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ش بِئت الػملاووالت   لخفخِش وجؿٍى

 

 بإهه مهما اخخلفذ املعمُاث الىظُفُت ػىدًين. امللطىسة غلى العىضح الخىضُف املنهي للىظائف ج الخفاضُل الخالُت
ً
غلما

لى املهً امللطىسة غلى فةن الخىضُف املنهي ألداء املهام هى الػامل الشئِغ في الحىم غلى وحىد مخالفت مً غذمها غ

 .العػىدًين

 

ت مىارد إداري  كبير .1  (2621111) بشٍر

شاسن الذاخلُت لالداسة واملشاكبت والخيعُم الخىظُم بػملُت ًلىم ت ظُاظتها ضُاغت في َو ششف الاداٍس ت الػملُاث حمُؼ غلى َو  ًدخاج التي الاداٍس

ذسط املخخلفت الاداساث وخذمت الػمل اليها شير املػلىماث هظم رلً في بما الششهت في املخبؼ والخىظُم الاظالُب ٍو  هزا في ًدبؼ ان ًجب بما َو

ش ًلىم هما الشان ت اغماٌ بخؿٍى ش والسجالث والاوساق املشاظالث بدفظ ماًخػلم وول واملدفىظاث العىشجاٍس ٌ  ٌعهل مما والخلاٍس  غلى الحطى

دذد املىخبُت املؿبىغاث همارج بىغؼ ًلىم هما ممىً وكذ اكطش في املؿلىبت املػلىماث خاهذ همىرج ول مً الغشع ٍو  هزه هفاءة مً ٍو

اث لخدلُم الىمارج ىفش الػمل جبعُـ خُث مً املؿلىبه املعخٍى شاحؼ املخخلفت والىخذاث لالداساث املىخظمت الخذمت ٍو ش ٍو  التي الذوسٍت الخلاٍس

ششف الاداسة الى جشد ذسط جدلُلها غلى َو ػؼ صهاجبر التي املشاول ٍو ٌ  ٍو ششف لها الحلى ا فىُا َو ػمل اداسجت جدذ الػاملين غلى واداٍس  سفؼ غلى َو

شترن هفاءتهم وجىمُت لذس باملاظعت الافشاد ظُاظت وغؼ في َو شاعي الػاملت اللىي  مً واملعخلبلُت الحالُت الاخخُاحاث ٍو  مشئظُت جؿبُم ٍو

 . املهىُت والصحت العالمت لخػلُماث

 

 (1111051مىظفين ) شئىن  مدًر .2

ىظم ًخؿـ شاكب ٍو ب الخىظُف ظُاظاث وغؼ في ٌشترن ششهت، ؤو ماظعت في ألافشاد وشئىن  ؤغماٌ ٍو  والشغاًت وألامً وألاحىس  والخذٍس

 واملعخلبلُت الحالُت الاخخُاحاث ًلذس باملاظعت، ألافشاد ظُاظت وغؼ في ٌشترن:  ما ماظعت في ألافشاد شئىن  ظُاظاث مً وغيرها الاحخماغُت

ب والخإدًب والفطل ألاحىس  ومػذالث بالخىظُف املخػللت املعائل في ألاخشي  إلاداساث ومذًشي  الػام املذًش مؼ ًدباخث الػاملت، اللىي  مً  وجذٍس

ىظم ًخؿـ وميافإتهم، املىظفين ب الخىظُف بحشاءاث ٍو اث وجدذًذ والشغاًت والصحت وألامً والتركُت والخذٍس  مً وغيرها ألاحىس  معخٍى

دػش الػمل بشئىن  املخخطت الجهاث لذي املاظعت ًمثل باألفشاد، املخػللت اثإلاحشاء شاكب ألافشاد، بشئىن  املخػللت اللجان ٍو يعم ٍو  ؤغماٌ ٍو

شاكب ألافشاد، شئىن  بداسة يعم ٍو خخز ألافشاد شئىن  بداسة ؤغماٌ ٍو  وجلذًم بةغذاد ًلىم ألاغماٌ جلً جىفُز في جيشإ التي ألامىس  في اللشاساث ٍو

ش  .املهىُت والصحت العالمت وحػلُماث إلحشاءاث مشءوظُه جؿبُم ًشاعي للمعئىلين، الفىُت الػمل جلاٍس

 

 (1112051وعمال ) عمل شئىن  مدًر .3

شاسن ًىظم ت باملىاسد املخػللت الخؿـ وغؼ في َو بها اظخخذامها جىظُم ومخابػت الياملت الػمالت لخدلُم البشٍش  وسفؼ بداستها وجششُذ مهىُا وجذٍس

خابؼ ًىحه ألامثل الاظخخذام وجدلُم الػاملت اللىي  سغاًت مخابػت ًخىلى إلاهخاحُت، هفاءتها  بالشئىن  حػنى التي الحيىمُت إلاداساث ؤوشؿت ٍو

 وغً بها املخػلم والؿلب الػاملت اللىي  بػشع املخػللت إلاخطائُت الذساظاث غلى ٌششف ؤو ٌعهل الحيىمت، ظُاظت مؼ ًخفم بما الػمالُت

بُت ؿاكاثال  بها املخػلم والؿلب الػاملت اللىي  لػشع الذوسٍت املىاصهاث وبحشاء املهىُت الهُاول ًدذد الػمل، وظاغاث وإلاهخاج وألاحىس  الخذٍس

 بما وجىظُمه الاظخخذام ظُاظاث جىفُز غلى ٌػمل الػاملت، لللىي  والجغشافي والىىعي الىمي الخىاصن  لخدلُم اجخارها الىاحب إلاحشاءاث واكتراح

 ًىظم إلاهخاج، مخؿلباث ًدلم بما الػاملت اللىي  مً والػشع، املخاخت الػمل فشص ومىاضفاث خطائظ، بين املىاءمت وظشغت دكت ًىفل

لترح الػمل كؿاغاث مخخلف في ألاحىس  هُيل دساظت ش بغذاد غلى ٌششف اللؿاغاث، مخخلف في لألحىس  ألادوى الحذ ٍو  الخىحُه ؤظالُب وجؿٍى

اث غلى العُاظت لهزه املىفزة والبرامج الخؿـ وبغذاد املنهي وإلاسشاد ب املخخلفت املعخٍى  بلى املادًت الىظائل ًذسط الػاملت، اللىي  هُيل لخطٍى

يشش الػمالُت الخذماث ًذغم املالئمت، وظشوفه الػادلت ششوؾه وجدلُم الػمل غالكاث في الاظخلشاس جىفير خابؼ وظائلها ٍو  البرامج جىفُز ٍو

ا فىُا ٌششف املجاٌ، هزا في واملششوغاث ػمل بداسجه جدذ ٌػملىن  الزًً املىظفين غلى وبداٍس  املشءوظين جؿبُم ًشاعي هفاءتهم، وجىمُت سفؼ غلى َو

 .املهىُت والصحت العالمت وؤظغ لخػلُماث
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ش بِئت الػملاووالت   لخفخِش وجؿٍى

 

 (1217101ألافراد ) عالكاث مدًر .4

ىظم ًخؿـ ششف ٍو ت ششهت ؤو ضىاغُت ماظعت في ألافشاد شئىن  غلى َو شترن غيرها ؤو ججاٍس ب الخػُين ظُاظاث وغؼ في َو  وألاحىس  والخذٍس

 اخخُاحاث ًلذس. باملاظعت ألافشاد ظُاظت وغؼ في ٌشترن. املىظفين بشئىن  جخػلم ؤخشي  ؤمىس  مً بليها وما الاحخماغُت والشغاًت والعالمت

ٌ  وإلاداساث ألاكعام ومذًشي  الػام املذًش مؼ ًدشاوس . الػاملت اللىي  مً واملعخلبلُت الحالُت املاظعت  بالخىظُف املخػللت املعائل بػؼ خى

ب والخإدًب والفطل ألاحىس  ومػذالث ىظم ًخؿـ. وميافأتهم املىظفين وجذٍس ب بالخىظُف املخػللت إلاحشاءاث ٍو  والصحت وألامً والتركُت والخذٍس

اث وجدذًذ والشغاًت  بشئىن  املخػللت واملعائل وألامىس  والخظلماث الشياوي  مػالجت في ًىظش. باألفشاد املخػللت إلاحشاءاث مً وغيرها ألاحىس  معخٍى

يعم ًشاكب املىظفين، خخز ووشاؾاتها، املىظفين شئىن  بداسة ؤغماٌ ٍو  بخمثُل ًلىم كذ. ألاغماٌ جلً جىفُز في جيشإ التي ألامىس  في اللشاساث ٍو

ت ولجان الػمل مىخب ؤمام املاظعت  .الػمالُت الخالفاث حعٍى

 

 (2621041) ألافراد شئىن  في اختطاص ي .5

بهم وجثبُتهم املىظفين بخىظُف املخػللت ألافشاد شئىن  ؤغماٌ ًادي ػهم وجشفُػهم وجذٍس  اخخُاحاث ًدذد. إلاداسة مؼ غالكاتهم وجىحُه وحػٍى

دلل الػاملت، اللىي  مً املاظعت ؤو الىخذة ػلً الىظائف ٍو جشي  الشىاغش، غً َو خخاس املخلذمين مؼ والاخخباساث امللابالث ٍو ىهي اوعبهم، ٍو  ٍو

ىظم ًخؿـ. إلاداسة بلى بزلً والخىضُاث امللترخاث ًشفؼ ؤو الخػُين بحشاءاث ب غملُاث ٍو  بحشاءاث ًىظم. هفاءتهم معخىي  لشفؼ املىظفين جذٍس

ػمل والخظلماث، الشياوي  جلذًم تها إلاداسة وبين بُنهم ؤو ؤهفعهم املىظفين بين املىاصغاث خعم غلى َو ذكم ًىظم. وحعٍى . والشواجب ألاحىس  ظلم ٍو

 والترفيهُت الاحخماغُت والخذماث الخلاغذ بلى إلاخالت وجذابير ألاولُت وإلاظػافاث امللطف هخذماث وجىظُمها الخذماث بػؼ جخؿُـ في ٌعاغذ

شهم املىظفين ملفاث ًدفظ. للمىظفين ت وجلاٍس ب املىظفين شئىن  مجاالث مً مػين مجاٌ في ًخخطظ كذ. العٍش  الطىاغُت الػالكاث ؤو والخذٍس

خدذد  .لزلً جبػا اخخطاضه ٍو

 

 (4123053) أفراد شئىن  كاجب .6

 والشاجب واملاهالث والػىىان الاظم جخػمً الجذد بالػاملين الخاضت الىثائم ٌػذ. خيىمُت دائشة ؤو ماظعت في الػاملين سجالث ًدفظ

جشي  ألاخشي، والخفاضُل  واملػلىماث والحىافض وإلاحاصاث املشض ى سجالث ًدفظ. رلً الػشوسة اظخذغذ ولما للملفاث الالصمت الخػذًالث ٍو

ٌ  ًلىم وكذ. ألافشاد بشئىن  املخػللت واملشاظالث الاظخفعاساث غلى ًشد. بالػاملين الخاضت ألاخشي   في الىفاءة ؤو الخلذًش شهاداث غلى بالحطى

 .خذماتهم اهتهذ الزًً للػاملين بغؿائها ؤو حذدا الػاملين وىن  خالت

 

 (4124013) جىظيف كاجب .7

علم الشاغشة الىظائف غً إلاغالهاث بةغذاد ًلىم  بةغذاد ًلىم:  جششُده جم ملً الخػُين بحشاءاث وبجمام الىظائف لشغل املخلذمين ؾلباث َو

ػذ الىظائف، هزه شغل ششوؽ مخػمىت الشاغشة الىظائف غً إلاغالهاث شظل َو بلغهم للملابلت املخلذمين الظخذغاء الشظائل ٍو  هخائج ٍو

فخذ امللابالث، شفم وساجبه، وماهالجه وغىىاهه الػامل اظم غلى جدخىي  الجذد للػاملين شخطُت ملفاث ٍو  الػمل وغلذ الخػُين كشاس بها ٍو

 .املىظف مً املؿلىبت والىثائم

 

 (4124023) املىظفين شئىن  كاجب .8

يهئ مػُىت، ماظعت في الػاملين ألاشخاص حشغُل بسجالث ًدخفظ:  سجالتهم في وبحاصاتهم وسواجبهم الػاملين ؤظماء ًذون   الخاضت الىثائم ٍو

ػذٌ ألاخشي، الخفاضُل وبلُت وألاحىس  واملاهالث والػىىان الاظم مبِىا الجذد بالػاملين خدبؼ الػشوسة، غىذ السجالث َو  الىظُفُت الحالت ٍو

علم ٌػذ املػلىماث، مً وغيرها وألاحش والػلىباث والتركُت املمىىخت وامليافأث إلاحاصاث ًخظ فُما للػامل  الىظُفُت الحالت جثبذ وثائم َو

لىم الاظخفعاساث، غلى ًشد للػاملين، دخفظ الػاملين، شئىن  بسجل الػالكت راث باملشاظالث ٍو  ؤو الجذد باملشخغلين املخػللت بالشهاداث ٍو

شظل ًىخب الػمل، لخاسوي ًجهضها  .الػالكت راث املخخلفت الجهاث بلى املشاظالث ٍو
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ش بِئت الػملاووالت   لخفخِش وجؿٍى

 

 (4124033) دوام كاجب .9

ٌ  ؤوكاث ٌسجل إخز الحػىس، سجل املباشش الشئِغ لخػلُماث ؾبلا ٌػذ:  الػاملين وخشوج دخى  وخشوحهم الػمل دخىلهم غىذ الػاملين جىكُؼ ٍو

سجل مىه، ٌ  ظاغت َو ً للػاملين والخشوج الذخى لُذ املخإخٍش علم إلاغافي، الػمل وكذ ٍو  .املىظفين شئىن  واجب بلى الحػىس  كىائم َو

 

 (4131013) عام اشتلبال كاجب .11

خػشف والػمالء، الضواس ٌعخلبل ششذهم مؿالبهم غلى ٍو ً ًشخب:  بليها ٍو خػشف والػمالء بالضائٍش ضودهم مؿالبهم غلى ٍو  ؤو املؿلىبت باملػلىماث ٍو

ششذهم وضىلهم غً ٌػلً شد ٌعخلبل. املؿلىب الصخظ بلى ٍو شجب الهاجفُت املياملاث غلى ٍو ٌ  ؤو امللابالث مىاغُذ ٍو . مػلىماث غلى الحطى

ً املشاحػين لدسجُل سجالث ًمعً  .مدذدة هخابُت بإغماٌ ًلىم كذ. والضائٍش

 

 (4131023فندقي ) اشتلبال كاجب .11

لذم املشابهت واملشافم الفىادق في النزالء ٌعخلبل  املعبلت الحجض بحشاءاث ًىظم. بكامتهم وخالٌ الشخُل وغىذ اللذوم غىذ لهم مخىىغت خذماث ٍو

حجض دخفظ الغشف، ٍو خػشف والنزالء، الػُىف ٌعخلبل. واملشغىلت الخالُت الغشف بلائمت ٍو دذد وسغباتهم، مؿالبهم غلى ٍو  ًجُب. لهم غشف ٍو

لذم للنزالء الشظائل ًىلل. ألاخشي  الػامت املشافم وخذماث واملدلُت العُاخُت والخذماث بالفىذق املخػللت ألاظئلت غلى ً، خعاباث ٍو  املغادٍس

شجب ىهي ألامخػت، هلل غملُت ٍو ػؿي الغشف، مفاجُذ ٌعلم. الفىذق مغادسة بحشاءاث ٍو عخلم الفىذق خذماث غماٌ بلى الخػلُماث َو فشص  َو  ٍو

ىصع ذ ٍو ػذ النزالء، خعاباث بدفظ هزلً ًلىم وكذ. الىاسد البًر عخلم الفىاجير، َو  وحػلُماث ؤظغ ًىفز. ؤخشي  وؤشُاء املذفىغت املبالغ َو

 .املهىُت والصحت العالمت

 

 (4131033) مرض ى اشتلبال كاجب .12

دذد الؿبِب، غُادة في املشض ى ٌعخلبل معً املىاغُذ، ٍو اساث سجل ٍو خػشف املشض ى، ٌعخلبل. املشض ى ٍص  امللف ٌعخخشج. ؤظمائهم غلى ٍو

ؼ الخاص فخذ باملٍش اسة خالت في حذًذا ملفا ٍو دذد ألاولى، الٍض اسة ومىاغُذ املشض ى بلائمت ًدخفظ. الؿبِب مللابلت املىاغُذ ٍو ؼ ليل الٍض  كذ. مٍش

ف ٌعخلم دشس  والػالج، الفدظ مطاٍس  ؤظغ ًىفز. ألاظىان ؾبِب ؤو املػالج الؿبِب ملعاغذة ؤخشي  ضغيرة ؤغماال ًادي وكذ إلاًطاالث ٍو

 .املهىُت والصحت العالمت وحػلُماث

 

 (4131043) شكاوي  كاجب .13

خللى بداسة مذًش بششاف جدذ ٌػمل ىحهها الشياوي  ٍو شد الشاهين ٌعخلبل:  فيها للبذ املخخطت الجهاث بلى ٍو ٌ  اظخفعاساتهم غلى ٍو ت خى  حعٍى

لىم الشيىي،  هخابُا الشيىي  جلذًم الشاوي مً ًؿلب الػشوسة اكخػذ وان الشيىي، ومىغىع وغىىاهه الشاوي اظم فيها مبِىا اظدباهت بملء ٍو

سجل الالصمت بالحجج ودغمها  .فيها للبذ املخخطت الجهت بلى ًىحهها ثم الشيىي  َو

 

 (4211113) ضندوق  أمين .14

دخفظ املىحىدة الىلذ بطىذوق  الػىاًت ؤمش ًخىلى ٌ  ٌعخلم:  لإلداسة الخابػت الىلذًت املػامالث بسجالث ٍو شاحػها الىلذًت الذخى  مؼ بملابلتها ٍو

شجب البىً لذي إلًذاغها الىلىد ًيهئ ألاخشي، واملعدىذاث املبُػاث كىائم خدلم السحب ؤمىس  ٍو ىظم للسجالث، وفلا املىحىد الىلذ مً ٍو  ٍو

شصم ألاحىس  كىائم ذفؼ ألاحىس  مبالغ ٍو عخػمل ألاحىس، ٍو ىجض(  الطيىن)  الشُياث هخابت آالث ؤو الجمؼ آالث َو  ضلت لها مخخلفت ؤغماال ٍو

 .املهىُت والصحت العالمت حػلُماث ًؿبم. الىلذًت بالػملُاث
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ش بِئت الػملاووالت   لخفخِش وجؿٍى

 

 (6222045) خاص أمن حارس .15

 املىؿلت غلى ًؿىف. اللىاهين وخشق  الػىف ومىؼ ودسئها العشكت ملىؼ واملخاخف والبىىن املطاوؼ مثل ؤحضائها بػؼ ؤو املمخلياث بدشاظت ًلىم

شاكب بدشاظتها، امليلف  وكذ والعشكاث والشغب الػىف ؤغماٌ بمىؼ الىفُلت والػماهاث إلاحشاءاث ًخخز. فيها املشدبه اليشاؾاث ؤو ألاشخاص ٍو

 .ألاخشي  ألاماهً ؤو واليها املطاسف مً ثمُىت ؤشُاء ؤو هلىدا ًدملىن  الزًً ومشاكبتهم ألافشاد بدشاظت هزلً ًلىم

 

 (6223025) معلب .16

ت الجهت مػامالث غلى الخػلُب بإغماٌ ًلىم  اللؿاع وششواث وماظعاث املخخلفت الػامت واملاظعاث الحيىمُت واملطالح الىصاساث لذي إلاداٍس

خ ومػشفت املػاملت بليها آلذ التي الجهت ؾلب خعب بغافتها ًخدخم التي والىىاكظ املػاملت بمىكف مشحػُه وبشػاس الخاص  وبخالتها بنهائها جىاٍس

ت للجهت بغادتها ؤو ؤخشي  لجهاث  للػمل اظخلذامه في الحيىمُت الجهت جشغب مً اظخلذام بحشاءاث بةنهاء ؤًػا ًلىم هما. الحالت خعب إلاداٍس

ٌ  لذيها ت الجهت ملخػاكذي وجدذًذها إلاكامت وبضذاس النهائي والخشوج والػىدة الخشوج جإشيراث غلى والحطى  جدذ جذخل ؤخشي  ؤغماٌ وؤي إلاداٍس

 .الخػلُب هزا

 

 (9114245) أكفال حداد .17

طلح ًشهب ت الػملُاث مً غذدا ًادي.  جشهُبه دكت مً للخإهذ اللفل ؤحضاء ًفدظ. ألاكفاٌ ٍو  ألاصمُل معخػمال والخثلُب والحفش والبرادة الُذٍو

فدظ ألاحضاء ًجمؼ. ألاحضاء وغؼ لخصحُذ وغيرها واملبرد طلح الخالفت ألاكفاٌ ًفً. مىخمل وهى اللفل ٍو  ٌغير. الخالفت ألاحضاء ٌعدبذٌ ؤو ٍو

 ًفخذ. الىهشباء ؤو بالُذ جذاس ماهُىت بىاظؿت ميعىخت ؤو حذًذة مفاجُذ ًطىؼ.  حذًذة ؤكفاٌ َسش، بةدخاٌ ؤو الخػذًالث بةحشاء اللفل جشهُب

شهب اللفل، ؤحضاء بطىؼ ًلىم كذ.  املغللت ألاكفاٌ  .املهىُت والصحت العالمت وحػلُماث ؤظغ ًؿبم. ألاكفاٌ ٍو

 

 (4211103) جمركي جخليظ كاجب .18

ىظم الجماسن بلى الىاضلت مػين مششوع ؤو ملاظعت الػائذة املىاد واظخالم الجمشهُت املػامالث وبهجاص بمخابػت ًلىم  املخػللت املػامالث ٍو

جُب املخخطش، السجل في الؿلبُاث وؤسكام الىلل وظائـ ًاشش. وغيرها واملؿاساث املىاوئ حماسن بلى الىاضلت باإلسظالُاث  إلاجطاالث غلى ٍو

ذ، الجمشهُت الخػهذاث بهجاص لغشع وبالجماسن الصحً،(  بىلُطاث)  وثائم بشان البدشي  بالىلل ًخطل بلُه، جشد التي الُىمُت  وباملىاوئ والخطاٍس

عخلم الػىائذ، لذفؼ ذ، واملؿاس والجماسن املىاوئ خىصة مً املىاد َو ىخب املخخظ، السجل في الىاضلت إلاسظالُاث ًاشش والبًر  املطشف بلى ٍو

ىظم الىاسدة، املىاد اظخالم بخإًُذ املخخظ، ذكم ٍو ش ٍو ٌ  ًخابؼ الُىمُت، إلاخشاج جلاٍس م غً ألاخشي  الىلل ووظائـ البىاخش وضى  الهاجف ؾٍش

ػذ املباشش، وإلاجطاٌ ذكم َو ػذ الىاضلت، املصحىهت املىاد كىائم ٍو شا َو ؿالب وامللغاة، كىفتاملى  الخػهذاث غً دوسٍا جلٍش ً ٍو ؼ املجهٍض  بخػٍى

 .دوسٍت فتراث في بالخإهُذاث رلً ومخابػت الىىاكظ

 

 وملحلاجه الجىالاثأجهزة وضيانت بيع  .19

خ  1592غلى اللشاس الىصاسي سكم بىاء   هـ.1437\5\28جاٍس

 

 باملصتلزماث النصائيت املتعللتو لصعىدًاث على ا امللطىرةملهن ا .21

 

 

 وهللا ولي الخىفُم،،،           

 


