المديرية العامة للتشغيل
دائرة معاملة المنشآت المجيدة

استمارة طلب الحصول على بطاقة معاملة المنشآت
المجيدة

االشتراطات الرئيسة -:
 - 1أن تكون المنشأة من ذوي الدرجات األولى فأعلى .
 - 2تحقيق نسبة التعمين المقررة في كل قطاع .
 - 3تعمين وظيفة مدير شؤون الموظفين أو مدير الموارد البشرية .
 - 4تطبيق قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية .

أوال بيانات المنشاة-:
اسم المنشاة .............................................. .:رقم السجل ......... .................................... :
المقر الرئيسي.......... ................................. :رقم الهاتف..............................................:
البريد األلكتروني.................. ..................................................................................... :
المدير المفوض ................................. :التوقيع والختم ........... .......................................:
ثانيا -:بيانات القوى العاملة -:



أسم مدير (شؤون الموظفين/الموارد البشرية )  .........................................المستوى التعليمي ................

رقم الهاتف .................................... -:البريد االلكتروني..............................................................


نسبة التعمين -:
القوى العاملة الوطنية

عدد الذكور

عدد اإلناث

القوى العاملة الغير الوطنية
عدد الذكور

عدد اإلناث

إجمالي القوى العاملة
الوطنية

نسبة التعمين

الغير وطنية

المحققة

المقررة

المنشؤة تعمل في قطاع ...........................................................................................................:


بيانات القوى العاملة الوطنية -:

المعايــيــر

العدد

مستوى التقييم *
النقاط
النقاط
المقررة المستحقة
8

عدد العاملين من ذوى االحتياجات الخاصة
(إرفاق ما يثبت)
عدد العامالت من القوى العاملة الوطنيـــــة
عدد العامالت من القوى العاملة الوطنية في المهن اإلدارية العليا

3
3

عدد القوى العاملة الوطنية في المهن اإلدارية والمتوسطــــــــة

10

عدد الطلبـــــة المتــــدربين على رأس العمــــل في المنشـــــــــؤة في عام .............

5

هل لدى المنشؤة خطــــــة اإلحالل واالستقرار الوظـــيفي

نعم

ال

10

*يتم التقييم من قبل اللجنة المختصة بالوزارة
المالحظات.......................................................................................................................
اعتمــــاد دائرة التشغيل والتوجيه .............................الختم...................................

ثالثا -:جودة دليل سياساث والئحت الموارد البشريت-:
المــعايــيـــر
نعم

ال

خطت التذريب
الوسار الىظيفي
هيكل الراتب
ًظام إدارة األداء
وضىح في الىصف الىظيفي والوسؤولياث والوسوياث الىظيفيت
حضاًت لألههاث العاهالث في الوٌشاة
خطت التطىير والتذريب الىظيفي للعاهليي العواًييي
تاهيي صحي للعاهليي بالوٌشاة
ًقابت عواليت
االلتسام بالسالهت والصحت الوهٌيت في الوٌشأة
ًظام القروض بذوى فىائذ

مستوى التقييم*
النقاط النقاط
المقررة المستحقت
3
3
3
3
8
3
8
4
5
12
3

نظام داخلي لتوزيع نسبة األرباح أو المكافآت على العاملين بالمنشاة

3
3

تشجيع وإقاهت الفعالياث والتجوعاث السٌىيت للعاهليي وعائالتهن
مالحظة  :في حالة اإلجابة نعم يرجى إرفاق ما يثبت

*يتن التقيين هي قبل اللجٌت الوختصت بالىزارة

المالحظاث................................................................................................................................................:
................................................................................................................................................................
اعتماد مذير دائرة التفتيش  .........................................الختم............................................................................

اعتمــــاد اللجنت
االسن

التىقيع

..............................................-1

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

............................................. -2

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

............................................. -3

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

............................................. -4

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

اعتماد رئيس اللجنت
.............................

