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 أحكام عامة: الفصل األول 

مبا يتوافق مع نظام وزارة املوارد البشرية والتنمية وضعت أحكام هذا النظام  ( : 1 - 1)  المادة

 االجتماعية   

يهدف هذا النظام إىل تنظيم العالقة بني اجلمعية وموظفيه مبا حيقق  ( : 2 - 1)  المادة

املصلحة العامة ومصلحة الطرفني وليكون اجلميع على بينة من أمره عاملًا 

 .مبا له وما عليه

معية سواًء كانوا موظفني تسري أحكام هذا النظام علي مجيع العاملني باجل ( : 3 - 1)  المادة

أو من يأخذ حكمهم ، وأيضًا املتطوعني ( الدوام الكلي واجلزئي )متعاقدين 

 .فيما يشملهم من بنود هذا النظام

يعترب هذا النظام متممًا لعقد العمل فيما ال يتعارض مع األحكام والشروط  ( : 4 - 1)  المادة

 .األفضل للموظف الواردة يف العقد

عديالت على أحكام هذا النظام كلما دعت إلدارة اجلمعية احلق يف إدخال ت ( : 5 - 1)  المادة

احلاجة لذلك ، وال تكون هذه التعديالت نافذة إال بعد اعتمادها من جملس 

 .إدارة اجلمعية

تطلع اجلمعية املوظف عند التعاقد على أحكام هذا النظام وينص على ذلك  ( : 6 - 1)  المادة

يف عقد العمل ، وال تتحمل اجلمعية أي مسؤولية أو نتيجة إلهمال املوظف أو 

 .تقصريه يف قراءة ومعرفة هذا النظام

حتسب املدد واملواعيد املنصوص عليها يف هذا النظام أو عقود العمل بالتقويم  ( : 7 - 1)  المادة

 .امليالدي

يصدِّر مدير اجلمعية القرارات التنفيذية هلذا النظام مبا ال يتعارض مع  ( : 8 - 1)  المادة

 .أحكامه
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رد فيه نص يف يتم الرجوع إىل نظام العمل يف اململكة العربية السعودية فيما مل ي ( : 9 - 1)  المادة

 .هذا النظام 

يقصد بالعبارات واأللفاظ التالية أينما وردت يف هذا النظام املعاني املوضحة  ( : 11 - 1)  المادة

 :أمام كل منها على النحو التالي 
 وتوعية اجلاليات ببين ظبيان واإلرشادالدعوة  مجعية -اجلمعية اجلمعية

 (  نائبه)اجلمعية أو  رئيس   إدارة اجلمعية

 .اللجنة املختارة من جملس إدارة اجلمعية للقيام مبهام الوظائف والتوظيف هي جلنة الوظائف

 املوظف
سواًء داخل مبنى –هو كل من يعمل ملصلحة اجلمعية وحتت إدارتها أو إشرافها 

 .مقابل أجر مادي أيًا كانت التسمية اليت تطلق عليه –اجلمعية أو خارجه 

 املتطوع
املنشأة وحتت إدارتها أو إشرافها تطوعُا وبدون هو كل شخص طبيعي يعمل ملصلحة 

 مقابل مالي أو عيين

 الراتب
هو كل ما يعطى للموظف كنقد مقابل عمله شاماًل البدالت مبوجب عقد عمل 

 .مكتوب مهما كان نوع هذا األجر

 الراتب األساسي

 أو أصل الراتب

تبة ودرجة يف سلَّم هو ما يعطى للموظف كنقد مقابل عمله بدون بدالت ، وحيدد له مر

 .الرواتب

 سلم الرواتب
هو جدول بالرواتب األساسية املعتمدة يف اجلمعية شاماًل جلميع املسميات الوظيفية 

 .املعتمدة باجلمعية ، وموزَّعة حسب املراتب والدرجات

 املربوط األول
هو الراتب األساسي يف أول درجة وأول مرتبة مستحقه للمسمى الوظيفي يف درجات 

 .ومراتب سلَّم الرواتب

 هي زيادة سنوية على الراتب الذي حيصل عليه املوظف بشكل سنوي وفق سلم الرواتب العالوة  



 مجعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات 

 ببين ظبيان

 مسجلة بوزارة املوارد البشرية 

 7403والتنمية االجتماعية برقم 

 حتت اشراف مركز التنمية االجتماعية بالباحة

 _______________________________________________________________________________________ 

 

4 
 

 

 عقد العمل

هو كل اتفاق حمدد املدة أو غري حمدد املدة أو لعمل معني يربم بني اجلمعية والعامل 

ط العقد والئحة يتعهد فيه األخري بأن يعمل يف خدمة اجلمعية وفقًا ألحكام وشرو

 .تنظيم العمل حتت إدارتها وإشرافها مقابل األجر املتفق عليه

اللغة العربية هي اللغة املعتمدة والرمسية والواجب استعماهلا بالنسبة  ( : 11 - 1)  المادة

جلميع العقود والسجالت وامللفات والبيانات املتداولة وغريها مما هو 

ري يصدر تنظيمًا منصوص عليه يف أحكام هذا النظام ، أو يف أي قرار إدا

ألحكام هذا النظام ، ويف حالة استعمال اجلمعية للغة أجنبية إىل جانب اللغة 

 .العربية يعترب النص العربي هو النص املعتمد دومًا
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 الوظائف: الفصل الثاني 

 : املسميات الوظيفية املعتمدة باجلمعية هي  ( : 1 - 2)  المادة
 التوضيح املسمى الوظيفي التصنيف

وظائف 

 إدارية

 مدير إدارة/ مدير اجلمعية   تنفيذيمدير  

 نائب مدير إدارة/ نائب مدير اجلمعية  نائب املدير

 رئيس قسم إداري باجلمعية رئيس قسم 

 نائب رئيس قسم إداري باجلمعية نائب رئيس قسم  

وظائف 

 إشرافية

   رئيس قسم املوارد املالية

 مسؤول تسويق
موظف /  مندوب مبيعات/مسوق مشاريع اجلمعية 

 مبيعات

   مسؤول استثمار 

   مسؤول استقطاعات 

   مسؤول عالقات

 وظائف

 ختصصية

   حماسب

 اعالم 
 (احملرر/ املنتج /  املصمم )    

 (.فين تسجيل وتوثيق صوتي ومرئي)    

    باحث اجتماعي 

 مدخل بيانات/ سكرتري  مدخل بيانات/ سكرتري وظائف 
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 مدخل بيانات    موظف إداري عامة

   أمني مستودع  

 مجيع املوظفني امليدانيني موظف ميداني 

وظائف 

 خدمة

 مراقب/سائق / مراسل / موظف االستقبال  (1)مأمور خدمات 

 فرَّاش/ عامل / حارس  (2)مأمور خدمات 

   ( : 2 - 2)  المادة

وهو الرقم اخلاص بالوظيفة ، وتكون متسلسلة حسب : الرقم الوظيفي  -

       ...............مثانية أرقام تبدأ برقم تواريخ اعتمادها  مكونه من 
  

  الرقم الوظيفي مسمى الوظيفة

   املدير التنفيذي 

   السكرتري

   مدير اخلدمة االجتماعية 

   الباحث االجتماعي 

   الباحث املكتيب 

   مدير اإلدارة املالية 

   احملاسب 

   امني الصندوق  
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   أمني املستودع 

   مدير الشؤون اإلدارية 

   مدخل بيانات 

   مراسل 

   معقب 

   األرشيف 

   مدير الدائرة اإلعالمية 

   منتج 

   مصمم 

   حمرر

   مدير املشاريع 

 

 التوظيف والعقود: الفصل الثالث 

عند حاجة أي قسم من أقسام اجلمعية لفتح وظيفة جديدة ، يقوم رئيس  ( : 1 - 3)  المادة

ـ راجع جزء النماذج يف آخر ( 1منوذج رقم )القسم بتعبئة النموذج املعد لذلك 

لعرضها على جلنة الوظائف وإنهاء باقي  ملدير املوارد البشرية  -هذا النظام

 .اإلجراءات اإلدارية
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حلق يف قبول أو رفض أي وظيفة جديدة يطلبها أي قسم من للجنة التوظيف ا ( : 2 - 3)  المادة

أقسام اجلمعية بعد دراسة احلاجة الفعلية هلذه الوظيفة ومدى تأثريها يف 

 .إجناح العمل

وحيدد فيها ( 7منوذج رقم )يتم اإلعالن عن الوظائف الشاغرة باجلمعية يف  ( : 3 - 3)  المادة

 .مؤهالت ومميزات الوظيفة وشروط القبول

البشرية بدراسة أوراق املتقدمني على الوظائف الشاغرة تقوم إدارة املوارد  ( : 4 - 3)  المادة

وإكمال الرتتيبات الختيار املوظف املناسب وتعميد شؤون املوظفني بإكمال 

 .الرتتيبات للمقابلة الشخصية فيما بعد

يشـرتط لقبول التوظيف والعمل باجلمعية أن يكون املتقدِّم للعمل مستوفيًا  ( : 5 - 3)  المادة

 :للشروط العامة التالية 

 ن طالب العمل سعودي اجلنسيةأن يكو. 
 األمانة وحسن اخللق . 
 القدرة على العمل يف فريق واحد وحسن التصرف والتعامل مع اآلخرين. 

 املؤهالت العلمية أو اخلربات العملية املطلوبة للوظيفة. 

 أن يكون الئقًا طبيًا للوظيفة املرشح للتعيني عليها. 

  بنجاحاجتياز االختبارات أو املقابالت الشخصية. 
وجيوز للمنشأة إعفاء طاليب العمل السعوديني من شرط أو أكثر من هذه الشروط عدا شرط اللياقة 

 الطبية

جيوز استثناًءا توظيف غري السعودي وفقًا للشروط واألحكام الواردة يف املواد  ( : 6 - 3)  المادة

لسعودي ، من نظام العمل وأن يكون مصرحًا له بالعمل بالنسبة للعامل غري ا(   77) ، ( 72)، ( 22)

 . ولديه إقامة سارية املفعول 

جيب على املوظف املتقدم للتوظيف باجلمعية أن يقدم إىل شؤون املوظفني  ( : 7 - 3)  المادة

 :املسوغات اآلتية 
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  (.0منوذج رقم )تعبئة استمارة البيانات الشخصية للموظف 
 السرية الذاتية . 
  (البطاقة للسعوديني واإلقامة لغري السعوديني)صورة اهلوية . 
  الشهادات العلمية واإلدارية احلاصل عليهاصورة . 
  صورة مصدقة من املؤهالت العلمية واخلربات العملية ، أو إحضار األصل

 .للمطابقة
 سم 0×  7صورة مشسية ملونة مقاس  2 عدد. 

 .حتفظ هذه املستندات يف ملف خدمة املوظف

أو  تقوم باملقابلة الشخصية للموظفني اجلدد جلنة تشكل من ثالثة أعضاء ( : 8 - 3)  المادة

املدير التنفيذي ، مدير املدير املوارد البشرية، رئيس : ) االحتياجأكثر حسب 

 .دارة اجلمعيةإو ما تراه أ (القسم أو من ينوب عنه

جلنة املقابلة الشخصية هي اجلهة املخولة بالتوصية بقبول أو رفض املوظف  ( : 9 - 3)  المادة

املتقدم على وظيفة شاغرة بعد إجراء املقابلة الشخصية والرفع بذلك 

العتماده من رئيس اجلمعية ، وتتم هذه اخلطوات مبتابعة مدير املوارد 

 (.2منوذج رقم )و( 2منوذج رقم )البشرية وفق 

 .حيرر عقد عمل لكل موظف يتم ترسيمه حسب اإلجراءات املتبعة يف ذلك ( : 11 - 3)  المادة

حيرر من نسختني ( 3منوذج رقم )يتم استخدام املوظف مبوجب عقد عمل  ( : 11 - 3)  المادة

ة العربية هو املعتمد دومًا ، وتسلم نسخة من العقد ويكون النص املكتوب باللغ

للموظف وتودع النسخة األخرى يف ملف خدمته بعد توقيع املوظف باملوافقة 

على الشروط الواردة فيه ، وجيب أن يتضمن العقد بيانات بطبيعة العمل 

والشروط املتفق عليها وما إذا كان العقد حمدد املدة أو ملدة غري حمددة 

 .العمل وأية بيانات ضرورية أخرىوساعات 
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ال جيوز للجمعية تكليف املوظف بعمل خيتلف اختالفًا جوهريًا عن العمل  ( : 12 - 3)  المادة

املتفق عليه بغري موافقته إال يف حاالت الضرورة وما تقتضيه مصلحة العمل ، 

 .على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة

سي يعترب الوصف الوظيفي للوظيفة وعقد العمل ومرفقاته املرجع األسا ( : 13 - 3)  المادة

 .للمهمات املطلوبة من املوظف عند اخلالف حول ذلك

يعد قسم املوارد  البشرية ملف خاص بكل موظف ويقوم مبتابعته ، وحتفظ  ( : 14 - 3)  المادة

البيانات : )فيه مجيع البيانات واملعامالت الرمسية اخلاصة باملوظف 

الشخصية ، صور فوتوغرافية ، صورة اهلوية ، صور الشهادات احلاصل عليها ، 

لذاتية ، تاريخ بدء العمل ، املسمى الوظيفي ، القسم ، اإلجازات ، السرية ا

االستئذانات ، الكشوفات الطبية ، اخلطابات ، تقويم األداء ، التقارير السنوية 

 (.إخل...، التنبيهات واإلنذارات ، واإلجراءات اجلزائية 

زات ُيستثنى منها إجا)-الفرتة التجريبية للموظف اجلديد ثالثة أشهر عمل  ( : 15 - 3)  المادة

يبدأ احتسابها من تاريخ التوظيف املعتمد يف منوذج التوظيف  -(األعياد  

، وال حيق للموظف خالل هذه الفرتة التمتع مبميزات ( 2منوذج رقم )

 (.بعد الفرتة التجريبية)املوظفني املرسَّمني إىل أن يتم الرتسيم 

متديد  يتم ترسيم املوظف اجلديد بشكل رمسي أو االستغناء عن خدماته أو ( : 16 - 3)  المادة

 الفرتة التجريبية لفرتة ال تزيد عن ثالثة أشهر إضافية بعد الفرتة التجريبية

بناًء على توصية رئيس القسم مرفقة بتقويم للموظف عن الفرتة  األوىل

 .و موافقة املوظف اخلطية (10النموذج رقم )التجريبية يف 

سيم املوظف للرئيس املباشر احلق يف تقديم توصية لشؤون املوظفني بقبول تر ( : 17 - 3)  المادة

قبل انتهاء الفرتة التجريبية إذا ما رأى أهلية وكفاءة املوظف لشغل هذه 

الوظيفة، على أن ال تقل فرتة التجربة عن شهر ، وله عكس ذلك إذا رأى عدم 

 (.10منوذج رقم )أهليته وُيرفق تقويم ألداء املوظف عن الفرتة التجريبية وفق 
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ف مت نتيجة النتحال املوظف شخصية إذا ثبت للجمعية يف أي وقت أن التوظي ( : 18 - 3)  المادة

غري صحيحة أو نتيجة تقدميه بيانات أو مستندات غري صحيحة أو مزورة ، 

فإن للجمعية فسخ العقد دون حاجة ألي إشعار سابق ودون مكافأة أو تعويض، 

من نظام مكتب العمل وللجمعية احلق يف اختاذ  37وذلك يف نطاق حكم املادة 

 .سب حيال هذا املوظفاإلجراء القانوني املنا

حيق للجمعية إلغاء عقد العامل الذي ال يباشر مهام عمله دون عذر مشروع  ( : 19 - 3)  المادة

يومًا من تاريخ العقد بني الطرفني إذا كان متعاقدًا معه من داخل ( 11)خالل 

اململكة وإذا مل يضع نفسه حتت تصرف اجلمعية فور وصوله للمملكة إذا كان 

 .متعاقدًا معه من اخلارج 

الدرجة واملرتبة يف ]الوظائف هي اجلهة املخولة بتحديد مقدار الراتب  جلنة ( : 21 - 3)  المادة

الذي ُيصرف للموظف اجلديد حسب املؤهالت واخلربات [ سلم الرواتب

 .احلاصل عليها

من أصل الراتب % 34مكافأة الفرتة التجريبية للموظف اجلديد هي نسبة  ( : 21 - 3)  المادة

ؤهالت واخلربات املتوقع حصوله عليه بعد حتديد املرتبة والدرجة وفق امل

 .املالئمة للمسمى الوظيفي الذي تقدم إليه املوظف

ترتبط أشهر صرف املكافأة بالفرتة التجريبية واليت متوسطها ثالثة أشهر  ( : 22 - 3)  المادة

 .وأقلها شهر وأكثرها ستة أشهر

يف حالة حصول املوظف على تقييم ممتاز أو جيدجدًا بعد الفرتة التجريبية  ( : 23 - 3)  المادة

مضروبًة يف عدد % 74أصل الراتب وهي نسبة فإنه حيصل على فرق املكافأة مع 

 .أشهر الفرتة التجريبية تعطى للموظف مع أول راتب بعد الرتسيم

عند حصول املوظف اجلديد على تقييم جيد أو أقل يف تقييم أدائه للفرتة  ( : 24 - 3)  المادة

التجريبية اليت ال تتجاوز ثالثة أشهر على مسمى وظيفي ما ، وثبت من خالل 
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م مبهام وظيفة شاغرة أخرى فإنه يسوغ انتقاله من التقييم قدرته على القيا

هذا املسمى إىل املسمى الوظيفي اآلخر ويبقى يف فرتة جتريبية أخرى ال تزيد 

عن ثالثة أشهر ، حبيث يكون إمجالي الفرتتني ستة أشهر ، أما إذا قضى ستة 

 أشهر يف الفرتة التجريبية للوظيفة األوىل فال يسوغ له التقدم على الوظيفة

 .األخرى ، إال بصورة ابتدائية للوظيفة األخرى

عمال  او أو فنينيخمتصني  مؤسسة لتوفريمع أي  جيوز للجمعية أن تتعاقد ( : 25 - 3)  المادة

ويوقع عقد مع صاحب املؤسسة وفق اإلجراءات  حمددة،للعمل لديها يف أعمال 

ويتم صرف رواتب هؤالء من قبل اجلمعية مبوجب  بهذا،النظامية اخلاصة 

وميكن نقل كفالة أي عامل  أخرى،مل اجلمعية أي مصاريف العقد وال تتح

 .ةيكان مناسبًا للعمل يف اجلمعية وفق اإلجراءات النظام إذا
 الـــدوام: الفصل الرابع 

أيام العمل األسبوعية ستة أيام  ، ويكون يوم اجلمعة راحة أسبوعية رمسية  ( : 1 - 4)  المادة

اجلمعة بيوم آخر براتب كامل جلميع املوظفني ، وللجمعية أن تستبدل يوم 

لبعض موظفيه متى دعت احلاجة لذلك، وذلك بعد احلصول على موافقة 

لتعديل الدوام، مع متكينهم من أداء ( 3منوذج رقم )مدير اجلمعية  باستخدام 

 .واجباتهم الدينية

بني املوظفني ليوم السبت ويوضع جدول مناوبات  فرتات مناوبةجيوز عمل  ( : 2 - 4)  المادة

 . ظف وتاريخ الدوامدوام كل مو بيان موعديتضمن 

يكون حضور املوظفني إىل أماكن العمل وانصرافهم منها يف املواعيد احملددة  ( : 3 - 4)  المادة

يف هذا النظام ، وال حيق للموظف تغيري أوقات ساعات العمل ولو بشكل مؤقت 

منوذج )دون اعتماد من رئيس القسم وموافقة إدارة اجلمعية على ذلك وفق 

املناطة باإلجناز أو املهمات والغري  ، وُيستثنى من ذلك الوظائف( 3رقم 

 .مرتبطة بوقت للحضور أو لالنصراف
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يراعى يف أوقات العمل باجلمعية أال يعمل املوظف أكثر من مخس ساعات  ( : 4 - 4)  المادة

 .راحة متوالية دومنا فرتة 

أو فرتتني صباحية  فقط،مسائية  فقط،صباحية )أنواع الدوام باجلمعية  ( : 5 - 4)  المادة

التصنيفات السابقة عند اعتمادها وُيحدد دوام كل وظيفة ضمن ( ومسائية

 3تزيد ساعات العمل يف اجلمعية عن  وذلك حسب االحتياج على أال تزيد ال

  .ساعات يومية ماعدا يوم السبت يكون العمل ألربع ساعات فقط 

حسب حاجة العمل ويصدر بذلك ساعات العمل يف شهر رمضان املبارك حتدد  ( : 6 - 4)  المادة

 . تعميم 

وظف باستخدام نظام احلضور واالنصراف يتم اعتماد حضور وانصراف امل ( : 7 - 4)  المادة

من الشهر السابق  24يبدأ بتاريخ )املستخدم باجلمعية ، علمًا بأن شهر العمل 

 (.من ذلك الشهر 11وينتهي بتاريخ 

خارج مبنى )ال يلزم استخدام البصمة أو التوقيع يف أيام العمل اخلارجي  ( : 8 - 4)  المادة

جود حاالت دوام خاصة ويف حالة و للجمعية،إذا تعذَّر معه احلضور ( اجلمعية

 .فالبد من اعتماد رئيس القسم وإشعار مدير املوارد البشرية بذلك

" امليداني"ساعات العمل امليدانية ُيقدِّر فيها رئيس القسم وقت العمل اخلارجي  ( : 9 - 4)  المادة

وال ُيشرتط هلا استخدام البصمة أو التوقيع  منه،للموظف وتكون بإشراٍف 

 االنصراف،اتها مع أوقات الدخول أو للحضور أو االنصراف إذا تعارضت أوق

وُيشرتط توقيع رئيس القسم يف منوذج الدوام أمام هذه األيام العتمادها 

 .قبل إقفال دوام ذلك الشهر البشرية،كساعات عمل لدى إدارة املوارد 

نظام احلضور واالنصراف يتغاضى عن املوظف اجلديد نسيانه الستخدام  ( : 11 - 4)  المادة

حتى  الشهر،ال تزيد عن أربع مرات خالل الفرتة التجريبية على أن  خالل

 .نظام اجلمعية يف دخول وانصراف املوظفنيعلى يعتاد 
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الدوام يف الدخول أو اخلروج ملرَّة  نظام يتغاضى عن نسيان املوظف الستخدام  ( : 11 - 4)  المادة

 .واحدة يف الشهر ويبدأ احلسم إذا تكرر النسيان ألكثر من ذلك

وباعتماد من ( 17منوذج رقم )استئذان املوظف يكون وفق منوذج االستئذان  ( : 12 - 4)  المادة

 : ضمن إحدى احلاالت التالية  املباشر،رئيسه 
 التأخر يف احلضور عن وقت الدوام. 
 االنصراف قبل نهاية وقت الدوام. 
 اخلروج أثناء الدوام الرمسي. 

ويف حال عدم  الشهر،حيق للموظف تعويض ساعات االستئذان قبل إقفال دوام  ( : 13 - 4)  المادة

  .االجازة االعتيادية للموظف التعويض يتم خصم ساعات االستئذان بعد مجعها من رصيد

 

 الـــرواتــــب: الفصل اخلامس 

 مخسة عشر تشتمل كل مرتبة على  ستة مراتبيتشكل سلَّم الرواتب من  ( : 1 - 5)  المادة

 درجة، 

ويكون  معينة،يتم تعيني املوظفني على وظائف ذات مسميات ومواصفات  ( : 2 - 5)  المادة

التعيني وفقًا للمرتبة احملددة للوظيفة ، ومينح املوظف عند التعيني أول 

مربوط يف املرتبة املعني عليها طبقًا لسلم الرواتب املعتمد ما مل يتفق يف عقد 

العمل على أجر أكرب ، أو ترى جلنة التوظيف أهليته ألن يكون على درجات 

 (.لم الرواتب يف نهاية هذا النظامانظر س)متقدمة يف املرتبة اليت يستحقها 

تدفع أجور العاملني بالريال السعودي ويتم دفعها خالل ساعات العمل ويف  ( : 3 - 5)  المادة

يف اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميالدي على أن ال تتأخر عن مكانه 

إال لظروٍف خارجٍة عن إرادة اجلمعية وتودع يف حسابات  اليوم الثالثني

 :لألحكام التالية املوظفني البنكية وفقًا 
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   العامل ذو األجر الشهري يصرف أجره يف نهاية الشهر. 
  العامل باليومية أو بالقطعة يصرف أجره يف نهاية األسبوع. 

  العامل الذي تنهي املنشأة خدمته، يدفع أجره وكافة مستحقاته فورًا . 

 ل مدة ال العامل الذي يرتك العمل من تلقاء نفسه يدفع أجره وكافة مستحقاته خال

 .تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل 

  أجور الساعات اإلضافية تدفع يف ميعاد أقصاه ثالثة أيام من تاريخ انتهاء التشغيل

 .اإلضايف ما مل يتم دفعها مع األجر العادي للعامل 

يتم صرف الرواتب بعد خصم أي مبالغ مستحقة للجمعية وذلك يف نطاق  ( : 4 - 5)  المادة

 .النظامالعمل بأحكام هذا 

إذا صادف اليوم احملدد لدفع األجور يوم الراحة األسبوعية أو يوم عطلة رمسية  ( : 5 - 5)  المادة

 .فيتم الصرف يف يوم العمل الذي يسبقه

أي تأخري يف صرف الراتب بسبب عدم اكتمال بيانات املوظف لذلك الشهر  ( : 6 - 5)  المادة

سواًء مبسارعته إلكماهلا أو اعتماد الراتب  نفسه،فيتحمَّل نتيجتها املوظف 

 .الشهري باحلسميات اليت تطابق هذا التقصري

يوقع املوظف عند استالم راتبه أو أي مبالغ نقدية هي من حقوقه على  ( : 7 - 5)  المادة

الكشف املعد هلذا الغرض ، وللموظف أن يوكل من يشاء لقبض  الشيك أو

ابي موقع منه راتبه ومستحقاته لدى اجلمعية وذلك مبوجب تفويض كت

ملدير الشؤون املالية أو من ينوب عنه بعد اعتماده من مدير اجلمعية وفق 

 (.13منوذج رقم )
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 التدريب والتأهيل:الفصل السادس 

تقوم اجلمعية بتدريب وتأهيل عماهلا السعوديني وإعدادهم مهنيًا  ( : 1 - 6)  المادة

 .من اجملموع الكلي للموظفني سنويا %( 12)بشكل دوري وبنسبة التزيد عن 
 .يستمر صرف أجر العامل طوال فرتة التدريب أو التأهيل    ( : 2 - 6)  المادة
تتحمل اجلمعية تكاليف التدريب والتأهيل وتؤمن تذاكر السفر يف  ( : 3 - 6)  المادة

 .الذهاب والعودة كما تؤمن  وسائل املعيشة من مأكل ومسكن وتنقالت داخلية 
جيوز للجميعة أن تنهي تدريب أو تأهيل العامل وأن حتمله كافة  ( : 4 - 6)  المادة

 :صرفتها عليه يف سبيل ذلك ، وذلك يف احلاالت  اآلتية النفقات اليت 

 .إذا ثبت يف التقارير الصادرة عن اجلهة اليت تتوىل تدريبه أو تأهيلة أنه غري جاد يف ذلك (  أ ) 

 .إذا قرر العامل إنهاء التدريب أو التأهيل قبل املوعد احملدد لذلك دون عذر مقبول(  ب)

املتطوعني امللتحقني بالعمل لديها حسب تقوم اجلمعية بتدريب  ( : 5 - 6)  المادة

اإلمكان على ان تتحمل اجلمعية نفقات ومصاريف التدريب من ميزانيتها مبا يف ذلك تذاكر 

 .السفر ولوازمة لو كان التدريب خارج احملافظة 
ال يتم اعتماد أي دورة للموظف اال مبوافقة خطية من إدارة اجلمعية  ( : 6 - 6)  المادة

 .شخصي حتى لو كانت على حساب املوظف ال
 

 العـالوات: الفصل السابع

وتصرف حسب وهي نسبة من أصل الراتب ،  عالوة سنوية ثابتةيعطى املوظف  ( : 1 - 7)  المادة

 : كالتالي تقدير املوظف يف التقييم السنوي وهي 
 ممتاز جيد جدا جيد التقدير 

نسبة العالوة السنوية الثابتة 

 من أصل الراتب
7 % 0 % 1 % 
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العالوة السنوية الثابتة أن يكون املوظف  يشرتط حلصول املوظف اجلديد على ( : 2 - 7)  المادة

وبتقويم يف األداء ال يقل عن ( ثالثة أشهر)قد أمضى الفرتة التجريبية 

جيدجدًا أو مت ترسيمه قبل انتهاء الفرتة التجريبية على أن يكون ذلك قبل 

 (.بداية العام امليالدي اجلديد) 1/1تاريخ 

مع بداية كل عام ميالدي إذا تضاف ألصل الراتب  عالوة أداءيعطى املوظف  ( : 3 - 7)  المادة

 : استوفى الشروط التالية 
 تقييم ألدائه الوظيفي ال يقل عن جيد جدًا. 

 أن يكون قد أمضى يف العمل ستة أشهر فأكثر شاملة للفرتة التجريبية. 
 أقل من جيد جدًا جيد جدًا ممتاز شرط التقدير احلاصل عليه

 حيرم عالوة األداء % 0 % 1 نسبة عالوة األداء من الراتب األساسي

 :معادلة احتساب مبلغ عالوة األداء من الراتب األساسي  ( : 4 - 7)  المادة
 .النتيجة= نسبة التقويم ×  144÷ الراتب األساسي 

تدفع عالوة األداء للموظف ملدة سنة بناًء على تقييم أدائه للسنة اليت قبله ثم  ( : 5 - 7)  المادة

بناًء على حتذف بنهاية العام ، وتعتمد عالوة األداء اجلديدة للسنة اجلديدة 

 .تقييم أدائه اجلديد لسنة العمل األخرية

أو ( الرتقية)حيق إلدارة اجلمعية حرمان املوظف من العالوة السنوية الثابتة  ( : 6 - 7)  المادة

عالوة األداء حسب ظروف ميزانية اجلمعية او كعقوبة تأديبية متى ُأِقرَّ ذلك 

ت يف إجراء جزائي نتيجًة إلخالل املوظف بشيء من أنظمة وآداب وسلوكيا

أو حصلو املوظف على تقدير  أو ألي سبب آخر تراه مناسبًا لذلك (1)اجلمعية

 .أقل من جيد يف تقيم األداء السنوي
 

                                                           
(1)

 .راجع بند العقوبات من هذا النظام 
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 احلــوافــــز:  ثامنالفصل ال

من : ] وقول النيب  َوَما َيفَعُلوا ِمن َخرٍي َفَلن ُيكَفُروُه َواللَُّه َعِليٌم ِبامُلتَِّقنَي  : انطالقًا من قوله تعاىل 

فقد رأت إدارة اجلمعية إضافة بند احلوافز لنظام الوظائف باجلمعية [ ال يشكر الناس ال يشكر اهلل

 .لتكون للمحسنني شكرًا ، وللمجتهدين منشطًا

 :يهدف نظام احلوافز باجلمعية إىل حتقيق األمور التالية  ( : 1 - 7)  المادة

 زون تشجيع املوظفني على العطاء املستمر وخاصًَّة يف اجلوانب اليت يرب

 .فيها أثناء التقويم الدوري ألداء املوظفني

 بث روح التنافس الشريف بني املوظفني. 
 إضفاء شيء من التجديد يف روتني العمل لطرد امللل والسآمة. 
  ، من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"شكر اجملتهد بهذه احلوافز." 
 تقوية ربط املوظفني باجلمعية من خالل هذه احلوافز. 
 جلمعية من اإلبداعات املوجودة بتنميتها واحلفاظ عليها من استفادة ا

 .خالل هذه احلوافز

احملافظة على الدوام ، : )تعطى احلوافز باجلمعية على إحدى األمور التالية  ( : 2 - 7)  المادة

اإلنتاجية العالية ، حسن التعامل مع اآلخرين ، املبادرات الذاتية ، ُمدَّة 

ار ، التفاعل اإلجيابي مع أنشطة اخلدمة ، التميز الشخصي ، اإلبداع واالبتك

 (.الوالء الوظيفي ، اجلمعية املختلفة 

يرفع رئيس القسم بتوصية إلعطاء حافز ملوظفه متى رأى توفر األسباب  ( : 3 - 7)  المادة

املقنعة لذلك ويشرح يف هذه التوصية حيثيات هذا الطلب وفق منوذج طلب 

 (.12منوذج رقم )اعتماد حافز أو بدل 

ف باعتماد مدير اجلمعية   وفق منوذج طلب تعتمد احلوافز لصاحل املوظ ( : 4 - 7)  المادة

 (.12منوذج رقم )اعتماد حافز أو بدل 
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عن كل تقويم سنوي ألدائه حيصل فيه  [وتقدير شهادة شكر]ُيعطى املوظف  ( : 5 - 7)  المادة

من أصل الراتب  كعالوة % 1، باإلضافة إىل حصوله على ( ممتاز)على تقدير 

 .أداء لتلك السنة

باإلضافة إىل مبلغ ( شهادة املوظف املثالي)ويعطى  [املوظف املثالي]يتم اختيار  ( : 6 - 7)  المادة

 :وفق الضوابط التالية ( ريال144)مقطوع وقدره 
  يتم اختيار موظف واحد فقط كل سنة استنادًا على التقويم

 .السنوي

  يعترب امتياز املوظف يف تقييم األداء الوظيفي للسنة حمل التقييم

 .معيارًا من معايري الرتشيح واالختيار
 يشرتط أن خيلو ملف املوظف لتلك الفرتة من اإلنذارات أو اجلزاءات. 
  البشرية هي صاحبة القرار يف الرتشيح بعد دراسة  املواردتعترب إدارة

 .التنفيذي ورئيس قسم املوظف املعين ذلك مع املدير
 يتم اإلعالن عن هذا الرتشيح يف لوحة شؤون املوظفني. 

مخس سنوات ميضيها على رأس العمل  عن كل [العطاء درع]يعطى املوظف  ( : 7 - 7)  المادة

 .كعرفان وظيفي وتقديرًا جملهوداته خالل تلك الفرتة

باإلضافة إىل جائزة عينية بقيمة تقديرية  [االبداعدرع ]يعطى املوظف املبدع  ( : 8 - 7)  المادة

ترتاوح من ألف إىل ألفي ريال ، متى توفرت فيه أو يف أعماله ميزة اإلبداع ، من 

 :مثل 
  وفعَّال وُعمل به وكان فيه مثرة كبرية للجمعيةتقديم اقرتاح متميز. 
 إبراز وإجناح مشاريع اجلمعية بصورة إبداعية. 
 توفري تكلفة عالية على اجلمعية تزيد عن مخسني ألف ريال. 
 توفري دخل عالي وثابت على اجلمعية. 
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املدير التنفيذي و مدير )ُتَقّر األعمال اإلبداعية بواسطة جلنة مكونة من  ( : 9 - 7)  المادة

، وُيعتمد بناًء عليه صرف (لبشرية وحبضور رئيس قسم املوظف املعين املوارد ا

 .احلافز

متى حصل على االمتياز يف تقويم األداء  [التميزدرع ]يعطى للموظف املتمّيز  ( : 11 - 7)  المادة

الوظيفي لثالث سنوات متتالية ، باإلضافة إىل جائزة عينية ترتاوح بني 

 .مخسمائة وألف ريال

لة تعليمهم الدراسي فُيصرف للموظف حتفيزًا للموظفني إلكمال ومواص ( : 11 - 7)  المادة

الذي ُيكمل تعليمه مكافأة مقطوعة عند إحضاره ما يثبت جناحه بتقدير 

 : ممتاز أو جيدجدًا يف نهاية كل عام دراسي حسب املرحلة الدراسية كالتالي 
  ريال 744املرحلة املتوسطة. 

  ريال 044املرحلة الثانوية. 
  ريال 144" درجة البكالوريوس"املرحلة اجلامعية. 
  ريال 244( شرط أن ال تقل مدة الدراسة عن سنة)الدبلوم. 
  ريال 1444الدراسات العليا. 

صورة منه يف ملف  للموظف وحتفظ [خطاب شكر]حيرر مدير اجلمعية  ( : 12 - 7)  المادة

املوظف لدى شؤون املوظفني متى ظهر منه أداء جيد وملحوظ أو مبادرة يف 

 .جمال العمل

جلنة األنشطة للموظف املتفاعل مع برامج يعطى مكافئة مالية حسب توصية  ( : 13 - 7)  المادة

وأنشطة اجلمعية غري الرمسية  وذلك باحلضور واملشاركة يف إعداد الربامج 

 .مامل تكن تلك األنشطة من صميم عمل املوظف يف القسم
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 تقييم األداء الوظيفي:  تاسعالفصل ال

تعليمات منوذج ُيراعى يف تقييم أداء املوظفني الضوابط والشروط املذكورة يف  ( : 1 - 8)  المادة

 (.10منوذج رقم ) -راجع منوذج تقييم أداء املوظفني–تقييم األداء 

 :يتم استخدام منوذج تقييم األداء الوظيفي يف إحدى احلاالت التالية  ( : 2 - 8)  المادة
 عند انتهاء الفرتة التجريبية للموظف اجلديد الستكمال الرتسيم. 

 كل أربعة أشهر لالستفادة منه يف التقييم السنوي للموظف. 
 بل انتهاء العام امليالدي لتحديد عالوة األداء السنوية ، ولتحديد ق

 .لتلك السنة[ املوظف املثالي للعام امليالدي]

تعترب أقل مدة لتقييم املوظف اجلديد بعد ترسيمه حلصوله على العالوة  ( : 3 - 8)  المادة

 .السنوية الثابتة هي ستة أشهر من تاريخ التعيني ، مبا فيها الفرتة التجريبية

القسم أو الرئيس املباشر مسؤول مسؤولية مباشرة عن تقييم  يعترب رئيس ( : 4 - 8)  المادة

 3)موظفيه ومرؤوسيه ، وتقديم التقييم يف الفرتات املنصوص عليها يف املادة 

- 2.) 

خيطر املوظف بصورة من التقرير فور اعتماده وحيق للموظف ان يتظلم من  ( : 5 - 8)  المادة

 .هذا التقرير

 الرتقيات والنقل: الفصل التاسع 

 :أهاًل للرتقية إىل وظيفة أعلى متى توفرت فيه الشروط اآلتية يكون املوظف  ( : 1 - 9)  المادة
 حتقيقه ملتطلبات الوظيفة اجلديدة من مؤهالت وخربات وغريها. 

 حصوله على درجة ممتاز يف آخر تقويم لألداء الوظيفي. 

 وجود مكان شاغر واحتياج يف الوظيفة األعلى. 

  اليت يشغلها، أو أن يكون قد أمضى أربع سنوات على األقل يف الوظيفة

الشهادة اجلامعية : )حصوله على ما يعادهلا من مؤهالت دراسية ، فمثاًل 



 مجعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات 

 ببين ظبيان

 مسجلة بوزارة املوارد البشرية 

 7403والتنمية االجتماعية برقم 

 حتت اشراف مركز التنمية االجتماعية بالباحة

 _______________________________________________________________________________________ 

 

22 
 

 

، ما مل يتم استثناؤه من هذا الشرط اقتضاًء ( تعادل أربع سنوات خربة

 .ملصلحة العمل بقرار من جملس اإلدارة 

إذا توفرت شروط الرتقية لوظيفة أعلى يف أكثر من موظف يتم التفاضل  ( : 2 - 9)  المادة

 :ب املعايري التالية بينهم حس
 الكفاءة األعلى ، وحتدد باجتيازه الختبار املعرفة الوظيفية. 
 اجتيازه االختبار اإلداري. 
 األقدمية. 

  (.عند الوظائف املتطلبة للغة أجنبية)اجتيازه اختبار اللغة 
 اجتياز املقابلة الشخصية. 
  (.10منوذج رقم)احلصول على تقدير ممتاز يف منوذج تقويم األداء  

عند ترقية املوظف من مرتبة إىل مرتبة أخرى فإنه يأخذ الدرجة األعلى من  ( : 3 - 9)  المادة

 .حيث الراتب يف املرتبة اجلديدة أو ما يوازيها

يتقدَّم املوّظف املؤهَّل للرتقية للمنافسة يف احلصول على املكان الوظيفي  ( : 4 - 9)  المادة

 .وتقدميه إلدارة املوارد البشرية ( 11منوذج رقم )الشاغر بتعبئة 

ملرشَّح لالنتقال من مسمى وظيفي يف مراتب معينة إىل مسمى املوظف ا ( : 5 - 9)  المادة

داخل نفس القسم الذي ينتمي إليه ، " ترقية"وظيفي آخر يف مراتب أعلى 

ُيشرتط له أن يستكمل شروط الرتشيح أواًل ، ويأخذ موافقة رئيس القسم 

، وال ُيشرتط أخذ ( 11منوذج رقم )وإدارة املوارد البشرية ، وُيستخدم لذلك 

موافقة رئيس القسم يف حالة أحقيته للرتشَّح إىل مسمى آخر مبرتبة أعلى يف 

قسم آخر ، ويكفي يف ذلك استكمال الشروط وأخذ موافقة إدارة املوارد 

 .البشرية 

يف حالة انتقال املوظف من مسمى وظيفي إىل مسمى وظيفي آخر فيبقى  ( : 6 - 9)  المادة

، ولرئيس القسم املوظف حتت التجربة للوظيفة اجلديدة ملدة ثالثة أشهر 
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اجلديد احلق يف تقوميه مبا يستحقه يف نهاية هذه الفرتة والرَّفع بذلك 

 .إلدارة املوارد البشرية الختاذ الالزم

ال جيوز النظر يف ترقية املوظف احملال إىل التحقيق أو احملاكمة التأديبية إال  ( : 7 - 9)  المادة

 .بعد ظهور نتيجة ما نسب إليه نهائيًا

إىل قسم آخر على نفس املسمى الوظيفي أو  يشرتط النتقال موظف من قسم ( : 8 - 9)  المادة

، ( 14منوذج رقم )على مسمى وظيفي آخر تعبئة منوذج نقل خدمة موظف 

وأخذ موافقة رؤساء األقسام املعنيني ومدراء اإلدارات املعنية وإكمال باقي 

 .اإلجراءات اإلدارية مع إدارة املوارد البشرية 

فيشرتط ( إعارة)اجلمعية عند حاجة أي جهة أخرى خلدمات أحد موظفي  ( : 9 - 9)  المادة

 :التقيد بالضوابط التالية 
 .تتقدم اجلهة طالبة اإلعارة خبطاب رمسي إلدارة اجلمعية -1

يشرتط لقبول اإلعارة موافقة الرئيس املباشر وإدارة اجلمعية مبا ال خيل  -2

 .مبصاحل اجلمعية وسري العمل فيه
" طالبة اإلعارة"ال تتحمل اجلمعية أي تبعات مالية وتلتزم اجلهة األخرى  -7

 .راتب املوظف عن فرتة اإلعارة املعتمدة من إدارة اجلمعية
أقصى مدة ميكن إعارة املوظف خالهلا هي ستة أشهر ميكن متديدها ملرة  -0

 .واحدة فقط
 .خيضع التمديد عند طلبه جلميع الشروط السابقة -1

ميكن جمللس اإلدارة منح املوظف ترقية استثنائية وفقًا للضوابط  ( : 11 - 9)  المادة

 :ة التالي
 اذا حصل على تقييم ممتاز يف أخر ثالثة تقييمات. 
  خلو ملفه من أي مالحظات أو عقوبات. 
  تشكيل جلنة ودراسة إجنازات ومساهمات املوظف. 
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 حيق إلدارة اجلمعية نقل املوظف من وظيفة ألخرى أو نقله خارج مقر ( : 11 - 9)  المادة

 .عمله اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك 

األصلي إىل مكان آخر يقتضي ال جيوز نقل املوظف من مقر عمله  ( : 12 - 9)  المادة

تغيري حمل إقامته إذا كان من شأن هذا النقل أن يلحق بالعامل ضررًا جسيمًا ومل يكن له 

 .سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل
يستحق املوظف املنقول نفقات نقله ومن يعوهلم شرعًا ممن يقيمون  ( : 13 - 9)  المادة

 . اء على رغبة العاملمعه يف تاريخ النقل مع نفقات نقل أمتعتهم ما مل يكن النقل بن
 

 العمل التطوعي:رالفصل العاش

عدون يحيق للجمعية أن تستفيد من املتطوعني يف تنفيذ اعماهلا وال  ( : 1 - 11)  المادة

من نظام (   )موظفني رمسيني لديها ، وتشجع على التطوع كما ورد يف املادة 

 اجلمعيات االهلية

  .اجلمعيةاالعمال التطوعية يف  جيب ان تتوفر يف املتطوع شروط وبنود ( : 2 - 11)  المادة

 .من حق كل متطوع حضور االجتماعات املتطوعني وإبداء رأيه ( : 3 - 11)  المادة

جيوز بعد موافقة املدير التنفيذي للجمعية وألسباب وجيهة منح املتطوع  ( : 4 - 11)  المادة

يبذله وال تعد راتبًا او أجرًا وإمنا مكافأة  مكافأة مالية مقطوعة على ما

 .مقطوعة

ل التطوعية وتتضمن يقوم املتطوع بتعبئة استمارة طلب مشاركة يف االعما ( : 5 - 11)  المادة

 :املعلومات األساسية عنه وتتضمن كذلك
 املهارات اليت جييدها. 
 خربات سابقة يف العمل التطوعي. 
 اجملاالت اليت يرغب املشاركة فيها. 
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 االلغات اليت جييده. 
 الزمن املتاح للمشاركة. 

يتم توقيع اتفاقية عمل تطوعي مع طالب املشاركة يف االعمال التطوعية  ( : 6 - 11)  المادة

 .فيها األعمال املطلوبة منه ومدة املشاركة وأي بيانات الزمةوحيدد 

حيق للجمعية انهاء أي اتفاقية للعمل التطوعي دون ان يكون ملزما بإبداء  ( : 7 - 11)  المادة

 .أسباب ذلك القرار

يف االعمال التطوعية ،  مبشاركتهمن حق كل متطوع احلصول علي إفادة  ( : 8 - 11)  المادة

االعمال التطوعية تتضمن الوقت واجلهد الذي قدمه ويعطى وثيقة خربة يف 

 .اذا استمر يف العمل التطوعي مدة شهر على األقل

نظاما عن ارتباطات املتطوع بوظيفته الرمسية وغري  اجلمعية غري مسئولة ( : 9 - 11)  المادة

 .مسؤولة عن أي اخالل بالتزاماته  الوظيفية أو التعاقدية الشخصية

 

 البدالت: الفصل احلادي عشر 

متى توفرت يف حقه شروط بدالت تعطى للموظف  0يقر هذا النظام  ( : 1 - 11)  المادة

احلصول عليها بتوصية من رئيس القسم واعتماد املدير التنفيذي و إدارة املوارد البشرية هلا 

بدل نقل ، طبيعة : )  وهي البدالت التالية ( 12منوذج رقم )وفق منوذج صرف حافز أو بدل 

فصيلها يف املواد ويأتي ت( اتصاالت  ، انتداب ، بدل عمل ميداني ، بدل عمل مومسي ، عمل 

 .التالية

منوذج رقم )يتم اختيار طريقة صرف البدل يف منوذج اعتماد البدل  ( : 2 - 11)  المادة

وذلك إما بشكل دائم يضاف لراتب املوظف شهريًا ، أو حسب االعتماد لذلك الشهر من ( 12

 .رئيس القسم املباشر
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من راتب املوظف األساسي يضاف اىل راتبه % 14هو مبلغ  :بدل النقل  ( : 3 - 11)  المادة

 .  حسب تعميد اإلدارة 

ريال يضاف ( 044-244) هو مبلغ يرتاوح بني: بدل طبيعة عمل  ( : 4 - 11)  المادة

 . لراتب املوظف األساسي شهريا بشكل دائم وذلك للوظائف اليت تستدعي ذلك

حيدد للموظفني الذين يقومون بإجراء مكاملات :  بدل االتصاالت ( : 5 - 11)  المادة

عمل من هواتفهم الشخصية سواًء اجلوال أو الثابت وُيصرف هذا البدل بإحدى األمور ال

 :التالية 
  مقطوعة تضاف للراتب( ريال 114)مببلغ. 

 بفاتورة استخراج بطاقة االتصال املدفوع. 

وهو مبلغ مقطوع ُيضرب يف عدد أيام االنتداب ، :  بدل االنتداب ( : 6 - 11)  المادة

منوذج )بعد موافقة رئيس القسم ومدير اجلمعية وفق  ظةافاحملى ملن ُيكلَّف بعمل خارج وُيعط

 :، باإلضافة إىل مصاريف السفر ، ويوضحه اجلدول التالي ( 1رقم 
 ملحوظات املرتبة بدل االنتداب ليوم

 للموظفني  ريال 214
هذا املبلغ يشمل املواصالت 

واإلعاشة والسكن عدا تذاكر 

 .السفر أو مصاريف السفر برًا

 لرؤساء األقسام ومدراء اإلدارات ريال 714

 لإلدارة التنفيذية  ريال 014

حتسب النفقات املشار إليها يف املادة السابقة من وقت مغادرة العامل  ( : 7 - 11)  المادة

 .ملقر عمله إىل وقت عودته وفق املدة احملددة له من قبل املنشأة 
جيوز انتداب املوظف ألكثر من مرة خالل الشهر اال باعتماد رئيس  ال ( : 8 - 11)  المادة

 .جملس اإلدارة أو من ينوب عنه
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جيوز للجمعية انتداب متطوع ملهمة خارح مقر العمل املنتمي إليه ،  ( : 9 - 11)  المادة

بشرط األ خيل ذلك بالتزامات املتطوع الوظيفية او الشخصية الواجبة ، وتتحمل اجلمعية 

 .ة اليت يؤديهامنفقات انتدابه او يصرف له بدل انتداب مناسب له وللمه
عد اعتماد رئيس اجلمعية إقرار حرمان املوظف حيق ملدير اجلمعية ب ( : 11 - 11)  المادة

من بعض البدالت كعقوبة متى أقر هذا احلرمان كعقوبة نتيجة خمالفات ظهرت من 

 (.راجع بند العقوبات( )13منوذج رقم )املوظف واستحق عليها ذلك اجلزاء وفق إجراء جزائي 
من أصل الراتب %( 14)يصرف للموظف بدل عمل ميداني يعادل  ( : 11 - 11)  المادة

 .األساسي
من أصل الراتب %( 11)يصرف للموظف بدل عمل مومسي يعادل  ( : 12 - 11)  المادة

 .األساسي
 اإلجـــازات: عشر  انيالفصل الث

 : وهي  -يأتي تفصيلها-تصنف اإلجازات باجلمعية إىل مخسة أنواع  ( : 1 - 13)  المادة
 استثنائية -بدون راتب  -مرضية  -االضطرارية  -اعتيادية 

أو اليت بدون راتب إال بعد ال حيق للموظف اجلديد التمتع بإجازته االعتيادية  ( : 2 - 13)  المادة

 .من عمله باجلمعية " ثالثة أشهر"أن ميضي الفرتة التجريبية 

( 12منوذج رقم )للحصول على إجازة يلتزم املوظف بتعبئة منوذج طلب إجازة  ( : 3 - 13)  المادة

مع أخذ توقيع رئيس القسم واعتمادها لدى إدارة املوارد البشرية وفق األحكام 

 .لنظاماملنظمة إلجازات املوظفني يف هذا ا

عند انتهاء خدمة املوظف فإنه يستحق التعويض عن اإلجازات اليت مل يتمتع  ( : 4 - 13)  المادة

بعدد أيام  -بدون بدالت-بها فُيصرف له بدل إجازة يعادل الراتب األساسي 

اإلجازات ، على أن ال يتجاوز جمموع أيام اإلجازات رصيد ثالث سنوات 

 .متتالية
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األجر لألعياد واحلج على يستحق املوظف التمتع بإجازة رمسية مدفوعة  ( : 5 - 13)  المادة

 :النحو التالي 

  أيام تبدأ من اليوم السابق الخر يوم من شهر  أربعة: إجازة عيد الفطر

 .رمضان املبارك حسب تقويم أم القرى

  أيام تبدأ من اليوم السابق ليوم الوقوف  أربعة: إجازة احلج وعيد األضحى

 .بعرفة 

للموظف  (يومًا 74)إجازة سنوية مدفوعة األجر قدرها :  اإلجازة االعتيادية ( : 6 - 13)  المادة

للموظف الذي خدمته أقل من مخس ( يوم 21)سنوات و  1الذي أمضى 

       . سنوات 

توزع اإلجازة االعتيادية على فرتتني كحد أعلى خالل السنة ال يتم  ( : 7 - 13)  المادة

 .جتاوزها إطالقًا

ها املوظف يف تؤخذ اإلجازة االعتيادية بناًء على رصيد أيام عمل أمضا ( : 8 - 13)  المادة

 .اجلمعية

ال حيق للموظف تأخري أخذ إجازته االعتيادية لزيادة رصيد إجازته لألعوام  ( : 9 - 13)  المادة

 .القادمة 

يشرتط تقديم اإلجازة االعتيادية أو االستثنائية إلدارة املوارد البشرية  ( : 11 - 13)  المادة

معتمدة من رئيس القسم قبل تاريخ استحقاقها بأسبوعني على أقل تقدير ، 

دَّم بعد التمتع باإلجازة االعتيادية وحتسب يف هذه وال ُيعتد بأي طلب يق

 .احلالة غياب

ميكن للموظف أخذ إجازة اضطرارية عند االحتياج :  اإلجازة االضطرارية ( : 11 - 13)  المادة

هلا لسبب طارئ كالوفيات أو احلوادث وحنوها فيما يتعلق باملوظف أو أحد 

، والدي  الوالدين ، الزوجة ، األبناء ، اإلخوة ، األخوات: )قرابته ، وهم 
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ويعطى املوظف إجازة مخسة أيام يف حالة الوفاة ألحد أقاربه ( الزوجة

 .املذكورين أعاله 

ال حيق للموظف املطالبة بإجازة اضطرارية يف غري الظروف الطارئة احملددة  ( : 12 - 13)  المادة

 .يف املادة السابقة

ال تعترب اإلجازة االضطرارية حقًا مكتسبًا للموظف حيق له املطالبة بها ما  ( : 13 - 13)  المادة

 .ل للموظف ظروف طارئة تربر أخذه هلا قبل انتهاء العام امليالديمل حيص

 .الرصيد السنوي للموظف من اإلجازة االضطرارية مخسة أيام فقط ( : 14 - 13)  المادة

ال تقبل أي وثائق رمسية ملربرات الغياب أو اإلجازات االضطرارية أو املرضية  ( : 15 - 13)  المادة

 .إذا مضى عليها فرتة أسبوع ، وبالتالي ختصم مباشرة من الراتب

يشرتط لإلجازة املرضية إحضار تقرير طيب وتكون على :  اإلجازة املرضية ( : 16 - 13)  المادة

 :النحو التالي
 .الثالثون يومًا األوىل براتب كامل -1
 .الستون يومًا التالية بثالثة أرباع الراتب -2
 الثالثون يومًا اليت تلي ذلك بدون راتب -7

ملعتمد ال يسمح للموظف املريض ان يباشر عمله اال اذا قرر املرجع الصحي ا ( : 17 - 13)  المادة

انه شفي من مرضه وأصبح قادرًا على مباشرة عمله وأنه ال خطر عليه من 

 .منه على خمالطة زمالئه يف العمل أداء العمل وال ضرر

ال تعطى إجازة بدون راتب إال يف أضيق احلاالت عند نفاد :  إجازة بدون راتب ( : 18 - 13)  المادة

،  رصيد املوظف من اإلجازة االعتيادية مع حاجته املاسة ألخذ اإلجازة

بشرط أخذ موافقة الرئيس املباشر وعدم إخالهلا بالعمل واعتماد إدارة 

املوارد البشرية ، وبعد أن ميضي مدة ال تقل عن سنة على رأس العمل على أن 
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ال تزيد اإلجازة عن ثالثة أشهرويعترب عقد العمل موقوفًا خالل مدة االجازة 

اق خالف ذلك بني اذا زادت عن مخس وعشرين يومًا مامل يكون هناك اتف

 .إدارة اجلمعية واملوظف 

 :وتشمل ما يلي :  اإلجازة االستثنائية ( : 19 - 13)  المادة
  إجازات االختبارات الدراسية للموظفني الدارسني بشرط إحضار إفادة

 .باالنتظام يف أيام االختبار من جهة الدراسة
 أسبوع يعطى كإجازة استثنائية للموظف املتزوج اعتبارًا من يوم زواجه 

م تقديم طلب االجازة مبدة ال تقل عن أسبوعني قبل تاريخ على ان يت

 .الزواج 

  إجازة مخسة أيام سواء متتالية أو متفرقة يف السنة كحوافز تشجيعية

يقوم باعتمادها  ألعماهلم،للموظفني املتميزين واملنضبطني يف أدائهم 

 .البشرية ورئيس القسم املواردمع إدارة  اجلمعية بالتنسيقمدير 
  مبولدإجازة ثالثة أيام متنح للموظف عندما يرزق. 
  إجازة سبعة أيام متنح للموظف املسلم الذي يرغب يف أداء فريضة احلج

إجازة عيد األضحى املبارك وذلك ملرة واحدة طوال مدة خدمته وللمنشأة 

 .حق تنظيم هذه اإلجازة مبا يضمن حسن سري العمل بها 
 جيوز وال استحقاقها، سنة يف بإجازته املوظف يتمتع أن جيب ( : 21 - 13)  المادة

إلدارة  خدمته، أثناء عليها احلصول عوضا عن نقديًا بدًلا يتقاضى أن أو عنها، النزول

 نحهامتأو  العمل، ملقتضيات وفقًا اإلجازات هذه مواعيد ددحت أن اجلمعية احلق يف 
 باإلجازة لتمتعه احملدد بامليعاد املوظف إشعار جيب و ،اعمله سري ؤمنت لكي بالتناوب

 . يوم ثالثني عن ال يقل كاٍف بوقت
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 ساعات العمل اإلضايف: عشر  لثالفصل الثا

ال تعتمد ساعات العمل اإلضايف إال بتعميد مسبق من رئيس القسم لألعمال  ( : 1 - 12)  المادة

املستعجلة أو الطارئة اليت ال ميكن تأجيلها لدوام اليوم التالي ويؤثر تأجيلها 

أن يقدِّر رئيس القسم مسبقًا للموظف  بشكل كبري على سري العمل ، بشرط

 .عدد الساعات اليت حيتاجها إلجناز العمل

تعترب سياسة احلد من التوسع يف الساعات اإلضافية هي األصل وساعات  ( : 2 - 12)  المادة

العمل اإلضايف شيء استثنائي يتخذ يف أضيق احلدود بطلب حمدود من 

 .رئيس القسم والرفع إىل املدير التنفيذي  

يف حتسب بقيمة ساعة العمل الفعلية للموظف ، مضافًا ساعة العمل اإلضا ( : 3 - 12)  المادة

 .إليها أجر نصف ساعة من الراتب األساسي 

احلد األدنى واألعلى املعتمد لساعات العمل اإلضايف خالل الشهر للموظف  ( : 4 - 12)  المادة

،  -وال يعتمد أقل من ساعة-الساعة الواحدة كحد أدنى )ترتاوح ما بني 

املطلوبة من املوظف خالل الشهر من إمجالي ساعات العمل % 21وما يعادل 

 (.كحد أقصى

ُيشرتط العتماد ساعات العمل اإلضايف موافقة املدير التنفيذي قبل مباشرة    ( : 5 - 12)  المادة

 .املوظف لعمله اإلضايف 

حيق لرئيس القسم إلزام املوظف بالعمل اإلضايف إذا مت التنسيق بينه وبني  ( : 6 - 12)  المادة

مل اإلضايف املوظف بفرتة كافية ال تقل عن ثالثة أيام قبل موعد الع

 .املطلوب

يف حالة تغيب املوظف عن إجناز العمل اإلضايف املسند إليه ، فإن ذلك قد  ( : 7 - 12)  المادة

 .يؤثر على عالوة تقويم األداء السنوية للموظف ما مل يقدم عذرًا مقبواًل



 مجعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات 

 ببين ظبيان

 مسجلة بوزارة املوارد البشرية 

 7403والتنمية االجتماعية برقم 

 حتت اشراف مركز التنمية االجتماعية بالباحة

 _______________________________________________________________________________________ 

 

32 
 

 

عند تعثر العمل بسبب تغيب املوظف عن العمل اإلضايف اإللزامي املوكل إليه  ( : 8 - 12)  المادة

 سم أن يوصي بالعقوبة املناسبة إلدارة املواردقبلها بوقٍت كاٍف ، فلرئيس الق

 .البشرية اختاذ املناسب حسب نظام العقوبات املوجودة يف هذا النظام

 

 أحكام خاصة بتشغيل النساء: الفصل الثالث عشر 

للموظفة احلق يف إجازة أمومة ملدة األسابيع األربعة السابقة على  ( : 1 - 13)  المادة

الستة التالية للوضع وحيدد التاريخ املرجح للوالدة التاريخ املنتظر لوالدتها ، واألسابيع 

بواسطة اجلهة الطبية املعتمدة لدى اجلمعية أو بشهادة طبية مصدقة من جهة صحية 

حكومية وال تقبل شهادات أطباء خارجيني ، وال جيوز تشغيل املرأة العاملة خالل األسابيع 

 .الستة التالية لوالدتها 
ظفات أثناء غيابهن بإجازة الوضع يكون األجر الذي يدفع للمو ( : 2 - 13)  المادة

 : كاآلتي 

 .املوظفة اليت أمضت أقل من سنة يف خدمة اجلمعية هلا احلق يف إجازة وضع بدون أجر  ( أ
 .املوظفة اليت أمضت سنة فأكثر يف خدمة اجلمعية هلا احلق يف إجازة وضع بنصف األجر  ( ب
خدمة اجلميعة هلا احلق يف املوظفة اليت أمضت ثالث سنوات فأكثر يوم بدء اإلجازة يف ( ج

 .إجازة وضع بأجر كامل 

و املوظفة اليت استفادت من إجازة وضع أجر كامل ال حيق هلا املطالبة بأجر اإلجازة السنوية العادية 

عن نفس السنة ، ويدفع هلا نصف أجر اإلجازة السنوية إذا كانت قد استفادت يف تلك السنة من 

 .  إجازة وضع بنصف األجر 

ملوظفة يف الشهور األوىل للحمل أن تبادر بإخطار اجلميعة على ا ( : 3 - 13)  المادة

 .إلجراء الفحص الطيب الدوري عليها وتقرير العالج الالزم وحتديد التاريخ املرجح للوالدة 

يف حتديد فرتة اإلرضاع رغبة وظروف املوظفة ما أمكن  اجلمعيةتراعي  ( : 4 - 13)  المادة

 . ذلك ، وعلى املوظفة التقيد باجلدول املنظم لذلك
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معية أماكن لراحة املوظفات مبعزل عن الرجال وعلى تعد اجل ( : 5 - 13)  المادة

 . املوظفات  ضرورة االحتشام يف امللبس واملظهر والتقيد بالعادات والتقاليد ملرعية يف البالد
ال جيوز يف حال من األحوال اختالط النساء بالرجال يف أماكن  ( : 6 - 13)  المادة

 العمل       والربامج  ما يتبعه من مرافق وغريها

 

 العقوبات: عشر الفصل الرابع 

تعترب العقوبات حاالت استثنائية وليست األصل يف التعامل مع املوظفني ،  ( : 1 - 14)  المادة

ووجود أي إجراء جزائي أو إنذارات يف ملف املوظف قد تؤثر على حصوله على 

 .ترقيات أو عالوات أو حوافز وحنوها

: تنظم العقوبات يف اجلمعية عند صدور أي خمالفة من املخالفات التالية  ( : 2 - 14)  المادة

التأخر أو اخلروج قبل انتهاء وقت العمل ، أو اخلروج أثناء الدوام بدون )

استئذان أو عذر رمسي ، الغياب ، إساءة األدب ، إهدار املال العام للجمعية أو 

أو حنوها من ( السرقة ، التقصري يف أداء العمل أو اإلخالل بأنظمة اجلمعية

، وتقّر وفـق منوذج إجراء املخالفات اليت يستحق املوظف العقـوبة عليها 

 (.13منوذج رقم)جزائـي 

ما مل تتطلب املخالفة غري -يعترب األصل يف تدرج العقوبات يف اجلمعية  ( : 3 - 14)  المادة

 :على النحو التالي  -ذلك
 .إنذار شفهي (1

وفق ( بعد أسبوعني من اإلنذار الشفهي على أقل تقدير: )إنذار كتابي  (2

 (.27منوذج رقم)
بعد أسبوعني من اإلنذار الكتابي على ) :إنذار كتابي مع إجراء جزائي  (7

 (.أقل تقدير
 .إنذار كتابي مع إجراء جزائي مغلظ (0
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 .إشعار بالفصل (1

 :اإلجراءات اجلزائية يتم حتديدها بإحدى اخليارات التالية ( : 4 - 14)  المادة
 احلسم من الراتب من يوم إىل سبعة أيام كحد أعلى. 

  بعض احلوافز العالوة السنوية أو عالوة األداء أو الرتقية أو : )حرمان من

 (.أو البدالت
  (.داخل اجلمعية أو للجهات األمنية املختصة)اإلحالة للتحقيق 
  (.حبد أعلى أسبوعني)أمر إيقاف من العمل 
 إشعار بالفصل من اجلمعية. 

ضوابط العقوبات عند التأخر أو اخلروج قبل انتهاء وقت العمل أو أثناء  ( : 5 - 14)  المادة

 :الدوام بدون استئذان أو عذر رمسي ، كالتالي 
  حيسم التأخر بعد مضي مخسة عشر دقيقة من بداية العمل يبدأ حسابها

من بداية وقت العمل ، ويسمح باخلمسة عشر دقيقة األوىل عند الدخول 

 .لكل فرتة عمل 
  ،حسم التأخر يف احلضور حيسب من بداية وقت العمل لفرتة العمل

املتبقي وكذلك عند االنصراف قبل انتهاء وقت العمل حيسم الوقت 

 (.الساعة بقيمة الساعة من الراتب األساسي)بقيمته 

 :ضوابط العقوبات عند الغياب ( : 6 - 14)  المادة
 غياب اليوم حيسم بقيمة أجرة اليوم من الراتب األساسي. 

  يف حالة غياب املوظف خلمسة عشر يومًا متصلًة أو عشرون يومًا متقطعة

ُيبدي عذرًا خالل السنة شاملًة لشهر ما بعد تقديم االستقالة ، دون أن 

مقبواًل فيحق إلدارة اجلمعية إنهاء خدمات املوظف أو اختاذ ما تراه 

 (.انظر نظام إنهاء اخلدمة)مناسبًا 

 :ضوابط العقوبات عند إساءة األدب ( : 7 - 14)  المادة
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عند ثبوت إساءة املوظف األدب سواًء بألفاظ نابية أو مشاجرة أو الضرب باليد أو 

اء أو املرؤوسني أو أحد زوار اجلمعية ، بأدوات وحنوها سواًء مع الزمالء أو الرؤس

فإلدارة اجلمعية تشكيل جلنة للتحقيق يف مالبسات املوضوع واختاذ إحدى 

 :اإلجراءات التالية أو اجلمع بينها أو بعضها

 توجيه إنذار كتابي. 

 خصم من راتب املوظف لذلك الشهر من يوم إىل سبعة أيام. 
 فصل من عمله باجلمعية. 
 منية ، وحيدد اإلجراء فيما بعد بناًء على نتيجة حتويله للجهات األ

 .إما يفصل من اجلمعية أو ُيعاد على رأس العمل: حتقيق اجلهات املختصة

 :ضوابط احلسم عند إهدار مال اجلمعية أو السرقة ( : 8 - 14)  المادة
عند إهدار املوظف ملال اجلمعية سواًء بطريق العمد أو بسبب اإلهمال أو 

أموال اجلمعية أو ممتلكاتها أو استغالهلا الالمباالة أو قام بسرقة شيء من 

ملصاحله الشخصية وحنو ذلك ، فإنه يتخذ حبقه نفس اإلجراءات السابقة يف 

 .من هذا البند( 3-17)املادة رقم 

 :ضوابط احلسم عند التقصري يف أداء العمل أو اإلخالل بأنظمة اجلمعية ( : 9 - 14)  المادة
  ( 27رقم  منوذج)لرئيس القسم احلق يف توجيه إنذار شفهي أو كتابي

إذا تطلب األمر إجراًء جزائيًا ، ( 13منوذج رقم )وتعبئة منوذج إجراء جزائي 

نوع التقصري ، الفرتة اليت قصَّر فيها، توصيته باجلزاء : )موضحًا فيه 

البشرية إلكمال  ، وتوقيعه من مدير اجلمعية وتسليمها للموارد( املطلوب

 .باقي اإلجراءات
 ل أو رفض أي توصية حبسميات وحنوها تقدم ملدير اجلمعية احلق يف قبو

ضمن شكوى رئيس القسم عن مستوى أداء موظفه ضمن اإلجراء اجلزائي 

 .، وتؤخذ توصياته بعني االعتبار مع اختاذ اإلجراء املناسب يف ذلك
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عند وجود ما يربر موقف املوظف من أي خمالفة ُنسبت إليه أو وجود  ( : 11 - 14)  المادة

ن أي عقوبة اختذت يف حقه فله مالبسات خاطئة حيق له معها التظلم م

ويتم اختاذ ( 11منوذج رقم )احلق يف رفع هذا التظلم لرئيس اجلمعية وفق 

 .اإلجراء املناسب حيال ذلك فيما بعد

ال ُيضار املوظف بتظلمه من أي عقوبة جيد لنفسه مربرًا وجيهًا يف رفعها  ( : 11 - 14)  المادة

 .أخرىعنه ، سواًء من رئيسه املباشر أو من مدير اجلمعية أو أي جهة 

تسعى اجلمعية ملساعدة املوظف يف اجتياز تلك الفرتة اليت استحق فيها أي  ( : 12 - 14)  المادة

عقوبة وذلك بإعطائه فرصة لتحسني أدائه وتنظيف سجله بالكامل إذا 

استطاع أن ميضي مدة سنة متصلة بأداء متميز وسجل حسن ، ويتاح له ما 

 .لغريه بعد هذه الفرتة من املميزات واحلوافز

 

 إنهــاء اخلـدمـة: عشر الفصل الرابع 

 :تنتهي خدمة املوظف بإحدى األسباب التالية ( : 1 - 14)  المادة
 استقالة املوظف. 
 انتهاء العقد. 
  من نظام العمل( 34)و (  31)فسخ العقد الحد األسباب الواردة يف املادتني 
  من نظام العمل ( 31)ترك املوظف العمل يف احلاالت الواردة يف املادة 

  األسباب التالية الفصل من العمل ، ألحد: 
 وه يعيقه عن استمرار العمل إذاانتهاء مهلة الغياب املرضي لعجز وحن 

 (.2-10انظر املادة )أثبت ذلك طبيًا 

 األداء الوظيفي املتدني. 
 الفصل التأدييب. 
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  إلغاء الوظيفة عند االستغناء عنها أو تأجري خدمتها ، ما مل يتم نقل املوظف إىل مسمى

 .وظيفي آخر
  ألغت السلطات احلكومية املختصة رخصة عمل أو إقامة املوظف  غري السعودي أو قررت إذا

 عدم جتديدها أو إبعاده عن البالد
  بلوغ املوظف سن الستني بالنسبة للموظفني ومخس ومخسون سنة للموظفات مامل متتد

 مدة العقد احملدد املدة إىل ما وراء هذه السن

منوذج )ن عمله فيحرر نص االستقالة وفق عند رغبة املوظف يف االستقالة م ( : 2 - 14)  المادة

موضحًا فيه أسباب رغبته يف ترك العمل وتوصياته إن كان لديه ( 24رقم 

توصيات ، ويقدمها لرئيسه املباشر ليقوم برفعها مشفوعة بتوصياته ملدير 

 .اجلمعية وتعطى صورتها لرئيس القسم 

م االستقالة ؛ من تاريخ تقدي يوم 24يستمر املوظف على رأس العمل ملدة  ( : 3 - 14)  المادة

إلكمال باقي إجراءات إنهاء اخلدمة ، وإخالء طرفه ، وتسليم ما لديه من 

 .عهد وأعمال ملن خيلفه يف الوظيفة وإنهاء باقي اإلجراءات اإلدارية

سبق تاريخ تقديم االستقالة الستني يوم اليت تيف حالة تغيب املوظف خالل  ( : 4 - 14)  المادة

قطعة أو ما ُيكمل غياب ملدة مخسة عشر يومًا متصلة أو عشرون يومًا مت

عشرين يومًا خالل السنة احلالية ، فيطبق يف حقه إجراءات الفصل التأدييب 

، وإذا كانت أيام الغياب أقل من هذه املدة فُيحرم من بعض مميزات إنهاء 

 .اخلدمة املوضوعة للمستقيلني حسب النظام

يعقب  االستقالة الذيفرتة يف حالة رغبة املوظف سحب االستقالة خالل  ( : 5 - 14)  المادة

 .تقدميها فإلدارة اجلمعية احلق يف قبول أو رفض ذلك

عند غـياب املوظف لظـرف َمَرضي أو حادث مروري لفرتة طويلة مع إحضار ما  ( : 6 - 14)  المادة

 -كإصابته بغيبوبة مستدمية أو شلل وحنوها ال مسح اهلل-يثبت ذلك 

 :فُيتَّبع يف حقه اإلجراءات النظامية التالية
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 اإلجراء عن كل شهر إىل من

 يصرف للموظف راتب كامل (يوم 14)أشهر  7نهاية  أول يوم بعد اإلصابة

 يصرف للموظف نصف راتب (يوم 134)أشهر  2نهاية  (يوم 14)أشهر  7بعد 

 يصرف للموظف ربع راتب (يوم 234)أشهر  1نهاية  (يوم 134)أشهر  2بعد 

 راتبال يصرف للموظف  (يوم 724)شهر  12نهاية  (يوم 234)أشهر  1بعد 

 إنهاء خدمة املوظف---  (يوم 724)شهر  12بعد 

 

يتم إخالء طرف املوظف بتسليم ما لديه من عهد مالية أو عينية أو بطاقة  ( : 7 - 14)  المادة

عضوية أو مستحقات مالية أو مهام وظيفية ، ويتم توثيق ذلك بتعبئة 

وتسليمه لشؤون املوظفني ( 22منوذج رقم )املوظف للنموذج املعد لذلك 

 .الرتتيبات مع ذوي العالقةإلكمال باقي 

يف حالة طلب املوظف لالستقالة بعد إعطائه لدورة تدريبية على حساب  ( : 8 - 14)  المادة

اجلمعية فالبد من استثمارها يف جمال العمل باجلمعية لفرتة ال تقل عن 

ثالثة أشهر قبل االستقالة ، أو ُيلزم املوظف بدفع قيمة اشرتاكه فيها عند 

 .استقالته قبل انتهاء هذه املدة

حيق للجنة الوظائف التوصية بالفصل التأدييب من الوظيفة متى ارتأت  ( : 9 - 14)  المادة

ذلك ملن تكرر غيابه خالل السنة خبمسة عشر يومًا متصلة أو عشرون يومًا 

متقطعة ، أو عند إساءة األدب مع أحد الزمالء أو الرؤساء أو املرؤوسني أو 

اجلمعية ، أو التقصري الزوار ، أو إهدار املال ، أو السرقة ، أو التالعب بأنظمة 

يف أداء العمل املوكل إليه، أو اإلساءة إىل مسعة اجلمعية وتعطيل 
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مصاحلها ، ولرئيس اجلمعية احلق يف اعتماد فصله أو اختاذ ما يراه مناسبًا 

 .يف حقه

عند استغناء اجلمعية عن خدمات املوظف فإنه ُيعطى إشعار كتابي  ( : 11 - 14)  المادة

تمرار على رأس العمل ملدة شهر وحيق له االس( 20منوذج رقم )باإلقالة 

مدفوع األجر من تاريخ هذا اإلشعار و جيب تسليمه االشعار مقر العمل 

 .ويؤخذ توقيعه باالستالم 

إذا امتنع املوظف استالم االشعار الكتابي أو رفض التوقيع يرسل إليه  ( : 11 - 14)  المادة

 .االشعار خبطاب مسجل على عنوانه املدون يف ملفه 

نتهاء خدمته وبناء على طلبه وثائقه اخلاصة تعاد للعامل حال إنهاء أو ا ( : 12 - 14)  المادة

املودعة مبلف خدمته ، كما تعطي املنشأة للعامل شهادة اخلدمة املنصوص 

 .من نظام العمل وذلك دون أي مقابل( 20)عليها يف املادة 

 

 الوقاية والسالمة والرعاية الطبية: الفصل اخلامس عشر 

واألمراض النامجة عن سعيًا حلماية منسوبي اجلمعية من األخطار  ( : 1 - 15)  المادة

 :العمل تتخذ اجلمعية التدابري التالية
  ووسائل الوقاية منها ، والتعليمات  -ان وجدت –يف مكان ظاهر عن خماطر العمل

 .الالزم اتباعها
  حتظر اجلمعية التدخني يف مجيع مرافقها وكذلك يف مجيع الربامج واملناسبات

 .اليت تقيمها
 عداد منافذ للنجاة يف حاالت الطوارئ تأمني أجهزة إلطفاء احلريق وإ. 
 إبقاء أماكن العمل يف حالة نظافة تامة مع توفري املطهرات 
 توفري املياه الصاحلة للشرب واالغتسال 
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 توفري دورات املياه باملستوى الصحي املطلوب 
 تدريب املوظفني على استخدام وسائل السالمة وأدوات الوقاية اليت تؤمنها اجلمعية 

 :اجلمعية يف كل موقع من مواقع العمل مسؤاًل خيتص باآلتي تعني  ( : 2 - 15)  المادة

 .تنمية الوعي الوقائي لدى املوظفني (   أ)  

التفتيش الدوري بغرض التأكد من سالمة األجهزة وحسن استعمال وسائل الوقاية (  ب)  

 .والسالمة 

تياطات الكفيلة بتاليف معاينة احلوادث وتسجيلها وإعداد تقارير عنها تتضمن الوسائل واالح(  ج)  

 .تكرارها 

 مراقبة تنفيذ قواعد الوقاية والسالمة(  د) 

تؤمن اجلمعية يف كل مكان يعمل فيه أقل من مخسني عاماًل خزانة  ( : 3 - 15)  المادة

لإلسعافات الطبية حتتوي على كميات كافية من األدوية و األربطة واملطهرات وغري ذلك 

ويعهد إىل عامل مدرب أو أكثر بإجراء اإلسعافات من نظام العمل ، (  102) مما أشارت له املادة 

 الالزمة للعمال املصابني
تعمل اجلمعية على حتسني الرعاية الصحية ملنسوبيها وتدفع عنهم  ( : 4 - 15)  المادة

قيمة االشرتاك يف أحد جهات التأمني الطيب حبسب الدرجة اليت تقرها اجلمعية لكل فئة 

 .وظيفية 
مهين أن يبلغ رئيسه على املوظف الذي يصاب بإصابة عمل أو مبرض  ( : 5 - 15)  المادة

 املباشر أو اإلدارة فور استطاعته وله مراجعة الطبيب مباشرة متى استدعت حالته ذلك

 

 الواجبات واحملظورات: الفصل السادس عشر 

 :تلتزم اجلمعية مبا يلي 

معاملة موظفيها بشكل الئق يربز اهتمامها بأحواهلم ومصاحلهم  ( : 1 - 16)  المادة

 .أو دينهم  واالمتناع عن كل قول أو فعل ميس كرامتهم



 مجعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات 

 ببين ظبيان

 مسجلة بوزارة املوارد البشرية 

 7403والتنمية االجتماعية برقم 

 حتت اشراف مركز التنمية االجتماعية بالباحة

 _______________________________________________________________________________________ 

 

41 
 

 

أن تعطي املوظفني الوقت الالزم ملمارسة حقوقهم املنصوص عليها يف   ( : 2 - 16)  المادة

 .هذه الالئحة دون املساس باألجر 

أن تسهل ملوظفي اجلهات املختصة كل مهمة تتعلق بالتفتيش أو  ( : 3 - 16)  المادة

املراقبة واإلشراف على حسن تطبيق أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة مبقتضاه ، 

 .تعطي للسلطات املختصة مجيع املعلومات الالزمة اليت تطلب منها حتقيقًا هلذا الغرض وأن 

أن تدفع للموظف أجرته يف الزمان واملكان اللذين حيددهما العقد أو  ( : 4 - 16)  المادة

 .العرف مع مراعاة ما تقضي به األنظمة اخلاصة بذلك 

 إذا حضر املوظف ملزاولة عمله يف الفرتة اليومية اليت يلزمه بها عقد ( : 5 - 16)  المادة

العمل أو أعلن انه مستعد ملزاولة عمله يف هذه الفرتة ومل مينعه عن العمل إال سبب راجع إىل 

 .إدارة اجلمعية كان له احلق يف أجر املدة اليت ال يؤدي فيها العمل 

على اجلمعية أو أي شخص له سلطة على العمال تشديد املراقبة بعدم  ( : 6 - 16)  المادة

ماكن العمل ، فمن وجدت لديه تطبق حبقه دخول أية مادة حمظورة  شرعًا أو نظاما إىل أ

باإلضافة إىل العقوبات الشرعية اجلزاءات اإلدارية الرادعة املنصوص عليها يف جدول 

 .املخالفات واجلزاءات 
ان متنح للمتطوعني التسهيالت الالزمة ألداء املهام املوكلة إليهم ،  ( : 7 - 16)  المادة

 .وتوفر هلم الدعم الالزم

 

 :واجبات املوظفني واملتطوعني

التقيد بالتعليمات واألوامر املتعلقة بالعمل ما مل يكن فيها ما   ( : 8 - 16)  المادة

 . خيالف نصوص عقد العمل أو النظام العام أو اآلداب العامة أو ما يعرض للخطر

 .احملافظة على مواعيد العمل  ( : 9 - 16)  المادة

إجناز عمله على الوجه املطلوب حتت إشراف الرئيس املباشر ووفق  ( : 11 - 16)  المادة

 .توجيهاته
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ات املوضوعة حتت تصرفه واحملافظة عليها العناية باآلالت وباألدو  ( : 11 - 16)  المادة

 .وعلى ممتلكات اجلميعة 

االلتزام حبسن السرية والسلوك والعمل عل سيادة روح التعاون بينه  ( : 12 - 16)  المادة

وبني زمالئه وطاعة رؤسائه واحلرص على إرضاء السمتفيدين من اجلمعية يف نطاق 

 .اختصاصه ويف حدود النظام 

الطارئة أو األخطار اليت تهدد تقديم كل عون أو مساعدة يف احلاالت   ( : 13 - 16)  المادة

 .سالمة مكان العمل أو املوظفني فيه 

احملافظة على األسرار املهنية للجمعية أو أية أسرار تصل إىل علمه    ( : 14 - 16)  المادة

 .بسبب أعمال وظيفته 

االمتناع عن استغالل عمله باجلمعية بغرض حتقيق ربح أو منفعة  ( : 15 - 16)  المادة

 .شخصية له أو لغريه على حساب مصلحة اجلمعية 

اجلمعية بكل تغيري يطرأ على حالته االجتماعية أو حمل إقامته إشعار  ( : 16 - 16)  المادة

 . خالل أسبوع على األكثر من تاريخ حدوث التغيري 

 .التقيد بالتعليمات واألنظمة والعادات والتقاليد املرعية يف البالد  ( : 17 - 16)  المادة

 .عدم استعمال أدوات املنشأة ومعداتها يف األغراض اخلاصة   ( : 18 - 16)  المادة

االمتناع عن تشغيل أشخاص غري مقيدين يف سجالت املوظفني أو  ( : 19 - 16)  المادة

 . املتطوعني 

حيظر على املوظفني طلب احلصول على املساعدات اليت تقدم  ( : 21 - 16)  المادة

 .للمستفيدين بأي صفة كانت 
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 اخلدمات االجتماعية: الفصل السابع عشر 

 :توفر اجلمعية ملنسوبيها اخلدمات التالية ( : 1 - 17)  المادة

 .يف مقرات العمل توفري أماكن للوضوء والصالة  -1

 .إعداد مكان مناسب لتناول األطعمة واملشروبات أوقات الراحة اليت حتددها اجلمعية  -2

اجلمعية يصرف راتب الشهر الذي تويف فيه  يموظفحالة وفاة أحد  يف ( : 2 - 17)  المادة

 .املوظف لورثته كاماًل مهما كانت األيام اليت عمل فيها  

 -إن أمكن-تعمل اجلمعية على إعداد نظام للتوفري واالدخار  ( : 3 - 17)  المادة

الرتتيبات النظامية واإلدارية  ويكون اشرتاك املوظف او املتطوع فيه اختياريًا ، وتقوم بإجراء

 .لتنفيذ ذلك

تستخدم للعناية بأسر  –إن امكن  –تعمل اجلمعية على توفري مرافق مناسبة  ( : 4 - 17)  المادة

 .منسوبي اجلمعية الرمسيني واملتطوعني 

 

 التظلم: الفصل الثامن عشر 

اإلخالل حبق املوظف يف االلتجاء إىل اجلهات اإلدارية أو مع عدم  ( : 1 - 18)  المادة

القضائية املختصة حيق له أن يتظلم إىل إدارة اجلمعية من أي تصرف أو إجراء يتخذ يف 

حقه ويقدم التظلم إىل إدارة اجلميعة خالل ثالثة أيام من تاريخ العلم بالتصرف أو 

 .ظلمه اإلجراء املتظلم منه وال يضار املوظف من تقديم ت

خيطر املوظف بنتيجة البت يف تظلمه يف ميعاد ال يتجاوز ثالثة أيام  ( : 2 - 18)  المادة

 .من تاريخ تقدميه التظلم 
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 (1)النماذج املستخدمة: الفصل التاسع عشر 

 التحديث اســم الـنـمـوذج رقم النموذج

  اعتماد فتح وظيفة  ( 1) 

  اعتماد توظيف موظف  ( 2) 

  إعالن عن وظيفة شاغرة  ( 7) 

  البيانات الشخصيةاستمارة   ( 0) 

  السرية الذاتية  ( 1) 

  كشف املقابلة الشخصية  ( 2) 

  عقد عمل  ( 3) 

  تعديل دوام موظف  ( 3) 

  انـتـداب  ( 1) 

  إعارة أو نقل خدمة موظف  ( 14) 

  تعديل مسمى وظيفي  ( 11) 

  طلب إجازة  ( 12) 

  استئذان موظف  ( 17) 

  استمارة تقويم األداء الوظيفي  ( 10) 

  تـرقـيـة  ( 11) 

                                                           
(1)

قم   .النماذج التي تلغى أو تدمج تبقى أرقامها شاغرة إلى حين صدور نموذج جديد ليأخذ هذا الرَّ
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  اعتماد حافز أو بدل  ( 12) 

  مستحقات مالية/ توكيل استالم مكافأة   ( 13) 

  إجراء جزائي  ( 13) 

  تـظــلــم  ( 11) 

  اسـتـقـالـة  ( 24) 

  إنهاء خدمة موظف  ( 21) 

  إخالء طرف  ( 22) 

  (لفت نظر)إنذار كتابي   ( 27) 

  إشعار باإلقالة  ( 20) 

  مساءلة  ( 21) 

  (شهادة خربة)تعريف   ( 22) 

  إلغاء وظيفة  ( 23) 

  تفويض صالحيات  ( 23) 

 
 



 مجعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات 

 ببين ظبيان

 مسجلة بوزارة املوارد البشرية 

 7403والتنمية االجتماعية برقم 

 حتت اشراف مركز التنمية االجتماعية بالباحة

 _______________________________________________________________________________________ 

 

46 
 

 

 طلب اعتماد وظيفة  (1) رقم منوذج

 

 اعتماد فتح وظيفة

 حفظه اهلل  مدير اجلمعية سعادة

 ..وبعد    ..السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

حيث جتدون برفقه الوصف الوظيفي هلا ،   ..................../آمل التكرم بالرفع العتماد فتح وظيفة 

 :وإشعارنا باملوافقة عند صدورها على أن تكون أوقات العمل يف الفرتة 

         الصباحية فقط         املسائية فقط   للفرتتني الصباحية واملسائية     بنظام

 الساعات

  ..................... : نظرًا لألسباب اآلتية 

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

  .......... : الـقـســم 

  ......... : رئيس القسم 

  .......... : الـتـاريـخ 

  .......... : التـوقـيـع 
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 مدير اجلمعية

 حفظه اهلل اجلمعية   رئيسسعادة 

 ..وبعد    ..وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهلل 

وحيث متت مراجعة الطلب    /فإشارة للطلب املقدم بعاليه حول طلب اعتماد فتح وظيفة 

 :املقدم مع خطة التوظيف فنفيدكم بأن 

  فتح الوظيفة يتمشى مع خطة التوظيف وال مانع لدينا من املوافقة على الطلب. 

  اعتذارنا عن املوافقة على الطلب نظرًا لـ: ..............  

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

 إلحاطة والتوجيه ،،،ل

  ........ : مدير اجلمعية 

  .......... : الـتــوقـــيـع 

 هـ10:         /      /      الــتــاريـــخ 
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 اعتماد الوظيفة

 حفظه اهلل املكرم مدير اجلمعية 

 ..وبعد    ..السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 ال مانع من اعتماد الوظيفة حسب املوضح بعاليه. 

  تعتمد الوظيفة مع مالحظة : .................  

  اعتذارنا عن اعتماد الوظيفة بسبب : ...............  

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

 رئيس اجلمعية

  ........... :االسـم 

  .......... :التوقيع 

 هـ10:         /       /       التاريخ 

 .صورة للـمـالـيــة -

 .القسم املعين/صورة لرئيس اإلدارة -
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 اعتماد توظيف موظف

 حفظه اهلل  سعادة مدير اجلمعية   

 ..وبعد    ..السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

ضمن   ...... / على وظيفة   .. / فآمل التكرم باملوافقة العتماد توظيف األخ 

 .هـ10/      /     املوافق      .....................  الوظائف املعتمدة باجلمعية ، وذلك اعتبارًا من يوم 

دوامني صباحي ومسائي      مسائي فقط      صباحي فقط       :   على أن تكون فرتات العمل 

 بنظام الساعات 

  أخــرى / ........................  

ريال   244: ) نقل  (ريال 044ريال  744ريال  244) طبيعة عمل   :البدالت املطلوبة 

744 ريال 044 ريال 144 ريال) 

   ختصص   اتصاالت (  : 144    ريال    شرحية جوال فاتورة بطاقة مدفوعة) 

  ..................... / حيثيات صرف البدل 

 جلنة الوظائف                                   

  ......... : رئيس اجلنة  

  .......... : الـتـاريـخ 

 : التـوقـيـع 
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 مدير اجلمعية

 حفظه اهلل  سعادة رئيس اجلمعية

  ............... :نفيدكم بأن املوظف حاصل على شهادات 

  ......................... : وخربات 

   ..... والدرجة  . املذكور بعاليه على املرتبةونوصي باعتماد توظيف املوظف 

 

 

 اعتماد التوظيف

 حفظه اهلل  املكرم مدير اجلمعية  

 حفظه اهلل  املكرم مدير إدارة الشؤون املالية

 حفظه اهلل  املكرم رئيس قسم شؤون املوظفني

 ..وبعد    ..السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 :نفيدكم بأنه 

 ال مانع من اعتماد توظيف املوظف املذكور بعاليه على املرتبة ........  

   ................ والدرجة

 هـ 10/    /   املوافق     وذلك اعتبارًا من يوم 

  ................... / ريال ، كتابة   براتب أساسي 

  مع اعتماد البدالت التالية: 
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   بدل .    .......            بدل    .........   

   بدل .    .......            بدل    .........   

  ملحوظات / .......................  

 رئيس اجلمعية

  ........... :االسـم 

  .......... :التوقيع 

 هـ10:         /       /       التاريخ 

 .األصل مللف املوظف -

 .صورة للرئيس املباشر -

 .صورة للمـالـيـة -
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  إعالن عن وظيفة شاغرة  (2) رقم منوذج

 ... اسم الوظيفة

 ... جهة اإلشراف

املؤهالت واخلربات 

 املطلوبة

 ... 

 ... 

 ... 

على الراغبني التقدم للوظيفة تقديم امللف الوظيفي موضحًا فيه اهلاتف الشخصي 

 ووسيلة االتصال  على صندوق الربيد اخلاص باملركز   الرمز الربيدي   

 أو على الربيد اإللكرتوني  

 مالحظات
وفقًا للمؤهالت )( إىل املرتبة )( املرتبة الوظيفة تدرجية من 

 .واخلربات

 ... ساعات العمل

 ... متطلبات اللغة

 

 متطلبات أخرى

 ... 

 ... 

 ... 
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 استمارة البيانات الشخصية

 :البيانات الشخصية 

 ........  : اجلنسية   ......... :  الرباعي االسم

 .............  : رقمها   ...... : نوع اهلوية 

 .............  : تارخيها   ...... : مصدرها 

 ..........  : مكان امليالد   ....... : تاريخ امليالد 

 ..........  : التخصص   ...... : املؤهل الدراسي 

 :العـنـــوان 

 ......................  : ي املدينة واحل

............  : جبوار   ......... : شارع 

 ........  : جوال /نداء  .... :فاكس   ... :  هاتف

 ...........  : حي   ...... : أقرب مسجد للسكن 

 ........................  : عنوانه 

 أعزب)     (  متزوج)     (  : احلالة االجتماعية 

 إناث)     (  ذكور)     (  : عدد األبناء 

 

 :جهات العمل السابقة 

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

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

 :الدورات والشهادات واخلربات 

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

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

 

 .....  : تاريخ االلتحاق بالوظيفة       ..... : باجلمعية  يسمى الوظيفامل

  ............ : االسـم 

  ........... : التوقيع 

  ........... : التاريخ 
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 السرية الذاتية  (7) رقم منوذج

 

 السرية الذاتية

 :البيانات الشخصية 

/ العمر....................................................................................... / االسم

 / .................................اجلنسية..................  

/ مكان امليالد/ ................................................................. تاريخ امليالد

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

/ تارخيها/ ............................. مصدرها/ ............................................ رقم اهلوية

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

عدد .................................................................................. / احلالة االجتماعية

 / .............................................األبناء

 :الدورات اإلدارية احلاصل عليها 

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

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

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

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

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

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

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

 :خربات ومهارات 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 :دورات احلاسب اآللي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 :جهات العمل السابقة  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 اللغات

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

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

 التاريخ   التوقيع 

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

...................................... 
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 إجراء مقابلة شخصية  (0) رقم منوذج

 كشف املقابلة الشخصية

 :بيانات املوظف 

 .....  : اجلنسية   ........... :  الرباعي االسم

 ........  : القسم   ... : املسمى الوظيفي املتقدم عليه 

 ........  : التخصص   ...... : املؤهل الدراسي 

 :اكتب وصف وظيفي خمتصر للوظيفة اليت تقدمت عليها 

24 

 درجة

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

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

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

 :أبرز اإلجنازات والنجاحات 

  ...........................  درجات 1

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

 :السابقة ومدة العمل فيها  جهات العمل

14 

 درجات

o  ..................    ملدة .....  

o  ..................   ملدة .....  

o  ..................   ملدة .....  

o  ..................   ملدة .....  

o  ..................   ملدة .....  
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 :آخر عمل عملت فيه وسبب تركه 
1 

 درجات
 ...........................  

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

 1 :ملاذا تريد االلتحاق بهذه الوظيفة 

  ...........................  درجات

 :ماذا تعرف عن اجلمعية
14 

 درجات
 ...........................  

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

 

 إجراء مقابلة شخصية  (2)منوذج رقم .. تابع

 

 1 :ما هو مكسب اجلمعية من توظيفك 

  ...........................  درجات

 2 :مقدار الراتب الذي تتوقعه وملاذا 

  ..................... ألن    ...  درجتان

 1 :يومية أو أسبوعية أو شهرية ، وما هي ( كأعمال أخرى)هل لديك ارتباطات أخرى 

  ...........................  درجات
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 0 :قدرات ومواهب تتميز بها 

    .............   .............  درجات

 0 :فيك صفات شخصية مدحها اآلخرون 

  .............    .............  درجات

 :أمور حتب أن تكون يف رئيسك املباشر يف اجلمعية 
0 

 درجات
 .............    .............  

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

 ( :من ال يتقدم يتقادم)اشرح العبارة التالية باختصار 

  ...........................  درجات 14

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

 :أبرز من تعرف من العاملني يف اجلمعية 
0 

 درجات
 .............    .............  

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

 درجة(  .. )إمجالي الدرجات احلاصل عليها 

 .رسوب .   اجتياز بنجاح           :النتيجة النهائية للمقابلة 

  ....................... : حمرر املقابلة 

  ......................... : الـتـوقـيـع 

هـ10:        /        /       الـتـاريــخ 
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 عـقـد عـمـل 

 

 [1: املائدة ]  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأوُفوا ِبالُعُقوِد : قال تعاىل 

 عقد عمل

 

 :مت بعون اهلل وتوفيقه االتفاق بني كل من   م  24 … /……/ …..: ………… يف يوم

 ً  املوارد البشرية  والتنمية ترخيص وزارة ………………………………مجعية : أوال

بريد الكرتوني ………………………………فاكس رقم ……… االجتماعية رقم

األستاذ ميثلها يف التوقيع على هذا العقد  و………………………………

بالطرف ويشار إليها فيما بعد جملس اإلدارة    بصفته رئيس ………………………………

   األول

سعودي اجلنسية ………………………………………………………السيد  :نيًا اث

 ……………………………………حيمل هوية رقم  

الربيد االلكرتوني   ………..………………………جوال  ……..………مدينة عنوانه

(………………………………………………………… ) 

  الثانيالطرف ويشار اليه فيما بعد 

 : متهيد

الذي  الثانيحلاجته خلدمات الطرف  واخلدمة االجتماعية  حيث أن الطرف األول يعمل يف جمال

هليتهما املعتربة شرعا أوهما يف كامل  الطرفانأبدى رغبته يف العمل لدى الطرف األول ، فقد اتفق 

 : يلي  ونظام إلبرام هذا العقد على ما
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 :موضوع عقد العمل : أواًل 

  لدى الطرف األول وحتت اشرافه وادارته يف وظيفة الثانين يعمل الطرف بأ الطرفاناتفق  .1

مدة  ……………………………… وذلك يف مدينة……………………………

/ …..وتنتهي بتاريخ   م  24 … /……/ …..من تاريخ  تبدأميالدية  ة واحدة هذا العقد سن

 .ما مل يتم جتديده ملدة اخرى باتفاق مكتوب   م  24 … /……

 .للعملمن تاريخ مباشرته  أما تبد( 14)لفرتة جتربه ملدة  الثانيخيضع الطرف  .2

 :جازات والراحة ساعات العمل واإل:  ثانيًا

 .أيام يف االسبوع  2ساعات يف اليوم الواحد بواقع  3مدة العمل  .1

 . كامل أجرب الثانياالسبوعية للطرف  الراحةهو يوم  اجلمعة  يوم .2

يوما بأجر كامل على أن يتمتع الطرف  21 عن كل عام إجازة  سنوية ملدة الثانييستحق الطرف  .7

يف سنه استحقاقها ، وللطرف األول أن حيدد مواعيد هذه االجازات وفقا ملقتضيات  بإجازته الثاني

 .العمل 

ا منها اىل السنة التالية ، أيامجازته السنوية أو إمبوافقة الطرف األول أن يؤجل  الثانيللطرف  .0

بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف  الثانيالطرف  إجازة  تأجيلطرف األول حق ولل

وجب احلصول على  التأجيليوما فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار ( 14)العمل ملدة ال تزيد عن 

نهاية السنة التالية لسنة استحقاق  التأجيلكتابة ، على اال يتعدى  الثانيموافقة الطرف 

 .جازة  اإل

( 1)أيام ، وعيد االضحى ملدة ( 1)احلق يف إجازة  بأجر كامل يف عيد الفطر ملدة  الثانيللطرف  .1

 .أيام ويوم واحد لليوم الوطين للمملكة العربية السعودية 

يف حال ثبوت مرضه احلق يف إجازة  مرضية بأجر كامل عن الثالثني يوما األوىل  الثانيللطرف  .2

للثالثني يوما اليت تلي ذلك خالل السنة  أجرني يوما التالية، ودون رباع األجر عن الستأوبثالثة 

السنة اليت :  ةويقصد بالسنة الواحد. م متقطعة أجازات متصلة هذه اإل أكانتالواحدة سواء 

 .ل إجازة  مرضية أومن تاريخ أ تبد
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كامل ملدة ثالثة أيام يف حالة والدة مولود له ومخسة أيام يف  إجازة بأجراحلق يف  الثانيللطرف  .3

، كما حيق للطرف األول " ال قدر اهلل " فروعه  أوصوله أحد أ أوحالة زواجه أو يف حالة وفاة زوجه 

 .أن يطلب الوثائق املؤيدة للحاالت املشار اليها 

 

 التزامات الطرف األول:  ثالثًا 

 فقط( ريال  ......................)مقداره  شهريا أجرًا انيالثيدفع الطرف األول للطرف  .1

 .ريال سعودي  .............................

 (وغري ذلك  –انتقال  –سكن )يف حالة وجود بدالت 

2. ..................................................................................................................

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

لكافة اخلصومات اليت تفرضها األنظمة يف اململكة  الثانيخيضع األجر املدفوع للطرف  .7

ة املطبقة حاليا أو اليت قد تفرضها الدولة مستقبال ويتم دفع األجر للطرف العربية السعودي

 .وكل مبلغ مستحق له بالريال السعودي عن طريق البنوك املعتمدة  الثاني

يلتزم الطرف األول بتسجيل الطرف الثاني ضمن املشرتكني لدى املؤسسة العامة للتأمينات  .0

سداد االشرتاكات يف حينها بعد حسم النسبة االجتماعية، ويقع على عاتق الطرف األول 

 .احملددة على الطرف الثاني من االشرتاكات من أجره طبقًا ألنظمة الطرف الثاني 

وفقا لنظام التامني الصحي  الثانييلتزم الطرف األول بالتامني الصحي على الطرف  .1

 .التعاوني 

 : الثانيالطرف  التزامات:  رابعًا

املهنة ووفق تعليمات الطرف األول ، إذا مل يكن يف  ألصولأن ينجز العمل املوكل اليه وفقا  .1

العامة ومل يكن يف تنفيذها ما يعرضه  اآلدابهذه التعليمات ما خيالف العقد أو النظام أو 

 .للخطر 

ول واملهمات املسندة اليه واخلامات اململوكة للطرف األ باألدواتأن يعتين عناية كافية  .2

 . املوضوعة حتت تصرفه أو اليت تكون يف عهدته وأن يعيد اىل الطرف األول املواد غري املستهلكة 

 .ثناء العمل أ واألخالقأن يلتزم حسن السلوك  .7
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خطار اليت تهدد يف حاالت األ ضافيًاإ أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشرتط لذلك أجرًا .0

 .يه شخاص العاملني فالعمل أو األ مكانسالمة 

 أثناءه،لتحاق بالعمل أو قبل اإل هجرائها عليإأن خيضع للفحوص الطبية اليت يرغب يف  .1

 .مراض املهنية أو السارية للتحقق من خلوه من األ

ضرار مبصلحة سرار واملعلومات املهنية املتعلقة بالعمل واليت من شأن افشائها اإلأن حيفظ األ .2

 بإفشاءالعقد  انتهاءيقوم بعد ال منه بأن  قرارًاإعقد ويعترب توقيعه على هذا ال. الطرف األول 

 .العالقة بني الطرفني داخل وخارج اململكة  انتهاءمن تاريخ  واتسن 7سرار الطرف األول ملدة أ

املرعية يف اململكة  واآلدابوالعادات  واألعراف باألنظمةيف مجيع األوقات  الثانييلتزم الطرف  .3

العربية السعودية وكذلك بالقواعد واللوائح والتعليمات املنصوص عليها يف أنظمة الطرف 

 .األول ويتحمل كافة الغرامات املالية الناجتة عن خمالفته لتلك األنظمة 

 الثانيأي التزامات اخرى على عاتق الطرف 

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

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

 :نهاء العقد وفسخه والتعويض إ:  خامسًا

 .املدة احملددة فيه  بانقضاءينتهي هذا العقد  .1

نهائه بشرط أن تكون موافقة إعلى  الطرفانمدته إذا اتفق  انقضاءينتهي هذا العقد قبل  .2

 .كتابية  الثانيالطرف 

نهاء هذا العقد خالل فرتة التجربة أو مدة إاملنفردة ودون اشعار  بإرادتهحيق للطرف األول  .7

نهاء كما تعويضا عن هذا اإل الثانين وجدت ، ويف هذه احلالة ال يستحق الطرف إمتديدها 

 .ال يستحق مكافئة نهاية خدمة 

أو تعويضه حسب نص  الثانيشعار الطرف إة أو أحيق للطرف األول فسخ العقد بدون مكاف .0

 .من نظام العمل ( 34)املادة 

 :على أنه يف حالة فسخ العقد دون سبب مشروع على ما يلي  الطرفاناتفق  .1

تعويضا عن  الثانين فسخ العقد من قبل الطرف األول ، فيلتزم بأن يدفع للطرف اإذا ك - أ

 .ريال سعودي ..................... ............( ................)سخ قدره هذا الف
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، فيلتزم بأن يدفع للطرف األول تعويضا عن  الثانيإذا كأن فسخ العقد من قبل الطرف -ب

 .ريال سعودي ..................... ............( ................)هذا الفسخ قدره 

 :اخلدمة  ة نهايةأمكاف:  ًاسادس

العالقة التعاقدية من قبل الطرف األول أو باتفاق الطرفني أو  انتهاءعند  الثانييستحق الطرف 

قدرها أجر مخسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات  مكافأةمدة العقد أو نتيجة لقوة قاهرة  بانتهاء

عن اجزاء السنة  فأةمكاستحق العامل ياخلمس األوىل وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية و

 .خريعلى اساس األجر األ املكافأةبنسبة ما قضاه منها يف العمل ، وحتسب 

 :حكام عامة أ:  ًاسابع

نظام العمل والئحته التنفيذية وكافة  ألحكامفيما مل يرد به نص خيضع هذا العقد  .1

 .السعوديةاألنظمة االخرى املعمول بها يف اململكة العربية 

عن تنفيذ  أصة يف اململكة العربية السعودية بالفصل يف أي نزاع قد ينشختتص اجلهة املخت .2

 .حكام وشروط هذا العقد أ

من  أليوال حيق  –ن وجدت إ –والعقود السابقة له  االتفاقياتحيل هذا العقد حمل كافة  .7

 .ي حق خالف ما ذكر فيه أب االدعاءالطرفني بعد توقيع هذا العقد 

كافة  إلرسالخمتارا لكال منهما  عنوانااحملدد يف صدر هذا العقد  عنوانهما الطرفاناختذ  .0

 .املراسالت واخلطابات عليه 

 .صلية منه للعمل مبوجبه أحرر هذا العقد من نسختني تسلم كل طرف نسخة  .1

 

 وعلى هذا جرى االتفاق والتوقيع

 : الثانيالطرف          :الطرف األول

 ..........................: االسم    .......................:االسم 

 ......................: التوقيع  .....................                      :الوظيفة 
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 طلب تعديل دوام موظف

 تعديل دوام موظف

 حفظه اهلل  املكرم مدير اجلمعية

 ..وبعد  ..السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

  ............. :تعديل دوامي احلالي فآمل التكرم باملوافقة على 

  .................  :ليصبح الدوام اجلديد كالتالي 

 .دائـم  :نوع التعديل 

  هـ 10/      /       املوافق         . وذلك اعتبارًا من يوم : مؤقت 

 هـ10/      /       املوافق         ... وحتى يـوم  

 :نظرًا لألسباب التالية 

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

  ......... :مقـدمه  .......  :اإلدارة / القسم 

  ......... :الوظيفة  .......  :املباشر الرئيس 

  ......... :التوقيع  .........  :التوقيع 

 هـ10:        /      /      التاريخ   هـ10:        /      /      التاريخ 
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 حفظه اهلل  املكرم رئيس قسم شؤون املوظفني 

 ..وبعد    ..السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 :فنأمل إطالعكم وإشعار املوظف بـ 

  اعتذارنا عن قبول طلبه ....................  

  املوافقة على هذا الطلب ....................  

 املوافقة املشروطة بـ ......................  

 مدير اجلمعية

  ........... :االسـم 

  .......... :التوقيع 

 هـ10:         /       /       التاريخ 
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 انـتـداب  (1) رقم منوذج

 

 انـتـداب

  ......................  : املرشَّـح لالنتـداب 

  ......................  : جـهـة االنـتـداب 

  ......................   :املهمة املنتدب إليها 

أيام   ،   اعتبارًا من يوم / يوم    .. .........  : مـدَّة االنتداب باأليام 

 هـ 10/      /       املوافق         

 هـ10/      /       املوافق         . وحتى يوم 

  ......................   :ملـحــــوظـات 

 اعتماد مدير اجلمعية

  ........... :االسـم 

  .......... :الوظيفة 

  .......... :التوقيع 

 هـ10:         /       /       التاريخ 
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 حفظه اهلل  املكرم مدير اجلمعية 

 ..وبعد    ..السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 لالعتذار عن الطلب. 

 العتماد الطلب. 

  العتماد الطلب مع مالحظة : ...............  

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

 

 اعتماد رئيس اجلمعية

  ........... :االسـم 

  .......... :الوظيفة 

  .......... :التوقيع 

 هـ10:         /       /       التاريخ 
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 خدمة موظف إعارة أو نقل  (2) رقم منوذج

 

 إعارة أو نقل خدمة موظف

 حفظه اهلل  قسماملكرم رئيس 

 ..وبعد    ..السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

  ................. / فآمل التكرم باعتماد نقل املوظف 

  ...... / بقسم     ........ / والذي يشغل حاليًا وظيفة 

 نقل خدمة  إ عارة  ...................../على وظيفة   ....... / إىل قسم 

 هـ10/        /       املوافق       . هـ   وحتى يوم10/      /      املوافق         .. يوم اعتبارًا من

 :   وعلى أن تكون فرتات العمل لدينا بالقسم 

       صباحي فقط     مسائي فقط  صباحي ومسائي 

 أخرى /.........................  

       طلب رئيس القسم

 موافقة رئيس القسم

 ..........  : القسم .........  :  الـقـســم

 ..........  : االســــم  .......  :  القـسمرئيس 

 .........  : وقيـع ـتـال .........  : الـتـوقيـع 

   هـ10/         /                   :الـتـاريـخ   هـ10/         /                   :الـتـاريـخ 
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 موافقة مدير اجلمعية

 حفظه اهلل  املكرم مدير اجلمعية

 ..وبعد    ..السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

  ..... / فأفيدكم مبوافقتنا على نقل املوظف املذكور أعاله من قسمنا إىل قسم 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم ، واهلل املوفق ،،،

 مدير اجلمعية

  ........... :االســــم 

  .......... :وقيـع ـتـال

 هـ10/         /                   :الـتـاريـخ 
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 االعـــتــــمــــاد

 حفظه اهلل املكرم مدير اجلمعية

 ..وبعد    ..السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 ال مانع من اعتماد نقل املوظف املذكور بعاليه ، وإجراء الالزم حيال ذلك. 

  ملحوظات / .......................  

 رئيس اجلمعية

  ........... :االسـم 

  .......... :التوقيع 

 هـ10:         /       /       التاريخ 
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 تعديل مسمى وظيفي  (3) رقم منوذج

 

 تعديل مسمى وظيفي

 حفظه اهلل  املكرم مدير اجلمعية 

 ..وبعد    ..السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

  ... / براتب وقدره      ..... / فآمل التكرم باعتماد تغيري املسمى الوظيفي 

  .... / بقسم   ............ / والذي يشغله حاليًا املوظف 

  ... / براتب وقدره      ......... / ليصبح على املسمى الوظيفي 

 .هـ10/     /     املوافق       .. وذلك اعتبارًا من يوم

 مسائي فقط     صباحي فقط      :    وعلى أن تكون فرتات العمل للمسمى الوظيفي اجلديد 

 صباحي ومسائي

 أخرى /.........................  

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

رئيس                                                                املوظف                            

مدير اجلمعية                         القسم          

                            ...... :  رئيس القسم                                                                         :  املـوظـف

 االسم

                           ...... : وقيـع ـتـال                                                                           : الـتـوقيـع 

 :التوقيع

 هـ 10:/       /       /      التاريخ        هـ10/       /               :الـتـاريـخ   هـ     10/            /          :الـتـاريـخ 
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 االعـتـمـــــاد

 حفظه اهلل  / املكرم رئيس قـسم 

 حفظه اهلل  املكرم رئيس قسم شؤون املوظفني 

 ..وبعد    ..السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

  فال مانع من تعديل املسمى الوظيفي املذكور بعاليه على أن يوظف على املرتبة( ..  )

 (  .............. )والدرجة 

  .... / ريال ، كتابًة (  ...... )ويكون الراتب للمسمى اجلديد     

 .هـ10/      /      بتاريخ         ... وذلك اعتبارًا من يوم    

  ملحوظات / .......................  

 العتماد إكمال باقي اإلجراءات ، واهلل املوفق،،،    

 رئيس اجلمعية

  ........... :االسـم 

  .......... :التوقيع 

 هـ10:         /       /       التاريخ 

 .األصل يف ملف املوظف -

 .صورة لرئيس القسم -

 .صورة للموظف -

 .صورة للمالية -
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 طلب إجــازة 

 

 منوذج طلب إجازة

 حفظه اهلل مدير اجلمعيةاملكرم 

 ..وبعد  .. السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته            

 أيام/ يوم     فآمل منكم املوافقة على إعطائي إجازة ملدة 

 .هـ10/     /     املوافق       ... هـ  وحتى يوم10/    /    املوافق      .. ابتداًء من يوم

 .....................  : نظرًا لألسباب اآلتية 

 : على أن حتسب ضمن إجازاتي 

           االعتيادية           املرضية           االضطرارية           االستثنائية بدون راتب 

: املوظف البديل

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

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

 واهلل حيفظكم ويرعاكم ،،،

 طالب اإلجازة اعتماد رئيس القسم 

 .........  : االســـم  ........  : الـقـســم 

 .........  : التاريــخ  ......  : رئيس القسم  

 .........  : التوقـيـع  ........  : الـتـوقيـع 
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 اعتماد طلب اإلجازة

  ال مانع وحتسب ضمن اإلجازات : 

           االعتيادية           املرضية           االضطرارية           االستثنائية بدون راتب 

 .هـ10/      /        إىل           –هـ   10/      /       وذلك عن الفرتة من         

  أخرى  ......................... 

 غري ممكن نظرًا لظروف العمل. 

 واهلل املوفق ،،،

 مدير اجلمعية

  ........... :االسـم 

  .......... :التوقيع 

 هـ10:         /       /       التاريخ 
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 استئذان موظف 

 

 استئذان موظف

 

 

  .......  :الـيـــوم    ........  :اسم املوظف 

 هـ10/       /             :التاريخ   .......  : القسم/اإلدارة

 

 انصراف مبكر   :نوع االستئذان 

 تأخر يف احلضور 

 اخلروج والعودة أثناء الدوام 

  أخرى ...............  

 مساًء /  صباحًا     ...... / من الساعة   :وقت االستئذان 

 مساًء /  صباحًا     ...... / إىل الساعة  

 :االستئذان سبب 

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

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

  :رقم االستئذان 
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 املباشر ديراعتماد امل

 

 

  .......... :ع ـوقيـالت     ......... :م ــاالس      

 

 استمارة تقويم األداء الوظيفي  (3) رقم منوذج

 

 

 .............   :م ـــــــاالس

 ...........    :م ـسـالق/ اإلدارة 

 ..........    : املسمى الوظيـفي

)شهر      ( )يوم     (  ... )     :مدة شغله للوظيـفة 

 سنة(  ...... 

 هـ10       /         /       املوافق      .  يوم  :  التـعيـنياريخ ـت

 هـ10       /         /       املوافق      .  يوم  :  التـقيـيماريخ ـت

/        :        /    هـ   إىل 10:        /      /     فرتة التقييم من 

 هـ10

 

 

 غير موافق موافق
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 تعليمات أساسية

 جيب قراءتها قبل البدء يف التقييم

 :آلـية إجـراء التقويم   :أجزاء التقييم 

 .شامل جلميع املوظفني: اجلزء األول 

خاص بالوظائف اإلشرافية : اجلزء الثاني 

 .فقط

نتيجة التقويم مع حتديد : اجلزء الثالث 

 .احتياجات التدريب

نسخة غري معبأة من هذا إعطاء املوظف  -1 

النموذج لتعبئته قبل عقد جلسة تقويم أدائه مبدة 

أسبوع على األقل والتأكد من فهم املوظف الكامل 

 .جلميع األبعاد اليت يتضمنها هذا النموذج

جيب تعبئة كافة األبعاد والعناصر لالستمارة  -2

أمام كل عنصر من عناصر (  ) ووضع عالمة 

 .األبعاد الرئيسية

ش الرئيس املباشر تقويم املوظف لنفسه يناق -7

والتقويم الذي وضعه له يف كل بند من بنود 

 .احملاور املختلفة

ضرورة اشرتاك مقومني اثنني عند إجراء  -0

التقويم أحدهما الرئيس املباشر واآلخر بنفس 

املستوى التنظيمي للرئيس املباشر أو أعلى 

 .كمدير اإلدارة أو األمني بالنسبة لرئيس القسم

العتماد هذا النموذج جيب استيفاء كافة  -1

 .التواقيع احملددة

أن يكون التقويم مبين على مستويات األداء  -2

 :احملددة يف هذا النموذج ، وهي كما يلي

مقبول  ( 2)جيد  ( 7)جيدجدًا   ( 0)ممتاز  ( 1)

 ضعيف( 1)

 :إرشادات عامة للتقويم 

  يستويف هذا النموذج مرة يف كل عام على

جلميع املوظفني ، وبعد مضي الفرتة األقل 

التجريبية للموظفني اجلدد ما عدا موظفي 

.بند األجور ، وكذلك عند الرتقية  

  يهدف هذا التقييم لتحقيق مبدأ حتسني

األداء ومساعدة كٍل من الرئيس واملرؤوس 

على االتفاق على أفضل الطرق واألساليب 

لتحسني أداء املوظف، وتوفري الدعم 

الالزمة إلجناز مهامه الوظيفية واملساندة 

واليت جيب التيقن بأنها وثيقة الصلة 

.بتحقيق أهداف اجلمعية التعاوني  

  إلكمال هذا النموذج بفاعلية البد من
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وجود أساليب تقويم فعالة من واقع العمل 

مبينة على معايري واضحة جلميع املوظفني 

كالرجوع للتقارير واألوراق املتعلقة بعنصر 

.إلثبات جناح التقييمالتقييم   

  عبئ النموذج مستحضرًا أمثلة سلوكية

ملموسة ملا قام به املوظف من إجيابيات أو 

.غري ذلك خالل الفرتة حمل التقويم  

  قّوم كل ُبعد على حده، فحصول املوظف

على تقدير ممتاز يف أحد األبعاد ال يعين 

حصوله على تقدير ممتاز يف كل األبعاد 

.والعكس صحيح  

  تقوميك شاماًل لكامل الفرتة حمل اجعل

.التقويم  

 كن موضوعيًا أثناء تقوميك ملوظفيك.  

  قّوم موظفك على الواجبات واملسؤوليات

الفعلية احلالية املناطة به حسب املعايري 

املذكورة يف النموذج واليت تتالءم مع طبيعة 

.الوظيفة املعنية  

  جّهز بعض احللول واالقرتاحات لتقدميها

.احلاجة للموظف عند  

  أخرب املوظف أن الغرض من التقويم هو

مساعدته للوصول لألداء األفضل له 

.وللجمعية  

  احصل على التزام من املوظف يتضمن

.اقرتاحات وحلول لتحسني وتطوير أدائه  

عند تدني املستوى اإلمجالي للتقييم وحصول  -3

عيف فإن عالوة املوظف على جيد أو مقبول أو ض

 .األداء السنوية حتجب عنه لتلك السنة

عند تقويم أداء املوظف بغرض الرتقية  -3

وحصوله على مستوى ضعيف يف أي ُبعد من 

( بغض النظر عن تقوميه النهائي)األبعاد الرئيسية 

 .فإن الرتقية تؤجل

 :حسابات التقديرات عند التقويم  

لتحديد درجة التقويم لكل ُبعد ،  :نتيجة تقويم الـُبعـد  

امجع درجات عناصر كل ُبعد واقسمها 

.على عدد العناصر  

، اقسم ( 2)أو ( 1)رقم  :نتيجة تقويم االستمارة 

إمجالي درجات األبعاد على عدد األبعاد 

.اليت مشلها التقييم يف االستمارة  

امجع درجات التقويم العام : حساب النتيجة النهائية 

يف األجزاء املستخدمة واقسمها لكل ُبعد 

.على عدد األبعاد تقدير التقييم ونسبته  

جترب لصاحل املوظف إذا كانت  :الكسور العشرية 

أو أكثر وُترفع إىل ( 4.1)مخسة من عشرة 

.العدد الصحيح األعلى  

 :توزيع النسخ  

  أصل التقييم مللف املوظف بقسم شؤون املوظفني.  

  راتب أول شهر تعتمد معه مع مسري )صورة للمالية

(.العالوة  
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  خّلص للموظف ما مت مناقشته أثناء

التقويم ، مع الرتكيز على النقاط اليت مت 

.االتفاق عليها  

  على ما سيقوم به وما اتفق مع املوظف

ستقوم به أنت بعد انتهاء التقويم وحدد 

.تواريخ مناسبة لذلك  

  أكد ثقتك يف قدرة املوظف على حتسني

.األداء قبل إنهاء جلسة التقويم  

  (.عند الطلب)صورة للموظف  

  (.عند الطلب)صورة للرئيس املباشر  

 

 استمارة تقويم األداء الوظيفي  (10)منوذج رقم ..  تابع

 

 

 اإلنتاجية

هي حمصلة األداء الفعلي كمًا ونوعًا 

مع الرتكز على السرعة والتطوير 

 واالستمرارية

 
 اإللـمـام

 الوظيفي

هي اإلملام بالطرق واألساليب املثلى اليت جيب 

أن تؤدى بها املهام الوظيفية مبا يف ذلك 

املعلومات واإلجراءات القدرة على استخدام 

 واملواد واألدوات واملعدات الالزمة ألداء العمل

 (( 1)) استمارة رقم 

 الـجـــــزء األولــــــــ 

مجيع املوظفني بال : الفئة املستهدفة 

 .استثناء

يف اخلانة اليت متثل (  ) توضع عالمة 

 .أقرب وصف لألداء
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 1 2 7 0 1 عناصر التقييم مت  1 2 7 0 1 عناصر التقييم مت

 كمية اإلنتاج        
تفهم طبيعة العمل 

 واحرتام آدابه
     

 الدقة واجلودة        
حتمل مسؤوليات 

 الوظيفة
     

 ة يف اإلجنازالسرع        
حسن التصّرف وحل 

 املشكالت
     

 
استخدام املوارد 

 املتاحة
       مجع املعلومات وحتليلها      

 
التطوير والتجديد يف 

 األداء
       

استثمار اخلربة والتدريب 

 لصاحل العمل
     

 استمرارية اإلنتاج        العمل بروح الفريق الواحد      

 :التقويم العام لُبعد 

 اإلنتـاجـيـة

 درجة= )     (  2÷ )     ( 
 

 :الدرجة العامة لُبعد 

 اإلملام الوظيفي

 درجة= )     (  2÷ )     ( 

 : التقـدير  : التقـدير 

     

 الـمـرونـة
وهي القدرة على التكيف مع متغريات 

 الوظيفة واألنظمة والشعور باملسؤولية
 املبادرة 

تقديم املقرتحات واألفكار البناءة وتبين 

كل جديد خيدم اجلمعية بسياسة ترك 

 متسع من الوقت للقيام بها

 1 2 7 0 1 عناصر التقييم للبند مت  1 2 7 0 1 عناصر التقييم للبند مت

 تـقبل التغـيري         املبادرة الذاتية دون     
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 حتمل ضغوط العمل       
اإلخالل بالعمل أو 

 انتظار التوجيه

 تـقبل النـقـد        
طرح أفكار لتحسني 

 العمل واألداء
     

 

االستجابة لتعلم 

مهارات جديدة 

 لتحسني العمل

       

تبين األعمال الطارئة 

دون اإلخالل بالعمل 

 األساسي

     

 
تقبل أداء عمل إضايف 

 عند احلاجة
       

اإلسهام يف زيادة الدخل 

 وخفض التكاليف
     

 
االعرتاف باملسؤولية عن 

 األخطاء
      

 :الدرجة العامة لُبعد 

 الـمـبــادرة

 درجة= )     (  0÷ )     ( 

 :الدرجة العامة لُبعد 

 الـمـرونــة

  درجة= )     (  2÷ )     ( 
 : التقـدير 

  : التقـدير 

     

االنضباط 

 وااللتزام

وتعين التقيد بأنظمة احلضور 

واالنصراف وخلو الغياب وقلة 

 االستئذانات واستثمار أوقات العمل

 
الـــوالء 

 واالنتماء

هو تبين اجلمعية ومحل همومه والسعي 

لتحقيق أهدافه واحلرص على تطويره 

 ورفع مستواه

 1 2 7 0 1 عناصر التقييم مت  1 2 7 0 1 عناصر التقييم مت

 
مواعيد احلضور 

 واالنصراف
       تفهم أهداف اجلمعية      



 مجعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات 

 ببين ظبيان

 مسجلة بوزارة املوارد البشرية 

 7403والتنمية االجتماعية برقم 

 حتت اشراف مركز التنمية االجتماعية بالباحة

 _______________________________________________________________________________________ 

 

83 
 

 

 انعدام أو قلة الغياب        
محل هم اجلمعية 

 ومشاريعها اخلريية
     

 قلة االستئذانات        
احملافظة على املمتلكات 

 والتجهيزات
     

 
التقيد باألنظمة 

 والتعليمات
       

احلرص على مسعة 

 اجلمعية
     

 استثمار وقت العمل        
إبداء مقرتحات لصاحل 

 اجلمعية
     

 :الدرجة العامة لُبعد 

 االنضباط وااللتزام

 درجة= )     (  1÷ )     ( 
 

 :الدرجة العامة لُبعد 

 الوالء واالنتماء

 درجة= )     (  1÷ )     ( 

 : التقـدير  : التقـدير 

     

 العالقات

 وفن التعامل

هو توطيد عالقات مبنية على االحرتام 

لصاحل املتبادل مع اآلخرين وكسبهم 

 اجلمعية وبراجمه الدعوية املختلفة

 
الصـفات 

 الشخصية

هي الصفات اليت يتميز بها املوظف 

وجتعله الئقًا للعمل باجلمعية كعضو 

 فيمكز دعوي

 1 2 7 0 1 عناصر التقييم للبند مت  1 2 7 0 1 عناصر التقييم للبند مت

 مع الرؤساء        
الرغبة يف التطوير 

 واإلبداع
     

 مع الزمالء        اتزان التفكري      

 جعنيمع الزوار واملرا        
االلتزام باآلداب 

 اإلسالمية
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 مدح وثناء اآلخرين        سرعة البديهة      

 
استقطاب طاقات 

 فعَّالة
       املظهر العام      

 :لعامة لُبعد الدرجة ا

 العالقات وفن التعامل

 درجة= )     (  1÷ )     ( 
 

 :الدرجة العامة لُبعد 

 الصفات الشخصية

 درجة= )     (  1÷ )     ( 

 : التقـدير  : التقـدير 

أو أكثر إىل العدد ( 4.1) جترب الكسور العشرية لو وجدت إذا كانت مخسة من عشرة : ملحوظة 

 .الصحيح األعلى

 ( 1) نتيجة التقويم الستمارة رقم 

 ( 1) تقدير املوظف على أبعاد االستمارة رقم 

1 = 

 ممتاز

0 = 

جيد 

 جدًا

7 = 

 جـيـد

2 = 

 مقبول

1 = 

 ضعيف

إمجالي درجات األبعاد احلاصل 

 عليها
      درجـة 

 ُبـعـد  عدد األبعاد اليت مشلها التقييم
÷ إمجالي الدرجات =  حلساب التقدير 

 إمجالي األبعـاد

 

 استمارة تقويم األداء الوظيفي  (10)منوذج رقم ..  تابع
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  الـجـــــزء الــثــانـــي

 (( 2)) استمارة رقم 

موظفي الوظائف : الفئة املستهدفة 

 .اإلشرافية فقط

يف اخلانة اليت متثل (  ) توضع عالمة 

 .أقرب وصف لألداء

 

 

 التخطيط

األهداف سياسات معينة لوضع 

والوسائل واآلليات املمكنة لتحقيقها 

 .ودراسة النتائج

 
التفويض 

 والتدريب

رفع مستوى العمل واإلنتاج من خالل 

 .التدريب وتفويض املرؤوسني

 1 2 7 0 1 عناصر التقييم مت  1 2 7 0 1 عناصر التقييم مت

 
وضع خطط واضحة 

 للجميع
       

تهيئة املرؤوسني لتمثيل 

 اإلدارة أو القسم
     

 وضع أولويات للتنفيذ        القدرة على التفويض      

 ع اخلطط البديلةوض        

استخدام الوسائل 

احلديثة لتطوير العمل 

 وأداء العاملني

     

 حتليل األثر والنتائج        
جتاوز املشكالت وحل 

 العقبات
     

 :الدرجة العامة لُبعد 

 التخطيط

 درجة= )     (  0÷ )     ( 
 

 :الدرجة العامة لُبعد 

 التفويض والتدريب

 درجة= )     (  0÷ )     ( 

 : التقـدير  : التقـدير 
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 الرقابة

هي وضع اخلطط والتأكد من تنفيذها 

يف أوقاتها ، والسرعة يف تصحيح 

 .التجاوزات

 
اتـخــاذ 

 القرارات

أسلوب يف التفكري الختاذ أفضل الوسائل 

لتحقيق األهداف وحلل املشكالت الطارئة 

 .والعارضة

 1 2 7 0 1 عناصر التقييم للبند مت  1 2 7 0 1 عناصر التقييم للبند مت

 
اإلملام مبشكالت سري 

 العمل
       

احلسم وعدم التهرب أو 

الرتدد من اختاذ 

 القرارات

     

 
وضوح ضوابط 

 التقييم للمرؤوسني
       

دراسة البدائل املتاحة 

 قبل اختاذ القرار
     

 تقويم أداء املرؤوسني        املشاورة قبل اختاذ القرار      

 استمرارية املتابعة        
حتمل مسؤولية القرارات 

 املتخذة
     

 :الدرجة العامة لُبعد 

 الرقابة

 درجة= )     (  0÷ )     ( 
 

 :الدرجة العامة لُبعد 

 اختاذ القرارات

 درجة= )     (  0÷ )     ( 

 : التقـدير  : التقـدير 

     

 التنظيم
استثمار أقل وقت ممكن يف حتقيق أكرب 

 .قدر من األهداف
 

القيادة 

 والتحفيز

حتريك املرؤوسني ودفعهم لتحقيق 

األهداف املرسومة وتقويم أدائهم ، وحتفيز 

 .املتميزين لالستمرار يف بذل املزيد

 1 2 7 0 1 عناصر التقييم للبند مت  1 2 7 0 1 عناصر التقييم للبند مت
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تنظيم الوقت وحسن 

 استغالله
       

اإلملام بالصالحيات 

 واستخدام النفوذ
     

 
توزيع العمل واملهام 

 على املرؤوسني
       

متابعة أعمال املرؤوسني 

 وتوجيهها
     

 
إجناز األعمال يف 

 وقتها
       

تقديم النقد بأسلوب 

 بناء
     

 
توثيق اإلجنازات 

 وأرشفتها
       

تقديم الشكر والثناء 

والتحفيز للمرؤوسني 

 املتميزين

     

 رفع التقارير        
اإلملام بأفضل طريقة 

 لتحفيز كل مرؤوس
     

 :الدرجة العامة لُبعد 

 الـتـنـظـيـم

 درجة= )     (  1÷ )     ( 
 

 :الدرجة العامة لُبعد 

 القـيادة والتحفـيز

 درجة= )     (  1÷ )     ( 

 : التقـدير  : التقـدير 

أو أكثر إىل العدد ( 4.1) العشرية لو وجدت إذا كانت مخسة من عشرة  جترب الكسور: ملحوظة 

 .الصحيح األعلى

 ( 2) نتيجة التقويم الستمارة رقم 

 ( 2) تقدير املوظف على أبعاد االستمارة رقم 

1 

 ممتاز

0 

جيد 

 جدًا

7 

 جـيـد

2 

 مقبول

1 

 ضعيف

      درجـة إمجالي درجات األبعاد احلاصل 
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 عليها

 ُبـعـد  األبعاد اليت مشلها التقييمعدد 
÷ إمجالي الدرجات =  حلساب التقدير 

 إمجالي األبعـاد
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 استمارة تقويم األداء الوظيفي  (10)منوذج رقم ..  تابع

 

 النتيجة النهائية للتقويم

 

 
جزء 

 التقييم

إمجالي 

 الدرجات

إمجالي 

 األبعاد
 النتيجة النهائية 

نسبة 

 العالوة
 مقدار العالوة

 
   (1) استمارة

 
....................  % 1 ممتاز =  1

 س.ر

 
   (2)استمارة 

 
....................  % 0 جيد جدًا=  0

 س.ر

الدرجات  جمموع

÷ 

 =جمموع األبعاد 

 النتيجة النهائية

 جمموع

 الدرجات

 جمموع

 األبعاد

 7  =جـيد 

 حتجب
 2  =مقبول 

 
 

 ضعيف=  1
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 احتياجات التدريب والتأهيل

على ضوء نتائج التقويم حيدد الرئيس املباشر اجملاالت اليت تتطلب تدريبًا لتحسني أداء املوظف 

 :الوظيفي 

      إدارية        تقنية        دعوية        دراسية         اجتماعية أو إنسانية  تدريب على

 رأس العمل

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

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

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

  ..... : ملحوظات    ........... :  رـاشـس املبـيـالرئ

  .........     ............. : عــيـــوقــتـالـ

  .........     ..... هـ 10/          /                     : ـخــــاريــالــت

  ..... : ملحوظات    ............. :الـمـــوظــــف 

  .........     ............. : عــيـــوقــتـالـ

  .........     ..... هـ 10/          /                     : ـخــــاريــالــت

  ..... : ملحوظات    ............ :اعــــتـمـاد اإلدارة 

  ..... : ملحوظات    .............. :االســــــــــم 

  .........     ............. : عــيـــوقــتـالـ

  .........     ..... هـ 10/          /                     : ـخــــاريـــتالـ
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 طلب تـرقـيـة 

 

 تـــرقـــيـــة

 وفقه اهلل  سعادة مدير اجلمعية 

 ..وبعد    ..السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

  ..... / آمل التكرم باملوافقة على إدراجي ضمن املرشحني للرتقية على وظيفة 

  ....................   :لتوفر األسباب التالية 

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

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

  ....................   :توصيات رئيس القسم 

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

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

رئيس القسم  موافقة  طالب الرتقية 

 .......  :  اسم املوظف ........  : الـقـســم 

 ........  : وقـيـع ـالت ......  : رئيس القسم  

 ........  :  الـتـاريـخ ........  : الـتـوقيـع 
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 االعتماد

  هـ10لعام          .. ال مـانــع اعتبارًا من شهر. 

  املوافقة املشروطة بـ : ...................  

  رفض الطلب ، والسبب :  ..................  

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

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

  .......................  : ملحوظات 

 مدير اجلمعية

  ............ : االســــم 

  ............ : التـوقـيـع 

 هـ10:        /      /        الـتـاريـخ 

 .األصل مللف املوظف -

 .صورة للموظف -

 .صورة لرئيس القسم -
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 طلب اعتماد حافز أو بدل

 اعتماد حافز أو بدل

 وفقه اهلل  سعادة مدير اجلمعية 

 ..وبعد   ..عليكم ورمحة اهلل وبركاته السالم

 :آمل التكرم باملوافقة على اعتماد صرف 

  حـافـز:    بــدل:  

  .......... : نوعه 

               .........  

  ......... :مقداره 

 هـ10:      /      /      اعتبارًا من تاريخ 

  ......... : اسـمه 

  ........ : مقداره 

حسب االعتماد لبعض  دائم     :  نوعه 

 األشهر

 هـ10:      /      /      تاريخ اعتبارًا من 

  .......  :املسمى الوظيفي   .........  :لصاحل املوظف 

 :نظرًا لتوافر األسباب التالية 

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

  ............ : الـقـســم 

  .......... : رئيس القسم 

  ............ : الـتـاريـخ 

  ............ : التـوقـيـع 
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 االعتماد

  هـ10لعام          .. ال مـانــع اعتبارًا من شهر. 

  املوافقة املشروطة بـ : ...................  

  رفض الطلب ، والسبب........................ : ............  

  ....................... : ملحوظات 

 مدير اجلمعية

  ............ : االســــم 

  ............ : التـوقـيـع 

 هـ10:        /      /        الـتـاريـخ 
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 مستحقات مالية/ توكيل استالم مكافأة   (1) رقم منوذج

 

 

 مستحقات مالية/ توكيل استالم مكافأة 

 

 وفقه اهلل  املكرم مدير إدارة الشؤون املالية

 ..وبعد   ..السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

  ..... / بقسم    .......... / األخ : الشخص املوكَّل 

لعام       /هـ إىل شهر 10لعام      /وذلك عن األشهر من :  راتب   ..... :نوع التوكيل 

 .هـ10

    مستحقات أخرى وهي : ...............  

  ..................... : ملحوظات أخرى 

 ولكم جزيل الشكر والتقدير،،،

 الـمـوكِّــل

  ............ : االســــم 

  ............ : الـتـاريـخ 

  ............ : التـوقـيـع 
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 اعتماد التوكيل

 ال مانع من قبول التوكيل. 

  املوافقة مشروطة بـ : ...................  

  رفض الطلب ، بسبب : 

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

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

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

  ....................... : ملحوظات 

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

 مديراجلمعية

  ............ : االســــم  

  ............ : التـوقـيـع  ختم اجلمعية 

 هـ10:        /      /        الـتـاريـخ  
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 إجـراء جـزائـي 

 

 إجـــراء جـزائــي

  ...... : رقــمـــه   ........... : اسم املوظف املخالف 

  .......... : الـقـســـم     ........ : املسمى الوظيفي 

  ....................... : نـوع املخالفـة 

الثالثة    الثانية    األوىل      :تكرارها  هـ10:    /    /    املوافق ............. يوم :  تـاريـخـهـا 

 الرابعة 

 :نـوع اجلـزاء 

 1 )  من ........................ حسم

 الراتب

 2 ) توجيه إنذار شفهي 

 7 ) توجيه إنذار كتابي 

 0 )  حرمان من العالوة السنوية

 القادمة

 1 )  أمر إيقاف من العمل ملدة

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

 2 ) إشعار بالفصل وإنهاء اخلدمة 

 3 )  أخرى ......  

 :مالحـظـات

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

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

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

 ...............  
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 وتعهد املخالف إقرار

أقر أنا املوظف املوضح امسي بعاليه باملخالفة املنسوبة إلي والواردة يف هذا اإلجراء اجلزائي ، وأبدي 

اعتذاري وتعهدي بااللتزام بكافة تعليمات وأنظمة العمل باجلمعية ، على أمل أن يكون هذا اإلجراء 

 واهلل ولي التوفيق،،، .مةمؤشرًا إجيابيًا لتفادي ما حصل من قصور يف األيام القاد

  .... / التوقيع     هـ10:     /     /    التاريخ    ...... / االسم املوظف 

 

 

 وفقـه اهلل  سعادة  رئيس اجلمعية

  .............. : آمل االطالع واعتماده ، مع مالحظة 

  .... / التوقيع     هـ10:     /     /    التاريخ    ...... / مدير اجلمعية 

 

 

 االعتماد

 : يتخذ حبقه اإلجراءات التالية 

(1 )  ( 2)  من الراتب................................. حسم توجيه إنذار شفهي 

(7)  ( 0) حرمان من العالوة السنوية توجيه إنذار كتابي 

(1 )  ( 2) إشعاره باإلقالة وإنهاء اخلدمة  أيام  ... إيقاف من العمل ملدة 
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(2 )  أخرى  ........................  

  ....................... /أخرى توجيهات 

 رئيس اجلمعية

  ............ : االســــم 

  ............ : التـوقـيـع 

 هـ10:        /      /        الـتـاريـخ 

 

 تـظـلُـّـم  (14) رقم منوذج

 

 تـظــلَّــم

 وفقه اهلل  سعادة رئيس اجلمعية 

 ..وبعد   ..السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 :.. التظّلم سبب  

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

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

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

  :.. التظّلم شرح  

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

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

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

التظّلم  الطرف اآلخر يف:  ..................  

 .....................  
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 االسـم   هـ10/    /   املوافق      يوم:  تاريخ املشكلة: .........  

 الوظيفة  هـ10/    /   املوافق      يوم:  تاريخ التـظّلم:  ........  

  التوقيع   .......  :املرفقات:  ........  

 هـ10:        /        /        التاريخ   .......  

 

 

 التوجيه

 رفع التظلم عن املوظف مع إشعار الطرف اآلخر بذلك. 

  إحالة النظر يف التظّلم إىل: .................  

 التظلَّم غري وجيه مع التوصية بـ : ...............  

  أخرى ........................  

  .. رئيس اجلمعية 

  ........ :االسـم 

  .......  :التوقيع 

 هـ10:        /        /        التاريخ 
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هذا اجلزء يعبأ عند اإلحالة 

 إىل جهة أخرى فقط

 اجلهة احملال إليهاإفادة 

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

  ........ :االسـم 

  .......  :التوقيع 

 هـ10:        /        /        التاريخ 

 

 استـقـالـة  (11) رقم منوذج

 

 استقالة موظف

 حفظه اهلل  سعادة رئيس اجلمعية    

 ..وبعد   ..السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

  ........................  :التمهـيد 

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

  ........................  :األسباب 

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

 ........................  
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بعد شهٍر من تاريخ )لذا آمل من سعادتكم قبول استقاليت وإعفائي من وظيفيت يف اجلمعية ،   :الطلب 

........... املوافق .......................... وطي قيدي اعتبارًا من يوم ( تقدميي هلذه االستقالة

 .دمةهـ ، وتعميد من يلزم إلكمال إجراءات إنهاء اخل10/............../..............

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

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

 راجيًا املوىل عز وجل أن جيعلين وإياكم من أنصار دينه ، وتقبلوا شكري وتقديري،،،

 مقدم االستقالة  مدير اجلمعية موافقة

..........  : االســـم  .........  : االسم

 .........  : التاريــخ  ........  :   التاريخ

 .........  : التوقـيـع  ........  : الـتـوقيـع 

 

 

 التوجيه

 وفقه اهلل  مدير اجلمعية / املكرم 

 وفقه اهلل                                         رئيس قسم شؤون املوظفني/ املكرم 

 :نفيدكم بأنه 

      هـ10/     /     ال مانع من قبول استقالة املوظف املذكور ، واعتمدوا طي قيده اعتبارًا من تاريخ. 

  أخرى ........................  
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  .. رئيس اجلمعية

  ........ :االسـم 

  .......  :التوقيع 

 هـ10/           :        /     التاريخ 

 

 إنهاء خدمة  (12) رقم منوذج

 

 هاء خدمة موظفإنبيان 

 :بيانات املوظف 

اسم املوظف 

 الرباعي

 

  الـقــســـــم

فرتات   رقـم الـمـوظـف

 الدوام

 

 :بيانات الوظيفة 

  املرتبة  املسمى الوظيفي

  الدرجة  رقـم الوظيـفة
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  كتابًة  الراتب احلالي

 :بيانات اخلدمة 

تاريخ 

 التوظيف

 هـ10/     /           تاريخ طـي القـيد هـ10/     /          

سنوا/سنة  مـدة اخلـدمة 

 ت

أشه/شهر 

 ر

 أيام/يوم 

عدد أيام الغياب طول مدة 

 اخلدمة

عدد  

 االستئذانات

 

 :استحقاقات مالية 

إمجالي رصيد اإلجازات 

 االعتيادية

قيمته 

 ا

 

إمجالي أيام الدوام للشهر 

 األخري

قيمته 

 ا

 

قيمته  حـقــوق أخـرى للموظــف

 ا

 

قيمته  ديون ومستحقات على املوظـف

 ا

 

تصفية 

 احلقوق

  املبلغ 
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توقيع املوظف باستالم كافة 

 احلقوق
.....................

.... 

 هـ10/    /       التاريخ

أمني 

 الصندوق

مدير إدارة الشؤون 

 املالية

 ...........   حرر يف يوم

 هـ10/      /   املوافق   

 مـتـاخل

 مدير اجلمعية

 إخـالء طـرف  (17) رقم منوذج

  

 رفـالء طـإخ

   ....... : رقم املوظف  ............ :اسم املوظف 

 ............  : القسم  ....... :املسمى الوظيفي 

  .... : مصدرها    .......: تارخيها  ...... :رقم اهلوية 

أي عهد املوظف املوضح بياناته أعاله ، نأمل اإلفادة عما إذا كان على املوظف املذكور نظرًا لطي قيد 

أو مستحقات نقدية أو عينية ، ليتسنى لنا إكمال الالزم وإخالء طرف املوظف على ضوء إجابتكم ، 

 ولكم خالص الشكر والتقدير،،،

 رئيس شؤون املوظفني

  .......... :االسـم 

  .........  :التوقيع 

 هـ10:        /        /        التاريخ 
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 إفادة الشؤون اإلدارية   إفادة رئيس القسم املعين

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

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

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

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

  

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

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

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

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

: االسـم 

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

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

: التوقيـع 

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

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

 هـ10:       /       /        التاريخ 

: االسـم 

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

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

: التوقيـع 

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

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

 هـ10:       /       /        التاريخ 

 إفادة قسم التقنية إفادة قسم شؤون العاملني

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

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

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

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

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

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

: االسـم 

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

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

: التوقيـع 

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

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

 هـ10:       /       /        التاريخ 

: االسـم 

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

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

: التوقيـع 

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

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

 هـ10:       /       /        التاريخ 

 إفادة قسم آخر ذو عالقة إفادة الشؤون املالية

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

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

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

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

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

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

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

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

: االسـم 

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

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

: التوقيـع 

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

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

 هـ10:       /       /        التاريخ 

: االسـم 

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

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

: التوقيـع 

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

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

 هـ10:       /       /        التاريخ 
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 االعتماد

تشـهد إدارة اجلمعية التعـاوني بأن املـوظف املوضح بياناته بعـاليه قد عمل لـدى اجلمعية خالل الفـرتة 

 هـ 10/     /     من      

 .هـ10     /     /      بتاريخيوم            اعتبارًا من قد مت إخالء طرفههـ ، و10/      /     وحـتى      

 .اجلمعية باستالم كافة العهد واملستحقات واألعمال املوكلة إليهكما مت إخالء طرفه من 

 مدير اجلمعية 

  ........ :االسـم 

  .......  :التوقيع 

 هـ10:        /        /        التاريخ 
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 (لفت نظر)إنذار كتابي   (10) رقم منوذج

 

 

 لفت نظر

 

 رابع ثالث       ثاني       أول       :    إنذار كتابي 

 

 حفظه اهلل                                  .............. / املكرم األخ 

 ..وبعد   ..السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

  ............... / فقد ساءنا ما حصل منكم من تقصري يف 

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

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

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

  ................. / وخمالفتكم ألنظمة اجلمعية يف 

  .................... / لذا فنلفت نظركم إىل 

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

 .كما هو موضح يف اإلجراء اجلزائي املرفق
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الكتابي مؤشرًا إجيابيًا لتفادي ما حصل من قصور يف األيام على أمل أن يكون هذا اإلنذار 

 .القادمة ، وزيادة اهتمام املوظف مبا متت اإلشارة إليه

 واهلل من وراء القصد ،،،

 

 أخوكم

  ............ :االسـم 

  ............ :الوظيفة 

  ............  :التوقيع 

 هـ10:         /         /        التاريخ 

 

 .صورة مللف املوظف لدى شؤون املوظفني -

 .لرئيس القسم املباشر صورة -

 

 

 

 إشعار باإلقالة

 وفقه اهلل رئيس اجلمعية/ سعادة 

 ..وبعد   ..السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

  ............ / فنشري إىل سعادتكم باالستغناء عن خدمات املوظف 
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 هـ10:      /      /       وذلك اعتبارًا من تاريخ      ...... / على املسمى الوظيفي 

 .ترونه مناسبًا الختاذ باقي اإلجراءات ، ولكم جزيل الشكرنأمل توجيهكم مبا 

  ............. : االســــم 

  ............ : الـوظـيفـة 

  ............. : الـتـاريـخ 

  ............. : التـوقـيـع 

 

 

 توجيه إدارة اجلمعية

 

 وفـقـه اهلل                       ................ / املكرم املوظف 

 ..وبعد   ..السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

عن خدماتكم يف الوقت الراهن ، فنود إشعاركم باإلقالة وأن عملكم فنظرًا الستغناء اجلمعية 

باجلمعية سينتهي مبشيئة اهلل تعاىل بعد شهٍر من تاريخ هذا اإلشعار ، شاكرين لكم عطاءكم 

وبذلكم خالل الفرتة السابقة ، مع أملنا بأن يبقى التواصل مع اجلمعية خدمًة لدين اهلل ، وإسهامًا يف 

 .تعاىل يف األيام املقبلة الدعوة إىل اهلل

 وتقبلوا فائق التقدير واالحرتام،،،

 اعتماد رئيس اجلمعية

  ............ :االسـم 
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  ............  :التوقيع 

 هـ10:         /         /        التاريخ 
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 مساءلة  (11) رقم منوذج

 مساءلة

   غياب      تأخر   خروج من الدوام بدون إذن 

 اإلدارة  القسم  الوظيفة  م ـــاالس

    

 

 األجازات خالل السنةاملوظف من  رصيد  ووقت البيانتاريخ 

 التاريخ اليوم
م

 ن

إ

 ىل
  اعتيادية  م/ص

اضطراري

 ة

 

 
 /...... /......

 هـ10.......
  استثنائية  مرضية    

 
 /...... /......

 هـ10.......
 الغياب  بدون راتب    

 

 

 إفادة املوظف

:االسم  ...............   ........  

:ع ـالتوقي  ...............   .......  

هـ10/        :          /  اريخ ـالت  ...............   

 

 رأي رئيسه املباشر

:رئيس/مدير  ...............   ......  

:ع ـالتوقي  ...............   .......  

هـ10/        :          /  اريخ ـالت  ...............   
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 إدارة اجلمعية

   حتسب له اضطرارية    حتسب له مرضية  حتسب له  

 اعتيادية

   يكتفى بتوجيه تنبيه له    حتسم عليه فقط  يطبق يف حقه  

 إجراء جزائي

 / أخرى    .......................  

 

 اجلمعية مدير

 ........  

 .لف املوظفملاألصل  -

 .يف حال احلسم املاليةصورة للشؤون  -
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    (12) رقم منوذج

 

 

 تعريف

 

 ..أما بعد    ..احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله

 الدعوة االرشاد وتوعية اجلاليات ببين ظبيانتشهد إدارة مجعية ف

 / املوظف ن بأ

 قد عمل باجلمعية على وظيفة  ضمن قسم 

 هـ 10/     /     التابع إلدارة    يف الفرتة من     

ريال ، وكان خالل هذه   ........ هـ ، براتب شهري وقدره 10/     /      وحتى      

 .املدَّة حسن السرية والسلوك

 .وقد أعطيت له هذه اإلفادة بناًء على طلبه ، دون أدنى مسؤولية على اجلمعية خالف ما ُذكر

 واهلل املوفق ،،،

 اجلمعية مدير

  .............. : االسم 

  .............. :التوقيع 

  .............. : التاريخ 

 اخلـتم
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 تفويض صالحيات  (13) رقم منوذج

 

 تفويض صالحيات

 وفقه اهلل  املكرم مدير اجلمعية 

 وفقه اهلل / رئيس -املكرم مدير

 ..وبعد   ..السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

  ......................... فنظرًا لـ

  ..... /التوقيع  ........ /فنحيطكم علمًا بأنا قد فوضنا األخ 

 هـ10/      /      هـ  وحتى      10/      /            خالل الفرتة من

  ..................... : بالصالحيات التالية 

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

 لالطالع ، ولكم جزيل الشكر،،،

  ............. : االســــم 

  ............ : الـوظـيفـة 

  ............. : الـتـاريـخ 

  ............. : التـوقـيـع 
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 التوجيه

 وفقه اهلل  / املكرم 

 ..وبعد   ..السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 :نفيدكم بأنه 

 مت االطالع وال مانع. 

  أخرى ......................  

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

 مدير اجلمعية

  ............ :االسـم 

  ............ :التوقيع 

 هـ10:          /         /        التاريخ 

 

 :اعتماد جملس اإلدارة

 

 يفالسابقة ومجيع النماذج واملالحق املرفقة بها  الئحة املوارد البشرية إدارة اجلمعية اعتمد جملس

 (م 3/1/2424) املوافق ( هـ 10/1/1001) بتاريخ املنعقدة اجتماع جملس اإلدارة 

 


