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%65014.4%4528387885.6%29112.4%2349205887.6%35916.5%2179182083.5رهبر8
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%20515.7%1304109984.3%13921.3%65251378.7%6610.1%65258689.9أثٍي10
%1113.6%3061295096.4%553.5%1592153796.5%563.8%1469141396.2لحج11
%22114.9%1480125985.1%9713.6%71461786.4%12416.2%76664283.8الجٍضبء12
000#####0#####00#####0#####00*الوحىٌذ13
%66523.6%2817215276.4%34824.5%1422107475.5%31722.7%1395107877.3شجىح14
%60019.0%3154255481.0%30019.0%1577127781.0%30019.0%1577127781.0هأرة15
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%560.6%10052999699.4%290.6%4854482599.4%270.5%5198517199.5الوكال.ح17
%681.8%3865379798.2%331.6%2057202498.4%351.9%1808177398.1سٍئىى.ح18
%2319.2%2516228590.8%1139.0%1258114591.0%1189.4%1258114090.6الضبلع19
%14526.3%55240773.7%7325.3%28821574.7%7227.3%26419272.7الجىف20
%41116.3%2523211283.7%16513.6%1212104786.4%24618.8%1311106581.2عوراى21
%19118.0%106287182.0%8115.3%53044984.7%11020.7%53242279.3رٌوخ22

661605967490.2%64869.8%707086473491.6%59748.4%13686812440890.9%124609.1%
محافظات لم ترد تقاريرها بسبب إضراب الموظفين*

الٌسجخ

اإلجوبلً العبم

العذد

 صبفً

 الوىظفٍي

 الوزىجت

حضىرهن

الغبئجىى

العذد

الوؤشر العبم لالًضجبط الىظٍفً

الٌسجخالعذد

 صبفً

 الوىظفٍي

 الوزىجت

حضىرهن

الحبضروى

الوؤشر العبم لالًضجبط الىظٍفً

     

م21/10/2013-22 الوىافق هـ1434/الحجخ ري/17-16  حزى اإلثٌٍي هي للفزرح الوحلٍخ السلطخ وحذاد فً الىظٍفً اإلًضجبط ثوؤشراد  (أ- 3) رقن هلخص رجوٍعً جذول  

م

ظخ
بف

ح
لو

ا

م2013/10/21 الوىافق هـ1434/الحجخ رو/16 اإلثٌٍي     

العذدالعذد

الغبئجىى

 صبفً

 الوىظفٍي

 الوزىجت

الٌسجخحضىرهن

الوؤشر العبم الًضجبط الفزرح   

الٌسجخ العذد

الحبضروى

الٌسجخ

م2013/10/22الوىافق هـ1434/الحجخ ري/17الثالسء

الٌسجخ

هـ1434/الحجخ ري/17- 16 الفزرح إجوبلً

الغبئجىى الحبضروى

الجمهورية اليمنية        
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####23.4%

%96512.62%4610226145511267645668087.38األهــبًــخ1

%43418.89%3128682103602298186481.11صٌعـــبء2

%4643.17%90169949521407146351417196.83عـــــذى3

%180318.27%721198148516299867806481.73رــعــــس4

%82712.32%5477062217706715588887.68الحـذٌـــذح5

%882.14%644314771234114402697.86إة6

%221.32%4418981041321662164098.68حـجــــخ7

%35916.48%322390451662179182083.52رهــــبر8

00*صعـــذح9

%6610.12%1966917065258689.88أثــٍـــي10

%563.81%201753532311469141396.19لحــــج11

%12416.19%388902410076664283.81الجٍضــبء12

00*الوحــىٌذ13

%31722.72%4818102921231395107877.28شــجـىح14

%30019.02%4126241369111577127780.98هـــأرة15

%536.50%39137731524781576293.50الوهــرح16

%270.52%4861282756555198517199.48الوكال.ح17

%351.94%4324233672481808177398.06سٍئىى.ح18

%1189.38%301259011258114090.62الضــبلع19

%7227.27%124334912026419272.73الجــىف20

%24618.76%3514096921311106581.24عوــراى21

%11020.68%37721365988353242279.32رٌوــــخ22

84386365116818524661605967490.20%64869.80%000

*

عذد الىحذاد 

الزً رن رفزٍشهب

اإلجوبلً العبم

الٌسجخ

هجبزوى وههبم وهب فً حكوٍهوب

م

بمؤشرات اإلنضباط الوظيفي في وحدات السلطة المحلية  (ب- 3)جدول تفصيلي رقم 

إجوبلً الوىظفٍي 

ثحست حىافع 

الذوام

الحبضروى
عذد 

الوكبرت 

الوغلقخ العذد

الوحبفظخ

ههوبد

عذد 

القٍبداد 

اإلدارٌخ 

الغبئجخ

عذد الوكبرت 

الووزٌعخ

م2013/10/21هـ الموافق1434/ ذي الحجة/16ليوم اإلثنين 

لم ترد تقاريرها بمبرر اضراب موظفي مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة

صبفً عذد 

الوىظفٍي الوزىجت 

حضىرهن

الغبئجىى

الوؤشر العبم لالًضجبط الىظٍفً

العذد الٌسجخهجبزوى

الجمهورية اليمنية        

 وزارة الخدمة المدنية والتأمينات



%102213.28%4710226112414097693667186.72األهــبًــخ1

%29412.38%3530063882442374208087.62صٌعـــبء2

%5192.58%95226091725770201141959597.42عـــــذى3

%160117.82%611092815244228982738182.18رــعــــس4

%68110.12%5477067572196730604989.88الحـذٌـــذح5

%541.42%6443142123123790373698.58إة6

%321.91%4418981201061672164098.09حـجــــخ7

%29112.39%322511134282349205887.61رهــــبر8

00*صعـــذح9

%13921.32%1966917065251378.68أثــٍـــي10

%553.45%201886642301592153796.55لحــــج11

%9713.59%368351041771461786.41الجٍضــبء12

00*الوحــىٌذ13

%34824.47%4918443041181422107475.53شــجـىح14

%30019.02%4126241369111577127780.98هـــأرة15

%475.54%42144728631384880194.46الوهــرح16

%290.60%4659067413114854482599.40الوكال.ح17

%331.60%4227882844472057202498.40سٍئىى.ح18

%1138.98%301259101258114591.02الضــبلع19

%7325.35%144571254428821574.65الجــىف20

%16513.61%351409127701212104786.39عوــراى21

%8115.28%37721381660253044984.72رٌوــــخ22

84391535825412573707086473491.55%59748.45%000

*

عذد الىحذاد 

الزً رن رفزٍشهب

إجوبلً الوىظفٍي 

ثحست حىافع 

الذوام

صبفً عذد 

الوىظفٍي الوزىجت 

حضىرهن

عذد الوكبرت 

الووزٌعخ
الٌسجخ

اإلجوبلً العبم

بمؤشرات اإلنضباط الوظيفي في وحدات السلطة المحلية  (ب- 3)جدول تفصيلي رقم 

م2013/10/22هـ الموافق1434/ ذي الحجة/17ليوم الثالثاء 

عذد 

القٍبداد 

اإلدارٌخ 

الغبئجخ

عذد 

الوكبرت 

الوغلقخ

الغبئجىىالحبضروى

الوؤشر العبم لالًضجبط الىظٍفً

العذد الٌسجخ

الوحبفظخ م

هجبزوى

لم ترد تقاريرها بمبرر اضراب موظفي مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة

ههوبد

هجبزوى وههبم وهب فً حكوهوب

العذد
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*األهــبًــخ1

00صٌعـــبء2

00عـــــذى3

00رــعــــس4

*الحـذٌـــذح5

00إة6

00حـجــــخ7

*رهــــبر8

00صعـــذح9

00أثــٍـــي10

00لحــــج11

00الجٍضــبء12

00الوحــىٌذ13

00شــجـىح14

00هـــأرة15

00الوهــرح16

00الوكال.ح17

00سٍئىى.ح18

00الضــبلع19

00الجــىف20

*عوــراى21

00رٌوــــخ22

000000#DIV/0!0#DIV/0!000

*

صبفً عذد 

الوىظفٍي الوزىجت 

حضىرهن ههوبدهجبزوى

عذد الوكبرت 

الووزٌعخ

اإلجوبلً العبم

عذد الوؤشر العبم لالًضجبط الىظٍفً

القٍبداد 

اإلدارٌخ 

الغبئجخ
العذدالٌسجخ

الغبئجىىالحبضروى
عذد 

الوكبرت 

الوغلقخ الٌسجخ العذد

الوحبفظخم
عذد الىحذاد 

الزً رن رفزٍشهب

بمؤشرات اإلنضباط الوظيفي في وحدات السلطة المحلية  (ب- 3)جدول تفصيلي رقم 
م2013/8/15هـ الموافق1434/ شوال/8ليوم الخميس

لم ترد تقاريرها بمبرر اضراب موظفي مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة

إجوبلً الوىظفٍي 

ثحست حىافع 

الذوام

هجبزوى وههبم وهب فً حكوهوب
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%0.2-%87.0%87.3األهبًخ1

%2.5-%84.4%86.9صٌعبء2

%97.2%97.2%0.0عذى3

%2.4-%81.9%84.3رعس4

%1.9-%88.8%90.7الحذٌذح5

%0.1-%98.2%98.3إة6

%0.1-%98.4%98.5حجخ7

%4.2%85.6%81.5رهبر8

N/A%85.7صعذح*9

N/A%84.3أثٍي10

%2.5%96.4%93.8لحج11

%3.8%85.1%81.2الجٍضبء12

N/A%98.0الوحىٌذ*13

%0.3-%76.4%76.7شجىح14

%13.1%81.0%67.9هأرة15

%0.2-%94.0%94.2الوهرح16

%0.0%99.4%99.5الوكال.ح17

%0.4%98.2%97.8سٍئىى.ح18

%1.6%90.8%89.2الضبلع19

N/A%73.7الجىف20

%5.1-%83.7%88.8عوراى21

%1.4-%82.0%83.4رٌوخ22

90.1%90.9%0.8%

*N/A  غير متطابق محافطات لم ترد بيناناتها بسبب اضراب موظفيها عن التفتيش

ًسجخ الزغٍر

جدول مقارة بين نسب الحضور بوحدات السلطة المحليةعقب عطلة عيد األضحى المبارك للعام 

هـ1433هـ والعام 1434

الوحبفظخم

اإلجوبلً العبم

هـ1434هـ1433
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