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 بؼانت حػٍشل

الهذف مً 

 الذلُل

ٍامل ًخم الاغخماد غلُه في  -1 جدذًذ اإلابادت ألاظاظُت لدؽؿُل بدامت، وآلُت جىكُز اإلاماسظاث مً خالُ دلُل مخ

 نظاًا الخؼىع.

 اإلاخػلهت بالخؼىع.معاهذة معدؽاس بدامت في جصمُم دلُل خاص باإلاىظمت ًجمؼ العُاظاث وؤلاحشاءاث  -2

ٌػخبر مشحؼ إلايعو/مذًش الخؼىع إلطاقت ؤو حػذًل العُاظاث والاحشاءاث في اإلاىظمت ؤو اخخُاس العُاظاث  -3

 الشثِعُت ووطػها في دلُل اإلاخؼىع.

 اإلاػىُىن 

 معدؽاسو بدامت. -1

 مذساء الخؼىع. -2

خ الاصذاس الخامغ سنم ؤلاصذاس  4/12/1441ٌ جاٍس
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 اإلاهذمت ●

ى ًىظم الػمل الخؼىعي في حمُؼ  ٌعاغذ َزا الذلُل في جهىين غملُت بؼشاى اإلاخؼىغين داخل اإلاىظمت َو

قشوع وإداساث اإلاىظمت، خُث ًدخىي غلى مجمىغت مً العُاظاث وؤلاحشاءاث التي مً ؼإنها معاغذة يُان الخؼىع 

شقين )اإلاىظمت واإلاخؼىع( خُث بالهُام بةداسة الػمل الخؼىعي ووطؼ َزٍ الػملُت جدذ هظام واضح وؼكاف لٌال الؼ

لخص نُم ومبادت اإلاىظمت ججاٍ يُان الخؼىع.  جمًٌ اإلاخؼىع مً الخػشف غلى خهىنه ومعاولُاجه ٍو

 

 يما ًهذم َزا الذلُل مجمىغت مً الىمارج التي ٌػخمذ غلحها يُان الخؼىع في بداسة َزٍ الػملُت الهامت.

يبغي ؤن جىظش اإلاىظمت بلى غملُت بؼشاى اإلاخؼ  ألقظل اإلاماسظاث الػاإلاُت، لزا جذسى ٍو
ً
ز وقها

ّ
ىك

ُ
ىغين بإنها غملُت ج

ى اإلاػُاس الزي نامذ غلى  باع ومؼابهت مػُاس بدامت، َو
ّ
اإلاىظمت في جإظِغ نعمها الخاص بؽاون اإلاخؼىغين بلى اج

ى اإلاػُاس الىػجي لىخذاث بداساث الخؼىع اإلاػخمذ  مً وصاسة الػمل جصمُمه حامػت اإلالَ قهذ للبتروُ واإلاػادن َو

 والخىمُت الاحخماغُت.
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 :اإلاصؼلحاث ألاظاظُت اإلاشجبؼت بالذلُل

 

ت بؼىغه واخخُاٍس سؾبت في خذمت املجخمؼ  ًل حهذ ؤو غمل ًهذمه شخص رو صكت ػبُػُت ؤو اغخباٍس

 وجىمُخه
 الػمل الخؼىعي

ًامل ؤم   بذوام 
ً
ًان مىظكا  ؤو َى ميعو ؤو مذًش الخؼىع اإلاخكشؽ للخؼىع ظىاًء ؤ

ً
 بذوام حضجي، ريشا

ً
مخػاوها

ى الزي ًذًش الخؼىع داخل اإلاىظمت.  ؤهثى، َو
 معاوُ الخؼىع

ل ألداء اإلاهام الىاسدة قُه دخاج بلى مخؼىع مَا  الذوس الخؼىعي .َى الاخخُاج الكػلي الخؼىعي داخل مىظمت ما، ٍو

دت مدذدة مً   مؼ ؼٍش
ً
ٍش لٌُىن مخالثما اإلاخؼىغين املحخملين، لؿشض َى الذوس الخؼىعي بػذ جؼٍى

 اظخهؼابهم وحعٌُجهم في َزا الذوس في قترة صمىُت مدذدة.
 الكشصت الخؼىغُت

 بخدذًذ اإلاهام 
ً
 مً جدذًذ الاخخُاج الخؼىعي ومشوسا

ً
هي غملُاث جدذًذ هؼام الكشصت الخؼىغُت بذءا

 والخبراث الالصمت.واإلاعاولُاث وػبُػت الكشصت واملخاػش املحخملت واهتهاًء باإلاهاساث 

جصمُم الكشص 

 الخؼىغُت

 دون اؼتراغ مهابل مادي ؤو مػىىي 
ً
 جؼىغُا

ً
 اإلاخؼىع ًل مً ًهذم غمال

ًىضح اإلاُثام مجمىغت الهىاهين والهُم واإلابادت التي جدٌم نىاغذ الػمل الخؼىعي، وجىضح ؼشوػه 

الخؼىعي مً خالُ ظُاظت اإلاىظمت وجدذد ظلىى اإلاخؼىغين وواحباتهم، وجدكظ خهىنهم ؤزىاء الػمل 

 والبِئت التي ٌػمل قحها.

 اإلاُثام ألاخالقي للمخؼىع

ًىضح اإلاُثام مجمىغت الهىاهين والهُم واإلابادت التي جدٌم نىاغذ الػمل الخؼىعي مً نبل اإلاىظمت 

ومعاولي الخؼىع، وجدذد معاولُاتهم وواحباتهم، وجدكظ خهىنهم ؤزىاء الػمل الخؼىعي مؼ 

 اإلاخؼىغين.

اإلاُثام ألاخالقي للمىظمت 

 وإلاذًش الخؼىع

ت اإلاىظمت إلؼشاى  ح  مىؼلهاث وسٍئ ىضّ ًُ كي لٍل مخؼىع ظِىظم بلى اإلاىظمت، خُث  دلُل حػٍش

دخىي يزلَ غلى ؤَم  اإلاخؼىغين وخهىم وواحباث اإلاخؼىع والعُاظاث وؤلاحشاءاث اإلاشجبؼت به ٍو

 الىمارج التي نذ ًدخاج بلحها.

 اإلاخؼىعدلُل 

هي ؤداة حعاغذ معاوُ الخؼىع غلى جدذًذ ؤوؽؼت الدعىٍو والاظخهؼاب للكشصت الخؼىغُت ومً زم 

قشص اإلاخهذمين للكشصت الخؼىغُت واجخار ؤلاحشاء اإلاىاظب مؼ ًل مششح لؽؿل الكشصت الخؼىغُت يما 

الػاثذ املجخمعي  ًخم اظخخذامها إلاخابػت اإلاخؼىغين مؼ اخدعاب العاغاث الخؼىغُت الكػلُت وما َى 

ؤداة بداسة الكشص 

 الخؼىغُت



 

5 

 

اقض. اقؼ اإلاخؼىغين وسبؼها بالحى  الزي ٌعاَم قُه اإلاخؼىغىن، يما ٌؽخمل غلى جدذًذ دو

ا للمجخمؼ مً خالُ نالب  كُت غً اإلاىظمت بؿشض بظهاَس َى غباسة غً خصش ألَم اإلاػلىماث الخػٍش

كي مىاظب، يما ًيبغي ؤن ًدخىي يزلَ غلى  مىؼل ت اإلاىظمت إلؼشاى اإلاخؼىغين وػشم حػٍش هاث وسٍئ

 الخؼىع في اإلاىظمت.

كي  اإلالل الخػٍش

كي للمجخمؼ. كي َى الؽٍل الاغالمي اإلاىاظب لظهىس اإلالل الخػٍش  الهالب الخػٍش

هي ؤداة غملُت حعاغذ معاوُ الخؼىع غلى اخدعاب الهُمت الانخصادًت مً الخؼىع لكترة صمىُت مدذدة 

و اخدعاب  ٍالُل الخؼىع ونُمت الاظهاماث الخؼىغُت والهُمت الاطاقُت اإلاظاقت.غً ػٍش  ج

ؤداة نُاط الػاثذ 

 الانخصادي الخؼىعي

ض، جصمُم الكشص والاظخهؼاب، الكشص  هي اإلاشاخل العخت إلداسة غملُاث الخؼىع )الخخؼُؽ والخػٍض

م والخهذًش(. ب، الذغم والاؼشاف، الخٌٍش  والدعٌين، الخىحُه والخذٍس
 هؼاناث الخؼىع

َى اإلاعاوُ الكجي غً ؤداء اإلاخؼىع في بِئت الخؼىع، واإلاعاوُ غً جىححهه ألداء مهامه الخكصُلُت وسقؼ 

ت إلاعاوُ الخؼىع غً ؤداثه للكترة املحذدة. ش الذوٍس  الخهاٍس

اإلاذًش اإلاباؼش )اإلاشحؼ 

 الكجي(

ت والخإيذ مً وطػه الخؼىعي  َى معاوُ الخؼىع ؤو مً ًىىبه والزي ًهىم بمخابػت خالت اإلاخؼىع ؤلاداٍس

 في الهعم ؤو ؤلاداسة املحذدة.
 اإلاشحؼ ؤلاداسي 

 اجكانُت الخؼىع َى اجكام ؼشفي بين اإلاخؼىع واإلاىظمت للخؼىع لكترة صمىُت مدذدة.

م بهبىلهم اإلابذجي نبل حعٌُجهم غلى الكشص  َم اإلاخهذمىن غلى الكشص الخؼىغُت والزًً جم بؼػاَس

 الخؼىغُت.
 اإلاخؼىغىن املحخملىن 

 الدعٌين هي الػملُت الشثِعُت لشبؽ اإلاخؼىع باإلاىظمت وبالكشصت الخؼىغُت ومذًٍش اإلاباؼش.

هي غباسة غً وسنت سظمُت جثبذ الجهذ والاهجاص الزي نام به اإلاخؼىع، وجدذد اإلاهام واإلاعاولُاث التي 

 ًاهذ لذًه، وغذد ظاغاث الخؼىع التي جؼّىع بها بالكػل.
 ؼهادة الخؼىع
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 هؼاناث يُان الخؼىع ●
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 :مالخظاث غامت

 جم جصمُم الذلُل وقو دوسة خُاة الخؼىع اإلازيىسة ؤغالٍ وهي هؼاناث الخؼىع العخت. -1

 جم جشجِب اإلاماسظاث والعُاظاث خعب جىكُز ؤلاحشاء ولِغ خعب الترميز. -2

 الخىكُز.جم وطؼ غىاصش قشغُت جدذ ًل مشخلت مً اإلاشاخل العذ خعب  -3

ًخظمً دلُل العُاظاث وؤلاحشاءاث اإلاعخىي ألاُو وجم جظلُله باللىن )ألاخظش( واإلاعخىي الثاوي وجم جظلُله باللىن  -4

 )العماوي(

 جم جشميز العُاظاث وقو جشجِب هؼاناث الخؼىع العذ والبىىد الكشغُت جدذ ًل هؼام. -5

 نذ اظخخذامها اإلاخىنؼ وقو الىؼاناث العخت.جم جشميز الىمارج وإغؼاء سنم لٍل همىرج وجم جشجُبها وقو و  -6

ًدخىي َزا الذلُل غلى اإلاماسظاث والعُاظاث ختى ًدعّجى للمعدؽاس قهمهما لُهىم بالخإيذ مً مىاءمتها بالعُاظاث   -7

وؤلاحشاءاث اإلاؼلىبت خعب معخىي بدامت اإلاؼلىب خُث ًيبغي غلى اإلاعدؽاس خزف اإلاماسظاث التي ال خاحت لها بػذ ايخماُ 

ش ظُاظاث وإحشاءاث اإلاىظمت. ج  ؼٍى

 لٌىنها جظمً  -8
ً
يبغي ؤن ال ًخم خزقها هظشا ت للمىظمت ٍو ًذُ وحىد سمض )*( ؤمام ؤخذ العُاظاث ؤن َزٍ العُاظت طشوٍس

غذم خذور خالف بين اإلاخؼىع واإلاىظمت ؤو ًىص غلحها مػُاس بدامت في ؤخذ مماسظاجه، وٍمًٌ للمعدؽاس ؤن ٌػذُ صُاؾتها 

خل ًُ  بالهذف مً وحىدَا. بما ال 

 الجهذ اإلاؼلىب إلغذاد الذلُل:

ًاقت العُاظاث وحػذًلها بما ًدىاظب مؼ اإلاىظمت والػىامل الخاصت باإلاشجبؼت بها. .1  مشاحػت 

ا. .2  خزف العُاظاث التي ال خاحت للمىظمت بها، وإطاقت العُاظاث الخاصت باإلاىظمت والتي جىكشد بها غً ؾيَر

ًاقت ؤلاحشاءاث جدذ ًل  .3 اقو مؼ الهٍُل حػذًل  خى ظُاظت بدُث ًٌىن ًل بحشاء ميعىب لىصل وظُكي مدذد، ٍو

ظمً ظالظت الػمل، وظُاظاث اإلاىظمت ألاخشي.  الخىظُمي للمىظمت ومعخىي الصالخُاث قحها، ٍو

طاقت الثدت املخالكاث والػهىباث جدذ العُاظت اإلاخػلهت بها. .4
َ
 ب

 ث وؤلاحشاءاث.خزف اإلاماسظاث مً الذلُل وؤلابهاء قهؽ غلى العُاظا .5

 للترجِب الجهاجي  .6
ً
ًاقت العُاظاث وقها  بغادة جشميز وجشنُم 
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ًوالتعزيزًالتخطيط:ًأولًا
 الاحشاءاث و العُاظاث بغذاد .1

اقؼ الخػٍشل .2  اإلاخؼىغين بؼشاى بذو

 الخؼىع مذًش/  ميعو اخخُاس .3

ت بمىاصهت حؽؿُلُت خؼت وطؼ .4  ظىٍى

ًوالستقطابًالفرصًترسيم:ًثانياًا
 الخؼىغُت الكشص جصمُم .1

و الخهىُت .2  الخؼىغُت الكشص لدعٍى

 الخإدًبُت ؤلاحشاءاث جدذًذ .3

ًوالتدكينًًالفرز:ًثالثاًا
 اإلاخؼىغين وبُاهاث مػلىماث جىزُو .1

 اإلاخؼىغين خصىصُت خماًت .2

 نبىله غذم خالت في اإلاخؼىع مؼ لخػاملا .3

ًوالتدريبًالتهجيه:ًرابعاًا
ل الخىحُه .1  والخػٍش

ش الخذٍسب .2  والخؼٍى

ًواإلشرافًالدعم:ًخامداًا

ٍاوي  .1  .الالثهت ؾير الحاالث مؼ والخصشف والخظلماث الؽ

 اإلاؼالب اإلاخؼىع سقع ؤخهُت .2

 الكجي وؤلاؼشاف اإلاالي الذغم .3

 السريع الوصول

 الرئيسي العنوان مث ctrl زر على اضغط
 .هبا املتعلقة السياسات إىل لالنتقال
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ش .4  اإلاخؼىغين نظاًا ومىانؽت اإلاؽشقين مهاساث جؼٍى

ًوالتكريمًالتقدير:ًسادساًا
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ًتعزيزأولا:ًالتخطيطًوال
 بغذاد العُاظاث وؤلاحشاءاث: .1

ًالسسارساتً
اإلاعخىي 

 ُ  ألاو

ت ميؽىسة جىضح التزامهم بإَمُت بؼشاى اإلاخؼىغين. 1.1  لذي اإلاىظمت مىؼلهاث وسٍئ

ت  جىظم غملُاث بداسة اإلاخؼىغين 1.2  لذي اإلاىظمت ظُاظاث وإحشاءاث بداٍس

 

ًالدياسة 1.1.1
ورؤيتهاًإلشراكًالستطهعين،ًونذرهاًداخليااًوخارجياا،ًويتمًتزسيشهاًفيًمدتشداتًوأدلةًًتلتزمًالسشظسةًبتهضيحًمشطلقاتها

ًومهاقعًالسشظسة.
ًالدياسة 1,1,2

تعتسدًالسشظسةًكتابةًسياساتًوإجراءاتًإداريةًتحكمًعسلياتًإدارةًالستطهعين،ًبساًيتهافقًمعًاحتياجاتًالسشظسة،ًوتقهمً
ًًًًً)*(ًألصحابًالعالقةًبالتطهع.بإتاحتهاً

 

 

ً)ًتمًالتعديلً(ًاإلجراءات
ت اإلاىظمت إلؼشاى اإلاخؼىغين. اولت الخؼىععومؤلاداسة الخىكُزًت  جهىم  .1  في اإلاىظمت بصُاؾت مىؼلهاث وسٍئ

ت اإلاىظمت في بؼشاى اإلاخؼىغين في اإلاىظمت  معاولت الخؼىعجخىلى  .2  الخؼىعللخثهُل والخىغُت غً وؽش مىؼلهاث وسٍئ

ه  و  وحػضٍص
ً
ا  داخلُا  جٍلل ميعهت ؤلاغالم بيؽَش

ً
   غبر وظاثل الخىاصل الاحخماعي واللهاءاث اإلاكخىخت . خاسحُا

والاػالع غلى  شظم اإلاعىدة الػامت للعُاظاث وؤلاحشاءاث مً خالُ وسػ غمل ؤو لهاءاث مباؼشةب معاولت الخؼىعجهىم  .3

ش العُاظاث الحذًثت .   العُاظاث العابهت التي حعاَم في جؼٍى

حعهم في بؼشاى اإلاخؼىغين في ؼاملت لجمُؼ هؼاناث الخؼىع بىطؼ ظُاظاث  ومعاولت الخؼىعؤلاداسة الخىكُزًت  جهىم  .4

 .الٌكاءة والكاغلُت إلاىظمت لخدهو ا مكّصلت غلى ؤن جٌىن بحشاءاتهاالػملُت الخؼىغُت 

تمؼ  ًدىاظبشاحػت واغخماد العُاظاث وؤلاحشاءاث بما ممجلغ بداسة اإلاىظمت والاداسة الخىكُزًت ًخىلى  .5  معتهذقاث وسٍئ

 اإلاىظمت ونُمها اإلااظعُت وبما جظمً جدهُو الػذالت في جٍافئ الكشص والخىىع في جدذًذ ألادواس الخؼىغُت.

انؼ الخىاصل الاحخماعي  ظُاظاتها وإحشاءاتها الخاصت بالخؼىع واإلاخؼىغين بيؽش اإلاىظمتجهىم  .6 في مىنػها الالٌترووي ومى

َش الػمل بها وجدثهم غلى وطىخها لهم وجخإيذ مً اإلاهخمين مىه واإلاػىين لجمُؼ   .اوجؼٍى
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اقؼ بؼشاى اإلاخؼىغين .2 ل بذو  الخػٍش

ًالسسارساتً
اإلاعخىي 

 ُ  1.3 ألاو
اقؼ اإلاىظمت في  ًخلهى الػاملىن في اإلاىظمت اإلاػلىماث واإلاػاسف التي جمٌجهم مً الخػبير  غً ؤظباب ودو

 بؼشاى  اإلاخؼىغين والكىاثذ التي حػىد غلى  الؼشقين مً رلَ.

 

....
ًالدياسةً.

تتبنى املىظمة وشز ثقافة التطوع بين العاملين وتبين أسباب ودوافع إشزاكها للمتطوعين فيها والقيام بمساهدتهم 

 لتحقيق ألاهداف امليشودة.

 

   

ً)ًتمًالتعديلً(ًاإلجراءات
 بين الػاملين ورلَ لُوؽش زهاقت الخؼىع  معاولت الخؼىع جخىلىً -1

ً
خهبل الػاملىن بؼشاى اإلاخؼىغين في اإلاىظمت داخلُا

ًاء في جدهُو سٍئ ؽػشون ؤنهم ؼش ٌىن رلَ مًوؤَذاق تهاوسظال تهاَو ت ؤو اللهاءاث وسػ الػمل خالُ و  ها ٍو انؼ  الذوٍس مى

و ميعو الػالناث الػامت  الخىاصل الاحخماعي   وؤلاغالم .غً ػٍش

اقؼ وألاظباب مً بؼشاى اإلاخؼىغين لظالُب مخػذدة وآلُاث مخىىغت ؤبداسة اإلاىظمت حػخمذ  -2 ٍاقت الػاملين الذو خبين ل

ت غً الخؼىع ( بين اإلاخؼىغين واإلاىظمت واإلاىاقؼ اإلاخبادلت   .  مثل )ألادلت الخىغٍى

صمُم ؤَذاف يُان الخؼىع وجصمم غذد مً الكشص الخؼىغُت في ؤنعام اإلاعاَمت في جػاملين للبداسة اإلاىظمت  جدُذ  -3

ًًمخخلكت.
  

 اخخُاس ميعو / مذًش الخؼىع .3

ًالسسارساتً

 2.1اإلاعخىي 
ل اإلاىظمت معاولُت بداسة الخؼىع بلى قشد واخذ )معاوُ الخؼىع( داخل اإلاىظمت. خُث ُخّذدث   جًى

خم مشاحػتها باهخظام.معاولُاجه وصالخُاجه بىطىح   في الىصل الىظُكي ٍو
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 ُ  ألاو

 

.1,1
ًالدياسةً.

، وجهىم بةغذاد وصل وظُكي خاص به 
ً
 ؤو ًلُا

ً
جٍلل اإلاىظمت معاولُت بداسة يُان الخؼىع بلى قشد مخكشؽ حضثُا

خم الخصذًو غلُه مً نبل مجلغ بداسة اإلاىظمت )ؤو مً ًهىم مهامهم( وال  ًخظمً غملُاث بداسة الخؼىع ٍو

 غً بداساث اإلاىظمت ألاخشي. ًخخلل

 

ً)ًتمًالتعديلً(ًاإلجراءات
 مجلغ بداسة اإلاىظمت والاداسة الخىكُزًت ًششح  -1

ً
ّمً في  ىخذةل معاوال

َ
ظ

ُ
 وواحباث وصالخُاث ج

ً
الخؼىع وحعىذ له مهاما

خم حػُِىه بهشاس سظمي مً بداسة اإلاىظمت.2همىرج بؼانت الىصل الىظُكي سنم )   ( ٍو

. وخذةبةطاقت مجلغ بداسة اإلاىظمت ًهىم  -2 خم اغخمادٍ ووؽٍش ًالخؼىع في الهٍُل الخىظُمي للمىظمت ٍو
  

 

 

 

 

ت: .4  وطؼ خؼت حؽؿُلُت بمىاصهت ظىٍى

ًالسسارساتً
اإلاعخىي 

 ُ  2.4 ألاو
ش اإلاىاسد 

ّ
ٍالُل بؼشاى اإلاخؼىغين، وجخإيذ مً جىق ٍاقُت لخؿؼُت ج حععى اإلاىظمت بلى جإمين اإلاىاسد اإلاالُت ال

 واإلاىاد الالصمت لذي حمُؼ اإلاخؼىغين للهُام بمهامهم.
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.1,1
ًالدياسةً.

ت لهُام  جلتزم اإلاىظمت بخؿؼُت حمُؼ الاخخُاحاث اإلاخػلهت بالخؼىع، وحػمل غلى جىقير اإلاىاسد واإلاىاد الظشوٍس

 اإلاخؼىغين بكشصهم الخؼىغُت.)*(

ً
ً

ًثانياا:ًترسيمًالفرصًوالستقطاب

 جصمُم الكشص الخؼىغُت .1

ًالسسارساتً

اإلاعخىي 

 ُ  ألاو

 ًىطؼ وصل  لٍل قشصت مً قشص الخؼىع. 3.1

ت الالصمت لخىكُز الكشصت الخؼىغُت.جدذد اإلاىظمت اإلاهام و اإلاهاساث  3.2 ٍاهاث الظشوٍس  والخبراث  وؤلام

3.3 
دت ؤوظؼ مً اإلاخؼىغين بما ًلبي اخخُاحاث اإلاىظمت  ًخم جىقير قشص جؼىغُت مخىىغت  لجزب ؼٍش

 وؤَذاقها.

دّذر بؽٍل  4.1
ُ
 دوسي.ًخم بحشاء جهُُم للمخاػش املحخملت غلى اإلاخؼىغين غىذ جصمُم الكشص الخؼىغُت وج

لت للمخؼىغين بالؽكاقُت والىطىح باليعبت للمخؼىغين واإلاىظمت. 6.3  جدعم خذود الكشص اإلاًى

 

....
ًالدياسةً.

 اإلاهام واإلاهاساث اإلاؼلىبت مً 
ً
جهىم اإلاىظمت بخىصُل دنُو لٍل قشصت جؼىغُت بؽكاقُت ووطىح، مىضحت

الكىاثذ والػىاثذ التي حػىد غلى اإلاخؼىع مً َزٍ اإلاخؼىع والتي جلبي اخخُاج اإلاىظمت، يما جىضح َزٍ الكشص 

الكشصت وػبُػت ؤلاؼشاف والذغم الزي ظُدصل غلُه مً اإلاىظمت، وجدلُل املخاػش املحخملت وجدذًذ 

ً)ًتمًالتعديلً(ًاإلجراءات
الخؼىع ) اإلاالُت والػُيُت ( بىاء غلى البىىد الخاصت لها ، ورلَ لخكػُل بشامج الخؼت اخخُاحاث وخذة اإلاىظمت  جىقش  -1

 الدؽؿُلُت للىخذة .
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 (*) ؤلاحشاءاث التي ظخهىم باجخارَا لخخكُل جإزير َزٍ املخاػش.

....
ًالدياسةً.

ولزلَ جداُو اظخهؼاب ؼشاثذ حذًذة مً خالُ اإلاهام  جامً اإلاىظمت بإَمُت الخىىع في بؼشاى اإلاخؼىغين،

 الخؼىغُت املحذدة في الكشص الخؼىغُت.

 

ً)ًتمًالتعديلً(ًاإلجراءات
تؤلاداسة ؤلا مؼ الخؼىع  تمعاول جهىم .1 وقو همىرج  الاخخُاج مً اإلاخؼىغين اإلاهام الثاهىٍت وجدذًذ بخدذًذ داساث اإلاىاٍص

 غلحها . وحعٌين اإلاخؼىغين (3سنم )خُاج الخؼىعي في اإلاىظمت جدذًذ الاخ

 اإلاهام اإلاؼلىبت مً اإلاخؼىغين في ًل قشصت مً الكشص الخؼىغُت، والتي جلبي اخخُاحاث اإلاىظمت. معاولت الخؼىع  جكشص  .2

ا في اإلاخؼىع ألداء اإلاهام اإلاؼلىبت وقو همىرج معاولت الخؼىع دذد ج .3 اإلاهاساث والخبراث والعماث الصخصُت الالصم جىقَش

 (.  4جصمُم الكشص الخؼىغُت سنم)

 مً ظُهىم باإلؼشاف واإلاخابػت غلى اإلاخؼىغين في َزٍ الكشصت،  ومعاولت الخؼىع ؤلاداسة الخىكُزًتدذد ج .4

 لخإدًه مهام الكشصت الخؼىغُت  للمخؼىع ظخمىده اإلاىظمتإهىاع الذغم الزي ب ببالؽ اإلاخؼىع  معاولت الخؼىع جخىلى .5

ب، ظذاد الىكهاث، اإلاىاصالث، الخ(.  ًالخىحُه، الخذٍس ( 

الكىاثذ الػاثذة غلى اإلاخؼىغين وجخىلى معاولت الخؼىع ببالؽ اإلاخؼىغين بها جدذد ؤلاداسة الخىكُزًت مؼ معاولت الخؼىع  .6

ًاهذ   ً(.)مباؼشة ؤو ظىاء  ًايدعاب اإلاهاساث، ؤو الشطا بةظػاد آلاخٍش  ؾير مباؼشة، 

ل ًىحذ  الىنذ اإلاخاحمعاولت الخؼىع  ؤلاداسة الخىكُزًت و دذدج .7  .به لاللتزام خذودألداء الكشصت َو

 دذد بحشاءاث لخخكُل َزٍ املخاػش.جاملخاػش املحخملت غلى اإلاخؼىع و  لُدلج ؤلاداسة الخىكُزًت ومعاولت الخؼىعجخىلى  .8

و الكشصت الخؼىغُت بما  ميعهت الػالناث الػامت والاغالمبالخػاون مؼ  ومعاولت الخؼىع ؤلاداسة الخىكُزًت خؼؽج .9 لدعٍى

دت اإلاىاظبت للكشصت الخؼىغُت.  ًظمً اظتهذاف الؽٍش

انؼ الخىاصل الاحخماعي جيؽش اإلاىظمت  .11 دت مً اإلاخؼىغين بما ًدهو ؤَذاقها. غبر مى  جؼىغُت حؽمل ؤيبر ؼٍش
ً
 قشصا

و الكشص الخؼىغُت .2  الخهىُت لدعٍى

ًالسسارساتً
اإلاعخىي 

 ُ  9.1 ألاو
و الكشص الخؼىغُت واظخهؼاب الشاؾبين في الخؼىع  حعخخذم اإلاىظمت وظاثل الخىاصل ؤلالٌتروهُت لدعٍى

 والخىاصل مػهم.
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.1.1
ًالدياسةً.

و للكشص حػخمذ اإلاىظمت وظاثل الخىاصل الاحخماعي وألاهظمت الالٌتروهُت في اظخهؼاب  اإلاخؼىغين والدعٍى

 الخؼىغُت.

 

ًاإلجراءات
انؼؤقظل وؤظشع باإلاىظمت  ؤلاداسة الخىكُزًت ومعاولت الخؼىعجدذد   -1 و الكشص الخؼىغُت  اإلاىصاث واإلاى لدعٍى

 .ًوإظىاد اظخخذامها إلايعهت الػالناث الػامت وؤلاغالم واظخهؼاب اإلاخؼىغين
ً

  

 جدذًذ ؤلاحشاءاث الخإدًبُت .3

ًالسسارساتً
اإلاعخىي 

 ُ  5.4 ألاو
جدذد اإلاىظمت ؤلاداهاث وؤلاحشاءاث الخإدًبُت التي ًمًٌ اجخارَا ججاٍ اإلاخؼىغين بما ًدىاظب مؼ ػبُػت 

 املخالكاث التي نذ ًهىمىن بها. 

 

.1,1
ًالدياسةً.

رلَ جخخز اإلاىظمت ؤلاحشاءاث الخإدًبُت ججاٍ ؤي جصشف ؤو ظلىى مس يء ًصذس غً اإلاخؼىع، وال جخؿاض ى غً 

ًا مجها بإن اإلاخؼىع ًمثل اإلاىظمت. )*( ، بدسا
ً
 لٌىهه مخؼىغا
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ً)ًتمًالتعديلً(ًاإلجراءات
بةغذاد الثدت للمخالكاث والػهىباث اإلاترجبت غلحها والتي نذ جصذس مً اإلاخؼىع ؤزىاء جىكُز الكشص  إلادارة التىفيذية ومسؤولة التطوعجهىم  -1

 الخؼىغُت.

ا مً اإلاخؼىغينإلادارة التىفيذية  صىلج -2 ا وجٌشاس صذوَس اث خعب جإزيَر  ،معاولت الخؼىع ورلَ بالخيعُو مؼ  املخالكاث بلى معخٍى

 آلُت واضحت لخىكُز ؤلاحشاءاث الخإدًبُت ؤو الػهىباث في خو اإلاخؼىغين املخالكين.  ومسؤولة التطوع  إلادارة التىفيذيةجدذد  -3

ًاهذ ؤغمالهم جخإزش بزلَ. ًخؼش حمُؼ اإلاىظكين واإلاخؼىغين روي الصلت باإلح -4  شاءاث الخإدًبُت اإلاخخزة في خو اإلاخؼىع املخالل برا 

ً
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ًثالثاا:ًالفرزًوالتدكين
 جىزُو مػلىماث وبُاهاث اإلاخؼىغين .1

ًالسسارساتً

اإلاعخىي 

 ُ  ألاو

5.1 
خم  حععى اإلاىظمت للحصىُ غلى اإلاػلىماث ألاظاظُت اإلاؼلىبت قهؽ مً ؤحل حعٌين اإلاخؼىغين، ٍو

هت مالثمت.  حسجُلها بؼٍش

5.3 
حػخمذ اإلاىظمت آلُت واضحت ومدذدة للخدهو مً ظالمت السجالث اإلاذهُت للمخؼىغين متى دغذ الحاحت 

 بلى رلَ.

 

,1.1
ًالدياسةً.

هت  خم حسجُلها بؼٍش جؼلب اإلاىظمت اإلاػلىماث ألاظاظُت التي جخذم حعٌين اإلاخؼىغين في الكشص الخؼىغُت، ٍو

 الكشصت واإلاخؼىغين املحخملين لخىكُزَا.جالثم ػبُػت 

,1.1
ًالدياسةً.

ًاهذ الكشصت راث  جخإيذ اإلاىظمت مً خلى السجالث اإلاذهُت للمخؼىغين مً املخالكاث ألامىُت، في خاُ 

اقُت بؼلب رلَ.  خعاظُت غالُت، ؤو نامذ الجهاث ؤلاؼش

 

ً)ًتمًالتعديلً(ًاإلجراءات
ت للخإيذ مً مالثمتهم  همومػلىمات همدسجُل بُاهاتسوابؽ مباؼشة للمخؼىغين ل معاولت الخؼىع في اإلاىظمتجيؽش   -1 الظشوٍس

 . للكشصت الخؼىغُت

ت الىػىُت بداسة اإلاىظمت  جكىض -2 ً.للخإيذ مً ظالمت السجالث اإلاذهُت للمخؼىغين معاولت الخؼىع إلظخالم وسخ مً الهٍى
 

 خماًت خصىصُت اإلاخؼىغين .2
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ًالسسارساتً
اإلاعخىي 

 ُ  جدمي اإلاىظمت البُاهاث الصخصُت للمخؼىغين وقو ألاهظمت والهىاهين اإلاخػاسف غلحها. 4.3 ألاو

 

,1,1
ًالدياسةً.

ا ؤو  جهىم اإلاىظمت باجخار ؤلاحشاءاث الالصمت لحماًت بُاهاث اإلاخؼىغين اإلاسجلين لذيها، يما جظمً غذم وؽَش

 )*( جذاولها مؼ ؤي مىظماث ؤخشي بال بػذ ؤخز ؤلارن مً اإلاخؼىغين.

 

ً)ًتمًالتعديلً(ًاإلجراءات
 خكظ بُاهاث ومػلىماث اإلاخؼىغين.غلى في اإلاىظمت  معاولت الخؼىعجدشص  -1

مىؼ الاػالع غلحها خاصت ملكاث  معاولت الخؼىعجخصص  -2 ؤو وؽش بُاهاتها لؿير الػاملين لحكظ معدىذاث اإلاخؼىغين ٍو

 باإلاىظمت .

ذ اإلاىظماث ببُاهاتهم. اإلاىظمتجؼلب  -3 لهم إلاىظماث ؤخشي ورلَ نبل جضٍو ًبرن اإلاخؼىغين الزًً لذيهم الشؾبت في جدٍى
  

 الخػامل مؼ اإلاخؼىع في خالت غذم نبىله .3

ًالسسارساتً
اإلاعخىي 

 ُ  5.2 ألاو
ٍاهُت   اإلاخهذمىن غلى الكشص الخؼىغُت في خاُ غذم نبىلهم، وجهذم الخؿزًت الشاحػت لهم مؼ بم

ُ
ـ
ّ
بل ًُ

ًان رلَ مىاظبا.  بخالتهم بلى مىظماث ؤخشي متى 

 

,1,1
ًالدياسةً.

حػخمذ اإلاىظمت آلُت للخىاصل مؼ اإلاخؼىغين الزًً جم سقظهم وإبالؾهم باالغخزاس غً نبىلهم في الكشصت مؼ 
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لهم إلاىظماث ؤخشي جىاظب نذساتهم ومهاساتهم بػذ ؤخز  ٍاهُت جدٍى جىطُذ ؤظباب رلَ، يما جذسط اإلاىظمت بم

 ؤلارن مً اإلاخؼىغين.

 

ً)ًتمًالتعديلً(ًاإلجراءات
هت اإلاىاظبت والىظُلت اإلاالثمت. ببالؽمعاولت الخؼىع جخىلى  -1  اإلاخهذمين للكشصت الخؼىغُت بإظباب غذم نبىلهم بالؼٍش

اإلاىظمت اإلاخؼىغين الزًً لم ًخم نبىلهم بالخىحه بلى اإلاىظماث التي جخالءم مؼ نذساتهم وجىحهاتهم وحعاَم  اإلاىظمتجىص ي  -2

 
ً
 مؼ اإلاىظماث ألاخشي .لػالناتها في الخيعُو بُجهم اظدثماسا
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ًرابعاا:ًالتهجيهًوالتدريب
 الخىحُه والخػٍشل .1

ًالسسارساتً
اإلاعخىي 

 ُ  6.1 ألاو
اإلاخؼىغين الجذد غلى اإلاىظمت والػاملين واإلاخؼىغين قحها الزًً ظىف ًٌىهىن غلى ًخم حػٍشل حمُؼ 

 اجصاُ بهم.

 

,1.1
ًالدياسةً.

ؤنعام اإلاىظمت والػاملين  ا في خذمت املجخمؼ وإداساث و ػّشف اإلاىظمت حمُؼ اإلاخؼىغين الجذد باإلاىظمت ودوَس
ُ
ح

 قحها.

 

ً)ًتمًالتعديلً(ًاإلجراءات
كي باإلاخؼىغين الجذد وجىححهم .  الخؼىعمعاولت جخىلى  .1  جخؼُؽ اللهاء الخػٍش

ًل مخؼىع حذًذ بيسخت مً اإلاعدىذاث، ألادلت ؤو البروؼىساث التي ًدخاحها   معاولت الخؼىعضود ج .2

 (. اإلاخؼىغىن مثل )دلُل اإلاخؼىع

اقو اإلاىظمت  معاولت الخؼىع .صحب ج .3 كهم بمش ومىاصب اإلاىظكين  اإلاخؼىغين الجذد في حىلت لخػٍش

 .ومهامهم الىظُكُت 
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ش .2 ب والخؼٍى  الخذٍس

ًالسسارساتً
اإلاعخىي 

 ُ  6.2 ألاو
جضود اإلاىظمت اإلاخؼىغين باإلاػلىماث اإلاخػلهت بالكشص  التي ظِؽؿلىنها، بما في رلَ العُاظاث 

ب الالصم لخىكُز مهامهم بالؽٍل اإلاىاظب.  وؤلاحشاءاث، والخذٍس

 

,1,1
ًالدياسةً.

ش نذساتهم ومهاساتهم للهُام بكشصهم الخؼىغُت بلى معاوُ الخؼىع حعىذ  ب اإلاخؼىغين وجؼٍى اإلاىظمت مهمت جذٍس

 والػاملين مػه في الخؼىع.

 

ً)ًتمًالتعديلً(ًاإلجراءات

بُت للمخؼىغين، وقو همىرج جدذًذ  بخكػُل اظخكخاء مباؼش لخدذًذ  معاولت الخؼىع جهىم -1 الاخخُاحاث الخذٍس

بي للمخؼىغين سنم )  (.8الاخخُاج الخذٍس

 بما  معاولت الخؼىع جهىم -2
ً
بُت وجىطُذ ؤَذاف ًل بشهامج ومخشحاجه وجشجُبها صمىُا بىطؼ خؼت للبرامج الخذٍس

 ًدىاظب مؼ حذاولهم .

بُت اإلاهذمت لهم آداٍبيؽش  الخؼىعمعاولت هىم ج -3  الخهُُم لهُاط سض ى اإلاخؼىغين في البرامج الخذٍس

  وطمان جدهو ألاَذاف مً البرهامج .
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ًخامداا:ًالدعمًواإلشراف

ٍاوي والخظلماث والخصشف مؼ الحاالث ؾير الالثهت. .1  الؽ

ًالسسارساتً
اإلاعخىي 

 ُ  ألاو
6.4 

ٍاوي خىُ اإلاػاملت التي بلـ اإلاخؼىغىن بألُت جهذًم الؽ ًلهىنها مً نبل الػاملين في اإلاىظمت ؤو ؤغظاء  ًُ

.ً  اللجان، ؤو اإلاخؼىغين آلاخٍش

 ًبلـ اإلاخؼىغىن بٌُكُت مػالجت اإلاىظمت للحاالث التي ًخصشف قحها اإلاخؼىغىن بؽٍل ؾير الثو. 6.5

 

,1.1
ًالدياسةً.

ٍاوي ؤو خاالث الخظلم في  اقو اإلاخؼىع مؼ حػخمذ اإلاىظمت آلُت واضحت جٌكل للمخؼىغين سقؼ الؽ خالت غذم جى

ً في بِئت الػمل، وجبلؿها للمخؼىغين باألظالُب اإلاىاظبت. )*(  آلاخٍش

,1.1
ًالدياسةً.

كهم باإلاىظمت باملخالكاث وؤلاحشاءاث اإلاترجبت غلحها، وآلُت جؼبُهها. )*(  جبلـ اإلاىظمت اإلاخؼىغين ؤزىاء حػٍش

 

ً)ًمشاسبًللسشظسةًولًنرغبًبالتعديلً(ًاإلجراءات
بلـ  .1

ُ
ٍاوي، يما ًخم جبُين   معاولت الخؼىع . ج اإلاخؼىغين ؤزىاء غملُت الخىحُه بدههم في الخظلم وؤلابالؽ وجهذًم الؽ

ٍاوي.  الخؼىاث والاحشاءاث ونىىاث الاجصاُ الكػالت التي ًيبغي اظخخذامها للخظلم ؤو الؽ

 ًبزُ اإلاخؼىع وسثِعه اإلاباؼش )اإلاشحؼ الكجي( واإلاػىُىن بالخظلم ًل الجهىد مً ؤحل خل الخظلم بؽٍل حػاووي وؾير سظمي.  .2

هت ؾير الشظمُت، قةهه ًخم الاهخهاُ بلى  .3 برا ؼػش اإلاخؼىع ؤو سثِعه بإن الخظلم لم ًخم خله ؤو ال ًمًٌ مػالجخه بالؼٍش

ٍا هت الشظمُت وحػبئت همىرج الؽ  في 11وي والخظلم سنم )الؼٍش
ً
( ًشقػه بلى سثِعه اإلاباؼش، وإرا ًان سثِعه اإلاباؼش ػشقا

 .    الخظلم قةهه ًخم سقػه بلى مذًش الخؼىع

 ًٌّىن الهعم لجىت مداًذة لذساظت مىطىع الخظلم. .4

خ اظخالم خؼاب الخ .5  ظلم.ًخم جدذًذ مىغذ لػهذ احخماع بين اإلاخؼىع واإلاػىُين بالخظلم خالُ ًىمين مً جاٍس
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خ الاحخماع ًىضح الهشاس اإلاخػلو بالخػامل مؼ الخظلم اإلاشقىع مً  .6 ًخم بجباع الاحخماع بشظالت اظخجابت خالُ ًىمين مً جاٍس

خظمً جىطُدا لحو الؼػً في الهشاس الصادس.   اإلاخؼىع، ٍو

ذ مً الخدهُو والىهاػ مؼ ؤػشاف الخظلم ًخم بسظاُ سظالت لإلغالم بخم .7 ذًذ اإلاىغذ وجدذًذ مىغذ في خالت الحاحت بلى مٍض

 بذًل.  

خ  .8  خالُ ًىمين مً جاٍس
ً
 سظمُا

ً
في خالت غذم سطا اإلاخؼىع غً الهشاس الصادس بؽإن الخظلم اإلاشقىع، ًمًٌ له ؤن ًهذم ػػىا

 بغالمه بالهشاس، ًىضح قحها ؤوحه وؤظباب الؼػً غلى الهشاس الصادس. 

ً لجىت مصؿشة مخخلكت مداًذة لذساظت الؼػً اإلا .9 اقه املخخلكت، ًخم جٌٍى هذم بػذ قهم خُيُاث الخظلم والاظخماع ألػش

 وجهىم بةصذاس نشاس نهاجي ملضم لجمُؼ ألاػشاف وؾير نابل للؼػً. 

 ًخم ببالؽ اإلاخؼىع بىدُجت الؼػً خالُ ًىمين مً صذوس نشاس الؼػً. .11

: ًهىم اإلاخؼىغىن بؽٍل ؾير الثوؤما ما ًخص بغالم اإلاخؼىغين بٌُكُت مػالجت اإلاىظمت للحاالث التي ًخصشف قحها  .11

كي بالحاالث التي ًخم قحها اجخار  معاوُ الخؼىع بةغالم اإلاخؼىغين الجذد بػذ نبىُ الكشصت الخؼىغُت ؤو في اللهاء الخػٍش

ىضح لهم ؤلاحشاء ؤلاداسي الزي ًخم اجباغه في مثل َزٍ الحاالث، ومعخلضماجه وؤزٍش  بحشاءاث وحضاءاث ججاٍ اإلاخؼىع، ٍو

 إلاخؼىع والكشصت الخؼىغُت.غلى ا

 

 ؤخهُت سقع اإلاخؼىع اإلاؼالب: .2

ًالسسارساتً
اإلاعخىي 

 ُ  7.2 ألاو
انػُت، ؤو خاسج هؼام مهامهم، ؤو ؤنهم ال  ونها ؾير و ػذُّ ٌَ ًذسى اإلاخؼىغىن بإهه ًمٌجهم سقع اإلاؼالب التي 

 ًملٌىن اإلاهاساث الالصمت للهُام بها.

 

,1.1
ًالدياسةً.

للمخؼىع خو سقع اإلاهام التي ًشي بإنها خاسج هؼام معاولُاجه ؤو نذساجه، وغلى معاوُ الخؼىع الخػامل مؼ 

 َزا الشقع بجذًت وؤخزٍ بػين الاغخباس. 
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ًاإلجراءات
م غً مهام قشصت جؼىغُت والحشص غلى مػشقت  -1 جبلـ معاولت الخؼىع اإلاخؼىغين بظشوسة بؼػاس اإلاىظمت في خالت اغخزاَس

 العبب في رلَ ،

ً غً بجمام الكشصت .   معاولت الخؼىعهىم ج -2  بىطؼ خؼت بذًلت بدىكُز الكشص الخؼىغُت للمخؼىغين اإلاػخزٍس

 اإلحشاءاث اإلاترجبت غلى ػلبه.باإلاخؼىع  جخىلى معاولت الخؼىع ببالؽ -3

ً

 الذغم اإلاالي وؤلاؼشاف الكجي .3

ًالسسارساتً

اإلاعخىي 

 ُ  ألاو

4.2 
ع اإلاخؼىغين غً ؤي مصشوقاث ًخدملىنها حشاء لذي اإلاىظمت ظُاظت  واضحت جىبثو مً نُمها بؽإن حػٍى

 الػمل الخؼىعي، مؼ اغخباس الىطؼ اإلاالي للمىظمت.

7.1 
ٍاُ الذغم وؤلاؼشاف التي جهذمها اإلاىظمت لهم، وباألشخاص الزًً ًجب  ًبلـ حمُؼ اإلاخؼىغين بإؼ

 الاجصاُ بهم بخصىص مهامهم.

 

,1,.
ًالدياسةً.

ل اإلاالُت التي  ًاقت اإلاصاٍس ظه غً  جهىم اإلاىظمت بخىقير اإلاىاسد التي ظُدخاحها اإلاخؼىع للهُام بمهامه، وحػٍى

 نذ ًخدملها والتي جخػلو بإداء قشصخه الخؼىغُت خعب ؤلاحشاءاث الشظمُت. )*(

,1,1
ًالدياسةً.

جهىم اإلاىظمت بخىطُذ الذغم وؤلاؼشاف اإلاهذم للمخؼىع، وآلُت جهذًمه، وألاشخاص اإلاػىُين به والزًً 

 ظُهىمىن بالخىاصل مؼ اإلاخؼىع ؤزىاء جىكُزٍ للكشصت الخؼىغُت. 
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ً)ًتمًالتعديلً(ًاإلجراءات
كهم التي ًهذمىنها في ألاغماُ الخؼىغُت وجىطُذ  معاولت الخؼىعهىم ج .1 ع اإلاخؼىغين غً مصاٍس بىطؼ آلُت لخػٍى

 اإلاػىض ووالؿير مػىض .

اإلاؽشف اإلاباؼش  بخىطُذ ظُاظت الصشف لخىكُز الكشص الخؼىغُت وجىحُه اإلاخؼىغين بةبالؽ معاولت الخؼىعهىم ج .2

 باإلابالـ اإلاخىنؼ صشقها.

اقهت غلى الصشف ؤو الشقع .بةبالؽ   معاولت الخؼىع جخىلى  .3  اإلاخؼىع باإلاى

ا( وحعلُمه بلى معاوله اإلاباؼش  .4 ع مصشوقاث( وإسقام مخؼلباجه )الكىاجير وهدَى ًهىم اإلاخؼىع بخػبئت همىرج )ػلب حػٍى

ع غً مصشوقاث سنم) ع وقو همىرج حػٍى   (.9)مشحػه الكجي( لؼلب الخػٍى

ش مهاساث اإلاؽشقين ومىانؽت نظاًا اإلاخؼىغين .4  جؼٍى

ًالسسارساتً
اإلاعخىي 

 ُ  ألاو

 جخخز اإلاىظمت ؤلاحشاءاث الالصمت لظمان جضود الزًً ٌؽشقىن غلى اإلاخؼىغين باإلاػاسف والخبراث اإلاىاظبت. 2.2

 خالُ احخماغاث الػاملين إلاىانؽت نظاًا اإلاخؼىغين. 2.3
ً
 مدّذدا

ً
 جخصص اإلاىظمت ونخا

 

,1,1
ًالدياسةً.

ذ مذساء  ؤلاداساث وألانعام باإلاػاسف واإلاهاساث الالصمت والتي جمٌجهم مً ؤلاؼشاف غلى جهىم اإلاىظمت بتزٍو

 اإلاخؼىغين بٌكاءة غالُت.

,1,1
ًالدياسةً.

ت جخػلو بهظاًاَا، وجظمً َزٍ الاحخماغاث مىانؽت نظاًا الخؼىع وماؼش  حػهذ اإلاىظمت احخماغاث دوٍس

 ألاداء خالُ جلَ الاحخماغاث. 
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ً)ًتمًالتعديلً(ًاإلجراءات
غلى بلحام اإلاششح لىخذة الخؼىع ببرامج مذًشي الخؼىع الزي جهذمه مجلغ بداسة اإلاىظمت وؤلاداسة الخىكُزًت ًدشص   .1

 إلداسة الىخذة .لخإَُله  وصاسة الػمل ؤو حامػت اإلالَ قهذ للبتروُ واإلاػادن

ش  غلى مجلغ بداسة اإلاىظمتٌػمل  .2 ت لخمٌين وجؼٍى ٍش بُت والخؼٍى  غلى اإلاخؼىغين. اإلاؽشقين مهاساث  بجاخت الكشص الخذٍس

ومىانؽت نظاًا  بهجاصاث وخذة الخؼىعخابػت إلا معاولت الخؼىعاحخماغاث مؼ  باإلاىظمتؤلاداسة الخىكُزًت  جىظم  .3

 لٌُىن مخشحاث رلَ جىصُاث جىاظبهم . اإلاخؼىغين

 غلى بؼشاى اإلاخؼىغين في بغذاد الخؼؽ الدؽؿُلُت لىخذة الخؼىع . اإلاىظمتجدشص  .4

  

 الخؿزًت الشاحػت  .5

ًالسسارساتً

اإلاعخىي 

 ُ  ألاو

اتهم مؼ اإلاىظمت. 7.3  جهذم اإلاىظمت  للمخؼىغين حؿزًت ساحػت خىُ قشصهم ومؽاًس

 ًخم بغالم اإلاخؼىغين بٍل الخؿُيراث في اإلاىظمت والتي جازش غلى مهامهم. 7.4

 ججتهذ اإلاىظمت للحصىُ غلى الخؿزًت الشاحػت مً اإلاخؼىغين خىُ الكشص التي نامىا بدىكُزَا. 8.3

 

ًالدياسةً.1,1,
ذ اإلاخؼىغين بالخؿزًت الشاحػت بؽٍل دوسي ومعخمش.   جهىم اإلاىظمت بخهُُم ؤداء اإلاخؼىغين وحىدجه، وجضٍو

ًالدياسةً.1,1,
ٍاقت  بلـ اإلاىظمت اإلاخؼىغين ب

ُ
اإلاخؿيراث واإلاعخجذاث بؽٍل معخمش والتي لها غالنت بالكشص الخؼىغُت التي ج

 ًهىمىن بها.

ًالدياسةً,1,1,
حػخمذ اإلاىظمت آلُت للحصُى غلى الخؿزًت الشاحػت مً اإلاخؼىغين الزًً ؤنهىا جىكُز قشصهم الخؼىغُت لخدعين 

ش ألادواس والكشص الخؼىغُت.  ججشبتهم الخؼىغُت وجؼٍى
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ً)ًتمًالتعديلً(ًًاإلجراءات
هت اإلاىاظبت بػذ اهتهاثه مً   معاولت الخؼىعهىم ج  .1 بخهذًم  الخؿزًت الشاحػت وجهُُم ؤداء اإلاخؼىع باظخخذام الؼٍش

 مهمخه الخؼىغُت. 

ت .( ورلَ بىاًء 11بخػبئت الىمىرج جهُُم ؤداء اإلاخؼىع سنم)  معاولت الخؼىعهىم ج .2  غلى بهجاصاث اإلاخؼىع واإلاخابػت الذوٍس

ً وسؤيهم غجهم بؽٍل غام ورلَ بالخيعُو معاولت الخؼىع  جدشص .3 غلى حمؼ وحهاث  هظش اإلاخؼىغين غً اإلاؽشقين اإلاباؼٍش

  مؼ ميعهت الػالناث الػامت والاغالم .

ٍاقت اإلاخؼىغين وظاثل الخىاصل املخخلكت إلبالؽ   معاولت الخؼىع حعخخذم  .4 الكشص التي جازش غلحها  معخجذاثب

 ؤو 
ً
 .ظلبا

ً
 بًجابا

ت  معاولت الخؼىعحػمل  .5 ً اإلاهترخاث ومؽشفي الاداساث اإلاىاٍص غلى حمؼ اإلاػلىماث ونُاط الاهؼباغاث وجذٍو

للمخؼىغين الزًً  اهتهذ مهمتهم، وبػذَا ًخم جدلُل البُاهاث وسقػها لإلداسة الخىكُزًت لالظخكادة مجها في اجخار الهشاساث 

ش معيرة الخ  ؼىع.اإلاىاظبت واإلاالثمت وجؼٍى
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ًسادساا:ًالتقديرًوالتكريم
ً

ًالسسارساتً
اإلاعخىي 

 ُ  ألاو
8.1 

ًذسى مجلغ ؤلاداسة )ؤو مً ًهىم مهامهم( والػاملىن في اإلاىظمت نُمت بظهام اإلاخؼىغين في اإلاىظمت، 

هت سظمُت وؾير  سظمُت. م لهزا ؤلاظهام بؼٍش ػّبرون لهم بؽٍل قّػاُ غً جهذًَش  َو

ُذ اإلاخؼىغىن  8.2
َ
مى  جؼىغُت مٌخملت ؼهاداٍث جىضح بهجاصاتهم.ًُ

ً
 الزًً هكزوا قشصا

 

....
ًالدياسةً.

ت، يما  اتهم ؤلاداٍس ٍاقت معخٍى عهم في رلَ حمُؼ ميعىبي اإلاىظمت ب جهىم اإلاىظمت بخهذًش حهىد اإلاخؼىغين َو

م. )*(  ا يدذ ؤدوى للخٌٍش  جمىذ اإلاخؼىغين ؼهادة جىضح بهجاصاتهم الخؼىغُت وغذد العاغاث التي نذمَى

 

ً)ًتمًالتعديلً(ًاإلجراءات
بيؽش بظهاماث واهجاصاث اإلاخؼىغين غلى نىىاث ميعهت الػالناث الػامت والاغالم بالخيعُو مؼ   معاولت الخؼىعجهىم  .1

 الخىاصل الاحخماعي ومىنػها ؤلالٌترووي.

ت التي غمل قحها اإلاخؼىغىن اغلى   معاولت الخؼىعحػمل  .2 ُّ ورلَ باالظخػاهت باألهظمت والبرامج  خدعاب العاغاث الكػل

 .الحذًثت 

مهم وجٌىن حاربت بىطؼ آلُت   معاولت الخؼىعؤلاداسة الخىكُزًت و جهىم  .3 لخدكيز وحصجُؼ اإلاخؼىغين مً خالُ جٌٍش

 لكئت حذًذة مً اإلاخؼىغين . 

 إلاا نذمٍى مً بهجاصاث جاهجاص للمخؼىغين ؼٌش وؼهادة ؼهاداث   معاولت الخؼىعؤلاداسة الخىكُزًت و جهذم  .4
ً
هذًشا

 (12وقو همىرج ؼهادة مخؼىع سنم ) خالُ قترة جؼىغهم

بُت ، الاخخكاالث ،  معاولت الخؼىع جخىلى .5 خصش الخؿزًت الشاحػت مً ألاوؽؼت اإلاهذمت للمخؼىغين ) البرامج الخذٍس

اقؼ اإلاخؼىغين . م لذو  وؼهاداث الؽٌش ( ومػشقت مذي مىاظبت الخٌٍش

  اإلاىظمت  جهُم  .6
ً
ا م اإلاخؼىغين  ظىٍى  لخٌٍش

ً
 .اخخكاال

 
 




