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ةـدمـقـم

حكام رامةأ  

 الدليل: استعمالهدف  .1
  نػػفم ػػ  هاممالاػػ سالنػػسالفمالر ػلت ممالهػفؼمنػػفم ػػدامالػفلتؿم ػػسماسفتػػفمجتاجػػاتمساة ػلائاتمافالةمال ػػ سفما فالتػػ

ا ظػػػتـمة اػػػ مال نلتػػػ مرػػػالنسظؼيمسدلػػػؾمةػػػفمطلتػػػؽماسفتػػػفمساسلػػػتنمسا رػػػاتمسس ػػػسؽم ػػػؿمنػػػفمالطػػػل تفيم
را لا  مإلىما نتفمنلانل م نتعماللانلتفمةلىمافـمالنجاساة.

 ساسصتاتمرخصسصمأت مالفت تمةلىمنساسىم دامالفلتؿيممااالاساتنج سؿمرال نلت متن  همأفمت فـممأيإفم
النلانػػفمللفلاجػػ ممالا ظتنػػ صػػلسفًامس  ػػًامللهت ػػؿممس  ػػًاملجػػتااهامسالاسصػػتاتمماالاالاسػػاتنػػلم ػػد مأفمامسرنلاةػػاة

لهامنفمن لسمافالةمال نلت م.مال ها  ماالةانافسالنسا   مسنفمثـم
 ت سفمة فم ؿمنػفتلمافالةم جػخ منػفم ػدامالػفلتؿماجػ ؿملػنفماللهػفمالنجػ سؿمة هػامستن ػفمل نتػعمالنػسظ تفم

ةاف اهام.اجالالاهامساة
محدود تطبيق الدليل: .2
 دامالفلتؿمن نلػ محس ػاـم ظػاـماللنػؿمالنلنػسؿمرػهم ػ مس الةمم  الارلم د مالجتاجاتمسا  لائاتمالنس سفةم 

.اللنؿم
 اجلىمأس اـم د مالجتاجاتمةلىم نتعماللانلتفمالفا نتفمرال نلت م
 ر ةنػػػاؿمسنهنػػػاتمنؤااػػػ مأسمالماطرػػػؽمأس ػػػاـم ػػػدامالػػػفلتؿمةلػػػىماح ػػػخاصمالػػػدتفماػػػسظ هـمال نلتػػػ ملل تػػػاـم

ةللت مأسمنسجنت .
 ة ػػسفماػػسظت هـمرال جػػر ملالتتػػ هـمساسفتػػفملسااػػرهـمم ػػ اللػػانلتفمرل ػػسفمخاصػػ ماطرػػؽمةلػػتهـمال ػػلسطمالػػسالفةم

ساة هػػػائمخػػػفنااهـيم نػػػاماطرػػػؽمةلػػػتهـمطتلػػػ منػػػفةمةنلهػػػـمال ػػػلسطمالخاصػػػ مرسا رػػػاتممساجػػػا االاهـمساة ػػػا ااهـ
إلػػتهـملؤجػػا هـمسذتػػلمدلػػؾمنػػفماحنػػسلمالنالل ػػ مرل اػػاتماللنػػؿمرنس ػػبمتصػػفل اممالاػػ اللػػانلتفمسالاللتنػػاتم

الماالالضمصلاس منعم لسطماسظت هـ.مسالا  دامالفلتؿم
 اصفل امإفالةمال نلت مر ػ فماللػانلتفممالا  دامالفلتؿمسالفت اهامسال لالاتمم  الارلمالجتاجاتمسا  لائاتم

مرتفمال نلت مسا لنسظؼ.م  ئًامسانتًامللل فمالدىمترـل
م
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م

 ساػػتمإفخػػاؿمأتػػ مالػػفت تمةلػػىم صػػسصم ػػدامالػػفلتؿيمست ػػنؿمدلػػؾما لػػا  ممأيم ػػ تسػػؽم فالةمال نلتػػ م
سا لغػػائمحىمنػػفمالر ػػسفمأسمالن ػػا عمأسمالس ػػسؽمالػػسالفةم تػػهمسجػػبماطػػسلمأ ظنػػ مال نلتػػ مسلػػنفمال ػػسا تفم

مساح ظن مالس سنت مالن ظن .
 . مسئولية تطبيق الدليل:3
 مجتاجاتمساة لائاتماللنؿم  ئًامنفمأ ظن مساللتناتمال نلت .تلارلمفلتؿم
 مالفتؿمةلىم دامالفلتؿ.مأيماةانافت س ملن لسما فالةمسسف مص ست م
 د مالجتاجاتمسا  لائاتمساللنؿمرن هسنهام.ماسالاـال نلت مم  ت بمةلىم ا  ماللانلتفم 
 ساػػس تههـمسناػػارلاهـمرهػػفؼممنلؤسجػػتهـالػػانلهـمنػعمم ػػ ال نلتػػ مر س ػاـم ػػدامالػػفلتؿمم ػػ تجػالتفمالنجػػ سلتفم

يم نػػامتجػػالتفماللػػانلتفمرػػهملنلل ػػ مس ػػساهـمساال لػػراطالس ػػاظمةلػػىمالػػلسحمالنل ستػػ ماللالتػػ مساحفائمال تػػفم
سسا رااهـ.

 ا فالاتمساحاجػػػاـمالاارلػػػ ملهػػػـيمست ػػػبمم ػػػ تاسنػػػؿمالنػػػفلائمسلؤجػػػائماحاجػػػاـمنجػػػ سلت ماطرتػػػؽم ػػػدامالػػػفلتؿم
نفمالساالتمالخاص .مأيسفسفمسن االتماطرتؽم د مالجتاجاتمسا  لائاتمةلىممةلىاط ةهـم

***
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الفصل األول
واالنتدابوالتعيين والنقل  واالختيار العاملةتخطيط القوى 

:العاممة( تخطيط القوى 1المادة )
هداف:األ 1.1
  مسلعمالهت ؿمالا ظتن ملل نلت م.مااالاحمسناارل
 م ا.الاسالتخمالنسففةملا  تدمىساللنؿمةلىماطرت هام ماتمال نلت ل ل ماللنال مالج ست سلعمخط م
 م.لللانلتفمرال نلت مالنالل  مرالنلاراتمسالن اتامال  فت مساللت ت مالج ست ماسفتفمالنت ا ت مالا فتلت م

م
اإلجراءات: 1.1
 م.ملل نلت جالاات ت م ةلىمأجاسماح فاؼمامال  سفما فالت الانفمإ لائاتماخطتطم
 مإفالةمال ػػ سفم لل نلتػػ مرنػػامتسلػػنمالل اػػاتمرػػتفم ا ػػ ماالاجػػاـممالا ظتنػػ راصػػنتـمالهت ػػؿمما فالتػػ ا ػػـس

فاخؿمال نلت يمستاـمةللهامةلىمن لسمإفالةمال نلت مالةاناف ام.
 مإفالةمال  سفما فالتػ مررلجػاؿم  ا ػ ملؤجػائمنػفلائما فالاتممىإلػ”لػدفالاتممالػفاخل مـالا جػت” نػسدجما ـس

النخاصتفم  مال نلت مسالسالفةمرالهت ؿمالا ظتن مالنلانفم.
  مإفالةمال ػػ سفما فالتػػ م ػػ منػػفم ػػؿمةػػاـم  ػػليميما ػػـس  نػػسدجمررلجػػاؿمماحجػػرسعماحسؿمنػػفم ػػهلمنسػػـل

إلػىم  ػػؼمنسلػنم تػػهمالسظػػا ؼممإلػىم ا ػػ منػفلائماالفالاتميمرا لػػا  م”اللنالػػ مالجػ ست ملػػدفالةم خطػ”
ة فماللنػؿمالنسػففمما اهائم–الناساعم غل ام ات  م  هائمخفناتم اذلتهامحىمجربم)رلسغمجفمالا اةفم

(.اال افابم–ال  ؿمم–الالات مم–النفةم
 منػػفتلماالفالةمالنخػػاصمرفلاجػػ مساسلتػػؿمالاغتتػػلاتمالنلا رػػ م االفالةمالاارلػػ ملػػهميمثػػـماسفتػػفماللػػففمم ػػ ت ػػـس

لسبمنفماللنال منس ةًامةلىم الاتماللػاـماله ػليمال ػافـم)ألرػعم اػلاتمس ػؿم اػلةمانثػؿمث ثػ مأ ػهل(مالنط
ةػػافةمال نػػسدجمإلػػىمإفالةمال ػػ سفما فالتػػ  نسةػػفمذاتاػػهماحجػػرسعمم ػػ نػػفةنًامرػػالنرللاتمالن اجػػر مسدلػػؾممساة

نفمداتماللاـماله لي.مال لفةاحسؿمنفم هلمدسم
 مإفالةمال ػػ سفما فالتػػ مرفلاجػػ مخطػػطماللنالػػ مسالاغتتػػلاتم ا فالاتم ػػ ملػػسئمالرتا ػػاتمالن فنػػ مم ػػ ا ػػـس

.ساالةانافلل نلت يمستاـمةللهامةلىمإفالةمال نلت مللنسا   مماالجالاات ت إلتهامساح فاؼم
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  مإفالةمال  سفما فالتػ اللنالػ مالجػ ست مم خطػ”ررصػفالممر اًئمةلىمخططماللنال مسا فالاتمالنلانفةيما ـس
االنفمالنت ا ت مالا فتلت مالج ست مالنالل  مرالنلاراتمسالن اتامال  فت ممسالا 

نسةػػفمذاتاػػهم هاتػػ م ػػهلمم ػػ مساالةانػػافللنسا  ػػ ممساللت تػػ ملللنالػػ مال فتػػفمسةللػػهامةلػػىمإفالةمال نلتػػ 
الن نلػػػ مالنلانػػػفةممالػػػفتؿمةلػػػىمخطػػػ ماللنالػػػ مالجػػػ ست مأي ػػػس نرلمنػػػفمداتماللػػػاـماله ػػػلييمستخلػػػعم

افالةمال نلت .مساةانافلفلاج منفتلمافالةمال  سفما فالت م
 مل ػتسما فالةمم ػ ة فمس سفملػلسلةمإلػىمطلػبمةنالػ مذتػلمسالفةم خطػ ماللنالػ مالجػ ست مالنلانػفةيمت ػـس

لجػػػػال”سظت تػػػػ مماساتا ػػػػاتمبطلػػػػ” نػػػػسدجمالنخػػػػاصمراسلتػػػػلم إفالةمال نلتػػػػ منػػػػفةنًامرػػػػالنرللاتممإلػػػػىمهساة
مرػفسل مرفلاجػ مالطلػبم الن اجر مسرنفةمالما ؿمةفم هلمنفمالاالتخمالنطلسبمل ػغؿمالسظت ػ يمسالػدىمت ػـس

رالا لتلمالخاصمرا  تدمخط ماللنال مالج ست .مإفلا هنفمافالةمال نلت يمستاـممساةاناف سةللهم
م

والتعيين: االختيار( 1المادة )
 :الهدف 1.1
صػػفالمالاللتنػػاتمساسفتػػفمالنجػػ سلتاتملػػفةـممسالالتػػتفماالخاتػػالمجتاجػػ هػػفؼما مال نلتػػ إلػػىمسلػػعمال ظػػاـمساة

اطػستلمالنلانػفمسدلػؾملمالا ظتنػ رالل اصلمالر لت مالنؤ لػ مةلنتػًامسةنلتػًامل ػغؿمالسظػا ؼمال ػاذلةمرالهت ػؿم
م.لل نلت ماالجالاات ت ساس تؽماح فاؼمفائماح

م
 مجال التطبيق: 1.1
مسةلىم ا  مالنجاستات.مال نلت ةلىم نتعمالنا فنتفملللنؿمرمالجتاج م  دمطرؽا

م
 لمسئولية:ا 1.2
ا  تػػػدممةػػػفمإصػػػفالمأسمالػػػفتؿماسمفال نلتػػػ مرالا جػػػتؽمنػػػعمافالةمال ػػػ سفما فالتػػػ م نػػػامالنجػػػ سالمإفالة ػػػسفما

م.مسالالتتفماالخاتالأجلسبم

:التعيينشروط  1.3
منامتلى:مرال نلت  ؿمنا فـمل غؿمسظت  ممىت الطم 

ة فمةفـماس لمنل نمجلسفيمللسظت  مال اذلةمسرػ  سمن اتا ػامالنلانػفةميمت ػس ملل نلتػ ماسظتػؼمذتػلم .1
الجلسفتتفمس ؽمالطلؽمال ظانت مالنلانفةم.
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نػػػؤ  تمالللنتػػػ مسالخرػػػلاتمالنطلسرػػػ ملللنػػػؿمطر ػػػًامللسصػػػؼمالػػػسظت  مالنلانػػػفملةلػػػىماأفمت ػػػسفمسػػػا  ًام .2
لنؤتفةملسصسلهمةلىمالؾمالنؤ  تالنجا فاتماحصلت ماللسظت  منعمللسلةما فتـم

أفمت اا مر  احمنامافما لل مال نلت منفماخارالاتمأسمن ار تم خصت مااطلرهامالسظت  م. .3
رال ػػلؼمملس ػػـمةلتػػهم ػػ م  اتػػ مأسم لتنػػ منخلػػ أفمت ػػسفمسجػػفمالجػػتلمسالجػػلسؾمسأالمت ػػسفماػػفمجػػرؽما .4

ت مالمتالفىماالتخماصفال امث ث مأ هلم  لت م.ساحنا  مست سفمإثراتمدلؾمرنس بمسثت  ملجن
طرتًامرنس بم هافةمطرت منفمال ه مالا ماسفف امالن   ةم.مأفمت سفمال  ا م .5

م
:التعيينمصادر  1.4

م:ىا سفمأسلست م غؿمالسظا ؼمال اذلةمس  امللالاتبماآلا
مال نلتاتم.ةفمطلتؽمالالات مأسمال  ؿمنفمإفالةمأخلىمأسمةفمطلتؽماالةالةمنفمإسفىم .1
سدلػػػػؾم ةطػػػػائممرال نلتػػػ ا ة  ػػػػاتمالفاخلتػػػػ مملسسػػػاتمىا ةػػػ فمةػػػػفمالسظت ػػػ /السظا ؼمال ػػػػاذلةم ػػػػ .2

م.النطلسر للا فـمللسظت  /السظا ؼممللنسظ تفمرال نلت مال لص 
مالسظت ػػػػ /السظا ؼمس ػػػػسفمطلرػػػػاتماا اجػػػػبمسنساصػػػػ اتمؿسانػػػػاالماللنػػػػؿنخػػػػ سفمطلرػػػػاتممىالرسػػػػثم ػػػػ .3

مال اذلة.
مسفىمنسااعماللنؿمةلىم ر  ماال ال ت.إم  ة فمالامؽةفمطلت .4
.افالةمال نلت ماةانافستلاةىمالسصسؿمةلىمميؼاسظتم ل  مةفمطلتؽ .5
ماصاالتمال خصت . ةفمطلتؽما .6
المقابالت الشخصية: 1.5
 :الجمعيةبالنسبة لممتقدمين من داخل  .1

ال  تػػ مسالن ػػار تمال خصػػت ملاسفتػػفممخارػػالات امالنا ػػفـمل ػػغؿمالسظت ػػ مال ػػاذلةمل ا ػػ مالنسظػػؼخلػػعمت
نفىمن اجراهمل غؿمالسظت  مالنا فـملها.

  مإفالةمال ػػ سفمم ػػ مدا فالتػػ مرااخػػاسالػػ مثرػػستمن اجػػر مالنسظػػؼمالنا ػػفـمل ػػغؿمالسظت ػػ مالن ػػس مة هػػايما ػػـس
 نػػػسدجمم ػػػ الرتا ػػػاتمالػػػسالفةممراجػػػات ائا  ػػػلائاتمال  نػػػ مل  ػػػؿمأسمالاتػػػ مالنسظػػػؼمللسظت ػػػ مال ػػػاذلةمسدلػػػؾم

مافالةسال فتػػفمسنسا  ػػ منػػفتلممالسػػال سنسا  ػػ م ػػؿمنػػفمنػػفتلماالفالةمالنرا ػػلمللنسظػػؼمم”سظت ػػ إ ػػلائماغتتػػلم”
مال  سفما فالت مسافالةمال نلت .م

بالنسبة لممتقدمين من خارج الجمعية: .2
 وتصنيف طمبات العمل: استالم   

 ما م.اآلل  ظاـمالساجبمم  السالفةمساج تلهامماللنؿجا ـم ا  مطلراتمرال  سفما فالت مرمإفالة ـس
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ما النلانػفمس ل  ػامةلػىممالػسظت  مؼتسصػان ال ػ مرالاللنػؿمال ػ سفما فالتػ مرا تػتـمطلرػاتممإفالة ـس
م:الاال ال سسم

السػػػفماحف ػػػىمنػػػفممالمت طرػػػؽمةلتهػػػامىس ػػػىمالطلرػػػاتمالاػػػمطمباااات مرةو اااة: .1
./السظا ؼمال اذلة لسطم غؿمالسظت  

احف ػػىمنػفم ػػلسطممت طرػؽمةلتهػػامالسػفمىس ػػىمالطلرػاتمالاػػمطمباات مقبولااة: .2
./السظا ؼمال اذلة غؿمالسظت  

م
  الفنية: واالختباراتإجراءات عقد المقابالت الشخصية 

ما .1 لنلا لاهػػاممالنخػػاصمنػػفتلماالفالةلػػىمإالن رسلػػ مماللنػػؿلجػػاؿمطلرػػاتمرال ػػ سفما فالتػػ مرإفالةم ػػـس
م/السظا ؼالنا ػػػفنتفمن ال ػػػ مرناطلرػػػاتمالسظت ػػػ م ػػػ ساسفتػػػفمنػػػفىمنطار ػػػ مالخرػػػلاتمسالنػػػؤ  تم

مالنطلسبم غلها.م
م .2 للن ػػػار تممـاجػػػافةا هإةػػػفافم  ػػػؼمر جػػػنائمالنل ػػػستفمالنطلػػػسبمررمالنخػػػاصمةنػػػفتلما فالمت ػػػـس

الن اجػر مللن ػار تممالنساةتػفساسفتػفمملجالهملنفتلمال  سفما فالتػ اةمخارالاتمال  ت مسمالال خصت مسا
مخارالاتمال  ت .مالسا

مإفالةمال ػػػ سفما فالتػػػ م .3 رتا ػػػاتمالنل ػػػستفم  ػػػلائمالن ػػػار تمال خصػػػت مالنسلػػػس ممراجػػػات ائا ػػػـس
رالنل ستفمللن ار تمال خصت مس  ًامللنسةفممساالاصاؿ رتافمالنل ستفمللن ارل مال خصت ”ر نسدج

مالنسففمل ؿمنل ن.
م:الـم ؿمنفمسالا ا  تؿمل   مالن ار تمال خصت ممتاـ .4

 البالطنفتلما فالةم.
 مال ؤسفماالفالت .افالةمنفتلم

مةلػػػىم ا ػػػ مأةلػػػائمل  ػػػ مالن ػػػار تمال خصػػػت ما تػػػتـمالنل ػػػستفم .5 ملا لتػػػ” نػػػسدجممراجػػػاخفاـتلػػػـ 
”الن ارل مال خصت 

سالػدىم ”ل  ػ مالن ػار تمال خصػت مل نػسدجمتا لتػم ػ تػاـما نتػعم اػا قما ػالتلمالن ارلػ مال خصػت م .6
متسلنمالاتبمالنل ستفمساسصت مالل   .
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مإفالةمال ػػ سفما فالتػػ   .7 ررلجػػاؿمخطارػػاتم ػػ لمللل اصػػلمالنل سلػػ مر ػػاًئمةلػػىم ات ػػ مل  ػػ مما ػػـس
السجػػا ؿمالن اجػػر م لجػػا ؿمال ػػساؿمأسمالرلتػػفما ل الس ػػ ماسممراجػػاخفاـالن ػػار تمال خصػػت مسدلػػؾم

ماالاصاؿمالهاا  م.
م

 مسوغات التعيين: 1.7
مال  جت م.صسلةمنفمرطاا مالهست مالسط ت مافم افمجلسفيم .1
مصسلةمنفملخص ماالاان مسلخص ماللنؿمس سا مالج لمافم افمذتلمجلسفيم. .2
مصسلةمنصفا منفمالنؤ  تمالللنت مسالخرلاتماللنلت م. .3
م هافةمطرت ماثرتملتاااهمالطرت منفم ه ماسفف امافالةمال نلت م. .4
م(مصسلةم خصت مسفتث .4ةففم) .5
مصسلةمنفم هافةمالفسلاتمالافلترت مافمس فتم. .6

ظم د مالسثا ؽم  منلؼمخفن مالنسظؼم.ساس 
 :خطاب عرض العمل 1.8
تاـمل عم ات ػ مالن ػار تمال خصػت مس ػدلؾمةػلسضماللنػؿمللنل ن/النل ػستفمالنطلػسبمالتتػ هـم فالةم .1

.ال ها  مل ةانافال نلت م
مإفالةمال ػػػ سفما فالتػػػ مراسفتػػػفمالنلارػػػاتممال هػػػا  ماالخاتػػػالرلػػػفماسفتػػػفم .2 للنل ن/النل ػػػستفملللنػػػؿيما ػػػـس

جسؼمتػاـمن سهػامسدلػؾمطر ػاملهت ػؿمالنلارػاتمالنلانػفمنػعمنلاةػاتمااللاػ اـممالا سالن اتامال  فت مساللت ت م
رنت ا ت ماللساابمالج ست م.

مالسصسؿمةلىم .3 سػفماحةلػىمللنلاػبمالنػد سلمسالػ ماسفتػفمنلاػبمتا ػاس مالم ػ إفالةمال نلتػ مماةانافتلـ 
م ىم ت ؿمالنلاراتمالنلانف.

متاـماالسا اظمر جخهمنفمخطابمةلضماللنؿم  منلؼمالنسظؼم. .4
:الطبيالكشف  1.12
مام.1 م.الطر لىمال سصمل غؿمسظت  م اذلةمإاسستؿمالنل نمال  سفما فالت مرمإفالة ـس
س ػػىمميلللنػػؿمهصػػ ستاا ػػللمنػػفىممسالاػػ للنل ػػنممالطرػػ  اػػا قمال سػػصمإفالةمال ػػ سفما فالتػػ ماجػػلـمام.2

الػىماا نػػ مالنل ػػستفمللرػفئم ػػ ماالخاتػػالمنػفمرتػػ هـمس ػػ مسالػػ مماللػػسفةسالػ مثرػػستمةػػفـمالصػ ست متػػاـم
م لائاتمالالتتف.إمراا جا ناؿمإثرستمصالست مالنل نمتاـم
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 ل:مالع عقد 1.11
سفعمإسػػػفا نامللنسظػػػؼمساػػػتػػػاـمالاسظتػػػؼمرنس ػػػبمة ػػػفمةنػػػؿمتسػػػللمنػػػفم جػػػخاتفمراللغػػػ مالللرتػػػ ماجػػػلـم .1

ستالنفمالل فمرتا ًامرطرتل ماللنؿمساح ػلمالنا ػؽمةلتػهمسنػامادام ػافمماحخلىم  منلؼمخفناهمرال نلت 
مالل فمنسففمالنفةمأسمذتلمنسففمالنفةمأسمحفائمةنؿمنلتفمسأت مرتا ات

لللرػػ م ػػسملػػلسلت مست ػػس ماسلتػػلمالل ػػفمرلغػػ مأخػػلىمالػػىم ا ػػبماللغػػ مالللرتػػ مةلػػىمأفمت ػػسفمالػػ صما
النلانفمفسنًام.

م15تسؽم فالةمال نلت مالغائمة فمالنسظؼمالديمالمترا لمنهاـمةنلهمفسفمةػدلمن ػلسعمخػ ؿم) .2 (متػـس
فاخػؿمالننل ػ مساداملػـمتلػعم  جػهماسػتماصػلؼممرتفمالطل تفمادام افمنالاافًامنلػهم ػ منفماالتخمالل ف

نفمالخالجم.افالةمال نلت م سلمسصسلهمللننل  مادام افمنالاافًامنلهم
نػفماػالتخمنرا ػلةمالنسظػؼم للتػًاملللنػؿمسالممتلارلمة فماللنؿمجالتًامسن ا ًامل نتعماآلثػالمالنالارػ مةلتػه .3

النللت م.ما  ا ةافخؿم  مسجابم الةمالا لر ما ا ةمةتفمال طلمسةتفماحلسىم
تػ صم ػ مة ػف مصػلاس مالمتلارلمالنسظؼمالديمتلنؿمرال نلت مس  ًامللنسافمالجار  ماستمالا لر مناملـم .4

س اارػػ مةلػػىمأ ػػهمنلػػتفماسػػتمالا لرػػ ميمساسػػففمنػػفةمالا لرػػ م ػػ مة ػػفمةنلػػهمرصػػسلةمسالػػس مر ػػلطمأالم
تسنػػًامست ػػس مسلػػعمالنسظػػؼمنػػلةمأخػػلىم ػػ مال نلتػػ ماسػػتمالا لرػػ مراالا ػػاؽمنػػعمالنسظػػؼمم99اا ػػاس م

ؿمآخلم.أخلىماسمةنمر لطمافما سفم  منه  متسناًمم99تفمةفم مامسدلؾمل الةما لر مثا ت مل الةمال
م فالةاداملػػػـماثرػػػتمصػػػ ست مالنسظػػػؼمخػػػ ؿم اػػػلةمالا لرػػػ ملل تػػػاـمرسا رػػػاتماللنػػػؿمالنا ػػػؽمةلتػػػهم ػػػا م .5

ال نلت م جخمة فماللنؿمفسفمن ا   مأسما دالمأسمالستضمر لطمافماااحملهمال لص مل  مترفيمأجػرابم
نلاللاهملل جخم.

المت ػػس م فالةمال نلتػػ ما لتػػؼمالنسظػػؼمرلنػػؿمتخالػػؼماخا  ػػًام س لتػػًامةػػفماللنػػؿمالنا ػػؽمةلتػػهمرغتػػلم .6
منسا  اهمال اارت ماالم  مسال مالللسلةميمسرناما التهمطرتل ماللنؿمةلىمافمت سفمدلؾ

م
النه  م  م ن مر  فماغتتلمال متاا  لائرص  منؤااهمالماا اس مث ثتفمتسنًام  مالج  مسةلىمافمااخدم .7

لخص ماللنؿمستفمت ال ماالنلمردلؾمرال جر مللنسظؼمالغتلمجلسفيم.
م

 :االختبارالتعيين ومباشرة العمل وةترة  1.11
مإفالةمال ػػ سفما فالتػػ مراسلتػػلم نػػسدجم .1 ساللت ػػهمةلػػىملسسػػاتما ة  ػػاتمالفاخلتػػ مم”رطااػػ مالػػالؼ”ا ػػـس

رال نلت ملنفةمخنج مة لمتسنًايمساىمتاـمالاللتؼمرالنسظ تفمال ففمل ا  ماحاجاـم.

mailto:wefaqhail@gmail.com


مإفالةمال  سفما فالت مراجلتـمالنسظؼمال فتفم جػخ منػفم ػؿمنػفم)الاسصػتؼم .2 م-لسظت اػهممالػسظت  ا ـس
الجتاجػاتمالفاخلتػ مالنلنػسؿمرهػام ػ مال نلتػ ملاللت همر ا  ممساال لائاتم(.متالجتاجتا جخ منفمفلتؿم

.
تاسلىمالل تسمالنرا ػلمللنسظػؼمال فتػفماللت ػهمرػالنسظ تفمالػدتفمجػتلنؿمنلهػـمستطللػهمةلػىماحةنػاؿم .3

جػػسؼممالاػػ جػػتاسلىمال تػػاـمرهػػامسنجػػ سلتاتمسصػػ ستاتمسظت اػػهمس ػػدلؾماللت ػػهمرنلػػاتتلمالا تػػتـممالاػػ 
تخلعملها.

لنػفةمث ثػ مأ ػهلمنػاملػـمتػ صمةلػىمذتػلمماخارػالاللنػؿمل اػلةمم نهاجػاتخلعمالنسظؼمال فتفمرن ػلفم .4
دلػػؾم ػػىمة ػػفماللنػػؿيمسا ػػللمصػػ ستاهملل تػػاـمراللنػػؿمالنس ػػؿمإلتػػهمخػػ ؿم ػػد مالنػػفةمس  ػػًامل ظػػاـما تػػتـم

احفائ.م
سلـمتخطلم اار مرر هائمخفنااه.ماالخارال الةمما  لتتلارلمالنسظؼمنثراًامرالخفن مإدام .5

م
 التعريف:بطاقات  1.12

مإفالةمال ػ سفما فالتػ مرطراةػ مرطااػاتماللتػؼمللنػسظ تفم ماالاصػاؿااطلػبممالاػ رلػضمالسظػا ؼمم ػ ا ـس
مرالغتل.

م
 الموظفين المؤقتين: 1.14

رلففمنفمالنسظ تفمالنؤااتفم  هائم ػد ماحةنػاؿمةلػىمماالجالا  ت س ملنسا ه مأةناؿمطال  مأسمةاللهم
مإفالةمال ػػػ سفما فالتػػػ  رػػػهمسالسصػػػسؿمةلػػػىمنسا  ػػػ مافالةمماالجػػػالا  راسلػػػتنمدلػػػؾمللنسظػػػؼمارػػػؿممأفما ػػػـس

مال نلت .
م
:واالنتدابالنقل  .3

 النقل: 2.1
لػللمرنصػلس ماللنػؿممأيتن فم  ؿمالنسظؼمر ػائًامةلػىمطلرػهمةلػىمأفمالمتالاػبمةلػىم ػدامال  ػؿم .1

سأفمااـمالنسا   مةلىمطلرهمنفمارؿملؤجا همرالاجلجؿ.م
المت س م  ؿمالنسظؼمنفمن لمةنلهماحصػل مالػىمن ػافمآخػلمت الػ ماغتتػلمنسػؿماااناػهمادام ػافم .2

طرتلػ مأسمسا ػػ مما الػػتهنػفم ػ فم ػػدامال  ػؿمأفمتلسػؽمرػػهملػللًام جػػتنًامسلػـمت ػفملػػهمجػررًامن ػلسعم
اللنؿم.
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   اتممتجاسؽمالنسظؼمالن  سؿم   اتم  لهمسنفمتلسلهـم لةًامننفمت تنسفمنلهم  ماالتخمال  ؿمنع .3
م  ؿمأنالاهـمناملـمت فمال  ؿمر ائمةلىملذر مالنسظؼم.

 : اإلجراءات
منفتلما فالةمالديمتطلبم  ؿمالنسظؼمإلىمإفالاهمراسلتلم .1 م.”  ؿ/ا افابمبتطل نسدجمت ـس
تاـمإلجاؿمطلبمال  ؿمالنلانفمنفم ػ مال هاػتفم)الن  ػسؿمإلتهػامسالن  ػسؿمن هػا(م فالةمال ػؤسفما فالتػ يم .2

لل نلتػ مسنػفىممنلا ل مالطلبمالن فـمرنلل  منفتلمال ػ سفما فالتػ م ػ ملػسئمالهت ػؿمالا ظتنػ ثـمااـم
الا ثتلما ت ار مالناساعمةلىمنصلس ماللنؿ.م

مإفالةمال ػػػ سفما فالتػػػ مراسلتػػػلم نػػػسدجمإ ػػػلائماغتتػػػلم .3 سل لػػػهملللػػػلضمةلػػػىمإفالةمال نلتػػػ م سظت ػػػ ا ػػػـس
مراجلتـمالنسظؼساالةانافللنسا   م صسلةمنفما  لائمس دلؾمنسا اةم ا ػ ما فالاتمداتمالصػل مميمثـمت ـس

رصسلةمنفما  لائ.
م
 :االنتداب 2.1
 ت س م فبمالنسظؼمإلىمسظت  مأخلىمنفم  سمالنجاسىمأسمنفمنجاسىمأةلىمنرا لةمفاخؿمال نلت مأسم

خال هاملل تاـمرنهاـمنلت  مأسما لت اتمنسففةمسا سفمنفةمال فبمج  مساسفةماارل مللا فتف.م
 مإفالةمال  سفما فالت مرناارل منساةتفمرفئمال فبمس دلؾمنساةتفم خطالمالنسظؼم الةمال فبم ما اهائا ـس

ماحنل.ماحصل النفةم ةافةمالنسظؼملن افمةنلهممرا اهائسا فالاتمالنل ت م أسمنلاةاةمالا فتفمإداملـ 
م

:اإلجراءات
م .1 لنػػفتلممساس تهػػهما اػػفابالنسظػػؼمإلتهػػامراسلتػػلم نػػسدجمطلػػبم  ؿ/ما اػػفابالاػػ ماطلػػبممال هػػ ا ػػـس

م.اال افابا فالةمالن افبمن هامالنسظؼمحخدمالنسا   مةلىم
النلانػفمنػػفم ػ مال هاػػتفم)الن اػفبمإلتهػامسالن اػػفبمن هػا(م فالةمال ػػؤسفمماال اػفابتػاـمإلجػاؿمطلػػبم .2

ما ت ػار لػسئمالهت ػؿمالا ظتنػ ملل نلتػ مسنػفىمالاػ ثتلمم ػ ا فالت يمثـمااـمنلا ل مالطلبمالن فـم
الناساعمةلىمنصلس ماللنؿ.م

مإفالةمال  سفما فالت مرالللضمةلىمإف .3 مراجػلتـمالنسظػؼمساالةانافالةمال نلت مللنسا   ما ـس يمثػـمت ػـس
مصسلةمنفما  لائمس دلؾمنسا اةم ا  مال هاتمداتمالصل مرصسلةمنفما  لائ.
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الفصل الثاني
الرواتب والمزايا النقدية والعينية األخرى

:( الرواتب1المادة )
 سمم الرواتب: .1.1
 تػػػػاـمالتتػػػػ هـم تهػػػػاممالاػػػػ الػػػػفل اتمالسظت تػػػػ مالن اجػػػػر مللسظػػػػا ؼمم ػػػػ تػػػػاـمالتػػػػتفم ا ػػػػ ماللػػػػانلتفمال ػػػػففم

رالسفماحف ىمللنؤ  تمسالخرلةمالن للةمل ؿمفل  .مااللا اـسالنسلس مر فسؿمجلـمالفل اتيمر لطم
 مإفالةمال ػػ سفما فالتػػ مرسلػػعم رستػػثمم”جػػلـماللسااػػبمؿا صػػت” ػػفسؿمس ػػدلؾماللسااػػبتممـجػػل”م ػػفسؿا ػػـس

جسؽماللنؿمالجلسفيمم   جت منعمال ل اتمالنناثل مسنعمالنجاسىماللاـملللساابمتاص افمرالنلس  مسالا ا
م.ساالةانافيمثـمتاـمةللهامةلىمإفالةمال نلت مللنسا   م

 السػػػفماحف ػػػىمللااػػػبمالفل ػػػ مس ػػػسمالسػػػفمالن ػػػللمللنسظػػػؼمالػػػدىمتاناػػػعمرػػػالنؤ  تمالػػػف تامالنطلسرػػػ م ػػػىم
مالسظت  .

 السػػفماحاصػػىمللااػػبمالفل ػػ مس ػػسمالسػػفمالػػدىمالمت ػػبمأفمتالػػفا ملااػػبمالنسظػػؼمالػػدىمتلنػػؿم ػػىمسظت ػػ م
نلت  مسنسففةملنفم د مالفل  .

م
 :األساسيالراتب  .1.1

 ال نلتػ يمنهنػام ػافم ػداماح ػلمأسمم ػ  ػسماح ػلمالػدىمتلطػىمللنسظػؼمن ارػؿمةنلػهمماحجاجػ اللااػبم
تمأسمن ارؿمجاةاتمإلا ت مأسمن ا تتمأسمذتل امسارؿمأت مسرفسفمأت مإلا اتمنفمرفالماساجارهطلت  م

مخصسناتمنفمللا بمأسما نت اتمأسمذتل ا.
 ال نلت مس  ًاملجلـماللساابمالنلانفمست ػلىمم  راللنؿممالاسااهللنسظؼمة فمماحجاج تاـماسفتفماللاابم

سلػػعمالنسظػػؼمأسمنجػػ سلتااهمأسمم ػػ اغتتػػلممأيالفتلػػهم تنػػامرلػػفم ات ػػ مالػػفتؿمجػػلـماللسااػػبمأسم ات ػػ م
أفا ه.

م
م
م
م
م
م
م
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( المزايا العينية األخرى :1المادة ) 
 السنوية والعموالت والحواةز الشهرية: المكاةآت .1.2

 مإفالةمال ػػ سفما فالتػػ مرسلػػعم ظػػاـم للنػػسظ تفيمستػػاـمةللػػهمةلػػىمإفالةمال نلتػػ مللنسا  ػػ مالسػػسا  ما ػػـس
.ساالةاناف

 نػػػفمخػػ ؿما ػػػالتلما تػػػتـممال خصػػ %مةلػػػىماحفائم89ر جػػػر ممتفللنػػسظ تػػاـمصػػػلؼمالسػػسا  مالجػػػ ست م(
الجػ  مم ػ %مةلىماس تؽمالخطػ مالجػ ست ملل نلتػ يمستػاـمدلػؾمنػلةم ػؿمجػا مأ ػهلم)نػلاتفم29احفائ(مس
مالساسفة(.

 :االستثنائية المكاةآت .1.3
 اللنػؿمم ػ مالا ػا  ةلىما ػالتلما تػتـمأفائماللػانلتفمالجػ ست مسنػفىمماجا افات س ملنفتلماالفالةمالنخاصم

مأفمتطلبمن نمن ا  ةما  تلت مللنسظ تفمالاارلتفمله.
 ن اجػراتمخاصػ متل ػعمم ػ ةانػ مللنػسظ تفمرال نلتػ مسدلػؾممن ا تتتسؽم فالةمال نلت مأفما للمن نم

ال نلت م.م فالةالتت هام
 : اإلجراءات

o نػػفتلماالفالةمالنخػػاصمسالن ػػفـم فالةمال ػػؤسفمماااػػلاحتػػاـمنػػ نمن ا ػػ ةما ػػ تلت مللنسظػػؼمر ػػاًئمةلػػىم
مرفلاج ممسالا االفالت يم نفمخ ؿما التلما تتـماحفائمالج ست مللنسظؼ.ماالاالاحا ـس

o مإفالةمال  سفما فالت مراسلتلم يمثػـمساالةانػافسل لهملدفالةمالللتامللنسا   مم”ن ا  ةمئإ لا”  نسدجا ـس
إلجاؿم جخ مإلىم ؿمنفما فالةمالنالت مسنلؼمالنسظؼ.م

 :االنتقالالسيارات وبدل  .1.4
 اسمنػفمالػدتفمااطلػبممالسظت تػ مالفل ػ اس لمإفالةمال نلت ماس لمجػتالاتمخاصػ ملػرلضماللػانلتفمسجػبم

طرتل مأةنالهـمالا  ؿمالنجانل.
  للنػػسظ تفمالػػدتفمتسػػؽملهػػـمدلػػؾيمتسصػػؿمما ا ػػاؿسالػػ مةػػفـمان ػػفمإفالةمال نلتػػ منػػفماػػس تلمسجػػتل مم ػػ

مسالنسلنمر فسؿمالرفالتمالنلانف.ما ا اؿ ؤالئماللانلتفمةلىمرفؿم
 ماجػػالناؿسػػافثمأسمجػػسئممأيتاسنػػؿمالنسظػػؼمالػػدىمتجػػالنؿمجػػتالةمال نلتػػ م ا ػػ مال اػػا قمالنالارػػ مةلػػىم

مدلؾمالنرلغمالدىماخصنهم ل  مالا نتفمارؿمف عمالالستلات.مم  للجتالةمرنام
 اتف وبدل الهاتف:اله .1.5

 خطػػسطم ػػااؼمنسنػػسؿ(ملػػرلضماللػػانلتفمنػػفمالػػدتفمااطلػػبمطرتلػػ ممااصػػاؿاػػس لمإفالةمال نلتػػ مسجػػتل م(
للنسظؼ.مال هلييمستاـمخصـم ااسلةمالهااؼمنفماللاابماالاصاؿالن ثؼملسجا ؿمماالجاخفاـأةنالهـم
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  للنػػسظ تفمالػػدتفمتسػػؽملهػػـمدلػػؾيمتسصػػؿممااصػػاؿسالػػ مةػػفـمان ػػفمإفالةمال نلتػػ منػػفماػػس تلمسجػػتل مم ػػ
م ؤالئماللانلتفمةلىمرفؿم ااؼمسالنسلنمر فسؿمالرفالتمالنلانف.

 تعويض نهاية الخدمة: .1.6
 اللنػػؿمجػػ  م ػػ  ثلمالػػستضم هاتػػ مم ػػ ال نلتػػ مسالػػدىمأ نػػؿمم ػػ خفنااػػهمما اهػػتتنػػ نمالنسظػػؼمالػػدىم

حس ػػاـم ظػػاـماللنػػؿمأسمال سػػ ممالخفنػػ منػػاملػػـمت ػػفم  ػػاؾمنػػا عماػػا س ىمتسلنػػهمنػػفم ػػدامالالػػستضمس  ػػاًم
مالنخال اتمسال  ائات.

 .متجاسؽمالنسظؼمالستضم هات مالخفن مةفم جسلمالج  مر جر منامالا من هام ىماللنؿ
 الستضم هات مالخفن مةلىمأجاسم صؼم ػهلمةػفمةػاـمسةلػىماجػاسمآخػلملااػبما الػا مماساجابتاـم

ما  نػػال ا ػػ ؿماا س ػًام ػػ ئًامنػفماللااػػبممالاػ النسظػؼمنلػػا ًامإلتػهمالرػػفالتمساللػ ساتمال  فتػػ ماحخػػلىم
مللنسظؼ.مال هلي

 الموظف المتوةى: استحقاقات .1.7
 رسفمأف ىممالطال  م   اتالاجاسؽمأجلةمالنسظؼمالدىماس ىمأث ائمالخفن ملاابم هلتفم انلتفملنسا ه م

يمرا لا  مإلىمن س مالافؿمأ ػلمالنسظػؼم ػانً مةػفمال ػهلمالػدىماػس ىم تػهم(مث ث مآالؼملاير3999)
سال هلتفمالاالتتفمله.م نامااسنؿمال نلتػ م   ػاتما هتػ مس  ػؿمال ثنػافمإلػىمرلػفمالناػس ىمأسمإلػىمال هػ م

اطلبمأجلاهم  لهمإلتها.مالا 
م

م***
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الفصل الثالث
الترقيات وزيادة الرواتب

الترقيات:( 1المادة )
ػػسما فالةمالػػدىمم ػػ ال ػػىمالالاتػػ م  ػػؿمالنسظػػؼمنػػفمفل اػػهمالسظت تػػ مالسالتػػ مإلػػىمفل ػػ مأةلػػىمجػػسائم  

مأخلى.مةإفالمتلنؿمرهامأسم  لهمإلىم
: ااـمالات منسظؼمنفمفل  مإلىمالفل  ماحةلىمإداماسا لتمال لسطمالاالت

oمنخصصملدلؾ.منال ماةانافس سفمسظت  م اذلةمسس سفم
oسظت اهمالسالت منفةمج اتفمةلىماحاؿ.م  أفمت سفمالنسظؼمافمةنؿم
oةنلهمالجارؽمر هافةمنفتلماالفالةمالنخاصيمسرنس بما لتلمم  أفمت سفمالنسظؼمافمأثرتم فالاهم

سالدىمت الطمأفمت سفمالنسظؼماػفمسصػؿم تػهمةلػىما ػفتلم تػفم ػفًامأسمنناػا ممالج سيا تتـماحفائم
خ ؿمالج  مالجار  .

o ااسا لملفىمالنسظؼمالنؤ  تمسالخرلاتمالنسففةم ناطلرػاتمرال جػر مإلػىمالفل ػ مالن اػلحمالاتاػهمأفم
لها.

o.أفمااسا لملفىمالنسظؼمال  ائةمسالن فلةمةلىمال تاـمرناطلراتمسظت اهمال فتفة
oالالمت لىمرسلنا همنفمالالات .مأية سراتمأسممأيأفمتخلسمنلؼمالنسظؼمنفم

مااخػػادالنسػػاؿمللاس تػػؽمر ػػ فم ػػ سىملػػف ملػػـمتاخػػدماػػلالمر ػػ  هامإلػػىمسػػتفممتػػاـمإت ػػاؼمالاتػػ مالنسظػػؼ
 تهمالالات .ماجاسؽنفمالاالتخمالدىمماةارالاال لاليمس ىمسال مارل اهمتاـمالاتاهم

الالاتػػ منػفمارػػؿمنػػفتلماالفالةمالنخػػاصمالاػارعملػػهمالنسظػػؼيمثػـمالجػػؿم فالةمال ػػ سفما فالتػػ مماااػػلاحتػاـم
.ساالةانافسل لهملدفالةمالللتامللنسا   ممسظت  للفلاج مسا فتـمالاسصتاتمساسلتلم نسدجمإ لائماغتتلم

مأيتمالاةىمأافنتاهـمة فمالففمالنل ستفمللالات مساجاسىم  ائاهـيمالاةىمنؤ  اهـمالللنت يم رداماجاسم
داماجاستمتلاىماح رلمج ًا.م  أنلس اممالا النفةم   سمالفل  يمساة

سالػ ماػسا لمم ػ رفات مالج  مالنت فت منفمخ ؿمإ لائاتما ػالتلما تػتـماحفائمإالمأ ػهمم  ا لىمالالاتاتم
سظت  م اذلةمخػ ؿمالجػ  متػاـمالاتػ مالنسظػؼمالن اجػبمإلػىمالسظت ػ مال ػاذلةمرصػ  مال ػفبمساػىمرفاتػ م

السظت  .مم  الج  مالنت فت مالاالت مستثمت لىماثرتاهم
ت ػؿمةػفمالسػفماحف ػىممالسػال اللااػبمنػاملػـمت ػفملااػبمالنسظػؼمم ػ لتسم ػلطًامأفمالا ػؽمالالاتػ م تػافةم

إلتها.مالنلا لاىمإلتهايمة ف دمت فافملاارهمسانًاملتا اجبمنعمرفات منلرسطمالفل  ممالا   ملنلرسطمالفلم
نػػفماػػالتخمماةارػػالاانػػتمالاتاػػهمإلتهػػاممالاػػ إلػػىمفل ػػ مأةلػػىم نتػػعمن اتػػامالفل ػػ ممالنلاػػ تنػػ نمالنسظػػؼم

الالات مأسماال افابم
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 ( زيادة الرواتب:1المادة )
 اارعمإفالةمال نلت مجتاج مالنلا ل مالجػ ست مللسااػبماللػانلتفمسلنػلةمساسػفةم ػىمأسؿم ػؿمجػ  منالتػ م)أسؿم

(مرساجط مإفالةمال  سفما فالت مساسصت منفتلمافالةمال ؤسفماالفالت . منسـل
 ل جػػر مال جػػر ما  نالتػػ ملل تػػافاتمسالسػػفماحةلػػىممالنػػال ا ػػللمإفالةمال نلتػػ مجػػ ستًامس  ػػًاملسلػػعمال نلتػػ م

مال تافةمحىمنسظؼ.
 منسظؼ.مأيتن فمأفمتسصؿمةلتهاممالا تسففمجلـماللساابمسا صتلهم   مال تافةمالج ست ماللافت م

الفصل الرابع
ملفات الموظفين والتأمينات االجتمارية ومرافق الجمعية

 ( ممفات وسجالت العاممين :1المادة )
 ال نلتػ منلػػؼمت خػدملانػػًامخاصػًامتجػػنىملاػـمالنلػػؼيمس ػػدامم ػػ اخصػصمإفالةمال ػػ سفما فالتػ مل ػػؿمنسظػؼم

م تنامتاللؽمر  سفمالنسظؼمالنل ى.مل تج  ا  ما  لائاتم نل عمم  ماجالنالهاللاـمتاـم
 م:ى انؿمةلىمنامتلترستثممالنسظؼجا ناؿمنلؼمإةفم منج سلإفالةمال  سفما فالت م سفما

منجسذاتمالالتتف. .1
م هافةماللتاا مالطرت منلانفة. .2
مدجما تتـمالنل ن.سم+م نماللنؿطلبم .3
مجا نهمل جخ من ه.ارنامت تفممالنسظؼنفمم جخ مأصلت منفمة فماللنؿمنسالاًم .4
منفمالنسظؼ.مجا ـماللنؿمنسالاًمإإالالم .5
 اناةت م.  ظاـمالا نت اتمامىجانالةما فلاجم إ جخ منفم .6
الالاتػػػاتميميميمالاػػػفلتبمااتػػػ مسالنه تػػػ ميمسخطارػػػاتمال ػػػ لمد ػػػؿمنػػػامتجػػػا فمس ػػػىمست ػػػهم ػػػ مجػػػتلاهمال .7

مل سراتم.ال
 ستاـمةنؿم، ”أجنائمالنسظ تفمفرتا”خ ؿمإفالةمال  سفما فالت مر جنائم نتعماللانلتفمرال نلت منفمماسا ظ

نلا ل مفسلت ملهدامالرتاف.

 التأمينات اإلجتماعية: .1
 ال نلت مل ظاـمالا نت اتما  اناةت مالنلنسؿمره.م  تخلعم نتعماللانلتفم
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مإفالةمال ػػػ سفما فالتػػػ م النسظػػػؼمال فتػػػفم ػػػ م ظػػػاـمالا نت ػػػاتماال اناةتػػػ منػػػفمخػػػ ؿمالنساػػػعممرػػػرفلاجا ػػػـس
االل الس  مللا نت اتم سلماساتلهمةلىمة فماللنؿمساالالماجا ـماللنؿم.

مإفالةمال ػ سفما فالتػ م مالنسظػؼمالن اهتػ مخفناػػهمرال نلتػ منػفم ظػاـمالا نت ػاتماال اناةتػ منػػفمررت ػاؼا ػـس
خ ؿمالنساعماالل الس  مللا نت اتماال اناةت م.

( مراةق الجمعية :2المادة )
 ممتمكات الجمعية: 2.1    

 ةهػػفاهـمرػػ نساؿمأسمنس ػػسفاتمننلس ػػ ملل نلتػػ مم ػػ تاسنػػؿم خصػػتًام ػػؿمنػػفماللػػانلتفمالػػدتفمتسا ظػػسفم
منج سلت م د ماللهفمسج ناها.

 ساػػتم ػػافمست ػػنؿمدلػػؾممأينػػفمالنس ػػسفاتمالننلس ػػ ملهػػامس ػػىممأيتسػػؽم فالةمال نلتػػ ما اػػت مس سػػصم
مالخ ا فمسالن اابمسذتل ا.

 منفمنس سفاتملل نلت محذلاضم خصت مأسمالمااللؽمراللنؿ.مأيماجالناؿالمتسؽمحىمنسظؼم
 المالبس والمظهر العام: 2.1    

 ظهػل ـمساصػل ااهـمخػ ؿمت بمةلػىم نتػعماللػانلتفمالا رػهمإلػىمأ هػـمتنثلػسفمال نلتػ مأنػاـمالغتػلمسأفمن
ال  ؽمم.مرال يجاةاتماللنؿماؤثلمإلىمسفم رتلمةلىم ظلةمالغتلملل نلت ملدلؾمت بمالانجؾم

الهاتف والفاكس واإلنترنت: استعمال 2.2
 مال نلت محذلاضماللنؿم  ط.م  الهااؼمسال ا سمماجالناؿت سفم
 ال س مال ساةفمالجلس ت مالجاخفاـماال ال تمفاخؿمال نلت م:م
ة فمطلبمالنسظؼماجاخفاـماال ال تمفاخؿمال نلت مت بمافمتسففمالهفؼمنػفمالػفخسؿمةلػىماال ال ػتم .1

.
يمسأفما ػسفمن ػاالتمالػفخسؿمةلػىماال ال ػتمملأل ال تافمت سفم  اؾمسا  م للت مالجالناؿممالنسظؼم .2

نػاة مللنسظؼمرسجبمنامت التهمةنلهم  مال نلت مسرسجػبمنػامتا اجػبمنػعمطارلهػاماالجػ ن مساال ا
.

حجرابمنه ت ما التهامسا  ماللنؿم.متراح ال ت بمأفما سفم نتعمةنلتاتماالاصاؿم .3
ةفـماجاخفاـماال ال تم  منساعماللنؿمحذلاضم خصت م.م .4
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أالمتاجػػػربماجػػػاخفاـماال ال ػػػتم ػػػ ما خ ػػػاضماال اا تػػػ مس تػػػافةماحخطػػػائم ػػػ ماللنػػػؿمسا خ ػػػاضمنجػػػاسىم .5
اسنػؿمظػلسؼمن ػافماللنػػؿمساالل ػاؽمالنجػانلمسطلػبماال ػػا اتمالا اةػؿمنػعمالػ ن ئم ػ ماللنػػؿميمسالػ م
النللت مسالا خلمةفمنساةتفماللنؿم.

م .6 س  ل امةلىماال ال تمنفملجا ؿمسصسلمسذتػلمدلػؾممر لجالهاالنسظؼمنج سؿمةفم ؿمالنسافمالا مت ـس
ا لػػ ميم نػػامأ ػػهملػػتسملػػهمالسػػؽم ػػ ماسنتػػؿمرػػلانقمنػػفماال ال ػػتميمساداملذػػبم ػػ مرل ػػانقمنلػػتفمةلتػػهمنلم

افالةمال  سفماالفالت م.
لل نلت مالسؽم  منلاار ماللجا ؿمسالنسافمالنس سفةمةلىم ها مال نرتسالم. .7
اال لائاتمالا ممنفمارؿمالنسظؼم لهامالسؽم  مااخادادامارتفملدفالةمالنجؤسل مجسئماجالناؿماال ال تم .8

الا امن اجر م.
 لمساالج ايمر مأسمنام ارهمدلؾم.ت بمةفـماجاخفاـمرلانقمالنسافث منثؿمرل انقمالناج  .9

م
م***
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الفصل الخامس
الدوام واالجازات ورحالت العمل

مالدوام : (1النافةم)
م
 ( أيام العمل وساعات الدوام:1_1)

 احجػػرسعمست ػػسفمتسنػػامالخنػػتسمسال نلػػ م نػػامتػػسن مم ػػ ال ػػل  مخنجػػ مأتػػاـمم ػػ ا ػػسفمأتػػاـماللنػػؿماللجػػنت م
ملػرلضماللػانلتفمرهػام اللاس ماحجرسةت مر  لم انؿمل نتعماللانلتفميمست س ملل نلت مأفماجارفؿم دامالتػـس
ماللاسػ م ر يمتسنتفمنفمأتاـماحجرسعميمسةلتهامأفمان  هـمنفمال تاـمرسا رااهـمالفت ت ميمست ػس مالػستضمتػـس

 فيماحجرسةت مرن ارؿم 
 (مجػػاة مأجػػرسةتًامتجػػاث ىمنػػفمال ساةػػفم49تارػػعم نتػػعمالنػػسظ تفمجػػاةاتماللنػػؿماحجػػرسةت مالن ػػللةمس ػػىم)

مالسالفةمأة  :
o  ثارػػػتمتا اجػػػبمنػػػعمةػػػففممإلػػػا  ستصػػػلؼملهػػػـمرػػػفؿمجػػػاةاتمةنػػػؿمماللػػػانلتفمالنجػػػ سلسفمةػػػفمال ظا ػػػ

الجاةاتما لا ت مال هلت .
  سالػػػ مطلػػػبمالنسظػػػؼمم ػػ سالػػػ ماتػػػاـمالنسظػػؼمرػػػالخلسجمنػػػفمن ػػػافماللنػػؿمل لػػػائمسا ػػػ م خصػػػت مأسمم ػػ

مالنسظػؼمراسلتػلمم  الا ختلمةفمالسلسلم ذتاب/ا ختل/نغػافلةتمممفإد” نػسدجمجاةاتماللنؿمالن للةيمت ػـس
فالمنفمالػل تسممساةاناف  ا ػدالمإالممال ػ سفما فالتػ ميمستخصػـمنػفمأ ػل مال ػهليمفسفمة سرػ مأسمةالنرا ػلمساة

ادام افمرغتلمإدفم تخصـمنعمالل سر مأسما  دالمأسم لتهنامنلًامم.
 ن هػام ػ مالنساةتػفمالنسػففةمس ػؽمال ػفاسؿمالاػ متالػتفممسا صػلا هـت سفمسلسلمالنسظ تفمإلىمأنا فماللنؿم

إة  هػامرسلػلهام ػ مأنػا فمرػال ةمنػفمنسااػعماللنػػؿميمست ػبمأفماالػنفم ػد مال ػفاسؿمنسةػفمرػفئمجػػاةاتم
دام افماللنؿمتاـمةفمطلتؽمن اسراتمس ػبمرتػافمنسةػفمرػفئما جػاةاتمةنػؿم ػؿممسا اهػائللنؿمسا اها هاميمساة

 سر م.
 ستلاةىمأفمالمتلنؿمالنسظؼمأ ثػلمنػفمخنػسمجػاةاتمناساصػل مفسفم اػلةملللاسػ مسالصػ ةمسالطلػاـمالما ػؿم

لمنػفمإسػفىمة ػلمجػاة مةفم صؼمجاة م  مالنلةمالساسػفةميمةلػىمأالمتر ػىماللانػؿم ػ من ػافماللنػؿمأ ثػ
مالساسفم.   مالتـس

م
م
م
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م
 ساعات العمل اإل اةية:(  1_1)

سػاالتماللػلسلةمسرال ػلسطمساحسلػاعمالنسػففةمم ػ ذتلمأسااتماللنػؿماللجػنت مم  ت س ما غتؿمالنسظ تفم
م:اآلا ر ظاـماللنؿمسدلؾمةلىمال سسم

 مالنػػفتلمالنخػػاصمراسلتػػلم نػػعمرتػػافماحةنػػاؿمالنطلػػسبمإ  ا  ػػامم”جػػاةاتمإلػػا ت مؿا ػػغت” نػػسدجمت ػػـس
مررلجػاؿمال نػسدجم فالةم سةففمالجاةاتمال  ن ملدلؾمسةففمسأجنائمالنسظ تفمالنطلسبما غتلهـيمثـمت ـس

لجاؿم جخ من همإلىمالنج سؿمالنال م.مالةاناف ال ؤسفما فالت مارؿمالنسةفمالنسففمللا غتؿم ساة
 رلفمجاةاتمالفساـماللافت مأسم  مأتاـماحةتػافمساللطػ تممتلارلمةنً مإلا تًام ؿمةنؿمت لؼمرهماللانؿ

اللجنت م.
 هػ مالنجػ سل م ػ مال نلتػ مترػتفم تاـما لتػؼمالنسظػؼمراللنػؿما لػا  مر ػائمةلػىمأنػلم اػار ماصػفل مال

 تهمةففمالجاةاتما لا ت مالا متلنلهاماللانؿمالن لؼمسةففماحتاـماال ن ملدلؾميمساجلـملللانؿمصسلةم
لا لتؼمال اار م.خطت منفما

 منػػػفماح ػػػلم159اػػػف عمال نلتػػػ مللنػػػسظ تفمةػػػفمجػػػاةاتماللنػػػؿما لػػػا ت مأ ػػػلًامإلػػػا تًامرنػػػامتلػػػافؿم%
ماللافيم.

 ( اإلجازات :1المادة )

ماللط تمساحةتافماللجنت م.م  ر  لم انؿممإ ا ةتجاسؽم ا  مالنسظ تفم .1
مةنؿمرتفمةطلهملجنتهمسةطل م هات ماالجرسعم.مت س ملل نلت  .2 ماةطائما ا ةملللانلتفمادامساعمتـس
 ( :االعتياديةالسنوية ) اإلجازة( 1_1)
تجاسؽمالنسظؼمةفم ؿمةاـمإ ا ةمج ست مالما ؿمنفاهامةفمساسفمة لسفمتسناميما افمإلىمنفةمالما ؿمةفم .1

جػػ ساتمناصػػل ميمسا ػػسفما  ػػا ةمرلااػػبمتػػف عمث ثػػتفمتسنػػاميمإدامنلػػىماللانػػؿم ػػ مخفنػػ مال نلتػػ مخنػػسم
ن فنًام.

سلل نلتػػػػ مأفماسػػػػففمنساةتػػػػفم ػػػػد ما  ػػػػا اتمس  ػػػػامماجػػػػاس ااهت ػػػػبمأفمتاناػػػػعمالنسظػػػػؼمرر ا اػػػػهم ػػػػ مجػػػػ  م .2
لن الػػتاتماللنػػؿمأسمان سهػػامرالا ػػاسبميمل ػػ ماػػؤنفمجػػتلمةنلهػػامسةلتهػػامإ ػػلالمالنسظػػؼمرالنسةػػفمالنسػػففم

ةفمث ثتفمتسنًامم.رساتم اؼمالمت ؿممرا  ا ةرانالهم
للنسظؼمرنسا   مإفالةمال نلت مأفمتؤ ؿمإ ا اهمالج ست مأسماتانامن هامإلىمالج  مالاالت م. .3

م
م
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إدامااالػتمظػلسؼماللنػؿمدلػؾملنػفةمالما تػفمةلػىمماجاس ااهالل نلت ما  تؿمإ ا ةمالنسظؼمرلفم هات مج  م .4
السصػسؿمةلػىمنسا  ػ مالنسظػؼم اارػ ميماجلتفمتسنػاميم ػردامااالػتمظػلسؼماللنػؿماجػانلالمالا  تػؿمس ػبم

الميمس بمالستضمالنسظؼمة هام  فتًامماجاس اؽةلىمأالمتالفىمالا  تؿم هات مالج  مالاالت ملج  م ا  ا ةمساة
م.
:اإلجراءات

مطالػػبم .1 مسا اها هػػاما  ػػا ةستسػػففماػػالتخمالطلػػبمساػػالتخمرػػفئمم”إ ػػا ةمبطلػػ” نػػسدجمرالرػػ ةمما  ػػا ةت ػػـس
رساػػػتم ػػػاؼمللنسا  ػػػ ممرا  ػػػا ةالنطلسرػػػ يمثػػػـمت فنػػػهمللػػػل تسمالنرا ػػػلمارػػػؿمال تػػػاـمما  ػػػا ةسةػػػففمأتػػػاـم
م.ساالةاناف

مالل تسمالنرا لمررلجاؿمال نسدجم فالةمال ؤسفما فالت مارؿماتاـمطالبم .2 .مرر ا اهما  ا ةت ـس
مإفالةمال ؤسفم .3 الخاصػ مم”الج ست مسرفسفمأ لما  ا اتمؿج ” نسدجمم  ما  ا ةراج تؿمما فالت ا ـس

مرهامرنلؼمالنسظؼ.ماالسا اظتاـممسالا ر ؿمنسظؼم
العار ة: اإلجازة 3.4

الاغتػػبمةػػفماللنػػؿملجػػربمةػػالضملنػػفةمالماا ػػاس مجػػا مأتػػاـمخػػ ؿمالجػػ  مرسػػفمأاصػػىمم ػػ للنسظػػؼمالسػػؽم
الج ست مالن للةمللنسظؼ.مما  ا ةاللالل منفمما  ا ةالنلةمالساسفةمساسجبمم  تسنافم

 :اإلجراءات 
مال ا ـم .1 مالاغتػبمةػفممؿالنرا ػلمخػ رػالل تسممراالاصػاؿاللاللػ ممرا  ػا ةت ـس الجػاة ماحسلػىمنػفمتػـس

مالل تسم إفالةمال ػؤسفممغالنرا لمرػرر اللنؿملدر غمةفمةفـمالسلسلمناىم افمدلؾمنااسًايمثـمت ـس
مالاغتب.م  ا فالت م م  سمتـس

مال ػػا ـم .2  ػػسلمةسفاػػهملللنػػؿمنسلػػسًاماػػػالتخممرر ػػا ةتػػاـماللاللػػ مراسلتػػلم نػػسدجمطلػػػبمامرا  ػػا ةت ػػـس
اللاللػػ مست فنػػهمللنػػفتلمملد ػػا ةماجػػاخفانهاللاللػػ مسنػػفاهامسنرػػللمما  ػػا ةاسلتػػلمال نػػسدجمساػػالتخم

م.ل ةانافالنخاصم
مالػػػل تسمالنرا ػػػلمررلجػػػاؿمال نػػػسدجم فالةمال ػػػؤسفما فالتػػػ مللاجػػػ تؿمسنلا لػػػ ماللصػػػتفم .3 مالنار ػػػ ت ػػػـس

خطػػػالمالػػػل تسماللما  ػػػا ةللنسظػػػؼمنػػػفم ةاللػػػهمأسما اس  ػػػامةػػػفمم ر ػػػا ةماالنرا ػػػلمر رسلهػػػاللػػػ مساة
مسجبملسا نمال ل  مالنلانفة.مالاخادالن للم ما  لائمال ـ 

م
م
م
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م
المر ية: اإلجازة 3.5
 النللت منفمال هاتمالنلانفةملفىمال نلت م.ما  ا اتمساةانافتاـماسفتفم
 مالنسظؼمررخطالمإفالةمال ؤسفما فالت م .اةاناف االنللت م سلممرا  ا اتت ـس
 ل ػؿمنسظػؼمرال ػل  يمنرت ػًامرهػد مالرطااػ مرتا ػاتمالنسظػؼمساػالتخممم”الطر مؿالج ”ررطاا مماالسا اظتاـم

سرتافمالنلضميمساس ظم د مالرطاا مرالنلؼمالخاصمرالنسظؼ.مالطر الفف مةلىمال  ؼم
 نللػػت م ػؿمثػػ ثمجػػ ساتمت لػػتهام ػػىمالخفنػػ مةلػػىمال سػػسممإ ػػا ةم ػػ للنسظػؼمالػػدىمتثرػػتمنللػػهمالسػػؽم

:الاال 
(م:مر  لم انؿ.م39 هلمم) .1 متـس
(م:مم99 هسلم)م3 .2 م%منفماح ل.75تـس
(م:مرفسفمأ لم.م129 هسلم)م4 .3 متـس
 النللت مإلىمج ست مإدام افملصتف منفماحختلةمتجننمردلؾيمسلهمأفمما  ا اتماجارفاؿللنسظؼمأفمتطلبم

نللت .ممإ ا اتالج ست مإلىم ا بمنامتجاس همنفممأ ا اا تجا  دمنا نفم
 إجازة لمتراحم مع األقربين 3.7

 م–االخػػسةماالخػػساتمم–االـمم–اهللمل ػػلفمنػػفمأ ػػلافماللا لػػ مالنرا ػػلةم)االبمملالماػػفة ػػفمسػػفسثمسالػػ مس ػػاةم
م(متاـمن نمالنسظؼمث ث مأتاـمإ ا ةمناصل منف سة ماح ل.ال س  ال سجماسمم–االر ائم

مساسػػفمإ ػػا ةمنف سةػػ ماح ػػلمسدلػػؾملسلػػسلم  ػػا ةماحاػػالبمالناػػس تفمنػػفمالفل ػػهم تػػاـمنػػ نمالنسظػػؼمتػػـس
مالثا ت .

 ( رحالت العمل :3المادة )
( رحلة عمل خارجية:1_1)

لسلػ م” ىمسال ما لتؼمالنسظؼمرال تاـمرلسل مةنؿمخالجمالننل  مالللرت مالجلسفت ميمتاـماسلتلم نسدجم
لنلا لاهػامما فالتػ النرف ت يمستػاـماجػلتـمال نػسدجم فالةمال ػؤسفمم النرا لمللنسا  رساجط مالل تسمم”ةنؿ

م.ساالةانافسل لهاملدفالةمالللتامللنسا   م

م سػسمصػلؼمالجػلؼماسػتمسجػابملسػ تماللنػؿيممالاخػادتاـمإلجاؿم جػخ مإلػىمالنجػ سؿمالنػال م الػ ـ 
لسل ماللنؿم.ما اهائفمستفمتجلـماحصؿملل ا ـمرلسل ماللنؿملتسا ظمرهملستم  

الالاتراتمالنرف ت مرساجط مإفالةمالل ااتماللان منثؿمإةفافمالخطاراتمال  ن مللسصػسؿمةلػىممااخادتاـم
مالا  تلات.
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مال ا ـمرلسل ماللنؿمراسلتلمال  ئمالخاصمررتافمإاناـملسل ماللنؿمستلانػف م رلفمإاناـملسل ماللنؿميمت ـس
منفمالل تسمالنرا لم.

هائمسجاراتمالرفالتمالنجاس  مةفملس تماللنؿمما فالت نلةمأخلىمإلىمإفالةمال ؤسفممتجلـماحصؿ  
سنفمثـمتلجؿماحصؿمإلىما فالةمالنالت م  هائمالاجستاتمالنالت مالخاص مرلسل ماللنؿم.

 :رحمة عمل داخمية(  1_1) 
مالجػػلسفت مس  ػػًاملن الػػتاتماللنػػؿميل تػػاـمرنهنػػ منسػػففةمفاخػػؿمالننل ػػ مالللرتػػ مرامالنسظػػؼت ػػس ما لتػػؼم .1

مسر اًئمةلىمدلؾ:
 مالخفن مخ ؿمنفةملسل ماللنؿمستصلؼملاارهمرال انؿ.م  تلارلمال ا ـمرلسل ماللنؿم
 مالل تسم  نسدجمتلسل مةنؿتمسدلػؾمارػؿماتػاـمالنسظػؼمرلسلػ ماللنػؿمرث ثػ مأتػاـمملالنرا لمراسلتت ـس

ا فالتػػ ملنلا لاهػػامثػػـمإلجػػاؿم جػػخ مإلػػىمالنجػػ سؿمةلػػىماحاػػؿمستػػاـماجػػلتـمال نػػسدجم فالةمال ػػؤسفم
النال م.

 إدام ا تملسل ماللنؿما نؿم تالةمأ ثلمنفمنفت  مت بمأفماػس عمالنػفةمراحتػاـمةلػىمالنػففمالنخال ػ م
س ىمسال مةفـماس تلهامتصلؼمالرفؿمةلىمأالبمنفت  م)أصغلمنجا  (.

خػالجمنفت ػ مةنلهػـمما ا ػالهـتن نم ا ػ مالنػسظ تفمالػدتفمتػاـما لػت هـملل تػاـمر ةنػاؿمأسمنهنػاتماجػافةىم .2
احصلت مرفالتمسنصالتؼمالج ل.

لػػىم)ن ػػافماللنػػؿم .3 اػػدا لممأيأسممتمجػػتالاتمال نلتػػ (مجػػسائم ا ػػاحصػػل تػػاـماػػس تلمسجػػتل مالجػػ لمنػػفمساة
داملـمتاـماس ت لمادا لمالج لم ظػلًامللػتؽمالساػتمتصػلؼمللنسظػؼمج لم)أاسرتسيماطاليمطا لةي....(مساة

الجتالةمال خصت مماجالناؿيمس ىمسال ما فالين فنًامالنرلغمالنسففمالن ارؿملسجتل مالج لمسجبمنجاسا م
ال ػػفسؿمسالن ارػػؿملخا ػػ مسجػػتل مالجػػ لمسجػػبمم ػػ الجػػ لمتصػػلؼمللنسظػػؼمنػػامتلػػافؿمالنرلػػغمالنسػػففمم ػػ 

.ا فالينجاسا م

الفاخلتػ مسالطلػاـمسالنرتػتمستػاـمف ػػعممراال ا ػاالت ا ػ مالنصػالتؼمالتسنتػ مالنالل ػ مماغطػىمرػفالتمالجػ ل .4
 د مالرفالتمللنسظؼ.

ارؿماتاـمالنسظؼمرلسل ماللنؿمتن فمأفماصلؼملهمف ل م  فت م)جل  منؤاا (ملاغطت منصالتؼمس   اتم .5
مالج لمالنالل  مرلسل ماللنؿمنثؿ:

 لىمن افمس سفمنمها ا النصالتؼم مسجتل مالج ل.فمساة
 م.ل  اظالاحنا فمالنخصص مم  أ لةمساسؼمجتالاهم
 .منصالتؼماللتا  مسا  لانتاتملآلخلتف
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 .من الناتمالالت سفمالنالل  مراللنؿ
 إلخ…ماصستلمالنجا فاتم.

ستجػسىم ػدامال  ػؼمالللتػامنػفما فالةممل ةانػافةلىمأفمت فـم سلمةسفاهم  ؼمنجا ؿمرهد مالنصػالتؼم
م ث مأتاـمنفماالتخما فتنه.خ ؿمثم  ستصلؼم

اللػسفةمم ػ الاػسالتخمالنسػففةمرػ فمتسػفثماػ ختلمماخػا ؼة فمةسفةمالنسظؼمنفملسل ماللنؿمس ىمسالػ م .6
أسماللسفةمالنر لةمتاـماجست مدلؾمنفمخ ؿمالنج سؿمالنال م.
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الفصل الدادس
الواجبات الوظيفية والمخالفات اإلدارية والجزاءات التأديبية:

( الواجبات الوظيفية:1)المادة 
يمالالهػفمراللنػؿمرنػامتجػلهمنػفم هػفمس ػىمسػفسفمإسػفىمالسظػا ؼمرال نلتػ م ػ فمالنسظػؼمتالابمةلػىمالتػت

سلةاتػػػ منصػػػالسهامسالنسا ظػػػ مةلػػػىمأنسالهػػػامسننال ااهػػػامماتمسظت اػػػهمةلػػػىماس تػػػؽمأ ػػػفاؼمال نلتػػػ صػػػ ست
مالنسظػػؼمرس ػػػهمةػػػاـمرػػ فائمسا رااػػػهمالسظت تػػػ م سأجػػلال امس ا ػػػ مالنجػػا فاتمسالسثػػػا ؽمالخاصػػػ مرلنلػػهيمستلاػػػـ 

الماللضمللنج سلت مالا فترت .مساالنا اع مةفماحةناؿمالنسظسلةمساة
م

 المخالفات اإلدارية: 5.1
 مرهػػامالنسظػػؼمرنػػامالمتا ػػؽمنػػعماللػػسا نمالمأيت صػػفمرالنخال ػػاتما فالتػػ م ا ظتنتػػ مالفاخلتػػ منخال ػػ مت ػػـس

يمأسمرنػػامالمتا ػػؽمس ظػػاـماللنػػؿمالنلنػػسؿمرػػهمر ػػلطمأفما ػػسفمالنخال ػػ محنػػلمدامصػػل مالنلانػػفةملل نلتػػ 
اس تػؽمالنخػػسؿمرنلل ػ مل  ػ مالمإفاليراللنػؿيمست ػالطملاساتػعم ػ ائمةلػىمالنسظػؼمأفمتػاـمإ ػلائماس تػؽم

سدلؾمرنس بمنسلػلمتثرػتم تػهمأاػساؿمسف ػسعمالنسظػؼمسنساػعمنػفمالنسظػؼمةلػىمملةمال نلت لهامنفمإفا
أاسالهمخ ؿمجرل مأتاـمنفماالتخمالنخال  .م

 مساسفممالا النخال اتمم  ت س م تلاابمةلتهامرا  دالمأسمالخصـمنفماللاابمالدىمالمت تفمن فال مةفمتـس
اػػلالماساتػػعمال ػػ ائ.م نػػامالمت ػػس مم ػػ رػػفسفمنسلػػلمةلػػىمأفماثرػػتمالنخال ػػ مم ػػ ا هأفمت ػػسفمالاس تػػؽم

ال ػػهلمالساسػػفمم ػػ اساتػػعم ػػ ائمالخصػػـمنػػفماللااػػبمةػػفمالنخال ػػ مالساسػػفةمرنػػامت تػػفمةػػفمأ ػػلمخنجػػ مأتػػاـم
للنسظؼ.ماحجاج ساساجبمةلىماح لم

 النسظؼمةفماللنػؿملنػفةمالمأفماساؼممةفمنخال  مساسفةيمس فالةمال نلت مالمت س ماساتعمأ ثلمنفم  ائ
نصلس مالاس تؽمدلؾ.مااالتا تفمةفمجاسفمتسنًامنعمصلؼملاابمالنسظؼمناىم

 ( الجزاءات التأديبية:2المادة )
  يجوز توقيعها عمى الموظف ةى حالة مخالفة الماوائ  التنظيمياة الداخمياة أو  التيالجزاءات التأديبية

 نظام العمل:
مل تمال ظل. .1
ا  دال. .2

م
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م

نفماللااب.مالخصـ .3
الل سةمالج ست ملنفةمالماا اس مث ث مأ هل.ماجاس اؽا  تؿمنسةفم .4

السلنافمنفم  ئمنفمالل سةمالج ست مرنامالمت اس مال صؼ. .5
رنامالمت تفمةفمج  .ماجاس ااهاا  تؿمالات مة فم .6
خ ضماللاابمرن فالمة سةمةلىماح ثل. .7
ر تن ماللااب.الفل  ماحف ىمنعمةفـما خ ؿمم  الخ ضملسظت  م .8
سأس اـم ظاـماللنؿ.مال الاطاتال صؿمنفمالخفن مس  ًام .9
م:تصل عقوبتها لمفصل التي( المخالفات الجسيمة  1_1) 

النسظؼمخط م جتـم   مة همأللالم جتن ملننال اتمال نلت مأسماللانلتفمرهاممالا اب .1
أسمأ ثػلمنػفمة ػلةمماغتبمالنسظؼمرفسفمجربمن لسعمأ ثلمنفمة ػلسفمتسنػًامنا طلػ مخػ ؿماللػاـ .2

أتاـمناصل مخ ؿماللاـ.
النسظؼم خصت مذتلمصستس مأسما ستلمنجا فات.ما اساؿ .3
إ  ائمأجلالماللنؿمننامتؤفىمإلىمإلساؽماللللمره. .4
ةلىمال ن ئمأسماللؤجائمأث ائماللنؿمأسمرجرره.ماالةافائ .5
الاطىمالنخفلاتمسالن لسراتمال سسلت مأث ائماللنؿ. .6
عمأنساؿمفسفمنسا   مإفالةمال نلت .اس تعمن  سلاتمأسم ن .7
أصسؿمال ل  محذلاضم خصت .ماجاخفاـارسؿم فاتامأسمل اسىمأسم .8
أنسلمنخل مرال لؼمساحنا  مساآلفابماللان .م  صفسلمأس اـمالا ت ملفمالنسظؼم .9

الػػفاةنتفملهػػامرنػػامتخػػالؼماػػتـمال نلتػػ ممفمالنجػػا تفتفمنػػفمخػػفناتمال نلتػػ مأسحسػػما جػػائة .19
النلل  م.

:اإلداري( إجراءات توقيع الجزاء  2_1)  
مساسفمنفماللااب:ما فاليالمت تفم تهامال  ائممالا الساالتمم   .1 مةفمل تم ظل/إ دال/خصـمتـس

 مالػػػػل تسمالنرا ػػػػلمللنسظػػػػؼمالنخػػػػالؼمرل ػػػػعمنػػػػد لةم فالةمال نلتػػػػ متسلػػػػنمرهػػػػامالنخال ػػػػ م ت ػػػػـس
سن رجااهاميمسال  ائمالن الحم.

م
م
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 مالػػػػػػل تسمالنرا ػػػػػػل النػػػػػػد لةمساسلػػػػػػتنمال ػػػػػػ ائمالن اػػػػػػلحمرنػػػػػػامالمت ػػػػػػاس مل ػػػػػػتممراةانػػػػػػافمت ػػػػػػـس
مال ظل/ا  دال/خصـمتسنًامساسفًامنفماللااب.

 اسسؿمالند لةم فالةمال ؤسفما فالت ملنلا لاهامسجػبم ظػاـماللنػؿمالنلنػسؿمرػهمساسلتػلم نػسدجم
م.ساالةانافال نلت ممللنسا   مم فالةستاـمل لهمم”  ا  إ لائم“
 مإفالةمال ؤسفما فالت مراساتعمال  ائم مرنلؼمالنسظؼ.مال  ا  ر جخ منفما  لائممساالسا اظا ـس

مساسػػػفمنػػػفمما فاليت تػػػفم تهػػػامال ػػػ ائممالاػػػ السػػػاالتمم ػػػ (مم4_1)م ةػػػفمل ػػػتم ظل/ا  دال/خصػػػـمتػػػـس
ماللااب:
 مالل تسمالنرا لمللنسظػؼمالنخػالؼمراسلتػلمنػد لةمطلػبماس تػؽمنػعمالنسظػؼمنسلػسًام رهػامت ـس

الانػػػػفماسستلػػػػهمللاس تػػػػؽممسالاػػػػ أجػػػػرابمالاس تػػػػؽمسالنخال ػػػػ ما صػػػػتً مسل لهػػػػام فالةمال نلتػػػػ ميم
م.ما فالي

 م ػػ اسػػسؿمالنػػد لةملنػػفتلمإفالةمال ػػؤسفما فالتػػ ملنلا لاهػػامسجػػبم ظػػاـماللنػػؿيمستػػاـمالاس تػػؽم
خػػ ؿمخنجػػ مة ػػلمتسنػػًام سػػفمأاصػػىمم ػػ الاارلػػ ملهػػامما فاليالساالػػ منػػفمخػػ ؿمل  ػػ مالاس تػػؽم
منفماالتخماسلتلمند لةمالنخال  .

 مل  ػػ مالاس تػػؽمرلػػفمإ ػػلائمالاس تػػؽمسجػػناعمأاػػساؿمالنخػػالؼمسال ػػهسفمساسلتػػلمنسلػػلمرػػدلؾم ا ػػـس
مرل عماسصتااهامرالنخال  مسال  ائمالن الح.

 منفتلمال ؤسفم مر اًئمةلىماسصتاتمل   مالاس تؽ.م  ا  راسلتلمإ لائمما فالت ت ـس
 م.ساالةانافلدفالةمالللتامللنسا   ممال  ا  تاـمل عما  لائم
 مإفالةمال ؤسفما فالت مراساتعمال  ائم رنلؼمالنسظؼ.مال  ا  ر جخ منفما  لائممساالسا اظا ـس

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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الفصل الدابع
تقييم أداء الموظفين

نظام : ال( مفهوم 1المادة )
 متاـمرهاما تتـماحفائمسالنلاتتلمالسا ن ملدلؾ.مالا  سمال ظاـمالدىمتاللؽمرال ت ت م
 مذللتفمل تجتتفم نا:م  تلانفمةلىمةنلت ما تتـماحفائم

o اس تػؽمأ ػػفاؼمال نلتػػ مم ػػ :ماػػلارطمةنلتػ مالا تػػتـمر تػػاسمنػفىمنجػػا ن مالنسظػؼمالتقيايم
الا تػتـما ػفـمميم نػامأفمةنلتػ ما فالةةفمطلتؽمال تاـمرنهانهمالسظت ت ملخفنػ مخطػ م

م ػػػ ال ػػػلالاتمالنالل ػػػ مرالالاتػػػ مساة هػػػائمالخفنػػػ مس ػػػدلؾممالاخػػػادالنللسنػػػاتمال  نػػػ م
ملألفائ.مالنافيالن ارؿممالاس ت مساسفتف

o إةػػػفافمالنػػػػسظ تفمماا ا ػػػاتاسفتػػػفمم ػػػ ةلػػػىما تػػػػتـماحفائمماالةانػػػاف:متػػػاـم تهػػػامالتطاااوير
رنهػاـمسنجػ سلتاتمأسجػعيم نػاماجػا ـمالنللسنػاتمال اا ػ مةػفممل لػط عرال نلت م

ةنلتػػػ ماخطػػػتطمال ػػػسىمالنسظ ػػػ م ات ػػػ مظهػػػسلمال  ػػػساتما فالتػػػ مم ػػػ ةنلتػػػ مالا تػػػتـم
اساػػاجمةػػ جيمس ػػىم  ػػسمالساػػتم ر هػػاماػػؤفىمأتلػػامإلػػىمل ػػعمفل ػػ ممالاػػ سالا ظتنتػ م

رػػػتفمالن ػػػتـمال لػػػاؿمماالاصػػػاؿسةػػػىمالنػػػسظ تفمراح ػػػفاؼمالنػػػلافماس ت هػػػامنػػػفمخػػػ ؿم
مسالنسظؼمالنلافما تتنه.

 هداف: ( األ1المادة )
 :متهفؼم ظاـما تتـماحفائمللنسظ تفمرال نلت مإلىمنامتلى

م.الافلترت اسفتفماالساتا اتم .1
م)ال  ؿيمالالات يمإ هائمالخفن ي...(.ماللانل اخطتطمال سىم .2
النس ةػػ مةلػػىمالنػػسظ تفمسالن ا ػػتتمالجػػ ست مسال تػػافةمالجػػ ست ممالنالتػػ اسفتػػفمالن اتػػام .3

م.للساابل
ماسفتفمنفىمإن ا ت ما فتفمة سفماللنؿ.م .4
اػلالممالاخػادسدلػؾمم هـمالنهاـمالنطلسرػ من ػهيم  اسفتفمنفىم  احمالنسظؼمال فتفم .5

م.االخارال الةمما اهائارؿممال ها  الالتتفم

:االختبارةترة  انتهاءنظام تقييم أداء الموظفين قبل ( 2المادة )
هدف:(  ال1_1)   
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 سالن ػللمنػفاهامرث ثػ مأ ػهلمم-ماالخارػال اػلةمما اهػائتهفؼم ظاـما تتـماحفائمللنسظ تفمارػؿم
(مم99) مةنػؿم للػىممارػفأمإةارػالاًم ظاـماللنػؿمالنلنػسؿمرػهيمم  تـس إلػىمم–نػفماػالتخمأسؿمتػـس

لػىماسفتػفمنػفىمالاس تػؽ ماسفتفمنفىم  احمالنسظؼمال فتفم ػىم هػـمالنهػاـمالنطلسرػ من ػهمساة
م.ال ها  الالمالالتتفممالاخادالن  سفمن همسدلؾم

 :اإلجراءات
رلػػفمإانػػاـمإ ػػلائاتمالتػػتفمالنسظػػؼمال فتػػفمتػػاـماللت ػػهمرنهػػاـمسظت اػػهمسنجػػ سلتااهمرساجػػط م

أسؿمم ػػػ ةػػػفمطلتػػػؽمإفالةمال ػػػ سفما فالتػػػ ميمالػػػل تسمالنرا ػػػلممىلاسصػػػتؼمالػػػسظت رطااػػػ ما
دام ػػافمماجػػاسةرهامالاػػ منػػعمالنسظػػؼم نتػػ م/مس ػػـمالنللسنػػاتما انػػاعأجػػرسعمةنػػؿمرل ػػفم ساة

أسمال  اطمالغتلمسالس .ماالجا جالاتم  اؾمالن تفمنفماحج ل مأس
 ملنرا ػػلةمالنسظػػؼمال فتػػفم ػػ تػػاـمإلجػػاؿم نػػسدجمالا تػػتـمإلػػىمالػػل تسمالنرا ػػلمسدلػػؾم مأسؿمتػػـس

للنله.
 م نػػفىميمثػػـما لتػػلمرناارلػػ ما تػػتـماحفائمللنسظػػؼمالنل ػػىمرصػػ  م ػػهلت مالػػل تسمالنرا ػػلت ػػـس

ةػػافةمال نػػسدجمم ػػ ن اجػػر مالنسظػػؼمللاثرتػػتم النػػسالفمالر ػػلت مإفالةملػػىمإسظت اػػهمنػػفمةفنػػهمساة
ةلىماحاؿ.مأجرسعمساسفمالنسظؼمنسؿمالا تتـمرنفةماخارال الةمما اهائارؿم

 م ػ تاـمإلجاؿم جخ منػفم نػسدجما لتػلمصػ ست مالنسظػؼمإلػىمإفالةمالنػسالفمالر ػلت مللس ػظم
نلؼمالنسظؼ.

   ميماالنسظؼماثرتتسال ما لتلمم م”خطػابماثرتػتمنسظػؼ”ر لجػاؿال ػ سفما فالتػ ممإفالة ػـس
لجالهمإلىمالنسظػؼمالنل ػى لػ ما لتػلمسام ػ .منػفمنػفتلمافالةمالنػسالفمالر ػلت ماةانػاف رلػفممساة
ما سظت اهيمم  ةفـمن اجر مالنسظؼمللاثرتتم خطػابمإ هػائم”ال ػ سفما فالتػ مررلجػاؿمإفالةـس

سالاساتػعميمال ػ سفما فالتػ منػفمنػفتلمافالةمماةانػاف رلػفم”ماالخارػالخفن منسظؼمخ ؿم الةم
م ػػ ةلػىماحصػؿمنػػفمالنسظػؼمالنل ػىمساجػػست منجػاس ااهمطر ػًاً ً ً ً ً ملل ظػػاـمالنلنػسؿمرػهم

  ف. دامال 
:الدوري( نظام تقييم أداء الموظفين 3المادة )

( الهدف : 1_1) 

 نسدجما تتـماحفائمللنؿما تتـمللنسظ تفمساة هائماةانػاف م ػ ماحجػرسعماحسؿمنػفمال ػهلمماجاخفاـتاـم .1
 تافةماللاابم.لاحختلمنفمالج  ماله لت م ةطائمساتم اؼم
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الافلترتػػ مال  نػػ ممساالساتا ػػاتنػػفمإةػػفافم نػػسدجمأ ػػفاؼمالا تػػتـم ػػ ماسفتػػفماال ػػفاؼمماال اهػػائتػػاـم .2
اال فاؼم  ماحجرسعماحسؿمنفمال هلماحختلمنفمالج  ماله لت م.ملاس تؽ

 ( اإلجراءات: 1_1)  
 ترػػافلمالنسظػػؼمرسلػػعماصػػسلملأل ػػفاؼمالجػػ ست م ػػ مرفاتػػ ماللػػاـمةلػػىملػػسئماسصػػتؼمالسظت ػػ مالاػػ م

مست فنهمللل تسمالنرا لم  متلانف .ت غلهايم
 تلا عمالل تسمالنرا لمنعمالنسظؼمالؾماح فاؼمست اا هامستا  ػفمنػفمأفم ػؿماح ػفاؼمتن ػفماس ت هػام

.
 ت انمالل تسمالنرا لمنػعمنسظ ػهمن ػاالمللسػسالمالنجػانلمستلتػفملػرطماح ػفاؼمر ػ ؿمنجػانلمست ػليم

نلا لاتملألفائمسجبمالسا  .
 ف  مرنػؿئم نػسدجمخطػ مأفائمساطػستلمالنسظػؼم ػ م هاتػ م اػلةمالا تػتـممستسػففمترافلمالنسظؼمر  ؿمنرػ

نسةفامل  اناعمنعمل تجهمالنرا لملنلا ل مأفائمالنسظؼ.
 أث ػائما انػاعمنلا لػ مخطػ ماحفائيمت ػاا مالػل تسمالنرا ػلمنػعمالنسظػؼمأفائ منػعما ػفتـمرػلا تفمثاراػ م

احفائمالساجن مساا ن ماح فاؼمالج ست .رخصسصم ؿما فتليمنجاخفنتفمفلتؿما فتلاتمنلاتتلم
 .تلعمالنفتلمخط ماللـمساطستلمالنسظؼم  م نسدجمالخط مللاغلبمةلىمأس همال صسلم  ماحفائ
 رلػػػفما اهػػػائم لجػػػ مالا تػػػتـيمتجػػػ ؿمالنسظػػػؼمالا ػػػفتلاتمال ها تػػػ م ػػػ م نػػػسدجمالخطػػػ مستساػػػعمةلتهػػػام ػػػسم

ت مالاخادما  لائاتمالن  ن سالل تسمالنرا لميمثـمتل لهام فالةمالنسالفمالر لم
م

  ماسالػػ ما لتػػلما فتػػفمة ػػفماللنػػؿمنسػػففمالنػػفةمللنسظػػؼيمم ػػ خطػػابم”ال ػػ سفما فالتػػ مررلجػػاؿمإفالة ػػـس
لجػػالهمإلػػىمالنسظػػؼمالنل ػػىم”ا فتػػفمة ػػفمةنػػؿ فالةمال ػػ سفما فالتػػ منػػفمنػػفتلمافالةمماةانػػاف رلػػفممساة ساة

.ال نلت م
  ماسالػػػ ما لتػػػلمةػػػفـما فتػػػفمة ػػػفماللنػػػؿمنسػػػففمالنػػػفةمللنسظػػػؼيمم ػػػ ال ػػػ سفما فالتػػػ مررلجػػػاؿممإفالة ػػػـس

فالةمال نلتػ مال ػ سفما فالتػ منػفمنػفتلمافالةمماةانػاف رلفم”مخطابمةفـما فتفمة فمةنؿ” سالاساتػعمميساة
ف. دامال  م  ةلىماحصؿمنفمالنسظؼمالنل ىمساجست منجاس ااهمطر ًاملل ظاـمالنلنسؿمرهم

إرشادات عامة لممقيم: .3
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ا  ػػبمنػػ نما ػػفتلاتمأةلػػىمأسمأاػػؿمل ػػؿمة صػػلمنػػفمة اصػػلمالا تػػتـماػػ ثلًامر ا ػػبمساسػػفمنػػفم سا ػػبم .1
الا تػػتـ.م)نػػ نم ا ػػ مالل اصػػلمر اػػؿمننػػامت ػػبماػػ ثلًامرالغتػػابمالنجػػانلمللنسظػػؼمرػػاللذـمنػػفمأفمرػػااىم

الل اصلماحخلىماجاسؽما فتلاتمأةلى(.
ةنلت مالا تتـمرغػلضمالس ػاظمةلػىمة اػاتمطترػ منػعمالنػسظ تفمأسمللػفـمم  ا  بمالل سئمللاجا ؿم .1

إظهػػػػالمال سا ػػػػبمالجػػػػلرت مالنالل ػػػػ مرالنلؤسجػػػػتفمسرغػػػػضمال ظػػػػلمةػػػػفمالنسلػػػػسةت م ػػػػىمم ػػػػ اللذرػػػػ م
الا تتـ.)نػػػػ نم ا ػػػػ مالنػػػػسظ تفما ػػػػفتلاتمناجػػػػاست مسرغػػػػضمال ظػػػػلمةػػػػفم س هػػػػامأةلػػػػىمأسمأاػػػػؿمننػػػػام

تجاس سف(.
سالػػ منػػ نما ػػفتلاتمطل تػػهمم ػػ الخطػػ مم ػػ ا  ػػبمالل ػػسئمإلػػىمالا ػػفتلمالناسجػػطمللا تػػتـما  رػػًامللساػػسعم .2

)للتؼم فًامأسمنناا (ما  رًامللنجائل منفمالغتلمجسائمالنسظؼمأسماللؤجائ.م)ن نم ا  مالنسظ تفم
ا فتلاتماالاسحمرتفم تفمس تفم فًا(.

النسظؼملسظت اه.)ن نمالنسظػؼما ػفتلملػلتؼم ػفًامما  بمالا ثلمراحسفاثمالسالت مالنلارط مر فائ .3
نفم ا بمالنسظؼمسرغضمال ظلمةفمأفائمالنسظؼمطساؿم الةمالا تتـ(.مسال  ظلًاملسفسثمخط م

ا  بمن نما فتلمنناثػؿمللنجػاسىمال ػا عملن نسةػ ماللنػؿمالاػىمالػـمالنسظػؼمسرغػضمال ظػلمةػفم .4
حفمن نسةػ ماللنػؿمالاػىمالػنهمنس  ػ ممأفائمالنسظػؼم  جػه.م)نػ نمالنسظػؼما ػفتلم تػفم ػفًام ظػلاًم
ا فتلاتمةالت مسرغضمال ظلمةفمأفائمالنسظؼم  جه(.م
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الفصل الثامن
التدريب والتطوير

( التدريب:1المادة )

هذاف:(  األ 1_1)  

منامتلى:إلىممال نلت تهفؼم ظاـمالافلتبمللنسظ تفمر
 مإظهالم  اطمال سةمسالللؼملفىماللانلتفملللنؿمةلىماطستلمساسجتفماحفائ.م
 ما  تؿماللانلتفمال ففمللا تؼمنعمظلسؼماللنؿمرال نلت .م
 .ماسلتنمإن ا ت مالال تنمل غؿمسظت  مأةلى
 الر ائ.مماللنل  انمآ اؽم فتفةمأناـماللانلتفمللا  تلم
 نلت ر  اطمالمالخاص اللتؼماللانلتفمر سفثمالاطسلاتم .

م
 :التدريبية(  تحديد االحتياجات  1_1) 

  مإفالةمال  سفما فالت لاسفتػفملؤجػائماحاجػاـمالنخاصػتفمنفم ؿمةاـمرنخاطرػ ممال لفة هلمدسمم  ما ـس
مهمس تػػػميالافلترتػػػ تماالساتا ػػػاتمفاسفتػػػ” نػػػسدجممراجػػػاخفاـللنػػػسظ تفممالافلترتػػػ ماالساتا ػػػات الػػػل تسمت ػػػـس

نػفمالاػفلتبمسالنهػالاتمسالاللػتـمالنطلػسبملػهمسللنػسظ تفمالاػارلتفملػهيمستػاـمماالساتا اتراسفتفمالنرا لم
لطرتل مماالساتا اتن اجر منفىممالجار  مرنلل  مإفالةمال ؤسفما فالت ممللاس ؽمنفماالساتا اتنلا ل م
.لت لل نمالل تج سالهفؼممنطار اهامنعمأ فاؼمال سفةملدفالةسمماللنؿملهاماساتاجنفىمسمماللنؿ

 م نسةػفمأاصػا مأجػرسةتفمنػفمم ػ إلػىمإفالةمال ػ سفما فالتػ مماالساتا ػاتررلجاؿم د ممنفلائما فالاتت ـس
.اجا نهااالتخم

 مإفالةمال  سفما فالت مرفلاج م ا لالتػ مالنسلػسةاتمالافلترت ملألاجاـمالطالرػ منػفمستػثمماالساتا اتا ـس
ن ا تػػ مالاػػفلتبمالنل ػػس مللاػػفلتبمساحةػػفافمالنطلسرػػ م سالا ل ػػ مالا فتلتػػ مسن ال اهػػامرالنت ا تػػ ممالػػفاخل ساة

طر ػًامالن السػ ماسفتػفم هػاتمالاػفلتبميمستػاـمالن للةملافلتبمالنػسظ تفمسالنلانػفةمنػفمارػؿمافالةمال نلتػ 
.ال نلت ل هاتمالافلتبمالنلانفةملفىم

السنوية(  إصدار الخطة التدريبية  2_1) 
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 مإفالةمال ػ سفما فالتػ مررصػفالميالافلترتػ ماالساتا اتر اًئمةلىمفلاج م مي”الخطػ مالافلترتػ مالجػ ست ”ا ػـس
يمثػػػػـمتػػػػاـمإخطػػػػالماالفالاتمرػػػػالخططمالافلترتػػػػ ممساالةانػػػػافستػػػػاـمةللػػػػهامةلػػػػىمإفالةمال نلتػػػػ مللنسا  ػػػػ م

مالنلانفةملها.
 جهات التدريب: اعتماد(   3_1) 

 مإفالةمال  سفما فالت م ا تػتـم هػ ماػفلتبتيم” نػسدجمراجػاخفاـال هاتمالافلترتػ مرلػفما تتنهػاممراخاتالا ـس
م:الاال ال لالمةلىمال سسممااخادستاـم
 رهػػام  هػػ مماالجػػالا  الا تػػتـمتػػاـمم ػػ ماناتػػا اسصػػؿمةلػػىما تػػتـم تػػفم ػػفًامأسممالاػػ  هػػاتمالاػػفلتبم

افلتبمنلانفةملفىمال نلت .
 ةما تتنها.اسصؿمةلىما تتـم تفمتاـمإةافمالا  هاتمالافلتبم
 مرها.ماالجالا  اسصؿمةلىما تتـمللتؼمأسمن رسؿمالمتاـممالا  هاتمالافلتبم

 تقييم دورة تدريبية:(   4_1) 
 مالناػػفلبم م ػػ الػفسلةيمسدلػػؾملنلل ػػ منػػفىماػػسا لمال ػػسفةمالنطلسرػػ مرا تػػتـمالػػفسلةمالافلترتػػ مما اهػػائنػػعمت ػـس

لجػالهمإلػىمل تجػهمالنرا ػل”ا تتـمفسلةمافلترت ” نسدجمراجاخفاـماللنلت مالافلترت  مةةإةػافةلػىمأفمتػاـمميمساة
م.الفسلةمالافلترت ما اهائخ ؿم الةمالماالفىمأجرسعمنفماالتخمما فالت إلىمإفالةمال  سفمالا تتـم

 (  تقييم متدرب: 5_1) 
 مال ػػا ـمرالاػػفلتبم)النسالػػل(مرا تػػتـمالناػػفلبم للساػػسؼمةلػػىمنػػفىما تػػتـمناػػفلبتممج نػػسد”جػػاخفاـمارت ػػـس

ا اةػؿمالناػػفلبمنػػعمالػفسلةمالافلترتػػ يمةلػػىمأفمتػػاـمالجػالهمالػػىمل ػػتسمالنسظػػؼمالنرا ػلمسرلػػفمدلػػؾمالػػىم
الخػػػاصمرالناػػفلبمنػػعمصػػسلةمنػػػفممالاػػفلتر النلػػؼمم ػػ رهػػػدامالا تػػتـمماالسا ػػاظنػػفتلمال ػػؤسفماالفالتػػ م

تسصؿمةلتهامالنافلبمنفم ه مالافلتب.مالا ال هافةم
لجهات التدريب: الدوري (  التقييم 6_1) 

  مإفالةمال ػػػ سفما فالتػػػ الافلترتػػػ مال هػػػاتمالافلترتػػػ مسالاس ػػػؽمنػػػفماتانهػػػامرػػػ فائمالخػػػفناتممرناارلػػػ ما ػػػـس
رلفمم”ا تتـم ه مافلتبم)الا تتـمالفسلى(”الا تتناتمالن فن منفمالنافلرتفمساسلتلم نسدجرساجط مر لالت م
نفم ؿمفسلةمافلترت .ماال اهائ

 تجػػانلمالنسظػػؼمنلهػػامجػػسائمأث ػػائما  تػػدمماناتػػا اسصػػؿمةلػػىما تػػتـم تػػفم ػػفًامأسممالاػػ  هػػاتمالاػػفلتبم
مالخط مالافلترت مالسالت مأسمالخط مالافلترت مال افن .

 ماسصؿمةلىما تتـم تفمتاـمإةافةما تتنهامرلفمفسلةمافلترت مثا ت محخدمالالمر   ها.مالا  هاتمالافلتبم
 ماسصؿمةلىما تتـمللتؼمأسمن رسؿمتاـمإ هائمالالاافمنلها.مالا  هاتمالافلتبم
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الفصل التادع

الوقاية والدالمة والرراية الطبية ومدتويات اإلدعاف الطبي

 (مالساات مسالج ن م:1النافةم)
 جلتًاملسنات مالنػسظ تفمنػفماحخطػالمساحنػلاضمال ا نػ مةػفماللنػؿمااخػدمال نلتػ مالاػفارتلم

اال ن ماآلت م:

مإاراةهام.ما ة ف .1   مأنا فمظا لةمةفمنخاطلماللنؿمسسجا ؿمالساات من هامسالاللتناتمال ـ 
سظلمالافختفم  م ا  مأنا فماللنؿم. .2
ةفافمن ا دملل  اةم  مساالتمالطسالئم. .3 ا نتفمأ ه ةم ط ائمالسلتؽمساة
اان منعماس تلمالنطهلاتم.م ظا  إر ائمأنا فماللنؿم  مسال م .4
.مساالذاجاؿلل لبماس تلمالنتا مالصالس م .5
اس تلمفسلاتمالنتا مرالنجاسىمالصس مالنطلسبم. .6
افلتبمالنسظ تفمةلىماجاخفاـمسجا ؿمالج ن مسأفساتمالساات مالا ماؤن هامإفالةمال نلت . .7
اجالتفمإفالةمال ؤسفما فالت مرنجؤسؿمتخاصمراآلا م:مم .8

ا نت مالسة مالساا  مرتفمالنسظ تفم.م . أ
الا  فمنفمجػ ن ماح هػ ةمسسجػفماجػالناؿمسجػا ؿمالسااتػ مسالجػ ن مالا ات مالفسليمرغلضم . ب
.
ةفافما التلمة هاماالنفمالسجا ؿم . ت ال  تل مرا  ػ ممساالساتاطاتنلات  مالسسافثمساج تلهامساة

ا لال ام.
منلاار ما  تدماساةفمالساات مسالج ن م. . ث

 ( اإلسعاف الطبي  :1المادة )

 ػػافمتلنػػؿم تػػهمأاػػؿمنػػفمخنجػػتفمنسظػػؼمخ ا ػػهملدجػػلا اتماػػؤنفمإفالةمال ػػؤسفما فالتػػ م ػػ م ػػؿمن .1
الطرت ماساػسيمةلػىم نتػ م ا تػ منػفماحفستػ مساحلرطػ مسالنطهػلاتمسذتػلمدلػؾميمستلهػفمإلػىمنسظػؼم

نفلبمأسمأ ثلمرر لائما جلا اتمال  ن مللنسظ تفمالنصارتفم.
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 ػ ملدجػلا اتمالطرتػ مالفمإفالةمال ؤسفما فالت م  م ؿمن افمتلنؿمرهمأ ثلمنفمخنجػتفمنسظ ػامذلم .2
ااسا لم تهامال لسطمالن صسصمةلتهام  مالػ ظـمالنلنػسؿمرهػام ػ م ػدامال ػ فميمستلهػفمإلػىمننػلضم

نلخصملهمرر لائما جلا اتمالل ن مللنسظ تفماستمإ لاؼمطرتبم.
 ( الرعاية الطبية :2المادة )

لػػفىممالنلانػػفةاتػػ مالصػػست ماػػس لمال نلتػػ ماللةاتػػ مالرت تػػ مال  نػػ مللنػػسظ تفمس ػػؽمأ ظنػػ م ػػل اتماللة
ال نلت م.

 ( إصابات العمل واألمراض المهنية :3لمادة )

ةلػىمالنسظػػؼمالػػديمتصػابمررصػػار مةنػػؿمأسمنػلضمنه ػػ مأفمترلػػغمل تجػهمالنرا ػػلمأسما فالةم ػػسلم .1
سالاهملدلؾم.ماجافةتاجاطاةاهمسلهمنلا ل مالطرتبمنرا لةمناىم

رػرر غما فالةمةػفمأتػ مظػسا لما ػتلمإلػىمظهػسلممةلىمالطرتبمالنخاصمرل جمالنػسظ تفمأفمترػافل .2
أيمنلضمنه  مأسمسرا  م  مص سؼمالنسظ تفم.

مال نلت م .3 ةفم نتعمالنسظ تفم  م لعماحخطالمالنه ت مرالا نت اتما  اناةت م.مراال الاؾا ـس
تطرؽم ػ م ػ فمإصػاراتماللنػؿمساالنػلاضماله تػ مأس ػاـم ػلعماحخطػالمالنه تػ منػفم ظػاـمالا نت ػاتم .4

. ا  اناةت 

الفصل العاذر
إجراءات تذغيل النداء

تتمثل القىاعذ التنظيميت الخاصت بتشغيل النساء في اآلتي :

 الةمالا لر م.م ا فاالل جمسالسالفةمللنسظ اتماالا مااسنؿمال نلت منصالتؼمال سصمالطر مس   اتم .1
 ػػ مإ ػػا ةمسلػػعملنػػفةماحجػػارتعماحلرلػػ مالجػػار  مةلػػىمالاػػالتخمالن اظػػلممالنسظ ػػاتم ػػ مال نلتػػ ملهػػفمالسػػؽ .2

لسالفاهامساحجارتعمالجاهمالاالت مللسلعميمستسففمالاالتخمالنسففمللػسالفةمرساجػط مال هػ مالطرتػ مالنلانػفةملػفىم
ال نلتػػ مأسمر ػػهافةمطرتػػ منصػػفا منػػفم هػػ مصػػست مسالما رػػؿم ػػهافاتمأطرػػائمخػػال تتفميمسالمت ػػس ما ػػغتؿم

 اتمرال نلت مخ ؿماحجارتعمالجاهمالاالت ملسالفاهام.ظلنسما
ت سفماح لمالديمتف عمللنسظ اتمرال نلت مأث ائمذتارهفمرر ا ةمالسلعم اآلا م: .3
 .النسظ  مالا مأنلتمأاؿمنفمج  م  مخفن مال نلت ملهامالسؽم  مإ ا ةمسلعمرفسفمأ لم
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 ػ مخفنػ مال نلتػ ملهػامالسػؽم ػ مإ ػا ةمسلػعممالنسظ  مالا مأنلتمأ ثلمنفمجػ  مسأاػؿمنػفمثػ ثمجػ سات 
ر صؼماح لم.

 سلعمر  لم انؿم.مةلهامالسؽم  مإ ا مج ساتم   ثلم  مخفن مال نلت مم3النسظ  مالا مأنلتم
 سلعمر  لم انؿمالمتسؽملهامالنطالر مر  لما  ا ةمالج ست ماللافت مةفممأ ا  نفمماجا افتسالنسظ  مالا م

أ ػلما  ػا ةمالجػ ست مإدام ا ػتماػفماجػا افتم ػ مالػؾمالجػ  منػفمإ ػا ةمسلػعميمستػف عملهػام صػؼم  سمالج  
ر صؼماح ل.

ةلػػىمالنسظ ػػ م ػػ مال ػػهسلماحسلػػىمللسنػػؿمأفمارػػافلمررخطػػالمإفالةمال نلتػػ م  ػػلائمال سػػصمالطرػػ مالػػفسليم .4
مساسفتفمالاالتخمالنل نمللسالفةم. ةلتهامسا لتلمالل جمال ـ 

ا للػػػاعملذرػػػ مسظػػػلسؼمالنسظ ػػػ منػػػامأن ػػػفمدلػػػؾمسةلػػػىمالنسظ ػػػ مالا تػػػفمالاةػػػ مال نلتػػػ م ػػػ ماسفتػػػفم اػػػلةم .5
رال فسؿمالن ظـملدلؾم.

 ػ مماالسا ػاـالفمإفالةمال نلت مأنا فمللاس مالنسظ اتمرنل ؿمةفمالل ػاؿمسةلػىمال جػائماللػان تملػلسلةم .6
النلرسمسالنظهلمسالا تفمراللافاتمسالا التفمالنلةت م  مالر فم.

النسالفمالر لت مسا  لائاتماالفالت اـمرسنفماهللم ظاـم
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