مقدمة

إٕ اختاش ايكطاض املٓاغب يف ايٛقت املٓاغب ٜعترب َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت تػاعس املٓؿآت عً ٢ايتكسّ ٚايٓجاح حٝح ٜعتُس صتاح ٖصا
ايكطاض ٚفاعًٝت٘ عًَ ٢س ٣ايػطعٚ ١ايسق ١املطًٛب ١إلصساضَ ٙع َطاعا ٠ايٛقت ايالظّ ٚاملهإ املٓاغب يصيو .
إش ال بس َٔ إعطا ٤صالحٝات ستسز ٠يًُػٛ٦ي ني يهٜ ٞتُهٓٛا َٔ تٓفٝص َٗاَِٗ ٚاختاش ايكطاض املال ِ٥يف حسٚز ايصالحٝات املدٛي١
هلِ إش إٔ تهًٝف ؾاغٌ ايٛظٝف ١مبٗاّ َٚػٛ٦يٝات ٚٚاجبات ستسز ٠ز ٕٚإٔ ٜهٖٓ ٕٛاى ختٚ ٌٜٛاضح بايصالح ١ٝايالظَ ١يتٓفٝص ٖص ٙاملٗاّ
غٝؤز ٟإىل ْتا٥ج عهػ ١ٝقس تؤثط غًباً عً ٢نفاٚ ٠٤نفا ١ٜاألزا ٤ملٗاّ َٚػٛ٦يٝات ايٛظٝفٚ ١شيو ألٕ :
أ ـ حتكٝل ايتٛاظٕ ايسا ِ٥بني ايصالحٝات ٚاملػٛ٦يٝات ٜؤز ٟإىل حتكٝل اْتعاّ ٚاغتكطاض ايعٌُ يف ادتُع. ١ٝ
ب ـ تطانِ ٚتهسؽ األعُاٍ اييت ال ٜتدص فٗٝا قطاض غبب٘ عسّ ارتطٚج أ ٚعسّ تفٜٛض ايصالحٝات ايالظَ ١يف ايٛقت املٓاغب .
ج ـ عسّ تفٜٛض ٚحتسٜس ايصالحٝات ٜؤز ٟإىل ايتأخط يف اختاش ايكطاض َٚا قس ٜرتتب عً ٢شيو َٔ ايتعاَات ٚاضتباطات قس تؤثط غًباً
عً ٢ادتُع ١ٝجتا ٙايػري .
ز ـ عسّ خت ٌٜٛأ ٚحتسٜس ايصالحٝات قس ٜؤز ٟإىل ايٛقٛع يف األخطا ٤عٓس مماضغ ١ايعاًَني ملٗاَِٗ أ ٚيطمبا ٜؤز ٟإىل مماضغتِٗ ملٗاّ
يٝػت شتٛي ١هلِ أصالً .
 َٔٚايبسٖ ٞإٔ ايتٓع ِٝال ٜؤزٖ ٟسف٘ بس ٕٚحتسٜس َٔ ٜتخٌُ املػٛ٦ي ١ٝايؿدص ١ٝعً ٢أزا ٤املٗاّ احملسزٖٚ ، ٠صا ايؿدص ٜتخٌُ
املػٛ٦ي ١ٝعٔ زٚض ٙاحملسز ي٘ اعتُازاً عً ٢صالحٝات أ ٚغًطات تفٛض ي٘ َٔ ايٓٛع ٚايكسض ايهايف إلزاضٚ ٠تٓفٝص شيو ايسٚض .
َٔ ٖٓا صتس إٔ املػٛ٦ي ١ٝال تتخكل بس ٕٚصالح ١ٝأ ٚغًطَٓ ١اغبٚ ١ناف ١ٝيتعطٜف املػٛ٦ي ١ٝأ ٟيتخكٝل املٗاّ اييت تعٗس إىل
املػ ٍٛ٦بتخكٝكٗا ٚ ،أٖ ٍٚص ٙايصالحٝات حل تٛظٜع املٗاّ أ ٚتكػ ِٝايعٌُ عً ٢األفطاز ثِ صالح ١ٝاذتص ٍٛعً ٢نافٚ ١عٓاصط ايعٌُ
ايالظَ ١يتٓفٝص.ٙ
ٚشيو ٜػتسع ٞبطبٝع ١اذتاٍ إعساز جسا ٍٚصالحٝات حتسز ْٛع اإلجطا ٤املطًٛب (َٓح صالح ١ٝيًكٝاّ ب٘ ٚاغِ ايؿدص املفٛض
بصيو ).
نُا ٜػتسع ٞإقطاض جسا ٍٚايصالحٝات بصٛض ٠زا ١ُ٥بتاضٜذ صالح ١ٝايتٓفٝص  ،إش قس تتطًب ظطٚف ايعٌُ إجطا ٤تعس ٌٜأ ٚتفٜٛض أٚ
ْكٌ أ ٚتكًٝص يصالحٝات بعض ايٛظا٥ف ٚ ،عً ٘ٝفجس ٍٚايصالحٝات ٜه ٕٛقابالً يًتعسٚ ٌٜايتبس ٌٜحػب َكتطٝات ٚظطٚف َٚصًخ١
ايعٌُ ٜٚ ،تِ ايتعس َٔ ٌٜقبٌ ايػًط ١املدٛي ١بصيو ٚاييت متًو ايصالح ١ٝاألعً ٢العتُاز ايكطاضات ٚإصساضٖا  ٖٛٚضٝ٥ؼ ادتُع. ١ٝ

ٜه ٕٛيًتعابري يف ال٥خ ١ايصالحٝات املفٗ ّٛاحملسز املٛضح أَاّ نٌ َٓٗا:
"حيضّر" ٜعين إٔ ٜك ّٛبإعساز ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚاملػتٓسات املطًٛبٚ ١اييت غٛف ٜتدص ايكطاض بؿأْٗا ٚجعًٗا َهتًُ ١أٚ

جاٖع ٠يًعطض عً ٢املػت ٣ٛاإلزاض ٟاألعً. ٢

ٜعين إٔ ادتٗ ١املدتص ١هلا عالقٚ ١ظٝف ١ٝبعس ٠جٗات أخط ٣زاخٌ ادتُع َٔٚ ١ٝثِ تك ّٛباالتصاٍ بٗصٙ
ادتٗات يتٛفري ايبٝاْات ٚاملػتٓسات املطًٛبٚ ١إعسازٖا يف ؾهًٗا ايٓٗا ٞ٥متٗٝسًا الختاش ايكطاض بؿأْٗا .
"يوافق" ٜعين ايتٛقٝع عً ٢املػتٓسات مبا ٜفٝس بأْٗا متت بططٜكْ ١عاَٚٚ ١ٝفل اإلجطا٤ات ٚاألْعُٚ ١ايًٛا٥ح  ،إال أْ٘ ال

ٜعين االعتُاز .

"يوصي" ٜعين ضفع ايتٛص ١ٝباختاش ايكطاض َع ؾطح األغباب ٚحتٌُ ٖص ٙايهًَُ ١عٓ ٢أق َٔ ٣ٛاملٛافكٚ ١يهٔ ال تصٌ إىل

َطحً ١االعتُاز .

ٜؿري إىل ايػًط ١ايٓٗا ١ٝ٥يف اختاش ايكطاض أ ٟاملٛافك ١ايطمس.١ٝ

ـ جيٛظ إٔ ٜهًف نٌ صاحب صالحٜ َٔ ١ٝك ّٛمبػٛ٦يٝات٘ ٚصالحٝات٘ أ ٚجعَٗٓ ٤ا يف حاي ١غٝاب٘  ،عً ٢إٔ ٜهٕٛ
ٖصا ايتهًٝف َهتٛباً .
ـ جيٛظ ألصخاب صالح ١ٝاالعتُاز يف ٖص ٙايال٥خ ١تفٜٛض بعض صالحٝاتِٗ بؿهٌ جع ٞ٥أٚ ٚقيت يًُػت٣ٛ
ايٛظٝف ٞايتايٚ - ٞي ٛيف حاٍ ٚجٛز- ٙعً ٢إٔ ٜهٖ ٕٛصا ايتفٜٛض َهتٛباً ٚتكط ٙايػًط ١األعً ، ٢عً ٢إٔ تبك٢
املػٛ٦ي ١ٝعً ٢عاتل َٔ قاّ بتفٜٛض ٖص ٙايصالح.١ٝ
ـ ال جيٛظ ألصخاب ايصالح ١ٝاعتُاز املػتٓس ايصازض يصاذتِٗ ٚي ٛنإ يف حسٚز صالحٝتِٗ ٚ ،إمنا جيب اعتُازٙ
َٔ ايػًط ١األعًَ ٢باؾط ، ٠فعً ٢غب ٌٝاملجاٍ إشا نإ يًُسٜط ايتٓفٝص ٟصالح ١ٝاعتُاز ايصطف يف حسٚز َع ، ١ٓٝيهٔ
إشا نإ ايصطف ٜتعًل ب٘ ؾدصٝاً ٜطفع غٓس ايصطف العتُاز َٔ ٙايػًط ١األعً. ٢
ـ ايصالح ١ٝاملُٓٛح ١ملػت ٣ٛإزاض ٟال جيٛظ يًُػت ٣ٛاألقٌ اعتُازٖا "مماضغتٗا" يف حاي ١غٝاب صاحب ايصالح١ٝ
إال إشا صسض تفٜٛض نتاب ٞبصيو.
ـ جيٛظ تطٜٛط جسا ٍٚايصالحَ ١ٝػتكبالً ٚشيو بإضاف ١صالحٝات يبعض ايٛظا٥ف املػتخسثٜٚ ، ١تِ إقطاض ٖصٙ
ايصالحٝات َٔ قبٌ ادتٗ ١املدٛي ١بٗص ٙايصالحٚ ١ٝفل ٖص ٙايال٥خ. ١
ـ َا مل ٜطز ي٘ ْص يف ٖص ٙايال٥خ ١ته ٕٛصالح ١ٝاعتُاز َٔ ٙقبٌ ضٝ٥ؼ ادتُع ١ٝأٜ َٔ ٚفٛض٘ َ-ؤقتاً  -حت٢
تتِ إضافت٘ يف ايال٥خ. ١
ـ تصبح ٖص ٙايال٥خْ ١افص َٔ ٠تاضٜذ اعتُازٖا َٔ زتًؼ اإلزاض ٠أٜ َٔ ٚفٛض بصيو .
َ .تابعٖ ١ص ٙايال٥خٚ ١تعسٜالتٗا ٚضفعٗا ألصخاب ايصالحَ َٔ ، ١ٝػٛ٦ي ١ٝإزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب .
 .حتكٝكاً يًُؤغػ ١ٝيف ايعٌُ ٚحتكٝل يًتهاٌَ ايٛظٝفٚ ٞاحرتاّ ايتدصص فإْ٘ ٜٓبػ ٞعسّ اعتُاز ايصالح١ٝ
املُٓٛح ١يًُػت ٣ٛاألعً ٢إال بعس اغتهُاٍ اإلجطا٤ات األقٌ َٔ ايصالحٝات .

وثيقظ اإلدتراتيجيظ للجمطيظ الخيريظ لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظظ الزلفي

رؤيتنا :

ايطٜاز ٠يف تعً ِٝايكطإٓ ايهطٚ ِٜادتٛز ٠يف ايعٌُ املؤغػ ٞارتريٟ
النطاق الزمني

خالٍ مخؼ غٓٛات َٔ ٖ 6336- 6341ـ

نطاق المنافسة

عً ٢فطٚع ادتُعٝات ارتري ١ٜيتخفٝغ ايكطإٓ ايهط ِٜمبخافعات املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ
رسالتنا :

تعً ِٝايكطإٓ ايهط ِٜيؿطا٥ح اجملتُع بهٛازض َتُٝعٚ ٠بطاَج ْٛعٚ ١ٝب ١٦ٝستفع ٠بتكٓ ١ٝحسٜج ١يتخكٝل
ارتري ١ٜملٓػٛبٓٝا ٚؾطنآ٥ا
قيمنا :
قيم املنظمة :

 - 6ايؿفاف- 2 ١ٝاالْتُا - 4 ٤ادتٛز- 3 ٠ايتهاٌَ - 5اإلجياب١ٝ
أهدافنا اإلسرتاتيجية :

المنتج

ختطٜج طالب َتكٓني يًتالٚ ٠ٚاذتفغ َتأزبني بآزاب ايكطإٓ ايهطِٜ

المستفيدون

حتكٝل ضضا املػتفٝس َٔ ٜٔادتُع١ٝ

الكفاءة الداخلية

إزاض ٠ادتُعٚ ١ٝقطاعاتٗا ٚحًكاتٗا بهفاٚ ٠٤حٛغب ١عًُٝاتٗا بفاعً١ٝ

النمو والتعلم

بٓا ٤املٓار اإلجياب ٞيًتأٖٚ ٌٝايتطٜٛط املػتُط يًعاًَني ٚايرباَج

المالي

حتكٝل االغتكطاض املاي ٞيتػط ١ٝمجٝع احتٝاجات ادتُع ١ٝاإلغرتاتٝج١ٝ

إدارة الشؤون املالية واإلدارية :
اهلسف ايطٝ٥ؼ يإلزاض : ٖٛ ٠حتكٝل االغتكطاض ايٛظٝف ٞملٛظف ٞادتُعٚ ١ٝقطاعاتٗا ٚ ،تعٜٚسٖا باحتٝاجاتٗا
املازٚ ١ٜايبؿطٚ ١ٜاملايٚ ١ٝايتكٓ ١ٝيه ٞتؤز ٟزٚضٖا بادتٛز ٠املطًٛبٚ ، ١احملافع ١عً ٢أص ٍٛادتُع،١ٝ

األزٚاض ايطٝ٥ػ ١يإلزاض : ٠تتًدص أزٚاض اإلزاض ٠ايطٝ٥ػ ١يف :
 تٓفٝص بطاَج ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاضٚ ١ٜايتكٓ ١ٝيإلزاض ٠ايعاَٚ ، ١املتُجً ١يف :
 oضبط عًُٝات ايسٚاّ َٚتابع ١أزا ٤املٛظفني .
 oتٛفري االحتٝاجات املتعًك ١بادتُعَٛٚ ١ٝظفٗٝا .
 oتطبٝل األْعُ ١املايٚ ١ٝاإلزاض. ١ٜ
 oإزاض ٠بطاَج ايتٛظٝف ٚاغتكطاب ايطاقات ايبؿطٚ ، ١ٜغس االحتٝاج ايٛظٝف. ٞ
 oأعُاٍ ايصٝاْ ١ايتكٓ. ١ّٝ
 oتؿػَٛ ٌٝقع ادتُع ١ٝاإليهرتٚ ْٞٚتطٜٛط. ٙ
 اإلؾطاف عً ٢عًُٝات ٚبطاَج ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض ١ٜبايكطاعات .
 اإلؾطاف َٔ خالٍ اجملُعات ٚايسٚض ايٓػا ١ٝ٥عً ٢عًُٝات ٚبطاَج ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض ١ٜباملٝسإ .
 تصُٚ ِٝتطٜٛط ايًٛا٥ح ٚايرباَج ٚاملؿاضٜع املطتبط ١بايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاضٚ ١ٜايتكٓ. ١ٝ
 إعساز ايرباَج اذتاغٛبٚ ١ٝتطٜٛطٖا ٚتكس ِٜايسعِ ايفين هلا يف اإلزاض ٠ايعاَٚ ١قطاعاتٗا ٚاملٝسإ .

( ر  ) 9خطٜط ١اهلٝهٌ ايتٓع ُٞٝإلزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض: ١ٜ
َسٜط إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض١ٜ

غهطتري

ضٝ٥ؼ قػِ املٛاضز ايبؿط١ٜ

ضٝ٥ؼ قػِ املؿاضٜع ٚايصٝاْ١

ضٝ٥ؼ قػِ ايؿؤ ٕٚاملاي١ٝ

ؾؤَٛ ٕٚظفني

األَٔ ٚايػالَ١

احملاغب١

ؾؤ ٕٚاملتعاقسٜٔ

اذتطن١

أَني صٓسٚم

ؾؤ ٕٚإزاض١ٜ

ارتسَات ٚصٝاْ١

ناتب حػابات

املتابع١

ايعكاضات ٚاملباْٞ

َطاغٌ

ضٝ٥ؼ قػِ ايتكٓ١ٝ
ايربزت١
زعِ فين

عاٌَ
َطاقب ١املدعٕٚ
املؿرتٜات

الصالحيات
أوال  /المتطلقظ باإلدارة مباذرة :
الذؤون الماليظ
البيان

مديرو

مديرو

القطارات

اإلدارات

اذتػابات ارتتاَٚ ١ٝاملٝعاْ ١ٝايعُ ١َٝٛيًجُع١ٝ

حيطط (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض)١ٜ

إعساّ ايس ٕٜٛاملؿهٛى يف حتصًٗٝا مبا ٜكٌ عٔ َ ١٦أيف
ضٜاٍ
إعساّ ايس ٕٜٛاملؿهٛى يف حتصًٗٝا مل ١٦أيف ضٜاٍ فأنجط
إعساّ ز ٕٜٛاإلزاضات ٚايكطاعات ٚاذتًكات مبا ٜكٌ عٔ
َ ١٦أيف ضٜاٍ
إعساّ ز ٕٜٛاإلزاضات ٚايكطاعات ٚاذتًكات مل ١٦أيف ضٜاٍ
فأنجط

مدير اإلدارة ( المختصظ )

المدير

رئيس

مجلس

التنفيذي

الجمطيظ

اإلدارة

ٜٛافل

ٜٛصٞ

ٜعتُس

حيطط(إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض)١ٜ

ٜعتُس

حيطط(إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض)١ٜ

ٜٛصٞ

حيطط

حيطط

ٜٓػل(إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض)١ٜ

ٜٛافل

ٜعتُس

حيطط

حيطط

ٜٓػل(إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض)١ٜ

ٜٛافل

ٜٛصٞ

حيطط (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض)١ٜ

ٜٛافل

ٜعتُس

حيطط (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض)١ٜ

ٜٛافل

ٜٛصٞ

ايتػٜٛات املاي ١ٝيػٓٛات غابك١
حتسٜس املصاضف ٚاملؤغػات املاي ١ٝاييت تتعاٌَ َعٗا
ادتُع١ٝ
االقرتاض مبا ٜكٌ عٔ َ ١٦أيف ضٜاٍ

حيطط (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض)١ٜ

ٜعتُس

االقرتاض مل ١٦أيف ضٜاٍ فأنجط

حيطط (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض)١ٜ

ٜٛصٞ

حيطط (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملاي١ٝ

ايصطف مبا ٜكٌ عٔ عؿط ٜٔأيف ضٜاٍ يربْاَج َعتُس

ٚاإلزاض)١ٜ

مبٛجب غٓسات صطف

حيطط (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملاي١ٝ

ايصطف يعؿط ٜٔأيف ضٜاٍ فأنجط يربْاَج َعتُس

ٚاإلزاض)١ٜ

مبٛجب غٓسات صطف

حيطط (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملاي١ٝ

تٛقٝع ايؿٝهات *

ٚاإلزاض)١ٜ

تٛضٜس ٚقبض َبايؼ يًدع ١ٜٓايعاَٚ ١اإلٜساع َٓٗا يف
اإلٜساع يف ايبٓٛى َٚتابع ١اذتػابات ارتاص ١بايكطاعات
صطف ايعٗس ملسٜط ٟايكطاعات ٚاإلزاضات

حيطط

اغت٦جاض ٚغا ٌ٥ايٓكٌ عًَ ٢ػت ٣ٛاإلزاض ٠ايعاَ١

حتسٜس ايٓػب املاي ١ٝاملػتخك ١ألفطاز أ ٚإزاضات ادتُع١ٝ
حتسٜس ايٓػب املاي ١ٝاملػتخك ١دتٗات خاضج١ٝ
ْتا٥ج جطز ارتعأ٥

ٜعتُس

ٜعتُس

ٜعتُس
ٜٛافل

ٜعتُس

ٜٛافل

ٜعتُس

ٚاإلزاض)١ٜ
حيطط

تعٝني َطاقب اذتػابات ارتاضجٞ

ٜعتُس

ٜعتُس (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملاي١ٝ

ايبٓٛى

اغت٦جاض ٚغا ٌ٥ايٓكٌ عًَ ٢ػت ٣ٛايكطاعات

ٜعتُس

حيطط

ٜعتُس إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض١ٜ
حيطط

ٜٛافل (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض)١ٜ

ٜعتُس

حيطط (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض)١ٜ

ٜعتُس

ٜٛافل (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض)١ٜ

ٜعتُس

حيطط(إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض)١ٜ

ٜٛافل

ٜٛصٞ

ٜٛافل

ٜعتُس

ٜٛافل

ٜعتُس

حيطط ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض١ٜ
)
حيطط ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض١ٜ
)
حيطط (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملاي١ٝ
ٚاإلزاض)١ٜ
*مع المدئول المالي .

ٜعتُس

ٜعتُس

الذؤون اإلداريظ
المدتويات اإلداريظ
البيان

مديرو

مديرو

القطارات

اإلدارات

مدير اإلدارة ( المختصظ )

المدير التنفيذي

رئيس

مجلس

الجمطيظ

اإلدارة

التطيينات :
تعٝني املسٜط ايتٓفٝصٚ ٟتٛقٝع عكسٙ
تعٝني أ ٚإٜكاف أ ٚإقاي ١أْ ٚكٌ أ ٚاْتٗا ٤خسََ ١سٜط ٟاإلزاضات تٛقٝع
عكٛزِٖ
تعٝني أ ٚإٜكاف أ ٚإقاي ١أْ ٚكٌ أ ٚاْتٗا ٤خسَ ١ضؤغا ٤األقػاّ

حيطط

ٚتٛقٝع عكٛزِٖ
تعٝني أ ٚإٜكاف أ ٚإقاي ١أْ ٚكٌ أ ٚاْتٗا ٤خسََ ١سٜطٟ
ايكطاعات ٚباقَٛ ٞظف ٞاإلزاض ٠ايعاَٚ ١ايكطاعات ٚتٛقٝع
عكٛزِٖ
تعٝني أ ٚإٜكاف أ ٚإقاي ١أْ ٚكٌ أ ٚاْتٗا ٤خسََٛ ١ظف ٞاملٝسإ
( اجملُعات – ايسٚض ) ٚايرباَج ٚتٛقٝع عكٛزِٖ
اعتُاز املٛاظْ ١ايػٓ ١ٜٛيًٛظا٥ف
حيطط

تعٝني أ ٚإٜكاف أ ٚإقاي ١أْ ٚكٌ خسَ ١املعًُني .

حيطط

ٜٛصٞ

ٜعتُس

حيطط ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜٛافل

ٜٛصٞ

ٜعتُس

ٜٛافل ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜٛافل

ٜعتُس

حيطط ( اإلزاض ٠ايتابع هلا ايكطاع ) ٜٓػل (
إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜعتُس

ٜٛافل ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ
حيطط ( إزاض ٠اجملُعات – إزاض ٠ايسٚض
ٚايرباَج

ٜعتُس

ٜٛافل (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض)١ٜ

ٜٛافل

ٜعتُس

إزاض ٠ايرباَج ٚاجملُعات ٚايسٚض
المدتويات اإلداريظ

البيان

مديرو

مديرو

القطارات

اإلدارات

ايرتقٝات ايٛظٝف ١ٝدتُٝع ايعاًَني

حيطط

حيطط

ٜٓػل (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ايرتقٝات املاي ( ١ٝيف املطبٛط ) دتُٝع ايعاًَني

حيطط

حيطط

ٜٓػل (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜٛافل

حيطط (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜٛافل

رئيس

مجلس

الجمطيظ

اإلدارة

مدير اإلدارة ( المختصظ )

المدير التنفيذي

ٜٛافل

ٜعتُس
ٜعتُس
ٜعتُس

الترقيات :

تقييم األداء الدنوي:
تكَ ِٝٝسٜط ٟاإلزاضات
تكٚ ِٝٝضؤغا ٤األقػاّ

حيطط

ٜٓػل(إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜعتُس

تك ِٝٝباقَٛ ٞظف ٞاإلزاض ٠ايعاَ١

حيطط

ٜٛافل (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ
حيطط (اإلزاض ٠ايتابع هلا ايكطاع )
ٜٛافل (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜعتُس

تكَ ِٝٝسٜط ٟايكطاعات
تك ِٝٝباقَٛ ٞظف ٞايكطاعات

حيطط (اإلزاض ٠ايتابع هلا ايكطاع )

حيطط

ٜعتُس (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜعتُس
ٜعتُس

المكافلت والجزاءات :
صطف َهافآت أ ٚإٜكاع جعا٤ات َسٜط ٟاإلزاضات
حيطط

صطف َهافآت أ ٚإٜكاع جعا٤ات ٚضؤغا ٤األقػاّ

حيطط (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜٛافل

ٜعتُس

ٜٛافل(إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜعطض

ٜعتُس

ٜعتُس

المدتويات اإلداريظ
البيان

صطف َهافآت أ ٚإٜكاع جعا٤ات باقَٛ ٞظف ٞاإلزاض٠

مديرو

مديرو

القطارات

اإلدارات
حيطط

مدير اإلدارة ( المختصظ )

المدير التنفيذي

ٜٛافل (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜعتُس

رئيس

مجلس

الجمطيظ

اإلدارة

ايعاَ١
حيطط (اإلزاض ٠ايتابع هلا ايكطاع )

صطف َهافآت أ ٚإٜكاع جعا٤ات َسٜط ٟايكطاعات
صطف َهافآت أ ٚإٜكاع جعا٤ات باقَٛ ٞظف ٞايكطاعات

ٜعتُس

ٜٛافل ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ
ٜٛافل ( اإلزاض ٠ايتابع هلا ايكطاع )

حيطط

ٜعتُس

ٜٛافل ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

اإلجازات الدنويظ واالدتثنائيظ والمرضيظ والخاصظ :
ٜعتُس

ْا٥ب ايطٝ٥ؼ ٚاملسٜط ايتٓفٝصٟ
َسٜط ٟاإلزاضات

حيطط

ٜٓػل ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜعتُس

باقَٛ ٞظف ٞاإلزاض ٠ايعاَ١

حيطط

ٜٛافل ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜعتُس

َسٜط ٟايكطاعات

حيطط

باقَٛ ٞظف ٞايكطاعات

ٜٛافل

ٜٛافل (اإلزاض ٠ايتابع هلا ايكطاع )

ٜعتُس

ٜعتُس

ٜٛافل ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ
ٜعتُس ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

الطالوات الدنويظ
تكطٜط َبسأ َٓح ايعال ٠ٚايػٓ١ٜٛ

حيطط ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜعتُس

ْػب ايعال ٠ٚايػٓ١ٜٛ

حيطط ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜعتُس

المدتويات اإلداريظ
البيان

مديرو

مديرو

القطارات

اإلدارات

مدير اإلدارة ( المختصظ )

المدير

رئيس

مجلس

التنفيذي

الجمطيظ

اإلدارة

الطمل اإلضافي
َسٜط ٟاإلزاضات ٚضؤغا ٤األقػاّ
مجٝع ايعاًَني يف اإلزاض ٠ايعاَٚ ١ايكطاعات ٚاجملُعات
ٚايسٚض

حيطط
حيطط

ٜعتُس

ٜٛافل ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ
ٜعتُس ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

الحضور واالنصراف
حيطط ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

حتسٜس ٚتػٝري َٛاعٝس ايسٚاّ يإلزاض ٠ايعاَ١
حتسٜس ٚتػٝري َٛاعٝس ايسٚاّ يًكطاعات

حيطط

اذتطن ١ايؿٗط ١ٜيًخطٛض ٚاالْصطاف

حيطط

أعصاض غٝاب َسٜط ٟاإلزاضات
أعصاض غٝاب باقَٛ ٞظف ٞاإلزاض ٠ايعاَ١
أعصاض غٝاب َسٜط ٟايكطاعات

حيطط

أعصاض غٝاب باقَٛ ٞظف ٞايكطاعات

ٜٛافل

ٜٛافل ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ
ٜٛافل

ٜعتُس ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

حيطط

ٜٛافل ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

حيطط

ٜعتُس ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜٛافل

ٜعتُس ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜٛافل

ٜٛصٞ

ٜٛصٞ

ٜعتُس

ٜعتُس

ٜعتُس

ٜعتُس ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

الرواتب واألجور
نؿٛف ايطٚاتب

حيطط ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜٛافل

ٜعتُس

صطف اغتخكاقات مجٝع ايعاًَني

حيطط ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜٛافل

ٜعتُس

ٜٛافل ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜعتُس

دلف الطاملين/أخرى
َٓح غًف يًعاًَني

حيطط

حيطط

مديرو

مديرو

القطارات

اإلدارات

المدتويات اإلداريظ
البيان

مدير اإلدارة ( المختصظ )

أٚاَط اإلضناب

حيطط

ٜٛافل( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

اإلحاالت ايطب ١ٝيًجٗات اييت تعتُسٖا ادتُع١ٝ

حيطط

ٜعتُس( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

اغتدساّ غٝاضات ادتُع ١ٝألغطاض ايعٌُ

حيطط

ٜعتُس( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

المدير التنفيذي

رئيس

مجلس

الجمطيظ

اإلدارة

ٜعتُس

التكليف بالقيام باألرمال ( ألكثر من  5أيام ) :
حيطط ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ايتهًٝف بأعُاٍ ايٓا٥ب ٚاملسٜط ايتٓفٝصٟ
ايتهًٝف بأعُاٍ َسٜط ٟاإلزاضات

حيطط

ٜٓػل ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ايتهًٝف بأعُاٍ باقَٛ ٞظف ٞاإلزاض ٠ايعاَ١

حيطط

ٜعتُس ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜٛافل
ٜعتُس

ٜعتُس

ايتهًٝف بأعُاٍ َسٜط ٟايكطاعات

حيطط

ايتهًٝف بأعُاٍ باقَٛ ٞظف ٞايكطاعات

ٜعتُس

البيان

ٜٓػل ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ
ٜٛافل ( اإلزاض ٠ايتابع هلا ايكطاع )

المدتويات اإلداريظ
المدير

نائب

رئيس

مجلس

مديرو

مديرو

التنفيذي

الرئيس

الجمطيظ

اإلدارة

القطارات

اإلدارات

ٜٓػل ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜٛافل

ٜٛصٞ

ٜعتُس

ٜٓػل ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜٛافل

ٜٛافل

ٜٛصٞ

حيطط

حيطط

ٜٓػل ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜٛافل

ٜٛصٞ

ٜعتُس

حيطط

حيطط

ٜٓػل ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜٛافل

ٜٛافل

ٜٛصٞ

ٜعتُس

ٜٓػل ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜٛافل

ٜٛافل

ٜٛصٞ

ٜعتُس

ؾطا ٤أ ٚبٝع األص ٍٛايجابت ١مبا ٜكٌ عٔ
َ ١٦أيف ضٜاٍ
ؾطا ٤أ ٚبٝع األص ٍٛايجابت ١مل ١٦أيف ضٜاٍ
فأنجط
ختصٝص ضٜع جع َٔ ٤ممتًهات ادتُع١ٝ
إلزاض ٠أ ٚقطاع أ ٚزتُع أ ٚزاض
ختصٝص جع َٔ ٤ممتًهات ادتُع١ٝ
إلزاض ٠أ ٚقطاع أ ٚزتُع أ ٚزاض

ٜعتُس

بٝع األص ٍٛاالغتجُاض ١ٜأ ٚتصف١ٝ
االغتجُاضات ايكا١ُ٥

مدير اإلدارة ( المختصظ )

ٜعتُس

الذؤون القانونيظ
المدتويات اإلداريظ

البيان

مديرو

مديرو

القطارات

اإلدارات

رئيس

مجلس

الجمطيظ

اإلدارة

مدير اإلدارة ( المختصظ )

المدير التنفيذي

إقاَ ١زعا ٟٚباغِ ادتُع١ٝ

حيطط ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜٛافل

ٜعتُس

إجطا ٤املصاذتات ٚايتٓاظالت ارتاضج١ٝ

حيطط ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜٛافل

ٜعتُس

إجطا ٤املصاذتات فُٝا خيص ايعُاي١

حيطط ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜعتُس

حتسٜس ممجٌ ادتُع ١ٝيف ايسعا ٟٚايكطا١ٝ٥

حيطط ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜٛافل

ٜٛافل (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜعتُس

حيطط

حيطط

ٜٓػل ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜٛافل

ٜعتُس

حيطط

حيطط

ٜٓػل ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜٛافل

ٜٛصٞ

متج ٌٝادتُع ١ٝأَاّ ادتٗات ايطمسٚ ١ٝارتسَ ( ١ٝفُٝا
خيص ؾؤ ٕٚايكطاع ٚاجملُعات ٚايسٚض
تٛقٝع ايعكٛز ٚاالتفاقٝات َع جٗات خاضج ١ٝفُٝا زٕٚ
َ ١٦أيف ضٜاٍ
تٛقٝع ايعكٛز ٚاالتفاقٝات َع جٗات خاضج ١ٝمل ١٦أيف
ضٜاٍ فأنجط .

حيطط

ٜٛصٞ

ٜعتُس

ٜعتُس

ثانيا  /المذتركظ مع إدارات أخرى :
االدتراتيجيات والخطط والموازنات
البيان

المدتويات اإلداريظ
مديرو

مديرو

القطارات

اإلدارات

مدير اإلدارة ( المختصظ )

المدير التنفيذي

رئيس

مجلس

الجمطيظ

اإلدارة

إعساز املٛاظْ ١ايتكسٜط ١ٜايػٓ١ٜٛ
اإلضاف ١أ ٚايتعس ٌٜيف ارتط ١ايتٓفٝصٚ ١ٜاملٛاظْ ١مبا
ٜرتتب عًَ ٘ٝبايؼ َايَ- ١ٝع ٚجٛز َكابٌ يف اإلٜطازات
هلصا ايبٓس -
اإلضاف ١أ ٚايتعس ٌٜيف ارتط ١ايتٓفٝصٚ ١ٜاملٛاظْ ١مبا
ٜرتتب عًَ ٘ٝبايؼ َاي- ١ٝبسَ ٕٚكابٌ يف اإلٜطازات –
مبا ٜكٌ عٔ َ ١٦أيف ضٜاٍ
اإلضاف ١أ ٚايتعس ٌٜيف ارتط ١ايتٓفٝصٚ ١ٜاملٛاظْ ١مبا
ٜرتتب عًَ ٘ٝبايؼ َاي- ١ٝبسَ ٕٚكابٌ يف اإلٜطازات –
مل ١٦أيف ضٜاٍ فأنجط
املٓاقً َٔ ١بٓس َعتُس فٚ ٘ٝفط إىل بٓس آخط

حيطط

حيطط

ٜٓػل (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض)١ٜ

ٜٛافل

ٜٛصٞ

حيطط

حيطط

ٜٓػل (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض)١ٜ
ٜٛافل (إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب )

ٜٛافل

ٜعتُس

حيطط

حيطط

ٜٓػل (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض)١ٜ
ٜٓػل (إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب )

ٜٛافل

ٜعتُس

حيطط

حيطط

ٜٓػل (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض)١ٜ
ٜٓػل (إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب )

ٜٛافل

ٜٛصٞ

حيطط

حيطط

ٜٓػل (إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب )
ٜٛافل (إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض)١ٜ

ٜعتُس

حيطط ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ
ٜٓػل ( إزاض ٠ايتطٜٛط ٚايتسضٜب )

ٜٛافل

إٜكاف املٛاظْات ٚارتطط ايتٓفٝص ١ٜايعاَ ١يٛجٛز عجع
َايٞ

ٜٛصٞ

ٜعتُس

ٜعتُس

ٜعتُس

الذؤون التطليميظ
البيان

المدتويات اإلداريظ
مديرو

مديرو

القطارات

اإلدارات

مدير اإلدارة ( المختصظ )

المدير التنفيذي

رئيس

مجلس

الجمطيظ

اإلدارة

حيطط ( إزاض ٠اجملُعات –ايسٚض
ٚضع ايتك ِٜٛايتعً ُٞٝايػٟٓٛ

ٜعتُس

ٚايرباَج ٚايكطاعات )
ٜٓػل ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

التطوير والتدريب
البيان
ايتكاضٜط اإلحصا ١ٝ٥ايػٓ١ٜٛ

المدتويات اإلداريظ
مديرو

مديرو

القطارات

اإلدارات

حيطط

حيطط

مديرو

مديرو

القطارات

اإلدارات

مدير اإلدارة ( المختصظ )

المدير التنفيذي

ٜٓػل ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض) ١ٜ

ٜٛافل

رئيس

مجلس

الجمطيظ

اإلدارة

ٜعتُس

أخرى
البيان
تؿه ٌٝدتإ ادتطز
تؿه ٌٝايًجإ ايتأزٜب١ٝ
تؿه ٌٝدتٓ ١اختٝاض ٚاختباض املتكسَني يؿػٌ

المدتويات اإلداريظ
مدير اإلدارة ( المختصظ )

المدير التنفيذي

ٜعتُس ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملاي١ٝ
ٚاإلزاض) ١ٜ
حيطط( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض١ٜ
)
حيطط ( إزاض ٠ايؿؤ ٕٚاملاي١ٝ

ٜعتُس
ٜعتُس

رئيس

مجلس

الجمطيظ

اإلدارة

ٚاإلزاض) ١ٜ

ايٛظا٥ف

ثالثا  /المذتركظ بين الجميع :
حيل يهٌ َٛظف إٔ ٜتعاٌَ َع املٛظف ايتابع ي٘ إزاضٜاً بايصالحٝات ايتاي: ١ٝ
ملحوظظ

الصالحيظ
إٔ ٜٛج٘ ي٘ َػا٤ي ١ؾف ١ٜٛعٓس ٚقٛع خطأ أ ٚاالؾتبا ٙف٘ٝ
إٔ ٜهًف٘ بأ ٟعٌُ ٜسخٌ ضُٔ زتاٍ عًُ٘
إٔ ٜطًب َٓ٘ تكطٜطًا عٔ عًُ٘
إٔ ٜطًب َٓ٘ خط ١عٌُ تفص ١ًٝٝعٔ عًُ٘
إٔ ٜطًع عً ٢أعُاي٘
إٔ ٜطًع عً ٢جٗاظ ٙارتاص
إٔ ٜطًع عً ٢أٚضام ايعٌُ املٛجٛز ٠يف َهتب٘
إٔ ٜهًف٘ حبطٛض أ ٟاجتُاع أ ٚيكا ٤يإلزاض ٠زاخٌ اإلزاض ٠أ ٚخاضجٗا

رقم الوظيفظ

ادم الوظيفظ

اهلــسف ايــطٝ٥ؼ يــإلزاضٖ ٠ــ : ٛحتكٝــل االغــتكطاض ايــٛظٝف ٞملــٛظف ٞادتُعٝــٚ ١قطاعاتٗــا ٚ ،تعٜٚــسٖا باحتٝاجاتٗــا
املازٚ ١ٜايبؿطٚ ١ٜاملايٚ ١ٝايتكٓ ١ٝيه ٞتؤز ٟزٚضٖا بادتٛز ٠املطًٛبٚ ، ١احملافع ١عً ٢أص ٍٛادتُع،١ٝ
األزٚاض ايطٝ٥ػ ١يإلزاض : ٠تتًدص أزٚاض اإلزاض ٠ايطٝ٥ػ ١يف :
 تٓفٝص بطاَج ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاضٚ ١ٜايتكٓ ١ٝيإلزاض ٠ايعاَٚ ، ١املتُجً ١يف :
 oضبط عًُٝات ايسٚاّ َٚتابع ١أزا ٤املٛظفني ٚايعاًَني يف ايكطاعات ٚاجملُعات ٚايسٚض
 oتٛفري االحتٝاجات املتعًك ١بادتُعَٛٚ ١ٝظفٗٝا .
 oتطبٝل األْعُ ١املايٚ ١ٝاإلزاض. ١ٜ
 oإزاض ٠بطاَج ايتٛظٝف ٚاغتكطاب ايطاقات ايبؿطٚ ، ١ٜغس االحتٝاج ايٛظٝفٚ ٞإجطا ٤عكٛزِٖ.
 oأعُاٍ ايصٝاْ ١ايتكٓ. ١ّٝ
 oتؿػَٛ ٌٝقع ادتُع ١ٝاإليهرتٚ ْٞٚتطٜٛط. ٙ
 اإلؾطاف عً ٢عًُٝات ٚبطاَج ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض ١ٜبايكطاعات .
 اإلؾطاف َٔ خالٍ اجملُعات ٚايسٚض ايٓػا ١ٝ٥عً ٢عًُٝات ٚبطاَج ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاض ١ٜباملٝسإ .
 تصُٚ ِٝتطٜٛط ايًٛا٥ح ٚايرباَج ٚاملؿاضٜع املطتبط ١بايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاإلزاضٚ ١ٜايتكٓ.١ٝ
 إعساز ايرباَج اذتاغٛبٚ ١ٝتطٜٛطٖا ٚتكس ِٜايسعِ ايفين هلا يف اإلزاض ٠ايعاَٚ ١قطاعاتٗا ٚاملٝسإ .
بطاقظ التوصيف الوظيفي
أوالً:

مدمى الوظيفظ

الموقع

اإلدارة

رقم الوظيفظ

الكدف الطام :

ثانياً  :الرئيس المباذر :

ثالثاً :المرؤودون:






رابطاً :الطالقات:



خامداً  :المكام والواجبات:
المشتركة :














الخاصة :






















دادداً  :متطلبات الوظيفظ :


المشتركة :









الخاصة :




بطاقظ التوصيف الوظيفي
أوالً:

مدمى الوظيفظ

الموقع

اإلدارة

رقم الوظيفظ

الكدف الطام :

ثانياً  :الرئيس المباذر :

ثالثاً :المرؤودون:





رابطاً :الطالقات:

خامداً  :المكام والواجبات:
المشتركة :















الخاصة :













دادداً  :متطلبات الوظيفظ :


المشتركة :






الخاصة :



بطاقظ التوصيف الوظيفي
أوالً:

مدمى الوظيفظ

الموقع

اإلدارة

رقم الوظيفظ

الكدف الطام :

ثانياً  :الرئيس المباذر :

ثالثاً :المرؤودون:




رابطاً :الطالقات:


خامداً  :المكام والواجبات:
المشتركة :














الخاصة :














دادداً  :متطلبات الوظيفظ :


المشتركة :






الخاصة :



بطاقظ التوصيف الوظيفي
أوالً:

مدمى الوظيفظ

الموقع

اإلدارة

رقم الوظيفظ

الكدف الطام :

ثانياً  :الرئيس المباذر :

ثالثاً :المرؤودون:

رابطاً :الطالقات:


خامداً  :المكام والواجبات:
المشتركة :









الخاصة :










دادداً  :متطلبات الوظيفظ :


المشتركة :




الخاصة :




بطاقظ التوصيف الوظيفي
أوالً:

مدمى الوظيفظ

الموقع

اإلدارة

رقم الوظيفظ

الكدف الطام :

ثانياً  :الرئيس المباذر :

ثالثاً :المرؤودون:

رابطاً :الطالقات:

خامداً  :المكام والواجبات:
المشتركة :











الخاصة :














دادداً  :متطلبات الوظيفظ :


المشتركة :




الخاصة :

بطاقظ التوصيف الوظيفي
أوالً:

مدمى الوظيفظ

الموقع

اإلدارة

رقم الوظيفظ

الكدف الطام :

ثانياً  :الرئيس المباذر :

ثالثاً :المرؤودون:

رابطاً :الطالقات:


خامداً  :المكام والواجبات:
المشتركة :









دادداً  :متطلبات الوظيفظ :


المشتركة :




 الخاصة :
بطاقظ التوصيف الوظيفي
أوالً:

مدمى الوظيفظ

الموقع

اإلدارة

رقم الوظيفظ

الكدف الطام :

ثانياً  :الرئيس المباذر :

ثالثاً :المرؤودون:

رابطاً :الطالقات:



خامداً  :المكام والواجبات:
المشتركة :









الخاصة :







دادداً  :متطلبات الوظيفظ :


المشتركة :




الخاصة :




بطاقظ التوصيف الوظيفي
أوالً:

مدمى الوظيفظ

الموقع

اإلدارة

رقم الوظيفظ

الكدف الطام :

ثانياً  :الرئيس المباذر :

ثالثاً :المرؤودون:

رابطاً :الطالقات:


خامداً  :المكام والواجبات:
المشتركة :









الخاصة :




دادداً  :متطلبات الوظيفظ :


المشتركة :

الخاصة :


بطاقظ التوصيف الوظيفي
مدمى الوظيفظ

الموقع

اإلدارة

رقم الوظيفظ

أوالً :الكدف الطام :

ثانياً  :الرئيس المباذر :


ثالثاً :المرؤودون:

رابطاً :الطالقات:


خامداً  :المكام والواجبات:
المشتركة :










الخاصة :








دادداً  :متطلبات الوظيفظ :


المشتركة :




الخاصة :


بطاقظ التوصيف الوظيفي
أوالً:

مدمى الوظيفظ

الموقع

اإلدارة

رقم الوظيفظ

الكدف الطام :

ثانياً  :الرئيس المباذر :


ثالثاً :المرؤودون:

رابطاً :الطالقات:


خامداً  :المكام والواجبات:
المشتركة :









الخاصة :







دادداً  :متطلبات الوظيفظ :


المشتركة :





الخاصة :




بطاقظ التوصيف الوظيفي
أوالً:

مدمى الوظيفظ

الموقع

اإلدارة

رقم الوظيفظ

الكدف الطام :

ثانياً  :الرئيس المباذر :

ثالثاً :المرؤودون:

رابطاً :الطالقات:

خامداً  :المكام والواجبات:
المشتركة :









الخاصة :



دادداً  :متطلبات الوظيفظ :


المشتركة :




الخاصة :




