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 تقدمي
 

اجلمعية اخلريية لذوي حتتوي هذه الالئحة على مثانية  فصول متثل مواد وبنود السياسات اخلاصة إبدارة املوارد البشرية واليت حتكم 
 .ة يف اجلبيل (إرادة)االحتياجات اخلاص

 
 اهلدف من الالئحة ١.١.١

  .وعالقاهتا مع موظفيها إىل سياسات اثبتة وواضحة مع األخذ بعني االعتبار قانون العمل السعودي اجلمعيةترمجة فلسفة  •
 اجلمعية فيما خيص حقوقهم وواجباهتم واألمور اليت حتكم اجلمعيةتوفري وإنشاء مرجع معتمد جلميع األفراد ونظام متكامل داخل  •

 وقوانينها ككل.
 ووضعهم على قدم املساواة. اجلمعيةحتقيق املعاملة العادلة جلميع املوظفني داخل  •
 نتاجية.لبذل املزيد من اجلهد وز�دة اإل ودفعهم للجمعيةلز�دة الوالء  تشجيع وحتفيز املوظفني •
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 املصطلحات والتعريفات
 

 البنود املادة
املعاين املخصصة هلا أد�ه، ما مل تدل القرينة على  -حيثما وردت يف هذه الالئحة-للكلمات والعبارات التالية  تكون ].١املادة [

 خالف ذلك:
ه، ١٢/٨/١٤٢٦بتاريخ )، ٥١ادر ابملرسوم امللكي رقم (م/الص نظام العمل السعودي نظام العمل:

عتمدة ابلقرار الوزاري رقم امله، ٥/٦/١٤٣٦) واتريخ ٤٦املعدل ابملرسوم امللكي رقم (م/
 والقرارات الوزارية املنفذة ألحكامه.، هـ  ١٤٣٧/  ٦/ ٢٨واتريخ  ١٩٨٢

 اجلمعية اخلريية لذوي االحتياجات اخلاصة يف اجلبيل (إرادة) :اجلمعية
 .جلمعيةجملس اإلدارة اخلاص اب جملس اإلدارة:

 عنه عند غيابه.، أو من ينوب اجلمعيةرئيس جملس  رئيس جملس اإلدارة:
 ، أو من ينوب عنه عند غيابه. للجمعيةاملسؤول األعلى يف اإلدارة التنفيذية  :العام املدير

مدير مركز اخلدمات 
 :اإلدارية

الشخص املسؤول عن إدارة الشؤون املالية وإدارة املوارد البشرية وإدارة تقنية املعلومات 
 .ل اجلمعيةوالدعم الفين وإدارة الشؤون اإلدارية داخ

مدير إدارة املوارد 
  البشرية

املوظف القائم أبعمال إدارة املوارد البشرية وشؤون املوظفني، من شؤون وعالقات املوارد 
 البشرية، ابإلضافة إىل التوظيف وتنمية املوارد البشرية.

مدير إدارة الشؤون 
 املالية

 .ابجلمعيةية اخلاصة املوظف القائم أبعمال إدارة األمور املالية واحملاسب

رئيس قسم خدمات 
 وعالقات املوظفني

وإدارة شؤون املوظفني،  اجلمعيةاملوظف القائم ابألعمال اإلدارية املساندة يف جمال إدارة 
وخاصة يف األمور املتعلقة أبوقات الدوام واإلجازات و�اية اخلدمة واجلزاءات وحزم 

 املكافآت والرواتب
التوظيف  رئيس قسم

 نمية املوارد البشريةوت
املوظف القائم ابألعمال اإلدارية املساندة يف جمال استقطاب املوظفني وتتنميتهم، وخاصة 

وختطيط القوى العاملة، وتقييم األداء والتدريب والتعاقب  اجلمعيةيف األمور املتعلقة هبيكلة 
 الوظيفي

 ابجلمعيةالية اخلاصة املوظف القائم ابألعمال احملاسبية وامل رئيس قسم احلساابت
، يف إحدى الوظائف الدائمة أو العام املديركل شخص يعني بقرار من جملس اإلدارة أو  املوظف:

 مبوجب أحكام هذه الالئحة. اجلمعيةاملؤقتة يف 
إىل املوظف للقيام هبا مبقتضى أحكام هذه الالئحة، أو  اجلمعيةجمموعة املهام اليت توكلها  الوظيفة:

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

جمموعة من العناصر املدجمة رمسًا ووصفًا واليت توضح التسلسل اهلرمي وقنوات التنسيق بني  اهليكل التنظيمي:
 .اجلمعيةاملكو�ت اإلدارية والتنفيذية يف 

 ، متمثل بقسم أو إدارة أو جلنة.للجمعيةجزء من اهليكل التنظيمي  :الوحدة التنظيمية
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حزمة املكافآت 
 املتكاملة:

 .اجلمعيةهياكل األجر األساسي، والتعويضات، واملزا� الوظيفية، واحلوافز اخلاصة يف 

نتقاؤه لتويل مع املرشح الذي مت ا اجلمعيةاتفاقية توظيف حمددة أو غري حمددة املدة توقعها  عقد العمل:
هلذا  اجلمعيةوظيفة ما مدرجة على الكادر أو على حساب املخصصات املرصودة يف موازنة 

الغرض، للقيام أبعمال ومهام تتميز ابالختصاص واخلربة، حبيث حتدد هذه االتفاقية شروط 
 العمل وحزمة املكافآت املمنوحة له.

 ظف مبوجب أحكام هذه الالئحة وملحقاهتا.الراتب األساسي الشهري الذي يتقاضاه املو  الراتب:
، واليت تضاف إىل الراتب مبوجب ميالديةالز�دة املستحقة على الراتب يف �اية كل سنة  الز�دة السنوية:

 أحكام هذه الالئحة وملحقاهتا.
مبلغ مايل مكمل للراتب األساسي، مينح للموظف شهرً� بشكٍل دوري، تعويضًا له عن  العالوة:

 ض متطلبات العمل، أو ملعاجلة بعض أوجه القصور يف الراتب األساسي.بع
مبلغ مايل، مينح للموظف تعويضاً له عن بعض املصاريف املدفوعة أو املتوقعة ألداء العمل  البدل:

 املطلوب منه.
 .الئحةالراتب مضافاً إليه العالوات املمنوحة للموظف، واملنصوص عليها يف هذه ال الراتب اإلمجايل:

 .الراتب مضافاً إليه العالوات والبدالت املستحقة واحلوافز املمنوحة أجر املوظف:
تكليف املوظف أبداء مهمة رمسية أو املشاركة يف فعالية أو حضور دورة، ضمن حدود  االنتداب الداخلي:

 اململكة العربية السعودية.
أو املشاركة يف فعالية أو حضور دورة، خارج اململكة  تكليف املوظف أبداء مهمة رمسية 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.
قة إبيفاد املوظف لاللتحاق بدورة تدريبية يف إحدى اجلامعات أو املعاهد الفرصة املتعل الدورة:

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

يف ترك العمل،  طلب خطاب يقدمه املوظف إىل اجلهة املخولة ابلصالحية، معلنًا رغبته االستقالة:
 وتنتهي خدمة املوظف حكماً بعد انتهاء مدة اإلشعار املنصوص عليها يف نظام العمل.

 .امليالديهي املواقيت املعتمدة حسب التقومي  اليوم، الشهر، السنة:
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 البنود املادة
الكادر، سواء بعقود عمل حمدودة أو غري  تسري أحكام هذه الالئحة على مجيع موظفي اجلمعية املعينني على .أ  ].٢املادة [

حمدودة املدة. أما مقاولو الباطن واملعارون فتنطبق عليهم أحكام هذه الالئحة ابلقدر الذي ال تتعارض فيه مع 
 األحكام والشروط املثبتة يف عقود استخدامهم.

ظام العمل للموظف، يف ال يؤثر تطبيق هذه الالئحة على أي حق من احلقوق أو االمتيازات اليت مينحها ن .ب 
 حال كانت أفضل مما ورد يف هذه الالئحة.

 جمللس اإلدارة صالحية البت يف أي حالة مل يرد فيها نص يف هذه الالئحة، الختاذ القرار املناسب بشأ�ا. .ج 
 العام صالحية إصدار أية تعليمات ضرورية لتنفيذ أحكام هذه الالئحة. مديرلل .د 
إضافة أو إلغاء أو تعديل أي إجراء يراه مناسبًا لغا�ت تنفيذ أحكام هذه الالئحة ملدير إدارة املوارد البشرية  .ه 

 حسبما تقتضيه مصلحة العمل.
جملس اإلدارة مجيع السلطات والصالحيات إلدارة املوارد البشرية وتنظيم العمل يف اجلمعية حسبما  ممارسة .أ  ].٣املادة [

 لك القيام مبا يلي:تقتضيه مصلحة العمل، وله يف سبيل ذ
 إقرار وتعديل السياسات الواردة يف هذه الالئحة. .١
 إصدار القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه الالئحة، إن لزم. .٢
 تشكيل اللجان املتخصصة اليت يراها جملس اإلدارة ضرورية لتنفيذ أحكام هذه الالئحة، وفضها إن لزم. .٣
 ، وإقرار مشاريع إعادة اهليكلة عند احلاجة.اعتماد اهليكل التنظيمي للجمعية .٤
إقرار وتعديل األدوار الوظيفية لكل وحدة من الوحدات التنظيمية املكونة للجمعية، واليت حتدد من  .٥

 خالهلا املهام والواجبات واملسؤوليات الرئيسية املنوطه هبا.
م وللجان املنبثقة عن  اجلمعية العا مديرتفويض الصالحيات اليت يراها مناسبة لرئيس جملس اإلدارة ولل .٦

 والوحدات التنظيمية اخلاصة هبا، فيما خيتص بتنظيم العمل.
إقرار وتعديل نظام حزمة املكافآت املتكاملة، واملكون من سلم الرواتب األساسية، وهيكل التعويضات،  .٧

 وهيكل االمتيازات الوظيفية، وهيكل احلوافز.
 تعلقة ابلتعيينات واملكافآت.إقرار مجيع االستثناءات الضرورية وامل .٨
، وتعديل راتبه، وإ�اء خدماته، واختاذ اإلجراءات اإلدارية ترقية العام، و  املديراملصادقة على تعيني  .٩

 األخرى حبقه.
 العام إىل دورات تدريبية. املديرإقرار إيفاد  .١٠

لقرارات والتعليمات اليت العام الصالحيات املخولة له مبوجب أحكام هذه الالئحة، وينفذ ا املدير ممارسة  .ب 
 يصدرها جملس اإلدارة مبوجبها، ويتوىل ما يلي:

تطبيق السياسات الواردة يف هذه الالئحة، وتنفيذ أحكامها، وإصدار القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ  .١
 أحكامها.

ية إقرار وتعديل حاجات اجلمعية من الوظائف ومتطلبات املوارد البشرية من حيث التعداد ونوع .٢
 الكفاءات الالزمة لتحقيق أهداف اجلمعية وإجناز املهام الوظيفية.

هم، وتعديل رواتبهم، وإ�اء خدماهتم، واختاذ اإلجراءات التأديبية تترقياملصادقة على تعيني املوظفني، و  .٣
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 حبقهم، مبقتضى أحكام هذه الالئحة.
، واحلصول على املوافقات الالزمة إقرار احتياجات التدريب للموظفني، واملسامهة يف تقدير موازنتها .٤

 لتلبيتها.
التوقيع على املعامالت اخلاصة أبمور إدارة املوارد البشرية وتنظيم العمل، وفقًا ملا هو خمول له مبقتضى  .٥

 أحكام هذه الالئحة، أو اليت يفوضه جملس اإلدارة بتوقيعها.
إىل مدير مركز اخلدمات اإلدارية  تفويض أي من الصالحيات املخولة إليه مبقتضى أحكام هذه الالئحة .٦

 إن لزم.
 بقرار من جملس اإلدارة تتوىل إدارة املوارد البشرية املسؤوليات التالية: ].٤املادة [

إدارة شؤون وعالقات املوظفني: من خالل إدارة الدوام، واإلجراءات اجلزائية، واخلطاابت الرمسية اخلاصة  .١
نهجية للجمعية، ابإلضافة إىل إدارة شكاوى وتظلمات واقرتاحات املوظفني، ابملوظفني، والنشاطات الالم

 إىل غري ذلك.
الصحي  تأمنيات الصحية واالجتماعية: من خالل ضمان متتع املوظفني مبظليت التأمينمتابعة أمور ال .٢

 ات االجتماعية، حبسب األحكام املعمول هبا.تأمينوال
 إرسال تعميمات وتنويهات اجلمعية.   التواصل مع املوظفني: من خالل حتضري و  .٣
 استقبال املوظفني اجلدد وتعريفهم أبنظمة اجلمعية.  .٤
 إرشاد املوظفني احلاليني واجلدد بكل ما يتعلق بسياسات وأحكام وإجراءات إدارة شؤو�م وتنظيم العمل. .٥
نذارات، والنقل، إعداد خطاابت التثبيت، والعالوات السنوية، والرتقية، واحلوافز، والتنبيهات، واإل .٦

 والوكالة، وإ�اء اخلدمة، وقبول االستقالة، وغريها. 
املسامهة يف إجناز كشوفات الرواتب: من خالل التنسيق مع اجلهات املعنية بتحضري كشوفات الرواتب  .٧

 وتزويدهم ابلبيا�ت األساسية الالزمة.
عمل لالستفادة منها يف تطوير إجراء البحوث والدراسات لتحليل رواتب الوظائف املشاهبة يف سوق ال .٨

 احلزمة الكلية للمكافآت.
إدارة وثيقة اهليكل التنظيمي: من خالل عكس التعديالت املطلوبة على وثيقة اهليكل التنظيمي  .٩

 للجمعية، كلما اقتضت احلاجة.
 التوصيف الوظيفي: من خالل إنشاء وحتديث بطاقات الوصف الوظيفي ملختلف الوظائف. .١٠
املة: من خالل وضع وصيانة خطط تليب احتياجات اجلمعية من املوارد البشرية بناًء ختطيط القوى الع .١١

 على متطلبات ومتغريات العمل.
إدارة عملية التعيني: من خالل استقطاب وغربلة طلبات التوظيف والسري الذاتية، ومقابلة املرشحني  .١٢

روض وعقود التوظيف، ابلتنسيق للتوظيف، والتوصية مبن هم كفء لتويل املناصب الوظيفية، وحتضري ع
 العام ومدير مركز اخلدمات اإلدارية ومدير إدارة املوارد البشرية. املديرمع 

تقدير االحتياجات من املوارد البشرية مبا يالئم مهام واختصاصات وحجم العمل، وإعداد موازنة املوارد  .١٣
 البشرية.

 قرارات جملس اإلدارة يف هذا اخلصوص. حتديث الئحة املوارد البشرية وتنظيم العمل، بناًء على .١٤
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 إدارة األداء: من خالل تطوير وإدارة وصيانة نظام فعال لقياس وتقييم أداء املوظفني. .١٥
 إدارة إجراءات التدريب. .١٦
إدارة العالقة مع اجلهات اخلارجية ذات الصلة من خالل التشاور مع املستشار القانوين حول املسائل  .١٧

املوارد البشرية، والتأكد أن مجيع األحكام والشروط والقرارات والتعميمات  القانونية املتعلقة إبدارة
الصادرة عن اجلمعية مطابقة للقوانني السارية، إضافة إىل مفاوضة اجلهات اخلارجية، كمنظمي املعارض 

ن، التوظيفية، والصحف الرمسية، والعمل مع مستشاري املوارد البشرية اخلارجيني، وتنفيذ حجوزات الطريا
والفنادق، والسيارات السياحية وغريها للموظفني والزوار، وتنسيق استخراج التأشريات والتصاريح الالزمة 

 للموظفني والزوار.
إعداد التقارير: من خالل إصدار التقارير الدورية والطارئة ذات الصلة إبدارة املوارد البشرية وتنظيم  .١٨

 العمل.
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 إعداد وحتديث اهليكل التنظيمي ٣.٢
 

 البند املادة
 :ــــإجياد هيكل تنظيمي حمدث ابستمرار، ل األهداف:

 :كما يف احلاالت التالية  -كلما اقتضت احلاجة لذلك- للجمعيةاملوارد البشرية من مراجعة اهليكل التنظيمي  إدارة متكني . أ
التكتيكية (على املدى القصري واملتوسط)  اجلمعيةالتأكد من قدرة اهليكل التنظيمي على حتقيق أهداف  •

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

 توفري مدخل أساسي لدعم اإلجراءات التالية عند اعتمادها: ترميز الوظائف، وحتليلها، وتقييمها. . ب
املادة 

]٥.[ 
د البشرية عملية إعداد وحتديث وثيقة اهليكل يتوىل رئيس قسم التوظيف وتنمية املوارد البشرية ابلتعاون مع مدير إدارة املوار 

التنظيمي للجمعية، لتتماشى مع التعديالت والتغيريات املصادق عليها من قبل جملس اإلدارة، مبا يف ذلك استبدال أمساء 
 املوظفني املنتهية خدمتهم، ابإلضافة إىل أرشفة نسخها وضبطها.

املادة 
]٦.[ 

تعديالت على اهليكل التنظيمي اخلاص بوحداهتم التنظيمية املنوطة هبم، مبا يتالءم قرتاح الرؤساء األقسام تقدمي  .أ 
واحتياجات العمل على املستوى التكتيكي كحل املشكالت الدورية ومنها عدم القدرة على حتقيق األهداف، من 

 خالل توجيهها مدير إدارة املوارد البشرية.
بشرية ابلتعاون مع مدير إدارة املوارد البشرية حتليل وحتديد احتياجات اجلمعية من لرئيس قسم التوظيف وتنمية املوارد ال .ب 

التعديل والتطوير على مستوى اهليكل التنظيمي، ومراجعة طلبات التعديل املرفوعة إليها حبسب احلاجة ، واختاذ القرار 
 العام. املديربعد اعتمادها من مدير مركز اخلدمات اإلدارية و 

رة صالحية حتليل وحتديد احتياجات اجلمعية من التعديل والتطوير على مستوى اهليكل التنظيمي، و/أو جمللس اإلدا .ج 
 إقرارها وتطبيقها، سواًء أكانت تلك احلاجات �مجة عن:

 العام ومدير مركز اخلدمات اإلدارية. املديرطلبات مرفوعة من قبل  .١
 احلاجة إلعادة هيكلة اجلمعية. .٢
أو جتزئة، أو إلغاء وحدة تنظيمية معينة، سواًء أكانت قسم أو جلنة، مبا تقتضيه ضرورة إنشاء، أو دمج،  .٣

 متطلبات العمل، ومبا حيقق األهداف الوظيفية، واألهداف االسرتاتيجية للجمعية.
 أمتتة أعمال الوحدات التنظيمية املختلفة بشكل جزئي أو كلي. .٤
 تعديل املسميات الوظيفية. .٥

قة بتحديث أمساء شاغلي الوظائف يف هياكل الوحدات اإلدارية املمثلة ابلوحدات الوظيفية، ابستثناء التعديالت املتعل .د 
 جيب مصادقة كافة متطلبات التغيري من قبل جملس اإلدارة قبل تطبيقها ومراعاة  ذلك يف وثيقة اهليكل التنظيمي.

 لى اهليكل التنظيمي:�خذ جملس اإلدارة النقاط التالية بعني االعتبار قبل إقرار أية تعديالت ع .ه 
وضوح األهداف: التأكد من أن األهداف املتعلقة إبنشاء، أو دمج، أو تفكيك الوحدات التنظيمية أو الوظيفية  .١

 تتفق مع احتياجات وسياسات اجلمعية، وهذا يشمل:
 ترمجة تلك األهداف من األسلوب الوصفي إىل األسلوب الكمي إن أمكن. .١.١
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 زمنية.ارتباط األهداف بربامج وجداول  .١.٢
 تناسب األهداف مع اإلمكانيات املادية والبشرية للجمعية. .١.٣

تعزيز التخصص الوظيفي: جتنب ازدواجية وتداخل وتضارب االختصاصات للوحدات التنظيمية والوظائف،  .٢
 لضمان سرعة إجناز األعمال، وإتقا�ا، وخفض تكلفتها. 

، وتعزيز مبدأ التكامل بني أعمال الوحدات التنسيق بني أعمال الوحدات التنظيمية: جتنب تكرار األدوار .٣
 التنظيمية. 

فعالية الرقابة: التأكد دائماً من استقاللية وفاعلية الرقابة الوظيفية على األنشطة املختلفة، كأن ال ختضع وظيفة  .٤
 ما للرقابة من قبل نفس املوظف القائم هبا، ومراعاة تطبيق أحكام النظام ومنع الفوضى.

حتساب التكاليف املرتبطة بتغيري اهليكل التنظيمي وإقرار التغيريات اليت من املتوقع أن تكون ضبط التكاليف: ا .٥
 فوائدها طويلة األجل ومعقولة الكلفة. 

 حتديد املسؤوليات والصالحيات: دراسة حدود السلطة واملسؤوليات بني املوظفني، لتعزيز املساءلة.  .٦
 ية املقدرة على إجراء تلك العمليات.إجراءات العمل: اإلملام هبا لتوخي استمرار  .٧

املادة 
]٧.[ 

تزيد عن شهرين  وفق  العاملون غري السعوديون القادمون ألداء مهمة حمددة وملدة اليستثىن من تطبيق أحكام هذه الالئحة 
 املادة السابعة ابلفقرة (و) من نظام العمل.

املادة 
]٨.[ 

ن عن الئحة املوارد البشرية أو أي تعديل يطرأ عليها يف مكان ظاهر يف اجلمعية أو أي وسيلة  أن تعل جيب على اجلمعية
 أخرى تكفل علم املوظفني أبحكامها.
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 إعداد مصفوفة السلطات وحتديثها ٣.٣
 

 البنود املادة

 اهلدف

 ، حمدثة ابستمرار، لـ:اجلمعيةإجياد مصفوفة خاصة بتوزيع الصالحيات واملسؤوليات داخل 
 .اجلمعيةحتديد نطاق املسؤوليات، وتفويض الصالحيات اإلدارية واملالية، جلميع األدوار الرئيسية يف  .أ 
 منع تداخل وتضارب األدوار الوظيفية. .ب 
 .اجلمعيةتعزيز مبدأي اإلشراف واملساءلة يف  .ج 
 تقليل الوقت واجلهد الالزمني لعملية اختاذ القرار. .د 
 اختاذ القرار، ورفع فاعلية القرارات املتخذة. إاتحة الفرصة لرتاكم اخلربات يف جمال .ه 
جتنب النزاعات اليت من املمكن أن تنتج عن منح السلطات والصالحيات بصفة غري رمسية، وتلك  .و 

 النامجة عن إدعاء إخالء الطرف واملسؤولية؛ للتنصل من تبعاهتا وعواقبها.
ة أو حيازة الصالحية للوحدات الوظيفية استخالص املؤهالت واملهارات واملعارف الالزمة لتحمل املسؤولي .ز 

 املختلفة، من أجل وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب.
تتوىل إدارة املوارد البشرية عملية إعداد وحتديث وثيقة مصفوفة الصالحيات واملسؤوليات للجمعية،  .١ ].٩املادة [

 ابإلضافة إىل أرشفة نسخها وضبطها.
البشرية بتحديث وثيقة مصفوفة الصالحيات واملسؤوليات للجمعية ابستمرار،  تقوم إدارة املوارد .٢

 لتتماشى مع التعديالت والتغيريات املصادق عليها.
يتم متثيل مصفوفة الصالحيات واملسؤوليات للجمعية ابلرجوع إىل جداول اإلجراءات يف الئحة املوارد  . أ ].١٠املادة [

 صالحيات واملسؤوليات ألصحاب املهام واملرتبطة أبدوار اجلمعية الرئيسة.البشرية واليت توضح نوع ال
 لتوزيع السلطات الوظيفية، يتم اعتماد أنواع الصالحيات واملسؤوليات التالية: . أ ].١١املادة [

-وهي صالحية ممنوحة لطرٍف ما أو من ينوب عن ذلك الطرف، للطلب من الغري  الطلب (ط): .١
ببدء إجراء معني أو إعادة خطوة عمل فيه، كطلب "رئيس قسم ما"  -أو خارجهاداخل اجلمعية 

من "مسؤول أو موظف داخل القسم اخلاص فيه" إعداد تقرير عن فعالية استفادة املستفيدين من 
 خدمات اجلمعية.

وهي صالحية ممنوحة لطرٍف ما أو من ينوب عن ذلك الطرف، للموافقة على  املصادقة (ص): .٢
 أو خطوة عمل فيه، والتوقيع على واثئقه، كمصادقة مدير مركز اخلدمات اإلدارية على إجراء معني

 خطة إدارة املوارد البشرية.

وهي مسؤولية ملقاة على عاتق طرف ما أو من ينوب عن ذلك الطرف، لإلعداد العمل (ع):  .٣
ملايل املطلوب، كقيام إلجراء معني أو خطوة عمل فيه، وتنفيذه وإجنازه ضمن اإلطار الفين والزمين وا

 رئيس قسم التوظيف وتنمية املوارد البشرية مبقابلة املرشحني للعمل أبحد الوظائف داخل اجلمعية.

وهي مسؤولية ملقاة على عاتق طرف ما أو من ينوب عن ذلك الطرف، لإلشراف املراجعة (م):  .٤
ديالت إن لزم، وحتمل  على إجراء معني أو خطوة عمل فيه والتأكد من دقة بيا�ته، وطلب التع

كامل املسؤولية عن جناحه أو فشله، ووضعه يف دائرة املساءلة عن ذلك، كقيام مدير إدارة الشؤون 
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 املالية مبراجعة احلساابت اليت يصدرها رئيس قسم احلساابت.

وهي مسؤولية ملقاة على عاتق طرف ما أو من ينوب عن ذلك الطرف، للتوصية  التوصية (ت): .٥
يحة العملية، إلجناح إجراء معني أو خطوة عمل فيه، كمسؤولية رئيس قسم التوظيف وتقدمي النص

 لفنون مقابلة املرشحني ألي وظائف جديدة. املمارساتوتنمية املوارد البشرية ابلتوصية أبفضل 
 :تتكون مصفوفة الصالحيات اخلاصة جبميع األدوار الرئيسية يف اجلمعية، مما يلي . أ ].١٢املادة [

 الوحدات الوظيفية والتنظيمية واإلدارية .١
 األدوار الوظيفية .٢
 نوع الصالحية أو املسؤولية .٣

 كما هو موضح يف املصفوفة التالية لكل وحدة إدارية:
 ... ٢املسمى الوظيفي  ١املسمى الوظيفي  األدوار الرمز
   رمز الصالحية أو املسؤولية ١الدور الرئيسي  ١

    ١.١الدور الفرعي  ١.١
    ١.٢الدور الفرعي  ١.٢
١.٣ ...    
    ٢الدور الرئيسي  ٢

    ٢.١الدور الفرعي  ٢.١
    ٢.٢الدور الفرعي  ٢.٢
٢.٣ ...     

إلدارة املوارد البشرية صالحية حتليل وحتديد احتياجات اجلمعية من التعديل والتطوير على مستوى  .أ  ].١٣املادة [
 أجزاء منها، و/أو إقرارها وتطبيقها، سواًء أكانت تلك احلاجات �مجة عن: مصفوفة الصالحيات أو

 مبادرات إعادة هيكلة اجلمعية. .١
ضرورة إنشاء، أو دمج، أو جتزئة، أو إلغاء وحدة تنظيمية معينة، سواًء أكانت قسم، أو جلنة،  .٢

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

 أمتتة أعمال الوحدات التنظيمية املختلفة بشكل جزئي أو كلي.  .٣
 تعديل املسميات الوظيفية (إضافة، تعديل، إلغاء). .٤
 حل العقبات املستمرة اليت تعيق سري العمل يف بعض الوحدات التنظيمية.  .٥

 املطلوبة:تؤخذ النقاط التالية بعني االعتبار عند دراسة وحتليل التغيريات  .ب 
 ربط توزيع الصالحيات على الوحدات الوظيفية بناًء على املهام املنوطة هبا. .١
 جتنب إزدواجية وتداخل وتضارب الصالحيات واملسؤوليات. .٢
 التأكد دائماً من استقاللية وفعالية الرقابة الوظيفية على األنشطة املختلفة. .٣
 على اهليكل التنظيمي. مراعاة التسلسل الوظيفي وتسلسل رفع التقارير اعتمادا .٤
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 إعداد وحتديث بطاقات الوصف الوظيفي ٣.٤

 
 البند املادة
 حتديد مهام ومسؤوليات الوظيفة وشروط إشغاهلا وصالحياهتا. .أ  األهداف:

 توفري األساس السليم لعملية اختيار املرشحني املؤهلني للوظائف الشاغرة. .ب 
 ل عملية تقييم شاغل الوظيفة.توجيه إجراءات وضع األهداف الوظيفية السنوية وتسهي .ج 
 استنباط االحتياجات التدريبية انطالقاً من املتطلبات الوظيفية لكل منصب وظيفي. .د 

يتوىل رئيس قسم التوظيف وتنمية املوارد البشرية إعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف ابلتنسيق مع رؤساء األقسام  .أ  ].١٤املادة [
بطاقة مبعدل ال يقل عن مرة يف السنة الواحدة لتحديثها كما يلزم، كما يف حاالت تغري نطاق واإلدارات، ومراجعة كل 

 العمل، أو دمج أو فصل الوظائف، أو عند تغري متطلبات إشغال الوظيفة.
 يتم اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي من قبل مدير إدارة املوارد البشرية ومدير مركز اخلدمات اإلدارية. .ب 
سم التوظيف وتنمية املوارد البشرية نسخة من بطاقات الوصف الوظيفي املنجزة واملعتمدة لرؤساء األقسام يسلم رئيس ق .ج 

ومديري اإلدارات للوظائف اليت تقع ضمن نطاق إشرافهم، فور إجنازها، للرجوع إليها يف حاالت وضع األهداف 
 .للموظفني، وتقييمهم، واستنباط احتياجاهتم التدريبية، إىل غري ذلك

 جيب أن حتتوي بطاقة الوصف الوظيفي على املعلومات التالية كحد أدىن:  .أ  ].١٥املادة [
 نطاق اإلشراف. .٦
 األهداف الوظيفية. .٧
 األدوار واملسؤوليات. .٨
احلد األدىن للمتطلبات الوظيفية من حيث املؤهالت األكادميية، واخلربات العملية، واجلدارات املطلوبة ألداء  .٩

 ءة.العمل بكفا
يراعى يف إعداد بطاقات الوصف الوظيفي الرتكيز على ما ينبغي أن تكون عليه الوظيفة يف ضوء االحتياجات   .ب 

 اآلنية، مع إدراج املهام واجلدارات اليت ختدم األهداف االسرتاتيجية أيضاً.
الوظيفي اخلاصة بوحداهتم التنظيمية املنوطة هبم لرؤساء األقسام ومدراء اإلدارات طلب تعديالت على بطاقات الوصف  .أ  ].١٦املادة [

مبا يتالءم واحتياجات العمل، يتم توجيهها إىل رئيس قسم التوظيف وتنمية املوارد البشرية ومدير إدارة املوارد البشرية 
 للنظر فيها.

الطلب من رئيس قسم التوظيف �خذ مدير إدارة املوارد البشرية النقاط التالية بعني االعتبار قبل اعتماد أية تعديالت، و  .ب 
 وتنمية املوارد البشرية بعكسها على بطاقات الوصف الوظيفي:

 التأكد من أن التعديالت املقرتحة تتفق مع احتياجات وسياسات اجلمعية. .١
التأكد من أن التعديالت املقرتحة تتفق مع اهلدف املراد حتقيقه من الوظيفة، وأن تكون ذات عالقة بنطاق عمل  .٢

 .الوظيفة
 جتنب ازدواجية وتداخل وتضارب األدوار واملسؤوليات مع وظائف أخرى يف نفس األقسام األخرى يف اجلمعية. .٣

 
 

  



  

 سیاسة الموارد البشریة ١١١من  ١٦صفحة 
 

   
info@eradah.org.sa www.eradah.org.sa   ۳۱۹٦۱الرمز البریدي  ۱۰۸۰۰الجمعیة الخیریة لذوي اإلحتیاجات الخاصة بمدینة الجبیل الصناعیة (إرادة)، الجبیل الصناعیة ص.ب  

 

 
 
 

 
 
 

 

2Bالفصل الثالث: ختطيط املوارد البشرية 
 
  

 حتديد االحتياجات من القوى العاملة .٣.١
  

 ختطيط التعاقب الوظيفي .٣.٢
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 اجات من القوى العاملةحتديد االحتي ٤.١
 

 البند املادة
 حتديد الوظائف الشاغرة وتعبئتها حبسب األولوية. .أ  األهداف:

 املعتمدة. اجلمعيةاحملافظة على توافرية القوى العاملة كماً ونوعاً وفقاً ألهداف واسرتاتيجيات  .ب 
 عملها بكفاءة. ، ووضع اخلطط والربامج الالزمة الستمراراجلمعيةوضع تصور مستقبلي للعمالة يف  .ج 
 تقدير االحتياجات املستقبلية من املوارد البشرية خالل فرتة زمنية حمددة حسب االحتياجات املتوقعة، لـ: .د 

 تقدير املوازنة املناسبة للموارد البشرية لكل وحدة تنظيمية. .١
 ناسب.تغذية خطط وبرامج تدريب وتطوير املوارد البشرية، لتتمكن من تلبية االحتياجات يف الوقت امل .٢
 جتنب توظيف أعداد فائضة من املوظفني، لتخفيف األعباء املالية، ورفع الكفاءة، ومنع الرتهل. .٣

يتوىل رئيس قسم التوظيف وتنمية املوارد البشرية إبشراف مدير إدارة املوارد البشرية إدارة عملية حتديد االحتياجات  .أ  ].١٧املادة [
 األقسام ومدراء اإلدارات.من املوظفني ابلتنسيق مع رؤساء 

 يتم حتديد االحتياجات من املوظفني. .ب 
 يتم حتديد االحتياجات من املوظفني، ابستخدام أحد األساليب التالية: .ج 

مشاريع حتجيم القوى العاملة: وهي مشاريع داخلية يتم من خالهلا دراسة وحتليل أعباء العمل يف األقسام  .١
وظفني الالزمني لكل مسمى وظيفي للقيام ابملهام املطلوبة على داخل اجلمعية على حدة، حلساب أعداد امل

 أحسن وجه على املدى القصري واملتوسط، ابالستناد إىل األهداف املنشودة.
تقدير رئيس القسم أو مدير اإلدارة، نتيجًة إل�اء اخلدمة لواحد أو أكثر من املوظفني، أو احلاجة لز�دة قدرة  .٢

 بات العمل، أو استحداث وظيفة جديدة، أو إلغاء وظيفة ما.القوى العاملة لتلبية متطل
العام  املديرعلى كل قسم وإدارة أن حتدد حاجتها السنوية التقديرية من املوظفني يف ضوء التعليمات اليت يصدرها  .أ  ].١٨املادة [

وعة، وأية تغيريات طرأت أو قد ومدير مركز اخلدمات اإلدارية، ويف ضوء األهداف التكتيكية واالسرتاتيجية املوض
 تطرأ على اهليكل التنظيمي أو نوع املهام أو حجم األعباء أو أساليب العمل.

إعداد خطة سنوية رئيس قسم التوظيف وتنمية املوارد البشرية إبشراف مدير إدارة املوارد البشرية يتعني على  .ب 
تقدميها ملدير مركز اخلدمات اإلدارية، ملراجعتها للموارد البشرية يساهم يف وضعها كافة األقسام واإلدارات، و 

العام وجمللس اإلدارة للمصادقة، ويتم مراجعة هذه اخلطة وحتديثها بشكل مستمر،  املديروتعديلها، قبل رفعها إىل 
 على أن تتضمن:

 األهداف املتعلقة إبدارة وتنمية املوارد البشرية خالل سنة اخلطة. .١
 اسب مع أعباء العمل املتوقعة.تقديرات القوى العاملة ابلتن .٢
 املوازنة السنوية للموارد البشرية كالرواتب والعالوات والتدريب، والتعيني وإ�اء اخلدمة. .٣

يف حال اتضاح حاجة قسم أو إدارة ما للتوظيف خالل فرتة معينة، يتعني على رئيس أو مدير ذلك القسم أو  .أ  ].١٩املادة [
 ب موظفني"، وتقدميه لرئيس قسم التوظيف وتنمية املوارد البشرية.اإلدارة تعبئة منوذج "طل

يف حالة وجود فائض من املوارد البشرية يف أي من املستو�ت الوظيفية املختلفة، تكون األولوية مللء الشواغر  .ب 
 حتويل املوظفني من وظيفة إىل أخرى.الوظيفية اليت تظهر للتوظيف الداخلي، من خالل 
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 الوظيفي ختطيط التعاقب ٤.٢
 

 البنود املادة

 اهلدف

 .حتديد املوظفني املرشحني لشغل وظائف قيادية .أ 
 .حتديد اإلحتياجات التدريبية للموظفني املرشحني لشغل الوظائف القيادية وتكاليفها .ب 
 ضمان توفر البديل املناسب ألي موظف يشغل وظيفة قيادية يف أي وقت. .ج 
 دقة عملية تعبئة الوظائف عند شغورها. .د 
 فعالية التدريب والتأهيل من خالل إجياد الصلة بينه وبني رغبات املوظفني املهنية. ز�دة .ه 

تتوىل إدارة املوارد املوارد البشرية عملية ختطيط التعاقب الوظيفي يف اجلمعية ابلتنسيق مع رئيس القسم  . أ ].٢٠املادة [
 املعين.

لرؤساء األقسام املعنيني لتزويده ابلبدالء املرشحني من ذوي  ترسل إدارة املوارد البشرية كتباً يف بداية كل سنة . ب
 األداء املتميز لغا�ت التعاقب الوظيفي.

على كل قسم إعداد خطة التعاقب الوظيفي هبدف تنمية وتطوير مهارات وكفاءات املوظفني األكفاء  .أ  ].٢١املادة [
، وخلق صف اثين قادر على تويل مواقع رئيسية من والقادرين على تويل مهام أساسية ومهمة داخل اجلمعية

 .خالل إخضاعهم لربامج تدريبية وتطويرية موجهة ابلتنسيق مع إدارة املوارد البشرية
 ميكن حتديد وتعريف املناصب املهمة واألساسية والرئيسية بناء على ما يلي: .ب 

 ية.الوظائف اإلدارية: وهي الوظائف اليت تتوىل مهام إدارية داخل اجلمع .١
 الوظائف املؤثرة: وهي الوظائف اليت هلا أتثري مايل وتقين ووظيفي واسرتاتيجي حساس على اجلمعية. .٢
 الوظائف اليت يصعب توظيف واجياد بدائل هلا من السوق.   الوظائف النادرة والشحيحة: .٣
ريدة الوظائف اليت حتتاج إىل جدارات متخصصة وتؤدي مهام حساسة: الوظائف اليت حتتاج مهارات ف .٤

 ومتخصصة يف جمال معني، وقد يتم إيقاف مهام حساسة لدى اجلمعية يف حال مت ابقاؤها شاغرة.
 :يلتزم القسم أو اإلدارة لغا�ت إعداد خطة التعاقب الوظيفي ابخلطوات التالية .ج 

 حتديد الوظائف واملواقع الرئيسية املراد وضع خطة للتعاقب الوظيفي هلا مبا يتضمن الوظائف القيادية .١
واإلشرافية والوظائف املتخصصة املرتبطة بتحقيق األهداف الرئيسة يف اإلدارة ابلتنسيق مع إدارة املوارد 

 البشرية.
 حصر أمساء املوظفني املتوقع إ�اء أو انتهاء خدماهتم. .٢
 حتديد أمساء املوظفني الذين ميكن اعتبارهم بدالء حمتملني ممن يتمتعون بقدرات ومهارات مناسبة. .٣
مستوى كفاءات وجدارات املوظفني املرشحني وحتديد الفجوة بني كفاءاهتم ومتطلبات الوظيفة حتديد  .٤

 األساسية واملهمة.
حتديد الربامج التدريبية والتطويرية الالزمة للبدالء احملتملني وإخضاعهم للربامج املناسبة مبا حيقق  .٥

 .استيفائهم ملتطلبات إشغال هذه الوظائف وفق بر�مج زمين حمدد
  مراعاة أن يكون هناك أكثر من بديل حمتمل إلشغال الوظائف األساسية املتوقع شغورها مستقبال .٦
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 املتابعة والتقييم وإعداد التقارير. .٧
 يتم إعالم املرشحني لغا�ت التعاقب الوظيفي ابختيارهم رمسيا اعتمادا على املعايري التالية:  .د 

 .جيب أن تظهر مراجعة األداء العام أداًء جيداً  .١
 .تلبية احلد األدىن من املعايري األكادميية / املتعلقة ابخلربة املطلوبة للوظيفة / املنصب .٢
األخذ بعني االعتبار رأي وتقييم رئيس القسم/ مدير اإلدارة احلالية للموظف اجليد ابإلضافة إل التغذية  .٣

 الراجعة من زمالئه.
ستخدام أساليب التقييم، ومنها: تقييم األداء يتم حتديد جماالت التحسني ابلنسبة للمرشحني املختارين اب .ه 

 والتقييم الذايت والتغذية الراجعة من الزمالء وإجراء املقابالت مع املرشحني.
يتم بناء خطة تطوير مفصلة للموظفني املرشحني حبيث تغطي احملاور الرئيسية املتعلقة ابملهارات القيادية  .و 

 ها املوظف عند توليه املنصب اجلديد.والسلوكية والتقنية والوظيفية اليت ستحتاج
تتم عملية التدريب والتأهيل لغا�ت التعاقب الوظيفي بصيغة مربجمة ويف خالل فرتة زمنية حمددة تلزم  .أ  ].٢٢املادة [

 املوظف من إ�اء متطلبات التعاقب.
تقاله للوظيفة األعلى، املوظف ودجمه ضمن التعاقب الوظيفي لوظيفة معينة حقًا يف ان  ال يرتب ترشيح .ب 

 ويكون األساس لالنتقال للوظيفة األعلى كفاءته وتوصية رئيسه املباشر ورئيسه األعلى.
تقوم إدارة املوارد البشرية إبعداد التقارير الدورية عن مستوى تطبيق التعاقب الوظيفي ومعوقاهتا واقرتاح  .ج 

 واملعاجلات التطويرية هلا. احللول
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 استقطاب طلبات التوظيف ٤.١
 

 البنود املادة
من املوارد البشرية، واستقبال طلبات التوظيف مللء الشواغر  اجلمعيةاستقطاب الكفاءات املالئمة لتلبية احتياجات  األهداف:

 الوظيفية بسرعة وكفاءة عالية.
واستقبال تتوىل إدارة املوارد البشرية عملية استقطاب الكفاءات البشرية املناسبة الحتياجات اجلمعية التشغيلية،  ].٢٣املادة [

 طلبات التوظيف.
 ميكن استقطاب طلبات التوظيف ابلطرق التالية: ].٢٤املادة [

اإلعالن عن وظائف شاغرة يف الصحف الرمسية: من خالل حتضري مذكرة تتضمن طلب إعالن توظيف، ترفق  .١
مدير إدارة املوارد البشرية  مع خطة فنية ومالية وزمنية لنشر اإلعالن مع توضيح النتائج املرجوة، تعتمد من قبل

ومدير مركز اخلدمات اإلدارية، على أن يعد تقرير �ائي عند مضي الفرتة الزمنية احملددة للتعيني من قبل رئيس 
 قسم التوظيف وتنمية املورد البشرية، لتحليل فاعلية اإلعالن يف جلب النتائج املرجوة.

رة تتضمن طلب مشاركة يف معرض للتوظيف، ترفق مع املشاركة يف معارض التوظيف: من خالل حتضري مذك .٢
خطة فنية ومالية وزمنية للمشاركة الفعالة يف املعرض، تعتمد من قبل مدير إدارة املوارد البشرية ومدير مركز 
اخلدمات اإلدارية، على أن يعد تقرير �ائي عند مضي الفرتة الزمنية احملددة للتعيني لتحليل فاعلية املشاركة يف 

 النتائج املرجوة. جلب
التعاقد مع مكاتب التوظيف ومواقع التوظيف اإللكرتونية ملهمة معينة أو لفرتة حمددة: من خالل حتضري مذكرة  .٣

تتضمن طلب استعانة مبكتب توظيف أو مواقع إلكرتونية، ترفق مع خطة تقنية ومالية وزمنية، تعتمد من قبل 
مات اإلدارية، على أن يعد تقرير �ائي عند مضي الفرتة الزمنية مدير إدارة املوارد البشرية ومدير مركز اخلد

 احملددة للتعيني لتحليل فاعلية هذه التعاقدات يف جلب النتائج املرجوة.
يستطيع الباحثون عن وظيفة، والراغبون يف العمل لدى اجلمعية، التقدمي عن طريق إرسال السرية الذاتية بواحدة  .أ  ].٢٥املادة [

 الطرق التالية:من 
 ابلربيد اإللكرتوين .١
 ابلفاكس .٢
 )ابلربيد (العادي أو السريع .٣
 عن طريق التسليم ابليد .٤

املتقدمني حلثهم على تعبئة منوذج طلب التوظيف  يستطيع رئيس قسم التوظيف وتنمية املوارد البشرية التواصل مع .ب 
 بتعبئته إلكرتونياً وإرساله عرب الربيد اإللكرتوين.املعتمد لدى اجلمعية، إما بز�رة مقر اجلمعية لتعبئته يدو�ً، أو 

التأكيد على استالم طلب التوظيف من كل متقدم، عن  يتعني على رئيس قسم التوظيف وتنمية املوارد البشرية  .ج 
 طريق املراسلة اإللكرتونية، أو الرد اإللكرتوين التلقائي، أو شفهياً عرب اهلاتف.

التوفيق بني طلب التوظيف والسرية الذاتية للمتقدم لى رئيس قسم التوظيف وتنمية املوارد البشرية يتعني ع .أ  ].٢٦املادة [
 ووضعهما معاً، وتصنيفها حبسب املؤهالت يف ملفات خاصة بكل وحدة تنظيمية، حتمل اسم الوحدة.

دم، من األصغر إىل يتم ترتيب طلبات التوظيف املرفقة ابلسري الذاتية يف كل ملف حبسب اتريخ ميالد املتق .ب 
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 األكرب سناً، لضمان تسلسل اخلربات قدر اإلمكان.
 يتم تسجيل طلبات التوظيف يف سجل إلكرتوين، يبني اتريخ تسلم الطلب، ورمز امللف الذي حيويه. .ج 
يف حال ورورد سرية ذاتية جديدة أو طلب توظيف جديد ملتقدم سابق، يتم إتالف سريته الذاتية القدمية أو طلبه  .د 

 مي لتجنب االزدواجية.القد
 .عامنييتم شطب الطلبات اليت يزيد عمر تقدميها على  .ه 

 
 

 انتقاء املوظفني وتعيينهم ٤.٢
 

 البنود املادة
حتديد قواعد فرز املتقدمني واملرشحني للوظائف، وحصر أقرهبم تلبيًة لالحتياجات، وانتقاء أنسبهم للتعيني، مبا  .أ  األهداف:

 يضمن حتقيق مصاحل العمل.
 .اجلمعيةطار مؤسسي يوحد أنواع وشروط التعيني يف رسم إ .ب 

 للمتطلبات التالية:بتحقيقه ال تتم عملية انتقاء وتعيني أي متقدم للوظيفة، إال  ].٢٧املادة [
 تعبئة طلب التوظيف وتسليم سريته الذاتية. .١
 إن وجدت.اجتياز االختبارات التنافسية، التحريرية و/أو الشفوية، اخلاصة ابلوظيفة،  .٢
 اجتياز املقابلة الشخصية. .٣
 استيفاء املتطلبات الثبوتية التالية: .٤

 سنتيمرتاً. ٤ x ٦، على خلفية بيضاء، مبقاس ٤صورة شخصية حديثة، ملونة، عدد  •
 صورة عن شهادة امليالد، مصدقة حسب األصول. •
 صورة عن البطاقة الشخصية، مصدقة حسب األصول. •
عامة، مصدقة حسب األصول، إن كانت الوظيفة تتطلب حيازة صورة عن كشف عالمات الثانوية ال •

 املوظف هلا، أو يف حال كان املرشح حاصًال عليها.
صور عن شهادات التعليم العايل األولية (الدبلوم املتوسط و/أو البكالوريوس)، مصدقة حسب  •

  عليها.األصول،  إن كانت الوظيفة تتطلب حيازة املوظف هلا، أو يف حال كان املرشح حاصالً 
صور عن شهادات الدراسات اجلامعية العليا (الدبلوم العايل و/أو املاجستري و/أو الدكتوراة)، مصدقة  •

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

 صور عن شهادات اخلربة. •
 صور عن شهادات الدورات التدريبية. •
 قامة لغري السعوديني العاملني يف السعودية.صورة عن اإل •

 اجتياز الفحص الطيب املقرر. .٥
العام، وميتلك أيضًا صالحية املوافقة على تعيني رؤساء  املديريتوىل جملس اإلدارة مسؤولية مقابلة وانتقاء  .أ  ].٢٨املادة [
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 الوحدات التنظيمية، بناًء على األسس اليت يراها مناسبة.
 العام مسؤولية مقابلة وانتقاء مدراء الوحدات التنظيمية (املراكز)، وتزكيتهم ملوافقة جملس اإلدارة. ديرامليتوىل  .ب 
وتزكيتهم ، مقابلة وانتقاء رؤساء اإلدارات، العام مسؤولية مقابلة وانتقاء مدراء الوحدات التنظيمية  املديريتوىل  .ج 

 ملوافقة جملس اإلدارة.
 العام  املديرية (اإلدارات)، مقابلة وانتقاء رؤساء األقسام، وتزكيتهم ملوافقة يتوىل مدراء الوحدات التنظيم .د 
العام لتشكيل جلنة انتقاء املوظفني، وهي جلنة  املديريتوىل رئيس قسم التوظيف وتنمية املوارد البشرية دعوة  .ه 

 .تشكل حني ظهور احلاجة مللء وظيفة شاغرة، ويتم حلها فور انتهاء املهمة املنوطة هبا
 تتكون جلنة انتقاء املوظفني من: .أ  ].٢٩املادة [

 العام (ويعترب رئيساً للجنة) املدير .١
 مدير الوحدة التنظيمية املعنية ابلشاغر الوظيفي .٢
 مدير مركز اخلدمات اإلدارية .٣
 مدير إدارة املوارد البشرية .٤
 رئيس قسم التوظيف وتنمية املوارد البشرية .٥

 : ابألدوار التاليةتضطلع جلنة انتقاء املوظفني .ب 
 مراجعة الوصف الوظيفي اخلاص ابلوظيفة الشاغرة، لإلملام مبتطلبات العمل. .١
 مراجعة طلبات التوظيف والسري الذاتية. .٢
إن لزمت، من حيث املضمون، والعالمات  -الشفوية منها والتحريرية-تصميم االختبارات التنافسية  .٣

 تقييم، واملدة الزمنية املمنوحة للمتقدمني.املخصصة لكل جزئية، وطريقة احتساب عالمات ال
 حتديد الفرتة الزمنية واملواعيد املتعلقة بعقد االختبارات التنافسية (إن لزمت) واملقابالت الشخصية.  .٤
اإلشراف املباشر على انعقاد االختبارات التنافسية (إن وجدت)، وتقييم املتقدمني من خالل  .٥

 احتساب العالمات املكتسبة. 
 قليص أعداد املرشحني للوظيفة الشاغرة، بناًء على نتائج االختبارات (إن عقدت). فرز وت .٦
 دعوة جمتازي االختبارات أو املرشحني للمقابلة الشخصية، ومطالبتهم إبحضار املتطلبات الثبوتية.  .٧
 عقد املقابالت الشخصية مع املرشحني، واستالم أوراقهم الثبوتية، وتقييمهم.  .٨
 ني من أرابب العمل السابقني، إن لزم. التواصل مع املعرف .٩

 انتقاء املرشح أو املرشحني األنسب، مللء الشاغر، وحتضري خطاب توصية بتعيينهم.  .١٠
 خماطبة املرشح أو املرشحني الذين مت انتقاؤهم ملطالبتهم ابلفحص الطيب.  .١١

الية إىل جانب حيازة املتقدم عند مراجعة السري الذاتية، جيب على جلنة انتقاء املوظفني االنتباه للنقاط الت .ج 
 للتحصيل األكادميي واخلربة املطلوبة:

 تكرار األخطاء اإلمالئية والنحوية. .١
 ركاكة الصياغة. .٢
 إمكانية عدم املصداقية يف املعلومات. .٣

عند عقد املقابالت الشخصية، جيب على جلنة انتقاء املوظفني االنتباه للنقاط التالية إىل جانب حيازة املتقدم  .د 
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 صيل األكادميي واخلربة املطلوبة:للتح
 اهليئة والشخصية. .١
 االتصال، واملهارات الشخصية املكتسبة. .٢
 القيمة املضافة اليت يستطيع املسامهة هبا لصاحل  اجلمعية. .٣
 توقعات األجر الشهري. .٤
 أسباب الرغبة يف االلتحاق ابجلمعية. .٥

 لواحد، حبسب احلاجة.حيق للجنة انتقاء املوظفني عقد سلسلة من املقابالت للمتقدم ا .ه 
كل طالب وظيفة يتغيب عن االمتحا�ت التنافسية (إن حددت)، أو املقابلة الشخصية، أو استكمال  مستبعداً يعترب  ].٣٠املادة [

 إجراءات التعيني، إال بتقدمي عذر مقبول يوافق عليه رئيس جلنة انتقاء املوظفني املعينة.
 د اجلمعية أنواع التعيينات التالية:تعتم ].٣١املادة [

التعيني بعقد عمل غري حمدود املدة: ويتم من خالله تعيني املوظفني من السعوديني يف وظائف حمددة ودائمة،  .١٠
 مدرجة يف اهليكل التنظيمي للجمعية.

دودة املدة التعيني بعقد عمل حمدود املدة: ويتم من خالله تعيني املوظفني من غري السعوديني مبوجب عقود حم .١١
يف وظائف حمددة، مدرجة يف اهليكل التنظيمي للجمعية، للقيام أبعمال ومهام تتميز ابالختصاص واخلربة، 

 بشرط ندرة املوارد البشرية السعودية املؤهلة للقيام هبا.
 يشرتط فيمن يعني يف أي وظيفة ابجلمعية أن يكون: .أ  ].٣٢املادة [

عربية السعودية. وجيوز االستثناء من شرط اجلنسية وتقدمي املربرات الكافية متمتعًا جبنسية اململكة ال .١
لذلك، وىف هذه احلالة يكون التوظيف مبوجب عقد عمل حمدد املدة مع مراعاة اشرتاطات توظيف 

 األجانب الواردة يف نظام العمل.
، وجيوز االستثناء من قد أكمل الثامنة عشرة من عمره مبوجب وثيقة رمسية، وأال يزيد عن ستني عاماً  .٢

 العام املكتوبة. املديرشرط السن احملدد مع تقدمي املربرات الكافية لذلك وموافقة 
مستوفيًا للمؤهالت العلمية والعملية واإلجازات الالزمة لشغل الوظيفة املتقدم هلا طبقًا للتوصيف  .٣

 حلصوله على تلك املؤهالت. الوظيفي املعتمد للوظيفة مع ضرورة تقدمي املستندات األصلية املؤيدة
 الئقاً طبياً مبوجب تقرير طيب معرتف به من قبل اجلمعية. .٤
حسن السرية والسلوك، وأال يكون قد سبق احلكم عليه يف جناية أو جرمية خملة ابلشرف واألمانة ويكون  .٥

 إثبات ذلك مبوجب وثيقة رمسية ال يتعدى اتريخ إصدارها ثالثة أشهر ميالدية.
 ف أقارب املوظفني يف نفس الوحدة التنظيمية، بغض النظر عن درجة القرابة.ال جيوز توظي .ب 
 ال جيوز إعادة تعيني املوظفني املنتهية خدماهتم ابلفصل التأدييب. .ج 
عند احلاجة لتعيني املتقاعدين من العسكريني أو املدنيني السعوديني، يتم تعيينهم بعقد حمدود املدة إذا جتاوزت  .د 

 أعمارهم اخلمسني.
 ضع صالحية إصدار االستثناءات لتجاوز أي شرط من الشروط املذكورة يف هذه املادة جمللس اإلدارة.خت .ه 

العام عملية إشعار موظفي اجلمعية بتعيني موظف جديد، لكي يقوم كل منهم ابإلجراءات املناسبة  املديريتوىل  ].٣٣املادة [
 الالحقة للتعيني، وتشمل حسب احلاجة ما يلي:
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 املطلوب الوحدة التنظيمية الرقم

رئيس قسم التوظيف وتنمية   .١
 املوارد البشرية

  فتح ملف للموظف، ووضع السرية الذاتية وطلب التوظيف والعقد
 املوقع فيها

  إنشاء سجل للموظف يف نظام املوارد البشرية اإللكرتوين (إن
 وجد)

 ات االجتماعيةتأمين(للسعوديني) تسجيل املوظف يف سجل ال 
 االخطار املهنيةو 
 ضد  تأمني(لغري السعوديني) تسجيل املوظف وعائلته يف سجل ال

 احلوادث
 الصحي تأمنيتسجيل املوظف وعائلته يف سجل ال 
 الصحي اخلاصة ابملوظف وأفراد  تأمنيجتهيز وتسليم بطاقات ال

 عائلته
 الذي يبني الشبكة الطبية املعتمدة تأمنيتسليم املوظف كتيب ال 
 اقات العمل التعريفية (أي بطاقات الز�رة) طلب طباعة بط

 وتسليمها للموظف
 جتهيز وتسليم أية تصاريح مطلوبة للعمل 
  جتهيز وصرف بطاقة الوقت املمغنطة واخلاصة بنظام ضبط الدخول

 أو تسجيل البصمة اخلاصة ابملوظف
 استقبال وتقدمي املوظف اجلديد 
 ختطيط وتنسيق التدريب التوجيهي 
 كتبية للموظفصرف اللوازم امل 
 جتهيز وتسليم مفاتيح خاصة ابلعمل 

 أخذ املعلومات األساسية عن حساب املوظف البنكي، وتسجيلها  احملاسب  .٢
 اضافة واعتماد تقاصيل املرتب الشهري 

مدير إدارة تقنية املعلومات   .٣
 والدعم الفين

 مستخدم شبكة احلاسوب، وحتديد صالحيات  إنشاء حساب
 االستخدام والدخول

 ء حساب بريد إلكرتوينإنشا 
 ) إضافة الربيد اإللكرتوين إىل جمموعة بريديةemail group (

 معينة أو أكثر
  إن لزم-جتهيز وصرف حاسوب مكتيب أو دفرتي- 

  
قابلة للتمديد ابتفاق مكتوب مع املوظف  عند تعيني املوظف ألول مرة، يكون حتت التجربة ملدة ثالثة أشهر، .أ  ].٣٤املادة [



  

 سیاسة الموارد البشریة ١١١من  ٢٦صفحة 
 

   
info@eradah.org.sa www.eradah.org.sa   ۳۱۹٦۱الرمز البریدي  ۱۰۸۰۰الجمعیة الخیریة لذوي اإلحتیاجات الخاصة بمدینة الجبیل الصناعیة (إرادة)، الجبیل الصناعیة ص.ب  

 

حبيث ال تزيد على ستة أشهر، تبدأ من اتريخ مباشرته العمل يف وظيفته، ويعترب مثبتاً بشكٍل تلقائي، إذا انتهت 
 فرتة التجربة دون صدور قرار إب�اء خدمته خالهلا.

 ال تدخل إجازة عيدي الفطر واألضحى واإلجازة املرضية يف حساب فرتة التجربة. .ب 
 دمة املوظف الفعلية.تعترب فرتة التجربة من ضمن مدة خ  .ج 
تنهى خدمة املوظف خالل فرتة التجربة لعدم كفاءته أو لعدم انضباطه بتوصيٍة من رئيسه املباشر، دون احلاجة   .د 

ملنح ذاك املوظف مدة إشعار أو تعويض خاص خبالف مستحقاته، كما ال جيوز إعادة تعيينه يف  اجلمعية مرة 
 أخرى.

خلدمة يف اجلمعية بنفس وظيفته السابقة وكان قد أ�ى مدة التجربة بنجاح، إذا أعيد تعيني املوظف الذي ترك ا  .ه 
 فيوضع حتت التجربة جمدداً إذا كان قد مضى على إ�اء خدمته ستة أشهر أو أكثر.
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 إدارة عروض وعقود العمل ٤.٣
 

 البنود املادة
 وضع آلية فعالة لـ: األهداف:

من حيث إعدادها، وإرساهلا، وتعديلها، واستالم الردود عليها،  إدارة عروض العمل الرمسية للمنتقني للتعيني، .أ 
 وأرشفتها. 

إدارة عقود العمل للموافقني على عروض العمل، من حيث إعدادها، وإبرامها، وأرشفتها، ومتابعتها، وجتديدها،  .ب 
 وإ�ائها، كما تقتضيه احلاجة.

 ارد البشرية عملية إدارة عروض وعقود املنتقني لتقلد مناصب وظيفية يف اجلمعية.يتوىل رئيس قسم التوظيف وتنمية املو  ].٣٥املادة [
تُعد عروض وعقود العمل، استناداً إىل قرارات جلنة انتقاء املوظفني، ابالعتماد على النماذج القياسية املعدة هلا،   .أ  ].٣٦املادة [

 حددهتا تلك اجلهة. والشروط اليت حسب السلم املعتمد وعلى األجر األساسي
تقدمي أي عرض أو عقد عمل بدون متريره على مدير إدارة  ال جيوز لرئيس قسم التوظيف وتنمية املوارد البشرية  .ب 

 العام للتوقيع. مديراملوارد البشرية ومدير مركز اخلدمات اإلدارية، ولل
عمل الصادرة يف سجلي العروض على رئيس قسم التوظيف وتنمية املوارد البشرية تسجيل مجيع عروض وعقود ال .ج 

 والعقود املقدمة، ومتابعة حالتها.
 يتم منح األشخاص الذين تسعى اجلمعية إىل تعيينهم: ].٣٧املادة [

مهلة للرد بقبول أو رفض العرض أو العقد املقدم ابالتفاق املشرتك بني الطرفني، متتد من يوٍم واحٍد إىل أسبوع،  .١
 :م اإليعاز بـالعا مديرحبيث حيق لل
 املهلة املتفق عليها بدون تلقي الرد املنتظر. انقضاءسحب العرض أو العقد بعد  •
 جتديد فرتة املهلة، مبا تقتضيه احلاجة. •

يوماً، من اتريخ توقيع العرض أو العقد، ابالتفاق املشرتك بني  ستنيمهلة لاللتحاق ابلعمل، من يوٍم واحٍد إىل  .٢
 :لعام اإليعاز بـا مديرالطرفني، حبيث حيق لل

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

 يسري مفعول التعيني ابتداءاً من التاريخ الفعلي للمباشرة ابلعمل. ].٣٨املادة [
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 تقدمي وتوجيه املوظفني اجلدد ٤.٤
 

 البنود املادة
وضع آلية فعالة الستقبال املوظفني اجلدد والتعريف هبم وتوجيههم، هبدف مساعدهتم على االندماج أبقصى سرعة يف  األهداف:

 ، ليكونوا أكثر إنتاجية يف مرحلة مبكرة.اجلمعية
أنشطة ختطيط وإدارة تنفيذ عمليات تقدمي ودمج املوظفني  ملوارد البشريةيتوىل رئيس قسم التوظيف وتنمية ا .أ  ].٣٩املادة [

 اجلدد يف اجلمعية، حبيث يقوم بـ:
 استقبال املوظفني اجلدد، والرتحيب هبم، وأخذهم يف جولة تعريفية، وهذا يشمل: .١

  استقبال املوظفني اجلدد منذ وصوهلم والرتحيب هبم، ومنحهم انطباعاً إجيابياً عن اجلمعية. •
 تعريف املوظفني اجلدد على رؤسائهم وزمالئهم ومرؤوسيهم. •
تعريف املوظفني اجلدد على مكاتبهم أو مواقع عملهم، وتنسيق تسلمهم للتجهيزات املكتبية  •

 واحلواسيب واملفاتيح إن وجدت. 
ذ حتديد خطة التدريب التوجيهي اخلاصة بكل موظف حديث التعيني منذ صدور قرار تعيينه، وإدارهتا من .٢

 التحاقه ابجلمعية، ابلتنسيق مع الوحدة التنظيمية اليت يتبع هلا. 
احتضان املوظف اجلديد لتجاوز فرتة التجربة ابرتياح واالندماج مع الزمالء، وذلك من خالل املتابعة  .٣

 املستمرة وتقدمي النصح واملشورة عند احلاجة، وتقدمي ما حيتاجه من إرشاد وتوجيه.
حتديد مدة التدريب التوجيهي للموظف اجلديد وتنسيق أجندته،  يف وتنمية املوارد البشريةيتوىل رئيس قسم التوظ  .ب 

ابلرتتيب املسبق مع رئيسه املباشر، لتلبية توقعاته وجتنب اإلضرار مبصاحل وأولو�ت العمل، على أن ترتاوح مدة 
ى األكثر، حبسب خربته التدريب التوجيهي للموظف احلديث، من يوٍم واحٍد على األقل إىل أسبوعني عل

 املسبقة، وطبيعة عمله اجلديد.
 ينقسم التدريب التوجيهي يف اجلمعية إىل ثالثة أقسام: ].٤٠املادة [

 تقدمي عام ابجلمعية: ويتوىل هذه املهمة مدير إدارة املوارد البشرية، ويشمل: .١
 شرح رسالة اجلمعية وأهدافها. •
 وهيكلها التنظيمي، ونشاطاهتا، وآخر إجنازاهتا.تعريف املوظفني اجلدد ابجلمعية،  •
إطالع املوظفني اجلدد على نواٍح أساسية متعلقة ابلوحدات التنظيمية للجمعية وأدوارها، والعالقات  •

 فيما بينها.
 ما يتعلق ابلشؤون اإلدارية: ويتوىل هذه املهمة رئيس قسم التوظيف وتنمية املوارد البشرية، ويشمل: .٢

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

 العمل، والئحة اجلزاءات، واملكافآت، وآلية تقييم األداء، إخل.
عنية، ويشمل تعريف توجيه وتدريب متخصص على العمل: ويتوىل هذه املهمة رئيس الوحدة التنظيمية امل .٣

 املوظفني اجلدد على:
 مهام عملهم، وحدود صالحياهتم، ومستو�ت أدائهم املتوقعة، من خالل توضيح توصيفاهتم الوظيفية.  •
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 النشاطات اليومية، واألسبوعية، والشهرية، ونصف السنوية، والسنوية.  •
 النماذج واإلجراءات املعتمدة يف تسيري األعمال.  •
 ومات وآلية احلصول عليها. أماكن حفظ املعل •
 اجلهات اليت سيتعاملون معها من خالل العمل. •

 

 إ�اء اخلدمة ٤.٥
 

 البنود املادة
 إجياد نظام واضح لسياسات إ�اء اخلدمة يتفق ونظام العمل املرعي. األهداف:

 ي من احلاالت اآلتية:تنتهي خدمة املوظف ابجلمعية بقرار من املرجع املختص ابلتعيني يف أ .أ  ].٤١املادة [
 االستقالة .١
 انتهاء مدة التعاقد يف العقد حمدد املدة وانعدام رغبة اجلمعية يف جتديده .٢
 الفصل .٣
 عدم اللياقة الصحية .٤
 التقاعد أو التقاعد املبكر .٥
 الوفاة .٦

يوماً على األقل  ٦٠طية، قبل بعقد غري حمدود املدة الذي يرغب ابالستقالة أن يتقدم ابستقالته اخلعلى املوظف  .أ  ].٤٢املادة [
من اتريخ انتهاء خدمته، على أن يستمر يف العمل كاملعتاد إىل �اية فرتة اإلشعار تلك، على أن تعترب فرتة 

 اإلشعار من ضمن مدة خدمة املوظف.
 على املوظف بعقد حمدود املدة الذي يرغب ابالستقالة أن: .ب 

ألقل من اتريخ انتهاء خدمته، على أن يستمر يف العمل  يوماً على ا ٦٠يتقدم ابستقالته اخلطية، قبل  •
 كاملعتاد إىل �اية فرتة اإلشعار تلك، حبيث تعترب فرتة اإلشعار من ضمن مدة خدمة املوظف.

تعوِّض اجلمعية عن العطل والضرر الذي ينشأ عن عدم استكماله لعقد التوظيف املربم، وذلك بدفع  •
عن أجزاء ة العقد من بعد فرتة اإلشعار، وبشكل نسيب راتب نصف شهر عن كل شهر تبقى من مد

 الشهر بنسبة ما قضاه منه يف العمل.
مدة اإلشعار، فيعترب فاقداً  انقضاءإذا ترك املوظف عمله قبل الرد على طلب استقالته خطيًا خالل أو قبل  .ج 

أعفاه كتابيًا من االلتزام بفرتة العام قد  املديرلوظيفته حكمًا وال يستحق أجرًا عن فرتة تركه العمل ما مل يكن 
 اإلشعار.

العام أن يبت أبمر االستقاالت قبوالً أو رفضاً خالل ثالثني يوماً من اتريخ تقدميها، فإن مل يبت فيها  املديرعلى  .د 
 خالل هذه املدة تعترب االستقالة مقبولة حكماً.

وجدت) وتسليم مجيع ما بعهدته من أجهزة على املوظف املنتهية خدماته أن يسدد مجيع التزاماته املالية (إن  .ه 
ولوازم اجلمعية قبل تركه لعمله، وال يسقط هذا االلتزام عن املوظف مهما كانت األسباب اليت ينقطع مبوجبها 

 عن العمل.
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 انقضاءأ�م، أو  ٣ال جيوز للموظف الذي تقدم ابستقالته سحب استقالته بعد صدور قرار قبوهلا أبكثر من  .و 
العام النظر يف طلب العدول عن االستقالة إذا  مديرن مل يصدر رد خطي فيها، إال أنه جيوز للمدة اإلشعار إ

 حصلت قبل ذلك واختاذ القرار املناسب للجمعية.
 يف حال قررت اجلمعية إ�اء خدمات موظف بعقد غري حمدود املدة فإنه حيق للموظف التايل: .ز 

أن تدفع اجلمعية له عوضا عن مدة اإلشعار مبلغا يوما، أو  ٦٠أن يتم إشعاره قبل مدة ال تقل عن  .١
 مساو� ألجره عن هذه املدة.

أن يتغيب خالل مهلة اإلشعار يوما كامال يف األسبوع، أو مثاين ساعات خالل األسبوع، وذلك  .٢
للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه ألجر هذا اليوم أو ساعات الغياب، مع إشعار اجلمعية بيوم أو 

 سبقا.ساعات الغياب م
يف حالة العقد حمدد املدة، إذا قرر أي من املوظف أو اجلمعية إ�اء خدمات املوظف قبل �اية مدة التعاقد، فإن  .ح 

 الطرف املتضرر يستحق أجر املدة الباقية من العقد
ات تأمينًا لنظام العمل وقانون ال، طبقمخسًا ومخسني سنةواملرأة  كاملة  الستنيجيوز إ�اء خدمة املوظف إذا بلغ سن  ].٤٣املادة [

 حيق للموظف طلب اإلحالة على التقاعد عند وصول سن التقاعد االعتيادي أو املبكر. االجتماعية، و
يف  من اجلمعية خبالف مستحقاته مكافأة �اية اخلدمةيفصل املوظف بدون إشعار وال جيوز إعادة تعيينه وال يستحق  ].٤٤املادة [

 التالية: احلاالت
 سبب الفصل نوع املخالفة

خمالفات مواعيد 
 العمل

) يومًا خالل ٣٠الغياب املتقطع دون سبب مشروع مددًا تزيد يف جمموعها على  (
 السنة العقدية الواحدة

) يوماً متصلة خالل السنة ١٥االنقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على (
 العقدية الواحدة
) يوماً، غري املعتمدة من قبل الطبيب الذي تكلفه ١٢٠ة ألكثر من (اإلجازة املرضي

 اجلمعية إبجراء الفحوصات الالزمة للتحقيق
 تنمية املوارد املالية ابسم اجلمعية بشكل خمالف املخالفات األدائية

 تعاطي الرشوة أو قبول اهلدا� واإلكراميات مقابل تقدمي خدمة أو تسهيل معاملة
 على بياضتوقيع شيك 

االختالس، أو انتحال شخصية الغري، أو تقدمي شهادات أو واثئق شخصية مزورة، أو 
 التزوير يف الفواتري

استغالل املنصب الوظيفي للتصرف مبوجودات اجلمعية أو السطو عليها أو السماح 
 لغريه بذلك

لتقارير التضليل أو إعطاء معلومات كاذبة عن األعمال عن قصد، مثل التالعب اب
 املقدمة واملتعلقة ابألعمال املنجزة

ارتكاب خطأ عمل نشأ عنه خسائر مادية جسيمة أو إصاابت لدى املوظفني أو 
 (بشكل متعمد)املستفيدين من خدمات اجلمعية 
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 شطب معلومات أو إتالف أو إخفاء واثئق عمل مهمة بشكل متعمد
 إفشاء األسرار اخلاصة ابلعمل

نتيجة تقصري أو إمهال أو عدم تقيد املدرس أو املشرف مبعايري السالمة إصابة مستفيد 
 املعتمدة

املخالفات 
 السلوكية

االعتداء على أي رئيس أو مرؤوس أو أي موظف آخر، أو أي مستفيد أو ويل أمر أو 
 زائر أو مراجع أو أي شخص آخر ابلسب أو الضرب أثناء العمل 

 اكن العمل لغري املصرح هلم بذلكمحل السالح مبختلف أنواعه يف أم
 إدخال مواد ممنوعة إىل مكان العمل

 ارتكاب عمل خمل ابآلداب العامة يف مكان العمل
 التواجد أثناء العمل يف حالة سكر بَني أو هلوسة، جراء التعاطي

 التحرش أو االعتداء اجلنسي على املستفيد
 خدمات اجلمعية ابتزاز ويل أمر مستفيد أو أي مرافق له من

اإلدانة حبكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية جبناية أو جنحة ماسة ابلشرف 
  واألخالق العامة

 :ال جيوز للجمعية إ�اء خدمة املوظف أو توجيه إشعار إليه إل�اء خدمته يف أي من احلاالت التالية ].٤٥املادة [
رضية، أو إجـازة احلـج، أو اإلجـازة بـدون راتـب لاللتحـاق مبعهـد أو كليـة املوظف يف أثناء إجازته: السنوية، أو امل .١

 أو جامعة معرتف هبا.
امتعـــاض اجلمعيـــة مـــن شـــكوى أو دعـــوى أو مطالبـــة تقـــدم هبـــا املوظـــف إىل اجلهـــات املختصـــة، واملتعلقـــة بتطبيـــق  .٢

 .أحكام هذه الالئحة عليه
تحق كامل مستحقاته يف حال عدم لياقته الصحية، كإصابته مبرض مقِعد أو تنهى خدمات املوظف من عمله ويس ].٤٦املادة [

 ابلعجز.
 إذا انتهت خدمة املوظف بسبب الوفاة فتعطى مستحقاته لورثته الشرعيني. ].٤٧املادة [
ر فيها اسم املوظف ونوع شهادة خدمة يذك -بناء على طلبه-منح املوظف عند انتهاء خدمته  على اجلمعية .أ  ].٤٨املادة [

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

 على اجلمعية أن تعيد للموظف مجيع ما أودعه عندها من واثئق عند انتهاء خدمته. .ب 
ات املوظفني عملية استطالع آراء املوظفني املنتهية خدماهتم ابالستقالة، للتعرف يتوىل رئيس قسم خدمات وعالق ].٤٩املادة [

 على دوافع استقاالهتم، والسلبيات ملواجهتها واحلفاظ على املوظفني يف املستقبل.
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4B:حزمة املكافآت  الفصل اخلامس
 املتكاملة

 
  

 الراتب األساسي .٥.١
  

 ويضاستحقاقات التع .٥.٢
   
 املزا� الوظيفية  .٥.٣ 
   
 احلوافز  .٥.٤ 
   
 رتقية إدارة الز�دات السنوية وال  .٥.٥ 
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 الراتب األساسي ٥.١
  

 البنود املادة
 .ذو احلزم الواسعة وضع اإلطار املناسب لتطبيق هيكل الراتب األساسي األهداف:

املادة 
]٥٠.[ 

رد البشرية مسؤولية إدارة هيكل األجر األساسي للجمعية، بناًء على توصيات جلنة التعيني يتوىل مدير إدارة املوا .أ 
 واملكافآت املنبثقة عن جملس اإلدارة، وموافقة جملس اإلدارة.

 اإلدارية للجمعية على سلم الدرجات الوظيفية كما يلي:الفنية و تتوزع املناصب الوظيفية  .ب 
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املادة 
]٥١.[ 

اط بلجنة انتقاء املوظفني اليت يتم تشكيلها مؤقتًا الختيار املرشحني للوظائف ابلتوصية ابلراتب األساسي للموظف ين .أ 
 العام يف مجيع احلاالت للمصادقة. مديراملرشح ضمن نطاق الدرجة الوظيفية للمنصب الشاغر، ترفع لل

درجة وظيفية، هبدف إاتحة الفرصة للموظفني على يتم احلفاظ على سعة مناسبة حلزم الراتب األساسي املرتبطة بكل  .ب 
اختالف مستو�هتم الوظيفية، للتقدم الوظيفي على مستوى الراتب حتت نفس املسمى الوظيفي، يف حاالت تعذر 

% يف كل حالة، وحيث ٥٠الرتقية إىل منصب وظيفي أعلى. لذلك يتم مراعاة أال تقل نسبة امتداد نطاق الراتب عن 
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 ة امتداد نطاق الراتب ابستخدام املعادلة التالية:يتم احتساب نسب
 

٪١٠٠ ×
ابلر�ل احلد األدىن 

 − ابلر�ل احلد األعلى 
 

ابلر�لاحلد األدىن 
 =  % امتداد نطاق الراتب

 
ق بني %، للتأكد من كفاية التفري٢٥يراعى أال تقل نسبة التباين بني نقاط منتصف كل حزمة مع احلزمة اليت تليها عن  .ج 

 الدرجات، حبيث يتم احتساب نسبة التباين بني نقاط املنتصف ابستخدام املعادلة التالية:
 

٪١٠٠ ×
للدرجة السابقة نقطة املنتصف 
 − للدرجة احلالية نقطة املنتصف 

 

للدرجة احلاليةنقطة املنتصف 
 =  % متايز نقاط املنتصف

 
املادة 

]٥٢.[ 
 سائر التعويضات واملزا� واحلوافز امللحقة هبا للموظفني ابلر�ل السعودي، وفق قرارات التعيني املثبتة.تصرف الرواتب و 

املادة 
]٥٣.[ 

 يبدأ حق املوظف يف الراتب اعتباراً من اتريخ مباشرته العمل، بشرط صدور قرار تعيينه. .أ 
 لفعلي عن العمل.يوقف راتب املوظف املستقيل اعتباراً من اتريخ انقطاعه ا .ب 
يوقف راتب املوظف املنقطع عن عمله ملدة تصل إىل مخسة أ�م بدون إذن رمسي، ابتداًء من اتريخ انقطاعه عن مركز  .ج 

 عمله.
 يوقف راتب املوظف املعاقب اعتباراً من التاريخ احملدد يف القرار القاضي بذلك. .د 
 اً من اتريخ إحالته للقضاء.يوقف راتب املوظف املوقوف قضائياً بصورة احتياطية، اعتبار  .ه 
يكون دفع الرواتب واملستحقات اخلاصة بشهر ميالدي معني خالل األسبوع األخري من ذلك الشهر أو خالل األسبوع  .و 

 العام التوصية بدفعها قبل ذلك يف األعياد (الفطر واألضحى). مديراألول من الشهر الالحق، هذا وجيوز لل
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 استحقاقات التعويض ٥.٢
  

 بنودال املادة
 وضع إطار مناسب للتعويضات املستحقة نظري خدمات املوظفني، لتحقيق العدالة الداخلية. األهداف:

العام ومدير إدارة املوارد البشرية ومدير مركز اخلدمات اإلدارية مسؤولية إدارة هيكل تعويضات موظفي  املديريتوىل  ].٥٤املادة [
 اإلدارة. اجلمعية، بناًء على توصيات جملس

 يستحق موظفو اجلمعية العالوات والبدالت التالية يف حال حتقق الشروط املؤهلة لكل منها: ].٥٥املادة [
 

 الرقم
عناصر هيكل 

 التعويضات
 الوصف

١.  
بدالت االستقدام 

 والعودة لألجانب

مـن -ؤّمن اجلمعية للموظـف غـري السـعودي (تـذاكر سـفر ابلطـائرة ت
من البلد املستقدم منه إىل اململكة (وابلعكس  -يةالدرجة االقتصاد

 أينما لزم)، وذلك يف احلاالت التالية:
 عند التعاقد. .١
 عند متتعه ابإلجازة السنوية ذهاابً وإ�ابً. .٢
 عند انتهاء خدمته. .٣

٢.  
عالوة املواصالت 

 الشهرية

تدفع اجلمعية ملوظفيها عالوة شهرية للمواصالت لتسهيل حضورهم 
) ريــــال لكـــل موظـــف، ٣٠٠ركـــز العمـــل قيمتهـــا (وانصـــرافهم عـــن م

ويســـتثىن مـــن هـــذه العـــالوة مجيــــع املـــوظفني املتمتعـــني مبيـــزة الســــيارة 
 املمنوحة من قبل اجلمعية (إن وجدت).

٣.  
عالوة السكن 

 السنوية

 -شهراً  ١٢الذي ال تقل مدة عقده عن -تدفع  اجلمعية للموظف 
نه، علــى أال تقــل ســك تــأمنيمــا مقــداره رواتــب ثالثــة أشــهر ســنو�ً ل

 ) ألـــف ر�ل،٣٦) ألـــف ر�ل، وأال تزيـــد علـــى (٢٤العـــالوة عـــن (
تدفع على دفعـات شـهرية متسـاوية، مـع إاتحـة اجملـال إلعـادة النظـر 
بكيفيـــة صـــرف الـــدفعات بطلـــب مـــن املوظـــف، ومبوافقـــة كتابيـــة مـــن 

 فرتة التجربة بنجاح. انقضاءالعام يف أي وقت بعد  املدير

٤.  
بدل ساعات العمل 

 اإلضافية

تـــدفع  اجلمعيـــة للمـــوظفني بـــدًال نقـــد�ً عـــن جمهـــودات العمـــل  .أ 
اإلضايف، عن كل ساعة مبذولة خارج ساعات الدوام الرمسـي، 

 كما يلي:
% من أجرة ساعة العمل االعتيادية، عن  ١٥٠ما نسبته  .١

كــــل ســــاعة عمــــل إضــــايف بعــــد ســــاعات الــــدوام الرمســــي، 
 خالل أ�م العمل الرمسية.

أجرة ساعة العمل االعتيادية، عن   % من٢٠٠ما نسبته  .٢
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كـــــــــل ســـــــــاعة عمـــــــــل إضـــــــــايف، خـــــــــالل أ�م اإلجـــــــــازات 
 األسبوعية، أو العطل الرمسية.

ال مينح بدل ساعات العمل اإلضافية للموظفني املنتدبني (أي  .ب 
 املوفدين أو املكلفني مبهاٍم رمسية) داخل أو خارج اململكة.

٥.  
بدل االنتداب داخل 

 اململكة 

تطلب إقامة ي والذي الري املدى داخل املنطقة قص بدل االنتداب
لموظف ل بدالً  اجلمعية، مثل اجلبيل إىل الدمام ، تدفع  لليلة واحدة

 : للتايلوفقا 
 سعودي يف اليوم عند استخدام السيارة اخلاصة. )ر�ل ٢٠٠  (
 اجلمعيةعند استخدام سيارة يف اليوم سعودي  )ر�ل ١٠٠ (

 (مزودة ابلوقود)
 
معيــــــــة بتخصـــــــيص بــــــــدل نقـــــــدي لتغطيــــــــة التكــــــــاليف تتكفـــــــل اجلو 

الشخصية للموظف املنتدب داخل اململكة، شريطة أن يكون موقع 
) كيلــومرتاً فــأكثر، ٣٠٠االنتــداب املقصــود يبعــد عــن مركــز العمــل (

موظـف  وذلك استناداً إىل أحد اخليارين التاليني بناًء على رغبة كـل
 منتَدب:

 
داب الـــداخلي اجلزئيـــة اخليـــار األول/ اســـتحقاق بـــدل االنتـــ .١

 املدعومة:
ميـــنح املوظـــف املنتـــدب بـــدل ســـفر داخلـــي، حبســـب  .أ 

منصبه الوظيفي، لكي يتمكن من تغطيـة مصـروفاته 
الشخصـــــية اليوميـــــة كالطعـــــام والشـــــراب واملكاملـــــات 

 اهلاتفية اخلاصة والغسيل، كما يلي:
املستوى 
 الوظيفي

قيمة بدل االنتداب الداخلي اجلزئية 
 )(ابلر�ل السعودي

جملس اإلدارة 
 العام املديرو 

يتم تغطية النفقات املرتتبة عن االنتداب 
حبسب قيم املصروفات الفعلية، بشرط 
تسليم الفواتري األصلية لتلك املصروفات 

 إلدارة املوارد البشرية.
مدراء 

 اإلدارات
٣٠٠ 

 ٢٥٠ مدراء املراكز
 ١٥٠ بقية املوظفني
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ارة أو الطــائرة) اجلمعيــة لوســيلة الســفر (ابلســي أتمــني .ب 
ـــــى أن تكـــــون  املـــــديرحبســـــب توجيهـــــات  العـــــام، عل

 درجات السفر على منت الطائرة كاآليت:
 درجة الطريان املستوى الوظيفي

 درجة رجال األعمال العام املديرجملس اإلدارة و 
مدراء املراكز ومدراء اإلدارات 

 ورؤساء األقسام وبقية املوظفني
 الدرجة االقتصادية

 
معيـة للسـكن (كغرفـة مفـردة يف فنـدق، أو اجل أتمـني .ج 

شقة فندقيـة خمدومـة) مـع إفطـار، حبسـب توجيهـات 
العام، ويف حال مت إيفاد جمموعة من املنتدبني  املدير

 تـأمنيداخل اململكـة ومتاثـل بـر�مج عملهـم، ويقـوم ب
سكنهم يف نفس الفندق، مبا يتناسب ودرجـة أعلـى 

ظيفية موظف بينهم، بصرف النظر عن الدرجات الو 
 لباقي املوظفني.

 اخليار الثاين/ استحقاق بدل االنتداب الداخلي اإلمجالية: .٢
متنح  اجلمعية املوظف بدل انتداب داخلي حبسب درجته الوظيفية، 
لكي يتمكن من تغطية كافة التكاليف املرتبطة ابالنتداب (كالسفر 
واإلقامـــــــة)، وتغطيـــــــة املصـــــــروف الشخصـــــــي (كالطعـــــــام والشـــــــراب 

اهلاتفية اخلاصة والغسيل)، فال تتكفـل اجلمعيـة بعـد دفـع  واملكاملات
 هذه املياومة يف تغطية أية تكاليف أخرى، كما يلي:

 
قيمة بدل االنتداب الداخلي  املستوى الوظيفي

 اجلزئية (ابلر�ل السعودي)
 املديرجملس اإلدارة و 

 العام
١٢٠٠ 

 ١٠٠٠ اإلداراتمدراء 
 ٩٠٠ املراكزمدراء 

 ٨٥٠ مرؤساء األقسا
 ٧٠٠ بقية املوظفني
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٦.  
بدل االنتداب خارج 
اململكة (لغري املبتعثني 

 للدراسة)

تتكفل اجلمعية بتغطية نفقات السفر للمنتدبني مبهام رمسية تتطلب 
وذلك استنادًا إىل أحد اخليارين التاليني بناًء على السفر اخلارجي، 

 :رغبة كل موظف منتَدب
نتداب اخلارجي اجلزئية اخليار األول/ يستحق بدل اال .١

 املدعومة، وتشمل:
التأشـــــريات: تتـــــوىل اجلمعيـــــة تغطيـــــة رســـــوم طلبـــــات  .أ 

استخراج وطباعة التأشـريات الالزمـة لسـفر املـوظفني 
 املنتدبني للخارج.

مصــاريف الـــوزن الزائــد: تتحمـــل اجلمعيــة املصـــاريف  .ب 
الفعلية للوزن الزائد للموظف املنتدب للخارج إذا مت 

يومـاً فقـط، وحبـد أقصـى  ٣٠يـد علـى إيفاده لفرتة تز 
 ) كجم ذهاابً وإ�ابً.٢٠جمموعه (

رسوم املطـارات: تتـوىل اجلمعيـة تغطيـة رسـوم اخلـروج  .ج 
مـــــن املطـــــارات، الالزمـــــة لســـــفر املـــــوظفني املنتـــــدبني 

 للخارج.
ــــة إبعــــادة مصــــاريف  .د  تكــــاليف التنقــــل: تقــــوم اجلمعي

التنقل اليت يتكبدها املوظف املنتدب خـارج اململكـة 
ســـــــتثناء املوفـــــــد للدراســـــــة)، طـــــــوال مـــــــدة أتديتـــــــه (اب

للخدمة، من وإىل املطار ومقر اإلقامة وموقع العمل 
 :أو االجتماع أو الندوة أو الدورة التدريبية، بشرط

 .تسليم الفواتري األصلية املتعلقة ابلتنقل •
أن تكون التنقالت متعلقة بتأدية اخلدمة  •

 .املطلوبة فقط
ة املوظــف املنتــدب بــدل املياومــة: حبيــث متــنح اجلمعيــ .ه 

ســــــفر خــــــارجي، حبســــــب منصــــــبه الــــــوظيفي، لكــــــي 
يـــــتمكن مـــــن تغطيـــــة مصـــــروفاته الشخصـــــية اليوميـــــة  
كالطعـــــــام والشـــــــراب واملكاملـــــــات اهلاتفيـــــــة اخلاصـــــــة 

 والغسيل، كما يلي:
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املستوى 
 الوظيفي

قيمة بدل السفر اخلارجي اجلزئية 
 (ابلر�ل السعودي)

جملس اإلدارة 
 العام املديرو 

غطية النفقات املرتتبة عن يتم ت
االنتداب حبسب قيم املصروفات 
الفعلية، بشرط تسليم الفواتري 
األصلية لتلك املصروفات إلدارة 

 املوارد البشرية.
 ٥٢٠ اإلداراتمدراء 
 ٤٢٠ املراكزمدراء 

 ٣٢٠ رؤساء األقسام
 ٢٢٠ بقية املوظفني
 

اجلمعيــــة لتــــذاكر الطــــريان حبســــب توجيهــــات  أتمــــني .و 
العـــام، علـــى أن تكـــون درجـــات الســـفر علـــى  ديراملـــ

 منت الطائرة كاآليت:
 

 درجة الطريان املستوى الوظيفي
 درجة رجال األعمال العام املديرجملس اإلدارة و 

مدراء املراكز ومدراء اإلدارات 
 ورؤساء األقسام وبقية املوظفني

 الدرجة االقتصادية

 
ق، أو اجلمعيـة للسـكن (كغرفـة مفـردة يف فنـد أتمـني .ز 

شقة فندقيـة خمدومـة) مـع إفطـار، حبسـب توجيهـات 
العام، ويف حال مت إيفاد جمموعة من املنتدبني  املدير

داخل اململكة ومتاثل بر�مج عملهم، تقوم  اجلمعيـة 
ســــــكنهم يف نفــــــس الفنــــــدق، مبــــــا يتناســــــب  تــــــأمنيب

ــــنهم، بصــــرف النظــــر عــــن  ودرجــــة أعلــــى موظــــف بي
 الدرجات الوظيفية لباقي املوظفني.

 اخليار الثاين/ استحقاق بدل االنتداب اخلارجي اإلمجالية: .٢
حبيــث متــنح  اجلمعيــة املوظــف بــدل انتــداب خــارجي حبســب درجتــه 
الوظيفيـــة، لكـــي يـــتمكن مـــن تغطيـــة التكـــاليف املرتبطـــة ابالنتـــداب 
(كالســــــفر واإلقامـــــــة)، وتغطيـــــــة املصـــــــروف الشخصـــــــي (كالطعـــــــام 

يل)، فال تتكفـل اجلمعيـة والشراب واملكاملات اهلاتفية اخلاصة والغس
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 بعد دفع هذه االستحقاق يف تغطية أية تكاليف أخرى، كما يلي:
بدل االنتداب اخلارجي  املستوى الوظيفي

 اليومي (ابلر�ل السعوي)
 العام املدير

 
١٦٥٠ 

 ١٥٠٠ اإلداراتمدراء 
 ١٣٥٠ املراكزمدراء 

 ١٢٠٠ رؤساء األقسام
 ١٠٥٠ بقية املوظفني

   

 ثيلبدل التم  .٧

تدفع اجلمعية للموظف الذي يتم اختياره لتمثيل واحدة أو أكثر 
من اللجان أو اهليئات الرمسية الدائمة (أو املؤقتة اليت ال تقل فرتة 

% إىل ٢عملها عن ثالثة أشهر)، بدل متثيل شهري يرتاوح من 
% من راتبه الشهري األساسي، حبيث يقوم مدير إدارة الشؤون ٥

 املدير(أو إعادة احتساهبا) واحلصول على موافقة املالية ابحتساهبا 
العام على قيمتها، بناًء على العوامل التالية، على أن يتم حجب 

 هذا البدل فور انتهاء التمثيل:
 عدد اللجان واهليئات اليت ينتمي إليها. .١
 صعوبة وحساسية أدوار تلك اللجان واهليئات. .٢
ن دوره ومهامه املنوطة به يف كل من تلك اللجا .٣

 واهليئات.

٨.  
بدل التكليف 

 ابلوكالة

تدفع اجلمعية للموظف الذي يتم تكليفه رمسيًا بتويل وظيفة ما 
ابلوكالة، إىل جانب وظيفته األصيلة، لفرتة مؤقتة ال تقل عن شهر 
واحد وال تزيد عن سنتني (قابلة للتمديد بقرار من جملس إدارة  

ي، يرتاوح من اجلمعية، بدًال عن التكليف ابلوكالة بشكل شهر 
% من راتبه الشهري األساسي عن كل شهر كامل ٢٥% إىل ١٠

يكون فيه حتت التكليف، حبيث يقوم مدير إدارة الشؤون املالية 
ورئيس قسم احلساابت بتقدير تلك النسبة، واحلصول على موافقة 

 العام على قيمتها، بناًء على العوامل التالية: املدير
 مدة التكليف. .١
 ة الوظيفة ابلوكالة.صعوبة وحساسي .٢
 حجم الصالحيات واملسؤوليات املعطاة. .٣
 عدد املوظفني املرؤوسني يف الوظيفة ابلوكالة. .٤
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 على أن يتم حجب هذا البدل فور انتهاء التكليف.

 بدل اشراف  .٩

% من الراتب  ١٠ال يزيد عن بدل اشراف  تدفع اجلمعية
 :ــاالساسي للوظائف االشرافية الفنية على أن يكون املوظف

مكلفًا بقرار من صاحب الصالحية أبداء مهام الوظيفة  – ١
 االشرافية 

مهما تعددت الوظائف  %١٠اليزيد بدل االشراف عن  – ٢
 االشرافية.

 يوقف منح أيٍّ من العالوات أو البدالت السابقة إذا انتفت األسباب املوجبة ملنحها. .أ  ].٥٦املادة [
قيمة أٍي من استحقاقات التعويض املمنوحة ملوظف ما، يف حاالت إعادة اهليكلة اليت ال جيوز االنتقاص من  .ب 

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

 

 املزا� الوظيفية ٥.٣
 

 البنود دةاملا
 استقطاب املوظفني األكفياء واالحتفاظ هبم. • األهداف:

 أو ز�دة معدل رضا املوظفني ورفع روحهم املعنوية. ىاحملافظة عل •
 تنمية الوالء الوظيفي وتقليل معدل الدوران الوظيفي. •

سؤولية إدارة هيكل املزا� الوظيفية للجمعية، بناءً يتوىل مدير املوارد البشرية ورئيس قسم خدمات وعالقات املوظفني م ].٥٧املادة [
 على توصيات جملس اإلدارة.

 يستحق موظفو اجلمعية املزا� الوظيفية التالية يف حال حتقق الشروط املؤهلة لكل منها: ].٥٨املادة [

 الرقم
عناصر هيكل 
 املزا� الوظيفية

 الوصف

١.  
ات تأمينال

االجتماعية 
 (للمواطنني)

االجتماعي  تأمنيتوىل اجلمعية تغطية مجيع املوظفني السعوديني مبظلة الت
اإللزامي، مقابل اقتطاع نسبة معينة شهرً� من الراتب األساسي، يضاف إليها 

االجتماعي املتبع يف  تأمنينسبة معينة كمسامهة إلزامية من اجلمعية، وفق نظام ال
 اململكة.

٢.  
الصحي  تأمنيال

 (لغري املواطنني)

صحي عائلي إلزامي،  أتمنيتتوىل اجلمعية تغطية املوظف غري السعودي مبظلة 
يوفر خدمات صحية متنوعة له ولزوجة واحدة وألبنائه املعالني دون سن احلادية 
والعشرين للذكور وبدون أي حمددات عمرية لإل�ث بشرط إقامتهم يف اململكة، 

  حىت اتريخ انتهاء اخلدمة.من خالل شبكة طبية معتمدة، منذ اتريخ التعيني و 
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 احلوافز .٥.١
   

 البنود املادة
 استقطاب املوظفني األكفياء واالحتفاظ هبم. • األهداف:

 مكافأة وتشجيع املوظفني. •
ية، بناءً يتوىل مدير إدارة املوارد البشرية ورئيس قسم خدمات وعالقات املوظفني مسؤولية إدارة هيكل حوافز اجلمع ].٥٩املادة [

 على توصيات جملس اإلدارة.
 يستحق موظفو اجلمعية احلوافز التالية يف حال حتقق الشروط املؤهلة لكل منها: ].٦٠املادة [

 

 الرقم
عناصر هيكل 

 احلوافز
 الوصف

١.  
الز�دة السنوية 

 على الراتب

ز�دة نسبية على الراتب األساسي للموظف ميكن منحها بعد بداية 
املالية اجلديدة مباشرًة، على أن يتم اعتماد نسب الز�دة السنوية  السنة

ودرجته  أدائهاحملددة يف اجلدول التايل، لكل موظف حبسب نتيجة تقييم 
 :الوظيفية

 
  سبة الز�دة السنوية على الراتب األساسي (%)ن  

الدرجات 
 الوظيفية

 ضعيف مقبول جيد جيد جداً  ممتاز

 مستشار
 ٣.٠س + 

 )ص( ×
 ٢.٠س + 

 )ص(  ×
 ١.٠س + 

 )ص(  ×
 ٠.٠س + 

 )ص(  ×
٠ 

أختصاصى 
 أعلى

 ٣.٥س + 
 )ص(  ×

  ٢.٥س + 
 )ص(  ×

 ١.٥س + 
 )ص(  ×

 ٠.٠س + 
 )ص(  ×

٠ 

اختصاصي 
 أول

 ٤.٠س + 
 )ص(  ×

 ٣.٠س + 
 )ص(  ×

 ٢.٠س + 
 )ص(  ×

 ٠.٠س + 
 )ص(  ×

٠ 

 أختصاصى
 ٥.٠س + 

 )ص(  ×
 ٤.٠س + 

 )ص( ×
 ٣.٠س + 

 )ص( ×
 ٠.٠س + 

 )ص(  ×
٠ 

 إداري أول
 ٥.٠س + 

 )ص(  ×
 ٤.٠س + 

 )ص(  ×
 ٣.٠س + 

 )ص(  ×
 ٠.٠س + 

 )ص(  ×
٠ 

 إداري 
 ٥.٥س + 

 )ص(  ×
 ٤.٥س + 

 )ص(  ×
 ٣.٥س + 

 )ص( ×
 ٠.٠س + 

 )ص( ×
٠ 

مساعد 
 إداري

 ٥.٥س + 
 )ص(  ×

 ٤.٥س + 
 )ص(  ×

 ٣.٥س + 
 )ص( ×

 ٠.٠س + 
 )ص( ×

٠ 

 –معاون 
 -مراسل 

 مستخدم

 ٦.٠س + 
 )ص(  ×

 ٥.٠س + 
 )ص(  ×

 ٤.٠س + 
 )ص( ×

 ٠.٠س + 
 )ص( ×

٠ 
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 -:الوظائف الفنیة 

مستشار 
 فىن

 ٣.٠س + 
 )ص(  ×

 ٢.٠س + 
 )ص(  ×

 ١.٠س + 
 )ص( ×

 ٠.٠س + 
 )ص( ×

٠ 

اختصاصي 
 اول

 ٤.٠س + 
 )ص(  ×

 ٣.٠س + 
 )ص(  ×

 ٢.٠س + 
 )ص( ×

 ٠.٠س + 
 )ص( ×

٠ 

 اخصائي
 ٤.٥س + 

 )ص( ×
 ٣.٥س + 

 )ص( ×
 ٢.٥+  س
 )ص( ×

 ٠.٠س + 
 )ص( ×

٠ 

 معلم 
 ٥.٠س + 

 )ص( ×
 ٤.٠س + 

 )ص( ×
 ٣.٠س + 

 )ص( ×
 ٠.٠س + 

 )ص( ×
٠ 

 فين
 ٥.٥س + 

 )ص( ×
 ٤.٥س + 

 )ص( ×
 ٣.٥س + 

 )ص(  ×
 ٠.٠س + 

 )ص( ×
٠ 

 مساعد فين
 ٦.٠س + 

 )ص( ×
 ٥.٠س + 

 )ص( ×
 ٤.٠س + 

 )ص( ×
 ٠.٠س + 

 )ص( ×
٠ 

 
 :حيث أن
العام بتحديد قيمتها سنو�ً  املديرقوم س: هو نسبة متغرية ي •

ملساعدة املوظفني على مواجهة التضخم االقتصادي السنوي، 
 .وميكن تثبيتها على "صفر" جلميع املوظفني

العام بتحديد قيمتها سنو�ً  املديرص: هو نسبة متغرية يقوم  •
استنادًا إىل نتائج األداء املايل للجمعية (أي أداء تنمية املوارد 

لية، وإيرادات األوقاف إن وجدت)، وميكن تثبيتها على املا
 "صفر" جلميع املوظفني.

٢.  
مكافأة �اية 

 اخلدمة

تعترب مكافأة �اية اخلدمة من حقوق العامل على صاحب العمل  .أ 
َشرِع السعودي على صاحب 

ُ
يف حالة انتهاء عقد العمل، وأوجب امل

ان عقد العمل العمل دفعها للعامل عند انتهاء عقد العمل سواًء ك
 حمدد املدة أو غري حمدد املدة. 

أو يستحق املوظف املنتهية خدمته بغري استقالة أو فصل جزائي ( .ب 
غري املنتهية خدماته) مكافأة �اية خدمة ورثته إذا تويف املوظف 

أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات اخلمس مقدارها 
 األجر ويكون ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية،االوىل
مكافأة عن  املوظفحلساب املكافأة، ويستحق  أساساً  األخري

 العمل. أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها يف
إذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته  .ج 

  .تقل عن سنتني ال يستحق مكافأة �اية خدمة
وكانت خدمته إذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب استقالة العامل  .د 
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  .سنوات يستحق العامل ثلث املكافأة ٥ال تقل عن سنتني وحىت 
إذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته  .ه 

) سنوات فيستحق العامل ثلثي ١٠) سنوات ومل تبلغ (٥أكثر من (
  .املكافأة

إذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته  .و 
  .) سنوات فأكثر فيستحق العامل املكافأة كاملة١٠لغت (ب

) أشهر من ٦إذا كان انتهاء عالقة العمل للمرأة العاملة خالل ( .ز 
زواجها تستحق أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات 

  .اخلمس األوىل وأجر شهر عن كل سنة بعدها
ة إذا كان انتهاء العالقة بسبب ترك العامل للعمل نتيجة قوة قاهر  .ح 

يستحق أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات اخلمس األوىل 
  .وأجر شهر عن كل سنة بعدها

جيوز لصاحب العمل والعامل االتفاق على أال حتسب يف األجر  .ط 
الذي تسوى على أساسه مكافأة �اية اخلدمة مجيع مبالغ 

والنسب املئوية وما أشبه ذلك من عناصر  -العموالت أو بعضها 
دفع إىل العامل وتكون قابلة بطبيعتها اىل الز�دة األجر الذي ي

  .والنقص

٣.  
مكافأة االقرتاح 

 الفعال

منحة نقدية تعطى للموظف أو جملموعة املوظفني الـذين يتقـدمون ابقـرتاٍح 
يف  -اسـتناداً إىل معـايري واضـحة-فعاٍل من شأنه تطـوير العمـل أو األداء 

االقرتاح، ويتوىل هو تقـدير  العام على تبين وتطبيق ذلك املديرحال وافق 
ر�ًال   ٥٠٠قيمتهــا بنــاًء علــى جــدوى االقــرتاح ومــزا�ه، حبيــث تــرتاوح بــني 

ر�ٍل كحــــــد أقصــــــى، تعطــــــى لصــــــاحب االقــــــرتاح  ٥.٠٠٠كحــــــد أدىن و
 الفعال إن كان فرداً أو توزع ابلتساوي على اجملموعة املتقدمة به.

٤.  
املكافآت 
 االستثنائية

ظفني املبدعني أصحاب اإلسهامات واإلجنازات العام للمو  املديرمينحها 
ر�ل، وال  ٢.٠٠٠اليت تستحق التقدير، ويقدر قيمتها على أال تقل عن 

 ر�ل. ٨.٠٠٠تزيد على 

٥.  
املكرمات 

 امللكية 

يف حـــاالت صـــدور األوامـــر امللكيـــة الســـامية بتخصـــيص مكرمـــات ماليـــة 
حصـــص ماليـــة  ذات قـــيم معينـــة للعـــاملني ابجلمعيـــة، تتـــوىل اجلمعيـــة توزيـــع

 متساوية على العاملني، بغض النظر عن درجاهتم الوظيفية.
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 رتقية إدارة الز�دات السنوية وال ٥.٤
  

 البنود املادة
 .حتقيق العدالة يف تقدير جهود العاملني وإبراز التميز يف األداء • األهداف:

 .توفري حوافز لتحسني اإلنتاجية •
 .ظروف االقتصادية العامةضمان التوازن بني الز�دات السنوية وال •
 .التخفيض من معدالت دوران املوظفني والتكاليف املصاحبة هلا •
 .رتقية مراعاة التقدم يف السلم الوظيفي للموظف الذي يستحق ال •
 .للجمعيةز�دة والء املوظف  •

 الز�دات السنوية على الراتب: ].٦١املادة [
س قسم خدمات وعالقات املوظفني مسؤولية احتساب الز�دة السنوية على يتوىل مدير إدارة املوارد البشرية ورئي .أ 

لكل موظف مستحق هلا، بناًء على نتائج التقييم السنوي  -العام املديرالنسب اليت حددها حبسب -الراتب 
 .ودرجته الوظيفية املعتمدة للموظف

يف حال -لعالوات السنوية للموظفني حيدد اليوم األول من شهر يناير من كل عام ميالدي موعداً الستحقاق ا .ب 
وبدء منحها على أن ال تقل مدة خدمة املوظف يف ذلك التاريخ  -العام املديرصدور قرار اعتمادها من قبل 

 سنة.عن 
مينح املوظف املبتعث للدراسة ألكثر من سنة واحدة عالوة سنوية نسبية على راتبه، حتدد نسبتها بناء على تقييم   .ج 

تقديره له عن فرتة دراسته وأدائه املؤقت يف العمل أثناء فرتة انقطاع الدراسة الصيفي، حبسب  األداء الذي يتم
 اإلجراءات املتبعة.

 الرتقيات على مستوى املناصب الوظيفية: ].٦٢املادة [
مدير  –إدارة  مديرللوظائف اإلدارية ( رتقية العام توصياته جمللس اإلدارة يف حاالت التوصية ابل املديريرفع  .أ 

 ).مركز
 :رتقية املوظف لرائسة إدارة ما، جيب توفر الشروط التالية يف املوظف املرشح لل ترقية يف حالة  .ب 

 وجود وظيفة شاغرة (أو استحداث وظيفة) يف الدرجة األعلى، مع وجود اعتماد مايل خمصص لذلك. .١
علـــى، علـــى مســـتوى املـــؤهالت األكادمييـــة أن يلـــيب املرشـــح املتطلبـــات الوظيفيـــة املعتمـــدة لتقلـــد الوظيفـــة األ .٢

 واخلربات العملية واجلدارات املطلوبة للوظيفة املرشح هلا، واملذكورة يف الوصف الوظيفي.
 آلخر ثالث سنوات متتالية ال تقل عن تقدير "جيد جداً". املرشحأن يكون تقييم أداء  .٣
 حبرمانه من الرتقية.أن خيلو ملف املوظف من أي جزاءات أتديبية سارية املفعول تقضي  .٤
 العام ابلرتقية. املديرموافقة جملس اإلدارة على تنسيب  .٥

قرار إدارة يف حال كان حماًال للتحقيق بشأن شكوى ضده مل يتخذ  مديريتم إيقاف ترقية املوظف إىل منصب  .ج 
 فيه الرتقية. بشأ�ا إىل حني اختاذ القرار، ويف حالة تربئته فيتم ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي استحق

العام بتحديد نسبتها من الراتب  املديرمستحقة على راتبه، يقوم " ترقيةز�دة " ترقيةالذي مت مينح املوظف  .د 
 %.٢٤% وال تزيد على ٨األخري للموظف، على أال تقل عن 
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 فأكثر %١٤ة لـ مساوي" رتقية الز�دة "على راتبه، وكانت قيمة " رتقية الز�دة " واستفاد منموظف  ترقية إذا مت  .ه 
 فيهاترقية مت على الراتب خالل تلك السنة اليت  "سنويةال "الز�دة، فال حيق له احلصول على رتقية من راتبه قبل ال

 ."رتقية الز�دة واالستفادة من "
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5B:تنمية املوظفني الفصل السادس 
 
  

 إدارة أداء املوظفني .٦.١
  

 تدريب إدارة ال .٦.٢
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 إدارة أداء املوظفني ٦.١
 

 البنود املادة
 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  •
 إجيابياً على سوية األداء الوظيفي واملؤسسي.

دى جودة أداء كل موظف وحتديد جوانب القوة والضعف من خالل استخدام مقاييس حمددة وشفافة، قياس م •
موضوعية على مدى قيام املوظف ابملهام واملسؤوليات املنوطة به، مع األخذ بعني  قادرة على احلكم بكل 

 االعتبار خصوصيات كل وظيفة.
 واإليفاد، ابملعلومات الالزمة عن استحقاقات املوظفني هبا.  رتقيةتزويد املسؤولني عن إدارة العالوات السنوية وال •
تغذية الربامج الالزمة لتخطيط املوارد البشرية وإدارهتا وتنميتها ابلشكل املطلوب، مثل خطة املوارد البشرية على  •

 املدى القصري واملتوسط، وحتديد االحتياجات التدريبية.
 ظفني من عدمه قبل �اية مدة التجربة.اختاذ القرارات املناسبة بشأن تثبيت املو  •
 إنزال اجلزاءات التأديبية املالئمة ابملقصرين يف أدائهم الوظيفي بشكل متكرر. •
تعزيز وتشجيع التواصل واحلوار بني الرئيس املباشر واملرؤوس، إلطالعه على مستوى أدائه الوظيفي واملسلكي،  •

 ت التحسني املطلوبة.وتعزيز نقاط القوة وجتنب نقاط الضعف لديه، وجماال
العام، من حيث مستوى اإلجناز يف حتقيق  املديريناط مبجلس اإلدارة مسؤولية تقييم األداء املؤسسي، وأداء  .أ  ].٦٣املادة [

األهداف املعقودة عليه، وجودة إمتامه للمهام اليت أوكلت إليه، ومقدرته على حتقيق القيادة وتنفيذ 
 االسرتاتيجيات.

العام، يتوىل مدير إدارة املوارد البشرية ابلتعاون مع رئيس قسم التوظيف وتنمية املوارد البشرية  املديرناء ابستث .ب 
 مسؤولية إجراءات تقييم األداء السنوي للموظفني، حيث خيضع أداؤهم للمراجعة والتقييم، كما يلي:

  .ج 
 فرتة احلدوث احلالة اآللية

 عند احلاجة
إ�اء خدمة  تقييم األداء قبيل تثبيت/

 املوظف حتت التجربة
-- 

  مرة واحدة سنو�ً  تقييم األداء السنوي بشكل منتظم
 العام، يتم مراجعة أوجه األداء التالية: املديرلتقييم أداء املوظفني دون  ].٦٤املادة [

 الوصف مرجعية قياس األداء وجه األداء الرقم

 األداء الوظيفي  .١

 سنويةأهداف العمل ال
حيث يتم تقييم املوظفني بناًء على مدى حتقيقهم 

 ألهداف وخطط العمل قصرية املدى، املرسومة هلم.
مؤشرات األداء 
الوظيفي العامة 

 (املتعلقة ابلدرجة)

حيث يتم تقييم املوظفني بناًء على مقاييس أداء رئيسية، 
تقيس مستو�ت التمكن من الكفاءات األساسية 

وظف يف مستواه الوظيفي (أي درجته املطلوبة من امل
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 الوظيفية).
مؤشرات األداء 
الوظيفي اخلاصة 

 (املتعلقة ابلوظيفة)

حيث يتم تقييم املوظفني بناًء على مقاييس أداء رئيسية، 
تقيس مستو�ت التمكن من الكفاءات األساسية 

 املطلوبة من كل موظف يف موقعه الوظيفي.

مؤشرات األداء 
صية الوظيفي الشخ
 (املتعلقة ابملوظف)

حيث يتم تقييم املوظفني بناًء على معلومات وبيا�ت 
تعرب عن مدى متيزهم/ تقصريهم خالل الفرتة اخلاضعة 

 للتقييم، وتشمل:
 عقوابت التقصري أو اإلمهال يف العمل 
 مكافآت االقرتاحات الفعالة 
 تقديرات الدورات التدريبية 
 عدد خطاابت الشكر املمنوحة 
 يم املكافآت املمنوحةجمموع ق 
 اللجان اليت ينتمي إليها 
 عدد املشاركات الرمسية يف الندوات واملؤمترات 

 األداء السلوكي  .٢
مؤشرات األداء 

 السلوكي

حيث يتم تقييم املوظفني بناًء على مقاييس أداء رئيسية، 
تقيس مستو�ت التحلي ابلسلوكيات الوظيفية احلميدة، 

وظفني، ابإلضافة إىل االلتزام  املطلوب توفرها يف مجيع امل
 ابلدوام وجتنب املخالفات.

 األداء املظهري  .٣
مؤشرات األداء 

 املظهري

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

 إىل النظافة الشخصية.
  

س قسم التوظيف وتنمية املوارد البشرية بتوزيع نسخ من مناذج تقارير األداء على رؤساء الوحدات يقوم رئي .أ  ].٦٥املادة [
 التنظيمية يف اجلمعية، على أن تصلهم خالل األسبوع األخري من شهر أكتوبر كحد أقصى.

القصري، ومن بتحديد أهداف وحداهتم على املدى  -ابلتنسيق مع رؤساء الوحدات التنظيمية-العام  املديريُعىن  .ب 
مث تفصيلها وربط حتقيقها ابملوظفني كل حبسب مستواه الوظيفي، واختصاصه، وحدود صالحياته ومسؤولياته، 

 حبيث:
يف الســـنة ، بشـــرط أن تكـــون متعلقـــة ابلعمـــل أو او مـــرتني يـــتم وضـــع تلـــك األهـــداف قصـــرية املـــدى، مـــرة  .١

  واملتوسط.ابلتطوير الذايت الذي خيدم مصاحل العمل على الصعيدين القصري
، لتحديــد  يقــوم كــل رئــيس مباشــر مبراجعــة األهــداف الســنوية املقــررة واملرتبطــة مبرؤوســيه، كــل علــى حــدة .٢

. ابإلضـافة ومواعيـد تنفيـذها، واالتفـاق عليهـاوتوضيح النتائج وخمرجات األعمـال املطلـوب مـنهم حتقيقهـا 
لسنة، يتوجب على الرؤسـاء املباشـرون إىل إطالعهم مرؤوسيهم على أهداف العمل املتوقع إجنازها خالل ا

إطـــالع مرؤوســـيهم أيضـــاً علـــى مؤشـــرات األداء املعتمـــدة يف منـــوذج تقريـــر األداء علـــى اخـــتالف أنواعهـــا، 
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 وعناصر التقييم اخلاصة هبا، واألمهية النسبية لكل منها.
وارد البشـرية، يقوم كل رئيس مباشر ابعتمـاد تلـك األهـداف ابلتنسـيق مـع رئـيس قسـم التوظيـف وتنميـة املـ .٣

 قبل �اية شهر يناير من كل عام.
 :تعتمد اجلمعية نظاماً متعدد األوجه لتقييم األداء، يتكون من العناصر التالية .أ  ].٦٦املادة [

 الرقم
عنصر تقييم 

 األداء
 الوصف

 
 

 التقييم العددي  .١

  أهداف العمل السنوية .١
  لدرجة)مؤشرات األداء الوظيفي العامة (املتعلقة اب .٢
  مؤشرات األداء الوظيفي اخلاصة (املتعلقة ابلوظيفة) .٣
  مؤشرات األداء الوظيفي الشخصية (املتعلقة ابملوظف) .٤
  مؤشرات األداء السلوكي .٥
  مؤشرات األداء املظهري .٦

 التقييم الوصفي  .٢

  أبرز الوقائع اإلجيابية يف أداء املوظف .١
  ملوظفأبرز الوقائع السلبية يف أداء ا .٢
أهم املنجزات اليت حققها املوظف، واليت أكسبته تفوقًا متميزاً  .٣

 على زمالئه (للحاصلني على تقدير ممتاز أو جيد جداً فقط)
 

 التقييم البياين  .٣
رسم بياين مقارن ألداء املوظف خالل الفرتات السابقة، منذ بداية 

 التعيني.
 

 التقييم املقارن  .٤
إن  حتت نفس املسمى الوظيفي ( مقارنة خمتصرة مع الزمالء

 )، من حيث التقييم العددي والوصفي. وجدوا
 

 

 التقييم العكسي  .٥
أن يقيم املوظف مسؤوله املباشر بطريقة سرية , حبيث يكون اهلدف 
من هذا التقييم حتسني أداء و قدرات املسؤول املباشر من خالل 

 .معرفة رأي موظفيه فيه و عالجها
 

 االهدافتقييم   .٦
ياس مدى حتقيق اإلجنازات و املهارات و املعارف اليت مت التوقع ق 

خالل فرتة زمنية حمددة , حسب املعايري و األدوات و  إبجنازهاأبن 
 الوسائل اليت مت رصدها لتحقيق تلك األهداف .

 

 يتم الرجوع جلميع نظم التقييم السابقة لـ: .ب 
ل توفر شواغر) وإنزال اجلزاءات ابملقصرين، حبسب ات (يف حارتقية احتساب الز�دات السنوية وإقرار ال .١

 األحكام الواردة يف هذه الالئحة.
 تدعيم تواصل الرئيس املباشر مبرؤوسيه، وابلتايل لفت نظرهم على مواطن حتسني األداء. .٢
 وضع/ حتديث خطط التدريب. .٣
 إقرار اإليفاد لدورة أو ندوة. .٤
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 ة لتقارير األداء من األجزاء األساسية التالية:تتكون النماذج املعياري ].٦٧املادة [
هوية املوظف: يقوم بتعبئتها رئيس قسم التوظيف وتنمية املوارد البشرية، وتشتمل على اسم املوظف، ورقـم ملفـه،  .١

ومســماه الــوظيفي، ودرجتــه الوظيفيــة، وأجــره األساســي، وعالواتــه، وقائمــة بشــهاداته الدراســية واملهنيــة مــع ســنة 
 يها.احلصول عل

عناصر التقييم ابألهداف: يقوم بتعبئتها الرئيس املباشر للموظف املعين، وتشتمل على اجلدول التايل حبيث يكون  .٢
 %:١٠٠جمموع الوزن النسيب مساو�ً لـ 

 

 اهلدف الرقم
الوزن 
النسيب 
(%) 

املوعد النهائي 
 لتحقيق اهلدف

النتائج 
 املتحققة

مالحظات 
 التقييم

احلد 
األقصى 
 للتقدير

لتقدير ا
 الفعلي

١        
...        
٥        

  ٢٥ اجملموع
 
ـــرئيس املباشـــر للموظـــف املعـــين، وتشـــتمل علـــى مؤشـــرات األداء  .٣ عناصـــر تقيـــيم األداء الـــوظيفي: يقـــوم بتعبئتهـــا ال

 الوظيفي العامة (املتعلقة ابلدرجة)، واخلاصة (املتعلقة ابلوظيفة)، والشخصية (املتعلقة ابملوظف).
ـــرئيس املباشـــر للموظـــف املعـــين، وتشـــتمل علـــى مؤشـــرات األداء  عناصـــر .٤ تقيـــيم األداء الســـلوكي: يقـــوم بتعبئتهـــا ال

 السلوكي.
عناصـــر تقيـــيم األداء املظهـــري: يقـــوم بتعبئتهـــا الـــرئيس املباشـــر للموظـــف املعـــين، وتشـــتمل علـــى مؤشـــرات األداء  .٥

 املظهري.
 عناصر التقييم الوصفي. .٦
 عناصر التقييم البياين. .٧
  ر التقييم املقارن (إن كان تطبيقه ممكناً).عناص .٨
 التقييم العكسي . .٩

 تقيم االهداف  .١٠
 التوصيات: يقوم بتعبئتها الرئيس املباشر للموظف املعين، وتشتمل على االقرتاحات لتطوير أداء املوظف. .١١
صــادقة وهــو التوقيعــات: ويشــتمل علــى أمــاكن خمصصــة لتوقيعــات الــرئيس املباشــر، والــرئيس األعلــى، واملخــول ابمل .١٢

 ومدير إدارة املوارد البشرية ومدير مركز اخلدمات اإلدارية، العتماد تقرير تقييم األداء بشكل رمسي.
اخلاضع للتقييم: يقوم بتعبئته الرئيس املباشر للموظف املعين، بناًء علـى نتـائج مناقشـة التقريـر  مالحظات املوظف  .١٣

 مع املوظف.
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ة منوذج تقرير األداء اخلاص به، يتوىل رئيس قسم التوظيف أعملية تقييم أداء أي موظف، وقبل املباشرة بتعبقبل إجراء  ].٦٨املادة [
وتنمية املوارد البشرية مسؤولية مجع املعلومات التالية، وإرفاقها مع منوذج تقرير األداء اخلاص بكل موظف عند تسليمه 

 قييم:إلدارته، لتدعيم اختاذ القرارات الصائبة عند الت

 الرقم
املعلومات الداعمة 

 للتقييم
 الوصف

 واقع الدوام الوظيفي  .١
كشف ابملعلومات التارخيية عن التأخرات والغياابت واملغادرات 

 واإلجازات.
 كشف ابجلزاءات التأديبية سارية املفعول، واتريخ إيقاعها، وأسباهبا. اجلزاءات التأديبية  .٢

٣.  
واقع الدورات التدريبية 

 الدراسية واملساقات
كشف أبمساء برامج التطوير اليت خاضها املوظف، خالل الفرتة اخلاضعة 

 للتقييم، وحالتها.

٤.  
خطاابت الشكر 

 واملكافآت
كشف خبطاابت الشكر واملكافآت املمنوحة للموظف خالل الفرتة 

 اخلاضعة للتقييم، واترخيها، وأسباهبا.

 نتائج تقييم األداء السابق  .٥
اء السابق (إن وجد)، لتمكني املقيِّم من مقارنة نسخة من تقرير األد

 األداء احلايل ابلسابق، وابلتايل تقدير مدى التحسن يف األداء من عدمه.

٦.  
الراتب احلايل والز�دة 

 السنوية السابقة
قيمة الراتب األساسي الذي يتقاضاه املوظف، ونسبة الز�دة السنوية اليت 

 السابق (إن وجد). حتصَّل عليها نتيجًة لتقييم األداء
  

يتم االسرتشاد ابلتوضيحات التالية عند احلاجة الستصدار االستثناءات التقييمية من قبل اجلمعية لكل من التقديرات  ].٦٩املادة [
 :الوصفية السابقة

 الرقم
التقدير العام 
 (ابلوصف)

 الوصف واملؤشرات الدالة

١. 

 ممتاز

يه القدرة على اإلبداع واالبتكار، ومعدل إجنازه تقدير يدل على أن املوظف لد
 للعمل يفوق املتوقع، وأمثلة ذلك:

إجنازات املوظف ابرزة وواضحة على مستوى الوحدة التنظيمية اليت يعمل  .١
 هبا، وعلى مستوى أعمال اجلمعية.

 يعترب املوظف مثاالً لإلجناز املتفوق. .٢
 ل.لدى املوظف قدرة فائقة على التخطيط وتطوير العم .٣
 لدى املوظف سلوك وظيفي متميز. .٤
 املوظف ملتزم بقواعد العمل والدوام. .٥

٢. 

 جيد جداً 

تقدير يدل على أن املوظف �جح يف عمله، ولديه مرونة يف التنفيذ، مع قدرة 
 على التعرف على املشاكل يف جمال العمل، وأمثلة ذلك:

اليت  دراية املوظف مبسؤوليات وظيفته واختصاصات الوحدة التنظيمية .١
 يعمل هبا.
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 قدرة املوظف على حل أغلب املشاكل، أبسلوب جيد جداً. .٢
 قدرة املوظف على تطوير جماالت العمل. .٣
 جمهودات املوظف الذاتية ملحوظة وملموسة. .٤
 متكن املوظف من القيام مبسؤوليات أكرب. .٥
 املوظف ملتزم بقواعد العمل والدوام. .٦

٣. 

 جيد

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

 قيام املوظف يف غالب األحيان إبجناز املتطلبات األساسية لوظيفته. .١
 جتاوب املوظف السريع مع متطلبات وظيفته. .٢
 قيام املوظف ابلتصرف ومعاجلة بعض احلاالت اليت تطرأ يف وظيفته. .٣
 احتياج املوظف ابستمرار لتطوير وحتسني أدائه بعمله. .٤
 ذل املوظف للجهد لز�دة معرفته بعمله واألنظمة والتعليمات املعمول هبا.ب .٥
 نتائج إجنازات املوظف جيدة إىل حٍد ما. .٦
 املوظف ملتزم بقواعد العمل والدوام إىل حد كبري. .٧

٤. 

 متوسط

 تقدير يشري إىل أن أداء املوظف لعمله ُمرٍض بشكل عام، ومن أمثلة ذلك:
 قبول، إىل حٍد ما.إجناز املوظف لعمله بشكل م .١
 انتقاص املوظف للحماس يف عمله. .٢
 احتياج املوظف للتوجيه الدائم يف كل صغرية وكبرية. .٣
 احتياج املوظف لز�دة معرفته بعمله، بشكل ملَح. .٤
 املوظف ال يشغل الوقت بفعالية يف صاحل العمل. .٥

٥. 

 ضعيف

ام املوكلة تقدير يعرب عن تقصري واضح للموظف يف أداء واجبات وظيفته، وامله
 إليه، ومن األمثلة الدالة على ذلك:

 عدم تفهم املوظف ألعمال الوظيفة، رغم شرحها له وتدريبه عليها. .١
 إنتاجية املوظف أقل من املستوى املطلوب، كّماً ونوعاً. .٢
 نتائج أعمال املوظف غري دقيقة. .٣
 أتخري املوظف للبدء أو إجناز األعمال يف مواعيدها املقررة، بشكل متكرر. .٤
 عدم رغبة أو قدرة املوظف على تنمية أدائه. .٥
 املوظف غري متحمس ألداء عمله. .٦
 املوظف ليس لديه شعور ابملسؤولية. .٧
  املوظف غري منضبط يف دوامه، وال يشغل الوقت بفعالية يف صاحل العمل. .٨

داء للمرؤوسني، على أساس تقدير عالمة يقوم الرئيس املباشر (أو من ينوب عنه عند غيابه) بتنظيم تقرير األ .أ  ].٧٠املادة [
من لكل عنصر من عناصر التقييم العددي وتعبئة بقية األجزاء، ورفعه إىل الرئيس األعلى خالل األسبوع الثاين 

 ، كحد أقصى.نوفمربشهر 
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د ، كحنوفمربيتوىل الرئيس األعلى مراجعة تقييم الرئيس املباشر خالل األسبوعني الثالث والرابع من شهر   .ب 
أقصى، وبيان رأيه يف حاالت االختالف يف الرأي، ومناقشة األسباب معه، للتوصل إىل اتفاق، حبيث يتم 

 االحتكام لدى املخول ابملصادقة يف حالة االختالف الختاذ القرار النهائي.
وأمسائهم  يتم استالم وإدخال مجيع التقديرات العددية يف كشف منفصل لكل إدارة، يبني أرقام ملفات املوظفني  .ج 

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

 أقصى. ، كحدديسيمرب، خالل األسبوع الثالث من شهر العام املديريتم اعتماد نتائج التقييم من قبل  .د 
يكــون إعــداد تقريــر األداء معلنــاً بشــكل عــام، حبيــث يــتم إطــالع املوظــف علــى تقريــر أدائــه قبــل اعتمــاده ومناقشــته يف  ].٧١املادة [

ـــه احلـــق يف االعـــرتاض عليـــه بعـــد اعتمـــاده، وفـــق األحكـــام املنصـــوص عليهـــا يف سياســـات إدارة شـــكاوى  تفاصـــيله، ول
 وتظلمات املوظفني من هذه الالئحة.

يتم تقييم املوكل بوظيفة أخرى إىل جانب وظيفته األصلية، على منوذج تقرير األداء اخلاص بوظيفته األصلية،  .أ  ].٧٢املادة [
حبيث يتوىل املقّيمون األصليون مسؤولية إعداده، ابلتنسيق مع املقيمني للوظيفة األخرى إذا عمل فيها لفرتة ال 

 تقل عن ثالثة أشهر.
اء للموظفني املوفدين يف دورات تدريبية واجملازين بدون راتب وعالوات، وفق األحكام يتم تنظيم تقارير األد .ب 

 التالية:
إذا كان اجملموع الكلي ملدة انقطاع املوظف عن العمل ال تتجاوز سـتة أشـهر مـن فـرتة التقيـيم، فيتـوىل  .١

 الرئيس املباشر إعداد تقرير التقييم، استناداً إىل أدائه خالل فرتة تواجده.
ا كــان اجملمــوع الكلــي ملــدة انقطــاع املوظــف عــن العمــل تتجــاوز ســتة أشــهر مــن فــرتة التقيــيم، فيــتم إذ .٢

تقييمه يف ضوء تقارير األداء السابقة، وأية بيـا�ت أخـرى ذات عالقـة، إضـافة إىل املعلومـات املتعلقـة 
 بسري دراسته (إن وجدت)، ونتائجها.

لعمل، بشكل نظامي، وحىت قبل صدور القرار القضائي و/أو يتم تنظيم تقارير األداء للموظف املوقوف عن ا .ج 
 التأدييب حبقه أو اكتسابه الصفة القطعية، وفق األحكام التالية:

إذا كان اجملموع الكلي ملدة انقطاع املوظف عن العمل ال تتجاوز سـتة أشـهر مـن فـرتة التقيـيم، فيتـوىل  .١
 دائه خالل فرتة تواجده.الرئيس املباشر إعداد تقرير التقييم، استناداً إىل أ

إذا كــان اجملمــوع الكلــي ملــدة انقطــاع املوظــف عــن العمــل تتجــاوز ســتة أشــهر مــن فــرتة التقيــيم، فيــتم  .٢
 تقييمه يف ضوء تقارير األداء السابقة، وأية بيا�ت أخرى ذات عالقة.

فرتة  انقضاءلى األقل من إذا مت تعيني املوظف ألول مرة أو أعيد تعيينه، فيتم تنظيم تقرير ألدائه قبل أسبوع ع .د 
التجربة، من قبل رئيسه املباشر، ابستخدام منوذج تقييم أداء فرتة التجربة. إذا كان تقدير أداء املوظف حتت 

%، فعلي رئيس قسم خدمات وعالقات املوظفني إخطاره إب�اء خدماته بشكل مكتوب، دون ٥٠التجربة دون 
 فرتة إشعار.

 ملديرجملس اإلدارة على العناصر التالية كمؤشرات لتقييم األداء الوظيفي العامة (املتعلقة ابلدرجة)، واخلاصة اب يعتمد ].٧٣املادة [
 العام:
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 مؤشرات األداء الرقم
العالمة 
 القصوى

 الدالئل

وضع األهداف   .١
االسرتاتيجية ورسم 
السياسات ومتابعة 
تنفيذها وتقييمها 

 مؤسسياً 

٤ 

والتصور املستقبلي للجمعية  فهم عميق للواقع احلايل •
 وفقاً لرؤية اجمللس.

القدرة على حتديد األهداف االسرتاتيجية، وقولبتها يف  •
مبادرات اسرتاتيجية، ومن مث ترمجتها إىل خطط تقوم 

 األقسام والوظائف الواقعة حتت إشرافه على تنفيذها.
املشاركة الفاعلة يف تشكيل وتطوير السياسات على  •

املستوى املؤسسي، ووضع اآلليات الالزمة لضمان 
 حتقيقها.

القدرة على وضع أسس ومعايري لقياس األداء  •
 املؤسسي، وفقاً للمخرجات والنتائج.

حتليل نتائج قياس األداء املتحقق من اخلطط  •
وأسباهبا االسرتاتيجية والتنفيذية وحتديد االحنرافات 

 ووضع احللول هلا.
املهارة يف استخدام نتائج تقييم األداء املؤسسي   •

 كمدخالت يف دعم وتطوير اجلمعية.
اختاذ القرارات وحتمل   .٢

 مسؤوليات أعلى

٣ 

االعتماد على املعلومات الصائبة كأساس لعملية اختاذ  •
 القرارات.

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

التنبؤ وتشخيص   .٣
 املشكالت ومعاجلتها

٣ 

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

 والتحد�ت اليت تواجه اجلمعية.
القدرة على املفاضلة بني البدائل املطروحة حلل  •

 املشكلة، واختيار أفضل احللول والسيناريوهات.
متكني املوظفني   .٤

 وتنميتهم
٣ 

 متابعة أداء املوظفني، واختاذ القرارات الالزمة بشأ�ا. •
مرة احلرص على تزويد املوظفني ابلتغذية الراجعة املست •

 هبدف تطوير أدائهم وحتسينه.
تسهيل فرص التعلم والتدريب وتطوير مهارات  •
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 وقدرات املوظفني.
 احلرص على إعداد الصف الثاين من القيادات. •
تشجيع املوظفني على تبادل املعرفة واخلربات فيما  •

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

 وظفني.كوسيلة لتطوير وتنمية امل
جتذير الثقافة   .٥

املؤسسية يف بيئة 
 العمل

٣ 

تعزيز القيم السلوكية والكفاءات االحرتافية لدى  •
 املوظفني.

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

االهتمام بوجهات نظر اآلخرين واحرتامها، ورعاية  •
 إبداعاهتم.

التكيف مع متطلبات التغيري مساعدة املوظفني على  •
 املؤسسي.

ات الفضلى، ديسيمرب االطالع على قصص النجاح وامل •
 وتشجيع املوظفني على تبنيها.

وضع اخلطط وبرامج   .٦
العمل التنفيذية، يف 
ضوء اخلطة 
االسرتاتيجية ومتابعة 

 تنفيذها

٤ 

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

لقدرة على حتديد االحتياجات املادية والبشرية واملالية ا •
 الالزمة لتنفيذ اخلطة.

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

إعداد تقارير تقدم سري العمل حول اخلطط التنفيذية  •
 واملشكالت اليت تواجه أعمال التنفيذ.

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

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

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

  
العناصر التالية كمؤشرات لتقييم األداء الوظيفي العامة (املتعلقة ابلدرجة)، واخلاصة مبدراء العام على  املديريعتمد  ].٧٤املادة [

 الوحدات التنظيمية:
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 الدالئل مؤشرات األداء الرقم

املعرفة بطبيعة العمل   .١
 واإلملام بتفاصيله

 الفهم العميق يف جمال االختصاص الوظيفي. •
ملتنوعة يف امتالك وتوظيف املهارات الفنية والعملية ا •

 أداء العمل.
 املعرفة التامة أبساليب وإجراءات العمل. •
تطوير أساليب ومناذج العمل مما ينعكس إجيابيًا على  •

 مستوى األداء.
إدارة املرؤوسني   .٢

واإلشراف عليهم 
ومتابعة أدائهم، 
وتقييمهم مبوضوعية 

 وعدالة

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

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

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

األداء الوظيفي، واألمهية النسبية لكل منها وفقاً 
 للنماذج املعتمدة.

جة االلتزام مبراجعة سجل األداء مع املرؤوسني مبا در  •
حيقق رصد نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف وكيفية 

 معاجلتها.
مدى القدرة على توظيف تقارير األداء إلجراء أية  •

تعديالت ضرورية على األهداف واملؤشرات، 
واملساعدة يف حتديد االحتياجات التدريبية 

 للمرؤوسني.
التقارير كتابة وإعداد   .٣

 ابلشكل املطلوب
إعداد التقارير أبسلوب مهين ودقيق وابلوقت  •

 املناسب.
اعتماد التقارير على بيا�ت ومعلومات دقيقة ومبوبة  •

 وموثوقة.
درجة تضمن التقرير لكافة اجلوانب ذات العالقة  •

 ابملوضوع.
درجة استخدام الرسومات التوضيحية واجلداول اليت  •

 ير.تساعد يف فهم مضمون التقر 
القدرة على إعداد ملخصات تنفيذية هلذه التقارير،  •

وبيان إجيابيات وسلبيات كل بديل مبا يسهل عملية 
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 اختاذ القرارات املناسبة.
االستفادة من التقارير والدراسات السابقة ذات  •

العالقة ابملوضوع وتوظيفها يف إعداد هذه التقارير 
 والدراسات.

متكني املوظفني   .٤
 وتنميتهم

فرص التعلم وتبادل املعرفة واخلربات بني  توفري •
 املوظفني.

توفري وسائل ومصادر املعرفة، وتسهيل وتشجيع  •
 املوظفني للوصول إليها.

القدرة على تفويض املهام وإشراك املوظفني يف فرق  •
 العمل.

استخدام التدوير الوظيفي وسيلة لتطوير وتنمية  •
 املرؤوسني.

التنبؤ وتشخيص   .٥
 هااملشكالت ومعاجلت

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

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

 والتحد�ت اليت تواجه الوحدة.
القدرة على طرح احللول البديلة ملعاجلة املشكالت  •

 أبفضل طرق ممكنة.
  

يعتمد مدراء الوحدات التنظيمية على العناصر التالية كمؤشرات لتقييم األداء الوظيفي العامة (املتعلقة ابلدرجة)،  ].٧٥املادة [
 واخلاصة ابلوظائف دون رتبتهم:

 
 الدالئل مؤشرات األداء الرقم

ويقصد به مدى معرفة املوظف ملهام وواجبات وظيفته، من  املعرفة ابلعمل  .١
 خالل فحص النقاط التالية:

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

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

 ويف جمال اختصاصه.
ارات مدى متابعته ملا يصدر من أنظمة وتعليمات وقر  •

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

مدى معرفته ابألجهزة املستخدمة يف جمال اختصاصه  •
 والقدرة على استخدامها.

 املعرفة ابحتياجات العمل. •
وظف يف أتديته لعمله من ويقصد به معرفة مدى كفاءة امل الكفاءة يف أداء العمل  .٢

 خالل فحص النقاط التالية:
 حجم أو كمية العمل الذي ينجزه. •
 السرعة يف إجناز املهام املكلف هبا. •
الدقة واإلتقان يف تنفيذ العمل وفقًا للمواصفات  •

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

ت العمل احملافظة على وق  .٣
 وتنظيمه واستغالله

ويقصد به مدى التزام املوظف حبسن استغالل وقت العمل 
 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. •
يف املناوابت املبكرة واملتأخرة، أو بعد تقبل العمل  •

انتهاء وقت الدوام الرمسي إذا اقتضت مصلحة العمل 
 ذلك، يف إطار األنظمة والتعليمات املعمول هبا.

ويقصد به انضباط املوظف يف استقبال التعليمات املوجهة  تقبل التوجيه وتنفيذ التعليمات  .٤
 له وتنفيذها من خالل فحص النقاط التالية:

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

  
 الوظائف:تعتمد اجلمعية على العناصر التالية كمؤشرات لتقييم األداء الوظيفي الشخصية (املتعلقة ابملوظف)، جلميع  ].٧٦املادة [

 
 الدالئل مؤشرات األداء الرقم

املبادرة وتقدمي االقرتاحات لتطوير   .١
 العمل

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

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

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

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

يف كل صغرية  ومستمر من رئيسه وعدم الرجوع إليه
 وكبرية.

القدرة على اختاذ القرارات مبوضوعية وعلى أسس  •
 مدروسة.

 احلصول على خطاابت الشكر واملكافآت. •
االلتزام ابألنظمة والتعليمات   .٢

 والقرارات
ويقصد به مدى تقيد املوظف ابألنظمة والتعليمات 

 املعمول هبا، من خالل فحص النقاط التالية:
ت اجلمعية املتعلقة ابلعمل،  التقيد أبنظمة وتعليما •

 كااللتزام ابلدوام، وجتنب املخالفات.
تطبيق إجراءات وأساليب العمل مبوضوعية بعيدًا عن  •

 األهواء والتحيزات الشخصية.
 عدم جتاوز قواعد وإجراءات العمل املعمول هبا. •
 التقيد مبعايري املهنة يف جمال اختصاصه املهين. •

قصد به مدى وعي املوظف على حتسني قدراته ومهاراته وي االهتمام ابلتطوير الذايت  .٣
على املستوى الشخصي واالحرتايف، من خالل فحص 

 النقاط التالية:
تكريس الوقت واجلهد يف اإلنتاجية املثمرة وتنمية  •

 .املعارف واملهارات والقدرات
احلماسة للعمل والتعلم، وحتفيز الذات للقيام  •

 .ابلواجبات وحتمل املسؤوليات
درة على وضع األهداف وحتقيقها، وإدارة الوقت الق •

 .واجلهد، وتقييم الذات وتنمية قدراهتا
القدرة على حفظ واسرتجاع واالستفادة من املعارف  •

واملعلومات واألدوات املوجودة، والبناء عليها، للعمل 
 بكفاءة أعلى.

ظف بفرص التدريب والتطوير ويقصد به مدى اهتمام املو التميز يف فرص التدريب والتطوير   .٤
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املتاحة له، ومواظبته على التعلم، من خالل متابعة  املمنوحة
تقديرات الدورات التدريبية واملساقات التعليمية. هذا 
ويستحق املوظف العالمة الكاملة إذا مل حيصل على أي 

 فرصة للتدريب والتطوير أو املشاركة.
  

 اصر التالية كمؤشرات لتقييم األداء السلوكي، جلميع الوظائف:تعتمد اجلمعية على العن ].٧٧املادة [
 

 الدالئل مؤشرات األداء الرقم
االلتزام ابلقيم السلوكية األساسية املكونة للثقافة  • االلتزام أبخالقيات العمل  .١

 املؤسسية للجمعية.
ة السلوك احلميد وجتنب كل ما يسيء ديسيمرب م •

 لسمعة اجلمعية والعاملني فيها.
عاة التقاليد واألعراف والقيم اجملتمعية يف تنفيذ مرا •

 املهام املوكلة إليه.
إبداء الليونة يف التعامل واحلوار، وتفتح ورجاحة العقل،  • املرونة والتكيف مع التغيريات  .٢

 .والتأقلم السريع مع التغيري
القابلية لتبادل املعارف واخلربات، وز�دة املعارف  •

 اجلماعية.
احلرص على عدم اإلفصاح أو تسريب أية معلومات  • أسرار العملاحملافظة على   .٣

ينبغي أن تبقى سرية، أو صدرت بشأ�ا تعليمات 
 خاصة.

عدم االحتفاظ ابلواثئق أو املخاطبات الرمسية خارج  •
 مكان العمل، خالفاً للتعليمات.

احلرص على عدم إلقاء األوراق أو الواثئق الرمسية قبل  •
 إتالفها حسب األصول.

حملافظة على املال واملمتلكات ا  .٤
 واألدوات املستخدمة يف العمل

عدم التبذير و/أو اإلسراف يف التعامل مع املواد  •
 والتجهيزات اليت يتعامل معها أو إساءة استخدامها.

احملافظة على العهدة الشخصية من حيث نظافتها  •
 وسالمتها.

احلرص على استخدام األدوات واألجهزة ووسائل  •
املقاصد احملددة هلا (كاهلاتف واإلنرتنت)  االتصال يف

وترشيد استخدامها، وعدم مغادرة مركز العمل قبل 
 إطفاء كافة مصادر الطاقة.
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اإلبالغ الفوري عن أية مظاهر أو تصرف من شأنه أن  •
يعرض أموال أو ممتلكات أو أصول اجلمعية للهدر أو 

 التلف.
يف مواقع  التقيد بشروط الوقاية والسالمة العامة املقررة •

املشاريع اإلنشائية الوقفية اخلاصة ابجلمعية، وأثناء 
 صيانة املمتلكات واألصول.

  
 تعتمد اجلمعية على العناصر التالية كمؤشرات لتقييم األداء املظهري ، جلميع الوظائف: ].٧٨املادة [

 الدالئل مؤشرات األداء الرقم
االهتمام ابهلندام والنظافة   .١

 ةالشخصي
 االلتزام ابلزي الرمسي احملدد (إن وجد). •
 احلرص على املظهر الالئق وارتداء املالبس املناسبة. •
 احملافظة على النظافة الشخصية. •

 احملافظة على ترتيب سطح املكتب. • االهتمام برتتيب مكان العمل  .٢
 احملافظة على نظافة مكان العمل. •

  
 

 إدارة التدريب  ٦.٢
  

 البنود املادة
 وضع إطار فعال لتنظيم التدريب، هبدف: األهداف:

 تعزيز أمهية حتديد االحتياجات من التدريب والتطوير للموظفني وأهدافها. •
 رفع فاعلية أنشطة تدريب وتطوير املوظفني. •
 ضبط التكاليف املرتبطة ابلتدريب. •
 مع مراكز التدريب واملؤسسات التعليمية. اجلمعيةرسم سياسات إدارة عالقات  •

 يتوىل رئيس قسم التوظيف وتنمية املوارد البشرية ابلتعاون مع مدير إدارة املوارد البشرية مسؤولية: .أ  ].٧٩املادة [
حتديد االحتياجات التدريبية والتعليمية ملوظفي اجلمعية، واقرتاح خطة التدريب السنوية، لتدريب  .١

ها بعد اعتمادها من قبل مدير مركز وأتهيل املوظفني على خمتلف مستو�هتم الوظيفية، ومن مث تنفيذ
 .العام املديراخلدمات اإلدارية و 

 ترشيح واختيار املشاركني يف الندوات واملؤمترات. .٢
العام تعديل خطة التدريب السنوية يف أّي وقٍت وألّي سبب يتعلق مبوازنة املوارد البشرية أو التغريات  مديرجيوز لل .ب 

 عد احلصول على موافقة جملس اإلدارة.اليت قد تطرأ على مصاحل العمل، وذلك ب
 أتخذ فرص التدريب والتطوير املدعومة من اجلمعية أمناطاً متعددة، حتدد مبا يلي: ].٨٠املادة [
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 الرقم
منط التدريب 

 والتطوير
 الوصف

التدريب الداخلي  ١
 الرمسي

إحلاق موظف أو جمموعة من املوظفني بواحد أو أكثر من برامج 
ب القائمة على مناهج ومواد مصممة داخلياً يف  اجلمعية، أو تلك التدري

اليت يتم تلقيها داخل  اجلمعية سواًء أكان املدربون من موظفي اجلمعية 
 أم ال. و�خذ التدريب الداخلي الوجوه التالية:

: وهو التدريب املبدئي Orientation) التدريب التوجيهي ( .١
رحلة التقدمي والدمج، لتعريفهم الذي يتلقاه املوظفون اجلدد يف م

مبوقعهم ضمن اهليكل التنظيمي للجمعية، وظروف عملهم، 
 وحقوقهم، وواجباهتم، ومسؤولياهتم.

برامج التطوير الداخلي: حيث يتم إحلاق املوظفني املعنيني بربامج  .٢
التدريب املصممة أو املنفذة داخلياً، هبدف ضبط التكاليف 

 وضمان احلصول على النتائج املرجوة. واألوقات املرتبطة ابلتدريب،
التدوير الوظيفي: حيث يتم حتريك املوظفني املعنيني مؤقتًا من  .٣

وظائفهم احلالية إىل وظائف أخرى أفقياً، يف ذات املستوى 
الوظيفي للحصول على مهارات تتطلبها وظائفهم احلالية، أو رأسياً 

بلي، على للحصول علي مهارات يتطلبها تطورهم الوظيفي املستق
 أن يعودوا إىل وظائفهم األصلية بعد إنتهاء فرتة التدوير.

التعلم عن بعد: حيث يتم إحلاق املوظفني املعنيني بربامج التعلم  .٤
 القائمة على اإلنرتنت، خالل ساعات الدوام الرمسية.

التدريب اخلارجي  ٢
 الرمسي

إحلاق موظف أو جمموعة من املوظفني بواحد أو أكثر من برامج 
التدريب أو ورش العمل اليت يتم تلقيها خارج اجلمعية، سواًء داخل أو 

 خارج اململكة، خالل ساعات الدوام الرمسي أو خارجها.
التقدم الختبارات  ٣

 الشهادات املهنية 
تطوير موظف أو جمموعة من املوظفني من خالل تغطية تكاليف 

 ية.التسجيل والتقدم الختبارات الشهادات املهنية العامل
املشاركة يف الندوات  ٥

 واملؤمترات
تطوير موظف أو جمموعة من املوظفني من خالل تغطية تكاليف 
 مشاركتهم يف ندوة متخصصة أو مؤمتر، سواًء كانت داخلية أو خارجية.

التعليم أو التدريب  ٦
 الذايت

تطوير املوظف لنفسه بشكل رمسي أو غري رمسي من خالل الدراسة أو 
أوقات الدوام الرمسي أو خارجها، مبا ال يضر مبصاحل التمرن خالل 

 وأولو�ت العمل.
قبول عدد حمدود من طالب اجلامعات الراغبني ابحلصول على "التدريب  تدريب غري املوظفني ٧

 من خالل العمل" لغا�ت التخرج، ابلتنسيق مع جامعاهتم.



  

 سیاسة الموارد البشریة ١١١من  ٦٦صفحة 
 

   
info@eradah.org.sa www.eradah.org.sa   ۳۱۹٦۱الرمز البریدي  ۱۰۸۰۰الجمعیة الخیریة لذوي اإلحتیاجات الخاصة بمدینة الجبیل الصناعیة (إرادة)، الجبیل الصناعیة ص.ب  

 

  
 عليم املناسب ألي موظف، بناًء على العوامل األساسية التالية:يتم اعتماد نوع التدريب أو الت .أ  ].٨١املادة [

 مصلحة العمل .١
 املوازنة املخصصة .٢
 منط التدريب والتطوير األنسب .٣

 جيب على اجلمعية الرتكيز على فرص وعروض التدريب والتعليم احمللية. .ب 
 :يشرتط إليفاد املوظف لدورة تدريبية أو مشاركة أن يكون .أ  ].٨٢املادة [

 .من موظفي الكادر .١
 .الئقاً صحياً  .٢
 .حاصالً على املؤهل العلمي الذي تتطلبه .٣
 .موضوع الدورة أو الدراسة ذو عالقة مباشرة بعمله .٤
 .ملماً ابللغة اليت تدار هبا .٥
 قد أمضى يف اخلدمة مدة ال تقل عن سنة واحدة يف حال انتدابه لدورة أو مشاركة. .٦
 ة لفرتة حمددة. قد وقع على مستند االلتزام خبدمة اجلمعي .٧

 ابإلضافة إىل تقييم جهة التدريب، يشرتط العتماد بر�مج تدرييب معني مراجعة النقاط التالية: .ب 
 املرجوة منه. الرب�مج وقدرته على حتقيق األهدافجودة  .١
 جودة املنهاج واحملتو�ت التعليمية .٢
 منط التدريب .٣
 مدة التدريب من حيث عدد األ�م والساعات .٤
 تدريبجداول مواعيد ال .٥
 التكاليف .٦
 املدربني أو املرشدين .٧
 املوقع .٨
 طبيعة االختبارات .٩

 أمهية الشهادة املمنوحة .١٠
عند حصول موظف على شهادة دراسية أو مهنية أو إجازة معرتف -يبذل مدير إدارة املوارد البشرية كافة اجلهود  ].٨٣املادة [

ي اجلديد إن كان ذلك ممكناً، ويقوم بتنسيب التعديل املناسب لوضعه يف وظيفة تتالءم وحتصيله العلمي أو العمل -هبا
على راتبه حسبما يرتئيه ومبا يتناسب وأمهية تلك الشهادات، ليتم اعتماده عن طريق مدير مركز اخلدمات اإلدارية 

 العام. املديرو 
اخلدمة فيها ملدة معينة مرتبطة مبدة بر�مج يلتزم املوظف الذي يتدرب أو يدرس على نفقة اجلمعية ابلعمل و  .أ  ].٨٤املادة [

التدريب أو مساق الدراسة ومكانه ، كما هو موضح يف اجلدول التايل، وإال فعليه رد كافة النفقات اليت حتملها 
 اجلمعية لتغطية نفقات التدريب أو الدراسة، من دون أي انتقاص نسيب عن فرتة االلتزام املنقضية.
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 الرقم
ريب موقع بر�مج التد

 أو مساق الدراسة
 مدة التزام املوظف ابلعمل واخلدمة

 الدورة) انقضاء(بعد 
يف حـــــال كـــــان عقـــــد التوظيـــــف غـــــري حمـــــدود املـــــدة:  .أ  داخل اململكة .١

تكــــون مــــدة االلتــــزام مســــاوية لثالثــــة أضــــعاف فــــرتة 
التدريب أو الدراسة، على أال تقل عن ثالثـة أشـهر 

 على أي حال.
دود املــــدة: يــــرتك يف حــــال كــــان عقــــد التوظيــــف حمــــ .ب 

العـــام الختـــاذ القـــرار يف مـــدة  مـــديرتقـــدير املوقـــف لل
 وطريقة االلتزام.

يف حـــــال كـــــان عقـــــد التوظيـــــف غـــــري حمـــــدود املـــــدة:  .أ  خارج اململكة .٢
تكــــون مــــدة االلتــــزام مســــاوية ألربعــــة أضــــعاف فــــرتة 
التـدريب أو الدراسـة، علـى أال تقـل عـن سـتة أشــهر 

 على أي حال.
يــــف حمــــدود املــــدة: يــــرتك يف حــــال كــــان عقــــد التوظ .ب 

العـــام الختـــاذ القـــرار يف مـــدة  مـــديرتقـــدير املوقـــف لل
 وطريقة االلتزام.

 ٥٠٠يلتزم املوظف الذي حيصل على شهادة مهنية على نفقة اجلمعية ابلعمل فيها ملدة شهٍر كامٍل عن كل  .ب 
 ر�ل صرفتها اجلمعية يف سبيل ذلك، بشكل نسيب.

مدة التزامه جتاه اجلمعية حلصوله على تدريب مسبق، فإن فرتة  ءانقضاإذا حصل موظف على تدريب قبل  .ج 
 االلتزام اجلديدة تضاف إىل املسبقة لتبين عليها، وال يتم االحتكام إىل األطول منهما.

على نفقة اجلمعية النجاح يف كافة املواد من املرة األوىل،  شهادة دراسيةعلى املوظف املبتعث للحصول على  .د 
جاح تقتطع اجلمعية التكاليف املرتبطة ابملواد اليت يرسب املوظف فيها، من راتبه خالل مدة ال ويف حالة عدم الن

تتجاوز ستة أشهر منذ ظهور النتيجة. أما يف حالة إ�اء خدماته ألي سبب كان قبل سداد تلك التكاليف، 
 فيتم حسمها من مستحقاته.

على نفقة اجلمعية، النجاح يف االختبار نية شهادة مهعلى املوظف الذي مت تغطية مصاريف حصوله على  .ه 
اجملدول من احملاولة األوىل، ويف حالة عدم النجاح تقتطع املنظمة التكاليف املصروفة من راتبه خالل مدة ال 
تتجاوز ثالثة أشهر، ابتداءاً من الشهر الالحق لشهر التقدم لالختبار. أما يف حالة إ�اء خدماته ألي سبب  

 ك التكاليف، فيتم حسمها من مستحقاته.كان قبل سداد تل
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6B:إدارة عالقات  الفصل السابع
 واملوظفني اجلمعية

 
  

 واملوظف اجلمعيةواجبات  .٧.١
  

 قواعد النظافة الشخصية واملظهر .٧.٢
   
 إدارة أوقات الدوام واملغادرات واإلجازات .٧.٣ 
   
 لةإدارة االنتداب والوكا .٧.٤ 
   
 إدارة شكاوى وتظلمات املوظفني .٧.٥ 
   
 إعداد اخلطاابت املطلوبة من قبل املوظفني .٧.٦ 
   
 تطبيق العقوابت التأديبية .٧.٧ 
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 واملوظف    اجلمعيةواجبات  ٧.١
 
 

 البند املادة
) مــن  ٧٩:  ٧٨قــاً للمــادة ( ) مــن نظــام العمــل ووف ٦٥:  ٦١واملوظــف وفقــاً للمــادة (  اجلمعيــةوضــعت واجبــات  متهيد

 الالئحة النموذجية لتنظيم العمل الصادرة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية
 واجبات اجلمعية : ].٨٥املادة [

لتزم اجلمعية مبعاملة موظفيها بشكل الئق يربز اهتمامه أبحواهلم ومصاحلهم واالمتناع عن كل قول أو فعل ت .أ 
 ميس كرامتهم.

 اجلمعية أبن يدفع للموظف أجره يف �اية كل شهر ميالدي.  تلتزم .ب 
 تلتزم اجلمعية جبميع حقوق املوظف املنصوص عليها يف عقد العمل والالئحة. .ج 
اجلمعية مسؤولة عن توفري متطلبات الصحة والسالمة للموظفني أثناء العمل حسب معايري الصحة والسالمة  .د 

 املطلوبة.
عية ومل مينعه عن العمل إال سبب راجع إىل اجلمعية فله احلق يف أجر ذلك عند حضور املوظف إىل مقر اجلم .ه 

 اليوم. 
حقوقه املنصوص عليها يف هذه الالئحة دون املساس  ملمارسةلتزم اجلمعية أن يعطي املوظف الوقت املناسب ت .و 

 ابألجر.
 واجبات املوظف: ].٨٦املادة [

 ع من تربطه هبم عالقة عمل.مراعاة األخالق اإلسالمية يف تصرفاته م .أ 
 أداء الواجبات املوكلة إليه بدقة وأمانة.  .ب 
 التعاون مع زمالءه يف أداء الواجبات الالزمة لضمان سري العمل. .ج 
 احملافظة على مواعيد العمل. .د 
 العناية ابألجهزة واألدوات اليت حتت تصرفه واحملافظة عليها وعلى ممتلكات اجلمعية. .ه 
ألوامر الصادرة من رؤساء مع مراعاة التسلسل الوظيفي ، مامل يكن يف هذه التعليمات تنفيذ كافة التعليمات وا .و 

 ما خيالف النظام أو العقد أو اآلداب العامة أو ما يعرض للخطر. 
 احملافظة على صحة وسالمة نفسة وزمالءه املوظفني. .ز 
 حسن متثيل اجلمعية.  .ح 
 عية تنفيذاً هلا. مراعاة أحكام هذه الالئحة والقرارات الصادرة من اجلم .ط 

 األعمال احملظورة على املوظف: ].٨٧املادة [
 إفشاء أسرار العمل اليت يطلع عليها ولو بعد ترك اخلدمة. .أ 
 أي عمل آخر خارج نطاق عمله سواء كان ذلك أبجر أو بدون  أجر لدى أية جهة أخرى. ممارسة .ب 
 ة له أو ملن يعول من خالل العمل اخلاص ابجلمعية.حتقيق أي مصلحة مادية أو معنوية مباشرة أو غري مباشر  .ج 
 االحتفاظ أبوراق ومستندات العمل خارج مقر العمل. .د 
 قبول اهلدا� من املستفيدين من اجلمعية أو بسبب عمله فيه.  .ه 
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 استقبال زائرين يف أماكن العمل من غري موظفي اجلمعية أو عمالئه أو املتعاونني معه.   .و 
 سوء استخدام السلطة. .ز 
 عامل مع أي جهة ابسم اجلمعية بدون احلصول على تفويض كتايب مسبق. الت .ح 

 

 
 قواعد النظافة الشخصية واملظهر ٧.٢

  
 البنود املادة

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

يتوىل رئيس قسم خدمات وعالقات املوظفني توعية املوظفني على أمهية االعتناء ابلنظافة الشخصية واملظهر، ومتابعـة  ].٨٨املادة [
 اتباع التعليمات اخلاصة هبا، وتنبيههم عليها.

هم الشخصـــية، والظهــور واالحتفــاظ ابملظهـــر الالئــق، مـــن خــالل امـــتالك يتحــتم علــى مجيـــع املــوظفني االعتنـــاء بنظــافت ].٨٩املادة [
الذوق املناسب لتنسيق املالبس، واالهتمام ابأل�قة الشخصية والرتتيب، والتقيد ابللبـاس املناسـب واحملتشـم واملـريح يف 

 مقر العمل ويف امليدان.
 

 إدارة أوقات الدوام واملغادرات واإلجازات ٧.٣
  

 البنود املادة
 إجياد إطار موحد ينظم أوقات الدوام ويضبط املغادرات واإلجازات، لـ: هداف:األ

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

 أ�م العمل وساعات الدوام: ].٩٠املادة [
) ٨) أ�م عمل بواقع (٥) ساعة موزعة على (٤٠حتدد ساعات الدوام االعتيادية يف أسبوع العمل الواحد بـ ( .أ 

ساعات عمل يوميًا يضاف يف منتصفها فرتة راحة يومية، على أن يكون يوم السبت من كل أسبوع هو يوم 
ن كل أسبوع هو يوم العطلة األسبوعية، وعلى أن حيق للرئيس املباشر استدعاء الراحة األسبوعية، ويوم اجلمعة م

) ساعات حبسب متطلبات العمل من دون استحقاق ٨واحد أو أكثر من موظفيه للعمل يوم السبت ملدة (
 املوظف أو املوظفني لبدل ساعات العمل اإلضافية عن ذلك اليوم.

 ، بناًء على التعليمات الصادرة عن احلكومة يف حينه.حتدد ساعات الدوام يف شهر رمضان املبارك .ب 
جيوز تشغيل املوظفني يف غري أوقات العمـل الرمسيـة يف حـاالت الضـرورة وابلشـروط واألوضـاع احملـددة يف نظـام العمـل،  ].٩١املادة [
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ملطلـــوب إجنازهـــا وعـــدد علـــى أن يقـــوم الـــرئيس املباشـــر بتحريـــر منـــوذج "تشـــغيل ســـاعات إضـــافية" مـــع بيـــان األعمـــال ا
الساعات الالزمة لذلك وعدد وأمساء املوظفني املطلوب تشغيلهم، مث يقوم إبرسـال النمـوذج إلدارة املـوارد البشـرية قبـل 

 املوعد احملدد للتشغيل العتماده.
ه حبسب النظام املتبع، وال جيوز على املوظف احلضور يف األوقات احملددة للدوام الرمسي، وإثبات حضوره ومغادرت .أ  ].٩٢املادة [

له مغادرة مكان عمله إال إبذٍن رمسٍي بعد تعبئة النموذج املقرر للمغادرة، مهما كان أسباهبا، وإال تعرض جلزاٍء 
 أتدييب.

من ساعة بداية الدوام الرمسي احملدد لبدء يوم  اخلامسة عشر يتم احتساب أو متابعة التأخريات لغاية الدقيقة ال  .ب 
 .العمل

خالل أ�م العمل  -ألي سبب كان-يف حال اضطر املوظف للتأخر عن ساعات بداية الدوام الرمسية احملددة   .ج 
 اخلامسة عشرالدقائق  انقضاءالرمسية، فيجب عليه وأبي وسيلة ممكنة إبالغ رئيسه املباشر هبذا التأخري، قبل 

 .لدقائق من أول دقيقةاألوىل من بداية الدوام، وعلى أن يتم حسم مدة التأخري كاملة اب
يف حال جتاوز عدد التأخريات اخلاضعة للحسم أربع مرات يف الشهر الواحد، بغض النظر عن جمموع مددها،  .د 

يتم تطبيق العقوبة املنصوص عليها بالئحة اجلزاءات التأديبية امللحقة ابلنظام على املوظف، إىل جانب حسم 
حال كفايته، أو من الراتب يف حال نفاذ رصيد اإلجازات  دقائق التأخري من رصيد اإلجازات السنوية يف

 السنوية.
 األنواع التالية ملغادرة مكان العمل:اجلمعية تعتمد  .ه 

 
 املغادرة الشخصية: .١

حيدد احلد األقصى لعدد املغادرات الشخصية املسموح هبا للموظف أبربعة مغادرات شهر�ً، حبيث  •
ة املمنوحة عن كل مغادرة إضافية، أو حسمه من الراتب يتم حسم يوم واحد من أ�م اإلجازة السنوي

 يف حالة نفاذها.
حيدد احلد األقصى ملدة املغادرة الشخصية الواحدة بثالث ساعات، شريطة أال تتجاوز مدة  •

 ساعات يف الشهر. ٨املغادرات اإلمجالية 
 املعتمد. يتقدم املوظف بطلب املغادرة الشخصية من خالل تعبئة منوذج املغادرة الشخصية •
يف حال مغادرة مركز العمل بدون إذن، يعترب املوظف خمالفًا للنظام ويعاقب على ذلك حبسب  •

العقوابت املنصوص عليها بالئحة اجلزاءات التأديبية املعتمدة، ابإلضافة إىل حسم مدة املغادرة من 
 ازات السنوية.رصيد اإلجازات السنوية يف حال كفايته، أو من الراتب يف حال نفاذ رصيد اإلج

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 

إىل مركز عمله وتطلب عمله  راتبه إذا مل يتوفر لديه رصيد لإلجازات. أما يف حال عودته من املغادرة
ساعات العمل الرمسية، فيمنح بدل ساعات عمل إضايف  انقضاءبذل ساعات عمل إضافية بعد 

 حبسب األنظمة املتبعة.
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 املغادرة الرمسية: .٢
تعتمد املغادرة الرمسية يف حالة تكليف الرئيس املباشر ملوظفه رمسياً، للقيام مبهمة رمسية تتطلب منه  •

معية يف أوقات الدوام الرمسي، أو املوظفني الذين يتطلب عملهم اخلروج من اجلمعية اخلروج من اجل
 ضمن يوم العمل الواحد.

ليس هناك عدد أو مدة حمددة للمغادرات الرمسية خالل يوم العمل الواحد، فهي مقرتنة حباجة  •
 العمل واجلمعية.

 
 التكليف مبهمة رمسية: .٣

كليف رمسي من الرئيس املباشر للموظف املعين هدفها عمل يعتمد التكليف مبهمة رمسية يف حالة ت •
يتطلب منه اخلروج من اجلمعية ملدة تزيد عن يوم عمل واحد، حيث يكون املوظف غري متواجٍد عند 

 بداية و/أو �اية الدوام.
 
يه يعترب خمالفًا للنظام ويعاقب عليف حال ثبت تالعب املوظف يف إثبات احلضور أو االنصراف من العمل  .و 

املوظف حبسب العقوابت املنصوص عليها بالئحة اجلزاءات التأديبية املعتمدة، ابإلضافة إىل حسم مدة املغادرة 
 رصيد اإلجازات السنوية يف حال كفايته، أو من الراتب يف حال نفاذ رصيد اإلجازات السنوية.من 

ع فعليـه أن يعلـم رئيسـه املباشـر فـوراً، سـواء شـفو�ً أو برقيـاً أو  إذا اضطر املوظـف للتغيـب عـن العمـل بعـذر مشـرو  . أ ].٩٣املادة [
يوم العمل التايل على تغيبه وأبسرع وقت ممكن إذا تعذر عليـه ذلـك، وأن يقـوم بتعبئـة منـوذج  انقضاءكتابياً قبل 

 .اإلجازة املقـــرر عند عودته للعمل
 زات التالية:مع مراعاة أحكام نظام العمل، مينح املوظف يف اجلمعية اإلجا . ب
 

 اإلجازة السنوية: .١
 

 املعلمنييتمتع مجيع املوظفني العاملني يف خدمة ذوي االحتياجات اخلاصة بشكل مباشر من  •
، ابإلجازة السنوية واألداريني يف مراكز الرعاية النهارية  واملشرفني ومن يف حكمهمواالخصائيني 

زة السنوية . بشرط أال يزيد جمموع أ�م اإلجاسملوظفي املدار تعليم وزارة ال خالل الفرتة اليت حتددها
) يومًا ، و يسقط حق اجلمعية يف اسرتداد راتب األ�م الزائدة يف اإلجازات ٤٥للموظف عن (

 الثابتة . 
وفقاً  السنويةابإلجازة موظفي احلراسة واألمن و  ابجلمعية الوظائف اإلدارية يتمتع مجيع موظفي •

 األحكام التالية:
o  يوماً ٣٠ن اجلمعية، رصيداً سنو�ً من اإلجازات املستحقة مقدارها (مينح املوظفو (. 
o  ُحتتسب أ�م العطل الرمسية واألعياد الدينية وأ�م العطلة األسبوعية من اإلجازة السنوية إذا

وقعت خالهلا، إما إذا وقعت يف بداية أو �اية اإلجازة عندئذ ال تعترب جزءاً منها وال حتتسب 
 .منها
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o إلجازة السنوية للموظف ابتداًء من اليوم األول من شهر يناير من كل سنة أبثر نسيب حتتسب ا
من كامل املدة، وإذا عني خالل السنة فتحتسب له إجازة نسبية عن املدة الواقعة بني اتريخ 

 .مباشرته العمل واليوم األخري من شهر ديسمرب من تلك السنة
o ستغل، لسنة ميالدية الحقة واحدة فقط، حبيث يتم تدوير رصيد اإلجازات السنوية غري امل

يسقط حق 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.
o معية تعويضًا نقدً� كبدل عن عدم استغالل اإلجازة السنوية، إال عند انتهاء ال تدفع  اجل

خدمة املوظف، فيحق له تقاضي األجر عن األ�م اليت مل يستعملها من إجازات العام احلايل 
والسابق، ويتم تقدير التعويض النقدي على أساس آخر راتب إمجايل استحقه املوظف. أما إذا  

اإلجازة ما يزيد على استحقاقه فيسرتد منه راتب األ�م الزائدة إال إذا كان قد استعمل من 
 .حصل انتهاء اخلدمة بسبب الوفاة

o  يف حال إ�اء خدمات موظف لوصوله لسن التقاعد، حيق له تقاضي األجر عن األ�م اليت مل
دي على يستعملها من إجازات العام احلايل والسابق والذي يسبقه، ويتم تقدير التعويض النق

أساس آخر راتب إمجايل استحقه املوظف، شريطة أال يتجاوز التعويض النقدي املمنوح القيمة 
 .املرتتبة عن إجازات سنتني

o  ميكن للموظف التقدم بطلب املوافقة لالستفادة من الرصيد النسيب "املتبقي لنهاية السنة"، من
ة املرتاكمة على أن يكون قد قضى إجازاته السنوية، يف حال نفاذ رصيده من اإلجازات السنوي

 ما ال يقل عن سنة يف اخلدمة.
 

  إلجازة االضطراريةا ۱
ف لدى املوظف تكون حمل قناعة مخسة أ�م ، ويشرتط هلا وجود ظر  نح "براتب كامل " ملدةمت

 ,الدراسيالعام بنهاية  للمعلمني واالخصائيني ومن يف حكمهم وتنتهيصاحب الصالحية 
  .العام املايل بنهاية ةني ابجلمعيللموظفني االداريو 
  " ال تؤثر على �اية اخلدمة "حمسوبة ألغراض التقاعد-
 . ال تُرحل لعام مايل جديد يف حال مل حتصل عليها أو تبقى لديك رصيد-
 قناعة صاحب الصالحية أو من يفوضهمتفرقة حبسب الظروف و وتطلب ميكن طلبها كاملة و ال -

  ابلصالحية
تعد اإلضطرارية ضمن الغياب بعذر وال تؤثر على درجة األداء و  لب مسبق ،ال حتتاج لط-

  الوظيفي
  املوافقة على منح اإلجازة االضطرارية للموظف يعود لرأي رئيسه املباشر-
ال تُقيد بوقت وميكن منحها يف أي وقت خالل العام الدراسي حبسب قناعة صاحبة و -

  الصالحية
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  ر منحها عائد للرئيس املباشرليست حق مكتسب للموظف وقراو -
"إجازة اضطرارية " ميكن للموظف طلب احتساب املراجعة للدوائر احلكومية أو املستشفيات ، -

 . يثبتعند تقدميه ما
 

 اإلجازة املرضية القصرية: ٢
) يومًا يف السنة، كإجازات مرضية قصرية مدفوعة الراتب ١٤حيق للموظف االستفادة من ( •

 ) أ�م فما دون. ٧ة، متنح بقرار من جهة طبية معتمدة، إذا كانت مدهتا (والعالوات الشهري
يف حالة حاجة املوظف إىل أخذ إجازة مرضية قصرية فعليه إبالغ مديره املباشر أبسرع وقت، وتقدمي  •

 التقرير الطيب للمسؤول اإلداري للبت يف شأنه وملء منوذج اإلجازة املعتمد عند عودته ملوقع العمل. 
أصيب املوظف مبرض وهو خارج اململكة مبهمة رمسية أو إجازة قانونية ابستثناء اإلجازة بدون إذا  •

راتب، واستحق إجازة مرضية قصرية ال تتجاوز أسبوعاً واحداً بناًء على تقرير من طبيب واحد فعلى 
التقرير الطيب املوظف يف هذه احلالة أن تعلم اجلمعية برقياً مبرضه أبسرع وقت ممكن، وأن يرسل إليها 

 الذي حصل عليه. 
إذا اعتمدت اإلجازة املرضية القصرية للموظف وكان قد استنفذ رصيد إجازاته املرضية القصرية،  •

 فتحسم من رصيد إجازاته السنوية، أو ختصم من راتبه اإلمجايل يف حال نفاذها.
زة معاملة اإلجازة بدون يف احلاالت اليت ترفض اجلمعية فيها اعتماد التقرير الطيب، تعامل اإلجا •

 راتب.
يف حال ساور الشك الرئيس املباشر للموظف أو رئيسه األعلى أو مدير إدارة املوارد البشرية حيال  •

إدعاء املوظف املرض للتحايل على نظام الدوام، ورفض املوظف املشكوك يف أمره اخلضوع إمكانية 
ء الفحوصات الالزمة للتحقيق، فإنه للكشف الطيب بواسطة الطبيب الذي تكلفه اجلمعية إبجرا

يتعرض للعقوبة املنصوصة يف الئحة اجلزاءات التأديبية إىل جانب معاملة تلك الفرتة من الغياب 
 معاملة اإلجازة بدون راتب.

 اإلجازة املرضية الطويلة: ٧.١
زيد عن متنح اإلجازة املرضية الطويلة بقرار من جهة طبية عاملة لدى مستشفى، إذا كانت مدهتا ت •

 ) أ�م.٧(
يتقاضى املوظف اجملاز مرضياً راتبه األساسي كامًال، مع العالوات املمنوحة للمواصالت والسكن عن  •

عن الستني يوماً التالية (من بعد الثالثني يوماً األوىل) ذلك الراتب  وثالثة أرابع، الثالثني يوماً األوىل
لثالثني يومًا اليت ا ًا عنأجر ال يتقاضى و اص، من دون انتق يت السكن واملواصالت كاملتنيمع عالو 

ويقصد  ،متقطعة خالل السنة الواحدة، سواء أكانت هذه اإلجازات متصلة أم تلكما الفرتتنيتلي 
 .إجازة مرضيةأول السنة اليت تبدأ من اتريخ  هنا ابلسنة الواحدة

، أن مرضه قابل أشهر )٤(إذا وجدت اجلهة الطبية املعتمدة لدى معاينة املوظف بعد مضي  •
متديد إجازته  للمدير العام، فيجوز يف الوقت الراهن للشفاء، ولكنه ليس قادرًا على استئناف عمله

 .بدون أجر شهريناملرضية مدة أخرى ال تتجاوز 
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أعاله، فتعاد معاينته من قبل اجلهة الطبية  املدد احملددةإذا مل يشَف املوظف من مرضه بعد مضي  •
ى، فإذا وجد لدى معاينته أنه مل يشف من مرضه أو أن مرضه غري قابل للشفاء املعتمدة مرًة أخر 

 لعدم لياقته الصحية.فتنتهي خدماته حكماً 
إذا أصيب املوظف مبرض وهو خارج اململكة مبهمة رمسية أو إجازة قانونية واستحق إجازة مرضية ال  •

ملوظف يف هذه احلالة أن يعلم  اجلمعية تتجاوز أسبوعاً واحداً بناًء على تقرير من طبيب واحد فعلى ا
برقيًا مبرضه أبسرع وقت ممكن، وأن يرسل إليها التقرير الطيب الذي حصل عليه. إذا استمر مرض 
املوظف ملدة تزيد على أسبوع وهو خارج اململكة فعليه احلصول على تقرير طيب آخر ابستمرار مرضه 

تعلم اجلمعية برقيًا بوضعـــه املرضي ويرسل إليها بشهادة طبيبني اثنني أو من مدير مستشفى، وأن 
التقارير اليت حصل عليها أبسرع وقت ممكن لعرضها على جهة طبية معتمدة للنظر فيها وقبوهلا أو 

 رفضها، على أن يقدم نفسه إليها فور عودته لفحصه.
عامل معاملة اإلجازة بدون إذا مل يتم اعتماد اإلجازة املرضية الطويلة من قبل اجلهة الطبية املعتمدة، ت •

 يوماً. ١٥٠راتب. إىل جانب ذلك يتعرض املوظف للفصل إذا جتاوزت مدهتا 
 

 :اإلجازة النامجة عن إصابة عمل ٧.٢
تعرض املوظف إلصابة عمل، يتقاضى املوظف كامل راتبه األساسي وكامل يف حال  •

ره عن كل املدة %) من أج٧٥العالوات ملدة ستني يوما، مث يستحق مقابال ماليا يعادل (
اليت يقضيها يف التعايف من اإلصابة كما حتددها اجلهة الطبية املعتمدة، فإذا بلغت مدة 
العالج سنة أو تقرر طبيا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية ال متكنه من العمل ُعدت 

 اإلصابة عجزا كليا، وينتهي العقد ويعوض عن اإلصابة. 
 

 إجازة الوفاة: ٧.٣
 وفاة، مدهتا مخسة أ�م مدفوعة الراتب والعالوات، وغري حمسومة من إجازتهة حيق للموظف إجاز  •

السنوية، يف حالة وفاة قريب من الدرجة األوىل (أي: األب، األم، الزوج، الزوجة، األبناء، األشقاء)، 
 وإجازة مدهتا يوم واحد مدفوعة الراتب والعالوات، وغري حمسومة من إجازته السنوية، يف حالة وفاة

األخوال/اخلاالت، أبناء وبنات العم قريب من الدرجة الثانية (أي: األجداد، األعمام/العمات، 
 واخلال).

للموظفة املسلمة اليت يتوىف زوجها احلق إبجازة عدة أبجر كامل ملدة ال تقل عن أربعة أشهر وعشرة  •
خالل هذه –حامال  أ�م من اتريخ الوفاة، وهلا احلق يف متديد هذه اإلجازة دون أجر إن كانت

 حىت تضع محلها، وال جيوز هلا االستفادة من ابقي إجازة العدة املمنوحة هلا بعد وضع محلها -الفرتة
للموظفة غري املسلمة اليت يتوىف زوجها احلق يف إجازة أبجر كامل ملدة مخسة عشر يوما وال حيق هلا  •

 العمل لدى الغري خالل هذه املدة
 

 إجازة الزواج: ٧.٤
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أ�م مع كامل الراتب والعالوات، عند الزواج، غري  مخسةظف االنتفاع من إجازة مدهتا حيق للمو  •
 حمسومة من إجازاته السنوية، على أن يكون زواجه للمرة األوىل فقط.

 
 إجازة األبوة: ٧.٥

ملدة ثالثة أ�م ، مع كامل الراتب والعالوات، غري  -عندما يرزق مبولود-حيق للموظف إجازة أبوة  •
 إجازاته السنوية. حمسومة من

 
 إجازة الوضع واألمومة ٧.٦

متنح املوظفة احلامل إجازة وضع وأمومة براتب كامل قبل الوضع وبعده، بناًء على تقرير طيب معتمد،  •
جمموع مدهتا عشرة أسابيع على أن ال تقل املدة اليت تقع بعد الوضع عن ستة أسابيع، وحيظر 

 يف متديد اإلجازة ملدة شهر دون أجر.تشغيلها قبل انقضاء تلك املدة، وهلا احلق 
للموظفة يف حال إجناب طفل مريض أو من ذوي االحتياجات اخلاصة وتتطلب حالته الصحية  •

مرافقا مستمرا له احلق يف إجازة مدهتا شهر أبجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، وهلا احلق 
 يف متديد اإلجازة ملدة شهر دون أجر

  
 إجازة احلج: ٧.٧

 )١٥) أ�م إىل (١٠ترتاوح مدهتا ما بني (ق للموظف الذي يود أداء فريضة احلج طلب إجازة حي •
براتب كامل مع العالوات، شريطة أال يكون قد انتفع من مثل مبا فيها إجازة عيد األضحى يومًا 

 .هذه اإلجازة خالل مدة خدمته يف اجلمعية
 

 اإلجازة بدون راتب: ٧.٨
خاصة (من غري األنواع املذكورة أعاله) خالل جلمعية ألخذ إجازة يف حال احتياج أي موظف يف ا •

 .العام، وتعترب إجازة من دون راتب املديرفإ�ا ختضع ملوافقة الرئيس املباشر و فرتة العمل الرمسية، 
طلب إجازة  حيق ملوظف احلراسة الذي أكمل مدة خدمة يف اجلمعية تتجاوز ثالث سنوات متصلة، •

ب يف حال نفاذ رصيده الكامل من اإلجازات السنوية، تعتمد مدهتا على أو إجازات بدون رات
 العام. املديراالتفاق بني املوظف ورئيسه املباشر ومدير إدارة املوارد البشرية، مبوافقة 

على رئيس قسم خدمات وعالقات  يومًا ، جيب عشرونبدون راتب اإلجازة إذا جتاوزت مدة  •
ات االجتماعية إبيقاف اشرتاك املوظف، ويعاد تفعيل اشرتاكه تأمينلل املوظفني إبالغ املؤسسة العامة

عند عودته ملزاولة عمله، إال يف احلاالت اليت يرغب املوظف فيها بتحمل دفع كامل األقساط 
ات االجتماعية عن فرتة اإلجازة بدون راتب بصفة فردية، حبيث ال تتحمل اجلمعية تأمينالشهرية لل

 أي نسبة كانت.
 تحق املوظف الراتب وأي عالوة مرتتبة عن املدة اليت يكون فيها يف إجازة دون راتب.ال يس •
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 اإلجازات الرمسية الدينية منها والوطنية: ٧.٩
يستحق كافة املوظفني إجازة مدفوعة الراتب والعالوات يف العطالت واألعياد الرمسية اليت يقررها  •

 :نظام العمل، وهي حمددة كما يلي
لفطر أبربعة أ�م تبدأ من اليوم التايل لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حتدد إجازة عيد ا .١

 . املبارك حبسب تقومي أم القرى
 .حتدد إجازة عيد األضحى خبمسة أ�م تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .٢
حتدد إجازة اليوم الوطين للمملكة بيوم واحد، وإذا صادف هذا اليوم يوم راحة أسبوعية يعوض  .٣

 ه ابليوم الذي يسبقه أو الذي يليه.املوظف عن
 
 
 
 

 إدارة االنتداب والوكالة ٧.١٠
  

 البنود املادة
 تنظيم عمليات تكليف املوظفني ابملهام الرمسية. • األهداف:

 ضمان استمرارية العمل من خالل إجياد البديل املناسب عند احلاجة. •
 االستفادة من قدرات وخربات املوظفني. •

وز تكليف املوظف ابلقيام مبهمة أو مهام رمسية حمددة داخل اململكة أو خارجها لفرتة مؤقتة وفقًا ملقتضيات جي .أ  ].٩٤املادة [
 العمل، وبناًء عليه يعترب املنتَدب يف نطاق اخلدمة خالل مدة االنتداب ويصرف راتبه اإلمجايل ابلكامل.

داب موظف" قبل يوم عمل واحد على النتداب موظف، يتسىن على املدير املختص تعبئة "منوذج طلب انت .ب 
مع حتديد املدن واملدد الزمنية املخطط هلا خالل االنتداب إذا مشل االنتداب ز�رة -األقل من بدء االنتداب 

، وتسليمه لقسم املوراد البشرية ملراجعتها والتأكد من كفاية خمصصات املوازنة املرصودة ، ومن -أكثر من مدينة
 للموافقة واالعتماد. العام مديرمث رفعها لل

العام على طلب النتداب موظف، يتم إرسال نسخة من النموذج إىل رئيس قسم  املديريف حال مصادقة  .ج 
احلساابت الختاذ التدابري الالزمة (كصرف السلف حتت حساب املأمور�ت)، يف حني تسلم النسخة األصلية 

 ء مأموريته.للقائم ابملأمورية (أي املنتَدب) ليحتفظ هبا حلني انتها
يتوىل رئيس قسم خدمات وعالقات املوظفني مهام القيام ابلرتتيبات اإلدارية واللوجستية اليت تسهل مهام  .د 

 املنتَدب (مثل: إعداد اخلطاابت الالزمة، وإ�اء إجراءات االنتداب).
 ي:القيام مبا يل -ساعة ٤٨فور عودته من االنتداب إىل مركز عمله خالل -يتحتم على املنتَدب  .ه 

حترير اجلزء اخلاص بـ "بيان املنتَدب" سواء اكتملت عملية االنتداب أو مت قطعها لسبب أو آلخـر،  .١
 واعتماده من املدير املختص.

رئـــيس قســـم خـــدمات وعالقـــات املـــوظفني تســـليم النســـخة األصـــلية لطلـــب االنتـــداب املصـــادق إىل  .٢
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 ألنظمة الالئحة. لتحديد املستحقات وتسوية حساب التعويضات عن االنتداب، طبقاً 
مينح كافة املوظفني الذين يتم انتداهبم ألداء مهمة أو مهام رمسية بصفة مؤقتة داخل أو خارج اململكة بدالت  .و 

 التنقل والسفر.
عند شغور أي وظيفة من الوظائف اإلدارية أو غري اإلدارية، أو تغيب شاغلها عنها ألي سبب من األسباب  .أ  ].٩٥املادة [

العام أن يكلف موظفاً آخراً بصفة مؤقتة ابلقيام أبعمال ومهام تلك  مديرصرية ال تتجاوز ثالثة أشهر، فللملدة ق
الوظيفة لتسيري األعمال، ملدة حمدودة ال تتجاوز ثالثة أشهر، حبيث يقوم املوظف مبهام وظيفته األصلية 

ة واختاذ القرارات، دون أن يرتتب على ذلك ابإلضافة إىل مهام الوظيفة اليت يسّريها دون إعطائه حقوق املصادق
 حقاً للموظف الوكيل ابلرتقية لتلك الوظيفة كأصيل.

عند شغور أي وظيفة من الوظائف اإلدارية أو غري اإلدارية، أو تغيب شاغلها عنها ألي سبب من األسباب  .ب 
العام أن يكلف  مدير، فللملدة طويلة تتجاوز ثالثة أشهر، ومل يكن هناك نية لشغل الشاغر على املدى القصري

موظفاً آخراً ابلوكالة للقيام أبعمال ومهام تلك الوظيفة، حبيث يكون من واجبات املوظف األساسية متابعة سري 
العمل، والتوقيع على األوراق واملراسالت الرمسية يف الوظيفة الثانية إىل جانب وظيفته األصيلة، وحيق للموظف 

ىل راتبه األساسي عن كل شهر عمل فيه يف الوظيفة الثانية حيتسب وفق احلدود بناًء على ذلك بدًال يضاف إ
 احملددة يف هذه الالئحة. ومن املمكن أن حيظى املوظف على تلك الوظيفة الثانية يف حال شغورها �ائياً.
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 إدارة شكاوى وتظلمات املوظفني ٧.١١
 

 البنود املادة
اوى وتظلمات املوظفني، ومراجعتها وتدقيقها وتبويبها ومعاجلتها يف أسرع وقت ممكن إجياد آلية فعالة للتعامل مع شك األهداف:

 وأرشفتها، لـ:
 أتكيد اهتمام اإلدارة بقضا� املوظفني وحرصها على سيادة العدل. •
 بناء وتوطيد جسور الثقة بني املوظفني واإلدارة. •
 شفافية يف مواجهتها.حتسني بيئة وظروف العمل من خالل حصر مشكالت العمل، وز�دة ال •
التقليل من حاالت القلق والتوتر وإدخال الشعور ابلراحة واالطمئنان والرضا يف نفوس املوظفني، لتمكينهم من  •

 الرتكيز على أداء مهامهم الوظيفية بفاعلية.
 توفري تقارير إحصائية وحتليلية عن طبيعة املشكالت والشكاوى املقدمة. •

ملية استقبال شكاوى وتظلمـات املـوظفني يف اجلمعيـة، ومتابعتهـا، وإدارة معاجلتهـا وأرشـفتها، هـي مسـؤولية تقـع إن ع ].٩٦املادة [
 ضمن اختصاص رئيس قسم وخدمات وعالقات املوظفني.

 حيق للموظفني التقدم ابلشكاوى الفردية، بشرط توفر الشروط األساسية التالية فيها: .أ  ].٩٧املادة [
الشــكاوى املقدمــة تنــدرج ضـــمن اختصاصــات ومســؤوليات رئــيس قســم خـــدمات  امنيمضــأن تكــون  .١

 :وعالقات املوظفني، ولن يتم النظر يف الشكاوى التالية
 الشكاوى املنظورة أمام القضاء واحملاكم. •
الشكاوى املقدمة سابقاً، وتتعلق بنفس األطراف واملوضوع والسبب، إال يف حالة تغري  •

 املعطيات. 
م الشكاوى أو التظلمات من خالل تعبئة النموذج اخلاص ابلشكوى بشكل مفصـل، مـع أن يتم تسلي .٢

 ذكر االسم، حيث ال تقبل الشكاوى جمهولة املصدر. 
 أن يتم تسليم الشكاوى أو التظلمات خالل فرتة حمددة منذ ظهور املسببات. .٣
 أن يتم إرفاق األدلة (إن توفرت) مع مناذج الشكوى. .٤

كافة الشكاوى املقدمة، وحيتفظ هبا يف ملفني منفصلني   وعالقات املوظفنيرئيس قسم خدمات يستلم  .ب 
للشكاوى املقبولة واملرفوضة، مع الواثئق املتعلقة هبا من مراسالت وإحاالت واستفسارات وردود وحلول. 

كافة الشكاوى الواردة (املقبولة واملرفوضة) يف سجل خاص   رئيس قسم خدمات وعالقات املوظفنيويسجل 
 وسب.وحم

 ال يتم اختاذ القرار النهائي ملعاجلة الشكوى، قبل: .أ  ].٩٨املادة [
 استيفاء كافة التفاصيل الالزمة من الطرف املشتكي.  .١
 معاينة بيئة العمل، إذا كانت الشكوى متعلقة مبكان وجتهيزات العمل.  .٢
 .تعلقة بطرف معنيإعطاء الطرف املشتكى عليه احلق يف الرد والتوضيح، إذا كانت الشكوى م .٣

ال يتم إغالق أي شكوى إال بعد إعداد تقرير اإلغـالق اخلـاص هبـا، والـذي يبـني رمـز الشـكوى واتريـخ تقـدميها،  .ب 
وامســي اجلهــة املشــتكية واملشــتكى عليهــا، ومضــمو�ا، واملتابعــات الــيت متــت، والقــرار النهــائي املتعلــق مبعاجلتهــا أو 
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ومربراتــــه، وينتهــــي بتوقيــــع معــــد التقريــــر وخــــتم رئــــيس قســــم خــــدمات  رفضـــها، واترخيــــه، واتريــــخ اإلغــــالق وســــببه
 وعالقات املوظفني.

ال حيق للمشتكي االعرتاض أو الطعن أو االستئناف ضد القرار النهائي الصادر يف الشكوى، وال يعاد فتح  .ج 
 .ملف الشكوى، إال يف حال ظهور معطيات جديدة تستدعي إعادة فتحها، بناًء على طلٍب من املشتكي

 يتم تصنيف الشكاوى املقبولة، من خالل املعايري السبعة التالية: ].٩٩املادة [
 مضمون الشكوى، ويندرج حتته التصنيفات التالية: .١

 الوصف التصنيف الرمز
الشكوى من  أ

 بيئة العمل
 إبداء االنزعاج من حميط العمل، وهذا يشمل احلاالت التالية فقط:

 إزاء الضرر الصحي احملتمل أو الشكوى من مكان العمل ،
 املتحقق من نقص مقاييس الراحة والسالمة واألمان فيه.

  الشكوى من نقص التجهيزات املكتبية أو األدوات الضرورية
 ألداء املهام بفعالية.

الشكوى من  بـ
 موظف

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

 أو ألي شكل آخر من أشكال الضرر.
  ُّد عدم التعاون، أو التضليل (كالتزويد الشكوى نتيجة تقص

 مبعلومات خاطئة).
 .الشكوى نتيجة التآمر أو االفرتاء أو إاثرة املشاكل 

الشكوى من  جـ
وحدة 
 تنظيمية

 ت التالية فقط:التظلم من قسم أو جلنة ما، وهذا يشمل احلاال
  الشكوى نتيجة تقصريها يف أداء مهامها الرمسية أو جزء منها، مبا

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

 مبعلومات خاطئة).
التظلم من  د

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

 ة فقط:احلاالت التالي
  التظلم من خطأ يف احتساب املغادرات واإلجازات، أو من خطأ

 يف تسوية رصيد اإلجازات.
  التظلم من خطأ يف احتساب احلسميات أو تسوية حساب

 الراتب.
 .التظلم من قرار يفرض جزاًء أتديبياً، ابستثناء الفصل من العمل 
 .التظلم من نتيجة تقييم األداء السنوي 
 وظيفة، أو الراتب، أو املكافأة، أو حجب التظلم من مهام ال

 الرتقية.
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حبيث يتم حتديد الوحدة التنظيمية اليت ينتمي مقدم الشكوى إليها، كما هو موضح  ،اجلهة املتقدمة ابلشكوى .٢

 يف اجلدول التايل:
 الوحدة التنظيمية الرمز

 مركز شؤون املستفيدين .١
 مركز الرعاية النهارية .٢
 مركز التأهيل .٣
 مركز اإلدماج اجملتمعي .٤
 مركز اخلدمات اإلدارية .٥

اجلهة اليت تعلقت هبا الشكوى، حبيث يتم حتديد الوحدة التنظيمية املشتكى عليها، حبسب التصنيفات الواردة  .٣
 يف اجلدول السابق.

 ويندرج حتته التصنيفات التالية: —األولوية  .٤
 الوصف التصنيف الرمز
ذات األثر امللموس على حسن سري العمل،  الشكاوى مهمة ومستعجلة ١

 ويرتتب على أتجيل معاجلتها عواقب وخيمة.
الشكاوى اليت ال حتتمل التأجيل، مع أن القيام  مستعجلة وغري مهمة ٢

 مبعاجلتها ال يرتك األثر امللموس على سري العمل.
الشكاوى ذات األثر امللموس على حسن سري العمل،  مهمة وغري مستعجلة ٣

 لكن معاجلتها حتتمل التأجيل لبعض الوقت.و 
الشكاوى اليت حتتمل التأجيل، والقيام مبعاجلتها ال  غري مستعجلة وغري مهمة ٤

 يرتك األثر امللموس على سري العمل.
 

 درجة احلساسية، ويندرج حتته التصنيفات التالية: .٥
 الوصف التصنيف الرمز
ىل تشكيل جلنة حتقيق ملعاجلتها، الشكاوى اليت حتتاج إ غري معتادة وحساسة ١

 أو حتتاج إىل تشكيل جلنة مستقلة الختاذ القرار املناسب
الشكاوى اليت ابإلمكان معاجلتها والبت فيها ابلرجوع  معتادة وغري حساسة ٢

إىل اجلهات صاحبة العالقة مباشرًة، دون احلاجة 
 لتشكيل أية جلان

 
ا تلقي الشكوى، ويتم التعبري عنها برمز مكون من خانتني (مثال: السنة، وهي السنة امليالدية اليت مت فيه .٦

 )١٤٣٥" عن سنة ٣٥"
 ." ويتجدد مع بداية كل سنة ميالدية.١رقم متسلسل فريد، يبدأ من الرقم " .٧
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) نيرئيس قسم خدمات وعالقات املـوظفيتم إعطاء كل شكوى مقبولة (أي اليت تقع معاجلتها ضمن اختصاص  .أ  ].١٠٠املادة [
 ، ابلصيغة التالية:حبسب املادة السابقة رمزاً فريداً 

 
اختصار 
لكلمة 
شكوى 
  مقبولة

رمز اجلهة 
  املشتكية

رمز 
  رمز السنة  األولوية

↓  ↓  ↓  ↓  
 ! #- #- #- ##- ##- $- ش ق/

  ↑  ↑  ↑  ↑ 
رمز  

مضمون 
 الشكوى

رمز اجلهة  
املشتكى 

 عليها

رمز  
 احلساسية

رقم  
 متسلسل

 
م إعطـــاء كـــل شـــكوى مرفوضـــة (أي الـــيت ال تقـــع معاجلتهـــا ضـــمن اختصـــاص رئـــيس قســـم خـــدمات وعالقـــات يـــت .ب 

 املوظفني) رمزاً فريداً، ابلصيغة التالية:
  

اختصار لكلمة 
  شكوى مرفوضة

رمز اجلهة املشتكى 
 رقم متسلسل  عليها

↓  ↓  ↓ 
 ! ##- ##- ##- ش ر/

 ↑  ↑  
  رمز السنة  رمز اجلهة املشتكية 

جيب أن تقدم الشكوى أو التظلم خالل وقت قصري من حدوث املسببات، حبيث ال تتجاوز الفرتات احملددة يف  .أ  ].١٠١املادة [
 اجلدول التايل:
 فرتة تقدمي الشكوى أو التظلم التصنيف الرمز 

 يوماً  ١٤ الشكوى من بيئة العمل أ
 أ�م ٧ الشكوى من موظف بـ
 يوماً  ١٤ من وحدة تنظيميةالشكوى  جـ
 أ�م ٧ التظلم من قرار د

حيرص رئيس قسم خدمات وعالقات املوظفني على إغالق كافة الشكاوى اليت تصله يف �اية كل سنة ميالدية،  .ب 
 مع إمكانية ترحيل الشكاوى اليت مل يتم إغالقها إىل السنة التالية.



  

 سیاسة الموارد البشریة ١١١من  ٨٣صفحة 
 

   
info@eradah.org.sa www.eradah.org.sa   ۳۱۹٦۱الرمز البریدي  ۱۰۸۰۰الجمعیة الخیریة لذوي اإلحتیاجات الخاصة بمدینة الجبیل الصناعیة (إرادة)، الجبیل الصناعیة ص.ب  

 

قـــات املـــوظفني تقريـــراً دور�ً كـــل ثالثـــة أشـــهر عـــن الشـــكاوى والتظلمـــات الـــواردة يعـــد رئـــيس قســـم خـــدمات وعال .أ  ].١٠٢املادة [
وكفاءة معاجلتها، ويتم رفعه إىل مـدير إدارة املـوارد البشـرية ومـدير مركـز اخلـدمات اإلداريـة، الـذي يرفعـه بـدوره إىل 

دت، مصـنفة وموزعـة حسـب العام، حبيث يتضمن التقريـر عرضـاً رقميـاً إحصـائياً ألعـداد الشـكاوى الـيت ور  املدير
 املعايري املنصوص عليها، مع اإلشارة إىل وضع الشكاوى املدرجة من حيث اإلغالق الناجح. 

يعــد رئــيس قســم خــدمات وعالقــات املــوظفني تقريــراً ســنو�ً شــامًال، رقميــاً وحتليليــاً، حيتــوي علــى تفصــيالت عــن  .ب 
إلضافة إىل مقرتحات وتوصـيات متعلقـة بتحسـني الصعوابت املواجهة يف معاجلة شكاوى وتظلمات املوظفني، اب

 آليات إدارة الشكاوى ومعاجلتها. 
يتم عقد اجتماع خاص ملناقشة كل تقرير، يضم مدير مركز اخلدمات اإلداريـة ومـدير إدارة املـوارد البشـرية ورئـيس  .ج 

 قسم خدمات وعالقات املوظفني.
ني ابلشــكاوى وواثئقهــا يف أرشــيف الوحــدة، وحتــدد املــدة الــيت حتــتفظ هبــا حيــتفظ قســم خــدمات وعالقــات املــوظف .أ  ].١٠٣املادة [

 العام ومدير مركز اخلدمات اإلدارية ومدير إدارة املوارد البشرية.  املديرالشكاوى بناًء على تعليمات تصدر عن 
يــة، مــع يقــوم رئــيس قســم خــدمات وعالقــات املــوظفني إبتــالف واثئــق الشــكاوى عنــد انتهــاء مــدة احلفــظ القانون .ب 

 استمرار احتفاظه ابلسجالت احملوسبة واحملافظة عليها.
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 إعداد اخلطاابت املطلوبة من قبل املوظفني ٧.١٢
 

 البنود املادة
 تلبية احتياجات املوظفني من األوراق الرمسية، اليت هتدف إىل تسهيل معامالهتم، مبا ال يضر مصاحل العمل. األهداف:

مســؤولية حتضــري نصــوص اخلطــاابت املطلوبــة مــن قبــل املــوظفني،  ئــيس قســم خــدمات وعالقــات املــوظفنير يتــوىل  .أ  ].١٠٤املادة [
 العام. املديروصياغتها بشكل رمسي على أرقى مستوى، وطباعتها على ورق اجلمعية املروس، وتوقيعها من 

 جمعية.يتم إصدار مجيع اخلطاابت الرمسية املطلوبة من قبل املوظفني من املقر الرئيسي لل  .ب 
 يستطيع أي موظف طلب أي من اخلطاابت الرمسية التالية عند احلاجة: .أ  ].١٠٥املادة [

 
 الوصف اخلطاب الرمز
خطاب رمسي يثبت توظيفه يف اجلمعية، وحيدد مسماه  شهادة توظيف ١ك/

الــوظيفي األخــري، واتريــخ مباشــرته العمــل، ويشــهد أنــه 
 ما زال على رأس عمله. 

خطاب رمسي يثبت توظيفه يف اجلمعية، وحيدد مسماه  توظيف وراتبشهادة  ٢ك/
الــوظيفي األخــري، واتريــخ مباشــرته العمــل، ويشــهد أنــه 
مـــا زال علـــى رأس عملـــه، ويبـــني أيضـــاً راتبـــه الشـــهري 

 األساسي احلايل، وقيم عالواته املستحقة شهر�ً.
خطــــاب رمســــي يشــــهد بعملــــه يف اجلمعيــــة خــــالل فــــرتة  شهادة خربة ٣ك/

توظيفــه، وحيــدد مســماه الــوظيفي األخــري، ويبــني درجــة  
كفاءتــه وحســن ســلوكه يف العمــل، وتعطــى فقــط عنــد 

 انتهاء خدمات املوظف.
خطــــاب رمســــي يشــــهد بعملــــه يف اجلمعيــــة خــــالل فــــرتة  شهادة توصية ٤ك/

توظيفـه، وحيــدد مسـماه الــوظيفي، ويبـني درجــة كفاءتــه 
 ه. وحسن سلوكه يف العمل، ويوصي بتوظيفه أو غري 

شهادة عدم ممانعة من  ٥ك/
 السفر لألجانب

خطاب رمسي يعطيه القدرة على السفر خالل فرتة 
 زمنية حمددة.

كتاب طلب عرض على  ٦ك/
 جهة طبية معتمدة

خطاب رمسي يعطيه احلق بعرض نفسه على اجلهة 
 الطبية املعتمدة.

أي خطاب رمسي مطلوب من قبل املوظف، ليس من  خطاابت أخرى ٧ك/
 نواع املذكورة أعاله.األ

 
حيدد رمـز اجلهـة املخاطبـة يف حني ، ] ٩٩املادة [  من ٢البند  يف دداحمل الرمز يكون رمز اجلهة الطالبة هو نفسه .ب 

 كالتايل:
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 اجلهة املخاطبة الرمز
 مصرفيةمؤسسة  ١
 مؤسسة تعليمية ٢
 ممثلية دبلوماسية ٣
 مصلحة الزكاة والدخل ٤
 االجتماعية اتمينتألل العامة املؤسسة ٥
 أخرىجهة حكومية  ٦
 ماحنة - جهة خاصة ٧
 غري ماحنة - جهة خاصة ٨
 ملن يهمه األمر ٩

 
موجهـًة جلهـٍة حمـددٍة بعينهـا أو ملـن يهمـه األمـر، ويف احلالـة  -احملضرة بناًء على طلب املـوظفني-تكون اخلطاابت  .ج 

  .العام املديرالثانية جيب احلصول على موافقة 
حتتوي مجيع اخلطاابت الرمسيـة املطلوبـة مـن قبـل املـوظفني (فيمـا عـدا كشـوف الرواتـب) علـى عبـارٍة تـدل  جيب أن  .د 

 أن ذلك اخلطاب أصدر بناًء على طلب املوظف.
أبعداد   )١قم (يتم ترميز اخلطاابت الرمسية املطلوبة من املوظفني، ابلطريقة التالية، حبيث يتدرج الرقم املتسلسل من الر  ].١٠٦املادة [

 :لكل نوع من أنواع اخلطاب صحيحة
رمز 

اخلطاب 
حبسب 
اجلدول 
  أعاله

رمز اجلهة 
  املخاطبة

رقم 
 متسلسل

↓  ↓  ↓ 
 ! ##- ##- ##- ك/#
 ↑  ↑  
رمز اجلهة  

 الطالبة
  رمز السنة 

 
 ملطلوبة من قبل املوظفني يف ملفاهتم.حيتفظ رئيس قسم خدمات وعالقات املوظفني بنسخ من اخلطاابت ا ].١٠٧املادة [
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 تطبيق العقوابت التأديبية
 

 البنود املادة
 .اجلمعيةضمان سري العمل بطريقة صحيحة وفق نظام العمل وأنظمة  • األهداف:

 ضمان انضباط املوظفني. •
حـــدود  ويف ،مبـــا يســـعه مـــن جهـــديرتتـــب علـــى تعيـــني املوظـــف يف إحـــدى الوظـــائف ابجلمعيـــة، التعهـــد ابلعمـــل  .أ  ].١٠٨املادة [

وكافـــة  اوأســـراره اوممتلكاهتـــ مواردهـــاواحملافظـــة علـــى  اورعايـــة مصـــاحله اصـــالحيات وظيفتـــه علـــى حتقيـــق أهـــدافه
املســـتندات والواثئـــق اخلاصـــة بعملـــه، ويلتـــزم املوظـــف بوجـــه عـــام أبداء واجباتـــه الوظيفيـــة واالمتنـــاع عـــن األعمـــال 

 يبية.احملظورة وإال تعرض للمسؤولية التأد
تعتمد الئحة اجلزاءات التأديبية امللحقة هبذه الالئحة، إليقاع اجلزاءات املناسبة ابملـوظفني املخـالفني، والـيت حتـدد  .ب 

 بدورها األطراف املخولة ابلرتشيح لكل نوع من أنواع املخالفات، واألطراف املخولة ابملصادقة على اجلزاءات.
ني حتــــديث الئحـــة اجلـــزاءات التأديبيــــة، ابملخالفـــات غــــري يتوجـــب علـــى رئــــيس قســـم خـــدمات وعالقــــات املـــوظف .ج 

املنصـــوص عليهـــا والـــيت يـــتم البـــت فيهـــا مـــن خـــالل جلـــان التحقيـــق، لتصـــبح العقـــوابت املتخـــذة معياريـــة يف حـــال 
 حصوهلا على موافقة وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

الالئحة واألنظمة والتعليمات والقرارات األخرى املعمول هبـا يف  اجلمعيـة إذا ارتكب املوظف أي خمالفة ألحكام هذه  ].١٠٩املادة [
 أو أقدم على عمل خيل ابملسؤوليات والواجبات املنوطة به، فيفرض عليه ما يلي:

 التنبيه الشفوي. .١
 .الكتايباإلنذار  .٢
 .يف الشهر أ�م مخسةمبا ال يزيد على راتب  (الغرامة) اخلصم من الراتب .٣
 .شهراً  )١٢( مبا ال يزيد علىحقاق الز�دة السنوية أتجيل موعد است .٤
 شهراً. )١٢(الرتقية على السلم الوظيفي عند استحقاقها مبا ال يزيد عن موعد أتجيل  .٥
 ، مع استحقاق مكافأة �اية اخلدمة.الفصل من اخلدمة .٦
 ، مع عدم استحقاق مكافأة �اية اخلدمة.الفصل من اخلدمة .٧
 ألجر مبا ال يزيد على مخسة أ�م يف الشهر.اإليقاف عن العمل مع حرمان ا .٨

التعامل مـع العقـوابت  فال يتميتم التعامل مع كل خمالفة على حدة وإيقاع العقوبة املرتتبة عليها بشكل منفصل،   .أ  ].١١٠املادة [
 بشكل تراكمي.املختلفة 

سوبة إليه حسب الئحة اجلزاءات املعتمدة، تفرض على املوظف املخالف العقوبة املناسبة، وفقاً لنوع املخالفة املن .ب 
وجمللس اإلدارة احلق ابلرجوع للموظف املخـالف ابلضـرر واخلسـائر الـيت حلـق بـه مـن جـراء املخالفـة الـيت ارتكبـت، 

 على أن تراعى االعتبارات التالية:
 يقوم موظف املوارد البشرية إبنشاء سجل خاص للغرامات (احلسميات)، يضع  فيـه الغرامـات الـيت .١

تقــع علــى املــوظفني مــع بيــان اســم املوظــف، ومقــدار أجــره ومقــدار الغرامــة وســبب توقيعهــا واتريــخ 
 ذلك.

ال يتخــذ حبــق املوظــف أي إجــراء أتديــيب عــن أي خمالفــة مــن املخالفــات املنصــوص عليهــا يف الئحــة  .٢
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كشــــفها، أو بعــــد اتريــــخ انتهــــاء التحقيــــق عمــــل علــــى   يــــوم )٦٠(اجلــــزاءات املعتمــــدة بعــــد انقضــــاء 
 .) يوماً ٣٠ابملخالفة وثبوهتا يف حق املوظف أبكثر من (

 ال جيوز فرض أكثر من عقوبة أتديبية واحدة على املوظف، لقاء املخالفة الواحدة. .٣
تتــاح للموظــف فرصــة لســماع أقوالــه للــدفاع عــن نفســه قبــل فــرض العقوبــة عليــه ويــتم إثبــات ذلــك  .٤

 ، إذا كانت املخالفة غري صرحية. يف حمضر خطياً 
وظـــف حـــق االعـــرتاض علـــى العقوبـــة الـــيت فرضـــت عليـــه لـــدى رئـــيس قســـم خـــدمات وعالقـــات للم .٥

اتريخ إبالغه ابلقرار النهائي إبيقاع اجلزاء عليه، على أن يقّدم عمل من  يوم )١٥(املوظفني خالل 
 .نسخة من هذا االعرتاض إىل هيئة تسوية اخلالفات العّمالية

اجلــزاءات التأديبيـة املعتمــدة، حيـق جمللــس اإلدارة فــرض إضـافة للعقــوابت املنصـوص عليهــا يف الئحـة  .٦
 العقوابت اإلضافية التالية على املوظف املخالف حسب احلاجة:

اقتطاع قيمة املفقودات أو املتلفات أو كلفة تصليحها من راتب املوظف، مبا ال يزيد  •
�شئاً عن  عن راتب ثالثة أ�م شهر�ً وحىت استيفاء املبلغ املطلوب، إذا ثبت أنه كان

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

يتم تبليغ التنبيه الشفوي للموظف الذي ارتكب خمالفة تستوجب التنبيه الشفوي بشـكل رمسـي عـن طريـق رئـيس قسـم  ].١١١املادة [
ات وعالقــات املــوظفني، وحبضــور الــرئيس املباشــر للموظــف، ويــتم توثيــق ذلــك مبــذكرة رمسيــة يف ملــف املوظــف. خــدم

خالل جلسة تبليغ التنبيه الشفوي للموظف جيب على رئيس قسـم خـدمات وعالقـات املـوظفني الـذي يقـود اجللسـة، 
قــة، والطلـــب منــه بعــدم تكرارهــا، وشـــرح الالئ املمارســةأن يشــرح للموظــف ســبب املخالفــة ابإلضـــافة إىل توجيهــه إىل 

 تبعات تكرارها.
إذا تبــني أن املخالفــة الــيت ارتكبهــا املوظــف تنطــوي علــى جرميــة جزائيــة فيرتتــب علــى ذلــك إيقــاف إجــراءات التأديــب  ].١١٢املادة [

ملخالفة إىل املدعي العـام وإحالة املوظف مع حماضر التحقيق الذي أجري معه واألوراق واملستندات األخرى املتعلقة اب
املختص أو إىل احملكمـة املختصـة للسـري يف القضـية وفقـاً ألحكـام القـانون. إن تربئـة املوظـف مـن الـدعوى الـيت قـدمت 
ضده أو احلكم بعدم مسؤوليته عما أسند إليـه، ال حتـول دون اختـاذ اإلجـراءات التأديبيـة الالزمـة حبقـه مبقتضـى أحكـام 

 فة اليت ارتكبها، وفرض العقوبة التأديبية املناسبة عليه إذا أدين هبا.هذه الالئحة عن املخال
يــتم تشــكيل جلنــة للتحقيــق مــع املوظــف يف املخالفــة املنســوبة إليــه والــيت تســتدعي التحقيــق ابلضــرورة كمــا هــو مبــني يف  ].١١٣املادة [

املخالفــة منصوصــة يف الالئحــة، وذلــك علــى النحــو الئحــة اجلــزاءات التأديبيــة امللحقــة هبــذه الالئحــة، أو مل تكــن تلــك 
 التايل:
إذا كـان املوظـف املخـالف هـو أحـد مـديري الوحـدات -تشكل جلنة التحقيق بقرار من جملـس إدارة اجلمعيـة .١

العــــام، وترفــــع نتــــائج التحقيــــق  املــــدير، حبيــــث تضــــم عضــــوين مــــن جملــــس اإلدارة ابإلضــــافة إىل -التنظيميــــة
 صدار القرار املناسب.وتوصياهتا جمللس اإلدارة إل

إذا كــان املوظــف املخــالف هــو أحــد شــاغلي -تشــكل جلنــة التحقيــق بقــرار مــن مــدير إدارة املــوارد البشــرية  .٢
ــــــــــــــــــــــــــــــة   كمــــــــــــــــــــــــــــــا يلــــــــــــــــــــــــــــــي:  -الوظــــــــــــــــــــــــــــــائف دون مســــــــــــــــــــــــــــــتوى مــــــــــــــــــــــــــــــديري الوحــــــــــــــــــــــــــــــدات التنظيمي
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 رئيساً  مدير إدارة املوارد البشرية
مدير وحدة تنظيمية أخرى ال ينتمي املوظف إليها، 

 العام ديراملخيتاره 
 عضواً 

 مقرراً  رئيس قسم خدمات وعالقات املوظفني
حيق جمللـس اإلدارة أو للمـدير التنفيـذي أن يكـف يـد املوظـف عـن العمـل إذا أحيـل إىل جلنـة حتقيـق داخليـة  .٣

للتحقيق معه، أو إىل املدعي العام، أو احملكمة، إذا كانت املخالفة تستوجب ذلك، وال جيوز قبول استقالة 
 ف يف هذه احلالة إىل أن يصدر القرار النهائي والقطعي يف املخالفة أو الدعوى املقامة ضده.املوظ

يـُـنظّم حمضــر حتقيــق يوضــح نــوع املخالفــة الــيت ارتكبهــا املوظــف وحيثياهتــا وقناعــات جلنــة التحقيــق وتنســيباهتا  .٤
بة يقدمها للجنة وكذلك أقوال ويرفق به أقوال املوظف املنسوبة إليه املخالفة وأية مستندات أو بيا�ت مكتو 

 الشهود إن وجدوا ويوقع احملضر من أعضاء جلنة التحقيق.
إذا امتنع املوظف املخالف عن املثول أمام جلنة التحقيق أو امتنع عن اإلجابـة علـى األسـئلة الـيت توجـه إليـه  .٥

كر ذلــك يف حمضــر أو إذا حــاول عرقلــة عمليــة التحقيــق ُتســتكمل إجــراءات التحقيــق حبضــوره أو بغيابــه ويــذ 
 التحقيق.

على املوظـف املخـالف املوقـوف عـن العمـل تسـليم مـا يف عهدتـه مـن أمـوال أو مسـتندات أو ممتلكـات وإذا  .٦
 أخل بذلك تطبق عليه العقوبة املناسبة مبوجب هذه الالئحة.

عـن كافـة  العـام وذلـك املـديرال يتقاضى املوظـف املكفوفـة يـده عـن العمـل راتبـه بقـرار مـن جملـس اإلدارة أو  .٧
 املدة املكفوف يده فيها، وحىت يتم البت يف قضيته.

إذا صدر القرار النهائي والقطعي بتربئة املوظف أو إدانته بغري عقوبة الفصل من املخالفـة أو اجلرميـة اجلزائيـة  .٨
اليت أسندت إليه حسب مقتضى احلال فيستحق راتبه كامًال مع العالوات عن املدة اليت أوقف خالهلا عن 

عمل، وأما إذا أسفر القرار النهائي والقطعي عن إدانته فيعترب مفصوًال عن العمل اعتبـاراً مـن اتريـخ إيقافـه ال
 عن العمل.

كل جزاء أتدييب مت فرضه على املوظف ومت تنفيذه   -وألية غاية من الغا�ت املقصودة هبذه الالئحة-يؤخذ يف االعتبار  ].١١٤املادة [
 ْنيِ يَـ ِضــرْ كــا� مُ   -بعــد إيقــاع اجلــزاء عليــه-ثــر العقوبــة ينتهــي إذا ثبــت أن ســلوك املوظــف وأداءه لعملــه حبقــه، غــري أن أ

 أخرى خالل تلك املدة. مرة خالفةنفس املومل يرتكب املوظف  يوماً  )١٨٠(مدة  اجلزاء التأدييب مضت على إيقاعو 
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7B:إدارة شؤون املوظفني الفصل الثامن 
 
  

 إدارة موازنة املوارد البشرية .٨.١
  

 ضبط واثئق املوارد البشرية .٨.٢
   
 ضبط سجالت املوظفني  .٨.٣ 
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 إدارة موازنة املوارد البشرية ٨.١
 

 البنود املادة
أهدافه واحتياجاته و  اجلمعيةوضع إطار منهجي لتجهيز وحتديث موازنة املوارد البشرية، انطالقًا من اسرتاتيجيات  األهداف:

احملددة يف خطة املوارد البشرية، هبدف ختطيط اإلنفاق على شؤون املوارد البشرية، وتسهيل متابعة تلك النفقات، 
 ودعم اختاذ القرارات.

ة الشــؤون ابلتنســيق مــع مــدير إدار -يتــوىل رئــيس قســم احلســاابت مســؤولية جتهيــز وحتــديث موازنــة املــوارد البشــرية  .أ  ].١١٥املادة [
انطالقاً من اسرتاتيجيات اجلمعيـة،  -العام املديراملالية ومدير إدارة املوارد البشرية ومدير مركز اخلدمات اإلدارية و 

 وخطيت املوارد البشرية قصرية ومتوسطة املدى، وخطة التدريب، وغريها من املدخالت.
 رية جمللس اإلدارة.العام مسؤولية عرض ومناقشة موازنة املوارد البش املديريتوىل  .ب 
 يتوىل جملس اإلدارة عملية مراجعة وإقرار موازنة املوارد البشرية. .ج 
 يتوىل مدير إدارة املوارد البشرية مسؤولية ختصيص املبالغ الالزمة لتغطية املخصصات الواردة يف املوازنة. .د 
تأكـد مـن أنـه قـد مت صـرفها وفقـاً ملـا تتوىل إدارة الشؤون املالية مراقبة التصرف ابلنفقـات املخصصـة يف املوازنـة، وال .ه 

 هي خمصصة هلا، يف املواعيد احملددة.
يتم جتهيز موازنة املوارد البشرية بشكل سنوي، ولثالث سـنوات مقبلـة، ابسـتخدام طريقـة املوازنـة التزايديـة، حبيـث  .أ  ].١١٦املادة [

 وداً وهبوطاً.يتم تقدير املوازنة اجلديدة من خالل تعديل بنود آخر موازنة، صع
 لتحضري موازنة املوارد البشرية، جيب أخذ املعطيات التالية بعني االعتبار لثالث سنوات قادمة: .ب 

 اسرتاتيجية اجلمعية وأهدافها.  .١
 احتياجات وتقديرات املوارد البشرية الالزمة.  .٢
 التكاليف الفعلية للسنة اجلارية.  .٣
 معدالت التضخم املتوقعة للسنة اجلارية.  .٤
 الز�دة على التكلفة ألجور، وتعويضات، ومزا�، وحوافز املوظفني.  تقديرات .٥
 معدالت دوران املوظفني املتوقعة.  .٦
 خطط التدريب.  .٧
أي تغيريات يف اهليكل التنظيمي، أو أساليب العمل، أو القوانني السارية، واليت من املمكن أن تؤثر على  .٨

 تكاليف املوارد البشرية. 
 رية املتعلقة إبدارة املوارد البشرية. تكاليف االستشارات اإلدا .٩

 التكاليف املرتتبة على الدعوات القضائية املتعلقة ابملوارد البشرية.  .١٠
يتم إرسال موازنة املوارد البشرية بعد إقرارها إىل مدير إدارة الشؤون املالية، الستخدامها كمدخل أساسي لتحضري  .ج 

 خطة التدفق النقدي السنوية.
الجيوز عقد أي نفقة مل يرصد هلا خمصصات يف املوازنة، وال جيوز استعمال املخصصات لغري الغاية اليت اعتمدت  .أ  ].١١٧املادة [

من أجلها، كما ال جيوز االلتزام أبي مبلغ يزيد على املخصصات الواردة يف املوازنة، إال مبوافقة كتابية صادرة عن 
 جملس اإلدارة.
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 لية:تتكون املوازنة من البنود التا .ب 
 البنود الفرعية البند الرئيسي الرقم
التخطيط والتطوير  ١

 التنظيمي
 وكاالت التوظيف 
 إعال�ت التوظيف 
 معارض التوظيف 
 (مثل مناذج طلبات التوظيف) الطباعة 
 االختبارات التنافسية 
 الفحوصات الطبية 
 التحقق عن طريق املعرفني 
 السفر املتعلق ابلتوظيف 
 املوظفني التكاليف املرتبطة بدوران 
  النظام اإللكرتوين اخلاص حبفظ وصيانة طلبات

 التوظيف
 أجور استشارية 

 استقبال املتدربني اخلارجيني  التدريب والتطوير ٢
 (تطوير، جتهيزات، تنفيذ) برامج تدريب داخلية 
  ،برامج تدريب خارجية (تسجيل، مواد ومناهج

 تدريب، امتحا�ت وشهادات)
 أجور استشارية 

 رواتب املوظفني  واإلمتيازات التعويضات ٣
 وقت العمل اإلضايف 
 التعويضات/ البدالت 
 �املزا 
 احلوافز 

خدمات وعالقات  ٤
 املوظفني

 القضا� العمالية 
 الصحة واألمن والسالمة 
 النشاطات واملناسبات 
 نفقات التنقل والسفر 

  
على أوامر صرف مالية موقعة من املخولني ابلصالحية، كما هـو  يتم إنفاق املخصصات املرصودة يف املوازنة بناءً  .أ  ].١١٨املادة [

 مفوض من جملس اإلدارة.
 ال تقيد النفقة أو تصرف إال إذا توافرت الشروط التالية: .ب 

 .أوامر/موافقات الصرف املالية، موقعة حسب األصول .١
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 املستندات اليت تعزز قيد النفقة وصرفها. .٢
 والتعليمات املعمول هبا.عدم خمالفة النفقة للقوانني واألنظمة  .٣
 إجازة النفقة من املراجع الداخلي. .٤
صحة حساب النفقة، وكفاية املخصصات، وتوفر السيولة (إال ابالستثناءات الصادرة عن جملس  .٥

 اإلدارة).
 يتم إعادة تغذية بنود املوازنة ابلنفقات املسرتدة، إذا مت اسرتداد تلك النفقات خالل نفس السنة املالية. .ج 
تدوير املخصصات املعتمدة ألي بنٍد من بنود املوازنة اليت مل تصرف خالل السنه املالية املعنية، إىل السنة  ال جيوز .د 

 اليت تليها، بل تلغى حكماً ويتم إقرار موازنة جديدة لكل سنة جديدة حسب احلاجة.
زنـة ونتيجـة تنفيـذها والعجـز املخطـط ودقـة وواقعيـة تقـديراهتا، على مدير إدارة املوارد البشرية إعداد بيان حلسـاابت املوا ].١١٩املادة [

 عن السنة املالية املعنية.
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 ضبط واثئق املوارد البشرية ٨.٢
 

 البنود املادة
 توضيح ضوابط اجلودة املتعلقة بضبط واثئق املوارد البشرية. • األهداف:

 صول املخولني إليها.ضمان االحتفاظ بواثئق املوارد البشرية مجيعها، مرتبة بشكل يسهل و  •
 تسهيل إدارة املعرفة. •
 التأكد من الرجوع إىل أحدث اإلصدارات عند احلاجة لذلك. •

حيدد مدير إدارة املوارد البشرية معايري إنشاء وتسمية وترميز ومراجعة واعتماد وإصدار وتعديل وتوزيع وأرشفة وإتالف  ].١٢٠املادة [
 ة منها واإللكرتونية.واثئق املوارد البشرية املطبوع

 يتم ترقيم الواثئق برقم مكون من خانتني كما هو موضح أد�ه: ].١٢١املادة [
 

 # . # ن
 ↑  ↑ 
 اخلانة األوىل: 

 رقم اإلصدار
 اخلانة الثانية: 

 رقم املراجعة
 

 حبيث:
 ).٠.١يتم إعطاء املسودة األوىل ألي وثيقة جديدة يتم إنشاؤها الرقم (ن •
تزايـــد اخلانـــة الثانيـــة بشـــكل متسلســـل إبضـــافة واحـــٍد صـــحيح، عنـــد إجـــراء أي نـــوع مـــن أنـــواع التغيـــريات  يكـــون  •

 ).١.١كاإلضافة، أو التعديل، أو احلذف، النامجة عن املراجعات، فيصبح رقمها بعد اإلجراء األول (ن
، عنـد اعتمـاد الوثيقـة، أي يكون تزايد اخلانة األوىل بشكل متسلسل إبضافة واحٍد صحيح وتصفري اخلانـة الثانيـة •

 ).٠.٢(ن
يقوم رئيس قسم خدمات وعالقات املوظفني بتوزيع الوثيقة املعّدة للجهات املخولة ابالطـالع عليهـا، ابسـتعمال  .أ  ].١٢٢املادة [

 .منوذج قائمة توزيع الواثئق
إليها وتدمغ الوثيقة خبتم يشـري  على الصفحة األوىل من نسخ الواثئق املضبوطة يعطى رقم النسخة واجلهة املوزعة  .ب 

 إىل أ�ا وثيقة مضبوطة معتمدة.
ال ختضـــع النســـخ الـــيت تـــوزع للعلـــم فقـــط للتحـــديث وال يتطلـــب وضـــع رقـــم نســـخة عليهـــا وال يـــتم ختمهـــا بوثيقـــة  .ج 

 مضبوطة ويكتفي خبطاب اجلهة املوزعة إليها.
ثناء نسـخة واحـدة يـتم االحتفـاظ هبـا ملـدة سـنة علـى األقـل بعـد التأكـد مـن يتم التخلص من مجيع الواثئـق امللغيـة ابسـت ].١٢٣املادة [

ختمهــا خبــتم "ملغيــة"، ويــتم إصــدار الئحــة التوثيــق الرئيســية الــيت تبــني الوضــع األخــري ابلنســبة للواثئــق مــن حيــث رقــم 
 اإلصدار ورقم املراجعة.
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 ضبط سجالت املوظفني ٨.٣
 

 البنود املادة
 ابلطريقة اليت تضمن احملافظة على سرية البيا�ت واملعلومات الواردة هبا. اجلمعيةموظفي حفظ وترتيب ملفات  • األهداف:

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

 تعترب حمتو�ت ملفات املوظفني سرية. .أ  ].١٢٤املادة [
العـام، أو الـرئيس املباشـر للموظـف، أو مـوظفي  املـديرز استعراض ملف املوظف أو النظر فيه إال مـن قبـل ال جيو  .ب 

إدارة الشؤون املالية وإدارة املوارد البشـرية، أو مـن قبـل األفـراد املصـرح هلـم حبكـم حـاجتهم للمعلومـات (مثـل جلـان 
 التحقيق).

، إذا دعــت احلاجـــة -إال حبســب حاجـــات وضــرورات العمـــل- ال جيــوز إخـــراج امللفــات مـــن إدارة املــوارد البشـــرية .ج 
 للحصول على أوراق معينة يتم تصويرها واستخدامها.

ال جيـوز اإلضــافة والتعـديل علــى ملفـات املــوظفني إال مـن قبــل رئـيس قســم خـدمات وعالقــات املـوظفني أو مــدير  .د 
 إدارة املوارد البشرية أو مدير مركز اخلدمات اإلدارية.

املشرتكة على املوظف ورئيس قسم خدمات وعالقات املوظفني للمحافظة على سجالت املوظفني  تقع املسؤولية .ه 
حمدثة ودقيقـة، مبتابعـة التغيـريات علـى: اسـم وعنـوان منـزل املوظـف، رقـم اهلـاتف، الشـخص الـذي يـتم إخطـاره يف 

 بعية (األوالد)، وواثئق اهلوية.حالة الطوارئ (مبا يف ذلك العنوان ورقم اهلاتف)، واحلالة اإلجتماعية، وحالة الت
 يقوم رئيس قسم خدمات وعالقات املوظفني ابلتأكد من عودة امللفات إىل مكا�ا يف آخر كل يوم عمل. .و 

 فتح امللف: ].١٢٥املادة [
 يتوىل رئيس قسم خدمات وعالقات املوظفني مسؤولية فتح امللفات للموظفني اجلدد. .أ 
ينـه رمسيـاً، حيـث يـتم إعطـاؤه رقـم وظيفـي متسلسـل وحفـظ مجيـع أوراقـه الثبوتيـة، يتم فتح ملف للموظف بعـد تعي .ب 

 ابإلضافة إىل:
 طلب التوظيف .١
 السرية الذاتية .٢
 عقد العمل .٣

 يتم فتح ملفات للمتدربني اجلامعيني يف موقع خمتلف عن ملفات املوظفني ويتم إعطاؤهم أرقام تسلسلية خمتلفة. .ج 
  إغالق ملف: ].١٢٦املادة [

 يتم إغالق ملف املوظف ابنتهاء خدمته وتوفر مجيع األوراق املطلوبة لنهاية اخلدمة. .أ 
 ال يتم إغالق ملف املوظف بدون توفر ورقة املخالصة وورقة براءة الذمة. .ب 
 يتم نقل ملف املوظف املنتهية خدمته من خزانة حفظ امللفات إىل مستودعات اجلمعية بعد إغالق ملفه. .ج 
) سـنوات مــن انتهـاء خدمتــه يف اجلمعيـة إال يف احلــاالت القضـائية حيــث ١٠املوظـف ملــدة ( يـتم االحتفـاظ مبلــف .د 

 يتم إبقاء امللف مفتوحاً إىل إنتهائها.
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 الئحة اجلزاءات التأديبية .١
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 الئحة اجلزاءات التأديبية .١
 

املوظفني املتجاوزين، مع بيان  اجلمعيةبية املعتمدة، واملكونة من قائمة ابملخالفات اليت يعاقب عليها ميثل اجلدول التايل الئحة اجلزاءات التأدي
 :العام مديرللتسلسل العقوابت عند تكرار تلك املخالفات، واجلهات املسؤولة عن بدء اإلجراء، واجلهات املسؤولة عن التوصية ابلعقوبة 

 
 :خمالفات مواعيد العمل )١(
 

 لفةأنواع املخا
عقوبة 
 أوىل

عقوبة 
 اثنية

عقوبة 
 اثلثة

عقوبة 
 رابعة

عقوبة 
 خامسة

عقوبة 
 سادسة

اجلهة املسؤولة 
 عن بدء اإلجراء

اجلهة املسؤولة 
عن التوصية 

 مديرابلعقوبة لل
 العام

التأخر عن مواعيد احلضور 
 ١٥لغاية إىل الدوام الرمسي 

دون إذن أو عذر ، دقيقة
مقبول إذا مل يرتتب على 

 طيل موظفني آخرينذلك تع

إنذار  
 كتايب

غرامة 
)٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)١٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٢٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٣٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٥٠% (

من راتب 
 يوم

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

التأخر عن مواعيد احلضور 
 ١٥لغاية إىل الدوام الرمسي 

دون إذن أو عذر ، دقيقة
مقبول إذا ترتب على ذلك 

 تعطيل موظفني آخرين

إنذار  
 كتايب

غرامة 
)١٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٢٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٥٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٧٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
 راتب يوم

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

عن مواعيد احلضور  التأخر
أكثر من إىل الدوام الرمسي 

، دقيقة ٣٠لغاية  دقيقة ١٥
دون إذن أو عذر مقبول إذا 
مل يرتتب على ذلك تعطيل 

 موظفني آخرين

غرامة 
)١٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)١٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٢٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٥٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٧٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
 راتب يوم

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

التأخر عن مواعيد احلضور 
أكثر من إىل الدوام الرمسي 

، دقيقة ٣٠لغاية  دقيقة ١٥
دون إذن أو عذر مقبول إذا 
ترتب على ذلك تعطيل 

 موظفني آخرين

غرامة 
)٢٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٥٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٧٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
 راتب يوم

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية
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 لفةأنواع املخا
عقوبة 
 أوىل

عقوبة 
 اثنية

عقوبة 
 اثلثة

عقوبة 
 رابعة

عقوبة 
 خامسة

عقوبة 
 سادسة

اجلهة املسؤولة 
 عن بدء اإلجراء

اجلهة املسؤولة 
عن التوصية 

 مديرابلعقوبة لل
 العام

التأخر عن مواعيد احلضور 
أكثر من إىل الدوام الرمسي 

، دقيقة ٦٠لغاية  دقيقة ٣٠
دون إذن أو عذر مقبول إذا 
مل يرتتب على ذلك تعطيل 

 ظفني آخرينمو 

غرامة 
)٢٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٥٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٧٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
 راتب يوم

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

التأخر عن مواعيد احلضور 
أكثر من إىل الدوام الرمسي 

، دقيقة ٦٠لغاية  دقيقة ٣٠
دون إذن أو عذر مقبول إذا 
ترتب على ذلك تعطيل 

 موظفني آخرين

غرامة 
)٣٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٥٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
 راتب يوم

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب أربعة 

 أ�م

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

التأخر عن مواعيد احلضور 
الرمسي ملدة تزيد إىل الدوام 
دون إذن أو ، على ساعة

عذر مقبول سواء ترتب أو مل 
يرتتب على ذلك تعطيل 

 موظفني آخرين

إنذار  
 كتايب

غرامة 
 راتب يوم

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب أربعة 

 أ�م

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م
رئيس قسم 

 خدمات
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

 التأخر مدةحسم أجر  ابإلضافة إىل

ترك مكان العمل أو 
االنصراف قبل موعد انتهاء 
الدوام الرمسي دون إذن أو 
عذر مقبول، ملدة ال تتجاوز 

 ) دقيقة١٥(

إنذار  
 كتايب

غرامة 
)١٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٢٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
 ب يومرات

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

 ترك مكان العمل مدةحسم أجر  ابإلضافة إىل
ترك مكان العمل أو 
االنصراف قبل موعد انتهاء 
الدوام الرمسي دون إذن أو 
عذر مقبول، ملدة تتجاوز 

 ) دقيقة١٥(

 غرامة
)١٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٢٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٥٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
 راتب يوم

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

 ترك مكان العمل مدةحسم أجر  ابإلضافة إىل
البقاء يف مكان العمل أو 

إليه بعد موعد انتهاء العودة 
الدوام الرمسي دون إذن 

 مسبق

إنذار  
 كتايب

غرامة 
)١٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٢٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
 راتب يوم

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية
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 لفةأنواع املخا
عقوبة 
 أوىل

عقوبة 
 اثنية

عقوبة 
 اثلثة

عقوبة 
 رابعة

عقوبة 
 خامسة

عقوبة 
 سادسة

اجلهة املسؤولة 
 عن بدء اإلجراء

اجلهة املسؤولة 
عن التوصية 

 مديرابلعقوبة لل
 العام

الغياب دون إذن كتايب أو 
ملدة يوم خالل عذر مقبول 

 السنة العقدية الواحدة

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب أربعة 

 أ�م

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
 السنوية

 ملرة واحدة

فصل من 
اخلدمة مع 

 املكافأة
-- 

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

ذن  الغياب املتصل دون إ
كتايب أو عذر مقبول من 

) أ�م خالل ٦) يوماً إىل (٢(
 السنة العقدية الواحدة

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب أربعة 

 أ�م

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

فصل من 
اخلدمة مع 

 املكافأة
-- 

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

رة املوارد مدير إدا
 البشرية

 الغياب مدةحسم أجر  ابإلضافة إىل

الغياب املتصل دون إذن  
كتايب أو عذر مقبول من 

) أ�م ١٠) أ�م إىل (٧(
 خالل السنة العقدية الواحدة

غرامة 
راتب أربعة 

 أ�م

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

فصل من 
ة مع اخلدم

 املكافأة
-- -- 

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

 الغياب مدةحسم أجر  ابإلضافة إىل

الغياب املتصل دون إذن  
كتايب أو عذر مقبول من 

) يوماً ١٥) يومًا إىل (١١(
 خالل السنة العقدية الواحدة

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

احلرمان 
من 

الرتقيات 
 أو

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

فصل من 
اخلدمة مع 

 املكافأة
-- -- -- 

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

 الغياب مدةحسم أجر  ابإلضافة إىل



  

 سیاسة الموارد البشریة ١١١من  ٩٩صفحة 
 

   
info@eradah.org.sa www.eradah.org.sa   ۳۱۹٦۱الرمز البریدي  ۱۰۸۰۰الجمعیة الخیریة لذوي اإلحتیاجات الخاصة بمدینة الجبیل الصناعیة (إرادة)، الجبیل الصناعیة ص.ب  

 

 لفةأنواع املخا
عقوبة 
 أوىل

عقوبة 
 اثنية

عقوبة 
 اثلثة

عقوبة 
 رابعة

عقوبة 
 خامسة

عقوبة 
 سادسة

اجلهة املسؤولة 
 عن بدء اإلجراء

اجلهة املسؤولة 
عن التوصية 

 مديرابلعقوبة لل
 العام

االنقطاع عن العمل دون 
سبب مشروع مدة تزيد على 

) يومًا متصلة خالل ١٥(
 السنة العقدية الواحدة

فصل من 
اخلدمة 
بدون 
أو  مكافأة

تعويض، 
على أن 
يسبقه 
إنذار  
 كتايب

 )غيايب(
يف اليوم 
العاشر 
 النقطاعه

-- -- -- -- -- 

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

الغياب املتقطع دون سبب 
مشروع مددًا تزيد يف 

) يوماً ٣٠جمموعها على  (
 خالل السنة العقدية الواحدة

فصل من 
اخلدمة 
بدون 
أو  مكافأة

تعويض، 
على أن 
يسبقه 
إنذار  

بعد  كتايب
الغياب 
مدة 

عشرين 
 يوماً 

-- -- -- -- -- 

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

اإلجازة املرضية ألكثر من 
، غري املعتمدة اً يوم )١٢٠(

من قبل الطبيب الذي تكلفه 
فحوصات اجلمعية إبجراء ال

 الالزمة للتحقيق

من  فصل
اخلدمة 
بدون 
 مكافأة

-- -- -- -- -- 

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية
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 :العمل تنظيمخمالفات  )٢(
 

عقوبة  أنواع املخالفة
 أوىل

عقوبة 
 اثنية

عقوبة 
 اثلثة

عقوبة 
 رابعة

عقوبة 
 خامسة

عقوبة 
 سادسة

اجلهة املسؤولة 
 ء اإلجراءعن بد

اجلهة املسؤولة 
عن التوصية 

 مديرابلعقوبة لل
 العام

يف أماكن دون مربر التواجد 
غري األماكن املخصصة 

 أثناء أوقات الدوام للعمل

غرامة 
)١٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٢٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٥٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
 راتب يوم

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

استقبال زائرين بغري أمور 
عمل اجلمعية يف أماكن 

 العمل دون إذن من اإلدارة

إنذار  
 كتايب

غرامة 
)١٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)١٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٢٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٥٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
 يوم راتب

الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

استعمال آالت ومعدات 
وأدوات املنشأة ألغراض 

 خاصة دون إذن من اإلدارة

إنذار  
 كتايب

غرامة 
)١٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٢٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٥٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
 راتب يوم

غرامة 
راتب 
 يومني

رئيس املباشر ال
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

تدخل العامل دون وجه حق 
يف أي عمل ليس ابختصاصه 

 أو مل يعهد به إليه

غرامة 
)٥٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
 راتب يوم

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب أربعة 

 أ�م

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

الوحدة رئيس 
التنظيمية للجهة 

 املتضررة، أو 
الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

اخلروج أو الدخول من غري 
 املكان املخصص لذلك

إنذار  
 كتايب

غرامة 
)١٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)١٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٢٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٥٠% (

من راتب 
 يوم

رامة غ
)٧٥% (

من راتب 
 يوم

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

 مهال يف تنظيف اآلالت،اإل
وصيانتها، أو عدم العناية 

هبا  هبا، أو عدم التبليغ عما
 من خلل

غرامة 
)٥٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
 راتب يوم

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
أربعة  راتب

 أ�م

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

عدم وضع أدوات اإلصالح 
يف  واللوازم األخرى والصيانة

بعد  األماكن املخصصة هلا
 من العمل االنتهاء

إنذار  
 كتايب

غرامة 
)٢٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٥٠% (

من راتب 
 يوم

ة غرام
 راتب يوم

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

مدير إدارة املوارد 
 البشرية
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متزيق أو إتالف إعال�ت أو 
اجلمعية بالغات إدارة 
 (التعميمات اإلدارية)

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

فصل من 
مة مع اخلد

 املكافأة
-- -- 

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

، الشخصيةاإلمهال يف العهد 
(سيارات، آالت،  مثال:

 ،..)معدات، أدوات أجهزة،

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

فصل من 
اخلدمة مع 

 املكافأة
-- -- 

شر الرئيس املبا
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

األكل يف مكان العمل، أو 
غري املكان املعد له، او يف 

 غري أوقات الراحة

إنذار  
 كتايب

غرامة 
)١٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)١٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٢٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٥٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٧٥% (

من راتب 
 يوم

ئيس الوحدة ر 
التنظيمية للجهة 

 املتضررة، أو 
الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

 النوم أثناء العمل
إنذار  
 كتايب

غرامة 
)١٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٢٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٥٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
 راتب يوم

غرامة 
راتب 
 يومني

 الرئيس املباشر
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

النوم يف احلاالت اليت 
 تستدعي يقظة مستمرة

غرامة 
)٥٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
 راتب يوم

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

شر الرئيس املبا
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

التسكع، أو وجود العامل يف 
غري مكان عمله، اثناء 

 ساعات العمل

غرامة 
)١٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٢٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٥٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
 راتب يوم

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

رئيس الوحدة 
ظيمية للجهة التن

 املتضررة، أو 
الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

التالعب يف إثبات احلضور 
 نصراف من العملالوا

غرامة 
 راتب يوم

غرامة 
راتب 
 يومني

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

فصل من 
اخلدمة مع 

 املكافأة
-- -- 

قسم رئيس 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية
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عدم إطاعة األوامر العادية 
اخلاصة ابلعمل أو عدم تنفيذ 
التعليمات اخلاصة ابلعمل، 

 واملعلقة يف مكان ظاهر

غرامة 
)٢٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٥٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
 راتب يوم

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب أربعة 

 أ�م

الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

التحريض على خمالفة األوامر 
والتعليمات اخلطية اخلاصة 

 ابلعمل

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

فصل من 
اخلدمة مع 

 املكافأة
-- -- 

رئيس الوحدة 
نظيمية للجهة الت

 املتضررة، أو 
الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

التدخني يف األماكن 
احملظورة، واملعلن عنها 
للمحافظة على سالمة 

 ومباين اجلمعية املوظفني

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

فصل من 
اخلدمة مع 

 املكافأة
-- -- 

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

اإلمهال أو التهاون يف العمل 
الذي قد ينشأ عنه ضرر يف 

و سالمتهم أو أصحة العمال 
أو األدوات  يف املواد

 ألجهزةوا

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

فصل من 
مع اخلدمة 

 املكافأة
-- -- 

رئيس الوحدة 
التنظيمية للجهة 

 املتضررة، أو 
الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

مجع التوقيعات داخل اجلمعية 
بدون تصريح خطي مسبق 

 العام املديرمن 

إنذار  
 كتايب

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

فصل من 
مة مع اخلد

 املكافأة
-- -- 

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

تنمية املوارد املالية ابسم 
 اجلمعية بشكل خمالف

فصل من 
اخلدمة 
بدون 
 مكافأة

-- -- -- -- -- 
الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

 جلنة التحقيق

 اإلحالة إىل القضاء

اإليقاف 
عن 
 العمل

مع غرامة 
راتب 
مخسة 

أ�م عن 
كل 
 شهر

 جملس اإلدارة جلنة التحقيق -- -- -- -- --
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 السلوكية:خالفات امل )٣(
 

عقوبة  أنواع املخالفة
 أوىل

عقوبة 
 اثنية

عقوبة 
 اثلثة

عقوبة 
 رابعة

عقوبة 
 خامسة

عقوبة 
 سادسة

اجلهة املسؤولة 
 عن بدء اإلجراء

اجلهة املسؤولة 
عن التوصية 

 مديرابلعقوبة لل
 العام

التشاجر مع الزمالء، أو مع 
الغري، أو إحداث مشاغبات 

 يف مكان العمل

غرامة 
 راتب يوم

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

فصل من 
اخلدمة مع 

 املكافأة

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

 جلنة التحقيق

دعاء العامل  االتمارض أو 
كذابً أنه أصيب أثناء العمل، 

 أو بسببه

غرامة 
 راتب يوم

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

فصل من 
اخلدمة مع 

 املكافأة

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 

 نياملوظف

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

االمتناع عن إجراء الكشف 
الطيب عند طلب طبيب 
املنشأة، أو رفض اتباع 
التعليمات الطبية أثناء 

 العالج

غرامة 
 راتب يوم

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

من فصل 
اخلدمة مع 

 املكافأة

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

خمالفة التعليمات الصحية 
 املعلقة أبماكن العمل

غرامة 
)٥٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
 راتب يوم

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

صل من ف
اخلدمة مع 

 املكافأة

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية
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الكتابة على جدران املنشأة، 
إنذار   أو لصق إعال�ت عليها

 كتايب

غرامة 
)١٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٢٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٥٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
 راتب يوم

غرامة 
راتب 
 يومني

م رئيس قس
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

رفض التفتيش اإلداري عند 
 االنصراف

غرامة 
)٢٥% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٥٠% (

من راتب 
 يوم

غرامة 
 راتب يوم

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

ارد مدير إدارة املو 
 البشرية

عدم تسليم النقود احملصلة 
يف املواعيد  اجلمعيةحلساب 

 احملددة دون تربير مقبول

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

فصل من 
اخلدمة مع 

 املكافأة
-- -- 

الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

رتداء املالبس اعن االمتناع 
واالجهزة املقررة للوقاية 

 .والسالمة
إنذار  
 كتايب

غرامة 
 راتب يوم

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

فصل من 
اخلدمة مع 

 املكافأة

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

عمد اخللوة مع اجلنس اآلخر ت
 يف أماكن العمل

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

فصل من 
اخلدمة مع 

 املكافأة
-- -- 

الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

 جلنة التحقيق

اإلحياء لآلخرين مبا خيدش 
 أو فعالً  احلياء قوالً 

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

فصل من 
اخلدمة مع 

 املكافأة
-- -- 

الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

 جلنة التحقيق

االعتداء على زمالء العمل 
أو  أو االشارة ابلقول

ابستعمال وسائل االتصال 
أو   ابلشتم لكرتونيةاإل

 التحقري

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 أ�مثالثة 

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

فصل من 
اخلدمة مع 

 املكافأة
-- -- 

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

 جلنة التحقيق

أي رئيس أو االعتداء على 
آخر، موظف مرؤوس أو أي 

ويل أمر أو أو أي مستفيد أو 
أي شخص زائر أو مراجع أو 

آخر ابلسب أو التحقري أو 
الضرب أثناء العمل أو 

 بسبب العمل

فصل من 
اخلدمة 
بدون 
 مكافأة

-- -- -- -- -- 

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

 جلنة التحقيق
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 أو شكوى كيدية تقدمي بالغ
أبحد املوظفني أو العّمال 

االفرتاء على اخلارجيني، أو 
املستفيد أو ويل أمره أو أي 

 مرافق له

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

فصل من 
ة مع اخلدم

 املكافأة
-- -- -- 

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

 جلنة التحقيق

عدم االمتثال لطلب جلنة 
التحقيق ابحلضور أو اإلدالء 

 ابألقوال أو الشهادة

غرامة 
راتب 
 يومني

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

فصل من 
اخلدمة مع 

 املكافأة
 جلنة التحقيق جلنة التحقيق -- --

التعدي على خصوصية 
موظف آخر أو نشر إشاعة 

 عنه

إنذار  
 كتايب

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

فصل من 
اخلدمة مع 

 املكافأة
-- -- 

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

 جلنة التحقيق

املزاح الذي يؤدي إىل إرابك 
 العمل

تنبيه 
 شفوي
 أول

تنبيه 
 شفوي
 �ائي

إنذار  
 كتايب

غرامة 
)١٠ (%

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٢٥ (%

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٥٠ (%

من راتب 
 يوم

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

 جلنة التحقيق

عدم التقيد ابملظهر الالئق 
وبتعليمات النظافة سواء  
كانت شخصية أو خاصة 

 مبكان العمل

تنبيه 
 شفوي
 أول

تنبيه 
 شفوي
 �ائي

إنذار  
 كتايب

غرامة 
)١٠ (%

راتب  من
 يوم

غرامة 
)٢٥ (%

من راتب 
 يوم

غرامة 
)٥٠ (%

من راتب 
 يوم

الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

ارتكاب خمالفة مرورية 
إبحدى مركبات اجلمعية (إن 

 وجدت)

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
وية السن

 ملرة واحدة

فصل من 
اخلدمة مع 

 املكافأة
-- -- 

الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

محل السالح مبختلف أنواعه 
يف أماكن العمل لغري املصرح 

 هلم بذلك

فصل من 
اخلدمة 
بدون 
 مكافأة

-- -- -- -- -- 
الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

 نة التحقيقجل

إدخال مواد ممنوعة إىل مكان 
 العمل

فصل من 
اخلدمة 
بدون 
 مكافأة

-- -- -- -- -- 
الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

 جلنة التحقيق

اإلدانة حبكم قضائي اكتسب 
الدرجة القطعية جبناية أو 
جنحة ماسة ابلشرف 

 واألخالق العامة

فصل من 
اخلدمة 
بدون 
 مكافأة

-- -- -- -- -- 

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية
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ارتكاب عمل خمل ابآلداب 
 العامة يف مكان العمل

فصل من 
اخلدمة 
بدون 
 مكافأة

-- -- -- -- -- 
الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

 جلنة التحقيق

التواجد أثناء العمل يف حالة 
ء سكر بَني أو هلوسة، جرا

 التعاطي

فصل من 
اخلدمة 
بدون 
 مكافأة

-- -- -- -- -- 
الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

 جلنة التحقيق

 تأمنيسوء استخدام نظام ال
 الصحي

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

فصل من 
اخلدمة مع 

 املكافأة
-- -- 

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

 جلنة التحقيق

ابتزاز ويل أمر مستفيد أو أي 
مرافق له من خدمات 

 اجلمعية

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

فصل من 
اخلدمة 
بدون 
 مكافأة

-- -- -- -- 
مدير إدارة املوارد 

 البشرية
 جلنة التحقيق

� تعاطي الرشوة أو قبول اهلدا
واإلكراميات مقابل تقدمي 

 خدمة أو تسهيل معاملة

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

فصل من 
اخلدمة 
بدون 
 مكافأة

-- -- -- -- 
الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

 جلنة التحقيق

استغالل املنصب الوظيفي 
للتصرف مبوجودات اجلمعية 

لسماح أو السطو عليها أو ا
 لغريه بذلك

فصل من 
اخلدمة 
بدون 
 مكافأة

 جملس اإلدارة جلنة التحقيق -- -- -- -- --



  

 سیاسة الموارد البشریة ١١١من  ١٠٧صفحة 
 

   
info@eradah.org.sa www.eradah.org.sa   ۳۱۹٦۱الرمز البریدي  ۱۰۸۰۰الجمعیة الخیریة لذوي اإلحتیاجات الخاصة بمدینة الجبیل الصناعیة (إرادة)، الجبیل الصناعیة ص.ب  

 

 
  

التمييز ضد ويل أمر مستفيد 
أو أي مرافق له على أساس 
أصله أو اسم عائلته أو اسم 
مدينته أو قريته أو جنسه أو 
سنه أو مستواه التعليمي أو 
مستواه االجتماعي أو 

 مستواه االقتصادي

 غرامة
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

فصل من 
اخلدمة مع 

 املكافأة
-- -- 

الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

 جلنة التحقيق

القمع اللفظي للمستفيد أو 
ويل أمره أو أي مرافق له 
 (كما يف الصراخ أو التعنيف)

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

فصل من 
اخلدمة مع 

 املكافأة
-- -- -- 

الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

 جلنة التحقيق

التجريح اللفظي للمستفيد أو 
ويل أمره أو أي مرافق له 
(كما يف السخرية أو القدح 
أو الذم أو القذف أو السب 

و الشتم أو اإلهانة أو أ
 التحقري)

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

فصل من 
اخلدمة مع 

 املكافأة
-- -- -- -- 

الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

 جلنة التحقيق

الرتهيب اللفظي للمستفيد أو 
ويل أمره أو أي مرافق له 

 (كما يف التهديد والوعيد)

 احلرمان
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

فصل من 
اخلدمة مع 

 املكافأة
-- -- -- -- 

الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

 جلنة التحقيق

 اجلسدي والعنف الضرب
 على املستفيد

فصل من 
اخلدمة 
بدون 
 مكافأة

-- -- -- -- -- 
الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

 حقيقجلنة الت

التحرش أو االعتداء اجلنسي 
 على املستفيد

فصل من 
اخلدمة 
بدون 
 مكافأة

 جملس اإلدارة جلنة التحقيق -- -- -- -- --
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 األدائية:خالفات امل )٤(
 

عقوبة  أنواع املخالفة
 أوىل

عقوبة 
 اثنية

عقوبة 
 اثلثة

عقوبة 
 رابعة

عقوبة 
 خامسة

عقوبة 
 سادسة

اجلهة املسؤولة 
 عن بدء اإلجراء

هة املسؤولة اجل
عن التوصية 

 مديرابلعقوبة لل
 العام

احلصول على تقدير (مقبول) 
فما دون ألربع مرات متتالية 

 يف تقييم املوظف السنوي

احلرمان 
% ٤٠من 

من قيمة 
الز�دة 
 السنوية

إنذار 
 خطي أول
(عند املرة 
اخلامسة 
على 
 التوايل)

إنذار 
 خطي اثنٍ 
(عند املرة 
السادسة 

على 
 التوايل)

 لفص
(عند املرة 
السابعة 
على 
 التوايل)

-- -- 

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

احلصول على تقدير 
(ضعيف) ملرتني متتاليتني يف 

 تقييم املوظف السنوي

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

 فصل
(عند املرة 
الثالثة على 

 التوايل)

-- -- -- -- 

رئيس قسم 
خدمات 
وعالقات 
 املوظفني

مدير إدارة املوارد 
 البشرية

ختفيض اإلنتاجية يف د تعمُّ ال
 أو جودهتا

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

من  فصل
اخلدمة مع 

 مكافأة
-- -- -- -- 

الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

 جلنة التحقيق

قلة سري العمل، أتخري أو عر 
أو عدم التقيد ابإلجراءات 

 املعيارية للعمل

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

من  فصل
اخلدمة مع 

 مكافأة
-- -- -- -- 

الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

 جلنة التحقيق
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التضليل أو إعطاء معلومات  
كاذبة عن األعمال عن 

ب ابلتقارير قصد، مثل التالع
املقدمة واملتعلقة ابألعمال 

 املنجزة

إنذار  
 كتايب

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

من  فصل
اخلدمة 
بدون 
 مكافأة

-- -- -- 
الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

 جلنة التحقيق

ارتكاب خطأ عمل نشأ عنه 
أو  خسائر مادية جسيمة

وظفني أو إصاابت لدى امل
املستفيدين من خدمات 

 (بدون قصد)اجلمعية 

من  فصل
اخلدمة مع 

 مكافأة
 جملس اإلدارة جلنة التحقيق -- -- -- -- --

ارتكاب خطأ عمل نشأ عنه 
أو  خسائر مادية جسيمة

إصاابت لدى املوظفني أو 
املستفيدين من خدمات 

 (بشكل متعمد)اجلمعية 

من  فصل
اخلدمة 
بدون 
 مكافأة

 جملس اإلدارة جلنة التحقيق -- -- -- -- --

شطب معلومات أو إتالف 
مهمة  عمل أو إخفاء واثئق

 بشكل متعمد

من  فصل
اخلدمة 
بدون 
 مكافأة

-- -- -- -- -- 
الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

 جلنة التحقيق

إفشاء األسرار اخلاصة 
 ابلعمل

من  فصل
اخلدمة 
بدون 
 مكافأة

-- -- -- -- -- 
ئيس املباشر الر 

للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

 جلنة التحقيق

 "مالية"ارتكاب خمالفة 
 من دون قصد بسبب اإلمهال

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

من  فصل
اخلدمة مع 

 مكافأة
 جملس اإلدارة جلنة التحقيق -- -- -- --

إتالف أو إضاعة الشيكات 
 امللغاة

احلرمان 
من 

قيات الرت 
أو 

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

من  فصل
اخلدمة مع 

 مكافأة
-- -- -- -- 

الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

 جلنة التحقيق
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 توقيع شيك على بياض

من  فصل
اخلدمة 
بدون 
 مكافأة

 جملس اإلدارة جلنة التحقيق -- -- -- -- --

االختالس، أو انتحال 
شخصية الغري، أو تقدمي 

ادات أو واثئق شخصية شه
 مزورة، أو التزوير يف الفواتري 

من  فصل
اخلدمة 
بدون 
 مكافأة

 جملس اإلدارة جلنة التحقيق -- -- -- -- --

تعمد أتخري أو إخفاء طلب 
الستفادة من خدمات 
اجلمعية لدوافع انتقامية أو 

 لغريها من الدوافع

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

من  فصل
اخلدمة مع 

 مكافأة
-- -- -- -- 

الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

مدير مركز شؤون 
املستفيدين أو 

 العام املدير

التحيز لتسريع خدمة مرشح 
لالستفادة من خدمات 
اجلمعية إذا كان مستحقاً هلا، 
ولكن على حساب غريه 

 األكثر استحقاقاً هلا

إنذار  
 كتايب

غرامة 
 ميو راتب 

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

من  فصل
اخلدمة مع 

 مكافأة

الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

مدير مركز شؤون 
املستفيدين أو 

 العام املدير

التحيز خلدمة مرشح 
لالستفادة من خدمات 

من عدم  اجلمعية على الرغم
 استحقاقه هلا (الواسطة)

إنذار  
 كتايب

غرامة 
 يومراتب 

غرامة 
راتب 

 ثالثة أ�م

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

من  فصل
اخلدمة مع 

 مكافأة

الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

مدير مركز شؤون 
املستفيدين أو 

 العام املدير

أتخر حتسن حالة مستفيد 
نتيجة تقصري أو إمهال 
املدرس أو املشرف املسؤول 

 عن احلالة

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

الز�دات 
السنوية 
 ملرة واحدة

من  فصل
اخلدمة مع 

 مكافأة
-- -- -- 

جلنة املتابعة 
 وإعادة التقييم

مدير مركز 
 الرعاية النهارية
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تيجة تقصري إصابة مستفيد ن
أو إمهال أو عدم تقيد 
املدرس أو املشرف مبعايري 

 السالمة املعتمدة

من  فصل
اخلدمة 
 بدون
 مكافأة

 جملس اإلدارة جلنة التحقيق -- -- -- -- --

خمالفة تعليمات األمن 
والسالمة والصحة داخل 

 اجلمعية أو أي من مراكزها

غرامة 
راتب 

 مخسة أ�م

احلرمان 
من 

الرتقيات 
أو 

�دات الز 
السنوية 
 ملرة واحدة

من  فصل
اخلدمة مع 

 مكافأة
-- -- -- 

الرئيس املباشر 
للموظف، أو 
 رئيسه األعلى

مدير إدارة املوارد 
 البشرية
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