
 

 
 ة بشريالئحة الموارد ال
 ءضرماهلية ببجمعية التنمية األ
 
 
 أحكام عامة:  الفصل األول

 

المععوارد البشععرية والتنميععة بمععا يتوا عع  معع  ن ععام و ار  وضعععأ أحكععام هععظا الن ععام  ( : 1 - 1)  المادة
   االجتماعية 

ومو فيه بما يحق  المصعلحة  الجمعيةيهدف هظا الن ام إلى تن يم العالقة بين  ( : 2 - 1)  المادة
معا علعى بينعة معن أمعرل عالمعا  بمعا لعه و  الجميع لطعر ين وليكعون العامة ومصلحة ا

 عليه.

 معععو فين كععانوا سعععواء   الجمعيععةبتسععرأ أحكععام هعععظا الن ععام علعععل جميعع  الععععاملين  ( : 3 - 1)  المادة
، وأيضععا  المتطععوعين و مععن يذ ععظ حكمهععم أ الععدوام الكلععل والج ئععل   )متعاقععدين 

 .من بنود هظا الن اميشملهم  يما 
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ال يتععععارع مععع  األحكعععام والشعععروط  لعقعععد العمعععل  يمعععاالن عععام متممعععا   ايعتبعععر هعععظ ( : 4 - 1)  المادة
 لمو ف الوارد   ل العقد.األ ضل ل

الحعع   ععل إد ععال تعععديالأ علععى أحكععام هععظا الن ععام كلمععا دعععأ  إلدار  الجمعيععة ( : 5 - 1)  المادة
إدار   مجلع  الحاجة لظلك ، وال تكون هظل التعديالأ نا ظ  إال بعد اعتمادها من

 .الجمعية

الن ععام ويععنى علععى ظلععك قععد علععى أحكععام هععظا المو ععف عنععد التعا الجمعيععةطلعع  ت ( : 6 - 1)  المادة
أأ مسؤولية أو نتيجة إلهمال المو عف أو  الجمعيةتحمل تال  ل عقد العمل ، و 

 تقصيرل  ل قراء  ومعر ة هظا الن ام.

تحسععععم المععععدد والمواعيععععد المنصععععوى عليهععععا  ععععل هععععظا الن ععععام أو عقععععود العمععععل  ( : 7 - 1)  المادة
 . الميالدأبالتقويم 

 الن ام بما ال يتعارع م  أحكامه. تنفيظية لهظاالقراراأ ال الجمعيةيصدِّر مدير  ( : 8 - 1)  المادة

وع إلععى ن ععام العمععل  ععل المملكععة العربيععة السعععودية  يمععا لععم يععرد  يععه نععى  ععل يععتم الرجعع ( : 9 - 1)  المادة
 هظا الن ام .

يقصد بالعباراأ واأللفعا  التاليعة أينمعا وردأ  عل هعظا الن عام المععانل الموضعحة  ( : 11 - 1)  المادة
 أمام كل منها على النحو التالل :

 بضرماءهلية ة األنميالتجمعية  الجمعية
 .  نائبه ) أو الجمعية  رئي    الجمعيةإدار  

 .والتو يف للقيام بمهام الو ائف الجمعيةإدار   مجل  هل اللجنة الم تار  من لجنة الو ائف

 المو ف
سععواء  دا ععل  – اأو إشععرا ه اوتحععأ إدارتهعع الجمعيععةهععو كععل مععن يعمععل لمصععلحة 

لتععل تطلعع  يععا  كانععأ التسععمية اجععر مععادأ أمقابععل أ – أو  ارجععه الجمعيععةمبنععى 
 عليه.

 المتطوع
هو كل ش ى طبيعل يعمل لمصلحة المنشذ  وتحأ إدارتها أو إشرا ها تطوعُا 

 .وبدون مقابل مالل أو عينل
هو كل ما يعطى للمو ف كنقد مقابل عمله شعامال  البعدالأ بموجعم عقعد عمعل  الراتم
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 مكتوم مهما كان نوع هظا األجر.
 األساسلالراتم 

 أو أصل الراتم
يعطى للمو ف كنقد مقابل عمله بدون بدالأ ، ويحدد لعه مرتبعة ودرجعة  هو ما
 .سلَّم الرواتم ل 

شععامال  لجميعع  المسععمياأ  الجمعيععةهععو جععدول بالرواتععم األساسععية المعتمععد   ععل  سلم الرواتم
 ، ومو َّعة حسم المراتم والدرجاأ. الجمعيةالو يفية المعتمد  ب

 لط األو المربو 
ل أول درجععة وأول مرتبععة مسععتحقه للمسععمى الععو يفل  ععل هععو الراتععم األساسععل  عع

 .سلَّم الرواتمدرجاأ ومراتم 

 عالو   ال
هععل  يععاد  سععنوية علععى الراتععم الععظأ يحصععل عليععه المو ععف بشععكل سععنوأ و عع  

 .سلم الرواتم

 عقد العمل
 الجمعيعةم بعين هو كل اتفا  محدد المد  أو غير محدد المد  أو لعمل معين يبر 

و قععا  ألحكععام وشععروط  الجمعيععة يععه األ يععر بععذن يعمععل  ععل  دمععة  والعامععل يتعهععد
شرا ها مقابل األجر المتف  عليه.  العقد والئحة تن يم العمل تحأ إدارتها وا 

 

اللغععة العربيععة هععل اللغععة المعتمععد  والرسععمية والواجععم اسععتعمالها بالنسععبة لجميعع   ( : 11 - 1)  المادة
ا هعو منصعوى عليعه لبيانعاأ المتداولعة وغيرهعا ممعالعقود والسجالأ والملفعاأ وا

 ل أحكام هظا الن ام ، أو  ل أأ قرار إدارأ يصدر تن يما  ألحكام هظا الن عام 
للغة أجنبية إلى جانم اللغة العربية يعتبر النى  الجمعية، و ل حالة استعمال 

 العربل هو النى المعتمد دوما .
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 الو ائف:  الفصل الثانل
 : هل  الجمعيةد  ب يفية المعتمالمسمياأ الو  ( : 1 - 2)  المادة

 التوضيح المسمى الوظيفي التصنيف

وظائف 
 إدارية

 / مدير إدار  مدير الجمعية  مدير  
 / نائم مدير إدار  نائم مدير الجمعية نائم المدير

 رئي  قسم إدارأ بالجمعية رئي  قسم 
 نائم رئي  قسم إدارأ بالجمعية نائم رئي  قسم  

وظائف 
 إشرافية

   رئي  قسم الموارد المالية

  مسؤول تسوي
مسعععععو  مشعععععاري  الجمعيععععععة /منعععععدوم مبيععععععاأ / مو ععععععف 

 مبيعاأ
   مسؤول استثمار 
   مسؤول استقطاعاأ 

   مسؤول عالقاأ

 وظائف
 تخصصية

   محاسم

 عالمإ 
 المنتج / المحرر  مصمم / )ال    

 ) نل تسجيل وتوثي  صوتل ومرئل .    
    ماعلباحث اجت 

وظائف 
 عامة

 سكرتير / مد ل بياناأ / مد ل بياناأسكرتير 
  مد ل بياناأ   إدارأمو ف 

   أمين مستودع  
 جمي  المو فين الميدانيين مو ف ميدانل 

  تسوي 
وظائف 
 خدمة

 /مراقم مو ف االستقبال / مراسل / سائ   1مذمور  دماأ )
 اشحار  / عامل /  رَّ   2مذمور  دماأ )

   ( : 2 - 2)  المادة
الرقم ال عاى بالو يفعة ، وتكعون متسلسعلة حسعم تعواري   الرقم الو يفل : وهو -

       ...............ثمانية أرقام تبدأ برقم من  مكونه اعتمادها 
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  الرقم الوظيفي مسمى الوظيفة

   املدير التنفيذي 
   السكرتري

   مدير اخلدمة االجتماعية 
   الباحث االجتماعي 

   كتيب ث املالباح
   املالية مدير اإلدارة 

   احملاسب 
    الصندوق امني 

   أمني املستودع 
   مدير الشؤون اإلدارية 

   مدخل بيانات 
   مراسل 
   معقب 

   األرشيف 
   مدير الدارئرة اإلعالمية 

   منتج 
   مصمم 

   حمرر
   1باحث اجتماعي 
   2باحث اجتماعي 

   شاري  مدير امل
   1السكرتري



 

 

5 

 والعقود التوظيف:  فصل الثالثال
 

رئعي  القسععم يقععوم لفعت  و يفععة جديعد  ،  الجمعيعةعنعد حاجعة أأ قسععم معن أقسععام  ( : 1 - 3)  المادة
راجعع  جعع ء النمععاظ   ععل   ععر هععظا ععع   1نمععوظ  رقععم )لععظلك المعععد النمععوظ  بتعبئععة 
نهعععاء لمعععدير المعععوارد البشعععرية  -الن عععام بعععاقل  لعرضعععها علعععى لجنعععة الو عععائف وا 

 اإلجراءاأ اإلدارية.

لجنة التو يف الح   ل قبول أو ر عع أأ و يفعة جديعد  يطلبهعا أأ قسعم معن ل ( : 2 - 3)  المادة
هظل الو يفعة ومعدت تذثيرهعا  عل إنجعا  لبعد دراسة الحاجة الفعلية  الجمعيةأقسام 
 العمل.

  ويحععدد  يهععا 3 ععل )نمععوظ  رقععم  الجمعيععةيععتم اإلعععالن عععن الو ععائف الشععاغر  ب ( : 3 - 3)  المادة
 الو يفة وشروط القبول.مؤهالأ وممي اأ 

بدراسععععة أورا  المتقععععدمين علععععى الو ععععائف الشععععاغر   إدار  المععععوارد البشععععريةتقععععوم  ( : 4 - 3)  المادة
كمععال الترتيبععاأ ال تيععار المو ععف المناسععم وتعميععد شععؤون المععو فين ب كمععال  وا 

 الترتيباأ للمقابلة الش صية  يما بعد.

مسععععتو يا  ل المتقععععدِّم للعمععععأن يكععععون  الجمعيععععةب لقبععععول التو يععععف والعمععععليشعععععترط  ( : 5 - 3)  المادة
 تالية :للشروط العامة ال

 .أن يكون طالم العمل سعودأ الجنسية 
 . األمانة وحسن ال ل  
   وحسن التصرف والتعامل م  اآل رين. واحدالقدر  على العمل  ل  ري 
 .المؤهالأ العلمية أو ال براأ العملية المطلوبة للو يفة 
 أن يكون الئقا  طبيا  للو يفة المرش  للتعيين عليها. 
 ابالأ الش صية بنجا .اجتيا  اال تباراأ أو المق 

ويجععو  للمنشععذ  إعفععاء طععالبل العمععل السعععوديين مععن شععرط أو أكثععر مععن هععظل الشععروط عععدا شععرط اللياقععة 
 .الطبية
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تو يععف غيععر السعععودأ و قععا  للشععروط واألحكععام الععوارد   ععل المععواد  يجععو  اسععتثناء   ( : 6 - 3)  المادة
بة للعامعععل غيعععر يكعععون مصعععرحا  لعععه بالعمعععل بالنسععع   معععن ن عععام العمعععل وأن  33  ، ) 32  ، )22)

 السعودأ ، ولديه إقامة سارية المفعول . 

أن يقععدم إلععى شععؤون المععو فين  الجمعيععةيجععم علععى المو ععف المتقععدم للتو يععف ب ( : 7 - 3)  المادة
 مسوغاأ اآلتية :ال

  4تعبئة استمار  البياناأ الش صية للمو ف )نموظ  رقم.  
 السير  الظاتية . 
 وديين السع لسعوديين واإلقامة لغيرصور  الهوية )البطاقة ل . 
 صور  الشهاداأ العلمية واإلدارية الحاصل عليها . 
  صعور  مصععدقة مععن المععؤهالأ العلميععة وال بععراأ العمليععة ، أو إحضععار األصععل

 للمطابقة.
 سم. 4 × 3مقا  ملونة شمسية   صور  2 عدد 

 تحف  هظل المستنداأ  ل ملف  دمة المو ف.

أعضاء أو أكثر  ثالثةمن تشكل  ة للمو فين الجدد لجنةتقوم بالمقابلة الش صي ( : 8 - 3)  المادة
رئي  القسعم ، مدير المدير الموارد البشرية، المدير التنفيظأ : ) حتيا الاحسم 

 .دار  الجمعيةإو ما ترال أ  أو من ينوم عنه

قبعول أو ر عع المو عف التوصية بلجنة المقابلة الش صية هل الجهة الم ولة ب ( : 9 - 3)  المادة
عتمعادل الوالر ع  بعظلك ة   بععد إجعراء المقابلعة الش صعيالمتقدم على و يفعة شعاغر 

و عع   مععدير المععوارد البشععرية، وتععتم هععظل ال طععواأ بمتابعععة  الجمعيععةرئععي  مععن 
 . 2 و)نموظ  رقم  2)نموظ  رقم 

 حسم اإلجراءاأ المتبعة  ل ظلك. ترسيمهيتم  مو فيحرر عقد عمل لكل  ( : 11 - 3)  المادة

  يحععرر مععن نسعع تين 7يععتم اسععت دام المو ععف بموجععم عقععد عمععل )نمععوظ  رقععم  ( : 11 - 3)  المادة
المكتوم باللغة العربية هو المعتمد دوما  ، وتسلم نس ة من العقعد  ويكون النى
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للمو ف وتودع النس ة األ عرت  عل ملعف  دمتعه بععد توقيع  المو عف بالموا قعة 
ه ، ويجعععم أن يتضعععمن العقعععد بيانعععاأ بطبيععععة العمعععل  يععععلعععى الشعععروط العععوارد  

محعععدد   لعقعععد محعععدد المعععد  أو لمعععد  غيعععروالشعععروط المتفععع  عليهعععا ومعععا إظا كعععان ا
 وأية بياناأ ضرورية أ رت. وساعاأ العمل

تكليعععف المو عععف بعمعععل ي تلعععف ا تال عععا  جوهريعععا  ععععن العمعععل  للجمعيعععةال يجعععو   ( : 12 - 3)  المادة
المتف  عليه بغير موا قته إال  عل حعاالأ الضعرور  ومعا تقتضعيه مصعلحة العمعل 

 ، على أن يكون ظلك بصفة مؤقتة.

المرجعععع  األساسععععل  هومر قاتعععع للو يفععععة وعقععععد العمععععل يعتبععععر الوصععععف الععععو يفل ( : 13 - 3)  المادة
 للمهماأ المطلوبة من المو ف عند ال الف حول ظلك.

ملف  اى بكل مو ف ويقوم بمتابعته ، وتحفع   يعه  الموارد  البشريةيعد قسم  ( : 14 - 3)  المادة
جمي  البياناأ والمعامالأ الرسمية ال اصة بالمو ف : )البيانعاأ الش صعية ، 

يهععا ، السععير  يععة ، صععور الشععهاداأ الحاصععل علصععور  وتوغرا يععة ، صععور  الهو 
الظاتيعععععععة ، تعععععععاري  بعععععععدء العمعععععععل ، المسعععععععمى العععععععو يفل ، القسعععععععم ، اإلجعععععععا اأ ، 
االستئظاناأ ، الكشو اأ الطبية ، ال طاباأ ، تقويم األداء ، التقارير السنوية ، 

 التنبيهاأ واإلنظاراأ ، واإلجراءاأ الج ائية ...إل  .

سعععتثنى منهعععا إجعععا اأ )يُ -الجديعععد ثالثعععة أشعععهر عمعععل  الفتعععر  التجريبيعععة للمو عععف ( : 15 - 3)  المادة
 التو يععف نمععوظ   ععل المعتمععدالتو يععف تععاري   يبععدأ احتسععابها مععن -  األعيععاد 

، وال يح  للمو ف  الل هظل الفتر  التمتع  بمميع اأ المعو فين   2)نموظ  رقم 
 .يتم الترسيم )بعد الفتر  التجريبية المرسَّمين إلى أن 

ء عععن  دماتععه أو تمديععد االسععتغنا لجديععد بشععكل رسععمل أويععتم ترسععيم المو ععف ا ( : 16 - 3)  المادة
 األولى إضا ية بعد الفتر  التجريبية ثالثة أشهرالفتر  التجريبية لفتر  ال ت يد عن 

 ععل  للمو ععف عععن الفتععر  التجريبيععة تقععويمبنععاء  علععى توصععية رئععي  القسععم مر قععة ب
 .و موا قة المو ف ال طية  14)النموظ  رقم 
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و فين بقبول ترسيم المو عف  ل تقديم توصية لشؤون المح  ال المباشر لرئي ل ( : 17 - 3)  المادة
وكفععععاء  المو ععععف لشععععغل هععععظل  قبععععل انتهععععاء الفتععععر  التجريبيععععة إظا مععععا رأت أهليععععة

إظا رأت ععدم  عكع  ظلعكولعه  على أن ال تقل  تر  التجربة عن شهر ، ،الو يفة
  .14 )نموظ  رقمو   لفتر  التجريبية عن المو ف داء األ تقويموُير    أهليته

وقأ أن التو يف تم نتيجة النتحال المو ف ش صية   ل أأ للجمعيةإظا ثبأ  ( : 18 - 3)  المادة
،  غيععر صععحيحة أو نتيجععة تقديمععه بيانععاأ أو مسععتنداأ غيععر صععحيحة أو معع ور 

 س  العقد دون حاجة ألأ إشعار ساب  ودون مكا ذ  أو تعويع،  للجمعية  ن 
 ععل  الحعع  ةمعيععللجو  العمععل مكتععم مععن ن ععام 33وظلععك  ععل نطععا  حكععم المععاد  

 .القانونل المناسم حيال هظا المو فات اظ اإلجراء 

يحعع  للجمعيععة إلغععاء عقععد العامععل الععظأ ال يباشععر مهععام عملععه دون عععظر مشععروع  ( : 19 - 3)  المادة
  يوما  من تاري  العقد بعين الطعر ين إظا كعان متعاقعدا  مععه معن دا عل 11 الل )

ظا لم يض  نفسه تحأ تصرف الجمعية  ور وصعوله للمم لكعة إظا كعان المملكة وا 
 ال ار  . متعاقدا  معه من

لجنععة الو ععائف هععل الجهععة الم ولععة بتحديععد مقععدار الراتععم  الدرجععة والمرتبععة  ععل  ( : 21 - 3)  المادة
سعععععلم الرواتعععععمر العععععظأ ُيصعععععرف للمو عععععف الجديعععععد حسعععععم المعععععؤهالأ وال بعععععراأ 

 الحاصل عليها.

معععن أصعععل الراتعععم  %77مكا عععذ  الفتعععر  التجريبيعععة للمو عععف الجديعععد هعععل نسعععبة  ( : 21 - 3)  المادة
الدرجعععة و ععع  المعععؤهالأ وال بعععراأ له عليعععه بععععد تحديعععد المرتبعععة و المتوقععع  حصعععو 

 المالئمة للمسمى الو يفل الظأ تقدم إليه المو ف.

ترتبط أشهر صرف المكا ذ  بالفتر  التجريبية والتل متوسطها ثالثعة أشعهر وأقلهعا  ( : 22 - 3)  المادة
 أشهر. ستةشهر وأكثرها 

التجريبية   نه   ل حالة حصول المو ف على تقييم ممتا  أو جيدجدا  بعد الفتر  ( : 23 - 3)  المادة
مضروبة   ل عدد  %37  المكا ذ  م  أصل الراتم وهل نسبة  ر يحصل على 

 أشهر الفتر  التجريبية تعطى للمو ف م  أول راتم بعد الترسيم.
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عنعععد حصعععول المو عععف الجديعععد علعععى تقيعععيم جيعععد أو أقعععل  عععل تقيعععيم أدائعععه للفتعععر   ( : 24 - 3)  المادة
ما ، وثبأ من  الل التجريبية التل ال تتجاو  ثالثة أشهر على مسمى و يفل 

درتععه علعى القيععام بمهعام و يفععة شعاغر  أ ععرت   نعه يسععوذ انتقالعه مععن هععظا التقيعيم ق
المسمى إلى المسمى الو يفل اآل ر ويبقى  ل  تر  تجريبية أ عرت ال ت يعد ععن 

 سععتةأشععهر ، أمععا إظا قضععى  سععتة، بحيععث يكععون إجمععالل الفتععرتين  ثالثععة أشععهر
دم علعععى الو يفعععة يفععة األولعععى  عععال يسعععوذ لععه التقعععأشععهر  عععل الفتعععر  التجريبيعععة للو 

 األ رت ، إال بصور  ابتدائية للو يفة األ رت.

عمععال  او أو  نيععينم تصععين  مؤسسععة لتععو يرمعع  أأ  يجععو  للجمعيععة أن تتعاقععد ( : 25 - 3)  المادة
ويوقعععع  عقععععد معععع  صععععاحم المؤسسععععة و عععع   محععععدد ،للعمععععل لععععديها  ععععل أعمععععال 

لجمعيعة هعؤالء معن قبعل ا ويعتم صعرف رواتعم بهعظا،اإلجراءاأ الن امية ال اصة 
ويمكععن نقععل كفالععة أأ  أ ععرت،العقععد وال تتحمععل الجمعيععة أأ مصععاريف  بموجععم
 .ةيكان مناسبا  للعمل  ل الجمعية و   اإلجراءاأ الن ام إظاعامل 
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 الـــدوام:  الفصل الرابع
 

راحععة أسععبوعية رسععمية  ، ويكععون يععوم الجمعععة  أيععام سععتةية أيععام العمععل األسععبوع ( : 1 - 4)  المادة
سعععتبدل يععوم الجمععععة بيععوم   عععر تن أ للجمعيععةلجميعع  المعععو فين ، و براتععم كامعععل 

لبعع مو فيه متى دعأ الحاجة لظلك، وظلك بعد الحصول على موا قعة معدير 
، معععع  تمكيعععععنهم معععععن أداء لتعععععديل العععععدوام  3باسعععععت دام )نمععععوظ  رقعععععم   الجمعيععععة

 واجباتهم الدينية.

جععدول مناوبععاأ  بععين المععو فين ليععوم السععبأ ويوضعع   تععراأ مناوبععةيجععو  عمععل  ( : 2 - 4)  المادة
 دوام كل مو ف وتاري  الدوام.  عدبيان مو يتضمن 

يكون حضور المو فين إلى أماكن العمل وانصرا هم منها  ل المواعيد المحعدد   ( : 3 - 4)  المادة
بشعععكل ولعععو ، وال يحععع  للمو عععف تغييعععر أوقعععاأ سعععاعاأ العمعععل   عععل هعععظا الن عععام

 و عععع  علععععى ظلعععك الجمعيعععةوموا قععععة إدار   د معععن رئععععي  القسعععمدون اعتمععععامؤقعععأ 
 ن ظلععك الو ععائف المناطععة باإلنجععا  أو المهمععاأ  ، وُيسععتثنى معع3)نمععوظ  رقععم 

 .والغير مرتبطة بوقأ للحضور أو لالنصراف

سععاعاأ   مع أكثععر معن المو عف أال يعمعل  الجمعيعةب أوقعاأ العمععلراععى  عل ي ( : 4 - 4)  المادة
 .راحة متوالية دونما  تر  

  ةومسائي ةاحيبص ترتين أو   قط، مسائية  قط،صباحية ) الجمعيةأنواع الدوام ب ( : 5 - 4)  المادة
و يفععة ضععمن التصععنيفاأ السععابقة عنععد اعتمادهععا وظلععك حسععم كععل حععدد دوام ويُ 

ساعاأ يومية  3ت يد ساعاأ العمل  ل الجمعية عن  على أال ت يد ال االحتيا 
  ماعدا يوم السبأ يكون العمل ألرب  ساعاأ  قط .

حسععم حاجععة العمععل ويصععدر سععاعاأ العمععل  ععل شععهر رمضععان المبععارك تحععدد  ( : 6 - 4)  المادة
 ظلك تعميم . ب



 

 

11 

ن ععام الحضععور واالنصععراف ر وانصععراف المو ععف باسععت دام يععتم اعتمععاد حضععو  ( : 7 - 4)  المادة
من الشهر السعاب   27)يبدأ بتاري  ، علما  بذن شهر العمل  الجمعيةالمست دم ب

 . ظلك الشهر من 11وينتهل بتاري  

) عععار  مبنععععى  ععععل أيعععام العمعععل ال عععارجل أو التوقيععع   البصعععمةال يلععع م اسعععت دام  ( : 8 - 4)  المادة
و ل حالة وجود حاالأ دوام  اصة  ة،للجمعيتعظَّر معه الحضور ظا   إالجمعية

شعار   بظلك. مدير الموارد البشرية البد من اعتماد رئي  القسم وا 

رئي  القسعم وقعأ العمعل ال عارجل يالميعدانلي  يها ُيقدِّر ساعاأ العمل الميدانية  ( : 9 - 4)  المادة
يعععع  لتوقأو االبصععععمة وال ُيشععععترط لهععععا اسععععت دام  منععععه،ب شععععراف  للمو ععععف وتكععععون 

 االنصعراف،ظا تعارضأ أوقاتهعا مع  أوقعاأ العد ول أو للحضور أو االنصراف إ
الععععدوام أمععععام هععععظل األيععععام العتمادهععععا نمععععوظ   وُيشععععترط توقيعععع  رئععععي  القسععععم  ععععل

 قبل إقفال دوام ظلك الشهر. البشرية،إدار  الموارد كساعاأ عمل لدت 

 واالنصعععراف ن عععام الحضعععوريتغاضعععى ععععن المو عععف الجديعععد نسعععيانه السعععت دام  ( : 11 - 4)  المادة
حتى يعتعاد  الشهر،على أن ال ت يد عن أرب  مراأ  الل  ريبيةالفتر  التج  الل
 . ل د ول وانصراف المو فين الجمعيةن ام على 

الععدوام  ععل الععد ول أو ال ععرو   ن ععام يتغاضععى عععن نسععيان المو ععف السععت دام  ( : 11 - 4)  المادة
 لمرَّ  واحد   ل الشهر ويبدأ الحسم إظا تكرر النسيان ألكثر من ظلك.

  وباعتمعاد معن 13ظ  االسعتئظان )نمعوظ  رقعم استئظان المو ف يكعون و ع  نمعو  ( : 12 - 4)  المادة
 ضمن إحدت الحاالأ التالية :  المباشر،رئيسه 
 .التذ ر  ل الحضور عن وقأ الدوام 
 .االنصراف قبل نهاية وقأ الدوام 
 .ال رو  أثناء الدوام الرسمل 

و ل حال  الشهر،يح  للمو ف تعويع ساعاأ االستئظان قبل إقفال دوام  ( : 13 - 4)  المادة
االجا    عاأ االستئظان بعد جمعها من رصيدسا عدم التعويع يتم  صم

 االعتيادية للمو ف.
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 بــــرواتـــال:  الفصل الخامس
 

  مسعععة عشعععر تشعععتمل كعععل مرتبعععة علعععى  سعععتة مراتعععممعععن الرواتعععم م يتشعععكل سعععلَّ  ( : 1 - 5)  المادة
 درجة، 

ويكعععون  معينعععة،يعععتم تعيعععين المعععو فين علعععى و عععائف ظاأ مسعععمياأ ومواصعععفاأ  ( : 2 - 5)  المادة
لو يفة ، ويمن  المو ف عند التعيين أول مربعوط لمرتبة المحدد  ليين و قا  لالتع

لم يتفع   عل عقعد العمعل   ل المرتبة المعين عليها طبقا  لسلم الرواتم المعتمد ما
متقدمعة  على أجر أكبر ، أو ترت لجنة التو يف أهليته ألن يكون علعى درجعاأ

  ل نهاية هظا الن ام . ل المرتبة التل يستحقها )ان ر سلم الرواتم 

السععععودأ ويعععتم د عهعععا  عععالل سعععاعاأ العمعععل و عععل  أجعععور الععععاملين بعععاللتعععد    ( : 3 - 5)  المادة
علعى أن ال تتعذ ر ععن  معيالدأوالعشعرين معن كعل شعهر  السعاب  ل اليوم  مكانه

وتععععودع  ععععل حسععععاباأ  الجمعيععععة ععععروف   ارجععععة  عععععن إراد  لإال  اليععععوم الثالثععععين
 الية :المو فين البنكية و قا  لألحكام الت

 رأ يصرف أجرل  ل نهاية الشهر  .العامل ظو األجر الشه 
 . العامل باليومية أو بالقطعة يصرف أجرل  ل نهاية األسبوع 
  .  العامل الظأ تنهل المنشذ   دمته، يد   أجرل وكا ة مستحقاته  ورا 
  العامل الظأ يترك العمل من تلقاء نفسه يد   أجرل وكا ة مستحقاته  الل مد  ال

 العمل . جاو  سبعة أيام من تاري  تركتت
  أجور الساعاأ اإلضا ية تد    ل ميعاد أقصال ثالثة أيام من تاري  انتهاء التشغيل

 اإلضا ل ما لم يتم د عها م  األجر العادأ للعامل .

وظلعععك  عععل نطعععا   للجمعيعععةيعععتم صعععرف الرواتعععم بععععد  صعععم أأ مبعععال  مسعععتحقة  ( : 4 - 5)  المادة
 العمل بذحكام هظا الن ام.

وم الراحعععة األسعععبوعية أو يعععوم عطلعععة لمحعععدد لعععد   األجعععور يعععاليعععوم ا إظا صعععادف ( : 5 - 5)  المادة
 .يسبقه يتم الصرف  ل يوم العمل الظأ رسمية 
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أأ تعذ ير  ععل صععرف الراتععم بسععبم عععدم اكتمععال بيانععاأ المو ععف لععظلك الشععهر  ( : 6 - 5)  المادة
عععل نتيجتهعععا المو عععف  سعععواء  بمسعععارعته إلكمالهعععا أو اعتمعععاد الراتعععم  نفسعععه، يتحمَّ

 ل تطاب  هظا التقصير.الشهرأ بالحسمياأ الت

الشعيك  علعى مبال  نقديعة هعل معن حقوقعهلمو ف عند استالم راتبه أو أأ يوق  ا ( : 7 - 5)  المادة
الكشعععف المععععد لهعععظا الغعععرع ، وللمو عععف أن يوكعععل معععن يشعععاء لقعععبع راتبعععه  أو

لشعؤون ا لمعديركتابل موقع  منعه  تفويعوظلك بموجم  الجمعيةومستحقاته لدت 
قعععم و ععع  )نمعععوظ  ر  معععدير الجمعيعععة نبععععد اعتمعععادل مععع أو معععن ينعععوم عنعععهالماليعععة 

17 . 
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 التدريب والتأهيل : الفصل السادس
 

عدادهم مهنيا  بشكل  ( : 1 - 6)  المادة تقوم الجمعية بتدريم وتذهيل عمالها السعوديين وا 
   من المجموع الكلل للمو فين سنويا .%12دورأ وبنسبة الت يد عن )

 يستمر صرف أجر العامل طوال  تر  التدريم أو التذهيل .   ( : 2 - 6)  المادة
لتذهيل وتؤمن تظاكر السفر  ل تكاليف التدريم وا الجمعيةل تتحم ( : 3 - 6)  المادة

 الظهام والعود  كما تؤمن  وسائل المعيشة من مذكل ومسكن وتنقالأ دا لية .
أن تنهل تدريم أو تذهيل العامل وأن تحمله كا ة  للجميعةيجو   ( : 4 - 6)  المادة

 النفقاأ التل صر تها عليه  ل سبيل ظلك ، وظلك  ل الحاالأ  اآلتية :
عن الجهة التل تتولى تدريبه أو تذهيلة أنه غير جاد  ل ظلك ل التقارير الصادر  ظا ثبأ  ) أ    إ
. 

 .موعد المحدد لظلك دون عظر مقبول)م   إظا قرر العامل إنهاء التدريم أو التذهيل قبل ال
تقوم الجمعية بتدريم المتطوعين الملتحقين بالعمل لديها حسم اإلمكان  ( : 5 - 6)  المادة

نيتها بما  ل ظلك تظاكر السفر قاأ ومصاريف التدريم من مي اعلى ان تتحمل الجمعية نف
 ولوا مة لو كان التدريم  ار  المحا  ة .

ال يتم اعتماد أأ دور  للمو ف اال بموا قة  طية من إدار  الجمعية  ( : 6 - 6)  المادة
 .حتى لو كانأ على حسام المو ف الش صل 
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 الواتـالع : الفصل السابع
 

رف حسعم تصعو راتم ، وهل نسبة من أصل ال ثابتةسنوية عالو  يعطى المو ف  ( : 1 - 7)  المادة
 : كالتالل تقدير المو ف  ل التقييم السنوأ وهل 

 ممتا  جيد جدا جيد التقدير 
نسبة العالو  السنوية الثابتة من 

 % 1 % 4 % 3 أصل الراتم

يشترط لحصول المو ف الجديد على العالو  السنوية الثابتة أن يكون المو ف قد  ( : 2 - 7)  المادة
األداء ال يقعل ععن جيدجعدا  أو  بية )ثالثة أشهر  وبتقعويم  علأمضى الفتر  التجري

)بداية  1/1 تم ترسيمه قبل انتهاء الفتر  التجريبية على أن يكون ظلك قبل تاري 
 الجديد . الميالدأالعام 

إظا  معيالدأتضعاف ألصعل الراتعم مع  بدايعة كعل ععام  ععالو  أداء المو عف يعطى ( : 3 - 7)  المادة
 الشروط التالية :  استو ى

 دا .فل ال يقل عن جيد جائه الو يتقييم ألد 
 شاملة للفتر  التجريبية أن يكون قد أمضى  ل العمل ستة أشهر  ذكثر. 

 أقل من جيد جدا   جيد جدا   ممتا  شرط التقدير الحاصل عليه
 يحرم عالو  األداء % 4 % 1 نسبة عالو  األداء من الراتم األساسل

 األساسل : معادلة احتسام مبل  عالو  األداء من الراتم ( : 4 - 7)  المادة
 نسبة التقويم = النتيجة.×  177 ÷الراتم األساسل 

تععد   عععالو  األداء للمو ععف لمععد  سععنة بنععاء  علععى تقيععيم أدائععه للسععنة التععل قبلععه ثععم  ( : 5 - 7)  المادة
تحظف بنهاية العام ، وتعتمد عالو  األداء الجديد  للسنة الجديد  بناء  على تقييم 

 أدائه الجديد لسنة العمل األ ير .
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أو  )الترقيعععة  الثابتعععة و  السعععنويةالععععحرمعععان المو عععف معععن ال جمعيعععةلاإلدار  يحععع   ( : 6 - 7)  المادة
ظلععك  رَّ ق ععأُ كعقوبععة تذديبيععة متععى  او الجمعيععةحسععم  ععروف مي انيععة  عععالو  األداء

مععن أن مععة و دام وسععلوكياأ  بشععلء ل المو ععف ععال ععل إجععراء ج ائععل نتيجععة  إل
علعى تقعدير أو حصعلو المو عف  أو ألأ سبم   ر ترال مناسبا  لظلك  1)الجمعية
 .م األداء السنوأجيد  ل تقي أقل من

                                      
 بند العقوبات من هذا النظام. راجع (1)
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 زــــوافــالح:  الفصل السابع
 

:  وقعول النبعل  َوَما َيفَعُلوا ِمن َخيٍر َفَلن ُيكَفـُروُُ َواللهـُ  َعِلـيِم ِبـالُمتهِقيَن  انطالقا  من قوله تععالى : 
 لجمعيعةا   لن عام الو عائف بنعد الحعواإضعا ة ب الجمعيعة من ال يشكر النا  ال يشكر اهللر  قد رأأ إدار  

 .منشطا  وللمجتهدين لتكون للمحسنين شكرا  ، 

 :إلى تحقي  األمور التالية  الجمعيةن ام الحوا   بيهدف  ( : 1 - 7)  المادة
  عة  تشجي  المو فين  عل الجوانعم التعل يبعر ون علعى العطعاء المسعتمر و اصَّ

 لمو فين.الدورأ ألداء ا تقويم يها أثناء ال
 ريف بين المو فين.بث رو  التنا   الش 
 من التجديد  ل روتين العمل لطرد الملل والسآمة. إضفاء شلء 
 .شكر المجتهد بهظل الحوا   ، يمن ال يشكر النا  ال يشكر اهللي 
 من  الل هظل الحوا  . الجمعيةتقوية ربط المو فين ب 
   من اإلبداعاأ الموجعود  بتنميتهعا والحفعا  عليهعا معن  عالل  الجمعيةاستفاد

 الحوا  .هظل 

العدوام ، المحا  عة علعى )علعى إحعدت األمعور التاليعة :  عيعةالجمتعطى الحوا   ب ( : 2 - 7)  المادة
  ال دمعة دَّ ، حسن التعامل م  اآل رين ، المبادراأ الظاتية ، ُمع ية العاليةاإلنتاج

 الجمعيعة، التمي  الش صل ، اإلبداع واالبتكار ، التفاعل اإليجعابل مع  أنشعطة 
 .  ، الوالء الو يفل الم تلفة

إلعطعععاء حعععا   لمو فعععه متعععى رأت تعععو ر األسعععبام ير ععع  رئعععي  القسعععم بتوصعععية  ( : 3 - 7)  المادة
طلععم و عع  نمععوظ   المقنعععة لععظلك ويشععر   ععل هععظل التوصععية حيثيععاأ هععظا الطلععم

 . 12)نموظ  رقم  بدلاعتماد حا   أو 

و ععع  نمعععوظ  طلعععم    الجمعيعععة تعتمعععد الحعععوا   لصعععال  المو عععف باعتمعععاد معععدير ( : 4 - 7)  المادة
  .12رقم  اعتماد حا   أو بدل )نموظ 
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يحصععل  يععه ألدائععه سععنوأ  تقععويمعععن كععل  رشععكروتقديرد  شععها ُيعطععى المو ععف  ( : 5 - 7)  المادة
  معععن أصعععل الراتعععم %1علعععى تقعععدير )ممتعععا   ، باإلضعععا ة إلعععى حصعععوله علعععى 

 لتلك السنة.كعالو  أداء 

  باإلضعا ة إلعى شعهاد  المو عف المثعاللويعطى )  المو ف المثاللريتم ا تيار  ( : 6 - 7)  المادة
 ضوابط التالية :و   الل  177مبل  مقطوع وقدرل )

 السنوأاستنادا  على التقويم  سنة تيار مو ف واحد  قط كل يتم ا. 
  محعععل التقيعععيم  للسعععنةيعتبعععر امتيعععا  المو عععف  عععل تقيعععيم األداء العععو يفل

 معيارا  من معايير الترشي  واال تيار.
 .يشترط أن ي لو ملف المو ف لتلك الفتر  من اإلنظاراأ أو الج اءاأ 
  لقععرار  ععل الترشععي  بعععد دراسععة هععل صععاحبة ا البشععرية المععوارد إدار تعتبععر

 ورئي  قسم المو ف المعنل. التنفيظأ المديرظلك م  
 .يتم اإلعالن عن هظا الترشي   ل لوحة شؤون المو فين 

عن كل  م  سعنواأ يمضعيها علعى رأ  العمعل  رالعطاء درع يعطى المو ف  ( : 7 - 7)  المادة
 .لفتر وتقديرا  لمجهوداته  الل تلك ا كعر ان و يفل

باإلضعا ة إلعى جعائ   عينيعة بقيمعة تقديريعة  راالبعداعدرع  يعطى المو ف المبدع  ( : 8 - 7)  المادة
متععى تععو رأ  يععه أو  ععل أعمالععه ميعع   اإلبععداع ، ، ل  إلععى ألفععل ألععفمععن تتععراو  

 من مثل :
   للجمعيةتقديم اقترا  متمي  و عَّال وُعمل به وكان  يه ثمر  كبير. 
   نجا  مشاري  بداعية.ر  إبصو  الجمعيةإبرا  وا 
 ت يد عن  مسين ألف ل. الجمعيةية على تو ير تكلفة عال 
  الجمعيةثابأ على عالل و تو ير د ل. 

مكونعععة معععن )المعععدير التنفيعععظأ و معععدير لجنعععة ُتَقعععرأل األعمعععال اإلبداعيعععة بواسعععطة  ( : 9 - 7)  المادة
، وُيعتمعععد بنعععاء  عليعععه   بحضعععور رئعععي  قسعععم المو عععف المعنعععلالمعععوارد البشعععرية و 

 .صرف الحا  
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 تقعععويممتعععى حصعععل علعععى االمتيعععا   عععل  رالتميععع درع   المتميألععع  لمو عععفيعطعععى ل ( : 11 - 7)  المادة
األداء العو يفل لععثالث سععنواأ متتاليعة ، باإلضععا ة إلععى جعائ   عينيععة تتععراو  بععين 

 وألف ل.  مسمائة

العععظأ  لمو عععفل  ُيصعععرفالدراسعععل تحفيععع ا  للمعععو فين إلكمعععال ومواصعععلة تعلعععيمهم  ( : 11 - 7)  المادة
و بتقععدير ممتععا  أ ا يثبععأ نجاحععهمكا ععذ  مقطوعععة عنععد إحضععارل معع ُيكمععل تعليمععه

 التالل : حسم المرحلة الدراسية كدراسل عام  ل نهاية كل جيدجدا  
  ل 377المرحلة المتوسطة. 
  ل 477المرحلة الثانوية. 
  ل 177المرحلة الجامعية يدرجة البكالوريو ي. 
   ل. 277الدبلوم )شرط أن ال تقل مد  الدراسة عن سنة 
 ل 1777 لياالدراساأ الع. 

صعععور  منعععه  عععل ملعععف  للمو عععف وتحفععع  ر طعععام شعععكر  جمعيعععةمعععدير اليحعععرر  ( : 12 - 7)  المادة
 عل  وملحعو  أو مبعادر  شؤون المو فين متى  هر منعه أداء جيعد المو ف لدت
 مجال العمل.

لمو عف المتفاععل مع  بعرامج مكا ئة مالية حسم توصعية لجنعة األنشعطة ل يعطى ( : 13 - 7)  المادة
ج  ععل إعععداد البععرام ر والمشععاركةوظلععك بالحضععو   غيععر الرسععمية الجمعيععةوأنشععطة 

 تكن تلك األنشطة من صميم عمل المو ف  ل القسم. مالم
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 األداء الوظيفي يميتق:  الفصل الثامن

 

ُيراعى  عل تقيعيم أداء المعو فين الضعوابط والشعروط المعظكور   عل تعليمعاأ نمعوظ   ( : 1 - 8)  المادة
  .14)نموظ  رقم  -راج  نموظ  تقييم أداء المو فين–تقييم األداء 

 :إحدت الحاالأ التالية  ل الو يفل  ت دام نموظ  تقييم األداءاس يتم ( : 2 - 8)  المادة
 .عند انتهاء الفتر  التجريبية للمو ف الجديد الستكمال الترسيم 
  السنوأ للمو ف.التقييم  ه  لأشهر لالستفاد  منأربعة كل 
  لتحديععععد عععععالو  األداء السععععنوية ، ولتحديععععد  المععععيالدأقبععععل انتهععععاء العععععام

 .لتلك السنة رالميالدأللعام  المثاللالمو ف  

تعتبر أقل مد  لتقييم المو ف الجديد بعد ترسعيمه لحصعوله علعى الععالو  السعنوية  ( : 3 - 8)  المادة
 بما  يها الفتر  التجريبية. الثابتة هل ستة أشهر من تاري  التعيين ،

يعتبر رئي  القسم أو الرئي  المباشر مسؤول مسؤولية مباشر  عن تقيعيم مو فيعه  ( : 4 - 8)  المادة
  .2 - 3عليها  ل الماد  ) التقييم  ل الفتراأ المنصوى ومرؤوسيه ، وتقديم

اعتمععادل ويحعع  للمو ععف ان يععت لم مععن  المو ععف بصععور  مععن التقريععر  ععور ي طععر ( : 5 - 8)  المادة
 .هظا التقرير
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 الترقيات والنقل:  الفصل التاسع
 

 الشروط اآلتية :  يه أهال  للترقية إلى و يفة أعلى متى تو رأالمو ف يكون  ( : 1 - 9)  المادة
  أ وغيرها.أ و برايفة الجديد  من مؤهالتحقيقه لمتطلباأ الو 
  لألداء الو يفل. تقويم ل   ر ممتا  حصوله على درجة 
 .وجود مكان شاغر واحتيا   ل الو يفة األعلى 
  أو  ،الو يفععة التععل يشععغلهاسععنواأ علععى األقععل  ععل أربعع  أمضععى قععد أن يكععون

 عيعةجامالشعهاد  ال)،  معثال  :  معا يعادلهعا معن معؤهالأ دراسعيةحصعوله علعى 
 لعععم يعععتم اسعععتثناؤل معععن هعععظا الشعععرط اقتضعععاء   معععا ، تععععادل أربععع  سعععنواأ  بعععر  
 .مجل  اإلدار  لمصلحة العمل بقرار من 

التفاضعل بيعنهم يتم  مو فإظا تو رأ شروط الترقية لو يفة أعلى  ل أكثر من  ( : 2 - 9)  المادة
 حسم المعايير التالية :

 الكفاء  األعلى ، وتحدد باجتيا ل ال تبار المعر ة الو يفية. 
 .اجتيا ل اال تبار اإلدارأ 
 ألقدمية.ا 
 . اجتيا ل ا تبار اللغة )عند الو ائف المتطلبة للغة أجنبية 
 .اجتيا  المقابلة الش صية 
   14)نموظ  رقم األداء تقويم ل نموظ  الحصول على تقدير ممتا .  

عنعد ترقيعة المو عف معن مرتبعة إلعى مرتبععة أ عرت   نعه يذ عظ الدرجعة األعلعى مععن  ( : 3 - 9)  المادة
 يوا يها.م  ل المرتبة الجديد  أو ما حيث الرات

يتقعععدَّم المو ألعععف المؤهَّعععل للترقيعععة للمنا سعععة  عععل الحصعععول علعععى المكعععان العععو يفل  ( : 4 - 9)  المادة
 .إلدار  الموارد البشرية   وتقديمه 11الشاغر بتعبئة )نموظ  رقم 

المو عععف المرشَّععع  لالنتقعععال معععن مسعععمى و يفعععل  عععل مراتعععم معينعععة إلعععى مسعععمى  ( : 5 - 9)  المادة
، ينتمعععل إليعععه  دا عععل نفععع  القسعععم العععظأيترقيعععةي و يفعععل   عععر  عععل مراتعععم أعلعععى 
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دار  ُيشععترط لععه أن يسععتكمل شععروط الترشععي  أوال  ، ويذ ععظ موا قععة رئععي  القسععم  وا 
وال ُيشعععترط أ عععظ موا قعععة    ،11 ، وُيسعععت دم لعععظلك )نمعععوظ  رقعععم المعععوارد البشعععرية

  ععر بمرتبععة أعلععى  ععل قسععم  رئععي  القسععم  ععل حالععة أحقيتععه للترشَّعع  إلععى مسععمى
 .موا قة إدار  الموارد البشرية ط وأ ظ ويكفل  ل ظلك استكمال الشرو    ر ،

 ععل حالععة انتقععال المو ععف مععن مسععمى و يفععل إلععى مسععمى و يفععل   ععر  يبقععى  ( : 6 - 9)  المادة
المو عععف تحعععأ التجربعععة للو يفعععة الجديعععد  لمعععد  ثالثعععة أشعععهر ، ولعععرئي  القسعععم 

إلدار  لك  عع  بععظه بمععا يسععتحقه  ععل نهايععة هععظل الفتععر  والرَّ تقويمععالجديععد الحعع   ععل 
 ت اظ الال م.ال الموارد البشرية

يجو  الن عر  عل ترقيعة المو عف المحعال إلعى التحقيع  أو المحاكمعة التذديبيعة  ال ( : 7 - 9)  المادة
 نهائيا .إليه  هور نتيجة ما نسم إال بعد 

أو يشترط النتقال مو ف من قسعم إلعى قسعم   عر علعى نفع  المسعمى العو يفل  ( : 8 - 9)  المادة
  ، 17)نمعوظ  رقعم مو عف نمعوظ  نقعل  دمعة  ةئعتعبعلى مسمى و يفعل   عر 

كمعععال بعععاقل  معععدراء اإلداراأ المعنيعععةموا قعععة رؤسعععاء األقسعععام المعنيعععين و وأ عععظ  وا 
 إدار  الموارد البشرية .اإلجراءاأ اإلدارية م  

 يشترط التقيعد )إعار    الجمعيةعند حاجة أأ جهة أ رت ل دماأ أحد مو فل  ( : 9 - 9)  المادة
 بالضوابط التالية :

 .الجمعيةم رسمل إلدار  تتقدم الجهة طالبة اإلعار  ب طا -1
دار  يشعععتر  -2 بمعععا ال ي عععل  الجمعيعععةط لقبعععول اإلععععار  موا قعععة العععرئي  المباشعععر وا 

 وسير العمل  يه. الجمعيةبمصال  
 يطالبععة اإلعععار ي األ ععرت أأ تبعععاأ ماليععة وتلتعع م الجهععة الجمعيععةتحمععل تال  -3

 .الجمعيةعن  تر  اإلعار  المعتمد  من إدار  راتم المو ف 
تة أشهر يمكن تمديعدها لمعر  إعار  المو ف  اللها هل سكن أقصى مد  يم -4

 واحد   قط.
 ي ض  التمديد عند طلبه لجمي  الشروط السابقة. -1
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يمكن لمجل  اإلدار  من  المو ف ترقية استثنائية و قعا  للضعوابط التاليعة  ( : 11 - 9)  المادة
: 

 اظا حصل على تقييم ممتا   ل أ ر ثالثة تقييماأ. -1
 .  لو ملفه من أأ مالح اأ أو عقوباأ -2
 أ ومساهماأ المو ف .تشكيل لجنة ودراسة إنجا ا -3
 يح  إلدار  الجمعية نقل المو ف من و يفة أل عرت أو نقلعه  عار  مقعر ( : 11 - 9)  المادة

 عمله اظا اقتضأ مصلحة العمل ظلك .
ال يجو  نقل المو عف معن مقعر عملعه األصعلل إلعى مكعان   عر يقتضعل  ( : 12 - 9)  المادة

ضععررا  جسععيما  ولععم يكععن لععه  تغييععر محععل إقامتععه إظا كععان مععن شععذن هععظا النقععل أن يلحعع  بالعامععل
 م مشروع تقتضيه طبيعة العمل.سب
يستح  المو ف المنقول نفقاأ نقله ومن يعولهم شرعا  ممن يقيمون  ( : 13 - 9)  المادة

 . معه  ل تاري  النقل م  نفقاأ نقل أمتعتهم ما لم يكن النقل بناء على رغبة العامل
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 العمل التطوعي:  الفصل العاشر
 

ععدون معو فين ي تطعوعين  عل تنفيعظ اعمالهعا واليح  للجمعيعة أن تسعتفيد معن الم ( : 1 - 11)  المادة
  مععععن ن ععععام   رسععععميين لععععديها ، وتشععععج  علععععى التطععععوع كمععععا ورد  ععععل المععععاد  )

 .الجمعياأ االهلية

  .الجمعية االعمال التطوعية  ل يجم ان تتو ر  ل المتطوع شروط وبنود ( : 2 - 11)  المادة

بداء رأيه. ( : 3 - 11)  المادة  من ح  كل متطوع حضور االجتماعاأ المتطوعين وا 

سبام وجيهة من  المتطعوع مكا عذ  أ للجمعية وألالمدير التنفيظ يجو  بعد موا قة ( : 4 - 11)  المادة
نما مكا ذ  مقطوعة مالية مقطوعة على ما  يبظله وال تعد راتبا  او أجرا  وا 

يقععوم المتطععوع بتعبئععة اسععتمار  طلععم مشععاركة  ععل االعمععال التطوعيععة وتتضععمن  ( : 5 - 11)  المادة
 المعلوماأ األساسية عنه وتتضمن كظلك :

 المهاراأ التل يجيدها. 
  سابقة  ل العمل التطوعلاأ  بر. 
 المجاالأ التل يرغم المشاركة  يها. 
 اللغاأ التل يجيدها. 
 ال من المتا  للمشاركة. 

يعععتم توقيععع  اتفاقيعععة عمعععل تطعععوعل مععع  طالعععم المشعععاركة  عععل االعمعععال التطوعيعععة  ( : 6 - 11)  المادة
 .ويحدد  يها األعمال المطلوبة منه ومد  المشاركة وأأ بياناأ ال مة

يكعععون مل معععا ب بعععداء ان  فاقيعععة للعمعععل التطعععوعل دونيحععع  للجمعيعععة انهعععاء أأ ات ( : 7 - 11)  المادة
 .أسبام ظلك القرار

 ععل االعمععال التطوعيععة ،  بمشععاركتهمععن حعع  كععل متطععوع الحصععول علععل إ ععاد   ( : 8 - 11)  المادة
تتضمن الوقأ والجهد الظأ قدمه ويعطى وثيقة  بر   ل االعمال التطوعيعة اظا 

 .العمل التطوعل مد  شهر على األقلاستمر  ل 
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بو يفتععه الرسععمية وغيععر ن امععا عععن ارتباطععاأ المتطععوع  الجمعيععة غيععر مسععئولة ( : 9 - 11)  المادة
 مسؤولة عن أأ ا الل بالت اماته  الو يفية أو التعاقدية الش صية.
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 : البدالت الفصل الحادي عشر

شععروط  عل حقعه تعو رأ تعطعى للمو عف متعى  بعدالأ 4هعظا الن عام  يقعر ( : 1 - 11)  المادة
لهععا  ريةو إدار  المعوارد البشع تنفيعظأالمعدير البتوصعية معن رئعي  القسععم واعتمعاد الحصعول عليهعا 

طبيععة  ، نقلبدل   : )البدالأ التالية وهل   12)نموظ  رقم نموظ  صرف حا   أو بدل و   
ويععذتل تفصععيلها  ععل    ، بععدل عمععل ميععدانل ، بععدل عمععل موسععمل انتععدام ،  اتصععاالأ ،عمععل 

 المواد التالية.

ل )نمععوظ  رقععم يععتم ا تيععار طريقععة صععرف البععدل  ععل نمععوظ  اعتمععاد البععد ( : 2 - 11)  المادة
شكل دائم يضاف لراتم المو ف شهريا  ، أو حسم االعتماد لعظلك الشعهر معن   وظلك إما ب12

 رئي  القسم المباشر.

يضععاف الععى مععن راتععم المو ععف األساسععل  %17هععو مبلعع   :النقععل بععدل  ( : 3 - 11)  المادة
 .  راتبه حسم تعميد اإلدار  

ل يضععععاف   477-277 )يتععععراو  بععععين: هععععو مبلععع   طبيعععععة عمععععلبعععدل  ( : 4 - 11)  المادة
 لو ائف التل تستدعل ظلك. دائم وظلك ل  ف األساسل شهريا بشكلم المو لرات

: يحدد للمو فين الظين يقومون ب جراء مكالمعاأ العمعل  بدل االتصاالأ ( : 5 - 11)  المادة
 وُيصرف هظا البدل ب حدت األمور التالية :الثابأ  من هواتفهم الش صية سواء  الجوال أو

 (  تضاف للراتم. ل  مقطوعة 117بمبل 
   عت را  بطاقة االتصال المد و سابفاتور. 

: وهعععو مبلععع  مقطعععوع ُيضعععرم  عععل ععععدد أيعععام االنتعععدام ،  بعععدل االنتعععدام ( : 6 - 11)  المادة
و ع   الجمعيعةمعدير  بععد موا قعة رئعي  القسعم و القنفعظ محا  عة وُيعطى لمن ُيكلَّف بعمل  عار  

 : ويوضحه الجدول التاللباإلضا ة إلى مصاريف السفر ، ،   1)نموظ  رقم 
 ملحو اأ المرتبة ومليبدل االنتدام 

اإلعاشة المواصالأ و هظا المبل  يشمل  للمو فين  ل 217
مصاريف والسكن عدا تظاكر السفر أو 

 .السفر برا  
 لرؤساء األقسام ومدراء اإلداراأ ل 317
 لإلدار  التنفيظية  ل 417
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 تحسم النفقاأ المشار إليها  عل المعاد  السعابقة معن وقعأ مغعادر  العامعل ( : 7 - 11)  المادة
   المد  المحدد  له من قبل المنشذ  .لمقر عمله إلى وقأ عودته و 

يجو  انتدام المو ف ألكثر من مر   الل الشهر اال باعتماد رئعي   ال ( : 8 - 11)  المادة
 مجل  اإلدار  أو من ينوم عنه .

العمععل المنتمععل إليععه ،  يجععو  للجمعيععة انتععدام متطععوع لمهمععة  ععار  مقععر ( : 9 - 11)  المادة
وتتحمل الجمعية نفقاأ  يفية او الش صية الواجبة ، بشرط األ ي ل ظلك بالت اماأ المتطوع الو 

 انتدابه او يصرف له بدل انتدام مناسم له وللمهة التل يؤديها .
حرمعان المو ععف إقععرار  بععد اعتمععاد رئعي  الجمعيعة الجمعيععةلمعدير يحع   ( : 11 - 11)  المادة

 هعرأ معن المو عف م الفعاأ أقر هظا الحرمان كعقوبعة نتيجعة من بعع البدالأ كعقوبة متى 
 .بند العقوباأ راج  )  13ائل )نموظ  رقم و   إجراء ج   ا ظلك الج اءيهعلواستح  

  مععن أصععل الراتععم %17يصععرف للمو ععف بععدل عمععل ميععدانل يعععادل ) ( : 11 - 11)  المادة
 األساسل.

  مععن أصععل الراتععم %11يصععرف للمو ععف بععدل عمععل موسععمل يعععادل ) ( : 12 - 11)  المادة
 األساسل.
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 ازاتـــاإلج:  عشر الثالثالفصل 
 

 : وهل  -يذتل تفصيلها- اعنو أ إلى  مسة الجمعيةتصنف اإلجا اأ ب ( : 1 - 13)  المادة
 استثنائية -بدون راتم  -مرضية  - االضطرارية -اعتيادية 

بعدون راتعم إال بععد  التعل  يح  للمو ف الجديد التمت  ب جا تعه االعتياديعة أوال ( : 2 - 13)  المادة
 . الجمعيةمن عمله بالفتر  التجريبية يثالثة أشهري أن يمضل 

  12 )نموظ  رقم إجا  م طلنموظ  يلت م المو ف بتعبئة للحصول على إجا    ( : 3 - 13)  المادة
و عع  األحكععام  إدار  المععوارد البشععريةواعتمادهععا لععدت  ععظ توقيعع  رئععي  القسععم معع  أ

 المن مة إلجا اأ المو فين  ل هظا الن ام.

عند انتهاء  دمة المو ف   نه يستح  التعويع ععن اإلجعا اأ التعل لعم يتمتع   ( : 4 - 13)  المادة
بعععدد أيععام  -الأبععدون بععد-إجععا   يعععادل الراتععم األساسععل بععدل بهععا  ُيصععرف لععه 
لعععى أن ال يتجعععاو  مجمعععوع أيعععام اإلجعععا اأ رصعععيد ثعععالث سعععنواأ اإلجعععا اأ ، ع

 متتالية.

يستح  المو ف التمت  ب جا   رسمية مد وعة األجر لألعياد والحج على النحو  ( : 5 - 13)  المادة
 التالل :

  : أيععام تبععدأ مععن اليععوم السععاب  ال ععر يععوم مععن شععهر  أربعععةإجععا   عيععد الفطععر
 .أم القرت رمضان المبارك حسم تقويم

  أيعام تبعدأ معن اليعوم السعاب  ليعوم الوقعوف  أربععةاألضحى : إجا   الحج وعيد
 بعر ة .

للمو ععف  يومععا   37إجععا   سععنوية مد وعععة األجععر قععدرها ) : اإلجععا   االعتياديععة ( : 6 - 13)  المادة
يععوم   للمو ععف الععظأ  دمتععه أقععل مععن  معع  21سععنواأ و ) 1الععظأ أمضععى 

       سنواأ . 
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نة ال يععتم تجاو هععا ل السع ععال كحعد أعلععى  تععرتينى لعععاإلجععا   االعتياديعة تعو ع  ( : 7 - 13)  المادة
 إطالقا .

تؤ ععظ اإلجععا   االعتياديععة بنععاء  علععى رصععيد أيععام عمععل أمضععاها المو ععف  ععل  ( : 8 - 13)  المادة
 .الجمعية

االعتياديعة ل يعاد  رصعيد إجا تعه لألععوام  أ عظ إجا تعه يحع  للمو عف تعذ يرال  ( : 9 - 13)  المادة
 .القادمة 

معتمععد   المععوارد البشععرية ار إلدأو االسععتثنائية يشععترط تقععديم اإلجععا   االعتياديععة  ( : 11 - 13)  المادة
وال ُيعتععد علععى أقععل تقععدير ، بذسععبوعين  مععن رئععي  القسععم قبععل تععاري  اسععتحقاقها

 .غيام ل هظل الحالة االعتيادية وتحسم  م بعد التمت  باإلجا  يقدَّ  طلمذأ ب

للمو ف أ ظ إجا   اضطرارية عند االحتيعا  لهعا : يمكن  االضطراريةاإلجا    ( : 11 - 13)  المادة
  بعععالمو ف أو أحعععد يمعععا يتعلععع أو الحعععوادث ونحوهعععا لسعععبم طعععارف كالو يعععاأ 

، والعععدأ  األ عععواأ، األبنعععاء ، اإل عععو  ، وجعععة )الوالعععدين ، ال  :  قرابتعععه ، وهعععم
  ويعطعععى المو عععف إجعععا    مسعععة أيعععام  عععل حالعععة الو عععا  ألحعععد أقاربعععه ال وجعععة

 المظكورين أعالل .

ة ال يحعععع  للمو ععععف المطالبععععة ب جععععا   اضععععطرارية  ععععل غيععععر ال ععععروف الطارئعععع ( : 12 - 13)  المادة
 .المحدد   ل الماد  السابقة

ال تعتبر اإلجا   االضعطرارية حقعا  مكتسعبا  للمو عف يحع  لعه المطالبعة بهعا معا  ( : 13 - 13)  المادة
 .الميالدأانتهاء العام  قبلللمو ف  روف طارئة تبرر أ ظل لها لم يحصل 

 .أيام  قط  مسةجا   االضطرارية للمو ف من اإلسنوأ الرصيد ال ( : 14 - 13)  المادة

ية أو الغيعععععام أو اإلجعععععا اأ االضعععععطرار ال تقبعععععل أأ وثعععععائ  رسعععععمية لمبعععععرراأ  ( : 15 - 13)  المادة
 المرضية إظا مضى عليها  تر  أسبوع ، وبالتالل ت صم مباشر  من الراتم.
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وتكعون علعى  يشترط لإلجا   المرضية إحضار تقرير طبعل:  اإلجا   المرضية ( : 16 - 13)  المادة
 النحو التالل:

 الثالثون يوما  األولى براتم كامل. -1
 الستون يوما  التالية بثالثة أرباع الراتم. -2
 بدون راتم الثالثون يوما  التل تلل ظلك -3

ال يسعععم  للمو عععف المعععريع ان يباشعععر عملعععه اال اظا قعععرر المرجععع  الصعععحل  ( : 17 - 13)  المادة
المعتمععد انععه شععفل مععن مرضععه وأصععب  قععادرا  علععى مباشععر  عملععه وأنععه ال  طععر 

 عليه من أداء العمل وال ضرر منه على م الطة  مالئه  ل العمل .

أ عنععد أضععي  الحععاالبععدون راتععم إال  ععل : ال تعطععى إجععا    إجععا   بععدون راتععم ( : 18 - 13)  المادة
، م  حاجته الماسعة أل عظ اإلجعا   نفاد رصيد المو ف من اإلجا   االعتيادية 

إدار  المعوارد واعتمعاد المباشر وعدم إ اللهعا بالعمعل رئي  البشرط أ ظ موا قة 
علعى أن ال  العمعل ، وبعد أن يمضل مد  ال تقل ععن سعنة علعى رأ  البشرية

ل موقو عا   عالل معد  االجعا   اظا ويعتبر عقعد العمعثالثعة أشعهر ن ت يد اإلجا   عع
 ادأ عن  م  وعشرين يومعا  معالم يكعون هنعاك اتفعا   عالف ظلعك بعين إدار  

 .الجمعية والمو ف 

 ما يلل : : وتشمل اإلجا   االستثنائية ( : 19 - 13)  المادة
  إ عععععاد  إحضعععععار إجعععععا اأ اال تبعععععاراأ الدراسعععععية للمعععععو فين الدارسعععععين بشعععععرط

 .من جهة الدراسةم اال تبار النت ام  ل أيابا
 علعى  أسبوع يعطى ك جا   استثنائية للمو ف المت و  اعتبارا  من يوم  واجعه

 .ان يتم تقديم طلم االجا   بمد  ال تقل عن أسبوعين قبل تاري  ال وا  
 حععععوا   تشععععجيعية إجععععا    مسععععة أيععععام سععععواء متتاليععععة أو متفرقععععة  ععععل السععععنة ك

عتمادها مدير بايقوم  ألعمالهم، ل أدائهم للمو فين المتمي ين والمنضبطين 
 .ورئي  القسم البشرية المواردإدار  م   الجمعية بالتنسي 

    بمولد.تمن  للمو ف عندما ير    ثالثة أيامإجا 
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  المسععلم الععظأ يرغععم  ععل أداء  ريضععة الحععج  للمو ععفتمععن  إجععا   سععبعة أيععام
 دمتععه وللمنشععذ  إجععا   عيععد األضععحى المبععارك وظلععك لمععر  واحععد  طععوال مععد  

 اإلجا   بما يضمن حسن سير العمل بها . ح  تن يم هظل
 النع ول يجعو  وال اسعتحقاقها، سعنة  ل ب جا ته المو ف يتمت  أن يجم ( : 21 - 13)  المادة

إلدار  الجمعية الحع    دمته، أثناء عليها الحصول عوضا عن نقديا   بدال   يتقاضى أن أو عنها،
 ؤمنتع لكعل ومبالتنعا منحهعاتأو  العمعل، ياألمقتضع و قعا   اإلجعا اأ هعظل مواعيعد حعددت أن  عل 
 ععن ال يقعل كعاف   بوقعأ باإلجعا   لتمتعه المحدد بالميعاد المو ف إشعار يجم و  ،اعمله سير

 . يوم ثالثين
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 ساعات العمل اإلضافي:  الفصل الثاني عشر
 

ال تعتمععد سععاعاأ العمععل اإلضععا ل إال بتعميععد مسععب  مععن رئععي  القسععم لألعمععال  ( : 1 - 12)  المادة
لععدوام اليععوم التععالل ويععؤثر تذجيلهععا  لطارئععة التععل ال يمكععن تذجيلهععاالمسععتعجلة أو ا

مسععبقا  للمو ععف رئععي  القسععم بشععكل كبيععر علععى سععير العمععل ، بشععرط أن يقععدِّر 
 ساعاأ التل يحتاجها إلنجا  العمل.عدد ال

تعتبععر سياسععة الحععد مععن التوسعع   ععل السععاعاأ اإلضععا ية هععل األصععل وسععاعاأ  ( : 2 - 12)  المادة
دود معععن الحعععدود بطلعععم محععع يت عععظ  عععل أضعععي لء اسعععتثنائل العمعععل اإلضعععا ل شععع

 .  التنفيظأ مديرال إلىوالر   رئي  القسم 

مضععا ا  سععاعة العمععل اإلضععا ل تحسععم بقيمععة سععاعة العمععل الفعليععة للمو ععف ،  ( : 3 - 12)  المادة
 من الراتم األساسل .إليها أجر نصف ساعة 

سعاعاأ العمعل اإلضعا ل  عالل الشعهر للمو عف الحد األدنى واألعلعى المعتمعد ل ( : 4 - 12)  المادة
مععا ، و  -وال يعتمععد أقععل مععن سععاعة-ى كحععد أدنععواحععد  السععاعة )البععين تتععراو  مععا 

 ععالل الشععهر  مععن إجمعالل سععاعاأ العمععل المطلوبعة مععن المو عف %21يععادل 
 .كحد أقصى 

قبعل مباشعر   موا قعة المعدير التنفيعظأسعاعاأ العمعل اإلضعا ل عتمعاد ُيشترط ال   ( : 5 - 12)  المادة
 . المو ف لعمله اإلضا ل

  بينععه وبععين تععم التنسععيالعمععل اإلضععا ل إظا يحعع  لععرئي  القسععم إلعع ام المو ععف ب ( : 6 - 12)  المادة
المو ععععف بفتععععر  كا يععععة ال تقععععل عععععن ثالثععععة أيععععام قبععععل موعععععد العمععععل اإلضععععا ل 

 المطلوم.

قعد  ن ظلعك  ل حالة تغيم المو ف عن إنجا  العمل اإلضا ل المسند إليعه ،  ع ( : 7 - 12)  المادة
 .ما لم يقدم عظرا  مقبوال   يؤثر على عالو  تقويم األداء السنوية للمو ف
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العمععل اإلضععا ل اإلل امععل الموكععل سععبم تغيععم المو ععف عععن العمععل ب عنععد تعثععر ( : 8 - 12)  المادة
إلدار  ل بالعقوبععععة المناسععععبة صععععإليععععه قبلهععععا بوقععععأ  كععععاف  ،  لععععرئي  القسععععم أن يو 

 ات اظ المناسم حسم ن ام العقوباأ الموجود   ل هظا الن ام. البشرية الموارد
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 أحكام خاصة بتشغيل النساء:  الفصل الثالث عشر
 

بي  األربعة السابقة على أمومة لمد  األسا   ل إجا   للمو فة الح ( : 1 - 13)  المادة
التاري  المنت ر لوالدتها ، واألسابي  الستة التالية للوض  ويحدد التاري  المرج  للوالد  بواسطة 
الجهة الطبية المعتمد  لدت الجمعية أو بشهاد  طبية مصدقة من جهة صحية حكومية وال تقبل 

 ل األسابي  الستة التالية لوالدتها .و  تشغيل المرأ  العاملة  الشهاداأ أطباء  ارجيين ، وال يج
 يكون األجر الظأ يد   للمو فاأ أثناء غيابهن ب جا   الوض  كاآلتل :  ( : 2 - 13)  المادة
المو فة التل أمضأ أقل من سنة  ل  دمة الجمعية لها الح   ل إجا   وض  بدون أجر   أ

. 
لح   ل إجا   وض  بنصف المو فة التل أمضأ سنة  ذكثر  ل  دمة الجمعية لها ا  م

 . األجر
   المو فة التل أمضأ ثالث سنواأ  ذكثر يوم بدء اإلجا    ل  دمة الجميعة لها الح   ل 

 إجا   وض  بذجر كامل .
و المو فة التل استفادأ من إجا   وض  أجر كامل ال يح  لها المطالبة بذجر اإلجا   السنوية العادية 

نأ قد استفادأ  ل تلك السنة من إجا   أجر اإلجا   السنوية إظا كا عن نف  السنة ، ويد   لها نصف
 وض  بنصف األجر .  

على المو فة  ل الشهور األولى للحمل أن تبادر ب  طار الجميعة  ( : 3 - 13)  المادة
 إلجراء الفحى الطبل الدورأ عليها وتقرير العال  الال م وتحديد التاري  المرج  للوالد  .

 المو فة مارضاع رغبة و روف  ل تحديد  تر  اإل الجمعيةتراعل  ( : 4 - 13)  المادة
 . ، وعلى المو فة التقيد بالجدول المن م لظلك أمكن ظلك

تعد الجمعية أماكن لراحة المو فاأ بمع ل عن الرجال وعلى  ( : 5 - 13)  المادة
 . المو فاأ  ضرور  االحتشام  ل الملب  والم هر والتقيد بالعاداأ والتقاليد لمرعية  ل البالد

عمل       النساء بالرجال  ل أماكن ال ال يجو   ل حال من األحوال ا تالط ( : 6 - 13)  المادة
 ما يتبعه من مرا   وغيرهاوالبرامج  
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 : العقوبات الفصل الرابع عشر

تعتبععر العقوبععاأ حععاالأ اسععتثنائية وليسععأ األصععل  ععل التعامععل معع  المععو فين ،  ( : 1 - 14)  المادة
ووجععود أأ إجععراء ج ائععل أو إنععظاراأ  ععل ملععف المو ععف قععد تععؤثر علععى حصععوله 

 أو حوا   ونحوها.على ترقياأ أو عالواأ 

التاليععة : عنععد صععدور أأ م الفععة مععن الم الفععاأ  الجمعيععة ععل بععاأ العقو تععن م  ( : 2 - 14)  المادة
، أو ال عععرو  أثنعععاء العععدوام بعععدون  أو ال عععرو  قبعععل انتهعععاء وقعععأ العمعععل)التعععذ ر 

 للجمعيعةالععام ، الغيام ، إسعاء  األدم ، إهعدار المعال  استئظان أو عظر رسمل
  أو نحوهععا الجمعيععةذن مععة اإل ععالل بأو  لأو السععرقة ، التقصععير  ععل أداء العمعع

إجعراء نمعوظ    عو عوتقعرأل وبة عليهعا ، عمن الم الفاأ التل يستح  المو ف العقع
  .13ل )نموظ  رقمعج ائ

مععا لععم تتطلععم الم الفععة غيععر - الجمعيععةيعتبععر األصععل  ععل تععدر  العقوبععاأ  ععل  ( : 3 - 14)  المادة
 :على النحو التالل  -ظلك
 إنظار شفهل.  1
و عع   قععل تقععدير نععظار الشععفهل علععى أعين مععن اإل)بعععد أسععبو  : إنععظار كتععابل  2

 . 23)نموظ  رقم
على أقل  الكتابل)بعد أسبوعين من اإلنظار  : إنظار كتابل م  إجراء ج ائل  3

 تقدير .
 إنظار كتابل م  إجراء ج ائل مغل .  4
 إشعار بالفصل.  1

 اإلجراءاأ الج ائية يتم تحديدها ب حدت ال ياراأ التالية : ( : 4 - 14)  المادة
 أعلى. وم إلى سبعة أيام كحدالحسم من الراتم من ي 
  الترقية أو بععع الحعوا    أو عالو  األداءالعالو  السنوية أو : )من حرمان

 أو البدالأ .
  أو للجهاأ األمنية الم تصة . الجمعيةاإلحالة للتحقي  )دا ل 
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 . أمر إيقاف من العمل )بحد أعلى أسبوعين 
  الجمعيةإشعار بالفصل من. 

أو أثنعاء العدوام  العمعل  قبل انتهاء وقأ ر أو ال رو عند التذ  العقوباأضوابط  ( : 5 - 14)  المادة
 : بدون استئظان أو عظر رسمل ، كالتالل

 مععن بدايععة العمععل يبععدأ حسععابها   مسععة عشععر دقيقععة حسععم التععذ ر بعععد مضععلي
األولععى عنععد الععد ول  يقععةعشععر دق مسععة ويسععم  بالمععن بدايععة وقععأ العمععل ، 

 عمل . تر  لكل 
  وكعظلك  العمل لفتعر  العمعل،داية وقأ يحسم من ب ل الحضور تذ ر الحسم

االنصراف قبل انتهاء وقأ العمل يحسم الوقأ المتبقل بقيمتعه )السعاعة عند 
 بقيمة الساعة من الراتم األساسل .

 عند الغيام : ضوابط العقوباأ ( : 6 - 14)  المادة
 .غيام اليوم يحسم بقيمة أجر  اليوم من الراتم األساسل 
   أو عشععععرون يومععععا    ععععل حالععععة غيععععام المو ععععف ل مسععععة عشععععر يومععععا  متصععععلة

االسععتقالة ، دون أن ُيبععدأ  تقععديمشععاملة  لشععهر مععا بعععد ل السععنة متقطعععة  ععال
المو ععف أو ات ععاظ مععا تععرال إنهععاء  ععدماأ  الجمعيععةعععظرا  مقبععوال   يحعع  إلدار  

 مناسبا  )ان ر ن ام إنهاء ال دمة .

 عند إساء  األدم :العقوباأ ضوابط  ( : 7 - 14)  المادة
لضعرم باليعد ا بذلفعا  نابيعة أو مشعاجر  أوإساء  المو ف األدم سواء  ثبوأ عند 

أو بعععذدواأ ونحوهعععا سعععواء  مععع  الععع مالء أو الرؤسعععاء أو المرؤوسعععين أو أحعععد  وار 
تشعكيل لجنعة للتحقيع   عل مالبسعاأ الموضعوع وات عاظ  الجمعيعة،  عإلدار   الجمعية

 :أو بعضها إحدت اإلجراءاأ التالية أو الجم  بينها 
 .توجيه إنظار كتابل 
 إلى سبعة أيام. لظلك الشهر من يوم تم المو ف صم من را 
 الجمعيةعمله ب  صل من. 
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  بنععاء  علععى نتيجععة تحقيعع  اإلجععراء  يمععا بعععد تحويلععه للجهععاأ األمنيععة ، ويحععدد
 ى رأ  العمل.علأو ُيعاد  الجمعيةالجهاأ الم تصة : إما يفصل من 

 : السرقةأو  الجمعيةضوابط الحسم عند إهدار مال  ( : 8 - 14)  المادة
العمععد أو بسععبم اإلهمععال أو سععواء  بطريعع   الجمعيععةف لمععال عنععد إهععدار المو عع

أو اسعععتغاللها  اأو ممتلكاتهععع الجمعيعععةالالمبعععاال  أو قعععام بسعععرقة شعععلء معععن أمعععوال 
نفع  اإلجعراءاأ السعابقة  عل  هلمصالحه الش صعية ونحعو ظلعك ،   نعه يت عظ بحقع

 من هظا البند.  7-13) الماد  رقم
 

 : عيةالجمذن مة ب اإل اللأو لعمل ضوابط الحسم عند التقصير  ل أداء ا ( : 9 - 14)  المادة
  23توجيعععه إنعععظار شعععفهل أو كتعععابل )نمعععوظ  رقعععم لعععرئي  القسعععم الحععع   عععل  

إظا تطلعم األمعر إجعراء  ج ائيعا    13 )نموظ  رقعم إجراء ج ائلة نموظ  تعبئو 
ععر  يهععا)نععوع ا: موضععحا   يععه ،  بععالج اء ، توصععيته لتقصععير ، الفتععر  التععل قصَّ

إلكمععال  البشععرية دللمععوار وتسععليمها  الجمعيععةير دمععوتوقيعععه مععن ،   المطلععوم
 .باقل اإلجراءاأ

 توصعية بحسعمياأ ونحوهعا تقعدم  ل قبول أو ر ع أأ  الح  جمعيةال لمدير
، مو فه ضمن اإلجراء الج ائل مستوت أداء عن  رئي  القسمشكوت ضمن 

 ات اظ اإلجراء المناسم  ل ظلك. وتؤ ظ توصياته بعين االعتبار م 

أو وجعععود ُنسعععبأ إليعععه الفعععة م أأ ف المو عععف معععن ا يبعععرر موقععععنعععد وجعععود مععع ( : 11 - 14)  المادة
ات ععظأ  ععل حقععه  لععه  عقوبععةت لم مععن أأ الععمعهععا لععه مالبسععاأ  اطئععة يحعع  

ويعتم ات عاظ   11و ع  )نمعوظ  رقعم  الجمعيعة لعرئي الح   عل ر ع  هعظا العت لم 
 .اإلجراء المناسم حيال ظلك  يما بعد

 عل ر عهعا  ا  وجيهع ا  ه مبعرر سعفنال ُيضعار المو عف بت لمعه معن أأ عقوبعة يجعد ل ( : 11 - 14)  المادة
 أو أأ جهة أ رت. الجمعيةعنه ، سواء  من رئيسه المباشر أو من مدير 
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لمساعد  المو ف  ل اجتيا  تلك الفتر  التل اسعتح   يهعا أأ  الجمعيةسعى ت ( : 12 - 14)  المادة
عقوبععععة وظلععععك ب عطائععععه  رصععععة لتحسععععين أدائععععه وتن يععععف سععععجله بالكامععععل إظا 

 تمي  وسجل حسن ، ويتا  له معااستطاع أن يمضل مد  سنة متصلة بذداء م
 لغيرل بعد هظل الفتر  من الممي اأ والحوا  .

 



 

 

39 

 ةـدمـاء الخــإنه:  الفصل الرابع عشر
 

  دمة المو ف ب حدت األسبام التالية : تنتهل ( : 1 - 14)  المادة
 .استقالة المو ف 
 .انتهاء العقد 
 ( من ن ام العمل37   و )71 س  العقد الحد األسبام الوارد   ل المادتين   
  من ن ام العمل 31ارد   ل الماد  ) ف العمل  ل الحاالأ الو المو ترك   
 : الفصل من العمل ، ألحد األسبام التالية 

لعجعع  ونحععول يعيقععه عععن اسععتمرار العمععل إظا أثبععأ ظلععك انتهععاء مهلععة الغيععام المرضععل  -
 . 2-14ان ر الماد  )طبيا  

 األداء الو يفل المتدنل. -
 الفصل التذديبل. -

 ععدمتها ، مععا لععم يععتم نقععل المو ععف إلععى مسععمى االسععتغناء عنهععا أو تععذجير نععد إلغععاء الو يفععة ع 
 و يفل   ر.

  إظا ألغععأ السعععلطاأ الحكوميععة الم تصعععة ر صعععة عمععل أو إقامعععة المو ععف  غيعععر السععععودأ أو
 قررأ عدم تجديدها أو إبعادل عن البالد

 م تمتععد مععد  بلععوذ المو ععف سععن السععتين بالنسععبة للمععو فين و معع  و مسععون سععنة للمو فععاأ مععال
 د  إلى ما وراء هظل السنالعقد المحدد الم

و ع  )نمعوظ   ل االستقالة من عمله  يحرر نعى االسعتقالة المو ف رغبة عند  ( : 2 - 14)  المادة
وتوصععياته إن كععان لديععه موضععحا   يععه أسععبام رغبتععه  ععل تععرك العمععل   27رقععم 

 لمعععدير ليقعععوم بر عهعععا مشعععفوعة بتوصعععياته ه المباشعععرلرئيسععع هاويقعععدمتوصعععياأ ، 
 . وتعطى صورتها لرئي  القسم ةالجمعي

؛ االسعععتقالة  تقعععديممعععن تعععاري   يعععوم27لمعععد   علعععى رأ  العمعععليسعععتمر المو عععف  ( : 3 - 14)  المادة
أ إنهاء ال دمة ، وا  الء طر ه ، وتسليم معا لديعه معن عهعد اجراءإلكمال باقل إ

نهاء باقل اإلجراءاأ اإلدارية.  وأعمال لمن ي لفه  ل الو يفة وا 
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االسععتقالة تععاري  تقععديم  سععب لتععل تيععوم ا السععتين ععل حالععة تغيععم المو ععف  ععالل  ( : 4 - 14)  المادة
 متقطعععة أو مععا ُيكمععل غيععام ا  يومعععشععرون متصععلة أو  ا  يومعع مسععة عشععر لمععد  

، التعذديبل الفصعل إجراءاأ ،  يطب   ل حقه الحالية  الل السنة  ا  يومعشرين 
ظا كانعععأ أيعععام الغيعععام أقعععل معععن هعععظل المعععد   ُيحعععرم معععن بععععع مميععع اأ إنهعععاء  وا 

 لمستقيلين حسم الن ام.ال دمة الموضوعة ل

االسعععتقالة العععظأ يعقعععم  تعععر  لعععة رغبعععة المو عععف سعععحم االسعععتقالة  عععالل  عععل حا ( : 5 - 14)  المادة
 الح   ل قبول أو ر ع ظلك. الجمعيةتقديمها  إلدار  

مع  إحضعار رف َمَرضل أو حادث مرورأ لفتعر  طويلعة عيام المو ف ل عغعند  ( : 6 - 14)  المادة
بع   ُيتَّ  -اهلل  سعمونحوهعا ال أو شعلل مسعتديمة غيبوبعة  صابته بك-ما يثبأ ظلك 
 : جراءاأ الن امية التالية ل حقه اإل

 
 اإلجراء عن كل شهر إلى من

 راتب كامليصرف للموظف  يوم  17) أشهر 3نهاية  أول يوم بعد اإلصابة
 نصف راتبيصرف للموظف  يوم  137) أشهر 2نهاية  يوم  17) أشهر 3بعد 
 ربع راتبللموظف  رفيص يوم  277) أشهر 1نهاية  يوم  137) أشهر 2بعد 
 تبراال يصرف للموظف  يوم  327) شهر 12نهاية  يوم  277) شهرأ 1بعد 
 وظفإنهاء خدمة الم --- يوم( 361) شهر 12بعد 

 

يععتم إ ععالء طععرف المو ععف بتسععليم مععا لديععه مععن عهععد ماليععة أو عينيععة أو بطاقععة  ( : 7 - 14)  المادة
ئة المو عف ، ويتم توثي  ظلك بتعب أو مهام و يفية عضوية أو مستحقاأ مالية

  وتسعليمه لشعؤون المعو فين إلكمعال بعاقل 22ك )نمعوظ  رقعم د لعظلللنموظ  المع
 الترتيباأ م  ظوأ العالقة.

بععععد إعطائعععه لعععدور  تدريبيعععة علعععى حسعععام لالسعععتقالة المو عععف طلعععم  عععل حالعععة  ( : 8 - 14)  المادة
لفتعر  ال تقعل ععن ثالثعة  الجمعيعة البد من استثمارها  ل مجعال العمعل ب الجمعية

يمععة اشععتراكه  يهععا عنععد اسععتقالته لة ، أو ُيلعع م المو ععف بععد   قأشععهر قبععل االسععتقا
 قبل انتهاء هظل المد .
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يح  للجنة الو ائف التوصية بالفصل التذديبل معن الو يفعة متعى ارتعذأ ظلعك  ( : 9 - 14)  المادة
لمععن تكععرر غيابععه  ععالل السععنة ب مسععة عشععر يومععا  متصععلة أو عشععرون يومععا  

لرؤساء أو المرؤوسين أو   األدم م  أحد ال مالء أو اءمتقطعة ، أو عند إسا
، أو  الجمعيعععةار ، أو إهعععدار المعععال ، أو السعععرقة ، أو التالععععم بذن معععة الععع و 

وتعطيعل  الجمعيةالتقصير  ل أداء العمل الموكل إليه، أو اإلساء  إلى سمعة 
رال مناسعبا  يع الح   ل اعتماد  صله أو ات اظ معا الجمعية ولرئي ،  مصالحها
  ل حقه.

عطى إشعار كتعابل باإلقالعة عن  دماأ المو ف   نه يُ  عيةالجمعند استغناء  ( : 11 - 14)  المادة
معععد وع  يحععع  لعععه االسعععتمرار علعععى رأ  العمعععل لمعععد  شعععهر  و 24رقعععم )نمعععوظ  
و يجععم تسععليمه االشعععار مقععر العمععل ويؤ ععظ  مععن تععاري  هععظا اإلشعععار األجععر

 توقيعه باالستالم .

إليه  إظا امتن  المو ف استالم االشعار الكتابل أو ر ع التوقي  يرسل ( : 11 - 14)  المادة
 ى عنوانه المدون  ل ملفه .االشعار ب طام مسجل عل

تعاد للعامل حال إنهاء أو انتهاء  دمته وبناء على طلبه وثائقه ال اصة  ( : 12 - 14)  المادة
المودعة بملف  دمته ، كما تعطل المنشذ  للعامل شهاد  ال دمة المنصوى 

   من ن ام العمل وظلك دون أأ مقابل .24عليها  ل الماد  )
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 الرعاية الطبية: الوقاية والسالمة و  مس عشرالفصل الخا
 

سعيا  لحماية منسوبل الجمعية من األ طار واألمراع الناجمة عن  ( : 1 - 15)  المادة
 العمل تت ظ الجمعية التدابير التالية:

  ووسائل الوقاية منها ، والتعليماأ  -ان وجدأ – ل مكان  اهر عن م اطر العمل
 الال م اتباعها.

   مج والمناسباأ التل مرا قها وكظلك  ل جمي  البراتح ر الجمعية التد ين  ل جمي
 تقيمها.

  عداد منا ظ للنجا   ل حاالأ  الطوارف .تذمين أجه   إلطفاء الحري  وا 
 إبقاء أماكن العمل  ل حالة ن ا ة تامة م  تو ير المطهراأ 
 تو ير الميال الصالحة للشرم واالغتسال 
 تو ير دوراأ الميال بالمستوت الصحل المطلوم 
  ئل السالمة وأدواأ الوقاية التل تؤمنها الجمعيةالمو فين على است دام وسايم تدر 

  ل كل موق  من مواق  العمل مسؤال  ي تى باآلتل : الجمعيةتعين  ( : 2 - 15)  المادة

 . المو فين)أ    تنمية الوعل الوقائل لدت   
 لسالمة .)م   التفتيش الدورأ بغرع التذكد من سالمة األجه   وحسن استعمال وسائل الوقاية وا  
عداد تقارير عنها تتضمن الوسائل واالحتياطاأ الكفيلة بتال ل )    معاينة الحو    ادث وتسجيلها وا 

 تكرارها .
 )د   مراقبة تنفيظ قواعد الوقاية والسالمة 

تؤمن الجمعية  ل كل مكان يعمل  يه أقل من  مسين عامال    انة  ( : 3 - 15)  المادة
ير ظلك مما دوية و األربطة والمطهراأ وغلإلسعا اأ الطبية تحتوأ على كمياأ كا ية من األ

  من ن ام العمل ، ويعهد إلى عامل مدرم أو أكثر ب جراء  142أشارأ له الماد  ) 
 اإلسعا اأ الال مة للعمال المصابين



 

 

43 

تعمل الجمعية على تحسين الرعاية الصحية لمنسوبيها وتد   عنهم قيمة  ( : 4 - 15)  المادة
 ة و يفية .ة التل تقرها الجمعية لكل  ئاالشتراك  ل أحد جهاأ التذمين الطبل بحسم الدرج

على المو ف الظأ يصام ب صابة عمل أو بمرع مهنل أن يبل   ( : 5 - 15)  المادة
 رئيسه المباشر أو اإلدار   ور استطاعته وله مراجعة الطبيم مباشر  متى استدعأ حالته ظلك
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 : الواجبات والمحظورات عشر سالفصل الساد
 تلت م الجمعية بما يلل :

الهم ومصالحهم تمامها بذحو شكل الئ  يبر  اهمعاملة مو فيها ب ( : 1 - 16)  المادة
 واالمتناع عن كل قول أو  عل يم  كرامتهم أو دينهم .

أن تعطل المو فين الوقأ الال م لممارسة حقوقهم المنصوى عليها  ( : 2 - 16)  المادة
  ل  هظل الالئحة دون المسا  باألجر .

أن تسهل لمو فل الجهاأ الم تصة كل مهمة تتعل  بالتفتيش أو  ( : 3 - 16)  المادة
م العمل واللوائ  والقراراأ الصادر  بمقتضال ، راف على حسن تطبي  أحكام ن االمراقبة واإلش

 وأن تعطل للسلطاأ الم تصة جمي  المعلوماأ الال مة التل تطلم منها تحقيقا  لهظا الغرع .
أن تد   للمو ف أجرته  ل ال مان والمكان اللظين يحددهما العقد أو  ( : 4 - 16)  المادة

  اصة بظلك .العرف م  مراعا  ما تقضل به األن مة ال
لم اولة عمله  ل الفتر  اليومية التل يل مه بها عقد إظا حضر المو ف  ( : 5 - 16)  المادة

العمل أو أعلن انه مستعد لم اولة عمله  ل هظل الفتر  ولم يمنعه عن العمل إال سبم راج  إلى 
 إدار  الجمعية كان له الح   ل أجر المد  التل ال يؤدأ  يها العمل .

ة بعدم طة على العمال تشديد المراقبعلى الجمعية أو أأ ش ى له سل ( : 6 - 16)  المادة
د ول أية ماد  مح ور   شرعا  أو ن اما إلى أماكن العمل ،  من وجدأ لديه تطب  بحقه 
باإلضا ة إلى العقوباأ الشرعية الج اءاأ اإلدارية الرادعة المنصوى عليها  ل جدول 

 الم الفاأ والج اءاأ .
لمهام الموكلة إليهم ، ان تمن  للمتطوعين التسهيالأ الال مة ألداء ا ( : 7 - 16)  المادة

 لهم الدعم الال م. وتو ر
 

 واجبات الموظفين والمتطوعين:

التقيد بالتعليماأ واألوامر المتعلقة بالعمل ما لم يكن  يها ما ي الف   ( : 8 - 16)  المادة
 نصوى عقد العمل أو الن ام العام أو اآلدام العامة أو ما يعرع لل طر. 
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 المحا  ة على مواعيد العمل . ( : 9 - 16)  المادة
المباشر وو    اف الرئي جه المطلوم تحأ إشر إنجا  عمله على الو  ( : 11 - 16)  المادة

 توجيهاته.
العناية باآلالأ وباألدواأ الموضوعة تحأ تصر ه والمحا  ة عليها   ( : 11 - 16)  المادة

 وعلى ممتلكاأ الجميعة .
االلت ام بحسن السير  والسلوك والعمل عل سياد  رو  التعاون بينه وبين  ( : 12 - 16)  المادة

جمعية  ل نطا  ا تصاصه  مالئه وطاعة رؤسائه والحرى على إرضاء السمتفيدين من ال
 دود الن ام .و ل ح

تقديم كل عون أو مساعد   ل الحاالأ الطارئة أو األ طار التل تهدد   ( : 13 - 16)  المادة
 سالمة مكان العمل أو المو فين  يه .

المحا  ة على األسرار المهنية للجمعية أو أية أسرار تصل إلى علمه    ( : 14 - 16)  المادة
 بسبم أعمال و يفته .

ة بغرع تحقي  رب  أو منفعة االمتناع عن استغالل عمله بالجمعي ( : 15 - 16)  المادة
  صية له أو لغيرل على حسام مصلحة الجمعية .ش
إشعار الجمعية بكل تغيير يطرأ على حالته االجتماعية أو محل إقامته  ( : 16 - 16)  المادة

  الل أسبوع على األكثر من تاري  حدوث التغيير . 
 التقيد بالتعليماأ واألن مة والعاداأ والتقاليد المرعية  ل البالد . ( : 17 - 16)  المادة
 ل األغراع ال اصة .المنشذ  ومعداتها  ال أدواأ عدم استعم  ( : 18 - 16)  المادة

االمتناع عن تشغيل أش اى غير مقيدين  ل سجالأ المو فين أو  ( : 19 - 16)  المادة
 المتطوعين . 

يح ر على المو فين طلم الحصول على المساعداأ التل تقدم  ( : 21 - 16)  المادة
 للمستفيدين بذأ صفة كانأ .
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 : الخدمات االجتماعية الفصل السابع عشر

 ال دماأ التالية: تو ر الجمعية لمنسوبيها ( : 1 - 17)  المادة

 كن للوضوء والصال   ل مقراأ العمل .تو ير أما -1

 إعداد مكان مناسم لتناول األطعمة والمشروباأ أوقاأ الراحة التل تحددها الجمعية . -2

الجمعية يصرف راتم الشهر الظأ تو ل  يه  لمو فحالة و ا  أحد   ل ( : 2 - 17)  المادة
 المو ف لورثته كامال  مهما كانأ األيام التل عمل  يها  .

ويكون  -إن أمكن-للتو ير واالد ار  تعمل الجمعية على إعداد ن ام ( : 3 - 17)  المادة
الترتيباأ الن امية واإلدارية لتنفيظ  اشتراك المو ف او المتطوع  يه ا تياريا  ، وتقوم ب جراء

 ظلك.

تست دم للعناية بذسر  –مكن أإن  –تعمل الجمعية على تو ير مرا   مناسبة  ( : 4 - 17)  المادة
 ين .منسوبل الجمعية الرسميين والمتطوع
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 : التظلم رالفصل الثامن عش

 
م  عدم اإل الل بح  المو ف  ل االلتجاء إلى الجهاأ اإلدارية أو  ( : 1 - 18)  المادة

القضائية الم تصة يح  له أن يت لم إلى إدار  الجمعية من أأ تصرف أو إجراء يت ظ  ل 
اإلجراء حقه ويقدم الت لم إلى إدار  الجميعة  الل ثالثة أيام من تاري  العلم بالتصرف أو 

 ر المو ف من تقديم ت لمه .المت لم منه وال يضا
ي طر المو ف بنتيجة البأ  ل ت لمه  ل ميعاد ال يتجاو  ثالثة أيام  ( : 2 - 18)  المادة

 من تاري  تقديمه الت لم .
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 (1): النماذج المستخدمة عشر التاسعالفصل 
 

 التحديث اســم الـنـمـوذج رقم النموذج

  اعتماد فتح وظيفة  ( 1) 

  ظيف موظفاعتماد تو  ( 2) 

  شاغرة إعالن عن وظيفة  ( 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) 

  الوظيفياستمارة تقويم األداء   ( 14) 

  تـرقـيـة  ( 15) 

  تماد حافز أو بدلاع  ( 16) 

  توكيل استالم مكافأة / مستحقات مالية  ( 17) 

  إجراء جزائي  ( 18) 

  تـظــلــم  ( 19) 

  اسـتـقـالـة  ( 21) 

  إنهاء خدمة موظف  ( 21) 

  إخالء طرف  ( 22) 

  إنذار كتابي )لفت نظر(  ( 23) 

  إشعار باإلقالة  ( 24) 

  مساءلة  ( 25) 

  )شهادة خبرة( تعريف  ( 26) 

  إلغاء وظيفة  ( 27) 

  تفويض صالحيات  ( 28) 

 

 

                                      
قم. (1)  النماذج التي تلغى أو تدمج تبقى أرقامها شاغرة إلى حين صدور نموذج جديد ليأخذ هذا الرَّ
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 طلب اعتماد وظيفة  (1) رقم نموذج
 

 اعتماد فتح وظيفة

 حفظه هللا  مدير الجمعيةالمكرم 
 وبعد..    السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

حيث تجددون برفقده الوصدف الدوظيفي لهدا ع وإشدعارنا بالموافقدة عندد    .................................................. آمل التكرم بالرفع العتماد فتح وظيفة /
 أن تكون أوقات العمل في الفترة : صدورها على

 لصباحية فقط        ا         المسائية فقط         للفترتين الصباحية والمسائية بنظام الساعات 
  ........................................................................................................................................................................................  نظراً لألسباب اآلتية :

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

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

  ............................................................................................الـقـســم : 
  .................................................................................... رئيس القسم : 
  .......................................................................................... الـتـاريـخ : 
  .......................................................................................... التـوقـيـع : 

 

 

 مدير الجمعية

 حفظه هللا   رئيس الجمعية سعادة
 وبعد..    ركاته..السالم عليكم ورحمة هللا وب

وحيث تمت مراجعة الطلدب المقددم مدع خطدة    ........................................... فإشارة للطلب المقدم بعاليه حول طلب اعتماد فتح وظيفة /
 التوظيف فنفيدكم بأن :

  .فتح الوظيفة يتمشى مع خطة التوظيف وال مانع لدينا من الموافقة على الطلب 
  الموافقة على الطلب نظراً لـ :اعتذارنا عن ............................................................................................................................................  

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

 حاطة والتوجيه عععلإل
  .............................................................................................. :  مدير الجمعية
  .................................................................................................. الـتــوقـــيـع : 

 هـ11الــتــاريـــخ :         /      /      
 

 

 اعتماد الوظيفة

 حفظه هللا  مدير الجمعيةالمكرم 
 وبعد..    السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

 ب الموضح بعاليه.ال مانع من اعتماد الوظيفة حس 
  مالحظة : تعتمد الوظيفة مع......................................................................................................................................................................  

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

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

 رئيس الجمعية
  ........................................................................................................................ االسـم :
  ..................................................................................................................... التوقيع :

 هـ14التاريخ :         /       /       
 صورة للـمـالـيــة. -
 القسم المعني.اإلدارة/صورة لرئيس  -
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 اعتماد توظيف موظف  (2) رقم نموذج
 

 اعتماد توظيف موظف

 
 حفظه هللا    الجمعية مديردة سعا 

 وبعد..    عليكم ورحمة هللا وبركاته..السالم 

ضمن   ........................................................ على و يفة /   ......................................................................  آمل التكرم بالموا قة العتماد تو يف األخ / 
 هع.14الموا        /      /       .....................، وظلك اعتبارا  من يوم  الجمعيةالو ائف المعتمد  ب
 بنظام الساعات دوامين صباحي ومسائي      فقط      مسائي صباحي فقط       ت العمل :   على أن تكون فترا

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

 ( لاير 511لاير  411لاير 311لاير   211: )  نقل لاير (411لاير  311لاير  211)  طبيعة عمل  البدالت المطلوبة :
   تخصص   (  : اتصاالت 111    لاير يحة جوال   شر بطاقة مدفوعة فاتورة) 
  ..................................................................................................................................................................................................................... ثيات صرف البدل / حي

 لجنة الوظائف                                   

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

  .......................................................................................... الـتـاريـخ : 
  .......................................................................................... التـوقـيـع : 

 

 
 

 مدير الجمعية

 حفظ  اهلل  رئيس الجمعية سعادة
  ................................................................................................................................................................................. نفيدكم بأن الموظف حاصل على شهادات :

  ........................................................................................................................................................................................................................................... وخبرات : 
   ............................................................... والدرجة  .............................................................رتبةتوظيف الموظف المذكور بعاليه على الم اعتمادونوصي ب

 
 

 اعتماد التوظيف
 حفظه هللا    مدير الجمعيةالمكرم 
 حفظه هللا  المالية مدير إدارة الشؤونالمكرم 

 حفظه هللا  المكرم رئيس قسم شؤون الموظفين
 وبعد..    السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

 نفيدكم بأنه :
 والدرجة  .................................................. على المرتبة ن اعتماد توظيف الموظف المذكور بعاليهال مانع م ...............................................................   

 هـ 14الموافق    /    /     .......................... وذلك اعتباراً من يوم 
  .............................................................................................................................................................................. لاير ع كتابة /   .......................... براتب أساسي 

 : مع اعتماد البدالت التالية 
   بدل .....................    ....................................................................            بدل .......................    .......................................................................................   
   بدل .....................    ....................................................................            بدل .......................    .......................................................................................   
  / ملحوظات .................................................................................................................................................................................................................................  

 معيةرئيس الج
  .................................................................................................................................... االسـم :
  ................................................................................................................................. التوقيع :
 هـ11/       /               التاريخ : 

 األصل لملف الموظف. -
 .للرئيس المباشرصورة  -

 صورة للمـالـيـة. -
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 إعالن عن وظيفة شاغرة  (3) رقم نموذج
 
 
 

 (1) رقم نموذج

 ... اسم الوظيفة

 ... جهة اإلشراف

 ت والخررا ت المؤهال
 المطلورة

 ... 

 ... 

 ... 

على الراغرين التقدم للوظيفة تقديم الملف الوظيفي موضحاً فيه الهاتف الشخصي 
    لجمعيةووسيلة االتصال  على صندوق الرريد الخاص را

  أو على الرريد اإللكتروني

 مالحظا ت
تدرجية من المرترة )( إلى المرترة )( وفقاً الوظيفة 

 للمؤهال ت والخررا ت.

 ... العملساعا ت 

 ... متطلرا ت اللغة

 
 متطلرا ت أخرى

 ... 

 ... 

 ... 
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 استمارة البيانات الشخصية 
 

 الريانا ت الشخصيةاستمارة 

 البيانات الشخصية :
  ............................................................ الجنسية :   ............................................................................   : الرباعل االسم

  ............................................................................................. : رقمها   ...................................................... نوع الهوية : 

  ............................................................................................. تاري ها :   ...................................................... مصدرها : 
  ......................................................................... مكان الميالد :   ........................................................ تاري  الميالد : 

  ...................................................................... الت صى :   ............................................................ المؤهل الدراسل : 

 العـنـــوان :
  .............................................................................................................................................................. حل : المدينة وال
  ................................................................................... بجوار :   ........................................................................شارع : 
  ......................................................... نداء/جوال :   ........................................  اك  :  .................................. :  هاتف

  ................................................................................ حل :   ....................................................... أقرم مسجد للسكن : 
  .......................................................................................................................................................................... عنوانه : 
 ع مأ)        )       مت و  الجتماعية : الحالة ا

 )       إناث )       ظكور : عدد األبناء 
 جهات العمل السابقة :

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

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

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

 الدورات والشهادات والخبرات :
 .........................................................................................       ............................................................................................  

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

 

  ................................................. تاري  االلتحا  بالو يفة :       ................................................. :  الجمعيةب لمسمى الو يفال

  ......................................................................................... االسـم : 
  ....................................................................................... التوقيع : 

  ....................................................................................... خ : التاري
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 السيرة الذاتية  (5) رقم نموذج
 

 تيةالسيرة الذا
 

 الريانا ت الشخصية :

 .................................الجنسية/   ..................العمر/  .......................................................................................االسم/ 
 ...................................................................مكان الميالد/  .................................................................تاري  الميالد/ 

 ..................................................تاري ها/  .............................مصدرها/  ............................................رقم الهوية/ 

 .............................................عدد األبناء/  ..................................................................................ة االجتماعية/ الحال

 الدورا ت اإلدارية الحاصل عليها :

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

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

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

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

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

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

 خررا ت ومهارا ت : 

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

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

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

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

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

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

 دورا ت الحاسب اآللي :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 جها ت العمل السارقة : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 اللغا ت
...................................................................................... 

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

 التاري    التوقي  
.......          ..................................................................... 
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 إجراء مقابلة شخصية  (6) رقم نموذج
 

 كشف المقارلة الشخصية

 بيانات الموظف :
  ............................. اجلنسية :   ............................................................................ :   الرباعي االسم

  ............................................... :  القسم   ........................................ :  املسمى الوظيفي املتقدم عليه 
  .............................................. التخصص :   .......................................................املؤهل الدراسي : 

 22 اكتب وصف وظيفي مختصر للوظيفة التي تقدمت عليها :
 درجة

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

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

 

 5 أبرز اإلنجازات والنجاحات :
 رجاتد

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

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

 12 جهات العمل السابقة ومدة العمل فيها :
 درجات

o  ..............................................................................................................    ملدة ..................................  
o  ..............................................................................................................   ملدة ..................................  
o  ..............................................................................................................   ملدة ..................................  
o  ..............................................................................................................   ملدة ..................................  
o  ..............................................................................................................   ملدة ..................................  

 

 5 آخر عمل عملت فيه وسبب تركه :
 درجات

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

 

 5 لماذا تريد االلتحاق بهذه الوظيفة :
 درجات

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

 12 :معيةالجماذا تعرف عن 
 درجات

 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
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 إجراء مقابلة شخصية  (6) تابع.. نموذج رقم

 
  5 من توظيفك : الجمعيةما هو مكسب 

 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

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

 

 1 قدرات ومواهب تتميز بها :
 درجات

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

 

 1 صفات شخصية مدحها اآلخرون فيك :
 درجات

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

 

 1 : الجمعيةأمور تحب أن تكون في رئيسك المباشر في 
 درجات

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

 

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

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

 

 1 : الجمعيةاملين في أبرز من تعرف من الع
 درجات

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

 

 ( درجة ................................ إجمالي الدرجات الحاصل عليها )
 النتيجة النهائية للمقابلة :

    .اجتياز بنجاح .رسوب 
 .............................................................................. محرر المقابلة : 

 ....................................................................................... الـتـوقـيـع : 
 هـ11الـتـاريــخ :        /        /       
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 عـقـد عـمـل  (7) رقم نموذج
 

 ر1لمائد  :  ا  يَن آَمُنوا َأوُفوا ب الُعُقود  يَا أَي َُّها الَّذ   قال تعالى : 

 عقد عمل

 

 تم رعون هللا وتوفيقه االتفاق رين كل من :   م 02 … /……/ ….. :………… في يوم

م رق هاتف 0202الركز الوطني لتنمية القطاع غير الررحي ترخيص  ضرماءالتنمية األهلية رة جمعي: أوال ً
 ذ األستايمثلها في التوقيع على هذا العقد  و info@tanmiadurma.org يرريد الكترون 2335582252

   رالطرف األولويشار إليها فيما رعد   م رن سعد الرساعردهللا/  أرصفته رئيس مجلس اإلدارة 
سعودي الجنسية يحمل هوية رقم  ………………………………………………………السيد  نياً :اث

لكتروني الرريد اال  ………..………………………جوال  ……..………مدينة عنوانه ……………………………………
(………………………………………………………………………………………………………………………………… ) 

  .الثانيالطرف ليه فيما رعد إويشار 
 

 : تمهيد
الذي أردى رغرته  الثانيلحاجته لخدما ت الطرف  و التنمية االجتماعية مجال حيث أن الطرف األول يعمل في

هليتهما المعتررة شرعا ونظام إلررام هذا أما في كامل وه الطرفانفي العمل لدى الطرف األول ، فقد اتفق 
 يلي :  العقد على ما

 
 أوالً : موضوع عقد العمل :

  لدى الطرف األول وتح ت اشرافه وادارته في وظيفة الثانيرأن يعمل الطرف  الطرفاناتفق  .1

ن م تردأدية ميال ة واحدة مدة هذا العقد سن ……………………………… وذلك في مدينة……………………………
ما لم يتم تجديده لمدة اخرى راتفاق مكتوب    م 02 … /……/ …..وتنتهي رتاريخ    م 02 … /……/ …..تاريخ 

. 
 للعمل.من تاريخ مراشرته  أ( ما ترد02لفترة تجرره لمدة ) الثانييخضع الطرف  .0
 

 جازات والراحة :: ساعات العمل واإل ثانياً 
 أيام في االسروع . 8د رواقع ساعا ت في اليوم الواح 5مدة العمل  .1
 . كامل أجرر الثانياالسروعية للطرف  الراحةهو يوم  الجمعة  يوم .0
 الثانييوما رأجر كامل على أن يتمتع الطرف  01 عن كل عام إجازة  سنوية لمدة الثانييستحق الطرف  .2

 ل .تضيا ت العمفي سنه استحقاقها ، وللطرف األول أن يحدد مواعيد هذه االجازا ت وفقا لمق رإجازته
ا منها الى السنة التالية ، وللطرف أيامجازته السنوية أو إرموافقة الطرف األول أن يؤجل  الثانيللطرف  .0

رعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتض ت ظروف العمل لمدة ال تزيد  الثانيالطرف  إجازة  تأجيلاألول حق 
 الثانيعلى موافقة الطرف جب الحصول و التأجيل( يوما فإذا اقتض ت ظروف العمل استمرار 02عن )

 جازة  .نهاية السنة التالية لسنة استحقاق اإل التأجيلكتارة ، على اال يتعدى 
( أيام 3( أيام ، وعيد االضحى لمدة )3الحق في إجازة  رأجر كامل في عيد الفطر لمدة ) الثانيللطرف  .3

 ويوم واحد لليوم الوطني للمملكة العررية السعودية .
حال ثرو ت مرضه الحق في إجازة  مرضية رأجر كامل عن الثالثين يوما األولى  في الثاني للطرف .6

للثالثين يوما التي تلي ذلك خالل السنة الواحدة  أجررراع األجر عن الستين يوما التالية، ودون أورثالثة 
ل أويخ من تارأ رد: السنة التي ت ةم متقطعة . ويقصد رالسنة الواحدأجازا ت متصلة هذه اإل أكان تسواء 

 إجازة  مرضية .



 

 

57 

كامل لمدة ثالثة أيام في حالة والدة مولود له وخمسة أيام في حالة  إجازة رأجرالحق في  الثانيللطرف  .8
فروعه " ال قدر هللا " ، كما يحق للطرف األول أن  أوصوله أحد أ أوزواجه أو في حالة وفاة زوجه 

 ها .يطلب الوثائق المؤيدة للحاال ت المشار الي
 

 : التزامات الطرف األول ثاً ثال 
 ............................. فقطلاير (  ......................مقداره ) شهريا أجراً  الثانييدفع الطرف األول للطرف  .1

 لاير سعودي .
 وغير ذلك ( –انتقال  –في حالة وجود ردال ت )سكن 

0. ..............................................................................................................................................................................
............................ 

لكافة الخصوما ت التي تفرضها األنظمة في المملكة العررية  الثانييخضع األجر المدفوع للطرف  .2
وكل مرلغ  الثانيأو التي قد تفرضها الدولة مستقرال ويتم دفع األجر للطرف رقة حاليا السعودية المط

 مستحق له راللاير السعودي عن طريق الرنوك المعتمدة .
يلتزم الطرف األول رتسجيل الطرف الثاني ضمن المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينا ت  .0

في حينها رعد حسم النسرة المحددة على الشتراكا ت االجتماعية، ويقع على عاتق الطرف األول سداد ا
 الطرف الثاني من االشتراكا ت من أجره طرقاً ألنظمة الطرف الثاني .

 التعاوني .وفقا لنظام التامين الصحي  الثانييلتزم الطرف األول رالتامين الصحي على الطرف  .3
 

 : الثانيالطرف  التزامات:  رابعاً 
المهنة ووفق تعليما ت الطرف األول ، إذا لم يكن في هذه  ألصولفقا أن ينجز العمل الموكل اليه و .1

 العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرضه للخطر . اآلدابالتعليما ت ما يخالف العقد أو النظام أو 
والمهما ت المسندة اليه والخاما ت المملوكة للطرف األول الموضوعة  راألدوا تأن يعتني عناية كافية  .0

 عهدته وأن يعيد الى الطرف األول المواد غير المستهلكة .  تي تكون فيتح ت تصرفه أو ال
 ثناء العمل .أ واألخالقأن يلتزم حسن السلوك  .2
خطار التي تهدد سالمة في حاال ت األ ضافياً إ أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجراً  .0

 شخاص العاملين فيه .العمل أو األ مكان
للتحقق من  أثناءه،لتحاق رالعمل أو قرل اإل هجرائها عليإفي التي يرغب أن يخضع للفحوص الطرية  .3

 مراض المهنية أو السارية .خلوه من األ
ضرار رمصلحة سرار والمعلوما ت المهنية المتعلقة رالعمل والتي من شأن افشائها اإلأن يحفظ األ .6

سرار أ رإفشاءالعقد  ءانتهارعد  يقومال منه رأن  قراراً إالطرف األول . ويعترر توقيعه على هذا العقد 
 العالقة رين الطرفين داخل وخارج المملكة . انتهاءمن تاريخ  وا تسن 2الطرف األول لمدة 

المرعية في المملكة  واآلدابوالعادا ت  واألعراف راألنظمةفي جميع األوقا ت  الثانييلتزم الطرف  .8
ا في أنظمة الطرف األول منصوص عليهالعررية السعودية وكذلك رالقواعد واللوائح والتعليما ت ال

 ويتحمل كافة الغراما ت المالية الناتجة عن مخالفته لتلك األنظمة .
 الثانيأي التزاما ت اخرى على عاتق الطرف 

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

 
 نهاء العقد وفسخه والتعويض :إ:  خامساً 

 المدة المحددة فيه . رانقضاءد ي هذا العقينته .1
نهائه رشرط أن تكون موافقة الطرف إعلى  الطرفانمدته إذا اتفق  انقضاءينتهي هذا العقد قرل  .0

 كتارية . الثاني
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نهاء هذا العقد خالل فترة التجررة أو مدة إشعار إالمنفردة ودون  رإرادتهيحق للطرف األول  .2
نهاء كما ال تعويضا عن هذا اإل الثانيحق الطرف الة ال يستن وجد ت ، وفي هذه الحإتمديدها 

 يستحق مكافئة نهاية خدمة .
أو تعويضه حسب نص المادة  الثانيشعار الطرف إة أو أيحق للطرف األول فسخ العقد ردون مكاف .0

 ( من نظام العمل .52)
 على أنه في حالة فسخ العقد دون سرب مشروع على ما يلي : الطرفاناتفق  .3
تعويضا عن هذا الفسخ  الثانيعقد من قرل الطرف األول ، فيلتزم رأن يدفع للطرف ن فسخ الاكإذا  -أ

 لاير سعودي ...................... ............( ................قدره )

، فيلتزم رأن يدفع للطرف األول تعويضا عن هذا الفسخ  الثانين فسخ العقد من قرل الطرف اإذا ك -ب
 لاير سعودي ...................... ............ (................قدره )

 
 
 

 
 ة نهاية الخدمة :أ: مكاف اً سادس

مدة  رانتهاءالعالقة التعاقدية من قرل الطرف األول أو راتفاق الطرفين أو  انتهاءعند  الثانييستحق الطرف 
نوا ت الخمس األولى وأجر سنة من السقدرها أجر خمسة عشر يوما عن كل  مكافأةالعقد أو نتيجة لقوة قاهرة 

عن اجزاء السنة رنسرة ما قضاه منها في العمل  مكافأةستحق العامل يشهر عن كل سنة من السنوا ت التالية و
 خير.على اساس األجر األ المكافأة، وتحسب 

 
 حكام عامة :أ:  اً سابع

ة األنظمة االخرى فيذية وكافنظام العمل والئحته التن ألحكامفيما لم يرد ره نص يخضع هذا العقد  .1
 السعودية.المعمول رها في المملكة العررية 

حكام أعن تنفيذ  أتختص الجهة المختصة في المملكة العررية السعودية رالفصل في أي نزاع قد ينش .0
 وشروط هذا العقد .

طرفين رعد من ال أليوال يحق  –ن وجد ت إ –والعقود السارقة له  االتفاقيا تيحل هذا العقد محل كافة  .2
 ي حق خالف ما ذكر فيه .أر االدعاءتوقيع هذا العقد 

كافة المراسال ت  إلرسالمختارا لكال منهما  عنواناالمحدد في صدر هذا العقد  عنوانهما الطرفاناتخذ  .0
 والخطارا ت عليه .

 صلية منه للعمل رموجره .أحرر هذا العقد من نسختين تسلم كل طرف نسخة  .3
 

 .والتوقيع وعلى هذا جرى االتفاق
 
 
 

 : الثانيالطرف          الطرف األول:
االسم :                                         مأ/ عردهللا رن سعد الرسا : مساال
................................................... 

 ................................................التوقيع :      رئيس مجلس اإلدارة  الوظيفة :

 .........................................الختم : 
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 طلب تعديل دوام موظف 
 
 

 تعديل دوام موظف

 

 حفظ  اهلل  الجمعية مديرالمكرم 
 وبعد..  السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

  ..........................................................................................................................................................................  آمل التكرم بالموا قة على تعديل دوامل الحالل :
  ..................................................................................................................................................................................................................  لل :ليصب  الدوام الجديد كالتا

....................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 دائعم.  نوع التعديل :

 هع 14الموا         /      /         .......................................عتبارا  من يوم مؤقأ : وظلك ا 
 هع14الموا         /      /         ........................................وحتى يعوم  

 ن را  لألسبام التالية :
....................................................................................................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
  ....................................................................................................... مقـدم  :  ................................................................................. القسم / اإلدارة :
  ..................................................................................................... الوظيفة :  .............................................................................. الرئيس المباشر :

  ...................................................................................................... التوقيع :  .................................................................................................. التوقيع :
 هـ14/      /            التاريخ :    هـ14لتاريخ :        /      /      ا
 
 

 حفظه هللا  المكرم رئيس قسم شؤون الموظفين 
 وبعد..    السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

شعار المو ف بع :   نذمل إطالعكم وا 
  اعتظارنا عن قبول طلبه .............................................................................................................................................................................................................................  

 الموا قة على هظا الطلم  ............................................................................................................................................................................................................................  
 المشروطة بع الموا قة .....................................................................................................................................................................................................................................  

 الجمعيةمدير 
  ........................................................................................................................ االسـم :
  ..................................................................................................................... التوقيع :

 هـ14التاريخ :         /       /       
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 انـتـداب  (8) رقم نموذج
 

 انـتـداب

 
  ............................................................................................................................................................................................................................ المرشهـح لالنتـداب : 
  ............................................................................................................................................................................................................................ جـهـة االنـتـداب : 

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

 ............................................................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................................................  
 هع 14موا         /      /       ال  .......................يوم / أيام   ،   اعتبارا  من يوم   .................................... مـدهة االنتداب باأليام : 

 هع14وا         /      /       الم  ........................... وحتى يوم 
  ............................................................................................................................................................................................................................  : ملـحــــوظـات

 اعتماد مدير الجمعية
  ........................................................................................................................ االسـم :

  .................................................................................................................... الوظيفة :
  ..................................................................................................................... التوقيع :

 هـ14التاريخ :         /       /       

 حفظ  اهلل   مدير الجمعيةالمكرم 
 وبعد..    السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

 .لالعتظار عن الطلم 

 .العتماد الطلم 

 م  مالح ة :  العتماد الطلم ...................................................................................................................................................................................  

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

 اعتماد رئيس الجمعية
  ........................................................................................................................ االسـم :

  .................................................................................................................... الوظيفة :
  ..................................................................................................................... التوقيع :

 هـ14التاريخ :         /       /       
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 إعارة أو نقل خدمة موظف  (9) رقم نموذج
 

 إعارة أو نقل خدمة موظف

 حفظه هللا  رئيس القسمالمكرم 
 وبعد..    عليكم ورحمة هللا وبركاته.. السالم

  ............................................................................................................................................................................................................ رم باعتماد نقل المو ف /  آمل التك
  .................................................................................... بقسم /     ...................................................................................................................... والظأ يشغل حاليا  و يفة / 

 نقل  دمة إعار      ...................................................................................... على و يفة /     ..................................................................................... إلى قسم / 
 هع14الموا       /        /         ............................................. هع   وحتى يوم14الموا         /      /        ..................................... اعتبارا  من يوم

 صباحل ومسائل  مسائل  قط     احل  قط     صب وعلى أن تكون  تراأ العمل لدينا بالقسم :    
  /أ رت .............................................................................................................................................................................................................................................................  

 رئيس القسم موافقة      طلب رئيس القسم  

  ................................................................................................................. : القسم  ........................................................................................................ :  العقعسععم

  ............................................................................................................. : االسععععم   ............................................................................................. :  رئي  القعسم

  ........................................................................................................... وقيع  : عتعال  ..................................................................................................... العتعوقيع  : 

   هع14/         /                   :العتعاريع    هع14         /         /          :العتعاريع  
 

 

 مدير الجمعيةموافقة 
 حفظه هللا  الجمعيةمدير المكرم 

 وبعد..    السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

  ............................................................................................................  ذ يدكم بموا قتنا على نقل المو ف المظكور أعالل من قسمنا إلى قسم / 
  الموفق عععشاكرين لكم حسن تعاونكم ع وهللا

 مدير الجمعية

                                                   
  ....................................................................................... :االسععععم 

  ...................................................................................... وقيع  :عتعال

 هع14/         /                   :العتعاريع  
 

 

 االعـــتــــمــــاد
 حفظه هللا مدير الجمعيةالمكرم 

 وبعد..    السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
 الالزم حيال ذلك. نع من اعتماد نقل الموظف المذكور بعاليه ع وإجراءال ما 

  / ملحو اأ ..................................................................................................................................................................................................................................................  
 رئيس الجمعية

  ........................................................................................................................ االسـم :
  ..................................................................................................................... التوقيع :

 هـ14التاريخ :         /       /       
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 تعديل مسمى وظيفي  (12) رقم نموذج
 

 تعديل مسمى وظيفي

 
 حفظ  اهلل   الجمعيةمدير المكرم 

 وبعد..    السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
  ............................................... براتم وقدرل /      ............................................................................  يفل /  آمل التكرم باعتماد تغيير المسمى الو 

  ............................................ بقسم /   .................................................................................................................... والظأ يشغله حاليا  المو ف / 
  ........................................... براتم وقدرل /      ..................................................................................................... ليصب  على المسمى الو يفل / 

 هع.14الموا       /     /       ........................................ وظلك اعتبارا  من يوم
 ل ومسائلصباح مسائل  قط     صباحل  قط      جديد :    وعلى أن تكون  تراأ العمل للمسمى الو يفل ال

  /أ رت ..............................................................................................................................................................................................................  

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

 مدير الجمعية                                 رئيس القسم                                                               الموظف                            

 االسم                            :  رئي  القسم                                                                         :  المعو عف
 التوقي :                           وقيع  : عتعال                                                                           العتعوقيع  : 
  هع14     /     التاري :/       /           هع14/       /               :العتعاريع                   هع14/            /          :العتعاريع  

 

 

 االعـتـمـــــاد

 
 حفظ  اهلل  المكرم رئيس قـسم / 

 حفظ  اهلل  المكرم رئيس قسم شؤون الموظفين 
 وبعد..    السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

 والدرجة ) ه على أن يو ف على المرتبة ) ال مان  من تعديل المسمى الو يفل المظكور بعالي   .............    
  ........................................................................   ل ، كتابة  /  ....................................................................................................... ويكون الراتم للمسمى الجديد )    
 هع.14بتاري       /      /         .................................................. وظلك اعتبارا  من يوم    
 / ملحو اأ  ...................................................................................................................................................................................................................................................  

 المو  ،،، العتماد إكمال باقل اإلجراءاأ ، واهلل    
 الجمعية رئيس

  ........................................................................................................................ االسـم :
  ..................................................................................................................... التوقيع :

 هـ14/       /                تاريخ :ال
 األصل  ل ملف المو ف. -
 صور  لرئي  القسم. -

 صور  للمو ف. -

 صور  للمالية. -
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 طلب إجــازة  (11) رقم نموذج
 
 

 نموذج طلب إجازة

 
 حفظ  اهلل جمعيةالمدير المكرم 

 وبعد .. ..  السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته           
 يوم / أيام      لمد   آمل منكم الموا قة على إعطائل إجا  

 هع.14الموا       /     /       ............................... هع  وحتى يوم14الموا      /    /      .......................... ابتداء  من يوم
  ................................................................................................................................................................... ن را  لألسبام اآلتية : 

 على أن تحسم ضمن إجا اتل : 

           االعتيادية           المرضية ة          االضطراري           االستثنائية بدون راتم 

 ............................................................................................................................................البديل: لمو ف ا
 واهلل يحف كم ويرعاكم ،،،

 طالب اإلجازة                 سم اعتماد رئيس الق              

  .......................................................................... االسعععم :   .................................................................. العقعسععم : 

  ........................................................................ التاريعع  :   ........................................................ رئي  القسم  : 

  ........................................................................ التوقعيع  :   ................................................................ العتعوقيع  : 
 

 

 اعتماد طلب اإلجازة

  : ال مان  وتحسم ضمن اإلجا اأ 
           االعتيادية           المرضية           االضطرارية         االستثنائية   بدون راتم 

 هع.14إلى        /      /           –هع   14/       وظلك عن الفتر  من         /      
  أ رت......................................................................................................................................................................................  

 .غير ممكن ن را  ل روف العمل 

 واهلل المو   ،،،
 مدير الجمعية

  ........................................................................................................................ االسـم :
  ..................................................................................................................... التوقيع :

 هـ14التاريخ :         /       /       
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 استئذان موظف 

 

 وظفاستئذان م  

 

 
 

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

 هع14/       /             التاريخ :  ................................................................................   : اإلدارة/القسم
 

 انصراف مبكر    االستئذان :نوع 
 تذ ر  ل الحضور 
 ال رو  والعود  أثناء الدوام 
  أ رت ....................................................................................................................................................  

 اء  مس صباحا  /       .................................................................... /  الساعة من   وقت االستئذان :
 مساء   صباحا  /       ................................................................... /  الساعة إلى  

 ستئذان :االسبب 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

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

 
 

 المباشر مديراعتماد ال
 
 

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

 

  رقم االستئذان :

 غري موافق موافق
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 استمارة تقويم األداء الوظيفي  (12) رقم نموذج
 

 

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

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

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

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

 هـ14       /         /       الموافق      ................................  ومي  :  التـعيـيناريخ ـت

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

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

 تعليما ت أساسية

 ب قراءتها قبل البدء في التقييميج
 آلـية إجـراء التقويم :  أجزاء التقييم :

 الجزء األول : شامل لجميع الموظفين.
 الجزء الثاني : خاص بالوظائف اإلشرافية فقط.

 الجزء الثالث : نتيجة التقويم مع تحديد احتياجات التدريب.

ه قبدل عقدد جلسدة تقدويم أدائده بمددة أسدبو  إعطاء الموظف نسخة غير معبأة من هذا النموذج لتعبئتد -1 
 والتأكد من فهم الموظف الكامل لجميع األبعاد التي يتضمنها هذا النموذج. على األقل

( أمدام كدل عنصدر مدن عناصدر  يجب تعبئة كافة األبعاد والعناصر لالسدتمارة ووضدع عالمدة )  -2
 األبعاد الرئيسية.

 والتقويم الذي وضعه له في كل بندد مدن بندود المحداوريناقش الرئيس المباشر تقويم الموظف لنفسه  -3
 المختلفة.

ضرورة اشتراك مقومين اثنين عند إجراء التقويم أحدهما الرئيس المباشدر واآلخدر بدنفس المسدتوى  -4
 أو األمين بالنسبة لرئيس القسم.اإلدارة دير مالتنظيمي للرئيس المباشر أو أعلى ك

 ة التواقيع المحددة.العتماد هذا النموذج يجب استيفاء كاف -5

 تويات األداء المحددة في هذا النموذج ع وهي كما يلي:أن يكون التقويم مبني على مس -6

 ( ضعيف1( مقبول  )2( جيد  )3( جيدجداً   )4( ممتاز  )5)

عند تدني المستوى اإلجمالي للتقييم وحصول الموظدف علدى جيدد أو مقبدول أو ضدعيف فدإن عدالوة  -7
 ه لتلك السنة.األداء السنوية تحجب عن

ة وحصدوله علدى مسدتوى ضدعيف فدي أي بنعدد مدن األبعدداد عندد تقدويم أداء الموظدف بغدرض الترقيد -8
 الرئيسية )بغض النظر عن تقويمه النهائي( فإن الترقية تؤجل.

 إرشادا ت عامة للتقويم :

  يستوفي هذا النموذج مرة في كل عام على األقل لجميع الموظفين ع وبعد مضدي الفتدرة
 وكذلك عند الترقية. جريبية للموظفين الجدد ما عدا موظفي بند األجور عالت

  يهدف هذا التقييم لتحقيق مبدأ تحسين األداء ومساعدة كٍل من الرئيس والمدرؤوس علدى
االتفاق على أفضل الطرق واألساليب لتحسين أداء الموظدفع وتدوفير الددعم والمسداندة 

يجدب التديقن بأنهدا وثيقدة الصدلة بتحقيدق أهدداف الالزمة إلنجاز مهامده الوظيفيدة والتدي 
 التعاوني. يةالجمع

  إلكمال هذا النموذج بفاعلية البد مدن وجدود أسداليب تقدويم فعالدة مدن واقدع العمدل مبيندة
علدى معدايير واضددحة لجميدع المددوظفين كدالرجو  للتقددارير واألوراق المتعلقدة بعنصددر 

 التقييم إلثبات نجاح التقييم.

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

  قّوم كل بنعد على حدد،ع فحصدول الموظدف علدى تقددير ممتداز فدي أحدد األبعداد ال يعندي
 حصوله على تقدير ممتاز في كل األبعاد والعكس صحيح.

 يم.اجعل تقويمك شامالً لكامل الفترة محل التقو 

 .كن موضوعياً أثناء تقويمك لموظفيك 

 ك علددى الواجبددات والمسددؤوليات الفعليددة الحاليددة المناطددة بدده حسددب المعددايير قدّوم موظفدد
 المذكورة في النموذج والتي تتالءم مع طبيعة الوظيفة المعنية.

 .جّهز بعض الحلول واالقتراحات لتقديمها للموظف عند الحاجة 

 قددويم هددو مسدداعدته للوصددول لددألداء األفضددل لدده أخبددر الموظددف أن الغددرض مددن الت
 .ةللجمعيو

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

  لّخص للموظف ما تم مناقشته أثنداء التقدويم ع مدع التركيدز علدى النقداط التدي تدم االتفداق
 عليها.

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

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

 حسارا ت التقديرا ت عند التقويم : 

لتحديععد درجععة التقععويم لكععل ُبعععد ، اجمعع  درجععاأ عناصععر كععل ُبعععد واقسععمها علععى عععدد  نتيجــة تقــويم الـُبعـــد : 
 العناصر.

رجععاأ األبعععاد علععى عععدد األبعععاد التععل شععملها   ، اقسععم إجمععالل د2  أو )1رقععم ) قــويم االســتمارة :نتيجــة ت
 التقييم  ل االستمار .

اجمع  درجعاأ التقعويم الععام لكعل ُبععد  عل األجع اء المسعت دمة واقسعمها علعى ععدد حساب النتيجة النهائيـة : 
 األبعاد تقدير التقييم ونسبته.

ر وُتر عع  إلععى العععدد   أو أكثعع7.1لصععال  المو ععف إظا كانععأ  مسععة مععن عشععر  )تجبععر  الكســور العشــرية :
 الصحي  األعلى.

 توزيع النسخ : 

  .أصل التقييم لملف الموظف بقسم شؤون الموظفين 

 .)صورة للمالية )مع مسير راتب أول شهر تعتمد معه العالوة 

 .)صورة للموظف )عند الطلب 

 )صورة للرئيس المباشر )عند الطلب. 
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 داء الوظيفياستمارة تقويم األ  (11تابع..  نموذج رقم )
 

 

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

 واالستمرارية
 

 لـمـاماإل
 الوظيفي

هي اإللمام بالطرق واألساليب المثلى التي يجب أن تؤدى بها المهام الوظيفية بما في ذلك 
القدرة على استخدام المعلومات واإلجراءات والمواد واألدوات 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        حسن التصّرف وحل المشكالت      

 استخدام الموارد المتاحة        يلهاجمع المعلومات وتحل      

 التطوير والتجديد في األداء        استثمار الخبرة والتدريب لصالح العمل      

 استمرارية اإلنتاج        العمل بروح الفريق الواحد      

 التقويم العام لبنعد :
 اإلنتـاجـيـة

 = )     ( درجة 6)     ( ÷ 
 

 الدرجة العامة لبنعد :
 اإللمام الوظيفي

 = )     ( درجة 6( ÷ )     

  التقـدير : التقـدير : 

     

 الـمـرونـة
وهي القدرة على التكيف مع متغيرات الوظيفة واألنظمة والشعور 

 بالمسؤولية
 المرادرة 

بسياسة ترك متسع  الجمعيةتقديم المقترحات واألفكار البناءة وتبني كل جديد يخدم 
 من الوقت للقيام بها

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

 تـقبل التغـيير       
 

المبادرة الذاتية دون اإلخالل بالعمل أو انتظار 
 التوجيه

     
 تحمل ضغوط العمل       

 تـقبل النـقـد        طرح أفكار لتحسين العمل واألداء      

 
ت جديدة لتحسين االستجابة لتعلم مهارا

 العمل
       

ئة دون اإلخالل بالعمل تبني األعمال الطار
 األساسي

     

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

 الدرجة العامة لُبعد :       االعتراف بالمسؤولية عن األخطاء 
 الـمـبــادرة

 ( درجة     = ) 4)     ( ÷ 

 الدرجة العامة لبنعد :
 الـمـرونــة

 التقعدير :   = )     ( درجة 6)     ( ÷ 
  التقـدير : 

     

 االنضراط وااللتزام
وتعني التقيد بأنظمة الحضور واالنصراف وخلو الغياب وقلة االستئذانات 

 واستثمار أوقات العمل
 الـــوالء واالنتماء 

، حمل همومه والسعي لتحقيق أهدافه والحرص على تطويرو الجمعيةهو تبني 
 ورفع مستوا،

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

 مواعيد الحضور واالنصراف         الجمعيةتفهم أهداف      

 انعدام أو قلة الغياب         ا الخيريةومشاريعه الجمعيةحمل هم      

 ستئذاناتقلة اال        زاتالمحافظة على الممتلكات والتجهي      

 التقيد باألنظمة والتعليمات         الجمعيةالحرص على سمعة      

 استثمار وقت العمل         الجمعيةإبداء مقترحات لصالح      

 الدرجة العامة لبنعد :
 االنضباط وااللتزام

 = )     ( درجة 5)     ( ÷ 
 

 درجة العامة لبنعد :ال
 الوالء واالنتماء

 = )     ( درجة 5)     ( ÷ 

 التقـدير :  التقـدير : 

     

 العالقا ت
 وفن التعامل

هو توطيد عالقات مبنية على االحترام المتبادل مع اآلخرين وكسبهم لصالح 
 وبرامجه الدعوية المختلفة الجمعية

 الصـفا ت الشخصية 
 مكزفي كعضو الجمعيةيز بها الموظف وتجعله الئقاً للعمل بهي الصفات التي يتم

 دعوي

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

 مع الرؤساء         الرغبة في التطوير واإلبدا      

 مع الزمالء        اتزان التفكير      

 مع الزوار والمراجعين        لتزام باآلداب اإلسالميةاال      

 رينمدح وثناء اآلخ        سرعة البديهة      

 الة       المظهر العام        استقطاب طاقات فعَّ

 الدرجة العامة لبنعد :
 العالقات وفن التعامل

 = )     ( درجة 5)     ( ÷ 
 

 الدرجة العامة لبنعد :
 الصفات الشخصية

 ( درجة = )     5)     ( ÷ 

 التقـدير :  التقـدير : 

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

 ( 1نتيجة التقويم الستمارة رقم ) 
 ( 1تقدير الموظف على أبعاد االستمارة رقم ) 

5 = 
 ممتاز

1 = 
 جيد جدا  

3 = 
 جـيـد

2 = 
 مقبول

1 = 
 ضعيف

      رجـةد  إجمالي درجات األبعاد الحاصل عليها
 إجمالي األبعـاد÷ لحساب التقدير =  إجمالي الدرجات  ُبـعـد  عدد األبعاد التي شملها التقييم

 

 (( 1استمارة رقم )) 
 الـجـــــزء األولــــــــ 

 الفئة المستهدفة : جميع الموظفين بال استثناء.
 ( في الخانة التي تمثل أقرب وصف لألداء. توضع عالمة ) 
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 استمارة تقويم األداء الوظيفي  (11تابع..  نموذج رقم )
 

  الـجـــــزء الــثــانـــي
 ة المستهدفة : موظفي الوظائف اإلشرافية فقط.الفئ (( 0استمارة رقم )) 

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

 

 التخطيط
سياسات معينة لوضع األهداف والوسائل واآلليات الممكنة 

 لتحقيقها ودراسة النتائج.
 التفويض والتدريب 

رفع مستوى العمل واإلنتاج من خالل التدريب وتفويض 
 ؤوسين.المر

 1 2 3 4 5 تقييمعناصر ال 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        
لعمل استخدام الوسائل الحديثة لتطوير ا

 وأداء العاملين
     

 جتحليل األثر والنتائ        تجاوز المشكالت وحل العقبات      

 الدرجة العامة لبنعد :
 التخطيط

 = )     ( درجة 4)     ( ÷ 
 

 الدرجة العامة لبنعد :
 التفويض والتدريب

 = )     ( درجة 4)     ( ÷ 

 التقعدير :  التقعدير : 
     

 الرقارة
السدرعة فدي هي وضع الخطط والتأكدد مدن تنفيدذها فدي أوقاتهدا ع و

 تصحيح التجاوزات.
أسلوب في التفكير التخاذ أفضل الوسائل لتحقيق األهداف ولحل  اتـخــاذ القرارا ت 

 المشكالت الطارئة والعارضة.

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

  بمشكالت سير العملاإللمام        
التردد من اتخاذ الحسم وعدم التهرب أو 

 القرارات
     

 وضوح ضوابط التقييم للمرؤوسين        دراسة البدائل المتاحة قبل اتخاذ القرار      
 تقويم أداء المرؤوسين        المشاورة قبل اتخاذ القرار      
 استمرارية المتابعة        مل مسؤولية القرارات المتخذةتح      

 لبنعد : الدرجة العامة
 الرقابة

 = )     ( درجة 4)     ( ÷ 
 

 الدرجة العامة لبنعد :
 اتخاذ القرارات

 = )     ( درجة 4)     ( ÷ 

 التقعدير :  التقعدير : 
     

 دة والتحفيزالقيا  استثمار أقل وقت ممكن في تحقيق أكبر قدر من األهداف. التنظيم
اف المرسومة وتقويم أدائهم تحريك المرؤوسين ودفعهم لتحقيق األهد

 ع وتحفيز المتميزين لالستمرار في بذل المزيد.

 1 2 3 4 5 عناصر التقييم للبند تم  1 2 3 4 5 عناصر التقييم للبند تم
 تنظيم الوقت وحسن استغالله        اإللمام بالصالحيات واستخدام النفوذ      

 
توزيع العمل والمهام على 

 المرؤوسين
       متابعة أعمال المرؤوسين وتوجيهها      

 إنجاز األعمال في وقتها        تقديم النقد بأسلوب بناء      

 توثيق اإلنجازات وأرشفتها        
تقديم الشكر والثناء والتحفيز 

 للمرؤوسين المتميزين
     

 رفع التقارير        
اإللمام بأفضل طريقة لتحفيز كل 

 مرؤوس
     

 الدرجة العامة لبنعد :
 الـتـنـظـيـم

 = )     ( درجة 5)     ( ÷ 
 

 الدرجة العامة لبنعد :
 القـيادة والتحفـيز

 = )     ( درجة 5)     ( ÷ 

 التقعدير :  التقعدير : 

 ألعلى.  أو أكثر إلى العدد الصحي  ا7.1 مسة من عشر  )  ملحو ة : تجبر الكسور العشرية لو وجدأ إظا كانأ

 ( 2نتيجة التقويم الستمارة رقم ) 
 ( 2تقدير الموظف على أبعاد االستمارة رقم ) 

5 
 ممتاز

1 
 جيد جدا  

3 
 جـيـد

2 
 مقبول

1 
 ضعيف

      درجـة  إجمالي درجات األبعاد الحاصل عليها
 ألبعـادإجمالي ا÷ لحساب التقدير =  إجمالي الدرجات  ـعـدبُ   عدد األبعاد التي شملها التقييم

 
 



 

 

68 

 استمارة تقويم األداء الوظيفي  (11تابع..  نموذج رقم )
 

 النتيجة النهائية للتقويم

 

 نسبة  النتيجة النهائية  إجمالي األبعاد إجمالي الدرجات جزء التقييم
 مقدار العالوة العالوة

 ر.  .................... % 1 = ممتا    1    1استمار  ) 
 ر.  .................... % 4 = جيد جدا    4    2استمار  ) 

 ÷مجمو  الدرجات 
 مجمو  األبعاد =
 النتيجة النهائية

 مجموع
 الدرجات

 مجموع
 األبعاد

 3 جـيد = 

 = مقبول  2 تحجم

  1 ضعيف = 

 

 

 احتياجا ت التدريب والتأهيل
 

 تطلم تدريبا  لتحسين أداء المو ف الو يفل :ائج التقويم يحدد الرئي  المباشر المجاالأ التل تعلى ضوء نت
      إدارية        تقنية        دعوية        دراسية         اجتماعية أو إنسانية تدريم على رأ  العمل 

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

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

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

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

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

  ...............................................................................   ملحو اأ :    ....................................................................................................................................................... :  رـاشـس المبـيـالرئ
  ............................................................................................................     .......................................................................................................................................................................... : عــيـــوقــتـلـا

  ............................................................................................................     ............................................................................ هع 14/          /                     : ـخــــاريــالــت

  ...............................................................................   ملحو اأ :    ........................................................................................................................................................................ :الـمـــوظــــف 
  ............................................................................................................     .......................................................................................................................................................................... : عــيـــوقــتـالـ
  ............................................................................................................     ............................................................................ هع 14/          /                     : ـخــــاريــالــت

  ...............................................................................   ملحو اأ :    ........................................................................................................................................................ : ـمـاد اإلدارةاعــــت
  ...............................................................................   ملحو اأ :    ...................................................................................................................................................................... : االســــــــــم

  ............................................................................................................     .......................................................................................................................................................................... : عــيـــوقــتـالـ
  ............................................................................................................     ............................................................................ هع 14/          /                     : ـخــــاريــالــت
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 طلب تـرقـيـة  (13) رقم نموذج
 

 تـــرقـــيـــة

 وفق  اهلل   الجمعيةمدير  سعادة
 وبعد..    السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
  ............................................................................................................ ترقية على و يفة /  مل التكرم بالموا قة على إدراجل ضمن المرشحين لل

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

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

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

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

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

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

 طالب الترقية رئيس القسم  موافقة

  .......................................................................................  : اسم المو ف  .................................................................................................  العقعسععم :

  ...................................................................................................  وقعيع  :عالت  ...................................................................................  رئي  القسم  :

  ...................................................................................................  : العتعاريع   ............................................................................................... العتعوقيع  :
 

 

 عتماداال

  هـ.14  لعام        ................................................ ال مـانــع اعتباراً من شهر 
  : الموا قة المشروطة بع...............................................................................................................................................................................................................  
  : ر ع الطلم ، والسبم  ...................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

 الجمعيةمدير 

  ........................................................................................................ االســــم : 
  ...................................................................................................... التـوقـيـع : 

 هـ14الـتـاريـخ :        /      /        
 األصل لملف الموظف. -
 صورة للموظف. -

 لقسم.صورة لرئيس ا -
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 طلب اعتماد حافز أو بدل  (11) رقم نموذج
 

 ردل اعتماد حافز أو

 وفق  اهلل   الجمعيةمدير  سعادة
 وبعد..   السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

  مل التكرم بالموا قة على اعتماد صرف :
 : حـافـز   : بــدل  

  .................................................................................. نوعه : 

               ..................................................................................  
  .................................................................................. مقدارل :

 هع14      اعتبارا  من تاري  :      /      /

  .................................................................................. اسعمه : 
  .................................................................................. مقدارل :
 حسم االعتماد لبعع األشهر    دائم  نوعه :  

 هع14اعتبارا  من تاري  :      /      /      

  ..........................................................  المسمى الوظيفي :  .....................................................................................  لصالح الموظف :
 نظرًا لتوافر األسباب التالية :

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

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

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

  ...................................................................................................... الـتـاريـخ : 
  ...................................................................................................... التـوقـيـع : 

 

 

 عتماداال

  هـ.14   لعام       ............................................. ال مـانــع اعتباراً من شهر 
  : الموا قة المشروطة بع ............................................................................................................................................................................  
  : ر ع الطلم ، والسبم  ..............................................................................................................................................................  

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

 ...............................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................................................................... ملحو اأ : 

 الجمعية مدير

  ........................................................................................................ االســــم : 
  ...................................................................................................... التـوقـيـع : 

 هـ14الـتـاريـخ :        /      /        
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 / مستحقات مالية توكيل استالم مكافأة  (15) رقم نموذج
 
 

 مستحقا ت مالية / تالم مكافأةتوكيل اس

 
 وفق  اهلل  المالية الشؤونمدير إدارة المكرم 

 وبعد..   اهلل وبركاته.. السالم عليكم ورحمة
  ..................................................... بقسم /    .................................................................................................. ألخ / الش ى الموكَّل : ا

 هع.14لعام       ................................. هع إلى شهر /14لعام      ....................... وظلك عن األشهر من /راتم :    نوع التوكيل :
   مستحقاأ أ رت وهل  : .........................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................... ملحو اأ أ رت : 
 ،،ولكم ج يل الشكر والتقدير،

 الـمـوكِّــل
  ........................................................................................................ :  االســــم

  .......................................................................................................  الـتـاريـخ :
  .......................................................................................................  التـوقـيـع :

 

 

 اعتماد التوكيل

 .ال مان  من قبول التوكيل 
  : الموا قة مشروطة بع ..............................................................................................................................................................................  
  : ر ع الطلم ، بسبم 

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

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

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

  ................................................................................................................................................................................................... ملحو اأ : 

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

 الجمعيةمدير

  ........................................................................................................... االســــم :  
  ......................................................................................................... التـوقـيـع :   ةالجمعيختم 

 هـ14        الـتـاريـخ :        /      / 
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 إجـراء جـزائـي  (16) رقم نموذج
 

 إجـــراء جـزائــي

  ............................................... رقــمـــ  :     ........................................................................................... اسم الموظف المخالف : 
  ............................................................................... الـقـســـم :     ................................................................... الوظيفي :  المسمى

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

 رابعةال الثالثة    الثانية    األولى      ارها :تكر  هع14الموا   :    /    /    .............  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 ) شعار بالفصل وإنهاء الخدمةإ 
 7 )  أخرى ............................................................  

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

 ظـات :مالحـ

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

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

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

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

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

 

 إقرار وتعهد المخالف

فدة أقر أنا الموظف الموضح اسمي بعاليه بالمخالفة المنسوبة إلي والواردة في هذا اإلجراء الجزائي ع وأبدي اعتذاري وتعهدي بدااللتزام بكا
وهللا ولدددددددي  ل من قصور في األيام القادمة.ن يكون هذا اإلجراء مؤشراً إيجابياً لتفادي ما حصع على أمل أ الجمعيةتعليمات وأنظمة العمل ب

 التوفيقععع

  ............................................ التوقيع /     هع14:     /     /    التاريخ    .................................................... /  الموظف االسم
 

 

 وفقـه هللا  الجمعية رئيس سعادة 
  .........................................................................................................................ع مع مالحظة :  واعتماد،آمل االطال  

  ............................................ التوقيع /     هع14:     /     /     التاريخ   ..................................................... / مدير الجمعية 
 

 

 داالعتما

 يتخذ بحقه اإلجراءات التالية : 
(1 )  ( 2)  من الراتب .................................حسم توجيه إنذار شفهي 
(3)  ( 1) حرمان من العالوة السنوية توجيه إنذار كتابي 
(5 ) ( 6)  إشعار، باإلقالة وإنهاء الخدمة  أيام  ............................................. إيقاف من العمل لمدة 
(6 )  أخرى ....................................................................................................................................................................................................   

  ............................................................................................................................................................................ أ أ رت /توجيها

 الجمعية رئيس

  ........................................................................................................ االســــم : 
  ...................................................................................................... التـوقـيـع : 

 هـ14الـتـاريـخ :        /      /        
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م  (17) رقم نموذج  تـظـلـُـّ
 

ـم  تـظــلَـّ

 وفقه هللا   الجمعية سعادة رئيس
 وبعد..   السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

 ..: التظّلم سبب  
 ........................................................................................................  

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

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

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

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

  :.. التظّلم شرح  
 .......................................................................................................  

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

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

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

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

رف اآلخر في التظّلم :الط  .......................................................................................................................................................................  

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

االسـم :  هع14الموا      /    /     ................... تاري  المشكلة :  يوم ................................................................................  
الوظيفة : هع14الموا      /    /     ..................... تاري  التع لألم :  يوم  ...........................................................................  
 : التوقيع :  ...................................................................... المر قاأ .............................................................................  

 هـ14  التاريخ :        /        /        ................................................................  
 

 

 التوجيه

 ر الطرف اآلخر بذلك.رفع التظلم عن الموظف مع إشعا 

 : إحالة الن ر  ل الت لألم إلى ...................................................................................................................................................................  
  :الت لَّم غير وجيه م  التوصية بع ...........................................................................................................................................................  
  أ رت .......................................................................................................................................................................................................  

  ......................................  الجمعية رئيس
  ........................................................................ االسـم :
  ....................................................................  التوقيع :

 هـ11التاريخ :        /        /        
 

 

 هة أخرى فقطهذا الجزء يعبأ عند اإلحالة إلى ج

 إفادة الجهة المحال إليها

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

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

  ........................................................................ : االسـم
  ....................................................................  التوقيع :

 هـ11التاريخ :        /        /        
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 استـقـالـة  (18) رقم نموذج
 

 استقالة موظف

 حفظه هللا       جمعية ال رئيس سعادة
 وبعد..   السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

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

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

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

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

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

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

ع )بعد شهٍر مدن تداري  تقدديمي لهدذ، االسدتقالة( وطدي قيددي  الجمعية قبول استقالتي وإعفائي من وظيفتي في سعادتكمل من لذا آم  الطلب :
 هـ ع وتعميد من يلزم إلكمال إجراءات إنهاء الخدمة.14............../............../........... الموافق  ..........................اعتباراً من يوم 

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

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

ياكم من أنصار  دينه ، وتقبلوا شكرأ وتقديرأ،،، راجيا  المولى ع  وجل أن يجعلنل وا 

 مقدم االستقالة  مدير الجمعية موافقة

  .............................................................................................................................. االسعععم :  ....................................................................................................................... : االسم
  ............................................................................................................................ التاريعع  :  .............................................................................................................. :   التاري 

  ............................................................................................................................ التوقعيع  :  ............................................................................................................... العتعوقيع  : 
 
 

 التوجيه

 وفقه هللا   الجمعيةمدير المكرم / 
 وفقه هللا                                         ؤون الموظفينالمكرم / رئيس قسم ش

 نفيدكم بأنه :

      /     /      هع.14ال مان  من قبول استقالة المو ف المظكور ، واعتمدوا طل قيدل اعتبارا  من تاري 
  أ رت..................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

  ........................................ رئيس الجمعية
  ........................................................................ االسـم :
  ....................................................................  التوقيع :

 هـ11   التاريخ :        /        /     
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 إنهاء خدمة  (19) رقم نموذج
 

 هاء خدمة موظفإنريان 

 نا ت الموظف :ريا

  اسم الموظف الرباعي
  الـقــســـــم

  فترات الدوام  رقـم الـمـوظـف

 ريانا ت الوظيفة :

  المرتبة  المسمى الوظيفي
  الدرجة  رقـم الوظيـفة
  كتابةً   الراتب الحالي

 ريانا ت الخدمة :

 هع14  /     /         تاريخ طـي القـيد هع14/         /       تاريخ التوظيف
 يوم/أيام  شهر/أشهر  سنة/سنوات  مـدة الخـدمة 

  عدد االستئذانات  عدد أيام الغياب طول مدة الخدمة

 استحقاقا ت مالية :

  قيمتها  إجمالي رصيد اإلجازات االعتيادية
  قيمتها  إجمالي أيام الدوام للشهر األخير

  قيمتها  ــوق أخـرى للموظــفحـق
  قيمتها  الموظـف ديون ومستحقات على

  المبلغ  تصفية الحقوق
 توقيع الموظف باستالم كافة الحقوق

......................... 
 هع14/    /       التاريخ

 

 أمين الصندوق
 مدير إدارة الشؤون

 المالية

 ...........   حرر في يوم

 هـ14    /  /   الموافق   

 مـتـالخ

 الجمعيةمدير 
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 إخـالء طـرف  (22) رقم نموذج
 

 رفـالء طـإخ

   ........................................................................... : رقم المو ف  ................................................................................................................................. :اسم المو ف 
  ............................................................................................................................. : القسم  ...................................................................................... :المسمى الو يفل 

  ..................................................  مصدرها :   ........................................................................ : تاري ها  ......................................................................... :رقم الهوية 
ت نقديدة أو عينيدة ع ليتسدنى لندا نأمل اإلفادة عما إذا كان على الموظدف المدذكور أي عهدد أو مسدتحقاالموظف الموضح بياناته أعال، ع نظراً لطي قيد 

 ء طرف الموظف على ضوء إجابتكم ع ولكم خالص الشكر والتقديرعععإكمال الالزم وإخال

 رئيس شؤون الموظفين
  ........................................................................................................ االسـم :
  ....................................................................................................  التوقيع :

 هـ11التاريخ :        /        /        
 

 

   الشؤون اإلداريةإفادة  إفادة رئيس القسم المعني

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

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

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

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

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

............................................................................................................ 
 .......................................................................االسـم : 
 .....................................................................التوقيـع : 

 هـ14/       /         التاري  :      

 .......................................................................االسـم : 
 .....................................................................التوقيـع : 

 هـ14/        التاري  :       /       

 م التقنيةإفادة قس إفادة قسم شؤون العاملين

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

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

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

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

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

............................................................................................................ 
 .......................................................................االسـم : 
 .....................................................................التوقيـع : 

 هـ14التاري  :       /       /        

 .......................................................................االسـم : 
 .....................................................................التوقيـع : 

 هـ14التاري  :       /       /        

 إفادة قسم آخر ذو عالقة إفادة الشؤون المالية

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

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

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

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

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

............................................................................................................ 
 .......................................................................االسـم : 
 .....................................................................التوقيـع : 

 هـ14التاري  :       /       /        

 .......................................................................االسـم : 
 .....................................................................التوقيـع : 

 هـ14التاري  :       /       /        
 

 

 االعتماد

 هـ 14خالل الفـترة من      /     /      لجمعيةاالتعـاوني بأن المـوظف الموضح بياناته بعـاليه قد عمل لـدى  الجمعيةتشـهد إدارة 
 .هـ14     /     /      بتاري يوم            اعتباراً من قد تم إخالء طرفههـ ع و14حـتى      /      /     و

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

  ........................................................................ االسـم :
  ....................................................................  التوقيع :

 هـ11 التاريخ :        /        /       
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 إنذار كتابي )لفت نظر(  (21) رقم نموذج
 
 

 لف ت نظر

 
 راب  ثالث       ثانل       أول       إنظار كتابل :    

 
 حفظ  اهلل                                  ............................................................................................................................................... المكرم األخ / 

 وبعد..   السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
  ................................................................................................................................................................................................. ءنا ما حصل منكم من تقصير  ل /  قد سا

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

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

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  .................................................................................................................................................................................................................................  ل /  الجمعيةألن مة  وم الفتكم

  .............................................................................................................................................................................................................................................................. لظا  نلفأ ن ركم إلى / 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 كما هو موض   ل اإلجراء الج ائل المر  .
علعى أمعل أن يكععون هعظا اإلنععظار الكتعابل مؤشععرا  إيجابيعا  لتفععادأ معا حصععل معن قصععور  عل األيععام القادمعة ، و يععاد  

 أ اإلشار  إليه.اهتمام المو ف بما تم
 واهلل من وراء القصد ،،،

 
 أخوكم

  .............................................................................................. االسـم :
  .......................................................................................... الوظيفة :
  ..........................................................................................  التوقيع :

 هـ14التاريخ :         /         /        
 

 صور  لملف المو ف لدت شؤون المو فين. -
 صور  لرئي  القسم المباشر. -
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 إشعـار باإلقـالـة  (22) رقم نموذج
 
 

 إشعار راإلقالة

 وفق  اهلل رئيس الجمعية/ سعادة 
 وبعد..   سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..ال

  ...................................................................................... عن  دماأ المو ف /  سعادتكم باالستغناءإلى  نشير 
 هع14وظلك اعتبارا  من تاري  :      /      /            ............................................. على المسمى الو يفل / 

 نذمل توجيهكم بما ترونه مناسبا  الت اظ باقل اإلجراءاأ ، ولكم ج يل الشكر.

  .................................................................................... االســــم : 
  ................................................................................. ظـيفـة : الـو 

  .................................................................................. الـتـاريـخ : 
  .................................................................................. التـوقـيـع : 

 

 

 الجمعيةه إدارة توجي

 
 وفـقـ  اهلل                       .................................................................................................... المكرم الموظف / 

 وبعد..   السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
هل بمشعيئة اهلل سعينت الجمعيعةعن  دماتكم  ل الوقأ الراهن ،  نود إشعاركم باإلقالعة وأن عملكعم ب الجمعية ن را  الستغناء 

عار ، شععاكرين لكععم عطععاءكم وبععظلكم  ععالل الفتععر  السععابقة ، معع  أملنععا بععذن يبقععى التواصععل معع  تععالى بعععد شععهر  مععن تععاري  هععظا اإلشعع
سهاما   ل الدعو  إلى اهلل تعالى  ل األيام المقبلة. الجمعية   دمة  لدين اهلل ، وا 

 وتقبلوا  ائ  التقدير واالحترام،،،
 جمعيةرئيس الاعتماد 

  ....................................................................................................................................االسـم :
  ..............................................................................................................................  التوقيع :

 هـ14/                 التاريخ :         /
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 مساءلة  (23) رقم نموذج
 

 مساءلة
  غياب   تأخر    خروج من الدوام بدون إذن 
 اإلدارة  القسم  الوظيفة  م ـــاالس

    
 

 األجازات خالل السنةالموظف من  رصيد  تاريخ ووقت البيان

  اضطرارية  عتياديةا  ى/م إلى من التاري  اليوم
  استثنائية  مرضية     عه14....... /...... /...... 
  الغيام  بدون راتم     هع14....... /...... /...... 

 

 إفادة الموظف

  ........................................................... :االسم  ......................................................................................................................... 

  ...................................................... ع :ـالتوقي  ......................................................................................................................... 

 هـ14/        اريخ :          /  ـالت  ......................................................................................................................... 
 

 رأي رئيسه المباشر

  ................................................ :مدير/رئيس  ......................................................................................................................... 

  ...................................................... ع :ـالتوقي  ......................................................................................................................... 

 هـ14/        اريخ :          /  ـالت  ......................................................................................................................... 
 

 يةالجمعإدارة 

 تحسم له اضطرارية   تحسم له مرضية   تحسم له اعتيادية 
 يكتفى بتوجيه تنبيه له   تحسم عليه  قط   يطب   ل حقه إجراء ج ائل 
  / أ رت .....................................................................................................................................................................................  

 
 الجمعية مديرال

 ............................................................  
 ملف الموظف.لاألصل  -
 في حال الحسم. الماليةللشؤون  ورةص -
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    (21) رقم نموذج

 
 

 تعريف

 
 أما بعد..    اهلل وعلى  له وصحبه ومن واالل.. الحمد هلل والصال  والسالم على رسول

 ……………………………… جمعيةتشهد إدار   

 ........................................................................................................................................ / المو ف ن بذ
  ...........................................................  ضمن قسم  .....................................................  على و يفة الجمعيةقد عمل ب

 هع 14    /     /    ل الفتر  من       .........................................................................................  التاب  إلدار 
 دَّ  الل هظل الم كان، و  ل  ................................................. براتم شهرأ وقدرل ،  عه14   /       /      وحتى 

 .حسن السير  والسلوك
  الف ما ُظكر. الجمعيةدون أدنى مسؤولية على ، وقد أعطيأ له هظل اإل اد  بناء  على طلبه 

 واهلل المو   ،،،
 

 مدير الجمعية
  ........................................................................................................................................................................ االسم : 
  ....................................................................................................................................................................... التوقي  :
  .................................................................................................................................................................... التاري  : 

 ال عتم
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 تفويض صالحيات  (25) رقم نموذج
 

 ا تتفويض صالحي

 وفق  اهلل   مدير الجمعية المكرم
 وفق  اهلل رئيس / -المكرم مدير

 وبعد..   السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

  .......................................................................................................................................................................................  ن را  لع
  ............................................ التوقي /  ........................................................................... /  نحيطكم علما  بذنا قد  وضنا األخ

 هع14هع  وحتى      /      /      14 الل الفتر  من      /      /      
  ............................................................................................................................................................. بالصالحياأ التالية : 

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

 ،،،ولكم ج يل الشكرلالطالع ، 
  ....................................................................................  االســــم :

  ................................................................................. الـوظـيفـة : 
  .................................................................................. الـتـاريـخ : 
  .................................................................................. التـوقـيـع : 

 

 

 التوجيه

 وفقه هللا   المكرم /
 وبعد..   السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

 نفيدكم بأنه :

 . تم االطالع وال مان 
  أ رت ..............................................................................................................................................................  

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

 مدير الجمعية
  ....................................................................................................................................االسـم :
  ................................................................................................................................. التوقيع :

 هـ14/         /         يخ :         التار 
 


