 

 


