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 الفصل األول

 تعريفات عامة

 ( تعسيفات1و )

ايطيٝام   نٌ َٓٗا َا مل ٜكتِض أَاّبايعبازات اآلت١ٝ املعاْٞ املٛضش١  ايًٛا٥حٜكصد يف ٖرٙ 

 َع٢ًٓ آخس :

  .بايكٓؿر٠ايهسِٜ  ادتُع١ٝ : ادتُع١ٝ ارتري١ٜ يتشؿٝغ ايكسإٓ -1

 يًٛا٥حا ٚحتت إدازتٗا أٚ إغساؾٗا ٚؾل ٖرٙ ادتُع١ٝاملٛظـ: ٖٛ نٌ غخص ٜعٌُ يف  -3

. 

 .ٚؾل ايًٛا٥ح ٚاملٛظـ  ادتُع١ٝعكد ايعٌُ: ٖٛ نٌ اتؿام ٜربّ بني  -4

ضٛا٤ً نإ  زاتبايعٌُ: ٖٛ نٌ َا ٜبرٍ َٔ دٗد ؾهسٟ أٚ ؾين أٚ دطُاْٞ ، يكا٤  -5

 ٚايًٛا٥ح املٓع١ُ يريو . ادتُع١ٝؤقت ٚيف سدٚد َا تٓص عًٝ٘ أْع١ُ ذيو بػهٌ دا٥ِ أٚ َ

ايساتييب ااضاضييٞ: ٜٚكصييد بيي٘ ايساتييب ايػييٗسٟ ااضاضييٞ املٓصييٛ  عًٝيي٘ يف قييساز          -6

 ايتعٝني أٚ عكد ايعٌُ.

 بًد اإلقا١َ ايدا٥ِ: ايبًد ايرٟ ٜكِٝ ب٘ املٛظـ غري ايطعٛدٟ. -7

 َٔ تازٜخ ابتدا٤ ايعٌُ. ادتُع١ٝكطع١ يف ارتد١َ املطتُس٠: ٖٞ ارتد١َ غري املٓ -8

أٚ اييرٟ ٜٓصيب   ، ايعٌُ املؤقت: ٖيٛ ايعُيٌ اييرٟ تكتطيٞ ةبٝعي١ إصتياشٙ َيد٠ ستيدد٠          -9

يكا٤ أدس حييدد يف عكيد عُيٌ    ع٢ً عٌُ ستدد ٜٓتٗٞ باْتٗا٥٘ أًٜا ناْت املد٠ اييت ٜطتػسقٗا إصتاشٙ 

 .َؤقت

 .َٝالدًٜا ايط١ٓ: اثٓا عػس غٗسًا  -10

 .املٝالدٟ : ايػٗس ايػٗس -11

 

 



 

 7

 

 الفصل الثاىي

 تيظيه العنل باجلنعية
 

 ( الئحة تيعيه العنل2و )

ُٜيييٓعاِ ايعُيييٌ يف ادتُعٝبييي١  ٛديييب ل٥شييي١ تٓعيييِٝ ايعُيييٌ املعيييد٠ َييئ قبيييٌ اإلداز٠ ايعاَييي١        

( َيئ 14(،  13(،  12يًذُعٝيات، ٚايييت ضيٝتِ اعتُادٖيا َئ ٚشاز٠ ايعُيٌ، ٚؾكيًا اسهياّ املييٛاد           

 ٖي .23/8/1426( ٚتازٜخ 51عٌُ( ايصبادز باملسضّٛ املًهٞ ايهسِٜ زقِ   ْعاّ اي

ٚل جيٛش إٔ ختايـ ل٥ش١ غؤٕٚ ايعاًَني بادتُع١ٝ َا ّْصت عًٝ٘ ل٥شي١ تٓعيِٝ ايعُيٌ، إل    

 إذا نإ ذيو يف َصًش١ ايعاٌَ.

 

 ( الغسض مً الئحة شؤوٌ العاملني باجلنعية3و )

ا ْصيت عًٝي٘ ل٥شي١ تٓعيِٝ ايعُيٌ; تيٓعِ ل٥شي١ غيؤٕٚ         َع َساعا٠ أسهاّ ْعاّ ايعٌُ، َٚي   

 ايعاًَني بادتُع١ٝ ايعالق١ بني ادتُع١ٝ ٚاملٛظـ يف ااَٛز ايتاي١ٝ :

 نٌ َا ٜستبط بارتد١َ ااضاض١ٝ . -1

 سكٛم ٚٚادبات املٛظؿني . -2

 ايطٝاضات ٚايكٛاعد املٓع١ُ يعالق١ املٛظـ بادتُع١ٝ . -3

 نٌ َا تصدزٙ ادتُع١ٝ َطتكباًل َٔ يٛا٥ح ٚقسازات ٚتعاَِٝ.ٜعترب َهُاًل هلرٙ ايال٥ش١  -4

 

 الئحة شؤوٌ العاملني باجلنعيةىطام تطبيل ( 4و )

ع٢ً ٚظٝؿ١ دا١ُ٥  ادتُع١ٝع٢ً نٌ َٔ ٜعٌُ ب ل٥ش١ غؤٕٚ ايعاًَني بادتُع١ٝتطسٟ أسهاّ  - 1

 . ضٛا٤ً نإ ضعٛدًٜا أٚ غري ضعٛدٟ

أٚ ،  هاؾيتت َكطٛعي١   ادتُعٝي١ ع٢ً املتعاْٚني َيع   ع١ٝل٥ش١ غؤٕٚ ايعاًَني بادتُل تطبل  - 2

ٚاملتعاْٚني املجبتني ع٢ً ٚظا٥ـ َؤقت١ ايعكيد   ادتُع١ٝٚحيهِ ايعالق١ بني  ،ع٢ً ٚظا٥ـ َؤقت١

 بريو. ارتا 

 

 اللغة الواجبة االضتعنال( 5و )

ٍ  ايسمسٝي١   ايًػ١ ايعسب١ٝ ٖٞ ايًػي١   ُعٝي١ ادتٚيف سايي١ سادي١   يف ادتُعٝي١،   ايٛادبي١ الضيتعُا

 .يػ١ أدٓب١ٝ ٜعترب ايٓص ايعسبٞ ٖٛ ايٓص املعتُداضتخداّ إىل 
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 الفصل الثالث

 التوظيف

 

 ( عكد التوظيف6و )

ل٥ش١ غؤٕٚ ايعاًَني  ٛدب عكد َربّ ٚؾكًا اسهاّ  ادتُع١ٝٚظا٥ـ  ع٢ًايتٛظٝـ  ٜتِ - 1

  .ٚايُٓاذز املساؾك١ هلا بادتُع١ٝ

َدتٗا  تصٜدع٢ً ناؾ١ عكٛد ايتٛظٝـ اييت  ُع١ٝل٥ش١ غؤٕٚ ايعاًَني بادتاّ هتطسٟ أس- 2

 عٔ ض١ٓ.

 

 ( شسوط التعيني7و )

 .ادتُع١ٝزتًظ إداز٠ املع١ٓٝ َٔ دت١ٓ ايتٛظٝـ يف ادتُع١ٝ ايتعٝني  تتٛىل - 1

 ني َا ًٜٞ:ٜٝػرتط يًتع - 2

 .َعتُد٠ ضُٔ املٝصا١ْٝ ايعا١َ يًذُع١ٝٚدٛد ٚظٝؿ١ غاغس٠  -أ 

 املطًٛب غػًٗا ، ٚجيٛش النتؿا٤ بٛصـ ٚاسد يًٛظا٥ـ ١ٚظٝؿٞ يًٛظٝؿ إٔ ٜعد ٚصـ -ب 

 املتُاث١ً.

 

 ( الشسوط الواجب توافسٍا يف املوظف 8و )

 :ٜػرتط يف املٛظـ

 َطتٛؾًٝا يًػسٚط ٚاملؤٖالت املطًٛب١ يػػٌ ايٛظٝؿ١.إٔ ٜهٕٛ  -1

 ل٥كًا ةبًٝا يػػٌ ايٛظٝؿ١ املتكدّ إيٝٗا عٓد ايتعٝني.إٔ ٜهٕٛ  -2

 ٔ ايطري٠ ٚايطًٛى.سطإٔ ٜهٕٛ  -3

 . املكاب١ً ايػخص١ٝ املكسز عكدٖا يًُسغشني يػػٌ ايٛظا٥ـٚإٔ جيتاش الختبازات  -4

ًذٓيي١ ايتٛظٝييـ إعؿييا٤ بعييض املتكييدَني يػييػٌ ايٛظييا٥ـ َيئ بعييض ٖييرٙ ايػييسٚط عٓييد      يجيييٛش -5

 اذتاد١.

 سؿغ دص٤ ٚاسد َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ.-6

 

 ( املفاضلة9و )

 .يتعٝني ٜتِ ايتعٝني ٚؾل املؿاض١ً بِٝٓٗإذا اضتٛؾ٢ املتكدَٕٛ غسٚط ا
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 ( مطتيدات التعيني11و )

 تكدِٜ املطتٓدات اآلت١ٝ:ايتعٝني  ٜتطًب

 أٚ دٛاش ايطؿس ٚاإلقا١َ يػري ايطعٛدٜني.، يًطعٛدٜني ايطذٌ املدْٞصٛز٠ َٔ  -1

 .يًُساد تعٝٝٓ٘صٛز٠ َصدق١ َٔ ايػٗادات ايع١ًُٝ  -2

 ٛزتٗا َٛقع١ َٚعتُد٠.غٗادات ارترب٠ ايطابك١ أٚ ص -3

 غٗاد٠ ايًٝاق١ ايصش١ٝ عٓد ايطًب. -4

 أزبع صٛز مشط١ٝ سدٜج١. -5

 املكاب١ً ايػخص١ٝ. ادتٝاش -6

 .غٗاد٠ سطٔ ضري٠ ٚضًٛى أٚ تصن١ٝ َعتُد٠ -7

 بصٛز ٖرٙ املطتٓدات ٚتٛدعٗا يف ًَـ خد١َ املٛظـ. ادتُع١ٝ حتتؿغ -8

 

 ( انتنال التعيني11و )

ـ     قساز ايتعٝني عدٜ -1 ، َٔ قطِ املٛظؿني بعد اضتهُاٍ إدسا٤ات ايتعٝني َئ قبيٌ دتٓي١ ايتٛظٝي

 حيسز ايعكد َع املعني. َٚٔ ثِ 

ٜجبت املٛظـ عٓد بدا١ٜ ايتعٝني ع٢ً أٍٚ املسبٛط يًدزد١ املعني عًٝٗا، أٚ سطب َيا تيساٙ دتٓي١     -2

 ايتٛظٝـ بٓا٤ً ع٢ً خربات٘ َٚؤٖالت٘.

 

 ( وجوب املباشسة بعد التعيني12و )

ٜباغيس َٗياّ ٚظٝؿتي٘ خيالٍ      إذا مل سدٜح ايتعٝنياملٛظـ  ؾطخ عكد تٛظٝـ يًذُع١ٝجيٛش   

 بدٕٚ عرز غسعٞ. ،مخط١ عػس ًَٜٛا َٔ تازٜخ إبالغ٘ بكساز ايتعٝني

 

 ( تازيخ بداية اخلدمة13و )

 َئ تيازٜخ َباغيست٘ ايعُيٌ َتي٢ نيإ َكُٝيًا يف       بيد٤ً   زاتبًا ٜعترب عكد ايعٌُ ضازًٜا ٜٚطتشل املٛظـ 

أٚ َٔ تازٜخ َػادزت٘ بًدٙ إذا نإ َكًُٝا خازز َكس عًُ٘، بػسط إٔ ل تصٜيد ااٜياّ   ، َهإ ايعٌُ

 ؾٛز ٚصٛي٘. ادتُع١ٝايطسٚز١ٜ يٛصٛي٘ إىل َكس عًُ٘ عٔ ثالث١ أٜاّ ٚبػسط إٔ ٜسادع 

 

 

 ( ملفات املوظفني14و )

 ٚنييٌ َييا ٜهييٕٛ َتصيياًل َطييتٓدات تعٝٝٓييٜ٘عييد يهييٌ َٛظييـ ًَييـ غخصييٞ حتؿييغ ؾٝيي٘    

 قطِ املٛظؿني. يد٣ؿغ املًـ حيحبٝات٘ ايٛظٝؿ١ٝ ٚ
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 ( بطالٌ عكد التوظيف15و )

يتطيٌٗٝ  َيصٚز٠   ٚثيا٥ل إذا ثبت إٔ ايتعٝني مت ْتٝذ١ اْتشاٍ املٛظـ غخص١ٝ ايػري أٚ تكدميي٘    

 .لغًٝااعترب ايعكد  سصٛي٘ ع٢ً ايٛظٝؿ١

 

 ( املتعاوىو16ٌو )

الضييتعا١ْ  تعيياْٚني َيئ ذٟٚ ايهؿييا٤ات  –ديي١ عٓييد اذتا -يييس٥ٝظ ادتُعٝيي١ أٚ َيئ ٜؿٛضيي٘  -1

ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ يف غػٌ ايٛظا٥ـ املعتُد٠ ، بػيسط اذتصيٍٛ عًي٢ املٛاؾكي١ ايٓعاَٝي١ َئ دٗي١        

 عًُِٗ ااصًٞ ، ٚملد٠ حيددٖا ز٥ٝظ ادتُع١ٝ قاب١ً يًتذدٜد.

2-     َ ٝي١،  جيٛش يًذُع١ٝ اضتعاز٠ خدَات َٛظؿني "ضعٛدٜني" َئ أٟ دٗي١ سهَٛٝي١ أٚ غيري سهٛ

ملد٠ عاّ أٚ أنجس يًعٌُ بادتُع١ٝ، ٚتصسف زٚاتبِٗ َٚطتشكاتِٗ ٚؾكًا يًعكٛد املرب١َ َعٗيِ يف  

 سدٚد املٝصا١ْٝ املعتُد٠، َا مل تتشٌُ ادت١ٗ  املعري٠( زٚاتبِٗ .

 

 

 ( فرتة االختباز17و )

اذتل يف إْٗا٤ خيطع املٛظـ ادتدٜد يؿرت٠ اختباز َدتٗا ثالث١ أغٗس  تطعٕٛ ًَٜٛا ( ٚيًذُع١ٝ  - 1

خدَت٘ بال إْراز ٚل َهاؾأ٠ إذا ثبت عدّ صالسٝت٘ خالٍ ؾرت٠ الختباز، ٚحتتطب ؾرت٠ 

 الختباز بعد ثبٛت صالسٝت٘ يًعٌُ ضُٔ َد٠ ارتد١َ.

 ل جيٛش تعٝني املٛظـ حتت الختباز انجس َٔ َس٠ ع٢ً ْؿظ املط٢ُ ايٛظٝؿٞ. -2

 

 ( فطخ العكد بال إىراز أو مهافأة18و )

ؿطخ عكد ايعٌُ َٔ داْب ادتُع١ٝ ٜٚؿصٌ املٛظيـ دٕٚ إْيراز أٚ َهاؾيأ٠ أٚ تعيٜٛض إذا     ٜ  

 ثبت ازتهاب٘ أًّٜا َٔ املخايؿات ايتاي١ٝ:

 إذا ٚقع َٔ املٛظـ اعتدا٤ بايكٍٛ أٚ ايؿعٌ ع٢ً أسد زؤضا٥٘ أثٓا٤ ايعٌُ أٚ بطب٘. -1

 ٓصٛ  عًٝٗا يف عكد ايعٌُ.إذا مل ٜكِ املٛظـ بتأد١ٜ ايتصاَات٘ ايٛظٝؿ١ٝ ادتٖٛس١ٜ امل - 2

 إذا ازتهب املٛظـ عُاًل شتاًل بايػسف ٚااَا١ْ.  -3

 إذا تعُد املٛظـ إذتام خطاز٠ َاد١ٜ  ُتًهات ادتُع١ٝ . -4

 إذا ثبت إٔ املٛظـ دتأ إىل ايتصٜٚس يٝشصٌ ع٢ً ايعٌُ . -5

ْتييا٥ر إذا ثبييت إٔ املٛظييـ اضييتػٌ َسنييصٙ ايييٛظٝؿٞ بطسٜكيي١ غييري َػييسٚع١ يًشصييٍٛ عًيي٢           -6

 َٚهاضب غخص١ٝ.

إذا تػٝب املٛظـ دٕٚ ضبب َػسٚع انجس َئ عػيسٜٔ َٜٛيًا َتؿسقي١ خيالٍ ايطي١ٓ ايٛاسيد٠ أٚ         -7

أنجس َٔ عػس٠ أٜاّ َتتاي١ٝ، ع٢ً إٔ ٜطبل ايؿصٌ إْراز نتابٞ ي٘ َٔ " ادتُع١ٝ " بعد غٝابي٘  

 ١ ايجا١ْٝ.عػس٠ أٜاّ يف اذتاي١ ااٚىل، ٚبعد اْكطاع٘ عٔ ايعٌُ مخط١ أٜاّ يف اذتاي
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  الفصل الرابع

 لرواتبا
 

 ( ضله السواتب19و )

 تكّٛ ادتُع١ٝ بإعداد ضًِ يًسٚاتب َٛضشًا ب٘ ايدزدات ٚاذتد ااد٢ْ يًسٚاتب ٚايعالٚات ٚايبدلت. 

 

 سواتبال( صسف 21و )

٘  اعٌُ َٔ أٍٚ ّٜٛ يً ت٘باغساملطتذد خطابًا  سز يًُٛظـ حي -1  ايسٚاتيب ٚتيدؾع   ،ضتًِ ؾٝي٘ عًُي

 .يًعكد كًا ٚؾ

ٚنٌ املبايؼ املطيتشك١ يًُيٛظؿني بايسٜياٍ ايطيعٛدٟ يف َهيإ ايعُيٌ ٚخيالٍ         تصسف ايسٚاتب -2

 ضاعات ايدٚاّ ايسمسٞ ٚؾل َا ًٜٞ:

 يف ْٗا١ٜ ايػٗس. زٚاتبِٗاملٛظؿٕٛ تدؾع  -أ 

 ؾٛزًا. زاتب٘املٛظـ ايرٟ تٓتٗٞ خدَت٘ ٜصسف  -ب 

٘ َٚطيتشكات٘ خيالٍ ضيبع١ أٜياّ َئ      زاتبي دؾع املٛظـ ايرٟ ٜرتى ايعُيٌ َئ تًكيا٤ ْؿطي٘ ٜي      -ز 

 تسى ايعٌُ بعد سطِ َا عًٝ٘ َٔ َطتشكات.

 يف ّٜٛ ايعٌُ ايطابل. يصسفٜتِ ا إداش٠ّٜٛ  ايصسفإذا صادف ّٜٛ  -د 

املطتشك١ يًُٛظؿني بعد ايتشكيل َئ غخصيٝاتِٗ ٚتيٛقٝعِٗ عًي٢       تصسف ايسٚاتب ٚاملهاؾتت - 3

ٚضييع أٟ ْعيياّ ٜطييٌٗ إدييسا٤ات  ٚيًذُعٝيي١ايػييس ، أٚ ايطييذالت املعييد٠ هلييرا  يسٚاتييبنػييـ ا

 .صسفاي

 ،أٚ يًذٗييات ايسمسٝيي١ يًذُعٝيي١املبييايؼ اييييت تهييٕٛ َطييتشك١  َيئ َطييتشكات املٛظييـ  حتطييِ - 4

دٕٚ اذتاديي١ إىل أٟ إدييسا٤ات أخييس٣ عًيي٢ إٔ ل جييياٚش املكييداز      ادتُعٝيي١ز٥ييٝظ  بتعُٝييدٚذيييو 

 احملذٛش غٗسًٜا ثًح ايساتب ايػٗسٟ.

ٜيد املٛظيـ عئ ايعُيٌ، ٜصيسف يي٘ ْصيـ زاتيب ٚظٝؿتي٘ ااضاضيٞ ةًٝي١ ؾيرت٠             يف ساي١ نـ  - 5

نـ ايٝد، ٚيف ساي١ صدٚز اذتهِ بربا٤ت٘ أٚ بػري ؾصً٘ عئ ايعُيٌ، تطيتهٌُ نيٌ املبيايؼ      

 املكتطع١ َٔ زاتب٘ بطبب نـ ايٝد.

 

 العالوات( 21و )

 زٚاتب ادتُع١ٝ .ميٓح املٛظـ يف بدا١ٜ نٌ عاّ ٖذسٟ عال٠ٚ ٚؾل تكِٜٛ اادا٤ سطب ضًِ  -1

% ، ٚحتطيب ايعيال٠ٚ ٚؾيل املطيت٣ٛ ٚايدزدي١ ايييت       60ل متٓح ايعال٠ٚ ملٔ ٜكيٌ تكيدٜس أدا٥ي٘ عئ      -2

 عًٝٗا املٛظـ عٓد ايتكِٜٛ .
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جيٛش إلداز٠ ادتُع١ٝ َٓح املٛظـ عال٠ٚ اضيتجٓا١ٝ٥ باعتُياد َيدٜس عياّ ادتُعٝي١ أٚ َئ ٜؿٛضي٘         -3

 يًُٛظـ ٚحتكٝك٘ يٓذاسات َتُٝص٠ يًذُع١ٝ. ٚؾكًا ملربزات ٚتٛصٝات َٔ ايس٥ٝظ املباغس

 

 ( الرتقيات22و )

 ٜػرتط يرتق١ٝ املٛظـ َا ًٜٞ : -1

 إٔ تهٕٛ ايرتق١ٝ يدزد١ ٚاسد٠ تًٞ ايدزد١ اييت عًٝٗا املٛظـ. -أ 

 إٔ تهٕٛ ايٛظٝؿ١ ايػاغس٠ َعتُد٠ باملٝصا١ْٝ. -ب 

 تٛؾس ايػسٚط املطًٛب١ يف املسغح يػػٌ ايٛظٝؿ١ ايػاغس٠ . -ز 

إٔ ٜهٕٛ قد َط٢ عًٝ٘ عاَني ع٢ً ااقٌ يف ايدزد١ اييت ٖٛ عًٝٗيا، ٚييس٥ٝظ ادتُعٝي١     -د 

 أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ سل اضتجٓا٤ َٔ ٜساٙ َٔ ٖرا ايػسط .

إٔ ل ٜكٌ تكدٜس املسغح يًرتق١ٝ يف منٛذز تكِٜٛ اادا٤ ايطٟٓٛ عٓد ايرتغيٝح يًرتقٝي١ عئ     -ٖي 

   دٝد (.

ْراز ( ضازٟ املؿعيٍٛ، أٚ ٜهيٕٛ يف ؾيرت٠ نيـ ايٝيد عئ       إٔ ل ٜهٕٛ قد صدز حبك٘   إ -ٚ 

ايعٌُ أٚ جيسٟ َعي٘ حتكٝيل، أٚ زتياشٟ حبسَيإ َئ عيال٠ٚ، أٚ سطيِ َئ ايساتيب مليد٠           

 مخط١ عػس ًَٜٛا ؾأنجس.

ٜجبت املٛظـ عٓد ايرتق١ٝ ع٢ً َسبٛط ايدزد١ اييت تًٞ ايدزدي١ ايٛظٝؿٝي١ ايييت ٖيٛ عًٝٗيا       -ش 

 ٜكٌ َا ٜتكاضاٙ بعد ايرتق١ٝ عُا نإ ٜتكاضاٙ قبًٗا. َع َساعا٠ ضًِ ايسٚاتب حبٝح ل

تعترب ايرتق١ٝ ضاز١ٜ املؿعٍٛ َٔ أٍٚ ايػٗس اييرٟ ًٜيٞ صيدٚز قيساز ايرتقٝي١، ٜٚػيرتط َباغيس٠         -2

املٛظـ َٗاّ ايٛظٝؿ١ املسقي٢ هليا ، ٚيف َيد٠ أقصياٖا غيٗس ٚاسيد َئ تيازٜخ صيدٚز ايكيساز ٚإل           

 اعترب لغًٝا.

ق١ٝ يٛظٝؿ١ أع٢ً يف أنجس َٔ َٛظـ ٚتطا٣ٚ املسغيشٕٛ ؾيإٕ املؿاضي١ً    إذا تٛؾست غسٚط ايرت -3

 تهٕٛ ناآلتٞ:

 اذتاصٌ ع٢ً أع٢ً تكدٜس يف آخس تكسٜس أدا٤.-أ 

 اذتاصٌ ع٢ً دٚزات تدزٜب١ٝ أٚ غٗادات ع١ًُٝ.-ب 

 ااقد١َٝ.-ز 

 

 البدالت( 23و )

 ٜصسف بدٍ َٛصالت يًُٛظؿني سطب ضًِ ايسٚاتب املعتُد. -1

 ضهٔ يًُٛظؿني ٚؾل ْعاّ ايعٌُ. ٜصسف بدٍ -2

 ٜطرتد بدٍ ايطهٔ يف ساي١ اضتكاي١ املٛظـ، ٚذيو عٔ ايؿرت٠ ايباق١ٝ َٔ عكدٙ . - 3
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 ل ٜطرتد بدٍ ايطهٔ يف اذتالت ايتاي١ٝ : - 4

 ٚؾا٠ املٛظـ .-أ 

 يًُصًش١ ايعا١َ . ادتُع١ٝإْٗا٤ خد١َ املٛظـ َٔ قبٌ -ب 

إذا اقتطت ايطسٚز٠ ذيو ، ع٢ً إٔ ٜيتِ اعتُيادٙ َئ     حيدد بدٍ خطس يبعض ٚظا٥ـ ادتُع١ٝ - 5

 قبٌ  زتًظ إداز٠ ادتُع١ٝ .

 . يٓعاّ ايعٌُ ٚايعُاٍعٔ ضاعات ايعٌُ اإلضاؾ١ٝ ٚؾكًا  َهاؾأ٠يًُٛظـ  ادتُع١ٝ تصسف - 6

 

 ( االىتداب24و )

تتٛىل ايػؤٕٚ اإلداز١ٜ إصيداز قيساز اْتيداب املٛظيـ ٚؾيل خطياب ايتهًٝيـ ايصيادز َئ قبيٌ            - 1

 ٥ٝظ ادتُع١ٝ أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ .ز

حتدد َد٠ الْتداب َٔ ادت١ٗ املٓتدب١ حتدٜدًا َبد٥ًٝا قبٌ ايكٝاّ بٗا ٚ يا ٜهؿيٞ ادا٤ املُٗي١     - 2

 اضتدعت ظسٚف ايعٌُ ايتُدٜد ٜبًؼ َسدع٘ بايتُدٜد ي٘ .ٚإذا 

  ؾيييرت٠  إذا َيييس  املٓتيييدب ٚمل ٜيييتُهٔ َييئ ايعيييٛد٠ يف ْٗاٜييي١ ايؿيييرت٠ املكيييسز٠ يالْتيييداب متيييدد   - 3

الْتداب، تعترب ااٜاّ ايتاي١ٝ َٔ َد٠ املس   جاب١ إداش٠ َسض١ٝ عاد١ٜ َع ٚدٛب إثبات املس  

بتكسٜس ةيب َعتُد ٚيف ٖرٙ اذتايي١ تصيسف يًُٛظيـ املٓتيدب ؾيٛاتري ايعيالز املصيدق١ َئ دٗي١          

 ةب١ٝ زمس١ٝ .

 . َٔ ٜٓٛب عٓ٘أٚ  ادتُع١ٝتصٜد َد٠ الْتداب عٔ غٗس ٚاسد إل  ٛاؾك١ ز٥ٝظ ل  - 4

5 -       ٚ دؾع يي٘  تي حتتطب ؾرت٠ الْتداب َٔ تازٜخ َػادز٠ املٓتيدب َكيس عًُي٘ ااصيًٞ ٚتٓتٗيٞ بعٛدتي٘ 

املصسٚؾات عٔ ايؿرت٠ احملدد٠ يف قساز الْتداب ٚجيٛش متدٜد الْتداب عٔ ايؿرت٠ احملدد٠ بكساز 

 . ز٥ٝظ ادتُع١ٝ أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ َٔ

 

 ( ضوابط صسف بدل االىتداب25و )

َصيازٜـ ضيؿس ٚؾيل ضيًِ     ٜصسف يًُٛظـ املٓتدب يف ١َُٗ زمس١ٝ داخٌ املًُه١ أٚ خازدٗا  - 1

 زٚاتب ادتُع١ٝ .

 صسف ضًؿ١ يًُٛظـ املٓتدب يف سدٚد َا ٜطتشك٘ عٔ املد٠ احملدد٠ يف قساز الْتداب.ت - 2

ا ؾٝٗييا يف ساييي١ اْتييداب املٛظييـ أٚ متتعيي٘ بهاؾيي١ اإلديياشات املدؾٛعيي١ اادييس املطييتشك١ ييي٘  يي   - 3

 اإلداش٠ املسض١ٝ تصسف ي٘ ناٌَ ايبدلت .

ٜصسف يًُٛظيـ املٓتيدب يف سايي١ الْتيداب اييداخًٞ أٚ ارتيازدٞ تيرنس٠ إزنياب بايدزدي١           - 4

 ذٖابًا ٚإٜابًا . ايطٝاس١ٝ
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 ( اليكل بني الوظائف26و )

 ْكييٌ املٛظييـ َيئ ٚظٝؿتيي٘ إىل ٚظٝؿيي١ أخييس٣ أٚ َيئ َٛقييع إىل آخييس سطييب     يًذُعٝيي١ اذتييل يف - 1

 إذا اضتدع٢ ايعٌُ املهًـ ب٘ ذيو .أٚ تهًٝؿ٘ بايكٝاّ بعٌُ ٚظٝؿ١  َصًش١ ايعٌُ

 (نًِ ؾأنجس . 70ٜصسف يًُٛظـ زاتب غٗس عٔ ْكً٘ َٔ َكس عًُ٘ ايطابل َطاؾ١    - 2

 

 ( املهافآت27و )

 ختطع املهاؾتت يآلتٞ:

ملٛظؿٝٗييا  ٜسمتييٓح ادتُعٝيي١ َهاؾييأ٠ املٛظييـ املجييايٞ ٚغييٗادات ٚخطابييات ايػييهس ٚايتكييد         - 1

 املتُٝصٜٔ، ٚؾل املعاٜري ٚااضظ اييت تطعٗا يريو.

 َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ ارتد١َ ٚتصسف سطب ْعاّ ايعٌُ ٚايعُاٍ ايطعٛدٟ. - 2
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 الفصل اخلامض

 ازاتــــــــــــــــاإلج

 

 ( إجاشتا العيدي28ًو )

 ٜتُتع املٛظـ بإداشتٞ عٝدٟ ايؿطس ٚااضش٢ سطب َا ْعاّ ادتُع١ٝ. 

 

 اإلجاشات العادية (29و )

 :يألسهاّ ايتاي١ٝ ايط١ٜٛٓ ايعاد١ٜ ختطع اإلداشات 

عيئ نييٌ ضيي١ٓ َيئ ضييٓٛات َٜٛييًا (  35  ثالثيٕٛ  ٚ عادٜيي١ َييدتٗا مخطيي١ٜطيتشل املٛظييـ إديياش٠   - 1

 ضاٙ .اتك زاتب ناٌَ ٜدؾع َكدًَا سطب آخس خدَت٘ بساتب

ٝات ايعُييٌ َييع ااخيير يف َٛاعٝييد اإلديياشات ايطيي١ٜٛٓ ملٛظؿٝٗييا حبطييب َكتطيي  ادتُعٝيي١دد حتيي - 2

 العتباز زغب١ املٛظـ نًُا أَهٔ ذيو.

عئ اإلدياش٠ املطيتشك١ إذا اْتٗيت َيد٠ خدَتي٘ قبيٌ متتعي٘ بٗيا ٚذييو           ٜتِ تعٜٛض املٛظـ َايًٝا  - 3

 زاتيب  عًي٢ أضياع آخيس    ايتعيٜٛض يًُيد٠ ايييت مل حيصيٌ عًي٢ إداشتي٘ عٓٗيا ، ٚحيطيب         بايٓطب١

 نإ ٜتكاضاٙ املٛظـ.

ِ غييسعٞ ٜطييتٛدب ضييذٔ املٛظييـ ٚل ٜرتتييب عًيي٢ ٖييرا اذتهييِ ؾصييً٘ َيئ     إذا صييدز سهيي - 4

ٚظٝؿت٘ حتطب َد٠ بكا٥٘ يف ايطيذٔ َئ زصيٝد إداشاتي٘ ، ٚيف سياٍ اْتٗيا٤ زصيٝدٙ قبيٌ اْتٗيا٤          

 ستهَٛٝت٘ ميٓح إداش٠ بدٕٚ زاتب نشد أع٢ً ثالث١ أغٗس.

 تكيٌ ؾيرت٠ ايتُتيع عئ     حيل يًُٛظـ جتص١٥ إداشت٘ ايط١ٜٛٓ يؿرت٠ ٚاسد٠ أٚ ع٢ً ؾرتات عًي٢ أل  - 5

( أٜاّ ، ٚل ٜطُح بتُدٜد اإلداش٠ أنجس َٔ َس٠ ٚاسد٠، ٚل ٜؤدٌ ايتُتع بٗا أنجس  5مخط١   

 .( ضٓٛات  3َٔ ثالخ   

حيل يًُٛظـ دَر اإلداشات ايعاد١ٜ بػسط إٔ ل تصٜيد َيد٠ أٚ َيدد اإلدياشات ايييت ٜتُتيع بٗيا         - 6

 ًَٜٛا .(  90املٛظـ يف ايط١ٓ ايٛاسد٠ عٔ تطعني   

ٜعٛ  املٛظـ عٔ زصٝدٙ َٔ اإلداشات ايعاد١ٜ املطتشك١ عٓد اْتٗا٤ خدَت٘ سطب آخس زاتيب   - 7

 تكاضاٙ ٚؾكًا ملا ًٜٞ :

 إذا اْتٗت خدَت٘ بطب ايٛؾا٠ أٚ ايعذص ايصشٞ ؾٝعٛ  عٔ ناٌَ زصٝدٙ َٔ اإلداشات.-أ 

د١َ املٛظيـ ؾيال ٜعيٛ     ؾُٝا عدا اذتايتني املٓصٛ  عًُٝٗا يف ايؿكس٠   أ ( إذا اْتٗت خ-ب 

 ( ًَٜٛا َٔ اإلداشات ايعاد١ٜ . 180عٔ أنجس َٔ َا١٥ ٚمثاْني   

حيل يًذُع١ٝ سطِ أٜاّ غٝياب املٛظيـ عئ ايعُيٌ َئ زصيٝدٙ َئ اإلدياشات ايعادٜي١ إذا قيدّ            - 8

املٛظـ عرزًا تكبً٘ ادتُع١ٝ، أَا إذا مل ٜهٔ يي٘ زصيٝد َئ اإلدياشات ؾتشطيب غٝابيًا بعيرز ل        

 ا زاتبًا.ٜطتشل عٓٗ
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يف ساٍ تعس  املٛظـ اٟ ظسف ةازئ خازز عٔ اإلزاد٠ ٜطتدع٢ متتع٘ بأٜاّ تصٜد ع٢ً تازٜخ  -9

ايعٛد٠ ايؿع١ًٝ َئ اإلدياش٠ ايطي١ٜٛٓ، ؾٝذيب عًٝي٘ إخطياز ادتُعٝي١، ٚل ٜعتُيد ايتُدٜيد إل بعيد           

 َٛاؾك١ املدٜس املطؤٍٚ.

 

 ( اإلجاشة االضطسازية31و )

ييد٣ ز٥ٝطي٘    َكبٛيي١ ( أٜياّ يف ايطي١ٓ إذا أبيد٣ أضيبابًا     5  َيد٠ مخطي١  ١ ٓح املٛظـ إداش٠ اضيطسازٜ مي

 مخط١ أٜاّ َتتاي١ٝ. تهٕٛإٔ ل  املباغس ع٢ً

 

 ( اإلجاشة املسضية31و )

حيصٌ املٛظـ ع٢ً إداش٠ َسض١ٝ إذا أثبت َسض٘ بتكسٜس ةيب صادز َٔ َطتػيؿ٢ سهيَٛٞ   - 1

 أٚ أًٖٞ بػسط تصدٜك٘ َٔ ايػؤٕٚ ايصش١ٝ باملٓطك١.

 ٜتِ استطاب اإلداشات املسض١ٝ يًُٛظؿني ٚؾل ْعاّ ايعٌُ.- 2

 

 ( اإلجاشة االضتجيائية32و )

ميٓح املٛظـ إداش٠ اضتجٓا١ٝ٥ بدٕٚ زاتيب  ٛاؾكي١ ز٥يٝظ ادتُعٝي١ أٚ َئ ٜٓيٛب عٓي٘، عًي٢ أل تصٜيد          

 ع٢ً ثالث١ أغٗس َٚا شاد عٔ ذيو ٜهٕٛ  ٛاؾك١ زتًظ إداز٠ ادتُع١ٝ.

 

 لغياب( إىَاء العكد ل33و )

 إذا تػٝب املٛظـ عػس٠ أٜاّ بعد اْكطا٤ َد٠ إداشت٘ بدٕٚ عرز َكبٍٛ ٜطٟٛ قٝدٙ. 

 

 ( اإلجاشات اخلاصة34و )

 ٜطتشكٗا املٛظـ إداش٠ خاص١، سطب اذتالت اآلت١ٝ:

 ثالث١ أٜاّ إداش٠ يصٚاد٘. -1

 ّٜٛ ٚاسد يٛلد٠ َٛيٛد ي٘. -2

ٚ إخٛت٘، ٚعًٝ٘ تكدِٜ ايٛثيا٥ل املؤٜيد٠ ييريو يف    ثالث١ أٜاّ يف ساي١ ٚؾا٠ أسد أصٛي٘ أٚ ؾسٚع٘ أ -3

 ساي١ ةًبٗا.

 تطتشل املسأ٠ ايعا١ًَ بادتُع١ٝ إداشات ٚؾل ْعاّ ايعٌُ. -4

 

 ( إجاشة أداء االمتحاىات35و )

مييييٓح املٛظيييـ اييييرٟ ٜتيييابع حتصيييًٝ٘ ايعًُيييٞ إدييياش٠ بساتيييب ناَيييٌ ادا٤ الَتشاْيييات ةيييٛاٍ ؾيييرت٠   

 سٚط ايتع١ًُٝٝ ايتاي١ٝ:الَتشاْات عٔ نٌ ض١ٓ دزاض١ٝ بايػ

 إٔ ٜهٕٛ اْتطاب٘ إلسد٣ املؤضطات ايتع١ًُٝٝ املعرتف بٗا. -1
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 إٔ ٜكدّ َا ٜؿٝد أدا٤ الختباز عٓد عٛدت٘ يًعٌُ. -2

 

 ( إجاشة املسافكة36و )

ٜطتشل املٛظـ إداش٠ َساؾك١ ملٔ ٜعٛهلِ غسعًا ملد٠ أقصاٖا ثالث١ أغٗس، غٗس ٚاسيد بساتيب ناَيٌ    

تب، ٚيف ساي١ زغب١ املٛظـ متدٜد إداش٠ املساؾك١ بدٕٚ زاتيب ٜيتِ اعتُادٖيا َئ     ٚغٗسٜٔ بٓصـ ايسا

ز٥ٝظ ادتُع١ٝ أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ ع٢ً أل تتذاٚش ضت١ أغيٗس، ٚإذا مل ٜباغيس املٛظيـ بعيد اْتٗيا٤ َيد٠       

 ايتُدٜد ٜط٣ٛ قٝدٙ.

 

 ( إجاشة اليوو الوطين37و )

اٍٚ َيئ املٝييصإ َطًييع ايطيي١ٓ اهلذسٜيي١     ٜعتييرب ايٝييّٛ ايييٛةين يًًُُهيي١ ٚايييرٟ ٜٛاؾييل ايٝييّٛ ا       -1

 ايػُط١ٝ إداش٠ زمس١ٝ.

إذا ٚاؾييل ٖييرا ايٝييّٛ   ٜييّٛ ادتُعيي١ ( ؾٝعييٛ  عٓيي٘ بٝييّٛ ايطييبت ايييرٟ بعييدٙ، ٚإذا ٚاؾييل   ٜييّٛ      -2

ارتُٝظ ( ؾٝعٛ  عٓ٘ بّٝٛ اازبعا٤ ايرٟ قبً٘، ٚؾُٝيا عيدا ذييو ل ٜعيٛ  املٛظيـ عئ إدياش٠        

 ٖرا ايّٝٛ.

ين   ّٜٛ ايجالثا٤ ( ٚناْت عط١ً أسيد ايعٝيدٜٔ تبيدأ َئ ٜيّٛ ارتُيٝظ، ؾيإٕ        إذا ٚاؾل ايّٝٛ ايٛة -3

 عط١ً ايعٝد تبدأ َٔ بدا١ٜ ايّٝٛ ايٛةين.

 

 ( تكويه األداء الوظيفي38و )

 ٚؾكًا ملا ًٜٞ: يتكِٜٛ اادا٤ ايٛظٝؿٞخيطع مجٝع املٛظؿني 

ايعٓاصييس ٚؾييل ٥يي٘ ايعيياّ ُٜعييد ايييس٥ٝظ املباغييس يهييٌ َٛظييـ تكسٜييسًا ضييًٜٓٛا ٜتطيئُ تكُٝٝييًا ادا  -1

 احملدد٠ يف اضتُاز٠ تكِٜٛ اادا٤ ايٛظٝؿٞ.

 لعتُادٖا.املدٜس ايعاّ تعس  تكازٜس ايهؿا٠٤ ع٢ً  -2

 ؾتت.اٜٛدع ايتكسٜس يف ًَـ املٛظـ ٜٚتخر أضاضًا ملٓح ايعالٚات ٚامله -3

 ع٢ً ْتٝذ١ تكسٜس ايهؿا٠٤ ارتا  ب٘ بعد اعتُادٙ. اإلةالعحيل يًُٛظـ  -4

خالٍ ايعياّ  نتاب١، ٚإذا مل ٜصًح َٔ غأْ٘ (  غري َسضٞ  املٛظـ اذتاصٌ ع٢ً تكدٜس  ٜٓرز -5

 ، أٚ الضتػٓا٤ عٔ خدَات٘.ْكً٘ إىل ٚظٝؿ١ أخس٣ تٓاضب اضتعدادٙ يًعٌُ يًذُع١ٝؾإٕ ايتايٞ 

 ( أياو العنل األضبوعية39و )

 ضبٛع١ٝ بساتب ناٌَ. إداش٠ أادتُع١  ( أٜاّ يف ااضبٛع، ٜٚعترب 6ّٜٛ بادتُع١ٝ أٜاّ ايعٌُ 

 

 ( ضاعات العنل اليومية41و )

ٚذيو خالٍ ضا٥س غٗٛز ايط١ٓ عيدا غيٗس زَطيإ     ،( مثإ ضاعات يف اي8ّٛٝضاعات ايعٌُ ايؿع١ًٝ  

 ضاعات ًَٜٛٝا. تايرٟ ختؿض خالي٘ ضاعات ايعٌُ إىل ض املبازى
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 ( مواعيد العنل41و )

ٚؾل َٛاعٝد ايعٌُ اييت تعًٔ يف ٖرا ايػإٔ، ٜهٕٛ سطٛز املٛظؿني إىل أَانٔ ايعٌُ ٚاْصساؾِٗ 

 .ادتُع١ٝعًًُا بإٔ ايدٚاّ ع٢ً ؾرتتني صباس١ٝ َٚطا١ٝ٥ يًعاًَني  كس 

 

 ( العنل اإلضايف42و )

ـ  َصييًش١ ايعُييٌ ذيييو، ٜٚصييدز قييساز     إذا اقتطييت ٚقتييًا إضيياؾًٝا   بايعُييٌ املٛظييـ ميهيئ تهًٝيي

إلضاؾ١ٝ املساد تهًٝـ املٛظـ بٗا ، ٚعدد ٜٚبني ؾٝ٘ عدد ايطاعات أَ ايػؤٕٚ اإلداز١ٜ ايتهًٝـ 

 ، ٜٚعتُد َٔ َدٜس عاّ ادتُع١ٝ أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘.     ااٜاّ ايالش١َ يريو 

 

 ( مساقبة املوظفني43و )

 تتِ َساقب١ ايدٚاّ بأضايٝب ايسقاب١ ايتاي١ٝ:- 1

عًييي٢ ايبٛابييي١ أٚ َهتيييب خيييا  باييييدٚاّ  ضييياعات  ٚالْصيييسافدٗييياش تطيييذٌٝ اذتطيييٛز  -أ 

 ٌ(.ايتطذٝ

 ضذٌ قٝد اذتطٛز ملساقب١ ايدٚاّ ٚتطذٌٝ ايػٝاب ٚاذتطٛز.-ب 

 ٜعترب ايس٥ٝظ املباغس َطؤًٚل عٔ َساقب١ دٚاّ َسؤٚضٝ٘ باضتُساز.-ز 

ٜٚتِ قٝد ايػٝاب ٚايتأخس يف ضذٌ امليٛظؿني يف   ،تتِ َساقب١ ايدٚاّ عٔ ةسٜل َٓدٚب أٚ أنجس- 2

 ايّٝٛ ايتايٞ.
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 الفصل الّصادط

 التظله
 

 ( حل التعله وإجساءات44ُو )

حيل يًُٛظـ ايتعًِ َٔ أٟ تصسف أٚ إدسا٤  ٜتخر حبك٘، ٜٚكدّ تعًُ٘ ملدٜسٙ "ز٥ٝطي٘ املباغيس" يف   

ايعٌُ، ؾإذا مل ٜبت ؾٝ٘ خالٍ ثالث١ أٜاّ َٔ تازٜخ تكدِٜ ايتعًِ، ٜسؾع تعًُ٘ إىل ز٥ٝظ ادتُع١ٝ أٚ 

 خالٍ أضبٛع ٚاسد.َٔ ٜٓٝب٘ ٚايرٟ ٜػهٌ ع٢ً ض٤ٛ ذيو دت١ٓ تؿصٌ يف ايتعًِ 

 

 ( التعله مً الفصل مً اخلدمة 45و )

حيل يًُٛظـ ايرٟ صدز حبك٘ قساُز بايؿصٌ َٔ ارتد١َ اضباب تأدٜب١ٝ ايتعًِ نتاب١ خالٍ غيٗس  

َٔ تازٜخ إبالغ٘ ايكساز، ٜٚسؾيع اييتعًِ إىل ز٥يٝظ ادتُعٝي١ أٚ َئ ٜؿٛضي٘ ٜٚهيٕٛ قيسازٙ ًَصَيًا يف          

 قط١ٝ ايتعًِ.

 

 تيجة التعله ( اإلبالغ بي46و )

       ٚ مخطي١ عػيس َٜٛيًا َئ تيازٜخ       شٜبًؼ املٛظـ بٓتٝذي١ ايبيت يف تعًُي٘ زمسٝيًا ٚذييو يف َٛعيد ل ٜتذيا

 تكدِٜ ايتعًِ.

 

 ( مسجعية تفطري الالئحة 47و )

جملًظ إداز٠ ادتُع١ٝ سل تؿطري ْصٛ   ل٥ش١ غؤٕٚ ايعياًَني بادتُعٝي١( ، ٚيف سايي١ ارتيالف يف     

ٗا، ًُٜذأ إىل َهتب ايعٌُ باحملاؾعي١ ٜٚعتيرب قيسازٙ ْٗا٥ٝيًا ًَٚصَيًا      تؿطري أٟ بٓد أٚ ْص َٔ ْصٛص

 يًطسؾني.
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 الفصل الّصابع

 إىهاء اخلدمة

 

 ( حاالت اىتَاء اخلدمة48و )

 يف اذتالت ايتاي١ٝ: ادتُع١ٝخد١َ املٛظـ ب ٢ُٓٗت

دًا ملد٠ اْتٗا٤ َد٠ ايعكد إذا نإ ستدد املد٠، ؾإذا اضتُس ةسؾاٙ يف تٓؿٝرٙ عّد ايعكد زتد- 1

 غري ستدد٠. 

 اْتٗا٤ املٛضِ إذا نإ ايعٌُ َٛمسًٝا.- 2

 اْتٗا٤ ايعٌُ ايعسضٞ أٚ املؤقت.- 3

ٚؾا٠ املٛظـ سكٝك١ أٚ سهًُا ٜٚهيٕٛ تكسٜيس ٚؾيا٠ املٛظيـ سهُيًا  ٛديب سهيِ قطيا٥ٞ          - 4

 ْٗا٥ٞ.

 اضتكاي١ املٛظـ. - 5

 بًٛؽ ايطٔ ايٓعا١َٝ. - 6

 ٤ عًُ٘ ااصًٞ.عذص املٛظـ عذصًا نًًٝا عٔ أدا - 7

 ثبٛت عدّ ايصالس١ٝ خالٍ ؾرت٠ الختباز   ايتذسب١ (. - 8

 سصٍٛ املٛظـ ع٢ً تكسٜسٟ نؿا١ٜ يؿرتتني َتتايٝني بتكدٜس   غري َسضٞ (. - 9

 اإلخالٍ بأٟ غسط َٔ غسٚط ايعكد. - 10

أٚ إيػا٤ ايطًطات اذته١َٝٛ زخص١ عٌُ أٚ إقا١َ املٛظـ غري ايطعٛدٟ أٚ عيدّ جتدٜيدٖا    - 11

 إبعادٙ عٔ ايبالد.
 

 االضتكالة ( 49)و 

، ٚجييب عًي٢ املٛظيـ املطيتكٌٝ     ضتكاي١ بطًب َهتٛب ٜسؾع٘ املٛظـ إىل ز٥ٝط٘ املباغيس  التهٕٛ 

 الضتُساز يف ايعٌُ إىل إٔ ٜبت ز٥ٝظ ادتُع١ٝ يف ةًب الضتكاي١.

ٗيٞ اإلديسا٤ات املتخير٠    ٚل ُتكبٌ اضتكاي١ املٛظـ احملاٍ إىل ايتشكٝل أٚ املٛقيٛف عئ ايعُيٌ ستي٢ تٓت    

 بػأْ٘ ٜٚبت يف أَسٙ.

 

 ( مهافأة ىَاية اخلدمة 51و )

 عٓد اْتٗا٤ خد١َ املٛظـ بادتُع١ٝ ٜطتشل َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ خد١َ ٚؾكًا ملا ًٜٞ:- 1

 24ٜػييرتط يصييسف َهاؾييأ٠ ْٗاٜيي١ ارتدَيي١ إٔ تتذيياٚش خدَيي١ املٛظييـ بادتُعٝيي١ ضييٓتإ     

 غٗسًا( ؾُا ؾٛم.

ظـ بايعٌُ ٚدب ع٢ً ادتُع١ٝ إٔ تدؾع يًُٛظـ َهاؾأ٠ عٔ َد٠ إذا اْتٗت عالقت٘ املٛ-أ 

خدَت٘ حتطب ع٢ً أضاع أدس ْصـ غٗس عٔ نٌ ض١ٓ َٔ ايطٓٛات ارتُظ ااٚىل، ٚأدس 
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غييٗس ناَييٌ عيئ نييٌ ضيي١ٓ َيئ ايطييٓٛات ايتايٝيي١، ٜٚتخيير اادييس ااخييري أضاضييًا لستطيياب      

 اٙ َٓٗا يف ايعٌُ.املهاؾأ٠ ٜٚطتشل املٛظـ َهاؾأ٠ عٔ أدصا٤ ايط١ٓ بٓطب١ َا قط

إذا نييإ اْتٗييا٤ عالقيي١ ايعُييٌ بطييبب اضييتكاي١ املٛظييـ ٜطييتشل يف ٖييرٙ اذتاييي١ ثًييح        -ب 

املهاؾأ٠ بعد خد١َ ل تكٌ عٔ ضٓتني َتتايٝتني، ٚل تصٜد عٔ مخظ ضٓٛات، ٜٚطتشل ثًجٝٗا 

إذا شادت َد٠ خدَت٘ عًي٢ مخيظ ضيٓٛات َتتايٝي١ ٚمل تبًيؼ عػيس ضيٓٛات ٜٚطيتشل املهاؾيأ٠          

 إذا بًػت َد٠ خدَت٘ عػس ضٓٛات ؾأنجس. نا١ًَ 

ُتطييتشل املهاؾييأ٠ ناًَيي١ يف سيياٍ تييسى املٛظييـ ايعُييٌ ْتٝذيي١ يكيي٠ٛ قيياٖس٠ خازديي١ عيئ  -ز 

إزادت٘ نُيا تطيتشكٗا املٛظؿي١ إذا أْٗيت ايعكيد خيالٍ ضيت١ أغيٗس َئ تيازٜخ عكيد شٚادٗيا أٚ             

 ثالث١ أغٗس َٔ تازٜخ ٚضعٗا.

تٗت خدَات٘ إل بعد سصٛي٘ ع٢ً إخال٤ ةسف ل ُتصسف أ١ٜ َطتشكات يًُٛظـ ايرٟ اْ-د 

َئ ادتُعٝي١، ٚبعييد تطيًِٝ ناؾيي١ َيا يدٜيي٘ َئ عٗييد، ٚاضيرتداد ٚتطيي١ٜٛ َيا عًٝيي٘ َئ أَييٛاٍ         

 يًذُع١ٝ.

 عدّ قبٍٛ اضتكاي١ املٛظـ احملاٍ يًتشكٝل أٚ املٛقٛف عٔ ايعٌُ ست٢ ٜبت يف أَسٙ.-ٖي 

 ع٢ً اانجس( َٔ تازٜخ اْتٗا٤ إذا اْتٗت خد١َ املٛظـ ُتصسف َطتشكات٘ خالٍ أضبٛع -ٚ 

ايعالق١ ايتعاقد١ٜ، أَا إذا نإ املٛظـ ٖٛ ايرٟ أ٢ْٗ ايعكد َٔ تًكا٤ ْؿط٘ ُتدؾع َطتشكات٘ 

خالٍ َد٠ ل تصٜد عئ أضيبٛعني، ٚيًذُعٝي١ سطيِ أٟ دٜئ َطيتشل هليا َئ املبيايؼ املطيتشك١           

 يًُٛظـ.

 زاتب ثالث١ أغٗس.يف ساي١ ايٛؾا٠ تصسف َهاؾأ٠ ارتد١َ يٛزث١ املتٛؾ٢ َع - 2

 

 ( اإلخطازات املوجَة إىل املوظفني 51و )

ٜييتِ إخطيياز َييٛظؿٞ ادتُعّٝيي١ بتٛدٝيي٘ إخطيياز نتييابٞ بايربٜييد املطييذٌ إىل ايعٓييٛإ احملييدد يف ًَييـ    

خد١َ نٌ َِٓٗ، أٚ ٜطًِ إيٝ٘ يف ضهٓ٘ ع٢ً إٔ ٜٛقع عًٝ٘ بالضتالّ ٚتازخي٘، ؾإذا اَتٓيع املٛدي٘   

 ٜػٗد عًٝ٘ اثٓإ عدٍٚ َٔ شَال٥٘ ٜٚٛضع اإلبالؽ يف املًـ. إيٝ٘ اإلخطاز عٔ الضتالّ،

 

 ( إخالء طسف املوظف52و )

ل تصسف أ١ٜ َطتشكات يًُٛظـ ايرٟ اْتٗت خدَات٘ إل بعيد سصيٛي٘ عًي٢ إخيال٤ ةيسف َئ إداز٠       

ادتُع١ٝ،     ٚبعد تطًِٝ ناؾ١ َا يدٜ٘ َٔ عٗد، ٚاضرتداد َا عًٝ٘ َٔ أَٛاٍ ادتُع١ٝ،نُا متٓح 

 اد٠ خرب٠   يف ساي١ ةًب٘ هلا ( عٔ املد٠ اييت قطاٖا بادتُع١ٝ.ي٘ غٗ
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 الفصل الّثامً

 اجلساءات
 

 ( اجلصاءات اليت جيوش توقيعَا53و )

ٜعاقييب املٛظييـ إذا أخييٌ بٛادبييات ايعُييٌ أٚ قصييس يف أدا٥يي٘ أٚ تصييسف بػييهٌ ٜطيي٤ٞ إىل ايعُييٌ أٚ   

 ١ٝ سطب ْعاّ ايعٌُ.ايعاًَني بادتُع١ٝ بػهٌ ٜتٓاؾ٢ َع ااخالم ٚايكِٝ اإلضالَ

 ٚجيٛش يًس٥ٝظ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ تٛقٝع ادتصا٤ات ايتأدٜب١ٝ ايتاي١ٝ حبل املتطبب:

 اإلْراز ايػؿٗٞ. -1

 اإلْراز ارتطٞ. -2

 اذتطِ َٔ ايساتب  ا ل ٜتذاٚش ثًح ايساتب ااضاضٞ يف ايػٗس. -3

 اذتسَإ َٔ ايعال٠ٚ ايط١ٜٛٓ. -4

 ايؿصٌ َٔ ارتد١َ.- 5

 

 توقيع اجلصاء( إجساءات 54و )

ل ٜٛقع دصا٤ ع٢ً املٛظـ باضتجٓا٤ اإلْراز ايػؿٗٞ ٚارتطٞ، إل بعد إديسا٤ حتكٝيل نتيابٞ تطيذٌ     

 ؾٝ٘ أقٛاٍ املٛظـ ٜٚهٕٛ قساز ادتصا٤ َطتٓدًا إىل ايتشكٝل.

 

 ( التحكيل مع املوظف55و )

ل أٚ احملككيني  حياٍ املٛظـ يًتشكٝل بكساز َٔ ز٥ٝظ ادتُع١ٝ أٚ َٔ ٜؿٛض٘، ٚحيدد ؾٝ٘ اضِ احملك

 ْٚٛع املخايؿات املٓطٛب١ يًُٛظـ ع٢ً أل ٜكٌ دزد١ احملكل عٔ دزد١ احملكل َع٘.

 

 ( نف اليد احتياطّيًا56و )

حيل يس٥ٝظ ادتُع١ٝ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ نـ ٜد املٛظـ عٔ ايعٌُ ملد٠ ل تصٜد عٔ غٗسٜٔ عًي٢ أضياع   

 مل ٜصدز قساز بإداْت٘ أٚ ؾصً٘. استٝاةٞ سطبُا تكتطٝ٘ َتطًبات ايتشكٝل، ٜعٛد بعدٖا يًعٌُ َا
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 ( آجال اىكضاء آثاز اجلصاءات57و )

 تصٍٚ آثاز ادتصا٤ات ايتأدٜب١ٝ اييت ةبكت حبل املٛظـ، ٚتًػ٢ َٔ ًَؿ٘ ايٛظٝؿٞ، ٚؾكًا ملا ًٜٞ:

 بعد َسٚز عاّ ٚاسد بايٓطب١ يإلْراز ارتطٞ. -1

 بعد َسٚز عاَني بايٓطب١ يًشطِ َٔ ايساتب. -2

 الث١ أعٛاّ بايٓطب١ يًشسَإ َٔ ايعال٠ٚ ٚايرتق١ٝ.بعد َسٚز ث -3

بعد َسٚز مخط١ أعٛاّ بايٓطيب١ يًؿصيٌ َئ ارتدَي١، َيا مل تهئ اضيباب شتًي١ بايػيسف أٚ           -4

 ااَا١ْ.
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 الفصل الّتاشع

 رشوو اإلقامة واجلوازات واإلركاب

 

 ( زضوو اإلقامة واجلواشات58و )

  هؿٛيٝٗا غري ايطعٛدٜني ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:تتشٌُ ادتُع١ٝ تهايٝـ اإلدسا٤ات املتعًك١  

 زضّٛ اضتخساز ٚجتدٜد اإلقا١َ.- 1

 زضّٛ تأغري٠ ارتسٚز ٚايعٛد٠ عٓد ضؿسِٖ يف اإلداش٠ ايط١ٜٛٓ، َس٠ ٚاسد٠ نٌ عاَني.- 2

 زضّٛ تأغري٠ ارتسٚز ٚايعٛد٠ عٓد ضؿسِٖ يف َٗاّ زمس١ٝ خازز املًُه١.- 3

 

 ( الترانس واإلزناب59و )

ُع١ٝ بتأَني ترانس ضؿس َٓطٛبٝٗا غري ايطعٛدٜني َٚساؾكِٝٗ َٔ عا٥التِٗ املك١ُٝ َعٗيِ،  تكّٛ ادت 

يف سدٚد أزبع١ ترانس،  ا يف ذيو ترنس٠ املتعاقد ْؿط٘، ٚتطتشل ترانس ايطؿس ضيٛا٤ ضياؾسٚا   

 بصشب١ املتعاقد أٚ ؾسادٟ، ٚذيو ٚؾكًا ملا ًٜٞ:

1 -      ٘ يف بداٜيي١ ايتعاقييد َييا مل ٜهيئ َكُٝييًا     َييس٠ ٚاسييد٠ سييني ايكييدّٚ َيئ َٛةٓيي٘ إىل َكييس عًُيي

 باملًُه١ عٓد ايتعاقد.

َٔ َكس عًُي٘ إىل َٛةٓي٘ ااصيًٞ ذٖابيًا ٚإٜابيا َيس٠ نيٌ ضيٓتني خيالٍ ايتعاقيد، عٓيد متتعي٘              - 2

 بإداشت٘ ايط١ٜٛٓ ايعاد١ٜ. 

َٔ َكس عًُ٘ إىل َٛةٓ٘ ااصيًٞ عٓيد اْتٗيا٤ عكيدٙ َٚػادزتي٘ ْٗا٥ٝيًا، َيا مل متٓشي٘ ادتُعٝي١           - 3

اشًل يٓكييٌ نؿايتيي٘ عًيي٢ نؿٝييٌ آخييس.  مت تعييدٌٜ ٖييرٙ ايؿكييس٠  ييا ٜتٛاؾييل َييع أسهيياّ ْعيياّ   تٓيي

 ايعٌُ(

تهٕٛ ايترانس املػاز إيٝٗا صيادز٠ عًي٢ ايٓكيٌ اييٛةين   ارتطيٛط ادتٜٛي١ ايطيعٛد١ٜ ( عًي٢          - 4

١ ايدزد١ ايطٝاس١ٝ املخؿط١.  إيصاّ املتعاقد بايطؿس عٔ ةسٜل ايرب غري َٓاضب ملا ؾٝ٘ َٔ املػيك 

 ٚايعٓت(.

%( نشيد  50ٜطكط سل املتعاقيد غيري ايطيعٛدٟ يف تيرانس ضيؿس َساؾكٝي٘ املطيتشك١ بٓطيب١           - 5

 أقص٢ إذا زغب يف تعٜٛط٘ عٓٗا بدًل َٔ َٓش٘ ايترانس.
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 الفصل العاظر

 التدريب

 

 ( األحهاو املتصلة بالتدزيب61و )

ًَيي١، ٜٚييتِ تسغييٝح املييٛظؿني  ٜكييسز زتًييظ اإلداز٠ ساديي١ ادتُعٝيي١ َيئ ايتييدزٜب يًهييٛادز ايعا   - 1

 املتعاقدٜٔ سطب ايدٚزات اييت ٜكسٖا اجملًظ.

جيٛش يس٥ٝظ ادتُعٝي١ أٚ َئ ٜؿٛضي٘ يف اذتيالت ايطيسٚز١ٜ إجيياد َئ ٜيساٙ َٓاضيبًا يًتيدزٜب            - 2

 ٚؾكًا ذتاد١ َٚتطًبات ايعٌُ.

 ٜعترب ايتدزٜب دص٤ًا َٔ ايعٌُ ٚل حيل يًُٛظـ زؾط٘ أٚ العتراز عٓ٘. - 3

تُس صسف أدس املٛظـ ةٛاٍ ؾرت٠ ايتدزٜب أٚ ايتأٌٖٝ يف اييداخٌ ٚارتيازز َيع َساعيا٠ َيٓح      ٜط – 4

املٛظييـ بييدٍ اْتييداب يف ساييي١ ايتييدزٜب يف َدٜٓيي١ خييازز َٛقييع عًُيي٘ سطييب  املعتُييد بادتُعٝيي١( 

 ٚتتشٌُ ادتُع١ٝ تهايٝـ ايتدزٜب ٚايتأٌٖٝ يًُٛظؿني بٗا ضٛا٤ً داخٌ املد١ٜٓ أٚ خازدٗا.

١ٝ إٔ تٓٗٞ تدزٜب أٚ تأٌٖٝ املٛظـ ٚإٔ حُتًُ٘ ناؾ١ ايٓؿكات اييت صسؾتٗا عًٝ٘ يف حيل يًذُع – 5

 ضبٌٝ ذيو، يف اذتالت ايتاي١ٝ:

 إذا ثبت يف ايتكازٜس ايصادز٠ عٔ ادت١ٗ اييت تتٛىل تدزٜب٘ أٚ تأًٖٝ٘ أْ٘ غري داد يف ذيو.-أ 

 يريو دٕٚ عرز َكبٍٛ.إذا قسز املٛظـ إْٗا٤ ايتدزٜب أٚ ايتأٌٖٝ قبٌ املٛعد احملدد -ب 

 إذا تػٝب املٛظـ عٔ ايتدزٜب دٕٚ إذٕ َطبل أٚ عرز َكبٍٛ.-ز 

 ( َٔ ْعاّ ايعٌُ.80إذا أْٗٝت عالق١ ايعٌُ بني ايطسؾني ٚؾكًا يًُاد٠  -د 
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 الفصل احلادي ععر

 أحكاو عامة :
 

 واجبات اجلنعية (61)و 

 تًتصّ ادتُع١ٝ  ا ًٜٞ:

 ٝؿ١ املعّٝٔ عًٝٗا ٚؾكًا يعكد ايعٌُ.إةالع املٛظـ ع٢ً ٚصـ ايٛظ – 1

َعا١ًَ َٛظؿٝٗا بػهٌ ل٥ل ٜربش اٖتُاَٗا بأسٛاهلِ َٚصاذتِٗ ٚالَتٓاع عٔ نٌ قٍٛ أٚ  – 2

 ؾعٌ ميظ دِٜٓٗ أٚ نساَتِٗ.

 إٔ تدؾع يًُٛظـ أدسٙ يف ايصَإ ٚاملهإ ايًرٜٔ حيددُٖا ايعكد أٚ ايعسف. – 3

َُٓع املٛظـ عٔ ايعٌُ يطبب زاد – 4  ع إىل صاسب ايعٌُ نإ ي٘ اذتل يف أدس َد٠ املٓع.إذا 
 

 التصامات موظف اجلنعية (62)و 

ٍٍ بايٛادبات املٓصٛ  عًٝٗا يف ْعاّ ايعٌُ، ٜتعني ع٢ً املٛظـ اليتصاّ ايتاّ  ا ًٜٞ :  دٕٚ إخال

َيع  الةالع ع٢ً ااْع١ُ ٚايًٛا٥ح املعٍُٛ بٗا يف ادتُع١ٝ ٚبعٓا١ٜ تا١َ، يطيُإ اْطيذاّ عًُي٘     -1

 ادتُع١ٝ، ٚعدّ اإلخالٍ  ا دا٤ ؾٝٗا.

املعسؾييي١ ايتاَيييي١ باملٗيييياّ ٚايٛادبيييات ايٛظٝؿٝيييي١ يًٛظٝؿيييي١ ايييييت ٜػييييػًٗا، ٚسييييدٚد صييييالسٝتٗا     -2

 َٚطؤٚيٝاتٗا دٕٚ جتاٚش أٚ إُٖاٍ.

إٔ ٜهٕٛ ضًٛن٘ َتؿكًا َع َا ٜكتطٝ٘ عًُ٘ َٔ غسف ْٚصا١ٖ ٚأَا١ْ ٚتعيإٚ، ٚ يا ٜتُاغي٢     -3

 اؾٗا.َع زضاي١ ادتُع١ٝ ٚأٖد

 احملاؾع١ ع٢ً أَٛاٍ ادتُع١ٝ ٚممتًهاتٗا ٚٚثا٥كٗا ٚأضسازٖا. -4

احملاؾع١ عًي٢ َٛاعٝيد ايعُيٌ ايَٝٛٝي١ يف َكيس عًُي٘، ٚتهيسٜظ ٚقتي٘ إلصتياش املٗياّ املٛنًي١             - 5

 إيٝ٘.

تٓؿٝيير ايتعًُٝييات ٚااٚاَييس اييييت تصييدز إيٝيي٘ َيئ زؤضييا٥٘،  ييا ل ٜتعيياز  َييع يييٛا٥ح ٚأٖييداف     -6

 ادتُع١ٝ.

ٜعُييٌ يف املهييإ ٚاملٛقييع ايييرٟ حتييددٙ ادتُعٝيي١، ًٜٚتييصّ بهاؾيي١ ايًييٛا٥ح ٚايكٛاعييد اييييت        إٔ  -7

 حتهِ عًُ٘.
 

 التصامات أخالقية( 63)و 

ُّٓت٘ املاّد٠    (  ايطابك١(، ًٜتصّ َٛظـ ادتُع١ٝ  ا ًٜٞ:61عال٠ًٚ ع٢ً َا تط

اقتطييت  عييدّ إؾػييا٤ أٜيي١ َعًَٛييات ٜطًييع عًٝٗييا حبهييِ ٚظٝؿتيي٘، ضييٛا٤ ناْييت ضييس١ٜ أٚ            - 1

 ايتعًُٝات عدّ إؾػا٥ٗا.
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عيدّ الستؿيياظ يٓؿطيي٘ بأصيٌ أٚ صييٛز٠ اٜيي١ ٚثٝكيي١ زمسٝي١ ختييص ايعُييٌ يف ادتُعٝيي١، أٚ ذات     - 2

 ةابع ضسٟ.

 عدّ اْتٗاز أٟ ضٝاضات تتعاز  َع ضٝاضات ادتُع١ٝ. - 3

َئ  الَتٓاع عٔ ةًب أٚ قبٍٛ أٟ تربع أٚ إنسا١َٝ أٚ ٚضاّ أٚ ٖد١ٜ يػخصي٘، أٚ قُٝي١ أتعياب     – 4

 أٟ د١ٗ.

الَتٓيياع عيئ اإلدل٤ بتصييسٜح أٚ ْػييس َعًَٛييات تتعًييل بٓػيياط ادتُعٝيي١ أٚ إيكييا٤ ستاضييس٠ أٚ         – 5

الغييرتاى يف سيييدٜح عيييرب ٚضيييا٥ٌ اإلعيييالّ املختًؿييي١، دٕٚ إذٕ َطيييبل أٚ تيييسخٝص َييئ ز٥يييٝظ  

 ادتُع١ٝ أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘.

ػيري، أٚ ممازضي١ أعُياٍ أخيس٣     الَتٓاع عٔ ادتُع بيني ٚظٝؿتي٘ يف ادتُعٝي١ ٚبيني ايعُيٌ ييد٣ اي       – 6

تتعاز  َع ٚادبات٘ بادتُع١ٝ نيإ ٜهيٕٛ َكياًٚل أٚ َتعٗيدًا أٚ ٚنيٝاًل بايعُٛيي١ ٚضتيٛٙ، ٚل        

 ٜػٌُ ٖرا اليتصاّ املتعإْٚٛ َع ادتُع١ٝ.

 

 العله بالئحة شؤوٌ العاملني باجلنعية واإلعالٌ عيَا (64)و 

زتًيظ اإلداز٠ ٚتطيسٟ عًي٢ مجٝيع امليٛظؿني      تصدز ل٥ش١ غؤٕٚ ايعاًَني بادتُعٝي١ بكيساز َئ    - 1

 بادتُع١ٝ اعتبازًا َٔ تازٜخ اعتُادٖا، ُٚتًػٞ َا خيايؿٗا َٔ أسهاّ ضاز١ٜ قبٌ ْؿاذٖا.

ٜتِ اإلعالٕ عٔ ل٥ش١ غؤٕٚ ايعاًَني بادتُع١ٝ بإةالع املٛظؿني عًٝٗا َٔ قبٌ زؤضا٥ِٗ ٚأخر - 2

 ِ عًٝٗا.تٛقٝعِٗ  بايعًِ، ٚٚضعٗا يف َهإ شتصص ٜطٌٗ اةالعٗ

 

 اللوائح التهنيلية (65)و 

جملًظ اإلداز٠ اذتل يف إصداز يٛا٥ح ته١ًُٝٝ يال٥ش١ غؤٕٚ ايعياًَني بادتُعٝي١، نُيا يي٘       

اذتل يف إدخاٍ أٟ تعدٜالت عًٝٗا نًُا دعت اذتاد١ َٚصيًش١ ايعُيٌ ييريو، ٚ يا حيكيل ايؿا٥يد٠       

 املسد٠ٛ يهٌ َٔ ادتُع١ٝ ٚاملٛظـ.

 

 االجتناعيةىعاو التأمييات ( 66)و 

 خيطع املٛظؿٕٛ بادتُع١ٝ يٓعاّ ايتأَٝٓات الدتُاع١ٝ .

 

 االضتجياءات( 67)و 

َع َساعا٠ اليتيصاّ بأسهياّ ْعياّ ايعُيٌ، جييٛش ييس٥ٝظ ادتُعٝي١ أٚ َئ ٜٓيٛب عٓي٘ اضيتجٓا٤ بعيض              

 ايٛظا٥ـ َٔ أسهاّ ل٥ش١ غؤٕٚ ايعاًَني بادتُع١ٝ عٓد ايتعٝني، َساعا٠ً يًطسٚزات الدتُاع١ٝ. 
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 تفويض الصالحية( 68)و 

جملًظ إداز٠ ادتُع١ٝ ٚز٥ٝط٘ اذتل يف تؿٜٛض بعيض ايصيالسٝات املكيسز٠ يف ل٥شي١ غيؤٕٚ ايعياًَني       

 بادتُع١ٝ. نُا خيتص زتًظ اإلداز٠ بتؿطريٖا.
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 الفصل الثاىي ععر

 اخلدمات :
 

 الربامج واألىشطة (69)و 
 

 ٝٗا.تكّٛ ادتُع١ٝ بإعداد بساَر ٚأْػط١ ادتُاع١ٝ ملٓطٛب

 

 السعاية الطبية وإصابات العنل (71)و 

تٛؾس ادتُع١ٝ ايعٓا١ٜ ايصش١ٝ ٚايٛقا١ٝ٥ ٚايعالد١ٝ يًُٛظؿني ٚذيو بايتعاقد َع غسن١ ايتأَني  – 1

 ايطيب ٚؾل ْعاّ ايطُإ ايصشٞ ايتعاْٚٞ.

ٜطتج٢ٓ َٔ ايعالز ايٓعازات ايطب١ٝ ٚتسنٝب ااضٓإ ٚااةساف ايصٓاع١ٝ ٚايعًُٝات  – 2

 ١ًٝٝ َٚا يف سهُٗا.ايتذُ

ع٢ً املٛظـ ايرٟ ٜصاب بإصاب١ عٌُ أٚ  س  َٗين إٔ ٜبًؼ ز٥ٝط٘ املباغس أٚ اإلداز٠ ؾٛز  – 3

 اضتطاعت٘ ٚي٘ َسادع١ ايطبٝب َباغس٠ َت٢ اضتدعت سايت٘ ذيو.

 تكّٛ ادتُع١ٝ بالغرتاى عٔ مجٝع املٛظؿني يف ؾسع ااخطاز امل١ٝٓٗ بايتأَٝٓات الدتُاع١ٝ. – 4

طبل يف غإٔ إصابات ايعٌُ ٚااَسا  امل١ٝٓٗ أسهاّ ؾسع ااخطاز امل١ٝٓٗ املٓصٛ  عًٝٗا يف ٜ – 5

 ْعاّ ايتأَٝٓات الدتُاع١ٝ.
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 العالوات الصيوية

 وشله الرواتب واالىتداب

 
 : الطياضات العامة للعالوات الطيوية

 :التالية الضوابط وفل الطيوية العالوات متيح

 .ادتُع١ٝ يف ايصالس١ٝ صاسب١ ادت١ٗ قبٌ َٔ ايط١ٜٛٓ ايعالٚات َٓح َبدأ إقساز.1

 .بريو املٓصسّ ايعاّ خالٍ ٚزحبٝتٗا يًذُع١ٝ املايٞ املسنص ٜطُح إٔ.2

 .اادا٤ تكازٜس سطب ايط١ٜٛٓ ايعالٚات متٓح.3

 أغٗس ضت١( 6  بادتُع١ٝ ايتشاق٘ ع٢ً َط٢ قد املٛظـ ٜهٕٛ إٔ ايط١ٜٛٓ ايعال٠ٚ ملٓح ٜػرتط.4

 .ااقٌ ع٢ً

 400يهٕٛ املد١ٜٓ ْا١ٝ٥ ٚل ٜٛدد بٗا َطاز ؾٝصسف ملٛظؿٞ ااقطاّ عٔ ايّٝٛ ايٛاسد َبًؼ   -5

زٜاٍ ( غاٌَ ايطهٔ ٚاإلعاغ١ ٚاملٛاصالت ، ٜٚصسف ملدٜسٟ اإلدازات عٔ ايّٝٛ ايٛاسد َبًؼ 

 ( زٜاٍ غاٌَ ايطهٔ ٚاإلعاغ١ ٚاملٛاصالت .600 

 

 ية اخلريية لتحفيغ الكسآٌ الهسيه مبحافعة الكيفرةضله زواتب املوظفني اإلدازيني باجلنع
 

 الدرجات
 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العالوة األساس الفرتة املؤهل
 4181 3961 3841 3721 3611 3481 3361 3241 3121 3111 2881 2761 2641 2521 2641 121 2411 1 اثنوي

 4761 4621 4481 4341 4211 4161 3921 3781 3641 3511 3361 3211 3181 2941 2811 141 2811 1 دبلوم

 5441 5281 5121 4961 4811 4641 4481 4321 4161 4111 3841 3681 3521 3361 3211 161 3211 1 جامعي

 
 يشنل فكط املوظفني اإلدازيني باجلنعية الريً يلتصمً بالدواو اليومي وبالطاعات  : الصله

 رتتني .ضاعات ( على ف 8احملددة ) 

  فأنجس . 85يطتحل املوظف عالوة ضيوية إذا حصل على تكديس % 

 
 

 

 


