دليل سياسات واجراءات
الموارد البشرية
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 .1الرؤية

تمهيد

وضع المركز كأحد أفضؿ المؤسسات المجتمعية الجاذبة ألكفأ العناصر البشرية .

 .2المهمة:
مػػف لػػبلؿ ناعػػة االدارة العميػػا لممركػػز بػػأف المػػورد البشػػر مػػف أ ػػـ أصػػوؿ المركػػز ،لػػذا أصػػبحت مامػػة ادارة الم ػوارد
البشػ ػرية ػػس إس ػػتلطاب العناص ػػر البشػ ػرية المتميػ ػزة والعم ػػؿ المس ػػتمر عم ػػس تنمي ػػة ػػذ العناص ػػر ع ػػف طري ػػؽ الت ػػدريب
المسػػتمر للمػػؽ ك ػوادر فنيػػة بواداريػػة طبل ػال لممسػػتويات العالميػػة مػػف لػػبلؿ منػػاخ عمػػؿ وم ازيػػا منافسػػة بمػػا يتناسػػب مػػع
استراتيجية المركز.

 .3األهداف:
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إصدار سياسات بواجراءات ونظـ ر ابية مستديمة موحدة تنظـ العبل ة بيف الموظفيف والمركز.
إنشاء ياكؿ تنظيمية مرنة وسامة التطبيؽ.
جػػذب بواسػػتبلاء وتشػػجيع المػوارد البشػرية ذات الكفػػاءة العاليػػة عمػػس جميػػع المسػػتويات ،فػػس ظػػؿ المػوا و والسياسػػات
اللاصة بالمؤسسه واللوانيف المنظمة لعبل ات العمؿ والموظفيف ولوا حاا التنفيذية.
تحديد المااـ والمس وليات لكػؿ الوظػا ؼ مػف لػبلؿ توصػيؼ وتصػنيؼ وتليػيـ كافػة الف ػات الوظيفيػة عمػس مسػتو
المركز.
إنشاء يكؿ أجور دا ـ المنافسة واإلشراؼ عمس إعداد المرتبات واألجػور واإلسػتحلا ات الشػارية لممػوظفيف والتأكػد
مف سبلمة النظـ والتعميمات والموا و اللاصة بش وف الموظفيف وحفظ ممفات الموظفيف.
تأس ػػيس نظ ػػاـ عمم ػػس وش ػػامؿ لتلي ػػيـ أداء جمي ػػع الم ػػوظفيف بم ػػا ي ػػؤد إل ػػس نت ػػا أ فعال ػػة لتط ػػوير أداء الم ػػوظفيف
وتحسينه.
لمػػؽ روح ال ػوالء واإلنتمػػاء لممػػوظفيف فػػس المركػػز عمػػس كافػػة مسػػتوياتاـ الوظيفيػػة وتحفيػػز ـ لمعمػػؿ كفريػػؽ ،وتلػػديـ
كافة اللدمات والرعاية اإلجتماعية لمموظفيف وكذلؾ دعـ لطوط اإلتصاؿ بيف كافة المستويات الوظيفية.
ترجمة السياسات واإلجراءات إلس نظاـ آلس متكامؿ يربط وي ار ب كؿ أنشطة الموارد البشرية.

مقدمة
احكام عامة
 .1هدف إستعمال الدليل:
 الاػػدؼ مػػف ػػذا الػػدليؿ ػػو تحديػػد سياسػػات بواج ػراءات ادارة الم ػوارد البش ػرية التػػس مػػف شػػأناا تنظػػيـ عبل ػػة المركػػز
بالموظفيف ،وذلؾ عف طريػؽ تحديػد وتوضػيو واجبػات وحلػوؽ كػؿ مػف الطػرفيف ،باإلضػافة إلػس تػأميف معاممػة جميػع
الموظفيف عمس دـ المساواة.
 إف أ مسػ وؿ بالمؤسسػة يمكنػػه أف يلػدـ إ ت ارحػات وتوصػػيات بلصػوص أيػػة تعػديبلت عمػس محتػػو ػذا الػػدليؿ ،إال
أف ػػذ اإل ت ارحػػات والتوصػػيات يجػػب أف تمػػر صػػعودال وفل ػال لمايكػػؿ التنظيم ػس المعتم ػػد لمد ارسػػة والموافلػػة ومػػف ػػـ
اإلعتماد الناا س مف مجمس االمناء.
 يجب عمس كؿ موظػؼ إنتاػت لدمتػه بػالمركز وتوجػد فػس حيازتػه نسػلة مػف ػذا الػدليؿ أف يعيػد ا إلػس ادارة المػوارد
البشرية.
 .2تعريف بعض المصطمحات الواردة فى الدليل:
 :يلصد به انوف العمؿ ر ـ ( )43لسنة  2٠٠5والل اررات الو ازرية المنفذة ألحكامه.
نظاـ العمؿ
اإلدارة العميا

:

المدير التنفيذي
ادارة الموارد البشرية

:
:

الموظف

:

ر يس مجمس اإلدارة أو نا ب ر يس مجمػس اإلدارة أو مػف يفوضػونه لممارسػة صػبلحيتاـ
مف بؿ مجمس االدارة .
و المس وؿ عف أعماؿ اإلدارة بما فياا األ ساـ التابعة لاا والموظفيف فياا.
ػي االدارة التػػس تتػػولس وضػػع ومتابعػػة تنفيػػذ وتحػػديث كافػػة سياسػػات بواج ػراءات الم ػوارد
البش ػرية وحفػػظ الممفػػات اللاصػػة بػػالموظفيف وتحضػػير التلػػارير اإلحصػػا ية الدوريػػة عػػف

وضع وحركة الموظفيف.
ػػو أحػػد المػػوظفيف فػػس الشػػركة ،و ػػو كػػؿ شػػلص يعػػيف بل ػرار مػػف الجاػػة الملتصػػة فػػس
إحد الوظا ؼ الدا مة أوالمؤ تة.

 .3حدود تطبيق الدليل:
 تعتبر ذ السياسات واإلجراءات الموجودة فس ذا الدليؿ مكممة ألحكاـ نظاـ العمؿ المعموؿ به.
 تسر أحكاـ ذ السياسات عمس جميع الموظفيف بالمركز الدا ميف (الم بتيف مناـ والموضوعيف تحت اإللتبار).
 ال تطبػػؽ أحكػػاـ ػػذا الػػدليؿ عمػػس األشػػلاص الػػذيف تػػوظفاـ المركػػز لمليػػاـ بأعمػػاؿ ومامػػات مؤ تػػة أو عرضػػية أو
موسمية.
 الموظفيف بعلود لاصة تطبؽ عمياـ الشروط الواردة فس علود توظيفاـ بالنسبة لتعييػناـ وتحديػد رواتػباـ وأجػازاتاـ
بواسػتلاالتاـ بواناػاء لػدماتاـ ،كمػا تطبػؽ عمػياـ طيمػة مػدة عمماػـ الشػروط اللاصػة بواجبػات المػوظفيف والتعميمػات
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التس يصدر ا إلياـ رؤسا اـ وغير ذلؾ مف األمور المتعملة بعبل ات العمػؿ بموجػب ػذا الػدليؿ والتػس ال تتعػارض
صراحة مع شروط توظيفاـ.
تعتبر السياسات واإلجراءات فس ذا الدليؿ وتعديبلتاا والل اررات التػس تصػدر ا إدارة المركػز بشػأف المػوظفيف جػزءال
متممال لمعلد الذ يبرـ بيف المركز والموظؼ.

يحؽ إلدارة المركز فس أ و ت إدلاؿ أية تعديبلت عمس نصوص ذا الدليؿ ،ويشمؿ ذلؾ اإلضافة واإللااء أل
مػػف البنػػود أو المنػػافع أو الحلػػوؽ ال ػواردة في ػه حسػػب تطػػور أنظمػػة المركػػز وضػػمف الل ػوانيف واألنظمػػة الحكوميػػة
المنظمة.

 .4مسئولية تطبيق الدليل:
 يعتبر دليؿ سياسات بواجراءات التوظيؼ وتطوير ورعاية الموارد البشرية جزءال مف أنظمة وتعميمات المركز.
 تناط باإلدارة العميا وحد ا صبلحية إعتماد أ تعديؿ عمس ذا الدليؿ.
 إحتراـ ذ السياسات واإلجراءات والعمؿ بمفاوماا واجب عمس كافة الموظفيف فس المركز.
 يسػػتعيف المسػ وليف فػػس المركػػز بأحكػػاـ ػػذا الػػدليؿ فػػس تعػػامماـ مػػع مروؤسػػياـ وتػػوجيااـ ومتػػابعتاـ باػػدؼ الحفػػاظ
عمس الروح المعنوية العالية واألداء الجيد واإلنضباط ،كما يستعيف الموظفيف به لمعرفة حلو اـ وواجباتاـ.
 يتحمػػؿ مػػدراء اإلدارات ورؤسػػاء األ سػػاـ مس ػ ولية تطبيػػؽ ػػذا الػػدليؿ فػػس اإلدارات واأل سػػاـ التابعػػة لاػػـ ،ويمكػػناـ
التشػػاور مػػع مػػدير ادارة الم ػوارد البش ػرية بشػػأف حػػدود ومجػػاالت تطبيػػؽ ػػذ السياسػػات واإلج ػراءات عمػػس أ مػػف
الحاالت اللاصة.
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الباب األول
توفير الموارد البشرية

الفصل األول :تخطيط القوى العاممه واإلختيار والتعيين
الفصل الثانى :الرواتب والترقيات
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الفصل األول
تخطيط القوى العاممه واإلختيار والتعيين
 .1تخطيط القوى العاممه:
 1.1األهداف:
 تصميـ ومتابعة وتحديث الل ار ط التنظيمية لمركز.
 وضع لطة العمالة السنوية لممركز والعمؿ عمس تطبيلاا فس التواريخ المحددة لتحليلاا.
 تحديد الميزانية التلديرية السنوية المتعملة بالمرتبات والمزايا النلدية والعينية لمعمالة.
 1.2اإلجراءات:
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تعتمد إجراءات تلطيط المػوارد البشػرية عمػس أسػاس األ ػداؼ اإلسػتراتيجية لممركػز ولطػط اإلدارات الملتمفػة
لتحليؽ ذ األ داؼ.
تلػػوـ إدارة المػوارد البشػرية بتصػػميـ الايكػػؿ التنظيمػػس لممركػػز بمػػا يوضػػو العبل ػػات البينيػػة بػػيف كافػػة اإلدارات
دال ػػؿ المرك ػػز ،وي ػػتـ عرضػ ػاا عم ػػس اإلدارة العمي ػػا ػػـ اعتماد ػػا .يلضػ ػع أ تع ػػديؿ عم ػػس الايك ػػؿ التنظيم ػػي
المعتمد لممممركز لدراسة مدير ادارة الموارد البشرية بواعتماد اإلدارة العميا.
تلوـ إدارة الموارد البشرية بإرساؿ نموذج”التلسيـ الػدالمس لػئلدارات”إلػس كافػة المػديريف الملتصػيف فػس إدارات
المركز الواردة بالايكؿ التنظيمي المعتمد وذلؾ لتجميع البيانات البلزمة لوضع الاياكؿ الفرعيػة لتمػؾ اإلدارات
وعرضاا عمس اإلدارة العميػا العتماد ػا .يلضػع أ تعػديؿ عمػس الاياكػؿ الفرعيػة المعتمػدة لد ارسػة مػدير ادارة
الموارد البشرية بواعتماد اإلدارة العميا.
فػػس األسػػبوع األوؿ مػػف شػػار أكتػػوبر مػػف كػػؿ عػػاـ مػػيبلد  ،تلػػوـ إدارة المػوارد البش ػرية بإرس ػاؿ نمػػوذج”لطػػة
العمالػة السػنوية لػئلدارة”إلػس كافػػة المػديريف الملتصػيف فػس إدارات المركػز ،باإلضػػافة إلػس كشػؼ موضػو فيػػه
الوظ ػػا ؼ المتو ػػع ش ػػار ا نتيج ػػة إلنا ػػاء ل ػػدمات ش ػػاغمياا أل س ػػبب (إنتا ػػاء عل ػػد العم ػػؿ المح ػػدد الم ػػدة –
التر ية).
يلػػوـ المػػدير الملػػتص بد ارسػػة وتحميػػؿ التايي ػرات المرتلبػػة فػػس إدارتػػه ،ػػـ تحديػػد العػػدد المطمػػوب مػػف العمالػػة
موزعال عمس فترات العاـ المػيبلد اللػادـ (أربػع فتػرات وكػؿ فتػرة تم ػؿ بل ػة أشػار) بواعػادة النمػوذج إلػس إدارة
المػوارد البشػرية مػػدعمال بػػالمبررات المناسػػبة وذلػػؾ فػػس موعػػد غايتػػه األسػػبوع األوؿ مػػف شػػار نػػوفمبر مػػف ذات
العاـ الميبلد .
تلػػوـ إدارة الم ػوارد البش ػرية بد ارسػػة لطػػط العمالػػة والتايي ػرات فػػس اإلدارات فػػي ضػػوء البيانػػات الملدمػػة إليا ػا
واأل داؼ اإلستراتيجية لممركز ،ويتـ عرضاا عمس اإلدارة العميا لمموافلة واإلعتماد.
بناء عمس لطػط العمالػة واإلدارات المعتمػدة ،تلػوـ إدارة المػوارد البشػرية بإصػدار”لطػة العمالػة السػنوية والتػس
ل
تتضػمف الميزانيػػة التلديريػػة السػػنوية المتعملػػة بالمرتبػػات والم ازيػػا النلديػػة والعينيػػة لمعمالػػة الجديػػد وعرضػػاا عمػػس
اإلدارة العميػػا لمموافلػػة واإلعتمػػاد فػػس موعػػد غايتػػه ناايػػة شػػار نػػوفمبر مػػف ذات العػػاـ المػػيبلد  ،ويلضػػع أ
تعديؿ عمس لطة العمالة السنوية المجمعة المعتمدة لد ارسة مدير ادارة الموارد البشرية بواعتماد اإلدارة العميا.




يػػتـ إرسػػاؿ نسػػلة مػػف لطػػة العمالػػة السػػنوية المعتمػػدة إل ػس مػػدير الش ػ وف الماليػػة إلدراج الميزانيػػة التلديريػػة
السنوية لمعمالة ضمف الميزانية العامة لممركز.
عنػػد وجػػود ضػػرورة إلػػس طمػػب عمالػػة غيػػر واردة فػػس لطػػة العمالػػة السػػنوية المعتمػػدة ،يلػػوـ المػػدير الملػػتص
بتحرير نموذج”طمب إحتياجات وظيفية” بوارساله إلس إدارة الموارد البشرية مػدعمال بػالمبررات المناسػبة وبمػدة ال

تلؿ عػف شػار مػف التػاريخ المطمػوب لشػاؿ الوظيفػة ،والػذ يلػوـ بػدور بد ارسػة الطمػب وعرضػه بواعتمػاد مػف
اإلدارة العميا ،ويتـ إدارجه بالتلرير اللاص بتنفيذ لطة العمالة السنوية.
 تلوـ إدارة الموارد البشرية بعمؿ بطا ة التوصيؼ الوظيفس لموظا ؼ الجديدة بواتباع األسس التالية:
 .1مناس ػػبة بطا ػػات التوص ػػيؼ ال ػػوظيفس لؤل ػػداؼ الت ػػس توض ػػع م ػػف أجما ػػا ،والمتم م ػػة ف ػػس إتلاذ ػػا وس ػػيمة
ألغػ ػراض تلي ػػيـ وترتي ػػب الوظ ػػا ؼ ،وأساسػ ػال لمتتعي ػػيف ،ػػـ ي ػػاس أداء الم ػػوظفيف ش ػػاغمس ػػذ الوظ ػػا ؼ،
باإلضافة إلس التحديد الواضو لممحتو الوظيفس لكؿ مناا.
 .2وضع مسمس واضو لكؿ وظيفة يعكس طبيعة عمماا ووضعاا فس الايكؿ التنظيمس.
 .3تحديد العبل ات اإلشرافية والتنظيمية لكؿ وظيفة بما ال يتعارض مع الوظا ؼ األلػر وبمػا يحلػؽ التكامػؿ
بيناا.
 .4تحدي ػػد الح ػػد األدن ػػس الملب ػػوؿ إلش ػػتراطات ش ػػاؿ الوظيف ػػة دوف ما ػػاالة أو تفػ ػريط بم ػػا يس ػػاؿ إلدارة المػ ػوارد
البشرية تعييف العناصر المناسبة ألداء األعماؿ وبالتكمفة المناسبة.
 .5م ارعػػاة التوسػػعات المسػػتلبمية والزيػػادة المتو عػػة فػػس حجػػـ أعمػػاؿ المركػػز ومػػا يتطمػػب ذلػػؾ مػػف إلمػػاـ كػػؿ
موظؼ بالمركز إلمامال تامال بدور ومس وليته فس تحليؽ أ داؼ المركز وزيادة حجـ وجودة منتجاتاا.
 .2اإلختيار والتعيين:
 2.1الهدف:
تادؼ سياسة اإللتيار والتعييف إلس وضع النظػاـ بواصػدار التعميمػات وتحديػد المسػ وليات لػدعـ المركػز بالعناصػر
البش ػرية المؤ مػػة عممي ػال وعممي ػال لشػػاؿ الوظػػا ؼ الشػػاغرة بالايكػػؿ التنظيمػػس المعتمػػد وذلػػؾ لتطػػوير األداء وتحليػػؽ
األ داؼ اإلستراتيجية لممركز.
 2.2مجال التطبيق:
تطبؽ ذ السياسة عمس جميع المتلدميف لمعمؿ بالمركز وعمس كافة المستويات الوظيفية.
 2.3المسئولية:
تكوف إدارة الموارد البشػرية مسػ ولة عػف إصػدار و/أو تعػديؿ وتنفيػذ أسػموب اإللتيػار والتعيػيف وذلػؾ بموافلػة مػدير
ادارة الموارد البشرية بواعتماد اإلدارة العميا.

7

 2.4شروط التعيين:
يشترط فس كؿ متلدـ لشاؿ وظيفة بالمركز ما يمس:
 .1أف يكوف متمتعال بجنسية يمنية .ويجوز اإلست ناء مف شػرط الجنسػية وتلػديـ المبػررات الكافيػة لػذلؾ .وفػس ػذ
الحالػػة يكػػوف التعيػػيف بموجػػب”علػػد عمػػؿ محػػدد المػػدة”مػػع م ارعػػاة إشػػتراطات توظيػػؼ األجانػػب المنظمػػة لػػذلؾ
والواردة فس نظاـ العمؿ المعموؿ به.
 .2أال يلؿ سف المتلدـ عف ( )18عامال وأال يزيد عف ( )66عامال .ويجوز اإلسػت ناء مػف شػرط السػف المحػدد مػع
تلديـ المبررات الكافية لذلؾ.
 .3أف يكػػوف مسػػتوفيال لممػػؤ بلت العمميػػة والعمميػػة البلزمػػة لشػػاؿ الوظيفػػة المتلػػدـ لاػػا طبل ػال لمتوصػػيؼ الػػوظيفس
المعتمد لموظيفة مع ضرورة تلديـ المستندات األصمية المؤيدة لحصوله عمس تمؾ المؤ بلت.
 .4أف يكوف ال لال طبيال بموجب تلرير طبس معترؼ به مف بؿ المركز.
 .5أف يكػوف حسػف السػػير والسػموؾ وأال يكػػوف ػد سػبؽ الحكػػـ عميػه فػس جنايػة أو جريمػة ملمػػة بالشػرؼ واألمانػػة
ويكوف إ بات ذلؾ بموجب و يلة رسمية ال يتعد تاريخ إصدار ا بل ة أشار ميبلدية.
 .6تلضع سمطة اإلست ناء مف أ /كؿ الشروط المذكورة فس البند السابؽ لئلدارة العميا.
 2.5مصادر التعيين:
تكوف أولوية شاؿ الوظا ؼ الشاغرة وفلا لمترتيب اآلتس:
 .1عف طريؽ التر ية أو النلؿ مف إدارة ألر أو عف طريؽ اإلنتداب مف إحد المركز الشليلة.
 .2اإلعػػبلف عػػف الوظيفػػة/الوظا ؼ الشػػاغرة ف ػس لوحػػات اإلعبلنػػات الدالميػػة ب ػالمركز وذلػػؾ إلعطػػاء الفرصػػة
لمموظفيف بالمركز لمتلدـ لموظيفة/الوظا ؼ المطموبة.
 .3البحث فس ملزوف طمبات العمؿ إلحتماؿ وجود طمبات تتناسب ومواصفات الوظيفة/الوظا ؼ الشاغرة.
 .4عف طريؽ اإلعبلف فس إحد موا ع التوظيؼ عمس عمس شبكة االنترنت.
 .5عف طريؽ شركة توظيؼ ،ويراعس الحصوؿ عمس إعتماد اإلدارة العميا.
 .6عف طريؽ اإلتصاالت الشلصية.
 2.6المقابالت الشخصية:
 .1بالنسبة لممتقدمين من داخل المركز:
 يلضع الموظؼ المتلدـ لشاؿ الوظيفة الشاغرة لكافة اإللتبارات الفنية والملاببلت الشلصية لتحديد مد
مناسبته لشاؿ الوظيفة المتلدـ لاا.
 فى حالت ثبوث مناسببت الموظب المتقبذ لغب ا الوظة بت المنبوه ن با ،تقبو إدارة المبوارد البغبة ت بإتخبار
اإلجةاءاث الالزمت لنقا أو تةقةت الموظ للوظة بت الغباةةة ورلب بإسبتة اء البةااباث البواردة فبى امبور
”إجببةاء ت ةةببة وظة ببى” وموافقببت ببا مببي المببذ ة المبا ببة للموظ ب الحببالى واليذ ببذ وموافقببت مببذ ة ادارة
الموارد البغة ت واإلدارة العلةا.
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 .2بالنسبة لممتقدمين من خارج المركز:
 إستالم وتصنيف طمبات العمل:
 تلوـ إدارة الموارد البشرية بإستبلـ كافة طمبات العمؿ الواردة وتسجيماا فس نظاـ الحاسب اآللس.
 تلػػوـ إدارة المػوارد البشػرية بتليػػيـ طمبػػات العمػػؿ ملارنػػة بالتوصػيؼ الػػوظيفس المعتمػػد وفرز ػػا عمػػس النحػػو
التالس:
 .1طمبااااات مرفو ااااة :و ػ ػػس الطمبػ ػػات الت ػ ػس ال ينطبػ ػػؽ عمياػ ػػا الحػ ػػد األدنػ ػػس مػ ػػف شػ ػػروط شػ ػػاؿ
الوظيفة/الوظا ؼ الشاغرة.
 .2طمبااااااات مقبولااااااة :و ػ ػػس الطمب ػ ػػات التػ ػ ػس ينطب ػ ػػؽ عميا ػ ػػا الحػػ ػػد األدن ػ ػػس م ػ ػ ػف ش ػ ػػروط ش ػ ػػاؿ
الوظيفة/الوظا ؼ الشاغرة.

 إجراءات عقد المقابالت الشخصية واإلختبارات الفنية:
 .1تلوـ إدارة الموارد البشرية بإرساؿ طمبات العمؿ الملبولة إلس المدير الملتص لمراجعتاا وتحديػد مػد
مطابلة اللبرات والمؤ بلت فس المتلدميف ملارنة بمتطمبات الوظيفة/الوظا ؼ المطموب شاماا.
 .2يلػػوـ المػػدير الملػػتص بإعػػداد كشػػؼ بأسػػماء المرشػػحيف المطمػػوب إسػػتدعا اـ لمملػػاببلت الشلصػػية
واإللتبػػارات الفنيػػة بوارسػػاله لمػػدير الم ػوارد البش ػرية وتحديػػد المواعيػػد المناسػػبة لمملػػاببلت واإللتبػػارات
الفنية.
 .3تلػ ػػوـ إدارة الم ػ ػوارد البش ػ ػرية بإسػ ػػتيفاء بيانػ ػػات المرشػ ػػحيف إلج ػ ػراء الملػ ػػاببلت الشلصػ ػػية الموضػ ػػحة
بنمػػوذج”بيػػاف المرشػػحيف لمملابمػػة الشلصػػية واإلتصػػاؿ بالمرشػػحيف لمملػػاببلت الشلصػػية وفلػال لمموعػػد
المحدد لكؿ مرشو.
 .4يتـ تشكيؿ لجنة الملاببلت الشلصية والتس تضـ كؿ مف:
 مدير اإلدارة الطالب.
 مدير ادارة الموارد البشرية.
 المدير التنفيذي .
 .5يمػػزـ عمػػس كافػػة أعضػػاء لجنػػة الملػػاببلت الشلصػػية تليػػيـ المرشػػحيف بإسػػتلداـ نمػػوذج”تلريػػر الملابمػػة
الشلصية”
 .6يتـ تجميع نتا أ تلارير الملابمة الشلصية فس نموذج”تلرير لجنة الملاببلت الشلصػية” والػذ يوضػو
ترتي ػػب المرش ػػحيف وتوص ػػية المجن ػػة .تل ػػوـ إدارة المػ ػوارد البشػ ػرية بإرس ػػاؿ لطاب ػػات ش ػػكر لمعناص ػػر
بناء عمس نتيجة لجنة الملاببلت الشلصية وذلؾ بإستلداـ نموذج”لطاب شكر”.
المرفوضة ل
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 2.8مسوغات التعيين:
 يمزـ عمس المرشو لشاؿ وظيفة شاغرة تلديـ مسوغات التعيف و س كالتالس:
 .1أصؿ شاادة الميبلد بالكمبيوتر.
 .2أصؿ المؤ ؿ الدراسس أو مستلرج رسمس منه.
 .3صحيفة الحالة الجنا ية (الفيش) بإسـ المركز ((في حالة الوظا ؼ في الجاونب المالية)).
 .4عدد ( )4صورة شلصية حدي ة.
 .5عدد ( )2صورة لبطا ة الر ـ الوطني أو جواز السفر.
 .6شاادة نااية اللدمة بالعمؿ السابؽ (إلبلء طرؼ) إف وجدت.
 .7الترليص فس العمؿ إف كاف المرشو مف األجانب.
 .8صور مف شاادات اللبرة السابلة إف وجدت.
 .9صور مف شاادات الدورات التدريبية إف وجدت.
تحفظ جميع مسوغات التعييف فس ممؼ الموظؼ طػواؿ فتػرة لدمتػه بػالمركز وتػرد لمموظػؼ عنػد إنتاػاء عممػه أل
سبب.
 2.9خطاب عرض العمل
 .1يتـ رفع نتيجة الملاببلت الشلصية وكذلؾ عروض العمؿ لممرشو/المرشػحيف المطمػوب تعييػناـ لػئلدارة العميػا
لئلعتماد الناا س.
 .2بعػػد تحديػػد اإللتيػػار الناػػا س لممرشو/المرشػػحيف لمعمػػؿ ،تلػػوـ إدارة الم ػوارد البش ػرية بتحديػػد المرتبػػات والم ازيػػا
النلديػػة والعينيػػة التػػس سػػوؼ يػػتـ منحاػػا وذلػػؾ طبلػػا لايكػػؿ المرتب ػػات المعتمػػد وذلػػؾ ف ػػس الجػػزء اللػػاص ب
(عرض عمؿ).
 .3يمػػزـ الحصػػوؿ عمػػس إعتمػػاد اإلدارة العميػػا فػػس حالػػة تحديػػد مرتػػب يتجػػاوز الحػػد األعمػػس لممرتػػب المػػذكور فػػس
يكؿ المرتبات المعتمد.
 .4يتـ االحتفاظ بنسله مف لطاب عرض العمؿ في ممؼ الموظؼ.
 2.1.الكشف الطبى:
 .1تلوـ إدارة الموارد البشرية بتحويؿ المرشو لشاؿ وظيفة شاغرة إلس الفحص الطبس.
 .2تتسػػمـ إدارة الم ػوارد البش ػرية نتػػا أ الفحػػص الطبػػس لممرشػػو والتػػس تلػػرر مػػد صػػبلحيته لمعمػػؿ ،وفػػس حالػػة
بػػوت عػػدـ الصػػبلحية يػػتـ العػػود ال ػػس ا مػػة المرشػػحيف لمبػػدء ف ػػي االلتي ػػار مػػف بيػػناـ وف ػػي حالػػة بػػوت
صالحية المرشو يتـ إستكماؿ با س إجراءات التعييف.
 2.11عقد العمل:
 .1تلوـ إدارة المػوارد البشػرية بتجايػز علػد العمػؿ بإسػتلداـ نمػوذج”علػد عمػؿ محػدد المػدة” وتو يعػه مػف المرشػو
لمعمػػؿ وتكػػوف مػػدة علػػد العمػػؿ المحػػدد المػػدة سػػنة ميبلديػػة واحػػدة تبػػدأ إعتبػػا الر مػػف مباشػرة الموظػػؼ ألوؿ يػػوـ
عمؿ رسمس.
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 .2فػس حالػػة إنتاػػاء مػػدة علػػد العمػػؿ المحػػدد المػػدة ،يصػػبو العلػػد علػػد عمػػؿ غيػػر محػػدد المػػدة ويلضػػع فػػس ػػذا
لنظاـ العمؿ المعموؿ به.
 .3يعتبر تو يع الموظؼ عمس علد العمؿ بواستبلمه العمؿ إ ار الر و بوالل منػه بوالت ازمػال بكػؿ مػا ورد فػس شػروط العلػد
وأحكامه.
 2.12التعيين ومباشرة العمل وفترة اإلختبار:
 .1تلوـ إدارة الموارد البشرية بتحرير نموذج ”بطا ػة تعػارؼ” وتعميلػه عمػس لوحػات اإلعبلنػات الدالميػة بػالمركز
لمدة لمسة عشر يومال ،حتس يتـ التعريؼ بالموظفيف الجدد لكافة اإلدارات.
 .2تلوـ إدارة الموارد البشرية بتسميـ الموظؼ الجديد نسلة مف كػؿ مػف (التوصػيؼ الػوظيفس لوظيفتػه  -نسػلة
مف دليؿ الموظفيف لتعريفه بكافة السياسات واألنظمة الدالمية المعموؿ باا فس المركز).
 .3يتولس الػر يس المباشػر لمموظػؼ الجديػد تعريفػه بػالموظفيف الػذيف سػيعمؿ معاػـ ويطمعػه عمػس األعمػاؿ التػس
سيتولس اللياـ باا ومس وليات وصبلحيات وظيفته وكذلؾ تعريفه بمعايير التلييـ التس سوؼ يلضع لاا.
 .4يلضع الموظؼ الجديد بمجرد إستبلمه العمؿ لفترة إلتبار لمدة بل ة أشار ما لـ ينص عمس غير ذلؾ فس
علد العمؿ ،وتلرر صبلحيته لملياـ بالعمؿ الموكؿ إليه لبلؿ ذ المدة وفلال لنظاـ تلييـ األداء.
 .5يعتبر الموظؼ م بتال باللدمة إذا إنلضت فترة اإللتبار ولـ يلطر كتابة بإنااء لدماته.
 2.13بطاقات التعريف:
تلوـ إدارة الموارد البشرية بطباعة بطا ات تعريؼ لمموظفيف فس بعض الوظا ؼ التس تتطمب اإلتصاؿ بالاير.
 2.14شهادة لمن يهمه األمر:
 .1يحػػؽ لمموظػػؼ طمػػب الحصػػوؿ عمػػس شػػاادة”لمػػف يامػػه األمػػر” مػػف إدارة الم ػوارد البش ػرية لتلػػديماا أل جاػػة
لارجية.
 .2تتضمف الشاادة الوظيفة التس يعمؿ باا الموظؼ وكذلؾ مفردات الراتب وتلتـ بلاتـ المركز.
 2.15الموظفين المؤقتين:
يجػػوز لمواجاػػة أعمػػاؿ طار ػػة أو عارضػػه اإلسػػتعانة بعػػدد مػػف المػػوظفيف المػػؤ تيف إلناػػاء ػػذ األعمػػاؿ عمػػس أف
تلوـ إدارة الموارد البشرية بتوضيو ذلؾ لمموظؼ بؿ اإلستعانة به والحصوؿ عمس موافلة اإلدارة العميا.
 2.16تعيين الخبراء اليمنين واألجانب:
يجوز لئلدارة العميا عند الضرورة التعا د بصفة مؤ تة مع اللبراء اليمنيف أو األجانب فػس الوظػا ؼ التػس تتطمػب
مؤ بلت عممية أو لبرة ال تتوافر فس العدد الكػافس مػف المصػرييف ،أو أف يعاػد إلػياـ بػبعض الماػاـ أو األعمػاؿ
المؤ تة وتسر فػس شػأناـ الشػروط الػواردة فػس العلػود التػس تحػرر معاػـ ،ويشػترط عنػد تعيػيف األجانػب الحصػوؿ
عمس التراليص البلزمة حسب اللوانيف السارية و ت العلد.
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 .3النقل واإلنتداب:
 3.1النقل:
يمكف نلؿ الموظؼ بناءال عمس طمبه عمس أف ال يترتب عمس ذا النلؿ أ ضرر بمصػمحة العمػؿ وأف تػتـ الموافلػة
عمس طمبه مف بؿ رؤسا ه بالتسمسؿ.
 اإلجراءات :
 .1يلوـ المدير االدارة الذ يطمب نلؿ الموظؼ إلس إدارته بتحرير نموذج”طمب نلؿ/إنتداب”.
 .2يتـ إرساؿ طمب النلؿ المعتمد مف كبل الجاتػيف (المنلػوؿ إلياػا والمنلػوؿ مناػا) إلدارة المػوارد البشػرية ،ػـ تػتـ
مراجع ػػة الطم ػػب المل ػػدـ بمعرف ػػة م ػػدير المػ ػوارد البش ػػرية ف ػػس ض ػػوء الاياك ػػؿ التنظيمي ػػة لممرك ػػز وم ػػد الت ػػأ ير
اإليجابس المتو ع عمس مصمحة العمؿ.
 .3تلػػوـ إدارة الم ػوارد البش ػرية بتحريػػر نمػػوذج إج ػراء تاييػػر وظيفػػس ورفعػػه لمعػػرض عمػػس اإلدارة العميػػا لمموافلػػة
واإلعتماد ،ـ يلػوـ بتسػميـ الموظػؼ صػورة مػف اإلجػراء وكػذلؾ موافػاة كافػة اإلدارات ذات الصػمة بصػورة مػف
اإلجراء.
 3.2اإلنتداب:
 يجػػوز نػػدب الموظػػؼ إلػػس وظيفػػة ألػػر مػػف نفػػس المسػػتو أو مػػف مسػػتو أعمػػس مباش ػرة دالػػؿ المركػػز أو
لارجاا لملياـ بمااـ معينة أو تكميفات محددة وتكوف مدة الندب سنة واحدة ابمة لمتجديد.
 تلػػوـ إدارة الم ػوارد البش ػرية بمتابعػػة مواعيػػد بػػدء النػػدب وكػػذلؾ مواعيػػد إنتاػػاء فت ػرة النػػدب إللطػػار الموظػػؼ
واإلدارات المعنية بإنتااء المدة إلعادة الموظؼ لمكاف عممه األصمس أو مراعاة التجديد إذا لزـ األمر.
 اإلجراءات:
 .1يلػػوـ الجاػػه الػػذ تطمػػب إنتػػداب الموظػػؼ إلػػس إدارتػػه بتحريػػر نمػػوذج طمػػب نلؿ/إنتػػداب وتوجياػػة لمػػدير
اإلدارة المنتدب مناا الموظؼ أللذ الموافلة عمس اإلنتداب.
 .2ي ػػتـ إرس ػػاؿ طم ػػب اإلنت ػػداب المعتم ػػد م ػػف ك ػػبل الجات ػػيف (المنت ػػدب إليا ػػا والمنت ػػدب منا ػػا) إلدارة المػ ػوارد
البش ػرية ،ػػـ تػػتـ مراجعػػة الطمػػب الملػػدـ ف ػػس ضػػوء الاياكػػؿ التنظيميػػة لممركػػز ومػػد التػػأ ير اإليجػػابس
المتو ع عمس مصمحة العمؿ.
 .3تلوـ إدارة الموارد البشرية بالعرض عمس اإلدارة العميا لمموافلة واإلعتماد ،ـ يلػوـ بتسػميـ الموظػؼ صػورة
مف اإلجراء وكذلؾ موافاة كافة الجاات ذات الصمة بصورة مف اإلجراء.
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 .4الدوام واألجازات:
 4.1أيام العمل وساعات الدوام:
 تكوف أياـ العمؿ الرسمية فس المركز لمسة أياـ فس األسبوع.
 اياـ الراحة الجمعه والسبت.
 يتبػػع جميػػع المػػوظفيف سػػاعات العمػػؿ األسػػبوعية الملػػررة و ػػس ( )46سػػاعة أسػػبوعيال يسػػت نس مػػف اللواعػػد ال ػواردة
أعبل :
 oالموظفيف المس ولوف عمس نظافة مكاتباـ .
 فس حالة ياـ الموظؼ باللروج مف مكاف العمؿ للضاء حاجة شلصػية أو فػس حالػة طمػب الموظػؼ التػألير عػف
الحضور فس ساعات العمؿ الملررة ،يلوـ الموظؼ بتحرير نموذج”إذف غياب/تألير/ماادرة" بواعتماد مف المدير
الملتص بوادارة الموارد البشرية.
 4.2ساعات العمل اإل افية:
يجوز تشايؿ الموظفيف فس غير أو ات العمػؿ الرسػمية فػس حػاالت الضػرورة وبالشػروط واألوضػاع المحػددة بنظػاـ
العمؿ وذلؾ عمس النحو اآلتس:
 يلػػوـ المػػدير الملػػتص بتحريػػر نمػػوذج”تشػػايؿ سػػاعات إضػػافية” مػػع بيػػاف األعمػػاؿ المطمػػوب إنجاز ػػا وعػػدد
السػػاعات البلزمػػة لػػذلؾ وعػػدد وأسػػماء المػػوظفيف المطمػػوب تشػػايماـ ،ػػـ يلػػوـ بإرسػػاؿ النمػػوذج إلدارة الم ػوارد
البشرية بؿ الموعد المحدد لمتشايؿ إلعتماد عددساعات اجاز .
 4.3العطالت واألعياد الرسمية:
 .1يستحؽ كافة الموظفيف أجػازة بػأجر كامػؿ فػس العطػبلت واألعيػاد الرسػمية التػس رر ػا ػانوف العمػؿ ر ػـ ( )2لسػنة
 ،2662و س بالتفصيؿ كما يمس:
 .2تحديد اإلجازات والعطبلت الرسمية
 .3مادة ( )3أ -تحدد اإلجازات والعطبلت الرسمية عمس النحو التالي -:
 مناسبة عيد الفطر المبارؾ وتبدأ مف ( )29رمضاف وتنتاي في ( )3شواؿ
 مناسبة عيد األضحس المبارؾ وتبدأ مف يوـ ( )9ذي الحجة وتنتاي في اليوـ الرابع مف أياـ العيد
 ذكر الاجرة النبوية الشريفة أوؿ يوـ مف شار محرـ (ولمدة يوـ واحد)
 اليوـ الوطني لمجماورية ( )22مايو (ولمدة يوـ واحد)
 ذكر ورة ( )26سبتمبر (ولمدة يوـ واحد)
 ذكر ورة ( )14أكتوبر (ولمدة يوـ واحد)
 ذكر يوـ االستلبلؿ ( )36نوفمبر (ولمدة يوـ واحد)
 ذكر يوـ العماؿ العالمي أوؿ مايو (ولمدة يوـ واحد)
 يوـ الجمعة مف كؿ أسبوع
 تحدد المناسبات التي يتـ االحتفاؿ فياا بدوف إجازة رسمية كالتالي -:
 ذكر المولد النبوي الشريؼ في ( )12ربيع األوؿ
 ذكر اإلسراء والمعراج في ( )27رجب
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 .4يجوز لمشركة اعطاء اجازة لمعامميف اذا و ع يوـ عمؿ بػيف عطمػه رسػميه وعطمػة ناايػة االسػبوع ويػتـ احتسػابه مػف
رصيد االجازات السنويه لمموظؼ.
 4.4األجازة السنوية (اإلعتيادية):

يتـ حساب مدة األجازة السنوية (اإلعتيادية) وفلال لنظاـ العمؿ المعموؿ به.
 اإلجراءات:
 .1يلوـ طالب األجازة بتعبأة نموذج”طمب أجازة” ويحدد تاريخ الطمب وتػاريخ بػدء األجػازة بوانتاا اػا وعػدد أيػاـ
األجازة المطموبة ،ـ يلدمه لممدير الملتص بؿ اللياـ باألجازة بو ت كاؼ لمموافلة واإلعتماد.
 .2يلوـ المدير الملتص بإرساؿ النموذج إلدارة الموارد البشرية بؿ ياـ طالب األجازة بأجازته.
 .3تلوـ إدارة الموارد البشرية بتسػجيؿ األجػازة فػس نمػوذج”سػجؿ األجػازات السػنوية وبػدوف أجػر” اللاصػة بكػؿ
موظؼ والتس يتـ اإلحتفاظ باا بممؼ الموظؼ.

 4.5األجازة العار ة:

بناء عمس نظاـ العمؿ المعموؿ به والموا و التنظيمية لممركز ،لمموظؼ الحؽ فس التايب عف العمؿ لسبب عارض
ل
لمدة ال تتجاوز ستة أياـ لػبلؿ السػنة بحػد أ صػس يومػاف فػس المػرة الواحػدة وتحسػب األجػازة العارضػة مػف األجػازة
السنوية الملررة لمموظؼ.
 اإلجراءات:
 .1يلوـ اللا ـ باألجازة العارضة باإلتصاؿ بالمدير الملتص لبلؿ الساعة األولس مف يوـ التايػب عػف العمػؿ
لئلببلغ عف عدـ الحضور متس كاف ذلؾ متاحال ،ـ يلوـ المدير الملتص بإببلغ إدارة الموارد البشػرية فػس
نفس يوـ التايب.
 .2يلػػوـ اللػػا ـ باألجػػازة العارضػػة بتحريػر نمػػوذج طمػػب يػػاـ بأجػػازة فػػور عودتػػه لمعمػػؿ موضػػحال تػػاريخ تحريػػر
النمػػوذج وت ػػاريخ األجػػازة العارضػػة ومػػدتاا ومبػػرر إسػػتلدامه لؤلجػػازة العارضػػة ويلدمػػه لمم ػػدير الملػػتص
لئلعتماد.
 .3يلوـ المدير الملػتص بإرسػاؿ النمػوذج إلدارة المػوارد البشػرية لمتسػجيؿ ومراجعػة الرصػيد المتبلػس لمموظػؼ
مػػف األجػػازة العارضػػة بوالطػػار المػػدير الملػػتص بلبولاػػا كأجػػازة عارضػػه أو تجاوز ػػا عػػف الملػػرر إلتلػػاذ
اإلجراء البلزـ حسب لوا و الشركة المعتمدة.

 4.6األجازة المر ية:
 يتـ تحديد بواعتماد األجازات المرضية مف الجاات الطبية اللارجية.
 يلوـ الموظؼ بإلطار إدارة الموارد البشرية باألجازات المرضية فور إعتماد ا.
 يػػتـ اإلحتفػػاظ ببطا ػػة”السػػجؿ الطبػػس” لكػػؿ موظػػؼ بػالمركز ،مبينػال باػػذ البطا ػػة بيانػػات الموظػػؼ وتػػاريخ تػػردد
عمس الكشؼ الطبس وبياف المرض ،وتحفظ ذ البطا ة بالممؼ اللاص بالموظؼ.
 لمموظؼ الذ ي بت مرضه الحؽ فس أجازة مرضية كؿ بلث سنوات يلضياا فس اللدمة عمس النحو التالس:
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 .1شار ( 36يوـ)  :بأجر كامؿ.
 8 .2شاور ( 246يوـ)  %75 :مف األجر.
 3 .3شاور ( 96يوـ)  :بدوف أجر إذا ررت الجاة الطبية إحتماؿ شفاء .
 لمموظؼ أف يطمب إستبداؿ األجازات المرضية إلس سنوية إذا كاف رصيد مف األليرة يسمو بذلؾ ،وله أف يستنفذ
متجمد أجازاته السنوية إلس جانب ما يستحله مف أجازات مرضية.

 4.7أجازة الو ع ورعاية الطفل:
 لمموظفة التس أمضػت فػس لدمػة المركػز عشػرة أشػار أو كانػت إجمػالس مػدة لػدمتاا لػد الشػركة باإلضػافة إلػس
صاحب عمؿ آلر ،الحؽ فس أجازة وضع مدتاا تسعوف يومال بأجر كامؿ تشمؿ المػدة التػس تسػبؽ الوضػع والتػس
تميه عمس أف يكوف مناا لمسة وأربعوف يومال عمس األ ؿ بعد الوضع.
 ال تستحؽ الموظفة أجازة وضع ألك ر مف مرتيف طواؿ مدة لدمتاا الوظيفية لػد المركػز أو الايػر ،وال تحتسػب
أجازة الوضع ضمف أجازاتاا األلر .
 كما تستحؽ الموظفة بناءال عمس طمباا أجازة بدوف أجر لرعاية طفماا وذلؾ بحػد أ صػس عػاميف فػس المػرة الواحػدة
ولمرتيف طواؿ حياتاا الوظيفية.
 4.8إجازة لمتراحم مع األقربين


عند حدوث حالة وفاة ال در اهلل لفرد مف أفراد العا مػة المباشػرة (االب – االـ – االلػوة االلػوات – االبنػاء –

الزوج او الزوجه) يتـ منو الموظؼ بل ة أياـ إجازة متصمة مدفوعة األجر.


يتـ منو الموظؼ يوـ واحد إجازة مدفوعة األجر وذلؾ لحضور جنازة األ ارب المتوفيف مف الدرجه ال انية.

 .5المأموريات:
 5.1رحمة عمل خارجية:
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فس حالة تكميػؼ الموظػؼ بالليػاـ بمأموريػة لارجيػة ،يػتـ تحريػر نمػوذج ”مأمورية/رحمػة عمػؿ” بواسػطة المػدير
الملتص لمموافلة المبد ية ،ويتـ تسميـ النموذج إلدارة الموارد البشرية لمراجعتاػا ورفعاػا لػئلدارة العميػا لمموافلػة
واإلعتماد.
يتـ إرساؿ نسلة إلس اإلدارة المالية إلتلاذ البلزـ نحو صرؼ العاد تحت حساب المأموريات ،فس حػيف يسػمـ
األصؿ لملا ـ بالمأمورية ليحتفظ به لحيف إنتااء المأمورية.
يتـ إتلاذ الترتيبات المبد ية بواسطة الش وف اإلدارية م ؿ إعداد اللطابات البلزمة لمحصوؿ عمس التأشيرات.
بعد إتماـ المأموريػة ،يلػوـ اللػا ـ بالمأموريػة بتحريػر الجػزء اللػاص ببيػاف إتمػاـ المأموريػة ويعتمػد مػف المػدير
الملتص.
يسمـ األصؿ مرة ألر إلس إدارة الموارد البشرية إلنااء حسابات البػدالت المسػتحلة عػف المأموريػات ومػف ػـ
يرسؿ األصؿ إلس اإلدارة الماليػة إلناػاء التسػويات الماليػة اللاصػة بالمأموريػة طبلػال لبل حػة المأموريػات وبػدؿ
السفر المعتمدة.

 5.2مأمورية عمل داخمية:
وبناء عمس ذلؾ:
 .1يجوز تكميؼ الموظؼ باللياـ بمامة محددة دالؿ اليمف وفلال لملتضيات العمؿ،
ل
 يعتبر اللا ـ بالمأمورية فس اللدمة لبلؿ مدة المأمورية ويصرؼ راتبه بالكامؿ.
 يلوـ المدير الملتص بتحرير نموذج "مأمورية/رحمة عمؿ" وذلؾ بؿ ياـ الموظؼ بالمأمورية ب بل ة أياـ
عمس األ ؿ ويتـ تسميـ النموذج إلدارة الموارد البشرية لمراجعتاا ـ إرساؿ نسلة إلس اإلدارة المالية.
 إذا كانػت المأموريػػة تشػػمؿ زيػارة أك ػػر مػػف مدينػػة يجػب أف تػػوزع المػػدة باأليػػاـ عمػس المػػدف الملتمفػػة وفػػس
حالة عدـ توزيعاا يصرؼ البدؿ عمس أ رب مدينة (أصار مسافة).
 .2يمنو كافة الموظفيف الذيف يتـ تكميفاـ لملياـ بأعماؿ أو مامات تستدعس إنتلالاـ لارج مدينة عمماـ األصمية
بدالت ومصاريؼ السفر.
 .3ي ػػتـ ت ػػوفير وس ػػيمة الس ػػفر م ػػف بوال ػػس (مك ػػاف العم ػػؿ األص ػػمس) سػ ػواء كان ػػت س ػػيارات أج ػػر أو أ ت ػػذاكر س ػػفر
(مواصبلت الباصات او طيراف ) بواذا لـ يتـ توفير تذاكر السػفر نظػ الر لضػيؽ الو ػت يصػرؼ لمموظػؼ ملػدمال
المبمػ ػ المح ػػدد ف ػػس الج ػػدوؿ والملاب ػػؿ لوس ػػيمة الس ػػفر حس ػػب مس ػػتوا اإلدار  ،وف ػػس حال ػػة إس ػػتعماؿ السػػػيارة
الشلصػػية فػػس السػػفر يصػػرؼ لمموظػػؼ مػػا يعػػادؿ المبم ػ المحػػدد فػػس الجػػدوؿ والملابػػؿ للانػػة وسػػيمة السػػفر
حسب مستوا اإلدار .
 .4تاطػػس بػػدالت السػػفر كافػػة المصػػاريؼ اليوميػػة المتعملػػة باإلنتلػػاالت الدالميػػة والطعػػاـ والمبيػػت ويػػتـ دفػػع ػػذ
البدالت لمموظؼ.
 .5بؿ ياـ الموظؼ بالمأمورية يمكف أف تصرؼ له دفعة نلدية (عاد مؤ ته) لتاطيػة مصػاريؼ ونفلػات السػفر
المتعملة بالمأمورية م ؿ:
 مصاريؼ إنتلاله مف بوالس مكاف وجود وسيمة السفر.
 أجرة و وؼ سيارته فس األماكف الملصصة لئلنتظار.
 مصاريؼ الضيافة واإلكراميات لآللريف.
 مكالمات التميفوف المتعملة بالعمؿ.
 تصوير المستندات … إلخ.
عمػػس أف يلػػدـ فػػور عودتػػه كشػػؼ مسػػتلؿ باػػذ المصػػاريؼ لئلعتمػػاد مػػف مجمػػس االدارة ويسػػو ػػذا الكشػػؼ
ويصرؼ فس لبلؿ بل ة أياـ مف تاريخ تلديمه.
 .6عند عودة الموظؼ مف المأمورية وفس حالة إلتبلؼ التواريخ المحددة بأف يحدث تألير فس العودة أو العػودة
المبكرة يتـ تسوية ذلؾ مف لبلؿ اإلدارة المالية.
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 .6الواجبات الوظيفية والمخالفات اإلدارية والجزاءات التأديبية:
 6.1الواجبات الوظيفية:
يترتب عمس تعييف الموظؼ فس إحد الوظا ؼ بالمركز ،التعاد بالعمؿ بما يسعه مف جاد وفس حدود صبلحيات
وظيفت ػػه عمػػػس تحليػ ػػؽ أ ػ ػػداؼ المرك ػػز ورعايػ ػػة مصػػػالحاا والمحافظػ ػػة عمػ ػػس أموالاػ ػػا وممتمكاتاػ ػػا وأسػ ػرار ا وكافػ ػػة
المسػػتندات والو ػػا ؽ اللاصػػة بعممػػه ،ويمتػػزـ الموظػػؼ بوجػػه عػػاـ بػػأداء واجباتػػه الوظيفيػػة واإلمتنػػاع عػػف األعمػػاؿ
المحظورة بواال تعرض لممس ولية التأديبية.
 6.2المخالفات اإلدارية:
 يلصػد بالملالفػات اإلداريػة أ ملالفػة يلػوـ باػا الموظػػؼ بمػا ال يتفػؽ مػع المػوا و التنظيميػة الدالميػة المعتمػػدة
لممركػػز ،أو بمػػا ال يتفػػؽ ونظػػاـ العمػػؿ المعمػػوؿ بػػه بشػػرط أف تكػػوف الملالفػػة ألمػػر ذا صػػمة بالعمػػؿ ،ويشػػترط
لتو يػػع ج ػزاء عمػػس الموظػػؼ أف يػػتـ إج ػراء تحليػػؽ إدار بمعرفػػة لجنػػة التحليػػؽ الملػػوؿ لاػػا مػػف إدارة الشػػركة
وذلؾ بموجب محضر ي بت فيػه أ ػواؿ ودفػوع الموظػؼ ومو ػع مػف الموظػؼ عمػس أ والػه لػبلؿ سػبعة أيػاـ مػف
تاريخ الملالفة.
الرتػب الػذ ال يزيػد ملػدار عػف يػوـ واحػد أف
 يجوز فس الملالفات التس يعا ب عمياا باإلنػذار أو اللصػـ مػف ا
يكوف التحليؽ شفا ة بدوف محضر عمس أف ت بػت الملالفػة فػس ػرار تو يػع الجػزاء .كمػا ال يجػوز تو يػع جػزاء
اللصـ مف الراتب عف الملالفة الواحدة بما يزيد عف أجر لمسة أياـ فس الشار الواحد وتحتسب عمػس األجػر
األساسس لمموظؼ.
 ال يجوز تو يع أك ر مف جػزاء عػف ملالفػة واحػدة ،وإلدارة الشػركة أف تو ػؼ الموظػؼ عػف العمػؿ لمػدة ال تزيػد
عف ستوف يومال مع صرؼ راتب الموظؼ متس إ تضت مصمحة التحليؽ ذلؾ.

 6.3الجزاءات التأديبية:
 الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها عمى الموظف فى حالة مخالفة الماوائ التنظيمياة الداخمياة أو نظاام
العمل:
 .1لفت النظر.
 .2اإلنذار.
 .3اللصـ مف الراتب.
 .4تأجيؿ موعد إستحلاؽ العبلوة السنوية لمدة ال تتجاوز بل ة أشار.
 .5الحرماف مف جزء مف العبلوة السنوية بما ال يجاوز النصؼ.
 .6تأجيؿ تر ية عند إستحلا اا بما ال يزيد عف سنة.
 .7لفض الراتب بملدار عبلوة عمس األك ر.
 .8اللفض لوظيفة فس الدرجة األدنس مع عدـ اإللبلؿ بليمة الراتب.
 .9الفصؿ مف اللدمة وفلال إلشتراطات وأحكاـ نظاـ العمؿ.
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المخالفات الجسيمة التى تصل عقوبتها لمفصل:
 .1إرتكاب الموظؼ لطأ جسيـ نشأ عنه أضرار جسيمة لصاحب العمؿ.
 .2تايب الموظؼ بدوف سبب مشروع أك ػر مػف عشػروف يومػال متلطعػة لػبلؿ العػاـ أو أك ػر مػف عشػرة أيػاـ
متصمة لبلؿ العاـ.
 .3إنتحاؿ الموظؼ شلصية غير صحيحة أو تزوير مستندات.
 .4إفشاء أسرار العمؿ مما يؤد إلس إلحاؽ الضرر به.
 .5منافسة صاحب العمؿ فس ذات نشاطه بدوف إذف.
 .6اإلعتداء عمس صاحب العمؿ أو الرؤساء أ ناء العمؿ أو بسببه.
 .7تعاطس الملدرات والمشروبات الكحولية أ ناء العمؿ.
 .8توزيع منشورات أو جمع أمواؿ دوف موافلة إدارة المركز.
 .9بوؿ دايا أو رشاو أو إستلداـ أصوؿ المركز ألغراض شلصية.
 .16صدور أحكاـ ضا ية ضد الموظؼ فس أمور ملمة بالشرؼ واألمانة واآلداب العامة.
إجراءات توقيع الجزاء اإلدارى:
 .1ف س الحاالت التس ال يزيد فياا الجزاء اإلدار عف لفت نظر/إنذار/لصـ يوـ واحد مف الراتب:
 يلوـ الر يس المباشر لمموظؼ الملالؼ برفع مذكرة لممدير الملتص التابع له الموظػؼ يوضػو باػا
الملالفة ومبلبساتاا.
 يل ػ ػ ػػوـ الم ػ ػ ػػدير المل ػ ػ ػػتص بإعتم ػ ػ ػػاد الم ػ ػ ػػذكرة وتوض ػ ػ ػػيو الجػ ػ ػ ػزاء الملت ػ ػ ػػرح بم ػ ػ ػػا ال يج ػ ػ ػػاوز لف ػ ػ ػػت
النظر/اإلنذار/لصـ يومال واحدال مف الراتب.
 تحػػوؿ الم ػػذكرة إلدارة الم ػوارد البشػػرية لمراجعتاػػا حسػػب نظ ػػاـ العمػػؿ المعم ػػوؿ بػػه وتحريػػر نمػػوذج
“إجراء ج از س” ويتـ رفعه لبلدارة العميا لمموافلة واإلعتماد.
 تلوـ إدارة الموارد البشرية بتو يع الجزاء واإلحتفاظ بنسلة مف اإلجراء الج از س بممؼ الموظؼ.
 .2فس الحاالت التس يزيد فياا الجزاء اإلدار عف لفت نظر/اإلنذار/لصـ يوـ واحد مف الراتب:
 يلػػوـ الػػر يس المباشػػر لمموظػػؼ الملػػالؼ بتحريػػر مػػذكرة طمػػب تحليػػؽ مػػع الموظػػؼ موضػػحال باػػا
أسباب التحليؽ والملالفة تفصيبلل ورفعاا لممدير الملتص التابع لػه الموظػؼ ،والػذ يعتمػد تحويمػه
لمتحليؽ اإلدار .
 تحػػوؿ المػػذكرة لمػػدير المػوارد البشػرية لمراجعتاػػا حسػػب نظػػاـ العمػػؿ ،ويػػتـ التحليػػؽ فػػس الوا عػػة مػػف
ل ػػبلؿ لجن ػػة التحلي ػػؽ اإلدار التابع ػػة لا ػػا ف ػػس ل ػػبلؿ س ػػبعة أي ػػاـ كح ػػد أ ص ػػس م ػػف ت ػػاريخ ح ػػدوث
الملالفة.
 تلوـ لجنة التحليؽ بعد إجػراء التحليػؽ وسػماع أ ػواؿ الملػالؼ والشػاود وتحريػر محضػر بػذلؾ برفػع
توصياتاا بالملالفة والجزاء الملترح.
بناء عمس توصيات لجنة التحليؽ.
 يلوـ مدير الموارد البشرية بتحرير إجراء ج از س ل
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يتـ رفع اإلجراء الج از س لئلدارة العميا لمموافلة واإلعتماد.
تلوـ إدارة الموارد البشرية بتو يع الجزاء واإلحتفاظ بنسلة مف اإلجراء الج از س بممؼ الموظؼ.

 .7إنق اء عالقة العمل وانتهاء خدمة الموظفين:
 تنتاس لدمة الموظفيف بالمركز طبلال لنصوص نظاـ العمؿ والبل حة التنظيمية لممركز فس أ مف الحاالت اآلتية:
 .1االستلالة
 .2انتااء مدة التعا د في العلد محدد المدة
 .3الفصؿ لماياب المتكرر
 .4انااء اللدمة او الفصؿ لعدـ الكفاءة
 .5العجز الكمي عف اداء العمؿ المكمؼ به
 .6المرض الذي ال يرجس شفاء
 .7بموغ سف الستيف او سف التلاعد اللانوني اياما ا رب
 .8الحكـ ناا يا بعلوبة جنا ية او بعلوبه مليد لمحرية
 .9الوفاة حليلة او حكما.
 7.1اإلستقالة:
 فػػس حػػاؿ رغبػػة الموظػػؼ فػػس اإلسػػتلالة مػػف العمػػؿ فيجػػب عميػػه م ارعػػاة أف يلطػػر إدارة المركػػز برغبتػػه فػػس
اإلستلالة بؿ موعد اإلستلالة بشار.
 يلوـ الموظؼ الذ يرغب فس اإلستلالة مف العمؿ بالتلدـ بإستلالته محررة عمس نمػوذج ”إسػتلالة” إلػس المػدير
الملتص التابع له لمحصوؿ عمس موافلته ،عمس أف تتضمف اإلستلالة إسـ الموظػؼ والوظيفػة والػر ـ الػوظيفس
وتاريخ اإلستلالة وتاريخ تحرير الطمب ومو عال عمياا بكتابة اإلسـ بل يال وبلط واضو.
 يلوـ المدير الملتص بكتابة رأيه عمس الطمب ويحػوؿ الطمػب إلدارة المػوارد البشػرية فػس ذات يػوـ تلػديـ طمػب
اإلستلالة أو عمس حد أك ر يوـ العمؿ التالس لتلديـ طمب اإلستلالة.
 تلػػوـ إدارة المػ ػوارد البشػػرية بمراجع ػػة طمػػب اإلس ػػتلالة الملػػدـ بواستلص ػػاء أر الموظ ػػؼ المس ػػتليؿ عػػف بع ػػض
األمور المتعملة بالعمؿ بالمركز وبلاصة فس إدارته بواسػتطبلع أريػه فػس نظػـ وبي ػة العمػؿ واألسػباب الر يسػية
لئلسػتلالة وبعػػض المعمومػػات األلػػر التػػس ػػد تفيػػد فػػس د ارسػة حػػاالت تػػرؾ العمػػؿ بمػػا يسػػاـ فػػس تطػػوير بي ػػة
العمؿ وذلؾ بإستلداـ نموذج”ملابمة نااية اللدمة" ،ويػتـ د ارسػة وتحميػؿ ػذ الملػاببلت وتلػديـ توصػيات باػذا
الشأف لمدير ادارة الموارد البشرية لعرض الحموؿ الملترحة عمس اإلدارة العميا.
 يتـ رفع اإلستلالة لمعرض عمس اإلدارة العميا لمموافلة واإلعتماد.
 تلوـ إدارة الموارد البشرية بتحريػر نمػوذج ”إلطػار بالموافلػة عمػس اإلسػتلالة” ويو ػع الموظػؼ باإلسػتبلـ وتسػمـ
صورة منه لئلدارة التابع لاا الموظؼ.
 تلػػوـ إدارة المػوارد البشػرية بإسػػتيفاء إجػراءات إلػػبلء الطػػرؼ وتسػػميـ العاػػد واألدوات والمسػػتمزمات التػػس بحػػوزة
الموظػػؼ مػػف كافػػة اإلدارات المعنيػػة بإسػػتلداـ نمػػوذج”بيػػاف تػػرؾ اللدمػػة لممػػوظفيف” ،ػػـ تلػػوـ بتحريػػر نمػػوذج
“كشػػؼ صػػرؼ مسػػتحلات” لتسػػوية مسػػتحلات الموظػػؼ وتسػػميـ كافػػة مسػػتحلاته فػػس غضػػوف سػػبعة أيػػاـ مػػف
تاريخ تسميـ نموذج بياف ترؾ اللدمة أو مع رواتب ذات شار تلديـ اإلستلالة عمس أ صس تلدير.
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يلوـ الموظؼ المستليؿ بالتو يع عمس إستمارة ”س”6تأمينات (إنتااء لدمة مػؤمف عميػه) المعػدة بواسػطة إدارة
الم ػوارد البشػػرية ،عم ػػس أف يػػتـ تس ػػميـ الموظػػؼ نسػػلة مػػف اإلسػػتمارة بع ػػد تسػػميماا رسػػميال لمكتػػب التأمين ػػات
اإلجتماعيػػة ،وذلػػؾ لػػبلؿ لمسػػة عشػػر يوم ػال مػػف تػػاريخ تو يعػػه عمياػػا ،ػػـ تلػػوـ إدارة الم ػوارد البش ػرية بتسػػميـ
الموظػػؼ أصػػؿ مسػػوغات التعيػػيف ويو ػػع الموظػػؼ عمػػس صػػور مناػػا باإلسػػتبلـ وتحفػػظ الصػػور بػػالممؼ ،كمػػا

يلوـ بالتو يع عمس نموذج ”تنازؿ ناا س بوابراء ذمة” ،ـ يمػنو الموظػؼ شػاادة بيانػات وظيفيػة ”شػاادة لبػرة”،
ويتـ تحرير نموذج”إلبلء طرؼ” فس حالة طمب الموظؼ الحصوؿ عميه.
وفػػس حالػػة رغبػػة الموظػػؼ العػػدوؿ عػػف إسػػتلالته فيجػػوز لػػه التلػػدـ بطمػػب كتػػابس بػػذلؾ إلدارة الم ػوارد البش ػرية
لبلؿ أسبوع مف تاريخ إببلغه بلبػوؿ إسػتلالته ،وفػس ػذ الحالػة تعتبػر اإلسػتلالة كػأف لػـ تكػف وتلطػر اإلدارة
التابع لاا بذلؾ بموجب صورة مف طمب العدوؿ عف اإلستلالة الملدـ منه.

 7.2إنتهاء مدة التعاقد فى العقد محدد المدة:
تلوـ إدارة الموارد البشرية بمراجعة مواعيد إنتااء العلود محددة المدة لكافة الموظفيف فس بداية كؿ شار ،بواعداد
بياف كامؿ باا بوارساؿ صورة مف البياف لكافة المديريف الملتصيف إلستطبلع رأياـ فس جدو تجديد التعا د مف
عدمه:
 .1فس حاؿ ورود ما يفيػد رغبػة المػدير الملػتص بتجديػد علػد الموظػؼ المحػدد المػدة ،فػإف إدارة المػوارد البشػرية
تلوـ بإعداد لطاب لمموظؼ يفيػد رغبػة المركػز فػس تجديػد التعا ػد لمػدة مما مػة ويو ػع مػف مػدير ادارة المػوارد
البشرية ـ يرفع لئلدارة العميػا لمموافلػة واإلعتمػاد .ويػتـ تسػميـ الموظػؼ أصػؿ اللطػاب ويو ػع باإلسػتبلـ عمػس
صػورة منػه ،وفػس حػػاؿ عػدـ رغبػة الموظػؼ فػػس التجديػد فيػتـ إتلػاذ إجػراءات إلػبلء طرفػه وتسػوية مسػػتحلاته
عند تاريخ إنتااء العلد كما و موضو فس حالة اإلستلالة.
 .2فػػس حػاؿ عػػدـ ورود مػػا يفيػػد رغبػػة مػػدير اإلدارة المعنػػس فػػس تجديػػد علػػد الموظػػؼ المحػػدد المػػدة ،فػػإف إدارة
المػوارد البش ػرية تلػػوـ بإعػػداد لطػػاب لمموظػػؼ يفيػػد بعػػدـ رغبػػة المركػػز فػػس تجديػػد التعا ػػد عنػػد تػػاريخ إنتاا ػػه
ويو ػػع مػػف مػػدير ادارة المػوارد البش ػرية ػػـ يرفػػع لػػئلدارة العميػػا لمموافلػػة واإلعتمػػاد .ويػػتـ تسػػميـ الموظػػؼ أصػػؿ
اللطػاب ويو ػػع باإلسػتبلـ عمػػس صػورة منػػه ،ويػتـ إتلػػاذ إجػراءات إلػػبلء طرفػه وتسػػوية مسػتحلاته عنػػد تػػاريخ
إنتااء العلد كما و موضو فس حالة اإلستلالة.
 7.3فصل لمغياب المتكرر أو اإلنقطاع عن العمل:
يجيػػز نظػػاـ العمػػؿ المعمػػوؿ بػػه لصػػاحب العمػػؿ إنا ػاء لدمػػة الموظػػؼ إذا تايػػب بػػدوف مبػػرر مشػػروع أك ػػر مػػف
عشروف يومػال متلطعػة أو أك ػر مػف عشػرة أيػاـ متصػمة لػبلؿ السػنة الواحػدة .تػتـ إجػراءات إناػاء اللدمػة لمموظػؼ
بعد ياـ إدارة الموارد البشرية بمراجعة بياف الحضور واإلنصراؼ وبيػاف األجػازات العارضػة والمرضػية واإلعتياديػة
وبياف المأموريات اللاصة بالموظؼ ،ويتـ إنااء لدمته فس ذ الحالة طبلال لما يمس :
 .1فى حالة الغياب المتصل:
 يتـ إصدار إنذار كتابس أوؿ بعد لمسة أياـ مف إنادارة الموظؼ عف العمؿ.
 يتـ إصدار إنذار كتابس اف بؿ إنتااء فترة العشرة أياـ مف إنادارة الموظؼ عف العمؿ.
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 .2فى حالة الغياب المتقطع:
 يتـ إصدار إنذار كتابس أوؿ بعد عشرة أياـ مف إنادارة الموظؼ عف العمؿ.
 يتـ إصدار إنذار كتابس اف بؿ إنتااء فترة العشروف يومال مف إنادارة الموظؼ عف العمؿ.
 فس كؿ األحواؿ تسمـ اإلنذارات باليد لمموظؼ أو بلطػاب موصػس عميػه بعمػـ الوصػوؿ عمػس عنػواف الموظػؼ
المبيف بممؼ لدمته ويذكر باإلنذار ال انس موعد تلديـ ممؼ لدمة الموظؼ لمجنػة اللضػا ية اللماسػية لمنظػر
فس فصؿ الموظؼ.
 ي ػػتـ إلط ػػار اإلدارة الت ػػابع لاػ ػا الموظ ػػؼ بص ػػورة م ػػف اإلن ػػذار األوؿ وال ػػانس وبع ػػرض الموظ ػػؼ عم ػػس المجن ػػة
اللماسية فس حالة إستمرار الاياب.
 تلػػوـ إدارة المػػوارد البش ػرية بالتنسػػيؽ مػػع الش ػ وف اللانونيػػة بمتابعػػة إج ػراءات العػػرض عمػػس المجنػػة اللماسػػية
وحضػػور الجمسػػات وتم يػػؿ المركػػز لحػػيف صػػدور ػرار المجنػػة لػػبلؿ المػػدة اللانونيػػة الملػػررة (سػػتوف يومػال مػػف
تاريخ العػرض عمياػا ولمسػة عشػر يومػال مػف تػاريخ أوؿ جمسػة فػس حالػة طمػب فصػؿ الموظػؼ) ويعتبػر ػرار
المجنة ناا يال.
 بمجرد صدور رار المجنة بالموافلة عمس الفصؿ ،تلوـ إدارة الموارد البشرية بتحرير نموذج” رار فصؿ” ورفعه
لم ػػدير ادارة المػ ػوارد البشػ ػرية لعرض ػػه عم ػػس اإلدارة العمي ػػا لمموافل ػػة واإلعتم ػػاد ،ويرف ػػؽ ب ػػه ص ػػور ػ ػرار المجن ػػة
اللماسية ،وترسؿ صورة اللرار والمرفؽ لمموظؼ عمس عنوانه بموجب لطاب موصػس بعمػـ الوصػوؿ وتلطػر
اإلدارة التابع لاا الموظؼ بصورة مف اللرار.
 تلػوـ إدارة المػوارد البشػرية بإعػػداد التسػويات الماليػػة والمسػػتندية اللاصػة بػػالموظؼ كمػا ػػو موضػو فػػس حالػػة
اإلستلالة.
 فس حالة عدـ حضور الموظؼ لتسػوية مسػتحلاته بوالػبلء طرفػه ،يجػوز إلدارة المركػز إتلػاذ كافػة اإلجػراءات
اللانونية ضد الموظؼ لمحصوؿ عمس كافة التعويضات الملابمة لمعاد التس بحوزته بكافة أنواعاا بمعرفة إدارة
الموارد البشرية بالتنسيؽ مع الش وف اللانونية.
 7.4إنهاء الخدمة أو الفصل لعدم الكفاءة:
 فػس حالػة بػوت عػدـ كفػػاءة الموظػؼ لػبلؿ فتػرة اإللتبػػار ( ػبلث أشػار– مػا لػـ يػػنص علػد العمػؿ المبػرـ مػػع
الموظػػؼ عمػػس غيػػر ذلػػؾ) وذلػػؾ بموجػػب تقرياار صااالحية الموظااف والػػذ يرفعػػه المػػدير الملػػتص التػػابع لػػه
الموظػػؼ ،تلػػوـ إدارة الم ػوارد البش ػرية بإلطػػار الموظػػؼ كتابي ػال بإناػػاء التعا ػػد معػػه لػػبلؿ فت ػرة اإللتبػػار ويػػتـ
تسػميمه اإللطػػار والتأكػػد مػف تو يعػػه عمػػس نسػلة منػػه ،وعميػػه يػتـ إناػػاء وتسػػوية مسػتحلاته وتسػػميمه مسػػوغات
تعيينه بعد التأكد مف عمؿ بياف ترؾ اللدمة مف اإلدارات المعنية.
 كما يجػوز إناػاء لدمػة الموظػؼ فػس حالػة بػوت عػدـ كفػاءة الموظػؼ مػف لػبلؿ تلػارير تليػيـ األداء السػنوية
وحصوؿ الموظؼ عمس تلدير ضعيؼ عاميف متتالييف ،ويتبع فس ذ الحالة اإلجراءات التالية:
 .1تلػػوـ إدارة الم ػوارد البش ػرية بمتابعػػة نتػػا أ التليػػيـ السػػنو لجميػػع اإلدارات بواعػػداد بيػػاف بأسػػماء ووظػػا ؼ
الحاصميف عمس تلدير ضعيؼ جدال أوضعيؼ لمدة عاميف متتالييف.
 .2تلوـ إدارة الموارد البشرية بعرضه عمس اإلدارة العميا لمموافلة واإلعتماد إلتلاذ اإلجراءات اللاصة بإنااء
اللدمة لاؤالء الموظفيف.
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 .3تعػػد مػػذكرة بمعرفػػة إدارة الم ػوارد البش ػرية بالتنسػػيؽ مػػع الش ػ وف اللانونيػػة لتحويػػؿ ممػػؼ الموظػػؼ لمجنػػة
اللماسية إلستصدار رار إنااء اللدمة لعدـ الكفاءة وتعتمد مف مدير ادارة الموارد البشرية.
 .4يتـ إلطار الموظؼ واإلدارة التابع لاا باإلجراءات التس ستتلذ ضػد الموظػؼ إلناػاء لدمتػه بػؿ تحويػؿ
الممؼ لمجنة اللماسية.



 .5ي ػػتـ متابع ػػة إجػ ػراءات إنا ػػاء اللدم ػػة وحض ػػور جمس ػػات المجن ػػة اللماس ػػية بمعرف ػػة إدارة المػ ػوارد البشػ ػرية
وبالتعاوف مع الش وف اللانونية ولحيف صدور رار المجنة بإنااء اللدمة.
 .6يػػتـ إلطػػار الموظػػؼ واإلدارة التػػابع لاػا بل ػرار المجنػػة اللماسػػية و ػرار إدارة المركػػز بإناػػاء اللدمػػة لعػػدـ
الكفاءة بإستلداـ نموذج”إنااء لدمة” وذلؾ بؿ موعد إنااء اللدمة فعميال بشاريف عمس اال ؿ.
 .7ال يجوز توجيه اإللطار لمموظؼ لبلؿ أجازتػه السػنوية أو المرضػية فػإف بدايػة مامػة اإللطػار تحتسػب
بعد اليوـ التالس إلنتااء األجازة.
 .8يحؽ لمموظؼ الصادر بشأنه رار إنااء لدمة لعدـ الكفاءة أف يتايب يوـ عمؿ كامؿ فػس أسػبوع يحػدد
الموظؼ لمبحث عف عمؿ آلر مع إستحلا ه أجر ذا اليوـ كامبلل طواؿ فترة المامة.
 .9يلوـ الموظؼ بعد إنلضاء فترة المامة بإلبلء طرفػه مػف كافػة العاػد واألدوات والمسػتمزمات التػس بحوزتػه
مف كافة اإلدارات المعنية.
 .16بمجرد تسميـ الموظؼ لنمػوذج بيػاف تػرؾ اللدمػة لممػوظفيف بعػد إسػتيفاء تو يعاتػه إلدارة المػوارد البشػرية،
والتػس تلػػوـ بعمػؿ طمػػب كشػؼ صػػرؼ المسػتحلات فػػس غضػػوف سػبعة أيػػاـ مػف تػػاريخ تسػميـ نمػػوذج بيػػاف
تػػرؾ اللدمػػة لممػػوظفيف أو مػػع رواتػػب ذات شػػار إناػػاء اللدمػػة عمػػس أ صػػس تلػػدير ،ػػذا باإلضػػافة إلػػس
تسميمه أصؿ مسوغات التعييف ويو ع الموظؼ عمس صور مناا باإلستبلـ وتحفظ الصور بالممؼ.
 .11يلػػوـ الموظػػؼ بػػالتو يع عمػػس إسػػتمارة (س )6تأمينػػات (إنتاػػاء لدمػػة مػػؤمف عميػػه) المعػػدة بواسػػطة إدارة
الم ػ ػوارد البش ػ ػرية ،والتػ ػػس تلػ ػػوـ بتسػ ػػميـ الموظػ ػػؼ نسػ ػػلة مناػ ػػا بعػ ػػد تسػ ػػميماا رسػ ػػميال لمكتػ ػػب التأمينػ ػػات
اإلجتماعية ،ويجوز فس حالة رفض الموظؼ التو يع عمس اإلستمارة أف تلدـ اإلسػتمارة لمكتػب التأمينػات
الملتص مرفلال باا رار المجنة اللماسية.
يجوز إلدارة المركز النزوؿ بعلوبة إناػاء اللدمػة بالنلػؿ أو بالحرمػاف مػف العػبلوة السػنوية أو بكبل مػا أو بػأ
شكؿ آلر تلر بما ال يتنافس مع نظاـ العمؿ والبل حة التنظيمية الدالمية لممركز.

 7.5الحكم نهائياً بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة لمحرية:
إذا حكـ عمس الموظؼ ناا يال بعلوبة جنا ية أو بعلوبػة مليػدة لمحريػة فػس جريمػة ماسػة بالشػرؼ واألمانػة أو اآلداب
العامة ما لـ تأمر المحكمة بو ؼ تنفيذ العلوبة ،يتـ إتلاذ إجراءات إنااء لدمته بواسطة إدارة الموارد البشرية.
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الفصل الثانى
الرواتب والترقيات
 .1الرواتب والمزايا النقدية والعينية األخرى

 .2الترقيات وزيادة الرواتب واحتساب االجر
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الرواتب والمزايا النقدية والعينية األخرى:
.1
 .1.1سمم الرواتب:
 يػػتـ تعيػػيف كافػػة المػػوظفيف الجػػدد فػػس الػػدرجات الوظيفيػػة المناسػػبة لموظػػا ؼ التػػس يػػتـ تعييػػناـ فياػػا والموضػػحة
بجدوؿ سمـ الدرجات ،بشرط اإللتزاـ بالحد األدنس لممؤ بلت واللبرة الملررة لكؿ درجة.
 تلػػوـ إدارة الم ػوارد البش ػرية بوضػػع جػػدوؿ”سػػمـ الرواتػػب" وكػػذلؾ جػػدوؿ”تفصػػيؿ سػػمـ الرواتػػب” بحيػػث يتصػػفاف
بالمرونػػة والتنافسػػية مػػع المركػػز المما مػػة ومػػع المسػػتو العػػاـ لمرواتػػب فػػس سػػوؽ العمػػؿ المص ػرية ،ػػـ يػػتـ
عرضاا عمس اإلدارة العميا لمموافلة واإلعتماد.
 الحد األدنس لراتب الدرجة (أو بدايػة مربػوط الدرجػة) و ػو الحػد الملػرر لمموظػؼ الػذ يتمتػع بػالمؤ بلت الػدنيا
المطموبة فس الوظيفة.
 الحد األ صس لراتب الدرجة (أو نااية مربوط الدرجة) و و الحد الذ ال يجػب أف يتعػدا ارتػب الموظػؼ الػذ
يعمؿ فس وظيفة معينة ومحددة ضمف ذ الدرجة.
 .1.2الراتب األساسى:




الراتب األساسػس ػو األجػر الػذ يعطػس لمموظػؼ ملابػؿ عممػه فػس المركػز ،مامػا كػاف ػذا األجػر أو طريلػة
إحتسابه وبدوف أية إضافات مف بدالت أو ملابؿ سػاعات إضػافية أو مكافػأت أو غير ػا و بػؿ أيػة لصػومات
مف ض ار ب أو تأمينات أو غير ا.
يتـ تحديد الراتب األساسس لمموظؼ عند إلتحا ه بالعمؿ فس المركز وفلال لسمـ الرواتب المعتمد ويجر تعديمػه
فيما بعد نتيجة تعديؿ سمـ الرواتب أو نتيجة أ تايير فس وضع الموظؼ أو مس ولياته أو أدا ه.

 .1.3المكافأت السنوية والعموالت والحوافز الشهرية:
 تلوـ إدارة الموارد البشرية بوضع نظاـ الحوافز لمموظفيف ،ويتـ عرضه عمس اإلدارة العميا لمموافلة واإلعتماد.
 يتـ صرؼ الحوافز السنوية لمموظفيف فس بنسبة  %86عمس األداء الشلصس (مف لبلؿ تلارير تلييـ األداء)
و %26عمس تحليؽ اللطة السنوية لممركز ،ويتـ ذلؾ مرة كؿ ستة أشار (مرتيف فس السنة الواحدة).
 .1.4المكافأت اإلستثنائية:
 يحػؽ لممػػدير الملػػتص إسػػتنادال عمػس تلػػارير تليػػيـ أداء المػػوظفيف السػػنوية ومػد التفػػانس فػػس العمػػؿ أف يطمػػب
منو مكافأة تشجيعية لمموظفيف التابعيف له.
 يحؽ إلدارة المركز أف تلرر مػنو مكافػأت عامػة لممػوظفيف بػالمركز وذلػؾ فػس مناسػبات لاصػة يرجػع تعييناػا
لئلدارة العميا.
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اإلجراءات :
ػاء عمػػس إ ت ػراح المػػدير الملػػتص والملػػدـ إلدارة الم ػوارد البش ػرية،
 oيػػتـ مػػنو مكاف ػأة تشػػجيعية لمموظػػؼ بنػ ل
والتس تلوـ بدراسة اإل تراح مف لبلؿ تلارير تلييـ األداء السنوية لمموظؼ.
 oتلػػوـ إدارة الم ػوارد البش ػرية بتحريػػر نمػػوذج”إج ػراء مكافػػأة” ورفعػػه ل ػئلدارة العميػػا لمموافلػػة واإلعتمػػاد ،ػػـ
إرساؿ نسلة إلس كؿ مف اإلدارة المالية وممؼ الموظؼ.

 1.1الهاتف وبدل الهاتف:
 توفر إدارة الشركة وسيمة إتصاؿ (لطوط اتؼ محموؿ) لبعض الموظفيف مف الػذيف تتطمػب طبيعػة أعمػالاـ
اإلسػػتلداـ المك ػػؼ لوسػػا ؿ اإلتصػػاؿ،وتحدد لػػه سػػلؼ معػػيف عمػػس حسػػب العمػػؿ المكمػػؼ بػػه  ،ويػػتـ لصػػـ
الزياد في فاتورة الااتؼ مف الراتب الشار لمموظؼ .
 .1.5إستحقاقات الموظف المتوفى:
 تسػػتحؽ أسػػرة الموظػػؼ الػػذ تػػوفس أ نػػاء اللدمػػة ارتػػب شػػاريف كػػامميف لمواجاػػة نفلػػات الجن ػػازة بح ػػد أدن ػػس
56666لاير يمنػػي ،باإلضػػافة إلػػس منحػػة تعػػادؿ أجػػر الموظػػؼ كػػامبلل عػػف الشػػار الػػذ تػػوفس فيػػه والشػػاريف
التالييف له.
 .2الترقيات وزيادة الرواتب:
 .1.2الترقيات:
 تعنس التر ية نلؿ الموظؼ مف درجته الوظيفية الحالية إلس درجة أعمس سواء فس نفس اإلدارة الػذ يعمػؿ باػا
أو نلمه إلس إدرة ألر .
 تتـ تر ية موظؼ مف درجة إلس الدرجة األعمس إذا توافرت الشروط التالية:
 oوجود وظيفة شاغرة أو إستحداث وظيفة فس الدرجة األعمس ووجود إعتماد مالس ملصص لذلؾ.
 oأف يكوف الموظؼ د عمؿ فس وظيفته الحالية مدة سنتيف عمس األ ؿ .
 oأف يكػػوف الموظػػؼ ػػد أ بػػت جدارتػػه فػػس عممػػه السػػابؽ بشػػاادة المػػدير الملػػتص ،وبموجػػب تلريػػر تليػػيـ
األداء السػػنو والػػذ يشػػترط أف يكػػوف الموظػػؼ ػػد حصػػؿ فيػػه عمػػس تلػػدير جيػػد جػػدال أو ممتػػاز لػػبلؿ
السنة السابلة.
 oأف تتوافر لد الموظؼ المؤ بلت واللبرات المحددة كمتطمبات بالنسبة إلس الدرجة الملترح تر يته لاا.
 oأف تتوافر لد الموظؼ الكفاءة والملدرة عمس اللياـ بمتطمبات وظيفته الجديدة.
 oأف يلمو ممؼ الموظؼ مف أ علوبات أو أ رار يلضس بحرمانه مف التر ية.
 يتـ إيلاؼ تر ية الموظؼ المحاؿ لمتحليؽ بشأف شكو ضد لـ يتلذ رار بشأناا إلس حيف إتلاذ اللرار ،وفس
حالة تبر ته يتـ تر يته إعتبا الر مف التاريخ الذ إستحؽ فيه التر ية.
 يتـ إ تراح التر ية مف بؿ المدير الملتص التابع له الموظؼ ،ـ ترسؿ إلدارة الموارد البشػرية لمد ارسػة وتلػديـ
التوصيات وتحرير نموذج إجراء تايير وظيفس ورفعه لئلدارة العميا لمموافلة واإلعتماد.
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عند تعدد المرشحيف لمتر ية وتساو كفاءتاـ ،تراعس مؤ بلتاـ العممية ،فإذا تساوت تراعس أ دميتاـ أ المدة
التس أمضو ا فس نفس الدرجة ،بواذا تساوت ير س األكبر سنال.
تجر التر يات فس بداية السنة الميبلدية مف لبلؿ إجراءات تلارير تلييـ األداء إال أنه فس حالة توافر وظيفػة
شاغرة لبلؿ السنة يتـ تر ية الموظؼ المناسب إلس الوظيفة الشاغرة بصفة الندب حتس بداية السنة الميبلدية

التالية حيث يجر ت بيته فس الوظيفة.
ليس شرطال أف ترافؽ التر ية زيادة فس الراتب ما لـ يكف راتب الموظػؼ الحػالس يلػؿ عػف الحػد األدنػس لمربػوط
الدرجة التس ر س إلياا ،عند ذ يزداد راتبه حتمال ليتناسب مع بداية مربوط الدرجة المر س إلياا.
يمنو الموظؼ المر س إلس درجة أعمس جميع مزايا الدرجة التس تمت تر يته إلياا إعتبا الر مف تاريخ التر ية.

 .1.3زيادة الرواتب:
 تتبع إدارة المركز سياسة المراجعة السنوية لرواتب الموظفيف ولمرة واحدة فس أوؿ كػؿ سػنة ماليػة (أوؿ ينػاير)
بواسطة إدارة الموارد البشرية وتوصية مدير ادارة الموارد البشرية.
 تلػػرر اإلدارة العميػػا سػػنويال وفلػال لوضػػع المركػػز المػػالس النسػػبة اإلجماليػػة لمزيػػادات والحػػد األعمػػس لنسػػبة الزيػػادة
أل موظؼ.
 يحدد سمـ الرواتب وتفصيمه ف ة الزيادة السنوية العادية التس يمكف أف يحصؿ عمياا أ موظؼ.
. 1.4احتساب االجر لمدراء ومنسقين المشاريع بدوام الجزئي :
 يتـ احتساب االجر لممػدراء والمنسػليف باالحتسػاب الجز ػي فػي حالػت أدارة اك ػر مػف مشػروع فػي نفػس الو ػت
حيػث يكػػوف نػاؾ اللػػدر عمػس تحمػػؿ المسػؤليه واللػػدرة عمػػس افػادة المشػػروع حيػث يحتسػػب االجػر عمػػس النحػػو
ال اني االجر الملصص له عمس عدد ساعات العمؿ في عدد الساعات الفعميه له في المشروع .
 يتـ تحديد عدد ساعات العمؿ وذلؾ عف طريؽ تشكيؿ لجنه مف المدير التنفيذي ومدير الموارد البشريه ويحػد
نسػػبة الػػدواـ الجز ػػي عمػػس حسػػب احتياجػػه ف ػػي المشػػروع و درتػػه عم ػػس تاطيػػة االعم ػػاؿ المتعملػػه بالمش ػػاريع
االلر .
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الفصل الثالث

 .1ممفات وسجالت الموظفين
 .2ممتمكات المركز
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 .1ممفات وسجالت الموظفين:
 تلصص إدارة الموارد البشرية لكؿ موظػؼ فػس المركػز ممػؼ يألػذ ر مػال لاصػال يسػمس ر ػـ الممػؼ ،و ػذا الػر ـ يػتـ
إستعماله فس كافة اإلجراءات كمرجع ر يسس فيما يتعمؽ بش وف الموظؼ المعنس.
 تكوف إدارة الموارد البشرية مس ولة عف إستكماؿ ممؼ الموظؼ بحيث يشتمؿ عمس ما يمس:
 .1مسوغات التعييف.
 .2شاادة الميا ة الطبية معتمدة.
 .3طمب العمؿ  +نموذج تلييـ المرشو .
 .4نسلة أصمية مف علد العمؿ مو عال مف الموظؼ بما يفيد إستبلمه لنسلة منه.
 .5إ رار إستبلـ العمؿ مو عال مف الموظؼ.
 تحتفظ إدارة الموارد البشرية بأسماء جميع الموظفيف بالمركز مف لبلؿ”بياف أسماء الموظفيف” ،ويتـ عمػؿ مراجعػة
دورية لاذا البياف.
 2.1ممتمكات الشركة:




يتحمؿ شلصيال كؿ مف الموظفيف الذيف يحتفظوف فػس عاػدتاـ بػأمواؿ أو موجػودات ممموكػة لممركػز مسػ ولية
ذ العاد وسبلمتاا.
يحؽ إلدارة المركز تفتيش وفحص أ مف الموجودات الممموكػة لاػا وفػس أ و ػت كػاف ويشػمؿ ذلػؾ اللػ از ف
والمكاتب وغير ا.
ال يحؽ أل موظؼ إستعماؿ أ مف موجودات لممركز ألغراض شلصية أو ال تتعمؽ بالعمؿ.

 2.2إستعمال الهاتف والفاكس واإلنترنت:
 يكوف إستعماؿ الااتؼ والفاكس فس المركز ألغراض العمؿ فلط.


يصػػرح لممػػوظفيف بإسػػتلداـ اإلنترنػػت لمحصػػوؿ عمػػس المعمومػػات البلزمػػة لمعمػػؿ ،ويجػػب أال يػػؤد إسػػتلداـ
اإلنترنت إلس تعطيؿ شبكة الكمبيوتر الدالمية بػالمركز وأال يتعػارض مػع إنتاجيػة المػوظفيف ،كمػا أف إسػتلداـ

الموظفيف لئلنترنت يجب أف يكوف بإسموب ألبل س و انونس حسب ما ورد أنفال.



تعػػد رسػػا ؿ اإلنترنػػت عامػػة وليسػػت لاصػػة لػػذا يكػػوف إلدارة المركػػز الحػػؽ فػػس اإلطػػبلع عمػػس أ مػػف ػػذ
الرسا ؿ وتسجيؿ جميع الممفات والرسا ؿ عمس أجازتاا.
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الباب الثانى

تطوير الموارد البشرية
 .1تقييم اداء الموظفين
 .2التدريب والتطوير
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الفصل الرابع
تقييم أداء الموظفين
 .1مفهوم وأهداف نظام تقييم أداء الموظفين
 .2نظام تقييم أداء الموظفين قبل إنتهاء فترة اإلختبار
 .3نظام تقييم أداء الموظفين الدورى

3٠

مفاوـ وأ داؼ ومجاؿ تطبيؽ نظاـ تلييـ أداء الموظفيف

 .1.1مفهوم النظام:
و النظاـ الذ يتعمؽ بالكيفية التس يتـ باا تلييـ األداء والمعايير الحاكمة لذلؾ.

 يعتمد عمس عممية تلييـ األداء فس غرضيف ر يسييف ما:

 oالتقييم :ترتبط عممية التلييـ بلياس مد مسا مة الموظؼ فس الليمة المضافة التس تنتأ عف اإلنتاج ،كما
أف عممية التلييـ تلدـ المعمومات البلزمة إلتلاذ الل اررات المتعملة بالتر ية بوانااء اللدمة وكذلؾ فػس
التحفيز وتحديد الملابؿ الماد لؤلداء.
 oالتطااوير :يػػتـ فياػػا اإلعتمػػاد عمػػس تليػػيـ األداء فػػس تحديػػد إتجا ػػات إعػػداد المػػوظفيف ب ػالمركز لئلض ػطبلع
بمااـ ومس وليات أوسع ،كما تسا ـ المعمومات الناتجة عف عممية التليػيـ فػس عمميػة تلطػيط اللػو
الموظفة نتيجة ظاور الفجوات اإلدارية والتنظيمية التس تحتاج عبلج ،وفس نفس الو ت فإناػا تػؤد
أيضا إلس رفع درجة وعس الموظفيف باأل داؼ المراد تحليلاا مف لبلؿ اإلتصاؿ الفعاؿ بػيف الملػيـ
والموظؼ المراد تلييمه.
 .1.2األهداف:


يادؼ نظاـ تلييـ األداء لمموظفيف بالمركز إلس ما يمس:
 .1تحديد االحتياجات التدريبيه.
 .2تلطيط اللو العاممه (النلؿ ،التر ية ،إنااء اللدمة.)...،
 .3تحديد المزايا الماليه م ؿ المكافأت السنوية والزيادة السنوية لمرواتب.
 .4تحديد مد إمكانية تجديد علود العمؿ.
 .5تحديد مد نجاح الموظؼ الجديد فس فاـ المااـ المطموبة منه ،وذلػؾ إلتلػاذ ػرار التعيػيف الناػا س بػؿ
إنتااء فترة اإللتبار.

 .2نظام تقييم أداء الموظفين قبل إنتهاء فترة اإلختبار:
 2.1الهدف:
 ياػػدؼ نظػػاـ تليػػيـ األداء لممػػوظفيف بػػؿ إنتاػػاء فت ػرة اإللتبػػار  -والملػػرر مػػدتاا ب بل ػػة أشػػار ( 96يػػوـ) فػػس
نظاـ العمؿ المعموؿ به ،تبدأ إعتبا الر مف تاريخ أوؿ يوـ عمؿ فعمس – إلس تحديد مد نجاح الموظؼ الجديد
فس فاـ المااـ المطموبة منه بوالس تحديد مد التحليؽ المنشود منه وذلؾ إلتلاذ رار التعييف الناا س.
 2.2النموذج المستخدم:
 يستلدـ نموذج”تلييـ االداء لبلؿ فترة االلتبار” كأداة لتلييـ أداء الموظفيف الجدد.
 2.3اإلجراءات:
 بعػػد إتمػػاـ إج ػراءات تعيػػيف الموظ ػؼ الجديػػد يػػتـ تعريفػػه بما ػاـ وظيفتػػه ومس ػ ولياته بواسػػطة بطا ػة التوصػػيؼ
الوظيفس عف طريؽ إدارة الموارد البشرية ،ويلوـ المشرؼ/المدير الملتص فس أوؿ أسػبوع عمػؿ بعلػد إجتمػاع
مػػع الموظػػؼ لمعرفػػة مػػد المعمومػػات التػػس إسػػتوعباا بواذا كػػاف نػػاؾ المزيػػد مػػف األسػ مة أو اإلستفسػػارات أو
النلاط الاير واضحة.
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يتـ إرساؿ النموذج المذكور عاليه إلس المدير الملتص وذلؾ فس أوؿ يوـ لمباشرة الموظؼ الجديد لعممه.
يلػػوـ المػػدير الملػػتص بمتابعػػة تليػػيـ األداء لمموظػػؼ المعنػػس بصػػفة شػػارية ،ػػـ تلريػػر مػػد مناسػػبة الموظػػؼ
لمت بيت فس وظيفته مف عدمه بواعادة النموذج إلس إدارة الموارد البشرية بؿ إنتااء فترة إلتبار الموظػؼ محػؿ
التلييـ بمدة أسبوع واحد عمس األ ؿ.
يتـ إرساؿ نسلة مف نموذج تلرير صبلحية الموظؼ إلس إدارة الموارد البشرية لمحفظ فس ممؼ الموظؼ.
فػػس حالػػة تلريػػر ت بييػػت الموظػػؼ ،تلػػوـ إدارة الم ػوارد البش ػرية بارسػػاؿ”لطػػاب ت بيػػت موظػػؼ” بوارسػػاله إلػػس
الموظؼ المعنس بعد إعتمػاد مػف مػدير ادارة المػوارد البشػرية .فػس حالػة تلريػر عػدـ مناسػبة الموظػؼ لمت بيػت
فس وظيفته ،تلوـ إدارة الموارد البشرية بإرساؿ”لطاب إنااء لدمػة موظػؼ لػبلؿ فتػرة اإللتبػار” بعػد إعتمػاد
مػػف مػػدير ادارة المػوارد البشػرية ،والتو يػػع عمػػس األصػػؿ مػػف الموظػػؼ المعنػػس وتسػػوية مسػػتحلاته طبلػال لً لً لً لً لً
لمنظاـ المعموؿ به فس ذا الشأف.

 .3نظام تقييم أداء الموظفين الدورى:
 3.1النموذج المستخدم:
 يتـ استلداـ نموذج "تلييـ االداء"عمؿ تلييـ أداء لمموظفيف في الشار االوؿ مف السنة الميبلدية.
 يػػتـ نمػػوذج "ا ػػداؼ التليػػيـ" فػػي تحديػػد اال ػػداؼ واالحتياجػػات التدريبيػػه البلزمػػه لتحليػػؽ اال ػػداؼ فػػي الشػػار
االلير مف السنه الميبلديه.
 3.2اإلجراءات:


يبادر الموظؼ بوضع تصػور لؤل ػداؼ السػنوية فػي بدايػة العػاـ عمػس ضػوء توصػيؼ الوظيفػة التػي يشػاماا،



يف ػػتو الم ػػدير المباش ػػر م ػػع موظف ػػه مج ػػاال لمحػ ػوار المس ػػتمر ويعي ػػد ض ػػبط األ ػػداؼ بش ػػكؿ مس ػػتمر ويج ػػري

ويلدمه لممدير المباشر كي يعتمد .
مراجعات لؤلداء حسب الحاجة.


يبادر الموظؼ بشكؿ مبد ي بمؿء نموذج لطة أداء وتطوير الموظػؼ فػي ناايػة فتػرة التليػيـ ويحػدد موعػدا
لبلجتماع مع مدير المباشر لمراجعة أداء الموظؼ.



أ ن ػػاء اجتم ػػاع مراجع ػػة لط ػػة األداء ،ين ػػا ش الم ػػدير المباش ػػر م ػػع الموظ ػػؼ أداء م ػػع تل ػػديـ بػ ػ ار يف ابت ػػة
بلصوص كؿ تلدير ،مستلدميف دليؿ تلديرات معايير األداء الحاسمة و ا مة األ داؼ السنوية.
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يضع المدير لطة تعمـ وتطوير الموظؼ في نموذج اللطة لمتامب عمس أوجه اللصور في األداء.

بعػػد انتاػػاء جمسػػة التليػػيـ ،يسػػجؿ الموظ ػؼ التلػػديرات الناا يػػة فػػي نمػػوذج اللطػػة ويو ػػع عمياػػا ػػو والمػػدير
المباشر و ر يس ومدير عاـ اإلدارة ،ـ يرفعاا إلدارة الموارد البشرية التلاذ اإلجراءات المبل مة
فس حالة تلرير تجديد علد العمؿ محدد المدة لمموظؼ ،تلوـ إدارة الموارد البشرية بإرساؿ”لطاب تجديد علد
عمؿ” بوارساله إلس الموظؼ المعنس بعد إعتماد مف مدير ادارة الموارد البشرية واإلدارة العميا.

 فس حالة تلرير عدـ تجديد علد العمؿ محدد المدة لمموظؼ ،تلوـ إدارة الموارد البشرية بإرساؿ ”لطاب عػدـ
تجديػػد علػػد عمػػؿ” بعػػد إعتمػػاد مػػف مػػدير ادارة الم ػوارد البش ػرية واإلدارة العميػػا ،والتو يػػع عمػػس األصػػؿ مػػف
الموظؼ المعنس وتسوية مستحلاته طبلال لمنظاـ المعموؿ به فس ذا الشأف.
 .4إرشادات عامة لممقيم:
 4.1تجنب منو تلديرات أعمس أو أ ؿ لكؿ عنصر مف عناصر التلييـ تأ الر بجانب واحد مف جوانب التلييـ( .مػنو كافػة
العناصػر بأ ػؿ ممػا يجػب تػأ الر بالايػاب المسػتمر لمموظػػؼ بػالرغـ مػف أف بػا س العناصػر األلػر تسػتحؽ تلػػديرات
أعمس).
 4.2تجنػػب المجػػوء لمتسػػا ؿ فػػس عمميػػة التليػػيـ باػػرض الحفػػاظ عمػػس عبل ػػات طيبػػة مػػع المػػوظفيف أو لعػػدـ الرغبػػة فػػس
إظاػػار الجوانػػب السػػمبية المتعملػػة بالمرؤوسػػيف وباػػض النظػػر عػػف الموضػػوعية فػػس التلييـ(.مػػنو كافػػة المػػوظفيف
تلديرات متساوية وباض النظر عف كوناا أعمس أو أ ؿ مما يستحلوف).
 4.3تجنب المجوء إلس التلدير المتوسط لمتلييـ تجنبال لمو ػوع فػس اللطػأ فػس حالػة مػنو تلػديرات طرفيػه (ضػعيؼ جػدال أو
ممتاز) تجنبال لممساءلة مف الاير سواء الموظؼ أو الرؤساء( .مػنو كافػة المػوظفيف تلػديرات تتػراوح بػيف جيػد وجيػد
جدال).
 4.4تجنب التأ ر باألحداث الحالية المرتبطػة بػأداء الموظػؼ لوظيفتػه(.مػنو الموظػؼ تلػدير ضػعيؼ جػدال نظػ الر لحػدوث
لطأ حالس مف جانب الموظؼ وباض النظر عف أداء الموظؼ طواؿ فترة التلييـ).
 4.5تجنب مػنو تلػدير مما ػؿ لممسػتو الشػا ع لمجموعػة العمػؿ التػس تضػـ الموظػؼ وباػض النظػر عػف أداء الموظػؼ
نفسه( .منو الموظؼ تلدير جيد جػدال نظػ الر ألف مجموعػة العمػؿ التػس تضػمه محللػة تلػديرات عاليػة وباػض النظػر
عف أداء الموظؼ نفسه).
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الفصل الخامس

التدريب والتطوير
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التدريب:
.1
 1.1األهداف:
 يادؼ نظاـ التدريب لمموظفيف بالمركز إلس ما يمس:
 إظاار نلاط اللوة والضعؼ لد الموظفيف لمعمؿ عمس تطوير وتحسيف األداء.
 تأ يؿ الموظفيف الجدد لمتكيؼ مع ظروؼ العمؿ بالمركز.
 توضيو إمكانية الترشيو لشاؿ وظيفة أعمس.
 فتو آفاؽ جديدة أماـ الموظفيف لمتفكير العممس البناء.
 تعريؼ الموظفيف بأحدث التطورات اللاصه بنشاط المركز.
 1.2تحديد االحتياجات التدريبيه:
 تلػػوـ إدارة المػوارد البشػرية فػػس شػػار نػػوفمبر مػػف كػػؿ عػػاـ بملاطبػػة المػػديريف الملتصػػيف لتحديػػد اإلحتياجػػات
التدريبيػ ػػة لممػ ػػوظفيف بإسػ ػػتلداـ نمػ ػػوذج”تحديػ ػػد اإلحتياجػ ػػات التدريبيػ ػػة" ،وفي ػ ػه يلػ ػػوـ الػ ػػر يس المباشػ ػػر بتحديػ ػػد
اإلحتياجػػات مػػف التػػدريب والماػػارات والتعمػػيـ المطمػػوب لػػه ولممػػوظفيف التػػابعيف لػػه ،ويػػتـ مراجعػػة اإلحتياجػػات
السابلة بمعرفة المدير الملتص لمتحلؽ مف مد مناسبة اإلحتياجات لطبيعة العمؿ ومد إحتياج العمػؿ لاػا
ومطابلتاا مع أ داؼ الجودة لئلدارة والادؼ الر يسس لمشركة.
 يلػوـ المػػديريف الملتصػيف بإرسػػاؿ ػذ اإلحتياجػػات إلػس إدارة المػوارد البشػرية فػػس موعػد أ صػػا أسػبوعيف مػػف
تاريخ إستبلماا.
 تل ػػوـ إدارة المػ ػوارد البشػ ػرية بد ارس ػػة اإلحتياج ػػات التدريبي ػػة لمجا ػػات الطالب ػػة م ػػف حي ػػث تك ارري ػػة الموض ػػوعات
المطموبػة واألعػداد المرشػػحة لمتػدريب بوامكانيػة التػػدريب الػدالمس والتكمفػة التلديريػػة وملارنتاػا بالميزانيػة الملػػررة
لتدريب الموظفيف والمعتمدة مف بؿ اإلدارة العميا ،ويتـ تحديد جاات التدريب الملترحػة طبلػال لجاػات التػدريب
المعتمدة لد الشركة.
 1.3إصدار الخطة التدريبية السنويه

ػاء عمػػس د ارسػػة اإلحتياجػػات التدريبيػػة ،تلػػوـ إدارة المػوارد البشػرية بإصػػدار”اللطػػة التدريبيػػة السػػنوية” ،ويػػتـ
 بنػ ل
عرضاا عمس اإلدارة العميا لمموافلة واإلعتماد ،ـ يتـ إلطار االدارات باللطط التدريبية المعتمدة لاا.
 1.4تقييم دورة تدريبية:
 يلوـ المتدرب مع إنتااء الدورة التدريبية بتلييـ الدورة ،وذلؾ لمعرفػة مػد تػوافر الجػودة المطموبػة فػس العمميػة
التدريبية بإستلداـ نموذج”تلييـ دورة تدريبية” ،عمس أف يتـ إعادة التليػيـ إلػس إدارة المػوارد البشػرية فػس لػبلؿ
فترة ال تتعد أسبوع مف تاريخ إنتااء الدورة التدريبية.
 1.5تقييم متدرب:
 يلػػوـ اللػػا ـ بالتػػدريب (المحاضػػر) بتليػػيـ المتػػدرب بإسػػتلداـ”نمػػوذج تليػػيـ متػػدرب" لمو ػػوؼ عمػػس مػػد تفاعػػؿ
المتػدرب مػع الػػدورة التدريبيػة ،عمػػس أف يػتـ اإلحتفػػاظ باػذا التليػػيـ فػس الممػػؼ التػدريبس اللػػاص بالمتػدرب مػػع
صورة مف الشاادة التس يحصؿ عمياا المتدرب مف جاة التدريب.

35

 1.6التقييم الدورى لجهات التدريب:
 تلوـ إدارة تنمية الموارد البشرية بمتابعة الجاات التدريبية والتحلؽ مف ياماا بأداء اللدمات التدريبية بفعالية
بواسطة التلييمات الملدمة مف المتدربيف وتحرير نموذج”تلييـ جاة تدريب (التلييـ الدور )” بعد اإلنتاػاء مػف
كؿ دورة تدريبية.
 1.7تقييم فاعمية التدريب:
 يلوـ المدير الملتص التابع له المتػدرب بتليػيـ المتػدرب بعػد مػرور بل ػة أشػار مػف تنفيػذ التػدريب بإسػتلداـ
نمػػوذج “تليػػيـ فاعميػػة التػػدريب” وذلػػؾ لمعرفػػة مػػد تحلػػؽ الاػػدؼ مػػف التػػدريب ،ويػػتـ اإلحتفػػاظ بػػالتلييـ فػػس
الممؼ التدريبس اللاص بالمتدرب.
 1.8تدريب غير مخطط (تدريب طارئ):
 يتـ المجوء لمتدريب الاير ملطط أو الطػارئ فػس حػاالت (علػد نػدوات متلصصػة ومتفػردة ػد تػرد مػف جاػات


التدريب ،إحتياجات تنظيمية مستحد ة ،التدريب عمس أنظمة جديدة).
يتـ طمب ذا النػوع مػف التػدريب بمعرفػة الجاػة الطالبػة بإسػتلداـ نمػوذج”طمػب تػدريب غيػر ملطػط” بوارسػاله
إلدارة الموارد البشرية لمراجعة الطمب وتحديد مد إمكانية التنفيذ فس الحػدود المسػموح باػا بميزانيػة التػدريب،
ـ يتـ عرضه عمس اإلدارة العميا لمموافلة واإلعتماد ،ومف ـ يتـ تسجيمه بلطة التدريب السنوية لمشركة.

 1.9تدريب الموظفين الجدد:
 تلوـ إدارة الموارد البشرية بإلطػار إدارة المػوارد البشػرية بػالموظفيف الجػدد بػالمركز لحصػولاـ عمػس”البرنػامأ
التعريفس لمموظفيف الجدد”.
 يتـ إدراج ذا التدريب بسجؿ تدريب الموظؼ وكذلؾ فس تلرير نجاح اللطة التدريبية.
 1.1.الممف التدريبى:
 تلػػوـ إدارة المػوارد البش ػرية باإلحتفػػاظ لكػػؿ متػػدرب بممػػؼ تػػدريبس يوضػػع دالػػؿ الممػػؼ الشلصػػس لمموظػػؼ
يشتمؿ عمس:
 سجؿ تدريب.
 صور شاادات البرامأ التدريبية الحاصؿ عمياا.
 تلييمات المتدربيف مف لبلؿ جاات التدريب.
 تلييمات فاعمية التدريب.
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 1.11تقرير نجاح الخطة التدريبية:
 بنااية اللطة التدريبية النصؼ سنوية لممركز ،تلوـ إدارة تنمية الموارد البشرية بإصدار تلرير نجاح اللطة
موضو به اآلتس:
 عدد الدورات الملططة والمنفذة.
 برامأ تدريب الموظفيف الجدد
 عدد المتدربيف الملطط والفعمس
 تلييـ البرامأ التدريبية المنفذة كؿ عمس حدة
 التكمفة التلديرية والفعمية
 الصعوبات التس واجات تنفيذ اللطة
 عدد الدورات الاير ملططة (تدريب طارئ)
 اإل تراحات والتوصيات .
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