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المقدمة

حتر���ص بلدية ال�ش��ارقة على الرقي بالأنظمة و�أ�س��اليب العم��ل لتحقيق النتائج
املرجوة التي من �ش���أنها املحافظة على م�صلحة الوطن واملواطن  ،وكذلك تطوير
�آلي��ة العمل ورفع ن�سبة الإجناز مبا يع��ود بالنفع وحتقيق امل�صلحة العامة وي�ضمن
حق��وق العامل�ين واملوظف�ين بها  ،وتق��دم البلدي��ة خدماتها وفق��ا ً لل�صالحيات
واالخت�صا�ص��ات املناطة بها التي كفلها لها القان��ون وتنطلق البلدية لأداء دورها
وفقا ً للقوانني واللوائح املنظمة وهيكلها التنظيمي الذي ي�شمل الإدارات والأق�سام
وال�شعب م��رورا ً بالوحدات بحيث ت�شكل هذه الهيكلة منظومة عمل متجان�سة
بعيدا ً عن تداخل وت�شابك االخت�صا�صات واملهام.

إدارة الموارد البشرية
ته��دف �إدارة امل��وارد الب�رشية من خالل �أدائه��ا املتمثل يف تخطيط وتوزيع الق��وى الب�رشية  ,وتنمية ق��درات الكادر الب�رشي ,
وتطبيق النظم والقوانني  ,واملحافظة على حقوق ومكت�سبات العاملني  ,الو�صول �إىل حتقيق الأهداف الكلية للبلدية  ,كما
�أن تنمي��ة وتطوي��ر قدرات العن�رص الب�رشي تعترب من الركائز الأ�سا�سية للتنمي��ة امل�ستدامة �إال �أن الأمر لن ي�ستقيم �إال من
خ�لال اجله��د واملثابرة  ,وما مل تكن هنالك �إ�سرتاتيجية متكاملة ومتعددة املحاور ,وميثل التخطيط الأمثل للقوى الب�رشية
�أح��د �أه��م جوانب هذه الإ�سرتاتيجية  ,ثم ي�أتي بعد ذلك تثبيت الركائ��ز التي ينطلق منها العمل  ,وتقوم هذه الركائز على
االهتمام بالتدريب والت�أهيل وبناء القدرات  ,وهذا ما عكفت عليه �إدارة املوارد الب�رشية منذ ن�ش�أتها ك�إدارة م�ستقلة يف العام
2005م  ,حي��ث مت ا�ستحداث ق�سم خا�ص بالتدريب �ضم��ن الهيكل التنظيمي للإدارة  ,وكل ذلك ي�أتي متنا�سقا ً ومن�سجما ً
مع نظم وقوانني اخلدمة املدنية لإمارة ال�شارقة  ,التي تهدف �إىل حتقيق معايري اجلودة ال�شاملة  ,وتعمل �إدارة املوارد الب�رشية
عل��ى خلق بيئة عمل مالئمة وو�ضع �آلية للحوافز الت�شجيعي��ة من �أجل اال�ستقطاب الوظيفي للموظفني املواطنني على
وج��ه اخل�صو���ص  ,واحلد من الت�رسب املعاك�س بحثا ع��ن الأو�ضاع الأف�ضل  ,ويف هذا ال�سياق فق��د حققت البلدية معدالت
عالية يف �سيا�سة التوطني ,كانت حمل �إ�شادة وتقدير من الدوائر الأخرى ذات ال�صلة ب�إمارة ال�شارقة  ,وتت�سارع اخلطى اجلادة
يف هذا االجتاه وت�سبقها الأماين لبلوغ الغايات وحتقيق الأهداف املن�شودة .

الهيكل التنظيمي إلدارة الموارد البشرية

قطــاع الدعــم امل�ؤ�ســ�ســي

واجبات الموظفين
� -1أن يلتزم مبواعيد العم��ل و�أال يتغيب عن العمل �إال بت�رصيح
ر�سمي من رئي�سه املبا�رش.
� -2أن ينتظ��م يف ال��دوام فال يغادر عمله �إال ب���إذن من الرئي�س
املبا�رش.

� -3أن يخ�ص�ص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته .وينجز العمل
املنوط به يف الوقت املحدد لذلك  ،و�أن يبذل كل ما يف و�سعه
لت�أدية املهام امل�سندة �إليه على �أف�ضل وجه.

� -4أن ي���ؤدي الأعمال الر�سمية التي ت�سن��د �إليه من م�س�ؤوليه
يف ح��دود القوانني واللوائح املعمول بها حتى لو كانت خارج
�ساعات الدوام الر�سمي.

� -5أن يعمل على تنمية قدراته الذاتية  ،وزيادة الكفاءة الإنتاجية
يف العم��ل وي�سه��م بفعالي��ة يف تطوير الدائ��رة  .وي�ضع
�إمكانيات��ه وقدراته العلمي��ة وخربات��ه العملية يف خدمة
�أهدافها.
� -6أن ينف��ذ الأوام��ر والتعليمات التي ي�صدره��ا ر�ؤ�سا�ؤه �إال �إذا
ت�ضمن��ت خمالفة �رصيحة للأنظمة املعمول بها يف الدائرة.
ويف هذه احلالة يتوجب علي��ه �أن يثبت مالحظاته كتابة يف
�ش�أن املخالفة التي ت�ضمنها الأمر ال�صادر �إليه وي�سلمها �إىل
الرئي���س امل�سئول  ،ف�إذا �أ�رص الرئي�س على التنفيذ وجب عليه
الت�أ�ش�ير بذلك كتابة  ،وعلى املوظف يف هذه احلالة �أن ينفذ

الأمر على م�سئولية رئي�سه الكاملة.

� -7أن تك��ون عالقات��ه الإن�سانية يف العمل جي��دة  ،و�أن يكون
�سلوك��ه متفقا مع ما تتطلبه الوظيفة من احرتام ونزاهة ،
و�أال يرتكب �أعماال تخل بال�رشف والأمانة.

� -8أن يراع��ي م�صالح الإمارة ويحاف��ظ على ممتلكاتها ,ويعمل
على �صونها من التلف وال�ضياع واخل�سارة.

� -9أن يحافظ على الوثائق الر�سمية وعلى �رسية حمتوياتها.

� -10أن يتقيد بالقوانني والأنظمة املطبقة يف الدولة والقوانني
والقرارات ال�ص��ادرة من حكومة ال�شارق��ة ,و�أن يلتزم ب�إتباع
الأنظمة واللوائح التي تطبقها جهة عمله   .

األعمال المحظورة
� -1أن يرتكب �أي عمل يتنافى مع واجبات وظيفته � ,أو �أن ي�سلك
م�سلكا يتناف��ى مع الأخالق العام��ة � ,أو مقت�ضيات �رشف
الوظيفة � .أو �أن يخالف �أحكام هذا القانون.

� -2أن ينتمي �إىل �إحدى املنظمات �أو الهيئات �أو الأحزاب العاملة
يف املجاالت ال�سيا�سي��ة� .أو �أن يعمل حل�سابها �أو ي�شارك يف
الدعاية والرتويج لها ب�أية و�سيلة.

� -3أن ي�ؤدي للغري �أعماال ب�أجر �أو بدون �أجر ولو يف غري �أوقات العمل
الر�سمي��ة �إال ب�إذن من ال�سلطة املخت�صة .ومع ذلك يجوز �أن
يتوىل �أعمال القوام��ة والو�صاية والوكالة عن الغائبني ب�أجر
�إذا كان امل�شمول بالقوامة �أو الو�صاية �أو الغائب ممن تربطهم
به �صلة قربى �أو ن�سب.

� -4أن ي�ش�تري �أو يبيع �أو ي�ست�أجر بالذات �أو بالوا�سطة عقارات �أو
منق��والت �أو �أرا�ضي من جهة عمل��ه� ,أو تكون له م�صلحة
بالذات �أو بالوا�سطة عقارات �أو منقوالت �أو �أرا�ضي من جهة
عمل��ه� ,أو تكون له م�صلحة بالذات �أو بالوا�سطة يف �أعمال
مقاوالت �أو عقود تت�صل ب�أعمال دائرته �أو هيئته.

� -5أن يتلق��ى وينفذ تعليمات خا�صة بالدائ��رة �أو الهيئة التي
يعمل بها من �أية جهة خارجها حتى لو كانت جهة حكومية.

� -6أن ينق��ل معلوم��ات تخ�ص العمل لأية جه��ة �أخرى� .سواء

كانت هذه املعلومات مكتوبة �أو �شفوية� ,أو �أن يف�شي �أ�رسارا
خا�صة بعمله حتى ولو كانت بعد تركه اخلدمة.

� -7أن يحتف��ظ لنف�سه ب�أ�ص��ل �أية وثيقة ر�سمي��ة ولو كانت
خا�صة بعمل كلف به �شخ�صياً.

� -8أن يقب��ل مكاف�أة �أو هدية �أو عمولة �أو قر�ضا مبنا�سبة قيامه
بواجبات وظيفته.

مخالفات التأخير عن مواعيد العمل واالنصراف المبكر
يتم العمل بالئحة املخالفات واجلزاءات اخلا�ص بقانون اخلدمة املدنية حلكومة ال�شارقة وتطبق كالتايل:ـ

 -1الت�أخري عن مواعيد العمل �أو تركه قبل املوعد املحدد ملدة ال تزيد عن  30دقيقة دون �أذن �أو عذر مقبول .وتتمثل املخالفة كما يلي.

�أول مرة
�إنذار كتابي

ثاين مرة
خ�صم يوم من الراتب

ثالث مرة
خ�صم يومني من الراتب

رابع مرة
خ�صم ثالثة �أيام من الراتب

 -2الت�أخري عن مواعيد العمل �أو تركه قبل املوعد املحدد ملدة �أكرث من  30دقيقة و�أقل من �ساعة دون �أذن �أو عذر مقبول .وتتمثل املخالفة
كما يلي..

�أول مرة
خ�صم يوم من الراتب

ثاين مرة
خ�صم يومني من الراتب

ثالث مرة
خ�صم ثالثة �أيام من الراتب

رابع مرة
خ�صم �أربعة �أيام من الراتب

 -3الت�أخري عن مواعيد العمل �أو تركه قبل املوعد املحدد ملدة �أكرث من �ساعة دون �أذن �أو عذر مقبول .وتتمثل املخالفة كما يلي..

مينع من مبا�شرة العمل نف�س اليوم ويح�سب غياب بدوت �أذن ويطبق اجلزاء املقرر
ويف كل االحوال �إذا تكررت املخالفة عند املوظف �أكرث من �أربع مرات فيحال يف هذه احلالة �إىل جلنة الت�أديب للبت يف خمالفات املوظف
املتكررة.

لجنة شؤون الموظفين
تت�شكل اللجنة بقرار من الإدارة العليا ( املجل�س البلدي �أو املدير
الع��ام ) وذلك برئا�سة املدير العام �أو من ينوب عنه وع�ضوية
من كبار املوظفني ،وتخت�ص بالنظر والتو�صية يف :

التعيينات وإنهاء الخدمات.
العالوات والرتقيات.
درا�سة موازنة الوظائف لبع�ض الوظائف.

درا�سة حالة املوظف احلا�صل على تقدير �ضعيف �أو مقبول.

درا�سة تظلمات املوظفني وعر�ض نتيجة الدرا�سة على املدير العام.

درا�سة �أية اخت�صا�صات �أو اعمال يعهد بها من الإدارة العليا.

وجتتم��ع اللجن��ة بناء على دعوة م��ن رئي�سها وتك��ون قراراتها
ب�أغلبية الآراء ف�إذا ت�ساوت يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س .

متطلبات بعد التعيين
 -1يخ�ض��ع املوظف لف�ترة اختبار مدتها � 6أ�شه��ر من تاريخ
التحاقه بالعمل.

 -2يتم تقييم �أداء املوظف خالل فرتة االختبار ال�ستة �أ�شهر من
قبل رئي�سه املبا�رش .

 -3بنا ًء على تقييم الأداء تقوم �إدارة املوارد الب�رشية ب�إفادة املوظف
ر�سميا ً يف حالة اجتيازه لفرتة االختبار بنجاح.
 -4يت��م اتخاذ الإج��راءات الإدارية املتبع��ة �إذا مل يجتز املوظف
فرتة االختبار بنجاح وذل��ك وفقا ً لنتائج التقييم والتو�صيات
املرفوعة من الرئي�س املبا�رش .

 -5على املوظف القيام بفتح ح�ساب بنكي مبا�رشة عند التعيني
و�إفادة �إدارة املوارد الب�رشية برقم احل�ساب الدويل مبوجب كتاب
ر�سمي من البنك وذلك بهدف حتويل الراتب.

مالحظات عامة
 -1يج��ب على املوظف املواطن �إح�ضار �شهادة من جهة عمل
االبن �أو االبنة يف حالة عملها .

 -2يجب على املوظف املواطن �إح�ضار ن�سخة من عقد القران
يف حالة زواج الإبن �أو البنت.
 -3يج��ب على املوظف املواطن �إح�ضار �شهادة الوفاة يف حالة
وفاة �أحد الأبناء .

 -4يجب على املوظف الوافد �إح�ضار �شهادة تف�صيلية �سنويا ً
من جهة عمل الزوجة عند تنفيذ العالوة اخلا�صة به �أو اقرار
وتعهد بعدم عملها .

 -5يجب على املوظف �إح�ض��ار براءة ذمة من احل�ساب البنكي
القدمي وفتح ح�ساب جديد وذلك يف حالة تغيري البنك.

 -6يجب على املوظف �إح�ضار �شهادة امليالد الأ�صلية مع �صورة
خال�صة القيد وذلك يف حالة املواليد اجلدد للمواطنني .

 -7يج��ب على املوظف �إح�ضار ا�ستمرارية الزواج الأ�صلية عند
تغيري احلالة االجتماعية مع اقرار وتعهد بعدم عمل الزوجة
�أو �إح�ض��ار �شه��ادة تف�صيلية من جه��ة عملها بالن�سبة
للوافدي��ن �أو �إح�ضار �صورة عق��د الزواج مع �صورة خال�صة
القيد بالن�سبة للمواطنني.
 -8يف ح��ال وجود �أي تعديل يف البيان��ات �أو جتديد الوثائق يتم
افادتنا بها (جتديد جواز ال�سفر  ،جتديد بطاقة الهوية  ،تغيري
اال�سم  ،احلالة االجتماعية)...

الجوازات
 -1عل��ى (املوظف/العام��ل) الوافد ت�سليم ج��واز �سفره مع
امل�ستن��دات املطلوبة من �إلغاء �أو نق��ل كفالة لإدارة املوارد
الب�رشية عند االنتهاء من �إج��راءات التعيني وقبل مبا�رشته
للعمل ر�سميا ً .
 -2يتحمل (املوظف/العامل) الواف��د كافة الر�سوم املتعلقة
بنق��ل الإقامة �أو �إ�صدار ت�أ�شرية العم��ل �أو الإلغاء وكذلك
طباعة كاف��ة امل�ستندات املتعلقة باجلهات املعنية يف هذا
الأمر .

 -3ال يح��ق (للموظف/العامل) الوافد بع��د مبا�رشة العمل
مراجعة �إدارة املوارد الب�رشية يف كافة الأمور املتعلقة ب�شعبة

اجلوازات �إال من خالل املندوب الر�سمي للإدارة �أو الق�سم .

 -4يتم ت�سليم ج��وازات �سفر (املوظفني/العم��ال) الوافدين
املنتهي��ة خدمتهم قبل نقل الإقامة على البلدية للكفيل
فقط .

 -5تقوم �إدارة املوارد الب�رشية ومن خالل التقارير ال�شهرية ب�إبالغ
الإدارات والأق�س��ام باملوظفني والعم��ال املنتهية �إقامتهم
�أو جوازاته��م وذلك للبدء يف �إج��راءات التجديد ومن خالل
املندوب فقط.

 -6يتحتم على املوظف�ين الوافدين الذين ت�سلم لهم جوازات
�سفره��م لأغرا�ض خا�ص��ة �إرجاع اجلواز ح��ال االنتهاء من
الغر�ض املطلوب لأجله .

� -7رضورة �إرفاق بطاقة ا�ستالم جواز ال�سفر عند التقدم بطلب
ر�سم��ي معتمد م��ن الرئي�س املبا�رش وذل��ك بعد تو�ضيح
الأ�سب��اب يف اال�ستمارة املخ�ص�ص��ة وكذلك حتديد الفرتة
املطلوبة  ،و�رضورة �إعادة اجلواز يف املوعد املحدد �ضمانا ً لعدم
التعر�ض للإجراءات الإدارية املتبعة .

العالوات والبدالت والترقيات
 يجب على املوظف املواطن �أن يقدم بيانا ً عن حالته االجتماعية ،وكذل��ك االبالغ عن كل تغيري يطر�أ عليها (عالوة الأبناء يف
حال��ة املواليد اجلدد �أو عمل الأبن��اء يف جهة معينة �أو زواج
االبن��ة  ،امل�ؤهل الدرا�سي يف حالة ح�صوله على م�ؤهل �أعلى
) وذل��ك خالل فرتة � 3أ�شهر كح��د �أق�صى من تاريخ حدوثه ،

ف���إذا مل يقدم املوظف البيان خالل ه��ذه املدة يتم تطبيق
الإجراءات الإدارية عليه .

 ي�ستح��ق املوظ��ف الوافد املتزوج ب��دل �سكن وفق��ا ً حلالتهالإجتماعي��ة وبنا ًء على قانون اخلدمة املدنية  ،وكما ي�ستحق
ع�لاوة غالء املعي�شة وفقا ً للقانون  ،و�إذا كان عقد الزواج من
خارج الدولة وجب على املوظ��ف �إح�ضار �شهادة ا�ستمرارية
زواج م��ن املحكمة ال�رشعية من داخ��ل الدولة خالل فرتة 3
�أ�شهر كحد �أق�صى حتى يت��م ال�رصف ب�أثر رجعي ويف حالة
جت��اوز هذه امل��دة ي�رصف الب��دل من تاريخ ا�ست�لام الوثيقة
مع تق��دمي اقرار وتعهد بعدم عمل الزوج��ة �أو اثبات �شهادة
تف�صيلية مبخ�ص�صات راتبها من جهة عملها .

العالوات والبدالت والترقيات

تقارير الكفاءة

 يت��م اتخاذ الإج��راءات الإدارية عند االمتناع ع��ن تقدمي بيانباحلال��ة االجتماعية �أو تقدمي بيان غري �صحيح بذلك على �أن
ي�سرتد من املوظف كل ما يكون قد �رصف �إليه بغري وجه حق .

مينح املوظف عن �أدائه الوظيفي وفقا لتقرير الكفاءة واحدا ً من
التقديرات االتية:

 بالن�سبـة للموظـف املواطــن مينـح عـالوة للدرجــة العلميـةاحلا�صـل عليهـا بالفئـات التاليــة :
الدكتوراة ( 1500درهم) .

املاج�ستري ( 750درهم) .

ب��شرط اتفاق فرع التخ�ص�ص يف الدرج��ة العلمية مع طبيعة
عمل الوظيفة ويرجع يف تقدير ذلك �إىل جلنة �ش�ؤون

املوظف�ين  .ويف حالة ع��دم اتفاق ف��رع التخ�ص�ص يف الدرجة
العلمي��ة مع طبيعة عمل��ه الوظيفي تك��ون فئة العالوة
كالتايل :
الدكتوراة ( 1000درهم) .
املاج�ستري ( 500درهم) .

 تخ�ضع الرتقيات �إىل قانون اخلدمة املدنية بالأ�ضافة �إىل الأ�س�سوال�ضوابط التي تقرها جلنة �شئون املوظفني .

 ي�ستحق املوظف من الوافدي��ن العرب بدل تعليم �أبناء لعدد( )2م��ن الأبناء وبواقع  6000درهم كحد �أق�صى عن كل ابن
منهم وذلك من الأول االبتدائي وحتى الثالث الثانوي .

�ضعيف
50 - 1

مقبول
70 - 51

جيد
80 - 71

جيد جداً
90 - 81

ممتاز
100 - 91

 ي�ستحق املوظف عالوة دوري��ة كاملة بعد مرور عام من تاريخالتحاقه بالعمل ر�سميا ً طبقا ً للقانون ومبوجب تقييم �أداء ال
يقل عن  %71م��ن معدل الدرجات  ،ويف حالة ح�صوله على
ن�سب��ة مابني � %51إىل  %70ي�ستحق ن�صف عالوة دورية  ،ويف
حالة ح�صوله على ن�سبة م��ا بني  50 - 1ال ي�ستحق عالوة
دورية ويجب توقيع املوظف على تقرير الكفاءة اخلا�ص به يف
حالة ح�صوله على تقدير ( �ضعيف  -مقبول ) .
 ي�ستح��ق املوظف العالوة الدورية �إعتب��ارا ً من تاريخ التعينيولي�س من بداية ال�شهر.

 يف حال��ة الت�سكني على كادر جديد ت�ستحق العالوة من تاريخالت�سكني ولي�س من تاريخ التعيني.

 يج��وز للموظف الذي قدرت كفاءته بدرجة مقبول �أو �ضعيف�أن يتظل��م من التقرير بطلب يقدم خالل خم�سة ع�رش يوما ً
�إىل جلنة �شئون املوظفني يف البلدية .

 تعر�ض حالة املوظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بتقدير�ضعيف على ال�سلط��ة املخت�صة بالتعيني للنظر يف �إنهاء
خدمته بناء على اقرتاح جلنة �ش�ؤون املوظفني .

مكافأة نهاية الخدمة
 -1ي�ستحق املواطن بدل ر�صيد الإجازات فقط والرواتب املت�أخرة
ويحول املل��ف اىل الهيئة العامة للمعا�شات ل�رصف املكاف�أة
�أو راتب تقاعدي ح�سب مدة اخلدمة .

 -2ي�ستحق املوظف من دول جمل�س التعاون بدل ر�صيد الإجازات
فق��ط �إعتبارا ً من 01/01/2007م ويح��ول امللف �إىل الهيئة
العام��ة للمعا�شات ل�رصف املكاف�آت �أو راتب تقاعدي ح�سب
النظ��ام املعمول به ل��كل دولة ويتم ��صرف مكاف�أة نهاية
اخلدمة للفرتة قبل 01/01/2007م ح�سب نظام الكادر العام.
 -3ي�ستحق الوافد ( كادر عام ) راتب �شهر �أ�سا�سى عن كل �سنة
م��ن � 5سنوات الأوىل ثم راتب �شه��ر ون�صف عن � 5سنوات
التالي��ة ثم راتب �شهرين عن باقي ال�سن��وات بالإ�ضافة �إىل
بدل ر�صيد االجازات .

 -4ي�ستحق الوافد ( احلرفيني وامل�ستخدمني ) راتب �شهر �أ�سا�سى
عن كل �سنة من �سن��وات اخلدمة بالإ�ضافة �إىل بدل ر�صيد
الإجازات .
 -5ي�ستح��ق الوافد ( عامل يومي ) راتب �شهر �أ�سا�سى عن كل
�سنة من �سنوات اخلدمة بالإ�ضافة �إىل بدل ر�صيد الإجازات .

 -6يخ�ص��م ن�سبة  % 25من مكافاة نهاية اخلدمة للوافدين يف
حال��ة االنقطاع عن العمل ويخ�صم  % 10من املواطنني عن
طريق الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات الإجتماعية.

 -7ي��صرف منحة وفاة راتب  3ا�شه��ر بالإ�ضافة �إىل راتب �شهر
الوفاة يف حالة نهاية اخلدمة ب�سبب الوفاة .

 -8الرات��ب الأ�سا�س��ي للمواط��ن عبارة عن  % 75م��ن الراتب
االجمايل .

 -9الراتب الأ�سا�سي للحرفي�ين وامل�ستخدمني عبـارة عن % 40
من املكاف�أة ال�شاملة �أو  1271درهم �أيهما �أكرب .

اإلجـــــازات
م

�أنواع الإجازات

1

الإجازة العار�ضة
�إجازة احلج
�إجازة الو�ضع
�إجازة درا�سية
�إجازة بدون راتب
�إجازة �أداء الإمتحان
�إجازة احلداد

8

الإجازة املر�ضية
�إجازة مرافق مري�ض

2
3
4
5
6
7
9
10
11
12

�إجازة خا�صة بدون راتب
�إجازة خمالط ملري�ض مبر�ض معدي
الإجازة املر�ضية ب�سبب �إ�صابة عمل

 -1ال يح��ق للموظف يف ف�ترة االختبار (� 6شه��ور) �أخذ �إجازة
عار�ضة �أو �سنوية �أو بدون راتب �إال بعد انتهاء فرتة االختبار.
 -2ال يج��وز للموظ��ف �أن ينقطع عن عمل��ة �إال ب�سبب �إجازة
مرخ�ص له بها وفقا ً لأحكام القانون.

 -3املوظ��ف املواطن الذي ال يع��ود �إىل عمله بعد انتهاء �إجازته
�أو ال��ذي ينقطع عن عمله ملدة ثالث�ين يوما ً ف�أكرث بدون عذر
تقبله ال�سلطة املخت�صة تنهى خدماته مع خ�صم  %10من
مكاف�أة نهاية اخلدمة� ،أم��ا �إذا �أبدى املوظف �أ�سبابا ً مقبولة
جاز لل�سلط��ة املخت�صة احت�ساب مدة االنقطاع من ر�صيد
�إجازات��ه �إذا كان له ر�صيد ي�سمح بذل��ك ،و�إال اعتربت �إجازة
بدون راتب �إجمايل �أو غياب.

 -4املوظ��ف الوافد الذي ال يعود �إىل عمله بع��د انتهاء �إجازته
�أو ال��ذي ينقطع عن عمل��ه ملدة  15يوما ً ف�أك�ثر بدون عذر
تقبله ال�سلطة املخت�صة تنهى خدماته مع خ�صم  %25من
مكاف�أة نهاية اخلدمة� ،أما الذي �أبدى املوظف �أ�سبابا ً مقبولة
جاز لل�سلط��ة املخت�صة احت�ساب مدة االنقطاع من ر�صيد
�إجازات��ه �إذا كان له ر�صيد ي�سمح بذل��ك ،و�إال اعتربت �إجازة
بدون راتب �إجمايل �أو غياب.
 -5الإجازات التي متنح للموظف هي:

الإجازة العار�ضة:
املادة ()57

 -1هي التي تكون ل�سب��ب طارئ يتعذر الإبالغ عنه مقدماً ،وال
يج��وز للموظف �أن ينقطع عن عمله ل�سبب طارئ ملدة تزيد
على �سبعة �أيام يف العام الواحد ،وي�شرتط �أال تزيد مدة هذه
االج��ازة يف املرة الواحدة على يوم�ين و�أال تكون م�سبوقة �أو

متبوع��ة ب�إجازة �أخ��رى ،وي�سقط حق املوظ��ف فيها مب�ضي
ال�سنة التي ي�ستحق عنها الإجازة.

 -2يجب عل��ى املوظف �أن يقدم لرئي�سه املبا�رش بعد عودته من
الإجازة العار�ضة بيانا ً بالأ�سباب التي اقت�ضت غيابه وللرئي�س
احل��ق يف قبول هذه الأ�سباب �أو رف�ضه��ا ،ف�إن رف�ضها اعترب
االنقط��اع �إجازة دورية �إن كان للموظف ر�صيد منها �أو �إجازة
بدون راتب و�إال احت�سبت انقطاعا ً عن العمل.

الإجازة الدورية:
املادة ()58

 ي�ستحق املوظف �سنويا ً �إج��ازة دورية براتب �شامل ،وذلك بعدق�ضاء فرتة االختبار بنجاح وذلك علي النحو التايل :

�ستون يوماً :ل�شاغلي درجات ال��كادر اخلا�ص والدرجات من الأوىل
حتى الرابعة.

خم�س��ة و�أربعون يوم��اً :ل�شاغلي الدرجات م��ن اخلام�سة حتى
العا�رشة.

 ،املكاف�أة ال�شاملة)

خم�سة واربعون يوما ً  :من الفئة الأوىل �إىل الفئة الرابعة .
املتقاعدون� :ستون يوما ً  :اخلا�صة

خم�سة و�أربعون يوماً :من الدرجة االوىل �إىل الدرجة العا�رشة.

ثالثون يوم��اً :ل�شاغلي الدرجات من احلادي��ة ع�رش وحتى الرابعة
ع�رش.

املادة (: )60

ثالثون يوماً :من الفئة اخلام�سة �إىل الفئة الثانية ع�رش (احلرفيون

تعت�بر الإجازة الدوري��ة ممتدة حتى نهاية مدته��ا مبجرد �رسيانها،
وال يح��ق للموظف قطعها والع��ودة �إىل عمله بنا ًء على رغبته
ال�شخ�صي��ة .ويج��وز لل�سلطة املرخ�صة بالإج��ازة الدورية بعد

 21يوم��ا ً للعم��ال اليوميني (ي�ستحق العام��ل اليومي ت�رصيح
خروج وال ي�ستحق �إجازة عار�ضة)

ثلثون يوماُ :من الدرجة احلادية ع�رش �إىل الدرجة الرابعة ع�رش.

موافقة املدي��ر طلب عودة املوظف �إىل عمله قبل انتهاء مدتها
�إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك على �أن ت�ضاف الأيام املتبقية
من الإجازة �إىل ر�صيد �إجازاته.

املادة (: )61

يحتفظ املوظف بر�صيد �إجازاته ال�سنوية التي مل يح�صل عليها
خالل مدة خدمته ،وميكن ل��ه االنتفاع بهذا الر�صيد ،على �أن ال
يتج��اوز ما مينح له من �إجازاته ال�سنوية عن ( )90يوما ً يف ال�سنة
وفقا ً ملقت�ضيات العمل.

الإجازة املر�ضية:
املادة ()63

 -1يك��ون الت�رصيح بالإجازة املر�ضية ملدة ثالث��ة �أيام ف�أقل بنا ًء
على �شهادة �ص��ادرة من هيئة طبية حكومية� ،أما ال�شهادة
ال�ص��ادرة ع��ن �إحدى دور الع�لاج اخلا�صة فيج��ب �أن تكون
معتمدة من وزارة ال�صحة ،ف�إذا زادت املدة عن ذلك فيجب �أن
تكون معتمدة من اللجنة الطبية املخت�صة.

 -2يجب على املوظف �أن يبلغ عن مر�ضه خالل اليومني الأوليني
م��ن املر�ض ما مل يكن قد تع��ذر عليه وذلك لأ�سباب قهرية،
وعلى الرئي�س املبا�رش �أن يتخذ الإجراءات لإبالغ اجلهة الطبية
املخت�صة لتوقيع الك�ش��ف الطبي عليه و�إعداد التقرير عن
حالت��ه ،ويف جميع الأحوال ال تزيد الإجازة املر�ضية املتقطعة
التي يح�صل عليها املوظف عن ( )15يوما ً يف ال�سنة ،وينظم
ذلك بتعميم من دائرة املوارد الب�رشية.

املادة (( )64للمواطنني)

�إذا كان املر�ض ناجت��ا ً عن �إ�صابة عمل �أو ب�سبب الوظيفة فتكون
االج��ازة املر�ضية ملدة ال تزيد عن �سن��ة براتب اجمايل ,ويف حالة
ع��دم لياقته ال�صحية للعمل بناء عل��ى تقرير اللجنة الطبية
املخت�صة يت��م درا�سة و�ضعه مبعرفة جلنة �ش�ؤون املوظفني التي
ترفع تو�صياتها اىل ال�سلطة املخت�صة لتقرير ما تراه يف �ش�أنه.

املادة (( )65للمواطنني)

املوظ��ف املخالط ملري���ض مبر�ض مع��د ,وترى اللجن��ة الطبية
املخت�صة منعه من مزاول��ة �أعمال وظيفته ,ينقطع عن عمله

امل��دة التي تقررها ه��ذه اللجنة وال حت�سب م��دة انقطاعه من
�إجازته وي�رصف عنها راتبه االجمايل .

لغري املواطنني (كادر عام  ،العقود اخلارجية) املادة ()17

ي�ستح��ق املوظف (بنا ًء عل��ى تقرير طبي معتم��د من اللجنة
الطبية املخت�صة بوزارة ال�صحة) �إجازة مر�ضية ملدة ثالثة �أ�شهر
براتب �إجمايل متدد ملدة ثالث��ة �أ�شهر �أخرى بن�صف راتب ،وللجنة
مد الإجازة عقب ذلك مل��دة مماثلة بن�صف راتب� ،أو تو�صي بعدم
لياقة املوظف ال�صحية للعمل.

املادة ()18

�إذا كان املر�ض نتيجة لإ�صابة �أثناء العمل �أو ب�سببه مينح املوظف
(بن��اء على تقري��ر طبي معتمد من اللجن��ة الطبية املخت�صة
بوزارة ال�صح��ة) �إجازة مر�ضية ملدة �ست��ة �أ�شهر براتب �إجمايل،
ويجوز للجنة متديد الإجازة بن�صف راتب ملدة ثالثة �أ�شهر �أخرى� ،أو
تو�صى بعدم لياقة املوظف ال�صحية للعمل.

 30يوما ً مكاف�أة �شاملة.

املكاف�أة ال�شاملة (احلرفيني  +العمال اليوميني)

 60يوما ً بدون مكاف�أة.

املادة ()15

ي�ستحق املوظف خالل ال�سن��ة التعاقدية الإجازات املر�ضية التالية
متى ثبت مر�ضه بتقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية املخت�صة
ب��وزارة ال�صحة ،عل��ى �أن يعر���ض املوظف عل��ى ذات اللجنة بعد
ا�ستنفاذه هذه املدة ،لتقرير مدى لياقته ال�صحية للعمل من عدمه.

 45يوما ً بن�صف مكاف�أة.

املادة ()16
�إذا كان املر���ض لإ�صابة �أثناء العمل �أو ب�سببه مينح املوظف (بناء
على تقرير طب��ي معتمد من اللجنة الطبي��ة املخت�صة بوزارة
ال�صحة) �إجازة مر�ضي��ة ملدة �ستة �أ�شهر مبكاف�أة �شاملة ،ويجوز

للجن��ة مد الإجازة بن�ص��ف املكاف�أة ملدة ثالث��ة �أ�شهر �أخرى� ،أو
تق��رر عدم لياقته ال�صحية للعمل ويرج��ع يف تقدير ما �إذا كان
احلادث �أثناء العمل �أو ب�سببه �إىل التقارير الواردة من ال�رشطة� ،إذا
تطلب الأمر ذلك وك��ذا نتائج التحقيقات التي جتريها ال�سلطة
املخت�صة.

�إجازة مرافق مري�ض (للمواطنني فقط)

 مينح املوظف �إجازة براتب �إجمايل ملدة ال تزيد على ثالثة �شهورملرافق��ة �أحد �أقاربه من الدرج��ة الأوىل للعالج يف اخلارج ،متد
لفرتة مماثلة.
 ويج��وز منحه �إجازة ملدة �شهرين برات��ب �إجمايل ملرافقة �أحدالأ�شخا�ص ممن تربطه بهم �صل��ة قربى �أو ن�سب للعالج يف
اخلارج ،ويجوز مده��ا لفرتة مماثلة ،ف�إن طالت املدة يف احلالتني
يعر���ض الأمر على دائرة املوارد الب�رشية �أو رئي�س جمل�س الإدارة
التخاذ ما يراه.

�إجازة احلج:
(املواطنني -الوافدين  -كادر عام العقود اخلارجية )

مينح املوظف �إجازة براتب �إجم��ايل ملدة �شهر كحد اق�صى لأداء
فري�ضة احلج �أو مدة احلج الفعلية م�ضافا ً �إليها خم�سة �أيام
�أيهما �أقل وملرة واحدة طوال مدة خدمته.

املكاف�أة ال�شاملة :

( احلرفيني وامل�ستخدمني  -العمال اليوميني )
مينح املوظف وملرة واحدة طوال مدة خدمته �إجازة خا�صة مبكاف�أة
�شاملة ملدة واحد وع�رشي��ن يوما ً كحد اق�صى لأداء فري�ضة
احل��ج �أو مدة احلج الفعلية م�ضافا ً �إليها خم�سة �أيام �أيهما
�أقل� ،رشيطة �أال تقل مدة خدمته املت�صلة عن ثالث �سنوات.

الإجازة اخلا�صة:

املادة (( )68للمواطنني)

 -1متن��ح املوظفة �إجازة و�ضع براتب �إجم��ايل ملدة ت�سعني يوما ً
ويج��وز منحها قبل �أ�سبوعني من التاريخ املتوقع للوالدة بنا ًء
على تقرير طبي معتمد من الطبيب املخت�ص.

 -2متن��ح املوظفة بعد �إجازة الو�ضع فرتة مت�صلة للر�ضاعة ملدة
�سنة يف بداية �أو نهاية الدوام وذلك وفقا ً ملا يلي:
 فرتة �ساعتني يوميا ً لل�ستة �شهور الأوىل . -فرتة �ساعة يوميا ً لل�ستة �شهور الثانية.

 -3يجوز اجلمع بني �إجازة الو�ضع والإجازة ال�سنوية والإجازة بدون
راتب بحد �أق�صى مائة وع�رشون يوم من بداية �إجازة الو�ضع.

 -4مينح املوظف الذي يرزق مبولود داخل الدولة �إجازة �أبوة مدفوعة
الراتب ملدة ثالثة �أيام عم��ل مت�صلة خالل ال�شهر الأول من
والدة طفله.

(لغري املواطنني)

 -1متنح املوظفة غري املواطنة �إجازة و�ضع ملدة �ستني يوما ً اعتبارا ً
م��ن تاريخ الو�ض��ع  ،ويثبت ذلك ب�شهادة طبي��ة �أو ب�شهادة
امليالد .

 -2يجوز منح املوظفة �إجازة ملدة (�أ�سبوعني) قبل التاريخ املتوقع

للوالدة بنا ًء عل��ى تقرير من الطبي��ب املخت�ص خ�صما ً من
�إجازة الو�ضع .

� -3إذا زادت امل��دة امل�شار �إليها بالبن��د (� )2أعاله عن (�أ�سبوعني)
تخ�صم املدة الزائدة من ر�صيد �إجازتها الدورية و�إال احت�سبت
�إجازة بدون راتب  ،وتدخل �ضمن (املائة يوم) املن�صو�ص عليها
يف البند اخلام�س .

� -4إذا تقدم��ت املوظف��ة ب�إجازة مر�ضية معتم��دة من اجلهة
الطبية املخت�صة قبل تاريخ الو�ضع  ،حتت�سب �إجازة مر�ضية
وال تدخ��ل �ضمن �إج��ازة الو�ض��ع  ،و�إن كان��ت �ضمن مدة

الأ�سبوعني �أو املدة الزائدة عنها امل�شار �إليهما �أعاله .

 -5يج��وز �أن جتمع املوظف��ة بني �إجازة الو�ض��ع والإجازة الدورية
والإجازة ب��دون راتب بحد �أق�صى مائة يوم م��ن بداية �إجازة
الو�ض��ع يف جميع الأحوال  ،وي�شرتط يف هذه احلالة �أن تكون
الإجازة مت�صلة.

 -6متن��ح املوظفة بعد انتهاء �إج��ازة الو�ضع وملدة (�سنة واحدة)
�ساعتني ر�ضاعة لل�ستة �شهور الأوىل  ،و�ساعة واحدة لل�ستة
�شهور التالية.

 -7يف جمي��ع الأحوال ال يجوز جتزئة ف�ترة الر�ضاعة بل يجب �أن
تكون مت�صلة وت�ؤخذ عند بداية �أو نهاية الدوام .
 -8مينح املوظف الذي يرزق مبولود داخل الدولة �إجازة �أبوة مدفوعة
الراتب ملدة ثالثة �أيام عم��ل مت�صلة خالل ال�شهر الأول من
والدة طفله.

املادة (( :)17املكاف�أة ال�شاملة)

 تكون �إجازة الو�ض��ع للموظفة ملدة ( )45يوما ً مبكاف�أة �شاملةتبد�أ من تاريخ الو�ضع.

املادة (( :)72للمواطنني) ( +الكادر العام للوافدين)

 متنح املوظفة امل�سلمة التي يتوفى زوجها �إجازة براتب �إجمايلملدة �أربعة �أ�شهر وع�رشة �أيام من تاريخ وفاة الزوج.

املادة (( :)20املكاف�أة ال�شاملة)

 متنح املوظفة امل�سلمة التي توفى زوجها �إجازة خا�صة مبكاف�أة�شاملة ملدة �أربعة �أ�شهر وع�رشة �أيام ،اعتبارا ً من تاريخ الوفاة.
الإجازة الدرا�سية (للمواطنني فقط):

 -املادة ()69

يجوز منح املوظف �إجازة درا�سية براتب �إجمايل بناء على تو�صية
ال�سلطة املخت�صة بالدائرة �أو الهيئة وموافقة املجل�س التنفيذي،
وذل��ك للقيام ببحوث �أو درا�سات عليا �أو دورات تدريبية تكون ذات
ارتباط مبا��شر بتطوير العمل واالرتقاء به لدى جهة عمله على
�أن ت�ضع جلنة �ش���ؤون اخلدمة املدنية القواعد وال�رشوط املنظمة
ملنح تلك الإجازة.

 املادة ()70مينح املوظف املنت�سب �إىل �إح��دى اجلامعات يف اخلارج �إجازة ملدة
�شهر براتب �إجم��ايل لأداء االمتحان� .أم��ا املوظف املنت�سب �إىل
�إحدى اجلامعات داخل الدولة فيمنح وفق اجلدول الزمني لالمتحان
م�ضافا ً �إليها �سبع��ة �أيام قبل االمتحان مبا فيها �أيام العطالت
والإجازة الر�سمية.

 -املادة ()71

مينح املوظف املنتظ��م يف الدرا�سات امل�سائية يف �إحدى املدار�س
بالدول��ة �إجازة برات��ب �إجمايل لأداء االمتحان حت��دد مدتها وفق
اجل��دول باالمتحان م�ضافا �إليها خم�س��ة �أيام قبل االمتحان مبا
فيها �أيام العطالت والإجازة الر�سمية.

�إجازة بدون راتب:
 -املادة ()73

يجوز منح املوظف �إجازة بدون راتب �إجمايل زيادة على ما ي�ستحق
من �إج��ازات �رشيطة توف��ر �أ�سباب تربر ذل��ك وتقبلها ال�سلطة
املخت�صة ،وبح��د �أق�صى �شهر يف ال�سنة( .ي�ستحق بعد م�ضي
�سنة على تاريخ التعيني).

 -املادة (( )19احلرفيني وامل�ستخدمني  +العمال اليوميني)–

يجوز منح املوظف بعد ا�ستكمال ال�سنة التعاقدية الأوىل� ،إجازة
خا�صة بدون مكاف�أة �شاملة ملدة ال تتجاوز ثالثني يوما ً زيادة على ما
ي�ستحق من �إجازة دورية �إذا �أبدى �أ�سبابا ً تقبلها ال�سلطة املخت�صة.

التدريب والت�أهيل
ميثل التدريب العن�رص الأ�سا�سي يف تنمية ورفع قدرات العاملني
و�صقل مواهبهم  ,لتحقيق معدالت اجلودة ال�شاملة يف الأداء
الوظيفي  ,واالرتق��اء بنوع وطبيعة اخلدم��ات التي تقدمها
البلدي��ة يف جماالت اخت�صا�صاتها املتنوع��ة  ,لهذا ف�إن �إدارة
امل��وارد الب�رشية توظف جل اهتمامها لتدريب الكوادر الب�رشية
 ,م��ن حيث اختي��ار الربامج التدريبية املنا�سب��ة وتهيئة بيئة
العمل املطلوبة وتوف�ير االعتماد املايل الالزم باملوازنة للربامج
التدريبية املقرتحة كما تعمل على متابعة املهمات الر�سمية
للموظف�ين الذين يت��م ايفادهم للم�شارك��ة يف الفعاليات

الت��ي تغطيها امل�ؤ�س�سات والهيئات الأخرى والتو�صية ب�رصف
املخ�ص�صات الالزم��ة مبا يحقق الأه��داف املرجوة وذلك من
خالل الآلية التالية :

�أ� .إعداد اخلطة ال�سنوية للتدريب :
 /1لقيا���س احتياج��ات املوظف�ين وامل�سئول�ين التدريبي��ة  ,مت
ا�ستح��داث �صفح��ة الكرتونية على موق��ع البلدية  ,التي
م��ن خاللها يتمكن املوظ��ف من ملىء ا�ستم��ارة التدريب
املرفقة بال�صفحة وحتدي��د احتياجاته من الربامج التدريبية
وفق امكانياته وتخ�ص�صه حت��ى ي�شعر املوظف مب�شاركته
ال�شخ�صي��ة يف اختي��ار احتياجاته التدريبي��ة التي ت�ؤهله
للقيام ب�أعباء وظيفته .
 /2يتم حتدي��د االحتياج��ات التدريبية الفعلية ون��وع الربامج
التدريبية املطلوبة من خ�لال البيانات باال�ستمارة التي يتم
�إعدادها بوا�سطة املوظف.
ب .تنفيذ اخلطة :

 /1التن�سيق مع مراكز وم�ؤ�س�سات التدريب اخلا�صة واحلكومية .
 /2الإ�رشاف على تنفيذ الدورات التدريبية للموظفني .

 /3متابع��ة �إعداد ال�سجل التدريبي اخلا�ص باملوظفني املنت�سبني
للدورات التدريبية .

ج .التدريب العملي لطلبة اجلامعات :

متابع��ة وتن�سي��ق برامج التدري��ب ال�صيفي لطلب��ة املدار�س
واجلامعات للتدريب العملي يف خمتلف الإدارات والأق�سام .

