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  أح�ام عامة:  الف�ل األول

 

    ال��ارد ال����ة وال����ة االج��ا��ة ��ا ی��اف� مع ن�ام وزارة وضع� أح�ام ه�ا ال��ام  ) : ١ - ١(  ال�ادة

وم����ــه ��ــا ��قــ� ال��ــل�ة العامــة  ال����ــةیهــ�ف هــ�ا ال��ــام إلــى ت��ــ�� العالقــة بــ��  ) : ٢ - ١(  ال�ادة

  ا عل�ه.على ب��ة م� أم�ه عال�ًا ��ا له وم ال���عوم�ل�ة ال��ف�� ول���ن 

(الـ�وام م�عاق�ی�  م��ف�� �ان�ا س�اءً  ال����ة�ت��� أح�ام ه�ا ال��ام علي ج��ع العامل��  ) : ٣ - ١(  ال�ادة

مـــ� ب�ـــ�د هـــ�ا ��ـــ�له� ���ـــا ، وأ��ـــًا ال���ـــ�ع�� و مـــ� �أخـــ� ح��هـــ� أ ال�لـــي وال��ئـــي )

  .ال��ام

ــ� ) : ٤ - ١(  ال�ادة ـــل  ا�ع��ــــ� هــ ــارض مــــع األح�ــــام وال�ــــ�و� األف�ـ ــا ال ی�عــ ــل ���ــ ــ� الع�ــ ــًا لعقــ ــام م���ــ ال��ــ

  ��ف ال�اردة في العق�.لل�

ال�� في إدخال تع��الت على أح�ام ه�ا ال��ام �ل�ا دعـ� ال�اجـة لـ�ل� ،  إلدارة ال����ة ) : ٥ - ١(  ال�ادة

  .ال����ةإدارة  م�ل� وال ت��ن ه�ه ال�ع��الت ناف�ة إال �ع� اع��ادها م�

ال���ف ع�� ال�عاق� على أح�ام ه�ا ال��ام و��� على ذل� في عق� الع�ل  ال����ة�لع ت ) : ٦ - ١(  ال�ادة

أ� م��ول�ة أو ن���ة إله�ال ال���ف أو تق���ه في ق�اءة ومع�فة  ال����ة���ل ت ، وال

  ه�ا ال��ام.

  . ال��الد�ت��� ال��د وال��اع�� ال����ص عل�ها في ه�ا ال��ام أو عق�د الع�ل �ال�ق���  ) : ٧ - ١(  ال�ادة

ر م�ی�  ) : ٨ - ١(  ال�ادة  الق�ارات ال��ف���ة له�ا ال��ام ��ا ال ی�عارض مع أح�امه. ال����ة��ّ�ِ

 إلى ن�ام الع�ل في ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة ���ا ل� ی�د ��ه ن� في ه�ا ال��ام . ی�� ال�ج�ع ) : ٩ - ١(  ال�ادة
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�ق�� �ال��ارات واأللفا� ال�ال�ة أی��ا وردت في هـ�ا ال��ـام ال�عـاني ال��ضـ�ة أمـام �ـل  ) : ١٠ - ١(  ال�ادة

 م�ها على ال��� ال�الي :

  .�اف�ة الع��ابيال�� ال����ة �� ج���ة -ال����ة  ال����ة

    )نائ�ه( أو ال����ة  رئ��    ال����ةإدارة 

  .وال����� لل��ام ��هام ال��ائف ال����ةإدارة  م�ل� هي الل��ة ال���ارة م�  ل��ة ال��ائف

  ال���ف

ســ�اًء داخــل – اأو إشــ�افه اوت�ــ� إدارتهــ ال����ــةهــ� �ــل مــ� �ع�ــل ل��ــل�ة 

مقابــل أجـــ� مــاد� أ�ـــًا �انــ� ال��ـــ��ة ال�ــي ت�لـــ�  – أو خارجـــه ال����ــةم��ــى 

  عل�ه.

  ال����ع
ش�� ���عي �ع�ل ل��ل�ة ال���أة وت�� إدارتها أو إش�افها ت��عُا ه� �ل 

  و��ون مقابل مالي أو ع��ي

  ال�ات�
ه� �ل ما �ع�ى لل���ف ��ق� مقابل ع�له شامًال ال�ـ�الت ���جـ� عقـ� ع�ـل 

  م���ب مه�ا �ان ن�ع ه�ا األج�.

ال�ات� األساسي 

  أو أصل ال�ات�

ون ب�الت ، و���د له م�ت�ـة ودرجـة ه� ما �ع�ى لل���ف ��ق� مقابل ع�له ب�

  .سلَّ� ال�وات�في 

  سل� ال�وات�
شــامًال ل���ــع ال��ــ��ات  ال����ــةهــ� جــ�ول �ال�واتــ� األساســ�ة ال�ع��ــ�ة فــي 

  ، وم�زَّعة ح�� ال��ات� وال�رجات. ال����ةال�����ة ال�ع���ة �

  ال����� األول
��ــ�ى الــ���في فــي هــ� ال�اتــ� األساســي فــي أول درجــة وأول م�ت�ــة م�ــ��قه لل

  .سلَّ� ال�وات�درجات وم�ات� 

  عالوة  ال
هــي ز�ــادة ســ���ة علــى ال�اتــ� الــ�� ���ــل عل�ــه ال���ــف ��ــ�ل ســ��� وفــ� 

  سل� ال�وات�

  عق� الع�ل

 ال����ـةه� �ل اتفاق م��د ال��ة أو غ�� م��د ال��ة أو لع�ل مع�� ی��م ب�� 

وفقــًا ألح�ــام وشــ�و�  ���ــةال�والعامــل ی�عهــ� ��ــه األخ�ــ� �ــأن �ع�ــل فــي خ�مــة 

  العق� والئ�ة ت���� الع�ل ت�� إدارتها و�ش�افها مقابل األج� ال��ف� عل�ه.
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اللغـــة الع���ـــة هـــي اللغـــة ال�ع��ـــ�ة وال�ســـ��ة وال�اجـــ� اســـ�ع�الها �ال��ـــ�ة ل���ـــع العقـــ�د  ) : ١١ - ١(  ال�ادة

وال��الت وال�لفات وال��انـات ال���اولـة وغ��هـا م�ـا هـ� م��ـ�ص عل�ـه فـي أح�ـام هـ�ا 

�ام ، أو في أ� ق�ار إدار� ���ر ت����ًا ألح�ـام هـ�ا ال��ـام ، وفـي حالـة اسـ�ع�ال ال�

للغــة أج���ــة إلــى جانــ� اللغــة الع���ــة �ع��ــ� الــ�� الع��ــي هــ� الــ�� ال�ع��ــ�  ال����ــة

 دومًا.
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  ال��ائف:  الف�ل ال�اني

 هي :  ال����ةال����ات ال�����ة ال�ع���ة � ) : ١ - ٢(  ال�ادة

  حال��ض�  ال���ى ال���في  ال�����

و�ائف 

  إدار�ة

  / م�ی� إدارة م�ی� ال����ة   م�ی�  

  / نائ� م�ی� إدارة نائ� م�ی� ال����ة  نائ� ال��ی�

  رئ�� ق�� إدار� �ال����ة  رئ�� ق�� 

  نائ� رئ�� ق�� إدار� �ال����ة  نائ� رئ�� ق��  

و�ائف 

  إش�ا��ة

      رئ�� ق�� ال��ارد ال�ال�ة

  �م��ول ت���
�ــــــة /م�ــــــ�وب م��عــــــات / م��ــــــف م�ــــــ�ق م�ــــــار�ع ال���

  م��عات

      م��ول اس���ار 

     م��ول اس�ق�اعات 

     م��ول عالقات

  و�ائف

  ت����ة

      م�اس�

  اعالم 
  ال���ج / ال���ر) ���� / (ال      

  (ف�ي ت���ل وت�ث�� ص�تي وم�ئي).    

       �اح� اج��اعي 

و�ائف 

  عامة

  اتس��ت�� / م�خل ب�ان  س��ت�� / م�خل ب�انات

   م�خل ب�انات     إدار� م��ف 

      أم�� م���دع  

  ج��ع ال���ف�� ال���ان���  م��ف م��اني 

    ت����

و�ائف 

  خ�مة

  /م�اق� م��ف االس���ال / م�اسل / سائ�  )١مأم�ر خ�مات (

  حارس / عامل / ف�َّاش  )�٢ر خ�مات (مأم
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    ) : ٢ - ٢(  ال�ادة

 �ل�لة ح�� ت�ار�خ اع��ادها ال�ق� ال���في : وه� ال�ق� ال�اص �ال���فة ، وت��ن م� -

        ...............ث�ان�ة أرقام ت��أ ب�ق� م�  م��نه

    ال�ق� ال���في  م��ى ال���فة

      املدير التنفيذي 

      السكرتري

      مدير اخلدمة االجتماعية 

      الباحث االجتماعي 

      الباحث املكتيب 

      مدير اإلدارة املالية 

      احملاسب 

       ندوق الصامني 

      أمني املستودع 

      مدير الشؤون اإلدارية 

      مدخل بيا�ت 

      مراسل 

      معقب 

      األرشيف 

      مدير الدارئرة اإلعالمية 

      منتج 

      مصمم 

      حمرر

      �١حث اجتماعي 

      �٢حث اجتماعي 

      مدير املشاريع 

      ١السكرتري
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  والعق�د ال�����: الف�ل ال�ال� 

 

ب�ع��ــة رئــ�� الق�ــ� �قــ�م لفــ�ح و��فــة ج�یــ�ة ،  ال����ــة� حاجــة أ� ق�ــ� مــ� أق�ــام ع�ــ ) : ١ - ٣(  ال�ادة

ل�ــ�ی�  -راجـع جـ�ء ال��ــاذج فـي آخـ� هــ�ا ال��ـامـــ ) ١ن�ـ�ذج رقـ� (لــ�ل� ال�عـ� ال��ـ�ذج 

 لع�ضها على ل��ة ال��ائف و�نهاء �اقي اإلج�اءات اإلدار�ة. ال��ارد ال����ة 

أ� و��فــة ج�یــ�ة ��ل�هــا أ� ق�ــ� مــ� أق�ــام  لل��ــة ال����ــ� ال�ــ� فــي ق�ــ�ل أو رفــ� ) : ٢ - ٣(  ال�ادة

 ه�ه ال���فة وم�� تأث��ها في إن�اح الع�ل.ل�ع� دراسة ال�اجة الفعل�ة  ال����ة

) و��ـ�د ف�هـا مــ�هالت ٣فـي (ن�ـ�ذج رقـ�  ال����ـةیـ�� اإلعـالن عـ� ال��ـائف ال�ـاغ�ة � ) : ٣ - ٣(  ال�ادة

 وم���ات ال���فة وش�و� الق��ل.

ــ�م  ) : ٤ - ٣(  ال�ادة ـــ��ةتقــ ــ�ارد ال��ـ ـــة أور  إدارة ال�ــ ــال ب�راسـ ــاغ�ة و�ك�ــ ـــائف ال�ــ ــى ال��ـ ــ ــــ�م�� عل اق ال��ق

ال��ت��ات الخ��ار ال���ف ال��اسـ� وتع��ـ� شـ�ون ال�ـ��ف�� �إك�ـال ال��ت��ـات لل�قابلـة 

 ال����ة ���ا �ع�.

ــ�ل ال����ــــ� والع�ـــل��ــــ���  ) : ٥ - ٣(  ال�ادة ــ�ن  ال����ــــة� لق�ـ م للع�ــــل أن ��ـ ــّ�ِ م�ـــ����ًا لل�ــــ�و� ال��قـ

  العامة ال�ال�ة :

 ال����ة. أن ���ن �ال� الع�ل سع�د� 

 .األمانة وح�� ال�ل�  

  وح�� ال���ف وال�عامل مع اآلخ���. واح�الق�رة على الع�ل في ف���  

 .ال��هالت العل��ة أو ال���ات الع�ل�ة ال��ل��ة لل���فة  

 .أن ���ن الئقًا ���ًا لل���فة ال��شح لل�ع��� عل�ها  

 .اج��از االخ��ارات أو ال�قا�الت ال����ة ب��اح 

  أة إعفاء �ال�ي الع�ل ال�ع�دی�� م� ش�� أو أك�� م� ه�ه ال��و� ع�ا ش�� الل�اقة ال���ةو���ز لل���
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) ، ���٢٦ز اس���اًءا ت���� غ�� ال�ـع�د� وفقـًا لل�ـ�و� واألح�ـام الـ�اردة فـي ال�ـ�اد ( ) : ٦ - ٣(  ال�ادة

)  مــ� ن�ــام الع�ــل وأن ��ــ�ن م�ــ�حًا لــه �الع�ــل �ال��ــ�ة للعامــل غ�ــ� ال�ــع�د� ، ول��ــه  ٣٣) ، ( ٣٢(

  امة سار�ة ال�فع�ل . إق

���غات الأن �ق�م إلى ش�ون ال���ف��  ال����ة��� على ال���ف ال��ق�م لل����� � ) : ٧ - ٣(  ال�ادة

  اآلت�ة :

  ٤تع��ة اس��ارة ال��انات ال����ة لل���ف (ن��ذج رق�.( 

 ال���ة ال�ات�ة . 

 (ال��اقة لل�ع�دی�� واإلقامة لغ�� ال�ع�دی��) ص�رة اله��ة . 

  اإلدار�ة ال�اصل عل�هاص�رة ال�هادات العل��ة و . 

 .ص�رة م��قة م� ال��هالت العل��ة وال���ات الع�ل�ة ، أو إح�ار األصل لل��ا�قة 

 س�. ٤ × ٣مقاس مل�نة ش���ة  ةص�ر  ٢ ع�د 

  ت�ف� ه�ه ال�����ات في ملف خ�مة ال���ف.

أع�ـاء أو أك�ـ� ح�ـ�  ثالثـةتق�م �ال�قابلة ال����ة لل���ف�� ال�ـ�د ل��ـة ت�ـ�ل مـ�  ) : ٨ - ٣(  ال�ادة

رئـ�� الق�ـ� أو مـ� ی�ـ�ب ، مـ�ی� ال�ـ�ی� ال�ـ�ارد ال��ـ��ة، ال�ـ�ی� ال��ف�ـ�� : ( �اجح�الا

 .دارة ال����ةإو ما ت�اه أ )ع�ه

ق�ـ�ل أو رفـ� ال���ـف ال��قـ�م ال��صـ�ة �ل��ة ال�قابلة ال����ة هي ال�هة ال���لة � ) : ٩ - ٣(  ال�ادة

ــ� إجـــ�اء ال�قابلـــة ال���ـــ�ة  ــاغ�ة �عـ ــع بـــ�ل� علـــى و��فـــة شـ ــاده مـــ� الوال�فـ رئـــ�� ع��ـ

ــ�ات ���ا�عــــة  ل����ـــةا ــ�� هـــ�ه ال��ــ ــ�ارد ال��ــــ��ة، وتــ ــ�ی� ال�ــ ــ� وفـــ�  مـ ــ�ذج رقــ  )٢(ن�ــ

 .)٦ و(ن��ذج رق�

 ح�� اإلج�اءات ال���عة في ذل�. ت�س��هی��  م��ف���ر عق� ع�ل ل�ل  ) : ١٠ - ٣(  ال�ادة
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) ��ــ�ر مــ� ن�ــ���� و��ــ�ن ٧یــ�� اســ���ام ال���ــف ���جــ� عقــ� ع�ــل (ن�ــ�ذج رقــ�  ) : ١١ - ٣(  ال�ادة

 �ـــ� دومـــًا ، وت�ـــل� ن�ـــ�ة مـــ� العقـــ� لل���ـــفالـــ�� ال���ـــ�ب �اللغـــة الع���ـــة هـــ� ال�ع�

وتــ�دع ال��ـــ�ة األخــ�� فـــي ملــف خ�م�ـــه �عــ� ت���ـــع ال���ــف �ال��افقـــة علــى ال�ـــ�و� 

ه ، و��� أن ی���� العق� ب�انات ����عة الع�ـل وال�ـ�و� ال��فـ� عل�هـا ومـا ��ال�اردة 

ضــ�ور�ة وأ�ــة ب�انــات  وســاعات الع�ــلإذا �ــان العقــ� م�ــ�د ال�ــ�ة أو ل�ــ�ة غ�ــ� م�ــ�دة 

  أخ��.

ت�ل�� ال���ف �ع�ل ���لف اخ�الفًا ج�ه��ًا ع� الع�ل ال��ف� عل�ـه  لل����ةال ���ز  ) : ١٢ - ٣(  ال�ادة

�غ�� م�افق�ه إال في حاالت ال��ورة وما تق���ه م�ل�ة الع�ل ، علـى أن ��ـ�ن ذلـ� 

  ��فة م�ق�ة.

ــ� الع�ــــل  ) : ١٣ - ٣(  ال�ادة ــ���في لل���فــــة وعقــ ــات  وم�فقاتــــه�ع��ــــ� ال�صــــف الــ ال��جــــع األساســــي لل�ه�ــ

 ة م� ال���ف ع�� ال�الف ح�ل ذل�.ال��ل��

ملـف خـاص ��ـل م��ـف و�قـ�م ���ا�ع�ـه ، وت�فـ� ��ـه ج��ـع  ال��ارد  ال��ـ��ة�ع� ق��  ) : ١٤ - ٣(  ال�ادة

ــ�ر  ــ ــــ�ة ، صــ ــات ال���ــ ــ ـــال���ف : (ال��انــ ـــ��ة ال�اصــــــة �ـــ ــامالت ال�ســـ ــ ـــات وال�عــ ــ ال��ان

ف�ت�غ�ا��ــة ، صــ�رة اله��ــة ، صــ�ر ال�ــهادات ال�اصــل عل�هــا ، ال�ــ��ة ال�ات�ــة ، تــار�خ 

الع�ل ، ال���ى ال���في ، الق�� ، اإلجازات ، االسـ���انات ، ال��ـ�فات ال���ـة ،  ب�ء

ـــ�اءات  ــــ�ارات ، واإلجـــ ـــات واإلنــ ـــ���ة ، ال����هـــ ــار�� ال�ــ ــ ــ��� األداء ، ال�قــ ــ ـــات ، تقــ ــ ال��ا�

 ال��ائ�ة ...إلخ).

 -) (ُ��ـ���ى م�هـا إجـازات األ��ـاد -الف��ة ال������ة لل���ف ال��یـ� ثالثـة أشـه� ع�ـل  ) : ١٥ - ٣(  ال�ادة

، وال ) ٢(ن�ــ�ذج رقــ�  ال����ــ� ن�ــ�ذج فــي ال�ع��ــ�ال����ــ� تــار�خ  �أ اح��ــابها مــ�ی�ــ

��� إلـى أن  یـ�� ال��سـ�� ��� لل���ف خالل ه�ه الف��ة ال���ع �����ات ال���ف�� ال��سَّ

 .(�ع� الف��ة ال������ة)
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ـــ� الف�ــــ�ة  ) : ١٦ - ٣(  ال�ادة ـــ� ��ـــ�ل رســــ�ي أو االســـ�غ�اء عـــ� خ�ماتــــه أو ت��ی ـــ�� ت�ســـ�� ال���ــــف ال��ی ی

ب�ــاًء علــى  األولــى إضــا��ة �عــ� الف�ــ�ة ال������ــة ثالثــة أشــه�����ــة لف�ــ�ة ال ت��ــ� عــ� ال��

و  )١٤في (ال���ذج رق�  لل���ف ع� الف��ة ال������ة �ق���ت�ص�ة رئ�� الق�� م�فقة ب

 .م�افقة ال���ف ال���ة

ال�ــ� فــي تقــ��� ت�صــ�ة ل�ــ�ون ال�ــ��ف�� �ق�ــ�ل ت�ســ�� ال���ــف ق�ــل  ال��اشــ� لــ�ئ��ل ) : ١٧ - ٣(  ال�ادة

علـى أن ال  ،و�فاءة ال���ف ل�غل ه�ه ال���فة هاء الف��ة ال������ة إذا ما رأ� أهل�ةان�

داء أل تقـــ���وُ��فــ�  إذا رأ� عــ�م أهل��ــه ع�ــ� ذلـــ�ولــه  تقــل ف�ــ�ة ال����ــة عـــ� شــه� ،

 ).١٤(ن��ذج رق� وف� لف��ة ال������ة ع� ال���ف ا

ال���ــف ش��ــ�ة غ�ــ�  فــي أ� وقـ� أن ال����ــ� تــ� ن���ــة الن��ـال لل����ــةإذا ث�ـ�  ) : ١٨ - ٣(  ال�ادة

 لل����ــة، فــإن  صــ���ة أو ن���ــة تق���ــه ب�انــات أو م�ــ���ات غ�ــ� صــ���ة أو مــ�ورة

ف�خ العق� دون حاجة أل� إشعار ساب� ودون م�افأة أو تع���، وذل� في ن�اق ح�� 

ات�ـاذ اإلجـ�اء القـان�ني ال��اسـ� فـي  ال�ـ� لل����ـةو  الع�ـل م��ـ� م� ن�ام ٨٣ال�ادة 

 .ح�ال ه�ا ال���ف

��ــ� لل����ــة إلغــاء عقــ� العامــل الــ�� ال ی�اشــ� مهــام ع�لــه دون عــ�ر م�ــ�وع خــالل  ) : ١٩ - ٣(  ال�ادة

) ی�مًا م� تار�خ العق� ب�� ال��ف�� إذا �ان م�عاق�ًا معه م� داخـل ال��ل�ـة و�ذا لـ� ١٥(

��ع نف�ه ت�� ت��ف ال����ة ف�ر وص�له لل��ل�ة إذا �ان م�عاق�ًا معه م� ال�ارج 

. 

ــائف هـــي ال�هـــة  ) : ٢٠ - ٣(  ال�ادة ــل� ل��ـــة ال��ـ ـــة فـــي سـ ال���لـــة ب���یـــ� مقـــ�ار ال�اتـــ� [ال�رجـــة وال��ت�

 ال�وات�] ال�� ُ���ف لل���ف ال��ی� ح�� ال��هالت وال���ات ال�اصل عل�ها.

ــي ن�ـــ�ة  ) : ٢١ - ٣(  ال�ادة ـــ� هـ ـــ�ة ال������ـــة لل���ـــف ال��ی ــأة الف� ــع ٧٠م�افـ % مـــ� أصـــل ال�اتـــ� ال���قـ

الئ�ــة لل��ــ�ى ح�ــ�له عل�ــه �عــ� ت��یــ� ال��ت�ــة وال�رجــة وفــ� ال�ــ�هالت وال��ــ�ات ال�

 ال���في ال�� تق�م إل�ه ال���ف.
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تــ�ت�� أشــه� صــ�ف ال��افــأة �ــالف��ة ال������ــة وال�ــي م��ســ�ها ثالثــة أشــه� وأقلهــا شــه�  ) : ٢٢ - ٣(  ال�ادة

 أشه�. س�ةوأك��ها 

���ل في حالة ح��ل ال���ف على تق��� م��از أو ج��ج�ًا �ع� الف��ة ال������ة فإنه  ) : ٢٣ - ٣(  ال�ادة

% م�ــ�و�ًة فــي عــ�د أشــه� الف�ــ�ة ٣٠ة فــ�ق ال��افــأة مــع أصــل ال�اتــ� وهــي ن�ــ�علــى 

 ال������ة تع�ى لل���ف مع أول رات� �ع� ال��س��.

ع�� ح��ل ال���ف ال��ی� على تق��� ج�� أو أقل في تق��� أدائه للف��ة ال������ـة ال�ـي  ) : ٢٤ - ٣(  ال�ادة

ال ت��ــاوز ثالثــة أشــه� علــى م�ــ�ى و��فــي مــا ، وث�ــ� مــ� خــالل ال�ق�ــ�� ق�رتــه علــى 

ــاغ�  ـــى ال��ـــ�ى ال��ـــام ��هـــام و��فـــة شـ ــ� هـــ�ا ال��ـــ�ى إل ــ�غ ان�قالـــه مـ ة أخـــ�� فإنـــه ��ـ

، ���ــ� ��ــ�ن  ثالثــة أشــه�الــ���في اآلخــ� و��قــى فــي ف�ــ�ة ت�����ــة أخــ�� ال ت��ــ� عــ� 

أشـــه� فـــي الف�ـــ�ة ال������ـــة لل���فـــة  ســـ�ةأشـــه� ، أمـــا إذا ق�ـــى  ســـ�ةإج�ـــالي الف�ـــ�ت�� 

 ة اب��ائ�ة لل���فة األخ��.األولى فال ���غ له ال�ق�م على ال���فة األخ�� ، إال ���ر 

ع�ـــال للع�ـــل  او أو ف��ـــ��م���ــ��  م�س�ـــة ل�ـــ�ف��مــع أ�  ��ــ�ز لل����ـــة أن ت�عاقـــ� ) : ٢٥ - ٣(  ال�ادة

و��قــع عقــ� مــع صــاح� ال��س�ــة وفــ� اإلجــ�اءات ال��ام�ــة  م�ــ�دة،لــ�یها فــي أع�ــال 

و�ـــ�� صـــ�ف رواتـــ� هـــ�الء مـــ� ق�ـــل ال����ـــة ���جـــ� العقـــ� وال ت���ـــل  بهـــ�ا،ال�اصـــة 

�ــان م�اســ�ًا للع�ــل فــي  إذاو���ــ� نقــل �فالــة أ� عامــل  أخــ��،�� ال����ــة أ� م�ــار 

 .ة�ال����ة وف� اإلج�اءات ال��ام
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  الـــ�وام:  الف�ل ال�ا�ع

  

راحة أس����ة رس��ة ب�اتـ� �امـل  ، و���ن ی�م ال��عة  أ�ام س�ة�ة أ�ام الع�ل األس��� ) : ١ - ٤(  ال�ادة

� م����ــه م�ــى �ــ���ل یــ�م ال��عــة ب�ــ�م آخــ� لــ�عتأن  لل����ــةل���ــع ال�ــ��ف�� ، و 

�اسـ���ام (ن�ـ�ذج   ال����ـةدع� ال�اجة ل�ل�، وذل� �ع� ال��ـ�ل علـى م�افقـة مـ�ی� 

 ، مع ت����ه� م� أداء واج�اته� ال�ی��ة.ل�ع�یل ال�وام )٨رق� 

بــ�� ال�ــ��ف�� ل�ــ�م ال�ــ�� و��ضــع جــ�ول م�او�ــات ی��ــ��  ف�ــ�ات م�او�ــة��ــ�ز ع�ــل  ) : ٢ - ٤(  ال�ادة

  دوام �ل م��ف وتار�خ ال�وام.  ب�ان م�ع�

���ن ح��ر ال���ف�� إلى أماك� الع�ل وان��افه� م�ها في ال��اع�� ال���دة فـي هـ�ا  ) : ٣ - ٤(  ال�ادة

د دون اع��ــا��ــ�ل م�قــ� ولــ� ، وال ��ــ� لل���ــف تغ��ــ� أوقــات ســاعات الع�ــل  ال��ـام

) ، وُ��ـ���ى مــ� ٨(ن�ــ�ذج رقـ�  وفـ� علــى ذلـ� ال����ـةوم�افقـة إدارة  مـ� رئـ�� الق�ــ�

ــاز أ ــ ـــة �اإلن�ـ ـــائف ال��ا�ــ ــــ� ال��ــ ــاتذلـ ــ ــ�ر أو  و ال�ه�ـ ــ ــ� لل��ــ ــ ـــ� م�ت��ـــــة ب�قـ ــ والغ�

 .لالن��اف

ســاعات م��ال�ــة  خ�ــ�أك�ــ� مــ� ال���ــف أال �ع�ــل  ال����ــة� أوقــات الع�ــل�اعــى فــي ی ) : ٤ - ٤(  ال�ادة

 .راحة دون�ا ف��ة 

�ـ�د ) و�ُ ةوم�ـائ� ةصـ�اح�ف�ـ�ت�� أو  فقـ�، م�ـائ�ة فق�،ص�اح�ة ( ال����ةأن�اع ال�وام � ) : ٥ - ٤(  ال�ادة

علـى أال  �� اع��ادهـا وذلـ� ح�ـ� االح��ـاجو��فة ض�� ال����فات ال�ا�قة ع�ل دوام 

سـاعات ی�م�ـة ماعـ�ا یـ�م ال�ـ�� ��ـ�ن  ٨ت��� ساعات الع�ـل فـي ال����ـة عـ�  ت��� ال

  الع�ل ألر�ع ساعات فق� .

ح�� حاجة الع�ل و��ـ�ر بـ�ل� تع�ـ�� ساعات الع�ل في شه� رم�ان ال��ارك ت��د  ) : ٦ - ٤(  ال�ادة

 . 
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ل��ــ�ر واالن�ـ�اف ال��ــ���م ن�ـام ایـ�� اع��ـاد ح�ــ�ر وان�ـ�اف ال���ــف �اسـ���ام  ) : ٧ - ٤(  ال�ادة

و���هــي ب�ــار�خ مــ� ال�ــه� ال�ــاب�  ٢٠(ی�ــ�أ ب�ــار�خ ، عل�ــًا �ــأن شــه� الع�ــل  ال����ــة�

 .)ذل� ال�ه� م� ١٩

) إذا ال����ـة(خـارج م��ـى فـي أ�ـام الع�ـل ال�ـارجي أو ال����ـع  ال��ـ�ةال یل�م اس���ام  ) : ٨ - ٤(  ال�ادة

فالبــ� مــ� اع��ــاد  وفــي حالــة وجــ�د حــاالت دوام خاصــة لل����ــة،تعــ�َّر معــه ال��ــ�ر 

 ب�ل�. م�ی� ال��ارد ال����ةرئ�� الق�� و�شعار 

ر ساعات الع�ل ال���ان�ة  ) : ٩ - ٤(  ال�ادة لل���ف رئ�� الق�� وق� الع�ل ال�ارجي "ال���اني" ف�ها ُ�قّ�ِ

لل��ـ�ر أو االن�ـ�اف أو ال����ـع ال���ة وال ُ����� لها اس���ام  م�ه،�إش�اٍف وت��ن 

 وُ��ـ��� ت���ـع رئـ�� الق�ـ� فـي االن�ـ�اف،ل أو إذا تعارض� أوقاتهـا مـع أوقـات الـ�خ� 

ق�ـل  ال��ـ��ة،إدارة ال�ـ�ارد ال�وام أمـام هـ�ه األ�ـام الع��ادهـا ��ـاعات ع�ـل لـ�� ن��ذج 

 إقفال دوام ذل� ال�ه�.

الف�ـ�ة  خـالل ن�ـام ال��ـ�ر واالن�ـ�افی�غاضى ع� ال���ف ال��ی� ن��انه الس���ام  ) : ١٠ - ٤(  ال�ادة

 ال����ـةن�ـام علـى ح�ى �ع�ـاد  ال�ه�،ت خالل على أن ال ت��� ع� أر�ع م�ا ال������ة

 .في دخ�ل وان��اف ال���ف��

ل�ـ�َّة واحـ�ة ال�وام فـي الـ�خ�ل أو ال�ـ�وج  ن�ام ی�غاضى ع� ن��ان ال���ف الس���ام  ) : ١١ - ٤(  ال�ادة

 في ال�ه� و���أ ال��� إذا ت��ر ال���ان ألك�� م� ذل�.

��ــاد مــ� رئ��ــه ) و�اع١٣اســ���ان ال���ــف ��ــ�ن وفــ� ن�ــ�ذج االســ���ان (ن�ــ�ذج رقــ�  ) : ١٢ - ٤(  ال�ادة

 ض�� إح�� ال�االت ال�ال�ة :  ال��اش�،

 .ال�أخ� في ال���ر ع� وق� ال�وام 

 .االن��اف ق�ل نها�ة وق� ال�وام 

 .ال��وج أث�اء ال�وام ال�س�ي 
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وفي حال ع�م  ال�ه�،��� لل���ف تع��� ساعات االس���ان ق�ل إقفال دوام  ) : ١٣ - ٤(  ال�ادة

االجازة االع��اد�ة  ��عات االس���ان �ع� ج�عها م� رصال�ع��� ی�� خ�� سا

  لل���ف.

  

  �ــــ�واتـــال:  الف�ل ال�ام�                

 

 درجة،  خ��ة ع�� ت���ل �ل م�ت�ة على  س�ة م�ات�م� ال�وات� � ی���ل سلَّ  ) : ١ - ٥(  ال�ادة

و���ن ال�ع�ـ�� وفقـًا  مع��ة،ی�� تع��� ال���ف�� على و�ائف ذات م���ات وم�اصفات  ) : ٢ - ٥(  ال�ادة

� أول م��ـ�� فـي ال��ت�ـة ال�عـ�� لل��ت�ة ال���دة لل���فـة ، و��ـ�ح ال���ـف ع�ـ� ال�ع�ـ�

لـ� ی�فـ� فـي عقـ� الع�ـل علـى أجـ� أك�ـ� ، أو تـ��  عل�ها ��قًا ل�ل� ال�وات� ال�ع��� مـا

م�ق�مـة فـي ال��ت�ـة ال�ـي ��ـ��قها (ان�ـ�  ل��ة ال����� أهل��ـه ألن ��ـ�ن علـى درجـات

  سل� ال�وات� في نها�ة ه�ا ال��ام).

فـي  �� دفعهـا خـالل سـاعات الع�ـل وفـي م�انـهال�ـع�د� و�ـ ت�فع أج�ر العـامل�� �ال��ـال ) : ٣ - ٥(  ال�ادة

إال  علــى أن ال ت�ــأخ� عــ� ال�ــ�م ال�الثــ�� مــ�الد�والع�ــ��� مــ� �ــل شــه�  ال�ــا�عال�ــ�م 

وتـ�دع فـي ح�ـا�ات ال�ــ��ف�� ال����ـة وفقـًا لألح�ــام  ال����ــة�ـ�وٍف خارجـٍة عـ� إرادة ل

 ال�ال�ة :

 .  العامل ذو األج� ال�ه�� ���ف أج�ه في نها�ة ال�ه� 

 لعامل �ال��م�ة أو �الق�عة ���ف أج�ه في نها�ة األس��ع .ا  

  . العامل ال�� ت�هي ال���أة خ�م�ه، ی�فع أج�ه و�افة م���قاته ف�رًا  

  العامل ال�� ی��ك الع�ل م� تلقاء نف�ه ی�فع أج�ه و�افة م���قاته خالل م�ة ال ت��اوز س�عة

  أ�ام م� تار�خ ت�ك الع�ل .

 فع في م�عاد أق�اه ثالثة أ�ام م� تار�خ ان�هاء ال��غ�ل اإلضافي أج�ر ال�اعات اإلضا��ة ت�

 ما ل� ی�� دفعها مع األج� العاد� للعامل .
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وذل� في ن�اق الع�ل �أح�ام  لل����ةی�� ص�ف ال�وات� �ع� خ�� أ� م�الغ م���قة  ) : ٤ - ٥(  ال�ادة

  ه�ا ال��ام.

�ــ�� فرسـ��ة إذا صـادف ال�ــ�م ال��ـ�د لــ�فع األجـ�ر یــ�م ال�احـة األســ����ة أو یـ�م ع�لــة  ) : ٥ - ٥(  ال�ادة

 .���قه ال��ف في ی�م الع�ل ال��

ــل  ) : ٦ - ٥(  ال�ادة أ� تـأخ�� فـي صــ�ف ال�اتـ� ��ــ�� عـ�م اك��ـال ب�انــات ال���ـف لــ�ل� ال�ـه� ف����َّ

سـ�اًء ���ـارع�ه إلك�الهـا أو اع��ـاد ال�اتـ� ال�ـه�� �ال��ـ��ات  نف�ـه،ن����ها ال���ف 

  ال�ي ت�اب� ه�ا ال�ق���.

 ال�ـــ�� أو علـــى لغ نق��ـــة هـــي مـــ� حق�قـــهم�ـــای�قـــع ال���ـــف ع�ـــ� اســـ�الم رات�ـــه أو أ�  ) : ٧ - ٥(  ال�ادة

ال��ف ال�ع� له�ا الغ�ض ، ولل���ف أن ی��ل م� ��اء ل��� رات�ه وم���قاته ل�� 

 أو م� ی��ب ع�هل��ون ال�ال�ة ا ل��ی���ابي م�قع م�ه  تف���وذل� ���ج�  ال����ة

  .)١٧وف� (ن��ذج رق�  م�ی� ال����ة �ع� اع��اده م�
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  وال�أه�ل ال��ر��: الف�ل ال�ادس

  

تق�م ال����ة ب��ر�� وتأه�ل ع�الها ال�ع�دی�� و�ع�اده� مه��ًا ���ل دور�  ) : ١ - ٦(  ال�ادة

 %) م� ال����ع ال�لي لل���ف�� س���ا .١٢و����ة الت��� ع� (

 ����� ص�ف أج� العامل ��ال ف��ة ال��ر�� أو ال�أه�ل .   ) : ٢ - ٦(  ال�ادة

ب ت�ال�� ال��ر�� وال�أه�ل وت�م� ت�اك� ال�ف� في ال�ها ال����ةت���ل  ) : ٣ - ٦(  ال�ادة

 والع�دة ��ا ت�م�  وسائل ال����ة م� مأكل وم��� وت�قالت داخل�ة .

أن ت�هي ت�ر�� أو تأه�ل العامل وأن ت��له �افة ال�فقات ال�ي  لل���عة���ز  ) : ٤ - ٦(  ال�ادة

  ص�ف�ها عل�ه في س��ل ذل� ، وذل� في ال�االت  اآلت�ة :

  �لة أنه غ�� جاد في ذل� .( أ )  إذا ث�� في ال�قار�� ال�ادرة ع� ال�هة ال�ي ت��لى ت�ر��ه أو تأه

  .��ع� ال���د ل�ل� دون ع�ر مق��ل(ب)  إذا ق�ر العامل إنهاء ال��ر�� أو ال�أه�ل ق�ل ال

تق�م ال����ة ب��ر�� ال����ع�� ال�ل��ق�� �الع�ل ل�یها ح�� اإلم�ان على  ) : ٥ - ٦(  ال�ادة

زمة ل� �ان ان ت���ل ال����ة نفقات وم�ار�� ال��ر�� م� م��ان��ها ��ا في ذل� ت�اك� ال�ف� ول�ا

 ال��ر�� خارج ال��اف�ة .

ال ی�� اع��اد أ� دورة لل���ف اال ���افقة خ��ة م� إدارة ال����ة ح�ى ل�  ) : ٦ - ٦(  ال�ادة

 .كان� على ح�اب ال���ف ال���ي 

  

  

  

  

  



  

Page ١٦ of ٨٣ 

  

  

  الواتـالع :الف�ل ال�ا�ع

 

�ف ح�� تق�ی� ت�و �ات� ، وهي ن��ة م� أصل ال ثاب�ةس���ة عالوة �ع�ى ال���ف  ) : ١ - ٧(  ال�ادة

 : كال�الي ل���� وهي ال���ف في ال�ق��� ا

  م��از  ج�� ج�ا  ج��  ال�ق�ی� 

ن��ة العالوة ال����ة ال�اب�ة م� 

  أصل ال�ات�
٥  % ٤  % ٣ %  

��ـــ��� ل��ـــ�ل ال���ـــف ال��یـــ� علـــى العـــالوة ال�ـــ���ة ال�اب�ـــة أن ��ـــ�ن ال���ـــف قـــ�  ) : ٢ - ٧(  ال�ادة

ــ�  ــ�ًا أو تـ ــ��� فـــي األداء ال �قـــل عـــ� ج��جـ ـــ�ة ال������ـــة (ثالثـــة أشـــه�) و��قـ أم�ـــى الف�

(ب�ا�ـــة العـــام  ١/١ ســـ��ه ق�ـــل ان�هـــاء الف�ـــ�ة ال������ـــة علـــى أن ��ـــ�ن ذلـــ� ق�ـــل تـــار�خت� 

 ال��ی�). ال��الد�

 إذا اس��فى م�الد�ت�اف ألصل ال�ات� مع ب�ا�ة �ل عام  عالوة أداء ال���ف �ع�ى ) : ٣ - ٧(  ال�ادة

 ال��و� ال�ال�ة : 

 .تق��� ألدائه ال���في ال �قل ع� ج�� ج�ًا  

  شاملة للف��ة ال������ة أشه� فأك��أن ���ن ق� أم�ى في الع�ل س�ة. 

  أقل م� ج�� ج�اً   ج�� ج�اً   م��از  ش�� ال�ق�ی� ال�اصل عل�ه

  ���م عالوة األداء  % ٤  % ٥  ن��ة عالوة األداء م� ال�ات� األساسي

 معادلة اح��اب م�لغ عالوة األداء م� ال�ات� األساسي : ) : ٤ - ٧(  ال�ادة

 ن��ة ال�ق��� = ال����ة.×  ١٠٠÷ ال�ات� األساسي 

ع عــالوة األداء لل���ـف ل�ــ�ة سـ�ة ب�ــاًء علـى تق�ــ�� أدائـه لل�ــ�ة ال�ـي ق�لــه ثـ� ت�ــ�ف تـ�ف ) : ٥ - ٧(  ال�ادة

ب�ها�ـة العــام ، وتع��ـ� عــالوة األداء ال��یـ�ة لل�ــ�ة ال��یـ�ة ب�ــاًء علـى تق�ــ�� أدائـه ال��یــ� 

 ل��ة الع�ل األخ��ة.
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الوة أو عـــ (ال����ـــة) ال�اب�ـــة الوة ال�ـــ���ةعـــح�مـــان ال���ـــف مـــ� ال ال����ـــةإلدارة ��ـــ�  ) : ٦ - ٧(  ال�ادة

ذلـ� فـي إجـ�اء ج�ائـي  �َّ قِ أُ �عق��ة تأدی��ة م�ى  او ال����ةح�� ��وف م��ان�ة  األداء

أو أل� ســ��  )١(ال����ــةمــ� أن��ــة وآداب وســل���ات  ��ــيء ل ال���ــفخــالن���ــًة إل

أو ح�ـــل� ال���ـــف علـــى تقـــ�ی� أقـــل مـــ� ج�ـــ� فـــي ت�ـــ�� األداء  آخـــ� تـــ�اه م�اســـ�ًا لـــ�ل�

 .ال���� 

                                     
 م.راجع بند العقوبات من ھذا النظا )١(
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  �ــــ�افــل�ا:  الف�ل ال�ا�ع

 

: [مـ� ال  وقـ�ل ال��ـي  َوَما َ�فَعُل�ا ِم� َخ�ـٍ� َفَلـ� ُ��َفـُ�وُه َ��َُّ َعِلـ�ٌ� ِ�ـالُ��َِّق�َ�  ان�القًا م� ق�له تعالى : 

ل���ن لل������  ال����ةإضافة ب�� ال��اف� ل��ام ال��ائف � ال����ة���� ال�اس ال ���� هللا] فق� رأت إدارة 

 .م���اً ��ه�ی� ولل�ش��ًا ، 

  :إلى ت�ق�� األم�ر ال�ال�ة  ال����ةن�ام ال��اف� �یه�ف  ) : ١ - ٧(  ال�ادة

  ًة ت���ع ال���ف�� في ال��ان� ال�ي ی��زون ف�ها أث�اء على الع�اء ال����� وخاصَّ

  ل���ف��.ال�ور� ألداء ا �ق���ال

 .ب� روح ال��اف� ال���� ب�� ال���ف�� 

 لل وال�آمة.إضفاء شيء م� ال���ی� في روت�� الع�ل ل��د ال� 

 ."ش�� ال���ه� به�ه ال��اف� ، "م� ال ���� ال�اس ال ���� هللا 

 � م� خالل ه�ه ال��اف�. ال����ةتق��ة ر�� ال���ف�� 

  مـــ� اإلبـــ�اعات ال��جـــ�دة ب�����هـــا وال�فـــا� عل�هـــا مـــ� خـــالل هـــ�ه  ال����ـــةاســـ�فادة

  ال��اف�.

�ـة الـ�وام ، اإلن�اج�اف�ة على ال�(على إح�� األم�ر ال�ال�ة :  ال����ةتع�ى ال��اف� � ) : ٢ - ٧(  ال�ادة

ـــ العال�ـــــة ـــة ، ُمــ ــادرات ال�ات�ــ ـــ��� ، ال��ـــ ـــع اآلخــ ــ� ال�عامـــــل مــ ـــ� �َّ ، ح�ـــ ـــة ، ال���ــ ة ال��مــ

، الـ�الء  ال���لفـة ال����ـةال���ي ، اإلب�اع واالب��ار ، ال�فاعل اإل��ـابي مـع أن�ـ�ة 

 .)ال���في 

سـ�اب ال�ق�عـة لـ�ل� ی�فع رئ�� الق�� ب��ص�ة إلع�اء حاف� ل���فـه م�ـى رأ� تـ�ف� األ ) : ٣ - ٧(  ال�ادة

 بــ�ل�لــ� اع��ــاد حــاف� أو وفــ� ن�ــ�ذج  و��ــ�ح فــي هــ�ه ال��صــ�ة ح���ــات هــ�ا ال�لــ�

 .)١٦(ن��ذج رق� 

وف� ن��ذج �ل� اع��اد حاف�    ال����ة تع��� ال��اف� ل�الح ال���ف �اع��اد م�ی� ) : ٤ - ٧(  ال�ادة

 ).١٦أو ب�ل (ن��ذج رق� 
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���ل ��ه علـى تقـ�ی� ائه ألدس���  تق���ع� �ل  ]ش��وتق�ی�شهادة [ُ�ع�ى ال���ف  ) : ٥ - ٧(  ال�ادة

 ل�ل� ال��ة.كعالوة أداء   % م� أصل ال�ات�٥(م��از) ، �اإلضافة إلى ح��له على 

) �اإلضــافة إلــى م�لــغ شــهادة ال���ــف ال��ــاليو�ع�ــى ( [ال���ــف ال��ــالي]یــ�� اخ��ــار  ) : ٦ - ٧(  ال�ادة

 ر�ال) وف� ال��ا�� ال�ال�ة :٥٠٠مق��ع وق�ره (

  ال���� على ال�ق���  اس��اداً  س�ةی�� اخ��ار م��ف واح� فق� �ل.  

  م�ــل ال�ق�ــ�� م��ــارًا مــ�  لل�ــ�ة�ع��ــ� ام��ــاز ال���ــف فــي تق�ــ�� األداء الــ���في

 معای�� ال��ش�ح واالخ��ار.

 .أن ��ل� ملف ال���ف ل�ل� الف��ة م� اإلن�ارات أو ال��اءات ����� 

  هـي صـاح�ة القــ�ار فـي ال��شـ�ح �عــ� دراسـة ذلـ� مــع  ال��ــ��ة ال�ـ�اردإدارة تع��ـ�

 ورئ�� ق�� ال���ف ال�ع�ي. ال��ف��� ال��ی�

 .ی�� اإلعالن ع� ه�ا ال��ش�ح في ل�حة ش�ون ال���ف�� 

ع� �ل خ�� س��ات ���ـ�ها علـى رأس الع�ـل �ع�فـان  ]الع�اء درع[�ع�ى ال���ف  ) : ٧ - ٧(  ال�ادة

 .وتق�ی�ًا ل��ه�داته خالل تل� الف��ة و��في

��ــة ����ــة تق�ی��ــة ت�ــ�اوح �اإلضــافة إلــى جــائ�ة ع� ]االبــ�اعدرع [�ع�ــى ال���ــف ال��ــ�ع  ) : ٨ - ٧(  ال�ادة

 م�ى ت�ف�ت ��ه أو في أع�اله م��ة اإلب�اع ، م� م�ل :، ر�ال  إلى ألفي ألفم� 

  لل����ةتق��� اق��اح م���� وفعَّال وُع�ل �ه و�ان ��ه ث��ة ����ة. 

  رة إب�ا��ة. ال����ةإب�از و�ن�اح م�ار�ع��� 

  ال.ت��� ع� خ���� ألف ر  ال����ةت�ف�� ت�لفة عال�ة على� 

  ال����ةثاب� على عالي و ت�ف�� دخل.  

م��نة م� (ال��ی� ال��ف��� و م�ی� ال��ارد ال����ة ل��ة ُتَقّ� األع�ال اإلب�ا��ة ب�اس�ة  ) : ٩ - ٧(  ال�ادة

 .، وُ�ع��� ب�اًء عل�ه ص�ف ال�اف�) ����ر رئ�� ق�� ال���ف ال�ع�يو 
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ـــ� �ع�ــــى لل���ــــف ) : ١٠ - ٧(  ال�ادة ـــ�درع [ ال���ّ�ـ ـــاز فــــي  ]ال���ـ ـــل علــــى االم��ـ ــى ح�ـ ــ���م�ــ داء األ تقــ

وألـف  خ��ـ�ائةال���في ل�الث س��ات م��ال�ة ، �اإلضـافة إلـى جـائ�ة ع���ـة ت�ـ�اوح بـ�� 

 ر�ال.

ــ��ه�  ) : ١١ - ٧(  ال�ادة ــال وم�اصـــلة تعلـ ــ��ف�� إلك�ـ ــ�� ُ���ـــل  ل���ـــفل �ُ��ـــ�فال�راســـي ت�ف�ـــ�ًا لل�ـ الـ

فـي نها�ـة ب�ق�ی� م��از أو ج��جـ�ًا  م�افأة مق��عة ع�� إح�اره ما ی��� ن�احه تعل��ه

 ال�الي : � ال��حلة ال�راس�ة �ح�دراسي عام كل 

  ر�ال ٣٠٠ال��حلة ال���س�ة.  

  ر�ال ٤٠٠ال��حلة ال�ان��ة. 

  "ر�ال ٥٠٠ال��حلة ال�ام��ة "درجة ال��ال�ر��س. 

  (ش�� أن ال تقل م�ة ال�راسة ع� س�ة) ر�ال. ٦٠٠ال�بل�م 

 ر�ال ١٠٠٠ ال�راسات العل�ا. 

 م�ه في ملف ال���ف ل�� ص�رة لل���ف وت�ف� ]خ�اب ش��[ م�ی� ال����ة���ر  ) : ١٢ - ٧(  ال�ادة

 في م�ال الع�ل. ومل��� أو م�ادرة ش�ون ال���ف�� م�ى �ه� م�ه أداء ج��

ل���ـف ال��فاعـل مـع بـ�امج وأن�ـ�ة م�اف�ة مال�ة ح�� ت�ص�ة ل��ة األن�ـ�ة ل �ع�ى ) : ١٣ - ٧(  ال�ادة

ت�ـــ� تلـــ�  مـــال�وذلـــ� �ال��ـــ�ر وال��ـــار�ة فـــي إعـــ�اد ال�ـــ�امج   غ�ـــ� ال�ســـ��ة ال����ـــة

 ال���ف في الق��. األن��ة م� ص��� ع�ل
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  األداء ال���في ���تق:  الف�ل ال�ام�

ُی�اعــى فـــي تق�ـــ�� أداء ال�ــ��ف�� ال�ـــ�ا�� وال�ـــ�و� ال�ـــ���رة فــي تعل��ـــات ن�ـــ�ذج تق�ـــ��  ) : ١ - ٨(  ال�ادة

 ).١٤(ن��ذج رق�  -راجع ن��ذج تق��� أداء ال���ف��–األداء 

 :إح�� ال�االت ال�ال�ة في ی�� اس���ام ن��ذج تق��� األداء ال���في  ) : ٢ - ٨(  ال�ادة

 .ع�� ان�هاء الف��ة ال������ة لل���ف ال��ی� الس���ال ال��س��  

  ال���� لل���ف.ال�ق���  ه فيأشه� لالس�فادة م�أر�عة كل 

  ال���ـــف ل���یـــ� عـــالوة األداء ال�ـــ���ة ، ول���یـــ� [ ال�ـــ�الد�ق�ـــل ان�هـــاء العـــام

 .ل�ل� ال��ة ]ال��الد�للعام  ال��الي

� �عـ� ت�سـ��ه ل��ـ�له علـى العـالوة ال�ـ���ة ال�اب�ـة تع��� أقـل مـ�ة ل�ق�ـ�� ال���ـف ال��یـ ) : ٣ - ٨(  ال�ادة

 ��ا ف�ها الف��ة ال������ة. هي س�ة أشه� م� تار�خ ال�ع��� ،

ـــ�� م����ــــه  ) : ٤ - ٨(  ال�ادة ـــ�ة عــــ� تق�ـ ــ�ول�ة م�اشـ ــ�ول م�ــ ـــ�ئ�� ال��اشــــ� م�ــ ــ�� الق�ــــ� أو الـ �ع��ــــ� رئــ

 ).٢ - ٨وم�ؤوس�ه ، وتق��� ال�ق��� في الف��ات ال����ص عل�ها في ال�ادة (

ــ�رال� ���ـــ� ) : ٥ - ٨(  ال�ادة ــ�ا  ��ـــف ��ـــ�رة مـــ� ال�ق��ـــ� فـ اع��ـــاده و��ـــ� لل���ـــف ان یـــ��ل� مـــ� هـ

  .ال�ق���
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  ال����ات وال�قل:  الف�ل ال�اسع

 

 ال��و� اآلت�ة : ��ه أهًال لل����ة إلى و��فة أعلى م�ى ت�ف�تال���ف ���ن  ) : ١ - ٩(  ال�ادة

 .ت���قه ل���ل�ات ال���فة ال��ی�ة م� م�هالت وخ��ات وغ��ها  

  لألداء ال���في. تق���آخ� في م��از ح��له على درجة  

 .وج�د م�ان شاغ� واح��اج في ال���فة األعلى  

  ح�ــ�له أو  ،ال���فـة ال�ـي ��ـغلهاسـ��ات علـى األقـل فـي أر�ـع أم�ـى قـ� أن ��ـ�ن

�ام��ة تعادل أر�ع س��ات ال�هادة ال(، ف��ًال :  ما �عادلها م� م�هالت دراس�ةعلى 

م�لـ� ل��ل�ة الع�ـل �قـ�ار مـ�  اق��اءً ل� ی�� اس���اؤه م� ه�ا ال���  ما ، خ��ة)

  .اإلدارة 

ال�فاضـل ب�ـ�ه� ح�ـ� یـ��  م��ـفإذا ت�ف�ت ش�و� ال����ة ل���فة أعلـى فـي أك�ـ� مـ�  ) : ٢ - ٩(  ال�ادة

 ال�عای�� ال�ال�ة :

 ال�فاءة األعلى ، وت��د �اج��ازه الخ��ار ال�ع�فة ال�����ة. 

 .اج��ازه االخ��ار اإلدار� 

 .األق�م�ة  

 ال��ائف ال���ل�ة للغة أج���ة). اج��ازه اخ��ار اللغة (ع�� 

 .اج��از ال�قابلة ال����ة 

  ١٤(ن��ذج رق� األداء تق���في ن��ذج ال���ل على تق�ی� م��از(.  

ع�ــ� ت���ــة ال���ــف مــ� م�ت�ــة إلــى م�ت�ــة أخــ�� فإنــه �أخــ� ال�رجــة األعلــى مــ� ح�ــ�  ) : ٣ - ٩(  ال�ادة

 ال�ات� في ال��ت�ة ال��ی�ة أو ما ی�از�ها.

م ال��ّ�ــف ال��هَّـــل  ) : ٤ - ٩(  ال�ادة لل����ــة لل��اف�ــة فـــي ال��ــ�ل علــى ال��ـــان الــ���في ال�ـــاغ� ی�قــ�َّ

 .إلدارة ال��ارد ال����ة ) وتق���ه ١٥ب�ع��ة (ن��ذج رق� 
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ح لالن�قال م� م��ى و��في في م�ات� مع��ة إلى م��ى و��فـي آخـ�  ) : ٥ - ٩(  ال�ادة ال���ف ال��شَّ

ُ��ــ��� لــه أن ��ــ���ل ، داخــل نفــ� الق�ــ� الــ�� ی���ــي إل�ــه "ت���ــة" فــي م�اتــ� أعلــى 

، وُ��ـ���م لـ�ل�  و�دارة ال�ـ�ارد ال��ـ��ةش�و� ال��ش�ح أوًال ، و�أخ� م�افقة رئ�� الق�ـ� 

ــح إلــى  ) ،١١ (ن�ــ�ذج رقــ� وال ُ��ــ��� أخــ� م�افقــة رئــ�� الق�ــ� فــي حالــة أحق��ــه لل��شَّ

م�افقـة آخ� ���ت�ة أعلى في ق�� آخ� ، و��في في ذل� اس���ال ال��و� وأخـ�  م��ى

  .ة إدارة ال��ارد ال����

فـي حالـة ان�قـال ال���ــف مـ� م�ـ�ى و��فــي إلـى م�ـ�ى و��فــي آخـ� ف��قـى ال���ــف  ) : ٦ - ٩(  ال�ادة

ت�ـــ� ال����ـــة لل���فـــة ال��یـــ�ة ل�ـــ�ة ثالثـــة أشـــه� ، ولـــ�ئ�� الق�ـــ� ال��یـــ� ال�ـــ� فـــي 

ــ�ه الف�ـــ�ة وال�َّ تق���ـــ ــع بـــ�ل� ه ��ـــا ��ـــ��قه فـــي نها�ـــة هـ الت�ـــاذ  إلدارة ال�ـــ�ارد ال��ـــ��ةفـ

  الالزم.

�ــة ال���ــف ال��ـال إلــى ال��ق�ــ� أو ال��اك�ـة ال�أدی��ــة إال �عــ� ��ـ�ز ال��ــ� فـي ت�� ال ) : ٧ - ٩(  ال�ادة

  نهائ�ًا.إل�ه �ه�ر ن���ة ما ن�� 

أو علــى ��ــ��� الن�قــال م��ــف مــ� ق�ــ� إلــى ق�ــ� آخــ� علــى نفــ� ال��ــ�ى الــ���في  ) : ٨ - ٩(  ال�ادة

) ، وأخــ� م�افقــة ١٠(ن�ــ�ذج رقـ� ن�ــ�ذج نقــل خ�مـة م��ــف  ة�ـتع�م�ـ�ى و��فــي آخــ� 

و�ك�ــال �ــاقي اإلجــ�اءات اإلدار�ــة مــع  اء اإلدارات ال�ع��ــةمــ�ر رؤســاء األق�ــام ال�ع��ــ�� و 

 إدارة ال��ارد ال����ة .
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ــ��في  ) : ٩ - ٩(  ال�ادة ــ� مــ ــ�مات أحــ ـــة أ� جهــــة أخــــ�� ل�ــ ــ� حاجـ ــارة)  ال����ــــةع�ــ ــ� (إعــ ���ــــ��� ال�ق�ــ

 �ال��ا�� ال�ال�ة :

  .ال����ةت�ق�م ال�هة �ال�ة اإلعارة ���اب رس�ي إلدارة  -١

��ــا ال ��ــل ���ــالح  ال����ــةاشــ� و�دارة ��ــ��� لق�ــ�ل اإلعــارة م�افقــة الــ�ئ�� ال�� -٢

 وس�� الع�ل ��ه. ال����ة

راتـــ�  "�ال�ـــة اإلعـــارة" األخـــ��  أ� ت�عـــات مال�ـــة وتل�ـــ�م ال�هـــة ال����ـــة���ـــل تال  -٣

 .ال����ةع� ف��ة اإلعارة ال�ع���ة م� إدارة ال���ف 

�ة أشـه� ���ـ� ت��یـ�ها ل�ـ�ة واحـ�ة إعـارة ال���ـف خاللهـا هـي سـأق�ى م�ة ����  -٤

 �.فق

 ���ع ال���ی� ع�� �ل�ه ل���ع ال��و� ال�ا�قة. -٥

 ���� ل��ل� اإلدارة م�ح ال���ف ت���ة اس���ائ�ة وفقًا لل��ا�� ال�ال�ة : ) : ١٠ - ٩(  ال�ادة

 اذا ح�ل على تق��� م��از في أخ� ثالثة تق���ات. -١

 خل� ملفه م� أ� مالح�ات أو عق��ات . -٢

 ت���ل ل��ة ودراسة إن�ازات وم�اه�ات ال���ف . -٣

ع�لــه  ���ــة نقــل ال���ـف مــ� و��فــة ألخــ�� أو نقلـه خــارج مقــ���ـ� إلدارة ال� ) : ١١ - ٩(  ال�ادة

  اذا اق��� م�ل�ة الع�ل ذل� .

ال ��ــ�ز نقــل ال���ــف مــ� مقــ� ع�لــه األصــلي إلــى م�ــان آخــ� �ق��ــي تغ��ــ�  ) : ١٢ - ٩(  ال�ادة

م�ــل إقام�ــه إذا �ــان مــ� شــأن هــ�ا ال�قــل أن یل�ــ� �العامــل ضــ�رًا ج�ــ��ًا ولــ� ��ــ� لــه ســ�� م�ــ�وع 

 تق���ه ���عة الع�ل.

ال���ف ال��ق�ل نفقات نقله وم� �ع�له� ش�عًا م�� �����ن معه في �����  ) : ١٣ - ٩(  ال�ادة

 . تار�خ ال�قل مع نفقات نقل أم�ع�ه� ما ل� ��� ال�قل ب�اء على ر��ة العامل
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  الع�ل ال���عي:  الف�ل العاش�

 

عـ�ون مـ��ف�� رسـ���� ���� لل����ـة أن ت�ـ�ف�� مـ� ال���ـ�ع�� فـي ت�ف�ـ� اع�الهـا وال  ) : ١ - ١٠(  ال�ادة

 ) م� ن�ام ال����ات االهل�ة  على ال���ع ��ا ورد في ال�ادة ( ل�یها ، وت��ع

  ال����ة االع�ال ال�����ة في ��� ان ت��ف� في ال����ع ش�و� و���د ) : ٢ - ١٠(  ال�ادة

 م� ح� �ل م���ع ح��ر االج��اعات ال����ع�� و�ب�اء رأ�ه. ) : ٣ - ١٠(  ال�ادة

 ��ـ�ز �عــ� م�افقـة ال�ــ�ی� ال��ف�ـ�� لل����ــة وألسـ�اب وج�هــة مـ�ح ال���ــ�ع م�افـأة مال�ــة ) : ٤ - ١٠(  ال�ادة

 ی��له وال تع� رات�ًا او أج�ًا و�ن�ا م�افأة مق��عة مق��عة على ما

�ق�م ال����ع ب�ع��ة اس��ارة �ل� م�ار�ة فـي االع�ـال ال�����ـة وت��ـ�� ال�عل�مـات  ) : ٥ - ١٠(  ال�ادة

 األساس�ة ع�ه وت���� ��ل� :

 ال�هارات ال�ي ����ها 

 خ��ات سا�قة في الع�ل ال���عي 

 ال��االت ال�ي ی�غ� ال��ار�ة ف�ها 

 ت ال�ي ����هااللغا 

 ال�م� ال��اح لل��ار�ة 

ی�� ت���ع اتفا��ة ع�ل ت�ـ�عي مـع �الـ� ال��ـار�ة فـي االع�ـال ال�����ـة و��ـ�د ف�هـا  ) : ٦ - ١٠(  ال�ادة

 األع�ال ال��ل��ة م�ه وم�ة ال��ار�ة وأ� ب�انات الزمة

��� لل����ة انهاء أ� اتفا��ة للع�ل ال���عي دون ان ���ن مل�مـا �إبـ�اء أسـ�اب ذلـ�  ) : ٧ - ١٠(  ال�ادة

 الق�ار
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فــي االع�ــال ال�����ــة ، ت��ــ��  ���ــار��هل م��ــ�ع ال��ــ�ل علــي إفــادة مــ� حــ� �ــ ) : ٨ - ١٠(  ال�ادة

ال�قــ� وال�هـــ� الـــ�� ق�مـــه و�ع�ـــى وث�قـــة خ�ـــ�ة فـــي االع�ـــال ال�����ـــة اذا اســـ��� فـــي 

 الع�ل ال���عي م�ة شه� على األقل .

ن�اما ع� ارت�ا�ات ال����ع ب���ف�ه ال�س��ة وغ�� م��ولة ع�  ال����ة غ�� م���لة ) : ٩ - ١٠(  ال�ادة

 ل��اماته  ال�����ة أو ال�عاق��ة ال����ة.أ� اخالل �ا
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  : ال��الت الف�ل ال�اد� ع��

شـ�و� ال��ـ�ل في حقـه ت�ف�ت تع�ى لل���ف م�ى  ب�الت ٤ه�ا ال��ام  �ق� ) : ١ - ١١(  ال�ادة

ن�ـ�ذج صـ�ف لهـا وفـ�  و إدارة ال��ارد ال��ـ��ة ال��ی� ال��ف���ب��ص�ة م� رئ�� الق�� واع��اد عل�ها 

 ان��اب ،  ات�االت ،���عة ع�ل  ، نقلب�ل   : (ال��الت ال�ال�ة وهي ) ١٦ق� (ن��ذج ر حاف� أو ب�ل 

 و�أتي تف��لها في ال��اد ال�ال�ة.)  ، ب�ل ع�ل م��اني ، ب�ل ع�ل م�س�ي

) وذلـ� ١٦ی�� اخ��ار ���قة ص�ف ال��ل في ن��ذج اع��ـاد ال�ـ�ل (ن�ـ�ذج رقـ�  ) : ٢ - ١١(  ال�ادة

االع��ـــاد لـــ�ل� ال�ـــه� مـــ� رئـــ�� الق�ـــ�  إمـــا ��ـــ�ل دائـــ� ��ـــاف ل�اتـــ� ال���ـــف شـــه��ًا ، أو ح�ـــ�

 ال��اش�.

��ـــاف الـــى رات�ـــه % مـــ� راتـــ� ال���ـــف األساســـي ١٠هـــ� م�لـــغ  :ال�قـــل بـــ�ل  ) : ٣ - ١١(  ال�ادة

  .  ح�� تع��� اإلدارة 

ــغ  ���عـــة ع�ـــلبـــ�ل  ) : ٤ - ١١(  ال�ادة ــ� م�لـ ـــ��: هـ ـــ�اوح ب ـــال ��ـــاف ل�اتـــ�  )٤٠٠-٢٠٠ (ی� ر�

 ل��ائف ال�ي ت���عي ذل�. �ف األساسي شه��ا ���ل دائ� وذل� لال�� 

: ��ـــ�د لل�ـــ��ف�� الـــ�ی� �ق�مـــ�ن �ـــإج�اء م�ال�ـــات الع�ـــل مـــ�  الت�ـــاالتبــ�ل ا ) : ٥ - ١١(  ال�ادة

 وُ���ف ه�ا ال��ل �إح�� األم�ر ال�ال�ة :ال�اب�  ه�اتفه� ال����ة س�اًء ال��ال أو

 ) ت�اف لل�ات�. ر�ال) مق��عة ���١٥٠لغ  

  اس���اج ��اقة االت�ال ال��ف�ع�فات�رة. 
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عـ�د أ�ـام االن�ـ�اب ، وُ�ع�ـى ل�ـ� : وه� م�لغ مق�ـ�ع ُ��ـ�ب فـي  ب�ل االن��اب ) : ٦ - ١١(  ال�ادة

، ) ٩وفــ� (ن�ــ�ذج رقـــ�  ال����ـــةمــ�ی� �عــ� م�افقـــة رئــ�� الق�ــ� و  الق�فــ�ةم�اف�ـــة ُ��لَّــف �ع�ــل خــارج 

 : و��ض�ه ال��ول ال�الي�اإلضافة إلى م�ار�� ال�ف� ، 

  مل���ات  ال��ت�ة  ل��مب�ل االن��اب 

اشة اإلعال��اصالت و ه�ا ال��لغ ���ل   لل���ف��   ر�ال ٢٥٠

م�ار�� وال��� ع�ا ت�اك� ال�ف� أو 

  .ال�ف� ب�اً 

  ل�ؤساء األق�ام وم�راء اإلدارات  ر�ال ٣٥٠

  لإلدارة ال��ف���ة   ر�ال ٤٥٠

ت��ــ� ال�فقــات ال��ــار إل�هــا فــي ال�ــادة ال�ــا�قة مــ� وقــ� مغــادرة العامــل ل�قــ�  ) : ٧ - ١١(  ال�ادة

 ع�له إلى وق� ع�دته وف� ال��ة ال���دة له م� ق�ل ال���أة .

ان��اب ال���ف ألك�� م� م�ة خالل ال�ـه� اال �اع��ـاد رئـ�� م�لـ�  ���ز ال ) : ٨ - ١١(  ال�ادة

 اإلدارة أو م� ی��ب ع�ه .

الع�ـل ال����ـي إل�ـه ، ��ـ�� األ  ���ز لل����ة ان��اب م���ع ل�ه�ة خارح مقـ� ) : ٩ - ١١(  ال�ادة

ــ�ة ال�اج�ــــة ، وت���ــــل ال����ــــة نفقــــات ان��ا�ــــه او  ــ�ع ال�����ــــة او ال���ــ ــات ال���ــ ــ� �ال��امــ ��ـــل ذلــ

 ان��اب م�اس� له ولل�هة ال�ي ی�دیها . ���ف له ب�ل

ح�مان ال���ف م� �ع� إق�ار  �ع� اع��اد رئ�� ال����ة ال����ةل��ی� ���  ) : ١٠ - ١١(  ال�ادة

عل�ها ذل� �ه�ت م� ال���ف واس��� م�الفات أق� ه�ا ال��مان �عق��ة ن���ة ال��الت �عق��ة م�ى 

 .ب�� العق��ات)راجع ( )١٨وف� إج�اء ج�ائي (ن��ذج رق�  ال��اء

 %) م� أصل ال�ات� األساسي.١٠ف لل���ف ب�ل ع�ل م��اني �عادل (���  ) : ١١ - ١١(  ال�ادة

 %) م� أصل ال�ات� األساسي.���١٥ف لل���ف ب�ل ع�ل م�س�ي �عادل ( ) : ١٢ - ١١(  ال�ادة
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  ازاتـــاإلج:  ع�� ال�ال�الف�ل 

 

 : وهي  -�أتي تف��لها- أن�اع إلى خ��ة ال����ةت��ف اإلجازات � ) : ١ - ١٣(  ال�ادة

 اس���ائ�ة -ب�ون رات�  -م�ض�ة  - االض��ار�ة -اع��اد�ة 

ــع �إجازتـــه االع��اد�ــــة أوال ) : ٢ - ١٣(  ال�ادة ــ� ال���ــ ــ� أن  ال�ـــي  ��ـــ� لل���ــــف ال��یـ ــ�ون راتـــ� إال �عــ بــ

 . ال����ةم� ع�له �الف��ة ال������ة "ثالثة أشه�" ���ي 

مع أخ�  )١٢ (ن��ذج رق� �ل� إجازةن��ذج یل��م ال���ف ب�ع��ة لل���ل على إجازة  ) : ٣ - ١٣(  ال�ادة

وفـ� األح�ـام ال����ـة إلجـازات  �ارد ال��ـ��ةإدارة ال�ـواع��ادهـا لـ�� ت���ع رئ�� الق�� 

 ال���ف�� في ه�ا ال��ام.

ــ� ی���ــع بهـــا  ) : ٤ - ١٣(  ال�ادة ع�ــ� ان�هــاء خ�مــة ال���ــف فإنـــه ��ــ��� ال�عــ��� عــ� اإلجـــازات ال�ــي ل

�عــ�د أ�ــام اإلجــازات ،  -بــ�ون بــ�الت-إجــازة �عــادل ال�اتــ� األساســي بــ�ل �ُ��ــ�ف لــه 

 ث س��ات م��ال�ة.على أن ال ی��اوز م���ع أ�ام اإلجازات رص�� ثال

����� ال���ف ال���ع �إجازة رس��ة م�ف�عة األجـ� لأل��ـاد وال�ـج علـى ال��ـ� ال�ـالي  ) : ٥ - ١٣(  ال�ادة

:  

  : أ�ــام ت�ــ�أ مــ� ال�ــ�م ال�ــاب� الخــ� یــ�م مــ� شــه� رم�ــان  أر�عــةإجــازة ع�ــ� الف�ــ�

  .ال��ارك ح�� تق��� أم الق�� 

  : م ال�ق�ف �ع�فة .أ�ام ت��أ م� ال��م ال�اب� ل� أر�عةإجازة ال�ج وع�� األض�ى� 

لل���ـــف الـــ��  ی�مـــًا) ٣٠إجـــازة ســـ���ة م�ف�عـــة األجـــ� قـــ�رها ( : اإلجـــازة االع��اد�ـــة ) : ٦ - ١٣(  ال�ادة

       ی�م ) لل���ف ال�� خ�م�ه أقل م� خ�� س��ات . ٢١س��ات و ( ٥أم�ى 

 ل ال��ة ال ی�� ت�اوزها إ�القًا.خال ��� أعلى ف��ت��على اإلجازة االع��اد�ة ت�زع  ) : ٧ - ١٣(  ال�ادة

 .ال����ةع��اد�ة ب�اًء على رص�� أ�ام ع�ل أم�اها ال���ف في ت�خ� اإلجازة اال ) : ٨ - ١٣(  ال�ادة
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 .القادمة االع��اد�ة ل��ادة رص�� إجازته لألع�ام  أخ� إجازته ��� لل���ف تأخ��ال  ) : ٩ - ١٣(  ال�ادة

مع���ة م� رئـ��  إلدارة ال��ارد ال����ةأو االس���ائ�ة ����� تق��� اإلجازة االع��اد�ة  ) : ١٠ - ١٣(  ال�ادة

م �عـ� �قـ�َّ  �لـ�أ� �ـوال ُ�ع�ـ� علـى أقـل تقـ�ی� ، �أسـ��ع��  الق�� ق�ل تـار�خ اسـ��قاقها

 .��ابفي ه�ه ال�الة االع��اد�ة وت���  ال���ع �اإلجازة

لل���ـف أخـ� إجـازة اضـ��ار�ة ع�ـ� االح��ـاج لهـا ل�ـ�� : ���ـ�  االض��ار�ةاإلجازة  ) : ١١ - ١٣(  ال�ادة

:  ��ـــا ی�علـــ� �ـــال���ف أو أحـــ� ق�اب�ـــه ، وهـــ���ـــار� �ال���ـــات أو ال�ـــ�ادث ون��هـــا 

) و�ع�ــى ال���ــف ، والــ�� ال�وجــة األخـ�ات، األب�ــاء ، اإلخــ�ة ، وجــة ال�  (ال�الـ�ی� ،

 إجازة خ��ة أ�ام في حالة ال�فاة ألح� أقار�ه ال����ر�� أعاله .

ال ��ـ� لل���ـف ال��ال�ـة �إجـازة اضـ��ار�ة فــي غ�ـ� ال�ـ�وف ال�ارئـة ال��ـ�دة فــي  ) : ١٢ - ١٣(  ال�ادة

 ال�ادة ال�ا�قة.

لل���ف ��� له ال��ال�ة بها ما ل� ���ل ال تع��� اإلجازة االض��ار�ة حقًا م����ًا  ) : ١٣ - ١٣(  ال�ادة

 .ال��الد�ان�هاء العام  ق�للل���ف ��وف �ارئة ت��ر أخ�ه لها 

 .أ�ام فق� خ��ةجازة االض��ار�ة لل���ف م� اإل���� ال�ص�� ال ) : ١٤ - ١٣(  ال�ادة

ال تق�ـل أ� وثــائ� رســ��ة ل��ــ�رات ال��ــاب أو اإلجــازات االضــ��ار�ة أو ال��ضــ�ة إذا  ) : ١٥ - ١٣(  ال�ادة

 ال�الي ت��� م�اش�ة م� ال�ات�.م�ى عل�ها ف��ة أس��ع ، و�

وت�ــ�ن علـى ال��ــ�  ��ــ��� لإلجـازة ال��ضــ�ة إح�ـار تق��ــ� ��ـي:  اإلجـازة ال��ضـ�ة ) : ١٦ - ١٣(  ال�ادة

 ال�الي:

 ال�الث�ن ی�مًا األولى ب�ات� �امل. -١

 ال���ن ی�مًا ال�ال�ة ب�الثة أر�اع ال�ات�. -٢

 ال�الث�ن ی�مًا ال�ي تلي ذل� ب�ون رات� -٣
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�لـه اال اذا قـ�ر ال��جـع ال�ـ�ي ال�ع��ـ� انـه ال ���ح لل���ف ال���� ان ی�اش� ع ) : ١٧ - ١٣(  ال�ادة

شفي م� م�ضه وأصـ�ح قـادرًا علـى م�اشـ�ة ع�لـه وأنـه ال خ�ـ� عل�ـه مـ� أداء الع�ـل 

 وال ض�ر م�ه على م�ال�ة زمالئه في الع�ل .

: ال تع�ى إجازة ب�ون رات� إال في أض�� ال�االت ع�� نفاد رص��  إجازة ب�ون رات� ) : ١٨ - ١٣(  ال�ادة

��ـ�� أخـ� م�افقـة ، مـع حاج�ـه ال�اسـة ألخـ� اإلجـازة �ـة ال���ف م� اإلجـازة االع��اد

، و�عـ� أن ���ـي  إدارة ال��ارد ال��ـ��ةواع��اد ال��اش� وع�م إخاللها �الع�ل �ئ�� ال

و�ع��� ثالثـة أشـه� على أن ال ت��� اإلجـازة عـ�  الع�ل م�ة ال تقل ع� س�ة على رأس

وع�ــ��� ی�مــًا مــال� ��ــ�ن عقــ� الع�ــل م�ق�فــًا خــالل مــ�ة االجــازة اذا زادت عــ� خ�ــ� 

 .ه�اك اتفاق خالف ذل� ب�� إدارة ال����ة وال���ف 

 ما یلي : : وت��ل اإلجازة االس���ائ�ة ) : ١٩ - ١٣(  ال�ادة

  الن��ــام فــي إفــادة �اإح�ــار إجــازات االخ��ــارات ال�راســ�ة لل�ــ��ف�� ال�ارســ�� ��ــ��

 .م� جهة ال�راسةأ�ام االخ��ار 

  علـى ان یـ��  اع��ـارًا مـ� یـ�م زواجـهأس��ع �ع�ى �إجازة اس���ائ�ة لل���ـف ال��ـ�وج

  .تق��� �ل� االجازة ���ة ال تقل ع� أس��ع�� ق�ل تار�خ ال�واج 

 � ـــ�اف� ت�ـــ����ة لل�ـــ��ف�� إجـــازة خ��ـــة أ�ـــام ســـ�اء م��ال�ـــة أو م�ف�قـــة فـــي ال�ـــ�ة�

 ال����ـة �ال���ـ���اع��ادها م�ی� �ق�م  ألع�اله�،ال������� وال������� في أدائه� 

 .ورئ�� الق�� ال����ة اردال�� إدارة مع 

  ل�.ت��ح لل���ف ع��ما ی�زق  ثالثة أ�امإجازة��� 

  ال��ل� ال�� ی�غ� في أداء ف���ة ال�ج إجـازة ع�ـ�  لل���فت��ح إجازة س�عة أ�ام

األضـــ�ى ال��ـــارك وذلـــ� ل�ـــ�ة واحـــ�ة �ـــ�ال مـــ�ة خ�م�ـــه ولل���ـــأة حـــ� ت��ـــ�� هـــ�ه 

 اإلجازة ��ا ���� ح�� س�� الع�ل بها .
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 أو ع�ها، ال��ول ���ز وال اس��قاقها، س�ة في �إجازته ال���ف ی���ع نأ ��� ) : ٢٠ - ١٣(  ال�ادة

 �ـ�دت أن إلدارة ال����ـة ال�ـ� فـي  خ�م�ـه، أث�ـاء عل�هـا ال��ـ�ل ع�ضـا عـ� نقـ��اً  بـ�ًال  ی�قاضـى أن

 ��ـ� و  ،اع�لهـ سـ�� �م�تـ ل�ـي �ال��ـاوب ���هـاتأو  الع�ـل، ل�ق��ـ�ات وفقـاً  اإلجـازات هـ�ه م�اع�ـ�

 . ی�م ثالث�� ع� ال �قل كاٍف  ب�ق� �اإلجازة ل���عه ال���د ال��عاد� ال���ف إشعار
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  ساعات الع�ل اإلضافي:  الف�ل ال�اني ع��

 

ال تع��� ساعات الع�ل اإلضافي إال ب�ع��� م��� م� رئ�� الق�� لألع�ال ال���ع�لة  ) : ١ - ١٢(  ال�ادة

على س��  أو ال�ارئة ال�ي ال ���� تأج�لها ل�وام ال��م ال�الي و��ث� تأج�لها ���ل ����

ر  ــّ�ِ ــ� الع�ـــل ، ��ـــ�� أن �قـ ــ�قًا لل���ـــف عـــ�د الرئـــ�� الق�ـ ــا م�ـ ــي ���اجهـ �ـــاعات ال�ـ

 إلن�از الع�ل.

تع��ــ� س�اســـة ال�ــ� مـــ� ال��ســع فـــي ال�ــاعات اإلضـــا��ة هــي األصـــل وســاعات الع�ـــل  ) : ٢ - ١٢(  ال�ادة

وال�فـع يء اس���ائي ی��� في أض�� ال��ود ��ل� م�ـ�ود مـ� رئـ�� الق�ـ� اإلضافي ش

 .  �ال��ف�� ��ی�ال إلى

م�ـافًا إل�هـا أجـ� ساعة الع�ل اإلضافي ت��� ����ة ساعة الع�ل الفعل�ـة لل���ـف ،  ) : ٣ - ١٢(  ال�ادة

  م� ال�ات� األساسي .ن�ف ساعة 

�اعات الع�ل اإلضافي خالل ال�ه� لل���ف ت��اوح ما ال�� األدنى واألعلى ال�ع��� ل ) : ٤ - ١٢(  ال�ادة

� % مــ٢٥مــا �عــادل ، و  -وال �ع��ــ� أقــل مــ� ســاعة-��ــ� أدنــى �احــ�ة ال�ــاعة (البــ�� 

 .خالل ال�ه� ��� أق�ى) إج�الي ساعات الع�ل ال��ل��ة م� ال���ف

ق�ـل م�اشـ�ة ال���ـف  م�افقة ال��ی� ال��ف�ـ��ساعات الع�ل اإلضافي ع��اد ُ����� ال   ) : ٥ - ١٢(  ال�ادة

 . لع�له اإلضافي

تــ� ال���ــ�� ب��ـه و�ــ�� ال���ــف ��ـ� لــ�ئ�� الق�ــ� إلـ�ام ال���ــف �الع�ــل اإلضـافي إذا  ) : ٦ - ١٢(  ال�ادة

 ثة أ�ام ق�ل م�ع� الع�ل اإلضافي ال��ل�ب.�ف��ة �ا��ة ال تقل ع� ثال

قــ� یــ�ث� إن ذلــ� فــي حالــة تغ�ــ� ال���ــف عــ� إن�ــاز الع�ــل اإلضــافي ال��ــ�� إل�ــه ، فــ ) : ٧ - ١٢(  ال�ادة

 .ما ل� �ق�م ع�رًا مق��الً  على عالوة تق��� األداء ال����ة لل���ف
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ع�� تع�� الع�ل ���� تغ�� ال���ف ع� الع�ل اإلضافي اإلل�امـي ال���ـل إل�ـه ق�لهـا  ) : ٨ - ١٢(  ال�ادة

ات�ــاذ  ال��ــ��ة إلدارة ال�ــ�اردي �العق��ــة ال��اســ�ة صــقــٍ� �ــاٍف ، فلــ�ئ�� الق�ــ� أن ی� ب� 

 ال��اس� ح�� ن�ام العق��ات ال��ج�دة في ه�ا ال��ام.
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  أح�ام خاصة ب��غ�ل ال��اء:  الف�ل ال�ال� ع��

  

لل���فة ال�� في إجازة أم�مة ل��ة األساب�ع األر�عة ال�ا�قة على ال�ار�خ  ) : ١ - ١٣(  ال�ادة

دتها ، واألساب�ع ال��ة ال�ال�ة لل�ضع و���د ال�ار�خ ال��جح لل�الدة ب�اس�ة ال�هة ال���ة ال����� ل�ال

ال�ع���ة ل�� ال����ة أو ��هادة ���ة م��قة م� جهة ص��ة ح��م�ة وال تق�ل شهادات أ��اء 

 خارج��� ، وال ���ز ت�غ�ل ال��أة العاملة خالل األساب�ع ال��ة ال�ال�ة ل�الدتها .

  ج� ال�� ی�فع لل���فات أث�اء ��ابه� �إجازة ال�ضع �اآلتي : ���ن األ ) : ٢ - ١٣(  ال�ادة

 ال���فة ال�ي أم�� أقل م� س�ة في خ�مة ال����ة لها ال�� في إجازة وضع ب�ون أج� .  ) أ

 ال���فة ال�ي أم�� س�ة فأك�� في خ�مة ال����ة لها ال�� في إجازة وضع ب��ف األج� .  ) ب

م ب�ء اإلجازة في خ�مة ال���عة لها ال�� في إجازة ج) ال���فة ال�ي أم�� ثالث س��ات فأك�� ی� 

  وضع �أج� �امل .

و ال���فة ال�ي اس�فادت م� إجازة وضع أج� �امل ال ��� لها ال��ال�ة �أج� اإلجازة ال����ة العاد�ة ع� 

نف� ال��ة ، و��فع لها ن�ف أج� اإلجازة ال����ة إذا �ان� ق� اس�فادت في تل� ال��ة م� إجازة وضع 

  ف األج� .  ب��

على ال���فة في ال�ه�ر األولى لل��ل أن ت�ادر �إخ�ار ال���عة إلج�اء  ) : ٣ - ١٣(  ال�ادة

  الف�� ال��ي ال�ور� عل�ها وتق��� العالج الالزم وت��ی� ال�ار�خ ال��جح لل�الدة .

،  في ت��ی� ف��ة اإلرضاع ر��ة و��وف ال���فة ما أم�� ذل� ال����ةت�اعي  ) : ٤ - ١٣(  ال�ادة

 . ��� ل�ل�وعلى ال���فة ال�ق�� �ال��ول ال�

تع� ال����ة أماك� ل�احة ال���فات ��ع�ل ع� ال�جال وعلى ال���فات   ) : ٥ - ١٣(  ال�ادة

 . ض�ورة االح��ام في ال�ل�� وال��ه� وال�ق�� �العادات وال�قال�� ل����ة في ال�الد

ال ���ز في حال م� األح�ال اخ�ال� ال��اء �ال�جال في أماك� الع�ل        ) : ٦ - ١٣(  ال�ادة

  اما ی��عه م� م�اف� وغ��هوال��امج  

  



  

Page ٣٦ of ٨٣ 

  

  

 : العق��ات الف�ل ال�ا�ع ع��

تع��� العق��ات حاالت اس���ائ�ة ول��� األصل في ال�عامل مع ال���ف�� ، ووج�د أ�  ) : ١ - ١٤(  ال�ادة

إجــ�اء ج�ائـــي أو إنـــ�ارات فـــي ملـــف ال���ـــف قـــ� تـــ�ث� علـــى ح�ـــ�له علـــى ت���ـــات أو 

 عالوات أو ح�اف� ون��ها.

أو ال�ال�ـة : (ال�ـأخ� فـات ع�� ص�ور أ� م�الفة مـ� ال��ال ال����ةفي العق��ات ت���  ) : ٢ - ١٤(  ال�ادة

 ، أو ال�ـ�وج أث�ـاء الـ�وام بـ�ون اسـ���ان أو عـ�ر رسـ�ي ال��وج ق�ل ان�هاء وق� الع�ـل

أو ال�ــ�قة ، ال�ق�ــ�� فــي أداء  لل����ــةالعــام ، ال��ــاب ، إســاءة األدب ، إهــ�ار ال�ــال 

) أو ن��هــا مــ� ال��الفــات ال�ــي ��ــ��� ال���ــف ال����ــةأن��ــة اإلخــالل �أو  الع�ــل

 ).١٨ي (ن��ذج رق�ـإج�اء ج�ائن��ذج � ـوفوتقّ� ��ة عل�ها ، ـلعقا

علـى  -ما ل� ت��ل� ال��الفة غ�� ذلـ�- ال����ة�ع��� األصل في ت�رج العق��ات في  ) : ٣ - ١٤(  ال�ادة

 :ال��� ال�الي 

  إن�ار شفهي. )١

وفــ� (ن�ــ�ذج  (�عــ� أســ��ع�� مــ� اإلنــ�ار ال�ــفهي علــى أقــل تقــ�ی�) : إنــ�ار ��ــابي )٢

 .)٢٣رق�

 على أقل تق�ی�). ال��ابي(�ع� أس��ع�� م� اإلن�ار  : إج�اء ج�ائي إن�ار ��ابي مع )٣

 إن�ار ��ابي مع إج�اء ج�ائي مغل�. )٤

 إشعار �الف�ل. )٥

 اإلج�اءات ال��ائ�ة ی�� ت��ی�ها �إح�� ال��ارات ال�ال�ة : ) : ٤ - ١٤(  ال�ادة

 .ال��� م� ال�ات� م� ی�م إلى س�عة أ�ام ��� أعلى  

  ــ�اف� أو  أو عــــالوة األداءالعــــالوة ال�ــــ���ة أو : (مــــ� ح�مــــان ــ� ال�ــ ال����ــــة أو �عــ

 ال��الت).

  أو لل�هات األم��ة ال����ة). ال����ةاإلحالة لل��ق�� (داخل 

 .(أعلى أس��ع�� ���) أم� إ�قاف م� الع�ل 

  ال����ةإشعار �الف�ل م�. 



  

Page ٣٧ of ٨٣ 

  

 

أو أث�ــاء الــ�وام بــ�ون  ع�ــ� ال�ــأخ� أو ال�ــ�وج ق�ــل ان�هــاء وقــ� الع�ــل العق��ــاتضــ�ا��  ) : ٥ - ١٤(  ال�ادة

 : س�ي ، �ال�الياس���ان أو ع�ر ر 

 مـ� ب�ا�ـة الع�ـل ی�ـ�أ ح�ـابها مـ� ب�ا�ـة  خ��ة ع�ـ� د��قـة ��� ال�أخ� �ع� م�ي�

 ع�ل .ف��ة ل�ل األولى ع�� ال�خ�ل  �قةع�� د����ة و���ح �الوق� الع�ل ، 

  الع�ــل لف�ــ�ة الع�ــل، و�ــ�ل� ع�ــ� ���ــ� مــ� ب�ا�ــة وقــ� فــي ال��ــ�ر �ــأخ� الح�ــ�

ــل ان�هـــاء وقـــ� الع�ـــل �� �ـــ� ال�قـــ� ال���قـــي �����ـــه (ال�ـــاعة ����ـــة االن�ـــ�اف ق�ـ

 ال�اعة م� ال�ات� األساسي).

 ع�� ال��اب : ض�ا�� العق��ات ) : ٦ - ١٤(  ال�ادة

 .اب ال��م ���� ����ة أج�ة ال��م م� ال�ات� األساسي��  

  في حالة ��اب ال���ف ل���ة ع�� ی�مًا م��لًة أو ع��ون ی�مًا م�ق�عـة خـالل

، دون أن ُی�ـ�� عـ�رًا مق�ـ�ًال ���ـ� إلدارة االسـ�قالة  تقـ���شاملًة ل�ه� مـا �عـ� ال��ة 

 ال���ف أو ات�اذ ما ت�اه م�اس�ًا (ان�� ن�ام إنهاء ال��مة).إنهاء خ�مات  ال����ة

 ع�� إساءة األدب :العق��ات ض�ا��  ) : ٧ - ١٤(  ال�ادة

ــ�  ــ�ت ع�ـ ــ� أو ث�ـ ــا� ناب�ـــة أو م�ــــاج�ة أو ال�ـــ�ب �ال�ــ ــ�اًء �ألفـ ــاءة ال���ـــف األدب ســ إســ

ــع الـــ�مال ــ�اًء مـ ــاء أو ال��ؤوســـ�� أو أحـــ� زوار �ـــأدوات ون��هـــا سـ ،  ال����ـــةء أو ال�ؤسـ

ت�ــ��ل ل��ــة لل��ق�ــ� فــي مال��ــات ال��ضــ�ع وات�ــاذ إحــ�� اإلجــ�اءات  ال����ــةفــإلدارة 

  :أو �ع�ها ال�ال�ة أو ال��ع ب��ها 

 .ت�ج�ه إن�ار ��ابي  

 .خ�� م� رات� ال���ف ل�ل� ال�ه� م� ی�م إلى س�عة أ�ام 

 ال����ةع�له � ف�ل م�. 

 ب�ــاًء علـى ن���ــة ت�ق�ـ� ال�هــات اإلجــ�اء ���ـا �عـ� ه لل�هـات األم��ــة ، و��ـ�د ت���لـ

 ى رأس الع�ل.علأو ُ�عاد  ال����ةال����ة : إما �ف�ل م� 
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 : ال��قةأو  ال����ةض�ا�� ال��� ع�� إه�ار مال  ) : ٨ - ١٤(  ال�ادة

س�اًء ����� الع�� أو ���� اإله�ال أو الالم�االة أو  ال����ةع�� إه�ار ال���ف ل�ال 

أو اســـ�غاللها ل��ـــال�ه ال���ـــ�ة  اأو م��ل�اتهـــ ال����ـــة��ـــ�قة شـــيء مـــ� أمـــ�ال قـــام 

مـ� هـ�ا  )٧-١٣( نفـ� اإلجـ�اءات ال�ـا�قة فـي ال�ـادة رقـ� هون�� ذلـ� ، فإنـه ی��ـ� ��قـ

  ال���.

  

 : ال����ةأن��ة � اإلخاللأو ض�ا�� ال��� ع�� ال�ق��� في أداء الع�ل  ) : ٩ - ١٤(  ال�ادة

  ة ن��ذج تع��و  )٢٣أو ��ابي (ن��ذج رق� ت�ج�ه إن�ار شفهي ل�ئ�� الق�� ال�� في

(نـ�ع : م�ضـ�ًا ��ـه إذا ت�لـ� األمـ� إجـ�اًء ج�ائ�ـًا ، ) ١٨ (ن��ذج رق� إج�اء ج�ائي

ـ� ف�هـاا مــ�ی� وت���عـه مـ� ، ) �ـال��اء ال��لـ�ب، ت�صـ��ه ل�ق�ـ�� ، الف�ـ�ة ال�ـي ق�َّ

 .إلك�ال �اقي اإلج�اءات ال����ة لل��اردوت�ل��ها  ال����ة

 ت�صـ�ة ���ـ��ات ون��هـا تقـ�م ضـ�� فـي ق�ـ�ل أو رفـ� أ�  ال�ـ� ��ـة��ال ل��ی�

ــ�شــــ���  ــ�� الق�ــ ــ ـــ��� أداء عــــ�  رئ ـــي م�ـ ـــ�اء ال��ائـ ـــ�� اإلجـ ــ� ، م��فــــه ضـ وت�خــ

 ات�اذ اإلج�اء ال��اس� في ذل�. ت�ص�اته �ع�� االع��ار مع

أو وجــ�د مال��ــات ُن�ــ�� إل�ــه م�الفــة أ� ع�ــ� وجــ�د مــا ی�ــ�ر م�قــف ال���ــف مــ�  ) : ١٠ - ١٤(  ال�ادة

ات�ـ�ت فــي حقــه فلــه ال�ــ� فــي رفــع هــ�ا  عق��ــة��ل� مــ� أ� الــمعهــا ه لــخا��ـة ��ــ� 

و��� ات�ـاذ اإلجـ�اء ال��اسـ� ح�ـال ذلـ�  )١٩وف� (ن��ذج رق�  ال����ة ل�ئ��ال��ل� 

 .���ا �ع�

فــي رفعهــا ع�ــه ،  اً وج�هــ اً ه م�ــ�ر �ف�ــال ُ��ــار ال���ــف ب��ل�ــه مــ� أ� عق��ــة ��ــ� ل ) : ١١ - ١٤(  ال�ادة

 أو أ� جهة أخ��. ���ةال�س�اًء م� رئ��ه ال��اش� أو م� م�ی� 
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ل��اع�ة ال���ف في اج��ـاز تلـ� الف�ـ�ة ال�ـي اسـ��� ف�هـا أ� عق��ـة  ال����ة�عى ت ) : ١٢ - ١٤(  ال�ادة

وذلــ� �إع�ائــه ف�صــة ل���ــ�� أدائــه وت���ــ� ســ�له �ال�امــل إذا اســ��اع أن ���ــي 

مــ�ة ســ�ة م��ــلة �ــأداء م���ــ� وســ�ل ح�ــ� ، و��ــاح لــه مــا لغ�ــ�ه �عــ� هــ�ه الف�ــ�ة مــ� 

 ال����ات وال��اف�.
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  ةـ�مـاء ال�ــإنه:  الف�ل ال�ا�ع ع��

 

 خ�مة ال���ف �إح�� األس�اب ال�ال�ة : ت��هي ) : ١ - ١٤(  ال�ادة

 .اس�قالة ال���ف 

 .ان�هاء العق� 

 ) م� ن�ام الع�ل٨٠)  و (٧٥ف�خ العق� الح� األس�اب ال�اردة في ال�ادت�� ( 

 ) م� ن�ام الع�ل ٨١ت�ك ال���ف الع�ل في ال�االت ال�اردة في ال�ادة (  

 الع�ل ، ألح� األس�اب ال�ال�ة : الف�ل م� 

لع�ـــ� ون�ـــ�ه ���قـــه عـــ� اســـ���ار الع�ـــل إذا أث�ـــ� ذلـــ� ���ـــًا ان�هـــاء مهلـــة ال��ـــاب ال��ضـــي  -

  .)٦-١٤ان�� ال�ادة (

 األداء ال���في ال���ني. -

 الف�ل ال�أدی�ي. -

  ي آخ�.االس�غ�اء ع�ها أو تأج�� خ�م�ها ، ما ل� ی�� نقل ال���ف إلى م��ى و��فإلغاء ال���فة ع�� 

  إذا ألغ� ال�ل�ات ال���م�ة ال����ة رخ�ة ع�ل أو إقامة ال���ف  غ�ـ� ال�ـع�د� أو قـ�رت عـ�م

 ت��ی�ها أو إ�عاده ع� ال�الد

  بلــ�غ ال���ــف ســ� ال�ـــ��� �ال��ــ�ة لل�ــ��ف�� وخ�ـــ� وخ��ــ�ن ســ�ة لل���فــات مـــال� ت��ــ� مــ�ة العقـــ�

 ال���د ال��ة إلى ما وراء ه�ه ال��

وفــ� (ن�ــ�ذج رقــ� االســ�قالة مــ� ع�لــه ���ــ�ر نــ� االســ�قالة فــي ال���ــف ر��ــة ع�ــ�  ) : ٢ - ١٤(  ال�ادة

وت�صـــ�اته إن �ــان ل��ـــه ت�صـــ�ات ، م�ضــ�ًا ��ـــه أســ�اب رغ��ـــه فـــي تــ�ك الع�ـــل ) ٢٠

ـــ هاو�قــــ�م ـــ�ل�ئ��ـ ـــ�اته ه ال��اشـ ـــف�عة ب��صـ ـــا م�ـ ــ�م ب�فعهـ ــ�ی� ل�قــ ـــى  ال����ــــة ل�ــ وتع�ـ

 . ص�رتها ل�ئ�� الق��

إلك�ال �ـاقي ؛ االس�قالة  تق���تار�خ م�  ی�م٦٠ل��ة  على رأس الع�ل����� ال���ف  ) : ٣ - ١٤(  ال�ادة

ت إنهاء ال��مة ، و�خالء ��فه ، وت�ل�� ما ل��ه م� عه� وأع�ال ل�� ��لفه في اج�اءإ

 ال���فة و�نهاء �اقي اإلج�اءات اإلدار�ة.
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خ��ة االس�قالة ل��ة تار�خ تق���  ���ال���� ی�م ال�ي تفي حالة تغ�� ال���ف خالل  ) : ٤ - ١٤(  ال�ادة

خــالل  اً ی�مــع�ــ���  م�ق�عــة أو مــا ُ���ــل ��ــاب اً ی�مــن ع�ــ�و م��ــلة أو  اً ی�مــع�ــ� 

، و�ذا �انـ� أ�ـام ال��ـاب أقـل ال�ـأدی�ي الف�ل إج�اءات ، ����� في حقه ال�ال�ة ال��ة 

مــ� هــ�ه ال�ــ�ة �ُ��ــ�م مــ� �عــ� م��ــ�ات إنهــاء ال��مــة ال��ضــ�عة لل��ــ�ق�ل�� ح�ــ� 

 ال��ام.

�قالة الـــ�� �عقـــ� تقـــ���ها االســـف�ـــ�ة فـــي حالـــة ر��ـــة ال���ـــف ســـ�� االســـ�قالة خـــالل  ) : ٥ - ١٤(  ال�ادة

 ال�� في ق��ل أو رف� ذل�. ال����ةفإلدارة 

مع إح�ار ما ی��� �ف َمَ�ضي أو حادث م�ور� لف��ة ���لة ـ�اب ال���ف ل�ـغع��  ) : ٦ - ١٤(  ال�ادة

ـــ�  ــاب�ه �ك-ذلــ ــ ــ����ة غ����ـــــة إصـ ــ ـــلل م�ـ ـــا ال أو شــ ـــ�ح ون��هــ ـــــه فُ��َّ  -هللاســ ــي حق ــ ـــع فـ �ــ

 : اإلج�اءات ال��ام�ة ال�ال�ة

 

  � �ل شه�اإلج�اء ع  إلى  م�

  رات� �امل���ف لل���ف   ی�م) ٩٠( أشه� ٣نها�ة   أول ی�م �ع� اإلصا�ة

  ن�ف رات����ف لل���ف   ی�م) ١٨٠( أشه� ٦نها�ة   ی�م) ٩٠( أشه� �٣ع� 

  ر�ع رات����ف لل���ف   ی�م) ٢٧٠( أشه� ٩نها�ة   ی�م) ١٨٠( أشه� �٦ع� 

  ت�راف لل���ف ال ���   ی�م) ٣٦٠( شه� ١٢نها�ة   ی�م) ٢٧٠( أشه� �٩ع� 

  ��فإنهاء خ�مة ال�  ---   ی�م) ٣٦٠( شه� �١٢ع� 

 

ی�� إخالء ��ف ال���ف ب��ل�� ما ل��ه م� عه� مال�ة أو ع���ة أو ��اقة ع���ة أو  ) : ٧ - ١٤(  ال�ادة

، و��� ت�ث�� ذل� ب�ع��ة ال���ف لل���ذج ال�ع� ل�ل�  أو مهام و����ة م���قات مال�ة

 �ال �اقي ال��ت��ات مع ذو� العالقة.) وت�ل��ه ل��ون ال���ف�� إلك٢٢(ن��ذج رق� 
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فالبـ�  ال����ة�ع� إع�ائه ل�ورة ت�ر���ة على ح�اب لالس�قالة ال���ف �ل� في حالة  ) : ٨ - ١٤(  ال�ادة

لف�ـ�ة ال تقـل عـ� ثالثـة أشـه� ق�ـل االسـ�قالة ،  ال����ـةم� اس���ارها في م�ال الع�ل �

 ه ال��ة.أو ُیل�م ال���ف ب�فع ���ة اش��اكه ف�ها ع�� اس�قال�ه ق�ل ان�هاء ه�

��ــ� لل��ــة ال��ــائف ال��صــ�ة �الف�ــل ال�ــأدی�ي مــ� ال���فــة م�ــى ارتــأت ذلــ� ل�ــ�  ) : ٩ - ١٤(  ال�ادة

ت�ــ�ر ��ا�ــه خــالل ال�ــ�ة ����ــة ع�ــ� ی�مــًا م��ــلة أو ع�ــ�ون ی�مــًا م�ق�عــة ، أو 

ة األدب مــع أحــ� الــ�مالء أو ال�ؤســاء أو ال��ؤوســ�� أو الــ�وار ، أو إهــ�ار ءع�ــ� إســا

ـــ ـــ�قة ، أو ال�العـ ـــال ، أو ال�ـ ـــل  ال����ــــة� �أن��ــــة ال�ـ ـــ�� فــــي أداء الع�ـ ، أو ال�ق�ـ

 ال����ــة ولــ�ئ��،  وتع��ــل م�ــال�ها ال����ــةال���ــل إل�ــه، أو اإلســاءة إلــى ســ�عة 

 �اه م�اس�ًا في حقه.ی ال�� في اع��اد ف�له أو ات�اذ ما

(ن�ـ�ذج ع� خ�مات ال���ف فإنه ُ�ع�ى إشعار ��ابي �اإلقالة  ال����ةع�� اس�غ�اء  ) : ١٠ - ١٤(  ال�ادة

م� تار�خ هـ�ا  م�ف�ع األج� � له االس���ار على رأس الع�ل ل��ة شه���) و ٢٤رق� 

 و ��� ت�ل��ه االشعار مق� الع�ل و��خ� ت���عه �االس�الم . اإلشعار

إذا ام��ع ال���ف اس�الم االشعار ال��ابي أو رف� ال����ع ی�سل إل�ه االشعار  ) : ١١ - ١٤(  ال�ادة

 ���اب م��ل على ع��انه ال��ون في ملفه .

نهاء أو ان�هاء خ�م�ه و��اء على �ل�ه وثائقه ال�اصة ال��دعة تعاد للعامل حال إ ) : ١٢ - ١٤(  ال�ادة

��لف خ�م�ه ، ��ا تع�ي ال���أة للعامل شهادة ال��مة ال����ص عل�ها في ال�ادة 

 ) م� ن�ام الع�ل وذل� دون أ� مقابل .٦٤(
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  : ال�قا�ة وال�المة وال�عا�ة ال���ة الف�ل ال�ام� ع��

  

م� األخ�ار واألم�اض ال�اج�ة ع� الع�ل ت���  س��ًا ل��ا�ة م����ي ال����ة ) : ١ - ١٥(  ال�ادة

 ال����ة ال��اب�� ال�ال�ة:

  ووسائل ال�قا�ة م�ها ، وال�عل��ات الالزم  - ان وج�ت –في م�ان �اه� ع� م�ا�� الع�ل

 ات�اعها.

 .ت��� ال����ة ال��خ�� في ج��ع م�افقها و��ل� في ج��ع ال��امج وال��اس�ات ال�ي ت���ها 

 ال��ار� .اء ال���� و�ع�اد م�اف� لل��اة في حاالت تأم�� أجه�ة إل�ف 

 إ�قاء أماك� الع�ل في حالة ن�افة تامة مع ت�ف�� ال��ه�ات 

 ت�ف�� ال��اه ال�ال�ة لل��ب واالغ��ال 

 ت�ف�� دورات ال��اه �ال����� ال��ي ال��ل�ب 

 ةت�ر�� ال���ف�� على اس���ام وسائل ال�المة وأدوات ال�قا�ة ال�ي ت�م�ها ال���� 

  في �ل م�قع م� م�اقع الع�ل م��ًال ���� �اآلتي : ال����ةتع��  ) : ٢ - ١٥(  ال�ادة

  . ال���ف��(أ)   ت���ة ال�عي ال�قائي ل��   

  (ب)  ال�ف��� ال�ور� �غ�ض ال�أك� م� سالمة األجه�ة وح�� اس�ع�ال وسائل ال�قا�ة وال�المة .  

  ئل واالح��ا�ات ال�ف�لة ب�الفي ت��ارها .(ج)  معای�ة ال��ادث وت���لها و�ع�اد تقار�� ع�ها ت���� ال�سا  

  (د)  م�ا��ة ت�ف�� ق�اع� ال�قا�ة وال�المة 

ت�م� ال����ة في �ل م�ان �ع�ل ��ه أقل م� خ���� عامًال خ�انة لإلسعافات  ) : ٣ - ١٥(  ال�ادة

ال���ة ت���� على ���ات �ا��ة م� األدو�ة و األر��ة وال��ه�ات وغ�� ذل� م�ا أشارت له ال�ادة ( 

 الع�ل ، و�عه� إلى عامل م�رب أو أك�� �إج�اء اإلسعافات الالزمة للع�ال ال��اب��) م� ن�ام  ١٤٢

تع�ل ال����ة على ت���� ال�عا�ة ال���ة ل������ها وت�فع ع�ه� ���ة  ) : ٤ - ١٥(  ال�ادة

 االش��اك في أح� جهات ال�أم�� ال��ي ���� ال�رجة ال�ي تق�ها ال����ة ل�ل ف�ة و����ة .

أو ���ض مه�ي أن ی�لغ رئ��ه على ال���ف ال�� ��اب �إصا�ة ع�ل  ) : ٥ - ١٥(  ال�ادة

  ال��اش� أو اإلدارة ف�ر اس��اع�ه وله م�اجعة ال���� م�اش�ة م�ى اس��ع� حال�ه ذل�
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  : ال�اج�ات وال����رات ع�� سالف�ل ال�اد

  تل��م ال����ة ��ا یلي :

معاملة م��ف�ها ���ل الئ� ی��ز اه��امها �أح�اله� وم�ال�ه� واالم��اع ع�  ) : ١ - ١٦(  ال�ادة

  � ��ام�ه� أو دی�ه� .كل ق�ل أو فعل ��

أن تع�ي ال���ف�� ال�ق� الالزم ل��ارسة حق�قه� ال����ص عل�ها في  ه�ه  ) : ٢ - ١٦(  ال�ادة

  الالئ�ة دون ال��اس �األج� .

أن ت�هل ل���في ال�هات ال����ة �ل مه�ة ت�عل� �ال�ف��� أو ال��ا��ة  ) : ٣ - ١٦(  ال�ادة

، وأن تع�ي واإلش�اف على ح�� ت���� أح�ام ن�ام الع�ل والل�ائح والق�ارات ال�ادرة ��ق��اه 

  لل�ل�ات ال����ة ج��ع ال�عل�مات الالزمة ال�ي ت�ل� م�ها ت���قًا له�ا الغ�ض .

أن ت�فع لل���ف أج�ته في ال�مان وال��ان الل�ی� ���ده�ا العق� أو الع�ف مع  ) : ٤ - ١٦(  ال�ادة

  م�اعاة ما تق�ي �ه األن��ة ال�اصة ب�ل� .

ها عق� الع�ل أو إذا ح�� ال���ف ل��اولة ع�له في الف��ة ال��م�ة ال�ي یل�مه ب ) : ٥ - ١٦(  ال�ادة

أعل� انه م��ع� ل��اولة ع�له في ه�ه الف��ة ول� ���عه ع� الع�ل إال س�� راجع إلى إدارة ال����ة �ان 

  له ال�� في أج� ال��ة ال�ي ال ی�د� ف�ها الع�ل .

على ال����ة أو أ� ش�� له سل�ة على الع�ال ت��ی� ال��ا��ة �ع�م دخ�ل  ) : ٦ - ١٦(  ال�ادة

إلى أماك� الع�ل ، ف�� وج�ت ل��ه ت��� ��قه �اإلضافة إلى  أ�ة مادة م���رة  ش�عًا أو ن�اما

 العق��ات ال����ة ال��اءات اإلدار�ة ال�ادعة ال����ص عل�ها في ج�ول ال��الفات وال��اءات .

ان ت��ح لل����ع�� ال��ه�الت الالزمة ألداء ال�هام ال���لة إل�ه� ، وت�ف� له�  ) : ٧ - ١٦(  ال�ادة

 ال�ع� الالزم.

  

  ع��:واج�ات ال���ف�� وال���� 

ال�ق�� �ال�عل��ات واألوام� ال��علقة �الع�ل ما ل� ��� ف�ها ما ��الف ن��ص   ) : ٨ - ١٦(  ال�ادة

  عق� الع�ل أو ال��ام العام أو اآلداب العامة أو ما �ع�ض لل���. 

 ال��اف�ة على م�اع�� الع�ل . ) : ٩ - ١٦(  ال�ادة



  

Page ٤٥ of ٨٣ 

  

  

  إن�از ع�له على ال�جه ال��ل�ب ت�� إش�اف ال�ئ�� ال��اش� ووف� ت�ج�هاته. ) : ١٠ - ١٦(  ال�ادة

األدوات ال��ض�عة ت�� ت��فه وال��اف�ة عل�ها وعلى الع�ا�ة �اآلالت و�  ) : ١١ - ١٦(  ال�ادة

  م��ل�ات ال���عة .

االل��ام ���� ال���ة وال�ل�ك والع�ل عل س�ادة روح ال�عاون ب��ه و��� زمالئه  ) : ١٢ - ١٦(  ال�ادة

و�اعة رؤسائه وال��ص على إرضاء ال���ف��ی� م� ال����ة في ن�اق اخ��اصه وفي ح�ود ال��ام 

.  

االت ال�ارئة أو األخ�ار ال�ي ته�د سالمة تق��� �ل ع�ن أو م�اع�ة في ال�  ) : ١٣ - ١٦(  ال�ادة

  م�ان الع�ل أو ال���ف�� ��ه .

ال��اف�ة على األس�ار ال�ه��ة لل����ة أو أ�ة أس�ار ت�ل إلى عل�ه ����    ) : ١٤ - ١٦(  ال�ادة

  أع�ال و��ف�ه .

االم��اع ع� اس�غالل ع�له �ال����ة �غ�ض ت�ق�� ر�ح أو م�فعة ش���ة له  ) : ١٥ - ١٦(  ال�ادة

  أو لغ��ه على ح�اب م�ل�ة ال����ة .

شعار ال����ة ��ل تغ��� ���أ على حال�ه االج��ا��ة أو م�ل إقام�ه خالل إ ) : ١٦ - ١٦(  ال�ادة

  أس��ع على األك�� م� تار�خ ح�وث ال�غ��� . 

  ال�ق�� �ال�عل��ات واألن��ة والعادات وال�قال�� ال����ة في ال�الد . ) : ١٧ - ١٦(  ال�ادة

 ع�م اس�ع�ال أدوات ال���أة ومع�اتها في األغ�اض ال�اصة .  ) : ١٨ - ١٦(  ال�ادة

غ�� مق��ی� في س�الت ال���ف�� أو ال����ع�� االم��اع ع� ت�غ�ل أش�اص  ) : ١٩ - ١٦(  ال�ادة

 . 

���� على ال���ف�� �ل� ال���ل على ال��اع�ات ال�ي تق�م لل���ف��ی�  ) : ٢٠ - ١٦(  ال�ادة

 �أ� صفة �ان� .
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  : ال��مات االج��ا��ة الف�ل ال�ا�ع ع��

 ت�ف� ال����ة ل������ها ال��مات ال�ال�ة: ) : ١ - ١٧(  ال�ادة

 ت�ف�� أماك� لل�ض�ء وال�الة في مق�ات الع�ل . -١

 ان م�اس� ل��اول األ�ع�ة وال���و�ات أوقات ال�احة ال�ي ت��دها ال����ة .إع�اد م� -٢

ال����ة ���ف رات� ال�ه� ال�� ت�في ��ه  يم��فحالة وفاة أح�  في ) : ٢ - ١٧(  ال�ادة

 ال���ف ل�رث�ه �امًال مه�ا �ان� األ�ام ال�ي ع�ل ف�ها  .

و���ن اش��اك  -إن أم��- تع�ل ال����ة على إع�اد ن�ام لل��ف�� واالدخار  ) : ٣ - ١٧(  ال�ادة

 ال��ت��ات ال��ام�ة واإلدار�ة ل��ف�� ذل�. ���ف او ال����ع ��ه اخ��ار�ًا ، وتق�م �إج�اءال

ت����م للع�ا�ة �أس� م����ي  –إن ام��  –تع�ل ال����ة على ت�ف�� م�اف� م�اس�ة  ) : ٤ - ١٧(  ال�ادة

 ال����ة ال�س���� وال����ع�� .
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  : ال��ل� الف�ل ال�ام� ع��

  

ل��اء إلى ال�هات اإلدار�ة أو الق�ائ�ة مع ع�م اإلخالل ��� ال���ف في اال ) : ١ - ١٨(  ال�ادة

ال����ة ��� له أن ی��ل� إلى إدارة ال����ة م� أ� ت��ف أو إج�اء ی��� في حقه و�ق�م ال��ل� 

إلى إدارة ال���عة خالل ثالثة أ�ام م� تار�خ العل� �ال���ف أو اإلج�اء ال���ل� م�ه وال ��ار 

  ال���ف م� تق��� ت�ل�ه .

ة ال�� في ت�ل�ه في م�عاد ال ی��اوز ثالثة أ�ام م� ���� ال���ف ب���� ) : ٢ - ١٨(  ال�ادة

  تار�خ تق���ه ال��ل� .
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� �

�����������������������������������)١(  

  

  التحدیث  اســم الـنـمـوذج  رقم النموذج
    اعتماد فتح وظیفة   ) ١( 
    اعتماد توظیف موظف   ) ٢( 
    إعالن عن وظیفة شاغرة   ) ٣( 
    استمارة البیانات الشخصیة   ) ٤( 
    یرة الذاتیةالس   ) ٥( 
    كشف المقابلة الشخصیة   ) ٦( 
    عقد عمل   ) ٧( 
    تعدیل دوام موظف   ) ٨( 
    انـتـداب   ) ٩( 
    إعارة أو نقل خدمة موظف   ) ١٠( 
    تعدیل مسمى وظیفي   ) ١١( 
    طلب إجازة   ) ١٢( 
    استئذان موظف   ) ١٣( 
    استمارة تقویم األداء الوظیفي   ) ١٤( 
    تـرقـیـة   ) ١٥( 
    اعتماد حافز أو بدل   ) ١٦( 
    فأة / مستحقات مالیةتوكیل استالم مكا   ) ١٧( 
    إجراء جزائي   ) ١٨( 
    تـظــلــم   ) ١٩( 
    اسـتـقـالـة   ) ٢٠( 
    إنھاء خدمة موظف   ) ٢١( 
    إخالء طرف   ) ٢٢( 
    إنذار كتابي (لفت نظر)   ) ٢٣( 
    إشعار باإلقالة   ) ٢٤( 
    مساءلة   ) ٢٥( 
    (شھادة خبرة) تعریف   ) ٢٦( 
    إلغاء وظیفة   ) ٢٧( 
   تفویض صالحیات   ) ٢٨( 

  

  

  

  

                                     
قم.النماذج التي تلغى أو تدمج تبقى أرقامھا شاغرة إلى حین صد )١(  ور نموذج جدید لیأخذ ھذا الرَّ
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  طلب اعتماد وظیفة   )١( رقم نموذج
  

وظ  دا  

  حفظھ هللا   مدیر الجمعیةلمكرم ا
  وبعد..        السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ..

حیث تجدون برفقھ الوصف الوظیفي لھا ، وإشعارنا بالموافقة عند صدورھا على     ..................................................  آمل التكرم بالرفع العتماد فتح وظیفة /
  أن تكون أوقات العمل في الفترة :

         الصباحیة فقط     المسائیة فقط             للفترتین الصباحیة والمسائیة بنظام الساعات  
    .......................................................................................................................................................................................   نظراً لألسباب اآلتیة :

................................................................................................................................................................................................................................      

................................................................................................................................................................................................................................      

    ...........................................................................................  الـقـســم : 
    ....................................................................................  رئیس القسم : 

    ..........................................................................................  الـتـاریـخ : 
    ..........................................................................................  التـوقـیـع : 
  

  

ا   

  حفظھ هللا    رئیس الجمعیة سعادة
  وبعد..        السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ..

وحی�ث تم�ت مراجع�ة الطل�ب المق�دم م�ع خط�ة التوظی��ف     ...........................................بعالیھ حول طلب اعتماد فتح وظیفة / فإشارة للطلب المقدم
  فنفیدكم بأن :

  .فتح الوظیفة یتمشى مع خطة التوظیف وال مانع لدینا من الموافقة على الطلب  
 : اعتذارنا عن الموافقة على الطلب نظراً لـ  ............................................................................................................................................    

................................................................................................................................................................................................................................    

  لإلحاطة والتوجیھ ،،،
    ..............................................................................................  :  مدیر الجمعیة

    ..................................................................................................  ـتــوقـــیـع : ال

  ھـ١٤الــتــاریـــخ :         /      /      
  

  

ظد اا  

  حفظھ هللا   مدیر الجمعیةالمكرم 
  وبعد..        السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ..

 .ال مانع من اعتماد الوظیفة حسب الموضح بعالیھ  
  : تعتمد الوظیفة مع مالحظة  .....................................................................................................................................................................    

 فة بسبب :اعتذارنا عن اعتماد الوظی   .......................................................................................................................................................    

................................................................................................................................................................................................................................    

  رئ�� ال����ة

    ...............................................................................................................  االسـ� :

    .............................................................................................................  ال����ع :

  هـ١٤ال�ار�خ :         /       /       
  صورة للـمـالـیــة. -
 القسم المعني.اإلدارة/صورة لرئیس  -
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  اعتماد توظیف موظف   )٢( رقم نموذج
  

ظ ظ دا  

  

  حفظھ هللا     الجمعیة مدیرسعادة  
  وبعد..        السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ..

ض�� ال��ائف ال�ع���ة    ........................................................على و��فة /    ......................................................................  فآمل ال���م �ال��افقة الع��اد ت���� األخ / 

  هـ.١٤ال��اف�      /      /       .....................، وذل� اع��ارًا م� ی�م  ال����ة�

  بنظام الساعات دوامین صباحي ومسائي      مسائي فقط      صباحي فقط        على أن تكون فترات العمل :   
  / أخــرى  ......................................................................................................................................................................................................................................    

  ) لایر٥٠٠ لایر ٤٠٠ لایر ٣٠٠لایر  ٢٠٠ : (  نقل لایر )٤٠٠لایر ٣٠٠ لایر ٢٠٠ (  طبیعة عمل   البدالت المطلوبة :
    تخصص    )  : اتصاالت لایر    ١٠٠    شریحة جوال بطاقة مدفوعة فاتورة(  

    .....................................................................................................................................................................................................................  حیثیات صرف البدل / 

  لجنة الوظائف                                   

    .....................................................................................  :  رئیس الجنة 

    ..........................................................................................  الـتـاریـخ : 
    ..........................................................................................  التـوقـیـع : 
  

  
  

ا   

  حف�ه هللا   رئ�� ال����ة سعادة

    .................................................................................................................................................................................  نفیدكم بأن الموظف حاصل على شھادات :
    ...........................................................................................................................................................................................................................................  وخبرات : 
     ...............................................................  والدرجة   ............................................................  اعتماد توظیف الموظف المذكور بعالیھ على المرتبةونوصي ب

  

  

ظد اا  

  حفظھ هللا     مدیر الجمعیةرم المك
  حفظھ هللا   المالیة مدیر إدارة الشؤونالمكرم 

  حفظھ هللا   المكرم رئیس قسم شؤون الموظفین
  وبعد..        السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ..

  نفیدكم بأنھ :
 والدرجة   ..................................................  ال مانع من اعتماد توظیف الموظف المذكور بعالیھ على المرتبة  ...............................................................     

  ھـ ١٤الموافق    /    /      .........................  من یوم  وذلك اعتباراً 
    ..............................................................................................................................................................................لایر ، كتابة /  ...........................  براتب أساسي 

 : مع اعتماد البدالت التالیة  
    بدل......................      ....................................................................             بدل........................      .......................................................................................     
    بدل......................      ....................................................................             بدل........................      .......................................................................................     
  / ملحوظات  .................................................................................................................................................................................................................................    

  رئیس الجمعیة
    ...................................................................................................................................  االسـم :

    .................................................................................................................................  التوقیع :
  ھـ١٤التاریخ :         /       /       

  لف الموظف.األصل لم -
 .للرئیس المباشرصورة  -
 صورة للمـالـیـة. -
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  إعالن عن وظیفة شاغرة   )٣( رقم نموذج
  

  

  

 )٤( رقم نموذج
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  استمارة البیانات الشخصیة  
  

  خامت اارة 

  ال��انات ال����ة :

    ............................................................  ال����ة :    ............................................................................  :   ال��اعي االس�

    .............................................................................................رق�ها :  ......................................................  ن�ع اله��ة : 

    ............................................................................................  تار��ها :    ......................................................  م��رها : 

    .........................................................................  م�ان ال��الد :    .........................................................  ��الد : تار�خ ال

    ......................................................................ال���� :    ............................................................ال��هل ال�راسي : 

  العـ�ـــ�ان :

    ..............................................................................................................................................................�ي : ال��ی�ة وال

    ...................................................................................���ار :    ........................................................................  شارع : 

    .........................................................  ن�اء/ج�ال :    .......................................  فاك� :   ...................................  :  هاتف

    ...............................................................................  حي :    ......................................................  أق�ب م��� لل��� : 

    ..........................................................................................................................................................................  ع��انه : 

  أع�ب(     )   (     ) م��وج  ال�الة االج��ا��ة : 

  ) إناث   (    (     ) ذ��ر  : ع�د األب�اء 

  جهات الع�ل ال�ا�قة :

  ..........................................................................................         ...........................................................................................    

  ..........................................................................................         ...........................................................................................    

  ..........................................................................................         ...........................................................................................    

  ال�ورات وال�هادات وال���ات :

  ..........................................................................................         ...........................................................................................    

  ..........................................................................................         ...........................................................................................    

  

    .................................................تار�خ االل��اق �ال���فة :        ................................................  :  ال����ة� ي���ى ال���فال

    .........................................................................................  االسـ� : 

    ......................................................................................  ال����ع : 

    .......................................................................................  ال�ار�خ : 
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  السیرة الذاتیة   )٥( رقم نموذج
  

اة اا  
� �

ت امخا:   

  .................................ال����ة/   ..................الع��/  .......................................................................................االس�/ 

 ...................................................................م�ان ال��الد/  .................................................................تار�خ ال��الد/ 

 ..................................................تار��ها/  .............................م��رها/  ............................................رق� اله��ة/ 

  .............................................ع�د األب�اء/  ..................................................................................ال�الة االج��ا��ة/ 

:  ا دارورات اا  

 ......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

  ات ورات :خ  

.......................................................................... ............  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

: ا دورات ا  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

  : ا ت ا  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

  ات

......................................................................................  

......................................................................................  

  
  ال�ار�خ      ال����ع

......................................          ......................................  
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  إجراء مقابلة شخصیة   )٦( رقم نموذج
  

 ا خا  

  بيا�ت املوظف :

    ............................  اجلنسية :    .........................................................................  :  الر�عي االسم

    .............................................  :  القسم  .......................................  :  املسمى الوظيفي املتقدم عليه 

    ............................................  التخصص :   ....................................................املؤهل الدراسي : 

  ٢٠  اكتب وصف وظيفي خمتصر للوظيفة اليت تقدمت عليها :
  درجة

.........................................................................................................................................................    

.........................................................................................................................................................    

.........................................................................................................................................................    

  

 ٥  أبرز اإلجنازات والنجاحات :
  درجات

.........................................................................................................................................................    

.........................................................................................................................................................    
  

  ١٠  العمل فيها : جهات العمل السابقة ومدة
  درجات

o   ..........................................................................................................   ملدة  ................................    

o   ..........................................................................................................  ملدة  ................................    

o   ..........................................................................................................  ملدة  ................................    

o   ..........................................................................................................  ملدة  ................................    

o   ..........................................................................................................  ملدة  ................................    

  

  ٥  آخر عمل عملت فيه وسبب تركه :
  درجات

.........................................................................................................................................................    

.........................................................................................................................................................    
  

  ٥  ملاذا تريد االلتحاق �ذه الوظيفة :
  درجات

.........................................................................................................................................................      

  ١٠  :معيةاجلماذا تعرف عن 
  درجات

.........................................................................................................................................................    

.........................................................................................................................................................    
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  إجراء مقابلة شخصیة    )٦تابع.. نموذج رقم (

 
  من توظيفك : اجلمعيةب ما هو مكس

٥   
  درجات

  .........................................................................................................................................................    

  .........................................................................................................................................................    
  

  ٢  مقدار الراتب الذي تتوقعه وملاذا :
  درجتان

      ..........................................................................................................................  ألن    ......................  

  ٥  هل لديك ارتباطات أخرى (كأعمال أخرى) وهل هي يومية أو أسبوعية أو شهرية ، وما هي :
  درجات

  .........................................................................................................................................................    

  .........................................................................................................................................................    
  

  ٤  قدرات ومواهب تتميز �ا :
  درجات

  ...........................................................................    ............................................................................    

  ...........................................................................    ............................................................................    
  

  ٤  ون فيك :صفات شخصية مدحها اآلخر 
  درجات

  ...........................................................................    ............................................................................    
  ...........................................................................    ...........................................................................    

  

  ٤  : اجلمعيةأمور حتب أن تكون يف رئيسك املباشر يف 
  درجات

  ...........................................................................    ............................................................................    

  ...........................................................................    ............................................................................    
  

 ١٠  اشرح العبارة التالية �ختصار (من ال يتقدم يتقادم) :
  درجات

  .........................................................................................................................................................    

  .........................................................................................................................................................    
  

  : اجلمعيةأبرز من تعرف من العاملني يف 
٤  

  درجات

  ...........................................................................    ............................................................................    

  ...........................................................................    ............................................................................    
  

  درجة )  ................................  إجمالي الدرجات الحاصل علیھا (
  النتیجة النھائیة للمقابلة :

    .اجتیاز بنجاح .رسوب  
    ..............................................................................  محرر المقابلة : 

    .......................................................................................  الـتـوقـیـع : 
  ھـ١٤الـتـاریــخ :        /        /       
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  عـقـد عـمـل   )٧( رقم نموذج
  

  ]١[ال�ائ�ة :   َ� َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأوفُوا ِ�لُعُقودِ  قال تعالى : 

   

� �

������…………��..…��……��…�������������������������������������������� �

�� ���� �� ����………………………………� ������������ �������� �������� ������������� ����������………����� ����

………………………………� �������� ����………………………………��� ������ ���� ���� �������� �� ������������

………………………………������������������������������������������������������������ �

���� ������ �����………………………………………………………������ ����� ���� ������� �����
……………………………………� �

������������………..……�� ����………………………..………� ����������� �����

�…………………………………………………………��� �

���������������������������������� �

  تمھید :

������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

 أوالً : موضوع عقد العمل :

�� � �������������� ���� ������ ���������������� �� �������� ������� ���� ����� ������ ���� 

……………………………�������������……………………………… ����������������������������������������������

..…��……��…����������������������..…��……��…���������������������������������������������� 

�� ������������������������������������������������������������������� 

� �

 جازات والراحة :: ساعات العمل واإل ثانیاً 

�� �������������������������������������������������������� 

�� ���������������������������������������������������������� 

�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������� 

�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������

������� ������������������������������� ��������������������� ���� ���������� ���� ����������������� ����� �

������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������ 
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�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� 

�� ������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ��������� �������������������������������������������������������� �������������������� ���������

����������������������������������������������������������������������������������� 

�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

������������� 

 
 : التزامات الطرف األول ثالثاً  

�� �������������������������������������������������...................... �����������.............................������������

� 

����������������������–��������–����������� �

�� .............................................................................................................................................................................................

............. 

�� ����������������������������������������������������������������������������������������������

� ������ ����� ���� ����� ������� ������� ������� ��� ���� ��� ��������������������� ��� ������ ����� ���

�������������������������������� 

�� ��������������������������������������������������������������������������������������������

���� ������� ������ ���� ������ ������� ���� ���� ������ �� ��������� ����� ����� ������ ����� ���

������������������������������������������� 

�� ���������������������������������������������������������������������������������� 

� �

 ً  : الثانيالطرف  التزامات:  رابعا

�� � ������������������������������������������������ ���������������� �������������������������������

����������������������������������������������������������������������� �

�� �����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������� �

�� ���������������������������������������� 

� �
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�� ���������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������ �

�� ���������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������� �

�� ��������������� ������� �������� ������������ ������� �������� �������������� ����������� ������ ����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������� 

�� �������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������� �

��������������������������������������� �
.............................................................................................................................................................................................

 ..........  

� �

 ً  نھاء العقد وفسخھ والتعویض :إ:  خامسا

�� ���������������������������������������� 

�� � ���� ������ ���� ������������� ����� ���� ������������� ����� ������ ������� ����� �������� ������������

�������� 

�� �������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������� �

�� ����������������������������������������������������������������������������������������������

�������� �

�� ����������������������������������������������������������������� �

��� �  ������������������������������� ������������������������������������������������ �������������

�................��............ .....................������������� �

��� �  ��������������������������������������������� ������� ��������������������������� ������� �

������................��............ .....................������������ 

� �

� �

� �
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ً سادس   ة نھایة الخدمة :أ: مكاف ا

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������� �

� �

ً سابع  حكام عامة :أ:  ا

�� �������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������� �

�� ��������������������������������������������������������������������������������������������

�������� �

�� ��������������������������������������������������–���������–������������������������������

����������������������������������������� �

�� ���������������������������������������������������������������������������������������������

������� �

�� ��������������������������������������������������������������� 
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�طلب تعدیل دوام موظف �
  

  

ظ دوا   

  

  حف�ه هللا   ال����ة م�ی�ال���م 

  و�ع�..    ال�الم عل��� ورح�ة هللا و���اته..

    ..............................................................................................................................................................  فآمل ال���م �ال��افقة على تع�یل دوامي ال�الي :

    ................................................................................................................................................................................................... ل���ح ال�وام ال��ی� �ال�الي :

  ................................................................................................................................................................................................................................................................    

  دائـ�.   ن�ع ال�ع�یل :

 هـ ١٤ال��اف�       /      /          .....................................  ل� اع��ارًا م� ی�م م�ق� : وذ  

  هـ١٤ال��اف�       /      /          .....................................  وح�ى یـ�م  

  ن��ًا لألس�اب ال�ال�ة :

  ................................................................................................................................................................................................................................................................    

  ................................................................................................................................................................................................................................................................    

  

    ................................................................................................  مقـ�مه :    ...........................................................................  الق�� / اإلدارة :

    ..............................................................................................ال���فة :    ........................................................................  ال�ئ�� ال��اش� :

    ...............................................................................................  ال����ع :    ..........................................................................................  ال����ع :

  هـ١٤:        /      /       ال�ار�خ    هـ١٤ال�ار�خ :        /      /      

  

  

  حفظھ هللا   المكرم رئیس قسم شؤون الموظفین 
  وبعد..        السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ..

  ف�أمل إ�الع�� و�شعار ال���ف بـ :

  اع��ارنا ع� ق��ل �ل�ه  .............................................................................................................................................................................................................   

 ال��افقة على ه�ا ال�ل�   ............................................................................................................................................................................................................    

 ال��افقة ال���و�ة بـ  .....................................................................................................................................................................................................................    

  ال����ةم�ی� 

    ...............................................................................................................  االسـ� :

    .............................................................................................................  ع :ال����

  هـ١٤ال�ار�خ :         /       /       
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  انـتـداب   )٨( رقم نموذج
  

  اماب

  

ـح لالن�ـ�اب :      ............................................................................................................................................................................................................    ال��شَّ

    ............................................................................................................................................................................................................    جـهـة االنـ�ـ�اب : 

    ............................................................................................................................................................................................................     ال�ه�ة ال����ب إل�ها :

    ............................................................................................................................................................................................................    

    ............................................................................................................................................................................................................    

ة االن��اب �األ�ام :    هـ ١٤ال��اف�       /      /          .....................  ی�م / أ�ام   ،   اع��ارًا م� ی�م     .................................    مـ�َّ

  هـ١٤ال��اف�       /      /          .........................  وح�ى ی�م 

    ............................................................................................................................................................................................................     : ملـ�ــــ��ـات

  اع��اد م�ی� ال����ة

    ...............................................................................................................  االسـ� :

    ...........................................................................................................  ال���فة :

    .............................................................................................................  ال����ع :

  هـ١٤ال�ار�خ :         /       /       

  حف�ه هللا    م�ی� ال����ةال���م 

  و�ع�..        ال�الم عل��� ورح�ة هللا و���اته..

 .لالع��ار ع� ال�ل�  

 الع��اد ال�ل.� 

 مع مالح�ة :  الع��اد ال�ل�  ......................................................................................................................................................................    

   .........................................................................................................................................................................    

  

  اع��اد رئ�� ال����ة

    ...............................................................................................................  االسـ� :

    ...........................................................................................................  ال���فة :

    .............................................................................................................  ال����ع :

  هـ١٤ال�ار�خ :         /       /       
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  إعارة أو نقل خدمة موظف   )٩( رقم نموذج
  

 رة أو مخإظ د  

  حفظھ هللا   رئیس القسمالمكرم 
  وبعد..        السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ..

    ..............................................................................................................................................................................................  ال���م �اع��اد نقل ال���ف / فآمل 

    .............................................................................  �ق�� /      ..............................................................................................................  وال�� ��غل حال�ًا و��فة / 

  نقل خ�مة إعارة    ................................................................................  على و��فة /      ..............................................................................  إلى ق�� / 

  هـ١٤ال��اف�     /        /        ..........................................  هـ   وح�ى ی�م١٤ال��اف�       /      /         ...................................  اع��ارًا م� ی�م

  ص�احي وم�ائي  م�ائي فق�     ص�احي فق�      وعلى أن ت��ن ف��ات الع�ل ل�ی�ا �الق�� :    

  /أخ��...........................................................................................................................................................................................................................................    

  رئیس القسم موافقة           طلب رئیس القسم    

    .........................................................................................................  : الق��    ................................................................................................  :  الـقـ�ــ�

    .....................................................................................................  : االســــ�     ......................................................................................  :  رئ�� القـ��

    ...................................................................................................  �ق�ـع : ـ�ـال    ..............................................................................................  الـ�ـ�ق�ـع : 

     هـ١٤/             /               :الـ�ـار�ـخ     هـ١٤/         /                   :الـ�ـار�ـخ 
  

  

 اا   

  حفظھ هللا   الجمعیةمدیر المكرم 
  وبعد..        السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ..

    .............................................................................................................فأف���� ���افق��ا على نقل ال���ف ال����ر أعاله م� ق���ا إلى ق�� / 

  شاكرین لكم حسن تعاونكم ، وهللا الموفق ،،،

  مدیر الجمعیة

                                                    

    .......................................................................................  :االســــ� 

    .....................................................................................  �ق�ـع :ـ�ـال

  هـ١٤/         /                   :الـ�ـار�ـخ 
  

  

  اد

  حفظھ هللا  مدیر الجمعیةالمكرم 
  وبعد..        السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ..

 جراء الالزم حیال ذلك.ال مانع من اعتماد نقل الموظف المذكور بعالیھ ، وإ  

  / مل���ات.................................................................................................................................................................................................................................    

  رئ�� ال����ة

    ...............................................................................................................  االسـ� :

    .............................................................................................................  ال����ع :

  هـ١٤ال�ار�خ :         /       /       
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  تعدیل مسمى وظیفي   )١٠( رقم نموذج
  

وظ    

  

  حف�ه هللا    ال����ةم�ی� ال���م 

  و�ع�..        ال�الم عل��� ورح�ة هللا و���اته..

    ...............................................  ب�ات� وق�ره /       ............................................................................  ال���في /  فآمل ال���م �اع��اد تغ��� ال���ى

    ............................................  �ق�� /    .....................................................................................................................  وال�� ��غله حال�ًا ال���ف / 

    ...........................................  ب�ات� وق�ره /     ......................................................................................................  ل���ح على ال���ى ال���في / 

  هـ.١٤ال��اف�     /     /        .........................................وذل� اع��ارًا م� ی�م

  ص�احي وم�ائي م�ائي فق�     ص�احي فق�      وعلى أن ت��ن ف��ات الع�ل لل���ى ال���في ال��ی� :    

  /أخ��  ..............................................................................................................................................................................................................    

................................................................................................................................................................................................................................    

  مدیر الجمعیة                                 رئیس القسم                                                               الموظف                            

  االس�                             :  رئ�� الق��                                                                         :  ال�ـ��ـف

  ال����ع:                            �ق�ـع : ـ�ـال                                                                           الـ�ـ�ق�ـع : 

   هـ١٤     /     ال�ار�خ:/       /           هـ١٤/       /               :خ الـ�ـار�ـ                 هـ١٤/       /               :الـ�ـار�ـخ 
  

  

  اد

  

  حف�ه هللا   ال���م رئ�� قـ�� / 

  حف�ه هللا   ال���م رئ�� ق�� ش�ون ال���ف�� 

  و�ع�..        ال�الم عل��� ورح�ة هللا و���اته..

 � وال�رجة (  .  عال�ه على أن ی��ف على ال��ت�ة (فال مانع م� تع�یل ال���ى ال���في ال����ر (.............   (  

    ................................................................  ) ر�ال ، ��ا�ًة /   ................................................................................................  و���ن ال�ات� لل���ى ال��ی� (    

  هـ.١٤ب�ار�خ      /      /          ................................................وذل� اع��ارًا م� ی�م    

 / مل���ات   .................................................................................................................................................................................................................................    

  الع��اد إك�ال �اقي اإلج�اءات ، �هللا ال��ف�،،،    

  ال����ة رئ��

    ...............................................................................................................  االسـ� :

    .............................................................................................................  ال����ع :

  هـ١٤/       /                ال�ار�خ :
  األصل في ملف ال���ف. -

 ص�رة ل�ئ�� الق��. -

 ص�رة لل���ف. -

  ص�رة لل�ال�ة. -
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  طلب إجــازة   )١١( رقم نموذج
  

  

  ذج ط إزة

  

  حف�ه هللا  ����ةالم�ی� ال���م 

  و�ع� ..  ال�الم عل��� ورح�ة هللا و���اته ..            

  ی�م / أ�ام      إجازة ل��ة فآمل م��� ال��افقة على إع�ائي 

  هـ.١٤ال��اف�     /     /        .............................  هـ  وح�ى ی�م١٤ال��اف�    /    /       .........................  اب��اًء م� ی�م

    ..................................................................................................................................................................  ن��ًا لألس�اب اآلت�ة : 

  على أن ت��� ض�� إجازاتي : 

           االع��اد�ة           ال��ض�ة           االض��ار�ة           االس���ائ�ة ت�ب�ون را  

  ............................................................................................................................................ال��یل: ال���ف 

  �هللا ��ف��� و��عاك� ،،،

  طالب اإلجازة  اعتماد رئیس القسم 

    ..........................................................................االســـ� :     ..................................................................  الـقـ�ــ� : 

    ........................................................................  ال�ار�ــخ :     ........................................................   رئ�� الق��  :

    ........................................................................  ال��قـ�ـع :     .................................................................الـ�ـ�ق�ـع : 

  

  

  اد ط ازة

  : ال مانع وت��� ض�� اإلجازات  

           االع��اد�ة           ال��ض�ة           االض��ار�ة           االس���ائ�ة ب�ون رات�  

  هـ.١٤/      /            إلى       –هـ   ١٤وذل� ع� الف��ة م�         /      /       

  أخ��  .....................................................................................................................................................................................    

 .غ�� م��� ن��ًا ل��وف الع�ل  

  �هللا ال��ف� ،،،

  م�ی� ال����ة

    ...............................................................................................................  االسـ� :

    .............................................................................................................  ال����ع :

  هـ١٤ال�ار�خ :         /       /       
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  استئذان موظف  

  

  ظ انا  

  

  
  

    ..........................................................................   :الـ�ـــ�م      ...........................................................................    اس� ال���ف :

  هـ١٤/       /             ال�ار�خ :    ...........................................................................   : /الق��اإلدارة

  

  ان��اف م���    االس���ان :ن�ع 

 تأخ� في ال���ر  

 ال��وج والع�دة أث�اء ال�وام  

  أخ��  .........................................................................................................................................    

  م�اءً  ص�احًا /       ...............................................................  / ال�اعة م�    وق� االس���ان :

  م�اءً  ص�احًا /       ..............................................................  /  ال�اعة إلى   

  االس���ان :س�� 

  .......................................................................................................................................................................................................................................................    

  .......................................................................................................................................................................................................................................................    

  .......................................................................................................................................................................................................................................................    

  

  

  ال��اش� ��ی�د الاع��ا

  

  

   ....................................................................................................  :ع ـ�ق�ـال�      .......................................................................................  :� ــاالس      
  

  

  رق� االس���ان :

 غري موافق موافق
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  استمارة تقویم األداء الوظیفي   )١٢( رقم نموذج
  

  

    ......................................................................................................................................   � :ـــــــاالس

    .......................................................................................................................    � :ـ�ـالقاإلدارة / 

    ...................................................................................................................    : ال���ى ال���ـفي

  ) س�ة  ..............  ) شه�      (  ................  ) ی�م     (  ..............  (     :م�ة شغله لل���ـفة 

  هـ١٤       /         /       ال��اف�     ..............................   ی�م  :  ال�ـع�ـ��ار�خ ـت

  هـ١٤       /         /       ال��اف�     ................................   ی�م  :  ال�ـق�ـ��ار�خ ـت

  هـ١٤هـ   إلى :        /       /     ١٤ف��ة ال�ق��� م� :        /      /     

  

ت أ  

  یجب قراءتھا قبل البدء في التقییم

  لجزء األول : شامل لجمیع الموظفین.ا
  الجزء الثاني : خاص بالوظائف اإلشرافیة فقط.

  الجزء الثالث : نتیجة التقویم مع تحدید احتیاجات التدریب.

إعطاء الموظف نسخة غیر معب�أة م�ن ھ�ذا النم�وذج لتعبئت�ھ قب�ل عق�د جلس�ة تق�ویم أدائ�ھ بم�دة أس�بوع  - ١  
 امل لجمیع األبعاد التي یتضمنھا ھذا النموذج.على األقل والتأكد من فھم الموظف الك

) أم�ام ك�ل عنص�ر م�ن عناص�ر  یجب تعبئ�ة كاف�ة األبع�اد والعناص�ر لالس�تمارة ووض�ع عالم�ة (  - ٢
 األبعاد الرئیسیة.

یناقش الرئیس المباشر تقویم الموظف لنفسھ والتقویم ال�ذي وض�عھ ل�ھ ف�ي ك�ل بن�د م�ن بن�ود المح�اور  - ٣
  المختلفة.

ومین اثنین عن�د إج�راء التق�ویم أح�دھما ال�رئیس المباش�ر واآلخ�ر ب�نفس المس�توى ضرورة اشتراك مق - ٤
  أو األمین بالنسبة لرئیس القسم.اإلدارة دیر مالتنظیمي للرئیس المباشر أو أعلى ك

 العتماد ھذا النموذج یجب استیفاء كافة التواقیع المحددة. - ٥

 ا النموذج ، وھي كما یلي:أن یكون التقویم مبني على مستویات األداء المحددة في ھذ - ٦
 ) ضعیف١) مقبول  (٢) جید  (٣) جیدجداً   (٤) ممتاز  (٥(

عند تدني المس�توى اإلجم�الي للتقی�یم وحص�ول الموظ�ف عل�ى جی�د أو مقب�ول أو ض�عیف ف�إن ع�الوة  - ٧
 األداء السنویة تحجب عنھ لتلك السنة.

أي بُع��د م��ن األبع��اد  عن��د تق��ویم أداء الموظ��ف بغ��رض الترقی��ة وحص��ولھ عل��ى مس��توى ض��عیف ف��ي - ٨
  الرئیسیة (بغض النظر عن تقویمھ النھائي) فإن الترقیة تؤجل.

� �

  یستوفي ھذا النموذج مرة في كل عام على األق�ل لجمی�ع الم�وظفین ، وبع�د مض�ي الفت�رة
 التجریبیة للموظفین الجدد ما عدا موظفي بند األجور ، وكذلك عند الترقیة.

 ذا التقییم لتحقیق مبدأ تحس�ین األداء ومس�اعدة ك�ٍل م�ن ال�رئیس والم�رؤوس عل�ى یھدف ھ
االتفاق عل�ى أفض�ل الط�رق واألس�الیب لتحس�ین أداء الموظ�ف، وت�وفیر ال�دعم والمس�اندة 
الالزم�ة إلنج�از مھام��ھ الوظیفی�ة والت��ي یج�ب الت�یقن بأنھ��ا وثیق�ة الص��لة بتحقی�ق أھ��داف 

 التعاوني. الجمعیة

 نم�وذج بفاعلی�ة الب�د م�ن وج�ود أس�الیب تق�ویم فعال�ة م�ن واق�ع العم�ل مبین�ة إلكمال ھذا ال
عل��ى مع��اییر واض��حة لجمی��ع الم��وظفین ك��الرجوع للتق��اریر واألوراق المتعلق��ة بعنص��ر 

 التقییم إلثبات نجاح التقییم.

  عبئ النموذج مستحضراً أمثلة سلوكیة ملموسة لما قام بھ الموظف من إیجابی�ات أو غی�ر
 لفترة محل التقویم.ذلك خالل ا

  ق�ّوم ك�ل بُع�د عل�ى ح��ده، فحص�ول الموظ�ف عل�ى تق�دیر ممت��از ف�ي أح�د األبع�اد ال یعن��ي
  حصولھ على تقدیر ممتاز في كل األبعاد والعكس صحیح.

 .اجعل تقویمك شامالً لكامل الفترة محل التقویم 

 .أثناء تقویمك لموظفیك ً  كن موضوعیا

 الفعلی��ة الحالی��ة المناط��ة ب��ھ حس��ب المع��اییر  ق��ّوم موظف��ك عل��ى الواجب��ات والمس��ؤولیات
 المذكورة في النموذج والتي تتالءم مع طبیعة الوظیفة المعنیة.

 .جّھز بعض الحلول واالقتراحات لتقدیمھا للموظف عند الحاجة 

  أخب���ر الموظ���ف أن الغ���رض م���ن التق���ویم ھ���و مس���اعدتھ للوص���ول ل���ألداء األفض���ل ل���ھ
 .للجمعیةو

 ظف یتضمن اقتراحات وحلول لتحسین وتطویر أدائھ.احصل على التزام من المو 

  لّخص للموظف م�ا ت�م مناقش�تھ أثن�اء التق�ویم ، م�ع التركی�ز عل�ى النق�اط الت�ي ت�م االتف�اق
 علیھا.

  اتفق مع الموظف على ما سیقوم بھ وما ستقوم بھ أن�ت بع�د انتھ�اء التق�ویم وح�دد ت�واریخ
 مناسبة لذلك.

 ن األداء قبل إنھاء جلسة التقویم.أكد ثقتك في قدرة الموظف على تحسی  

� �� �

� ـــ� :� ل���یــ� درجـــة ال�قــ��� ل�ــل ُ�عــ� ، اج�ــع درجــات ع�اصـــ� �ــل ُ�عــ� واق�ــ�ها علــى عـــ�د  ن���ــة تقــ��� الـُ�ع

 الع�اص�.

اد ال�ـــي شـــ�لها ) ، اق�ـــ� إج�ـــالي درجـــات األ�عـــاد علـــى عـــ�د األ�عـــ٢) أو (١رقـــ� ( ن���ـــة تقـــ��� االســـ��ارة :

 ال�ق��� في االس��ارة.

اج�ــع درجــات ال�قــ��� العــام ل�ــل ُ�عــ� فــي األجــ�اء ال��ــ���مة واق�ــ�ها علــى عــ�د ح�ــاب ال����ــة ال�هائ�ــة : 

 األ�عاد تق�ی� ال�ق��� ون���ه.

) أو أك�ـــ� وُت�فـــع إلـــى العـــ�د ٠.٥ت��ـــ� ل�ـــالح ال���ـــف إذا �انـــ� خ��ـــة مـــ� ع�ـــ�ة ( ال��ـــ�ر الع�ـــ��ة :

�األعلى.ال���ح  �

� �

� � .أصل التقییم لملف الموظف بقسم شؤون الموظفین 
 .(مع مسیر راتب أول شھر تعتمد معھ العالوة) صورة للمالیة 
 .(عند الطلب) صورة للموظف 
 .(عند الطلب) صورة للرئیس المباشر� �
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  استمارة تقویم األداء الوظیفي    )١٤تابع..  نموذج رقم (
  

  

ھي محصلة األداء الفعلي كماً ونوعاً مع التركز على السرعة والتطویر 
  واالستمراریة

  
بالطرق واألسالیب المثلى التي یجب أن تؤدى بھا المھام الوظیفیة بما في ذلك  ھي اإللمام

القدرة على استخدام المعلومات واإلجراءات والمواد واألدوات والمعدات الالزمة ألداء 
  العمل

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  عناصر التقییم  تم    ١  ٢  ٣  ٤  ٥  عناصر التقییم  تم
  كمیة اإلنتاج                 واحترام آدابھتفھم طبیعة العمل            
  الدقة والجودة                تحمل مسؤولیات الوظیفة            
  السرعة في اإلنجاز                حسن التصّرف وحل المشكالت            
  استخدام الموارد المتاحة                جمع المعلومات وتحلیلھا            
  التطویر والتجدید في األداء                صالح العملاستثمار الخبرة والتدریب ل            
  استمراریة اإلنتاج                العمل بروح الفریق الواحد            

  التقویم العام لبُعد :
  اإلنتـاجـیـة

  = (     ) درجة ٦(     ) ÷ 
  

  الدرجة العامة لبُعد :
  اإللمام الوظیفي

  = (     ) درجة ٦(     ) ÷ 
  التقـدیر :   التقـدیر : 

          

قدرة على التكیف مع متغیرات الوظیفة واألنظمة والشعور وھي ال
  بالمسؤولیة

  
بسیاسة ترك متسع  الجمعیةتقدیم المقترحات واألفكار البناءة وتبني كل جدید یخدم 

  من الوقت للقیام بھا

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  عناصر التقییم للبند  تم    ١  ٢  ٣  ٤  ٥  عناصر التقییم للبند  تم
  تـقبل التغـییر              

  
المبادرة الذاتیة دون اإلخالل بالعمل أو انتظار 

  التوجیھ
          

  تحمل ضغوط العمل              
  تـقبل النـقـد                طرح أفكار لتحسین العمل واألداء            

  
االستجابة لتعلم مھارات جدیدة لتحسین 

  العمل
              

تبني األعمال الطارئة دون اإلخالل بالعمل 
  اسياألس

          

  تقبل أداء عمل إضافي عند الحاجة                اإلسھام في زیادة الدخل وخفض التكالیف            
  ال�رجة العامة لُ�ع� :              االعتراف بالمسؤولیة عن األخطاء  

ــادرة   الـ�ـ�

  = (     ) درجة ٤(     ) ÷ 

  الدرجة العامة لبُعد :
  الـمـرونــة

    = (     ) درجة ٦(     ) ÷ 
  ال�قـ�ی� : 

    التقـدیر : 

          

وتعني التقید بأنظمة الحضور واالنصراف وخلو الغیاب وقلة االستئذانات 
  واستثمار أوقات العمل

  
وحمل ھمومھ والسعي لتحقیق أھدافھ والحرص على تطویره  الجمعیةھو تبني 

  ورفع مستواه

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  عناصر التقییم  تم    ١  ٢  ٣  ٤  ٥  تقییمعناصر ال  تم
  مواعید الحضور واالنصراف                 الجمعیةتفھم أھداف            
  انعدام أو قلة الغیاب                 ا الخیریةومشاریعھ الجمعیةحمل ھم            
  قلة االستئذانات                المحافظة على الممتلكات والتجھیزات            
  ة والتعلیماتالتقید باألنظم                 الجمعیةالحرص على سمعة            
  استثمار وقت العمل                 الجمعیةإبداء مقترحات لصالح            

  الدرجة العامة لبُعد :
  االنضباط وااللتزام

  = (     ) درجة ٥(     ) ÷ 
  

  الدرجة العامة لبُعد :
  الوالء واالنتماء

  = (     ) درجة ٥(     ) ÷ 
  التقـدیر :   ر : التقـدی

          

ھو توطید عالقات مبنیة على االحترام المتبادل مع اآلخرین وكسبھم لصالح 
  وبرامجھ الدعویة المختلفة الجمعیة

  
 مكزكعضو فی الجمعیةھي الصفات التي یتمیز بھا الموظف وتجعلھ الئقاً للعمل ب

  دعوي

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  عناصر التقییم للبند  تم    ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ییم للبندعناصر التق  تم
  مع الرؤساء                الرغبة في التطویر واإلبداع            
  مع الزمالء                اتزان التفكیر            
  مع الزوار والمراجعین                االلتزام باآلداب اإلسالمیة            
  مدح وثناء اآلخرین                سرعة البدیھة            
  استقطاب طاقات فعَّالة                المظھر العام            

  الدرجة العامة لبُعد :
  العالقات وفن التعامل

  = (     ) درجة ٥(     ) ÷ 
  

  الدرجة العامة لبُعد :
  الصفات الشخصیة

  = (     ) درجة ٥(     ) ÷ 
  التقـدیر :   التقـدیر : 

  ) أو أكثر إلى العدد الصحیح األعلى.٠.٥إذا كانت خمسة من عشرة (  ملحوظة : تجبر الكسور العشریة لو وجدت
  ) ١تقدیر الموظف على أبعاد االستمارة رقم ( 

٥ =  
  ممتاز

٤ =  
  جید جداً 

٣ =  
  جـیـد

٢ =  
  مقبول

١ =  
  ضعیف

            درجـة    إج�الي درجات األ�عاد ال�اصل عل�ها

  إج�الي األ�عـاد÷ ل��اب ال�ق�ی� =  إج�الي ال�رجات   ُبـعـ�    ي ش�لها ال�ق���ع�د األ�عاد ال�

  

 
  الـجـــــزء األولــــــــ 

  الفئة المستھدفة : جمیع الموظفین بال استثناء.
  ) في الخانة التي تمثل أقرب وصف لألداء. توضع عالمة ( 
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  الـجـــــزء الــثــانـــي
  الفئة المستھدفة : موظفي الوظائف اإلشرافیة فقط.  

  ي تمثل أقرب وصف لألداء.) في الخانة الت توضع عالمة ( 
  

  

سیاسات معینة لوضع األھداف والوسائل واآللیات الممكنة 
  لتحقیقھا ودراسة النتائج.

  
رفع مستوى العمل واإلنتاج من خالل التدریب وتفویض 

  المرؤوسین.

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  عناصر التقییم  تم    ١  ٢  ٣  ٤  ٥  عناصر التقییم  تم

  واضحة للجمیع وضع خطط                
تھیئة المرؤوسین لتمثیل اإلدارة أو 

  القسم
          

  وضع أولویات للتنفیذ                القدرة على التفویض            

  وضع الخطط البدیلة                
استخدام الوسائل الحدیثة لتطویر العمل 

  وأداء العاملین
          

  تحلیل األثر والنتائج                حل العقباتتجاوز المشكالت و            

  الدرجة العامة لبُعد :
  التخطیط

  = (     ) درجة ٤(     ) ÷ 
  

  الدرجة العامة لبُعد :
  التفویض والتدریب

  = (     ) درجة ٤(     ) ÷ 

  ال�قـ�ی� :   ال�قـ�ی� : 

          

ھي وضع الخطط والتأكد من تنفیذھا ف�ي أوقاتھ�ا ، والس�رعة ف�ي 
  تصحیح التجاوزات.

  
  

أسلوب في التفكیر التخاذ أفضل الوسائل لتحقیق األھداف ولحل 
  المشكالت الطارئة والعارضة.

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  عناصر التقییم للبند  تم    ١  ٢  ٣  ٤  ٥  عناصر التقییم للبند  تم

  اإللمام بمشكالت سیر العمل                
الحسم وعدم التھرب أو التردد من اتخاذ 

  القرارات
          

  وضوح ضوابط التقییم للمرؤوسین                دراسة البدائل المتاحة قبل اتخاذ القرار            
  تقویم أداء المرؤوسین                المشاورة قبل اتخاذ القرار            
  استمراریة المتابعة                تحمل مسؤولیة القرارات المتخذة            

  الدرجة العامة لبُعد :
  الرقابة

  = (     ) درجة ٤ (     ) ÷
  

  الدرجة العامة لبُعد :
  اتخاذ القرارات

  = (     ) درجة ٤(     ) ÷ 

  ال�قـ�ی� :   ال�قـ�ی� : 

          

    استثمار أقل وقت ممكن في تحقیق أكبر قدر من األھداف.
تحریك المرؤوسین ودفعھم لتحقیق األھداف المرسومة وتقویم أدائھم 

  ، وتحفیز المتمیزین لالستمرار في بذل المزید.

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  عناصر التقییم للبند  تم    ١  ٢  ٣  ٤  ٥  عناصر التقییم للبند  تم
  تنظیم الوقت وحسن استغاللھ                اإللمام بالصالحیات واستخدام النفوذ            

  
توزیع العمل والمھام على 

  المرؤوسین
              وتوجیھھا متابعة أعمال المرؤوسین            

 إنجاز األعمال في وقتھا               تقدیم النقد بأسلوب بناء            

  توثیق اإلنجازات وأرشفتھا                
تقدیم الشكر والثناء والتحفیز 

  للمرؤوسین المتمیزین
          

 رفع التقاریر               
اإللمام بأفضل طریقة لتحفیز كل 

  مرؤوس
          

  الدرجة العامة لبُعد :
  الـتـنـظـیـم

  = (     ) درجة ٥(     ) ÷ 
  

  الدرجة العامة لبُعد :
  القـیادة والتحفـیز

  = (     ) درجة ٥(     ) ÷ 

  ال�قـ�ی� :   ال�قـ�ی� : 

  ) أو أك�� إلى الع�د ال���ح األعلى.٠.٥مل���ة : ت��� ال���ر الع���ة ل� وج�ت إذا �ان� خ��ة م� ع��ة ( 

2
  ) ٢تقدیر الموظف على أبعاد االستمارة رقم ( 

٥  
  ممتاز

٤  
  جید جداً 

٣  
  جـیـد

٢  
  مقبول

١  
  ضعیف

            درجـة    إج�الي درجات األ�عاد ال�اصل عل�ها

  إج�الي األ�عـاد÷ ل��اب ال�ق�ی� =  إج�الي ال�رجات   ُبـعـ�    ع�د األ�عاد ال�ي ش�لها ال�ق���
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  استمارة تقویم األداء الوظیفي    )١٤رقم (تابع..  نموذج 
  

  

  ال����ة ال�هائ�ة    إجمالي األبعاد  إجمالي الدرجات  ج�ء ال�ق���  
نسبة 
  العالوة

  مق�ار العالوة

  ر.س ....................  % ٥  = م��از  ٥        )١اس��ارة ( 

  ر.س ....................  % ٤  = ج�� ج�اً  ٤        )٢اس��ارة (  

  ÷مجموع الدرجات 
  مجموع األبعاد =
  النتیجة النھائیة

  مجموع
  الدرجات

  مجموع
  األبعاد

  جـید ٣ =  

  = مقبول ٢    ت���

    ضعیف ١ =  

  

  

  

  ل���ف ال���في :على ض�ء ن�ائج ال�ق��� ���د ال�ئ�� ال��اش� ال��االت ال�ي ت��ل� ت�ر��ًا ل����� أداء ا

      إدار�ة        تق��ة        دع��ة        دراس�ة         اج��ا��ة أو إن�ان�ة ت�ر�� على رأس الع�ل  

  ......................................................................................        ........................................................................................................................        ............................................................................................................................................    

  ......................................................................................        ........................................................................................................................        ............................................................................................................................................    

  ......................................................................................        ........................................................................................................................        ............................................................................................................................................    

  ......................................................................................        ........................................................................................................................        ............................................................................................................................................    

  ......................................................................................        ........................................................................................................................        ............................................................................................................................................    

    .......................................................................................   مل���ات :     ......................................................................................................................................................................:  �ـاشـ� ال��ـ�ـال�ئ

    .......................................................................................................................         ..........................................................................................................................................................................................  : عــ�ـــ�قــ�ـالـ

    .......................................................................................................................         ....................................................................................  هـ ١٤/          /                     : ـخــــار�ـــ�الـ

    .......................................................................................   مل���ات :     ........................................................................................................................................................................................  :الـ�ـــ��ــــف 

    .......................................................................................................................         ..........................................................................................................................................................................................  : عــ�ـــ�قــ�ـالـ

    .......................................................................................................................         ....................................................................................  هـ ١٤/          /                     : ـخــــار�ــالــ�

    .......................................................................................   مل���ات :     .......................................................................................................................................................................  : اعــــتـمـاد اإلدارة

    .......................................................................................   مل���ات :     .......................................................................................................................................................................................  : االســــــــــم

    .......................................................................................................................         ..........................................................................................................................................................................................  : عــ�ـــ�قــ�ـالـ

    .......................................................................................................................         ....................................................................................  هـ ١٤/          /                     : ـخــــار�ــالــ�
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  طلب تـرقـیـة   )١٣( رقم نموذج
  

  

  وفقه هللا    ال����ةم�ی�  سعادة

  و�ع�..        ال�الم عل��� ورح�ة هللا و���اته..

    ....................................................................................................  آمل ال���م �ال��افقة على إدراجي ض�� ال��ش��� لل����ة على و��فة / 

    ................................................................................................................................................................................................     األس�اب ال�ال�ة :ل��ف� 

    ................................................................................................................................................................................................    

    ................................................................................................................................................................................................    

    ................................................................................................................................................................................................     ت�ص�ات رئ�� الق�� :

    ................................................................................................................................................................................................    

    ................................................................................................................................................................................................    

  طالب الترقیة  رئیس القسم  موافقة

    ................................................................................. : اس� ال���ف    ........................................................................................... الـقـ�ــ� :

    ............................................................................................   �قـ�ـع :ـال�    ..............................................................................   رئ�� الق��  :

    ............................................................................................   : الـ�ـار�ـخ    ........................................................................................   الـ�ـ�ق�ـع :

  

  

  اد

  ھـ.١٤لعام           ............................................  ال مـانــع اعتباراً من شھر  

 ة بـ : ال��افقة ال���و�  ................................................................................................................................................................................................    

  : رف� ال�ل� ، وال���    .....................................................................................................................................................................................    

  ......................................................................................................................................................................................    

  ......................................................................................................................................................................................    

    ...........................................................................................................................................................................................................................  مل���ات : 

  ...........................................................................................................................................................................................................................    

  
  الجمعیةمدیر 

    ........................................................................................................  االســــ� : 

    ......................................................................................................  ال�ـ�قـ�ـع : 

  هـ١٤الـ�ـار�ـخ :        /      /        
  األصل لملف الموظف. -
 صورة للموظف. -
  صورة لرئیس القسم. -
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  طلب اعتماد حافز أو بدل   )١٤( رقم نموذج
  

  اد  أو ل

  وفقه هللا    ال����ةم�ی�  سعادة

  و�ع�..      ال�الم عل��� ورح�ة هللا و���اته..

  آمل ال���م �ال��افقة على اع��اد ص�ف :

 : حـافـ�     : بــ�ل    

    ..................................................................................  ن�عه : 

                ..................................................................................    

    ..................................................................................  مق�اره :

  هـ١٤اع��ارًا م� تار�خ :      /      /      

    .................................................................................  اسـ�ه : 

    .................................................................................   مق�اره :

  شه�ح�� االع��اد ل�ع� األ دائ�     ن�عه :  

  هـ١٤اع��ارًا م� تار�خ :      /      /      

    ..........................................................   ال���ى ال���في : ......................................................................................   ل�الح ال���ف :

  ن��ًا ل��اف� األس�اب ال�ال�ة :

........................................................................................................................................................................................................................    

........................................................................................................................................................................................................................    

    ........................................................................................................  الـقـ�ــ� : 

    ...............................................................................................رئ�� الق�� : 

    ......................................................................................................  الـ�ـار�ـخ : 

    ......................................................................................................  ال�ـ�قـ�ـع : 
  

  

  اد

  ھـ.١٤لعام           .............................................  ال مـانــع اعتباراً من شھر  

  ة بـ : ال��افقة ال���و�  ............................................................................................................................................................................    

  : رف� ال�ل� ، وال���    ..............................................................................................................................................................    

  ...............................................................................................................................................................    

  ...............................................................................................................................................................    

    ...................................................................................................................................................................................................  مل���ات : 

  الجمعیة مدیر

    ........................................................................................................  االســــ� : 

    ......................................................................................................  ال�ـ�قـ�ـع : 

  هـ١٤الـ�ـار�ـخ :        /      /        
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  / مستحقات مالیة توكیل استالم مكافأة   )١٥( رقم نموذج
  

  

  ت  /  ا ة

  

  وفقه هللا   ال�ال�ة م�ی� إدارة ال��ون ال���م 

  و�ع�..      هللا و���اته.. ال�الم عل��� ورح�ة

    .....................................................  �ق�� /     ..................................................................................................  ألخ / ال��� ال���َّل : ا

  هـ.١٤لعام        .................................  هـ إلى شه� /١٤لعام       .......................  وذل� ع� األشه� م� /رات� :     ن�ع ال����ل :

     : م���قات أخ�� وهي  .........................................................................................................................................    

    ......................................................................................................................................................................................مل���ات أخ�� : 

  ول�� ج��ل ال��� وال�ق�ی�،،،

ــل   الـ�ـ��ِّ

    ........................................................................................................  :  االســــ�

    .......................................................................................................   الـ�ـار�ـخ :

    .......................................................................................................   ال�ـ�قـ�ـع :
  

  

د اا  

 .ال مانع م� ق��ل ال����ل  

  : ال��افقة م��و�ة بـ  ..............................................................................................................................................................................    

  : ���� ، رف� ال�ل�  

........................................................................................................................................................................................................................    

........................................................................................................................................................................................................................    

........................................................................................................................................................................................................................    

    ...................................................................................................................................................................................................  مل���ات : 

........................................................................................................................................................................................................................    

  

  الجمعیةمدیر

    ...........................................................................................................االســــ� :   

    ........................................................................................................  ال�ـ�قـ�ـع :    ال����ةخ�� 

  هـ١٤الـ�ـار�ـخ :        /      /          
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  زائـيإجـراء جـ   )١٦( رقم نموذج
  

ا اءإ  

    ...............................................  رقــ�ـــه :    ............................................................................................  اس� ال���ف ال��الف : 

    ...............................................................................  الـقـ�ـــ� :      ..................................................................  ال���في :  ال���ى

   ............................................................................................................................................................................  نـ�ع ال��الفـة : 

 ال�ا�عة ال�ال�ة    ال�ان�ة    األولى      ت��ارها :  هـ١٤ال��اف� :    /    /    .............  ی�متـار�ـ�ـهـا :  

  نـوع الجـزاء :
  ١ (  من الراتب ........................حسم  
  ٢ ( توجیھ إنذار شفھي  
  ٣ ( توجیھ إنذار كتابي  
  ٤ ( حرمان من العالوة السنویة القادمة  
  ٥ (  أمر إیقاف من العمل لمدة...................  
  ٦ ( إشعار بالفصل وإنھاء الخدمة  
  ٧ (  أخرى  ............................................................    

    .....................................................................................    

  مالحـظـات :

  ......................................................................................................................  

  ......................................................................................................................  

  ......................................................................................................................  

  ......................................................................................................................  

  ......................................................................................................................  
  

  

  اخو اإار 

ف�ة تعلیم�ات أقر أنا الموظف الموضح اسمي بعالیھ بالمخالفة المنسوبة إلي والواردة في ھذا اإلجراء الجزائي ، وأبدي اعت�ذاري وتعھ�دي ب�االلتزام بكا
  وهللا ولي التوفیق،،،  ة.، على أمل أن یكون ھذا اإلجراء مؤشراً إیجابیاً لتفادي ما حصل من قصور في األیام القادم الجمعیةوأنظمة العمل ب

    ..........................................  ال����ع /     هـ١٤:     /     /    ال�ار�خ     ....................................................  /  ال���ف االس�
  

  

  وفقـھ هللا   الجمعیة رئیس سعادة 
    ........................................................................................................................  ، مع مالحظة :  واعتمادهآمل االطالع 

    ..........................................  ال����ع /     هـ١٤:     /     /    ال�ار�خ     ......................................................  / م�ی� ال����ة 
  

  

  اد

  لیة : یتخذ بحقھ اإلجراءات التا
)١ (  من الراتب .................................حسم   )٢ ( توجیھ إنذار شفھي  
)٣(  حرمان من العالوة السنویة  )٤ ( توجیھ إنذار كتابي  
)٥ ( إشعاره باإلقالة وإنھاء الخدمة   )٦ (  أیام   .............................................  إیقاف من العمل لمدة  
)٦ (  أخرى.....................................................................................................................................................................................................      

    ............................................................................................................................................................................  ت�ج�هات أخ�� /

  الجمعیة رئیس

    ........................................................................................................  ســــ� : اال

    ......................................................................................................  ال�ـ�قـ�ـع : 

  هـ١٤الـ�ـار�ـخ :        /      /        
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م   )١٧( رقم نموذج   تـظـلــُّ
  

  

  وفقھ هللا    الجمعیة سعادة رئیس
  وبعد..      السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ..

  :.. ال��ّل� س��  

........................................................................................................    

........................................................................................................    

........................................................................................................    

........................................................................................................    

........................................................................................................    

   :.. ال��ّل� ش�ح  

  .......................................................................................................    

  .......................................................................................................    

  .......................................................................................................    

  .......................................................................................................    

  .......................................................................................................    

: ال��ف اآلخ� في ال��ّل�   .......................................................................................................................................................................    

  ......................................................................................................................................................................    

االسـ� :   هـ١٤ال��اف�    /    /      ...................تار�خ ال���لة :  ی�م  ................................................................................    

ال���فة :  هـ١٤ال��اف�    /    /      .....................  تار�خ ال�ـ�ّل� :  ی�م   ...........................................................................    

 : ال����ع :    .....................................................................   ال��فقات   ............................................................................    

  هـ١٤ال�ار�خ :        /        /            ................................................................    
  

  

ا  

 .رفع التظلم عن الموظف مع إشعار الطرف اآلخر بذلك  

 ة ال��� في ال��ّل� إلى :إحال  ...................................................................................................................................................................    

  :ال��لَّ� غ�� وج�ه مع ال��ص�ة بـ  ...........................................................................................................................................................    

  أخ��  .......................................................................................................................................................................................................    

    ......................................   ال����ة رئ��

    ........................................................................  االسـ� :

    ....................................................................   ال����ع :

  ھـ١٤التاریخ :        /        /        
  

  

  ھذا الجزء یعبأ عند اإلحالة إلى جھة أخرى فقط

ل إا دة اإ  

........................................................................................................................................................................................................................    

........................................................................................................................................................................................................................    

    ........................................................................  االسـ� :

    ....................................................................   ال����ع :

  ھـ١٤/        /               التاریخ : 
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  استـقـالـة   )١٨( رقم نموذج
  

ظ ا  

  حفظھ هللا       جمعیة ال رئیس سعادة
  وبعد..      السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ..

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   ال��هـ�� :

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   األس�اب :

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ریخ تقدیمي لھذه االس�تقالة) وط�ي قی�دي اعتب�اراً م�ن ، (بعد شھٍر من تا الجمعیةقبول استقالتي وإعفائي من وظیفتي في  سعادتكملذا آمل من   الطلب :
  ھـ ، وتعمید من یلزم إلكمال إجراءات إنھاء الخدمة.١٤............../............../........... الموافق  ..........................یوم 

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ��،،،راج�ًا ال��لى ع� وجل أن ��عل�ي و��اك� م� أن�ار دی�ه ، وتق�ل�ا ش��� وتق�ی

  مقدم االستقالة   مدیر الجمعیة موافقة

  ...........................................................................................................................................  االســـ� :   ...................................................................................................................................  : االس�

  ........................................................................................................................................  ال�ار�ــخ :   ..........................................................................................................................:   ال�ار�خ

  ........................................................................................................................................  ال��قـ�ـع :   ...........................................................................................................................الـ�ـ�ق�ـع : 
  

  

ا  

  وفقھ هللا    الجمعیةمدیر المكرم / 
  وفقھ هللا                                          المكرم / رئیس قسم شؤون الموظفین

  ھ :نفیدكم بأن

      /     /     هـ.١٤ال مانع م� ق��ل اس�قالة ال���ف ال����ر ، واع���وا �ي ق��ه اع��ارًا م� تار�خ  

  أخ��  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

    .......................................  رئ�� ال����ة

    ........................................................................  االسـ� :

    ....................................................................   ال����ع :

  ھـ١٤التاریخ :        /        /        
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  إنھاء خدمة   )١٩( رقم نموذج
  

  ظ دتخء إمن 

: ظت ام  

    ��اعياس� ال���ف ال

    الـقــ�ـــــ�

    ف��ات ال�وام    رقـ� الـ�ـ��ـف

: ظت ام 

    ال��ت�ة    ال���ى ال���في

    ال�رجة    رقـ� ال���ـفة

    ك�ا�ةً     ال�ات� ال�الي

 د :خمت ال

  هـ١٤/     /            تار�خ �ـي القـ��  هـ١٤/     /            تار�خ ال�����

  ی�م/أ�ام    شه�/أشه�    /س��اتس�ة    مـ�ة ال�ـ�مة 

    ع�د االس���انات    ع�د أ�ام ال��اب ��ل م�ة ال��مة

:  تا 

    ����ها    إج�الي رص�� اإلجازات االع��اد�ة

    ����ها    إج�الي أ�ام ال�وام لل�ه� األخ��

    ����ها    حـقــ�ق أخـ�� لل���ــف

    ����ها    دی�ن وم���قات على ال���ـف

    ال��لغ    ل�ق�ق ت���ة ا

  ت���ع ال���ف �اس�الم �افة ال�ق�ق 
.........................  

  هـ١٤/    /        ال�ار�خ

  

  أمین الصندوق
 مدیر إدارة الشؤون

  المالیة

  ...........   حرر في یوم

  ھـ١٤/      /   الموافق   

  مـتـالخ

  الجمعیةمدیر 
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  إخـالء طـرف   )٢٠( رقم نموذج
  

  رفـالء طـإخ

     .....................................................................: رق� ال���ف   .......................................................................................................................  :اس� ال���ف 

    ...................................................................................................................  : الق��   ................................................................................  :ال���ى ال���في 

    .............................................   م��رها :    ...................................................................: تار��ها   ...................................................................  :رق� اله��ة 

نأمل اإلفادة عما إذا كان على الموظف المذكور أي عھد أو مستحقات نقدیة أو عینیة ، لیتسنى لنا إكمال الالزم الموظف الموضح بیاناتھ أعاله ، نظراً لطي قید 
  تكم ، ولكم خالص الشكر والتقدیر،،،وإخالء طرف الموظف على ضوء إجاب

  رئ�� ش�ون ال���ف��

    .......................................................................................................  االسـم :
    ....................................................................................................   التوقیع :

  ھـ١٤التاریخ :        /        /        
  

  

    الشؤون اإلداریةإفادة   إفادة رئیس القسم المعني

............................................................................................................  

............................................................................................................  

............................................................................................................  

............................................................................................................  

............................................................................................................  

............................................................................................................  
  .......................................................................االسـم : 

  .....................................................................التوقیـع : 
  ھـ١٤التاریخ :       /       /        

  .......................................................................سـم : اال
  .....................................................................التوقیـع : 

  ھـ١٤التاریخ :       /       /        

  إفادة قسم التقنیة  إفادة قسم شؤون العاملین

............................................................................................................  

............................................................................................................  

............................................................................................................  

............................................................................................................  

............................................................................................................  

............................................................................................................  
  .......................................................................االسـم : 

  .....................................................................التوقیـع : 
  ھـ١٤التاریخ :       /       /        

  .......................................................................االسـم : 
  .....................................................................التوقیـع : 

  ھـ١٤/          التاریخ :       /     

  إفادة قسم آخر ذو عالقة  إفادة الشؤون المالیة

............................................................................................................  

............................................................................................................  

............................................................................................................  

............................................................................................................  

............................................................................................................  

............................................................................................................  
  .......................................................................االسـم : 

  .....................................................................التوقیـع : 
  ھـ١٤التاریخ :       /       /        

  .......................................................................االسـم : 
  .....................................................................التوقیـع : 

  ھـ١٤التاریخ :       /       /        
  

  

  االعتماد
  ھـ ١٤خالل الفـترة من      /     /      الجمعیةالتعـاوني بأن المـوظف الموضح بیاناتھ بعـالیھ قد عمل لـدى  الجمعیةتشـھد إدارة 

  .ھـ١٤     /     /      بتاریخیوم            اعتباراً من قد تم إخالء طرفھـ ، وھ١٤وحـتى      /      /     
  باستالم كافة العھد والمستحقات واألعمال الموكلة إلیھ. الجمعیةتم إخالء طرفھ من كما 

  الجمعیة مدیر 

    ........................................................................  االسـ� :

    ....................................................................   ال����ع :

  ھـ١٤التاریخ :        /        /        
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  نظر)إنذار كتابي (لفت    )٢١( رقم نموذج
  

  

م   

  

  را�ع ثال�       ثاني       أول       إن�ار ��ابي :    

  

  حف�ه هللا                                   ..............................................................................................................................................................  ال���م األخ / 

  و�ع�..      ال�الم عل��� ورح�ة هللا و���اته..

    .....................................................................................................................................................................................................................  فق� ساءنا ما ح�ل م��� م� تق��� في / 

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

    .......................................................................................................................................................................................................................................................  في /  ال����ةوم�الف��� ألن��ة 

    ........................................................................................................................................................................................................................................................................................  ف�لف� ن���� إلى /  ل�ا

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

  ك�ا ه� م�ضح في اإلج�اء ال��ائي ال��ف�.

علــى أمــل أن ��ــ�ن هــ�ا اإلنــ�ار ال��ــابي م�شــ�ًا إ��اب�ــًا ل�فــاد� مــا ح�ــل مــ� ق�ــ�ر فــي األ�ــام القادمــة ، وز�ــادة اه��ــام 

  ال���ف ��ا ت�� اإلشارة إل�ه.

  �هللا م� وراء الق�� ،،،

  

  أخ���

    ..............................................................................................  االسـ� :

    ..........................................................................................  ال���فة :

    .........................................................................................   �ع :ال���

  هـ١٤ال�ار�خ :         /         /        
 

  ص�رة ل�لف ال���ف ل�� ش�ون ال���ف��. -

  ص�رة ل�ئ�� الق�� ال��اش�. -
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  إشعـار باإلقـالـة   )٢٢( رقم نموذج
  

  

 رإ  

  وفقه هللا  رئ�� ال����ة/ سعادة 

  و�ع�..      ال�الم عل��� ورح�ة هللا و���اته..

   ..................................................................................  خ�مات ال���ف / ع�  سعادت�� �االس�غ�اءف���� إلى 

  هـ١٤وذل� اع��ارًا م� تار�خ :      /      /             ...........................................  على ال���ى ال���في / 

  نأمل ت�ج�ه�� ��ا ت�ونه م�اس�ًا الت�اذ �اقي اإلج�اءات ، ول�� ج��ل ال���.

   ................................................................................  االســــ� : 

   .............................................................................  الـ��ـ�فـة : 

   ..............................................................................  الـ�ـار�ـخ : 

   ..............................................................................  ال�ـ�قـ�ـع : 
  

  

  ا إدارة 

  

  وفـقـه هللا                         ...............................................................................................  ���ف / ال���م ال

  و�ع�..      ال�الم عل��� ورح�ة هللا و���اته..

سـ���هي ���ـ��ة هللا تعـالى �عـ�  ال����ـةع� خ�مات�� في ال�ق� ال�اه� ، ف��د إشعار�� �اإلقالة وأن ع�ل�� � ال����ةف���ًا الس�غ�اء 

خ�مًة لـ�ی� هللا ،  ال����ة�ل�� خالل الف��ة ال�ا�قة ، مع أمل�ا �أن ی�قى ال��اصل مع شهٍ� م� تار�خ ه�ا اإلشعار ، شاك��� ل�� ع�اءك� و�

  و�سهامًا في ال�ع�ة إلى هللا تعالى في األ�ام ال�ق�لة.

  وتق�ل�ا فائ� ال�ق�ی� واالح��ام،،،

  رئ�� ال����ةاع��اد 

    ..........................................................................................................................  االسـ� :

    .....................................................................................................................   ال����ع :

  هـ١٤ال�ار�خ :         /         /        
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  مساءلة   )٢٣( رقم نموذج
  

  اب��     تأخ�       خ�وج م� ال�وام ب�ون إذن  

  اإلدارة   القسم   الوظیفة   م ـــاالس

        
  

  األجازات خالل السنةالموظف من  رصید    تاریخ ووقت البیان

    اض��ار�ة    اع��اد�ة    ص/م  إلى  م�  ال�ار�خ  ال��م

    اس���ائ�ة    م�ض�ة          هـ١٤....... /...... /......  

    ال��اب    ب�ون رات�          هـ١٤....... /...... /......  
  

  إفادة الموظف

   ..........................................................  :االس�    .........................................................................................................................

   .....................................................  ع :ـال��ق�    .........................................................................................................................

  هـ١٤/        ار�خ :          /  ـال�    .........................................................................................................................

  

  رأي رئیسھ المباشر

   ................................................  :م�ی�/رئ��    .........................................................................................................................

   .....................................................  ع :ـال��ق�    .........................................................................................................................

  هـ١٤/        ار�خ :          /  ـال�    .........................................................................................................................

  

  الجمعیةإدارة 

 ت��� له اض��ار�ة     له م�ض�ةت ���     ت��� له اع��اد�ة  

 فى ب��ج�ه ت���ه له���     ت��� عل�ه فق�     في حقه إج�اء ج�ائي ����  

  / أخ��  .....................................................................................................................................................................................    

  

  ال����ة ��ی�ال

............................................................    
  ملف الموظف.لاألصل  - 
 في حال الحسم. المالیةللشؤون  ورةص - 
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      )٢٤( رقم نموذج
  

  

  

  أما �ع�..    االه..ال��� � وال�الة وال�الم على رس�ل هللا وعلى آله وص��ه وم� و 

  ……………………………… ج���ة��ه� إدارة ف

    .......................................................................................................................................  / ال���ف ن �أ

    ...........................................................   ض�� ق��   ..................................................... على و��فة ال����ةق� ع�ل �

  هـ ١٤    /     /   في الف��ة م�        .........................................................................................   ال�ا�ع إلدارة

ة �ان، و  ر�ال   ..................................................  ب�ات� شه�� وق�ره ،  هـ١٤   /       /      وح�ى  ح��  خالل ه�ه ال��َّ

  .ال���ة وال�ل�ك

  خالف ما ُذك�. ال����ةدون أدنى م��ول�ة على ، ق� أع��� له ه�ه اإلفادة ب�اًء على �ل�ه و 

  �هللا ال��ف� ،،،

  

  م�ی� ال����ة

    .........................................................................................................................................................................................  االس� : 

    ........................................................................................................................................................................................  ال����ع :

    .....................................................................................................................................................................................  ال�ار�خ : 

  ال�ـ��
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  تفویض صالحیات   )٢٥( رقم نموذج
  

   ت

  وفقه هللا    م�ی� ال����ة ال���م

  وفقه هللا  رئ�� / -ال���م م�ی�

  وبعد..      لیكم ورحمة هللا وبركاتھ..السالم ع

  ........................................................................................................................................................................................  ف���ًا لـ

  .............................................  ال����ع/   ..........................................................................  / ف������ عل�ًا �أنا ق� ف�ض�ا األخ

  هـ١٤هـ  وح�ى      /      /      ١٤خالل الف��ة م�      /      /      

  ..............................................................................................................................................................  �ال�الح�ات ال�ال�ة : 

  ...............................................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................................  

  ،،،ول�� ج��ل ال���لال�الع ، 

   ................................................................................  االســــ� : 

   .............................................................................  الـ��ـ�فـة : 

   ..............................................................................  ـخ : الـ�ـار�

   ..............................................................................  ال�ـ�قـ�ـع : 
  

  

ا  

  وفقھ هللا    المكرم /
  وبعد..      السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ..

  نفیدكم بأنھ :

 .ت� اال�الع وال مانع  

  أخ��  .............................................................................................................................................................    

  ..............................................................................................................................................................    

  م�ی� ال����ة

    ..........................................................................................................................  االسـ� :

    .......................................................................................................................  ال����ع :

  هـ١٤/         /         ال�ار�خ :         
  


