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 منظمة أأيیادديي االرحمة ااألنسانيیة
 سيیاسة االسفر

١۱- االغرضض   
يیعتبرر االسفرر ددااخلل وو خاررجج االعررااقق ضرروورريي في عملل منظظمة أأيیادديي االررحمة٬، حتى يیتسنى للمنظظمة 

لغررضض ضمانن إإمتثالل االمووظظفيینن بلوواائح وو قوواانيینن تحقيیقق ررسالتهھا وو االغايیة منن برراامجهھا ااألنسانيیة. 
ذذااتت االصلة٬، ووضعتت منظظمة أأيیادديي االررحمة سيیاسة االسفرر االعملل ااألنساني االغيیرر رربحي وو االقوواانيینن 

هھھھذذهه.  

٢۲- االتعليیماتت   
فإنن االمنظظمة تقوومم بتغططيیة االتكاليیفف لسفرر ووصررفف تكاليیفف االسفرر للمنظظمة ووفقا ألحكامم سيیاسة اا •

وواافقة مسبقة لمدديیرر االمعقوولة لسفرر االمووظظفيینن الغررااضض ررسميیة مع االمنظظمة في حالل ووجوودد م
سفرر تسمح للمووظظفف بال االمووظظفف االمباشرر٬، مدديیرر االماليیة٬، االمدديیرر ااإلدداارريي وو االمدديیرر االتنفيیذذيي

للغررضض االمذذكوورر.  
تبوويیبب يیعملل قسمم االماليیة وو بالتعاوونن مع مددررااء االبرراامج وو بأشرراافف االمدديیرر ااإلدداارريي على  •

مصارريیفف االسفرر منن ميیززاانيیة االبرراامج وو االمشارريیع.   
في حالة االحاجة االى االلجووء لحسابب االمنظظمة للتبررعاتت االخاصة لتغططيیة كلل أأوو بعضض تكاليیفف  •

ططبيیعة وو سببب االسفرر وو تكاليیفهھ. مجلسس ااإلددااررةة يیشررحح فيیهھ االسفرر فيیقددمم االمدديیرر االتنفيیذذيي ططلبب ل
يیشجع االمووظظفف االذذيي يیرروومم االسفرر على االمساهھھھمة في تغططيیة مصارريیفف االسفرر.    

تفاصيیلل االمبلغ  أأوو عندد إإصدداارر نمووذذجج  دديیمم االفووااتيیرر االمعقوولة االتي تووضحتددفع االتكاليیفف عندد تق •
بددلل االسفرر االيیوومي للمووظظفف حيینهھا.   

عندد سفررهه  ددااخلل االعررااقق ووخاررجج محططة عملهھ االررسميیة حيیثث ال  يیستحقق االمووظظفف بددلل ططعامم •
يیقددمم لهھ االططعامم عيینيیا ااوو منن قبلل االجهھة االمضيیفة وويیكوونن االبددلل ووفقق االفووااتيیرر االتي يیقددمهھا 
االمووظظفف. هھھھذذاا يینططبقق اايیضا على االسفررااتت ددااخلل االعررااقق وواالتي تتططلبب سفرراا بالسيیاررةة بحددوودد 

أأوو إإيیابب)  حيیثث يیكوونن صررفف بددلل االططعامم ثالثث ساعاتت أأوو ااكثرر لالتجاهه االووااحدد ( ذذهھھھابب 
بموواافقة االمدديیرر االتنفيیذذيي.  

ددقة عليیهھا قبلل على جميیع االفووااتيیرر االمقددمة وواالمصا االمالي وو ااإلدداارريييیجبب موواافقة االمدديیرر  •
صررفهھا االى االمووظظفف.  

االمحافظظاتت االتي اليیمكنن االذذهھھھابب وو ( ظظفف عندد سفررهه ددااخلل ااووخاررجج االعررااققيیستحقق االموو •
بنفسس االيیوومم) على ااالقلل لليیلة ووااحددةة مخصصاتت بددلل ططعامم في حالل ال يیقددمم لهھ االططعامم اااليیابب 

عيینيیا ااوو منن قبلل االجهھة االمضيیفة. يیتمم صررفف بددلل االططعامم على أأساسس االمصارريیفف االفعليیة 
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بددلل مصارريیفف االسفرر لالغررااضض ووااررشاددااتهھا االنافذذةة في حيینهھا ( ووووفقا لسيیاسيیة االمنظظمة
موواافقة عليیهھا على اانن تكوونن مشفووعة بتقدديیمم فووااتيیرر ررسميیة. االررسميیة)  ووللفتررةة االتي تمتت اال  

عندد سفرر االمووظظفف لالغررااضض االررسميیة وولمم تقددمم لهھ خددماتت ااالسكانن عيینيیا ااوو منن قبلل االجهھة  •
االررسميیة االمقددمة على أأنن ال يیتجاووزز االحدد يیصررفف لهھ بددلل إإسكانن ططبقا للفووااتيیرر االمضيیفة  ف

. ااألعلى االمسمووحح بهھ وو بموواافقة االمدديیرر االتنفيیذذيي  
يیحتاجج االمووظظفف االذذيي يیسافرر لالغررااضض االررسميیة االى ددفعة نقدديیة تقددمم مسبقا حيیثث يیقوومم االقسمم  •

االمالي بأنجازز ما مططلووبب لتسليیمم االددفعة االى االمووظظفف على ااالقلل قبلل يیووميینن منن تارريیخ االسفرر.   
على االمووظظفف عندد االعووددةة ووفي غضوونن خمسة أأيیامم تقدديیمم تقرريیرر حوولل االمصارريیفف يیررفقق معهھ  •

يیدد االمبلغ االمتبقي في حالل ووجوودد مبلغ أأوو اانن يیتمم تعوويیضهھ على االمصارريیفف االتي االفووااتيیرر وويیع
قامم بددفعهھا ااثناء سفررهه.  

٣۳- تعديیل سيیاسة االسفر   
في شهھرر ااألددااررةة. تتمم مررااجعة سيیاسة االسفرر هھھھي منن مسؤؤووليیة مجلسس وو تططوويیرر سيیاسة االسفرر  تعدديیلل

كانوونن ااألوولل منن كلل سنة.  

  مسؤؤووليیة االمدديیرر ااألدداارريي للمنظظمة.انن االتززاامهھمم بهھا هھھھي تددرريیبب االمووظظفيینن على سيیاسة االسفرر وو ضم

 

 

٢۲٠۰١۱٦كتبتت بتأرريیخ: كانوونن االثاني   

٢۲٠۰١۱٦: تمووزز مررااجعةتأرريیخ آآخرر   

 


