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       قرار اعتماد الالئحة 

 

:  الالئحة )اإلصدار الثاني(هذه    تحديث تم   م  16/02/2022-هـ  15/07/1443بتاريخ 

اإلدارة مجلس  محضر  قرار  للعام    بموجب  اإلدارة    وعلىم  2022األول 

 تاريخه. التنفيذية العمل بموجبها من  

 
 

  أعضاء مجلس االدارة  

 

مجلس اإلدارةرئيس   نائب رئيس مجلس اإلدارة   

 األستاذ/ محمد بن سيحان القريني   األستاذ/ عصام بن عبدالعزيز الشايع 
 

 أمين الصندوق  عضو مجلس اإلدارة

 األستاذ / نايف بن محمد العصيمي   األستاذ / عبداللطيف بن عبدالقادر اندجاني 
 

 عضو مجلس اإلدارة  عضو مجلس اإلدارة

بن سعيد الزهراني  األستاذ / عبدهللا  األستاذ/ أحمد بن عثمان باموسى  
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والصالة والسالم على املبعوث (  عليه أجرًا الختذتقال لو شئت احلمد هلل رب العاملني القائل يف كتابه الكريم: )

رجل أعطى بي ثم  :ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة )رمحة للعاملني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني القائل : 

 وبعد :                    ( ومل يعطه أجره فأستوفىأجريًا  أستأجرثم أكل مثنه ورجل  غدر ورجل باع حرًا

إن مما عنيت به حكومة خادم احلرمني الشريفني وفقه اهلل العناية باجلمعيات اخلريية ودعمها ممثلة يف        

(  مبحافظة الطائف مجعية العون اخلريية) ، ومن بني هذه اجلمعيات  املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة 

 .هـ 17/10/1436 وتاريخ  691املسجلة بتصريح رقم 

وحرصًا على الريادة والتنظيم وأن يكون عمل هذه اجلمعيات وفق لوائح وأنظمة تضبط عملها فقد حرصت       

وضع لوائح وأنظمة لكافة نواحي العمل مستمدة تلك اللوائح واألنظمة  علىبالطائف  مجعية العون اخلرييةإدارة 

للوصول إىل  املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة من الالئحة العامة لتنظيم عمل اجلمعيات اخلريية ومن لوائح 

واملستفيدين منه حقوقهم وفق ما أمر اهلل تعاىل به وحث عليه نبينا  اجلمعيةأفضل نظام يضمن لكافة منسوبي 

 حممد صلى اهلل عليه وسلم من عناية باألجري وإعطاء حلقوقه .

يف أداء رسالتنا ولتتيح الفرصة لكافة من يعملون  تعاىلبعد اهلل  وقد جاءت الئحة املوظفني لتكون عون لنا      

 . لالستفادة منهايف القطاع اخلريي 

 نسأل اهلل تعاىل السداد والتوفيق وأن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم .

 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،،،
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 التعريف :

مجعية العون اخلريية بالطائف هي جهة خريية غري رحبية ترعى األسر احملتاجة وتقوم على تقديم املساعدات هلا على مدار  

العام وفق ما يرد من تربعات إضافة إىل تنفيذ العديد من املشروعات اخلريية كإفطار صائم وزكاة الفطر والكفارات 

 وغريها.

 

 التسجيل واملرجعية :

 هـ 17/10/1436بتاريخ  وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةمن  691وتصريح رقم  93342مسجلة بالقرار رقم 

 

 أهداف اجلمعية:

 .هم املعيشية واالجتماعية والصحية: رعاية األسر الفقرية ، والسعي لتخفيف معاناتها مبا يساعد على حتسني أوضاع أواًل

 استقبال الزكوات والصدقات والكفارات والتربعات العامة وتوزيعها على احملتاجني . :ثانيًا 

: إقامة املشروعات اخلريية املومسية مثل ) احلقيبة املدرسية ، إفطار صائم ، زكاة الفطر ، كسوة العيد ، كسوة  ثالثًا

 (مها ، بناء املساجدضاحي ، بناء املساكن وترميالشتاء ، سقيا ماء السبيل ، الصدقة اجلارية، بطانية الشتاء ، حلوم األ

: مجع فائض الطعام من قصور األفراح والفنادق واملطاعم ومن احلفالت اخلاصة وحفظه وتوزيعه على الفقراء  رابعًا

 واملساكني واحملتاجني .

باالشرتاك مع اهليئات األهلية : إقامة برامج ودورات لفئات اجملتمع لتثقفيهم باألعمال التطوعية واملساهمة فيها  خامسًا

 واحلكومية خلدمة اجملتمع .

 : العمل على نشر وتشجيع روح التكافل بني فئات اجملتمع . سادسًا

 : العناية بتأهيل األسر احملتاجة . سابعًا

 فتح الباب للموسرين من أهالي احملافظة وخارجها لدعم برامج اجلمعية . : ثامنًا

 : تنفيذ الربامج التوعوية للمجتمع للرفع من مستواه يف كافة النواحي . تاسعًا

 

 :نطاق عمل اجلمعية 

 ال يتوفر فيها مجعيات خريية خمتصة .حمافظة الطائف وضواحيها القريبة اليت  -منطقة مكة املكرمة 
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 ( : آلية التوظيف 1املادة ) 

 يتم التوظيف على  وظائف اجلمعية وفق احلاجة . •

يتم اإلعالن عن الوظائف ووصففها يف وسفائل اإلعالم املتاحة من الصفحف واالنرتنت ووسفائل التواصفل باإلضفافة  •

 إىل موقع الوزارة .

 حة.يتم  التوظيف يف وظائف اجلمعية مبوجب عقد مربم وفقًا ألحكام هذه الالئ •

 تسري أحكام هذه الالئحة على كافة عقود التوظيف اليت ال تقل مدتها عن سنة . •

 أمني الصندوق (. -األمني العام -يتم التوظيف من خالل جلنة مكونة من )املدير التنفيذي  •

 يشرتط للتعيني مايلي : •

 أ ( وجود وظيفة شاغرة .

ب( أن يعد وصفف لواجبات الوظيفة ومسفلوليتها واحلد األدنى للملهالت املطلوبة لشفالها وجيوز االكتفاء بوصفف 

 واحد للوظائف املتماثلة .

 يشرتط يف املوظف أن يكون : •

 مستوفيًا للشروط وامللهالت املطلوبة لشال الوظيفة . (1

 الئقًا طبيًا لشال الوظيفة املتقدم إليها عند التعيني . (2

 ن السرية والسلوك ) إن خري من استأجرت القوي األمني (.حس (3

 أن جيتاز االختبارات املقررة أو املقابلة الشخصية املقرر عقدها للمرشحني لشال الوظائف . (4

 جيوز للجنة التوظيف إعفاء بعض املتقدمني لشال الوظائف من بعض هذه الشروط عند احلاجة. (5

 لتعيني خيتار من ترشحه جلنة التوظيف .إذا تعدد املتقدمون املستوفون لشروط ا •

 مسوغات التعيني : •

 أ( صورة من بطاقة األحوال املدنية للسعوديني أو اإلقامة لاري السعوديني .

 ب( صورة مصدقة من الشهادات العلمية احلاصل عليها .

 ج(شهادات اخلربة السابقة .

 د( شهادة اللياقة الصحية .

 هـ ( أربع صور مشسية .

 و( شهادة حسن السرية والسلوك .
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 ز( جتاوز املقابلة الشخصية بنجاح .

 ح( طلب التوظيف واستكمال النموذج اخلاص به .

 تكون املقابلة الشخصية حسب ما تقرره جلنة التوظيف ) شفهية أو حتريرية أو معًا (. •

صفففة لذلك ثم تعقد اللجنة اجتماعًا • صففف سفففتمارة املخ شفففيح واال شفففيح يقدم املوظف نقاط الرت  لتحديد احلاجة والرت

 للمقابلة وفق نقاط املفاضلة يف ملف املتقدم .

التزكيات  -حسفن السفرية والسفلوك-دورات احلاسفب  -اخلربات السفابقة -من نقاط الرتشفيح للوظيفة ) امللهل  •

 التخصص (. -حسن املظهر  -

 حق التعيني لكافة الوظائف الشاغرة للجنة التوظيف . •

 عمل للموظف بعد اجتيازه للمقابلة ومن ثم يصدر قرار من املدير بالتعيني . يتم حترير  عقد •

سففففتكمال إجراءات التعيني من قبل جلنة التوظيف ومن ثم  رر  • صففففدر قرار التعيني من املدير التنفيذي بعد ا ي

 العقد املعني .

سففوغات التعيني واألوراق واملعلومات اليت تد • شففخصففي حتفه فيه م ل على عنوانه وكل يعد لكل موظف ملف 

 ما يتصل بوظيفته من إجازات أو ترقيات أو تقارير الكفاية وحتفه لدى السكرتارية.

 األفضلية يف العمل للسعوديني ومن يالب عليه احلاجة من أبناء األسر. •

 فرتة التجربة للموظف ثالثة أشهر . •

سفففففاعات يف اليوم أو  • سفففففائية مبعدل مثان  صفففففباحية وم سفففففائية ( مبعدل    الدوام على فرتتني  فرتة واحدة )م

 ساعات وفق العقد املربم مع املوظف .

مدة عقد العمل سفنة على األقل يلتزم فيها املوظف بتنفيذ كافة ما يطلب منه وجيدد العقد سفنويًا ما مل يشفعر  •

 أحد الطرفني بطلب إنهاء العقد .

سففففففففم دون • تففة خالل املوا قففد للوظففائف امللق عففا يففذي حق الت مففدير التنف فففة  لل الرجوع للجنففة التوظيف وحتففديففد كففا

 الضوابط وفق عقد يلزم الطرفني به .
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 ( : واجبات املوظف2املادة )

 االلتزام بكافة بنود العقد مع اجلمعية . •

 معرفة أهداف اجلمعية عمومًا ومهام القسم خصوصًا . •

صفففففرافاغ وعدم التايب أو التأخر عن العمل • ضفففففورًا وان شفففففروع وبإذن من  االلتزام بالدوام الرمسي ح سفففففبب م إال ب

 الرئي  املسئول ..

 أداء املهام املكلف بها من قبل مدير اجلمعية أو رئي  القسم بدقة متناهية وأمانة . . •

 االهتمام مبقر القسم وترتيبه . •

 متابعة مهام القسم والتنسيق فيها مع رئي  القسم . •

 حفه أوراق القسم ومناذجه . •

 م البوح بها ألي أحد مهما كان .احملافظة على أسرار العمل وعد •

 أن يرتفع عن كل ما خيل بسمعته كموظف يف اجلمعية سواء كان ذلك يف مكان العمل أو خارجه . •

 أن يراعي اآلداب اإلسالمية يف تصرفاته داخل العمل وخارجه . •

 أن خيصص كامل وقت العمل ألداء واجبات وظيفته . •

 قبول العمل يف أي مكان أو موقع حتدده  إدارة اجلمعية . •

 عدم االرتباط بأي عمل مع جهة أخرى إال مبوافقة خطية من اجلمعية . •

سففففففففتخدامها فيما خيص العمل  • سففففففففتالمه مع احملافظة عليها وا سففففففففلولية الكاملة عن كافة العهد وما يتم ا امل

 االستخدام األمثل ، و اسب عن أي ضرر ينتج عن سوء استعمال أو إهمال .

 كما أن على املوظف أن  ظر ما يلي :  •

 إساءة استعمال سلطته الوظيفية .  -1

 يف عمل اآلخرين إال حبدود صالحيته . استاالل النفوذ والتدخل  -2

 قبول اهلدايا أو اإلكراميات أو الرشوة بالطرق املباشرة أو غري املباشرة.  -3

 إفشاء األسرار اليت يطلع عليها حبكم وظيفته ولو بعد تركه اخلدمة .  -4

بأعمال مقاالت تتعلق كتابة اإلدالء بأية تصر ات أو معلومات للصحف أو أجهزة اإلعالم أو إلقاء حماضرات أو  -5

 اجلمعية ما مل  صل على موافقة مسبقة من صاحب الصالحية . 

 التطوير يف األداء و االبتكار و حماولة رفع مستوى اإلنتاج و الدقة يف العمل .  •
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 ( : واجبات اجلمعية جتاه املوظفني  3املادة ) 

 بنود العقد املربم بينهماااللتزام بتأدية كافة احلقوق النظامية هلم وفق  •

 التعامل الالئق معهم واالهتمام بأحواهلم ومصاحلهم . •

 االهتمام مبشاكل املوظفني والسعي يف حلها . •

 الرقي بهم يف كافة النواحي . •

 تدريبهم وتطوير قدراتهم . •

 ( : اإلجازات 4املادة ) 

يومًا ( إجازة سفنوية و ق له جتزئتها على مدار العام   30 ق للموظف بعد مضفي عام كامل التمتع بإجازته )  •

 بعد موافقة املدير التنفيذي .

 للموظف إجازة  سة أيام اضطرارية أثناء العام بعد االقتناع بعذره وال متنح متصلة . •

 السبت إجازة يصرف راتبها للموظف .أيام الدوام يف األسبوع  سة أيام ويومي اجلمعة و •

 للموظف التمتع بإجازته السنوية متصلة أو على فرتات حبيث ال تقل كل فرتة عن  سة أيام . •

تقدم طلبات اإلجازة وفق النماذج رقم )     ( للسفنوية ورقم )    ( لالضفطرارية قبل موعد طلب اإلجازة  بأسفبوع  •

 على األقل .

سففففففي يف املوعد احملدد لالختبارات بعد للموظف التمتع بإجازة اخت • صففففففل درا سففففففبوعني يف نهاية كل ف بار مدة أ

 إحضار ما يثبت ذلك وبعد موافقة اإلدارة على الدراسة مسبقًا .

 إجازة العيدين يتم حتديدها وفق تعميم خاص بذلك يف حينه . •

 23من امليزان مطلع السنة اهلجرية الشمسية املوافق  األوليعترب اليوم الوطين للمملكة  والذي يوافق اليوم  •

 اخلمي وافق هذا اليوم  ) يوم اجلمعة (  فيعوض عنه بيوم  فإذا،من السنة امليالدية إجازة رمسية سبتمرب 

، وفيما عدا ذلك ال يعوض املوظف   بعدهالذي  األحد( فيعوض عنه بيوم  السبتوافق ) يوم  وإذا،  قبلهالذي 

 0هذا اليوم  إجازةعن 

ال يتم تعويض املوظف عن إجازته السنوية ماليًا ويتم ترحيلها رصيد إجازات إال يف حال تكليفه من قبل إدارة  •

د اجلمعية مبا مينعه من متتعه من إجازته السنوية يف موعدها فيتم تعويضه ماديًا مببلغ يوازي أجره اليومي بعد

 أيام التكليف .
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 ( : البدالت والعالوات واإلضايف 5املادة ) 

األداء السنوي لكافة املوظفني يف دوام التفرغ الكلي ) فرتتني فقط(  عدا العالوة وفق تقدير تقرير متنح  •

 : العمال وهذه النسبة حتسب من الراتب األساسي 

 نسبة العالوة بالنسبة لألساسي الدرجة التقدير

 %4 100- 90 ممتاز

 %3 89-80 جيد جدًا

 %2 79-70 جيد

 ال مينح أي عالوة ويوجه له تنبيه 69-60 مقبول

 60أقل من  ضعيف
مينح فرصة للتعديل عام واحد فقط ثم ينهى عقده 

 يف حال عدم االلتزام

 أعاله.ال مينح موظف الفرتة الواحدة أي عالوة ويكون الراتب وفق األجور احملددة  •

 تتوقف العالوة بنهاية السلم الوظيفي . •

 مينح من يعمل  على كفالة اجلمعية مصاريف جتديد اإلقامة والتأشريات . •

 تتحمل اجلمعية أجور مكتب العمل وما يتبع ذلك جتاه كل من يعمل على كفالة اجلمعية . •

 له بداًل نقديًا. تتكفل اجلمعية بتذكرة سنوية للعاملني على الكفالة ذهاب وإياب وال تصرف •

تلتزم اجلمعية بسداد النسبة احملددة لكل موظف يف التأمينات االجتماعية ويتحمل املوظف باقي النسبة  •

 باحلسم من راتبه األساسي شهريًا .

 يتم حسم الاياب والتأخرات وفق النظام من الراتب األساسي حبساب أجر دوام اليوم الواحد . •

 املوظف باجلمعية بنظام التأمينات االجتماعية وكذلك صندوق املوارد البشرية. ق للجمعية إحلاق  •

يف حال مت إحلاق املوظف بصندوق املوارد البشرية فيتم حسم قيمة الدعم من الصندوق من الراتب األساسي  •

يكون للموظف على أن تلتزم اجلمعية بعد ذلك بالراتب األساسي املتعاقد عليه ، أي ان الراتب األساسي 

 مبا فيه دعم املوارد البشرية.

يتم احتساب الدوام اإلضايف  يف األيام االعتيادية وفق عدد الساعات ويكون أجر الساعة يف خارج الدوم  •

 ضعف أجرها يف األيام العادية .
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يتم احتساب أجر الدوام اإلضايف يف األعياد واملواسم  وفق عدد الساعات ويكون أجر الساعة ثالثة  •

 جرها يف األيام العادية .أضعاف أ

يطبق ما خيص احلسم من الراتب للاياب والتأخرات وكافة املخالفات وفق الئحة مكتب العمل وتعد  •

 الئحة مكتب العمل جزء ال يتجزأ من عقد املوظف وينص على ذلك يف العقد .

 األساسي فقط . يتم التعاقد مع املوظف يف أشهر التجربة الثالثة أألوىل بدون بدالت ويعطى الراتب •

تتفاوت أوقات الدوام صيفًا وشتاًء ويتم حتديد توقيت الدوام لكل فرتة بتعميم خاص بذلك شريطة أن ال  •

 يتجاوز إمجالي الساعات لكل موظف وفق نص العقد .

يعد تكليف املوظف خبارج الدوام يف اجلمعية أمرًا إلزاميا وال  ق ألي موظف االعتذار عنه أو عدم التقيد  •

 ويف حال خمالفته فيتم إقرار اجلزاء املرتتب على ذلك ويشار يف العقد إىل ذلك . به

 يومًا بعد سنة التجربة . 30مينح املوظف إجازة سنوية قدرها  •

 مينح املوظف إجازة اضطرارية قدرها  سة أيام يف العام وفق ضوابطها . •

 ريال سنويًا . 1000مينح املوظف تأمينًا صحيًا مبا يعادل  •
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 الفرتتان

 األساسي امللهل
تقدير 

 األداء
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العالوة

 2500 اجلامعي

 3400 3300 3200 3100 3000 2900 2800 2700 2600 2500 %4 ممتاز

 3175 3100 3025 2950 2875 2800 2725 2650 2575 2500 %3 ج.ج

 2950 2900 2850 2800 2750 2700 2650 2600 2550 2500 %2 جيد

الثانوي 

 والدبلوم
2000 

 2720 2640 2560 2480 2400 2320 2240 2160 2080 2000 %4 ممتاز

 2540 2480 2420 2360 2300 2240 2180 2120 2060 2000 %3 ج.ج

 2360 2320 2280 2240 2200 2160 2120 2080 2040 2000 %2 جيد

مادون 

 الثانوي
1500 

 2040 1980 1920 1860 1800 1740 1680 1620 1560 1500 %4 ممتاز

 1905 1860 1815 1770 1725 1680 1635 1590 1545 1500 %3 ج.ج

 1770 1740 1710 1680 1650 1620 1590 1560 1530 1500 %2 جيد

 

 ( : تقارير األداء السنوي 6املادة ) 

 خيضع لتقارير األداء السنوي كافة موظفي اجلمعية . •

سففففففتمارة  • صففففففر احملددة يف اال ضففففففوء العنا سففففففنويًا لتقييم أدائه على  شففففففر لكل موظف تقريرًا  يعد الرئي  املبا

 املخصصة لذلك .

 تعرض تقارير األداء السنوي على املدير التنفيذي العتمادها . •

 تعرض تقارير األداء السنوي لالعتماد اخلتامي وحتديد العالوة على األمني العام . •

 يف ملف املوظف ويتخذ أساسًا ملنح العالوات واملكافآت .  فه  التقرير •

  ق للموظف اإلطالع على نتيجة تقرير األداء السنوي اخلاص به بعد اعتماده . •

 .ينذر املوظف احلاصل على تقدير ضعيف يف تقريره كتابًة وإذا مل يصلح شأنه فللجمعية اختاذ ما يلزم حياله •
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 ( : إنهاء اخلدمة 7املادة ) 

 تنتهي خدمة املوظف باجلمعية يف احلاالت التالية : •

 الوفاة . .1

 االستقالة وتقدم خطيًا إىل املدير التنفيذي مع األخذ بعني االعتبار مدة العقد واحلاجة لذلك. .2

 انتهاء مدة العقد: يف حالة عدم الرغبة يف التجديد من قبل أحد الطرفني . .3

 . العجز عن العمل ويثبت ذلك بتقرير طيب معتمد .4

 يوم . 15انقطاع املوظف عن العمل مدة  .5

 إلااء السلطات السعودية رخصة عمل املوظف غري السعودي أو عدم جتديدها. .6

 اإلخالل بأي شرط من شروط العقد. .7

أو خارج دوام أو بدالت مل يتم استكمال صرفها  فيتم تصفية حقوقه ) رواتبعند إنهاء اخلدمة للموظف  •

 له ( مع استكمال النموذج اخلاص بإنهاء عمله .

 يسلم املوظف كافة العهد املسجلة عليه وفق النموذج املخصص لذلك عند إنهاء عمله . •

نظام اجلمعية ال يضمن للموظف أي حقوق تقاعدية عند إنهاء خدماته ويكتفى مبنحه شهادة خربة عن  •

 دة اليت قضاها يف عمله باإلضافة إىل مكافأة نهاية اخلدمة .امل

 يصرف للموظف مكافأة نهاية خدمة على النحو التالي :  .8

 مالحظات املكافأة اخلدمة

  ال يصرف له أقل من سنتني

  ريال عن كل عام 1000 سنتان

  ريال عن كل عام 1500 سنوات 3-5

  عامريال عن كل  2000 سنوات فأكثر 6

 ال  ق للموظف مكافأة نهاية خدمة يف حال صدور قرار تأدييب أو فصل للموظف .
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 ( : الرواتب  8املادة ) 

 يتم التعاقد وفق سلم الرواتب التالي : •

 ساعات (: 8أواًل ) الفرتتني 

 بدل السكن بدل النقل الراتب األساسي امللهل

 ريال800 ريال400 ريال 2500 جامعي أو دبلوم متخصص للعمل

 ريال800 ريال400 ريال 2000 ثانوي

 ريال800 ريال400 ريال  1500 أقل من ذلك

 ريال 300 ريال 200 ريال 1100 العمال

 ساعات (:5ثانيًا ) فرتة واحدة مسائية 

 بدل السكن بدل النقل الراتب األساسي امللهل

 ريال 400 ريال 200 ريال 1600 جامعي أو دبلوم متخصص للعمل

 ريال 400 ريال 200 ريال 1400 ثانوي

 ريال 400 ريال 200 ريال  1100 أقل من ذلك

 ريال 150 ريال 100 ريال 900 العمال

املناصب القيادية على رواتب خارج السلم وذلك وفق للقدرات  حيق لرئيس جملس اإلدارة التوظيف  يف •

 وخربات املوظف املطلوبة بعد موافقة أعضاء جملس اإلدارة
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 ( : احلوافز 9املادة ) 

مينح املوظف املثالي وفق الضوابط املنظمة لذلك يف كل ثالثة أشهر حافزًا وهي عبارة عن هدية عينية  •

 ريال  وال تصرف نقدًا . 500 ددها املدير التنفيذي واألمني العام حبيث ال تزيد قيمتها عن 

ريال )  150قدرها  أشهر حافزًا ماديا وهي عبارة عن مكافأة مالية 3مينح املوظف الذي مل يتايب ملدة  •

 يستثنى من ذلك اإلجازات االضطرارية والسنوية (

 100أشهر حافزًا ماديًا وهي عبارة عن مكافأة مالية قدرها  3مينح املوظف الذي مل يرصد تأخرات خالل  •

 ريال.

ال  ق للموظف اجلمع بني حافزي املوظف املثالي وحافز مكافأة عدم الاياب أو التأخري ويكتفى  •

 ما .بإحداه

 ( : التدريب 10املادة ) 

 تقوم اجلمعية سنويًا بتنفيذ جمموعة من الربامج التدريبية اليت من شأنها الرفع من مستوى املوظفني . .1

 تتكفل إدارة اجلمعية بكافة تكاليف التدريب ومستلزماته ضمن خطتها السنوية . .2

 تها .يتعهد املوظف بالبقاء يف عمله مدة من الزمن وفق نوع الدورة ومد .3

 يتقيد املوظف حبضور الدورات وفق توقيتها احملدد ومدتها وغيابه عنها يفقده جمموعة من احلوافز . .4

 حضور املوظف للدورات يضاف له نقاط يف اخلربة وتقرير األداء السنوي . .5
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 عقد عمل

 

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده                وبعد :

       /    /    مت حترير هذا العقد بتاريخ  

 واالتفاق بني كل من :

( اململكة العربية السعودية 141( فاكس ) 0127409808)هاتف   ( 21944( الرمز الربيدي )  6438مجعية العون اخلريية مبحافظة الطائف عنوانها ص.ب )  .1

 ويشار إليه فيما بعد بـ )الطرف األول( .   األستاذ/ حممد بن أمحد الغامدي ) املدير التنفيذي (، وميثلها يف هذا العقد 

 ورقم جواله                              وعنوانه الطائف  ( صادرة من ) الطائف (.............................اجلنسية مبوجب هوية رقم ) ، سعودي  .................................. .2

 ويشار إليه فيما بعد بـ )الطرف الثاني(.

 

 مقدمة :

 ............................... وظيفة  لدى الطرف األول يف إن الطرفني املشار إليهما أعاله يتمتعان بكامل األهلية شرعاً ، وحيث أن الطرف الثاني قد تقدم بطلب للعمل 

 ا العقد وشروطه .ومبا أن الطرف األول قد قبل توظيف الطرف الثاني يف الوظيفة املشار إليها أو ما يسنده إليه من عمل آخر مناسب له وذلك مبوجب بنود هذ

 التالي :وبناًء على ما تقدم فقد جرى االتفاق بني الطرفني على النحو 

 

 -( الوظيفة ومقر العمل :1البند )

وحتدد اللوائح والنظم الداخلية للجمعية مهام وصالحيات    .....................................    وظيفةاتفق الطرفان بأن يعمل الطرف الثاني لدى الطرف األول يف 

ويكون مقر العمل باجلمعية  جيوز للطرف األول أن يعهد للطرف الثاني بأي عمل آخر يدخل يف حدود اختصاصه ومهنته ووصفه الوظيفيالطرف الثاني إال أنه 

 انتداب . بالطائف وإذا اقتضى األمر العمل يف منطقة أخرى يصرف للطرف الثاني بدل

 

 -( مدة العقد :2البند )

إىل نهاية العام  اهلجري ، ويتجدد العقد سنويًا بصورة   هـ هـ14/   /        يسري هذا العقد من تاريخ مباشرة الطرف الثاني لعمله لدى الطرف األول يف يوم  -1-2

وتعد الثالثة االشهر جديد كتابة قبل انتهاء املدة األصلية أو اجملددة بشهر على األقل , تلقائية ملدة أخرى ما مل خيطر أحد الطرفني الطرف اآلخر بعدم رغبته يف الت

 ( تسعون يومًا من العقد فرتة جتريبية . 90االوىل ) 

 يومًا من تاريخ صدور قرار تعيينه . 15يعترب هذا العقد ملغيًا إذا مل يباشر الطرف الثاني عمله خالل  -2-2

 

 -( األجر :3البند )

( ريال يف نهاية كل شهر هجري  .............( ريال وبدل نقل )  ...........وبدل سكن ) ( لاير    ............. راتباً شهرياً قدره )  دفع الطرف األول للطرف الثاني ي

ية املوارد البشرية يف حال رغبة املوظف االشرتاك قيمة الدعم املمنوح للموظف من صندوق تنم األساسي الراتبمن حسب النظام املالي املعمول به يف اجلمعية وختصم 

 أقساط التأمينات االجتماعية وأي رسوم أخرى تكون مقررة نظامًا مبوجب األنظمة السائدة يف اململكة العربية السعودية . به و 

 

 -( التزامات الطرف الثاني :4البند )

بدقة وإتقان وأمانة وإخالص وأن يبذل يف أدائه كل ما يستطيع من جهد وعناية وحتت إشراف الطرف األول وتوجيهاته  تأداء ما يعهد إليه من واجبات ومسؤوليا -1-4

 مع السعي الدائم لتطوير قدراته الذاتية واكتساب املهارات يف جمال عمله .

أو أي جهة كانت غري الطرف األول طيلة مدة سريان مفعول هذا العقد يتعهد الطرف الثاني ويلتزم بعدم العمل لدى أي طرف آخر أو حلساب أي فرد أو هيئة  -2-4

. 

اء العمل إال بإذن عدم التغيب عن العمل بدون عذر أو سبب مقبول وأن حيضر إىل العمل يف أول وقت الدوام وال ينصرف إال يف آخره مع مراعاة عدم اخلروج أثن -3-4

 مسبق من رئيسة املباشر .
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 اآلخرين أو إحلاق الضرر بهم . عدم اإلساءة إىل -4-4

 ملشتغلني معه .عدم ارتكاب أي فعل أو تقصري يؤدي إىل عدم تنفيذ التعليمات أو إىل إساءة استعمال أو تعطيل الوسائل املعدة لسالمة ومحاية املوظفني ا -5-4

ا يف اجلمعية باألنظمة ومراعاة التقاليد واألعراف السائدة داخل اململكة العربية السعودية كما خيضع لكافة األنظمة واللوائح والقرارات املعمول به التقيد -6-4

 ويتحمل أي خمالفة تصدر منه هلذه األنظمة أو القرارات .

ستخدام األمثل وإعادة املواد غري املستهلكة إىل اجلمعية ومراعاة االعتناء بكافة األجهزة استخدام ممتلكات اجلمعية اليت حبوزته وممتلكاتها بشكل عام اال -7-4

 واألدوات املوضوعة حتت تصرفه .

 ك .تقديم كل عون ومساعدة يف حاالت الكوارث واألخطار اليت تهدد سالمة مكان العمل أو األشخاص العاملني فيه دون اشرتاط أي أجر إضايف لذل -8-4

 

 -( إقرارات الطرف الثاني :5)البند 

 -يقر الطرف الثاني :

يست لشخص آخر ، أن مجيع الشهادات و الوثائق اليت قدمها للطرف األول صحيحة وان مجيع املعلومات املدونة فيها مطابقة للواقع وأنها تعود له شخصيًا ول -1-5

 نها متثل حقيقة تأهيله وخرباته وقدراته .وبأنه حصل على هذه الوثائق والشهادات بالطرق الشرعية والنظامية وأ

 بأنه ليس له سابقة جنائية وأنه غري مطلوب للعدالة يف أي جرمية أوفعل خمل بالشرف أو األمانة . -2-5

ووقايته من اإلصابات  أن صحته يف حالة جيدة وغري مصاب بأي أمراض خطرية أو معدية ، وأن يلتزم بتنفيذ مجيع التعليمات املوضوعة للمحافظة على صحته -3-5

 واألمراض وحيق للطرف األول إنهاء خدماته إذا اتضح أنه تسرت على شيء من هذه األمراض .

 أن العمل الذي أسند إليه مبقتضى هذا العقد يتناسب ومؤهالته وقدراته العلمية . -4-5

خطار يتم إرساله إليه من قبل الطرف األول خطيًا مبجرد حصول أي تعديل أو تغيري بأنه اختذ خمتارًا العنوان املوضح بهذا العقد وبالتالي أن كل خطاب أو إ -5-5

 يف هذا العنوان .

الطرف األول يف حال بأن كافة الدراسات واملعلومات اليت يقوم بتجميعها أو إعدادها أثناء عمله لدى الطرف األول تعترب ملكًا للطرف األول وحده ، ويستأذن  -6-5

 ني يف االستفادة منها لغرض شخصي .رغبة الطرف الثا

 عدم التدخني داخل مقر اجلمعية أو أثناء املهام اليت يقوم بها للجمعية . -7-5

 

 -( اإلجازات واألذونات :6البند )

التعويض عنها إال مبوافقة الطرف  يومًا بأجر كامل وال جيوز للطرف الثاني التنازل عن إجازته يف حالة متتعه بها أو 30يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية قدرها 

 األول وحسب حاجة العمل .

 

 -( ضمان اإلتالف :7البند )

كانت يف عهدة الطرف الثاني إذا تسبب الطرف الثاني يف فقدان أو إتالف أو تدمري مهمات أو آالت أو أجهزة أو معدات أو منتجات أو عقارات ميلكها الطرف األول سواء 

ئًا عن خطأ صادر من الطرف الثاني أو إهماله فإنه يتحمل قيمة ذلك اإلتالف ، وحيق للطرف األول أن يقوم حبسم هذه القيمة من راتب أو مل تكن وكان ذلك ناش

 الطرف الثاني .

 

 -( فسخ العقد :8البند )

 حيق للطرف األول فسخ هذا العقد دون حتمل أي مسئولية يف احلاالت التالية : -1-8

الثاني بالئحة آداب العمل والتعامل اليت حيددها الطرف األول أو إذا ثبتت ضعف كفاءة الطرف الثاني أو سوء سلوكه أو خمالفته لألنظمة أ. عدم إلتزام الطرف 

 السائدة أو صدر ضده حكم يف جرمية تتعلق بالشرف او األمانة أو األخالق احلميدة.

 ( أيام متوالية .10( يومًا متقطعة أو أكثر من )20كثر من )ب. إذا تغيب عن عمله بدون سبب مشروع خالل السنة الواحدة أ

 ج. إذا ارتكب فعاًل أو تصرفًا من شأنه اإلضرار بسمعة الطرف األول .

 د. إذا قام بإفشاء أسرار العمل أو اعطاء معلومات جلهات خارجية بدون إذن الطرف األول .
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 ( أعاله .5( والبند )4هـ. إذا أخل مقتضى البند )

فة اىل توقيع أي حيق للطرف األول أن يعيد الطرف الثاني للعمل إذا رأى ذلك وله احلق يف أن خيصم أجر أو راتب األيام اليت تغيبها الطرف الثاني باإلضا -2-8

 إجراءات تقررها لوائح ونظام شئون املوظفني والعاملني باجلمعية .

إبداء األسباب على أن يقوم بإخطار الطرف الثاني بذلك كتابة ويف هذه احلالة جيب على الطرف األول  حيق للطرف األول فسخ العقد يف أي وقت شاء وبدون -3-8

 دفع راتب شهر للطرف الثاني .

 الطرف املتسبب يف إنهاء العقد قبل انتهاء مدته األصلية أو اجملددة كافة اإللتزامات املذكورة يف نظام العمل و العمال السعودي . يتحمل -4-8

 

 -( شهادة خربه :9البند )

ودي و يتم احتساب الفرتة من تاريخ مباشرة يقوم الطرف األول عند انتهاء هذا اإلتفاق مبنح الطرف الثاني شهادة خدمة وفقا للمادة من نظام العمل و العمال السع

 الطرف الثاني لعمله لدى الطرف األول وحتى تاريخ تركه للعمل .

 

 -( مكافأة نهاية اخلدمة :10البند )

 يلتزم الطرف األول بدفع مكافأة نهاية اخلدمة للطرف الثاني وفقا ملا نص عليه نظام العمل و العمال السعودي .

 -مة :( أحكام عا11البند )

للقرارات و اللوائح و النظم و التعليمات السارية املفعول وقت توقيع هذا العقد أو  مجعية العون اخلريية بالطائفخيضع الطرف الثاني طوال فرتة عمله يف  -1-11

 تلك اليت تصدر فيما بعد وال جيوز له اإلحتجاج بعدم علمه بها .

نصب و اإلختصاص الوظيفي و ليس بشخص الطرف األول وعلى ذلك فإن العقد ال يتأثر بتغري شخص الطرف األول إن اإلشارة إىل الطرف األول تتعلق بامل -2-11

 أو من حيتل منصب أو وظيفته أو من ميثله .

فيه من تعديالت مستقبلية يسري نظام التأمينات اإلجتماعية الصادر مبرسوم ملكي حسب النظام القائم على كل الطرفني و جيب عليهما اإللتزام مبا ورد  -3-11

. 

 أي التزامات أو وعود أو شروط سابقة غري مدرجة يف هذا العقد ال يعتد بها و تعترب كأنها مل تكن . -4-11

 كل نزاع ينشأ بني الطرفني من جراء هذا العقد أو تطبيق شروطه جيب إحالته للفصل فيه بواسطة مكتب العمل السعودي املختص . -5-11

مسية هي اعات العمل الرمسية مثاني ساعات يوميًا ما عدا شهر رمضان الكريم حيث يكون عدد ساعات العمل ست ساعات يوميًا .وتعترب أيام العمل الرتكون س -6-11

 مخسة أيام يف األسبوع .

 رتأى الطرف األول تعويضه عنها .إذا اقتضت املصلحة االستمرار يف العمل لساعات إضافية فال حيق للطرف الثاني املطالبة بها إال إذا إ -7-11

 يقوم الطرف الثاني بالتناوب مع بقية املوظفني لتغطية العمل يف العشرة األيام األخرية من شهر رمضان . -8-11

 العقد . خيضع هذا العقد لبنود و شروط و مواد نظام العمل و العمال الساري املفعول يف اململكة العربية السعودية و يعترب مكمال هلذا -9-11

 حرر هذا العقد من نسختني أصليتني و قد تسلم كل من الطرفني نسخة أصلية للعمل مبوجبها بدأ من تاريخ التوقيع عليه. -10-11

 واهلل ولي التوفيق ؛؛؛

 

 الطرف األول

 ممثل مجعية العون اخلريية بالطائف

 

 

 اخلتم

 الطرف الثاني

 

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

 املوظف باجلمعية

 /ش(1منوذج ) 
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 (     منوذج رقم )  املوظف األساسية ياناتب

 اجلنسية :                                                                                                                                                                                 االسم :

                                                                                                              رقم السجل املدني : مصدرها :

 هـ14تاريخ نهايتها :             /            /                               هـ   14تارخيها :         /             /            

 

 ..........................................................إجيار            عنوانه : ...............             ملك                   :     السكن 

           اجلوال :        اهلاتف :

 عدد األبناء :               أعزب                     متزوج                :  احلالة االجتماعية

 

 : باجلمعيةسنوات اخلدمة        ريال  ،                                  مقدار الراتب :    

 هـ  14فرتة واحدة                    فرتتني       تاريخ التعيني :            /          /                       الدوام :      

 رقم احلساب :                                  البنك :

 

 مصدره :                                                                                                                      آخر مؤهل :

 هـ            التقدير :14تارخيه :              /           /          

 الدورات التدريبية : 

 تارخيها مدتها جهتها الدورةمسمى  م

     

     

     

     

     

 أحد األقارب :

 ......................................... سلة القرابة : .................. رقم اجلوال : .......................................................... االسم :

 مصادقة صحة البيانات :

 بذلك .. اجلمعيةصحيحة ، ويف حال تعديل أي منها سوف أقوم بإشعار إدارة أقر أنا املوظف / ......................................................  بأن البيانات 

  / االسم /                                                                                                               التوقيع
 . يرفق صورة من اهلوية حديثة •

 ش(/2منوذج ) 
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 دوامتكليف خارج 

 

 األخ الفاضل :                                                سلمه اهلل

 موظف قسم.........................................

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته                 وبعد :

صفففففلحة العامة فقد مت تكليفكم بالعمل خارج الدوام للفرتة من :     ( أيامإىل           ) .............         بناًء على امل

 يف الفرتة الصباحية / املسائية وسوف تكون مهمتكم خالل هذه الفرتة ) ................. (.

 عليه اعتمدوا مباشرة عملكم بداية من :      وحتى إشعاركم بإنهاء مهامكم  

 

 وفقكم اهلل وسدد خطاكم،،،

 

 املدير التنفيذي

 

  

 

 

 

 

 أصله للمكلف وصورة مللف التكاليف ورئي  اللجنة اإلدارية مع خطاب أمر الصرف خلارج الدوام

 

 /ش(3منوذج ) 
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 أمر صرف خارج دوام

 

 األخ الفاضل : رئي  قسم الشلون املالية                                              سلمه اهلل

 وبعد :       السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته          

لففدوام للفرتة من :             خففارج ا مففل  بففالع قففد مت تكليف األخ : .....................................  مففة ف عففا حففة ال صففففففففل نففاًء على امل ب

صففففففرف خارج الدوام وفق البند رقم   من إىل  سففففففائية عليه اعتمدوا  صففففففباحية / امل  ) .............    أيام ( يف الفرتة ال

 الئحة التوظيف .

 واهلل  فظكم ،،،

 

 

 املدير التنفيذي

 

  

 

 

 

 

 

 

 تكليف خارج الدوام وصوره مللف التكاليفرئي  اللجنة اإلدارية مع خطاب لأصله 

 

 /ش(4منوذج ) 
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 إخالء طرف

 

هـ من قسم : 14مت إخالء طرف .......................................................................... بتاريخ :    /   /    

 ........................................... وقد قام بتسليم كافة العهد املوجودة لديه مبا فيها بطاقة اجلمعية.

 

 رئي  اللجنة :

 االسم : 

 لتوقيع :ا

 هـ14التاريخ :        /    /         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /ش(5منوذج ) 
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 خمالصة نهائية

 

 ........................................................................................ أقر أنا :

 املوظف بقسم : ..............................................................

سففتلمت كافة حقوقي من 14/    /        بناًء على إنهاء خدماتي بإدارة مجعية العون اخلريية بتاريخ : ـفففففففففف فإنين ا ه

سفففففففتحقات أخرى بتاريخ :     /    /     إدارة مجعية العون اخلريية بالطائف ومل يعد لي يف ذمتهم أي مبالغ مالية أو م

 هـ .14

 وأذنوا ملن يشهد واهلل خري الشاهدين ،،،

 

 اسم املوظف : 

 التوقيع : 

 هـ14/    /                 التاريخ :

 

 

 الشاهد األول

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

 التوقيع : ...................................

 هـ14التاريخ :     /    /     

 الشاهد الثاني 

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

 ............التوقيع : .......................

 هـ14التاريخ :     /    /     

 /ش(6منوذج ) 
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 قرار فصل

 

عرضه من قبل رئي  قسم : ........................  هـ ومامت14بناًء على اجتماع جلنة التوظيف املنعقد بتاريخ :    /   /    

األسفتاذ: ............................... وفق املسفتندات املرفقة وتقرير األداء الوظيفي املرفق صفورته فقد تقرر االسفتاناء عن 

سففففففففم : .... مففات املوظف : .......................................................... يف ق تففاريخ :    /    /    خففد .................................من 

ـففف . عليه نأمل من املدير التنفيذي استكمال اإلجراءات الالزمة جتاه املوظف وإشعاره بقرار الفصل لألسباب 14 ه

 السابقة وتسليمه كافة مستحقاته .

 ولكم بالغ الشكر والتقدير ،،،

 أعضاء اللجنة

 رئي  القسم

 االسم : 

 التوقيع : 

 هـ14التاريخ :    /   /     

 املدير التنفيذي

 االسم : 

 التوقيع : 

 هـ14التاريخ :    /   /     

 األمني العام

 االسم :  

 التوقيع : .........................

 هـ14التاريخ :     /    /    

 

 

 
 قسم املوارد البشريةأصله مللف قرارات جلنة التوظيف وصورة لرئي  

 

 

 

 /ش(7منوذج ) 
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 طلب استقالة

 

 سعادة املدير التنفيذي                      سلمه اهلل

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته             وبعد :

 ....................................................................................... أنا :أتقدم 

 موظف القسم ..............................

 بطلب االستقالة من عملي باجلمعية لألسباب التالية :

• ......................................................................................................................... 

• ......................................................................................................................... 

• ......................................................................................................................... 

• ......................................................................................................................... 

 أرجو منكم قبول استقاليت وتسليمي كافة مستحقاتي ولكم الشكر .

 

 مقدم الطلب

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

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

 هـ14/          /

 

 /ش(8منوذج ) 
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 استمارة طلب توظيف مؤقت ) مشروع .............................. (

 عدد األوالد االجتماعيةاحلالة  اجلـنـسـية االسـم الـربـاعـي

 تعبئتك للنموذج 
 ال يعترب قبول نهائي

    

تاريخ            رقم اهلوية
 االنتهاء

 

تاريخ   مكان امليالد  مصدرها
 امليالد

 

 
 جبوار: اسم احلي :

 هاتف اجلوال  : هاتف املنزل :

  ال             نعم       هل متلك سيارة   :   ال نعم           هل متلك رخصة قيادة  :       

 (3(                                                       2(                                        1ال      نعم        هل لديك خربات وظيفية :       
 النعم           هل سبق أن عملت يف مشروع زكاة الفطر    تاريخ الشهادة :                                     املؤهل الدراسي :

 فضاًل كتابة مجيع البيانات اخلاصة أدناه بأقرب األشخاص إليك لالتصال بهم يف احلاالت الطارئة ال مسح اهلل

 - :  شروط وأحكام

 ( بالزي السعودي وغطاء الرأس من غرتة أو مشاغ .x 3 2ملونة وحديثة مقاس ) 2صور مشسية عدد  .1
 صورة من هوية املتقدم )البطاقة الشخصية( .2

 ( مخسون ريال .50عند فقدان البطاقة ستفرض غرامة مقدارها ) .3
 فرتات التواجد باملوقع أو أثناء عمليات التسويق يف األماكن العامة.وضع البطاقة التعريفية طوال  .4
 االلتزام باملظهر اجليد والثياب النظيفة وغطاء الرأس. .5
 عدم املزاح ورفع األصوات أو اجلدال مع املزكيني. .6
 إتباع تعليمات مشرف املوقع وعدم خمالفتها. .7
 ع.احلفاظ على نظافة املوقع وعدم العبث يف حمتويات املوق .8

 إقرار وتعهد
 نقر حنن املوقعون أدناه بأن مجيع املعلومات أعاله صحيحة، ونلتزم بتنفيذ وإتباع مجيع الشروط واألحكام وعدم خمالفتها

 توقيع مقدم الطلب  أسم صاحب التزكية وتوقيعه
   

               

  مشرف موقع

  مسوق
                                                                       

 

 

 

 /ش(9منوذج ) 

 

 جوالهاتف  عملهاتف  هاتف منزل صلة القرابة االسم الثالثي

     

     

 عضو جلنة التقييم عضو جلنة التقييم عضو جلنة التقييم  اجملموع نسبة التقييم التقييم

  املظهر
 

 

   
   اللباقة

 التقييمجلنة 
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 سلمه اهللمجعية العون اخلريية بالطائف               مدير إدارة  سعادة  /

 وبعد ..  السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته   

 ( املوافق :                        من يوم )                 ( اعتبارًا                                  ملدة )     اضطراريةموافقة على منحي إجازة ـل الـآم

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  هـ وسيكون عنواني خالل اإلجازة :14   /           /            

 القسم :موافقة رئيس 

 . منحه إجازة اضطرارية للمذكور ال مانع من

رئيس  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................رأي آخر : 

 ........................................................................................................................................................................ : التوقيع........................  .......................................................................................................................................:  القسم
 

 

 : إفادة الشئون اإلدارية

 . ( يوم / أيام                              بقي من رصيد اإلجازات االضطرارية للمذكور : )                

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................رأي آخر : 

 ........................  ...............................................................................................................,................................. : التوقيع ...................................................................................................................................... : اسم املوظف املختص
 

 

 قرار مدير اإلدارة :

 بناء على ما أشري بعاليه  فقد تقرر ما يلي :

 . منحه إجازة اضطرارية للمذكور ال مانع من

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................رأي آخر : 

 وعلى اجلهات املختصة إنفاذ موجبه ، وأصله مللف اإلجازات .                      
 

  املدير التنفيذي                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                     

 ش(/9منوذج ) 

اضطراريةازة ـب إجـطل  

                                                  .............................................. ... ................................ ...... : القسم ...................................... ................................. .... ..........................  الوظيفة : ............... .................................... .................................................................................................................. مقدم الطلب :

       /       /              التاريخ :                                           ...................................................................................................................................................................................................................  التوقيع :

                                       هـ 14
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 سلمه اهللمجعية العون اخلريية بالطائف                                   سعادة  / مدير 

 وبعد ..  السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته   

 ( املوافق :                        من يوم )                 ( اعتبارًا                                  ملدة )     امتحاناتموافقة على منحي إجازة ـل الـآم

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  هـ وسيكون عنواني خالل اإلجازة :14   /           /            

 القسم :موافقة رئيس 

 . منحه إجازة امتحانات للمذكور ال مانع من

رئيس  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................رأي آخر : 

 ........................................................................................................................................................................ : التوقيع........................  .......................................................................................................................................:  القسم
 

 

 : إفادة الشئون اإلدارية

 . بقي من رصيد اإلجازات االمتحان للمذكور : )                                              ( يوم / أيام

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................رأي آخر : 

 ........................  ...............................................................................................................,................................. : التوقيع ...................................................................................................................................... : اسم املوظف املختص
 

 

 قرار مدير اإلدارة :

 بناء على ما أشري بعاليه  فقد تقرر ما يلي :

 . منحه إجازة امتحان للمذكور ال مانع من

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................رأي آخر : 

 وعلى اجلهات املختصة إنفاذ موجبه ، وأصله مللف اإلجازات .                      
 

  املدير التنفيذي                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                      

 /ش(10منوذج )              

امتحاناتازة ـب إجـطل  

                                                  .......................................... .... ... ................................ ...... : القسم .............. ..................... .... . .............................................................  الوظيفة : ............... .................................... .................................................................................................................. مقدم الطلب :

       /       /              التاريخ :                                           ...................................................................................................................................................................................................................  التوقيع :

                                       هـ 14
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 سلمه اهللمجعية العون اخلريية بالطائف                               سعادة  / مدير إدارة 

 وبعد ..  السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته   

 ( املوافق :                                    من يوم )  ( اعتبارًا                               موافقة على منحي إجازة سنوية هلذا العام ملدة )    ـل الـآم

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  هـ وسيكون عنواني خالل اإلجازة :14   /           /            

 القسم :موافقة رئيس 

 استمتاع املوظف باإلجازة هلذا العام . ال مانع من

رئيس  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................رأي آخر : 

 ........................................................................................................................................................................ : التوقيع........................  .......................................................................................................................................:  القسم
 

 

 : إفادة الشئون اإلدارية

 . مل يسبق له التمتع بإجازته السنوية هلذا العام  

 هـ14هـ إىل :       /         /       14سبق له التمتع بـــــ)                ( يوم / أيام من إجازته السنوية من :      /         /        

 ........................  ...............................................................................................................,................................. : التوقيع ...................................................................................................................................... : اسم املوظف املختص
 

 

 قرار مدير اإلدارة :

 بناء على ما أشري بعاليه  فقد تقرر ما يلي :

 :  اعتبارًا من يوم ........................................................................................................................................................................:  إجازة سنوية ملدة....................... ................................................................................................................................................................................................................................................................. مينح املوظف :

  هـ .14املوافق :           /             /             .............................................................................................................................

 وعلى اجلهات املختصة إنفاذ موجبه ، وأصله مللف اإلجازات .                      . ال يصرف له راتبها                      تبهاصرف له راي   
 

  املدير التنفيذي                                                                                                                                
                                                                                            

 /ش(11منوذج )                                                                                                                  

 

ويةـنـازة سـب إجـطل  

                                                  .......................................... .... ... ................................ ...... : القسم .............. ..................... .... . .............................................................  الوظيفة : ............... .................................... .................................................................................................................. مقدم الطلب :

       /       /              التاريخ :                                           ...................................................................................................................................................................................................................  التوقيع :

                                       هـ 14
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 هـ14تقويم األداء الوظيفي السنوي لعام      

 بيانات املوظف:

  القسم  اسم املوظف

  مسمى الوظيفة  امللهل

  سنوات اخلدمة هـ14/              / تاريخ املباشرة

   تقدير األداء للعام املاضي 

 استمارة التقويم والدرجات :

   مالحظات التقويم الدرجة البند

     15 احملافظة على أوقات الدوام

     15 االجناز ) تقرير املوظف اليومي (

     10 احلسنة ( السلوك ) القدوة

     10 املظهر الشخصي

     5 العالقة مع الزمالء

 سلم التقدير   5 العالقة مع العمالء

 التقدير الدرجات   5 العالقة مع اإلدارة

 ممتاز 100-90   10 القدرة على التطوير واالبتكار واملبادرة

 جيدجدًا 89-80   10 االستجابة للتوجيهات

 جيد 79-70   15 تنظيم بيئة العمل 

 مقبول 70أقل من    100 اإلمجالي
 

  التقدير  الدرجة النهائية

 املقرتحات والتوصيات :

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

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

 هـ14التاريخ :    /    /      ........................رئي  القسم : .................................................................. التوقيع : ......................

 ال يستحق  4%   3%   2%     بناًء على نتيجة التقرير النهائية : املوظف يستحق عالوة بنسبة :     

 هـ14........................... التاريخ :   /   /   اعتماد املدير التنفيذي : االسم / .................................................... التوقيع : ........

 هـ14....... التاريخ :   /   /   اعتماد األمني العام : االسم / ........................................................ التوقيع : ............................

 اطالع املوظف على التقرير :

 هـ14خ :    /    /     ......................................................  التوقيع : .................................................... التارياسم املوظف : .....

 ويلخذ املعدل النهائي للتقوميني. أشهر مبعدل مرتني يف العام 6يتم استكمال استمارة التقويم  من قبل رئي  القسم أو املدير التنفيذي يف كل مالحظة : 

 /ش(12منوذج ) 
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 ......من شهر : ................................................... إىل شهر : ...................................................... الفرتة :

 اسم املوظف املرشح : ........................................................   القسم : .........................

 مالحظات االستحقاق اطالنق البند

 يوجد غياب بدون عذر ال  20 احملافظة على أوقات الدوام

 يزيد عن معدل دقيقتني يوميًا  التأخر ال

 مهام القسم وبطاقة االجناز اليومية  20 االجناز

 مبادرات 3  15 املبادرة والتجديد

   10 العالقة مع اإلدارة

   10 العالقة مع الزمالء

 امللفات والرتتيب واحملافظة على املمتلكات  15 املكتب والعناية بهتنظيم 

 نظرة شاملة للموظف  10 تقييم رئي  القسم

 لنيل املثالية 90ال يقل جمموعة عن   100 اجملموع

 هـ14................................................  التوقيع / .......................... التاريخ :   /   /    رئي  القسم :

 ضوابط الرتشيح :

 تيم ترشيح املوظف املثالي من قبل رئي  القسم أو من املدير التنفيذي . •

 اليتم ترشيح أكثر من موظف من قسم واحد . •

 واحد فقط يف كل جمال وفق الئحة احلوافز . الرتشيح النهائي ملوظف •

 رأي جلنة التقييم نهائي واليقبل االعرتاض . •

 يتم حتديد احلافز وفق الالئحة وبقرار من رئي  اللجنة واألعضاء . •

 

 /ش(13منوذج ) 

 

 


