
 

 

 

 
 
 
 

 الموارد البشرية  الئحة 
 جمعية رعاية األيتام بالليث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 املادة األوىل : اهلدف من الالئحة  : 

ويكون العمل على  مجعية رعاية األيتام بالليثمت وضع هذه الالئحة حتى يكون املوظف على إملام تام بكل ما يتعلق بعمله يف 

 أسس وأنظمة واضحة مما يتيح للموظف العمل بارتياح وثقة تامة ..

 حماور الالئحة : 

 احملور األول : نظام التوظيف

 نفيذياحملور الثاني : آلية تعيني املدير الت

 احملور الثالث : حقوق وواجبات املوظف 

 احملور الرابع : سلم الرواتب 

 احملور اخلامس : األداء الوظيفي .

 احملور السادس : املكافآت والرتقيات .

 احملور السابع : االجازات والغياب 

 احملور الثامن : مكافاة نهاية اخلدمة .

 احملور التاسع : أحكام عامة .

  
 
 
 

  



 

 المادة الثانية : المسميات والمصطلحات  
 تكون املسميات الواردة يف القائمة أدناه أينما وردت يف هذه الالئحة للدالالت واملعاني الواردة إزاء كل منها : 

 الداللة / املعنى املقصود املسمى / املصطلح

 مجعية رعاية األيتام بالليث اجلمعية

 األيتام بالليثمجعية رعاية  مجعية أمانة

 مجعية رعاية األيتام بالليث رئيس جملس إدارة ال رئيس اجمللس

 مجعية رعاية األيتام بالليث عضو جملس االدارة يف ال عضو اجمللس

 هو املسؤول املباشر ملوظفي وموظفات اجلمعية املدير التنفيذي

 املباشر بتقييم املوظف من خاللههو النموذج الذي يقوم املسؤول  منوذج األداء الوظيفي

 هو الدوام خالل الفرتة املسائية الدوام املسائي

 الدوام االضايف
هو الدوام بعد انتهاء ساعات العمل الرمسية أو  خالل اجازة نهاية االسبوع أو خالل اإلجازات 

 الرمسية 

 هو طلب املوظف للخروج االضطراري أثناء وقت الدوام الرمسي االستئذان

 هو تأخري املوظف عن موعد احلضور الرمسي صباحًا التأخري

 هو الدوام املسائي أو الدوام االضايف خارج الدوام 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 احملور األول : نظام التوظيف :

 املادة الثالثة :

 :التالي باتباع وذلك التوظيف يف وااللتزام مجعية رعاية األيتام بالليث الدقة تتوخى

 .العمل متطلبات حسب العاملة األيدي من اجلمعية احتياجات حتديد -1

 .ذلك إىل احلاجة دعت ما متى اجلمعية يف الشاغرة االماكن عن االعالن -2

 :التالية الشروط حسب األكفاء املوظفني اختيار -3

 .اجلنسية سعودي املتقدم يكون أن •

 .والسلوك السرية حسن يكون أن •

 . عليها املتقدم للوظيفة املناسب املؤهل حيمل أن •

 .األمانة أو بالشرف خملة جرمية يف بالسجن أو شرعي حبد عليه حمكومًا يكون ال أن •

 . واملفاضلة الشخصية واملقابلة االختبارات جيتاز أن •

 .الوزارة من املدعومة الوظائف خيص فيما تعيينه على اإلشراف جهة موافقة من بد ال •

 .عنها املعلن للوظيفة املطلوبة الشروط وفق التعيني مسوغات استكمال -4

 .للعمل املنظمة واللوائح واملهام الوظيفي الوصف على االطالع من اجلديد املوظف متكني -5

 .التدرييب احتياجه حسب تدريبية ودورات برامج يف اجلديد املوظف إدراج -6

 .اعفاءه أو العمل مبهام القيام صالحية خالهلا يتقرر أشهر ثالثة عن تقل ال ملدة جتريبية لفرتة اجلديد املوظف اخضاع -7

 .اجلمعية مدير قبل من دوري بشكل وتقييمه املوظف متابعة يتم -8

 تعيني للجمعية يتسنى حتى شهر عن يقل ال مسبق مبوعد االدارة ابالغ بشرط العمل مواصلة عن االعتذار للموظف حيق -9

 .خربة بشهادة تزويده وليتم بديل موظف

 

 



 

 : آلية تعيني املدير التنفيذيالثاني احملور 

 : الرابعة  املادة

 :  التنفيذي املدير يف توافرها الواجب الشروط

 اجلنسية. سعودي يكون أن -

 . عمره من والعشرين اخلامسة أمت قد يكون أن  -

 شرعًا. املعتربة األهلية كامل يكون أن  -

 اجلمعية.  أعمال إلدارة متفرغا يكون أن  -

 . أدنى كحد البكالوريوس شهادة على وحاصل العمل بهذا للقيام مؤهال يكون أن -

 : اخلامسة  املادة 

 :  التنفيذي املدير وواجبات مسؤوليات

 : التالية األمور يف ومسئولياته صالحياته وتتحدد مقامه يقوم من أو اجمللس رئيس من تعليماته  التنفيذي املدير يتلقى 

 . املنقولة وغري املنقولة أمواهلا على واحملافظة املصلحة هلا حيقق الذي الوجه على اجلمعية أعمال إدارة -

 .وإجازاتهم وعالواتهم خدماتهم وإنهاء ترقيتهم واقرتاح اجلمعية موظفي أعمال وتنظيم إدارة -

 . اختصاصه ضمن تدخل اليت املستندات على التوقيع -

 . اإلدارة جملس قبل من بها املفوض باألعمال القيام -

 . ذلك منه طلب ما متى اإلدارة جملس اجتماعات حضور -

 . اجمللس مع ومناقشتها اجلمعية أعمال سري كيفية عن الدورية التقارير تقديم -

 . عنهما املنبثقة اللجان أو اإلدارة جملس أو العمومية اجلمعية عن الصادرة القرارات تنفيذ -

 . اجلديد املالي للعام التقديرية وميزانيتها وبراجمها اجلمعية أنشطة عن السنوي التقرير إعداد يف املشاركة -

 .األعضاء من ممكن عدد أكرب ومساهمة جهود من لالستفادة باجلمعية العضوية لتنمية السعي -

 . اإلدارة جملس قبل من بها يكلف أخرى أعمال بأية القيام  -



 

 خدمته إنهاء أو العمل عن وقفه صالحية للمجلس ويكون االدارة، جملس رقابة حتت أعماله اجلمعية مدير يؤدي  -

 .ذلك يربر قيامه ما عند

 السادسة : املادة

 هذا ليتوىل أعضائه أحد تكليف اإلدارة فلمجلس ألعماهلا متفرغ مدير تعيني من األسباب من سبب ألي اجلمعية تتمكن مل إذا

 .قراراته على والتصويت فيه واملناقشة اجمللس اجتماعات حضور يف حقه املكلف العضو يفقد ال احلالة هذه ويف العمل،

 

 حقوق وواجبات املوظف: الثالث احملور 

 املوظف املادة السابعة : حقوق:

 التعامل بكل احرتام وتقدير .. -1

 احلصول على املرتب يشكل شهري منتظم . -2

 تعويض املوظف عن أي ضرر يلحق به . -3

 حصول املوظف على اجازاته كاملة سنويًا حسب ما سيتم توضيحه يف املادة الثامنة عشر . -4

 

 املادة الثامنة : واجبات املوظف :

 لتالي :اب القيام تتلخص واجبات املوظف يف

 تأدية العمل بنفسه . -1

 وقت العمل ألداء العمل املكلف بإجنازه. ختصيص -2

 ُمراعاة الدقَّة الالزمة وموجبات حسن العمل يف حدود اختصاصه. -3

 ُمراعاة مواعيد الدوام الرمسيَّة. -4

 استهداف أداء اخلدمة العامَّة واملصلحة العامَّة. -5

 .حملِّ العمل أو خارجهأْن يرتفع عن كلِّ ما خيلُّ بشرف الوظيفة والكرامة، سواء كان ذلك يف  -6



 

 .ورؤسائه ومرؤوِسيه  ستهدفنياقة يف تصرُّفاته مع املبأْن يراعي آداب الل -7

 أوامر الرؤساء .طاعة  -8

 سلم الرواتب  : الرابع احملور 

 : التاسعة املادة

 اجلمعية رعاية األيتام بالليث رواتب سلم

اساألس فترة فئة  العالوة  
 الدرجــــــــات 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 أ

 

1 
1200 - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 2600 80 2600 2680 2760 2840 2920 3000 3080 3160 3240 3320 3400 3480 3560 3640 3720 

 

 ب

1 1500 - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 3600 100 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 

 

 ج

 

1 1700 - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 3800 120 3800 3920 4040 4160 4280 4400 4520 4640 4760 4880 5000 5120 5240 5360 5480 

 

 د

1 2000 - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 4000 140 4000 4140 4280 4420 4560 4700 4840 4980 5120 5260 5400 5540 5680 5820 5960 

 فئة د = جامعي    فئة أ = الكف اءة فما دون         فئة ب = ثانو ي             فئة ج = دبلوم بعد الثانوي  

 

 

 

 : العاشرة املادة

 الدرجة فتعين حصول املوظف على العالوة  وهي مشروطة حبصوله على تقدير ممتاز .



 

 : احلادية عشر  املادة

 : الرواتب سلم تطبيق ضوابط

 .. ريال مليون عن يقل ال للجمعية سنوي عائد  وجود بعد إال التاسعة  املادة الرواتب املذكور يف سلم تطبيق يتم ال -

 . العمل عقد يف عليه االتفاق مت كما تبقى واملوظفات املوظفني فرواتب للجمعية عائد وجود عدم حالة يف -

 األوىل الدرجة من املوظف انتقال يتم سنة فما فوق ألول  سنويًا ريال مليون يساوي للجمعية مادي عائد وجود بعد -

 . الدرجة الثانية بدون أثر رجعي وبشكل تلقائي وللسنة األوىل فقط إىل

 يتم انتقال املوظف من درجة إىل الدرجة اليت تليها يف حالة حصوله على أداء وظيفي  بتقدير ) ممتاز ( . -

اء وظيفي بتقدير ) جيد جدًا أو جيد ( يبقى يف درجته وال ينتقل للدرجة اجلديدة وبذلك عند حصول املوظف على أد -

 ال حيصل على العالوة .

عند حصول املوظف على أداء وظيفي بتقدير ) مقبول ( و يف حال أن  التنبيهات واحملاضر واالرشادات مل تفي  -

  بالغرض املراد بتحسني مستوى املوظف فيتم إعفاءه من عمله .

يف حال أن املوظف أكمل تعليمه فينتقل من مستواه احلالي إىل املستوى املناسب لشهادته اجلديدة ولكن الدرجة اليت  -

سيحصل عليها تقل عن درجته احلالية بدرجتني وذلك إذا تقدم يف درجات مستواه احلالي أما إذا كان يف الدرجة 

 أيضًا. األوىل فيتم ترقيته للمستوى املناسب للدرجة األوىل

 يتم صدور قرار إداري يف نهاية كل عام ميالدي يوضح  مستويات املوظفني و درجاتهم . -

 

 

  



 

 االداء الوظيفي: اخلامس احملور 

 األداء الوظيفي : :  املعنيني يف عشر نيةاملادة الثا 

 املشمولني بالوظائف االدارية التالية :  مجعية رعاية األيتام بالليثهم موظفي وموظفات مجعية 

االعمال املالية واحملاسبية واملستودعات  –شؤون املوظفني  –العالقات العامة  –البحث االجتماعي  –املدير التنفيذي 

 واملشرتيات والتسويق واالعمال األخرى ذات العالقة بهذه اجملاالت . 

 املؤقتة .  فأو وظائف املستخدمني وبند الساعات والوظائ 

 إرشادات منوذج األداء الوظيفي : :  املادة الثالثة عشر

خاص بالوظائف االدارية  (  ) وملحق ب خاص بوظائف املستخدمني وبند يعبأ منوذج األداء الوظيفي ) ملحق  أ   .1

 الساعات والوظائف املؤقتة ( من قبل املدير التنفيذي ويتم اعتماده من رئيس جملس اإلدارة  حسب الصالحيات احملددة .

الرجوع ملصادر التقويم املتاحة يعد املدير التنفيذي  التقرير بإعطاء الدرجة املناسبة لكل عنصر وفقًا لتقديره ، بعد  .2

 واملوضحة أدناه.

يتم تسجيل الدرجة يف احلقل املخصص لذلك أمام كل عنصر من عناصر التقويم ، مع مراعاة أال تزيد الدرجة املعطاة  .3

 عن احلد األعلى لدرجات التقويم احملددة لكل عنصر ، وأهمية الرجوع إىل شرح مفردات العناصر وأسس التحقق منها.

بالنسبة لنموذج األداء الوظيفي ملحق )  أ ( يف حقل امللحوظات العامة حيدد معد التقرير مواطن القوة ومواطن  .4

الضعف حسب رأيه ) إن وجدت( وهي عناصر ترجيحية تؤخذ بعني االعتبار ألغراض التمييز بني احلاصلني على درجات 

 متساوية.

 عد عنه التقرير يف احلقل املخصص لذلك .على معد التقرير أن يوضح رأيه بشأن امل .5

 بعد اعتماد التقرير من قبل رئيس اجمللس  يتم إطالع املوظف املعد عنه التقرير عليه. .6

 

 

  املادة الرابعة عشر  : مصادر تقويم األداء الوظيفي :



 

  ملف املوظف . .1

 سجل تدوين ملحوظات الرئيس املباشر. .2

 ملف  إجنازات املوظف . .3

 سجل الدوام الرمسي . .4

  أي مصادر أخرى تساعد يف دقة التقويم . .5

 

 

  



 

 املادة اخلامسة عشر :   نهادارية( وأسس التحقق ماإلشرح مفردات عناصر التقويم للوظائف التنفيذية )

 

 العنصر الشرح أسس التحقق من العنصر

 اآلراء املطروحة لتطوير  العمل -

املقرتحة لتطوير العمل مناذج العمل  -

 وتسهيل إجراءاته

القدرة على ابتكار طرق جديدة تؤدي إىل تبسيط 

اإلجراءات وحتسني مستوى األداء والسرعة يف إجناز 

 األعمال

القدرة على  تطوير 

 أساليب العمل

 عمليات التدريب اليت قام بتنفيذها  . -

 التطور يف أداء العاملني نتيجة للتدريب -

يتمكن من تطوير مستوى أداء غريه من العاملني عن أن 

 طريق التدريب .

القدرة على تدريب 

 غريه من العاملني

إجناز العمل يف ضوء املوارد اليت مت  -

 حتديدها.

حتديد املوارد الفنية والبشرية الالزمة إلجناز العمل 

 وتوظيفها بشكل فاعل.

القدرة على حتديد 

متطلبات إجناز 

 العمل

 نوعية العمل املنجز-

 إجنازه وفق ما حدد له من إجراءات -
 املهارة يف التنفيذ تنفيذ العمل بشكل سليم وفق ما حدد له من إجراءات

 مناذج من العمل -

 تقارير اإلجنازات-

حتديد خطوات العمل والربنامج الزمين على حنو  

يراعي أولوية التنفيذ مبا ميكن من حتقيق األهداف 

 اعلية .بكفاءة وف

القدرة على حتديد 

خطوات العمل 

 والربنامج الزمين

االلتزام باحلضور واالنصراف يف  -

 املواعيد احملددة .

التقيد بالفرتة املخصصة لساعات العمل  -

 و استثمارها يف إجناز مهام العمل .

االلتزام واالنضباط مبواعيد العمل احملددة يف احلضور 

 مقر العمل دون إذن مسبق .واالنصراف وعدم مغادرة 

احملافظة على أوقات 

 العمل



 

 العنصر الشرح أسس التحقق من العنصر

مناذج من املشاكل اليت واجهت اإلدارة  -

 واألساليب والطرق املتخذة ملعاجلتها .

قدرة املوظف على معاجلة مشاكل العمل اليومية 

 والطارئة بشكل سليم وموضوعي.

القدرة على التغلب 

 على صعوبات العمل

األصول املهنية إجناز العمل وفق  -

 املتعارف عليها .

إملامه باملعارف األساسية يف جمال ختصصه و 

التخصصات األخرى ذات العالقة سواء كانت نظرية أو 

 عملية مبا ميكنه من ممارسة عمله على النحو املطلوب .

املعرفة باألسس 

واملفاهيم الفنية 

 املتعلقة بالعمل

إجناز العمل وفق القواعد النظامية  -

 اإلجرائية  املعمول بها.و

 حجم املخالفات النظامية واإلجرائية .  -

املعرفة باألنظمة واللوائح واإلجراءات اخلاصة بالعمل 

 ومدى متابعة متغرياتها واإلملام بها .

املعرفة  بنظم العمل 

 وإجراءاته

 تعامله مع األفكار اجلديدة .  -

محاسه لاللتحاق بالندوات والربامج   -

 التدريبية يف جمال عمله .

احلرص على متابعة ما حيدث من متغريات يف جمال 

 العمل وحماولة اإلملام به وتوظيفه خلدمة العمل .

املتابعة ملا يستجد يف 

 جمال العمل

 أسلوبه يف املناقشة خالل  االجتماعات. -

 املقرتحات واألفكار اليت يطرحها -

 ومناقشتهاتقبل آراء اآلخرين  -

املساهمة اإلجيابية يف حبث املوضوعات اليت تطرح يف 

 مداوالت االجتماع وتوجيهها حنو هدف االجتماع .

املشاركة الفعالة يف 

 االجتماعات

التعاون والتفاعل بشكل إجيابي مع  -

 اآلخرين .

نوعية العالقات اليت تربطه باآلخرين   -

 وانعكاسها على األداء .

العالقات اإلجيابية والفاعلة مع اآلخرين والقدرة وجود 

 على تطويعها خلدمة العمل .

القدرة على إقامة  

اتصاالت عمل فعالة 

 مع اآلخرين



 

 العنصر الشرح أسس التحقق من العنصر

كفاءته فيما يوكل إليه من مهام إضافية  -

. 

 إجنازاته يف جمال عمله. -

 

إمكانية تكليف املوظف بأعمال ومهام تتطلب تفوق 

الصعوبة واملسئولية وتتطلب  مستوى وظيفته احلالية يف

 قدرات ومهارات أعلى.

إمكانية حتمل 

 مسئوليات أعلى

على  معية فهم األهداف العامة للج  -

يرتتب على ذلك من  حنو واضح ، وما

 . متنوعة  أهداف فرعية وبرامج عمل

املعرفة مبتطلبات إجناز األهداف سواء   -

فنية أو مرتبطة بالقوى  كانت نظامية،

 العاملة

أن يكون لديه معرفة واستيعاب لألهداف العامة 

 . اومهامه معية للج

املعرفة بأهداف 

 معيةومهام اجل

 اآلراء  املطروحة لتطوير العمل . -

 مناذج من االقرتاحات  . -

 

احلرص على طرح األفكار واملقرتحات اليت ختدم 

العمل، وابتكار طرق جديدة تؤدي إىل تبسيط اإلجراءات 

 سني مستوى األداء والسرعة يف إجناز األعمال .وحت

تقديم األفكار 

 واملقرتحات

 

 

 عدم تأخري األعمال . -

 إجنازها بالسرعة املطلوبة . -
 إنهاء األعمال املوكلة له وفق ما حدد هلا من وقت .

إجناز العمل يف 

 الوقت احملدد



 

 العنصر الشرح أسس التحقق من العنصر

 سالمة العمل من األخطاء  -

 التعليماتإجنازه وفق   -

مراجعة العمل بشكل نهائي للتأكد من إجنازه وفق 

 التعليمات احملددة وخلوه من األخطاء.

القدرة على املراجعة 

 والتدقيق

عرض األفكار واملقرتحات وربطها   -

 بالشواهد املؤيدة .

املشاركة اإلجيابية يف الندوات   -

 واالجتماعات .

واملقرتحات وتبسيط عملية القدرة على عرض األفكار 

إيصاهلا ملتلقيها بشكل منظم وواضح ، والتعامل مع آراء 

 اآلخرين بأسلوب هادْي .

القدرة على احلوار 

 وعرض الرأي

محاسه وجديته يف تأدية ما يوكل له   -

 من مهام وشعوره  بأهمية ذلك .

احملافظة علي األجهزة واملواد اليت   -

 يتعامل معها.

ة مع مسئوليات عمله وواجباته ومحاسه التعامل جبدي

يف أداء ما يوكل له من مهام ،والشعور بأهمية العمل 

 الذي يقوم به.

 تقدير املسئولية

مشاهدات من التعامل يف املواقف   -

املختلفة مع الرؤساء ، الزمالء 

 واملرؤوسني.

بعد النظر يف التعامل مع خمتلف   -

 األمور.

التعامل حبكمة واتزان مع املواقف املختلفة ) الطارئة 

 احلرجة ( وبعد النظر لديه . –املفاجئة  –
 حسن التصرف

واملبادرة إىل االستجابة للتوجيهات  -

 تنفيذها .

مناذج مما صدر له من توجيهات وما  -

األخذ بتوجيهات رؤسائه واحلرص على العمل وفقًا هلا 

 والتعامل معها بإجيابية .

تقبل التوجيهات  

 واالستعداد لتنفيذها



 

 العنصر الشرح أسس التحقق من العنصر

 نفذه منها .

العناية بالظهور باملظهر احلسن من  -

 حيث الشكل .

العناية احلرص على النظافة )  -

 الشخصية(.

 ترتيب ونظافة املكتب. -

 

االهتمام باللباس من حيث الشكل والنظافة ) العناية 

الشخصية ( مبا يتفق مع العادات والتقاليد ، واالهتمام 

 برتتيب ونظافة املكتب.

 االهتمام باملظهر

وجود العالقة اإلجيابية اليت ختدم    -

 العمل.

 االحرتام املتبادل .  -

القدرة على إقامة عالقات إجيابية ملصلحة العمل مع 

 الرؤساء وتذليل معوقات العمل يف اإلدارة .
 العالقات مع الرؤساء

وجود العالقات اإلجيابية اليت ختدم   -

 العمل .

 التعاون املستمر  و االحرتام املتبادل . -

العمل مع القدرة على إقامة عالقات إجيابية ملصلحة 

 زمالئه ، واالستفادة من تبادل اخلربات والتجارب.
 العالقات مع الزمالء

قلة التذمر والشكاوي بينه وبني    -

 املراجعني والسمعة الطيبة.

 التعامل اإلجيابي معهم   -

القدرة على إقامة عالقات إجيابية ملصلحة العمل مع 

 املراجعني .

العالقات مع 

 املراجعني

 



 

 املكافآت والرتقيات: السادس  احملور 

 املادة السادسة عشر : املكافآت :

 يتم احتساب املكافآت حسب ما يراه جملس االدارة وحسب املهام واالجنازات .

 املادة السابعة عشر: الرتقيات :

 يتم ترقية املوظف حسب سلم الرواتب املذكور يف احملور الرابع  واملادة احلادية عشر . 

 

 نظام االجازات والغياب : السابع احملور 

 املادة الثامنة عشر : أنواع االجازات : 

 إجازة اليوم الوطين ) وهي األول من برج امليزان ( . -

 تها ونهايتها مبا تقتضيه املصلحة العامة ( .إجازة األعياد ) يصدر بها قرار إداري حيدد بداي -

 يف اجلمعية(  ستة أشهر من تاريخ تعيينه إجازة اعتيادية ) مدتها ثالثون يومًا  بعد إكمال  -

 ) ال يتم ترحيل االجازات لألعوام القادمة فكل عام منفصل بإجازاته عن العام االخر ( .

 يالدي الواحد (إجازة اضطرارية ) مدتها مخسة أيام يف العام امل -

 إجازة مرافق مع مريض يف املستشفى ) على أن ال تزيد عن مخسة أيام ( -

 إجازة مرضية ) متثل اإلقامة يف املستشفى لظروف صحية فقط ( -

 إجازة وضع )  مدتها أربعون يومًا فقط من تاريخ تبليغ الوالدة ( -

 اجازة ندب خارج احملافظة ) يوم قبل الربنامج ويوم بعده (  -

 عدا االجازات املذكورة أعاله يعترب غياب املوظف بدون عذر و يرتتب عليه خصم املرتب لذلك اليوم   . فيما -

 البد من تسجيل نوع الغياب يف سجل احلضور واالنصراف . -

 حيفظ يف ملف املوظف صورة من اجازاته وتقاريره حبيث تكون األصول يف ملف الغياب . -

 ر يف مصداقيتها ومصداقية املوظف رفض االجازات املرضية وإجازات املرافق بعد النظحيق للمدير التنفيذي قبول أو  -



 

 حيق للمدير التنفيذي قبول أو رفض االجازات بأنواعها حسب ماتقتضيه مصلحة العمل . -

 

 املادة التاسعة عشر  : الدوام اإلضايف و املسائي :

حيق للموظف الذي يقوم بعمله خارج األوقات الرمسية سواء دوام إضايف أو دوام مسائي  التمتع  بإجازة تعادل هذا  

الدوام سواء من حيث الساعات أو األيام ويتم تسجيل ذلك يف سجل احلضور واالنصراف , ويستثنى من ذلك الدوام 

 يتمتع بها خالل العام امليالدي .خالل فرتة األعياد فيتم احتساب كل يوم بيومني إجازة  

 

 املادة العشرون : تعليمات االجازات والغياب :

 على املدير التنفيذي تعبئة النماذج التالية : •

) من باب العلم فقط ومتابعة   منوذج حصر االجازات والغياب واالستئذان والتأخري الشهري ورفعه لرئيس اجمللس -

 شهر ميالدي ) ملحق ج ( من كل 23مدى انضباط العمل ( يف يوم 

 منوذج حصر وطلب االجازات االعتيادية  للموظف ) ملحق د ( . -

 منوذج حصر وطلب االجازات االضطرارية للموظف ) ملحق هـ ( . -

 منوذج طلب إجازة  عند رغبة أي موظف يف احلصول على إجازة اعتيادية أو استثنائية أو اخرى   ) ملحق و ( .   -

 ) ملحق ز ( . لموظف منوذج حمصلة الغياب ل -

 منوذج صرف مكافئة ) ملحق ط (  -

 .( يمنوذج قرار حسم الغياب بدون عذر ) ملحق  -

 لكل موظف ونؤكد  ) ملحق ز (تعبئة منوذج  حمصلة الغياب يف نهاية كل سنة ميالدية يتم  •

 على ما يلي  :

اعتمادها من قبل رئيس اجمللس يف اجلدول األعلى  تدوين االجازات االعتيادية واالضطرارية واملرضية وأي إجازة مت  -

 من ) ملحق ز ( .



 

فإن  جدول املطابقة  احتساب عدد أيام الغياب بدون عذر ومطابقتها مع عدد أيام خارج الدوام عن طريقبعد ذلك يتم  -

يام خارج الدوام وإن زادت أاجلديدة ,   يالديةالسنة امل من األول زادت أيام الغياب بدون عذر  حيسم من الراتب 

 .فيتم دفع مكافئة مالية تعادل راتب املوظف هلذه األيام 

من الشهر  20يرسل املدير التنفيذي خطابًا لرئيس اجمللس بشأن حمصلة الغياب للعام امليالدي املاضي قبل يوم  -

اء على ذلك األول يف السنة اجلديدة  مرفق به ) ملحق ز (  حبيث يكون لكل موظف وموظفة منوذج مستقل وبن

 يصدر رئيس اجمللس قرار احلسم ) ملحق ي (  أو قرار صرف املكافئة ) ملحق ط ( .

يكون احلسم واملكافئة من الراتب األول من السنة امليالدية اجلديدة حبيث تكون احملاسبة عن السنة امليالدية  -

 املاضية بدون احتساب أي يوم من السنة اجلديدة .

بتعبئة منوذج ) ملحق ز  عند استقالة أي موظف وهو مل يكمل السنة امليالدية فيعامل معاملة من يكمل السنة   -

حساب عدد أيام الغياب بدون عذر ومطابقتها بعدد أيام خارج الدوام ومن  (  و احتساب االجازات الرمسية  ثم 

 .  هذه املادة ثم احلسم أو املكافئة كما ذكر يف 

 

 واحد والعشرون  : تعليمات التأخري واالستئذان :املادة ال

 أيام يف الشهر . 3االستئذان عن و يتجاوز عدد أيام التأخري ال -

 ساعات يتم احتسابها غياب بدون عذر . 6يتم حصر دقائق التأخري واالستئذان شهريًا ومجعها حبيث إذا أكملت  -

 

 املادة الثانية والعشرون : إنهاء خدمات املوظف :

 إنهاء خدمات املوظف يف احلاالت التالية :يتم 

 إذا جتاوزت مدة الغياب  بدون عذر مخسة عشر يومًا متصلة . -

 إذا جتاوزت مدة الغياب بدون عذر ثالثون يومًا منفصلة خالل العام امليالدي . -

 



 

 مكافأة نهاية اخلدمة: الثامن احملور 

 الثالثة والعشرون : املادة

 :اخلدمة نهاية مكافأة تعريف 

 أساس على و حتسب خدمته مده انتهاء عند للموظف  االدارة بدفعه يلتزم جملس املال من مبلغ انها على تعريفها ميكن 

 .تتضح يف املواد التالية  ألسس وفقًا األخري أجره

 الرابعة والعشرون : املادة

 : اخلدمة نهاية مكافأة أساسيات

 .الزمنية املدة والثاني املرتب وهو األول طريقهما عن حتسب أساسيني اخلدمة نهاية ملكافأة

 . خدمته مدة انتهاء قبل املوظف يتقاضاه كان شهر أخر مرتب  وهو املرتب      -

 انتهاء تاريخ اىل التعيني تاريخ من املدة هذه وتبدأ يف اجلمعية  العمل يف املوظف قضاها اليت املدة تلك وهي الزمنية املدة -

 اكمل إذا التجربة مدة أيضًا وكذلك, الرمسية والعطالت السنوية واالجازات املرضية االجازات املدة هذه يف ويدخل اخلدمة

 . العمل يف منها قضاه ما بنسبة السنة أجزاء عن اخلدمة نهاية مكافأة يستحق املوظف أن كما ، اخلدمة املوظف بعدها

 اخلامسة والعشرون : املادة

 :  اخلدمة نهاية مكافأة استحقاق حاالت

 أو املدة حمدد العمل عقد كان اجلمعية سواء وبني بينه التعاقدية العالقة بنهاية اخلدمة نهاية مكافأة املوظف يستحق    

 بني التعاقدية العالقة انتهاء حاالت يلي وفيما للموظف النفاذ واجب مالي حق هي اخلدمة نهاية فمكافأة.  املدة حمدد غري

 .  حالة كل يف املوظف يستحقها اليت اخلدمة نهاية مكافأة واجلمعية ومقدار املوظف

 

 

 

 



 

 االستقالة ::  أواًل

 من وأقل سنتني من أكثر خدمته مدة كانت اذا اخلدمة نهاية مكافاة يستحق فانه العمل من باستقالته املوظف تقدم إذا      -

 تبلغ ومل متتالية سنوات مخس على خدمته مدة زادت إذا مرتبني ويستحق, مرتب كامل  هنا املكافأة وتكون سنوات مخسة

 . فأكثر سنوات عشر خدمته مدة بلغت إذا ثالث رواتب  ويستحق سنوات عشر

 العمل عقد انتهاء:  ثانيًا

 شهر نصف مرتب أساس على حتسب خدمته مدة عن مكافأة املوظف إىل تدفع اجلمعية أن على وجب العمل عالقة انتهت اذا

 . التالية السنوات من سنة كل عن شهر ومرتب ، األوىل اخلمس السنوات من سنة كل عن

 :. اآلتية األحوال من كاًل يف العمل عقد وينتهي

 .كتابية املوظف موافقة تكون أن بشرط إنهائه، على الطرفان اتفق إذا -1

 العقد. يف احملددة املدة انتهت إذا-2

 .املدة احملددة غري العقود يف الطرفني أحد إرادة على بناًء -3 

 االستمرار على الطرفان يتفق مل ما للنساء  سنة ومخسون ومخس ، للرجال سنة ستون وهو التقاعد سن املوظف بلوغ -4

 . السن هذه بعد العمل يف

 بانتهاء العقد ينتهي احلالة هذه ففي التقاعد سن بلوغ بعد ما إىل متتد مدته وكانت املدة، حمدد العمل عقد كان إذا -5

 .مدته

توفر التقرير  العجز الطيب أو بسبب الوفاة  بشرط بسبب العمل ترك إذا كاملة اخلدمة نهاية مكافأة املوظف يستحق - 6

 .اعتمادًا على مدة اخلدمة  الطيب أو شهادة الوفاة 

 

 

 السادسة والعشرون : املادة

 : اخلدمة نهاية ملكافأة املوظف استحقاق عدم حاالت



 

 بسببه. أو العمل أثناء رؤسائه أحد أو املسؤول املدير أو ن أعضاء اجمللسأي عضو م على اعتداء املوظف من وقع إذا -1

 التعليمات عمدًا يراع مل أو املشروعة األوامر يطع مل أو العمل عقد على املرتتبة اجلوهرية التزاماته املوظف يؤد مل إذا -2

 .كتابيًا إنذاره رغم اجلمعية قبل من ظاهر مكان يف عنها املعلن

 .األمانة أو بالشرف خماًل عماًل ارتكابه أو سيئًا سلوكًا إتباعه ثبت إذا -3

 املدير التنفيذي  يبلغ أن شرط على باجلمعية  مادية خسارة إحلاق به يقصد تقصري أو فعل أي عمدًا املوظف من وقع إذا -4

 .بوقوعه علمه وقت من ساعة وعشرين أربع خالل باحلادث املختصة اجلهات

 العمل . على ليحصل التزوير إىل جلأ املوظف أن ثبت إذا  -5

 .االختبار حتت معينًا املوظف كان إذا -6

ثالثون يومًا  من أكثر أو الواحدة السنة متصلة خالل  يومًا سة عشر مخ من أكثر مشروع سبب دون املوظف تغيب إذا - 7

 .من املسؤول املباشر  كتابي إنذار الفصل يسبق أن على ، منفصلة 

 شخصية. ومكاسب نتائج على للحصول مشروعة غري بطريقة الوظيفي مركزه استغل أنه ثبت إذا -8

 . فيه يعمل الذي بالعمل اخلاصة األسرار أفشى املوظف أن ثبت إذا - 9

 وتقدم سنتان يكمل مل الذي املوظف أن أي العمل رأس على بقائه علي سنتان مير أن قبل الستقالته املوظف تقديم  - 10

 . اخلدمة نهاية مكافاة يستحق ال فهو باستقالته

 

 

 

 

 

 

 



 

 أحكام عامة: التاسع احملور 

 املادة السابعة والعشرون  : أحكام عامة :

 تعترب هذه الالئحة سارية املفعول بعد إقرارها من جملس اإلدارة  .  -1

اجمللس هو املخول يف تفسري هذه الالئحة واالجراءات املرفقة على أال يتعارض ذلك مع النظام األساسي واللوائح  -2

 املنظمة لعمل اجلمعيات .

حة يف ظل التغيريات اليت حتدث يف جيوز ألعضاء اجمللس إعادة النظر يف قواعد واجراءات ومناذج هذه الالئ -3

طبيعة نشاطات اجلمعية وأهدافها , وطرق وأساليب تنفيذ األعمال فيها , وتطور الوسائل والتقنية املستخدمة يف 

 العمل , على أن يتم اعتماد التعديالت من جملس اإلدارة وبإشعار وموافقة اجلهات املعنية .

 ل باحلذف واالضافة من صالحية جملس اإلدارة .يكون تفسري مواد هذه الالئحة أو التعدي -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 املالحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (إداريةتقويم األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التنفيذية)أ (  ملحق )

 األول : معلومات عامة

 

 املدينة  املنطقة اجلمعية

   

 

 اخلدمةبداية  الدرجة املرتبة مسمى الوظيفة االسم رباعيا

     

 

 آخر مؤهل علمي 
التخص

 ص
 نتيجة آخر تقرير أداء حصل عليه آخر برنامج تدرييب

   

  
  الدرجة 

تاريخ 

 االعداد
 

 



 

 الثالث : جمموع الدرجات والتقدير  لثاني : عناصر التقويم

 

 

 

 

 العنصر

 األعلى احلد 

 للدرجات    

 

الدرج 

ة 

املعطا

 ة

 

في
ظي

لو
ء ا

دا
األ

 

  5 على  تطوير أساليب العملالقدرة 
مدددن  غدددريه  تددددريب  لدددى  قددددرة ع ال

 العاملني

5  
جندداز  القدرة على حتديد  متطلبات إ

 العمل علىالنحواملطلوب

6  
  6 املهارة يف التنفيذ

لددى قدددرة ع مددل ال يدددخطوات الع  حتد

 والربنامج الزمين

5  
  5 احملافظة على أوقات العمل

لددى  صددعوبات القدرة ع لددى  لددب ع التغ

 العمل

5  
يددة  فدداهيم الفن سددس وامل فددة باأل املعر

 املتعلقة بالعمل

4  
  4 ظم العمل وإجراءاتهناملعرفة ب

  4 لعمل املتابعة ملا يستجد يف جمال 
  4 املشاركة الفعالة يف االجتماعات

القدرة على إقامة اتصاالت عمل فعالة 

 مع اآلخرين

4  
  3 إمكانية حتمل مسئوليات أعلى

  3 معيةاملعرفة بأهداف ومهام اجل
  3 ديم األفكار واملقرتحاتقت

  3 إجناز العمل يف الوقت احملدد
  3 القدرة على املراجعة والتدقيق

  72 اجملموع   
  

ية
ص

خ
لش

ت ا
صفا

ال
 

  4 القدرة على احلوار وعرض الرأي

  4 تقدير املسئولية 

  4 حسن التصرف 

تقبل التوجيهات واالستعداد 

 لتنفيذها

4  

  3 االهتمام باملظهر 
  19 عاجملمو         

  

اجملموع 

الكــلي 

)الدرجة 

 النهائية(

درجـــــــ

ــــات 

العـــــالقـ

 ـــات

درجات 

الصفات 

الــشــخـ

 صــيــة

درجات 

اء داأل

الوظــــيــ

 ـفـــي

    

 

غري 

 مرضي

)اقل 

 (60من

 مرضي

(60-

69) 

 جيد

(70-

79) 

جيد  

 جدا

(80-

89) 

 ممتاز

(90-

100) 

 
 

   
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 ملحوظات عامة : الرابع 

 

 

 مواطن قوة ومواطن ضعف ترى أهمية إضافتها

مواطن القوة : )إجنازات أو نشاطات أخرى يتميز 

 بها ومل تشتمل عليها    



 

    

مع
ت 

القا
لع

ا
 

  3 الرؤساء 

  3 الزمالء 

  3 املراجعني

   9 اجملموع 

 العناصر السابقة(

  
 
 

مواطن الضعف: ) جوانب سلبية يتصف بها 

وتؤثر على عمله دون أن يكون هناك تكرار  

 للعناصر السابقة(

–––––––––––––––––

––––.–––––––– 

 
 
 

التوجيهات والتوصيات العامة لتطوير قدراته  

 :)إن وجدت(

–––––––––––––––––

––––.–––––––– 

 
 
 

 رأي معد التقرير 

 
 

 
 االسم:  الوظيفة: 

 التوقيع:  التاريخ :

  
 ملحوظات معتمد التقرير

–––––––––––––––––

––––.–––––––– 
–––––––––––––––––

––––.–––––––– 
–––––––––––––––––

––––.–––––––– 
 االسم:  الوظيفة:  

 التوقيع: التاريخ : 
 

 

 

 
 

 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق ) ب ( 
  



 

 

 األداء الوظيفيمنوذج تقويم 

 

 

 املستخدمني .   

 املعينني على بند الساعات  .   

 املعينني على الوظائف املؤقتة .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أواًل :

 احملافظة اجلمعية

  

 

 بداية اخلدمة الدرجة املستوى مسمى الوظيفة االسم رباعيًا

     

 بنجاحموضوع آخر دورة تدريبية أكملت  املؤهل العلمي
 آخر تقرير أداء

 التقدير التاريخ

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 التقديـــــــر ثانيًا :
الدرجة 

اليت حصل 

 عليها
 عناصر التقويم

غري 

 مرضي
 ممتاز جيد جدًا جيد مرضي

1 2 3 4 5 6 

        مستوى أداء العمل

        احملافظة على أوقات الدوام

        تقبل التوجيه

        الرؤساء – 1التعامل مع :  

        الزمالء – 2

        املراجعني - 3

  اجملموع     

 

 التقدير النهائي  إىل -من  الدرجة النهائية للتقييم

   36 – 31 الذي حيصل على جمموع الدرجات ممتاز

   30 - 25 الذي حيصل على جمموع الدرجات (5جيد جدًا ) 

   24 – 19 الذي حيصل على جمموع الدرجات ( 4جيد جدًا ) 

   18 – 13 الذي حيصل على جمموع الدرجات جيد

   12 - 7 الذي حيصل على جمموع الدرجات مرضي

   فأقل 6 الذي حيصل على جمموع الدرجات غري مرضي



 

 

 مقدار التحسن الذي طرأ منذ آخر تقرير

 ضعيف   متوسط                                جيد                                       

 التوصيات العامة لتطوير القدرات ) إن وجدت (

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

 التاريخ   /   /            توقيعه /       وظيفته /                      اسم معد التقرير

 التاريخ   /   /            /توقيعه         وظيفته /  اسم معتمد التقرير /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ملحق  ) ج ( 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حصر االجازات والغياب واالستئذان والتأخري لشهر .........................

الغياب  الوظيفة  االسم 

 بدون عذر 

  الغياب بعذر 
عدد دقائق 

 التأخري

عدد دقائق 

 االستئذان

توقيع  خارج دوام

نوع  األيام املوظف 

 الغياب

         

         

         

         

         

         

         

 

 رئيس جملس االدارة أمينة الصندوق املدير التنفيذى

   

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق ) د ( 
  



 

 وطلب اإلجازات االعتياديةحصر 

 للموظفــ  : .................................   لعام ...................... 

 

 مدة اإلجازة االعتيادية الطلب
 عدد األيام

الرصيد 

 املتبقي

توقيع 

 املوظف

توقيع املدير 

 إىل يوم وتاريخ من يوم وتاريخ التاريخ اليوم التنفيذي

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق  ) هـ ( 
  



 

 وطلب اإلجازات االضطرارية حصر 

 للموظفــ  : ............................  لعام ......................

 

توقيع املدير  توقيع املوظف اإلجازة االضطرارية  الطلب  

 التنفيذي

 مالحظات 

 التاريخ اليوم التاريخ اليوم

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لحق ) و (  م
  



 

 منوذج طلب إجازة 

 

 وفقه اهلل           جبمعية رعاية األيتام بالليث/ املدير التنفيذي  إىل املكرم

 ...............................سجل مدني رقم : ...................... نوع الوظيفة : .....................أنا 

 نأمل التكرم باملوافقة على إجازة : 

 أخرى □  استثنائية  □اعتيادية     □ 

 ... املوافق ..................ومقدارها ..........من يوم .............املوافق ..............إىل يوم ...........

 .............................................................................................:وذلك لألسباب التالية 

 مقدم االجازة االسم :...............................

 التوقيع :....................

 ه اهلل مجعية رعاية األيتام بالليث  حفظرئيس جملس /  سعادةإىل  

 جتدون بعالية طلب املوظف..................................................ونفيدكم يالتالي :

 موافقتنا على االجازة . □

 عدم املوافقة على االجازة لألسباب التالية : ...................................... □

  هذا والرأي لكم ,,

 املدير التنفيذي :................................

 التوقيع :...................

 وفقه اهلل   جبمعية رعاية األيتام بالليثاملدير التنفيذي  /إىل املكرم

 بعد االطالع على الطلب أعاله نفيدكم بـ :

 موافقتنا على االجازة . □

 عدم املوافقة على االجازة لألسباب التالية : ......................................   □

 رئيس جملس إدارة .............................................   

 التوقيع......................................

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق  ) ز (  



 

 .......................................  ) الوظيفة :............(لعام .....................حمصلة الغياب للموظف 

 االجازات  االضطرارية االجازة االعتيادية االجازات املرضية اإلجازات املعتمدة من رئيس اجمللس

 اليوم التاريخ من اىل اليوم التاريخ نوع االجازة من إىل

         
         

 جـــــــدول املطابقة

 الغياب بدون عذر خارج الدوام

 اليوم التاريخ اليوم التاريخ

    
    
    
    
    
    
    
    

  

 عدد أيام احلسم  عدد أيام املكافئة 

 

 املدير التنفيذي

                    

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 ملحق ) ط ( 
  



 

 قرار صرف مكافئة

 

إدارة جبمعية رعاية األيتام بالليث  بناء على الصالحيات املمنوحة له نظامًا واستنادًا للمادة العشرون من إن رئيس جملس 

الئحة املوارد البشرية  وإشارة إىل خطاب املدير التنفيذي رقم ........................ وتاريخ .................  املتضمن 

 م الغياب بدون عذر وبعد االطالع على منوذج حمصلة الغياب لعام ................زيادة عدد أيام خارج الدوام عن عدد أيا

 تقرر مايلي : 

   -صرف مكافئة مالية للموظفــ   / .............................................................  -

 املثبت على وظيفة .............................

............الدرجة ............................. املستوى ...............

 الراتب................................

 مقابل دوام )     ( يوم / أيام  تقدر قيمتها  بــــ..........................ريااًل

 

   -يبلغ هذا القرار ملن يلزم ال نفاذة    -

   رئيس جملس إدارة

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ملحق ) ي (
 

 

  



 

 قرار حسم بسبب الغياب بدون عذر  

 

إن رئيس جبمعية رعاية األيتام بالليث بناء على الصالحيات املمنوحة له نظامًا واستنادًا للمادة العشرون من الئحة املوارد 

 .................................البشرية  وإشارة إىل خطاب املدير التنفيذي رقم 

 وتاريخ ................................ املتضمن  تغيب املوظفـــ   املوضح امسه أدناه يقرر مايلي :

   -حيسم من راتب املوظفــ   / .............................................................  -

 .............املثبت على وظيفة ................

املستوى ...........................الدرجة ............................. 

 الراتب................................

 مبلغ وقدره ...................... مقابل غياب .............يوم / أيام 

 

   -يبلغ هذا القرار ملن يلزم ال نفاذة    -

 رئيس جملس إدارة

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مت حبمد اهلل
  

 

 

 

 
 


