
1



2



3



4

ت
المحتويا



5

ت
المحتويا

المحتوى

مقدمة
مدخل إلى الالئحة 

أهداف الالئحة 
آلية إعداد الالئحة 

الفصل األول : سلم الرواتب
الهدف
السلم

السياسات 

الفصل الثاني : االنتداب 
السياسات 

العمليات واإلجراءات 

الفصل الثالث: بدل إشراف إداري
المبرر

السياسات

الفصل الرابع: تقييم األداء
الهدف 

السياسات 
العمليات واإلجراءات 
نموذج تقييم األداء

1
2
3
4

5
6
7

 8

9
 10
11

12
13
17

15
 16
 17
18
19



6



7

المقدمة
مدخل إلى الالئحة:

 العمــل الخيــري والتنميــة علــى 
ُ

فــي مســيرة التنميــة ألي مجتمــع، يقــف
قمــة أولويــات المجتمــع ، ولكــي ننظــم ســياق العمــل ، ونرفــع ســقف 
االســتفادة منــه ، يجــُب أن تتــم إدارة العمــل الخيــري بكفــاءٍة واحترافيــٍة 

 االســتفادة القصــوى مــن خــالِل الئحــة ُمحكمــة فعالــة.
ُ

تحقــق

أهداف الالئحة
1. تثبيــت مبــدأ العدالــة والشــفافية فــي التعامــالت الداخليــة والخارجيــة، 
ــه  ــب المعمــول ب ــات المكافــأة والعــالوة حســب ســلم الروات ــح آلي وتوضي

 كلُّ موظــٍف مــا لــه ومــا عليــه.
ُ

فــي الجمعيــة، بحيــث يعــرف
2. إعــداد أدوات لقيــاس األداء والتقييــم بدقــة مــن خــالل الالئحة الشــاملة 
، بحيــث يســهل متابعــة كل اإلجــراءات والمعامــالت وقيــاس مســتوى 

مطابقتهــا لالئحــة مــن عدمــه وبالتالــي تقييمهــا باإليجــاب أو الســلب.

آلية إعداد الالئحة
الالئحــة  فــي هــذه  الــواردة  األنظمــة والسياســات  إعــداِد  فــي  ُروعــَي 

وهــي:  الهامــة  النقــاط 
1. المرونــة : أن تتمتــع المــواد المكونــة لالئحــة بالمرونــة وإمكانيــة إجــراء 
التغييــرات والتعديــالت عليهــا لمالئمــة أعمــال المجلــس بطريقــة أفضــل 
عــن طريــق وضــع آليــة مرنــة للتعديــل لمواجهــة المتغيــرات المســتقبلية.
2. التطبيــق العملــي : أن تتمتــع المــواد المكونــة لالئحــة بقابليــة التطبيق 
الهيــكل  مــع  يتناســب  وبمــا  نظريــة  ُمجــرد قواعــد  تكــوَن  وأال  العملــي 

التنظيمــي المعتمــد للمجلــس.
3. القابليــة للتحديــث : ألن األنظمــة يجــب أن ترتبــط بآليــة محــددة للتحديــث 
وذلــك لمواكبــة التطــورات والتغيــرات التــي تحــدث بالجمعيــة لــذا فقــد تــم 

أخــذ هــذه الخاصيــة بعيــن االعتبــار.
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الفصل األول : سلم الرواتب والرتب الوظيفية
الهدف :

1. تشجيع الموظفين على تنمية أنفسهم والتفاني في العمل.
2. ترسيخ والء الموظفين للجمعية.

3. تحقيق العدالة والكفاءة في إدارة سلم الرواتب والمزايا .
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السياسات 

) 1 (مادة رقم:

مستويات سلم الرواتب : 
)1(  م1 = ثانوي فأقل   

)2(  م2 = دبلوم بعد الثانوية  
)3(  م3 = بكالوريوس

)4(  م4=  بكالوريوس + دبلوم عالي  
)5(  م5 = ماجستير    

)6(  م6 = دكتوراه. 

فترة )1(  يعني دوام 4 ساعات يوميا فقط ، فترة )2( يعني دوام فترتين ) 2 (مادة رقم:
بمجموع 8 ساعات يوميا.)علما أن عدد أيام العمل 6 أيام أسبوعيا (.

يتكون المستوى من عشرة  درجات .) 3 (مادة رقم:

السلم يشمل فقط الموظفين الذين يعملون بنظام العقد السنوي ) 4 (مادة رقم:
واألجر الشهري والدوام اليومي بساعات محددة .

عندما تكون النسبة ) أي العالوة ( تزيد بمقدار 6% أو 4 % أو 3%  فإنها ) 5 (مادة رقم:
تحسب على آخر راتب أساسي مستلم 

) 6 (مادة رقم:

تمنح الجمعية عالوة سنوية بنهاية كل سنة مالية بنسبة مئوية من الراتب 
األساسي تحدد كما يلي:-

أ . 6 %  وراتب شهرين لمن حصل على تقدير 91% فأكثر.

ب . 4 %  وراتب شهر لمن حصل على  تقدير %81 - %90.
ت . 3 %  لمن حصل على  تقدير %61 - %80.

ث . ال يحصل على عالوة من حصل على  تقدير 60% فأقل.

يعتبر الموظف قد استكمل سنة مالية إذا أمضى ما ال يقل عن أحد عشر ) 7(مادة رقم:
 على رأس العمل.

ً
شهرا

ال يحصل الموظف على عالوة إذا بلغ الحد األعلى )الدرجة العاشرة(  ) 8(مادة رقم:
للمستوى الوظيفي الذي عين عليه. 

ال يحق للموظف أن يحصل على أكثر من عالوة واحدة خالل السنة.) 9(مادة رقم:

) 10(مادة رقم:

 
ً
 للترقية إلى وظيفة أعلى ويصدر بتلك الترقية قرارا

ً
يكون الموظف أهال

من المدير التنفيذي متى توافرت في الموظف الشروط التالية :   
أ . وجود وظيفة شاغرة أعلى.

ب . توفر المؤهالت والخبرات الالزمة حسب الوصف الوظيفي المعتمد في 
الجمعية لشغل هذه الوظيفة.

ت . ترشيح رئيسه المباشر واعتماد المدير التنفيذي للجمعية .

) 11(مادة رقم:
الترقية ال ترتبط بموعد تجديد عقد الموظف وإنما على تقارير تقويم 

األداء السنوي ووجود وظيفية شاغرة يمكن ترقية الموظف إليها إذا كان 
 لذلك.

ً
مؤهال

)12(مادة رقم:

الموظف الذي يصل إلى الدرجة العاشرة من المستوى الوظيفي وقضى 
سنتين متتاليتين فيها وحصل على تقدير ممتاز  فإن لمجلس اإلدارة 

منحه المستوى الذي يليه عند الدرجة ذات الراتب األعلى عن راتبه الحالي 
، وذلك لمستويين بحد أقصى و )ذلك ( بناء على توصية من المدير 

التنفيذي .
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الفصل الثاني : االنتداب
الهدف:

• تحقيق مصلحة العمل لدى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص خارج 
مقر العمل.

السياسات

) 13(مادة رقم:

إذا انتدب الموظف ألداء عمل خارج مدينة اإلقامة األصلية ألداء مهمة 
معينة )أي خارج المدينة التي  يعمل فيها أو خارج  البلد( فإنه يعامل 

كاآلتي:
أ . تمنح الجمعية تذاكر اإلركاب على درجة الضيافة لجميع المستويات 

الوظيفية . 
 
ً
 للمستوى الوظيفي للموظف وفقا

ً
ب . تصرف مستحقات االنتداب تبعا

للمستويات المدونة كالتالي:
1. المستوى األول و الثاني يستحق 450 ريال عن كل يوم انتداب .
2. المستوى الثالث و الرابع يستحق 550 ريال عن كل يوم انتداب .

3. المستوى الخامس و السادس يستحق 650 ريال عن كل يوم انتداب.
4. بالنسبة لالنتداب الخارجي ) خارج المملكة ( فإن الجمعية تعطي 

المنتدب مبلغ و قدرة 1200 ريال عن كل يوم انتداب .
5. يتم حسم 40% من بدل االنتداب في حالة استضافة الجهة الداعية 

للموظف المنتدب )السكن دون الوجبات(.
6. لو تكفلت الجهة الداعية للموظف المنتدب بالسكن + الوجبات يخصم 

50% من بدل االنتداب .

يتم تحديد مدة االنتداب للقيام بمهمة على حسب النموذج الخاص ) 14(مادة رقم:
والمعد من قبل الجمعية .

عند تطبيق االنتداب بمهمة عمل يجب التقيد بجدول الصالحيات اإلدارية .) 15 (مادة رقم:

يجب على الموظف الحصول على تذكرة سفر من اإلدارة المالية قبل تاريخ ) 16 (مادة رقم:
المغادرة بوقت كاف. 

إن تطلب األمر قيام الموظف بشراء التذكرة على حسابه الخاص ) على ) 17 (مادة رقم:
درجة الضيافة ( وبموافقة قسم المحاسبة فيتم تعويضه عن سعرها 

بموجب التذكرة االلكترونية .

على قسم الموارد البشرية تقديم كل مساعدة للموظف لتكملة إجراءات ) 18 (مادة رقم:
السفر من تذاكر وتأشيرة سفر أو دخول إن استدعت الحاجة لذلك .

عند حاجة العمل إلى تمديد مدة االنتداب المعتمدة فيتطلب األمر ) 19(مادة رقم:
موافقة صاحب الصالحية على ذلك و اعتمادها من قبل المدير التنفيذي 

للجمعية. 
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الفصل الثالث  : بدل إشراف إداري
المبرر:

• تحمل الموظف أعباء اإلشراف اإلداري على إدارة أو قسم .

العمليات واإلجراءات
1. تقوم الجهة التي تطلب انتداب الموظف بتوجيه طلب انتداب 

الموظف للمدير التنفيذي ألخذ الموافقة على االنتداب.
2. يتم إرسال طلب االنتداب المعتمد لقسم الموارد البشرية ثم تتم 

مراجعة الطلب المقدم في ضوء ُمعطيات وحيثيات الوظيفة ومدى 
التأثير اإليجابي المتوقع على مصلحة العمل.

3. يقوم قسم الموارد البشرية بالعرض على المدير التنفيذي 
للموافقة واالعتماد، ثم يقوم بتسليم الموظف صورة من اإلجراء 

وكذلك موافاة كافة الجهات ذات الصلة بصورة من اإلجراء وتقديم 
تقرير عن المهمة الذي قام بها .

اعتماد بدل إشراف إداري لرؤساء اإلدارات واألقسام بمبلغ شهري) 20(مادة رقم:
 ) 1000 ( ألف ريال.

يمنح موظف الدوام الكامل 100% وموظف الدوام الجزئي 70% من بدل ) 21 (مادة رقم:
اإلشراف كما ورد في المادة )20 (.

يصرف  بدل إشراف إداري لرؤساء اإلدارات واألقسام ذوي الدوام الثابت.) 22 (مادة رقم:

يشترط صرف بدل اإلشراف اإلداري تحقق البنود التالية : ) 23 (مادة رقم:
1( أن يكون تحت إشرافه ثالثة من العاملين في الجمعية فأكثر .

2( ليس له نائب .
3( عمله يتطلب التواصل الفوري أو االجتماعات خارج الدوام .

4( لديه عهدة قسم .
5( مساهما في تسويق برامج الجمعية .
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الفصل الرابع: تقييم األداء
الهدف:

يهدف تقييم األداء للموظفين إلى ما يلى:
1( تحديد االحتياجات التدريبية.

2( تحسين و زيادة إنتاجية الموظفين.
3( تخطيط المسارات الوظيفية للقوى العاملة )النقل، الترقية، إنهاء 

الخدمة،...(.
4( تحديد المزايا المالية مثل المكافآت والزيادات وما إلى ذلك. 

5( تحديد حاجة الجمعية إلى تجديد عقد العمل للموظف. 
6( اتخاذ قرار استمرار الموظف من عدمه بعد انتهاء الفترة التجريبية. 

السياسات 

تم تعديل المادة 25 بقرار مجلس اإلدارة الصادر في اإلجتماع رقم 16/2/10 بتاريخ 38/1/18 هـ والموافق 

2016/10/19م

يتم تقييم الموظف حسب النموذج المعتمد في نهاية كل عام ويتضمن )24(مادة رقم:
العناصر التالية :

 أ ( كفاءته في العمل لتحقيق أهداف الجمعية.      ب(  سلوكه وتعامله )25(مادة رقم:
مع رؤسائه وزمالئه.

ت ( مواظبته على العمل و مدى تحمله للمسؤولية. ) 26 (مادة رقم:

) 27 (مادة رقم:
يقيم أداء الموظف بأحد التقديرات وفق الدرجات التالية : )يتجاوز 

التوقعات بشكل ملموس من 91% فأكثر ( و ) يتجاوز التوقعات من %81 
إلى 90% ( و ) يفي بالتوقعات من 61% إلى 80% ( و ) ال يفي بالتوقعات 

أقل من %60( .

) 28 (مادة رقم:

تدون التوصيات في النموذج كالتالي: 
أ . )يرقى( من حصل على تقدير ممتاز فقط ، وتعني ترقية الموظف على 

وظيفة أعلى إن وجدت وظيفة شاغرة.
ب . )يــبقـى( من حصل على تقدير جيد جدا أو جيد ، وتعني إبقاء الموظف 

على نفس وظيفته وبنفس المستوى.
ت . )يـنـقـل( من حصل على تقدير جيد جدا أو جيد ، وتعني ينقل إلى وظيفة 

أخرى بنفس المستوى وأخذ موافقة الموظف خطًيا على ذلك .
ث . )تخفـيض( من حصل على تقدير ضعيف ، وتعني تخفيض مستوى 

 لعدم توافق قدراته 
ً
الموظف إلى وظيفة أقل من مستواه الحالي نظرا

مع متطلبات الوظيفة مع تعديل راتبه للمستوى األقل مع مراعاة تنفيذ 
ذلك بشكل قانوني بعد أخذ موافقته )خطيا( وإال يطوى قيده وفق البند 

) ج ( .
ج . )طـي قيد( من حصل على تقدير ضعيف ، يفصل الموظف من الخدمة 

)يطوى قيده( وذلك بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة لذلك.
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العمليات واإلجراءات
1( عملية تقييم الموظفين الجدد وإجراءاتها ما يلي:

أ . تكــون الفتــرة التجريبيــة للموظــف الجديــد ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ تعيينــه ويمكــن 
تمديدهــا لثالثــة أشــهر أخــرى كحــد أقصــى فــي حــال عــدم وضــوح اتخــاذ قــرار تثبيتــه 

مــن عدمــه .
ب . يقــوم الرئيــس المباشــر فــى أول أســبوع عمــل بعقــد اجتمــاع مــع الموظــف الجديــد 
إليضــاح مهامــه واعطائــه صــورة مــن الوصــف الوظيفــي الخــاص بــه وتوضيــح لوائــح 
الجمعيــة وطريقــة العمــل واإلجابــة علــى تســاؤالته واستفســاراته مــع اعــداد محضــر 

بذلــك
ت . يقــوم الرئيــس المختــص بمتابعــة تقييــم األداء للموظــف بصفــة مســتمرة ويقــدم 
تقريــر عــن مــدى مناســبة الموظــف للتثبيــت فــي وظيفتــه مــن عدمــه قبــل انتهــاء 

األشــهر الثالثــة بعشــرة أيــام علــى األقــل. 
ث . يتم حفظ نسخة من نموذج التقييم في ملفه.

ج . فــي حالــة تقريــر تثبيــت الموظــف أو عدمــه ، تقــوم إدارة المــوارد البشــرية بإرســال 
خطــاب إلــى الموظــف المعنــى بعــد اعتمــاده مــن المديــر التنفيــذي. 

2( عملية تقييم األداء الدوري للموظفين وإجراءاتها ما يلي:
أ . تبــادر إدارة الجمعيــة بوضــع أهــداف الجمعيــة فــي بدايــة الســنة و توزيعهــا علــى 

اإلدارات و مــن ثــم تجزئتهــا علــى الموظفيــن رســميا لاللتــزام بهــا.
ب . يراجــع الرئيــس المباشــر مــع الموظــف تلــك األهــداف ويناقشــها ويتأكــد مــن أن كل 

األهــداف تتوافــق مــع الوصــف الوظيفــي لعملــه.
ت . يناقــش الرئيــس المباشــر مــع الموظــف أداءه الوظيفــي بشــكل دوري ومســتمر 
كل ثالثــة أشــهر الطالعــه علــى مــدى تحقيقــه لألهــداف ومواطــن التحســن المطلوبــة 

مــع تقديــم براهيــن ثابتــة وآليــات القيــاس بخصــوص تقييمــه.
ث . يضــع الرئيــس خطــة تعليــم وتطويــر الموظــف فــي نمــوذج التقييــم للتغلــب علــى 

أوجــه القصــور فــي األداء.
ج . يقــوم الرئيــس المباشــر بعقــد جلســة التقييــم النهائــي فــي نهايــة العــام مــع 
الموظــف وفــق مــا ورد فــي الفقــرة ) ت ( أعــاله ويوقــع الموظــف ورئيســه المباشــر 
والمديــر التنفيــذي علــى النمــوذج ، ويســلم الموظــف نســخة منــه ثــم ترفــع إلدارة 

المــوارد البشــرية التخــاذ اإلجــراءات المالئمــة .
ح . في حال تقرر تجديد عقد العمل أو عدمه بناء على نتيجة تقييم األداء الوظيفي 
للموظــف تقــوم إدارة المــوارد البشــرية بإرســال خطــاب إلــى الموظــف المعنــي بعــد 

إعــداده مــن مديــر إدارة المــوارد البشــرية واعتمــاده مــن المديــر التنفيــذي .
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نموذج تقييم األداء لعام    14هـ

المعلومات الشخصية للموظف

الوظيفة الحاليةاسم المديرالرقم الوظيفي

الرئيس المباشراسم اإلدارة

القسم األول : األهداف

المدة اسم الهدف
الزمنية 
للهدف

الناتج 
المستهدف

مقياس 
التحقق

الناتج 
المحقق

المالحظاتالتقدير الموزون

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

الهدف 4

الهدف 5

الهدف 6

مجموع التقدير الموزون الوزن اإلجمالي لألهداف يجب أن يكون 50 %
لألهداف

0

متعلق بالتقويمالقسم الثاني : تقييم األداء المهني واألداء الوظيفي

الجدارات 
األساسية

الوزن 
النسبي

الربع الوصف السلوكي
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

التقدير 
الموزون

تقييم األداء 
المهني

يعتمد عليه وينفذ مهامه في وقتها بمستوى 3
عالي من الجودة

    0

يفهم الدور والتوقعات وارتباطه باألهداف الكلية 3
للجمعية

    0

يستطيع القيام بمهام متعددة ووضع أولويات 3
العمل بفاعلية

    0

يتبع منهجية "تتمحور حول المستفيد" عند تنفيذ 3
أنشطة العمل

    0

مبادر وقادر على تقديم بدائل وحلول عند تنفيذة 3
لمهامه

    0

الوزن 
اإلجمالي

مجموع التقدير الموزون لألداء المهنيالوزن اإلجمالي يجب أن يكون 15 15%

الجدارات 
األساسية

الوزن 
النسبي

مالحظات تقييم عناصر تقييم األداء الوظيفي
األداء الوظيفي

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

التقدير 
الموزون

تقييم األداء 
الوظيفي

كل جزائين االنضباط في الحضور واإلنصراف6
في الحضور 

واإلنصراف درجة

0

كل يوم غياب الغيابات المتكررة بعذر 6
بدرجة

0

كل 3 أيام غياب الغيابات المتكررة بدون عذر6
بدرجة

0

كل إستئذانان اإلستئذانات الشخصية6
بدرجة

0

المخالفات الجزائية واإلنذارات 6
الكتابية

كل مخالفة أو 
إنذار بدرجة

0

الوزن 
اإلجمالي

مجموع التقدير الموزون لألداء الوزن اإلجمالي يجب أن يكون 35 30%
الوظيفي

0
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القسم الثالث : مواطن القوة والضعف

هذا القسم يجب أن يتم إكماله حين وضع التقييم النهائي في نهاية السنة 

المدير المباشر يحدد مواطن القوة والضعف التي تحتاج الى تحسين على حسب طبيعة عمله الحالي

مواطن القوة التي تحتاج الى تعزيزمواطن الضعف التي تحتاج الى تحسين وتطوير

القسم الرابع : إعطاء أسباب في حالة أن مجموع التقدير الموزون والنهائي )ممتاز«5«( أو )غير مرضي«1«( ولن يتم 
إحتساب التقييم في حالة عدم وجود توضيحات بنسبة التقييم

القسم الخامس : االعتماد

اسم الموظف : --------------------------------------------------------                   التوقيع : ---------------------------------                           
التاريخ :        /         / 2017 م

اسم الرئيس المباشر : ----------------------------------------------------                   التوقيع : ---------------------------------                           
التاريخ :        /         / 2017 م

مقياس تقدير أهداف األداء

درجة التقديروصف األداءوصف التقدير

حقق بنجاح كل أهدافه خالل العام وحقق 
أكثر من 100% من أهدافه المحددة                                                                           

حقق أهداف كان لها أثر إيجابي واضح على الجهة التي 
يعمل بها

5ممتاز

حقق بنجاح كل أهدافه خالل العام وحقق 
أكثر من 90 % - 100 % من أهدافه المحددة                                                               

حقق أهداف كان لها أثر إيجابي واضح على الجهة التي 
يعمل بها

ً
4جيد جدا

حقق من 80 - 90 % من أهدافه                                                                                                                                         
 لمعايير المطلوبة وحقق التوقعات في 

ً
أدى وظيفته وفقا

كل ما طلب منه فعله
3جيد

 أقل من التوقعات وقد حقق فقط 
ً
كان أداؤه أحيانا

ما يتراوح بين 60 - 80 % من أهدافه المحددة                                               
يحتاج / تحتاج إلى تحسين أدائه / أدائها لكي يفي بالتوقعات

2مرضي

 أقل من التوقعات بشكل دائم وقد 
ً
كان أداؤه أحيانا

حقق فقط ما يتراوح بين 60  % من أهدافه المحددة                                      
يحتاج / تحتاج إلى تحسين أدائه / أدائها

1غير مرضي
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مستوى كفاءة الموظفين

يتجاوز التوقعات بشكل ملموس 

من ) 91% فأكثر (

يتجاوز التوقعات 

من ) %80-%90 (

يتجاوز التوقعات 

من ) %60-%80 (

يتجاوز التوقعات 

 ) أقل من %60 (
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