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 .     املصطلحات والتعريفات 1.1
 

التالية    [ 1]  املادة للكلمات والعبارات  الالئحة-تكون  املعاين املخصصة هلا أدانه، ما مل تدل   -حيثما وردت يف هذه 
 القرينة على خالف ذلك: 

)م/  العمل:نظام  رقم  امللكي  ابملرسوم  الصادر  السعودي  العمل  بتاريخ 51قانون  والصادر   ،)
ه،  5/1434/ 12(، بتاريخ  24ه، واملعدل ابملرسوم امللكي رقم )م/1426/ 8/ 23

)م/ رقم  امللكي  ابملرسوم  بتاريخ  46واملعدل  الوزارية 1436/ 6/ 5(،  والقرارات  ه. 
 املنفذة ألحكامه. 

 التنمية األسرية بربيدة )أسرة( مجعية  اجلمعية: 
 جبمعية التنمية األسرية بربيدة )أسرة( جملس اإلدارة اخلاص  جملس اإلدارة:

 رئيس جملس إدارة اجلمعية، أو من ينوب عنه عند غيابه.  رئيس جملس اإلدارة:
 عند غيابه.املسؤول األعلى يف اإلدارة التنفيذية للجمعية، أو من ينوب عنه   املدير التنفيذي: 

اللجنة املستدمية اليت تضم عدداً من اخلرباء االستثماريني واملاليني والفنيني والتسويقيني،   اهليئة االستشارية:
واليت يتم استدعاء أعضائها لتقييم الفرص أو املمارسات وإبداء الرأي التوجيهي فيها،  

 املؤسسي. واملسامهة يف وضع معايري تقييم مستوى األداء 
املالية  الشؤون  مدير 

 واإلدارية:
 املوظف املدير مباشرة على أعمال إدارة املوارد البشرية وشؤون املوظفني.

 املوظف القائم ابألعمال اإلدارية املساندة يف جمال إدارة املكتب وإدارة شؤون املوظفني.  شؤون املوظفني: 
اإلدارة أو املدير التنفيذي أو جلنة التوظيف، كل شخص يعني بقرار من رئيس جملس   املوظف:

 يف إحدى الوظائف الدائمة أو املؤقتة يف اجلمعية مبوجب أحكام هذه الالئحة.
جمموعة املهام اليت توكلها اجلمعية إىل املوظف للقيام هبا مبقتضى أحكام هذه الالئحة،   الوظيفة:

على تلك املهام من مسؤوليات أو أية تعليمات أو قرارات تصدر مبوجبها وما يرتتب 
 أو ما يتعلق هبا من صالحيات. 

جمموعة من العناصر املدجمة رمساً ووصفاً واليت توضح التسلسل اهلرمي وقنوات التنسيق  اهليكل التنظيمي:
 بني املكوانت اإلدارية والتنفيذية يف اجلمعية. 

 للجمعية، متمثل إبدارة أو قسم أو جلنة. جزء من اهليكل التنظيمي  اإلدارات التنظيمية: 
حزمة املكافآت  

 املتكاملة:
 هياكل األجر األساسي، والتعويضات، واملزااي الوظيفية، واحلوافز اخلاصة ابجلمعية. 

اتفاقية توظيف حمددة أو غري حمددة املدة توقعها اجلمعية مع املرشح الذي مت انتقاؤه   عقد العمل:
لتويل وظيفة ما مدرجة على الكادر أو على حساب املخصصات املرصودة يف موازنة  
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اجلمعية هلذا الغرض، للقيام أبعمال ومهام تتميز ابالختصاص واخلربة، حبيث حتدد  
 ة املكافآت املمنوحة له. هذه االتفاقية شروط العمل وحزم

الالئحة   الراتب:  هذه  أحكام  مبوجب  املوظف  يتقاضاه  الذي  الشهري  األساسي  الراتب 
 وملحقاهتا. 

الزايدة املستحقة على الراتب يف هناية كل سنة هجرية، واليت تضاف إىل الراتب مبوجب  الزايدة السنوية:
 أحكام هذه الالئحة وملحقاهتا. 

مبلغ مايل مكمل للراتب األساسي، مينح للموظف شهرايً بشكٍل دوري، تعويضاً له   العالوة:
 عن بعض متطلبات العمل، أو ملعاجلة بعض أوجه القصور يف الراتب األساسي.

مبلغ مايل، مينح للموظف تعويضاً له عن بعض املصاريف املدفوعة أو املتوقعة ألداء   البدل:
 العمل املطلوب منه.

 الراتب مضافاً إليه العالوات املمنوحة للموظف، واملنصوص عليها يف هذه الالئحة.  الراتب اإلمجايل:
 الراتب مضافاً إليه العالوات والبدالت املستحقة واحلوافز املمنوحة. أجر املوظف:

دورة، خارج حدود  تكليف املوظف أبداء مهمة رمسية أو املشاركة يف فعالية أو حضور   االنتداب الداخلي: 
كم من املنطقة اليت يتواجد فيها مقر عمل املوظف،  100منطقة اجلمعية وألكثر من  

 ضمن حدود اململكة العربية السعودية. 
تكليف املوظف أبداء مهمة رمسية أو املشاركة يف فعالية أو حضور دورة، خارج اململكة   االنتداب اخلارجي: 

 العربية السعودية. 
كل فكرة مبدعة ومبتكرة تستوجب التنفيذ على أرض الواقع، هتدف إىل التجديد أو   االقرتاح الفعال:

 التنويع أو التبسيط أو التحسني أو حل املشكالت يف أي جمال من جماالت العمل.
الفرصة املتعلقة إبيفاد املوظف لاللتحاق بدورة تدريبية يف إحدى اجلامعات أو املعاهد   الدورة:

علمية أو املؤسسات أو الشركات داخل اململكة أو خارجها الكتساب مهارات دون  ال
 أن تؤهل املشرتك للحصول على درجة علمية. 

ترك   االستقالة: يف  رغبته  معلناً  ابلصالحية،  املخولة  اجلهة  إىل  املوظف  يقدمه  مكتوب  طلب 
بعد إنتهاء مدة اإلشعار املنصوص عليها يف   العمل، وتنتهي خدمة املوظف حكماً 

 نظام العمل.
اليوم، الشهر،  

 السنة:
 هي املواقيت املعتمدة حسب التقومي امليالدي. 
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 .     أحكام عامة1.2
 

 تسري أحكام هذه الالئحة بعد اعتماها من قبل جملس اإلدارة. .1  [ 2]  املادة
 تلغي أحكام هذه الالئحة كل اللوائح اليت يتم عليها العمل سابقاً. .2
تسري أحكام هذه الالئحة على مجيع موظفي اجلمعية املعينني، سواء بعقود عمل حمددة أو غري حمددة   .3

 املدة أو مؤقتة. 
الالئحة على أي حق من احلقوق أو االمتيازات اليت مينحها نظام العمل  ال يؤثر تطبيق أحكام هذه  .4

 للموظف، يف حال كانت أفضل مما ورد يف هذه الالئحة. 
املناسب   .5 القرار  الالئحة، الختاذ  يرد فيها نص يف هذه  مل  البت يف أي حالة  اإلدارة صالحية  جمللس 

 بشأهنا.
والقرارات واللوائح الصادرة بشأنه يف كل مامل يرد فيه  تطبق األحكام الواردة يف نظام العمل والعمال،   .6

 نص صريح يف هذه الالئحة. 
تلغي األحكام أو القرارات أو اللوائح اليت تصدر بشأن نظام العمل والعمال بعد نفاذ هذه الالئحة   .7

 مايتعارض معها من أحكام وردت يف هذه الالئحة. 
 ية لتنفيذ أحكام هذه الالئحة. للمدير التنفيذي صالحية إصدار أية تعليمات ضرور  .8
ملدير الشؤون املالية واإلدارية إضافة أو إلغاء أو تعديل أي إجراء يراه مناسباً لغاايت تنفيذ أحكام هذه   .9

 الالئحة حسبما تقتضيه مصلحة العمل واعتماد املدير التنفيذي. 
جة العمل ويتم ذلك  جيوز نقل املوظف من وظيفته اليت يشغلها إىل وظيفة أخرى بناء على طلب وحا .10

 بقرار من شؤون املوظفني ويرفع إىل مدير الشؤون املالية واإلدارية ويعتمد من املدير التنفيذي. 
املوظفني إاتحتها   .11 اإلدارة، وعلى شؤون  اعتمادها من قبل جملس  الالئحة بعد  يتم اإلعالن عن هذه 

 إقراراً إبطالعه وإلتزامه هبا. جلميع املوظفني لالطالع عليها. ويعترب توقيع املوظف على العقد 
منذ اتريخ اعتماد هذه الالئحة من قبل جملس اإلدارة ال جيوز تعديل أو تغيري أي مادة أو فقرة فيها   .12

إال مبوجب قرار كتايب صادر عن اجمللس، ويتم تعميمه على كل من يهمه األمر قبل بدء سراين التعديل  
 مبدة شهر على األقل.

 الئحة يرجع فيه إىل نظام العمل السعودي ونظام التأمينات االجتماعية. كل مامل يرد يف هذه ال .13
ميارس جملس اإلدارة مجيع السلطات والصالحيات إلدارة املوارد البشرية وتنظيم العمل يف اجلمعية حسبما   .1  [ 3]  املادة

 تقتضيه مصلحة العمل، وله يف سبيل ذلك القيام مبا يلي: 
 الالئحة. إقرار وتعديل السياسات الواردة يف هذه  .1
 إصدار القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه الالئحة، إن لزم. .2
تشكيل اللجان املتخصصة اليت يراها جملس اإلدارة ضرورية لتنفيذ أحكام هذه الالئحة،   .3

 وفضها إن لزم. 
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اعتماد اهليكل التنظيمي للجمعية، وإعادة النظر هبذا اهليكل إن لزم، وإقرار مشاريع إعادة   .4
 هليكلة عند احلاجة. ا

إقرار وتعديل األدوار الوظيفية لكل إدارة من اإلدارات التنظيمية املكونة للجمعية، واليت   .5
 حتدد من خالهلا املهام والواجبات واملسؤوليات الرئيسية املنوطة هبا.

تفويض الصالحيات اليت يراها مناسبة لرئيس جملس اإلدارة وللمدير التنفيذي وللمدير   .6
 وللجان املتفرعة عن اجمللس، فيما خيتص بتنظيم العمل وإدارة املوارد البشرية. التنفيذي

إقرار وتعديل نظام حزمة املكافآت املتكاملة، واملكون من سلم الرواتب األساسية، وهيكل  .7
 التعويضات، وهيكل االمتيازات الوظيفية، وهيكل احلوافز.

 عيينات واملكافآت.إقرار مجيع االستثناءات الضرورية واملتعلقة ابلت .8
واختاذ   .9 خدماته،  وإهناء  راتبه،  وتعديل  وترفيعه،  التنفيذي،  املدير  تعيني  على  املصادقة 

 اإلجراءات اإلدارية األخرى حبقه.
 إقرار إيفاد املدير التنفيذي إىل دورات تدريبية أو زايرات عمل.  .10

ئحة، وينفذ القرارات والتعليمات  ميارس املدير التنفيذي الصالحيات املخولة له مبوجب أحكام هذه الال .2
 اليت يصدرها جملس اإلدارة مبوجبها، ويتوىل ما يلي: 

القرارات   .1 وإصدار  أحكامها،  وتنفيذ  الالئحة،  هذه  يف  الواردة  السياسات  تطبيق 
 والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكامها. 

حيث التعداد  إقرار وتعديل حاجات اجلمعية من الوظائف ومتطلبات املوارد البشرية من  .2
 ونوعية الكفاءات الالزمة لتحقيق أهداف اجلمعية وإجناز املهام الوظيفية.

واختاذ  .3 خدماهتم،  وإهناء  رواتبهم،  وتعديل  وترفيعهم،  املوظفني،  تعيني  على  املصادقة 
 اإلجراءات التأديبية حبقهم، مبقتضى أحكام هذه الالئحة. 

للموظفني،   .4 التدريب  احتياجات  على  إقرار  واحلصول  موازنتها،  تقدير  يف  واملسامهة 
 املوافقات الالزمة لتلبيتها. 

 إقرار إيفاد املوظفني إىل دورات تدريبية أو زايرات عمل.  .5
التوقيع على املعامالت اخلاصة أبمور إدارة املوارد البشرية وتنظيم العمل، وفقاً ملا هو خمول   .6

 لس اإلدارة بتوقيعها.له مبقتضى أحكام هذه الالئحة، أو اليت يفوضه جم
تفويض أي من الصالحيات املخولة إليه مبقتضى أحكام هذه الالئحة إىل مدير الشؤون   .7

 املالية واإلدارية إن لزم.
 بقرار من رئيس جملس اإلدارة أو املدير التنفيذي تتوىل إدارة الشؤون املالية واإلدارية املسؤوليات التالية:  [ 4]  املادة

املوظفني: من خالل إدارة الدوام، واإلجراءات اجلزائية، والكتب إدارة شؤون وعالقات   .1
الرمسية اخلاصة ابملوظفني، والنشاطات الالمنهجية للجمعية، ابإلضافة إىل إدارة شكاوى 

 وتظلمات واقرتاحات املوظفني، إىل غري ذلك.
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مبظليت  .2 املوظفني  متتع  ضمان  خالل  من  واالجتماعية:  الصحية  التأمينات  أمور    متابعة 
 التأمني الصحي والتأمينات االجتماعية، حبسب األحكام املعمول هبا نظاماً.

 التواصل مع املوظفني: من خالل حتضري وإرسال تعميمات اجلمعية.  .3
 استقبال املوظفني اجلدد وتعريفهم أبنظمة اجلمعية.   .4
وهنم إرشاد املوظفني احلاليني واجلدد بكل ما يتعلق بسياسات وأحكام وإجراءات إدارة شؤ  .5

 وتنظيم العمل.
واإلنذارات،  .6 والتنبيهات،  واحلوافز،  والرتقية،  السنوية،  والعالوات  التثبيت،  إعداد كتب 

 والنقل، والوكالة، وإهناء اخلدمة، وقبول االستقالة، وغريها.  
بتحضري  .7 املعنية  اجلهات  مع  التنسيق  خالل  من  الرواتب:  إجناز كشوفات  يف  املسامهة 

 هم ابلبياانت األساسية الالزمة. كشوفات الرواتب وتزويد
إجراء البحوث والدراسات لتحليل الرواتب املنافسة يف سوق العمل لالستفادة منها يف   .8

 تطوير احلزمة الكلية للمكافآت. 
إدارة وثيقة اهليكل التنظيمي: من خالل عكس التعديالت املطلوبة على وثيقة اهليكل  .9

 احلاجة.التنظيمي للجمعية، كلما اقتضت 
التقييم والتوصيف الوظيفي: من خالل تطوير وإدارة وصيانة نظام فعال وعادل لتحليل  .10

 وتقييم الوظائف، وإنشاء وحتديث بطاقات الوصف الوظيفي ملختلف الوظائف.
ختطيط القوى التنفيذيلة: من خالل وضع وصيانة خطط تليب احتياجات اجلمعية من   .11

 ت ومتغريات العمل. املوارد البشرية بناءً على متطلبا
إدارة عملية التعيني: من خالل استقطاب وغربلة طلبات التوظيف والسري الذاتية، ومقابلة   .12

املرشحني للتوظيف )يف حال عدم وجود جلنة خمتصة بذلك(، والتوصية مبن هم كفؤ لتويل  
الطالبة  اجلهة  مع  ابلتنسيق  التوظيف،  وعقود  عروض  وحتضري  الوظيفية،  املناصب 

 .للتوظيف
تقدير االحتياجات من املوارد البشرية مبا يالئم مهام واختصاصات وحجم العمل، وإعداد   .13

 موازنة املوارد البشرية.
هذا   .14 يف  اإلدارة  جملس  قرارات  على  بناءً  العمل،  وتنظيم  البشرية  املوارد  الئحة  حتديث 

 اخلصوص. 
 م أداء املوظفني. إدارة األداء: من خالل تطوير وإدارة وصيانة نظام فعال لقياس وتقيي .15
 إدارة إجراءات التدريب والزايرات.  .16
إدارة العالقة مع اجلهات اخلارجية ذات الصلة من خالل التشاور مع املستشار القانوين   .17

حول املسائل القانونية املتعلقة إبدارة املوارد البشرية، والتأكد أن مجيع األحكام والشروط 
مطابقة للقوانني السارية، وتنفيذ حجوزات    والقرارات والتعميمات الصادرة عن اجلمعية 
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استخراج  وتنسيق  والزوار،  للموظفني  وغريها  السياحية  والسيارات  والفنادق،  الطريان، 
 التأشريات والتصاريح الالزمة للموظفني والزوار.

إعداد التقارير: من خالل إصدار التقارير الدورية والطارئة ذات الصلة إبدارة املوارد البشرية  .18
 ظيم العمل.وتن
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 الفصل الثاين: 
 ختطيط املوارد البشرية 

 
  

 إعداد وحتديث اهليكل التنظيمي  .2.1
  

 حتديد االحتياجات من املوارد البشرية .2.2
   
 إعداد وحتديث بطاقات الوصف الوظيفي  .2.3 
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 .     إعداد وحتديث اهليكل التنظيمي 2.1
 

 إجياد هيكل تنظيمي حمدث ابستمرار، لـ:  األهداف:
  -كلما اقتضت احلاجة لذلك-متكني اجلمعية واملدير التنفيذي من مراجعة اهليكل التنظيمي للجمعية   ●

 كما يف احلاالت التالية:
o  )التأكد من قدرة اهليكل التنظيمي على حتقيق أهداف اجلمعية )على املدى القصري واملتوسط

 واالسرتاتيجية )على املدى الطويل(. 
o .حتديد وإقرار التعديالت والتغيريات الالزم تطبيقها 
o  .االطالع على الوظائف الشاغرة وغري الشاغرة 

 توفري مدخل أساسي لدعم اإلجراءات التالية عند اعتمادها: ترميز الوظائف، وحتليلها، وتقييمها.  ●
وحتديث اهليكل التنظيمي للجمعية، لتتماشى مع التعديالت والتغيريات يتوىل شؤون املوظفني عملية إعداد    [ 1]  املادة

املصادق عليها من قبل جملس اإلدارة، مبا يف ذلك استبدال أمساء املوظفني املنتهية خدمتهم، ابإلضافة إىل  
 أرشفة نسخها وضبطها. 

إبداراهتم التنظيمية املنوطة هبم، مبا يتالءم  ملدراء اإلدارات طلب تعديالت على اهليكل التنظيمي اخلاص   .1  [ 2]  املادة
حتقيق   على  القدرة  عدم  ومنها  الدورية  املشكالت  البسيط كحل  املستوى  على  العمل  واحتياجات 

 األهداف، من خالل توجيهها للمدير التنفيذي. 
ظيمي، للمدير التنفيذي حتليل وحتديد احتياجات اجلمعية من التعديل والتطوير على مستوى اهليكل التن .2

 ومراجعة طلبات التعديل املرفوعة إليه، واختاذ القرار بتمريرها لرئيس اجمللس أم ال، حبسب احلاجة. 
اهليكل  .3 التعديل والتطوير على مستوى  احتياجات اجلمعية من  اإلدارة صالحية حتليل وحتديد  جمللس 

 التنظيمي، و/أو إقرارها وتطبيقها، سواءً أكانت تلك احلاجات انمجة عن:
 بات مرفوعة من قبل املدير التنفيذي. طل .1
 احلاجة إلعادة هيكلة اجلمعية.  .2
ضرورة إنشاء، أو دمج، أو جتزئة، أو إلغاء إدارة معينة، سواًء أكانت إدارة أو جلنة، مبا   .3

االسرتاتيجية  واألهداف  الوظيفية،  األهداف  حيقق  ومبا  العمل،  متطلبات  تقتضيه 
 للجمعية.

 مية املختلفة بشكل جزئي أو كلي.أمتتة أعمال اإلدارات التنظي .4
 تعديل املسميات الوظيفية. .5

ابستثناء التعديالت املتعلقة بتحديث أمساء شاغلي الوظائف يف اهليكل، جيب مصادقة كافة متطلبات  .4
التغيري من قبل جملس اإلدارة قبل تطبيقها وعكسها على اهليكل التنظيمي ومناذج إدارة املوارد البشرية  

 األخرى.
 لس اإلدارة النقاط التالية بعني االعتبار قبل إقرار أية تعديالت على اهليكل التنظيمي: أيخذ جم .5
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وضوح األهداف: التأكد من أن األهداف املتعلقة إبنشاء، أو دمج اإلدارة التنظيمية  .1
 أو الوظيفية تتفق مع احتياجات وسياسات اجلمعية، وهذا يشمل: 

الوصفي إىل األسلوب الكمي إن ترمجة تلك األهداف من األسلوب  .1.1
 أمكن.

 ارتباط األهداف بربامج وجداول زمنية.  .1.2
 تناسب األهداف مع اإلمكانيات املادية والبشرية للجمعية.  .1.3

تعزيز التخصص الوظيفي: جتنب ازدواجية وتداخل وتضارب االختصاصات لإلدارات   .2
 التنظيمية والوظائف، لضمان سرعة إجناز األعمال، وإتقاهنا، وخفض تكلفتها.  

التنسيق بني أعمال اإلدارات التنظيمية: جتنب تكرار األدوار، وتعزيز مبدأ التكامل بني  .3
 أعمال اإلدارات التنظيمية. 

األنشطة   فعالية .4 على  الوظيفية  الرقابة  وفعالية  استقاللية  من  دائماً  التأكد  الرقابة: 
املوظف القائم هبا، ومراعاة   للرقابة من قبل نفس  املختلفة، كأن ال ختضع وظيفة ما 

 تطبيق أحكام النظام ومنع الفوضى. 
يريات  ضبط التكاليف: احتساب التكاليف املرتبطة بتغيري اهليكل التنظيمي وإقرار التغ .5

 اليت من املتوقع أن تكون فوائدها طويلة األجل ومعقولة الكلفة.  
املوظفني،   .6 بني  السلطة واملسؤوليات  املسؤوليات والصالحيات: دراسة حدود  حتديد 

 لتعزيز املساءلة.  
 إجراءات العمل: اإلملام هبا لتوخي استمرارية املقدرة على إجراء تلك العمليات. .7

 
 االحتياجات من املوارد البشرية .     حتديد 2.2

 
 حتديد الوظائف الشاغرة وتعبئتها حبسب األولوية.  ● األهداف:

 احملافظة على توافر القوى العاملة كماً ونوعاً وفقاً ألهداف واسرتاتيجيات اجلمعية املعتمدة.  ●
الالزمة   ● والربامج  اخلطط  ووضع  اجلمعية،  يف  البشرية  للموارد  مستقبلي  تصور  عملها  وضع  الستمرار 

 بكفاءة. 
تقدير االحتياجات املستقبلية من املوارد البشرية خالل فرتة زمنية حمددة حسب االحتياجات املتوقعة،   ●

 لــ:
o  .تقدير املوازنة املناسبة للموارد البشرية لكل إدارة 
o   تغذية خطط وبرامج تدريب وتطوير املوارد البشرية، لتتمكن من تلبية تلك االحتياجات يف

 وقت املناسب. ال
o  .جتنب توظيف أعداد فائضة من املوظفني، لتخفيف األعباء املالية، ورفع الكفاءة 
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يتوىل مدير الشؤون املالية واإلدارية إدارة عملية حتديد االحتياجات من املوظفني ابلتنسيق مع مدراء   .1  [ 3]  املادة
 اإلدارات. 

 األساليب التالية:يتم حتديد االحتياجات من املوظفني، ابستخدام أحد  .2
: وهي مشاريع داخلية يتم من خالهلا دراسة وحتليل أعباء  التنفيذيةمشاريع حتجيم القوى   .1

العمل يف اإلدارات التنظيمية للجمعية على حدة، حلساب أعداد املوظفني الالزمني لكل  
واملتوسط،  القصري  املدى  على  وجه  أحسن  على  املطلوبة  ابملهام  للقيام  وظيفي  مسمى 

 ستناد إىل األهداف املنشودة. ابال
تقدير مدير اإلدارة التنظيمية، نتيجًة إلهناء اخلدمة لواحد أو أكثر من املوظفني، أو احلاجة   .2

 لزايدة العاملني لتلبية متطلبات العمل، أو استحداث وظيفة جديدة، أو إلغاء وظيفة ما. 
املوظفني يف ضوء التعليمات اليت يصدرها املدير  على كل إدارة أن حتدد حاجتها السنوية التقديرية من  .1  [ 4]  املادة

التنفيذي، ويف ضوء األهداف واالسرتاتيجيات املوضوعة، وأية تغيريات طرأت أو قد تطرأ على اهليكل  
 التنظيمي أو نوع املهام أو حجم األعباء أو أساليب العمل.

ا .2 للموارد  املالية واإلدارية إعداد خطة سنوية  الشؤون  لبشرية تساهم يف وضعها كافة  يتعني على مدير 
اإلدارات التنظيمية، وتقدميها للمدير التنفيذي، ملراجعتها وتعديلها، قبل رفعها جمللس اإلدارة للمصادقة، 

 ويتم مراجعة هذه اخلطة وحتديثها بشكل مستمر، على أن تتضمن:
 األهداف املتعلقة إبدارة وتنمية املوارد البشرية خالل سنة اخلطة.  .1
 ابلتناسب مع أعباء العمل املتوقعة.  التنفيذيةتقديرات القوى  .2
 املوازنة السنوية للموارد البشرية كالرواتب والعالوات والتدريب، والتعيني وإهناء اخلدمة.  .3

يف حال اتضاح حاجة إدارة ما للتوظيف خالل فرتة معينة، يتعني على مدير تلك اإلدارة تعبئة منوذج   .1  [ 5]  املادة
 موظفني"، وتقدميه ملدير الشؤون املالية واإلدارية."طلب 

يف حالة وجود فائض من املوارد البشرية يف أي من املستوايت الوظيفية املختلفة، تكون األولوية مللء  .2
 الشواغر الوظيفية اليت تظهر للتوظيف الداخلي، من خالل حتويل املوظفني من وظيفة إىل أخرى. 

 
 قات الوصف الوظيفي.     إعداد وحتديث بطا2.3

 

 حتديد مهام ومسؤوليات الوظيفة وشروط إشغاهلا وصالحياهتا.  ● األهداف:
 توفري األساس السليم لعملية اختيار املرشحني املؤهلني للوظائف الشاغرة. ●
 توجيه إجراءات وضع األهداف الوظيفية السنوية وتسهيل عملية تقييم شاغل الوظيفة. ●
 التدريبية انطالقاً من املتطلبات الوظيفية لكل منصب وظيفي.استنباط االحتياجات  ●

يتوىل شؤون املوظفني إعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف ابلتنسيق مع مدراء اإلدارات التنظيمية،  .1  [ 6]  املادة
ومراجعة كل بطاقة مبعدل ال يقل عن مرة يف السنة الواحدة لتحديثها كما يلزم، كما يف حاالت تغري  

 العمل، أو دمج أو فصل الوظائف، أو عند تغري متطلبات إشغال الوظيفة.نطاق 
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 يتم اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي من قبل املدير التنفيذي.  .2
يسلم شؤون املوظفني نسخة من بطاقات الوصف الوظيفي املنجزة واملعتمدة ملدراء اإلدارات للوظائف  .3

للرجو  إجنازها،  فور  إشرافهم،  نطاق  ضمن  تقع  للموظفني،  اليت  األهداف  حاالت وضع  إليها يف  ع 
 وتقييمهم، واستنباط احتياجاهتم التدريبية، إىل غري ذلك.

 جيب أن حتتوي بطاقة الوصف الوظيفي على املعلومات التالية كحد أدىن: .1  [ 7]  املادة
 نطاق اإلشراف. .1
 األهداف الوظيفية. .2
 األدوار واملسؤوليات.  .3
حيث   .4 من  الوظيفية  للمتطلبات  األدىن  العملية، احلد  واخلربات  األكادميية،  املؤهالت 

 واجلدارات املطلوبة ألداء العمل بكفاءة. 
يراعى يف إعداد بطاقات الوصف الوظيفي الرتكيز على ما ينبغي أن تكون عليه الوظيفة يف ضوء   .2

 االحتياجات، مع إدراج املهام واجلدارات اليت ختدم األهداف االسرتاتيجية أيضاً.
التنظيمية  ملدراء   .1  [ 8]  املادة الوظيفي اخلاصة إبدارهتم  الوصف  التنظيمية طلب تعديالت على بطاقات  اإلدارات 

 املنوطة هبم مبا يتالءم واحتياجات العمل، يتم توجيهها إىل املدير التنفيذي للنظر فيها. 
املوظفني  أيخذ املدير التنفيذي النقاط التالية بعني االعتبار قبل اعتماد أية تعديالت، والطلب من شؤون   .2

 بعكسها على بطاقات الوصف الوظيفي:
 التأكد من أن التعديالت املقرتحة تتفق مع احتياجات وسياسات اجلمعية. .1
التأكد من أن التعديالت املقرتحة تتفق مع اهلدف املراد حتقيقه من الوظيفة، وأن تكون   .2

 ذات عالقة بنطاق عمل الوظيفة. 
األدوار واملسؤوليات مع وظائف أخرى يف نفس اإلدارة جتنب ازدواجية وتداخل وتضارب  .3

 التنظيمية أو اإلدارات األخرى يف اجلمعية. 
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 الفصل الثالث: 
 التوظيف وإهناء اخلدمة 

 
  

 استقطاب طلبات التوظيف  .3.1
  

 انتقاء املوظفني وتعيينهم  .3.2
   

 إدارة عروض وعقود العمل  .3.3 
   

 تقدمي وتوجيه املوظفني اجلدد   .3.4 
   

 إهناء اخلدمة   .3.5 
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 .     استقطاب طلبات التوظيف 3.1
 

استقطاب الكفاءات املالئمة لتلبية احتياجات اجلمعية من املوارد البشرية، واستقبال طلبات التوظيف  ● األهداف:
 مللء الشواغر الوظيفية بسرعة وكفاءة عالية.

املناسبة  .1  [ 9]  املادة البشرية  الكفاءات  استقطاب  التنفيذية عملية  اإلدارة  أو  )إن وجدت(  التوظيف  تتوىل جلنة 
 الحتياجات اجلمعية التشغيلية.

يتوىل شؤون املوظفني استقبال طلبات التوظيف وفرزها والتأكد من استكمال متطلباهتا وعرضها على   .2
 جلنة التوظيف.

 استقطاب طلبات التوظيف ابلطرق التالية:ميكن لشؤون املوظفني   [ 10]  املادة
اإلعالن عن وظائف شاغرة يف املنصات الرمسية: من خالل حتضري مذكرة تتضمن طلب إعالن توظيف،   .1

تعتمد من قبل مدير الشؤون املالية واإلدارية، على أن يعد تقرير هنائي عند مضي الفرتة الزمنية احملددة  
 لب النتائج املرجوة.للتعيني لتحليل فاعلية اإلعالن يف ج

املشاركة يف معارض التوظيف: من خالل حتضري مذكرة تتضمن طلب مشاركة يف معرض للتوظيف،   .2
املالية   الشؤون  مدير  قبل  من  تعتمد  املعرض،  الفعالة يف  للمشاركة  فنية ومالية وزمنية  ترفق مع خطة 

ة للتعيني لتحليل فاعلية املشاركة يف  واإلدارية، على أن يعد تقرير هنائي عند مضي الفرتة الزمنية احملدد 
 جلب النتائج املرجوة. 

التعاقد مع مكاتب التوظيف ومواقع التوظيف اإللكرتونية ملهمة معينة أو لفرتة حمددة: من خالل حتضري   .3
مذكرة تتضمن طلب استعانة مبكتب توظيف أو مواقع إلكرتونية، ترفق مع خطة تقنية ومالية وزمنية،  

ر الشؤون املالية واإلدارية، على أن يعد تقرير هنائي عند مضي الفرتة الزمنية احملددة  تعتمد من قبل مدي
 للتعيني لتحليل فاعلية هذه التعاقدات يف جلب النتائج املرجوة. 

 حيق للجنة التوظيف استقطاب الكفاءات والقيادات املتميزة مباشرة دون احلاجة للطرق السابقة.  .4
وظيفة، والراغبون يف العمل لدى اجلمعية، التقدمي عن طريق إرسال السرية الذاتية يستطيع الباحثون عن  .1  [ 11]  املادة

 بواحدة من الطرق التالية: 
 ابلربيد اإللكرتوين. .1
 ابلفاكس. .2

املعتمد لدى   .2 التوظيف  تعبئة منوذج طلب  املتقدمني حلثهم على  التواصل مع  املوظفني  يستطيع شؤون 
  الربيد اإللكرتوين. اجلمعية، بتعبئته إلكرتونياً وإرساله عرب

املوظفني   .3 شؤون  على  املراسلة  يتعني  طريق  عن  متقدم،  من كل  التوظيف  طلب  استالم  على  التأكيد 
 اإللكرتونية، أو الرد اإللكرتوين التلقائي.

يتعني على شؤون املوظفني التوفيق بني طلب التوظيف والسرية الذاتية للمتقدم ووضعهما معاً، وتصنيفها   .1  [ 12]  املادة
 املؤهالت يف ملفات خاصة بكل إدارة تنظيمية، حتمل اسم اإلدارة.حبسب 
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يتم ترتيب طلبات التوظيف املرفقة ابلسري الذاتية يف كل ملف حسب اتريخ ميالد املتقدم، من األصغر   .2
 إىل األكرب سناً، لضمان تسلسل اخلربات قدر اإلمكان. 

 لم الطلب، ورمز امللف الذي حيويه. يتم تسجيل طلبات التوظيف يف سجل إلكرتوين، يبني اتريخ تس .3
سرية ذاتية جديدة أو طلب توظيف جديد ملتقدم سابق، يتم إتالف سريته الذاتية القدمية   وروديف حال  .4

 أو طلبه القدمي لتجنب االزدواجية.
 يتم شطب وإتالف الطلبات اليت يزيد عمر تقدميها على عامني.  .5

 
 وتعيينهم .     انتقاء املوظفني 3.2

 
أنسبهم  ● األهداف: وانتقاء  لالحتياجات،  تلبيًة  أقرهبم  وحصر  للوظائف،  واملرشحني  املتقدمني  فرز  قواعد  حتديد 

 للتعيني، مبا يضمن حتقيق مصاحل العمل. 
 رسم إطار مؤسسي يوحد أنواع وشروط التعيني يف اجلمعية.  ●

 بتحقيقه للمتطلبات التالية: ال تتم عملية انتقاء وتعيني أي متقدم للوظيفة، إال   [ 13]  املادة
 تعبئة طلب التوظيف وتسليم سريته الذاتية.  .1
 اجتياز االختبارات التنافسية، التحريرية و/أو الشفوية، اخلاصة ابلوظيفة، إن وجدت.  .2
 اجتياز املقابلة الشخصية.  .3
 استيفاء املتطلبات الثبوتية التالية:  .4

 سنتيمرتاً. x 4  6، على خلفية بيضاء، مبقاس 4صورة شخصية حديثة، ملونة، عدد   ●
 صورة عن البطاقة الشخصية مع األصل للمطابقة.  ●
صور عن شهادات الدراسات اجلامعية األولية )الدبلوم و/أو البكالوريوس(، مصدقة حسب   ●

 ملرشح حاصالً عليها. األصول، إن كانت الوظيفة تتطلب حيازة املوظف هلا، أو يف حال كان ا
صور عن شهادات الدراسات اجلامعية العليا )الدبلوم العايل و/أو املاجستري و/أو الدكتوراه(،   ●

مصدقة حسب األصول، إن كانت الوظيفة تتطلب حيازة املوظف هلا، أو يف حال كان املرشح 
 حاصالً عليها. 

مل وذلك لشهادات صور عن شهادات اخلربة، مصدقة حسب األصول من إحدى مكاتب الع ●
اخلربة الصادرة عن شركات اتبعة للقطاع اخلاص، وأما شهادات اخلربة الصادرة عن مؤسسات  

 القطاع العام فال يشرتط تصديقها. 
 صور عن شهادات الدورات التدريبية. ●
 صورة عن اإلقامة ورخصة العمل لغري السعوديني العاملني يف السعودية.  ●

مسؤولية مقابلة وانتقاء وتعيني املدير التنفيذي وانئبه، وميتلك أيضاً صالحية املوافقة يتوىل جملس اإلدارة  .1  [ 14]  املادة
 على تعيني مدراء اإلدارات، بناءً على األسس اليت يراها مناسبة. 
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يتوىل املدير التنفيذي مسؤولية مقابلة وانتقاء مدراء اإلدارات وابقي املوظفني، بناًء على األسس اليت يراها   .2
 ذلك بعد التنسيق مع جلنة التوظيف. مناسبة، و 

اجلمعية   .3 احتياج  لدراسة  تشكَّل  دائمة  التوظيف وهي جلنة  جلنة  تشكيل  اإلدارة مسؤولية  يتوىل جملس 
 الوظيفي ابإلضافة إىل دراسة أحوال املوظفني يف اجلمعية. 

 تتكون جلنة التوظيف من: .1  [ 15]  املادة
 أحد أعضاء جملس اإلدارة. .1
 للجمعية. املدير التنفيذي  .2
 مدير اإلدارة التنظيمية املعنية.  .3
 مدير الشؤون املالية واإلدارية. .4

 تقوم جلنة التوظيف ابألدوار التالية: .2
 مراجعة الوصف الوظيفي اخلاص ابلوظيفة الشاغرة، لإلملام مبتطلبات العمل. .1
 مراجعة طلبات التوظيف والسري الذاتية. .2
من   .3 إن لزمت،  التنافسية  االختبارات  لكل  تصميم  املخصصة  والعالمات  املضمون،  حيث 

 جزئية، وطريقة احتساب عالمات التقييم، واملدة الزمنية املمنوحة للمتقدمني. 
واملقابالت  .4 لزمت(  )إن  التنافسية  االختبارات  بعقد  املتعلقة  واملواعيد  الزمنية  الفرتة  حتديد 

 الشخصية. 
وجدت(، وتقييم املتقدمني من خالل  اإلشراف املباشر على انعقاد االختبارات التنافسية )إن   .5

 احتساب العالمات املكتسبة. 
 فرز وتقليص أعداد املرشحني للوظيفة الشاغرة، بناءً على نتائج االختبارات )إن عقدت(.   .6
 عقد املقابالت الشخصية مع املرشحني، واستالم أوراقهم الثبوتية، وتقييمهم.   .7
 ، إن لزم.  التواصل مع املعرفني من أرابب العمل السابقني .8
تعيني(   .9 )قرار  توصية  وحتضري كتاب  الشاغر،  مللء  األنسب،  املرشحني  أو  املرشح  انتقاء 

 بتعيينهم. 
عند مراجعة السري الذاتية، جيب على شؤون املوظفني االنتباه للنقاط التالية إىل جانب حيازة املتقدم   .3

 للتحصيل األكادميي واخلربة املطلوبة: 
 النحوية.تكرار األخطاء اإلمالئية و  .1
 ركاكة الصياغة. .2
 إمكانية عدم املصداقية يف املعلومات.  .3

عند عقد املقابالت الشخصية، جيب على جلنة التوظيف االنتباه للنقاط التالية إىل جانب حيازة املتقدم   .4
 للتحصيل األكادميي واخلربة املطلوبة: 

 اهليئة والشخصية. .1
 االتصال، واملهارات الشخصية املكتسبة. .2
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 القيمة املضافة اليت يستطيع املسامهة هبا.  .3
 توقعات األجر الشهري.  .4
 أسباب الرغبة يف االلتحاق ابجلمعية.  .5

 حيق للجنة التوظيف عقد سلسلة من املقابالت للمتقدم الواحد، حسب احلاجة.  .5
أو    [ 16]  املادة )إن حددت(،  التنافسية  االمتحاانت  يتغيب عن  طالب وظيفة  العمل كل  املقابلة  يعترب منسحب عن 

 الشخصية، أو استكمال إجراءات التعيني، إال بتقدمي عذر مقبول يوافق عليه رئيس جلنة التوظيف املعينة.
 يعتمد ابجلمعية أنواع التعيينات التالية:   [ 17]  املادة

التعيني بعقد عمل غري حمدود املدة: ويتم من خالله تعيني املوظفني من السعوديني يف وظائف حمددة   .1
 اهليكل التنظيمي للجمعية.ودائمة، مدرجة يف 

التعيني بعقد عمل حمدد املدة: ويتم من خالله تعيني املوظفني من السعوديني أو غري السعوديني مبوجب   .2
عقود حمددة املدة يف وظائف حمددة، مدرجة يف اهليكل التنظيمي للجمعية، للقيام أبعمال ومهام تتميز  

 ة السعودية املؤهلة للقيام هبا. ابالختصاص واخلربة، شريطة ندرة املوارد البشري
للجمعية االستعانة ببعض موظفي اجلهات احلكومية أو املؤسسات أو الشركات اخلاصة للعمل معها   .3

عن طريق اإلعارة أو الندب، شريطة موافقة اجلهة اليت يعمل لديها، ويعاملون معاملة موظفي اجلمعية  
 من الناحيتني اإلدارية واملالية. 

نة ببعض موظفي القطاع العام أو اخلاص من الكفاءات املتميزة، للعمل معها أو ألداء  للجمعية االستعا .4
 عمل معني ابإلضافة إىل أعماهلم األصلية مبوافقة اجلهة اليت يعملون هبا.

اإلدارية   .5 الناحيتني  اجلمعية من  معاملة موظفي  ويعاملون  املستعان هبم مكافأة شهرية  املوظفون  مينح 
 واملالية. 

 تفاق مع خبري أو أكثر غري متفرغ ألداء مهام حمددة. جيوز اال .6
منطقية   .7 وملسببات  العمل،  تقتضيها مصلحة  اليت  احلاالت  للجمعية يف  التنفيذي  املدير  مبوافقة  جيوز 

 التنازل عن بعض متطلبات شغل الوظائف استثناًء.
 يعني يف أي وظيفة يف اجلمعية أن يكون:  يشرتط يف من .1  [ 18]  املادة

متمتعاً جبنسية اململكة العربية السعودية. وجيوز االستثناء من شرط اجلنسية وتقدمي املربرات   .1
مراعاة   املدة مع  حمدد  التوظيف مبوجب عقد عمل  يكون  احلالة  لذلك، وىف هذه  الكافية 

 اشرتاطات توظيف األجانب الواردة يف نظام العمل.
أكمل .2 عاماً، وجيوز    قد  عن ستني  يزيد  وثيقة رمسية، وأال  عمره مبوجب  الثامنة عشرة من 

 االستثناء من شرط السن احملدد مع تقدمي املربرات الكافية لذلك وموافقة املدير التنفيذي. 
مستوفياً للمؤهالت العلمية والعملية الالزمة لشغل الوظيفة املتقدم هلا طبقاً للتوصيف الوظيفي   .3

 لوظيفة مع ضرورة تقدمي املستندات األصلية املؤيدة حلصوله على تلك املؤهالت.املعتمد ل
حسن السرية والسلوك، وأال يكون قد سبق احلكم عليه يف جناية أو جرمية خملة ابلشرف   .4

 واألمانة.
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 ال جيوز توظيف أقارب املوظفني من الدرجة األوىل يف نفس اإلدارة أو القسم. .2
 ظفني املنتهية خدماهتم ابلفصل التأدييب.ال جيوز إعادة تعيني املو  .3
عند احلاجة لتعيني املتقاعدين من العسكريني أو املدنيني السعوديني، يتم تعيينهم بعقد حمدود املدة إذا   .4

 جتاوزت أعمارهم اخلمسني. 
ختضع صالحية إصدار االستثناءات لتجاوز أي شرط من الشروط املذكورة يف هذه املادة للجنة دراسة   .5

 التوظيف. 
يتوىل شؤون املوظفني عملية إشعار موظفي بعض اإلدارات يف اجلمعية بتعيني موظف جديد، لكي يقوم كل    [ 19]  املادة

 منهم ابإلجراءات املناسبة الالحقة للتعيني، وتشمل حسب احلاجة ما يلي:
 

 املطلوب  اإلدارة   الرقم
وطلب   ▪ شؤون املوظفني   .1 الذاتية  السرية  ووضع  للموظف،  ملف  فتح 

 التوظيف والعقد املوقع فيها. 
املوظفني   ▪ شؤون  نظام  يف  للموظف  سجل  إنشاء 

 اإللكرتوين )إن وجد(. 
التأمينات  ▪ سجل  يف  املوظف  تسجيل  )للسعوديني( 

 االجتماعية.
سجل   ▪ يف  وعائلته  املوظف  تسجيل  السعوديني(  )لغري 

 التأمني ضد احلوادث. )إن وجد ذلك( 
التأمني الصحي )إن  تسجيل املوظف وعائلته يف سجل  ▪

 وجد ذلك(. 
الزايرة(   ▪ بطاقات  )أي  التعريفية  العمل  بطاقات  طباعة 

 وتسليمها للموظف. 
 جتهيز وتسليم أية تصاريح مطلوبة للعمل.  ▪
بنظام   ▪ واخلاصة  املمغنطة  الوقت  بطاقة  وصرف  جتهيز 

 ضبط الدخول أو تسجيل البصمة اخلاصة ابملوظف. 
 استقبال وتقدمي املوظف اجلديد.  ▪
 وتنسيق التدريب التوجيهي. ختطيط ▪
جتهيز وتسليم بطاقات التأمني الصحي اخلاصة ابملوظف   ▪

 وأفراد عائلته )إن وجد ذلك(. 
تسليم املوظف كتيب التأمني الذي يبني الشبكة الطبية  ▪

 املعتمدة )إن وجد ذلك(. 
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 صرف اللوازم املكتبية للموظف. ▪
 جتهيز وتسليم مفاتيح خاصة ابلعمل. ▪
 اسية عن حساب املوظف البنكي. أخذ املعلومات األس ▪

استالم املعلومات األساسية عن حساب املوظف البنكي  ▪ رئيس احلساابت  .2
 من شؤون املوظفني، وتسجيلها. 

مشرف التقنية والدعم    .3
 الفين

وحتديد   ▪ احلاسوب،  شبكة  مستخدم  حساب  إنشاء 
 صالحيات االستخدام والدخول. 

 إنشاء حساب بريد إلكرتوين.  ▪
بريدية ) إضافة   ▪  emailالربيد اإللكرتوين إىل جمموعة 

group .معينة أو أكثر ) 
 . -إن لزم-جتهيز وصرف حاسوب مكتيب أو دفرتي  ▪

  
عند تعيني املوظف ألول مرة، يكون حتت التجربة ملدة شهرين أو ثالثة، تبدأ من اتريخ مباشرته العمل   .1  [ 20]  املادة

 انتهت فرتة التجربة دون صدور قرار إبهناء خدمته خالهلا. يف وظيفته، ويعترب مثبتاً بشكٍل تلقائي، إذا 
 تعترب فرتة التجربة من ضمن مدة خدمة املوظف الفعلية.  .2
تنهى خدمة املوظف خالل فرتة التجربة لعدم كفاءته أو لعدم انضباطه بتوصيٍة من رئيسه املباشر، دون   .3

قاته واليرتتب على هذا اإلهناء  احلاجة ملنح ذاك املوظف مدة إشعار أو تعويض خاص خبالف مستح
 أي تعويض والمكافأة هناية خدمة، كما ال جيوز إعادة تعيينه يف اجلمعية مرة أخرى. 

إذا أعيد تعيني املوظف الذي ترك اخلدمة يف اجلمعية بنفس وظيفته السابقة وكان قد أهنى مدة التجربة   .4
 بنجاح، فيوضع حتت التجربة جمدداً. 

 يتضمن شروط وواجبات العمل ومدته واألجر املتفق عليه.  يتم التعيني مبوجب عقد .5
 

 .     إدارة عروض وعقود العمل 3.3
 

 وضع آلية فعالة لــ:  األهداف:
إدارة عروض العمل الرمسية للمنتقني للتعيني، من حيث إعدادها، وإرساهلا، وتعديلها، واستالم الردود عليها،   ●

 وأرشفتها.  
ومتابعتها،   ● وأرشفتها،  وإبرامها،  إعدادها،  حيث  من  العمل،  عروض  على  للموافقني  العمل  عقود  إدارة 

 وجتديدها، وإهنائها، كما تقتضيه احلاجة. 
 شؤون املوظفني عملية إدارة عروض وعقود املنتقني لتقلد مناصب وظيفية يف اجلمعية. يتوىل   [ 21]  املادة
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يعد شؤون املوظفني عروض وعقود العمل استناداً إىل قرارات جلنة التوظيف ابلتعيني، ابالعتماد على النماذج   .1  [ 22]  املادة
 القياسية املعدة هلا، وعلى األجر األساسي والشروط اليت حددهتا تلك اجلهة. 

املالية واإلدارية  .2 الشؤون  مدير  متريره على  بدون  عمل  أو عقد  عرض  أي  تقدمي  املوظفني  لشؤون  ال جيوز 
 للتدقيق، ولصاحب الصالحية للتوقيع.

املقدمة،   .3 والعقود  العروض  الصادرة يف سجلي  العمل  عروض وعقود  تسجيل مجيع  املوظفني  على شؤون 
 ومتابعة حالتها. 

 الذين تسعى اجلمعية إىل تعيينهم: يتم منح األشخاص   [ 23]  املادة
مهلة للرد بقبول أو رفض العرض أو العقد املقدم ابالتفاق املشرتك بني الطرفني، متتد من يوٍم واحٍد إىل   .1

 أسبوع، حبيث حيق لشؤون املوظفني: 
 سحب العرض أو العقد بعد انقضاء املهلة املتفق عليها بدون تلقي الرد املنتظر. ●
 املهلة، مبا تقتضيه احلاجة. جتديد فرتة  ●

مهلة لاللتحاق ابلعمل، من يوٍم واحٍد إىل أربعني يوماً، من اتريخ توقيع العرض أو العقد، ابالتفاق   .2
 املشرتك بني الطرفني، حبيث حيق لشؤون املوظفني: 

 إلغاء العرض أو العقد املربم إذا مل يتم االلتزام بتاريخ املباشرة ابلعمل.  ●
 املباشرة ابلعمل ابالتفاق املشرتك بني الطرفني، مبا تقتضيه احلاجة. تغيري اتريخ  ●

 يسري مفعول التعيني ابتداءاً من التاريخ الفعلي للمباشرة ابلعمل.  [ 24]  املادة
 

 .     تقدمي وتوجيه املوظفني اجلدد 3.4
 

مساعدهتم على االندماج أبقصى  وضع آلية فعالة الستقبال املوظفني اجلدد والتعريف هبم وتوجيههم، هبدف   األهداف:
 سرعة يف اجلمعية، ليكونوا أكثر إنتاجية يف مرحلة مبكرة.

يتوىل شؤون املوظفني أنشطة ختطيط وإدارة تنفيذ عمليات تقدمي ودمج املوظفني اجلدد يف اجلمعية، حبيث   .1  [ 25]  املادة
 يقوم بـ: 

 تعريفية، وهذا يشمل:استقبال املوظفني اجلدد، والرتحيب هبم، وأخذهم يف جولة  .1
استقبال املوظفني اجلدد منذ وصوهلم والرتحيب هبم، ومنحهم انطباعاً إجيابياً  ●

 عن اجلمعية.  
 تعريف املوظفني اجلدد على رؤسائهم وزمالئهم ومرؤوسيهم.  ●
تسلمهم   ● وتنسيق  عملهم،  مواقع  أو  مكاتبهم  على  اجلدد  املوظفني  تعريف 

 اتيح إن وجدت. للتجهيزات املكتبية واحلواسيب واملف
حتديد خطة التدريب التوجيهي اخلاصة بكل موظف حديث التعيني منذ صدور قرار تعيينه،   .2

 وإدارهتا منذ التحاقه ابجلمعية، ابلتنسيق مع اإلدارة أو القسم اليت يتبع هلا.  
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الزمالء، وذلك من   .3 التجربة ابرتياح واالندماج مع  لتجاوز فرتة  املوظف اجلديد  احتضان 
تابعة املستمرة وتقدمي النصح واملشورة عند احلاجة، وتقدمي ما حيتاجه من إرشاد  خالل امل
 وتوجيه. 

يتوىل شؤون املوظفني حتديد مدة التدريب التوجيهي للموظف اجلديد وتنسيق أجندته، ابلرتتيب املسبق   .2
اوح مدة التدريب  مع رئيسه املباشر، لتلبية توقعاته وجتنب اإلضرار مبصاحل وأولوايت العمل، على أن ترت 

األكثر، حبسب خربته   إىل شهر واحد على  األقل  على  يوٍم واحٍد  احلديث، من  للموظف  التوجيهي 
 املسبقة، وطبيعة عمله اجلديد. 

 ينقسم التدريب التوجيهي يف اجلمعية إىل ثالثة أقسام:   [ 26]  املادة
 تقدمي عام للجمعية: ويتوىل هذه املهمة شؤون املوظفني، ويشمل:  .1

 اجلمعية وأهدافه. شرح رسالة  ●
 تعريف املوظفني اجلدد ابجلمعية، وهيكله التنظيمي، ونشاطاته، وآخر إجنازاته. ●
إطالع املوظفني اجلدد على نواحي أساسية متعلقة ابإلدارات واألقسام يف اجلمعية وأدوارها،   ●

 والعالقات فيما بينها.
 أيضاً، ويشمل:ما يتعلق ابلشؤون اإلدارية: ويتوىل هذه املهمة شؤون املوظفني  .2

 تعريف املوظفني اجلدد على الثقافة املؤسسية للجمعية.   ●
والتزاماته،   ● املوظف  حقوق  مثل  اجلمعية،  وإجراءات  سياسات  على  اجلدد  املوظفني  تعريف 

 ومواعيد العمل، والئحة اجلزاءات، واملكافآت، وآلية تقييم األداء، إخل. 
همة مدير اإلدارة املعين فيها املوظف، ويشمل  توجيه وتدريب متخصص على العمل: ويتوىل هذه امل .3

 تعريف املوظفني اجلدد على: 
مهام عملهم، وحدود صالحياهتم، ومستوايت أدائهم املتوقعة، من خالل توضيح توصيفاهتم   ●

 الوظيفية. 
 النشاطات اليومية، واألسبوعية، والشهرية، ونصف السنوية، والسنوية.   ●
 النماذج واإلجراءات املعتمدة يف تسيري األعمال.   ●
 أماكن حفظ املعلومات وآلية احلصول عليها.   ●
 اجلهات اليت سيتعاملون معها من خالل العمل.  ●

 
 
 

 .     إهناء اخلدمة3.5
 

 إجياد نظام واضح لسياسات إهناء اخلدمة يتفق ونظام العمل. األهداف:
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 ابجلمعية بقرار من املرجع املختص ابلتعيني يف أي من احلاالت اآلتية:تنتهي خدمة املوظف   [ 27]  املادة
 االستقالة. .1
 التقاعد.  .2
 انتهاء مدة التعاقد يف العقد حمدد املدة وانعدام رغبة اجلمعية يف جتديده. .3
 الفصل.  .4
 عدم اللياقة الصحية. .5
 الوفاة. .6

يوماً    30يتقدم ابستقالته اخلطية، قبل  على املوظف بعقد غري حمدد املدة الذي يرغب ابالستقالة أن   .1  [ 28]  املادة
على األقل من اتريخ انتهاء خدمته، على أن يستمر يف العمل كاملعتاد إىل هناية فرتة اإلشعار تلك، على  

 أن تعترب فرتة اإلشعار من ضمن مدة خدمة املوظف. 
 رغبته يف عدم التجديد  يتجدد عقد العمل احملدد املدة تلقائياً ملدة مماثلة للعقد، مامل يبلغ أحد الطرفني .2

 مبدة التقل عن شهر. 
 على املوظف بعقد حمدد املدة الذي يرغب ابالستقالة أن: .3

يوماً على األقل من اتريخ انتهاء خدمته، على أن يستمر يف العمل كاملعتاد   30يتقدم ابستقالته اخلطية، قبل 
 ة خدمة املوظف. إىل هناية فرتة اإلشعار تلك، حبيث تعترب فرتة اإلشعار من ضمن مد

إذا ترك املوظف عمله قبل الرد على طلب استقالته خطياً خالل أو قبل إنقضاء مدة اإلشعار، فيعترب   .4
فاقداً لوظيفته حكماً وال يستحق أجراً عن فرتة تركه العمل ما مل يكن املدير التنفيذي قد أعفاه كتابياً 

 من االلتزام بفرتة اإلشعار.
املختص   .5 املرجع  يوماً من اتريخ  على  أو رفضاً خالل ثالثني  ابلتعيني أن يبت أبمر االستقاالت قبوالً 

 تقدميها، فإن مل يبت فيها خالل هذه املدة تعترب االستقالة مقبولة حكماً.
على املوظف املنتهية خدماته أن يسدد مجيع إلتزاماته املالية )إن وجدت( وتسليم مجيع ما بعهدته من   .6

ية قبل تركه لعمله، وال يسقط هذا االلتزام عن املوظف مهما كانت األسباب اليت  أجهزة ولوازم للجمع
 ينقطع مبوجبها عن العمل. 

أايم، أو    7ال جيوز للموظف الذي تقدم ابستقالته سحب استقالته بعد صدور قرار قبوهلا أبكثر من   .7
ذي النظر يف طلب العدول  انقضاء مدة اإلشعار إن مل يصدر رد خطي فيها، إال أنه جيوز للمدير التنفي

 عن االستقالة إذا حصلت قبل ذلك واختاذ القرار املناسب للجمعية.
 يفصل املوظف بدون إشعار وال جيوز إعادة تعيينه وال يستحق تعويضاً خاصاً من اجلمعية خبالف مستحقاته  [ 29]  املادة

 يف احلاالت التالية:
 رمسي أو عذر مقبول. يوم متصلة، بدون إذن  15التغيب عن العمل ألكثر من  .1
التغيب عن العمل ألكثر من ثالثني يوماً بشكل متقطع خالل السنة الواحدة، بدون إذن   .2

 رمسي أو عذر مقبول. 
 يوم عمل.  150اإلجازة املرضية ألكثر من  .3
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تعمد ختفيض اإلنتاجية أو جودة العمل، أو ارتكاب خطأ عمل نشأ عنه خسائر مادية   .4
 الل سبعة أايم عمل من ارتكاهبا(. جسيمة )إذا مت اإلبالغ عنها خ

 محل السالح مبختلف أنواعه يف أماكن العمل.  .5
 إدخال مشروابت كحولية أو مواد ممنوعة إىل مكان العمل. .6
اإلدانة حبكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية جبناية أو جنحة ماسة ابلشرف واألخالق  .7

 التنفيذية.
 مل.ارتكاب عمل خمل ابآلداب التنفيذية يف مكان الع .8
 التواجد أثناء العمل يف حالة سكر بنين أو هلوسة، جراء التعاطي.  .9

االعتداء على موظف أو أي شخص آخر ابلسب أو التحقري أو الضرب أثناء العمل أو  .10
 بسبب العمل.

 االختالس، أو انتحال شخصية أو هوية الغري، أو تقدمي شهادات أو واثئق مزورة. .11
 إفشاء األسرار اخلاصة ابلعمل. .12
 معلومات أو إتالف واثئق مهمة. شطب  .13
التخلي عن اجلنسية السعودية إذا كان تعيينه قد صدر على أساس متتعه هبا، وذلك اعتباراً   .14

 من اتريخ التخلي عنها. 
 ال جيوز للجمعية إهناء خدمة املوظف أو توجيه إشعار إليه إلهناء خدمته يف أي من احلاالت التالية:  [ 30]  املادة

 إجازته السنوية أو املرضية أو احلج أو بدون راتب.املوظف يف أثناء  .1
امتعاض اجلمعية من شكوى أو دعوى أو مطالبة تقدم هبا املوظف إىل اجلهات املختصة،   .2

 واملتعلقة بتطبيق أحكام هذه الالئحة عليه. 
الصحية، كإصابته    [ 31]  املادة لياقته  املوظف من عمله ويستحق كامل مستحقاته يف حال عدم  مبرض  تنهى خدمات 

 مقعد أو ابلعجز. 
 إذا انتهت خدمة املوظف بسبب الوفاة فتعطى مستحقاته لورثته الشرعيني.   [ 32]  املادة
شهادة خدمة يذكر فيها اسم املوظف ونوع  -بناء على طلبه-على اجلمعية منح املوظف عند انتهاء خدمته   [ 33]  املادة

ظف من أوراق وشهادات ثبوتية  عمله واتريخ التحاقه ابخلدمة واتريخ انتهاء اخلدمة. وتقوم برد ما قدمه املو 
 إذا طلبها.

دوافع    [ 34]  املادة على  للتعرف  ابالستقالة،  خدماهتم  املنتهية  املوظفني  آراء  استطالع  عملية  املوظفني  شؤون  يتوىل 
 استقاالهتم، والسلبيات ملواجهتها واحلفاظ على املوظفني يف املستقبل.
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 .     الراتب األساسي 4.1
  

 وضع اإلطار املناسب لتطبيق هيكل الراتب األساسي.  األهداف:
ابلتوصية ابلراتب األساسي األنسب    - اليت يتم تشكيلها الختيار املرشحني للوظائف- يناط بلجنة التوظيف  [ 35]  املادة

 لكل مرشح لتقلد منصب وظيفي شاغر، ترفع للمدير التنفيذي يف مجيع احلاالت للمصادقة. 
دي، وفق قرارات التعيني تصرف الرواتب وسائر التعويضات واملزااي واحلوافز امللحقة هبا للموظفني ابلرايل السعو   [ 36]  املادة

 املثبتة، ومبا يتوافق مع العقود. 
 يبدأ حق املوظف يف الراتب اعتباراً من اتريخ مباشرته العمل حسب العقد.  .1  [ 37]  املادة

 يوقف راتب املوظف املستقيل اعتباراً من اتريخ انقطاعه الفعلي عن العمل. .2
أايم   .3 سبعة  إىل  تصل  ملدة  املنقطع عن عمله  املوظف  راتب  اتريخ  يوقف  من  ابتداءً  إذن رمسي،  بدون 

 انقطاعه عن مركز عمله. 
 يوقف راتب املوظف املعاقب بوقف راتبه اعتباراً من التاريخ احملدد يف القرار القاضي بذلك. .4
 يوقف راتب املوظف املوقوف قضائياً بصورة احتياطية، اعتباراً من اتريخ إحالته للقضاء. .5
 يت مل يباشر فيها العمل، وألسباب ال عالقة للجمعية هبا. ال يستحق املوظف أجراً عن األايم ال .6
يكون دفع الرواتب واملستحقات اخلاصة بكل شهر خالل األسبوع األخري من ذلك الشهر املعتمد عليه   .7

من اجلمعية أو خالل األسبوع األول من الشهر الالحق، هذا وجيوز للمدير التنفيذي التوصية بدفعها  
 عياد الدينية وخالل موسم الصيف.قبل ذلك يف مناسبات األ
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 .     استحقاقات التعويض 4.2
  

 وضع إطار مناسب للتعويضات املستحقة نظري خدمات املوظفني، لتحقيق العدالة الداخلية. األهداف:
 يتوىل مدير الشؤون املالية واإلدارية مسؤولية إدارة هيكل تعويضات موظفي اجلمعية.   [ 38]  املادة
 اجلمعية العالوات والبدالت التالية يف حال حتقق الشروط املؤهلة لكل منها: يستحق موظفو   [ 39]  املادة

 

عناصر هيكل   الرقم
 الوصف التعويضات 

بدالت االستقدام    .1
 والعودة لألجانب

 حسب ماهو مقر ومعتمد يف الئحة تنظيم العمل  

 املواصالت الشهرية  .2
شهرية   عالوة  بدوام كامل  للموظف  اجلمعية  للمواصالت  تدفع 

  300لتسهيل حضوره وانصرافه عن مكان العمل على أال تزيد على  
 ريـال.

 السكن السنوية   .3

للموظف بدوام كامل ما مقداره رواتب ثالثة أشهر   تدفع اجلمعية 
ألف رايل، تدفع على   20سنوايً لتأمني سكنه، على أال تزيد على  

النظر بكيفية صرف  دفعات شهرية متساوية، مع إاتحة اجملال إلعادة  
الدفعات بطلب من املوظف، ومبوافقة كتابية من املدير التنفيذي يف  

 أي وقت بعد انقضاء فرتة التجربة بنجاح. 

بدل ساعات العمل    .4
 اإلضافية

 حسب ما هو مقر ومعتمد يف الئحة تنظيم  .1
ال مينح بدل ساعات العمل اإلضافية للموظفني املنتدبني   .2

أو   املوفدين  أو خارج  )أي  داخل  مبهاٍم رمسية(  املكلفني 
 اململكة.

جيوز التعويض عن املكافأة أبايم راحة بطلب من املوظف  .3
 وحتتسب ساعات العمل مثل احتساب البدل اإلضايف. 

5.  
بدل االنتداب داخل 

 اململكة

تتكفل اجلمعية بتخصيص بدل نقدي لتغطية التكاليف الشخصية 
اململكة، شريطة أن يكون موقع االنتداب للموظف املنتدب داخل  

 خارج منطقة اجلمعية، وذلك حسب التايل:
 بدل االنتداب الداخلي اإلمجايل: 

درجته   حبسب  داخلي  انتداب  بدل  املوظف  اجلمعية  متنح  حبيث 
الوظيفية، لكي يتمكن من تغطية كافة التكاليف املرتبطة ابالنتداب  

ال املصروف  وتغطية  واإلقامة(،  )كالطعام  )كالسفر  شخصي 
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والشراب واملكاملات اهلاتفية اخلاصة والغسيل(، فال تتكفل اجلمعية  
 بعد دفع البدل يف تغطية أية تكاليف أخرى، كما يلي: 

 
بدل االنتداب الداخلي اليومي  املستوى الوظيفي 

 ()ابلرايل السعودي
جملس اإلدارة واملدير 

 التنفيذي وانئبه
850 

 750 مدراء اإلدارات 
 650 بقية املوظفني 

حيتسب بدل االنتداب من أول يوم يغادر املوظف مقر عمله   -
 إىل يوم عودته إىل مقر عمله. 

يشرتط أال يتجاوز املوظف املدة الضرورية ألداء املهمة املنوطة   -
 به واليت حتددها اجلمعية مبا يتفق مع املدة الفعلية للمهمة. 

بدل االنتداب خارج   .6
 اململكة

اجلمعية بتغطية نفقات السفر للمنتدبني مبهام رمسية تتطلب تتكفل 
 السفر اخلارجي، وذلك حسب التايل: 

 بدل االنتداب اخلارجي اإلمجايل:
درجته   حبسب  خارجي  انتداب  بدل  املوظف  اجلمعية  متنح  حبيث 
ابالنتداب   املرتبطة  التكاليف  تغطية  من  يتمكن  لكي  الوظيفية، 

واإلقامة(،   )كالطعام  )كالسفر  الشخصي  املصروف  وتغطية 
والشراب واملكاملات اهلاتفية اخلاصة والغسيل(، فال تتكفل اجلمعية  

 بعد دفع البدل يف تغطية أية تكاليف أخرى، كما يلي: 
 

بدل االنتداب اخلارجي اليومي  املستوى الوظيفي 
 )ابلرايل السعوي(

جملس اإلدارة أو املدير  
 التنفيذي وانئبه

 

1300 

 1100 مدراء اإلدارات 
 1000 بقية املوظفني 

حيتسب بدل االنتداب من أول يوم يغادر املوظف مقر عمله   -
 إىل يوم عودته إىل مقر عمله. 
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يشرتط أال يتجاوز املوظف املدة الضرورية ألداء املهمة املنوطة   -
 هبو اليت حتددها اجلمعية مبا يتفق مع املدة الفعلية للمهمة. 

7.  
التكليف  بدل 

 ابلوكالة 

تدفع اجلمعية للموظف الذي يتم تكليفه رمسياً بتويل وظيفة ما   -
ابلوكالة، إىل جانب وظيفته األصيلة، لفرتة مؤقتة ال تقل عن  
شهر واحد وال تزيد عن سنتني )قابلة للتمديد بقرار من مدير  
يرتاوح   بشكل شهري،  ابلوكالة  التكليف  عن  بدالً  اجلمعية(، 

% من راتبه الشهري األساسي عن كل شهر 25% إىل 5من  
الشؤون   مدير  يقوم  حبيث  التكليف،  حتت  فيه  يكون  كامل 
املالية واإلدارية بتقدير تلك النسبة، واحلصول على موافقة املدير  
التنفيذي على قيمتها، بناءً على العوامل التالية، على أن يتم 

 حجب هذا البدل فور انتهاء التكليف:
 مدة التكليف. .1
 صعوبة وحساسية الوظيفة ابلوكالة. .2
 حجم الصالحيات واملسؤوليات املعطاة.  .3
 عدد املوظفني املرؤوسني يف الوظيفة ابلوكالة. .4

لبعض   - البدالت  بعض  التنفيذي ختصيص  املدير  مبوافقة  جيوز 
%    25االعمال اليت حتتاجها اجلمعية ببدل مستقل ال يتجاوز  

 من الراتب األساسي للموظف. 

 طبيعة عمل بدل   .8
الصندوق )أو    10وهو نسبة   الراتب تصرف ألمني  % من أصل 

 العهدة( فقط. 
 

 يوقف منح أي من العالوات أو البدالت السابقة إذا انتفت األسباب املوجبة ملنحها.  .1  [ 40]  املادة
ال جيوز االنتقاص من قيمة أايً من استحقاقات التعويض املمنوحة ملوظف ما، يف حاالت إعادة اهليكلة اليت  .2

 تنطوي على إعادة تصنيف الوظائف واملوظفني، إذا أدت ابلضرورة إىل إنقاص درجته. 
 جيوز ملدير اجلمعية منح تعويضات إضافية مربرة، للموظف املستحق هلا، عند الضرورة امللحة. .3

 
 .     املزااي الوظيفية4.3

 استقطاب املوظفني األكفاء واالحتفاظ هبم.  ● األهداف:
 زايدة معدل رضا املوظفني ورفع روحهم املعنوية. احملافظة على أو  ●
 تنمية الوالء الوظيفي وتقليل معدل الدوران الوظيفي. ●
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 يتوىل مدير الشؤون املالية واإلدارية مسؤولية إدارة هيكل املزااي الوظيفية للجمعية.  [ 41]  املادة
 املؤهلة لكل منها: يستحق موظفو اجلمعية املزااي الوظيفية التالية يف حال حتقق الشروط   [ 42]  املادة

 

عناصر هيكل   الرقم
 الوصف املزااي الوظيفية 

1.  

التأمينات  
االجتماعية 
 )للمواطنني( 

 

التأمني   مبظلة  السعوديني  املوظفني  مجيع  تغطية  اجلمعية  تتوىل 
الراتب  من  معينة شهرايً  اقتطاع نسبة  اإللزامي، مقابل  االجتماعي 

كمسامهة إلزامية من اجلمعية،  األساسي، يضاف إليها نسبة معينة  
 وفق نظام التأمني االجتماعي املتبع يف اململكة العربية السعودية. 

التأمني الصحي    .2
 )لغري املواطنني(

تتوىل اجلمعية تغطية املوظف غري السعودي مبظلة أتمني صحي عائلي  
وألبنائه   واحدة  ولزوجة  له  متنوعة  صحية  خدمات  يوفر  إلزامي، 
املعالني دون سن احلادية والعشرين للذكور وبدون أي حمددات عمرية  
لإلانث بشرط إقامتهم يف اململكة، من خالل شبكة طبية معتمدة،  

 منذ اتريخ التعيني وحىت اتريخ انتهاء اخلدمة. 

3.  
تلفون جوال مع  

 شرحية

هاتٍف   املوظفني جهاز  بعض  التنفيذي  املدير  مبوافقة  اجلمعية  متنح 
شرحية، حبسب طبيعة وظائفهم وحبسب احلاجة لذلك، جوال مع  

يتلقى  الذي  اإلدارة  للقسم/  الرئيسي  للجوال  البدل  ويكون 
( رايل كحد أقصى اثبتة، وذلك  300االتصاالت يف كل األوقات )

الستعماالت العمل فقط ووفق تعليمات اجلمعية الصادرة يف ذلك  
ساء واملرؤوسني اخلصوص، لضمان استمرارية التواصل فيما بني الرؤ 

 والزمالء، مع تغطية قيمة االشرتاكات. 
  

 
 .     احلوافز4.4

   
 استقطاب املوظفني األكفاء واالحتفاظ هبم.  ● األهداف:

 مكافأة وتشجيع املوظفني.  ●
 يتوىل مدير الشؤون املالية واإلدارية مسؤولية إدارة هيكل حوافز اجلمعية.  [ 43]  املادة
 احلوافز التالية يف حال حتقق الشروط املؤهلة لكل منها: يستحق موظفو اجلمعية  .1  [ 44]  املادة
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عناصر هيكل   الرقم
 الوصف احلوافز

1.  
الزايدة السنوية 

 على الراتب

زايدة نسبية على الراتب األساسي للموظف ميكن منحها بعد بداية  
السنة املالية اجلديدة مباشرًة، حبيث يستحق املوظف عالوة سنوية  

الراتب األساسي وتنقص بعد تقييمه حسب  % على  5مقدارها  
اجلدول التايل، على أن يتم اعتماد نسب الزايدة السنوية احملددة  

 يف اجلدول التايل، لكل املوظفني حبسب نتيجة تقييم أدائه: 
التقدير 

التنفيذي 
السنوي   للتقييم 

 )ابلوصف( 

على  السنوية  الزايدة  نسبة 
 الراتب األساسي )%( 

 %5 ممتاز 
 %4 جداً جيد 

 %3 جيد
 %2 متوسط 
 ال يستحق ضعيف 

 
ال يتم صرف هذه الزايدة إال بناء على موافقة جملس    مالحظة: ●

بناء   اإلدارة بشكل سنوي، وذلك  اإلدارة، أو رئيس جملس 
 على الوضع املايل للجمعية. 

2.  
مكافأة هناية  

 اخلدمة 

مقر ومعتمد يف الئحة تنظيم العمل اخلاصة ابجلمعية    حسب ماهو
برقم  االجتماعية  والتنمية  البشرية  املوارد  وزارة  من  واملعتمدة 

 هـ. 1422/ 9/ 16(، واتريخ  556811)

3.  
مكافأة االقرتاح 

 الفعال

منحة نقدية تعطى للموظف أو جملموعة املوظفني الذين يتقدمون  
استناداً إىل معايري  -ابقرتاٍح فعاٍل من شأنه تطوير العمل أو األداء 

تبين وتطبيق ذلك   -واضحة التنفيذي على  املدير  يف حال وافق 
االقرتاح، ويتوىل هو تقدير قيمتها بناءً على جدوى االقرتاح ومزاايه،  

ترتاوح   أدىن و    500بني  حبيث  رايٍل كحد    3500رايالً كحد 
توزع  أو  فرداً  إن كان  الفعال  االقرتاح  لصاحب  تعطى  أقصى، 

 ابلتساوي على اجملموعة املتقدمة به. 
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4.  
املكافآت 
 االستثنائية

مينحها املدير التنفيذي للموظفني املبدعني أصحاب اإلسهامات  
التقدير، ويقدر قيمتها على أال  واإلجنازات يف العمل اليت تستحق 

 رايل.  3000رايل، وال تزيد على   500تقل عن 
جيوز للجمعية منح موظفيها مكافأة تعادل راتب شهر واحد أساسي بنهاية كل عام مايل للذين مضى  .2

املقدر مبا ال  على عملهم ابجلمعية عاماً كامال وذلك ابلشروط التالية: إذا حتقق زايدة يف اإليرادات تفوق 
%. وإذا حتقق فائض يف بند الرواتب واألجور على أال يقل هذا الفائض عن املكافآت اليت  10يقل عن 

 ستصرف وتعتمد من قبل جملس اإلدارة.
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 .     إدارة الزايدات السنوية والرتقية 4.5
  

 األداء. حتقيق العدالة يف تقدير جهود العاملني وإبراز التميز يف  ● األهداف:
 توفري حوافز لتحسني اإلنتاجية. ●
 ضمان التوازن بني الزايدات السنوية والظروف االقتصادية.  ●
 التخفيض من معدالت دوران املوظفني والتكاليف املصاحبة هلا. ●
 مراعاة التقدم يف السلم الوظيفي للموظف الذي يستحق الرتقية. ●
 زايدة والء املوظف للجمعية.  ●

 السنوية على الراتب: الزايدات   [ 45]  املادة
حبسب النسب اليت حددها املدير  -يتوىل شؤون املوظفني مسؤولية احتساب الزايدة السنوية على الراتب   .1

 لكل موظف مستحق هلا، بناءً على نتائج التقييم السنوي املعتمدة للموظف.  -التنفيذي
يف  -ت السنوية للموظفني  من كل عام ميالدي موعداً الستحقاق العالوا  1حيدد اليوم األول من شهر   .2

 .   -حال صدور قرار اعتمادها
الالئحة،   .3 ينطبق عليه أحكام هذه  املوظف على عالوة سنوية حمددة فإهنا تطبق وال  يف حال نص عقد 

 فاألصل هو مامت االتفاق عليه يف العقد. 
 الرتقيات على مستوى املناصب الوظيفية:  [ 46]  املادة

التنفيذي توصياته جمللس   .1 املدير  اإلدارية )أي لوظائف  يرفع  للوظائف  التوصية ابلرتقية  اإلدارة يف حاالت 
 مدراء اإلدارات(. 

يرفع مدراء اإلدارات توصياهتم للمدير التنفيذي يف حاالت الرتقية للوظائف دون مدراء اإلدارات، بناءً على   .2
 استكمال املوظف لشروط الرتقية. 

 وط التالية يف املوظف املرشح للرتقية:يف حالة ترقية املوظف ملنصب إداري، جيب توفر الشر  .3
وجود وظيفة شاغرة )أو استحداث وظيفة( يف الدرجة األعلى، مع وجود اعتماد مايل خمصص   .1

 لذلك.
املؤهالت  .2 الوظيفة األعلى، على مستوى  لتقلد  املعتمدة  الوظيفية  املتطلبات  املرشح  يليب  أن 

للو  املطلوبة  والكفاءات  العملية  الوصف  األكادميية واخلربات  واملذكورة يف  هلا،  املرشح  ظيفة 
 الوظيفي.

أن يكون للمرشح خدمة فعلية يف وظيفته يف اجلمعية ال تقل عن سنتني إذا كان الرتقية لوظيفة  .3
 مدير إدارة. 

 أن يكون تقييم أداء املرشح آلخر سنتني متتاليتني ال تقل عن تقدير "جيد جداً".  .4
 ة سارية املفعول تقضي حبرمانه من الرتقية.أن خيلو ملف املوظف من أي جزاءات أتديبي .5

 يف حالة ترقية املوظف ملنصب غري إداري، جيب توفر الشروط التالية يف املوظف املرشح للرتقية: .4
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وجود وظيفة شاغرة )أو استحداث وظيفة( يف الدرجة األعلى، مع وجود اعتماد مايل خمصص   .1
 لذلك.

الوظيفية   .2 املتطلبات  املرشح  يليب  املؤهالت أن  الوظيفة األعلى، على مستوى  لتقلد  املعتمدة 
الوصف   واملذكورة يف  هلا،  املرشح  للوظيفة  املطلوبة  والكفاءات  العملية  األكادميية واخلربات 

 الوظيفي.
 أن يكون املرشح قد عمل يف وظيفته احلالية مدة سنتني على األقل.  .3
 تقل عن تقدير"جيد جداً". أن يكون تقييم أداء املرشح آلخر سنتني متتاليتني ال  .4
 أن خيلو ملف املوظف من أي جزاءات أتديبية تقضي حبرمانه من الرتقية. .5
 موافقة املدير التنفيذي ابلتنسيق مع جلنة التوظيف للرتقية. .6

يتم إيقاف ترقية املوظف )على مستوى املنصب الوظيفي( احملال للتحقيق بشأن شكوى ضده مل يتخذ قرار   .5
 اختاذ القرار، ويف حالة تربئته فيتم ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي استحق فيه الرتقية.بشأهنا إىل حني 

مينح املوظف الذي مت ترقيته على مستوى املنصب الوظيفي زايدة مستحقة على راتبه، يقوم املدير التنفيذي   .6
 %. 25% وال تزيد على  10بتحديد نسبتها من الراتب األخري للموظف، على أال تقل عن  

إذا مت ترقية موظف )على مستوى املنصب الوظيفي( واستحق تعديالً على راتبه بسبب ترقيته كانت قيمته   .7
% من راتبه قبل الرتقية فأكثر، فال حيق له احلصول على عالوة سنوية على الراتب خالل تلك السنة 15

 اليت ترقى هبا.
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 الفصل اخلامس: 
 تنمية املوظفني 

 
  

 إدارة أداء املوظفني  .5.1
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 .     إدارة أداء املوظفني5.1
  

 رسم إطار فعال لتقييم أداء املوظفني بشكل موضوعي، لـ:  األهداف:
خلق حالة من التنافس اإلجيايب بني املوظفني، وحتفيزهم ورفع دافعيتهم بشكل عادل وموضوعي، مما ينعكس   ●

 الوظيفي واملؤسسي.إجيابياً على سوية األداء 
القوة والضعف من خالل استخدام مقاييس حمددة   ● أداء كل موظف وحتديد جوانب  قياس مدى جودة 

بكل   احلكم  قادرة على  به، مع وشفافة،  املنوطة  ابملهام واملسؤوليات  املوظف  قيام  موضوعية على مدى 
 األخذ بعني االعتبار خصوصيات كل وظيفة. 

لعالوات السنوية والرتقية واإليفاد، ابملعلومات الالزمة عن استحقاقات املوظفني  تزويد املسؤولني عن إدارة ا ●
 هبا.

تغذية الربامج الالزمة لتخطيط املوارد البشرية وإدارهتا وتنميتها ابلشكل املطلوب، مثل خطة املوارد البشرية  ●
 على املدى القصري واملتوسط، وحتديد االحتياجات التدريبية.

 القرارات املناسبة بشأن تثبيت املوظفني من عدمه قبل هناية مدة التجربة.اختاذ  ●
 إنزال اجلزاءات التأديبية املالئمة ابملقصرين يف أدائهم الوظيفي بشكل متكرر. ●
الوظيفي   ● أدائه  مستوى  على  إلطالعه  واملرؤوس،  املباشر  الرئيس  بني  واحلوار  التواصل  وتشجيع  تعزيز 

 لقوة وجتنب نقاط الضعف لديه، وجماالت التحسني املطلوبة. واملسلكي، وتعزيز نقاط ا
يتوىل جملس اإلدارة مسؤولية تقييم األداء املؤسسي، وأداء املدير التنفيذي، من حيث مستوى اإلجناز يف   .1  [ 47]  املادة

 الذايت.حتقيق األهداف املعقودة عليه، وجودة إمتامه للمهام اليت أوكلت إليه، ومقدرته على حتقيق التطوير 
األداء  .2 تقييم  إدارة إجراءات  املالية واإلدارية مسؤولية  الشؤون  يتوىل مدير  التنفيذي وانئبه،  املدير  ابستثناء 

السنوي للموظفني)وذلك بعد التنسيق مع مدرائهم املباشرين(، حيث خيضع أداؤهم للمراجعة والتقييم، كما  
 يلي:

 
 فرتة احلدوث  احلالة اآللية 

 عند احلاجة 
تقييم األداء قبيل تثبيت/ إهناء خدمة  

 -- املوظف حتت التجربة

مرة واحدة سنوايً خالل شهري   تقييم األداء السنوي بشكل منتظم
 ذو القعدة وذو احلجة 

  
 لتقييم أداء املوظفني دون املدير التنفيذي وانئبه، يتم مراجعة أوجه األداء التالية:  [ 48]  املادة
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 الوصف قياس األداء مرجعية  وجه األداء  الرقم

 األداء الوظيفي  .1

أهداف العمل 
 السنوية

حتقيقهم   مدى  على  بناًء  املوظفني  تقييم  يتم  حيث 
 ألهداف وخطط العمل قصرية املدى، املرسومة هلم. 

مؤشرات األداء  
الوظيفي التنفيذية 
 )املتعلقة ابلدرجة( 

أداء   مقاييس  على  بناءً  املوظفني  تقييم  يتم  حيث 
الكفاءات  من  التمكن  مستوايت  تقيس  رئيسية، 
الوظيفي  مستواه  املوظف يف  من  املطلوبة  األساسية 

 )أي درجته الوظيفية(. 

مؤشرات األداء  
الوظيفي اخلاصة  

 )املتعلقة ابلوظيفة( 

أداء   مقاييس  على  بناءً  املوظفني  تقييم  يتم  حيث 
الكفاءات  من  التمكن  مستوايت  تقيس  رئيسية، 
األساسية املطلوبة من كل موظف يف موقعه الوظيفي،  

 ويتم احلصول عليها من األوصاف الوظيفية.

مؤشرات األداء  
الوظيفي الشخصية  
 )املتعلقة ابملوظف( 

حيث يتم تقييم املوظفني بناءً على معلومات وبياانت  
تعرب عن مدى متيزهم/ تقصريهم خالل الفرتة اخلاضعة  

 للتقييم، وتشمل:
 عقوابت التقصري أو اإلمهال يف العمل.  ▪
 مكافآت االقرتاحات الفعالة. ▪
 تقديرات الدورات التدريبية. ▪
 عدد كتب الشكر املمنوحة.  ▪
 جمموع قيم املكافآت املمنوحة. ▪
 اللجان اليت ينتمي إليها. ▪
 عدد املشاركات الرمسية يف الندوات واملؤمترات.  ▪

مؤشرات األداء   األداء السلوكي   .2
 السلوكي 

أداء   مقاييس  على  بناءً  املوظفني  تقييم  يتم  حيث 
ابلسلوكيات  التحلي  مستوايت  تقيس  رئيسية، 
الوظيفية احلميدة، املطلوب توفرها يف مجيع املوظفني،  

 ابإلضافة إىل االلتزام ابلدوام وجتنب املخالفات. 

 األداء املظهري  .3
مؤشرات األداء  

 املظهري

تقييم   يتم  أداء  حيث  مقاييس  على  بناءً  املوظفني 
رئيسية، تقيس مدى االلتزام ابهلندام واملظهر املناسبني  

 ابإلضافة إىل النظافة الشخصية.
  

يقوم شؤون املوظفني بتوزيع نسخ من مناذج تقارير األداء على مجيع العاملني يف اجلمعية، على أن تصلهم   .1  [ 49]  املادة
 أقصى.كحد   10خالل األسبوع األخري من شهر 
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بتحديد أهداف إداراهتم على املدى القصري، ومن مث    -ابلتنسيق مع مدراء اإلدارات-يُعىن املدير التنفيذي .2
تفصيلها وربط حتقيقها ابملوظفني كل حبسب مستواه الوظيفي، واختصاصه، وحدود صالحياته ومسؤولياته،  

 حبيث:
خالل   .1 السنة  يف  مرة  املدى،  قصرية  األهداف  تلك  وضع  للسنة 12شهر  يتم  وذلك   ،

الالحقة، بشرط أن تكون متعلقة ابلعمل أو ابلتطوير الذايت الذي خيدم صاحل العمل على  
 الصعيدين القصري واملتوسط.

يقوم كل رئيس مباشر مبراجعة األهداف السنوية املقررة واملرتبطة مبرؤوسيه، كل على حدة،   .2
شهر   من  األول  األسبوع  أقصى،    1خالل  عام كحد  النتائج من كل  وتوضيح  لتحديد 

وخمرجات األعمال املطلوب منهم حتقيقها ومواعيد تنفيذها، واالتفاق عليها، بشرط أال تقل  
عن اثنتني وال تزيد على مخسة. ابإلضافة إىل اطالعهم مرؤوسيهم على أهداف العمل املتوقع  

أ إطالع مرؤوسيهم  املباشرون  الرؤساء  يتوجب على  السنة، كما  على  إجنازها خالل  يضاً 
التقييم  وعناصر  أنواعها،  اختالف  على  األداء  تقرير  منوذج  يف  املعتمدة  األداء  مؤشرات 

 اخلاصة هبا، واألمهية النسبية لكل منها. 
 من كل عام.  1يقوم كل رئيس مباشر ابعتماد تلك األهداف، قبل هناية شهر  .3
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بتعبئة منوذج تقرير األداء اخلاص به، يتوىل شؤون املوظفني مسؤولية مجع  قبل إجراء عملية تقييم أداء أي موظف، وقبل املباشرة    [ 50]  املادة
املعلومات التالية، وإرفاقها مع منوذج تقرير األداء اخلاص بكل موظف عند تسليمه إلدارته، لتدعيم اختاذ القرارات الصائبة عند  

 التقييم: 
 

املعلومات الداعمة   الرقم
 الوصف للتقييم 

 الوظيفي واقع الدوام   .1
كشف ابملعلومات التارخيية عن التأخرات والغياابت واملغادرات  

 واإلجازات. 

كشف ابجلزاءات التأديبية سارية املفعول، واتريخ إيقاعها،   اجلزاءات التأديبية   .2
 وأسباهبا.

 واقع الدورات التدريبية   .3
كشف أبمساء برامج التطوير اليت خاضها املوظف، خالل  

 اخلاضعة للتقييم، وحالتها. الفرتة 

كتب الشكر   .4
 واملكافآت 

كشف بكتب الشكر واملكافآت املمنوحة للموظف خالل 
 الفرتة اخلاضعة للتقييم، واترخيها، وأسباهبا.

نتائج تقييم األداء   .5
 السابق 

نسخة من تقرير األداء السابق )إن وجد(، لتمكني املقي ِّم من  
ابلسابق، وابلتايل تقدير مدى التحسن يف  مقارنة األداء احلايل 

 األداء من عدمه. 

6.  
الراتب احلايل والزايدة  

 السنوية السابقة

قيمة الراتب األساسي الذي يتقاضاه املوظف، ونسبة الزايدة  
السنوية اليت حتصَّل عليها نتيجًة لتقييم األداء السابق )إن 

 وجد(. 
  

التالية عند احلاجة الستصدار االستثناءات التقييمية من قبل اجلمعية لكل من التقديرات الوصفية يتم االسرتشاد ابلتوضيحات    [ 51]  املادة
 السابقة:

 

التقدير التنفيذي  الرقم
 الوصف واملؤشرات الدالة )ابلوصف( 

تقدير يدل على أن املوظف لديه القدرة على اإلبداع واالبتكار،  ممتاز  .1
 املتوقع، وأمثلة ذلك: ومعدل إجنازه للعمل يفوق 

إجنازات املوظف ابرزة وواضحة على مستوى اإلدارة اليت يعمل   .1
 هبا، وعلى مستوى أعمال اجلمعية. 

 يعترب املوظف مثاالً لإلجناز املتفوق.  .2
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 لدى املوظف قدرة فائقة على التخطيط وتطوير العمل. .3
 لدى املوظف سلوك وظيفي متميز.  .4
 والدوام. املوظف ملتزم بقواعد العمل  .5

تقدير يدل على أن املوظف انجح يف عمله، ولديه مرونة يف التنفيذ،   جيد جداً  .2
 مع قدرة على التعرف على املشاكل يف جمال العمل، وأمثلة ذلك: 

دراية املوظف مبسؤوليات وظيفته واختصاصات اإلدارة اليت يعمل  .1
 هبا.

 جداً. قدرة املوظف على حل أغلب املشاكل، أبسلوب جيد  .2
 قدرة املوظف على تطوير جماالت العمل.  .3
 جمهودات املوظف الذاتية ملحوظة وملموسة.  .4
 متكن املوظف من القيام مبسؤوليات أكرب.  .5
 املوظف ملتزم بقواعد العمل والدوام.  .6

تقدير يشري إىل أن املوظف على معرفة جيدة بنظم وإجراءات العمل،  جيد .3
 ومن أمثلة ذلك: 

غالب األحيان إبجناز املتطلبات األساسية  قيام املوظف يف  .1
 لوظيفته.

 جتاوب املوظف السريع مع متطلبات وظيفته.  .2
قيام املوظف ابلتصرف ومعاجلة بعض احلاالت اليت تطرأ يف   .3

 وظيفته.
 احتياج املوظف ابستمرار لتطوير وحتسني أدائه بعمله.  .4
والتعليمات بذل املوظف للجهد لزايدة معرفته بعمله واألنظمة  .5

 املعمول هبا. 
 نتائج إجنازات املوظف جيدة إىل حٍد ما.  .6
 املوظف ملتزم بقواعد العمل والدوام إىل حد كبري. .7

تقدير يشري إىل أن أداء املوظف لعمله ُمرٍض بشكل عام، ومن أمثلة   متوسط  .4
 ذلك:

 إجناز املوظف لعمله بشكل مقبول، إىل حٍد ما.  .1
 عمله. انتقاص املوظف للحماس يف  .2
 احتياج املوظف للتوجيه الدائم يف كل صغرية وكبرية. .3
 احتياج املوظف لزايدة معرفته بعمله، بشكل ملحن.  .4
 املوظف ال يشغل الوقت بفعالية يف صاحل العمل.  .5
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تقدير يعرب عن تقصري واضح للموظف يف أداء واجبات وظيفته،   ضعيف  .5
 ذلك: واملهام املوكلة إليه، ومن األمثلة الدالة على 

عدم تفهم املوظف ألعمال الوظيفة، رغم شرحها له وتدريبه   .1
 عليها. 

 إنتاجية املوظف أقل من املستوى املطلوب، كماً ونوعاً. .2
 نتائج أعمال املوظف غري دقيقة.  .3
أتخري املوظف للبدء أو إجناز األعمال يف مواعيدها املقررة،   .4

 بشكل متكرر. 
 أدائه. عدم رغبة أو قدرة املوظف على تنمية  .5
 املوظف غري متحمس ألداء عمله.  .6
 املوظف ليس لديه شعور ابملسؤولية.  .7
املوظف غري منضبط يف دوامه، وال يشغل الوقت بفعالية يف صاحل   .8

 العمل.
 

يقوم الرئيس املباشر بتنظيم تقرير األداء للمرؤوسني، على أساس تقدير عالمة لكل عنصر من عناصر التقييم العددي وتعبئة   .1  [ 52]  املادة
 ، كحد أقصى. 11بقية األجزاء، ورفعه إىل الرئيس األعلى خالل األسبوع الثاين من شهر  

، كحد أقصى، وبيان رأيه 11يتوىل الرئيس األعلى مراجعة تقييم الرئيس املباشر خالل األسبوعني الثالث والرابع من شهر   .2
حبيث يتم االحتكام لدى املخول ابملصادقة يف  يف حاالت االختالف يف الرأي، ومناقشة األسباب معه، للتوصل إىل اتفاق،

 حالة االختالف الختاذ القرار النهائي.
يتم استالم وإدخال مجيع التقديرات العددية يف كشف منفصل لكل إدارة، يبني أرقام ملفات املوظفني وأمسائهم ومسمياهتم   .3

كحد أقصى، وترتيبهم حسب تسلسل    12شهر  الوظيفية وإداراهتم التنظيمية ونقاطهم، وذلك خالل األسبوع األول من  
 النقاط من األكرب إىل األصغر. 

 ، كحد أقصى.12يتم اعتماد نتائج التقييم من قبل املدير التنفيذي، خالل األسبوع الثالث من شهر   .4
ومناقشته يف تفاصيله، وله  يكون إعداد تقرير األداء معلناً بشكل عام، حبيث يتم إطالع املوظف على تقرير أدائه قبل اعتماده    [ 53]  املادة

احلق يف االعرتاض عليه بعد اعتماده، وفق األحكام املنصوص عليها يف سياسات إدارة شكاوى وتظلمات املوظفني من هذه  
 الالئحة.

يتم تقييم املوكل بوظيفة أخرى إىل جانب وظيفته األصلية، على منوذج تقرير األداء اخلاص بوظيفته األصلية، حبيث يتوىل   .1  [ 54]  املادة
 قي مني األصليني مسؤولية إعداده، ابلتنسيق مع املقيمني للوظيفة األخرى إذا عمل فيها لفرتة ال تقل عن ثالثة أشهر. امل

 يتم تنظيم تقارير األداء للموظفني املوفدين يف دورات تدريبية واجملازين بدون راتب وعالوات، وفق األحكام التالية: .2
انقطاع املوظف عن العمل ال تتجاوز ستة أشهر من فرتة التقييم، فيتوىل الرئيس املباشر  إذا كان اجملموع الكلي ملدة   .1

 إعداد تقرير التقييم، استناداً إىل أدائه خالل فرتة تواجده.



 2022  الثاني اإلصدار 

 

44 

 

إذا كان اجملموع الكلي ملدة انقطاع املوظف عن العمل تتجاوز ستة أشهر من فرتة التقييم، فيتم تقييمه يف ضوء   .2
لسابقة، وأية بياانت أخرى ذات عالقة، إضافة إىل املعلومات املتعلقة بسري دراسته )إن وجدت(،  تقارير األداء ا

 ونتائجها. 
 يتم تنظيم تقارير األداء للموظف املوقوف عن العمل، بشكل نظامي، وفق األحكام التالية:  .3

التقييم، فيتوىل الرئيس املباشر    إذا كان اجملموع الكلي ملدة انقطاع املوظف عن العمل ال تتجاوز ستة أشهر من فرتة .1
 إعداد تقرير التقييم، استناداً إىل أدائه خالل فرتة تواجده.

إذا كان اجملموع الكلي ملدة انقطاع املوظف عن العمل تتجاوز ستة أشهر من فرتة التقييم، فيتم تقييمه يف ضوء   .2
 تقارير األداء السابقة، وأية بياانت أخرى ذات عالقة. 

املوظف ألول مرة أو أعيد تعيينه، فيتم تنظيم تقرير ألدائه قبل أسبوع على األقل من انقضاء فرتة التجربة، من  إذا مت تعيني   .4
%، فعلي  50قبل رئيسه املباشر، ابستخدام منوذج تقييم أداء فرتة التجربة. إذا كان تقدير أداء املوظف حتت التجربة دون  

 توب، دون فرتة إشعار. شؤون املوظفني إخطاره إبهناء خدماته بشكل مك
يعتمد جملس اإلدارة على العناصر التالية كمؤشرات لتقييم األداء الوظيفي التنفيذية )املتعلقة ابلدرجة(، واخلاصة ابملدير التنفيذي    [ 55]  املادة

 أو انئبه:
 

العالمة   مؤشرات األداء الرقم
 الدالئل  القصوى 

وضع األهداف    .1
االسرتاتيجية ورسم 
السياسات ومتابعة 

تنفيذها وتقييمها  
 مؤسسياً 

4 

فهم عميق للواقع احلايل والتصور املستقبلي وفقاً لرؤية   ●
 اجلمعية. 

القدرة على حتديد األهداف االسرتاتيجية، وقولبتها يف  ●
مبادرات اسرتاتيجية، ومن مث ترمجتها إىل خطط تقوم 
 اإلدارات والوظائف الواقعة حتت إشرافه على تنفيذها. 

على  املشاركة   ● السياسات  وتطوير  تشكيل  يف  الفاعلة 
لضمان  الالزمة  اآلليات  ووضع  املؤسسي،  املستوى 

 حتقيقها. 
األداء   ● لقياس  ومعايري  أسس  وضع  على  القدرة 

 املؤسسي، وفقاً للمخرجات والنتائج.
اخلطط  ● من  املتحقق  األداء  قياس  نتائج  حتليل 

وأسباهبا  االحنرافات  وحتديد  والتنفيذية  االسرتاتيجية 
 ووضع احللول هلا. 

املؤسسي   ● األداء  تقييم  نتائج  استخدام  يف  املهارة 
 كمدخالت يف دعم وتطوير اجلمعية. 
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اختاذ القرارات   .2
وحتمل مسؤوليات  

 أعلى
3 

االعتماد على املعلومات الصائبة كأساس لعملية اختاذ   ●
 القرارات. 

 اختاذ القرار يف الوقت املناسب. ●
 املتخذة يف حتقيق األهداف. مدى فاعلية القرارات  ●
 استخدام الصالحيات املخولة يف أداء املهام.  ●
 درجة االعتماد عليه يف حتمل مسؤوليات أعلى.  ●

التنبؤ وتشخيص    .3
املشكالت 

 ومعاجلتها 
3 

 القدرة على توقع املشاكل قبل حدوثها.  ●
 درجة التمكن من التفكري املنطقي والتحليلي.  ●
نقاط   ● حتديد  على  والفرص  القدرة  والضعف  القوة 

 والتحدايت اليت تواجه اجلمعية.
حلل   ● املطروحة  البدائل  بني  املفاضلة  على  القدرة 

 املشكلة، واختيار أفضل احللول والسيناريوهات.
متكني املوظفني    .4

 وتنميتهم

3 

 متابعة أداء املوظفني، واختاذ القرارات الالزمة بشأهنا.  ●
ابلتغذية الراجعة املستمرة احلرص على تزويد املوظفني   ●

 هبدف تطوير أدائهم وحتسينه. 
تسهيل فرص التعلم والتدريب وتطوير مهارات وقدرات  ●

 املوظفني. 
 احلرص على إعداد الصف الثاين من القيادات. ●
فيما  ● واخلربات  املعرفة  تبادل  على  املوظفني  تشجيع 

 بينهم.
املشاريع،  ● يف  اإلقحام  أو  الوظيفي،  التدوير  استخدام 

 سيلة لتطوير وتنمية املوظفني. كو 
جتذير الثقافة    .5

املؤسسية يف بيئة  
 العمل 

3 

لدى  ● االحرتافية  والكفاءات  السلوكية  القيم  تعزيز 
 املوظفني. 

والقيم   ● الثقافة  اإلجيايب يف  التغيري  إحداث  القدرة على 
 املؤسسية غري املرغوبة. 

ورعاية   ● واحرتامها،  اآلخرين  نظر  بوجهات  االهتمام 
 إبداعاهتم. 

التغيري   ● متطلبات  مع  التكيف  على  املوظفني  مساعدة 
 املؤسسي.
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الفضلى،  ● واملمارسات  النجاح  قصص  على  االطالع 
 وتشجيع املوظفني على تبنيها.

وضع اخلطط وبرامج    .6
العمل التنفيذية، يف 

ضوء اخلطة  
االسرتاتيجية ومتابعة  

 تنفيذها 

4 

التنفيذية مع   ● العمل  انسجام خطة  اخلطة مدى  حماور 
 االسرتاتيجية من جهة. 

القدرة على حتديد االحتياجات املادية والبشرية واملالية   ●
 الالزمة لتنفيذ اخلطة. 

القدرة على وضع معايري ومؤشرات كمية ونوعية لقياس   ●
 فاعلية اخلطط والربامج التنفيذية. 

التنفيذية  ● العمل حول اخلطط  تقارير تقدم سري  إعداد 
 جه أعمال التنفيذ. واملشكالت اليت توا

القدرة على حتديد فجوات اإلجناز واالحنراف يف األداء   ●
 املخطط وأسباهبا.

االحنرافات وسد   ● ملعاجلة  الكفيلة  اآلليات  مهارة وضع 
 الفجوات يف التنفيذ.

املتحقق   ● اإلجناز  قياس  نتائج  استخدام  يف  املهارة 
 كمدخالت يف دعم وتطوير القدرات املؤسسية. 

  
 

ابلوظائف   [ 56]  املادة ابلدرجة(، واخلاصة  )املتعلقة  التنفيذية  الوظيفي  األداء  لتقييم  التالية كمؤشرات  العناصر  على  التنفيذي  املدير  يعتمد 
 اإلدارية:

 

العالمة   مؤشرات األداء الرقم
 الدالئل  القصوى 

املعرفة بطبيعة العمل   .1
 واإلملام بتفاصيله

5 

 الوظيفي.الفهم العميق يف جمال االختصاص  ●
امتالك وتوظيف املهارات الفنية والعملية املتنوعة يف أداء   ●

 العمل.
 املعرفة التامة أبساليب وإجراءات العمل.  ●
ينعكس إجيابياً على   ● العمل مما  تطوير أساليب ومناذج 

 مستوى األداء. 
 مدى استخدام األجهزة واألدوات ابلكفاءة املطلوبة. ●
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2.   
 

إدارة املرؤوسني 
واإلشراف عليهم 
ومتابعة أدائهم،  

وتقييمهم مبوضوعية  
 6 وعدالة 

توزيع العمل وفقاً لقدرات وكفاءات املوظفني ودور كل   ●
 منهم يف إجناز اخلطة التنفيذية. 

القدرة على حتديد النتائج املطلوبة ابلدقة الالزمة وفقاً   ●
ابلتعاون   كليهما  أو  األداء  ومؤشرات  لألهداف 

 املوظفني. والتشارك مع 
مدى احلرص على إطالع املوظفني على عناصر تقييم   ●

وفقاً  منها  لكل  النسبية  واألمهية  الوظيفي،  األداء 
 للنماذج املعتمدة. 

مبا   ● املرؤوسني  مع  األداء  سجل  مبراجعة  االلتزام  درجة 
حيقق رصد نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف وكيفية 

 معاجلتها. 
تقارير ● توظيف  على  القدرة  أية    مدى  إلجراء  األداء 

تعديالت ضرورية على األهداف واملؤشرات، واملساعدة  
 يف حتديد االحتياجات التدريبية للمرؤوسني.

كتابة وإعداد    .3
التقارير ابلشكل 

 املطلوب 

3 

 إعداد التقارير أبسلوب مهين ودقيق وابلوقت املناسب. ●
ومبوبة   ● دقيقة  ومعلومات  بياانت  على  التقارير  اعتماد 

 وموثوقة. 
العالقة  ● ذات  اجلوانب  لكافة  التقرير  تضمن  درجة 

 ابملوضوع. 
اليت   ● واجلداول  التوضيحية  الرسومات  استخدام  درجة 

 تساعد يف فهم مضمون التقرير. 
التقارير،   ● هلذه  تنفيذية  ملخصات  إعداد  على  القدرة 

عملية   يسهل  مبا  بديل  وسلبيات كل  إجيابيات  وبيان 
 اختاذ القرارات املناسبة. 

الستفادة من التقارير والدراسات السابقة ذات العالقة ا ●
 ابملوضوع وتوظيفها يف إعداد هذه التقارير والدراسات. 

متكني املوظفني    .4
 وتنميتهم

3 

 توفري فرص التعلم وتبادل املعرفة واخلربات بني املوظفني.  ●
وتشجيع   ● وتسهيل  املعرفة،  ومصادر  وسائل  توفري 

 املوظفني للوصول إليها. 
فرق   ● يف  املوظفني  وإشراك  املهام  تفويض  على  القدرة 

 العمل.
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وتنمية   ● لتطوير  وسيلة  الوظيفي  التدوير  استخدام 
 املرؤوسني. 

التنبؤ وتشخيص    .5
 املشكالت ومعاجلتها 

3 

 درجة التمكن من التفكري املنطقي التحليلي.  ●
املشكالت   ● توقع  يف  العلمية  املنهجية  استخدام  درجة 

 املقرتحات لتالفيها. وتقدمي 
والفرص  ● والضعف  القوة  نقاط  حتديد  على  القدرة 

 والتحدايت اليت تواجه الوحدة. 
املشكالت   ● ملعاجلة  البديلة  احللول  طرح  على  القدرة 

 أبفضل طرق ممكنة. 
  

 
الوظيفي    [ 57]  املادة األداء  لتقييم  التالية كمؤشرات  العناصر  على  التنظيمية  اإلدارات  مدراء  واخلاصة  يعتمد  ابلدرجة(،  )املتعلقة  التنفيذية 

 ابلوظائف دون رتبتهم: 
 

العالمة   مؤشرات األداء الرقم
 الدالئل  القصوى 

 املعرفة ابلعمل  .1

4 

ويقصد به مدى معرفة املوظف ملهام وواجبات وظيفته، من  
 خالل فحص النقاط التالية:

 مستوى معرفته بطبيعة عمله واجلوانب الفنية فيه. ●
والقرارات مدى   ● والتعليمات  ابألنظمة  معرفته 

 واإلجراءات والنماذج املستخدمة يف عمله. 
مدى متابعته ملا يستجد من تطورات يف جمال عمله ويف   ●

 جمال اختصاصه.
مدى متابعته ملا يصدر من أنظمة وتعليمات وقرارات   ●

 وإجراءات ومناذج جديدة يف جمال عمله. 
دورات تدريبية يف  مدى رغبته يف املشاركة يف برامج أو   ●

 جمال عمله وختصصه. 
جمال   ● يف  املستخدمة  والربامج  ابألجهزة  معرفته  مدى 

 اختصاصه والقدرة على استخدامها. 
 املعرفة ابحتياجات العمل. ●
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الكفاءة يف أداء    .2
 العمل 

8 

ويقصد به معرفة مدى كفاءة املوظف يف أتديته لعمله من  
 خالل فحص النقاط التالية:

 العمل الذي ينجزه. حجم أو كمية  ●
 السرعة يف إجناز املهام املكلف هبا.  ●
للمواصفات   ● وفقاً  العمل  تنفيذ  يف  واإلتقان  الدقة 

 والشروط املطلوبة.
 خلو العمل املنجز من األخطاء.  ●
 البعد عن التجاوزات أو املخالفات.  ●

احملافظة على وقت    .3
العمل وتنظيمه 

 واستغالله

3 

حبسن استغالل وقت العمل ويقصد به مدى التزام املوظف 
 يف أتدية واجبات وظيفته، من خالل فحص النقاط التالية: 

 استغالل وقت العمل يف تنفيذ املهمات املوكلة إليه. ●
 عدم تضييع وقت العمل والتهرب منه.  ●
 استغالل وقت الفراغ يف تنمية الذات.  ●
الدوام   ● انتهاء وقت  أو بعد  املناوابت،  العمل يف  تقبل 

اقت إذا  إطار الرمسي  يف  ذلك،  العمل  مصلحة  ضت 
 األنظمة والتعليمات املعمول هبا.

تقبل التوجيه وتنفيذ   .4
 التعليمات 

5 

ويقصد به انضباط املوظف يف استقبال التعليمات املوجهة 
 له وتنفيذها من خالل فحص النقاط التالية:

 تقبل توجيهات الرئيس املباشر والتقيد هبا. ●
 الصادرة له وتنفيذها أبمانة ودقة. إطاعة التعليمات  ●
 إجناز ما يكلف به من مهام دون شكوى أو تذمر.  ●

 

 يعتمد مدير عام اجلمعية على العناصر التالية كمؤشرات لتقييم األداء الوظيفي الشخصية )املتعلقة ابملوظف(، جلميع الوظائف:   [ 58]  املادة
 

العالمة   مؤشرات األداء الرقم
 الدالئل  القصوى 

1.   
 
 

املبادرة وتقدمي  
االقرتاحات لتطوير 

 العمل 

6 

واألفكار   املقرتحات  تقدمي  على  املوظف  قدرة  به  ويقصد 
العمل  أساليب  وحتسني  تطوير  يف  تساهم  اليت  اجلديدة 

 وإجراءاته من خالل فحص النقاط التالية:
 دراسة معوقات األداء والعمل على معاجلتها.  ●
اإلجراءات   ● وتقييم  يف  حتليل  املستخدمة  واألساليب 

 العمل.
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 املبادرة يف التقدم ابالقرتاحات الفعالة لتطوير العمل. ●
يف   ● األمور  تدبر  وحسن  السليم  التصرف  على  القدرة 

 األزمات واملواقف املختلفة. 
مباشر   ● إشراف  إىل  احلاجة  دون  األداء  على  القدرة 

صغرية  يف كل  إليه  الرجوع  وعدم  رئيسه  من  ومستمر 
 وكبرية.

أسس   ● وعلى  مبوضوعية  القرارات  اختاذ  على  القدرة 
 مدروسة. 

 احلصول على كتب الشكر واملكافآت. ●
االلتزام ابألنظمة    .2

 والتعليمات والقرارات 

4 

ويقصد به مدى تقيد املوظف ابألنظمة والتعليمات املعمول 
 هبا، من خالل فحص النقاط التالية:

وتعليمات   ● أبنظمة  ابلعمل،  التقيد  املتعلقة  اجلمعية 
 كااللتزام ابلدوام، وجتنب املخالفات.

عن   ● بعيداً  العمل مبوضوعية  إجراءات وأساليب  تطبيق 
 األهواء والتحيزات الشخصية.

 عدم جتاوز قواعد وإجراءات العمل املعمول هبا.  ●
 التقيد مبعايري املهنة يف جمال اختصاصه املهين.  ●

االهتمام ابلتطوير   .3
 الذايت

6 

ويقصد به مدى وعي املوظف على حتسني قدراته ومهاراته  
فحص   خالل  من  واالحرتايف،  الشخصي  املستوى  على 

 النقاط التالية:
وتنمية   ● املثمرة  اإلنتاجية  يف  واجلهد  الوقت  تكريس 

 املعارف واملهارات والقدرات.
احلماسة للعمل والتعلم، وحتفيز الذات للقيام ابلواجبات  ●

 املسؤوليات.وحتمل 
الوقت   ● وإدارة  وحتقيقها،  األهداف  وضع  على  القدرة 

 واإلجهاد، وتقييم الذات وتنمية قدراهتا. 
املعارف   ● من  واالستفادة  واسرتجاع  حفظ  على  القدرة 

للعمل  عليها،  والبناء  املوجودة،  واألدوات  واملعلومات 
 بكفاءة أعلى. 
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التميز يف فرص    .4
التدريب والتطوير  

 4 املمنوحة

التدريب والتطوير  املوظف بفرص  اهتمام  ويقصد به مدى 
املتاحة له، ومواظبته على التعلم، من خالل متابعة تقديرات  
ويستحق  هذا  التعليمية.  واملساقات  التدريبية  الدورات 
املوظف العالمة الكاملة إذا مل حيصل على أي فرصة للتدريب  

 والتطوير أو املشاركة.
  

 
 اجلمعية على العناصر التالية كمؤشرات لتقييم األداء السلوكي، جلميع الوظائف: يعتمد مدير عام   [ 59]  املادة

 

العالمة   مؤشرات األداء الرقم
 الدالئل  القصوى 

االلتزام أبخالقيات    .1
 العمل 

3 

للثقافة   ● املكونة  األساسية  السلوكية  ابلقيم  االلتزام 
 املؤسسية للجمعية. 

يسيء   ● ما  وجتنب كل  احلميد  السلوك  لسمعة  ممارسة 
 اجلمعية والعاملني فيه. 

مراعاة التقاليد واألعراف والقيم اجملتمعية يف تنفيذ املهام   ●
 املوكلة إليه. 

املرونة والتكيف مع   .2
 التغيريات 

3 

إبداء الليونة يف التعامل واحلوار، وتفتح ورجاحة العقل،   ●
 والتأقلم السريع مع التغيري. 

املعارف   ● لتبادل  املعارف  القابلية  وزايدة  واخلربات، 
 اجلماعية. 

احملافظة على أسرار    .3
 العمل 

2 

معلومات   ● أية  تسريب  أو  اإلفصاح  عدم  على  احلرص 
تعليمات   بشأهنا  صدرت  أو  سرية،  تبقى  أن  ينبغي 

 خاصة. 
خارج   ● الرمسية  املخاطبات  أو  ابلواثئق  االحتفاظ  عدم 

 مكان العمل، خالفاً للتعليمات.
إلقاء األوراق أو الواثئق الرمسية قبل احلرص على عدم   ●

 إتالفها حسب األصول. 
احملافظة على املال   .4

واملمتلكات  
2 

املواد  ● مع  التعامل  يف  اإلسراف  و/أو  التبذير  عدم 
 والتجهيزات اليت يتعامل معها أو إساءة استخدامها. 
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واألدوات املستخدمة 
 يف العمل

حيث   ● من  الشخصية  العهدة  على  نظافتها  احملافظة 
 وسالمتها. 

ووسائل  ● واألجهزة  األدوات  استخدام  على  احلرص 
احملددة هلا )كاهلاتف واإلنرتنت(   املقاصد  االتصال يف 
قبل   العمل  مركز  مغادرة  وعدم  استخدامها،  وترشيد 

 إطفاء كافة مصادر الطاقة. 
اإلبالغ الفوري عن أية مظاهر أو تصرف من شأنه أن   ●

ل اجلمعية للهدر أو  يعرض أموال أو ممتلكات أو أصو 
 التلف. 

  
 يعتمد مدير عام اجلمعية على العناصر التالية كمؤشرات لتقييم األداء املظهري، جلميع الوظائف:  [ 60]  املادة

 

العالمة   مؤشرات األداء الرقم
 الدالئل  القصوى 

االهتمام ابهلندام    .1
 3 والنظافة الشخصية

 االلتزام ابلزي الرمسي احملدد. ●
الظهور   ● على  املالبس  احلرص  وارتداء  الالئق  ابملظهر 

 املناسبة.
 احملافظة على النظافة الشخصية.  ●

االهتمام برتتيب   .2
 2 مكان العمل

 احملافظة على ترتيب سطح املكتب. ●
 احملافظة على نظافة مكان العمل. ●
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 قواعد النظافة الشخصية واملظهر .     6.1
  

 توعية املوظفني على أمهية النظافة الشخصية واملظهر احلسن، وإجياد اخلطوط العريضة لضبطهما، من أجل:  األهداف:
 عكس صورة إجيابية واحرتافية عن اجلمعية.  ●
 مراعاة الذوق العام.  ●

االعتناء ابلنظافة الشخصية واملظهر، ومتابعة اتباع التعليمات اخلاصة هبا،  يتوىل شؤون املوظفني مسؤولية توعية املوظفني على أمهية    [ 61]  املادة
 وتنبيههم عليها. 

املناسب   [ 62]  املادة الذوق  امتالك  الالئق، من خالل  الشخصية، والظهور واالحتفاظ ابملظهر  بنظافتهم  االعتناء  املوظفني  يتحتم على مجيع 
 والتقيد ابللباس املناسب واحملتشم )للنساء( واملريح يف مقر العمل ويف امليدان. لتنسيق املالبس، واالهتمام ابألانقة الشخصية والرتتيب،  

 
 .     إدارة أوقات الدوام واملغادرات واإلجازات 6.2

  
 إجياد إطار موحد ينظم أوقات الدوام ويضبط املغادرات واإلجازات، لـ:  األهداف:

 منح املوظفني احلقوق واملزااي الوظيفية، مبا يتماشى مع أو يتفوق على نظام العمل.  ●
 تعزيز انضباط املوظفني.  ●
 ضمان سري أعمال اجلمعية بصورة منتظمة، تساعد على رفع الكفاءة والفاعلية. ●

 أايم العمل وساعات الدوام:  [ 63]  املادة
( أايم عمل يضاف يف  5( ساعة موزعة على ) 152الكامل بـ ) حتدد ساعات الدوام االعتيادية يف الشهر ملوظف الدوام   .1

منتصفها فرتة راحة يومية، على أن يكون يوم السبت من كل أسبوع هو يوم الراحة األسبوعية، ويوم اجلمعة من كل أسبوع  
ي للعمل يف أي  أو أكثر من موظفيه  استدعاء واحد  املباشر  للرئيس  العطلة األسبوعية، وعلى أن حيق    8وم ملدة  هو يوم 

 ساعات حبسب متطلبات العمل.
( أايم عمل، على أن يكون  5( ساعة موزعة على )72حتدد ساعات الدوام االعتيادية يف الشهر ملوظف الدوام اجلزئي بـ )  .2

يوم السبت من كل أسبوع هو يوم الراحة األسبوعية، ويوم اجلمعة من كل أسبوع هو يوم العطلة األسبوعية، وعلى أن حيق  
 ساعات حبسب متطلبات العمل. 4س املباشر استدعاء واحد أو أكثر من موظفيه للعمل يف أي يوم ملدة للرئي

 جيوز بقرار من جملس اإلدارة زايدة أو خفض ساعات الدوام أو إلغاء شيء منها حسب ماتقتضيه مصلحة العمل.  .3
املبارك إىل )  .4 الدوام خالل شهر رمضان  بنا6تنخفض ساعات  اليوم،  املدير ( ساعات يف  الصادرة عن  التعليمات  على  ءً 

 التنفيذي يف حينه. 
جيوز تشغيل املوظفني يف غري أوقات العمل الرمسية يف حاالت الضرورة وابلشروط واألوضاع احملددة يف نظام العمل، على أن يقوم    [ 64]  املادة

إجنازها وعدد الساعات الالزمة لذلك وعدد  الرئيس املباشر بتحرير منوذج "تشغيل ساعات إضافية" مع بيان األعمال املطلوب  
وأمساء املوظفني املطلوب تشغيلهم، مث يقوم إبرسال النموذج لشؤون املوظفني قبل املوعد احملدد للتشغيل العتماده وإرسال نسخة  

 منه إىل إدارة الشؤون املالية واإلدارية.
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للدوام   .1  [ 65]  املادة احملددة  املوظف احلضور يف األوقات  املتبع وما حيدده مدير  على  النظام  الرمسي، وإثبات حضوره ومغادرته حبسب 
 اجلمعية لكل موظف، وال جيوز له مغادرة مكان عمله إال إبذن مهما كان األسباب، وإال تعرض جلزاٍء أتدييب. 

 دد لبدء يوم العمل.ال يتم احتساب أو متابعة التأخريات لغاية الدقيقة اخلامسة عشر من ساعة بداية الدوام الرمسي احمل .2
يف حال اضطر املوظف للتأخر عن ساعات بداية الدوام الرمسية احملددة ألي سبب كان خالل أايم العمل الرمسية، فيجب  .3

األوىل من بداية الدوام، وعلى أن يتم   15عليه وأبي وسيلة ممكنة إبالغ رئيسه املباشر هبذا التأخري، قبل انقضاء الدقائق  
 كاملة ابلدقائق من أول دقيقة. حسم مدة التأخري  

جيوز ملدير اجلمعية بعد الرفع من قبل مدير اإلدارة واعتماد مدير الشؤون املالية واإلدارية استثناء بعض املوظفني يف تعديل أو   .4
 توزيع أوقات العمل إذا كان الداعي مصلحة العمل.

 تعتمد اجلمعية األنواع التالية ملغادرة مكان العمل: .5
 املغادرة الشخصية: .1

حيدد احلد األقصى لعدد املغادرات الشخصية املسموح هبا للموظف أبربعة مغادرات شهرايً، حبيث يتم   ●
حسم يوم واحد من أايم اإلجازة السنوية املمنوحة عن كل مغادرة إضافية، أو حسمه من الراتب يف  

 حالة نفادها. 
بثالث ساعات، شريطة أال تتجاوز مدة املغادرات  حيدد احلد األقصى ملدة املغادرة الشخصية الواحدة ●

 ساعات للدوام اجلزئي. 4ساعات يف الشهر للدوام الكامل، و   8اإلمجالية 
 يتقدم املوظف بطلب املغادرة الشخصية من خالل تعبئة منوذج املغادرة الشخصية املعتمد. ●
ويعاقب على ذلك حبسب العقوابت  يف حال مغادرة مركز العمل بدون إذن، يعترب املوظف خمالفاً للنظام   ●

 املنصوص عليها بالئحة اجلزاءات التأديبية املعتمدة.
يف حال حصول املوظف على استثناء للمغادرة الشخصية على الرغم من إحلاح مصلحة العمل على   ●

بقائه على أن يعود بعد املغادرة الستكمال عمله ولكنه مل يعد، خيصم يوم من إجازته السنوية أو من  
راتبه إذا مل يتوفر لديه رصيد لإلجازات. أما يف حال عودته من املغادرة إىل مركز عمله وتطلب عمله 
بذل ساعات عمل إضافية بعد انقضاء ساعات العمل الرمسية، فيمنح بدل ساعات عمل إضايف بعد  

  خصم ساعات املغادرة الشخصية حبسب األنظمة املتبعة.
 املغادرة الرمسية: .2

املغاد ● منه تعتمد  تتطلب  للقيام مبهمة رمسية  ملوظفه رمسياً،  املباشر  الرئيس  تكليف  الرمسية يف حالة  رة 
يتطلب عملهم اخلروج من اجلمعية   الذين  املوظفني  أو  الرمسي،  الدوام  اخلروج من اجلمعية يف أوقات 

 ضمن يوم العمل الواحد. 
لواحد، فهي مقرتنة حباجة العمل  ليس هناك عدد أو مدة حمددة للمغادرات الرمسية خالل يوم العمل ا ●

 واجلمعية.
 التكليف مبهمة رمسية:  .3
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يعتمد التكليف مبهمة رمسية يف حالة تكليف رمسي من الرئيس املباشر للموظف املعين هدفها عمل   ●
يتطلب منه اخلروج من اجلمعية ملدة تزيد عن يوم عمل واحد، حيث يكون املوظف غري متواجٍد عند  

 ام. بداية و/أو هناية الدو 
يف حال ثبت تالعب املوظف يف إثبات احلضور أو االنصراف من العمل يعترب خمالفاً للنظام ويعاقب عليه املوظف حبسب   .6

 العقوابت املنصوص عليها بالئحة اجلزاءات التأديبية املعتمدة.
 مع مراعاة أحكام نظام العمل، مينح املوظف يف اجلمعية اإلجازات التالية:  [ 66]  املادة

 السنوية: اإلجازة  .1
 يوم عمل. 21مينح املوظف رصيداً سنوايً من اإلجازات املستحقة مقدارها   ●
وقعت   ● إذا  السنوية  اإلجازة  من  األسبوعية  العطلة  وأايم  الدينية  واألعياد  الرمسية  العطل  أايم  حُتتسب 

 ا. خالهلا، إما إذا وقعت يف بداية أو هناية اإلجازة عندئذ ال تعترب جزءاً منها وال حتتسب منه
من كل سنة أبثر نسيب من كامل    1حتتسب اإلجازة السنوية للموظف إبتداًء من اليوم األول من شهر   ●

املدة، وإذا عني خالل السنة فتحتسب له إجازة نسبية عن املدة الواقعة بني اتريخ مباشرته العمل واليوم 
 من تلك السنة.  12األخري من شهر  

املستغل، لسنة ميالدية الحقة واحدة فقط، حبيث يسقط حق  يتم تدوير رصيد اإلجازات السنوية غري  ●
املوظف يف االستفادة من تلك اإلجازة املدورة إذا انقضت السنة الالحقة دون استعماهلا، ولذلك ال  
جيوز للجمعية رفض طلب املوظف يف احلصول على إجازته، واالكتفاء بربجمتها مبا يتناسب مع مصلحة  

 العمل واملوظف. 
جلمعية تعويضاً نقدايً كبدل عن عدم استغالل اإلجازة السنوية، إال عند انتهاء خدمة املوظف،  ال تدفع ا ●

فيحق له تقاضي األجر عن األايم اليت مل يستعملها من إجازات التنفيذي احلايل والسابق، ويتم تقدير  
من اإلجازة  التعويض النقدي على أساس آخر راتب إمجايل استحقه املوظف. أما إذا كان قد استعمل

 ما يزيد على استحقاقه فيسرتد منه راتب األايم الزائدة إال إذا حصل انتهاء اخلدمة بسبب الوفاة. 
يف حال إهناء خدمات موظف لوصوله لسن التقاعد، حيق له تقاضي األجر عن األايم اليت مل يستعملها   ●

يض النقدي على أساس آخر  من إجازات التنفيذي احلايل والسابق والذي يسبقه، ويتم تقدير التعو 
راتب إمجايل استحقه املوظف، شريطة أال يتجاوز التعويض النقدي املمنوح القيمة املرتتبة عن إجازات  

 سنتني.
ميكن للموظف التقدم بطلب املوافقة لالستفادة من الرصيد النسيب املتبقي لنهاية السنة، من إجازاته   ●

لسنوية املرتاكمة على أن يكون قد قضى ما ال يقل عن  السنوية، يف حال نفاذ رصيده من اإلجازات ا
 سنة يف اخلدمة. 

 ال يستحق املوظف اإلجازة السنوية النسبية عن املدة اليت يكون فيها يف إجازة دون راتب.   ●
يكون طلب اإلجازة والرد عليها كتابياً أو عرب الربانمج مطبوعة ويقدم املوظف النموذج املقرر قبل ثالثة  ●

ألقل إذا كانت أقل من أسبوع، وقبل أسبوعني إذا كانت أكثر من أسبوع، من التاريخ احملدد  أايم على ا
 لبدء اإلجازة ويبني فيها املدة واتريخ االبتداء واملكان الذي سيقضيها فيه وعنوانه أثناءها. 
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احلا ● يف  إال  اإلجازة،  على  ابملوافقة  خطياً  إشعاراً  يتسلم  أن  قبل  عمله  ترك  للموظف  جيوز  الت  ال 
 االضطرارية اليت يوافق عليها املرجع املختص مبنح اإلجازة.

جيوز تقصري مدة اإلجازة السنوية أو أتجيلها أو إلغائها بقرار من املرجع الذي وافق عليها إذا اقتضت   ●
املتبقية من مدة   املدة  يعادل  يُرد إىل رصيد إجازاته ما  احلالة  الرمسي ذلك، ويف هذه  العمل  مصلحة 

 اإلجازة. 
إذا اضطر املوظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه أن يعلم رئيسه املباشر فوراً، سواء شفوايً أو   ●

برقياً أو كتابياً قبل انقضاء يوم العمل التايل على تغيبه وأبسرع وقت ممكن إذا تعذر عليه ذلك، وأن  
 يقوم بتعبئة منوذج اإلجازة املقـــرر عند عودته للعمل. 

ت أن يكلف املوظف شخصاً آخر من نفس اإلدارة أو يفهم عمله لتغطية عمله  جيب يف كل احلاال ●
 أثناء إجازته، ويكون املكلف مسؤوال عن تسيري عمل اجملاز أبفضل حالة.

فيها عن عمله   ال يستحق املوظف أي رواتب أو عالوات أو مكافآت عن املدة اليت يتغيب  ●
 إلجراءات التأديبية وفقاً ألحكام هذه الالئحة. الرمسي دون سبب مشروع وذلك ابإلضافة لتعرضه ل

 اإلجازة املرضية القصرية: .2
 حسب ماهو مقر ومعتمد يف الئحة تنظيم العمل  

 اإلجازة املرضية الطويلة:
 حسب ماهو مقر ومعتمد يف الئحة تنظيم العمل  

 اإلجازة النامجة عن إصابة عمل: 
 مقر ومعتمد يف الئحة تنظيم العمل   حسب ماهو
 إجازة احلِّداد:

 حسب ماهو مقر ومعتمد يف الئحة تنظيم العمل  
 إجازة الزواج:

 حسب ماهو مقر ومعتمد يف الئحة تنظيم العمل  
 إجازة األبوة واألمومة: 

 حسب ماهو مقر ومعتمد يف الئحة تنظيم العمل  
 إجازة احلج:
 مقر ومعتمد يف الئحة تنظيم العمل   حسب ماهو

 اإلجازة بدون راتب:
حيق للموظف الذي أكمل مدة خدمة يف اجلمعية تتجاوز سنة، طلب إجازة أو إجازات بدون راتب  ●

يف حال نفاذ رصيده الكامل من اإلجازات السنوية، تعتمد مدهتا على االتفاق بني املوظف ورئيسه  
 ة املدير التنفيذي. املباشر واملدير التنفيذي، مبوافق

إذا جتاوزت مدة اإلجازة بدون راتب ستة عشرة يوماً يف الشهر الواحد، جيب على شؤون املوظفني   ●
اشرتاكه عند   تفعيل  املوظف، ويعاد  اشرتاك  إبيقاف  االجتماعية  للتأمينات  التنفيذية  املؤسسة  إبالغ 
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بت فيها  املوظف  يرغب  اليت  احلاالت  إال يف  ملزاولة عمله،  الشهرية  عودته  األقساط  دفع كامل  حمل 
للتأمينات االجتماعية عن فرتة اإلجازة بدون راتب بصفة فردية، حبيث ال تتحمل اجلمعية أي نسبة 

 كانت.
ال يستحق املوظف اإلجازة السنوية، أو الراتب، أو أي عالوة مرتتبة عن املدة اليت يكون فيها يف إجازة   ●

 دون راتب. 
له العلمي داخل اململكة إجازة أبجر كامل عن األيتام الفعلية اليت يؤدي حيق للموظف الذي يتابع حتصي ●

االمتحاانت، وأن  أبايم ومواعيد  يقدم جدوالً  أن  احملددة، شريطة  املواعيد  االمتحاانت حسب  فيها 
 يتقدم املوظف بطلب اإلجازة قبل موعدها خبمسة عشر يوما على األقل.

 والوطنية:اإلجازات الرمسية الدينية منها  .3
يستحق كافة املوظفني إجازة مدفوعة الراتب والعالوات يف العطالت واألعياد الرمسية اليت يقررها نظام  ●

 العمل، وهي حمددة كما يلي: 
أايم، وتبدأ وتنتهي حبسب تقومي أم القرى   7حتدد إجازة عيد الفطر مبدة ال تقل عن   .1

 وحيددها قرار من املدير التنفيذي. 
أايم، وتبدأ وتنتهي حبسب تقومي أم القرى    7حتدد إجازة عيد األضحى مبدة ال تقل عن  .2

 وحيددها قرار من املدير التنفيذي. 
حتدد إجازة اليوم الوطين للمملكة بيوم واحد، وإذا صادف هذا اليوم يوم راحة أسبوعية   .3

 يعوض املوظف عنه ابليوم الذي يسبقه أو الذي يليه. 
 

 االنتداب والوكالة .     إدارة 6.3
  

 تنظيم عمليات تكليف املوظفني ابملهام الرمسية.  ● األهداف:
 ضمان استمرارية العمل من خالل إجياد البديل املناسب عند احلاجة.  ●
 االستفادة من قدرات وخربات املوظفني.  ●

لفرتة مؤقتة وفقاً ملقتضيات العمل، جيوز تكليف املوظف ابلقيام مبهمة أو مهام رمسية حمددة داخل اململكة أو خارجها  .1  [ 67]  املادة
 وبناءً عليه يعترب املنتدنب يف نطاق اخلدمة خالل مدة االنتداب ويصرف راتبه اإلمجايل ابلكامل.

النتداب موظف، يتسىن على املدير املختص تعبئة "منوذج طلب انتداب موظف" قبل يوم عمل واحد على األقل من   .2
،  -د الزمنية املخطط هلا خالل االنتداب إذا مشل االنتداب زايرة أكثر من مدينةمع حتديد املدن واملد-بدء االنتداب  

 وتسليمه لشون املوظفني ملراجعتها، ومن مث رفعها ملدير الشؤون املالية واإلدارية للموافقة واالعتماد.
لنموذج إىل رئيس  يف حال مصادقة مدير الشؤون املالية واإلدارية على طلب النتداب موظف، يتم إرسال نسخة من ا .3

احلساابت الختاذ التدابري الالزمة )كصرف السلف(، يف حني تسلم النسخة األصلية للقائم ابملأمورية )أي املنتدنب(  
 ليحتفظ هبا حلني انتهاء العمل. 
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اخلطا .4 إعداد  )مثل:  املنتدنب  مهام  تسهل  اليت  واللوجستية  اإلدارية  ابلرتتيبات  القيام  مهام  املوظفني  ابت  يتوىل شؤون 
 الالزمة، وإهناء إجراءات االنتداب(.

 ساعة والقيام مبا يلي:  48يتحتم على املنتدنب فور عودته من االنتداب إىل مركز عمله خالل   .5
حترير اجلزء اخلاص بـ "بيان املنتدنب" سواء اكتملت عملية االنتداب أو مت قطعها لسبب أو آلخر، واعتماده   .1

 من املدير املختص. 
النسخة األصلية لطلب االنتداب املصادق إىل شؤون املوظفني لتحديد املستحقات وتسوية حساب  تسليم   .2

 التعويضات عن االنتداب، طبقاً ألنظمة الالئحة.
مينح كافة املوظفني الذين يتم انتداهبم ألداء مهمة أو مهام رمسية بصفة مؤقتة داخل أو خارج اململكة بدالت التنقل  .6

 [ من هذه الالئحة. 40ملادة ]والسفر املبينة يف ا
عند شغور أي وظيفة من الوظائف اإلدارية أو غري اإلدارية، أو تغيب شاغلها عنها ألي سبب من األسباب ملدة قصرية   .1  [ 68]  املادة

ال تتجاوز ثالثة أشهر، فللمدير التنفيذي أن يكلف موظفاً آخراً بصفة مؤقتة ابلقيام أبعمال ومهام تلك الوظيفة لتسيري 
األعمال، ملدة حمدودة ال تتجاوز ثالثة أشهر، حبيث يقوم املوظف مبهام وظيفته األصلية ابإلضافة إىل مهام الوظيفة  
ها دون إعطائه حقوق املصادقة واختاذ القرارات، دون أن يرتتب على ذلك حقاً للموظف الوكيل ابلرتقية لتلك   اليت يسري 

 الوظيفة كأصيل.
ائف اإلدارية أو غري اإلدارية، أو تغيب شاغلها عنها ألي سبب من األسباب ملدة طويلة عند شغور أي وظيفة من الوظ .2

تتجاوز ثالثة أشهر، ومل يكن هناك نية لشغل الشاغر على املدى القصري، فللمدير التنفيذي أن يكلف موظفاً آخراً  
ساسية متابعة سري العمل، والتوقيع  ابلوكالة للقيام أبعمال ومهام تلك الوظيفة، حبيث يكون من واجبات املوظف األ

بناءً على ذلك بدالً  للموظف  الثانية إىل جانب وظيفته األصيلة، وحيق  الوظيفة  على األوراق واملراسالت الرمسية يف 
يضاف إىل راتبه األساسي عن كل شهر عمل فيه يف الوظيفة الثانية حيتسب وفق احلدود احملددة يف هذه الالئحة. ومن  

 ظى املوظف على تلك الوظيفة الثانية يف حال شغورها هنائياً.املمكن أن حي
 

 .     إدارة شكاوى وتظلمات املوظفني 6.4
 

إجياد آلية فعالة للتعامل مع شكاوى وتظلمات املوظفني، ومراجعتها وتدقيقها وتبويبها ومعاجلتها يف أسرع وقت ممكن   األهداف:
 وأرشفتها، لـ: 

 بقضااي املوظفني وحرصها على سيادة العدل. أتكيد اهتمام اإلدارة  ●
 بناء وتوطيد جسور الثقة بني املوظفني واإلدارة. ●
 حتسني بيئة وظروف العمل من خالل حصر مشكالت العمل، وزايدة الشفافية يف مواجهتها.  ●
كينهم من الرتكيز على  التقليل من حاالت القلق والتوتر وإدخال الشعور ابلراحة واالطمئنان والرضا يف نفوس املوظفني، لتم ●

 أداء مهامهم الوظيفية بفاعلية. 
 توفري تقارير إحصائية وحتليلية عن طبيعة املشكالت والشكاوى املقدمة. ●
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ضمن    [ 69]  املادة تقع  مسؤولية  معاجلتها وأرشفتها، هي  اجلمعية، ومتابعتها، وإدارة  املوظفني يف  استقبال شكاوى وتظلمات  إن عملية 
 املوظفني. اختصاص شؤون 

 حيق للموظفني التقدم ابلشكاوى الفردية، بشرط توفر الشروط األساسية التالية فيها: .1  [ 70]  املادة
أن تكون مضامني الشكاوى املقدمة تندرج ضمن اختصاصات ومسؤوليات شؤون املوظفني املوضحة يف هذه   .1

 الالئحة ولن يتم النظر يف الشكاوى التالية: 
 واحملاكم. الشكاوى املنظورة أمام القضاء  ●
 الشكاوى املقدمة سابقاً، وتتعلق بنفس األطراف واملوضوع والسبب، إال يف حالة تغري املعطيات.   ●

بشكل مفصل، مع ذكر  .2 ابلشكوى  اخلاص  النموذج  تعبئة  التظلمات من خالل  أو  الشكاوى  تسليم  يتم  أن 
 االسم، حيث ال تقبل الشكاوى جمهولة املصدر.  

 [. 74املادة ] التظلمات خالل فرتة حمددة منذ ظهور املسببات، كما هو مقدر يف أن يتم تسليم الشكاوى أو  .3
 أن يتم إرفاق األدلة )إن توفرت( مع مناذج الشكوى.  .4

يستلم شؤون املوظفني كافة الشكاوى املقدمة، وحيتفظ هبا يف ملفني منفصلني للشكاوى املقبولة واملرفوضة، مع الواثئق   .2
إحاالت واستفسارات وردود وحلول. ويسجل شؤون املوظفني كافة الشكاوى الواردة )املقبولة املتعلقة هبا من مراسالت و 

 واملرفوضة( يف سجل خاص وحموسب. 
 ال يتم اختاذ القرار النهائي ملعاجلة الشكوى، قبل:  .1  [ 71]  املادة

 استيفاء كافة التفاصيل الالزمة من الطرف املشتكي.  .1
 معاينة بيئة العمل، إذا كانت الشكوى متعلقة مبكان وجتهيزات العمل.  .2
 إعطاء الطرف املشتكى عليه احلق يف الرد والتوضيح، إذا كانت الشكوى متعلقة بطرف معني.  .3

هبا، والذي يبني رمز الشكوى واتريخ تقدميها، وامسي اجلهة  ال يتم إغالق أي شكوى إال بعد إعداد تقرير اإلغالق اخلاص   .2
املشتكية واملشتكى عليها، ومضموهنا، واملتابعات اليت متت، والقرار النهائي املتعلق مبعاجلتها أو رفضها، واترخيه، واتريخ  

 اإلغالق وسببه ومربراته، وينتهي بتوقيع معد التقرير وختم املسؤول اإلداري.
ي ابالعرتاض أو الطعن أو االستئناف ضد القرار النهائي الصادر يف الشكوى، وال يعاد فتح ملف الشكوى،  ال حيق للمشتك .3

 إال يف حال ظهور معطيات جديدة تستدعي إعادة فتحها، بناءً على طلٍب من املشتكي.
 يتم تصنيف الشكاوى املقبولة، من خالل املعايري السبعة التالية:   [ 72]  املادة

 ويندرج حتته التصنيفات التالية:مضمون الشكوى،  .1
 الوصف التصنيف  الرمز

الشكوى من  أ
 بيئة العمل 

 إبداء االنزعاج من حميط العمل، وهذا يشمل احلاالت التالية فقط:
الشكوى من مكان العمل، إزاء الضرر الصحي احملتمل أو املتحقق  ▪

 من نقص مقاييس الراحة والسالمة واألمان فيه. 
التجهيزات املكتبية أو األدوات الضرورية ألداء الشكوى من نقص   ▪

 املهام بفعالية. 
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الشكوى من  ب
 موظف

 إبداء االنزعاج من أي موظف، وهذا يشمل احلاالت التالية فقط:
الشكوى نتيجة التعرض لإلزعاج املتكرر أو للتحقري أو لالعتداء   ▪

 أو ألي شكل آخر من أشكال الضرر.
عدم   ▪ تقصد  نتيجة  )كالتزويد الشكوى  التضليل  أو  التعاون، 

 مبعلومات خاطئة(. 
 الشكوى نتيجة التآمر أو االفرتاء أو إاثرة املشاكل.  ▪

الشكوى من  جـ
 إدارة تنظيمية 

 التظلم من إدارة تنظيمية أو جلنة ما، وهذا يشمل احلاالت التالية فقط:
الشكوى نتيجة تقصريها يف أداء مهامها الرمسية أو جزء منها، مبا   ▪

 يضر مبصلحة عمل املشتكي. 
)كالتزويد  ▪ التضليل  أو  التعاون،  عدم  تقصد  نتيجة  الشكوى 

 مبعلومات خاطئة(. 
التظلم من  د

  قرار
ويشمل  حقه،  يف  جمحف  أنه  املوظف  يظن  قرار،  على  االحتجاج 

 احلاالت التالية فقط:
التظلم من خطأ يف احتساب املغادرات واإلجازات، أو من خطأ   ▪

 رصيد اإلجازات.يف تسوية 
 التظلم من خطأ يف احتساب احلسم أو تسوية حساب الراتب.  ▪
 التظلم من قرار يفرض جزاءً أتديبياً، ابستثناء الفصل من العمل. ▪
 التظلم من نتيجة تقييم األداء السنوي.  ▪
 التظلم من مهام الوظيفة، أو الراتب، أو املكافأة، أو حجب الرتقية.  ▪

 
 حتته التصنيفات التالية:ويندرج  —األولوية  .2

 الوصف التصنيف  الرمز
الشكاوى ذات األثر امللموس على حسن سري العمل،   مهمة ومستعجلة  1

 ويرتتب على أتجيل معاجلتها عواقب وخيمة. 
الشكاوى اليت ال حتتمل التأجيل، مع أن القيام  مستعجلة وغري مهمة  2

 العمل. مبعاجلتها ال يرتك األثر امللموس على سري 
الشكاوى ذات األثر امللموس على حسن سري العمل،   مهمة وغري مستعجلة  3

 ولكن معاجلتها حتتمل التأجيل لبعض الوقت.
غري مستعجلة وغري   4

 مهمة 
الشكاوى اليت حتتمل التأجيل، والقيام مبعاجلتها ال يرتك  

 األثر امللموس على سري العمل.
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 التصنيفات التالية: درجة احلساسية، ويندرج حتته  .3
 الوصف التصنيف  الرمز
الشكاوى اليت حتتاج إىل تشكيل جلنة حتقيق ملعاجلتها،   غري معتادة وحساسة  1

 أو حتتاج إىل تشكيل جلنة مستقلة الختاذ القرار املناسب
الشكاوى اليت ابإلمكان معاجلتها والبت فيها ابلرجوع  معتادة وغري حساسة  2

العالقة مباشرًة، دون احلاجة  إىل اجلهات صاحبة 
 لتشكيل أية جلان

 
" عن سنة  19السنة، وهي السنة امليالدية اليت مت فيها تلقي الشكوى، ويتم التعبري عنها برمز مكون من خانتني )مثال: "  .4

2019 ) 
 ." ويتجدد مع بداية كل سنة ميالدية. 1رقم متسلسل فريد، يبدأ من الرقم " .5

التظلم خالل وقت قصري من حدوث املسببات، حبيث ال تتجاوز الفرتات احملددة يف اجلدول  جيب أن تقدم الشكوى أو   .1  [ 73]  املادة
 التايل:

 فرتة تقدمي الشكوى أو التظلم التصنيف  الرمز 
 يوماً  14 الشكوى من بيئة العمل  أ

 أايم  7 الشكوى من موظف  ب
 يوماً  14 الشكوى من إدارة تنظيمية  ج
 أايم  7 التظلم من قرار د

 

يعد شؤون املوظفني تقريراً دورايً كل ثالثة أشهر عن الشكاوى والتظلمات الواردة وكفاءة معاجلتها، ويتم رفعه إىل مدير   .1  [ 74]  املادة
الشؤون املالية واإلدارية، الذي يرفعه بدوره إىل املدير التنفيذي، حبيث يتضمن التقرير عرضاً رقمياً إحصائياً ألعداد الشكاوى  

حسب املعايري املنصوص عليها، مع اإلشارة إىل وضع الشكاوى املدرجة من حيث اإلغالق  اليت وردت، مصنفة وموزعة  
 الناجح. 

يعد شؤون املوظفني تقريراً سنوايً شاماًل، رقمياً وحتليلياً، حيتوي على تفصيالت عن الصعوابت املواجهة يف معاجلة شكاوى   .2
 تحسني آليات إدارة الشكاوى ومعاجلتها.  وتظلمات املوظفني، ابإلضافة إىل مقرتحات وتوصيات متعلقة ب

 يتم عقد اجتماع خاص ملناقشة كل تقرير، يضم املدير التنفيذي ومدير الشؤون املالية واإلدارية وشؤون املوظفني.  .3
حيتفظ شؤون املوظفني ابلشكاوى وواثئقها يف أرشيف الوحدة، وحتدد املدة اليت حتتفظ هبا الشكاوى بناًء على تعليمات   .1  [ 75]  املادة

 تصدر عن املدير التنفيذي ومدير الشؤون املالية واإلدارية. 
ابلسجالت احملوسبة  يقوم شؤون املوظفني إبتالف واثئق الشكاوى عند انتهاء مدة احلفظ القانونية، مع استمرار احتفاظه  .2

 واحملافظة عليها.
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 .     إعداد الكتب املطلوبة من قبل املوظفني6.5
 تلبية احتياجات املوظفني من األوراق الرمسية، اليت هتدف إىل تسهيل معامالهتم، مبا ال يضر مصاحل العمل. األهداف:

املوظفني، وصياغتها بشكل رمسي على أرقى  يتوىل شؤون املوظفني مسؤولية حتضري نصوص الكتب املطلوبة من قبل   .1  [ 76]  املادة
 مستوى، وطباعتها على ورق اجلمعية الرمسي، وتوقيعها من املدير التنفيذي. 

 يتم إصدار مجيع الكتب الرمسية املطلوبة من قبل املوظفني من املقر الرئيسي للجمعية.  .2
 يستطيع أي موظف طلب أي من الكتب الرمسية التالية عند احلاجة:  .1  [ 77]  املادة

 
 الوصف الكتاب  الرمز

كتاب رمسي يثبت توظيفه يف اجلمعية، وحيدد مسماه   شهادة توظيف  1ك/
الوظيفي األخري، واتريخ مباشرته العمل، ويشهد أنه ما  

 زال على رأس عمله.  
كتاب رمسي يثبت توظيفه يف اجلمعية، وحيدد مسماه   شهادة توظيف وراتب  2ك/

الوظيفي األخري، واتريخ مباشرته العمل، ويشهد أنه ما  
رأس   على  الشهري  زال  راتبه  أيضاً  ويبني  عمله، 

 األساسي احلايل، وقيم عالواته املستحقة شهرايً. 
فرتة   شهادة خربة  3ك/ خالل  اجلمعية  يف  بعمله  يشهد  رمسي  كتاب 

األخري، ويبني درجة  الوظيفي  توظيفه، وحيدد مسماه 
عند   فقط  وتعطى  العمل،  يف  سلوكه  كفاءته وحسن 

 انتهاء خدمات املوظف. 
فرتة   شهادة توصية  4ك/ خالل  اجلمعية  يف  بعمله  يشهد  رمسي  كتاب 

درجة كفاءته   الوظيفي، ويبني  توظيفه، وحيدد مسماه 
 وحسن سلوكه يف العمل، ويوصي بتوظيفه أو غريه.  

شهادة عدم ممانعة من   5ك/
 السفر لألجانب

كتاب رمسي يعطيه القدرة على السفر خالل فرتة زمنية 
 حمددة. 

ليس من   أخرىكتب  6ك/ املوظف،  قبل  من  أي كتاب رمسي مطلوب 
 األنواع املذكورة أعاله. 

 
تكون الكتب احملضرة بناءً على طلب املوظفني وموجهًة جلهٍة حمددٍة بعينها أو ملن يهمه األمر، ويف احلالة الثانية جيب  .2

 احلصول على موافقة املدير التنفيذي.  
جيب أن حتتوي مجيع الكتب الرمسية املطلوبة من قبل املوظفني )فيما عدا كشوف الرواتب( على عبارٍة تدل أن ذلك  .3

 اب أصدر بناءً على طلب املوظف.الكت
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 حيتفظ شؤون املوظفني بنسخ من الكتب املطلوبة من قبل املوظفني يف ملفاهتم.   [ 78]  املادة
 

 .     تطبيق العقوابت التأديبية 6.6
 
 ضمان سري العمل بطريقة صحيحة وفق نظام العمل وأنظمة اجلمعية.  ● األهداف:

 ضمان انضباط املوظفني.  ●
املوظف يف إحدى الوظائف ابجلمعية، التعهد ابلعمل مبا يسعه من جهد وىف حدود صالحيات  يرتتب على تعيني   .1  [ 79]  املادة

وظيفته على حتقيق أهداف اجلمعية ورعاية مصاحله واحملافظة على أمواله وممتلكاته وأسراره وكافة املستندات والواثئق  
اع عن األعمال احملظورة وإال تعرض للمسؤولية اخلاصة بعمله، ويلتزم املوظف بوجه عام أبداء واجباته الوظيفية واالمتن

 التأديبية. 
تعتمد الئحة اجلزاءات التأديبية امللحقة هبذه الالئحة، إليقاع اجلزاءات املناسبة ابملوظفني املخالفني، واليت حتدد بدورها   .2

 جلزاءات. األطراف املخولة ابلتنسيب لكل نوع من أنواع املخالفات، واألطراف املخولة ابملصادقة على ا
يتوجب على شؤون املوظفني حتديث الئحة اجلزاءات التأديبية، ابملخالفات غري املنصوص عليها واليت يتم البت فيها   .3

 من خالل جلان التحقيق، لتصبح العقوابت املتخذة معيارية يف حال حصوهلا على موافقة وزارة العمل.
الالئحة واألنظمة والتعليمات والقرارات األخرى املعمول هبا يف اجلمعية أو  إذا ارتكب املوظف أي خمالفة ألحكام هذه    [ 80]  املادة

 أقدم على عمل خيل ابملسؤوليات والواجبات املنوطة به، فيفرض عليه ما يلي:
 التنبيه الشفوي. .1
 اإلنذار اخلطي. .2
 اخلصم من الراتب مبا ال يزيد على راتب ثالثة أايم.  .3
 السنوية. أتجيل موعد استحقاق الزايدة  .4
 احلرمان من جزء من الزايدة السنوية مبا ال جياوز النصف.  .5
 شهراً.   12أتجيل الرتقية على السلم الوظيفي عند استحقاقها مبا ال يزيد عن  .6
 الفصل من اخلدمة.  .7

اإلنذار  يتم التعامل مع كل خمالفة على حدة وإيقاع العقوبة املرتتبة عليها بشكل منفصل، إال إذا وصلت إىل درجة   .1  [ 81]  املادة
اخلطي األويل، فعندها يتم التعامل مع العقوابت بشكل تراكمي وتصاعدي، حبيث حيصل املوظف على إنذار هنائي  

 ومن مث الفصل، إذا ارتكب أي خمالفة أخرى تستحق عقوبًة ما، ابستثناء ارتكاب خمالفة تستحق الفصل.
لنوع املخ .2 املناسبة، وفقاً  العقوبة  املخالف  املوظف  املعتمدة،  تفرض على  إليه حسب الئحة اجلزاءات  املنسوبة  الفة 

وجمللس اإلدارة احلق ابلرجوع للموظف املخالف ابلضرر واخلسائر اليت حلق به من جراء املخالفة اليت ارتكبت، على  
 أن تراعى االعتبارات التالية: 

 زكاة.قيد املبالغ اليت جيري حسمها من رواتب املوظفني مبوجب الالئحة حلساب صندوق ال .1
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ال يتخذ حبق املوظف أي إجراء أتدييب عن أي خمالفة من املخالفات املنصوص عليها يف الئحة اجلزاءات   .2
 أايم عمل على ارتكاهبا.  10املعتمدة بعد انقضاء  

 ال جيوز فرض أكثر من عقوبة أتديبية واحدة على املوظف، لقاء املخالفة الواحدة. .3
الغرامات   .4 تزيد جمموع  راتب  أال  على  املوظف  مبلغ    3املفروضة على  بلوغ  الشهر. يف حال  يف  أايم 

الغرامات املفروضة على املوظف يف الشهر ثالث أايم، أو ارتكب خمالفة تستوجب معاقبته ابلغرامة،  
 يستعاض عن الغرامة أبي عقوبة أخرى تتضمن مستوى أعلى يف ترتيب العقوابت.

اع عن نفسه قبل فرض العقوبة عليه ويتم إثبات ذلك خطياً،  تتاح للموظف فرصة لسماع أقواله للدف .5
 إذا كانت املخالفة غري صرحية.  

أايم عمل من    3للموظف حق االعرتاض على العقوبة اليت فرضت عليه لدى شؤون املوظفني خالل   .6
 تبليغه هبا.

ع اجلزاء عليه بعد  ال جيوز اهتام املوظف يف خمالفة مضى على اكتشافها أكثر من ثالثني يوماً، أو توقي .7
 اتريخ ثبوت املخالفة أبكثر من ثالثني يوماً. 

جيوز بقرار من جملس اإلدارة أو رئيس اجمللس إيقاف املوظف عن العمل ملدة أسبوع إىل أسبوعني وال   .8
 حيتسب يف الراتب الشهري.

نصوص يفصل املوظف احلاصل على إنذارين ساريي املفعول إذا ارتكب إحدى املخالفات األخرى امل .9
 عليها يف هذه الالئحة خالل مدة سراين اإلنذار الثاين.

فرض   .10 اإلدارة  جمللس  حيق  املعتمدة،  التأديبية  اجلزاءات  الئحة  يف  عليها  املنصوص  للعقوابت  إضافة 
 العقوابت اإلضافية التالية على املوظف املخالف حسب احلاجة: 

راتب املوظف، مبا ال يزيد عن  اقتطاع قيمة املفقودات أو املتلفات أو كلفة تصليحها من  ●
راتب ثالثة أايم شهرايً وحىت استيفاء املبلغ املطلوب، إذا ثبت أنه كان انشئاً عن خطأ  

 املوظف أو خمالفته لتعليمات اإلدارة. 
 اللجوء إىل احملاكم النظامية للمطالبة ابلتعويض عن األضرار اليت تسبب املوظف هبا.  ●

الشفوي للموظف الذي ارتكب خمالفة تستوجب التنبيه الشفوي بشكل رمسي عن طريق شؤون املوظفني،  يتم تبليغ التنبيه   [ 82]  املادة
الشفوي   التنبيه  تبليغ  املوظف. خالل جلسة  توثيق ذلك مبذكرة رمسية يف ملف  للموظف، ويتم  املباشر  الرئيس  وحبضور 

للموظف سبب الذي يقود اجللسة، أن يشرح  املوظفني  املخالفة ابإلضافة إىل توجيهه إىل    للموظف جيب على شؤون 
 املمارسة الالئقة، والطلب منه بعدم تكرارها، وشرح تبعات تكرارها. 

يتم تشكيل جلنة للتحقيق مع املوظف يف املخالفة املنسوبة إليه واليت تستدعي التحقيق ابلضرورة كما هو مبني يف الئحة    [ 83]  املادة
 تكن تلك املخالفة منصوصة يف الالئحة، وذلك على النحو التايل: اجلزاءات التأديبية امللحقة هبذه الالئحة، أو مل 

إذا كان املوظف املخالف هو أحد مديري اإلدارات -تشكل جلنة التحقيق بقرار من مدير عام اجلمعية   .1
من عضوين من أعضاء اجمللس ابإلضافة إىل املدير التنفيذي، وترفع توصيتها جمللس اإلدارة    -التنظيمية
 القرار املناسب. إلصدار 
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إذا كان املوظف املخالف هو أحد شاغلي  -تشكل جلنة التحقيق بقرار من مدير الشؤون املالية واإلدارية  .2
 كما يلي:   -الوظائف دون مستوى مديري اإلدارات التنظيمية 

 رئيساً  املدير التنفيذي
مدير إدارة تنظيمية أخرى ال ينتمي املوظف إليها، 

 يخيتاره املدير التنفيذ
 عضواً 

 عضواً  املدير املباشر
 عضواً سكرترياً  شؤون املوظفني 

يُنظ م حمضر حتقيق يوضح نوع املخالفة اليت ارتكبها املوظف وحيثياهتا وقناعات جلنة التحقيق وتوصياهتا   .3
للجنة وكذلك   بياانت مكتوبة يقدمها  أو  املخالفة وأية مستندات  إليه  املنسوبة  أقوال املوظف  به  ويرفق 

 أقوال الشهود إن وجدوا ويوقع احملضر من أعضاء جلنة التحقيق. 
إذا امتنع املوظف املخالف عن املثول أمام جلنة التحقيق أو امتنع عن اإلجابة على األسئلة اليت توجه إليه   .4

أو إذا حاول عرقلة عملية التحقيق ُتستكمل إجراءات التحقيق حبضوره أو بغيابه ويذكر ذلك يف حمضر  
 التحقيق. 

على املوظف املخالف املوقوف عن العمل تسليم ما يف عهدته من أموال أو مستندات أو ممتلكات وإذا   .5
 أخل بذلك تطبق عليه العقوبة املناسبة مبوجب هذه الالئحة. 

ال يتقاضى املوظف املكفوفة يده عن العمل راتبه بقرار من جملس اإلدارة أو املدير التنفيذي وذلك عن   .6
 دة املكفوف يده فيها، وحىت يتم البت يف قضيته. كافة امل

إذا صدر القرار النهائي والقطعي بتربئة املوظف أو إدانته بغري عقوبة الفصل من املخالفة أو اجلرمية اجلزائية   .7
اليت أسندت إليه حسب مقتضى احلال فيستحق راتبه كامالً مع العالوات عن املدة اليت أوقف خالهلا 

ا أسفر القرار النهائي والقطعي عن إدانته فيعترب مفصوالً عن العمل اعتباراً من اتريخ  عن العمل، وأما إذ
 إيقافه عن العمل.

الجيوز اهتام املوظف يف خمالفة مضى على اكتشافها أكثر من ثالثني يوماً، أو توقيع اجلزاء عليه بعد اتريخ   .8
 ثبوت املخالفة أبكثر من ثالثني يوماً. 

كل جزاء أتدييب مت فرضه على املوظف ومت تنفيذه    -وألية غاية من الغاايت املقصودة هبذه الالئحة-االعتبار  يؤخذ يف    [ 84]  املادة
كاان مرضيني ومضت    -بعد إيقاع اجلزاء عليه-حبقه، غري أن أثر العقوبة ينتهي إذا ثبت أن سلوك املوظف وأداءه لعمله  

 أخرى خالل تلك املدة تستوجب اجلزاء التأدييب.شهراً ومل يرتكب املوظف خمالفة  12على إيقاعه مدة 
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 إدارة شؤون املوظفني 
 
  
  

   

 ضبط سجالت املوظفني   .7.1 
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 .     ضبط سجالت املوظفني 7.1
 
 تضمن احملافظة على سرية البياانت واملعلومات الواردة هبا. حفظ وترتيب ملفات موظفي اجلمعية ابلطريقة اليت  ● األهداف:

 حفظ املراسالت والقرارات املتعلقة ابملوظفني يف ملفاهتم الشخصية. ●
 فتح سجالت أبمساء املوظفني وأرقامهم الوظيفية.  ●

 تعترب حمتوايت ملفات املوظفني سرية.  .1  [ 85]  املادة
املدير التنفيذي، أو الرئيس املباشر للموظف، أو مدير الشؤون ال جيوز استعراض ملف املوظف أو النظر فيه إال من قبل   .2

 املالية واإلدارية، أو من قبل األفراد املصرح هلم حبكم حاجتهم للمعلومات )مثل جلان التحقيق أو أحد أعضاء جملس اإلدارة(. 
املالية واإلدارية   .3 الشؤون  إدارة  من  امللفات  إخراج  ال-ال جيوز  احلاجة  -عملإال حبسب حاجات وضرورات  إذا دعت   ،

 للحصول على أوراق معينة يتم تصويرها واستخدامها. 
 ال جيوز اإلضافة والتعديل على ملفات املوظفني إال من قبل شؤون املوظفني أو مدير الشؤون املالية واإلدارية.  .4
قيقة، مبتابعة التغيريات تقع املسؤولية املشرتكة على املوظف وشؤون املوظفني للمحافظة على سجالت املوظفني حمدثة ود .5

على: اسم وعنوان املوظف، رقم اجلوال، الشخص الذي يتم إخطاره يف حالة الطوارئ )مبا يف ذلك العنوان ورقم اهلاتف(، 
 واحلالة االجتماعية، وواثئق اهلوية. 

 يقوم املوظف املسؤول عن امللفات ابلتأكد من عودة امللفات إىل مكاهنا يف آخر كل يوم عمل.  .6
 فتح امللف:  [ 86]  املادة

 يتوىل شؤون املوظفني مسؤولية فتح امللفات للموظفني اجلدد.  .1
 يتم فتح ملف للموظف بعد تعيينه رمسياً، حيث يتم إعطاؤه رقم وظيفي متسلسل وحفظ مجيع أوراقه الثبوتية، ابإلضافة إىل:  .2

 طلب التوظيف.  .1
 السرية الذاتية.  .2
 عقد العمل. .3

 وقع خمتلف عن ملفات املوظفني ويتم إعطاؤهم أرقام تسلسلية خمتلفة. يتم فتح ملفات للمتدربني اجلامعيني يف م  .3
 إغالق ملف:    [ 87]  املادة

 يتم إغالق ملف املوظف ابنتهاء خدمته وتوفر مجيع األوراق املطلوبة لنهاية اخلدمة.  .1
 ال يتم إغالق ملف املوظف بدون توفر ورقة املخالصة وورقة براءة الذمة. .2
 املنتهية خدمته من خزانة حفظ امللفات إىل مستودعات اجلمعية بعد إغالق ملفه. يتم نقل ملف املوظف  .3
( سنوات من انتهاء خدمته يف اجلمعية إال يف احلاالت القضائية حيث يتم إبقاء امللف  4يتم االحتفاظ مبلف املوظف ملدة )  .4

 مفتوحاً إىل انتهائها. 
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 اجلزاءات التأديبية الئحة  .1

   
   
   

 
 

  



 2022  الثاني اإلصدار 

 

71 

 

 .     الئحة اجلزاءات التأديبية 1
ين، مع بيان تسلسل العقوابت ميثل اجلدول التايل الئحة اجلزاءات التأديبية املعتمدة، واملكونة من قائمة ابملخالفات اليت يعاقب عليها اجلمعية املوظفني املتجاوز 

 .تنظيم عند تكرار تلك املخالفات، واجلهات املسؤولة عن التنسيب والتوصية ابلالزم، وذلك حسب ماهو مقر ومعتمد يف الئحة 

 
 

 


