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 بعضنا ينام ليحلم بالنجاح

 والبعض االخر يستيقظ باكرا لتحقيقه



 

3 
 

 

  

توىــمحــــــلا  

 المقدمة

يف بالجمعية    التعر

االستراتيجي اإلطار    

 رؤية وأهداف

 استقطاب وتطوير

 الكفاءات

 حقوق الموظف

 واجبات الموظف

  



 

4 
 

   

 

 هي إحدى الجمعيات األهلية العاملة بالمملكة العربية السعودية
هـ  1403تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية تأسست عام  (70) برقم ةمسجل   

سيدات المنطقة المحبات للعمل  من ٩النسائية بجازان بجهـود أسست جمعيــة الملك فهد الخيرية 
( بــوزارة العمل والتنمية 70هـ كجمعيــة غيــر ربحيــة ومسجلــة برقم )1403الخيري والتطوعي عام 

على عاتقها تحقيق  أطيافه، وأخذتبجميع  يالجيزاناالجتماعية وقد تبنت منذ نشأتها خدمة المجتمع 

االجتماعي في المجتمع المحلي تحت ظل قيادتنا الحكيمة وبما يناسب رؤية المملكة رفع مستوى األداء 
من أجل تحقيق اإلنجاز تلو اآلخر في مختلف مجاالت  العطائي  ، وبذلك اتسعت قنوات الضخ  2030

 .االعمال الخيرية
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 أهدافنا 
لمطلقات واأليتام تهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات االجتماعية ورعاية النساء األرامل وا

ذوي الحاجة وأسر السجناء التي تحتاجها منطقتها دون أن يكون هدفها الحصول على الربح 

 المادي وتقدم لهن المعونـات المادية والعينية واالجتماعية بصفة شهرية أو دورية أو سنوية
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 رسالتنا

ة الطفولة واألسر احتياجاتتقديم برامج تنموية وخدمات اجتماعية ُتلبي 
 والمجتمع من خالل شراكات مجتمعية وكوادر مؤهلة

 

 رؤيتنا

 أن نكون الجمعية النسائية الرائدة في تنمية المجتمع
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 قواعد التوظيف

تتبع الجمعية أفضل المعايير لضمان جذب ذوي الكفاءات ومن ثم استمرارهم 

ويشترط في كل   .المطلوبفيها وأدائهم لواجباتهم الوظيفية على الوجه 
العلمية أو الخبرات العملية  المؤهالتعلى  حاصالتقدم للوظيفة أن يكون م

كما يشترط أن  لها،والمحددة لشغل الوظيفة المرشح  الالزمةوالشروط 

أو صورًا مصدقة عنها وأن يفي بكافة  األصليةيقدم للجمعية المستندات 
ن كالمتطلبات النظامية المتعلقة بالتوظيف وتقديم تصور شخصي فيما يم

 . تقديمه للجمعية من تطوير ودعم من حيث الوظيفة التي سيشغلها
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 التعيين والمباشرة

ية بالتنسيق مع اإلدارات المعنية اختيار أنسب   تتولى إدارة الموارد البشر

المرشحين المتقدمين للوظائف الشاغرة بالجمعية ، وإنهاء إجراءات 
 جمعيةتعيينهم وفًقا لإلجراءات النظامية المتبعة بال

 الفترة التجريبية

يبية مدتها  أشهر ، ويعتبر اجتيازه  ثالثه  يخضع الموظف الجديد لفترة تجر

لها بنجاح شـــرًطا أســاسًيا لتثبيته في الوظيفة ، ويستحق الموظف 
خالل هــذه الــفترة راتــبــــه األساسي مضاًفا عليه بدل المواصالت ، مع 

 :استكمال التالي

 جاح.رة التجريبية بناجتياز الفت- 

 ين.إتمام مسوغات التعي-

السعودييننقل الكفالة لغير -
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 تقييم األداء
يعتبر من أهم الوسائل المؤدية لرفع إنتاجية األفراد، وتقوم الجمعية متمثلة بإدارة 

ية  . الخدمات المساندة ومدراء اإلدارات بعمل التقويم الوظيفي كل ربع سنة وبصورة دور
ر األداء الوظيفي أساسيًا لتطوير وتدريب الموظفين وتنمية مهاراتهم ومن ثم وتعد تقاري

 .واتهم أو ترقياتهم  عالإصدار 
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 العوائد المالية

 سلم الرواتب 

مستويات ويتم تصنيف الموظفين ً الدائمين  5تعتمد الجمعية على سلم رواتب مؤلف من 

كل منهم وبناء على السلم ويثبت  والمتعاونين في الجمعية وفًقا للوظائف التي يشغلها
الموظف الجديد بالمستوى والدرجة المستحقة له في السلم بعد اجتيازه الفترة 

يبية   . التجر

 الراتب األساسي -

هو األجر الذي يدفع للموظف مقابل عمله في الجمعية مجرًدا من أي إضافات أو خصومات 

هر ميالدي حسب سياسات الصرف من كل ش 25، ويتم صرفه بالريال السعودي في الــ 
المعتمدة الجمعية ، و يقدر الراتب األساسي حسب طبيعة الوظيفة و مركزها وحسب 

 . . مؤهالت الموظف وخبراته العملية ضمن سلم الرواتب بالجمعية
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 صالت بدل الموا

شهري (حسب سلم الدرجات و الوظائف)، و يقدر بدل  مواصالتتمنح الجمعية بدل 

عن كل شهر و يتم صرفه مع نهاية كل  األساسيمن الراتب % 10بنسبة  المواصالت

للموظف  المواصالت، علًما بأنه في حال قامت الجمعية بتوفير وسيلة  ميالديشهر 
 له المواصالتفإنه ال يتم منح بدل 

 االجتماعية  التأمينات

ئوية تخصم من يخضع جميع الموظفين في الجمعية لنظام التأمينات االجتماعية الذي يحدد نسبة م
للسعوديين  :مجموع الراتب األساسي مضاف إليه بدل السكن الشهري و تدفع على النحو التالي

 10و يتحمل الموظف  . من الراتب األساسي وبدل المواصالت مجتمعين % 10 - : تتحمل الجمعية اآلتي

لوائح وأنظمة حسب  )تخصم من أجره الشهري مجتمعين(من الراتب األساسي و بدل المواصالت  %

من الراتب  % 2 - : لغير السعوديين تتحمل الجمعية اآلتي .المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

وال يتحمل الموظف أي نسبة حسب ما  .األساسي و بدل السكن مجتمعين تغطية االخطار  المهنية
 .االجتماعيةنصت عليه لوائح وأنظمة المؤسسة العامة للتأمينات 
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 كافاة نهاية الخدمة م

يمنح الموظف المنتهية خدماته بالجمعية فور انتهاء شهر اإلنذار تعويض نهاية الخدمة ما 

 الئحة عمال أو كام  نظام العمل واللم يكن هناك مانع قانوني يحرمه من التعويض وفًقا الح
موظف الجزاءات بالجمعية على أن يقوم بتصفية جميع العهد المسؤول عنها تحت إشراف 

يخ التعيين الرسمي و  من إدارة الخدمات المساندة ، ويتم حساب مكافأة نهاية الخدمة من تار

حتى آخر يوم عمل للموظف ، و يتم تطبيق نظام العمل و العمال في حساب مكافئة نهاية 

 الفصل الرابع –الخدمة ( ويمكن الرجوع لنظام العمل والعمال 
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يادات بالرواتب للموظفي  ن :اجرات الز

يادة في الراتب الشهري بأحد  -  : التالية اإلجراءاتيتم منح الموظف ز

 ءتهلكفا األعلىفي حالة وجود شاغر وظيفي أعلى من الوظيفة الخاصة به وتم ترشيحه للوظيفة -
ترقيته للوظيفة الجديدة مع تسليمه كافة  اعتمادالعملية ومعرفة بمهام الوظيفة الجديدة يتم 

  . لجديدةمميزات الوظيفة ا

بالتقييم السنوي الخاص بالجمعية وبما أن الجمعية لديها تقييم للموظفين التابعين لها ويتم -

تقييمهم كل ربع سنه فهناك تقييم نهاية السنه وفيه يتم جمع الدرجات الخاصة بالربع سنه 

 % ٩0 جميعها ومعرفة النسبة المئوية لمجموعها وفي حالة كان معدل التقييم الكلي أعلى من

يادة على راتبه بحسب الجدول . ص _  في حالة تقديم الموظف شهادة - 3 .23يستحق الموظف ز

أعلى من الشهادة التي تقدم بها للعمل بالجمعية يتم في هذه الحالة ( تحسين مستوى )  ةعلمي

 . ورفع درجته الوظيفية في سلم الرواتب للدرجة الخاصة بالمؤهل العلمي الجديد
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 سمي الدوام الر

تكون أيام العمل خمسة أيام في األسبوع واإلجازات األسبوعية يومين هما الجمعة 

والسبت ويستثنى من إجازة يوم السبت موظفين الخدمات األمامية وعمال النظافة 

تكون ساعات العمل ثمان ساعات عمل يومية في  - .لعملهم بالتناوب يوم السبت
في شهر رمضان المبارك ، وللجمعية الحق األيام العادية وست ساعات عمل يومية 

 في جدولة ساعات العمل حسب مصلحة الجمعية 

  االجــــــازات

يستحق الموظف عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية براتب أساسي ، 

يوًما ويمكن منح الموظف جزًءا من إجازته السنوية بنسبة المدة التي  30مدتها 
ذا كان ذلك ال يضر بمصلحة العمل ووفًقا إلجراءات قضاها من السنة في العمل إ

المعمول بها ، وتحرص الجمعية على حصول الموظف على إجازته السنوية بشكل 

 . يمكنه من إستعادة نشاطه والعودة لممارسة عمله بكفاءة
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 إجازات األعياد والمناسبات -

من شهر رمضان  25وم عشرة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي لي

خمسة أيام بمناسبة عيد الضحى المبارك تبدأ من يوم  - .المبارك حسب تقويم أم القرى
و في حال  .)يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة (أول الميزان - .الوقوف بعرفة

 . صادف أحد أيام هذه اإلجازات يوم الراحة األسبوعية تمدد اإلجازة يوًما آخًرا

 الحجإجازة 

يضة الحج إجازة بأجر كامل مدتها خمسة  تمنح الجمعية الموظف الذي يرغب في أداء فر

أيام باإلضافة إلى إجازة عيدا لضحى المبارك وذلك لمرة واحدة طوال مدة خدمته وللجمعية 

 وحدها حق تنظيم هذه اإلجازة بما يضمن حسن سير العمل بها.

 االجازة الخاصة :

 - : ي يستحق الموظف إجازة بأجر كامل في الحاالت التاليةحسب نظام العمل السعود

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجته أو زوجها أو أحد 

 .الدة مولود له أيام في حالة و الثة ند زواجة ويستحق إجازة لمدة ثأصولة أو فروعة أو ع
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يقصد بالسنة الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة 

 مرضية

 

 االجازة المرضية

ت مرضه بشهادة طبية صادرة عن مستشفى أو يستحق الموظف الذي يثب

مستوصف معتمد في التأمين الطبي الخاص بالجمعية أو مرجع طبي 
 :التالية الحاالتمعتمد لديها في 

يوًما بدون  ثالثون - . األجريوًما بأجر كامل ( ستون يوًما بثالثة أرباع  ثالثون 

 . المشار إليها للحاالتفي طلب الوثائق المؤيدة  . أجر
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STAR 

 وفقا للشروط التالية :

 . أن يكون الموظف ملتحًقا بالعمل لدى الجمعية بنظام التفرغ الكامل-

يبية االختبارأن ال يكون معينًا تحت  -   . أو في الفترة التجر

المرضية على أن تكون جميع الوثائق  جازةاإل داالعتماأن يقدم الموظف الوثائق المؤيدة  -

ير الطبي المفصل ) فور  مكتوبة باللغة العربية ومصادق عليها من الجهة المصدرة ( التقر

  . مباشرته العمل

ير الصادرة  - تمد الممنوحة للموظف صادرة من مستشفى مع واإلجازةيجب أن تكون التقار

ير و لمستوصفات والمراكز الطبية سواء كانت من الممنوحة من ا االجازاتولن يعتد بالتقار

 . معتمدة أم غير معتمدة

يد أيام  االيجب  -   االجازات وعشرون يوًما سواء كانت  المرضية في مجملها على مائة االجازاتتز

 . المشار إليها حاالتللالمرضية متتالية أو متفرقة في طلب الوثائق المؤيدة 
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 واجبات الموظف
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 واجبات الموظف 

وظيفته على  صالحياتيترتب على تعيين الموظف في إحدى وظائف الجمعية التعهد بالعمل بما يسعه من الجهد وفي حدود 

تحقيق أهداف الجمعية ورؤيتها ومراعاة مصالحها والمحافظة على أموالها وممتلكاتها وأسرارها وكافة المستندات والوثائق 
ومع مراعاة الواجبات الوظيفية المترتبة  المحظورة األعمالعن  واالمتناعله ويلتزم بوجه عام بأداء واجباته الوظيفية الخاصة بعم

 : التالية باألمورعلى المهام والمسؤوليات الخاصة بكل وظيفة على حدة ، فإن من واجب كل موظف أن يلتزم 

 المحافظة على مواعيد العمل الرسمية للجمعية - 

  .الوظيفيةوتخصيص كامل أوقات العمل لتأدية واجباته  وإخالصأدية العمل المناط به بدقة وأمانة ت --

ي المختصة ف اإلداراتالمتعلقة بالعمل سواء كانت من رئيسة المباشر أو من  واألوامر واألنظمةالتقيد بالتعليمات والقرارات  –

  .ذلك وتجنب مخالفتها عن قصد أو بدون قصد

بكل ما يصدر عن سلطاتها من أنظمة ولوائح وتعليمات والحرص  والتزامالمتبعة بالمملكة العربية السعودية  االنظمة احترام -

  .على مراعاة التقاليد والعرف العام

 تام باحترام ورؤسائه وجميع من تتعامل معهم الجمعية  زمالئهالمحافظة على كرامة الوظيفة وسمعة الجمعية والتصرف مع  -
. 

  . أو أسرار الجمعية بشكل عام بوظيفتهالمحافظة على السرية التامة في كل ما يتعلق  - 

 بالعمل لتحقيق أهداف الجمعية زمالئهالتعاون مع  -

رؤسائه أو إدارة الخدمات المساندة عن أي تقصير أو تجاوز أو مخالفة ألحد العاملين في الجمعية فيما يتعلق بتطبيق  الغ إب -

 . المخصصة لها ألغراض لغير  استعمالهاوعدم  -المحافظة على أموال وحقوق الجمعية وممتلكاتها  - . ليماتوالتع األنظمة
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 : ثانًيا : المحظورات

يحظر على كل موظف مزاولة أي عمل غير وظيفته في الجمعية سواء كان ذلك مقابل أجر أو بدون مقابل وسواء كان ذلك -

  . في أوقات العمل أو خارجها

 . ال يجوز للموظف أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في االتفاقيات الخارجية المتصلة بأعمال الجمعية -

 . كما يمنع على الموظف االمور التالية على سبيل الذكر ال الحصر - 

  . اإلشراك في المناقشات الدينية أو السياسية أو الغير مرتبطة بالعمل خالل ساعات العمل -

  . قراءة الجرائد أو المجالت وتناول األطعمة أو النوم خالل ساعات العمل -

مغادرة الجمعية أثناء ساعات العمل ما لم تكن طبيعة العمل تستدعي ذلك وبشرط الحصول على إذن مسبق من رئيسه  -

  المباشر

  . اإلجازة الممنوحة للموظف االنقطاع عن العمل بدون إذن كتابي مسبق أو التأخر في مباشرة العمل بعد - .

يح كتابي بذلك -  . الحضور إلى مكان العمل خارج أوقات العمل ما لم يكن لديه تصر

الدخول إلى أي مكتب في الجمعية غير مكتبه ما لم يكن لدخوله عالقة مباشرة بالعمل وعلى أن يتم ذلك في حضور  - 
  . الموظف شاغل المكتب فقط

  ة وأدوات الجمعية المكتبية لغير الغرض المخصص لهااستعمال قرطاسية وأجهز -
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  . التي ليست لها عالقة مباشرة بعملة جالتوالس واألوراقعلى المستندات  الطالع ا-

بعد الحصول على إذن مسبق من  االبإنجاز أعماله القة أي مستند أو نص ليس له عتصوير أو طباعة  -

  . رئيسه المباشر

ه تند أو مستند أو تقرير أو وثيقة أو رسالة خاصة بالجمعية أو بأي نسخ عنها في حوزبأصل أي س االحتفاظ -
أي كان من خارج الجمعية عليها دون إذن مسبق من مدير الخدمات  االطالعالشخصية ، كما يحظر عليه

  . المساندة

الطارئة يجب  ت حاالم في مكاتب الجمعية ، وفي الأو بعد الدوا خالل إستقبال الزائرين الشخصيين  -

  . المسبق من رئيسة المباشر اذن الحصول على

 عمله في الجمعية لتحقيق أرباح أو فوائد شخصية له أو لغيره على حساب مصلحة الجمعية غالل إست -
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 الجزاءات والتظلم :-

  ارات أو تعليماتتطبق بحق كل موظف يخالف أحكام وسياسات الجمعية وما تصدره من لوائح تنفيذية أو أنظمة أو قر

 : الرسمية التي يمكن تطبيقها على الموظف المخالف وهي اإلجراءات .

 لفت النظر

وهو تنبه الموظف شفهًيا على المخالفة التي إرتكبها وحثه على ضرورة تجنب تكرارها ، ويجب في هذه الحالة إثبات لفت النظر في ملف 

 الموظف لغرض محاسبته في حالة التكرار

 الكتابي اإلنذار -

 .األشدة ويتم تذكيره بالعقوب بالويتم بموجبه كتابة إنذار إلى الموظف يبين المخالفة التي ارتكبها ولفت نظره إلى وجوب تالفي ً تكرارها مستق

 : الخصم من الراتب -

 .الجزاءات المعتمدة الجمعية الئحة يتعارض مع  ال الخصم خمسة أيام في الشهر وبمايتعدى  العلى أن ا

 اإليقاف عن العمل

عن خمسة أيام  اإليقافتتجاوز مدة  ال  إذا ثبتت مسؤوليته ، على أن اإليقافوهو حرمان الموظف من مزاولة العمل وحرمانه أيًضا من أجر أيام 

  . في الشهر

  الخصم من الراتب - :الكتابي اإلنذار -

  . لفصل نهائًيا من الخدمة مع حفظ حقه في مكافأة نهاية الخدمةا-

 . الفصل نهائًيا من الخدمة بدون مكافأة -
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 ظلمــــالت

الرؤساء المباشرين إلى حل أي مشكلة تتعلق بالموظف ، مثل  خاللتسعى الجمعية دوًما ومن 
على الجزاء الموقع عليه ، وفي حال عدم إمكانية حل المشكلة أو الشكوى وديًا ، يمكن للموظف  االعتراض

 . إلى مديرة المباشر اإللكترونيريد عبر الب إلكترونياالتظلم 

بر ع إلكترونياوفي حال عدم تمكن مديرة المباشر من حل المشكلة أو الشكوى يمكن للموظف التظلم  - 
  . إلى مدير الخدمات المساندة اإللكترونيالبريد 

ظف وفي حال عدم تمكن مدير الخدمات المساندة بالجمعية من حل المشكلة أو الشكوى يمكن للمو -
  . اإلدارةإلى مدير  اإللكترونيعبر البريد  إلكترونياالتظلم 

بالجمعية من حل المشكلة أو الشكوى يمكن للموظف التظلم  اإلدارةوفي حال عدم تمكن مدير  -
تلتزم الجمعية بحماية  األحوال وفي كافة  . اإلدارةإلى رئيس مجلس  اإللكترونيعبر البريد  إلكترونيا

تقام أو إجراء تعسفي ناتج عن استخدام حقه في التظلم بموجب أنظمة وسياسات الموظف من أي ان

  . .الجمعية



 

24 
 

 

 

 

 انتهاء الخدمة

( من نظام العمل والعمال ، حيث أن عقد  73طبق الجمعية المادة الثالثة والسبعون ( 

العمل غير محدد المدة وبالتالي فال  تقييد الي من  طرفيه بمدة معينة ولكل من الموظف 
أو الجمعية فسخ العقد أو إنهائه بمجرد إخطار الطرف اآلخر كتابيا مع وجود ما يبرر 

الفسخ أو اإلنهاء مع احتفاظ كل طرف بحقه في شهر اإلنذار ، وأن يكون إنهاء الخدمة أحد 

  - :ا األسباب لتالية

قبل  اإللغاء من - . ظروف واحتياجات العمل -خيانة األمانة  - . الفصل - . االستقالة

 الوفاة - . بلوغ سن التقاعد - . العجز الدائم - . عدم اللياقة الصحية - . الجهات الحكومية

.  
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 التدرج في الوظيفة

بالكامل من هذه الفترة  االستفادةويتشمل التدرج على عناصر هامة ويجب تنفيذها وتطبيقها حرفًيا حتى يتم 
 المحددة

 التوجيه -

ومرؤوسيه والترحيب به وإرشاده  بزمالئهالتي يعمل بها وتعريفة  اإلدارةجديد إلى ويقصد بها توجيه الموظف ال
 بطبيعة العمل بالجمعية وإنهاء جميع إجراءات مباشرة العمل وتوقيع العقد الوظيفي

من قبل مديرة  . ويتم تنفيذها في مدة ال تزيد عن شهر واحد وفي هذه الفترة يتم تقديم الدعم الكامل للموظف

التي يقع بها  األخطاءاشر وتعريفة بأنظمة الجمعية وتطبيق ما تم تعلمه من إرشاد في الميدان وتصحيح المب
الذي كان عليه تنفيذه ويتم تقييم الموظف بعد انتهاء المدة المحددة من قبل  واإلجراءوتوضيح الخطأ الذي قام به 

الخاصة به  الصالحياتويقصد بها تسليم الموظف . . مديرة المباشر ورفع التقييم إلى إدارة الخدمات المساندة
وعليه اتخاذ القرارات في تنفيذ العمل المنوط به وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهه دون الرجوع بشكل مباشر 
إلى مديرة وتطبيق جميع ما تعلمه من مساندة ودعم وإرشاد في الفترة السابقة وعلى الموظف في هذه الفترة 

تي يقع بها والتي قد تم تعليمه عليها والمدة المحددة لها ال تقل عن شهر واحد ويتم تقييم تحمل أخطاءه ال
 الموظف بعد انقضاء المدة من قبل مديرة المباشر ورفع التقييم إلى إدارة الخدمات المساندة

 التفويض -دعم رابًعاالمساندة وال -ثالثًا اإلرشاد -التوجيه ثانًيا -ًً أواال -: تدرج الموظف في فترة التجربة- 
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 ،،،وأخيرا
يد ليس هناك خطأ في أن تكون طموًحا  ذلك ؟ لماذا تر

 الموارد البشرية إدارة


