النظام المعلوماتي إلاداة ؤوو الموظين

دليل تعبئة إستمارات

الموظفين والمتعاقدين واألجراء
للبلديات
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كيفية تعبئة استمارة الموظف
ما نلي ؤةح لكنينة تعبئة اإلستماة وفقاً لما نجب تادوننه في كل حقل م الحقول الواةاد في اإلستماة :
 البلادنة :اسم البلادنة.

 تاةنخ تعبئة االستماة :التاةنخ الذي تم فنه تعبئة هذه المعلومات.

 -1معلومات شخصية
الهوية:

نذكة االسم والؤهة  ,اسم األب واسم األم وؤهةتها ,محلل اللوالاد وتلاةنخ اللوالاد  ,الملذهب ,الجلن
بطا ة الهونة.

وة لم

محل االقامة (قيد األحوال الشخصية):
نذكة محل اإل امة حسب الهونة:

المحافظة – القضاء  -البلاد  -ة م السجل.
الوضع العائلي:
نحاداد الوضع العائلي بوضع عالمة  Xفي الخانة المناسبة وذكة عاداد األوالاد.
العنوان الحالي:
نذكة العنوا الحالي:

المحافظة – القضاء  -البلاد /المادننة – الحي  -الؤاةع -اسم المالك/المبنى -الطابق -ة م الهاتف.
إتصال الطوارئ:
نذكة اسم الؤخص الذي نجب اإلتصال به في حال حصول أمة طاةئ وة م هاتيه.
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 -2الوضع الوظيفي

أ -الوظيفة الحالية:
تمأل الخانات التالنة إستنااداً إلى الوظنية القانوننة وفقاً لقةاة التعنن :
المالك حسب التسلسل االاداةي :المادنةنة ,المصلحة... ,

الة م المالي -الةاتب الحالي -تاةنخ آخة تادةج.

الوظنية :تسمنة الوظنية التي نؤغلها الموظف والملحوظة في المالك.

السلك (الذي نعمل فنه الموظف) :السلك االاداةي ,السلك اليني ...
فئة وةتبة وادةجة الموظف الحالنة.
نوع النص :ةاة... ,

ة م النص وتاةنخ النص
مصادة النص :محافظ ,ائمقام ,مجل

بلادي ,ةئن

بلادنة ...

تاةنخ المباؤة بالعمل :في حال تةك العمل نحاداد تاةنخ تةك العمل وسبب تةك العمل
الوضع الصحي الخاص :نذكة في حال وجواده ونعني به االعا ة أو الحاالت الصحنة الخاصة.

ب -األوضاع الوظيفية الخاصة:
أوالً :في حاالت االنابة والوكالة واإلنتاداب تمأل الخانات التالنة:
االاداة الموكل العمل فنها

الوظنية التي نماةسها واليئة والةتبة الخاصتن بهذه الوظنية
نوع النص

ة م وتاةنخ النص

مصادة النص

الماد المحاداد في النص
ثانناً :في حالتي االستناداع والوضع خاةج المالك تمأل الخانات التالنة:
نوع النص

ة م النص وتاةنخه

مصادة النص

الماد المحاداد في النص.
سبب هذا الوضع الوظنيي.

المكا الذي سنتواجاد فنه الموظف خالل الماد المحاداد بالنص
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(ابتداء من التعيين األول):
ج -الوظائف السابقة
ً
بتاداء م التعنن األول حتى الوظنية الحالنة وتمأل
تذكة الوظائف التي ؤغلها الموظف في البلادنة إ ً
الخانات التالنة:

البلادنة التي عمل فنها
الوظنية التي ؤغلها

اليئة والةتبة والادةجة األخنة

نوع النص وة م النص وتاةنخ النص والمصادة

تاةنخ المباؤة

تاةنخ تةك العمل وسبب تةك العمل
د -خدمات سابقة:
في حال عمل الموظف سابقاً في البلادنات بغنة صية موظف ,تمأل الخانات التالنة:
نوع الخادمة :أي اذا كا موظف مو ت أو متعا اد أو أجنة.

البلادنة التي عمل فنها.

الصية :هي الوظنية التي كا نماةسها.
تاةنخ مباؤة العمل.
تاةنخ انتهاء العمل.

هـ -الدورات (مجلس الخدمة المدنية):
في حال تابع الموظف أي م الادوةات التي نجةنها مجل
ة م الادوة ,تاةنخ بادء الادوة وتاةنخ انتهاء الادوة .

الخادمة المادننة تمأل الخانة المناسبة.

المكا  :أي المكا الذي جةت فنه الادوة (البلاد ,المادننة)...

المةتبة :هي المةتبة التي احتلها الموظف باألة ام.

مالحظات :تمأل هذه الخانة إذا كا هناك حاجة لؤةح إضافي حول موضوع الادوة وأهادافها.
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و -اعداد وندوات وتخصص ولقاءات:
في حال تابع الموظف أي نؤاط آخة خاةج إطاة مجل

الخادمة المادننة ,تمأل الخانات التالنة:

النوع :نحاداد نوع النؤاط (نادو  ,ادوة ,تخصص ,اعادااد ,لقاء )...

الموضوع :نذكة الموضوع الذي نتناوله النؤاط.

اللغة :ذكة اللغة المتاداولة (عةبنة ,انكلنزنة )...
المكا /البلاد :أي اسم البلاد أو المادننة التي جةى فنه النؤاط.
تاةنخ مباؤة وتاةنخ انتهاء النؤاط.

ز -اللجان:
في حال ؤاةك الموظف في عمل أي م اللجا التي تؤكلها البلادنة ,تمأل الخانات التالنة:
الموضوع :موضوع تؤكنل اللجنة وأهادافها.
نوع النص :ةاة ...

ة م النص وتاةنخ النص.
المصادة :محافظ ,ائمقام ,مجل

بلادي ,ةئن

الماد  :ماد تؤكنل اللجنة بموجب النص.

بلادنة ...

الصية :الصية التي نؤاةك فنها الموظف بهذه اللجنة (ةئن

لجنة ,مقةة ,عضو.)... ,

ح -الشهادات العلمية:
تذكة فقط الؤهاادات التي نالها وتمأل الخانات التالنة:

الؤهااد  :التي حاز علنها الموظف (ابتادائي ,تكمنلي ,ثانوي ,اجاز )...
االختصاص :فلسية ,ةناضنات ,علوم سناسنة ,حقوق ...

الجامعة/المعهاد :اسم الموسسة التعلنمنة التي حصل منها على الؤهااد .
البلاد :الذي حصل منه على الؤهااد (لبنا  ,فةنسا )...

السنة :أي سنة حصوله على الؤهااد .
ط -اللغات:
تتم االجابة بوسط ,جناد أو ممتاز بحسب اجااد القةاء والكتابة والتكلم للغة المحاداد  .في حال وجواد لغة
اضافنة غنة االنكلنزنة أوالعةبنة أواليةنسنة ,تذكة في السطة االضافي المخصص لذلك.
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ي -األوسمة:
في حال حصول الموظف على وسام ,تمأل الخانات التالنة:

الوسام :تحادناد نوع الوسام :وسام االستحقاق الوطني ,وسام األةز الوطني... ,

تاةنخ استالم الوسام ومصادةه وةتبته أو ادةجته.
ك -التنويهات:
في حال حصول الموظف على تنونه ,تمأل الخانات التالنة:
نوع النص :ةاة... ,

ة م النص وتاةنخ النص.
المصادة :محافظ ,ائمقام ,مجل

بلادي ,ةئن

بلادنة ,الةئن

ل -الترقيات:
في حال حصول الموظف على تة نة ,تمأل الحقول التالنة:
نوع النص :ةاة... ,

ة م النص وتاةنخ النص.

المصادة :مجل

تاةنخ االستحقاق.

الخادمة المادننة... ,

م -المكافآت:
في حال حصول الموظف على مكافأ مالنة ,تمأل الحقول التالنة:
نوع النص :ةاة... ,

ة م النص وتاةنخ النص.

المصادة :محافظ ,ائمقام ,مجل

بلادي ,ةئن

بلادنة ...

القنمة المالنة
ن -تقييم اآلداء:
في حال حصول الموظف على تقننم أاداء تمأل الخانات التالنة:
السنة :سنة تقننم األاداء.

العالمة :التي حصل علنها.

الادةجة :ممتاز ,جناد ,وسط ,ادو الوسط ,ضعنف.
مالحظات :ذكة المالحظات في حال وجوادها.
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ص -العقوبات:
في حال تم انزال عقوبة بالموظف تمأل الخانات التالنة:
النوع :نوع العقوبة :تأننب ,حسم ةاتب... ,

الماد ( :نوم/ؤهة).

نوع النص ,ة م النص وتاةنخ النص.

المصادة :التيتنش المةكزي ,محافظ ,ائمقام ,مجل
القنمة :في حال كانت العقوبة مالنة (غةامة).. ,

بلادي ,ةئن

بلادنة ,الةئن

المباؤة... ,

ع -األوضاع المسلكية الخاصة:
في حال كا الموظف موضوع تحقنق مع الجهات القضائنة أو غنةها تمأل الخانات التالنة:
النوع :مو وف ,ةه التحقنق...

الوضع :ؤةح مختصة لطبنعة الوضع.
تاةنخ االحالة.

النتنجة :ملخص للحكم في حال صادوةه أو النتنجة التي إنتهى النها الوضع.

ف -االجازات بدون راتب:
في حال حصول الموظف على اجاز بادو ةاتب تمأل الخانات التالنة:
نوع النص :ةاة... ,

ة م النص وتاةنخ النص.

المصادة :محافظ ,ائمقام ,مجل
ماد االجاز (بالنوم/الؤهة)

بلادي ,ةئن

بلادنة ...

بعاد التأكاد م صحة المعلومات وانطبا ها على الوا ع ,على الموظف أ نو ع االستماة بنيسه.
بعاد تو نع صاحب االستماة ,نجب أ نو ع ةئن

كافة المعلومات المالنة.
نو للع ةئللن

الوحاد االاداةنة الخاصة بالمحاسبة بعاد التأكاد مل صلحة

وحللاد ااداة ؤللوو المللوظين والمليللات الؤخص للنة االسللتماة بعللاد التأكللاد م ل صللحة كافللة ه للذه

المعلومات وبعاد تاد نقها بالمستنادات ومطابقتها على الملف الؤخصي للموظف.
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كيفية تعبئة استمارة المتعاقد
ما نلي ؤةح لكنينة تعبئة اإلستماة وفقاً لما نجب تادوننه في كل حقل م الحقول الواةاد في اإلستماة :
 البلادنة :اسم البلادنة.

 تاةنخ تعبئة االستماة :التاةنخ الذي تم فنه تعبئة هذه المعلومات.

-1معلومات شخصية
الهوية:

نذكة االسم والؤهة  ,اسم األب واسم األم وؤهةتها ,محلل اللوالاد وتلاةنخ اللوالاد  ,الملذهب ,الجلن

وة لم

بطا ة الهونة.
محل االقامة (قيد األحوال الشخصية):
نذكة محل اإل امة حسب الهونة:

المحافظة – القضاء  -البلاد  -ة م السجل.
الوضع العائلي:
نحاداد الوضع العائلي بوضع عالمة  Xفي الخانة المناسبة وذكة عاداد األوالاد.
العنوان الحالي:
نذكة العنوا الحالي:

المحافظة – القضاء  -البلاد /المادننة – الحي  -الؤاةع -اسم المالك/المبنى -الطابق -ة م الهاتف.
إتصال الطوارئ:
نذكة اسم الؤخص الذي يجب اإلتصال به في حال حصول أمة طاةئ وة م هاتيه.
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 -2الوضع الوظيفي/المهني
أ -الوضع الحالي:

تمأل الخانات التالنة إستنااداً إلى الوظنية القانوننة وفقاً للعقاد:
صية التعا اد :تسمنة الوظنية التي تم التعا اد علنها

تاةنخ المباؤة بالعمل
نوع النص :ةاة... ,

ة م النص وتاةنخ النص
مصادة النص :محافظ ,ائمقام ,مجل

بلادي ,ةئن

بلادنة ...

الوحاد االاداةنة :تسمنة الوحاد االاداةنة التي نعمل لادنها حسب العقاد

الة م المالي

التعونض الؤهةي

في حال تةك العمل نحاداد تاةنخ تةك العمل وسبب تةك العمل.
الوضع الصحي الخاص :نذكة في حال وجواده ونعني به االعا ة أو الحاالت الصحنة الخاصة.

ب -تجديد العقد:
في حال تجادناد العقاد ,تمأل الخانات التالنة:
نوع النص :ةاة... ,

ة م النص وتاةنخ النص.

المصادة :محافظ ,ائمقام ,مجل

بلادي ,ةئن

بلادنة ...

ج -الوضع السابق:
تذكة هنا كل الوظائف السابقة التي تعا اد علنها ,تمأل الخانات التالنة:
الصية :وهي الوظنية التي كا نعمل بها.
نوع النص :ةاة... ,

ة م النص وتاةنخ النص.
المصادة :محافظ ,ائمقام ,مجل

بلادي ,ةئن

الوحاد االاداةنة التي كا نعمل لادنها.
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د -الشهادات العلمية:
تذكة فقط الؤهاادات التي نالها وتمأل الخانات التالنة:

الؤهااد  :التي حاز علنها المتعا اد(ابتادائي ,تكمنلي ,ثانوي ,اجاز )...

االختصاص :فلسية ,ةناضنات ,علوم سناسنة ,حقوق ...

الجامعة/المعهاد :اسم الموسسة التعلنمنة التي حصل منها على الؤهااد .
البلاد :الذي حصل منه على الؤهااد (لبنا  ,فةنسا )...

السنة :سنة حصوله على الؤهااد .
هـ -اللغات:

تتم االجابة بوسط ,جناد أو ممتاز بحسب اجااد القةاء والكتابة والتكلم لللغة المحاداد  .في حال وجواد
لغة اضافنة غنة االنكلنزنة أوالعةبنة أواليةنسنة ,تذكة في السطة االضافي المخصص لذلك.
و -اعداد وندوات وتخصص ولقاءات:
في حال تابع المتعا اد أي نؤاط نذكة في هذه اليقة وتمأل الخانات التالنة:
النوع :نحاداد نوع النؤاط (نادو  ,ادوة ,تخصص ,اعادااد ,لقاء )...

الموضوع :نذكة الموضوع الذي نتناوله النؤاط.

اللغة :ذكة اللغة المتاداولة (عةبنة ,انكلنزنة )...

المكا /البلاد :أي اسم البلاد أو المادننة التي جةى فنه النؤاط.
تاةنخ مباؤة وتاةنخ انتهاء النؤاط.

ز -اللجان:
في حال ؤاةك المتعا اد في عمل أي م اللجا التي تؤكلها البلادنة ,تمأل الخانات التالنة:
الموضوع :موضوع تؤكنل اللجنة وأهادافها.

نوع النص :ةاة ...

ة م النص وتاةنخ النص.

المصادة :محافظ ,ائمقام ,مجل

بلادي ,ةئن

الماد  :ماد تؤكنل اللجنة بموجب النص.

بلادنة ...

الصية :الصية التي نؤاةك فنها المتعا اد بهذه اللجنة (ةئن
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ح -التنويهات:
في حال حصول المتعا اد على تنونه ,تمأل الخانات التالنة:
نوع النص :ةاة... ,

ة م النص وتاةنخ النص.

المصادة :محافظ ,ائمقام ,مجل

بلادي ,ةئن

بلادنة ,الةئن

المباؤة... ,

ط -المكافآت:
في حال حصول المتعا اد على مكافأ مالنة ,تمأل الحقول التالنة:
نوع النص :ةاة... ,

ة م النص وتاةنخ النص.

المصادة :محافظ ,ائمقام ,مجل

بلادي ,ةئن

بلادنة ...

القنمة المالنة.
ي -العقوبات:
في حال تم انزال عقوبة بالمتعا اد ,تمألالخانات التالنة:
النوع :نوع العقوبة :تأننب ,حسم ةاتب... ,

الماد ( :نوم/ؤهة).

ة م النص وتاةنخ النص.

المصادة :التيتنش المةكزي ,محافظ ,ائمقام ,مجل

بلادي ,ةئن

بلادنة ,الةئن

المباؤة.. ,

القنمة :في حال كانت العقوبة مالنة (غةامة)..,
ك -األوضاع المسلكية الخاصة:
في حال كا المتعا اد موضوع تحقنق مع الجهات القضائنة أو غنةها  ,تمأل الخانات التالنة:
النوع :مو وف ,ةه التحقنق.

الوضع :ؤةح مختصة لطبنعة الوضع.
تاةنخ االحالة.

النتنجة :ملخص للحكم في حال صادوةه أو النتنجة التي إنتهى النها الوضع.
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ل -االجازات بدون تعويض:
في حال حصول المتعا اد على اجاز بادو تعونض ,تمأل الخانات التالنة:
نوع النص :ةاة... ,

ة م النص وتاةنخ النص.

المصادة :محافظ ,ائمقام ,مجل

بلادي ,ةئن

بلادنة ...

ماد االجاز (بالنوم/الؤهة)
بعاد التأكاد م صحة المعلومات وانطبا ها على الوا ع ,على المتعا اد أ نو ع االستماة بنيسه.
بعاد تو نع صاحب االستماة ,نجب أ نو ع ةئن

كافة المعلومات المالنة.
نو للع ةئللن

الوحاد االاداةنة الخاصة بالمحاسبة بعاد التأكاد مل صلحة

وحللاد ااداة ؤللوو المللوظين والمليللات الؤخص للنة االسللتماة بعللاد التأكللاد م ل صللحة كافللة ه للذه

المعلومات وبعاد تاد نقها بالمستنادات ومطابقتها على الملف الؤخصي للمتعا اد.
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كيفية تعبئة استمارة األجير
ما نلي ؤةح لكنينة تعبئة اإلستماة وفقاً لما نجب تادوننه في كل حقل م الحقول الواةاد في اإلستماة :
 البلادنة :اسم البلادنة.

 تاةنخ تعبئة االستماة :التاةنخ الذي تم فنه تعبئة هذه المعلومات.

 -1معلومات شخصية
الهوية:

نذكة االسم والؤهة  ,اسم األب واسم األم وؤهةتها ,محلل اللوالاد وتلاةنخ اللوالاد  ,الملذهب ,الجلن

وة لم

بطا ة الهونة.
محل االقامة (قيد األحوال الشخصية):
نذكة محل اإل امة حسب الهونة:
المحافظة – القضاء  -البلاد  -ة م السجل.
الوضع العائلي:
نحاداد الوضع العائلي بوضع عالمة  Xفي الخانة المناسبة وذكة عاداد األوالاد.
العنوان الحالي:
نذكة العنوا الحالي:
المحافظة – القضاء  -البلاد /المادننة – الحي  -الؤاةع -اسم المالك/المبنى -الطابق -ة م الهاتف.
إتصال الطوارئ:
نذكة اسم الؤخص الذي نجب اإلتصال به في حال حصول أمة طاةئ وة م هاتيه.
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 -2الوضع المهني
أ -الوضع الحالي:

تمأل الخانات التالنة إستنااداً إلى الوظنية القانوننة وفقاً لقةاة التعنن :
صية األجنة

تاةنخ المباؤة بالعمل

الوحاد االاداةنة

نوع النص وة م النص وتاةنخ النص

مصادة النص :محافظ ,ائمقام ,مجل

الة م المالي

بلادي ,ةئن

بلادنة ...

األجة النومي
في حال تةك العمل نحاداد تاةنخ تةك العمل وسبب تةك العمل.

الوضع الصحي الخاص :نذكة في حال وجواده ونعني به االعا ة أو الحاالت الصحنة الخاصة.
ب -الوضع السابق:
تذكة في هذه الخانات صيات األجنة التي عمل بها سابقاً  ,وتمأل الخانات التالنة:
صية األجنة :تسمنة العمل الذي كا نماةسه.

نوع النص ,ة م النص وتاةنخ النص ومصادة النص.

الوحاد االاداةنة التي عمل لادنها.
ج -الشهادات العلمية:

تذكة فقط الؤهاادات التي نالها وتمأل الخانات التالنة:

الؤهااد  :التي حاز علنها األجنة (ابتادائي ,تكمنلي ,ثانوي ,اجاز )...
االختصاص :فلسية ,ةناضنات ,علوم سناسنة ,حقوق ...

الجامعة/المعهاد :اسم الموسسة التعلنمنة التي حصل منها على الؤهااد .
البلاد :الذي حصل منه على الؤهااد (لبنا  ,فةنسا )...

السنة :سنة حصوله على الؤهااد .
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د -التنويهات:
في حال حصول األجنة على تنونه ,تمأل الخانات التالنة:
نوع النص :ةاة... ,

ة م النص وتاةنخ النص.

المصادة :محافظ ,ائمقام ,مجل

بلادي ,ةئن

بلادنة ,الةئن

المباؤة... ,

هـ -المكافآت:
في حال حصول األجنة على مكافأ مالنة ,تمأل الحقول التالنة:
نوع النص :ةاة... ,

ة م النص وتاةنخ النص.
المصادة :محافظ ,ائمقام ,مجل
القنمة المالنة.

بلادي ,ةئن

بلادنة ...

و -العقوبات:
في حال تم انزال عقوبة باألجنة ,تمأل الخانات التالنة:
النوع :نوع العقوبة :تأننب ,حسم ةاتب... ,

الماد ( :نوم/ؤهة).

ة م النص وتاةنخ النص.

المصادة :التيتنش المةكزي ,محافظ ,ائمقام ,مجل
القنمة :في حال كانت العقوبة مالنة (غةامة).. ,

بلادي ,ةئن

بلادنة ,الةئن

المباؤة... ,

ز -األ وضاع المسلكية الخاصة:
في حال كا األجنة موضوع تحقنق مع الجهات القضائنة أو غنةها ,تمأل الخانات التالنة:
النوع :مو وف ,ةه التحقنق.

الوضع :ؤةح مختصة لطبنعة الوضع.
تاةنخ االحالة.

النتنجة :ملخص للحكم في حال صادوةه أو النتنجة التي إنتهى النها الوضع.
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ح -االجازات بدون أجر:
في حال حصول األجنة على اجاز بادو أجة ,تمأل الخانات التالنة:
نوع النص :ةاة... ,

ة م النص وتاةنخ النص.

المصادة :محافظ ,ائمقام ,مجل

بلادي ,ةئن

بلادنة ...

ماد االجاز (بالنوم/الؤهة)

بعاد التأكاد م صحة المعلومات وانطبا ها على الوا ع ,على األجنة أ نو ع االستماة بنيسه.
بعاد تو نع صاحب االستماة ,نجب أ نو ع ةئن

كافة المعلومات المالنة.
نو للع ةئللن

الوحاد االاداةنة الخاصة بالمحاسبة بعاد التأكاد م صحة

وحللاد ااداة ؤللوو المللوظين والمليللات الؤخص للنة االسللتماة بعللاد التأكللاد م ل صللحة كافللة ه للذه

المعلومات وبعاد تاد نقها بالمستنادات ومطابقتها على الملف الؤخصي لألجنة.
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