
 

 

 

 آلُة جعُين اإلادًز الحىفُذي وشاوهه الىظُفُة
 :( 12مادة )

/ مهام اإلادًز الحىفُذي
ً
  :ؤوال

ة مافة ومنها على وجه الخصىص  :ًحىلى اإلادًز الحىفُذي ألاعماى ؤلاداٍر

  اتها  .اهعالقا مً الطُاضة العامة وؤهدافها ومحابعة ثىفُذه بعد اعحمادهارضم خعغ الجمعُة وفق مطحٍى

  رضمممم ؤضمممظ ومعممماًيا لمىلممممة الجمعُمممة ال ثحعمممارو ممممة ؤخهمممام الىذمممام والالإلادمممة الحىفُذًمممة وهمممذه الالإلادمممة وؤلاشمممزا  علمممى

 .ثىفُذها ومزاقثة مدي فاعلُتها بعد اعحمادها

  ثضممً قُممام الجمعُمة اإعمالهما وثدهُمق ؤهمدافها ومحابعمة ثىفُمذها بعممد  بعمداد اللمىاإلاذ ؤلاجزاإلاُمة والحىذُمُمة الالسممة ال م

 .اعحمادها

 ثىفُذ ؤهذمة الجمعُة ولىاإلادها وقزاراتها وجعلُماتها وجعمُمها. 

 ثىفيا اخحُاجات الجمعُة مً الباامج واإلاشزوعات واإلاىارد والحجهيزات الالسمة. 

  وآلُات ثفعُلهااقتااح قىاعد اضخثمار الفاإلاض مً ؤمىاى الجمعُة. 

 زها جُة ال   ثىعنظ على ثدطين ؤداء ميطىتي الجمعُة وثعٍى ة والحدٍر ٍز  . رضم وثىفُذ الخعغ والباامج الحعٍى

  رضممم ضُاضممة منحىةممة ثممىذم العالقممة مممة اإلاطممحفُدًً مممً خممدمات الجمعُممة وثضمممً ثهممدًم العىاًممة الالسمممة لهممم وؤلاعممالن

 . عنها بعد اعحمادها

 ز الحخثعُمة ثشوٍد الىسرة االثُا هات واإلاعلىمات عً الجمعُة وفمق الىمما ا اإلاعحممدة ممً المىسارة والحعماون ام  بعمداد الحهماٍر

ة بعد عزضها على مجلظ ؤلادارة واعحمادها وثددًث اُاهات الجمعُة اصفة دورٍة  .والطىٍى

  لُاتهم لالعحممممممممادالزفمممممممة اتاشمممممممُذ ؤضمممممممماء لثمممممممار اإلامممممممىظفين اممممممم  الجمعُمممممممة إلاجلمممممممظ ؤلادارة ممممممممة ثددًمممممممد  مممممممالخُاتهم ومطممممممماو. 

 . الارثهاء اخدمات الجمعُة

  ًمحابعمة ضميا ؤعممماى الجمعُمة ووضمة اإلااشممزات لهُماص ألاداء والاهجماسات فتهمما علمى مطمحىي الخعممغ واإلامىارد والحدهمق ممم

 .اثجاهها هدى ألاهدا  ومعالجة اإلاشنالت وبًجاد الملىى لها

 ز اإلاالُممممة ومشممممزو  اإلاىاسهممممة الح ممممة ليجمعُممممةمشممممارلحه امممم  بعممممداد الحهمممماٍر  . وفهمممما للمعمممماًيا اإلاعحبمممماة ثمهُممممدا العحمادهمممما  هدًٍز

م الىظُفي للعاملين ا  الجمعُة ورفعه العحماده  . بعداد الحهٍى

 ب دار الحعامُم والحعلُمات الخا ة بطيا العمل ا  الجمعُة.  

 ثىفُممممذ الهممممزارات  ثممممىل  ؤماهممممة مجلممممظ ؤلادارة وبعممممداد جممممدوى ؤعممممماى اجحماعاثممممه ولحااممممة مداضممممز الجلطممممات والعمممممل علممممى

 .الصادرة عىه

 ز عنها   .ؤلاشزا  على ألاوشعة واإلاىاضثات ال   ثهىم بها الجمعُة مافة وثهدًم ثهاٍر



 

 

 

  ز الدورٍمممممة اعمممممماى الجمعُمممممة مافمممممة ثى مممممم ؤلاهجممممماسات واإلاعىقمممممات وضمممممثل عالجهممممما وثهمممممدًمها إلاجلمممممظ ؤلادارة بعمممممداد الحهممممماٍر

 .العحمادها

  دارة ا  مجاى اخحصا هؤي مهام ؤخزي ًهلف بها مً قثل مجلظ ؤلا. 

 
ً
 :/ للمدًز الحىفُذي ا  ضجُل اهجاس اإلاهام اإلاىاظة اه الصالخُات آلاثُة راهُا

  ة الالسممة االجمعُممة وبعمداد عهمىدهم ومحابعمة ؤعممالهم والزفمة إلاجلمظ ؤلادارة احىقُممة محابعمة قمزارات جعُمين اإلامىارد الجشمٍز

 . العهىد وبلغائها وقثىى الاضحهاالت لالعحماد

 ز ألاداء  . اعحماد ثهاٍر

 مً اإلاجلظ  للمدًز ثهلُف اإلاىظفين لحىفُذ جمُة الباامج وألاوشعة على مطحىي الجمعُة وفق الخعغ اإلاعحمدة. 

 اعحماد بجاسات ميطىتي الجمعُة مافة بعد مىافهة مجلظ ؤلادارة . 

 ض  الخُات رئضاء ألاقطام وفق الصالخُات اإلامىىخة له  . ثفٍى

  ثىذُم العمل االجمعُة اإلاعحمدة مً مجلظ ؤلادارةثعثُق مىاد الإلادة. 

 
ً
 :/ عالقات العمل رالثا

 معاملة اإلادًز بشهل الإلاق مً قثل مجلظ بدارة الجمعُة . 

 ممً  12( مً اإلامادة  1خهىقه دون اإلاطاص اإجزه وفق ما هصد علُه الفهزة )   بععاء اإلادًز الىقد الهاا  الالسم إلامارضة

 .هذام العمل الطعىدي

 مً هذام العمل الطعىدي 11ن اإلادًز مً ؤداء عمله ا  الىقد اإلاددد وفق ما جاء ا  اإلاادة ثمني . 

  ًجممع علممى اإلاممدًز الحىفُممذي ثىفُممذ مافممة الحعلُمممات وألاوامممز الصممادرة مممً رئضمماإلاه علممى الىجممه ألالمممل ممما لممم ًنممً امم  هممذه

 .عزالحعلُمات ما ًخالف الىذام ؤو العهد ؤو آلاداب العامة ؤو ٌعزضه ليخ

  هصمممد امممذلو اإلادافذمممة علمممى هذمممم ومىاعُمممد العممممل المالُمممة ًجمممع علمممى اإلامممدًز الحىفُمممذي بختممماام هذمممم ومىاعُمممد العممممل ٍو

 .واإلاطحهثلُة

   ًجع على اإلادًز الحىفُذي اإلادافذة على ؤمىاى وممحلهات الجمعُة وخهىقها لدي الغيما وخا مة ثلمو اإلاطملمة بلُمه وال م

 .ٌطحخدمها ا  عمله

  الجمة اين العمل االجمعُة وؤي عمل ؤخز بال اإ ن لحاتي مً  اخع الصالخُةال ًجىس للمدًز. 

  ًحعين على اإلادًز الحىفُذي اإلادافذة على ؤضزار العمل وعلى اإلاعلىمات ال   قد ثصل بلُمه ادنمم وظُفحمه خ مد بعمد ثزلمه

 . الخدمة، وخا ة ثلو ال   مً شإنها ؤلاضزار امصالم الجمعُة

  ةعلى اإلادًز ؤال ٌطحغل  .وظُفحه ؤو عالقاثه ا  ثدهُق ؤًة مهاضع شخصُة مادًة ماهد ؤم معىٍى

  
ً
 :/ الشزوط ال   ًجع ؤن ثحىفز ا  الحهدم لشغل وظُفة اإلادًز الحىفُذي رابعا

 ؤن ًنىن ضعىدي الجيطُة. 



 

 

 

 ؤن ًنىن مامل ألاهلُة اإلاعحباة شزعا. 

 ً( ضىة 12)  ؤال ًهل عمزه ع. 

 ًضىىات ا  العمل ؤلاداري (  3)   ؤن ًمحلو خبا ة ال ثهل ع. 

 ؤال ثهل شهادثه عً دالىم . 

 إلدارة الجمعُة بعد ثزشُده 
ً
 .ؤن ًنىن محفزغا

  
ً
 :/ آلُة ثىظُف اإلادًز الحىفُذي خامطا

  ة مممً  3جشممنُل لجىممة بعممداد معمماًيا اخحُممار وثزشممُذ مممدًز الجمعُممة ازإلااضممة رإلاممِظ مجلممظ ؤلادارة ؤو ألامممين العممام وعضممٍى

 .والاضحعاهة اإهل الاخحصاصؤعضاء مجلظ ؤلادارة 

 الالنتاوومممي ممممة بًضممماح الشمممزوط واإلاشاًممما   ومىقمممة الجمعُمممة  ؤلاعمممالن عبممما وضممماإلال الحىا مممل الاجحمممماع  الخا مممة االجمعُمممة

 .للىظُفة

  
ً
 .ثددًد فتاة ؤلاعالن سمىُا

 بهممما الطممميا الذاثُمممة للمحهمممدمين و مممىر عمممً اإلاممماهالت الع 
ً
لمُمممة والشمممهادات اضمممحهثاى ظلثمممات الحهمممدم لىظُفمممة اإلامممدًز مزفهممما

 . اإلاهىُة وشهادات الخباة والىراإلاق اإلاعشسة للمهارات والهدرات الهُادًة عبا الاًمُل فهغ

 زضل إلاهدم العلع بشعار النتاووي ًفُد و ىى ظلثه ًُ. 

 ثددًد مىعد اإلاهاالة وبجزاء الاخحثارات اإلاهىىة مً قثل اليجىة اإلاشهلة. 

 فزس الىحاإلاج وبعالنها. 

 زار بداري مً مجلظ بدارة الجمعُةاعحماد ثزشُده اه. 

 رفة مصىغات ثزشُده للىسارة للمىافهة خطع الىذام. 

 جسجُل اإلادًز ا  هذام الحإمُىات الاجحماعُة بعد خصىله على مىافهة الىسارة على الحعُين . 

 بجمماسات ألاعُمماد ؤو ؤي لفتمماة اخحثمار مممدتها رالرمة ؤشممهز وال ثدخطممع منهما فتمماات ؤلاجماسات فُممما عمدا   ًخضمة اإلاممدًز الحىفُمذي

غُمماب آخممز ااضممحيىاء ؤًممام الزاخممة ألاضممثىعُة ب ا وقعممد خممالى فتمماة الاخحثممار وثثممدؤ مممدة الاخحثممار مممً ثمماٍر  مثاشممزة العمممل 

ض ؤو  الفعلُة فة ا لم ًثجد  الخُة اإلاىظف ؤرىاء هذه اإلادة ًجىس بنهاء خدمحه خاللها مً جاهع الجمعُة دون ؤي جعٍى

( ممممً هذمممام العممممل الطمممعىدي وعىمممد رثمممىت  مممالخُحه للعممممل ثدخطمممع فتممماة الحجزةمممة 25.23اإلامممادة )مهافمممإة اممم  هعممما  خنمممم 

 .ضمً مدة الخدمة ا  الجمعُة

 ( 11مادة: ) 

 ضات اإلاالُة للمدًز  : ثددًد الحعٍى

  
ً
 :/ ألاجىر  ؤوال



 

 

 

 للخهمام المىاردة اا  ًجع دفمة ؤجمز اإلامدًز الحىفُمذي 
ً
إلامادة جطمعين ممً هذمام وممل مثلمم مطمحدق لمه االعملمة الطمعىدًة ظثهما

 .العمل الطعىدي

 صز  ا  نهاًة مل شهز مُالدي  وٍُ
ً
 مً ثاٍر  مثاشزثه العمل فعال

ً
 .ٌطحدق اإلادًز الحىفُذي راثثه بعحثارا

 عمً خعمإ   اإلادًز الحىفُمذي  ب ا جطجع 
ً
ام  فهمد ؤو بثمال  ؤو ثمدميا آالت ثمحلنهما الجمعُمة ؤو عم  ام  عهدثمه وممان  لمو هاشم ا

 عً قىة قاهزة، جاس ليجمعُة ؤن ثهحعة مىه ؤو مخالفح
ً
ه جعلُمات  اخع الصالخُة ولم ًنً هخُجة لخعإ الغيا ؤو هاش ا

 .مً ؤجزه وفق ما جاء ااإلاادة الىاخدة والخطعين مً هذام العمل الطعىدي

  ت الممىاردة لهماء خهمى  خا مة دون مىافهمة خعُمة مىمه ، بال ام  المماال   اإلامدًز الحىفُمذي  ال ًجمىس خطمم ؤي مثلمم ممً ؤجمىر

 .ااإلاادة الثاهُة والخطعين مً هذام العمل الطعىدي

  د وطثة اإلاثالم اإلادطىمة على هصمف ؤجمز اإلامدًز الحىفُمذي اإلاطمحدق، مما لمم ًثجمد لمدي ال ًجىس )ا  جمُة ألاخىاى( ؤن ثٍش

ادة ا  المطم على ثلو اليطثة، ؤو ًثجد لمدهها خاجمة اإلام ة الخالفات العمالُة بمهان الٍش دًز الحىفُمذي بلمى ؤل ما هُ ة جطٍى

ععى اإلادًز الحىفُذي ٌُ  .ؤل ا مً رالرة ؤرةا  ؤجزه مهما مان ألامز  مً هصف ؤجزه ، وا  هذه المالة ألاخياة ال 

 زاعى عىد اقحعا  جشء مً ؤجز اإلادًز الحىفُذي  .(مً هذام العمل الطعىدي 79.71.72.75االجمعُة ما جاء ااإلاىاد )   ًُ

  
ً
 :/ الزواثع راهُا

  ( اى 1666الزاثع ألاضاس   لمامل  ماهل الثهالىرٍىص  . ( ٍر

  امم  خالممة جعُممين مممدًز اماهممل اقممل مممً اإلااهممل اإلاعلممىب للىظُفممة )اهممالىرٍىص( فةهممه ٌطممحدق مخصصممات وةممدالت وظُفممة

 .ةخ د ًحىفز اإلااهل اإلاعلىب، وا  هذه المالة ًحم اعحماد  لو مً مجلظ ؤلادار   ( لعثُعة عمل2اإلادًز ا  الفهزة )

  امم  خالممة خصممىى اإلاممدًز اإلاعممين اماهممل اقممل مممً اإلااهممل اإلاعلممىب للىظُفممة علممى ماهممل )اهممالىرٍىص( وهممى علممى رؤص العمممل

ق مجلظ ؤلادارة حم ثهُُم ضىين خدمحه عً ظٍز  .فةهه ال ثحغيا مخصصات الىظُفة له ٍو

  
ً
 :/ العالوة رالثا

 ة اهُمممة ممد عممً  166ال ثهمممل عممً  ٌطممحدق اإلاممدًز عممالوة ضممىٍى مماى وال ثٍش ممماى خطممع الذممزو  اإلاالُممة ليجمعُممة بعمممد  566ٍر ٍر

 مىافهة مجلظ ؤلادارة .

  
ً
 :/ الثدالت رابعا

  
ً
 :/ ادى ؤلاهحداب خامطا

  صمممز  للممممدًز الحىفُمممذي اإلاىحمممدب داخمممل اإلاملنمممة امممدى اهحمممداب ممماى عمممً الُمممىم الىاخمممد ؤو  126ًُ % ممممً راثثمممه ألاضاسممم   2ٍر

 .الشهزي ؤههما ؤقل

  ًُ ماى عمً الُمىم الىاخمد ؤو  266صز  للمدًز الحىفُذي اإلاىحدب خارا اإلاملنة العزةُمة الطمعىدًة امدى اهحمداب % ممً 26ٍر

 .راثثه ألاضاس   الشهزي ؤههما ؤقل

  ًلم مً اإلادًىة ال   ثهة ا  هعاقها الجمعُة226ًجع ؤال ثهل مطافة الاهحداب ع. 



 

 

 

 مىذ ىحدب ثذلزة ضفز  ه  ًُ
ُ
 على الدرجة الطُاخُةللمدًز الحىفُذي اإلا

ً
 وبًااا

ً
 .ااا

  عمادى قُممة ؤقمزب ٌُ ضمه عمً ثهمالُف الىهمل امما  ة ؤو معار ااإلادًىة اإلاىحدب بلتها اإلامدًز وجمع جعٍى عىد عدم ثىفز رخلة جٍى

ىحدب بلتها
ُ
 .معار للمدًىة اإلا

 هحدااه جعث ة همى ا الاهحداب اإلاعمىى اه لدي الجمعُة
ُ
 .ًجع على اإلادًز عىد ا

  
ً
 :اإلاهاف ات/  ضادضا

 مىاظثحممه ودرجمممة بثهاهمممه للعممممل اإلاىمممىط امممه  ًنممىن ممممىذ اإلاهافمممأت علمممى ؤضممماص ثهممدًز مجلمممظ ؤلادارة ليشممماط اإلامممدًز وجمممده و

 .وبهحاجه وثفاهُه ا  العمل و لو اىاء على ثى ُة رإلاِظ اإلاجلظ ؤو هاإلاثه

  
ً
ع والحإهُل ضابعا  :/ الحدٍر

 ً ع ا  الجمعُة اصفه عامة بلى ما  :ل تهد  ضُاضة الحدٍر

 .رفة مطحىي ألاداء لدي اإلادًز بلى درجة ثمنىه مً ؤداء واجثات العمل على ؤفضل وجه ورفة لفاءثه الىظُفُة –

 .تهُ ة اإلادًز اثثا  ؤضلىب جدًد ا  العمل ؤو اضحعماى آالت خدًثة –

ع خاص –  .مىصع اإلادًز ًدحاا شغله بلى بعداد و ثدٍر

ة ا  الجم – ز الثِ ة ؤلاداٍر  .عُةثدطين وثعٍى

ع ا  اإلااضطة مً خالى ثإهُل اإلادًز –  .ثىظين الحدٍر

  ع ؤو الالتمزام اممزد مافمة ممما  مز  علُممه وؤهفهحمه الجمعُممة علممى ًلتمزم اإلاممدًز ؤن ٌعممل لممدي الجمعُمة فتمماة جعمادى فتمماة الحممدٍر

ع عممً اإلاممدة ال مم  لممم ًهضممها االعمممل امم  الجمعُممة اممما ال ًحعممارو وؤخهممام اإلامماد ثممه خممالى فتمماة الحممدٍر ( مممً هذممام  54ة ) ثدٍر

 .العمل الطعىدي

 ع االيطممثة للمممدًز مممً واجثممات العمممل ضممىاء داخممل ؤو خممارا ؤوقممات الممدوام الزضمممي نممىن  لممو ضمممً بظممار   ٌعحبمما الحممدٍر ٍو

 .الخعة اإلازضىمة مً قثل  اخع الصالخُة االجمعُة

 ق ا جُة ؤو هدوات محخصصة ؤو عً ظٍز ق خضىر دورات ثدٍر ع للمدًز عً ظٍز لعمل اهصمد الخطماب الخبماة ًنىن الحدٍر

ع ا  ؤخد ألاجهشة اإلااهلة ضىاء ا  داخل اإلاملنة ؤو خارجها  .ادُث ًنىن الحدٍر

  ف الالسممممة ع وثدفمممشه علمممى  لمممو وثحدممممل الجمعُمممة جمُمممة اإلاصممماٍر جصمممجة الجمعُمممة اإلامممدًز علمممى الحدصمممُل العلممممي والحمممدٍر

جُة  .داخل اإلاملنة ؤو خارجها اإلاحعلهة االعملُة الحدٍر

 عًضة مجل ف وةدالت الحدٍر ز لفاءتهم ومصاٍر ع اإلاىظفين وثعٍى  ظ ؤلادارة ؤو مً ًفىضه اللىاإلاذ الداخلُة لحدٍر

 ضاعات العمل /
ً
 :رامىا

   فُممما ال ًحعممارو وؤخهممام اإلاممادة الثامىممة والخطممعىن مممً هذممام العمممل الطممعىدي ثنممىن ؤًممام العمممل خمطممة ؤًممام امم  ألاضممثى

نمممىن  نمممىن الممممد ألادومممى لطممماعات العممممل ) ًمممىمي الجمعمممة والطمممجد ؤًمممام الزاخمممة  ٍو ( ضممماعة فممممي ألاضممممثى  56ألاضمممثىعُة ٍو

خفمض بلمى 
ُ
 خالى شهز رمضان اإلاثارك للمطلمين 1ث

ً
 .ضاعات ًىمُا



 

 

 

 ( مً هذام العمل الطعىدي ًجىس لصاخع الصالخُة ثددًد ؤوقات اداًة ونهاًة 263.261.262مة عدم ؤلاخالى ااإلاىاد )

 . مصيمة العمل االجمعُة الدوام الزضمي وفق ما ثهحضُه

 ل امممدون المممة الاخحُممماا بلُمممه خطمممع خاجمممة العممممًحعمممين علمممى اإلامممدًز ؤن ًدضمممز للعممممل اممم  غيممما ضممماعات العممممل الزضممممُة اممم  خ

 مهاال .

 لمممما ًجمممىس الحهلُمممف االعممممل اممم  ؤًمممام الععمممالت ألاضمممثىعُة  ًجمممىس الحهلُمممف االعممممل خمممارا وقمممد المممدوام وفهممما ل خحُاجمممات

ضة رإلاِظ/ هاإلاع الجمعُمة  اىاء وألاعُاد الزضمُة و لو ضمً ؤلاعحمادات ا  اإلايزاهُة و على ما ثحعلثه مصيمة العمل، ٍو

دارة الهىاعد الخا ة بشزوط الحهلُف االعممل ؤلاضماا  وثددًمد ضماعاثه وألاًمام الالسممة لمذلو رمم ٌعمزو علمى مجلمظ ؤلا 

 . العحماده

 ضاعات العمل ؤلاضافُة: 

ا  ؤًام العمل الزضمُة ًمىذ اإلاهلفىن االعمل ؤلاضاا  ؤجزا بضافُا ٌعادى الزاثع العادي للطاعات ال   عملها ا  اًام  –

 .156    ( ثهطُم2العمل الزضمُة وثدخطع قُمة ؤجز الطاعة )الزاثع الشهزي * 

ال       ( مً الزاثع العادي للطاعات2,2اإلاهلفىن االعمل ؤلاضاا  ؤجزا بضافُا ٌعادى )ا  ؤًام ؤلاجاسات ألاضثىعُة ًمىذ -

 .156( ثهطُم 2,26عملها وثدطع قُمة ؤجز الطاعة )الزاثع الشهزي * 

ا  ؤًام بجاسات ألاعُاد ًمىذ اإلاهلفىن االعمل ؤلاضاا  ؤجزا بضافُا ٌعادى ضعف الزاثع العادي للطاعات ال   عملها -

 .156  ( ثهطُم1*   ع قُمة ؤجز الطاعة )الزاثع الشهزي ثهطُموثدخط

  (مً اإلاادة الزابعة  2ًجىس لصاخع الصالخُة عدم الحهُد اإخهام اإلاىاد الثامىة والخطعين وألاولى بعد اإلااإلاة والفهزة)

 :بعد اإلااإلاة مً هذام العمل الطعىدي ا  الماالت آلاثُة

ة، والحصفُة، وقفل المطااات والاضحعداد للثُة اإرمان مخفضة والاضحعداد ؤعماى الجزد الطىىي، وبعداد اإلايزاهُ-

 ا  الطىة
ً
د عدد ألاًام ال   ٌشغل فتها اإلادًز الحىفُذي على رالرين ًىما  .للمىضم بشزط ؤال ًٍش

 .ب ا مان العمل إلاىة وقى  خادذ خعز، ؤو ب الح ما وشإ عىه، ؤو ثالا  خطارة مدههة إلاىاد قاالة للحلف-

 . ا مان الخشغُل اهصد مىاجهة ضغغ عمل غيا عاديب-

 .ألاعُاد واإلاىاضم واإلاىاضثات ألاخزي وألاعماى اإلاىضمُة ال   ثددد اهزار مً مجلظ ؤلادارة-

د ضاعات العمل الفعلُة على عشز ضاعات ا  الُىم، ؤو ضحين ضاعة ا  - وال ًجىس ا  جمُة الماالت اإلاحهدمة ؤن ثٍش

 ألاضثى 

  
ً
 :اسات/ ؤلاج ثاضعا

  جمىس  وثنىن ؤلاجاسة مدفىعمة ألاجمز ٍو
ً
ة مُالدًة مدتها ضحة و رالرىن ًىما ٌطحدق اإلادًز الحىفُذي عً مل عام بجاسة ضىٍى

له بعد مىافهة  اخع الصمالخُة ثجشإلامة ر مُد بجاسثمه بلمى رمالذ ممزات خمالى العمام الىاخمد ادُمث ال ثهمل ممدة ممل بجماسة 

د ممدتها عمً خمطمة ؤًمام ام  الطمىة علمى  عً خمطة ؤًام محصلة لما ًجىس له المصىى  على بجاسة عزضُة محهععة ال ثٍش



 

 

 

ة ب ا لمم ًنمممل ضمحة ؤشمهز محىا ملة ممً ثمماٍر   ة وال ًدممق لمه الحمحمة اةجاسثمه الطمىٍى ؤن ثدخطمع ممً ر مُد بجاسثمه الطمىٍى

 .مثاشزثه العمل لدي الجمعُة

  عمً ًجع ؤن ًحمحة اإلامدًز الحىفُمذي اةجاسثمه ام  ضمىة اضمحدهاقها وال ًجم 
ً
 عىضما

ً
 ههمدًا

ً
ىس النمزوى عنهما ؤو ؤن ًحهاىم د امدال

 .المصىى علتها ؤرىاء خدمحه

  ة  منها بلى الطىة الحالُللمدًز الحىفُذي امىافهة  اخع الصالخُة ؤن ًاجل بجاسثه الطىٍى
ً
مد عمً ؤو ؤًاما  26ة امما ال ثٍش

 ؤًام .

  بضحدهاقها ب ا اقحضمد ظمزو  العممل  لمو إلامدة ال لصاخع الصالخُة خق ثإجُل بجاسة اإلادًز الحىفُذي بعد نهاًة ضىة

 فة ا اقحضد ظزو  العممل اضمحمزار الحإجُمل وجمع المصمىى علمى مىافهمة
ً
د على جطعين ًىما اإلامدًز الحىفُمذي لحاامة   ثٍش

 .على ؤال ًحعدي الحإجُل نهاًة الطىة لحالُة لطىة اضحدها  ؤلاجاسة

 م ؤلاجممماسة اإلاطمممحدهة ب ا ثمممزك العممممل قثمممل بضمممحعماله لهممما و لمممو للممممدًز الحىفُمممذي الممممق اممم  المصمممىى علمممى ؤجمممزة عمممً ؤًممما

االيطممثة بلممى اإلاممدة ال مم  لممم ًدصممل علممى بجاسثممه عنهمما لممما ٌطممحدق ؤجممزة ؤلاجمماسة عممً ؤجممشاء الطممىة ايطممثة ممما قضمماه منهمما امم  

دخطع ألاجز على ؤضاص ؤخز ؤجز مان ًحهاضاه اإلادًز عىد ثزك العمل  .العمل . ٍو

 بجاسة اإجز مامل ا  ألاعُاد واإلاىاضثات ال   ًدددها مجلظ ؤلادارةللمدًز الحىفُذي المق ا   . 

  للمدًز الحىفُذي المق ا  بجاسة اإجز إلادة ًىم واخد ا  خالة والدة مىلىد له ورالرة ؤًام إلاىاضثة سواجه ، ؤو ا  خالة وفماة

دة ليماالت اإلاشار بل هدم الىراإلاق اإلاٍا
ُ
 . تهاسوجه ؤو ؤخد ؤ ىله ؤو فزوعه على ؤن ث

  امما فتهما 
ً
د على خمطمة عشمز ًىمما للمدًز الحىفُذي المق ا  المصىى على بجاسة اإجز ال ثهل مدتها عً عشزة ؤًام وال ثٍش

شمممممتاط  ضمممممة التممممم  إلامممممزة واخمممممدة ظمممممىاى ممممممدة خدمحمممممه ب ا لمممممم ًنمممممً ؤداهممممما ممممممً قثمممممل وَُ بجممممماسة عُمممممد الاضممممميى و لمممممو اداء فٍز

 .  ا  العمل لدي  اخع العمل ضيحين محصلحين على ألاقلإلضحدها  هذه ؤلاجاسة ؤن ًنىن اإلادًز قد ؤمض د 

  للمممدًز الحىفُممذي الما ممل علممى مىافهممة  مماخع الصممالخُة إللممماى دراضممحه ااإلهخطمماب المممق امم  بجمماسة اممإجز مامممل لحإدًممة

ىن ؤلامحدممان عمممً ضممىة غيممما ُمعممادة ثدمممدد مممدتها بعمممدد ؤًممام ؤلامحدمممان الفعلُممة بمممما ب ا مممان ؤلامحدمممان عممً ضمممىة معممادة فُنممم

المممق امم  بجمماسة دون ؤجممز اداء ؤلامحدممان ، ولصمماخع الصممالخُة ؤن ًعلممع مممً اإلاىظممف ثهممدًم الىرمماإلاق   للمممدًز الحىفُممذي

ممدة لعلممع ؤلاجمماسة ولممذلو ممما ًممدى علممى ؤداإلاممه ل محدممان وعلممى اإلاممدًز الحىفُممذي ؤن ًحهممدم اعلممع ؤلاجمماسة قثممل مىعممدها  اإلاٍا

دممزم  علمممى ألاقممل ، وٍُ
ً
مماد ؤلامحدممان ممممة عممدم ؤلاخممالى ااإلاطممماإلالة  مممً ؤجمممز   اخمطممة عشممز ًىممما ًُ هممذه ؤلاجمماسة ب ا رجممد ؤهمممه لممم 

 . الحإدًجُة

  ألاولمى وةثالرمة ؤرةما  ألاجمز عمً الطمحين 
ً
للمدًز الحىفُذي الذي ًثجد مزضه الممق ام  بجماسة مزضمُة امإجز عمً الثالرمين ًىمما

 ال مم  ثلمم   لممو خممالى الطممىة الىا
ً
 الحالُممة ودون ؤجممز للثالرممين ًىممما

ً
خممدة ضممىاًء ماهممد هممذه ؤلاجمماسة محصمملة ؤم محهععممة ًىممما

هصد االطىة الىاخدة  .الطىة ال   ثثدؤ مً ثاٍر  ؤوى بجاسة مزضُة  وٍُ



 

 

 

  للمممدًز المممق امم  بجمماسة ظارإلاممة مدفىعممة ألاجممز لفتمماة ال ثحجمماوس خمطممة ؤًممام امم  الطممىة ثثممدؤ اثداًممة العممام اإلاممُالدي وجطممهغ

مد ثلمو ؤلاجماسة عمً رالرمة جمُعا ؤو مما ثثهمى منهما انهاًمة العمام و لمو  هذمزا للذمزو  ال م  ًهمدرها المزإلاِظ اإلاثاشمز علمى ؤال ثٍش

 .ؤًام ا  اإلازة الىاخدة وعلى اإلادًز ثهدًم ما ًثجد خاجحه بلى ثلو ؤلاجاسة عىد عىدثه

 لحالُممة ًجممىس امم  خمماالت الضممزورة قعممة بجمماسة اإلاممدًز علممى ؤال ًخممل  لممو ادهممه امم  ثإجُممل ألاًممام اإلاحثهُممة مممً بجاسثممه للطممىة ا

 .فهغ

 ؤن اإلادًز قد خمالف  لمو   ال ًجىس للمدًز ؤرىاء ثمحعه اةجاسثه اإلاىصىص علتها ؤن ٌعمل لدي  اخع عمل آخز فة ا رجد

 . ًحم ثعثُق ما ًىص علُه هذام العمل بهذا الخصىص

  ٌطحدق اإلاىظف خطع ما ًىص علُه هذام العمل بجاسة مزضُه على الىجه الحال: 

 .: اإجز مامل الثالرىن ًىما ألاولى-

 . الطحىن ًىما الحالُة : رالرة ؤرةا  ألاجز-

 .وتعد  لو ثىذز ؤلادارة ا  بخحماى بضحمزار اإلاىظف ؤو انهاء خدماثه بعد بضخىفا  مامل ر ُده مً ؤلاجاسات العادًة-

ز مً الجهة العثُة اإلاخحصة ال   ثدددها ا ظ او هاإلاثه ؤلاجاسة اإلازضُة اىاءٌعحمد الزإلاِ- لجمعُة بعد ثىقُة على ثهٍز

ز مً العثِع اإلاخحص  النشف العب  على اإلاٍزض وبخضار ثهٍز

 قىاعد الحإدًع /
ً
 :عاشزا

  الجشاءات الحإدًجُة ال م  ًجمىس لصماخع الصمالخُة االجمعُمة ثىقُعهما علمى اإلامدًز الحىفُمذي علمى ؤن ثنمىن وفمق الخطلطمل

 :الحال 

  علممع مىممه الحهُممد الحىجُممه: وهممى ثممذليا شممفإ  ًىجممه بلممى اإلاممدًز مممً قثممل رإلاِطممه ٌشممار فُممه بلممى اإلاخالفممة ال مم  برثن همما اإلاممدًز ٍو

 .االىذام والهُام اىاجثاثه على وجه صمُذ

  جعزضمه ؤلاهذار النحماتي : وهمى لحماب ًىجمه بلمى اإلامدًز ام  خالمة برثهاامه مخالفمة محضممً لفمد هذمزه بلمى اإلاخالفمة وبلمى بمهمان

 .لجشاء ؤشد ا  خالة بضحمزار اإلاخالفة ؤو ثنزارها

 الغزامة: وثنىن ادطم جشء مً ؤجز اإلادًز ًتااوح اين اجز ًىم مامل وؤجز خمطة ؤًام عً اإلاخالفة الىاخدة . 

  ض ؤلاًهمما  عممً العمممل دون ؤجممز : وهممى مىممة اإلاممدًز مممً ممارضممة عملممه مممدة مممً الممشمً دون ؤن ًحهاىمم د عنهمما ؤجممز ؤو جعممٍى

فزو هذا الجشاء مً ًىم بلى خمطة ؤًام  .ٍو

 د على ضىة م د ماهد مهزرة مً  اخع الصالخُة  .المزمان مً العالوة ؤو ثإجُلها إلادة ال ثٍش

 د على ضىة م د ماهد مهزرة مً  اخع الصالخُة  .ثإجُل التاقُة مدة ال ثٍش

 ممدة ممً المشمً دون ؤن ًحهاىم د عنهما ؤجمز ؤو  ؤلاًها  عً العمل مة المزمان مً ألاجز وهى مىة اإلادًز مً ممارضة عملمه

فزو هذا الجشاء مً ًىم بلى خمطة ؤًام ض ٍو  . جعٍى



 

 

 

  عحبا بنهاء خدمة اإلادًز بطجع برثهاامه مخالفمة ممً اإلاخالفمات اإلاىصمىص علتهما ال ثمىمة الفصل مً الخدمة مة اإلاهافإة : َو

 .  ز  مامل اإلاهافإة اإلاطحدهة عً مدة خدمحه خطع هذام العمل

  جشاًء غيا وارد ا  هذا الالإلادة ؤو ا  هذام العمل  ًجىس لصاخع الصالخُة ؤن ًىقة على اإلادًز الحىفُذيال . 

   ال ًجممىس جشممدًد الجممشاء امم  خالممة ثنممزار اإلاخالفممة ب ا مممان قممد اههضمم د علممى اإلاخالفممة الطممااهة ماإلاممة ورممماهىن ًىممما مممً ثمماٍر

 . اإلاخالفةاحىقُة الجشاء علُه عً ثلو   باالغ اإلادًز الحىفُذي

 وال ًجمىس ثىقُمة جمشاء ثمإدًب  بعمد ثمماٍر    ال ًجمىس اتهمام . 
ً
اإلامدًز الحىفُمذي امخالفمة مضم د علمى لشمفها ؤل ما ممً رالرمين ًىمما

   اهتهاء الحدهُق ا  اإلاخالفة ورثىتها ا  خق اإلادًز الحىفُذي
ً
 . اإل ا مً رالرين ًىما

  االجمعُمممة ؤو  ال ًجمممىس ثىقُمممة جمممشاء ثمممإدًب  علمممى اإلامممدًز الحىفُمممذي اممممز 
ً
ارثنثمممه خمممارا ميشمممإت الجمعُمممة مممما لمممم ًنمممً محصمممال

مد قُمتهما عمً ؤجمزة   اإصماب الصالخُة فتها . لما ال ًجىس ؤن ًىقة على اإلادًز الحىفُذي عً اإلاخالفة الىاخمدة غزاممة ثٍش

للغزامممات ال مم  ثىقممة خمطممة ؤًممام . وال ثىقُممة ؤل مما مممً جممشاء واخممد علممى اإلاخالفممة الىاخممدة ، وال ؤن ثهحعممة مممً ؤجممزه وفمماًء 

د مدة بًهافه عً العمل دون ؤجز على خمطة ؤًام ا  الشهز  .علُه ؤل ا مً ؤجز خمطة ؤًام ا  الشهز الىاخد ، وال ؤن ثٍش

  ال ًجمىس ثىقُمة جمشاء ثمإدًب  علمى اإلاممدًز الحىفُمذي بال بعمد باالغمه لحاامة امما وطممع بلُمه واضمحجىااه وثدهُمق دفاعمه وبرثممات

جىس ؤن ًنىن الاضحجىاب شفاهه ا  اإلاخالفات الجطُعة ال   ال ًحعمدي الجمشاء  لو ا  مدضز ًىد  ا   ملفه الخاص . ٍو

د على ؤجز ًىم واخد ، على ؤن ًثجد  لو ا  اإلادضز  . اإلافزوو على مزثن ها ؤلاهذار ؤو الغزامة ااقحعا  ما ال ًٍش

 فياضل الثالغ انحاب اإلادًز الحىفُذي اهزار ثىقُة الجشاء علُه لحااة ، فة   ًجع ؤن ًثلم 
ً
ا امحىة عً الاضحالم ؤو مان غاإلاثا

خمق الاعتمااو علمى   او اخمذ ثىقُمة شماهدًً عمً بمحىما  الاضمحالم، و للممدًز الحىفُمذي  مسجل على عىىاهمه اإلاثمين ام  ملفمه

 )عمدا ؤًمام الععمل الزضممُة( ممً ثماٍر 
ً
لهزار النهمايي باالغمه اما  الهزار الخاص احىقُة الجشاء علُمه خمالى خمطمة عشمز ًىمما

هممممدم الاعتممممااو بلممممى هُ ممممة جطممممىٍق الخالفممممات العمالُممممة . لممممما جمممماء ااإلاممممادة  مممممً هذممممام العمممممل  91اةًهمممما  الجممممشاء علُممممه، ٍو

 .الطعىدي

 حجم اإلاخالفة اإلازثنثة  ًخىاضع الجشاء اإلاىقة على اإلادًز مة  ًجع ؤن. 

 ُه الشفإ ال ٌعحد االجشاء ما لم ًحم اعحماده مً قثل مجلظ ؤلادارة عدا الحىج. 

 ب ا مان الفعل الذي ؤرثنثه اإلادًز ٌشهل ؤل ا مً مخالفة فُنحفي احىقُة العهىةة ألاشد مً اين العهىةات اإلاهزرة لها. 

  ًجع لحااة الغزامات ال   ثىقة على اإلادًز الحىفُذي ا  سجل خاص مة اُان ؤضمه ومهدار ؤجزه ومهمدار الغزاممة وضمجع

 .ثىقُعها وثاٍر   لو

 فة ثإدًجُة جطحىجع الجشاء ارثهاب اإلادًز لفعل مً ألافعاى الىاردة اجدوى الجشاءات اإلازفقٌعحبا مخال . 

 ثددد اإلاخالفات ال   جطحدق الجشاءات وفها ليجدوى اإلازفق 

 المادي عشز/ مخاظز وب ااات العمل والخدمات الصمُة والاجحماعُة: 

 على الجمعُة ثىفيا اِ ة آمىة ومدفشة على العمل. 



 

 

 

 اإلاممدًز الحىفُمممذي امم  شمممإن ب ممااات العممممل وؤلامممزاو اإلانهُمممة ؤخهممام فمممز  ألاخعممار اإلاهىُمممة مممً هذمممام الحإمُىمممات  ًعثممق ادمممق

 . هم3/7/2512ا   33الاجحماعُة الصادر ااإلازضىم اإلالهي رقم م/ 

 الثاوي عشز/ اهتهاء عهد العمل: 

  لعمل الطعىديمً هذام ا 95ًيحإ  عهد العمل ا  ؤي مً ألاخىى اإلاىصىص علتها ا  اإلاادة. 

  ب ا مممان العهممد غيمما مدممدد اإلاممدة جمماس اي مممً ظزفُممه بنهممائه اىمماًء علممى ضممجع مشممزو  ًجممع اُاهممه امىجممع بشممعار ًىجممه بلممى

 ، وال ًهمممل عمممً 
ً
ا  ب ا ممممان ؤجمممز اإلامممدًز الحىفُمممذي ًمممدفة شمممهٍز

ً
العمممز  آلاخمممز لحاامممة قثمممل ؤلانهممماء اممممدة ال ثهمممل عمممً رالرمممين ًىمممما

 االيطثة بلى 
ً
 .غياهخمطة عشز ًىما

  ة ض ثهممدره هُ ممة جطممٍى هإمم  العهممد لطممجع غيمما مشممزو  مممان للعممز  الممذي ؤ ممااه ضممزر مممً هممذا ؤلانهمماء المممق امم  جعممٍى
ُ
ب ا ؤ

 .الخالفات العمالُة ،ًزاعى فُه ما لمهه مً ؤضزار مادًة وؤداُة خالة واخحمالُة وظزو  ؤلانهاء

  فصل مً عمله بغيا ضجع مشمزو  ؤن ًُ ىذمز ام  همذه العلثمات وفمق ًجىس للمدًز الحىفُذي ا ا  ًعلمع بعادثمه بلمى العممل ٍو

ة الخالفات العمالُة  . ؤخهام هذام العمل والإلادة اإلازافعات ؤمام هُ ات جطٍى

  ال ًىهضمم   عهممد العمممل اىفمماة  مماخع الصممالخُة ، ممما لممم ثنممً شخصممِحه قممد روعُممد امم  باممزام العهممد ولنىممه ًيحإمم  اىفمماة

، و لمممو امىجمممع شمممهادة ظثُمممة معحممممدة ممممً الجهمممات الصممممُة اإلاخىلمممة ؤو ممممً اإلامممدًز الحىفُمممذي ؤو بنجمممشه عمممً ؤداء عملمممه 

 . العثِع اإلاخىى الذي ٌعُىه  اخع الصالخُة

  ( ضه بال ا  الماالت الىاردة ااإلاادة ال ًجىس لصاخع الصالخُة فسخ العهد دون مهافإة ؤو بشعار اإلادًز الحىفُذي ؤو جعٍى

عة ؤن ثحاح الفز ة 46  .للمدًز الحىفُذي لهي ًثدي ؤضثاب معارضحه للفسخ  ( مً هذام العمل شٍز

 للممممدًز الحىفُمممذي ؤن ًتممماك العممممل دون بشمممعار ، ممممة اخحفاظمممه ادهىقمممه الىذامُمممة ملهممما اممم  ؤي ممممً المممماالت المممىاردة   ًدمممق

 . ( مً هذام العمل 42ااإلاادة ) 

 ه اإلادد اإلادمددة ل جماسة اإلاىصمىص بطجع اإلازو ، قثل اضخىفا   ال ًجىس لصاخع الصالخُة بنهاء خدمة اإلادًز الحىفُذي

ة ااإلازضُة  .علتها ا  هذام العمل وللمدًز الحىفُذي المق ا  ؤن ًعلع و ل بجاسثه الطىٍى

 مة مخلة االشز  ؤو ألاماهة  .  المنم على اإلاىظف نهاإلاُا بعهىةة عً جٍز

 ىقممة اإلازضممل بلُممه اةضممحالمه مممة ثىضممُ  ؤن ًممحم جطمملُم ؤلاخعممار ذ ثمماٍر  الاضممحالم وامم  خالممة بمحىمما  للمممدًز امم  مهممز العمممل ٍو

 .اإلادًز عً الاضحالم مة برثات الىاقعة ا  مدضز رضمي ًىقة علُه ارىان مً سمالإلاه ا  العمل

  ٌطلم للمدًز عىد انهاء خدمحه شهادة مً واقمة ملمف خدمحمه مثِىما بهما ثماٍر  الحداقمه االعممل وثماٍر  بهتهماء عملمه ومطممى

 ( مىىخة له و لو ا  مُعاد ؤقصاه ؤضثى  مً ثاٍر  ظلثه لها )عمل همى ا شهادة خدمةؤلامحُاسات اإلا الىظُفة وألاجز و

 الثالث عشز/ مهافإة نهاًة الخدمة: 



 

 

 

  ب ا اهتهممد عالقممة العمممل وجممع علممى الجمعُممة ؤن ثممدفة بلممى للمممدًز الحىفُممذي مهافممإة عممً مممدة خدمحممه ثدطممع علممى ؤضمماص

حخمذ ألاجممز ؤجمز هصمف شممهز عمً مممل ضمىة ممً الطممىىات الخممظ ألاولممى ، وؤجمز شمهز عممً ممل ضممىة ممً الطمىىات الحالُممة ، ٍو

طحدق اإلادًز الحىفُذي مهافإة عً ؤجشاء الطىة ايطثة ما قضاه منها ا  العمل  لمطاب اإلاهافإة، َو
ً
 .ألاخيا ؤضاضا

  ال ثهل مدتها ب ا مان اهتهاء عالقة العمل بطجع اضحهالة اإلادًز الحىفُذي ٌطحدق ا  هذه المالة رلث اإلاهافإة بعد خدمة

طحدق رلثتها ب ا سادت مدة خدمحمه علمى خممظ ضمىىات مححالُمة ولمم  د عً خمظ ضىىات، َو عً ضيحين مححالُحين، وال ثٍش

طحدق اإلاهافإة ماملة ب ا الغد مدة خدمحه عشز ضىىات فإل ا  .ثثلم عشز ضىىات َو

 اهزة خارجه عً برادثهٌطحدق اإلادًز الحىفُذي اإلاهافإة ماملة ا  خالة ثزله للعمل هخُجة لهىة ق. 

مً ثاٍر   –على ألال ا  –اإلادًز الحىفُذي وجع على الجمعُة دفة ؤجزه وثصفُة خهىقه خالى ؤضثى    ب ا اهتهد خدمة

هى الذي ؤهإد العهد ، وجع على الجمعُة ثصفُة خهىقه ماملة   اهتهاء العالقة العهدًة ، ؤما ب ا مان اإلادًز الحىفُذي

د على ؤضثىعين، ولصاخع الصالخُة ؤن ًدطم ؤي دًً مطحدق له بطجع العمل مً اإلاثالم اإلاطحدهة  خالى مدة ال ثٍش

( احاٍر   5ومهامها ا  بجحماعه رقم )  دارة االجمعُة بعد الاظال  على آلالُةبعحمد مجلظ ؤلا ، وخُث  للمىظف

21/22/1616. 
ً
 م ، وثدل هذه اليجىة مدل اإلاىضىعة ضااها

 


