حعليواث شؤّى الوْظفيي رقن ( )61لسٌت 5002

ذؼٍّ١اخ شؤ ْٚاٌّٛظف ٓ١سلُ ( ٌ ) 16غٕح ()2005
صادسج تّٛجة أحىاَ اٌّادج (ٔ ِٓ )62ظاَ اٌّٛظف ٓ١اإلداسٚ ٓ١٠اٌفٕٓ١١
ف ٟاٌجاِؼح سلُ (ٌ )31غٕح 2004

اٌّاادج  : 1ذغااّ٘ ٝازٖ اٌرؼٍّ١اااخ ي ذؼٍّ١ااخ شااؤ ْٚاٌّاٛظف ٓ١سلااُ ( ٌ ) 16غإح ٠ٚ 2005ؼّااً تٙاا اػرثاااسا
ِٓ ذاس٠خ . 2005 / 6 / 8
اٌّادج ٠ : 2ىٌٍ ْٛىٍّاخ ا٢ذ١ح ح١ثّا ٚسدخ ف٘ ٟزٖ اٌرؼٍّ١اخ اٌّؼأ ٟاٌّخصصح ٌٙا أدٔااٖ ِاا ٌاُ ذاذي اٌمشٕ٠اح
ػٍ ٝغ١ش رٌه .
اٌجاِؼــــــــــــــح  :جاِؼح اٌ١شِٛن .
اٌشئ١ـــــــــــــــظ  :سئ١ظ اٌجاِؼح .
اٌؼّ١ـــــــــــــــذ  :اٌؼّ١ذ اٌّخرص ف ٟاٌجاِؼح .
اٌّذ٠ــــــــــــــش ِ :ذ٠ش اٌّؼٙذ أ ٚاٌّشوض أ ٚاٌذائشج اإلداس٠ح أ ٚاٌّىرة اٌّشذثؽح تشئاعح اٌجاِؼح
ِثاششج .
اٌٍجٕااح اٌّخرصااح  :اٌٍجٕااح اوٌٚاا ٝأ ٚاٌٍجٕااح اٌثأ١ااح فاا ٟاٌجاِؼااح اٌااٛاسد روشّ٘ااا فاأ ٟظاااَ اٌّااٛظفٓ١
اإلداسٚ ٓ١٠اٌفٕ ٓ١١اٌّؼّٛي تٗ .
اٌّادج  : 3ذحذد دسجح اٌّٛظف ٚساذثٗ ػٕذ ذؼ ٕٗ١١ف ٟاٌجاِؼح حغة اٌّؤً٘ اٌؼٍّٚٚ ٟفك اٌرشذ١ة ا٢ذ: ٟ
اٌّؤ٘ــــــــــــــــــــــــــً

اٌشاذة اوعاع ٟتاٌذٕ٠اس

اٌذسجــــــــــــــــــــــــــح

اٌثأ٠ٛح اٌؼاِح

42

أدِٔ ٝشتٛغ اٌذسجح اٌغادعح

دتٍ ( َٛعٕراْ تؼذ اٌثأ٠ٛح اٌؼاِح )

59

أدِٔ ٝشتٛغ اٌذسجح اٌخاِغح

دتٍ ( َٛثالز عٕٛاخ تؼذ اٌثأ٠ٛح اٌؼاِح )

67

اٌغٕح اٌثاٌثح ِٓ اٌذسجح اٌخاِغح

شٙادج وٍ١ح اٌرّش٠ط اوسدٔ١ح أِ ٚا ٠ؼادٌٙا

79

أدِٔ ٝشتٛغ اٌذسجح اٌشاتؼح (ب)

اٌثىاٌٛسٛ٠ط

79

أدِٔ ٝشتٛغ اٌذسجح اٌشاتؼح (ب)

تىاٌٛسٛ٠ط ٕ٘ذعح/ص١ذٌح/ؼة أعٕاْ/ذّش٠ط

89

اٌغٕح اٌثاٌثح ِٓ اٌذسجح اٌشاتؼح (ب)

تىاٌٛسٛ٠ط ؼة

99

اٌغٕح اٌخاِغح ِٓ اٌذسجح اٌشاتؼح (ب)

دتٍ َٛتؼذ اٌثىاٌٛسٛ٠ط ف ٟاٌؽة

110

أدِٔ ٝشتٛغ اٌذسجح اٌشاتؼح (أ)

اٌّاجغر١ش

89

اٌغٕح اٌثاٌثح ِٓ اٌذسجح اٌشاتؼح (ب)

ِاجغر١ش ٕ٘ذعح/ص١ذٌح/ؼة أعٕاْ/ذّش٠ط

99

اٌغٕح اٌخاِغح ِٓ اٌذسجح اٌشاتؼح (ب)

ِاجغر١ش ؼة

115

اٌغٕح اٌثأ١ح ِٓ اٌذسجح اٌشاتؼح (أ)

اٌذورٛساٖ

169

أدِٔ ٝشتٛغ اٌذسجح اٌثأ١ح (ب)

 صدرث ُذٍ الخعليواث بوْجب قزار هجلس الجاهعت في جلسخَ رقن ( )2للعام الجاهعي  ، 5002/5002بخاريخ . 5002/1/3

حعليواث شؤّى الوْظفيي رقن ( )61لسٌت 5002

1اٌّااادج ٠ : 4جااٛص ٌٍااشئ١ظ تٕااات ػٍاا ٝذٕغاا١ة اٌٍجٕااح اٌّخرصااح ل ِاإص اٌّٛظااف اٌااز٠ ٞحصااً أثٕااات ذِرااٗ
ف  ٟاٌجاِؼح ػٍِ ٝؤً٘ ػٍّ ٟأػٍ ٝص٠ادج عٕ٠ٛح ٚاحذج ل ػٍا ٝأْ ٠اؤثش رٌاه ػٍاِٛ ٝػاذ ص٠ادذاٗ
اٌغٕ٠ٛح .

اٌّادج  : 5أ ٠ .م ُّ١أدات اٌّٛظف اٌّثثد عٕ٠ٛا تّٛجة ّٔٛرج اٌرم ُ١١اٌّؼرّذ ٌٙزا اٌغشض .
ب .ذحذد ذمذ٠شاخ ذم ُ١١اودات تخّظ ِشاذة .
ِّراص ِٓ  260دسجح فّا فٛق
ج١ذ جذا ِٓ  259-230دسجح
ج١ذ ِٓ  229-200دسجح
ِرٛعػ ِٓ  199-170دسجح
ظؼ١ف الً ِٓ  170دسجح
اٌّادج  : 6أ  .ػٍ ٝاٌشئ١ظ اٌّثاشش أْ ٠حرفظ تغجً أدات ٌٍّٛظف ٠ذ ْٚف ٗ١اٌث١أاخ ٚاٌٛلائغ ٚاٌّالحظاخ
اٌّرؼٍمح تٗ ٌٍشجٛع إٌ ٗ١ػٕذ اٌرم١ٌ ُ١١ى ْٛاٌرمذ٠ش ِثٕ١ا ػٍ ٝأعظ ِٛظٛػ١ح.
ب٠ .شفغ اٌشئ١ظ اٌّثاشش ٌٍّٛظف ذمش٠شا عٕ٠ٛا ػٓ أدات اٌّٛظف إٌ ٝاٌؼّ١اذ أ ٚاٌّاذ٠ش اعارٕادا
إٌ ٝاٌّالحظاخ اٌّذٔٚح ف ٟعجً اودات.
ج .ػٍااا ٝاٌاااشئ١ظ اٌّثاشاااش ذٛج١ــــــاااـٗ اٌّٛظاااف إٌاااِ ٝاااٛاؼٓ اٌعاااؼف فـاااـ ٟأدائاااٗ اٌاااٛظ١فٟ
ِٚغاػذذٗ ف ٟذحغ.ٕٗ١

اٌّادج ٠ : 7عغ اٌؼّ١ذ/اٌّذ٠ش اٌرمذ٠ش إٌٙائٌٍّٛ ٟظف ػٍّٛٔ ٝرج ذم ُ١١اودات اٌغإ ٞٛتؼاذ ذؼثهراٗ ِآ سئ١غاٗ
اٌّثاشش ِٕٚالشرٗ ف ٗ١ل ث ُّ ٠شعٍٗ إٌ ٝدائشج شؤ ْٚاٌؼاٍِ ٓ١فِٛ ٟػذٖ اٌّحذد .

اٌّادج  : 8أ( .)2ػٍ ٝاٌؼّ١ذ/اٌّذ٠ش ل اؼالع اٌّٛظف ػٍّٛٔ ٝرج ذم ُ١١اودات اٌغٕ ٌٗ ٞٛتغط إٌظش ػٓ
ِغر ٜٛاٌرم. ُ١١
بٌٍّٛ .ظف اٌز٠ ٞحصً ػٍ ٝذماذ٠ش الاً ِآ ج١اذ أْ ٠ارظٍُ إٌا ٝاٌاشئ١ظ االي أعاثٛػِ ٓ١آ ذغاٍّٗ
ّٔٛرج ذم ُ١١أدائٗ ٠ٚح ً١اٌشئ١ظ اٌرظٍُ إٌ ٝاٌٍجٕح اٌّخرصحل ٚػٍا ٝاٌٍجٕاح أْ ذثاد فا ٟاٌارظٍُ
فِ ٟذج ألصا٘ا ثالثِٛ٠ ْٛا.

اٌّااادج  : 9أٛ٠ .جااٗ اٌؼّ١ذ/اٌّااذ٠ش ذٕثٙ١ااا ؽ١ااا ٌٍّٛظااف اٌّثثااد فاا ٟاٌخذِااح إرا حصااً ػٍاا ٝذمااذ٠ش ِرٛعااػل
ٚإٔزاسا ؽ١ا إرا حصً ػٍ ٝذمذ٠ش ظؼ١ف.

 1عدلج الوادة رقمن ( )2همي حعليوماث شمؤّى الومْظفيي ب مزار هجلمس الجاهعمت فمي جلسمخَ رقمن ( )2للعمام الجماهعي  5066/5060الخمي
اًع دث بخاريخ ّ ، 5066/1/61يعول بِذا الخعديل اعخباراً هي حاريخ . 5066/1/61
 1اضيفج الف زة ( )2هي الوادة ( )66هي ُذٍ الخعليواث
 - 2عمممدلج الف مممزة (ا) همممي الومممادة ( )3همممي حعليوممماث شمممؤّى الومممْظفيي ب مممزار هجلمممس الجاهعمممت فمممي جلسمممخَ رقمممن ( )6للعمممام الجممماهعي
 5003/5002الخي اًع دث بخاريخ ّ ، 5002/66/65يعول بِذا الخعديل اعخباراً هي حاريخ . 5002/66/65

حعليواث شؤّى الوْظفيي رقن ( )61لسٌت 5002

بٛ٠ .جٗ اٌؼّ١ذ/اٌّذ٠ش إٔزاسا ؽ١ا ٌٍّٛظف إرا حصً ػٍ ٝذمذ٠ش ِرٛعػ ٌغٕرِ ٓ١رراٌ١ر.ٓ١
جِ .غ ِشاػاج ِاا ٚسد فا ٟاٌّاادج (ِ ) 44آ ٔظااَ اٌّاٛظف ٓ١اإلداس٠اٚ ٓ١اٌفٕ١ا ٓ١فا ٟاٌجاِؼاح ٠حااي
اٌّٛظف اٌز٠ ٞحصً ػٍ ٝذمذ٠ش ظؼ١ف ٌغٕرِ ٓ١رراٌ١ر ٓ١إٌ ٝاٌّجٍظ اٌرأد٠ث. ٟ
اٌّادج  : 10أ .ذٕ ٝٙذِاخ اٌّٛظف تؼذ اٌغٕح او ِٓ ٌٝٚفرشج اٌرجشتح إرا لً ِجّٛع دسجاخ ذمش٠ش أدائاٗ ػآ
(ِ )200ااائر ٟدسجااح ل أٚ ٚجٙااد إٌ١ااٗ أ٠ااح ػمٛتااح ِاآ اٌؼمٛتاااخ إٌّصااٛظ ػٍٙ١ااا فاا ٟإٌظاااَ
( تاعرثٕات ػمٛتح اٌرٕث. )ٗ١
ب٠ .شرشغ ف ٟذثث١د اٌّٛظف ف ٟاٌخذِح اٌذائّح ف ٟاٌجاِؼح ِا : ٍٟ٠
 .1أْ ٠مــــــــااـً ِرٛعااػ ِجّااٛع دسجاااخ ذماااس٠ش أدائااٗ ااالي فرااشج اٌرجشتااح ػاآ (ِ )230ااائرٓ١
ٚثالث ٓ١دسجح.
 .2أْ ذى ْٛلذ أٚلؼد ػٍ ٗ١ػمٛتح اإلٔزاس أ ٚأ٠ح ػمٛتح أشذ ِٕٙا.
 .3أْ ٛ٠ص ٟاٌؼّ١ذ/اٌّذ٠ش ترثث١رٗ.
ج٠ .ثثد اٌّٛظف ف ٟاٌخذِح تمشاس ِٓ اٌشئ١ظ تٕات ػٍ ٝذٕغ١ة اٌٍجٕح اٌّخرصح .

*اٌّادج  : 11ذر ٌٝٛاٌٍجٕح اٌّخرصح إٌظش ف ٟذشف١غ اٌّٛظف ِٓ دسجح  /فهاح إٌا ٝدسجاح  /فهاح أػٍا ٝأٔ ٚمٍاٗ
ِٓ فهح إٌ ٝفهح أػٍ ِٓ ٝاٌذسجح ٔفغٙا تؼذ ِشٚس عٕح ػٍ ٝحٌٍٛاٗ فا ٟأػٍاِ ٝشتاٛغ اٌذسجاح أٚ
اٌفهحل ػٍــــــ ٝأْ ٠رــــُ اٌرشف١غ أ ٚإٌمً إِا فٚ 2/15 ٟإِــــــا ف 9/16 ٟل أِا تإٌغثح ٌٍّٛظف
ػ ّٓ١تراس٠خ  2013-1-1فّا تؼذ ف١ؼرّاذ ذااس٠خ ذؼٕ١١اٗ ِٛػاذا ٌرشف١ؼاٗ ٔ /مٍاٗ ِآ ٌٍذسجاح/
اٌزُ ٞ
اٌفهح اوػٍِ ٝــــــــغ ِشاػاج ذٛافش اٌششٚغ ا٢ذ١ح :
ٚ .1جٛد دسجح شاغشج ف ٟجذٚي اٌرشى١الخ .
 .2أْ ٠مً ذمذ٠شٖ ف ٟأ ِٓ ٞاٌغٕر ٓ١اٌغاتمرٌ ٓ١راس٠خ اعرحمالٗ ٌٍرشف١اغ ػآ يج١اذي ٠ ٚماً
ِرٛعاااػ ِجّاااٛع دسجااااخ ذماااذ٠ش ٞأدائاااٗ فااا٘ ٟااااذ ٓ١اٌغااإر ٓ١ػااآ (ِ )229اااائرٚ ٓ١ذغاااغ
ٚػشش ٓ٠دسجح .
 .3أْ ٛ٠ص ٟاٌؼّ١ذ/اٌّذ٠ش اٌّخرص ترشف١ؼٗ.
 .4أْ ذى ْٛلذ ٚجٙد إٌ١اٗ ػمٛتاح ِآ اٌؼمٛتااخ إٌّصاٛظ ػٍٙ١اا فا ٟإٌظااَ االي اٌغإرٓ١
اٌغاتمرٌ ٓ١راس٠خ اعرحمالٗ اٌرشف١اغ ( تاعارثٕات ػمٛتاح اٌرٕث١اٗ ) أِاا إرا ٚجٙاد إٌ١اٗ أِ ٞآ
٘زٖ اٌؼمٛتاخ ٚذٛافشخ ف ٗ١ششٚغ اٌرشف١غ اٌٛاسدج ف )3ٚ2ٚ1( ٟفٕ١ظش ف ٟأِاش ذشف١ؼاٗ تؼاذ
عٕح ٚاحذج ِٓ ذاس٠خ اعرحمالٗ ٌٍرشف١غ .
٠ . )3(5جٛص ٌٍجٕاح ذشف١اغٔ /ماً ل اٌّٛظاف اٌاز٠ ٞحاً تاأػٍِ ٝشتاٛغ اٌذسجح/اٌفهاح ٌٚاُ ٠اشد ػٕاٗ
عاا ٜٛذمش٠ااش ذم١اا ُ١ادات عاإٚ ٞٛاحااذ تغااثة حذاثااح ذؼٕ١١ااٗ فاا ٟاٌجاِؼااح شااش٠ؽح أْ ٠مااً
ذمذ٠شٖ ػٓ ج١ذ جذا .

اٌّادج  : 12سئ١ظ اٌجاِؼح ٚاٌؼّذات ٚاٌّذ٠شِ ْٚغؤ ٌْٛٚػٓ ذٕف١ز أحىاَ ٘زٖ اٌرؼٍّ١اخ.

 3اضمميفج الف ممزة ( )2هممي الوممادة ( )66هممي ُممذٍ الخعليومماث بوْجممب قممزار هجلممس الجاهعممت فممي جلسممخت رقممن ( )1الخممي اًع ممدث بخمماريخ
.5003/60/62
*حن حعديل الوادة بوْجب قزارا هجلس العوداء رقن ( )2لسٌت . 5062

حعليواث شؤّى الوْظفيي رقن ( )61لسٌت 5002

المادة  : 13تلغي هذه التعليمات تعليمات رقم ( )8لسنة ( )1998أو أسس أو قزارات سابقة تتعارض معها.

