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 جنظيو العالقت نع الهسحفيذين  

 جهكين القياداث للحذريب والحأهيل لسوق العهلبجهعيت 

 

 اعحهاد نجلس االدارة

 في االجحهاع رقو  العهلبجهعيت جهكين القياداث للحذريب والحأهيل لسوق  جنظيو العالقت نع الهسحفيذين جو اعحهاد

 م02/6/0201ه الهوافق  02/11/1440( بحاريخ 6)
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 -: ديهيد

دضع جيعيح ديكيُ املياداخ منذدزيث وامذأهيه مظىق امعيه امظياطاخ واإلجساءاخ امذي دَظً عالكذها ةجييع األطساف ىُ 

ىظذفيديُ وداعييُ وىذطىعيُ وخالفه , ةيا يكفه حلىق امجيعيح وكافح هرِ األطساف . ودشكه أٍظيح امعيه وامعلىد اميصدز 

يُ وطسيلح أدائها ودتعاخ امذلصيس في االداء , وحدود اميظإوميح وطسيلح دظىيح األطاطي في دحديد حلىق وواجتاخ اميذعاكد

 امخالفاخ امذي كد  دَشأ ىُ جساء دَفير هرِ امعلىد وامخدىاخ ةشكه يكفه حيايح األطساف ذاخ امعالكح ىع امجيعيح. 

يح مذَظيً هرِ امعالكح. ىع ىساجعذها ودسكص امجيعيح عنى صيغح امعالكاخ ىع اميظذفيديُ, ودضع مها أومىيح ىُ خالل وضع آم

 ةاطذيساز وامذعديه عنيها ودعيييها ةيا يكفه حلىق اميظذفيد.

 -: امهدف امعاو  

دلديً خدىح ىذييصج منيظذفيديُ ىُ كافح امشسائح ةادلاٌ وطسعح وجىدج عاميح إلٍجاش ىعاىالدهً وىذاةعح ىذطنتادهً وىلذسحادهً 

ظيُ امذي دذً ةامذعاوٌ ىع كافح امجهاخ منىصىل ئمى دحليم األهداف , وامىصىل ئميهً ةأطهه وامعيه عنى ىىاصنح امذطىيس وامذح

 امطسق دوٌ امحاجح ئمى طنث اميظذفيد .

 -: األهداف امذفصينيح  

  دلديس حاجح اميظذفيد وكافح امفئاخ اميظذفيدج في امجيعيح ىُ خالل دظهيه اإلجساءاخ وحصىمهً عنى كافح امخدىاخ

 وٌ عَاء وىشلحاميطنىةح د

 دلديً امخدىاخ اميذكاىنح ةأحدز األطاميث االمكذسوٍيح في خدىح اميظذفيد  

 دلديً اميعنىىاخ واإلجاةاخ ةشكه ىالئً ةيا يذَاطث ىع دظاؤالخ اميظذفيديُ واطذفظازادهً ىُ خالل عدج كَىا خ 

  خدىذهدلديً خدىح منيظذفيد ىُ ىىكعه حفاظا  مىكذه ودلديسا مظسوفه وطسعح اٍجاش  

  امذسكيص عنى عينيح كياض زضا اميظذفيد كىطينح مسفع جىدج امخدىح اميلدىح وامذحظيُ اميظذيس إلجساء دلديً خدىح وأداء

 ىلدو امخدىح

 وامييازطاخ في دلديً امخدىح منيظذفيد وذمك 6 شيادج سلح واٍذياء اميظذفيديُ ةامجيعيح ىُ خالل دتَي أفضه اميعاييس.

 عُ طسيم ىا يني : 

  صحيح اميفاهيً امظائدج مدي اميظذفيد عُ امخدىاخ اميلدىح في امجيعيح.د -
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 دكىيُ اٍطتاعاخ وكَاعاخ ايجاةيح جديدج ٍحى امجيعيح وىا دلدو ىُ خدىاخ. -

ٍشس سلافح دلييً امخدىح مدي اميظذفيد وامذشجيع عنى ذمك وامذأكد عنى أٌ دلييً جىدج  امخدىح حم ىُ حلىق  -

 منذلىيً وامذطىيس ال منعلاب وامذشهيساميظذفيد حيث أٍها أداج 

 ٍشس سلافح جىدج امخدىح ةيُ جييع األكظاو امذي دلدو خدىادها منيظذفيديُ امداخني أو  امخازجي -

اةذكاز ىفاهيً ودلَيا خ ئدازيح مالزدلاء ةيظذىي وٍىعيح امخدىاخ اميلدىح منيظذفيد  وىحاومح املضاء عنى ىعىكاخ  -

وذمك ىُ خالل امذطىيس وامذحظيُ اميظذيس منخدىاخ اميلدىح منيظذفيد ىُ خالل دنيع دلديً خدىاخ ذاخ جىدج عاميح 

 أزاء اميظذفيديُ

   

 -:املَىاخ اميظذخدىح منذىاصه ىع اميظذفيديُ  

  اميلاةنح.   - 1 

 االدصاالخ امهادفيح.-2 

  وطائه امذىاصه االجذياعي.-3 

  امخطاةاخ.-4. 

 خدىاخ طنث اميظاعدج.-5. 

  امذطىع.خدىح -6 

  اميىكع االمكذسوٍي منجيعيح.-7 

   ىَاديث اميكادث امفسعيح.-8 

   

 : األدواخ اميذاحح ميىظف عالكاخ اميظذفيديُ منذىاصه ىع اميظذفيديُ  

 امالئحح األطاطيح منجيعيح   

 دميه خدىاخ امتحث االجذياعي   
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 ُدميه طياطح امدعً منيظذفيدي  

 طنث دعً ىظذفيد     

 

 -: ىع اميظذفيد عنى ىخذه ف اميظذىياخ إلٍهاء ىعاىالده ةامشكه امذاميويذً امذعاىه 

 اطذلتال اميظذفيد ةنتاكح واحذساو واإلجاةح عنى جييع االطذفظازاخ وئعطاء اميساجع امىكر امكافي.  -

وكر  امذأكد ىُ دلديً اميساجع كافح اميعنىىاخ اميطنىةح , وعنى اميىظف ىطاةلح امتياٍاخ  وامذأكد ىُ صالحيذها -

 امذلديً. 

في حامح عدو وضىح اإلجساءاخ منيظذفيد فعنى اميىظف ئحامذه ميظئىل امتحث  االجذياعي مإلجاةح عنى دظاؤالده وئيضاح  -

 امجىاٍث امذَظيييح.

 امذأكد عنى صحح امتياٍاخ اميلدىح ىُ طال ب امدعً وامذىكيع عنيها وأٍه  ىظإول ىظئىميح  ىتاشسج عُ صحح اميعنىىاخ.  -

ح منيظذفيد ةأٌ طنته طيسفع منجَح امتحث مدزاطح طنته وامسد عنيه ةشأٌ كتىمه أو   زفضه خالل ىدج ال دله عُ امذىضي -

 أطتىعيُ.

  اطذكيال اجساءاخ امذظجيه ىع اكذيال امطنتاخ. -

 دلديً امخدىح امالشىح .  -

 

 

 

 

 

 


