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املقدمة
يس ع ع ع ععالمويفينميلعفم إلميلاع ع خمماتمذفتإجمدع ع ع ع

م ي م فو معع ع لإ ععيمة لعإا ملناع ع نإلم ميل

يلحكف يمة لكم لمداللميإلوير ميأل ثلملنعفيروميلبشع ع ع ععلييم ميل

ميلحكف يمةين الق ًم لميل ةرميلذيمي فخمبهم

ويفينميلعفم إلميلا خمللنعإيمةذ فيجميلعفيروميلبش ع ععلييم ميلع ا ع عس ع ع
ةيلعس ع ع ع ع ع نع ملنف يري مةيل عم

عع م

ميلحكف إيمةذ يدمم تيمم ع ععك لميل عدم

ميلحكف إعيمسا ع ع ع ععلثعع رم فيرووع ميلبش ع ع ع ععليعيمةيسرذ ع فمب ع م لمي علمذح إ م وع يت ع م

ةضع نمذح إ ميألو يفميإلالجيذإ إيملنع اس

ميلحكف إي .م

ةذح إ ًملن فو م ميلاعلميلع ا ع عسع ععيماع ععإ فخمويفينميلعفم إلميلا خمعلتممع يومولإلمم جيفي ميلاعلم
لنخع ع

ميلع ع عيم لميلع يفينمةيلليمذلكفنم لم

مإ إععيم ويفميلاعععل معلتممع تععيميلعس ع ع ع ععلفي ع

عفععيم لميلخ في ميلعحع و مةيلعجذبعيمذجذإبع م نإع مةذبإلم

م ع ع مي و مب ع لل ع ا مماتميلل نإععلم لمذع دععلميإلوير م مذف إععهميلاعععلم

يلجةذإنيمب لع اع ع ع ع عس ع ع ع ععيمةزي و ميلك ييمعلمطلي مةض ع ع ع ععأم ا يإجم ويفملناعلمةيلعسع ع ع ع ع ع م مذ ي ميلا نإلم
ةذنسإ ميلاعلمبإلميإلويري مةيلفح ي ميلعخلن يم مويفينميلعفم إلميلا خ .م
حإع مياع ميإلا ع ع ع ع ع يرميألةلم لميلع لإعلمبعثع بعيم وي مععنإعيمتمةي لع يويملن
ذعكإلمموير ميلعفيروميلبشععلييم ميلع ا عس ع
ة ع راععيميلعفيروميلبشععلييم مت دمذشععليا

فوميلعبعذةلعيم لمقبعلميلع يفينم م

ميلحكف إيم لمداللموعدمة س ع ع ميل و ميلعانإإلمةيلعخل ععإلم
مة ناعيميلعفيروميلبشععليي

ميلحكف ي ةت مق نفنميلخ يميلع نإيم

ةذا يالذهمةيلالئحيميللن إذييمةبن فمث تيم اسإيمذ فخمعلتم ا يإجميللعإام ميلخ يمةيللجمإامعلتميلعلا نإلم
ةذازياميلك ف ميلحكف إيممع مةيش ع ع ع ععكلميل لإلم ج ا م ع ملكلميلعانإإلم م م

لميلس ع ع ع ععإ اع ع ع ع ع

مةيإل جيفي م

يلحكف إيمإلوير ميلعفيروميلبشلييم م
ذ فخمموير مم جيفي ميلاعععلمبععة يلععيم عإأميلا ب ع

مةيسرذب ع م ع

ميلعف فو م ةميلليمذنشع ع ع ع عع م ميلاعععلت ممعع م

ذسع ع معلتميللخنمم لم يم شع ملمذاإ ماععإجميلاعلمة لكمب اععلخ يخمم تيميل جئمةيلفاع ئلم لمذسع إال م
ةذ

إاي مةيذ ع س مح يثيم ل فر م الع م م لكمعلتمياععلخ يخمذ نإيميلعانف

ميلح يثيتمة لميلضععجةريم

يض ع ع ًمة فوميلعفيروميلبشع ععلييميلعنلا يمب سنلع فمةيلفسفمذ هميلع ا ع عسع ععيتمةللح ع ععإلموذيميل فمياع ععلخ خمنا خم
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ق نفنميلخ يميلع نإيميل نس ع ع عع إنيم لمداللمموريجميلعج أميل نفن ملنخ يملإكفنميل لإلم لفيت مة الئع م أم
نا خمق نفنميلخ يميلع نإيميل نس إني .م
ناجيًمألوعإعيموعذهميإل جيفي ما ع ع ع ععإ فخمويفينميلعفم إلميلاع خمبلفثإ مم جيفي ميلاععلمبكعلمذ ع ا ع ع ع ععإن ع م م
ويفينميلعفم إلميلاع خمة لعكممخ ف م ةاتم بع ئإعيملل فيجمةذ بإ ممحع
ميلاعن عإم

م اع يإجميل فو م ميلع يفينمةيلعلعثعلم

ميإلوي يعيمة لعكمللع إل مععنإعيممعع و مونع اع ع ع ع ععيمم جيفي ميلخع ع

ةذفتإجميل جاع ع ع ع ععيم ع خميإلوير ميلانإع ملنناجم مدع ع ذ ع مةذ ليجم ع

ميلحكف إعيميلليمي ع

ع ميلع يفينم

متع ئع ذ ع مةتع عنإل ع مةم يممع نمبع إل كع نمم جي وع م

ب لي ي قلممن يمضعلم جةطمريحيميلعفمفمة لن يميلخ يمعلتمح مافيف .م

املقصود بدليل إجراءات العمل:


ولإلمم جيفي ميلاعلموفماعنسعنيم لميلكل ميلليمذشعلعلمعلتم ناف يميلاعلمةذ فمماتمذفضعإكممإ إيم
ميلع اع ع عس ع ععيميلحكف إيمبحإ مذكفنم

ذح إ ميألعع لما ع ععفيفمميل عدميل نيم ةميل ن ا ع ععيم ةميإلويريمميلليمذ

ج ا ًملألتجيوميلل باإلمل ماع ع ع ععفيفمم ن ميللباإيمموي ييم خمتنإيمحإ مذشع ع ع ععلعلمعلتميإل جيفي مةيألعع لميلفي م م
يل إ خمب معن مذن إذموذهميلع خم أمبإ نمذ ت ميلعانف



ةمباب ر م دج مويمعب ر معلمةثإ يمذحلفيمعلتم انف

اإنععيتمعلتم نمذكفنموععذهميلفثإ ععيم كلفبععيمة

ولإععلم يإل جيفي مويميل جيري مةيللف إ ع

م

ع ع ععنيمد ف مبخ ف معلممإ إيمذن إذم عيم

ع ع ع ع ع ععيمب لي ععيمذ اععلم لميلسع ع ع ع ع ععلمقجيفذ ع مةت دم حلفيع ذ ع م

ةيللا يلمةيللح ي معنإ م م يمةق مةذبا ملعل نب



مةيلبإ ن

.

ميلع عي.

ميلليمذحع وممإ إععيم ويفميلاعععل.مةع ع و م ع مذلكفنميإل جيفي م لم

عفعيم لميلخ في ميلعح و مةيلعجذبيمذجذإب م نإ مةذبإلممإ إيم ويفميلاعل.

أهداف الدليل:
يسعى الدليل إلى تحقيق األهداف التالية:
 .1ما يرمولإلميالج

ويم فح ملإل جيفي ميلعلان يمب لخ

ميلليمي

مويفينميلعفم إلميلا خم
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 .2ذفتإجميألاع ع ع ع ع يميل نفن ميلذيميلدميسا ع ع ع ععلن ومعنإهم مذ بإ ميألناعيميإلوي ييمبع ميل
نسميلف ريفم ةميل

يلع نإيمةقجيري م

م أمق نفنميلخ يم

م ي ميلاالقي.

 .3مع و مون ايمم جيفي ميلاعلملل ن م مق ميح ثم لم د فمعن ميسنل لمماتمبإئيمععلميلكلجةنإي.
 .4مي ع وم ج أمععل ملنخع ع

ميلع ع عيم لمويفينميلعفم إلميلاع خمللسع ع ع ع ع إعلميا ع ع ع ععلخع ي عهم لمقبعلميل ئعيم

يلعسل تيم موذيميل لإل.
 .5ذحسععإلمبإئيميلاعلميإلويريم ميل يفينمةذفضععإكميل ععفر ميلا يملإل جيفي ميلاعلملنخ

ميلع

يم لم

ويفينميلعفم إلميلا خمبشكلم كثفمةةيضك.
.6

عفلإيمةع يليمةوقيميل لإلمة انهم مثجمتا لإيمب لل بإ مةللح إ م مبجمق رم لميلش تإي.

 .7محك خميلجق بيمعلتمذن إذميألعع لم لمداللمة فومد في م لسنسنيمة ح َّو ملسإجميلعا ال  .م
 .8ةضأمح ملالللب يمةيلل يدلمةيس وةي إيمبإلم

خمة سئفلإ

 .9ذحسإلم فو ميلاعلمةرتأم ا لميلجض معلميلخ

ميلع

ميإلويري مةيلفح ي ميألدج .
يم لمويفينميلعفم إلميلا خ.

 .10ضععباميلنا خميلا خم ميلع ا عسععيم لمداللمةضععأمطجئم ناعيمةقإ اععإيميلدميلاعلمعنإ م ميلع ا عسععيم
ذكفنم انف يملن عإأ.
 .11ذ بإ ميللش ع ع ع ععلياع

مةيألناععيمعلتم س ع ع ع ععلف ميلخع ع

ميلع ع عيم مويفينميلعفم إلمةيلع اع ع ع ع عس ع ع ع ع ع

م

يلحكف إيمبشكلميلسدمب لس فليمةيلفضفحمةيلش تإيمةيلنايوي.م
 .12ذبسععإاميلاعنإ

ميإلوي ييم ماععفر مد في مةم جيفي مععنإهم لسععنسععنيمةينسععإ ب مب لشععكلميلذيميح

م

يلك ف مةيل عنإي .م
 .13ذفتإجميلفق ميلذيمي ضعإهميلعفم إلم ميإل بيمعلمياعل سع ري م فم يميلع اعسع
يلعلان يمب لخ

ميلع

 .14ذح ي ميلع خمةيلعس ةلإ
 .15المععنإ

ميلحكف إيم ميأل فرم

يم لميل يفين.
مبإلم فم يميلع اسي.

ميلل ةيجميلفمإ يم مثجما فلي.

 .16ينادميلاالقيمبإلميلعفم إلمةيلف يري ميلعانإي .م
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 .17ا فليمذ ي ميلعفم إلميل

ومعلتممإ إيميلاعل .

تمآدج.م
 .18يلح م لميس ل وي ميلشخ إيمةذ ة ميإل جيفي م لم خممما م
 .19ا فليميلعل بايمةيإل جيفمناجيملفضفحميإل جيفي مةيللانإع

.م
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رسالة الديوان:
"ويفينميلعفم إلميلا خم ا عسععيمحكف إيمتنس ع إنإيمذسعمالمماتمذ فيجمنا خميلخ يميلع نإيم لمداللم
رتأمم ف ميلعفيروميلبشع ععلييمةيألناعيميإلوي ييتمةيلل م م لمذ بإ ميلنا خمعلتم فم يميل ةليمبل نسمة عع تإيم
ة س ةي تملضع نمذ يدمد يمنفعإيملنعفيطلميل نس إنيم .م

الرؤية:
مبن فمنعف جم ي ويمة لعإام مموير مةذنعإيميلعفيروميلبشلييملن

ميلحكف يم متنس إل.م م

القيم:


يلش تإيمةيلن مايوي .م



يلا يليمةيلعس ةي مةذك ت ميل جص .م



يسنلع ف م



يلعب ور مةيإلب ي  .م



يل فو مةيللعإا .م



يلاعلميل ع عي.



يللح إامةيلل يج.

األهداف العامة:
 .1يال

بمةذاإإلميلك في ميلبشلييميلعلفتج م مافئميلاعلملشغلمةم ئفميلخ يميلع نإي.

 .2رتأم س ع ع ع ععلف ميألويفميلفمإ يملعفم يميلخع عيميلعع نإعيم لمداللمذنعإعيميلعاع رفمةيلخبجي مةيلع وال م
ةذ فيجمبجي جميلل ي مةيإلي ومةيسبلا ثمللح إ م سلفي
 .3يإلا خميل ا لم مةضأمةذن إذميالجيذإ إ
 .4ذ فيجمةذفحإ م ن

إيمللبامنادميلعانف

مع لإيم لميل فو مةيللعإا.

مةبجي جميإلاالحمةيللنعإيميإلوي ييم م
ميلخ ايمبةوير ميل ف ميلبشلييم م

ا ميلخ يميلع نإي.
ا ميلخ يميلع نإي.
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 .5ذعكإلميلعفم إلميلعلعإزيلمةيلعب عإلم لمذسع ع ععليأمذ
لغ ي

دميلفمإ يم لمداللمنادميلحفيتامةيللجقإ

م

مذح إ مبجي جميللا ق ميلفمإ ي.
م ب ميلشع ع ععك ةيمةيسقلجيح

 .6ذ فيجمةذ اإلمآلإ

مةيسعلجيضع ع ع

ميلعلان يمب لعفيطلمةيلعفمفمةيلفمإ يم

يلا ي .م

مهام ومسؤوليات ديوان املوظفني العام:
 .1ميلاعلمعلتمذ فيجميل

ميإلويريميلحكف يم متنس إلمللح إ ميللنعإيميإلوي يي .م
م لمذ بإ ميل ةيئجميلحكف إيملسع ع ئجمذش ععليا

 .2يإل ععجيفمعلتمذ بإ م حك خموذيميل نفنمةيللح

ميلخ يم

يلع نإيمب فر مانإعي.
 .3يللنس ععإ م أميل ةيئجميلحكف إيم لمي لميسرذ فمب إلوير ميلا يمةذ فيجو مة لكم لمداللميلعشع ع رميم ا م
مملم ميلان مب ألناعيمةيلنفيئكمةيللانإع
 .4ذ ع يدميلج يم م لجحع
ذ

مةيل جيري ميلليمذانلمبش ةنميلخ يميلع نإي.

ميل إع عمملميللناإعإعيمةذ س ع ع ع ععإعع ذ ع مة ع يةلميلفمع ئفمةيل مفا ع ع ع ععفميلفمإ يميلليم
نسميلف ريف.

ميل ةيئجميلحكف إيمقبلملاجض معلتم

 .5يلعشع ع ع ع ع رميم ممع يومةذن إذميلخ اميلعلان يمب لعفم إلمةيلاعلمعلتمذنعإيمق ريذ دمعلمطلي مذنسع ع ع عع م
يلل ي مةيلباث

مويدلمتنس إلمةد ر

.

 .6يلعش رميم مةضأميل فيع ميلخ ايمبة جيفمي لح ن
ةيذخع ميإل جيفي ميلال عيملا ع مذنعكميس لحع نع
يل ةيئجميلحكف إيمةيل
.7

مذن تسإيمبإلميلعل

إلملنلاإإلم ميلفم ئفميلا يم

ما ع ع ع ععنفيع م ةممنعع موعع ميلحع عيمملإ ع مة لعكمبع للنس ع ع ع ععإ م أم

ميألدج ميلعانإي.

جي اععيميل جيري ميإلوي يععيميل ع ع ع ع ع ور م لميلع يئج ميلحكف إععيمبع للاإإلمةيللجقإععيمةذ إإدمذنععكميل جي مري مةت ع ًم
ألحك خميل نفنمةيلنفيئكميلس ييمبش نميلخ يميلع نإي.

 .8مع يوما لم جمايمل عإأم فم يميلخ يميلع نإيم متنس إل.
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 .9مع يوميإلح ع ع ع في معلميلعفم إلمة ييممح ع ع ع في م دج مذل نب م

خميل يفينمة ل بايمذنكميإلح ع ع ع في م

ةذح يث .
 .10ذفثإ ميللشليا

مةيلعجي أميلعلان يمب لخ يميلع نإي.

 .11مع يومولإلملنخ يميلع نإيم متنس إلمذفضكمتإهمةي ب
ةا ئجميللشليا

ميلعاعفلمب م متنس إلمةيلليمي

 .12يللنسإ م أميلع اس

ميلخ ر إيمةم تيميل

ميلعفمفمةح فقهميلليميلضعن موذيميل نفنم
معلتملعفمفميإللع خمب .

م ي ميسدل

صمةيلاالقي.

خريطة سري اإلجراء:
يتم في هذا البند تلخيص خطوات اإلجراء على شكل الرموز المبينة في الجدول أدناه:
الرقم

مجال استخدام الرمز

.1

التعبير عن بداية أو نهاية اإلجراء

.2

التعبير عن خطوات تنفيذ اإلجراء وشرح مختصر عن

الرمز

المهمة المطلوب القيام بها

.3

التعبير عن القرار المتخذ في أي خطوة أثناء تطبيق
اإلجراء ويصاغ على شكل سؤال فإذا اتحد القرار
اإليجابي فتحدد اإلجابة ب( نعم) في االتجاه الموضح في
الشكل وإذا اتخذ القرار سلبيا فتحدد اإلجابة ب( ال) قي
االتجاه الموضح

.4

اتجاه سير العملية
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نظام ترقيم إجراءات العمل داخل ديوان املوظفني العام
املقدمة:
يس ع ع ع ععالمويفينميلعفم إلميلاع ع خمماتمذفتإجمدع ع ع ع

م ي م فو معع ع لإ ععيمة لعإا ملناع ع نإلم ميل

يلحكف يمة لععكم لمداللميإلوير ميأل ثععلملنعفيروميلبش ع ع ع ععليععيم ميل

ع ميلحكف يممةذح إ ع ًملن فو م ميلاعععلم

يلع اعسعيماعإ فخممويفينميلعفم إلميلا خمبةاع يرميلنسعخيميألةا م لمولإلمم جيفي ميلاعلملنخ
لميلع يفينمةيلليمذلكفنم لم
علتمم تيميلعسلفي

عع م

ميلع

يم

عفعععيم لميلخ في ميلعحع و مةيلعجذبععيمذجذإبع م نإع مةذبإلممإ إععيم ويفميلاعععلم

تمذ فخمم جيفي ميلاعلمبة يليم عإأميلا ب

مةيسرذب م

ميلعف فو م ةميلليمذنش م ميلاعلتم

مع مذسع ع ع ع ع معلتميللخنمم لم يم شع ع ع ع ملمذاإ ما ع ع ععإجميلاعلمة لكمب ا ع ع ععلخ يخمم تيميل جئمةيلفاع ع ع ع ئلم لم
إاي مةيذ

ذس إال مةذ

س مح يثيم ل فر م الع م م لكمعلتميالخ يخمذ نإيميلعانف

مة أمة فوميلح يمألذعليميلعانف

ميلح يثي .م

م مع عجن ميلح ا تم اعبكمسم نلمعلممع و مون اعيمم جيفي ميلاعلتم

يلليمذٌانلمبكإ إيما ع ع ععإجميإل جيفي ميإلوي ييم ميلعنش ع ع ع تمة لكملل ن م مق ميح ثم لم د فمعن ميسنل لمماتم
بإئعيمعععلمملكلجةنإعيتمةبابع ري م دج مسميعكلملعبج

يميألناععيميلعحفاع ع ع ع عبعيميلبع فم ممعع يومناع خم حفا ع ع ع ع ع م

لنع ا ع ع عسع ع ععيممسمم يمم ن ميلبإئيميللشع ع ععغإنإيملنع ا ع ع عسع ع ععيم ح و م سع ع ععب مب لإلمم جيفي ميلاعل.مةناجيمألوعإيم
يلعفضععف م ميللحسععإلمةيلل فيجميلعسععلعجملناعلمةيسرذ فمب لخ يميلع
ميلع

لنخ

علتميلبإ ن

يم لميل يفينمبشعكلم ن

يملنعفيطلمم نمسب م لمم جيفمذجقإدم

يمةععل مةيضعكمذسع ودمبشعكلممبإجم ماعجعيميللفياعلمةيلح عفلم

ميلال يم لميلف ير ممع ميلعجي اإلمععف ً .م

م
م
م
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اهلدف العام:
ذازيامععنإ

ميلضباميإلويريم مويفينميلعفم إلميلا خمةافس ًمللحسإلم فو ميلخ

املنهجية املقرتحة للرتقيم:

ميلع

يم م

Coding Methodology

ذدميعلع ومنا خمذجقإدم ن اع ع ع ميا م ج أمةيض ع ععكملعفقأميإل جيفمويدلمويفينميلعفم إلميلا ختمحإ مذدم
يا ع ع ععلخ يخميألحجفميسا ع ع ععل اللإيميألةا مب لنغيميإلن نإزييميل يليمعلتميإل جيفمةيلكفنميلج ام لمع ومد ن

مذخلنفم

ب دلالفمنف ميإل جيفم(ويدل مةد ر يتم ةمويدل ) :م

أوال :اإلجراء الداخلي والخارجي:
ثلممولإلماع ع ع ععإ ا ع ع ع ع

مةم جيفي ممةيلذيميح وميللف

مةيلعب وئميإلاع ع ع ععلجيذإ إيميلليميلبن و مويفينم

يلعفم إلميلا خم مموير ميلعفيروميلبشع ععمليي ،حإ مذدميعلع ومذجقإدم كفنم لم()7مد ن

ممع موفم فضع ع ععكمبعث لم

رقدم( )1م

PD

GPC

مثال رقم ( )1يوضح نموذج ترقيم "دليل سياسات وإجراءات"

ثانياٌ :اإلجراء داخلي:
ثعلمم جيفي ميلاععلمةيلعذيمياجفمبع عفععيم لميلخ في ميلعحع و مةيلعجذبعيمذجذإبع م نإع مةذبإلممإ إعيم
ويفميلاعلتمحإ مذدميعلع وميلعن



إيميلل لإي:

ذدميعلع ومذجقإدميإل جيفم لم()6مد ن

ممع موفم فضكم م ث لمرقدم(.)2م م

10



)م لم()10مد ن

ذدميعلع ومذجقإدميلنعف جميلعسلخ خملإل جيفم(منمة

PD

PA

01

ممع موفم فضكم م ث لمرقدم(.)3

مثال رقم ( )2يوضح نموذج ترقيم اإلجراء

01

oc

PA

01

PD

1

مثال رقم ( )3يوضح نموذج ترقيم النموذج المستخدم لكل إجراء (إن وجد)

مكونات الرتقيم:
حإ ميلكفنمر اميإل جيفم لمع مد ن

م سعيمعلتميلنحفميلل ا م لميلإس رمماتميلإعإل :م

 .1رمز المؤسسة:
مويفينميلعفم إلميلاع خمةيج املعهمبع لج ام)(GPCمم ع ع ع عع ر مألةل ثالثعي حجف بع لنغعي يإلن نإزيعي لميا ع ع ع ععدم
يلع ا ع ع عسع ع ععي يللي ينبث

عن يإل جيفم((General Personnel Councilتمةاع ع ععإلدميإل ع ع ع ر مملإ معبجميسدل ع ع ع رم

يلعذمفر .م

11

 .2رمز اإلدارة:
مةوفم كفنم لمد نلإلمي لمعلتميألحجفميألةاتمب لنغيميإلن نإزييملإلوير ميلليمينبث م ن ميإل جيفتمةا ععإلدم
يإل

ر يلعفضكم ميل

ر مملإ م لمداللميسدل
خم
-1

ةلميلل ا  :م
يإلوير م م

م

يلسإ ا

يلج ا م

Policies Development Directorate

PD

Admin& Finance Directorate

AF

Employees Affairs Directorate

EA

Training &Development Directorate

TD

-5

يللاإإن م م

Hiring Directorate

HI

-6

يلح افب م

Information Technologies Directorate

IT

-7

يلش ةنميل نفنإ مي م

Legal Affairs Unit

LA

-8

ميلا مي م

Public Relations Unit

PR

Monitoring Unit

MU

-2
-3
-4

-9

يلش ةنميإلوي ييمةيلع لإ مي م
ئفنميلعفم إل م
يلل ي

يلاالق

يلجق ب مي م

م
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 .3رمز الدائرة:
تميألحجفميألةاتمبع لنغعيميإلن نإزيعيملنع يئج ميلليمينبث م ن ع ميإل جيفمحس ع ع ع ع ع ميل إكعلميللناإعيملإلوير /يلفحع م م
يلكفنمر اميلع يئج م لمدع نلإلميلع يلمعل م
يإلوي ييتمةاإلدميإل

ر مملإ م لمداللميسدل

رميلعفضكم ميل

اإلدارة /الوحدة
يإلوير ميلاع ع ع ععيملل فيجماع ع ع ع عإع ع ا ع ع ع ع ع ع

Directorate

الدائرة ()English

الدائرة (عربي)

الرمز

ميلعفيروم دائرة الدراسات واإلحصاء

Research and Statistics

RS

دائرة تقييم الكفاءة واألداء

Performance Appraisal

PA

Human Resources Planning

HP

يلبشليي م
&Development

ةلميلل ا م:م م

 Policiesدائرة تخطيط الموارد البشرية

)(PD

Organization Structures

OS

Finance

FI

دائرة الموارد البشرية

Human Resources

HR

دائرة الشؤون اإلدارية

Admin Affair

AA

Follow-up and Coordination

FC

Maintenance and Service

MS

Archives

AR

Employees Benefits

EB

Employees
Movements

EM

Retirement and Termination

RT

دائرة الهيكليات
الدائرة المالية

يإلوير ميلا يملنش ةنميإلوي ييمةيلع لإي م
)Admin& Finance Directorate (AF

دائرة المتابعة والتنسيق
دائرة الخدمة والصيانة
دائرة األرشيف
دائرة االستحقاقات

يإلوير ميلا يملش ةنميلعفم إل م
) Employees Affairs Directorate (EAم

دائرة التغيرات والتحركات
دائرة التقاعد وإنهاء الخدمة

and

changes
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اإلدارة /الوحدة

الدائرة ()English

الدائرة (عربي)

Transportation Review

TR

Foreign
Mission

FM

Training Programs

TP

Training Strategies and Policies

TS

Announcement and Exam

AE

Budgeting & Vacancies

BV

دائرة تعيينات وظائف عليا

Senior Post Employment

SE

دائرة تعيينات وظائف عادية

Normal Post Employment

NE

Legislations
research’s

LR

Legal Investigations

LI

Training & Technical Support

TT

Web Pages and Internet Service

WP

Software
and
Development

SD

Networks and Equipment

NE

دائرة مراجعة يوميات السير
البعثات والمهمات الخارجية

يإلوير ميلا يملنل ي مةيلل فيج م

and

’Scholarships

) Training& Development Director (TDدائرة البرامج التدريبي
دائرة إستراتيجية وسياسة التدريب
دائرة اإلعالنات واالمتحانات

يإلوير ميلا يملنلاإإن م م

دائرة الموازنة والشواغر

)Appointment Directorate (AP

ةح ميلش ةنميل نفنإي م

دائرة التشريعات والبحوث القانونية

and

Legal

) Legal Affairs Unit (LAدائرة التحقيقات والدفوع القانونية:
دائرة الدعم الفني والتدريب

يإلوير ميلا يملل فيجمذكنفلف إ ميلعانف
ةيسذ

م

س

الرمز

دائرة الصفحة اإللكترونية وخدمات
األنترنت

Information Technology Directorate

) (ITدائرة البرمجيات وتطوير األنظمة
دائرة الشبكات واألجهزة

System’s

14

 .4رقم اإلجراء:
ةيلكفنم لمد ع نلإلمةيج امل ع مب ع ألرق ع خمبحإ ع ميا لممععلمم جيفمرقدمد ع صمبععهمويدععلميإلوير  /ميلفح ع م
يإلوي يي .م

 .5نوع النموذج:
مةوفمعب ر معلمنفعإلم)نعف جما ع ع ع ع ورتمنعف جمةيرو)مةيلكفنم لمد نلإلميل يلمعلتميألحجفميألةاتمب لنغيم
يإلن نإزيعيملنف ميلنعف جتمةنج املننعف جميلفيرومبع لج ام()ICمنسع ع ع ع عبعيم)(Incomeتمةنج املننعف جميل ع ع ع ع ع ورمبع لج ام
()OCمنسبيم).)Outcome

 .6رقم النموذج:
ةيلكفنم لمد نلإلم ةيج امل مب ألرق خمبحإ ميا لمملمنعف جمرقدمد ص.

مالحظات:
مذبا ملن يئج م ميللجقإد م

 .1ذدمذج إاميلخ

النماذج واملستندات العامة:
نف م

جم
يادميلنعف م
نعف جمذح ي ميسحلإ

لميلباث

نعف جمرقدم()4مطن مم

مد ر إي م

جم
يلنعف م
ةيرو م

GPC-IC-01

ةيرو م

GPC-IC-02

ةنميلعفم إل

ةيرو م

GPC-IC-03

ةنميلعفم إل

ميل رياإي م

ةيرو

GPC-IC-04

يلل ي

نعف جمذا مةيللايخمب لباثيميل رياإي م

ةيرو

GPC-IC-05

يلل ي

نعف جمذا مةيللايخمبحضفرميل ةر ميلل يبإي .م

ةيرو

GPC-IC-06

يلل ي

ةيرو

GPC-IC-07

نعف جمش/م10مم

ي

نعف جمذا مةيللايخمب إل

ميل رياإي م

جم
رقدميلنعف م

يسوير م م

م

نعف جممقجيرمةذا ع مبع للبنإ معلم يمذغإإجمي ج م م
يلح ليميس لع عإيملنعفمف م

يلل ي

م

ةنميلعفم إل
م
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م

اإلعداد والمراجعة:
اإلصدار رقم ()1
تاريخ اإلصدار2019/2018 :
م
مع يو م

يساد م

يلفمإ مي م

أم
يللفقإ م

.ون فمن إ مج م

س ع مق نفن م م

م

ن يم فو م م

م

س ع مق نفن م م

م

سم
مع يومةذنسإ م م خ.م إليلمحن م
.اا وم

جي ا مي م

يل ع لسي م

جم
ذ عإدمةمدجي م

فم
.باللمحنإ م

عدم–مةح ميلاالق

جي ايمق نفنإ مي م

 .ضجميلض ن م م

يجمةح ميلش ةنميل نفنإ مي م

جي ايمةيعلع مو م خ.ميي وميبفما إ مي م
يعلع ومن ئ م م

تم
.يفافميلكإ ا م

ميلا مي م

يجمع خميإلوير ميلا يملل فيجماإ ا

م
م

ميلعفيروم

م

يلبشلي مي م

م

رئإسمويفينميلعفم إلميلا مخ م

سجل التعديالت:
تاريخ التعديل.........:
رقم اإلجراء

مجال التعديل

تاريخ التعديل

التواقيع
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مقدمة:
ذاع مةحع ميلش ع ع ع ععئفنميل ع نفنإعيم لميلفحع ي ميلعس ع ع ع ع ع نع ملإلوير ميلانإع م مويفينميلعفم إلميلاع خمةذلبنلم
يلعشع رميم مذح إ مراع للهم لمداللميإل عجيفمعلتمحسعلمذ بإ م حك خمق نفنميلخ يميلع نإيملضعع نماعال يم
ةم ف م ويفميلعفم إلم ميل

ميلا خمةيلاعلمعلتميسرذ فمبعسع ععلف ميألويفميلحكف يمةذ فيجميل

ميإلويريم م

تنس إل.

املهام:


ذ يدميسالش ري ميل نفنإيمماتمرئإسمويفينميلعفم إلميلا خمة ا ل يميل ض ي ميل نفنإيم ميل يفين.



م لم

ينس



يلجق بيميل نفنإيمعلتميل جيري ميل ع ور معلميلف يري مةيلع ا عس ع

ميلحكف إيميلعخلن يمةيللح

م

أمق نفنميلخ يميلع نإي.
ذ يدميلج يميل نفن م ميلعس ع ئلميل نفنإيميلعح ليمملإ م م يم ع نم لم ععئفنميلخ يميلع نإيمةيل فينإلم

ي ميلاالقي.




يلعش رميم ماإ يمةمع يوم ش يأم ناعيمةقفينإلمةلفيئكمةقجيري مةذانإع
مع يوميلل

ميلخ يميلع نإي.

يجميل ة ييميلخ اع ع ععيمب لفح مة ويفميلا نإلمتإ مةذ إإع مب فمذحسع ع ععإلميألويفمةاع ع ععإجميلاعلم

تإ .



تحممةذ قإ ميللا ي ميلع دف معلتم فم يميلحكف يمةت م حك خمق نفنميلخ يميلع نإي.
ميلاعلملعفم يميلحكف يمةذح ي مقإعيميللافيضميلعسلح .



تحممةذ قإ مة ل بايمما ب



مب يفميلج يم م فضف ممي فم فم يميلحكف يم لمقبلم

ا ميلشجطيمةيلنإ بيميلا يمحس م حك خمق نفنم

يلخ يميلع نإي.



ذعثإلمويفينميلعفم إلميلا خم خميلعح مدميلعخل ععيمبش ع نميل ض ع ي ميلعجتفعيمعلتميل يفينمة ل بايموذهم

يل ض ي م أميل

ميلعخل ي.م
ميسنضب طإيميلعجذكبيم لمقبلم فم يميل ةيئجمةيلع اس



يللح إ مب لعخ ل



ذشكإلمل نم حفميلا فب

ميلعفقايمبح م فم يميلف يري مةيلع اس

ميلحكف إي.

مةيل ةيئجميلحكف إيمةذ قإ

.
18



من فمد يميلعفم إلمبن ًفمعلتما ع ةرمحكدم حكعيمن ئ م لم حكعيمتنس ع إنإيم خل ععيمبش ع نم ن ييم ةم

نحيم خنيمب لشجفمةيأل ني.



ل بايم ن

ميلعفم إلميلعسلنك إلمعلميلاعلمةعفوذ دمةت ًملن فينإلمةيلنفيئكمةيل جيري م ي ميل ني.



يلعش رميم ممع يومةذناإدميللا إدمةيل جيري ميإلوي ييمةيألوليميإل جيئإيمتإع ميخممق نفنميلخ يميلع نإيم.



ميلخ اع ععيمب ل نفنإإلميلعج ع ععحإلملشع ععغلميلفم ئفم

يلعش ع ع رميم مل نميلع بال مةمع يومنع جميس لح ن

يل نفنإي.



ل بايميلشك ة ميلفيرو مل يفينميلعفم إلمحس ميألافلمتإع ميلان مب نفنميلخ يميلع نإيمةذ بإ ذه.
ميلخ ايمبةن فميلخ يمةدنفميل جفملنعفم إل.



تحممةذ قإ ميلعن



يلعش رميم ماإ يمةمع يومع فوميلاعلملنخبجيف.



ذعثإعلميلع يفينم ميلنع ةي مةيلن ع في مةيلعنع قشع ع ع ععم

ميلعلان عيمبع ل فينع ميل ع نفنإعيم ي ميل ع ع ع ع عنعيمبع لخع عيم

يلع نإي.
ميلا خمتإع ميلان مب لخ يميلع نإي.



يلعش رميم ممع فم ح ضجي مةوةري ملعفم يمة نلسبيميل



ذن إذم ا ال ميلفقفمعلميلاعلمبن ًفمعلتممل بميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمف.



ةقفمب ع لميللن ععلميلث ع ب ع مبن ع ًفمعلتمةقفميلعفمفمعلميلاعععلمويدنإ ع ًمبن ع ًف معلتمذح إ ع

مويدنإععيمة لععكم

بعاجتيمة يرذه.



مع و ماجفمب لميللن لميلث ب مح لمعفو ميلعفمفميلعفقففمعلميلاعل.



ا .م

ييمةي ب

م ةم سئفلإ

م دج مذكنفمب ميلفح م م

لميدل
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اخلدمات املقدمة من وحدة الشئون القانونية
م
.1

اسم الخدمة
م ععلمل نميللح إ ملنعخ ل

ميلل ويبإيم .م

ةقفماجفمب لميللن لميلث ب مبسب ميللح مإ م

.2

م

.3

م مع و ماجفمب لميللن لميلث ب  .م

.4

يإلويريم .م

م يلل

ي معلتميل ايفي ميلل ويبإيم .م

حفميلا فبي يلل ويبإيم .م

رقم الخدمة

إمكانية التفويض

LA - 01

سمذ فض

LA - 02

سمذ فض

LA - 03

سمذ فض

LA - 04

سمذ فض

LA - 05

سمذ فض
سمذ فض

.5

م

.6

م ةقفميلعفمفمعلميلاعلمبسب ميسحل مم .م

LA – 06

.7

م اجفم افم لمريذ ميلعفمفميلعحل ام .م

LA – 07

سمذ فض

.8

م مع و ميلعفمفميلعفقففم ايئإ ًمعلميلاعل .م

LA – 08

سمذ فض

.9

م من فمد يمبسب ميلغإ بمعلميلاعل .م

LA – 09

سمذ فض

LA – 10

سمذ فض

LA – 11

ذ فض

 .12م د يميالش ري مق نفنإيم .م

LA - 12

ذ فض

 .13م ع فومععلمدبإج .م

LA – 13

سمذ فض

 .14م ملغ فمقجيرمن ييميلخ مي م

LA – 14

سمذ فض

فم
 .15م ذ قإ معلتممدالفميل ج م

LA – 15

ذ فض م

دم
 .16م اإ يميللا إ م

LA – 16

سمذ فض

LA – 17

سمذ فض

LA – 18

سمذ فض

 .10م ما بيميلاعل .م
 .11م

تحممةذ قإ ميللا ي ميلخ ايمب لباث
ةيإل

ي ميل رياإيم .م

 .17م يللانع

م

 .18م يلحع ييميس لع عإ مي م

م
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اسم الخدمة

عمل لجان التحقيق في المخالفات االنضباطية

رقم الخدمة

LA-01

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

-

وصف اخلدمة:
ويمل نميلدمذش ع ع ع ععكإن مبعف
بش نم منس مملإ دم لميرذك بم خ ل

مقجيرما ع ع ع ع ورمعلمرئإسمويفينميلعفم إلميلا خملنلح إ م أميلعفم إلم
مموي يي.م م

الفئة املستهدفة:


فم فميل ئيميألةاتمتع موةنميلخ ضاإلمألحك خمق نفنميلخ يميلع نإي.

املرجع القانوني للخدمة:


ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسع ع ععنيم1998ختماع ع ععإع م و م()66تم و م()67تم و م()68تم و م()69تم و م

()70تم و م()71تم و م()72تم و م()73تم و م()74تم و م()90تم و م()93تم و م(.)94م م



قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملسنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998م

يلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسع ع ععنيم2005تماع ع ععإع م و م()86تم و م()87تم و م()88تم و م()89تم و م()90تم و م
()91تم و م()92تم و م()93تم و م()94تم و م()95تم و م()144تم و م()145تم و م( .)146م

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلعخل يميلضعلمة فوم خ ل

مموي يي.م

)تم ةم ييم سلن ي مذلان مب لعخ ل



مرت ئم ح ضجميللح إ ميل يدنإيم(منمة



اع ةرمقجيرم لمرئإسمويفينميلعفم إلميلا خمبلشععكإلمل نيمذح إ م ميلعخ ل

ميإلوي يي.
ميلعح ليم لمقبلميل يئج م

يلحكف إيميلعخل ي.



ي علع لمقجيرمذشعكإلمل نيميللح إ معلتمعضعفييميل يئج ميلحكف إيميلعانإيمب للح إ مةذح ي م ك نمة

نم

ينا وميلن ني.
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قيود اخلدمة:
ماليم

جمعلتم يملش فميلعخ ل يميلل ويبإي.



ضيم



نمي لمع وم عض فمل نيميللح إ معلمثالثيم عض فم ةميزي معلمدعسيم عض ف.

النماذج واملستندات املطلوبة:
اسم النموذج

نوع النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية المعنية موضحا ً فيه
طبيعة المخالفة التي تم ارتكابها.
وارد

LA-01-IC-01

كتاب يتضمن اسم العضو المرشح لتمثيل الدائرة
الحكومية المعنية بالتحقيق.
موافاتنا من النيابة العامة باإلجراءات المتخذة.

LA-01-IC-02

كتاب للدائرة الحكومية المعنية بالتحقيق بشأن
ترشيح عضو للمشاركة في لجنة التحقيق مع

LA-01-OC-01

الموظف.
صادر

قرار تشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات اإلدارية.

LA-01-OC-02

كتاب إعالم للدائرة الحكومية المختصة أو أية جهة

LA-01-OC-03

كتاب للنيابة العامة بمخرجات التحقيق وعمل

LA-01-OC-04

أخرى مختصة بتوصيات لجنة التحقيق.

الالزم حسب األصول.

22

خريطة تدفق اخلدمة:

23

اسم الخدمة

وقف صرف بدل التنقل الثابت

رقم الخدمة

LA-02

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

-

وصف اخلدمة:
وفمم جيفميلدمبعف بعهمذانإ ما ع ع ع ععجفمبع لميللن علميلثع بع ملنعفمفميلعفقففمعلميلاععلتمبسع ع ع ع عبع ممحع للهم
لنلح إ ميإلويريم لمقِبلمرئإسميل يئج ميلحكف إيميلعخلم .م

الفئة املستهدفة:


يلعفم فنميلعفقفتفنمعلميلاعلمبسب ميإلح ليمماتميللح إ ميإلويري .م

املرجع القانوني للخدمة:


ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005ماإع ميلع و م()94م نه.



نسميلف ريفمرقدم()45ملسنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998م

قجيرم

يلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م(.)145

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلعانإيم

وهممي فميلعفمفمعلميلاعلتمإلح للهملنلح إ ميإلويري.

قيود اخلدمة:


ع خمة فومقجيرمةقفممويريم لمرئإسميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمف.م
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النماذج واملستندات املطلوبة:
اسم النموذج

نوع النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية المعنية موضحا ً فيه ما
وارد

يلي:

LA-02-IC-03

تاريخ صدور قرار وقف الموظف عن العمل وإحالته
للتحقيق.
صادر

كتاب لوزارة المالية لوقف بدل التنقل الثابت.

LA-02-OC-5

خريطة تدفق اخلدمة:

25

اسم الخدمة

إعادة صرف بدل التنقل الثابت

رقم الخدمة:

LA-03

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

-

وصف اخلدمة:
وفمم جيفميلدمبعف بعهممعع و ما ع ع ع ععجفمبع لميللن علميلثع بع ملنعفمفمباع معفوذعهملناععلمبنع ًفمعلتمقجيرمرئإسم
يل يئج ميلحكف إيميلعخلممبةع و ميلعفمفمماتمععنه.

الفئة املستهدفة:


عإأميلعفم إلميلخ ضعاإلمألحك خمق نفنميلخ يميلع نإيميلعفقفتإلمعلميلاعلملنلح إ ميإلويريمةاعب م

ةقفمب لميللن لمعن د.

املرجع القانوني للخدمة:


قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملسنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998م

يلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و

م(.)145

شروط احلصول على اخلدمة:


ا ةرمقجيرم لمرئإسميل يئج ميلحكف إيمبةع و ميلعفمفملاعنه .م

قيود اخلدمة:


ع خما ةرمقجيرمذانإ ماجفمب لميللن لميلث ب ملنعفمفما ب ً.

26

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

كتاب من الدائرة الحكومية المعنية يتضمن إعادة

LA-03-IC-04

الموظف إلى عمله أو انتهاء التحقيق معه.
صادر

كتاب بالموافقة على إعادة صرف بدل التنقل
الثابت موجها ً لوزارة المالية وكذلك الوزارة التابع

LA-03-OC-06

لها الموظف.

خريطة تدفق اخلدمة:

27

التصديق على الجزاءات التأديبية

اسم الخدمة
رقم الخدمة

LA-04

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

-

وصف اخلدمة:
وفمم جيفميلخععذم لم ِقبععلمويفينميلعفم إلميلاع خميلدمبعف بععهميلع ع ع ع ع عع وقععيمعلتميلا فبع
يلعفمفم لمقبلمويئجذهميلحكف إيمح لمثبف ميرذك بهم خ ل

ميلعفقاععيمعلتم

مموي يي .م

الفئة املستهدفة
عإأميلعفم إلميلذيلمين ر فيمذح ميل ئ

ميلفمإ إيميألةاتمتع موةن .م

املرجع القانوني للخدمة:



ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع م و م()66تم و م()67تم و م()68تم و م(.)69
نسميلف ريفمرقدم()45ملسععمنيم2005ب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسع ععنيم1998م

قجيرم

يلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع ميلع و م()86تم و م()87متم و م()88تم و م()89تم و م()90متم و م
()91تم و م()92تم و م()93تم و م()94تم و م(.)95م

شروط احلصول على اخلدمة:


يرذك بميلع مفمفم خ ل يمموي يي.



يللح إ م أميلعفمفم لمقب ععلميلع ع يئج ميلحكف إ ععيميللع ع بأمل ع ع مبعف ع ع مقجيرمرئإسميلع ع يئج ميلحكف إ ععيم ةم

يلع فضم لمقبنه.م




ميرذك بميلعخ ل يميإلوي ييم لمقبلميلعفمف.

ذح

ي ميلعفمفمبةح

ميلا فب

ميلل لإيم(ميللنبإهم ةمل

ميلناجم–ميإلنذيرم–ميلخ ععدم لميلجيذ م مح ةوم5م

ي خمت ا).



مرت ئم حضع ععجميللح إ ميل يدل ميلذيم جيم أميلعفمفم ثبل ًمتإهم قفيلهمة فقا ًم نهمة لم

يميللح إ تم

ةمذلكم قفيلميلش فو.
28



نميكفنميل جيرمبلفقإأميلا فبيم سبب ً.



ع خمذفقإأم مثجم لمع فبيمعلتمن سميلعخ ل ي .م

قيود اخلدمة:

6م




مح ليميلعفمفمماتميللح إ مةت ًمألحك خموذيميل نفنمبسعب م خ ل يمذ ويبإيم ضعلمعلتم يملشع ت م مثجم لم
ج.
ع خمذن ا ميلا فبيميلعفقايمعلتميلعفمفم أم س يميلعخ ل ي.
ذ ة مح ةوميلا فب

ميلعسعفحمب .

النماذج واملستندات املطلوبة:
اسم النموذج

نوع النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية المعنية موضحا ً فيه ما يلي:
ماهية المخالفة االنضباطية المرتكبة من قِبل الموظف
وتاريخها.
وارد

اسم الموظف مرتكب المخالفة رباعياً.

LA-04-IC-05

العقوبة التأديبية الموصى بها بحقه.
محاضر التحقيق الداخلية التي أجريت مع الموظف وتوصيات
اللجنة بالخصوص.
كتاب من الدائرة الحكومية المعنية يفيد علم الموظف
بالعقوبة.

صادر

LA-04-IC-06

كتاب بالتصديق على العقوبة بحق الموظف.

LA-04-OC-07

كتاب بعدم تناسب العقوبة مع جسامة المخالفة.

LA-04-OC-08

29

خريطة تدفق اخلدمة:

30

اسم الخدمة

محو العقوبة التأديبية

رقم الخدمة

LA-05

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

-

وصف اخلدمة:
وفمم جيفميلدمبعف بعهم حفميلا فبعيميللع ويبإعيميلعفقاعيمبح ميلعفمفمسن ض ع ع ع ع ع فميلعع وميلا نإعيميلعحع و م
لعحفميلا فبعيم مقع نفنميلخع عيميلعع نإعيمةم يلعيممع تعيمآثع روع مةمعلم ع ميلان مب ع مبع لنسع ع ع ع عبعيملنعس ع ع ع ععل بعلم لم ن عهم
يلفمإ ي .م

الفئة املستهدفة:


فم فميل ئيميألةاتمتع موةنميلذيلم ةقا مبح دمع فب

مذ ويبإيمة

يل ما ييميلع افل .م

املرجع القانوني للخدمة:



ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع م و م()75تم و م(.)76
قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملسنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998م

يلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م()96تم و م(.)97

شروط احلصول على اخلدمة:


ملع بم لميلع يئج ميلحكف إعيميللع بأمل ع ميلعفمفمب نع م حفميلا فبعيميللع ويبإعيميلعفقاعيمبح ميلعفمفم جت ًم

بهمر يمرئإسهميلعب

جمد إ ًمةذ

يجمم ييم ويئهميلسنفيي.

قيود اخلدمة:


ع خمين ض فميلع ميلا نإيميلال يملعحفميلا فبيميلل ويبإيميلعن فصمعنإ م مق نفنميلخ يميلع نإي.
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب الدائرة الحكومية المعنية بطلب محو
وارد

العقوبة التأديبية مرفقا ً به:
رأي المسئول المباشر عن الموظف خطياً.

LA-05-IC-07

تقارير كفاية األداء الخاصة بالموظف.
كتاب للدائرة الحكومية المعنية بشأن ترشيح
عضو يمثل الوزارة في لجنة محو عقوبة تأديبية.
قرار بتشكيل لجنة لمحو العقوبة التأديبية.
صادر

كتاب للدائرة الحكومية المختصة يتضمن توصيات
لجنة محو العقوبة التأديبية.

LA-05-OC-09
LA-05-OC-10
LA-05-OC-11

كتاب للدائرة الحكومية المختصة بعدم إمكانية
تشكيل لجنة لمحو العقوبة التأديبية نظرا ً لعدم

LA-05-OC-12

انقضاء المدة القانونية الالزمة للمحو.
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خريطة تدفق اخلدمة:

33

اسم الخدمة

وقف الموظف عن العمل بسبب االحتجاز

رقم الخدمة

LA-06

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

-

وصف اخلدمة:
وفمم جيفميلدمبعف بهمةقفميلعفمفمعلميلاعلمةح امريذبهملحإلميل
يلشجطيم ةميلنإ بيميلا يم ةم يم

ع ع ع ععلم ماع ع ع ععب ميحل

هم لمقبلم

يم دج م خل ي .م

الفئة املستهدفة:


يلعفمفميلعحل ام ةميلعفقففمل

ميلشجطيم ةميلنإ بيميلا يم ةم يم

يم خل يم دج  .م

املرجع القانوني للخدمة:


ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسعنيم1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسعنيم2005اعإع منمميلع و م()72م

نه.



مقجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملسع ع ع ع عنعيم2005خمبع لالئحعيميللن إعذيعيمل ع نفنميلخع عيميلعع نإعيمرقدم()4ملسع ع ع ع ع عنميم

1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع ميلع و م(.)143

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لميل يئج ميلحكف إيم ةم لم يم

ةم يم

يم خل ع ععيمذ إ ممميحل

ميلعفمفمل

ميلشع ععجطيم ةميلنإ بيميلا يم

يم خل يم دج .

قيود اخلدمة:


س يف

.م
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

وارد

صادر

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية التابع لها الموظف مفاده تغيب

LA-06-IC-08

الموظف بسبب االحتجاز أو التوقيف.
كتاب من الجهة المختصة يفيد احتجاز الموظف لديها.

LA-06-IC-09

كتاب لوزارة المالية بالحجز على راتب الموظف المحتجز.

-OC-136LA-0

كتاب إلى الجهة المختصة ،لتحديد الوضع القانوني للموظف

-OC-146LA-0

كتاب للدائرة الحكومية بعدم تسليم الموظف للعمل لحين

-OC-156LA-0

المحتجز لديها.
موافاتها بالوضع القانوني للموظف

خريطة تدفق اخلدمة:

35

اسم الخدمة

صرف جزء من راتب الموظف المحتجز

رقم الخدمة

LA-07

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

-

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب ماع ع ععجفم افم لمريذ ميلعفمفميلعفقففمعلميلاعلمبسع ع ععب ميسحل

معلتم نمسم

ذزيع منسع ع ع ع عبعيميل ع ع ع ععجفمعلمن ع ع ع ععفميلجيذع مةلحإلممعع وذعهملناععلتمة لعكمبنع ًفمعلتمطنع م لمويئجذعهميلحكف إعيم
يلعخل ي.

الفئة املستهدفة:


يلعفمفميلعحل امل

ميلشجطيم ةميلنإ بيميلا يم ةم يم

يم نإيم خل ي.

املرجع القانوني للخدمة:


قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملسنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998م

يلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م(.)143

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلعانإيمب ن ماجفم افم لمريذ ميلعفمفميلعحل ا.

قيود اخلدمة:


نميكفنمق مذدماجفم افم لميلجيذ ملنعفمفم سب ًمةبع مسميل ة م%50م لميلجيذ .

36

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج
وارد

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية بصرف جزء من راتب

LA-07-IC-10

الموظف المحتجز.
صادر

كتاب لوزارة المالية بالموافقة على صرف جزء من

LA-07-OC-16

راتب الموظف المحتجز بما ال يزيد عن  %50من
الراتب.

خريطة تدفق اخلدمة:

37

اسم الخدمة

إعادة الموظف الموقوف عن العمل بسبب االحتجاز

رقم الخدمة

LA-08

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

-

وصف اخلدمة:
مع و ميلعفمفملناعلمبا ميحل

هم لمقبلميلنإ بيم ةميلشعجطيم ةممح

ميل

ميلعخل عيتممفنميسحل

م

ةميلل عيمسمذلان مبفمإ لهم ةميلل عيمسمذعسمب لشجفمةيأل ني.

الفئة املستهدفة:


يلعفمفميلعفقففمل

ميلنإ بيميلا يم ة يلشجطيم ةممح

ميل

ميلعخل ي .م

املرجع القانوني للخدمة:


قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملسع ع ع ع عنعيم2005خمبع لالئحعيميللن إعذيعيمل ع نفنميلخع عيميلعع نإعيمرقدم()4ملسع ع ع ع عنعيم

1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع ميل ج م()4م لميلع و م(.)143

شروط احلصول على اخلدمة:
ميلعفمفم لمقبلممح

ميل

ميلعخل ي.



يحل



مل بم لميلن ئ ميلا خميبإلميلفضأميل نفن ملنعفمفميلعفقففمبا خمة فومذ عيمض ميلعفمف.



خ طبيم لميل يئج ميلحكف إيميلعخل يمبةع و ميلعفمفمماتمععنه.



فيت مويفينميلعفم إلميلا خمبةقجيرميالالخميلاعلملنعفمف.

قيود اخلدمة:


يلع مفمفم حكفخمعنإهمب ن ييم ةم نحيم خنيمب لشجفم ةميأل ني.

38

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

وارد

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب من النائب العام يبين الوضع القانوني للموظف

LA-08-IC-11

الموقوف وعما إذا صدر بحقه حكم نهائي من عدمه.
كتاب من الدائرة الحكومية مرفقا ً به إقرار استالم عمل

LA-08-IC-12

كتاب للدائرة الحكومية المختصة مفاده عدم الممانعة

LA-08-OC-17

الموظف لوظيفته في الدائرة الحكومية.

صادر

من تسليم الموظف لعمله حسب األصول.
فك الحجز عن راتب الموظف واحتساب فترة توقيفه
بدون راتب

LA-08-OC-18

خريطة تدفق اخلدمة:

39

اسم الخدمة

إنهاء خدمة بسبب الغياب عن العمل

رقم الخدمة

LA-09

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

-

وصف اخلدمة:
وفمم جيفميلدمبعف بهممن فمد يميلعفمفمم يمذغإ معلمععنهموةنمم نمرا ع عععيم

مذزي معلم()15ميفخم

ل نيم ةم()30ميفخم إجم ل نيم ميلسنيم لي يممد رهمد إ ًمبا مذغإبهم()15ميف ًم ل جقي.م م

الفئة املستهدفة:
عإأميلعفم إلميلخ ضاإلمألحك خمق نفنميلخ يميلع نإي



م

املرجع القانوني للخدمة:



ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع م و م()90تم و م( .)100م
قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملسنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998م

يلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و

م(.)120

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلض ع عععلمطن ممن فمد

ميلعفمفميلعلغإ م جت ًمبهممش ع ععفمح ع ععجميل ةيخم

يلش جيمعلمتلج م إ بميلعفمفم مإحدى الحاالت التالية:

−

إ بميلعفمفمعلميلاعلملع م()15ميفخم ل ني.

−

إ بميلعفمفم()30ميفخم إجم ل ععنيم ميلسععنيمب ةنمم نمراعععيم جت ًمبهمنسععخيمعلميإلد رميلخ يم
لنعفمفمبا مذغإبهم()15ميف ًم إجم ل ني.

40

قيود اخلدمة:


ع خممد رميلعفمفمد إ ًم مح لمذغإإبهمعلميلاعلملع م()30ميفخم إجم ل ني.
ميلغإ بمب ةنمم نمراعيم قلم لم()15ميفخم ل نيم ةم قلم لم()30ميفخم ل جقيمداللميلسنيميلفيح م.



النماذج واملستندات املطلوبة:
اسم النموذج

نوع النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية التابع لها الموظف
المتغيب موضحا ً فيه ما يلي-:
بيانات الموظف كاملة.
تاريخ بداية االنقطاع عن العمل إذا كان الغياب يزيد عن
وارد

خمسة عشر يوما ً متصلة.

LA-09-IC-13

أيام الغياب عن العمل إذا كان الغياب يزيد عن ثالثين
يوما ً غير متصلة في السنة.
حصر الدوام الشهري عن األشهر ذات العالقة.
نسخة عن إخطار الموظف خطيا ً بعد مضي  15يوم
غياب غير متصلة.
كتاب بحجز راتب الموظف محددا ً فيه التاريخ على وجه
صادر

LA-09-OC-19

الدقة.
كتاب بإنهاء خدمة الموظف بسبب الغياب عن العمل

LA-09-OC-20

بدون إذن رسمي.
م

41

خريطة تدفق اخلدمة:

42

اسم الخدمة

إصابة العمل

رقم الخدمة

LA-10

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

-

وصف اخلدمة:
ويم يمح وثمي أملنعفمفم ثن فم ب

ع ع ع ععجذهملع خمةمإ لهم ةمبسع ع ع ععبب م ةم ثن فم و بهملعب

ع ع ع ععج مععنهم ةم

عفوذعهم نعهتمةيالبجم محكدم لعكميإلا ع ع ع ع ع بعيمبع حع م جيضميلع نعيميلليمذحع ووع ميلالئحعيميللن إعذيعيمل ع نفنميلخع عيم
يلع نإيمةذ فخمة يرذهمبةبالغميل يفينمبذلك.مم م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإي.

املرجع القانوني للخدمة:


ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم(م4م)ملسعنيم2005خممبلا يلمق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسعنيم1998ماعإع م

يلعفيوم لم و مرقدم()10محللم و مرقدم( .)19م



قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملسنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998م

يلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م()147تم و م()148تم و م()149تم و م()150تم و م( .)151م

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بميل يئج ميلحكف إيميلعانإيملإلبالغمعلمما بيمععلممرفقا ً به:
 −يلل

يجميل بإيميألانإيم سلفت محس ميألافل.

 −ذ ليجم سئفلهميلعب

جم فضح ًمتإهمذ اإلميإلا بي.

 −ذ ليجميلشجطيم ةميلنإ بيميلا يمبش نميلح وث.

قيود اخلدمة:


ح ةثميإلا بيمد رجممط رميلفمإ يميلا ي.
43

معلمتالم لاع م ةم مح لمةقف ميلعفمفمذح مذ ثإجميلعسكجي م ةميلعخ ري .



نمذكفنميإلا بيمق منل



ين ض ع ع ع فما ع ع ععنلإلمعلتمةقف ميإلاع ع عع بيموةنميلع لبيممسمم يمم نميلل دإجمن ذجمعلمع خميا ع ع ععل جيرميلح ليمةت ًم

لل ليجميلن نيميل بإي.

النماذج واملستندات املطلوبة:
اسم النموذج

نوع النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية المعنية موضحا ً فيه ما يلي:
وصف موجز عن اإلصابة.
تقرير الشرطة مفصل عن نتيجة الحادث موضحا ً فيه عما إذا
كان الحادث نتيجة فعل متعمد أو سوء سلوك فاحش
وارد

مقصود من جانب المصاب.

LA-10-IC-14

تقرير من الرئيس المباشر عن الموظف المذكور يوضح فيما
إذا كانت إصابة الموظف قد وقعت أثناء تأدية الموظف
لعمله أو بسببه أو أثناء الذهاب لمباشرة العمل أو العودة
منه.
إيصاالت دفع مصاريف عالج إن وجدت.
صادر

نموذج احتساب تعويض عن إصابة عمل للموظف في حال
وجود عجز طبي

LA-10-OC-21

م

44

خريطة تدفق اخلدمة:

45

اسم الخدمة

فحص وتدقيق التعهدات الخاصة بالبعثات واإلجازات الدراسية

رقم الخدمة

LA-11

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

-

وصف اخلدمة:
وفمم جيفميلدمبعف بعهمذع قإ مة جي اعيميللفقإاع
يإل

ي ميل رياإيمةيلعج حإلملنباث

مةيلع

ميل ع ع ع ع ع ور معلميلعفم إلميلجي بإلم ميلح ع ع ع ععفلمعلتم

وقيمعنإ  .م

الفئة املستهدفة:

م

عإأميلعفم إلميلخ ض ع ع ع ععاإلمألحك خمق نفنميلخ يميلع نإيميلح ا ع ع ع ععنإلمعلتمقجيرميبلا ثم ةم فيت يمعلتم
مورياإيمب ةنمريذ  .م

املرجع القانوني للخدمة:


قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملسنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998م

يلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م(.)131

شروط احلصول على اخلدمة:


مذحفيلميلعنفم لميإلوير ميلا يملنل ي مةيلل فيجم جت ًم اهميلعفيت يمعلتم نكميلعفمفمم

موريا ععإيم

ةمباثيم ةمنعف جميعلع ومةذفقإأميلك إل.

قيود اخلدمة:


ع خم ض ععلما ععنلإلمعلتمذاإإلميلعفمفملإل

ميل ريا ععإيمةثالثما ععنفي ملنباثيميل ريا ععإيمةا ععنيمةيح م

لن ةر ميلل يبإيمةا ةرمقجيرميبلا ث.



يلك إلملإسم فم ًم ةم إجم ف فومعلتمر يمععنه .م

46

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

وجود قرار ابتعاث أو موافقة على منح إجازة

LA-11-IC-15

دراسية.
صادر

ال يوجد.

-

خريطة تدفق اخلدمة:

47

اسم الخدمة

خدمة استشارات قانونية

رقم الخدمة

LA-12

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

-

وصف اخلدمة:


يسا ععلشع ع ر ميل نفنإيمويميا ععلكشع ع فمر يميل نفنمب ع ع وم سع ع ليم اإنيمل معالقيمب نفنميلخ يميلع نإيم

ةيل فينإلم ي ميلاالقيمب لفمإ يميلا ي.

الفئة املستهدفة:


عإأميلعفم إلميلخ ضاإلمألحك خمق نفنميلخ يميلع نإي.



ميلف يري مةيلع اس

ميلا يمةيلخ اي.



ميلعفيطنفنمةيلعجي افنمل يفينميلعفم إلميلا خ.

م

املرجع القانوني للخدمة:


ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع م و مرقد()7مةسئحلهميللن إذييمةيل جيري مةيللاعإع

م

ي ميل نيمب نفنميلخ يميلع نإي.

شروط احلصول على اخلدمة:


طن ميالش ر مافيفمم ن م كلفبيم ةم

فيي.

قيود اخلدمة:


ع خمذحفيلميلعفمفم ةميلعجي أملنح فلمعلتميسالش ر محس ميل نفي ميلجاعإي.



ع خمذان م فضع ع ععف ميساع ع ععلشع ع ع ر مب حك خمق نفنميلخ يميلع نإيمةيل فينإلمةيلنفيئكمةيل جيري م ي ميلاالقيم

ب لفمإ يميلا ي.
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النماذج واملستندات املطلوبة:
يادميلنعف ج

نوع النموذج
وارد
صادر

ال يوجد
ال يوجد

رقدميلنعف ج
-

خريطة تدفق اخلدمة:

49

اسم الخدمة

عقد عمل خبير

رقم الخدمة

LA-13

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

-

وصف اخلدمة:
وفمع ع ميبجخمللفمإفميلخبجيفميلعحنإإلم ةميأل ع نع مة لعكم محع ةوميسعلعع وميلعع ا ميلعم جمبعفي نعيميلع يئج م
يلحكف إيميلعانإيمعلتم نمسمذزي م

ميلا معلماع ع ععنيم إالوييمذب م لمذ يخم ب

بح م ق لمانيم دج تم لي يم نمسميلضعلميلفافميلفمإ يممان وم

خم ةمان

ع ع ععج ميلاعلتمةي ف مذ

ي وم

مذن إذييميعكلميل إ خمب م

لمقبلم فم يميل يئج ميلحكف إي.م م

الفئة املستهدفة:


يلخبجيفم لم ةيميلخبجي مةيللخ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع

ميلنع ور ميلليمسمذلفيتجم م يم لميلعفم إلمبع لع يئج ميلحكف إعيم

يلعخل ي .م

املرجع القانوني للخدمة:



ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع م و م(.)28
قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()335ملسنيم2005خمبنا خمذفمإفميلخبجيفمة غلميلفم ئفملن إ خمب عع لمع رضيم

ةم فاعإيم ةم قلي.

شروط احلصول على اخلدمة:


ممل بم لميل يئج ميلحكف إيميلعانإيم لضعن ًمطنب مذاإإلمدبإجم جت ًمبه:
 −يلبإ ن

ميلشخ إيملنخبإجمم ني.

 −يلع وال ميلانعإيمةيلخبجي ميلاعنإيملنخبإج.
 −يلفافميلفمإ يميلذيميح ومةي ب

مة سئفلإ

مة جةطم غلمةمإ يميلخبإج.

قيود اخلدمة:
50

 −ذح ي م جم ا ملنخبإجميلعحل ميلذيمم نمياعلم ميل

ميلحكف يم علتم ع مم نميل ضع ع هم لميل

يم

يلليمياعلمب م لم جمةب س مة إاي م لإي .م
 −ع خمذفيتجميعلع وم ا م جملعفي نيميل يئج ميلحكف إيميلعانإي.

−

ميلا مذزي معلميلح ميألق لميلعح و.

النماذج واملستندات املطلوبة:
اسم النموذج

نوع النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية المعنية متضمنا ً طلبها
التعاقد مع خبير مرفقا ً به:
وصف وظيفي للوظيفة المراد التعاقد بشأنها.
وارد

البيانات الشخصية للمتعاقد.

LA-13-IC-16

الشهادات العلمية والخبرات العملية.
كتاب من وزارة المالية يفيد بتوافر مخصص مالي
إلبرام العقد.
صادر

كتاب لوزارة المالية لإلفادة بخصوص توافر اعتماد
مالي من عدمه للدائرة الحكومية المعنية.
توقيع عقد عمل خبير وإرساله لوزارة المالية للتنفيذ.

LA-13-OC-22
LA-13-OC-23

51

خريطة تدفق اخلدمة:
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اسم الخدمة

إلغاء قرار إنهاء الخدمة

رقم الخدمة

LA-14

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

-

وصف اخلدمة:
ويمدع عيميلدمبعف ب ع مملغع فمقجيرممن ع فمدع عيم فمفمبسع ع ع ع عبع ميلغإع بمبنع ًفمعلتم فيت عيمةمطنع ميلع يئج م
يلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفمة لكمحس ميألافل .م

الفئة املستهدفة:


يلعفم فنميل

ورمبح دمقجيري ممن فمد يمبسب ميلغإ ب .م

املرجع القانوني للخدمة:


قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملسنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998م

يلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م(.)121

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفميلضعلميلعفيت يمعلتمعفو ميلعفمفمماتميلاعل.



مل بميالالخمععلملنعفمف.

قيود اخلدمة:


ذ ةم



من فمد يميلعفمفملسب مآدجمدالفميلغإ ب.



م إ بميلعفمفمعلميلاعلمعلم

يللاإإلمعلتم

جميلعفمفميلعن إيمد

ليلم لمذ يخممن فمد له.

ذهمبسب ميلغإ ب.
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

وارد

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية المعنية متضمنا ً طلبها عودة

LA-14-IC-17

الموظف المنتهية خدماته للعمل.
كتاب من الدائرة الحكومية بشأن كيفية احتساب فترة

LA-14-IC-18

كتاب للدائرة الحكومية بشأن كيفية احتساب فترة

LA-14-OC-24

كتاب إلغاء قرار إنهاء خدمة الموظف مرفقا ً به استالم

LA-14-OC-25

كتاب لوزارة المالية بشأن احتساب مدة االنقطاع " بدون

LA-14-OC-26

االنقطاع عن العمل.

االنقطاع عن العمل.
صادر

عمل للموظف.

راتب".

خريطة تدفق اخلدمة:
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اسم الخدمة

تدقيق معامالت إخالء طرف

رقم الخدمة

LA-15

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

-

وصف اخلدمة:
وفمم جيفميلدمبعف بعهمدلدم اع نعيمدنفمطجفميلعفم إلميلعنل إعيمدع ع ذ دملألاع ع ع ع عبع بميلفيرو م مقع نفنم
يلخ يميلع نإيمحس ميألافل .م

الفئة املستهدفة:


يلعفم فنميلعنل إيمد

ذ دملألاب بميلفيرو مق نفن ً .م

املرجع القانوني للخدمة:


قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملسنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998م

يلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م( .)156م

شروط احلصول على اخلدمة:



مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفمبش نم ا نيمدنفمطجفميلعفمف.
نميلدميالإ فم عإأميللفقإا

ميلال يم لميل ةيئجميلحكف إيميلعخل يمحس ميألافل.م

قيود اخلدمة:
م خ إيمبحف ميلعفمف.



ة فومع



ة فوميللاي



يلعفمفمم إلملعفمفمآدج.

م لإيمعلتميلعفمفميذ هميل ةيئجميلحكف إي.
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

ال يوجد.

-

صادر

ال يوجد.

-

خريطة تدفق اخلدمة:
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اسم الخدمة

صياغة التعميمات

رقم الخدمة

LA-16

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

-

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب ماإ يمذاعإع

مويدنإي/د ر إيملعا ل يميإل ك لإ

ميل نفنإيمةيل نإي .م

الفئة املستهدفة:
فم فمويفينميلعفم إلميلا خ.




يل ةيئجميلحكف إي .م

املرجع القانوني للخدمة:



ق نفنميلخ يميلع نإيمة عإأميلنفيئكميلعنح يمبه.م
قجيري م

نسميلف ريفم ي ميلاالقيمبعفضفع

ميلخ يميلع نإي .م

شروط احلصول على اخلدمة:


ذ

إج م لمرئإسميل يفينمبش نم ا ل يم فضف م اإل.

قيود اخلدمة:


خ ل يميللاعإدمل فينإلمةيألناعيمةيلنفيئكميلعاعفلمب .
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

تأشيرة من رئيس الديوان بشأن معالجة موضوع

LA-16-IC-19

معين.
صادر

كتاب صادر بالتعميم الجديد.

LA-16-OC-27

خريطة تدفق اخلدمة:

58

اسم الخدمة

التظلمات

رقم الخدمة

LA-17

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

-

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب ميل رياع ععيمةرتأميللفاع ععإ

مبش ع ع نميللانع

ميلفيرو مما مةح ميلش ع ع ةنميل نفنإيم

ة لكم لمداللمل نيم شكنيمحس ميألافل .م

الفئة املستهدفة:
فم فميلخ يميلع نإي.



املرجع القانوني للخدمة:



ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع م و م(.)105
قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملسنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998م

يلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م( .)160م

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بمذاند

خم لميلعفمفمبش نمقجيرممويريما رمبح همةيشلجط:

−

نميكفنميل جيرميإلويريميل

−

نميلدممد رميلعفمفم ععخ ععإ ًمب ل جيرميإلويريم لمداللمةح م ع ةنميلعفم إلم ميل يئج ميلحكف إيم

ورملهميرذب طمبشخمميلعفمفم ةمةمإ له.

يلل بأمل ميلعفمف.

−

نميلدميللاندمعلتميلنعف جميلعخ مملذلك.

−

نميكفنمروميل يئج ميلحكف إيمعلتمذاندميلعفمفم سبب ً.

 −اع ةرمقجيرم لمرئإسميل يفينمبلشعكإلمل نيملناجميللاندم كفنيم لم ن ةبمعلميل يفينمة ن ةبمعلم
يل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمف.
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قيود اخلدمة:


ع خم جيع ميلع وميلعن فصمعنإ م ميل نفن.

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

كتاب تظلم ُمقدم من الموظف بشأن قرار إداري صدر

LA-17-IC-20

كتاب بتشكيل لجنة للنظر في تظلم الموظف موضحا ً

LA-17-OC-28

بحقه.

صادر

فيه مهام وإجراءات اللجنة.
كتاب للدائرة الحكومية يتضمن توصيات اللجنة
المشكلة لنظر التظلم.

LA-17-OC-29

خريطة تدفق اخلدمة:
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م
اسم الخدمة

الحماية االجتماعية

رقم الخدمة

LA-18

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

-

وصف اخلدمة:
ويمدع عيميلدمبعف ب ع م خع طبعيمة ير ميللنعإعيميس لعع ع عإميمل ع ع ع ععجفم خ ع ع ع ععمم ع ا مألا ع ع ع ععج ميلعفمفم
يلع

فلم لميلفمإ يميلاعف إيمبن ًفمعلتمطنبهمة لكمحس ميألافل .م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإيميلذيلما عع رمبح دمقجيري ممن فمد يم لميلفمإ يميلا يمبسع ععب مع فبيميل

ع ععلم

لميلخ يتم ةمبسب ما ةرمحكدم لم حكعيمتنس إنإيم خل يمب ن ييم ةم نحيم خنيمب لشجفمةيأل ني.

املرجع القانوني للخدمة:

يلع

قجيرم

نسميلف ريفمرقدم(/11/310/16خ.ة/م.وع ع عع)ملسنيم2013خمبش نميلحع ييميس لع عإيمألاجميلعفم إلم

فلإلم لميلفمإ يميلا يمةناسفم ج يماميإلاالحمةيلل ول .م

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لميلعفمفميلع

فلم لميلفمإ يميلا يمت ال ًمن ئإ ًمبش نماجفم خ مم ام ممألاجذه.م

قيود اخلدمة:


نميكفنممن فمد يميلعفمفمأليما ع ععب مآدجمدالت ًملا فبيميل

ع ععلم ةمبس ع ععب ما ع ع ةرمحكدم لميلعحكعيم

يلعخل ي .م
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

كتاب من الموظف المفصول من الوظيفة العامة

LA-18-IC-21

كتاب موجه لوزارة الشؤون االجتماعية التخاذ

LA-18-OC-28

صادر

فصال ً نهائيا ً بشأن صرف مخصص مالي ألسرته.

اإلجراءات الالزمة بخصوص صرف بدل مالي للموظف.

خريطة تدفق اخلدمة:
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اإلعداد والمراجعة:
اإلصدار رقم ()1
تاريخ اإلصدار2019/2018 :
التوقيع

االسم

الوظيفة

إعداد

أ.هاني حسونة

مدير دائرة البعثات والمهمات الخارجية

إعداد وتنسيق

م .شيرين حلس

مهندس جودة

أ.سعاد
مراجعة قانونية

الدعالسة

مساعد قانوني

تصميم وإخراج

أ.بالل حنيف

مصمم – وحدة العالقات العامة

مراجعة

د .نبيل اللوح

مدير عام اإلدارة العامة للتدريب والتطوير

مراجعة واعتماد

م .اياد ابو صفية

مدير عام اإلدارة العامة لتطوير سياسات الموارد
البشرية

سجل التعديالت:
تاريخ التعديل.........:
رقم اإلجراء

مجال التعديل

تاريخ التعديل

التواقيع
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االختصاص:
ذ فخميإلوير ميلاعع ععيملنل ع ي ع مةيلل فيجمب ع لا ع ي ع م لميلع عع خميلعلعثن ععيم مذنبإ ععي ميحلإعع ع

ميلعفم إلم

تم
تمرتأم س ع ععلف ميألويفميلح ا ملنعفم إلملإ ع ععلمماتميلعس ع ععلف ميلعنش ع ععفوتممع مذس ع ععالمما م
يلل يبإيمب إلضع عع تيمما م
ذ فيجميلعاجتيمةيلسع ععمنفكمةيلع ري ملجتأم س ع ععلف ميألويفم ميلع اع ع عس ع ععيتمةذنسع ع ع ميلعنكميل ريا ع ععإيمةيلباث
يلل يبإيمة ع

ميلاعلم ميل

ميلحكف يمةذشع ععجفمعلتمذ فيجمماع ععلجيذإ إيميلل ي مةذ فيجمق

تمذ ع ع عععإدمبجي جمةنادمذ يبإيمذلالحتم أميحلإ
يلع نإيمةب إلضع ع عع تيمما م
يللكنفلف إ مةيلانفخميإلوي ييميلح يثيملنفا ع ع ع ععفلمماتم تض ع ع ع ععلميلل بإ
تمزي و مح دم في ن
ذسالمما م

ميلل ي م م اس

م

ميلخ يم

ميلعفمفميلع نإيمةذجيعيميا ع ع ععلخ يخم
ميلاعنإيم م

لميلل فيجميلفمإ ي.ممع م

ميلسن يميل نس إنإي .م

املهام:
مب فمذح ي ميسحلإ

ميلل يبإيملنك ورميلفمإ ي .م



م جيفميل ريا



ذ عإدميلعن وجميلل يبإيميلعلالئعيم أميلح

ميلفمإ إيمةيلع اس ذإيمةيل جوييملعفم يمق

ميلخ يم

يلع نإي .م



مع يوميلخ امةيلبجي جميلل يبإيمب للنس ع ععإ م أميإلويري ميألدج مة ي ميلاالقيملل فيجمم ورميلفمإ يميلا يم
ميلسن يميل نس إنإي .م




يللنسإ مةيللا ةنم أموةيئجميلل ي م ميلف ي مري مإلع يومد اميلل ي مةيلل فيجميلخ ايمب د .م
يللنس ععإ مةيللا ةنم أم ا عس ع

ذفتإجميل عدميلك

ميلل ي مةيلل فيجم ميلفطلمةد رجميلفطلمة أميل

ملل فيجمةبن فميل ري ميلع اس ذإي .م



يإل جيفمعلتمذ ي مةذ وإلميلعفم إلميل



يإل جيفمعلتمنشجميلع وإدميلا يملع خمة س ةلإ



ميلع نحيمب فم

ومبع ميشعلمذ عإدمبجي جم لخ

يإل ع ع ععجيفمعلتمذنسع ع ععإ ميلعنكميل رياع ع ععإيمةيلباث

يمةو وتيملذلك .م

ميلفمإ يميلع نإيميلح يثي.م م

ميلل يبإيم ميل

ميلحكف يمبع ميخ خمذ فيجميلخ يم

يلع نإيم متنس إل .م



يإل جيفمعلتمذ فيجممالجيذإ إيمذ ي مةذ فيجميل

ميلخ يميلع نإي .م

65



حفابيميلل ي مةيللانإدميإللكلجةن م .م



يللنسإ م أم اس



م جيفميلل إإدميلسنفيملنبجي جميلل يبإيميلعن ذ  .م



ميلسن يميل نس إنإيملالرذ فمب لل ي  .م

يللنسععإ م أميألطجيفمةيل ةلمةيلع اعسع

مةيل عاإ

م حنإ مةمقنإعإ مةوةلإ مةيلع اعسع

م ي ميلاالقيم

ب لل ي مةيسبلا ث .م

تتكون اإلدارة العامة للتدريب والتطوير من ثالث دوائر كما هو موضح أدناه:
.1

دائرة البعث ااات والمهم ااات الخ ااارجي ااة:

) Department (FMم Foreign Scholarships’ and

 Missionم

املهام:


يإل ع ع ع ععجيف معلتمذن إععذ م د اميسبلا ع ثمةيلخ اميلل ع يبإععيميلخ ع ر إععيميلعالع ع مة اجتععيميسحلإ ع جميل ال م

يلع نفب.



ذنسإ مععنإ



ذنسإ ميإل



ذنسإ م ع



ذنسإ ميل ةري ميلل يبإيميلخ ر إيمة ل بايمعفو ميلعفمف م



ميسبلا ثميلخ ر إيمة ل بايمعفو ميلعفمف م
ي ميل رياإيمة ل بايمعفو ميلعفمف م
ميلاعلمة ل بايمعفو ميلعفمف م

م جيفميللنسعإ

ميلال يم أميل ةلميلعسعلضعإ يملنعنكمةيلع ع

م ثلميلح عمفلمعلتميلل عإجي مةيلخجةجم

لميلعا بجمةذس إلما جميلعفم إل .م



يللنس ع ع ع ععإ م أميل

ميلعانإيمةيل ةلميلع نحيمللفتإجميلا وميلك

م لميلعنكمةيلباث

ميلليمذخ خمذ فيجم

يلخ يميلع نإيم متنس إل.



ذ يدميلن ع ععكمةيإلر ع ع وملنف يري مةيل ةيئجميلحكف إيمبخ ع ععفصميلعن تس ع ععيمعلتميلباث

مةيلعنكميلخ ر إيم

حس ميلنا خ.
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 .2دائرة البرامج التدريبية

)Training Programs Department (TP

املهام:


يإل جيفمعلتمذن إذميلخ امةيلبجي جميلل يبإيميلعالع  .م



ام
يلعل بايمةيللنسع ع ع ععإ م أميلعخل ع ع ع ععإلم ميلل ي مب لف يري مبخ ع ع ع ععفصمذن إذميل ةري ميلل يبإيمةيلخ م

يلل يبإي م


ذفي

يإل ععجيفمعلتميلعل بايميل ة ييملخ اميلف يري ميلل يبإيمةقإ يم

ممن

موذهميلخ امةيلعاإ

ميلليم

.م



ذفضإكمةذاليفميلعفمفميل



ذاليفميلعفمفميل ع ع يع ع مب ع ع نفنميلخع ع ععيميلعع ع نإ ععيميل ععذيما ع ع ع ععإاع ععلمب ععهميلعفمفم لمحإع ع ميللاإإلم

ةيلجةيذ مةنا خميإل



ي معلتمر ييتمرا ليتمةيل إكلميللناإعيممذلك .م

ي مةيلاالةي م.......يلخ .م

رتأم سلف مم ف م فم يميلخ يميلع نإيم لمداللمع موةري مذ يبإيم لخ
وم لمداللمبجي جمذ يبإيم لخ



ذ ي مةذ وإلميلعفم إلميل



ذ فيجمقنفي ميسذ ع ع لمةيللنسع ععإ مبإلميلف يري مةيل

يم م للميلع س  .م

يميلدمذ عإع ملذلك .م

ميلخ ر إيم ي ميلاالقيمةيللنسع ععإ م ا م ب

ع ععج م

بعفيضإأميلل فيجميإلويريمةيل ني .م



يل إ خمب لعسفحمةيل ريا

ميل ة ييملنفقففمعلتمح يميلف يري م لموةري مةبجي جم لخ

ي .م
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دائرة إس ا ا ا ااتراتيجياة وسا ا ا ا ايااس ا ا ا ااة التادريابTraining Strategies and :

.3

)Policies Department (TS

املهام:


مع يوميل رياع ع ع ع

ةيلع اس

مةيلبحفثملنعسع ع ع ع وعيم مةض ع ع ععأمذ ع ع ععفرميا ع ع ععلجيذإ يملالحلإ

ميلحكف إي .م



ذح ي م ةلفي



مع يوميلخ يميإلالجيذإ إيملل فيجميلاعنإيميلل يبإي



ميلل ي مب للنسإ م أميلف يري مةيلع اس

ممع يومد امةبجي جمرا ع ع ععدميلس ع ع ععإ اع ع ع ع

ةيإلويري ميلا يمةيل إئ



ميلل يبإيم ميلف يري م

ميلا يملنل ي

ميلحكف إي.م

ةيلل فيجمةبن فميل ري ملك ورميل يئج ميلحكف إيم

ميلل بايمل .

ذح ي مةذ فيجميلخ يميلل يبإيمةيلل فيلييملنعفيروميلبش ع ععلييمبع ميح

ميألو يفميلا يمل يفينميلعفم إلم

يلا خ.



يللنس ع ع ععإ مةيللا ةنم أم اع ع ع عسع ع ع ع

يل عدميلك

ميلل ي مةيلل فيجم ميلفطلمةيلخ رجمةيل

ميلع نحيمب فمذفتإجم

ملل فيجمةبن فميل ري ميلع اس ذإي.



ةضأم ا يإجملل فيجميلع ربميلحكف ي.



ذ يدميلن ع ععكمةيإلر ع ع وملنف يري مةيل ةيئجميلحكف إيمبخ ع ععفصميلعن تس ع ععيمعلتميلباث

مةيلعنكميلخ ر إيم

حس ميلنا خ.



ذ ع ع عععإدم ن وجمذ يبإيمذالئدميسحلإ

ميلفمإ إيمل

ميلع اع ع ع عسع ع ع ع

محسع ع ع ع ميللخ ع ع ع ع ع ع ع ع

مةيل ئ

م

يلفمإ إي.



يلعس ع ع وعيم مةضع ععأم وليمم جيفي مل يميلع ا ع عس ع ع

مةيلف يري ميلحكف إيمة ب

م أميل يفينمةتلكم ت ئم

ي ملنفا ئلميلل يبإيميلع نفبي .م
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الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة للتدريب والتطوير
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اخلدمات املقدمة من اإلدارة العامة للتدريب والتطوير
م.
.1
.2
.3

رقم الخدمة

إمكانية التفويض

اسم الخدمة
إجازة دراسية.

TD-FM-01

ال تفوض

تمديد إجازة دراسية.

TD-FM-02

ال تفوض

TD-FM-03

تفوض

إقرار قيام أو عودة من (اإلجازة  ،البعثة  ،مهمة عمل،
دورة تدريبية).

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

بعثة دراسية.

TD-FM-04

ال تفوض

تمديد بعثة دراسية.

TD-FM-05

ال تفوض

مهمة عمل رسمية.

TD-FM-06

ال تفوض

دورة تدريبية (أيام عمل براتب).

TD-FM-07

ال تفوض

إلغاء طلب (إجازة دراسية  ،بعثة ،مهمة عمل).

TD-FM-08

تفوض

متابعة (إجازة  ،بعثة  ،مهمة عمل ،دورة تدريبية).

TD-FM-09

تفوض

تنفيذ الدورات التدريبية.

TD-TP-10

تفوض

جدول ترقيم اإلجراءات:
الدائرة (عربي)
اإلدارة العامة للتدريب والتطوير
البعثات والمهمات الخارجية
البرامج التدريبية
إستراتيجية وسياسة التدريب

الدائرة ()English

الرمز

Training & Development Directorate

TD

Foreign Scholarships' & Mission

FM

Training Programs

TP

Training Strategies and Policies

TS
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أوال ً  /دائرة البعثات والمهمات الخارجية
اسم الخدمة

إجازة دراسية

رقم الخدمة

TD-FM-01

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

"  " 5أيام

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب مملح ئميلعفمفمبع ا ع عس ع ععيمذانإعإيم ةمذ يبإيم الجفمب تمب فمرتأم س ع ععلفيهم
يلث

م ةميلانعيم ةميلع نيم ةميل نيمم يمم نملذلكمعالقيم ب

لنلع ي مبح م ق لم بأمانفي مويدلمتنس إلم ةمد ر

ع ع ع ععج مبفي ب

مةمإ لهتملع ماع ع ع ععنيم إالوييمق بنيم

مم يمذفيتج م جةطم نكميإل

ميل رياإي.م م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإي .م

املرجع القانوني للخدمة:



ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع م و م(.)86م م
قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملسنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998م

يلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م()108تم و م()109متم و م()110متم و م(.)111



ذاعإدمويفينميلعفم إلميلا خميل

ورمبل يخم2018/12/05مبخ فصمميإل

ميل رياإيم .م

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لميل يئج ميلحكف إيمب ن مم

مورياإيم مجت ًمبهم ميل :م

 −قجيرمل نعيميإل ع ي ميلع رياع ع ع ع عإعيمبع لعفيت عيمعلتم نكميلعفمفمم ع مو مرياع ع ع ع عإعيم حع ويًمتإعهمذع يخميلبع ييعيم
ةيلن يي.
 −افر ميل بفلميل

ايم(يلعب ئ ).

 −ذابئيمنعف جمرقدم()4مل ن مم

مورياإي.
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 −ذا ع مةيللايخم فقأم لميلعفمفمن سع ع ع ع ععهمبفحع ميلشع ع ع ع ع ةنميل ع نفنإعيميللع باعيملع يفينميلعفم إلميلاع خم ةم
ذا مع ا .
 −ط بأمبلي م()2موين ر.

قيود اخلدمة:
مع إإلمعلتمذاإإلميلعفمف.



ع خم ضلم



طبإايميللخ مميلانعيميلعج فبموريالهملإسملهمعالقيم ب



يلع اسيميللانإعإيم إجم الع م لم ِمقبلمة ير ميلللبإيمةيللانإدميلا ا م.

ج مب لفي ب

ميلفمإ إيملنعفمف.

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

وارد

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية متضمنا ً طلب إجازة

IC-01-TD-FM-01

دراسية بدون راتب.
نموذج تعهد والتزام بالدراسة

صادر

كتاب منح إجازة دراسية بدون راتب.
كتاب رفض اإلجازة الدراسية بدون راتب.

GPC-IC-04
OC-01-TD-FM-01
OC-02-TD-FM-01
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خريطة تدفق اخلدمة:

73

اسم الخدمة

تمديد إجازة دراسية

رقم الخدمة

TD-FM-02

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

"  " 3أيام

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب مذع ي ميإل

ميل رياععإيم(ويدنإيم/مد ر إي)مبح م ق ععلم بأماععنفي مم يمذفيتج م

ع ععجةطميللع ي تم مةسميس ع ععلح ميلعفمفميلذيم نكمم

موريا ع ععإيمعالة م ةمذجقإيمطفيلم

ع موععذهميإل ع م م قع إعمي مور لععهمتإعع ميلان مبع للجقإع
ب لل إلمةيلعا

مم

ذهتمةسمذحلس ع ع م

مةيلاالةي مة لععكموةنعع ممداللمبع ألحكع خميلخع ا ع ع ع ع ععيم

.م

الفئة املستهدفة:
فم فميلخ يميلع نإيميلح انإلمعلتم فيت يميل إ خمبة

مورياإيم سب ً.

م

املرجع القانوني للخدمة:



ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع م و م( .)86م
قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملسنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998م

يلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م()108تم و م()109تم و م()110تم و م(.)111



ذاعإدمويفينميلعفم إلميلا خميل

ورمبل يخم2018/12/05مبخ فصمميإل

ي ميل رياإيم م

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لميل يئج ميلحكف إيم لضعنم ًمطن مذع ي ميإل
 −قجيرمل نيميإل

ميل رياإيمب ةنمريذ م جت ًمبهميلعسلن ي ميلل لإي :م

ي ميل رياإيمب لعفيت يمعلتمذع ي ميإل

ميل رياإيمب ةنمريذ .

 −افر ملنل ئجميل ريايمعلميل لج ميلس ب ي.
 −افر معلم

و مقإ ملن

لميل وخممنم كل.

 −نعف جمذا مةيللايخم فقأم لميلعفمفمن سهمة خلفخمبخلدميل يئج ميلحكف إي.
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 −ط بأمبلي م()2موين ر.

قيود اخلدمة:
مورياإيمبح م ق لم بأمانفي ما ب م ً .م



ح فلميلعفمفمعلتمم



ع خمي لإ هملن لج ميل مرياإيميلس ب يمبن ح.



ع خميسللح ئمب ل ريايم ميل

لميلح ا .

ايمب ةنمم نم سب .



ذغإإجميل ريايم ةميل



ذ إلميل ريايمب ةنمعذرم بفل.

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

وارد

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية بطلب تمديد إجازة

IC-02-TD-FM-02

دراسية بدون راتب
نموذج تعهد والتزام بالدراسة.
كتاب الموافقة على تمديد إجازة دراسية بدون

صادر

GPC-IC-04
OC-03-TD-FM-02

راتب
كتاب رفض تمديد إجازة دراسية بدون راتب

OC-04-TD-FM-02

م
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خريطة تدفق اخلدمة:

76

اسم الخدمة

إقرار قيام أو عودة من (إجازة  ،بعثة  ،مهمة عمل ،دورة تدريبية)

رقم الخدمة

TD-FM-03

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

"  " 2يوم

وصف اخلدمة:
وفمم جيفميلدمبعف بهميعلع وممقجيرمقإ خميلعفمفمب ععم(م
وةنم يم خ ل

تمباثيتم عيمععلتموةر مذ يبإي)مةيلافو م ن م

مق نفنإيمة مح لميإلداللمب لش ععجةطمعن معفو ميلعفمفميلدمذحفيلميلعفض ععف ملفح ميلش ع ةنم

يل نفنإيم مويفينميلعفم إلميلا خ .م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإيميلح ا ععنإلمعلتم فيت يم ب ئإيملن إ خم ةمق فيمب ع ع ع ع ع ععم(م

ذ يبإي)تمةع وةيملاعن دم لم

تمباثيتم عيمععلتموةر م

ي .م

املرجع القانوني للخدمة:


قجيرم

نسميلف ريفم مرقدم()45ملسنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998م

يلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005ماإع م و مرقدم(.)109

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلضعلم فيت يميل يئج ميلحكف إيمعلتمقإ خميلعفمفمب إل

م جت ًمبه:

 −مقجيرمقإعم خمعنع مقإع عهم ةمعفو معنع معفوذعهم لم(م ع تمباثعيتم ععيمعععلتموةر مذع يبإعي)معلتميلنعع جم
يلعخ

يملذلكمةيمشاجميل يفينمبذلك.مم م

 −افر معلم في ميلس جم مح لميلافو م لميلخ رجم فضحم ًمتإهم دل خميلخجةجمةيل دفلملنبن .
 −محض رم

و مذ إ مبن حهم ةمينل فهم لم(يإل

تميلباثيتم عيمععلتموةر مذ يبإي).مم م
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قيود اخلدمة:


مح لميلافو :
 −مع خممثب

ميلعفمفملس ع ع جهممم دل خميلخجةجمةيل دفلمب في ميلس ع ع جمم+ممثب

من حهمب ل رياع ععيمةيلع م

يل انإيملن رياي.

النماذج واملستندات املطلوبة:
اسم النموذج

نوع النموذج

كتاب الدائرة الحكومية يتضمن قيام الموظف
وارد

(باإلجازة ،البعثة ،مهمة عمل ،دورة تدريبية) ومرفقا ً

رقم النموذج

IC-03-TD-FM-03

فيه نموذج القيام.
كتاب بالعودة من (اإلجازة ،البعثة ،مهمة عمل،

IC-04-TD-FM-03

دورة تدريبية)
كتاب بالموافقة على القيام (باإلجازة ،البعثة ،مهمة
صادر

OC-05-TD-FM-03

عمل ،دورة تدريبية) في حينه.
كتاب بالموافقة على العودة من (اإلجازة ،البعثة،

OC-06-TD-FM-03

مهمة عمل ،دورة تدريبية) في حينه.

م
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خريطة تدفق اخلدمة:

79

اسم الخدمة

بعثة دراسية

رقم الخدمة

TD-FM-04

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

"  " 7أيام

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب ميبلا ثميلعفمفملن رياعيمويدلمتنسع إلم ةمد ر

مب جمم لمع يمب لميللن لتم

ة لكمبن ًفمعلتمد يميسبلا ثميلعالع محس ميألافلتمةلع مذزي معلتمثع نإيم

ج .م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإي .م

املرجع القانوني للخدمة:


قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملسنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998م

يلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م لميلعفيوم لم()122تمحللم( .)142م
نسميلف ريفمرقدم(/11/276/05خ.ة/م.وع)ملا خم2019تمبلا يلمنمم و م()129مبن م(ج).



قجيرم



ذاعإدمويفينميلعفم إلميلا خمرقدم()2015/1مبش نميسبلا ثمةيل ةري ميلل يبإي.



مولإلميسبلا ثملن ريايمةيل ةري ميلل يبإي-ميإلا يرميألةل-مويفينميلعفم إلميلا خ م

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لميل يئج ميلحكف إيم لضعن ًمطن مباثيمورياإيم جت ًمبهميلعسلن ي ميلل لإي:
 −افر ميإلعالنميل يدل ملنباثيمويدلميل يئج ميلحكف إيميلعانإي.
 −مشفمب اع فميلعل

إلملنباثيميل رياإي.

 −قجيرمل نيميسبلا ثمةيإل ي ميل رياإيملنف ير ميلعانإي.
 −افر ميل بفلميل

ايم(يلعب ئ ).

 −مشفمبنل ئجم س ب يميسبلا ثممميلع بنيممملنح فلمعلتميلباثيميل رياإي.
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 −يلباثيميلع نفبيمة ر يمضعلمد يميسبلا ثميلعالع ملنف ي مر
 −ذفقإأمذا مةيللايخمب ل رياإيمبفح ميلش ةنميل نفنإيم مويفينميلعفم إلميلا خ.



د يم الع م لميلن نيميلف ي ييملنباث

مةيل ةري ميلل يبإي م

قيود اخلدمة:


ع خميسلل مايخمب حك خميل نفنمة ا يإجمولإلميسبلا ثملن ريايمةيل ةري ميلل يبإي.مم



نمسمذكفنمل نيميسبلا ثمةيإل



يلع اسيميللانإعإيم إجم الع م لم ِمقبلمة ير ميلللبإيمةيللانإدميلا ا م.



يرذك بميلعفمفم خ ل

ي ميل رياإيما ييميلع افلمة شكنيمب جيرمراعي.مممم

م خنيمب لشجفمةيأل ني.ممممممممممممممممممممممممم م

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

نموذج طلب بعثة دراسية.
وارد

صادر

رقم النموذج
IC-05-TD-FM-04

نموذج تحديد االحتياجات من البعثات الدراسية.

GPC-IC-01

نموذج تعهد والتزام بالبعثة الدراسية.

GPC-IC-05

كتاب منح بعثة دراسية
كتاب رفض منح بعثة دراسية

OC-07-TD-FM-04
OC-08-TD-FM-04

م
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خريطة تدفق اخلدمة:

82

اسم الخدمة

تمديد بعثة دراسية

رقم الخدمة

TD-FM-05

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

"  " 3أيام

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب مذع ي ميلباثيميل ريا ععإيميلخ ر إيم( تفعيميأل جمع يمب لميللن ل)مبن ًفمعلتمطن م
خم لميل يئج ميلحكف إيم لي يمة فوم اب بم نايملنلع ي  .م

الفئة املستهدفة:


تميألقل .م
فم فميلخ يميلع نإيميلح انإلمعلتم فيت يميبلا ثتمةق ميللح مب ل ريايملع مع خمعل م

املرجع القانوني للخدمة:



ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع م و مرقدم(.)1
قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملسنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998م

يلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع ميلع و م()132تميلع و م(.)135



ذاعإدمويفينميلعفم إلميلا خمرقدم()2015/1مبش نميسبلا ثمةيل ةري ميلل يبإي.



مولإلميسبلا ثملن ريايمةيل ةري ميلل يبإيمميإلا يرميألةل-مويفينميلعفم إلميلا خ

شروط احلصول على اخلدمة:


يلعفمفمل يهم فيت يما ب يمب سبلا ثمةيللح قهمب ل ريايمداللميلسنيميلس ب ي.



م خ طبيميل يئج ميلحكف إيمل يفينميلعفم إلميلا خمب ن مذع ي ميلباثيميل رياإي.
لميألةلمة /ةميلث ن مبن ح.



محض رميلعفمفم مي إ مي لإ هميل



محض رميلعفمفم مي إ ميللح قهمب ل ريايم(

و مقإ ).

ي ميل رياإيمب لعفيت يمعلتمذع ي ميلباثيم لميل يئج ميلحكف إيميلعانإي.



قجيرمل نيميسبلا ثمةيإل



ذا مةيللايخم فقأم لميلعفمفمن سهم خلفخمبخلدميل يئج ميلحكف إي.
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قيود اخلدمة:
يمقض ئإيم(ويدلم ةمد رجميل ةلي)م م ن ييم ةم نحيم خنيمب لشجفمةيأل ني.



ا ةرمحكدمبح هم لم



يإلداللمب حك خميل نفنم ةم جةطميللا ميلذيم ةت مبعف به.



تم فضف مورياله
قإ خميلعفمفميلعبلا مبةح يثمذغإإجم ةمذا يلمعل م



ينل لميلعفمفميلعبلا مماتم اسيم دج م إجميلليم ةت مملإ موةنميلح فلمعلتم فيت يمد إيم سب يم

علتم لكم لمل نيميسبلا ثمةيإل



ي ميل رياإيم مويئجذهميلحكف إي.

تميللا يلم ةميللغإإجم
ع خمة فوم فيت يم لمقِبلمويفينميلعفم إلميلا خمعل م

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

وارد

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية مرفقا ً به نموذج طلب تمديد

IC-06-TD-FM-05

بعثة دراسية.
نموذج تعهد والتزام بالدراسة.

صادر

كتاب الموافقة على تمديد البعثة الدراسية.
كتاب رفض تمديد البعثة الدراسية.

GPC-IC-05
OC-09-TD-FM-05
OC-10-TD-FM-05

م
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خريطة تدفق اخلدمة:

85

اسم الخدمة

مهمة عمل رسمية

رقم الخدمة

TD-FM-06

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

"  " 2يوم

وصف اخلدمة:
ويمدع ععيميلدمبعف ب ع م نكم عععيمععععلمرا ع ع ع عععإععيم(مببع لم ع ا م ةمبع ةن)ملعع مسمذزيع معلم()30ميفخم
لحضعفرم ذعجم ةمحن يمورياعإيم ةمل فمعنعيم ةملن إ خمبزي ر م ةم فليمياعل العإيم ةملع موفم ع ثلمأليم لموذهم
يأل فر .م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخع عيميلعع نإعيميلعذيلمذدمذكنإ دمبع ع خمعععلمرا ع ع ع عععإعيم لمقبعلمرئإسميلع يئج ميلحكف إعيم ةم لم

ي فضهملع مسمذزي معلم()30ميفخ .م

املرجع القانوني للخدمة:



ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع م و مرقدم( )92م
قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملسنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998م

يلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و مرقدم( .)141م

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لميل يئج ميلحكف إيمب ن م عيمععلمراعإيم ح ويًمتإهمنفع م(بب لم ا م ةمب ةن)مة جت ًمبه :م
 −ذكنإفمرئإسميل يئج ميلحكف إيملنعفمفمبع عيميلاعلميلجاعإيم ةم خ طبيم فقاهم لمقبنه.
 −يل عف ميلجاعإيم ةمافر معلميل عف ميلخ ايمبع عيميلاعلميلجاعإي.
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قيود اخلدمة:



نمذكفنميلع عيميلجاعإيمبن ًفمعلتموعف م خ إي .م
نمذزي م

م عيميلاعلميلجاعإيمعلم()30ميف ً.

 −طبإايم عيميلاعلملإسمل ميرذب طمب بإايمععلميلعفمف.
 −طبإايم عيميلاعلمسمذافومب لن أمعلتميل

ميلحكف يم ةمذلفيت م أميلع نحيميلا ي.

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج
وارد
صادر

اسم النموذج

نموذج طلب موافقة على منح مهمة عمل رسمية.
كتاب الموافقة على منح مهمة عمل رسمية.
كتاب رفض منح مهمة عمل رسمية.

رقم النموذج
IC-07-TD-FM-06
OC-11-TD-FM-06
OC-12-TD-FM-06

خريطة تدفق اخلدمة:

م
م

87

اسم الخدمة

دورة تدريبية (أيام عمل براتب)

رقم الخدمة

TD-FM-07

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

"  " 2يوم

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب م مي وميلعفمفملنل ربتمبغجضم ممس ع ع ع ع بهم اجتيمعنعإيم ةم
ام ًتمة لكملع مسمذزي معلمثع نإيم

جتمافيفمم ن مويدلمتنس إلم ةمد ر

ر مععنإيم ةممنإ ع م

.م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخع عيميلعع نإعيميلعج ع ع ع ععحإلملحض ع ع ع ععفرموةر مذع يبإعيمم يع خمعععلمبجيذع مم لم ِقبعلميلع ةيئجميلحكف إيم

يلل باإإلمل .

املرجع القانوني للخدمة:


قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملسنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998م

يلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع ميلع و مرقدم()122مماتم و مرقدم(.)142



مولإلميسبلا ثملن ريايمةيل ةري ميلل يبإيمميإلا يرميألةلم–مويفينميلعفم إلميلا خ

شروط احلصول على اخلدمة:


ح فلميلعفمفمعلتميلع ولميلانعيميلذيمذل نبهميل ةر ميلل يبإي .م



ال ًمعلتمذ يجمم إ ممعل ميألقلم مذ ليجمم ييميألويفمعلميلسنيميألدإج .
نميكفنميلعفمفمح ا م



مل بم لميل يئج ميلحكف إيم جت ًمبهمذ اإلميل ةر م لميل

يميلعسلضإ يمةقجيرمل نيميسبلا ثمةيإل

ي مم

يل رياإيمةيل ةري م الع مي ًمحس ميألافل.

قيود اخلدمة:


عضمعلتمذاإإلميلعفمفم
لدمي ِ م

مانيم إالوييمةيح معلتميألقل.
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فض ع ع ععف ميل ةر ملإسملهمعالقيم ب

ع ع ععج مباعلميلعفمفم ميل يئج ميلحكف إيم ةم فض ع ع ععفع ملإسملهمط بأم

قف يمةطني.



عضم
لدمي ِ م

ماعنيمعلتمعفو ميلعفمفم لموةر مذ يبإيماع ب يتممسمم يمم ن ميل ةر مياعلكع مس ًمل ةر ماع ب يم

ةمذ فيجمي ًمل  .م

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

كتاب من الدائرة الحكومية مرفقا ً به نموذج طلب الموافقة

IC-08-TD-FM-07

على حضور دورة تدريبية.
كتاب بالموافقة على حضور دورة تدريبية "أيام عمل
صادر

OC-13-TD-FM-07

براتب"
كتاب رفض حضور دورة تدريبية "أيام عمل براتب"

OC-14-TD-FM-07

خريطة تدفق اخلدمة:
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اسم الخدمة

إلغاء طلب (إجازة دراسية  ،بعثة ،مهمة عمل)

رقم الخدمة

TD-FM-08

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

"  " 1يوم

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب مملغ فم(م

موريا ععإيتمباثيتم عيمععل)م

ع وئمعنإ محس ع ميألا ععفلتمبس ععب م

ع خمقإ خميلعفمفمب تمة لكمحس ممت و ميل يئج ميلحكف إيميلليميلبأمل ميلعفمف .م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإي .م

املرجع القانوني للخدمة:


قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملسنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998م

يلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م لميلع و مرقدم()122محللميلع و مرقدم(.)142

شروط احلصول على اخلدمة:


طن م لميل يئج ميلحكف إيمبةلغ فم(يإل

تميلباثيتم عيميلاعل)مافيفمم ن مويدنإيم ةمد ر إي .م

قيود اخلدمة:


يلعفمفمق مق خمب إل

م سب ً .م
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج
وارد

اسم النموذج

نموذج طلب إلغاء (إجازة دراسية ،بعثة ،مهمة عمل).
كتاب بالموافقة على إلغاء منح (إجازة دراسية ،بعثة،

صادر

رقم النموذج
IC-09-TD-FM-08
OC-15-TD-FM-08

مهمة عمل).
كتاب رفض إلغاء طلب (إجازة دراسية ،بعثة ،مهمة عمل)،

OC-16-TD-FM-08

لقيام الموظف بها.

خريطة تدفق اخلدمة:

م
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اسم الخدمة

متابعة (إجازة  ،بعثة  ،مهمة العمل ،دورة تدريبية)

رقم الخدمة

TD-FM-09

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

"  " 2يوم

وصف اخلدمة:
تم(م ع تمباثعيتم ععيميلاععلتموةر مذع يبإع مي)م
ويمدع عيميلدمبعف ب ع م لع باعيمحع لعيميلعفمفميلحع اع ع ع ع ععلمعل م
ةلدميجومم ماتمويفينميلعفم إلميلاع خم ع مي إع مبافوذعهم ةمذعع يع هم(يإل ع تميلباثعيتم ععيميلاععلتميلع ةر مذع يبإعي)م ةم
ذ ة مهميلع ميل نفنإيميلعسعفحمب محس ميل نفن .م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخع عيميلعع نإعيميلحع ا ع ع ع ععنإلمعلتم فيت عيملن إع خم ةمقع فيمب ع ع ع ع ع ع ع ععم(يإل ع تميلباثعيتم ععيميلاععلتموةر م

ذ يبإي)مةلدميافوةيملاعن دم لم

ي .م

املرجع القانوني للخدمة:


قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملسنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998م

يلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملس ع ععنيم2005تما ع ععإع ميلع و مرقدم()109تم و مرقدم()110تم و مرقدم()111تم و مرقدم
()132تم و مرقدم()134تم و مرقدم(.)137

شروط احلصول على اخلدمة:



ينل فميلع ميلا نإيميلع جر مبعنكمة /ةمقإ خميلعفمفمب إل

.

ض ع ع ع ععيم ع م()30ميفخم لمذع يخمينل ع فميلعع ميلعحع و مبكل ع بميلعنكم ةميل إ ع خ م(ب ع إل ع تميلباثععيتم عععيم

يلاعل).
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قيود اخلدمة:


من فمد

ميلعفمفمداللمتلج ميلعل بايمأليماب م لميألاب ب .م

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

وارد

اسم النموذج
إفادة من الدائرة الحكومية حول عدم عودة
الموظف للعمل أو تمديد اإلجازة أو البعثة أو مهمة

رقم النموذج

IC-10-TD-FM-09

العمل أو الدورة التدريبية.
كتاب متابعة بشأن عدم عودة الموظف للعمل أو
صادر

OC-17-TD-FM-09

تمديد اإلجازة أو البعثة.
كتاب بشأن طلب الرأي القانوني للدائرة الحكومية

OC-18-TD-FM-09

التابع لها الموظف.

خريطة تدفق اخلدمة:

م
م
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ثانياً /:دائرة البرامج التدريبية
اسم الخدمة

تنفيذ الدورات التدريبية

رقم الخدمة

TD-TP-10

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

"  " 10أيام

وصف اخلدمة:
ويمدع عيميلدمبعف ب ع مذن إعذموةري مذع يبإعيمةت ميسحلإع ع

ميللع يبإعيمة خج ع

يلل ي بإيميلس ع ع ع ععنفييميلعالع ملعفم يميلخ يميلع نإيمب ل ةيئجمةيلع ا ع ع ع عس ع ع ع ع

مذ إإدميألويفمةيلخ عيم

ميلحكف إيمةبع مسميل ة ميلح م

يألق ع ع ععلميلعس ع ع عععفحمبهملنعفمفمحض ع ع ععفرهم لميل ةري ميلل يبإيمحسع ع ع ع ميلعا يإجميلليمذح وو ميإلوير ميلا يم
لنل ي مةيلل فيجمةيلبجي جميلل يبإيميلعلفقأمع و مداللميلا خ.

الفئة املستهدفة:
فم فميلخع عيميلعع نإعيميلعذيلمذدمذج ع ع ع ععإح دملنع ةري ميللع يبإعيميلعانلمعن ع محس ع ع ع ع ع مد عيميسحلإع ع



م

تميلعا يإجميلل لإي:
يلل يبإيتمةيلدمذح ي ميل ئيميلعسل تيمبن ًفمعل م

−

حلف ميل ةر ميلل يبإي.

 −يلشجةطميلفي

−

خج

مذفتجو م ميلعج حإلملنل ي .

مذ إإدميألويف.

املرجع القانوني للخدمة:


ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998خمبةا يرمق نفنميلخ يميلع نإيتماإع م و مرقدم( .)7م

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بمذج إكم لميل يئج ميلحكف إيملنعفمفمحس ميل ئيميلعسل تيميلعح و ملن ةر ميلل يبإي.



تمر يمععنه .م
ة فوميلعفمفمعل م



يالإ فميلشجةطميلعح و ملن ةر ميلل يبإي.
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نعف جمذا مةيللايخمبحضفرميل ةر ميلل يبإي.

قيود اخلدمة:


ح ع ع ع ععفلميلعفمفمعلتموةري مذع يبإعيم مثجم لميلحع ميألق ع ع ع ععلميلعحع وم لمداللميإلوير ميلاع عيملنلع يع م

ةيلل فيج.



ح فلميلعفمفمعلتمن سميل ةر مداللمآدجمانلإل.



فضف ميلل ي م إجم جذبامب بإايمععلميلعفمف.

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

وارد

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب ترشيح من الدائرة الحكومية مرفقا ً به نموذج

IC-01-TD- TP -10

بتفاصيل الدورة والموظف المرشح لها.
نموذج تعهد والتزام بحضور الدورة التدريبية.
كتاب من الديوان بطلب ترشيح الموظف المناسب

صادر

للدورة المعلنة من قِبل ديوان الموظفين العام ومرفقا ً

GPC-IC-06

OC-01-TD- TP-10

به النموذج التفصيلي للدورة.
نموذج ترشيح مدرب للمشاركة في تنفيذ دورة تدريبية.

OC-02-TD- TP-10
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خريطة تدفق اخلدمة:
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اإلعداد والمراجعة:
اإلصدار رقم ()1
تاريخ اإلصدار2019/2018 :
االسم
إعداد

همام يوسف

إعداد وتنسيق

م .شيرين حلس

الوظيفة
نائب مدير عام اإلدارة العامة لشؤون الموظفين
المكلف
مهندس جودة

أ.سعاد

مراجعة قانونية

التوقيع

مساعد قانوني

الدعالسة

تصميم وإخراج

أ.بالل حنيف

مصمم – وحدة العالقات العامة

مراجعة

أ.جالل السعودي

مدير عام اإلدارة العامة لشؤون الموظفين

مراجعة واعتماد

م .اياد ابو صفية

مدير عام اإلدارة العامة لتطوير سياسات الموارد
البشرية

سجل التعديالت:
تاريخ التعديل.........:
رقم اإلجراء

مجال التعديل

تاريخ التعديل

التواقيع
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االختصاص
ذخلمميإلوير ميلا يملشع ع ع ع ةنميلعفم إلم مةض ع ع ععأميلنادميلخ ا ع ع ععيمب إل ع ع ععجيفميإلويريمةبعل بايم عع لم
يلع ةيئجميلحكف إعيمب ع فميلكش ع ع ع ععفمعلميلعخع ل ع

مةيلعافقع

ميلليمقع مذا جمعنع مذن إعذمقفينإلمة ناععيميلخع عيم

يلع نإيمةيقلجيحميلفا ع ع ئلميلال يملل وي تمةمذلكميلعس ع ع وعيم مرتأمذفا ع ععإ

م لم ع عع ن مذ اإلما ع ععإ ا ع ع

م

يلل فيجميإلويريمةيقلجيحميلفاع ع ع ع ع ئعلميلال عيمللن إعذوع مةذ ع يدميلعافنعيميل نإعيمماتميلع ةيئجميلحكف إعيمبعع ميك علمرتأم
م ف ميألويفمةيسرذ فمبعسلف ميلخ يميلع نإي .م

املهام:
 .1يلعسع ع ع ع وعيم مذ إئيمبإئيمععلم ن ا ع ع ععبيملنعفم إلميلا نإلم ميإلوير ميلا يملشع ع ع ع ةنم فم يميلخ يم
يلع نإيتم ع ميناكسممي ب معلتم سلف م ويفميلعفم إلمةت عنإل دتمةياا م لمينلع ئ دملناعل.
 .2يلعشع ع ع رميم ميقلجيحميللش ع ععليا

ميلعلان يمبعفم يميلخ يميلع نإيتمةيذخ ميإل جيفي ميلال يملل ع ععفي م

يل جيري ميإلوي ييميلعخ ل يمألحك خمق نفنميلخ يميلع نإيمةيلنفيئكميلن معيمله .م
 .3يللا ةنم أما ع ع ع نايميل جيرم مويفينميلعفم إلملفضع ع ععأميلسع ع ععإ ا ع ع ع

ميلخ اع ع ععيمب لعفم إلتمةيلاعلمعلتم

ذن إذو تمة ل بال تم مةذ فيجو .
 .4يلعشع رميم مذ فيجميألاع لإ ميلح يثيمتإع ميلان مباعنإ

مموير م ع ةنميلعفم إلمةذ بإ

م ممط رم لم

يللخ إاملن ف ميلبشليي .م
 .5يلعش ع ع ع عع رمعيم ميلن ع نميلع يدنإعيمةيلخع ر إعيمةل ع في مةةرشميلاععلمةيلع ذعجي ميلليمذانلمبل فيجمةذنعإعيم
ةذازيامق ري ميلعفيروميلبشليي.
 .6ذا يلمةذ فيجميلنع جميلعاعفلمب م ميإلوير ميلا يملش ع ةنميلعفم إلملع متإهمذ فيجمةذازياملإل جيفي م
يإلوي ييميلعاعفلمب  .م
 .7معع يوميلل ع يجمةيإلح ع ع ع ع ع ئإع
ةيل ةيئجميلحكف إيمب

مةذ ع يدميلعس ع ع ع ع ع عع ميل نإعيملنع ةيئجمةيإلويري مويدعلمويفينميلعفم إلميلاع خم

يمع ي.
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 .8مح ليم ن

ميلعفم إلميلذيلمذنل يمد

ذ دمل إئيميلل ع ميل نسع ع ع ع إنإيتمة لكمل ع ع ععجفم س ع ع ععلح ذ دم

ةت ميلنا خميلعلبأ.
تتكون اإلدارة العامة لشؤون موظفي الخدمة المدنية من أربع دوائر كما هو موضح أدناه:

أوال ً :دائرة االستحقاقات:

(Employees Benefits Department )E

املهام:
 .1مع يوميلخ اميلسع ععنفييميلخ اع ععيمب يئج ميساع ععلح ق
عنإ

تمةرتا ملنعس ع ع ةلميلعب

ع ععجملنعفيت يمةيلع ع ع وقيم

م

 .2م جيقبيمةذ قإ مةذن إذميللجقإ

م م عإأميل ئ

ميلفمإ إي .م

 .3ذن إذم ا ال ميإلع فميلضعليبيمعلم(يلفيل يلتميلعا لإلتم لميل ر يميألةاتمةيلث نإيتمبن فم ةم عجيفم سعكلتم
ع ممي رت).....
.4
.5

ل بايمةذ قإ مةذن إذميلعا ال ميلخ ايمب لع وال ميلانعإيمة مي ج معنإ م لمذا يل .م
ل بايم ويفميلعفم إلم مويئج ميسا ع ع ععلح ق
يلعب

تمةمع يوماع ع ع ع ال مب ويفم فم يميل يئج مةرتا ملنعسع ع ع ع ةلم

ج.

 .6ح امريذع ميلعفمفميحلجيزيع ًمةمي ع ميلح اميللن إععذيمبنع فمعلتمحكدمقض ع ع ع ع ع ئ مةتععكميلح ف ي ميلعععذمفر م
حس ميألافل.
ثا ااانيا ااا :دائرة التغييرات وتحركا ااات الموظفينEmployees changes and Movements )EM( :
Department

املهام:
.1

ل بايميللغإجي ميلح اع ععنيمعلتم ك نماع ععكلميلعفمفمة ك نمععنهمة ميلجذ معلتم لكم لمذا يلمب لم
يللن لميلث ب مله .م
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لع باعيمةذع قإ ميإل ع ي ميلاع ويعيميلع يدنإعيمةيلخع ر إعيمةيإل ع ي مبع ةنم مريذع مةيإل ع ي ميلعجضع ع ع ع عإعيمةم ع م

.2

يأل ف يمةيلحجمةت ًمألحك خمق نفنميلخ يميلع نإي .م
 .3ذن إذم ا ال ميسحلس بم لميلجيذ مبسب ميللغإإ معلميلاعلتم ةميالن ومراإ ميإل

ي .م

.4

ل بايميللا يال ميلح انيمعلتمرقدميلحس بميلبنكيملنعفمفمةذن إذو محس ميل نفن .م

.5

موةنمريذ م م قس طميلل إلمةيلعا

ل بايمي لجيكميلعفم إلميلح انإلمعلتمتلجي مم

 .6ذن إذم ا ال معجضميلعفم إلميلح اع ععنإلمعلتمم

.

ي م جضع ععإيمعلتميل إئيميل بإيميلانإ مميل ف سع ععإفنم

يل بيميلعحل /يلعجمايممةيعلع ومنل ئجميلاجض.
لع باععيمعفو ميلعفم إل ملاعن دمباع مينل ع فميلعع وميلععنفحععيمل د م(يلعجضع ع ع ع عإععيتمبع ةنمريذع تميلع مرياع ع ع ع عإععيتم

.7

ة إجو ) .م

ثالثا :دائرة التقاعد وإنهاء الخدمة :

)Termination and Retirement Department (RT

املهام:
 .1ذن إذم ا ال ممن فمد يميلعفم إلملألا ع ع ع ععب بميلفيرو مق نفن ًمةمح ليم ن ذ دميلفمإ إيمةنع جمح ع ع ع ععجم
يلخ يمماتميل

ميلعخل ع ععيمل عع مجفم سع ععلح ذ دميلل ع ييمةت ًمل فينإلمة ناعيميلل ع ميلعاعفلمب م

حس ميألافل.
 .2ذ

إامنع جمح جميلع ملنعفم إلميلعنل إيمد

ذ دمللسفييم سلح ذ دميلع لإيمحس ميألافل .م

و مد يملنعفم إلميلخ ر إلم لميلخ يمةيلذيلمعلتمر يمععن د .م

.3

نكم

.4

ل ع باععيمذح ع ع ع ع عإععلميلعب ع ل ميلع نفبععيم لميلعفمفم مح ع لما ع ع ع ععجت ع ميلعفمفميلخ ع رجم لميلخ ع ععيموةنم
يالح ئ.

.5

لع باعيميلعفم إلميلعاع يلم لميلع ةيئجميلحكف إعيتمة لع باعيمعفوذ دمةوتأميسا ع ع ع ععل
لن نفنمل

ع عع

ميلع نفبعيمةت م

لكموإئيميلل ع ميل نس إنإي.
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مرابعا :دائرة يوميات السير:

)Transportation Review Department (IR

املهام:
 .1تحممةذ قإ ما ع ال ميلحض ععفرمةيلغإ بميلشعع جيملن ةيئجميلحكف إيمةيلل م م لمذسعع إلم ا ععع فم عإأم
يلعفم إلمة لكمباعلم

رنيمبإلمع وميلعفم إلميل ال مةع وميلعفم إلميلعس لم موذهميلس ال  .م

 .2ذسعع إلم عإأم نفي ميإل

ي ميلليمح ععلمعنإ ميلعفمفمداللميلشع ع جمب إلضعع تيمماتمذسعع إلم ي خميلاعلم

يل انإعيم ميلحع ا ع ع ع ععفبمةيللع مع م لميحلس ع ع ع عع بم يع خميلغإع بمةمي ع فمريذع ميلعلغإع معلميلاععلمطإنعيم يع خم
يلش ج .م
 .3معع يوميلل ع يجمةيإلح ع ع ع ع ع ئإع

ميلع ة يعيمب عإأم نفي ميإل ع ي مةيلليميس ع ع ع ععل ع وم ن ع م مذ فيجم ويفم فم يم

يلسن يميلفطنإيميل نس إنإي.
م
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الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة لشؤون الموظفين ..

ات ال

ات الو ا ات

ق ما

ق م الع

ا

ات ا ج ما ي

ق م امل ا ع

ق مت

ق مت

ق مت

فات

ا

ات ال ع يم

ق م إن اء ا

ق م

ي

ق م امل ا ع

ق م ا دخا

ال

ق م ال قي

ق م امل ا ع
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جدول ترقيم اإلجراءات:
الدائرة (عربي)

الدائرة((English

الرمز

اإلدارة العامة لشؤون الموظفين

Employees Affairs Directorate

EA

دائرة االستحقاقات

Employees Benefits

EB

دائرة التغيرات والتحركات

Employees changes and Movements

EM

دائرة التقاعد وإنهاء الخدمة

Retirement and Termination

RT

دائرة مراجعة يوميات السير

Incomotion Review

IR

اخلدمات املقدمة من اإلدارة العامة لشؤون املوظفني
رقم الخدمة

إمكانية التفويض

م.

.1

م

صرف العالوة االجتماعية.

EA- EB -01

ال تفوض

.2

م

وقف صرف العالوة االجتماعية (الزوج ،األبناء).

EA - EB -02

ال تفوض

.3

م

اإلعفاء الضريبي العائلي عن الوالدين.

EA - EB -03

ال تفوض

.4

م

اإلعفاء الضريبي عن بناء أو شراء مسكن.

EA - EB -04

ال تفوض

.5

م

اإلعفاء الضريبي عن عقد إيجار لمسكن الموظف.

EA - EB -05

ال تفوض

.6

م

اإلعفاء الضريبي للموظف الكفيف أو المصاب بإعاقة.

EA - EB -06

ال تفوض

.7

م اإلعفاء الضريبي عن المعالين من الدرجة األولى و/أو
الثانية.

EA - EB -07

ال تفوض

.8

م

EA - EB -08

تفوض

.9

م إضافة مؤهل علمي (إضافة وصرف عالوة مؤهل/للحفظ
فقط).

اسم الخدمة

وقف صرف اإلعفاء الضريبي.

EA - EB -09

صرف عالوة المؤهل
ال تفوض

 .10م

صرف بدل العمل في غير األوقات الرسمية.

EA - EB -10

تفوض

 .11م

ترقية مستحقة.

EA - EB -11

تفوض

 .12م

العالوة الدورية.

EA - EB -12

ال تفوض

صرف عالوة العجز المالي (المانكو).

EA - EB -13

ال تفوض

 .13م
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رقم الخدمة

إمكانية التفويض

م.
عالوة المخاطرة.

EA - EB -14

ال تفوض

إجازة الحج.

EA - EM -15

تفوض

إجازة األمومة.

EA - EM -16

تفوض

منح إجازة خارجية براتب.

EA - EM -17

تفوض

منح إجازة بدون راتب.

EA - EM -18

ال تفوض

تمديد إجازة (براتب ،بدون راتب ،براتب وبدون راتب)

EA - EM -19

قيام الموظف باإلجازة.

EA - EM -20

ال تفوض

عودة من إجازة.

EA - EM -21

تفوض

احتساب عودة من إجازة.

EA - EM -22

تفوض

احتساب أيام بدون راتب.

EA - EM -23

تفوض

إلغاء أو تقصير إجازة غير مستنفدة.

EA - EM -24

تفوض

ترحيل اإلجازات السنوية غير المستنفدة.

EA - EM -25

تفوض

منح إجازة مرضية خارجية.

EA - EM -26

تفوض

 .27م العرض على اللجنة الطبية العليا "القومسيون الطبي "
محلي/مركزي.

EA - EM -27

تفوض

اعتماد نتيجة القومسيون الطبي (محلي /مركزي ).

EA - EM -28

تفوض

متابعة عودة الموظف من اإلجازة.

EA - EM -29

تفوض

 .30م

تغير جهة عمل.

EA - EM -30

ال تفوض

 .31م

االنتداب الداخلي

EA - EM -31

تفوض

 .32م

تغيير عنوان السكن.

EA - EM -32

تفوض

 .33م

صرف بدل التنقل الثابت.

EA - EM -33

تفوض

 .34م

إيقاف صرف بدل التنقل الثابت.

EA - EM -34

تفوض

 .35م

حجز راتب الموظف احترازيا ً بسبب الغياب.

EA - EM -35

تفوض

 .36م

فك حجز الراتب.

EA - EM -36

تفوض

EA - EM -37

تفوض

 .14م
 .15م
 .16م
 .17م
 .18م
 .19م
 .20م
 .21م
 .22م
 .23م
 .24م
 .25م
 .26م

 .28م
 .29م

اسم الخدمة

 .37م
إيقاع الحجز التنفيذي "بنا ًء على حكم قضائي".

اإلجازة براتب فقط
تفوض
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م.

 .38م

رقم الخدمة

إمكانية التفويض

EA - EM -38

تفوض

EA - EM -39

تفوض

التصديق على القيام بعمل خاص.

EA - EM -40

ال تفوض

احتساب سنوات الخدمة.

EA – RT -41

ال تفوض

استرداد استحقاق.

EA – RT -42

ال تفوض

تنبيه بإنهاء الخدمة.

EA – RT -43

تفوض

اإلحالة إلى المعاش المبكر.

EA – RT -44

ال تفوض

إنهاء الخدمة بسبب االستقالة.

EA – RT -45

ال تفوض

EA – RT -46

ال تفوض

إنهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية.

EA – RT -47

ال تفوض

إنهاء الخدمة بسبب الوفاة.

EA – RT -48

ال تفوض

حصر خدمة.

EA – RT -49

ال تفوض

غالف معاملة إنهاء الخدمة.

EA – RT -50

ال تفوض

طلب ملفات من هيئة التقاعد.

EA – RT -51

تفوض

حصر مدة خدمة لموظفي عام.1967

25EA – RT -

تفوض

منحة أشهر الوفاة ومصاريف الجنازة.

35EA – RT -

ال تفوض

شهادة خدمة.

45EA – RT -

تفوض

تسوية إنهاء خدمة الموظف (خلو طرف).

55EA – RT -

تفوض

إلغاء قرار إنهاء خدمة بسبب الغياب "المستنكفين".

65EA – RT -

ال تفوض

عودة الموظف المستنكف للعمل.

75EA – RT -

ال تفوض

إيقاف صرف بعض العالوات الخاصة.

85EA – RT -

ال تفوض

اسم الخدمة
فك الحجز التنفيذي.

 .39م طلب االشتراك بهيئة التأمين والمعاشات لإلجازات
الدراسية بدون راتب.

 .40م
 .41م
 .42م
 .43م
 .44م
 .45م

 .46م
إنهاء الخدمة بسبب بلوغ السن القانوني.
 .47م
 .48م
 .49م
 .50م
 .51م
 .52م
 .53م
 .54م
 .55م
 .56م
 .57م
 .58م
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أوال ً :دائرة االستحقاقات
اسم الخدمة

صرف العالوة االجتماعية

رقم الخدمة

EA-EB-01

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

( )3يوم

وصف اخلدمة:
ويمدع عيميلدمبعف ب ع ما ع ع ع ععجفميلاالة ميس لعع عإعيملنعفمفمعلم ة عه /ةي عهمة بنع فهموةنما ع ع ع ععلم
يلث نيمعش ع ع ع ععجمة بن فهميلذمفرميلعنلح إلمب ل ريا ع ع ع ععيم ملدميبنغفيما ع ع ع ععلميلخ س ع ع ع ععيمةيلاش ع ع ع ععليلمةبن ذهم إجم
متفئمالميلث نيمعشجمة بن فهميلعا قإلم إجميل و يلمعلتميلكس .

يلعلاة

الفئة املستهدفة
فم فميلخ يميلع نإيميلذيلمذلفيتجمل ي دم جةطماجفميلاالة ميس لع عإي .م



املرجع القانوني للخدمة:



ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع م و م()53تم و م(.)54
قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملس ع ععنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيم مرقدم()4ملس ع ععنيم

1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع ميلع و م( .)58م



قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()14ملسنيم2005خمبالئحيميلاالة ميس لع عإي .م

شروط احلصول على اخلدمة:


ذ جفميلاالة ميس لع عإيملنعفمفمةت ًملنشجةطميلل لإي:
 −ملعع بم فقأ م لمرئإسميلعع يئج ميلحكف إ ععيميللعع بأمل ععم ميلعفمفم لض ع ع ع عععنعع ًمطنعع ما ع ع ع ععجفميلاال مة م
يس لع عإي.

−

ع ع و مقإ م لم ييم ا ع عسع ععيمذانإعإيم الجفمب ملألبن فمتفئماع ععلميلث نيمعشع ععجتمةي

وميإلع فم

انفي ً.
 −ح يمعاةبيملنبن

م إجم لاة

متفئمالميلث نيمعشج.م

 −ح يمذج لمسبنيميلعفمفميألر نيميلليمسمذاعل.
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 −ح يمطالئمسبنيميلعفمفميلع ن يميلليمسمذاعل.
 −ذ

يجمطبإيم لميلن نيميل بإيميلانإ ملألبن فميلعا قإلمتفئماع ع ع ععلميلث نيمعشع ع ع ععجمذح ومتإ منسع ع ع ععبيم

يإلع قي.
 −يسلعجماجفميلاالة ميس لع عإيملنعفم يمةت ًملنشجةطميلل لإي :م
 −مل ع بم فقأ م لمرئإسميل ع يئج ميلحكف إععيميلل ع باععيمل ع ميلعفم ععيم لض ع ع ع عععن ع ًمطن ع ما ع ع ع ععجفميلاالة م
يس لع عإيمل .
 −ذ

يجمطبإيم لميلن نيميل بإيميلانإ مميل ف سععإفنميلعجمايمم ثب متإ م نميلاةجم ا ئمة إجمق ورم

علميلاعلمة /ةملألبن فميلعا قإلمتفئمالميلث نيمعشجم يض ً.

−

و مقإ م لم يم اسيمذانإعإيم الجفمب ملألبن فمتفئمالميلث نيمعشج.

 −ح يمذج لمسبنيميلعفم يميألر ني.
 −ح يمطالئمسبنيميلعفم يميلع ن ي.

قيود اخلدمة:



ذ ة ميسبل /مالميلث نيمعشجمةلدمينلح مب ييم اسيمذانإعإي.م
ةيجميلبن (يآلنسي-يألر ني-يلع ن ي).



ح ليميلعا لممياعلم.



تم نحيمورياإي.
ح فلميلعما لمعل م



ة فوما ال ماجفم ا ملنعا لم(يلبن ميلع ن ي-يلبن ميألر ني-يسبلم ةميلبن ميلعا ئ).



ةيجميسبلميلعا لمقبلمبنف همالميلخ سيمةيلاشليلم ةمذخج هم لميل

اي.

مالحظاة/:م محع لممع نميلاةجمةيلاة عيم لم فم يميلخع عيميلعع نإعيميلدما ع ع ع ععجفميلاالة ميس لعع عإعيم
لناةجمت ا.
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النماذج واملستندات املطلوبة:
اسم النموذج

رقم النموذج

نوع النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية بطلب صرف العالوة

EA-EB-01-IC-01

نموذج تعهد من الموظف بأن االبن المعال غير

2EA-EB-01-IC-0

تعهد باإلبالغ عن أي تغيير يطرأ على الحالة

GPC-IC-07

االجتماعية.
وارد

مستفيد من أي منحة دراسية.

االجتماعية خالل مدة ال يزيد عن  30يوم.
صادر

كتاب صرف العالوة االجتماعية.

EA-EB-01-OC-01

كتاب رفض صرف العالوة االجتماعية.

EA-EB-01-OC-02

خريطة تدفق اخلدمة:

م
م
م

109

اسم الخدمة:

وقف صرف العالوة االجتماعية (الزوج ،األبناء)

رقم الخدمة:

EA-EB-02

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

( )3يوم

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب مةقفماع ع ععجفميلاالة ميس لع عإيملنعفمفمعلم ا لإهتمبسع ع ععب ميللغإإجميلذيم
ي ج معلتمح للهميس لع عإي .م

الحاالت التي يتم فيها وقف صرف العالوة االجتماعية:




ينل فميل ريايميل

اإيملألبن ف .م

ةيجميسبني .م



طالئميلاة يم ةمةت ذ .م م



تمطن ميلعفمفتمإلض ع ع ع ع تيمح للهميس لع عإيمل
بن فمعل م

م ة لهميلليمذاعلم مةم ليم فثمةذش ع ع ع ععغإلم

يلال ئإلممميألةنجةيم.م



ذاإإلميلاة يم ميلفمإ يميلا ي.



ذاإإلميلعا لم ةم ةي ه .م

الفئة املستهدفة


فم فميلخ يميلع نإيميلذيلمذدماجفميلاالة ميس لع عإيمل دمعلميلاة يمةيألبن ف .م

املرجع القانوني للخدمة:


قجيرم

نسميلف ريفمرقدم14ملسنيم2005مبالئحيميلاالة ميس لع عإيتماإع م و مرقدم()1تم و مرقدم(.)2مم

شروط احلصول على اخلدمة:
أوال ً :يشترط إليقاف صرف العالوة االجتماعية عن الزوجة إحضار:





مي إ مبلاإإلميلاة يم ميلفمإ يميلا ي.
ح يمطالئ.
و مةت ميلاة ي.
110

ثانيا ً :يشترط إليقاف صرف العالوة االجتماعية عن األبناء إحضار:
و مذخججميسبلميلذيمذ جفملهميلاالة م ةمبنف همالميلخ سيمةيلاشليلم ي ع م اب  .م




ع م ةيجميسبنيم ةمذاإإن م ميلفمإ يميلا ي.

قيود اخلدمة:


سميف

.

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

وارد

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية بطلب وقف صرف

30EA-EB-02-IC-

العالوة االجتماعية.
نموذج إقرار وتعهد بالتبليغ عن أي تغيير يطرأ في
الحالة االجتماعية للموظف.

صادر

كتاب إيقاف صرف العالوة االجتماعية.

GPC-IC-07
EA-EB-02-OC-03

خريطة تدفق اخلدمة:
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اسم الخدمة:

اإلعفاء الضريبي العائلي عن الوالدين أو أحدهما

رقم الخدمة:

EA-EB-03

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

) (3يوم

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب ممع فميلعفمفمضليبإ ًمعلمةيل يهم ةم ح وع م مح ليمذك نهمب إلع لي .م

الفئة املستهدفة


فم فميلخ يميلع نإيميلذيلمذلفيتجمل ي دم جةطميإلع فميلضليبيمعلميلفيل يلم ةم ح وع .

املرجع القانوني للخدمة:


ق نفنمضليبإيميل دلمرقدم()17ملسنيم2004مساإع م و مرقدم(.)10م

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفمب ن ما ع ععجفميإلع فميلض ع ععليبيميلا ئل معلميلفيل يلم ةم

ح وع .



مرت ئمح يممع ليم انإيما ور معلميلعحكعيميلشجعإيميلعخل ي.م



نعف جمذا مب إلبالغمعلم يمذا يلم ميلح ليميس لع عإي.

قيود اخلدمة:


نميكفنميلعما لم فم م ًمحكف إم ً.



ذ ضيميلعما لمريذب ًمذ ع ي ًم لم يم



نميكفنميألبمةيألخم(منإ ع  -ح وع )م ا س ًم لم ِمقبلم ح ميألبن فميآلدليل.

ي.
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النماذج واملستندات املطلوبة:
اسم النموذج

نوع النموذج

رقم النموذج

طلب اإلعفاء الضريبي العائلي مرفقا ً به:
وارد

حجة اإلعالة الصادرة عن المحكمة الشرعية المختصة.

EA-EB-04-IC-04

صور عن بطاقة إثبات الشخصية للمعاليين.
نموذج إقرار وتعهد بالتبليغ عن أي تغيير يطرأ في الحالة
االجتماعية للموظف.
صادر

GPC-IC-07

كتاب صرف اإلعفاء الضريبي عن الوالدين أو أحدهما.

EA-EB-04-OC-04

رفض الطلب.

EA-EB-04-OC-05

خريطة تدفق اخلدمة:

م

113

اسم الخدمة:

اإلعفاء الضريبي عن بناء أو شراء مسكن

رقم الخدمة:

EA-EB-04

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

( )3يوم

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب ممع فميلعفمفمض ع ع ععليبإ ًمعلمبن فم ةم ع ع ععجيفم س ع ع ععكلملهمحس ع ع ع م حك خمق نفنم
يلخ يميلع نإي .م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإيميلذيلمذلفيتجمل ي دم جةطميإلع فميلضليبي علمبن فم ةم جيفم سكل.

املرجع القانوني للخدمة:


ق نفنمضليبيميل دلمرقدم()17ملسنيم2004مساإع ميلع و مرقدم(.)10م م

شروط احلصول على اخلدمة:



مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفمب ن ممع فهمضليبإم ًملبن ئهم ةم جيفهم سكلمله.
مرت ئم ا ع ععلميل فيذإجميلض ع ععليبإيم ةما ع ععفر م

ع ع ع قيمعن م لمض ع ععليبيميل دلمةيأل الكتم ةممرت ئميألةريئم

يلثبفذإيميلليمذ إ مبح ةثمععنإيميلبن فتم ةممرت ئمع م عجيفم اعل مب اعدميلعفمفمة

ع ئمحسع ميألاعفلم

مح لم جيفم سكل.م

قيود اخلدمة:


يال و ميلعفمفم لميإلع فميلضليبيميلخ صمبشجيفم ةمبن فم سكلما ب ً.



نمذكفنميل فيذإجميلعجت يمذدمذحليجو مقبلمذ يخميللاإإل.



نمذكفنمععنإيميلشععجيفم رديمقبلمذ يخم2005/01/01مممذ يخممقجيرمق نفنمضععليبيميل دلمرقدم()17م

لسنيم2004مم
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج
وارد
صادر

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب اإلعفاء الضريبي عن بناء أو شراء مسكن.

EA-EB-04-IC-05

كتاب صرف إعفاء ضريبي عن بناء أو شراء مسكن.

EA-EB-04-OC-06

رفض الطلب.

EA-EB-04-OC-07

خريطة تدفق اخلدمة:

م
م
م
م
م
م
م
م
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اسم الخدمة:

اإلعفاء الضريبي عن عقد اإليجار لمسكن الموظف أو من يعيله

رقم الخدمة:

EA-EB-05

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

( )3يوم

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب ممع فميلعفمفمضع ععليبإ ًمةب ثجمتفريمعلمع /مع فوميإلي رما ع ع ييميلع افلم
يلعبجخمب اعهم ةميادم لمياإنهملع مسمذزي معلم12م

جيًمةي

وميإلع فمانفي ً.

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإيميلذيلمذلفيتجمل ي دم عجةطميإلع فميلضعليبيمعلمع ميإلي رملعسعكلميلعفمف

ةم لمياإنه.

املرجع القانوني للخدمة:


ق نفنمضليبيميل دلمرقدم()17ملسنيم2004مساإع ميلع و مرقدم(.)10م

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفمب ن ممع فهمضع ععليبإم ًمعلمع ميإلي رميلعبجخمب اع عععهم ةم

يادم لمياإنه.



ع ممي رما ريميلع افلم بجخمب ادميلعفمفم ةم لمياإنهمة

ئم لمضليبيميل دل.

قيود اخلدمة:


مع فميلعفمفم ةم ا لإهمعلمع ممي رمآدج.
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

وارد

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية التابع لها الموظف
بطلب إعفاءه ضريبيا ً عن عقد اإليجار المبرم باسمه

EA-EB-05-IC-06

أو اسم من ُيعيله.
صادر

كتاب إعفاء الموظف ضريبيا ً عن عقد اإليجار المبرم
باسمه أو اسم من ُيعيله.
كتاب رفض الطلب.

EA-EB-05-OC-08
EA-EB-05-OC-09

خريطة تدفق اخلدمة:

م
م
م
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اسم الخدمة:

اإلعفاء الضريبي للموظف/ة الكفيف أو المصاب بعجز أو إعاقة

رقم الخدمة:

EA-EB-06

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

( )3يوم

وصف اخلدمة:
د يميلدمبعف ب ممع فميلعفمف /مض ع ععليبإ ًملكفنهمم إ ً /ةم

ع ع ع ب مبا ام ةممع قيمذزي معلم%50تم

ة لكمبا مذح ي منسبيميإلع قيمب جيرم لميلن نيميل بإيميلانإ مميل ف سإفنميلعجمايم .م

الفئة املستهدفة
فم فميلخ يميلع نإيميلذيلمذلفيتجمل ي دم ع ععجةطميإلع فميلضع ععليبيملنعفمف /ميلك إفم ةميلع ع ع بم



با ام ةممع قي.

املرجع القانوني للخدمة:


ق نفنمضليبيميل دلمرقدم()17ملسنيم2004ماإع ميلع و مرقدم()6م لميل نفن.م

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفمب ن ممع فهمض ع ع ع ععليبإ ًتممفنهمم إ ٌم ةم

ع ع ع ع ع ب ٌمبا ام ةم

مع قي.م



مرت ئميلل

يجميل بإيميألانإيميلخ ايمب لعفمف.م

قيود اخلدمة:


نمذ لمنسع ععبيميلا امعلم%50مة لكمحس عع ميلل

يجميل عع ور معلميلن نيميل بإيميلانإ م(يل ف سع ععإفنم

يلعجماي).
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

وارد

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية بطلب اإلعفاء الضريبي

EA-EB-06-IC-07

للموظف الكفيف و/أو المصاب بعجز أو إعاقة.
نموذج إقرار و تعهد بالتبليغ عن أي تغيير يطرأ
على الحالة الصحية للموظف.
عرض على القومسيون الطبي.

صادر

كتاب إعفاء ضريبي للموظف الكفيف أو المصاب
بعجز أو إعاقة.
كتاب رفض الطلب.

GPC-IC-07
EA-EB-06-OC-10
EA-EB-06-OC-11
EA-EB-06-OC-12

خريطة تدفق اخلدمة:
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اسم الخدمة:

اإلعفاء الضريبي عن المعالين من الدرجة األولى و/أو الثانية

رقم الخدمة:

EA-EB-07

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

( )3يوم

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب ممع فميلعفمفمض ععليبإ ًمعلم ا لإهم لميل ر يميألةاتم ةميلث نإيم ةممنإ ع م ا ًم
مميألخمةيألبميل ععذيلمسمياعنفنتميإلدف مةيألدفي م محع ع لممع ع نميألبم لف تم ةمسمياع ععلمتمةيلا ع ع ميلعفمفم
تميلح ليميس لع عإيمداللم
ب إلبالغمعلم يمذغإجمي ج معل م

مسمذزي معلم30ميفخم لمذ يخميللغإإج .م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإيميلذيلمذلفيتجمل ي دم ع ع ععجةطميإلع فميلضع ع ععليبيمعلميلعا لإإلم لميل ر يميألةاتم

ة /ةميلث نإي.

املرجع القانوني للخدمة:


ق نفنمضليبيميل دلمرقدم()17ملسنيم2004مساإع ميلع و مرقدم(.)10م

شروط احلصول على اخلدمة:


ملع بم لميلع يئج ميلحكف إعيميللع بأمل ع ميلعفمفمب نع ممع ع فهمض ع ع ع ععليبإع ًمعلم اع لإعهم لميلع ر عيميألةاتم ةم

يلث نإيم ةممنإ ع م ام ً.




افرمب قيممثب

ميلشخ إيملنعا لإإلم لميل ر يميألةا م ةميلث نإي.

وي مقإ م انإيمةا ييميلع افلملنعا لإإلميلذيلمي رافنم م اس



ح يمعاةبيملنعا س ميلالت ممذ ة نميلث نيمعشجمع م ً.م



ح يميإلع ليما ورمعلميلعحكعيميلشجعإيميلعخل ي.م

ميللانإدميلا ا م.م

قيود اخلدمة:


بنفغميلعا لمالميلخ سيمةيلاشجةنم ةمح فلهمعلتميلش و ميل



ينل فميإلع ليمبسب مذفمإفم ةم ةيجم ةمةت ميلعما ل.



ذن يميلعا لمريذ مذ ع يم لم ييم

اإيميألةاتم ي ع م اب .

يمم ن  .م
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

وارد

اسم النموذج

رقم النموذج

المعالين من الدرجة األولى
طلب إعفاء ضريبي عن ُ

EA-EB-07-IC-08

أو الثانية أو كليهما معا ً.
نموذج إقرار وتعهد بالتبليغ عن أي تغيير يطرأ على

GPC-IC-07

كتاب صرف إعفاء ضريبي للمعالين من الدرجة

EA-EB-07-OC-13

الحالة االجتماعية للموظف.

صادر

األولى أو الثانية أو كليهما معا ً.
للمعالين من الدرجة
رفض صرف إعفاء ضريبي ُ
األولى والثانية.

EA-EB-07-OC-14

خريطة تدفق اخلدمة:
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اسم الخدمة:

وقف صرف اإلعفاء الضريبي العائلي

رقم الخدمة:

EA-EB-08

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

( )3يوم

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب م مي فماجفميإلع فميلضليبيميلا ئل ملنعفمفمةت ًمألحك خميل نفن.مم م
يل ئيميلعسل تي م
فم فميلخ يميلع نإيميلذيلماجفمل ي دميإلع فميلضليبيميلا ئل  .م



املرجع القانوني للخدمة:


ق نفنمضليبيميل دلمرقدم()17ملسنيم2004مساإع ميلع و مرقدم(.)10م

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لميل يئج ميلحكف إيمب ن مةقفماع ععجفميإلع فميلضع ععليبيميلا ئل م جت ًمب ح ميلفث ئ ميلجاع عععإيم

يلل لإي:

−

و مذخججميألبن فم ةمبنفغمالميلخ سيمةيلاشجةنم ي ع م اب .

−

و مةت م ح ميلعا لإلم(يألبتميألختميسبلتميإلدف ).

−

و مذخججميلعا لإلم لميإلدف مةيألدفي م لميل

اي.

 −ع م ةيجم ةمذاإإلميلعا لم ميلفمإ يميلا ي.

قيود اخلدمة:


سميف

.
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

كتاب من الدائرة الحكومية بطلب وقف صرف

EA-EB-08-IC-09

كتاب إيقاف صرف اإلعفاء الضريبي.

EA-EB-08-OC-15

اإلعفاء الضريبي للموظف.
صادر

خريطة تدفق اخلدمة:
م

م
م
م
م
م
م
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اسم الخدمة:

إضافة مؤهل علمي

رقم الخدمة:

EA-EB-09

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

( )5أيام

وصف اخلدمة:
ويمدع عيميلدمبعف ب ع ممضع ع ع ع ع تعيميلع وعلميلانعيميلعذيمح ع ع ع ع ععلمعنإعهميلعفمفم ثنع فميلخع عيم ةمقبعلم
ذع يخمذاإإنعهم م ن عهملع

مويفينميلعفم إلميلاع ختم ةيلدمح ظمةذسع ع ع ع ع إعلممع تعيميلع وال ميلانعإعيم م نفم

يلعفمفتمبإنع ميلدماع ععجفمعالة ميلع ولميلانعيميلا ا ملعفم يميل ئيميلث نإيمت علتم ع ععجطميلح ع ععفلمعلتم
يلع وعلميلانعيميلاع ا مداللميلخع عيتم مةذفيت ميلع وعلميلانعيميلاع ا م أممحع

ميلع ع س ميللع لإعيم(يلع ع لم

يللخ ع عي-ميلع لميلفمإ ي-ميلع لميإل عجي )تمةذ عجفمعالة ميلع ولميلانعيم ةميل إعيميألعلتم مح لم
ح فلميلعفمفمعلتم مثجم لم ولمعنعيمع ا معلتمن سميلعسلف م ةمعلتم مثجم لم سلف .م
ةلميفض ععكميسق إ

ميلليميلدممضع ع تل معن مح ظمةمضع ع تيميلع ولميلانعيملنعفمفمبش ععجطم نم

يكفنميلع ولميلانعيمق مذدميلح فلمعنإهمداللميلخ ي :م
الفئة

المؤهل العلمي
طبيب بشري +

الثانية

دبلوم عالي
الماجستير

أربع أقدميات

جميع المؤهالت

-

دبلوم مع شامل
الثالثة

أقدميات على الراتب
أربع أقدميات

أو شامل
جميع المؤهالت

واحدة

مالحظات
عند تنفيذ األقدمية ماليا ً يتم احتساب المتمم
لألربع سنوات (مثال /في حال إضافة الموظف
مؤهله العلمي في السنة الثالثة من تاريخ
تعيينه تحتسب أقدمية واحدة فقط).
حفظ المؤهل العلمي فقط.
الحصول على المؤهل خالل أول سنه من
التعيين

-

حفظ المؤهل العلمي فقط.
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مالحظة:ميلدممض ع تيميلع ولمةمذلكماععجفميلاالة م م نفميلعفمفمحس ع مذ يخميلعا نيميلفيرو م
( أميألدذمباإلميسعلب رمذ يخما ع ع ع ع ةرميلشع ع ع عع و مةذ ع ع ع ع ي

مة ا ولل مةيا ع ع ع ععلكع لم ع ع ع ععجةطممض ع ع ع ع تل م)مممممممممممممممممممم

حس م موفم فضكم مالجدول التالي :م
ةلميفضكممإ إيماجفميلعا نيمحس مذ يخميلفيرومل يفينميلعفم إلميلا خ :م
تاريخ المعاملة الواردة

تاريخ حفظ المؤهل في الملف

من يوم  1إلى يوم  14الشهر

اعتبارا ً من يوم  /1الشهر

يوم  /15الشهر
من يوم  - 16آخر الشهر

يوم  /15الشهر
اعتبارا ً من  /1الشهر التالي

مالحظة :ال يتم حفظ وتسجيل المؤهل للموظف الحاصل على إجازة بدون راتب إال بعد تاريخ استالمه للعمل.
في حال إضافة مؤهل علمي يجب مراعاة أن يكون تاريخ التخرج أسبق من تاريخ الصرف.

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإيميلح انإلمعلتم ولمعنعيم

ي .م

املرجع القانوني للخدمة:
نسميلف ريفمرقدم()13ملسنيم2005مبالئحيمعالة مطبإايميلاعلمةيلاالة ميإلوي يي.م



قجيرم



ذاعإدمرقدم()2017/1مبش نمضفيباماجفممعالة ميلع ولميلانعيميلا ا م.

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفمب ن ممضع ع ع ع تيميلع ولميلانعيمألح ميلع وال ميلانعإيم

يألم ويعإيميلعحنإيم ةميلخ ر إيم ةميلع وال ميل بإيميلعحنإيم ةميلالبإيم ةميأل نبإيم جت ًمبه:
 −يلع وال ميلانعإيميألم ويعإيميلعحنإيم(يلشع و ميألاعنإيم ةماعفر معلميلع ولميلانعيم

ع قيم لم

ة ير ميلللبإيمةيللانإدميلا ا ).م
 −يلع وال ميلانعإيميألم ويعإيميلخ ر إيم(يلش ع ع و ميألاع ععنإيم ةماع ععفر معلميلع ولميلانعيم

ع ع قيم

لمة ير ميلللبإيمةيللانإدميلا ا مة ا وليمة ير ميلللبإيمةيللانإدميلا ا ملنع ولميلانعي).م
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 −يلع وال ميل بإيميلعحنإيمةيلالبإيم(يلش عع و ميألاع ععنإيم ةماع ععفر معلميلع ولميلانعيم

ع ع قيم لم

ة ير ميلللبإيمةيللانإدميلا ا مةمت و ميلع نسميل بيميل نس إني).
 −يلع وال ميل بإيميأل نبإيم(يلشع ع ع ع و ميألاع ع ع ععنإيم ةماع ع ع ععفر معلميلع ولميلانعيم

ع ع ع ع قيم لمة ير م

يلل لبإع ععيمةيللانإدميلا ع ع ا مةيلعا ع ع ولع ععيم لمة ير ميلللبإع ععيمةيللانإدميلا عع ا مةمت عع و ميلع نسميل بيم
يل نس إني).

قيود اخلدمة:


ع خمة فوميلعفمفمعلتمر يمععنه.



ع خمذفيت ميلع ولميلانعيميلح اععلمعنإهميلعفمفم أم

لهميللخ ع ععيم ةميلفمإ يم ةميإل ععجي م م

ح لماجفمعالة ميلع ولميلانعيميلا ا م.



نميكفنميلعفمفموةنميل ئيميلث نإي.

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

طلب إضافة المؤهل العلمي مرفقا ً به الشهادات

EA-EB-09-IC-10

العلمية أو صورة مصدقة عنها حسب األصول.
صادر

نموذج حفظ المؤهل العلمي.

EA-EB-09-OC-16

نموذج إضافة المؤهل العلمي.

EA-EB-09-OC-17

رفض إضافة المؤهل.

EA-EB-09-OC-18
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خريطة تدفق اخلدمة:
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اسم الخدمة:

صرف بدل العمل في غير أوقات الدوام الرسمي

رقم الخدمة:

EA-EB-10

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

( )3يوم

وصف اخلدمة:
يلسع ع

د يميلدمبعف ب ما ع ع ع ععجفمب لم ا ملنعفم إلميلعكن إلمب لاعلم م إجم ةق

ميل ةيخميلجا ع ع ع عععيمم

ميإلضع تإيمممة لكملع عنحيميلاعلتمةيلدمذح ي ميلح ميألق علملا وميلسع ع

ميإلضع تإيميلعسععفحم

ب ملنعفمفميلعكنفمةت م ميلفتجم لم في نيمةب جيرم لمرئإسميل يئج ميلحكف إي.

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإيميلذيلمذلفيتجمل ي دم جةطماجفمب لميلاعلم م إجم ةق

ميل ةيخميلجاعي .م

املرجع القانوني للخدمة:


قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملس ع ععنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملس ع ععنيم

1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م()59تم و م()60متم و م()61متم و م(.)62م

شروط احلصول على اخلدمة:
ميل ةيخميلجاعي.



مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفمب ن ماجفمب لميلاعلم م إجم ةق



مل بمذكنإفملنعفمفمب لاعلم م إجمةق ميل ةيخميلجا ع عععيمبس ع ععب مح ليمط رئيم ةم فا ع عععإيم ةملكفنم

ةق ميل ةيخميلجاعيمسميك يملن إ خمب ألعع لميلعنفطيمبه.مم



نميكفنميلعفمفم لم فم يميل ئيميلث نإيمتع موةن.
ميلاعلميإلض

م اب محس ميألافل.



نميكفنمنعف جمذ إإ ما ع



نميلدممرا لميل ن مداللميلخعسيم ي خميألةا م لمملم

ج.
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قيود اخلدمة:


نمذزي ميلعب ل ميلع تفعيمعلم بأميلجيذ ميإل ع ا م ةميلح ميألق ع ععلميلعح وملنس عع ع

ميإلض عع تإيمداللم

يلش جملنعفمف.



ع خمذفتجم خ مم ا مضعلميلعفي نيميلسنفيي.



يلعفمفم ح ف معلتمريذبه.

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

وارد

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب بطلب صرف بدل العمل في غير أوقات

EA-EB-10-IC-11

الدوام الرسمي.
نموذج تسجيل ساعات العمل في غير أوقات

EA-EB-10-IC-12

كتاب صرف بدل العمل في غير أوقات الدوام

EA-EB-10-OC-19

الدوام الرسمي.

صادر

الرسمي.
كتاب رفض بدل العمل في غير أوقات الدوام
الرسمي.

EA-EB-10-OC-20

خريطة تدفق اخلدمة:

م
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اسم الخدمة:

ترقية مستحقة

رقم الخدمة:

EA-EB-11

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

( )4أيام

وصف اخلدمة:
مويمد يميلدمبعف ب مذجقإيميلعفمفمعلتمور يم ع عع ج معلتميلعفي نيميلعالع ملن يئج ميلحكف إيم
ععلي يمقض ع فهما ععنفي ميلح ميألونتميلع جر ملنب فمعلتميل ر يتمعلتم نمذض ع فم وم

بلميإل

ي م(ب ةنم

تميلل يخميلعس ععلح ملن ر يتمة مح ليمم نميلعفمفم ا رمسمذحلسع ع م
ريذ )ميلليمح ععلمعنإ ميلعفمفمعل م
ميإلع ر ممسمم يما وميلعفمفمم تيميسال

ع

ميلعسلح يمعلمتلج ميإلع ر  .م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإيميلذيلمذلفيتجمل ي دم جةطميللجقإيميلعسلح ي .م

املرجع القانوني للخدمة:


ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملس ع ع ع ععنيم1998ختما ع ع ع ععإع م و م()43تم و م()44تم و م()45تم و م()46تم
و م()47تم و م()48تم و م()49تم و م()50تم و م( .)87م



قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملسع ععنيم2005خممب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسع ععنيم

1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م()52تم و م()53متم و م()54متم و م(.)55



ذاعإدمويفينميلعفم إلميلا خميل

ورمبل يخم2019/5/26خمبش نممذ يخميالح ئميللجقإيم.م

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفم لضع ع ع عععن ًمطن مذجقإيميلعفمفمماتميل ر يميلعسع ع ع ععلح ميم

حس ميألافل.م



نمذكفنم لفا ع ع ععامذ

يجمم ييميألويفمآلدجمثالثما ع ع ععنفي مم إ ممت علتمقبلمذ يخميا ع ع ععلح ئميل ر ميم

لعفم يميل ئيميلث نإيمتع موةنتمةم إ م



يًممت علتملعفم يميل ئيميألةات.

نميكفنميلعفمفم لم فم يميل ئيميألةاتمتع موةن.
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قيود اخلدمة.


ل بايميإل جيفي ميل نفنإيمبح ميلعفمفمل

ميلعخل ي.

ميل

ملدميلدم حفو م م نفميلعفمف.



ة فومع فب



ينل فمذ رجمتئيميلعفمفمعن مآدجمور يميسلح



تملع ميلب فمعلتميل ر ي.
ع خمقض فميلعفمفملسنفي ميلح ميألونم م
ع



ع خمذس ي ميسال



ع خممض تيم ومذ بلم وميإل

محس متئلهميلفمإ إي.

ميلل ع ييمعلمتلج ميإلع ر .
ي مب ةنمريذ ميلليمح لمعنإ ميلعفمف.م

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

كتاب من الدائرة الحكومية بطلب ترقية الموظف

EA-EB-11-IC-13

حسب األصول مرفقا ً به نموذج رقم (.)8
صادر

كتاب منح درجة مستحقة.

EA-EB-11-OC-21

كتاب إيقاف ترقية.

EA-EB-11 -OC-22
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خريطة تدفق اخلدمة:
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اسم الخدمة:

العالوة الدورية

رقم الخدمة:

EA-EB-12

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

( )1يوم

وصف اخلدمة:
د يميلدمبعف ب ماع ععجفميلاالة ميل ة ييميلسع ععنفييمبنسع ععبيم%1.25م لمقإعيميلجيذ ميألاععم اع ععيم م
يألةلم لمين يجمملمع خملنعفم إلميلنذيلم ضع ععفيماع ععنيمت مثجم ميلخ يتمةيسع ععلثنيم لميل ع ععجفم لما ع ع رم
بح همقجيرم لم

يميسدل

صمبحج نهم لميلاالة م ةمذ دإجو معنه .م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإيميلذيلمذلفيتجمل ي دم جةطميلاالة ميل ة يي .م

املرجعية القانونية:



ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998خميلعا لمب ل نفنم()4ملسنيم2005تماإع م و م(.)52
قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملس ع ععنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملس ع ععنيم

1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و مرقدم(.)57

شروط احلصول على اخلدمة


قض فميلعفمفمانيم إالويي م نيمت مثجم ميلفمإ يميلا ي.

قيود على اخلدمة:
يميسدل

صمبح

م ةمذ دإجميلاالة ميل ة يي.



ا ةرمقجيرم لم



ا ةرمقجيرمذ ويبيمبحج نميلعفمفم لميلاالة ميل ة ييم ةمذ إن  .م
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج
وارد
صادر

اسم النموذج
ال يوجد
كتاب إضافة العالوة الدورية لمستحقيها من
موظفي الخدمة المدنية.

رقم النموذج
-

EA-EB-12-OC-23

خريطة تدفق اخلدمة:

م
م
م
م
م
م
م
م
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اسم الخدمة:

صرف بدل العجز المالي (المانكو)

رقم الخدمة:

EA-EB-13

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

( )2يوم

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب ما ع ع ع ععجفمب لم ا مق رهم()80م ع ع ع ععإ لملعفم يميلش ع ع ع ععب كميلا نإلمبعك ذ م
يلبليع ميللع باعيملف ير ميسذ ع ع ع ع ع س مةذكنفلف إع ميلعانف ع

تمللغ إعيميلا اميلعع ا ميلعذيمقع ميحع ثم ثنع فمذع ويعيم

خمععن د.

الفئة املستهدفة


فم فم ععع لميلشع ع ع ع عبع كميلاع نإلم م كع ذع ميلبل عيم ميللع باعيملف ير ميسذ ع ع ع ع ع س مةذكنفلف إع ميلعانف ع

م

يلذيلميلا نفنمب لن  .م

املرجع القانوني للخدمة:


قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()211ملسعنيم2010مبشع نماعجفمب لميلا اميلع ا ممميلع نكفمملعفم يم ك ذ م

يلبلي تماإع م و م(.)1م م

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لمة ير ميسذ ع ع ع س مةذكنفلف إ ميلعانف

م لض ع عععنم ًمطن ما ع ععجفمب لميلا اميلع ا م(يلع نكف)م

لنعفمف.



يلعفمفم لم فم يم ك ذ ميلبلي ميلذيلميلا نفنمب لن .

قيود اخلدمة:


تممح يثإ
يلعفمفم إجم سكلمعل م

م ك ذ ميلبلي .
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج
وارد

صادر

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب بطلب صرف بدل العجز المالي (المانكو).

EA-EB-13-IC-14

كتاب صرف بدل العجز المالي (المانكو).

EA-EB-13-OC-24

كتاب رفض صرف بدل العجز المالي (المانكو).

EA-EB-13-OC-25

كتاب إيقاف صرف عالوة العجز المالي (المانكو).

EA-EB-13-OC-26

خريطة تدفق اخلدمة:

م
م
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اسم الخدمة:

عالوة المخاطرة

رقم الخدمة:

EA-EB-14

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

( )3يوم

وصف اخلدمة:
ويمدع ععيميلدمبعف ب ع م نكمعالة م خع طج م ع ع ع ع ع ليععيملنعفم إلميلععذيلميلاجض ع ع ع ععفنمبحكدمععن دم
ةب عفر م ب عج ملنعخ طج م ةميلا ة مضععلميلنسع ميلعفضعحيم مسئحيمعالة ميلعخ طج ملعلمذن ب معنإ دم
حك خميل جف.

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإيميلذيلمق ميلاجضفنملعخ طج م ةم جضم ةمع ة مبسب مقإ

دمبفم ئ د .م

املرجع القانوني للخدمة:



ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998خميلعا لمب ل نفنم()4ملسنيم2005تماإع م و م(.)51
قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()78ملس ععنيم2005مب لالئحيميللن إذييمبش ع نمعالة ميلعخ طج تما ععإع م و م()1متم

و م()2تم و م( .)3م

شروط احلصول على اخلدمة:



مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفمب ن ماجفمعالة ميلعخ طج مله.
يلعسعلميلفمإ يملنعفمفم رجمضعلميلعسعإ

ميلليمذ جفمل معالة ميلعخ طج .

قيود اخلدمة:


تمر يمععنه.
ع خمة فوميلعفمفمعل م



يلعفمفمسميلاجضمبحكدمععنهمةب فر م ب

ج ملنعخ طج م ةميلا ة .
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

كتاب من الدائرة الحكومية بطلب صرف عالوة

EA-EB-14-IC-15

المخاطرة للموظف.

صادر

كتاب صرف عالوة مخاطرة للموظف.

EA-EB-14-OC-27

كتاب تعديل نسبة صرف عالوة المخاطرة.

EA-EB-14-OC-28

كتاب رفض صرف عالوة المخاطرة.

EA-EB-14-OC-29

كتاب رفض تعديل نسبة صرف عالوة المخاطرة.

EA-EB-14-OC-30

إيقاف صرف عالوة المخاطرة.

EA-EB-14-OC-31

خريطة تدفق اخلدمة

م
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اسم الخدمة:

إجازة الحج

رقم الخدمة:

EA-EM-15

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

( )3يوم

وصف اخلدمة:
ويمدع عيميلدمبعف ب ع م نكميلعفمفمم ع مبجيذع ممع علملعع م()30ميفخم ج مةيحع مت امطفيلم ع م
د لهتمألويفمتليضيميلحج.م م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإيميلعس نيم اع ودم مباثيميلحجميلجاعإي .م

املرجع القانوني للخدمة:



ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع م و م(.)89
قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملس ع ععنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملس ع ععنيم

1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م(.(116

شروط احلصول على اخلدمة:



مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفمب ن م نحيمم
منعف جمطن ميإل

م(نعف جمرقدم)4م

ئم لميل

محج.

يميلليمياعلمب ميلعفمف.

قيود اخلدمة:
ميلحجميلعسلح يملهما ب ً.



ح فلميلعفمفمعلتمم



ع خمة فوميلعفمفمعلتمر يمععنه.



ة فومم جيفمق نفن مميعنأما جميلعفمفملنخ رج.
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النماذج واملستندات املطلوبة:
اسم النموذج

رقم النموذج

نوع النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية التابع لها الموظف

EA-EM-15-IC-01

بطلب منحه إجازة حج.

وارد

نموذج رقم

4

الخاص بديوان الموظفين العام

GPC-IC-02

(نموذج طلب إجازة خارجية).
صادر

منح الموظف إجازة الحج.

EA- EM-15-OC-01

نموذج رفض إجازة الحج.

EA- EM-15-OC-02

خريطة تدفق اخلدمة:

:
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اسم الخدمة:

إجازة األمومة

رقم الخدمة:

EA-EM-16

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 3يوم

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب م نكميلعفم يميلح لمم

مبجيذ مم لملع م()10م اع ع ع ع ع بإأم ل ع ع ع ععنيمقبلم

يلفضع ععأم ةمبا همذب م نذمذغإ ميلعفم يمعلميلاعلمألاع ععب بم لان يمب لفضع ععأمبن ًفمعلتمذ ليجمطبيم الع م
حس ميألافل.

الفئة املستهدفة:


يلعفم

ميلا ال م مق

ميلخ يميلع نإيمةيلنفيت مذلفيتجمل ي دم جةطمم

ميأل ف ي .م

املرجع القانوني للخدمة:



ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع م و م(.)88
قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملس ع ععنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملس ع ععنيم

1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م(.)114

شروط احلصول على اخلدمة:



مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلل بايمل ميلعفم يمب ن م نح مم
مرت ئمنعف جميلل ليجميل بيميألا ععل م(نعف جمرقدم)3م
اسيمد ايمة

ةمح ل مإل

ئم لميإلوير ميلا يملإل

م ف ي.

عع قم ًمحسعع ميألا ععفلم ةمذ ليجمطبيما ع ورم لم

مةيللجيدإممبف ير ميل حيتمي إ مبفضأميلعفم يم فلفوو م

م ف يم بكج .

قيود اخلدمة:


تمر يمععن .
ع خمة فوميلعفم يمعل م



ةت ميلعفلفومة موذهميلح ليمذحلس متلج م إ ب مم



ودفلميلعفم يميلعس ع ععلشع ع ع لمألا ع ععب بمسمذلان مب لفض ع ععأمة موذهميلح ليمذحلسع ع ع متلج م إ ب مم

م جضإي.
م

جضإي .م
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

وارد

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية بطلب منح الموظفة

EA-EM-16-IC-02

إجازة أمومة
نموذج تقرير طبي رقم ( )3مصدقا ً حسب األصول
من اإلدارة العامة لإلجازة والتراخيص في وزارة

EA-EM-16-IC-03

الصحة.
صادر

نموذج منح إجازة أمومة.

EA-EM-16-OC-03

نموذج منح إجازة أمومة مبكرة.

EA-EM-16-OC-04

نموذج رفض إجازة أمومة.

EA-EM-16-OC-05

خريطة تدفق اخلدمة:
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اسم الخدمة:

منح إجازة خارجية براتب

رقم الخدمة:

EA-EM-17

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

( )2يوم

وصف اخلدمة:
مبجيذ م لمراع ع ع ععإ مم

ويمد يميلدمبعف ب م نكميلعفمفمم

يذهميلعسع ع ع ععلح يم(يلسع ع ع ععنفييمة /ةم

يلعجحنعي)مةبعع مسميل ع ة م()60ميفخم ميلاع خميلفيحع تمةيس ع ع ع ععلثنلم لم لعكميلعفمفميلللبفيتميلدم نحعهم()10م
ي خميضع ع جي ييمداللم ي خميل ةيخميلجا عععإيتمة

م()14ميف ًمداللميلا نيميلش ععلفييتمةيلجا ععإ ميلعلب يمداللم

يلا نيميل إ إي .م
ظة :يلفمع ئفميلللبفيعيمويم( ع يجم ع راع ع ع ع ععيتمنع ئع م ع يجم ع راع ع ع ع ععيتم اندتم إلم كلبعيتم ج ع ع ع عع م
مالح ا
ذلبفيتم سئفلم خلبجي تم ربم نيتم ريم نيتم )...م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإي .م

املرجع القانوني:


ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملس ع ع ععنيم1998خميلعا لمب ل نفنم()4ملس ع ع ععنيم2005تما ع ع ععإع م و م()80تم
و م()81تم و م()82تم و م(.)83



قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملس ع ععنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملس ع ععنيم

1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م(.)105

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفمب ن م نحهمم



نعف جمرقدم()4ميلخ صمب ن ميإل

م فقأمحس ميألافل.



منعف جم(ش)10 -ميلخ صمبلجاإ ميإل

ي م

ئم لميل

مد ر إيمبجيذ .

يميلليمياعلمب ميلعفمف.

قيود اخلدمة:


ع خمة فوميلعفمفمعلتمر يمععنه.
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يلعفمفملإسمل يهمراإ مم

ف.
ي مم ٍ

النماذج واملستندات املطلوبة:
اسم النموذج

رقم النموذج

نوع النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية بطلب إجازة خارجية

EA-EM-17-IC-04

نموذج رقم ( )4ديوان الموظفين العام (نموذج طلب

GPC-IC-02

براتب للموظف.
وارد

إجازة خارجية).
نموذج (ش  )10 -الخاص بترصيد اإلجازات.
صادر

GPC-IC-03

كتاب منح إجازة خارجية براتب للموظف.

EA-EM-17-OC-06

كتاب برفض إجازة خارجية براتب.

EA-EM-17-OC-07

خريطة تدفق اخلدمة:
م
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اسم الخدمة:

منح اإلجازة بدون راتب

رقم الخدمة:

EA- EM -18

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 4يوم

وصف اخلدمة:
ويمدع عيميلدمبعف ب ع م نكميلعفمفمم ع مبع ةنمريذع مباع م فيت عيمرئإسميلع يئج ميلحكف إعيميلليم
يلبأمل ميلعفمفمبش ععجطم نمسمذل ة م وميإل

ي ميلب ةنمريذ ميلععنفحيملهمعلم بأما ععنفي مداللمععجهم

يلفمإ ي .م

الفئة املستهدفة:
فم فميلخ يميلع نإي .م



املرجع القانوني للخدمة



ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع ميلع و مرقدم(.)87
قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملس ععنيم2005خمب لالئحيميللن إذييتما ععإع ميلع و مرقدم()112تم و م()113تم

و م(.)115



ذاعإدمويفينميلعفم إلميلاع خميلع ر م م2018/09/18مبشع ع ع ع ع نممض ع ع ع ععفيبام نكمةذعع يع ميإل ع مبع ةنم

ريذ م.

شروط احلصول على اخلدمة:


ملع بم لميلع يئج ميلحكف إعيميللع بأمل ع ميلعفمفمب نع ميلعفيت عيمعلتم نحعهمم ع مبع ةنمريذع م جت ع ًمبعهم

نعف جمرقدم()04ميلخ صمب ن ميإل



م سلف ميلشجةطمحس ميألافل.

مرتع ئميألةريئميلثبفذإعيميلال عيمةذحع يع م كع نمقض ع ع ع ع ع فميإل ع م مةاع ع ع ع عبع ميإل ع م(لجعع يعيم فلفوتملعجيت عيم

يلاةج /تملن ريايم قلم لم8م

فرتم ةمألاب بمد ايمب لعفمفميب ي ملإلوير ).

قيود اخلدمة:


ميإل



ذ ةم

ميلع نفبيمألةلم ج ملنعفمفملعجيت يميلاةج /مذ لمعلماليم
ميإل

ج.

ميلععنفحيم ميلعج ميلفيح معلمع خ.
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يلعفمفميالن م وميإل



ع ع خم ض ع ع ع ععيمع ع خمعلتمذ ع يخمعفو ميلعفمفم لمم ع

يلعفمف /مم

ي ميلب ةنمريذ ميلعسعفحيملهمداللمععجهميل مفمإ ي.م
مب ع ةنمريذ ع م ع ذ ع ماع ع ع ع عنععيمت ع مثجتمع ع يم نكم

مب ةنمريذ ملعجيت يميلاةج /م ةمرع ييميلعفلفو.

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

وارد

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية بطلب الموافقة على منح
الموظف إجازة بدون راتب مرفقا ً به نموذج رقم ()04

EA-EM-18-IC-05

الخاص بطلب اإلجازة.
صادر

كتاب منح إجازة خارجية بدون راتب.

EA-EM-18-OC-08

كتاب رفض إجازة خارجية بدون راتب.

EA-EM-18-OC-09

خريطة تدفق اخلدمة:
م
م
م
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اسم الخدمة:

تمديد إجازة (براتب/بدون راتب)

رقم الخدمة:

EA- EM -19

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 4أيام

وصف اخلدمة:
ويمدع عيميلدمبعف ب ع ممذعع يع ميإل ع م ميلععنفحعيملنعفمفم(بجيذع متمبع ةنمريذع )مقبعلممنل ع فمم ع ذعهم
بفق ٍممم فٍمما ع ععفيفمم ن مويدنإيم ةمد ر إيمةيلدمذع ي ميإل

ملهمبن ًفمعلتمطن م لميل يئ مج ميلحكف إيميلل بأم

ل ميلعفمفمتم ةيناخميلعفمفمبة ع ع ععا رميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل مةويفينميلعفم إلميلا خم مح لمر بلهم م
ذغإإجم ك نمقض فميإل

.م م

الفئة املستهدفة


فم فميلخ يميلع نإي .م

املرجع القانوني للخدمة:


قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملس ع ععنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملس ع ععنيم

1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م(.)103


يإل

يللاعإدميل ع عع ورم لمويفينميلعفم إلميلا خمبل يخم2018/09/18مبخ ع ع ععفصممضع ع ععفيبام نكمةذع ي م
مب ةنمريذ م .م

شروط احلصول على اخلدمة:
مبجيذ م ةمب ةنمريذ محس ميألافلمةب فميسال و م ن متانإ ً.



ح فلميلعفمفمعلتمم



مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفم لضعنم ًمطن مذع ي مم

مد ر إيمبجيذ م ةمب ةنمريذ م

فضح ًمتإهماب ميللع ي مة جت ًمب ألةريئميلثبفذإيميلال ي.



مقجيرميل إ خمب إل

ميألانإيم الع محس ميألافلم ةمذح ي مب يييمذ يخميللع ي م لمقِبلميلف ير .
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قيود اخلدمة:
ميلععنفحيما ب ً.



ملغ فميإل



ينل فما ع ع ع ععالحإيميإل

ميلععنفحيماع ع ع ع ع ب ًم لمقبلميلعفمفم( ع ع ع ع ع ليلم لمذ يخماع ع ع عع ةرو م لمقبلم

يل يفين).



نمذزيع م ع ميإل ع مة ع وميللعع يع م محع لميإل ع مبع ةنمريذع معلميلحع ميألق ع ع ع ععلميلعس ع ع ع عععفحم عبمهمداللم

يلاعجميلفمإ يمةوفم()4مانفي مت ا.

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

وارد

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية بطلب تمديد إجازة

EA- EM -19-IC-06

(براتب أو بدون راتب) مع ذكر أسباب التمديد.
نموذج (ش )10 -الخاص باإلجازات معتمد حسب
األصول.

صادر

GPC-IC-03

كتاب تمديد إجازة (براتب-بدون راتب).

EA- EM -19-OC-10

كتاب رفض تمديد اإلجازة.

EA- EM -19-OC-11

كتاب طلب استيفاء مستندات.

EA- EM -19-OC-12
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خريطة تدفق اخلدمة:

149

اسم الخدمة:

قيام الموظف باإلجازة

رقم الخدمة:

EA- EM -20

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 4أيام

وصف اخلدمة:
ويمدع عيميلدم لمدالل ع مم ع ع ع ع عاع رمويفينميلعفم إلميلاع خمبعم للع يخميل ال مل إع خميلعفمفمبع إل ع م
يلععنفحيمافيفمم ن م(بجيذ م/مب ةنمريذ )تمد ر إيم ةمويدنإيمة ي ًمم نمنفع ممحجتم ف يتم جضإيت.. .....م .م

الفئة املستهدفة


فم فميلخ يميلع نإي .م

املرجع القانوني للخدمة:


قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملس ع ععنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملس ع ععنيم

1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م()99تم و م()102تم و م(.)109

شروط احلصول على اخلدمة:


ملع بم لميلع يئج ميلحكف إعيميللع بأمل ع ميلعفمفم ع وهمقإع خميلعفمفمبع إل ع م فضع ع ع ع عحع ًمتإعهم ع ميإل ع م

ةنفع م(بجيذ تمب ةنمريذ تمويدنإيتمد ر إيتم ف يتمحجتمة جضإي).



نعف جم(شم-م)10ميلخ صمب إل



نعف جمرقدم()05ممقجيرمقإ خمب إل

ي ملنا خميلح ا مةيلعجحل.
م فضح ًمتإهمذ يخمب يييميإل م مةن يل .

قيود اخلدمة:


ع خمة فومم

م عنفحهملنعفمفم سب ً.
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

وارد

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية يفيد بقيام الموظف بإجازة

EA- EM-20-IC-07

(براتب ،بدون راتب ،أمومة ،حج ،مرضية).
نموذج إقرار قيام باإلجازة رقم ( )05مستوفى الشروط.

نموذج (ش )10-لترصيد اإلجازات.
كتاب قيام الموظف بإجازة.
صادر

EA- EM-20-IC-08
GPC-OC-03
EA- EM-20-OC-13

كتاب طلب إفادة من الدائرة الحكومية عن كيفية سفر

EA- EM-20-OC-14

كتاب طلب إفادة بالعودة من اإلجازة الممنوحة

EA- EM-20-OC-15

الموظف  +حجز راتب.

للموظف.

خريطة تدفق اخلدمة:
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اسم الخدمة:

عودة من إجازة

رقم الخدمة:

EA- EM -21

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 5أيام

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب ميحلس بمتلج مين

ميلعفمفمعلميلاعلمنلإ يمح فلهمعلتمم

م الع م

(بجيذ -مب ةنمريذ )محس ميألافل.م م

ويتم احتساب العودة من اإلجازة على النحو التالي:



يلافو م لمم

م(بجيذ م–مب ةنمريذ ):

 −يلدميحلسع ع ع ع ع بم يع خميإل ع م لمبع ييعيم ةلميفخمعععلمين

أمتإعهميلعفمف /معلميلاععلمةذنل يمآدجم

يفخمععلما ب ملنافو مماتميلاعل.م
 −يلدميالثن فميلا لميلجاعإيميلليمذم جم لمقبلم
 −ذحلسع ع ع ميإل

نسميلف ريفم لميإل

مبجيذ .

مبجيذ م مح لمقإ خميلعفمفمب مداللميلا لم(يلش ع ععلفييمةيل ع ععإ إي)م ميلفم ئفم

يلللبفييم( اند).
 −يلدمم ععا رمة ير ميلع لإيمةوإئيميلل ع ميل نسع ع إنإيمةيلل إلميل ععحيمعن ميلافو م لمم

مب ةنم

ريذ .



يلافو م لمم م م( ف يم–محج):

−

يلدميحلس ع ع ع ع ع بميإل ع

لمبع ييعيميلإفخميألةلم لمين

ع ميلعفمف /معلميلاععلمةذنل يمآدجميفخم

ععلما ب ملنافو مماتميلاعل.
 −ميلدمح ظمبإع نع

ميلافو ميلكلجةنإعم ًمةسمي ع ع ع ع ع رمملع بم لم ِمقبعلميلع يفينممسم محع لمذ ع ة ميلعفمفم

يلع ميلععنفحيمله.
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الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإي.

املرجع القانوني للخدمة:


نسميلف ريفمرقدم()45ملس ع ععنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملس ع ععنيم

قجيرم

1998ميلعاع لمبع ل ع نفنمرقدم()4ملسع ع ع ع عنعيم2005تما ع ع ع ععإعع م ع و م()99تم ع و م()101تم ع و م()102تم ع و م()103تم
و م(.)105

شروط احلصول على اخلدمة:


ملع بم لميلع يئج ميلحكف إعيميللع بأمل ع ميلعفمفم لض ع ع ع عععنع ًمعفو ميلعفمفم لمم ع م(ويدنإعي/دع ر إع مي)م

بجيذ م ةمب ةنمريذ م يم ًمم نمنفع م(م

محجتم ف يتم جضإي.)....

ما ب ً.



يلعفمفمح المعلتمم



مقجيرميلافو م لميإل



افر معلم في ميلس جم بإن ًمتإ مذ يخيميل دفلمةيلخجةجم مح لميلافو م لمم



يلل

م الع يًمحس ميألافل.

يجميل بإيم مح لميلافو م لمم

مد ر إي.

مد ر إيمب فميلاالج.

قيود اخلدمة:


ع خمة فوميلعفمفمعلتمر يمععنه.



ذ ة ميلعفمفميلح ميألق لميلعسعفحملإل

ي مب ةنمريذ .

النماذج واملستندات املطلوبة:
اسم النموذج

نوع النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية مرفقا ً به المستندات
التالية:
وارد

إقرار القيام والعودة أو إقرار العودة من اإلجازة.

EA- EM-21-IC-09

صورة عن جواز السفر في حال كانت اإلجازة خارجية.
أصل التقارير الطبية إذا كانت إجازة مرضية.
كتاب عودة موظف من إجازة براتب.

EA- EM-21-OC-16
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اسم النموذج

نوع النموذج

رقم النموذج

كتاب عودة موظف من إجازة بدون راتب مع تخيير
الموظف في أقساط التقاعد باإلضافة إلى فك الحجز إذا

EA- EM-21-OC-17

كان الراتب محجوزاً.
صادر

كتاب لوزارة المالية بفك الحجز عن راتب الموظف في
حالة اإلجازة بدون راتب.

EA- EM-21-OC-18

كتاب عودة موظف من إجازة "براتب وبدون راتب" مع
تخيير الموظف إذا كانت مدة اإلجازة بدون راتب أكثر

EA- EM-21-OC-19

من ( )30يوم

خريطة تدفق اخلدمة:
م

م
م
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اسم الخدمة:

إعادة إجتساب عودة من إجازة

رقم الخدمة:

EA- EM -22

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 4أيام

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب ممع و ميحلس ع ع بمتلج مين

م

ميلعفمفمعلمععنهمبس ع ععب مح ع ععفلهمعلتمم

(بجيذ تمب ةنمريذ تم ف يتمحجتم جضإي)مبن ًفمعلتمطن ميل يئج ميلحكف إيميلليميلبأمل ميلعفمف.

جدول يوضح آلية إعادة احتساب فترات االنقطاع عن العمل:
نوع اإلجازة

كيفية احتساب اإلجازة ألول مرة

إجازة مرضية معتمدة من قِبل
اللجنة الطبية العليا "القومسيون إجازة مرضية معتمدة
الطبي المركزي"

إعادة االحتساب

من رصيد اإلجازات المرضية المعتمد
للموظف خالل ( )3سنوات.

إجازة مرضية معتمدة من قِبل

تعديل نسبة صرف الراتب عن مدة

اللجنة الطبية العليا "القومسيون إجازة مرضية معتمدة

اإلجازة المرضية المعتمدة إلى  %100من

الطبي المركزي"

الراتب.

إجازة خارجية براتب

إجازة حج

من رصيد إجازات الموظف
(الحالي – المرحل)

إجازة حج

عرض المدة على القومسيون الطبى
واعتماد المدة كلها أو جزء منها كإجازة
مرضية.
من رصيد إجازات الموظف السنوية أو
إجازة بدون راتب.

إجازة (فترة براتب ،وفترة بدون عودة من إجازة براتب أو عودة تعديل المدد المعتمدة حسب األرصدة
من إجازة بدون راتب

راتب)

(الحالي-المرحل) المتوفرة للموظف.

احتساب مدة غير معتمدة لوجود

تعديل مدد واحتسابها حسب األرصدة

إشكاليات في آلية احتسابها سابقاً.

المتوفرة للموظف ،أو بدون راتب.

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإي.
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املرجع القانوني للخدمة:



ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع م و مرقدم()85تم و م(.)89
قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملس ع ععنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملس ع ععنيم

1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملس ع ع ععنيم2005تما ع ع ععإع م و م()99تم و م()101متم و م()102متم و م()103تم
و م( .)105م

شروط احلصول على اخلدمة:


ة فوم خ طبيما ب يما و مر م لم ِمقبلمويفينميلعفم إلميلا خمبش نمعفو م لميإل



مل بم فقأم لمرئإسميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفم لض ع ع ع عععنم ًممع و ميحلسع ع ع ع ع بميإل

يلن نيميل بإيميلانإ مميل ف سإفنميل بيممب علع ومم

.
م ةمقجي مرم

م جضإيملنعفمف.

قيود اخلدمة:


يلعفمفملإسمعلتمر يمععنه.

النماذج واملستندات املطلوبة:
اسم النموذج

نوع النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية التابع لها الموظف أو نتيجة
وارد

صادر

قرار اللجنة الطبية العليا القومسيون الطبي (المحلي –

EA- EM-22-IC-10

المركزي).
نموذج (ش )10-إجازات معتمد حسب األصول.

EA- EM-22-IC-11

كتاب إعادة احتساب عودة من إجازة خارجية أو مرضية.

EA- EM-22-OC-20

كتاب رفض تنفيذ الخدمة لعدم كفاية الرصيد.

EA- EM-22-OC-21

م
م
م
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خريطة تدفق اخلدمة:
م

EA-EM-27

م
م
م
م
م
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اسم الخدمة:

احتساب أيام بدون راتب

رقم الخدمة:

EA- EM -23

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 3يوم

وصف اخلدمة:
وفمم جيفميلدمبعف بهميحلسع بم ي خم إ بميلعفمفمة /ةمد عدماع ع

مذ دإجهميل عب حيم ةمين عجيتهم

يلعبكجم لميلاعلم ةم ةن ذهميلخ اع ع ع ععيم لمريذبهملا خمذفتجمراع ع ع ععإ م ةملا خمح ع ع ع ععفلهمعلتمم نم سع ع ع ععب م لم
س ععئفلهميلعب

ععجمعلتم نميلدمد ععدميفخمةيح م لمريذ ميلعفمفم

بلمملما ععليماعع ع

مةن ععفمذغ مإ م

علميلاعل.م م

الفئة املستهدفة
فم فميلخ يميلع نإي.



املرجع القانوني للخدمة:


قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملس ع ععنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملس ع ععنيم

1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م(.)119

شروط احلصول على اخلدمة:


ملع بم لميلع يئج ميلحكف إعيمبشع ع ع ع ع نميحلسع ع ع ع ع بم يع خم إع بميلعفمفمعلميلاععلم(بجيذع تمبع ةنمريذع تم ةم

د ع ععدماع عع ع

مذ دإجميل ع ععب حيم ةمين ع ععجيتهميلعبكجمعلميلاعلم ةمب لم ةن ذهميلخ ا ع ععيم لمرا ع ععإ مم

يذهم

يلسنفييم ةمب ةنمريذ ).

قيود اخلدمة:


ا ع ععب مذن إذميلخ ع ععدم ثن فميلل ع ع ع ي معلتمع فبيمذ ويبإيمبح ميلعفمفمةيحلسع ع ع بمتلج مذغإإبهمب ةنم

ريذ .
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

كتاب من الدائرة الحكومية بطلب احتساب أيام

EA- EM-23-IC-12

الغياب أو ساعات التأخير أو بدل اإلذن الخاص.
احتساب أيام بدون راتب بسبب التأخير عن وقت
صادر

الادوام الرسماي أو بدل أذونات خاصة أو أيام غياب

EA- EM-23-OC-22

دون إذن أو بدون توفر رصيد.
كتاب خصم أيام غياب لموظف.

EA- EM-23-OC-23

خريطة تدفق اخلدمة:

م
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اسم الخدمة:

إلغاء أو تقصير إجازة غير مستنفدة

رقم الخدمة:

EA- EM -24

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 3يوم

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب مملغ فميإل

ميلععنفحيملنعفمفماع ععفيفمم ن ممويدنإيم ةمد ر إيمتممبجيذ م ةم

ب ةنمريذ مم ي ًمم نمنفع مبسع ع ععب مع خمقإ خميلعفمف /مب تم ةيلدمم ع ع ععا رمة ير ميلع لإيمبذلكم مح لمملغ فم
يإل ع مبع ةنمريذع تمةيح ملنعفمفممن ع فمم ع ذعهم ةمذ
ميلحجمةيإل

يلح س م ع يمم

ع ع ع ععإجوع مقبعلمذع يخميلافو ميلعحع ومة لعكم م عإأم

ميلعجض ع ععإيتمحإ مسميس ع عععكمب لافو م لمم

م جض ع ععإيممسمبعفيت يميلن نيم

يل بإيميلعخل ي.

الفئة املستهدفة


فم فميلخ يميلع نإي .م

املرجع القانوني للخدمة:


ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998تماإع م و م()83تم و م(.)85

شروط احلصول على اخلدمة:



مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفمب ن مملغ فميإل
ة فومم

م

م إجم سلن

م ةمذ

إجو  .م

وئمعنإ م لم ِمقبلمويفينميلعفم إلميلا خما ب م ً.

قيود اخلدمة:
.



قإ خميلعفمفمب إل



ع خم فيت يميلن نيميل بإيميلعخل يمعلتممن فم ةمذ

إجميإل

ميلعجضإي.م م
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

كتاب من الدائرة الحكومية بطلب إلغاء إجازة

EA- EM-24-IC-13

كتاب إلغاء إجازة الموظف.

EA- EM-24-OC-24

الموظف المصادق عليها حسب األصول.
صادر

خريطة تدفق اخلدمة:

م
م
م
م
م
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اسم الخدمة:

ترحيل اإلجازات السنوية غير المستنفدة

رقم الخدمة:

EA - EM -25

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

" "7يوم

وصف اخلدمة:
ويمد ع ععيميلدمبعف ب ع مذجحإ ععلم راع ع ع ع ع ع ميإل ع ي ميلليملدميلعكلم فم فميل ع يئج ميلحكف إ ععيم لم
يساععل و م ن تمةيلدميساععل و م لميلجاعمإ ميلعجحلمحللمن وهم أميإل
يلل لإيت بحإ

اني ةيح

س ذزي

ميلا وييميلعسععلح يم ميلسععنفي م

عل الإل يف م ً .م

الفئة املستهدفة:


م فم فميلخ يميلع نإي .م

املرجعية القانونية:


ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998خميلعا لمب ل نفنم()4ملسنيم2005تماإع م و م(.)83

شروط ومتطلبات اخلدمة:


مل بم لميل يئج ميلحكف إيمب ن مذجحإلميإل

تإهميألاب بميلليمذ لضإ م



ة فوم

ةليمم

ي ميلسع ععنفييم إجميلعسع ععلن

م لمقِبلميلعفم إلم بإن ًم

نحيميلاعل.

ي ملنعفم إلميلعجيومذجحإلم را مم

ذ د.

قيود على اخلدمة:



ع خمة فوميلعفمفمعلتمر يمععنه.
نميزي م

عف ميإل

ي ميلع نفبمذجحإن ملنعفمفم(يلجاععإ ميلعجحلمةيلجاععإ ميلح ا )معلم()60ميف ًم

داللميلا خميلفيح .
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

وارد

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية بترحيل اإلجازات

EA-EM-25-IC-14

السنوية غير المستنفدة.
نموذج (ش )10/الخاص بترصيد اإلجازات.

صادر

ال يوجد "يتم الترحيل الكترونياً".

GPC-IC-03
-

خريطة تدفق اخلدمة:

م
م
م
م
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اسم الخدمة:

منح إجازة مرضية خارجية

رقم الخدمة:

EA - EM -26

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

" "2يوم

وصف اخلدمة:
ويمدع عيميلدمبعف ب ع م نكميلعفمفمم ع م جضع ع ع ع عإعيمبغجضميلاالجم( ميلعحع تاع

ميلشع ع ع ع ععع لإعيم ةم

يلخ رج)مبن ًفمعلتمنعف جميللحفينيمرقدمم1مميلخ صمب للحفيال ميلعجض ع ع ع ععإيميلعالع م لم ِمقبلمة ير ميل ع ع ع ععحيم
(يإلوير ميلا يملنلحفيال مةيلاالجمب لخ رج)مم معلتمحس بميل ةليم ةمعلتمحس بميلعفمفمن سه .م

الفئة املستهدفة


فم فميلخ يميلع نإي.م

املرجع القانوني للخدمة:



ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع م و م(.)85م
قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملس ع ععنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملس ع ععنيم

1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م(.)107

شروط احلصول على اخلدمة:




مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفم لضعنم ًمطن ميإل
نعف جمرقدم()1مذحفينيمطبإيم
يلل

ميلعجضإيميلخ ر إي.

ئم لميإلوير ميلا يملناالج ب لخ رج.

يجميل بإيميألانإيم الع محس ميألافل.

قيود اخلدمة:


ع خمة فوميلعفمفمعل مر يمععنه.
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النماذج واملستندات املطلوبة :
نوع النموذج

وارد

صادر

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية بطلب إجازة مرضية

EA-EM-26-IC-15

للعالج.
نموذج رقم ( )1الصادر من وزارة الصحة.

EA-EM-26-IC-16

منح إجازة مرضية.

EA-EM-26-OC-25

طلب نواقص (نموذج التحويلة.) ... ،

EA-EM-26-OC-26

رفض الخدمة.

EA-EM-26-OC-27

خريطة تدفق اخلدمة:

م
م
م
م
م
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اسم الخدمة:

العرض علي اللجنة الطبية العليا "القومسيون الطبي" محلي/مركزي

رقم الخدمة:

EA-EM-27

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 4يوم

وصف اخلدمة:
ويمدع عيميلدمبعف ب ع معجضميلعفمفمعلتميلن نعيميل بإعيميلانإع ممميل ف س ع ع ع ععإفنميل بيميلعحل م ةم
يلعجمايمملبح مم ك نإيم نحهمم

م جضإيمبجيذ م ةمذح ي م

ملإ قلهملنفمإ يميلا يم ةميلفمإ يميلح لإيم

ةمذح ي منسبيميلا ام مح ليمما بيميلاعل.م م

جدول يوضح آلية العرض على القومسون الطبي المحلي والمركزي:
العرض على اللجنة الطبية العليا

العرض على اللجنة الطبية العليا

"القومسيون المحلي"

"القومسيون الطبي المركزي"
يتم عرض الموظف/ة على اللجنة الطبية العليا " القومسيون الطبي المركزي
في أحد الحاالت التالية:

•

حصول الموظف على تقارير طبية من جهات طبية خارج فلسطين تفيد
بمنحه إجازة مرضية.

يتم عرض الموظف/ة على اللجنة
الطبية العليا" القومسيون الطبي
المحلي" في الحاالت التالية:

•

بموجب تقرير طبي صادر عن
جهة طبية محلية يتضمن منح
الموظف إجازة مرضية لمدة

•

الموظفة لمولودها أثناء وجودها في إجازة خارجية براتب.

•

•

حصول الموظف/ة على إجازة مرضية مدتها ( )90يوم فأكثر سواء كانت
المدة متصلة أو منفصلة خالل ( )3سنوات.

•

العرض على القومسيون لتحديد مدى لياقة الموظف/ة للعمل في
الوظيفة العامة من عدمه.

( )10أيام خالل الشهر الواحد.
في حال حصول الموظف على

حصول الموظفة على تقرير طبي صادر عن مؤسسة طبية يفيد بوضع

•

العرض على القومسيون لتحديد مدى لياقة الموظف/ة للعمل في
وظيفته الحالية ،وكذلك عرض المعلمين المرضي لتخفيف العبء

إجازة مرضية أقل من ( )90يوم.

الوظيفي.

•

تحديد نسبة العجز في حاالت إصابة العمل.

•

عرض التقارير الحاصل عليها الموظف المتوفى قبل وفاته العتمادها
كإجازة مرضية من عدمه.

الفئة املستهدفة
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فم فميلخ يميلع نإي.م

املرجع القانوني للخدمة:



ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع م و م(.)85م
نسميلف ريفمرقدم()45ملس ع ععنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملس ع ععنيم

قجيرم

1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م(.)107



ذمج مذ ودمبخ ع ععفصم ا ل يم ةضع ع ميلعانعإلميلعجضع ععلم مة ير ميلللبإيمةيللانإدميلا ا ميلعفقايم

بل يخم.2017/02/27

شروط احلصول على اخلدمة:


تميلن نيميل بإيميلانإ م جت ًمبهم
مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفم لضععنم ًمطن معجضعهمعل م

ح ميلل

يجميلل لإي:

 −يلل

يجميل بإيميألا ع ع ع ععنإيم فض ع ع ع ععح ًمتإ مة فومنس ع ع ع ععبيميلا ام ةمض ع ع ع ععجةر مذخ إفميلا فميلفمإ يتم

الع م لميإلوير ميلا يملنعسع ععلش ع ع إ
لإل

مةيللجيدإمم مح لميإل

م مح لميلل

ي ميلعجضإيم لم

 −ذ ليجميلحفيوثميل ض ئإيمةمت و ميلعسئفلميلعب

يجميلحكف إيم ةم الع م لميإلوير ميلا يم

يم إجمحكف إي.

جم مح لمما بيميلاعل.

قيود اخلدمة:



ع خمة فوميلعفمفمعلتمر يمععنه.
نمذكفنم

ميإل

ميلعجضإيميلععنفحيملنعفمفم قلم لم()10م ي خم ل نيمداللميلش جميلفيح .م
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

كتاب من الدائرة الحكومية بطلب العرض على اللجنة

EA-EM-27-IC-17

كتاب عرض على القومسيون الطبي المحلي أو

EA-EM-27-OC-28

صادر

الطبية العليا مرفقا ً به التقارير الطبية األصلية.

المركزي.
كتاب رفض أو طلب نواقص.

EA-EM-27-OC-29

خريطة تدفق اخلدمة:
م

EA-EM-28

م
م
م
168

اسم الخدمة:

اعتماد نتيجة العرض على اللجنة الطبية قومسيون ( محلي  /مركزي )

رقم الخدمة:

EA-EM-28

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 4يوم

وصف اخلدمة:
وفمم جيفميلدمبعف بهميعلع ومنلإ يمقجيرميلن نيميل بإيميلانإ م(قف سع ع ع ععإفنم حل م ةم جماي)مبش ع ع ع ع نم
يإل

ي ميلعجضإيمةذح ي م

ميلنإ قيملنفمإ يمةذح ي منس ميلا ام مح س مما ب

ميلاعل .م

آلإيميسعلع و :م
•

يسعلح ميلعفمفمملمثالثماعنفي مذم ضعلم ميلخ يمم

م جضعإيميلدميعلع وو م لم ِمقبلميل يفينم

بشكلمم لم ةميعلع وم افم لميلع مبن ًفمعلتمقجيرميلن نيميل بإيميلانإ موذلك على النحو التالي :م
المدة
 90 -1يوم

 180 -91يوم

أكثر من  180يوم

نسبة الصرف من الراتب
يصرف للموظف راتبه
كامال ً ()%100
يصرف للموظف نسبة
( )%75من الراتب
يصرف للموظف نسبة
( )%50من الراتب

 90يوم بدون راتب

ال يتم الصرف ((%0

 180يوم بدون راتب

ال يتم الصرف ((%0

سبب اإليقاف أو عدم الصرف
يتم إيقاف صرف بدل التنقل الثابت بعد ُمضي ثالثين
يوما ً متصلة أو منفصلة حتى نهاية الفترة المرضية.
يتم إيقاف صرف بدل التنقل الثابت بعد ُمضي ثالثين
يوما ً متصلة أو منفصلة حتى نهاية الفترة المرضية.
في حال كان عمر الموظف ( )50سنة ترفع نسبة صرف
الراتب لا  ،%75ويتم يتم إيقاف صرف بدل التنقل
الثابت.
إجازة مرضية بدون راتب في حال وجود أمل بشفاء
الموظف.
إجازة مرضية بدون راتب في حال احتياج الموظف لفترة
عالج أطول.
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مالحظات عامة:



ي ف ملجئإسميل ع ير ميلحكف إععيم نمي جرم نكميلعفمفمم ع مبجيذ ع ممعم ععل م أم جيع ع ميلح ع ميألق ع ع ع ععلم

لع عف ميلع وميلعش رمملإ .م م
ميلعجضإيمماتمم

ميعلإ وييمم يمم نمراإ ميلعفمفميسعكمبذلك .م



يح ملنعفمفمطن مذحفيلميإل



يالبجمذعع رضميلعفمفممداللمبفي بع ذهميلفمإ إعيمةياع ق مذ ويبإع ًم مةذحلسع ع ع ع ع م

ميسن

ع معلميلاععلم

ب ةنمريذ  .م



ميلعفمفميلعليضم ممن فمم

م يمر

ذهمةيلافو ملاعنهمتالميلدم لكممسمبعفيت يميلن نيميل بإيميلانإ م

يلعخل ي.م



يلدم مي فمب لميللن لميلث ب مبا م()30ميفخم( ل نيم ةم ن

ني)م لمذ يخميإل

ميلعجضإي.

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإي.

املرجع القانوني للخدمة:



ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع م و مرقدم(.)85
قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملس ع ععنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملس ع ععنيم

1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م(.)107



ذمج مذ ودمبخ ع ععفصم ا ل يم ةضع ع ميلعانعإلميلعجضع ععلم مة ير ميلللبإيمةيللانإدميلا ا ميلعفقايم

بل يخم .2017/02/27م

شروط احلصول على اخلدمة:


تميلن نيميل بإيميلانإ .
مل بم لمة ير ميل حيم لضعنم ًمنلإ يمعجضميلعفمفمعل م



تميلن نيميل بإيم فقا ًمحس ميألافل.
نعف جمنلإ يميلاجضمعل م



يلل

يجميل بإيميألانإيميلعجانيملف ير ميل حيما ب ًم أمطن ميلاجض .م
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قيود اخلدمة:




يلعفمفملإسمعلتمر يمععنه.
فميلعفمف.
لدميلدمعجضميلعفمفما ب ًمعلتميلن نيميل بإيميلانإ م لمقِبلمويفينميلعفم إلميلا خ.

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

كتاب وزارة الصحة مرفقا ً به نتيجة العرض على اللجنة

EA-EM-28-IC-18

الطبية العليا.

صادر

كتاب اعتماد اإلجازة المرضية.

EA-EM-28-OC-30

كتاب برفض الخدمة.

EA-EM-28-OC-31

كتاب بإيقاف للخدمة بسبب التعارض في قرار اللجنة
الطبية العليا.

EA-EM-28-OC-32

خريطة تدفق اخلدمة:
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اسم الخدمة:

متابعة عودة الموظف من اإلجازة

رقم الخدمة:

EA-EM-29

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 7يوم

وصف اخلدمة:
وفمم جيفمويدل مميلدمبعف بعهم لع باعيمعفو مميلعفمفم لميإل ع ميلععنفحعيملعهم(بجيذع م ةمبع ةنمريذع )م
با م ضعيم

م()15ميفخم ل عنيمةيلدم خ طبيميلف ير مبشع نمر ي ميلن ئ م م إ بميلعفمفمةح امريذبهم م

ح لمع خميلافو  .م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإي .م

املرجع القانوني للخدمة:



ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع م و مرقدم(.)90
قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملس ع ععنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملس ع ععنيم

1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م(.)120




جةطميلح فلمعلتميلخ ي:
ذ ع ة ميللع يخميلعحع وملنافو م لميإل ع ميلععنفحعيملعهم ع م( )15ميفخم ل ع ع ع ع عنعيمتع مثجموةنمذعع يع وع م

حس ميألافلم لمةيقأمبإ ن

ميلنا خميلعحفا .

قيود اخلدمة:


سميف

مقإفو.م
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

بيانات النظام المحوسب.

-

كتاب طلب رأي الدائرة الحكومية النهائي بشأن
صادر

تغيب الموظف.

EA-EM-29-OC-33

استعجال رقم( )1بشأن التغيب عن العمل.

EA-EM-29-OC-34

استعجال رقم ( )2بشأن التغيب عن العمل.

EA-EM-29-OC-35

خريطة تدفق اخلدمة:

م
م
م
م
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اسم الخدمة:

تغيير جهة العمل

رقم الخدمة:

EA-EM-30

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 5يوم

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب مذا يلمذس ع ع ع ععكإلميلعفمفمويدلميل يئج ميلحكف إيتم ةمن لميلعفمفم لم جم
تم جم دجمبش ع ع ع ععكلميلفيت م أميلعس ع ع ع عععلميلفمإ يم ةميل ر يميلفمإ إيم ةميل إكلميللناإعيميلجذ م
ععنهمما م
عنإهمذغإإجم مب لميللن لميلث ب .م م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإي .م

املرجع القانوني للخدمة:


ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998تماإع م و م()57تم و م(.)58

شروط احلصول على اخلدمة:


ملع بم لميلع يئج ميلحكف إعيميللع بأمل ع ميلعفمفم لض ع ع ع عععنع ًمملع بميلن علمةمقجيرميا ع ع ع ععلالخميلاععلمةيإلقجيرم

يلشع ع ع ععخ ع ع ع ععيمبعك نميلاعلميل

ي م مح لمذغإإجم جميلاعلتم ةممل بمراع ع ع عععيم مح لمذدمن لم جميل يئج م

يلحكف إيم لضعن ًمق ئعيمببإ ن

ميلعفم إلميلعن فلإل .م

قيود اخلدمة:


يلفمإ يميلعن فلمملإ ميلعفمفم إجم ع مج مةسمذلن ا ع م أميلعسعععلميلفمإ يم ةميل ر يميلفمإ إيم ةم

يل إكلميللناإعيميلعالع .مم



ن لميلعفم إلم لمةمإ يميا مةمإ يم ون م لمةمإ لهميلح لإي.م
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النماذج واملستندات املطلوبة:
اسم النموذج

رقم النموذج

نوع النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية متضمنا ً طلب تغيير جهة

EA-EM-30-IC-19

قرار النقل الداخلي مع استالم العمل في حال نقل

EA-EM-30-IC-20

إقرار شخصي في حال نقل مقر الدائرة الحكومية.

EA-EM-30-IC-21

كتاب تغيير جهة العمل  +كتاب صرف بدل التنقل

EA-EM-30-OC-36

العمل.
وارد

الموظف.

الثابت.
صادر

كتاب النقل  +كتاب صرف بدل التنقل الثابت.

EA-EM-30-OC-37

كتاب النقل بدون صرف بدل التنقل الثابت.

EA-EM-30-OC-38

كتاب رفض تغيير جهة العمل.

EA-EM-30-OC-39

خريطة تدفق اخلدمة:

م
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اسم الخدمة:

االنتداب الداخلي

رقم الخدمة:

EA-EM-31

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 3يوم

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب مينل يبميلعفمفم قل ًملع م ق ع ع و ماع ععنيمق بنيملنل

ي م ج ًمةيح ًملناعلم

بفمإ ععيم دج مبن سمور ععيمةمإ لععهم ة مبع ر ععيمةمإ إععيم علتم من سميلع يئج ميلحكف إععيميلليمياعععلمب ع مم يم
م ن مح يميلاعلم ميلفمإ يميألانإيمذسعكمبذلكمةبع مسميلا رضم أميلع نحيميلا ي.مم م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإي .م

املرجع القانوني للخدمة:



ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998تماإع م و م()57تم و م(.)58
قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملس ع ععنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملس ع ععنيم

1998خميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م()73تم و م()74تم و م(.)75

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لميل يئ مج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفم جت ٌمبه:
 −مل بميسنل يب.
 −مقجيرميالالخميلاعل.م
 −يإلقجيرميلشخ يمبعك نميلاعلميل

ي م مح لمذغإإجم

يميلاعل .م

قيود اخلدمة:


يلفمإ يميلعنل بمملإ ميلعفمفم إجم ع ج مةسمذلن ا ع م أميلعسعععلميلفمإ يم ةميل ر يميلفمإ إيم ةم

يل إكلميللناإعيميلعالع .



يلفمإ يميلعنل بمملإ م ون م لمةمإ لهميلح لإي.
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النماذج واملستندات املطلوبة:
اسم النموذج

نوع النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية متضمنا ً طلب االنتداب
وارد

صادر

مرفقا به:

•

قرار الندب الداخلي مع استالم العمل.

•

إقرار شخصي في حال نقل جهة العمل.

EA-EM-31-IC-22

كتاب انتداب داخلي.

EA-EM-30-OC-40

رفض االنتداب الداخلي.

EA-EM-30-OC-41

خريطة تدفق اخلدمة:
م
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اسم الخدمة:

تغيير عنوان السكن

رقم الخدمة:

EA - EM -32

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 5يوم

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب مذا يلمعنفينماكلميلعفمفمةذا يلمقإعيمب لمذن نهمذبا ًملذلك .م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإي .م

املرجع القانوني للخدمة:


قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملس ع ععنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملس ع ععنيم

1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م(.)58

شروط احلصول على اخلدمة:




مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفمبخ فصمذغإإجمعنفينميلسكل.
يإلقجيرميلشخ يمبعك نميلسكلميل
مت و م لميلعسئفلميلعب

ي مة ك نميلاعل.

جم فضح ًمتإهمذ يخميلن لمماتم ك نميلسكلميل

ميلشخ إيم فضح ًمب م ك نميلسكلميلح ا مم مح لمم نمنف ميلسكلم نك.



افر مب قيممثب



افر معلمع ميإلي رم مح ليميسالئ رم(



مي

ي .

لمم لب فم ةم إ هم مح لممق يميلعفمفمل

ق ًمحس ميألافل).
م قلب فهم لميل ر يميألةا مةيلسكلم لمنف م نك .م

قيود اخلدمة.


ع خمة فوميلعفمفمعلتمر يمععنه.
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج
وارد

اسم النموذج
كتاب طلب تغيير عنوان سكن.

EA-EM-32-IC-23

كتاب تغيير عنوان السكن باإلضافة لكتاب صرف بدل

EA-EM-32-OC-42

كتاب تغيير عنوان السكن بدون صرف بدل التنقل

EA-EM-32-OC-43

كتاب رفض الطلب ،بسبب عدم استيفاء األوراق

EA-EM-31-OC-44

التنقل الثابت.
صادر

رقم النموذج

الثابت.

الرسمية.

خريطة تدفق اخلدمة:

م
م
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اسم الخدمة:

صرف بدل التنقل الثابت

رقم الخدمة:

EA-EM-33

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 5يوم

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب ما ععجفمب لميللن لميلث ب ملنعفمفميل

تم ك نمععنهم
ي م لم ك نما ععكنهمما م

ألةلم ج م ةمأل جيضميللح ي م ةمسنل فماب ميإلي ف .م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإي.

املرجع القانوني للخدمة:


ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملس ععنيم1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملس ععنيم2005تما ععإع م و م()51م

بن م()3مت ج م(و).



قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()160ملسنيم2006مبش نميلع

وقيمعلتمسئحيمب لميللن ل .م

شروط احلصول على اخلدمة:



مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفمب ن ماجفمب لميللن لميلث ب .
مرت ئميإلقجيرميلشخ يمبعك نميلاعلم ةميلسكلميل

ي .م

ميلشخ إيم فضح ًمب م ك نميلسكلميلح ا مم مح لمم نمنف ميلسكلم نك.



افر مب قيممثب



افر معلمع ميإلي رم مح ليميسالئ رم(



ةاع ع ععلمم لب فم ةم إ هم مح لمم نمنف ميلسع ع ععكلم نكم ةم مح لممق يميلعفمفمل يم ق بهم لميل ر يم

ق ًمحس ميألافل).

ت .م
يألةا م

قيود اخلدمة:


تمر يمععنه.
ع خمة فوميلعفمفمعل م



قجبميلعس تيم( قلم لم1500خ).



تم خ ممةقفو.
اجفماإ ر محكف إيملنعفمفم ةمح فلميلعفمفمعل م
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

كتاب طلب صرف بدل التنقل الثابت.

EA-EM-33-IC-24

كتاب صرف بدل التنقل الثابت.

EA-EM-33-OC-45

كتاب رفض بدل التنقل الثابت.

EA-EM-33-OC-46

صادر

خريطة تدفق اخلدمة:
م
م
م
م
م
م
م
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اسم الخدمة:

إيقاف صرف بدل التنقل الثابت

رقم الخدمة:

EA-EM-34

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 5يوم

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب مةقفمب لميللن لميلث ب معلم فم يميلخ يميلع نإيم ميلح س ميلل لإي :م



يالندميلعفمفم خ ممةقفوم ةماإ ر محكف إي.



م

م ف ي.



م

مبجيذ م مثجم لم()30ميفخ.



م

م جضإيم مثجم لم()30ميفخ.



يلعفمفم فقففمعلميلاعلملع م مثجم لم()30ميفخ.م م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإيميلذيلميالنعفيم خ ممةقفوم ةماإ ر محكف إي.

املرجع القانوني للخدمة:


قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()160ملسنيم2006مبش نميلع

وقيمعلتمسئحيمب لميللن ل .م

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفم لضعععن ًمطن مةقفماععجفمب لميللن لميلث ب م فضععح ًم

تإهميلسب .



يلعفمفمي جفملهمب لميللن لميلث ب  .م

قيود اخلدمة.


يلعس تيمسمذل ة م()1500م لج.
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

كتاب طلب إيقاف بدل السفر الثابت موضحا ً به

EA-EM-34-IC-25

كتاب إيقاف صرف مواصالت.

EA-EM-34-OC-47

سبب اإليقاف.
صادر

خريطة تدفق اخلدمة:

م
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اسم الخدمة:

حجز راتب الموظف إحترازيا ً بسبب الغياب

رقم الخدمة:

EA- EM -35

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 4يوم

وصف اخلدمة:
وفمم جيفميلدمبعف بهمح امريذ ميلعفمفميحلجيزي م مح لمذغإبهمعلميلاعل.م م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإي .م

املرجع القانوني للخدمة:


قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملس ع ععنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملس ع ععنيم

1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م()99تم و م()104تم و م(.)119

شروط احلصول على اخلدمة:


ة فومملع بم لميلع يئج ميلحكف إعيمي إع مبلغإإع ميلعفمفمعلميلاععلم ةمعع خمعفوذعهم لمم ع م عنفحعيم

لهمحس ميألافل.

قيود اخلدمة:


يلعفمفملإسمعلتمر يمععنه.



يلجيذ م ح ف م سب ً.

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

وارد

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية بحجز راتب الموظف أو
تغيبه عن العمل أو عدم عودته من اإلجازة الممنوحة

EA-EM-35-IC-26

له حسب األصول.
صادر

كتاب لوزارة المالية متضمنا ً إيقاع الحجز التنفيذي
على راتب الموظف.

EA- EM-35-OC-48
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خريطة تدفق اخلدمة:
م

م
م
م
م
م
م
م
م
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اسم الخدمة:

فك حجز الراتب (االحترازى)

رقم الخدمة:

EA- EM -36

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 5يوم

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب متكميلح امعلمريذ ميلعفمفملاةيلماب ميلح ا.

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإيميلعح ف معلتمرةيذب دميحلجيزيم ً.

املرجع القانوني للخدمة:


قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملس ع ععنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملس ع ععنيم

1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م()99تم و م()104تم و م(.)119

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفمب ن متكميلح ا.



ةيلميلسب ميلذيمذدمح امريذ ميلعفمفمأل نه.



نميكفنمق مذدميلح اميلعسب معلتمريذبه.

قيود اخلدمة:


تمر يمععنه.
ع خمة فوميلعفمفمعل م

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

كتاب من الدائرة الحكومية بطلب فك الحجز.

EA-EM-36-IC-27

صادر

فك حجز الراتب.

EA-EM-36-OC-49
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خريطة تدفق اخلدمة:

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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اسم الخدمة:

إيقاع الحجز التنفيذي" تنفيذا ً لحكم قضائي"

رقم الخدمة:

EA- EM -37

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

"  " 5يوم

وصف اخلدمة:
دع عيميلدمبعف ب ع مم ع ع ع ع عاع رمة ير ميلعع لإعيمبعةي ع ميلح اميللن إعذيمعلتمريذع ميلعفمفمذن إعذيًملحكدم
قضع ع ع ئ ماع ع ع ورمعلم حكعيم خل ع ععيمبةي

ميلح اتمةيس ع ععلعجميلح املحإلماع ع ع ةرمحكدمقضع ع ع ئ م( ع ععجعي/م

نا ي)مب كميلح ا.م

الفئة املستهدفة:


عإأميلعفم إلميلخ ضاإلمألحك خمق نفنميلخ يميلع نإيمةيل

ورمبح دم حك خمقض ئإيمب لح ا .م



يلعج أميل نفن ملنخ ي:



ق نفنميللن إذمرقدم()23ملسععنيم2005ختماععإع م و مرقدم()2تم و مرقدم()3تم و مرقدم()8مت ج مم1تم2متم
و مرقدم( .)51م

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بمرا عععيم لمويئج مذن إذميلعحكعيميلعخل ععيم( ععجعإي/منا إي)م فض ععح ًمتإهماعع ةرمحكدمبةي

م

يلح اميللن إذيمعلتمريذ ميلعفمفم بإن ًمتإهمرقدميل ضإيمةيلعبن ميلعحكفخمبهمةيادميلعحكفخ.



ا ةرمحكدمقض ئ معلم حكعيمتنس إنإيم خل يم ةممرت ئمافر م

قيم لميلحكدمبةي

ميلح ا.

قيود اخلدمة:



تمقإفوميلفمإ يميلا ي .م
يلعن ذمض هملإسمعل م
ع خمذ ب ممل بم

فرميللن إذم أمقجيرميل ضي .م
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النماذج واملستندات املطلوبة:
اسم النموذج

نوع النموذج

رقم النموذج

كتاب رسمي من دائرة تنفيذ المحكمة المختصة
(شرعية /نظامية) موضحا ً فيه صدور حكم بإيقاع
وارد

الحجز التنفيذي على راتب الموظف مبينا ً فيه رقم
القضية والمبلغ المحكوم به واسم المحكوم ،مرفقا ً به:

EA-EM-37-IC-28

الحكم الصادر بإيقاع الحجز أو صورة مصدقة عن
الحكم.
صادر

كتاب لوزارة المالية متضمنا ً اإلشعار بإيقاع الحجز
التنفيذي على راتب الموظف وفقا ً لحكم قضائي صادر

EA-EM-37-OC-50

عن محكمة مختصة حسب األصول.

خريطة تدفق اخلدمة:

م
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اسم الخدمة:

فك الحجز التنفيذي

رقم الخدمة:

EA- EM -38

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 5يوم

وصف اخلدمة:
ويمدع عيميلدمبعف ب ع مم ع ع ع ع عاع رمة ير ميلعع لإعيمب عكميلح اميللن إعذيمعلمريذع ميلعفمفمذن إعذيًملحكدم
قض ئ م( جعي/منا ي)ما ورم لم حكعيم خل ي.م م

الفئة املستهدفة:


يلعفم إلميلخ ضاإلمألحك خمق نفنميلخ يميلع نإيمةيلعح ف معلتمرةيذب دمبعف

محكدمقض ئ  .م

املرجع القانوني للخدمة:


ق نفنميللن إذمرقدم()23ملسنيم2005ختماإع م و مرقدم()2تم و مرقدم()3تم و مرقدم(.)8م م

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بمرا ع ع عععيم لم

فرميللن إذم( ع ع ععجعي/منا ي)م فض ع ع ععح ًمتإهماع ع عع ةرمحكدمقضع ع ع ع ئ مب كميلح ام

يللن إذيمعلمريذ ميلعفمف.



مرت ئمحكدمقض ئ ما ورمعلم حكعيمتنس إنإيم خل يمب كميلح ام ةمافر م

قيمعلميلحكد.

قيود اخلدمة:


ع خمة فومح امذن إذيم سب معلتمريذ ميلعفمف.
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النماذج واملستندات املطلوبة:
اسم النموذج

نوع النموذج

رقم النموذج

كتاب رسمي من مأمور التنفيذ (شرعي /نظامي)
وارد

بطلب فك الحجز التنفيذي عن راتب الموظف
المحجوز على راتبه سابقا ً بمقتضى حكم قضائي،

EA-EM-38-IC-29

مرفقا ً به حكم قضائي صادر عن محكمة فلسطينية
مختصة أو صورة مصدقة عن الحكم.
صادر

كتاب لوزارة المالية إلشعارها بفك الحجز التنفيذي
عن راتب الموظف.

EA-EM-38-OC-51

خريطة تدفق اخلدمة:

م
م
م
م
م
م
م
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اسم الخدمة:

طلب االشتراك في أقساط التقاعد

رقم الخدمة:

EA-EM-39

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 4يوم

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب ميلع ع ع وقيمعلتمطن مي ععلجيكميلعفمفم ميلعسع ع وع
يإل

ميلل ع ييمعلمتلج م

مب ةنمريذ ميلليمق خمب  .م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإي .م

املرجع القانوني للخدمة:


ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م(.)87

شروط احلصول على اخلدمة:

يإل



مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلضع ع عععلمر بيميلعفمفم ميس ع ع ععلجيكم ميلعسع ع ع وع

ميلل ع ييمعلمت ملج م

مب ةنمريذ ميلليمق خمب .
مل بمد لم لميلعفمفمي إ مبج بلهمب س لجيكمعلم

ميإل

مب ةنمريذ م م قس طميلل ع  .م

قيود اخلدمة:


نمذ لم

ميإل

مب ةنمريذ ميلع

وئمعنإ معلم()30ميفخ .م

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

نموذج طلب االشتراك في المساهمات التقاعدية عن فترة

EA-EM-39-IC-30

كتاب لوزارة المالية يتضمن طلب الموظف باالشتراك في

EA-EM-39-OC-52

اإلجازة بدون راتب التي قام بها الموظف.
صادر

المساهمات التقاعدية عن فترة اإلجازة بدون راتب.
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خريطة تدفق اخلدمة:
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اسم الخدمة:

التصديق على القيام بعمل خاص

رقم الخدمة:

EA-EM-40

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 4يوم

وصف اخلدمة:
ويمدع ععيميلدمبعف ب ع ميلع ع ع ع ع ع وقععيمعلتمقإع خميلعفمفمبعايةلععيمععععلمدع صمدع رجم ةقع

ميلع ةيخم

يلجاعيملنفمإ يميلحكف إيمضعلميلشجةطمةيلضفيباميلعح و مق نفن ً.

الفئة املستهدفة:


عإأميلعفم إلميلخ ضاإلمألحك خمق نفنميلخ يميلع نإي .م

املرجع القانوني للخدمة:



ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع م و م()66مت ج مم1متم و م()67مت ج م2م .م
قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملس ع ععنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيم مرقدم()4ملس ع ععنيم

1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م()83تم و م()84تم و م(.)85

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلعخل ع ععيم لضع عععن ًم فيت ل معلتمقإ خميلعفمفمب لاعلميلخ صم جت ًمبهم

نعف جمرقدمم65مميلخ صمب يفينميلعفم إلميلا خم فقأم لميلعفمفمحس ميألافل.



ملع بمبع لعفيت عيمعلتميلاععل م لميل

عيميلع جر م عع راع ع ع ع ععيميلاععلميلخع صملع ي ع م جت ع ًمبعهم ع ةلموةيخم

يلعفمفمتإ .

قيود اخلدمة:
مةق ري ميلعفمفم من ئمععنهم ةميعسم جماهممعفمف.



نمي ثجميلاعلميلخ صمعلتمةي ب



نميجذباميلعفمفم أم يمتجوم ةم ععجميم ةم اعسععيمل مي مرذب ط

م لإيم ةمذ

ييم أميل يئج ميلحكف إيم

يلليمياعلمب ميلعفمفم ةمعلتم يمويئج محكف إيم دج ملهمانيم ا م من ئمععنهم ميلخ يميلع نإي.



نميكفنم م ع را ع ععيميلاعلميلخ صم يمض ع ععجرم ةمذا رضم ةمذن قضم أميلفمإ يم ةم لض ع ععإ ذ م ةم أم

ناعيميلخ يميلع نإيم ةم يمق نفنمآدج.
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نميكفنميلاععلمويدلمن ع ئميل ةيخميلجا ع ع ع عععيم ةم كع نمعععلميلعفمفم ةم نميس ع ع ع ععلاععلم علنكع

م ييم

ويئج محكف إيم م ويفموذيميلاعل.



اع



نمذكفنميلعفيت يميلععنفحيمب لاعلميلخ صم جذب يمب لاعلمويدلمويئج محكف إيم دج .
نميزي مع وماع ع ع

ميلاعلمد رجمن ئميلفمإ يمعلمثالثماع ع ع

م ميلإفخميلفيح تم ةم نمذلا

م( 9م)م

م ميألابف .
نمذزي م

ميلعفيت يمعلتميلاعلميلخ صمعلمع خمةيح .

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية المختصة الموافقة على
العمل الخاص مرفقا ً به:
وارد

نموذج رقم " "65الخاص بديوان الموظفين العام.

EA-EM-40-IC-31

موافقة الجهة التي سيعمل بها الموظف.
جدول الدوام الرسمي من الجهة المنوي ممارسة
العمل الخاص لديها.

صادر

كتاب التصديق على القيام بالعمل الخاص.

EA-EM-40-OC-53

رفض التصديق على القيام بالعمل الخاص.

EA-EM-40-OC-54

إعادة نموذج " "65للدائرة الحكومية المختصة
الستكمال باقي المستندات المطلوبة.

EA-EM-40-OC-55
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خريطة تدفق اخلدمة:
ثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا

دائاا
ا تق عد وإنه ء ا خدمة
م
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اسم الخدمة:

احتساب سنوات خدمة

رقم الخدمة:

EA-RT-41

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 5يوم

وصف اخلدمة:
م جيفميلدم لمداللهميحلس ع ع بما ع ععنفي ميلخ يممس ع ععنفي مد يمأل جيضميلل ع م ةم ك ت مبن ًمفمعلتم
قجي مري ما ور معلم

نسميلف ريف .م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإيميلذيلمععنفيمبا فومقبلما ع ع ع ةرمقجيرمذاإإلمل دمة شع ع عععفلإلمب جيري م

نسم

يلف ريف.م

املرجع القانوني للخدمة:


قجيرم

نسميلف ريفمرقدم(/11/272/2خ.ة. /وع ع ع ع ع ع ع عع)ملسع ع ععنيم2012مبش ع ع ع نمميحلس ع ع ع بماع ع ععنفي ميلخ يم

لعفم يميلا فوممسنفي مأل جيضميلل ع م.

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بماع ورمعلميل يئج ميلحكف إيمب حلسع بماعنفي ميلخ يم لضععن ًميلا ميلعبجخم أمة ير ميلع لإيم ةم

ع ميسذح وميألةرةب .



يالع مر مح فئمعع لإي.م

قيود اخلدمة:


يلعفمفمسمذن ب معنإهمقجيري م

نسميلف ريفمب لخ فص.م م
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

كتاب الدائرة الحكومية بطلب احتساب سنوات

EA-RT-41-IC-01

احتساب سنوات الخدمة

EA-RT-41-OC-01

الخدمة.
صادر

خريطة تدفق اخلدمة:

م
م
م
م
م
م
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اسم الخدمة:

استرداد مبالغ مالية "استحقاق"

رقم الخدمة:

EA-RT-42

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

"  " 3أيام

وصف اخلدمة:
وفمم جيفميلدم لمداللهمياع ع ع ععلجويوم ب ل م لإيما ع ع ع عجت موةنمة همح م(عالةي م–مب س م-ممع في )م
ةذن عذملعفم يميلخع عميميلعع نإعيميلعذيلم ع ع ع ععجعفيم مم جيفي ممن ع فميلخع عيم ةميلعفم إلميلعذيلمودمعلتمر يم

ععن د .م

الفئة املستهدفة
فم فميلخ يميلع نإيميلذيلماجت مل دم ب ل م لإيموةنمة همح .



املرجع القانوني للخدمة:


سميف

.م

شروط احلصول على اخلدمة:
يتم الحصول على الخدمة في إحدى الحالتين التاليتين:



ة مس ً:م مح لمم نمطن ميسا ع ع ععلجويوم ف هم لميل يئج ميلحكف إيمبةن فمد يميلعفمفمة لض ع ع عععن ًممح

م

يلفث ئ ميلل لإي:

−

و مذخججمألبن فمةبن

 −ع م ةيجملنبن

ميلعلاة

 −ح يمعاةبيملنبن

−


ميلعفمف .م

ميآلنس

.
.

و مةت ميلعا ل.

ث نإ ً:م مح لمذفتجمبإ ن

م حفابيما ور معلم

يمحكف إيم الع مذسل عيمذن إذميلخ ي.

قيود اخلدمة:


سميف

.
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج
وارد
صادر

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية بطلب إنهاء خدمة الموظف.

EA-RT-42-IC-02

كتاب استرداد مبالغ مالية ُصرفت للموظف بدون وجه حق.

EA-RT-42-OC-02

خريطة تدفق اخلدمة:
م

م
م
م
م
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اسم الخدمة:

تنبيه بإنهاء الخدمة

رقم الخدمة:

EA-RT-43

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 5يوم

وصف اخلدمة:
تميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفمبةن فمد لهتملبنف هميلسععلم
ويمد يميلدمبعف ب ميللنبإهمعل م
يل نفنإيم ةيلدميللنبإهمقبلمبنفغميلعفمفميلسلميل نفن مبثالثيم

جمعلتميألقل.م

مالحظة:
يلسععلميل نفن مإلن فميلخ يموفم()60ماععنيملعفم يميلخ يميلع نإيتم()70ماععنيملن ضع ميلنا إإلتم
تم نميلدميللبنإ م جذإلمعل مم
ةميلعفمفمقض ع ع ع ععيم مثجم لم()40ماع ع ع ع عنعيمدع عيملعفم يميلخع عيميلعع نإعيمعل م
يألقلمداللميلا خميلفيح م مالفترات التالية :م




ةلميلا خملعلميل ع م ميلن فميلث ن م لميلا خ .م
م نل فميلا خملعلميل ع م ميلن فميألةلم لميلا خميلل ا م.

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإيميلذيلمعلتمة كمبنفغميلسلميل نفن ملنل ع  .م

املرجع القانوني للخدمة:


قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملس ع ععنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملس ع ععنيم

1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م(.)152



ق نفنميلسن يميل ض ئإيمرقدم()2ملسنيم2002مةساإع ميلع و مرقدم(.)34



ق نفنميلل ع مرقدم()7ملسنيم2005ختماإع ميلع و مرقدم( .)113م
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شروط احلصول على اخلدمة:


بنفغميلعفمفميلسععلميل نفن ملنل ع م(60ماععنيملعفم يميلخ يميلع نإيتم70ماععنيملن ض ع )م ةمقضععيم

مثجم لم()40مع خم ميلخ ي.

قيود اخلدمة:


سميف

.

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

ال يوجد.

-

صادر

كتاب تنبيه بإنهاء الخدمة.

EA-RT-43-OC-03

خريطة تدفق اخلدمة:
م
م

م
م
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اسم الخدمة:

اإلحالة إلى المعاش

رقم الخدمة:

EA-RT-44

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 5يوم

وصف اخلدمة:
ام ش بنع فمعلتمطنع م
تميلع ع
ويمدع عيميلدمبعف ب ع ممن ع فمدع عيميلعفمفمبسع ع ع ع عبع ميإلحع لعيميلعبكج مما م
د يم لميلعفمفمةبعفيت يم لمرئإسميل يئج ميلحكف إيم لي يم سمي لمععجهمعن مذ يعهموذيميل ن معلم
دعسع ع ععإلماع ع ععنيمةبشع ع ععجطمياع ع ععلإ فميلح ميألونتم لميلسع ع ععنفي مساع ع ععلح ئم ا شميلل ع تم ةمبن فمعلتمقجيرم
نسميلف ريفمبعةحع لعيميلعفمفمماتميلل ع عع مبنع ًفمعلتميعلبع ري ميلع ع ع ع ععمنحعيميلاع عيم ع ع ع ععلي عيم ممعع لميلعفمفم
()15مانيمد يمأل جيضميلل ع  .م

مالحظة:



يسلح ميلعفمفمذ ع م إخفديم م يم لميلح س ميلل لإي :م
 −يلعفمفم معلم()25ماع ععنيم بفليمأل جيضميلل ع مب لنسع ععبيملنذمفرتمة)(20ماع ععنيم بفليمأل جيضم
يلل ع مب لنسبيملإلن ثمبشجطمبنفغمالم50ماني.م
 −يلعفمفم معلم()20ماع ععنيم بفليمأل جيضميلل ع مب لنسع ععبيملنذمفرتمة()15ماع ععنيم بفليمأل جيضم
يلل ع مب لنسبيملإلن ثميإلن ثمبشجطمبنفغمالم()55ماني.م
 −يلعفمفم معلم()20ماع ع ععنيم بفليمأل جيضميلل ع مةبن ماع ع ععلم()50ماع ع ععنيمم مم نمععنهم م

لم

يلعخلبجي تم ج يماميأل ايتمب ملميللن إ معلميلن امةيلغ .
•

تميلعا شمبن ًفمعل مقجيرمذ ويبيملعفم يميل ئيميلانإ ما ورمعلم
مع ميلدميإلح ليمما م

نسميلف ريف.

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإي .م
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املرجع القانوني للخدمة:


ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع م و م(.)101



ق نفنميلل ع ميلا خمرقدم()7ملسنيم2005مةساإع ميلع و مرقد )(27تم و م(.)117

شروط احلصول على اخلدمة:


قجيرم فقأم لمرئإسميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفم لضع ع ع عععن ًم فيت يم

نسميلف ريفمعلتممح ليم

يلعفمفمماتميلعا ش.

قيود اخلدمة:


ة فومم جيفمق نفن م إجم سلكعلمبح ميلعفمف .م

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

وارد

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية مرفقا ً به قرار مجلس الوزراء
بإحالة الموظف إلى المعاش ،وسبب اإلحالة ،وتاريخ

EA-RT-44-IC-03

إنهاء الخدمة.
صادر

كتاب إنهاء خدمة بسبب اإلحالة إلى المعاش.

EA-RT-44-OC-04

كتاب رفض اإلحالة إلى المعاش بسبب عدم االستحقاق.

EA-RT-44-OC-05

خريطة تدفق اخلدمة:
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اسم الخدمة:

إنهاء الخدمة بسبب االستقالة

رقم الخدمة:

EA-RT-45

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 5أيام

وصف اخلدمة:
ويمدع عيميلدمبعف ب ع ممن ع فمدع عيميلعفمفمبسع ع ع ع عبع ميا ع ع ع ععل ع للعهم لميلفمإ عيميلاع عيمة لعكمةت ع ًم
تم نميسعلعج يلعفمفم
لنشعجةطمةيلضعفيباميلعح و مق نفنم ً.معل م

يل إ خ بع خ ةمإ له لحإل ياعلال ه يل جير

ب بفل يال لله ة رتض ةمس يعلبج ت ق مي ً لفمإ له .م

الفئة املستهدفة
فم فميلخ يميلع نإي .م



املرجع القانوني للخدمة:



ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع م و م(.)99م
قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملس ع ععنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملس ع ععنيم

1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م()153تم و م(.)154



ق نفنميلسن يميل ض ئإيمرقدم()2ملسنيم2002مةساإع ميلع و مرقدم(.)33

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم فقأم لمرئإسميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفمب بفلميال ليميلعفمف.



مل بمد يم لميلعفمفمب ن ميساع ععل ليم لميلفمإ يميلا يم فضع ععح ًمبهمذ يخميساع ععل ليمعلتمة هم

يل قي.

قيود اخلدمة:


تمر يمععنه.
ع خمة فوميلعفمفمعل م



ة فومم جيفي مق نفنإيم إجم سلكعنيمبح ميلعفمف.
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج
وارد
صادر

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب الدائرة الحكومية بقبول استقالة الموظف.

EA-RT-45-IC-04

كتاب إنهاء الخدمة بسبب االستقالة.

EA-RT-45-OC-06

خريطة تدفق اخلدمة:
م
م
م
م

م

206

اسم الخدمة:

إنهاء الخدمة بسبب بلوغ السن القانوني

رقم الخدمة:

EA-RT-46

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 5أيام

وصف اخلدمة:
مويمدع عيميلدمبعف ب ع ممن ع فمدع عيميلعفمفملبنف عهميلس ع ع ع ععلميل ع نفن ملنل ع عع ()60معع خ ملعفم يم
يلخ يميلع نإيتم()70مع خملن ضع ع ع تم ةم مثجم لم()40ما ع ععنيمد يم بفليملنل ع ملعفم يميلخ يميلع نإيم
ي ع م اب  .م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإيميلذيلمبنغفميلسلميل نفن ملنل ع  .م

املرجع القانوني للخدمة:



ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع م و م(.)97
قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملس ع ععنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملس ع ععنيم

1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م(.)152



ق نفنميلسن يميل ض ئإيمرقدم()2ملسنيم2002مةساإع ميلع و مرقدم( .)34م

شروط احلصول على اخلدمة:


بنفغميلعفمفميلسلميل نفن م ةمذ ة هم()40مانيمد ي.

قيود اخلدمة:


ة فومم جيفي مق نفنإيم إجم سلكعنيمبح ميلعفمف.
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

ال يوجد.

-

صادر

كتاب إنهاء خدمة بسبب بلوغ السن القانوني للتقاعد.

EA-RT-46-OC-07

خريطة تدفق اخلدمة:
م

م
م
م
م
م
م
م
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اسم الخدمة:

إنهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية

رقم الخدمة:

EA-RT-47

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 5أيام

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدم لمدالل ممن فمد يميلعفمفمبسعب مع خميلنإ قيميل عحإيمبن فيًمعلتمقجيرم لميلن نيم
يل بإيميلانإ م(قف سإفنمطبيم جماي)تمةيلدممن فميلخ يميعلب ريم لمذ يخمينا وميلن ني .م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخع عيميلعع نإعي ميلعذيلما ع ع ع ع ع رمبح دمقجيرم لميلن نعيميل بإعيميلانإع مباع خملإع قل دملناععلم م

يلخ يميلع نإي.مم

املرجع القانوني للخدمة:


ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع م و م()96مت ج م2متم و م(.)98

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لمة ير ميل ع ع ع ععحيم جت ًمبهمقجيرميلن نيميل بإيميلانإ مميل ف سع ع ع ععإفنميلعجمايممب للفاع ع ع ععإيمبةن فم

دع عيميلعفمفمبسع ع ع ع عبع معع خميلنإع قعيميل ع ع ع ععحإعيمةي ع م نميش ع ع ع ععلععلميل جيرمعلتميلعجضتم ةميلا اميلعذيمسم
يسل إأميسالعجيرمبسببهم م ويفم

هميلفمإ إي .م

قيود اخلدمة:


يلعفمفملدميسلن ذمم تيمم

يذهميلعجضإيميلعن فصمعنإ مق نفن ً .م
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

وارد

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب من وزارة الصحة مرفقا ً به قرار اللجنة الطبية
العليا "القومسيون المركزي" بشأن إنهاء خدمة

EA-RT-47-IC-05

الموظف بسبب عدم اللياقة الصحية.
صادر

كتاب إنهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية.

EA-RT-47-OC-08

خريطة تدفق اخلدمة:

م
م
م
م
م
م
م
م
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اسم الخدمة:

إنهاء الخدمة بسبب الوفاة

رقم الخدمة:

EA-RT-48

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 5أيام

وصف اخلدمة:
ويمدع عيميلدمبعف ب ع ممن ع فمدع عيميلعفمفمبسع ع ع ع عبع ميلفتع مةيلدممن ع فميلخع عيميعلبع ريًم لمذع يخم
يلفت  .م

الفئة املستهدفة


فم فميلخ يميلع نإي .م

املرجع القانوني للخدمة:


ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع م و م()96مت ج مم7م.

شروط احلصول على اخلدمة:


مل ع بم فقأم لمرئإسميل ع يئج ميلحكف إععيميلل ع بأمل ع ميلعفمفم لض ع ع ع عععنع ًمطنع ممن ع فمدع ععيميلعفمفم

بسب ميلفت .



و ميلفت ميألانإي.

قيود اخلدمة.


يلعفمفم سلنكفمعلميلاعل.

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

كتاب الدائرة الحكومية بطلب إنهاء خدمة الموظف

EA-RT-48-IC-06

كتاب إنهاء الخدمة بسبب الوفاة.

EA-RT-48-OC-09

بسبب الوفاة.
صادر
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خريطة تدفق اخلدمة:
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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اسم الخدمة:

حصر الخدمة

رقم الخدمة:

EA-RT-49

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 7أيام

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب ممع يومياععلع ر مح ععجميلبإ ن
ةمعذلعكمآدجميا ع ع ع ععل

ع عع

ميلفمإ إيمةيلع لإيملنعفمفمداللمتلج مد لهم

تموإئعيميلل ع عع مباع ممذعع خم
ميلل ع عع م ةيلدمذحفيعلم نفميلعفمفميلعنل إعيمدع لعهمما م

م جيفي ممن فميلخ ي.

الفئة املستهدفة:
فم فميلخ يميلع نإيميلخ ضاإلمإل جيفي ممن فميلخ ي .م



املرجع القانوني للخدمة:


قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملس ع ععنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملس ع ععنيم

1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م()156مت ج مم2م.

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لميل يئج ميلحكف إيم لضعن ًميلل ا :م
 −نعف جمدنفمطجفم فقا ًمحس ميألافل.
 −يالع ر مآدجمريذ .
 −نعف جم(ش.)10/



مح

−

ميلفث ئ ميلل لإيم ةممن :
و مقإ ملألبن فميل

 −ح يمعاةبيملنبن

اإإلم(يبل/يبني)متم ةمافر معلميلش و ميل

ايم مح ليميللخجج.

متفئم()18مع خم ةمافر معلمع ميلاةيج.

 −ذ ليجمطبيمح ي مبش نمح ليميألبن فميلعا قإل.م




يلب قيميلفمإ إيممنمة
و مةت ميلعا لإإلممنمة

.
.
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قيود على اخلدمة:


يلعفمفمم إلملعفمفمآدجم لم فم يميلخ يميلع نإي.



لدميلدميالكع لمم جيفي مينل فمد يميلعفمف.

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

وارد

صادر

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية بطلب استكمال إجراءات

EA-RT-49-IC-07

إنهاء الخدمة متضمنا ً المستندات المطلوبة.
نموذج (ش )10/إجازات.

GPC-IC-03

نموذج خلو طرف.

EA-RT-49-IC-08

كتاب حصر لمدة الخدمة .

EA-RT-49-OC-10

خريطة تدفق اخلدمة:
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اسم الخدمة:

غالف معاملة إنهاء الخدمة

رقم الخدمة:

EA-RT-50

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 7أيام

وصف اخلدمة:
مويمد يميلدمبعف ب مذ

إاممل بم الفم ا نيممن فميلخ يتمةمرا ع ع ع ع لمم لم نفميلعفمفمما م

وإئيميلل ع ميل نسع ع ع ع إنإيمم يمم نمقجيرمذاإإلميلعفمفما ع ع عع ورمعلمحكف يمريخم
يلعفمفما ورمعلمحكف يم ا ميلدمذف إهممل بما مجفم سلح

تم مم يمم نمقجيرمذاإإلم

ملف ير ميلع لإيم م ا  .م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإي .م

املرجع القانوني للخدمة:


ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998خميلعا لمب ل نفنم()4ملسنيم2005تماإع م و م(.)156

شروط احلصول على اخلدمة:


من فمد يميلعفمف.



ععلميالع ر مح جمد ي.

قيود على اخلدمة:


سميف

.م
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

ال يوجد.

-

كتاب غالف نهاية الخدمة محددا ً فيه عدد صفحات
الملف موجها ً إلى هيئة التقاعد الفلسطينية ،إذا كان
صادر

قرار تعيين الموظف صادر عن إحدى حكومات رام

EA-RT-50-OC-11

هللا.
كتاب صرف مستحقات إذا كان قرار التعيين صادر
عن غزة.

EA-RT-50-OC-12

خريطة تدفق اخلدمة:

م
م

م
م
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اسم الخدمة:

طلب ملفات من هيئة التقاعد

رقم الخدمة:

EA-RT-51

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 7أيام

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب مطن م ح م ن
لف فومدنلم م ميلعنفم ةمح جم

ميلعفم إلميلعل ع يلميلعجحنيمل إئيميلل ع ميل نسع إنإيتم

ميلخ يتم ةميحلإ جميلعنفم م م س ليمل معالقيمب لعفمفميلعل ع  .م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإيميلعل ع يل .م

املرجع القانوني للخدمة:


ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998خميلعا لمب ل نفنم()4ملسنيم2005تماإع م و م(.)156

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بمطن م نفميلعفمفم لموإئيميلل ع ميل نس إنإي.

قيود على اخلدمة:


ع خممرا لميلعنفمل إئيميلل ع ميل نس إنإي.

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

ال يوجد.

-

صادر

كتاب طلب ملف من هيئة التقاعد الفلسطينية.

EA-RT-51-OC-13

م
م
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خريطة تدفق اخلدمة:
م

م
م
م
م
م
م
م
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اسم الخدمة:

حصر مدة خدمة لموظفي سنة 1967م

رقم الخدمة:

EA-RT-52

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 5يوم

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب مذسع ع ععفييم ةضع ع ع م فم يميلخ يميلع نإيميلعاإنإلمقبلمع خم1967ميلذيلملدم
يافوةيملناعل.م م

الفئة املستهدفة:


م فم فميلخ يميلع نإيم مقبلمع خم .1967م

املرجع القانونية:


قجيرم حكعيميلا لميلانإ مبش نميلعفم إلميلذيلملدميافوةيملناعلمبا م1967خ .م

شروط ومتطلبات اخلدمة:


يلعفمفملدميا ملناعلمبا مذ يخم.1967/6/5

قيود على اخلدمة:


يلعفمفمد رجميلبالومةلدميلدم ل بايمععنه.

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

ال يوجد.

-

كتاب حصر لمدة الخدمة منذ بداية التعيين حتى

EA-RT-52-OC-14

صادر

.1967/06/05
كتاب عدم عودة الموظف للعمل.

EA-RT-52-OC-15

م
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خريطة تدفق اخلدمة:

l

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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اسم الخدمة:

منحة أشهر الوفاة ومصاريف الجنازة

رقم الخدمة:

EA-RT-53

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة:

"  " 5يوم

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب ما ع ع ع ععجفم نحيم ع ع ع ع جميلفت مة

ع ع ع عع يفميل ن ملعس ع ع ع ععلح إ مةت ًمألحك خم

يل نفن.م

الفئة املستهدفة:



ر نيم ةم ري ل /ر لم–ميلعفمف /ميلعلف تتمة ةسووع ميل

ج.

يفميل ن مةت ًملنعسلن ي ميلعجت ي.

يلشخمميلذيمق خمب تأم

املرجع القانوني للخدمة:



مق نفنميلل إلمةيلعا
قجيرم

ميل

ورمب ل نفنمرقدمم8مملسنيم1964ختماإع ميلع و مرقدم(.)50

نسميلف ريفمرقدم(/11/278/7خ.ة/م.وع)ملسنيم .2013م

شروط احلصول على اخلدمة:


قجيرممن فمد يميلعفمفمبسب ميلفت  .م



مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلعخل ع ع ععيميلل بأمل ميلعفمفميلعلف تم لض ع ع عععن ًمطن ما ع ع ععجفم

يل ن مة نحيم

ع ع ع ع يفم

جميلفت .
قيمحس ميألافل.



ح يمح جممرث



مرت ئميلفث ئ ميلل لإيم مح لمم نميلعفمفم لاة ً:
 −ح يمذج لما ور معلميلعحكعيميلشجعإيمة

قيمحس ميألافل.

 −مقجيرم نم ة لعهمويميلاة عيميلفحإع م فقاع ًم لم خلع رمة حع يم(ة محع لميللاع وميلدميسا ع ع ع ععلغنع فم
عن ).
 −افر موفييميلاة ي/ميلاة
 −حس بمبنكيملناة ي/ميلاة

.
.
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 −ةم ليم

ع ع ع قيمحسع ع ع ميألا ع ععفلم مح لمذا وميلاة

ة نحيم





مبلفمإلممح يولمب بضم

ع ع ع يفميل ن م

جميلفت .

نعف جمطن ماجفم نحيم

يفميل ن م فقا ًم لم خل رمة ح ي.

نعف جمطن ماجفم
تفيذإجماجفم

جميلفت م فقا ًم لم خل رمة ح ي.

يفميل ن .

قيود اخلدمة:


اب ماجفم نحيم

جميلفت م ةم

يفميل ن .

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

وارد

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب من الدائرة الحكومية المختصة التابع لها الموظف
المتوفى متضمنا ً طلب صرف منحة أشهر الوفاة

EA-RT-53-IC-09

ومصاريف الجنازة.
صادر

كتاب لوزارة المالية بصرف منحة أشهر الوفاة ومصاريف
الجنازة للمستفيد

EA-RT-53-OC-16

خريطة تدفق اخلدمة:
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اسم الخدمة:

شهادة خدمة

رقم الخدمة:

EA-RT-54

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

"  " 1يوم

وصف اخلدمة:
ويمد يميلدمبعف ب م نكميلعفمفم ع و مد يمبا مينل فمد
ميألا ع اععإيملنعفمف)ميلع ولتم

يلخ يمةذحلفيميلش ع و معلتميلبإ ن

يلفمإ يتماب مينل فمد ي يلعفمف)معن مينل فمد

ذهمأليماعب م لم اعب بمينل فم
مد لهتميل ر يتميل ئيتميلعسعععلم

ذه .م

الفئة املستهدفة:


عإأميلعفم إلميلعنل إيمد

ذ دمأليماب م لميألاب بميلعن فصمعنإ مق نفنم ً .م

املرجع القانوني للخدمة:


ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع م و م()157م م

شروط احلصول على اخلدمة:


ينل فمد يميلعفمفمأليماب م لم اب بممن فميلخ ي.



ذسفييم نفميلعفمفمةمدالفمطجته.

قيود اخلدمة:


سميف

.
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النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

ال يوجد.

-

صادر

كتاب شهادة خدمة.

EA-RT-54-OC-17

خريطة تدفق اخلدمة:

م
م
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اسم الخدمة:

تسوية إنهاء خدمة الموظف (خلو الطرف)

رقم الخدمة:

EA-RT-55

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

"  " 5يوم

وصف اخلدمة:
ينلاخميلعفمفم محع لمينل ع فمدع ع ذعهمبعةحض ع ع ع ع ع رم عإأميللفقإاعم

مةيألدلع خم لميل

ع

يلخع ع ذإععيمبعع متإ ع ميلع يئج ميلحكف إععي ميلليمينلعيمملإ ع ميلعفمفمذ إع مباع خمذان م يععيميللاي ع

ميلحكف إعيم
م ع لإععيم ةم

لف سلإيمبذ يميلعفمف .م

الفئة املستهدفة:
عإأميلعفم إلميلعنل إيمد



ذ دمأليما ع ع ععب م لميألا ع ع ععب بميلعن ع ع ععفصمعنإ م ميلع و م()96م لم

ق نفنميلخ يميلع نإي .م

املرجع القانوني للخدمة:



ق نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملسنيم1998ختماإع م و م()96تم و م( .)97م
قجيرم

نسميلف ريفمرقدم()45ملس ع ععنيم2005خمب لالئحيميللن إذييمل نفنميلخ يميلع نإيمرقدم()4ملس ع ععنيم

1998ميلعا لمب ل نفنمرقدم()4ملسنيم2005تماإع م و م( .)156م

شروط احلصول على اخلدمة:
ذه.



يلعفمفم نل إيمد



مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلل بأمل ميلعفمفم ةم لمداللميلعفمفمن سع ععهمب ن مذسع ععفييممن فمد يم

يلعفمفم جت ًمبهميلعسلن ي ميلل لإي:

−

و مدنفمطجفملنعفمفم

قيمحس ميألافل.

 −يلب قيميلفمإ إي.
 −يالع ر مآدجمريذ .

−

و مقإ ملألبن فميل

 −ح يمعاةبيملنبن

اإإلم(ةل تمبن )م ةمافر معلم

و ميل

ايم مح ليميللخجج.

م متفئم17مع خم ةمافر معلمع ميلاةيج.
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 −ذ ليجمطبيمبل يخم

ي ملنعا قإل.

قيود اخلدمة:


ة فوميللاي ع

تميلعفمفمذ ع هميلع اع ع ع ع عس ع ع ع ع ع
م ع لإعيم ةم إجم ع لإعيمعل م

ميلحكف إعيمة سع ع ع ع ع نعيم م ن عهم

يلفمإ ي.

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

وارد

اسم النموذج

رقم النموذج

كتاب رسمي من الدائرة الحكومية تطلب بموجبه

EA-RT-55-IC-10

إنهاء خدمة الموظف
نموذج  39ديوان الموظفين العام مختوما ً من كافة
الجهات الموجودة فيه.

صادر

كتاب بإنهاء خدمة الموظف.

EA-RT-55-IC-11
EA-RT-55-OC-18

خريطة تدفق اخلدمة:
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اسم الخدمة:

إلغاء قرار إنهاء خدمة بسبب الغياب"المستنكفين"

رقم الخدمة:

EA-RT-56

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

"  " 7يوم

وصف اخلدمة:
وفمم جيفميلدمبعف بعهمملغع فمقجيرممن ع فمدع عيمبسع ع ع ع عبع ميلغإع بملنعفم إلميلعس ع ع ع ععلنك إلمعلميلاععلم
يميلعخل ي .م

ةيلسع حمبافوذ دملناعلمبا مح فل دمعلتم فيت يميل

الفئة املستهدفة:


يلعفم فنميلذيلما رمبح دمقجيري ممن فمد يمبسب ميلغإ بم(يسالنك ف).م م

املرجع القانوني للخدمة:


قجيرم

نسميلف ريفميل ع ع ورم م نس ععلهمرقدم()238مةيلعنا

مبل يخم2012/3/6مخمبشع ع نميعلع ومآلإيم

عفو ميلعفم إلميلعسلنك إلمعلميلاعل.



قجيرم

نسميلف ريفميل ع ورم م نسعلهمرقدم()271مةيلعنا

نسميلف ريفميل

ورم م نسلهمرقدم()238مبش نمآلإ

مبل يخم2012/12/4مخمبشع نمذا يلمقجيرم

مة ا يإجمعفو ميلعفم إلميلعسلنك إلملناعل.

شروط احلصول على اخلدمة:


ة فومقجيرمبةن فمد يميلعسلنكفملنغإ ب.



مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلعخل ع ع ع ععيميلض ع ع ع عععلمر بل م ممع و ميلعس ع ع ع ععلنكفميلذيمذدممن فمد

ذهم

لناعل.




د بم لميأل نيميلا يم ةميلف ير مذ إ مبعفيت يميل

ميلعخل يمعلتممع وذه.

حضجماع ميألقفيلمميللح إ م.
.



يلا فبيميلل ويبإيمبسب ميلغإ بممنمة



مشفمحس بمبنكيملنعسلنكفمي إ مب نمريذبهم إجم

ف م لمة ير ميلع لإيم مريخم

.
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قيود اخلدمة:


ع خمة فومقجيرم لميل

يميلعخل يمب لعفيت يمعلتمعفو ميلعسلنكفملناعل.

جميلعفمفميلعنل إيمد

ذه.



يللاإإلمعلتم



ع خمة فوم ك نم



ع خمذفيت ميل ر يميلفمإ إيملنعفمفم أميلعك نميلع نفبمذسكإنهمعنإه.

تميل إكنإيمللسكإنه.
جمعل م

النماذج واملستندات املطلوبة:
اسم النموذج

رقم النموذج

نوع النموذج

كتاب رسمي من األمانة العامة يتضمن الموافقة

EA-RT-56-IC-12

على عودة الموظف المستنكف للعمل.
كتاب رسمي من الدائرة الحكومية التابع لها
الموظف المستنكف المقرر إعادته للعمل يوضح
فيه ما يلي:

•

تاريخ إنهاء خدمة الموظف المستنكف
المخاطب بشأنه.

وارد

•

مدى حاجة العمل لخدمته.

•

مدى الرضا عن سلوكه وأخالقياته الوظيفية.

•

كيفية احتساب مدة التغيب عن العمل.

•

محضر سماع األقوال إن وجدت.

•

العقوبة التأديبية إن وجدت.

•

كشف حساب بنكي يوضح استمرارية صرف

EA-RT-56-IC-13

راتبه من وزارة المالية في رام هللا وتعهد من
الموظف.
كتاب إلغاء قرار إنهاء الخدمة والعودة للعمل
محددا ً فيه تاريخ إنهاء خدمة الموظف المستنكف
صادر

EA-RT-56-OC-19

وكيفية احتساب مدة انقطاعه عن العمل.
كتاب للدائرة الحكومية المعنية مفاده أنه ال مانع
من إعادة الموظف المستنكف إلى عمله وموافاة

EA-RT-56-OC-20

الديوان بقرار استالمه للعمل.
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خريطة تدفق اخلدمة:

م
م
م
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اسم الخدمة:

عودة الموظف المستنكف للعمل

رقم الخدمة:

EA-RT-57

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

"  " 7يوم

وصف اخلدمة:
تميلاعل .م
وفمم جيفميلدمبعف بهممع و ميلعفمفميلعسلنكفميلذيملدميلدممن فمد لهممام م

الفئة املستهدفة:


يلعفم فنميلذيلمين

افيمعلميلاعلمبسب ميسالنك فمةلدمي

رمل دمقجيري ممن فمد ي .م

املرجع القانوني للخدمة:


قجيرم

نسميلف ريفميل ع ع ورم م نس ععلهمرقدم()238مةيلعنا

مبل يخم2012/3/6مخمبشع ع نميعلع ومآلإيم

عفو ميلعفم إلميلعسلنك إلمعلميلاعل.



قجيرم

نسميلف ريفميل ع ورم م نسعلهمرقدم()271مةيلعنا

نسميلف ريفميل

ورم م نسلهمرقدم()238مبش نمآلإ

مبل يخم2012/12/4مخمبشع نمذا يلمقجيرم

مة ا يإجمعفو ميلعفم إلميلعسلنك إلملناعل.

شروط احلصول على اخلدمة:


مل بم لميل يئج ميلحكف إيميلضعلمر بل م ممع و ميلعفمفميلعسلنكفمماتميلاعل.



يلح فلمعلتميلعفيت يمب لافو م لميل



د بم لميأل نيميلا يم ةميلف ير مذ إ مبعفيت يميل



ميلعخل ي.
ميلعخل يمعلتممع وذه.

حضجماع ميألقفيلمميللح إ م.
.



يلا فبيميلل ويبإيمبسب ميلغإ بممنمة



مشفمحس بمبنكيميفضكمب نمريذبهم إجم



نميكفنمق مذ خمباذرم بفلمة نأملجئإسميل يئج ميلحكف إي.

ف م لمة ير ميلع لإيم مريخم

.
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قيود اخلدمة:


ع خمة فومقجيرم لميل

يميلعخل ي.

تميل إكنإيمللسكإنه.
جمعل م



ع خمة فوم ك نم



ذفيت ميل ر يميلفمإ إيملنعفمفم أميلعك نميلع نفبمذسكإنهمعنإه.



ع خمت لميلعفمفمبسب ميلغإ بميلعلفيالملع م()15ميفخ.

النماذج واملستندات املطلوبة:
اسم النموذج

نوع النموذج

كتاب رسمي من األمانة العامة يتضمن الموافقة على عودة
الموظف المستنكف للعمل.

رقم النموذج

EA-RT-57-IC-14

كتاب رسمي من الدائرة الحكومية التابع لها الموظف
المستنكف المقرر إعادته للعمل يوضح فيه ما يلي:

وارد

•

مدى حاجة العمل لخدمته.

•

مدى الرضا عن سلوكه وأخالقياته الوظيفية.

•

كيفية احتساب مدة التغيب عن العمل.

•

محاضر سماع األقوال إن وجدت.

•

العقوبة التأديبية إن وجدت.

•

كشف حساب بنكي يوضح استمرارية صرف راتبه من مالية

EA-RT-57-IC-15

رام هللا.
كتاب مفاده انه تم إجراء الالزم للموظف حسب األصول،
واحتساب فترة انقطاعه عن العمل بدون راتب.
صادر

EA-RT-57-OC-21

كتاب للدائرة الحكومية المعنية مفاده أنه ال مانع من إعادة
الموظف المستنكف إلى عمله وموافاة الديوان بقرار استالمه

EA-RT-57-OC-22

للعمل.
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خريطة تدفق اخلدمة:
م
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اسم الخدمة:

إيقاف صرف بعض العالوات والبدالت

رقم الخدمة:

EA-RT-58

الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة

"  " 4يوم

وصف اخلدمة:
وفمم جيفمويدل ميلدمبعف بعهميللع قإ معلتمعالةي ميلعفم إلميلنعذيلمذدمذن إعذمباضميلخع ع

مل دم

ةيلليمق ميلجذ معلتمذن إذو م ةيلميلسب ميلذيم نح م لم نهميلاالةي ميلل لإي:م م



عالة ميلع ولميلانعيميلا ا م .م



عالة ميلعخ طج  .م



عالة ميلا اميلع ا م.



يلاالة ميإلوي يي .م



ب لميللن لميلث ب .م م

مالحظة:
ينلاخميلعفمفم ن ععذميلخع ع ععميمبع ع للع ع قإ معلتممع ع ت ععيميلاالةي ميلععنفح ععيملنعفمفمةت ميل إكنإ ععيم
يلعالع مل

ميل يئج ميلحكف إيمةتحمم

ميا ععلعجيرمذح

ما ععب ما ععجفميلاالة مبا مذن إذميلخ يم لم

ع هتمحإ ميلدممي فميلاالةي ميلليم يل مباةيلميلس ع ع ععب ميلذيم نح م لم نهمبش ع ع ععكلمتفر مذاي ن ًم أم
ذن إذميلخ ي .م

الفئة املستهدفة:


فم فميلخ يميلع نإي .م

املرجع القانوني للخدمة:
نسميلف ريفمرقدم()13ملسنيم2005مبالئحيمعالة مطبإايميلاعلمةيلاالة ميسوي يي.م



قجيرم



ذاعإدمرقدم()2017/1مبش نمضفيباماجفممعالة ميلع ولميلانعيميلا ا مم .م
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شروط احلصول على اخلدمة:
-

ذن إععذم حع ميلخع ع

ميللع لإععيم(يللاع يععلميلفمإ يتميلن ععلميلخع ر يتمذغإإجم

ععيميلاعععلتميلنع بميلع يدل تم

يلن بميلخ ر يتمباثيمورياععإيتمذع ي مباثيمورياععإيتموةر مذ يبإيم( ي خمععلمبجيذ )ملنعفمفمق مينشع م
عنهم ةيلميلسب ميلذيمتلح م لم نهممح

ميلخ

ميلعذمفر ما ب ً.

قيود اخلدمة:


سميف

.

النماذج واملستندات املطلوبة:
نوع النموذج

اسم النموذج

رقم النموذج

وارد

كتاب من الدائرة الحكومية بطلب إيقاف صرف

EA-RT-58-IC-16

إيقاف صرف العالوات الخاصة.

EA-RT-58-OC-23

العالوات الخاصة.
صادر

خريطة تدفق اخلدمة:

م
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