دليل السياسات واإلجراءات
"إصدار "2019

محافظة الشرقية
"عقو ٌل مستنيرة وإي ٍد ماهرة"

سياسة تنمية الموارد البشرية
 .1سياسة تعريف العاملين بالحقوق والواجبات.
 شئون الخدمة:
(األجازات – التعيينات – التسويات  -التنقالت واإلنتدابات
 تقارير الكفاية – المعاشات). رعاية العاملين:
(التأمين صحي – صندوق الرعاية اإلجتماعية).
 وثائق الخدمة (ملفات – إنهاء خدمة).

 .2سياسة التدريب:
 تنفيذ خطة التدريب اإلداري.
 التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات.

الجهات المسئولة عن تنفيذ السياسة:
 .1اإلدارة المركزية للموارد البشرية.
 .2مركز التدريب اإلداري.
 .3مركز تدريب علوم الحاسب.
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سياسة تنمية الموارد البشرية
الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسة:
 - 1اإلدارة المركزية للموارد البشرية
مهام اإلدارة:
 التخطيط والتوجيه واإلشراف ومتابعة كل مايتعلق بالموارد البشرية وتنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية رقم
( )81لسنة  ، 2016والذي ينظم العالقات بين العاملين المخاطبين بأحكامه والئحته التنفيذية.
 رفع مستوى كفاءة العاملين من خالالل وعالع مجموعالة بالرامر تدريبيالة تلبالا إحتياجالات التقساليمات اإلداريالة
داخل الهيكل التنظيما فا شتى المجاالت.
 إعداد خطط العمل ومتابعة قياس كفاءة األداء والترقيات واألجور والحوافز والرعاية الصحية واألجتماعية
(الموعالالوعات المتعلقالالة بالنقالالل والنالالدل واإلعالالار – التالالدريل – األجالالازات – إنهالالاء الخدمالالة – وموازنالالة
الوظائف – الرعاية االجتماعية).
 متابعة قياس كفاءة األداء للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة بالمراكز والمدن واألحياء.
 توفير الرعاية الصحية من خالل منظومة التأمين الصحا ،والرعاية اإلجتماعية من خالل صندوق الرعاية
اإلجتماعية.
 إبداء الرأي فا الموعوعات التا تعرض على لجنة الموارد البشرية والتأكد من مطابقتها للوائح والقالوانين
المنظمة لهذ الموعوعات.
 إعداد وحصر للوظائف الممولة المشالوولة والشالاررة ومباشالرة إجالراءات شالولها عالن طريالق اإلعالالن عنهالا
ومتابعالالة إجالالراءات اإلعالالالن عالالن شالالول تلالالق الوظالالائف طبقالالا ألحكالالام القالالانون رقالالم (  ) 81لسالالنة 2016

2

دليل السياسات واإلجراءات
"إصدار "2019

محافظة الشرقية
"عقو ٌل مستنيرة وإي ٍد ماهرة"

والتعليمالالات والقواعالالد التالالى يصالالدرها الجهالالاز المركالالزي للتنظالاليم واإلدارة بمالالا يحقالالق سالالالمه األختيالالار فالالى
الوظائف اإلشرافية وتكافؤ الفرص والعدالة.
 متابعة سجالت وثائق الخدمة وموازنة وترتيل الوظائف وتحديث البيانات بشكل مستمر وسجالت األقدمية.
 إعداد قاعدة بيانالات العمالالة واألجالور لكافالة العالاملين الالدائمين والمالؤقتين بالالديوان العالام والوحالدات المحليالة
التابعة بالمراكز والمدن واألحياء والربط مع الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة لمراجعتها.
 إستيفاء ملفات العاملين بالديوان العام ،والمنتهية خالدمتهم وتطبيالق أحكالام قالانون المعاشالات رقالم ( )79لسالنة
.1975
 إعادة تنظيم وتوزيع وتدوير العمالة على مستوى الديوان العام والوحدات المحليالة التابعالة بالالمراكز والمالدن
واألحياء وذلق لسد العجز فا الوحدات التابعة وبما ال يؤثر على حاجة العمل ومتطلباته.
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 -1سياسة التعريف بالحقوق والواجبات
الخدمات المقدمة من اإلدارة:
( )1شئون الخدمة:
األجازات:
( )1-1الحصول على أجازة رعاية طفل.
( )2-1الحصول على أجازة لمرافقة الزوج  /الزوجة.
( )3-1الحصول على أجازة لرعاية المصالح (الوالد – الوالدة – المصالح الزراعية).
( )4-1الحصول على أجازة للعمل بالداخل.
( )5-1الحصول على إجازة للعمل بالخارج.
( )6-1تجديد طلل الحصول على إجازة للعمل بالداخل والخارج.
التعيينات:
( )7-1التعيينات من خالل الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة.
( )8-1شول الوظائف اإلدارية.
التسويات:
( )9-1الحصول على حافز التميز العلما.
( )10-1الترقيات.
( )11-1الحصول على العالوة التشجيعية.
( )12-1عم مدة الخدمة العسكرية للمعينين.
( )13-1عم مدة الخدمة العامة.
( )14-1عم مدة الخبرة العملية للمعينين طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم ( )81لسنة .2016
( )15-1تسوية أوعاع العاملين الحاصلين على مؤهالت أثناء الخدمة .

4

دليل السياسات واإلجراءات
"إصدار "2019

محافظة الشرقية
"عقو ٌل مستنيرة وإي ٍد ماهرة"

التتنقالت  -اإلنتدابات:
( )16-1نقل الموظف من جهة إلى أخرى.
( )17-1ندل الموظف من جهة إلى جهة أخرى.
تقارير الكفاية:
( )18-1تقييم األداء.
المعاشات:
( )19-1تسالالوية ملالالف الموظالالف المنتهالالا خدمتالاله لبلورالالة السالالن القالالانونى للمعالالات أو حالالاالت المعالالات المبكالالر
أو بسبل الوفا .
( )2رعاية العاملين:
( )1-2إستخراج بدل فاقد لبطاقة التأمين الصحا.
( )2-2األشتراق بصندوق الرعاية اإلجتماعية.
( )3-2الحصول على المستحقات المالية للمشتركين فا الصالندوق والمنتهالا خالدمتهم لبلالوس السالن القالانونا
للمعات.
( )4-2الحصول على المستحقات المالية للمشتركين فا الصندوق والمنتها خدمتهم للوفاة.
( )5-2الحصول على المستحقات المالية فا الصندوق فا حالة اإلسترداد.
( )3وثائق الخدمة (ملفات – إنهاء خدمة):
( )1-3تسوية حالة وظيفية (معات مبكر).
( )2-3إنهاء خدمة بسبل إنقطاع الموظف مدة متصلة أو منفصلة.
( )3-3إنهاء خدمة بسبل إنقطاع الموظف لقعاء مدة عقوبة.
( )4-3تقديم اإلستقالة.
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( )1شئون الخدمة
األجازات:
( )1-1الحصول على أجازة رعاية طفل (أجازة وجوبية)
األوراق المطلوبة:
 .1تقديم طلل باسم السيد  /رئيس الجهة.
 .2شهادة ميالد كمبيوتر للطفل.
 .3صورة من بطاقة الرقم القوما.
 .4بيان حالة وظيفية حديث.
 .5صورة من إيصال سداد مستحقات صندوق التكافل اإلجتماعا فى حالة اإلشتراق.
 .6خطال من جهة العمل مرفق به البيانات المطلوبة وموعح به موافقة جهة العمل بالقيام باإلجازة.
اإلجراءات المتبعة:
 .1تعرض مذكرة ثنائية من قبل اإلدارة العامة للموارد البشرية على السكرتير العام – ومعالا المحافظ.
 .2يصدر قرار من السلطة المختصة.
 .3يتم ارسال القرار إلى جهة عملها إلستكمال اإلجراءات الالزمة.

( )2-1الحصول على أجازة لمرافقة الزوج  /الزوجة (أجازة وجوبية)
األوراق المطلوبة:
 .1تقديم طلل باسم السيد  /رئيس الجهة.
 .2أصل عقد العمل موثق للزوج أو الزوجة.
 .3صورة من قسيمة الزواج.
 .4صورة من بطاقة الرقم القوما.
 .5سداد حصة المعاشات فى حالة طلل تجديد األجازة.
 .6بيان حالة وظيفية حديث.
 .7صورة من إيصال سداد مستحقات صندوق التكافل اإلجتماعا فا حالة اإلشتراق.
 .8خطال من جهة العمل مرفق به البيانات المطلوبة وموعح به موافقة جهة العمل بالقيام باألجازة.
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اإلجراءات المتبعة:
 .1تعرض مذكرة ثنائية من قبل اإلدارة العامة للموارد البشرية على السكرتير العام –ومعالا المحافظ.
 .2يصدر قرار من السلطة المختصة.
 .3يتم إرسال القرار إلى جهة عمله  /عملها إلستكمال اإلجراءات الالزمة.

( )3-1الحصول على أجازة لرعاية المصالح (الوالد – الوالدة – المصالح الزراعية)
األوراق المطلوبة:
 .1تقديم طلل باسم السيد  /رئيس الجهة.
 .2صورة من بطاقة الرقم القوما.
 .3بيان حالة وظيفية حديث.
 .4سداد حصة المعاشات فا حالة طلل تجديد األجازة.
 .5صورة من إيصال سداد مستحقات صندوق التكافل اإلجتماعا فا حالة اإلشتراق.
 .6تقديم أصل التقرير الطبا عند طلل الحصول على إجازة لرعاية ( الوالد أو الوالد ).
 .7تقديم ما يفيد الحيازة الزراعية فى حالة طلل الحصول على أجازة لرعاية المصالح الزراعية.
 .8خطال من جهة العمل مرفق به البيانات المطلوبة وموعح به موافقة جهة العمل بالقيام باألجازة.
اإلجراءات المتبعة:
 .1تعرض مذكرة ثنائية من قبل اإلدارة العامة للموارد البشرية على السكرتير العام – ومعالا المحافظ.
 .2يصدر قرار من السلطة المختصة.
 .3يتم إرسال القرار إلى جهة عمله  /عملها إلستكمال اإلجراءات الالزمة.

( )4-1الحصول على أجازة للعمل بالداخل
األوراق المطلوبة:
 .1تقديم طلل بأسم السيد  /رئيس الجهة.
 .2صورة من بطاقة الرقم القوما.
 .3بيان حالة وظيفية حديث.
 .4عقد عمل موثق بالشهر العقاري.
 .5صورة من إيصال سداد مستحقات صندوق التكافل اإلجتماعا فا حالة اإلشتراق.
 .6خطال من جهة العمل مرفق به البيانات المطلوبة وموعح به موافقة جهة العمل بالقيام باألجازة.
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اإلجراءات المتبعة:
 .1تعرض مذكرة ثنائية من قبل اإلدارة العامة للموارد البشرية على السكرتير العام ومعالا المحافظ.
 .2يصدر قرار من السلطة المختصة.
 .3يتم إرسال القرار إلى جهة عمله  /عملها إلستكمال اإلجراءات الالزمة.

( )5-1الحصول على أجازة للعمل بالخارج
األوراق المطلوبة:
 .1تقديم طلل بأسم السيد  /رئيس الجهة.
 .2صورة من بطاقة الرقم القوما.
 .3بيان حالة وظيفية حديث.
 .4عقد عمل موثق من السفارة المصرية بالدولة التا يررل فا العمل بها.
 .5صورة من إيصال سداد مستحقات صندوق التكافل اإلجتماعا فا حالة اإلشتراق.
 .6خطال من جهة العمل مرفق به البيانات المطلوبة وموعح به موافقة جهة العمل بالقيام باألجازة.
اإلجراءات المتبعة:
 .1تعرض مذكرة ثنائية من قبل اإلدارة العامة للموارد البشرية على السكرتير العام ومعالا المحافظ.
 .2يصدر قرار من السلطة المختصة.
 .3يتم إرسال القرار إلى جهة عمله إلستكمال اإلجراءات الالزمة.

( )6-1تجديد طلب الحصول على أجازة للعمل بالداخل والخارج
األوراق المطلوبة:
 .1تقديم طلل بأسم السيد  /رئيس الجهة.
 .2صورة من بطاقة الرقم القوما.
 .3بيان حالة وظيفية حديث.
 .4عقد عمل موثق بالشهر العقاري (فا حالة العمل بالداخل).
 .5عقد عمل موثق من السفارة المصرية بالدولة التا يررل فا العمل بها (فا حالة العمل بالخارج).
 .6صورة من إيصال سداد مستحقات صندوق التكافل اإلجتماعا فا حالة اإلشتراق.
 .7خطال من جهة العمل مرفق به البيانات المطلوبة وموعح به موافقة جهة العمل بالقيام باألجازة.
 .8إيصال سداد حصة المعاشات.
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اإلجراءات المتبعة:
 .1تعرض مذكرة ثنائية من قبل اإلدارة العامة للموارد البشرية على السكرتير العام ومعالا المحافظ.
 .2يصدر قرار من السلطة المختصة.
 .3يتم إرسال القرار إلى مكان عمله  /عملها إلستكمال اإلجراءات الالزمة.

التعيينات:
( )7-1التعيينات من خالل الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة
اإلجراءات المتبعة:
 .1عند ورود خطال الترشيح بالتعيين من الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة بالقاهرة.
 .2يتم إستدعاء المرشح على عنوانه.
 .3يتم إستيفاء مصورات التعيين.
 .4يتم تحويله إلى اللجنة الطبية لثبوت اللياقة الطبية قبل التعيين من عدمه.
 .5يتم عرض الموعوع على لجنة الموارد البشرية بالديوان العام.
 .6يتم إستصدار قرار التعيين بعد إعتماد لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة.
 .7يتم تسليم المرشح للعمل.
 .8يتم إخطار الجهالاز المركالزي للتنظاليم واإلدارة بالاألوراق التاليالة (صالورة مالن قالرار التعيالين
إستالم العمل

المؤهل الدراسا

إقالرار

الرقم القوما) لتمويل الدرجة المالية المعين عليها.

( )8-1الترشح ضمن إعالنات المحافظة الداخلية لشغل الوظاائف القيادياة (نائاب رئايم مركاز –
سكرتير مجلم مدينة – رئيم وحدة محلية قروية – سكرتير وحدة محلياة قروياة – مادير إدارة
هندسية)
األوراق المطلوبة:
 .1يقدم طلل شخصى باسم السيد  /رئيس الجهة.
 .2بيان حالة وظيفية (رقابا) من واقع ملف الخدمة معتمد.
 .3عدد ( )2صورة شخصية حديثة.
 .4بيان منفصل بالجزاءات الموقعة عليه خالل فترة خدمته.
 .5شهادة من اإلدارة العامة للشئون القانونية باإلحالة للمحاكمة التاديبية أو الجنائية من عدمه.
 .6بيان بالوظائف التى سبق العمل بها .
 .7يشترط للترشيح إجتياز المقابله الشخصية التى تجرى للمتقدمين فى كافة أنشطة العمل الخاصة بالوظيفة.
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اإلجراءات المتبعة:
 .1نشر إعالن عن الوظائف الشاررة (عبر بوابة الوظائف الحكومية – بوابة المحافظة – وسائل أخرى).
 .2تعرض مذكرة تفصيلية شارحة بالبي انات الوظيفيالة واألساسالية للسالادة المتقالدمين بطلبالات لشالول الوظالائف
اإلشرافية موعح به اآلتا:
( األسالالم وتالالاريال المالاليالد – الدرجالالة والمجموعالالة النوعيالالة – جهالالة العمالالل الحاليالالة – طبيعالالة العمالالل –
الجزاءات التا صدرت خالل فترة عمله – الدورات التدريبية التى حصل عليها إن وجد – محل اإلقامة
الحالية).
 .3يالالتم تحديالالد موعالالد إلجالالراء المقابلالالة الشخصالالية بمعرفالالة لجنالالة تحالالددها السالاللطة المختصالالة إلختيالالار أفعالالل
العناصر من بين المتقدمين لشول الوظيفه المتقدم لها.
 .4يتم إستطالع رأى الجهات الرقابية واألمنية عن مدى صالحية من وقع عليهم األختيار.
 .5عرض مشروع القرار التنفيذي على السلطة المختصة إلعتماد .

التسويات:
( )9-1الحصول على الحافز العلمي
األوراق المطلوبة:
 .1يقدم طلل شخصا باسم السيد  /رئيس الجهة.
 .2بيان حالة وظيفية من واقع ملف الخدمة معتمد.
 .3أصل المؤهل العلما الحاصل عليه أثناء الخدمة.
 .4يجل أن يتصل فرع التخصص فا الدراسات العلميه ( دبلوم دراسات عليا – ماجسالتير – دكتالوراة) مالع
المسمى الوظيفا المسكن عليه.
اإلجراءات المتبعة:
 .1يتم مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.
 .2تعالرض مالالذكرة تفصالاليلية لعالالرض الموعالوع علالالى لجنالالة المالالوارد البشالالرية بالالديوان العالالام للنظالالر فالالى مالالنح
الحافز من عدمه.
 .3فى حالة الموافقة يتم استصدار القرار التنفيذي من السلطه المختصة.
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( )10-1الترقيات
األوراق المطلوبة:
 .1قرار السيد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة بالترقيات.
 .2إعداد منشور للتعميم مرفق به قرار رئيس الجهاز المركالزي للتنظاليم واإلدارة والكتالال الالدوري الصالادر
فا هذا الشأن.
 .3إعداد كشوف بأسماء العاملين المستحقين للترقيات الذين أمعوا المدد القانونية.
 .4خطال من جهة العمل موعح به عدم وجود موانع قانونية تحول دون ترقية أي من أي هؤالء العاملين.
اإلجراءات المتبعة:
 .1التأكد من صحة البيانات الواردة فا شأن المستحقين للترقية.
 .2يتم عرض الموعوع على لجنة الموارد البشرية بالديوان العام وبعد األعتماد من السلطة المختصة.
 .3إصدار القرار التنفيذي للترقية إلى الدرجات والمستويات الوظيفية األعلى.

( )11-1الحصول على العالوة التشجيعية
األوراق المطلوبة:
 .1يتم إعداد خطال تعميم على الوحدات المحلية التابعة بالمراكز والمدن واألحياء بدائرة المحافظة.
 .2موافتنا بالبيانات الالزمة من المراكز والمدن واألحياء لمنح العالوة التشجيعية.
 .3بيان موعح به آخر تقريرين سنويين.
اإلجراءات المتبعة:
 .1يتم مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.
 .2تعرض مذكرة تفصيلية لعرض الموعوع على لجنة الموارد البشرية بالديوان العام.
 .3فا حالة الموافقة يتم إستصدار القرار التنفيذي من السلطة المختصة.

( )12-1ضم مدة الخدمة العساكرية للمعنياين بعاد صادور رقام ( )152لسانة 2009بشانن تعاديل
بعااأ أحكااام قااانون الخدمااة العسااكرية الصااادر تعااديالا للمااادة  44ماان القااانون رقاام  127لساانة
1980
األوراق المطلوبة:
 .1يقدم طلل بأسم السيد رئيس الجهة.
 .2بيان حالة وظيفية حديث.
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 .3صورة طبق األصل من شهادة تأدية الخدمة العسكرية.
 .4صورة من قرار التعيين.
اإلجراءات المتبعة:
 .1مراجعة البيانات الواردة والتأكد من صحتها.
 .2تعرض مذكرة تفصيلية لعرض الموعوع على لجنة الموارد البشرية بالديوان العام.
 .3يتم إستصدار القرار التنفيذي عن السلطة المختصة.

( )13-1ضم مدة الخدمة العامة
األوراق المطلوبة:
 .1يقدم طلل بأسم السيد رئيس الجهة.
 .2بيان حالة وظيفية حديث.
 .3صورة طبق األصل من شهادة تأدية الخدمة العامة.
اإلجراءات المتبعة:
 .1يتم مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.
 .2تعرض مذكرة تفصيلية على لجنة الموارد البشرية بالديوان العام.
 .3يتم إستصدار القرار التنفيذي من السلطة المختصة.

( )14-1ضم مدة الخبرة العملية للمعينين في ظل قانون الخدمة المدنية رقم ( )81لسنة 2016
األوراق المطلوبة:
 .1يقدم طلل بأسم السيد رئيس الجهة.
 .2بيان حالة وظيفية حديث.
 .3الشهادات واألوراق الدالة على مدة العمل السابقة على التطبيق المطلول عمه.
 .4التأكد من إثبات تلق المدة باألستمارة ( )103ع.ح المحفوظة بملف الترقية.
اإلجراءات المتبعة:
 .1التأكد من صحة البيانات الواردة.
 .2عرض الموعوع على لجنة الموارد البشرية بالديوان العام لتحديد طبيعة العمل السابقة.
 .3إصدار القرار التنفيذي للترقية إلى الدرجات والمستويات الوظيفية األعلى.
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( )15-1تسوية أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهالت أعلاى أثنااء الخدماة عان طرياق (إعاادة
التعيين)
األوراق المطلوبة:
 .1التقدم بطلل بأسم السيد رئيس الجهة.
 .2بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم.
 .3عدد ( )2صورة من المؤهل الدراسا الحاصل عليه.
 .4بيان بأسماء المتقدمين بطلبات لتسوية حالتهم الوظيفية بالمؤهل األعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة.
اإلجراءات المتبعة:
 .1أن يكون الموظف قائما بالعمل عند التقدم بطلل تسوية حالته الوظيفية.
 .2أن يكون الموظف مستوفيا لشروط شول الوظيفة المعاد التعيين عليها.
 .3أن يك ون إعادة التعيين على وظائف شاررة وممولة بموازنة الوحد .
 .4عدم طلل اإلعالن عن شول الوظيفة التا خلت بإعادة التعيين لمدة ثالث سنوات.
 .5أن يكون إعادة التعيين فا بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها.
 .6يتم إعداد دراسة بأسماء المتقدمين وبياناتهم الوظيفية موعحا باله الدرجالة والمجموعالة النوعيالة المطلالول
إعادة التعيين عليها فى عوء الدرجات الشاررة.

التنقالت – اإلنتدابات:
( )16-1نقل الموظف من جهة إلى أخرى
األوراق المطلوبة:
 .1يقدم طلل شخصا بأسم السيد  /رئيس الجهة موعحا به الجهة المطلول النقل للعمل بها.
اإلجراءات المتبعة:
 .1مخاطبة جهة العمل األصلية لإلفاد بالرأي مع موافاتنا ببيان حالة وظيفية.
 .2مخاطبة الجهة المطلول النقل إليها لإلفاد بالرأي.
 .3عمل مذكرة للعرض على السلطة المختصة.
 .4العرض على لجنة الموارد البشرية.
 .5مخاطبة الجهة المطلول النقل إليها لموافاتنا بموافقة لجنة الموارد البشرية.
 .6الحصول على موافقة وزارة المالية لإلفراج عن الدرجة.
 .7أستصدار القرار التنفيذى بالنقل .
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( )17-1ندب الموظف من جهة إلى أخرى
األوراق المطلوبة:
 .1يقدم طلل شخصا بأسم السيد  /رئيس الجهة موعحا به الجهة المطلول الندل للعمل بها.
اإلجراءات المتبعة:
 .1مخاطبة جهة العمل األصليه لإلفاد بالرأي مع موافاتنا ببيان حالة وظيفية.
 .2مخاطبة الجهة المطلول الندل إليها لإلفاد بالرأي.
 .3عمل مذكرة للعرض على السلطه المختصة.
 .4فى حالة الموافقة يتم أستصدار القرار التنفيذي بالندل.

تقارير الكفاية:
( )18-1تقييم األداء
اإلجراءات المتبعة:
يراعي فى تقدير تقويم أداء الموظف الضوابط األتية:
 .1واقعية وموعوعية التقييم بحيث يكون مبنيا على أساس من الدقة التامة فى قياس أداء وسلوق الموظف.
 .2حياديالالة التقيالاليم وعدالالالة المعاملالالة بحيالالث يكالالون التقيالاليم مبنيالالا علالالى أسالالاس التجالالرد مالالن العالقالالات الشخصالالية
ومؤثراتها.
 .3الوصول إلى المنحنى الطبيعا لألداء.
 .4معدل األداء الذى يتم تحديد لكل وظيفة.
يقدر تقويم أداء الموظف بإحدى المراتب المحددة فى المادة ( )25من القانون وتكون درجاات كال مرتباة علاى
النحو اآلتى:
 .1ممتاز  :من  90درجة إلى  100درجة.
 .2كفء  :من  80درجة إلى أقل من  90درجة.
 .3فوق المتوسط  :من  65درجة إلى أقل من  80درجة.
 .4متوسط  :من درجة 50إلى أقل من  65درجة.
 .5ععيف  :أقل من  50درجة .
اليجوز تقويم أداء الموظف بمرتبة ممتاز فى الحاالت األتية :
 .1إذا وقع عليه جزاء الخصم من األجر لمدة  /أو لمدد تزيد عن ثالثة أيام أو بجزاء أشد خالالل السالنة التالى
يوعع عنها التقرير.
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 .2إذا كالان مالالن شالالارلا إحالدى الوظالالائف القياديالالة أو وظالائف اإلدارة اإلشالالرافية ووقالالع علياله أى جالالزاء خالالالل
السنة التا يوعع عنها التقرير.
 .3إذا أتيحت له فرصة التدريل وتخلف عنه دون عذر مقبول  ،أو لم يجتز بنجاح.

المعاشات:
( )19-1تسوية ملف الموظف المنتهي خدمته لبلوغة السن القانوني للمعاا
المبكر أو بسبب الوفاة

أو حااالت المعاا

األوراق المطلوبة:
 .1شهادة ميالد كمبيوتر.
 .2عدد ( )2صورة شخصية حديثة.
 .3عدد ( )2صورة من بطاقة الرقم القوما.
 .4عدد ( )2صورة من بطاقة التأمين الصحا.
 .5أحعالالار موافقالالة كتابيالالة مالالن البنالالق أو مكتالالل البريالالد موعالالح بالاله الالالرقم الكالالودي ورقالالم الحسالالال الخالالاص
بالموظف الذى يررل فى تحويل المعات عليه.
اإلجراءات المتبعة:
 .1يتم عمل إستمارة بيانات تاريخية للمؤمن عليه.
 .2يتم مراجعة بطاقات األجور المتويرة للموظف منذ بداية إستالم العمل حتى تاريال اإلحاله للمعات.
 .3مراجعة اإلستمارة ( )134للتأكد من تدرج المرتل من بداية التعيين وحتى تاريال اإلحالة للمعات.
 .4التأكد من وجود قرار التعيين وأقرار إستالم العمل.
 .5يتم عمل عدد ( )2نموذج  101تأمين صحا إلستخراج بطاقة تأمين صحا للموظف المنتهيه خدمته.
 .6يتم عمل نموذج ( )109صرف للمعات موعح به المكان الذى يررل فى تحويل المعات عليه.
 .7تسليم الملف إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ألتمام إجراءات صرف المستحقات الخاصة بالمؤمن
عليه.
 .8صورة طبق األصل من قرار اإلحالة على المعات معتمد ومختوم.
 .9بيان بمفرادات المرتل متعمن أخر صرفية عند بلوس سن المعات.
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( )2رعاية العاملين
( )1-2إستخراج بدل فاقد لبطاقة التنمين الصحي
األوراق المطلوبة:
 .1التقالدم بطلالالل بأسالم السالاليد  /رئالاليس الجهالة للموافقالالة علالى إسالالتخراج بطاقالالة تالأمين صالالحا (بالدل فاقالالد  /بالالدل
تالف).
 .2صورة شخصية حديثة للمنتفع.
 .3صورة بطاقة الرقم القوما.
 .4إستيفاء إستمارة الحصر.
 .5تسليم البطاقة القديمة.
 .6دفع رسوم ( 10جنيها) للمنتفع الواحد فى خزينة التأمين الصحا.
اإلجراءات المتبعة:
 .1يتم تجميع الطلبات والمستندات المطلوبة وإعداد خطال إلى هيئة التأمين الصحا.
 .2إستيفاء إستمارة الحصر لكل منتفع وإعتمادها وختمها بختم شعار الجمهورية.

( )2-2اإلشتراك بصندوق الرعاية اإلجتماعية بالديوان العام
األوراق المطلوبة:
 .1أال يزيد سن المتقدم عن  40عاما.
 .2طلل موجه إلدارة الصندوق باإلشتراق معتمد من الموظف المسئول.
 .3صورة بطاقة الرقم القوما.
 .4بيان حالة وظيفية حديثة.
 .5مفرادات مرتل .2015 – 6 -30
اإلجراءات المتبعة:
 يتم عقد إجتماع مجلس إدارة للصندوق لعرض الحاالت التا تررل فا األشتراق بالصندوق.
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( )3-2الحصااول علااى المسااتحقات الماليااة للسااادة المشااتركين فااي صااندوق الرعايااة اإلجتماعيااة
والمنتهي خدمتهم لبلوغ السن القانوني لإلحالة للمعا
األوراق المطلوبة:
 .1خطال موجه من جهة العمل يفيد بأن الموظف عمن العاملين بالجهة.
 .2صورة من قرار إنهاء الخدمة.
 .3صورة من إقرار إخالء الطرف.
 .4مفردات مرتل موعح به األجر األساسا فا .2015 / 6/ 30
 .5صورة من بطاقة الرقم القوما سارية.
 .6طلل الصندوق موعح به (تاريال الميالد – تاريال المعات – تاريال التعيين – تاريال اإلشتراق).
اإلجراءات المتبعة:
 .1يتم عقد إجتماع مجلس إدارة للصندوق لعرض الحاالت التا تررل فا الحصول على المستحقات المالية
من الصندوق لبلوس السن القانونا للمعات.

( )4-2الحصااول علااى المسااتحقات الماليااة للسااادة المشااتركين فااي صااندوق الرعايااة اإلجتماعيااة
والمنتهي خدمتهم للوفاة
األوراق المطلوبة:
 .1خطال موجه من جهة العمل يفيد بأن المتوفا عمن العاملين بالجهة.
 .2صورة من قرار إنهاء الخدمة.
 .3مفردات مرتل موعح به األجر األساسا فا .2015 / 6/ 30
 .4طلل الصندوق موعح به (تاريال الميالد – تاريال التعيين – تاريال اإلشتراق).
 .5شهادة الوفاة – إعالن الوراثة – قرار وصايا للقصر.
اإلجراءات المتبعة:
 .1يتم عقد إجتماع مجلس إدارة للصندوق لعرض الحاالت التا تررل فا الحصول على المستحقات المالية
من الصندوق بسبل الوفاة.

( )5-2الحصول على المستحقات المالية في الصندوق في حالة اإلسترداد
األوراق المطلوبة:
 .1تقديم طلل بأسم السيد رئيس الجهة.
 .2صورة البطاقة الرقم القوما سارية.
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 .3بيان حالة موعح به تاريال اإلشتراق وتاريال التعيين وتاريال اإلحالة للمعات.
 .4صورة من اإلستمارة ( 134ع ح) من ملف الخدمة المعتمدة

المبالغ التا تم خصمها لصالح الصندوق

معتمدة.
اإلجراءات المتبعة:
 يتم عقد إجتماع مجلس إدارة للصندوق لعرض الحاالت التا تررل فا إسترداد المستحقات المالية.

( )3وثائق الخدمة
( )1-3تسوية حالة وظيفية (معا

مبكر)

األوراق المطلوبة:
 .1يقدم طلل باسم السيد  /رئيس الجهة.
 .2موافقة جهة العمل على طلل تسوية المعات.
 .3بيان حالة وظيفية حديث موعح به عما إذا كان المذكور عليه مديونيات أو قروض مالن عدماله أو محالال
للتحقيق أو محال للمحاكمة التأديبية.
 .4شهادة ميالد كمبيوتر.
 .5صورة بطاقة الرقم القوما.
اإلجراءات المتبعة:
 .1أال يقل السن عن ( )50عام.
 .2أن يكون لديه مدة تأمينية عشرون عام فأكثر.
 .3تعرض مذكرة من اإلدارة العامة للموارد البشرية ثنائية على السكرتير العام ،ومعالا المحافظ.
 .4فى حالة الموافقة يتم صدور قرار من السلطه المختصة.
 .5يتم إرسال القرار إلى جهة العمل إلتخاذ إجراءات إخالء طرفه.

( )2-3إنهاء خدمة بسبب إنقطاع الموظف مدة متصلة أو منفصلة
األوراق المطلوبة:
 .1مذكرة تفصيلية شالارحة مالن جهالة العمالل موعالح بهالا موقالف الساليد المالذكور مالن العمالل موعالح بهالا مالدد
اإلنقطاع عن العمل.
 .2بيان حالة وظيفية حديث.
 .3صورة بطاقة الرقم القوما.
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اإلجراءات المتبعة:
 .1مخاطبة اإلدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام إلبداء الرأي فا إنقطاع الموظف مالدة متصاللة أو
منفصلة.
 .2تعرض مذكرة من اإلدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام على السلطة المختصة.
 .3فالا حالالالة تطبيالالق نالالص المالالادة ( )69مالالن قالالانون الخدمالة المدنيالالة يعالالرض الموعالالوع علالالى لجنالالة المالالوارد
البشرية.
 .4فى حالة الموافقة يتم صدور قرار من السلطه المختصة.
 .5يتم إرسال القرار إلى جهة العمل إلتخاذ إجراءات إخالء طرفه.

( )3-3إنهاء خدمة بسبب إنقطاع الموظف لقضاء مدة عقوبة
األوراق المطلوبة:
 .1مذكرة تفصيلية شالارحة مالن جهالة العمالل موعالح بهالا موقالف الساليد المالذكور مالن العمالل موعالح بهالا مالدد
اإلنقطاع عن العمل.
 .2بيان حالة وظيفية حديث.
 .3صورة بطاقة الرقم القوما.
اإلجراءات المتبعة:
 .1مخاطبة اإلدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام إلبداء الالرأي فالا إنقطالاع الموظالف مالدة متصاللة أو
منفصلة.
 .2تعرض مذكرة من اإلدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام على السلطة المختصة.
 .3فالالا حالالالة تطبيالالق نالالص المالالاد ( ) 69مالالن قالالانون الخدمالالة المدنيالالة يعالالرض الموعالالوع علالالى لجنالالة المالالوارد
البشرية.
 .4فا حالة الموافقة يتم صدور قرار من السلطة المختصة.
 .5يتم إرسال القرار إلى جهة العمل إلتخاذ إجراءات إخالء طرفه.

( )4-3تقديم اإلستقالة
األوراق المطلبة لتقديم الخدمة  /المهمة:
 .1يقدم طلل باسم السيد  /رئيس الجهة.
 .2بيان حالة وظيفية حديث موعح به عما إذا كان المذكور عليه مديونيات أو قروض من عدمه أو محال
للتحقيق أو محال للمحاكمة التأديبية.
 .3شهادة ميالد كمبيوتر .
 .4صورة بطاقة الرقم القوما.
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اإلجراءات المتبعة:
 .1إجراء تحقيق معه باإلدارة العامة للشئون القانونية بجهة العمل للوقوف على أسبال اإلستقالة.
 .2تعرض مذكرة من اإلدارة العامة للموارد البشرية ثنائية على السكرتير العام  ،ومعالا المحافظ .
 .3فى حالة الموافقة يتم صدور قرار من السلطة المختصة.
 .4يتم إرسال القرار إلى جهة العمل إلتخاذ إجراءات إخالء طرفه.

 - 2سياسة التدريب
 - 2مركز التدريب اإلداري:
تنفيذ خطة التدريب بعد اعتمادها من السلطة المختصة
اإلجراءات المتبعة:
تتولى إدارة الموارد البشرية مسئولية تنفيذ خطة التدريب بعد اعتمادها من السلطة المختصة ،وتقييم التدريب
بغرأ:
 .1التعرف على المشاكل اإلدارية والتنظيمية التى تؤثر على التدريل.
 .2التحقق من أن األهداف المقررة لخطة التدريل تلبى احتياجات الوحدة.
 .3الوقوف على صالحية أساليل وطرق التدريل المستخدمة فى تحقيق األهداف.
 .4التحقيق من كفاءة المدربين سواء من ناحية تخصصاتهم ،أو خبراتهم ،أو قدراتهم التدريبية.
 .5قياس فاعلية وأثر التدريل على المتدرل.
 .6تعد إدارة الموارد البشرية تقريرا سنويا عن تنفيذ خطة التدريل ،يكون مصالحوبا باإلحصالاءات والنتالائر
المتحققة خالل هذ السنة مقارنة بالسنوات السابقة مرفقا باله خطالة التالدريل التاليالة ،وذلالق للعالرض علالى
لجنة الموارد البشرية تمهيدا لإلعتماد من السلطة المختصة.

تقييم التدريب
اإلجراءات المتبعة:
يكون تقييم التدريب من خالل:
 .1تقالالارير المشالالرفين علالالى بالالرامر التالالدريل مالالن ناحيالالة انتظالالام المتالالدربين ،واهتمالالامهم بالبرنالالامر التالالدريبا،
وعالقته بوظيفتهم.
 .2تقاريرالمتدربين من ناحية تقييمهم للتدريل الذى حصلوا عليه ومدى األستفاد منه.
 .3تقارير الرؤساء المباشرين من ناحية أثر التدريل على أداء الموظفين المتدربين.
 .4يتم ذلق التقييم من خالل نماذج تقارير تعدها إدارة الموارد البشرية لهذا الورض.
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حقوق وواجبات الموظف أثناء التدريب
 .1تعتبر الفترة التى يقعاليها الموظالف فالى التالدريل فتالرة عمالل ،ويعتبالر انقطاعاله عالن التالدريل بويالر عالذر
مقبول إنقطاعا عن العمل.
 .2يعتبالالر تخلالالف الموظالالف عالالن التالالدريل إخالالالال بواجبالالات وظيفتالاله ،وتتالالولى السالاللطة المختصالالة إحالتالاله إلالالى
التحقيق لتحديد مدى مسئوليته التأديبية.
 .3يستحق الموظف كامل األجر خالل فترة التدريل .
 .4يتعين على الموظف األنعباط فى التدريل وإجتياز نسالبة النجالاح المقالرر ،وفالى حالالة عالدم اجتيالاز لهالذ
النسالالبة تسالالترد منالاله مصالالروفات البرنالالامر التالالدريبا إذا كالالان التحاقاله بالتالالدريل بنالالاء علالالى طلبالاله ،وتحملالالت
الوحدة تكلفة التدريل.
 .5يلتزم الموظف الذى تم تدريبه خارج مصر بأن يقعى فى الخدمة مدة ستة أشهر على األقالل مالن تالاريال
مباشرة العمل بعد التدريل أو ععف مدة التدريل أيهما أطول ،ويلتالزم الموظالف الالذى تالم تدريبالة داخالل
مصر بأن يقعا فى الخدمة ععف مدة التدريل ،وفا إخالل الموظف بهذا اإللتزام يجل على الوحالدة
إستراد مصروفات التدريل.
 .6يلتزم الموظف بنقل ما اكتسبه من معارف ومهارات من التدريل إلى زمالئه ،وقفا لآلليات والعوابط
التا تععها السلطة المختصة.

21

دليل السياسات واإلجراءات
"إصدار "2019

محافظة الشرقية
"عقو ٌل مستنيرة وإي ٍد ماهرة"

نموذج رقم ()1
إستمارة تحديد اإلحتياجات التدريبية
بيانات تمأل بواسطة مدير اإلدارة
م
.
.
.
.
.
.
.
.

نقاط تنمية وصقل المهارات الالزمة لإلدارة وتحتاج الى برامج تدريبية لتقويتها
التدريب المقترح لها
نقــــــاط صقل وتنمية المهارات
................................................... ................................................
................................................... ................................................
................................................... ................................................
................................................... ................................................
................................................... ................................................
................................................... ................................................
................................................... ................................................
................................................... ................................................
برامج تدريبية تحتاجها اإلدارة وفقا ا لخطة عملها لتطوير األداء المستقبلي لدى العاملين بها

األهداف المستقبلية
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

البرامج التدريبية
التخــــــــــــــــــصص
م
.................... ................................................. .
.................... ................................................. .
.................... ................................................. .
.................... ................................................. .
.................... ................................................. .
.................... ................................................. .
.................... ................................................. .
.................... ................................................. .
.................... ................................................. .
.................... ................................................. .
يرجى إرفاق كشف بأسماء العاملين باإلدارة موعحا به التخصص

الرئـــــيم المباشــــر
التوقيع

:

التليفون :
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نموذج رقم ()2
إستمارة تحديد اإلحتياجات التدريبية
األسم  ......................الجهـة  ..............الوظيفة والدرجة  ............المؤهل العلمى ..................

بيانات تمأل بمعرفة موظف اإلدارة
م

م

ماهى المهام التى تقوم بها فى وظيفتك الحالية

ماهى المعوقات التى تواجهك فى القيام بهذه المهام

..................................................

........................................................

ماهى الدورات التى تحتاجها لتطوير أداءك

الســــــــــــــــــــــــبب

..................................................

......................................................

ماهى مقترحاتك لتطوير العمل داخل إدارتكم
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.......................................................................................................................
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نموذج رقم ()3
إستمارة التقدم لدورة تدريبية
البيانات

م
1

األســــــــــــــــــم

2

العنـــــــــــــــوان

3

رقـــــــم التليفون

4

تــــــاريال الميالد

5

بطاقة رقم قومى

6

المؤهل العلمــــى

7

تاريـــــال المؤهل

8

الوظيفة الحالـــية

9

الدرجة الماليـــــة

 10تاريــــال الدرجة
 11جهة العمـــــــــل
 12أســــــــم الدورة
من
 13مواعــــيد الدورة

/

إلى

/

-1
-2
-3
-4
-5

 14الدورات السابقة

-6
-7
-8

 15التوقيـــــــــــــع
 16مالحظات
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نموذج رقم ()4
استمارة تقييم برنامج تدريبي
ألن رأي حعراتكم محل إهتمامنا ،يرجى ماللء هالذ اإلسالتمارة والتالا تحالدد مالدى رعالائكم عالن البرنالامر التالدريبا
علما بأن رقم ( )5يعنى موافق بشدة و أن رقم ( )1يعنى رافض بشدة.
درجة التقييم

عناصر التقييم

1

2

3

4

5

القت ورشة العمل توقعاتا.
حققت الورشة األهداف المرجوة منها.
موعوعات الورشة كانت جاذبة ومفيدة فى بيئة العمل.
الجوانل التنظيمية بالورشة نالت رعائا.
الوقت المخصص للورشة كان مناسبا.
قاعة التدريل مناسبة.
سوف أنصح زمالئا بحعور الورشة.

أكثر ما أعجبني بالورشة التدريبية:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

أهم مقترحاتي لتحسين الورشة التدريبية:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

نشكر حسن تعاونكم
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نموذج رقم ()5
نموذج تقييم أثر العائد من التدريب
األســــــــــم...........................................:

المسمي الوظيفي........................................:

الجهة التابعة لها......................................:

اإلدارة....................................................:

القســــــم..............................................:

الوحدة....................................................:

اسم البرنامج التدريبي............................... :

م

البيان

1

مدي ثأتير البرنامر على أداء الموظف

2

مدى ثبوت حاجة الموظف للبرنامر

3

مدي سعا الموظف لنقل المعرفة المتلقا
لزمالئه

4

مدى وعوح تأثير البرنامر

5

مدى رربة الموظف فا التطور

مالحظات

ممتاز

جيد جداا

جيد

متوسط

ضعيف

:

...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

إعتماد الرئيم المباشر
االسم ...........................
التوقيع ..........................
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 - 3مركز تدريب علوم الحاسب:
مهام المركز:
 .1يختص مركز تالدريل علالوم الحاسالل اآللالى وتكنولوجيالا المعلومالات بإعالداد خطالة التالدريل السالنوية لجميالع
فئات المجتمع وعرعها على مجلس اإلدارة للتصديق عليها وتشمل هذ الفئات ( تالدريل شالبال الخالريجين
إلعدادهم فا مجال تكنولوجيا المعلومات إلتاحة فرص عمل فا الداخل والخارج).
 .2تدريل الطلبة على مقررات الحاسل اآللا.
 .3تدريل وتأهيل العاملين بالحكم المحلا لحسن سير العمل وسرعة اإلنـجاز.
 .4تشمل خطة التدريل جميع المطالل التدريبية لدورات ومسارات الحاسل.

التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات
األوراق المطلوبة:
 .1ملء نموذج التقدم للدورة.
 .2التوقيع على التعليمات التنظيمية.
اإلجراءات المتبعة:
 .1التوجه إلى السكرتارية للرد على جميع أسئلة وإستفسارات المتدرل بما فيها أسعار الدورات.
 .2حالة الموافقة تقوم السكرتارية بتقديم نموذج التقدم لبرنامر تدريبا ويقوم المتدرل بملء بياناته.
 .3بمجرد ملء النموذج يتوجه إلى الحسابات لسداد الرسوم وإستخراج إيصال  33ع ح بقيمة المبلغ المسدد.
 .4التوجه إلى السكرتارية لتسليم النموذج الخاص بالدورة مرفق به إيصال السداد.
 .5تحديد ميعاد بدء الدورة بمجرد إكتمال العدد المطلول ألن الدورة قائمة إنتظار لحين إكتمال العدد.
 .6بمجرد إكتمال العدد يتم اإلتصال تليفونيا بجميع المتدربين وإبالرهم بموعد بدء وتنفيذ الدورة.
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نموذج رقم ()1
منوذج التقدم لربنامج تدريبى
االســـم بالكامل......................... ................................ ................................ :
/

تاريـــخ الميالد:

محل الميالد...................... ................................ :

/

النـــــــوع ( :ذكر  /أنثى )
الحالة اإلجتماعية( :أعزب  /متزوج)
المؤهل الدراسـى................. ...................... ................................ ................................ :
الفئـــــــة( :طلبة/

 .خريجين /عاملين)

الوظيفـة الحالية................. ....................... ................................ ................................ :
جهـــة العمـل................. ........................... ................................ ................................ :
عــنوان السكن................. ......................... ................................ ................................ :
منزل/

رقـــم التليفون :عمـــل/

اسـم الدورة /المسار المتقدم إليه................. .................................... ................................ :
دورات الحاسب الحاصل عليها:
م

اســـــــــم الـــــــدورة

تاريخ الحصول
عليها

جهة الحصول عليها

مدة الدورة

1
2

إقرار
أقر أنا ........................................................................... /بصحة البيانات الموضحة بعاليه،
وأرغب فى قيد أسمى ضمن المتقدمين لدورة  /مسار طبقا ا للشروط الخاصة بالمركز وألتزم بالتعليمات
واللوائح المنظمة لذلك.
تم سداد رسوم اإلشتراك بالدورة بالقسيمة رقم  .............................بتاريخ 20 / /
تاريخ تحرير الوثيقة:

/

/
توقيع املتقدم/
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نموذج رقم ()2
نموذج إستطالع رأى متدرب
أسم البرنامج............... ................................................................................ :
معمل رقم............... .................................................................................... :
أسم المدرب............... ................................................................................. :
تاريخ البرنامج:

من:

/

/

إلى:

/

/

برجاء اإلجابة على األسئلة األتية بكل دقة وذلق ألهميتها القصوى فى تقييم هذ الدورة.
(ضع عالمة صح) فى الخانة المناسبة
م

ضعيف مقبول جيد

بنود التقييم

1

المادة العلمية

2

التدريبات العملية

3

المساعدات السمعية والبصرية

4

الزمن المخصص للبرنامج

5

قدرة المدرب على الشرح

6

قدرة المدرب على إدارة البرنامج

7

تشجيع المدرب على مشاركة المتدرب

8

رد المدرب على األسئلة

9

مدى اإلستفادة من البرنامج

1

2

3

جـجـ ممتاز
4

أي مقترحات أخرى:
................ ................................ ................................ ................................ ................................ 
.................. ................................ ................................ ................................ ................................
................ ................................ ................................ ................................ ................................ 
.................. ................................ ................................ ................................ ................................
................ ................................ ................................ ................................ ................................ 
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