
1



2

الموارد البشريةسياسات 
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:البشريةالمواردسياساتمنطلقات➢

بوعيذلكولموظفيها،وثابتةعادلةسياساتوتطبيقاعتمادإلىالجمعيةإدارةتسعى1.

دمالتقوتيرةتصاعدأجلمنعملهفيالموظفواستقراروقناعةرضاألهميةمنها

يؤديمماموظفيها،ومصلحةالجمعيةمصلحةتالزمتحقيقوبالتاليالعمل،وكفاءة

التقدمفرصلهتؤمنالتيللجمعيةوالئهتعزيزطريقعنالموظفإنتاجيةرفعإلى

.المعاملةفيوالعدالةواالستقرار

العملدعقبموجبمكتسبةحقوقمنللموظفينيكونقدبماالدليلهذاأحكامتخلال2.

.السعوديالعملنظامأوأخرىاتفاقيةأيأو

مشمولةالالوظائفوصفاإلداريةللوحداتالتفصيلياإلداريالتنظيمهيكليحدد3.

روطوالشوظيفةكلومسؤولياتواجباتتحديدذلكيشملالتنظيمي،الهيكلفي

.وإداريةفنيةومهاراتوعمليةعلميةمؤهالتمنيشغلهافيمنتوافرهاالالزم

تشجع. حسينوتلتطويروالدراساتاالقتراحاتتقديمعلىموظفيهاجميعالجمعية4

أنبشاالقتراحاتتقديمموظفألييحقكماالجمعية،إنتاجيةرفعبهدفاألداء

موظفينالذلكمنويستثنىككل،الجمعيةفيأوقسمهفيسواءالعملسيرتطوير

حاثواألباالقتراحاتتقديمالجمعيةفيووظيفتهمعملهمطبيعةتتطلبالذين

.والدراسات

يخصص. جراءاتاإلكافةفياستعمالهيتمبهخاصا  رقما  الجمعيةفيموظفلكل5

.المعنيالموظفبشؤونيتعلقفيمارئيسيكمرجعوالمعامالت

تحتفظ. فةكافيهتحفظموظفلكلخاصوملفبسجلالموظفينشؤونشعبة6

ملفوسجلويعتبرللموظف،العائدةوالمراسالتالثبوتيةوالوثائقالمستندات

الإمنهاصورةأخذأوعليهااالطالعيجوزالوالتيالخاصةالمستنداتمنالموظف

حفظآليةيفصراحةعليهايُنصالتيالحاالتباستثناءالتنفيذي،المديرمنبإذن

.الدليلهذافيالواردةوالسجالتالوثائق

يجب. الجمعيةهاتحتاجالتيوالصحيحةالكاملةالمعلوماتتوفيرالموظفينجميععلى7

هذهفيييرتغبأيفورا  اإلداريةالشؤونإعالميجبكماللموظفين،كاملةملفاتلحفظ

رهاغيأوالمحكمةإلىللحضورطلبأولهايتعرضتهمةأومخالفةوبأيالمعلومات

.البسيطةالسيربحوادثمنهايتعلقماباستثناءوالقضائيةالقانونيةالمالحقاتمن
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:التوظيفقواعد➢

تطبق. ويةاألولبإعطاءوذلكالمملكة،داخلمنالشاغرةالوظائفشغلسياسةالجمعية8

الوظائفغلتُشمناسبينمرشحينتوفرعدمحالةوفيالمؤهلين،السعوديينللموظفين

لعملانظامفيالواردةواألحكامبالشروطالمملكةخارجمندخلواسعوديينغيربأفراد

.السعودي

تتبع. الكفاءاتيذوالموظفينالتحاقلضمانالجددللموظفينالتوظيفمعاييرالجمعية9

.وجهأحسنعلىالوظيفيةلواجباتهموأدائهمفيهاواستمرارهمبالجمعيةالعالية

يتم. يتميثحقسم،لكلالمعتمدةالتوظيفلخططوفقا  الجددالموظفينكافةتوظيف01

مندوتعتمالمعنيالرئيسقبلمنقسملكلالعاملةالقوىاحتياجاتخطةتحضير

.الصالحيةصاحب

:الجمعيةفيوظيفةطالبكلفييشترط11.

يوالتللعملالمطلوبةالعمليةوالخبراتالعلميةالمؤهالتعلىحائزايكونأن/أ

أوليةاألصالمستنداتللجمعيةيقدموأنلها،المرشحالوظيفةلشغلالجمعيةتحددها

.ذلكتثبتمصدقةصورا  

التياهاتوالعاألمراضمنوخاليا  لها،المرشحالوظيفةلشغلطبيا  الئقا  يكونأن/ب

الطبيةلجهةامنتقريربموجبوذلكالوظيفيةبواجباتهالقيامفيمقدرتهعلىتؤثرقد

.الجمعيةتحددهاالتي

جريمةأوجنايةفيعليهالحكمسبققديكونوأالوالسلوك،السيرةحسنيكونأن/ج

.األمانةأوبالشرفمخلة

أونها،عرسميةبصورةأوالميالدبشهادةتُثبتعشر،الثامنةسنأكملقديكونأن/د

.السفرجوازأوالوطنيةالهويةواقعمن

األنظمةتقرهاالتيوالشروطالقواعدبكافةويلتزماإلجراءاتكافةينجزأن/هـ

.الحكوميةوالقوانين
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يتوجب. بالجمعيةمعدتوظيفطلبيحضرأنالجمعيةفيالوظيفةلشغلمتقدمكلعلى21

اكتمالمناإلداريةالشؤونرئيسيتحققحيثالطلب،فيالموضوعةللشروطووفقا  

يفةالوظلشغلللمتقدموالمواصفاتوالخبراتالمؤهالتمطابقةومنالوظائفطلبات

.جديدموظفتعيينطلبفيعليهاالمنصوصالشروطلكافة

إلجراءيتهمصالحيرىالذينالمرشحيناختيارعنهينوبمنأوالتنفيذيالمديريتولى13.

.الجمعيةفيالمقابالتكافةتتمحيثمعهم،المقابلة

معهملةالمقابإلجراءاختيارهمتمممنالجمعيةفيوظيفةأليالمرشحينجميعيخضع41.

للقيامموكفاءتهمقدرتهممدىمنللتحققالالزمةوالفنيةوالعمليةالخطيةلالختبارات

.لهاالمرشحينالوظيفةبمهام

:العاملةالقوىالحتياجاتالتخطيط➢

يراجع. قديريةالتالموازناتمراجعةإطارضمنماليةسنةكلبدايةوفيالتنفيذيالمدير51

وإنهاءرقيةوالتوالنقلالتوظيفاقتراحاتذلكفيبماالعاملة،القوىاحتياجاتخططكافة

لصاحببهاويرفعيعتمدهاثمومناألمرلزمإذاويعدلهافيهارأيهويبديالخدمات،

.الصالحية

صنيفهاتواقتراحبهاالخاصالوظيفةوصفووضعجديدةوظيفةاستحداثاقتراحيتم16.

الجديدةالوظيفةاستحداثاعتمادويتمالمعني،القسمرئيسقبلمنالدرجاتسلمضمن

.اإلدارةمجلسمن

يتم. قبلمنوالفنيةيةالعملاالختباراتنتائجوتقييمالخطيةاالختباراتإجاباتكافةتصحيح71

معيقوبالتنسالحاجةحسباألقسامرؤساءأحدذلكفيويعاونهاإلدارية،الشؤونرئيس

يمكندةالواحللوظيفةأكثرأواثنينمرشحينبينالتأرجححالوفيالمعني،المسئول

ختيارامنالتمكنبهدفوذلكإضافية،اختباراتإلىأوالحقةأخرىمقابالتإلىاللجوء

لىعواحدبشخصاالتصالاإلداريةالشؤونرئيسعلىيتوجبكمااألصلح،المرشح

.العملعروضإصدارقبلوذلكالجديد،المرشحعنيعرفاألقل
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:بالعملوااللتحاقالتعيين➢

تصدر. واسطةبالجمعية؛فيللعملاختيارهمتمالذينللمرشحينالعملعروضكافة81

اللتزامايتملمإذاالغيا  يصبحالعملعرضأنيؤكدوالنص،الشكلموحدنمطيخطاب

لمستنداتواالوثائقكافةتقديمذلكفيبماالجمعيةومتطلباتالحكوميةبالمتطلبات

.المطلوبةالصحيةباللياقةالمعنيالمرشحيتمتعلمإذاأوالضرورية،

ظفالمودرجةالمعتمدةالصالحياتمصفوفةحسبالصالحيةصاحبالمسئوليحدد19.

علىبناء  وبهاالمعمولللسياساتوفقا  وذلكللمرشحمنحهاسيتمالتياألخرىوالمزايا

.الشخصيةالمقابلةونتيجةالعمليةوخبراتهالعلمية،مؤهالته

كماف،التوظيشروطشاملةالخطيةالعملعروضكافةاإلداريةالشؤونرئيسيحّضر20.

حديدهاتيتمزمنيةمهلةخاللوذلكخطيا  العرضعلىالمرشحموافقةاستالمويطلب

مناستالمهوالعملعرضعلىبالقبولالمرشحتوقيعيعتبرإذالجمعية،لظروفوفقا  

.التوظيفعمليةلمتابعةكافيا  الجمعيةقبل

يتوجب. تحتاجهايالتالثبوتيةوالمستنداتالمعلوماتكافةتقديمجديدموظفكلعلى12

لبطفيقدمهاالتيالمعلوماتدقةمنوالتحققتعيينهإجراءاتالستكمالالجمعية

أوبياناتيأتقديمأنإذالحقيقي،عمرهيثبترسميمستندتقديمذلكفيبماالوظيفة

وبدونمعهالعقديفسخمعلوماتأيإخفاءأوصحيحة،غيرإقراراتأوشهادات

ملفيفالجمعيةفيحفظهافيتميقدمهاالتيالتوظيفمسوغاتأماإنذار،أوتعويض

:يليكماوهيبالجمعية،خدمتهانتهاءعندإالإليهتعيدهاوالبالموظف،خاص

فرالسوجوازاإلقامةصورةأوالجنسية،سعوديكانإنالوطنيةالهويةعنصورة/أ

.سعوديغيركانإذا

.العمليةوخبراتهالعلميةمؤهالتهمنمصدقةصورة/ب

.التدريبيةالدوراتمنصورة/ج

.(2)عددوملونةحديثةشخصيةصورة/د
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يخضع. فييقيمونسالذينالسعوديينغيرالمرشحينوعوائلللتوظيفالمرشحينجميع22

الجهةلدىالطبيالفحصويتمالتوظيف،قبلطبيةلفحوصاتنظاميةإقامةالمملكة

الطبيةصاتالفحوتكاليفالجمعيةوتتحملعليها،توافقأوالجمعيةتحددهاالتيالطبية

.المطلوبة

لجميعةواإلقامالعملوتصاريحالدخولتأشيراتكافةتأمينعاتقهاعلىالجمعيةتأخذ22.

غيرنالموظفيلعائالتاإلقامةتصاريحتأمينيتمكماالسعوديين،غيرالموظفين

عليهامتفقالالتجربةفترةبنجاحأتمقدالمعنيالموظفيكونأنبعدوذلكالسعوديين،

اللتحاقلالسعوديغيرالموظفانتقالمصاريفالجمعيةتتحملحيثالعمل،عقدفي

.السفرومصاريفسفرتذاكرمنبالعمل

يحق. أوالزيارةتأشيراتاستخراجفيمساعدةعلىالحصولالسعوديينغيرللموظفين32

ةاألنظمتقضيةماوبحسباإلدارةمجلسرئيسموافقةبعدلعائالتهماالستقدام

.ذلكعنالكاملةمسؤوليتهميؤكدإقرارتوقيعمعالحكومية،

:العملعقد➢

يطلب. وذلك،الموظفينلجميعوموحدنموذجيعملعقدتوقيعالجددالموظفينجميعمن42

طابوخالعملعرضويعتبرالتعيين،إجراءاتكافةواكتمالبالعملالتحاقهمفور

.ذلكغيرعلىصراحةالعملعقدينصلمماالعمللعقدمكملينالتعيين

تلتزم. االحتفاظويتمةنسخللمتعاقدتسلمأصيلتين،نسختينمنالعقدبكتابةالجمعية52

تالمهواسالعقدعلىالموظفتوقيعيعتبرإذالجمعية،فيخدمتهملففيباألخرى

.العقدشروطفيوردمابكلوالتزاما  منهقبوال  العمل

النصتماداعدائما  يتمالعربية،اللغةجانبإلىالعقدفيأجنبيةلغةاستعمالحالفي62.

.العربي

لمراحكافةباستكمالمرهونالخدمةفيالموظفاستمرارأنعلىالعملعقدينص27.

أطلعتلجمعيةاأنعلىالعقدينصكمابنجاح،التجربةفترةواجتيازهالتعيينومستندات

علىقوواففيهوردماكلفهمقدالموظفوأنبالجمعية،السياساتدليلعلىالموظف

.بموجبهالعمل
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:والرواتبالدرجاتسلم➢

تعتمد. المستوىتحددهادرجاتأربعةمنمؤلفوالدرجاتالمراتبسلمالجمعية82

.المقابلةونتائجللموظفوالتدريبيةالعمليةوالخبراتللوظيفةاإلداري

لمسفيالمحددةالدرجاتضمنالجمعيةفيالدائمينالموظفينجميعتعيينيتم29.

العمليةخبراتوالالعلميةللمؤهالتوتبعا  منهمكليشغلهاالتيللوظيفةوفقا  الرواتب

.والتدريبية

يتم. إليها،نتسبيالتيالوظيفيةالدرجةفي"الراتبمدى"ضمنالموظفينرواتبتحديد03

.رواتبالسلمفيوالمقررللراتباألقصىوالحدللراتباألدنىالحدبينماوتكون

تتم. السوق،يفالسائدةالرواتبلمعدالتمراعاتهمنللتأكددوريا  الرواتبسلممراجعة13

لرواتبوريةوالفاآلليةالزيادةتعنيالالرواتبسلمعلىتطرأالتيالتعديالتأنغير

الرواتبادةزيعمليةضمنالسنةنهايةعندالموظفينراتبتعديليتمحيثالموظفين،

.الموظفينأداءتقييمعلىوبناء

:األساسيالراتب➢

الراتب. عقدبموجبعملمقابلشهرياللموظفيعطىالذياألجرهواألساسي23

أوإضافيةساعاتمقابلأوبدالتمنإضافاتأيبدون(مكتوبغيرأومكتوب)

.غيرهاأوتأميناتأوضرائبمنخصوماتأيةوقبلغيرها،أومكافآت

يتم. الرواتب،لسلموفقا  الجمعيةفيبالعملالتحاقهعندللموظفاألساسيالراتبتحديد33

أوالموظفضعوفيتغييرنتيجةأوالرواتبسلمتعديلنتيجةبعدفيماتعديلهويجري

بعدشهريا  دهاوتسديللموظفينالمستحقةالرواتباحتسابيتمحيثأدائه،أومسؤولياته

لفوالسالقانونيةاالستقطاعاتكافةخصموبعدالمقررةالنقديةالبدالتإضافة

.المستحقة

نهايةقبلخدمتهانتهاءحالةفيأوالشهرنهايةبعدبالعملالموظفالتحاقحالةفي43.

العملالموظففيهامارسالتياأليامعددبنسبةالشهرلذلكالراتبيحتسبالشهر،

ملالعأيامخاللتقعالتياألسبوعنهايةوعطلالرسميةالعطلأيامذلكفيبما(

نظامطبقيالوفاةنتيجةالخدمةانتهاءحالةباستثناءالشهر،أيامعددإجماليإلى)العادية

.ذلكفيالعمل



9 9

:السكنبدل➢

تمنح. من%25بمقدارالراتبمعيدفعشهريسكنبدلالموظفينلجميعالجمعية53

عندلهالمخصصةالدرجةفيعليهيحددالذيالشهرياألساسيراتبهمتوسط

.سكنا  الجمعيةلهتوفرمنذلكمنويستثنىالتعيين،

:المواصالتبدل➢

تمنح. من%10بنسبةالراتبمعيدفعشهريمواصالتبدلللموظفالجمعية63

لتعيين،اعندلهالمخصصةالدرجةفيعليهيحددالذيالشهرياألساسيراتبهمتوسط

.نقلوسيلةالجمعيةلهتوفرمنذلكمنويستثنى

:الشخصيةالموظفينسلف➢

يحق. إجماليمن(%30)عنالقيمةتزيدأالعلىالشخصيةالسلفطلبللموظفين73

طلبعنددالعقمنلهالمتبقيةالفترةمنالنسبةتلكتحسببحيثالسنويالراتب

.شهرا  (12)ماليةسنةعنالسدادفترةتزيدوالالسلفة،

التاليةروطالشفيهتوافرتإذاإالالشخصيةالسلفمنحمناالستفادةللموظفيحقال83.
:مجتمعة

.رالمباشرئيسهتقديرحسبوذلكالسلفة،منحتبررالتيالواقعةثبوت/أ

.لةمتواصكاملةسنةعنتقلالمدةالجمعيةخدمةفيأمضىقدالموظفيكونأن/ب

.فةالسلطلبعندجداجيدتقديرسنويأداءتقييمآخرفيحصلقديكونأن/ج

.الموظفحسابمنالسدادمستحقةسلفههناكيكونأال/د

.الجمعيةطريقعناألداءمستحقبدينكانت،جهةأليمدينا  يكونأال/هـ
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:الماليةالحكوميةالخدمات➢

تعتبر. :يليماكلعنماليامسئولةالجمعية93

.وعائالتهمللموظفيناإلقامةوتجديدإصدار/أ

سرقتهاثبتحالفي(..سفرجوازإقامة،)القانونيةللوثائقفاقدبدلاستخراج/ب

.رسميةجهةمنالسرقةحالةيثبتماأحضرإذا

العقدتجديدحالفيسنةكلنهايةواحدةلمرةوعودةخروجتأشيرةرسوم/ج

.العقدنهايةمعوتصرف

:يليمماكلعنماليامسئوالالموظفيعتبر40.

.السفرجوازتجديد/أ

بسببدهافقحالفي(..سفرجوازإقامة،)القانونيةللوثائقفاقدبدلاستخراج/ب

.تثبتلمالتيالسرقةأوالتلفأوالموظفإهمال

.المملكةخارجأوداخلوالدتهحالةفيالمولودإقامة/ج

.سنة(18)أعمارهمتجاوزتالذينالموظفأبناءإقامةتجديدرسوم/د

.خارجهاأمالمملكةداخلفيسواءالمولودإضافةتأخرغرامة/هـ

.بالموظفينالخاصةالمروريةالمخالفات/و

يلتزم. انتهاءحالفيالمباشررئيسهطريقعنكتابيااإلداريةالشؤونبتبليغالموظف14

خمسة45بـانتهائهاموعدقبلبه،الخاصةالقانونيةالوثائقمنأيسريانمدة

.األقلعلىيوما  وأربعون

عيةالجمتضمنولكنموظفيها،عنماليةكفاالتأوضماناتأيةالجمعيةتقدمال24.

ةرخصإلىباإلضافةالسعودي،غيرالموظفإقامةرخصةالخاصةكفالتهاعلى

.ذلكيتطلبالموظفعملكانإذاالسيارةقيادة
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:األداءلتطويرالتخطيط➢

يخضع. وتقييمتخطيطلنظاماإلدارةمجلسأعضاءعداماالجمعيةفيالموظفينجميع34

تحديدوللترقياتأساسيكمرتكزاألداءتقاريرتستعملكمادورية،بصورةاألداء

يادةزتجميدقراراتاتخاذإلىباإلضافةالمكافآتومنحوالعالواتالرواتبزيادة

.الخدمةوإنهاءوالترقيةالرواتب

يتولى. تحتالموظفينلجميعالسنويةاألداءتطويرخططتحضيراألقسامرؤساء44

قهتطبيوكيفيةالنظامأهدافتوضيحذلكويشتملمعهم،ويناقشونهاإشرافهم

.الجيداالستخداماستخدامهمنتتحققأنيمكنالتيوالفوائدواستعماله

يتم. تغييرهاوقعيتأووظيفته،مواصفاتتتغيرعندماالموظفأداءتطويرخطةتعديل54

.الخطةتغطيهاالتيالفترةضمنالقريبالمستقبلفي

:األداءتقييم➢

تهدف. منتحقيقهمتوماالفعليةواإلنتاجيةالفعلياألداءمقارنةإلىاألداءتقييمعملية64

لقبمنإنجازهيتوقعكانماتبينوالتيلذلك،الموضوعةاألداءبخططنتائج

.الموظف

يخضع. األداءتقييميتمحيثالجمعية،فيالموظفينجميعاألداءتقييمتقاريرلنظام74

مناعتمادهيتمبحيثالسنة،مناألخيرالشهرفياألقسامرؤساءمنللموظف

.جمعيةالفيالمعتمدةالوظيفيةالصالحياتمصفوفةفيالمقرالصالحيةصاحب

يتم. :التاليةالعناصرضمنالموظفعناألداءتقييمتقريرإعداد84

.(الكفاءة(العملعلىالمقدرة/أ

.والمستفيدينالعالقةوأصحابوزمالئهرؤسائهمعالموظفسلوك/ب

.وقواعدهالعملبمواعيدالتزامهومدىالمواظبة/ج

.للمسؤوليةوتقديرهتحملهمدى/د
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تعتمد. :يليماللموظفالوظيفياألداءتقويمفيالجمعية94

مباشرتهاريختمنالتجربةفترةفيالموظفأداءتقييميتم:التجربةفترةخالل/أ

بمايهاعلالمعينالوظيفةلمهامممارستهمنللتأكدعليها،المعينالوظيفةعمل

.مهامهألداءصالحيتهمدىتحديدمنيمكن

(02/أ)النموذجللجمعيةالتنظيميالهيكلفيالوظائفلشاغلي/ب

يلماإلىالرجوعاألقسامرؤساءعلىيتوجبالوظيفياألداءتقويمإعدادعند50.

:-وجدتإن-

.لبأوأوالالمالحظاتعليهوالمسجلمسبقاالمعدالمالحظاتتدوينسجل/أ

.اإلنجازتقويم/ب

.الموظفأداءمتابعةسجل/ج

.التقويمموضوعيةدقةفيتساعدأخرىمصادرأي/د

يتمكمامكافأته،وتتم،"مرتفعممتاز"تقديرحققالذيبالموظفالتنويهيتم51.

التقصيرتالفيمنهيطلب،"متوسط"تقديرعلىحصلالذيالموظفتنبيه

.محددةفترةخاللعملهوتحسين
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:الموظفينعددخفض➢

جمحانخفاضأوبهاتقومالتيالنشاطاتأحدإيقافنتيجةالجمعيةتضطرقد25.

عددخفضالىعام،بشكلالتكاليفخفضبهدفأنظمتهاتطويرأواألعمال

.عملفريقأولجنةأومجموعةأوقسمفيمحددبشكلإماالموظفين

يتم. البندفيالواردةاألسبابنتيجةالجمعيةإليهتحتاجالالذيالموظفخدماتإنهاء35

حسبدمةالخنهايةوتعويضالقانونيةاإلنذارفترةفيالموظفحقحفظمعالسابق

.العملنظام

أكثرأوواحداختيارإلىوالحاجةبالوظيفةيقومونالذينالموظفينتعددحالفي45.

أداءفيضمنخفتقييمإلىسجلهيشيرمنعلىأوال  الخياريقعخدماته،إلنهاءمنهم

فيحدثاألوثانيا  إنذارات،بحقهصدرتإذاخصوصا  األخيرةالسنواتخاللالعمل

.الجمعيةخدمة

يتم. عنييكانلوحتىآخرعملالىالعملحاجةعنيزيدالذيالموظفنقلإمكانية55

النقلنبياالختيارحريةويُعطىالموظفمعاألمربحثويجريراتبه،خفضذلك

.الخدمةوإنهاء

تبذل. طةخبسببخدماتهأُنهيتالذيالموظفلمساعدةممكنجهدأقصىالجمعية65

فضليةاأللهوتُعطىالجمعية،خارجلهمناسبةوظيفةإليجادالموظفينعددخفض

.المستقبلفيجددموظفينتعيينإلىالحاجةعند

تنتهي. رغيالموظفإقامةالحكوميةالسلطاتألغتإذاالجمعيةفيالموظفخدمة75

فالموظإبعادالحكوميةالسلطاتقررتحالفيأوتجديدهارفضتأوالسعودي

.المملكةعنالمعني

رارقجاءإذاإالالخدمة،نهائيةتعويضفيحقهمنالموظفالسابقالبنديحرمال85.

رارقوشملاألمانة،أوبالشرفمخلةجريمةعلىالحكمنتيجةالحكوميةالسلطات

.تعويضاتهمنالمعنيالموظفحرمانالحكم
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