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 المقدمة 
 متهيد 

 
والصالحيات   املسؤوليات  املستخدمة،  النماذج  اإلجراءات،  السياسات،  لبيان شرح  اخلاص  املرجع  ليكون  الدليل  مت حتضري هذا 

  ، عبدالعزيز الراجحي اخلريية، وتكون املرجعية األوىل واألساسية ملوظفي القسمبن  يف مؤسسة عبدهللا  املوارد البشرية  اخلاصة بعمليات  

 ومت إعداد هذا الدليل ليشمل النشاطات الرئيسية اخلاصة بقسم املوارد البشرية. 

 :يلي كما  وملحق خاص ابلنماذج املستخدمة من ستة أقسام رئيسية  الدليل هذا يتكون

 
 :األول  القسم  .1

 .الدليل  هذا استخدام عن  عام  شرح و قواعد عامة عن الدليل  يتضمن

 القسم الثاين:  .2

 التابع للمؤسسة.  املوارد البشرية العامة اخلاصة ابملوارد البشرية واألهداف واألدوار املرتبطة بقسم  لإلسرتاتيجية شرح 

 :الثالث القسم  .3

لقسم املوارد البشرية واألوصاف الوظيفية اخلاصة بكل موظف يف القسم ، ومؤشرات األداء اخلاصة   التنظيمي  اهليكل يوضح عام شرح

 ابلقسم. 

 ابع: القسم الر  .4

 شرح تفصيلي للسياسات الرئيسية اليت حتكم عمليات األنشطة التابعة لقسم املوارد البشرية يف املؤسسة. 

 : اخلامس   القسم  .5

 مصفوفة الصالحيات  
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 قواعد عامة وتعریفات  :القسم األول
 
 

 أھداف الدلیل  1.1
تنظيم عالقة املؤسسة ابملوظفني    ها نشائاملوارد البشرية اليت من    قسم  إن اهلدف العام من الدليل هو حتديد سياسات واجراءات  

 مني معاملة مجيع املوظفني على قدم املساواة ىل أت إ وذلك عن طريق حتديد وتوضيح واجبات كل من الطرفني ابإلضافة 
 
 

 تتلخص أهداف هذا الدليل فيما يلي : 
 

a. عبدالعزيز الراجحي اخلريية بسياسات وإجراءات موحدة فيما يتعلق  بن    تزويد موظفي املوارد البشرية يف مؤسسة عبدهللا
 بقسم املوارد البشرية  

b.   وضع السياسات واإلجراءات اخلاصة بكيفية تنفيذ العمليات وتقدمي اخلدمات التابعة لقسم املوارد البشرية يف املؤسسة 
c.  ارد البشرية التابع للمؤسسة . التوثيق املناسب والرقابة على السياسات واإلجراءات اخلاصة بقسم املو 
d.  . يستخدم كمادة مرجعية للموظفني احلاليني واجلدد 
e.  .توحيد مجيع النماذج املستخدمة يف النشاطات داخل قسم املوارد البشرية وموائمتها مع السياسات و اإلجراءات املتبعة 
f. اإلجراء، ومسؤولية التنفيذ والنماذج    توثيق آليات تدفقات األعمال اخلاصة بعمليات املوارد البشرية مع بيان تفصيل

 املستخدمة يف كل خطوة. 
 

 

 استخدامات الدلیل  1.2
الصادر ابملرسوم   السعودي ام العمل والعمال ظالسياسات واالجراءات املوجودة ىف هذا الدليل مكملة لن هذهتعترب  •

 هـ. 1442/ 07/01واتريخ   5رقم م/ امللكي
 .   )تجربة واملوضوع حتت ال السياسات على مجيع املوظفني ابملؤسسة الدائمني ( املثبت منهم   هذهحكام أ يتسر  •
 ومهمات مؤقتة   أبعمال حكام هذا الدليل على االشخاص الذى توظفهم املؤسسة للقيام  أ ال تطبق  •
متمما للعقد الذى يربم بني    جزائتصدرها ادارة املؤسسة بشان املوظفني    اليتوالقرارات    وتعديالتهيعترب هذا الدليل   •

 واملوظف .   املؤسسة 
بند    ألي تعديالت على نصوص هذا الدليل ويشمل ذلك االضافة وااللغاء    أي وقت ادخال    أي   يف حيق للمؤسسة   •

 انني احلكومية املنظمة وضمن القو  حسب تطوير انظمة املؤسسة فيهمن البنود او املنافع او احلقوق الواردة 

لقد مت إعداد هذا الدليل إلرشاد اإلدارة وكافة املوظفني املعنيني يف قسم املوارد البشرية. إن كافة شاغلي املناصب التالية جيب أن  
 حيتفظوا بنسخة من هذا الدليل: 

 جملس األمناء .  .1
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 الرئيس التنفيذي.  .2
 مدير إدارة التميز املؤسسي و احلوكمة   .3
 إدارة اخلدمات املساندة.  مدير  .4
 رئيس قسم املوارد البشرية.  .5
 جيب أن يسمح لكافة مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام واملرؤوسني ابستخدام هذا الدليل ملساعدهتم يف أعماهلم اليومية.  .6
 يل وإعطائه للموظفني املعنيني يف القسم. ميكن لرئيس قسم املوارد البشرية تصوير أي جزء من هذا الدل .7

 

 الرقابة على الدلیل  1.3
 
بسجل يبني    االحتفاظمجيع النسخ اليت يتم توزيعها جيب أن يكون هلا رقم تسلسلي، وعلى رئيس قسم املوارد البشرية   -1

 عدد النسخ الصادرة مع بيان التعديالت اخلاصة بكل نسخة. 
يف سجل خاص حيتفظ به رئيس قسم املوارد البشرية أو من    االستالمجيب أن يوقع مجيع املستلمني هلذا الدليل مبا يفيد   -2

 يفوضه. 
  املوارد البشرية على مجيع املستلمني عدم شطب أو تعديل أو تصوير أي جزء من هذا الدليل بدون موافقة رئيس قسم   -3

 اخلطية. 
أي تعديل على الدليل والنماذج اخلاصة إبجراءات وعمليات الدليل جيب أن يكون عرب إجراء ضبط الواثئق ومعتمدة من   -4

 ).  التميز املؤسسي و احلوكمة (مدير  احلوكمة  قبل ممثل 
 
 

 التعدیالت على الدلیل 1.4
 

g.  حتديثات اجلهات الرمسية ذات العالقة. إن حمتو�ت هذا الدليل قد ختضع للتعديل أو اإلضافة طبًقا ملتطلبات العمل و 
h.   حيق لكافة املوظفني املعنيني أن يقرتحوا تعديالت على السياسات واإلجراءات املعتمدة عن طريق كتابة مذكرة لرئيس قسم

 املوارد البشرية. 
i.   و يتم رفع التعديالت    املناسب. يقوم رئيس قسم املوارد البشرية مبراجعة وتقييم التعديالت املقرتحة وصياغتها ابلشكل

 اخلدمات املساندة لالطالع و التوجيه إدارة ملدير 
j.  ملدير إدارة التميز املؤسسي و احلوكمة للمراجعة النهائية . يقوم مدير إدارة اخلدمات املساندة برفع 

k.   املؤسسي و احلوكمة التميز  إدارة  املوافقة عليها  يقوم مدير  التنفيذي  برفعها  بعد  للتوصية ابعتمادها من جملس  للرئيس 
 . األمناء 

l. على شكل صفحات بديلة    البشرية   يتم بعدها إصدار التعديالت املعتمدة إىل مجيع املعنيني عن طريق رئيس قسم املوارد
 جديدة بدًال من القدمية. 

m.  النسخ اليت لديهم.على مجيع من لديهم نسخة من هذا الدليل أن يقوموا إبضافة التعديالت املعتمدة إىل  
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 تعریفات الدلیل   1.5
 
 

 وصف التعريف  التعريف  البند 
 عبدالعزيز الراجحي اخلريية. بن مؤسسة عبدهللا   املؤسسة 

 التوظيف 

 أي شخص يتقدم للحصول على وظيفة يف املؤسسة.  املتقدم 

 املرشح
بعد اجتيازه لالستعراض    وظيفيةاملتقدم املؤهل للمقابلة ال

 املبدئي واملقابلة التمهيدية بنجاح. 
 عملية جذب املتقدمني لشغل وظيفة معينة يف املؤسسة.  االستقطاب 

 عملية حتديد أكثر املتقدمني مالءمة لشغل الوظيفة.  االختيار 

 جلنة التوظيف 
أحدهم،   واختيار  املرشحني  ملقابلة  املنتدبون  املوظفون 

الوظيفية  ويتم   للدرجة  وفقاً  التوظيف  جلنة  حتديد 
 للمناصب الشاغرة. 

 التوظيف 
عملية التعاقد مع املرشح الذي وقع عليه االختيار لشغل  
بنود   على  الطرفني  وموافقة  التفاوض  بعد  معينة  وظيفة 

 عقد العمل. 

 وكاالت التوظيف 
مستشارو توظيف خاصون ميكن التعامل معهم لإلعالن  

الشاغرة   الوظائف  املتقدمني    واستقطاب عن  وترشيح 
 األكثر كفاءة. 

 اإلجازات والعطالت الرمسية 
 األصول 

 وإن علوا.  اجلد واجلدة و ألب واألم  
 الزوجة.  

 وأن بعدوا.  وابنائهم األبناء والبنات  الفروع 

 اإلدارية العهد الشخصية و 

 العهدة الشخصية 
ويكون   املؤسسة  يف  معني  لشخص  تسلم  اليت  العهدة 
مسؤول عنها بصفة شخصية (مثل الكمبيوتر احملمول،  

 السيارة...) 

 العهدة اإلدارية 
العهدة اليت تكون يف عهدة اإلدارة ككل و يكون مدير  
اإلدارة هو املسؤول عنها (مثل الطابعة أو آلة التصوير  

 دارة...) اخلاصة ابإل 
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 تقييم األداء 

KPI (Key 
Performance 

Indicator) 

مؤشرات األداء الرئيسية، وهي املعايري واجلدارات اليت يتم  
تقييم املوظف على أساسها وتظهر نتائج األداء اخلاص  
حيق   التقييم  نتائج  أساس  وعلى  معينة  فرتة  خالل  به 

توضح    اختاذللمؤسسة   و  املناسبة  اإلجراءات  بعض 
 تفصيلياً داخل الدليل. 

 اجلدارات الرئيسية 
وأهداف   اسرتاتيجيات  تعكس  اليت  اجلدارات  هي 

عبدهللا   اخلريية ككل  بن  مؤسسة  الراجحي  عبدالعزيز 
 وتنطبق على مجيع موظفي املؤسسة. 

املتعلقة   اجلدارات 
 ابلفئات الوظيفية 

هي اجلدارات اخلاصة بكل فئة وظيفية حبسب التسلسل  
 اإلداري

 يوم عمل  والتظلمات   ىالشكاو 
اليوم الذي تعمل به مؤسسة عبدهللا   عبدالعزيز  بن  هو 

األسبوعية   الراحة  أ�م  تعترب  حيث   ، اخلريية  الراجحي 
 . وأ�م العطالت واألعياد غري حمسوبة يف هذه األ�م 

 العمالة املؤقتة  العمالة املؤقتة 
بشكل   سواء  معهم  التعاقد  يتم  الذين  املوظفني  مجيع 

 موفرة هلؤالء املوظفني. شخصي أو عن طريق جهة  
  هو كل اتفاق مربم بني صاحب العمل والعامل مقابل أجر   العقد 

  هو عقد عمل سنوي له اتريخ بداية وله �اية.  العقد احملدد املدة 
 هو عقد عمل مفتوح له اتريخ بداية وليس له �اية  العقد غري حمدد املدة 

 .  يوماً فقط  90هو عقد عمل ملدة   العقد املؤقت
  ساعات  4هو عقد عمل يعمل فيه املوظف اقل من  العقد لبعض الوقت 

 ساعة شهر�ً.  96مبا اليتجاوز  هو عقد عمل ابلساعة  العقد املرن 
التجربة ومدهتا    فرتة التجربة  العامل حتت  الزمنية اليت يكون هبا  يوماً ومتدد إبتفاق    90الفرتة 

 يوماً 180الطرفني إىل 
 وهو ما يعطى للموظف مقابل عمله مبوجب عقد العمل بدون بدالت.   االجر األساسي

 هو األجر األساسي مضافا إليه سائر البدالت األخرى.   االجر الفعلي 
 عامل مقابل طاقة يبذهلا او يتميز هبا او خماطر يتعرض هلا ما يدفع لل  البدالت 

 يوم) املعتمدة لبدأ العمل واالجازات واألجور360هي السنة امليالدية ( السنة التعاقدية 
 ثالثون يوماً   الشهر

 هو عبارة عن كتاب لفت نظر للمخالفة اليت ارتكبها املوظف  اإلنذار الكتايب 
  املوظف عن العمل إنقطاع  الغياب 
 ومبا ال يتجاوز نصف اجر املوظف.  92ما حيسم من املوظف طبقا للمادة   احلسم 
  ما يوقع على املوظف من جزاء. اجلزاء
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 منع املوظف من ممارسة عمله اليومي مبوجب قرار اداري  االيقاف 
 املنع من الرتقية والعالوة السنوية  احلرمان 
  نتيجة خمالفته او عدم كفاءتها�اء العقد  الفصل 

  القيام مبهمات للمؤسسة خارج مقر العمل االنتداب 
 هي مبلغ الز�دات السنوية املبين على األجر االساسي  العالوة السنوية 
 هي عمل العامل ساعات خارج وقت العمل الرمسي.  العمل االضايف 

  فردي او عائلي للموظف.هي مبلغ تدفعه املؤسسة مقابل أتمني سكن   بدل السكن 
 هي مبلغ تدفعه املؤسسة مقابل حضور املوظف من وإىل العمل  بدل املواصالت 
  األ�م اليت يتمتع فيها العامل ومدفوعة االجر  االجازة السنوية 

حيدد من قبل اجلهات    و ما   هي أ�م اجازات األعياد واليوم الوطين ويوم التأسيس  العطل الرمسية 
 الرمسية  

 هو الشخص صاحب الصالحية واملدير املباشر على املوظف  املسؤول املباشر 
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 القسم الثاني: اإلستراتیجیة 
 اإلستراتیجیة   2.1

 
القراراُت املتعلقة بتحديد وظائف  إن إسرتاتيجية املوارد البشرية هي جزء ال يتجزأ من التوجه اإلسرتاتيجي للمؤسسة، وترتبط ابختاذ  

 ني: يوممارسات وحدات األعمال (األنشطة األساسية للمؤسسة). ويشتمل بناء إسرتاتيجية املوارد البشرية على جانبني أساس 
تكامل وتطابق داخلي: ويُقصد به أن إدارة املوارد البشرية نظام متكامل، يتكون من وظائف تتفاعل مع بعضها بشكل   •

  .دف خدمة وإجناز اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة متكامل، هب
مع إسرتاتيجية املؤسسة يف مواجهة التحد�ت    املوارد البشرية تكامل وتطابق خارجي: ويقصد به تكامل إسرتاتيجية إدارة   •

 اخلاصة ابلبيئة اخلارجية. 
 وتقوم إسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية على ما يلي: 

البيئة   • وأهدافها،  فهم  وغا�هتا،  رسالتها،  حيث:  من  واملؤثرة؛  األساسية  ومتغرياهتا  ومتطلباهتا  للمؤسسة،  الداخلية 
 وأساليبها اإلدارية، وثقافتها التنظيمية، ومتطلبات العمل فيها. 

قُق كلُّ  توفري وتلبية حاجات اإلدارات األخرى املكونة للمؤسسة من املوارد البشرية املناسبة، واليت عن طريقها ستح •
 داخَل املؤسسة أهداَفها اإلسرتاتيجية، ومن َمثَّ حتقق املؤسسة أهدافها اإلسرتاتيجية.   - أو وظيفة   -إدارة 

 هداف املؤسسة. أاستقطاب كفاءات بشرية ذات احرتافية عالية حتقق  •
 لتنافسية للمؤسسة. االستثمار يف رأس املال البشري والذي يعد مورداً رئيسياً للتميز التنافسي، لبناء القوة ا •
 تطوير قدرة املؤسسة اإلسرتاتيجية للوصول إىل التالؤم االسرتاتيجي بني املوارد والفرص.  •

 

 أھداف قسم الموارد البشریة.  2.2
 استيفاء االحتياجات من األفراد والقيادات اإلدارية ابلعدد املناسب والنوع املناسب و يف املكان والوقت املناسبني.  •
 .رفع الكفاءة اإلنتاجية و اليت حتقق أهداف املؤسسة و أهداف العاملني •
 رفع مستوى الرضا الوظيفي للعاملني يف املؤسسة، ودرجة االستقرار الوظيفي.  •

العدالة والشفافية يف التعامالت الداخلية واخلارجية، وتوضيح آليات املكافأة و اجلزاء، حبيث يعرُف كلُّ  تثبيت مبدأ   •
 موظٍف حقوقه وواجباته. 

 انشاء هياكل تنظيمية مرنة وسهلة التطبيق   •
حيقق البعد االقتصادي وترشيد    يأتسيس اخلطط الوظيفية والتأكد من حتديد احلجم االمثل من العمالة املؤهلة الذ •

 االنفاق والذى ميكن من ادارة دفة العمل دون اخالل ابألعمال املكلفني هبا او جودهتا . 
جذب واستبقاء وتشجيع املوارد البشرية ذات الكفاءة العالية على مجيع املستو�ت يف ظل اللوائح والسياسات اخلاصة   •

 ها التنفيذية  حل واملوظفني ولوائابملؤسسة والقوانني املنظمة لعالقات العم 
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الوظيفية على مستوى   • الفئات  وتقييم كافة  توصيف وتصنيف  الوظائف من خالل  لكل  املهام واملسئوليات  حتديد 
 املؤسسة

انشاء هيكل لألجور دائم املنافسة واالشراف على اعداد املرتبات واالجور واالستحقاقات الشهرية للموظفني والتأكد   •
 والتعليمات واللوائح اخلاصة بشئون املوظفني وحفظ ملفات املوظفني   من سالمة النظم

لمكافئات ترتبط ابألداء الشخصي مبا يكفل حتديد العناصر  لحتفيز املوظفني عن طريق وضع نظم متطورة وعادلة   •
 املميزة واجملتهدة وغريها من املوظفني 

 داء املوظفني وحتسينه  أنتائج فعالة لتطوير   ىل إ  يداء املوظفني مبا يؤدأأتسيس نظام عملي وشامل لتقييم   •
 عن طريق التدريب وتنمية املهارات بشكل مستمر وفعال   ة رد البشرية الوطنية املؤهلااالستثمار يف املو  •
مستو�هتم   • املؤسسة على كافة  الوظيفية يف  املؤسسة على كافة مستو�هتم  للموظفني يف  الوالء واالنتماء  خلق روح 

 هم للعمل كفريق  الوظيفية وحتفيز 
ترمجة السياسات واالجراءات اىل نظام حاسم وقوى واىل متكامل ويراقب كل انشطة املؤسسة اليت تتصل اتصاال   •

 مباشرا إبدارة املوارد البشرية  
 

 أدوار قسم الموارد البشریة   2.3
 توصيف الوظائف، لتزويد املؤسسة ابألفراد املناسبني للوظائف املناسبة.  •
 البشرية. ختطيط املوارد  •
 توفري القوى العاملة من خالل االستقطاب، االختيار والتعيني.  •
 التدريب والتطوير، لتزويد األفراد ابملعلومات واخلربات واملهارات الالزمة ألداء أعماهلم بفعالية.  •
 تقييم األداء، للتأكد من أن األداء الفعلي للعمل يوافق معايري األداء احملددة.  •
 وافز. وضع نظام األجور واحل •
 توفري الرعاية الصحية للعاملني.  •
 إعداد ميزانية املوارد البشرية سواء يف جمال التوظيف أو التدريب أو اخلدمات .  •
 إدارة املوارد البشرية وخمتلف األنشطة األخرى .  إسرتاتيجيةللمؤسسة وبني  اإلسرتاتيجية حتقيق التكامل بني اخلطط  •
،اخلدمات املكتبية، خدمات مشرت�ت حمددة)    مات املرافق، االتصاالت والنقل تقدمي اخلدمات اإلدارية واملساندة (خد •

 لكافة إدارات املؤسسة مبا خيدم تسيري وتسهيل إجراءات العمل. 
 بيئة عمل مؤسسية جاذبة.   هتيئة •
 بناء القيم املؤسسية اليت تعكس مدى انسجام فريق العمل يف حتقيق رؤية ورسالة  املؤسسة.  •
 نظمة والتعميمات اإلدارية. تطبيق ومتابعة األ •
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 القسم الثالث : الھیكل التنظیمي  
 

لقسم   التنظيمي  البشرية  اهليكل  و  املوارد  للمؤسسة  التابع  اخلاصة ابلقسم  التقارير  رفع  اإلداري وخطوط  التنظيم  يبني  هو هيكل 
اإلداري لفريق العمل التابع للقسم حيث يؤمن تنظيم سري العمل.  وتكمن أمهيته يف فهم أدوار ومسؤوليات كل مسؤول    التسلسل

 قسم املوارد البشرية   يف
 يف املؤسسة من مستو�ت تنظيمية متتابعة �يت على رأسها : املوارد البشرية  يتكون اهليكل التنظيمي لقسم 

 سم املوارد البشرية  املستوى األول ويتمثل برئيس ق •
 و أخصائي العالقات احلكومية (املعقب).  يف املستوى الثاين �يت أخصائي املوارد البشرية •

 
 
 

 الھیكل التنظیمي  3.1
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

رئيس قسم الموارد 
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 القسم الرابع: السیاسات 
هذا القسم من الدليل يستعرض أهم السياسات اليت حتكم اإلطار العام لتنفيذ العمليات اخلاصة بقسم املوارد البشرية ومت حتديد هذه  

البشرية. وفيما يلي أهم السياسات التابعة لنشاطات   ابملوارد السياسات من واقع األعمال ومبا يتالءم مع أحسن املمارسات اخلاصة 
 رية  قسم املوارد البش

 
 

 : الوظیفي االحتیاج السیاسات الخاصة بتخطیط 4.1
 

يهدف التخطيط لالحتياجات من املوظفني يف املؤسسة إىل تلبية املتطلبات من القوى البشرية على املدى القصري والطويل لتحقيق  
البشرية كثرياً يف اختاذ القرارات يف نواحي  أهداف املؤسسة، ومن شأن معرفة احتياجات املدراء من املوظفني أن يساعد قسم املوارد  

 التوظيف، والتطوير والتدريب، والنقل، والرتقية، وأتشريات العمل وما يصاحبها من تكلفة وذلك لتحقيق أهداف املؤسسة. 
 
 كل عام. سبتمرب من   30املوعد النهائي لتقدمي االحتياجات من املوظفني من قبل رؤساء األقسام / مدراء اإلدارات هو يف  •
يتم عمل خطة تلبية االحتياجات من املوظفني من قبل رئيس قسم املوارد البشرية واعتمادها يف �اية كل سنة من قبل الرئيس   •

 أكتوبر، وإدراجها ضمن املوازنة التقديرية للمؤسسة للسنة القادمة وااللتزام هبا طوال تلك السنة.   31التنفيذي  يف 
املعتمدة ما مل تكن هناك مربرات قوية أو تغريات جوهرية ويتم ذلك ابلتنسيق مع رئيس قسم    ال يسـمح ابالحنراف عن اخلطة  •

 املوارد البشرية واملدير املايل واحلصول على اعتماد الرئيس التنفيذي. 
 تعطى األولوية يف خطة تلبية االحتياجات من املوظفني للسعوديني ويف حال عدم توفرهم فيتم اختيار جنسيات أخرى.  •
، جيب مراعاة معدل دوران املوظفني وأخذه بعني االعتبار عند حتديد األعداد املطلوبة  االحتياج الوظيفي ند عمل خطة تلبية  ع •

 من املوظفني. 
املطلوبة   • الوظائف  املوظفني من أن  تلبية االحتياجات من  التأكد عند وضع خطة  الكفاءات    ال ميكن جيب  قبل  شغلها من 

 ث تعطى األولوية يف هذا اجملال ملوظفي املؤسسة. املوجودة على رأس العمل حي
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 السیاسات الخاصة بالتوظیف  4.2

البحث   اليت تنظم عملية  السياسات واإلجراءات  املؤسسة إىل وضع  البشرية يف  املوارد  القسم اخلاص ابلتوظيف يف قسم  يهدف 
 املؤسسة. واستقطاب وتوظيف أعلى الكفاءات يف املناصب الشاغرة يف 

سياسة املؤسسة تفرض إعطاء األولوية للسعوديني جلميع الوظائف، ويف حال عدم توفر الكادر السعودي املناسب تشجع   •
 اإلدارة على تعدد اجلنسيات الشاغلة للمناصب داخل القسم / اإلدارة. 

 طلب األوصاف الوظيفية من األقسام/ اإلدارات التابعة للمؤسسة.  على    تتم عملية التوظيف بناءً  •
 هي اجلهة املسؤولة عن توظيف الرئيس التنفيذي.   مناءجملس األ •
 جيب أن تتم مقابلة واختيار املرشحني ملختلف فئات الوظائف يف املؤسسة من قبل األشخاص املعينني حبسب اجلدول التايل:  •

 
 جلنة التوظيف حبسب الفئة الوظيفية للوظيفة الشاغرة :  .1

 

 الوظيفة الشاغرة  جلنة التوظيف 

 مدير اإلدارة جلنة خيتارها الرئيس التنفيذي  الرئيس التنفيذي، 

مدير إدارة اخلدمات املساندة،    ، املعنية    مدير اإلدارة 
 رئيس قسم املوارد البشرية  

 رئيس القسم  

مدير اإلدارة  املعنية / رئيس القسم ، رئيس قسم املوارد  
 البشرية  

 ابقي املوظفني 

 
وتكون نسبة القرار ابملوافقة أو الرفض على املوظف   قرار توظيف مرشح جيب أن يؤخذ أبغلبية جلنة التوظيف، .2

 % من نصيب ابقي أعضاء جلنة التوظيف. 60% و تكون النسبة الباقية 40من حق الرئيس املباشر بنسبة 
 
وفقا مللحق دليل التعويضات واملزا� املعتمد  حيصل املوظف اجلديد على الدرجة الوظيفية والراتب األساسي والبدالت املستحقة   •

 الضوابط التالية: وفق م. 27/10/2021واتريخ  86جتماع جملس األمناء رقم اب
 مدة ونوعية اخلربة ومدى حاجة املؤسسة إليها.  .1
 التحصيل العلمي والتدريب العملي الذي حصل عليه املرشح الذي وقع عليه االختيار يف جمال الوظيفة.  .2
لوظيفة ومتطلباهتا ومدى أمهية هذه املسؤوليات  أن تتناسب مؤهالت املوظف وخربته ومهاراته مع مسؤوليات ا .3

 ابلنسبة ألعمال املؤسسة. 
 القدرة على التعبري والسلوك العام.  .4
 املظهر العام.  .5



 
 سياسة الموارد البشرية 

 

14 
 

 مالءمة العمر.  .6
 مدى إتقان املوظف للحاسب اآليل واستخداماته.  .7

التوظيف مبوجب عقد عمل حيرر من نسختني ابل • للموظف وتودع األخرى يف ملف خدمته    لغة يتم  العربية تسلم أحدامها 
ويتضمن العقد بيا�ً بطبيعة العمل واألجر املتفق عليه وأية بيا�ت ضرورية أخرى وفق النموذج املعد لذلك، ويكون النص  

 العريب هو املعتمد دوماً. 
 لحة العمل غري ذلك. تكون مدة العقد حمددة وقابلة للتجديد جلميع املوظفني ما مل تقتضي مص •
جيب أن يكون عقد عمل غري السعودي مكتوابً وحمدد املدة وإذا خال العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة   •

 العقد . 
) يوماً من اتريخ عقد العمل إذا  15حيق للمؤسسة إلغاء عقد املوظف الذي ال يباشر مهام عمله دون عذر مشروع خالل ( •

من داخل اململكة وإذا مل يضع نفسه حتت تصرف املنشأة فور وصوله للمملكة إذا كان متعاقداً معه من  كان متعاقداً معه  
 اخلارج. 

 خيصص لكل موظف يف املؤسسة رقم خاص يتم استخدامه يف كافة إجراءاته ومعامالته كمرجع له.  •
 يف ملفه اخلاص.  جيب على املوظف توفري املعلومات الكاملة الصحيحة اليت حتتاجها املؤسسة للحفظ  •
يوماً،    90يعترب املوظف اجلديد حتت التجربة وجيب أن ينص على فرتة التجربة يف عقد العمل ويبقى املوظف حتت التجربة   •

  بعد أخذ موافقته الكتابية يوماً أخرى   90متديد فرتة التجربة للموظف  للمؤسسة  جيوز ويف حال عدم كفاية فرتة التجربة فإنه  
 . على ذلك 

يتم حتويل راتب املوظف إىل حسابه اخلاص يف البنك، وعليه فإن على املوظف املختص يف قسم املوارد البشرية التنسيق لفتح   •
 . حساب خاص للموظف  

 مينع توظيف مرشح إذا كان له قريب يف نفس القسم أو اإلدارة حبيث يكون هنالك تضارب يف املصاحل.   •
  80أال يكون املوظف قد انتهت خدماته سابقا بسبب خمالفة ضمن البند رقم    ميكن إعادة توظيف موظفني سابقني بشرط •

 من قانون العمل السعودي، كما ال جيوز إعادة توظيف من سبق أن ترك املؤسسة أكثر من مرة واحدة. 
يف سجل متابعة  على املختص يف قسم املوارد البشرية إبقاء املعلومات اخلاصة ابستقطاب املوظفني وتوظيفهم حمدثة ابستمرار  •

 االستقطاب والتوظيف. 
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  السیاسات الخاصة باستقبال موظف جدید 4.3
   

يطلب عمل كفالة غرم وأداء من املوظف السعودي الذي سيشغل أحد الوظائف التالية؛ أمني صندوق، مأمور مراسالت   •
تقرير بصمات من املباحث اجلنائية عن هذا  بنوك، وأية وظائف أخرى يرتتب عليها املسؤولية عن عهد مالية، ويطلب عمل  

 املوظف. 
 يتم منح املوظف اجلديد الرواتب واملزا� اليت حيددها ملحق سلم الرواتب واملزا� اعتماداً على الفئة الوظيفية لتلك الوظيفة.  •
لدوام الرمسي، ويتم  يسلم كل موظف بطاقة عمل تصدرها املؤسسة، حبيث جيب على املوظف احملافظة عليها وإبرازها أثناء ا •

 خدمات املوظف.    انتهاءإعادهتا إىل املؤسسة عند 
 يتم تسليم مجيع املستلزمات للموظفني حسب نظام العهدة املوضح يف سياسات وإجراءات العهد الشخصية واإلدارية.  •
واء كانت مواد جديدة أو  يراعى أن يتم تزويد املستلزمات املستحقة للموظفني من خالل املواد املتوفرة يف املستودعات (س •

 مستعملة وصاحلة لالستعمال) أو من خالل الشراء حسب سياسات وإجراءات املشرت�ت املعتمدة. 
العامة على األقل ملدة يومني اثنني إل�اء معامالت   • جيب استقبال املوظف اجلديد مهما كان موقع عمله يف موقع اإلدارة 

 ىل موقع العمل يف �اية اليوم الثاين. توظيفه ومباشرة العمل، ومن مث يتم نقله إ 
على مجيع املوظفني إظهار ومحل بطاقة العمل طوال وقت العمل داخل املؤسسة. وجيب تغيريها عند نقل املوظف أو    ينبغي •

 تغيري املسمى الوظيفي له. كما جيب تسليمها لقسم املوارد البشرية عند السفر. 
 . اخلاصة به، جيب على املوظف إبالغ قسم املوارد البشرية خالل يومي عمل يف حالة فقدان املوظف لبطاقة هوية العمل  •
يتحمـل صاحـب العمـل رسـوم اسـتقدام العامـل غري السـعودي، ورسـوم  من نظام العمل :  حسب املادة أربعون البند األول   •

 املهنـة، واخلروج والعودة، وتذكـرة عـودة  ريأتخر ذلك من غرامات، ورسـوم تغي  على  يرتتب اإلقامـة ورخصة العمـل وجتديدها وما  
 .ني العامـل إىل  موطنـه بعد انتهـاء العالقة بني الطرف
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 السیاسات الخاصة بأیام وساعات العمل  4.4

يهدف نشاط حتديد أ�م وساعات العمل إىل وضع السياسات واإلجراءات اليت تنظم عملية حتديد أ�م وساعات العمل ابملؤسسة  
استخدام  وفقا ألحكام نظام العمل، وتراعى يف ذلك املتطلبات النظامية وطبيعة العمل، وحتقق أقصى درجات الفعالية واالقتصاد يف  

 املوارد البشرية. 

أ�م يف األسبوع لكل / اإلدارات/ األقسام يف املؤسسة. دون أن   5أ�م العمل املعتمدة يف املؤسسة بشكل عام كالتايل: دوام  •
ستَـْغَرق يف الذهاب إىل موقع العمل أو العودة منه. وُحتدَّد بداية و�اية ساعات  

ُ
يدخل يف احتساب هذه الساعات الوقت امل

 عمل الرمسيَّة بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ال
لبعض    �م  أبخرىاألهذه  األجر، وجيوز للمؤسسة أن تستبدل    ة الراحة األسبوعية مدفوع  ييوم  امه  و السبت    اجلمعة   ييوم •

 . موظفيها مع متكني املوظفني من أداء واجباهتم الدينية يف أوقاهتا 
ربعني ساعة يف حدها األقصى، ختفض خالل شهر رمضان املبارك إىل  أب حتدد ساعات العمل األسبوعية االعتيادية للموظفني   •

 . ثالثني ساعة 
أل�م العادية و يف شهر رمضان عن طريق مذكرة  حتدد ساعات العمل الرمسية يف األقسام/ اإلدارات التابعة للمؤسسة يف ا •

 من الرئيس التنفيذي.   واعتمادهاداخلية يتم إصدارها من قبل قسم املوارد البشرية 
يتم اإلعالن عن ساعات الدوام خالل شهر رمضان قبل أسبوع على األقل من بداية شهر رمضان وذلك من قبل قسم املوارد   •

 لتنسيق مع مدراء االدارات املعنيني واعتماد الرئيس التنفيذي. البشرية جلميع إدارات املؤسسة اب
ساعة عمل لكل ساعة عمل إضايف (حتسب الساعة    1.5يتم تعويض املوظفني عن ساعات عملهم اإلضافية وذلك مبقدار   •

 .من نظام العمل السعودي  املائة  سابعة بعد وفقاً للمادة ال  على الراتب اإلمجايل وحتسب النصف ساعة على الراتب األساسي)
ساعة. أما ابلنسبة    40لن يُدَفع تعويض عن خارج الدوام إالّ بعد إمتام املوظف لساعات العمل الرمسيَّة األسبوعيَّة البالغة   •

ه  للموظف الذي يعمل بنظام الورديَّة، فلن يُدَفع هذا التعويض إىل بعد إكمال املوظف جلميع ساعات العمل الرمسيَّة املقررة ل 
 .يف ورديَّته

جيب أن يكون العمل اإلضايف بتكليف مباشر من الرئيس املباشر للموظف و املوافقة عليه من رئيس القسم/ مدير اإلدارة   •
 % من األجر الشهري للموظف. 25الرئيس التنفيذي، كما ال يتجاوز تعويض العمل اإلضايف يف الشهر الواحد    واعتماد املعين  

مل خيتلف اختالف جوهري عن العمل املتفق عليه بغري موافقته إال يف احلاالت الضرورية اليت قد  تكليف املوظف بع ال جيوز •
 ثالثني يوما يف السنة.   ال تتجاوزتقتضيها مصلحة العمل وملدة 

للقيام ابلعمل يف وظيفة أخرى وفق   • املوظف  تكليف  تقتضيهجيوز  املمانعة على    مصلحة  ما  بعدم  املوظف  العمل وبتوقيع 
 التكليف. 

% من الراتب األساسي  01 ال يتجاوزبدل تكليف على الوظيفة املكلف هبا مببلغ  10مينح املوظف املكلف حسب الفقرة  •
 صلحة العمل. شهر وللرئيس التنفيذي الصالحية فيما يراه مناسباً وتقتضيه م أ ثالثة   تجاوزتال  من الوظيفة  املكلف هبا ومبدة  

 تعد مجيع ساعات العمل اليت تؤدى يف أ�م الراحة األسبوعية للموظفني وأ�م العطل واألعياد الرمسية ساعات عمل إضافية.  •
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 (ال يتم العمل بسياسة العمل اإلضايف اال مبوافقة جملس األمناء).  •
ا احلاالت االستثنائية واليت يتم عمل مذكرة  يتم إدخال مجيع املوظفني يف نظام البصمة ملعرفة أوقات دخوهلم وخروجهم، عد •

 داخلية هلذا املوظف هبذا الشأن يوقعه رئيس قسم املوارد البشرية  
ابلنسبة للموظفني الذين يعملون بدوام جزئي، جيب أن يتضمن عقد عملهم عدد الساعات اليت يعملو�ا يف اليوم، وحتدد   •

 أيضا عدد أ�م العمل يف األسبوع. 
 فع ساعات العمل اليومية يف احلاالت التالية: حيق للمؤسسة ر  •

 واالستعداد  خمفضة  أبمثان  للبيع  واالستعداد  احلساابت وقفل والتصفية،  امليزانية، وإعداد ، السنوي اجلرد أعمال .1
 .السنة  يف يوماً  ثالثني على العمال فيها  يشتغل  اليت  األ�م عدد  يزيد أال  بشرط  ، للمواسم

 إذا كان العمل ملنع وقوع حادث خطر ، أو إصالح ما نشأ عنه ، أو تاليف خسارة حمققة ملواد قابلة للتلف.  .2
 إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غري عادي.  .3
 األعياد واملواسم واملناسبات األخرى واألعمال املومسية اليت حتدد بقرار من الوزارة.  .4

 ة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات يف اليوم ، أو ستني ساعة يف األسبوع. وال جيوز يف مجيع احلاالت املتقدم
 التأخري: 

 . صباحاً  8.15اليومي بعد الساعة احتساب التأخري يتم   •
 االستئذان    •
 للموظف وإمنا يكون للظروف القصوى.   اً مكتسب اً ستئذان ليس حقاال •
 رمسي وموافقة رئيسه املباشر  أبذن للموظف مغادرة العمل أثناء الدوام الرمسي إال   ال يسمح •
املسموح هبا   • الشخصي  التنفيذي احلق يف  4عدد ساعات االستئذان  الشهر يف كل احلاالت وللرئيس  ساعات يف 

 مصلحة العمل   ما تقتضيهالز�دة  أو النقص حسب 
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 باإلجازات والعطالت الرسمیة السیاسات الخاصة   4.5

 سیاسات عامة 4.5.1
 

يف حال وجود أية ديون أو متعلقات على املوظف مبا يزيد على مستحقات �اية اخلدمة اخلاصة به وأراد التمتع ابإلجازة   •
بتغطية    السنوية أو أي إجازة خارج اململكة، جيب على املوظف تقدمي كفيل من موظفي املؤسسة، حيث يقوم الكفيل ابلتعهد 

 املبالغ املذكورة يف حال عدم عودة املوظف ويقوم رئيس قسم /مدير / إدارة الكفيل ابملصادقة على توقيعه. 
إذا واكبت بداية اإلجازة السنوية للموظف أو �ايتها عطالت األعياد الرمسية واإلجازات اإلضافية مثل إجازة الوالدة والوفاة   •

العطالت واإلجازات اإلضافية جزءا من إجازة املوظف السنوية، بل يتم متديد إجازة  وإجازة الزواج، عندها ال حتسب هذه  
املوظف السنوية بقدر ما يتخلله من عطالت األعياد الرمسية واإلجازات اإلضافية، على أن تقدم اإلثبااتت على استحقاق  

 اإلجازات اإلضافية يف حالة حدوثها. 
دفوعة أ�م الراحة األسبوعية، فإن أ�م الراحة األسبوعية هذه ال حتسب من ضمن  إذا تبع آخر يوم لإلجازة السنوية أو امل •

 .اإلجازة
خالل اإلجازة السنوية، فإن اإلجازة السنوية يتم مدها أب�م املرض وذلك بعد الرفع بتقرير من جهة    يف حالة مرض املوظف  •

 طبية معتمدة
إجازهتم دون عذر أو استئذان، يكونون عرضة إلجراءات جزائية حسـب    املوظفون الذين يتأخرون عن مباشرة العمل بعد انتهاء  •

 سياسات وإجراءات اجلزاءات التأديبية. 
على املوظفني إبالغ املسؤول املباشر عن أي ظرف طارئ قد يسبب التأخري يف العودة من اإلجازة، واتريخ العودة املتوقع،   •

 مدير إدارته لقبول أسباب التأخري.  وجيب أن تؤخذ موافقة رئيسه املباشر و رئيس قسمه / 
 جيب سحب رخص اإلقامة من املوظفني املسافرين يف إجازات خارج اململكة العربية السعودية  •
يف األحوال العادية ال حيق للمؤسسة قطع إجازة املوظف املعتمدة حسب األصول، إال أنه ميكن لرئيسه املباشر مبوافقة رئيس   •

واعتماد الرئيس التنفيذي أن يقرر استدعاء املوظف يف حالة حدوث    املوارد البشرية رئيس قسم    قسمه / مدير إدارته املعين و 
 مشكلة طارئة ال حتتمل التأجيل حلني رجوعه من إجازته، وال ميكن لغريه إجنازها.  

وتذاكر سفر    يف حالة استدعاء املوظف من إجازته، تتحمل املؤسسة املصاريف املرتتبة على ذلك، وتشمل مصاريف انتقال  •
املوظف وعائلته املرافقني له يف السفر مجيعهم من املكان الذي يقضي فيه اإلجازة، وإعادهتم إليه إذا رغب يف ذلك بعد انتهاء  

 املهمة الطارئة. 
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 السیاسات الخاصة باإلجازة السنویة   4.5.2
 

وعلى رؤساء األقسام / مدراء / اإلدارات التنسيق مع    تها تؤكد املؤسسة على أمهية التخطيط املسبق لإلجازات السنوية وجدول •
 رئيس قسم املوارد البشرية يف تنفيذ هذه السياسة. 

تؤكد املؤسسة على أمهية متتع املوظف إبجازته السنوية. الغرض من هذه اإلجازة منح املوظفني فرصة للراحة الذهنية واجلسمانية   •
لموظف أن يتنازل عن إجازته السنوية مبقابل أو بدون مقابل، وجيب أن يتمتع  ليعودوا بعدها بروح جديدة للعمل، وال جيوز ل

 هبا يف ذات السنة املستحقة. 
، وال جيوز النزول عنها ، أو أن    استحقاقها يف سنة    إبجازته حسب نظام العمل املادة التاسعة بعد املائة جيب أن يتمتع العامل   •

وفقاً ملقتضيات    اإلجازاتأثناء خدمته ، ولصاحب العمل أن حيدد مواعيد هذه  يتقاضى بدًال نقد�ً عوضاً عن احلصول عليها  
  ال يقل   بوقت كافٍ  ابإلجازةالعمل ، أو مينحها ابلتناوب لكي يؤمن سري عمله ، وعليه إشعار العامل ابمليعاد احملدد لتمتعه  

 عن ثالثني يوماً 
ظف وتوافق عليه اإلدارة حبيث ال تتعارض مع مصلحة العمل،  جيب أن تؤخذ اإلجازة السنوية يف التاريخ الذي حيدده املو  •

ويتوقع من كل موظف ابملؤسسة أن �خذ إجازته السنوية حسب التاريخ احملدد يف جدول اإلجازات السنوية ما مل يتم إبقاء  
 جازة. اإل استحقاقللمؤسسة أتجيل إجازة املوظف أكثر من شهرين من اتريخ  ال حيقاملوظف ملصلحة العمل، كما 

 مدة اإلجازة السنوية املستحقة للموظف هي كما يلي:  •
التنفيذي/ مدراء اإلدارات / رؤساء األقسام/ املوظفني:  .1 الرئيس  النظر عن عدد    يوماً   30(  يف السنة بغض 

 السنوات اليت أمضاها يف املؤسسة. 
 يوم كل سنتني.  42وتستحق كـ ألول مخسة سنوات من اخلدمة  يف السنة  اً يوم 21فئة العمال:  .2
 يوم كل سنتني.   60كـ   دمة اخلمس سنواتبعد خيف السنة   اً يوم 30فئة العمال:  .3

حيسب رصيد اإلجازات السنوية للموظف كنسبة وتناسب خالل عمله يف املؤسسة، أي يضاف يف كل يوم جزء من عدد   •
حبيث يساوي جمموع عدد أ�م اإلجازة املرتاكمة للموظف يف السنة هبذه الطريقة عدد أ�م    ، اإلجازات املستحقة له سنو�ً   أ�م 

 اإلجازة السنوية اليت يستحقها املوظف. 
حتسب مستحقات اإلجازة السنوية وفقاً للمدة اليت عمل فيها املوظف يف املؤسسة، يستثىن من ذلك اإلجازات غري مدفوعة   •

 الراتب. 
يستحق املوظف خالل متتعه إبجازته السنوية الراتب الفعلي شامل مجيع البدالت وكذلك تذاكر السفر يف حال السفر إىل   •

 بالده.   
شهراً    12أشهر كحد أدىن للموظفني الذين يستحقون إجازاهتم بشكل سنوي، و  6ال متنح اإلجازة السنوية إال بعد إمتام   •

ل سنتني، ما مل ينص عقد العمل على غري ذلك. يستثىن من ذلك مدراء / اإلدارات  للموظفني الذين يستحقون إجازاهتم ك
ورؤساء األقسام، واحلاالت االضطرارية االستثنائية على أن يقدم املوظف مذكرة خاصة ملدير اإلدارة، ورئيس القسم ليوافق  

 د البشرية  ر عليها ويعتمدها رئيس قسم املوا
 جازاهتم السنوية مقابل بدل نقدي إال إذا انتهت خدمة املوظف أبية طريقة كانت. ال حيق للموظفني أن يعوضوا عن إ  •
لإلجازة    وذلك بعد عمل التصفية ابستخدام منوذج التصفية املعتمد هبا  تدفع مستحقات اإلجازة السنوية للموظف قبل التمتع   •

 . يوماً   30اليت تزيد مدهتا عن 



 
 سياسة الموارد البشرية 

 

20 
 

 له طلب إجازة وقت التكليف)   ال حيقظف البديل على التكليف ويتضمن أبنه اختيار املوظف البديل ( البد من موافقة املو  •
 

 

 السیاسات الخاصة باإلجازة غیر مدفوعة الراتب   4.5.4
 

  20يوما يف السنة، فيعترب عقد العمل للموظف موقوفا للمدة الزائدة عن  20إذا زاد جمموع أ�م اإلجازات غري املدفوعة عن  •
 من نظام العمل).  116حتتسب ضمن مدة خدمة املوظف يف املؤسسة (املادة يوما يف السنة وال 

 ال حيق للموظف يف الظروف االعتيادية احلصول على إجازة غري مدفوعة األجر  •
يوما متتالية، فيتم أخذ التوصية من األشخاص املعنيني    20إذا أراد املوظف احلصول على إجازة غري مدفوعة ملدة ال تزيد عن   •

 فة الصالحيات . حسب مصفو 
من   • مدفوعة ألكثر  املوظف إلجازة غري  فيجب احلصول على    20يف حالة حاجة  استثنائية،  لظروف  متتالية وذلك  يوما 

 املوافقات حسب مصفوفة الصالحيات. 
 ال يستحق املوظف أي جزء من راتبه عن أ�م اإلجازة غري مدفوعة الراتب.  •
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 ة السیاسات الخاصة باإلجازات اإلضافی  4.5.5
 

يستحق املوظف خالل متتعه ابالجازة الراتب الفعلي شامل مجيع البدالت وال ختصم اإلجازات اإلضافية من أ�م اإلجازات   •
 السنوية للموظف. 

حسب نظام العمل املادة الثالث عشر بعد املائة (حيصل املوظف على إجازة ملدة مخسة أ�م عمل) دون حتديد    إجازة زواج: •
 عدد مرات الزواج. 

 حسب نظام العمل املادة الثالث عشر بعد املائة (حيصل املوظف على إجازة ملدة  ثالث أ�م عمل)    ازة مولود طفل:إج •
 أ�م عمل)   ةحسب نظام العمل املادة الثالث عشر بعد املائة (حيصل املوظف على إجازة ملدة  مخس إجازة وفاة:  •
تشمل إجازة عيد األضحى املبارك،  يوماً    15وال تزيد عن  �م  أ   10للموظف احلق يف احلصول على إجازة مدهتا    إجازة حج:  •

وذلك ألداء فريضة احلج ملرة واحدة طوال مدة خدمته يف املؤسسة، ويشرتط الستحقاق هذه اإلجازة أن يكون املوظف قد  
 على األقل. سنتني خدمة أمضى يف العمل  

للموظف املنتسب إىل مؤسسة تعليمية بناء على موافقة خطية مسبقة من املؤسسة احلق يف إجازة لتأدية    إجازة أتدية امتحان: •
االمتحان عن سنة غري معادة حتدد مدهتا بعدد أ�م االمتحان الفعلية، أما إذا كان االمتحان عن سنة معادة فيكون للموظف  

الواثئق املؤدية لطلب اإلجازة  احلق فقط يف إجازة غري مدفوعة ألداء االمتحان. وللمؤس سة أن تطلب من املوظف تقدمي 
وكذلك ما يدل على أدائه االمتحان وعلى املوظف أن يتقدم بطلب اإلجازة قبل موعدها خبمسة عشرة يوماً على األقل،  

التأديبية انه مل يؤد االمتحان، مع عدم اإلخالل ابملساءلة  إذا ثبت  . وال تدخل هذه  وحيرم املوظف من أجر هذه اإلجازة 
ال  اإلجازة ضمن إجازات املوظف السنوية، (وللرئيس التنفيذي الصالحية يف املنح والتسهيل للموظف إلكمال دراسته مبا  

 مع مصلحة العمل) ..    يتعارض 
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 السیاسات الخاصة باإلجازات المرضیة   4.5.5.1
 

موظفو املؤسسة غري القادرين على العمل بسبب املرض  حسب نظام العمل املادة السابعة عشر بعد املائة (يستحق  
)  يوما حبد أقصى يف السنة  120أو التعرض للحوادث واإلصاابت، (غري إصاابت العمل) إجازة مرضية مدهتا (

الواحدة مبوجب تقرير من جهة طبية معتمدًة، ويتم صرف الراتب الفعلي للموظف شامالً مجيع البدالت عن الثالثني  
وىل منها، فيما يتم صرف ثالث أرابع الراتب عن الستني يوماً التالية من اإلجازة املرضية، ويتم احتساب السنة  يوماً األ

 من اتريخ بدء أول إجازة مرضية، وحتسب الثالثني يوماً املتبقية بدون راتب
 جيب أن يتم اعتماد اإلجازة املرضية من قبل اجلهات املعتمدة.  •
أربعة أشهر حيق للمؤسسة إ�اء خدمات املوظف بقرار من املوظفني املتمتعني ابلصالحية حبسب    عند جتاوز اإلجازة املرضية  •

 مصفوفة الصالحيات واملسؤوليات للموارد البشرية  
ال يسمح للموظف املريض أن يباشر عمله إال إذا قرر الطبيب املعتمد أو املرجع الصحي الرمسي أنه شفي من مرضه وأصبح   •

 ة عمله وأنه ال خطر عليه من أداء العمل وال ضرر منه على خمالطة زمالئه يف العمل. قادراً على مباشر 
ال جيوز التعويض عن اإلجازات املرضية مطلقاً ويف حالة قطعها وعودة املوظف ملوقع عمله فيكون ذلك دليالً على معافاته   •

 عليه احتساب اإلجازات املرضية املستحقة له خالل السنة.  ويوقف بناءً 
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 السیاسات الخاصة بالعطالت الرسمیة   4.5.6
 

 متنح املؤسسة موظفيها أجراً كامالً خالل العطالت الرمسية وأ�م الراحة األسبوعية.  •
جيب على قسم املوارد البشرية إعالن بدء وانتهاء أ�م العطالت الرمسية لكل من عطلة عيد الفطر املبارك وعيد األضحى واليوم   •

 الوطين ويوم التأسيس. 
تنحصر العطالت الرمسية مدفوعة األجر يف إجازات عيدي الفطر واألضحى و اليوم الوطين ويوم التأسيس للمملكة العربية   •

 من الرئيس التنفيذي.   اعتمادها حتدد أوقاهتا عن طريق مذكرة داخلية تصدر من قسم املوارد البشرية و يتم السعودية، و 
 تعد مجيع ساعات العمل اليت تؤدى يف أ�م العطل واألعياد وأ�م الراحة األسبوعية ساعات عمل إضافية.  •
ميكن االستعاضة عن اليوم الوطين ويوم التأسيس بيوم آخر إذا كانت ظروف العمل تقتضي ذلك، أو ميكن للمؤسسة العمل   •

يف هذا اليوم بشكل اعتيادي إذا كانت ظروف العمل تقتضي ذلك على أن حتسب ساعات العمل للموظفني يف هذا اليوم  
ة ال يتم االستعاضة عن اليوم الوطين ويوم التأسيس بيوم عطلة  ساعات عمل إضافية، ويف حال إحتساب الساعات اإلضافي

 آخر. 
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 السیاسات الخاصة بتذاكر السفر  4.6
بتذاكر السفر يف املؤسسة إىل وضع السياسات واإلجراءات اليت تنظم عملية توفري تذاكر   • النشاط اخلاص  يهدف 

واتريخ    86� املعتمد ابجتماع جملس األمناء رقم  فقاً مللحق دليل التعويضات واملزاو و   السفر للموظفني يف املؤسسة 
 م. 27/10/2021

 أوامر اإلركاب وتعويض تذاكر السفر
 تصرف تذاكر السفر أو قياس التعويض عنها حسب ما هو مدرج ابجلدول التايل: 

 
 درجة التذاكر  املستوى الوظيفي 

 مدراء اإلدارات   

 ضيافة 
 رؤساء األقسام 
 األخصائيني 

 الوظائف اإلدارية العامة 
 الوظائف اخلدمية   

 

توفر املؤسسة للموظف غري السعودي عند توظيفه تذكرة سفر من أقرب مطار دويل إلقامته الدائمة خارج اململكة إىل أقرب   •
�ائي)، كما توفر  مطار دويل ملقر عمله يف املؤسسة، والعكس عند إ�اء خدمته مع املؤسسة (إذا كان سيغادر اململكة بشكل  

املؤسسة تذاكر سفر بنفس الطريقة ألفراد أسرة املوظف غري السعودي املقيمني معه يف اململكة مبوجب رخصة إقامة نظامية  
(حبد أقصى تذكرتني للموظف وزوجته)، وحيدد عدد التذاكر ودرجتها اليت يستحقـها املوظـف غري السـعودي وفقا مللحق دليل  

 ما مل ينص عقد العمل على أكثر من ذلك.  التعويضات واملزا� 
توفر املؤسسة للموظف غري السعودي وأفراد أسرته املقيمني معه مبوجب تصريح إقامة تذاكر سفر (حبد أقصى تذكرتني) من   •

أقرب مطار دويل ملقر عمل املوظف إىل أقرب مطار دويل ملقر إقامته الدائمة خارج اململكة وابلعكس لغرض متتع املوظف  
 جازته السنوية املستحقة وفقا مللحق دليل التعويضات واملزا� ما مل ينص عقد العمل على غري ذلك. إب

توفر املؤسسة ملدراء اإلدارات ورؤساء األقسام الغري السعودي وأفراد أسرته املقيمني معه مبوجب تصريح إقامة تذاكر سفر (حبد   •
) من أقرب مطار دويل ملقر عمل املوظف إىل أقرب مطار دويل ملقر  أقصى اربع تذاكر للموظف وزوجته واثنني من األبناء  

إقامته الدائمة خارج اململكة وابلعكس لغرض متتع املوظف إبجازته السنوية املستحقة وفقا مللحق دليل التعويضات واملزا� ما  
 مل ينص عقد العمل على غري ذلك. 

التذاكر املستحقة له يف حال سفره خارج اململكة (وفقا مللحق  جيوز للمؤسسة تعويض املوظف املستحق للتذاكر عن قيمة   •
ومبقدار   نقداً  التعويضات واملزا�)  املقررة  100دليل  اإلجازة  االساسي و أبقل سعر يف نفس وقت  التذكرة  من سعر    %

 للموظف. 
 إجازة املوظف غري السعودي السنوية شرط أن يكون عقد العمل ساري.  •



 
 سياسة الموارد البشرية 

 

25 
 

تكلفة   • املؤسسة  فقط  تتحمل  توظيفه  عند  واملزا�)  التعويضات  دليل  مللحق  وفقا  (املشمولني  أسرته  وأفراد  املوظف  انتقال 
ابملواصالت الربية أو اجلوية من مطار الوصول إىل املنطقة اليت يقع فيها مقر عمله، أو توفر هلم وسيلة نقل عند وصوهلم،  

 بشرية حبسب ما يراه مناسبا. ويرجع القرار يف طريقة االنتقال إىل رئيس قسم املوارد ال
 ال يستحق املوظف السعودي أي تذاكر سفر هلا عالقة ابإلجازة، ما مل يتم االتفاق يف عقد العمل على غري ذلك.  •
تذاكر سفر ويكتفى    ن التعويض النقدي عإذا انتهت خدمة املوظف غري السعودي ألي سبب من األسباب فإنه ال يستحق   •

من أقرب مطار دويل ملقر عمله إىل أقرب مطار دويل    (حبد أقصى تذكرتني)،    ته له ولعائلتهبتأمني تذاكر سفر �اية خدم
 إلقامته الدائمة خارج اململكة يف حال املغادرة النهائية له وحيدد عدد التذاكر ودرجتها وفقا مللحق دليل التعويضات واملزا� 

لة املوافقة على نقل الكفالة إىل شركة أخرى وال مينح بدالً  ال يستحق املوظف غري السعودي تذاكر سفر له ولعائلته يف حا •
 عنها. 

إذا تويف أحد املوظفني غري السعوديني أثناء خدمته فإن املؤسسة تتكفل بنقل جثمانه إىل مقر إقامته الدائم خارج اململكة إذا   •
(حبد  ىف من املقيمني معه وعلى إقامته  السفر ألفراد أسرة املوظف املتو   رغبت أسرته يف ذلك، وتقوم املؤسسة بتأمني تذاكر

 إىل أقرب مطار إلقامته الدائمة خارج اململكة. أقصى تذكرتني)،  
 تصرف تذاكر السفر للموظف املنتدب ملهمات رمسية خارج املدينة اليت فيها مقر عمل املوظف.  •

 تصرف تذاكر السفر للموظف املبتعث للتدريب. •
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 السیاسات الخاصة باإلنتداب   4.7
 

خارج اململكة    بناء على متطلبات العمل حيق للمؤسسة يف أي وقت أن تنتدب موظفيها يف مهمة عمل أو تدريب داخل أو 
وفقا مللحق دليل التعويضات واملزا� املعتمد  العربية السعودية ألداء أعمال املؤسسة، ويتم ذلك حبسب مصفوفة الصالحيات  

 م. 27/10/2021واتريخ  86جملس األمناء رقم  ابجتماع 
املوارد البشرية وفق السياسات واإلجراءات  قسم  ال يتم صرف أي بدالت أو تعويضات عن االنتداب بدون قرار رمسي صادر من   •

 املعتمدة رمسياً. 
أوامر  يتم صرف تعويضات االنتداب كاملة بعد إجناز مهمة االنتداب وتوثيق اإلجناز بتقرير رمسي   • العمل ابستثناء  ومباشرة 

 اإلركاب أو تعويض تذاكر السفر. 
 % من قيمة تعويض االنتداب وتسجل كسلفة حىت يتم مهمة االنتداب. 50حيق للموظف صرف  •
 تعويض االنتداب ودرجة تذاكر السفر تصرف حسب املعتمد لكل درجة يف سلم الرواتب الوارد يف هذا الدليل.  •
 ظف املنتدب حسب اجلدول التايل: املستحقات اليت متنح للمو  •

عالوة االنتداب   بدل االنتداب امر االركاب (التذاكر)  املستوى الوظيفي 
 ) *1اخلارجي (

عالوة االنتداب  
 ) *2اخلارجي (

 1000 500 700 عمال أ الرئيس التنفيذي 

 مدراء اإلدارات   

 ضيافة 

600 300 600 
 450 225 450 رؤساء األقسام 
 450 225 450 األخصائيني 

 450 225 450 الوظائف اإلدارية العامة 
 200 100 200 الوظائف اخلدمية   

 
 % من قيمة بدل االنتداب اليومي تضاف لبدل االنتداب   حسب نوع االنتداب (خارجي /داخلي).75تعويض السكن:  •
 االنتداب حسب نوع االنتداب (خارجي /داخلي). % من قيمة بدل االنتداب اليومي تضاف لبدل 25تعويض التنقل:  •
 ): مبلغ يضاف لبدل االنتداب لالنتداب اخلارجي للدول متوسطة املعيشة. 1عالوة االنتداب اخلارجي ( •
 ): مبلغ يضاف لبدل االنتداب لالنتداب اخلارجي للدول اليت تكون فيها تكاليف املعيشة مرتفعة. 2عالوة االنتداب اخلارجي ( •
(حيسب االنتداب اليومي شامالً اليوم    , يتم صرف بدل انتداب يومي ابلر�ل السعودي وفقا مللحق دليل التعويضات واملزا�   •

 وكذلك السكن والتنقل.)  مللحق لدليل التعويضات واملزا� حيث يشمل بدل االنتداب اليومي  فقاً و والليلة و 
تتحمل املؤسسة  (ن يتم انتداهبم وفقا مللحق دليل التعويضات واملزا�  تصرف تذاكر السفر ويتم حجز الفنادق للموظفني الذي •

نفقات استخراج التأشريات الالزمة وتذاكر السفر مباشرة من موقع العمل إىل البلد املنتدب له وتكون ابلدرجة اليت يستحقها  
 املوظف

النادي الصحي والرسوم األخرى غري اإلقامة   يتحمل املوظف نفقات الطعام واملشروابت الشخصية واملكاملات اهلاتفية ورسوم •
 يف الفندق والنفقات املتنوعة األخرى خالل االنتداب، وال يتم تقدمي فواتري مقابل هذه النفقات. 
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  إذا كان املوظف مسافراً   و ضيوف املؤسسة اخلاصني،  ل   وىل  ميكن حجز مقاعد الطريان واحلجز يف الفنادق على الدرجة األ •
 . فإنه يبقى على نفس الدرجة احملددة له وفق الدرجة الوظيفية   تهم برفق 

 للموظف بعد رجوعه من رحلة االنتداب.   جيب على املؤسسة أن تقوم بصرف بدل االنتداب وتسوية نفقات مهام االنتداب •
تجاوز مدة االنتداب  ن ال تأ بعد موافقة الرئيس التنفيذي على  إجنازها  يتم حتديد مدة االنتداب بناًء على طبيعة املهمة املطلوب   •

 للمهمة الواحدة. أ�م عمل  3
   .ال تعد انتداابً  من مقر املؤسسة  مرت كيلو   051املهمات اليت دون  •
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 السیاسات الخاصة بالتدریب   4.8

املوظفني وكفاءاهتم األساسية لتلبية متطلبات وأهداف خمتلف  يهدف نشاط التدريب يف قسم املوارد البشرية يف املؤسسة لتطوير أداء  
ويرتبط التدريب والتطوير ابسرتاتيجية عمل املؤسسة للوصول إىل نتائج أفضل ويرتبط بشكل مباشر أيضاً    الوظائف يف املؤسسة.

 العالقة. بتطوير أداء املوظفني والذي حيسن املهارات الفنية ويطور الكفاءات األساسية ذات 

 يهدف التدريب إىل تطوير األداء وتنمية كفاءة املوظفني وهتيئتهم للقيام بواجباهتم احلالية واملستقبلية على أحسن وجه.  •
التدريبية   • لالحتياجات  سنوية  اإلدارات خطة  مدراء   / األقسام  رؤساء  مع  ابلتنسيق  البشرية  املوارد  قسم  املختص يف  يضع 

 وأساليب تنفيذها. 
ص يف قسم املوارد البشرية جبمع املعلومات حول مراكز التدريب وإجراء املقارنة بينها وتكوين قاعدة بيا�ت كافية  يقوم املخت  •

 عنها. 
داخلياً كلما أمكن ذلك، وال يلجأ للتدريب اخلارجي إال عند وجود حاجة ال يلبيها التدريب   • يتم تدريب املوظفني تدريباً 

 الداخلي. 
تدريبية اباللتزام ابلعمل لفرتة أخرى حيددها رئيس قسم املوارد البشرية مبا يتناسب مع حجم  يتعهد كل موظف حيضر دورة   •

 تكاليف الدورة التدريبية ويتأكد ذلك يف التدريب اخلارجي. 
 تعامل فرتات التدريب اخلارجي على أساس أ�م عمل فعلي، ويطبق عليها تعليمات وإجراءات سياسات االنتداب.  •
يوم عمل يف السنة وبشرط أن تكون الدورات التدريبية خاصة ابملوظف    20ة التدريب للموظف عن  جيب أن ال تزيد مد •

 نفسه. 
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 السیاسات الخاصة بالسلف والقروض الشخصیة   4.9
 :جيوز منح املوظف قرضاً حسناً (بدون فوائد) لسدِّ حاجة طارئة. و أن تتوفَّر لذلك الشروط التالية  •
أن ال تزيد القيمة عن راتب املوظف لثالثة أشهر أو ال تتجاوز مدة   ومدة سداد السلفة على    قيمة  حيدد الرئيس التنفيذي   •

 وال جيوز اجلمع بني أكثر من سلفة.    اً السداد اثىن عشر شهر 
 تتجاوز مستحقات �اية اخلدمة وأن يكون قد أمضى على اخلدمة أكثر من سنتني.   أن يكون امجايل السلف على املوظف ال •
 عاله فإنه يسمح له أيف حال مل يستويف املوظف الشروط أعاله وتضمن الطلب وجود كفيل للموظف تنطبق عليه الشروط  •
 التقدم لطلب السلفة.  •
 % من راتب املوظف. 30الشهري على املوظف اكثر من  طن ال يزيد خصم القس أ جيب  •
 .أن ال تقل خدمة املوظف عن سنة  •
املباشرين مبنحه  أن يكون تقدير أداء املوظف   • العام السابق "جيداً" أو أفضل، وأن يكون هناك توصية من رؤسائه  خالل 

 .القرض
 . مجايل سلف املوظفني مبلغ مخسمائة ألف ر�ل إ يتجاوز  ال •
 . للسلفة السابقة   كل سنتني من آخر سداديسمح للموظف أخذ سلفة   •
 األداء السنوي للموظف. تقييم قيمة السلفة حسب  سبحت •
 . ال مبوافقة جملس األمناء إيتم العمل هبذه السياسة  ال •
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 السیاسات الخاصة بالعھد الشخصیة واإلداریة  4.10

يهدف النشاط اخلاص ابلعهد يف قسم املوارد البشرية إىل وضع السياسات واإلجراءات اليت تنظم عملية العهد الشخصية واإلدارية  
 مع موظفي املؤسسة. 

تنطبق هذه السياسة على كل ما يستخدمه املوظف من موارد للمؤسسة سواء كانت موارد نقدية أو عينية كاألاثث املنزيل   •
 وأاثث املكاتب أو التجهيزات أو السيارات أو ما شابه. 

مخسة  العهدة عن  وال تزيد مبلغوأخصائي املشرت�ت  تقتصر العهد النقدية على مدير إدارة اخلدمات املساندة العهد النقدية:  •
 آالف ر�ل. 

كل موظف لديه أي أصل من أصول املؤسسة وخيصص الستخدامه اخلاص فيجب أن يتم عمل إقرار به حتفظ    العهد العينية: •
 نسخة منه يف ملف املوظف. 

رة املالية بتسوية  عند قيام املوظف الذي لديه عهد بتمتعه إبجازة فيجب عليه ابلتنسيق مع قسم املوارد البشرية واإلدا  اإلجازات: •
 العهد وذلك بتسليمها ونقل مسؤولية حفظها وصيانتها للموظف البديل. 

 ال يتم تسوية مستحقات املوظف املنتهية خدماته إال بعد تسوية العهد اليت حبوزته.   إ�اء اخلدمة: •
 شخصية على املوظف.  يتحمل كل موظف العهدة الشخصية املوكلة إليه ويعترب احلفاظ على سالمة هذه العهدة مسؤولية  •
تعترب السرقة أو االختالس من أموال وممتلكات املؤسسة مهما كانت زهيدة من األمور املاسة واهلامة اليت تعرض املوظف   •

 للعقوابت اليت تنص عليها األنظمة واملبنية على الشريعة اإلسالمية واليت قد تصل إىل حد الفصل. 
كات وأصول املؤسسة من املخالفات اجلوهرية اليت قد تعرض املوظف للعقوابت اليت  يعترب اإلمهال أو التخريب املتعمد ملمتل •

 قد تصل إىل حد الفصل. 
 ال حيق ألي موظف استخدام موجودات أو ممتلكات املؤسسة ألغراض شخصية أو ال تتعلق ابلعمل.  •
 ، و قسم املوارد البشرية و اإلدارة املالية. ال جيوز نقل أو استبعاد أي أصل اثبت من مكانه إال بعلم القسم  / اإلدارة املعنية  •
 يطبق إجراء خروج األصول الثابتة على العهدة اإلدارية فقط.  •
 تتكون جلنة اجلرد من عضو من قسم املوارد البشرية وعضو من اإلدارة املالية.  •
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 السیاسات الخاصة بتقییم األداء  4.11

البشرية يف املؤسسة إىل وضع السياسات واإلجراءات اليت تنظم عملية تقييم أداء املوظف،  يهدف نشاط تقييم االداء يف قسم املوارد  
 وذلك بناء على معايري وظيفية قابلة للقياس ما أمكن، وتوضح ما هو املطلوب لتطوير األداء يف املؤسسة. 

 أسباب أو أنواع التقييم:  •
الدوري بشكل   • األداء  تقييم  يتم  املوظفني يف  سنوي يف �اية    نصف   دوري:  يونيو وديسمرب جلميع  شهري 

 . على أن يتم ربط تقييم املوظفني مبؤشرات األداء الرئيسية  املؤسسة
   شهري. بشكلالرئيسية جلميع اإلدارات   يتم رفع تقرير مؤشرات األداء على أن      

التجريبية وذلك لتحديد إمكانية  انتهاء فرتة التجربة: يتم تقييم موظفي املؤسسة يف آخر أسبوعني من فرتهتم   •
 تثبيتهم أم ال. 

استثنائي: ميكن أن يتم تقييم استثنائي ألداء املوظف حال وجود احلاجة لذلك، وذلك حصراً مبوافقة واعتماد   •
  رئيس قسم املوارد البشرية مع أخذ توصية الرؤساء املباشرين. 

 تنفيذ النقل فعليا. نقل داخلي: يتم تقييم املوظف عند نقله داخل املؤسسة قبل  •
يتم تطبيق تقييم األداء من قبل الرئيس املباشر للموظف، ويتم مراجعته من رئيس القسم/ مدير اإلدارة، ويتم مراجعة أو مراقبة   •

أنظر مصفوفة الصالحيات واملسؤوليات للموارد    التنفيذي تقييم األداء من قبل قسم املوارد البشرية واعتماده من قبل الرئيس  
 ة  البشري 

 للموظف احلق يف احلصول على جلسة تقييم قبل انتهاء الفرتة التجريبية ويتم تقييم املوظف وفقاً لنفس املنهجية يف التقييم.  •
يقوم الرئيس املباشر بعمل مقابلة شخصية مع املوظف (ما عدا الفنيني والعمال) عند تقييمه، ومناقشة بنود التقييم معه وأخذ   •

 مالحظاته على التقييم.  
بناء على حتقيق أهداف املؤسسة ونتائج أعماهلا، ويتم    مناء: يتم تقييمه بشكل منفصل من قبل جملس األ تقييم الرئيس التنفيذي •

 ل سنوي. بشك
% من التقييم  60يتم من قبل الرئيس التنفيذي بناًء على تقرير املؤشرات الرئيسية لألداء واليت تشكل    تقييم مدراء اإلدارات: •

 %.إىل تقييم األداء ابتباع املعايري الوظيفية كباقي املوظفني (الطريقة املوضحة يف النقطة الالحقة)  40الكلي و
 اإلدارات:  تقييم املوظفني ما عدا مدراء •

. 
(نظام تقييم األداء جلميع املوظفني من الدرجة الوظيفية األقل من مدير إدارة مبين على مؤشرات قياس األداء    •

 للخطة التشغيلية واجلدارات املتفق عليها مع املوظفني كما هو وارد يف ملحق اجلدارات). 
اية السنة على مؤشرات قياس  اإلدارة ورئيس قسم املوارد البشرية يف بد  يتم االتفاق بني رئيس القسم/ مدير •

على   اعتماداً  وذلك  املؤسسة  موظفي  جلميع  هبا  اخلاصة  األوزان  و  واجلدارات  التشغيلية  للخطة  األداء 
 اسرتاتيجيات املؤسسة وأهدافها. 

 جدارات أخرى حبسب الفئة الوظيفية.  5يتم االتفاق بني رئيس قسم املوارد البشرية ومدراء اإلدارات على  •
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% يكون للجدارات املتعلقة  50% من قيمة التقييم النهائي و50رات قياس األداء  الرئيسية  يكون وزن مؤش  •
 ابلفئة الوظيفية).  

 جيب تعريف املوظفني املعنيني مبعايري التقييم يف بداية السنة.  •
 يكون التقدير النهائي للموظفني حبسب نتائج تقييم أداءهم حسب اجلدول التايل :  •

 التقدير  نتيجة التقييم 

90أكثر من   ممتاز  

80 – 89  جيد جداً  

70 – 79  جيد 

60 – 69  مقبول  

60أقل من   ضعيف 

 سيعتمد وضع املوظف على نتائج تقييم األداء اخلاص به من خالل أحد اإلجراءات التالية:  •
 ( بعد موافقة جملس األمناء)  الرتقية يف الدرجة الوظيفية.  .1
 موافقة جملس األمناء)  ( بعد   قرارات مبلغ الز�دة السنوية. .2
 املوظف من عدمها يف العمل.  استمرارية .3
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 السیاسات الخاصة بالرواتب والمزایا  4.12
 

مللحق دليل التعويضات واملزا�    وفقاً يغطي نظام الرواتب والبدالت واملزا� مجيع الوظائف الفعالة يف املؤسسة، وهي موضحة  
 م. 27/10/2021واتريخ  86املعتمد ابجتماع جملس األمناء رقم  

 
 الراتب األساسي   

ا كان هذا األجر أو طريقة احتسابه وبدون  الراتب األساسي هو األجر الذي مينح للموظف مقابل عمله يف املؤسسة، مهم
 أية إضافات من بدالت، أو مقابل ساعات إضافية، أو مكافآت، أو غريها وقبل أية خصومات من أتمينات أو غريها. 

 يتم حتديد الراتب األساسي للموظف عند التحاقه ابلعمل يف املؤسسة وفقاً لسلم الرواتب املعتمد. 
، آخذين  يتم منح ز�دة على الراتب للموظف ضمن احلاالت التالية  جملس األمناء يف حال اعتماد الز�دة السنوية من قبل   •

 املتوفرة : يتوافق مع امليزانية  بعني االعتبار أن  
ز�دة سنوية: يتم منح مجيع املوظفني ز�دة يف بداية السنة املالية بناء على التقييم الدوري لألداء بشرط أن ال   •

"، وابلنسبة للموظفني اجلدد الذين مل يكملوا سنة واحدة فإنه حتسب الز�دة السنوية  جدايقل عن "جيد
ة التجربة. الز�دة السنوية تكون حبد أقصى  هلم كنسبة وتناسب من املدة اليت خدموها يف املؤسسة �قص فرت 

 ملحق دليل التعويضات واملزا�  %، ويتم تقسيم مبلغ احلصول على الز�دة حسب احملددات التالية: 5
الز�دة بناًء على الرتقية: واليت متنح للموظف بناًء على ترقيته إىل وظيفة جديدة يف درجة رواتب خمتلفة، فيمنح   •

 ملحق دليل التعويضات واملزا�   بناء على  تبهاملوظف ز�دة على را 
تقوم املؤسسة بصرف مكافآت سنوية للموظفني بناءاً على حتقيق أهداف املؤسسة و تكون املكافأة مرتبطة بدرجة التقييم   •

 "جيدجداً" على األقل، وحبد أقصى راتب شهرين وفقاً مللحق دليل التعويضات واملزا�  
 فع راتبه عن احلد األقصى للرواتب يف درجته الوظيفية. ال يتم منح أي موظف ز�دة تر  •
مينح املوظف اجلديد الدرجة الوظيفية احملددة وفقاً مللحق دليل التعويضات واملزا� للمؤسسة حبيث تتناسب مع درجة خربته،   •

 ويكون الراتب األساسي بني احلد األدىن واملنتصف احملدد يف الدرجة الوظيفية. 
وظيفي جديد حتدد الدرجة الوظيفية له مع مراعاة املسميات الوظيفية املوجودة مسبقاً واملقارنة معها،    يف حالة إجياد مسمى •

 وحتدد درجة الراتب مبا يتوافق مع ذلك. 
 يرتبط نظام املزا� يف املؤسسة بسلم الرواتب يف املؤسسة وفقاً مللحق دليل التعويضات واملزا� ويتضمن ما يلي :  •

 الل توفري السكن العيين من قبل املؤسسة أو منح بدل السكن. سواء من خ  السكن : •
سواء من خالل توفري سيارة خاصة للموظف، أو توفري النقل من سكن املؤسسة إىل موقع العمل، أو    النقل:  •

 منح بدل تنقل. 
 أ�م اإلجازة السنوية مدفوعة األجر.  •
 وعدد أفراد األسرة الذين يشملهم التأمني. واملتعلق ابلتأمني الطيب ومستو�ته وتغطيته   التأمني الطيب: •
 عدد تذاكر السفر لإلجازة السنوية   •
 درجة تذاكر السفر لإلجازة السنوية.  •
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 ترتيبات وامتيازات السفر أثناء االنتداب (رحالت العمل ورحالت التدريب):  •
 درجات تذاكر السفر( داخل وخارج اململكة).  .1

 واملزا� بشكل دوري يف أول شهر من السنة وتعديله مبا يتناسب مع التغريات الداخلية واخلارجية. جيب مراجعة دليل التعويضات   •
 قبل �اية الشهر امليالدي. تصرف الرواتب   •
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 السیاسات الخاصة بالسكن  4.13
 
 % من الراتب األساسي . 25يتم صرف بدل السكن جلميع املوظفني الذين يستحقون بدل سكن ومبا يعادل  •
 وفري سكن أو بدل سكن للموظفني حبسب ما هو موضح يف دليل التعويضات واملزا�. يتم ت  •
 . بدل سكن ألي عامل توفر له املؤسسة السكنصرف يف كل األحول ال يتم  •
 يصرف بدل السكن بشكل شهري جلميع املوظفني.  •
السعوديني الذين يتم توظيفهم من داخل موقع  يتم احتساب بدل السكن للمستحقني من املوظفني السعوديني وللموظفني غري   •

 العمل ابتداء من مباشرة العمل يف املؤسسة لتصرف بشكل شهري مع الراتب األساسي. 
ال حيصل املوظف غري املستحق لبدل سكن عند رغبته يف اإلقامة خارج سكن املؤسسة على أي تعويض (مثل بدل السكن   •

 ي)، إال إذا وافق الرئيس التنفيذي وذلك للحاالت االستثنائية. أو تعويض اثبت أو نسبة من الراتب األساس
 ال جيوز للموظف أتجري مكان السكن املخصص له من املؤسسة جزئياً أو كلياً.  •
 ال جيوز نقل أو تبديل املفروشات يف سكن املؤسسة إال مبوافقة رئيس قسم املوارد البشرية   •
على املوظفني احملافظة على سكن ومفروشات املؤسسة، وعند حدوث تلف أو عطل نتيجة إلمهال املوظف أو أحد ضيوفه   •

 يتم حتميل املوظف تكاليف اإلصالح. 
 ما مل يتم االتفاق يف عقد العمل على غري ذلك.  جيب االلتزام ابلسياسات املذكورة أعاله •
الفندق فقط، وال تتحمل   • للقدوم والعودة واإلقامة يف  السفر  املؤسسة مصاريف تذاكر  املؤسسة، تتحمل  ابلنسبة لضيوف 

ة والعكس  املؤسسة مصاريف التنقل، بل تقوم املؤسسة بتأمني وسيلة التنقل املناسبة إليصال الضيف من املطار إىل مكان اإلقام 
 وكذلك من مكان اإلقامة إىل مكان العمل والعكس وذلك حىت انتهاء الز�رة. 
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 بمنح المكافآت والحوافز   السیاسات الخاصة 4.15
 

رقم   • األمناء  جملس  ابجتماع  املعتمد  واملزا�  التعويضات  دليل  مللحق  ووفقاً  واحلوافز:  املكافآت  منح  واتريخ    86سياسات 
 م. 27/10/2021

•  
 

ــة مرتبطة ابلكفاءة اإلنتاجية يف العمل ومبنية على التميز يف األداء مبا يزيد عن املعتاد ومتنح   • إن احلوافز يف املؤســــــــــــــســــــــــــ
 للموظفني الذين يظهرون اإلخالص والتفاين يف العمل.

يف املؤســـســـة بتطوير بر�مج احلوافز ووضـــع املعايري واإلجراءات اإلدارات  يقوم قســـم املوارد البشـــرية ابلتنســـيق مع مديري   •
 الضرورية لضمان تقدير املستحقني بشكل مناسب.

ــر وموافقة ا • ــيات الرئيس املباشـــــــــ لرئيس  متنح احلوافز للموظفني الذين يكون أداؤهم يف العمل مميزاً جداً، بناًء على توصـــــــــ
 التنفيذي للمؤسسة.

 .رئيس املباشر للموظفقبل  ال ال يتم منح أي حوافز أو مكافآت بدون تقرير تقييم أداء أو تقرير إجناز ومتيز من  •
 متنح مكافآت وحوافز لفرق العمل وال يقتصر النظام على منحها بشكل فردي. •
 على النحو التايل:يتم منح املكافآت واحلوافز على عدة أشكال منها عينية تكرميية  •

 
 مكافأة مالية حتدد من قبل جملس األمناء .1
 دروع وهد� عينية ونشر تكرمي وثناء داخل املؤسسة عرب وسائل التواصل الداخلية ابملؤسسة. .2
 تقدير ولقاءات مفتوحة مع قيادات املؤسسة. شهاداتتكرمي واحتفاالت داخلية ابملؤسسة و  .3
 املوظفني خصومات ودعوات جمانية.برامج والء وحوافز متنح  .4

 
 أنواع املكافآت واحلوافز  
 �صناديق الرتحيب واهلدا 

عبارة عن صــــناديق ترحيبية أو تشــــجيعية أو احتفالية يوضــــع فيها بطاقة ترحيب أو تقدير أو شــــكر وهدية عينية وتقدم للموظف  
 يف احلاالت التالية:

 ي، العودة من االجازة).املناسبات اخلاصة (زواج، قدوم مولود، تفوق دراس
 املناسبات الدينية واالجتماعية (أعياد، أشهر رمضان واحلج).

 اإلجنازات الشخصية (ترقية، متيز يف دورة تدريبية، أي اجناز حيققه املوظف يف عمله).
 

  املكافأة السنوية 
 :وفق  املوازنة املعتمدة والضوابط التاليةاالمناء)   جملس وافقة بعد مهي مكافأة متنح لبعض أو كل املوظفني ابملؤسسة (

 يقرتح قيمة املكافأة الرئيس التنفيذي وتعتمد من جملس األمناء يف موازنة املؤسسة 
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  :يتم حتديد نسبة استحقاق املوظف وفقاً لدرجة التقييم السنوي حسب اجلدول التايل 
 

 نسبة الز�دة  الدرجة  النسبة  التقدير 
 كامل املكافأة  4.5اىل  5 100-90 ممتاز 

 % من املكافأة 50 و أعلى 4 89-80 جيد جداً 
 

  االحتفاالت اجلماعية 
 :وفق املوازنة املتوفرة املناسبات االجتماعية السنوية اليت من املمكن االحتفال هبا

 مناسبات �اية السنة املالية لالحتفال ابإلجنازات اليت حققتها املؤسسة. .1
 مناسبات حتقيق إجناز استثنائي للمؤسسة. .2
 االعياد الرمسية. .3
 املناسبات الفردية، مثل انضمام موظف جديد، مغادرة موظف. .4
 االحتفاالت بفريق العمل بعد حتقيق إجناز معني. .5

  العالوة االستثنائية 
 متنح للموظف عالوة استثنائية يف حال حقق أحد األمور التالية:

 العمل وقللت من التكاليف. اءةفعت من كفطور عمليات أو نشاطات رَ  •
 اقرتح ودرس وشارك يف تنفيذ مشاريع رفعة من قيمة املؤسسة وأرابحها. •
 ساهم ومحى املؤسسة من أضرار أو اختالسات أو أخطاء كادت تتسبب ابخلسائر. •

 أحكام عامة للحوافز واملكافآت

 جملس األمناءيتم تقييم صرف احلوافز املالية عرب  •
 يتم صرف احلوافز العينية عرب الرئيس التنفيذي .2
املوارد البشــــــرية وتوصــــــية الرئيس  قســــــم تصــــــرف املكافأة الســــــنوية بقرار رمسي صــــــادر من جملس األمناء بعد اعداده من   .3

 التنفيذي.



 

 

 السیاسات الخاصة بالنقل  4.16

 وضيوف املؤسسة. ملوظفي  توفري وسيلة النقلإىل وضع السياسات واإلجراءات اليت تنظم عملية    املوارد البشريةهتدف النشاط اخلاص ابلنقل يف قسم 

 ر�ل شهر�ً.  2000% من الراتب األساسي، على أن ال يتجاوز 10يتم صرف بدل النقل للموظفني مبقدار  •
 للموظف الذي يتم نقله من وإىل مقر العمل التابع للمؤسسة. يف حال من األحوال اليصرف بدل النقل  •
 صرف بدل نقل ألي عامل يسلم إحدى مركبات املؤسسة.   اليتم •
 يتم توفري نقل مجاعي من السكن ملوقع العمل والعكس للموظفني غري املستحقني لبدل تنقل.  •
 يتم البدء ابحتساب بدل التنقل فور أن يباشر املوظف املستحق لبدل تنقل عمله يف مجيع احلاالت.  •
يتم التوصية على  م اخلاصة ألغراض العمل بصفة مستمرة مبلغ شهري كبدل حمروقات واستخدام سيارة شخصية ألغراض العمل ، وهذا ليس له عالقة ببدل التنقل، و املوظفون الذين يستخدمون سياراهت مينح  •

 لتنفيذي مبا يراه مناسباً.  اإلدارة املعين ورئيس قسم املوارد البشرية  واعتماد الرئيس ا املوافقة على قرار صرف بدل حمروقات من قبل رئيس القسم مدير
 املستحقني حبسب حاجة العمل. مراجعة أحقية صرف بدل حمروقات واستخدام سيارة شخصية للموظفني بشكل نصف سنوي، حيث يتم إضافتها للموظفني املستحقني وإزالتها عن غري  تتم •
 تتحمل املؤسسة تكاليف إصدار رخص القيادة للموظفني بوظيفة سائق فقط.  •

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السیاسات الخاصة بالعالج والتأمین الطبي  4.17
 
 تقدم املؤسسة لكل موظف التأمني الطيب مبوجب بوليصة التأمني الطيب اجلماعي.  •



 

 

 حيدد يف بوليصة التأمني الطيب األمراض املغطاة واملستثناة من العالج كما حيدد فيها شرائح التغطية لكل فئة من املوظفني.  •
 ي املوظف فئة التأمني الطبية بناء على الدرجة الوظيفية ويتم اعتمادها من قبل الرئيس التنفيذ منح  يتم   •
 سنة)   25الزواج واالبناء إىل عمر حسب الئحة جملس الضمان الصحي تتحمل املؤسسة مجيع تكاليف التأمني الطيب للموظف ومجيع أفراد العائلة املعالني له نظاماً البنات حىت  •
 تص يف قسم املوارد البشرية التنسيق مع املوظفني واجلهات ذات العالقة لتوفري التأمني الطيب الالزم للموظفني. يتوىل املخ  •
أ�م من اتريخ حدوث    3ة ال تتجاوز  لتأمينات االجتماعية خالل فرت إصاابت العمل غري مشمولة ابلتأمني الطيب إمنا تكون خاضعة لنظام التأمينات االجتماعية، وعلى املختص يف قسم املوارد البشرية إبالغ ا •

 إصابة العمل. 
 لعمل ووفقاً لشروط عقد التأمني الصحي. تستمر خدمات التأمني الطيب للموظف وأفراد عائلته املشمولني ابلتأمني الطيب خالل السفر خارج اململكة سواء أثناء اإلجازة أو رحالت ا  •
 هم ليسوا على كفالتها.  ال تلتزم املؤسسة بتوفري خدمات التأمني الطيب ملن  •
 
 

  



 

 

 االجتماعیة السیاسات الخاصة بالتأمینات  4.18
 
 نني مؤسسة التأمينات االجتماعية) يتم حتديد املبالغ املدفوعة كتأمينات اجتماعية وأتمني ضد املخاطر والتعطل عن العمل لكل موظف ومتابعتها بشكل مستمر حسب متغريات قوا  •
 % من املوظف بشكل شهري. 9.75% من املبلغ ويتم خصم 11.75% من الراتب، حيث تقوم املؤسسة بدفع 21.5السعوديني يتم تغطيتهم ابلتأمينات االجتماعية اليت تبلغ قيمتها مجيع املوظفني  •
 افاً إليه بدل السكن النقدي وال يتم خصم هذه القيمة من املوظف. % من الراتب األساسي مض2مجيع املوظفني يتم تغطيتهم ابلتأمني ضد املخاطر، حيث تقوم املؤسسة بدفع مبلغ يعادل  •
 ملراجعتها عند وقوع إصابة عمل.  االجتماعية يتم إبالغ مجيع املوظفني أبمساء املستشفيات املعتمدة لدى مؤسسة التأمينات  •
 وقوع اإلصابة ليتم إجراء الالزم. جيب على كل موظف إبالغ رئيس قسم املوارد البشرية عن أي إصابة عمل يتعرض هلا حال  •
 والعالج. على قسم املوارد البشرية إبالغ املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية خالل الفرتة احملددة، وذلك كي ال يسقط حق املؤسسة يف التعويض   •
 د احملددة. يتحمل الطرف املقصر أي تكاليف ترتتب على عدم االلتزام إببالغ التأمينات االجتماعية يف املواعي •

 
 

  



 

 

 السیاسات الخاصة بتجدید الوثائق الرسمیة  4.19

 مسية يف املؤسسة. يهدف النشاط اخلاص بتجديد الواثئق الرمسية يف قسم املوارد البشرية إىل وضع السياسات واإلجراءات اليت تنظم عملية جتديد الواثئق الر 

 للمخالفات النظامية  ابملوظفني ابملؤسسة مثل اإلقامة ورخصة العمل ورخصة القيادة (ابلنسبة للسائقني) وما شابه ذلك لضمان جتديدها يف الوقت املناسب تفاد�ً جيب متابعة جتديد الواثئق الرمسية اخلاصة   •
 وتتم املتابعة من خالل نظام خاص على احلاسب اآليل حبيث يتم ما يلي: 

يخ انتهاء صالحيتها وحبيث يتم إصدار بيان شهري خاص ابحلاسب اآليل وفق النموذج، كما جيب أن يضمن النظام عدم تكرار التجديد  متابعة كل وثيقة على حدة مبا يضمن متابعة توار  •
 شهرا على األقل (حسب عقد العمل) من اتريخ التجديد السابق.  22أو  11قبل مرور 

 حب العالقة بتاريخ انتهاء صالحية الوثيقة واإلجراء املطلوب اختاذه بشأ�ا. قبل انتهاء الوثيقة بوقت كاف (حيدد الوقت) يصدر إشعار ويتم إبالغ صا •
  ابإلضافة إىل ذلك فعلى املختص يف قسم املوارد البشرية مراعاة   جيب على املختص يف قسم املوارد البشرية حتديث حمل إقامة وعناوين مجيع املوظفني سنو�ً وحفظها يف سجالهتم للرجوع إليها عند احلاجة. •

 التأمني وعقود اإلجيار وعمل سجل هلا.  بوليصة جتديد 
 جتدد رخص اإلقامة جلميع املوظفني حسب أنظمة الدولة وقانون العمل والعمال السعودي.  •
 بب املؤسسة يف ذلك. تستتحمل املؤسسة رسوم استقدام املوظف غري السعودي، ورسوم اإلقامة ورخصة العمل وجتديدمها، وما يرتتب على أتخري ذلك من غرامات يف حال  •
 تتحمل املؤسسة رسوم إصدار وجتديد رخص القيادة وأتمني الرخصة للسائقني.  •
 .للعمـل أو إذا رغـب يف العـودة دون سـبب مشروع   الحيته يتحمـل العامـل تكاليـف عودتـه إىل بلـده يف حالـة عـدم ص ) من نظام العمل املادة أربعون البند الثاين (حسب  •

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

  



 

 

 السیاسات الخاصة بإصدار التأشیرات الحكومیة  4.20

للموظفني    ابإلضافة إىل إجراءات احلج   ائي) يهدف النشاط اخلاص إبصدار التأشريات احلكومية إىل وضع السياسات واإلجراءات اليت تنظم عملية إصدار التأشريات (خروج وعودة / خروج � •
 العاملني لدى املؤسسة. 

 ذلك من غرامات،  ريأتخ  لى ع  يرتتب يتحمـل صاحـب العمـل رسـوم اسـتقدام العامـل غري السـعودي، ورسـوم اإلقامـة ورخصة العمـل وجتديدها  وما    ) من نظام العملأربعون البند األول (حسب املادة   •
 .الطرفني بني   القة والعودة، وتذكـرة عـودة العامـل إىل  موطنـه بعد انتهـاء الع   واخلروج، املهنة ريورسـوم تغي

 ج اململكة. مة متعلقة ابلعمل الرمسي أو التدريب خار يتم إصدار أتشريات اخلروج والعودة للموظفني يف حالتني فقط: حالة طلب املوظف إجازة للسفر خارج اململكة أو يف حالة سفر املوظف يف مه •
 . طارئ ألي  يوماً حتسباً  30مدة أتشريات اخلروج والعودة املفردة للموظف تساوي عدد أ�م إجازته املعتمدة، مضافاً إليها تكون    •
 ية.  و جيب على املختص يف قسم املوارد البشرية التنسيق بني فرتات الصالحية اخلاصة إبقامات املوظفني وأتشريات السفر اخلاصة ابإلجازات السن •
وتصفى هذه العهدة    بعهدة دائمة حتدد قيمتها من قبل مدير اإلدارة املالية الستخدامها يف تسديد الرسوم اخلاصة إبجناز املعامالت املختلفة اليت حيتاجها،  املوارد البشرية حيتفظ املختص يف قسم   •

 دارها أو جتديدها لغرض استعاضة املصروفات وجتديد مبلغ العهدة. حسب السياسات املالية مبوجب كشف مفصل حيث يتم إرفاق صور الواثئق اليت مت إص
 ت املختلفة يف اململكة. يف حال رغبة أحد املوظفني يف املؤسسة ابلقيام أبداء فريضة احلج عليه اتباع اإلجراءات اخلاصة ابحلج واليت يتم حتديدها من قبل احلمال •
الستقدام   لدليل التعويضات واملزا� استقدام عائلته بعد إمتام فرتة التجربة بنجاح وتثبيته يف العمل، ويف هذه احلالة يتحمل املوظف تكاليف اجيوز للموظف غري السعودي الذي يستحق بدل سكن وفقاً  •

 إال إذا مت االتفاق على غري ذلك. 



 

 

 نوية. تتحمل املؤسسة رسوم اخلروج والعودة للموظف وزوجته ملرة واحدة فقط وذلك عند استحقاق إجازته الس •

 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 السیاسات الخاصة بنقل الكفاالت  4.21
 
 ة عمل.  حيق للمؤسسة عدم نقل كفالة للموظفني غري السعوديني عند انتهاء خدمتهم إذا مت توظيفهم من خارج اململكة العربية السعودية مبوجب أتشري  •
 يف كل األحوال ال يتم منح نقل كفالة إال ابعتماد خطي حسب مصفوفة الصالحيات واملسؤوليات للموارد البشرية.  •
بعد نقل الكفالة واحلصول على إقرار    ة املوافقة على نقل كفالته مهلة شهرين حبد أقصى ليجد له كفيًال آخر ، وللمؤسسة احلق يف إبقاء كامل مستحقات املوظف وال تصرف له إاليتم منح املوظف يف حال  •

 يف حال املوافقة على نقل الكفالة فال حيق للموظف تذاكر سفر أو بدل تذاكر.  إبراء ذمة املؤسسة جتاهه 
املهنة، واخلروج والعودة، وتذكـرة عـودة العامـل   ري ذلك من غرامات، ورسـوم تغيري تتحمل املؤسسة رسـوم اسـتقدام العامـل غري السـعودي، ورسـوم اإلقامـة ورخصة العمـل وجتديدها وما يرتتب على أتخ •

 .إىل موطنـه بعد انتهـاء العالقة بني الطرفني
 

 
  

 
  



 

 

 السیاسات الخاصة بدخول وخروج الزوار  4.22
 

 خيضع إجراء دخول وخروج الزوار أثناء أوقات العمل الرمسي للنظام الداخلي املتبع ابملؤسسة.  •
 ة. املعتمد ال حيق للموظف حتميل املؤسسة أي مصاريف من استضافة من تتعامل معهم املؤسسة إال ابعتماد مسبق من رئيسه املباشر وفق الئحة الصالحيات •
 ال يسمح ابلز�رات الشخصية للموظفني أثناء أوقات العمل الرمسي.  •
 القسم / مدير اإلدارة املعين. ال يسمح للزوار بدخول املؤسسة خارج أوقات العمل الرمسي إال يف حاالت الضرورة القصوى اليت تتم املوافقة املسبقة عليها من قبل رئيس  •
 ذلك عمال النظافة والسكراترية اخلاصني هبذه اإلدارات.  مينع منعا ابات السماح ألي شخص أو موظف ابلدخول إىل أي مكتب من مكاتب مدراء اإلدارات أو الرئيس التنفيذي خالل غياهبم، ويستثىن من  •
 ل مرافق املؤسسة ويف مجيع األوقات. يتوقع من مجيع زوار املؤسسة االلتزام بتعليمات وسياسات املؤسسة أثناء تواجدهم داخ •

 
  



 

 

 

 السیاسات الخاصة بإنتھاء الخدمة  4.23
 

 ال يتم صرف مستحقات �اية خدمة اال بعد إ�اء إجراءات اخالء الطرف من املوظف. •
 أقصاه أسبوع عمل واحد.يف حال كان اال�اء من قبل املؤسسة ألي سبب من األسباب الواردة يف نظام العمل يتم خمالصة املوظف يف موعد  •
 يف حال كان اال�اء من طرف املوظف يتم خمالصة املوظف وتسليمة كافة مستحقاته يف موعد أقصاه اسبوعان. •
 .يتم صرف التعويضات ومكافأة �اية اخلدمة حسب نظام وزارة املوارد البشرية •
 
 اخلدمة  انتهاءأسباب  •

 إنھاء الخدمة بسبب األداء غیر المرضي  1.1
ظف بتحسني مستوي ادائة ويف حالة عدم  حيق للمؤسسة إ�اء خدمة املوظف إذا حصل على تقدير ضعيف يف استمارة تقييم األداء لتقييمني اثنني متتاليني.  إضافة (يوجه انذار للمو  •

 من نظام العمل السعودي.    77االستجابة  ينهي خدماته بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل وطبقا للمادة 
 طر املوظف إب�اء خدمته بسبب مستوى األداء املتدين مع استحقاقه ملكافأة �اية اخلدمة. خي •

 



 

 

 إنھاء الخدمة بسبب إلغاء الوظیفة  1.2
 حيق للمؤسسة إ�اء خدمة املوظف املثبت على الوظيفة إذا ما تقرر إلغاء تلك الوظيفة من موازنة املؤسسة.  .1
 جيوز إلغاء الوظائف لألسباب التالية:  .2

 ادة تنظيم اهليكل اإلداري أو مشاريع ونشاطات املؤسسة. إع •
 إغالق نشاط من أنشطة املؤسسة أو إيقاف العمل فيه.  •
 مرور املؤسسة بظروف مالية صعبة.  •

 القسم / مدير اإلدارة ، وتوصية قسم املوارد البشرية .  رئيس  يشرتط اعتماد الرئيس التنفيذي على إلغاء الوظيفة وذلك بناًء على اقرتاح  .3
 خدمتهم يف املؤسسة. يراعى أن تعمل املؤسسة على استيعاب املوظفني الذين تلغى وظائفهم يف شواغر وظيفية تناسب مؤهالهتم وخرباهتم ويف حالة تعذر ذلك تنهى  .4
 ي تقرر إ�اء خدمته هلذا السبب.  يوماً للموظف الذ   ستنييوجه قسم املوارد البشرية إخطاراً مدته  .5

 إنھاء الخدمة بسبب إنھاء العقد النتھاء مدة العقد المحدد المدة دون تجدید  1.3
 جيب أن يكون عقد عمل غري السعودي حمدد املدة، وإذا خال العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.  .1
إذا استمر طرفاه يف تنفيذ العقد جمدداً ملدة غري حمددة ابلنسبة للموظفني السعوديني، ويعترب جمددا لنفس املدة ابلنسبة  ينتهي عقد العمل احملدد املدة ابنقضاء مدته، ف .2

 للموظفني غري السعوديني. 



 

 

أقل واستمرت املؤسسة واملوظف    ابلنسبة للموظفني السعوديني إذا تعدد التجديد ثالث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد األصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما  .3
 يف تنفيذه حتول العقد إىل عقد غري حمدد املدة  

 من انتهاء العقد. شهرين إذا رغبت املؤسسة أو املوظف ذو العقد احملدد املدة بعدم جتديد العقد، وجب إخطار الطرف الثاين ابلرغبة بعدم التجديد قبل  .4

 إنھاء الخدمة لألسباب الصحیة  1.4
جيوز إ�اء خدمة املوظف يف حالة إصابته أبحد األمراض املسببة للعجز الدائم عن أداء العمل وال عالقة هلا إبصاابت    عن العمل مبرض ال عالقة له إبصاابت العمل:   العجز الدائم  .1

 إجازاته املرضية والسنوية مع ضرورة احلصول على تقرير طيب من اجلهة الطبية املعتمدة من املؤسسة تثبت عجز املوظف عن العمل.  ذالعمل وذلك بعد استنفا 
مته إال بقرار من  إذا أصيب أحد املوظفني حبادث أو إصابة عمل أو مرض مهين حيول دون قدرته على ممارسة مهام عمله بشكل دائم فال جيوز إ�اء خد  العجز بسبب إصابة عمل:  .2

 للقواعد احملددة يف نظام العمل ونظام التأمينات  اجلهة الطبية املعتمدة من املؤسسة تثبت عجزه الدائم عن العمل وبعد انتهاء فرتة العجز املؤقت عن العمل، واستقرار حالته الصحية وفقاً 
 االجتماعية. 

خدمة املوظف إذا أثبتت التقارير الطبية إصابته مبرض معدي أو تدهور حالته الصحية مما يؤدي إىل اخنفاض أدائه يف العمل  جيوز للمؤسسة إ�اء  إ�اء اخلدمة لإلصابة أبمراض معدية: .3
 مجيع إجازاته املرضية والسنوية.  ذبشكل ملحوظ، وذلك بعد استنفا 

ملعتمدة لدى املؤسسة معنون ابسم "إ�اء اخلدمة ألسباب صحية" لتثبت عدم قدرة يف حالة إ�اء اخلدمة ألسباب صحية جيب احلصول على تقرير طيب من اجلهة الطبية ا  التوثيق:  .4
 املوظف على العمل ووفقاً ملتطلبات الوظيفة وذلك تطبيقاً ملتطلبات نظام العمل ونظام التأمينات االجتماعية. 

 



 

 

 التقاعد   سن  إنھاء الخدمة بسبب بلوغ 1.5
 لبلوغه من العمر ستني عاماً ويستحق املوظف عن مدة خدمته مكافأة �اية اخلدمة. حيق للمؤسسة أن تنهي خدمة املوظف  •

 إنھاء الخدمة بسبب توطین الوظیفة  1.6
i.  :جيوز إ�اء عقد املوظف غري السعودي يف احلالتني التاليتني 

b.  .يف حالة استكمال بر�مج التأهيل أو التطوير الوظيفي ألحد املواطنني السعوديني 
c. ف سعودي ليحل حمل املوظف الغري سعودي. يف حالة توظي 

i.  .يعوض املوظف الغري سعودي مبوجب نصوص عقد العمل، والبنود املتعلقة هبذا اجلانب من هذه الوثيقة 

 إنھاء الخدمة بسبب الوفاة  1.7
 ذه الوثيقة ويتم تسليمها لوكيله الشرعي. تنتهي خدمة املوظف املتوىف بنهاية يوم الوفاة وتصفى كافة مستحقاته ومكافآته وفقاً للقواعد احملددة يف ه  .1
يف حالة التزام املؤسسة العامة للتأمينات  تتحمل املؤسسة نفقات جتهيز جثمان املوظف املتوىف ونقله إىل مقر إقامته الدائم خارج اململكة إذا رغبت أسرته يف ذلك، وتعفى املؤسسة   .2

 االجتماعية بذلك. 

 سة والموظف على إنھاء الخدمة إنھاء الخدمة باإلتفاق بین المؤس 1.8
  عقد العمل وأحكام هذا الدليل. ميكن إ�اء خدمة املوظف بطلب من املؤسسة أو من املوظف وفق شروط يرتاضى عليها الطرفان مبا ال يتناىف مع حفظ حقوق املوظف املكتسبة يف .1



 

 

 إنھاء الخدمة بسبب قرار السلطات الحكومیة  1.9
 ي. ختصة جتديد رخصة عمل املوظف غري السعودي أو جتديد إقامته أو تقرر إبعاده عن اململكة يصبح العقد بني املوظف واملؤسسة يف حكم املنتهإذا رفضت اجلهات احلكومية امل  .1
 حتفظ للموظف حقوقه املقررة يف عقد العمل ومواد هذه الوثيقة.  .2

 إنھاء الخدمة بسبب إنقضاء مدة المؤسسة أو حلھا  1.10
 املوظف إذا انقضت مدة املؤسسة أو جرى حلها وفقاً لعقد أتسيسها أو وفقاً للنظام. تنتهي خدمة  •

 

 إنھاء الخدمة بسبب اإلستقالة  1.11
 مل على غري ذلك. جيوز للموظف أن يقدم طلب استقالته من العمل يف املؤسسة قبل شهر واحد على األقل من اتريخ سر�ن مفعول االستقالة، ما مل ينص عقد الع .1
 الوظيفي.  التسرب ؤسسة وتقليل معدل جيب عمل مقابلة استقالة مع املوظف للتعرف على األسباب الفعلية الستقالته من العمل واالستفادة منها يف حتديد أسباب ترك العمل يف امل .2

 إنھاء الخدمة أثناء فترة التجربة 1.12
خالهلا كفاءته يف أداء عمله، فإذا ما اتضح أن املوظف غري قادر على أداء عمله بكفاءة أو تصرف بشكل غري الئق  خيضع كل موظف جديد يف املؤسسة لفرتة جتربة، وجيب عليه أن يثبت  •

 ه الوثيقة وحسب أنظمة العمل. مما جعل عمله ابملؤسسة غري مرغوب فيه فيتم إ�اء خدمته من املؤسسة دون مكافأة �اية اخلدمة أو إشعار ووفقاً للقواعد احملددة يف هذ



 

 

 إنھاء الخدمة بسبب الغیاب دون عذر مقبول  1.13
) من نظام العمل واليت تنص على ((إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثالثني يوماً  80حيق للمؤسسة إ�اء خدمة املوظف إذا تغّيب عن عمله دون عذر مقبول وفقاً للبند السابع من املادة ( .1

�م يف احلالة الثانية.  عشر يوماً متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتايب من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً يف احلالة األوىل وانقطاعه عشرة أخالل السنة الواحدة أو أكثر من مخسة  
 .(( 

 إجراءات إ�اء اخلدمة. جيب على الرئيس املباشر يف حالة غياب املوظف دون عذر مقبول إبالغ قسم املوارد البشرية كتابة لتباشر  .2
 جيوز إعادة املوظف املفصول بسبب الغياب إىل عمله إذا قدم أسباابً تقتنع هبا إدارة املؤسسة، ويف مثل هذه احلالة يتم ما يلي:  .3

 إحالة املوظف إىل رئيس قسم املوارد البشرية بعد عودته لبحث أسباب الغياب.  .1
اإلدارة الذي يتبع له املوظف ابألسباب فإذا اقتنع هبا جاز إعادة املوظف للعمل ابملؤسسة بناًء على توصية من رئيس القسم / مدير   قسم / مدير يقوم رئيس قسم املوارد البشرية بتبليغ رئيس ال  .2

 اإلدارة وموافقة رئيس قسم املوارد البشرية. 

 إنھاء الخدمة ألسباب تأدیبیة  1.14

 ) من نظام العمل دون إنذار ودون إعطائه مكافأة �اية اخلدمة، وهي مفصلة فيما يلي: 80خالفات املنصوص عليها يف املادة (حيق للمؤسسة إ�اء خدمة املوظف الذي ارتكب إحدى امل 

 إذا وقع من املوظف اعتداء على صاحب العمل أو رئيس القسم املسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.  •
اخلاصة بسالمة العمل رغم إنذاره    -املعلن عنها يف مكان ظاهر من قبل املؤسسة    -على عقد العمل أو مل يطع األوامر املشروعة أو مل يراع عمداً التعليمات    إذا مل يؤد املوظف التزاماته اجلوهرية املرتتبة  •

 كتابة. 
 إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عمًال خمالً ابلشرف أو األمانة.  •



 

 

 قصري يقصد به إحلاق خسارة مادية ابملؤسسة. إذا وقع من املوظف عمداً أي فعل أو ت •
 إذا ثبت أن املوظف جلأ إىل التزوير ليحصل على العمل.  •
يابه عشرون  دمة إنذار كتايب من املؤسسة للموظف بعد غإذا تغيب املوظف دون سبب مشروع أكثر من ثالثني يوماً خالل السنة الواحدة أو أكثر من مخسة عشر يوماً متتالية على أن يسبق إ�اء اخل  •

 يوماً  يف احلالة األوىل وانقطاعه  عشرة أ�م يف احلالة الثانية. 
 إذا ثبت انه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غري مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.  •
 إذا ثبت أن املوظف أفشى األسرار اخلاصة ابلعمل الذي يعمل فيه.  •

 اإلخطار بنھایة الخدمة 
 كتابة: على قسم املوارد البشرية إخطار املوظف املنتهية خدماته كتابة بذلك. اإلخطار   •
 فرتة اإلخطار:  •

  عقد العمل . مينح املوظف الذي اجتاز فرتة التجربة وأ�يت خدماته بسبب ضعف األداء أو إلغاء الوظيفة أو ألسباب صحية فرتة اإلخطار املتفق عليها يف .1
 ر أو املدة املتبقية منها. يف حالة عدم منحه فرتة اإلخطار املقررة يف عقده أو يف نظام العمل فإنه يعوض عن ذلك بدفع املبلغ املستحق له عن فرتة اإلخطا .2

 
 

 مكافأة نھایة الخدمة 
 يراعى عند احتساب مكافأة �اية اخلدمة املستحقة للموظف املنتهية خدمته ابملؤسسة ما يلي:  •



 

 

 القواعد احملددة يف هذه الوثيقة.  .1
 العقد املوقع مع املوظف.  .2
 أحكام نظام العمل .  .3
 أحكام نظام التأمينات االجتماعية.  .4

 
 اية اخلدمة: مقدار مكافأة � •

 تدفع املؤسسة للموظف مكافأة �اية خدمة على النحو التايل: 
) حتسب املكافأة: األجر اإلمجايل لنصف شهر عن كل سنة خدمة من السنوات اخلمس األوىل مضافا إليه األجر اإلمجايل  1-5إذا كان اإل�اء وفقاً للبنود األول وحىت العاشر من املادة ( .1

 سنة من سنوات اخلدمة التالية. لشهر كامل عن كل 
ذا كانت فرتة خدمته يف املؤسسة أقل من سنتني، ويستحق ثلث  إ:ال يستحق املوظف يف حالة استقالته أية مكافأة   ) حتسب املكافأة1-5إذا كان اإل�اء وفقاً للبند احلادي عشر من املادة ( .2

ني متتاليتني وال تزيد عن مخس سنوات، ويستحق ثلثي املكافأة املنصوص عليها إذا زادت خدمته عن مخس سنوات متتالية ومل  املكافأة املنصوص عليها أعاله بعد خدمة ال تقل مدهتا عن سنت
 تبلغ عشر سنوات، ويستحق املكافأة املنصوص عليها كاملة إذا بلغت مدة خدمته يف املؤسسة عند إ�اء العقد عشر سنوات فأكثر. 

 )، ال يتم دفع مكافأة �اية اخلدمة للموظف. 1-5ثاين عشر وحىت الرابع عشر من املادة (إذا كان اإل�اء وفقاً للبند ال  .3
 احتساب مكافأة �اية اخلدمة:  •

 يف العمل.   سنة بنسبة ما قضاه فيهايتخذ األجر األخري (آخر أجر استحقه املوظف قبل انتهاء خدمته) أساساً الحتساب مكافأة �اية اخلدمة ويستحق املوظف مكافأة عن كسور ال .1



 

 

 (األجر األخري هو الراتب الفعلي قبل خصم التأمينات )  .2
 ال تدخل العموالت اليت تكون قابلة بطبيعتها للز�دة والنقص عند احتساب مكافأة �اية اخلدمة للموظف.  .3

 الخروج النھائي 
 يراعى تنفيذ ما يلي ابلنسبة جلميع املغادرين بتأشريات خروج �ائي:  •

 ملندوب املؤسسة الذي تكون مسؤوليته إ�اء عملية سفرهم وإحضار شهادة املغادرة من املطار أو بوابة اخلروج.  تسلم اإلقامة .1
 يتم االحتفاظ بصورة من شهادة املغادرة وصورة من جواز السفر موضحاً عليها أتشرية املغادرة مبلف كل موظف.  .2

 شھادة الخبرة (الخدمة)
 به هلذه الشهادة. يتم عمل شهادة خدمة للموظف عند طل  •
 يقوم املختص يف قسم املوارد البشرية بتسليم املوظف املنتهية خدمته شهادة خربة تتضمن ما يلي:  •

 اتريخ التحاق املوظف ابلعمل يف املؤسسة.  .1
 الوظيفة (أو الوظائف) اليت شغلها وتوارخيها.  .2
 اتريخ إ�اء خدمته.  .3
 الراتب الفعلي   .4

 صلية اليت قدمها عند التوظيف، كما حتفظ صورة من شهادة اخلدمة يف ملف املوظف. تعاد للموظف املستندات والشهادات األ •



 

 

 التوثیق والسریة 
 

 يته. جيب التأكد من أن كافة املستندات املتعلقة إب�اء اخلدمة موجودة وموثقة وأن حتظى كل احلاالت ابلسرية الالزمة يف هذه املسائل حلساس  •
 

 
  



 

 

 

 بالشكاوى والتظلماتالسیاسات الخاصة   4.23
 
 ر االجتماعات املنعقدة، واليت جيب أن تعقد بسرية اتمة. يتحمل قسم املوارد البشرية مسؤولية احملافظة على التوثيق خالل كل خطوات هذا اإلجراء. يتضمن التوثيق التظلم الذي كتبه املوظف وحماض  •
 ممثلني قانونيني عن املوظف به. إجراء التظلم والشكوى ليس دعوى قضائية وال جيوز مشاركة  •
 
 

  



 

 

 

 السیاسات الخاصة بالجزاءات التأدیبیة  4.24

 املؤسسة وفقاً جلدول املخالفات واجلزاءات امللحق. يهدف نشاط اجلزاءات التأديبية يف قسم املوارد البشرية إىل وضع السياسات واإلجراءات اليت تنظم اجلزاءات التأديبية على املوظفني يف 

 القواعد العامة للجزاءات التأدیبیة: 
 

 يقوم نظام اجلزاءات التأديبية يف املؤسسة على إرشاد املوظف إىل السلوك املرغوب بواسطة رئيسه املباشر.  •
 اهلدف من تطبيق اجلزاء هو تقومي السلوك.  •
 إىل األشد. األصل يف اجلزاءات التأديبية هو التدرج يف تطبيق اجلزاءات التأديبية من العقوبة األخف   •
 جيب التحقق من ارتكاب املوظف للمخالفة، والتأكد من خطورهتا حبيث تستحق إيقاع العقوبة على املوظف.  •
 جيب أن تتناسب العقوبة مع املخالفة املرتكبة.  •
 اجلزاءات التأديبية اليت جيوز للمؤسسة توقيعها على املوظف:  •

 التنبيه.  .1
 اإلنذار.  .2
 (الغرامة). احلسم من الراتب  .3



 

 

 احلرمان من الز�دة السنوية أو أتجيلها ملدة ال تزيد على سنة مىت كانت مقررة من املؤسسة.  .4
 أتجيل الرتقية مدة ال تزيد على سنة مىت كانت مقررة من املؤسسة.  .5
 اإليقاف عن العمل مع احلرمان من األجر.  .6
 إ�اء اخلدمة.  .7

 رد يف نظام العمل. ال جيوز للمؤسسة أن توقع على املوظف جزاء غري وا •
 يوماً من اتريخ إبالغ املوظف بتوقيع اجلزاء عليه عن تلك املخالفة.) 180الجيوز تشديد اجلزاء يف حالة تكرار املخالفة إذا كان قد انقضى على املخالفة السابقة  •
 
 ييب بعد اتريخ انتهاء التحقيق يف املخالفة وثبوهتا يف حق املوظف أبكثر من ثالثني يوماً. ال جيوز اهتام املوظف مبخالفة مضى على كشفها أكثر من ثالثني يوماً، وال جيوز توقيع جزاء أتد  •
 ال جيوز توقيع جزاء أتدييب على املوظف ألمر ارتكبه خارج مكان العمل ما مل يكن متصالً ابلعمل أو بصاحبه أو مديره املسؤول.  •
 تزيد قيمتها على أجرة مخسة أ�م. ال جيوز أن يوقع على املوظف عن املخالفة الواحدة غرامة    •
 الشهر الواحد، أو تزيد مدة إيقافه عن العمل  ال جيوز توقيع أكثر من جزاء واحد على املخالفة الواحدة أو أن تقتطع من أجره وفاء للغرامات اليت توقع عليه أكثر من أجر مخسة أ�م يف  •

 دون أجر على مخسة أ�م يف الشهر. 
االستجواب شفاهة يف  ييب على املوظف إال بعد إبالغه كتابة مبا نسب إليه واستجوابه وحتقيق دفاعه واثبات ذلك يف حمضر يودع يف ملفه اخلاص، وجيوز أن يكون  ال جيوز توقيع جزاء أتد •

 د، على أن يثبت ذلك يف احملضر. املخالفات البسيطة اليت ال يتعدى اجلزاء املفروض على مرتكبها اإلنذار أو الغرامة ابقتطاع ما ال يزيد على أجر يوم واح



 

 

بالغ بكتاب مسجل على عنوانه املبني يف ملفه، وللموظف  جيب أن يبلغ املوظف بقرار توقيع اجلزاء عليه عرب االمييل املعتمد للموظف أو كتابة، فإذا امتنع عن االستالم أو كان غائباً فريسل ال •
 حق االعرتاض على القرار اخلاص مبوجب إجراءات التظلم. 

 العوامل التي تؤخذ بعین اإلعتبار عند إیقاع العقوبة: 
 

 مدى خطورة املخالفة املرتكبة.  •
 سجل األداء للموظف الذي ارتكب املخالفة.  •
 الدرجة الوظيفية للموظف.  •

 

 واجبات الرئیس المباشر عند حدوث المخالفة: 
 

 مقابلة املوظف املعين بشكل انفرادي.  •
 املخالفة وأبعادها. التأكد من استيعاب املوظف لنوع  •
 إعطائه فرصة لتوضيح أسباب ارتكابه للمخالفة.  •
 التأكد من أن املخالفة تستوجب اختاذ إجراء أتدييب.  •
 توضيح السلوك املتوقع مستقبالً من املوظف املرتكب للمخالفة.  •



 

 

 شرح نتائج االستمرار يف نفس السلوك للموظف.  •
 بذلك الختاذ اإلجراء الالزم.  املوارد البشرية رئيس قسم توثيق اإلجراء التأدييب املتخذ رمسياً، وإبالغ  •

 
 

 أنواع الجزاءات التأدیبیة: 
 

 التنبيه:  4.1
ينجم عنها  أنه يرتكب خمالفات سلوكية ميكن أن    يتم استخدام التنبيه بدون إيقاع أية جزاءات أتديبية يف حالة رغبة الرئيس املباشر يف تنبيه املوظف من خالل مناقشة شخصية بينهما إىل  •

 ملطلوب. آاثر سلبية على العمل، وإرشاده لنوعية السلوك الصحيح املطلوب، وما ميكن أن يتخذ من جزاءات أتديبية يف حالة عدم االلتزام ابلسلوك ا 
 
 

 اإلنذار:  4.2
 

 يستخدم اإلنذار إذا فشل التنبيه يف حتقيق التغيري املطلوب يف سلوك املوظف.  •
  تطبيق سلم اجلزاءات التأديبية املتدرجة إذا استدعت أمهية املخالفة ذلك. يعترب اإلنذار خطوة أوىل يف •

 



 

 

 
 احلسم من الراتب:  4.3

 
 يستخدم احلسم من الراتب أو أتخري الز�دة السنوية إذا فشل اإلنذار يف حتقيق التغيري املطلوب يف سلوك املوظف.  •

 
 

 اإليقاف عن العمل:  4.4
 

 ممارسة عمله بصورة مؤقتة يف حاالت حتويله إىل التحقيق وحلني االنتهاء منه، أو كعقوبة له على ارتكاب خمالفة سلوكية. يتم إيقاف املوظف عن   •
 ع اإليقاف عن العمل: ا أنو  •

 اإليقاف عن العمل حلني اكتمال التحقيق:  .1
 ن وجوده سوف يؤثر على سري التحقيق. جيوز إيقاف املوظف عن العمل حلني انتهاء التحقيق يف هتمة املخالفة املوجهة إليه إذا كا .1
 يتم إيقاف املوظف عن العمل حلني اكتمال التحقيق يف هتمة ارتكاب إحدى املخالفات التالية:  .2

 هتمة السرقة، أو االختالس أو التزوير أو قبض الرشوة (اإلخالل ابألمانة).  .1
 هتمة التخريب.  .2
 استخدام العنف أو التهديد به.  .3



 

 

 ط العمل. التصرف غري الالئق يف حمي .4
 

 اإليقاف عن العمل كجزاء أتدييب:  .2
 جيوز إيقاف املوظف عن العمل كجزاء أتدييب يف احلاالت املذكورة يف اجلزاءات التأديبية ملدة ال تتجاوز مخسة أ�م عمل.  .1
 اإليقاف عن العمل. ال جيوز منح املوظف املوقوف عن العمل سواء للتحقيق معه أو كعقوبة أتديبية إجازة اعتيادية أثناء فرتة  .2

 
 

 
 إ�اء اخلدمة:  4.5

 
 تعترب عقوبة إ�اء اخلدمة أشد العقوابت يف نظام اجلزاءات التأديبية املتدرجة، وهو يف الواقع جزاء غري تصحيحي.  •
بتاريخ:    51نظام العمل السعودي املوافق عليه ابملرسوم امللكي رقم م/  ) من  80جيوز معاقبة املوظف إب�اء اخلدمة الرتكابه للمرة األوىل إحدى املخالفات اخلطرة املنصوص عليها يف املادة ( •

 يستحق املوظف مكافأة �اية اخلدمة.  هـ، ويف هذه احلالة ال23/8/1426
 ختاذ أية خطوة يف هذا االجتاه. جيب على رئيس القسم / مدير اإلدارة استشارة رئيس قسم املوارد البشرية يف كل حالة يرى أ�ا تتطلب معاقبة املوظف إب�اء خدمته قبل ا  •
 الرئيس التنفيذي).  ابعتماد يتم اعتماد إ�اء خدمة املوظف حسب مصفوفة الصالحيات واملسؤوليات للموارد البشرية ( •



 

 

 
 

 تطبیق الجزاءات التأدیبیة: 
 

 يوما.  30ريخ انتهاء التحقيق يف املخالفة وثبوهتا يف حق املوظف أبكثر من يوما، وال جيوز توقيع جزاء أتدييب بعد ات 30ال جيوز اهتام املوظف مبخالفة مضى على كشفها أكثر من  •
 يوماً دون تكرارها، مث ارتكب نفس املخالفة فتعترب كأ�ا ارتكبت للمرة األوىل. 180إذا ارتكب املوظف خمالفة ومضى عليها  •
 اجلزاءين املقررين. إذا ارتكب املوظف خمالفتني يف آن واحد فيكتفى ابجلزاء األشد من بني  •
 أ�م يف الشهر.  5ال جيوز أن تزيد مدة إيقاف املوظف عن العمل دون أجر على  •
 ال جيوز إيقاع جزاء على املوظف ألمر ارتكبه خارج مكان العمل إال إذا كانت له عالقة مباشرة ابلعمل أو بصاحبه أو مديره املسؤول.  •
د  ديبية لكل موظف يف املؤسسة يسجل فيها نوع املخالفة اليت ارتكبها واتريخ وقوعها واجلزاء املوقع بشأ�ا، وحتفظ مبلفه لدى قسم املوار يفتح لدى قسم املوارد البشرية صحيفة جزاءات أت •

 البشرية  
 

 
 

 محو الجزاءات التأدیبیة: 
 حمو اجلزاء التأدييب ابنقضاء فرتة زمنية:  •



 

 

 من اتريخ إبالغ املوظف بتوقيع اجلزاء عليه عن تلك املخالفة.) ابلنسبة للتنبيه واإلنذار   يوماً)180(   •
 . من اتريخ إبالغ املوظف بتوقيع اجلزاء عليه عن تلك املخالفة ابلنسبة جلزاء احلسم من الراتب وجزاء اإليقاف عن العمل   يوماً)180(   •

 

 

 

 السیاسات الخاصة بالعمالة المؤقتة  4.25
 

 من كل عام وإدراجها ضمن ميزانية املؤسسة للعام القادم وااللتزام هبا طوال العام.   �اية شهر أكتوبر  واعتمادهايتم اعتماد خطة العمالة املؤقتة ويلتزم كل قسم / إدارة برفع احتياجاهتا بداية شهر سبتمرب  •
 و مدير اإلدارة املعين و إعتماد الرئيس التنفيذي. ال يسمح ابالحنراف عن اخلطة املعتمدة ما مل تكن هناك مربرات قوية لذلك وتغريات جوهرية ويتم ذلك مبوافقة رئيس قسم املوارد البشرية  •
 من قبل الكفاءات املوجودة على رأس العمل حيث تعطى األولوية يف هذا اجملال ملوظفي املؤسسة.  عند التخطيط الستخدام العمالة املؤقتة جيب التأكد من أن الوظائف املطلوبة الميكن شغلها  •
 جيب أن يكون عدد العمالة املطلوبة تتناسب مع األماكن الشاغرة.  •
 يتم اعتماد التكلفة الشهرية (الرواتب) والبدالت والتأمني الطيب.  •
 اإلدارة التابع له.  /اب أو ضعف األداء أو ارتكابه ألي خمالفة تعود الضرر على القسميتم احلسم من راتب العمالة املؤقتة يف حالة الغي •



 

 

 املتعاقد معها. تزم املؤسسة أبي إلتزامات جتاه املوظف التابع للشركة املتعاقد (عن طريق شركة موفرة للعمالة) يتمتع بتأمني طيب من قبل اجلهة اليت تكفله وينحصر دور املؤسسة يف التعاقد مع الشركة وال تل •
 واملطالبة ابلبديل.  ه للعمل يكون للمؤسسة الصالحية يف رفض  معه    يتم عمل مقابلة مع املتعاقد من قبل املدير املباشر فور وصولة للقسم / اإلدارة، ويف حال عدم صالحية املتعاقد •
 ة للعمالة املؤقتة. يتم حتديد الفرتة الالزمة لتوفري العمالة حسب االتفاقية املربمة مع اجلهة املوفر  •
 تغيري بيا�ت الطلبات املعتمدة يتم ابلتنسيق مع قسم املوارد البشرية   •
 قسم املوارد البشرية هي حلقة الوصل الوحيدة مع اجلهات املوفرة للعمالة املؤقتة.  •
 ه العامل من قبل قسم املوارد البشرية اىل اجلهة املوفرة للعمالة املؤقتة مباشرة يف حال رفض العامل العمل يف أي حال من األحوال يتم إخالء طرف تلقائي وبدون أي مستحقات مادية ويوج  •
 ال يتم صرف مكافأة �اية خدمة ابلنسبة للذين يتم التعاقد معهم على وظائف مؤقتة.  •

  



 

 

 سیاسات المتابعة اإلداریة (اإلجتماعات)  4.26
 

 اخلاصة ابلقسم واملوظفني التابعني له يف األوقات احملددة.  االجتماعات يتم عقد  •
 بثالثة أ�م.   االجتماعقبل  االجتماع يقوم الشخص املعين يف القسم إبصدار مذكرة طلب  •
 لتغيب لألشخاص املعنيني يف القسم عن اإلجتماع إال لعذر طارئ. ابال يسمح   •
 جيب تقدمي أعذار عدم احلضور قبل اإلجتماع بوقت كاف.  •
 تم عقد اإلجتماع يف حالة إكتمال نصاب عدد احلضور (حيدد العدد االقل للحضور لعقد اإلجتماع). ي •
 يتم إصدار حمضر إجتماع �اية كل إجتماع، وإصدار التقارير الناجتة عن اإلجتماع.  •
 اإلدارة العامة بنسخة. يتم إصدار نسخة من أي بيا�ت أو تقارير صادرة عن اإلجتماع إىل اإلدارات ذات العالقة فيها وتزود  •
 حيق لرئيس القسم واألشخاص املعنيني طلب إجتماعات طارئة إذا اقتضت حاجة العمل لذلك.  •

  



 

 

 جدولة تقاریر قسم الموارد البشریة
 

 التوزيع  مراجعة  إعداد دورية التقرير  التقرير  الرقم

 تقرير التعيينات  1
ربع  
 سنوي 

املوارد البشرية  قسم   
املوارد   قسم  رئيس 
 البشرية  

 الرئيس التنفيذي 
 مدراء اإلدارات املعنية 

 املدير املايل. 

 ربع سنوي  تقرير اإلجازات  2
املوارد البشرية  قسم  املوارد    قسم  رئيس 

 البشرية  

 الرئيس التنفيذي 
اإلدارات   / مدراء 

 املعنية 

 نصف سنوي  تقرير اإلجراءات التأديبية  3
البشرية  املوارد  قسم  املوارد    قسم  رئيس 

 البشرية  
 الرئيس التنفيذي 

 مدراء اإلدارات املعنية 

 املدير املايل  اإلدارة املالية  ربع سنوي  تقرير السلف والقروض  4

 الرئيس التنفيذي 
املوارد  قسم  رئيس 

 البشرية 
 مدراء اإلدارات املعنية 

 



 

 

5 
العمل   تعويضات  تقرير 

 اإلضايف 
املالية اإلدارة  شهري  املدير املايل  

 الرئيس التنفيذي 
املوارد  قسم  رئيس 

 البشرية 
 مدراء اإلدارات املعنية 

 

6 
واملغادرة   احلضور  تقرير 

 والتغيب عن العمل 
 شهري

املوارد البشرية  قسم  املوارد    قسم  رئيس 
 البشرية  

 الرئيس التنفيذي 
 مدراء اإلدارات املعنية 

 املدير املايل. 

 نصف سنوي  التأمني الطيب كشف  7
املوارد البشرية  قسم  املوارد    قسم  رئيس 

 البشرية  

 الرئيس التنفيذي 
 مدراء اإلدارات املعنية 

 املدير املايل. 

8 
التأمينات   كشف 

 االجتماعية 
 نصف سنوي 

املوارد البشرية  قسم  املوارد    قسم  رئيس 
 البشرية  

 الرئيس التنفيذي 
 املدير املايل 

 شهري الرواتب كشف  9
املوارد البشرية  قسم   

املوارد  املدير املايل  قسم  رئيس 
 البشرية 



 

 

 تقرير نتائج تقييم األداء  10
   نصف
 سنوي 

املوارد البشرية  قسم  التميز    إدارة  مدير 
   املؤسسي و احلوكمة 

 الرئيس التنفيذي 
 مدراء اإلدارات املعنية 

 املدير املايل 

11 
املوظفني   حركة  تقرير 

 (ترقية، نقل،.....) 
 ربع سنوي 

املوارد البشرية  قسم  املوارد    قسم  رئيس 
والشؤون   البشرية 
 اإلدارية 

 الرئيس التنفيذي 
 مدراء اإلدارات املعنية 

 املدير املايل 

 سنوي  تقرير عهد املوظفني  12
املوارد البشرية  قسم  املوارد    قسم  رئيس 

 البشرية  

 الرئيس التنفيذي 
 مدراء اإلدارات املعنية 

 املدير املايل 

املوارد البشرية  قسم  ربع سنوي  تقرير التدريب  14  
التميز   إدارة  مدير 
 املؤسسي و احلوكمة   

 الرئيس التنفيذي 
 مدراء اإلدارات املعنية 

 
 

 

 



 

 

  



 

 

 تنظیم العمل السعودي الئحة  ب المخالفات والجزاءاتسیاسات   4.27
 ات التايل: تعترب خمالفة تستوجب توقيع اجلزاء املنصوص عليه يف هذه الالئحة ارتكاب املوظف أي فعل من األفعال الواردة جبدول املخالفات و اجلزاء •

 اوًال: خمالفات تتعلق مبواعيد العمل الشهري

 نوع املخالفة  م
 

هي نسبة من األجر اليومي)  اجلزاء (النسبة احملسومة ،   
 رابع مره  اثلث مره  املرة الثانية  املرة األوىل 

•  
لغاية   للعمل  احلضور  مواعيد  عن  التأخر 

عذر  15( أو  إذن،  دون  دقيقة   (
مقبول ؛ إذا مل يرتتب على ذلك تعطيل  

 عمال آخرين. 
%5 إنذار كتايب   10%  20%  

•  
لغاية   للعمل  احلضور  مواعيد  عن  التأخر 

عذر  15( أو  إذن،  دون  دقيقة   (
مقبول ؛ إذا ترتب على ذلك تعطيل  

 عمال آخرين. 
%15 إنذار كتايب   25%  50%  

•  
من   أكثر  للعمل  احلضور  مواعيد  عن  التأخر 

) دقيقة دون إذن،  30) دقيقة لغاية (15(
ذلك   على  يرتتب  مل  إذا  ؛  مقبول  عذر  أو 

 تعطيل عمال آخرين. 
10%  15%  25%  50%  

•  
أكثر   للعمل  احلضور  مواعيد  عن  التأخر 

) (15من  لغاية  دقيقة  دقيقة  30)   (
دون إذن، أو عذر مقبول ؛ إذا ترتب  

 على ذلك تعطيل عمال آخرين. 
25%  50%  75%  يوم  



 

 

•  

أكثر   للعمل  احلضور  مواعيد  عن  التأخر 
) (30من  لغاية  دقيقة  دقيقة  60)   (

مل   إذا  ؛  مقبول  عذر  أو  إذن،  دون 
عمال   تعطيل  ذلك  على  يرتتب 

 آخرين. 

 يوم  75% 50% 25%

•  
أكثر   للعمل  احلضور  مواعيد  عن  التأخر 

) (30من  لغاية  دقيقة  دقيقة  60)   (
دون إذن، أو عذر مقبول ؛ إذا ترتب  

 على ذلك تعطيل عمال آخرين 

 يومان  يوم  50% 25%

 ابإلضافة إىل حسم أجر دقائق التأخري

•  
التأخر عن مواعيد احلضور للعمل ملدة تزيد  
على ساعة دون غذر ، أو عذر مقبول  
؛ سواًء ترتب ، او مل يرتتب على ذلك  

 تعطيل عمال آخرين. 

 ثالثة أ�م  يومان  يوم  إنذار كتايب 

 ابإلضافة إىل حسم أجر ساعات التأخري 

•  
ترك العمل، أو االنصراف قبل امليعاد دون  
اليتجاوز   مبا  مقبول  عذر  أو  إذن، 

 ) دقيقة 15(

 يوم  %25 %10 إنذار كتايب 

 ابإلضافة إىل حسم أجر مدة ترك العمل 

•  
ترك العمل، أو االنصراف قبل امليعاد دون  

)  15إذن، أو عذر مقبول مبا يتجاوز (
 دقيقة 

 يوم  50% 25% 10%
 ابإلضافة إىل حسم أجر مدة ترك العمل 



 

 

•  
البقاء يف أماكن العمل ، أو العودة إليها  
اذن   دون  العمل  مواعيد  إنتهاء  بعد 

 مسبق 
 يوم  %25 %10 إنذار كتايب 

•  
مقبول   عذر  أو  اذن كتايب،  دون  الغياب 
العقدية   السنة  خالل  يوم،  ملدة 

 الواحدة. 
 أربعة أ�م  ثالثة أ�م  يومان 

من   احلرمان 
الرتقيات ، او  
العالوات ملره  

 واحده

•  
أو عذر   اذن كتايب،  املتصل دون  الغياب 
مقبول من يومني إىل ستة ا�م ، خالل  

 السنة العقدية الواحدة

 أربعة أ�م  ثالثة أ�م  يومان 
من   احلرمان 
الرتقيات ، او  
العالوات ملره  

 واحده
 ابإلضافة إىل حسم أجر مدة الغياب

•  
أو عذر   اذن كتايب،  املتصل دون  الغياب 
مقبول من سبعة أ�م  إىل عشرة ا�م  

 ، خالل السنة العقدية الواحدة 

 مخسة أ�م  أربعة أ�م 

من   احلرمان 
الرتقيات ،  

او 
العالوات  
 ملره واحده

فصل من اخلدمة  
مع املكافأة ؛  
مل   إذا 
يتجاوزجمموع  

الغياب  
 ) يوماً 30(

 مدة الغيابابإلضافة إىل حسم أجر 

•  
أو عذر   اذن كتايب،  املتصل دون  الغياب 
أربعة   إىل  يوماً  مقبول من أحد عشر 
العقدية   السنة  خالل   ، عشريوماً  

 الواحدة
 مخسة أ�م 

من   احلرمان 
  ، الرتقيات 

او 
العالوات  

من   فصل 
اخلدمة   

طبقاً  
للمادة  

 ــــــــــــ 



 

 

ملره واحده،  
توجيه   مع 

إنذار  
ابلفصل  

طبقاً  
للمادة  

(الثمانون)  
نظام   من 

 العمل 

(الثمانون)  
نظام   من 

 العمل 

 ابإلضافة إىل حسم أجر مدة الغياب

•  
مشروع   سبب  دون  العمل  عن  االنقطاع 
يوماً   عشر  مخسة  على  تزيد  مدة 
 متصله، خالل السنة العقدية الواحدة 

أن يسبقه إنذار كتايب بعد الغياب مدة عشرة    الفصل دون مكافأة، أو تعويض ،على
 أ�م، يف نطاق حكم املادة (الثمانون) من نظام العمل 

•  
املتقطع دون سبب مشروع مدداً   الغياب 
يوماً   ثالثني  على  جمموعها  يف  تزيد 

 خالل السنة العقدية الواحدة 
أن يسبقه إنذار كتايب بعد الغياب مدة عشرين    الفصل دون مكافأة، أو تعويض ،على

 يوماً، يف نطاق حكم املادة (الثمانون) من نظام العمل 
 

  



 

 

 ثانیاً: مخالفات تتعلق بتنظیم العمل :

 اجلزاء (النسبة احملسومة ، هي نسبة من األجر اليومي)  نوع املخالفة  م
 رابع مره  اثلث مره  اثين مره  أول مره 

دون    1 العمل  التواجد  مكان  غري  يف  مربر 
 يوم  %50 %25 %10 املخصص للعامل أثناء وقت الدوام 

استقبال زائرين يف غري أمور عمل املنشأة يف    2
 أماكن العمل ، دون إذن من اإلدارة 

إنذار  
 %25 %15 %10 كتايب 

ومعدات ، وأدوات املنشأة    استعمال آالت ،  3
 ألغراض خاصة ، دون إذن 

إنذار  
 %50 %25 %10 كتايب 

تدخل العامل ، دون وجه حق يف أي عمل    4
 ثالثة أ�م  يومان  يوم  %50 ليس يف اختصاصه ، أو مل يعهد به إليه 

اخلروج ، أو الدخول من غري املكان املخصص    5
 لذلك 

إنذار  
 %25 %15 %10 كتايب 

6  
أو   وصيانتها،   ، اآلالت  تنظيف  يف  االمهال 
عدم العناية هبا ، أو عدم التبليغ عن ماهبا  

 من خلل 
 ثالثة أ�م  يومان  يوم  50%

7  
  ، والصيانة  اإلصالح،  أدوات  وضع  عدم 

يف األماكن املخصصة هلا    واللوازم األخرى
 ، بعد اإلنتهاء من العمل 

إنذار  
 يوم  %50 %25 كتايب 



 

 

متزيق، أو إتالف إعال�ت ، أو بالغات إدارة    8
ثالثة   يومان  املنشأة

مع   مخسة أ�م  أ�م  فصل 
 املكافأة

اإلمهال يف العهد اليت حبوزته، مثال: (سيارات،    9
ثالثة   يومان  آالت، أجهزة، معدات، أدوات،.......) 

مع   مخسة أ�م  أ�م  فصل 
 املكافأة

املكان املعد  األكل يف مكان العمل، أو غري    10
 له، او يف غري أوقات الراحة 

إنذار  
 %25 %15 %10 كتايب 

إنذار   النوم أثناء العمل   11
 %50 %25 %10 كتايب 

 ثالثة أ�م  يومان  يوم  %50 النوم يف احلاالت اليت تستدعي يقظة مستمرة  12
أو وجود العامل يف غري مكان عمله    التسكع ،   13

 يوم  %50 %25 %10 ، اثناء ساعات العمل 

 يومان  يوم  التالعب يف إثبات احلضور، واالنصراف  14
من   احلرمان 
الرتقيات  

والعالوات  
 ملرة واحدة

من   فصل 
اخلدمة  

مع  
 املكافأة

15  
عدم إطاعة األوامر العادية اخلاصة ابلعمل أو  
  ، ابلعمل  اخلاصة  التعليمات  تنفيذ  عدم 

 واملعلقة يف مكان ظاهر 
 يومان  يوم  50% 25%



 

 

والتعليمات    16  ، األوامر  خمالفة  على  التحريض 
ثالثة   يومان  اخلطية اخلاصة ابلعمل 

مع   مخسة أ�م  أ�م  فصل 
 املكافأة

األماكن    17 يف  عنها  التدخني  واملعلن  احملظورة، 
ثالثة   يومان  للمحافظة على سالمة العمال، واملنشأة 

مع   مخسة أ�م  أ�م  فصل 
 املكافأة

18  
العمل الذي قد ينشأ   التهاون يف  أو  اإلمهال 

أو سالمتهم    عنه ضرر يف صحة العمال ،
 ، أو يف املواد ، أو األدوات ، واألجهزة

ثالثة   يومان 
مع   مخسة أ�م  أ�م  فصل 

 املكافأة
 

  



 

 

 ثالثاً: مخالفات تتعلق بسلوك العامل 

 اجلزاء (النسبة احملسومة ، هي نسبة من األجر اليومي)  نوع املخالفة  م
 الرابعة املرة  املرة الثالية  املرة الثانية  املرة األوىل 

أو    )1  ، الغري  مع  أو   ، الزمالء  مع  التشاجر 
 مخسة أ�م  ثالثة أ�م  يومان  يوم  إحداث مشاغبات يف مكان العمل 

التمارض أو إدعاء العامل كذابً أنه أصيب    )2
 مخسة أ�م  ثالثة أ�م  يومان  يوم  أثناء العمل ، أو بسببه 

3(  
عند   الطيب  الكشف  إجراء  عن  االمتناع 

طبيب   اتباع  طلب  رفض  أو  املنشأة، 
 التعليمات الطبية أثناء العالج 

 مخسة أ�م  ثالثة أ�م  يومان  يوم 

أبماكن    )4 املعلقة  الصحية  التعليمات  خمالفة 
 مخسة أ�م  يومان  يوم   %50 العمل 

لصق    )5 أو  املنشأة،  جدران  على  الكتابة 
 %50 %25 %10 إنذار كتايب  إعال�ت عليها 

 يومان  يوم  %50 %25 اإلداري عند االنصرافرفض التفتيش   )6

واالجهزة   )7 املالبس،  إرتداء  عن  االمتناع 
 مخسة أ�م  يومان  يوم   إنذار كتايب  املقررة للوقاية والسالمة. 

اإلحياء لآلخرين مبا خيدش احلياء قوًال ، أو    )8
 فصل مع املكافأة مخسة أ�م  ثالثة أ�م  يومان  فعالً 



 

 

9(  
أو    ، ابلقول  العمل  زمالء  على  االعتداء 
االشارة، أو ابستعمال وسائل االتصال  

 االلكرتونية ابلشتم ، أو التحقري 
 فصل مع املكافأة مخسة أ�م  ثالثة أ�م  يومان 

اباليذاء  )10 زمالء    االعتداء  على  اجلسدي 
 فصل بدون مكافأة ، أو إشعار ، أو تعويض مبوجب املادة (الثمانون)  العمل، أو على غريهم بطريقة إابحية 

11(  
أبي وسيلة    االعتداء اجلسدي ،او القويل،أو

على   االلكرتونية  االتصال  وسائل  من 
العمل ، أو املدير املسئول ،   صاحب 
 أو أحد الرؤساء أثناء العمل ،أو بسببه 

 فصل بدون مكافأة ، أو إشعار ، أو تعويض مبوجب املادة (الثمانون) 

مع   مخسة ا�م  ثالثة أ�م  تقدمي بالغ ،أو شكوى كيدية   )12 فصل 
 ـــــــــــ  املكافأة

13(  
التحقيق   جلنة  لطلب  االمتثال  عدم 
أو   ابألقوال،  اإلدالء  أو  ابحلضور، 

 الشهادة
 فصل مع املكافأة مخسة ا�م  ثالثة أ�م  يومان 

 

  



 

 

 
 

 مصفوفة الصالحیات    :القسم األول

 

داد 
إع

جعة  
مرا

صية  
تو

فقة  
موا

 

ماد 
اعت

 املهمة   # 

 تعديل أنظمة املوارد البشرية  1

اإلعداد لدى املوظف املعين يف قسم املوارد  
 البشرية 

 رئيس قسم املوارد البشرية 

مدير إدارة اخلدمات 
 املساندة 

مدير إدارة التميز 
 املؤسسي 

 الرئيس التنفيذي 

 مجلس األمناء

 الكوادر املطلوبة لتوفري تخطيط ال 2
 اإلدارة املعنية  

 رئيس قسم املوارد البشرية 
مدير إدارة اخلدمات 

 املساندة 
إدارة التميز  

 املؤسسي 

 الرئيس التنفيذي 

 التوظيف وتوقيع العقد   3
 

   
 

 مدير اإلدارة  -
اإلعداد لدى املوظف املعين يف قسم املوارد  

 البشرية 
 رئيس قسم املوارد البشرية 

 جلنة املقابالت 
 

--- 
 الرئيس التنفيذي 

 عاملرئيس قسم / مسؤول / اخصائي /  -

اإلعداد لدى املوظف املعين يف قسم املوارد  
 البشرية 

 رئيس قسم املوارد البشرية 

 اإلدارة املعنية  

--- 

 الرئيس التنفيذي 

 

 

 

 



 

 

 

داد 
إع

جعة  
مرا

صية  
تو

فقة  
موا

 

ماد 
اعت

 املهمة   # 

      التثبيت بعد فرتة التجربة  4

 الرئيس التنفيذي  --- املوارد البشرية رئيس قسم  --- اإلدارة املعنية   مدير اإلدارة  -

 الرئيس التنفيذي  --- رئيس قسم املوارد البشرية  --- اإلدارة املعنية   مسؤول / اخصائي /  رئيس قسم -

5 
 جلهةإعطاء موافقة لنقل كفالة موظف 

 أخرى
 

   
 

- 
اخصائي/  /  رئيس القسم / مدير / اإلدارة

 موظف  /  مسؤول

 صاحب الطلب
 --- رئيس قسم املوارد البشرية  املوارد البشرية رئيس قسم 

 الرئيس التنفيذي 

      إ�اء خدمات موظف  6

 مدير اإلدارة  -
 رئيس قسم املوارد البشرية  اإلعداد والتنفيذ لدى قسم املوارد البشرية 

 مدير اإلدارة املالية 
 الرئيس التنفيذي  ---

 الرئيس التنفيذي 

 موظف /اخصائي /مسؤول /رئيس قسم  -

 
 

 رئيس قسم املوارد البشرية  اإلعداد والتنفيذ لدى قسم املوارد البشرية 
 مدير اإلدارة املالية 

--- 
مدير اإلدارة  

 املعنية 

 الرئيس التنفيذي 

 

 

 

 

 

      انتداب موظف لرحلة عمل داخل اململكة 7

 الرئيس التنفيذي  -
املوارد  اإلعداد لدى املوظف املعين يف قسم 

 البشرية 
 رئيس قسم املوارد البشرية 

 مدير اإلدارة املالية 
 --- الرئيس التنفيذي 

 جلس األمناء رئيس م

 الرئيس التنفيذي  الرئيس التنفيذي  --- رئيس قسم املوارد البشرية  اإلدارة املعنية  مدير اإلدارة   -



 

 

 

داد 
إع

جعة  
مرا

صية  
تو

فقة  
موا

 

ماد 
اعت

 املهمة   # 

 مدير اإلدارة املالية 

 موظف/مسؤول /اخصائي  / رئيس قسم -
 رئيس قسم املوارد البشرية  اإلدارة املعنية 

 مدير اإلدارة املالية 
--- 

مدير اإلدارة  
 املعنية 

 الرئيس التنفيذي 

      اإلجازات ومتديدها  8

 الرئيس التنفيذي  -
اإلعداد لدى املوظف املعين يف قسم املوارد  

 البشرية 
 --- التنفيذي الرئيس  رئيس قسم املوارد البشرية 

 مجلس األمناء رئيس 

 مدير اإلدارة  
 اإلدارة املعنية 

 
 رئيس قسم املوارد البشرية 

 
 الرئيس التنفيذي  ---- 

 الرئيس التنفيذي 

 / موظف اخصائي/ مسؤول  رئيس القسم -

 اإلدارة املعنية 
 
 
 

 رئيس قسم املوارد البشرية 
 

 ---- 
مدير اإلدارة  

 املعنية 

 الرئيس التنفيذي 

- 
إجازات غري مدفوعة األجر أقل من أو 

 يوم 20تساوي 
 رئيس قسم املوارد البشرية  اإلدارة املعنية 

 
 ---- 

مدير اإلدارة  
 املعنية 

 الرئيس التنفيذي 

- 
إىل  21إجازات غري مدفوعة األجر من 

 يوم 90
 اإلدارة املعنية 

 
 رئيس قسم املوارد البشرية 

 
 ---- 

مدير اإلدارة  
 املعنية 

 التنفيذي الرئيس 

      تقييم أداء املوظفني  9

 مدير اإلدارة  -
اإلعداد لدى املوظف املعين يف قسم املوارد  

   البشرية
 رئيس قسم املوارد البشرية 

 
 الرئيس التنفيذي  ---- 

 الرئيس التنفيذي 



 

 

 

داد 
إع

جعة  
مرا

صية  
تو

فقة  
موا

 

ماد 
اعت

 املهمة   # 

 / موظف  اخصائي / مسؤول / رئيس قسم -
 رئيس قسم املوارد البشرية  اإلدارة املعنية 

 
 ---- 

مدير اإلدارة  
 املعنية 

 الرئيس التنفيذي 

      إيقاع إجراء أتدييب ابملوظف 10

 
اخصائي /    /رئيس القسم / مدير اإلدارة

 موظف  /مسؤول

  اإلعداد لدى املوظف املعين يف قسم املوارد
   البشرية

 رئيس قسم املوارد البشرية 
 مدير اإلدارة املالية 

 
 الرئيس التنفيذي  ---

 

 

 

 التنفيذي الرئيس 

 

 

 

 

 

 

      البت بتظلم املوظفني  11

- 
اخصائي  /رئيس القسم /مدير اإلدارة

 موظف  /مسؤول/

اإلعداد لدى املوظف املعين يف قسم املوارد  
   البشرية

 
 

 رئيس قسم املوارد البشرية 
 

 الرئيس التنفيذي  ---- 

 الرئيس التنفيذي 

 تعديل أوقات الدوام الرمسي  -
املوظف املعين يف قسم املوارد  اإلعداد لدى 

   البشرية
 

 الرئيس التنفيذي  ----  رئيس قسم املوارد البشرية 

 الرئيس التنفيذي 



 

 

 

داد 
إع

جعة  
مرا

صية  
تو

فقة  
موا

 

ماد 
اعت

 املهمة   # 

 

 ستحقات املتصفية  -

اإلعداد لدى املوظف املعين يف قسم املوارد  
   البشرية

 
 

 رئيس قسم املوارد البشرية 
 مدير اإلدارة املالية 

 
 الرئيس التنفيذي  ---- 

 التنفيذي الرئيس 

 

 

 

 

      ا�اء خدمات موظف   12

- 
اخصائي/  /رئيس القسم /  مدير اإلدارة

 / موظف  مسؤول

اإلعداد لدى املوظف املعين يف قسم املوارد  
   البشرية

 
 

 رئيس قسم املوارد البشرية 
 

 الرئيس التنفيذي  ---- 

 الرئيس التنفيذي 

 حتديث اهليكل التنظيمي  -

 
املوظف املعين يف قسم املوارد  اإلعداد لدى 

   البشرية
 
 

 رئيس قسم املوارد البشرية 
 

 الرئيس التنفيذي  التميز املؤسسي واحلوكمة 

 

 مجلس األمناء

 حتديث املسميات الوظيفية   -

 
 
 

اإلعداد لدى املوظف املعين يف قسم املوارد  
   البشرية

 رئيس قسم املوارد البشرية 
 

 الرئيس التنفيذي  واحلوكمة التميز املؤسسي 

 

 

 

 الرئيس التنفيذي 

 



 

 

 

داد 
إع

جعة  
مرا

صية  
تو

فقة  
موا

 

ماد 
اعت

 املهمة   # 

 

 

 

 

 

 

      التنقل الداخلي بني اإلدارات  13

 مدير اإلدارة  -

 
اإلعداد لدى املوظف املعين يف قسم املوارد  

   البشرية
 
 

 رئيس قسم املوارد البشرية 
 

 الرئيس التنفيذي  ---- 

 

 الرئيس التنفيذي 

- 
 /  / مسؤول اخصائي /  رئيس القسم

 موظف 

اإلعداد لدى املوظف املعين يف قسم املوارد  
   البشرية

 
 

 رئيس قسم املوارد البشرية 
 

 ---- 
مدير اإلدارة  

 املعنية 

 الرئيس التنفيذي 

- 

 خماطبات اجلوازات 

اإلعداد لدى املوظف املعين يف قسم املوارد  
   البشرية

 
 

 رئيس قسم املوارد البشرية 
 

 التنفيذي الرئيس  ---- 

 الرئيس التنفيذي 



 

 

 

 

داد 
إع

جعة  
مرا

صية  
تو

فقة  
موا

 

ماد 
اعت

 املهمة   # 

- 

 اصدار تصاريح العمل 

اإلعداد لدى املوظف املعين يف قسم املوارد  
   البشرية

 
 

 رئيس قسم املوارد البشرية 
 

 الرئيس التنفيذي  ---- 

 الرئيس التنفيذي 

- 

 ة خروج وعودة متعدد

اإلعداد لدى املوظف املعين يف قسم املوارد  
   البشرية

 
 

 املوارد البشرية رئيس قسم 
 

 الرئيس التنفيذي  ---- 

 الرئيس التنفيذي 

- 
خروج وعودة مفردة (مبا ال يتجاوز املدة 

 احملددة بسياسات املؤسسة) 

اإلعداد لدى املوظف املعين يف قسم املوارد  
   البشرية

 
 

 رئيس قسم املوارد البشرية 
 

 الرئيس التنفيذي  ---- 

 الرئيس التنفيذي 

- 

 تعديل املهنة 

اإلعداد لدى املوظف املعين يف قسم املوارد  
   البشرية

 
 

 رئيس قسم املوارد البشرية 
 

 الرئيس التنفيذي  ---- 

 الرئيس التنفيذي 

- 

 استدعاء موظف من إجازة 

اإلعداد لدى املوظف املعين يف قسم املوارد  
   البشرية

 
 

 رئيس قسم املوارد البشرية 
 

 ---- 
مدير اإلدارة  

 املعنية 

 التنفيذي الرئيس 
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