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 إلدارة الموارد البشرية التنظيميةالالئحة 
 2015( لسنة ل /1رقم ) 

 الفصل األول
 ومسؤولية المتابعة اإلسم والتعريفات ونطاق التطبيق

 :اإلسم :  1المادة 

من يخ إقرارها ويعمل بها من تار " 2015( لسنة ل/1الالئحة التنظيمية إلدارة الموارد البشرية رقم )"ذه الالئحة تسمى ه
 . للمصادقة عليهالها أول إجتماع تالي ى أن تعرض على الهيئة العامة في الهيئة اإلدارية عل

 :التعريفات: 2المادة 

لى لسياق عاالالئحة المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل  هذهعبارات التالية حيثما وردت في يكون للكلمات وال
 خالف ذلك:

 جمعية معهد تضامن النساء األردني الجمعية :

 الهيئة اإلدارية للجمعية  الهيئة :

 للجمعية الرئيسـ/ة التنفيذيـ/ة :الرئيسة التنفيذية

 اريةإدارة الموارد البشرية والشؤون اإلد مسؤول/ة :مسؤول/ةال

هيكل بينه الا يحسبمأو غيرها من التشكيالت المعتمدة هي اإلدارة أو القسم أو الوحدة أو اللجنة  لوحدة التنظيمية:ا
 .التنظيمي للجمعية
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ن الواردة ضمعين بقرار المرجع المختص بالتعيين في إحدى الوظائف  كل شخص ذكرًا كان أو أنثى :ة/ـموظفـال
 .أو موازنة أي من المشاريعالسنوية الموازنة هيكل الجمعية ومدرجة ضمن 

 .والمكافآت المعتمدة في الجمعيةإحتساب األجور والعالوات  تعليمات :تعليمات األجور

 ة./ـموظفـساب األجور والعالوات الخاص بكل إحتالشهري المبين في جدول األجر  اإلجمالي: األجر

 .عند التعيين مستحقةال الوارد في الجدول والعالواتاألساسي األجر  األجر األساسي:

 السنة الميالدية. السنة:

 لالئحةلاللجنة المختصة بنظر المخالفات والمنازعات اإلدارية المؤسسية والشخصية وفقًا  :لجنة العدل الداخلي
 التنظيمية الخاصة بها.

 .موارد البشريةظيمية إلدارة النالالئحة الت :الالئحة

 . الجمعية المعتمدة فيأو الجهة لتأمين الصحي المرجع التابع لجهة ا المرجع الطبي:

 :نطاق تطبيق الالئحة3:المادة 

 ملون بدوام كامل أو جزئي في الجمعية سواء كانوا يع ينموظفـوال اتموظفـعلى جميع التسري أحكام هذه الالئحة 
ية أو لموازنة األساسعلى حساب ا ، بوظائف محدودة المدة أو غير محدودة المدةبموجب قرار تعيين أو بموجب عقود

ه في يتعارض مع الشروط واألحكام الخاصة الواردال وتطبق أحكام هذه الالئحة بما  المشاريععلى حساب موازنات 
 .   عقد أي منهم

  :تنفيذمسؤولية متابعة ال: 4المادة 
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تتخذ و لالئحة هذه اسياسات وأحكام  تتولى إدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية متابعة تنفيذ وتطبيق -أ
أعلى ت خاذها من مرجعيابالقرارات الالزم إت للرئيسة التنفيذيةب رات التي تقع ضمن صالحياتها وتنسالقرا

 أو الهيئة اإلدارية للجمعية. /وة /كالرئيسـ
تي ال شريةارد البستشارة إدارة الموارد البشرية فيما يتعلق بالمسائل الفنية الخاصة بالمو إالمعنية  على اإلداراة  -ب

 .منهم /تقع ضمن إختصاص أي منهن
 .للجمعية الرئيسـ/ة التنفيذيـ/ةتحت إشراف تؤدي إدارة الموارد البشرية الدور المنوط بها  -ت
والمتعاقدات والمتعاقدين مع الجمعية وعلى جميع الهياكل  ينموظفـات والموظفـالجميع  يتوجب على -ث

ستمرار تطبيقها على جميع إوضمان أحكام هذه الالئحة واإللتزام بسياسات الموارد البشرية، فهم اإلدارات و 
 .وسيادة القانون  داءثقافة محفزة يحكمها األ إيجادبعدالة وثبات دون تمييز أو محاباة بهدف المعنيين 

 الفصل الثاني

 عالقات العملفي مبادئ السلوك الوظيفي 

 
  :عيةبيئة العمل في الجم :5المادة 

واء، مل صحية وآمنة يمكن من خاللها تحقيق األهداف المؤسسية والفردية على حد ستعزيز بيئة عتلتزم الجمعية ب
 :بما يليوعليها بشكل خاص إيجاد بيئة عمل تتميز 

 .لديهاين موظفـات والموظفـللختالفات الفردية والتنّوع الثقافي اال تقدير -أ
 .داءمتكافئة للتطوير في ضوء مردود األ فرصتوفير  -ب
 في تقديم االقتراحات المتعلقة بتطوير األهداف وتحسين الخدمات. ينموظفـات والموظفـالإشراك  -ت
ات موظفـللالمشروعة آمنة وعادلة ومنصفة وتلبي االحتياجات األساسية الحرص على أن تكون القرارات  -ث

 . بما فيه اإلنتاجية وإنتظام العملوتحفظ حقوق الجمعية  ينموظفـوال
 مبرر.غير ب أو إستهداف شخصساءات وحظر أية مضايقات أو إ عشوائية القراراتومنع التمييز حظر  -ج
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 تقديم وتطبيق األفكار اإلبداعية والمبتكرة.اإللتزام و على وحثهم  ينموظفـات والموظفـالتحفيز  -ح

 :المسؤولية الشخصية :6المادة 

ا  /ة عملهـي يتفق وطبيعي القويم الذااللتزام بمعايير السلوك الوظيف في الجمعيةات موظفـين والموظفـاليتوجب على 
 ا  بشكل خاص االلتزام بما يلي:وعليهـ/

 ة بشكلمراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات جميعها بشكل عام وذات الصلة بعمل الجمعي -أ
 خاص.

 ودورها.التصرف بأسلوب ُيعزز ويحافظ على سمعة الجمعية ومكانتها  -ب
 ة ومهنية ونزاهة.ا الوظيفية بكل عناي/واجباتهـ أداء -ت
 ية.اإلجرائو المتطلبات القانونية السعي نحو أعلى المعايير األخالقية وليس فقط الحد األدنى المطلوب لتلبية  -ث
 ضاء والعضوات بكل لباقة، واحترام حقوقهم وواجباتهم.واألعمعاملة الزميالت والزمالء   -ج
تها ي الجمعية أو أي من أنشطتها وفعالياللمنتفعات والمنتفعين ومرتادتقديم خدمات ذات جودة متميزة   -ح

 واعتماد أسلوب مهني يتسم بالود وروح المساعدة.
 تجنب اإلهدار أو االستخدام المفرط لموارد الجمعية بما فيها الوقت. -خ
ول يتم الحصأو عالقات معلومات لوازم أو مواد أو ستغالل غير المالئم ألي إلستغالل أو السعي لإعدم   -د

 خالل تأدية العمل أو بسببه. ا أو إقامتهعليها 

 :لتزام بالقانون اإل  :7المادة 

في  وبالمرجعيات المعتمدةلتزام الدقيق بالتشريعات النافذة اإل ينموظفـات والموظفـاليجب على كافة   -أ
 .الجمعية

ت راءا، باإلضافة إلى أي إجالعدل الداخليخضع إلجراءات ت/ـيأو مخالفة و/ترتكب جريمة يـ/ة /ـموظفـ كل  -ب
 أو عقوبات تقررها القوانين األخرى.
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أو  ستغالل مناصبهم أو عالقاتهم التي أقاموها أثناء عملهم للتأثيرإ ينموظفـات والموظفـاليحظر على  -ت
لجمعية أو لعامة لأو الهيئة اإلدارية أو االرئيسـ/ة التنفيذيـ/ةالتدخل غير المالئم باإلجراءات المتوقعة من قبل 

 أو السلطات األخرى المختصة.لجنة العدل الداخلي 

 :اإلفصاح عن المعلومات :8المادة 

ات نتهائها اإلفصاح عن أو كشف أية معلومإبعد  فترة العمل في الجمعية أوخالل  ة/ـموظفـيحظر على ال -أ
ا عمل بهي باإلدارة التيخطية أو شفهية سرية كانت بطبيعتها أو بحكم التعليمات الصادرة سواًء كانت تتعلق 

ل على حصتـ/ما لم ياإلدارات أو البرامج أو المشاريع أو الخدمات أو األنشطة األخرى للجمعية ي من أو بأ
 إذن خطي مسبق.

أو  و خرائط أو تقارير أو رسومات أو عروضأية رسائل أ -حصر  ودونما-تشمل المعلومات المشار إليها  -ب
ة أو للجمعي تعود ملكيتهاكانت طبيعتها  أخرى مهماتفاقيات أو أية وثائق إمواصفات أو نماذج أو رخص أو 

 ينـموظفالأو تخص أي من المنتفعات / المنتفعين أو الشركاء أو  ، برامجها أو مشاريعهاألي من هياكلها
 .اآلخرين

و األوراق أ من الوثائق أو اـ/إعادة كل ما يكون بحوزته بالجمعية ا/عملـهـنتهاء إفور ة /ـموظفـيتوجب على ال -ت
نت سواًء كا الجمعيةلمواد أو األشرطة أو األقراص أو البرامج أو أية ممتلكات أخرى تخص الملفات أو ا

 تتضمن معلومات سرية أم ال.
د ضمان توقيع نماذج إقرار تسلم العهدة وتعه ينموظفـات والموظفـالولغايات هذه المادة يتوجب على كافة   -ث

ل من أية جهة رسمية أخرى كدائرة ضريبة الدخكما يتعهد بالحصول على براءة ذمة من الجمعية و  السرية
رى من قبل اإلنفكاك النهائي والحصول على براءة ذمة أو أية وثائق أخ ذج المعتمدة في الجمعيةماحسب الن
 . الجمعية

 :شركاء ومنتفعي ورواد الجمعيةالعالقة مع  :9المادة 

آلخرين وخاصة المنتفعات والمنتفعين بخدمات في الجمعية التعامل مع ا ينموظفـات والموظفـال يتعين على جميع
بأسلوب مهني يلبي إحتياجاتهم ويستجيب إلى الجمعية وروادها وشركائها والمتعاملين معها أيًا كانت صفتهم 
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لتزم تـ/إمكانيات الجمعية والعمل على إرساء عالقات متميزة معهم ولضمان تحقيق ذلك يسياسات و  طلباتهم ضمن
 ة بـ :/ـموظفـكل 

ي واإلجراءات الت المعتمدة وتقديم كل خدمة الزمة بأفضل ما يمكن ووفق المعايير ذل أقصى جهد ممكنب .1
 .تضعها الجمعية

فق و  التعامل بما يتطلبه الوضع القائمو عدم االنخراط في أي نشاط ينم عن إنحياز وتوخي الحياد التام  .2
 .المعايير والتعليمات

 خالل ساعات العمل الرسمي.الوظيفية  بطاقةالحفاظ على مظهر الئق دائمًا وحمل ال .3
 اصةإلى حصولهم على خدمة أو معاملة خ المنتفعين الرامية /المنتفعاتمن رفض أية محاولة يقوم بها أي  .4

ويتوجب في كل األحوال ات ووعود بخدمات شخصية بالمقابل مقابل منافع شخصية أو رشاوي أو إغراء
 إبالغ الجمعية عن هذه المحاوالت.

 :الهدايا والرشاوى والمنافع الشخصية :10ادة الم

 افةكمع مراعاة القوانين النافذة والمعايير المعتمدة وأحكام المرجعيات النافذة في الجمعية يجب على  -أ
 بتعاد عن أي نمط من أنماط الرشوة أو الفساد أو إساءة إستخدام السلطة.اإل ينموظفـات والموظفـال

ادية ذه الالئحة قبول أي مبلغ أو تقديم خدمة معينة أو أي شيء له قيمة متشمل الرشاوى لغايات أحكام ه -ب
رع يُ ن أو ّمكِ ة كي ُيفِسد مسار العمل باتخاذ إجراء غير قانوني أو غير مالئم، أو يُ /ــموظفـ أو معنوية ألي سِّ
 ا بأدائه.بحكم عملهـ/ ةمطالًبـ/ة /ـموظفـتكون ال/بإجراء عمل يـ

 ال وجودحالمشتبه بها أو الُمبلَّغ عنها وإذا ثبت بنتيجة التحقيق اإلداري أو في  ي في جميع حاالت الرشاو  -ت
 داخليعدل الا إلى لجنة ال/ت رشوة فيتم تحويلهـت أو طلبـ//ت أو قبلـة قد دفعـ//ـموظفـدالئل قوية على أن ال

 ا./إلتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهـ
شعار و سم إل دعائية رمزية أو ترويجية وتحم دية ما لم تكن هديةقبول أية هدايا ذات قيمة ما اً بات اً يمنع منع -ث

 الجهة التي تقدمها.
ا توزيعه ت معدة للتوزيع يتما قبول الهدايا نيابة عنها، وإن كان/التي يجوز لهـالشخص الذي/ الجمعية تحدد -ج

 لما تقرره الجمعية. اً وفق
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بل ومن ق الجمعيةا إال وفقًا للقرار الذي تتخذه ال يجوز تقديم وتوزيع الهدايا بإسم الجمعية أو نيابة عنه -ح
 القرار. الشخص الذي يحدد

 :تضارب المصالح :11المادة 

الح بين خالل تأدية واجباتهم ومهامهم الوظيفية تجنب أي تضارب قد يقع في المص ينموظفـات والموظفـال يتعين على
اعم يتجنبوا أي عمل يمكن أن تثار بشأنه أية مز نشاطاتهم الخاصة ومصالح الجمعية وبرامجها وفعالياتها، وأن 

 بتضارب المصالح، وعليهم أن يتجنبوا بشكل خاص:

 أو مشروعمنفذ مورد أو أي  جاحشتراك في أي عملية أو قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على ناإل -أ
 يه.فشخصية مصلحة  ف بعمل في حال كان لهم أو ألحد من أقاربهم حتى الدرجة الرابعةمكل

مشروع  منفذشتراك في أية عملية أو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في نجاح مورد أو إلا -ب
فيه بأي شكل كان ويؤدي إلى حصوله على نسبة أو حصة أو منفعة مادية ة /ـ/ة شريكـموظفـكون التـ/ي

 مباشرة أو غير مباشرة.
أو شخصية ا في الجمعية لتحقيق أهداف ه/ت عليها بحكم عمل/لتغالل أو تسريب أية معلومات حصسإ -ت

 الحصول على خدمة أو معاملة خاصة.

 :ينموظفـات والموظفـالما يحظر على : 12المادة 

 العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر أو تملك أية حصة في أية مؤسسة خاصة أوة /فالموظـــيحظر على  -أ
 بناءاً  الهيئة اإلدارية للجمعية منة خطية مسبقة إال بموافقذات أهداف مشابهة ألهداف الجمعية أية شركة 

  .الرئيسة التنفيذيةعلى تنسيب 
 ما يلي:لدى الغير ة /ـموظفـللسماح بعمل الوفي كل األحوال يشترط  -ب
 .القيام بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي 
  في الجمعية ا/أدائهذلك بشكل سلبي على  ا/ال يؤثر عملهأن. 
  الجمعية أو أي من برامجها ومشاريعها. على اً سلب ينعكسال أن 
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 تأثر به يوال يؤثر أو  ا في الجمعية/عملهل بأي شكل من األشكال بدياًل أو منافساً ذلك  ا/أن ال يكون عمله
 بصورة سلبية.

مل في مجال ذي صلة بع ينموظفـالات/موظفـالإذا سنحت فرصة عمل بأجر أو مكافأة لدى الغير ألي من  -ت
هذه  وعرض األمر مع بيان مصلحة الجمعية في الموافقة وفيالرئيسـ/ة التنفيذيـ/ةالم الجمعية فيتوجب إع

% 25 تقل عن العلى أن تعود نسبة  ة اإلدارية لتتخذ القرار المناسبللهيئالرئيسـ/ة التنفيذيـ/ةيـ/تنسب الحالة 
 .من المردود للجمعية إذا تم العمل أثناء الدوام الرسمي

 جراءاتة بتنفيذ العمل مقابل أجر أو مكافأة قبل إستكمال اإلموظف/ت الإذا بادر/ تطبق أحكام هذه المادة -ث
 المنصوص عليها في البند ج أعاله. 

 

 :االتصال الداخلي والخارجي :13المادة 

ة المسؤولية والفعالي تصال الداخلي والخارجي على مبادئبشكل أساسي في تطبيقها لسياسة اال الجمعيةتستند 
 تقديم أفضل الخدمات .و المطلوب إحداث األثر الشراكة وذلك لضمان والشفافية و 

 :االتصال الداخلي :14المادة 

تها اتيجياستر إرؤيتها ورسالتها و  إيصال الجمعية وعلى جميع اإلدارات والبرامج والمشاريع والهياكل في الجمعيةعلى 
فة مجاالت العمل هي لية االتصال في كابشكل واضح، وضمان أن عم وإحتياجاتها وخططهاوأهدافها وتوقعاتها 
ج أو برنام إدارةويتعين على كل والتواصل،  المشاركة الفاعلة قائمة على، مختلف مستويات اإلدارة عملية تبادلية بين

ا بشكل واضح متضمنة المنشورات، /سياسة وإرشادات االتصال الخاصة به إعالنفي سبيل تحقيق ذلك أو مشروع 
جتماعات فرق العمل، اإل جتماعاتإمحاضر وملخصات اإلعالنات والرسائل اإللكترونية،  لوحات المالحظات،
 األخرى.المتاحة قنوات االتصال الدورية إضافة إلى 

  :االتصال الخارجي :15المادة 
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خلية الوائح الدل اً مع الجهات الدولية واإلعالم وفقالخارجية  اإلتصاالتإجراء  الرئيسـ/ة التنفيذيـ/ةتتولى يـ/  -أ
 ن.ذا الشأه الهيئة العامة أو الهيئة اإلدارية في بما يتوافق والسياسات والتوجيهات التي تضعهاوالتعليمات 

 نيموظفـات والموظفـالا في مجال اإلتصال الخارجي ألي من تفويض أي من صالحياته/ للرئيسة التنفيذية -ب
فويض ب الوصف الوظيفي المعتمد أو قرار تبموجفي الجمعية ا أو المتطوع/ة /في الجمعية أو المتعاقد معه

 محدد وخطي. 
ة تولى مهمة االتصال مع جهات خارجية ضمان تقديم صورة مهنيتـ/ي التي /الذي ة /فالموظــجب على تو ي -ت

 . ل تمثيلماتها وتمثيل الجمعية أفض، حمالتها أو خد، مواقفهامشاريعهاي من برامجها، إيجابية للجمعية أو أ
 

 :التعليمات العامة: 16المادة 

ح ما ضًا بالتصريو مف للجمعيةالرئيسـ/ة التنفيذيـ/ةعتبر يـ/تالجمعية أمام الغير إال أنه مثل تـ/يالجمعية رئيس/ة  -أ
 الهيئات على إلتزامات أو أمور لم يتخذ بشأنها قرار مما يدخل في إختصاص ا منطوياً لم يكن تصريحه/

دالء عن اإل لة/كون مسؤوالت/ـيل ا/لديه ينموظفـالات/موظفـالأحد تحدد /يـ أناألخرى في الجمعية وله/ا 
 .حدد أو موضوع أو نشاط أو فعالية أو برنامجبمشروع مبالتصريحات اإلعالمية فيما يتعلق 

عالم أية تصريحات أو تعليقات عامة سواًء لوسائل اإل دالءمتناع عن إاإل ينموظفـال/اتموظفـلى جميع الع -ب
تلحق  أنها غير مالئمة أو قد والتي يمكن أن تعتبر الجمعيةتعلق بسياسات وبرامج أو لغيرها في أي شأن ي

 :تجنب ما يلي -دونما حصر و  -وعليهم بشكل خاص  الجمعيةبعمل  اً ضرر 
 التي يشارك في تطويرها أو تنفيذها.الجمعية إبداء أية تعليقات سلبية على برامج وسياسات  -1
 .الجمعيةبأية آراء أو استنتاجات سلبية حول سياسات اإلدالء أو التصريح بالصفة الرسمية  -2
 .الجمعية إدارة أو أسلوب عملحول  السلبي التعليق أو التصريح -3
تقديم  في من خاللها المشاركة ينموظفـات والموظفـالتشجيع وإيجاد منابر داخلية يستطيع ب الجمعية تلتزم  -ت

صندوق  إنشاءبما فيه  وإبداء النقد بشأنها جرائيةوخططها اإلإدارة الجمعية أو أساليب عملها آرائهم حول 
 .للشكاوي واإلقتراحات
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ي فتلتزم الجمعية كذلك بإتباع سياسة الباب المفتوح وضمان إجراءات الشكوى والتظلم وضمان المشاركة  -ث
 لياتفي عم ينموظفـات والموظفـالبما فيه مشاركة تحديد األولويات واإلحتياجات المتعلقة بعمل الجمعية 

 . التخطيط اإلستراتيجي العام والمتخصص
 
 

 الفصل الثالث                                                 

 األحكام التنظيمية للعمل    

 الرسمي:أيام وساعات العمل  :17المادة 

عد بمن ابعة الر وحتى الساعة  اً والنصف صباح ثامنةتكون أيام العمل من األحد إلى الخميس من الساعة ال -أ
 وما الجمعة والسبت عطلة أسبوعية.، على أن يكون ياً ساعة أسبوعي 37.30الظهر بواقع 

 لالزمةاالتفصيلية تضع الجمعية تعليمات الدوام الرسمي والمغادرات واإلجازات لتحديد اإلجراءات واألحكام  -ب
  الخصوص.بهذا 

 لبات العمل تطبيق نظام مناوبات يومي أووبناًء على حاجات ومتط للجمعية أو ألي من مشاريعهايجوز  -ت
 .اً ة عمل أسبوعيساع 38أسبوعي بما ال يجاوز 

يعها أو مشار تطبق على مختلف وحداتها التنظيمية  العمل التيلوسائل المناسبة عن ساعات باالجمعية  تعلن -ث
 .أو برامجها

 :العمل اإلضافي :18المادة 

  اإلضافي.تحدد التعليمات شروط وأحكام التكليف بالعمل 

 :االلتزام بالحضور واالنصراف :19المادة 
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 نصرافشروط وأحكام وإجراءات التثبت من مدى اإللتزام بالحضور واإلوالقرارات اإلدارية تحدد التعليمات  -أ
 . المواعيد المحددةوالتغيب والمغادرة في 

  للتعليمات.لهذه لفة كل حالة ترتكب فيها مخاالتعليمات في يتوجب فرض الجزاءات المنصوص عليها في  -ب
 ا/عليهوظيفية كما ينبغي في حال حضوره، و الالواجبات  تأديةة إستخدام وقت الدوام لموظف/كل على  -ت

ارية ا إتخاذ الترتيبات الالزمة لضمان إستمر /هل ما يعيق ذلك كما يتوجب عليبكالمباشر  ا/إبالغ رئيسه
 .العمل في حال الغياب أو المغادرة

 
  :المظهر العامسياسة  :20المادة 

 كافة خالل ساعات العمل الرسمي الظهور بمظهر مهني الئق وارتداء مالبس ينموظفـات والموظفـاليتعين على 
 تتالءم ومتطلبات عملهم.

  :الجمعيةمعدات سيارات وإجهزة و استخدام : 21لمادة ا

دة حمل رخصة قياتـ/كن يتـ/ما لم يتملكها أو تستأجرها الجمعية  ة قيادة أية مركبة/موظفألي  يسمح ال -أ
 ة.مالئمة لتلك المركب

 ا ودفع أية تكاليف أخرى تتطلبها.مسؤولية الحصول على رخصة قيادة وتجديده ة/ـموظفـاليتحمل  -ب
تباع إرشادات إتوخي الحيطة والحذر و  ة المرخص لقيادة مركبة تابعة للجمعيةموظف/يتوجب على ال -ت

ية عن أي أو الجهة المعن ة/المباشر ةسؤول/المإعالم  ا/يجب عليهومعايير التشغيل والسالمة المعتمدة، كما 
 المركبة. عطل أو خلل في 

مالئم أو  غيرإستخدامًا مركبة ال تم إستخدامإذا ة السائق/تجاه  العدل الداخليتخاذ إجراءات إ للجمعيةيجوز  -ث
 .ماتأو لغير ما خصصت له أو خالفًا للتعلي آمن أو يشوبه اإلهمال أو التخريبغير 

لمركبات التي تملكها ويجب على ستخدام اإ الحركة والنقل وشروط وأحكامتعليمات  الجمعية تضع  -ج
 والتعهد بإحترامها خطيًا. شتراطات إلفي هذا المجال التوقيع على هذه ا ينموظفـات والموظفـال



 الدارة الموارد البشريةالتنظيمية الالئحة 
 2015ل( لسنة /1رقم)

 
 
 
 
 
 

13 | P a g e  

وتعديلها  25/4/2015بتاريخ  1/12/2015والمصادقة عليها باجتماع الهيئة العامة رقم  2015/ 6/79رقم تم اعتمادها في اجتماع الهيئة اإلدارية 
 24/10/2018تاريخ 

 

P
ag

e1
3

 

 خاصة بالجمعيةعند إستخدام أية أجهزة أو معدات أو آالت أو مواد  ينموظفـات والموظفـاليلتزم كل  -ح
خدام إتخاذه من تدابير خاصة باإلستبتعليمات اإلستخدام والمتطلبات الفنية ويعتبر اإلخالل بما يتوجب 

 . للمسائلة سببيعتبر أو بالتعليمات الذي ينشأ عنه ضرر السليم 
ع وتخضوالعهدة والشروط واألحكام المتعلقة بها  ونماذج شراء اللوازم والخدماتتضع الجمعية تعليمات  -خ

 مخالفة هذه األحكام إلجراءات العدل الداخلي. 

 :الرسوم واإلشتراكات المهنية :22المادة 

ية في عن أية رسوم أو اشتراكات يدفعونها مقابل العضو  ينموظفـات والموظفـالال تتكفل الجمعية بدفع أو تعويض 
و شتراك أو الرخصة شرط أكن هذا اإلالنقابات أو الجمعيات المهنية أو الحصول على الرخصة المهنية ما لم ي

قبل  لجمعيةل الحصول على الموافقة المسبقةة /فالموظـ، وفي هذه الحالة يجب على ا/واجبات وظيفته داءمتطلب أل
 .شتراكاتاإل قبل دفع تلك الرسوم أوما ال يقل عن شهر من موعد اإلستحقاق و 

 ل الرابعالفص

 ين والتعاقدوالتعياالستقطاب تخطيط الموارد البشرية/

 :ظيمينالهيكل الت :23المادة 

ي تعديل أعتماد الهيكل التنظيمي أو إ حتياجاتها ويتم إختصاصاتها و إالهيكل التنظيمي الذي يتناسب و  الجمعيةُتعد 
 الرئيسة التنفيذية.لجمعية بناءًا على تنسيب الهيئة اإلدارية ليطرأ عليه من قبل 

 :موازنة الموارد البشرية :24المادة 
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عاًل فالعاملة  تستند إلى اإلحتياجات الدورية والمستجدة للموارد البشريةموازنة سنوية للموارد البشرية للجمعية يكون 
موارد وإحتياجات وإمكانيات و للهيكل التنظيمي  خالل سنة وفقاً ين موظفـات والموظفـالواإلحتياجات الجديدة من 

 وتشمل:الجمعية 

 للتعيينالعدد المطلوب  -أ
 هذه الوظائفريخ المتوقعة للتعيين في التوا -ب
 أنواع الوظائف ومسمياتها -ت
 أنماط العمل -ث

 .الهيئة اإلدارية للجمعية وال تكون هذه الموازنة نافذة إال بعد اعتمادها من قبل

  تعديل موازنة الموارد البشرية: :25المادة 

احية من نية للموارد البشر  نة السنوية المعتمدةإجراء أية تعديالت على المواز ة التنسيب ب/ذيالتنفي مسؤول/ةيجوز لل
د إضافة أو حذف أو نقل المخصصات المالية بين تلك الوظائف طالما أن هذه التعديالت تقع ضمن السقف المعتم

 للموازنة.

 :خطة إستقطاب موارد بشرية :26المادة 

خطة ضع لبشرية و وما يتعلق منها بالموارد امدة إلى الموازنة السنوية المعت اً ستنادإتعين على إدارة الموارد البشرية ي
ت ي تعديالأإجراء ، وعند والمشاريعسؤولي/الت اإلدارات المختلفة ومالرئيسـ/ة التنفيذيـ/ةتوظيف سنوية بالتشاور مع 

 .الهيئة اإلدارية للجمعيةمن قبل الرئيسة التنفيذيةبناء على تنسيب عتمادها إ على الخطة يجب 

 :العمل انماط :27المادة 

 :األنماط التالية بأي من الموارد البشرية شواغر يكون ملء 
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 بدوام كامل. عمل -أ
 بدوام جزئي. عمل -ب
 دائم  عمل -ت
 مؤقت. عمل -ث
 عمل على حساب المشاريع  -ج
 عمل على حساب الموازنة األساسية للجمعية  -ح
 شراء خدمات مؤقت بعقد خاص -خ
 عمل من المنزل -د
 عمل في المقر  -ذ
 عمل في الميدان -ر

  لقة باألجور والعالوات والمكافآت:األحكام المتع :28المادة 

دول جالمستحقة والتقديرات المتعلقة بالمكافآت وتعد الوات تبين سلم األجور والع الئحة تنظيميةتضع الجمعية 
 والمتعاقد معهم .  ينموظفـات والموظفـالإحتساب موحد لهذه الغاية يطبق على جميع 

 :موظف/ةنقل ال: 29المادة 

دة ذا توافقت إرا، أو إلى وظيفة أخرى مالئمة إئيأو مؤقت، كامل أو جز ة إلى عمل دائم موظف/ية نقل الللجمع
 . الطرفين على ذلك

 :اإلستعانة بخبراء/خبيرات: 30المادة 

تعيين أو التعاقد مع الرئيسـ/ة التنفيذيـ/ةلحاجات ومتطلبات العمل وفي حاالت خاصة ُيقدرها  اً وفقللجمعية يجوز 
بموجب عقد إستشاري مبين فيه الشروط المرجعية جميعها بالتفصيل القدرات المتميزة ات /من ذوي ة أو أكثر ر/خبي

الحد األقصى المنصوص عليه في الالئحة التنظيمية لألجور ا من أتعاب أن ال تتجاوز مجموع ما يدفع له/ على
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ستة أشهر وله تغطية مالية دة بما ال يتجاوز % على أن يكون العقد محدود الم50والعالوات والمكافآت بأكثر من 
 .مرصودة

 :ختيارستقطاب واإلاإل :31المادة 

ؤهالت والمتمتع بأفضل المهارات والقدرات ت/تـأن ي و بعقدأالجمعية بقرار تعيين يشترط فيمن ُيعَّين في  -أ
 لشغل الوظيفة المرشح لها.ا /التي تؤهلهوالخبرات 

هوية وفق شروط عادلة شريطة المحافظة على  ينموظفـات والوظفـمالختيار إستقطاب و إيجب أن يتم  -ب
ت اموظفـالالجمعية وما يخدم أهدافها وعلى مبادئ وسياسات إدماج النوع اإلجتماعي بحيث ال تقل نسبة 

ة ال تلتزم بمرجعيات /موظفأي على أن ال يتم تعيين و  ،%20من أي من الجنسين عن  ينموظفـوال
 .تهاؤيتها ورسالالجمعية ور 

الظروف اإلنسانية في  و% من ذوي اإلحتياجات الخاصة أ2تسعى الجمعية إلى تعيين نسبة ال تقل عن  -ت
 امها.والتي يمكنهم القيام بمهالوظائف المتاحة والمتالئمة مع اإلحتياجات الصحية واإلجتماعية الخاصة 

كن جهيز أماتو أدية واجباتهم الوظيفية تتمكينهم من الوسائل المالئمة لوفي هذه الحالة تلتزم الجمعية بتوفير 
 عملهم بما يتناسب وطبيعة حاجاتهم الخاصة.

 :شروط التعيين :32المادة 

 ما يلي: الجمعيةين في ـعتـ/ُيشترط فيمن يُ 

 على وافقتيـ/وأن ية والعدالة والكرامة اإلنسانية ممن يؤمنون بحقوق اإلنسان وبالمساواة والحر كون تـ/أن ي -أ
 .هداف الجمعيةرؤية ورسالة وأ 

 عن ثماني عشرة سنة. ا/أن ال يقل سنه -ب
 على المؤهالت العلمية والعملية الالزمة لشغل الوظيفة. ةـ/تكون حاصل/أن ي -ت
 ختبارات والمقابالت المتعلقة بالوظيفة.في كافة اإل تنجحأن يـ/ -ث
 .العمل المطلوب بكفاءة أداءتسمح بمتمتعة بحالة صحية  كون تـ/أن ي -ج
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  ءات إستقطاب الموارد البشرية:إجرا :33المادة 

 ك:بما في ذل ينموظفـات والموظفـالختيار إستقطاب و إتخاذ اإلجراءات إلعلى إدارة الموارد البشرية مسؤولية 

ة لمعنيا ةاإلدار إعداد الشروط المرجعية والوصف الوظيفي والمؤهالت والخبرات المطلوبة بالتنسيق مع  -أ
 .إلعتمادهاةالرئيسة التنفيذيوالتنسيب بها إلى 

 . وعلى لوحة اإلعالنات في الجمعية اإلعالن عن الشاغر على الموقع اإللكتروني -ب
 .تلقي وتصنيف طلبات العمل -ت
لمتقدمين مستندات الرسمية المؤيدة لطلبات العمل وتحديد المتقدمات واالتحقق من صحة الوثائق وال -ث

 .المرشحين إلشغال الشاغر
 المتعلقة بالوظيفة.مقابالت والختبارات وتنسيق كافة اإلإعداد  -ج
 .في الجمعية ينموظفـات والموظفـاللجنة إنتقاء مع إعداد وتنسيق المقابالت للمرشحات والمرشحين  -ح
 ستقطاب لكل وظيفة.جميع وثائق ونتائج اإل تنظيم وحفظ -خ

 التعيين/التعاقد:صالحية  :34المادة 

جمعية المؤلفة من رئيس/ة ال ينموظفـات والفـموظاليتم إتخاذ قرار التعيين األولي من قبل لجنة إنتقاء  -أ
 لى شخصإالمعني/ة إضافة  الدائرة أو المشروع مسؤول/ةالموارد البشرية و  مسؤول/ةو الرئيسـ/ة التنفيذيـ/ةو 

 ا خبرة بطبيعة الوظيفة. خامس لهـ/
وصف الرفق بلخطي الملجنة اإلنتقاء اعلى تنسيب  ءاً بنايتخذ القرار النهائي من قبل الهيئة اإلدارية للجمعية  -ب

 زة.الخاصة بالوظيفة واإلقرارات والوثائق المعز الوظيفي وجدول إحتساب األجر والعالوات أو المكافأة 
يجوز ضم أشخاص آخرين للجنة التعيين إذا تطلبت الشروط الخاصة بالمشروع ذلك كما يجوز إستمزاج  -ت

 . ركةعيين على حساب المشاريع المشترأي الجهات الشريكة بشأن الت
ات فـموظالعن لجنة إنتقاء  تجريها الهيئة اإلدارية للجمعية عوضاً الرئيسة التنفيذيةالمقابالت لتعيين  -ث

 .ينموظفـوال
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 جمعية في التقدم للوظائف الشاغرة:في ال ينموظفـات والموظفـالحق  :35المادة 

لبات تمتعهم بمتط نها شريطةعفي الجمعية الحق في التقدم للوظائف المعلن  والموظفات ون موظفـلاُيمنح   -أ
 المقررة.ونجاحهم في اإلختبارات والمقابالت تلك الوظائف 

 شريطة تمتعهم شاغر يعلن عنهفي أي  الجمعيةالمستقيلين من  والموظفات نيموظفـيجوز إعادة تعيين ال -ب
ضرت أ بمتطلبات تلك الوظائف ونجاحهم في اإلختبارات والمقابالت المقررة ما لم تكن اإلستقالة قد

 .بالجمعية أو نشأت عن مخالفات

 :عروض العمل :36المادة 

الوصف  ختيار يشمل بوضوح: المسمى الوظيفي،اإل ا/يقع عليهالتي /الذي ة/عمل للمرشحالجمعية عرض م تقد
لمطلوب أيام وساعات العمل والتاريخ ا ،ستحقاق اإلجازةإ، األجر اإلجمالي مرفقًا بجدول إحتساب األجر، الوظيفي

مات ألنظمة ولوائح وتعلي اً قتتم وف العملبالعمل، كما ويشمل اإلشارة إلى أن باقي شروط ومتطلبات  إللتحاقل
 .لمرجعيات والقرارات الصادرة عنهاوسياسات الجمعية وا

 قبول عرض العمل: :37المادة 

لمتوقع امع تحديد التاريخ على عرض العمل  اً وافق خطيتـ/لشغل أية وظيفة أن ي ا/ختيارهإيتم  ة/يجب على كل مرشح
 .ة العملإتخاذ القرار النهائي بالتعيين وبتاريخ مباشر لاللتحاق قبل البدء باإلجراءات المطلوبة لمرحلة ما قبل 

 ت عدم إلزامية عرض العمل للجمعية:حاال :38المادة 

 في أي من الحاالت التالية:للجمعية  اً ال يكون عرض العمل ملزم

 بموجب شهادة طبية. اً طبي ة/غير الئق ة/المرشحت إذا كان/ -أ
 . لموافقات الالزمة لغير األردنيينإذا خالف التعيين أي من القوانين النافذة أو تعذر إستصدار ا -ب
 . من الوثائق المبرزة غير صحيحة اً أيإذا تبين أن  -ت
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 . افق الهيئة اإلدارية على التعيينإذا لم تو  -ث

 قرار التعيين: :39المادة 

لالزمة اءات استكمال اإلجر إ ة الموارد البشرية بعد إتمام اإلجراءات الضرورية لمرحلة ما قبل التعيينإدار  يتوجب على
 على عرض العمل الموقع من الطرفين. اً بناء توقيع عقد العملستصدار قرار التعيين أو إل

 تجاوز موعد مباشرة العمل: :40المادة 

إال المتفق عليه وعدم تجاوز المهلة الممنوحة بموجب العرض و الشخص المعين مباشرة العمل في الموعد يجب على 
 . غيًا وجاز للجمعية تعيين شخص آخرإعتبر العرض ال

 مباشرة العمل: :41المادة 

وثائق ة في الوظيفة المعلن عنها وتحتسب األجور والعالوات إستنادًا إلى ال/ة الجديدموظف/اليتم تعيين  -أ
 .ة الخاصة بذلكم الالئحة التنظيميووفقًا ألحكا

إال  ا/ر عملهباشا أن يـ/ ت/الفعلية للعمل وال يجوز له ا/همن تاريخ مباشرت اً عتبار إ موظف/ة األجر الستحق تيـ/ -ب
 الرئيسة التنفيذية.من قبل ا به الهيئة اإلدارية وتبليغه/بعد صدور قرار التعيين من 

ه وال بطبيعت العمل ما لم يكن العقد محدود المدةتعتبر األشهر الثالث األولى فترة تجربة وفقًا ألحكام قانون  -ت
 الرئيسةة وتنسيب /ة المباشرًا على تقرير تقييمي من المسؤول/ويتم التثبيت بناءيتضمن فترة تجربة 

 . التنفيذية
  تهل/هسؤولم ا/صدرها لهت /ـبموجب رسالة التحاق بالعمل يُ  اً رسمي ا/لعمله ةموظف/اليتم توثيق تاريخ مباشرة  -ث

 وترسل نسخة منها إلى إدارة الموارد البشرية واإلدارات المعنية. ة/اشرالمب

  :التعريف والتوجيه، التقديم :42المادة 
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قديم تمن خاللها  يتمجلسة تعريف وتوجيه ة موظف/ة الجديد/للعلى إدارة الموارد البشرية أن تعقد  يتوجب -أ
ليل بنسخة من )د ا/وكذلك تزويده ،الجمعية وبرامجونشاطات والهيكل التنظيمي  الجمعية لمحة مختصرة عن

 كيدى تأات المعتمدة في الجمعية إضافة إلاألنظمة واللوائح والتعليم( المتضمن مرجعيات وتشريعات الجمعية
 . متطلبات الوظيفة ومسؤولياتها

في  ينـموظفالو  تاموظفـة ال/ة الجديدموظف/بتقديم الإدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع اإلدارة المعنية  تقوم -ب
  .الجمعية

ف التي لبعض الوظائ اً نامج تعريف أكثر تفصياًل وتنظيمبر لوظيفة المشروع المعني باارة المعنية/اإلد ضعت -ت
 تتطلب ذلك.

 :إجراءات االلتحاق بالعمل :43المادة 

وجب بم الواجبات والحقوق  معرفةلضمان  الدليلستالم إالتوقيع على نموذج ات /ينموظفـال على يتوجب -أ
رعية التشريعات الوطنية والداخلية النافذة في الجمعية وكذلك المرجعيات العامة الدولية والوطنية الم

، على أن تحفظ نسخة من ذلك النموذج في الملف الجمعيةوأخالقيات المهنة والسلوك المطبقة في 
 .ة/موظفالشخصي لل

إلقرار وصرف البطاقة الوظيفية وتوقيع نماذج اة الشخصي موظف/تتولى إدارة الموارد البشرية إنشاء ملف ال -ب
 . بالحالة الصحية وعناوين اإلتصال في حالة الطوارئ وأية نماذج أو إقرارات مطلوبة

طة خوتحديد  فيها التعيينبطاقة الوصف الوظيفي للوظيفة التي تم تسليم  ة/المباشر ة/ليـ/تتولى المسؤو  -ت
 .موظف/ة الجديد/ةللالعمل 

العمل  كمكان وأدوات ا/عمله داءالمتطلبات الالزمة ألبكافة ة موظف/المشروع تزويد ال/رةيتوجب على اإلدا -ث
دامها ستخإمسؤولية العناية بها و  ة/فالموظـــواألدوات المكتبية ومعدات األمن والسالمة الالزمة، وعلى 

تمد في م العهدة المعستالاإلدارة والجمعية وتوقيع نموذج وإقرار إلتوجيهات وتعليمات  اً بشكل مالئم وفق
 . الجمعية

  تعيين األقارب: :44المادة 
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ذلك رة، وكال يجوز تعيين األقارب حتى الدرجة الثانية في نفس الوحدة التنظيمية أو ضمن العالقة اإلشرافية المباش
 .من هؤالء اً أو ترقية تخص أحد شتراك في أية قرارات تتعلق بتعيين أو نقلة عدم اإلموظف/يتوجب على ال

 

 الفصل الخامس

 التأمينات والمزايا والحوافز

 :التأمينات اإلجتماعية والحوافز :45المادة 

زايا تسعى الجمعية إلى تحقيق أهدافها بأقصى إنتاجية وبأقل التكاليف وذلك من خالل منح المكافآت والم -أ
ة يضمن للجمعية الكفاءبما  رها من اللوائح والتعليماتالوظيفية المنصوص عليها في هذه الالئحة وغي

 المتميز. داءالعالية واأل
يق والتأمين الصحي وتسعى إلى تطب في الضمان اإلجتماعي ينموظفـالو  اتموظفـالتلتزم الجمعية بإشراك  -ب

لتقييم اوالزيادات المستندة إلى ، كما تمنح الزيادات السنوية دوق اإلدخار عند توفر اإلمكانياتنظام لصن
روط شة السنوية وغيرها من المزايا وتسعى إلى توفير أفضل ة المثالي//فالموظـئزة السنوي إضافة إلى جا

 . ومزايا العمل وفقًا لقدراتها كجمعية حقوقية

  الوصف الوظيفي: :46المادة 

ص يط فر وتخط داءُيشكِّل الوصف الوظيفي األساس الذي ُيعتمد عليه في التوظيف وتحديد المسار الوظيفي وتقويم األ
 يب والتطوير وغيرها من اإلجراءات ذات العالقة.التدر 

 تصميم بطاقات الوصف الوظيفي: :47المادة 
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ة مان تغطيتصميم كافة وظائفها بفعالية بما يضمن التركيز على األهداف والعمليات الرئيسة لعملها لضكل إدارة على 
 .داءالمسؤوليات وكفاءة األوضوح ولضمان  اإلدارةالوظائف لجميع مهام 

 
 

 إعتماد بطاقات الوصف الوظيفي: :48المادة 

 مؤسسيةتقوم إدارة الموارد البشرية بوضع بطاقات الوصف الوظيفي لجميع الوظائف المدرجة على الهيكلية ال -أ
 إلقرارها. الرئيسـ/ة التنفيذيـ/ةبناء على إقتراحات اإلدارات ويـ/ترفعها إلى 

 الوظيفي الوصف بمراجعة ينموظفـالو  اتموظفـالومع رد البشرية بالتنسيق مع إدارة الموا جميع اإلدارات تقوم -ب
اعاة مع مر  للمتغيرات والظروف اً إلدارات وتحديثها بشكل مستمر وفقا لكل من تلك لكافة الوظائف التابعة

 . اإلستقرار الوظيفي
ن الوصف يها على نسخ محدثة مموظفـحصول كافة الت اإلدارات سؤولي/تضمن إدارة الموارد البشرية وم -ت

 .الوظيفي الذي يبين لهم بوضوح الهدف من الوظيفة والمسؤوليات المناطة بهم

 :تقويم الوظيفة :49المادة 

ل لكقارنة وذلك لتقرير القيمة الم الهيئة اإلداريةمن خالل نظام مهني ُتقره  الجمعيةيتم تقويم جميع الوظائف في 
بشكل يعكس متطلبات  مسؤوليات كل وظيفةبموجبه تحديد على أن يشكل هذا التقويم األساس الذي يتم  وظيفة

 الوظيفة وليس فقط مؤهالت أو خبرات شاغليها.

 :تصنيف الوظائف في الجمعية :50المادة 

 : فئات أربع الوظائف في الجمعية

 .(رييناإلستشاالعامة والخبراء و اإلشرافية وتشمل الوظائف ذات المسؤوليات فنية )إدارية و وظائف إشرافية  -أ
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خصصة المت الوسيطة واألولية والوظائف المهنية والبرامجيةالعليا و وتشمل وظائف المسؤولية وظائف فنية ) -ب
 .(بمجاالت عمل الجمعية

  .(دارية والمالية العليا والوسيطةوتشمل الوظائف الفنية في المجاالت اإلوظائف إدارية ) -ت
 (.بها المرتبطةوالمكتبية والخدمات األخرى  تيةاللوجسو والمالية وتشمل الوظائف اإلدارية وظائف مساندة ) -ث

 
 

  تقويم وتسكين الوظائف:: 51المادة 
ة على ليات ويتم تحديد فئة الوظيفو يرتبط تقويم الوظائف بموقعها على الهيكلية المؤسسية وبتوصيف المسؤ  -أ

 . ل منهاالوصف الوظيفي لك
 بموجب هيكلية سسيالهيكل التنظيمي المؤ الواردة في  على الوظائف ينموظفـات والموظفـاليتم تسكين  -ب

ة الهيئ لىإينسب بها  ولالرئيسـ/ة التنفيذيـ/ةالموارد البشرية ويعتمدها الموارد البشرية التي تضعها إدارة 
 . اإلدارية للمصادقة عليها

إلدارات اور مع امسؤولية إجراء التقويم بالتشالرئيسة التنفيذيةعية بإشراف الجمتتولى إدارة الموارد البشرية في  -ت
 فيذيةيسة التنالرئتنسيب  علىلجمعية بناءًا الهيئة اإلدارية لويصدر باعتماد التقويم النهائي قرار من  المعنية

  جدول الدرجات والرواتب: :52المادة 

 فقاً و في الجمعية  ينموظفـات والموظفـالتطبق الئحة األجور والعالوات والمكفآات على جميع الفئات وعلى مختلف 
 لألحكام التفصيلية الواردة بها. 

  المسارات الوظيفية: :53المادة 

ة ظيفو سار الراعى تحديد مويالثاني )المسار المهني أو الفني( للوظائف في الجمعية مسارين األول )المسار اإلداري( و 
 . فآتيمية لألجور والعالوات والمكاكام الالئحة التنظحكما تراعى في أ في بطاقة الوصف الوظيفي

 :تحديث الئحة األجور والعالوات والمكافآت :54المادة 
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على أن ةالتنفيذي الرئيسة تنسيب على اً بناءالوات والمكافآت الالئحة التنفيذية لألجور والعتحديث  الهيئة اإلداريةتولى ت
ء ومعدالت غال إمكانيات الجمعية وإحتياجاتها ومصلحتها وأية عوامل مؤثرة أخرى كالحد األدنى لألجورتراعى 

 . الموارد البشرية مسؤول/ةالمالي/ة و  ة/إستشارة المسؤولسوق العمل وبعد  المعيشة ومعدالت األجور في

  :لستخدام الهاتف النقاإبدل  :55المادة 

م داستخإه/ا ة الذي/التي يتطلب عمل/فموظالالرئيسـ/ة التنفيذيـ/ةاإلدارية بناءًا على تنسيب  من الهيئة منح بقراري
فق و النقال(  ستخدام الهاتفإيسمى )بدل  اً شهري اً نقدي إجراء مكالمات تتعلق بالعمل بدالً الشخصي النقال في ا /هاتفه

 المبالغ التالية:

 ستخدام البسيط.لإل نانيرد 10 -أ
 ستخدام المتوسط.لإلدينار  20 -ب
 ستخدام المرتفع.لإل دينار 30 -ت
، عيةة اإلدارية في الجمستشارية وعضوات الهيئدينار لشاغلي الوظائف اإلشرافية العامة واإل 50 -ث

 ـــ/ةموظفـلل الجمعيةبإسم الرئيسة التنفيذيةشهرية تحدد قيمتها من  هاتفبطاقة ويجوز صرف 
 .المناوب/ة على خط اإلرشاد الهاتفي

 اإلقتطاعات: :56المادة  

ن لغايات الضمان اإلجتماعي والتأمي ينموظفـالو  اتموظفـالللجمعية إقتطاع المستحقات المترتبة على  -أ
 العقودو اديق أو اللجان واإلقتطاعات الضريبية وفقًا للمرجعيات التشريعية النافذة نالصحي وإشتراكات الص

لجان عامة لواإلتفاقيات المبرمة بين الجمعية والغير بهذا الخصوص أو وفقًا للقرارات الصادرة عن الهيئات ال
 والصناديق المعنية.

 . م التفصيلية ذات الصلةم الالئحة التنظيمية للشؤون المالية للجمعية األحكاأحكا تطبق -ب

  :الحسم من األجر :57المادة 
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ساب أية تفي إحخطأ  عن األجر الشهري سواء نشأمن  ة/فالموظـــم أي مبلغ يترتب لها بذمة حسللجمعية يحق 
 جراأل ثلثبما ال يجاوز  كلألنظمة واللوائح وذل اً أية مبالغ أخرى قابلة للخصم وفق أومستحقات أو مطالبات 

 .شهريًا حتى اإلستيفاء التام اإلجمالي

 الفصل السادس

 والمكافأة داءاأل

 :داءأهداف نظام إدارة األ :58المادة 

ص على دائها على أعضائها جميعًا وبشكل خاأ اتها وتحقيق أهدافها ورفع مستوى تستند الجمعية في النهوض بمسؤولي
يز فردية وتعز بهدف تعزيز اإلنجازات الومشاريع وبرامج الجمعية وحداتهم التنظيمية  وأداء ينموظفـالو  اتموظفـال أداء

 يهدف بشكل خاص إلى: داءوتسعى لوضع نظام إلدارة األروح الفريق، 

 .الجمعيةتوافق األهداف الفردية مع أهداف تحقيق  -أ
م دائهآلمن خالل التقويم الدوري  اتموظفـالو  موظفينللالفردي  داءقيادة عملية التحسين المستمر لأل -ب

 .لألهداف اً لمساهمتهم وتطورهم وفقو 
 توفير أساس لمكافأة اإلنجاز وتحقيق النتائج. -ت
 تحفيز التعلم المستمر لتطوير الموارد البشرية. -ث

  :ينموظفـات والموظفـال أداءتقويم ومكافآت  :59المادة 

 دارةإل الجمعيةوفق أسس واضحة وأهداف محددة وذلك كجزء من نظام  موظف/ةللالفردي  داءيتم قياس األ -أ
 .داءاأل

 ة:س التاليوُيمنح المعدل المالئم حسب مستويات القيا داءاأل تقييماستناًدا إلى نظام  ةموظف/لا أداءقاس يُ  -ب
 درجة 90–100:   متميز أداء -1
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 درجة 80-89:  جيد جًدا أداء -2
 درجة  70–79:  جيد أداء -3
 درجة  60 –69:  مقبول أداء -4
 درجة 50–59:  ضعيف أداء -5
  50غير مقبول : أقل من  أداء -6

 طبيعة العمل . بشكل سنوي أو نصف سنوي حسب  ف/ةموظال تقييميتم  -ت
ظيفة والوصف الوظيفي مقارنة أهداف الو من خالل  داءفي عملية مراجعة األ ةموظف/يتوجب إشراك ال -ث

يات عتزام بالمرجلومدى اإل داءألى رصد ومتابعة إضافة إل ةموظف/وإنجازات العليها  الموافقوخطط العمل 
 .داءوتوقيعهما على كافة نماذج مراجعة األ ة/المباشر ة المسؤول/ مع ا/دائهأومناقشة نتائج 

إلدارية الهيئة ى االنهائي ورفعه إل التقييمبإعداد نموذج الرئيسة التنفيذيةتقوم يـ/ داءألنماذج ا ضوءفي  -ج
 .للمصادقة عليه

نها ععلى فرص الترقية وزيادة الراتب وصرف المكافأة السنوية اإلضافية التي تعلن  داءؤثر معدالت األت -ح
 أخرى. أداءوأي مكافأة الجمعية 

عملية  تطبيقتنفيذ ومراقبة توفير كل ما يلزم من وثائق وتقارير لتكون إدارة الموارد البشرية مسؤولة عن  -خ
 . داءإدارة األ ونظم التقييم

التقييم المرتبطة ب داءجيد فما فوق على مكافآت األ أداءحصل على تقرير تـ/يالتي لذي/اة موظف/لانح مت/ـيُ  -د
 اإلنجازو  داءحوافز األباعتبارها  الالئحة التظيمية لألجور والعالوات والمكافآت النافذالمنصوص عليها في 

 .الرئيسة التنفيذيةدارية بناءًا على تنسيب الجيد وفقًا للنسب التي تقررها الهيئة اإل

  :داءالعالوة الدورية المستندة إلى األ :60المادة 

 اً اءليس بنو  داءألالذي يتم قياسه بنظام إدارة ا ف/ةموظال أداءعلى  اً حق العالوة الدورية السنوية بناءُتست -أ
 على معدل ال يقل عن جيد. ة/موظفستحقاق تلك العالوة حصول العلى سنوات الخدمة، حيث يشترط إل

فة العالوة الدورية السنوية ما لم يكمل ستة أشهر على األقل من الخدمة في الوظي ة/موظفال يستحق ال -ب
 ها.على أساس التقييمالتي يتم 
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حسب  قصى للدرجة التي يشغلهاإذا وصل راتبه اإلجمالي إلى الحد األ ة/موظفال تصرف العالوة الدورية لل -ت
 ئرة في هذه الحالة مراجعة وسائل أخرى للمكافأة.الدرجات والرواتب، ويتوجب على الدا جدول

 :العينية داءمكافآت األ :61المادة 

 /فموظللر المتميز أو توجيه رسالة تقدي داءستخدام عدد من أنماط المكافآت العينية كمنح شهادة األإجمعية يجوز لل
 ت الرسميةجهاأخرى معلن عنها من قبل الز لجوائ ا/أو ترشيحه ة السنوية/ة المثالي/فالموظــا لجائزة إختياره/أو ة 

 .واألهلية الوطنية والعربية أو اإلقليمية أو الدولية

 :المكافآت النقدية الخاصة :62المادة 

أي  في أي وقت من السنة وذلك على ا/بجائزة نقدية خاصة تدفع له ة/تميزة المموظف/الأن تكافئ  جمعيةلليجوز 
 ز آخرجاز متميالمتميز أو ألي إن ا/قتراحهإأو  ا/أو ابتكاره ا/أو كتقدير على إبداعهالخاصة المتميزة  ا/من إنجازاته

 .وفقًا ألحكام اللوائح والتعليمات النافذة

 :داءتميز األ كافأةم :63المادة 

تقدير  الحاصلين على ينموظفـات والموظفـللمقطوعة ولمرة واحدة صرف مكافأة سنوية  للهيئة اإلداريةيجوز  -أ
م الذي يتو مية الوحدة التنظي /اإلدارة / المشروع / البرنامج  أداءعتبار بحيث يؤخذ بعين اإل أعلى أو جيد جداً 

 ا/دائهآ تقييملتقرير  اً قوف ة/فالموظــ أداء، وكذلك داءنظام قياس مؤشرات األنموذج/قياسه من خالل 
 السنوي.

 لهذا الغرض. الجمعيةالذي تضعه  داءيتم تحديد شروط ومتطلبات منح هذه المكافأة في نظام إدارة األ -ب
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 الفصل السابع

 اتـــالترقي

 الترقيات:: 64المادة 

قل عن يال  أداءالمرتفع الذين يقدم عنهم تقرير  داءذوي األ منين موظفـات والموظفـللتكون الترقيات فقط  -أ
 .اً جيد جد

 ة/فالموظـــتكون ترقية ألعلى بالنظر لطبيعة الجمعية وعدم وجود عدد كبير من الشواغر اإلدارية ا -ب
ة إال /فالموظــعلى أن ال يتم ترقية  عند الترقيةاألجر % من إجمالي 10زيادة مقدارها  ا/المستحق/ة بمنحه

 .مرة واحدة كل أربع سنوات
 .داءاأل تقييمعتبار عند النظر بالترقية ترتيب األقدمية إال إذا تساوى ال يؤخذ بعين اإل -ت
 . الرئيسة التنفيذيةاإلدارية بناء على تنسيب ن الهيئة ميصدر قرار الترقية  -ث

 
   :أنماط أخرى للترقية: 65 المادة

 .أعلى إذا توفر شاغر وظيفي مالئم إلى وظيفة أي من الموظفات والموظفين ترقيةيجوز للجمعية  -أ
يكلة أو ادة الهعند إعالحالية إلى وظيفة بدرجة أعلى  موظف/ةللالوظيفة الحالية  تقييمالترقية عبر إعادة  -ب

 إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات.تعديلها أو عند إعادة تسكين الوظائف و 
 الترقية إلى وظيفة مستحدثة بدرجة أعلى أوجدت كنتيجة إلعادة الهيكلة. -ت
وفي % 10الي يجوز للجمعية المزج بين نمطين للترقية شريطة أن ال تتجاوز الزيادة على األجر اإلجم -ث

  يجوز منح الترقية بأثر رجعي.جميع األحوال ال
 

 شروط الترقية:: 66 المادة

  :ة/فالموظــيشترط لترقية 
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  .ا إليها/هالزمة لشغل الوظيفة المراد ترقيتكافة المتطلبات ال ا/أن تتوفر فيه -أ
 أربع سنوات في الوظيفة الحالية. تى/تكون قد أمضـ/أن ي -ب

  :الترقية اإلستثنائية: 67المادة 

ظف/ة مو أو أي  ةة المثالي//فالموظـــترقية الرئيسـ/ة التنفيذيـ/ةدارية إستنادًا إلى تنسيب الهيئة اإلبقرار من يجوز 
يته ميز ونوعترقية واحدة بعد مرور سنتين على الترقية السابقة إذا كان سبب التبما ال يزيد على  اً ستثناءإة متميز/

 .معية ماديًا أو معنويًا أو فنياً تخدم بصورة واضحة الج

 الفصل الثامن

 التدريب والتطوير

 :اإلحتفاظ بالموارد البشرية: 68المادة 

 حتفاظ بذوي المهارات والمعرفة.إلبتطوير الموارد البشرية وباالجمعية تلتزم  -أ
تعزيز لتنمية و  اً فرص مالئمة للتطور والتدريب سواءب ينموظفـالو  اتموظفـالبتزويد اإلدارات تلتزم كافة  -ب

جات حتياإهم من تولي مسؤوليات جديدة تدعم التي يشغلونها أو لتمكينالوظائف  في ذاتومعارفهم قدراتهم 
 .تهابحدود إمكانيا ةلجمعيوأهداف ا

 :تحليل احتياجات التدريب والتطوير: 69المادة 

  .تياجاتلتلبية هذه اإلح الخططوتضع  بعملية تحديد إحتياجات بناء القدرات والتدريب اً تقوم الجمعية سنوي -أ
ي فالمعتمدة  ةيتيجااإلستر  الىبناء القدرات والتدريب حتياجات إوتحديد تحليل وجب أن تستند عملية يت -ب

أخذ  إلىالخطط الخاصة بعمل كل إدارة إضافة و الجمعية والسياسات واألولويات المتعلقة بالعمل 
 .بعين اإلعتبار للموظفات والموظفينصية خاإلحتياجات والطموحات الش
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 الية:حتياجات التدريب والتطوير من مصادر التحليل التإتحليل ل من إداراتها ومشاريعها الجمعية وكعلى  -ت
 .الفردية والمؤسسية السنوية داءاأل تقييمات -1
 .ومسؤوليهم والموظفين اتموظفـال -2
 الخارجي.  التقييمتقارير  -3
 .اً مفيد جمعيةأي مصدر آخر قد تراه ال -4

  ريبية:ولية تحليل اإلحتياجات التدمسؤ : 70المادة 

ي ف ينموظفـلاو  اتـموظفالحتياجات التدريبية بالتنسيق مع اإلدارات المعنية و تحليل اإلتقوم إدارة الموارد البشرية بعملية 
 بهدف: فيها ضوء المصادر واإلمكانيات المتاحة

على جميع المستويات لتحقيق أهداف  ينموظفـالو  اتموظفـالالمطلوبة من  والكفاءات تحديد القدرات -أ
 .لجمعيةا

 .ا/من تحسين أدائه ة/فالموظـــتحديد مستوى المهارات أو المعرفة الالزمة لتمكين  -ب
 اري الفني المهني أو اإلد تحديد المهارات والكفاءات المطلوبة في المستوى التالي من المسار الوظيفي -ت

 .لهذه المهارات والكفاءات ة/فالموظــوإعداد 

 :لسنويةخطة التدريب والتطوير ا: 71المادة 

م يث تتسبححتياجات التدريبية خطة التدريب والتطوير السنوية تضع إدارة الموارد البشرية في ضوء نتائج تحليل اإل
 والتي يجب أن تتضمن ما يلي:بالمرونة والتنوع والكلفة المتدنية 

 وضع أولويات متطلبات التدريب والتطوير. -أ
 تحديد أنماط التدريب والتطوير لكل متطلب. -ب
 الجدول السنوي لكل نمط تدريب وتطوير.وضع  -ت
 تحديد الجهات التي توفر التدريب والتطوير. -ث
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 حساب الموازنة الكلية لخطة التدريب والتطوير. -ج
 خطة اإلتصال للحصول على فرص مالئمة للتدريب. -ح

  :إعتماد خطة التدريب: 72المادة 

دارات )اإلنية الوحدات التنظيمية المع بالتنسيق معـ/ةالرئيسـ/ة التنفيذي تتم الموافقة على خطة التدريب والتطوير من
بشرية موارد ال، على أن تتولى إدارة الللجمعيةوإدراجها في الموازنة السنوية ( واإلدارة المالية والمشاريع والبرامج

اد عتمإ عد ب ة التدريب والتطوير السنويةمسؤولية تنفيذ خطاإلتصال والتعاون الخارجي و بالتنسيق مع مسؤولة التمويل 
 .وإيجاد التمويل الالزم الموازنة
  :أنماط التدريب والتطوير :73المادة 

 :متعددة تشمل اً ير أنماطتأخذ فرص التدريب والتطو 
 :العملالتدريب أثناء تأدية   -أ 

 .الوظيفي ريبالتد -
 .التدريب التطبيقي -
 .من خالل المواكبة أو المالزمةالتدريب والتطوير  -

 :ج أوقات العملالتدريب خار  –ب 

 .التعليم أو التدريب الرسمي -
 .لمشاركة في ورشات ودورات تدريبيةوا التعلم التفاعلي -
 إستخدام برامج التدريب اإللكترونية . التعلم عن بعد،  -
 .عتمادإلالترخيص واالتدريب الهادف للحصول على  -

برنامج  عتماد نمط التدريب والتطوير لكلإ عملها وموازنة التدريب المعتمدة إلى متطلبات  اً ستنادإ للجمعية ويحق
 .تدريبي



 الدارة الموارد البشريةالتنظيمية الالئحة 
 2015ل( لسنة /1رقم)

 
 
 
 
 
 

32 | P a g e  

وتعديلها  25/4/2015بتاريخ  1/12/2015والمصادقة عليها باجتماع الهيئة العامة رقم  2015/ 6/79رقم تم اعتمادها في اجتماع الهيئة اإلدارية 
 24/10/2018تاريخ 

 

P
ag

e3
2

 

 تقويم التدريب:: 74المادة 

 .الموارد البشرية إجراء عملية التقويم الشاملة للتدريب بالتنسيق مع اإلدارات المعنية تتولى إدارة - أ
ى أهداف عل ينموظفـالو  اتموظفـالتفاق مع بدء التدريب اإلإدارة الموارد البشرية عند يتوجب على  - ب

 . اً خطيكتسابها منه وفق نموذج يرسل إة المهارات والمعارف التي يتوقع التدريب وماهي
والجهة التي تقدم والوسائل واألثر لتطوير: األهداف والنمط والمحتوى تشمل عملية تقويم التدريب وا -ت

 التدريب والتكلفة والموقع والجداول وأي جانب تدريبي آخر وفق ما يلي:
 .ة/يم الشخصي للمتدربالتقو .1
 المتدربين. ينموظفـالو  اتموظفـال أداءألثر التدريب على  المسؤولين المباشرينتقويم .2
 أية وسائل أخرى تستعمل لتقويم التدريب وأثره..3

 لتدريب.كافة البيانات الضرورية لتقويم كافة نواحي اجمع وحفظ إدارة الموارد البشرية بشكل مستمر  وتتولى

 :تعديل خطة التدريب: 75المادة 

أو  يجوز إلدارة الموارد البشرية تعديل خطة التدريب والتطوير السنوية في أي وقت ألي سبب يتعلق بالعمليات
 الموازنة وذلك بعد الحصول على موافقة اإلدارة المعنية شريطة عدم تجاوز موازنة التدريب المعتمدة.

 
 :المدربات والمدربين: 76المادة 

من أعضاء الجمعية أو المتطوعين أو  اً ربين مؤهلين سواءم فرص التدريب والتطوير من خالل مديجوز تقدي
ونمط  لنوع اً لفرص داخل الدولة أو خارجها وفقأو من خارجها، كما يجوز توفير هذه افيها  ينموظفـالو  اتموظفـال

 التدريب المطلوب ومدى توافره.
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  مكان التدريب:: 77المادة 

 في أما التدريب الخارجي فال يجوز اللجوء إليه إال يز على فرص وعروض التدريب المحليالترك عيةجميجب على ال
 حاالت خاصة لتلبية المتطلبات الضرورية الهامة وشريطة عدم توفر تدريب مماثل داخل الدولة.

 

 التدريب الخارجي:: 78المادة 

 ة التدريب وتوفرت منحة لتغطية تكاليفهاعند توفر فرصة تدريب خارجي فينظر إذا كانت تتالئم مع خط -أ
 . قرار من الهيئة اإلدارية للجمعيةو الرئيسة التنفيذيةالشخص المناسب بتنسيب من ترشيح ا عندها

ى حد/أمع الخطة التدريبية أو إذا رغب/ت  و لم تكن الفرصة متالئمةأا لم تتوفر منحة تغطية التكاليف إذ -ب
جازة إمن الفرصة فيجوز ذلك دون أية كلفة على الجمعية ودون إحتساب اإلستفادة  ينموظفـالأو  اتموظفـال

 . موظف/ةللسنوية إذا كانت المدة ثالثة أيام أو أقل وتحتسب أية أيام تزيد على ثالثة من اإلجازة السنوية 
ب نسيدارية بناءًا على تبالموافقة على الترشيح من الهيئة اإلمسبق في جميع األحوال يتوجب صدور قرار  -ت

 .الرئيسة التنفيذية

 جودة التدريب:: 79المادة 

يم لك تقو جب على إدارة الموارد البشرية أن تستكشف وتقيم أفضل خيارات التدريب والتطوير المتاحة بما في ذتو ي -أ
 الجهات والمراكز التي تقدم ذلك لتحقيق أفضل المخرجات.

 على أفضل الجمعيةلضمان حصول النافذة زم في تعليمات المشتريات واللوا تتبع اإلجراءات المنصوص عليها -ب
مختصة العطاءات الفي لجنة المشتريات/دارة الموارد البشرية إ مسؤول/ةى أن تـ/يشارك واألسعار وعلالخيارات 

على  ويروالتط تفاقيات التي تعقد مع جهات التدريبالترتيبات النهائية لإلوالتي عليها إجراء المفاوضة والمناقشة و 
 .لمختصةللجنة اابعد موافقة الهيئة اإلدارية على تنسيب الرئيسـ/ة التنفيذيـ/ةتفاقيات النهائية من قبل أن توقع اإل
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لى عتعديل أي من مجاالت فرص التدريب والتطوير بعد الحصول  للجمعيةإذا كانت نتيجة التقويم سلبية، يحق  -ت
 .الهيئة اإلداريةموافقة 

 
 :البحثي إجازة التفرغ الدراسي أو:  80 المادة

د على لمدة ال تزيبدون راتب أو إجازة خاصة أو لمرافقة الزوج ة إجازة تفرغ دراسي أو بحثي /فالموظــيجوز منح 
 : سنتين شريطة أن

 . صلحة الجمعية وإنتظام العمل فيهاال يخل هذا التفرغ بم -أ
 . نفقات وال تتحمل أية تبعات ماليةال تتكبد الجمعية أية  -ب
 .ث له صلة بعمل الجمعيةبحتكون الدراسة أو ال -ت
 . ة باإللتزام بالعودة إلى العمل فور إنتهاء مدة اإلجازة دون تأخيرموظف/يتعهد / تتعهد ال -ث
  .معية مدة ال تقل عن ثالث سنواتا في الجيكون قد مضى على عملـه/ -ج

  آثار اإلجازة الدراسية: : 81 المادة 

تالءم في وظيفة ت ا/دراسية بنظام التفرغ الكامل بوضعهال ا/من إجازته ةموظف/عند عودة ال الجمعيةتلتزم  -أ
الوظيفة  تصنيف وأجر هذه الوظيفة عن يقل تصنيف وأجرالعلمي الجديد شريطة أن ال  ا/هوتحصيل
 السابقة.

 على درجة علمية أعلى في الحاالت التي يعتمد ا/لحصوله ةموظف/أجر وعالوات التعديل  للجمعيةيجوز  -ب
 .الجمعيةمن قبل  اً قي مسبالدراس فيها البرنامج

 
 إلتزامات المبتعث/ة:: 82المادة 

إذا تمت تغطية تكاليف الدراسة أو بدل التفرغ من منحة أو بعثة مخصصة للجمعية أو عن طريقها فيحق  -أ
له من أي جهة أخرى من مستحقاته/ا  للجمعية خصم أية مبالغ تتعلق بالدراسة أو التفرغ ولو كانت تدفع



 الدارة الموارد البشريةالتنظيمية الالئحة 
 2015ل( لسنة /1رقم)

 
 
 
 
 
 

35 | P a g e  

وتعديلها  25/4/2015بتاريخ  1/12/2015والمصادقة عليها باجتماع الهيئة العامة رقم  2015/ 6/79رقم تم اعتمادها في اجتماع الهيئة اإلدارية 
 24/10/2018تاريخ 

 

P
ag

e3
5

 

 ينموظفـالأو  اتموظفـالت لدى جهة أخرى وذلك لتمكين الجمعية من إبتعاث أحد عمل/ لدى الجمعية إذا
 . لديها ليحل محله/ا

لمدة  بالعمل فيهاالجمعية أو بمنحة منها أو عن طريقها درس على نفقة تـ/ي التي/الذية موظف/اللتزم تـ/ي -ب
دراسة الال مدة كافة النفقات التي تحملتها طو رد  ا/هالمعتمد وإال كان عليأو التفرغ تعادل مدة برنامج الدراسة 

 .أو التفرغ

  :التطوع والتدريب لدى الجمعية: 83المادة 

الطلبة والخريجين والخريجات وتوفير فرص التدريب لهم في وفق شروط تحددها رعاية  للجمعيةيجوز  -أ
ي معارف والمهارات فأو إكتساب اللدراسة الجمعية وكذلك للمتطوعين والمتطوعات األردنيين واألجانب 

ختصاصات وطبيعة إالمتفق مع التطبيقي بعض التخصصات المهنية أو الفنية أو للحصول على التدريب 
 لتدريب.اأو أو البحث لفترة تساوي فترة الدراسة  الجمعيةلدى  بالتطوع لتزامهم بالعملإشريطة الجمعية عمل 

األهداف واإلجراءات والحقوق  اعية يبين فيهتضع الجمعية تعليمات خاصة بالتطوع والتدريب في الجم -ب
 واإللتزامات المتعلقة بالمتطوعين والمتطوعات والمتدربين والمتدربات. 

 الفصل التاسع

 اإلجازات

 اإلجازات: أحكام: 84المادة 

على  عملال وتطبق أحكام قانون  تنظم تعليمات الدوام الرسمي واإلجازات والمغادرات كافة األمور المتعلقة باإلجازات
 كل ما لم تنص عليه هذه التعليمات 
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 الفصل العاشر

 أحكام عامة

 سلفة السفر: 85المادة 

لفة تدريبية صرف سفي بعثة أو للمشاركة أو تمثيل الجمعية في مهمة  ة/الموفد ةموظف/العلى طلب  اً يجوز بناء
ب بموجمالي مقدار البدل المقرر بما ال يجاوز إجا /قبل سفره ا/نقدية خاصة على حساب بدل السفر المستحق له

 .ت النافذة وقرار الهيئة اإلداريةوالتعليما ةاللوائح التنظيمي

 الدوام في حالة السفر:: 86المادة 

غادرة الم الدبالتدريبية خارج في بعثة أو للمشاركة أو تمثيل الجمعية في مهمة ة /الموفد ةموظف/يجوز لل -أ
ائها نتهإن بعد يوم واحد على األكثر م ا/هعود إلى مقر عملتـ/احد وأن يبتدائها بيوم و قبل الموعد المحدد إل

 فيما إذا كانت رحلة الطيران تستغرق أكثر من سبع ساعات.
ر على مواعيد السف اً ها رحلة الطيران سبع ساعات وبناءفي الحاالت التي ال تستغرق فيللجمعية يجوز  -ب

في بعثة أو للمشاركة أو تمثيل الجمعية في مهمة  ة/الموفدة موظف/المتاحة وجدول العمل أن تسمح لل
 حد علىبعد يوم وا ا/عود إلى مقر عملهتـ/السفر قبل الموعد المحدد بيوم واحد وأن ي البالدتدريبية خارج 

 .الرئيسة التنفيذيةبقرار من  نتهائهاإمن األكثر 
ة الل أيام األسبوع أو في عطلكان ذلك خ اً سواءالسفر أثناء  ةموظف/للال ُيصرف بدل العمل اإلضافي  -ت

 نهاية األسبوع.
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 الفصل الحادي عشر

 النقل واإلنتداب

 :النقل : 87المادة 
قل إلى شريطة أن يتم النة  إلى أية وظيفة أخرى في أية إدارة أو مشروع  من مشاريع الجمعية /فالموظـيجوز نقل 

 .التصنيف أو بدرجة أعلى منهوظيفة شاغرة بنفس 

 اءات النقل:إجر : 88المادة 

 ة /فـالموظـا تعمل بهـ/التي يالمشروع اإلدارة/ مسؤول/ةشاور مع تالبالرئيسـ/ة التنفيذيـ/ةيتم النقل بقرار من  -أ
 .ا/هالمطلوب نقل ة /فالموظــعلى أنه يشترط في جميع األحوال الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

 ة. /فالموظــليه المنوطة بإخالل بالمهام األصيجب أن ال يؤدي النقل إلى  -ب
مة من حصل على براءة ذتـ/إليها أن ي ة /المنقوللوظيفة لتحاق باقبل اإل ة/المنقول ةموظف/على ال جبيتو  -ت

 عمل بها.ي/تـالذي التي/ اإلدارة أو المشروع
 قةصور عن كافة الوثائق والقرارات المتعلدارة الموارد البشرية بنسخ أو إفي  ةموظف/يحفظ في ملف ال -ث

 بالنقل.

   :ة/موظفالنقل بطلب من ال :89المادة 

عة على رسالة عدم ممان اً مسبق ا/شريطة حصولهة /فالموظــعلى طلب خطي من  اً يجوز أن تتم عملية النقل بناء
ؤهالت مع م باً وأن يكون الشاغر المطلوب اإلنتقال إليه متناس عمل لديهاي/تـ الذي/التي اإلدارة أو المشروعمبدئية من 

 .ة/فالموظــكفاءات و 

 تكاليف النقل: :90المادة 
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 . يف أو تكاليف إضافية على الجمعيةال ينبغي أن ينشأ عن النقل أية مصار 

 اإلنتداب: :91المادة 

خرى أو تقديم خدمات أو تنفيذ أعمال ميدانية لدى جهة أموظف/ة أو أكثر للعمل و/يجوز للجمعية إنتداب   -أ
تستحق /ـي لى أن ال تزيد في مجموعها عن سبعة أيام عمل في الشهر ورسمية أو أهلية أو أكاديمية ع

ضاها تتقا تكن/يـ ة في هذه الحالة عالوة ميدان إذا تكرر هذا اإلنتداب ألكثر من ثالثة أشهر ما لم/فالموظــ
 . أصالً 

ة أو رى شاغر يفة أخواجبات وظللقيام ب اتموظفـال/ينموظفـإنتداب أحد ال الرئيسـ/ة التنفيذيـ/ةيجوز بقرار من   -ب
لوظيفة اأشهر أخرى شريطة أن تكون ثالثة أشهر قابلة للتمديد ل ثالثةجاوز تت عنها شاغلها لفترة ال ت/غاب

 إلنتدابانتهاء فترة إكحد أقصى، وعند بمستوى واحد ا الوظيفي أو أعلى منها /هلتصنيفالمنتدب إليها معادلة 
لقرار إتخاذ او  إليها أو أن يتم إعادة تقويم الوظيفتين ت/نتدبإلتي إلى الوظيفة ا ة/فالموظــيجوز أن يتم نقل 

 .المناسب
 

 :فأة اإلنتدابامك: 92المادة 

ي ال ي هذه الحالة يعتبر بمثابة تكليف تطوير للقيام بمهام الوظيفة المنتدب إليها فقط وف اإلنتدابيجوز أن يتم  - أ
 .إنتداببدل  ة/فلموظــيمنح على أساسه ا

نتداب بواقع إبدل  ة/فمسؤوليات الوظيفة األصلية فيمنح الموظــباإلضافة إلى مهام و  اإلنتدابإذا كان  أما - ب
ك حتساب ذلإثالثة أشهر، ويكون وذلك فقط في الحاالت التي تزيد فيها مدة الندب عن اإلجمالي  األجر% من 15

 مهام الندب. تاريخ مباشرة من إعتباراً البدل 
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 الفصل الثاني عشر

 لصحة والسالمة والبيئةا

  :سياسة الصحة والسالمة والبيئة: 93المادة 

عها  موالمتعاملين لديها  ينموظفـالو  اتموظفـالفاظ على بيئة وسالمة ورفاه جميع إلى الح جمعيةتسعى ال -أ
 مسؤولياتهم في تحقيق ذلك.وعلى أن يتحملوا 

ادئ لتزام بالسياسات والضوابط والمباإلة مع الجمعيوالمتعاملين  ينموظفـالو  اتموظفـال جميع يجب على -ب
 الدولة. المختصة فيالجهات الرسمية تضعها تقررها الجمعية أو تقتضيها التشريعات المعنية أو البيئية التي 

مل آمنة عفي مسؤولية إيجاد بيئة الجمعية للسياسة التي تعتمدها  اً قوفة /فالموظــاإلدارة و يتشارك كل من  -ت
 يها.وصحية والمحافظة عل

 تخاذ إجراءإلكون عرضة تـ/نتهاك ألي من هذه السياسات أو المبادئ فيإبخرق أو  شخصفي حال قيام أي  -ث
 الحال.مقتضى بحقه أو للمالحقة القضائية حسب  بموجب الالئحة التنظيمية للعدل الداخلي

 
  مسؤوليات الجمعية:: 94المادة 

 السالمة والبيئة بالقيام بما يلي:في سبيل تحقيق أهداف سياسة الصحة و  الجمعيةتلتزم 

 مها.وضع معايير وقواعد الصحة والسالمة وكذلك اإلجراءات والممارسات التي تحك -أ
 .عاملين بإجراءات الصحة والسالمةوالمت ينموظفـالو  اتموظفـالتعريف  -ب
 مة المالئمة حسب متطلبات العمل.بمعدات السالالمقر  تزويد -ت
 يمات واإلشراف الكافي.م التدريب والمعلومات والتعلتقدي -ث
 ة جيدة.تعمل بحالبما فيه المركبات  ضمان أن كافة المعدات واآلالت واألدوات -ج
  .لمعايير وقواعد السالمة قاً واد الخطرة وفكافة الموإستتخدام ضمان تخزين  -ح
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 .ادث أو خطأ لتصحيح ومعالجة أي خللالتحقيق الفوري في أي ح -خ
 

 موظف/ة:مسؤوليات ال: 95المادة 

 بما يلي: اتموظفـالو  الموظفينلتزم تـ/ي
 وسالمة اآلخرين.هم الشخصية بطريقة تضمن سالمتواجبات الوظيفة  أداء - أ

 .الجمعية لتزام بسياسة الصحة والسالمة المعتمدة مناإل -ب
 .الجمعيةستخدام أي معدات أو أدوات سالمة توفرها إعدم إساءة  - ت
 .أو خلل مما يشكل خطراً أو مواد ع أو معدات إعالم اإلدارة عن أي وض - ث
 متناع عن القيام بأي مهام خطرة غير مؤهل للقيام بها.اإل -ج

 :التأمين الصحي: 96المادة 

ية حة التظيملديها وأفراد عائالتهم وفق الالئ اتموظفـالو  ينموظفـالألعضائها و الرعاية الطبية الجمعية توفر  -أ
لصحي اعقود التأمين /الهيئة اإلدارية ووفقًا لعقدتعتمدها  لسياسة التأمين الصحي التيللتأمين الصحي و 

 .التي تبرمها الجمعية وضمن حدود إمكانياتها
 لى أفرادأو عتأدية المستحقات المترتبة عليهم والمستفيدون من التأمين الصحي ب اتموظفـالو الموظفون يلتزم  -ب

 منهم أو مستحقاتهم لدى الجمعية.ل أسرهم ويحق للجمعية إقتطاع هذه المستحقات من األجر الشهري لك
 

  الخاصة بالصحة:اإلجراءات : 97المادة 

وتطبق تبين اإلجراءات والمبادئ العامة تنظيمية خاصة بالتأمين الصحة واإلجازات المرضية لوائح الجمعية  تصدر
أو  اتموظفـالأو  ينوظفـمالمن  تتبعها أيأخرى للتأمينات يـ/ ةقانون العمل والضمان اإلجتماعي أو أية أنظم أحكام

 .عليهم/عليهن المؤمن
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 الفصل الثالث عشر

 المخالفات والجزاءات

  :إجراءات العدل الداخلي: 98المادة 

ة م سيادإستنادًا إلى حرص الجمعية على تحقيق التوازن بين مبدأ اإلشراف العادل والمساءلة المنصفة وضمان إحترا
 لنظر فياو والشكوى ئحة التنظيمية للعدل الداخلي وتتضمن إجراءات التظلم القانون وحقوق اإلنسان فقد تم وضع الال

ي لى األطراف والنظر فامن خالل التحقيق واإلستماع والمساءلة و ودية  بصورةحل المنازعات لطلبات الوساطة 
 :في إجراءات العدل الداخلي بالمبادئ التالية وتلتزم الجمعية المناسبة الجزاءات البينات وإيقاع 

 مل.كيات غير المرضية في بيئة العتطبيق إجراءات عادلة موحدة تتسم بالحياد والفورية للحد من السلو   -أ
ة أو هذه الالئحة التنظيميخالف الواجبات المنصوص عليها في تـ/ي ة موظف/كل تحقيق المساواة بحيث أن   -ب

قتضى خرج عن متـ/يفي الجمعية أو ات المهنية الملزمة النافذة ألخالقيغيرها من المرجعيات التشريعية وا
وذلك مع عدم اإلخالل  بموجب إجراءات العدل الداخلي اً يجازى تأديبي ا/الواجب في أعمال وظيفته

 قتضاء.عند اإلالتي يفرضها القانون بالمسؤولية المدنية أو الجزائية 
للمخالفة  ا/رتكابهإذا ثبت أن الجزاء التأديبي إال إمن  ةموظف/أي ال ُيعفى عدم المحاباة أو التمييز بحيث  -ت

في هذه إلى المخالفة و  ه/ابالرغم من تنبي االمسؤول/ة المباشر/ة  عنه/من  ا/ألمر صدر إليه اً ذكان تنفي
 األمر. ة/الحالة تكون المسؤولية على مصدر

مخالفة لتكرار ا دون إخالل بقاعدة أن على ذات المخالفة أكثر من مرة ةموظف/المعاقبة العدالة وعدم جواز  -ث
 .يوجب التشدد في المسائلة والجزاء

ق إال بعد إجراء تحقي ةموظف/أي ال يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على  ضمانات المحاكمة العادلة بحيث -ج
 .ن ويكون القرار الصادر مسبباً ا وتدو ا ودفاعه//هتسمع فيه أقوال ا/خطي معه

 
  :العدل الداخلي مجلس: 99المادة 
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متعون ممن يتبرئاسة أحد األعضاء ( العدل الداخليمجلس سمى )ي مجلسالهيئة العامة قرار من ب ُتشكل في الجمعية 
 : النظر في بالخبرة ويناط به

 .التظلمات والشكاوي  -أ
  .طلبات الوساطة لتسوية النزاعات -ب
الجزاءات وفي حال الثبوت إيقاع بما يضمن حق الدفاع دارية إإرتكاب مخالفات النظر في اإلتهامات ب -ت

 .المستحقةتأديبية اال
 .ى الهيئة العامة للجمعيةرات اللجنة القابلة لإلستنئاف إليجوز إستئناف قرا -ث

 عشر الرابعالفصل 

 الخدمةهاء تإن

 :الخدمةأسباب إنتهاء : 100المادة 
 ألي من األسباب التالية: ةموظف/لتنتهي خدمة ا

 ن الضمان اإلجتماعي. ة اإلحالة على التقاعد وفقًا لقانو موظف/أو طلب ال اإلستقالة -أ
 .بلوغ سن اإلحالة إلى التقاعد -ب
 اإلنقطاع عن العمل رغم توجيه إخطار لمدة تزيد على عشرة أيام . -ت
 عدم اللياقة الصحية. -ث
 ن الخدمة لعدم الكفاءة الوظيفية.ستغناء عاإل -ج
 .ب للحريةصدور حكم قضائي قطعي سالالتقاعد بقرار تأديبي أو بسبب  الفصل من الخدمة أو اإلحالة إلى -ح
 نتهاء مدته.إالخاص أو فسخه قبل  عدم تجديد العقد -خ
 . إعادة الهيكلة بموجب قرار من الهيئة اإلدارية للجمعية أو الهيئة العامة -د
  .ة/فالموظـإنتهاء مدة العقد أو إنتهاء المشروع  المعين عليه  -ذ
 وفاة.ال -ر
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 :تمديد العمل بعد بلوغ سن التقاعد: 101المادة 
 جمعية. الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد إذا إقتضت مصلحة الجمعية ذلك وبقرار من الهيئة العامة لليجوز تمديد مدة 

 :ستقالةاإل: 102المادة 

ائرة ستقالة مكتوبة شريطة أن تتضمن إخطار الدفي أي وقت وتكون اإل اعمله/ستقيل من تـ/أن ية  /فموظلل -أ
بقبول ية من الهيئة اإلدار صادر إال بقرار  ة/فلموظــوال تنتهي خدمة اومدتها شهر بفترة اإلنذار المقررة 

 .اإلستقالة
إال و ا خالل أسبوعين من تقديمها بهة /فالموظــستقالة وإبالغ تخاذ قرارها بشأن اإلإالجمعية يجب على  -ب

من  شهر واحدنقضاء فترة اإلنذار وهي إإلى حين  ا/في عمله ة/فالموظــستمر تـ/عتبرت مقبولة على أن يإ 
 . الرئيسة التنفيذيةتبليغ اإلستقالة إلى  اريخت

 لتمكين عن العمل قبل نهاية مدة اإلنذارة ة المستقيل//فوظــالمنفكاك إبيجوز للجمعية إتخاذ قرار  -ت
 ض الطلبة إذا لم يتعار /فالموظــأو بناءًا على طلب  ة من إستيفاء اإلجازات السنوية المترصدة/فالموظـــ

ا وفي /عن المدة المتبقية من مستحقاته ا على خصم األجر المستحقافقته/مع مصلحة الجمعية شريطة مو 
 . ة لدى الجمعية/فالموظــهذه الحالة ال تعتبر هذه المدة من ضمن مدة خدمات 

طة أن نذار شريا وفي أي وقت خالل فترة اإل/على رغبته اً ة المستقيل/ة بناء/فالموظــ إعفاءيحق للجمعية  -ث
 ا عن هذه الفترة وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة من ضمن مدة/المستحقة لهاألجور ة موظف/تدفع لل

 ة لدى الجمعية./فالموظــخدمات 
دم تتقو يـ/موظف/ة  يـ/تستقيل من عمله/ا أللجمعية أن ُتجري مقابلة شخصية مع كل الرئيسـ/ة التنفيذيـ/ةعلى  -ج

قاط الضعف المحتملة في أنظمة العمل بطلب عدم تجديد عقد مع الجمعية وذلك بهدف جمع بيانات عن ن
يات في األنظمة أو العملستفادة من هذه البيانات لتحسين السياسات أو الممارسات أو إلالمتبعة ومحاولة ا

 .المستقبل
 

  :بلوغ سن التقاعد: 103المادة 
 . التقاعد وفقًا للتشريعات النافذةة ببلوغها سن موظف/تنتهي خدمة ال -أ
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ة سن التقاعد إذا توفرت مصلحة أكيدة للجمعية في ذلك لغ/اموظف/ة البخدمة اليجوز للجمعية تمديد  -ب
 ة ولمدة سنة تجدد حتى خمس سنوات كحد أقصى. /فالموظـوبموافقة 

حدد كخبيرة على أساس عقد م ة/فالموظــالخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد دون التعاقد مع  ءال يحول إنتها -ت
 . المدة

  العمل:اإلنقطاع عن : 104المادة 

لمدون عدلي إلى العنوان اة عن العمل دون إتصال أو إشعار مدة أسبوع وبعد توجيه إخطار /فالموظــت إنقطع/إذا 
دمة ختحضر يجوز للجمعية إنها لحضور وبيان سبب اإلنقطاع ولم يـ/ا عشرة أيام لفي ملفه/ا لدى الجمعية يمهله/

 ة دون إشعار. /فالموظــ

 مة ألسباب صحية:: إنهاء الخد105ة الماد

 اءدأل اً صحي ة/غير الئق ا/أنه بموجب تقرير طبي معتمدإذا ثبت  ة/فالموظـإنهاء خدمات  جمعيةيجوز لل -أ
 الشهري اإلجمالي األجرعلى الفور شريطة صرف  ا/أو إنهاء خدماتهوذلك بعد إشعار لمدة شهر عمله/ا 

 .عن مدة اإلشعار
 .فقًا لإلجراءات النصوص عليها فيهو  يكون قرار العجز لغايات الضمان اإلجتماعي -ب

 اء الخدمة لعدم الكفاءة الوظيفية:إنه :106المادة 

ظيفية الو  فاءة الكلعدم  ة/فالموظــإنهاء خدمة الرئيسة التنفيذيةرية بناءًا على تنسيب من الهيئة اإلدايجوز بقرار من 
فض ر العدل الداخلي أو إذا  تظلم إلى لجنةتقدم بتـ/ضعيف لسنتين متتاليتين ولم ي أداء تقييمعلى  ت/إذا حصل

 .ا/جميع مستحقاته ا/فترة إشعار لمدة شهر وعلى أن ُتصرف له ا/شريطة إعطائها /تظلمه

 إنهاء الخدمة ألسباب تأديبية: :107المادة 
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وصية ت على اً بناء موظفـإنهاء خدمة الالرئيسـ/ة التنفيذيـ/ةب الهيئة اإلدارية بناءًا على تنسييجوز بقرار من  -أ
 .مجلس العدل الداخليمن 

صرف تلكل حالة فترة اإلنذار والمستحقات التي تصرف أو ال  اً قفي توصيتها وف العدل الداخليتحدد لجنة  -ب
 .وفقًا للتشريعات النافذةة /موظفلل

في  اً ا ويكون إنهاء العمل حكم/هفيجوز للجمعية إنهاء عمل ةموظف/إذا صدر حكم جزائي قطعي بحبس ال -ت
 جاوز الحكم الحبس ستة أشهر. حالة ت

 :نتهاء مدتهإتجديد العقد الخاص أو فسخه قبل  عدم: 108المادة 

 اً قوفة تعاقد/إنهاء أو عدم تجديد العقد الخاص في أي وقت شريطة إعطاء إشعار خطي للم لجمعيةيجوز ل -أ
 ا وبين الجمعية.بينه/لشروط العقد المبرم 

ا ملتجديد أو لمدة أخرى محددة في قرار ا وبنفس الشروط الواردة فيه د العقد لنفس الفترة األصليةيتجديجوز  -ب
 ديد.بعدم الرغبة بالتج اً خطي اً ء مدته بإعطاء الطرف اآلخر إشعار تهاإنلم يقم أي من طرفي العقد قبل 

  بسبب إعادة الهيكلة:إنهاء الخدمة  :109المادة 

ل بد تمس هذا اإلستقرار تالفى أية إجراءات قوت مكانتسعى الجمعية لضمان اإلستقرار الوظيفي قدر اإل -أ
علقة األوضاع المتبى تنمية وتوسعة عمل ونشاط الجمعية إال أن األمر منوط بإنتاجية الجمعية و وتسعى إل

 . ع كلف التشغيل والنفقات الجارية بالموارد المادية للجمعية وإرتفا
ئ كلة وتقليص عدد الوظائف إذا أصبح العبلجمعية الحق بإعادة الهيبة فلموجظروف أو أسباب  إذا طرأت -ب

ت أو إذا إحتاج اتموظفـالو  ينموظفـالالمالي أو حجم العمل غير قادر على إستيعاب العدد القائم من 
الجمعية إختصاصات أخرى وفي هذه الحالة يمكنها إنهاء عمل من أصبح غير مناسب للهيكلية الجديدة 

 . للقانون  ظ الحقوق العمالية وفقاُ للجمعية ومع حف
 

  :إنتهاء العمل بسبب إنتهاء مدة العقد أو إنتهاء المشروع: 110المادة 
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 .لمدة بإنتهاء مدته دون أية تبعاتللجمعية إنهاء العقد محدد ا -أ
 .واردإذا نشأت حاجة وتوفرت الم ا سابقاً تم التعاقد معه/ ال يمتنع على الجمعية إعادة التعاقد مع شخص -ب
 .  ين يتم تعيينهم على حساب المشاريع تنتهي خدماتهم بإنتهاء مدة المشروعذلاين موظفـات والموظفـال -ت

 :الوفاة: 111المادة 

تب بصرف را اً ة فور الجمعيتقوم  وفاة طبيعية أو نتيجة لحادث خارج مكان العملة /موظفالفي حالة وفاة  -أ
حدده تـ/خص الذي يُ وذلك إلى الشثالثة أشهر شاملة أجر الشهر الذي حدثت فيه الوفاة  عنجمالي ا
 .ا على النموذج الخاص بهذا اإلقرار/قبل وفاته اً خطية /موظفلا

و كان أيعرف له/ا عنوان  أو إذا كان الشخص المعين خارج البالد أو لم اً أحدة /موظفالحدد تـ/فإذا لم يُ  -ب
ابق لمن في البند الس شار إليهاالم ة فيتم صرف األجور/فالموظـت قبل عاجز/ة أو توفي/أو ة /ضمري
وذلك دون المساس بجميع المستحقات األخرى المنصوص عليها في  ا/عولهم عند وفاتهتـ/ي ت/كان

 على أن يتم تقسيم ما يدفع للمعالين بالتساوي فيما بين الذكور واإلناث.و ، التشريعات النافذة
ة الخدمة ن مستحقات نهايم اً عتبارها جزءإ ال يجوز عاجلة تعتبر المبالغ المشار إليها في هذه المادة منحة  -ت

ة أو خصمها منها بأي شكل من األشكال، كما ال يجوز بأي حال من األحوال الحجز عليها أو إجراء مقاص
 .ة/يالمتوف ة/فالموظـمن لجمعية بينها وبين أية مبالغ قد تكون مستحقة ل

 تحقات المالية عند إنتهاء الخدمة:المس: 112المادة 

د  للعقو المستحقات وفقًا لللتشريعات النافذة في الجمعية وقانون العمل أو وفقاً عند إنتهاء الخدمة تحتسب  -أ
 . قاصة بين المستحقات لكال الطرفينولإلدارة المالية إجراء المة والجمعية /فالموظــالمبرمة بين 

ى خر ة إبراز براءة ذمة من الجمعية ومن الجهات األ/فالموظقبل إستالم أية مستحقات مالية يتوجب على  -ب
 وغيرها. مثل دائرة ضريبة الدخل 

ى لها إلا وتنق/ا الوثائق األصلية الخاصة به/هة المنتهية خدمت/فالموظتمنح الجمعية شهادات الخبرة وتسلم  -ت
 .أصدقاء وصديقات الجمعية إذا رغب/ت في ذلكجدول 
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  :اللوائح والتعليمات التنظيمية: 113المادة 

 ذه الالئحةكام همال أحعوائح التنظيمية والتعليمات والمبادئ واألخالقيات الالزمة لألتصدر الهيئة اإلدارية للجمعية الل
 .التنظيمية

   :النفاذ: 114المادة 

ماع إجت ولأيبدأ نفاذ هذه الالئحة التنظيمية فور إقرارها من الهيئة اإلدارية على أن تعرض على الهيئة العامة في 
 . تالي لها للمصادقة عليها

  اإللغاءات:: 115المادة 

ض تعتبر جميع األحكام الخاصة بالموارد البشرية والمنصوص عليها في هذه الالئحة ملغية ألي نص سابق يتعار 
 معها إال أن اإلجرءات المتخذة سابقًا تعتبر صحيحة وال يجوز نقضها إستنادًا إلى صدور هذه الالئحة. 
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 بطاقة النفاذ 

 ة سر الجمعيةأمينـ               ة ة الجمعيرئيسـ     مستشارة الجمعية/ة النص التشريعيمحرر 

 كلثم مريشم : اإلس             انعام عشااإلسم :                          اإلسم: أسمى خضر

 التوقيع:                       التوقيع :                   التوقيع : 

 التاريخ :                        التاريخ :                                       التاريخ :

 

 المعنية / المرجع الجهة التاريخ البيان الرقم

مية للموارد البشرية الالئحة التنظي 1
 2015( لسنة ل  /1رقم ) 

 تم إقرارها بتاريخ 

30/3/2015 

قرار الهيئة اإلدارية في إجتماعها رقم 
6/79 /2015 

 2015/  4/  1 تاريخ النفاذ 2

جتماعها العادي اقرار الهيئة العامة في  25/4/2015 مصادقة الهيئة العامة 3
 2015/ 1/12رقم  
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