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الجزء األول
8-8

مدخل عام

مضى على تأسيس مركز (معا)  22عاما ،استطاع المركز خاللها أن يخطو خطو اك كريورل لوى ا موا

على كافة المسوت ياك.

رواك المركوز ااوما مون ألو الم سسواك اليلسوطيلية ا لليوة العاملوة فو م وا ك التلميوة

الم تمعيووة التلميووة الري ورية المسووتمامة .ت زعووك ر ورام المركووز أليووطت التلم يووة المختليووة لتيووم كام و الضووية
الغررية قطاع غزل .

يع م اليض ف تاقيق لذا الل اح تلو انل وازاك لوى ال هو م ال روارل التو روذلتها أسورل

(معا) ،ممثلة رطاقمهوا انمار

رأعضواه ليهتهوا العاموة م لوس مارتهوا .رانضوافة لوى قومرل المركوز تمكلو مون

التقاط ااتيا اك م تمعلا تا يلها لى ررام تلم ية لامفة تسعى لى تلرية تل ا اتيا اك.
ي أن ال ضع اليلسطيل الرالن يمر رظر ف على غاية من التعقيم الصع رة ،الت تضع السلطة ال طلية
اليلسطيلية الق ى السياسية ميعا الم سساك ا للية اليلسطيلية أما مس لياتها التاريخية ف التصم لهذه
المرالة ،رما تامل من تامياك مية تستهمف

الم سساك ا للية اليلسطيلية العم الميتر من أ

ايات  ،من العر ر لا التارر ا ستقال

ملا مستقرللا ،مما يات على ميع ا طراف من ضملها

الع مل

تمكين يعرلا من الصم م ف ق أرض

تاسين ل عية

تقرير المصير اقامة الم لة الميمقراطية المستقلة.

ن استمرار المركز ف تقمي خممات المختلية ،ف القيا رم رل التلم

ف تط ير أماهه زيامل فاعلية

كيواهل لوذا الووم ر ،رانضوافة لوى تلريووة متطلرواك ال هواك المالاووة اليوريكة للمركوز ،كووذل التو از المركوز رووأعلى
مر وواك اليوويافية رمم لووة السوول

الخاصووة رالم سسوواك أ لليووة روواك يتطلووث اكثوور موون أيووة فت ورل ماضووية ،أاووما

تط و ير اقيق و علووى رليووة المركووز ليكليت و ألظمت و

سياسووات انماريووة الماليووة تل و المتعلقووة ري و ن الم و ظيين

رالااكمية ،لتيك القاعمل الت تستلم ليها كافة ان راهاك الت يمارسها المركز ف الم ا ك المذك رل.
الطالقووا موون مسووه ليتها كهيهووة مر عيووة للمركووز ،اتخووذك الهيهووة العامووة ف و
 1991/0/03قو ار ار ردعوومام مليو

لسووتها الت و عقوومك رتوواري

مار يووام يغطو السياسوواك ا ماريووة تلو المتعلقووة ريو ن المو ظيين ،ليكو ن

مر عووا مقيقووا مرلووا لووامارل التلييذيووة تعتمووم عيو فو امارل المركووز ريووك سوولس .لقووم اسووتلم عوومام لووذا الووملي علووى
مصامر مختلية ألمها:
اللظا ا ساس للمركز.
الق ارراك ذاك العالقة ،الت اتخذتها الهيهة العامة م لس مارل المركز خال السل اك الماضية.
الت صووياك المالاظوواك الت و الرثقووك عوون م م عووة ر العم و الت و عقوومتها الهيهووة العامووة م لووس
انمارل طاق المركز.
قال ن العم

العما المترع ف ا راض اليلسطيلية.

م م عة أملة لم سساك مالية عررية.
مم لة السل

الخاصة رالم سساك ا للية

أفض الممارساك ا مارية المتعارف عليها.
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إن نقطة االنطالق التي اعتمدها مجلس اإلدارة في إعداد هذا الدليل تنطلق من القواعد التالية:
أن يعم الملي على تسهي عم المركز تلظيم

ي م ذل

لى رلاق المركز ر ملة

ضع آلياك سليمة للمراقرة الماخلية ،م ن أن

لهاية لها من ان راهاك الرير قراطية غير الضر رية الت من

يألها قت انرماع المرامرل ر ح ا لتماه لمى طاق المركز.
اقع ظر ف مركز معا خاصة ال ضع اليلسطيل عامة.

أن يك ن مرلا غير امم يتاله

أن يك ن ميمقراطيا ،يكال مضم لا رمها من طريقة عمامه ،مر ار ردي ار

ف لقاي

تط يره اغلاه  ،ص

ميع أعضاه طاق المركز

لى ق ارره اعتمامه كملي مر ع للمركز.

أن يك ن رمثارة لم ذج ياتذى ر من قر الم سساك ا للية ا خرى ليساعملا ف اعتمام ما يالهمها
لتط ير أ ضاعها التلظيمية انمارية المالية الماخلية.
قمرل الملي على التط ر التغيير رلاها على تغير تط ر اقع ظر ف المركز ،راي
التغيراك الااصلة ،ان

يتا

لى عقرة أما تط ير أ ضاع المركز ف

الملي

يلس

مع

الم ا ك الت

يغطيها الملي .
لقم رى تقسي الملي

لى ثمالية أ زاه أساسية ك

التر يث ليس رمعلى المضم ن الترارط مع ا
ال زه ا

 :مقممة عامة

ال زه الثال  :استراتي ية المركز
ال زه الثال  :الهيكلية انمارية للمركز
ال زه الرارع :سياساك ا راهاك الي ن انمارية
ال زه الخامس :سياساك ا راهاك ي ن الم ظيين
ال زه السامس :سياساك ا راهاك الي ن المالية.
ال زه السارع :أاكا عامة
ال زه الثامن :المالاق الخاصة رك أ زاه الملي

مك لات

0

زه مستق

مليص عن اآلخر (رمعلى الترتيث

زاه ا خرى) ،لذه ا قسا ل -:
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 2-1أهداف الدليل
ن الهومف الرهيسو مون عوومام مليو سياسواك ا وراهاك اليو ن انماريوة الماليووة يو ن المو ظيين لو
تاميووم السياسوواك الق اعووم ا سوواليث ان وراهاك المختليووة المترعووة فوو المركووز فوو الم ووا ك الم ووذك رل أعوواله.
رانضافة لى تاميم الخط اك التلييذية الت يت اتراعها من قر المس لين العاملين ف المركز لتطريق سياساك
الي ن انمارية المالية ي ن الم ظيين ف المركز.
يهمف عمام لذا الملي

لى تاقيق ا لماف المرامئ التالية:

استخمام كمر ع مريم من قر

ميع العاملين ف المركز المس لين في .

ت ايم السياساك ان راهاك المترعة ف كافة فر ع المركز ف الم ا ك المذك رل أعاله.
تعميق التماس الماخل

العمو رر ايوة اليريوق ال ااوم مون خوال ضومان اقو ق

ر ح العم ال ماع

العاملين تاميم مقيق لألم ار ر ضع لظا اضح للا افز المامية المعل ية.
ا ستيامل القص ى من علاصر ق ل المركز من خال تلظي مار

سياساك ا راهاك اكثر تط ار.

تاسووين تط و ير زي ووامل انلتا يووة الكيوواهل الياعليووة ل اعووة ا ماه ف و العموو  .ا سووتغال ا مثوو

للطاقاك الريرية المت فرل.
تط ير تعميق مروامئ المهليوة لتسو م عمو المركوز علوى كافوة المسوت ياك ردي وام مر عيوة تاكو

تاومم

سياس وواك ا و وراهاك المرك ووز ت ووواه أمو و ر ع وومل (مثو و  :الت ظيو ووف التعي ووين اليصو و  ،تاميو ووم الر ات ووث
الترقياك تقيي ا ماه ،رانضافة لى أساس عالقاك المركز مع الم سساك المالية الخار ية).

تعميق تأصي الميمقراطية الماخلية من خال -:
-

ير
ا

-

ت ضيح آلياك اتخاذ الق ارراك.

-

ميوع العواملين الهيهواك المختليوة فو اتخواذ القو ارراك فوق لظوا آليوة عمو ميمقراطيوة تتويح

لل ميع رماه ال أر ف

ميع ا م ر الت ي ا هها المركز.

تاميم العالقاك رين المست ياك المختلية ف الهيكلية انمارية للمركز رالتاميوم الااكميوة المسوت ى
التليي ووذ  ،ذلو و م وون خ ووال تامي ووم أ ض ووح لص ووالاياك ،أم ار مسو و لياك الهيه وواك ا فو ورام فو و
المركز لملع ا لتراس ا زم ا ية التماخ .

-

أن ييك الملي مر عية قال لية لالاتكا لي علم رر ز لزاعاك أ اختالفاك ماخ المركز.

تلظووي اصوور انليوواق علووى مووا ل و ضوور ر عوون طريووق التخطوويط اتروواع ان وراهاك السوولمية القيووا
رالمتارعة المقيقة تاميم ان راهاك انمارية المالية المالهمة.

تطو ير لظووا المسوواهلة المكايووية انماريووة الماليووة علووى المسووت ى الووماخل
ضمان

م آلياك ا راهاك سليمة لتاقيق ذل الهمف.
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و م لو اهح ألظموة ماخليوة تاومم رسوالت ألمافو غاياتو

ضمان تعزيوز اسوتقاللية المركوز عون طريوق

المهليووة التلم يووة تضوومن اسووتم ارره ف و أماه رسووالت كم سسووة فلسووطيلية ألليووة مسووتقلة لوويس لهووا أيووة
ارتراطاك سياسية ازرية أ طاهيية.

يييم تمريث الم ظيين ال مم ،ذل رتعورييه رر يوة المركوز رسوالت

قيمو الم هوة رالهيكو التلظيمو

للمركووز رألماف و ا سووتراتي ية التلم يووة رال ظوواهف الت و سييووغل لها رمهووا تل و ال ظوواهف .ف و لووذا
ضمان ستم اررية العم علم ام

استقا ك أ تغييراك على الم ظيين.

أن ييك لذا الملي ر صلة لعم المركز انمار

التلمو  ،مر عوا ياوتك ليو لضومان عوم ا رتعوام

عن ر يوة المركوز ،رسوالت  ،غاياتو ألمافو التأكوم مون السو ا ميواريع المركوز أليوطت

تلو الغايواك

ا لماف.
 0-1استعمال ومسؤوليات تطبيق الدليل
استخدمت صيغة المذكر في هذا الدليل لغرض التسهيل فقط ،وال يغنى صيغ ذكورية أو انحيا از ذكوريا.
يعترر لذا الملي ل الملي

المر ع المعتمم من قر المركز ملذ ق ارره .يق

الممير العا رتعمي لذا

الملي على ميع الم ظيين.
كافة الي ن انمارية المالية ي ن الم ظيين خال اليترل المذك رل أعاله تت

فق أاكا لذا الملي .

موون اووق أ م ظووف أ عضو م لووس مارل أ ليهووة عامووة أن يتقووم رتعووميالك أ رأيووة اقت اراوواك لهووذا
وراه تعوميالك علووى السياسواك أ ان وراهاك القاهموة تقووميمها

الوملي ريوأن ضووع سياسواك ميوومل أ

مكت رة لى م لس انمارل لمراستها اقرارلا.
طراعووة الووملي رعوومل لسو علووى أن تخصووس أرقووا متسلسوولة لكو لسووخة موون لسو الووملي  .يووت ت زيووع
ال ووملي عل ووى كاف ووة المو و ظيين الع وواملين فو و المرك ووز رانض ووافة ل ووى أعض وواه الهيه ووة العام ووة .تا ووتيظ

السكرتيرل التلييذية رقاهمة ت زيع الملي

فق ا سماه ا رقا المتسلسلة.

ف االة الي ف تيسير أ فه تطريق رل م لذا الوملي مون قرو أ م ظوف ،يقو

رملاقيوة الم ضو ع

مع المومير العوا للمركوز فو االوة رقواه رعوأ اليو أ فو االوة ا خوتالف فو التيسوير ياوا ا مور
لم لس انمارل.
ف و االووة صووم ر أ تعوومي أ تط و ير للووملي يق و

الموومير العووا للمركووز رتعمووي التعوومي علووى ميووع

ا يووخاس المعليووين نضووافت لووى لسووخه  ،علووى أن يووت اضووافة التعوومي الووى اللسووخة ا ساسووية موون
الملي .

 4-1تعريف بأهم المصطلحات الواردة في الدليل
تك ن الكلماك العراراك التالية ال ارمل ف لذا الملي المعال المخصصة لها أملاه المقار لها ما ل
تم القريلة على خالف ذل -:
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ل القال ن الخاس رال معياك الخيرية الهيهاك ا للية رق  1للعا

القال ن

 2333الذ قدم من مجلس الوزراء وأقر من المجلس التشريعي،
بتاريخ .1999/5/25
ال ازرل

Ministry

الدائرة

Department

ال ازرل المختصة
Ministry
ال زير
القال ن

ازرل الماخلية
الجهة المختصة التي تنشأ في الوزارة لمتابعة موضوع تسجيل
المؤسسات

 Specializedال ازرل الت يلمرج اللياط ا ساس لل معية ضمن اختصاصها
Minister
Law

الالهاة الماخلية Internal By-laws

زير الماخلية
قال ن رق ( )1لسلة  2333ريأن ال معياك الخيرية الهيهاك ا للية.
الالئحة التنفيذية الصادرة لتنفيذ أحكام قانون الجمعيات ،ل عرارل عن
مذكرل تيسيرية لللظا ا ساس اي

ألها تعط ص رل تيصيلية اسعة

لم ام اللظا ا ساس لل معية ،تيرح اآللية الت يت رها تطريق م ام
اللظا ا ساس لل معية تيعيلها ،أ طرح قضايا أخرى مهمة

ييملها

القال ن
ال معية ا للية /الم سسة ا للية /غير ال معية ا للية اليلسطيلية ل يخصية معل ية مستقلة تليأ رم ث
اتياق رين عمم من ا يخاس ،فق ما اه ف القال ن ،لتاقيق ألماف

اك مية
Non Government
)Organizations(NGO

مير عة ته الصالح العا م ن استهماف ل الررح ،تتس را ستقاللية
الط عية الارية تاقيق الصالح العا  .ل

مس

س قال ل غير اك م

لمى ازرل الماخلية اليلسطيلية اسث قال ن ال معياك الخيرية

اليلسطيلية رق  1لعا  .2333يت تيكيل ريك مستق غايت ا ساسية
تط ير الم تمع خممت  ،ليس لامفا للررح رأ يك من ا يكا .
ييم ذل ال معياك الخيرية ،الم سساك القاعمية  ،الل ام

الرياضية ،ا تااماك اليركاك الممثلة لل معياك الخيرية ،الم سساك
ا للية اليلسطيلية.
ال معية /المركز

معية مركز العم التلم  /معا الت أسسك ف رماية عا  1999ف
مميلة القمس ،أعيم تس يلها لمى ازرل الماخلية ف السلطة ال طلية
اليلسطيلية رتاري  2332/5/03تاك رق RA- 2232- B :
ل الهيهة العامة للمركز المك لة من ميع ا عضاه الم سسين الذين

ال معية العم مية
 General Assemblyقرلك عض يته ف المركز سمم ا ايتراكاته المالية .ل السلطة العليا
ف ال معية.
جملس اإلدارة

Board of Directors

م لس مارل مركز العم
1

التلم  /معا ل

السلطة العليا الملتخرة
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المي ضة من الهيهة العامة لايراف على مارل المركز .يعترر م لس
انمارل مس ا عن ميع أعما
عن سرعة أعضاه

لياطاك المركز يتك ن من عمم

يق

يزيم على ثالثة عير عض ا ،يت التخاره من قر

أعضاه ال معية العم مية.

تامم طريقة تيكيل

كييية اختيار أعضاه

الهاه عض يته ف اللظا ا ساس للمركز .يعترر الم لس خال فترل
لي ة ،ا خالقية المالية
مارت المس
عن ال الث انمارية القال ا
لل معية ،يليط لصالح مساعمل المركز ف تاقيق رسالت ررام .
الل ان

Committees

ل الل ان الملرثقة عن م لس انمارل لمساعمت ف تاقيق ألماف
ال معية ضمان الااكمية انمارل الرييمل ال يمل.

الاك الصالح /الرييم
Governance

Good

ن الاك الصالح ملظ مة من القي المرامئ المعايير ،المعرر علها
رد راهاك ،ت كم على ممارسة السلطة) الاك ( رطريقة صالاة تلطلق من
فعالية اسن استخما الم ارم لخممة ألماف الم سسة الم تمع ريك
عا

لمصلاة اليهة

أ الم م عة المستهمفة ،تصث ف ت سيع الخياراك المتااة نفرام
الم تمع ،رعيما عن المليعة اليخصية ف

طار اات ار تعزيز الذاك

انلسالية علم المستهمفين.
انمارل الرييمل Good Governance
/ Management

ل عملية يت من خاللها التأكم من ان ال معية تعم رياعلية ركياهل
تمار ريك ملاسث ،تلتز رالق الين المعم

رها لمى السلطة ال طلية

اليلسطيلية ،لتاقيق ألمافها غايتها ،المريلة ف لظامها ا ساس  ،ريك

ملاسث.
القطاع
المياركة

 Sectorيعل قطاع الم سساك ا للية اليلسطيلية (القطاع ا لل ).
Participation

ل مياركة ا طراف كافة ذاك العالقة من الر ا

اللساه ف عملية

صلع القرار ،س اه رص رل مرايرل أ غير مرايرل ،من خال م سساك
سيطة يرعية تمث مصالاه .

الكياهل

 Efficiencyل القمرل على استخما الممخالك (الم ارم الريرية المالية المامية
التقلية) ريك اقتصام

أمث لتاقيق ا لماف الاص

على اللتاه

المخطط لها.
الياعلية

 Effectivenessل القمرل على تاقيق الغاياك ا لماف اللتاه المخطط لها.

المساهلة

Accountability

الييافية

Transparency

ل

م آلياك لتقمي التقارير ا

استخما م ارم ال معية /المركز

تام المس لية من قر المسه لين عن ق ارراته  ،أ عن انخياق ف

تاقيق ألماف ال معية ر يتها.
ل ت فير المعل ماك الم ث قة المقيقة المتعلقة راللياطاك ان راهاك
7
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المستييمين ،ال مه ر ،ال هاك

الق ارراك السياساك ،ضمان ص

الرسمية ،ذاك العالقة ،المالاين للمعل ماك.
اليسام

Coruption

عرف ملظمة الييافية الم لية اليسام على ال ك عم يتضمن س ه
تُ ّ
استخما الملصث العا لتاقيق مصلاة خاصة ذاتية لليس أ ل ماعت
يأخذ اليسام أيكا مختلية ،اي

تعترر ال اسطة ،الماس رية ،الماارال،

لهث الما العا  ،ا رتزاز ،الري ل ،أيكا أخرى ميعها تأت تاك س ه
استغال الملصث العا
 -ل

تضارث المصالح
Conflict of Interest

تعترر أفعا فسام.

ال ضع أ الم قف الذ

م ظف ف

تتأثر في م ض عي

استغال

قرار

ال ظيية العامة رمصلا يخصي مامي أ معل ية تهم

يخصي ا أ اام أقارر أ أصمقا ه المقررين .

 ل ال ضع الذ يصرح في يخس ا م م عة من ا يخاس فم قع ق ل أ مسه لية ا صالاية ف ال معية من يالها ان تخ ل
المليعة اليخصية ،أ مليعة عاهلية ،أ مليعة

استغال ذل من ا

اصمقاه أ م سساك أخرى ل عالقة رها.
تعل عم التمييز على أساس الل ع أ

المسا ال اليم
 Equitable and Inclusiveالمين ،ذ ي ث ان يتاح ل ميع الر ا

تماع ا الل ن ا العرق أ
اللساه اليرصة لتاسين رفاله

ا الاياظ علي  ،أن يعام ا يخاس أ الم م عاك س اه أكال ا من
المستييمين أ من الم ظيين على أله س اسية تاك مظلة تكاف اليرس.
ا تاام /اهتالف
انمماج

اهتالف معيتين أ ليهتين أ أكثر راي

يليأ علها ليهة تمثيلية اامل

تاتيظ ك ملها ريخصيتها المعل ية المستقلة.

Union/ Coalition
 Mergingل ت ايم معيتين أ ليهتين أ أكثر ف

معية أ ليهة اامل ذاك

يخصية معل ية ميمل.
اللياط ا لل

NGO Activity

ل أية خممة أ لياط ا تماع أ اقتصام أ ثقاف أ ألل أ تلم
أ غيره يقم تط عا أ اختياريا من يأل تاسين مست ى الم اطلين ف

الم تمع ا تماعيا أ صايا أ مهليا أ ماميا أ ر ايا أ فليا أ رياضيا

الر ية

أ ثقافيا أ ترر يا.ا
Vision

لي (على

تصف رألها الال الذ تسعى ال معية لى تاقيق ال ص

الصعيم الماخل أ الخار ) ،ذا ما تمكلك من تاقيق رسالتها غاياتها
ألمافها.
الرسالة

Mission

ل تامم مررراك

م ال معية ماذا تسعى لى تاقيق ،

ما ل

الم ا ك /القطاعاك الت تعم ال معية فيها .كما تيتم على ال سيلة
الرهيسة أ اللياط/اك الذ تاا

ال معية من خالل تاقيق غايتها،

من ل اليهاك الت تعم ال معية معها .كما تتضمن الرسالة ملظ مة
القي الت ت
9
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ل مصطلح عا يستخم عامل للتعرير عن لمف أ غاية تمث اللتاه

الهمف العا أ الغاية
 Goal / Overall Objectiveالمر ل رعيمل ا مم الت تسعى ال معية أ ررلام أ مير ع ما لى
تاقيقها .يعرر علها رس ا رهيس :ما ل سرث قياملا رالمير ع أ
رالررلام ؟

ل مصطلح يستخم للتعرير عن لمف تلم

الهمف التلم أ المراير
 Developmental Objective/تاقيقها ،الت تسعى ال معية ا مير ع ا ررلام ما لى تاقيقها على
Purpose
المست ى المت سط ا مم .يعرر علها رس ا رهيس :ماذا لريم ان لاقق؟
أ ماذا يسعى المير ع أ الررلام
القي المرامئ

يمث اللتاه المر

لى ال ازه ريك مراير؟

ل م م عة القي المرامئ المعتقماك الت ت

Values& Principles
الخل ل

Retreat

عملها من أ

عم ال معية خال

تاقيق غاياتها ألمافها ،ييتر العاملين كافة م لس

انمارل ف ترل لذه القي المرامئ المعتقماك.
ل

رية مكثية ييار فيها أعضاه م لس مارل ال معية كامرلا

الرهيس لملاقية الخطة الت هاك انستراتي ية لل معية ،اي
فرصة يمل لتقيي

للسل اك القاممة.

المركز
رئيس المجلس

تيك

ضع ال معية استراتي ياك عملها للرلاه عليها

مركز العم التلم  /معا
رهوويس م لووس مارل مركووز العم و التلم و  /معووا ،ل و ملتخووث موون الهيهووة
العامة يمث المركز أما ال هاك الرسمية القضاهية.

المدير العام

الموومير العووا لمركووز العم و التلم و  /معووا ،ل و الموومير التلييووذ ا علووى

إدارة المركز

تك ن ممثلة رالممير العا للمركز.

الموظف

للم سسة.

لو أاووم ا فورام العوواملين فو المركوز ،لو معووين رقورار موون م لووس انمارل
ف

امى ال ظاهف الماهمة أ الم قتة ف المركز يمارس فيها لمصولاتها

تاك مارتها عمال ماريا أ فليوا أ اسواريا أ تلييوذيا أ غيوره لقواه ارتوث
ي ووهر يا وومم فو و قو ورار تعييلو و .

ق ووم تس ووتعم كلم ووة (عامو و ) لتعلو و ذاك

التعريف.
الوظيفة

ل العم المسلم لى الم ظف من أية مر ة كان.

الدرجة

لو و الرتر ووة التو و تا وومم المس ووت ى انمار للم ظ ووف عل ووى س وول المس ووت ياك
انمارية ف المركز .ل تض عامل م م عة من ال ظاهف المتسا ية أ
المتقاررووة موون ايو

مر ووة المسو لية مسووت ى المو لالك المطل رووة ليووغلها

ألميتها انيرافية العملية.

الدليل
الشؤؤن اإلدارية

يعل ملي سياسواك ا وراهاك اليو ن انماريوة الماليوة يو ن المو ظيين
الخاصة رالمركز.
تعلو و اللي وواطاك العملي وواك الخ وومماك انماري ووة المرترط ووة رالس ووير الرري ووم
9

دليل سياسات وأحكام وأنظمة المركز

ال ارم الصامر لظا الملياك ا ريية… .ال .
الشؤون المالية

تعل اللياطاك أ العملياك الخمماك المالية الت تخس المركز.
ميع اللياطاك العملياك المتعلقة ردمارل ا فرام ف مركز معا.

شؤون الموظفين

تعل

الراتب األساسي

يقصووم ر و ا

وور الووذ يعطووى للم ظووف مقار و عمل و رم ووث عقووم العم و

روم ن أيوة ضوافاك موون روم ك أ مكافويك أ غيرلووا ،قرو أيوة خصو ماك
من ضراهث أ تأميلاك أ غيرلا.

الصالحية

راسووتخما

لو التعريوور المووالز للمسو لية تعلو السوولطة المخ لووة للمسو

تيو ووغي الم و و ارم المخصصو ووة ل و و رالمق و وومار اليو ووك الملاسو ووث لتص و وريف
تاقيووق المهووا ال ا رواك المكلووف رتلييووذلا اسوث لووس صووف

مسو ليات
ظييت .
اإلجراء

يمث سلسولة ماوممل مون خطو اك العمو المطلو ث اتراعهوا التقيوم رهوا كلموا
ليأك ليس الاا ة لى تاقيق عم أ لمف من ألماف الم سسوة ،سو اه

ك ووان كو و ي ووك

يلرغ و و فو و كو و خطو و ل م وون

لت وواج ملمو و س أ خمم ووة.

خطو و اك ان و وراه ،تس وومية ال ه ووة المسو و لة عله ووا تس وومية ما ووممل

تت وور

م ا لاللتراس ف التيسير أ التهرث من المس لية.
األنظمة
SYSTEMS

لو و و م م ع و ووة السياس و وواك الق اع و ووم ا س و وواليث ان و و وراهاك التو و و تاكو و و

السياسات
POLICIES

ل الق ارراك ا اكا اليم لية الت تعتموملا انمارل العليوا فو المركوز رموا

ممارسة لياط معين لتاقيق ألماف ماممل.
ف ذل

ضع معايير لألماه ام م للتصرف فو كو ليواط مون ليواطاك

الم سسة ،يت را ستلام ليها ف

طارلا ،ضوع اعتموام ق اعوم أسواليث

ا راهاك العم لك لياط.
القواعد واألحكام
RULES AND
REGULATIONS

لو و أس ووس مر ووامئ ثارت ووة تتعل ووق رلي وواط ما وومم ،تلرث ووق م وون السياس وواك،
تلطرو ووق علو ووى ان و وراهاك .ل و و معو ووايير عمليو ووة تلييذيو ووة تاو وومم كيييو ووة

التصوورف ف و تطريووق ان وراهاك .في و اووين يووذكر ك و
ان راهي ووة المسو و

وراه الخط و اك

ع وون تليي ووذ كو و مله ووا ،ف وودن الق اع ووم ا اك ووا تعطو و

تعليم وواك ت يه وواك تا وومم له ووذا المسو و

ال س وواه

التقلي وواك التو و يمكلو و

اسووتخمامها لتسووهي العم و ف و ظوورف معووين ،القي و م الاووم م الم ض و عة

لهذا ا ستخما .

يمكن للق اعم ا اكوا أن تتطو ر رتطو ر سواه العمو

ظر ف الم سسة م ن أن ياص أ تغيير ف السياساك،

ألها تتوأثر

اتما رتط ر لذه السياساك تلعكس اتما على ان راهاك.
اإلجراءات
PROCEDURES

ل سرم الخط اك ان راهية المطل ث اتراعها التقيم رها كلما ليوأك ليوس
الاا ووة لووى تاقيووق عمو أ لوومف موون ألووماف المركووز ،سو اه علووى يووك

لتوواج ملم و س أ خممووة ،يووت سوورم لووذه الخط و اك ان راهيووة اسووث تتووارع

العمو و اليعلو و م ووع ذك وور س وواه
13
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الخط و اك م ن ازم ا يووة
المقـــــوم
APPRAISER
المقــــوم
APPRAISEE

ثغ وراك.

يلرغ و ف و ك و خط و ل موون خط و اك

ان راه تسمية المس

عن تلييذ الخط ل.

ل اليخس الذ يقو

رعمليوة التقو ي راسوتخما لمواذج أ

سواه ماوممل

مسرقا
ل اليخس الذ يقو

مسرقا.
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سواه ماوممل
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الجزء الثاني
استراتيجية المركز

 8-0تعريف عام بالمركز
مؤسســة فلســطينية أهليــة تنمويــة مســتقلة وليــر هادفــة للــرب  ،تعمــل فــي التنميــة المجتمعيــة والتطــوير المؤسســي علــى
المستوى الوطني .تأسست في مدينة القدس في كانون ثاني عام  ، .9191ولديها فروع في الضفة الغربية وقطاع لزة.

ليووأ المركووز رهوومف تقوومي الوومع التوومريث التلم و
الم ا ك التلم ية المختلية.

للم سسوواك ا لليووة ا طوور ال ماليريووة ا ف ورام ف و

رمأ المركز رالعم الطالقا من مقره ف مميلة القمس ركامر ماوم م وما لو يت وا ز

الثالثووة أيووخاس ،رم لووس امارل مكو ن موون سوورعة أعضوواه ليهووة عامووة مك لووة موون  12عضو  .خووال السوول اك
الماضية الطلق المركز ت سع ف ررام

أليطت

كامره راي

اصرح ام ألو الم سسواك التلم يوة العاملوة فو

فلسطين ،يمارس عمل على المست ى ال طل عرر فر عو المختليوة معتموما علوى كوامر متخصوس متيورى علوى
م م ع ووة كريو ورل م وون الم وومررين المستي ووارين غي وور المتي وورغين المو و للين أكاميمي ووا م وون ذ

الخرو وراك ال اس ووعة فو و

م ا ك عم المركز .كما ت سعك الهيهة العامة لتيم كياهاك متعممل من ملاطق غرافية مختلية ،اضافة الى
و م تمثي و

لوومر أفض و ف و الم لووس الهيهووة العامووة .قووم ص و عوومم أعضوواه الهيهووة العامووة مووع رمايووة عووا

 2313الى  49عض ا عا  2311الى  14عض ا.
يلطلووق المركووز موون ااتيا وواك يووعرلا م سسووات المختليووة مكرسووا ك و

ه و مه امكالات و لتعزيووز صووم م

يووعرلا خاصووة اليهوواك الكثوور فق و ار تهمييووا ،ا رتقوواه ر اقعه ووا تاسووين ل عيووة الايووال لتل و اليهوواك .اضووافة الووى
ا سووها ف و تط و ير تعزيووز اقتص وواملا تط و ير المصووامر الريوورية ،ذلو و رالعمو و

التلسوويق المي ووتر مووع كاف ووة

الم سسوواك ا لليووة الاك ميووة الم سسوواك الم ليووة غيوور الاك ميووة م سسوواك ا م و المتاوومل علووى أسووس تكامليووة
تعا لية مهلية ،رعيما عن ك أيكا ا لغالق اليرمية ،رهمف تعظي اللتاه  ،ملع أ زم ا يوة لومر انمكالواك

الطاقاك.

 2-2رؤية المركز

م سس ووة اره وومل متميو وزل فو و التلمي ووة الم تمعي ووة التطو و ير الم سسو و  ،تس ووعى لاس ووها فو و تطو و ير م تم ووع م وومل

ميمقراط فاع مرل على التعممية ،سيامل القال ن ،العمالة اات ار اق ق انلسان.
نسعى أن نكون م سسة تلم ية متميزل ف ررام ها أماههوا عالقاتهوا موع اليهواك المسوتهمفة موع التركيوز علوى معوايير
ال مل المهلية الييافية ف ك لياطاتها ررام ها ،رل ى مركز الريامل ف الم ا ك الت لعم فيهوا ذلو مون
خال العم رر اية اليريق ال اام ا لت از مون خوال تيوان اخوالس أسورل المركوز لتوتمكن مون انسوها فو رلواه
تط ير م سساتلا طاقاتلا الريرية .
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 3-0رسالة المركز

العمل بالمشاركة مع المؤسسات األهلية والقاعدية واللجان الشعبية ،في المناطق األكثر فقـ ار وتهميشـا ،لتعزيـز

صمود الناس وزيادة اعتمادهم على ذاتهم ،وتمكينهم ألخذ زمـام القيـادة فـي تنميـة مجتمعـاتهم لتحسـين نوعيـة

حياتهم من خالل تحقيق األهداف العامة التالية:
 4-2األهداف العامة للمركز

يسعى المركز من خال ررام

لياطات الى تاقيق ا لماف العامة التالية:

 .9تحسين مستوى األمن الغذائي على المستويين األسري والمجتمعي
 .2تطوير قدرات المؤسسات األهلية والقاعدية واللجان الشعبية

 .3تعزيز التنمية المجتمعية والتخفيف من حدة الفقر في الريف والمناطق األكثر حرمانا
 .4تمكين الشباب والنساء ألخذ دورهم في التنمية المجتمعية
 .5حماية وتطوير البيئة الفلسطينية والقطاع الزراعي

 .6توفير الحاجات اإلنسانية األساسية للفئات األكثر فق ار وتهميشا على أساس الحقوق

التعبئـــة والتـــأثير وحشـــد التأييـــد والمناصـــرة والمرافعـــة عـــن قضـــية شـــعبنا الوطنيـــة وقضـــايا الفقـــراء

والمهمشين على المستوى المجتمعي والوطني
 5-2قيم ومبادئ المركز

ت عترر القي التالية ل القي الم هة للمركز ف عمل الماخل

مع يركاه

مع الم تمع المال :

العمالة

Justice

المسا ال

Equality

المياركة

Participation

اليراكة

Partnership
Courage

ال رأل

Nonpartisan

عم الي ية

Professionalism

المهلية

Credibility

المصماقية
ا ات ار

Respect

التقمير

Appreciation

ال مل

Quality

ا ست ارة

Responsiveness

انلسالية

Humanity
Commitment

ا لت از
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كما ي من المركز أن:
 انلسان ل

لر التلمية اماهها لمفها مركزلا ف ليس ال قك.

 التعلي ل اق ،اا ة لسالية عملية مستمرل مت اصلة.
 التلميووة الريورية ي ووث ت ليسوها ا تصوورح معرضووة للخطوور .لووذا لعتروور الرعووم ال لوومر علصو ار مك لووا
ف كافة ررام لا أليطتلا.
 التلميووة الم تمعيووة اووق اللوواس ف و تاميووم ااتيا وواته أ ساسووية ا قتصووامية ا

تماعيووة الثقافيووة لووذا

يعل أن اللاس ليس ا ألمافا للتلمية فقط ر مياركين ف صلعها.
 الررام التلم ية ي ث أن تستلم لى ا ل ياك ا اتيا اك ا
للم تمعوواك الماليووة تطلعوواته الميوور عة عوواماته

تماعية ا قتصامية السياسية الثقافية

قوويمه ال و

ي ووم لم و ذج عووالم

ااووم يمكوون

تطريق .
 التلمي ووة س وويلة ي ووث أن تامو و معه ووا ل وويس فق ووط التاس وون ا قتص ووام
العمالة التكاف

لك وون الك ارم ووة انلس ووالية ا م وون

المسا ال.

 للظر الى التعا ن مع الم تمع كعمليوة تعلميوة ايو
أام ااتكار المعرفة ف كييية أاما

أن ميوع اليوركاه لو ميوارك ن متسوا ن

يملو

التغيير المطل ث.

 الي وراكة المتكافهووة ،أن يك و ن م ر ال هوواك الماعمووة م ار مكمووال تكامليووا مووع الم سسوواك ا لليووة لوويس
رووميال علهووا ،كمووا أن م رلو ي ووث أن يك و ن مسووهال ماعم وا لتلييووذ الر ورام

اموواله اليوور ط ا ل يوواك

عليلا.
 اعترار المرأل علص ار أساسيا فاعال ف التغيير مستييمل مل  .ان تط ير قمراتها تمكيلها من
ممارسة اختياراتها ل اضمن طريق لاسها ف التلمية المستمامة.
 المهلية الييافية سمعة المركز مصماقيت من أل مق ماك أسس الل اح ا ستم اررية.
 العم ضمن فريق رر اية اليريق ال اام ،المياركة ال ماعية ا لت از ررسالة المركز رالعم ا لل
من سماك الم سسة اللا اة.
 للم سس و وواك ا للي و ووة م ر فو و و المس و ووالمة فو و و التا و وورر الو و و طل تعزي و ووز الص و ووم م اليلس و ووطيل
الميمقراط .
6-2

برامج المركز
يليط المركز لياقق ألماف عرر م م عة من الررام العامة ل :



برنامج الزراعة واألمن الغذائي



برنامج التنمية المجتمعية



برنامج تنمية المرأة



برنامج تطوير الشباب والطالئع
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برنامج حماية البيئة الفلسطينية



برنامج اإللاثة والطوارئ

إن التطوير المؤسسي والمناصرة مكونات متداخلة في جميع البرامج التي ينفذها المركز
 2.2استراتيجياتنا العامة:

يترلى المركز عمل استراتي ياك عامة ثرك فاعليتها ف تاقيق ا لماف التلم ية للمركز ،يق

المركز راستخما

تل ا ستراتي ياك ريك مرن رالس ا تا مع المياريع الت يليذلا المركز.
 .1الملاصرل المرافعة ايم التأييم
 .2التط ير الرلاه الم سس

تط ير المصامر الريرية

 .3تقمي الخمماك التلم ية الطارهة
 .4تعزيز زيامل ال ع
 .5التيري

التلسيق التعا ن التيا ر

 7-2فلسفة التدريب

تعتمم فلسية التمريث لمى المركز على تط ير ا رعام الثالثة لومى الميواركين فو الرورام التمريريوة لوذه

ا رعام ل :
 -الرعم المعرف

 الرعم المهارات -الرعم السل ك

ا ت الات

القيم

ذل و موون خووال اتروواع طوورق
الخرراك التعل من الغير.

سوواه تمريريووة مختليووة ترتكووز علووى أسوول ث الميوواركة ،الا و ار ،ترووام

ت موع أسواليث التومريث الاميثوة موا روين الرعوم اللظور

التطريقو مسوتخممين ال سواه

السمعية الرصرية المختلية رانضافة لى الاا ك العملية اللقاياك ف م م عاك التمارين اليرمية ال ماعية.

كما ترتكز فلسية التومريث علوى المومخ المتكامو للتلميوة .المومخ الوذ ي موع روين التومريث ا ستيواراك رهومف
أاما

التلمية التط ير الم سس المطل ث.

 9-2شركاؤنا والفئات المستهدفة
يركز المركز عمل

ررام

على اليهاك التالية:

 الم سساك ا للية القاعمية ،خاصة اليرارية اللساهية
 الل ان اليعرية
 المزارعين المزارعاك الصيامين
 اليراث الطالهع
 المرأل الرييية
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الجزء الثالث
الهيكلية اإلدارية للمركز
 1-0الهيكل التنظيمي
يرين اليك رق ( )1الهيك التلظيم للمركز التسلس انمار للمست ياك المختلية ل :

-

 .1مست ى الااكمية تيم :
 ال معية العم مية
 م لس ا مارل
 الل ان الملرثقة عن الم لس
 .2المست ى التلييذ

ييم خمسة مست ياك:

ا مارل العليا :الممير العا

ا مارل انيرافية المست ى الثال

تض  :الممير الموال  ،مومير الرورام فو الضوية القطواع ،مومير فورع

غزل.
ا مارل ا ي ورافية الررام يووة تيووم فريووق الررلووام الووذ يض و  ،اضووافة الووى موومير الر ورام ف و الضووية
القطاع ،ممير الررلام ف القطاع مسه ل الررام التلم ية.

المسو ووت ى ال اررو ووع :ا مارل ا سو وولامية تض و و الااسو وورين الرهيسو وويين المااسو وورين المسو وواعمين ا ماريو ووين
الماليين السكرتيرل التلييذية...
المست ى الخامس ممراه ملسق المياريع
ر ع علم تصمي الهيك التلظيم للمركز اللقاط ا ساسية التالية:
ا لس ا مع ر ية رسالة المركز ا لماف

المر لة الرساطة ا رتعام عن المركزية الميرطة
م قيامل ماعية ممثلة ريريق الررلام
مومير الررلوام فو غوزل ،المااسوث المسو

فرع لين.

الذ يض ممير الررلام  ،مس ل الررام  ،المومير الموال ،
فو غوزل اضوافة الوى الموومير العوا

مومير فورع غوزل موومير

التي يأ اليعا نمارل الررام
 2-0الهيئة العامة

 1-2-0أاكا عامة
-

تعترر الهيهة العامة المر عية ا لى ،تتام كافة ا عما الت يق
تتك ن من ميع ا عضاه المس لين رسميا الذين أ ف ا رالتزاماته
ل أفرام مهتم ن أ مختص ن ف الم ا ك التلم ية العم ا لل
11
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-

يق عممل عن ثالثة أضعاف عمم م لس ا مارل
يعم أعضاه الهيهة العامة ريك ط ع

 2-2-0المهام والصالحيات
-

تاميم الر ية الرسالة ا لماف المرامئ القي

ضع السياساك الت هاك العامة للمركز،
أليطت

صياغة تط ير استراتي ية المركز التأكم من الس ا ررام

مياريع معها.

ملاقية تقارير م لس انمارل التصميق عليها.
ملاقية الميزالية العامة اقرارلا.

اللظر ف الم ازلة التقميرية للمركز ملاقيتها اقرارلا.
تعيين ممقق اساراك قال ل

مستيار قال ل للمركز.

قوورار كييي ووة التص وورف رالي وواهأ الص وواف أ الع ووز المتاقووق فق ووا اك ووا ل ووذا الق ووال ن ا لظم ووة
الصامرل رمقتضاه.
ضع ا ستراتي ياك رأطرلا العامة المتعلقة رت ليم ا م ا

التخاث أعضاه م لس انمارل.

المع للمركز ررام .

ق و ورار الو وومماج المركو ووز مو ووع م سسو ووة أخو وورى اق و ورار ا و و المركو ووز أ تصو ووييتها رأكثريو ووة  %75مو وون
ا عضاه.
ا ث الثقة عن م لس انمارل أ أام أعضاهه رأكثرية ثلث ا عضاه.

انيراف العا على المركز عرر م لس انمارل.

وراه تعووميالك أ ق ورار التعووميالك المقتراووة علووى اللظووا ا ساس و للمركووز رمووا يووتاله

تط و راك

ال اقع المتغير ذل رأغلرية ثلث ا عضاه.
قر

استقالة أ من أعضاه الهيهة العامة.

تعقووم الهيهووة العامووة ا تماعووا سوول يا ااووما علووى ا ق و  .يك و ن ا
اللصووف ازهووم ااووم ،ف و اووا تعووذر اص و

تموواع قال ليووا راض و ر ميوواركة

اللصوواث القووال ل يعقووم ا

تموواع الثووال تلقاهيووا رعووم

أسر عين راض ر ا غلرية الرسيطة.
-

اخذ الق ارراك را غلرية الرسيطة عما عن الاا ك الت

رم فيها عكس ذل .

أية صالاياك أخرى ليسك ضمن الصالاياك الممل اة لهيهة أخرى رم ث لذا القال ن ا لظمة
الصامرل رمقتضاه اللظا الماخل للمركز.

 0-0مجلس اإلدارة

 1-0-0أحكام عامة

 يتألف م لس مارل ال معية من عمم

يق عن سرعة أعضاه

عض ا ملتخرين من ال معية العم مية لممل عامين.

17
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ي ز أن يض م لس انمارل عض ين أ أكثر ي مع ريلهما صلة قرارة من المر تين



ا لى الثالية.
ي و و ز لألعض وواه الو ووذين فووواز ا رعضو و ية الم ل ووس أن يريوووا ا أليس ووه



متتاليتين

كث وور م وون م رت ووين

ذا ارتأك الهيهة العامة غير ذل .

ي ز لعض ال معية أن يتقلم رهاسة م لس انمارل كثر من م رتين متتاليتين.



ي ز لعض م لس انمارل أن يك ن عض ا ف



م لس مارل معية غاياتها تتعارأ

غاياك معية مركز العم التلم "معا".
 ي تمع م لس انمارل الملتخث خال

عيرل أيا على ا كثر من تاري

التخار لت زيع

الملاصث انمارية على ا عضاه الملتخرين.
 يلتخث م لس انمارل خال

ا تماع ا

 ،الرهيس لاهث الرهيس أمين السر أمين

الصلم ق.
 يلعقم م لس انمارل رص رل عامية مرل ك ثالثة أيهر على ا ق رمع ل من الرهيس أ لاهر .
 يلعقم م لس انمارل رص رل استثلاهية كلما معك الضر رل لذل رمع ل من الرهيس أ لاهر أ
رطلث من ثل

أعضاه .

 تك ن ا تماعاك الم لس صاياة راض ر ثلث أعضاه .
 ف

ميع الاا ك تتخذ ق ارراك م لس انمارل را غلرية المطلقة .ف اا تسا

ا ص اك

ير ح ا ت اه الااهز لص ك رهيس الم لس.
 ذا ترتث على استقالة رعأ أعضاه م لس انمارل فقمان الم لس للام ا ملى من العمم
المطل ث لتيكي الم لس رمقتضى قال ن ال معياك الخيرية رق ( )1لسلة  ،0222يت لى من
ترقى ف

عض ية الم لس مها الم لس كل لة م قتة لممل أقصالا يهر اام ،تمعى

ال معية العم مية خال

لذه الممل لعقم ا تماع غير عام

لتخاث م لس مارل

ميم

لل معية.
 ف

اا ع ز الل لة الم قتة عن القيا رمهامها أ ف

م لس انمارل ،يق

اا ا ستقالة ال ماعية عضاه

زير الماخلية استلاما اكا قال ن ال معياك الخيرية رق ( )1لسلة

 ، 0222رتعيين ل لة م قتة من رين أعضاه ال معية العامة لممارسة مها الم لس لممل
أقصالا يهر اام ،تمعى ال معية العم مية خال لذه الممل لعقم ا تماع غير عام
لتخاث م لس مارل ميم لل معية.


ياق

عضاه م لس انمارل التخلف عن اض ر ا

التغيث لثال

تماعاك

رعذر مقر

اا

ا تماعاك متتالية م ن عذر أ لخمسة ا تماعاك متتالية رعذر ،ييقم عض

م لس انمارل ملصر .
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 ي ز لم لس انمارل تي يأ اام أعضاه م لس انمارل للقيا رمها

صالاياك لاهث

الرهيس ،أمين السر ،أمين الصلم ق ف اا غياث أ مله .
 ي ز لم لس انمارل تكليف ممير عا ال معية رما يراه ملاسرا من صالاياك لضمان اسن
سير عم ال معية.


ي ز ال مع رين عض ية م لس ا مارل العم على كامر المركز.

 يعترر م لس انمارل فريق عم ييتر أعضاهه ف ا لماف يسعى لى تاقيقها.
 مع ل ال معية العم مية الى ا لعقام.
 2-0-0مهام وصالحيات مجلس االدارة

يمارس م لس انمارل كافة الصالاياك المتعلقة ردمارل ي ن ال معية اعمام الل اهح أ ا لظمة التعليماك

الالزمة ،يعترر م لس انمارل مس

عن ميع أعما المركز لياطات رما ف ذل -:

 تعيين الم ظيين الالزمين لل معية أ لهاه خمماته
 تيكي الل ان

فق ا اكا القال ن.

الهيهاك التخصصية ا ستيارية لتاقيق غاياك ال معية ألمافها ،تاميم اختصاس

ك ملها.
 عمام الاساث الختام عن السلة المالية الملتهية مير ع الم ازلة للسلة ال ميمل.
 ت ي المع ل

تماع ال معية العامة تلظيمها.

 ملاقية الميزالية تقرير الاساراك الختامية الت يعملا ممقق الاساراك اعمام الرم عليها لعرضها علوى
الهيهة العامة.

 عمام التقرير السل

المتضمن ريان لياط المركز مركزه المال

الخطة المستقرلية الم ازلة التقميرية.

 تقمي التقارير السل ية انمارية المالية أية خطط مياريع مستقرلية لل معية العم مية.
 مع ل ال معية العم مية ل لسة عامية أ غير عامية لال تماع تلييذ ق ارراتها طرق ا اكا القال ن.
 متارعة أية مالاظاك ارمل من الماهرل أ ال ازرل أ ال هاك الرسمية المختصة فيما يتعلق رلياط
ال معية أ الهيهة الرم عليها.
 اللظر ف طلراك العض ية ا لتساث.
 متارعة اسن التظا العم انمار ف ال معية.
 ر ار ا تياقياك راس ال معية لاسارها ،يمكن تي يأ لذه المهمة للممير العا رعل رهيس الم لس.
 قرار سل الر اتث العال اك لم ظي ال معية.
 قرار ا لظمة الل اهح الماخلية للمركز.
 تعيين الممير العا للمركز الم افقة على تعيين أ رفأ تعيين أ م ظف تلسر ل لة الت ظيف.
 تمثي المركز أما ال هاك المختصة "القضاه ،الرل …ال ".
 متارعة تلييذ ا تياقاك العق م المررمة رين المركز
19
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 انيراف العا على ي ن المركز من خال الممير العا .
 مع ل الهيهة العامة للمركز لال تماعاك العامية غير العامية طرقا للقال ن اللظا ا ساس للمركز.
 تلييذ ق ارراك الهيهة العامة.
 تط ير الخطة ا ستراتي ية للمركز.
 العم على ي ام مصامر تم ي متل عة ستمرار المركز ررام .
 تاميم الام ا قصى لاللتزاماك المالية الت يمكن أن يتاملها المركز.
 الاياظ على استم اررية العالقاك تط يرلا مع ال مه ر اليهاك المستهمفة مع الم سساك ا خرى
ماليا عرريا م ليا.
 يق

رتقيي أماه الممير العا .

 اتخاذ الق ارراك الالزمة ليراه عقار أ أراض لخممة لياطات

تاقيق ألماف .

 0-0-0مناصب أعضاء مجلس اإلدارة
يلتخث م لس انمارل من رين أعضاهه ملاصث ذاك مها

صالاياك مختلية ألمها:

أ .رئيس مجلس اإلدارة

-

يرأس لساك م لس انمارل.
تمثي المركز أما ال هاك الرسمية القضاهية.

العم على متارعة أعما ال معية الل ان الملرثقة علها ،يكو ن عضو ا فو ال لوة الماليوة ،رهيسوا

لل لة الت ظيف.
المتارعة انيراف المراير لعم المركز عرر الممير العا .
متارعة الماامين القضايا القال لية المتعلقة رالمركز.
المع ل

تماعاك م لس انمارل الهيهة العامة الم رية الطارهة.

تاضير م

أعما ا تماعاك م لس انمارل رالتلسيق مع الممير العا .

المتارعة انيراف على تلييذ ق ارراك الهيهة العامة.
الت قيووع مووع الموومير العووا علووى العقو م مووع الم سسوواك ال هوواك الماعمووة للمركووز أ تيو يأ ا خيوور
رالت قيع ليارة عن المركز.

الت قيع مع أمين الصلم ق على الييكاك التا يالك المالية الخاصة رالمركز.

ياووق ل ورهيس م لووس انمارل تي و يأ ووزه أ

ميووع صووالايات للاهووث ال ورهيس أ أيووا موون أعضوواه

م لس انمارل ف اا تغير .

 يت لى لاهث الرهيس صالاياك الرهيس اا اعتذاره أ تغير .ب .نائب الرئيس

يل ث عن الرهيس ف اا تغير

يق

رمهام راستثلاه الت قيع على ا م ر المالية.
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ج .أمين الصندوق
-

يماع أم ا ال معية كافة المرالغ الت ترم ليها ف المصارف الت يامملا م لس انمارل ،ف اا

ااتياظ ررعأ لذه المرالغ ف مقر ال معية أن

تت ا ز قيمة المرالغ الماتيظ ر  ،مقمار المصاريف

المقررل لل معية ف يهر اام فقط.
-

 -انيراف على ميع المعامالك المالية ف مقر ال معية.

-

 -انيراف على أعما ال رم السل .

-

 -عمام الميزالية السل ية لل معية.

-

 تلييذ ق ارراك م لس انمارل المتعلقة رالي ن المالية لل معية.-

يرأس الل لة المالية.
المياركة مع رهيس الم لس رالت قيع على المعامالك المالية.

د .أمين السر
-

عمام م

أعما م لس انمارل ت ي المع ل لألعضاه ت ل أمالة سر ا تماع اعمام المااضر

الق ارراك تس يلها رالس الك.
-

مسا الس الك الملص س عليها ف القال ن.

-

خطار ك من ال ازرل ال ازرل المختصة ازرل ي ن الملظماك ا للية رريان اركة العض ية ف
ال معية الخيرية أ تغيير أ تعمي يط أر عليها رم ث يعار خط خال ممل
تاري اص

-

تت ا ز أسر ع من

التغيير أ التعمي .

العم على تلييذ ق ارراك م لس انمارل.
عمام التقرير انمار السل
عمام م

عن لياطاك ال معية الخيرية تقميم لم لس انمارل.

أعما ال معية العم مية العم على مع تها طرقا للقال ن ف ا

تماعاك العامية غير

العامية.
-

انيراف على طلراك العض ية.

 4-0-0لجان مجلس اإلدارة

يصعث ف معظ ا ايان أن يتمكن م لس انمارل من متارعة ك التياصي الخاصة ردمارل أم ر ال معية ريك
فعا

لا ع .لذا يمكن أن يل أ الم لس الى تيكي العميم من الل ان الت تمكن عمما كري ار من أعضاه الم لس

الهيهة العامة ،من المياركة من أخذ م رل ف تط ير ال معية تمكيلها من تاقيق رسالتها ألمافها.
تلقس ل ان الم لس الى قسمين:
األول :ل الل ان الماهمة ،الت تعم ريك ماه على مساعمل الم لس ف تأمية رسالة ال معية،
والثاني :ل الل ان الم قتة الت يت تيكيلها لتاقيق لمف مامم فقط ،يت الها رعم تاقيق ا لماف
الت يكلك من أ لها.
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تعم ل ان الم لس على قضايا ماممل ،ترفع التقارير ريألها لى م لس انمارل.
تامم الل ان كييية عملها ا تماعاتها رمع ل من رهيس الل لة .كما ترفع الل ان تقارير م رية للم لس
أما الل ان الماهمة فه :

أ .اللجنة المالية

تتك و ن موون ال ورهيس ،أمووين الصوولم ق ،الم وومير العووا للمركووز الم وومير المووال  ،فوو غ وزل لاهووث الوورهيس

المااسووث الوورهيس م وومير اليوورع عض و آخوور موون الم ل ووس المخ و

رووالت قيع مووع لاهووث ال ورهيس علووى اليوويكاك

الا ا ك المالية ،يت لى رهاسة الل لة أمين الصلم ق.
وظائفـــها:
-

المتارعة انيراف على ميع ا م ر المالية للمركز فق الميزالياك الخطط المالية المقررل رما

-

متارعة مفع القر أ تاصيلها تاصي الذم .

-

يلس

مع مياريع المركز.

متارعة اساراك صلاميق المركز المصامقة عليها.
ا طالع على الكي فاك الرلكية.
الت قيع على ييكاك الصرف فق ما يلس علي اللظا المال للمركز .قم رى تغيير ذل عا

 2311ليصرح م ر رهيس الم لس أمين الصلم ق لما المخ ن رالت قيع على ميع الييكاك
المعامالك المالية الخاصة رالمركز ،ف

غزل تك ن مس لية لاهث الرهيس عض آخر من

أعضاه المركز ياممه م لس ا مارل.
-

قرار التقارير المالية الت يرفعها الممير العا رالتعا ن مع الممير المال للمركز.

المس لية عن ضع العطاهاك فق اللظا المال للمركز.

مراسة اقرار تقارير الصرف المال للمركز المقم من الممير العا للمركز.
م ار عة تمقيق سلماك الصرف للتأكم من مطارقتها مع التقارير المالية ميزالياك المياريع
المركز.

انسها ف

طرح تص راك اقتراااك لتل يع ت سيع المع المال

انمارل لمراستها اقرارلا.
تساه لذه الل لة من قر م لس انمارل عن طريق التقارير الم رية الت يرفعها رهيسها.

ب .لجنة التوظيف

تتك ن من رهيس الم لس عض مكلف من الم لس اضافة الى الممير العا

الذ

للمركز رفعها لى م لس

ستك ن ال ظيية ضمل  .يمكن ف

رعأ ا ايان رلاه على رغرة المم

ممير الررام

مس

مياركة ممث ل ف

الررلام
ل لة

الت ظيف أ المقارالك .يمكن اختيار عض من خارج المركز مختص ا ف طريعة عم ال ظيية اسث الاا ة.
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وظائفها:
-

رعم م افقة م لس ا مارل على ال ظيية المطل رة تق

ل لة المقارالك رتاميم أسس المقارلة آليتها

لضمان أعلى مست ى من الم ض عية اللزالة ف ا ختيار.
الممير العا ريرز الطلراك المقممة تاميم قاهمة مصغرل رين  15-13اس يت مقارلته ريك

يق
أل

من قر ممير الررام

ممير الررلام الذ

را ضطالع على قاهمة ا سماه المل

ستك ن ال ظيية تارعة ل  ،رالتلسيق مع الل لة

مقارلته  .ث يت تاميم قاهمة من  1-4أيخاس للمقارلة

الرسمية مع الل لة
-

تق
يق

الل لة رد راه المقارالك فق اآللية الماممل ترفع الل لة ت صياتها لى م لس انمارل الذ
ردقرار اللتاه

اصمار قرار الت ظيف ،ا ف الاا ك الت تكلف الل لة را ختيار التعيين

رسرث عام السرعة لرعم الم عم المقر

-

تماع الم لس..

من اق م لس انمارل ا عتراأ رفأ ت صياك ل لة الت ظيف ف لذه الاالة ي ث أن يقم
الم لس ترريراك مقلعة لرفض لت صية الل لة.
يعترر الم ظف معيلا ف ال ظيية المعلن علها علم استالم لكتاث التعيين ،عقم العم ،ال صف
ال ظيي

ير ط العم .

يلتاق الم ظف رالعم رعم ت قيع على لسختين من عقم العم

ير ط العم

اامل ترقى مع

الثالية تايظ ف ملي ف المركز.
يق

الم ظف رتقمي

يهاماك الخررل… ال .

تق

ميع ال ثاهق الالزمة مث (يهامات ا كاميمية ،الت صياك ،السيرل الذاتية،
يت

ضعها ف ملي ال ظيي .

السكرتيرل التلييذية را عتذار خطي ا لأليخاس الذين ل يااليه الاظ ف المقارلة.

لجان أخرى يمكن تشكيلها من المجلس والجمعية العمومية:
يمكن للمركز تيكي العميم من الل ان ا خرى .يعتمم عمم الل ان على تط ر ا
عض ية الل ان ميت اة أما
لتاقيق التكام

المركز أليطت  .تك ن

ميع أعضاه ال معية العم مية .غالرا ما تقام تل الل ان من أعضاه الم لس

ضمان أفض مست ى من المتارعة للقضايا الت تكلف رها الل ان.
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يبين الجدول التالي اللجان المتعددة القائمة وتلك التي يمكن انشاؤها تحت اشراف مجلس االدارة:
الل لة

الرق

Committee
اللجان الدائمة

1

الل لة المالية

2

ل لة الت ظيف

1

ل لة العض ية

2

ل لة ت ليم ا م ا

0

ل لة الملاصرل الضغط

4

ل لة التخطيط التقيي

Financial Committee
Recruitment Committee
لجان أخرى يمكن تطويرها وتأسيسها
Membership Committee
تط ير المصامر

Resource Development Committee
Advocacy Committee
Planning & Evaluation Committee
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MA'AN Organizational Structure
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الهيئة العامة
الهيكلية التنظيمية للمركز

مجلس االدارة

لجنة التوظيف

اللجنة المالية

المدير العام

مدير البرامج

المدير المالي
المحاسب الرئيس
محاسبين

فريق البرنامج

السكرتيرة التنفيذية
المراسل

مدير فرع غزة
مدير فرع جنين
مسؤول تكنولوجيا المعلومات

مسؤول وحدة المتابعة والتقييم

الهيكلية االدارية لفرع غزة

مسؤول االعالم والضغط

مساعدة مالية
منسقي المتابعة

مسؤول

برنامج األمن الغذائي

مسؤول

برنامج الطالئع والشباب

مسؤول

مسؤول

برنامج التمية المجتمعية

برنامج المرأة

مدراء ومنسقو المشاريع المتعددة التي تقع ضمن البرامج الستة
2

مسؤول

برنامج االعالم البيئي

مسؤول

برنامج الطوارىء والمساعدات
االنسانية

دليل سياسات وأحكام وأنظمة المركز
المدير العام
سامي

مدير فرغ غزة

المدير المالي للمركز
ناصر

جبر
مدير البرامج في قطاع غزة /لؤي
فريق البرامج

مسؤول الشؤون اللوجستية وشؤون

مسؤول المتابعة وتطوير المشاريع

المساعدة االدارية

مسؤول تكنولوجيا المعلومات /رغدة

الموظفين /باسل

نور

المحاسب الرئيس في غزة
منال

ايهاب

الوحدة المالية
المحاسبين والمساعدة المالية

المراسل
محمد
مسؤول برنامج األمن الغذائي

مسؤول برنامج الطالئع والشباب

مسؤول برنامج المرأة

مدير /منسق مشروع

مدير /منسق مشروع

مدير /منسق مشروع

مدير /منسق مشروع

مدير /منسق مشروع

مدير /منسق مشروع

مدير /منسق مشروع

مدير /منسق مشروع

مدير /منسق مشروع
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 5-3-3الوظائف الرئيسية والبرامجية في المركز
الوظيفة
 -الممير العا

 -مس

 -ممير الررام

 -ممير مير ع

 -الممير المال

 -ملسق ملاصرل ايم

 -مس

مس

الوظيفة

 -مس

تط ير المصامر

تكل ل يا المعل ماك

ررلام

 -ممير فرع غزل

 -ملسق مير ع

 -ممير الررام ف غزل

 -مهلمس /مريم زراع

 -مااسث رهيس

 -راا

 -مس

ررلام الطالهع اليراث

 -ملسق ميمال

 -مس

ررلام المرأل

 -مااسث

 -مس

ررلام التلمية الم تمعية

 -سكرتيرل تلييذية

 -مس

ررلام ا عال الريه

 -م ظية استقرا

 -مس

ررلام ا من الغذاه

 أمين مكترة -مراس

امل – ملسق ا عال الملاصرل

 6-3-3وصــف لبعض الوظائــف
 .1المدير العام

أحكام عامــة
-

يق

م لس ا مارل رتعيين ممير عا للمركوز مون خوال ا عوالن رال ارهوم عرور ال سواه ا عالميوة

المتعممل ،فق الير ط المهلية ا كاميمية ال ارمل ف ال صف ال ظيي  .رعم عملية التعيوين يقو

رهيس الم لس رت قيع عقم العم .
-

يق

م لس انمارل رتي يأ المسو لياك الصوالاياك الالزموة للمومير العوا التو تمكلو مون تو ل

المس لياك الضر رية لتمكيل من القيا ر ميع المها المطل رة مل نمارل المركز ريك لا ح.
يك و ن الموومير العووا مس و

موون م لووس انمارل عوون تلييووذ سياسووة المركووز تاقيووق ألماف و

أعمال الي مية.

المسؤولية األساسية:

القيا رالعملياك انمارية ا ساسية من يراف امارل تخطيط ،تلسيق متارعة مراقرة ت ي .
1

متارعووة
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المهام والمسؤوليات:
-

مارل ي ن الم ظيين الثارتين أ له الذين يعمل ن على ررام ماممل.

التعاق ووم م ووع الم وومررين المستي ووارين المختلي ووين انيو وراف الع ووا عل ووى عملهو و رالتع ووا ن م ووع ملس ووق
التمريث.

ع وومام ا قت ارا وواك ا و

ر ي ووة المرك ووز ألمافو و اسووتراتي يات

خططو و

تق ووميمها لم ل ووس

م ازلتوو

انمارل رهمف لقايها ا راه التعميالك الالزمة عليها تمهيما نقرارلا اللهاه من الهيهة العامة.
عوومام الم ازلووة السوول ية للمركووز عرضووها علووى م لووس انمارل تمهيووما نقرارلووا اللهوواه موون الهيهووة
العامة.

قامة أ سع يركة ممكلة من العالقاك المهلية مع الم سساك التلم ية التم يلية المختلية ف ماخ

ال طن خار .
العم على ت ليم المع الالز لتيسوير أليوطة المركوز ضومان اسوتم ارريت

ذلو رالتعوا ن التلسويق

مع م لس انمارل.
لير رسالة المركز العم على تاقيق ألماف غايات التلم ية.

تلييذ السياسة العامة لم لوس انمارل الهيهوة العاموة علوى أسوس ماريوة اميثوة

فوق اللظوا الوماخل

للمركز.
المياركة مع م لس انمارل الكامر ال ظيي المختس ر ضع الخطط العامة للمركز تاميوم آليواك
تلييذلا فق ما

زملية ماممل .تقميمها لى م لس انمارل لملاقيتها اقرارلا.

ضع ال صف ال ظيي ل ميع الم ظيين ف المركز.

القيا رعملية تقيي ا ماه ال ظيي لطاق المركز فق اآللية الت يلس عليهوا اللظوا الوماخل

فوق

لتاه لذا التقيي لى م لس انمارل.

-

تطو ير كيوواهاك مهوواراك الكووامر الو ظيي موون خووال ميوواركت ف و توومريث الكووامر تي و يعه علووى

-

تمثي و الم اركووز أم ووا الم سسوواك المختلي ووة تلسوويق تمثيو و المركووز مالي ووا عرري ووا م لي ووا مووع رهو ويس

-

المياركة ف م راك تمريرية يرياه لها رلاها على تقيي

اتيا اته التمريرية.

م لس انمارل.
تمثي و و المركو ووز ف و و اليو ووركاك المتعو ووممل مث و و  :يو ووركة الملظمو وواك ا لليو ووة اليلسو ووطيلية ف و و ل لتهو ووا
الت يهية.

تقمي التقارير الم رية (انمارل المالية) لى م لس انمارل.
تلظي امارل ا تماعاك العاملين تقمي تقارير م رية عن أل لتاه ها.
الميوواركة ف و ا تماعوواك م لووس انمارل ،الهيهووة العامووة ،الل ووان المختليووة مث و  :ل ووان الت ظيووف،
الل لة المالية الل ان ا خرى.

المس لية عن ت قيع ييكاك الاساث ال ار

فق التقارير الماليوة المصوامق عليهوا مون قرو الل لوة

المالية ( .ت الت قف عن ممارسة لذه المهمة ملذ عا )2311
التأكووم موون و مل الخوومماك المختليووة التو يقووممها عووم تعووارأ اللتوواه
ا ليطة الررام مع ألماف المركز رسالت غايات .
2
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-

التلسوويق اليعووا مووا رووين الم و ظيين موون هووة م لووس انمارل الهيهووة العامووة موون هووة ثاليووة العم و
على ضمان استمرار التماس الماخل للمركز العم رر اية اليريق ال اام.
يك ن مس

أما م لس انمارل فق الهيكلية انمارية للمركز عرر رهيس م لس ا مارل.

شروط العمل:
مكــان العمــل:

يك ن مكان العم ف مقر المركز الرهيس ف مميلة القمس أ ار اهلل.

متطلبات الوظيفــــة:
أ .المستوى التعليمي:
-

ركوال ري س مارل أ علو

-

أ ما ستير ف انمارل التلميوة خرورل عمليوة

ب .المهــارات:
-

ا تماعيوة أ تلميوة موع خرورل عمليوة

انمارل التلمية ييض أن يك ن ف الم سساك ا للية.

تقو عون  13سول اك فو م ووا ك

تقو عون  5سول اك فو العمو انمار

ييضو أن

تك ن ف الم سساك ا للية.
مهاراك عالية ف ا تصا

العالقاك العامة.

مهاراك علية ف كتارة التقارير المياريع.
مهاراك قيامية عالية التمكن من اللغتين العررية انل ليزية ماامثة كتارة.

مهاراك يمل ف استخما الكمري تر.
خليية معرفة يمل ف ال اقع التلم
القمرل على التلق

اليلسطيل .

ا ستعمام للتلق الميمال .

ج .الخبرات الشخصية:
-

ا ستعمام للعم ضمن ك زه من فريق العم .

ا ستعمام للعم تاك ضغ ط العم المختلية.
التماه عال للعم ا لل
استعمام عال للعم

المفاع عن م ر الم سساك ا للية ف الم تمع اليلسطيل .

التلسيق مع الم سساك ا للية الم لية العاملة ف م ا التلمية المالية.

 .2مديـــر فــرع المركز في لزة

مكان العمل:

مركز العم التلم /معا – غزل
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الممير العا

مسؤول من:

المسؤوليات األساسية:

تمثي للمركز متارعة

 القيا رالعملياك انمارية من يراف امارل تخطيط ملاصرل ت ليم لألم امراقرة ت ي عم اليرع ف غزل.

 العم مع فريق الررلام لضمان عم المركز رأعلى مر اك المهلية ال مل الييافية لتاقيق رسالةالمركز ألماف رر اية اليريق ال اام.

 تط ير ريهة العم لتك ن ريهة مي عة على استقطاث الكامر ال يم ،مايزل للعم  ،ماافظة علىالكامر الم

م.

المهام والمسؤوليات:
-

مارل ي ن الم ظيين الثارتين أ له الذين يعمل ن على ررام ماممل ،المسه لية عن الت زيع العام

للعم

المها رين الم ظيين.

 التعاقم مع الممررين المستيارين المختليين انيراف العا على عمله رالتعا ن مع ممير الررام .-

ر ية المركز ألماف استراتي يات

عمام ا قتراااك ا

خطط

تقميمها لى الممير العا

م ازلت

رهمف لقايها ا راه التعميالك الالزمة عليها تمهيما نقرارلا اللهاه من م لس انمارل.
-

عمام الم ازلة السل ية ليرع المركز عرضها على الممير العا تمهيما نقرارلا اللهاه من م لس
انمارل.

قامة أ سع يركة ممكلة من العالقاك المهلية مع الم سساك التلم ية التم يلية المختلية ف ماخ

ال طن خار  ،لضمان استمامة المركز تمخالت

ررام

خممات .

 العم ريك رهيس على ت ليم المع الالز لمياريع المركز ضمان استم اررية خمماترالتعا ن التلسيق مع ممير الررام

فريق الررلام

ررام

ذل

الممير العا للمركز.

 لير رسالة المركز العم على تاقيق ألماف غايات التلم ية. تلييذ السياسة العامة للمركز على أسس مارية اميثة المياركة مع الممير العاآلياك تلييذلا فق ما
-

فق اللظا الماخل للمركز.

فريق انمارل الكامر ال ظيي المختس ر ضع الخطط العامة لليرع تاميم
زملية ماممل .تقميمها لى الممير العا لملاقيتها اقرارلا.

ضع ال صف ال ظيي ل ميع الم ظيين ف اليرع رالتعا ن مع مسه

ممير الررام ف غزل.

 القيا رعملية تقيي ا ماه ال ظيي لطاق اليرع الرهيسعليها اللظا الماخل

الي ن انمارية الل ستية

خاصة فريق الررلام

فق اآللية الت يلس

رفع لتاه لذا التقيي لى الممير العا .

 تط ير كياهاك مهاراك الكامر ال ظيي العام ف اليرع من خال مياركت ف تمريث الكامرتي يعه على المياركة ف م راك تمريرية يرياه لها رلاها على تقيي

اتيا اته التمريرية.

 تمثي المركز أما الم سساك المختلية تلسيق تمثي المركز ماليا عرريا م ليا مع الممير العاالعم على ي ار ممير الررام ف تل ا

تماعاك .
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 تمثي المركز ف يركة الملظماك ا للية اليلسطيلية ،ف ل لتها الت يهية ،ف اليركاك ا خرىكذل ف أ  Clustersالميار فيها المركز أ ضمان مياركة المركز من خال ترييح رعأ
أعضاه فريق ا مارل لتمثي المركز متارعة لتاه مياركاته .

 تقمي التقارير اليهرية (انمارل المالية) لى الممير العا  ،تاضير التقرير السلالممير العا ليت مم

ف التقرير السل

 -تلظي امارل ا تماعاك فريق الررلام

لليرع رفع لى

العا .
العاملين تقمي تقارير الى الممير العا عن أل لتاه ها.

 المياركة ف ا تماعاك م لس انمارل ،الل ان المختلية مث  :ل ان الت ظيف الل لة المالية ل لةالميترياك.

 المس لية عن الم افقة على الييكاك الت ياضرلا المااسث الرهيس ف المركز ليت ت قيعها منالمخ لين ف غزل رالت قيع.
 -التأكم من

مل الخمماك المختلية الت يقممها عم تعارأ اللتاه

الررام مع ألماف المركز رسالت غايات .

المخر اك الخاصة رتل ا ليطة

 التلسيق اليعا ما رين الم ظيين من هة م لس انمارل الهيهة العامة من هة ثالية العم علىضمان استمرار التماس الماخل للمركز العم رر اية اليريق ال اام.
 -يك ن مسه

فق الهيكلية انمارية للمركز

أما الممير العا

عالقة الوظيفة بالوظائف األخرى:

 -ترترط ال ظيية رال ظاهف التالية:

 -تك ن مر عية ممير اليرع الممير العا للمركز من اي

المتارعة التيا ر رفع التقارير المتل عة.

 يك ن ممير اليرع زها من فريق الررلام المك ن من :ممير الررام  ،مساعم ممير الررامالمقترااك المتارعة ،مسه

عمام

اليه ن انمارية الل ستية يه ن الم ظيين ،المااسث الرهيس ،يك ن

رمثارة قاهم اليريق.
مكان العمل:

 -يك ن مكان العم ف مقر المركز الرهيس ف مميلة غزل .

متطلبات الوظيفة:
أ .المستوى التعليمي:

 -ركال ري س مارل أ عل

ا تماعية أ تلمية مع خررل عملية

التلمية ييض يك ن ف الم سساك ا للية.

 -أ ما ستير ف انمارل التلمية خررل عملية

تق عن  5سل اك ف العم انمار

ف الم سساك ا للية.
ب .المهارات:

 مهاراك عالية ف ا تصا -مهاراك عالية ف

تق عن  8سل اك ف م ا ك انمارل

العالقاك العامة.

مارل المصامر الريرية تلميتها.
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 مهاراك عالية ف انيراف الت ي التاييز. -مهاراك عالية ف ت ليم ا م ا

اعمام المقترااك التلم ية.

 مهاراك يمل ف استخما الكمري تر. -خليية معرفة يمل ف ال اقع التلم

ا لل اليلسطيل

ج .الخبرات الشخصية:

 ا ستعمام للعم ضمن ك زه من فريق العم . ا ستعمام للعم تاك ضغ ط العم المختلية. -التماه عال للعم ا لل

 -استعمام كياهل عالية للعم

قلاعة يمل رم ر الم سساك ا للية ف التلمية الم تمعية.
التلسيق مع الم سساك ا للية الم لية العاملة ف م ا

التلمية المالية.
 .3الوظيفة :المدير المالي

مكان العمل :مركز العم التلم  /معا
مسؤول من :الممير العا
المسؤولون تجاهه :المااسر ن الرهيسي ن
المسؤولية األساسية :تطريق اللظا المااسر

المال الم ض ع للمركز ،اقتراح السياساك المالية على الممير

العا للمركز ا لت از رالمعتمم ملها ،امارل تلسيق متارعة تلييذ الخطط ا لظمة ان راهاك المااسرية
المالية اصمار التقارير الريالاك المالية الم رية الت ت ز لتاه أعما

أليطة المركز ف ا قاك الماممل

لها ،مراقرة ضرط م ارم مصاريف المركز التأكم من استخمامها ا ستخما الصايح الرييم،

ضع

الت صياك رفعها للممير العا فيما يتعلق ركافة الي ن ذاك التأثير المال على ضع المركز ،امارل ت ي
متارعة الكامر المال الذ يعم ف الماهرل المالية ف المركز فر ع .
المهام والمسؤوليات األخرى:

 .1تاضير الم ازلة ف أ قاتها الماممل ت ي المياركين ف

عماملا التلسيق فيما ريله

مراقرة اللتاه

اليعلية مقارلتها مع اللتاه المقمرل الترليغ عن ا لارافاك ،القيا ردعمام التاالي المالية عن أ ضاع

المركز تقم العم

تقمي التقارير الم رية رهذا اليأن لامارل.

 .2اقتراح تط ير السياساك المالية الخاصة رالمركز عرضها على الممير العا .
 .3التأكم من الت از كافة اماك فر ع المركز رالتعليماك ان راهاك المالية للمركز.
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 .4ا اتياظ رلسخة كاملة عن اللظا المال

المااسر المطرق ف المركز ،العم على تط يره فقا

لظر ف ااتيا اك المركز عرض على الممير العا للم افقة ا عتمام.
المااسر  ،ت ميع

 .5انيراف الرقارة على أعما الماهرل المالية التأكم من تطريق اللظا المال

م ار عة المعل ماك المااسرية تاضير التقارير المالية الم رية عن مياريع الت يليذلا المركز

ال ضع المال للمركز.
 .6ت فير المساعمل الت ي التمريث لم ظي الماهرل المالية لملسق المياريع ف ال الث المالية رما
.7

فيها ت فير المعل ماك المااسرية الت ياتا لها ف عمله .

انيراف على عمام تاضير التقارير المالية الخاصة رال هاك الم سساك الماعمة للمركز أ اية

تقارير أخرى يطلرها الممير العا .
 .8م ار عة المستلماك المعامالك المالية الت ياضرلا المااسرين للتأكم من تكاملها من صاتها.
 .9انيراف الم ار عة الم رية للتس ياك الرلكية يهريا ،م ار عة ا رصمل المت فرل ف لهاية اليهر،
ضع المالاظاك عليها ،رفعها لى الممير العا

 .11م ار عة كيف الر اتث اليهر

تخاذ ان راهاك الالزمة ريألها.

راهاك صرفها.

كذل مستاقاك الم ظيين انيراف على

 .11تاضير اعمام الاساراك الختامية (الق اه المالية للمركز ) ف ا قاك الماممل لها متارعة تصميقها
تمقيقها من قر ممقق الاساراك.
 .12التلسيق مع ممقق الاساراك الخار يين تسهي مهمته من ا
ا لتهاه ملها ف ال قك المامم.

 .13م ار عة عملية ال رم كذل الس
من ااتساث ا ستهال

الخاس رالم

تمقيق الميزالية العامة للمركز

ماك الثارتة للمركز الير ع انيراف علي التأكم

ريك صايح ا راه التعميالك الالزمة ا

معم ك ا ستهال اذا ما ط ار

ما ي ث التعمي .

 .14تاضير م ازلاك لققمية تقميرية يهرية رالتعا ن التلسيق مع الممير العا .
 .15تاضير م ازلاك تقميرية سل ية للمركز رالتعا ن مع الممير العا

ملسق الير ع ملسق الررام

المختلية.
 .16مراقرة عملياك القرأ الصرف التأكم من ألها تت

فقا لا راهاك المقرل ،من ألها ضمن ام م

الصالاياك انمارية المالية المعتممل.

 .17يك ن عض ا ف الل لة المالية الخاصة رالمركز.
 .18ييار ف فتح العطاهاك ل ميع الميترياك الت يق

رها المركز.

 .19م ار عة تقيي كافة الم ازلاك المتعلقة راية مير ع يقمم المركز تمقيقها رفع ت صيات الى الممير
العا للمركز.

 .21التأكم من تطريق الير ط المالية للتعاقم ا اليراه الخار

فق اللظا المال للمركز فق الير ط

الخاصة رالمير ع المامم.
 .21م ار عة كافة العق م ا تياقياك المالية الخاصة رمياريع المركز
الممير العا .

 .22تقمي ا قتراااك ا

كييية تيغي

ررام

رفع الت صياك ريألها الى

استغال م ارم المركز ريك يعزز اعتمام المركز على ذات

رفعها الى الممير العا .
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 .23تقمي المي رل التمريث الالزمين لملسق الير ع ا
لالرتقاه رمست ى اماه المركز ييافيت

السياساك ان راهاك المالية الخاصة رالمركز

مصماقيت .
المااسر يق

 .24المياركة ف اية م راك تمريرية ف الم ا المال

رتلظيمها المركز.

 .25المياركة ف م راك تمريرية ف م ا عمل يريا لها الممير العا رهمف تط ير كيايات .
 .26التعام رر ح ال ماعة اليريق ال اام مع رقية الزماله الزميالك ف المركز.
 .27ا لت از اات ار الق الين ا لظمة الماخلية للمركز.
 .28الماافظة على سمعة المركز

المفاع عل المعاية ل العم على لير ألماف المركز رسالت

 .29المياركة ف تمثي المركز ف

ر عم ا م تمراك ا لم اك لها عالقة رالم ا المهل الذ يق

التلم ية.

ر.
 .31القيا رأ مراساك أ تاالي مالية أ مها أخرى يطلرها مل ممير المركز تتعلق ف م ا ك العم
المذك رل أعاله.

العالقات الوظيفية:
-

ا تصا مع الممير العا للمركز ف م ا عمل .

-

ا تصا مع ممراه الير ع  ،رتلسيق مع الممير العا  ،ذل فيما يختس رالمعامالك

ان راهاك

المالية
-

طاق الماهرل المالية

-

ممير الررام ف المركز

-

مس ل ال اماك ف المركز

شروط العمل:

مكان العمل :يك ن مكان العم ف مميلة ار اهلل.
متطلبات الوظيفة:

أ .المستوى التعليمي والخبرة العملية:

* ركال ري س ف المااسرة مع خررل عملية

تق عن  8سل اك ،أ ما ستير ف المااسرة مع 5

خررل  5سل اك تيض أن تك ن ف م ا المااسرة ف م ا الم سساك ا للية.
ب .المهارات واللغات:

* القمرل على التالي
* المقة المااسرية

*مهاراك مارية خاصة ف التخطيط التلظي .
* مهاراك عالية ف

عمام التقارير المالية انمارية.

* التمكن من اللغتين العررية ا ل ليزية ماامثة
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كتارة

ييض انلما راللغة العررية.
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* استخما ررلام ريسان المال .
* مهاراك يمل ف استخما الكمري تر خاصة ررام

MS/Word

Excel

*القمرل على التلق

*ييض ان يك ن لمي رخصة سياقة سارية الميع .
ج .القدرات الشخصية:

* ا ستعمام للعم ضمن ك زه من فريق العم .
* القمرل على العم تاك ضغ ط العم المختلية.
المفاع عن م ر الم سساك ا للية ف رلاه الم تمع الممل .

* التماه عال للعم ا لل
معايير تقييم األداء:

* ممى الكياهل ف ال از العم رالمست ى المطل ث.
* ا لتما رتط ير تاسين مست ى العم .
* ممى ا لت از رد راهاك أساليث العم .
* ال از العم ف الم عم المطل ث رياعلية كياهل مهلية عالية.
متارعة المست ماك في .

* المرامرل ا رتكار ف العم

* القمرل على تام مس لية اكرر.

* مست ى المعرفة رطريعة العم الملاط ر .
* التعام مع المس لين الزماله ف العم رر ح اليريق.
* ا ست ارة لمتطلراك العم خارج أ قاك الم ا .
* القيا را عما الم كلة لي راستقاللية.

* ا ستعمام لتام مس لية أعلى تام ضغ ط العم .
* القمرل على مارل ا زماك .
* التقيم رأ قاك الم ا

 .4الوظيفه:
مكان العم
مس

من

المس لية ا ساسية

المها المس لياك

تكريس ال قك للعم .

مدير البرامج والمشاريع
مركز العم التلم
ممير المركز

ا يراف ا مار

/معا
اليل على تخطيط تلييذ متارعة تقيي ررام

مياريع المركز.

تقيي اماه ملسق الررام

المياريع اطالع الممير العا على تلييذ ا مارل لررام ها رذ ال ه م الممكلة

لتط ير العم ف الررام

المياريع رفع كياهتها.

 .1ا يراف ا مار

اليل على متارعة تلييذ ررام

 .2ا يراف ا مار

اليل على عم ملسق الررام
9

مياريع المركز اسث الخطط الم ض عة.
المياريع.
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.3

ضع الخطط العملي لتليييذ الررام
المركز .

ضع ا

 .4طرح تص راك لررام

المياريع رالتلسيق التعا ن مع ملسيق الررام

راهاك ا مارية ا زمة لتلييذ لذه الخطط على اكم

ممير

.

مياريع ميمل لتط ير ت سيع عم المركز.

 .5التعا ن مع الممير العا لضمان تامين كافة المستلزماك المالي ا ماري اليلي لتلييذ الررام
المياريع الماممل.
.6

ضع الياك لتقيي الررام

المياريع لضمان تخقيقها لاللماف الماممل ضمن الخطة الزملي

الم ض ع

 .7ا يراف على التقارير ا ماري المالي المختلي الت يعملا ملسق الررام

المياريع.

 .8مساعمل ممير المركز ف اعمام التقارير ا مارية المالية اليلي المقترااك ال ميمل لغاية
تقميمها لل هاك ذاك العالق .
 .9تقمي المساعمل اليلية التمريث ف الم ا ك الت لها عالقة رعمل .
 .11المياركة ف م راك تمريرية ف م ا عمل يريا لها ممير المركز رهمف تط ير مهارات
معارق عمل .
 .11المياركة ف تمثي المركز ف
الذ يق

ر عم ا م تمراك ا لم اك لها عالق رالم ا المهل

ر .

 .12التعام رر ح ال ماعة اليريق ال اام مع رقية الزماله الزميالك ف المركز
 .13الماافظة على سمعة المركز المفاع عل المعاية ل العم على لير الماف المركز
رسالت .
 .14ا لت از اات ار الق الين ا لظمة الماخلية للمركز.
 .15القيا را مها اخرى يطلرها الممير تتعلق ف م ا ك العم المذك رل اعاله.
ير ط العم

عالقة ال ظيية

رال ظاهف ا خرى

التياصي مذك رل ف كتاث ير ط العم .

 .9يخاطث راسيا اسث التسلس ا مار .
 .2يعقم ا

تماعاك الم رية لمر سي .

 .3ييار ف ا
متطلراك ال ظيية

تماعاك مع ال هاك المم ل اليريك .

 .4يلسق مع الممير العا لالتصا مع ال هاك ذاك العالق خارج الم سسة ف لطاق عمل .

أ .الم ل العلم :

 اليهامل ال امعية الثالية/ما يستير/كام املى ف اام الم ا ك:13

دليل سياسات وأحكام وأنظمة المركز

.)تماعية

ا

العل,التلمية,امارل المياريع,(امارل عامة
:المهاراك.ث

. ت فر المهاراك ا مارية القيامية السل كية.1
.اتقان اللغتين العررية لا ل ليزية.2
. القمرل على المرامرل ا رتكار.3
.المياريع

مهاراك يمل ف تخطيط تلييذ امارل تقيي الررام.4
.مهاراك ف استخما الااس ث.5

.العم كيريق

 مهاراك يمل ف ا تصا.6

. رخصة سياقة سارية الميع.7

Resource Development Coorinator  منسق تنمية المصادر: الوظيفة.5
 مسؤول تنمية المصادر:مسؤول من

Job Purpose:
The role of the Resource Development Coordinator is to work with a team consisting of the Director General, the
Program Director, and the Resource Development Officer in carrying out its mission as a center working for
sustainable human development, particularly working in acquiring financial resources for the Center, enhancing
its developmental strategies, and expanding and enhancing MA'AN's relationships with local and international
partners.

Major Duties:
Promote MA’AN’s mission and values among stakeholders, national and international
partners.
Specific Duties:
1. To work with the Director General, the Program Director, and the Resource
Development Officer in formulating new programs and projects.
2. Develops, writes, and edits proposals for programs and submits proposals for review of
programming, financial, and other departmental personnel.
3. Prepares final budgets for proposals to be submitted for approval of the General Director
4. Establishes initial work plan and staffing for inceptions of projects,
5. Assists staff through individual and group conferences in analysis of specific programs
and understanding of program development
6. Conduct training in relevant fields for both staff and MA'AN’s constituencies
7. Confers with project staff to outline workplan and to assign duties, responsibilities, and
scope of authority.
8. Confers with staff to explain program and individual responsibilities for functions and
phases of program.
9. Coordinate and lead Management Team to discuss progress on MA'AN’s programs and
projects.
10. Assists in directing and coordinating activities of project personnel to ensure project
progresses on schedule and within prescribed budget.
11. Directs and coordinates personally, or through subordinate managerial personnel,
activities concerned with implementation and carrying out objectives of program.
11
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1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

12. Directs selection and training of volunteer workers.
13. Manages program to ensure that implementation and prescribed activities are carried out
in accordance with specified objectives, with in prescribed time frame and funding
parameters.
14. Maintains a monitoring and evaluation system for the programs being implemented
15. Plans and develops methods and procedures for implementing program, directs and
coordinates program activities.
16. Plans, directs, and coordinates activities of designated project to ensure that goals or
objectives of project are accomplished within prescribed time frame and funding
parameters:
17. Plans, organizes, and directs activity program of group work agency or department, or
scouting organization:
18. Prepares and/or edits program progress and final reports for donors and partners.
19. Confers with project personnel to provide technical advice and to resolve problems.
20. Reviews program proposals submitted by staff and other sources to determine proposal
feasibility, based on knowledge of MA'AN’s programming needs, policy and budgetary
considerations, and potential underwriting (funding) sources.
21. Reviews project proposal or plan to determine time frame, funding limitations,
procedures for accomplishing project, staffing requirements, and allotment of available
resources to various phases of project.
22. Reviews reports and records of activities to ensure progress is being accomplished
toward specified program objective and modifies or changes methodology as required to
redirect activities and attain objectives.
23. Reviews status reports prepared by project personnel and modifies schedules or plans as
required.
24. Participate in the Performance Appraisal with the Director General of the Management
Team
25. Participate in public relations and represent MA'AN in a professional manner
26. To work with the Resource Development Team in research writing and proposal writing
for local and international donors.
27. To prepare reports in English to the donating agencies
28. To monitor the indicators of all projects at MA'AN.
29. To develop MA'AN's opportunities for cooperation with international NGOs through
increasing access to global information.
30. To prepare English publications, brochures, pamphlets, and profiles of MA'AN, and
particularly in updating MA'AN's homepage, as well as preparing MA'AN's annual
report.
31. To contribute to internal training, particularly in English language training, report and
proposal writing and other areas of competency.
Requirements:
Job Qualifications:
BA with five years experience or MA with three years in public relations, development,
or social studies.
Skills
Strong abilities in report and proposal writing in English.
Knowledge of Monitoring and Evaluation
Strong communication skills.
Excellent English language.
Proficiency in Arabic
Creativity and innovation in developing new ideas and programs.
Adept skills in project development.
12
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Proficiency in WinWord, Excel, Access, and MS Project.
Proficient skills in cooperation and team-building.
Personal Attributes:
Readiness to work within a team.
Willingness to work under stress and a heavy workload.
Ability to form good relationships with colleagues and partners.

 .6الوظيفة:
مكان العمل:

مساعدة مالية وادارية
/معا ف ار اهلل

مركز العم التلم

مسؤولة تجاه:

الممير المال

المسؤولية األساسية:

توفير الدعم اللوجستي للدائرة المالية وإلدارة المركز لضمان أعلى درجات الكفاءة والفاعلية في

المهام والمسؤوليات:

عملهما والمشاركة في إدخال العمليات المحاسبية في المركز.

 .1تاضير الييكاك الصامرل عن المركز ت قيعها من المس لين تص يرلا ارفاقها
رالسلماك من ث مخالها على ررلام ريسان.
 .2المياركة ف
 .3تييي

مخا العملياك المااسرية ف المركز.
كي ف الاساراك فق لظا ا ريية المترع ف المركز.

أريية السلماك

 .4متارعة معامالك التأمين الصا للم ظيين مع يركة التأمين مفع مستاقاته التأكم من
مخا الم ظيين ف التأمين.
 .5م ار عة

ازاك الم ظيين اعمام تقرير تيصيل رد ازاته

ت ثيقها ف ملياته الخاصة.

 .6تص ير التقارير للمياريع للمياريع.
 .7متارعة كي ف سياراك المركز تاميلها على المياريع فقا للس الك السياراك.
.8

تسلي الييكاك صاارها التأكم من الاص

على ت قيعاك ا ستال أ سلماك

القرأ.
 .9مساعمل المااسث الرهيس ف عملياك ال رم السل ية.
 .11المياركة ف م راك تمريرية ف م ا عملها يرياها لها الممير المال رهمف تط ير
مهاراتها معارفها عملها.
 .11المياركة ف تمثي المركز ف
المهل الذ تق

ر

ر عم ا م تمراك ا لم اك لها عالقة رالم ا

رتكليف من الممير المال .
10
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 .12التعام رر ح ال ماعة اليريق ال اام مع رقية الزماله الزميالك ف المركز.
 .13الماافظة على سمعة المركز المفاع عل المعاية ل العم على لير ألماف المركز
رسالت .
 .14ا لت از اات ار الق الين ا لظمة الماخلية للمركز.
 .15القيا رأ مها أخرى يطلرها ملها الممير المال أ ممير عا المركز تتعلق ف
م ا ك العم المذك رل أعاله.

 .2الوظيفة

منسق مشاريع

مكان العمل

مركز معا /ار اهلل مميلة القمس

مسؤول من

مميرل ررلام ملح اليراكة

المسؤولية األساسية

المهام والمسؤوليات

القيووا رأعمووا انعوومام التخطوويط التلسوويق المتارعووة التقيووي للميوواريع الخاصووة را لميووة المقمسووية
السرعة ضمن ررلام ملح اليراكة مع ت مع م سسة التعا ن.
 .1القي ووا ركاف ووة ان و وراهاك الض وور رية الالزم ووة لمتارع ووة ميو وواريع ا لمي ووة المقمس ووية الس وورعة
لضمان ل ازلا ضمن الم ازلة الماممل خطة العم الم ض عة.

 .2تقمي المساعمل اليلية انمارية الالزمة لأللمية السرعة ك زه من عملية تعزيز رلاه قمراك
ا لمية ف الم ا ك انمارية المالية تلييذ ا ليطة التلم ية كتارة التقارير.
 .3اني وراف علووى عم و ا لميووة ف و م ووا أعمووا الرلوواه التوورمي الخاصووة روورعأ ا لميووة،
ا لت از رمعايير ال مل المقة

فق الم ازلة خطة العم المتيق عليها.

 .4التلسوويق مووا رووين ا لميووة مركووز معووا رهوومف تطو ير عالقووة اليوراكة رووين الطورفين لضوومان
تلييذ المياريع رأعلى مست ى من الياعلية الكياهل المهلية المطل رة.
 .5العم و علووى تط و ير العالقووة التيووري مووا رووين ا لميووة السوورعة تعزيووز التعووا ن فيمووا ريلهووا
خاصة ف الم ا ك الميتركة الت ييملها الررلام .

 .6التعووا ن مووع الملسووق الميوورف علووى تلييووذ ررلووام رلوواه القوومراك ف و مركووز ريس وان ا لميووة
لتلييذ مك لاك الررلام

فق معايير مهلية عالية.

 .7عمام التقارير اليهرية اليصلية الخاصة رالمير ع راتراع اللماذج الخاصة رذل .
 .8القيووا رمتارعووة مراقرووة تقيووي أليووطة الميوواريع م ي وراتها المختليووة فووق اللموواذج الخاصووة
رذل .

 .9التعا ن التلسيق التا مع مميرل الررلام لضومان أعلوى مر واك المهليوة الياعليوة الكيواهل
لضمان ل اح المياريع.
 .11الميوواركة ف و ا

تماعوواك الت و تطلرهووا مل و مووميرل الررلووام

التعا ن أ مع أية هاك أخرى.
14
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 .11المياركة عن مركز معا ريسان ف كافة العطواهاك الخاصوة رالميواريع التأكوم مون اترواع
ا لمية لكافة الير ط المتطلرة رهمف ضمان الييافية المالية المهلية ف العم .
 .12متارعووة ا لميووة ف و
الماممل لذل .

عووماملا للتقووارير تقووميمها ،ممعمووة رال ثوواهق الالزمووة ،فووق الم اعيووم

 .13المسو و لية الكامل ووة ع وون ف ووتح مل ووف لكو و مي وور ع اي ووظ كاف ووة ال ث وواهق أ المو و ام الخاص ووة
رالمير ع ف ذل الملف.
 .14القي ووا رت ثي ووق كاف ووة ا لي ووطة ا عم ووا الخاص ووة رالمي وواريع رالصو و رل ال ثيق ووة التقوووارير
المالاظاك.

 .15السع

العم م ما من أ

الى أعلى مر اك المهلية التميز ف ا ماه.

ال ص

 .16المياركة ف الم راك التمريرية ف م ا عمل الت تريا لها مميرل الررلوام أ المومير
العا رهمف تط ير مهارات أماه .

 .17تمثي و مركووز معووا ريسووان ف و الم ووا ك الت و تطلرهووا مل و

تكلي و رهووا مووميرل الررلووام أ

الممير العا .
 .18التعام رر ح ال ماعة اليريق ال اام مع رقية الزماله الزميالك ف المركز.
 .19الماافظة على سمعة المركز المفاع عل المعاية ل العم على لير ألماف

رسالت .

 .21ا لت از اات ار الق الين ا لظمة الماخلية للمركز.
 .21ا سووتعمام للتلقو

العمو الميوومال المتعلووق رتلييووذ الميوواريع لوومى ا لميووة ا سووتعمام للعمو

فق ما تملي متطلراك العم

م ا ا لمية ،خاصة ما رعم الظهر ف فترل المساه.

 .22القيووا رووأ مهووا يطلرهووا المس و

المرايوور أ الموومير العووا

يتعلووق ف و م ووا ك العم و

المووذك رل أعوواله أ الخاصووة رالميوواريع ا خوورى التو يليووذلا المركووز فو ملوواطق أخوورى فو

الضية الغررية.
شروط العمل

متطلبات الوظيفة

يك ن مكان العم الرهيس ف مقر المركز ف ار اهلل أ مميلة القمس مايطها.


المسووت ى التعليم و  :ركووال ري س ف و العل و

ا

تماعيووة أ انمارل أ أ اق و موون اق و

التلمية أ الك مري تر أ الهلمسة.


المهارات:

 التمتع رمهاراك قيامية عالية. -مهاراك عالية ف ا تصا اليعا

التعام مع اآلخرين.

 مهاراك عالية ف استخما الك مري تر رالتاميم  MS-Wordررلام .MS-Project.-

امل اللغة العررية انل ليزية كتارة ماامثة.

 -أن يك ن لمي رخصة سياقة ا ستعمام للتار

* الجوانب الشخصية:

 ا ستعمام للعم ضمن فريق العم .15
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 ا ستعمام للعم تاك ضغ ط العم المختلية. التعام انلسال مع ز ار متمرر المركز مع زمالهه ف العم .* الخبرة العملية:

 -أن تكو و ن لميو و خرو ورل عمليو و

تقو و ع وون س وولتين فو و لي ووس الم ووا

ييضو و أن يكو و ن فو و

م سساك أللية ميارهة.
 .9الوظيفة :مااسث رهيس

مكان العمل:

مركز العم التلم  /معا.

مسؤول من:

الممير المال

المسؤولية االساسية:

مارل ميع اساراك المركز ،رير ع المختلية  ،من ميع

الرها  ،ا اتياظ

ركافة المستلماك الس الك الملياك المااسرية الخاصة رعملياك المركز المالية  ،تاضير التقارير الريالاك

المالية الم رية الت ت ز لتاه أعما

أليطة المركز ف ا قاك الماممل لها.

المهام والمسؤوليات:

 .31تاضير التقارير المالية المااسرية المطل رة ف لهاية ك يهر تقميمها الى الممير العا للمركز.
 .32عمام تاضير التقارير المالية الخاصة رال هاك الم سساك الماعمة للمركز ا اية تقارير أخرى
يطلرها الممير العا .
 .33م ار عة المستلماك ال ارمل للمركز للتأكم من تكاملها من صاتها من اات اهها على ت اقيع المسه لين
 ،تس يلها اسث الالز ايظها ف الملياك.

 .34متارعة الرل
،

ريك م ر

ا راه التس ياك الرلكية يهريا م ار عة ا رصمل المت فرل ف لهاية اليهر

ضع مالاظاك عليها ،رفعها لى الممير العا

 .35عمام كيف الر اتث اليهر

تخاذ ان راهاك الالزمة ريألها.

م ار عة كي ف الر اتث ا

ر مستاقاك الم ظيين انيراف على

راهاك صرفها.
 .36انيراف على لظا

صلم ق اللثر الذ تريمه السكرتيرل التلييذية للمركز.

 .37تعرهة لماذج الضريرة التامين ال طل

الصا

التأكم من مفعها ف ا قاك الماممل لها.

 .38ضع لظا خاس ريراه القرطاسية انيراف على تلييذه رالتعا ن مع سكرتيرل المركز.
 .39تاضير اعمام الاساراك الختامية (الق اه المالية للمركز ) ف ا قاك الماممل لها متارعة تصميقها
تمقيقها من قر ممقق الاساراك .

 .41التلسيق مع ممقق الاساراك الخار يين تسهي مهمته من ا
ا لتهاه ملها ف ال قك المامم.
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 .41عمام س

خاس رالم

ماك الثارتة للمركز الير ع انيراف علي التأكم من ااتساث ا ستهال

ريك صايح ا راه التعميالك الالزمة ا

معم ك ا ستهال اذا ما ط ار ما ي ث التعمي .

 .42تاضير م ازلاك لقمية تقميرية يهرية رالتعا ن التلسيق مع الممير العا .
 .43تاضير م ازلاك تقميرية سل ية للمركز رالتعا ن مع الممير العا

ملسق الير ع ملسق الررام

المختلية.
 .44م ار عة تقيي كافة الم ازلاك المتعلقة رأية مير ع يقمم المركز تمقيقها رفع ت صيات الى الممير
العا للمركز.

 .45التأكم من تطريق الير ط المالية للتعاقم ا اليراه الخار

فق اللظا المال للمركز فق الير ط

الخاصة رالمير ع المامم.
 .46م ار عة كافة العق م ا تياقياك المالية الخاصة رمياريع المركز
الممير العا .

 .47تقمي ا قتراااك ا

كييية تيغي

ررام

رفع الت صياك ريألها لى

استغال م ارم المركز ريك يعزز اعتمام المركز على ذات

رفعها الى الممير العا .
 .48تقمي ا قتراااك رخص س السياساك
أ ضاع المركز لظام المال

ان راهاك المالية رفعها الى الممير العا رهمف تط ير

الياك التلييذ المترعة.

 .49تقمي المي رل التمريث الالزمين لملسق الير ع ا
لالرتقاه رمست ى أماه المركز ييافيت

مصماقيت .

السياساك ان راهاك المالية الخاصة رالمركز

 .51المياركة ف آية م راك تمريرية ف م ا المااسرة يق

رتلظيمها المركز ضمن ساعاك عمل

ا ررعين علمما يطلث مل ذل الممير العا .
 .51المياركة ف م راك تمريرية ف م ا عمل يريا لها الممير العا رهمف تط ير مهارات
عمل .

معارف

 .52التعام رر ح ال ماعة اليريق ال اام مع رقية الزماله الزميالك ف المركز.
 .53ا لت از اات ار الق الين ا لظمة الماخلية للمركز.
 .54الماافظة على سمعة المركز
التلم ية.

 .55المياركة ف تمثي المركز ف

المفاع عل المعاية ل العم على لير ألماف المركز رسالت
ر عم ا م تمراك ا لم اك لها عالقة رالم ا المهل الذ يق

ر.
 .56المسالمة المساعمل ف رعأ اللياطاك ا خرى الت يق

رها المركز ا متارعة رعأ ا م ر

انمارية الخاصة رالمركز ذل من ضمن ساعاك العم ا ررعين ا سر عية اين يطلث مل ذل من

قر الممير العا .

 .57القيا رأ مها أخرى يطلرها ممير المركز تتعلق ف م ا ك العم المذك رل أعاله.
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العالقات الوظيفية:
-

ا تصا مع الممير العا للمركز ف م ا عمل .

-

ا تصا مع ممراه الير ع  ،رتلسيق مع الممير العا  ،ذل فيما يختس رالمعامالك

ان راهاك

المالية
شروط العمل:
مكان العمل:

يك ن مكان العم ف مميلة ار اهلل.

متطلبات الوظيفة:

أ .المستوى التعليمي والخبرة العملية:

* ركال ري س ف المااسرة مع خررل عملية

تق عن سلتين تيض ان تك ن ف م ا المااسرة ف

م ا الم سساك ا للية.
ب .المهارات واللغات:

* مهاراك مارية خاصة ف التخطيط التلظي .
* مهاراك عالية ف

عمام التقارير المالية انمارية.

* التمكن من اللغتين العررية ا ل ليزية ماامثة

كتارة

* مهاراك يمل ف استخما الكمري تر خاصة ررام
*القمرل على التلق

MS/Word

Access

Excel

خاصة من الى القمس.

*ييض ان يك ن لمي رخصة سياقة سارية الميع .
ج .القدرات الشخصية:

* ا ستعمام للعم ضمن ك زه من فريق العم .
* القمرل على العم تاك ضغ ط العم المختلية.
* التماه عال للعم ا لل

المفاع عن م ر الم سساك ا للية ف رلاه الم تمع الممل .

معايير تقييم األداء:

* ممى الكياهل ف ال از العم رالمست ى المطل ث.
* ا لتما رتط ير تاسين مست ى العم .
* ممى ا لت از رد راهاك أساليث العم .

* ال از العم ف الم عم المطل ث رياعلية كياهل مهلية عالية.
* المرامرل ا رتكار ف العم

متارعة المست ماك في .

* القمرل على تام مس لية اكرر.

* مست ى المعرفة رطريعة العم الملاط ر .
* التعام مع المسه لين الزماله ف العم رر ح اليريق.
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* ا ست ارة لمتطلراك العم خارج أ قاك الم ا .
* القيا را عما الم كلة لي راستقاللية.
* ا ستعمام لتام مس لية اعل
* القمرل على مارل ا زماك .
* التقيم رأ قاك الم ا

 .1الوظيفة

تكريس ال قك للعم .

مدير مشروع

مكان العمل

مركز العم التلم

مسؤول من

ممير الررام

المسؤولية األساسية

انيراف انمار

المهام والمسؤوليات

تام ضغ ط العم .

/معا

اليل على تخطيط تلييذ متارعة تقيي المياريع التلم ية الت يليذلا المركز

انيراف على ك ما يتعلق ر امل المياريع التلم ية.
 .16انيراف انمار

اليل على متارعة تلييذ الررام

الخطط الم ض عة.

 .17انيراف اليل

المهل على عم ملسق الررام

المياريع التلم ية للمركز اسث
المياريع التلم ية الت تقع ضمن

امل المياريع التلم ية.
 .18ضع الخطط العملي لتلييذ الررام
ملسق الررام

المياريع الخاصة رال امل رالتلسيق التعا ن مع

المياريع الخاصة رال امل ممير المركز،

الالزمة لتلييذ لذه الخطط على اكم

.

ضع ان راهاك انمارية

 .19تاميم ا اتيا اك التلم ية للم تمع المال ا لليهاك المستهمفة من المياريع رالتلسيق
التعا ن مع ملسق مياريع ال امل.
مياريع ميمل لتط ير ت سيع عم المركز.

 .21طرح تص راك لررام
 .21التعا ن مع الممير العا

ملسقة تط ير المصامر لضمان تأمين كافة المستلزماك المالي

 .22ضع آلياك لتقيي الررام

المياريع لضمان تاقيقها لأللماف الماممل ضمن الخطة

ا ماري اليلي لتلييذ الررام

المياريع الماممل.

الزملي الم ض عة.
 .23عمام التقارير انمارية المتعلقة رالمياريع ا يراف على التقارير ا ماري المختلية الت
يعملا ملسق الررام

المياريع التلم ية.

 .24المس لية الكاملة عن فتح ملف لك مير ع ايظ كافة ال ثاهق ا الم ام المتعلقة
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رالمير ع ف ذل الملف.
 .25القيا رت ثيق كافة لياطاك ال امل ف ملف خاس راستخما اللماذج الخاصة قاعمل
المعل ماك الماممل لذل الغرأ.

 .26تاضير عق م العم مع الممررين تلسيق عملية مفع اتعاره مع الممير العا الممير
ايظ لسخة من التقارير ف ملف خاس.

المال

 .27العم على لس يركة اسعة من العالقاك مع اليهاك المستهمفة (أيخاس م سساك
أللية اك مية قطاع خاس) لتط ير ررام المركز الرقاه على تماس مع ااتيا اك

تل اليهاك التلسيق معها.

 .28العم مع ممير المركز ملسقة تط ير المصامر عمام المقترااك ال ميمل المتعلقة
رالتلمية الم تمعية لغاية تقميمها لل هاك ذاك العالقة.
 .29المياركة كممرث ف رعأ الم ا ك التمريرية المتمكلة ملها ان كان ف
ضمن امل التط ير الم سس .

امتها ا

 .31المياركة ف م راك تمريرية ف م ا عملها يرياها لها الممير العا للمركز رهمف
تط ير مهاراتها معارفها عملها.
 .31المياركة ف تمثي المركز ف
المهل الذ تق

ر

ر عم ا م تمراك ا لم اك لها عالقة رالم ا

رتكليف من الممير العا .

 .32التعام رر ح ال ماعة اليريق ال اام مع رقية الزماله الزميالك ف المركز.
 .33الماافظة على سمعة المركز المفاع عل المعاية ل العم على لير ألماف المركز
رسالت .
 .34ا لت از اات ار الق الين ا لظمة الماخلية للمركز.
 .35القيا رأ مها أخرى يطلرها ملها الممير العا

تتعلق ف م ا ك العم المذك رل

أعاله.
شروط العمل
عالقة الوظيفة
بالوظائف األخرى

التياصي مذك رل ف كتاث ير ط العم .
 .91تخاطث رأسيا اسث التسلس ا مار .
 .99تعقم ا

تماعاك الم رية للكامر الذ يعم ضمن ال امل .

 .92تيار ف ا
 .93تيار ف ا

تماعاك مع ال هاك المم لة اليريكة رلاه على طلث الممير العا .
تماعاك العامة الم رية الخاصة ركامر المركز.

 .94تلسق مع الممير العا لالتصا مع ال هاك ذاك العالق خارج الم سسة ف لطاق
عملها.

 .95تلسق تتعا ن مع ملسقة تط ير المصامر لتط ير مقترااك لمياريع ميمل.
متطلبات الوظيفة

ب .المؤهل العلمي:

 اليهامل ال امعية ا لى/كام آمل ف اام الم ا ك:(امارل عامة,امارل المياريع,التلمية,العل
23

ا

تماعية).

دليل سياسات وأحكام وأنظمة المركز

ب.المهارات:

 .1ت فر المهاراك انمارية القيامية السل كية.
 .2تقان اللغتين العررية انل ليزية كتارة ماامثة.
 .3القمرل على المرامرل ا رتكار.
.4

امل كتارة التقارير المقترااك راللغتين العررية انل ليزية.

 .5مهاراك يمل ف تخطيط تلييذ امارل تقيي الررام
 .6مهاراك ف استخما الااس ث خاصة ررام
 .6مهاراك يمل ف ا تصا

.7رخصة سياقة سارية الميع

العم كيريق.

ا ستعمام للتار

المياريع.

MS/Project

MS/Word

العم الميمال .

ج .الجوانب الشخصية:

 .1ا ستعمام للعم ضمن فريق العم .
 .2ا ستعمام للعم تاك ضغ ط العم المختلية.
 .3التعام انلسال مع ز ار يركاه المركز زمالهلا ف العم .

د .الخبرة العملية:

ان تك ن لميها خررل عملية

ف الم سساك ا للية .

 .91الوظيفة:

تق عن ثال

سل اك ف ليس الم ا

أخصائي تكنولوجيا المعلومات

مكان العمل:

مركز العم التلم

مسؤول من:

ممير عا المركز

المسؤولية األساسية:

القيا ر ميع ا عما المتعلقة ف

 /معا

م ا تكل ل يا المعل ماك الخاصة

رالمركز

المهام والمسؤوليات:

 .1متارعة كافة ا م ر الت تتعلق رألظمة ق اعم المعل ماك
 .2متارعة اليركة الماخلة للمركز صيالة أ هزتها

ضمان عملها رياعلية كياهل عالية.

 .3المس لية الكاملة عن الخام  Serverمتارعت
 .4متارعة لظا انيمي

ييض ان تك ن

ا المياك الت ت ا

تط يره ليخم غاياك عم المركز تط ره
الم ظيين ف لذا الم ا .

21

دليل سياسات وأحكام وأنظمة المركز

 .5تط ير ررام

مارية تخم المركز لياطات اسث الاا ة .

 .6المس لية التقلية عن الصياة انلكتر لية للمركز.
 .7المياركة ف ل لة الميترياك لأل هزل المعماك المكترية .

 .8القيا رت ثيق كافة أليطة المركز راستخما قاعمل المعل ماك الماممل لذل .
الم قع ا لكتر ل للمركز.

 .9تامي

 .11العم على لس يركة اسعة من العالقاك مع اليهاك المستهمفة (أيخاس م سساك أللية اك مية
قطاع خاس لتط ير عم المركز.

 .11التعام رلطافة رمهلية مع المتمررين ممرر المركز اليهاك المستهمفة.
 .12المياركة كممرث ف رعأ الم ا ك التمريرية المتمكن ملها خاصة ف م ا تمريث الكمري تر

فق

ما ياممه لظا المركز.
العم م ما من أ

 .13السع

التمريرية.

ال ص

لى أعلى مر اك المهلية التميز ف

اماه المركز ررام

 .14المياركة ف الم راك التمريرية ف م ا عمل الت يريا ممير الررام أ الممير العا رهمف تط ير
مهارات اماه .
 .15تمثي المركز ف الم ا ك الت يطلرها يكلي ر الممير العا .
 .16التعام رر ح ال ماعة اليريق ال اام مع رقية الزماله الزميالك ف المركز.

 .17الماافظة على سمعة المركز المفاع عل المعاية ل العم على لير ألماف

رسالت .

 .18ا لت از اات ار الق الين الماخلية للمركز.
العم الميمال

 .19ا ستعمام للتلق

المتعلق رتاميم ا اتيا اك التمريرية متارعة تلييذ الررام التمريرية

الت يليذلا المركز أ تل الت يطلث مل تلييذلا.

 .21القيا رأ مها يطلرها ممير المراير أ الممير العا
شروط العمل:


تتعلق ف م ا ك العم الذك ر أعاله.

مكان العمل :يك ن مكان العم ف مقر مركز معا ف مميلة ار اهلل.

متطلبات الوظيفة:


المستوى التعليمي :ركال ري س ف عل



المهارات:

رها.

 التمتع رمهاراك قيامية عالية.

 مهاراك عالية ف ا تصا اليعا


الكمري تر ا للمست ك مري تر من امعة معترف

التعام مع اآلخرين.

امل اللغة العررية انل ليزية كتارة ماامثة.

 أن يك ن لمي رخصة سياقة ا ستعمام للتار


الجوانب الشخصية:
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 ا ستعمام للعم ضمن فريق العم .
 ا ستعمام للعم تاك ضغ ط العم المختلية.
 التعام انلسال مع ز ار متمرر المركز مع زماله ف العم .



الخبرة العملية:

 أن تك ن لمي خررل عملية

تق عن  3سل اك ف ليس الم ا

ييض أن تك ن

ف م سساك أللية ميارهة.
سكرتيــــرة

 .99الوظيفــــــــة:
مكــــان العمــل:

مركز العمل التنموي  /معا

مسؤولــة مــــن:

السكرتيرة التنفيذية.

المسؤولية األساسية:

القي و ووا را عم و ووا الس و ووكرتارية العام و ووة ا س و ووتقرا فو و و مرك و ووز مع و ووا فو و و ار اهلل

المساعمل ف التاضير لألليطة الم راك التمريرية الت يق

المهام والمسؤوليات:

-1
-2

القيا رطراعة

رها المركز..

تص ير ميع الم ام المراسالك المتعلقة رعم المركز أليطت المختلية.

المياركة مع السكرتيرل التلييذية ف تلظي ملياك المركز العم على تط ير لظا الت ثيق الخاس

رالمركز.
-3

راه ا تصا ك التلي لية الخاصة رأعما المركز

-4

استقرا الزاهرين المتمررين ت يهه ماخ المركز.

-6

انيراف على ملف الاض ر ا لصراف الخاس رالم ظيين.

-7

المياركة ف م راك تمريرية ف م ا عملها يرياها لها ممير المركز رهمف تط ير مهاراتها

-5

-8

الرم على ا تصا ك ال ارمل للمركز.

المساعماك ف التاضير التلظي للم راك التمريرية الت يلظمها المركز.

عملها.

المياركة مع ملسقة ررام التمريث الملسقين اآلخرين ف رلاه قاعمل معل ماك تيصيلية عن أليطة
المركز المياركين ف الررام التمريرية.

-9

العم ضمن فريق مع رقية الزماله الزميالك اات ار ر ح العم ال ماع

تعزيزلا.

 -11الماافظة على سمعة المركز المفاع عل المعاية ل العم على لير ألماف
 -11التعام رلطف مع ز ار المركز المتمررين الم ار عين.
 -12القيا رأية أعما أخرى يطلرها المس

المراير أ الممير العا

أعاله
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شروط العمل:
-

مكان العم :

-

متطلبات الوظيفة:

ب.

المهارات :

أ.

يك ن مكان العم ف مقر مركز معا ف مميلة ار اهلل.

المستوى التعليمي :مرل

اعما سكرتارية من معهم معترف ر .

ووامل الطراعووة علووى الكمري و تر روواللغتين العرريووة انل ليزيووة خاصووة ردسووتخما

-

ررلام .MS WORD

ج.

-

مهاراك ف الت ثيق تلظي الملياك.

-

مست ى يم ما ف اللغة العررية انل ليزية.

-

المقة ا لت از رالعم .

-

مهاراك يمل ف ا تصا

الجوانب الشخصية:
-

د.

ا ستقرا

العالقاك العامة.

القمرل على العم ف ظر ف صعرة تاك ضغ ط العم المختلية.

-

ا ستعمام للعم ضمن ك زه من فريق عم

-

القمرل على التعام مع اآلخرين رلراقة اات ار .

-

ق ل اليخصية الثقة رالليس.

العالقات الوظيفية:
-

ا تصا

اام التعام رر اية اليريق.

التلسيق المراير مع السكرتيرل التلييذية فيما يتعلق رالعم .

التعا ن التلسيق مع ملسقة ررام التمريث ملسق الررام ا خرى رتلسيق
تعا ن مع السكرتيرل التلييذية.

هـ.

معايير تقييم األداء:

ل از العم رالمست ى المطل ث.

-

ممى الكياهل ف

-

ممى ا لت از رد راهاك أساليث العم .

-

ل از العم ف الم عم المطل ث.

-

ا لتما رتط ير تاسين مست ى العم .

-

الترتيث اللظا المقة ف العم .

-

تقر ت يهاك التقاماك المس لين.

-

المرامرل ا رتكار ف العم .

-

التعا ن مع مساعمل الزماله.
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-

المر لة القمرل على التكيف على مس لية أكرر.

-

انخالس للم سسة الماافظة على مصالاها ا لت از رألظمتها سياساك
الم سسة.

 .92الوظيفة

مساعدة مدير البرامج

مكان العمل

مركز العم التلم

مسؤولة من

مميرل الررام

المسؤولية األساسية

المساعمل ف انيراف انمار

المهام والمسؤوليات

/معا

اليل على تخطيط ،تصمي  ،تلييذ ،متارعة تقيي المياريع التلم ية

ا غاثية الت يليذلا المركز.
 .36مساعمل مميرل الررام ف انيراف انمار

التلم ية للمركز اسث الخطط الم ض عة.

 .37انيراف اليل

اليل على متارعة تلييذ الررام

المياريع

المهل على عم أ من المياريع التلم ية أ ا غاثية الت ت ك

ليها

من قر مسه لها المراير.
 .38عمام تاضير المراسالك الم لية الت يكليها رها مسه لها المراير أ الممير العا .
 .39المسالمة المساعمل ف

ضع خطط العم لتلييذ الررام

التعا ن مع مسه لها المراير مع مسه ل الررام

المياريع ف المركز،

ان راهاك انمارية الالزمة لتلييذ لذه الخطط على أكم
 .41انسها ف

المياريع ف المركز ،رالتلسيق
ضع

.

عمام مراساك تاميم ا اتيا اك التلم ية للم تمع المال أ لليهاك

المستهمفة من المياريع ،رطلث من مسه لها المراير.

 .41ت فير ت ثيق المعل ماك الخاصة رالمياريع امخالها ف اللظا الخاس ردمارل المعل ماك
. MIS
 .42المسالمة المرامرل ف طرح تص راك لررام
المركز.

 .43المسالمة ف

ضع آلياك لتقيي الررام

مياريع ميمل لتط ير ت سيع عم

المياريع لضمان تاقيقها لأللماف الماممل

ضمن الخطة الزملي الم ض عة فق ما يطلر ملها مميرلا المراير.
 .44مساعمل ملسق المياريع على عمام التقارير انمارية المتعلقة رالمياريع لرفعها لى مميرل
الررام للم ار عة الم افقة اللهاهية قر
 .45المساعمل ف

عمام التقرير السل

رسالها لى المم .
قصس الل اح الاا ك المراسية.

 .46مساعمل مميرل الررام ف تاضير عق م العم مع المستيارين الخار يين رفعها لى
الماهرل المالية.
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 .96تيار ف ا

تماعاك مع ال هاك المم لة اليريكة رلاه على طلث الممير العا .

 .47العم على لس يركة اسعة من العالقاك مع اليهاك المستهمفة (أيخاس م سساك
أللية اك مية قطاع خاس) لتط ير ررام المركز الرقاه على تماس مع ااتيا اك تل
اليهاك التلسيق معها.

 .48العم مع ممير المركز ملسقة تط ير المصامر نعمام المقترااك ال ميمل المتعلقة
رالتلمية الم تمعية لغاية تقميمها لل هاك ذاك العالقة.
 .49المياركة كممرث ف رعأ الم ا ك التمريرية المتمكلة ملها ان كان ف
ضمن امل التط ير الم سس .

امتها ا

 .51المياركة ف م راك تمريرية ف م ا عملها يرياها لها الممير العا للمركز رهمف
تط ير مهاراتها معارفها عملها.
 .51المياركة ف تمثي المركز ف
ر

المهل الذ تق

ر عم أ م تمراك أ لم اك لها عالقة رالم ا

رتكليف من مسه لها المراير أ من ممير عا المركز.

 .52التعام رر ح ال ماعة اليريق ال اام مع رقية الزماله الزميالك ف المركز.
 .53الماافظة على سمعة المركز المفاع عل المعاية ل العم على لير ألماف المركز
رسالت .
 .54ا لت از اات ار الق الين ا لظمة الماخلية للمركز.

 .55القيا رأ مها أخرى يطلرها ملها مسه لها المراير أ الممير العا

تتعلق ف م ا ك

العم المذك رل أعاله.
شروط العمل
عالقة الوظيفة

بالوظائف األخرى

التياصي مذك رل ف كتاث ير ط العم .
 .92تخاطث رأسيا مسه لها المراير اسث التسلس انمار .
 .99تيار ف ا

تماعاك العامة الم رية الخاصة ركامر المركز.

 .91تلسق مع مسه لها المراير قر ا تصا مع ال هاك ذاك العالقة خارج الم سسة ف
لطاق عملها.

 .21تلسق تتعا ن مع ملسقة تط ير المصامر لتط ير مقترااك لمياريع ميمل.
متطلبات الوظيفة

ت .المؤهل العلمي:

 اليهامل ال امعية ا لى/كام آمل ف اام الم ا ك:( مارل عامة ,مارل المياريع,التلمية,العل

ا

تماعية).

ب.المهارات:

 .7ت فر المهاراك انمارية القيامية السل كية.
 .8تقان اللغتين العررية انل ليزية كتارة ماامثة.
 .9القمرل على المرامرل ا رتكار.

 .11امل كتارة التقارير المقترااك راللغتين العررية انل ليزية.
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 .11مهاراك يمل ف تخطيط تلييذ امارل تقيي الررام
 .12مهاراك ف استخما الااس ث خاصة ررام
 .6مهاراك يمل ف ا تصا

.7رخصة سياقة سارية الميع

العم كيريق.

ا ستعمام للتار

المياريع.

MS/Project

MS/Word

العم الميمال .

ج .الجوانب الشخصية:

 .4ا ستعمام للعم ضمن فريق العم .
 .5ا ستعمام للعم تاك ضغ ط العم المختلية.
 .6التعام انلسال مع ز ار يركاه المركز زمالهلا ف العم .

د .الخبرة العملية:

أن تك ن لميها خررل عملية

تق عن ثال

سل اك ف ليس الم ا

ييض أن تك ن

ف الم سساك ا للية .
 .13الوظيفة:

منسقة تدريب

مكان العمل:

مركز العم التلم

مسؤولة من:

مس لة امل التمريث الررام التمريرية
القيا

المسؤولية األساسية:

رأعما

 /معا

انعمام التخطيط التلسيق المتارعة التقيي

التمريرية المختلية الت يلظمها المركز.

المهام والمسؤوليات:

 .21تاميم ا اتيا اك التمريرية للم تمع المال

للررام

أ لليهاك المستهمفة من التمريث رالتلسيق التعا ن مع

مس لة ال امل امارل المركز.

 .22القيا ركافة ان راهاك الضر رية الالزمة نعمام للم راك التمريرية التأكم من الزية المركز الكاملة
لعقم الم رل رالمست ى المطل ث.
 .23انيراف على الم راك الررام
لضمان

 .24القيا رك

التمريرية الت

يعقملا المركز رالتلسيق مع مس لة امل التمريث

مل تميز الررام التمريرية.

راهاك المتارعة التقيي للم راك الررام التمريرية الت يعقملا المركز.

 .25كتارة التقارير الخاصة رالم راك رما فيها تل الخاصة رال هاك الماعمة التقارير الخاصة رتقيي الم رل
 /الم راك الميرفة عليها.
 .26المس لية الكاملة عن فتح ملف لك م رل ايظ كافة ال ثاهق أ الم ام المتعلقة رالم رل ف ذل الملف.
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 .27القيا رت ثيق كافة لياطاك المركز راستخما قاعمل المعل ماك الماممل لذل

الغرأ رالتلسيق مع

الزميلة صراح.
 .28تاضير عق م العم مع الممررين تلسيق عملية مفع أتعاره مع الممير العا المااسث ايظ لسخة
من التقرير ف الملف الخاس.

 .29تاضير كتارة المقترااك للملاقصاك المتعلقة رالتمريث الت

تطرح على المركز أ يرغث المركز

رالمياركة رها رالتلسيق مع مس لة ال امل الممير العا .
 .31العم على لس يركة اسعة من العالقاك مع اليهاك المستهمفة (أيخاس م سساك أللية اك مية
قطاع خاس لتط ير ررامح المركز الرقاه على تماس مع ااتيا اك تل اليهاك رالتلسيق معها.

 .31التعام رلطافة رمهلية مع المتمررين ممرر المركز اليهاك المستهمفة.
 .32المياركة كممررة ف رعأ الم ا ك التمريرية المتمكلة ملها فق ما ياممه لظا المركز.
العم م ما من أ

 .33السع

التمريرية.

 .34المياركة ف

ال ص

الم راك التمريرية ف

لى أعلى مر اك المهلية التميز ف

م ا عملها الت

اماه المركز ررام

يرياها لها مس لها أ الممير العا رهمف

تط ير مهاراتها اماهها.
 .35تمثي المركز ف الم ا ك لت يطلرها يكليها رها الممير العا .
 .36التعام رر ح ال ماعة اليريق ال اام مع رقية الزماله الزميالك ف المركز.

 .37الماافظة على سمعة المركز المفاع عل المعاية ل العم على لير ألماف

رسالت .

 .38ا لت از اات ار الق الين الماخلية للمركز.
العم الميمال

 .39ا ستعمام للتلق

الت يليذلا المركز.

 .41القيا رأ مها يطلرها المس
شروط العمل:


المتعلق رتاميم ا اتيا اك التمريرية متارعة تلييذ الررام التمريرية
تتعلق ف م ا ك العم الذك ر أعاله.

المراير أ الممير العا

مكان العمل :يك ن مكان العم ف مقر مركز معا ف مميلة ار اهلل.

متطلبات الوظيفة:


المستوى التعليمي :ركال ري س ف



المهارات:

التلمية.

 التمتع رمهاراك قيامية عالية.

العل

 مهاراك عالية ف ا تصا اليعا
 مهاراك عالية ف

ا

تماعية أ انمارل أ أ

التعام مع ا خرين.

استخما الك مري تر رالتاميم  MS-Wordررلام

.Project


اق من اق

امل اللغة العررية انل ليزية كتارة ماامثة.
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 أن يك ن لميها رخصة سياقة ا ستعمام للتار


العم الميمال .

الجوانب الشخصية:

 ا ستعمام للعم ضمن فريق العم .
 ا ستعمام للعم تاك ضغ ط العم المختلية.
 التعام انلسال مع ز ار متمرر المركز مع زمالهلا ف العم .



الخبرة العملية:

 أن تك ن لميها خررل عملية

تق عن ثال

تك ن ف م سساك أللية ميارهة.
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ييض أن
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الجزء الرابع
سياسات وإجراءات الشؤون اإلدارية
 1-4الخدمات المكتبية
 1-1-4الطباعـــة
أ .إجراءات الطباعة الداخلية

يلتووز المركووز را سوواليث المسووتخممة عالميووا فيمووا يتعلووق رطراعووة م ارسووالك المركووز الماخليووة الخار يووة

(الترتيث ،ترقي الصيااك ،التاري  ،ت قيع المراسالك ……،ال ).

يستخم ف المراسالك الخار ية للمركز رق مر س يام اس عل ان المركز.
يقو

ميووع مو ظي المركووز رطراعووة الم ارسووالك التقووارير المتعلقووة رعمله و رأليسووه  ،يسووتثلى موون ذل و
الط يلة الت تق

المراساك ا راا

سكرتيراك المركز ردل ازلا.

ي ارع ووى عل ووم طراع ووة أي ووة رس ووالة أ تقري وور أن ي ووت ا اتي وواظ رلس ووخة م وون الم ووامل المطر ع ووة فو و المل ووف
المخصس لها رقيا على الك مري تر اليخص
يراعى أن يق

على الخام . Server

ك م ظف رطراعة م امه على ميس خاس رو علوى أن يكو ن مصوليا معطوى أسوماه

اضاة يسه الع مل ليها علم الاا ة.
كما يراعى أن يت عم لسخة ضافية  Back-upعن المامل للر ع اليها ف االة ام
الملف أ الميس المامم.

يسمح ردخ ار ها خارج المركز

تايظ ميع الميسكاك ف المركز

خراث ف

رم افقة الممير العا .

فو االووة ااتيوواج أ م ظووف لطراعووة مووامل خاصووة رررلام و موون قرو السووكرتيراك يطلووث موون الم ظووف
تز يم السوكرتيرل التلييذيوة رالموامل المطلو ث طراعتهوا لو روم رلا سوتك ن مسو لة عون ل واز العمو أ
انيراف على ل ازه رالتعا ن مع السكرتيرل.
يطلوث موون ميوع المو ظيين علوم تسوولي أيووة موامل للطراعووة تو فير المعل موواك الالزموة للسووكرتيرل التلييذيووة

مثو  :موومى لااايووة طراعتهووا (لو لو عمو طووارئ

ياتمو التأ ي و ) ،الم عووم اللهوواه نل وواز لووذا

العم … .ال .
ب .إجراءات الطباعة التجارية
يق

المركز رد راه مقارلة أسعار ا

مطر عاك المركز من مراساك أراا

المركز غير ملز رأق ا سعار الت ياص عليها ،ذل لضمان افض

ير ع للممير العا القرار ف الر
ييترط الاص
تق

كتث غيرلا.
مل ف الطراعة انخراج.

ف افض العر أ أ ا سعار المعر ضة.

على فات رل رسمية من المطرعة على أ طراعة يق

رها المركز.

السكرتيرل رالتأكيم من مطارقة الم ام المطر عة مع الم اصياك الكمية المتيق عليها.
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السووكرتيرل رعوورأ لسووخة موون المطر عووة ف و المكووان المخصووس للعوورأ ،كمووا تق و

تق و

ردضووافة اس و

المطر عو ووة سو ووعرلا لو ووى قاهمو ووة ملي و و راك المركو ووز ي ضو ووع السو ووعر الو ووذ ياو ووممه المو وومير العو ووا علو ووى
المطر عة.

السوكرتيرل أ السوكرتيرل التلييذيوة ردرسوا لسوخة مون مطر عواك المركوز لوى الم سسواك التو تورترط

تق

رالمركز رعالقاك ترام للملي راك تقم له م ال ا.

يراعى أن يت تاصي رم تررع من ملي راك المركز من ال هاك أ ا فرام المهتمين رالاص
ذل

فق السعر المامم.

يراعى كتارة سلم قرأ رأ مرلغ يت الاص
يقو

ملسووق اوومل ا راووا

عليها

علي رم تكلية ملي راك المركز.

المعل موواك رالتلسوويق مووع السووكرتيرل رضوومان ت زيووع مليو راك المركووز علووى

المكتراك الرهيسية فق اآللية الت يترعها المركز.
0-8-4

التصويـــر

أ .إجراءات التصوير الداخلي

يراعى علوم تصو ير أيوة موامل أن يقو
الخاس رالتص ير راي

يك و ن الم ارس و مس و

الم ظوف رتسو ي الموامل المصو رل فو السو

أ اللمو ذج المعوم

يت تامي تكلية الم ام المص رل على الررام المختلية ف المركز (مالق).

عوون تص و ير الم و ام الت و ياتا هووا أ م ظووف ف و عمل و .

الم ارسو روأم ر أخورى أ رسورث

ف و االووة اليووغا

و مه فو الطووارق الثوال أ خووارج المركوز ،ردمكووان الم ظوف أن يقو

رعملية التص ير رليس  ،مع مراعال تس ي المامل فق ا ص

الماممل.

ي ارعوى فو التصو ير التريوويم فو اسووتخما الو رق كوذل فو تصو ير ا مو ر الالزمووة فقووط ،كمووا ي ارعووى

ضر رل التص ير على ال هين لتقلي المصاريف.

علووى ك و م ظووف يسووتخم ماكيلووة التص و ير أن يق و

ر ضووع الماكيلووة علووى الووزر الخوواس علووم التهوواه

التص ير ذل لاماية الماكيلة تقلي صرف الكهرراه.
ف االة

م عمام خاس رالماكيلة علملا يت تس ي ما يستهلك الم ظف اسث العومام ياسو مون

ميزالية الررلام الميرف علي .

ي ز استخما الماكيلة لتص ير مستلماك أ أ راق خاصة رالم ظف.
فو و اال ووة ا ووم

أ خلو و فو و ماكيل ووة التصو و ير يطل ووث م وون الم ظ ووف ال ووذ يقو و

السكرتيرل التلييذية الت تق

رالتصو و ير ع ووال

رم رلا ردعال اليركة المس لة ن راه الصيالة الالزمة.

ب .إجراءات التصوير الخارجي

يمكن للمركز أن يستخم مكاتث لس خار ية نعمام عمم من اللس

مراساك كريرل لمركز المصامر.
يقو

ردذن من الممير العا .

غراأ التمريث أ لتص ير

المركووز را تيوواق موع مكتووث خوواس رالتصو ير للقيوا رعمليوواك التصو ير علوى أن ي ارعووى رووين اليتورل

ا خرى قيا السكرتيرل التلييذية رالقيوا رعلميةمقارلوة أسوعار موع مكاتوث أخورى لضومان اصو
على افض ا سعار الخمماك.
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ييترط اص
تقو و و

المركز على فات رل رسمية على أية مامل يت تص يرلا خارج المركز.

الس و ووكرتيرل م و وون التأك و ووم عل و ووم اس و ووتالمها للمو و و ام المصو و و رل مطارقته و ووا م و ووع الم اص و ووياك الما و ووممل

(الل ع،الكمية).
يق

ملسق التمريث ،ف االة اا ته لتص ير م ام تمريرية ،رتز ي السكرتيرل التلييذية رالمامل تعرهة

اللم ذج الخاس رطلث التص ير الذ ييتم على تاميم الم اصياك المطل رة( .مالق)
 0-1-4القرطاسية
يت تاميم الم اصياك اللمطية للقرطاسية المستخممة ف المركز ما رين سكرتيرل المركز الممير العا .
أ تغيير فيها يت رالتلسيق مع الممير العا .

تق

رم القرطاسية التأكم من ت فر كافة أل اع القرطاسية ف المركز ريك

سكرتيرل المركز رمراقرة

عا .
تق

السكرتيرل رتاميم ااتيا اك المركز من أل اع القرطاسية عرضها على الممير العا قر طلرها

ف اا كالك قيمة القرطاسية اكثر من ام م قيمة الصرف اللثر .

يعتمم المركز ف يراه القرطاسية على ماالك القرطاسية الت ت فرلا رأفض ا سعار رأسرع قك

ممكن.

يق

المركز رين الاين اآلخر رد راه مقارلة لألسعار لليس أل اع القرطاسية للتأكم من

لزالة ا سعار معق ليتها.
يت يراه كمية من القرطاسية تكي
لمى استال القرطاسية تق

تق

اتيا اك المركز لممل يهرين على ا ق .

السكرتيرل رالتأكم من صالايتها مطارقتها للم اصياك الكمياك المطل رة.

السكرتيرل التلييذية رتاضير سلم صرف لثر مرفقا راليات رل ليت مفع اسث ا ص

المترعة ف

عملياك المفع.
تايظ القرطاسية العامة ركافة أل اعها ف الخزالة المعمل لذل .
علم ااتياج أ

من الم ظيين

ل ع من القرطاسية يت طلرها من السكرتيرل أ أخذلا من الخزالة

على أن يت تس ي ما ت استالم راللم ذج الخاس رذل .
 2-4الملفـــات والمستنـــدات
 1-2-4نظام الملفـــات

يعتمم المركز ف ايظ للملياك على لظا ي مع ما رين المركزية الالمركزية ف الايظ المركزية
ف انيراف.

لعل رالمركزية ت ميع ا راق ال ثاهق التقارير المستلماك ف ملياك مركزية تايظ

ف مكان خاس ف المركز راي
تق

ك

امل مارية ف

خاصة تايظها لميها.

يسه انيراف الرقارة عليها .أما الالمركزية ف الايظ فتعل أن

المركز رايظ لس من ثاهقها تقاريرلا مستلماتها مياريعها ف ملياك

لذه الطريقة تساعم على سرعة سه لة الم ظف الاص

الر ع ليها كلما اقتضك الاا ة لذل .
02

على المعل ماك

دليل سياسات وأحكام وأنظمة المركز

يعتمم المركز ف التصليف طريقة التصليف الم ض عية ل الطريقة انلياهية ية عملية تصليف
اي

ترتث الملياك على أساس عالقاك ملطقية ريلها راي
لي رسه لة.

التصليف ال ص

يعتمم المركز طريقة الترقي العمم
الملياك فقا لهذه ا رقا  ،اي
م

تعل

للملياك الت

يمكن تاميم مكان ك م ض ع ماخ
عطاه الم ام أرقاما متسلسلة ترتث لذه

ال ذا ما أرملا ضافة ملف ميم فدل يعطى الرق الذ يل آخر رق

م.

 2-2-4إجراءات حفظ وتصنيف الملفات
يام ك ملف قسيمة ملصقة علي تام اس المركز يعاره رق اس الملف.
ت ضع ميع ال ثاهق ف  Box Filesتايظ ف خزاهن خاصة رها.
تيرف السكرتيرل التلييذية على لظا الايظ التصليف ،عليها القيا رهذه العملية ريك مت اص رم ن
تأخير من يأل السماح رمراكمة ال ثاهق تعرضها للضياع التلف.
تق
تق

السكرتيرل التلييذية رتيقم خزالة الملياك التأكم من ترتيرها اسث التسلس الرقم

ميع الملياك ف مكالها.

السكرتيرل التلييذية رتص ير أية مراسالك أ

كذل من ك ن

ثاهق تأت رالياكس ذل رهمف ايظها من التلف

يت تالف السارقة.
يت ايظ ميع ال ثاهق المراسالك ف مغلياك اللايل ن الخاصة لايظها فترل أط .

تايظ ميع المراسالك ال ثاهق ف ماخ الملياك اسث تسلس التاري الخاس رها.
يت تكريس ميع ال ثاهق المك لة من اكثر من صياة يراعى عم

يق

الم ظف ف ال امل المعلية (التمريث ،ا راا

من ال ثاهق التقارير المراسالك الت

اللظا المترع ف

تخس ررلام

 Box Filesخاصة ر امت .

ضع الميار على لذه ال ثاهق.

المعل ماك ،المااسرة … ال ) رتص ير لسخة
عمل

ايظها رليس الطريقة ضمن ليس

ي ز لزع أية ثيقة أ رسالة أ تقرير من الملياك ر يت تص يرلا استخما الص رل اعامل
اللسخة ا صلية لى الملف مرايرل م لما تأخير.

خال فترل لزع ال ثيقة من الملف ي ضع مكالها

رقة يكتث عليها اس ال ثيقة اس اليخس الذ لزعها تتلف رعم ر اع ال ثيقة لمكالها.
ي ث أن

ترقى الملياك المركزية لمى المستعير ر ي ث عامتها مرايرل لى الخزالة رها.

ت ضع ميع ا راق ال ثاهق ال ارمل أ لس من الصامرل للايظ ف ملياتها الخاصة رها مرترة اسث
تسلس ت اري ال ثاهق .التأكم من أن الم ض ع عاهم لليس الملف.
ف اا عم تأكم السكرتيرل التلييذية من تصليف ال ثيقة عليها ا ستيسار من الممير العا ا

ذل

لت لث يماع ال ثيقة ف الملف الخطأ.

ممكن أن يق
يق

الممير العا را اتياظ رمكترة ررعأ الملياك ذاك ا لمية الخاصة راللسرة للمركز.

الير ع ردلياه لظا م ام لتلظيف تصليف الملياك يطلث من الير ع رسا ص رل عن ال ثاهق

الرهيسية للمقر الرهيس .
00

دليل سياسات وأحكام وأنظمة المركز

 0-2-4إجراءات فت ملف جديد
اسث التعليماك اسث اليهرس الخاس رالملياك ،الم

ييتح ملف ميم

رعم مرافقة الممير العا ( .ملاق)

الملف القمي لى الام الذ

يت فتح ملف ميم علم ص

ف االة الم افقة على فتح ملف ميم يت
التعمي على الم ظيين ا

الم سسة

م ف

يسمح راستيعاث مات ياك ميمل.
ضع علي اس الملف رقم

ضع الملصق علي

يت

فتح ذل الملف.

 4-2-4إجراءات إتالف الملفات القديمة
يت تاميم الملياك الذ مضى على اقيالها خمس سل اك ما ف ق.
يت ساث لذه الملياك من الخزالة
يت تالف أ ملف

ضعها ف علث خاصة لألرييف.

ذا مضى على اقيال خمس سل اك رعم قرار خط من الممير العا .

 0-4مركز المصادر

 1-0-4السياسات واألهداف
-

يعترر مركز المصامر من ا قسا ا ساسية ف المركز يسعى المركز لى العم المت اص من

ا

تط ير مات يات ف ار اهلل غزل كم ا ل ع ا ،رفمه رأام

التمريرية رأل اعها المختلية مث  :ا يرطة العامية أيرطة الييمي
-

يت تخصيس م ازلة سل ية لتط ير مركز المصامر ذل
م ام أخرى.

يهمف مركز المصامر لى تقمي خممات
المتمررين

ا قراس .CD-ROM

لتغطية الميترياك من كتث م الك

يعم المركز على تقمي مياريع مختلية تقم للم سساك المالاة لمع المركز

تط يره.
-

الكتث الم الك ا ملة الم ام

لى

ميع الم سساك الرااثين الممررين الطلرة

ميع المهتمين كما يهمف لى خممة امل ا راا

المعل ماك ف المركز رانضافة

لى ت فير المعل ماك الم ام التمريرية الالزمة ستخماماك المركز ف م رات

-

يقم المركز خممات لل ميع ذل

ردتااة اليرصة لالطالع ا ستيامل من مات يات المختلية

تص ير ما يلز القارئ من م ام يعتمم المركز سياسة عم انعارل خارج المركز.
المركز لرعأ الم سساك الت

يمكن لممرر

ترترط رعالقاك مع المركز أن تستعير الكتث أ

الم ام المتااة رعم تس يلها من قر السكرتيرل التلييذية ذل ليترل قصيرل
استالمها رعم م افقة الممير العا .

-

ررام

المختلية.

يملع خراج أ

من مات ياك المركز رم ن تس يلها لمى السكرتيرل التلييذية ف

المساعمل ا مارية ف فرع غزل.
يملع تلا

تت ا ز ا سر عين من

ا ك أ التمخين ماخ مركز المصامر.
04

ار اهلل أ

دليل سياسات وأحكام وأنظمة المركز

-

يق

الممير العا أ ممير فرع غزل رالتعا ن مع مس ل الررام رتاميم الكتث الم الك ا ملة

غيرلا مما ياتا ها المركز ذل

فق الم ازلة السل ية المخصصة لذل

فق المياريع الخاصة

رتط ير المركز المقممة لل هاك الماعمة.

-

يسعى المركز لى ت ظيف أمين مكترة متخصس لايراف الكل أ ال زه على مركز المصامر
ف االة ت فر مع كاف .

 2-0-4إجراءات تصنيف وتسجيل محتويات المكتبة
-

يعتمم المركز ف التصليف على لظا مي

لذا اللظا .

يت تصليف تس ي

ميع مات ياك المكترة على ررلام

 CDS-ISISفق ق اعم خاصة رليك

خصيصا للمركز.
يت تط ير تامي

مركز المصامر على الم قع اللكتر ل

س

عرر ا لترليك.
ياتيظ ف

المكترة ريهرس تصليي

أيرطة مقا ك… ال  ،ذل
الم ض ع ،ذل

4-4

العير اي

اي

يت تصليف ميع الكتث فق

للمركز اتااة الم ا للرا

ميص رك مات ياك المكترة من :كتث ،م الك ،ليراك،
على يك

م م عة ملياك مصلية اسث الم لف العل ان

ستخما ر ام المكترة يم .
ص

أية كتث أ م الك

-

علم يراه أ

-

يت تس ي الكتث الم ار ع الخاصة ريرع غزل ف ار اهلل ف المكتث ف غزل.

رالتظار التصليف التس ي

ميمل للمكترة ت ضع ف

ضعها على الرف ف.

مكان خاس ف

المكترة

االتصـــاالت

 1-4-4البريـــد
-

يت اضار الرريم ال ارم من قر الم ظف الذ

-

يت استال الرريم من قر السكرتيرل التلييذية الت تق

-

يكلف من الممير العا

القمس على أن تت العملية مرل لى مرتين أسر عيا.
اسث الررلام

اليخس المس

يت تسلي الرريم اليخص

الررام

يت فتح الظر ف الخاصة رالمكترة

الذ

يتمكن من مخ

ريرزه ت زيع اسث ل ع الرريم :يخص ،

عل  ،للممير العا  ،للمكترة.
لليخس المعلى م ن فتح الظر ف.
ضعها ف المكان المخصس لها للتصليف.

ي ضع ميع الرريم الصامر ف مغلياك تام اس

عل ان المركز كما تطرع عل ان المرس

على ملصقاك خاصة رذل (.)LABLES
علم رسا الرريم يراعى م ما الاص

على فات رل رسمية رقيمة الم ام المرسلة على أن تس

مرايرل ف سلم صرف لثر .

يملع ملع ا رات ا رسا الرريم اليخص ضمن رريم الم سسة.
05

لي

دليل سياسات وأحكام وأنظمة المركز

علم الاا ة لى رسا رريم مستع

-

تعذر ذل

لسرث أ آلخر تق

رسال عرر مكاتث الرريم لتقلي التكلية .اذا

 DHLييض

السكرتيرل التلييذية را تصا ريركة اللق السريع الطلث مله

الاض ر لى المركز استال الظر ف أ الطر م المعلية.

يراعى الاص

-

على ص

استال رالرريم المرس

ا اتياظ ر لاين ص

الرريم لل هة

الماممل.
يق

-

المراس أايالا رطلث من السكرتيرل التلييذية أ المساعمل ا مارية رسا المع اك أ رريم

خاس رالم سساك القريرة من مقر المركز.

خدمات البريد السريع

يطلق على الرريم السريع عم م ا  DHLل خممة غالية لسري ا  .يل وأ لوى الرريوم السوريع فقوط علوم
الضوور رل العا لووة مثو

رسووا مو ام رسوومية ي ووث تسووليمها فو غضو ن ايووا

اليارق الزمل عرر الرريم العام أ ال ساه ا خرى

يمكوون أن تصو رهووذا

.

يمكن للمركز أايالا رهمف السرعة اعتمام يركاك اللق السريع ف ت زيع رعأ المع اك راليم

-

ذا اقتضك الاا ة لذل .

 2-4-4الهاتف والفاكس والبريد اإللكتروني
ن لظا الهاتف ل ف ا ساس غراأ العم
اختصار ال قك ال هم رالتال التكلية المرذ لة ف

يلرغ أن تك ن مرايرل مختصرل.
يت تز يم كافة المكاتث ف
رالسكرتيرل الت تق

الهمف من استخمام رفع كياهل العم من خال
ساه ا تصا ا خرى ،رالتال فدن المكالماك

المركز راله اتف الم هزل ردمكالية ا تصا الماخل

رتا ي المكالماك الخار ية ال ارمل أ

المرعية.

يت ررط لاتف مكتث الممير العا

راه اتصا م ل

مماره الير ع رالخط الم ل لتسهي العم

المال

المتصلة

فق اللظا ان راهاك
ما عما ذل يك ن عرر

السكرتيرل المقس .
يت

راه المكالماك الم لية عن طريق السكريترل رعم عال الممير العا أ ممير اليرع رذل .

يراعى استخما الياكس أ الرريم انلكتر ل ك سيلة اتصا  ،خاصة ف ا تصا الخار  ،تقتصر

ا تصا ك الم لية للضر رل.

يمكن للم ظف استخما الهاتف لالتصا ك الخاصة على أن يراعى ف
مام مل من اي

تكرارلا من اي

ط

لذه ا تصا ك أن تك ن

ك مكالمة.

تك ن من مس لية السكرتيرل التلييذية عمام ملي للهاتف خاس رالمركز يات
فاكساك العل ان الرريم
ميع الم ظيين.

لك الم سساك الت

يتعام معها المركز راي

يراعى ت ميم المعل ماك ما رين اليترل ا خرى.

01

على أرقا تلي لاك
يك ن متاا ا ستخما

دليل سياسات وأحكام وأنظمة المركز

تق

السكرتيرل رطراعة ت زيع ملي الهاتف الماخل

على ميع الم ظيين لتسهي عملية ا تصا

الماخل رين المكاتث.
علم استال المكالماك من قر السكرتيرل يت تا ي المكالمة للم ظف المطل ث ،ف االة غيار تق

السكرتيرل رتس ي المكالمة على رق خاس (أيعار مكالمة) تسل للم ظف علم ع مت ف ار.

يي ع المركز على استخما الرريم انلكتر ل كرمي عن استخما الياكس ن أمكن.
يت ررط الياكس ريك مركز راي
خاصة رررلام  ،ماهرت أ

يمكن ك م ظف من ا طالع على ما يص من فاكساك

امت  .تق

السكرتيرل التلييذية أ المساعمل ا مارية رتصليف الياكساك

ايظها فق لظان التصليف المترع رالمركز.

تق

ممير فرع

السكرتيرل التلييذية رطراعة ميع المع اك ال ارمل للمركز تسليمها الى الممير العا

غزل.
ي من المركز هاز فاكس مركز

رالياكس ف

ستخما المركز ،يراعى ضع ميع الرساه المرسلة أ ال ارمل

 TRAYخاصة رال ارم أخرى رالصامر.

تيييلها أ ت زيعها على الم ظيين المعليين.

ذل لضمان عم ضياع أ

رسالة لاين

يك ن ذل من مس لية السكرتيرل.

يت ا اتياظ رال رقة الخاصة رلتي ة رسا الياكس على أن تكرس رالرسالة تايظ رالملف.
تك ن السكرتيرل مس لة عن رسا فاكساك المركز يمكن الطلث من المراس القيا رذل
تك ن ميغ لة.

يراعى علم رسا أ

رسالة رالرريم انلكتر ل طراعة لسخة ملها قر

رسالها لتايظ رالملف .كما

يراعى علم استخراج أ رسالة ارمل رالرريم انلكتر ل طراعتها راي
تك ن السكرتيرل مس لة عن تيقم الرريم انلكتر ل

ك ي

ال ارمل ت زيعها على الم ظيين من خال المراس .

يت تلظيف الكمري تر رين اليترل ا خرى من الرساه الم

علمما

يظهر عليها التاري

اضاا.

صرااا رعم الظهر استخراج الرساه
مل في رعم ايظ الها ملها.

 5-4اإلقامة في الفنــادق
تك ن انقامة ف اليلامق خارج الرالم للم ظف الم فم من قر الم سسة ف فلامق من مست ى 4-0
ل

.

ذا كالك المع ل من الم سسة المستضيية تيترط غير ذل .

تك ن ا قامة ف غرف مزم ة علم سير أكثر من م ظف ،تقتصر ا ز الغرفة اليرمية على الممير
العا

أعضاه م لس ا مارل ال معية العم مية عتم السير ،ا ف

الاا ك الخاصة لمى أ

من

الم ظيين الت ياتاج أن يك ن ف غرفة فرمية على أن يت ذل رم افقة الممير العا .
ف االة رغرة الم ظف راللز

ف فلامق من مست ى  5ل

يتام الم ظف فارق السعر.

يطلث من الم ظف ا اتياظ ركافة الي اتير الخاصة راليلمق.

ف االة رغرة الم ظف الم فم ف مهمة رسمية انقامة علم ألل أ أصمقاه يمفع المركز للم ظف

ليس المرلغ الذ كان ميترضا مفع لى اليلمق رمست ى  4-0ل
ميا مة .PERDIEM
07

تاسث التكاليف ضمن رلم رم

دليل سياسات وأحكام وأنظمة المركز

علم اض ر أام ممرر

المركز من خارج الرالم تق

السكرتيرل التلييذية را تصا راليلمق الذ

يتعام مع المركز طلث ا ز غرفة للممرث أ الضيف.
تق

السكرتيرل التلييذية رتأكيم الا ز من خال كتاث رسم م

اليخس اللزي

ل ع الغرفة تاري ال ص

لى ممير اليلمق ت ضح في اس

ممل انقامة ما ذا كالك انقامة على ليقة المركز،

رانضافة لى ام م الليقاك المسم ح رها( .ملاق)
السكرتيرل التلييذية ردعال اليلمق ف ار رم ث كتاث ا ز

ف االة لغاه الا ز أ تغيير م عمه ،تق

ميم مع انيارل لى كتاث الا ز السارق( .ملاق)

علم استال فات رل اليلمق تق
المفع فق ا

السكرتيرل التلييذية رتا يلها مرايرل لى الماهرل المالية الت تت لى عملية

راهاك المالية الخاصة رالمركز.

 1-4التأمين على الممتلكات
 1-1-4السياســـات

اياظ ا على مصالح المركز يلرغ

أن تك ن كافة ممتلكاك المركز رما فيها السياراك ( ن

مك)

مغطال "رر ليصة تأمين ضم ك ا خطار".
ر ليصة التأمين ضم ك ا خطار ي ث أن تغط
الطريعية.

الممير العا رد راه ملاقصاك ا

يق

السرقة الاريق الا ام

الييضالاك الك ار

تأمين المركز يض م م عة يركاك تأمين مالية معر فة

ذاك مصماقية تامم من قر الل لة خذ القرار الملاسث.
ييترط ف تاميم اليركة تقميمها ق ا سعار ر ت خذ ع ام أخرى مهمة مث  :سمعة اليركة،

تعاملها مع الزراهن ،ممى فاعليتها كياهتها ،ت ررة المركز السارقة معها أ مع غيرلا استعماملا
لتلرية متطلراك المركز.
 2-1-4إجراءات اإلضافات واإللغاءات والتجديد
-

يق

رم كام على ميع مات ياك المركز من :أثا  ،أ هزل،

المركز رديراف الممير العا رعم

أم اك ،ملي راك ،مكترة أية أم ر أخرى.

التأمين رعم ت قيعها من قر الممير العا .
-

يت تاضير قاهمة ميصلة رها نرسالها لى يركة

يت ضافة أية اماك لى الر ليصة ا ساسية أ ساث اماك ملها ،من قر الممير العا على
أن يت متارعتها من قر السكرتيرل التلييذية.
تايظ ميع المراسالك الق اه ا ساسية المعملة ف الملف الخاس رتأمين المركز.

قر استاقاق التهاه الر ليصة ريترل أسر عين يت اتخاذ قرار رت ميم ر ليصة التأمين.

يت رسا

مذكرل تيصيلية رك المات ياك ال ميمل ف المركز.
يسمح رأن يمر ي ما ااما رم ن أن يك ن المركز مغطى رر ليصة التأمين.

التأخير ف استال عقم تأمين ميم أ ف استال يعار ت ميم العقم
09

ف االة ت قع

سرث كان يطلث من

دليل سياسات وأحكام وأنظمة المركز

اليركة " يعار تأمين م قك" ليترل كافية لى اين استال العقم اللهاه

أ انيعار الرسم

رالتاميم.
-

لمى استال فات رل ر ليصة التأمين من اليركة يت م ار عة مات ياتها من قر الممير العا للتأكم
يت تا يلها لى المااسث لترتيث

من مطارقتها للم اصياك المات ياك ا ساسية.

راهاك

المفع.
 0-1-4إجراءات المطالبات
ف ر ق ع أ اام
الساعة

(اريق ،سرقة… ال ) يت رالى يركة التأمين ف ار.

قك ا تصا

الذ ت ا تصا ر

اس المس

يت ت ثيق المكالمة التاري

الرم الذ استلم المركز ذل من قر

السكرتيرل التلييذية.
يت تس ي الاام

تياصيل

تاميم ا ضرار الت لاقك رالمركز.

يت ا تصا راليرطة ال هاك الرسمية لتس ي الاام

رسم

الاص

على تقرير رذل .

يت رسا "مطالرة" لى يركة التأمين لتغطية ا ضرار الت لاقك رالمركز.
 7-4األمن والسالمــة
-

ي فر المركز كافة متطلراك ا من السالمة لم ظيي

ي فر المركز ال ساه الالزمة لاماية الم ظيين الممتلكاك رما يتلاسث مع ير ط التأمين ضم
الاريق السرقة اصاراك العم
لليراري

-

مث  :طياياك خاصة،

على كافة الم ظيين التاقق من طياه كافة ا ل ار ا
ا را راك قر مغامرل م قع العم  ،يستثلى من ذل ا

-

ي فر المركز ام سعاف أ لية تات

-

انلذار.
يعل ر

صاة الم ظيين.

هزل الكهرراهية أ هزل الااس ث اليراري
هزل الت يلز تيغيلها طيلة ال قك.

يغامر المركز أخي ار أن يتأكم من غالق ميع ا را راك تيغي

هاز

على ك المستلزماك الضر رية ت ضع ف خزالة خاصة

هزل الااس ث لتقلي ا خطار المترترة عن انيعاعاك الصامرل مل على

ف االة اكتياف أ خل قم ي م

ف

هاز الترك

اماية

ملا ميع الم ظيين.

ي فر المركز اق

العا

هاز لذار

ا ر اث التأكم من صالاية المصعم لت لث ا خطار.

على الم ظف الذ

-

ممتلكات على الس اه.

لى اما

أضرار رأمن الم ظيين أ المركز يت رالى الممير

معال ت مع ال هاك المختصة.
االة ام

صاراك خال العم يت

المستييى أ الطريث الالز تس ي الاام

 9-4أجهزة الحاسوب والشبكة
09

رالى الممير العا

تا ي الم ظف المصاث لى

ارالى يركة التأمين رذل .
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 1-9-4أنواع مشاكل الكمبيوتر
يمكن تصليف أسراث لتاه أخطاه الكمري تر اسث أسرارها ضمن الم م عاك الرهيسية التالية:
أخطاه ف التيغي
أخطاه ف

الررام

لذه تيك معظ أسراث المياك الت يمكن أن ت ا
لذه تظهر عامل ف

التطريقية المستخممة.

مستخمم الكمري تر.

المراا

ال الزل أ ف الررام المصممة خصيصا ستخما الم سسة.

ا لى نطالق الررام

أخطاه ف ررام التيغي  ،لذه لام ار ما تام  ،خاصة رعم فاس ت ررة لذه الررام

التيارلا،

غالرا ما يك ن السرث عاهما لى س ه استخما الررام .

أعطا ف

رسرث تقام ا

هاز الكمري تر ليس  ،س اه رسرث س ه ا ستعما أ رسرث الظر ف الريهية المايطة أ
زاه الميكاليكية أ الكهرراهية أ انلكتر لية.

 2-9-4كيف تتفادى مشاكل الكمبيوتر
ن التصرف المثال ايا مياك الكمري تر ل أن تاا
القاه "مرل
-

قاية خير من قلطار عالج" ،ذل من خال :

عم التسرع ف

مخا الريالاك أ تيغي الكمري تر ف ق طاقت .

استخما الررام التطريقية ررام التيغي الت تمك ت ررتها ت فاصها التأكم من عم اات اهها

أ ثغراك ،فاس ا قراس قر استخمامها للتأكم من عم
الماافظة على هاز الكمري تر عم تعريض
ا لت از راتراع التعليماك الخاصة رتيغي

-

م فير ساك عليها.

س ه استعما أ ظر ف تيغي غير طريعية.
ال هاز الررام

عم ا لاياز علها ت في ار لل قك،

كديقاف تيغي ال هاز مثال قر الخر ج من الررلام راليك الصايح أ ا ستغلاه عن رعأ
الخط اك ال ارمل ف الررلام

-

ملع ق عها ف ا ساس الطالقا من المث

الت تعتقم ألها غير ضر رية.

اللس ا اتياط المستمر لملياك الكمري تر راستخما اسط الاك أ أيرطة سليمة م ث ق رها.
راه الياس الم ر

لكافة أ هزل الكمري تر ا

هزل الملاقة رها

للت صياك الكهرراهية

اليركاك ،ا راه الصيالة الم رية ف م اعيملا ،رما ف ذل تلظيف ر س القراهل الكتارة ف
ميغ ا سط الاك المرلة.

المركز را تياق مع فل للقيا رأعما الصيالة الم رية لأل هزل.

يق

 0-9-4كيف تتصرف حيال مشاكل الكمبيوتر
ذا ما قعك امى المياك  ،لذا أمر

مير مل  ،كالك لمي القمرل الثقة ردمكالية معال تها ،في ث

اتراع الق اعم الخط اك ا ساسية التالية:
اضرط أعصار

تصرف رهم ه

تتخذ أ رمل فع متسرعة.

م ن ف ار الرسالة الت ظهرك على ياية الكمري تر ،كذل الخط اك الت قمك رها قر ظه ر لذه
الرسالة ،فقم تك ن لذه الخط اك ل الت أمك لى ام
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الميكلة( .مالق س

مياك الكمري تر)

دليل سياسات وأحكام وأنظمة المركز

اا

راه أ خط ل غير اعتيامية قمك رها أ أ

اصر أ

ريك غير مأل ف ،فقم يك ن ل الذ تسرث ف ام
تأكم فعليا من
خطأ ف

الميكلة.

م ميكلة .في العميم من الاا ك،

مخا

هاز أ ررلام أ ملف استخممت

يك ن ف ال اقع ثمة ميكلة اقيقية ر م رم

الريالاك أ القطاع أ تغير غير مال ظ ف

التيار الكهرراه

أ اليصا

ف

الت صيالك الكهرراهية أ اليركاك.
ركز التمام

على الماافظة على ملياك المعل ماك ق رلس

الملياك ااتياطيا على اسط الاك

ميمل ليس على ا سط الاك الت استخممتها آخر مرل لللس ا اتياط  .فقم تاتاج لى الر ع
مل ف الكمري تر قم تعرضك لتلف أساس .

ليها ذا ثرك أن الملياك الم

اا

ار ع لى أملة استخما الكمري تر الررام

معرفة أسراث الميكلة كييية معال تها ،ذل

رالر ع لى ق اه ا خطاه الماتملة الت ترم عامل ف لهاية لذه ا ملة.
اا

مااكال الميكلة رتكرار الخط اك الت اترعتها قر ام ثها.

ييض للا استخما ملياك أخرى

غير مهمة أ لسخة ضافية من الملياك لضمان عم زيامل فمااة الميكلة ا صلية.

أطيئ ال هاز اعم تيغيل  ،تاقق من استمرار

م الميكلة .فقم تك ن الميكلة عارضة لتي ة

ضغط ميتاح خطأ أ استخما تعليماك غير صاياة.
ذا كالك الميكلة قم أمك لى تلف رعأ الريالاك ،فالق الريالاك مرل أخرى من اللسخة ا اتياطية.
ذا كالك الميكلة تتعلق رتلف ف

الكمري تر.

الررام  ،فاعم لس

الررام

من ا سط الاك ا صلية على

ذا كالك الميكلة تتعلق رتلف ف القرس الثارك ،فأعم ت هيزه رعم أن تك ن قم لسخك كافة مات يات
راستخما قرس ااتياط أ اسط الاك أ أيرطة ااتياطية.
ذا كالك خررت مام مل ف استخما الكمري تر ريك عا  ،أ ف معال ة المياك المختلية الت قم

ت ا ه ريك خاس ،فدن الا ا لسث ل ا تصا رمهلمس الصيالة .ن الميكلة ان كالك ترم

ل خطيرل ما أ يستاي الها ،فدن اليل قم يستطيع الها ف ث ان لظ ار لى اعتيامه على م ا هة
لذه الميكلة تمرس ف الها.
ف لذا الم ا  ،ي ث اتراع الق اعم الخط اك ا ساسية التالية:

ك ن ص رل اضاة عن الميكلة (ماذا ام ؟ كيف؟ ما ل الرسالة الت ظهرك على الياية؟)
ذل قر ا تصا رالمهلمس اليل .
اا

تاميم سرث الميكلة ما ذا كان ا مر يتعلق رال هاز أ رالررلام  .فهذا يساعم على الها

رسرعة اكرر.

اعرأ الميكلة خاصة الرساه الت ظهرك على الياية علم ام
قم كافة ما لمي

الخل .

من معل ماك عن الظر ف الت أااطك رالميكلة لى المهلمس اليل  ،فقم يرم

رعأ المعل ماك غير مه

لكل يك ن أساسيا لا الميكلة.

 4-9-4سجل بأجهزة الحاسوب
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ياتيظ المركز رس
 #م اصياك كاملة لك

عا لك ا

هزل الررام المستخممة ف المركز يات

الس

:

هاز.

 #الررام المستخممة.

 #تاري يراه ال هاز.
 #تاري آخر صيالة تمك لل هاز.
 #اس الم رم الذ ت يراه ال هاز مل عل ال

تلي ل .
هزل ذل للر ع

 #تايظ ميع لذه المعل ماك المكت رة على رطاقاك خاصة (ملاق) ف ملف خاس را
ليها علم الاا ة.

 5-9-4تعليمات حول استعمال الحواسيب في المركز
األجهزة المنفردة STAND-ALONE COMPUTERS
 -1ارصا على المعل ماك الماي ظة على ا
السماح رالعم على ا

 -2ي ث ت خ

هزل

هزل خاصة ا

لأليخاس المخ لين فقط.

الاذر علم استعما

أقراس خار ية ي ث فاس تل

اليير ساك ذل قر استعمالها.

 -0ي ث الخر ج من الررام ريك طريع قر

طياه ا

 -4ف االة القطاع التيار الكهرراه ي ث طياه ا
من ع مل التيار الكهرراه .

 -5علم ا لتهاه من استعما ا

هزل المخصصة لالستعما انمار ي ث عم
ا قراس للتأكم من خل لا من

هزل.
تيغيل فقط رعم التأكم

هزل ر اسطة الميتاح الخاس رذل

هزل ي ث تغطيتها ر اسطة الغطاه ال اق الخاس ذل لامايتها من الغرار

ا ساخ.

 -1ي ث ايظ ا قراس الخار ية الت

تستعم

على ا

هزل ف

علث مغلقة عم تعرضها للا اررل أ

الم ا ك المغلاطيسية.

 -7ي ث التأكم من ايظ لسخة ضافية من الملياك الهامة ف مكان آمن ي ث تامي
ذل

تل اللس راستمرار

ستعمالها ف االة تلف الملياك ا صلية.

 -9علم مالاظة ياراك غررية على الياية أ ظه ر رساه لات ة عن أخطاه ما أ علم مالاظة تغير ف
طريعة عم ال هاز ير ى ت ثيق الاالة ركتارة الرساه الت تظهر على الياية

لذه الاالة ا تصا رال هة المالاة للصيالة.

 -9ي ث عم تلا
مستعملو الشبكة:

الطعا أ اليراث رالقرث من ا

يمكن فتح اساراك Accounts
 nameكذل

صف عم ال هاز ف

هزل.

عمم من المستعملين يعطى ك مستعم اس مخ

كلمة سر  Passwordخاصة ر  ،علم ماا لة المخ
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مخا اس المخ

يسمح رمخ

كذل كلمة السر

المستعم

ي ث على المستعم ايظ لذه الكلماك عم عطاهها

ذا كالك الكلمتان الممخلتان صاياتان

يخس آخر اياظ ا على أمن معل مات الخاصة.

تتمتع اليركة رميزاك لامة رما يتعلق رأمن المعل ماك اي
ملي خاس ر

ال ص

يمكن التاك رتاميم مكالية أ مستعم

يتمتع ضمن لذا الملي رارية مطلقة يمكن ضافة اق ق ضافية للمستعم من

لى معل ماك معيلة على ال هاز الرهيس

يت ذل

المسؤول عن الشبكة Supervisor :يك ن لليركة مس

عن اليركة.

ذا قا ر المس

يتمتع ركافة الاق ق يمكل فتح اساراك

للميتركين ال مم اعطاهه الاق ق المختلية كذل فرأ التاميماك المختلية ستعما اليركة عليه
عم م م عاك للميتركين .كذل
يك ن مس

اليركة.

يمكن للمس

عن اليركة أن يلغ

اليركة كلمة سر خاصة ر

المس لين ف الم سسة ذل اسث ما ترتهي انمارل.

اسث أ

ي ث أن يعرف

ميتر على

عمم مامم

ما من

من الميض تغيير كلمة السر من اين آلخر

ذل زيامل ف مراعال ا اتياطاك الالزمة للاياظ على أمن اليركة.
لقم ت فتح  11اسارا لالستعما العا على اليركة تك ن أسماه المخ

لهذه الاساراك كما يل :

 ،User 1 ،User 2 ،User 0 ،… User 11تك ن الكلماك السرية لتل الاساراك كما يل u 11 :
… ، u1 ،u 2 ،u 0 ،ييض المخ

راس مستعم ررق ما على ليس ال هاز الذ

الرق  .يمكن فتح اساراك خاصة للمستعملين ذل رطلث ذل من مس
الدخول إلى الشبكة :يت المخ
-

اليركة.

يام ليس

لى اليركة راتراع الخط اك التالية:

ي ضع قرس التيغي ف س اقة ا قراس .A

ييغ ال هاز.
علم طلث مخا اس المخ
ر أيضا.
ف

االة مخا

اس

يكتث ا س الخاس رالمستعم

كلمة سر صاياتين تظهر يارل ترايرية على الياية مرفقة ررعأ

المعل ماك أ التعليماك يصرح المستعم ماخ اليركة ف
الرهيس

من ث تمخ كلمة السر الخاصة

الملي الخاس ر على ال هاز

ردمكال استعما الررام المختلية المتااة.

 1-9-4تعليمات استعمال الشبكة
مع مراعال كافة الق اعم ال ارمل أعاله المعلقة راستعما الا اسيث المليرمل الغير متصلة ريركة يت ث

مراعال الق اعم انضافية التالية عن استعما الا اسيث المرترطة راليركة ف مركز معا.
قر رمه العم على أ هزل اليركة ي ث التأكم من ا م ر التالية:
-

م التيار الكهرراه .

تيغي ال هاز الرهيس (خام اليركة .)Server
تيغي ال هاز مسرع اليركة (ال هاز ا س م الصغير ر الث ال هاز الرهيس ) اي
يك ن الما

الخاس ر متص رمصمر التيار الكهرراه .
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-

ي ث رقاه قرس التيغي  Boot Diskماخ س اقة ا قراس الخاصة ر

عم خ ار

علم الاا ة لى استعما قرس التيغي ي ث ضع ف غالف اق رعيما عن الغرار ار اع
لى س اقة ا قراس رعم ا لتهاه من استعما القرس اآلخر.

-

ملها

كذل

ي ث الخر ج من الررام ريك طريع

الخر ج من اليركة  Logoutذل

طياه

قر

ال هاز.
رعم لهاه العم على ال هاز ي ث التأكم من عم لسيان أية أ راق أ أقراس خاصة على أ ف
ال هاز.

ياراك لى أخطاه ف عم ال هاز ي ث رالى المس لين

ف االة ظه ر ياراك تاذيرية أ

عن تل الاالة.

 9-4الصيانـــة والنظافــــة
-

ي من المركز رهمف الماافظة على م
المعماك المقر ريك م ر .

ي من المركز رأن الاياظ على م

مات

استمرار العم م ن ت قف ،صيالة كافة ا

ماك المركز مهمة مس لية ميع الم ظيين ف

يلطلق المركز رأن ا لتما رها الاياظ عليها ل

هزل

المركز.

زه من ر ح ا لتماه للمركز الت

ل

ضمالة افض مست ى من اللظافة الترتيث.
-

يتارع الممير العا السكرتيرل التلييذية أعما الصيالة العامة رالمركز رالتعاقم مع مهليين مختصين
ك اسث اختصاص

م ا عمل

خاصة ف م ا :

ا تصا ك.
الصيالة العامة للمرلى (طراية ملان… .ال ).
التمميماك الكهرراهية.

المصعم ( ل مس لية الغرفة الت ارية).
تلظيف المرج ممخ العمارل (مس لية ميتركة مع ساكل العمارل).
ضاهل المرج الممخ (مس لية ميتركة مع ساكل العمارل).
ا ثا
ا

المكتر .
هزل الكهرراهية الااس ث.

السياراك (ف االة

ملا).
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الجــــــــــزء الخامــــــــس
سياســــات وإجراءات شؤون الموظفيـــن
 8-5نظام التوظيف

 1-1-5ال ظاهف
 2-1-5تعيين الم ظيين
 .1السياسة العامة.
.2

راهاك التعيين.

 .0الام ا ملى للم لالك.
 .4رسالة التعيين.

 .5عقم ير ط العم .
 .1ال صف ال ظيي .
 .7فترل الت ررة.
.9
.9

راهاك التثريك.
راهاك ت ميم عق م العم الماممل الممل.

 .13راهاك الت ي للم ظيين ال مم.

 0-5المدربون والمستشارون
 3-5المتطوعون.

 4-5إجراءات إصدار "بطاقة هوية موظف".
 5-5الـــدوام

 1-5-5سياسة الم ا
 2-5-5لظا العم الي م
 .1أيا العم

ساعاك الم ا .

 .2ق اعم الم ا .

 .0التغيث عن العم .

 .4الخر ج خال ساعاك الم ا .

 6-5العمل اإلضافي

 7-5األعياد السنوية
 1-5اإلجازات

 1-9-5ان ازاك السل ية
 2-9-5ان ازل المرضية
0-9-5

ازل ال مل.

 4-9-5ان ازل رم ن راتث
 5-9-5ان ازل المراسية

 -9-5الرواتب والمزايا النقدية والعينية األخرى
 5-9-5السل ال ظيي
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 5-9-5تصليف ال ظاهف
 5-9-5مك لاك الراتث

 5-9-5الراتث علم التعيين

 5-9-5أاكا عامة ف سل الر اتث

 82-5العـــال وات

 1-13-5العال ل السل ية
 2-13-5عال ل غاله المعيية
 0-13-5عال ل مارية استثلاهية

 88-5البــدالت

 1-11-5رم العم انضاف
 2-11-5رم السير التلق

 .1رم استخما سيارل المركز

 .2رم استخما السياراك الخاصة
 .0رم استخما سيارل ا

رل

 .4رم السير خارج الرالم

 0-11-5رم السير المسم اة
 80-5التأمين الصحي
 83-5الضرائب

 84-5المن والمكافآت

 1-14-5ملاة اليهر الثال

عير

 2-14-5مكافيك لهاية الخممة
 85-5تعويضات نهاية الخدمة

 86-5سلف وقروض الموظفين

 87-5الواجبات الوظيفية واإلجراءات النظامية
 1-17-5ال ا راك ال ظييية

 2-17-5ا عما الماظ رل
 0-17-5ان راهاك اللظامية على مخالياك سياساك ألظمة المركز
 4-17-5اق ق الم ظف الم قع علي ان راهاك اللظامية
 81-5تنمية المصادر البشرية وتطوير وتقييم األداء.
 1-19-5تلمية المصامر الريرية
أ.

ا لماف

ب .المركز كم سسة تعليمية
ت .ع ام

ا ث مراعاتها

ث .ا سس الت ي ث أن يق

عليها التمريث

ج .أيكا التمريث
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ح .ان راهاك الخاصة رتمريث الكامر ال ظيي
خ .الرعثاك المراسية

 2-19-5تق ي أماه العاملين
أ.

ا لمية

ا لماف

ب .الميه

ت .أساليث

ساه التقيي

ث .م ا ك علاصر التقيي

 89-5إنهاء الخدمة

 1-19-5لهاه الخممة رسرث استقالة الم ظف

 2-19-5لهاه الخممة رسرث عم الياقة الصاية
 0-19-5لهاه الخممة رسرث ظر ف ااتيا اك العم
 4-19-5لهاه الخممة رسرث الخياأ مست ى ا ماه
 5-19-5لهاه الخممة رسرث اليص من العم
 1-19-5لهاه الخممة رسرث القضاه ممل العقم
راهاك المخالصة

7-19-5

 9-19-5اق ق الم ظف رعم التهاه خممت
 02-5سياسات أخرى

 1-23-5س الك ملياك تقارير الم ظيين
 2-23-5أل اع الس الك الملياك
أ.

س

ب .س
ت .س
ث .س

ج .س

ح .س

خ .س

طلراك ال ظاهف
التمريث

ا ستاقاق
الم ظف
ان ازاك

المخالياك ال زاهاك
م ا الم ظيين

د .الملياك اليخصية للم ظيين
ذ .تقارير الم ظيين

 08-5طرق االتصال الداخلي
 1-21-5ا

تماعاك الم رية

 2-21-5ا تماعاك فرق العم
 0-21-5المذكراك الماخلية
 4-21-5ل اة انعاللاك
 5-21-5ل اة ت ا م الم ظيين
 1-21-5صلم ق رريم الم ظيين
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 00-5االتصاالت مع الممولين
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الجـــــــزء الخـــــامـــــس
سياسات وإجراءات شؤون الموظفين
8-5

نظــام التوظيــف

يرين لذا القس لظا الم ظيين العاملين ف مركز العم التلم /معا تسر أاكا لذا اللظا على:

-

الم ظيين المتيرغين الماهمين ف المركز الذين يعيل ن ف

ظاهف مصلية.

الم ظيين غير المتيرغين الذين يعمل ن رعق م عم خاصة رراتث مقط ع مع مراعال الير ط
ال ارمل ف عق م عمله الخاصة الت لها ا ل ية علم اختالفها مع أاكا لذا اللظا .

 8-8-5الوظائــــف

أ .الوظــائف المصنفة

تامم أسماه ال ظاهف المصلية الت تتطلث التيرى الكام  ،ال ظاهف الت

الت يت تعيين الم ظيين ملها رعق م خاصة ،ف

م

خاس يقره م لس انمارل ال لذه ال ظاهف:

الوظيفة

الوظيفة

 -الممير العا

 -مس

 -ممير الررام

 -ممير مير ع

 -الممير المال

 -ملسق ملاصرل ايم

 -مس

 -مس

تط ير المصامر

 -ممير فرع غزل

مس

ا عال الملاصرل

المتارعة التقيي

 - -ملسق متارعة تقيي

 -ممير الررام ف غزل

 -ملسق مير ع

 -مااسث رهيس

 -مهلمس /مريم زراع

 -مس

ل ست  /مس

 -مس

ررلام الطالهع اليراث

 -ملسق ميمال

 -مس

ررلام المرأل

 -مااسث

 -مس

ررلام التلمية الم تمعية

 -سكرتيرل تلييذية

 -مس

ررلام ا عال الريه

 -م ظية استقرا

 -مس

ررلام ا من الغذاه

 -أمين مكترة

امل – مس

تكل ل يا المعل ماك

ملسق اعال

تتطلث التيرى الكام ،

الي ن ا مارية ي ن الم ظيين

 -راا

 -مراس  /اارس
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 0-5-5تعييــن الموظفيـــن

يت تعيين الم ظيين ف المركز فقا لا راهاك المريلة أملاه.

 .1السياســة العامـــة

يخضع الت ظيف لير ط معايير مهلية ماممل معللة يت ليرلا ف

-

ترتكز سياسة المركز على عم تمييز ف

-

عالن طلث ال ظيية.

الت ظيف على أساس السن ،المين ،ال لس ،الملطقة

ال غرافية أ انعاقة.

ي فر المركز اليرس المتكافهة لل لسين مع تي يع اللساه على التقم لل ظيية الماممل.

-

تعترر الكياهل ،ال مارل انخالس ل

-

ريك تلافس
صف ظيي

-

ا عتراراك الرهيسية ف

رلاه على م اصياك م لالك م ض عية ماممل ف انعالن عن ال ظيية.
اضح مكت ث يامم المها

الم لالك المهاراك المطل رة.

ال ا راك الصالاياك الملاطة رك

رعم تاميم ااتيا اك المركز من الم ظيين يق

-

رعم قرار ذل

تعيين الم ظيين ،يت الت ظيف

من قر ا خير ،يق

ظيية ي ضح

الممير العا رطرح الم ض ع على م لس انمارل

الممير رانعالن عن ال ظيية الياغرل للم ظيين ماخ

المركز ف اا ت فر الير ط المطل رة ف أام الم ظيين رغث ف التقم لمأل الياغر .يق
م لس انمارل رملاقية ا مر الرك في .

ف االة عم رغرة أ من الم ظيين الم للين لل ظيية التقم لها ،أ عم قرار الم لس لتعيين

-

الم ظف المريح لل ظيية .يق

الممير العا للمركز رانعالن عن ال ظيية ف الصاف المالية،

اعطاه مهلة كافية لتمقيق الطلراك ل ميع المهتمين
أ مستامثة
-

ي ز تعيين أ م ظف ف

ظيية ياغرل

رعم أن يعلن علها رص رل رسمية تمر فق الق اعم الماممل رذل .

يسوومح المركووز رديووغا

ظوواهف اي ورافية ا رقاريووة موون أقووارث الوومر تين ا لووى الثاليووة  ،أ

عالقوواك مصووالرل ،ييووم ذل و الم وومير العووا  ،الموومير الم ووال  ،ال ظوواهف الرقاريووة ،أن يك و ن أاووم
الممراه ممي ار علوى أ تاوك امارل أاوم ا قوارث ا ا صوهار مون الومر تين ا لوى الثاليوة ا يوركاه
ف أ عم خاس.
 أمووا ف و ال ظوواهف غيوور ا ي ورافية أ الرقاريووة ،فو اووا ك عووم ت و فر م ظووف مسووارقرار خاس من م لس ا مارل يمكن ت ظيف أخ أ أخك ريرط أن
عن اآلخر .لن يخم ف أ

ظيية ايو

ف و ا لليووة،

يك ن أامل مس

مرايو ار

يكو ن علوى عالقوة مرايورل فو مرتروة أعلوى أ أملوى مون

لذا اليخس القريث ل .
-

سوي رم ليسو موون الميواركة فو الت صو أ صولع قورار مار يو ثر علوى الاالووة أ التأليو لهووذا
الم ظف الذ ريل عالقة قرارة.

 أموا الز وان (ز وة أ الوز ج) ،فقوم يوت قر لهموا يوريطة أن يكو ن/تكو ن م لو /ل لل ظييوةمستلمل على لذه العالقة الز ية روأ اوا  ،أن
أيضا راا ة الى قرار خاس من م لس ا مارل.
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 -ن ز اج أ م ظف من م ظية مع

خال عملهما ف المركز لَن يو ثر علوى الاالوة التعاقميوة

لكن ا متيازاك الي اهم ا خرى سيت تعميلها فق ا لذل  ،مع ا خذ ف الاسوران التّغييور فو الاالوة ا

ملهموا،
تماعيوة

للم ظيين.
 -يت مراسة ك االة على امى من قر م لس ا مارل تخاذ لقرار الملاسث فق المعايير السارقة.

 من اق المركز اتراع طريقة ما تسمى "راصطيام الكياهاك"  Head Huntingعلم الضر رلرسرث ضيق ال قك المتاح للتعيين ،أ رسرث استقالة م ظف ريك ميا ئ ضر رل استكما
العم رم ن تأخير ،الذ ييترأ ف رعأ ا ايان ا راه عملية التعيين رأسرع قك ممكن .يت
عرأ م م عة من ا سماه الملتقال على ل لة الت ظيف لمقارلته ريك رسم

اختيار ا لسث

فق آلية التعيين المترعة.
 .2إجراءات التعييــن
-

صالحيات التعيين:

يت تعيين الم ظيين المتيرغين رقرار من م لس انمارل رعم تلسيث ل لة ت ظيف المركز.

يت تعيين الم ظيين غير المتيرغين الذين يعمل ن ليتراك قصيرل اتى  1أيهر رقرار من الرهيس
الممير العا

رعم التأكم من
-

ف

غزل رقرار من ممير اليرع لاهث رهيس الم لس ،رعل

م افقة الممير العا

م تغطية مالية لتل ال ظيية اليترل.

يت تعيين العاملين ف

المركز

 Internsمن قر

الممير العا للمركز ممير الررام

م ا ك ياتا ها المركز من يألها أن تساعم المركز على تاقيق ألماف

يعلن المركز عرر م قع ا لكتر ل عن التخصصاك الت ياتا ها.

ف

زيامل مصامره م ارمه.

ي ث ت فر الكياياك الت ياتا ها المركز ف المتقممين لل ظيية.
يي ع المركز الكياهاك ا كاميمية على التقم للعم
يت فتح ملياك لك
ا

يق

. Interns

يخس ضمن مس لية السكرتيرل التلييذية أ

المساعمل ا مارية فق

راهاك المترعة مع الم ظيين ريك عا .

المركز رمفع مكافأل مالية يهرية تت ار ح رين  053-033م ر لمساعمل اليخس الذ

يت

اختياره لمساعمت على تغطية مصاريي الاياتية ملها ا رل ريك ف الاا ك القاممة من الخارج.
أما ف االة الاا ة الى تعيين عما على المياريع الت تاتاج الى عما مهرل أ غير مهرل
لتلييذ المير ع ،فيت اتراع اآللية التالية:

ا عالن عن اا ة المركز الى العما ف م اقع العم  ،كالقرى أ الممن المستهمفة من المير ع.
تق

ل لة مع المير ع ،الميكلة من ممثلين عن الم تمع المال

المير ع راختيار قاهمة العما

اضافة الى ممير أ ملسق

فق المعايير الماممل.

يت تس ي أسماه العما الرراعية ترفع القاهمة الى ممير فرع المركز ف
اليما  ،الى ممير المياريع ف

لين رخص س مياريع

المركز رخص س مياريع الضية ،ممير المياريع ف
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رخص س مياريع القطاع للتمقيق التأكم من مقة المعل ماك لزالة آلية أ ختيار ،ت لث
تضارث المصالح الماتم .
رعم ذل

تعرأ على الممير العا أ من يي ض  ،راللسرة للضية ،على ممير اليرع ف

للم افقة اللهاهية .ي ث التأكيم على ضر رل التسريع ف

غزل

لذه العملية لضمان عم تأثيرلا على

خطة تلييذ المير ع.
-

لجنة التوظيف :ييك م لس انمارل ل لة خاصة رالت ظيف تتيك من:

رهيسا

* رهيس م لس انمارل أ من يلير  ،لاهث الرهيس ف غزل

عض ا

* الممير العا ف الضية ،ممير فرع غزل

عض ا

* ممير الررلام أ المير ع الذ سيك ن الم ظف ضمل
* عض آخر ف م لس مارل المركز يعين را لتخاث
-

تق

عض ا

* عض من خارج المركز مختصا ف طريعة عم ال ظيية اسث الاا ة عض ا

ل لة المقارالك رتاميم أسس المقارلة آليتها لضمان أعلى مست ى من الم ض عية اللزالة

ف ا ختيار.

-

رعم

-

من اق م لس انمارل ا عتراأ رفأ ت صياك ل لة الت ظيف ف لذه الاالة ي ث أن يقم

-

راه المقارالك تقيي المتقممين ،ترفع ل لة الت ظيف ت صياتها لى م لس انمارل الذ يق

ردقرار اللتاه

اصمار قرار الت ظيف.

الم لس ترريراك مقلعة لرفض لت صية الل لة.
يعترر الم ظف معيلا ف ال ظيية المعلن علها علم استالم لكتاث التعيين ،عقم العم  ،ال صف
ال ظيي

ير ط العم

كذل رعم قراهت لللظا ا ساس

لذا الملي

يلتاق الم ظف رالعم رعم ت قيع على لسختين من عقم العم

الم افقة علي خطي ا.

ير ط العم

اامل ترقى مع

الثالية تايظ ف ملي ف المركز.

-

يق

الم ظف رتقمي

-

تق

السكرتيرل التلييذية أ المساعمل ا مارية را عتذار خطي ا صااث الطلراك المرف ضة س اه

-

يهاماك الخررل… ال .

ميع ال ثاهق الالزمة مث (يهامات ا كاميمية ،الت صياك ،السيرل الذاتية،
يت

ضعها ف ملي ال ظيي .

لعم استيياهه الير ط المطل رة لملئ ال ظيية الياغرل أ

سرث آخر لتي ة المقارالك.

ياتيظ المركز من خال السكرتيرل التلييذية أ المساعمل ا مارية أ مس
ت فره ،على قاهمة من المرياين السارقين ،تيم

ي ن الم ظيين ،علم

لذه القاهمة ا سماه ال ثاهق المطل رة

لأليخاس الذين تقمم ا لل ظيية أثرت ا مارته للمهلة لكن ل يت اختيارل .

-

تعتمم لذه القاهمة لممل أقصالا سل  .رمعلى آخر فدن المرياين الذين ت قر له
قم يت أخذل رعين ا عترار اا يغر ال ظيية ليسها مرل أخرى خال

ل يت اختيارل ،

 12يه ار ،أ

ظيية

يس من الضر ر أن يت انعالن خار ي ا عن ال ظيية
ميارهة من اي متطلراك العم  ،لَ َ
ال ميمل ما ما المريا ن ف القاهمة ملاسرين لل ظيية المطل رة ،يريطة عم مقارلة رسمية مع
ا سماه الم افقة على التلافس على ال ظيية ال ميمل .يي ع المركز المرياين من ماخ الم سسة
على التلافس على تل ال ظاهف الياغرل.
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-

يق

اختيار قاهمة من  11أسماه على أساس

الممير العا رتمقيق م ار عة السير الذاتية

المعايير الير ط المعللة ،يي أ ممير المياريع الممير ا مار  ،ف

اا

ت فره ،رد راه

مقارالك أ لية لتقيي كياياك المتقممين تاك ايراف الممير العا  ،رعم ذل يت اختيار قاهمة من

 6-4أسماه للمقارالك الرسمية من ل لة الت ظيف.
-

يمكن أن يطلث من المتقممين للعميم من ال ظاهف ،خاصة ا يرافية ملها ،ال ل س لتقيي كتار
يقرره الممير العا

ممير المياريع .تاتسث لتاه

التقيي الكتار

ك زه من التقيي العا الذ

ت ري ل لة الت ظيف للمتقمميين لل ظيية المعللة.
 .3الحــد األدنى للمؤهـــالت

ييترط فيمن يريح يعين ف
أن يك ن قم اكم

ظيية ماهمة ما يل :

اام عير ن سلة.

أن يك ن ااه از على الم لالك العلمية الخرراك الت تتطلرها ال ظيية الت سيعين فيها.
أن يك ن اسن السير السل  ،ان

يك ن ماك ما ر لاية أ

لاة مخلة راليرف.

أن ي فر اسماه ثالثة معرفين ليس ا من أقارر  ،على مراية رم لالت أ عمل السارق ،ليق

المركز

را تصا ره أخذ رأيه راليخس المتقم لل ظيية ممى الليت لمل ه ال ظيية.
 .4رسالــة التعييــــن
-

لمى صم ر قرار م لس انمارل رتعيين الم ظف يت

التعيين.

 .5عقــد وشروط العمــل

ي قع ك م ظف رعم تعييل على عقم العم

رالى الم ظف المعين خطي ا عرر رسالة

كتاث ير ط العم .

ييم الكتارين الير ط المميزاك

الخاصة رال ظيية رانضافة لى تاميم الراتث المر ة المزايا ا خرى.
 .1الوصــف الوظيفــي

يستل ك م ظف علم مرايرت العم

صيا ظيييا مقيقا يامال يتضمن:

 مسمى ال ظيية.
 تاميم مسه ليت ت اه.
 الهمف ا ساس لل ظيية.
 المها المس لياك التيصيلية.
 تاميم مكان العم .

 تاميم م اصياك ياغ ال ظيية:
-

المست ى التعليم .
الخررل.

المهاراك اللغاك.
السماك اليخصية.
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 تاميم للعالقاك ال ظييية.
 معايير تقيي ا ماه.
ييك

لذا ال صف ال ظيي

الم ظف).

ا ساس لتاميم مقيق لمها

م ر الم ظف (الظر ال زه الخاس ر صف

 .7فتـــرة التجربـــة

يخضع ك م ظف ميم ليترل اخترارية ممتها  0أيهر ،يمكن تمميملا لممل  0أيهر اضافية ،رعم
التهاهلا يخضع لى تقيي من المس

عل مرايرل رانضافة لى تقيي الممير العا .

على ض ه

لتاه التقيي يت تثريك أ لهاه عقم الم ظف.
ي خذ قرار تمميم اليترل الت ريرية من قر الممير العا أ ممير فرع غزل رالتلسيق مع ممير الررلام
الذ يعم ضمل الم ظف نتااة الم ا لألخير اثراك قمرت على القيا رمها ال ظيية.

الممير العا رتقمي ت صية رالهاه عم الم ظف ممعمة رلتاه تقيي

اذا كالك لتاه التقيي سلرية يق

ا ماه الى م لس ا مارل تخاذ القرار اللهاه .
ف

االة لهاه خممة الم ظف خال الستة ايهر ا لى (فترل ا خترار) فال ياق للم ظف تاك

الت ررة المطالرة رأية تع يضاك.

ي ز لهاه عم الم ظف رعم تثريت

رقرار مسرث من م لس انمارل.

ما ل يرلغ الم ظف تاك الت ررة رتمميم فترل الت ررة ررسالة رسمية من م لس انمارل ردلهاه خممات
خال فترل الت ررة فدل يعترر مثرتا ف العم علم القضاهلا تك ن ممل عمل تل الممل ال ارمل ف
العقم كتاث ير ط العم .

على ترقية أ ترفيع.

ياق للم ظف خال فترل الت ررة الاص

تعترر فترل ا خترار ضمن الخممة اليعلية للم ظف ف المركز رعم تثريت .
 .9إجراءات التثبيــت
-

رعم التهاه فترل ا خترار يق

تثريت ف
ف

الممير العا رت ي رسالة رسمية لى الم ظف يعلم فيها رقرار

ظييت الت عين فيها.

اا مر ر فترل ا خترار ل يق الممير العا رت ي رسالة التثريك للم ظف المعل

الم ظف مثرتا ف ال ظيية.

ياتيظ ف ملف الم ظف رلسخة من رسالة التثريك.

 .9إجراءات تجديد عقود العمل المحددة المدة
-

يعترر

يق

ظاهف على مياريع ليترل ماممل فق عقم عم رين

المركز رتعيين رعأ الم ظيين ف

المركز الم ظف.

علم التهاه فترل العم الماممل ف العقم يعترر المركز ف ا من التزامات مع الم ظف المعين.
ف

اا رغرة المركز ف

ت ميم العقم ليترل زملية أخرى ،يق

م لس انمارل ،را تصا رالم ظف المعل
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ف اا م افقة الم ظف على ت ميم عقمه ف االة استمرار ميع

-

ت ي كتاث "ت ميم عقم عم " على لسختين ،يق
الم ظف.
ف االة

-

رل م عقم العم السارق يت

الم ظف رت قيعهما تايظ لسخة ملها ف ملف

م أ تعمي ف رل م عقم العم الم قع أصال مع الم ظف ،يت تاضير "عقم عم "

ميم ي قع علي الم ظف الممير العا .

 .82إجراءات التوجيه للموظفين الجدد
علم تعيين أ

م ظف ميم ف

المركز .يق

الممير العا أ من يي ض  ،رتز يمه تعريي على

ا م ر التالية:
اللي ارك التعرييية عن المركز الت تعرأ تاري المركز لياطات .

اطالع على الل اهح ا لظمة انمارية الماخلية رالتاميم على "ملي سياساك أاكا

أ أية سياساك أ تعليماك أ

راهاك أخرى معم

ألظمة المركز"

رها ف المركز.

تعريي رالمرافق المختلية للمركز.
تقميم لى الم ظيين العاملين ف المركز ،الى مس لية المرايرين.
المس

يق

المراير عن الم ظف ال ميم رتقمي يرح ميص

ال صف ال ظيي المسل ل  .كما يرين ل العالقة العملية رين ظييت

مقيق عن مهام ال ظييية فق
ساهر ال ظاهف ضمن المركز

ما ل ألمية ظييت ريك عا .
تز يمه ركافة المعل ماك الم ار ع ا ملة التعليماك الكتارية الت تساعمه على تلييذ أعمالها رسه لة.
تأمين كافة الل از الضر رية (من قرطاسية غيرلا) لتمكيل من القيا رأعمال ال ظييية على ااسن
.

عالم عن ال سيت تقييم خال فترل ا خترار فقا للم ذج التقيي مع ضر رل اطالع على لم ذج
التقيي اآللية الت ستترع ف التقيي .
يطلث الممير العا من

الم ظف ال ميم.
يق

ميع الم ظيين اآلخرين عطاه ت فير المعل ماك الالزمة لتسهي

الممير العا راختيار الم ظف الماله ليق

ف لذه المهمة.

رعملية الت ي

-

ل رذات

يتارع عمل لل ق ف على ممى تقمم ف العم .

 0-5المدربون والمستشارون
-

المتارعة للم ظف ،أ يق

عم

راك طريعة عم المركز كم سسة تمريث تلم
مستيارين للقيا رتلييذ ررام

م رات التمريرية.

مختصة .يق
من ا

المركز رالتعاقم مع ممررين

تقمي خمماك استيارية أ فلية

للمركز.

علم ا تياق مع الممررين أ المستيارين يت التعاقم رين الطرفين من خال عقم عم

رسم يق

رت قيع الممير العا الممرث /المستيار المامم.

يق

ممير فرع غزل رانقرار اللهاه للممررين /المستيارين المقتراين من قر مس ل الررام أ

ممراه المياريع.

يقم الممرث /المستيار ف لهاية فترل عمل تقري ار ماريا لى ملسق التمريث ،أ ممير المير ع
ييم تقييم للم رل أ اللياط المل ز ت صيات اقترااات .
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-

ملسق أ ممير المير ع رتقمي العقم الذ

يق

لى الماهرل المالية ،الت تق

ييم المرلغ المطل ث مفع للممرث /المستيار

رتطريق ا راهاك الصرف المترعة ف المركز.

يسمح رالتعاقم مع أ عض من أعضاه م لس انمارل رالتمريث أ القيا رأية مهمة استيارية

ممف عة ا

ر  ،يمكن عضاه ال معية العم مية القيا رتقمي خمماك ممف عة ا
ممرث أ مستيار خار

يت التعام معه كأ

ر للمركز

فق قاعمل التلافس على أساس الكياهل

السعر ا ق .
 3-5المتطوعـــون
-

يي ع المركز عم متط عين عرث أ فلسطيليين أ أ الث للعم ف
المختلية ذل

ررام

العال الخار
-

اليع ث ا خرى.

فق ألظمة المركز ق اليل
عمل  ،سرية
ذا ما ا

لمصلاة المركز ليس لمصلاة المتط ع أ لم مه

ت يهات

ي ث أن ترقى ميع المعل ماك أ ال ثاهق الت مرك علي أ كالك رين يمي خال
رم افقة كتارية من الممير العا للمركز.

يسمح ل راستخمامها

المتط ع مياك أ خالفاك أ كان لمي أ تذمر أ يك ى تتعلق ف م ا عمل أ

رعالقت مع انمارل الت ل يتمكن من الها مي ا مع الممير العا أ م لس انمارل ،علملا يمكل
طرح الميكلة أ القضية مع م سست (أ
ردمكال الرا

سيط مقر

عن طرف ثال

الم سسة الت

يسمح للمتط ع رالل ه لى الصاافة أ
الخالف المذك ر .ي ي ث ال
-

أيضا رهمف لس يركة عالقاك مع

يهمف عم المتط ع لى مساعمل المركز ف الم ا ك الت يامملا الممير العا  ،يعم المتط ع
اليخص .

-

ك زه من تي يع العم الط ع

المركز ضمن أليطت

من الطرفين (مل

من المركز) أ ا لت از رالتاكي .
لى أطراف خار ية رخص س

لى المااك أ

فق ان راه المامم أعاله.

علم تقمي أام المتط عين للعم ف

المركز ،يق

الممير العا ررفع تقرير عن اليخس لى

م لس انمارل ،الذ يقرر المصامقة أ ا عتذار عن قر
ف اا قر

اه من خاللها).

كا لهاه

أخير

الم لس للمتط ع للعم ف المركز ،يق

رالمتط عين يامم في كافة ير ط العم

المتط ع للعم ف المركز.

المتط ع رالت قيع على عقم عم خاس
اق ق

أيضا ا رات

علم ت قيع على العقم يقر

المتط ع فهم اق ارره لللقاط ال ارمل في .
-

يلتز المتط ع رق الين المركز ألظمت

راات ار تقاليمه مرامه

رسالت .

من الممكن ف رعأ الاا ك رم افقة م لس انمارل مفع مكافأل مالية رمزية للمتط ع "مصر ف
يث" ،أ المسالمة ف مفع زه أ ك أ رل الريك الذ

سيسكل

ذل مقار رعأ الخمماك

العم الذ سيقمم للمركز.
الممير العا أ من يي ض رت ي المتط ع ا

-

يق

-

يت تز يم المتط ع رالمعل ماك الالزمة عن الرلم عاماتها تقاليملا.

اليرح الالز لتسهي المما

ف المركز.

 4-5إجراءات إصدار "بطاقة هوية موظف"
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يق

أ.

المركز ردصمار "رطاقة ل ية م ظف" ل ميع الم ظيين.

ث .يطلث من الم ظف عامل الرطاقة الت التهى ميع لها يسل الرطاقة ال ميمل رعم ت قيعها.
ك .ف اا استقالة الم ظف أ التهاه فترل عقمه يطلث ملها تسلي الرطاقة لى المس
الممير العا .

المراير أ

الــدوام

5-5

 8-5-5سياسـة الـدوام
ال قك ل مامل الايال تلظي مارل ال قك من الع ام ا ساسية الضر رية للل اح ف العم
ف

ا لماف.

لذا الم ا يت ث على ك م ظف القيا راستخما

تعرهة اللماذج الخاصة رتلظي ال قك

كييية ت زيع على ا ليطة الررام المختلية (الظر المالاق الخاصة رذل ).
سياسة مرلة ات اه الم ا الطالقا من تقييم لألماه

عم

تاقيق

مل انلتاج تاقيق ا لماف،

م ض ارط ا راهاك أساسية تاك تلظي ال قك الم ا .

على الرغ أن المركز يترلى
أن لذا

يعل رأ اا

 0-5-5نظام العمل اليومي

 .1أيام العمل وساعات الدوام
-

يعم الم ظي ن خمسة أيا ف ا سر ع.
تامم ساعاك العم ف

المركز رو ( 9ساعاك) عم ي مي ا (أ

ما م م ع  43ساعة عم

أسر عيا) من الثاملة صرااا اتى الرارعة رعم الظهر.

يمكن للم ظف ذا اقتضك الظر ف ترتيث ساعاك عمل ريك آخر أ ت زيعا على ستة أيا رم
من خمسة يريطة أن

تق ساعاك العم ا سر عية عن أررعين ساعة على أن يت لذا ان راه

رعم اخذ م افقة الممير العا .
-

تك ن العطلة ا سر عية للمركز ي م

ال معة ا ام من ك أسر ع ي ز تغيير أيا العط

ا سر عية اسث ضر راك العم أ اسث طلث مكت ث من الم ظف يريطة عم تعارأ لذا
التغيير مع عم المركز رعم م افقة الممير العا .

-

تك ن ساعاك العم المقررل خال يهر رمضان المرار  ،ل ميع الم ظيين من الساعة – 9303
.2303

 .0قواعـــد الــدوام
-

على

ميع الم ظيين ا لت از الكام رساعاك العم

تقصير ف اتراع ألظمة ساعاك العم

الم ا يعرأ صاار للمساهلة انمارية تطريق ان راهاك

اللظامية الخاصة.
-

الم ا اسث اللظا الم ض ع.

ن أ

يخصس المركز لم ذج خاس رالاض ر ا لصراف الي م
تعرهة قك الاض ر لى المركز ف الصراح

(الظر المالاق) على الم ظف

قك ا لصراف علم التهاه الم ا .

يت ت ميع لذه اللماذج لتاليلها من ث ايظها ف

ملف خاس رذل  .يت تراي المعل ماك

ااتسارها ف الملف اليخص لك م ظف من قر السكرتيرل التلييذية أ المساعمل ا مارية.
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يع م لامارل الاق الكام  ،ف االة تكرار مخالية التأخير ف الاض ر عن م عم رمه الم ا أ

-

ا لصراف قر لهاية الم ا  ،ااتساث ممل الغياث لذه خصما من

 .0التغيــب عن العمــل

م ظف التغيث عن عمل رم ن ذن مسرق

ازل الم ظف السل ية.

لي

أ.

ي ز

ب.

تيم المامل (أ) ا ضاع غير ا عتيامية الت تملع الم ظف من التاك ف قم م للعم

رالى انمارل رتغير ن أمكن.
مث ( :ملع ت

ت .ياتسث ي

اام فقط لسرث طارئ مع

 ،اصار… ال ).
التغيث ي

ازل الم ظف السل ية.

عطلة يخص من أيا

 .4الخــروج خالل ساعــات العمــل

رعم قيام رانرالى عن ذل ريك مسرق،

يسمح للم ظف رالتأخر عن أ الخر ج من الم ا

اذا تأخر عن م ام أ خرج مل رم ن ذن لممل تزيم عن ساعة ( 0ساعاك) ل يكن للا سرث
ت ي تلري يي

اضح يررر ذل  ،ياق للمس

يك ن الم ظف معرضا ن راهاك لظامية

ل

أخرى ف االة تك ارره لهذا اليع .
على الم ظف أن يعم
رسمية يق

يع أ رم ساعاك العم الت غاث فيها عن الم ا أ يت ااتسارها كد ازل

رتعرهة اللم ذج الخاس ران ازل لمى السكرتيرل التلييذية.

 6-5العمــل اإلضافي

احتساب العمل اإلضافي وأيام اإلجازات
تعترر ساعاك ضافية
الي م

العام

ميع ا قاك الت

كما ل ماممل ف

يعملها الم ظف زيامل عن ا قاك المقررل للعم
ساعاك الم ا ) .يريطة م افقة

الرلم (  2-5-5أيا العم

الممير العا أ ممير اليرع عن أية ساعاك اضافية يعملها ف المكتث أ ف الميمان لتضاف الى
أيا ا ازت  .ان عم

م م افقة مسرقة من الممير العا أ ممير اليرع ست م الى عم ااتساث

تل الساعاك رالتال عم اضافتها الى ا ازت السل ية.
تراك لذه الساعاك انضافية تملح للم ظف كأيا

ازل ضافية،

رين الممير العا فقط الم ظف على ااتسارها ساعاك عم

ف الاا ك الت يت ا تياق

ضافية ممف عة ا

ر كما اه ف

ال زه الخاس ررم العم انضاف .
تاتسث ساعاك ضافية ا قاك الت

يقضيها الم ظف زيامل عن ساعاك الم ا العامية

لتع يأ التأخير ف الاض ر لى مكان العم أ الغياث أثلاه الم ا .
ي ز

م ظف القيا رعم

ي ز للممير العا تكليف أ
التهاه قك الم ا الي م

مقار أيا عط
يت تس ي

ف

رلاها على تكليف خط مسرق من الممير العا فقط.

ضاف

م ظف رالعم خال عطلت ا سر عية أ العط الرسمية أ رعم
الاا ك ا ضط اررية علمما تقض

ضافية .ييترط ف ذل م افقة الم ظف.

ت ثيق ا يا انضافية ف س
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ف الاا ك ا ضط اررية فقط الت يامملا الممير العا يمفع للم ظف رم العم انضاف الذ
قا ر

ذل

فق ما اه ف ال زه الخاس ررم العم انضاف .

 7-5األعياد السنويــة
-

يتمتع م ظي المركز رالعطالك الرسمية ا عيام الرسمية اسث لظا العم الساهم ف فلسطين.

 يعط المركز أعمال ف ا يا التالية الت تعترر عطال رسمية:رأس السلة الطالقة الث رل.

1/1
0/9

ي

11/15

-

-

المرأل لللساه
ي

ا ستقال .

يستاق الم ظي ن  14ي ما ف السلة كعط ميلية م زعة على اليك التال :
رأس السلة اله رية

(ي

عيم اليطر

(ثالثة أيا )

عيم ا ضاى

(أررعة أيا )

عيم الم لم اللر

اام)

(ي

اام)

اام)

عيم انسراه المعراج

(ي

عيم الميالم

(ي مين)

عيم اليصح

(ي مين)

ياق للم ظف مراكمة لذه العط الرسمية الميلية.

تع أ أيا العط الرسمية الميلية علم ا ستقالة أ اليص من العم .

ترقى ر اتث رم ك الم ظيين الماهمين الم قتين سارية الميع
ذا صامفك عطالك ا عيام لذه خال
للم ظف ف

ازل الم ظف السل ية

لذه الاالة ،ما أن يطلث تمميم

السل ية الصافية.

-

1-5

خال لذه العط .
تاتسث من ضملها ،يمكن

ازت رهذا المقمار أ أن يت تاميل لا ازل

ذا صامف ق ع أيا ان ازاك لذه أيا العطلة ا سر عية للم ظيين ياق للم ظيين أخذلا ف أيا
أخرى عامية.
يمكن ف الاا ك الطارهة ما رعم م افقة الممير العا للمركز ،أن يعم الم ظف خال أيا
العط الماممل نل از عم اضطرار على أن يأخذ أيا ان ازل ف

قك آخر.

اإلجازات

 1-9-5اإلجازات السنوية
-

ي كم المركز ألمية اص
ممارسة عمله ركياهل.

يستاق الم ظف
تذكر ممل ا

م ظيي على

ازل سل ية ممف عة ا

ازاك سل ية ريك
ر ممتها  21ي

ازل ف كتاث ير ط العم .
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-

يستاق الم ظف غير المتيرى الذ

يعم لصف ساعاك الم ا ( 21ساعة) على ا ق ،

أسر عية ،كما الم ظيين المتيرغين،

ازل سل ية مقمارلا  13أيا عم رانضافة لى أيا العط

الرسمية الميلية الملص س عليها ف رلم العطالك الرسمية.
-

للم ظف اق التصرف رت زيع أيا

تستاق ان ازل لمن يعم ممل
آخرلا ف لهاية كال ن ا

الثال

الممير العا

-

زه ملها قر أسر عين على ا ق

تق

لى

ف اا ك ا ضطرار القص ى.

السكرتيرل رانيراف على تعرهة تيريغ لذه اللماذج ف

ازت .

اللم ذج الخاس "ررصيم ان ازاك"

لك م ظف يايظ ف ملف الم ظف اليخص .

ي ز للم ظف أن ي مع ان ازل السل ية كثر من عامين ،كما ن عم اص

الم ظف على

ازت عن لاتين السلتين يسقط اق ف ان ازل الت تستاق ل عن عا اام فقط علم استاقاق

انمارل.

-

.

على الم ظف أن يعرئ اللم ذج الخاس رطلث ان ازل علم الم افقة على

الم ظف

-

تق عن  243ي ما خال ممل قمرلا  12يه ار أ لها ف كال ن

يتعين على الم ظف أن يتقم رطلث ان ازل السل ية أ

ازل السلة الثالثة

-

رم افقة الممير رالتقيم رما رم

ف الم ام السارقة.

-

-

ازت السل ية اسث رغرت

ازل

ذا كان الممير العا

سراث تتعلق رمصلاة العم قم قرر تأ ي ملح

ازت (رقرار خط ) كثر من سلتين.

يلطرق الاا على الممير العا رم افقة م لس

يستاق الم ظف كام راتر عال ات عن ممل ان ازل.
يعترر الراتث غراأ ان ازاك التع يأ الراتث الذ
على خالف ذل .

يأخذ الم ظف ال ميم

ازت السل ية

ذا ملك القريلة

يتقاضاه الم ظف،

رعم القضاه فترل الت ررة( ،مر ر ستة ايهر على

تعيل ).
ي ز للم ظف أن يض رصيم

ازت أ

لى امى العطالك الرسمية المعتممل من

زه مل

المركز ،يرط م افقة الممير العا .
يستاق الم ظف ال ميم

ذا تخللك

ازل قر مر ر ثالثة ايهر على رماية العم .

ازل الم ظف السل ية عطالك رسمية

تاسث أيا لذه العطالك من ضمن ان ازل

السل ية.
يراعى علم ضع ررلام ان ازاك السل ية ضغط العم

التظام

استم ارره.

لذا يتطلث من

الم ظف أن يعرئ اللم ذج الخاس رتخطيط ان ازل السل ية الذ تيرف علي السكرتيرل التلييذية
ذل خال الثالثة ايهر ا لى من السلة( .الظر المالاق).

-

ف

على ان ازل السل ية مع ااتيا اك العم

اا تعارأ ت قيك طلراك الم ظيين للاص

تعطى ا ل ية ف الم افقة على ان ازل السل ية لمن يطلرها من الم ظيين اسث التسلس التال :

للم ظف الذ التز رتعرهة اللم ذج الخاس رتخطيط ان ازاك الذ قم طلر أ .

للم ظف الذ سرق رفأ طلر أ تأ ي م عم
-

ياق للم ظف

ازت

سراث تتعلق رالعم .

ازل سل ية عن الممل الت يقضيها ف
13
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-

للمركز الاق ف قطع ان ازل السل ية الممل اة للم ظف استمعاه للعم  ،لذا اقتضك مصلاة
المركز ذل  ،على الم ظف ا متثا لهذا الطلث ا لتااق رعمل ف التاري الذ
ا ستمعاه ريرط تمكيل من استعما

الرصيم المترقى ل من

استمع من ا لها س اه ف ليس السلة أ ف السلة الت تليها.

الليقاك الت تكرملا الم ظف لتي ة ع مت من
-

ازت

فقا لما يراه الممير العا ملاسر ا.

ي ز ل تأخير ان ازل

ف االة التعذر عن الر ع ف ال قك المامم من التهاه ان ازل ي ث على الم ظف رالى الممير

العا رالياكس أ تلي ليا أ رأية سيلة أخرى ملاسرة.
ياق للممير العا رفأ طلث

ازل الم ظف ذا ما اهك مخالية لما اه ف لم ذج "تخطيط

ان ازاك السل ية" أ ذا ما تعارضك مع متطلراك العم ف المركز خال تل اليترل.

يقر المركز أن يت تسميم قيمة أيا ان ازل السل ية المستاقة للم ظف غير المستليذل للم ظف

لقما ،راستثلاه الاا ك التالية:

للم ظف ا ستيامل من تل
الممير العا .

التهاه خمماك الم ظف مع

-

يتام المركز ف لذه الاالة

رعم م افقة الممير العا اسث ما تسمح ر ظر ف متطلراك العم .

ارمان الم ظف من ان ازل السل ية رسرث ضغط العم

-

ازت رعم ز ا ا سراث الت

ي ث أن يت ا م الم ظف ف عمل ف الم عم المامم للهاية ان ازل
الم افق عليها

ياممه طلث

ان ازاك ذل

تراك ان ازاك لى الام الذ يصعث علمه

رطلث من الممير العا أ من م لس انمارل ف

االة

م رصيم مستاق عن ان ازاك السل ية ل يلتيع ر رعم.

تاتسث قيمة ان ازل السل ية علم السماح رمفعها لقما فقا لليقرل السارقة على أساس الراتث الذ
يتقاضاه.
يعترر الراتث غراأ ان ازاك التع يضاك الراتث اليهر الذ يتقاضاه.

 0-1-5اإلجازة المرضية
-

ان ازل المرضية تعل غياث الم ظف عن عمل أ عم قمرت على م از لة العم رسرث مرض

أ

صارت راام

للم ظف الاص
-

يخص .
على

ما مرأ أام أفرام عاهلة الم ظف فال يترتث علي أ

ازل مرضية.

ي ث أن يعل الم ظف المركز ف اقرث قك ممكن عن أ
عمل أ ي ثر على سالمة أماه للعم

يرمأ استاقاق الم ظف الاص
ياق للم ظف الذ

اق

على

عن اا ت للاص

عارأ صا يملع من ممارسة
على

ازل مرضية.

ازل مرضية ف ر التهاه اليهر ا

يثرك مرض  ،الاص

على

من العم .

ازل مرضية ممف عة الراتث راي

تت ا ز

ف م م عها  14ي ما ف السلة ،يرط أن تك ن ممعمة رتقارير طرية م ثقة ذا ما ت ا زك ممل
الغياث ف المرل ال اامل ثالثة أيا متتالية.

-

يسمح رتراك أ ت ميع استاقاقاك ان ازاك المرضية غير المستعملة من سلة خرى.

ياق للم ظف الاص

على

ازل مرضية ممف عة ا

ر لممل أقصالا ثالثة ايهر يريطة أن

ياص على تقرير طر من طريرين معتممين من المركز أ مستييى.
11
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-

ف االة ت ا زك ان ازل المرضية الثالثة ايهر يمفع للم ظف لصف راتث عن ك يهر آخر
لغاية ستة ايهر.
ف

االة ت ا ز المريأ ممل تزيم عن ستة ايهر ،يطلث المركز تقري ار طريا من ل لة أطراه

معتممين عن صالاية المريأ للعم  .فدذا قررك الل لة صالايت للعم عام لي اذا ل تقرر،
ياا الم ض ع خاللها لى م لس انمارل ليقرر ضع الم ظف على أن تمفع ل كافة مستاقات
ف االة لهاه الخممة.

-

ف

ياق لمن يصاث رسرث العم

أثلاه الاص

على

ازل مرضية رأ ر كام ط ا فترل

العالج الت تامملا ل لة طرية ،فدذا زامك فترل العالج عن ستة يه ر يمفع ل لصف ا
لممل  0أيهر ليتمكن من الع مل الى العم أ تثرك عالت الماهمة أ يت فى .يق
مستاقات

-

فق العقم الم قع

ر فقط

المركز رمفع

فق أاكا لذا الملي .

تعترر العط الرسمية أيا العط ا سر عية الت تقع خال فترل ان ازل المرضية ك زه ملها.
يت ث ثراك المرأ رم ث تقرير طر
الممعمة رتقرير طر
الممير العا ف

من طريث معتمم ،تعترر ان ازل المرضية غير
ازل غير ممف عة ا

كما رم أعاله معترف ر

ر ،يمكن فقا لتقمير

الم سسة اعترارلا غيارا متعمما تعرأ صاارها للمساهلة القال لية لا راهاك

اللظامية الملاسرة.
-

يستثلى من القاعمل أعاله اا ك الغياث الخاصة اللات ة عن المرأ الرسيط أ ان هام الت

يقرلا مسرقا الممير العا على أن

يتعمى ذل الغياث ممل ي

ياق للم ظف المطالرة راذف أيا ان ازل المرضية الت
على تقرير طر

عم

اام.

تقع خال

ازت السل ية

معتمم من المركز ذا كان الم ظف ماخ الرلم ،اذا كان خار ها

رلاه
ث علي

تصميق لذا التقرير من مر ع طر يعيل المركز أ يعترف ر .

-

تايظ كافة التقارير الطرية ف ملف الم ظف المعل .

 3-1-5إجازة الوالدة
-

للمرأل الاام الاص

رطلث الاص

على

ازل

رعم ال مل) يتعين عليها التقم

مل لممل ثمالية أساريع (قر

على لذه ان ازل قر م عم ال مل ريهر.

تاص الم ظية الاام على راترها كامال عن

ازل ال مل يريطة أن تك ن قم ضعك رعم مر ر

سلة على ا ق من تعييلها .اذا لقصك الممل عن ذل  ،فدلها تستاق لصف الراتث فقط عن ممل
ان ازل.

-

ياق للمرأل رلاه على طلرها رت صية من طريرها الاص
آخرين زيامل على

ازل ال مل تاص

ف

على

ازل ضافية لممل أسر عين

لذه الاالة على لصف راترها من

ازل ال مل

ان ضافية ذا كالك قم رمأك عملها لمى المركز سلة على ا ق قر م عم ال مل ،ررع راترها ذا
كالك قم أمضك اق من سلة ف المركز.

-

تستاق الم ظية غير المتيرغة

ازل

مل م ن راتث ما ل يلس عقملا الخاس على خالف ذل .

ذا تعذر على الم ظية استهلاف عملها رعم التهاه ا ازل ا م مة ا سر عين انضافيين رسرث
المرأ ،ي ز ملاها

ازل مرضية فقا اكا ان ازل المرضية.
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-

ياق للم ظية رعم التهاه ان ازاك المذك رل أعاله الاص

ازل ضافية كام

على ثالثة ايهر

أقصى رم ن راتث ،يرط م افقة الممير العا .
تملح الم ظية المرضعة ساعة اامل ي ميا خال فترل الرضاعة لممل عا من تاري ال مل.

يمكن للم ظية ترتيث أخذ ساعة الرضاعة مع الممير العا أ ممير اليرع رما يتلاسث

ضعها

طيلها.

 3-1-5اإلجازة الطارئــة
-

ان ازل الطارهة تعل

-

ياق للم ظف الاص

ليس للم ظف القمرل على التاك أ التلر ه رها.
على

ازل طارهة رأ ر كام لممل

تزيم ف م م عها عن ثالثة أيا

ف االة فال أام ا قارث من المر ة ا لى (أث ،أ  ،أخ ،أخك ،ز ة ،ز ج ،ارن ،ارلة).
عما ذل تاتسث من

-

اضطرار الم ظف للتغيث عن العم رسرث ظر ف قالرل غير مت قعة

ما

ازت السل ية.

كما ياق للم ظف الاص

ازل طارهة خاصة رم ن راتث لممل

على

يه ار ااما ف السلة ،متى استمعك ظر ف ذل  ،يرط الاص

تزيم ف م م عها عن

على الم افقة المسرقة من الممير

العا .

-

على الم ظف المتغيث لسرث طارئ رالى مميره المراير أ الممير العا عن سرث غيار  ،ذل
رأسرع سيلة ف

اقرث قك ممكن ،يلرغ

أن يتضمن انرالى يرا ا لألسراث الت

لى التغيث االك م ن اص ل على ذن مسرق.

-

ياق للم ظف اذف أيا ان ازل الطارهة ف

اا

اضطرت

ق عها خال ان ازل السل ية من ا يا

ان مالية لا ازل السل ية الت اص عليها.

 4-1-5اإلجــازة بدون راتـب
-

ي ز لم لس انمارل ملح أ م ظف

ازل رم ن راتث لممل

قم أمضى الخممة المت اصلة ف المركز ممل
ي ز للممير العا ملح الم ظف
م ظف خم ف

المركز ممل

تزيم عن سلة اامل يرط أن يك ن

تق عن أررع سل اك لسرث مقلع.

ازل رم ن راتث لممل رين يهر الى  4أيهر سراث م رة
تق عن أررع سل اك .ف

اا ت ا ز ا

ازل المطل رة للممل

المذك رل ياا الطلث الى م لس ا مارل للرك في ممعما رت صية من الممير العا .
-

تس

ان ازل رم ن راتث الت تملح للم ظف كخممة فعلية ل .

 5-1-5اإلجازة الدراسيــة
تي ع انمارل تعم على تط ير العاملين ف المركز من خال تريياه لاليت ار ف م راك تمريرية
أ للاص

على مر اك امعية علية تك ن أية

ازل مراسية لغرأ تاصي مر ة امعية
10

كثر من ثالثة

دليل سياسات وأحكام وأنظمة المركز

يه ر رم ن راتث ،ما عما ذل
رراتث كام

من م راك تأليلية أ متخصصة اتى يهر تعترر زه من الخممة اليعلية
م عالقة رين م ا الم رل م ا عم الم ظف.

ذل رعم م افقة الممير العا عليها ريرط

أما ما يزيم عن يهر لغاية  0أيهر رعم م افقة الممير العا على ذل

للم ظف لكن رم ن راتث .يق

تاتسث

زه من الخممة اليعلية

الم ظف رالتعهم رالع مل لى عمل رعم استكما مراست ( .مالق)

 9-5الرواتب والمزايا النقدية والعينية األخرى

 8-9-5الســلم الوظيفــي ( انظر سلم الرواتب التفصيلي)
يت رلاه السل ال ظيي
من خال

للمركز على أساس تصليف ال ظاهف JOB CLASSIFIACATION

راه مقارلة ال ظاهف القاهمة ف

التعقيم المخاطرل ف العم

المركز رعضها مع الرعأ اآلخر على أساس لسرة الصع رة

كذل تعمم ال ا راك المها ال ظييية( .الظر الملاق)

 0-9-5تصنيـف الوظائـف
يقم الممير العا للمركز تصلييا لل ظاهف ييتم على عطاه مر ة لك
مرر ط المر ة .يرلى لذا التصليف على السل ال ظيي  ،يق
رعملا سار الميع
الر

اسم الوظيفة

.1

الممير العا

.2

ممير الررام

.0
4

الممير المال

قم

ال م

بداية الدرجة/السنة

الدرجة

الثالية

ممير فرع غزل

5
1

ممير ررلام ا من الغذاه

م لس انمارل ردقرار التصليف الذ

يصرح

التال يرين ت زيع المر اك ف المركز:

ا لى

ممير الررام ف غزل

ظيية يامم فيها رماية لهاية

7

مس

ررلام تط ير المرأل

9

مس

ررلام اليراث الطالهع

9

مس

ررلام التلمية الم تمعية

13

مس

ررلام ا عال الريه

11

مس

تط ير المصامر

12

المااسث الرهيس

10

ممير مير ع
14

الثالثة

الرارعة

نهاية

الزيادة

الدرجة السنوية

الخامسة
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14

مس

تكل ل يا المعل ماك

15

مس

المتارعة التقيي

11

مااسث

17

ملسق تط ير المصامر
ملاصرل

19

ملسق اعال

19

ملسق متارعة تقيي

23

سكرتيرل تلييذية

21

مساعمل امارية

22

أمين مكترة

20

سكرتيرل

24

مراس
 3-9-5مكونــات الراتب
يتك ن الراتث ان مال من سل الر اتث من الراتث المامم ف السل ال ظيي

م

ت زيع المر اك

رانضافة لى الزيامل السل ية.
 4-9-5الراتب عند التعيين
 .1تاتسث للم ظف المتيرى علم تعييل ف

الم ل العلم ا ملى المطل ث للم ظف.

أ.

مرل أية خرراك سارقة اكتسرها رعم اص ل على

المركز

ييترط ف ذل ما يل :

أن تك ن الخرراك متعلقة لمر ة ما ،رل ع العم الذ سيسلم ل ف المركز.

ب .أن تاتسث ك سلة خررل رعال ل سل ية اامل .على أن تعترر ممل الخررل الت
مت اصلة زيامل سل ية.
يزيم الراتث الذ

ت .أن

تزيم على ستة ايهر

سيتقاضاه الم ظف مع الزيامل رسرث الخرراك السارقة على الراتث الذ

لي فيما ل عين ف المركز

كان يص

مرل.

ث .تاتسث مقار الخمس سل اك ا لى من سل اك الخررل خارج المركز زياماك سل ية كاملة عن ك سلة
خط ل.

ج.

تاتسث عال اك أ زياماك عن سل اك الخررل الت تزيم عن خمس عيرل سلة.

ح .ييترط ف ااتساث سل اك الخررل اسث الرل م أ ،ث ،ك،

أن يك ن الم ظف قم عم ريك متيرى ف

الم سسة الت كان يعم رها.

خ .تاتسث عال ل الخررل للم ظف المتيرى راي

تك ن مسا ية لعال ت السل ية عن ك سلة خررل تت مراكمتها

على راتر ا ساس  ،رمها من تاري عمل ف المركز.

د .يت ااتساث تثريك سل اك الخررل للم ظيين الذين يعيل ن ف المركز رقرار من م لس انمارل علم التعيين.
15
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 .2يمفع الراتث رالم ر ا مريك عرر تا ي يهر يق

رهيس الم لس أمين الصلم ق رالت قيع على قاهمة

التا ي رأسماه الم ظيين الت ترس الى الرل قر لهاية اليهر ري مين ليق

الرل رتا ي الراتث اليهر

الى اساراك الم ظيين اليخصية.
 5-9-5أحكام عامة في سلم الرواتب
-

ذا التمث م ظف أ لق ل ظيية أخرى اق مرترة من مر ت يستاق الم ظف أن يرقى على
مر ت السارقة.
ذا رق الم ظف أ لق

-

لى ظيية أعلى فدل يستاق المر ة ال ميمل عال تها السل ية.

ذا ما ص الم ظف ،خال خممت  ،لى لهاية المر ة فدل يستاق زيامل مالية تسا

الخط ل ال اامل ف ليس المر ة ذل ك سلتين رزيامل اامل.
ي ز ترقية الم ظف من ظيية لى أخرى فق ما يل :
* أن تلطرق علي ير ط ال ظيية ال ميمل.
* أن يك ن قم مضى سلتين على ا ق ف

-

زيامل

ظييت الاالية.

تلقس المر ة الى عير خط اك .يتك ن سل الر اتث من  7مر اك.

 82-5العـــال وات

 8-82-5العالوة السنوية
-

تملح العال ل السل ية للم ظف علم التهاه السلة.
تاتسث /للم ظف على أساس خممة سلة كاملة أ لها ف كال ن الثال
أ

من ك عا  .أما ف السل اك ا لى من العم  ،فتاتسث العال ل المستاقة ريك لسر عن

الممل ال اقعة رين تاري تعييل

-

آخرلا ف لهاية كال ن

ي ز امث العال ل السل ية ف

رين رماية السلة ال ميمل.
ض ه التقيي السل

الس

ال ظيي

من اي

التقصير أ

انل از فقا لأللظمة التعليماك المقررل ذل رت صية من الممير العا لى م لس انمارل.
ي ز ملح عال ل كياهل أ لمرل رقرار من م لس انمارل تلسيث الممير ،على أن

تت ا ز لذه

العال ل  153م ر تملح لمرل اامل فقط ط ا ممل العم ف المركز.

يلظر م لس انمارل ردعطاه عال ل استاقاق للم ظيين ذا ملك لتاه التقيي على ا ماه المتميز
للم ظف خال عمل .

 0-82-5عالوة لالء المعيشة

يس ل

يلظر م لس انمارل ف

م

صرف عال ل غاله معيية سل ية للم ظيين ذا معك الاا ة لذل

غاله المعيية اليلسطيل رقيمة الم ر.

11
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 3-82-5عالوة إدارية استثنائية
تت ا ز ضعف العال ل السل ية

ياق لم لس انمارل ملح عال ل مارية استثلاهية للم ظف راي
العامية ذل رلاها على ت صية خاصة من قر الممير العا .
 88-5البـــدالت
 8-88-5بدل العمل اإلضافي
 .1تعتمم سياسة المركز على عم تي يع العم انضاف
يطلث مل تقمي عم

 .2ف

ضاف

الاا ك ا ضط اررية

الممف ع ا

رعم م افقت على تع يأ ذل رأيا

ما الت

ر تي ع الم ظف الذ

ازل اقة.

يامملا الممير العا ياسث العم انضاف

على أساس

 %153من تكلية ثمن العم عن اليترل انضافية يرط أن يك ن التكليف رالعم انضاف خطيا
صام ار عن الممير العا  ،راستثلاه اا ك الق ل القالرل الت تملع صماره.

 .0يلطرق الرلم ( )1أيضا على الممير العا للمركز.

لكن ف الاا ك ا ضط اررية يت ااتساث

العم انضاف للممير رقرار خط من م لس انمارل.

 0-88-5بدل السفر والتنقل
 .8بدل استخدام سيارة المركز
-

ف اا امتال المركز لسيارل فدن مهمتها تسهي عم

تلق الم ظيين الممررين لالستخماماك

انمارية ا خرى.

-

يق

-

ي ث أن تايظ السيارل ف مكان آلمن أن تت ا م قرث المركز أ اليرع ف االة عم ا ستخما .

-

المركز رت ظف م ظف خاس يعم كساهق يك ن مس

را زت .

ي ز استخما سيارل المركز غراأ خاصة ف االة ا ستخما يمفع الم ظف رم استخما
يعام ما يتقاضاه عن استخما سيارت الخاصة غراأ العم .
ك م ظف يستخم سيارل المركز علي استخما لم ذج خاس رالسيارل يرين المسافة الت قطعها،

ال هة ،سرث السير ،التاري  ،الت قيع( ،مرفق).

 .0بدل استخدام السيارات الخاصة
-

عن سالمة صيالة السيارل الت

يمفع للم ظف الذ

يستخم سيارت الخاصة غراأ العم

ممير اليرع ما يعام  23سلتا لك كيل متر.
يق

الم ظف رتعرهة اللم ذج الخاس راستخما السيارل( .مرفق)

 .3بدل استخدام سيارات األجرة
17
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-

يق

المركز رمفع رم

التلقالك الماخلية الالزمة للعم

رها ف

على أساس التعرفة المعم

السياراك العامة.

-

ف الاا ك ا ضط اررية ام يمكن استخما سيارل طلث (خاصة) رعم اخذ م افقة الممير العا أ
ممير اليرع ،على أن يقم فات رل رسمية رذل .

-

السيارل العامة نل از العم

كما يمكن ف

الاا ك ا ضط اررية مفع أ رل اكثر من راكث ف

المطل ث رياعلية رسرعة مع ضر رل عال الممير العا أ ممير اليرع رذل .

 .4بدل السفر خارج البالد

 -اذا كان الم تمر أ ال هة الماعية متكلية رتغطية ميع المصاريف من تذاكر م اصالك اقامة

أك ريك كام مع ميا مة ضافية  ، PERDIEMيق

المركز رمفع قيمة الميا مة الت

الماعمة .ف اا عم ت فر ميا مة ،مع تغطية ياملة ل ميع التكاليف ال ارمل أعاله ،يق
رمز قيمت  23م ر عن الي

تامملا ال هة

المركز رمفع مرلغ

ال اام كرم ميا مة مام مل لتغطية أية مصاريف اضافية يتكرملا الم ظف علم

سيره ،مث رعأ المير راك الخييية أ اضط ارره ليراه م اه قم ياتا  ،أ اتصا رعاهلت  ،أ أية مصاريف قم

تط أر

تك ن مرهية ذل رسرث السير.

 ف اا كلف المركز أام م ظيي للسير الى الخارج للقيا رمهمة خاصة رالمركز،أية هة كالك ،لتكاليف تل السيرل ،يق

المركز رمفع رم الميا مة للم ظف الذ يسافر خارج الرالم لتغطية

المصاريف المسم اة ال ارمل ف الرلم . 0-11-5

فق الميا مة التالية:

المطل ث من الم ظف ا اتياظ ر ميع ص ك المفع للمصاريف المرايرل ال ارمل ف
الى ص المفع الخاس راليلمق .ما عما ذل

الرلم  0-11-5اضافة

خاصة ال راك الغذاهية فال يطلث من الم ظف ت فير ص ك

مفع أ ف اتير .رالتال فان الميا مة تغط رم ا ك
ف اا عم يم

ت م أية تغطية ،من

اليرث أية مصاريف خاصة أخرى مث

رة ا فطار

تكلية اليلمق لها.
الملطقة

الم

العررية

الم

ا ر رية امريكا كلما استراليا

قيمة الميا مة رالم ر
15
133

ل ث يرق آسيا أمريكا الالتيلية

م

افريقيا

-

تيم الميا مة تكلية اليلامق الت تمفع فق الرلم  5-4من ال زه الرارع من الملي .
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 تت م ار عة تل الميا مة ك سلة للتأكم من مالهمتها للتغيراك ف ا سعار. 3-88-5مصاريف السفر المسموحة
ف االة تكليف المركز ام الم ظيين للقيا ف مهمة رسمية رالسير لى خارج الرالم ،يق
رتغطية المصاريف التالية:
19
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-

مصاريف تلقالك رالم اصالك العامية أ طلراك خاصة ذا اقتضك المهمة ذل .
مصاريف ا تصا ك (لاتف ،فاكس ،رريم ،رس
رس

تصاريح

ازاك سير فيز ضراهث سير

تكاليف تص ير ثاهق متعلقة رالمهمة.

الترليك) الت يتطلرها العم .
ثاهق أخرى رسمية.

رم ال راك الغذاهية ( رم ن الاا ة الى ف اتير أ سلماك قرأ)
أية مصاريف أخرى ي افق عليها الممير العا
الرخيي

ك

تيم الهمايا أ

لها عالقة رالسير على أن

تلظيف المالرس أية مصاريف يخصية أ مير راك ر اية.

يمفع المركز رم استخما خممة  VIPف
صرااية من عمان ..ال

الاا ك ا ضطرارية القص ى ،مث اللااق رطاهرل

رم افقة الممير العا  .أ اذا كالك ال هة الماعية مستعمل لتغطية

تكاليف تل الخممة.
 80-5التأمين الصحي
-

يمفع المركز التأمين ال طل

يق

الصا عن الم ظيين المتيرغين لمي

من سكان القمس.

المركز ريراه ر الس تأمين صا لم ظي المركز من الضية القطاع تيم

عاهالته للمتز ين (ز ة/ز ج أرلاه).

ميع أفرام

تت عملية يراه الر الس تأمين الم ظيين من خال استمراج عطاهاك من ثالثة يركاك تأمين
مالية ذاك مصماقية سمعة يمل.
ي من المركز على ميع المعاملين ضم الا ام

ي من المركز على ميع العاملين في ضم الا ام

أثلاه قيامه رعمله ماخ

خارج المركز.

أثلاه قيامه رعمله ماخ المركز خار ها.

 83-5الضــرائــب
يقتطع المركز ضريرة المخ

يمفعها اسث القال ن اليلسطيل .

 84-5المن والمكافآت
 8-84-5صندوق االدخار
-

يمفع المركز رم صلم ق امخار راي

يت اقتطاع  %5من راتث الم ظف يق

ضعها ف اساث خاس تاك ايراف ل لة ملتخرة من الم ظيين اضافة الى الممير العا

أمين الصلم ق( .الظر اللظا الخاس رصلم ق ا مخار).

المركز رمفع  %13يت
رهيس م لس ا مارل

 0-84-5مكافآت نهاية الخدمة
-

تملح للم ظف علم التهاه خممات

على أساس راتث يهر لك سلة عم قضالا ف

تاتسث على أساس الراتث ان مال آلخر راتث تقاضاه الم ظف.
19
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-

يمفع رم أيا

ازل ري

ازت المستاقة الت ل يستهلكها ف السلة ا خيرل على أساس ك ي

عم .

-

يمفع ل يهر لذار ف

-

ف اا تقمي الم ظف راستقالت رم ن ملح المركز فترل يهر لذار لترك العم يخص المركز

ياسث على أساس الراتث ان مال آلخر يهر تقاضاه الم ظف.

مرلغ ي از قيمة الراتث عن الممل الت تك ن لاقصة من ممل المهلة المذك رل ل يهر اام من
رغرت ف

-

االة صم ر قرار من م لس انمارل ردلهاه خممات .

ف

لذه الاالة

لهاه عمل .

يستاق الم ظف الذ خم ف المركز اق من ستة ايهر مت اصلة أ مكافأل.

 86-5سلف وقروض الموظفين
-

يمكن للم ظف أن يتقم رطلث رسم

ردمكان الممير العا الم افقة على ملح سلية للم ظف

-

يت ا ز سقيها قيمة راتث يهر اام

فقط.

ف الاا ك الت تت ا ز فيها السلية قيمة راتث الم ظف لليهر ،يا

الطلث لى ل لة صلم ق

ا مخار لمراست الرك في .
يمكن للم ظف الراغث رالاص
رسم رالرغرة رالاص

ف صلم ق ا مخار.
-

لى الممير العا يطلث في ملاة سلية على راتر .

على قرأ الت

على قرأ رام أقصى

الى ل لة صلم ق ا مخار التقم رطلث
يت ا ز قيمة تع يضاك الم ظف ممخرات

تامم ل لة صلم ق ا مخار قيمة العم لة المير ضة على القر أ رين اليترل ا خرى( .الظر
اللظا الماخل لصلم ق ا مخار)
ف اا تر الم ظف لعمل ف المركز قر سمام كام قيمة القرأ ف اهمه ،تق

رااتساث المرلغ المترق

اسم من قيمة ممخرات

تع يضات .

الماهرل المالية

 87-5الواجبات الوظيفية واإلجراءات النظامية
 8-87-5الواجبات الوظيفية
-

يترتث على الم ظف العم

رما يسع من ال هم ف

أغراأ المركز رعاية مصالا

الماافظة على أم ال

ام م صالاياك ظييت على تاقيق
ممتلكات

أس ارره كافة المستلماك

ال ثاهق الخاصة رعمل  ،يلتز الم ظف ر ا عا رأماه ا رات ال ظييية ا متلاع عن ا عما
الماظ رل ال ارمل اقا.
-

مع مراعال ال ا راك ال ظييية المترترة على المها

امه ،فدل ا ث ك م ظف ر

المس لياك الخاصة رعم ك م ظف على

عا أن يلتز رما يل :

الماافظة على م اعيم العم المقررل ف المركز.
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ماه ا رات ال ظييية،

تأمية العم المل ط ر رمقة اخالس أمالة تخصيس كام أ قاك العم
عم ضاعة ساعاك الم ا ف العم خارج لطاق ظييت .
ا لت از ركافة التعليماك الت يهاك الت تصمرلا انمارل لتلظي العم
لصا عن قصم أ رم ن قصم.

تط يره ت لث مخليتها ر اا

اات ار ق الين المركز ألظمت الماخلية (ال ارمل ف الملي ) ا لت از رالتقيم رها.
الماافظة على كرامة ال ظيية سمعة المركز مصماقيت المفاع عن رسالت
التصرف مع زماله

مسه لي

فلسيت .

ميع من يتعام معه المركز راات ار تا .

ا متلاع عن القيا رأ أعما تتعارأ المصلاة العامة للمركز.
الماافظة على السرية التامة رأم ر المركز الماخلية.

عم ت ا ز ا ختصاصاك الصالاياك الخاصة رأ م ظف أ رأليطة ال اماك ا قسا المختلية.
التعا ن مع زماله رالعم لتاقيق أغراأ ألماف المركز العم على تأمين التظا سير العم

انلتا ية خيأ التكاليف.

اق ق المركز ممتلكات عم استعمالها

الماافظة على أم ا

رفع

لألغراأ المخصصة لها.

 0-87-5األعمال المحظورة
-

ياظر على الم ظف القيا رأ
الرسم مقار ا ر

عم آخر ل عالقة رليس طريعة عم الم ظف خارج الم ا

ردذن خط من الممير العا .

ي ز للم ظف أن تك ن ل مصلاة يخصية مرايرل أ غير مرايرل ف اتياقياك أ ملاقصاك

أ عق م خار ية تتص رأعما المركز.
يملع الم ظف ملعا راتا من ا م ر التالية المذك رل على سري الريان فقط
طاهلة ان راهاك اللظامية فقا لالهاة المخالياك ال زاهاك:

مغامرل المركز أثلاه الم ا ما ل تكن تستمع ذل طريعة عمل

الاصر ،ذل تاك
على ذن مسرق من

رعم الاص

مسه ل المراير أ الممير العا .
ا لقطاع عن العم رم ن ذن مسرق أ التأخر ف الع مل لى العم رعم التهاه ممل ان ازل.
استعما أ هزل أم اك معماك قرطاسية المركز لغير الغرأ المخصس لها.
ا طالع على المستلماك ا راق الس الك الت ليس من يأل اختصاص .

تص ير أ طراعة أ

مستلماك أ لس ليس ل عالقة ردل از أعمال

رعم الاص

على ذن

مسرق من مسرق من مسه ل المراير أ الممير العا .
ا اتياظ را زت اليخصية رأص أ سلم أ مستلم أ تقرير أ

ثيقة أ رسالة خاصة رالم سسة أ

رلس علها ،أ اطالع أ كان من خارج الم سسة عليها ذن من مسه ل المراير أ الممير العا .
ا متلاع عن لق أية أ راق أ مستلماك أ

ثاهق تتعلق رأعما المركز رم ن ذن مسرق من الممير

العا .
لق أية معل ماك عن خص صياك عم المركز عالقات
م سساك يريهة

ردذن خط مسرق من الممير العا .
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استغال

عمل ف

الم سسة لتاقيق أرراح أ ف اهم يخصية ل أ لغيره على اساث مصلاة

المركز.
تعاط المير راك الكا لية رأ يك كان.

انتيان رأ عم أ مظهر من يأل التيكي ف ا خالق العامة.

 3-87-5اإلجراءات النظامية على مخالفات سياسات وأنظمة المركز
للمركز أ التعليماك انمارية

ذا ارتكث الم ظف عمال أ سل كا مخاليا اكا اللظا الماخل

المختلية أ أخ ر ا رات ال ظييية أ قا رأام ا عما الماظ رل أ أساه لى المركز .من اق

انمارل اتخاذ ان راهاك اللظامية الملاسرة راق .

ذا ارتكث الم ظف عمال مخاليا اكا قال ن العم
التالية ف م ا هت ريك تمري

اللظا الخاس رالمركز تتخذ ان راهاك

:

 .1لفت النظر الشفوي :ل تلري الم ظف ييهيا لى المخالية الت
تكرارلا.

ي ث ف

لذه الاالة ثراك ليك اللظر ف

التكرار( .الظر اللم ذج الخاس رس
لظره في

لى

ملف الم ظف لت خذ رعين ا عترار علم

المخالياك).

 .2التنبيه الخطي :يت رت ي كتاث خط
ث تالف

ارتكرها الى ضر رل ت لث

لى الم ظف يرين المخالية المرتكرة من قرل  ،يليك

تكرار المخالية ف

المستقر  ،يت تذكيره ران راه اللظام

الذ

سيتخذ راق ذا ما تكررك المخالية.
 .0إنذار أول :ل كتاث خط ي

لى الم ظف نلذاره لى

ث عم تكرار المخالية ،تاميم

ان راه اللظام الذ سيتخذ راق ذا ما تكررك المخالية.

 .4إنذار نهائي :نلذاره ريك لهاه .
 .5وقف الزيادة السنوية( :كلها أ

زه ملها) لممل

 .1االستغناء عن الخدمة( :اليص من الخممة).
ك ليت

تزيم عن ستة ايهر.

لظر يي يين يعترران رمثارة تلري خط .

تكررك المخالية ي

ك تلريهين خطيين رمثارة لذار أ

اذا

تلقاهيا لذار لهاه .

لممير اليرع أ الممير العا الاق راتخاذ ان راهاك اللظامية (.)4+0+2+1

اتخاذ ان راهين ( )1+5رعم تقمي ت صية رذل من الممير العا

لم لس انمارل

رعم صم ر قرار الل لة الخاصة ف

اللظر ف الم ض ع.
ف

اا رفع ت صية رذل

المامل رق ( .)1+5يق

من الممير العا لى م لس انمارل راق أ

من الم ظيين لتطريق

م لس انمارل رعم مراسة الم ض ع رتيكي ل لة م لية من اثلين من أعضاه

الم لس ممث ملتخث من الم ظيين لم ارسة القضية رفع قرارلا لى م لس انمارل نق ارره.

تعقم الل لة لساتها رمع ل من رهيسها تك ن ال لساك قال لية ذا اضرلا كام أعضاهها.
يرلغ رهيس الل لة الم ظف الذ

تقررك االت

لى الل لة الخاصة رالهاة تتضمن المخالياك

المسلمل لي كتاريا ذل قر الم عم المعين لعقام الل لة رأسر ع اام على ا ق .
على الل لة الرك ف القضية خال فترل أقصالا يهر اام من تاري
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ترفع الل لة ت صياتها لى م لس ا مارل متضملة ا سراث الت استلمك ليها الت صية.
يق

م لس انمارل ردقرار الت صية ،من اق مخالية الت صية على أن يرين ذل كتاريا ريك

مسرث اضح.

ذا ل تثرك على الم ظف المخالياك الملس رة لي يرم ل اعتراره ركتاث من رهيس م لس انمارل.

 4-87-5حقوق الموظف الموقع عليه اإلجراءات النظامية
-

ي ث على ممير اليرع أ الممير العا ماا لة ا أ
ال زاه ،ريك

ميكلة تتعلق رالم ظف ،الذ

قع علي

م .

ف االة عم مكالية ا الميكلة أ اليك ى ميا يمكن للم ظف الكتارة خطيا لى الممير العا /

ف االة كان ان راه متخذا من ممير اليرع ،أ لى م لس انمارل ف اا كان القرار متخذا من
الممير العا .

-

لليخس الماا

لى الل لة الخاصة ررا

ت صية فص الم ظف ،الاق ف ا طالع على ميع

التاقيقاك ال ثاهق المتعلقة رالمخالياك الملس رة لي

ان ياضر لساك الل لة للمفاع عن ليس

تقمي أية ريلاك أما الل لة رما ف ذل انم ه رأق ال است اث اليه م ملاقيته .

-

تتيك

ل لة ملتخرة من الم ظيين مهمتها الملاقية ا عتراأ أما م لس انمارل ،ف

اعتراأ الم ظف ال اقع علي ان راه اللظام

اا

تمتل الل لة صالاياك لقارية.

ف كافة ا ا ا فدن الم ظف المعل تت امايت من أ التقا أ تعسف لات عن استخما اق

ف التظل رم ث ألظمة سياساك المركز.

 81-5تنمية المصادر البشرية وتطوير وتقييم األداء
 8-81-5تنمية المصادر البشرية
أ .األهداف

يسعى المركز لى تلمية تط ير الكامر ال ظيي

العام ف

الهمف العا لررام التط ير

المركز.

يكمن ف ضمان ت فر الكامر ال ظيي الم ل الذ يمتل المعارف المهاراك الت ياتا ها المركز لتاقيق
ألماف ا ستراتي ية.

يتاقق لذا الهمف من خال السع المت اص

لمي المعرفة المهاراك الالزمة ،قامر على ال ص

التأكم رأن ك م ظف ف المركز

لى مست ى ا ماه المطل ث نل از عمل رل اعة

كياهل أكرر.

ن ر ية المركز ف تط ير الكامر ال ظيي تكمن ف ت فير م ا ك التمريث التلمية التعل المستمر،

ذل من خال ت فير اليرس المتكافهة لل ميع لاللخراط المياركة ف ررام تمريرية متخصصة.
ن التمريث الملظ يهمف لى سر الي ل رين ما يمكن لليخس القيا ر
على القيا ر من خال تط ير معارفه

مهاراته لتاسين أماهه ف

ا عما الت

تلمية طاقاته الكاملة ليك ل ا مهيهين لتام مس لياك اكرر ف المستقر .
عملياك التغيير على المست يين المهل

الم تمع .
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اما
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ن المركز يرى رتط ير الكامر ال ظيي معامة أساسية لتق ية تعزيز ضع المركز تمكيل من ا عتمام
على الذاك ا ستقاللية القمرل على الملافسة التميز.
ب .المركز كمؤسسة تعلمية
تق

ن المركز يطمح يسعى رأن يصرح م سسة تعليمية  Learning Organizationرمعلى م سسة

رتسهي عملية التعل اتااتها لك أفراملا ،ان تتا

ل ذاتها راستمرار.

لق المعرفة تاريرلا ليتمكن المركز من

ن السع ل ع المركز متمي از أ قامراك على خلق امتال

عكس تل المعرفة استكياف م اطن ا يياه ي ث أن تك ن ف مقممة أ ل ياك المركز.
ن الم سسة التعلمية رلظرلا ،ل تل الم سسة الت تتميز ر ملة من السماك ا ساسية الت لسعى

لتمثلها ل :
-

القمرل على ا المياك الت ت ا هها ريك علم

تي يع أفراملا على التعل المستمر التيكير اللقم ف ر ية ا م ر.
التي يع على القيا رالت ارث الرا

المستمر عن ا فض .

التعل من الت ارث الماضية.

التعل من اآلخرين /أفراما م سساك.
القمرل على لق المعرفة رين أفراملا ليهاتها رسرعة ل اعة.

ج .عوامل واجب توفرها
لل ص

رالمركز لى المست ى الذ

ذكر سارقا ،كم سسة تعلمية ،للا عمل ع ام

عليلا ميعا مس لية العم على تاقيقها:
-

ملظ

ليس ريك ارت ال

تخميل .

ي ام ر ية ميتركة رين كافة العاملين ف

ا ث ت فرلا

المركز أيضا ليهات المختلية ،لتمكلها من تاميم

ا ست ارة ا ستيامل من اليرس المستقرلية.
تط ير رلية مارية تمكن من ا ستيامل تسهي عملية التعل .
تط ير ثقافة م سسية ماعمة ( )Organizational Cultureتي ع على تاميم ال اقع القاه
طرح لقا

اليرضياك اي ام طرق مختلية للقيا را يياه.

مارل تعزيزية ماعمة للم ظيين م ملة ريك كام رضر رل التط ير التعل المستمر.
ق ل مفع تاييز تي ع على التعل المت اص .
ي ام سياساك ا راهاك لتق ية تعزيز التعل رين كافة الم ظيين.

د .األسس التي يجب أن يقوم عليها التدريب

ن ررام التمريث الت يسعى ليها المركز ي ث أن تستلم لى:

-

تاميم تالي مقيق لالاتيا اك التمريرية الخاصة رالم ظيين االيا مستقرال.

تاميم مقيق لماف التمريث ،اي

ن التمريث ي ث أن يهمف لى تاقيق ألماف قارلة للقياس،

يعرر علها رتاسيلاك تط يراك تغييراك ف السل

انمار

المهل يق م لى أماه افض .

تاضير اعمام الخطط التمريرية الت من يألها ا ست ارة لمف المركز على أن تيم :
74

دليل سياسات وأحكام وأنظمة المركز

التكاليف المت قعة.
الملافع الي اهم المر ل من ررام التمريث المقتراة.
آلياك تطريق خطط التمريث.
مراقرة تقيي

تالي اللتاه المتاققة من ررام التمريث.

ضع طرق مالهمة للاص

على التغذية ال ار عة تقيي اللتاه

ضع آلياك لتعمي الي اهم اللتاه

الررام ذاتها.

المتاققة على المست ى اليرم

فق

على رقية الكامر ال ظيي

م ا ك التخصس المهل .

تكريس عملياك الت ثيق لك ا ليطة رما فيها التمريث ذل من خال التقارير الت يعملا الميارك ن

ف مث لذه الررام .
هـ .أشكال التدريب

قم يأخذ التمريث أيكا

صيغا مختلية.

قم يك ن التمريث ماخليا (أ

ال طن) أ خار يا (أ م سساك أخرى أ خارج ال طن) .كما أل قم يأخذ يك

ر

ماخ المركز أ ماخ
عم أ م راك قصيرل

أ ط يلة أ من خال المياركة ف م تمراك أ لم اك.

ن يك التمريث يعتمم على ع ام عمل من ضملها انمكالاك المالية المت فرل لمى المركز أ من

خال ملح مخصصة لهذا الغرأ.
و .اإلجراءات الخاصة بتدريب الكادر الوظيفي
-

يق

الممير العا رالتعا ن مع الم ظف المعل ر ضع خطة تتعلق رتاميم ا اتيا اك التمريرية

الخاصة ر ف لهاية ك عا .

ترلى لذه الخطة على أساس تاميم ااتيا اك المركز ررام

تقيي مقيق اتيا اك الكامر العام .

-

يق

ممير المركز رالتلسيق مع الم ظف المعل رتاميم الم راك أ

ر العم الت يمعى المركز

للمياركة فيها على أساس:
 #ممى مالهمتها مع طريعة العم الذ يق

ر أ سيق

 #مضم ن مست ى الم رل طريعة ال هة الميرفة عليها.

ر مستقرال.

 #ممل الم رل مكان العقاملا.
 #عم تعارأ المياركة ف الم رل المها المطل ث ل ازلا من قر الم ظف.
 #التكلية المامية قمرل المركز على تغطية تكاليف تل الم رل.
-

يطلث من ك م ظف ييار ف

أية م رل تمريرية تقمي تقري ار تقييميا عن الم رل اللتاه الت

تاققك لتي ة المياركة فيها .كما يطلث من الم ظف اضار كافة الم ام التمريرية الت

ت زع

خال الم رل ايظها ف ملياك خاصة ف المركز.
-

قم يطلث ممير المركز من الم ظف الذ

يار ف

م رل تمريرية تقمي تقري ار تقييميا عن الم رل

اللتاه الت تاققك لتي ة المياركة فيها .كما يطلث من الم ظف اضار كافة الم ام التمريرية

الت ت زع خال الم رل ايظها ف ملياك خاصة ف المركز.
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-

قم يطلث ممير المركز من الم ظف الذ

يار ف

المهاراك المعارف الت اكتسرها من خال تلظي
من خال تقمي تقرير مكت ث رانضافة لى ا

المتعلقة رالم رل.
-

م رل تمريرية مياركة زماله رالمعل ماك

رية مكثية ياضرلا من يهمه الم ض ع ،أ
رقية الزماله على ا طالع قراهل الم ام التمريرية
أ الخار

يق

المركز رتخصيس زه من الم ازلة العامة للمركز غراأ التمريث الماخل

(أ

ف م سساك أخرى أ خارج ال طن) .كما يسعى المركز لى ماا لة ت فير فرس يت ار

الم ظيين اييامل لاض ر م راك تمريرية ف م ا ك اختصاصه .

-

يق

الممير العا رتأمين ضمان ايت ار

كافة الم ظيين اعطاه اليرس المتكافهة لل ميع

للمياركة ف م راك تمريرية ،على قاعمل المسا ال اتااة ليس اليرس لل ميع للتط ر التقم .
يي ع المركز م ظيي ف
راي

الم راك الت

رعقملا تلييذلا ف

يق

المركز

فق م ا ك العم ،

تتعارأ مع أ ل ياك عمل المها المطل ث مل ل ازلا.

و .البعثــات الدراسيــة

يعترر المركز ييام العاملين ف رعثاك مراسية زها من ررلام تط ير الم ارم الريرية ،على أن

-

يك ن م ا المراسة ف ليس م ا عم الم ظف أ ف م ا يرغث المركز الم ظي ن مع ا،
ف تط ير الكامر ال ظيي ليتمكن من القيا ر مستقرال.

-

يسعى المركز لى تخصيس

زها من م ازلت العامة للمسالمة ف

الرعثاك المراسية الت يتمكن المركز أ الم ظف من الاص

الم ازلة على ال ضع المال العا للمركز.
-

يعم المركز عرر يركة عالقات المتعممل مع مصامر المع

تغطية

عليها.

زه من تكاليف

تعتمم لسرة لذا ال زه من

الم سساك المختلية المختصة ف

تقمي الملح المراسية لى ت فير الملح الت ياتا ها لتط ير كامره ال ظيي

فق الخطة الخاصة

رتط ير الم ارم الريرية على أن تك ن لذه الملح غير مير طة رير ط قي م تتعارأ استقاللية
الم سسة لظامها الماخل .
االاص

-

ف

-

يق

ير طها مراسة ممى مالهمتها مع ااتيا اك المركز خطط التط يرية المستقرلية.
الممير العا

الملاة المراسية.

الم ض ع .ث يق
-

رمياركة ممير الررام

المياريع لى مراسة تاميم الم ظف الماله لتل

يت مراسة الم ض ع لقاي مع الم ظف المذك ر معرفة م فق ا ل

الممير رترييح الم ظف المذك ر لى م لس انمارل نقرار الترييح.

علم م افقة الم لس على ترييح الممير العا للم ظف المذك ر يق
ييام للمراسة أ التمريث" تيم التياصي
التمريث).

-

المركز على ملاة مراسية ف

م ا

مامم يق

الممير العا رتقيي الملاة

ف اا

من

الم ير العا ردعمام "اتياقية

الير ط الضر رية الظر (اللم ذج الخاس راتياقية

رسا الم ظف لى م رل تمريرية أ ييامه ف رعثة خارج الم سسة تزيم ممتها عن يهرين

يلتز الم ظف الم فم رعم ع مت لى المركز رالعم ف المركز ليترل

تق عن ضعف اليترل

الت قضالا ف المراسة يت ذل من خال ت قيع على الت از خط قر سيره.
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-

ف اا ك ن التمريث خارج الم سسة ،يطلث الممير العا من ال هة الت يق
يمكن ا كتياه رالاص

رتقارير م رية عن الم ظف الميار ف الم رل.

التمريث تز يمه

على يهامل المعهم أ

الم سسة أ ال امعة.
-

يطلث من الم ظف الم فم للتمريث أ المراسة كتارة تقارير تقييمية م رية ،تعتمم على ممل الم رل،

عن الم رل أ المراسة.
علم التهاه الم رل أ الملاة المراسية يطلث من الم ظف كتارة تقرير لهاه عن الم رل أ المراسة
ييم :
-

-

لياطاك الرعثة أ الم رل التمريرية.
الخرراك ال ميمل المكتسرة.
الرعثة أ الم رل.

مالاظات ا

ما ت تاقيق خال اليترل.

الخرراك ال ميمل المكتسرة.

يقم لسخة من التقرير لى م لس انمارل لالطالع.
ياق لم لس انمارل رت صية من الممير العا  ،رلاها على التقارير ال ارمل من ال هة المقممة
للتمريث أ المراسة (تقارير سلرية) الم افقة على لهاه تمريث الم ظف.

-

رلاها على لتاه الرعثة أ الم رل التمريرية يق

-

يلتز الم ظف رداضار كافة الم ام التمريرية الت اص عليها خال مراست أ تمرير لى المركز

-

أ عال ل .يق

الممير العا رترييح الم ظف للاص

م لس انمارل رمراسة الم ض ع اقرار الت صية.

تك ن زها من مركز المصامر الخاس رالمركز.

يق

على ترقية

الم ظف رت فير لسخة من اليهامل الت

المركز.

اص

عليها ايماعها ف

ملي اليخص

ف

 0-81-5تقويــم أداء العامليــن
أ .األهميـــة

تسعى أية م سسة س اه كالك م سسة غير اك مية أ ضمن م سساك القطاع العا أ الخاس،

لتاقيق ألماف ماممل من خال
المعل ماك) ،تق ي ا ماه يعل
تات

أماه تياع
الممى الذ

علاصر انلتاج المختلية (ا فرام ،رأس الما  ،التكل ل يا
يت في تاميم مست ى أماه ك علصر من علاصر انلتاج.

عملية تق ي ا ماه ألمية متميزل لتي ة للم ر ا ساس

للم سسة.

يسعى المركز لى ترل

الميه

الامي

الذ

ي مي لذا العلصر ف

لعملية تق ي ا ماه الذ

يق

ا ماه اللهاه

على ألها عملية تط يرية

ضر رية على مست ى ا فرام الم سسة.
ب .المفهــوم واألهداف

تعترر عملية تق ي أماه العاملين عملية م رية ملتظمة يق

من خال

رها الممير العا انمارل العليا للم سسة

مع المعل ماك عن انل ازاك اليعلية للعاملين خال ممل سارقة ،من خال لظا يام
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معر ف لمى الممير "المق " العاملين (المق مين) تسعى لذه العملية لى تاقيق

يعتمم على أسل ث لمط
ا لماف التالية:
 .1على مست ى ا فرام:
-

ت فير المعل ماك عن مست ى أماه .
تاميم ساه تط ير ا ماه م ا ك الترقية المستقرلية.

ت ضيح ا عما ا كثر مالهمة للصياك المهاراك الت يتمتع رها اليرم.

 .0على مستوى المؤسسة:
-

ت فير المعل ماك عن أماه العاملين ممى مسالمته ف

-

التأكم من ممى استخما قمراك كياهاك مهاراك العاملين ف م ا تها الصاياة العم على

-

الماضية (فترل التقيي ).

تاقيق ألماف الم سسة خال اليترل

ا ستيامل القص ى ملها لتاسين مست ى ا ماه الاال .
ضع ألماف لألماه المستقرل

تاميم ا اتيا اك ال ا ث ل ازلا ف المرالة القاممة.

ت فير القاعمل المهلية الملطقية للق ارراك المتعلقة رالترقياك زيامل الر اتث أ ا ستغلاه عن

خمماك الرعأ.

ضع المعايير المقيقة لل ع مست ى الا افز الممل اة.
ت فير القاعمل المهلية الملطقية للق ارراك المتعلقة رالترقياك زيامل الراتث أ ا ستغلاه عن خمماك
الرعأ.

ضع المعايير المقيقة لل ع مست ى الا افز الممل اة.

ج .أساليب ووسائل التقييم

للا أساليث عميمل تستخم عامل علم القيا رعملية تقيي أماه العاملين.

لك ملهما ي اريات

يعترر من ألمها أسل ران

سلريات (مااسل عي ر ) لما:

 -أسلوب "اإلدارة باألهداف"

يعترر من أل أساليث تقيي ا ماه ،ذ يعتمم لذا ا سل ث على تقيي أماه العاملين من خال خطة

اضاة لتط ير ا ماه.

يرتكز تطريق لذا ا سل ث ريك أساس على فكرل قيا الم ظف ف رماية السلة أ

فترل التقيي  ،رالتعا ن مع المس
أماه
الت

ضمن طار مس لياك مها

المراير عل  ،رتاميم ا لماف الت ي ث علي تاقيقها فيما يتعلق رمست ى
ظييت  .ضافة لى ذل يت ا تياق رين الم ظف المس

ستستخم لقياس مست ى ا ماه ،على الخط اك الت

على المعايير

ي ث اتراعها لتاقيق المست ى المطل ث.

يق

الممير العا ر ضع لم ذج التقيي الذ سيستخم لهذه الغاية (الظر المالاق).
 -أسلوب "معايير التقدير" أو "أسلوب تقويم الصفات"

يعترر لذا ا سل ث ا كثر التيا ار من رين أساليث تقيي ا ماه اي

علاصر تقيي

يت ف

لذا ا سل ث اختيار

ظييية يخصية مث  :القمرل على استيعاث ق اعم أساليث العم  ،ا لت از رألظمة سياساك
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الم سسة ،القمرل على اتخاذ الق ارراك ،القمرل على تام مس لياك اكرر غيرلا من الع ام

العلاصر (الظر

تت ار ح رين "الممتاز

ضع

م ا ك علاصر التقيي ) رعم ذل  ،يت

ضع مر اك التقيي الت

السيئ"،

عالماك مسلسلة لك مر ة ملها .ث يت تاميم مر ة التقيي الملاسرة ل راللسرة لى ك علصر من علاصر

يت أخي ار ااتساث م م ع العالماك لتاميم مر ة

التقيي مع ضع العالمة الملاسرة أما ك من لذه العلاصر.

التقيي العا الت على أساسها يت تقيي الم ظف.
المركز رترل لذين ا سل رين الذين سي فران رتطريقهما ريك م تمع ت فير اكرر قمر ممكن من

سيق

الم ض عية الت رم عم ضياه الطارع اليخص
التقيي ريك سلي

لتاقيق ألمافها يق

مضع

الذات

على تقيي أماه الم ظيين.

لضمان سير عملية

الممير العا أ المس لين المرايرين عن عملية التقيي

(ممير اليرع لم ظيي ) را م ر التالية:
* يرح ألماف تقيي ا ماه أرعامه.
* يرح أساليث التقيي علاصرلا المختلية كييية ااتساث المر اك العالماك.
* تاميم المتطلراك ا ساسية الت ت من فعالية تقيي ا ماه.

* تي يع الم ظيين على المياركة اليعالة ف عملية التقيي اتى تأت لذه العملية راللتاه المت خال
ملها.
* يق

الممير العا للمركز رمتارعة تلييذ ررلام التقيي رمقة علاية للتأكم من اسن تطريق

فق ا

للخطط الم ض عة ا راه التعميالك التاسيلاك علي علم الضر رل ل عل اكثر فاعلة .قم
يك ن من امالا

راه التقيي اكثر من مرل ف السلة.

د .مجاالت وعناصر التقييم

راه تقيي ا ماه ال ظيي للعاملين ف المركز ،ضمن ا سل ث الثال الذ

تيم عملية

سارق ا ،على العميم من العلاصر ف مقممتها:
-

انلما رالتط راك الاميثة في

المعرفة رالعم

مما كياهل أماه العم الاال .

متارعتها.

مهاراك تخطيط تلظي العم .
ا لت از رالق الين ا لظمة أخالقياك العم (التقيم رلظ ا ارهاك العم ).
ا لتظا ف الم ا اسن استغالل

قك العم .

معال ة الميكالك اتخاذ الق ارراك.
التعا ن العم ال ماع .

مهاراك ا تصا

التعام مع اآلخرين.

القمرل على تام مس لية أعلى م ا هة ضغ ط العم .
الصالاياك المس لياك.

تط ير الذاك.
تقر الت ي

تلييذ المها .

الارس على الم سسة ا لتماه ليها.
القيامل الت ي .
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-

المهاراك انمارية اليلية الالزمة.
المر لة القمرل على التكيف ف العم .
أم ر أخرى.

-

 89-5إنهاء الخدمــة
تعترر خممة الم ظف ملتهية ف الاا ك التالية:
-

لهاه الخممة رسرث ال فال.

لهاه الخممة رسرث استقالة الم ظف.
لهاه الخممة رسرث عم اللياقة الصاية.
لهاه الخممة رسرث ظر ف ااتيا اك العم .
لهاه الخممة رسرث الخياأ مست ى ا ماه.
لهاه الخممة رسرث اليص من العم .
لهاه الخممة رسرث القضاه ممل العقم.

إجراءات إنهاء الخدمة
 1-19-5إنهاء الخدمة بسبب استقالة الموظف
-

علم رغرة أ من الم ظيين تقمي استقالة من العم ف المركز علي تقمي استقالت خطي ا قر 03
عم من م عم تر العم .

ي

تقمي ا ستقالة لى الممير العا للمركز الذ

يقممها لى م لس انمارل مع ت صية رقر لها أ

رفضها على م لس انمارل أن يرم عليها خال فترل أقصالا ثالث ن ي ما.
تعترر ا ستقالة مقر لة ذا ل يرلغ الم ظف رقر
االة قر

ف

ا ستقالة يق

ا ستقالة أ رفضها خال تل الممل.

الممير العا ردعمام كتاث "م افقة على ا ستقالة" (ملاق) من

لسختين اامل تعطى للم ظف الثالية تايظ ف الملف اليخص للم ظف.

 2-19-5إنهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية
-

ذا تعذر على الم ظف م اصلة عمل ف المركز سراث صاية رت صية من طريث معتمم من

المركز ،رعم استلياذ ك ان راهاك المتعلقة رالمرأ المذك ر ف رل م ان ازاك المرضية يتخذ

م لس انمارل ق ار ار رالهاه عم الم ظف رسرث عم لياقت الصاية.
-

يق

الممير العا رتاضير لسختين من كتاث " لهاه خممة رسرث عم اللياقة الصاية" (ملاق)

يايظ رلسخة من الكتاث ف س

الم ظف الثالية تعطى للم ظف.

 0-19-5لهاه الخممة رسرث ظر ف ااتيا اك العم
-

ف االة ا ج م ظيين فاهضين أ يزيم ن عن اا ة العم رسرث:
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-

يق

-

مخا تغييراك ف مخطط التلظي انمار للمركز.
أ رسرث لغاه ظيية ما ف الهيك التلظيم للمركز.
أ رسررالخياأ ا

تقلس المع المال للمركز.

العم

الممير العا رت ي ت صية لم لس انمارل ردلهاه خممة الم ظف المذك ر مع ذكر ا سراث

المررراك لهذه الت صية.
يتخذ م لس انمارل ق ارره رقر
ف

اا قر

الت صية يق

أ رفأ الت صية المقممة من الممير العا .
الممير العا ردعمام كتاث " لهاه الخممة رسرث ظر ف ااتيا اك

العم " (ملاق) ذل على لسختين تايظ اامل ف الملف اليخص للم ظف.

 4-89-5إنهاء الخدمة بسبب انخفاض مستوى األداء
-

ف االة اص

الم ظف على تقمير ضعيف خال فترل الت ررة لعم الم ظف.

ف االة الخياأ مست ى أماه الم ظف المثرك ف الخممة.
ف االة عم تط ر فاعليت
مكت رة لقا

كياهل عم الم ظف ف المركز على الرغ من ت ي مالاظاك

ا مر مع الم ظف .علملا يق

ردلهاه خممة الم ظف المذك ر.
-

علم م افقة الم لس على الت صية يق

الممير العا ررفع ت صية معللة لم لس انمارل

الممير العا ردعمام كتاث " لهاه الخممة رسرث الخياأ

مست ى ا ماه".

 5-89-5إنهاء الخدمة بسبب الفصل من العمل

يت لهاه خممة الم ظف رسرث اليص عن العم لألسراث التالية:

-

كد راه أخير يتخذه م لس انمارل رعم استلياذ كافة ان راهاك اللظامية ال ارمل ف الملي .
ف االة ارتكاث مخالية كريرل من يألها انساهل الااق ا ذى رسمعة المركز عمل .
ذا القطع عن عمل لممل تزيم عن  23ي ما مت اصالا رم ن ذن مسرق من الممير العا أ رسرث مير ع
مقلع يقرل الممير العا

م لس انمارل.

لي لذا ار رالع مل لى العم .

ذا امتلع عن العم رعم أن يك ن الممير العا قم
ذا ارتكث لاة فخلة راليرف ا خالق.
يق

الممير العا ررفع ت صية لم لس انمارل ريص الم ظف من العم مستلما رك ال ثاهق المعل ماك

الالزمة.
ف

االة م افقة الم لس على الت صية يق

الممير العا ردعمام كتاث " لهاه الخممة رسرث اليص من

العم " (ملاق) تسلي لسخة مل للم ظف تايظ الثالية ف ملف الم ظف اليخص .

 6-89-5إنهاء الخدمة بسبب انقضاء مدة العقد
-

علم التهاه ممل العقم الم قع رين الم ظف المركز ،ف االة عم رغرة أ
العقم يق

من الطرفين تمميم

الممير العا رتاضير كتاث " لهاه الخممة رسرث القضاه ممل العقم" تسلي لسخة مل

للم ظف المعل

الثالية تايظ ف الملف.
91

دليل سياسات وأحكام وأنظمة المركز

-

الممير العا ردطالع م لس انمارل على ا مر.

يق

 02-5سياســـات أخرى

 8-02-5سجالت وملفات وتقارير الموظفين
تهمف س الك ملياك تقرير الم ظيين لى:
-

اصر ا عما
تس ي تل

اللياطاك الت

رى تلييذلا.

ا ليطة المعل ماك ف

س

ثارك مر ع معر ف ذل

رهمف ت ثيق ك التغييراك الت

امثك ايظها رطريقة ملظمة.
ايظ كافة المستلماك التقارير المتعلقة رالم ظيين ف ملياك خاصة للر ع ليها علم الاا ة لى معل ماك
تيصيلية.

 0-02-5أنواع السجالت والملفات
أ .سجل طلبات الوظائف

يهمف لى اصر كافة طلراك ال ظاهف الت

رالتال تسهي الر ع لى أ ملها (ملاق).

قممك للم سسة اسث التسلس التاريخ

لتقميمها،

ب .سجـل التدريـب

يهمف لى الاصر التاريخ لكافة الم راك التمريرية الرعثاك الت يت ييام الم ظيين ليها( .مالق)

ج .سجل االستحقاق

من الس الك ا ساسية الت تساعم الممير العا أ (ممير اليرع) على القيا رمهام على اكم

اي

.

ييك الميكرل الماهمة لتذكير الممير رم اعيم استاقاق أ من ان راهاك ال ا ث اتخاذلا فيما يتعلق ري ن

الم ظيين (مث م اعيم ت ميم عق م العم  ،م اعيم تاضير تقارير تقيي ا ماه خال فترل الت ررة ما رعملا،
كتارة التقارير اليهرية أ السل ية… ال )( .ملاق)
د .سجل الموظف

يض لذا الس

يعترر المر ع الرهيس

خالصة المعل ماك الت تتعلق رالم ظف ملذ التااق رالمركز اتى التهاه خممات .
السريع للاص

على المعل ماك الريالاك الت ياتا ها الممير العا أ م لس انمارل

عن ي ن الم ظيين( .مالق)
هـ .سجل اإلجازات
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يهمف لى متارعة ان ازاك أرصمتها خال السلة لكافة العاملين.

سيط يت في تس ي

ل س

كافة أل اع ان ازاك الت ياص عليها الم ظف تمهيما ل معها ف لهاية السلة ف "س

الم ظف" ف سطر

اام( .ملاق)

و .سجل المخالفات والجزاءات

يهمف لى اصر كافة

ح .سجل دوام الموظفين

يهمف لى تس ي

المصمر الرهيس

راهاك ال زاه الت

أ قاك أيا م ا الم ظيين التأكم من ا لت از رم اعيم الم ا

الم ا اليهر

ال قك الذ

العم  ،يعترر

لتاضير تقارير كيف الم ا اليهر  .يط ر المركز لماذج خاصة لتم ين ساعاك الم ا

الاض ر الغياث أماكن العم

س

قعك على العاملين ف الم سسة ريك تاريخ .

الت ا م خال ساعاك الم ا  .يستخم المركز س

فق ا لللياطاك المختلية الت يق

الم ا الي م  ،ضافة لى

رها ك م ظف .ن الهمف من لذه الس الك ل تاميم

يصرف على ك لياط .تسل س الك اللياطاك اليهرية لى الممير أ ممراه الير ع ف ممل

تت ا ز خمسة أيا ف

الم ا اليهر .

لهاية اليهر .كما يم ن الم ظف أيا ان ازاك المختلية على س

(مرفق).
ط .الملفات الشخصية للموظفين
-

ييتح لك م ظف ملف خاس راي

تتعلق رم ظي

تايظ في لسخة من كافة المستلماك الريالاك التقارير الت

المركز رانضافة لى ملخصاك رعأ الريالاك ال ارمل ف

الس الك المذك رل

سارق ا.
-

يت ت ميم الملف سل ي ا يايظ كافة ال ثاهق في طالما الم ظف على رأس عمل .

ي .تقاريــر الموظفيــن
 -يق

ك م ظف ركتارة تقرير يهر عن ميع اللياطاك الت قا رها خال ذل اليهر.

كافة التقارير ف

ملف "تقارير الم ظيين" كما ي مع لسخة من التقرير ف

تايظ

الملف اليخص

للم ظف.
 -يراعى ف كتارة التقارير اتراع لم ذج خاس رالمركز يك ن م اما لل ميع راي

يسه متارعت

تيريغ اذا اقتضك الضر رل ذل .

 08-5طرق االتصال الداخلي

 8-08-5االجتماعات الدورية
يضع الممير العا را تياق مع الم ظيين آلية اضاة لال تماعاك الم رية الت تهمف الى:
-

تلييط اغلاه ا تصا

الت اص الماخل رين كافة الم ظيين.

ضع ميع الم ظيين ف ص رل التط راك الااصلة ف المركز اخذ آراهه اقتراااته ا لها.
زيامل لامة المركز امت الماخلية زيامل المماج ال ميع ف اليطة المركز ررام .
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-

متارعة تقيي ا ليطة اليعالياك المختلية الت يق
يارس ان يت ت زيع م
يت تم ين ثاهق ا

ا عما المتعلق را

رها المركز م ظيي .
تماع قر ايا من ا

تماع المامم.

تماعاك الت صياك الق ارراك المتخذل لتسهي متارعتها.

 0-08-5اجتماعات فرق العمل
ل ا

تماعاك الخاصة ريرق العم الت تعم على مير ع مامم الت تهمف الى تخطيط متارعة

تقيي تلييذ المير ع الذ يعم علي اليريق المامم.
 3-08-5المذكرات الداخلية
-

يق

الممير ركتارة المذكراك الماخلية ردعترارلا آلية ثارتة من آلياك الت اص

ا تصا

ذل

رهمف:
تعمي معل ماك أ ق ارراك ماممل.
الطلث من الم ظيين القيا رمها ماممل.
ا عال ا

-

قضايا سيت عملها اق ا.

يت ت زيع المذكرل على ميع الم ظيين من خال مراس المركز.
يق

ميع الم ظيين رالت قيع على اللسخة ا صلية للمذكرل للتأكم من اطالعه عليها.

تايظ ميع لذه المذكراك الماخلية ف ملف خاس تك ن السكرتيرل التلييذية مس لة عل .

 4-08-5لوحة االعالنات
يخصس المركز ل اة اعاللاك خاصة ي ضع عليها ميع الرساه أ ا عاللاك ال ارمل للمركز من
(مع اك ،كرتاك اعيام ،اعاللاك ،ريالاك مذكراك… ال ) يي ع ميع الم ظيين من ا طالع مراقرة ل اة
ا عاللاك رك لها سيلة يمل طالع الم ظيين على ما ي ر خارج المركز .كما يراعى ان ي ضع على لذه
الل اة ميع اعاللاك المركز عن اليطت المختلية ما يصمر علها ف ال راهم المالية الخار ية را ضافة الى
صياة ي ن زراعية تك ن لذه من مس لياك السكرتيرل التلييذية مع مراعال تاميم لذه الل اة راستمرار.
 5-08-5لوحة تواجد الموظفين
-

يخصس المركز صلم ق مقس لى خالاك رعمم م ظي المركز ذل رهمف ضع الرريم الخاس

رك م ظف ف خالت .
ي ضع على ك خالة طارع  LABLEيام اس الم ظف.
يراعى تر خالاك خاصة رو :مركز مرمل ،مركز غزل ،م لس انمارل ،امل ا ستياراك.

يطلث من ك م ظف تيقم خالت ي ميا لياس ما فيها من رريم أ مذكراك أ مستلماك خاصة

ر.
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-

تك ن السكرتيرل التلييذية مس لة عن ت زيع لذا الرريم ف الخالاك الخاصة.

 6-08-5صندوق بريد الموظفين ()P.H
-

يخصس المركز صلم ق مقس الى خالاك رعمم م ظي المركز ذل رهمف ضع الرريم الخاس

-

ي ضع على ك خالة طارع  LABLEيام اس الم ظف.

-

رك م ظف ف خالت .

يراعى تر خالاك خاصة رو :مركز مرمل ،مركز غزل ،م لس ا مارل ،امل ا ستياراك.
يطلث من ك م ظف تيقم خالت ي مي ا لياس ما فيها من رريم أ مذكراك أ مستلماك خاصة

ر.

تك ن السكرتيرل التلييذية مس لة عن ت زيع لذا الرريم ف الخالاك الخاصة.

 00-5االتصـاالت مع المموليــن
-

تت ا تصا ك مع المم لين أ ممثليه من قر الممير العا للمركز أ من الم ظيين المي ضين

من الممير العا مث  :ممير اليرع ،ممير الررام  ،مس
للممير العا ا

-

لتاه تل ا

تط ير المصامر على أن يقمم ا تقاريرل

تماعاك.

يرفع الممير العا ضمن تقاريره الم رية لم لس انمارل لتاه ا تصا ك مع المم لين لقايها
اتخاذ الق ارراك الملاسرة ريألها.

 03-5لجنة الموظفين:
-

ياق للم ظيين العاملين على كامر المركز التخاث ل لة لقارية تمثله لمى امارل المركز ركافة مست ياتها.

ممل عم الل لة سلتين.

تريح الل لة عض ا من رين اعضاهلا للمياركة ف ا تماعاك م لس ا مارل كعض مراقث لكن

ل التص يك.
يمكن لم لس ا مارل الطلث من الل لة ترييح عض علها لاض ر ا تماعات علم الضر رل.
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