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  المهني الشرف ميثاق و  الموظف دليل

 رسالة الرئيس التنفيذي

ناشيونال  ي البيادر انتر
ّ بُمناسبة تعيينك ومرحًبا بك ف  ي

 !تهان 

اكتنا مًعا طويلة وسعيدة وناجحة.  ع إىل أن تكون شر
ّ
ك قد قّررت االنضمام إلينا ونتطل

ّ
  ُيسعدنا أن

م قيمة ُمضافة لمؤسستنا. لقد تّم تعيينك لهذا المنصب 
ّ
قد
ُ
 بإمكانك أن ت

ّ
نا واثقون أن

ّ
 ألن

ع إىل ُمساهمتك  
ّ
ي وأن تكون ُممتعة وُمجزية، كما نتطل

ّ
سم تجربتك معنا بُروح التحد

ّ
نأمل أن تت

 وتحقيق األهداف الشاملة للمؤسسة.  بشكل فّعال

 نضال حداد 

ف
ّ
 : حول دليل الُموظ

ُيمكنك   عّما  فكرة  الذي سُيعطيك  ف 
ّ
الُموظ دليل  لك  م 

ّ
قد
ُ
ن أن  المؤّس انتظار ُيسعدنا  من  ته  وما  منك. ؤّس المُ   نتظرهسة    سة 

ا عىل المُ  فيه تتعّرفسو 
ً
 سة وطريقة عملها. ؤّس أيض

صارى جهدنا لتضمي   أكتر قدر ُممكن 
ُ
من المعلومات    نرجو منك قراءة الدليل بعناية واستخدامه كوثيقة مرجعية. لقد بذلنا ق

 الدليل قد ال ذات الّصلة،  
ّ
 أن
ّ
ف وصاحب العمل، وبالتاىلي  الُمفّصلة  لمعلومات  اكّل    عىل  يحتوي  إال

ّ
وّجه العالقة بي   الُموظ

ُ
ي ت
التر

ية.  ي االتصال بفريق الموارد البشر
د ف 
ّ
د جر منك عدم التر ُ

 إذا كانت لديك أّي أسئلة أو كنت بحاجة إىل أّي توضيحات أخرى، فت 

قد نضطّر إىل ُمراجعة هذه السياسات أو إلغائها أو استكمالها من وقت آلخر    ،لذا من حولنا بشكل ُمستمر،  العمل  تتغت ّ ظروف  

ي هذا الدليلمكن اعتبار أّي  يُ حترّ تظّل ُمواكبة. ال  
ء ف  ي

  عقد أو وعد.  بمثابة    شر
ّ
ي أّي وقت    ها ُيمكن تغيت    العمل  سياساتكما أن

ف 

 وألّي سبب كان. 

 ُيرجر 
ّ
ف بشكل دوري للت

ّ
  أساليب جديدة نبحث دائًما عن    نحنأّي تحديثات.    أو إغفال  أكد من عدم تفويت ُمراجعة دليل الُموظ

فينا؛ لذا، إذا كانت لديك أيّ ل
ّ
احات    تحسي   التواصل مع ُموظ ي التواصلاقتر

ي التواصل  من أجل تحسي   أساليبنا ف 
د ف 
ّ
د ، فال تتر

 معنا. 
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 : توضيح

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة،    استنادا تّم إعداد الوثيقة التالية  
ي بلدانبالنسبة  و إىل قانون العمل ف 

كة الموجودة ف  خارج اإلمارات، يحتاج    لفروع الشر

 الُم 
ّ
ي عنوظ

ّ
.  القانونية د موامن ال تعارض مع أّي حدوث  د فون إىل الرجوع إىل قانون العمل المحىل ية المحىلي

تيب مع فريق الموارد البشر  وذلك بالتر
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كة   ناشيونال نفسها عىل مدى العقود الثالثة الماضية كشر كة البيادر انتر ي تصنيع وتوريد حلول وُمنتجات  أثبتت شر
عالمية رائدة ف 

وبات الّصّحية.  نظيف واألطعمة والمشر
ّ
 عن مجموعة من الُمطّهرات ومواد الت

ً
 التعبئة والتغليف الشاملة، فضال

 مُ   1000الُمتخّصص الُمكّون من حواىلي أكتر من  ها  مع فريق عمل 
ّ
  9000جنسية ُمختلفة والذين يخدمون    30ف ينتمون لـ  وظ

كة قيمة ُمضافة إىل صناعات األغذية   400تجاري وماليي   من الُمستهلكي   وبدعم أكتر من    عميل م الشر
ّ
قد
ُ
يك تجاري، ت شر

ي جميع أنحاء العالم.  
وبات ف  ر والمشر

ّ
وف
ُ
ناشيونال العمود الفقري    3500مجموعة منتجات تزيد عن    وت ل البيادر انتر

ّ
مث
ُ
منتًجا. ت

ّ التجزئة والخدمات الغذائية .  لقطاعي ي ي دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجر
 ف 

ايدة باستمرار تصل إىل   دير ثالثة ُمجّمعات صناعية بطاقة إنتاجية ُمتر 
ُ
ناشيونال حالًيا وت طّن    31000من    اكتر تمتلك البيادر انتر

كة من خالل  سنوًيا، كُجزء من جهودها الُمستمرّ  ي التوّسع. وتقود الشر
ي  مواق  6ة ف 

دول العديد من    3ع وخدمات لوجستية ف 

ة، وهي تزيد من انتشارها با ي بحّصة سوقية كبت  ي  ضأسواق دول مجلس التعاون الخليجر
ي األسواق نحو أماكن أبعد، بما ف 

طراد ف 

 ذلك أوروبا وأفريقيا. 

اس من خالل حلول
ّ
ي “تسهيل حياة الن

ل رؤية المؤسسة ف 
ّ
ي  التغليف ومنتجات  لل ُمبتكرة تتمث

كة ف  تنظيف.” لقد نجحت الشر

  : ي السوق، وهي
اتيجية من خالل خدمة قطاعات رئيسية ف  ي خططها اإلستر

دًما ف 
ُ
ّ ق ي

  عالمة الالغذائية تحت    تعبئة المواد الُمض 

ناشيونالالتجارية  طمانات تحت المكونة و ُمنتجاتنا  ®البيادر انتر  ®. BYB التجارية عالمةالمن الزجاجات والتر

عة  ®وعالمة بروميناد   ®فن  التجارية  عالمةالتحت  ستهلك  قطاع المُ 
ّ
  ®ورق  التجارية  عالمةالتحت  ، ومنتجاتنا الورقية الُمصن

 .®المسار األخض   التجارية عالمةالتحت وُمنتجاتنا الُمستدامة والّصديقة للبيئة 

 . ®بيكلي    التجارية عالمةالتحت منتجات التنظيف والتعقيم والعناية الشخصية 

وبات  التجارية عالمةالتحت غذائية  المواد ال  وا. ك بايا أ  التجارية عالمةالتحت بايا فود والمشر

الذي   العالمي  وبات  ة وقطاع األغذية والمشر الصغت  السوبر ماركت والهايتر ماركت والمتاجر  لمتاجر  كة خدماتها  وتقدم الشر

الغذائية   المواد  وتجار  األطعمة  توريد  كات  والمقاهي وشر يات  والكافتت  الشيعة  الوجبات  مطاعم  الفنادق وسالسل  يتضمن 

ان والمستشفيات والعديد من كات الطت   القطاعات والمجاالت األخرى.   وشر
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ّ

ناشيونال    يتجىل ي تزويد ُعمالئها نجاح البيادر انتر
ي كّل من بأ  ف 

منتجاتها  و يف الُمبتكرة حلول التعبئة والتغلعىل معايت  الجودة ف 

اكاتها المبنية عىل  امنتجاتها للتنظيف وخدم، باإلضافة إىل  ةرائعال ي  تها الموثوقة وشر
كة بفلسفة العمل التر م الشر التفّوق. تلتر 

 ال تجعلها تتخّّط كونها ُمجّرد ُموّرد للسلع لتصب
ً
 بالنسبة لُعمالئها وزبائنها.  غت  عنهح مصدًرا ُمستقال

ي هذه الصناعة،    ولكونها 
كة  كانتفقد  رائدة ف   بيع بالتجزئة إىل السوق، وصياغة ُمنتجات ُمصّممة    ف    سباقة  الشر

ّ
إدخال خط

كة هي أّول من أطلق  خّص  ا لُمواصفات الُعمالء. وقد كانت الشر
ً
ي المنطقة  يًصا وفق

 عندما كانت  ف 
ً
هي  كتالوًجا ُمتخّصًصا شامال

ي أحداث الصناعة الدولية الرئيسية.  الّسباقة
 بحضورها ف 

التعبئة  كات  أوىل شر من  واحدة  كة  الشر أصبحت  المثالية،  الصناعية  والمعرفة  التصنيع  تقنيات  ألحدث  ضّمها  خالل  ومن 

األوسط   ق  الشر ي 
ف  الُمعتمدة  عام  حصلت    حيث والتغليف  ي 

الحرجة    2010ف  م 
ّ
التحك وِنقاط  المخاطر  تحليل  شهادة  عىل 

(HACCP)  -  وشهادةBRC  من الدرجةAA+   ف به دولًيا. 2018 نهاية عام  منذ  ، وهو المعيار الُمعتر

ناشيونال  كة البيادر انتر ية وفهمها لتحدّيات األعمال   االفضلبعد ُمرور ثالثة عقود، أصبحت شر
ّ
وق المحل بفضل معرفتها بالسُّ

واجهها مجموعة ُمتنّوعة من الُعمالء وقدرتها عىل االستجابة لهذه التحديات وُمساعدتهم خالل ظروف اق
ُ
ي ت
 تصادية صعبة. التر

ي تعزيز تعّهدها 
ساعد ف 

ُ
كة ت  كل عملية تتّم داخل الشر

ّ
ي اتجاه االستدامة، مّما يضمن أن

كة بشعة ف   االستمرار   لقد تحّركت الشر

ا من خالل تطبيق ُممارسات  
ً
ي مجال االستدامة وحماية البيئة. وتحقيق ذلك من خالل إنشاء نطاقات ُمنتجات ُمناسبة، وأيض

ف 

ي  
كّل مجال من مجاالت أعمالها، من ُمعالجة مياه الضف الّصجي إىل العمليات الصناعية وإعادة التدوير وحترّ  االستدامة ف 

 الطاقة الشمسية. 

ناشيونال   م البيادر انتر
ّ
قد
ُ
ي تتجاوز ُمجّرد توريد المنتجات وتصنيعها وتوريدها. ال ت

كة مجموعة من الخدمات التر تستضيف الشر

اجحة.  خدماتها لُعمالئها فحسب، 
ّ
اتيجية أعمالها الن ا أساسًيا الستر

ً
اكات السوق باعتبارها ُمكّون ر شر

ّ
قد
ُ
 فهي ت

كة بالعمل جنًبا إىل جنب مع الُعمالء   ي تطوير    -الكبار والصغار    -حيث تفتخر الشر
ق    استجابها ف 

ّ
لكل االحتياجات. سواء تعل

بات الُمنتجات الّصديقة للبيئة،  حتر التغليف    المفمن ااألمر بتوصيل  
ّ
ي تلبية ُمتطل

ل ف 
ّ
د الُمتمث

ّ
كة    كما   التحدي الُمعق تقوم شر

 . ناشيونال بتطوير حلول إبداعية وبأسعار معقولة وعملية وفّعالة لُعمالئها والُمستهلكي  
 البيادر انتر

 

 

 

 



8 
 

مون بتوفت  مكان عمل    
ناشيونال ُملتر ي البيادر انتر

هيب أو العدائية أو أي ُمخالفات نحن ف  ُممتع وصّجي وُمريــــح وخال من التر

 سياستنا ت
ّ
خرى قد تتعارض مع أداء العمل. لذلك، فإن

ُ
ع مثل    من   نطلقأ

ّ
وضع دليل ُيغّّطي جميع الفئات العاّمة للسلوك الُمتوق

ها  ، واإلجراءات األساسية ليوم العمل، وغت  ي
باس الُمناسب، وآداب السلوك المهت 

ّ
 من األمور. الل

 (EHB-WP-001)الحضور وساعات العمل 

كة البيادر   ي شر
ناشيونال هي ساعات العمل ف   لقانون    48   حتر   انتر

ً
 وفقا

ً
.  ساعة أسبوعيا ي

ساعات العمل الرسمية  العمل اإلمارانر

 . عرضة للتغيت  حسب حاجة العمل. 

ض ساعات العمل العادية بثالث ساعات خالل شهر رمضان 
ّ
خف

ُ
  المبارك. ت

 العمل والمواقع نوبات

 األيام ساعات العمل  الموقع 

كة  *  مكتب الشر

 اإلمارات العربية المتحدة  - الرئيسي  المكتب *

 البيادر للصناعات الحديثة مكتب مصنع  *

ي جبل عىلي 
 * مكتب مصنع البيادر ف 

ي  *  مكتب أبو ظتر

 * مكتب رأس الخيمة 

 االثني   إىل الخميس من  مساءً   6:00 صباًحا   8:00

 الجمعة  مساءً  12:30 صباًحا   8:00

 الشارقة و  -الخدمات اللوجستية 

 فريق التعبئة والتغليف 

 من االثني   إىل الخميس والسبت  مساءً   5:00 صباًحا   6:00

 الجمعة  مساءً  12:30 صباًحا   8:00

ي األسبوع  7 مساءً   7:00 صباًحا   7:00 (BMI)البيادر للصناعات الحديثة  -مصنع 
 أيام ف 

ي جبل عىلي  -مصنع 
ي األسبوع  7 مساءً   6:00 صباًحا   6:00 البيادر ف 

 أيام ف 

ي  - لخدمات اللوجستيةا   من االثني   إىل الخميس والسبت  مساءً   5:00 صباًحا   7:00 أبوظتر

 الجمعة  صباًحا  11:30 صباًحا   7:00

 الفروع اإلقليمية 

 اللوجستية مكتب عمان والخدمات 

 عمان  - صاللة 

 من األحد إىل الخميس  مساءً   5:00 صباًحا   8:00

ناشيونال &البيادر باك  -مكتب قطر   من األحد إىل الخميس  مساءً   5:00 صباًحا   8:00 انتر

 من السبت إىل الخميس  مساءً   5:00 صباًحا   6:00 كس قطر لوجست

ي األسبوع  7 مساءً   5:00 صباًحا   5:00 مصنع قطر 
 أيام ف 
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 المحالت ساعات عمل 

ي  - ند الحمر  ي األسبوع  7 مساءً  10:00 صباًحا   8:00 دنر
 
 أيام ف

ي   -شارع الشيخ زايد   من االثني   اىل السبت  مساءً   8:00 صباًحا   8:00 دنر

 األحد مساءً   8:00 صباًحا  10:00

 من االثني   اىل السبت  مساءً  10:00 صباًحا   9:00 رأس الخيمة 

ة ا  ي األسبوع  7 مساءً  10:00 صباًحا   9:00 لفجت 
 
 أيام ف

 من االثني   اىل السبت  مساءً  10:00 صباًحا   9:00 عجمان  

 األحد مساءً  10:00 مساءً   2:00

 من االثني   اىل السبت  مساءً   9:00 صباًحا   9:00 العي   

ي   من االثني   إىل الخميس والسبت  مساءً   6:00 صباًحا   8:00 أبو ظتر

 السبت مساءً   5:00 صباًحا   8:00

 الجمعة  مساءً  12:30 صباًحا   8:00

 من األحد إىل السبت  مساءً  10:00 صباًحا   8:00 قطر 

 الجمعة  مساءً  10:00 مساءً   2:00

 من األحد إىل الخميس  مساءً   1:00 صباًحا   9:00 عمان

 من األحد إىل الخميس  مساءً  10:00 مساءً   4:00

 الجمعة  مساءً   8:00 مساءً   4:00

احة  خالل شهر رمضان لمؤسسة  ة استر في   غت  الّصائمي    بالنسبةغداء  للبفتر
ّ
 (. دقيقة 30 )الُموظ

 (EHB-WP-002) شكلّيات الحضور

 تسجيل الحضور

ي أوقات وصولهم  
ي المناطق الُمخّصصة لذلك ف 

في   مسح هوياتهم ضوئًيا عىل أجهزة الحضور الموجودة ف 
ّ
يجب عىل الُموظ

 من بطاقة الهوية عىل الجهاز.  
ً
ي حالة نسيان الهوية ووُمغادرتهم. وبالنسبة للُعّمال، هناك إمكانية استخدام بصمة اإلصبع بدال

ف 

ية الستبدالها. فقدان الهوية، يجب إرسال إشعا /   ر عىل بوابة الموارد البشر

 الوصول المتأخر 

 ُيطلق عىل الوصول إىل العمل بعد وقت العمل المُ 
ّ
ي يعتتر    أيّ و ع الوصول المتأخر.  توق

وصول بعد الوقت الفعىلي للواجب المهت 

ا  ً  و مساًء وكان المُ   6:00صباًحا إىل    8:00. عىل سبيل المثال، إذا كانت ساعات العمل من  تأخت 
ّ
صباًحا،    8:20ف يحض  الساعة  ظ

 
ّ
 . عن عمله دقيقة 20  بـ  ر فسوف يكون قد تأخ
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 استقطاعات الوصول المتأخر 

ي يخضع الموظفون لخصم 
.  هم بسببرواتبف  ي

ا لقانون العمل اإلمارانر
ً
 الوصول المتأخر وفق

احة الغداء   است 

تها  
ّ
احة غداء ُمد في   اال   30تسمح المؤسسة باستر

ّ
احةستفادة من  دقيقة، وُيمكن للُموظ العمل والوقت    حجمحسب    هذه االستر

 لذلك  ناسب  المُ 
ّ
الل الغداء  غرفة  أو  الُمخّصصة  الحجرة  ي 

وجد ف 
ُ
ت ال  اإلفطار   هناك   وجستية.  لتناول  احة  بإمكان لكن    ، استر

في    ا
ّ
ي أي وقت لُموظ

ي أو القهوة   الساندوتش وا تناولأن يف 
 مكاتبهم.  ف 

ية    للحضوراستخدام بوابة الموارد البشر

ية عتر بوابة الموار  قة بالحضور من قبل الموظفي   إىل فريق الموارد البشر
ّ
ية فقط، ويمكن  يجب نقل جميع األمور المتعل د البشر

:    عتر   يها إل  لوجالو  التاىلي يتّم https://intranet.albayader.comالرابط  لن   .    / الهاتف  الُمرسلة عتر  المعلومات  تسجيل 

ية. عندما  ي بوابة الموارد البشر
ي وما إىل ذلك ما لم يتبعها إدخال ف 

ون  يد اإللكتر ف نصف يوم أو يتغّيب وال يقوم   يأخذ التر
ّ
الُموظ

ه يتحّمل مسؤولية تقديم تذكرة الُمغاد
ّ
 رة عىل البوابة للساعات المذكورة. بتحديث البوابة، فإن

  
ونن يد اإللكت   اإلخطار بالت 

في   الذين يتغّيبون    غائب: 
ّ
للُموظ ونية  البوابة  يدخلوا ولم  بالنسبة  التاىلي بخصوص    ، سوفااللكت  اليوم  ي 

ون إخطاًرا ف 
ّ
يتلق

 أنهم ُمطالبون بتقديم طلب    عتر غيابهم. فعىل الّرغم من قيامهم بتحديث أسباب التغّيب  
ّ
ي الُمستلم، إال

ون  يد اإللكتر إشعار التر

ي بمثابة نموذج إجازة. 
ون  يد اإللكتر  عىل إشعار التر

ّ
ونية. لن يتّم اعتبار الرد  إجازة ذي صلة عتر البوابة اإللكتر

ف أن يقوم بتسجيل الدخول / تسجيل الخ عند تفويت تسجيل الدخول أو الخروج: 
ّ
م بتسجيل  إذا نسي الُموظ

ُ
روج أو لم يق

ي  
ون  يد اإللكتر  إشعاًرا عتر التر

تفويت التسجيل؛ عندها يقوم  بتفاصيل    ُيعلمه الدخول / تسجيل الخروج بشكل صحيح، فسيتلقرّ

ف بذكر السبب ويحصل عىل ُموافقة الُمدير. 
ّ
 الُموظ

ر: 
ّ
ف ُمتأخًرا ولم يقم بتحديث تذكرة الوصول ال  الوافد الُمتأخ

ّ
ي  متأخر،  إذا وصل الُموظ

ون  يد اإللكتر  إشعاًرا عتر التر
فسيتلقرّ

 المتأخر. يقوم الموظف بذكر السبب ويحصل عىل ُموافقة الُمدير.  هوصولبشأن  ُيعلمه

ر:  
ّ
ف بذكر السبب  الُمغادر الُمبك

ّ
. يقوم الُموظ ي اليوم التاىلي

رة ف 
ّ
ف ُمبكًرا، فسيتلقر إشعاًرا بشأن الُمغادرة الُمبك

ّ
إذا غادر الُموظ

 وافقة المدير. ل عىل مُ ويحص

   
ن
 العمل اإلضاف

ب من المُ 
ّ
 إذا كانت ظروف العمل تتطل

ّ
 أيّ وظ

ّ
   ف أن يعمل أكتر من عدد الساعات الُمعتادة، فإن

ّ
عامل عىل أن

ُ
ة عمل زائدة ت ها  فتر

 ساعات عمل إضافية يتقاض  المُ 
ّ
 ساعات العمل اإلضافية. ُمقابل   ا إضافيً ًرا ف عنها أجوظ

. وقت وقت السفر من وإىل العمل و ال يتّم تضمي     ي
ي حساب العمل اإلضاف 

احة الطعام ف   الراحة واستر

https://intranet.albayader.com/
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ام الُعطلة 
ّ
  أي

ن
 العمل ف

ف الحصول  
ّ
ي يوم    عىل بدل عمل ساعات اضاف  او يحّق للُموظ

ي يوم عطلة عاّمة أو ف 
 من العمل ف 

ً
يوم إجازة تعويضية بدال

الرسمية، فسيتم  العطل  أيام  ي 
أو ف  المقررة  أيام إجازتهم  ي 

العمل ف  الموظفي    ب من 
ّ
تتطل الظروف  إذا كانت  د. 

ّ
الُمحد إجازته 

 منحهم يوم عطلة تعويضية. 

 
ّ
 (EHB-WP-003) باس والهندام الشخص  قواعد الل

ع  
ّ
فوها الّزي الرسمي / شبه الرسمي تتوق

ّ
ي عىل   البيادر أن يرتدي ُموظ كة   النمط الغرنر ي    -   مع حمل شارة الشر

)ُيعق  منه مواطت 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة(. 

ت والقمصان بدون الياقات والشبشب واألحذية الرياضية والصنادلـــلجيت   وال ال يجب ارتداء ا  ي شت 
)اال ف  حالة وجود عذر   تر

 ليست الئقة كمالبس عمل غت  رسمية. ألنها  (طتر 

 . ي
في   إبداء حسن التقدير والذوق المهت 

ّ
ع من الُموظ

ّ
 ُيتوق

وضي المؤسسة باأللوان الداكنة.  •
ُ
 ت

ل استخدام اللون الرمادي الداكن واألزرق واألسود.  •
ّ
 بالنسبة للبدالت، ُيفض

ي القمصان ُيرّحب بالأللوان الفاتحة واللون األبيض  •
 واألزرق واألسود والرمادي. ف 

 فريق التسويقالتعبئة و فريق  و   يةاللوجست   فريق الخدمات  مختلفة مثلال فرق  المن المتوقع أن يرتدي موظفو المؤسسة من  

ت( الذي يحتوي عىل شعار المؤسسة وكتاباتها.  البيانات الزيّ مدخىلي فريق و  ي شت 
 المقدم )القميص أو التر

 الزي الرسمي للبيادر 

ت  (أ  ي شت 
: العمال اللوجستيون  نر  برتقاىلي

ي الخدمات اللوجستية (ب
ت أسود: سائقر ي شت 

 نر

ت (ت ي شت 
 أصفر: فريق التعبئة والتغليف  نر

ت (ث ي شت 
 QHSEأبيض: مسؤول  نر

 (EHB-WP-004) سياسة مكتب االستقبال

  األخرى كما أنه مسؤول ستندات بي   الفرق  عن جمع وتسليم الم  ل مسؤو   و مكتب االستقبال هو نقطة االتصال الرئيسية، وه

ا، فيجب عليه / عليها إبالغ  
ً
ا معين

ً
ي يطلبها الموظفون وتوزيعها. إذا كان الموظف يتوقع ضيف

عن التعامل مع المواد المكتبية التر

تيبمن أجل وضع اموظف االستقبال   ة إىل المبت  دون إشعار وتسجيل من   ، وال يمكن أليّ ات الالزمةلتر ضيف الدخول مباشر

 مُ 
ّ
 االستقبال. ف وظ
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ن والمخدرات والكحول  (EHB-WP-005) سياسة التدخي 

 
ُ
 ه المُ وّج المؤسسة ال تسمح بالتدخي   وت

ّ
يكون  ال  سياستنا عىل أن    تؤكد في   بضامة لتجنب استخدام الكحول والمخدرات.  وظ

 كحول. المخدرات أو التأثت  تحت الموظفون خالل ساعات العمل 

 (EHB-WP-006) ف السيارات قاو م

البيادر   السياراتقو مل  اتساحمخّصصت  المُ لمفتوحة      ف   جميع 
ّ
ُمخّصصة  مساحة  ، وتضّم  توافر األماكن  في   حسب  وظ

هم من المُ ل ها بلوحات  راءدإلداريي   وغت  ي  مظالت لسياراتهمو   ةالوظيفي  تحمل ُمسمياتهم  تّم تميت  
من المساحة  . يتّم التحكم ف 

. وُيمكن  خاصةالمواقف ال او بطاقات  (التعرف اآلىلي عىل أرقام لوحات السيارات)األوتوماتيكي  نظام مواقف السيارات  خالل  

 
ّ
 إىل موقف السيارات. الدخول حّق  االدارىفريق الفي   أن يطلبوا من  للموظ

 (EHB-WP-007) بروتوكول االتصال

نت    استخدام إرشادات الهاتف واإلنت 
ونن يد اإللكت   والت 

نت  لدى   ي الخاّصة بالعمل، واستخدام الُمكالمات الهاتفية، واإلنتر
ون  يد اإللكتر ي رسائل التر

  يساعد البيادر كود ُموّحد للكتابة ف 

في    
ّ
ي الُموظ

اف الحفاظ عىل ا ف  ام بالنقاط التالية:  و  يةحتر  معايت  المؤسسة. يجب االلتر 

ة وال إطرائية. 
ّ
ة الخطاب عملية وُمتوازنة، وليست فظ  أ( يجب أن تكون نتر

 . سيكون من السهل فهم التفاصيل الموجزة للموضوع. كتابة أقل بوضوح أكتر ب(  

عليهم   ويجب  اتصاالتهم  محتويات  عن  المسؤولون  هم وحدهم  الموظفون   ت( 
ّ
المُ التأك إىل  من وصولها  ستلم  د 

 المقصود. 

ي بنسبة  
ون  يد اإللكتر ي التر

التوقيع الموجود ف  المُ   %100يجب أن يتوافق تنسيق  ا لمعيار 
ً
ن اسم  سة. يجب أن يتضمّ ؤّس وفق

ي سّم الشخص، والمُ 
يةحسب     الوظيق  لموقع المؤسسة عىل    URL، وتفاصيل االتصال، وعنوان  المحدد من ادارة الموارد البشر

 الويب، والفاكس، ورقم التحويلة. 

تضمي     في   
ّ
الُموظ وثيقة    هم مسمياتيجب عىل جميع  من خالل  فقط  ية  البشر الموارد  فريق  قدمها  ي 

التر الرسمية  الوظيفية 

قيات أو النقل. يحظر عىل أي موظف استخدام أي ألقاب غت  مطابقة للسجالت   التعيي   الرسمية مثل خطابات العرض أو التر

ية، حتر لو وُ   شفهًيا من قبل رئيسه ومديره.  بذلك عد الرسمية للموارد البشر

 اتيكيت الرد عل الهاتف 

ل المؤسسة. يجب عىل الموظف استخدام  
ّ
ف ُيمث

ّ
 الُموظ

ّ
ي ُمحادثة العمل ألن

ا ف 
ً
ا جد ُيعد اتيكيت الرد عىل الهاتف الصحيح ُمهمًّ

اله ي لدى  آداب  إيجانر انطباع  ترك  دائًما عىل  ُمكالمات. احرص  بإجراء  أو  الهاتف  بالرد عىل  األمر  ق 
ّ
تعل الُمناسبة، سواء  اتف 

ف بشكل عام. 
ّ
 الُمتصل عن المؤسسة والُموظ
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ورية بلهجة طبيعية باستخدام   ة الواضحة للُمحادثة ض   النتر
ّ
ا وال   ةمرتفع  تصوت ليس درجة  تعد

ً
ا. يجب    ةمنخفض  جد

ً
جد

اس من فهم ما ُيقال. نطق 
ّ
ن الن

ّ
 الكلمات وقولها بُبطء كاٍف حتر يتمك

 (EHB-WP-008) سياسة تكنولوجيا المعلومات

نت   خدمة اإلنت 

كة   نت، فسيتّم منحك تلقائًيا إمكانية الوصول إىل شبكة واي فاي التابعة لشر ب الوصول إىل اإلنتر
ّ
إذا كانت طبيعة عملك تتطل

م.  
ّ
ناشيونال عتر جميع مواقعها باستخدام اسم الُمستخدم وكلمة المرور الخاّصي   بالدليل الُمقد

تجدر اإلشارة إىل  البيادر انتر

  
ّ
ناأن كة البيادر انتر  تحمي  شيونال  شر

ّ
فيها وتقد

ّ
رها المؤسسة و   ر خصوصية ُموظ

ّ
وف
ُ
ي ت
ات والموارد التر

ّ
يتّم تسجيل جميع الُمعد

بات التنظيمية. 
ّ
ق من االمتثال للُمتطل

ّ
 ومسحها ضوئًيا للتحق

 تندرج األنشطة التالية تحت االستخدام غت  المقبول: 

ية أو ُمزعجة أو ديني •  سياسية أو جنسية أو تهديديةة أو إرسال أو نشر رسائل أو صور تميت  

امج أو األفالم أو الموسيقر  •  استخدام أجهزة الكمبيوتر الرتكاب أي شكل من أشكال االحتيال و / أو قرصنة التر

 شقة كلمة مرور شخص آخر أو استخدامها أو الكشف عنها بدون إذن •

الموظفي     • عىل  ايجب  المقبول  غت   االستخدام  ماهية  من  من  لمتأكدين  ا 
ً
مزيد فهم  ُمشر من  يطلبوا  أن  نت  لإلنتر

 اإلرشادات والتوضيح 

 الشائعة:  URLعناوين 

ي للمؤسسة: 
ون   www.albayader.comالموقع االلكتر

انت للمؤسسة:    https://intranet.albayader.comانتر

  
ونن يد اإللكت   امكانية الوصول إىل الت 

ي الرسمي للموظفي   أثناء  
ون  يد اإللكتر ي المكتب. سيتّم توفت  معرف التر

ق 
ّ
ي لجميع ُموظ

ون  ر المؤسسة عنوان بريد إلكتر
ّ
وف
ُ
ست

 وقت االنضمام. 

ي لتسجيل الدخول إىل الويب: 
ون  يد اإللكتر  www.office.comالتر

 وسائل التواصل االجتماع  

ام بقواعد   في   االلتر 
ّ
لقد زاد استخدام وسائل التواصل االجتماعي بشكل كبت  خالل السنوات القليلة الماضية، يجب عىل الُموظ

 عي التالية: وسائل التواصل االجتما

ي ُيمكن اعتبارها معلومات شية أو ملكية فكرية.  •
 عدم ُمشاركة المعلومات التر

في   اآلخر •
ّ
 أو التنمر عليهم أو ُمضايقتهم داخل المؤسسة.  ينعدم تشويه سمعة الُموظ

http://www.albayader.com/
https://intranet.albayader.com/
http://www.office.com/
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 أجهزة الحاسوب 

ب جهاز كمبيوتر، فسيتم تو 
ّ
وتقييمها من قبل فريق تكنولوجيا    الفريقفت  متطلباتك من قبل مدير  إذا كانت طبيعة عملك تتطل

ها وتثبيتها وصيانتها بواسطة فريق تكنولوجيا المعلومات. يمكن االستفادة من الُمتطلّبات الخاّصة،   المعلومات، ومن ثّم توفت 

 من قبل مدير الفريق.  رسمي بشكل ولكن يجب تقديم الطلب 

 برمجيات الحاسوب 

ا عىل طبيعة العمل، سيتم 
ً
 توفت  مجموعة فرعية من هذه الخدمات لك: اعتماد

 ( ERPتخطيط موارد المؤسسة ) •

    365أوفيس  •

انت الموظف    •  انتر

امج الفنية مثل  •  CAD / Adobe Creative Suiteو  Power BIو  CRMو  Monday.comالتر

ات المراقبة  كامت 

ي    CCTVالمغلقة )  من خالل الدوائر التلفزيونية  ومواقف السيارات  العمل  تتّم ُمراقبة أماكن  
ي ف  اتيجر ( الموضوعة بشكل استر

ي أماكن 
غّّطي فقط المناطق العاّمة ف 

ُ
ات بحيث ت ي التجارية للمؤسسة. وقد قامت المؤسسة بوضع الكامت 

جميع أنحاء المبان 

. لن  الملتقطة إذا لزم األمر ور  الُمطالبة بالّص   ويستطيعونوُممتلكاتهم    قاطني   عمل المؤسسة، ويتّم ُمراقبتها لضمان سالمة ال

ز الُمراقبة عىل األماكن الخاّصة. 
ّ
رك
ُ
 ت

 (EHB-WP-009) (IMS) نظام اإلدارة المتكاملة

األيزو   ناشيونال عىل شهادة  انتر البيادر  كات مجموعة  ساعد  45001:2018و    14001:2015 ;9001:2015حصلت شر
ُ
ت  .

وتحسي   ست  العمل من خالل توفت  األدوات للتعّرف عىل أوجه القصور الُمحتملة  معايت  األيزو عىل تقليل أوجه عدم الكفاءة 

وُمعالجتها عند ظهورها. سُيساعد العمل عىل تقليل أوجه القصور باستمرار عىل تحسي   الجودة اإلجمالية لكّل من الُمنتج  

كة.   والشر

ر بشكل ُمباشر ع
ّ
ؤث
ُ
ي ت
ي جميع العمليات واألنشطة التر

ي مكاتبنا ومستودعاتنا  يتّم التحكم ف 
ىل الجودة والصحة والسالمة والبيئة ف 

اللوجستية ومنافذ البيع بالتجزئة ومصانع االنتاج من خالل العمليات واإلجراءات والمستندات ذات الصلة المكتوبة لالمتثال  

 لُمتطلبات معايت  األيزو. 

ي اإلجراء التشغيىلي الموّحد  
كات مجموعة البيادر ويحتاج    (SOP)يتّم توثيق العمليات واإلجراءات ف  ي شر

المتوفر لجميع الفرق ف 

ا للصيانة  
ً
ي عملياته اليومية، وهو أمر مطلوب أيض

ي التباعها وتطبيقها ف 
الموظف إىل فهم اإلجراء التشغيىلي الموّحد للفريق المعت 

ي اإلجراء التشغيىلي الموّحد 
 . والُمحافظة عىل قائمة المستندات المطلوبة كما هو مذكور ف 
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ي مجموعة البيادر إىل قراءة وفهم سياسة  
ف ف 

ّ
في   بالتحسي   الُمستمر لنظام    IMSيحتاج كل ُموظ

ّ
ام اإلدارة والُموظ بشأن التر 

 اإلدارة الُمتكامل. 

 (EHB-WP-010) سياسة الجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية

 بيان الجودة 

ناشيونال الجودة من حيث   عّرف البيادر انتر
ُ
ات

ّ
ي التصميم وُمالءمة المواد وامتثال التصنيعاألداء الن

ّ  ف  للمعايت     جح مثل التمت 

ظافة  الدولية
ّ
ي يعهد بها ُعمالؤنا    وكفاءة مكان العمل والسالمة والن

ي الوقت المناسب وفعالية العمليات التجارية التر
والتسليم ف 

 إلينا. 

ناشيونال بنظام الجودة الخاّص بها  م البيادر انتر من خالل التحسي   الُمستمر للقدرات الفنية واختيار المواد واستخدامها    تلتر 

ز. 
ّ
 من خالل التدريب الفّعال والُمرك

عزّ 
ُ
ي ُيمكن أن ت

في   والُعمالء والُموّردين التر
ّ
احات من الُموظ ناشيونال التعليقات واالقتر شّجع البيادر انتر

ُ
  ز الجودة وتزيد اإلنتاجية ت

ر بيئية 
ّ
وف
ُ
ا لذلك.  صحيةوت

ً
ي مكان العمل وتتخذ إجراءات إيجابية وفق

 ف 

 بيان الصحة والسالمة: 

 : ناشيونال بما يىلي
م البيادر انتر  تلتر 

قة بمنطقة العمل.  ●
ّ
ي دولة اإلمارات العربية الُمتحدة والُمتعل

وائح المعمول بها ف 
ّ
 االمتثال لجميع القواني   والل

 وخاضعة للمساءلة عن جميع قضايا الصحة والسالمة والبيئة.  التأكد من أن جميع مستويات اإلدارة مسؤولة ●

ي ُممارسات العمل اآلمنة ●
ّ فينا والُمقاولي   من الباطن والبيئة من خالل تبت 

ّ
ب المخاطر عىل جميع ُموظ

ّ
 . تجن

ال  ● العمل اآلمنة  الُمستمر وبيئة  التحسي    الصّحة والسالمة والبيئة من أجل  برامج وتدريبات وضوابط  فّعالة. نحن تنفيذ 

ون المعلومات ذات الصلة والتعليمات  
ّ
دة، وعند االقتضاء، يتلق

ّ
في   عىل علم كاف بالمخاطر الُمحد

ّ
نضمن أن جميع الُموظ

اف.   والتدريب واإلشر

 تخصيص الموارد المطلوبة لتحقيق أهداف الّصحة والسالمة والبيئة لدينا.  ●

الصحة    ● تنفيذ سياسة  في   عىل 
ّ
الُموظ أعمالتحفت   جميع  أي  اإلبالغ عن  بنا وتشجيعهم عىل  الخاّصة  والبيئة   والسالمة 

 . مخالفة

 :  
 البيان البين 

 : ناشيونال بما يىلي
م البيادر انتر  تلتر 

يعات البيئية الحالية وقواعد الممارسة.   االمتثال لمتطلبات التشر
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باتنا    التقليل من النفايات وإعادة االستخدام أو إعادة التدوير قدر اإلمكان. التقليل
ّ
ي منشآتنا وُمرك

اقة والمياه ف 
ّ
من استخدام الط

دة. 
ّ
 عندما تكون غت  ُمتجد

ً
 وعملياتنا من أجل الحفاظ عىل اإلمدادات وتقليل استهالكنا للموارد الطبيعية، خاّصة

 
ّ
ي من منشآتنا وتقليل أي تطبيق مبادئ التحسي   الُمستمر فيما يتعل

من    جانبية  آثار   ق بالهواء والماء والضوضاء والتلوث الضون 

ر بالبيئة   ي تلحق أقّل ض 
اء المنتجات والخدمات التر . شر وتشجيع اآلخرين  قدر اإلمكان  عملياتنا عىل البيئة والمجتمع المحىلي

ء نفسه.  ي
 عىل فعل السر

ناشيونال عىل ضمان التنفيذ السليم لهذه السياسة، وتطوير األهداف   كة البيادر انتر واإلجراءات، ورصد تحقيقها  ستعمل شر

 ومراجعتها عند االقتضاء من أجل التحسي   المستمر. 

 منطقة اإلخالء / التجّمع 

ي حالة حدوث طوارئ. عند سماع  
ة وإجراءات الطوارئ هو ضمان اإلخالء اآلمن والفّعال لجميع الشاغلي   ف 

ّ
الغرض من خط

ي منطقة التجمع خارج المبت   إنذار الحريق، يجب عىل جميع الموظفي   الخروج من الم 
ي  واالنتظار  كتب والتجمع ف 

بصتر ف 

 منطقة التجّمع حتر يتّم إعطاؤهم تعليمات بُمغادرة المبت  أو إعادة دخوله. 

 جميع  للموظف  ال يجوز  
ّ
تحت أّي ظرف من الظروف ُمحاولة دخول المبت  مّرة أخرى دون إذن. يجب أن يتحقق الناس من أن

ي 
مالئهم / رفقائهم ف 

ُ
 العمل قد وصلوا إىل نقطة التجّمع عن طريق إجراء إحصاء للعمالة. قم باإلبالغ الفوري عن األشخاص ز

.   QHSEالمفقودين إىل األمن /  ي
 وفريق إدارة الكوارث بالدفاع المدن 

 حقيبة إسعاف أوىل  

ومكت االستقبال  ومكاتب  األمن  مكتب  مثل  مختلفة  مواقع  ي 
ف  األولية  اإلسعافات  مجموعة  اللوجستية تتوفر  الخدمات  ب 

ي مكان العمل.  االمن والسالمةومكتب 
 حيث تكون متاحة ويمكن الوصول إليها لعالج األشخاص المصابي   ف 

 الطوارئ ل بروتوكو 

ي حاالت الطوارئ، من الُمهّم االتصال بالسلطة الُمناسبة أو االتصال بها إلعالمهم بالُمشكلة. بعض معلومات االتصال الرئيسية 
ف 

كة بشكل واضح .  –  والُمهمة مذكورة أدناه ي واالسعاف معلقة بكل مواقع الشر
طة و الدفاع المدن   ارقام الشر

 (EHB-WP-011)البالغات والشكاوى  

ة عىل تقديم بالغات وشكاوى بُحسن نية. يجب عىل الموظفي   اإلبالغ عن أّي ُممارسات أو أفعال 
ّ
في   بشد

ّ
يتّم تشجيع الُموظ

ام شية هوية الموظف الذي يقوم باإلبالغ. ُيعتقد  ها غت  الئقة أو حتر غت  قانونية. سيتم احتر
ّ
 أن

في   تقديم شكاويــهم إن وجدت من خالل الخطوات التالية: 
ّ
 يمكن للُموظ

ي جميع مواقع اإلمارات العربية  •
رة ف 

ّ
احات ُمتوف ي موقعك )صناديق االقتر

احات الخاّص بنا ف  د موقع صندوق االقتر
ّ
حد
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 متحدة(. ال

•  .  ابدأ بكتابة الشكاوى واألسئلة والتعليقات والمجامالت باستخدام القلم والورقة الُمرفقي  

ي  •
 صندوق. الاطِو الورقة وضعها ف 

م الموظف الذي يقوم باالبالغ بالتعاون الكامل مع أّي ُمراجعي   أو ُمحققي   يتم   ي جميع الشكاوى بشكل صحيح. يلتر 
التحقيق ف 

ّ  وعادل. داخليي   أو   خارجيي   ومساعدتهم، من خالل تزويدهم بالمعلومات والبيانات والمواد التخاذ قرار غت  ُمتحت 

 (EHB-WP-012) المؤتمر واالجتماع

ا لألولويات. تّم تجهت   جميع غرف  
ً
يتّم ترتيب حجوزات غرفة االجتماعات قبل أّي اجتماع أو ُيمكن تحديدها عىل الفور وفق

وعصت  ووجبات خفيفة حسب الُمتطلبات. يمكن    ومواد قرطاسية  تلفزيون / جهاز عرض ومياه معدنيةاالجتماعات بشاشات  

ي قدًما بنفس الطريقة من خالل
  . Outlook برنامج ال  ألّي موظف يطلب حجز غرفة اجتماعات الُمض 

ي الحديقة  
ي المجموعة تحمل اسم نبات او حيوان او طت  موجود ف 

كة بجبل عىلي  كل غرف االجتماعات ف 
البيئية بمجمع الشر

 جوافة  ألخ ...... ون اسماء ك الياسمي   / مانجة / طيور الحب / طاووس / دسوف تج ك لذل

.    30أشخاص وصوال اىل    4غرف االجتماعات متاحة بمقاسات تبدأ من    شخص . يرجر اختيار الغرفة المالئمة لعدد المجتمعي  

ة ت ي حالة االجتماعات الدورية الكبت 
ي .  ف  ة باحد الفنادق المرموقة بدنر كة بحجز صاالت اجتماع كبت 

 قوم الشر
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ي  
تّم وضع هذه السياسة للتوجيه من خالل القيم األساسية الجماعية للسلوك والُممارسات األخالقية، والمعايت  الُمعتمدة، والتر

ي توجيه وُمراقبة العمليات اليومية من خالل تحديد السلوكيات المقبولة وتوفت  إرشادات لمعايت   
تّم تصميمها للُمساعدة ف 

  ، ي
 لهوية المهنية. تعكس ا وهي التقييم الذانر

ف المهنن   (EHB-COC-001) بنود ميثاق الشر

ن واألنظمة   االمتثال للقواني 

م المجموعة بُممارسة أعمالها   ي أو احتياىلي مع االمتثال الكامل للقواني      بشكل خال تلتر 
ي أو غت  أخالفر

من أّي نشاط غت  قانون 

ي جميع أنحاء العالم. 
 والقواعد واللوائح المطبقة / الُمعتمدة عىل النحو الواجب ف 

، عىل سبيل المثال ال الحض، قواني   مكافحة غسل األموال، ومكافحة اإلرهاب / تمويل اإلرها ب، ومنع  تشمل هذه القواني  

انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومكافحة الرشوة والفساد، وقواني   مكافحة االحتيال. باإلضافة إىل االمتثال الكامل لقواني   برامج  

ي جميع أنحاء العالم. 
 العقوبات والمقاطعة المطبقة / المفروضة حسب األصول ف 

 تضارب المصالح 

خصية لموظف أو طرف ثالث مع مصالح المجموعة. لذلك، يتعي   عىل  ينشأ تضارب المصالح عندما تتنافس المصالح الش 

 الموظفي   تجنب تضارب المصالح عىل حد علمهم وقدرتهم. 

ية والفريق   ي المصالح، يجب عىل الموظف التشاور مع مديره المباشر و / أو فريق الموارد البشر
ي وجود تضارب ف 

عند االشتباه ف 

ي و / أو لجنة االمتثال لحل
 المشكلة بطريقة شفافة وُمالئمة.  القانون 

 النشاطات الخارجية 

في    
ّ
بأداء أي أنشطة مع أّي طرف ثالث تتعارض مع مسؤولياتهم تجاه المجموعة و / أو تخاطر  عىل اإلطالقال ُيسمح للُموظ

ي المصالح. 
 بسمعة المجموعة أو تحرض عىل أي تضارب ف 

ي المصالح، يجب  
ي وجود تضارب ف 

ية والفريق  عند االشتباه ف  عىل الموظف التشاور مع مديره المباشر و / أو فريق الموارد البشر

ي و / أو لجنة االمتثال لحل المشكلة بطريقة شفافة وُمالئمة. 
 القانون 

 الشية 

المستهلك   التسويق ورؤى  التجارية وشؤون األعمال وخطط  المثال ال الحض األشار  المعلومات الشية عىل سبيل  تشمل 

واألفكار الهندسية والتصنيعية وتصميمات المنتجات وقواعد البيانات والسجالت والمعلومات المالية وأي بيانات مالية أو  
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 بيانات أخرى غت  منشورة. يعتمد نجاح المجموعة المستمر عىل عدم الكشف عن معلوماتها الشية ألطراف ثالثة. 

في   عدم الكشف عن المعلومات الشية أو ما لم يكن مطلوًبا بُموجب القانون، أو ُمضًحا  
ّ
به من قبل اإلدارة، يجب عىل الُموظ

ام يستمر إىل ما بعد إنهاء التوظيف.   هذا االلتر 
ّ
روا أن

ّ
في   أن يتذك

ّ
ا بالنسبة للُموظ

ً
عالوة   السماح بهذا الكشف. من الُمهّم جد

ب اإلفشاء غت  ا
ّ
في   بذل قصارى جهدهم لتجن

ّ
لمقصود من خالل إيالء اهتمام خاّص لتخزين  عىل ذلك، يجب عىل الُموظ

 ونقل المعلومات الشية. 

كاء أو الُموّردين أو الُعمالء   شارك أطراف ثالثة، مثل الشر
ُ
م المجموعة المعلومات الشية لألطراف الثالثة. عندما ت وبالمثل، تحتر

 المعلومات الشية، يجب معاملتها بنفس قواعد السلوك. 

 االحتيال 

 ينخ
ّ
ي أّي سلوك غت  نزيه يتعلق بالُممتلكات أو األصول، أو إعداد التقارير المالية والمحاسبة  يجب أال

ا ف 
ً
فون ُمطلق

ّ
رط الُموظ

ا إىل توجيه اتهامات جنائية  
ً
ي أيض

ّ
للمجموعة أو أي من أطرافها الثالثة. قد ال يستلزم ذلك عقوبات تأديبية فحسب، بل قد ُيؤد

جاه مختلف   . أو مدنية ضمن القانون المعمول به
ُ
اماتها ت السجالت المالية للمجموعة هي األساس إلدارة أعمالها والوفاء بالتر 

ا مع معايت  الُمحاسبة الدولية. 
ً
ا وُمتوافق

ً
 أصحاب المصلحة. لذلك، يجب أن يكون أّي سجل ماىلي دقيق

 حماية األصول 

و  الضياع  من  المجموعة  ُممتلكات  لحماية  السعي   
في  

ّ
الُموظ جميع  عىل  واالحتيال  يجب  والشقة  االستخدام  وسوء  التلف 

أو  الشية  والمعلومات  التجارية  العالمات  ذلك  ي 
ف  بما  الملموسة،  الملموسة وغت   األصول  امات   

االلتر هذه  تغّطي   . والتدمت 

 الحضية وأنظمة المعلومات. 

ي مراقبة وفحص كيفية استخدام الموظفي   ألصولها 
 الذ  تحتفظ المجموعة بالحق ف 

ّ
.  ي يسمح به القانون المعمول بهإىل الحد

ي والبيانات والملفات المحفوظة عىل شبكة المجموعة. 
ون  يد اإللكتر  يتضّمن ذلك فحص جميع رسائل التر

 الرشوة والفساد 

ها من المزايا غت  الالئقة للحصول عىل عمل أو   ة شخصية أو مالية أو غت  في   عدم عرض أو الوعد بأي مت  
ّ
يجب عىل الُموظ

ة أخرى   ة لطرف  مت   ة من هذا القبيل ُمقابل أي ُمعاملة ُممت   من طرف ثالث أو االحتفاظ بها. وال يجب عليهم قبول أّي مت  

ي مثل هذا  
ي إىل ظهور أو الشك ف 

ّ
ثالث. إضافة إىل ذلك، يجب عىل الموظفي   االمتناع عن أي عمل أو تّضف من شأنه أن ُيؤد

 السلوك. 

ي قد ال يستلزم عقوبات تأديبية فحسب، بل  يجب أن ُيدرك الموظفون أن عرض أو منح
مزايا غت  الئقة للتأثت  عىل قرار الُمتلقر

ا إىل اتهامات جنائية أو مدنية ضمن القانون المعمول به. 
ً
 ُيؤدي أيض

ي شكل هدايا مثل النقود أو القروض أو الرشاوى أو المزايا المالية ال 
ي الفوائد غت  الُمالئمة من أّي طرف ثالث ف 

ُمماثلة أو قد تأنر
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ي ذلك عقود التوظيف أو االستشارات ألطراف ذات صلة وثيقة. 
، بما ف  ي

ء ذي قيمة للُمتلقر ي
 قد تتكون من أي شر

ي الخدمات، كما يجب أال ُيحاولوا التأثت  بشكل غت  الئق عىل اآلخرين من  
ّ فون بتلقر

ّ
ر الُموظ

ّ
ي أن يتأث

عالوة عىل ذلك، ال ينبع 

 خالل تقديم الخدمات. 

ي ظّل الظروف، وال يجوز لهم قبول أو تقديم هدايا   غذاء عمل  لموظفي   تقديم أو قبول سوى ال يجوز ل 
وهدايا رمزية ُمناسبة ف 

 أو وسائل ترفيه إذا كان مثل هذا السلوك قد يخلق انطباًعا بالتأثت  غت  المناسب عىل عالقة العمل المعنية. 

ف التشاور مع ُمديره الُمباشر و / أو فريق ال
ّ
ي وجود رشوة، يجب عىل الُموظ

ي و /  عند االشتباه ف 
ية والفريق القانون  موارد البشر

 أو لجنة االمتثال لحل المشكلة بطريقة شفافة وُمالئمة. 

ن والتحّرش   التميت 

 تأثت   
ّ
ا؛ إن

ً
” هو إنكار فرصة الغت  من خالل الُمعاملة التفضيلية للفرد أو المجموعة. ال يهّم ما إذا كان التميت   ُمتعمد “التميت  

 عىل أساس العمر أو اللون أو العرق أو الدين أو الجنس أو الحالة االجتماعية أو النسب أو السلوك هو المهم. يحظر التميت   

 أو اإلعاقة أو أّي خاصية أخرى يحميها القانون.  الجنسية التوجه الجنسي أو 

ّ به أو يعتر  ّ  شخًصا عىل نحو يض  ي الذي ُيمت 
ي أو الجسدي الُعدوان 

ض عليه. يشمل  ُيقصد بُمصطلح “التحّرش” السلوك اللفّط 

ة ذات الطبيعة الجنسية إىل اإلهانات أو الُمالحظات المهينة أو   التحّرش مجموعة واسعة من السلوكيات، من الطلبات الُمباشر

 النكات الُمسيئة أو اإلهانات. 

 إذا واجه الموظف أو أصبح عىل دراية بالتميت   أو المضايقة، فمن واجبه اإلبالغ عن ذلك. 

لشكاوى المتعلقة بالتميت   أو المضايقة عىل محمل الجد والتحقيق فيها. أي موظف يتبي   أنه يضايق أو  سيتّم التعامل مع ا

يقوم بالتميت   ضد فرد آخر، أو أي موظف يتغاض  عن علم عن التميت   أو الُمضايقة ضد شخص آخر، سيخضع إلجراءات  

، أو يتم إحالة القضية  إىل السلطات القانونية الُمختّصة.  تأديبية تصل إىل وتشمل الفصل بسبب التقصت 

ف أي  
ّ
ي ُمعاقبة الموظفي   الذين يوجهون عن قصد اتهامات كاذبة لطرف بريء؛ ولن ُيواجه الُموظ

تحتفظ المجموعة بالحّق ف 

ي شكوى. 
ي التحقيق ف 

 انتقام بسبب تقديم تقرير حسن النية أو المساعدة ف 

 مكان عملهم ال يمتثل للمبادئ المذكورة أعاله عىل  
ّ
في   الذين يشعرون أن

ّ
مخاوفهم مع فريق الموارد  مناقشة  يتّم تشجيع الُموظ

ية.   البشر

 (EHB-COC-002) الميثاقتطبيق 

ي معظم الحاالت، تقع  
ي تتّم ُمواجهتها  ال تكون القرارات المتعلقة باألعمال دائًما بسيطة مثل األسود واألبيض؛ ف 

المواقف التر

ي “المنطقة الرمادية”. وبشكل عام، عند ُمواجهة حالة عدم اليقي   بشأن مشكلة أخالقية أو عدم امتثال  
ي األعمال التجارية ف 

ف 

 ما، يمكن للموظف أن يسأل نفسه األسئلة التالية )يجيب عليها بـ “نعم” أو “ال”( لتقييم الموقف: 
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؟. هل هناك أّي تعارض بي   1 ي
  أفعاىلي والقيم األساسية للمجموعة ومدونة قواعد السلوك المهت 

؟2 ي
 . هل هذا عمل غت  قانون 

 . هل يمكن أن يكون لعمىلي عواقب سلبية عىل المجموعة؟ 3 

ء الخطأ؟4 ي
ي أقوم بالسر

ّ  . هل أشعر أن 

؟ له. هل سيكون  5 ي للمجموعة أو ىلي  تصّور سلتر

 تعارض مع مصلحة المجموعة؟. هل لدّي مصلحة شخصية من الُمحتمل أن ت6

؟ 7 ي
ي أو إدارنر

ح عمىلي لزمالن 
ي شر
 . هل أشعر بالثقة ف 

ح عمىلي للسلطات القانونية؟8
ي شر
 . هل أشعر بالثقة ف 

ح قواعد 6إىل  1إذا كانت اإلجابات عىل بعض األسئلة من )  والموظف.  الميثاق( هي “نعم”، فقد ينتهك السلوك الُمقتر

ح بعد وعند أدن  ُمستوى من الشك، يجب عىل الموظف التشاور مع ُمديره الُمباشر وفريق  
ّ
عندما يكون الموقف غت  موض

ي و / أو لجنة
ية والفريق القانون   االمتثال لحّل الُمشكلة بطريقة شفافة وُمالئمة.  الموارد البشر

 (EHB-COC-003) عدم االمتثال

ي االمتثال لهذ
ي أي فشل ف 

ّ
ي ذلك إمكانية الفصل، وإذا لزم األمر، إجراءات    الميثاق  ا قد ُيؤد

إىل اتخاذ إجراءات تأديبية، بما ف 

 عقوبات جنائية. حتر  قانونية أو  

امات المجموعة ن  (EHB-COC-004)  الت 

بالُممارسات   المصلحة عىل دراية  المجموعة وأصحاب  ي 
الالزمة لجعل جميع موظق  التدابت   باتخاذ جميع  المجموعة  م   

تلتر

ات جديدة إن وجدت.  مجية و / أو أي إضافة أو حذف أو تغيت   الحالية أو التعليمات التر

ن  في   (EHB-COC-005)مسؤوليات المديرين والمشر

في   المسؤوليات التالية: تقع عىل عاتق المديرين    والمشر

 . لمثاقاكتساب المعرفة المطلوبة وبالتاىلي تقديم المشورة الالزمة للموظفي   الذين يساورهم شك بشأن تطبيق ا -

ام بالقواعد من خالل تقديم التقدير والمكافآت.   الميثاقإثبات مثال ممتاز لتطبيق   -  وتشجيع الموظفي   عىل االلتر 

 (EHB-COC-006) بيان االمتثال

ونية من   في   بنسخة إلكتر
ّ
وستكون متوافرة دائما عىل موقع    الميثاقعند االنضمام إىل المجموعة، سيتّم تزويد جميع الُموظ

ون   كة االلكتر كةب  موظفي   الصفحة عالقات  من خالل www.albayader.comالشر  . صصوبرمز مرورى مخ الشر

 

http://www.albayader.com/
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ي تقدمها للمؤسسة بشكل عادل ودقيق  
ناشيونال عازمة عىل تعويض وُمكافأة القوى العاملة لديها عىل القيمة التر البيادر انتر

. تشمل دورات تقييم أداء الموظف دائًما التوجيه وتحديد الثغرات والتحسي   والتعويض وإعادة التطوير بناًء عىل  وموضو  عي

ي النظرية والتطبيق والممارسة. 
ية ف  عّزز الُمساواة وتزيل أّي إجراءات تميت  

ُ
ي ت
 الموضوعية التر

 (EHB-CB-001) نظام تحديد الدرجات التنظيمية

المؤسسة هيكل نظام لتحديد الدرجات المصفوفة لتنظيم الفوائد وهيكل األجور عتر المؤسسة. نظام تحديد الدرجات  تتبت  

ي المؤسسة دون أّي إشارة أو اعتبار عىل اإلطالق لصاحب الوظيفة. 
د ويعكس وزن الوظيفة ف 

ّ
 والتسوية عبارة عن هيكل ُيحد

 منهجية الدرجات الوظيفية

ا لمجموعة العوامل التالية القابلة للتعويض:  يتّم تسجيل التعيينات
ً
 عتر المؤسسة بشكل فردي وفق

ة، •  تأثت  األعمال والعوائد المالية المباشر

اف وحجم الفريق، •  مسؤوليات اإلشر

 نطاق العمليات وتعقيدها، •

 تطّور الملف الشخضي للكفاءات الوظيفية.  •

 ما يىلي نظام الدرجات الرسمي للمؤسسة: وفي

 اسم الدرجة    الدرجة رقم 

 واعضاء مجلس االدارة    المدراء التنفيذيي       1 الدرجة 

 نائب الرئيس والمدير العام     2 الدرجة 

 كبار المديرين     3 الدرجة 

 المديرين     4 الدرجة 

 كبار المهنيي       5 الدرجة 

 المهنيي       6 الدرجة 

 المتخصصي       7 الدرجة 

 المسؤولي       8 الدرجة 

يون/ سائقون/ تجار/ مشغلون    9 الدرجة 
ّ
 فن

 ُعّمال    10 الدرجة 
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ي أي تواصل آخر. وُيمكن للموظفي    
ية إخطار كل موظف بدرجة ُمعّينة عند االنضمام الستخدامها ف  يجب عىل الموارد البشر

ية من أجل التحقق.   الذين لم يتم إخطارهم االتصال بفريق الموارد البشر

 (EHB-CB-002) التعويض

  األجر 
ن
 الُمساواة ف

ي األجور عىل أساس الجنسية أو الجنس أو العرق أو العمر أو اإلعاقة أو أّي عوامل 
ناشيونال أي تميت   ف 

ال ُيوجد لدى البيادر انتر

م الراتب الُمصّمم. 
ّ
ي نفس الدرجة أن يكون له نطاق ُمختلف عن ُسل

ف ف 
ّ
 أخرى تسمح للُموظ

 الرواتب واألجور 

ي المؤسسة. يتم دفع رواتب جميع الموظفي   بدوام كامل  الرات
ف بدوام كامل ف 

ّ
ي يتّم دفعها لُموظ

  (FTE)ب هو الدفعة الثابتة التر

ي المؤسسة 
 نهاية كل شهر. مع  ف 

ي مبلغ الّراتب )إجماىلي األجر( باإلضافة إىل البدالت المدفوعة شهرًيا للموظف بدوام كامل من خالل هيكل الرواتب  
م ف 
ّ
يتّم التحك

ات الراتب الشهري  ات الراتب (SE)المتفق عليه وكذلك تأثت  )الخصومات( مثل   NI-إما مؤثًرا سلبًيا (SE). يمكن أن تكون تأثت 

الزائدة للوقود أو الهاتف أو كمؤثر  غرامات الحضور أو أجر   العاّمة أو التخفيضات  التغّيب عن العمل أو الغرامات  اإلجازة أو 

ي  ي أو المكافآت أو حوافز األداء أو أّي مكافآت مالية ُمماثلة.  PI-إيجانر
( مثل العمل اإلضاف  ي

 )ربــح إضاف 

ي ت
ح أّي نوع من الخصومات / اإلضافات التر

ّ
ّم إجراؤها عىل الّراتب العادي لكل شهر من خالل  يتّم إنشاء قسيمة دفع توض

انت.   ي   يمكنبوابة اإلنتر
ية للحصول عىل أّي توضيح إضاف  ف االتصال بفريق الموارد البشر

ّ
ي    للُموظ

ات ف  عندما يشهد أي تغيت 

ونية.  قسيمة الراتب ف    إجماىلي األجور الُمتفق  االلكتر

 (EHB-CB-003) تقييم األداء

عملية مستمرة تعمل عىل مدار العام وتهدف إىل تحقيق تحديد وتصحيح مجاالت القوة / نقاط الضعف لدى  تقييم األداء هو  

  
ّ
ي الفعالة، وتحديد االحتياجات التدريبية بناًء عىل مالحظات مراجعة األداء، والحث

، وتحفت   فرص التقدم الوظيق  الموظفي  

. عىل خطط التحسي   من أجل إنشاء منهجية عادلة لمكافأة ا  ألداء المتفوق ولتخطيط تعاقب الموظفي  

الُمساواة وعدم   بشأن عدم 
ّ
أّي شك ثت  

ُ
أ إذا  التقييم  ي عملية 

ف  ُمباشر  تدخل  إجراء  ية  البشر للموارد  اإلنصاف، يمكن  لضمان 

 اإلنصاف وموضوعية عملية التقييم. 

ي إثارة مسألة تقييمه بشكل غت  عادل، يجوز له / لها ا
ف ف 

ّ
ي حالة رغب الُموظ

ي  ف  ية باستئناف كتانر التصال بفريق الموارد البشر

ا لذلك بناًء عىل الطلب. سيتّم الحفاظ عىل شية الحاالت المبلغ 
ً
ية التّضف وفق ح الموقف، وعىل الموارد البشر رسمي يشر

 عنها بشكل كامل. 
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 مقايس االداء  منظتصميم 

ي يمكن  عىل الرغم من اختالف كل منصب عن اآلخر حيث تكون هناك حاجة إىل ق
ياسات محددة، فإن العوامل الرئيسية التر

ي قياس األداء لجميع المناصب والدرجات التنظيمية يجب تقسيمها  
: ك حسابها ف   ما يىلي

 خرائط وملفات تعريف الكفاءة  •

ات األداء الرئيسية  •  (KPIs)مؤشر

 التسليم واألهداف  •

 تقييم سنوي -منتظم 

 حساب نتيجة التقييم هذا هو التقييم الُمعتاد لألداء الذي يجب  
ّ
 أن
ّ
. إال ي ديسمتر

ي يونيو واآلخر ف 
ي السنة؛ واحد ف 

إجراؤه مّرتي   ف 

 . ي يتّم بشكل تراكمي
 السنوي النهان 

التقييم لن تكون عىل األرجح هي   التقييم والجداول الزمنية لإلنجاز عىل الرغم من أن نماذج  يتم تطبيق نفس عملية نظام 

ي األدوار الوظيفية والدرجات. نفسها بالنسبة لجميع 
 التعيينات بسبب االختالفات ف 

 التقييم غت  المنتظم

ي  
. وف  ف ُمعي ّ 

ّ
ق بأداء ُموظ

ّ
ي بعض األحيان بناًء عىل احتياجات المؤسسة التخاذ إجراء يتعل

يجب إجراء التقييم غت  المنتظم ف 

 تتداخل أي نتائج للتقييم غت  
ّ
  المنتظم مع نتائج مراجعة األداء السنوية الرئيسية. حالة إجراء تقييم غت  منتظم، يجب أال

ن   إشعار األداء وخطة التحسي 

ة ثالثة أشهر متصلة،   سيتم منح جميع الموظفي   فرصة عادلة لألداء، وإذا لم يتمكن أي من الموظفي   من تلبية التوقعات لفتر

ة إضافية من شهر إىل ثالثة أشهر لرفع األداء من خالل ا ي  فسيتم منحه فتر
ألداء إشعار بخطة التحسي   التفصيلية الكاملة التر

 سيكون اتباعها إلزامًيا. 

ي ملف الموظفي   الخاص بالموظف. 
 سيتم تسليم نسخة من خطة تحسي   األداء إىل الموظف، وسيتم االحتفاظ باألصل ف 

قل واالنته
ّ
ة التحسي   التفصيلية ثالثة عناض رئيسية هي التدريب والن

ّ
ط
ُ
. يجب أن تتّم مراقبة  (3Ts)اء  يجب أن تتضّمن خ

 . ية مع المدير المباشر اف دقيق من فريق الموارد البشر نامج بإشر  التنفيذ الكامل للتر

 مراجعة المراقبة الشهرية 

تاريــــخ   بعد  ة ستة أشهر 
ّ
لمد ين  المباشر الفريق والمديرين  تقييم شهري من خالل  تعيي   موظف جديد، يجب إجراء  بمجرد 

ي كاٍف إلنجاز انضمام الموظف. يتم ت
ي إطار زمت 

صميم نموذج التقييم بعناية ويتم توزيعه عىل المدير المباشر والموظفي   ف 

 عملية التقييم. 
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ي حالة أسلوب اإلبالغ المتسلسل المنقط، ُيطلب من جميع
ي نموذج منفصل بعد المناقشة  المقيمي      ف 

ا وضع تعليقاتهم ف 
ً
أيض

ية.  وإرسال النموذج إىل فر   المقيمالفردية مع   يق الموارد البشر

ة االختبار   ة االختبار، أو إنهاء عمله بعد فتر يجب أن يكون جمع نتائج التقييم هو مصدر إما المصادقة عىل المرشح، أو تمديد فتر

 البالغة ثالثة أشهر. 

 (EHB-CB-004) مكافآت األداء

التقييمات   أنواع  األداء لجميع  نتائج مراجعة  إىل  ا 
ً
أشكال  استناد للمكافآت مع  األداء فقط  ي 

ف  التمت    ُمراعاة  المختلفة، يجب 

: المكافآت المالية والمكافآت غت  المالية.   التعويض العرضية )غت  المستمرة(. تتكون المكافآت من شكلي   رئيسيي  

 (CB-004-01) المكافآت النقدية

 زيادة الرواتب أو مراجعة الرواتب أو مكافآت األداء. تشمل المكافآت النقدية جميع األشكال المالية للمكافآت مثل  

 الوظيفية تغيت  الدرجة

ف إىل أعىل بناًء عىل مراجعة أدائه. 
ّ
 تغيت  الدرجة كشكل من أشكال الُمكافآت المالية هو عملية يتّم فيها نقل الُموظ

ف  
ّ
ية للُموظ طط الدفع الجديدة  يتّم إصدار خطاب تغيت  الدرجة من قبل فريق الموارد البشر

ُ
ي مع ذكر جميع المزايا وخ

المعت 

أّي خطط تدريب   أو  تفويضات إضافية  ا أي مسؤوليات / 
ً
أيض الُمعّينة. ومع ذلك، يجب أن تتضّمن  الجديدة  للدرجة  ا 

ً
وفق

 وتطوير مطلوبة للوظيف 

قيات   الت 

امن مع   قيات للتعرف عىل جهود الموظف واألداء الُممتاز بالتر  متطلبات المؤسسة ووضع األعمال، وكذلك  سيتم تقديم التر

لضمان أن الموظفي   الُمستحقي   يشغلون المنصب المناسب داخل المؤسسة، لمواجهة تحديات العمل، وقيادة المؤسسة 

ات إن وجدت.  ي مع ذكر أّي تغيت 
ية للموظف المعت  . يجب إصدار خطاب ترقية من فريق الموارد البشر  إىل المستوى التاىلي

ا أي مسؤوليات / تفويضات إضافية أو خطط تدريب وتطوير مطلوبة للوظيفة. ويجب أن تتض 
ً
 ّمن أيض

 مكافأة األداء

ي العمل بشكل عام. إلصدار أي خطاب مكافأة أداء، يجب  
ف داخل المؤسسة لُمساهمته الخاّصة ف 

ّ
منح للُموظ

ُ
وهي ُمكافأة ت

 لمساهمة. إجراء ُمراجعة أداء غت  منتظمة إلنشاء تقييم موضوعي لتأثت  ا 

 (CB-004-02) المكافآت غت  النقدية

الشهر،   ، مثل موظف  الموظفي   التعّرف عىل  امج  لتر الُمستخدمة  المالية  المكافآت غت   النقدية جميع  المكافآت غت   تشمل 

 واإلنجاز األعىل، والتقدير، وجميع المكافآت المماثلة األخرى. 
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 تدوينة شكر 

ف المكاف   رسالة
ّ
 الُموظ

ي ُيمكن تثبيتها   يجب أن يتلقرّ
ية وُمدير اإلدارة والُمدير الُمباشر والتر عة من فريق الموارد البشر

ّ
شكر ُموق

ف لسنوات طويلة. 
ّ
 فوق مكتب الُموظ

 بطاقة يوم اإلجازة

منح هذه المكافأة للموظف المختار ليحصل عىل يوم إجازة مدفوعة األجر من العمل مع حرية اختيار اليوم. ومع ذلك، ال  
ُ
ت

ي رصيد اإلجازة السنوية ولكن يجب أن ُيؤخذ بشكل منفصل خالل يوم محدد. يمكن إ
 دراج اليوم الُمضاف ف 

 شكر للعائلة 

 بطاقة شكر رسمية لعائلة الموظف بالكامل تتصمن أسماءهم وتبي ّ  تقدير المؤسسة لُمساهمتهم وجهودهم فيها. 

ن   (EHB-CB-005) جوائز الموظفي 

ي  بناًء عىل  
، يمكن أن يخضع بعض الموظفي   ألشكال مختلفة من جوائز األداء الشهرية والفصلية والسنوية. المسم الوظيق 

ية  الجوائز عبارة عن أداء ي يتّم  ت   تحفت  
الفائز خالل    كريم عتر جميع المواقع. يتّم ت  تطبيقها عتمد عىل معايت  التقييم االنتقائية التر

كة. بمكافآت مالية وسُيقام الحفو حفل   ل عتر جميع المنصات اإلعالمية للشر

ية خالل وقت المسابقة.   سيتم اإلعالن عن مزيد من التفاصيل من قبل فريق الموارد البشر

 :  الجوائز الحالية هي كما يىلي

 موظف مبيعات الشهر / السنة •

 مدير مبيعات الربــع سنة / السنة •

 جوائز فريق المبيعات / السنة •

ف العام •
ّ
 ُموظ

 العام عامل  •

 فريق العام •

ي العام •
 فت 

 العام  مروج •
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 ( EHB-CB-006) اإلجازة

 (CB-006-01) اإلجازة السنوية

في   الذين اجتازوا  
ّ
ي المؤسسة الحصول عىل    11يحّق لجميع الُموظ

شهًرا متتالًيا من الخدمة ألّول مّرة توظيف بالنسبة لهم ف 

ة االختبار فلن تطبق عليهم اإلجازة  يوًما    30اإلجازة السنوية مدفوعة األجر لمدة   ي فتر
تقويمًيا. وأّما الموظفون الذين ال يزالون ف 

 السنوية. 

أخذ   في   
ّ
للُموظ الخدمة، يحّق  تأكيد  السنوية عىل    30عند  اإلجازة  يعتمد حساب  العام.  ي نفس 

السنوية ف  اإلجازة  يوًما من 

ي الخدمة حتر نهاية 
ي إلجازة يومي   لكل شهر ف  السنة األوىل. يتم احتساب أّي أشهر منها خالل عمر الخدمات  الحساب النستر

ي الشهر.  2.5بناًء عىل صيغة إجازة 
 يوًما ف 

يتّم احتساب اإلجازة السنوية حسب األيام التقويمية. يجب أن تشمل أي أّيام إجازة أسبوعية و / أو أيام العطل الرسمية أو  

ة.   اإلجازات المرضية إن وجدت خالل تلك الفتر

ف رصيد اإلجازات إّما دفعة واحدة أو ينقسم إىل أجزاء بناًء عىل ُموافقة الرئيس الُمباشر وُمدير الفريق. ُيم
ّ
 كن أن يستهلك الُموظ

ي أجزاء من نفس سنة الخدمة. 
ف الحصول عىل مدفوعات اإلجازة السنوية ف 

ّ
ي حالة اإلنهاء / االستقالة، يحّق للُموظ

 ف 

 مخطط اإلجازة السنوية

ي األسبوع األول من شهر ديسمتر من كل عام،  ُيطلب من 
. ف  ي نهاية العام الحاىلي

في   التخطيط إلجازتهم للسنة الالحقة ف 
ّ
الُموظ

ي إىل كل رئيس فريق عن طريق  
ون  يد اإللكتر يتم إرسال جدول بيانات مخطط اإلجازة السنوية لخطة إجازة العام التاىلي عتر التر

ية.   قسم الموارد البشر

وري عند ة حيث لن يتم إرسال أي  من الض  ي االعتبار تاريــــخ انتهاء صالحية التأشت 
فون إلجازتهم أن يأخذوا ف 

ّ
ط الُموظ

ّ
ما ُيخط

ة قبل ذلك التاريــــخ ألغراض اإلجازة.   طلب لتجديد التأشت 

 طلب إجازة سنوية 

م بطلب للحصول عىل إجازة عىل بوابة  
ّ
انت التقد ُيطلب من الموظفي   الذين لديهم تفاصيل تسجيل دخول النظام إىل اإلنتر

الداخلية   الشبكة  عىل  ية  البشر إىل    https://intranet.albayader.comالموارد  الدخول  تسجيل  تفاصيل  باستخدام 

 نظامهم. 

ّجار، ُعّمال نظافة( تقديم نموذج إجازة  
ُ
في   الذين ليس لديهم تسجيل دخول إىل النظام )ُعّمال، سائقون، ت

ّ
ُيطلب من الموظ

للموافقة؛  الورقية إىل   المباشر  يقوم  مدير  العمل إىل فريق  ببعد ذلك  الذي  تفاصيل اإلجازة وكذلك نموذج استئناف  تقديم 

ية.   الموارد البشر

https://intranet.albayader.com/
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 جازة السنويةراتب اإل 

يتّم تقديم طلبات رواتب   الُمعتمدة.  ي إجازتهم السنوية 
ط الختيار راتب اإلجازة الُمسبقة قبل الذهاب ف  لدى الموظفي   شر

ية.   اإلجازة المسبقة من قبل الموظف عتر بوابة الموارد البشر

ية عىل  يجب أن ُيطلب فقط بعد ُموافقة المدير المباشر عىل اإلجازة السنوية عىل البواب ة. بُمجّرد ُموافقة مدير الموارد البشر

 طلب راتب اإلجازة المسبقة، يتّم إرسال إشعار إىل فريق الحسابات. 

ي أو تقديم شيك نقدي. 
 يقوم فريق الحسابات بمعالجة راتب اإلجازة وإجراء تحويل مضف 

 االستشفاء خالل اإلجازة السنوية / الطوارئ

ي حالة حدوث حاالت طارئة خالل ا
ف إخطار ُمديره بشأن تغّيبه عن العمل إّما عن طريق  ف 

ّ
إلجازة السنوية، يجب عىل الُموظ

ية بتفاصيل  ي وتحديث مواعيد استئناف عمله. يجب تحديث بوابة الموارد البشر
ون  يد اإللكتر ة / التر الهاتف / الرسائل القصت 

فريقه / فريقها والموافقة عليها من قبل مديره /    اإلجازة الجديدة أثناء غياب الموظف، إما عن طريق الموظف أو من قبل

 مديرها عىل البوابة. 

 العمل أثناء اإلجازة 

لب من الموظف خالل إجازته / إجازتها السنوية توىلي أي مهام عمل، يتم سداد نفس عدد أيام العمل  
ُ
ورة، وإذا ط عند الض 

 موافقة رسمية. الالزمة إلنجاز المهمة إىل رصيد اإلجازة السنوية بناًء عىل 

 (CB-006-02) إجازة دراسية

ي إحدى المؤسسات التعليمية الُمعتمدة بدولة اإلمارات العربية المتحدة الحصول عىل إجازة  
يحّق للموظف الذي يدرس ف 

ي السنة للجلوس لالمتحانات. للتقدم لهذه اإلجازة، يجب أن يكون الموظف قد أكمل    10مدفوعة األجر مدتها  
عامي    أيام ف 

 عىل األقل من الخدمة لدى صاحب العمل. 

 (CB-006-03) اإلجازة المرضية

ية والمدير   ي يجب إبالغها إىل الموارد البشر
ب الراحة، والتر

ّ
ف ألي حالة طبية تتطل

ّ
ي حالة تعّرض الُموظ

يتّم توفت  إجازة مرضية ف 

ي غضون  
، يجب عىل الم  3المباشر ف  وظف تقديم دليل عىل المرض الذي يستدعي أيام من يوم المرض. للنظر بشكل رسمي

 إجازة مرضية بشهادة طبية رسمية. 

ة االختبار،   للحصول عىل إجازة مرضية بناًء عىل التقارير الطبية الرسمية. أثناء فتر
ً
د هو من يكون مؤهال

ّ
فقط الموظف المؤك

ة االختبار بأكملها، حيث يتّم  ف بأّي إجازة مرضية خالل فتر
ّ
 اعتبار أّي إجازة غت  مدفوعة األجر. ال ُيسمح للُموظ
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 يتجاوز العدد اإلجماىلي لإلجازات المرضية  
ّ
ة، يجب أال يوًما سواء كانت ُمستمّرة أم ال فيما   90بالنسبة للحاالت الطبية الخطت 

ق بكل سنة من سنوات الخدمة. ومع ذلك، يحق للموظف إجازة أجره فقط خالل أول  
ّ
حو  يوًما من المرض، عىل الن  45يتعل

 :  التاىلي

 يوًما.   15األجر الكامل ألول   •

 نصف األجر لأليام الثالثي   القادمة.  •

ة الحقة ستكون بدون أجر.  •  أّي فتر

ية. إذا لم تتّم الُموافقة عىل المستندات المقدمة، فسيتم   تخضع جميع شهادات اإلجازة المرضية لُموافقة فريق الموارد البشر

 اعتبارها إجازة عارضة. 

 ة المرضية بشهادة إجازة مرضية مصدقة من السلطات الصحية الحكومية. يجب دعم اإلجاز 

ية للشهادة المقدمة، يجوز للموظف طلب خصم   ي حالة عدم تمكن الموظف من تقديم شهادة طبية أو رفض الموارد البشر
ف 

 أيام المرض من رصيد إجازته السنوية، إن أمكن. 

 (CB-006-04) إجازة األمومة

تها )تستحق المرأة العامل
ّ
: 60ة إجازة والدة ُمد ي

ا لآلنر
ً
، وفق

ً
 ( ستي   يوما

 بأجر كامل؛ األيام )45أّول )
ً
 ( خمسة عشر التالية بنصف أجر. 15( خمسة وأربعي   يوما

ة ال تزيد عن )
ّ
فة بعد االستفادة من إجازة األمومة أن تتغّيب عن العمل بدون أجر لُمد

ّ
  45يجوز للُموظ

ً
( خمسة وأربعي   يوما

 ُمتصلة أو ُمتقطعة. 

اتج عن الحمل أو الوالدة مّما ال يسمح لها بالعودة إىل عملها. يثبت هذا  
ّ
إذا كان هذا الغياب بسبب مرضها أو مرض طفلها الن

ي تستحق عنها العاملة  
المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية. ال تدخل جميع مدد اإلجازة ضمن مدة الخدمة التر

 دمة. مكافأة نهاية الخ

احتي   إضافية كل يوم إلرضاع طفلها. يجب أال تزيد  
احة أو استر فة عملها، يحّق لها الحصول عىل استر

ّ
بعد أن تستأنف الُموظ

ات راحة لمدة   تي   عن ساعة واحدة. يحق للمرأة الحصول عىل فتر
أشهر من تاريــــخ الوالدة. يتّم دفع تكاليف هذه    6مدة الفتر

احات بالكامل.   االستر
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 (CB-006-05) إجازات أخرى

 إجازة األبوة 

ام باللوائح الجديدة إىل تمديد إجازة األبوة، بما يتوافق مع القطاع الخاص، إىل “ ” عىل أن يتم أخذها  خمسة أيام عملأدى االلتر 

ي غضون ستة أشهر من والدة الطفل. 
 بشكل مستمر أو متقطع ف 

 إجازة غت  مدفوعة األجر 

ة نصف يوم حيث يكون   اإلجازة غت  مدفوعة األجر 
ّ
يمكن أن يأخذها الموظف ألي سبب من األسباب. وهي تشمل إجازة لُمد

 . ف اليومي
ّ
 لنصف أجر الُموظ

ً
ي نفس الشهر، فيمكن اعتبارها   الخصم فيها ُمساويا

و إذا كانت هناك إجازتان لُمدة نصف يوم ف 

 من اإلجازة السنوية بناًء عىل طلب مقدم إىل الموار 
ً
ي الحصول  يوًما كامًل

ية من الموظف ويخضع الستحقاق الموظف ف  د البشر

 عىل رصيد اإلجازة السنوية. 

  حالة وفاة أحد أفراد األشة(
ن
 إجازة الحداد )ف

ي حالة وفاة الزوجيستحق الموظف ا 
ي حال وفاة أي من   ثالث أيام  و   او الزوجة  جازة مدفوعة األجر مدتها خمسة أيام ف 

األم أو األب، أو   ف 

   . األبناء، أو األخ أو األخت، أو أحد األحفاد، أو الجد أو الجدةأحد 

 (CB-006-06) استئناف اإلجازة

من اإلجازة من خالل نموذج استئناف العمل ألي إجازة    عند العودةيتم رفع إخطار باستئناف العمل من قبل جميع الموظفي    

ية بعد اعتماده من قبل المدير اال تقديم نموذج  و  تساوي أو تزيد عن يومي     . المباشر  ستئناف عىل بوابة الموارد البشر

 (CB-006-07) العطل الرسمية

للمناسبات   الموظفي   الحصول عىل عطالت رسمية  العمل، يحق لجميع  لقانون  ا 
ً
يوم عطلة كامل. وفق تعتتر  ي 

التر الخاصة 

 وفيما يىلي قائمة العطالت العامة القياسية مع العدد المؤهل أليام اإلجازة. 

 يناير  1رأس السنة الميالدية:  •

 *شوال 3رمضان حتر  29عيد الفطر: من  •

 *ذي الحجة 12إىل  9يوم عرفة وعيد األضج: من   •

 حرم. م 1رأس السنة الهجرية )رأس السنة اإلسالمية(:  •

يف  •  المولد النبوي الشر

 ديسمتر  1يوم الشهيد:  •

•  : ي
   ديسمتر  3و  2العيد الوطت 

     ملحوظة: األعياد اإلسالمية تحدد حسب رؤية الهالل.    
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 الطن   
ن  (EHB-CB-007) التأمي 

ا لُمستوى الدرجة
ً
ي وفق

ّ ي جميع أنحاء المؤسسة  الوظفية  يتّم توفت  التأمي   الطتر
ي تغّطي الرعاية الطبية مجانا   ف 

  اال بالدول التر

ه قد يختلف ُمستوى التغطية والفئة من ُرتبة وظيفية إىل أخرى.  حيث
ّ
 أن

اك أي من أفراد أشته / أشتها، فيجب أن يقوم بتقديم طلب رسمي إىل فريق   اك نفسه أو إشر ي إشر
عندما يرغب الموظف ف 

ية لتضمي   العائلة عىل نفقته ي نفس بوليصة التأمي   للتمتع بامتياز   الموارد البشر
الخاّصة، حيث يمكن للمؤسسة تضمينهم ف 

 تكلفة تأمي   مخفضة، بينما يتم خصم قسط التأمي   من راتب الموظف. 

يجب أن تكون إضافات أي فرد من أفراد األشة ضمن نفس الدرجة. يجب الكشف عن قواعد وحدود التغطية من قبل مؤسسة  

ي مجال الحصول عىل مزايا  التأمي    
ي ف   الطتر

ية إجراء مراجعة سنوية لعقد بوليصة التأمي   . يجب عىل فريق الموارد البشر ي الطتر

كة التأمي   هو  ي لُمعالجة التأمي   من قبل شر
 أيام عمل.  9- 7أفضل للموظفي   بتكلفة أقل. واإلطار الزمت 

 (EHB-CB-008) تعويض العمال

ا ع
ً
ي حالة العجز الدائم، ُيدفع للموظف تعويض بناًء عىل نسبة  يوفر تعويض الُعّمال تعويض

ن إصابات العمل أثناء عملهم. ف 

 
ي مكان العمل، تتحمل المؤسسة النفقات الطبية. يتلقرّ

ي حالة وقوع حادث ف 
العجز الدائم، كما هو ُمعتمد من قبل الطبيب. ف 

د صاحب العمل المص ة المرضية من الموظف أجره أثناء اإلجازة المرضية. ثم يستر اريف الطبية واألجور األساسية عن الفتر

 خالل بوليصة تأمي   تعويض الُعّمال. 

 حادث متعلق بالعمل 

 حادث العمل هو أي حدث غت  مقصود يحدث أثناء العمل ويؤدي إىل إصابة أو حالة مرضية. 

 أنواع حوادث العمل 

ي تقع أثناء أداء مهام العمل الرسمي  •
 الحوادث التر

 رضية من أو إىل العمل، مثل االنزالق والسقوط أثناء أداء واجبات العمل الرسميةالحوادث الع •

ي   •
التنقل إىل العمل ف  ي مكان العمل أو أثناء العمل، عىل سبيل المثال، حادث مروري أثناء 

ي تحدث ف 
حوادث المرور التر

 النقل الخاص بالمؤسسة

 التغطيات العامة بُموجب هذه السياسة

ي ذلك تكلفة النقل إىل المستشق  إلصابات العمل العرضية. المصاريف 
، بما ف   الطبية والجراحية ونفقات المستشق 

 اإلعاقة الكلية الدائمة 

 اإلعاقة الجزئية الدائمة

 الموت 



32 
 

 االستثناءات الرئيسية 

ي إصابة نفسه ألي سبب من األسباب.  •
 تسبب الموظف عمدا ف 

 المخدرات أو المؤثرات العقلية األخرى. حدثت اإلصابة تحت تأثت  الكحول أو  •

ي مكان العمل، عىل النحو المحدد   •
ي أماكن ظاهرة ف 

حدثت اإلصابة بسبب مخالفة متعمدة للتعليمات الوقائية المعلنة ف 

ي الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 
 ف 

 حدثت اإلصابة بسبب سوء سلوك متعمد من قبل العامل.  •

 و متابعة العالج الذي تحدده الجهة الطبية. رفض الموظف دون سبب جدي الفحص أ •

وبات أو المخدرات •  تأثت  المشر

 اإلزالة المتعمدة أو التجاهل لجهاز حراسة السالمة •

 مخاطر مجموعة حربية ومجموعة نووية  •

ي إصابته للحصول عىل تعويض أو إجازة طبية،   •
 ف 
ً
ط أن يكون الموظف قد تسبب عمدا ي تقرير بشر

إذا تّم إثبات ذلك ف 

 يحق له الحصول عىل تعويض أو إجازة طبية وسيكون عرضة لُمساءلة قانونية ضده.  فلن

، أو تحت تأثت  المخدرات أو الكحول، أو كان يخالف تعليمات السالمة   •
ً
ي حالة ثبوت إصابة الموظف بنفسه عمدا

ف 

 وقت وقوع الحادث، فال يحق للموظف الحصول عىل أّي تعويض من أي نوع. 

 المطالبةتقديم 

I)   ية من قبل المدير المباشر للموظف الُمصاب يجب تقديم المستندات األصلية التالية )موقعة ومختومة( إىل الموارد البشر

:  7خالل    أيام عمل للمطالبة بالتأمي  

ي النموذج. يجب أن يتم  •
نموذج مطالبة تعويض العمال: يجب عىل المدير المباشر ملء جميع التفاصيل المطلوبة ف 

 وقيع عليها وختمها. الت

ي من المستشق   • : أصل التقرير الطتر ي  التقرير الطتر

 شهادة اإلجازة المرضية: شهادة اإلجازة المرضية ذات الصلة الواردة من المستشق   •

، إلخ.  •  الفواتت  / اإليصاالت: الفواتت  األصلية، إيصاالت الصيدلية، إيصاالت سيارات األجرة أثناء السفر إىل المستشق 

 تحتوي جميع الفواتت  عىل طابع مدفوع أو إيصال دفع  يجب أن •

II)     كة التأمي ية بإرسال المستندات األصلية المذكورة أعاله إىل شر بعد استالم المستندات أعاله، يقوم قسم الموارد البشر

 مع المستندات التالية: 

   صورة جواز السفر  -  إيصال دفع آخر ثالثة أشهر )مختوم( - 

ة اإلقامة نسخة من  -  صورة بطاقة الهوية اإلماراتية -   تأشت 
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ن   معالجة مطالبات التأمي 

كة التأمي   هو  ي لمعالجة المطالبة من قبل شر
 يوم عمل.  21-15اإلطار الزمت 

يحة الهاتف المحمول  (EHB-CB-009) شر

المؤسسة بطاقة   يتم تسجيل بطاقة    SIMستوفر  نت.  المكالمات واستخدام اإلنتر التجاري مع قيود عىل    SIMلالستخدام 

ي يتم تحديدها بواسطة رتبة الوظيفة القائمة عىل المؤسسة. وفيما يىلي  
 للحدود التر

ً
 كامال

ً
تحت اسم المؤسسة وتوفر هيكال

 هيكل الحدود حسب موافقة اإلدارة: 

ي )لم يتم توفت  بطاقة  50 ( 10-8الموظفون الميدانيون )الدرجة  
 (SIMدرهم إمارانر

ي )يخضع لمتطلبات الوظيفة( 101 ( 3-6موظفو المكتب )الدرجة 
 درهم إمارانر

ن  ن والمديرين الميدانيي  ي )يخضع لمتطلبات الوظيفة( 261 كبار الموظفي 
 درهم إمارانر

وظفي   إجراء مكالمات تتجاوز الحد المسموح  لن تتوقف الخدمة عند الوصول إىل حد الحزمة المخصصة؛ ال يزال بإمكان الم

 الذي وضعه، فسيتم خصم نفس المبلغ من أجره. 
ّ
ف الحد

ّ
 به. لكن بمجرد أن يتجاوز الُموظ

 (EHB-CB-010) مركبة المؤسسة

ي استخدام مركباتهم الخاّصة  
في   الذين يرغبون ف 

ّ
ه يجوز للُموظ

ّ
 أن
ّ
ر المؤسسة مركبة لالستخدام التجاري كمعيار عام. إال

ّ
وف
ُ
ت

ا عنطلب بدل النقل 
ً
ي استخدام مركبته الخاّصة  ذلك.  عوض

ي يرغب ف 
ف ميدان 

ّ
المبلغ الذي تّم تصميمه ليتّم منحه ألّي ُموظ

 من مركبة المؤسسة لال 
ً
ي شهرًيا بغض النظر عن الطراز أو العالمة التجارية    1000ستخدام التجاري، ُيمنح  بدال

درهم إمارانر

 للمركبة المستخدمة. 

ي هذا المجال غت  مؤهلي      600، يكون البدل هو  10إىل    8بدًءا من الدرجة  
فون الذين لم يتم تصنيفهم ف 

ّ
. الُموظ ي

درهم إمارانر

، يشمل بدل المركبة بدالت    للحصول عىل أي مخصصات مركبة الستخدام مركباتهم الخاصة. بالنسبة للموظفي   الميدانيي  

ل إىل العمل وكذلك الزيارات الميدانية المنتظمة.  ي تغّطي النقل من المت  
 النقل العادية التر

الدوام   اوقات  بعد  )سيدان(  الصالون  فئة  من  كة  الشر قبل  من  لهم  المخصصة  المركبات  باستخدام  للموظفي    يسمح 

كة الخاصة بتوصيل البضائع  بينما   تخداماتهم الشخصيةالس الى أغراض   يحذر عىل الموظفي   استخدام اى من شاحنات الشر

 شخصية او باستخدامها خارج ساعات العمل الرسمية.  
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 عطل أو حادث سيارة مستأجرة / مملوكة للمؤسسة 

ل السيارة الُمستأجرة أو التعّرض لحادث، يجب عىل  
ّ
ي حالة تعط

ف االتصال بمؤسسة تأجت  السيارات ذات الصلة أو ف 
ّ
الُموظ

ناشيونال للحصول عىل المساعدة.  ي البيادر انتر
ي ف 
 الشخص المعت 

الرسوم   الموظف  ا، فسيتحمل 
ً
الموظف مخطئ إذا كان  البيادر.  تتعامل معه  الذي  المرآب  ي 

للتصليح ف  السيارة  إرسال  سيتم 

السي  ي 
ف  التأمي    لمؤسسة  المستحقة  وقوفها،  الزائدة  أثناء  بآخر  المؤسسة  سيارة  اصطدمت  إذا  أعاله.  المذكورين  ناريوهي   

ي ذلك الوقت المسؤولية. 
 فسيتحمل السائق الذي يمتلك السيارة ف 

ي حالة تشغيل 
عندما تقبل سيارة من المؤسسة )مملوكة / مستأجرة للمؤسسة(، يرجر التحقق منها بدقة للتأكد من أنها ف 

ي حالة اكتشاف  
اض  جيدة؛ ف  ي بذلك كتابًيا عىل الفور. إذا لم يكن األمر كذلك، فسيتم افتر

أي مشكلة، يرجر إبالغ الشخص المعت 

ي حالة جيدة وستكون أي رسوم إصالح عىل حسابك. السيارة  تالمكسأنه تم إ
 ف 

ي وقت تسليم السيارة إليك. أثناء استالمك  
ا التأكد من عدم وجود ُمخالفات مرورية معلقة ف 

ً
للسيارة، ستقوم بالتوقيع  ُيرجر أيض

تقع مسؤولية الصيانة الدورية لزيت السيارة المستأجرة عىل عاتق    عىل استمارة تفصيلية تؤكد استالم السيارة بحالة جيدة. 

كة التأجت  قبل أسبوع عىل   الموظفي   الذين يستخدمون السيارة. بالنسبة للسيارات المستأجرة، يجب حجز الخدمة مع شر

. األقل. ستكون ا ات عىل الملصق الموضوع عىل الزجاج األمامي
 لصيانة المستحقة بعدد الكيلومتر

 مؤسسة تأجت   
ّ
عند إعادة سيارة مستأجرة من قبل المؤسسة، ُيرجر التأكد من إتمام جميع اإلصالحات قبل تسليم السيارة ألن

 السيارات ستفرض عليك رسوًما مضاعفة إذا تّم القيام بنفس المهمة من قبلهم. 

 ( GPSركيب نظام تحديد المواقع )ت

ي جميع المركبات المملوكة للمؤسسة والمستأجرة والمملوكة للموظفي      (GPS)سيتم تثبيت نظام تحديد المواقع العالمي  
ف 

ي تتحمل المؤسسة نفقات الوقود الخاصة بها 
ورة   –  والتر ي حال الض 

كة بمراقبة السيارات خارج اوقات العمل اال ف  ال تقوم الشر

 . وبأمر من المدير العام  و الحوادث

 واجبات الوظيفة( و )تخضع لطبيعة  )سالك( المرورية رسوم التعرفة

من قبل المؤسسة إذا كانت ضمن الحدود المقبولة.  ه ف  اى دولة خارج االمارات العربية,او ماشاب سيتم دفع مصاريف سالك

إذا تم تجاوز الحد، فسيتّم خصم الرسوم الزائدة من راتب الموظف. الموظفون الذين يقودون سياراتهم من فروعنا المحلية  

 مؤهلي   للحصول عىل بدل “سالك”. غت  ال

 

 

 



35 
 

 الغرامات المرورية 

ة غرامات  
ّ
الموظف كاف تأجت   يتحّمل  من مؤسسة  الفاتورة  بمجرد حصولنا عىل  المستأجرة.  للسيارات  المرورية  الُمخالفات 

. إذا كنت بحاجة إىل أي توضيح، يمكنك االتصال   ي
ون  يد اإللكتر السيارات، سيتم خصم المبلغ من راتبك، وسيتم إعالمك عتر التر

ي / فريق الحسابات. 
 سمح بالتقسيط ابدا .  المخالفة و ال ييتم خصم المخالفات من راتب شهر  بالشخص المعت 

 حدود الوقود

كة بناًء عىل تحليل احتياجات   يتم توفت  حدود الوقود لالستخدام التجاري فقط. يتم تحديد الهيكل الكامل للحدود من قبل الشر

ي ذلك جميع الدرجات. 
ي كل مجموعة عمل عتر المؤسسة بما ف 

الراديو السلكية األمنية )تعريف  يتّم إصدار الرقاقات    العمل ف 

الحدود.  ي ذلك 
تعيي   بما ف  لكل  كة  بناًء عىل خطاب صادر عن الشر الخدمة  ( من قبل مزود  الالسلكي دد 

فيما يىلي هيكل    التر

 الحدود حسب موافقة اإلدارة:  

ات شهريا  الفئة   كم / لتر متوسط استهالك الوقود   الشهرية المتوقعة  المسافة لتر

 11 8760 795 اإلدارة

 11 3700 335 ناقىلي المراسالت 

 11 3700 335 المبيعات عن بعد 

 11 4380 398 الفروع  -المبيعات عن بعد 

ي المكتب 
 11 3250 295 كبار موظق 

 11 3000 275 المبيعات 

 11 2800 255 المكتب عن بعد 

 11 1700 155 المكتب 

كة المذكور أعاله. يتّم إخطار كل موظف باسم فئته، ويتّم تحديد  ا لهيكل الشر
ً
 البدل تلقائًيا لقضّيته وفق

 (EHB-CB-011)  مهمة العمل

لون  
ّ
قة بالعمل سواء للتدريب أو مهام العمل، ُمؤه

ّ
الموظفون الذين يتعي ّ  عليهم السفر خارج البالد ألّي أسباب أو مشاكل ُمتعل

ي الرحلة،  
ي يتّم حجزها من قبل  للحصول عىل بدل عن كل يوم يقضونه ف 

ان التر بالفنادق وتذاكر الطت  باإلضافة إىل اإلقامة 

 :  الُمؤّسسة حسب الجدول التاىلي

اإلتحاد   الدرجة 

 األورون   

المملكة  

 المتحدة 

بقية  

 العالم   

ان   الفندق  فئة طت 

تذاكر    6)    درجة األعمال $200 £200 € 200 1الدرجة 

ي سياحية (  
 بالسنة و البافر

 غرفة باالفطار   -نجوم   +4
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 غرفة باالفطار   -نجوم  4-3 الدرجة االقتصادية  $100 £100 € 100 7-2الدرجة 

 غرفة باالفطار  -  نجوم   2-0 الدرجة االقتصادية  $100 £100 € 100 10-8الدرجة 

الوصول عن طريق إرسال الفواتت  إىل فريق الحسابات مع النموذج  إضافة إىل ذلك، يمكن تعويض أي نقل داخىلي عتر عند  

 المطلوب. 

ي االعتبار البدل اليومي من بداية السفر الجّوي حتر العودة. 
 عند حساب بدل ُمهّمة العمل، يجب عىل الُمؤّسسة أن تأخذ ف 

ي اإلمارات العربية المتحدة وقط
كات الشقيقة الموجودة ف  ، لن يتم  واى دولة اخرىر وسلطنة عمان  بالنسبة للرحالت إىل الشر

ي فندق ُمعتمد 
ي حالة اإلقامة لليلة واحدة   الفطار مع ا  توفت  بدل يومي باستثناء اإلقامة ف 

. سيتّم توفت  النقل من قبل  او أكتر    ف 

كات الشقيقة.  كات الشقيقة لكل الدرجات الوظيفية .  الشر  والسفر عىل الدرجة السياحية للشر

ا 
ً
  . لدرجتة الوظيفيةبالنسبة لرحلة تشمل موظفي   متعددي المستويات من درجات مختلفة، يجب معاملة كل منهم وفق

الموارد   فريق  إىل  المباشر وتقديمه  للمدير  إخطار رسمي  التنفيذي مع  الرئيس  الحصول عىل طلب رسمي معتمد من  يجب 

ية للمعالجة قبل خمسة أيام عمل عىل األقل من تا  ريــــخ السفر. البشر

 (EHB-CB-012) نهاية الخدمة

ف  ترك  عند  
ّ
ُموظ تعيينهأّي  من  سنة  بعد  ي للخدمة 

اإلمارانر العمل  لقانون  ا 
ً
وفق الخدمة  نهاية  دفع  المؤسسة  يتعي ّ  عىل   ،

ا باسم ُمكافأة نهاية الخدمة. إذا استقال الموظف أو تّم فصله من منصبه / وظيفته قبل إكمال سنة  
ً
واحدة من المعروف أيض

الخدمة، فلن يحّق له الحصول عىل أّي ُمكافأة. يحق فقط للُموظفي   الذين خدموا أكتر من عام واحد الحصول عىل مكافأة  

يتّم احتساب مكافأة نهاية الخدمة عىل أساس األجر األخت  الذي كان يستحقه الموظف، أّي الراتب   لجزء بسيط من العام. 

. ومن ثم، فإن الحساب ال  ا بأي أموال  األساشي
ً
 يشمل البدالت مثل السكن أو النقل أو أي عالوات أخرى. إذا كان الموظف مدين

 للمؤسسة، فيجوز لصاحب العمل خصم المبلغ من مكافأة الموظف. 

كة أن تدفع للعامل خالل )  من تاريــــخ انتهاء مدة العقد أجره وجميع مستحقاته األخرى المنصوص  14عىل الشر
ً
( أربعة عشر يوما

 له أو العقد أو النظام األساشي للمنشأة. عل
ً
ي هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا

ي بعض الحاالت النادرة، قد يمتد وقت    يها ف 
ف 

الهاتف   يحة  شر استهالك  وتقرير  المرورية،  الغرامات  مثل  خارجية  جهات  من  الصلة  ذات  التقارير  بسبب  المعاملة  إكمال 

ا عند حساب استحقاق نهاية الخدمة.  المحمول، وتقرير استهالك الوقود،
ً
ي االعتبار أيض

ي يتّم أخذها ف 
 وما إىل ذلك، والتر

 : كة، ستكون طريقة الحساب التالية عىل النحو التاىلي
ي حالة إنهاء المؤسسة، أو استقالة الموظف من الشر

 ف 

 إذا عمل الموظف لمدة تقل عن عام واحد، فال يحق له / لها الحصول عىل أي مكافأة.  •

سنوات، فيحق له / لها الحصول عىل    5كان الموظف قد خدم ألكتر من عام واحد ولكن لمدة أقل من    إذا  •

 يوًما تقويمًيا عن كل سنة من السنوات الخمس األوىل من الخدمة.  21الراتب األساشي لمدة 
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  30سنوات، فيحق له / لها الحصول عىل راتب أساشي لمدة    5إذا كان الموظف قد خدم لمدة أكتر من   •

 . ط أال يتجاوز التعويض الكامل أجر عامي    يوًما تقويمًيا لكل سنة إضافية، بشر

 (EHB-CB-013) منتجات المؤسسة

اء سلع المؤسسة بسعر خاّص قد يصل إىل أسعار التكلفة لبعض المنتجات. و   ناشيونال بامتياز شر فو البيادر انتر
ّ
ع موظ

ّ
يتمت

ة المفتوحة كنوع من المزايا والفائدة   دمة العمالء. يمكن الحصول عىل أسعار المنتجات من فريق خ تمنح المؤسسة هذه المت  

ي نطاقات منتجات مؤسستنا. يمكن التعرف عىل  
ة من أي منتجات ف  اء كميات كبت  ، ال ُيسمح للموظفي   بشر ؛ وبالتاىلي

للموظفي  

 الكميات المعتمدة من خالل االتصال المباشر بفريق خدمة العمالء. 

منتجات  ال   اء  لشر بالتجزئة  بيع  منفذ  أي  من خالل  دادها  استر أو  الخصم الستخدامها  قسائم  من  نوع  أّي  المؤسسة  م 
ّ
قد
ُ
ت

ة من مكان العمل ويمكنهم االستفادة من خصم أفضل. يمكن للموظفي   االستفادة   اء مباشر المؤسسة. يمكن للموظفي   الشر

ي أي وقت خالل ف
اء البضائع ف  ة خدمتهم. من السعر المخفض لشر  تر

 (EHB-CB-014) شهادة الراتب / شهادة عدم الممانعة / خطابات تحويل الراتب

ية.   فون بامتياز طلب شهادة الراتب وخطاب تحويل الراتب وشهادة عدم الُممانعة من خالل بوابة الموارد البشر
ّ
ع الُموظ

ّ
يتمت

بمساعد رسالة  بعث  ي 
ون  إلكتر بريد  لديهم  ليس  الذين  للُعّمال  استفساره. ُيمكن  ي 

ف  للبحث  مديرهم  أو  فهم  مشر إذا طلب    ة 

الموظف خطاب تحويل الراتب للتقدم بطلب للحصول عىل قرض، فيجب عليه / عليها تقديم خطاب براءة ذمة من البنك  

 الذي يتّم تحويل الراتب فيه حالًيا. 

ي نظام أوريون.  يجب تقديم جميع التفاصيل المضفية الجديدة وأرقام الحسابات إىل فريق الموارد  
ية لتحديث التفاصيل ف  البشر

وري ذكر السبب أثناء تقديم الطلب عىل   ا لتقدير اإلدارة. ومن الض 
ً
ومع ذلك، فإن إصدار خطاب تحويل الراتب يكون وفق

ف إىل إرسال شهادة الراتب إليه. يمكن للموظفي   طلب خطاب شها
ّ
ية واسم البنك الذي يحتاج الُموظ دة  بوابة الموارد البشر

ة لرحلة عمل خارجية والمتطلبات األخرى، إن وجدت.   عدم الُممانعة للتقدم بطلب للحصول عىل تأشت 

 (EHB-CB-015) الدورات المتعلقة بالعمل / المساعدة المالية

ف من الدرجة   
ّ
ر المؤسسة ُمساعدة مالية ألّي ُموظ

ّ
وف
ُ
ي يمكن    4قد ت

وما فوقها مهتم بمتابعة دورة تدريبية متعلقة بالعمل والتر

 . ي منصب الموظف الحاىلي
 أن تحّسن المهارات أو تعزز المعرفة ألداء واجبات ف 

نامج  ية مع تفاصيل كاملة عن التر وهدف التعلم الخاص به. يجب أن يقوم قسم    يجب تقديم الطلب إىل فريق الموارد البشر

ية بتحليل المحتوى وتقديم التوصيات إىل اإلدارة العليا للحصول عىل الموافقة.   الموارد البشر

ي إطار ُمعي ّ  
وط معينة وبناًء عىل قرار اإلدارة، يمكن منح المساعدة المالية ف  م تدريب  وبشر

ّ
. ومع ذلك، قد يتّم ضمنًيا إىل ُمقد

 وافقة اإلدارة الستيعاب الُمساعدة المالية. ُمعي ّ  بم 
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ي جميع مراحل العملية ترتيًبا زمنًيا،  
ي لقضايا الُمساواة والتنوع ف 

ي وقانون 
تّم تحديد الغرض من السياسة لضمان اتباع نهج استبافر

 من الوقت الذي تصبح فيه الوظيفة مفتوحة للتوظيف حتر تاريــــخ شغل الوظيفة. 

 (EHB-RS-001)  إرشادات التوظيف

 التوافق مع القانون 

د. هذا شامل وال يقتض عىل تعيي   موظف تحت سن  
ّ
ي بلد العمليات الُمحد

كة تماًما بجميع القواني   واللوائح ف  م الشر   18تلتر 

 . ي تاريــــخ التعيي  
 ف 

 تكافؤ فرص العمل 

يتّم إعطاء أّي   اعتبار لعوامل مثل العمر أو الجنس أو الحالة االجتماعية أو لن يحدث أّي تميت   طوال عملية التوظيف. لن 

 العرق أو الدين أو اإلعاقة الجسدية أو اآلراء السياسية. 

ن   (EHB-RS-002)توظيف أقارب موظفي 

شّجع المؤسسة توظيف أي من أقارب الموظفي   من الدرجة األوىل والثانية. يجب الحصول عىل موافقة خاصة من الرئيس  
ُ
ال ت

كة ألي أعمال مماثلة. التن  فيذي للشر

  / التدريب العمل  للطالب
 (EHB-RS-003) التدريب الصيفن

ي مجاالت الدراسة ذات الصلة. 
ة الفنية العملية ف  ويدهم بفرصة التعلم واكتساب الختر  

 تقبل المؤسسة توظيف المتدربي   لتر

ُيثبت المرشحون المختارون متوسط درجة معي   وأن يتدّربوا لمُ  ة ثالثة أشهر. يجب عىل المرشحي   المختارين  يجب أن 
ّ
د

ام بقواني   ولوائح المؤسسة وساعات العمل.   
 االلتر

 هذا تدريب غت  مدفوع األجر.  
ّ
عند االنتهاء  و باإلضافة إىل ذلك، ال يحق للمرشحي   المختارين الحصول عىل أي تعويض ألن

ة التدريب، سيتم تزويد الُمرشحي   بشهادة إتمام   التدريب من المؤسسة. بنجاح من فتر

ة العمل  (EHB-RS-004)  ُمعالجة تأشت 

ويجب عىل   المستندات،  جميع  توفر  بُمجّرد  والتوطي    ية  البشر الموارد  وزارة  بُمعالجة عرض  ية  البشر الموارد  فريق  سيقوم 

ف توقيع العقد وستستغرق الُموافقة من  
ّ
ي غضون    8إىل    7الُموظ

ة  أيام    3-2أيام عمل، وستصدر وزارة الداخلية ف  عمل تأشت 

 دخول. 



39 
 

ية بتغ  يت  الحالة وسيقوم كذلك بُمعالجة البطاقة الطبية / بطاقة الهوية اإلماراتية / العقد، وسيتم  سيقوم فريق الموارد البشر

ي / الحيوي وتدريب توجيه.  ية لمعالجة دوره مثل إجراء التدريب الطتر  التواصل مع الموظف من قبل الموارد البشر

ر تدريب توجيه التدريب للُعّمال الذين يندرجون تحت مستوى المهارة 
ّ
مطلوب منهم حضور هذه    5و    4و    3أو الفئات    ُيوف

 اإلمارات العربية المتحدة.   - الدورات التدريبية أو شخص لم يتم تصديق شهادته التعليمية من قبل وزارة الخارجية 

ئح  يقدم التدريب معلومات عن قواني   وثقافة دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقواني   العمل والعقوبات باإلضافة إىل نصا

ي بلد جديد. 
 حول كيفية إدارة أموالك ف 

ي للموظف ويقدم إىل السلطة للحصول عىل الموافقة النهائية. بعد الموافقة  ية عىل التقرير الطتر
سيحصل قسم الموارد البشر

ة اإلماراتية من طلب   ونية من بطاقة الهوية / التأشت 
يل نسخهم اإللكتر الموارد    وسيقوم قسم   ICAالالزمة، يمكن للموظفي   تت  

، بمجرد أن يصبح جاهًزا.  ونية وجواز السفر األصليي  
ية بإبالغهم الستالم الهوية اإللكتر  البشر

ة ُمتاح عىل جواز السفر ويجب أن يحمل الموظف بطاقة الهوية اإلماراتية   ا للقانون الجديد، ال ُيوجد ختم تأشت 
ً
ومع ذلك، وفق

 األصلية أثناء سفره / سفرها. 

ة /   (EHB-RS-005)  ترصي    ح عمل وعقدتجديد تأشت 

والعي   ورأس   ي  وأبو ظتر الشارقة  ة  لتأشت   
عامي   فيها كل 

ّ
لُموظ ة  والتأشت  العمل  اتفاقية   / بتجديد تضيــــح  الُمؤّسسة  ستقوم 

ي للسلع المتعددة   ة عند    /  (H&H)الخيمة وكل ثالث سنوات لمركز دنر (. يتم تجديد التأشت  ة المنطقة الحرة )جبل عىلي تأشت 

ة   انتهاء ة السماح لتجديد التأشت 
ة.   30الصالحية وستكون فتر كة جميع تكاليف تجديد التأشت   يوًما. وتتحمل الشر

ة،   ي الوقت المحدد. عند تجديد التأشت 
ا معالجة جميع التجديدات ف 

ً
ي نظام الهجرة، من المهم جد

لتجنب الغرامة وأي تعطيل ف 

 
ّ
ية بالتنسيق مع الُموظ ة. سيقوم فريق الموارد البشر ا لمعالجة التأشت 

ً
 في   للحصول عىل المستندات الالزمة ُمسبق

 ترصي    ح العمل وتجديد العقد بالنسبة للعقد الجديد 

ا  
ً
التفاصيل وفق ية والتحقق من صحة جميع  البشر الموارد  مع  توقيعه  أثناء  المحدث  التحقق من عقدهم  للموظفي    يمكن 

ي العقد الجديد.  
ات الالزمة المتعلقة بالموظف ف  . تجديد العقد هو التأكد من أنه تم تحديث جميع التغيت  للسيناريو الحاىلي

ة. إلصدار أشهر  6ساري المفعول لمدة ال تقل عن يجب عىل الموظف التأكد من أن جواز السفر   التأشت 

  عقد العمل 
ن
 تغيت  المهنة / تعديل الراتب ف

ة، إن ُوجدت.   ية تغيت  مهنته أو راتبه أو أّي إضافات أخرى عىل العقد والتأشت  ف أن يطلب من فريق الموارد البشر
ّ
يمكن للُموظ

 ستقوم المؤسسة بإجراء التعديالت الالزمة عندما يحي   موعد تجديد العقد.  

القيام بذلك عىل نفقته الخاصة.   ومع ذلك، إذا أراد الموظف استخدام العقد بشكل عاجل مع التعديالت الالزمة،  فيمكن 

 عىل شهادة 
ً
ة.  MOFAيجب أن يكون الموظف حاصال ا لتغيت  التسمية عىل التأشت 

ً
 )وزارة الخارجية( مسبق
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 (EHB-RS-006) إجراءات االنضمام 

ي  يمكن للموظف الجديد االنضمام رسمًيا للعمل بعد الحصول عىل تضيــــح العمل الالزم من الوزارة. ال  
يجوز مزاولة العمل ف 

 الدولة وال يجوز لصاحب العمل استقدام أو تشغيل أي عامل إال بعد الحصول عىل تضيــــح عمل. 

 :  ُيمنح الموظف الجديد ما يىلي

 مساحة مكتبية ضمن فريقه، •

 بطاقة هوية الموظف )تستخدم لتسجيل الحضور عند الدخول والخروج(،  •

ي عىل مضيف المؤسسة، •
ون  يد اإللكتر  التر

 يوتر شخضي أو كمبيوتر محمول،كمب •

 رقم التحويلة،  •

 للهاتف )إذا انطبق الحال(، و  SIMبطاقة  •

 اآلي باد )فقط للمبيعات، وإلعداد أوامر البيع، وعروض أسعار المبيعات، ولطلب العينات(.  •

ية لتوقيع الموظف، وسيتم إرسال نسخة إىل فريق الح سابات ألغراض سيتم إعداد نموذج االنضمام من قبل الموارد البشر

كشوف المرتبات بعد الحصول عىل الموافقة الالزمة. يجب توقيع االتفاقية الشية واتفاقية عدم المنافسة من قبل الموظف  

ي أول يوم عمل له. 
 ف 

ية بخصوص انضمام   ي ذلك اإلدارة من قبل فريق الموارد البشر
ي موجه إىل جميع الفرق بما ف  ي ترحيتر

ون  سيتم إرسال بريد إلكتر

ي ذلك المحتويات التالية: ال
ي بما ف 

 موظف المعت 

 االسم الكامل للموظف،  •

 موجز الخلفية التعليمية، •

 تعيي   الموظف وتقديم التقارير إليه، •

ة، إن وجد  •  ، موجز الختر

ي / رقم الهاتف / رقم التحويلة، إلخ.  •
ون  يد اإللكتر  تفاصيل االتصال بالمؤسسة مثل التر
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ي وزيادة اإلنتاجية  تّم  
تصميم السياسة لتوفت  إطار عمل للفرصة الممنوحة لجميع الموظفي   بغرض تحسي   أدائهم الوظيق 

 وراء التحسي   الُمستمر من خالل فرص التدريب الرسمية وغت  الرسمية. 
ً
 والجودة وخدمة العمالء سعيا

نامج    التدريب الت 
 (EHB-LD-001) التعريفن

نامج   في   الُجدد خالل مرحلة بداتهم هذه كمرحلة صعبة ولُمساعدتهم عىل االندماج التر
ّ
ي هو أداة ُمصّممة لدعم الُموظ

التعريق 

ي ثقافة المؤسسة 
ي المؤّسسة بأشع ما ُيمكن. من خالل تعريف الموظف بالمنظمة يمكنه االستقرار بشعة واالندماج ف 

الكامل ف 

ي المراحل األوىل من التوظيف، وبالت
 اىلي إحداث قيمة مضافة وتأثت  كبت  عىل أهداف المؤسسة بشعة. ف 

ية هي   . الموارد البشر ي
نامج التعريق  ف الجديد من بدء أي مهام عمل ما لم يكتمل التر

ّ
نامج. ا مسؤلة عنقد ال يتمكن الُموظ  لتر

كة   (LD-001-01)قائمة مهام التعريف بالشر

ي يج
نامج  هي قائمة مرجعية للمعلومات التعريفية التر في   استخدامها مع الموظفي   الُجدد كجزء من التر ب عىل المديرين / المشر

ي خالل األيام القليلة األوىل، وبالتأكيد خالل األسبوعي   األّولي   من التوظيف، إذا لزم األمر. 
 التعريق 

كة حيث يتّم تقديمه للُموظف وبعد   المسئولسُيطلب من المدير   ي قائمة مهام التعريف بالشر
وضع عالمة عىل كل موضوع ف 

االنتهاء من التعريف، يجب أن يوقع عىل النموذج. يجب عىل الوافد الجديد التوقيع عىل النموذج كتأكيد عىل أن المعلومات  

 المذكورة قد تّمت مناقشتها بعناية ووضوح. 

ي ملف الميتعي ّ  عىل المدير / ا
ية إلدراجه ف  ف إرسال النموذج مّرة أخرى إىل فريق الموارد البشر  . وظفلمشر

ا مختلفة ونقل قيمها إىل الموظف من أجل فهم أفضل. 
ً
ي ليشمل فرق

نامج التعريق   تم تصميم التر

ية  ي لفريق الموارد البشر
نامج التعريق   (LD-001-02)التر

ي لفريق الموارد الب 
نامج التعريق  ناشيونال وتاريخها؛ ُبعد نظر رسالة الُمؤسسة  ُيعّطي التر كة البيادر انتر ية لمحة ُموجزة عن شر شر

ا، هناك  
ً
ا حزمة المقدمة(. أيض

ً
ف )سابق

ّ
ورؤيتها وفلسفتها؛ والتعريف بمدونة قواعد السلوك الخاّصة بالمؤسسة ودليل الُموظ

 مساحة للُمناقشة الحّرة لتناول أسئلة الوافدين الُجدد. 

نامج ي للمدير الُمباشر  التر
 التعريق 

ح الفرق ونماذج أعمالها مثل هيكل الفريق   ية مع مدير الفريق الُمباشر لتقديم وشر ي هذا القسم، ُينّسق قسم الموارد البشر
ف 

اإلدارة   وأهداف  العمل  ي 
ف  وزمالئه  بُمديره  دراية  عىل  الموظف  يكون  أن  يجب   ، ي

التعريق  نامج  التر أثناء  وعملياته.  وطبيعته 

، وخطط االتصال الداخلية والخارجية والسياسات واإلجراءات التشغيلية. واأل ي
 هداف والتوصيف الوظيق 
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  إلدارة الصحة والسالمة
نامج التعريفن  (LD-001-03) الت 

األخرى   المهمة  واإلدارات  والصحة  السالمة  فهم  عىل  الموظفي    ي 
التعريق  نامج  التر ُيساعد  والسالمة،  بالصحة  ق 

ّ
يتعل فيما 

ح قسم الصحة والسالمة المعلومات المتعلقة بشكليات وإجراءات اإلبالغ عن المخاطر / الوقائع    ة بهذا المجال. المتعلق يشر

الحريق ومرافق اإلسعافات    /  الطوارئ والمخارج وطفايات  الحوادث. كما يغّطي سياسات الصحة والسالمة والبيئة وخطة 

 األولية مثل حقيبة وغرفة اإلسعافات األّولية. 

  للفرق ذات الّصلةالت  
 (LD-001-04) نامج التعريفن

ي حيث يحتاجون إىل  
نامج التعريق  ي التر

ية ف  ي لديها تعاون ُمستمر مع فريق الموارد البشر
يتّم تضمي   جميع الفرق ذات الّصلة التر

ح الفرق ذات الصلة نموذج عمل فرقهم ونوع العمل وتوجيه الفريق وأهداف اإلد ي هذا التدريب. تشر
ارة واألهداف  الدعم ف 

بمجرد االنتهاء من التدريب، يجب عىل الفريق والموظف الجديد إكمال النموذج    والخطط والسياسات واإلجراءات التشغيلية. 

ي المستقبل. 
ي ملف الموظف للرجوع إليه ف 

ي والتوقيع عليه، وسيتم االحتفاظ بالنموذج المكتمل ف 
 التعريق 

 (EHB-LD-002) (OJT)  التدريب أثناء العمل

للموظفي     أو  المؤسسة ألول مرة  الذين ينضمون إىل  الجدد  للموظفي    الذي يتم تقديمه  التدريب  العمل هو  أثناء  التدريب 

ا للموظفي   الحاليي   الذين تم نقلهم  
ً
ي البيادر كجزء من خطط تحسي   أدائهم. يتم إجراء التدريب أثناء العمل أيض

الحاليي   ف 

. من فريق إىل آخر أو أ  ي موظفي   مطلوب تسجيلهم بناًء عىل طلب المدير المباشر

 إذا تم إصدار  
ّ
ي مهام الوظيفة المعينة إال

البدء ف  نامج بدوام كامل وعدم  ُيطلب من الموظف المسؤول أن يقوم بحضور التر

 . ي نامج التدريتر  عند االنتهاء بنجاح من التر
 تأكيد من المدير المباشر

ي حيث يجب عىل كل من المدرب والمتدرب تكريس الوقت  من الُمتّوقع االمتثال الكام
ام بخطة التدريب واإلطار الزمت  ل لاللتر 

ي التقييم السنوي له بموجب  
نامج بنجاح. يتّم احتساب أداء المدرب خالل برامج التدريب أثناء العمل ف  والجهد إلكمال التر

ية. عامل تقييم القيادة من خالل نموذج تقييم المدرب الذي يكمله ال  متدرب ويسجله فريق الموارد البشر

ق  
ّ
العام فيما يتعل المقدمة عىل مدار  امج  المحسوب للتر المعدل  اعتبار متوسط  السنوي للمدرب، يجب  التقييم  ي مرحلة 

ف 

ي نموذج التقييم السنوي للمدرب. عند  
ية ف  بالجودة واالمتثال ُجزًءا من التقييم ويجب تسجيله من قبل فريق الموارد البشر

نامج، يجب عىل المتدربي   مقابلة مديرهم المباشر لتقييم تأثت  التدريب وتحديد ما إذا كان الموظف  اال  نتهاء بنجاح من التر

 يمكنه بدء الممارسات التشغيلية العادية لواجباته ومسؤولياته الموكلة إليه. 

ي الت
ي بعض الحاالت، قد ُيطلب من المتدّربي   إعادة التسجيل إما ف 

دريب الكامل أو الوحدات الجزئية بناًء عىل  ومع ذلك، ف 

ية ُمراجعة نموذج تقييم المدّرب  ي مثل هذه الحاالت، يجب عىل الموارد البشر
ي اتقييم    وجد إذا تم  حيث  تقييم الُمدير. ف    يجانر

ي مراجعةاعادة يطلب المدير الُمباشر  بينما 
ي ف  ي عامل التقييم التدريب، يخضع المتدرب لتقييم سلتر

 التعلم.  الشهرية ف 
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ا لفلسفة 
ً
الخدمة عند حدوثها وفق التأديبية وإنهاء  القضايا  إدارة  ح وتوجيه عملية  ي شر

للمساعدة ف  السياسة  تّم وضع هذه 

ي سياق قواني   العمل. 
 المؤسسة الخاصة بمبادئ العدالة اإلجرائية ف 

 (EHB-WT-001) خطابات إشعار األداء

ية إلعادة  إشعار األداء هو   أداة تقييم يمكن استخدامها من قبل المدير المباشر / مدير الفريق من خالل فريق الموارد البشر

كة.  ي الشر
ي أداء الموظف عتر عمله ف 

ي األداء تظهر ف 
 إرشاد وتوجيه أي انحرافات ف 

ي أي من هذه اإلشعا
ي حي   أن إشعار األداء هو اتصال رسمي تجاه أداء الموظف، بينما تلقرّ

كة  ف  رات يعتتر خطوة رسمية من الشر

ي المطلوب. 
 للتعبت  عن عدم الرضا، أو عىل األقل عدم الوصول إىل مستوى األداء الوظيق 

 (EHB-WT-002) رسائل التحذير

يتم إصدار خطابات   ما 
ً
. عادة السلوك مع موظف معي   لتأكيد ومعالجة مشكلة األداء أو سوء  التحذير  ستخدم خطابات 

ُ
ت

 عىل المزاعم حول سوء سلوكه. التحذير للموظ
ّ
 ف بعد االجتماع معه لمناقشة المشكلة وإعطائه الفرصة للرد

ف قد أذنب ألّول مّرة، فيجوز له إصدار تحذير  
ّ
 الُموظ

ّ
ية أن باإلضافة إىل ذلك، إذا وجد المدير المباشر / مدير الموارد البشر

؛ ولكن إذا لم   ي  من التحذير الكتانر
ً
ي وكرر السلوك غت  الالئق، فإنه يخضع  شفهي للموظف بدال

يمتثل الموظف للتحذير اللفّط 

ز سلوكه / سلوكها غت  الالئق.  ي خطاب تحذير مكتوب يتر
 لتلقر

ي يتم احتسابها مقابل تقييم أدائهم السنوي  
يخضع الموظفون لثالثة خطابات تحذير من الفئة ب كحد أقض للعام بأكمله والتر

نتائ إلغاء  اتصال  ألّي  االمتثال  ويمكن  ي 
ف  الموظف  فشل  إذا  المؤسسة.  لقواني    ا 

ً
وفق المؤسسة  مع  بهم  الخاصة  التقييم  ج 

 لخطابات التحذير المقدمة، فيمكن أن يتعّرض لإلنهاء عند تلقيه خطاب تحذير من الفئة “أ”. 

 (WT-002-01) الفئة أ

 
ّ
عّط للُموظ

ُ
ف عىل أنها آخر تحذير قبل اإلنهاء عند ارتكاب  الفئة أ )تحذير اإلنهاء( هي أعىل مستوى من التحذير ويجب أن ت

 أحد األخطاء الرئيسية المدرجة أدناه: 

ات الُمؤّسسة / إصابة أي شخص.  •
ّ
ًرا لُمعد ي تسبب ض 

 اإلهمال أو االستهتار أو األعمال غت  اآلمنة التر

 القيام بأّية أخطاء فنية جسيمة تكلف المؤسسة.  •

. إساءة استخدام السلطة إلفادة أصدقاء أو  •  أقارب غت  مستحقي  

ي ألي من زمالئه العاملي   بالمؤسسة أثناء أو بعد ساعات العمل.  •
 اإليذاء الجسدي أو اللفّط 

 قبول الهدايا دون إبالغ أو الحصول عىل إذن مسبق من اإلدارة.  •
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ي أو أي استجداء لذلك.  •
 قبول أو تقديم رشاوى أو أي إرضاء غت  قانون 

، أو كتابة أي رسائل مسيئة مجهولة  نشر إشاعات كاذبة أو إعطاء   • ء إىل سمعة الموظفي   معلومات كاذبة، مما قد يسي

 المصدر. 

•  . ي تحقيق رسمي
 عدم االمتثال أو الكذب ف 

 عدم اإلبالغ عن المعلومات الخاصة بأي شقة أو احتيال.  •

ة غت  مستحقة بإعطاء معلومات خاطئة أو حجب المعلومات.  •  تأمي   مت  

ي تحذير من الفئة ب. أي سوء سلوك يتبع استال  •
 م رسالتر

 (WT-002-02) الفئة ب

ق  
ّ
فون الذين يرتكبون أّي نوع من أنواع سوء السلوك الجسيم عند التعامل مع الُعمالء أو يرتكبون أخطاء تتعل

ّ
يخضع الُموظ

ي قد تشمل عىل سبيل المثال ال الحض، أخطاء فنية أو تضارب سلوكي خطت  أو معلومات كاذبة  بالعمل  
ي  والتر

أو أكاذيب، لتلقر

 رسالة تحذير من الفئة ب. 

ي خطاب تحذير  
ي لتلقر

ي القضايا المتعلقة بالعمل أو الذي يقابل عمله بأداء غت  مرض 
يخضع الموظف الذي يرتكب أخطاء ف 

 من الفئة ب. 

بناًء عىل تحديده  يتّم  ذلك،  ومع  الراتب؛  من  أي خصم  دون  الفئة ب  من  تحذير  أول خطاب  إصدار  يتم  ما  الحالة    عادة 

ي قد تصل إىل  
 أيام من خصم الراتب.  5الموضوعية وعواقبها، والتر

  
ي ذلك الوقت؛ ومع ذلك، عندما يتلقرّ

فون لخطاب تحذير من الفئة ب ف 
ّ
ي حالة سوء السلوك البسيط، قد يخضع الُموظ

ف 

ي غضون ستة أشهر، يكون التحذير الثالث من الفئة أ، تحذير  
ي تحذير )نوع ب( ف 

ف رسالتر
ّ
 لإلنهاء. ُموظ

 قائمة سوء السلوك البسيط: 

ي سواء من الناحية السلوكية أو الفنية  •
 تم اإلبالغ عن األداء غت  المرض 

 ترك مكان العمل أثناء ساعات العمل دون إذن الرئيس  •

 الغياب غت  المضح به عن العمل •

 الحصول أو محاولة الحصول عىل إجازة بحجة كاذبة •

ي مكان العملاإلهانة أو محاولة القيام بأي  •
 أعمال عنف ف 
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 (EHB-WT-003) اإلنهاء

 (WT-003-01) اإلنهاء القائم عل األداء 

ا  
ً
. وهذا األمر خطت  يتطلب تقييًما دقيق ي

ف بسبب أداء العمل غت  المرض 
ّ
يحدث هذا اإلنهاء عندما يتّم إنهاء خدمة الُموظ

ية.   وموافقة فريق الموارد البشر

مثل هذا   يتّم تحديد  قد  عندما  ي 
التصحيحية، والتر اإلجراءات  الموظفي   التخاذ  مع  التواصل  ف  المشر السلوك، يجب عىل 

ي حالة استنفاد  
ي يجب إجراؤها. ف 

ة تحسي   عىل أساس التقييمات غت  المنتظمة التر
ّ
تشمل التدريب لتحسي   األداء تليها خط

.  اإلجراءات التصحيحية، يمكن إصدار خطاب إنهاء للموظف بناًء عىل األداء ي
 غت  المرض 

ي األحداث التالية: 
 يشمل أداء العمل غت  المرض 

 حد رسائل التحذير 

ا لسياسة المؤسسة، يمكن  
ً
يحدث هذا عندما يتجاوز الموظف حد خطاب التحذير عىل النحو الذي تسمح به المؤسسة. وفق

ي عام واحد إلبراز سلوكه غت   
ي ثالثة رسائل تحذير كحد أقض ف 

المقبول. بعد التحذير الثالث، سيتعرض الموظف  للموظف تلقر

 لإلنهاء الفوري بناًء عىل تجاوزه حد خطاب التحذير. 

ة االختبار  انتهاء فت 

ة االختبار، فيجب محاولة معالجة المشكالت قبل إصدار إشعار اإلنهاء.   إذا كان أداء الموظف أو سلوكه غت  مرٍض خالل فتر

كة إنهاء خدمة الموظف خال  قبل أربعة عشر )يجوز للشر
ً
ة بعد إخطار األخت  بذلك كتابة

( يوًما عىل األقل من  14ل هذه الفتر

 ( 9التاريــــخ المحدد إلنهاء الخدمة. )المرجع: المادة 

 :  غالًبا ما تنشأ مشكالت األداء والسلوك ألن الموظفي   ال يفهمون ما هو متوقع منهم؛ لذلك يجب القيام بما يىلي

ي العمل. التأكد من أن الموظف يفه •
 م بوضوح دوره / دورها، والمستوى المتوقع لإلنتاج أو األداء، والسلوك المتوقع ف 

ات مطلوبة عىل عمله أو سلوكه، سواء   • ة االختبار وإبالغه بأي تغيت 
تزويد الموظف بتعليقات منتظمة حول األداء خالل فتر

 كانت إيجابية أو سلبية. 

إجراء جلسات   تّم  األداءإذا  ال  مراجعة  العمل  مع  يزال غت  مرٍض، سيصدر صاحب  الموظف وال  أداء  موظف، ولم يتحسن 

 خطاب اختبار غت  ناجح وإشعار اإلنهاء للموظف. 
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 (WT-003-02) سوء السلوك

ي عقد الخدمة. أمثلة عىل سوء السلوك هي الشقة، وعدم األمانة، واالحتيال، والرشوة،  
وط العمل ف  وهو عدم استيفاء شر

 من أفعال سوء السلوك، يجب عىل صاحب العمل التحقيق  وانتهاك  
ً
الشية، والعصيان. إذا تّم العثور عىل موظف يرتكب فعًل

 قبل اتخاذ قرار بشأن إنهاء الموظف أو اتخاذ أشكال أخرى من اإلجراءات التأديبية. 

 ال يوجد إجراء محدد للتحقيق، ولكن كدليل عام: 

ًرا جسدًيا ألي م •  ن رؤسائه أو مديريه أو زمالئهإذا ارتكب موظف ض 

 إفشاء معلومات شية أو شؤون تجارية قد تكون ضارة  •

ار بالمؤسسة بأي نشاط يؤدي إىل خسائر مالية  •  شقة معدات / نقود المؤسسة أو اإلض 

ة  • كة خسائر مالية كبت   اتخاذ إجراء يكلف الشر

ي من  • ي التجارة الخاصة أو العمل دون إذن كتانر
 المؤسسة االنخراط ف 

 تزوير / تغيت  سجالت المؤسسة  •

 اإلبالغ عن العمل تحت تأثت  أو حيازة أو استخدام أي من المواد الكحولية أو المحظورة أثناء العمل •

 الشقة أو االحتيال المتعلق بممتلكات المؤسسة أو ممتلكات موظف آخر داخل المبت   •

وط عقد العمل •  اإلخالل بشر

ي سنة واحدة بدون إذن أو   15الغياب لمدة   •
 أيام متواصلة 7يوًما ف 

ي ذلك عدم الكشف عن اإلدانات الجنائية  •
ي من شأنها أن تؤدي إىل السجن، بما ف 

الجنح أو المخالفة الجنائية التر

 السابقة. 

وير للحصول عىل عمل أو إعطا  •  ء معلومات كاذبة وقت االلتحاق بالعمل. تزوير الجنسية أو اللجوء إىل التر 

إذا أثبت التحقيق حالة سوء السلوك وأكدها، فسيخضع الموظف لإلنهاء سارًيا عىل الفور دون إشعار، ولن يتم دفع تسوية 

 نهاية الخدمة. 

 (EHB-WT-004) ستقالةاال

. االستقالة هي إشعار رسمي بأنك تنهي  االستقالة هي عندما يتخذ الموظف قراًرا شخصًيا بإنهاء عمله مع صاحب العمل ال حاىلي

 .  عالقة العمل الخاصة بك مع المؤسسة وغالًبا ما يتم تقديمها شفهًيا إىل المدير المباشر

للُموافقة عليها ثم تقديم االستقالة   ا تقديم استقالة التوظيف كتابًيا إىل مديره المباشر 
ً
ومع ذلك، ُيطلب من الموظف أيض

ية لمزيد من المعالجة وإجراء مقابلة الخروج. إضافة إىل ذلك، يجب إجراء مقابلة الخروج من  المعتمدة إىل فريق ا لموارد البشر

ا للتأكد من عدم إجبار 
ً
ية للتحقق من سبب ترك المؤسسة وتأكيده. يتّم إجراء مقابالت الخروج أيض قبل فريق الموارد البشر

 سسة. الموظف عىل االستقالة بسبب ظروف تخضع لسيطرة المؤ 
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 (EHB-WT-005) إلغاء المنصب

 عن الحاجة أو عندما  
ً
ا باسم “تشيــــح العمالة”، عندما يصبح المنصب زائدا

ً
ُيمكن أن يحدث إلغاء المنصب، والذي ُيعرف أيض

 يتم دمج واجبات المنصب مع واجبات منصب آخر. 

ي داخل المؤسسة. عندما يتّم  
ف المتأثر  ُيشت  حذف الوظيفة إىل إنهاء المسم الوظيق 

ّ
إلغاء الوظيفة، ستقدم المؤسسة للُموظ

ا من قبل المؤسسة. 
ً
ا، وخالل هذا الوقت سيظل الموظف المتأثر موظف

ً
 إخطاًرا رسمًيا مسبق

ي التخطيط النتقاله / انتقالها  
ف من البدء ف 

ّ
ي أقرب وقت ممكن لتمكي   الُموظ

ستسع المؤسسة إىل تقديم مثل هذا اإلخطار ف 

ي مكان آخر. والموظف الذي ُيغادر المؤسسة بسبب إلغاء الوظيفة   من المؤسسة، بما 
ي ذلك استكشاف فرص العمل األخرى ف 

ف 

ي المستقبل إذا سمحت المؤسسة بذلك. 
 يخضع إلعادة التوظيف ف 

 (EHB-WT-006) تقليص الحجم

ي تقليص ال
ي جميع أنحاء المؤسسة بأكملها. يعت 

ي القوة العاملة ف 
حجم ببساطة تحرير الموظفي    تقليص الحجم هو انخفاض ف 

 العملية لم تعد تتطلبهم و / أو أدت إعادة الهيكلة داخل المؤسسة إىل القضاء عىل نسبة معينة من القوى العاملة. 
ّ
 ألن

ي المؤسسة، أو  
ي التمويل الُمتاح، أو إعادة الهيكلة ف 

ي القوى العاملة عندما يكون هناك نقص ف 
ُيمكن أن يحدث التخفيض ف 

ي 
ات ف  ر عىل متطلبات التوظيف. تغيت 

ّ
ؤث
ُ
ي ت
  احتياجات العمل أو متطلبات مكان العمل التر

سبة 
ّ
ر التقليص عىل الُمؤسسة بطريقة عامة؛ ستقرر اإلدارة عدد القوى العاملة المطلوبة الحتياجات العمل والن

ّ
عادة ما ُيؤث

ي يجب تشيحها من الخدمة. قبل إنهاء الموظف من
أي منصب بسبب تقليص الحجم، يجب إجراء    المئوية للقوى العاملة التر

 التقييم غت  المنتظم باإلشارة إىل جميع سجالت تقييم الموظفي   وتقارير األداء. 

 (EHB-WT-007) نهاية الخدمة

ة اإلخطار   (WT-007-01) عرض فت 

ي بي   استالم خطاب اإلنهاء أو تقديم خطاب االستقالة  
ة اإلخطار هي اإلطار الزمت  ونهاية آخر يوم عمل. يجب إعطاء هذا  فتر

قة وإكمال  
ّ
ة اإلخطار إنهاء الموظف ألّي مشاريــــع معل ة العمل. تضمن فتر ف أو صاحب العمل قبل نهاية فتر

ّ
للُموظ اإلشعار 

ة إشعار للطرف اآلخر، فيجب عليهم   ي تقديم فتر
التسليم المناسب لخلفه / خلفها. إذا فشل الموظف أو صاحب العمل ف 

 طرف اآلخر عن راتب شهر واحد. تعويض ال

ممتلكات   دمر  أو  جريمة،  موظف  ارتكب  إذا  المثال،  سبيل  عىل  إعطائها.  أو  إشعار  ة  فتر تقديم  يلزم  ال  الحاالت،  بعض  ي 
ف 

ة    من أفعال سوء السلوك الذي بسببه تّم اإلنهاء الفوري، فال ُيطلب من صاحب العمل تقديم فتر
ً
المؤسسة، أو ارتكب فعًل

ي غضون  إشعار. ومع 
ية والتوطي   ف   ساعة من الحادث.   48ذلك، يجب عىل صاحب العمل إبالغ وزارة الموارد البشر
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 (WT-007-02) قائمة تحقق نهاية الخدمة وإخالء الطرف

عند استقالة أو إنهاء خدمات أي موظف، يجب إنشاء نموذج قائمة تحقق نهاية الخدمة وإخالء الطرف عىل البوابة وتتبعها  

ف خالل  ُمقابلة. و 
ّ
ي حوزة الُموظ

ق هذه هو ضمان جمع أّي ُممتلكات خاّصة بالمؤسسة قد تكون ف 
ّ
الغرض من مقابلة التحق

بالمؤسسة، والكمبيوتر المحمول /   ة عمله مع المؤسسة )عىل سبيل المثال، بطاقات الولوج، ومفاتيح السيارة الخاصة  فتر

 خ(. ، إلsimالديسك توب، والهاتف الخلوي للمؤسسة / بطاقة 

ية بإخالء الموظف من أي مسؤولية تجاه ممتلكات   ق، سيقوم الموظف وممثل فريق الموارد البشر
ّ
بُمجّرد اكتمال قائمة التحق

ي المستقبل. 
ية للرجوع إليها ف  المؤسسة بمجرد إعادتها. ستبقر نسخة من نموذج قائمة التحقق المكتملة مع فريق الموارد البشر

ي إعاد
ي حالة فشل الموظف ف 

ي حالة تالفة، ويمكن خصم تكلفة العنض المفقود  ف 
ة أصول المؤسسة أو إرجاع أصول المؤسسة ف 

 التالف من راتب نهاية الخدمة للموظف.  / 

 (WT-007-03) مقابلة نهاية الخدمة

ية والموظف المستقيل من المؤسسة.   ُمقابلة نهاية  مقابلة نهاية الخدمة هي محادثة تتّم وجًها لوجه ما بي   ممثل الموارد البشر

ي يحق له الحصول عليها. 
ح أي استفسارات للموظف حول مكافأة نهاية الخدمة التر  الخدمة هي فرصة لتوضيح وشر

م
ّ
 (EHB-WT-008) التظل

م الشخضي  
ّ
ف أو بيئة العمل. يمكن أن يتعلق التظل

ّ
قة بعمل الُموظ

ّ
م هو أّي نوع من المشاكل أو القلق أو الشكوى الُمتعل

ّ
التظل

ي مكان العمل، وتقييم  
رة مثل السالمة ف  بأّي فعل أو سلوك أو موقف أو قرار ُيؤثر عىل الموظف بطريقة غت  عادلة أو غت  ُمتر

ف، وما إىل ذلك.   األداء، والمعاملة غت  العادلة من قبل المشر

 
ّ
التظل إذا كان  رسمية ورسمية.  غت    : الموظفي   شكاوى  مع  للتعامل  اإلجراءات  من  نوعان  يجب عىل  هناك  نسبًيا،  ا 

ً
بسيط م 

 .  صاحب العمل إجراء مناقشة مع الموظف لمعرفة ما إذا كان يمكن حل المسألة بشكل غت  رسمي

ي المسألة. ومع ذلك، يجب عىل المدير  
ي بعض الحاالت، يمكن لمناقشة بسيطة بي   الموظف والمدير أن تمنع التصعيد ف 

ف 

 لتوصل إليه. االحتفاظ بسجل للقرار غت  الرسمي الذي تّم ا

ها بشكل مرض، فيجب عىل المدير التعامل مع الشكوى بُموجب  
ّ
ة أو إذا شعر الموظف أنه لم يتّم حل إذا كانت الشكوى خطت 

 .
ً
م الرسمية ومطالبة الموظف بتقديم شكواه كتابة

ّ
 إجراءات التظل

إذا  المشكلة.  ي 
ف  تحقيق  إجراء  عليه  يجب  شكوى كتابية،  الُمدير   

يتلقرّ أن  من   بُمجّرد  آخرين  بأعضاء  ق 
ّ
يتعل م 

ّ
التظل كان 

تهم الخاصة للشكوى. 
ّ
، فيجب إبالغهم وإعطائهم الفرصة لتقديم أدل  الموظفي  
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ة   ية مباشر م الرسمي إىل فريق الموارد البشر
ّ
التظل ف تصعيد 

ّ
ف، فيجوز للموظ إذا كان التظلم يتعلق بالمدير المباشر / المشر

ي 
م قبل    للحصول عىل رأي ُمحايد بشأن التحقيق ف 

ّ
ي النهاية، الهدف من التحقيق هو إثبات الحقائق الكاملة للتظل

م. ف 
ّ
التظل

 اتخاذ أي إجراء. 

ح الشكوى.   تاح له الفرصة لشر
ُ
ية / المدير الُمباشر عقد اجتماع مع الموظف حتر ت بعد التحقيق، يجب عىل مدير الموارد البشر

ي يسع    وخالل هذا االجتماع، يجب أن ُيسأل الموظف عن الكيفية
ي حل التظلم وما هي النتيجة التر

ه ينبع 
ّ
ي يعتقد بها أن

التر

ي األدلة المقدمة، سيحتاج مدير  
إليها. يجب أن تتاح للموظف الفرصة لتقديم أي دليل أو شهادة موظفي   لديه. بعد النظر ف 

ية / المدير المباشر إىل تقرير ما إذا كان سُيؤيد التظلم أو يرفضه. يجب إ ي أشع  الموارد البشر
 ف 
ً
بالغ القرار إىل الموظف كتابة

 وقت ممكن. 

ح اتخاذه وكيف سيتّم تنفيذ هذا   لًيا أو جزئًيا، يجب عىل صاحب العمل إخبار الموظف باإلجراء الذي يقتر
ُ
م ك

ّ
إذا تّم تأييد التظل

م أو  
ّ
ي استئناف القرار. إذا تّم رفض التظل

ا للموظف الحق ف 
ً
رفضه جزئًيا، يحق للموظف  اإلجراء. يجب أن يوفر الخطاب أيض

ي  
الذي حكم ف  أو مدير أعىل رتبة من الشخص  ية  البشر الموارد  التعامل مع االستئناف من قبل مدير  القرار. يجب  استئناف 

ي المّرة األوىل. 
 التظلم ف 

ي شكل مراجعة ولكن يمكن أن تأخذ شكل إعادة االستماع إذا كان التحقيق  
األوىلي والقرار  ستكون معظم جلسات االستماع ف 

 .
ً
ي التظلم نهائيا

 بنتيجة االستئناف. يكون حكم االستئناف ف 
ً
. بعد إجراء جلسة االستئناف، يجب إبالغ الموظف كتابة  معيبي  

ة العمل  (EHB-WT-009)  إلغاء تأشت 

ة.   ية من أجل إلغاء التأشت  ف التنسيق مع فريق الموارد البشر
ّ
ف،  عند اإلنهاء / االستقالة، ُيمكن للُموظ

ّ
ة الُموظ إللغاء تأشت 

م جواز  
ّ
ي رعايته / رعايتها( ثّم بعد ذلك ُيقد

ة من يعولهم )الذين هم ف   التأكد من أنه قد قام بإلغاء تأشت 
ً
يجب عىل الموظف أوال

وري التوقيع عىل نموذج إخالء طرف ال  ته. من الض  ية من أجل إلغاء تأشت  ف،  سفره وهويته اإلماراتية إىل فريق الموارد البشر
ّ
ُموظ

 ويجب إعادة جميع ممتلكات المؤسسة قبل ُمتابعة طلب اإللغاء. 

ي  
ة أخرى لإلقامة ف  تها شهر من تاريــــخ اإللغاء إّما لُمغادرة الدولة أو الحصول عىل تأشت 

ّ
ة سماح ُمد ف عىل فتر

ّ
سيحصل الُموظ

المتحدة العربية  ُمغادرة دولة اإلمارات  ف 
ّ
الُموظ الدولة  أو تعديل وضع  الدولة. يجب عىل  السماح   انتهاء قبله داخل  ة    فتر

 . ي
ة اإلقامة بشكل غت  قانون 

ّ
 لتجنب غرامات تجاوز مد

 (EHB-WT-010) اإلمارات العربية المتحدة-الهروب إىل مكتب العمل والهجرةبالغ 

المؤسسة   م 
ّ
قد
ُ
ة اإلقامةبالغ    ست

ّ
الذي تجاوز مد ف 

ّ
الُموظ  

ّ
السماحو    هروب ضد ة  ، من  فتر ف  . وبالتاىلي

ّ
لكّل ُموظ وري  الض 

د. 
ّ
ي الوقت الُمحد

 ُمغادرة البالد ف 
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ق بهذه الوثيقة، ُيرجر التواصل مع الجهات التالية: 
ّ
ي الُمستقبل ُمتعل

 ألّي استفسار و / أو إيضاح ف 

 رامز حناهلل

ية قي فر  مدير  الموارد البشر

 6326278-50 971+الهاتف: 

 : ي
ون  يد االلكتر    ramez.h@albayader.comالتر

 

 

 براسانا سيلفراج 

 التدقيق الداخىلي واالمتثال   فريق مدير

  7315025-50 971+   الهاتف: 

 : ي
ون  يد االلكتر  prasanna.s@albayader.comالتر

 

 فراس سالم 

ي   الفريق مدير
 القانون 

  4837902-54 971+الهاتف: 

 : ي
ون  يد االلكتر  firas.s@albayader.comالتر

 

 عىلي برهوم 

   والسالمةالجودة  فريق مدير

 4681977-50 971+الهاتف: 

 : ي
ون  يد االلكتر  ali.b@albayader.comالتر
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