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 م وتعديالتها2014لعام إدارة السؾارد البذرية تعميسات  `
 في السركز الؾطشي لحقؾق اإلندان

مؽ قبل المجشة التشفيذية في  ةم والسقر 6200( لدشة 51( مؽ القانؾن رقؼ )22بسؾجب السادة ) ةصادر 
ذية رقؼ والتعديالت السقرة في اجتساع المجشة التشفي)م 23/10/2014بتاريخ  4/2014اجتساعها رقؼ 

 م30/8/2016تاريخ  7/2016والتعديالت السقرة في اجتساعها رقؼ  26/10/2015تاريخ  3/2015
والتعديالت السقرة في  2/11/6201تاريخ  8/2016والتعديالت السقرة في اجتساع المجشة التشفيذية رقؼ 

اجتساع المجشة التشفيذية والتعديالت السقرة في  2018 /16/1تاريخ  1/2018اجتساع المجشة التشفيذية رقؼ 
تاريخ  6/2018م والتعديالت السقرة في اجتساع المجشة التشفيذية رقؼ 14/3/2018تاريخ  2/2018رقؼ 

، م13/5/2019( تاريخ 3/2019، والتعديالت السقرة في اجتساع جمدة مجمس أمشاء رقؼ )م17/7/2018
 (م29/1/2020( تاريخ 1/2020والتعديالت السقرة في اجتساع مجمس األمشاء في جمدته رقؼ )

 
تدممسه هممذت التعميسممات اتعميسممات السممؾارد البذممرية فممي السركممز الممؾطشي لحقممؾق اإلندممانا  : (1السادة )

 .مجمس االمشاء  قبل مؽ تاريخ اقرارها مؽويعسل بها 
يكممؾن لمممسممات والابممارات التاليممة دي سمما وردت فممي هممذت التعميسممات السعمماني السخررممة  : (2السادة )

 ا أدنات، ما لؼ تدل القريشة عمه غير ذلػ:له
( لدمممشة 51قمممانؾن السركمممز المممؾطشي لحقمممؾق اإلندمممان رقمممؼ ) : القانؾن 

(2006.) 
 السركز الؾطشي لحقؾق اإلندان. : السركز

 .بسقتزه ادكام القانؾن مجمس أمشاء السركز السذكل  : السجمس
 رئيس مجمس األمشاء. : الرئيس

لعممممام لحقممممؾق اإلندممممان السعمممميؽ بسؾجممممب السممممادة السفممممؾض ا : السفؾض العام
 القانؾن.( مؽ 16)

مممممؽ قممممانؾن  18ددممممب السمممادة  لمسركمممز العامممممةاالمانمممة   : األمانة العامة
 .السركز 

جمما السخممتا فممي إدممد  الذممخا السعمميؽ بقممرار مممؽ السر  : السؾعف
وعممائف السركممز، وال يذممسل الذممخا الممذج اتقا ممه أجممرا  

 السذاريا او مكافأة عمه دداب  اؾميا  
مجسؾعممة الؾاجبممات والسهممام السؾكؾلممة لمسؾعممف لم يممام بهمما  : الؾعيفة

 سدؤوليات.الحقؾق والوما اترتب عميها مؽ 
 االجسالي الراتب

 
 
 

بسؾجمممممب همممممذت السؾعمممممف  اتقا ممممماتالراتمممممب الذمممممهرج المممممذج  :
 شممممامالمقابممممل هيامممممه بالؾعيفممممة التممممي يذمممم مها،  التعميسممممات

ت والبمممممدالت والسخررمممممات ممممممؽ أج نمممممؾع العمممممالوا جسيممممما
 كانت.
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 الراتب االساسي 
 

: الراتمممب الذمممهرج المممذج اتقا مممات السؾعمممف بسؾجمممب همممذت 
 التعميسات مقابل هيامه بالؾعيفة التي يذم مها، غيمر شمامل

 العالوات والبدالت والسخررات مؽ أج نؾع كانت.
 المجشة

  لجشة االعترا ات 
: 
: 

 ات.السذكمة بسؾجب هذت التعميس السؾارد البذريةلجشة 
ممممؽ  (9)السمممادة  أدكمممام السذمممكمة وفممم  لجشمممة االعترا مممات

 هذت التعميسات .
( مممؽ هممذت 13لجشممة اختيممار السممؾعفيؽ وفمم  ادكممام السممادة ) : لجشة اختيار السؾعفيؽ

   (1)التعميسات.
 تقدؼ الؾعائف في السركز إله الفئات التالية: : (3السادة )

 .العميممممالرئيدممممية ذات الظبيعمممة اإلشممممرا ية الفئمممة األولممممه: وتذممممسل الؾعمممائف الفشيممممة ا  أ 
 ويزا السجمس شروط اش ال هذت الؾعيفة . .مفؾضوتذسل هذت الفئة وعيفة 

 
الؾعمممائف الفشيمممة الرئيدمممية واإلداريمممة ذات الظبيعمممة اإلشمممرا ية،  وهممميالفئمممة ال انيمممة:   ب

أن يكمممممممؾن داصمممممممال  عممممممممه الدرجمممممممة الجامايمممممممة األولمممممممه ويذمممممممترط  ممممممميسؽ يذممممممم مها 
 أدنمه ا  دد( سشؾات في مجال دقؾق االندان 7وبخبرت )س / الميدانس( )البكالؾريؾ 

 ، وتذمسل همذت الفئمة وعيفمةالسساثممة فمي الهيكمل المؾعيفي   او فمي مجمال الؾعمائف
  .أو ما يعادلها  رئيس وددة( // مدتذار / مداريةمدار إدارة)

 
اإلشممرا ية، ويذممترط غيممر  الرئيدمميةالفئممة ال ال ممة: وتذممسل الؾعممائف الفشيممة واإلداريممة  : ت

 مممميسؽ يذمممم مها أن يكممممؾن داصممممال  عمممممه الدرجممممة الجامايممممة األولممممه )البكممممالؾريؾس/ 
 ا  دمممدلمؾعيفمممة ( وددمممب طبيعمممة االخترممماص الفشمممي أو االدارج / السمممالي الميدمممانس

أدنممه، وتذممسل هممذت الفئممة: وعممائف أخرممائي الذممكاو  والستابعممة والبحمم  والتؾ يممة 
والبرمجممممة والسكتبمممة والعالقممممات العامممممة  االترممماالتواإلعمممالم واإلدارة السعمؾماتيممممة و 

 وغيرها.والسذاريا  واالدارة والسحاسبة
 

 ج
 
 ث

: 
 
: 

 اتمؾن الجهاز الؾعيفي مؽ كادر فشي وأخر إدارج .
 

 الفئة الرابعة: 
I. ويذمممترط  مميسؽ يذمم مها أن يكمممؾن  وتذممسل الؾعممائف الفشيمممة واإلداريممة السعاونممة ،

 أدنممه ا  سممشتان بعممد ال انؾيممة العامممة دممد –سمم  داصممال  عمممه شممهادة الممدبمؾم الستؾ 
 بعمممد ال انؾيمممة العاممممة بشجممماح سمممشؾات 3ويسكمممؽ لسمممؽ لديمممه الخبمممرة السشاسمممبة لسمممدة 

الحدممممابات والمممممؾازم ، وتذممممسل هممممذت الفئممممة وعممممائف اشمممم ال م ممممل هممممذت الؾعممممائف 

                                                 
1

وِىافمخ ِجٍس االِٕبء فٍ جٍستهب سلُ  17/7/2018َ( تبسَخ 6/2018( ثمشاس اٌٍجٕخ اٌتٕفُزَخ سلُ )2تُ اضبفخ اٌتعشَف اًٌ اٌّبدح ) - 

 . 13/9/2018َ( تبسَخ 5/2018)
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 ..وغيرها.. والسذتريات والظباعة

II.  تأهيال  عمسّيا  محددا  وهي وعائف الخدمات اإلدارية السداندة التي ال تتظمب. 

 
 والعالوة الفشية  والزيادات الدشؾية ةاألساسي والرواتب الؾعيفية السدسياتحدد ت (أ : (4السادة )

  (1):عمه الشحؾ التاليالسركز  ؽ الفشييؽ فيسؾعفيمل

 الترشيف
 ا السدسه الؾعيفي ا

 الراتب
 العالوة الفشية * الزيادة الدشؾية

 هالحد االعم الحد االدنه
 %25 20 890 770 رئيدياستذارج 

 %20 20 770 650 استذارج 
 %20 15 640 550 اختراصي أول 

 %15 15 545 455 اختراصي ثاني
 %10 10 400 340 اختراصي ثال 

 الراتب األساسي لمدرجة .مربؾط *تحدب هذت العالوة عمه أساس 

الدشؾية والعالوة الفشية لمسؾعفيؽ اإلدارييؽ  ب( تحدد السدسيات الؾعيفية والرواتب األساسية والزيادات
 وغير الفشييؽ في السركز عمه الشحؾ التالي: 

                                                 
1

( 20واٌّتضّٓ صَبدح ساتت االستشبسٌ ) 26/10/2015َتبسَخ  3/2015( فمشح )أ( ثمشاس اٌٍجٕخ اٌتٕفُزَخ سلُ 4تُ تعذًَ اٌّبدح ) - 

 ( دٔبُٔش. 10صٍ حبٌج )( دَٕبس، واالختصب40( دَٕبس، واالختصبصٍ حبٍٔ )30بصٍ اوي )صدَٕبس، واالخت
2

( تبسَخ 3/2019/ة( ثمشاس ِجٍس األِٕبء فٍ جٍسته )4تُ ادساد ِسًّ وظُفٍ ٌذسجخ ِذلك ضّٓ سٍُ اٌشواتت فٍ اٌّبدح ) - 

13/5/2019 .َ 
3

%( ثذالً ِٓ 15َ ثحُج تصجح اٌعالوح اٌفُٕخ )16/1/2018تبسَخ  1/2018( فمشح )ة( ثمشاس اٌٍجٕخ اٌتٕفُزَخ سلُ 4تُ تعذًَ اٌّبدح ) - 

( 10( دٔبُٔش، وإداسٌ ِسبعذ )10) 3( دَٕبس، وإداسٌ/ِحبست15) 2، وصَبدح ساتت اداسٌ/ِحبست1%( ٌذسجخ اداسٌ/ِحبست12)

 َ. 1/1/2018( دٔبُٔش، ورٌه اعتجبساً ِٓ 10دٔبُٔش، وإداسٌ ِسبٔذ )
4

َ، واٌّتضّٓ صَبدح اٌحذ األعًٍ ٌٍشاتت 14/3/2018 تبسَخ 2/2018( فمشح )ة(  ثمشاس اٌٍجٕخ اٌتٕفُزَخ سلُ 4تُ تعذًَ اٌّبدح )- 

( 550( دٔبُٔش ثذالً ِٓ )610) 2( دَٕبس، وصَبدح اٌحذ األعًٍ الداسٌ/ِحبست655( دَٕبس ثذالً ِٓ )715) 1االسبسٍ الداسٌ/ِحبست 

 ( دَٕبس.  425( دَٕبس ثذالً ِٓ )485) 3دَٕبس، وصَبدح اٌحذ االعًٍ الداسٌ/ ِحبست
5

َ ثحُج َصجح 30/8/2016تبسَخ  7/2016( فمشح )ة( ِٓ تصُٕف اإلداسٌ اٌّسبٔذ ثمشاس اٌٍجٕخ اٌتٕفُزَخ سلُ 4ٌّبدح )تُ تعذًَ ا - 

 ( دَٕبس. 320( دَٕبس ثذالً ِٓ )410اٌحذ األعًٍ ٌٍشاتت األسبسٍ ٌىظُفخ إداسٌ ِسبٔذ )

 الترشيف
 ا السدسه الؾعيفي ا

 الراتب
 العالوة الفشية * الزيادة الدشؾية

 الحد االعمه الحد االدنه
 %15 20 810 670 مدار: إدارج/ مالي

 15 745 580 (2)مدق 
15%(3) 

715 550 1ب إدارج/ محاس
(4) 15 15% 

2إدارج/ محاسب 
(3) 445

 
610

(4) 15 10% 
485 320 (3) 3إدارج/ محاسب 

(4) 15 7% 
 %5 10 460 290 (3)إدارج مداعد 
 %5 10 (5) 410 230 (3) إدارج مداند

 *تحدب هذت العالوة عمه أساس مربؾط الراتب األساسي لمدرجة .
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  (1)( داشارا .170الوة غالء مايذة شهرية مؾددة مقدارها )(    :   يسشح السؾعف ع5السادة )

: يسمممشح السؾعمممف عمممالوة غمممالء مايذمممة شمممهرية مؾدمممدة 5المممشا الدممماب  لمسمممادة 
 (    داشارا .140مقدارها )

 
 (  6السادة )

 
 
 

 (7السادة )

 (8السادة )
 
 

 (9السادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 10السادة)

: 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

سممممماعة  (ؽيخسمممممس وثالثمممممب)العسمممممل فمممممي السركمممممز  تحمممممدد سممممماعات
أسمممبؾ يا  عممممه أن تمممشغؼ سممماعات العسمممل بسممما امممتالءم مممما طبيعمممة 

 العسل والخدمات التي تقدم لمسؾاطشيؽ.
يذمكل السجممس لجشمة مممؽ ثالثمة ممؽ األعزمماء ممؽ بيمشهؼ قممانؾني 
لمشغممممر فممممي الذممممكاو  التممممي اتقممممدم بهمممما السؾعممممف لمجشممممة بؾاسممممظة 

لممة التممي ارغممب فممي االسممتشاد اليهمما، السفممؾض العممام مذممفؾعة باألد
وعمه السفؾض العمام ان يحيمهما المه المجشمة خمالل أسمبؾعيؽ ممؽ 
تاريخ تدمسها، وتردر المجشة قراراها بعد ان تشغر هذت الذكاو  

 (2).اؾما  مؽ ورود هذت الذكؾ  اله المجشة 60في مدة أقراها 
(: يذممكل السجمممس لجشممة تزممؼ ثالثممة 9الممشا الدمماب  لمسممادة )

ونمي لمشغمر فمي ايمة اعترا مات او االعزاء مؽ بيشهؼ قما مؽ
اف اتقدم بها السؾعف مباشمرة عممه او  او طمبات استئش

اممؾم مممؽ ورودهمما  30ان تحيممل تؾصممياتها الممه السجمممس خممالل 
 اله المجشة.

 
ذممكل فممي السركممز لجشممة تدممسه ا لجشممة السممؾارد البذممريةا ت   . أ

وأدممد برئاسممة السفممؾض العممام وعزممؾية  أدممد السفؾ مميؽ 
مؾعفي السركز . وفي دال تعذر وجمؾد مفمؾض تتذمكل 

                                                 
1

 َ. 29/1/2020( تبسَخ 1/2020ء فٍ جٍسته سلُ )( ثمشاس ٌجٕخ اٌّىاسد اٌّبٌُخ وِىافمخ ِجٍس األِٕب5تُ تعذًَ اٌّبدح ) - 
2

( 5/2018وِىافمخ ِجٍس االِٕبء فٍ جٍستهب سلُ )  17/7/2018َ( تبسَخ 6/2018( ثمشاس اٌٍجٕخ اٌتٕفُزَخ سلُ )9تُ تعذًَ اٌّبدح ) - 

 . 13/9/2018َتبسَخ 

 

: 
 
 

 
 
 

 يدتح  السؾعف عالوة إدارية عمه الشحؾ اآلت :
  ) داشار  100رئيس الدائرة ) أو ما يعادلها 

 75كتمممب / مدمممؤول مممممف) أو مممما يعادلهممما( رئممميس قدمممؼ/ ودمممدة / م 
 داشارا   

شممهرية  (عائميممة(السظممم  عممالوة  /األرمممل  /يدممتح  السؾعممف الستممزوج   :
 ( داشارا .40مقدارها )
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اقمدم اثشميؽ  بميؽ المجشة باإل افة اله السفؾض العام ممؽ 
مؽ مؾعفي السركز . ويكؾن مدار ادارة الذمؤون الساليمة 

 واالدارية مقررا لهذت المجشة .  

 تتؾله لجشة السؾارد البذرية السهام التالية: . ب
  
 

 

 

عفيؽ مؽ مختمف الفئات )باست شاء االشراف عمه شؤون السؾ  .1  
الفئة األوله( وتعدال أو اعهؼ وترقيتهؼ ومشح الزيادات 

(1).والسكافآت لسدتحقيها وفقا  لهذت التعميسات
 

(: 10مؽ السادة ) فقرة )ب( (1الشا الداب  لمبشد رقؼ )
االشراف عمه اختيار وتر يا السؾعفيؽ مؽ مختمف الفئات              

 اعهؼ وترقيتهؼ ومشح فئة األوله( وتعدال أ) باست شاء ال
 مكافآت لسدتحقيها وفقا لهذت التعميساتالزيادات وا

 

إيفاد السؾعفيؽ في البع ات العمسية والدورات التدريبية داخل  .2
  (2)السسممة أو خارجها التي ال تزيد مدتها عؽ شهر.

 (:10مؽ السادة ) فقرة )ب( (2الشا الداب  لمبشد رقؼ )
ب اله السفؾض العام بإيفاد السؾعفيؽ في البع ات التشدي

العمسية أو الدورات التدريبية داخل السسممة أو خارجها  التي 
 ال تزيد مدتها عؽ شهر.

 

التشديب اله الرئيس بإيفاد السؾعفيؽ في البع ات العمسية  .3
والدورات التدريبية داخل السسممة وخارجها التي تزيد مدتها عؽ 

  (3).الذهر

 (:10مؽ السادة ) فقرة )ب(( 3الداب  لمبشد رقؼ ) الشا
التشديب اله الرئيس بإيفاد السؾعفيؽ في البع ات العمسية أو 
الدورات التدريبية داخل السسممة أو خارجها التي تزيد مدتها 
عؽ شهر عمه ان اتزسؽ قرار اإليفاد دقؾق وواجبات 

 السؾفد

                                                 
1

وِىافمخ ِجٍس  17/7/2018َ( تبسَخ 6/2018زَخ سلُ )( ثمشاس اٌٍجٕخ اٌتٕف10ُ( ِٓ اٌفمشح )ة( ِٓ اٌّبدح )1تُ تعذًَ اٌجٕذ ) - 

 . 13/9/2018َ( تبسَخ 5/2018االِٕبء فٍ جٍستهب سلُ )
2

وِىافمخ ِجٍس  17/7/2018َ( تبسَخ 6/2018( ثمشاس اٌٍجٕخ اٌتٕفُزَخ سلُ )10( ِٓ اٌفمشح )ة( ِٓ اٌّبدح )2تُ تعذًَ اٌجٕذ ) - 

 . 13/9/2018َ( تبسَخ 5/2018االِٕبء فٍ جٍستهب سلُ )
3

وِىافمخ ِجٍس  17/7/2018َ( تبسَخ 6/2018( ثمشاس اٌٍجٕخ اٌتٕفُزَخ سلُ )10( ِٓ اٌفمشح )ة( ِٓ اٌّبدح )3تُ تعذًَ اٌجٕذ ) - 

 . 13/9/2018َ( تبسَخ 5/2018االِٕبء فٍ جٍستهب سلُ )
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 . جعتهاومرايؼ الدشؾج لمسؾعفيؽ ؾ التق اقتراح نساذج .4

أج مهمممام أخمممر  يحيمهممما اليهممما السفمممؾض العمممام وتتعمممم  بمممالسؾارد  .5
 البذرية.

يجمممؾز ممممشح السؾعمممف السجممماز بمممدون راتمممب لمحرمممؾل عممممه  - 1 (1 ).ج
شممهادة اكاديسيممة عميمما )ماجدممتير، دكتممؾرات( فممي أدممد مؾ ممؾعات دقممؾق 

%( مممؽ الراتممب األساسممي مقابممل 50االندممان وبسؾافقممة مجمممس األمشمماء )
 الخدمة في السركز  عفي مدة السشحة.االلتزام ب

يسشح السؾعمف السؾفمد فمي دورة تدريبيمة غيمر م ظماة ممؽ الجهمة  -2
% ممممممؽ مخررمممممات الدمممممفر السشرمممممؾص عميهممممما فمممممي 60الدا يمممممة 

 تعميسات االنتقال والدفر الخاصة بالسركز. 
يسممشح السؾعممف السؾفممد فممي بع ممة عمسيممة أو دورة تدريبيممة م ظمماة  -3

مؽ مخررات الدمفر السشرمؾص عميهما % 10مؽ الجهة الدا ية 
 في تعميسات االنتقال والدفر. 

يقمممرر مجممممس األمشممماء العمممالوة السدمممتحقة فمممي الحالمممة أو الحممماالت  -4
 التي ال ت ظيها هذت السادة. 

 

 

                                                 
1

وِىافمخ ِجٍس االِٕبء فٍ جٍستهب  17/7/2018َسَخ ( تب6/2018( ثمشاس اٌٍجٕخ اٌتٕفُزَخ سلُ )10تُ اضبفخ اٌفمشح )د( اًٌ اٌّبدح ) - 

 . 13/9/2018َ( تبسَخ 5/2018سلُ )
2

 َ. 30/8/2016تبسَخ  7/2016( فمشح )ة( ثمشاس اٌٍجٕخ اٌتٕفُزَخ سلُ 11تُ تعذًَ اٌّبدح ) - 

 لجسيمابعقد سمشؾج شمامل  (السفؾض) يعيؽ مؾعف الفئة األوله : أ : (11السادة )
شممماء  عممممه تشدممميب ممممؽ العمممالوات والبمممدالت بقمممرار ممممؽ السجممممس ب

ويزمما مجمممس األمشمماء  . تؾصممية مممؽ السفممؾض العممامو الممرئيس 
 الذروط السظمؾبة إلش ال هذت الؾعيفة .

يعممميؽ السؾعفمممؾن السرمممشفؾن عممممه الممممادر بقمممرار ممممؽ السجممممس  : ب  
بتشدمميب مممؽ السفممؾض العممام بعقممد سممشؾج يجممدد بسؾافقممة الظممرفيؽ 

ة واألداء وتمممؾفر وعممممه أسممماس السعمممااير التاليمممة مجتسعمممة المفممماء
 (2)الذاغر وداجة السركز لهذت الؾعيفة.

( فقرة )ب(:  يعيؽ باقي السمؾعفيؽ 11ادة )سالشا الداب  لم
  بقرار مؽ السجمس بتشديب مؽ السفؾض العام.

 ت  
 
 

 ماليمممة لجشمممة السذممماريا تمميمممف أشمممخاص لمعسمممل بسكافمممأة تتمممؾله  :
بشمماء عمممه  عمممه ددمماب السذمماريا لسممدة محممددة بعسممر السذممروع

 . تشديب السفؾض العام
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ادة السمممممممممممممممممممممممممممم

(12) 

 
: 

 
 اتؾله السفؾض السهام التالية:

ن ما السفّؾض العام إلنهاء داالت التجاوز عمه دقؾق العسل بالتعاو  -أ 
 .وتعزيزها  اإلندان

 
إجراء االتراالت ما الجهات السعشية بشذاط السركز وف  ترتيب  -ب 

 خاص ما السفّؾض العام.
 

 اإلشراف عمه األقدام السرتبظة بالسفّؾ ية. -ج 
 

 .  يكمف بها مؽ الرئيس أو السفؾض العام اية مهام اخر   -د 

 
يكممممؾن التعيمممميؽ فممممي وعممممائف السركممممز الدائسممممة عمممممه أسمممماس تشممممافس  : أ  (13السادة )

المفماءات والسمؤهالت عمممه ان يخزما السؾعمف الجداممد لفتمرة تجربممة 
 2( اشهر.3)ثالثة مدتها 

الممشا الدمماب : يكممؾن التعيمميؽ فممي وعممائف السركممز الدائسممة عمممه 
أسممماس تشمممافس المفممماءات والسمممؤهالت عممممه ان يخزممما السؾعمممف 

  ( اشهر.6جداد لفترة تجربة مدتها ستة )ال
ال يعممممميؽ شمممممخا إال فمممممي وعيفمممممة شممممماغرة محمممممددة مهامهممممما وراتبهممممما  : ب  

 .شاغرة  وعيفةوال ارقه إال إله  ودرجتها ومؾاصفاتها
 

                                                 
1

 َ. 30/8/2016تبسَخ  7/2016( فمشح )ث( ثمشاس اٌٍجٕخ اٌتٕفُزَخ سلُ 11تُ تعذًَ اٌّبدح ) - 
2

 َ. 29/1/2020( تبسَخ 1/2020تُ تعذًَ اٌّبدح ثٕبًء عًٍ لشاس ِجٍس األِٕبء فٍ جٍسته سلُ ) - 

 
 .ث

 
لممممرئيس بتشدممميب ممممؽ السفمممؾض العمممام شمممراء خدممممة أج شمممخا 
وخدمممممة بمممماد يؽ ومدتذمممماريؽ لمعسممممل أو خدمممممة السركممممز مقابممممل 
مكافأة مالية اشدب بها السفؾض العام ويقررها المرئيس عممه أن 

  (1)عؽ ستة أشهر قابمة لمتجداد.مة ال تزيد مدة الخد
( فقمرة )ث(:  لممرئيس بتشدميب ممؽ 11المشا الدماب  لمسمادة )

السفؾض العام تمميف باد يؽ ومدتذماريؽ ممؽ خمارج السركمز 
لمعسمممممل أو خدممممممة السركمممممز مقابمممممل مكافمممممأة ماليمممممة اشدمممممب بهممممما 

 شهؾر قابمة لمتجداد. 6السفؾض العام ويقرّرها الرئيس لسدة 
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  1ت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ث

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي جمممممدول امممممتؼ اشممممم ال وعمممممائف السركمممممز الذممممماغرة السدرجمممممة فممممم -1
 .التذكيالت عؽ طري  استقظاب المفاءات والخبرات السشاسبة

( 4يذممكل السجمممس لجشممة تدممسه لجشممة اختيممار السممؾعفيؽ مممؽ ) -2
اشمممخاص ممممؽ أعزممماء السجممممس ممممؽ  مممسشهؼ السفمممؾض العمممام 
إ ممممافة لعزممممؾ خممممارجي مممممؽ ذوج الخبممممرة واالخترمممماص فممممي 
مجمممممال الؾعيفمممممة أو الؾعمممممائف الذممممماغرة والتمممممي اشمممممؾج السركمممممز 

 ويكؾن السدار السالي واإلدارج مقررا لها.  اش الها

تتمممممممؾله المجشمممممممة السهمممممممام التاليمممممممة: اعمممممممداد األسمممممممس والسعمممممممااير  -3
واإلجمممراءات التمممي سممميتؼ اتباعهممما ممممؽ قبمممل المجشمممة فمممي عسميمممة 
اختيار السؾعفيؽ بسا في ذلػ أسس السفا ممة بميؽ السرشمحيؽ 
و/أو الستقممدميؽ ألشمم ال الؾعيفممة ورليممة دراسممة طمبممات التعيمميؽ 

جراء االختبارات والسقابالت بسا يكفل تحقيم  العدالمة وتممافؤ وا
الفرص بيشهؼ وذلػ في  ؾء السسارسات الفزمه الستبعمة فمي 
هممذا السجممال، عمممه أن اممتؼ اعتسمماد تمممػ األسممس والسعممااير مممؽ 
قبل مجمس أمشاء السركز قبمل مباشمرة المجشمة لعسمهما. ويخزما 

والسعمممااير ممممؾعفي السركمممز المممؾطشي لحقمممؾق االندمممان ل سمممس 
واإلجممراءات ذاتهمما فممي دممال رغبممتهؼ فممي التقممدم إلشمم ال ادممد  

 الؾعائف الذاغرة. 

تظب  في عسميمة السفا ممة واالختيمار اعتبمارات تممافؤ الفمرص  -4
والذممفا ية والشزاهممة بذممكل كامممل وتعظممه األولؾيممة لمعممامميؽ فممي 

 السركز في دالة تداوج الذروط األخر . 
(: ال تذ ل أج وعيفة مؽ 13سادة )الشا الداب  لمفقرة )ت( مؽ ال

وعمممائف السركمممز الذممماغرة السدرجمممة فمممي جمممدول التذمممكيالت إال بعمممد 
اإلعمممالن عشهممما واسمممت بال طمبمممات السرشمممحيؽ و خزممماعهؼ لالختبمممار 

المتممممابي والسقابمممممة لهممممذت ال ايممممة بإشممممراف لجشممممة السممممؾارد البذممممرج    ،
ر  روط األخموتعظه األولؾية لسؾعفي السركز فمي دالمة تدماوج ال

 . ولمجشة االستعانة بسؽ ترات مشاسبا  لتحقي  ذلػ
 
اراعه عشد تعييؽ الذخا سشؾات الخبمرة العسميمة والتمدريب والتأهيمل : 

الممممذج درممممل عميهمممما عمممممه أن تمممممؾن ذات صمممممة بالؾعيفممممة السظمؾبممممة 
                                                 

1
وِىافمخ ِجٍس االِٕبء فٍ جٍستهب   17/7/2018َ( تبسَخ 6/2018( ثمشاس اٌٍجٕخ اٌتٕفُزَخ سلُ )13تُ تعذًَ اٌفمشح )د( ِٓ اٌّبدح )- 

 . 13/9/2018َ( تبسَخ 5/2018سلُ )
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ومتفقممة ممما مهممام الؾعيفممة، وال تحدممب أج مممدة خبممرة عسميممة تزيممد عمممه 
 سشؾات. ثالث( 3)

  ج  
: 
 

فمممي دمممال تمممؾفر شممماغر  األعممممهز تر يممما السؾعمممف المممه الدرجمممة يجمممؾ 
وأمزمممممممه اربممممممما سمممممممشؾات فمممممممي الدرجمممممممة الحاليمممممممة أو أك مممممممر بالشدمممممممبة 

وكمان  اإلستذمارية لمؾعمائف أو أك ر وخسس سشؾات لالختراصييؽ
 . األخيرة خالل فترة الدشؾات ال الثأو أعمه تقدارت جيد جدا 

 
السركممز لمسراجعممة السشتغسممة وتقممؾيؼ  يخزمما أداء جسيمما مممؾعفي - أ:     (14السادة)

 األداء.
يقؾم أداء السفؾض بسؾجب تقرير سشؾج يعدت السفّؾض العام  - ب

 ويعر ه عمه السجمس لسشاقذته و قرارت   .
يعد السركز نسؾذجا  خاّصا  لدجل األداء ونسؾذجا  اخر خاصا   -ج

لمتقرير الدشؾج دؾل اداء السؾعف ، عمه ان اتزسؽ كال 
يسا  وصفيا  ل داء تؾ حه البيانات والؾقائا يتق الشسؾذجيؽ

 والسالدغات السّترمة بالسؾعف وأدائه وتظؾرت السهشي أثشاء العسل
 .بشاءا  عمه الؾصف الؾعيفي 

تتؼ تعبئة التقرير الدشؾج لمسؾعف مؽ قبل الرئيس  -1 - (1)د
السباشر االعمه ويعتسد السفؾض العام تقارير السؾعفيؽ الدشؾية 

ة مؽ قبل رؤسائهؼ، وله الح  في إعادة الشغر في التؾصية السؾقع
 السرفؾعة اليه. 

اتؼ إطالع السؾعف عمه تقريرت السقر مؽ قبل السفؾض العام  -2
ويح  له االعتراض عمه تقييسه لد  لجشة السؾارد البذرية خالل 
اسبؾع مؽ تاريخ اطالعه عميه، وعمه المجشة البت في هذا 

ر مؽ تاريخ إدالته اليها ويكؾن قرارها االعتراض خالل مدة شه
 قظايا . 

تتؼ تعبئة نسؾذج (: 14الشا الداب  لمفقرة )د( مؽ السادة )
التقرير الدشؾج مؽ قبل الرئيس السباشر لمسؾّعف ويظمعه عميه 

وارد البذرية لد  لجشة ال ت يسيهولمسؾعف االعتراض عمه 
البت في  خالل اسبؾع مؽ تاريخ اطالعه عميه ، وعمه المجشة

 هذا االعتراض خالل مدة شهر مؽ تاريخ إدالته اليها  .

                                                 
1

وِىافمخ ِجٍس االِٕبء فٍ جٍستهب   17/7/2018َ( تبسَخ 6/2018( ثمشاس اٌٍجٕخ اٌتٕفُزَخ سلُ )14فمشح )د( ِٓ اٌّبدح )تُ تعذًَ اٌ - 

 . 13/9/2018َ( تبسَخ 5/2018سلُ )
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  (1)(: 14تؼ ال اء الفقرتيؽ )ه، و( مؽ السادة )

يعتسد السفّؾض العام تقارير السؾعفيؽ الدشؾية السعدة مؽ  -همم 
وله الح  في إعادة الشغر في تؾصية . الرؤساء السباشريؽ لهؼ 

لجشة السؾارد البذرية التخاذ  أو تحؾيمها اله ، الرئيس السباشر
 ، عمه أن يكؾن هذا اإلجراء مدببا   القرار السشاسب بذأنها

 نهائيا  في هذت الحالة. المجشة ويكؾن قرار
ت حال اعترا ات السؾعفيؽ عمه التقارير الدشؾية إله لجشة  -و

السؾارد البذرية التي عميها أن تشغر فيها خالل شهر مؽ 
دم السؾعف تغمسا  أو إعترا ا  اله المجشة قت ذا و إدالتها إليها، 

وتمؾن تؾصيتها  ( مؽ هذت التعميسات9السذكمة بسؾجب السادة )
 . السردقة مؽ السجمس نافذة 

 
 
 

يدممتح  السؾعمممف زيادتممه الدمممشؾية فممي مؾعمممد اسممتحقاقها إال إذا صمممدر  :  : (15السادة )
  (2)(.4/أ/22قرار بتؾهيفها بسؾجب السادة رقؼ )

وعممممممد ه الدممممممشؾية فممممممي يدممممممتح  السؾعممممممف زيمممممماد اب :الممممممشا الدمممممم
/أ 19اسممممتحقاقها إال إذا صممممدر قممممرار بتؾهيفهمممما بسؾجممممب السممممادة رقممممؼ 

(4)  

     
الممه اخممر  فممي بممشفس السدممتؾ  نقممل السؾعممف مممؽ وعيفممة  مسفممؾض العممام ل :أ  : (16السادة )

وبالشدممممبة السركممممز وبسمممما اشدممممجؼ ممممما مرمممممحة العسممممل وقؾاعممممد اإلدارة الفعالممممة 
 . عمه تشديب لجشة السؾارد البذرية ذلػ بشاءا  سؾعفي الفئة ال انية يكؾن ل

بعسممل إ ممافي أخممر م يممام لتمميممف اج مممؽ مممؾعفي السركممز  ب: لمسفممؾض العممام
مقابممل مكافممأة ماليممة اشدممب بهمما السفممؾض العممام إ ممافة إلممه وعيفتممه األصمممية 

 .   % مؽ راتبه األساسي20عمه أن ال تزيد عؽ  ويؾاف  عميها الرئيس
 

يجؾز انتداب أو إعارة السؾعف لسدة ال تزيد عمه سشتيؽ لمعسل لد   - أ : (17السادة )
أج جهة تظؾ ية أو دائرة أو جهة دكؾمية أو مذروع يذارك  يه 

                                                 
1

الِٕبء فٍ وِىافمخ ِجٍس ا  17/7/2018َ( تبسَخ 6/2018( ثمشاس اٌٍجٕخ اٌتٕفُزَخ سلُ )14تُ اٌغبء اٌفمشتُٓ )هــ ، و( ِٓ اٌّبدح ) - 

 . 13/9/2018َ( تبسَخ 5/2018جٍستهب سلُ )
2

 َ. 24/11/2016تبسَخ  8/2016( ثمشاس اٌٍجٕخ اٌتٕفُزَخ سلُ 15تُ تعذًَ اٌّبدح ) - 
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 السركز.
ت راعه أسس االستحقاق والجدارة والتشافدية  في دال انتداب أو إعارة   -ب 

 ة في البشد الداب .السؾعف العسل في أج مؽ الجهات السذكؾر 
 

اتّؼ االنتداب أو اإلعارة بقرار مؽ الرئيس بشاء  عمه تشديب السفّؾض  -ت 
بشاءا  عمه وبقرار مؽ السفّؾض العام  الفشييؽؽ مسؾعفيلالعام بالشدبة 

 .تشديب المجشة بالشدبة لباقي السؾعفيؽ 

عف ي حدد قرار االنتداب أو اإلعارة الجهة التي سيتقا ه مشها السؾ  -ث 
 .ودقؾقه والتزامات أخر  راتبه وعالواته وكذلػ مخرراته 

ال اؤثر قرار االنتداب أو اإلعارة عمه أقدمية السؾعف ، وتحدب هذت  -مج 
 السدة ل ايات الزيادة الدشؾية والتر يا.

( سشؾات 7يجؾز مشح السؾعف الذج مزه عمه خدمته بالسركز ) -مد
.  سشتيؽ كحد أقرها تجاوز مجسؾعهااجازة بدون راتب لسدة ال 

لسدة لمعشاية بظفمها الر يا  واجازة عادية بدون راتب ل م السر عة
 ال تزيد عمه سشتيؽ.

 

                                                 
1

وِىافمخ ِجٍس االِٕبء فٍ جٍستهب  17/7/2018ََ( تبسَخ 6/2018( ثمشاس اٌٍجٕخ اٌتٕفُزَخ سلُ )18تُ تعذًَ اٌفمشح )ة( ِٓ اٌّبدح ) - 

 . 13/9/2018َ( تبسَخ 5/2018)سلُ 

 يدتح  السؾعف في السركز اإلجازات التالية:_ : (18السادة )
( ثالثمممؾن امممؾم بقمممرار ممممؽ السفمممؾض العمممام 30إجمممازة سمممشؾية ممممدتها ) : أ

 وبتشديب مؽ الرئيس السباشر .
 

( اؾمممما  مترممممة قبمممل الؾ ممما وبعمممدت براتمممب 90جمممازة األمؾممممة لسمممدة )إ : ب
كامل ما العالوات لمحامل وذلػ بشاء  عمه تقرير مؽ السرجا الظبمي 
السعتسد، وفي جسيا األدؾال ال يجؾز الجسا بيؽ بدل إجازة األمؾممة 

ان االجتسماعي وراتبهما ممؽ السدتح  ل م مؽ السؤسدمة العاممة لمزمس
   (1)السركز.

(:  إجممازة أمؾمممة لسممدة 18مممادة )الدمماب  لمفقممرة )ب( مممؽ االممشا 
( اؾممما  مترمممة قبممل الؾ مما وبعممدت براتممب كامممل ممما العممالوات 90)

  لمحامل ، وذلػ بشاء  عمه تقرير طبي مؽ السرجا الظبي السعتسد.
 ت
 

 

: 
 

 

دة اجممازة ابممؾة براتممب كامممل ممما العممالوات لسممدة ثالثممة ايممام فممي دممال وال
 الزوجة.
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 عمه السؾعف االلتزام بسا امي: : (20السادة )
واالنتغمام بأوقمات المدوام وأمانمة، أداء مهام وعيفته بشذماط ودقمة  : أ

 الرسسي.
والرؤسماء والسرؤوسميؽ في العسمل التعامل ما الجسهؾر والزمالء  : ب

 بمباقة وكياسة وعدالة وادترام.
تشفيمممذ أواممممر وتؾجيهمممات رؤسممماءت السترممممة بالعسمممل والستفقمممة مممما  : ج

 القؾانيؽ واألنغسة السعسؾل بها.
 تظبي  مبدأ السذاركة وبشاء روح الفري  في العسل. : د
 السحافغة عمه السال العام ومرالح السركز. : هم
اإللسممممممام بالتذممممممريعات والتؾجهممممممات التممممممي تحكممممممؼ عسممممممل السركممممممز  : و

 والحرص عمه استسرار تشسية ذاته وتظؾير قدراته.
 

 
 سؾعف:اليحغر عمه  : (21السادة )

 ث 
 

 
 جم
 
 

: 
 

 
: 
 
 
 

لسدة سشه مؽ تاريخ انتهاء اجازة ساعة ر اعة واددة اؾميا  
 األمؾمة. 

 
لسدة ال تزيد عؽ ثالث ايام بقرار مؽ السفؾض العام إجازة عر ية 

 في داالت ا ظرارية مدببة ) داالت الؾفاة ألدد أفراد العائمة 
 (. ، الغروف الجؾية القاهرة مؽ الدرجة األولهومرافقة مريض 

( 14يدتح  السؾعف إجازة ألداء فريزة الحم  ولسمرة وادمدة ممدتها ) : دم
اؾمممما ال تحتدمممب ممممؽ إجازاتمممه الدمممشؾية وبراتمممب وعمممالوات كامممممه ممممؽ 

 السفؾض العام.
 خم
 
 
 
 

: 
 
 
 
 

يدمممتح  السؾعمممف إجمممازة مر مممية لسمممدة ال تزيمممد فمممي مجسؾعهممما عممممه 
سرجمما عذممرة أيممام فممي الدممشة براتممب وعممالوات بشمماء  عمممه تقريممر مممؽ ال

الظبمممي السعتسمممد . وفمممي دمممال زادت السمممدة يحمممال األممممر المممه المجمممان 
 السعتسدة. الرسسية الظبية

اممممؤمؽ السركممممز الرعايممممة الظبيممممة السشاسممممبة  لسؾعفيممممه وعممممائالتهؼ وفمممم  تعميسممممات  : (19السادة )
 يردرها السجمس لهذت ال اية .
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 مدب . اعالم دون  ترك العسل أو التؾقف عشه : أ
االدتفمماخ خممارج العسممل بأيممة وثيقممة أو مخممابرة رسممسية أو صممؾر  : ب

 عشها أو تدريبها أو الترريح عشها دون إذن بذلػ.
اسمممت الل وعيفتمممه لخدممممة أغمممراض أو أهمممداف دزبيمممة أو مشفعمممة  : ج

 او اقميسية او طائفية. شخرية
أج  ممممممؽاو خمممممدمات قبمممممؾل أو طممممممب أج إكراميمممممات أو همممممدايا  : د

 شخا له عالقة بأعسال السركز.
 هم
 

 و. 

خممارج أوقممات الممدوام الرسممسي دون  خممالل أو لممد  ال يممرالعسممل  :
 الحرؾل عمه إذن مدب .

نذاط اتعارض ما فمدفة  أوإتيان أج عسل أو مسارسة 
 وأهداف ومرمحة السركز .

 
 (22السادة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعميسمممات أو القمممرارات إذا ارتممممب السؾعمممف مخالفمممة لمقمممؾانيؽ أو ال : أ :
السعسؾل بها في السركز أو أقدم عمه عسل أو تررف مؽ شأنه 
اإلخممالل بالسهممام السحممددة لممه أو اإلسمماءة إلممه أخالهيممات الؾعيفممة 

 _وواجباتها تؾقا عميه إدد  العقؾبات التالية:
 التشبيه. .1
 اإلنذار. .2

 .ثم هبسا ال اتجاوز  اإلجسالي مؽ الراتب الحدؼ .3

 ؾية لسدة ال تتجاوز سشتيؽ.دجب الزيادة الدش .4

 تشزيل الدرجة. .5

 االست شاء عؽ الخدمة. .6

 العزل. .7
 

ال يجؾز إيقاع أك ر مؽ عقؾبة واددة  مؽ العقؾبات السشرؾص  : ب  
 عميها في الفقرة )أ( مؽ هذت السادة عمه السخالفة الؾاددة.

 
 
 
 
 
 

 : ج 
 
 
 
 

عقؾبممات التأدابيممة السشرممؾص عميهمما فممي الفقممرة )أ( مممؽ هممذت السممادة تؾقمما ال
 _وفقا  لمرالديات التالية:

بقممرار مممؽ الممرئيس السباشممر لمسؾعممف إذا كانممت العقؾبممة مممؽ العقؾبممات  .1
 ( مؽ الفقرة )أ(.2، 1السشرؾص عميها في البشداؽ )

إذا كانممت العقؾبممة لجشممة التحقيمم  بقممرار مممؽ السفممؾض العممام بشمماء  عمممه  .2
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 (    23السادة )
 
 

 (24السادة )

 
 
 
 
 
: 
 
 
: 

 ( مؽ الفقرة )أ(.4، 3العقؾبات السشرؾص عميها في البشداؽ ) مؽ

إذا كانمممت  لجشمممة التحقيممم ممممؽ  تؾصممميةو  التمممأدابيسجممممس البقمممرار ممممؽ  .3
( مممؽ 7، 6، 5العقؾبممة مممؽ العقؾبممات السشرممؾص عميهمما فممي البشممؾد )

 الفقرة )أ(.
 

لجشة تحقي  في بدايمة كمل عمام لمتحقيم  فمي السخالفمات  السجمسيذكل 
 . السفؾض العام أو الرئيساليها التي يحيمها 

 

السجمممس فممي بدايممة كممل عمام مجمدمما  تأدابيمما  برئاسممة أدممد أعزممائه اؤلمف 
وعزممؾية أثشمميؽ مممؽ أقممدم مممؾعفي السركممز إلتخمماذ اإلجممراءات التأدابيممة 
بح  مؽ يحال اليمه ممؽ السمؾعفيؽ وتؾهيما العقؾبمات التأدابيمة السشاسمبة 

  عميه .
 

 _ة السؾعف في السركز في أج مؽ الحاالت التالية:تشتهي خدم : أ : (25السادة )
 االستقالة. -
 فقد الؾعيفة. -

 االست شاء عؽ الخدمة. -

 عدم المياقة الرحية. -

 العزل. -

  الؾفات. -
تمؾن االسمتقالة السقدممة ممؽ السؾعمف خظيمة وتقمدم إلمه السرجما  : ب  

در قممرارت بقبؾلهمما أو رفزممها خممالل السخممتا الممذج عميممه أن يرمم
  خ تقديسها و ال تعتبر مقبؾلة.مؽ تاري اؾم 30

ؾعيفتممه إذا صممدر قممرار بشقمممه إلممه وعيفممة ليعتبممر السؾعممف فاقممدا   : ج  
ت يمب عمؽ عسممه  إذا أو ؛ أخر  في السركز ولؼ اشفمذ قمرار الشقمل

دون إجمازة  ( عذريؽ اؾمما  20مترمة أو ) أيام ة( عذر 10لسدة )
  . أو عذر مذروع

رار ممممؽ السرجممما السخمممتا فمممي امممتؼ االسمممت شاء عمممؽ السؾعمممف بقممم : د  
  (1)الحاالت التالية:

( ثممممممالث عقؾبممممممات مختمفممممممة مممممممؽ 3إذا أوقعممممممت عميممممممه ) - أ
( ممممممؽ 5-3العقؾبممممات السشرممممؾص عميهمممما فممممي البشممممؾد )

 ( مؽ هذت التعميسات. 22الفقرة )أ( مؽ السادة )

                                                 
1

 َ. 24/11/2016تبسَخ  8/2016( فمشح )د( ثمشاس اٌٍجٕخ اٌتٕفُزَخ سلُ 25تُ تعذًَ اٌّبدح ) - 
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إذا كمان التقمدار الدمشؾج لمسؾعممف متؾسم  فسما دون ولممؼ  - ب
 لدشة الالدقة. يحدؽ أداءت اله مدتؾ  جيد فأعمه في ا

إذا انتفمممت داجمممة السركمممز المممه الؾعيفمممة أو السهسمممة أو  -ج
وددمب شمروط العقمد السؾقما  السهام التي يقؾم بها السؾعف

 3وفممي هممذت الحالممة تممدفا لممه تعؾيزممات عممؽ  بمميؽ الظممرفيؽ
 أشهر مؽ إجسالي راتبه. 

الشا الداب : اتؼ االست شاء عؽ السؾعف بقرار ممؽ السرجما 
( ثمممالث عقؾبمممات مختمفمممة ممممؽ 3عميمممه ) السخمممتا إذا أوقعمممت

( ممؽ الفقمرة )أ( 5-3العقؾبات السشرؾص عميهما ممؽ البشمؾد )
  ( مؽ هذت التعميسات.21مؽ السادة )

 هم  
 
 
 
 

 
 و

: 
 
 
 
 
 

: 

ممؽ محكسممة مخترممة  بممائؽصمدر بحقممه دكمؼ يعمزل السؾعممف إذا 
بأج جشاية أو جشحة مخمة بالذرف كالرشؾة واالخمتالس والدمرقة 

وسمممؾء اسممممتعسال األمانمممة واسممممت سار الؾعيفمممة والذممممهادة والتزويمممر 
الماذبة أو أج جريسمة مخممة بماألخالق العاممة أو إذا صمدر قمرار 

 مؽ السرجا السختا بعزله.
 

سشؾيا  ل اية سؽ ( سشة ويجؾز التسداد لمسؾعف 60سؽ التقاعد )
( سمممشة بقمممرار ممممؽ مجممممس األمشممماء وبتشدممميب ممممؽ السفمممؾض 65)

داجممممة السركممممز وقممممدرة السؾعممممف عمممممه  باالعتبممممارالعممممام ويؤخممممذ 
 العظاء .

 
لمسفؾض العام تفؾيض أج مؽ صالدياته السشرؾص عميها في هذت التعميسات  : (26السادة )

عممممه أن  ال انيمممة الفئمممةعفي السركمممز ممممؽ ؾ ممممأو السفؾ ممميؽ الستفمممرغيؽ ألج ممممؽ 
 يكؾن التفؾيض خظيا  ولسدة محددة.
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 (27السادة )
 
 
 

 (28السادة )
 

  (29) السادة
 
  
      (30السادة) 

إذا نذأت دالة مؽ غير الحاالت السشرؾص عميها في همذت التعميسمات تعمرض  :
تؾصممية مممؽ السفممؾض و السجمممس لمبممت بهمما بشمماء  عمممه تشدمميب مممؽ الممرئيس عمممه 
 .ولمسجمس االستئشاس بأدكام قانؾن العسل الشافذ  العام

 
 ميسات.الرئيس والسفؾض العام مدئؾالن عؽ تشفيذ هذت التع :
 
تظب  هذت التعميسات عمه جسيا السؾعفيؽ. وتسشح لمسؾعفيؽ الحالييؽ عالوة  :

 تدكيؽ ت ظي الفرق الحاصل في رواتبهؼ الحالية بعد تظبي  هذت التعميسات.
 
في السركز الؾطشي  الشافذة ا تعميسات السؾارد البذريةا تم ي هذت التعميسات  :

 بالسؾارد البذرية  تتعارض معها.لحقؾق اإلندان وأج أدكام اخر  تتعم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1ممحقرقم)
التنظيميالهيكل

المركزالهطنيلحقهقاإلنسان


  

 ِذلك داخٍٍ
 سئُس اٌّجٍس

 ِجٍس إِبء اٌّشوض

 ش ِجٍس االِٕبءس آُِ

 ِذلك داخٍٍ
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 ِىتت استمجبي

 اٌشىبوي 
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 الهيكل الىظيفي التفصيلي

 )   A-1 ملحك  (
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عزيزمفىضية الت

إدارة التىعية 

 والتدريب

المشبريع  وحدة 

 والتمىيل

 

 الدراسبت والتىثيك إدارة

 
 إدارة التشريعبت 

 

وحذح اٌتىعُخ ؤشش 

 حمبفخ حمىق اإلٔسبْ

 

وحذح اٌتذسَت وثٕبء 

 اٌمذساد

 

 وحذح اٌتىحُك

 

وحذح اٌذساسبد 

 واالثحبث

 

وحذح 

 اٌّعٍىِبتُخ

 

اإلتفبلبد  وحذح

  ُخواٌصىىن اٌذوٌ

 

اٌتششَعبد  وحذح

  اٌىطُٕخ

 

وحذح اٌحك فٍ 

 اٌتعٍُُ واٌخمبفخ 

إدارة الحمىق المدنية 

 والسيبسية

 مفىضية الحمبية

وحذح اٌحمىق 

 واٌحشَبد األسبسُخ

وحذح اٌعذاٌخ 

 اٌجٕبئُخ

إدارة الفئبت االكثر حبجة 

  للحمبية
 

إدارة الحمىق االجتمبعية   

 وااللتصبدية والثمبفية

إدارة األليبت الدولية 

 والتمبرير 

 

حذح اٌشىبوي  و

واٌّتبثعخ وإٔهبء 

 االٔتهبوبد

وحذح اٌحك فٍ 

اٌصحخ واٌغزاء 

 واٌجُئخ

 وحذح اٌّشأح

وحذح األشخبص روٌ 

اإلعبلخ واٌّسُٕٓ 

 واألحذاث واٌطفً

وحذح االٌُبد 

 اٌحىىُِخ 

وحذح االٌُبد 

 اٌتعبهذَخ 

وحذح االجشاءاد 

 اٌخبصخ 
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 (2ممحقرقم)
 



 
 
 

 المسمى المهنً
 لبات األساسٌةالمتط

 المتطلبات والمهارات المرغوبة  الخبرة  الشهادة )حد أدنى( 

 مدٌر 
 )مالً وإداري(

بكالورٌوس إدارة 
اعمال أو ادارة عامة 

 أو محاسبة

 سنة 11
خبرة عملٌة فً مجال 

سنوات على  7العمل ) 
االقل فً وظائف قٌادٌة 

 أو إشرافٌه

ى دورات االدارة العلٌا أو ما ٌعادلها ال
جانب مهارات لغوٌة غٌر لغة االم 

 والحاسوب

 مدقق

بكالورٌوس إدارة 
اعمال أو ادارة عامة 

أو محاسبة أو ما 
 ٌعادلها

 سنة خبرة عملٌة 12
 فً مجال العمل

دورات متقدمة ومعتمدة فً االدارة/ 
 محاسبة، خبرة فً استخدام الحاسوب
 اجادة اللغة االنجلٌزٌة بدرجة مقبولة

اداري/ محاسب 
 ولأ

 بكالورٌوس
 سنة خبرة 10

 فً مجال العمل  

دورات متوسطة فً االدارة و/أو 
المحاسبة واجادة استخدام الحاسوب 
ومستوى مقبول فً معرفة اللغة 

 االنجلٌزٌة

اداري/ محاسب 
 ثانً

 بكالورٌوس
 سنوات  6

 خبرة فً مجال العمل

دورات أولٌة فً االشراف أو االدارة 
حاسبٌة والتدرٌب على االعمال الم

باإلضافة الى خبرة فً استخدام 
الحاسوب وٌفضل المام باللغة 

 االنجلٌزٌة

اداري/ محاسب 
 ثالث

  بكالورٌوس

 اداري/ مساعد 
دبلوم أو توجٌهً 

 ناجح
خبرة مناسبة مع 
 شهادات التدرٌب

 خبرة فً استخدام الحاسوب والطباعة 
 وٌفضل المام باللغة االنجلٌزٌة

 اداري/ مساند
راسب أو توجٌهً 

مستوى االعدادي       
 أو ما دون

خبرة مناسبة فً مجال 
 العمل 

 ِذلك داخٍٍ

 ِىتت استمجبي

 اٌشىبوي 
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 المركزالهطنيلحقهقاالنسان
تعميماتالتصنيفالمهني

م2006(لعام51(منقانهنرقم)14صادرةبمهجبالفقرة)ط(منالمادة)
قانهنالمركزالهطنيلحقهقاالنسان

(:1المادة)
 

بارات التالية دي سا وردت في هذت التعميسات السعاني السخررة لها أدنات ما لؼ تدل القريشة عمه يكؾن لمممسات والا
 غير ذلػ: 

 
 

 السركز الؾطشي لحقؾق االندان  المركز:
 قانؾن السركز الشافذ السفعؾل.  القانهن:

 مجمس أمشاء السركز السذكل بسؾجب القانؾن.  مجمساألمناء:
 لسفؾض العام لمسركز. ا المفهضالعام:

كل شخا يعيؽ بقرار مؽ السرجا السختا في أج مؽ وعائف السركز وفقا   المهظف:
 لمتعميسات السعتسدة. 

المجشة السذكمة بقرار مؽ مجمس األمشاء لتقييؼ السرشحيؽ إلش ال السدسيات الؾعيفية  لجنةالتسكين:
وترشيف السؾعفيؽ لمسرة األوله، أو السدسيات السهشية السعتسدة لد  السركز وتدكيؽ 

ثؼ تتؾله لجشة السؾارد البذرية هذت السهسة بعد ذلػ، وتذّكل برئاسة أدد أعزاء مجمس 
األمشاء وعزؾية ثالثة مؽ األعزاء ذوج الخبرة باإل افة إله السفؾض العام. ويسكؽ 

رة في االستفادة مؽ الخبرة الخارجية إذا استدعت الحاجة ذلػ. ال سيسا مؽ ذوج الخب
 مجال عسل الترشيف السهشي السراد اش اله. 

 المجشة السؤلفة بسؾجب تعميسات السؾارد البذرية الرادرة عؽ السركز.  لجنةالمهاردالبشرية:
مجسؾعة السدسيات السهشية السرشفة وفقا  لهذت التعميسات ووف  جدول الترشيف  التصنيفالمهني:

 مؽ واجبات وامتيازات.  السعتسد وما اترتب عمه ذلػ السدسه
 

(:2المادة)
تهدف هذت التعميسات اله تحفيز السؾعفيؽ لتظؾير معارفهؼ ومهاراتهؼ وتشسية قدراتهؼ مؽ خالل تظبي   - أ

 أسس وا حة وشفافة وعادلة لمترشح لمترشيف السهشي. 
مؽ يعيشؾن مدت بال  تدتشد عسمية الترشيف السهشي وتحداد السدسيات السهشية سؾاء لمسؾعفيؽ الحالييؽ أو  - ب
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 اله األسس التالية: 
  .الدرجة العمسية 
  .عدد سشؾاتالخبرة العسمية في مجاالت دقؾق االندان 
  .الدورات السعتسدة وذات العالقة بالؾعيفة 
 .السعارف السهارات السكتدبة 
  .اجادة ادد  الم ات االجشبية بذكل كافي 
  .االلسام باساليب البح  العمسي 
 م الحاسؾب واالترال. مهارات استخدا 
  .السعرفة باعداد( التقارير الؾطشية والدولية( 
  .األبحاث السحكسة السشذؾرة 
(:3المادة)

 اشقدؼ السؾعفؾن في السركز فئتيؽ مهشتيؽ: 
 فشية.  - أ

 ادارية.  - ب
(:4المادة)

 تمؾن مدسيات الؾعائف كاآلتي: 
 الفشية:  - أ

 استذارج رئيدي.  -1
 استذارج.  -2
 اختراصي أول.  -3
 تراصي ثاني. اخ -4
 اختراصي ثال .  -5

 االدارية:  - ب
 مدار ادارج/ مالي.  -1
 مدق .  -2
 ادارج اول.  -3
 . 2ادارج/ محاسب  -4
 . 3ادارج/ محاسب  -5
 ادارج مداعد.  -6
 ادارج مداند.  -7

(:5المادة)
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تظبي  هذت التعميسات عمه السؾعف الذج يجر  تعييشه ألول مرة أو/و العامل والذج اتؼ ترشيفه بأج مؽ  . أ
 لؾعيفة السعتسدة لد  السركز. السدسيات ا

 ال تظب  هذت التعميسات عمه العامميؽ بؾعائف تظؾ ية أو مؤقتة أو عمه دداب السذاريا.  . ب
(:6المادة)

تجتسا لجشة التدكيؽ بدعؾة مؽ رئيدها وكمسا دعت الحاجة إله ذلػ ولحيؽ االنتهاء مؽ مهامها، ويكؾن  . أ
مه أن يكؾن مؽ بيشهؼ رئيس المجشة وتتخذ قراراتها بأك رية اجتساعها قانؾنيا  بحزؾر أغمبية أعزائها ع

أصؾات الحا ريؽ. و ذا تداوت األصؾات ارجح الجانب الذج صؾت معه رئيس لجشة التدكيؽ، وعمه 
 العزؾ السخالف أن ابيؽ مخالفته وأسبابها خظيا . 

وتؾثيقها ومتابعة تشفيذ تختار لجؽ التدكيؽ مؽ بيؽ أعزائها أميؽ سر اتؾله إعداد محا ر اجتساعاتها  . ب
 قراراتها. 

/ب تزا لجشة التدكيؽ أدوات التقييؼ مؽ االختبارات والسقابالت 2ج. إ افة اله ما جاء في السادة 
الذخرية السظمؾبة لتقييؼ السرشحيؽ وفقا  إلدكام هذت التعميسات/ وعمه أن تراعي مبادئ العدالة والذفا ية 

 وتمافؤ الفرص. 
(:7المادة)

الترشيف نافذا  لمافة ال ايات مؽ تاريخ صدور القرار مؽ السرجا السختا وال يجؾز أن يكؾن  يكؾن  . أ
 لمترشيف بأثر رجعي. 

يجؾز لمسؾعف التقدم بظمب الترشيف وفقا  لمشسؾذج السعد مؽ قبل لجشة السؾارد البذرية وترفا طمبات  . ب
 الترشيف اله السفؾض العام. 

الترشيف ولهذت ال اية يقدم االعتراض اله لجشة االعترا ات مؽ  ج. يسكؽ لمسؾعف االعتراض عمه قرار
 خالل السفؾض العام. 

د. يردر قرار الترشيف لمسؾعف أو الذخا السرشح لمتعييؽ الذج تشظب  عميه شروط الترشيح والترشيف 
تشديب  في أج مؽ السدسيات السهشية السشرؾص عميها في هذت التعميسات بقرار مؽ مجمس األمشاء بشاء عمه

 مؽ لجشة التدكيؽ، وبسا ال اتعارض ما أدكام هذت التعميسات. 
(:8المادة)

 ل ايات تظبي  هذت التعميسات تحدد مجاالت دقؾق االندان عمه الشحؾ التالي: 
الحقهقالمدنيةوالسياسية: -1

في الحياة والحرية تمػ الحقؾق والحريات السشرؾص عميها في الدستؾر والسعااير الدولية، بسا في ذلػ الح  
واألمان الذخري، الح  في محاكسة عادلة، الح  في الجشدية واإلقامة والمجؾء، الح  في االنتقال والدفر، الح  
في االنتخاب والترشيح، الح  في درية الرأج والتعبير والرحافة واإلعالم، الح  في التجسا، الح  في تأسيس 

  في تأسيس الشقابات واالنزسام إليها والح  في تأسيس الجسايات األدزاب الدياسية واالنزسام إليها، الح
 واالنزسام إليها. 
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الحقهقاالقتصاديةواالجتماعيةوالثقافية: -2
وتزؼ الح  في التشسية الح  في مدتؾ  مايذي الئ ، الح  في العسل، الح  في التعميؼ، الح  في الرحة، 

 الح  في بيئة سميسة، الحقؾق ال قا ية. 
الفئاتاألكثرعرضةلإلنتهاك:حقهق -3

 وتزؼ دقؾق السرأة، دقؾق الظفل، دقؾق األشخاص ذوج االعاقة، دقؾق كبار الدؽ. 
ألياتحمايةحقهقاالنسان: -4
األليات الحكؾمية: وتذسل الجساية العامة ل مؼ الستحدة، )والمجشة ال ال ة السجمس االقترادج واالجتساعي(  - أ

ندان الذج دل محل لجشة دقؾق االندان، والسفؾ ية الدامية لحقؾق ومجمس األمؽ ومجمس دقؾق اال
 االندان. 

اآلليات التعاقدية: وهي التي أنذأت بسؾجب اتفاهيات أو عهؾد دولية اعتسدتها األمؼ الستحدة ب رض رصد  - ب
 امت ال وتظبي  الدول األعزاء ألدكامها وهي بالترتيب: 

 شررج.المجشة السعشية بالقزاء عمه التسييز الع 
  .المجشة السعشية بحقؾق اإلندان 
  .المجشة السعشية بالحقؾق االقترادية واالجتسا ية وال قا ية 
  .المجشة السعشية بالقزاء عمه التسييز  د السرأة 
  .لجشة مشاهزة التعذاب 
  .المجشة السعشية بحقؾق الظفل 
  .لجشة دؾق العسال السهاجريؽ 
  .المجشة السعشية باألشخاص السعاقيؽ 
  .المجشة السعشية باإلخفاء القدرج 
  .المجشة االستذارية لسجمس دقؾق االندان 

 اآلليات غير التعاقدية )التعاهدية(: وهي ما يعرف باإلجراءات الخاصة والسس ميؽ الخاصيؽ وسؾاها.  -ج
 
 


