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 : أحكام عامة الفصل األول

 بما يتوافق مع نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية   وضعت أحكام هذا النظام  ( : 1 - 1)  المادة

موظفيددب بمددا  الددق المصددماة العامددة ومصددماة يهدد ه هددذا النظددام ظلددا عنظدديي العجمددة ودد   ال م يددة و  ( : 2 - 1)  المادة
 الطرف   وليكون ال ميع عما و نة م  أمره عالمًا بما لب وما عميب.

)الدد وام اليمددا عسددرأ أحكددام هددذا النظددام عمددا جميددع العددامم   بال م يددة يددواًع دددانوا مددوظف   متعامدد ي   ( : 3 - 1)  المادة
 د هذا النظام.أو م   أخذ حكمهي ، وأ ضًا المتطوع   فيما  شممهي م  ونو  وال زئا (

 عتبر هدذا النظدام متممدًا لعلد  العمدل فيمدا ال يتعدارح مدع األحكدام والشدروم األفضدل لمموظد  الدواردة  ( : 4 - 1)  المادة
 فا العل .

إلدارة ال م ية الاق فا ظدخال عع  جت عما أحكام هدذا النظدام دممدا دعدت الااجدة لدذل  ، وال عيدون  ( : 5 - 1)  المادة
 ال م ية.هذه التع  جت نافذة ظال بع  اعتمادها م  م مس ظدارة 

عطمددع ال م يددة الموظدد  عندد  التعامدد  عمددا أحكددام هددذا النظددام ويددنم عمددا  لدد  فددا علدد  العمددل ، وال  ( : 6 - 1)  المادة
 عتامل ال م ية أأ مسؤولية أو نتي ة إلهمال الموظ  أو علص ره فا مراعة ومعرفة هذا النظام.

 جدأ .عاسب الم د والمواع   المنصوص عم ها فا هذا النظام أو علود العمل بالتلويي المي ( : 7 - 1)  المادة

ر م ير ال م ية اللرارات التنف ذ ة لهذا النظام بما ال يتعارح مع أحكامب. ( : 8 - 1)  المادة   ص  ِّ

 يتي الرجوع ظلا نظام العمل فا المممية العربية السعود ة فيما لي يرد فيب نم فا هذا النظام . ( : 9 - 1)  المادة

ا عمددا  لصدد  بال بددارات واأللفددال التاليددة أينمددا وردت فددا هددذا النظددام المعددانا الموضدداة أمددام دددل منهدد ( : 11 - 1)  المادة
 الناو التالا :

 .………………………………جم ية  -ال م ية ال م ية

 رئيس  ال م ية أو )نائبب(     ظدارة ال م ية
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 ها الم نة المختارة م  م مس ظدارة ال م ية لمقيام بمهام الوظائ  والتوظيف. ل نة الوظائ 

 الموظ 
داخدددل مبندددا ال م يدددة أو يدددواًع –هدددو ددددل مددد   عمدددل لمصدددماة ال م يدددة وعادددت ظدارعهدددا أو ظ دددرافها 

 ملاول أجر مادأ أ ًا دانت التسمية التا عطمق عميب. –خارجب 

 المتطوع
هو دل  خم طبيعا  عمل لمصماة المنشأة وعات ظدارعها أو ظ رافها عطوعدا  وبد ون ملاودل مدالا 

 أو ع نا

 الراعب
وب مهمدا ددان هو دل ما  عطا لمموظد  دنلد  ملاودل عممدب  دامًج البد الت بموجدب علد  عمدل مكتد

 نوع هذا األجر.

الراعب األيايا أو 
 أصل الراعب

 هو ما  عطا لمموظ  دنل  ملاول عممب و ون و الت ، ويا د لب مرعبة ودرجة فا يمَّي الرواعب.

 يمي الرواعب
هددو جدد ول بالرواعددب األيايددية المعتمدد ة فدددا ال م يددة  ددامًج ل ميددع المسددميات الوظيفيددة المعتمددد ة 

 زَّعة حسب المراعب وال رجات.بال م ية ، ومو 

 المربوم األول
هو الراعب األيايا فا أول درجدة وأول مرعبدة مسدتالب لممسدما الدوظيفا فدا درجدات ومراعدب يدمَّي 

 الرواعب.

 ها زيادة ينوية عما الراعب الذأ  اصل عميب الموظ  بشكل ينوأ وفق يمي الرواعب العجوة  

 عل  العمل
أو غ ر ما د الم ة أو لعمل معد   يبدرم ود   ال م يدة والعامدل يتعهد  فيدب هو دل اعفاق ما د الم ة 

األخ ر بأن  عمل فا خ مدة ال م يدة وفلدًا ألحكدام و دروم العلد  والئادة عنظديي العمدل عادت ظدارعهدا 
 وإ رافها ملاول األجر المتفق عميب.

ل ميددددع العلددددود والسدددد جت المغددددة العربيددددة هددددا المغددددة المعتمدددد ة والريددددمية والواجددددب ايددددتعمالها بالنسددددبة  ( : 11 - 1)  المادة
والممفات والبيانات المت اولة وغ رهدا ممدا هدو منصدوص عميدب فدا أحكدام هدذا النظدام ، أو فدا أأ مدرار 
ظدارأ  ص ر عنظيمدًا ألحكدام هدذا النظدام ، وفدا حالدة ايدتعمال ال م يدة لمغدة أجنبيدة ظلدا جاندب المغدة 

 العربية  عتبر النم العربا هو النم المعتم  دومًا.
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 : الوظائ  ل الثاناالفص

 المسميات الوظيفية المعتم ة بال م ية ها :  ( : 1 - 2)  المادة
 التوضيح المسمى الوظيفي التصنيف

وظائف 
 إدارية

 م ير ال م ية / م ير ظدارة  م ير  

 نائب م ير ال م ية / نائب م ير ظدارة نائب الم ير

 رئيس مسي ظدارأ بال م ية رئيس مسي 

 ي ظدارأ بال م يةنائب رئيس مس نائب رئيس مسي  

وظائف 
 إشرافية

   رئيس مسي الموارد المالية

 مسوق مشاريع ال م ية /من وب مبيعات / موظ  مبيعات مسؤول عسويق

   مسؤول ايتثمار 

   مسؤول ايتلطاعات 

   مسؤول عجمات

 وظائف

 تخصصية

   ماايب

 اعجم 
 )المصمي /  المنتج / المارر(    

 وعوث ق صوعا ومرئا(.)فنا عس  ل     

    باحث اجتماعا 

 وظائف عامة

 يكرع ر / م خل ويانات يكرع ر / م خل ويانات

 م خل ويانات    موظ  ظدارأ 

   أم   مستودع  
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 جميع الموظف   الم  ان    موظ  م  انا 

  عسويق

 وظائف خدمة
 موظ  االيتقبال / مرايل / يائق /مرامب (1مأمور خ مات )

 حارس / عامل / فرَّاش (2أمور خ مات )م

   ( : 2 - 2)  المادة
الرمي الوظيفا : وهو الدرمي الخداص بالوظيفدة ، وعيدون متسمسدمة حسدب عدواريد اعتمادهدا  مكوندب مد   -

 ثمانية أرمام عب أ ورمي ...............
-        

  الرقم الوظيفي مسمى الوظيفة
   المدير التنفيذي 

   السكرتير
   مدير الخدمة االجتماعية 

   الباحث االجتماعي 
   الباحث المكتبي 

   مدير اإلدارة المالية 
   المحاسب 

   امين الصندوق  
   أمين المستودع 

   مدير الشؤون اإلدارية 
   مدخل بيانات 

   مراسل 
   معقب 

   األرشيف 
   مدير الدارئرة اإلعالمية 

   منتج 
   مصمم 
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   محرر
   1باحث اجتماعي 
   2باحث اجتماعي 
   مدير المشاريع 

   1السكرتير

 : التوظيف والعقودالفصل الثالث 

عند  حاجددة أأ مسددي مدد  أمسددام ال م يددة لفددت  وظيفددة ج يدد ة ،  لددوم رئدديس اللسددي وتعب ددة النمددو   المعدد   ( : 1 - 3)  المادة
رضدها عمدا لع لمد ير المدوارد البشدرية  -( د راجع جزع النما   فا آخر هذا النظام1لذل  )نمو   رمي 

 ل نة الوظائ  وإنهاع باما اإلجراعات اإلدارية.

لم نددة التوظيددف الاددق فددا مبددول أو رفددد أأ وظيفددة ج يدد ة  طمبهددا أأ مسددي مدد  أمسددام ال م يددة بعدد   ( : 2 - 3)  المادة
 دراية الااجة الفعمية لهذه الوظيفة وم ى عأث رها فا ظن اح العمل.

( وياددد د ف هدددا مدددؤهجت ومم دددزات 3يدددتي اإلعدددجن عددد  الوظدددائ  الشددداغرة بال م يدددة فدددا )نمدددو   رمدددي  ( : 3 - 3)  المادة
 الوظيفة و روم اللبول.

علددوم ظدارة المددوارد البشددرية و رايددة أوراق المتلدد م   عمددا الوظددائ  الشدداغرة وإخمددال الترع بددات الختيددار  ( : 4 - 3)  المادة
 الموظ  المنايب وععم    ؤون الموظف   بإخمال الترع بات لمملاومة الشخصية فيما بع .

م لمعمل مستوفيًا لمشروم العامة التالية : شدترم للبول التوظيف والعمل بال ( : 5 - 3)  المادة   م ية أن  كون المتل  ِّ
 .أن  كون طالب العمل يعودأ ال نسية 
  .األمانة وحس  الخمق 
 . الل رة عما العمل فا فريق واح  وحس  التصره والتعامل مع اآلخري 
 .المؤهجت العممية أو الخبرات العممية المطموبة لموظيفة 
  لموظيفة المر   لمتع    عم ها.أن  كون الئلًا طبيًا 
 .اجتياز االختبارات أو الملابجت الشخصية ون اح 

 وي وز لممنشأة ظعفاع طالبا العمل السعودي   م   رم أو أخثر م  هذه الشروم ع ا  رم الميامة الطبية

 33)  ( ،32( ، )26  وز ايتثناًعا عوظيف غ ر السعودأ وفلًا لمشروم واألحكام الدواردة فدا المدواد ) ( : 6 - 3)  المادة
 (  م  نظام العمل وأن  كون مصرحًا لب بالعمل بالنسبة لمعامل غ ر السعودأ ، ول  ب ظمامة يارية المفعول . 
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   ب عما الموظ  المتل م لمتوظيف بال م ية أن  ل م ظلا  ؤون الموظف   المسوغات اآلعية : ( : 7 - 3)  المادة
  (.4ععب ة ايتمارة البيانات الشخصية لمموظ  )نمو   رمي 
 يةالس رة الذاع . 
 )  صورة الهوية )البطامة لمسعودي   واإلمامة لغ ر السعودي . 
 صورة الشهادات العممية واإلدارية الااصل عم ها . 
 .صورة مص مة م  المؤهجت العممية والخبرات العممية ، أو ظحضار األصل لممطابلة 
 يي. 4×  3صورة  مسية ممونة ملاس  2 ع د 

 موظ .عافظ هذه المستن ات فا مم  خ مة ال

:  االحتيددا علددوم بالملاومددة الشخصددية لممددوظف   ال دد د ل نددة عشددكل مدد  ثجثددة أعضدداع أو أخثددر حسددب  ( : 8 - 3)  المادة
دارة ظو مدددا عدددراه أ )المددد ير التنف دددذأ ، مددد ير المددد ير المدددوارد البشدددرية، رئددديس اللسدددي أو مددد  يندددوب عندددب(

 ال م ية.

موظدد  المتلدد م عمددا وظيفددة ل ندة الملاومددة الشخصددية هددا ال هدة المخولددة بالتوصددية بلبددول أو رفدد ال ( : 9 - 3)  المادة
 دداغرة بعدد  ظجددراع الملاومددة الشخصددية والرفددع وددذل  العتمدداده مدد  رئدديس ال م يددة ، وعددتي هددذه الخطددوات 

 (.6( و)نمو   رمي 2بمتابعة م ير الموارد البشرية وفق )نمو   رمي 

  ارر عل  عمل ليل موظ  يتي عرييمب حسب اإلجراعات المتبعة فا  ل . ( : 11 - 3)  المادة

(  ادرر مد  نسددخت   ويكدون الدنم المكتددوب 7بموجددب علد  عمدل )نمددو   رمدي  يدتي ايدتخ ام الموظد  ( : 11 - 3)  المادة
بالمغددة العربيددة هددو المعتمدد  دومددًا ، وعسددمي نسددخة مدد  العلدد  لمموظدد  وعددودع النسددخة األخددرى فددا ممدد  
خ متدددب بعددد  عوميدددع الموظددد  بالموافلدددة عمدددا الشدددروم الدددواردة فيدددب ، وي دددب أن يتضدددم  العلددد  وياندددات 

المتفددق عم هددا ومددا ظ ا دددان العلدد  مادد د المدد ة أو لمدد ة غ ددر مادد دة ويدداعات  بطبيعددة العمددل والشددروم
 العمل وأ ة ويانات ضرورية أخرى.

ال   وز لم م ية عيميف الموظ  بعمل  ختم  اختجفًا جوهريدًا عد  العمدل المتفدق عميدب بغ در موافلتدب  ( : 12 - 3)  المادة
 مؤمتة. ظال فا حاالت الضرورة وما علتضيب مصماة العمل ، عما أن  كون  ل  بصفة

 عتبدددر الوصددد  الدددوظيفا لموظيفدددة وعلددد  العمدددل ومرفلاعدددب المرجدددع األيايدددا لممهمدددات المطموبدددة مددد   ( : 13 - 3)  المادة
 الموظ  عن  الخجه حول  ل .
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 عددد  مسدددي المدددوارد  البشدددرية ممددد  خددداص بكدددل موظددد  ويلدددوم بمتابعتدددب ، وعافدددظ فيدددب جميدددع البياندددات  ( : 14 - 3)  المادة
صددور فوعوغرافيددة ، صددورة الهويددة ،  والمعددامجت الريددمية الخاصددة بددالموظ  : )البيانددات الشخصددية ،

صددور الشددهادات الااصددل عم هددا ، السدد رة الذاعيددة ، عدداريد ودد ع العمددل ، المسددما الددوظيفا ، اللسددي ، 
اإلجازات ، االيت ذانات ، اليشوفات الطبية ، الخطابات ، علويي األداع ، التلارير السدنوية ، التنب هدات 

 د(.واإلنذارات ، واإلجراعات ال زائية ...ظل

يبد أ احتسداوها  -)  سدتثنا منهدا ظجدازات األعيداد  (-الفترة الت ريبية لمموظ  ال  ي  ثجثدة أ دهر عمدل  ( : 15 - 3)  المادة
( ، وال  اق لمموظ  خجل هذه الفتدرة 2م  عاريد التوظيف المعتم  فا نمو   التوظيف )نمو   رمي 

م   ظلا أن يتي الترييي )بع  الفترة الت   ريبية(.التمتع بمم زات الموظف   المريَّ

يددتي عريدديي الموظدد  ال  يدد  بشددكل ريددما أو االيددتغناع عدد  خ ماعددب أو عم يدد  الفتددرة الت ريبيددة لفتددرة ال  ( : 16 - 3)  المادة
ونداًع عمدا عوصدية رئديس اللسدي مرفلدة وتلدويي  األولدا عزي  ع  ثجثة أ هر ظضافية بعد  الفتدرة الت ريبيدة

   الخطية.و موافلة الموظ (14لمموظ  ع  الفترة الت ريبية فا )النمو   رمي 

لمرئيس المبا ر الاق فا عل  ي عوصية لشدؤون المدوظف   بلبدول عريديي الموظد  مبدل انتهداع الفتدرة الت ريبيدة ظ ا  ( : 17 - 3)  المادة
ما رأى أهمية ودفاعة الموظ  لشغل هذه الوظيفة، عما أن ال علل فترة الت ربة عد   دهر ، ولدب عكدس  لد  ظ ا 

 (.14رة الت ريبية وفق )نمو   رمي رأى ع م أهم تب وي رفق علويي ألداع الموظ  ع  الفت

ظ ا ثبددت لم م يددة فددا أأ ومددت أن التوظيددف عددي نتي ددة النتاددال الموظدد   خصددية غ ددر صدداياة أو  ( : 18 - 3)  المادة
نتي ة عل  مب ويانات أو مستن ات غ در صداياة أو مدزورة ، فدإن لم م يدة فسدد العلد  دون حاجدة ألأ 

مددد  نظدددام مكتدددب العمدددل  83 ظ دددعار يددداوق ودون مكافدددأة أو ععدددويد، و لددد  فدددا نطددداق حكدددي المدددادة
 ولم م ية الاق فا اعخا  اإلجراع اللانونا المنايب حيال هذا الموظ .

( يومدًا مدد  15 ادق لم م يدة ظلغداع علد  العامدل الدذأ ال يبا در مهدام عممدب دون عدذر مشدروع خدجل ) ( : 19 - 3)  المادة
عصددره عدداريد العلدد  ودد   الطددرف   ظ ا دددان متعامدد ًا معددب مدد  داخددل الممميددة وإ ا لددي  ضددع نفسددب عاددت 

 ال م ية فور وصولب لممممية ظ ا دان متعام ًا معب م  الخار  .

ل نددة الوظدددائ  هدددا ال هددة المخولدددة وتا يددد  ملددد ار الراعددب لال رجدددة والمرعبدددة فددا يدددمي الرواعدددب  الدددذأ  ( : 21 - 3)  المادة
   صره لمموظ  ال  ي  حسب المؤهجت والخبرات الااصل عم ها.

% مد  أصدل الراعدب المتومدع حصدولب عميدب بعد  70مكافأة الفترة الت ريبيدة لمموظد  ال  يد  هدا نسدبة  ( : 21 - 3)  المادة
 عا ي  المرعبة وال رجة وفق المؤهجت والخبرات المجئمة لممسما الوظيفا الذأ عل م ظليب الموظ .
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عددرعبأ أ ددهر صددره المكافددأة بددالفترة الت ريبيددة والتددا متويددطها ثجثددة أ ددهر وأممهددا  ددهر وأخثرهددا يددتة  ( : 22 - 3)  المادة
 أ هر.

ممتدداز أو ج  جدد ًا بعدد  الفتددرة الت ريبيددة فإنددب  اصددل عمددا فددرق فددا حالددة حصددول الموظدد  عمددا عل دديي  ( : 23 - 3)  المادة
% مضدروبًة فدا عد د أ دهر الفتدرة الت ريبيدة ععطدا لمموظد  30المكافأة مع أصل الراعدب وهدا نسدبة 

 مع أول راعب بع  الترييي.

ثجثدة أ دهر  عن  حصول الموظ  ال  ي  عما عل يي ج   أو أمل فا عل يي أدائب لمفترة الت ريبيدة التدا ال عت داوز ( : 24 - 3)  المادة
عما مسما وظيفا ما ، وثبت م  خجل التل يي م رعب عما القيام بمهام وظيفة  اغرة أخدرى فإندب  سدون انتلالدب 
م  هذا المسما ظلا المسدما الدوظيفا اآلخدر ويبلدا فدا فتدرة ع ريبيدة أخدرى ال عزيد  عد  ثجثدة أ دهر ، با دث 

هر فدا الفتدرة الت ريبيدة لموظيفدة األولدا فدج  سدون لدب  كون ظجمالا الفترع   يتة أ هر ، أمدا ظ ا مضدا يدتة أ د
 التل م عما الوظيفة األخرى ، ظال بصورة اوت ائية لموظيفة األخرى.

عمدال لمعمدل لد يها فدا أعمدال  او أو فن د  مختصد    مؤيسدة لتدوف رمدع أأ    وز لم م ية أن عتعامد  ( : 25 - 3)  المادة
ويدتي صدره رواعدب  وهدذا،الخاصدة ويومع عل  مع صاحب المؤيسة وفق اإلجراعات النظاميدة  ما دة،

ويمكد  نلدل دفالدة أأ  أخدرى،هؤالع م  مبدل ال م يدة بموجدب العلد  وال عتامدل ال م يدة أأ مصداريف 
 .ةيدان منايبًا لمعمل فا ال م ية وفق اإلجراعات النظام ظ اعامل 

 : الـــدوامالفصل الرابع 

أيدددبوعية ريدددمية وراعدددب دامدددل ل ميدددع أ دددام العمدددل األيدددبوعية يدددتة أ دددام  ، ويكدددون يدددوم ال معدددة راحدددة  ( : 1 - 4)  المادة
المددوظف   ، ولم م يددة أن عسددتب ل يددوم ال معددة و ددوم آخددر لددبعد موظفيددب متددا دعددت الااجددة لددذل ، 

( لتعد يل الد وام، مدع عمك دنهي 8و ل  بع  الاصول عما موافلة م ير ال م ية  بايدتخ ام )نمدو   رمدي 
 م  أداع واجباعهي ال ينية.

دوام  ويدان موعد الموظف   ل وم السدبت ويوضدع جد ول مناوبدات يتضدم  و    فترات مناوبة  وز عمل  ( : 2 - 4)  المادة
 خل موظ  وعاريد ال وام. 

 كون حضور الموظف   ظلا أمداخ  العمدل وانصدرافهي منهدا فدا المواع د  الماد دة فدا هدذا النظدام ، وال  ( : 3 - 4)  المادة
ظدارة  اق لمموظ  عغ  ر أومات ياعات العمل ولو بشكل مؤمت دون اعتماد م  رئيس اللسي وموافلة 

( ، وي سدتثنا مد   لد  الوظدائ  المناطدة باإلن داز أو المهمدات 8ال م ية عما  لد  وفدق )نمدو   رمدي 
 والغ ر مرعبطة وومت لماضور أو لجنصراه.
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 راحة .يراعا فا أومات العمل بال م ية أال  عمل الموظ  أخثر م  خمس ياعات متوالية دونما فترة  ( : 4 - 4)  المادة

أو فتدددرع   صدددباحية ومسدددائية( وي اددد د دوام ددددل  فلدددأ،مسدددائية  ،فلدددأأندددواع الددد وام بال م يدددة )صدددباحية  ( : 5 - 4)  المادة
عزيدد  يدداعات  وظيفددة ضددم  التصددنيفات السددابلة عندد  اعتمادهددا و لدد  حسددب االحتيددا  عمددا أال عزيدد  ال

  ياعات يومية ماع ا يوم السبت  كون العمل ألربع ياعات فلأ . 8العمل فا ال م ية ع  

 حسب حاجة العمل ويص ر وذل  ععميي . رك ياعات العمل فا  هر رمضان المباعا د  ( : 6 - 4)  المادة

يددتي اعتمدداد حضددور وانصددراه الموظدد  بايددتخ ام نظددام الاضددور واالنصددراه المسددتخ م بال م يددة ،  ( : 7 - 4)  المادة
 م   ل  الشهر(. 19م  الشهر الساوق وينتها وتاريد  20عممًا بأن  هر العمل )يب أ وتاريد 

رجا )خددار  مبنددا ال م يددة( ظ ا ععددذَّر معددب ال يمددزم ايددتخ ام البصددمة أو التوميددع فددا أ ددام العمددل الخددا ( : 8 - 4)  المادة
وفدا حالدة وجدود حداالت دوام خاصدة فجود  مد  اعتمداد رئديس اللسدي وإ دعار مد ير  لم م يدة،الاضور 

 الموارد البشرية وذل .

ر ف هدددا رئددديس اللسدددي ومدددت العمدددل الخدددارجا  الم ددد انا  لمموظددد  وعيدددون  ( : 9 - 4)  المادة يددداعات العمدددل الم  انيدددة   لددد  ِّ
م لها ايتخ ام البصمة أو التوميدع لماضدور أو االنصدراه ظ ا ععارضدت أوماعهدا وال   شتر  منب،بإ راٍه 

وي شدددترم عوميدددع رئددديس اللسدددي فدددا نمدددو   الددد وام أمدددام هدددذه األ دددام  االنصدددراه،مدددع أومدددات الددد خول أو 
 مبل ظمفال دوام  ل  الشهر. البشرية،العتمادها دساعات عمل ل ى ظدارة الموارد 

الفتدرة الت ريبيددة عمددا أن ال  نظددام الاضدور واالنصددراه خددجليانب اليدتخ ام يتغاضدا عدد  الموظد  ال  يدد  نسدد ( : 11 - 4)  المادة
 نظام ال م ية فا دخول وانصراه الموظف  .عما حتا  عتاد  الشهر،عزي  ع  أربع مرات خجل 

الدد وام فددا الدد خول أو الخددرو  لمددرَّة واحدد ة فددا الشددهر  نظددام يتغاضددا عدد  نسدديان الموظدد  اليددتخ ام  ( : 11 - 4)  المادة
 رر النسيان ألخثر م   ل .ويب أ الاسي ظ ا عي

ضدم   المبا در،( وباعتمداد مد  رئيسدب 13ايت ذان الموظ   كون وفق نمو   االيت ذان )نمو   رمدي  ( : 12 - 4)  المادة
 ظح ى الااالت التالية : 

 .التأخر فا الاضور ع  ومت ال وام 
 .االنصراه مبل نها ة ومت ال وام 
 .الخرو  أثناع ال وام الريما 
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وفا حال ع م التعويد يتي خصي  الشهر،ان مبل ظمفال دوام  اق لمموظ  ععويد ياعات االيت ذ ( : 13 - 4)  المادة
  االجازة االعتياد ة لمموظ . ياعات االيت ذان بع  جمعها م  رص  

 : الـــرواتــــب الفصل الخامس
 

 درجة،  خمسة عشر عشتمل دل مرعبة عما  يتة مراعبيتشكل يمَّي الرواعب م   ( : 1 - 5)  المادة

ويكددون التع دد   وفلددًا لممرعبددة المادد دة  مع نددة،مواصددفات يددتي عع دد   المددوظف   عمددا وظددائ   ات مسددميات و  ( : 2 - 5)  المادة
لموظيفدددة ، ويمدددن  الموظددد  عنددد  التع ددد   أول مربدددوم فدددا المرعبدددة المعددد   عم هدددا طبلدددًا لسدددمي الرواعدددب 
المعتمدد  مددا لددي يتفددق فددا علدد  العمددل عمددا أجددر أخبددر ، أو عددرى ل نددة التوظيددف أهم تددب ألن  كددون عمددا 

 ستالها )انظر يمي الرواعب فا نها ة هذا النظام(.درجات متل مة فا المرعبة التا  

فدا ال دوم السدابع والعشدري  ع فع أجور العامم   بالريال السعودأ ويتي دفعها خجل ياعات العمل وفا مكانب  ( : 3 - 5)  المادة
ظال لظددروٍه خارجددٍة عدد  ظرادة ال م يددة  مدد  دددل  ددهر مدديجدأ عمددا أن ال عتددأخر عدد  ال ددوم الثجثدد  

 البنيية وفلًا لألحكام التالية :وعودع فا حسابات الموظف   
 .  العامل  و األجر الشهرأ  صره أجره فا نها ة الشهر 
 . العامل بال ومية أو باللطعة  صره أجره فا نها ة األيبوع 
  . العامل الذأ عنها المنشأة خ متب، ي فع أجره ودافة مستالاعب فورًا 
 ة مستالاعب خجل م ة ال عت اوز يبعة أ ام م  عاريد عرك العمل .العامل الذأ يترك العمل م  عملاع نفسب ي فع أجره وداف 
  أجور الساعات اإلضافية ع فع فا ميعاد أمصاه ثجثة أ ام م  عاريد انتهاع التشغ ل اإلضافا ما لي يتي دفعها

 مع األجر العادأ لمعامل .

 حكام هذا النظام.يتي صره الرواعب بع  خصي أأ مبالغ مستالة لم م ية و ل  فا نطاق العمل بأ ( : 4 - 5)  المادة

 ظ ا صاده ال وم الما د ل فع األجور يوم الراحة األيبوعية أو يوم عطمة ريمية ف تي الصره فا يوم العمل الذأ  سبلب. ( : 5 - 5)  المادة

دددل نتي تهددا الموظددد   ( : 6 - 5)  المادة أأ عددأخ ر فدددا صددره الراعدددب بسددبب عددد م اختمددال وياندددات الموظدد  لدددذل  الشددهر ف تامَّ
 راعب الشهرأ بالاسميات التا عطاوق هذا التلص ر.يواًع بمسارعتب إلخمالها أو اعتماد ال نفسب،



 

  

 

 

 

 
 
 

 12 

 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

اليشدد  المعددد  لهددذا الغدددرح ،  الشددي  أويومددع الموظدد  عنددد  ايددتجم راعبددب أو أأ مبدددالغ نل  ددة هدددا مدد  حلومددب عمدددا  ( : 7 - 5)  المادة
ولمموظدد  أن يودددل مدد   شدداع لقددبد راعبددب ومسددتالاعب لدد ى ال م يددة و لدد  بموجددب عفددويد دتدداوا مومددع منددب 

 (.17وفق )نمو   رمي  م  ينوب عنب بع  اعتماده م  م ير ال م يةلم ير الشؤون المالية أو 
 

 :التدريب والتأهيل الفصل السادس

علوم ال م ية وت ريب وعأه ل عمالها السعودي   وإع ادهي مهنيًا بشكل دورأ وبنسبة العزي  ع   ( : 1 - 6)  المادة
 %( م  الم موع اليما لمموظف   ينويا .12)
 ريب أو التأه ل . ستمر صره أجر العامل طوال فترة الت    ( : 2 - 6)  المادة
عتامل ال م ية عياليف الت ريب والتأه ل وعؤم  عذاخر السفر فا الذهاب والعودة دما عؤم   ويائل  ( : 3 - 6)  المادة

 الم يشة م  مأخل ومسك  وعنلجت داخمية .
  وز لم ميعة أن عنها ع ريب أو عأه ل العامل وأن عاممب دافة النفلات التا صرفتها عميب فا يب ل  ( : 4 - 6)  المادة

 ت  اآلعية : ل  ، و ل  فا الااال

 ) أ (  ظ ا ثبت فا التلارير الصادرة ع  ال هة التا عتولا ع ريبب أو عأه مة أنب غ ر جاد فا  ل  .

 .)ب(  ظ ا مرر العامل ظنهاع الت ريب أو التأه ل مبل الموع  الما د لذل  دون عذر ملبول
ا ان عتامل ال م ية علوم ال م ية وت ريب المتطوع   الممتال   بالعمل ل يها حسب اإلمكان عم ( : 5 - 6)  المادة

 نفلات ومصاريف الت ريب م  م زان تها بما فا  ل  عذاخر السفر ولوازمة لو دان الت ريب خار  الماافظة .
ال يتي اعتماد أأ دورة لمموظ  اال بموافلة خطية م  ظدارة ال م ية حتا لو دانت عما حساب  ( : 6 - 6)  المادة

 الموظ  الشخصا .
 : العـالواتالفصل السابع

وعصدره حسدب علد ير الموظد  فدا وها نسبة م  أصل الراعدب ،  ة ينوية ثاوتةعجو  عطا الموظ   ( : 1 - 7)  المادة
 : دالتالا التل يي السنوأ وها 

 ممتاز ج   ج ا ج   التل ير 

نسبة العجوة السنوية الثاوتة م  أصل 
 الراعب

3 % 4 % 5 % 
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الفتدددرة  شدددترم لاصدددول الموظددد  ال  يددد  عمدددا العدددجوة السدددنوية الثاوتدددة أن  كدددون الموظددد  مددد  أمضدددا  ( : 2 - 7)  المادة
الت ريبية )ثجثة أ هر( وبتلويي فا األداع ال  لل ع  ج  ج ًا أو عي عرييمب مبل انتهاع الفترة الت ريبية 

 )و ا ة العام الميجدأ ال  ي (. 1/1عما أن  كون  ل  مبل عاريد 

عضدداه ألصددل الراعددب مددع و ا ددة دددل عددام مدديجدأ ظ ا ايددتوفا الشددروم  عددجوة أداع عطددا الموظدد   ( : 3 - 7)  المادة
 :  التالية

 .عل يي ألدائب الوظيفا ال  لل ع  ج   ج ًا 
 .أن  كون م  أمضا فا العمل يتة أ هر فأخثر  اممة لمفترة الت ريبية 

 أمل م  ج   ج اً  ج   ج اً  ممتاز  رم التل ير الااصل عميب

  ارم عجوة األداع % 4 % 5 نسبة عجوة األداع م  الراعب األيايا

 داع م  الراعب األيايا :معادلة احتساب مبمغ عجوة األ ( : 4 - 7)  المادة
 نسبة التلويي = النتي ة.×  100÷ الراعب األيايا 

ع فع عجوة األداع لمموظد  لمد ة يدنة ونداًع عمدا عل ديي أدائدب لمسدنة التدا مبمدب ثدي عادذه ونها دة العدام ،  ( : 5 - 7)  المادة
 وععتم  عجوة األداع ال  ي ة لمسنة ال  ي ة وناًع عما عل يي أدائب ال  ي  لسنة العمل األخ رة.

 ادددق إلدارة ال م يدددة حرمدددان الموظددد  مددد  العدددجوة السدددنوية الثاوتدددة )الترميدددة( أو عدددجوة األداع حسدددب  ( : 6 - 7)  المادة
ظددروه م زانيددة ال م يددة او دعلوبددة عأديبيددة متددا أ مِّددرَّ  لدد  فددا ظجددراع جزائددا نتي ددًة إلخددجل الموظدد  

حصددددمو  أو أو ألأ يددددبب آخددددر عددددراه منايددددبًا لددددذل  (1)بشدددداع مدددد  أنظمددددة وآداب ويددددموديات ال م يددددة
 .الموظ  عما عل ير أمل م  ج   فا عقيي األداع السنوأ 

                                                           
(1)

 من هذا النظام. راجع بند العقوبات 
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  الئحة

 املوارد البشرية

 : الحــوافــــز الفصل السابع

 

ُ َعِليٌم ِبالُمتهِقيَن  انطجمًا م  مولب ععالا :  : لمد  ال  شدكر النداس ال  شدكر  ومول النبدا  َوَما َيفَعُلوا ِمن َخيٍر َفَلن ُيكَفُروُه َوَّللاه
  م ية ظضافة ون  الاوافز لنظام الوظائ  بال م ية لتيون لمماسن    كرًا ، ولمم ته ي  منشطًا.هللا  فل  رأت ظدارة ال

 يه ه نظام الاوافز بال م ية ظلا عال ق األمور التالية : ( : 1 - 7)  المادة
  دددًة فدددا ال واندددب التدددا يبدددرزون ف هدددا أثنددداع التلدددويي عشدد يع المدددوظف   عمدددا العطددداع المسدددتمر وخاصَّ

 ال ورأ ألداع الموظف  .
  ح التنافس الشريف و   الموظف  .وث رو 
 .ظضفاع  اع م  الت  ي  فا روع   العمل لطرد الممل والسآمة 
 . كر الم ته  وهذه الاوافز ،  م  ال  شكر الناس ال  شكر هللا  
 .علوية ربأ الموظف   بال م ية م  خجل هذه الاوافز 
 م  خجل هذه الاوافز. ايتفادة ال م ية م  اإلو اعات الموجودة وتنم تها والافال عم ها 

ععطددا الاددوافز بال م يددة عمددا ظحدد ى األمددور التاليددة : )الماافظددة عمددا الدد وام ، اإلنتاجيددة العاليددة ،  ( : 2 - 7)  المادة
ة الخ مدة ، التم دز الشخصدا ، اإلود اع واالوتيدار ،  حس  التعامل مع اآلخري  ، المبادرات الذاعية ، م  َّ

 لوالع الوظيفا (.التفاعل اإل  اوا مع أنشطة ال م ية المختمفة ، ا

يرفع رئيس اللسي وتوصية إلعطاع حافز لموظفب متا رأى عوفر األيباب الملنعة لذل  ويشرح فا هذه  ( : 3 - 7)  المادة
 (.16التوصية ح ثيات هذا الطمب وفق نمو   طمب اعتماد حافز أو و ل )نمو   رمي 

أو وددد ل ععتمددد  الادددوافز لصدددال  الموظددد  باعتمددداد مددد ير ال م يدددة   وفدددق نمدددو   طمدددب اعتمددداد حدددافز  ( : 4 - 7)  المادة
 (.16)نمو   رمي 

عدد  دددل علددويي يددنوأ ألدائددب  اصددل فيددب عمددا علدد ير )ممتدداز( ،    ددهادة  ددكروعل يرل  عطددا الموظدد   ( : 5 - 7)  المادة
 % م  أصل الراعب  دعجوة أداع لتم  السنة.5باإلضافة ظلا حصولب عما 

ره ( باإلضددافة ظلددا مبمددغ ملطددوع ومدد  ددهادة الموظدد  المثددالاويعطددا ) لالموظدد  المثددالا يددتي اختيددار  ( : 6 - 7)  المادة
 ريال( وفق الضوابأ التالية :500)

 .يتي اختيار موظ  واح  فلأ دل ينة ايتنادًا عما التلويي السنوأ 
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  الئحة

 املوارد البشرية

   عتبر امتياز الموظ  فا عل يي األداع الوظيفا لمسنة مال التل يي م يارًا م  معاي ر التر ي 
 واالختيار.

 شترم أن  خمو مم  الموظ  لتم  الفترة م  اإلنذارات أو ال زاعات . 
  البشدددرية هدددا صددداحبة اللدددرار فدددا التر دددي  بعددد  درايدددة  لددد  مدددع المددد ير المدددواردععتبدددر ظدارة 

 التنف ذأ ورئيس مسي الموظ  المعنا.
 .  يتي اإلعجن ع  هذا التر ي  فا لوحة  ؤون الموظف 

ع  دل خمس ينوات  مض ها عما رأس العمل دعرفان وظيفدا وعلد يرًا   العطاع لدرع عطا الموظ   ( : 7 - 7)  المادة
 عب خجل عم  الفترة.لم هودا

باإلضددافة ظلددا جددائزة ع نيددة بقيمددة عل يريددة عتددراوح مدد  ألدد  ظلددا   االودد اعلدرع  عطددا الموظدد  المبدد ع  ( : 8 - 7)  المادة
 ألفا ريال ، متا عوفرت فيب أو فا أعمالب م زة اإلو اع ، م  مثل :

 .عل  ي امتراح متم ز وفعَّال وع مل بب ودان فيب ثمرة دب رة لم م ية 
 ع ال م ية بصورة ظو اعية.ظوراز وإن اح مشاري 
 .عوف ر عيمفة عالية عما ال م ية عزي  ع  خمس   أل  ريال 
 .عوف ر دخل عالا وثاوت عما ال م ية 

ع َلددر  األعمددال اإلو اعيددة ووايددطة ل نددة مكونددة مدد  )المدد ير التنف ددذأ و مدد ير المددوارد البشددرية وباضددور  ( : 9 - 7)  المادة
 لاافز.رئيس مسي الموظ  المعنا (، وي عتم  وناًع عميب صره ا

متدددا حصدددل عمدددا االمتيددداز فدددا علدددويي األداع الدددوظيفا لدددثج    التم دددزلدرع  عطدددا لمموظددد  المتم  دددز  ( : 11 - 7)  المادة
 ينوات متتالية ، باإلضافة ظلا جائزة ع نية عتراوح و   خمسمائة وأل  ريال.

عاف دددزًا لممدددوظف   إلخمدددال ومواصدددمة ععمددديمهي ال رايدددا في صدددره لمموظددد  الدددذأ   يمدددل ععميمدددب مكافدددأة  ( : 11 - 7)  المادة
عندد  ظحضدداره مددا يثبددت ن احددب وتلدد ير ممتدداز أو ج  جدد ًا فددا نها ددة دددل عددام درايددا حسددب  ملطوعددة

 المرحمة ال رايية دالتالا : 
  ريال. 300المرحمة المتويطة 
  ريال. 400المرحمة الثانوية 
   ريال. 500المرحمة ال ام ية  درجة البكالوريوس 
  )ريال. 600ال وموم ) رم أن ال علل م ة ال راية ع  ينة 
  ريال. 1000ال رايات العميا 
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  الئحة

 املوارد البشرية

صدددورة مندددب فدددا ممددد  الموظددد  لددد ى  دددؤون  لمموظددد  وعافدددظ لخطددداب  دددكر  ادددرر مددد ير ال م يدددة  ( : 12 - 7)  المادة
 الموظف   متا ظهر منب أداع ج   ومماول أو مبادرة فا م ال العمل.

 عطا مكاف ة مالية حسب عوصية ل نة األنشدطة لمموظد  المتفاعدل مدع ودرامج وأنشدطة ال م يدة غ در  ( : 13 - 7)  المادة
و لددد  بالاضدددور والمشددداردة فدددا ظعددد اد البدددرامج مدددالي عيددد  عمددد  األنشدددطة مددد  صدددميي عمدددل   الريدددمية

 الموظ  فا اللسي.
 : تقييم األداء الوظيفي الفصل الثامن

 

راجدددع –ي راعدددا فدددا عل ددديي أداع المدددوظف   الضدددوابأ والشدددروم المدددذدورة فدددا ععميمدددات نمدددو   عل ددديي األداع  ( : 1 - 8)  المادة
 (.14ي )نمو   رم -نمو   عل يي أداع الموظف  

 يتي ايتخ ام نمو   عل يي األداع الوظيفا فا ظح ى الااالت التالية : ( : 2 - 8)  المادة
 .عن  انتهاع الفترة الت ريبية لمموظ  ال  ي  اليتيمال الترييي 
 . خل أربعة أ هر لجيتفادة منب فا التل يي السنوأ لمموظ 
 المثددالا لمعددام الموظددمبددل انتهدداع العددام المدديجدأ لتا يدد  عددجوة األداع السددنوية ، ولتا يدد  ل  

   لتم  السنة.الميجدأ

ععتبر أمل م ة لتل يي الموظ  ال  ي  بع  عرييمب لاصدولب عمدا العدجوة السدنوية الثاوتدة هدا يدتة أ دهر  ( : 3 - 8)  المادة
 م  عاريد التع    ، بما ف ها الفترة الت ريبية.

ب ، وعلدد  ي  عتبددر رئدديس اللسددي أو الددرئيس المبا ددر مسددؤول مسددؤولية مبا ددرة عدد  عل دديي موظفيددب ومر ويددي ( : 4 - 8)  المادة
 (.2 - 8التل يي فا الفترات المنصوص عم ها فا المادة )

  خطر الموظ  بصورة م  التلرير فور اعتماده وياق لمموظ  ان يتظمي م  هذا التلرير. ( : 5 - 8)  المادة
 

 : الترقيات والنقل الفصل التاسع

  كون الموظ  أهًج لمترمية ظلا وظيفة أعما متا عوفرت فيب الشروم اآلعية : ( : 1 - 9)  المادة
 بات الوظيفة ال  ي ة م  مؤهجت وخبرات وغ رها.عاقيلب لمتطم 
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  الئحة

 املوارد البشرية

 .حصولب عما درجة ممتاز فا آخر علويي لألداع الوظيفا 
 .وجود مكان  اغر واحتيا  فا الوظيفة األعما 
  أن  كون م  أمضا أربع ينوات عما األمل فا الوظيفة التا  شغمها، أو حصولب عما ما  عادلها

دة ال ام يدة ععدادل أربدع يدنوات خبدرة( ، مدا لدي يدتي ايدتثنا ه م  مؤهجت درايدية ، فمدثًج : )الشدها
 م  هذا الشرم امتضاًع لمصماة العمل بلرار م  م مس اإلدارة .

 ظ ا عوفرت  روم الترمية لوظيفة أعما فا أخثر م  موظ  يتي التفاضل و نهي حسب المعاي ر التالية : ( : 2 - 9)  المادة
 وظيفية.اليفاعة األعما ، وعا د باجتيازه الختبار المعرفة ال 
 .اجتيازه االختبار اإلدارأ 
 .األم مية 
 .)اجتيازه اختبار المغة )عن  الوظائ  المتطمبة لمغة أجنبية 
 .اجتياز الملاومة الشخصية 
 (. 14الاصول عما عل ير ممتاز فا نمو   علويي األداع )نمو   رمي 

 دث الراعدب فدا المرعبدة عن  عرمية الموظ  م  مرعبة ظلا مرعبة أخرى فإنب  أخذ ال رجة األعما م  ح ( : 3 - 9)  المادة
 ال  ي ة أو ما يوازيها.

م الموظ   المؤهَّل لمترمية لممنافسة فا الاصول عما المكان الوظيفا الشاغر وتعب ة )نمو   رمي  ( : 4 - 9)  المادة يتل َّ
 ( وعل  مب إلدارة الموارد البشرية .15

دد  لجنتلددال مدد  مسددما وظيفددا فددا مراعددب مع نددة ظلددا مسددما وظيفددا آخددر فددا مرا ( : 5 - 9)  المادة عددب الموظدد  المر َّ
أعما  عرمية  داخل نفس اللسي الذأ ينتما ظليدب ،   شدترم لدب أن  سدتيمل  دروم التر دي  أواًل ، ويأخدذ 

( ، وال   شدترم أخدذ موافلدة 11موافلة رئيس اللسي وإدارة الموارد البشرية ، وي سدتخ م لدذل  )نمدو   رمدي 
دد  ظلدا مسددما آخدر بمرعبددة أعمدا فددا م سدي آخددر ، ويكفدا فددا  لدد  رئديس اللسددي فدا حالددة أحل تدب لمتر َّ

 ايتيمال الشروم وأخذ موافلة ظدارة الموارد البشرية .

فدا حالددة انتلددال الموظد  مدد  مسددما وظيفدا ظلددا مسددما وظيفدا آخددر ف بلددا الموظد  عاددت الت ربددة  ( : 6 - 9)  المادة
لموظيفة ال  ي ة لم ة ثجثة أ هر ، ولرئيس اللسي ال  ي  الاق فا علويمدب بمدا  سدتالب فدا نها دة هدذه 

فع وذل  إلدارة الموارد البشرية العخا  الجزم.الفترة وال  رَّ
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  الئحة

 املوارد البشرية

ال   وز النظر فا عرمية الموظ  الماال ظلا التال ق أو المااخمة التأديبية ظال بع  ظهور نتي دة مدا  ( : 7 - 9)  المادة
 نسب ظليب نهائيًا.

 شددترم النتلددال موظدد  مدد  مسددي ظلددا مسددي آخددر عمددا نفددس المسددما الددوظيفا أو عمددا مسددما وظيفددا  ( : 8 - 9)  المادة
( ، وأخذ موافلة ر ياع األمسام المعن د   ومد راع 10لل خ مة موظ  )نمو   رمي آخر ععب ة نمو   ن

 اإلدارات المعنية وإخمال باما اإلجراعات اإلدارية مع ظدارة الموارد البشرية .

 عن  حاجة أأ جهة أخرى لخ مات أح  موظفا ال م ية )ظعارة( فيشترم التل   بالضوابأ التالية : ( : 9 - 9)  المادة
 ارة بخطاب ريما إلدارة ال م ية.عتل م ال هة طالبة اإلع -1
 شترم للبول اإلعارة موافلة الرئيس المبا ر وإدارة ال م يدة بمدا ال  خدل بمصدال  ال م يدة ويد ر  -2

 العمل فيب.
ال عتامل ال م ية أأ عبعات مالية وعمتزم ال هة األخرى  طالبة اإلعارة  راعب الموظ  عد  فتدرة  -3

 اإلعارة المعتم ة م  ظدارة ال م ية.
 ا م ة  مك  ظعارة الموظ  خجلها ها يتة أ هر  مك  عم ي ها لمرة واح ة فلأ.أمص -4
  خضع التم ي  عن  طمبب ل ميع الشروم السابلة. -5

  مك  لم مس اإلدارة من  الموظ  عرمية ايتثنائية وفلًا لمضوابأ التالية : ( : 11 - 9)  المادة
 ا ا حصل عما عل يي ممتاز فا أخر ثجثة عل يمات. -1
 و علوبات .خمو ممفب م  أأ مجحظات أ -2

 عشك ل ل نة ودراية ظن ازات ومساهمات الموظ  . -3
عممددب ا ا امتضددت مصددماة   اددق إلدارة ال م يددة نلددل الموظدد  مدد  وظيفددة ألخددرى أو نلمددب خددار  ملددر ( : 11 - 9)  المادة

 العمل  ل  .
ال   وز نلل الموظ  م  ملر عممب األصما ظلا مكان آخر  لتضدا عغ  در مادل ظمامتدب ظ ا ددان مد   ( : 12 - 9)  المادة

 بالعامل ضررًا جسيمًا ولي  ك  لب يبب مشروع علتضيب طبيعة العمل.  أن هذا النلل أن يماق
 ستاق الموظ  المنلول نفلات نلمب وم   عولهي  رعًا مم   قيمون معب فا عاريد النلل مع نفلات  ( : 13 - 9)  المادة

 . نلل أمتعتهي ما لي  ك  النلل وناع عما رغبة العامل
 

 : العمل التطوعي الفصل العاشر

ع ون مدوظف   ريدم    لد يها ، وعشد ع  المتطوع   فا عنف ذ اعمالها وال   اق لم م ية أن عستف   م  ( : 1 - 11)  المادة
 ( م  نظام ال م يات االهمية  عما التطوع دما ورد فا المادة )
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  الئحة

 املوارد البشرية

 االعمال التطوعية فا ال م ية    ب ان عتوفر فا المتطوع  روم وبنود ( : 2 - 11)  المادة

 م  حق دل متطوع حضور االجتماعات المتطوع   وإو اع رأ ب. ( : 3 - 11)  المادة

لدة المد ير التنف دذأ لم م يدة وأليدباب وج هدة مدن  المتطدوع مكافدأة ماليدة ملطوعدة عمدا   وز بع  مواف ( : 4 - 11)  المادة
 يبذلب وال عع  راعبًا او أجرًا وإنما مكافأة ملطوعة ما

 لوم المتطوع وتعب ة ايتمارة طمب مشاردة فا االعمال التطوعيدة وعتضدم  المعمومدات األيايدية عندب  ( : 5 - 11)  المادة
 وعتضم  دذل  :

 المهارات التا     ها 
 رات يابلة فا العمل التطوعاخب 
 الم االت التا يرغب المشاردة ف ها 
 المغات التا     ها 
 الزم  المتاح لممشاردة 

يدددتي عوميدددع اعفاميدددة عمدددل عطدددوعا مدددع طالدددب المشددداردة فدددا االعمدددال التطوعيدددة وياددد د ف هدددا األعمدددال  ( : 6 - 11)  المادة
 المطموبة منب وم ة المشاردة وأأ ويانات الزمة

 ة لمعمل التطوعا دون ان  كون ممزما بإو اع أيباب  ل  اللرار اق لم م ية انهاع أأ اعفامي ( : 7 - 11)  المادة

فا االعمدال التطوعيدة ، عتضدم  الومدت وال هد  الدذأ م مدب  بمشاردتبم  حق دل متطوع الاصول عما ظفادة  ( : 8 - 11)  المادة
 ويعطا وثيلة خبرة فا االعمال التطوعية ا ا ايتمر فا العمل التطوعا م ة  هر عما األمل .

مددا عد  ارعباطددات المتطددوع ووظيفتددب الريدمية وغ ددر مسددؤولة عدد  أأ اخددجل نظا ال م يدة غ ددر مسدد ولة ( : 9 - 11)  المادة
 بالتزاماعب  الوظيفية أو التعام  ة الشخصية.

 

 : البدالت الفصل الحادي عشر

ودد الت ععطددا لمموظدد  متددا عددوفرت فددا حلددب  ددروم الاصددول عم هددا وتوصددية مدد   4 لددر هددذا النظددام  ( : 1 - 11)  المادة
( وهدا 16الموارد البشرية لها وفق نمو   صدره حدافز أو ود ل )نمدو   رمدي  رئيس اللسي واعتماد الم ير التنف ذأ و ظدارة
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البدد الت التاليددة : )  ودد ل نلددل ، طبيعددة عمددل ، اعصدداالت  ، انتدد اب ، ودد ل عمددل م دد انا ، ودد ل عمددل مويددما ( ويددأعا 
 عفص مها فا المواد التالية.

( و ل  ظما بشكل دائدي  ضداه 61يتي اختيار طريلة صره الب ل فا نمو   اعتماد الب ل )نمو   رمي  ( : 2 - 11)  المادة
 لراعب الموظ   هريًا ، أو حسب االعتماد لذل  الشهر م  رئيس اللسي المبا ر.

 .  % م  راعب الموظ  األيايا  ضاه الا راعبب حسب ععم   اإلدارة 10هو مبمغ  :و ل النلل  ( : 3 - 11)  المادة

يدا  دهريا ( ريدال  ضداه لراعدب الموظد  األيا400-200و ل طبيعدة عمدل : هدو مبمدغ يتدراوح ود  )  ( : 4 - 11)  المادة
 بشكل دائي و ل  لموظائ  التا عست عا  ل . 

:  ا د لممدوظف   الدذي   لومدون بدإجراع مكالمدات العمدل مد  هدواعفهي الشخصدية يدواًع  و ل االعصاالت ( : 5 - 11)  المادة
 ال وال أو الثاوت وي صره هذا الب ل بإح ى األمور التالية :

 ( ملطوعة عضاه لمراعب. 150بمبمغ )ريال 
 العصال الم فوع.بفاعورة ايتخرا  بطامة ا 

: وهددو مبمددغ ملطددوع   ضددرب فددا عدد د أ ددام االنتدد اب ، وي عطددا لمدد    يمَّدد  بعمددل خددار   ودد ل االنتدد اب ( : 6 - 11)  المادة
( ، باإلضافة ظلا مصاريف السفر ، ويوضاب 9وفق )نمو   رمي م ير ال م ية ماافظة اللنفذة بع  موافلة رئيس اللسي و 

 ال  ول التالا :
 ظاتمماو  المرعبة و ل االنت اب ل وم

 لمموظف    ريال 250

هذا المبمغ  شمل المواصجت واإلعا ة والسك  ع ا 
 عذاخر السفر أو مصاريف السفر ورًا.

 لر ياع األمسام وم راع اإلدارات ريال 350

 لإلدارة التنف ذ ة  ريال 450

ومدت عودعددب عاسدب النفلدات المشدار ظل هددا فدا المدادة السددابلة مد  ومدت مغددادرة العامدل لملدر عممددب ظلدا  ( : 7 - 11)  المادة
 وفق الم ة الما دة لب م  مبل المنشأة .

  دوز انتدد اب الموظد  ألخثددر مد  مددرة خدجل الشددهر اال باعتمداد رئدديس م مدس اإلدارة أو مدد  ينددوب  ال ( : 8 - 11)  المادة
 عنب .
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  ددوز لم م يددة انتدد اب متطددوع لمهمددة خددارح ملددر العمددل المنتمددا ظليددب ، بشددرم األ  خددل  لدد  بالتزامددات  ( : 9 - 11)  المادة
ة الواجبددة ، وعتامددل ال م يددة نفلددات انت ابددب او  صددره لددب ودد ل انتدد اب منايددب لددب ولممهددة المتطددوع الوظيفيددة او الشخصددي

 التا يؤديها .
 اق لم ير ال م ية بع  اعتماد رئيس ال م ية ظمرار حرمان الموظ  م  بعدد البد الت دعلوبدة متدا  ( : 11 - 11)  المادة

وفدق ظجدراع جزائدا )نمدو   رمدي أمر هذا الارمان دعلوبة نتي ة مخالفات ظهرت م  الموظ  وايدتاق عم هدا  لد  ال دزاع 
 ( )راجع ون  العلوبات(.18

 %( م  أصل الراعب األيايا.10 صره لمموظ  و ل عمل م  انا  عادل ) ( : 11 - 11)  المادة
 %( م  أصل الراعب األيايا.15 صره لمموظ  و ل عمل مويما  عادل ) ( : 12 - 11)  المادة

 

 : اإلجـــازات الفصل الثالث عشر

 وها :  -ها أعا عفص م-عصن  اإلجازات بال م ية ظلا خمسة أنواع  ( : 1 - 13)  المادة
 ايتثنائية -و ون راعب  -مرضية  -االضطرارية  -اعتياد ة 

ال  ادددق لمموظددد  ال  يددد  التمتدددع بإجازعدددب االعتياد دددة أو التدددا وددد ون راعدددب ظال بعددد  أن  مضدددا الفتدددرة  ( : 2 - 13)  المادة
 الت ريبية  ثجثة أ هر  م  عممب بال م ية .

( مدع أخدذ عوميدع رئديس 12مدي لماصول عما ظجازة يمتزم الموظ  وتعب ة نمو   طمب ظجازة )نمدو   ر  ( : 3 - 13)  المادة
 اللسي واعتمادها ل ى ظدارة الموارد البشرية وفق األحكام المنظمة إلجازات الموظف   فا هذا النظام.

عن  انتهاع خ مة الموظد  فإندب  سدتاق التعدويد عد  اإلجدازات التدا لدي يتمتدع وهدا في صدره لدب ود ل  ( : 4 - 13)  المادة
إلجددازات ، عمدا أن ال يت دداوز م مدوع أ ددام بعدد د أ دام ا -ودد ون ود الت-ظجدازة  عدادل الراعددب األيايدا 

 اإلجازات رص   ثج  ينوات متتالية.

  ستاق الموظ  التمتع بإجازة ريمية م فوعة األجر لألعياد والاج عما الناو التالا : ( : 5 - 13)  المادة
  : أ دام عبد أ مد  ال دوم السداوق الخدر يدوم مد   دهر رمضدان المبدارك حسدب  أربعةظجازة ع   الفطر

 علويي أم اللرى.
 أ ام عب أ م  ال وم الساوق ل وم الوموه بعرفة . أربعةالاج وع   األضاا :  ظجازة 
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  الئحة

 املوارد البشرية

يدنوات  5لمموظ  الدذأ أمضدا  يومًا( 30: ظجازة ينوية م فوعة األجر م رها ) اإلجازة االعتياد ة ( : 6 - 13)  المادة
       يوم ( لمموظ  الذأ خ متب أمل م  خمس ينوات . 21و )

 ما خجل السنة ال يتي ع اوزها ظطجمًا.عوزع اإلجازة االعتياد ة عما فترع   دا  أع ( : 7 - 13)  المادة

 عؤخذ اإلجازة االعتياد ة وناًع عما رص   أ ام عمل أمضاها الموظ  فا ال م ية. ( : 8 - 13)  المادة

 ال  اق لمموظ  عأخ ر أخذ ظجازعب االعتياد ة لزيادة رص   ظجازعب لألعوام اللادمة . ( : 9 - 13)  المادة

رية معتمدد ة مدد  رئدديس اللسددي مبددل  شددترم علدد  ي اإلجددازة االعتياد ددة أو االيددتثنائية إلدارة المددوارد البشدد ( : 11 - 13)  المادة
م بع  التمتدع باإلجدازة االعتياد دة  عاريد ايتالامها بأيبوع   عما أمل عل ير ، وال   عت  بأأ طمب  ل َّ

 وعاسب فا هذه الاالة غياب.

:  مكدددد  لمموظدددد  أخددددذ ظجددددازة اضددددطرارية عندددد  االحتيددددا  لهددددا لسددددبب طددددار   اإلجددددازة االضددددطرارية ( : 11 - 13)  المادة
ا فيمددا يتعمددق بددالموظ  أو أحدد  مراوتددب ، وهددي : )الوالدد ي  ، الزوجددة ، خالوفيددات أو الاددواد  وناوهدد

األوندداع ، اإلخددوة ، األخددوات ، والدد أ الزوجددة( ويعطددا الموظدد  ظجددازة خمسددة أ ددام فددا حالددة الوفدداة 
 ألح  أماربب المذدوري  أعجه .

 ادة السابلة.ال  اق لمموظ  المطالبة بإجازة اضطرارية فا غ ر الظروه الطارئة الما دة فا الم ( : 12 - 13)  المادة

ال ععتبددر اإلجددازة االضددطرارية حلددًا مكتسددبًا لمموظدد   اددق لددب المطالبددة وهددا مددا لددي  اصددل لمموظدد   ( : 13 - 13)  المادة
 ظروه طارئة عبرر أخذه لها مبل انتهاع العام الميجدأ.

 الرص   السنوأ لمموظ  م  اإلجازة االضطرارية خمسة أ ام فلأ. ( : 14 - 13)  المادة

ات االضددطرارية أو المرضددية ظ ا مضددا عم هددا ال علبددل أأ وثددائق ريددمية لمبددررات الايدداب أو اإلجدداز  ( : 15 - 13)  المادة
 فترة أيبوع ، وبالتالا عخصي مبا رة م  الراعب.

 :  شترم لإلجازة المرضية ظحضار علرير طبا وعيون عما الناو التالا: اإلجازة المرضية ( : 16 - 13)  المادة
 الثجثون يومًا األولا وراعب دامل. -1
 الستون يومًا التالية وثجثة أرباع الراعب. -2
 لتا عما  ل  و ون راعبالثجثون يومًا ا -3
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ال  سددم  لمموظددد  المددريد ان يبا دددر عممددب اال ا ا مدددرر المرجدددع الصدداا المعتمددد  انددب  دددفا مددد   ( : 17 - 13)  المادة
مرضددب وأصددب  مددادرًا عمددا مبا ددرة عممددب وأنددب ال خطددر عميددب مدد  أداع العمددل وال ضددرر منددب عمددا 

 مخالطة زمجئب فا العمل .

أض ق الااالت عن  نفاد رص   الموظ  م   : ال ععطا ظجازة و ون راعب ظال فا ظجازة و ون راعب ( : 18 - 13)  المادة
اإلجدددازة االعتياد دددة مدددع حاجتدددب المايدددة ألخدددذ اإلجدددازة ، بشدددرم أخدددذ موافلدددة الدددرئيس المبا دددر وعددد م 
ظخجلهددا بالعمددل واعتمدداد ظدارة المددوارد البشددرية ، وبعدد  أن  مضددا مدد ة ال علددل عدد  يددنة عمددا رأس 

بر علدد  العمددل موموفددًا خددجل مدد ة االجددازة ا ا العمددل عمددا أن ال عزيدد  اإلجددازة عدد  ثجثددة أ ددهرويعت
 زادت ع  خمس وعشري  يومًا مالي  كون هناك اعفاق خجه  ل  و   ظدارة ال م ية والموظ  .

 : وعشمل ما يما : اإلجازة االيتثنائية ( : 19 - 13)  المادة
  ظجازات االختبدارات ال رايدية لممدوظف   ال اريد   بشدرم ظحضدار ظفدادة باالنتظدام فدا أ دام االختبدار

 ة ال راية.م  جه
 عمددا ان يددتي علدد  ي طمددب  أيددبوع  عطددا دإجددازة ايددتثنائية لمموظدد  المتددزو  اعتبددارًا مدد  يددوم زواجددب

 .االجازة بم ة ال علل ع  أيبوع   مبل عاريد الزوا  
   ظجددددازة خمسددددة أ ددددام يددددواع متتاليددددة أو متفرمددددة فددددا السددددنة داددددوافز عشدددد ي ية لممددددوظف   المتم ددددزي

 المدددواردمدددع ظدارة  ال م يدددة بالتنسددد ق لدددوم باعتمادهدددا مددد ير  هي،ألعمدددالوالمنضدددبط   فدددا أدائهدددي 
 البشرية ورئيس اللسي.

  بمول .ظجازة ثجثة أ ام عمن  لمموظ  عن ما يرزق 
  ظجددازة يددبعة أ ددام عمددن  لمموظدد  المسددمي الددذأ يرغددب فددا أداع فريضددة الاددج ظجددازة ع دد  األضدداا

ق عنظدديي هددذه اإلجددازة بمددا  ضددم  حسدد  المبددارك و لدد  لمددرة واحدد ة طددوال مدد ة خ متددب ولممنشددأة حدد
 ي ر العمل وها .

 نل  اً  و اًل  يتلاضا أن أو عنها، النزول   وز وال ايتالامها، ينة فا بإجازعب الموظ  يتمتع أن   ب ( : 21 - 13)  المادة
 لملتضديات وفلداً  اإلجدازات هدذه مواع د  اد دع أن إلدارة ال م يدة الادق فدا  خ متدب، أثنداع عم هدا الاصدول عوضدا عد 

 خداهٍ  وومدت باإلجدازة لتمتعدب الما د بالميعاد الموظ  ظ عار ي ب و  ،اعممه ي ر ؤم ع ليا بالتناوب ناهامعأو  العمل،
 . يوم ثجث   ع  ال  لل
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 : ساعات العمل اإلضافي الفصل الثاني عشر

 

ال ععتمد  يداعات العمدل اإلضدافا ظال وتعم د  مسدبق مد  رئديس اللسدي لألعمدال المسدتع مة أو الطارئدة  ( : 1 - 12)  المادة
ر التا ال   مك  عأج مها ل وام ال وم التالا ويؤثر عأج مها بشكل دب در عمدا يد ر العمدل ، بشدرم أن  لد  ِّ

 رئيس اللسي مسبلًا لمموظ  ع د الساعات التا  اتاجها إلن از العمل.

ععتبدر ييايددة الادد  مد  التويددع فددا السدداعات اإلضدافية هددا األصددل ويداعات العمددل اإلضددافا  دداع  ( : 2 - 12)  المادة
  ود بطمب ما ود م  رئيس اللسي والرفع ظلا الم ير التنف ذأ  .ايتثنائا يتخذ فا أض ق الا

ياعة العمل اإلضافا عاسب بقيمة ياعة العمدل الفعميدة لمموظد  ، مضدافًا ظل هدا أجدر نصد  يداعة  ( : 3 - 12)  المادة
 م  الراعب األيايا .

الا  األدنا واألعما المعتم  لساعات العمل اإلضافا خجل الشهر لمموظد  عتدراوح مدا ود   )السداعة  ( : 4 - 12)  المادة
% مددد  ظجمدددالا يددداعات العمدددل 25، ومدددا  عدددادل  -وال  عتمددد  أمدددل مددد  يددداعة-حددد ة داددد  أدندددا الوا

 المطموبة م  الموظ  خجل الشهر دا  أمصا(.

  شددددترم العتمدددداد يدددداعات العمددددل اإلضددددافا موافلددددة المدددد ير التنف ددددذأ مبددددل مبا ددددرة الموظدددد  لعممددددب    ( : 5 - 12)  المادة
 اإلضافا .

ا عدي التنسد ق و ندب وبد   الموظد  بفتدرة دافيددة ال  ادق لدرئيس اللسدي ظلدزام الموظد  بالعمدل اإلضدافا ظ  ( : 6 - 12)  المادة
 علل ع  ثجثة أ ام مبل موع  العمل اإلضافا المطموب.

فا حالة عغ ب الموظ  ع  ظن از العمل اإلضافا المسن  ظليب ، فإن  ل  م  يؤثر عما عجوة علدويي  ( : 7 - 12)  المادة
 األداع السنوية لمموظ  ما لي  ل م عذرًا ملبواًل.

الموظ  ع  العمل اإلضافا اإللزامدا الموددل ظليدب مبمهدا وومدٍت دداٍه ،  عن  ععثر العمل بسبب عغ ب ( : 8 - 12)  المادة
البشرية اعخا  المنايب حسب نظام العلوبات  فمرئيس اللسي أن يوصا بالعلوبة المنايبة إلدارة الموارد

 الموجودة فا هذا النظام.
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 : أحكام خاصة بتشغيل النساء الفصل الثالث عشر

 

لم ة األياويع األربعة السابلة عما التاريد المنتظر لوالدعها ، واألياويع  لمموظفة الاق فا ظجازة أمومة ( : 1 - 13)  المادة
الستة التالية لموضع ويا د التاريد المرج  لموالدة ووايطة ال هة الطبية المعتم ة ل ى ال م ية أو بشهادة طبية مص مة 

العاممة خجل األياويع الستة التالية م  جهة صاية حكومية وال علبل  هادات أطباع خارج    ، وال   وز عشغ ل المرأة 
 لوالدعها .

  كون األجر الذأ ي فع لمموظفات أثناع غياوه  بإجازة الوضع داآلعا :  ( : 2 - 13)  المادة
 الموظفة التا أمضت أمل م  ينة فا خ مة ال م ية لها الاق فا ظجازة وضع و ون أجر . ( أ

 ونص  األجر . الموظفة التا أمضت ينة فأخثر فا خ مة ال م ية لها الاق فا ظجازة وضع ( ب
  ( الموظفة التا أمضت ثج  ينوات فأخثر يوم و ع اإلجازة فا خ مة ال ميعة لها الاق فا ظجازة وضع بأجر دامل .

و الموظفة التا ايتفادت م  ظجازة وضع أجر دامل ال  اق لها المطالبة بأجر اإلجازة السنوية العاد ة ع  نفس السنة ، وي فع لها 
 نوية ظ ا دانت م  ايتفادت فا عم  السنة م  ظجازة وضع ونص  األجر .  نص  أجر اإلجازة الس

عما الموظفة فا الشهور األولا لمامل أن عبادر بإخطار ال ميعة إلجراع الفام الطبا ال ورأ  ( : 3 - 13)  المادة
 عم ها وعلرير العج  الجزم وعا ي  التاريد المرج  لموالدة .

الموظفة ما أمك   ل  ، وعما الموظفة التل    فا عا ي  فترة اإلرضاع رغبة وظروه ال م يةعراعا  ( : 4 - 13)  المادة
 . بال  ول المنظي لذل 

عع  ال م ية أماخ  لراحة الموظفات بمعزل ع  الرجال وعما الموظفات  ضرورة االحتشام فا  ( : 5 - 13)  المادة
 . الممبس والمظهر والتل   بالعادات والتلال   لمرعية فا البجد

فا أماخ  العمل       والبرامج  ما يتبعب م  ال   وز فا حال م  األحوال اختجم النساع بالرجال  ( : 6 - 13)  المادة
 مرافق وغ رها
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  الئحة
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 : العقوبات الفصل الرابع عشر

ععتبر العلوبات حاالت ايتثنائية وليست األصل فا التعامل مع المدوظف   ، ووجدود أأ ظجدراع جزائدا  ( : 1 - 14)  المادة
 أو ظنذارات فا مم  الموظ  م  عؤثر عما حصولب عما عرميات أو عجوات أو حوافز وناوها.

عنظي العلوبات فا ال م ية عن  ص ور أأ مخالفة م  المخالفات التالية : )التأخر أو الخرو  مبل انتهاع ومت  ( : 2 - 14)  المادة
العمددل ، أو الخددرو  أثندداع الدد وام ودد ون ايددت ذان أو عددذر ريددما ، الايدداب ، ظيدداعة األدب ، ظهدد ار المددال العددام 

ظمددة ال م يددة( أو ناوهددا مدد  المخالفددات التددا لم م يددة أو السددرمة ، التلصدد ر فددا أداع العمددل أو اإلخددجل بأن
 (.18 ستاق الموظ  العلدوبة عم ها ، وعلر  وفدق نمو   ظجراع جزائدا )نمو   رمي

 عما الناو التالا : -ما لي عتطمب المخالفة غ ر  ل - عتبر األصل فا ع ر  العلوبات فا ال م ية  ( : 3 - 14)  المادة
 ظنذار  فها. (1
 (.23لشفها عما أمل عل ير( وفق )نمو   رميظنذار دتاوا : )بع  أيبوع   م  اإلنذار ا (2
 ظنذار دتاوا مع ظجراع جزائا : )بع  أيبوع   م  اإلنذار اليتاوا عما أمل عل ير(. (3
 ظنذار دتاوا مع ظجراع جزائا مغمظ. (4
 ظ عار بالفصل. (5

 اإلجراعات ال زائية يتي عا ي ها بإح ى الخيارات التالية : ( : 4 - 14)  المادة
 دا  أعما. الاسي م  الراعب م  يوم ظلا يبعة أ ام 
 .)حرمان م  : )العجوة السنوية أو عجوة األداع أو الترمية أو بعد الاوافز أو الب الت 
 .)اإلحالة لمتال ق )داخل ال م ية أو لم هات األمنية المختصة 
 .)  أمر ظ لاه م  العمل )با  أعما أيبوع 
 .ظ عار بالفصل م  ال م ية 

انتهاع ومت العمل أو أثناع ال وام و ون ايت ذان أو عدذر ضوابأ العلوبات عن  التأخر أو الخرو  مبل  ( : 5 - 14)  المادة
 ريما ، دالتالا :

  ، اسي التأخر بع  مضا خمسة عشر دميلة م  و ا ة العمل يب أ حسداوها مد  و ا دة ومدت العمدل 
 ويسم  بالخمسة عشر دميلة األولا عن  ال خول ليل فترة عمل .

 فتدرة العمدل، وددذل  عند  االنصدراه مبدل حسي التأخر فا الاضور  اسب م  و ا ة ومدت العمدل ل
 انتهاع ومت العمل  اسي الومت المتبلا بقيمتب )الساعة بقيمة الساعة م  الراعب األيايا(.
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  الئحة
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 ضوابأ العلوبات عن  الاياب : ( : 6 - 14)  المادة
 .غياب ال وم  اسي بقيمة أجرة ال وم م  الراعب األيايا 
  ًمتلطعدة خدجل السدنة  داممًة  فا حالة غياب الموظ  لخمسة عشر يومًا متصمًة أو عشرون يومدا

االيددتلالة ، دون أن ي بدد أ عددذرًا ملبددواًل فياددق إلدارة ال م يددة ظنهدداع خدد مات  لشددهر مددا بعدد  علدد  ي
 الموظ  أو اعخا  ما عراه منايبًا )انظر نظام ظنهاع الخ مة(.

 ضوابأ العلوبات عن  ظياعة األدب : ( : 7 - 14)  المادة
مشددداجرة أو الضددرب بال ددد  أو بددأدوات وناوهدددا عندد  ثبددوت ظيددداعة الموظدد  األدب يدددواًع بألفددال ناويددة أو 

يدددواًع مدددع الدددزمجع أو الر يددداع أو المر ويددد   أو أحددد  زوار ال م يدددة ، فدددإلدارة ال م يدددة عشدددك ل ل ندددة 
 لمتال ق فا مجبسات الموضوع واعخا  ظح ى اإلجراعات التالية أو ال مع و نها أو بعضها :

 .عوجيب ظنذار دتاوا 
 لشهر م  يوم ظلا يبعة أ ام.خصي م  راعب الموظ  لذل  ا 
 .فصل م  عممب بال م ية 
  عاويمب لم هات األمنية ، ويا د اإلجراع فيما بع  وناًع عما نتي ة عال ق ال هات المختصة : ظما

  فصل م  ال م ية أو   عاد عما رأس العمل.

 ضوابأ الاسي عن  ظه ار مال ال م ية أو السرمة : ( : 8 - 14)  المادة
واًع بطريددق العمدد  أو بسددبب اإلهمددال أو الجمبدداالة أو مددام بسددرمة عندد  ظهدد ار الموظدد  لمددال ال م يددة يدد

 اع م  أموال ال م ية أو ممتمياعها أو ايتغجلها لمصالاب الشخصدية ونادو  لد  ، فإندب يتخدذ بالدب 
 ( م  هذا البن .7-13نفس اإلجراعات السابلة فا المادة رمي )

 أنظمة ال م ية :ضوابأ الاسي عن  التلص ر فا أداع العمل أو اإلخجل ب ( : 9 - 14)  المادة
  ( وععب ة نمو   ظجراع جزائدا 23لرئيس اللسي الاق فا عوجيب ظنذار  فها أو دتاوا )نمو   رمي

( ظ ا عطمدددب األمدددر ظجدددراًع جزائيدددًا ، موضددداًا فيدددب : )ندددوع التلصددد ر ، الفتدددرة التدددا 18)نمدددو   رمدددي 
ددر ف هددا، عوصدد تب بددال زاع المطمددوب( ، وعوميعددب مدد  مدد ير ال م يددة وعسددمي البشددرية  مها لممددواردمصَّ

 إلخمال باما اإلجراعات.
  لم ير ال م ية الاق فدا مبدول أو رفدد أأ عوصدية باسدميات وناوهدا علد م ضدم   دكوى رئديس

اللسي ع  مستوى أداع موظفب ضم  اإلجراع ال زائا ، وعؤخذ عوصياعب بعد   االعتبدار مدع اعخدا  
 اإلجراع المنايب فا  ل .
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  مد  أأ مخالفدة ن سدبت ظليدب أو وجدود مجبسدات خاط دة  ادق لدب عن  وجود ما يبرر مومد  الموظد ( : 11 - 14)  المادة
معهددا الددتظمي مدد  أأ علوبددة اعخددذت فددا حلددب فمددب الاددق فددا رفددع هددذا الددتظمي لددرئيس ال م يددة وفددق 

 ( ويتي اعخا  اإلجراع المنايب حيال  ل  فيما بع .19)نمو   رمي 

فا رفعهدا عندب ، يدواًع مد  رئيسدب  ال   ضار الموظ  وتظممب م  أأ علوبة     لنفسب مبررًا وج هاً  ( : 11 - 14)  المادة
 المبا ر أو م  م ير ال م ية أو أأ جهة أخرى.

عسعا ال م ية لمساع ة الموظ  فا اجتياز عم  الفترة التا ايتاق ف ها أأ علوبة و لد  بإعطائدب  ( : 12 - 14)  المادة
فرصة لتاس   أدائب وعنظيف ي مب باليامدل ظ ا ايدتطاع أن  مضدا مد ة يدنة متصدمة بدأداع متم دز 

 يتاح لب ما لغ ره بع  هذه الفترة م  المم زات والاوافز.وي ل حس  ، و 
 

 : إنهــاء الخـدمـة الفصل الرابع عشر

 عنتها خ مة الموظ  بإح ى األيباب التالية : ( : 1 - 14)  المادة
 . ايتلالة الموظ 
 . انتهاع العل 
 (   م  نظام العمل80(  و )75فسد العل  الح  األيباب الواردة فا المادع ) 
 ( م  نظام العمل 81االت الواردة فا المادة )عرك الموظ  العمل فا الا 
 : الفصل م  العمل ، ألح  األيباب التالية 

 (.6-14انتهاع مهمة الاياب المرضا لع ز وناوه   يلب ع  ايتمرار العمل ظ ا أثبت  ل  طبيًا )انظر المادة  -
 األداع الوظيفا المت نا. -
 الفصل التأديبا. -

 و عأج ر خ متها ، ما لي يتي نلل الموظ  ظلا مسما وظيفا آخر.ظلغاع الوظيفة عن  االيتغناع عنها أ 
  ظ ا ألغت السمطات الاكومية المختصة رخصة عمل أو ظمامة الموظ   غ ر السعودأ أو مررت عد م ع  يد ها أو ظبعداده

 ع  البجد
 ماد د المد ة ظلدا مدا ومون الموظ  ي  السدت   بالنسدبة لممدوظف   وخمدس وخمسدون يدنة لمموظفدات مدالي عمتد  مد ة العلد  ال

 وراع هذه الس 
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( موضداًا فيدب 20عن  رغبة الموظ  فا االيتلالة م  عممب فيارر نم االيتلالة وفق )نمو   رمدي  ( : 2 - 14)  المادة
أيباب رغبتب فا عرك العمل وعوصياعب ظن دان ل  ب عوصيات ، ويل مها لرئيسب المبا ر ليلدوم ورفعهدا 

 س اللسي .مشفوعة وتوصياعب لم ير ال م ية وععطا صورعها لرئي

مدد  عدداريد علدد  ي االيددتلالة ب إلخمددال بدداما ظجددراعات  يددوم60 سددتمر الموظدد  عمددا رأس العمددل لمدد ة  ( : 3 - 14)  المادة
ظنهاع الخ مة ، وإخجع طرفب ، وعسميي مدا ل  دب مد  عهد  وأعمدال لمد   خمفدب فدا الوظيفدة وإنهداع بداما 

 اإلجراعات اإلدارية.

د علد  ي االيدتلالة لمد ة خمسدة عشدر يومدًا سدبق عداريالسدت   يدوم التدا عفا حالة عغ ب الموظد  خدجل  ( : 4 - 14)  المادة
متصدمة أو عشدرون يومدًا متلطعدة أو مددا   يمدل غيداب عشدري  يومدًا خددجل السدنة الااليدة ، فيطبدق فددا 
حلب ظجراعات الفصل التأديبا ، وإ ا دانت أ دام الايداب أمدل مد  هدذه المد ة في ادرم مد  بعدد مم دزات 

 م.ظنهاع الخ مة الموضوعة لممستل م   حسب النظا

االيددتلالة الددذأ  علددب علدد  مها فددإلدارة ال م يددة فتددرة فددا حالددة رغبددة الموظدد  يدداب االيددتلالة خددجل  ( : 5 - 14)  المادة
 الاق فا مبول أو رفد  ل .

-عنددد  غددددياب الموظددد  لظددددره َمَرضدددا أو حددداد  مدددرورأ لفتدددرة طويمدددة مدددع ظحضدددار مدددا يثبدددت  لددد   ( : 6 - 14)  المادة
 حلب اإلجراعات النظامية التالية : ف  تَّبع فا -خإصاوتب بغ بوبة مست  مة أو  مل وناوها ال يم  هللا

 

 اإلجراء عن كل شهر إلى من

 يصرف للموظف راتب كامل يوم( 90أ هر ) 3نها ة  أول يوم بع  اإلصابة

 يصرف للموظف نصف راتب يوم( 180أ هر ) 6نها ة  يوم( 90أ هر ) 3بع  

 يصرف للموظف ربع راتب يوم( 270أ هر ) 9نها ة  يوم( 180أ هر ) 6بع  

 ال يصرف للموظف راتب يوم( 360 هر ) 12نها ة  يوم( 270أ هر ) 9بع  

 إنهاء خدمة الموظف --- يوم( 361شهر ) 12بعد 
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يددتي ظخددجع طددره الموظدد  وتسددميي مددا ل  ددب مدد  عهدد  ماليددة أو ع نيددة أو بطامددة عضددوية أو مسددتالات  ( : 7 - 14)  المادة
( 22لمعددد  لدددذل  )نمدددو   رمدددي ماليدددة أو مهدددام وظيفيدددة ، ويدددتي عوث دددق  لددد  وتعب دددة الموظددد  لمنمدددو   ا

 وعسميمب لشؤون الموظف   إلخمال باما الترع بات مع  وأ العجمة.

فا حالة طمب الموظ  لجيتلالة بع  ظعطائب ل ورة ع ريبية عما حساب ال م ية فجو  مد  ايدتثمارها  ( : 8 - 14)  المادة
  ود فع ميمدة فا م ال العمل بال م ية لفتدرة ال علدل عد  ثجثدة أ دهر مبدل االيدتلالة ، أو ي مدزم الموظد

 ا تراخب ف ها عن  ايتلالتب مبل انتهاع هذه الم ة.

 اددق لم نددة الوظددائ  التوصددية بالفصددل التددأديبا مدد  الوظيفددة متددا ارعددأت  لدد  لمدد  عيددرر غيابددب  ( : 9 - 14)  المادة
خددجل السددنة بخمسددة عشددر يومددًا متصددمة أو عشددرون يومددًا متلطعددة ، أو عندد  ظيدداعة األدب مددع أحدد  

أو الددزوار ، أو ظهدد ار المددال ، أو السددرمة ، أو التجعددب بأنظمددة  الددزمجع أو الر يدداع أو المر ويدد  
ال م يددددة ، أو التلصدددد ر فددددا أداع العمددددل المودددددل ظليددددب، أو اإليدددداعة ظلددددا يددددمعة ال م يددددة وععط ددددل 

 مصالاها ، ولرئيس ال م ية الاق فا اعتماد فصمب أو اعخا  ما يراه منايبًا فا حلب.

( 24فإنددب   عطددا ظ ددعار دتدداوا باإلمالددة )نمددو   رمددي  عندد  ايددتغناع ال م يددة عدد  خدد مات الموظدد  ( : 11 - 14)  المادة
وياددق لددب االيدددتمرار عمددا رأس العمددل لمددد ة  ددهر مدد فوع األجدددر مدد  عدداريد هدددذا اإل ددعار و   دددب 

 عسميمب اال عار ملر العمل ويؤخذ عوميعب بااليتجم .

مس ل  ظ ا امتنع الموظ  ايتجم اال عار اليتاوا أو رفد التوميع يريل ظليب اال عار بخطاب ( : 11 - 14)  المادة
 عما عنوانب الم ون فا ممفب .

ععاد لمعامل حال ظنهاع أو انتهاع خ متب وبناع عما طمبب وثائلب الخاصة المودعة بمم  خ متب ،  ( : 12 - 14)  المادة
( م  نظام العمل و ل  64خما ععطا المنشأة لمعامل  هادة الخ مة المنصوص عم ها فا المادة )

 دون أأ ملاول .
 ة والرعاية الطبية: الوقاية والسالم الفصل الخامس عشر

ي يًا لاما ة منسوبا ال م ية م  األخطار واألمراح الناجمة ع  العمل عتخذ ال م ية الت او ر  ( : 1 - 15)  المادة
 التالية:
  وويائل الوما ة منها ، والتعميمات الجزم اعباعها. -ان وج ت –فا مكان ظاهر ع  مخاطر العمل 
 رامج والمنايبات التا عقيمها.عاظر ال م ية الت خ   فا جميع مرافلها ودذل  فا جميع الب 
 .  عأم   أجهزة إلطفاع الاريق وإع اد منافذ لمن اة فا حاالت الطوار 
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 ظبلاع أماخ  العمل فا حالة نظافة عامة مع عوف ر المطهرات 
 عوف ر المياه الصالاة لمشرب واالغتسال 
 عوف ر دورات المياه بالمستوى الصاا المطموب 
  يائل السجمة وأدوات الوما ة التا عؤمنها ال م يةع ريب الموظف   عما ايتخ ام و 

 عع   ال م ية فا دل مومع م  موامع العمل مسؤاًل  ختم باآلعا : ( : 2 - 15)  المادة

 )أ(   عنمية الوعا الومائا ل ى الموظف   .  
 )ب(  التفتيش ال ورأ بغرح التأخ  م  يجمة األجهزة وحس  ايتعمال ويائل الوما ة والسجمة .  
 اواد  وعس  مها وإع اد علارير عنها عتضم  الويائل واالحتياطات اليف مة وتجفا عيرارها .) (  معاينة ال  
 )د(  مرامبة عنف ذ مواع  الوما ة والسجمة 

عؤم  ال م ية فا دل مكان  عمل فيب أمل م  خمس   عامًج خزانة لإليعافات الطبية عاتوأ عما  ( : 3 - 15)  المادة
( م  نظام العمل ، ويعه  ظلا  142وغ ر  ل  مما أ ارت لب المادة ) خميات دافية م  األدوية و األربطة والمطهرات 

 عامل م رب أو أخثر بإجراع اإليعافات الجزمة لمعمال المصاو  
ععمل ال م ية عما عاس   الرعا ة الصاية لمنسوب ها وع فع عنهي ميمة اال تراك فا أح  جهات  ( : 4 - 15)  المادة

 ف ة وظيفية .التأم   الطبا باسب ال رجة التا علرها ال م ية ليل 
عما الموظ  الذأ  صاب بإصابة عمل أو بمرح مهنا أن يبمغ رئيسب المبا ر أو اإلدارة فور  ( : 5 - 15)  المادة

 ايتطاعتب ولب مراجعة الطب ب مبا رة متا ايت عت حالتب  ل 

 : الواجبات والمحظورات الفصل السادس عشر

 عمتزم ال م ية بما يما :
الهي ومصالاهي واالمتناع ع  دل مول أو فعل  مس معاممة موظف ها بشكل الئق يبرز اهتمامها بأحو  ( : 1 - 16)  المادة

 خرامتهي أو دينهي .

أن ععطا الموظف   الومت الجزم لممارية حلومهي المنصوص عم ها فا  هذه الجئاة دون المساس  ( : 2 - 16)  المادة
 باألجر .

أن عسهل لموظفا ال هات المختصة دل مهمة عتعمق بالتفتيش أو المرامبة واإل راه عما حس   ( : 3 - 16)  المادة
م العمل والموائ  واللرارات الصادرة بملتضاه ، وأن ععطا لمسمطات المختصة جميع المعمومات الجزمة عطب ق أحكام نظا

 التا عطمب منها عاقيلًا لهذا الغرح .
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

أن ع فع لمموظ  أجرعب فا الزمان والمكان المذي   ا دهما العل  أو العره مع مراعاة ما علضا بب  ( : 4 - 16)  المادة
 األنظمة الخاصة وذل  .

لمزاولة عممب فا الفترة ال ومية التا يمزمب وها عل  العمل أو أعم  انب مستع  ظ ا حضر الموظ   ( : 5 - 16)  المادة
لمزاولة عممب فا هذه الفترة ولي  منعب ع  العمل ظال يبب راجع ظلا ظدارة ال م ية دان لب الاق فا أجر الم ة التا ال 

 يؤدأ ف ها العمل .
ة بع م دخول أ ة مادة ماظورة  عما ال م ية أو أأ  خم لب يمطة عما العمال عش ي  المرامب ( : 6 - 16)  المادة

 رعًا أو نظاما ظلا أماخ  العمل ، فم  وج ت ل  ب عطبق بالب باإلضافة ظلا العلوبات الشرعية ال زاعات اإلدارية 
 الرادعة المنصوص عم ها فا ج ول المخالفات وال زاعات .

 لهي ال عي الجزم. ان عمن  لممتطوع   التسهيجت الجزمة ألداع المهام المودمة ظل هي ، وعوفر ( : 7 - 16)  المادة
 

 واجبات الموظفين والمتطوعين:

التل   بالتعميمات واألوامر المتعملة بالعمل ما لي  ك  ف ها ما  خال  نصوص عل  العمل أو النظام   ( : 8 - 16)  المادة
 العام أو اآلداب العامة أو ما  عرح لمخطر. 

 الماافظة عما مواع   العمل . ( : 9 - 16)  المادة
 المبا ر ووفق عوج هاعب. ظن از عممب عما الوجب المطموب عات ظ راه الرئيس ( : 11 - 16)  المادة
 العنا ة باآلالت وباألدوات الموضوعة عات عصرفب والماافظة عم ها وعما ممتميات ال ميعة .  ( : 11 - 16)  المادة
االلتزام باس  الس رة والسموك والعمل عل ييادة روح التعاون و نب وب   زمجئب وطاعة ر يائب  ( : 12 - 16)  المادة

  ود النظام .والارص عما ظرضاع السمتف  ي  م  ال م ية فا نطاق اختصاصب وفا ح
عل  ي دل عون أو مساع ة فا الااالت الطارئة أو األخطار التا عه د يجمة مكان العمل أو   ( : 13 - 16)  المادة

 الموظف   فيب .
 الماافظة عما األيرار المهنية لم م ية أو أ ة أيرار عصل ظلا عممب بسبب أعمال وظيفتب .   ( : 14 - 16)  المادة
خصية لب أو لغ ره عما حساب االمتناع ع  ايتغجل عممب بال م ية بغرح عال ق رب  أو منفعة   ( : 15 - 16)  المادة

 مصماة ال م ية .
ظ عار ال م ية بكل عغ  ر  طرأ عما حالتب االجتماعية أو مال ظمامتب خجل أيبوع عما األخثر م   ( : 16 - 16)  المادة

 عاريد ح و  التغ  ر . 
 التل   بالتعميمات واألنظمة والعادات والتلال   المرعية فا البجد . ( : 17 - 16)  المادة
 ا األغراح الخاصة .ع م ايتعمال أدوات المنشأة ومع اعها ف  ( : 18 - 16)  المادة

 االمتناع ع  عشغ ل أ خاص غ ر مل  ي  فا ي جت الموظف   أو المتطوع   .  ( : 19 - 16)  المادة
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

  اظر عما الموظف   طمب الاصول عما المساع ات التا عل م لممستف  ي  بأأ صفة دانت . ( : 21 - 16)  المادة

 : الخدمات االجتماعية الفصل السابع عشر

 عوفر ال م ية لمنسوب ها الخ مات التالية: ( : 1 - 17)  المادة

 لموضوع والصجة فا ملرات العمل . عوف ر أماخ  -1

 ظع اد مكان منايب لتناول األطعمة والمشروبات أومات الراحة التا عا دها ال م ية . -2

ال م ية  صره راعب الشهر الذأ عوفا فيب الموظ  لورثتب دامًج مهما  اموظفحالة وفاة أح   فا ( : 2 - 17)  المادة
 خانت األ ام التا عمل ف ها  .

ويكون ا تراك الموظ  او المتطوع فيب  -ظن أمك -متوف ر واالدخار ععمل ال م ية عما ظع اد نظام ل ( : 3 - 17)  المادة
 الترع بات النظامية واإلدارية لتنف ذ  ل . اختياريًا ، وعلوم بإجراع

عستخ م لمعنا ة بأير منسوبا ال م ية  –ظن امك   –ععمل ال م ية عما عوف ر مرافق منايبة  ( : 4 - 17)  المادة
 الريم    والمتطوع   .

 م: التظل الفصل الثامن عشر

 

مع ع م اإلخجل باق الموظ  فا االلت اع ظلا ال هات اإلدارية أو اللضائية المختصة  ( : 1 - 18)  المادة
 اق لب أن يتظمي ظلا ظدارة ال م ية م  أأ عصره أو ظجراع يتخذ فا حلب ويل م التظمي ظلا ظدارة ال ميعة خجل 

 م  عل  ي عظممب .ثجثة أ ام م  عاريد العمي بالتصره أو اإلجراع المتظمي منب وال  ضار الموظ  
 خطر الموظ  ونتي ة البت فا عظممب فا ميعاد ال يت اوز ثجثة أ ام م  عاريد عل  مب  ( : 2 - 18)  المادة

 التظمي .
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 منطقة المدينة المنورة
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 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 (1): النماذج المستخدمة الفصل التاسع عشر

 التحديث اســم الـنـمـوذج رقم النموذج

  اعتماد فتح وظيفة  ( 1) 

  اعتماد توظيف موظف  ( 2) 

  إعالن عن وظيفة شاغرة  ( 3) 

  استمارة البيانات الشخصية  ( 4) 

  السيرة الذاتية  ( 5) 

  كشف المقابلة الشخصية  ( 6) 

  عقد عمل  ( 7) 

  تعديل دوام موظف  ( 8) 

  انـتـداب  ( 9) 

  إعارة أو نقل خدمة موظف  ( 11) 

  تعديل مسمى وظيفي  ( 11) 

  طلب إجازة  ( 12) 

  استئذان موظف  ( 13) 

  استمارة تقويم األداء الوظيفي  ( 14) 

  تـرقـيـة  ( 15) 

  و بدلاعتماد حافز أ  ( 16) 

  توكيل استالم مكافأة / مستحقات مالية  ( 17) 

  إجراء جزائي  ( 18) 

  تـظــلــم  ( 19) 

  اسـتـقـالـة  ( 21) 

  إنهاء خدمة موظف  ( 21) 

                                                           
(1)

قم.   النماذج التي تلغى أو تدمج تبقى أرقامها شاغرة إلى حين صدور نموذج جديد ليأخذ هذا الرَّ



 

  

 

 

 

 
 
 

 35 
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 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

  إخالء طرف  ( 22) 

  إنذار كتابي )لفت نظر(  ( 23) 

  إشعار باإلقالة  ( 24) 

  مساءلة  ( 25) 

  تعريف )شهادة خبرة(  ( 26) 

  إلغاء وظيفة  ( 27) 

  تفويض صالحيات  ( 28) 
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 ظيفةطلب اعتماد و  (1) رقم نموذج
 

 اعتماد فتح وظيفة

 حفظه هللا  المكرم مدير الجمعية

 وبعد..    السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

حيث تجدون برفقه الوصف الوظيفي لها ، وإشعارنا بالموافقةة عنةد صةدورها علةى أن تكةون أوقةات    ............................................................................................................................ آمل التكرم بالرفع العتماد فتح وظيفة /

 العمل في الفترة :

   الصباحية فقط               المسائية فقط         للفترتين الصباحية والمسائية بنظام الساعات 

  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  نظراً لألسباب اآلتية :

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

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

  ............................................................................................................................................................................. الـقـســم : 

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

  ........................................................................................................................................................................... الـتـاريـخ : 

  ........................................................................................................................................................................... التـوقـيـع : 

 

 

 مدير الجمعية

 حفظه هللا سعادة رئيس الجمعية  

 عد..وب    السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

 وحيث تمت مراجعة الطلب المقدم مع خطة التوظيف فنفيدكم بأن :   ...............................................................................................................................فإشارة للطلب المقدم بعاليه حول طلب اعتماد فتح وظيفة /

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

 : اعتذارنا عن الموافقة على الطلب نظراً لـ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

 ،،، لإلحاطة والتوجيه

  ............................................................................................................................................................................................................... مدير الجمعية : 

  ..................................................................................................................................................................................................................... الـتــوقـــيـع : 

 هـ14الــتــاريـــخ :         /      /      
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 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 اعتماد الوظيفة

 حفظه هللا المكرم مدير الجمعية 

 وبعد..    السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

 .ال مانع من اعتماد الوظيفة حسب الموضح بعاليه 

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

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

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

 رئيس الجمعية

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... االسـم :

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

 هـ14التاريخ :         /       /       

 صورة للـمـالـيــة. -
 صورة لرئيس اإلدارة/القسم المعني. -



 

  

 

 

 

 
 
 

 38 
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 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 اعتماد توظيف موظف  (2) رقم نموذج
 

 اعتماد توظيف موظف

 حفظه هللا  سعادة مدير الجمعية  

 وبعد..     وبركاته..السالم عليكم ورحمة هللا

ضم  الوظائ    ..................................................................................................................عما وظيفة /   ...................................................................................................................................................................................................... فآمل التيرم بالموافلة العتماد عوظيف األخ / 
 هد.14الموافق      /      /       .....................المعتم ة بال م ية ، و ل  اعتبارًا م  يوم 

 بنظام الساعات ين صباحي ومسائي     دوام مسائي فقط      صباحي فقط       على أن تكون فترات العمل :   

  / أخــرى.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 لاير ( 511لاير  411لاير 311لاير   211نقل : )  لاير (411لاير  311لاير  211طبيعة عمل )   البدالت المطلوبة :

   تخصص   (  : اتصاالت 111    لاير    شريحة جوال )فاتورة بطاقة مدفوعة 

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

 لجنة الوظائف                                   

  ..................................................................................................................................................................... :  رئيس الجنة 

  ........................................................................................................................................................................... الـتـاريـخ : 

  ........................................................................................................................................................................... التـوقـيـع : 

 

 

 مدير الجمعية

 حفظه هللا  سعادة رئيس الجمعية

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................نفيدكم بأن الموظف حاصل على شهادات :

  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... وخبرات : 

   ......................................................................................................................................... والدرجة  .............................................................................................................................................................................................. ونوصي باعتماد توظيف الموظف المذكور بعاليه على المرتبة

 

 اعتماد التوظيف

 حفظه هللا  المكرم مدير الجمعية  

 حفظه هللا  المكرم مدير إدارة الشؤون المالية

 حفظه هللا  المكرم رئيس قسم شؤون الموظفين

 وبعد..    السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
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 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 نفيدكم بأنه :

 درجةوال  ................................................................................................................................................................................ ال مانع من اعتماد توظيف الموظف المذكور بعاليه على المرتبة .........................................................................................................................................   

 هـ 14الموافق    /    /    ......................................................................................................... وذلك اعتباراً من يوم 

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. لاير ، كتابة /   ...................................................................................... براتب أساسي 

 : مع اعتماد البدالت التالية 

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

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

  / ملحوظات ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 رئيس الجمعية

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... االسـم :

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

 هـ14       التاريخ :         /       /

 األصل لملف الموظف. -
 صورة للرئيس المباشر. -
 صورة للمـالـيـة. -
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 إعالن عن وظيفة شاغرة  (3) رقم نموذج
 

 

 

 (4) رقم نموذج

 ... اسم الوظيفة

 ... جهة اإلشراف

املؤهالت واخلربات 

 املطلوبة

 ... 

 ... 

 ... 

على الراغبني التقدم للوظيفة تقديم امللف الوظيفي موضحًا فيه اهلاتف الشخصي ووسيلة االتصال  
 ركز   الرمز الربيدي   على صندوق الربيد اخلاص بامل

 أو على الربيد اإللكرتوني  

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

 واخلربات.

 ... ساعات العمل

 ... متطلبات اللغة

 

 متطلبات أخرى

 ... 

 ... 

 ... 
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 استمارة البيانات الشخصية 
 

 استمارة البيانات الشخصية

 البيانات الشخصية :

  ................................................................................................... ال نسية :   ................................................................................................................................................. :  الرباعا االيي

  ........................................................................................................................................................ رممها :   ........................................................................................................ نوع الهوية : 

  ........................................................................................................................................................ عاريخها :   ........................................................................................................ مص رها : 

  ........................................................................................................................ مكان الميجد :   ................................................................................................................... عاريد الميجد : 

  ................................................................................................................... التخصم :   ........................................................................................................................ المؤهل ال رايا : 

 العـنـــوان :

  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................اا : الم ينة وال

  ........................................................................................................................................ ب وار :   .................................................................................................................................  ارع : 

  ..............................................................................................ن اع/جوال :   ........................................................................... فاخس :  ..................................................................... :  هاع 

  ................................................................................................................................... حا :   .............................................................................................................. أمرب مس   لمسك  : 

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. عنوانب : 

 أعزب)     (  )     ( متزو  الاالة االجتماعية : 

 )     ( ظنا  )     (  دور :  ع د األوناع

 جهات العمل السابقة :

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

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

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

 الدورات والشهادات والخبرات :

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

 ...................................................................................................................................................       ........................................................................................................................................................  
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 

  ...................................................................................................... عاريد االلتااق بالوظيفة :       ..................................................................................................... : بال م ية  امسما الوظيفال

  .........................................................................................................................................................االسـم : 

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

  ...................................................................................................................................................... التاريخ : 
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 السيرة الذاتية  (5) رقم نموذج
 

 السيرة الذاتية

 

 لشخصية :البيانات ا

 .................................ال نسية/   ..................العمر/  .......................................................................................االيي/ 

 ...................................................................كان الميجد/ م .................................................................عاريد الميجد/ 

 ..................................................عاريخها/  .............................مص رها/  ............................................رمي الهوية/ 

 .............................................ع د األوناع/  ..................................................................................الاالة االجتماعية/ 

 الدورات اإلدارية الحاصل عليها :

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

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

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

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

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

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

 خبرات ومهارات : 

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

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

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

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

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

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

 دورات الحاسب اآللي :

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

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

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

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

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

 جهات العمل السابقة : 

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

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

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

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

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

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

 

 اللغات
...................................................................................... 

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

 
 التاريد   التوميع

......................................          ...................................... 
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 إجراء مقابلة شخصية  (6) رقم نموذج
 

 لة الشخصيةكشف المقاب

 بيانات الموظف :

  .............................................. الجنسية :   .................................................................................................................... :   الرباعي االسم

  ........................................................................ :  القسم   ................................................................ :  المسمى الوظيفي المتقدم عليه 

  ....................................................................... التخصص :   .................................................................................. المؤهل الدراسي : 

 20 اكتب وصف وظيفي مختصر للوظيفة التي تقدمت عليها :

 درجة

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

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

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

 

 درجات 5 أبرز اإلنجازات والنجاحات :

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

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

 10 مدة العمل فيها :جهات العمل السابقة و

 درجات

o  ......................................................................................................................................................................    لمدة ...................................................  
o  ......................................................................................................................................................................   لمدة ...................................................  
o  ......................................................................................................................................................................   لمدة ...................................................  
o  ......................................................................................................................................................................   لمدة ...................................................  
o  ......................................................................................................................................................................   لمدة ...................................................  

 

 5 آخر عمل عملت فيه وسبب تركه :

 درجات

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

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

 

 5 لماذا تريد االلتحاق بهذه الوظيفة :

 درجات
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

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

 10 ماذا تعرف عن الجمعية:

 درجات

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

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

 

 

 إجراء مقابلة شخصية  (6تابع.. نموذج رقم )

 ب الجمعية من توظيفك :ما هو مكس
5  

 درجات

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

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

 

 2 مقدار الراتب الذي تتوقعه ولماذا :

 درجتان

   .................................................................................................................................................................................................. ألن    ................................... 

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

 درجات

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

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

 

 4 قدرات ومواهب تتميز بها :

 درجات

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

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

 

 4 ون فيك :صفات شخصية مدحها اآلخر

 درجات

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

 ......................................................................................................................    .......................................................................................................................  
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 4 أمور تحب أن تكون في رئيسك المباشر في الجمعية :

 درجات

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

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

 

 درجات 10 اشرح العبارة التالية باختصار )من ال يتقدم يتقادم( :

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

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

 

 أبرز من تعرف من العاملين في الجمعية :
4 

 درجات

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

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

 

 درجة ( ..................................................................................... إجمالي الدرجات الحاصل عليها )

 النتيجة النهائية للمقابلة :

    .اجتياز بنجاح .رسوب 

  ......................................................................................................................................................... محرر المقابلة : 

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

 هـ14الـتـاريــخ :        /        /       
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 عـقـد عـمـل  (7) رقم نموذج
 

  1لالمائ ة :   يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَوفُوا بِالعُقُودِ  مال ععالا : 

 عقد عمل

 

 مت بعون اهلل وتوفيقه االتفاق بني كل من :   م 20 … /……/ ….. :………… يف يوم

بريد الكرتوني ………………………………فاكس رقم ……… االجتماعية رقم املوارد البشرية  والتنمية ترخيص وزارة ………………………………مجعية : أوالً 

ويشار إليها فيما بعد لس اإلدارة   بصفته رئيس جم ………………………………األستاذ ميثلها يف التوقيع على هذا العقد  و………………………………

   بالطرف األول

 ……………………………………سعودي اجلنسية حيمل هوية رقم  ………………………………………………………السيد  نيًا :اث

 ( …………………………………………………………الربيد االلكرتوني )  ………..………………………جوال  ……..………مدينة عنوانه

  الثانيالطرف ويشار اليه فيما بعد 

 تمهيد :

الذي أبدى رغبته يف العمل لدى الطرف األول ، فقد  الثانيحلاجته خلدمات الطرف  واخلدمة االجتماعية  حيث أن الطرف األول يعمل يف جمال

 يلي :  هليتهما املعتربة شرعا ونظام إلبرام هذا العقد على ماأوهما يف كامل  الطرفاناتفق 

 أوالً : موضوع عقد العمل :

 وذلك يف مدينة……………………………  لدى الطرف األول وحتت اشرافه وادارته يف وظيفة الثانييعمل الطرف بأن  الطرفاناتفق  .1

ما مل يتم جتديده    م 20 … /……/ …..وتنتهي بتاريخ    م 20 … /……/ …..من تاريخ  تبدأميالدية  ة واحدة مدة هذا العقد سن ………………………………

 ملدة اخرى باتفاق مكتوب .

 للعمل.من تاريخ مباشرته  أ( ما تبد90لفرتة جتربه ملدة ) نيالثاخيضع الطرف  .2

 

 ً  جازات والراحة :: ساعات العمل واإل ثانيا

 أيام يف االسبوع . 7ساعات يف اليوم الواحد بواقع  8مدة العمل  .1

 . كامل أجرب الثانياالسبوعية للطرف  الراحةهو يوم  اجلمعة  يوم .2
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

يف سنه استحقاقها ،  بإجازته الثانييوما بأجر كامل على أن يتمتع الطرف  21 سنوية ملدةعن كل عام إجازة   الثانييستحق الطرف  .3

 وللطرف األول أن حيدد مواعيد هذه االجازات وفقا ملقتضيات العمل .

الطرف  إجازة  تأجيلا منها اىل السنة التالية ، وللطرف األول حق أيامجازته السنوية أو إمبوافقة الطرف األول أن يؤجل  الثانيللطرف  .4

وجب  التأجيل( يوما فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار 90بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ملدة ال تزيد عن ) الثاني

 جازة  .نهاية السنة التالية لسنة استحقاق اإل التأجيلكتابة ، على اال يتعدى  الثانياحلصول على موافقة الطرف 

( أيام ويوم واحد لليوم الوطين للمملكة 5( أيام ، وعيد االضحى ملدة )5يف إجازة  بأجر كامل يف عيد الفطر ملدة ) احلق الثانيللطرف  .5

 العربية السعودية .

رباع األجر عن الستني يوما أيف حال ثبوت مرضه احلق يف إجازة  مرضية بأجر كامل عن الثالثني يوما األوىل وبثالثة  الثانيللطرف  .6

م متقطعة . ويقصد بالسنة أجازات متصلة هذه اإل أكانتللثالثني يوما اليت تلي ذلك خالل السنة الواحدة سواء  أجردون التالية، و

 ل إجازة  مرضية .أومن تاريخ أ : السنة اليت تبد ةالواحد

حد أ أوة زواجه أو يف حالة وفاة زوجه كامل ملدة ثالثة أيام يف حالة والدة مولود له ومخسة أيام يف حال إجازة بأجراحلق يف  الثانيللطرف  .7

 فروعه " ال قدر اهلل " ، كما حيق للطرف األول أن يطلب الوثائق املؤيدة للحاالت املشار اليها . أوصوله أ

 

  ً  : التزامات الطرف األول ثالثا

 ريال سعودي . ............................. فقطريال (  ......................مقداره ) شهريا أجرًا الثانييدفع الطرف األول للطرف  .1

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

2. .......................................................................................................................................................................................................... 
لكافة اخلصومات اليت تفرضها األنظمة يف اململكة العربية السعودية املطبقة حاليا أو اليت قد  الثانيخيضع األجر املدفوع للطرف  .3

 مدة .وكل مبلغ مستحق له بالريال السعودي عن طريق البنوك املعت الثانيتفرضها الدولة مستقبال ويتم دفع األجر للطرف 

يلتزم الطرف األول بتسجيل الطرف الثاني ضمن املشرتكني لدى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، ويقع على عاتق الطرف  .4

األول سداد االشرتاكات يف حينها بعد حسم النسبة احملددة على الطرف الثاني من االشرتاكات من أجره طبقًا ألنظمة الطرف الثاني 

. 

 التعاوني .وفقا لنظام التامني الصحي  الثانيل بالتامني الصحي على الطرف يلتزم الطرف األو .5

 

 ً  : الثانيالطرف  التزامات:  رابعا

املهنة ووفق تعليمات الطرف األول ، إذا مل يكن يف هذه التعليمات ما خيالف العقد أو النظام أو  ألصولأن ينجز العمل املوكل اليه وفقا  .1

 تنفيذها ما يعرضه للخطر .العامة ومل يكن يف  اآلداب

واملهمات املسندة اليه واخلامات اململوكة للطرف األول املوضوعة حتت تصرفه أو اليت تكون يف عهدته  باألدواتأن يعتين عناية كافية  .2

 وأن يعيد اىل الطرف األول املواد غري املستهلكة . 

 ثناء العمل .أ واألخالقأن يلتزم حسن السلوك  .3

شخاص العمل أو األ مكانخطار اليت تهدد سالمة يف حاالت األ ضافيًاإ مساعدة دون أن يشرتط لذلك أجرًاأن يقدم كل عون و .4

 العاملني فيه .
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

مراض املهنية أو للتحقق من خلوه من األ أثناءه،لتحاق بالعمل أو قبل اإل هجرائها عليإأن خيضع للفحوص الطبية اليت يرغب يف  .5

 السارية .

ضرار مبصلحة الطرف األول . ويعترب توقيعه على هذا لومات املهنية املتعلقة بالعمل واليت من شأن افشائها اإلسرار واملعأن حيفظ األ .6

العالقة بني الطرفني داخل  انتهاءمن تاريخ  واتسن 3سرار الطرف األول ملدة أ بإفشاءالعقد  انتهاءيقوم بعد ال منه بأن  قرارًاإالعقد 

 وخارج اململكة .

املرعية يف اململكة العربية السعودية وكذلك بالقواعد  واآلدابوالعادات  واألعراف باألنظمةيف مجيع األوقات  الثانييلتزم الطرف  .7

 واللوائح والتعليمات املنصوص عليها يف أنظمة الطرف األول ويتحمل كافة الغرامات املالية الناجتة عن خمالفته لتلك األنظمة .

 الثانيرف أي التزامات اخرى على عاتق الط
................................................................................................................................................................... .................................... 

 

 ً  نهاء العقد وفسخه والتعويض :إ:  خامسا

 املدة احملددة فيه . بانقضاءهذا العقد ينتهي  .1

 كتابية . الثانينهائه بشرط أن تكون موافقة الطرف إعلى  الطرفانمدته إذا اتفق  انقضاءينتهي هذا العقد قبل  .2

ة ال ن وجدت ، ويف هذه احلالإنهاء هذا العقد خالل فرتة التجربة أو مدة متديدها إاملنفردة ودون اشعار  بإرادتهحيق للطرف األول  .3

 نهاء كما ال يستحق مكافئة نهاية خدمة .تعويضا عن هذا اإل الثانييستحق الطرف 

 ( من نظام العمل .80أو تعويضه حسب نص املادة ) الثانيشعار الطرف إة أو أحيق للطرف األول فسخ العقد بدون مكاف .4

 على أنه يف حالة فسخ العقد دون سبب مشروع على ما يلي : الطرفاناتفق  .5

( ................تعويضا عن هذا الفسخ قدره ) الثانين فسخ العقد من قبل الطرف األول ، فيلتزم بأن يدفع للطرف اإذا ك - أ

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

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

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

ً سادس  ة نهاية الخدمة :أ: مكاف ا

 مكافأةمدة العقد أو نتيجة لقوة قاهرة  بانتهاءالعالقة التعاقدية من قبل الطرف األول أو باتفاق الطرفني أو  انتهاءعند  الثانييستحق الطرف 

عن  مكافأةستحق العامل يالسنوات اخلمس األوىل وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية و قدرها أجر مخسة عشر يوما عن كل سنة من

 خري.على اساس األجر األ املكافأةاجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها يف العمل ، وحتسب 

ً سابع  حكام عامة :أ:  ا

كافة األنظمة االخرى املعمول بها يف اململكة العربية نظام العمل والئحته التنفيذية و ألحكامفيما مل يرد به نص خيضع هذا العقد  .1

 السعودية.

 حكام وشروط هذا العقد .أعن تنفيذ  أختتص اجلهة املختصة يف اململكة العربية السعودية بالفصل يف أي نزاع قد ينش .2

 االدعاءعد توقيع هذا العقد من الطرفني ب أليوال حيق  –ن وجدت إ –والعقود السابقة له  االتفاقياتحيل هذا العقد حمل كافة  .3

 ي حق خالف ما ذكر فيه .أب
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 كافة املراسالت واخلطابات عليه . إلرسالخمتارا لكال منهما  عنوانااحملدد يف صدر هذا العقد  عنوانهما الطرفاناختذ  .4

 صلية منه للعمل مبوجبه .أحرر هذا العقد من نسختني تسلم كل طرف نسخة  .5

 

 يعوعلى هذا جرى االتفاق والتوق

 : الثانيالطرف          الطرف األول:

 ...................................................االسم :        د.  االسم :

 ................................................التوقيع :        رئيس جملس اإلدارة  الوظيفة :

 .........................................اخلتم : 

 طلب تعديل دوام موظف 

 تعديل دوام موظف

 حفظه هللا  المكرم مدير الجمعية

 وبع ..  السجم عميكي ورحمة هللا وبرداعب..

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... فآمل التيرم بالموافلة عما عع يل دواما الاالا :

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ليصب  ال وام ال  ي  دالتالا :

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

 دائدي.  نوع التع يل :

  هد 14افق       /      /       المو   ........................................................................................................................................................... مؤمت : و ل  اعتبارًا م  يوم 

 هد14الموافق       /      /         ...........................................................................................................................وحتا يدوم  

 نظرًا لأليباب التالية :

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

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

 

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ مقـدمه :  ..............................................................................................................................................................................................................................................القسم / اإلدارة :
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... الوظيفة :  ........................................................................................................................................................................................................................................ الرئيس المباشر :

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

 هـ14التاريخ :        /      /        هـ14التاريخ :        /      /      

 

 حفظه هللا  المكرم رئيس قسم شؤون الموظفين 

 وبعد..    السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

 فنأمل ظطجعكي وإ عار الموظ  ود :

  اعتذارنا ع  مبول طمبب ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 الموافلة عما هذا الطمب  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 الموافلة المشروطة ود ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 مدير الجمعية

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... االسـم :

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

 هـ14/            التاريخ :         /  

 

 انـتـداب  (8) رقم نموذج
 

 انـتـداب

 

ـح لالنتـداب :    ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. المرشه

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

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  المهمة المنتدب إليها :

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

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

ة االنتداب باأليام :   هد 14الموافق       /      /         ............................................................. يوم / أ ام   ،   اعتبارًا م  يوم    ................................................................................................................................................. مـده

 هد14   الموافق       /      /      ........................................................................................ وحتا يوم 

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

 اعتماد مدير الجمعية

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... االسـم :

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. الوظيفة :

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

 هـ14التاريخ :         /       /       

 حفظه هللا  المكرم مدير الجمعية 

 وبع ..    السجم عميكي ورحمة هللا وبرداعب..

 .لجعتذار ع  الطمب 

 .العتماد الطمب 

 ة : العتماد الطمب مع مجحظ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

 اعتماد رئيس الجمعية

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... االسـم :

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. الوظيفة :

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

 هـ14التاريخ :         /       /       
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 إعارة أو نقل خدمة موظف  (9) رقم نموذج
 

 إعارة أو نقل خدمة موظف

 حفظه هللا  المكرم رئيس القسم

 وبعد..    السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... فآمل التيرم باعتماد نلل الموظ  / 

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................بلسي /     ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................والذأ  شغل حاليًا وظيفة / 

 نلل خ مة ظعارة    .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. عما وظيفة /    ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ظلا مسي / 

 هد14الموافق     /        /         ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... هد   وحتا يوم14الموافق       /      /       .......................................................................................................................................................................................................................اعتبارًا م  يوم

 صباحا ومسائا     مسائا فلأ  صباحا فلأ      وعما أن عيون فترات العمل ل ينا باللسي :    

  /أخرى...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 موافقة رئيس القسم      طلب رئيس القسم  

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: اللسي  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :  الدلدسددي

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : االيددددي   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :  رئيس اللدسي

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................وم دع : دتدال  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. الدتدوم دع : 

   هد14/         /                   :الدتداريدد   هد14/         /                   :الدتداريدد 

 

 

 ة مدير الجمعيةموافق

 حفظه هللا  المكرم مدير الجمعية

 وبعد..    السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. فأف  دي بموافلتنا عما نلل الموظ  المذدور أعجه م  مسمنا ظلا مسي / 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم ، وهللا الموفق ،،،

 مدير الجمعية

  ............................................................................................................................................................................................................... :االيددددي 

  .............................................................................................................................................................................................................. وم دع :دتدال

 هد14/         /                   :الدتداريدد 

 

 االعـــتــــمــــاد

 حفظه هللا المكرم مدير الجمعية
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 وبعد..    السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

 .ال مانع من اعتماد نقل الموظف المذكور بعاليه ، وإجراء الالزم حيال ذلك 

  / مماوظات ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 رئيس الجمعية

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................االسـم :

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

 هـ14/       /               التاريخ : 
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 تعديل مسمى وظيفي  (10) رقم نموذج
 

 تعديل مسمى وظيفي

 حفظه هللا  المكرم مدير الجمعية 

 وبع ..    السجم عميكي ورحمة هللا وبرداعب..

  ................................................................................................................ وراعب وم ره /      ...................................................................................................................................................................................................... فآمل التيرم باعتماد عغ  ر المسما الوظيفا / 

  ................................................................................................. بلسي /   ........................................................................................................................................................................................................................................................................والذأ  شغمب حاليًا الموظ  / 

  ......................................................................................................... وراعب وم ره /     ............................................................................................................................................................................................................................................ لمسما الوظيفا / ليصب  عما ا

 هد.14الموافق     /     /       ...................................................................................................... و ل  اعتبارًا م  يوم

 صباحا ومسائا مسائا فلأ     صباحا فلأ      وعما أن عيون فترات العمل لممسما الوظيفا ال  ي  :    

  /أخرى .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

 رئيس القسم                                 مدير الجمعية                                                               الموظف                            

 االيي                           ........................................................... :  رئيس اللسي                                                                         :  المدوظد 

 التوميع:                           ............................. وم دع : دتدال                                                                           الدتدوم دع : 

 هد 14التاريد:/       /       /              هد14/       /               :هد                 الدتداريدد 14/       /               :الدتداريدد 

 

 

 ـتـمـــــاداالع

 حفظه هللا  المكرم رئيس قـسم / 

 حفظه هللا  المكرم رئيس قسم شؤون الموظفين 

 وبع ..    السجم عميكي ورحمة هللا وبرداعب..

 ( ( وال رجة ) ........................................................................................................................................ فج مانع م  عع يل المسما الوظيفا المذدور بعاليب عما أن يوظ  عما المرعبة ....................................................... ) 

  ............................................................................................................................................................................................................... يال ، دتابًة / ( ر  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ويكون الراعب لممسما ال  ي  )    

 هد.14وتاريد      /      /         ............................................................................................................................................................................. و ل  اعتبارًا م  يوم    

 / مماوظات  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 العتماد ظخمال باما اإلجراعات ، وهللا الموفق،،،    

 رئيس الجمعية

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... االسـم :

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

 هـ14التاريخ :         /       /       

 األصل فا مم  الموظ . -
 صورة لرئيس اللسي. -

 ة لمموظ .صور  -

 صورة لممالية. -

 طلب إجــازة  (11) رقم نموذج
 

 نموذج طلب إجازة

 حفظه هللا مدير الجمعيةالمكرم 
 وبع  .. السجم عميكي ورحمة هللا وبرداعب ..            

 يوم / أ ام    فآمل منيي الموافلة عما ظعطائا ظجازة لم ة 

 هد.14/     /         الموافق   ............................................................................. هد  وحتا يوم14الموافق    /    /      .................................................... اوت اًع م  يوم

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... نظرًا لأليباب اآلعية : 

 عما أن عاسب ضم  ظجازاعا : 

           االعتياد ة           المرضية           االضطرارية           االيتثنائية و ون راعب 

 ............................................................................................................................................الموظ  الب يل: 

 وهللا  افظكي ويرعاخي ،،،

 طالب اإلجازة اعتماد رئيس القسم 

  ............................................................................................................................... االيدددي :   ................................................................................................................... الدلدسددي : 

  ..............................................................................................................................التاريددد :   ....................................................................................................... رئيس اللسي  : 

  ..............................................................................................................................التومد دع :   ................................................................................................................ الدتدوم دع : 

 

 

 اعتماد طلب اإلجازة
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

   اإلجازات : ال مانع وعاسب ضم 

           االعتياد ة           المرضية           االضطرارية           االيتثنائية و ون راعب 

 هد.14ظلا        /      /           –هد   14و ل  ع  الفترة م          /      /       

  أخرى.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .غ ر ممك  نظرًا لظروه العمل 

 وهللا الموفق ،،،

 الجمعيةمدير 

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... االسـم :

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

 هـ14التاريخ :         /       /       
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 استئذان موظف 

 استئذان موظف  

 
 

  .................................................................................................................................................................................................................................   الـيـــوم :   ...........................................................................................................................................................................................................................................  اسم الموظف :

 هد14/       /             التاريخ :  ...........................................................................................................................................................................................................................................   : اإلدارة/القسم

 

 انصراه مبكر    االستئذان :نوع 

 عأخر فا الاضور 

 اع ال وامالخرو  والعودة أثن 

  أخرى..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 مساعً  صباحًا /       ........................................................................................................................................................................................................ /  م  الساعة    وقت االستئذان :

 مساعً  صباحًا /       ......................................................................................................................................................................................................./  ظلا الساعة  

 االستئذان :سبب 

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

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

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

 المباشر مديراعتماد ال

 

 

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

  رقم االستئذان :

 غير موافق موافق
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 

 

 استمارة تقويم األداء الوظيفي  (12) رقم نموذج
 

 

  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  م :ـــــــاالس

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  م :ـسـالقاإلدارة / 

  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   : المسمى الوظيـفي

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

 هـ14       /         /       الموافق      ..............................................................................................................................................................................................  يوم  :  التـعيـيناريخ ـت

 هـ14       /         /       الموافق      .................................................................................................................................................................................................  يوم  :  التـقيـيماريخ ـت

 هـ14هـ   إلى :        /       /     14/     فترة التقييم من :        /      
 

 تعليمات أساسية

 يجب قراءتها قبل البدء في التقييم

 آلـية إجـراء التقويم :  أجزاء التقييم :

 الجزء األول : شامل لجميع الموظفين.

 الجزء الثاني : خاص بالوظائف اإلشرافية فقط.

 جات التدريب.الجزء الثالث : نتيجة التقويم مع تحديد احتيا

لجميةع األبعةاد التةي  إعطاء الموظف نسخة غير معبأة من هذا النموذج لتعبئته قبل عقد جلسة تقويم أدائةه بمةدة أسةبول علةى األقةل والتأكةد مةن فهةم الموظةف الكامةل -1 
 يتضمنها هذا النموذج.

 ناصر األبعاد الرئيسية.( أمام كل عنصر من ع يجب تعبئة كافة األبعاد والعناصر لالستمارة ووضع عالمة )  -2

 يناقش الرئيس المباشر تقويم الموظف لنفسه والتقويم الذي وضعه له في كل بند من بنود المحاور المختلفة. -3

األمين بالنسبة إلدارة أو ضرورة اشتراك مقومين اثنين عند إجراء التقويم أحدهما الرئيس المباشر واآلخر بنفس المستوى التنظيمي للرئيس المباشر أو أعلى كمدير ا -4
 لرئيس القسم.

 العتماد هذا النموذج يجب استيفاء كافة التواقيع المحددة. -5

 أن يكون التقويم مبني على مستويات األداء المحددة في هذا النموذج ، وهي كما يلي: -6
 ( ضعيف1( مقبول  )2( جيد  )3( جيدجداً   )4( ممتاز  )5)

 لموظف على جيد أو مقبول أو ضعيف فإن عالوة األداء السنوية تحجب عنه لتلك السنة.عند تدني المستوى اإلجمالي للتقييم وحصول ا -7

 رقية تؤجل.عند تقويم أداء الموظف بغرض الترقية وحصوله على مستوى ضعيف في أي بُعد من األبعاد الرئيسية )بغض النظر عن تقويمه النهائي( فإن الت -8

 إرشادات عامة للتقويم :

 ذج مرة في كل عام على األقل لجميع الموظفين ، وبعد مضي الفترة التجريبية للموظفين الجدد مةا عةدا مةوظفي بنةد األجةور ، يستوفي هذا النمو
 وكذلك عند الترقية.

  يهدف هذا التقييم لتحقيق مبةدأ تحسةين األداء ومسةاعدة كةل  مةن الةرئيس والمةرؤوس علةى االتفةال علةى أفضةل الطةرل واألسةاليب لتحسةين أداء
 ظف، وتوفير الدعم والمساندة الالزمة إلنجاز مهامه الوظيفية والتي يجب التيقن بأنها وثيقة الصلة بتحقيق أهداف الجمعية التعاوني.المو

 ير إلكمال هذا النموذج بفاعلية البد من وجود أساليب تقويم فعالة من واقع العمل مبينة علةى معةايير واضةحة لجميةع المةوظفين كةالرجول للتقةار
 رال المتعلقة بعنصر التقييم إلثبات نجاح التقييم.واألو

 .عبئ النموذج مستحضراً أمثلة سلوكية ملموسة لما قام به الموظف من إيجابيات أو غير ذلك خالل الفترة محل التقويم 

 األبعاد والعكس صحيح. قّوم كل بُعد على حده، فحصول الموظف على تقدير ممتاز في أحد األبعاد ال يعني حصوله على تقدير ممتاز في كل 

 .اجعل تقويمك شامالً لكامل الفترة محل التقويم 

 .كن موضوعياً أثناء تقويمك لموظفيك 

 المعنية. قّوم موظفك على الواجبات والمسؤوليات الفعلية الحالية المناطة به حسب المعايير المذكورة في النموذج والتي تتالءم مع طبيعة الوظيفة 

 قتراحات لتقديمها للموظف عند الحاجة.جّهز بعض الحلول واال 

 .أخبر الموظف أن الغرض من التقويم هو مساعدته للوصول لألداء األفضل له وللجمعية 

 .احصل على التزام من الموظف يتضمن اقتراحات وحلول لتحسين وتطوير أدائه 

 تفال عليها.لّخص للموظف ما تم مناقشته أثناء التقويم ، مع التركيز على النقاط التي تم اال 

 .اتفق مع الموظف على ما سيقوم به وما ستقوم به أنت بعد انتهاء التقويم وحدد تواريخ مناسبة لذلك 

 .أكد ثقتك في قدرة الموظف على تحسين األداء قبل إنهاء جلسة التقويم 

 حسابات التقديرات عند التقويم : 

 ع  ، اجمع درجات عناصر دل ب ع  وامسمها عما ع د العناصر.لتا ي  درجة التلويي ليل ب   نتيجة تقويم الـُبعـد : 

 ( ، امسي ظجمالا درجات األبعاد عما ع د األبعاد التا  ممها التل يي فا االيتمارة.2( أو )1رمي ) نتيجة تقويم االستمارة :

 ها عما ع د األبعاد عل ير التل يي ونسبتب.اجمع درجات التلويي العام ليل ب ع  فا األجزاع المستخ مة وامسمحساب النتيجة النهائية : 

 ( أو أخثر وع رفع ظلا الع د الصاي  األعما.0.5ع بر لصال  الموظ  ظ ا دانت خمسة م  عشرة ) الكسور العشرية :

 توزيع النسخ : 

  .أصل التقييم لملف الموظف بقسم شؤون الموظفين 
 الوة(.صورة للمالية )مع مسير راتب أول شهر تعتمد معه الع 
 .)صورة للموظف )عند الطلب 
 .)صورة للرئيس المباشر )عند الطلب 
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 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 استمارة تقويم األداء الوظيفي  (14تابع..  نموذج رقم )

 

 

  هي محصلة األداء الفعلي كماً ونوعاً مع التركز على السرعة والتطوير واالستمرارية اإلنتاجية

 اإللـمـام

 الوظيفي

واألدوات  لموادهي اإللمام بالطرل واألساليب المثلى التي يجب أن تؤدى بها المهام الوظيفية بما في ذلك القدرة على استخدام المعلومات واإلجراءات وا

 والمعدات الالزمة ألداء العمل

 1 2 3 4 5 عناصر التقييم تم  1 2 3 4 5 عناصر التقييم تم

 كمية اإلنتاج        تفهم طبيعة العمل واحترام آدابه      

 الدقة والجودة        تحمل مسؤوليات الوظيفة      

 السرعة في اإلنجاز        كالتحسن التصّرف وحل المش      

 استخدام الموارد المتاحة        جمع المعلومات وتحليلها      

 التطوير والتجديد في األداء        استثمار الخبرة والتدريب لصالح العمل      

 استمرارية اإلنتاج        العمل بروح الفريق الواحد      

 التقويم العام لبُعد :

 اإلنتـاجـيـة

 = )     ( درجة 6 )     ( ÷

 

 الدرجة العامة لبُعد :

 اإللمام الوظيفي

 = )     ( درجة 6)     ( ÷ 

 التقـدير :  التقـدير : 

     

 يخدم الجمعية بسياسة ترك متسع من الوقت للقيام بهاتقديم المقترحات واألفكار البناءة وتبني كل جديد  المبادرة  وهي القدرة على التكيف مع متغيرات الوظيفة واألنظمة والشعور بالمسؤولية الـمـرونـة

 1 2 3 4 5 عناصر التقييم للبند تم  1 2 3 4 5 عناصر التقييم للبند تم

 تـقبل التغـيير       

 المبادرة الذاتية دون اإلخالل بالعمل أو انتظار التوجيه      

 تحمل ضغوط العمل       

 تـقبل النـقـد        طرح أفكار لتحسين العمل واألداء      

 االستجابة لتعلم مهارات جديدة لتحسين العمل        تبني األعمال الطارئة دون اإلخالل بالعمل األساسي      

 تقبل أداء عمل إضافي عند الحاجة        اإلسهام في زيادة الدخل وخفض التكاليف      

 ألخطاءاالعتراف بالمسؤولية عن ا       

 ال رجة العامة لب ع  :

 الـمـبــادرة

 = )     ( درجة 4)     ( ÷ 

 الدرجة العامة لبُعد :

 الـمـرونــة

  = )     ( درجة 6)     ( ÷ 

 التلد ير : 
  التقـدير : 

     

 هو تبني الجمعية وحمل همومه والسعي لتحقيق أهدافه والحرص على تطويره ورفع مستواه الـــوالء واالنتماء  نات واستثمار أوقات العملوتعني التقيد بأنظمة الحضور واالنصراف وخلو الغياب وقلة االستئذا االنضباط وااللتزام

 1 2 3 4 5 عناصر التقييم تم  1 2 3 4 5 عناصر التقييم تم

 مواعيد الحضور واالنصراف        تفهم أهداف الجمعية      

  الغيابانعدام أو قلة        حمل هم الجمعية ومشاريعها الخيرية      

 قلة االستئذانات        المحافظة على الممتلكات والتجهيزات      

 (( 1استمارة رقم )) 

 الـجـــــزء األولــــــــ 

 الفئة المستهدفة : جميع الموظفين بال استثناء.

 قرب وصف لألداء.( في الخانة التي تمثل أ توضع عالمة ) 
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 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 التقيد باألنظمة والتعليمات        الحرص على سمعة الجمعية      

 استثمار وقت العمل        إبداء مقترحات لصالح الجمعية      

 لعامة لبُعد :الدرجة ا

 االنضباط وااللتزام

 = )     ( درجة 5)     ( ÷ 

 

 الدرجة العامة لبُعد :

 الوالء واالنتماء

 = )     ( درجة 5)     ( ÷ 

 التقـدير :  التقـدير : 

     

 العالقات

 وفن التعامل

 هي الصفات التي يتميز بها الموظف وتجعله الئقاً للعمل بالجمعية كعضو فيمكز دعوي الصـفات الشخصية  ية وبرامجه الدعوية المختلفةهو توطيد عالقات مبنية على االحترام المتبادل مع اآلخرين وكسبهم لصالح الجمع

 1 2 3 4 5 عناصر التقييم للبند تم  1 2 3 4 5 عناصر التقييم للبند تم

 مع الرؤساء        الرغبة في التطوير واإلبدال      

 ءمع الزمال        اتزان التفكير      

 مع الزوار والمراجعين        االلتزام باآلداب اإلسالمية      

 مدح وثناء اآلخرين        سرعة البديهة      

 استقطاب طاقات فعَّالة        المظهر العام      

 الدرجة العامة لبُعد :

 العالقات وفن التعامل

 درجة = )     ( 5)     ( ÷ 

 

 الدرجة العامة لبُعد :

 الصفات الشخصية

 = )     ( درجة 5)     ( ÷ 

 التقـدير :  التقـدير : 

 ( أو أكثر إلى العدد الصحيح األعلى.1.5ملحوظة : تجبر الكسور العشرية لو وجدت إذا كانت خمسة من عشرة ) 

 ( 1نتيجة التقويم الستمارة رقم ) 

 ( 1الستمارة رقم ) تقدير الموظف على أبعاد ا

5 = 

 ممتاز

4 = 

 جيد جدا  

3 = 

 جـيـد

2 = 

 مقبول

1 = 

 ضعيف

      درجـة  إجمالي درجات األبعاد الحاصل عليها

 إجمالي األبعـاد÷ لحساب التقدير =  إجمالي الدرجات  ُبـعـد  عدد األبعاد التي شملها التقييم

 



 

  

 

 

 

 
 
 

 62 

 اململكة العربية السعودية
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 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 ء الوظيفياستمارة تقويم األدا  (14تابع..  نموذج رقم )

  الـجـــــزء الــثــانـــي

 الفئة المستهدفة : موظفي الوظائف اإلشرافية فقط. (( 2استمارة رقم )) 

 ( في الخانة التي تمثل أقرب وصف لألداء. توضع عالمة ) 

 

 رفع مستوى العمل واإلنتاج من خالل التدريب وتفويض المرؤوسين. والتدريبالتفويض   سياسات معينة لوضع األهداف والوسائل واآلليات الممكنة لتحقيقها ودراسة النتائج. التخطيط

 1 2 3 4 5 عناصر التقييم تم  1 2 3 4 5 عناصر التقييم تم

 وضع خطط واضحة للجميع        تهيئة المرؤوسين لتمثيل اإلدارة أو القسم      

 وضع أولويات للتنفيذ        القدرة على التفويض      

 وضع الخطط البديلة        استخدام الوسائل الحديثة لتطوير العمل وأداء العاملين      

 تحليل األثر والنتائج        تجاوز المشكالت وحل العقبات      

 الدرجة العامة لبُعد :

 التخطيط

 = )     ( درجة 4)     ( ÷ 

 

 الدرجة العامة لبُعد :

 التفويض والتدريب

 = )     ( درجة 4÷ )     ( 

 التلد ير :  التلد ير : 

     

 أسلوب في التفكير التخاذ أفضل الوسائل لتحقيق األهداف ولحل المشكالت الطارئة والعارضة. اتـخــاذ القرارات  هي وضع الخطط والتأكد من تنفيذها في أوقاتها ، والسرعة في تصحيح التجاوزات. الرقابة

 1 2 3 4 5 عناصر التقييم للبند تم  1 2 3 4 5 للبندعناصر التقييم  تم

 اإللمام بمشكالت سير العمل        الحسم وعدم التهرب أو التردد من اتخاذ القرارات      

 وضوح ضوابط التقييم للمرؤوسين        دراسة البدائل المتاحة قبل اتخاذ القرار      

 تقويم أداء المرؤوسين        مشاورة قبل اتخاذ القرارال      

 استمرارية المتابعة        تحمل مسؤولية القرارات المتخذة      

 الدرجة العامة لبُعد :

 الرقابة

 = )     ( درجة 4)     ( ÷ 

 

 الدرجة العامة لبُعد :

 اتخاذ القرارات

 = )     ( درجة 4)     ( ÷ 

 التلد ير :  التلد ير : 

     

 القيادة والتحفيز  استثمار أقل وقت ممكن في تحقيق أكبر قدر من األهداف. ظيمالتن
تحريك المرؤوسين ودفعهم لتحقيق األهداف المرسومة وتقويم أدائهم ، وتحفيز المتميزين لالستمرار في 

 بذل المزيد.

 1 2 3 4 5 عناصر التقييم للبند تم  1 2 3 4 5 عناصر التقييم للبند تم

 لوقت وحسن استغاللهتنظيم ا        اإللمام بالصالحيات واستخدام النفوذ      

 توزيع العمل والمهام على المرؤوسين        متابعة أعمال المرؤوسين وتوجيهها      

 إنجاز األعمال في وقتها        تقديم النقد بأسلوب بناء      

 توثيق اإلنجازات وأرشفتها        شكر والثناء والتحفيز للمرؤوسين المتميزينتقديم ال      

 رفع التقارير        اإللمام بأفضل طريقة لتحفيز كل مرؤوس      
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 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 الدرجة العامة لبُعد :

 الـتـنـظـيـم

 = )     ( درجة 5)     ( ÷ 

 

 الدرجة العامة لبُعد :

 القـيادة والتحفـيز

 = )     ( درجة 5)     ( ÷ 

 التلد ير :  التلد ير : 

 ( أو أخثر ظلا الع د الصاي  األعما.0.5مماوظة : ع بر اليسور العشرية لو وج ت ظ ا دانت خمسة م  عشرة ) 

 ( 2نتيجة التقويم الستمارة رقم ) 

 ( 2تقدير الموظف على أبعاد االستمارة رقم ) 

5 

 ممتاز

4 

 جيد جدا  

3 

 جـيـد

2 

 مقبول

1 

 ضعيف

      درجـة  الحاصل عليها إجمالي درجات األبعاد

 إجمالي األبعـاد÷ لحساب التقدير =  إجمالي الدرجات  ُبـعـد  عدد األبعاد التي شملها التقييم

 استمارة تقويم األداء الوظيفي  (14تابع..  نموذج رقم )

 

 النتيجة النهائية للتقويم

 

 مقدار العالوة نسبة العالوة يةالنتيجة النهائ  إجمالي األبعاد إجمالي الدرجات جزء التقييم 

 ر.س .................... % 5 = ممتاز   5   (1ايتمارة ) 

 ر.س .................... % 4 = ج   ج اً   4   (2ايتمارة ) 

 ÷مجمول الدرجات 

 مجمول األبعاد =

 النتيجة النهائية

 مجموع

 الدرجات

 مجموع

 األبعاد

 3 جـيد = 

 ل= مقبو  2 عا ب

  1 ضعيف = 

 

 

 احتياجات التدريب والتأهيل

 

 عما ضوع نتائج التلويي  ا د الرئيس المبا ر الم االت التا عتطمب ع ريبًا لتاس   أداع الموظ  الوظيفا :

      ظدارية        علنية        دعوية        درايية         اجتماعية أو ظنسانية ع ريب عما رأس العمل 
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  الئحة

 املوارد البشرية
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  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. هد 14/          /                     : ـخــــاريــالــت

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  مماوظات :   .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. : اعــــتـمـاد اإلدارة

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  مماوظات :   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : االســــــــــم

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

  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. هد 14/          /                     : ـخــــاريــالــت
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 طلب تـرقـيـة  (13) رقم نموذج
 

 تـــرقـــيـــة

 وفقه هللا  ة سعادة مدير الجمعي

 وبع ..    السجم عميكي ورحمة هللا وبرداعب..

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... آمل التيرم بالموافلة عما ظدراجا ضم  المر ا   لمترمية عما وظيفة / 

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

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

  

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

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

  

 طالب الترقية رئيس القسم  موافقة

 ............................................................................................................................................................................................................................................................. : ايي الموظ  .............................................................................................................................................................................................................................................................................  الدلدسددي :

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................  ومد دع :دالت ...................................................................................................................................................................................................................................................  :  رئيس اللسي

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................  : الدتداريدد ........................................................................................................................................................................................................................................................................  الدتدوم دع :

 

 

 االعتماد

  هـ.14لعام         ............................................................................................................................................................................................................ ال مـانــع اعتباراً من شهر 

  : الموافلة المشروطة ود...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  : رفد الطمب ، والسبب .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ملحوظات : 

 مدير الجمعية

  ........................................................................................................................................................................................................................... االســــم : 

  ........................................................................................................................................................................................................................ التـوقـيـع : 

 هـ14الـتـاريـخ :        /      /        
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 طلب اعتماد حافز أو بدل  (14) رقم نموذج

 اعتماد حافز أو بدل

 وفقه هللا  سعادة مدير الجمعية 

 وبع ..   السجم عميكي ورحمة هللا وبرداعب..

 آمل التيرم بالموافلة عما اعتماد صره :

 : حـافـز   : بــدل  

  ............................................................................................................................................................................. نوعب : 

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

  ............................................................................................................................................................................. مل اره :

 هد14  اعتبارًا م  عاريد :      /      /    

  ........................................................................................................................................................................... ايدمب : 

  ............................................................................................................................................................................  مل اره :

 حسب االعتماد لبعد األ هر دائي     نوعب :  

 هد14اعتبارًا م  عاريد :      /      /      

  ......................................................................................................................  المسمى الوظيفي :  ..................................................................................................................................................................................................................  لصالح الموظف :

 نظرًا لتوافر األسباب التالية :

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

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

  ........................................................................................................................................................................................................................... الـقـســم : 

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

  ......................................................................................................................................................................................................................... الـتـاريـخ : 

  ........................................................................................................................................................................................................................ التـوقـيـع : 

 

 داالعتما

  هـ.14لعام          .......................................................................................................................................... ال مـانــع اعتباراً من شهر 

  : الموافلة المشروطة ود ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  : رفد الطمب ، والسبب  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

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

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................مماوظات : 

 مدير الجمعية

  ........................................................................................................................................................................................................................... االســــم : 

  ........................................................................................................................................................................................................................ التـوقـيـع : 

 هـ14الـتـاريـخ :        /      /        



 

  

 

 

 

 
 
 

 68 

 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 توكيل استالم مكافأة / مستحقات مالية  (15) رقم نموذج
 

 

 مكافأة / مستحقات ماليةتوكيل استالم 

 

 وفقه هللا  المكرم مدير إدارة الشؤون المالية

 وبع ..   السجم عميكي ورحمة هللا وبرداعب..

ل : األخ /    ..................................................................................................................... بلسي /   .............................................................................................................................................................................................................................. الشخم المودَّ

 هد.14لعام      ................................................................................... هد ظلا  هر /14لعام      .......................................................................................................... راعب :  و ل  ع  األ هر م  /  نوع التود ل :

    : مستالات أخرى وها ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. مماوظات أخرى : 

 وليي جزيل الشكر والتل ير،،،

ــل  الـمـوكِ 

  ........................................................................................................................................................................................................................... االســــم : 

  ..........................................................................................................................................................................................................................  الـتـاريـخ :

  ..........................................................................................................................................................................................................................  التـوقـيـع :

 

 

 اعتماد التوكيل

 .ال مانع م  مبول التود ل 

  : الموافلة مشروطة ود ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  : رفد الطمب ، بسبب 

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

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

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

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................مماوظات : 
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

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

 مديرالجمعية

  ................................................................................................................................................................................................................................ االســــم :  

  ............................................................................................................................................................................................................................. ـوقـيـع : الت ختم الجمعية 

 هـ14الـتـاريـخ :        /      /         

 إجـراء جـزائـي  (16) رقم نموذج

 إجـــراء جـزائــي

  ...................................................................................... رقــمـــه :     ........................................................................................................................................................................ اسم الموظف المخالف : 

  ........................................................................................................................................... الـقـســـم :     ............................................................................................................................ المسمى الوظيفي : 

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... نـوع المخالفـة : 

 الرابعة الثالثة    الثانية    األولا      تكرارها : هد14الموافق :    /    /    .............  يومتـاريـخـهـا :  

 نـوع الجـزاء :

 1 )  من الراتب ........................حسم 

 2 ) توجيه إنذار شفهي 

 3 ) توجيه إنذار كتابي 

 4 ) حرمان من العالوة السنوية القادمة 

 5 )  أمر إيقاف من العمل لمدة................... 

 6 ) ل وإنهاء الخدمةإشعار بالفص 

 7 )  أخرى ........................................................................................................................  

 مالحـظـات :

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

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

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

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

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

 

 إقرار وتعهد المخالف

فة تعليمةات وأنظمةة العمةل بالجمعيةة ، علةى أمةل أن يكةون أقر أنا الموظف الموضح اسمي بعاليه بالمخالفة المنسوبة إلي والواردة في هذا اإلجراء الجزائي ، وأبدي اعتذاري وتعهدي بااللتزام بكا

 وهللا ولي التوفيق،،، جراء مؤشراً إيجابياً لتفادي ما حصل من قصور في األيام القادمة.هذا اإل

  ......................................................................................................... التوقيع /     هد14:     /     /    التاريخ    .................................................................................................. االسم الموظف / 

 

 

 وفقـه هللا  سعادة  رئيس الجمعية
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

  ................................................................................................................................................................................................................................. آمل االطالل واعتماده ، مع مالحظة : 

  ......................................................................................................... التوقيع /     هد14    :     /     /التاريخ    .................................................................................................... مدير الجمعية / 
 

 االعتماد

 يتخذ بحقه اإلجراءات التالية : 

(1 )  ( 2)  من الراتب .................................حسم توجيه إنذار شفهي 

(3)  ( 4) حرمان من العالوة السنوية توجيه إنذار كتابي 

(5 )  ( 6) إشعاره باإلقالة وإنهاء الخدمة  أيام  ...............................................................................................................لمدة إيقاف من العمل 

(6 )  أخرى ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................عوج هات أخرى /

 رئيس الجمعية

  ........................................................................................................................................................................................................................... االســــم : 

  ........................................................................................................................................................................................................................ التـوقـيـع : 
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

م  (17) رقم نموذج  تـظـلـُـّ
 

ـم  تـظــلَـّ

 وفقه هللا  سعادة رئيس الجمعية 

 وبعد..   السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

 :.. التظل م سبب  

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

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

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

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

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

  :.. التظل م شرح  

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

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

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

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

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

ي التظل م :الطرف اآلخر ف  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

االسـم :  هد14الموافق    /    /     ............................................................ عاريد المشكمة :  يوم .........................................................................................................................................................................  

الوظيفة : هد14الموافق    /    /     ................................................................ عاريد التدظم ي :  يوم  ..................................................................................................................................................................  

 : التوقيع :  ...........................................................................................................................................................  المرفلات  ....................................................................................................................................................................  

 هـ14التاريخ :        /        /          ..................................................................................................................................  

 

 

 التوجيه

 ر بذلك.رفع التظلم عن الموظف مع إشعار الطرف اآلخ 

 : ظحالة النظر فا التظم ي ظلا .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  :التظمَّي غ ر وجيب مع التوصية ود ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  أخرى .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ............................................................................................ رئيس الجمعية 

  ........................................................................................................................................................ االسـم :

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

 هـ14التاريخ :        /        /        
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 هذا الجزء يعبأ عند اإلحالة إلى جهة أخرى فقط

 إفادة الجهة المحال إليها

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

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

  ........................................................................................................................................................ االسـم :

  ...................................................................................................................................................  :التوقيع 
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 استـقـالـة  (18) رقم نموذج
 

 استقالة موظف

 حفظه هللا  سعادة رئيس الجمعية    

 وبعد..   السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  التمهـيد :

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

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  األسباب :

هـ ، وتعميد من يلةزم 14............../............../........... الموافق  ..........................يدي اعتباراً من يوم لذا آمل من سعادتكم قبول استقالتي وإعفائي من وظيفتي في الجمعية ، )بعد شهر  من تاريخ تقديمي لهذه االستقالة( وطي ق  الطلب :

 إلكمال إجراءات إنهاء الخدمة.

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

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

 راجيًا المولا عز وجل أن   عمنا وإ اخي م  أنصار دينب ، وعلبموا  كرأ وعل يرأ،،،

 االستقالةمقدم   مدير الجمعية موافقة

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................االيدددي :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: االيي

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. التومد دع :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الدتدوم دع : 

 

 

 التوجيه

 وفقه هللا  المكرم / مدير الجمعية 

 وفقه هللا                                         المكرم / رئيس قسم شؤون الموظفين

 نفيدكم بأنه :

  هد.14م  ه اعتبارًا م  عاريد     /     /     ال مانع م  مبول ايتلالة الموظ  المذدور ، واعتم وا طا 

  أخرى .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  .............................................................................................. رئيس الجمعية

  ........................................................................................................................................................ االسـم :

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

 هـ14التاريخ :        /        /        
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 

 إنهاء خدمة  (19) رقم نموذج
 

 هاء خدمة موظفإنبيان 

 بيانات الموظف :

  اسم الموظف الرباعي

  الـقــســـــم

  فترات الدوام  رقـم الـمـوظـف

 الوظيفة :بيانات 

  المرتبة  المسمى الوظيفي

  الدرجة  رقـم الوظيـفة

  كتابةً   الراتب الحالي

 بيانات الخدمة :

 هد14/     /           تاريخ طـي القـيد هد14/     /           تاريخ التوظيف

 يوم/أيام  شهر/أشهر  سنة/سنوات  مـدة الخـدمة 

  د االستئذاناتعد  عدد أيام الغياب طول مدة الخدمة

 استحقاقات مالية :

  قيمتها  إجمالي رصيد اإلجازات االعتيادية

  قيمتها  إجمالي أيام الدوام للشهر األخير

  قيمتها  حـقــوق أخـرى للموظــف
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

  قيمتها  ديون ومستحقات على الموظـف

  المبلغ  تصفية الحقوق 

 توقيع الموظف باستالم كافة الحقوق 
......................... 

 هد14/    /       التاريخ

 الماليةمدير إدارة الشؤون  أمين الصندوق

 ...........   حرر في يوم

 هـ14/      /   الموافق   

 مـتـالخ

 مدير الجمعية
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 إخـالء طـرف  (20) رقم نموذج
 

 رفـالء طـإخ

  ............................................................................................................................................................................................................................: رمي الموظ   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ :ايي الموظ  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : اللسي  ............................................................................................................................................................................................................................................................... :المسما الوظيفا 

 .......................................................................................................................................................  مص رها :  ............................................................................................................................................................................................................. : عاريخها ................................................................................................................................................................................................................. :رمي الهوية 

ضةوء إجةابتكم ، ولكةم نأمل اإلفادة عما إذا كان علةى الموظةف المةذكور أي عهةد أو مسةتحقات نقديةة أو عينيةة ، ليتسةنى لنةا إكمةال الةالزم وإخةالء طةرف الموظةف علةى الموظف الموضح بياناته أعاله ، نظراً لطي قيد 

 خالص الشكر والتقدير،،،

 رئيس شؤون الموظفين

  ......................................................................................................................................................................................................................... االسـم :

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

 هـ14التاريخ :        /        /        

 

 

 إفادة الشؤون اإلدارية   إفادة رئيس القسم المعني

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

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

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

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

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

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

 .......................................................................االسـم : 

 .....................................................................التوقيـع : 

 هـ14التاريخ :       /       /        

 .......................................................................االسـم : 

 .....................................................................التوقيـع : 

 هـ14التاريخ :       /       /        

 إفادة قسم التقنية إفادة قسم شؤون العاملين

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

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

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

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

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

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

 .......................................................................االسـم : 

 .....................................................................التوقيـع : 

 هـ14    التاريخ :       /       /    

 .......................................................................االسـم : 

 .....................................................................التوقيـع : 

 هـ14التاريخ :       /       /        

 إفادة قسم آخر ذو عالقة إفادة الشؤون المالية
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

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

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

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

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

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

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

 .......................................................................االسـم : 

 .....................................................................التوقيـع : 

 هـ14التاريخ :       /       /        

 .......................................................................االسـم : 

 .....................................................................التوقيـع : 

 هـ14:       /       /        التاريخ 

 

 

 االعتماد

 هـ 14تشـهد إدارة الجمعية التعـاوني بأن المـوظف الموضح بياناته بعـاليه قد عمل لـدى الجمعية خالل الفـترة من      /     /     

 .هـ14     /     /      بتاريخيوم            اعتباراً من قد تم إخالء طرفههـ ، و14وحـتى      /      /     

 كما تم إخالء طرفه من الجمعية باستالم كافة العهد والمستحقات واألعمال الموكلة إليه.

 مدير الجمعية 

  ........................................................................................................................................................ االسـم :

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

 هـ14التاريخ :        /        /        
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 إنذار كتابي )لفت نظر(  (21) رقم نموذج
 

 

 لفت نظر

 رابع     ثالث   ثانا       أول       ظنذار دتاوا :    

 حفظه هللا                                  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... المكرم األخ / 

 وبع ..   السجم عميكي ورحمة هللا وبرداعب..

  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................فل  ياعنا ما حصل منيي م  علص ر فا / 

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

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ومخالفتيي ألنظمة ال م ية فا / 

  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................لذا فنمفت نظردي ظلا / 

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

 خما هو موض  فا اإلجراع ال زائا المرفق.

 يب.أن  كون هذا اإلنذار اليتاوا مؤ رًا ظ  اويًا لتفادأ ما حصل م  مصور فا األ ام اللادمة ، وزيادة اهتمام الموظ  بما عمت اإل ارة ظل عما أمل

 وهللا م  وراع اللص  ،،،

 أخوكم

  ................................................................................................................................................................ االسـم :

  ........................................................................................................................................................... الوظيفة :

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

 هـ14التاريخ :         /         /        
 

  ؤون الموظف  . صورة لمم  الموظ  ل ى -
 صورة لرئيس اللسي المبا ر. -
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 إشعـار باإلقـالـة  (22) رقم نموذج

 إشعار باإلقالة

 وفقه هللا سعادة / رئيس الجمعية

 وبع ..   السجم عميكي ورحمة هللا وبرداعب..

  ............................................................................................................................................................................. فنش ر ظلا يعادعيي بااليتغناع ع  خ مات الموظ  / 

 هد14/      /        و ل  اعتبارًا م  عاريد :          ........................................................................................ عما المسما الوظيفا / 

 نأمل عوج هكي بما عرونب منايبًا العخا  باما اإلجراعات ، وليي جزيل الشكر.

  ............................................................................................................................................... االســــم : 

  ........................................................................................................................................... الـوظـيفـة : 

  ............................................................................................................................................. الـتـاريـخ : 

  .............................................................................................................................................التـوقـيـع : 

 

 توجيه إدارة الجمعية

 وفـقـه هللا                        ................................................................................................................................................................................................ المكرم الموظف / 

 وبع ..   .السجم عميكي ورحمة هللا وبرداعب.

ٍر مد  عداريد هدذا اإل دعار ، فنظرًا اليتغناع ال م ية ع  خ ماعيي فا الومت الراه  ، فنود ظ دعاردي باإلمالدة وأن عمميدي بال م يدة يد نتها بمشد  ة هللا ععدالا بعد   ده
 هللا ، وإيهامًا فا ال عوة ظلا هللا ععالا فا األ ام الملبمة.  اخري  ليي عطاعخي وبذليي خجل الفترة السابلة ، مع أممنا بأن يبلا التواصل مع ال م ية خ مًة ل ي 

 وعلبموا فائق التل ير واالحترام،،،

 اعتماد رئيس الجمعية

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... االسـم :

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

 هـ14التاريخ :         /         /        
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 

 مساءلة  (23) رقم نموذج
 

 مساءلة
  غياب   تأخر    خروج من الدوام بدون إذن 

 اإلدارة  القسم  ة الوظيف م ـــاالس

    
 

 األجازات خالل السنةالموظف من  رصيد  تاريخ ووقت البيان

  اضطرارية  اعتياد ة  ص/م ظلا م  التاريد ال وم
  ايتثنائية  مرضية     هد14....... /...... /...... 
  الاياب  و ون راعب     هد14....... /...... /...... 

 

 إفادة الموظف

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

  .............................................................................................. ع :ـالتوقي  .......................................................................................................................................................................................................

 هـ14/        اريخ :          /  ـالت  .......................................................................................................................................................................................................
 

 رأي رئيسه المباشر

  ........................................................................................ :مدير/رئيس  .......................................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................. ع :ـالتوقي  .......................................................................................................................................................................................................

 هـ14/        اريخ :          /  ـالت  .......................................................................................................................................................................................................
 

 إدارة الجمعية

 عاسب لب اضطرارية   عاسب لب مرضية   عاسب لب اعتياد ة 
 كتفا وتوجيب عنبيب لب    عاسي عميب فلأ   طبق فا حلب ظجراع جزائا  
  / أخرى .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

 الجمعية مديرال

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

 ملف الموظف.لاألصل  -
 في حال الحسم. الماليةصورة للشؤون  -
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

    (24) رقم نموذج
 

 

 تعريف
 

 أما بع ..    الام  هلل والصجة والسجم عما ريول هللا وعما آلب وصابب وم  وااله..

 ………………………………تشه  ظدارة جم ية ف

  ........................................................................................................................................................................................................................................ / الموظ  ن بأ
  .......................................................................................................... ضم  مسي   ............................................................................................................ ل م ية عما وظيفة م  عمل با

 هد 14فا الفترة م      /     /         ........................................................................................................................................................... التابع إلدارة 
ة حس  الس رة   ....................................................................................................................... هد ، وراعب  هرأ وم ره 14وحتا      /     /       ريال ، ودان خجل هذه الم َّ

 والسموك.
 ما   خر.وم  أعط ت لب هذه اإلفادة وناًع عما طمبب ، دون أدنا مسؤولية عما ال م ية خجه 

 وهللا الموفق ،،،

 

 مدير الجمعية

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. االيي : 

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... التوميع :

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... التاريد : 

 الخدتي
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 تفويض صالحيات  (25) رقم نموذج

 تفويض صالحيات

 وفقه هللا  المكرم مدير الجمعية 

 وفقه هللا رئيس / -المكرم مدير

 وبعد..   السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. فنظرًا لد

  ............................................................................... التوميع/  ....................................................................................................................................................خ /فنايطكي عممًا بأنا م  فوضنا األ

 هد14هد  وحتا      /      /      14خجل الفترة م       /      /      

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................. بالصجحيات التالية : 

 لجطجع ، وليي جزيل الشكر،،،

  ............................................................................................................................................... االســــم : 

  ........................................................................................................................................... الـوظـيفـة : 

  ............................................................................................................................................. الـتـاريـخ : 

  .............................................................................................................................................التـوقـيـع : 
 

 

 التوجيه

 وفقه هللا  المكرم / 

 وبعد..   ته..السالم عليكم ورحمة هللا وبركا

 نفيدكم بأنه :

 .عي االطجع وال مانع 

 مدير الجمعية

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... االسـم :

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... التوقيع :
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 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

  الئحة

 املوارد البشرية

 هـ14التاريخ :          /         /        

 

 

 اعتماد جملس االدارة

وافاا   االحااد ( امل ( املنعقاادة1يف اجتماااجم جملااس اإلدارة هلرااته ر اام      الئحااة املااوارد البشاارية مت اعتماااد ** 
 .م 31/1/2021

 رئيس مجلس االدارة             نائب الرئيس             المسؤول المالي        

 

 رضاء بن حممد مخيس الصبحي               غازي حميي الدين السيد                          عبدالرمحن عبداملعطي الصبحي                     


