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اهليكل التنظيمي
الفصل األول :تصميم اهليكل التنظيمي للمؤسسة:
اهليكل التنظيمي إطار يوضح التقسيمات أو اإلدارات واألقسام اإلدارية اليت تتكون منها املؤسسة مرتبة على
شكل مستوايت فوق بعضها البعض ،أتخذ شكل هرم يربطها خط سلطة رمسية تنساب من خالله األوامر والتعليمات
والتوجيهات من املستوى األعلى إىل األدىن ،ومن خالله تتضح نقاط اختاذ القرارات ومراكز السلطة واملسؤولية .وقد مت
تصميم اهليكل التنظيمي بعد دراسة أوجه األنشطة األساسية اليت تقدمها املؤسسة وحتويلها خلريطة تنظيمية توضح
اإلدارات واألقسام اليت تتألف منها املؤسسة ،وهو ما يوضحه الشكل اآليت:
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اهليكل التنظيمي املعتمد
مجلس اإلدارة
اللجنة التنفيذية

لجنة الخبراء

المراجع الداخلي

مراقب الحسابات

المدير التنفيذي
مسؤول األداء والتطوير

مدير مكتب المدير التنفيذي

الندير التنفيذي
مدير المنح
مشرف المشاريع

مدير االتصال المؤسسي

مدير المبادرات
أخصائي تطوير المنتجات

مدير الخدمات المساندة

أخصائي اتصال مؤسسي

مسؤول الشؤون اإلدارية

أخصائي العالقات العامة
واإلعالم

أخصائي موارد بشرية
محاسب
فني تقنية المعلومات

 يعتمد هذا اهليكل يف تطبيقه على مبدأ التشارك يف املوارد كهيكل مصفويف حيث يتم تشكيل فرق عمل
للمبادرات واملشاريع والفعاليات من اإلدارات املختلفة
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 .1إدارة املنح:
مسؤولة عن ختطيط عملية املنح يف املؤسسة وتنظيمها وتوجيهها ،والرقابة عليها للتأكد من انسجامها مع اخلطط
واألهداف العامة للمؤسسة ،وتقييم اجلهات املمنوحة ،وحتديد مدى أحقيتها ابملنح ،وتقدمي التوصيات التطويرية اخلاصة
بتلك اجلهات .وهي مسؤولة أيضا عن:

مشاريع دعم الشباب :حيث ستعمل اإلدارة على استقطاب املشاريع والربامج اليت متس شرحية الشباب  ،ودراستها
وفقاً للمعايري واملؤشرات الواردة يف اخلطة االسرتاتيجية للمؤسسة ،بغرض ترشيح ما يستحق
الدعم منها ،واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها .والسعي املستمر للبحث عن أفكار جديدة
يف جمال التخصص.
مشاريع دعم العمل اخلريي:
حيث ستعمل اإلدارة على استقبال املشاريع والربامج اليت يرغب هبا املالك على خمتلف أنواعها واملشاريع اخلريية،
ودراستها وفقاً ملعايري للمؤسسة  ،وترشيح املناسب منها ،واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
 .2إدارة املبادرات :
تعمل اإلدارة على توليد ومجع ودراسة وإنضاج األفكار اجلديدة واستكماهلا حىت تكون مشروعاً ،ومن مث
إحالتها إىل اإلدارات املعنية يف املؤسسة لتنفيذها .كما تشرف على إعداد دراسات وتصاميم املبادرات اجلديدة وتقييم
االحتياجات اجملتمعية لدى الفئات املستفيدة من خدمات املؤسسة .كما تعد اإلدارة وتطرح كراسات الشروط
واملواصفات للمبادرات وتقوم ابختيار املقاولني واإلشراف على أعماهلم حلني انتهائها .وقد تستمر عالقة إدارة املبادرات
ابإلشراف على بعض مراحل التنفيذ.
 .3إدارة اخلدمات املساندة:
مسؤولة عن ضبط األداء املايل واإلداري للمؤسسة ،وتعمل على مساعدة اإلدارة العليا يف حتقيق األهداف
االسرتاتيجية للمؤسسة ،وتطبيق السياسات والتعليمات الصادرة عن اإلدارة العليا فيما يتعلق بتخصص هذه اإلدارة،
وذلك فضالً عن مسؤوليتها عن إدارة اخلدمات املساندة ،كتقنية املعلومات واملوارد البشرية .وتضم اخلدمات املساندة
أربعة أقسام ،هي:
الشؤون اإلدارية:
مسؤول عن توفري كافة املشرتايت اليت تطلبها اإلدارات األخرى كمستلزمات الضيافة ومواد النظافة والصيانة
والقرطاسية والتجهيزات وصرفها وفق آلية حمددة وتوفري املطبوعات وكل ما يتعلق بصيانة مرافق املؤسسة .كما تتوىل
أيضا توفري اخلدمات القانونية وحفظ العهد واألصول واملمتلكات.
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احملاسبة:
مسؤولة عن تسجيل القيود احملاسبية و وتنظيم ومراقبة األنشطة املالية ابملؤسسة ،واستخراج القوائم املالية واعتمادها،
واملشاركة يف إعداد املوازانت ،والقيام بتحليل االيرادات واملصروفات وضبط التدفقات املالية والتعاون مع املراجع
الداخلي واملراجع اخلارجي يف تنفيذ مهامهما.
تقنية املعلومات:
مسؤول عن كل ما يتعلق ابالحتياجات التقنية يف املؤسسة من شبكات وبرامج وأجهزة حاسب وطابعات وحنوها
وصيانة هذه األجهزة واخلوادم وتوفري قطع الغيار ووضع احللول للمشكالت التقنية اليت تواجه املوظفني واإلشراف على
املوقع اإللكرتوين وتطويره .وتتوىل تقنية املعلومات مسؤوليات إدارة املعرفة وأرشفة الواثئق وحفظ البياانت وتنظيمها
وضمان النسخ االحتياطي هلا ومحايتها من الفقد أو االعتداء.
املوارد البشرية:
مسؤول عن تنفيذ إجراءات التعيني وإعداد مسريات الرواتب ومتابعة احلضور واالنصراف واإلجازات وتقييم األداء
الوظيفي وتطوير العاملني علمياً ومهارايً وإهناء خدمات املوظفني .
 .4إدارة االتصال املؤسسي
مسؤولة عن إعداد ونشر املواد اإلعالمية ومتابعة ماينشر عن املؤسسة وتعزيز هوية املؤسسة وحضورها وتنشيط العالقات
مع اجلهات ذات العالقة وإبرام الشراكات مبا حيقق رسالة املؤسسة ويعزز أثرها االجتماعي .كما تتوىل مسؤولية إصدار
التقارير الدورية عن أنشطة املؤسسة واإلشراف على تنظيم الفعاليات والزايرات وتكوين قواعد البياانت.
 .5مسؤول األداء:
ويتوىل اإلشراف على تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية واخلطط التشغيلية للمؤسسة ،ومتابعة تفعيلها ومراقبة مؤشرات األداء
وإصدار تقارير اإلجناز الدورية ،والعمل على اقرتاح سبل تطوير أعمال وأنظمة وآليات وإجراءات املؤسسة.
 .6املراجع الداخلي
ويتوىل مراجعة األعمال واإلجراءات املالية وتدقيق القيود واملستندات والتقارير والتأكد من التزام العاملني ابملعايري املهنية
والسياسات واللوائح والصالحيات املعتمدة .كما يتوىل مراجعة حالة األصول والعهد والعقود املربمة.
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الوصف الوظيفي لوظائف املؤسسة
الفصل الثاين :حتليل الوظائف وتوصيفها:
املسمى الوظيفي :

املدير التنفيذي
-

اإلدارة املعنية :

جملس اإلدارة

يتبع :
يشرف على :

عالقات العمل :

مجيع املوظفني يف املؤسسة
 مجيع املوظفني يف املؤسسة.
 املؤسسات الرمسية ،ومؤسسات العمل اخلريي ،واملستفيدين من خدمات املؤسسة ،واجلهات اخلارجية ذات
العالقة بنشاط املؤسسة.
إدارة املؤسسة بكامل إداراهتا وموظفيها ،واالشراف على أعماهلا الفنية واملالية واإلدارية ،ومتابعتها ،وتقييمها،

الغرض األساسي من الوظيفة :

وكذلك املشاركة يف وضع أهداف املؤسسة واسرتاتيجياهتا وسياساهتا ،والتأكد من االلتزام هبا وتنفيذها وفقاً
لتوجيهات جملس اإلدارة.
املهام واملسؤوليات

.1

يعتمد النفقات وفقاً للصالحيات املخولة.

.2

يتابع وينفذ القرارات الصادرة عن جملس اإلدارة واللجنة التنفيذي.

.3

.4

.5

.6

يشرف على وضع السياسات واألنظمة واإلجراءات اإلدارية واملالية الالزمة لتطبيقق وتنفيقذ اسقرتاتيجية املؤسسقة ،ويصقدر التعليمقات
واألوامر اإلدارية الالزمة ،ويشرف على تطبيقها.
يعترب املدير التنفيذي املرجع الرمسي جلميع اجلهات العاملة يف املؤسسة ،كما ميثل املؤسسة أمام األطراف اخلارجية.
يققوم ابملراجعقة الدوريقة للسياسقات واألنظمقة واإلجقراءات اإلداريقة واملاليقة ابلتشقاور مقع املتخصصقني ،واققرتاح التعقديالت عليهقا ،مبقا
يساعد يف زايدة الكفاءة املؤسسية ،وتطبيق وتنفيذ اسرتاتيجية املؤسسة.
يقوم ابملراجعة الدوريقة للتققارير املتعلققة طنشقطة املؤسسقة ،وكقذلك مراجعقة التققارير املاليقة ،لتحديقد درجقة تققدم املؤسسقة يف حتقيقهقا
ألهدافها ،وتنقيح األهداف واالسرتاتيجيات واخلطط وفقاً للظروف املستجدة.
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.7

االشراف على عمليات توثيق مشاريع املؤسسة وبراجمها ،مبا يساعد يف تعزيز التعلم واملعرفة التنظيميني.

.8

يعمل على بناء شبكة قوية من العالقات مع صانعي القرار واألشخاص املؤثرين يف اجملتمع.

.9

يعمل على تقومي أداء املساعدين بغرض التأكد من امتثاهلم طهداف املؤسسة واسرتاتيجياهتا ،ومعرفة مدى مسامهتهم يف حتقيق تلك
األهداف.

.10

يعمل على تقدمي تقارير دورية إىل جملس اإلدارة عن أعمال املؤسسة ومنجزاهتا ونشاطها.

.11

يعتمد العقود واالتفاقيات اليت تعقدها املؤسسة.

.12

يعمل على اختيار مديري اإلدارات ،واقرتاح املساعدين وحتديد حدود مسؤولياهتم وفق أوصافهم الوظيفية.

.13

يرأس اجتماعات فريق املؤسسة.

.14

يعمل على تفسري وشرح السياسات والقواعد واللوائح للمساعدين ومديري اإلدارات.

.15

املراجعة النهائية للرواتب واعتمادها للصرف.

.16

جيتمع بشكل دوري مع مديري اإلدارات ابملؤسسة ملناقشة االقرتاحات اليت من شأهنا تطوير أداء العمل.

.17

يرشح املوظفني للمجالس واللجان.

.18

حيضر االجتماعات ذات الصلة ابملؤسسة.

.19

يعمل على تقدمي االستشارات لرجال األعمال يف جمال العمل اخلريي.

.20

يعمل على استقبال زوار املؤسسة من وجهاء اجملتمع.

.21

يتواصل مع املؤسسات الرمسية والتطوعية ذات العالقة.

.22

أمانة جملس اإلدارة واإلعداد الجتماعاته.

.23

اإلشراف على استخراج الرتاخيص الالزمة لعمل املؤسسة.

.24

التنسيق والتواصل مع املؤسسني فيما خيص املؤسسة.

.25

متابعة ومعاجلة االحنرافات يف أهداف املؤسسة يف حال وجودها.

.26

.27

متابعة االجتاهات احلديثة السائدة يف جمال عمل املؤسسة ،والتواصقل يف هقذا الصقدد مقع اهليئقات واملنظمقات اخلرييقة املعنيقة ،والعمقل
على تكييفها وتطويعها ،مبا يناسب ظروف املؤسسة.
أي مهمة أخرى يكلف هبا يف جمال اختصاصه.
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متطلبات شغل الوظيفية
احلد األدىن من املؤهالت :
اخلربات املطلوبة :

املعارف والقدرات :

 oاملاجستري أو البكالوريوس يف ختصص مناسب.
10 oسنوات حلملة املاجستري ،و  12سنة حلملة البكالوريوس يف جمال العمل.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

القدرة على التخطيط االسرتاتيجي واختاذ القرار.
مهارات التعامل مع اآلخرين.
توافر الصفات القيادية والقدرة على حتمل املسؤولية.
االنفتاح على التغيري ،والقدرة على التكيف.
القدرة على العمل ضمن الفريق.
القدرة على التفاوض.
اإلملام ابلقوانني والقواعد املنظمة إلدارة العمل.
اإلملام ابلقوانني والقواعد املنظمة إلدارة العمل اخلريي يف اململكة.
مهارات إعداد التقارير املالية واإلدارية.
إتقان اللغة العربية واإلملام ابللغة اإلجنليزية.
إجادة احلاسب اآليل.
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املسمى الوظيفي :
اإلدارة املعنية :
يتبع :

مدير مكتب املدير التنفيذي
مكتب املدير التنفيذي
املدير التنفيذي

يشرف على :
عالقات العمل :
الغرض األساسي من الوظيفة :

إدارات املؤسسة ،واألطراف اخلارجية ذات العالقة بطبيعة النشاط.
ضبط وتنظيم الدورة املستندية ملكتب املدير التنفيذي ،واإلشراف على مجيع األنشطة اإلدارية اليت تسهل إجراءات وسري
عمل املكتب بشكل عام.
املهام واملسؤوليات

.1

استقبال املراسالت الواردة ملكتب املدير التنفيذي وفرزها وتصنيفها حسب نوعها ومصدرها وأمهيتها وإبقداء املالحظقات عليهقا إن وجقدت ،ومقن
مث عرضها على املدير التنفيذي.

.2

استالم الربيد السري واخلاص ابملدير التنفيذي واحملافظة على سرية املعلومات الواردة ملكتبه.

.3

يقوم جبميع املراسالت الداخلية أو اخلارجية سواء عن طريق الربيد االلكرتوين أو الربيد العادي.

.4

يتأكد من أن املعامالت الواردة ملكتب املدير التنفيذي مكتملة من النواحي النظامية واملشفوعات ،ويعرضها على املدير التنفيذي للتوقيع.

.5

يتأكد من أن املعامالت الصادرة من مكتب املدير التنفيذي مكتملة من النواحي النظامية واملشفوعات ويتابعها لدى اجلهات املعنية.

.6

حيفظ املستندات وامللفات اخلاصة مبكتب املدير التنفيذي بطريقة تسهل اسرتجاعها.

.7

استقبال املكاملات اهلاتفية اليت ترد ملكتب املدير التنفيذي ،وتسجيلها ،والرد عليها ،وحتويلها وفقا للتعليمات املعمول هبا يف هذا الشأن.

.8

االشراف على تنظيم مواعيد املدير التنفيذي ،واجتماعاته ،ومقابالته الرمسية والعادية ،وتذكريه هبا.

.9

القيام بواجب االستقبال للمراجعني وضيوف املدير التنفيذي وتنظيم عملية دخوهلم.

.10

القيام طعمال احلجوزات اخلاصة ابملدير التنفيذي.

.11

القيققام طعمققال السققكرلرية جمللققس إدارة املؤسسققة بطباعققة حمضققر االجتمققاع ،عرضققه علققى املققدير التنفيققذي بغيققة اعتمققاده ،وإرسققاله للجهققات املعنيققة
بكل فيما خيصها .

.12

حتديث دليل اهلاتف والربيد االلكرتوين للجهات واالفراد اليت ختص مكتب املدير التنفيذي.

.13

إعداد بطاقات وخطاابت التهاين يف املناسبات املختلفة والرد عليها.
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.14

يشرف على هتيئة املعلومات والواثئق الالزمة الجتماعات املدير التنفيذي ومقابالته.

.15

املشاركة يف االجتماعات اخلاصة ابملدير التنفيذي كمقرر لالجتماع.

.16

يقوم بشرح وتوضيح القرارات واإلجراءات الصادرة عن املدير التنفيذي عند احلاجة.

.17

حيتفظ لديه بصور عن القوانني والقرارات والسياسات والقواعد والبالغات اليت تصدر عن اجلهات العليا.

.18

متابعة القضااي اليت ترد للمكتب واإلشراف على تدوينها متهيداً لعرضها على املدير التنفيذي ،أو التحويل العاجل هلا حسب املوضوع واألمهية.

.19

تنظيم عملية حفظ األدوات الكتابية واملكتبية واملطبوعات والقرطاسية ملكتب املدير التنفيذي.

.20

أي مهمة أخرى يكلف هبا يف جمال اختصاصه.
متطلبات شغل الوظيفية

احلد األدىن من املؤهالت :
اخلربات املطلوبة :

املعارف والقدرات :

 oدرجة البكالوريوس يف ختصص مناسب أو الدبلوم يف السكرلرية.
 3 oسنوات حلملة البكالوريوس و  5سنوات حلملة الدبلوم.
 oحسن املظهر والسلوك وحتمل ضغوط العمل.
 oإتقان اللغة العربية واإلملام ابللغة اإلجنليزية.
 oإجادة احلاسب اآليل بوورد ،بوربونيت،إكسل.....اخل .
 oإجادة التنظيم والرتتيب واملتابعة.
 oالقدرة على االتصال الفعال وإجناز األعمال.
 oالقدرة على التنظيم وحتديد األولوايت.
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املسمى الوظيفي :

سكرتري

اإلدارة املعنية :

اإلدارة املعنية

يتبع :

املدير املعين
-

يشرف على :
عالقات العمل :
الغرض األساسي من الوظيفة :

كافة اإلدارات يف املؤسسة وفروعها ،واألطراف اخلارجية ذات العالقة بطبيعة النشاط.
تنفيذ ومتابعة كافة أعمال السكرلرية يف إدارته ،وتنظيم الدورة املستندية اخلاصة هبا.
املهام واملسؤوليات

.1

استقبال املكاملات اهلاتفية اليت ترد للمكتب وتسجيلها والرد عليها وحتويلها وفقا للتعليمات املعمول هبا يف هذا الشأن .

.2

طباعة اخلطاابت واملراسالت والتقارير وتصويرها وجتهيزها للمراجعة والتوقيع من قبل املدير املعين.

.3

.4

.5

تسجيل اخلطاابت الصادرة والواردة يف الربانمج االلكرتوين وحفظ صورة منها يف ملف الصادر أو الوارد حسب طبيعة املعاملة  ,سواء أكانت
خطاابت بريدية أو فاكس أو مناولة ابليد.
ينظم املواعيد اخلاصة ابملدير ويذكره هبا ،ويقوم بعمل احلجوزات اخلاصة به ،ويتعامل مع االستفسارات ويرد عليها حسب املطلوب ووفقاً
لإلجراءات.
حفظ وتنظيم املستندات يف امللفات وتصنيفها حبسب املوضوعات أو اجلهات الرمسية أو اإلدارات التنفيذي للمؤسسة ،أو حبسب التسلسل
التارخيي هلا.

.6

القيام بواجب االستقبال للمراجعني وضيوف املدير وتنظيم عملية دخوهلم.

.7

تنظيم عملية حفظ التقارير واألدوات الكتابية واملكتبية واملطبوعات والقرطاسية ،ومتابعة حركة املخزون منها.

.8

أمانة االجتماعات اليت تتم يف اإلدارة اليت يتبع هلا.

.9

التنسيق والتجهيز لالجتماعات الداخلية واخلارجية ،وتشمل بالضيافة – اعداد املكان .

.10

املشاركة يف عمل التقرير السنوي لإلدارة.

.11

أية مهمة أخرى يكلف هبا يف جمال اختصاصه.
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متطلبات شغل الوظيفية
احلد األدىن من املؤهالت :
اخلربات املطلوبة :

املعارف والقدرات :

 oدرجة الثانوية أو الدبلوم يف جمال التخصص
 oسنتان للدبلوم و  4سنوات لثانوية.
o
o
o
o
o
o

إجادة التنظيم والرتتيب واملتابعة.
القدرة على االتصال الفعال وإجناز األعمال.
القدرة على التنظيم وحتديد األولوايت.
حسن املظهر والسلوك وحتمل ضغوط العمل.
إتقان اللغة العربية.
إجادة احلاسب اآليل بوورد ،بوربونيت،إكسل.....اخل .
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املسمى الوظيفي :
اإلدارة املعنية :
يتبع :
يشرف على :
عالقات العمل :
الغرض األساسي من الوظيفة :

مسؤول األداء والتطوير
املدير التنفيذي
كافة إدارات املؤسسة ،واملتعاملني معها ،إضافة للجهات االستشارية.

اإلشراف على تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية واخلطط التشغيلية للمؤسسة ،ومتابعة تفعيلها ومراقبة مؤشرات األداء
وإصدار تقارير اإلجناز الدورية ،والعمل على اقرتاح سبل تطوير أعمال وأنظمة وآليات وإجراءات املؤسسة.
املهام واملسؤوليات

.1

تقييم مدى التقدم يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للمؤسسة ،وإعداد تقرير دوري بذلك يتم رفعه للمدير التنفيذي.

.2

التوعية ابخلطة االسرتاتيجية وآلية تنفيذها.

.3

مراجعة اخلطط املقرتحة من إدارات املؤسسة  ،للتأكد من توافقها مع اخلطة االسرتاتيجية للمؤسسة ككل.

.4

متابعة تنفيذ اخلطط التنفيذي لكافة إدارات املؤسسة.

.5

التنسيق مع كافة اإلدارات يف املؤسسة فيما يتعلق طداء عمله.

.6

املشاركة يف إعداد املعايري العامة للتقومي املؤسسي.

.7

تقومي أداء املؤسسة والعمليات واألنظمة اإلدارية فيها.

.8

حتليل نتائج تقومي أداء املؤسسة ،وتقدمي تغذية راجعة للجهات املعنية.

.9

تتبع االحنرافات اليت كشفت عنها عمليات التقومي بغرض التأكد من تالفيها.

.10

اإلشراف على عملية توثيق معايري وطرائق وإجراءات التقومي.

.11

اإلشراف على إعداد التقارير الشهرية والربع سنوية ألداء اإلدارات ومعاجلة فجوات األداء .

.12

أي مهمة أخرى يكلف هبا يف جمال اختصاصه.
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متطلبات شغل الوظيفية
احلد األدىن من املؤهالت :
اخلربات املطلوبة :

 oدرجة البكالوريوس أو املاجستري يف ختصص مناسب.
 7 oسنوات حلملة البكالوريوس ،و  5سنوات حلملة درجة املاجستري ،وذلك يف جمال العمل ذاته.
 oالقدرة على التخطيط االسرتاتيجي ،والتحفيز ،والتنظيم ،والرقابة ،ومعرفة أساليب التنسيق.

املعارف والقدرات :

 oمهارات قراءة التقارير املالية واإلدارية.
 oمهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين.
 oالقدرة على حتمل املسؤولية.
 oاملبادأة واحلماس.
 oإتقان التطبيقات احلاسوبية يف نفس اجملال.
 oاالملام اجليد ابللغة االنكليزية.
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المسمى الوظيفي :
اإلدارة المعنية :

مدير إدارة املنح
إدارة املنح.

يتبع :

املدير التنفيذي.

يشرف على :

مشرف املشاريع.

عالقات العمل :

 كافة إدارات املؤسسة واملتعاملني معها ،واألطراف اخلارجية ذات العالقة بطبيعة النشاط.
ختطيط وتنظيم وتوجيه العمل يف إدارة املنح مبا حيققق مؤشقرات اخلطقة االسقرتاتيجية اخلاصقة ابملؤسسقة ،واإلشقراف

الغرض األساسي من الوظيفة:

علققى عمليققة تلمققس احتياجققات الققدعم مققن خمتلققف املشققاريع لققدى خمتلققف منققاطق اململكققة ،والعمققل علققى حتويلهققا
ملش ققاريع ابلتنس ققيق م ققع اجله ققات اخلريي ققة يف تل ققك املن ققاطق ،او م ققن خ ققالل مؤسس ققات ذات ص ققفة اعتباري ققة لبع ققة
للمؤسسة ،وذلك يف ضوء املخصصات املالية املتاحة.
المهام والمسؤوليات

.1

املشاركة يف إعداد اخلطة االسرتاتيجية للمؤسسة.

.2

تفهم اسرتاتيجية املؤسسة ومستهدفاهتا السنوية والعمل على حتقيقها.

.3

إعداد اخلطط والربامج الالزمة إلدارته ،واإلشراف على تنفيذها ومتابعتها.

.4

إعداد املوازنة التقديرية اخلاصة إبدارته.

.5

اإلشراف على أعمال الوحدات اإلدارية التابعة له وتوجيهها وفق اخلطط املرسومة.

.6

التنسيق مع إدارات املؤسسة فيما خيص جمال العمل.

.7

املشاركة يف عملية استقطاب املوظفني األكفاء إلدارته ،ووضع اآلليات الالزمة للمحافظة عليهم.

.8

االشراف على عملية استقبال املشاريع اليت تليب احتياجات املستفيدين ،ودراستها ،وتعديلها ،واإلشراف على وضع اخلطط الالزمة لتنفيذها.

.9

االشراف على تنفيذ املبادرات واملشروعات االسرتاتيجية يف املؤسسة.

.10

مراجعة االتفاقيات اليت يتم عقدها مع الشركاء قبل اعتمادها.

.11

االشراف على عملية أتسيس الكياانت اجلديدة ،ومتابعتها ،وتوجيهها ،مبا يساعدها يف االعتماد على ذاهتا.

.12

القيام بزايرات ميدانية للربامج واملشروعات املدعومة من قبل املؤسسة للتأكد من التزامها مبعايري املؤسسة.

16

الالئحة اإلدارية ملؤسسة الراجحي اإلنسانية
.13

.14

رفع التقارير الدورية خبصوص سري العمل يف املشاريع املدعومة ،وحتديد درجة التزامها ابخلطط املوضوعة.
االشقراف علققى عمليقة تقيققيم القربامج املدعومققة للوققوف علققى اجيابياهتقا وسققلبياهتا ،ومقدى تطابقهققا مقع طموحققات املؤسسقة ،وتوقعقات
املستفيدين ،ورفع التوصيات الالزمة.
املسامهة يف أتسيس حتالفات وشراكات جديدة مع اجلهات احلكومية واجلهات املاحنة واجلهات اخلريية هبدف خدمة خمتلف املناطق

.15

مبشروعات نوعية ،وذلك من خالل التنسيق لعققد ور عمقل ولققاءات واجتماعقات ،ومتثيقل وجهقة نظقر املؤسسقة خالهلقا ،وصقياغة
مشروعات حتقق رؤية املؤسسة ورسالتها.

.16

متابعة االجتاهات احلديثة السائدة يف جمال املنح ،والتواصل يف هذا الصدد مع اهليئات واملنظمات اخلريية املعنية.

.17

استكشاف أي فرص متاحة لتطوير العمل اخلريي يف املؤسسة.

.18

اإلشراف على كافة املوظفني يف إدارته ،وتوجيههم.

.19

تقييم أداء املوظفني التابعني له ،واحلرص على تطويرهم وظيفياً.

.20

املشاركة يف اللجان وفرق العمل اليت تشكلها املؤسسة هبدف تطوير العمل.

.21

أي مهمة أخرى يكلف هبا يف جمال اختصاصه.

متطلبات شغل الوظيفية
الحد األدنى من المؤهالت :
الخبرات المطلوبة:

المعارف والقدرات :

 oدرجة البكالوريوس يف ختصص مناسب.
 7 oسنوات يف جمال التخصص بعمل قيادي .
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

القدرة على التخطيط واختاذ القرار.
مهارات التعامل مع اآلخرين.
مهارة التحليل والتشخيص وإعداد الدراسات.
مهارات إدارة املشاريع.
مهارة إقامة العالقات ،وتكوين الشركات.
توافر الصفات القيادية والقدرة على حتمل املسؤولية.
االنفتاح على التغيري ،والقدرة على التكيف.
القدرة على العمل ضمن الفريق.
القدرة على التفاوض.
اإلملام ابلقوانني والقواعد املنظمة إلدارة العمل.
مهارات إعداد التقارير املالية واإلدارية.
إتقان اللغة العربية واإلملام اجليد ابللغة اإلجنليزية.
إجادة احلاسب اآليل السيما يف جمال الربجميات املرتبطة بعمل املؤسسة.
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املسمى الوظيفي :
اإلدارة املعنية :
يتبع :

مشرف مشاريع
إدارة املنح
مدير إدارة املنح

يشرف على :
عالقات العمل :

 املؤسسات املاحنة ومؤسسات العمل اخلريي ،واملستفيدين من خدمات املؤسسة.
يعمل على استقبال املشاريع والربامج اليت تتفق مع توجهات املؤسسة واسرتاتيجيتها ،ودراستها وفقاً للمعايري واملؤشرات

الغرض األساسي من الوظيفة  :الواردة يف اخلطة االسرتاتيجية للمؤسسة ،بغرض ترشيح ما يستحق الدعم منها ،واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها،
والسعي املستمر للبحث عن أفكار جديدة يف جمال التخصص.
املهام واملسؤوليات
.1

املشاركة يف وضع اخلطة التشغيلية لإلدارة ،والعمل على االلتزام هبا وتنفيذها بعد اعتمادها.

.2

املشاركة يف إعداد املعايري واملؤشرات اخلاصة بدعم املشاريع وااللتزام هبا ،مع العمل املستمر على تطويرها.

.3

.4

املشقاركة يف تطققوير إجقراءات املققنح ابملؤسسققة ،وذلقك مققن خققالل االسققتفادة مققن جتقارب املؤسسققات األخققرى ،وحضققور اللققاءات وور العمققل
املتعلقة بذلك.
دراسققة معققامالت املشققاريع القواردة وفققاً للمعققايري واملؤشقرات املعتمققدة ،ووضققع التوصققيات الالزمققة بشققأهنا ،وعرضقها علققى مققدير الوحققدة إلبققداء

الرأي حياهلا.

.5

إعداد خالصات وعروض املشاريع املرشحة للدعم بغرض عرضها على صاحب الصالحية.

.6

إعداد ومراجعة العقود اخلاصة ابملشاريع ورفعها العتمادها ،ومتابعة تنفيذها.

.7

متابعة ومراجعة املستحقات املالية للمشاريع املعتمدة ،بغرض التأكد من صرفها وإغالقها ابلتنسيق مع اإلدارة املالية.

.8

تقيققيم ال قربامج املدعومققة للوقققوف علققى اجيابياهتققا وسققلبياهتا ،ومققدى تطابقهققا مققع طموحققات املؤسسققة ،وتوقعققات املس قتفيدين ،ورفققع التوصققيات
الالزمة.

.9

مراجعة وحتليل التقارير للربامج واملشاريع املدعومة ،وتقدمي التغذية الراجعة ومتابعتها.

.10

إجراء عمليات التقييم للشركاء ،هبدف الوقوف على مدى فاعليتهم يف التنفيذ ،وتوجيه عمليات الدعم املستقبلية.

.11

أرشفة ملفات املشاريع املكلف هبا ورقياً وإلكرتونياً.
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.12

توثيق االجتماعات الداخلية واخلارجية الكرتونياً.

.13

التنسيق والتشاور والتواصل مع كافة اجلهات ذات الصلة داخل وخارج املؤسسة لتحقيق األهداف املنشودة.

.14

املشاركة يف استقبال زوار املؤسسة فيما خيص وحدته.

.15

املتابعة املستمرة ألفضل املمارسات والتجارب والتطورات يف جمال العمل اخلريي.

.16

املشاركة يف املعارض واملؤمترات ذات العالقة ابلعمل اخلريي.

.17

إعداد تقارير دورية عن سري العمل واملنجزات ،مع وضع املقرتحات الالزمة لتطوير العمل.

.18

أي مهمة أخرى يكلف هبا يف جمال اختصاصه.
متطلبات شغل الوظيفية

احلد األدىن من املؤهالت :
اخلربات املطلوبة:

 oدرجة البكالوريوس يف أحد جماالت العلوم االجتماعية.
 oسنتان يف جمال العمل.
 oمهارات التخطيط التشغيلي.
 oمهارات إدارة املشاريع.
 oاملعرفة واخلربة يف جمال العمل اخلريي ،والقطاع غري الرحبي.

املعارف والقدرات :

املسمى الوظيفي :

 oمهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين.
 oاإلملام ابلقوانني والقواعد املؤسسة إلدارة العمل.
 oالقدرة على التنظيم وإدارة فريق العمل.
 oحسن املظهر والسلوك واللباقة وحتمل ضغوط العمل.
 oتوافر الصفات القيادية والقدرة على حتمل املسؤولية.
 oإجادة التنظيم والرتتيب واملتابعة
 oإتقان اللغة العربية.
 oإجادة التعامل مع احلاسب اآليل.

مدير إدارة املبادرات
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اإلدارة املعنية :

إدارة املبادرات

يتبع :

املدير التنفيذي

يشرف على :
عالقات العمل :
الغرض األساسي من الوظيفة :

أخصائي تطوير املنتجات
 املؤسسات املاحنة ومؤسسات العمل اخلريي ،واملستفيدين من خدمات املؤسسة.
اإلشراف على توليد ومجع ودراسة وإنضاج األفكار اجلديدة على امليدان واستكماهلا حىت تكون مشروعاً ،ومن مث إحالتها

إىل اإلدارات املعنية يف املؤسسة لتنفيذها وتقدمي الدعم االستشاري للجهات املعنية بقطاع الشباب
املهام واملسؤوليات

.1

املشاركة يف إعداد اخلطة االسرتاتيجية للمؤسسة.

.2

تفهم اسرتاتيجية املؤسسة ومستهدفاهتا السنوية والعمل على حتقيقها.

.3

إعداد اخلطط والربامج الالزمة إلدارته ،واإلشراف على تنفيذها ومتابعتها.

.4

إعداد املوازنة التقديرية اخلاصة إبدارته.

.5

اإلشراف على أعمال الوحدات اإلدارية التابعة له وتوجيهها وفق اخلطط املرسومة.

.6

التنسيق مع إدارات املؤسسة فيما خيص جمال العمل.

.7

املشاركة يف عملية استقطاب املوظفني األكفاء إلدارته ،ووضع اآلليات الالزمة للمحافظة عليهم.

.8

املشاركة يف وضع اخلطة التشغيلية لإلدارة ،والعمل على االلتزام هبا وتنفيذها بعد اعتمادها.

.9

بناء وتصميم املبادرات اجملتمعية يف جماالت منح املؤسسة

.10

استكشاف أي فرص متاحة لتطوير العمل اخلريي.

.11

متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات االجتماعات الصادرة من جملس اإلدارة ،وذلك من خقالل التوجيقه إبجقراء الدراسقات املطلوبقة عليهقا ،وِمقن مث
املتابعة مع جهات االختصاص للتنفيذ.

.12

االشراف على دراسة ،وحبث ،وحتليل احتياجات اجملتمع بغرض حتديد أولوايت الربامج واملشاريع.

.13

اعداد الدراسات والتصورات للمبادرات اجلديدة للمؤسسة.

.14

االش قراف علققى عمليققة اسققتقبال املبققادرات واألفكققار التطويريققة وتنميتهققا وحتويلهققا ملشققروعات نوعيققة ،وتشققجيع األف قراد واملؤسسققات
واجلهات اخلريية واحلكومية على املشاركة وتقدمي املبادرات والعمل على منحها.
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.15

اإلشراف على زايرات اجلهات اخلريية وغريها بغرض االستطالع واملسح ميداين وتبادل اخلربات البتكار مشاريع وفرص جديدة.

.16

التنسيق والتواصل املستمر مع اجلهات ذات العالقة بغرض ابتكار وصناعة مشاريع جديدة.

.17

حبث وحتليل احتياجات اجملتمع بغرض ابتكار مشاريع جديدة ،وحتديد أولوايت الربامج واملشاريع.

.18

املشققاركة يف تقيققيم القربامج املدعومققة للوقققوف علققى اجيابياهتققا وسققلبياهتا ،ومققدى تطابقهققا مققع طموحققات املؤسسققة ،وتوقعققات املسققتفيدين ،ورفققع
التوصيات الالزمة.

.19

املشاركة يف إجراء عمليات التقييم للشركاء ،هبدف الوقوف على مدى فاعليتهم يف التنفيذ ،وتوجيه عمليات الدعم املستقبلية.

.20

املتابعة املستمرة ألفضل املمارسات والتجارب والتطورات يف جمال العمل اخلريي.

.21

املشاركة يف املعارض واملؤمترات ذات العالقة.

.22

إعداد تقارير دورية عن سري العمل واملنجزات ،مع وضع املقرتحات الالزمة لتطوير العمل.

.23

أي مهمة أخرى يكلف هبا يف جمال اختصاصه.

متطلبات شغل الوظيفية
احلد األدىن من املؤهالت :
اخلربات املطلوبة:

املعارف والقدرات :

املسمى الوظيفي :

 oدرجة البكالوريوس يف ختصص مناسب.
 7 oسنوات يف جمال التخصص بعمل قيادي .
o
o
o
o
o
o
o
o

القدرة على التخطيط واختاذ القرار.
مهارات التعامل مع اآلخرين.
مهارة التحليل والتشخيص وإعداد الدراسات.
مهارة إقامة العالقات ،وتكوين الشركات.
توافر الصفات القيادية والقدرة على حتمل املسؤولية.
االنفتاح على التغيري ،والقدرة على التكيف.
القدرة على العمل ضمن الفريق.
القدرة على التفاوض.

o
o
o
o

اإلملام ابلقوانني والقواعد املنظمة إلدارة العمل.
مهارات إعداد التقارير املالية واإلدارية.
إتقان اللغة العربية واإلملام اجليد ابللغة اإلجنليزية.
إجادة احلاسب اآليل السيما يف جمال الربجميات املرتبطة بعمل املؤسسة.

أخصائي تطوير املنتجات
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اإلدارة املعنية :
يتبع :

إدارة املبادرات
مدير إدارة املبادرات

يشرف على :
عالقات العمل :
الغرض األساسي من الوظيفة :

 املؤسسات املاحنة ومؤسسات العمل اخلريي ،واملستفيدين من خدمات املؤسسة.
يعمل على توليد ومجع ودراسة وإنضاج األفكار اجلديدة على امليدان واستكماهلا حىت تكون مشروعاً ،ومن مث إحالتها

إىل اإلدارات املعنية يف املؤسسة لتنفيذها.

املهام واملسؤوليات
.1
.2

املشاركة يف وضع اخلطة التشغيلية لإلدارة ،والعمل على االلتزام هبا وتنفيذها بعد اعتمادها.
املشقاركة يف تطققوير إجقراءات املققنح ابملؤسسققة ،وذلقك مققن خققالل االسققتفادة مققن جتقارب املؤسسققات األخققرى ،وحضققور اللققاءات وور العمققل
املتعلقة بذلك.

.3

اعداد الدراسات والتصورات للمشاريع اجلديدة.

.4

استكشاف أي فرص متاحة لتطوير العمل اخلريي.

.5

الزايرات املستمرة للجهات اخلريية وغريها بغرض االستطالع واملسح ميداين وتبادل اخلربات البتكار مشاريع وفرص جديدة.

.6

التنسيق والتواصل املستمر مع كافة األقسام التنفيذي اخلريية بغرض ابتكار وصناعة مشاريع جديدة.

.7

حبث وحتليل احتياجات اجملتمع بغرض ابتكار مشاريع جديدة ،وحتديد أولوايت الربامج واملشاريع.

.8

املشققاركة يف تقيققيم القربامج املدعومققة للوقققوف علققى اجيابياهتققا وسققلبياهتا ،ومققدى تطابقهققا مققع طموحققات املؤسسققة ،وتوقعققات املسققتفيدين ،ورفققع
التوصيات الالزمة.

.9

بناء وتصميم املبادرات اجملتمعية يف جماالت منح املؤسسة

.10

دراسة ،وحبث ،وحتليل احتياجات اجملتمع بغرض حتديد أولوايت الربامج واملشاريع.

.11

املشاركة اعداد الدراسات والتصورات للمبادرات اجلديدة للمؤسسة.

.12

املتابعة املستمرة ألفضل املمارسات والتجارب والتطورات يف جمال العمل اخلريي.

.13

املشاركة يف املعارض واملؤمترات ذات العالقة ابلعمل اخلريي.

.14

إعداد تقارير دورية عن سري العمل واملنجزات ،مع وضع املقرتحات الالزمة لتطوير العمل.
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.15

أي مهمة أخرى يكلف هبا يف جمال اختصاصه.
متطلبات شغل الوظيفية

احلد األدىن من املؤهالت :

 oدرجة البكالوريوس يف أحد جماالت العلوم االجتماعية.

اخلربات املطلوبة:

 oسنتان يف جمال الدراسات أو املشاريع أو جمال ذي صلة

املعارف والقدرات :

 oمهارات البحث والتحليل وإجراء الدراسات امليدانية.
 oمهارات االبتكار والتصميم.
 oاملعرفة واخلربة يف جمال العمل اخلريي ،والقطاع غري الرحبي.
 oمهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين.
 oمهارات التحرير وإعداد العروض والتقارير
 oحسن املظهر والسلوك وحتمل ضغوط العمل
 oإجادة التنظيم والرتتيب واملتابعة.

المسمى الوظيفي :
اإلدارة المعنية :

مدير إدارة اخلدمات املساندة
إدارة اخلدمات املساندة
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يتبع :

املدير التنفيذي

يشرف على :

مسؤول شؤون إدارية – أخصائي موارد بشرية –
فين تقنية معلومات  -حماسب

عالقات العمل :

كافة إدارات املؤسسة ،واملتعاملني معها من اجلهات اخلارجية.
العمل على ضبط األداء القانوين واملايل واإلداري للمؤسسة ،ومساعدة اإلدارة العليا يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية

الغرض األساسي من الوظيفة :

للمؤسسة ،وتطبيق السياسات والتعليمات الصادرة عن اإلدارة العليا فيما يتعلق بتخصص هذه اإلدارة ،وذلك فضالً عن

مسؤوليته عن إدارة اخلدمات املساندة ،كتقنية املعلومات واملوارد البشرية واملشرتايت واحلساابت.
المهام والمسؤوليات
.1

املشاركة يف إعداد اخلطة االسرتاتيجية واخلطط التشغيلية للمؤسسة.

.2

تفهم اسرتاتيجية املؤسسة ومستهدفاهتا السنوية والعمل على حتقيقها.

.3

تقدمي املشورة إىل املدير التنفيذي يف القضااي املالية واإلدارية.

.4

إعداد اخلطط والربامج الالزمة إلدارته ،واإلشراف على تنفيذها ومتابعتها.

.5

اإلشراف على تطبيق كافة األنظمة واللوائح اإلدارية واملالية اخلاصة ابملؤسسة ،والعمل على تطويرها لتحقيق أهداف املؤسسة بفاعلية.

.6

التأكد من تطابق األنشطة املالية واإلدارية للمؤسسة مع األنظمة والتشريعات احلكومية.

.7

اإلشراف على إعداد املوازانت السنوية ابلتنسيق مع اإلدارات ذات العالقة يف املؤسسة.

.8

اإلشراف على أعمال الوحدات التابعة له وتوجيهها وفق اخلطط املرسومة.

.9

التنسيق مع إدارات املؤسسة فيما خيص جمال العمل.

.10

اإلشراف املباشر على التدفقات النقدية اخلارجة والداخلة للمؤسسة ،واملشاركة يف وضع اإلجراءات املالية الالزمة لضبطها.

.11

اإلشراف املباشر على عملية استقطاب املوظفني األكفاء على مستوى املؤسسة ،ووضع اآلليات الالزمة للمحافظة عليهم.

.12

املشاركة يف وضع اإلجراءات الكفيلة ابحملافظة على أصول املؤسسة وسجالهتا ،والتأكد من سالمة تطبيقها ،والعمل على تطويرها بصورة مستمرة.

.13

املشاركة يف التقييم املستمر لنظام إعداد التقارير املالية ،وآليات املساءلة وتقدمي التوصيات املناسبة لتطويرها.

.14

املشاركة يف عمل الدراسات الكفيلة بتطوير اهليكل التنظيمي للمؤسسة ،وحتديثه.

.15

اإلشراف على املوظفني يف إدارته ،وتوجيههم.

.16

إدارة عمليات وإجراءات تقومي األداء الوظيفي يف املؤسسة.

.17

تقييم أداء املوظفني التابعني له ،واحلرص على تطويرهم وظيفياً.
اإلشراف على النمو املهين واملهاري للموظفني

.19

اإلشراف على اخلدمات املساندة واإلدارية

.20

اإلشراف على أعمال تقنية املعلومات وأمتتة العمليات ومعاجلة املشكالت التقنية

.21

مراجعة وتدقيق العروض الفنية والعقود واالتفاقيات قبل رفعها إىل املدير التنفيذي

.22

توقيع العقود والتعميدات واختاذ القرارات يف حدود الصالحيات املمنوحة

.23

متثيل املؤسسة خارجياً ،حسب احلاجة السيما يف اجملاالت املالية واإلدارية والعالقات والتقنية.

.18
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.24

متابعة االجتاهات احلديثة السائدة يف جمال ختصصه ،والتواصل يف هذا الصدد مع اهليئات واملنظمات اخلريية املعنية.

.25

إعداد تقارير دورية عن أنشطة إدارته وإجنازاهتا واقرتاحات تطوير العمل فيها.

.26

أي مهمة أخرى يكلف هبا يف جمال اختصاصه.
متطلبات شغل الوظيفية

الحد األدنى من المؤهالت :
الخبرات المطلوبة :

 oدرجة البكالوريوس يف اإلدارة .
 7 oسنوات يف جمال العمل.
 oالقدرة على التخطيط االسرتاتيجي ،والتحفيز ،والتنظيم ،والرقابة ،ومعرفة أساليب التنسيق.
 oالقدرة على حل خالفات املوظفني ومعاجلة قضاايهم.
 oمهارات قراءة التقارير املالية واإلدارية.
 oاملعرفة يف إدارة املخاطر املالية.

المعارف والقدرات :

 oمهارات التعامل مع اآلخرين والتواصل الفعال.
 oتوافر الصفات القيادية والقدرة على حتمل املسؤولية.
 oالقدرة على العمل ضمن الفريق.
 oالقدرة على التفاوض.
 oاإلملام ابلقوانني والقواعد واللوائح املرتبطة إبدارة العمل ،واإلجراءات احلكومية.
 oاالملام ابلقوانني واألنظمة احلكومية.
 oمهارات إعداد التقارير املالية واإلدارية.
 oإتقان اللغة العربية واإلملام ابللغة اإلجنليزية.
 oإجادة احلاسب اآليل.

املسمى الوظيفي :

مسؤول الشؤون اإلدارية
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اإلدارة املعنية :

إدارة اخلدمات املساندة

يتبع :

مدير اخلدمات املساندة

يشرف على :
عالقات العمل :

----كافة اإلدارات يف املؤسسة ،واألطراف اخلارجية ذات العالقة بطبيعة عمله.

مسؤول عن توفري كافة املشرتايت اليت تطلبها اإلدارات األخرى كمستلزمات الضيافة ومواد النظافة والصيانة
الغرض األساسي من الوظيفة :

والقرطاسية والتجهيزات وصرفها وفق آلية حمددة وتوفري املطبوعات وكل ما يتعلق بصيانة مرافق املؤسسة .كما
يتوىل أيضا توفري اخلدمات القانونية وحفظ العهد واألصول واملمتلكات.
املهام واملسؤوليات

.1

املشاركة يف وضع اخلطة التشغيلية لإلدارة ،والعمل على االلتزام هبا وتنفيذها بعد اعتمادها.

.2

أتمني وشراء احتياجات املؤسسة من املعدات والتجهيزات ،واملواد الغذائية ،وغريها ،طعلى جودة وطقل سعر ممكن وابلكمية والتوقيت
املناسب.

.3

التنسيق مع بعض اجلهات اخلارجية ،لتأمني بعض االحتياجات اخلدمية لصاحل املؤسسة وإداراهتا ،كخدمات اهلاتف ،وتكنولوجيا املعلومات
وغريها.

.4

شراء وتوفري مواد النظافة وأوراق التصوير وصرفها على اإلدارات املعنية .

.5

القيام بتصوير املستندات وطباعة النماذج والفواتري .

.6

مسؤول عن نظام العهد ابملؤسسة وعمليات اجلرد الدورية .

.7

مسؤول عن إتالف العهد .

.8

القيام طعمال الشحن والربيد وتوصيل كافة املراسالت بني املؤسسة والغري .

.9

صيانة مرافق املؤسسة من مكاتب ودورات مياه والنظافة واملظهر العام .

.10

اإلشراف على نظافة مقر املؤسسة والعناية به .

.11

التواصل مع املوردين وطلب عروض األسعار.

.12

التفاوض مع املوردين أو اجلهات ذات العالقة للحصول على أفضل األسعار وانسب الشروط.

.13

البحث املستمر عن موردون جدد ،ومنتجات بديلة.

.14

متابعة املورد لتسليم املواد املطلوبة حىت ال حيدث أتخري يف التوريد.

.15

التنسيق والتشاور مع اإلدارات املعنية بغرض التسريع يف أجناز املهام.

.16

إعداد تقارير دورية عن نشاطات اإلدارة وإجنازاهتا واقرتاحات تطوير العمل فيها.

.17

أي مهمة أخرى يكلف هبا يف جمال اختصاصه.
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متطلبات شغل الوظيفية
احلد األدىن من املؤهالت :
اخلربات املطلوبة :

 oدرجة البكالوريوس يف ختصص مناسب ،ويفضل إدارة أعمال.
o

سنتني.

 oاملعرفة التامة طنظمة العمل واللوائح وإجراءات العمل وتطبيقاهتا.
املعارف والقدرات :

 oمهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين.
 oإتقان التطبيقات احلاسوبية يف نفس اجملال.
 oمهارات التنظيم والتوثيق.
 oمهارة تصميم كراسات الشراء و إدارة املناقصات
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املسمى الوظيفي :

أخصائي موارد بشرية

اإلدارة املعنية :

إدارة اخلدمات املساندة

يتبع :

مدير إدارة اخلدمات املساندة
-

يشرف على :
عالقات العمل :
الغرض األساسي من الوظيفة :

كافة اإلدارات يف مؤسسة ،وفروعها ،واألطراف اخلارجية ذات العالقة بطبيعة النشاط.
يعد مسؤوالً عن متابعة مجيع املهام اخلاصة ابملوارد البشرية داخل املؤسسة.
املهام واملسؤوليات

.1

املشاركة يف إعداد اخلطط والربامج التشغيلية الالزمة لوحدته .والعمل على تنفيذها.

.2

استالم مستندات تعيني املوظفني اجلدد وفحصها والتأكد من سالمتها ،والتأكد من صدور قرار وعقود تعيني املوظف ،وحفظ هذه املستندات
مرتبة يف ملف خيصص لكل موظف.

.3

تنفيذ ومتابعة واستكمال كافة إجراءات املوظفني من ترقيات ،وانتداابت ،وإجازات ،وسلف ،وغري ذلك من اخلدمات الالزمة للعاملني يف
املؤسسة.

.4

إعداد مسريات الرواتب والبدالت واملكافآت.

.5

إهناء إجراءات املتعاقدين ،وتقدمي اخلدمات الالزمة.

.6

استكمال إجراءات التأمينات االجتماعية ،واملراجعة املنتظمة هلا.

.7

استيفاء بياانت كل موظف وحركة اإلجازات خالل فرتة العمل مبؤسسة ،ومتابعة اإلجازات املرضية ،من خالل النظام االلكرتوين.

.8

االحتفاظ جبميع سجالت وملفات املوظفني بصورة منتظمة وحديثة وشاملة وآمنة.

.9

متابعة النظام االلكرتوين للحضور والغياب.

.10

تصفية االجازات السنوية ،ومستحقات هناية اخلدمة.

.11

متابعة إجراءات تقومي األداء الوظيفي.

.12

التواصل والتنسيق مع اإلدارات ،خبصوص عملية تقومي األداء السنوي ،والتأكد من تطبيقهم السليم لألنظمة واللوائح.

.13

إعداد اخلطاابت والتعاميم ،وإصدار التعاريف.

.14

يشرح للعاملني الربامج اليت تقدمها املؤسسة يف جمال التعويضات واالمتيازات ،كالتأمني الطيب ،والتأمينات االجتماعية ،وغريها.

.15

يقوم بعمل الرتتيبات الالزمة خبصوص التأمني الطيب اخلاص مبوظفي املؤسسة.

.16

تزويد طاليب العمل احملتملني مبعلومات حول التسهيالت اليت تقدمها املؤسسة ملوظفيها ،واالمتيازات ،والفرص الوظيفية املتاحة يف املؤسسة.

.17

التشييك املستمر على نظام أبشر ملتابعة جتديد االقامات قبل انتهائها ،واصدار االقامات ،وعمل أتشريات اخلروج والعودة واخلروج النهائي،
ومتابعة حالة الطرود الستالم االقامات ،مراجعة ادارة خدمة مقيم  ،الستالم االقامات املرجتعة من الربيد.
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.18

إجناز املعامالت اخلاصة ابملؤسسة لدى خمتلف اجلهات احلكومية.

.19

مراجعة مكتب االستقدام إلجناز معامالت املؤسسة واملنسوبني.

.20

مراجعة مكتب العمل إلجناز املعامالت بفتح ملف ،نقل كفالة ،تغيري مهنة ،رخص العمل ،ومتابعة النطاقات لتحقيق النطاق املرتفع وغريها .

.21

مراجعة وزارة اخلارجية الستالم أتشريات العمل ،أو الزايرات وسحب التأشريات أو جتديدها ،وتصديق العقود اخلاصة ابلعمالة ،وعمل خطاابت
الدعوة والزايرات التجارية.

.22

مراجعة الغرفة التجارية لعمل التوثيقات ،وتصديق اخلطاابت ،وجتديد االشرتاكات وطباعة الشهادة العضوية.

.23

العمل على خدمة إجناز ،واهناء إجراءات التفويض االلكرتوين للتأشريات ،وتوكيل املكاتب خارج اململكة إلهناء اجراءات العمالة الوافدة.

.24

التنسيق والتواصل مع اجلهات التدريبية اخلارجية خبصوص عقد الربامج التدريبية.

.25

املشاركة يف التفاوض مع اجلهات التدريبية خبصوص أهداف الربامج التدريبية ،ونتائجها املتوقعة ،وتكاليفها.

.26

اشعار املوظفني بتأكيد أو الغاء انعقاد الربامج التدريبية ،ومتابعة حضورهم للدورات التدريبية ،ومتابعة تقييماهتم لتلك الدورات.

.27

مراقبة األنشطة التدريبية ،وتوثيقها ،وتسجيلها ،وتقييم مدى فاعليتها.

.28

تقييم مدى فاعلية وجدية اجلهات التدريبية ،ورفع املقرتحات هبذا اخلصوص ملدير اإلدارة.

.29

استالم ومراجعة الفواتري املستحقة من قبل اجلهات التدريبية اخلارجية ،وتسليمها لإلدارة املالية ،لغاية اصدار شيك لدفع املستحقات املالية،
ومتابعة تسليمه للجهة املستفيدة.

.30

متابعة أحدث التطورات يف جمال التخصص ،واالستفادة منها يف تطوير العمل.

.31

املشاركة يف إعداد تقارير دورية عن نشاطات اإلدارة وإجنازاهتا واقرتاحات تطوير العمل فيها.

.32

أي مهمة أخرى يكلف هبا يف جمال اختصاصه.
متطلبات شغل الوظيفية

احلد األدىن من املؤهالت :

 oدرجة البكالوريوس أو الدبلوم يف إدارة املوارد البشرية.

اخلربات املطلوبة :

 oسنتان حلملة البكالوريوس ،و 4سنوات للدبلوم.

املعارف والقدرات :

 oاملعرفة التامة طنظمة العمل واللوائح وإجراءات العمل وتطبيقاهتا.
 oإجادة مهارات التفاوض والقدرة على التعامل بلباقة مع اآلخرين.
 oمهارات التواصل الفعال.
 oاملعرفة التخصصية بوظائف املوارد البشرية.
 oمهارات استخدام أجهزة احلاسب اآليل والربامج املتخصصة.
 oاالملام ابللغة اإلنكليزية.
 oمهارات التنظيم والتوثيق.
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المسمى الوظيفي :
اإلدارة المعنية :
يتبع :

حماسب
إدارة اخلدمات املساندة
مدير إدارة اخلدمات املساندة
-

يشرف على :
عالقات العمل :

الغرض األساسي من الوظيفة :

كافة اإلدارات يف املؤسسة ،واجلهات اخلارجية ذات العالقة بطبيعة النشاط.
تنفيذ وضبط العمليات املالية يف املؤسسة وفقاً لألنظمة واللوائح والقواعد املعمول هبا .إضافة إىل حتليل املعلومات املالية،
وإعداد التقارير املالية ،واالحتفاظ ابلسجالت احملاسبية للمؤسسة.
المهام والمسؤوليات

.1

التأكد من تطبيق األنظمة واللوائح املالية فيما يتعلق طدائه لعمله.

.2

املشاركة يف إعداد املوازنة التقديرية للمؤسسة.

.3

إعداد ودراسة وحتليل السجالت احملاسبية ،والبياانت والتقارير املالية ،وتقييم مدى دقتها واكتماهلا ،وتطابقها مع اللوائح املالية للمؤسسة.

.4

إعداد ومراجعة وحتليل املوازانت ،ومقارنة التكاليف املخططة ابلتكاليف الفعلية وتقدمي التوصيات الالزمة لإلدارة.

.5

املطابقة الشهرية للرصيد العام للمؤسسة مع كشوف احلساابت البنكية.

.6

إعداد الشيكات الصادرة والتأكد من مطابقتها إلجراءات الصرف املعتمدة ،وإدخال أرقامها ابلنظام.

.7

مراجعة أوامر الصرف للتأكد من أهنا ضمن اخلطة التشغيلية للمؤسسة.

.8

تسجيل وتقييد أوامر الصرف الكرتونياً.
عمل القيود احملاسبية وأرشفتها بعد مراجعتها.

.10

املشاركة يف جرد الصناديق والعهد املالية.

.11

إعداد تقارير متابعة مصروفات كافة اإلدارات يف املؤسسة.

.12

إعداد تقارير دورية عن أنشطة العمل وإجنازاته واقرتاح سبل التطوير.

.13

القيام مبتطلبات القوائم املالية الدورية والسنوية.

.14

مراجعة مسري الرواتب.

.15

عمل التسوايت املالية بكافة أنواعها.

.16

مراجعة خمتلف أنواع احلساابت بالدائنون ،واملدينون ،وغريهم من األطراف ذوو العالقة  ،للتأكد من صحتها وتوافقها مع السياسات واألنظمة
املالية للمؤسسة.

.17

متابعة سداد أقساط السلف الشخصية.

.18

مراجعة أوامر الصرف للمشاريع املدعومة املعتمدة من جملس اإلدارة ،للتأكد من مطابقتها للشروط ،ومتابعة إصدار الشيكات اخلاصة هبا،
وإبالغ اجلهات املعنية بعملية اإليداع.

.19

القيام ابجلرد الدوري ألصول املؤسسة.

.20

حفظ وأرشفة مجيع املستندات املالية.

.9
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.21

إعداد موازين املراجعة الشهرية.

.22

أي مهمة أخرى يكلف هبا يف جمال اختصاصه.
متطلبات شغل الوظيفية

الحد األدنى من المؤهالت :
الخبرات المطلوبة :

 oبكالوريوس حماسبة
 oسنتان.
 oالقدرة على التحليل وإعداد التقارير.

المعارف والقدرات :

 oإجادة التعامل مع الربامج احملاسبية
 oاملعرفة التامة طنظمة العمل واللوائح واإلجراءات.
 oالقدرة على التعامل بلباقة مع اآلخرين.
 oمهارات استخدام أجهزة احلاسب اآليل والربامج احملاسبية.
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املسمى الوظيفي :

فين تقنية املعلومات

اإلدارة املعنية :

إدارة اخلدمات املساندة

يتبع :

مدير إدارة اخلدمات املساندة

يشرف على :

-

عالقات العمل :

كافة املوظفني يف املؤسسة ،وفروعها ،وكذلك اجلهات التقنية واملستشارين.

الغرض األساسي من الوظيفة :

حتقيق االستفادة الكاملة من احلاسب اآليل وتقنيات املعلومات واالتصاالت وتطبيقاهتا ،وتقدمي خدمات تقنية ذات
جودة عالية للمؤسسة.

املهام واملسؤوليات
.1

تقدمي الدعم والعون الفين للمستفيدين حلل مشاكل الربامج والتطبيقات ونظم التشغيل.

.2

تركيب وتشغيل أجهزة احلاسب اآليل وملحقاهتا جلميع أقسام املؤسسة.

.3

إعداد أجهزة احلاسب لالرتباط على الشبكة.

.4

إرشاد املستفيدين بكيفية استخدام أنظمة احلاسب اآليل وأجهزة االتصاالت.

.5

الصيانة الدورية للشبكة وملحقاهتا وإصالح األعطال البسيطة.

.6

حتديد وإصالح أعطال أجهزة احلاسب وملحقاته.

.7

إصالح أعطال نظم تشغيل احلاسبات وتركيب مجيع الربامج املتوفرة اليت حيتاجها طالب اخلدمة.

.8

تكوين قاعدة بياانت حلصر أجهزة احلاسب اآليل وملحقاته يف اإلدارة ومجيع اجلهات التابعة هلا.

.9

إجراء عمليات االختبار ألجهزة احلاسب وملحقاهتا للتأكد من سالمتها ومطابقتها للمواصفات املطلوبة.

.10

وضع املواصفات الفنية للربامج وأجهزة احلاسب اآليل وملحقاهتا املراد اقتنائها من الشركات املوردة.

.11

وضع اخلطط حول تقدير االحتياج السنوي من أجهزة احلاسب اآليل وملحقاهتا.

.12

حتديد األدوات واالحتياجات من قطع الغيار املساعدة يف إصالح أعطال الشبكة وأجهزة احلاسب اآليل ،وشرائها.

.13

تشغيل الربامج اإلدارية واملالية ،وبرامج املنح ،ومساندة املوظفني عليها.

.14

العمل على حتديث وتطوير أنظمة التشغيل يف املؤسسة.

.15

مراقبة املوقع االلكرتوين والتأكد من عمله.

.16

االشراف على كمرات املراقبة اخلاصة ابملؤسسة والفروع وحل االعطال واملشاكل.

.17

االشراف على اجهزة احلضور واالنصراف ابملؤسسة والفروع واستخراج التقارير.

.18

انشاء ومتابعة الدومينات واالمييالت اخلاصة ابملؤسسة.

.19

االشراف على اهلواتف الثابتة واخلطوط األرضية ،ومتابعتها وحل مشاكلها.

.20

متابعة غرفة اخلادم والتأكد من سالمتها وأماهنا وعمل نظام التربيد هبا.

.21

حتديث برانمج مكافحة الفريوسات.
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.22

إنشاء حساابت شبكية للموظفني ،وتفعيلها وتشغيلها.

.23

متابعة األعطال الطارئة على املوقع االلكرتوين وصيانتها والعمل على إصالحها.

.24

املشاركة يف إعداد تقارير دورية عن أنشطة وحدته وإجنازاهتا واقرتاحات تطوير العمل فيها.

.25

أي مهمة أخرى يكلف هبا يف جمال اختصاصه.
متطلبات شغل الوظيفية

احلد األدىن من املؤهالت :
اخلربات املطلوبة :

املعارف والقدرات :

 oدرجة البكالوريوس أو الدبلوم يف علوم احلاسب أو تقنية املعلومات.
 oسنتني حلملة البكالوريوس ،و 5سنوات حلملة الدبلوم.
o
o
o
o
o
o

القدرة على حل املشكالت الفنية.
القدرة على تركيب نظم الربيد االلكرتوين وتشغيلها.
القدرة على تنسيق الدعم الفين للجوانب الفنية املتقدمة.
القدرة على تقدمي الدعم الفين األساسي للعاملني يف املؤسسة.
املعرفة ابلربجميات اإلدارية والقدرة على تشغيلها ،وتدريب املوظفني عليها.
االملام ابللغة اإلنكليزية.
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املسمى الوظيفي :
اإلدارة املعنية :
يتبع :
يشرف على :
عالقات العمل :

مدير إدارة االتصال املؤسسي
إدارة االتصال املؤسسي
املدير التنفيذي
أخصائي الشراكات
أخصائي العالقات العامة واالعالم
اجلهات احلكومية و اخلاصة واملؤسسات املاحنة ومؤسسات العمل اخلريي ،واملستفيدين من خدمات املؤسسة.
اإلشراف على تعزيز الصورة اإلجيابية عن املؤسسة أمام اجلهات املختصة ووسائل اإلعالم وعموم اجملتمع ،والعمل على

الغرض األساسي من الوظيفة  :تنظيم الزايرات واستقبال الوفود ،وإبراز جهود املؤسسة إعالمياً وتوثيق الربامج واملشاريع املدعومة من املؤسسة وفقاً
لألنظمة واللوائح املعتمدة وبناء الشراكات مع اجلهات احلكومية واخلاصة واألهلية لتحقيق أهداف املؤسسة التنموية.
املهام واملسؤوليات
.1

املشاركة يف إعداد اخلطة االسرتاتيجية للمؤسسة.

.2

تفهم اسرتاتيجية املؤسسة ومستهدفاهتا السنوية والعمل على حتقيقها.

.3

إعداد اخلطط والربامج الالزمة إلدارته ،واإلشراف على تنفيذها ومتابعتها.

.4

إعداد املوازنة التقديرية اخلاصة إبدارته.

.5

اإلشراف على أعمال الوحدات اإلدارية التابعة له وتوجيهها وفق اخلطط املرسومة.

.6

التنسيق مع إدارات املؤسسة فيما خيص جمال العمل.

.7

املشاركة يف عملية استقطاب املوظفني األكفاء إلدارته ،ووضع اآلليات الالزمة للمحافظة عليهم.

.8

املشاركة يف وضع اخلطة التشغيلية لإلدارة ،والعمل على االلتزام هبا وتنفيذها بعد اعتمادها.

.9

اإلشراف على املشاركة يف املعارض الدعوية وامللتقيات العامة .

.10

اإلشراف على إعداد التقارير الصحفية اليت تتناول أخبار أنشطة وبرامج املؤسسة .

.11

.12

اإلشراف على نشر تقارير املؤسسة يف املوقع اإللكرتوين للجمعية ومواقع التواصل االجتماعي والصحف واملواقع اإللكرتونية
األخرى .
اإلشراف على عقد املؤمترات الصحفية .
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.13

اإلشراف على استقبال ضيوف املؤسسة وإعداد برامج للزايرات .

.14

اإلشراف على زايرات قيادات املؤسسة إىل املسؤولني والعلماء والشخصيات العامة يف اجملتمع .

.15

متابعة ما ينشر يف اإلعالم عن املؤسسة وحفظها يف ملف خاص .

.16

إخراج األفالم الواثئقية واملقاطع اإلعالمية عن املؤسسة حسب توجيه جملس اإلدارة .

.17

اإلشراف على صفحات التواصل االجتماعي وتغذيتها بكل جديد .

.18

اإلشراف على إعداد التقرير السنوي.

.19

املتابعة املستمرة ألفضل املمارسات والتجارب والتطورات يف جمال العمل اخلريي.

.20

عقد الشراكات اجملتمعية.

.21

تطوير السياسات واإلجراءات املتعلقة بعمليات وأطر الشراكة االسرتاتيجية وضمان تطبيقها يف مجيع الشراكات.

.22

ضمان مواءمة أهداف الشراكة مع االسرتاتيجية.

.23

حتديد الشراكات اليت حتتاجها املؤسسة ابلتنسيق مع بقية اإلدارات .

.24

البحث عن الشركاء املناسبني يف اجملاالت اليت حتتاجها املؤسسة .

.25

إعداد تقارير دورية عن سري العمل واملنجزات ،مع وضع املقرتحات الالزمة لتطوير العمل.

.26

أي مهمة أخرى يكلف هبا يف جمال اختصاصه.

متطلبات شغل الوظيفية
احلد األدىن من املؤهالت :
اخلربات املطلوبة:

 oدرجة البكالوريوس يف العالقات العامة أو اإلعالم أو ختصص ذي صلة.
 7 oسنوات يف جمال التخصص بعمل قيادي .
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املعارف والقدرات :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

القدرة على التخطيط واختاذ القرار.
مهارات التعامل مع اآلخرين.
مهارة التحليل والتشخيص وإعداد الدراسات.
مهارة إقامة العالقات ،وتكوين الشراكات.
توافر الصفات القيادية والقدرة على حتمل املسؤولية.
االنفتاح على التغيري ،والقدرة على التكيف.
القدرة على العمل ضمن الفريق.
القدرة على التفاوض.
اإلملام ابلقوانني والقواعد املنظمة إلدارة العمل.
مهارات العرض و إعداد التقارير.

 oإتقان اللغة العربية واللغة اإلجنليزية.
 oإجادة احلاسب اآليل السيما يف جمال الربجميات املرتبطة بعمل املؤسسة.

املسمى الوظيفي :
اإلدارة املعنية :
يتبع :

أخصائي الشراكات
إدارة االتصال املؤسسي
مدير إدارة االتصال املؤسسي
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يشرف على :
عالقات العمل :
الغرض األساسي من الوظيفة :

 املؤسسات املاحنة ومؤسسات العمل اخلريي ،واملستفيدين من خدمات املؤسسة.
عقد الشراكات مع اجلهات احلكومية والتجارية واخلريية وعقد مذكرات التفاهم والتعاون مبا يساهم يف حتقيق أهداف
املؤسسة التنموية ،وإدارة الشراكات والتشبيك بني اجلهات املهتمة بقطاع الشباب.
املهام واملسؤوليات

.1

تطوير السياسات واإلجراءات املتعلقة بعمليات وأطر الشراكة االسرتاتيجية وضمان تطبيقها يف مجيع شراكات املؤسسة .

.2

ضمان مواءمة أهداف الشراكة مع االسرتاتيجية.

.3

حتديد الشراكات اليت حتتاجها املؤسسة ابلتنسيق مع بقية اإلدارات .

.4

البحث عن الشركاء املناسبني يف اجملاالت اليت حتتاجها املؤسسة .

.5

صياغة عقود الشراكة والتعاون مع اجلهات األخرى .

.6

متابعة وقياس نتائج االتفاقيات ومذكرات التفاهم وحتليلها وفقاً للمعايري املوضوعة والتأكد من التزام مجيع األطراف هبا

.7

إعداد تقارير دورية عن أداء مبادرات الشراكة ورفع التوصيات عن النواحي اليت حتتاج للتحسني والتطوير .

.8

إدارة الشراكات والتشبيك بني اجلهات املهتمة بقطاع الشباب

.9

املشاركة يف وضع اخلطة التشغيلية لإلدارة ،والعمل على االلتزام هبا وتنفيذها بعد اعتمادها.

.10

إعداد تقارير دورية عن سري العمل واملنجزات ،مع وضع املقرتحات الالزمة لتطوير العمل.

.11

أي مهمة أخرى يكلف هبا يف جمال اختصاصه.

متطلبات شغل الوظيفية
احلد األدىن من املؤهالت :
اخلربات املطلوبة:

 oدرجة البكالوريوس يف ختصص مناسب ،ويفضل إدارة أعمال.
 oسنتني يف جمال مناسب.
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املعارف والقدرات :

املسمى الوظيفي :
اإلدارة املعنية :
يتبع :

o
o
o
o
o
o
o
o

مهارة إقامة العالقات ،وتكوين الشراكات.
مهارات االتصال والعرض والتعامل مع اآلخرين.
حسن املظهر والسلوك وحتمل ضغوط العمل
حتمل املسؤولية والقدرة على اختاذ القرار.
القدرة على الصياغة األسلوبية املناسبة.
إجادة التنظيم والرتتيب واملتابعة
إتقان اللغة العربية
إجادة احلاسب اآليل السيما يف جمال الربجميات املرتبطة بعمل املؤسسة.

أخصائي عالقات عامة وإعالم
إدارة االتصال املؤسسي
مدير إدارة االتصال املؤسسي

يشرف على :

-
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عالقات العمل :
الغرض األساسي من الوظيفة :

كافة املوظفني يف املؤسسة ،واملتعاملني معها.
املشاركة يف تكوين صورة إجيابية عن املؤسسة لدى األطراف اخلارجية والداخلية ،ومسؤول عن التغطية اإلعالمية
للمناشط والفعاليات املرتبطة بربامج املؤسسة ومشاريعها ،والنشر اإلعالمي للمخرجات اإلعالمية للمؤسسة.

املهام واملسؤوليات
.1

ترتيب املناسبات الثقافية واالجتماعية واحملاضرات ،واملسابقات ،واملعارض ،هبدف التعريف ابملؤسسة وإجنازاهتا.

.2

استقبال زوار املؤسسة والوفود الرمسية ،والعمل على هتيئة كافة متطلبات الضيافة و مبا يربز الوجه املشرق للمؤسسة.

.3

التنسيق واملتابعة واإلعداد لتجهيز متطلبات الفعاليات واملناشط اليت تقيمها املؤسسة.

.4

الرتتيب والتنسيق للدعوات الصادرة من املؤسسة و الواردة هلا .

.5

جتهيز اهلدااي اليت تقدمها املؤسسة للوفود الزائرة وحلفالت التكرمي .

.6

املشاركة يف تعزيز العالقات االجتماعية بني أسر موظفي املؤسسة ،من خالل تنظيم األنشطة املتنوعة يف املناسبات املختلفة برحالت تروحيية،
الزايرات يف املناسبات املختلفة ،احلفالت واللقاءات. ....

.7

التنسيق مع املؤسسات اخلريية لتنظيم زايرات متبادلة بغرض االستفادة املتبادلة من جتارب العمل اخلريي.

.8

تفعيل منتجات املؤسسة يف اجملتمع.

.9

املشاركة يف إعداد اخلطة اإلعالمية للمؤسسة مبا يتفق مع أهداف املؤسسة وخطتها االسرتاتيجية.

.10

اإلعالم املختلفة .وسائل خالل ودورها ،وأهدافها ،ورسالتها ،وإجنازاهتا من ابملؤسسة التعريف

.11

والوسائل اإلعالنية والعمل على التواصل والتنسيق وتطوير برامج تنمية العالقة هبم فيما خيدم CRMبناء قواعد البياانت الالزمة للعمالء ب
مصلحة املؤسسة.

.12

توثيق مجيع الربامج والفعاليات اليت تنفذها املؤسسة أو شركائها.

.13

شبكة االنرتنت .املؤسسة ،ورفعه ملدير اإلدارة ،والعمل على نشره على موقع املؤسسة على متابعة ما ينشر عن

.14

حصر وكتابة التقارير الصحفية واإلعالانت عن نشاطات وإجنازات املؤسسة ،والتنسيق مع الوسائل اإلعالمية لنشرها يف الصحف احمللية.

.15

حصر ومتابعة الشكاوى والتعليقات اليت ترد من خمتلف اجلهات ورصدها وإعداد الرد عليها ابلتعاون والتنسيق مع اإلدارات املختصة.

.16

متابعة قنوات التواصل االجتماعية وتغذيتها ابحملتوى واإلجابة على االستفسارات.

.17

إعداد وإخراج مجيع مطبوعات املؤسسة وخمرجاهتا اإلعالمية ولوحاهتا الداخلية واخلارجية.

39

الالئحة اإلدارية ملؤسسة الراجحي اإلنسانية
.18

ضبط جودة اهلوية املؤسسية والعمل على حتسني السمعة وتعزيز احلضور اجملتمعي للمؤسسة.

.19

املشاركة يف التنسيق واإلعداد للمؤمترات والعمل على تغطيتها إعالمياً.

.20

املشاركة يف جتهيز وهتيئة احلفالت واملناسبات الداخلية وترتيب استقبال الوفود الرمسية للمؤسسة ومرافقتهم

.21

املشاركة يف إعداد تقارير دورية عن نشاطات اإلدارة وإجنازاهتا واقرتاحات تطوير العمل فيها.

.22

أي مهمة أخرى يكلف هبا يف جمال اختصاصه.

متطلبات شغل الوظيفية
احلد األدىن من املؤهالت :
اخلربات املطلوبة :

املعارف والقدرات :

 oدرجة البكالوريوس أو الدبلوم يف العالقات العامة أو االعالم.
 oسنتني حلملة البكالوريوس ،و 5سنوات حلملة الدبلوم.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

مهارات العرض واالتصال والتعامل مع اآلخرين.
حسن املظهر والسلوك وحتمل ضغوط العمل
حتمل املسؤولية والقدرة على اختاذ القرار.
إجادة التنظيم والرتتيب واملتابعة
القدرة على الصياغة األسلوبية املناسبة.
خربة يف جمال التصميم واإلنتاج املرئي والقدرة على تقييمها.
إدارة الفعاليات واملناسبات.
إتقان اللغة العربية والقدرة على التعامل ابللغة االجنليزية.
إجادة التعامل احلاسب اآليل.
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خرائط االحتياجات التدريبية
الفصل الثالث :تصميم خرائط االحتياجات التدريبية:
مت تصميم اخلرائط التدريبية ،يف ضوء دراسة وحتليل الوصف الوظيفي ،وذلك ابلنسبة لكل جمموعة من
جمموعات الوظائف ،وكذلك يف ضوء املمارسات الشائعة ،من خالل جدول حيتوى اهم االحتياجات التدريبية لكل
وظيفة على حده ،مع توضيح األمهية النسبية لكل منها ،والدورات التدريبية املقرتحة لتغطيتها.

خريطة االحتياجات التدريبية لوظيفة املدير التنفيذي
االحتياج التدرييب

األمهية

التخطيط االسرتاتيجي

5

النسبية

الدورة التدريبية املقرتحة وحماورها األساسية
مفاهيم وأساسيات التخطيط االسرتاتيجي:
 املفاهيم األساسية يف التخطيط االسرتاتيجي.
 أغراض وفوائد التخطيط االسرتاتيجي.
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عناصر جناح اخلطة االسرتاتيجية.
أساليب ومراحل التخطيط االسرتاتيجي.
الرؤية والرسالة والقيم.
حتليل البيئة اخلارجية والداخلية ). (Swot
إعداد اخلطة االسرتاتيجية.
صياغة األهداف االسرتاتيجية.
حتديد عوامل النجاح احلرجة.
بناء االسرتاتيجيات.
إعداد الربامج واملوازانت.
تطبيقات يف التخطيط االسرتاتيجي
املعوقات اليت تواجه التخطيط االسرتاتيجي يف بيئات العمل ،وكيفية التغلب عليها.
حاالت عملية يف التخطيط االسرتاتيجي.

قياس وتقومي األداء املؤسسي:

تقومي األداء املؤسسي

5

مهارات التفكري
اإلبداعي

5









مفهوم األداء املؤسسي.
تقومي األداء والتميز املؤسسي بمستوايته – ومراحله .
طرائق تقييم االداء املؤسسي.
عناصر تقييم االداء املؤسسي.
مؤشرات األداء املؤسسي.
كيفية التغلب على صعوابت قياس األداء املؤسسي.
حاالت عملية يف قياس وتقومي األداء املؤسسي.

مهارات التفكري اإلبداعي:













تعريف التفكري واإلبداع.
ما هو التفكري اإلبداعي ؟
قبعات التفكري.
تعريف االبتكار واإلبداع وأمهيتهما يف تطوير العمل.
حمفزات التفكري اإلبداعي.
مهارات التفكري اإلبداعي.
مراحل العملية اإلبداعية وكيفية استخدامها بصورة فعالة.
مهارات خلق املناخ احملفز على االبتكار يف العمل.
أساليب ومهارات التفكري االبتكاري واإلبداعي يف مواجهة مشكالت العمل.
تنمية الذاكرة وحتسينها واستخدامها يف اإلبداع.
تطوير التفكري املنظم وأساليب املعاجلة الفكرية الفعالة للمعلومات.
كيفية استخدام اكثر من نظام تفكري يف املشروع أو املشكلة الواحدة.
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 القراءة الفعالة وأساليبها ومدى االستيعاب والتذكر.
 حاالت عملية حول مهارات التفكري اإلبداعي.
تشخيص املشكالت واختاذ القرارات:

مهارات تشخيص
املشكالت واختاذ
القرارات

5

توفر املهارات القيادية

5

إدارة املعرفة التنظيمية

5









مفاهيم أساسية يف حصر وتوصيف وتصنيف وترتيب املشكالت.
الطريقة التقليدية يف تشخيص املشكالت واختاذ القرارات.
منهج كبنر و ترجيو  Tregeo & Kepnerيف تشخيص املشكالت و اختاذ القرارات.
تقومي حلول املشكالت يف ضوء منظومة األهداف وأولوايهتا.
األمناط القيادية وآاثرها على تشخيص املشكالت واختاذ القرارات.
عناصر املوقف اإلداري والقرار الرشيد والقرار الفعال.
التفكري االبتكاري و اإلبداعي مع اهتمام ابإلدارة يف األزمات بطريقة دي بونو و طريقة
توين بوزان .

املهارات القيادية:








تعريف القيادة وأمهيتها.
خصائص القيادة وصفات القائد.
فنون القيادة.
مصادر القوة القيادية.
تنمية املواهب أو القدرات القيادية.
املهارات السلوكية وحتفيز املوظفني.
اجتاهات حديثة يف القيادة واإلشراف :مدير الدقيقة الواحدة  ،والنموذج الياابين يف
التفوق وغريها.
اإلدارة بالنظرية ) ، Zوالبحث عن ّ

إدارة املعرفة التنظيمية
 مفهوم املعرفة
 ما هي املعرفة؟
 مناهج إدارة املعرفة
 عناصر إدارة املعرفة
 قادة إدارة املعرفة
 قيمة الذاكرة املؤسسية.
 عوامل جناح إدارة املعرفة الشاملة.
 مراحل إدارة املعرفة الشاملة:
 عمليات إدارة املعرفة.
 مصادر املعرفة يف املؤسسات.
 إدارة املعرفة الفعالة.
 تقاسم املعرفة
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 دور املوارد البشرية يف انتشار املعرفة
 دور تكنولوجيا املعلومات يف إدارة املعرفة
 الرأمسال الفكري والبشري




مهارات إدارة
االجتماعات

4








مهارات بناء الصف
الثاين

مهارات إدارة فرق
العمل

سياسات االجتماعات الفعالة )مقاييس االجتماعات الناجحة(.
مراحل االجتماعات الفاعلة
أسس التحضري لالجتماعات ب الدعوة ،جدول األعمال  ،واجبات األمانة أثناء
االجتماع .
أمناط اجملتمعني  :اخلصائص وأسلوب التعامل.
مهارات احلديث و اإلنصات و املالحظة يف االجتماعات اإلدارية الفعالية.
املهارات الشخصية و السلوكية واالستفادة من التغذية املرتدة لتحقيق فاعلية
االجتماعات.
مشكالت السلوك اجلماعي ب التفكري اجلماعي ق التنازع بني دوافع القيادة من انحية و
دوافع التبعية من انحية أخرى،ق الصراع بني الذات و بني اآلخرين .
كيف تسيطر على االجتماع وتتعامل مع املشاركني.
األخطاء الرئيسة داخل االجتماعات ،وأساليب مواجهتها.

مهارات بناء الصف الثاين من الكوادر:

4

4








املفاهيم األساسية لتخطيط القوى العاملة
اسرتاتيجيات اإلحالل.
أساليب وآليات بناء الصف الثاين من القيادات اإلدارية.
أدوار القيادات العليا يف تكوين القائد البديل.
مناذج مقرتحة لتطوير القيادات البديلة.
التجارب الناجحة يف بناء الصف الثاين من القيادات اإلدارية.












خصائص فرق العمل.
اختاذ القرارات يف الفريق الفعال.
مراحل تطوير فرق العمل
االجتماعات الفعالة لفرق العمل.
االتصاالت :االستماع واملشاركة ،االتصال يف الفريق الفعال.
توزيع األدوار.
العمليات اإلدارية وفرق العمل.
الطرائق الرئيسية إلدارة فريق العمل.
األدوار التسعة لفريق العمل وفق نظرية بيلبني.
مهارات التعرف على أدوار أعضاء فريق العمل.
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سلوكيات إدارة فريق العمل اليت تؤدي إىل الفاعلية والتميز والنجاح.
النمط القيادي للشخص وفق نظرية بيلبني.
أساليب التأثري على اآلخرين وفق النظرايت احلديثة.
ورشات عمل تطبيقية للعديد من احلاالت العملية يف إدارة فريق العمل مثل التعامل مع
موظف ال يتقن التخطيط ,أو ال يتمكن من القيام مبهامه املوكلة إليه ,أو ال حيسن بناء
العالقات مع اآلخرين ,والتعامل مع اجملتمع احمللي وغريها من احلاالت.
أبرز مهارات إدارة فريق العمل مثل مهارة بناء الرؤية املستقبلية والتوجهات االسرتاتيجية
لفريق العمل ,ومهارة التأثري يف أعضاء الفريق ,ومهارة حتفيز وتعزيز وتشجيع األعضاء,
ومهارة بناء العالقات اإلنسانية مع اآلخرين ,ومهارة االتصال والتواصل ,ومهارة تقوية
احلضور الذهين ,ومهارة اختاذ القرار الصحيح ,ومهارة تدريب أعضاء الفريق ورفع
مستوايهتم ,وغريها من املهارات.









مهارات وأساسيات التفاوض:
مفهوم وأمهية وأهداف التفاوض.
مهارات التفاوض واالتصال.
مواصفات املفاوض الفعال.
اسرتاتيجيات وتكتيكات التفاوض.
طرق وأساليب التأثري الفعال.
أساليب التعامل مع املفاوض.



مهارات التفاوض

3

القانون لغري القانونيني

5

القانون لغري القانونيني







التعريف ابلقانون والنظام ومصادره األصلية والفرعية يف اململكة.
التعريف ابلقاعدة القانونية ومصادرها وأنواعها وخصائصها.
نبذه تعريفية عن أهم األنظمة يف اململكة باألساسي  ،التجاري ،اإلداري ،اجلنائي،
املدين
النظام العام والنظام اخلاص ومعايري التفرقة بينهما.
نظام تطبيق القانون من حيث الزمان واملكان.
تشكيل السلطة القضائية ابململكة.

خريطة االحتياجات التدريبية ملسؤول إدارة التخطيط والتطوير واجلودة
االحتياج التدرييب

األمهية

مهارات التخطيط
االسرتاتيجي

5

النسبية

الدورة التدريبية املقرتحة وحماورها األساسية
 املفاهيم األساسية يف التخطيط االسرتاتيجي.
 أغراض وفوائد التخطيط االسرتاتيجي.
 عناصر جناح اخلطة االسرتاتيجية.
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أساليب ومراحل التخطيط االسرتاتيجي.
الرؤية والرسالة والقيم.
حتليل البيئة اخلارجية والداخلية ). (Swot
إعداد اخلطة االسرتاتيجية.
صياغة األهداف االسرتاتيجية.
حتديد عوامل النجاح احلرجة.
بناء االسرتاتيجيات.
إعداد الربامج واملوازانت.
تطبيقات يف التخطيط االسرتاتيجي
املعوقات اليت تواجه التخطيط االسرتاتيجي يف بيئات العمل ،وكيفية التغلب عليها.
حاالت عملية يف التخطيط االسرتاتيجي.

مهارات إدارة اجلودة
الشاملة

5










نشأة وتطور مفهوم إدارة اجلودة الشاملة.
مداخل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة والتحسني املستمر.
التغيري والتطوير وادارة اجلودة الشاملة.
نظام إدارة اجلودة وجمموعة معايري األيزو.
منهجية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة والتحسني املستمر.
قياس وتقييم تطبيق ادوات التحسني املستمر يف ادارة اجلودة الشاملة.
إطار مراقبة وضبط نظام إدارة اجلودة الشاملة.
حاالت عملية يف إدارة اجلودة الشاملة.

تقومي األداء املؤسسي

5









مفهوم األداء املؤسسي.
تقومي األداء والتميز املؤسسي بمستوايته – ومراحله .
طرائق تقييم االداء املؤسسي.
عناصر تقييم االداء املؤسسي.
مؤشرات األداء املؤسسي.
كيفية التغلب على صعوابت قياس األداء املؤسسي.
حاالت عملية يف قياس وتقومي األداء املؤسسي.

إدارة املعرفة التنظيمية

5

إدارة املعرفة التنظيمية
 مفهوم املعرفة
 ما هي املعرفة؟
 مناهج إدارة املعرفة
 عناصر إدارة املعرفة
 قادة إدارة املعرفة
 قيمة الذاكرة املؤسسية.
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مهارات التخطيط
التشغيلي

5

مهارات تشخيص
املشكالت واختاذ
القرارات

4

مهارات االتصال
واحلوار

4











عوامل جناح إدارة املعرفة الشاملة.
مراحل إدارة املعرفة الشاملة:
عمليات إدارة املعرفة.
مصادر املعرفة يف املؤسسات.
إدارة املعرفة الفعالة.
تقاسم املعرفة
دور املوارد البشرية يف انتشار املعرفة
دور تكنولوجيا املعلومات يف إدارة املعرفة
الرأمسال الفكري والبشري









مقدمة عن التخطيط التشغيلي.
أمهية التخطيط التشغيلي.
تعريف التخطيط التشغيلي.
عالقة التخطيط التشغيلي ابلتخطيط االسرتاتيجي.
كيفية تصميم اخلطط التشغيلية.
اخلطة اإلجرائية للتخطيط التشغيلي.
حاالت عملية يف التخطيط التشغيلي.









مفاهيم أسياسية يف حصر و توصيف و تصنيف و ترتيب املشكالت .
الطريقة التقليدية يف تشخيص املشكالت واختاذ القرارات.
منهج كبنر و ترجيو  Tregeo & Kepnerيف تشخيص املشكالت و اختاذ القرارات.
تقومي حلول املشكالت يف ضوء منظومة األهداف وأولوايهتا .
األمناط القيادية وآاثرها على تشخيص املشكالت واختاذ القرارات.
عناصر املوقف اإلداري والقرار الرشيد والقرار الفعال.
التفكري اإلبتكاري و اإلبداعي مع إهتمام ابإلدارة يف األزمات ب طريقة دي بونو و طريقة
توين بوزان .

 االنصات الفعال.
 املهارات اللفظية.
 اخالق احملاور الناجح.
 مهارات احلديث املؤثر.
خريطة االحتياجات التدريبية لوظيفة مدير اخلدمات املساندة
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االحتياج التدرييب

األمهية

الدورة التدريبية املقرتحة وحماورها األساسية

النسبية

مهارات التخطيط
االسرتاتيجي

5
















املفاهيم األساسية يف التخطيط االسرتاتيجي.
أغراض وفوائد التخطيط االسرتاتيجي.
عناصر جناح اخلطة االسرتاتيجية.
أساليب ومراحل التخطيط االسرتاتيجي.
الرؤية والرسالة والقيم.
حتليل البيئة اخلارجية والداخلية ). (Swot
إعداد اخلطة االسرتاتيجية.
صياغة األهداف االسرتاتيجية.
حتديد عوامل النجاح احلرجة.
بناء االسرتاتيجيات.
إعداد الربامج واملوازانت.
تطبيقات يف التخطيط االسرتاتيجي
املعوقات اليت تواجه التخطيط االسرتاتيجي يف بيئات العمل ،وكيفية التغلب عليها.
حاالت عملية يف التخطيط االسرتاتيجي.

مهارات التخطيط
التشغيلي

5








مقدمة عن التخطيط التشغيلي.
أمهية التخطيط التشغيلي.
تعريف التخطيط التشغيلي.
عالقة التخطيط التشغيلي ابلتخطيط االسرتاتيجي.
كيفية تصميم اخلطة التشغيلية.
اخلطة اإلجرائية للتخطيط التشغيلي.



مهارات التحليل املايل
وإعداد املوازانت والنظم
املالية وتطبيقاهتا .

5

مقدمة عن اإلدارة املالية ) اختصاصات اإلدارة املالية ،األسئلة الثالثة األكثر أمهية يف
اإلدارة املالية ،البياانت املالية(.
القوائم الرئيسة ) قوائم وبياانت الدخل ،امليزانية العمومية ،بيان التدفقات النقدية(.
حتليل القوائم املالية ) مراجعة القوائم ،نسب بيان الدخل ،نسب امليزانية العمومية ،كيفية
قراءة التقارير السنوية(.
مفاهيم التكلفة وطرق دعم القرارات ) حتليل حجم التكلفة  ،حتليل نقطة التعادل ،حتليل
احلدية ،التسعري على أساس التكلفة(.
إدارة رأس املال للمشاريع ) القيمة الزمنية للنقود ،تكلفة رأس املال ،حتليل املخاطر(.
رأس املال العامل وقرارات التمويل ) إدارة األصول ،مصادر التمويل القصري األجل(.
استخدام البياانت املالية.
وضع امليزانية التقديرية ) مبادئ توجيهية وتقنيات ،مراقبة التكاليف(.
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املهارات القيادية

5

إدارة املعرفة التنظيمية

5

مهارات تشخيص
املشكالت واختاذ
القرارات

4









تعريف القيادة وأمهيتها.
خصائص القيادة وصفات القائد.
فنون القيادة.
مصادر القوة القيادية.
تنمية املواهب أو القدرات القيادية.
املهارات السلوكية وحتفيز املوظفني.
اجتاهات حديثة يف القيادة واإلشراف :مدير الدقيقة الواحدة  ،والنموذج الياابين يف اإلدارة
التفوق وغريها.
بالنظرية ) ، Zوالبحث عن ّ

إدارة املعرفة التنظيمية
 مفهوم املعرفة
 ما هي املعرفة؟
 مناهج إدارة املعرفة
 عناصر إدارة املعرفة
 قادة إدارة املعرفة
 قيمة الذاكرة املؤسسية.
 عوامل جناح إدارة املعرفة الشاملة.
 مراحل إدارة املعرفة الشاملة:
 عمليات إدارة املعرفة.
 مصادر املعرفة يف املؤسسات.
 إدارة املعرفة الفعالة.
 تقاسم املعرفة
 دور املوارد البشرية يف انتشار املعرفة
 دور تكنولوجيا املعلومات يف إدارة املعرفة
 الرأمسال الفكري والبشري

تشخيص املشكالت واختاذ القرارات:







مفاهيم أساسية يف حصر وتوصيف وتصنيف وترتيب املشكالت.
الطريقة التقليدية يف تشخيص املشكالت واختاذ القرارات.
منهج كبنر و ترجيو  Tregeo & Kepnerيف تشخيص املشكالت و اختاذ القرارات.
تقومي حلول املشكالت يف ضوء منظومة األهداف و أولوايهتا .
األمناط القيادية و آاثرها على تشخيص املشكالت و اختاذ القرارات.
عناصر املوقف اإلداري والقرار الرشيد والقرار الفعال.
49

الالئحة اإلدارية ملؤسسة الراجحي اإلنسانية
 التفكري اإلبتكاري و اإلبداعي مع إهتمام ابإلدارة يف األزمات ب طريقة دي بونو و طريقة
توين بوزان .
مهارات استقطاب
املوظفني

مهارات التحفيز

مهارات بناء الصف
الثاين

مهارات استقطاب املوظفني:
4

4






املفاهيم العامة لالستقطاب وأمهيته وفوائده ،وخطواته.
قواعد ومبادئ االستقطاب للعاملني.
العوامل املؤثرة يف االستقطاب.
مصادر االستقطاب  ،ومزااي وعيوب كل مصدر.

مهارات التحفيز:
 اإلشراف والتحفيز.
 طرق وأساليب التحفيز.
 القيم وأثرها يف التحفيز.
 طرائق إبداعية يف حتفيز املوظفني
مهارات بناء الصف الثاين من الكوادر:

4








املفاهيم األساسية لتخطيط القوى العاملة
اسرتاتيجيات اإلحالل.
أساليب وآليات بناء الصف الثاين من القيادات اإلدارية.
أدوار القيادات العليا يف تكوين القائد البديل.
مناذج مقرتحة لتطوير القيادات البديلة.
التجارب الناجحة يف بناء الصف الثاين من القيادات اإلدارية.

مهارات وأساسيات التفاوض:

مهارات التفاوض

3

مهارات إدارة فرق العمل

3








مفهوم وأمهية وأهداف التفاوض.
مهارات التفاوض واالتصال .
مواصفات املفاوض الفعال.
اسرتاتيجيات وتكتيكات التفاوض.
طرق وأساليب التأثري الفعال .
أساليب التعامل مع املفاوض.

مهارات إدارة فرق العمل







خصائص فرق العمل.
اختاذ القرارات يف الفريق الفعال.
مراحل تطوير فرق العمل
االجتماعات الفعالة لفرق العمل.
االتصاالت :االستماع واملشاركة ،االتصال يف الفريق الفعال.
توزيع األدوار.
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العمليات اإلدارية وفرق العمل.
الطرائق الرئيسية إلدارة فريق العمل.
األدوار التسعة لفريق العمل وفق نظرية بيلبني.
مهارات التعرف على أدوار أعضاء فريق العمل.
سلوكيات إدارة فريق العمل اليت تؤدي إىل الفاعلية والتميز والنجاح.
النمط القيادي للشخص وفق نظرية بيلبني.
أساليب التأثري على اآلخرين وفق النظرايت احلديثة.
ورشات عمل تطبيقية للعديد من احلاالت العملية يف إدارة فريق العمل مثل التعامل مع
موظف ال يتقن التخطيط ,أو ال يتمكن من القيام مبهامه املوكلة إليه ,أو ال حيسن بناء
العالقات مع اآلخرين ,والتعامل مع اجملتمع احمللي وغريها من احلاالت.
أبرز مهارات إدارة فريق العمل مثل مهارة بناء الرؤية املستقبلية والتوجهات االسرتاتيجية
لفريق العمل ,ومهارة التأثري يف أعضاء الفريق ,ومهارة حتفيز وتعزيز وتشجيع األعضاء,
ومهارة بناء العالقات اإلنسانية مع اآلخرين ,ومهارة االتصال والتواصل ,ومهارة تقوية
احلضور الذهين ,ومهارة اختاذ القرار الصحيح ,ومهارة تدريب أعضاء الفريق ورفع
مستوايهتم ,وغريها من املهارات.








مفهوم التقارير  ،أنواعها  ،أغراضها  ،أمهيتها.
أنواع االتصاالت الكتابية.
اختيار األسلوب املناسب لكتابة التقارير اإلدارية.
التقارير كمهارة اتصال وتسويق انجح.
مراحل كتابة التقارير.
أنواع املكاتبات اإلدارية.



مهارة إعداد وتنسيق
التقارير

3

خريطة االحتياجات التدريبية لوظيفة مدير إدارة املنح
االحتياج التدرييب

األمهية النسبية

مهارات التخطيط
االسرتاتيجي

5

الدورة التدريبية املقرتحة وحماورها األساسية
مفاهيم وأساسيات التخطيط االسرتاتيجي:
 املفاهيم األساسية يف التخطيط االسرتاتيجي.
 أغراض وفوائد التخطيط االسرتاتيجي.
 عناصر جناح اخلطة االسرتاتيجية.
 أساليب ومراحل التخطيط االسرتاتيجي.
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الرؤية والرسالة والقيم.
حتليل البيئة اخلارجية والداخلية ). (Swot
إعداد اخلطة االسرتاتيجية.
صياغة األهداف االسرتاتيجية.
حتديد عوامل النجاح احلرجة.
بناء االسرتاتيجيات.
إعداد الربامج واملوازانت.
تطبيقات يف التخطيط االسرتاتيجي
املعوقات اليت تواجه التخطيط االسرتاتيجي يف بيئات العمل ،وكيفية التغلب عليها.
حاالت عملية يف التخطيط االسرتاتيجي.

مهارات التخطيط التشغيلي:
مهارات التخطيط
التشغيلي

5

مهارات القيادة
والتوجيه

5








مقدمة عن التخطيط التشغيلي.
أمهية التخطيط التشغيلي.
تعريف التخطيط التشغيلي.
عالقة التخطيط التشغيلي ابلتخطيط االسرتاتيجي.
كيفية تصميم اخلطة التشغيلية.
اخلطة اإلجرائية للتخطيط التشغيلي.

املهارات القيادية:








تعريف القيادة وأمهيتها.
خصائص القيادة وصفات القائد.
فنون القيادة.
مصادر القوة القيادية.
تنمية املواهب أو القدرات القيادية.
املهارات السلوكية وحتفيز املوظفني.
اجتاهات حديثة يف القيادة واإلشراف :مدير الدقيقة الواحدة  ،والنموذج الياابين يف
التفوق وغريها.
اإلدارة بالنظرية ) ، Zوالبحث عن ّ








ما هو املشروع
ما الفرق بني املشروعات والعمليات.
ما هو إدارة الربانمج وإدارة احلقيبة االستثمارية.
دورة حياة املشروع.
أصحاب املصلحة يف املشروع
املراحل األساسية ألي مشروع .بالبدء – التخطيط – التنفيذ – املتابعة واملراقبة –

االحرتافية يف إدارة املشاريع PMP

مهارات إدارة املشاريع
PMP

5
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اإلغالق
 اهلياكل التنظيمية للمنشآت وصالحية مدير املشروع يف كل شكل
 مراحل إدارة املشروع




مهارات دراسة اجلدوى
االقتصادية للمشاريع

5

إدارة املعرفة التنظيمية

5

صق قيققاغ ققة الق قع ققق قود

5





املفاهيم األساسية لدراسة اجلدوى االقتصادية.
الدراسة القانونية للمشروع واختيار الشكل القانوين للمشروعات.
الدراسة التسويقية للمشروع وتقدير حجم الطلب املتوقع على السلع واخلدمات
املقدمة من املشروع.
الدراسة الفنية واهلندسية وحتديد حجم املوارد والطاقات املطلوب توفريها للوفاء
اباللتزامات اليت على املشروع جتاه العمالء املرتقبني.
الدراسة املالية للمشروع وتقدير التكاليف املطلوبة لتنفيذ املشروع وهيكل ومصادر
متويل هذه التكاليف والقوائم املالية التقديرية للمشروع.
دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع واملقارنة مابني العوائد املتوقعة والتكاليف اليت
سيتم أنفاقها على املشروع.
دراسة اجلدوى البيئية للمشروع ومدى أتثري تنفيذ املشروع على البيئة احمليطة.

 الدراسة التسويقية وأساليب تقدير حجم الطلب والفجوة التسويقية.
إدارة املعرفة التنظيمية
 مفهوم املعرفة
 ما هي املعرفة؟
 مناهج إدارة املعرفة
 عناصر إدارة املعرفة
 قادة إدارة املعرفة
 قيمة الذاكرة املؤسسية.
 عوامل جناح إدارة املعرفة الشاملة.
 مراحل إدارة املعرفة الشاملة:
 عمليات إدارة املعرفة.
 مصادر املعرفة يف املؤسسات.
 إدارة املعرفة الفعالة.
 تقاسم املعرفة
 دور املوارد البشرية يف انتشار املعرفة
 دور تكنولوجيا املعلومات يف إدارة املعرفة
 الرأمسال الفكري والبشري
صـ ـيــاغ ــة الـ ـع ـق ــود
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تشخيص املشكالت واختاذ القرارات:

مهارات تشخيص
املشكالت واختاذ
القرارات

4

مهارات استقطاب
املوظفني

مهارات التحفيز

مدارس الصياغة يف العقود.
ماهية العقد وأركانه و صيغته.
شروط صحة العقد وعيوب اإلرادة.
التمثيل يف العقود و حتديد أطراف العقد.
صياغة التمهيد يف العقود والطبيعة القانونية ملقدمات العقود.
املراحل األولية للعقد ونية التعاقد ومرحلة املفاوضات وأاثرها.
فسخ العقد بالقانوين .االتفاقي .القضائي .
مىت يكون العقد فاسداً ومىت يكون ابطالً؟
التزامات أطراف العقد.
اجلوانب الشكلية والفنية لصياغة العقود بالتاريخ ق املكان ق التوقيع ق العنونة ق ق األختام ق
النسخ...إخل .
ما هي القيمة القانونية ملالحق العقد؟
أخطاء شائعة يف صياغة العقود.
ما هي الشروط اليت يستوي وجودها مع عدمها؟
تطبيقات و مناذج عملية يف صياغة و تنظيم الشكل العام للعقود ومناقشتها.









مفاهيم أسياسية يف حصر و توصيف و تصنيف و ترتيب املشكالت .
الطريقة التقليدية يف تشخيص املشكالت واختاذ القرارات.
منهج كبنر و ترجيو  Tregeo & Kepnerيف تشخيص املشكالت و اختاذ القرارات.
تقومي حلول املشكالت يف ضوء منظومة األهداف و أولوايهتا .
األمناط القيادية و آاثرها على تشخيص املشكالت و اختاذ القرارات.
عناصر املوقف اإلداري و القرار الرشيد و القرار الفعال.
التفكري اإلبتكاري و اإلبداعي مع إهتمام ابإلدارة يف األزمات ب طريقة دي بونو و
طريقة توين بوزان .

مهارات استقطاب املوظفني:
4

4






املفاهيم العامة لالستقطاب وأمهيته وفوائده ،وخطواته.
قواعد ومبادئ االستقطاب للعاملني.
العوامل املؤثرة يف االستقطاب.
مصادر االستقطاب  ،ومزااي وعيوب كل مصدر.

مهارات التحفيز:

 اإلشراف والتحفيز.
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 طرق وأساليب التحفيز.
 القيم وأثرها يف التحفيز.
 طرائق إبداعية يف حتفيز املوظفني
مهارات التحكم
ابلسلوك

مهارات التحكم ابلسلوك
4

 مفهوم وأمهية التحكم يف سلوك املوظفني.
 آليات التحكم يف سلوك الفرد.
 آليات التحكم يف سلوك اجلماعة.
مهارات إدارة االجتماعات:







مهارات إدارة
االجتماعات




مهارات بناء الصف
الثاين

سياسات االجتماعات الفعالة )مقاييس االجتماعات الناجحة(.
مراحل االجتماعات الفاعلة
أسس التحضري لالجتماعات ب الدعوة ،جدول األعمال  ،واجبات األمانة أثناء
االجتماع .
أمناط اجملتمعني  :اخلصائص وأسلوب التعامل.
مهارات احلديث و اإلنصات و املالحظة يف االجتماعات اإلدارية الفعالية.
املهارات الشخصية و السلوكية واالستفادة من التغذية املرتدة لتحقيق فاعلية
االجتماعات.
مشكالت السلوك اجلماعي ب التفكري اجلماعي ق التنازع بني دوافع القيادة من انحية
و دوافع التبعية من انحية أخرى،ق الصراع بني الذات و بني اآلخرين .
كيف تسيطر على االجتماع وتتعامل مع املشاركني.
األخطاء الرئيسة داخل االجتماعات ،وأساليب مواجهتها.

مهارات بناء الصف الثاين من الكوادر:

4








املفاهيم األساسية لتخطيط القوى العاملة
اسرتاتيجيات اإلحالل.
أساليب وآليات بناء الصف الثاين من القيادات اإلدارية.
أدوار القيادات العليا يف تكوين القائد البديل.
مناذج مقرتحة لتطوير القيادات البديلة.
التجارب الناجحة يف بناء الصف الثاين من القيادات اإلدارية.

مهارات وأساسيات التفاوض:
مهارات التفاوض

3






مفهوم وأمهية وأهداف التفاوض.
مهارات التفاوض واالتصال.
مواصفات املفاوض الفعال.
اسرتاتيجيات وتكتيكات التفاوض.
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 طرق وأساليب التأثري الفعال.
 أساليب التعامل مع املفاوض.

مهارات إدارة فرق
العمل

3









خصائص فرق العمل.
اختاذ القرارات يف الفريق الفعال.
مراحل تطوير فرق العمل
االجتماعات الفعالة لفرق العمل.
االتصاالت :االستماع واملشاركة ،االتصال يف الفريق الفعال.
توزيع األدوار.
العمليات اإلدارية وفرق العمل.

مهارة إعداد وتنسيق
التقارير

3








مفهوم التقارير ،أنواعها ،أغراضها ،أمهيتها.
أنواع االتصاالت الكتابية.
اختيار األسلوب املناسب لكتابة التقارير اإلدارية.
التقارير كمهارة اتصال وتسويق انجح.
مراحل كتابة التقارير.
أنواع املكاتبات اإلدارية.

خريطة االحتياجات التدريبية لوظيفة مشرف املشاريع
االحتياج التدرييب

األمهية النسبية

مهارات إدارة
املشاريع PMP

5

الدورة التدريبية املقرتحة وحماورها األساسية
االحرتافية يف إدارة املشاريع PMP

 ما هو املشروع
 ما الفرق بني املشروعات والعمليات.
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مهارات إعداد
دراسات اجلدوى

5

مهارات إعداد
البحوث
االجتماعية

5

مهارات التخطيط
التشغيلي

5

إدارة املعرفة
التنظيمية

5








ما هو إدارة الربانمج وإدارة احلقيبة االستثمارية.
دورة حياة املشروع.
أصحاب املصلحة يف املشروع
املراحل األساسية ألي مشروع .بالبدء – التخطيط – التنفيذ – املتابعة واملراقبة – اإلغالق
اهلياكل التنظيمية للمنشآت وصالحية مدير املشروع يف كل شكل
مراحل إدارة املشروع




تعريف مفهوم دراسة اجلدوى.
إعداد دراسة اجلدوى ) التحضري والدراسة املبدئية  ،معايري وإعداد دراسة موضوعية  ،حتديد
االفرتاضات ،الرئيسة ودراسة القيود ،دراسة مصادر التمويل  ،عرض وتقدمي الدراسة(.
عناصر دراسة اجلدوى )حبث وحتليل املعلومات ،مؤشرات اجلدوى ،تقدير التكاليف ،اخلطط
املالية والتوقعات العملية(
تقييم دراسة اجلدوى )تلبية احتياجات أصحاب املصلحة  ،حتليل االفرتاضات  ،حتليل
اجلدوى ،حتليل احلساسية ،حتليل اجلدوى التشغيلية  ،حتليل اجلدوى التقنية  ،حتليل البدائل(.
حماكاة دراسة اجلدوى ابستخدام اكسل.










مناهج البحث العلمي وتطورها التارخيي.
مراحل إعداد خطة البحث العلمي.
إجراءات الدراسة وحمتوايت تقرير البحث ،واملراجع ،والتوثيق.
عناصر البحث العلمي ومراحله.
مصادر املعلومات وكيفية التعامل معها.
مهارات البحث عن املعلومات يف املصادر اإللكرتونية واإلنرتنت.
تقنيات البحث عن املعلومات املتاحة يف املصادر اإللكرتونية واإلنرتنت.
تطبيقات برامج التحليل الكمي والنوعي للبياانت البحثية يف الدراسات االجتماعية.





مهارات التخطيط التشغيلي:







مقدمة عن التخطيط التشغيلي.
أمهية التخطيط التشغيلي.
تعريف التخطيط التشغيلي.
عالقة التخطيط التشغيلي ابلتخطيط االسرتاتيجي.
كيفية تصميم اخلطة التشغيلية.
اخلطة اإلجرائية للتخطيط التشغيلي.

إدارة املعرفة التنظيمية
 مفهوم املعرفة
 ما هي املعرفة؟
 مناهج إدارة املعرفة
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صق قيققاغ ققة الق قع قق ققود

5

مهارات تشخيص
املشكالت واختاذ
القرارات

4

عناصر إدارة املعرفة
قادة إدارة املعرفة
قيمة الذاكرة املؤسسية.
عوامل جناح إدارة املعرفة الشاملة.
مراحل إدارة املعرفة الشاملة:
عمليات إدارة املعرفة.
مصادر املعرفة يف املؤسسات.
إدارة املعرفة الفعالة.
تقاسم املعرفة
دور املوارد البشرية يف انتشار املعرفة
دور تكنولوجيا املعلومات يف إدارة املعرفة
الرأمسال الفكري والبشري

صـ ـيــاغ ــة الـ ـع ـق ــود
 مدارس الصياغة يف العقود.
 ماهية العقد وأركانه و صيغته.
 شروط صحة العقد وعيوب اإلرادة.
 التمثيل يف العقود و حتديد أطراف العقد.
 صياغة التمهيد يف العقود والطبيعة القانونية ملقدمات العقود.
 املراحل األولية للعقد ونية التعاقد ومرحلة املفاوضات وأاثرها.
 فسخ العقد بالقانوين .االتفاقي .القضائي .
 مىت يكون العقد فاسداً ومىت يكون ابطالً؟
 التزامات أطراف العقد.
 اجلوانب الشكلية والفنية لصياغة العقود بالتاريخ ق املكان ق التوقيع ق العنونة ق ق األختام ق
النسخ...إخل .
 ما هي القيمة القانونية ملالحق العقد؟
 أخطاء شائعة يف صياغة العقود.
 ما هي الشروط اليت يستوي وجودها مع عدمها؟
 تطبيقات و مناذج عملية يف صياغة و تنظيم الشكل العام للعقود ومناقشتها.
تشخيص املشكالت واختاذ القرارات:
 مفاهيم أسياسية يف حصر و توصيف و تصنيف و ترتيب املشكالت .
 الطريقة التقليدية يف تشخيص املشكالت واختاذ القرارات.
 منهج كبنر و ترجيو  Tregeo & Kepnerيف تشخيص املشكالت و اختاذ القرارات.
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تقومي حلول املشكالت يف ضوء منظومة األهداف و أولوايهتا .
األمناط القيادية و آاثرها على تشخيص املشكالت و اختاذ القرارات.
عناصر املوقف اإلداري و القرار الرشيد و القرار الفعال.
التفكري اإلبتكاري و اإلبداعي مع إهتمام ابإلدارة يف األزمات ب طريقة دي بونو و طريقة توين
بوزان .

مهارات وأساسيات التفاوض:

مهارات التفاوض

3

مهارة إعداد
وتنسيق التقارير

3








مفهوم وأمهية وأهداف التفاوض.
مهارات التفاوض واالتصال .
مواصفات املفاوض الفعال.
اسرتاتيجيات وتكتيكات التفاوض.
طرق وأساليب التأثري الفعال .
أساليب التعامل مع املفاوض.








مفهوم التقارير  ،أنواعها  ،أغراضها  ،أمهيتها.
أنواع االتصاالت الكتابية.
اختيار األسلوب املناسب لكتابة التقارير اإلدارية.
التقارير كمهارة اتصال وتسويق انجح.
مراحل كتابة التقارير.
أنواع املكاتبات اإلدارية.

خريطة االحتياجات التدريبية لوظيفة مدير إدارة املبادرات
االحتياج التدرييب

الدورة التدريبية املقرتحة وحماورها األساسية

األمهية النسبية

االحرتافية يف إدارة املشاريع PMP

مهارات إدارة املشاريع
PMP

5






ما هو املشروع
ما الفرق بني املشروعات والعمليات.
ما هو إدارة الربانمج وإدارة احلقيبة االستثمارية.
دورة حياة املشروع.
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أصحاب املصلحة يف املشروع
املراحل األساسية ألي مشروع .بالبدء – التخطيط – التنفيذ – املتابعة واملراقبة –
اإلغالق
اهلياكل التنظيمية للمنشآت وصالحية مدير املشروع يف كل شكل
مراحل إدارة املشروع




تعريف مفهوم دراسة اجلدوى.
إعداد دراسة اجلدوى ) التحضري والدراسة املبدئية  ،معايري وإعداد دراسة موضوعية  ،حتديد
االفرتاضات ،الرئيسة ودراسة القيود ،دراسة مصادر التمويل  ،عرض وتقدمي الدراسة(.
عناصر دراسة اجلدوى )حبث وحتليل املعلومات ،مؤشرات اجلدوى ،تقدير التكاليف،
اخلطط املالية والتوقعات العملية(
تقييم دراسة اجلدوى )تلبية احتياجات أصحاب املصلحة  ،حتليل االفرتاضات  ،حتليل
اجلدوى ،حتليل احلساسية ،حتليل اجلدوى التشغيلية  ،حتليل اجلدوى التقنية  ،حتليل
البدائل(.
حماكاة دراسة اجلدوى ابستخدام اكسل.
مناهج البحث العلمي وتطورها التارخيي.
مراحل إعداد خطة البحث العلمي.
إجراءات الدراسة وحمتوايت تقرير البحث ،واملراجع ،والتوثيق.
عناصر البحث العلمي ومراحله.
مصادر املعلومات وكيفية التعامل معها.
مهارات البحث عن املعلومات يف املصادر اإللكرتونية واإلنرتنت.
تقنيات البحث عن املعلومات املتاحة يف املصادر اإللكرتونية واإلنرتنت.
تطبيقات برامج التحليل الكمي والنوعي للبياانت البحثية يف الدراسات االجتماعية.






مهارات إعداد
دراسات اجلدوى

5

مهارات إعداد
البحوث االجتماعية

5










مهارات التفكري
اإلبداعي

4









أمهية التفكري.
شروط التفكري.
تدريب العقل على التفكري.
قبعات التفكري.
أساليب التفكري.
قوانني اإلبداع.
التفكري وحل املشكالت

تصميم املبادرات
اجملتمعية

5






تعريف املبادرة اجملتمعية
ابتكار املبادرات اجملتمعية
التفكري التصميمي
فهم املشكالت
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 التقمص والتعاطف
 بناء منوذج العمل

مهارات التخطيط
التشغيلي

5








مقدمة عن التخطيط التشغيلي.
أمهية التخطيط التشغيلي.
تعريف التخطيط التشغيلي.
عالقة التخطيط التشغيلي ابلتخطيط االسرتاتيجي.
كيفية تصميم اخلطة التشغيلية.
اخلطة اإلجرائية للتخطيط التشغيلي.

مهارات التعامل مع
اآلخرين

5










األمناط التمثيلية للناس وفهم حاجات ودوافع الناس.
معىن االستماع وفوائده،
اخلطوات العشر لالستماع املثايل،
مشتتات االنتباه أثناء احلديث،
لغة اجلسد أثناء الكالم،
كيفية احلوار الناجح،
اخلطوات اخلمس لكسب النقا ،
استخدام الربامج العليا أثناء التعامل مع اآلخرين.

مهارات تشخيص
املشكالت واختاذ
القرارات

4

العمل التطوعي

4

تشخيص املشكالت واختاذ القرارات:
 مفاهيم أسياسية يف حصر و توصيف و تصنيف و ترتيب املشكالت .
 الطريقة التقليدية يف تشخيص املشكالت واختاذ القرارات.
 منهج كبنر و ترجيو  Tregeo & Kepnerيف تشخيص املشكالت و اختاذ القرارات.
 تقومي حلول املشكالت يف ضوء منظومة األهداف و أولوايهتا .
 األمناط القيادية و آاثرها على تشخيص املشكالت و اختاذ القرارات.
 عناصر املوقف اإلداري و القرار الرشيد و القرار الفعال.
 التفكري اإلبتكاري و اإلبداعي مع إهتمام ابإلدارة يف األزمات ب طريقة دي بونو و طريقة
توين بوزان .









تعريف العمل التطوعي ومفهومه.
أمهية العمل التطوعي.
فضائل التطوع.
أشكال وجماالت العمل التطوعي.
الفرق بني املوظف واملتطوع
معوقات العمل التطوعي.
دعائم جناح العمل التطوعي.
التطوعي.
آليات تعزيز العمل ّ
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مهارات وأساسيات التفاوض:

مهارات التفاوض

3

مهارة إعداد وتنسيق
التقارير

3








مفهوم وأمهية وأهداف التفاوض.
مهارات التفاوض واالتصال .
مواصفات املفاوض الفعال.
اسرتاتيجيات وتكتيكات التفاوض.
طرق وأساليب التأثري الفعال .
أساليب التعامل مع املفاوض.








مفهوم التقارير  ،أنواعها  ،أغراضها  ،أمهيتها.
أنواع االتصاالت الكتابية.
اختيار األسلوب املناسب لكتابة التقارير اإلدارية.
التقارير كمهارة اتصال وتسويق انجح.
مراحل كتابة التقارير.
أنواع املكاتبات اإلدارية.

خريطة االحتياجات التدريبية لوظيفة أخصائي تطوير املنتجات
االحتياج التدرييب

األمهية

النسبية

الدورة التدريبية املقرتحة وحماورها األساسية
االحرتافية يف إدارة املشاريع PMP

مهارات إدارة املشاريع
PMP

5

 ما هو املشروع
 ما الفرق بني املشروعات والعمليات.
 ما هو إدارة الربانمج وإدارة احلقيبة االستثمارية.
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دورة حياة املشروع.
أصحاب املصلحة يف املشروع
املراحل األساسية ألي مشروع .بالبدء – التخطيط – التنفيذ – املتابعة واملراقبة – اإلغالق
اهلياكل التنظيمية للمنشآت وصالحية مدير املشروع يف كل شكل
مراحل إدارة املشروع




تعريف مفهوم دراسة اجلدوى.
إعداد دراسة اجلدوى ) التحضري والدراسة املبدئية  ،معايري وإعداد دراسة موضوعية  ،حتديد
االفرتاضات ،الرئيسة ودراسة القيود ،دراسة مصادر التمويل  ،عرض وتقدمي الدراسة(.
عناصر دراسة اجلدوى )حبث وحتليل املعلومات ،مؤشرات اجلدوى ،تقدير التكاليف ،اخلطط
املالية والتوقعات العملية(
تقييم دراسة اجلدوى )تلبية احتياجات أصحاب املصلحة  ،حتليل االفرتاضات  ،حتليل اجلدوى،
حتليل احلساسية ،حتليل اجلدوى التشغيلية  ،حتليل اجلدوى التقنية  ،حتليل البدائل(.
حماكاة دراسة اجلدوى ابستخدام اكسل.
مناهج البحث العلمي وتطورها التارخيي.
مراحل إعداد خطة البحث العلمي.
إجراءات الدراسة وحمتوايت تقرير البحث ،واملراجع ،والتوثيق.
عناصر البحث العلمي ومراحله.
مصادر املعلومات وكيفية التعامل معها.
مهارات البحث عن املعلومات يف املصادر اإللكرتونية واإلنرتنت.
تقنيات البحث عن املعلومات املتاحة يف املصادر اإللكرتونية واإلنرتنت.
تطبيقات برامج التحليل الكمي والنوعي للبياانت البحثية يف الدراسات االجتماعية.
تعريف املبادرة اجملتمعية
ابتكار املبادرات اجملتمعية
التفكري التصميمي
فهم املشكالت
التقمص والتعاطف
بناء منوذج العمل

مهارات إعداد
دراسات اجلدوى

5

مهارات إعداد
البحوث االجتماعية

5










تصميم املبادرات
اجملتمعية

5








مهارات التخطيط
التشغيلي

5





مهارات التخطيط التشغيلي:






مقدمة عن التخطيط التشغيلي.
أمهية التخطيط التشغيلي.
تعريف التخطيط التشغيلي.
عالقة التخطيط التشغيلي ابلتخطيط االسرتاتيجي.
كيفية تصميم اخلطة التشغيلية.
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 اخلطة اإلجرائية للتخطيط التشغيلي.
مهارات التعامل مع اآلخرين

مهارات التعامل مع
اآلخرين

5

مهارات تشخيص
املشكالت واختاذ
القرارات

4

مهارة إعداد وتنسيق
التقارير

3










األمناط التمثيلية للناس وفهم حاجات ودوافع الناس.
معىن االستماع وفوائده،
اخلطوات العشر لالستماع املثايل،
مشتتات االنتباه أثناء احلديث،
لغة اجلسد أثناء الكالم،
كيفية احلوار الناجح،
اخلطوات اخلمس لكسب النقا ،
استخدام الربامج العليا أثناء التعامل مع اآلخرين.

تشخيص املشكالت واختاذ القرارات:
 مفاهيم أسياسية يف حصر و توصيف و تصنيف و ترتيب املشكالت .
 الطريقة التقليدية يف تشخيص املشكالت واختاذ القرارات.
 منهج كبنر و ترجيو  Tregeo & Kepnerيف تشخيص املشكالت و اختاذ القرارات.
 تقومي حلول املشكالت يف ضوء منظومة األهداف و أولوايهتا .
 األمناط القيادية و آاثرها على تشخيص املشكالت و اختاذ القرارات.
 عناصر املوقف اإلداري و القرار الرشيد و القرار الفعال.
 التفكري اإلبتكاري و اإلبداعي مع إهتمام ابإلدارة يف األزمات ب طريقة دي بونو و طريقة توين
بوزان .







مفهوم التقارير  ،أنواعها  ،أغراضها  ،أمهيتها.
أنواع االتصاالت الكتابية.
اختيار األسلوب املناسب لكتابة التقارير اإلدارية.
التقارير كمهارة اتصال وتسويق انجح.
مراحل كتابة التقارير.
أنواع املكاتبات اإلدارية.
خريطة االحتياجات التدريبية لوظيفة حماسب

االحتياج

األمهية

مهارات التحليل
املايل وإعداد
املوازانت والنظم

5

التدرييب

النسبية

الدورة التدريبية املقرتحة وحماورها األساسية
أساسيات احملاسبة واإلدارة املالية:
 مقدمة عن اإلدارة املالية ) اختصاصات اإلدارة املالية ،األسئلة الثالثة األكثر أمهية يف اإلدارة املالية،
البياانت املالية(.
64

الالئحة اإلدارية ملؤسسة الراجحي اإلنسانية
املالية وتطبيقاهتا.








القوائم الرئيسة ) قوائم وبياانت الدخل ،امليزانية العمومية ،بيان التدفقات النقدية(.
حتليل القوائم املالية ) مراجعة القوائم ،نسب بيان الدخل ،نسب امليزانية العمومية ،كيفية قراءة التقارير
السنوية(.
مفاهيم التكلفة وطرق دعم القرارات ) حتليل حجم التكلفة  ،حتليل نقطة التعادل ،حتليل احلدية ،التسعري
على أساس التكلفة(.
إدارة رأس املال للمشاريع ) القيمة الزمنية للنقود ،تكلفة رأس املال ،حتليل املخاطر(.
رأس املال العامل وقرارات التمويل ) إدارة األصول ،مصادر التمويل القصري األجل(.
استخدام البياانت املالية .وضع امليزانية التقديرية )مبادئ توجيهية وتقنيات ،مراقبة التكاليف(.

مهارات التعامل مع اآلخرين

مهارات التعامل
مع اآلخرين

5

مهارة إدارة
ضغوط العمل

4

مهارة إعداد
وتنسيق التقارير

3










األمناط التمثيلية للناس وفهم حاجات ودوافع الناس.
معىن االستماع وفوائده،
اخلطوات العشر لالستماع املثايل،
مشتتات االنتباه أثناء احلديث،
لغة اجلسد أثناء الكالم،
كيفية احلوار الناجح،
اخلطوات اخلمس لكسب النقا ،
استخدام الربامج العليا أثناء التعامل مع اآلخرين.

مهارة إدارة ضغوط العمل:
 مصادر ضغوط العمل وأعراضها .
 أسباب وأنواع ضغوط العمل ومدى أتثريها على فعالية العمل .
 مهارات حتديد وتشخيص ضغوط العمل.
 أساليب ومهارات مواجهة ضغوط العمل.
 مهارات وأساليب إدارة الوقت.







مفهوم التقارير  ،أنواعها  ،أغراضها  ،أمهيتها.
أنواع االتصاالت الكتابية.
اختيار األسلوب املناسب لكتابة التقارير اإلدارية.
التقارير كمهارة اتصال وتسويق انجح.
مراحل كتابة التقارير.
أنواع املكاتبات اإلدارية.

خريطة االحتياجات التدريبية لوظيفة أخصائي موارد البشرية
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االحتياج التدرييب

األمهية النسبية

مهارات إدارة
املوارد البشرية

5

الدورة التدريبية املقرتحة وحماورها األساسية
املهارات املتكاملة يف إدارة املوارد البشرية:

مهارات
االستقطاب
والتوظيف






مفهوم إدارة املوارد البشرية وأمهيتها.
الوظائف األساسية إلدارة املوارد البشرية.
نظام العمل والعمال السعودي.
حماسبة املوارد البشرية.

مهارات استقطاب وتوظيف املوظفني:
5







املفاهيم العامة لالستقطاب وأمهيته وفوائده ،وخطواته.
قواعد ومبادئ االستقطاب للعاملني.
العوامل املؤثرة يف االستقطاب.
مصادر االستقطاب  ،ومزااي وعيوب كل مصدر.
مقابالت التوظيف.

مهارات التعامل مع اآلخرين

مهارات التعامل
مع اآلخرين

5

مهارات التفاوض

3

مهارة إعداد
وتنسيق التقارير

3










األمناط التمثيلية للناس وفهم حاجات ودوافع الناس.
معىن االستماع وفوائده،
اخلطوات العشر لالستماع املثايل،
مشتتات االنتباه أثناء احلديث،
لغة اجلسد أثناء الكالم،
كيفية احلوار الناجح،
اخلطوات اخلمس لكسب النقا ،
استخدام الربامج العليا أثناء التعامل مع اآلخرين.

مهارات وأساسيات التفاوض:







مفهوم وأمهية وأهداف التفاوض.
مهارات التفاوض واالتصال .
مواصفات املفاوض الفعال.
اسرتاتيجيات وتكتيكات التفاوض.
طرق وأساليب التأثري الفعال .
أساليب التعامل مع املفاوض.







مفهوم التقارير  ،أنواعها  ،أغراضها  ،أمهيتها.
أنواع االتصاالت الكتابية.
اختيار األسلوب املناسب لكتابة التقارير اإلدارية.
التقارير كمهارة اتصال وتسويق انجح.
مراحل كتابة التقارير.
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 أنواع املكاتبات اإلدارية.

خريطة االحتياجات التدريبية لوظيفة فين تقنية املعلومات
الدورة التدريبية املقرتحة وحماورها األساسية

االحتياج التدرييب

األمهية النسبية

مهارات تقنية
املعلومات

5







مهارات التعامل
مع اآلخرين

5

 األمناط التمثيلية للناس وفهم حاجات ودوافع الناس.
 معىن االستماع وفوائده،

مهارات محاية وأمن املعلومات
مهارات نشر املعلومات وتصميم املواقع
مهارات إدارة بيئات تقنية املعلومات بالشبكات – اخلوادم – اخلدمات اإللكرتونية
مهارات الدعم الفين وحل املشكالت التقنية
مهارات إدارة نظم املعلومات املؤسسية
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اخلطوات العشر لالستماع املثايل،
مشتتات االنتباه أثناء احلديث،
لغة اجلسد أثناء الكالم،
كيفية احلوار الناجح،
اخلطوات اخلمس لكسب النقا .

 مصادر ضغوط العمل وأعراضها .
 أسباب وأنواع ضغوط العمل ومدى أتثريها على فعالية العمل .
مهارة إدارة
ضغوط العمل

3

مهارة إعداد
وتنسيق التقارير

3

 مهارات حتديد وتشخيص ضغوط العمل.
 أساليب ومهارات مواجهة ضغوط العمل.
 مهارات وأساليب إدارة الوقت.








مفهوم التقارير  ،أنواعها  ،أغراضها  ،أمهيتها.
أنواع االتصاالت الكتابية.
اختيار األسلوب املناسب لكتابة التقارير اإلدارية.
التقارير كمهارة اتصال وتسويق انجح.
مراحل كتابة التقارير.
أنواع املكاتبات اإلدارية.

خريطة االحتياجات التدريبية لوظيفة مسؤول الشؤون اإلدارية
االحتياج

األمهية النسبية

مهارات الشراء

5

التدرييب

الدورة التدريبية املقرتحة وحماورها األساسية
االساليب الفنية املتقدمة يف إدارة نظم املشرتايت والتفاوض مع املوردين





ختطيط أنشطة املشرتايت.
طرق وأساليب الشراء احلديثة.
مشاكل وقيود الشراء وأساليب التعامل معها.
تطبيقات احلاسب اآليل يف إدارة املشرتايت.
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أساليب أتمني ونقل املواد.
التوفيق بني معايري اجلودة وتكاليف الشراء.
إدارة التفاوض يف جمال أنشطة الشراء باملهارات وأدوات التفاوض واسرتاتيجياته .
إدارة عمليات الشراء.
حتديد املواصفات ومتطلباهتا.
ختطيط املتطلبات املادية.
نظم اجلدولة  ..أنواعها وتطبيقاهتا.

مهارات وأساسيات التفاوض:

مهارات التفاوض

5








مفهوم وأمهية وأهداف التفاوض.
مهارات التفاوض واالتصال .
مواصفات املفاوض الفعال.
اسرتاتيجيات وتكتيكات التفاوض.
طرق وأساليب التأثري الفعال .
أساليب التعامل مع املفاوض.

مهارات التعامل مع اآلخرين

مهارات التعامل
مع اآلخرين
5









األمناط التمثيلية للناس وفهم حاجات ودوافع الناس.
معىن االستماع وفوائده،
اخلطوات العشر لالستماع املثايل،
مشتتات االنتباه أثناء احلديث،
لغة اجلسد أثناء الكالم،
كيفية احلوار الناجح،
اخلطوات اخلمس لكسب النقا .

مهارة إدارة ضغوط العمل:
 مصادر ضغوط العمل وأعراضها .
مهارة إدارة
ضغوط العمل

3

مهارة إعداد
وتنسيق التقارير

3

 أسباب وأنواع ضغوط العمل ومدى أتثريها على فعالية العمل .
 مهارات حتديد وتشخيص ضغوط العمل.
 أساليب ومهارات مواجهة ضغوط العمل.
 مهارات وأساليب إدارة الوقت.
 مفهوم التقارير  ،أنواعها  ،أغراضها  ،أمهيتها.
 أنواع االتصاالت الكتابية.
 اختيار األسلوب املناسب لكتابة التقارير اإلدارية.
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 التقارير كمهارة اتصال وتسويق انجح.
 مراحل كتابة التقارير.
 أنواع املكاتبات اإلدارية.
خريطة االحتياجات التدريبية لوظيفة مدير مكتب املدير التنفيذي
االحتياج
التدرييب

األمهية النسبية

اإلدارة املكتبية
)السكراترية
–االتصال

اإلداري –

5

التوثيق

اإلداري).

الدورة التدريبية املقرتحة وحماورها األساسية














مفهوم السكرلرية وأمهيتها.
أنواع السكرلرية وجماالهتا.
أمهية العمل املكتيب ووظائف اإلدارة املكتبية.
تصميم وترتيب املكتب احلديث.
طبيعة االتصاالت اإلدارية ومفهومها.
فن احلديث واإلنصات.
معاجلة الربيد الوارد والصادر.
أساليب تصنيف وترقيم وفهرسة احملفوظات.
مهارات تنظيم سكرلرية االجتماعات.
مهارات مواجهة املشكالت.
مفهوم التوثيق اإلداري.
أساليب توثيق املعامالت وامللفات.
دورات احلاسب اآليل وتصميم التقارير

مهارات التعامل مع اآلخرين

مهارات التعامل
مع اآلخرين

4

مهارات
التفاوض

4










األمناط التمثيلية للناس وفهم حاجات ودوافع الناس.
معىن االستماع وفوائده،
اخلطوات العشر لالستماع املثايل،
مشتتات االنتباه أثناء احلديث،
لغة اجلسد أثناء الكالم،
كيفية احلوار الناجح،
اخلطوات اخلمس لكسب النقا ،
استخدام الربامج العليا أثناء التعامل مع اآلخرين.

مهارات وأساسيات التفاوض:
 مفهوم وأمهية وأهداف التفاوض.
 مهارات التفاوض واالتصال .
 مواصفات املفاوض الفعال.
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 اسرتاتيجيات وتكتيكات التفاوض.
 طرق وأساليب التأثري الفعال .
 أساليب التعامل مع املفاوض.

مهارة إعداد
وتنسيق التقارير








4

مفهوم التقارير  ،أنواعها  ،أغراضها  ،أمهيتها.
أنواع االتصاالت الكتابية.
اختيار األسلوب املناسب لكتابة التقارير اإلدارية.
التقارير كمهارة اتصال وتسويق انجح.
مراحل كتابة التقارير.
أنواع املكاتبات اإلدارية.

خريطة االحتياجات التدريبية لوظيفة مدير إدارة االتصال املؤسسي
االحتياج التدرييب

األمهية النسبية

مهارات التخطيط
االسرتاتيجي

5

الدورة التدريبية املقرتحة وحماورها األساسية









املفاهيم األساسية يف التخطيط االسرتاتيجي.
أغراض وفوائد التخطيط االسرتاتيجي.
عناصر جناح اخلطة االسرتاتيجية.
أساليب ومراحل التخطيط االسرتاتيجي.
الرؤية والرسالة والقيم.
حتليل البيئة اخلارجية والداخلية ). (Swot
إعداد اخلطة االسرتاتيجية.
صياغة األهداف االسرتاتيجية.
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مهارات التخطيط
التشغيلي

5

مهارات القيادة
والتوجيه

5

إدارة املعرفة التنظيمية

5

حتديد عوامل النجاح احلرجة.
بناء االسرتاتيجيات.
إعداد الربامج واملوازانت.
تطبيقات يف التخطيط االسرتاتيجي
املعوقات اليت تواجه التخطيط االسرتاتيجي يف بيئات العمل ،وكيفية التغلب عليها.
حاالت عملية يف التخطيط االسرتاتيجي.

مهارات التخطيط التشغيلي:
 مقدمة عن التخطيط التشغيلي.
 أمهية التخطيط التشغيلي.
 تعريف التخطيط التشغيلي.
 عالقة التخطيط التشغيلي ابلتخطيط االسرتاتيجي.
 كيفية تصميم اخلطة التشغيلية.
 اخلطة اإلجرائية للتخطيط التشغيلي.
املهارات القيادية:








تعريف القيادة وأمهيتها.
خصائص القيادة وصفات القائد.
فنون القيادة.
مصادر القوة القيادية.
تنمية املواهب أو القدرات القيادية.
املهارات السلوكية وحتفيز املوظفني.
اجتاهات حديثة يف القيادة واإلشراف :مدير الدقيقة الواحدة  ،والنموذج الياابين يف اإلدارة بالنظرية )Z
التفوق وغريها.
 ،والبحث عن ّ

إدارة املعرفة التنظيمية
 مفهوم املعرفة
 ما هي املعرفة؟
 مناهج إدارة املعرفة
 عناصر إدارة املعرفة
 قادة إدارة املعرفة
 قيمة الذاكرة املؤسسية.
 عوامل جناح إدارة املعرفة الشاملة.
 مراحل إدارة املعرفة الشاملة:
 عمليات إدارة املعرفة.
 مصادر املعرفة يف املؤسسات.
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صق قيققاغ ققة الق قعقققق قود

5

مهارات تشخيص
املشكالت واختاذ
القرارات

4

مهارات إدارة
العالقات العامة

5

إدارة املعرفة الفعالة.
تقاسم املعرفة
دور املوارد البشرية يف انتشار املعرفة
دور تكنولوجيا املعلومات يف إدارة املعرفة
الرأمسال الفكري والبشري

صـ ـيــاغ ــة الـ ـع ـق ــود
 مدارس الصياغة يف العقود.
 ماهية العقد وأركانه و صيغته.
 شروط صحة العقد وعيوب اإلرادة.
 التمثيل يف العقود و حتديد أطراف العقد.
 صياغة التمهيد يف العقود والطبيعة القانونية ملقدمات العقود.
 املراحل األولية للعقد ونية التعاقد ومرحلة املفاوضات وأاثرها.
 فسخ العقد بالقانوين .االتفاقي .القضائي .
 مىت يكون العقد فاسداً ومىت يكون ابطالً؟
 التزامات أطراف العقد.
 اجلوانب الشكلية والفنية لصياغة العقود بالتاريخ ق املكان ق التوقيع ق العنونة ق ق األختام ق النسخ...إخل .
 ما هي القيمة القانونية ملالحق العقد؟
 أخطاء شائعة يف صياغة العقود.
 ما هي الشروط اليت يستوي وجودها مع عدمها؟
 تطبيقات و مناذج عملية يف صياغة و تنظيم الشكل العام للعقود ومناقشتها.
تشخيص املشكالت واختاذ القرارات:








مفاهيم أساسية يف حصر وتوصيف وتصنيف وترتيب املشكالت.
الطريقة التقليدية يف تشخيص املشكالت واختاذ القرارات.
منهج كبنر و ترجيو  Tregeo & Kepnerيف تشخيص املشكالت و اختاذ القرارات.
تقومي حلول املشكالت يف ضوء منظومة األهداف و أولوايهتا .
األمناط القيادية و آاثرها على تشخيص املشكالت و اختاذ القرارات.
عناصر املوقف اإلداري والقرار الرشيد والقرار الفعال.
التفكري اإلبتكاري و اإلبداعي مع إهتمام ابإلدارة يف األزمات ب طريقة دي بونو و طريقة توين بوزان .

مهارات إدارة العالقات العامة واإلعالم

 اإلدارة احلديثة للعالقات العامة واملراسم والربوتوكول.
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املنهج املتكامل لتخطيط العالقات العامة ودورها يف حتقيق التميز اإلداري.
أخالقيات العمل يف جمال العالقات العامة واملراسم والربوتوكول.
العالقات العامة اإللكرتونية .E.P.R
املهارات اإلدارية ملمارسي العالقات العامة.
املهارات امليدانيقة ملوظفي العالقات العامة.
االسرتاتيجيات احلديثة يف ختطيط احلمالت اإلعالمية.
مهارات االتصال للعاملني يف العالقات العامة واالعالم.
تنظيم الفعاليات واحلمالت الرتوجيية.

واإلعالم

إدارة الشراكات

5









مفهوم الشراكات وفوائدها
اإلدارة احلديثة إلدارة وتفعيل الشراكات.
املنهج املتكامل لتخطيط الشراكات االسرتاتيجية.
أنواع العقود املتعلقة ابلشراكات والتفاهم واإللتزام
العالقات العامة اإللكرتونية .E.P.R
املهارات اإلدارية ألخصائي الشراكات.
خطوات التنفيذ املطلوبة لوضع خطة فعالة ملشروع الشراكة

مهارات التعامل مع
اآلخرين

5










األمناط التمثيلية للناس وفهم حاجات ودوافع الناس.
معىن االستماع وفوائده،
اخلطوات العشر لالستماع املثايل،
مشتتات االنتباه أثناء احلديث،
لغة اجلسد أثناء الكالم،
كيفية احلوار الناجح،
اخلطوات اخلمس لكسب النقا ،
استخدام الربامج العليا أثناء التعامل مع اآلخرين.

مهارات التفاوض

4








مفهوم وأمهية وأهداف التفاوض.
مهارات التفاوض واالتصال .
مواصفات املفاوض الفعال.
اسرتاتيجيات وتكتيكات التفاوض.
طرق وأساليب التأثري الفعال .
أساليب التعامل مع املفاوض.

مهارة إدارة ضغوط
العمل

3

 مصادر ضغوط العمل وأعراضها .
 أسباب وأنواع ضغوط العمل ومدى أتثريها على فعالية العمل .
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 مهارات حتديد وتشخيص ضغوط العمل.
 أساليب ومهارات مواجهة ضغوط العمل.
 مهارات وأساليب إدارة الوقت.

خريطة االحتياجات التدريبية لوظيفة أخصائي الشراكات
االحتياج
التدرييب

صق قيققاغ ققة
الق قع قق ققود

األمهية النسبية

5

الدورة التدريبية املقرتحة وحماورها األساسية







مدارس الصياغة يف العقود.
ماهية العقد وأركانه و صيغته.
شروط صحة العقد وعيوب اإلرادة.
التمثيل يف العقود و حتديد أطراف العقد.
صياغة التمهيد يف العقود والطبيعة القانونية ملقدمات العقود.
املراحل األولية للعقد ونية التعاقد ومرحلة املفاوضات وأاثرها.
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فسخ العقد بالقانوين .االتفاقي .القضائي .
مىت يكون العقد فاسداً ومىت يكون ابطالً؟
التزامات أطراف العقد.
اجلوانب الشكلية والفنية لصياغة العقود بالتاريخ ق املكان ق التوقيع ق العنونة ق ق األختام ق النسخ...إخل .
ما هي القيمة القانونية ملالحق العقد؟
أخطاء شائعة يف صياغة العقود.
ما هي الشروط اليت يستوي وجودها مع عدمها؟
تطبيقات و مناذج عملية يف صياغة و تنظيم الشكل العام للعقود ومناقشتها.

مهارات إدارة
الشراكات

5









مفهوم الشراكات وفوائدها
اإلدارة احلديثة إلدارة وتفعيل الشراكات.
املنهج املتكامل لتخطيط الشراكات االسرتاتيجية.
أنواع العقود املتعلقة ابلشراكات والتفاهم واإللتزام
العالقات العامة اإللكرتونية .E.P.R
املهارات اإلدارية ألخصائي الشراكات.
خطوات التنفيذ املطلوبة لوضع خطة فعالة ملشروع الشراكة

مهارات التعامل
مع اآلخرين

5










األمناط التمثيلية للناس وفهم حاجات ودوافع الناس.
معىن االستماع وفوائده،
اخلطوات العشر لالستماع املثايل،
مشتتات االنتباه أثناء احلديث،
لغة اجلسد أثناء الكالم،
كيفية احلوار الناجح،
اخلطوات اخلمس لكسب النقا ،
استخدام الربامج العليا أثناء التعامل مع اآلخرين.

مهارات
التفاوض

4








مفهوم وأمهية وأهداف التفاوض.
مهارات التفاوض واالتصال .
مواصفات املفاوض الفعال.
اسرتاتيجيات وتكتيكات التفاوض.
طرق وأساليب التأثري الفعال .
أساليب التعامل مع املفاوض.

مهارة إدارة
ضغوط العمل

3

 مصادر ضغوط العمل وأعراضها .
 أسباب وأنواع ضغوط العمل ومدى أتثريها على فعالية العمل .
 مهارات حتديد وتشخيص ضغوط العمل.
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 أساليب ومهارات مواجهة ضغوط العمل.
 مهارات وأساليب إدارة الوقت.

مهارة إعداد
وتنسيق التقارير








3

مفهوم التقارير  ،أنواعها  ،أغراضها  ،أمهيتها.
أنواع االتصاالت الكتابية.
اختيار األسلوب املناسب لكتابة التقارير اإلدارية.
التقارير كمهارة اتصال وتسويق انجح.
مراحل كتابة التقارير.
أنواع املكاتبات اإلدارية.

خريطة االحتياجات التدريبية لوظيفة أخصائي عالقات عامة وإعالم
االحتياج التدرييب

الدورة التدريبية املقرتحة وحماورها األساسية

األمهية النسبية

مهارات إدارة
العالقات العامة
واإلعالم

5













اإلدارة احلديثة للعالقات العامة واملراسم والربوتوكول.
املنهج املتكامل لتخطيط العالقات العامة ودورها يف حتقيق التميز اإلداري.
أخالقيات العمل يف جمال العالقات العامة واملراسم والربوتوكول.
العالقات العامة اإللكرتونية .E.P.R
املهارات اإلدارية ملمارسي العالقات العامة.
املهارات امليدانيقة ملوظفي العالقات العامة.
االسرتاتيجيات احلديثة يف ختطيط احلمالت اإلعالمية.
مهارات االتصال للعاملني يف العالقات العامة واالعالم.
تنظيم الفعاليات واحلمالت الرتوجيية.
إدارة الشبكات االجتماعية
الكتابة اإلعالمية

مهارات التعامل مع
اآلخرين

5










األمناط التمثيلية للناس وفهم حاجات ودوافع الناس.
معىن االستماع وفوائده،
اخلطوات العشر لالستماع املثايل،
مشتتات االنتباه أثناء احلديث،
لغة اجلسد أثناء الكالم،
كيفية احلوار الناجح،
اخلطوات اخلمس لكسب النقا ،
استخدام الربامج العليا أثناء التعامل مع اآلخرين.

مهارات التفاوض

4

 مفهوم وأمهية وأهداف التفاوض.
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مهارة إدارة ضغوط
العمل

3

مهارة إعداد وتنسيق
التقارير

3

مهارات التفاوض واالتصال .
مواصفات املفاوض الفعال.
اسرتاتيجيات وتكتيكات التفاوض.
طرق وأساليب التأثري الفعال .
أساليب التعامل مع املفاوض.

مهارة إدارة ضغوط العمل:
 مصادر ضغوط العمل وأعراضها .
 أسباب وأنواع ضغوط العمل ومدى أتثريها على فعالية العمل .
 مهارات حتديد وتشخيص ضغوط العمل.
 أساليب ومهارات مواجهة ضغوط العمل.
 مهارات وأساليب إدارة الوقت.







مفهوم التقارير  ،أنواعها  ،أغراضها  ،أمهيتها.
أنواع االتصاالت الكتابية.
اختيار األسلوب املناسب لكتابة التقارير اإلدارية.
التقارير كمهارة اتصال وتسويق انجح.
مراحل كتابة التقارير.
أنواع املكاتبات اإلدارية.
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نظام تقويم أداء املوظفني
الفصل الثالث :تصميم نظام تقومي أداء املوظفني:
تعترب عملية إدارة األداء أحد املرتكزات اهلامة لتحقيق نقلة نوعية يف جممل أداء املؤسسة من خالل منهجية علمية
تُساهم يف تقدمي نتائج متميزة حتقق التوجهات االسرتاتيجية للمؤسسة.

وميثل تقومي األداء أحد أساسيات التطوير اإلداري حيث يساهم يف التعرف على القدرات اخلاصة ابملوظفني ،وتوزيع

املهام واملسؤوليات بينهم ،وميكن اإلدارة من اكتشاف جوانب القوة والسعي لتنميتها واستثمارها والضعف لدى كل
موظف والسعي لتقويتها ،كما ختتار الطريقة املناسبة لتوجيه سلوك املوظفني ،ويضمن مكافأة اجملدين من املوظفني ،مبا
يدفعهم لتعزيز مستوى أدائهم.
يسعى نظام تقومي األداء لتحقيق األهداف اآليت :
 .1حتفيز وتشجيع املوظفني على حتقيق اهداف املؤسسة بكفاءة وفاعلية.
 .2أداة مناسبة لرتشيح املوظفني من ذوي األداء العايل للوظائف القيادية واإلشرافية ابملؤسسة.
 .3مساعدة املوظفني على حتسني أدائهم وحتديد احلاجة إىل التدريب أو إعادة التدريب عند احلاجة.
 .4تعزيز العمل اجلماعي والتعاون بني أعضاء فريق العمل يف اإلدارة الواحدة.
 .5مساعدة املوظفني على التخطيط لتطوير حياهتم املهنية والعملية.
 .6االستفادة من مالحظات املوظفني لتحسني األنشطة والربامج وإجراءات العمل.
وانطالقاً من هذه األمهية الكربى لنظام تقومي األداء ،فقد مت العمل على تفصيل نظام خاص ابملؤسسة مت اشتقاق
عناصره من بطاقات الوصف الوظيفي اليت مت احلصول عليها من املرحلة الثانية للمشروع.
ويضم النظام العناصر اآلتية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-

أحكام نظام تقومي األداء.
تقارير تقومي األداء ،وهي عبارة عن مناذج يطلب من الرؤساء املباشرين تعبئتها سنوايً من واقع متابعتهم ألداء
مرؤوسيهم ،وذلك من خالل الرجوع لسجالت األداء.
سجالت األداء :وهي عبارة عن مناذج موسعة لتقارير األداء ،ويتم تعبئتها آنياً من خالل املتابعة اليومية ألداء
املرؤوسني.
اخلطوات واإلجراءات الواجب اتباعها أثناء عملية تقومي أداء املوظف.
مؤشرات األداء :وهي عبارة عن مؤشرات إرشادية وتوجيهية ،ميكن للرؤساء املباشرين االسرتشاد هبا أثناء
قيامهم بعملية تقومي أداء مرؤوسيهم.
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اجلزء األول

أحكام نظام تقويم األداء
املادة األوىل:
يقصد بتقومي األداء الوظيفي ما تقوم به املؤسسة من إجراءات لقياس مستوى أداء املوظف لواجبات وظيفته وفقاً
لعناصر ومعايري معينة خالل فرتة معينة مبا ميكنها من اختاذ القرارات املناسبة عن املوظف.
املادة الثانية  :إعداد ميثاق األداء الوظيفي :
أ -حتدد لكل موظف األهداف والوزن النسيب والنتائج املستهدفة لكل هدف وفقاً للخطة التشغيلية للمؤسسة،
ويكون توزيع األوزان النسبية لألهداف ابالتفاق بني املوظف ومديره املباشر.
ب -تُقسم عناصر ميثاق األداء على ثالثة أجزاء:
 حتقيق األهداف التشغيلية-

السلوك الوظيفي

 التميز الوظيفيت -بعد إعداد ميثاق األداء الوظيفي يوقع من املوظف ومن مديره املباشر ويُسلم ألخصائي املوارد البشرية .
املادة الثالثة  :يتم تقومي موظفي املؤسسة حسب اآليت:
أ -تقييم املدير التنفيذي من قبل جملس اإلدارة.
ب -تقييم مديري اإلدارات من قبل املدير التنفيذي ومرؤوسيهم.
ت -تقييم ابقي املوظفني من قبل مديرهم املباشر واألقران.
املادة الرابعة:
يتم إعداد تقومي األداء الوظيفي كل ستة أشهر عن مجيع املوظفني وفقاً للخطة التشغيلية السنوية للمؤسسة.
املادة اخلامسة :
ال تعترب فرتة التجربة للموظف اجلديد ضمن عناصر تقومي أداءه الوظيفي وعلى إدارة اخلدمات املساندة ابلتنسيق مع
مديره املباشر إعداد منوذج خاصة لتقومي أداءه ملا تبقى من السنة املالية .
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املادة السادسة :تعد إدارة اخلدمات املساندة منوذجني لتقومي األداء :
أ -منوذج تقومي أداء للوظائف اإلشرافية وتشمل مديري اإلدارات.
ب -منوذج تقومي أداء للوظائف التخصصية وتشمل املوظفني التابعني ملديري اإلدارات.
املادة السابعة  :يكون تقومي األداء الوظيفي طحد األوصاف والتقديرات اآلتية :
وصف األداء

درجة التقدير

ممتاز

 91فأكثر

جيد جدا

90 – 81

جيد

80 – 71

مرضي

70 – 61

غري مرضي

 60فأقل

املادة الثامنة :
تدون التوصيات يف مناذج تقومي األداء وفق تنتيجة قياس األداء  .وتكون التوصية مرتبطة بتحفيز املوظف أو تطويره أو
معاقبته أو إهناء خدماته.
املادة التاسعة :
يعد تقومي األداء الوظيفي عن املوظف خالل فرتة التدريب أو الدراسة أو اإلعارة اليت تزيد عن ستة أشهر يف ضوء
التقارير اليت ترد للمؤسسة من جهة التدريب أو الدراسة أو اإلعارة.
املادة العاشرة :
جيب على الرئيس املباشر عند إعداد تقومي األداء الوظيفي للموظف الرجوع إىل تقارير اإلجناز وسجالت متابعة األداء
الشهرية والربع سنوية واي مصادر أخرى تساعد على حتقيق الدقة واملوضوعية.
املادة احلادية عشرة :
حيفظ أصل تقومي األداء الوظيفي للموظف بعد اعتماده لدى أخصائي موارد البشرية وعليه تزويد املوظف بنسخة منه
املادة الثانية عشرة:
يعترب تقومي األداء للموظف كافياً جلميع احلاالت اليت تطرأ خالل سنة من لريخ اعتماده
املادة الثالثة عشر:

ال جيوز تعديل تقومي األداء الوظيفي بعد اعتماده إال مبوافقة من املدير التنفيذي بناءً على توصية من مدير إدارة
اخلدمات املساندة
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املادة الرابعة عشر:
جيوز للموظف عند عدم موافقته على تقومي أداءه الوظيفي التظلم إلدارة املؤسسة خالل اسبوع من لريخ تزويده بنسخة
منه وفقاً ملا ورد يف الئحة املوارد البشرية.

املادة اخلامسة عشرة:

تتعامل إدارة املؤسسة مع أي موظف حيصل على تقدير بغري مرضي وفقاً ملا ورد يف الئحة املوارد البشرية.

املادة السادسة عشر:

يتوىل مسؤول األداء املهام اآلتية:
أ -مراجعة وحتليل نتائج تقومي األداء الوظيفي املعدة لكافة املوظفني.
ب -التحقق من سالمة وعدالة اإلجراءات املطبقة يف تقومي األداء.
ت -النظر فيما يرد له من موضوعات مرتبطة إبدارة األداء.
ث -رفع تقرير سنوي بتوصياته ومقرتحاته مبا حيقق رفع مستوى األداء لإلدارات واملوظفني.
املادة السابعة عشر:
تطبق أحكام نظام تقومي األداء الوظيفي بعد اعتماده من جملس اإلدارة.
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اجلزء الثاني

تقارير األداء
تقويم األداء الوظيفي للمدير التنفيذي

على ضوء قيام املدير التنفيذي باملهام والواجبات املنصوص عليها يف الوصف الوظيفي ،يقوم رئيس
اللجنة التنفيذية بتقييم أداء املدير التنفيذي للمؤسسة مبتابعة ما مت إجنازه وما مل يتم إجنازه وفقاً
للخطة التشغيلية السنوية واملؤشرات املستهدفة خالل فرتات حمددة والتوصية مبا يلزم.
ويقوم املدير التنفيذي بإعداد تقارير نصف سنوية تشتمل على اخلطة التشغيلية وأهدافها وما مت
إجنازه منها وتقويم األداء وفق مؤشرات األداء اليت تضمنتها اخلطة االسرتاتيجية واخلطط
التشغيلية إلدارات املؤسسة وتتم مساءلة املدير التنفيذي عن احنراف النتائج الكمية والنوعية
وأسبابها ثم يتخذ جملس اإلدارة توصياته بشأن تقويم األداء ليتواكب مع اخلطة التشغيلية
واألهداف االسرتاتيجية.
ويتم إعداد تقييم األداء السنوي للمدير التنفيذي عن طريق رئيس اللجنة التنفيذية.
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تقرير األداء السنوي لعام .................
وظيفة مدير اإلدارة

.اجلزء األول :معلومات عامة عن املوظف (تعبأ بإشراف أخصائي موارد البشرية).
االســــــــــــــــــــــم ........................................... :تاريخ التعيني ./ / :املسمى الوظيفي........................... :

اإلدارة:

.............................ا

 الربامج التطويرية والتدريبية خالل سنة التقويم:الربنامج التطويري أو التدرييب

املــــــــــــــدة

مكان االنعقاد

 العقوبات اليت أوقعت على املوظف خالل سنة التقويم:..............................................................................................................................................................................................................
 خطابات الشكر و /أو شهادات التقدير خالل سنة التقويم:..............................................................................................................................................................................................................

اسم وتوقيع أخصائي موارد البشرية ....................................

التاريخ......./......./..... :

اجلزء الثاني :املؤشرات/األعمال املطلوب من مدير اإلدارة حتقيقها وفقاً ألهداف اخلطة (يعبأ من قبل املدير املباشر).
الرقم
1
2
3
4
5
6
اجملموع

الوزن

املؤشرات  /خمرجات األعمال

نسبة الناتج احملقق

العالمة املستحقة

يكون لكل مؤشر
وزن خاص حسب
أهميته ويكون

لكل مؤشر نسبة اجنازه

نتيجة ضرب الوزن لكل

جمموع األوزان ()60

من %100

مؤشر يف نسبة الناتج احملقق

يعبأ من قبل املدير
املباشر

60
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اجلزء الثالث:
عناصر تقييم السلوك الوظيفي (يقيم السلوك الوظيفي لمدير اإلدارة من قبل المدير التنفيذي ووزنه  %60والمرؤوسين ووزنه )%40
العالمة القصوى

عنصر التقويم

فهم أهداف املؤسسة ورسالتها وااللتزام بقيمها.

3

االتصال الفعال والعمل بروح الفريق.

3

القدرة على تنظيم العمل ومتابعة تنفيذه.

3

إجناز األعمال املكلف بها بالسرعة والدقة املطلوبة.

3

متابعة تنفيذ األهداف اإلسرتاتيجية وتقييمها.

2

اختاذ القرارات وحتمل مسؤوليات أعلى.

3

املشاركة الفاعلة يف فعاليات العمل اخلريي.

2

تنمية/متكني املوظفني/الزمالء وتوفري بيئة تعلم مناسبة.

3

املشاركة الفاعلة يف االجتماعات.

3

جمموع العالمات املستحقة لعناصر تقييم األداء

العالمة املستحقة

25

اجلزء الرابع :خاص بعناصر تقييم التميز الوظيفي.
عنصر التقويم

العالمة القصوى

 املبادرة بتقديم أفكار ومقرتحات جديدة تتصل بتطوير عمل املؤسسة.

5

أذكر مناذج ....................................................................................................
 القيام جبهود استثنائية يف الظروف غري العادية أثناء وخارج أوقات الدوام

5

الرمسي.
أذكر مناذج....................................................................................................
 احلرص والقيام بنقل املعرفة واخلربة املرتاكمة إىل الزمالء( ،إعداد أوراق

2

العلمية أو تقارير أو حماضرات أو تدريب أو الواتس أب)يرها.
أذكر مناذج....................................................................................................
 املشاركة بتميز يف اللجان وفرق العمل املتخصصة ،اليت تشكلها املؤسسة

3

تنفيذ األنشطة األساسية املناطة بها أو تطويرها
أذكر مناذج....................................................................................................
جمموع العالمة املستحقة لعناصر التميز الوظيفي
التقدير العام
100

ممتاز

15
جيد جداً

جيد

مرضي

غري مرضي

70- 61

 60فما دون

- 71
90- 81 91- 100
80
اسم الرئيس املباشر ................................. :التوقيع.................................. :التاريخ......../....../...... :
رأي املدير:

موافق

غري موافق

(لألسباب املرفقة)

اسم املدير ............................................ :التوقيع.................................. :التاريخ......../....../...... :
85
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الالئحة اإلدارية ملؤسسة الراجحي اإلنسانية
اجلزء اخلامس :توصيات املدير التنفيذي ثالث توصيات على لتحسني مستوى أداء املوظف وسلوكه الوظيفي خالل العام
القادم.
 ........................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................-

اجلزء السادس :رأي مدير اإلدارة يف عملية تقويم أدائه ،ومدى مساهمتها يف تطوير أدائه.

تـــــاريـخــــه.............../....../.......... :
قرار جلنة االعرتاض

توقيع املوظف................................ :
تـــــاريـخــــه.............../....../.......... :

رئيس جلنة االعرتاض  ................................................التوقيع ..............................................................
عضو جلنة االعرتاض  ................................................التوقيع ..............................................................
عضو جلنة االعرتاض  ................................................التوقيع ..............................................................
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تقرير األداء السنوي لعام .................
وظائف ختصصية
.اجلزء األول :معلومات عامة عن املوظف (تعبأ بإشراف أخصائي موارد البشرية).
اإلدارة:

االســــــــــــــــــــــم ........................................... :تاريخ التعيني ./ / :املسمى الوظيفي........................... :
.............................ا

 الربامج التطويرية والتدريبية خالل سنة التقويم:مكان االنعقاد

الربنامج التطويري أو التدرييب

املــــــــــــــدة

 العقوبات اليت أوقعت على املوظف خالل سنة التقويم:..............................................................................................................................................................................................................
 -خطابات الشكر و /أو شهادات التقدير خالل سنة التقويم.................................................................................................................:

اسم وتوقيع أخصائي موارد البشرية ..........................................................التاريخ......./......./..... :

اجلزء الثاني :األعمال املطلوب من املوظف حتقيقها وفقاً لألهداف و /أو مؤشرات األداء اخلاصة بإدارته

(يعبأ من قبل

املدير املباشر).
الرقم

الوزن

املؤشرات  /خمرجات األعمال

نسبة الناتج احملقق

العالمة املستحقة

1
2
3
4

أهميته ويكون

لكل مؤشر نسبة اجنازه

نتيجة ضرب الوزن لكل

جمموع األوزان ()40

من %100

مؤشر يف نسبة الناتج احملقق

5

يعبأ من قبل املدير

يكون لكل مؤشر
وزن خاص حسب

املباشر

6
اجملموع

40
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اجلزء الثالث :عناصر تقييم السلوك الوظيفي (يتم تعبئة هذا اجلزء من قبل املدير املباشر ووزنه  25درجه والزمالء/األقران ووزن تقييمهم
جمتمعني  15درجة)
العالمة

عنصر التقويم

القصوى

فهم أهداف املؤسسة ورسالتها وااللتزام بقيمها.

4

التقيــــــد بأوقــــــات الــــــدوام الرمســــــي واحلــــــرص علــــ ـى اســــــتخدام الوقــــ ـت

4

يف عمل منتج.
اإلملـــــام بـــــربامج العمـــــل املقـــــررة علـــــى مســـــتوى اإلدارة الـــــيت يعمـــــل بهـــــا

4

املوظف ،واملهارات الالزمة لتنفيذها.
االتصال الفعال والعمل بروح الفريق.

4

حسن تنظيم العمل ومتابعة تنفيذه.

4

إجناز األعمال املكلف بها بالسرعة والدقة املطلوبة.

4

التعلم وتطوير الذات وحتمل املسؤوليات ومتابعة املستجدات يف جمال

4

التخصص.
معاملة متلقي اخلدمة بلباقة وكياسة.

4

حتمل ضغوط العمل واحملافظة على مستويات االجناز املطلوبة.

4

املســــــــاهمة يف بنــــــــاء عالقــــــــات متينــــــــة مــــــــع فريــــــــق العمــــــ ـل وتعزيــــــــز

2

اجلوانب االجتماعية يف املؤسسة.
االعتماد على الذات وقلة احلاجة إىل اإلشراف.
جمموع العالمات املستحقة لعناصر تقييم األداء

2
40
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اجلزء الرابع :خاص بعناصر تقييم التميز الوظيفي.
عنصر التقويم

 املبادرة بتقديم أفكار ومقرتحات جديدة تتصل بتطوير عمل املؤسسة.

العالمة

العالمة

القصوى

املستحقة

3

أذكر مناذج ....................................................................................................
 القيام جبهود استثنائية يف الظروف الطارئة وغري العادية أثناء وخارج أوقات

2

الدوام الرمسي.
أذكر مناذج....................................................................................................
 احلرص والقيام بنقل املعرفة واخلربة املرتاكمة إىل الزمالء ،سواء من

2

خالل إعداد األوراق العلمية أو التقارير أو إلقاء احملاضرات أو التدريب أثناء
العمل وغريها.
أذكر مناذج....................................................................................................
 املشاركة بتميز يف اللجان وفرق العمل املتخصصة ،اليت تشكلها املؤسسة

3

لغايات تنفيذ األنشطة األساسية املناطة بها أو تطويرها وحتديثها.
أذكر مناذج....................................................................................................
جمموع العالمة املستحقة لعناصر التميز الوظيفي
التقدير

ممتاز

العام
100

91- 100

جيد جداً
90- 81

10
مرضي

جيد

70- 61

80- 71

غري مرضي
 60فما دون

اسم الرئيس املباشر ................................. :التوقيع.................................. :التاريخ......../....../...... :
رأي املدير:

موافق

غري موافق

(لألسباب املرفقة)

اسم املدير ............................................ :التوقيع.................................. :التاريخ......../....../...... :
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اجلزء اخلامس :توصيات الرئيس املباشر
يطلب حتديد ثالث توصيات لتحسني مستوى أداء املوظف وسلوكه الوظيفي خالل العام القادم.
 ........................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................-

اجلزء السادس :رأي املوظف يف عملية تقويم أدائه ،ومدى مساهمتها يف تطوير أدائه.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................

تـــــاريـخــــه.............../....../.......... :
توقيع املوظف................................ :
قرار جلنة االعرتاض
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

تـــــاريـخــــه.............../....../.......... :
رئيس جلنة االعرتاض  ................................................التوقيع ..............................................................
عضو جلنة االعرتاض  ................................................التوقيع ..............................................................
عضو جلنة االعرتاض  ................................................التوقيع ............................................................
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اجلزء الثالث
سجالت األداء
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املقصود بسجالت األداء النماذج اليت يستخدمها املسؤول عن تقويم األداء لبيان حجم االجناز يف األعمال
وحتقيق املستهدفات وقياس السلوك والتميز الوظيفي لكل موظف يف املؤسسة.
وتنقسم سجالت األداء إىل قسمني :
القسم األول  :السجالت الشهرية :
وتساعد على قياس أداء املوظف وقدرته على اجناز مهامه املرتبطة بالربامج واألنشطة ،حيث يقوم املدير
بتعبئة النموذج وعرضه على املوظف الستكمال ما خيصه من إيضاحات واملناقشة ثم التوقيع على النموذج،
بعد ذلك يرسله املدير املباشر ألخصائي املوارد البشرية للحفظ بسجل املوظف.

القسم الثاني  :سجالت األداء ربع السنوية:
وتساعد على قياس أداء اإلدارة وقدرتها على حتقيق األهداف التشغيلية كل ربع سنة.
يقوم مدير اإلدارة باالجتماع مع املوظفني وتدوين سجل األداء الربع سنوي وبيان األهداف احملققة والتحديات
اليت واجهتها اإلدارة ومقرتحات التحسني ثم مناقشتها يف االجتماع ربع السنوي للمؤسسة أمام املدير
التنفيذي وحتديد فجوات األداء وسبل معاجلتها وحتفظ سجالت األداء ربع السنوية لدى مسؤول األداء.
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سجل األداء الشهري
منوذج متابعة األداء الشهري للموظف ..................... :

لشهر ..................... :

إجنازات الشهر:
مالحظات الشهر:
الصعوبات اليت واجهها املوظف :
فرص التحسني :
التوقيع:

اسم املوظف :
اسم املدير املباشر :


التوقيع :

يرفق مع هذا التقرير املراسالت والوثائق املناسبة لتأكيد إبالغ املوظف باملهام

سجالت األداء ربع السنوية
الربع  ...................السنة املالية ....................... :
الرقم

الهدف  /المؤشر

نسبة االنجاز

بيان بانحرافات األداء

سبب عدم االنجاز

مقترحات تصحيح
االنحرافات

إجراءات
التصحيح

1
2
3
4
5
6
7
اسم مدير اإلدارة..................................................................... :

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

 الصعوبات اليت واجهتها اإلدارة : -فرص التحسني :

اسم مدير اإلدارة :

املدير التنفيذي

التوقيع :

التوقيع :
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اجلزء الرابع
عناصر تقييم األداء ومؤشراتها الدالة
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الرقم

1

2

3

4

املؤشرات الدالة

العناصر

 درجة معرفة املوظف ابلتشريعات الناظمة لعمله ،وتعمقه هبا ،وإملامه بتطبيقاهتا املختلفة. درجة التزامه بتطبيق التشريعات الناظمة للعمل بأنظمة وتعليمات وتوجيهات .اإلحاطة ابلتشريعات الوظيفية  -مدى فهمه واستيعابه ألهداف الوحدة التنظيمية اليت ينتمي إليها.
وفهم أهداف املؤسسة ورسالتها  -مدى انسجام ممارساته العملية مع رسالة املؤسسة وقيمها.
 درجة حرصه على حتقيق أهداف الوحدة التنظيمية اليت ينتمي إليها.وااللتزام بقيمتها.
التقيد طوقات الدوام الرمسي
واحلرص على استخدام الوقت
يف عمل منتج.

 درجة استثماره لساعات الدوام الرمسي إلجناز ما هو مطلوب. معدل زايرته ملكاتب زمالئه من املوظفني يف املؤسسة دون سبب رمسي أو وظيفي. معدل استقباله للزايرات الشخصية واستخدامه للهاتف واحلاسوب ألغراض شخصية. درجة تكراره حلاالت التغيب أو مغادرته ملوقع العمل. -مدى التزامه طوقات الدوام الرمسي.

 درجة فهمه للربامج املقررة على مستوى الوحدة التنظيمية اليت ينتمي إليها. درجة معرفته ابخلطوات اإلجرائية الالزمة لتنفيذ العمل ضمن نطاق الوحدة التنظيمية اليتيعمل هبا.
اإلملام بربامج العمل املقررة على
 درجة التوافق واالنسجام بني نتائج وخمرجات أعمال املوظف مع الربامج املقررة على مستوىمستوى الوحدة التنظيمية،
الوحدة التنظيمية اليت يعمل هبا.
واملهارات الالزمة لتنفيذها.
 -درجة امتالكه للكفاايت واملهارات بالفنية واإلدارية الالزمة لتنفيذ الربامج ابلشكل املطلوب.

االتصال الفعال والعمل بروح
الفريق.

5

اجناز األعمال املكلف هبا
ابلدقة والسرعة املطلوبتني.

الرقم

العناصر
القدرة على تنظيم العمل

 قدرته على االتصال كتابة وحمادثة طسلوب مهين خمتصر وبدون أخطاء. قدرته على التنسيق والتعاون مع الرؤساء والزمالء واملرؤوسني إلجناز العمل. قدرته على تقبل الرأي اآلخر ومناقشته. درجة امتالكه ملهارات التفاوض واإلقناع. قدرته على بناء عالقات واجتاهات إجيابية مع رؤسائه ومرؤوسيه وزمالئه ملصلحة العمل. قدرته على إيصال وتوضيح األفكار بطريقة سلسة ومفهومة. مدى استخدامه لتكنولوجيا االتصاالت احلديثة يف االتصال مع اآلخرين. القدرة على الوصول إىل النتائج املرجوة طقل وقت وتكلفة ممكنة. القدرة على اجناز ما يطلب منه ابلوقت احملدد. معدل ارتكاب األخطاء ابلعمل.املؤشرات الدالة
 القدرة على التخطيط الجناز العمل يف الوقت احملدد. القدرة على حتديد األولوايت مبا ينسجم مع برامج العمل اليومية.95
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6

ومتابعة تنفيذه.

7

التعلم وتطوير الذات وحتمل
مسؤوليات أعلى.

8

9

10

معاملة متلقي اخلدمة بلباقة
وكياسة.

 احلرص على حتقيق النتائج وتكريس الوقت واجلهد الالزم لذلك. القدرة على إعداد التقارير املتعلقة ابجناز ومتابعة سري العمل. الرغبة يف التعلم من خربات املوظفني اآلخرين وغريهم من أصحاب اخلربة يف جمالاالختصاص.
 احلرص على اكتساب املهارات املختلفة باللغوية واحلاسوبية وغريها . املبادرة يف احلصول على املعلومات الدقيقة من مصادرها املختلفة. احلرص على نقل وتدوير املعرفة واخلربة لآلخرين. القدرة على اختاذ القرارات وحتمل املسؤوليات. تفهم احتياجات ومطالب وشكاوى واقرتاحات متلقي اخلدمة واستيعاهبا وتقديرها ابلشكلاألمثل.
 سرعة تقدمي اخلدمة ابلشكل األمثل واحلرص على وقت متلقي اخلدمة. التعامل مع متلقي اخلدمة دون حماابة وحتيز. التحلي ابلصرب وحسن معاملة متلقي اخلدمة. -االستفادة من مالحظات متلقي اخلدمة لغاايت حتسني مستوى اخلدمات املقدمة.

 القيام ابلعمل بنفس مستوى األداء ،حىت يف حال زايدة حجم العمل أو العمل لساعاتإضافية.
حتمل ضغوط العمل واحملافظة
على مستوايت االجناز املطلوبة - .اهلدوء واالتزان يف التعامل مع أزمات العمل والظروف الطارئة.
 التفكري املنظم والسريع واملعاجلة الفعالة حتت ضغوط العمل. -القدرة على التأقلم مع التغري السريع وفقاً ملتطلبات العمل.

رسم السياسات ووضع
األهداف اإلسرتاتيجية ومتابعة
تنفيذها وتقييمها مؤسسياً.

 مدى القدرة على الفهم العميق للواقع احلايل والتصور املستقبلي وفقاً لرؤية املؤسسة ورسالتها. القدرة على وضع وتطوير السياسات على املستوى املؤسسي ،ووضع اآلليات الالزمة لضمانحتقيقها.
 القدرة على وضع األهداف اإلسرتاتيجية وترمجتها إىل خطط حبيث تقوم الوحدة  /أوالوحدات الواقعة حتت إشرافه على تنفيذها مبا ينسجم مع اخلطة اإلسرتاتيجية العامة.
 القدرة على وضع أسس ومعايري لقياس األداء املؤسسي وفقاً للمخرجات والنتائج. القدرة على حتليل نتائج قياس األداء املتحقق من اخلطط اإلسرتاتيجية والتنفيذي وحتديداالحنرافات وأسباهبا ووضع احللول هلا.
 املهارة يف استخدام نتائج تقييم األداء املؤسسي كمدخالت يف دعم وتطوير الوحدات اليت تقعضمن إشرافه.
96

الالئحة اإلدارية ملؤسسة الراجحي اإلنسانية
الرقم

العناصر

11

القدرة على اختاذ القرارات
وحتمل مسؤوليات أعلى.

12

التنبؤ وتشخيص املشكالت
ومعاجلتها.

 القدرة على توقع املشاكل قبل حدوثها. القدرة على التفكري املنطقي والتحليلي. القدرة على حتديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحدايت اليت تواجه املؤسسة. -القدرة على املفاضلة بني احللول املطروحة حلل املشكلة واختيار أفضل احللول والسيناريوهات.

13

تنمية ومتكني املوظفني وتوفري
بيئة تعلم مناسبة.

 متابعة أداء املوظفني يف املؤسسة من خالل سجالت األداء واختاذ القرارات الالزمة بشأهنا. احلرص على تزويد مرؤوسيه ابلتغذية الراجعة املستمرة هبدف تطوير أدائهم وحتسينه. توفري فرص التعلم والتدريب وتطوير مهارات وقدرات املوظفني. احلرص على بناء وإعداد الصف الثاين من القيادات. تشجيع املوظفني على تبادل املعرفة واخلربات فيما بينهم. -استخدام التدوير الوظيفي وسيلة لتطوير وتنمية املرؤوسني.

14

املشاركة الفاعلة يف
االجتماعات

15

املؤشرات الدالة
 االعتماد على املعلومات كأساس لعملية اختاذ القرارات. اختاذ القرار يف الوقت املناسب. مدى فاعلية القرارات املتخذة يف حتقيق األهداف. درجة االعتماد على املوظف يف حتمل مسؤوليات أعلى. -مدى استخدام الصالحيات املخولة يف أداء املهام.

 درجة موضوعيته يف املناقشة خالل االجتماعات. مدى فاعلية املقرتحات واألفكار اليت يطرحها. -مدى تقبله آلراء اآلخرين ومناقشتها.

 مدى فهم اخلطة اإلسرتاتيجية وحماورها ومراحل تنفيذها. مدى انسجام خطة العمل التنفيذي مع حماور اخلطة اإلسرتاتيجية. القدرة على حتديد االحتياجات املادية والبشرية واملالية الالزمة لتنفيذ اخلطة. القدرة على وضع معايري ومؤشرات كمية ونوعية لقياس فاعلية اخلطط والربامج التنفيذي علىالقدرة على وضع اخلطط
وبرامج العمل التنفيذي يف ضوء مستوى الوحدة التنظيمية.
اخلطة اإلسرتاتيجية ومتابعة  -القدرة على إعداد تقارير تقدم سري العمل حول اخلطط التنفيذي واملشكالت اليت تواجه
أعمال التنفيذ.
تنفيذها.
 القدرة على حتديد فجوات اإلجناز واالحنراف يف األداء املخطط وأسباهبا. القدرة على وضع اآلليات الكفيلة مبعاجلة االحنرافات وسد الفجوات يف التنفيذ. القدرة على استخدام نتائج قياس االجناز املتحقق كمدخالت يف دعم وتطوير القدراتاملؤسسية.
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الرقم

16

17

18

19

20

املؤشرات الدالة

العناصر

 توزيع العمل وفقاً لقدرات وكفاايت املوظفني ودور كل منهم يف اجناز اخلطة التنفيذي. القدرة على حتديد النتائج املطلوبة ابلدقة الالزمة وفقاً ألهداف ومؤشرات األداء أو كليهما ابلتعاونوالتشارك مع املوظفني.
إدارة املرؤوسني واإلشراف
 مدى احلرص على إطالع املوظفني على عناصر تقييم األداء والسلوك الوظيفي ،واألمهية النسبية لكلعليهم ومتابعة أدائهم
منها وفقاً للنماذج املعتمدة.
وتقييمهم مبوضوعية
 درجة االلتزام مبراجعة سجل األداء مع املرؤوسني مبا حيقق رصد نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعفوعدالة.
وكيفية معاجلتها.
 مدى القدرة على توظيف سجل األداء إلجراء أية تعديالت ضرورية على األهداف واملؤشراتواملساعدة يف حتديد االحتياجات التدريبية للمرؤوسني.
كتابة وإعداد التقارير
ابلشكل املطلوب

 إعداد التقارير طسلوب مهين ودقيق وابلوقت املناسب. اعتماد التقارير على بياانت ومعلومات دقيقة ومبوبة وموثقة. درجة تضمن التقرير لكافة اجلوانب ذات العالقة ابملوضوع. درجة استخدام الرسومات التوضيحية واجلداول اليت تساعد يف فهم مضمون التقرير. -مدى االستفادة من التقارير والدراسات السابقة ذات العالقة ابملوضوع ،وتوظيفها يف إعداد التقارير.

احلرص على تنمية ومتكني  -توفري فرص التعلم وتشجيع عملية تبادل املعرفة واخلربات بني املوظفني.
املوظفني وتوفري بيئة تعلم  -توفري وسائل ومصادر املعرفة وتسهيل وتشجيع املوظفني للوصول إليها.
 القدرة على تفويض املهام وإشراك املوظفني يف جلان وفرق العمل.مناسبة.
 درجة الفهم يف جمال االختصاص الوظيفي.املعرفة العلمية واإلملام الفين  -امتالك وتوظيف املهارات الفنية والعملية الالزمة ألداء العمل ابلشكل املطلوب .
 اإلملام طساليب وإجراءات ومنهجيات العمل املعتمدة وااللتزام هبا.يف حقل االختصاص
 القدرة على التعامل مع الوسائل واألجهزة واملعدات املستخدمة ابملستوى املطلوب.الوظيفي.
 اإلحاطة مبصادر املعلومات والقدرة على توظيفها. اإلملام ابلتوجهات والسياسات املعتمدة يف جمال العمل. مدى فهمه واستيعابه للتوجيهات والتعليمات ومدى احلاجة إىل تكرارها. درجة االعتماد على الذات والقدرة على التصرف يف املواقف الطارئة.االعتماد على الذات وقلة  -درجة ثبات مستوى األداء حبضور أو غياب املسؤول.
 درجة حتمله ملسؤوليات ونتائج األعمال.احلاجة إىل اإلشراف
 امتالك روح املبادرة يف تنفيذ العمل املطلوب.والتوجيه.
 درجة تقبل وحتمل النقد من املسؤولني يف جمال العمل.98
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الرقم

العناصر

املؤشرات الدالة

21

متابعة املستجدات والتحديث
املستمر للعمل.

 اإلطالع املستمر على التطورات واملستجدات وتوظيفها يف جمال العمل. مدى حرصه على تطوير وتنمية مهارته وقدراته الفنية والعملية. درجة استخدامه ألنظمة املعلومات والوسائل الفنية اجلديدة لتحسني األداء. القدرة على حتديد جماالت التحسني يف عمله وطرح التعديالت الالزمة. القدرة على احلصول على التغذية الراجعة من متلقي اخلدمة. املهارة يف استخدام نتائج التغذية الراجعة يف تطوير العمل. العمل وابستمرار على تقدمي االقرتاحات اخلاصة بتبسيط اإلجراءات يف العمل وزايدةفاعليتها.

22

تقبل التوجيه وتنفيذ التعليمات.

 مدى فهمه واستيعابه للتوجيهات والتعليمات ومدى احلاجة إىل تكرارها. مدى التقيد وااللتزام بتنفيذ األوامر والتعليمات اليت يصدرها الرؤساء. مراعاة التسلسل اإلداري يف االتصال. مدى تقبل أفكار اآلخرين. -درجة تقبل النقد من املسؤولني يف جمال العمل.

23

احملافظة على أسرار الوظيفة.

24

25

 عدم االحتفاظ ابلواثئق أو املخاطبات الرمسية خارج مكان العمل خالفاً للتعليمات. احلرص على عدم اإلفضاء أو تسريب أية معلومات ينبغي أن تبقى سرية أو صدرتبشأهنا تعليمات خاصة.
 -احلرص على عدم إلقاء األوراق أو الواثئق الرمسية قبل إتالفها حسب األصول.

املساهمة يف بناء عالقات متينة  -القدرة على إقامة عالقات إجيابية ملصلحة العمل مع الرؤساء والزمالء.
مع فريق العمل وتعزيز اجلوانب  -التعاون املستمر و االحرتام املتبادل.
االجتماعية يف املؤسسة
 حضور الفعاليات االجتماعية والتفاعل اإلجيايب مع الزمالء فيهااحملافظة على أموال املؤسسة
وممتلكاهتا واألدوات املستخدمة
يف العمل.

 عدم التبذير و /أو اإلسراف يف التعامل مع املواد والتجهيزات والقرطاسية اليت يتعاملمعها ،وكذلك عدم اإلساءة يف استخدامها.
 احملافظة على العهدة الشخصية. احلرص على استخدام األدوات واألجهزة ووسائل االتصال يف املقاصد احملددة هلا مثلباهلاتف ،االنرتنت .... ،وترشيد استخدامها ،وعدم مغادرة مركز العمل قبل إطفاء
كافة مصادر الطاقة.
 التقيد بشروط الوقاية والسالمة العامة املقررة يف مكان العمل. اإلبالغ الفوري عن أية مظاهر أو تصرف من شأنه أن يعرض أموال أو ممتلكات99
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املؤسسة للهدر والتلف.
االهتمام ابملظهر العام واهلندام.

 احلرص على الظهور ابملظهر الالئق وارتداء املالبس املناسبة واحملافظة على النظافةالشخصية.
 -احملافظة على نظافة مكان العمل.

الرقم

العناصر

املؤشرات الدالة

27

املعرفة بطبيعة العمل واإلملام
بتفاصيله.

26

 الفهم العميق يف جمال االختصاص الوظيفي. امتالك املهارات الفنية والعملية املتنوعة والقدرة على توظيفها يف أداء العمل. املعرفة التامة طساليب وإجراءات العمل. اإلملام ابلتوجيهات والسياسات املعتمدة يف جمال العمل. -مدى استخدام األجهزة واألدوات ابلكفاءة املطلوبة.
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اجلزء اخلامس
الفصل الرابع :الئحة تنظيم املوارد البشرية
مقدمة
 وضعت هذه الالئحة تنفيذاً ألحكام املادة ( )13من النظام والعمال الصادر ابملرسوم امللكيرقم م 51/يف 1426/8/23هـ.
 هتدف هذه الالئحة إىل تنظيم العالقة بني املؤسسة وموظفيها مبا حيقق املصلحة العامة ومصلحةالطرفني وضبط كافة املعامالت اليت تتعلق بعالقة املوظفني ابملؤسسة وليكون كل من الطرفني
على بينة من أمره عاملاً مبا له وما عليه من حقوق وواجبات .
 ال ختل أحكام هذه الالئحة ابحلقوق املكتسبة مسبقاً للموظفني الذين هم على رأس العمل -تقوم إدارة املؤسسة بتصديق هذه الالئحة واعتمادها من وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
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الفصل األول
التعريفات واألحكام العامة
املادة (:)1
يقصد ابلكلمات اآلتية املعاين املوضحة أمامها ما مل يقتض السياق خالف ذلك :
أ -الوزارة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية ابململكة العربية السعودية .
ب -املؤسسة  :مؤسسة الراجحي اإلنسانية .
ت -اجمللس  :جملس إدارة املؤسسة .
ث -املدير التنفيذي  :املدير التنفيذي ابملؤسسة .
ج -النظام  :نظام العمل الصادر ابملرسوم امللكي رقم م 51/ولريخ 1426/8/23هق.
ح -نظام التأمينات االجتماعية :نظام التأمينات االجتماعية الصادر ابملرسوم امللكي رقم م  33 /ولريخ 1421 / 9/3
هق املوافق 2000 / 11 / 29
خ -الالئحة :الئحة املوارد البشرية املعتمدة لدى املؤسسة .
د -املوظف :هو كل من يعمل ملصلحة املؤسسة وحتت إدارهتا أو إشرافها مقابل أجر .

ذ -اسرة املوظف :تتكون اسرة املوظف من الزوجة واثنني من األوالد غري املتزوجني.
ر -األجر :األجر الفعلي والذي يشمل األجر األساسي مضافاً إليه سائر الزايدات املستحقة األخرى اليت تصرف
للموظف مقابل جهد بذله يف العمل مبوجب عقد العمل أو الئحة املوارد البشرية ووفقاً للمادة الثانية من النظام.
ز -إدارة اخلدمات املساندة  :إدارة اخلدمات املساندة يف املؤسسة .

املادة (:)2
تسري أحكام هذه الالئحة على مجيع موظفي املؤسسة املتعاقد معهم ،ويستثىن من ذلك من يتم التعاقد معهم مؤقتاً للقيام
مبهام استشارية أو حبثية أو عمل مؤقت أو عمل مومسي أو عمل عارض .
املادة (:)3
التقومي املعمول به يف املؤسسة هو التقومي امليالدي
املادة ()4
تعترب هذه الالئحة متممة لعقد العمل فيما ال يتعارض مع األحكام والشروط األفضل للموظف الواردة يف العقد .
املادة (:)5
تطبق أحكام النظام الصادر ابملرسوم امللكي رقم ب م 51 /ولريخ  1426 /8 / 23ه املعدل ابملرسوم امللكي رقم ب م24 /
ولريخ  1434 /5 / 12ه املعدل ابملرسوم امللكي رقم ب م 46 /ولريخ  1436 /6 /5ه واملعدل ابلقرار الوزاري رقم 84447
ولريخ  1439/4/27هق والئحته التنفيذي والقرارات الصادرة تنفيذاً له فيما مل يرد بشأنه نص هبذه الالئحة.
املادة (:)6
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تكون الالئحة انفذة ومعتمدة بقرار من اجمللس .
املادة (:)7
حيق للمجلس إدخال تعديالت على أحكام هذه الالئحة مىت ما دعت احلاجة لذلك شرط عدم تعارضها مع النظام .
املادة (:)8
تطلع املؤسسة املوظف على أحكام هذه الالئحة عند التعاقد وينص على ذلك يف عقد العمل.
املادة (:)9
املدير التنفيذي ومدير إدارة اخلدمات املساندة مها املسؤوالن أمام اجمللس عن تطبيق هذه الالئحة.
الفصل الثاني
التوظيف
شروط التوظيف:
املادة (:)10
يشرتط لتوظيف املوظف:
أ -أن يكون طالب العمل حائزاً على املؤهالت العلمية واخلربات العملية املطلوبة للعمل حمل التوظيف واليت نصت عليها
الئحة التوصيف الوظيفي للمؤسسة .
ب -أن جيتاز ما قد يتقرر من امتحان أو مقابلة شخصية .
ج -أن يكون الئقاً طبياً للعمل ويثبت ذلك بشهادة طبية من جهة طبية معتمدة لدى املؤسسة.
د -أال يقل عمره عن سبعة عشر عاماً وال يزيد عن ستني سنة .
ه -أال يكون قد صدر حبقه أية أحكام جنائية أو أتديبية خملة ابلشرف واألمانة ما مل يكن قد رد إليه اعتباره.
و -أال يكون قد فصل من عمل ألي سبب من األسباب .
مسوغات التوظيف:
املادة (:)11
على كل من يرغب العمل تقدمي اآليت :
أ -صورة من بطاقة اهلوية الوطنية إن كان سعودي اجلنسية.
ب -صورة من رخصة اإلقامة ورخصة العمل وجواز سفره إن كان غري سعودي.
ج -صورة من مؤهالته العلمية وخرباته العملية مع األصول للمطابقة .
د -شهادة طبية تثبت لياقته الطبية.
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ه -إثبات الشروط الواردة ابملادة ب 10مبوجب واثئق رمسية صادرة من جهات االختصاص ما عدا بهق و بو فيكتفى
توقيعه على العقد .
عقد العمل:
املادة (:)12
يتم توظيف املوظف مبوجب عقد عمل حيرر ابللغة العربية من نسختني تسلم إحدامها للموظف وتودع األخرى يف ملف
خدمته ،وجيوز حترير العقد بلغة أخرى إىل جانب اللغة العربية على أن يكون النص العريب هو املعتمد.
املادة (:)13
يكون التعيني ملدة سنة ويتجدد تلقائياً ما مل خيطر أحد الطرفني الطرف اآلخر كتابة برغبته يف إهناء العقد قبل انتهاء مدته
بشهرين على األقل.
املادة (:)14
يتضمن عقد العمل بصورة أساسية على :اسم املؤسسة ومقرها ورقم تصرحيها ،واسم املوظف وجنسيته ومعلوماته الشخصية،
واألجر املتفق عليه ،ونوع العمل ومكانه ،ولريخ االلتحاق به ،ومدته إن كان حمدد املدة واملهام الوظيفية.
املادة (:)15
حيق للمؤسسة إلغاء عقد املوظف الذي ال يباشر مهام عمله دون عذر خالل ب 7أايم من لريخ العقد بني الطرفني إذا كان
داخل اململكة أو من لريخ قدومه إىل اململكة إذا كان التعاقد خارج اململكة.
املادة(:)16
يعترب عقد العمل سارايً ومنتجاً جلميع اآلاثر املرتتبة عليه من لريخ مباشرة املوظف الفعلية للعمل ما عدا فرتة التجربة .
املادة (:)17
إذا كان املوظف خاضعا لفرتة جتربة وجب النص على ذلك يف عقد العمل وحتديدها بوضوح حبيث ال تزيد على تسعني يوما
وجيوز ابتفاق مكتوب متديد فرتة التجربة على أال تزيد على مائة ومثانني يوماً ،وال تدخل يف حساب فرتة التجربة إجازة
عيدي الفطر واألضحى واإلجازة املرضية ولكل من الطرفني احلق يف إهناء العقد خالل هذه الفرتة ما مل يتضمن العقد نصاً
يعطي احلق يف اإلهناء ألحدمها .
املادة (:)18
ال جيوز وضع املوظف حتت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى املؤسسة ،وجيوز ابتفاق الطرفني  -كتابةً  -إخضاع املوظف
لفرتة جتربة أخرى بشرط أن تكون يف مهنة أخرى أو عمل آخر أو مضى على انتهاء عالقة املوظف ابملؤسسة مدة ال تقل
عن ستة أشهر ،وإذا أهنى العقد خالل فرتة التجربة فإن أايً من الطرفني ال يستحق تعويضا كما ال يستحق املوظف مكافأة
هناية اخلدمة عن ذلك .
املادة ()19
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إذا مل تثبت صالحية املوظف خالل فرتة التجربة للقيام بواجباته املتفق عليها جاز للمؤسسة فسخ عقد العمل دون إنذار
بشرط أن تتاح للموظف الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
املادة (:)20
ال جيوز للمؤسسة تكليف املوظف بعمل خيتلف اختالفاً جوهرايً عن العمل املتفق عليه بغري موافقته الكتابية إال يف حاالت
الضرورة اليت قد تقتضيها ظروف عارضة وملدة ال تتجاوز ثالثني يوماً يف السنة.
املادة (: )21
ينتهي عقد العمل حمدد املدة ابنقضاء مدته ،فإذا استمر طرفاه يف تنفيذه عُ ّد العقد جمدداً ملدة غري حمددة ،ويكون عقد عمل
غري السعودي مكتوابً وحمدد املدة .وإذا خال العقد من بيان مدته تُعد رخصة العمل هي مدة العقد.
املادة (0: )22
إذا تضمن العقد حمدد املدة شرطاً يقضي بتجديده ملدة مماثلة أو ملدة حمددة ،فإن العقد يتجدد للمدة املتفق عليها ،فإن
تكرر التجديد ثالث مرات متتالية ،أو بلغت مدة العقد األصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان
يف تنفيذه ،حتّول العقد إىل عقد غري حمدد املدة .

املادة (: )23
 - 1ال جيوز للمؤسسة أن تنقل املوظف بغري موافقته – كتابةً  -من مكان عمله األصلي إىل مكان آخر يقتضي تغيري حمل
إقامته.
 – 2للمؤسسة يف حال الضرورة اليت تقتضيها ظروف عارضة وملدة ال تتجاوز ثالثني يوماً يف السنة تكليف املوظف بعمل يف
مكان خمتلف عن املكان املتفق عليه دون اشرتاط موافقته على أن تتحمل املؤسسة تكاليف االنتقال واإلقامة خالل تلك
املدة .
املادة (: )24
ال جيوز نقل املوظف ذي األجر الشهري إىل فئة عمال اليومية أو العمال املعينني ابألجر األسبوعي أو ابلقطعة أو ابلساعة،
إال إذا وافق املوظف على ذلك كتابة ،ومع عدم اإلخالل ابحلقوق اليت اكتسبها املوظف يف املدة اليت قضاها ابألجر الشهري
.
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مقابالت املرشحني :
املادة (:)25
تتم اجراءات مقابالت املرشحني وفق ما ورد يف دليل اإلجراءات اإلدارية.
املادة (:)26
إذا كان املرشحون من خارج مدينة مكان إجراء املقابالت ،فعلى املؤسسة أتمني التذاكر للمرشحني على الدرجة السياحية
والسكن يف فندق ال يقل عن أربع جنوم واحلصول على التأشريات الالزمة للوافدين املرشحني .
املادة (:)27
يف حال إج راء املقابالت خارج مدينة مقر املؤسسة ،فيحصل املوظف املكلف إبجراء املقابالت على انتداب عمل وفق هذه
الالئحة.
مادة (:)28
ختصص إدارة اخلدمات املساندة لكل موظف يف املؤسسة ملفاً أيخذ رقماً خاصاً يسمى رقم امللف ،وهذا الرقم يتم
استخدامه يف كافة اإلجراءات كمرجع رئيسي فيما يتعلق بشئون املوظف املعىن.
أ -تكون إدارة اخلدمات املساندة مسئولة عن استكمال ملف املوظف ،حبيث يشتمل على االخص ما
يلى:
 منوذج طلب التوظيف.
 بياانته الشخصية مثل :االسم الكامل ،وجنسيته ،ولريخ ميالده ،وحالته االجتماعية ،وحمل إقامته
يف اململكة وخارجها.
 العرض الوظيفي املوقع عليه من قبل املوظف.
 عقد العمل األصلي املوقع عليه من الطرفني ،ابإلضافة إىل أي تعديالت أو ملحقات للعقد.
 بدء مباشرة العمل ونوع عمله وأجره ،وما يطرأ عليه من تعديالت.
 الوصف الوظيفي املوقع عليه من املوظف.
 صور جلميع الشهادات العلمية املصدقة ،والدورات التدريبية ،والسجل األكادميي .
 صورة من شهادات اخلربة.
 صور جلميع الواثئق الثبوتية ببطاقة اهلوية الوطنية ،وبطاقة العائلة للسعوديني(  ،جواز السفر ،بطاقة
اإلقامة وتصريح العمل لغري السعوديني وأفراد أسرهم ،واملقيمني معهم... ،إخل.
 التقارير والفحوصات الطبية األصلية كجزء من متطلبات التوظيف لدى املؤسسة ،واليت حتتوي
على تقرير نتيجة الفحص الطيب املطلوب للتوظيف.
 تقارير :اإلجازات املرضية ،مناذج مجيع إجازات املوظف ،إصاابت العمل وأمراض املهنة اليت قد
تصيبه ،الرتقيات ،العالوات ،مناذج تقييم األداء السنوي موقعةً من املوظف لكل سنة خدمة يف
املؤسسة.
 صورة عن املكافآت أو اجلزاءات اخلاصة ابملوظف.
 سجل ابلكفاالت أو الضماانت اليت قدمتها املؤسسة ألي جهة أخرى نيابة عن املوظف.
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ب-
ت-
ث-
ج-

ح-
خ-
د-

يلتزم املوظف إببالغ املؤسسة عن أي تغيري يطرأ على بياانته الشخصية كما يف البند السابق مثل العنوان،
رقم اهلاتف ،حساب البنك ،احلالة االجتماعية  ...إخل.
تتوىل إدارة اخلدمات املساندة مسؤولية احملافظة على ملفات املوظفني ،وحتديثها طوال فرتة عمل املوظف
لدى املؤسسة.
تعترب ملفات املوظفني سرية ،وجيب احلفاظ عليها من قبل إدارة اخلدمات املساندة.
تلتزم املؤسسة بعدم الكشف عن أي معلومات ختص املوظف ألي شخص من خارج املؤسسة دون موافقة
خطية من قبل املوظف ،إال يف حال طلبت هذه املعلومات جلهات أمنية أو قانونية ،كما حيق للمؤسسة
اإلجابة عن أي استفسارات ترد إليها من قبل جهات التحق هبا املوظف بعد انتهاء خدمته يف املؤسسة.
جيب على إدارة اخلدمات املساندة حتديث ملفات وسجالت املوظفني ،واحملافظة عليها بشكل دقيق طوال
فرتة عمل املوظف لدى املؤسسة.
ال حيق للموظف مراجعة ملفه أو سجالته إال إبذن من مديره املباشر ،وحبضور املوظف املسؤول من إدارة
اخلدمات املساندة.
ال حيق للموظف اسرتجاع أو تعديل أو إتالف أي واثئق أو بياانت موجودة يف ملفه لدى املؤسسة.

الرسوم احلكومية:

مادة (:)29
أ-

ب-
ت-
ث-
ج-
ح-

تتحمل املؤسسة مجيع الرسوم احلكومية الىت جيب على املوظف املتعاقد دفعها حسب األنظمة ،ويشمل
ذلك :رسوم رخصة االقامة ورخصة العمل وجتديدمها ،ورسوم تغيري املهنة ورسوم الوافدين الشهرية ورسوم
أتشريات اخلروج والعودة ،ورسوم التأخري والغرامات اذا كان التأخري بسبب املؤسسة.
أية رسوم حكومية أخرى موثقة ىف شروط العقد بني املؤسسة واملوظف.
جيب مراعاة أن املؤسسة تتحمل رسوم نقل الكفالة االضافية ب املرة الثانية والثالثة اذا تكونت قناعة
ومربر ىف حاجة املؤسسة خلدمات املوظف.
ال جيب على املؤسسة نقل الكفالة ىف احلالة االخرية اال بعد إمتام فرتة التجربة.
ال تتحمل املؤسسة رسوم جتديد رخص االقامة ورسوم أتشريات اخلروج والعودة لألبناء فوق سن 18
سنة.
يتحمل املوظف غري السعودى رسوم اصدار جواز سفر جديد او جتديده أو بدل فاقد أو بدل للف
،كما يتحمل غرامة التأخري اذا تسبب هو هبا.
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الفصل الثالث
التدريب والتأهيل
املادة (:)30
يتم تدريب وأتهيل املوظفني لدى املؤسسة تدريباً وأتهيالً دورايً وفنياً يف الداخل واخلارج وفق الربامج اليت تعد يف هذا الصدد
هبدف جتديد وتطوير مهاراهتم وتنمية معارفهم على أال تقل عن  %50من اجملموع الكلي للموظفني وللمؤسسة احلق يف زايدة
النسبة أو ختفيضها.
املادة (:)31
يستمر صرف أجر املوظف طوال مدة التدريب أو التأهيل .
املادة (:)32
تتحمل املؤسسة تكاليف التدريب والتأهيل وتؤمن تذاكر السفر يف الذهاب والعودة كما تؤمن وسائل املعيشة من سكن
ومأكل وتنقالت داخلية حسب ما ورد يف جدول االنتداب .
املادة (:)33
جيوز للمؤسسة أن تنهي تدريب أو أتهيل املوظف وأن حتمله كافة النفقات اليت صرفتها عليه يف سبيل ذلك ،وذلك يف
احلاالت اآلتية:
أ -إذا ثبت يف التقارير الصادرة عن اجلهة اليت تتوىل تدريبه أو أتهيله أنه غري قادر على إكمال برانمج التدريب بصورة
مفيدة أو أنه غري جاد يف ذلك.
ب -إذا قرر املوظف إهناء التدريب أو التأهيل قبل املوعد احملدد لذلك دون عذر مقبول.
ج -إذا مت فسخ عقد عمل املوظف ألي سبب نظامي أثناء فرتة التدريب .
د -إذا استقال املوظف من العمل أثناء فرتة التدريب .
ه -جيب على املؤسسة إذا رغبت إهناء الربانمج التدرييب إبالغ املوظف بذلك قبل أسبوع من لريخ التوقف عن الربانمج .
املادة (:)34
ال تزيد مدة التدريب عن ثالثة أشهر ،وجيوز استثناء الزايدة مبوافقة صاحب الصالحية .
املادة (:)35
للمؤسسة بعد اكتمال مدة التدريب إذا نتج عن التدرريب احلصول على شهادة مهنية أو أكادميية أن تلزم املتدرب ابلعمل
لديها مدة مماثلة ملدة التدريب ،ويف حال رفض املتدرب ذلك وجب عليه أن يدفع للمؤسسة تكاليف التدريب اليت حتملتها
.
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الفصل الرابع
األجور والرواتب
املادة(: )36
يستحق املوظف راتباً شهرايً أساسياً مبوجب العقد املتفق عليه بينه وبني املؤسسة وتعترب أايم الشهر ثالثون يوماً الحتساب
أجزاء الراتب الشهري .
املادة(: )37
تدفع أجور ورواتب املوظفني ومجيع املبالغ املستحقة هلم ابلعملة الرمسية ابلبالد ويتم دفعها خالل ساعات العمل ويف مكانه أو
تودع يف حسابه البنكي وفقا لآليت :
-1املوظف ذو األجر الشهري يصرف أجره يف هناية الشهر .
 -2املوظف ابليومية يصرف أجره هناية األسبوع .
 -3املوظف الذي تنهي املؤسسة خدمته يدفع أجره وكافة مستحقاته فوراً.
 -4املوظف الذي يرتك العمل من تلقاء نفسه يدفع أجره وكافة مستحقاته يف مدة ال تتجاوز سبعة أايم من لريخ ترك
العمل.
 -5أجور الساعات اإلضافية تدفع يف موعد أقصاه عشرة أايم من لريخ انتهاء العمل اإلضايف أو يتم دفعها مع األجر.
املادة(: )38
تدفع األجور لكافة املوظفني هناية كل شهر ميالدي.
املادة(: )39
إذا صادف يوم دفع األجور يوم الراحة األسبوعية أو عطلة رمسية يتم الدفع يف يوم العمل السابق.
املادة (:)40
يتم دفع األجور للموظفني عن طريق التحويالت البنكية ملن لديه حساب بنكي أو شيك ملن ليس لديه حساب بنكي.،
املادة (:)41
للموظف أن يوكل من يراه لقبض أجره أو مستحقاته مبوجب و7كالة شرعية أو تفويض كتايب موقع منه ومصدق من قبل
املدير التنفيذي .
املادة (:)42
يستحق املوظف راتبه اعتباراً من يوم مباشرته الفعلية ملهام الوظيفة اليت صدر قرار التعيني بشغلها.
املادة (:)43
ال جيوز حسم أي مبلغ على املوظف إال يف احلاالت اآلتية :
 -1سداد أقساط سلف املؤسسة على املوظفني ،شرط أال يزيد القسط الشهري عن  %25من األجر.
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-2
-3
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سداد اشرتاكات التأمينات االجتماعية ،أو أي اشرتاكات أخرى مستحقة على املوظف ومقرة نظاماً .
سداد الغرامات اليت توقع على املوظف بسبب املخالفات اليت يرتكبها أو اإلتالفات اليت تقع منه .
استيفاء دين مبوجب حكم قضائي على أن ال يتجاوز املبلغ  %25من صايف األجر ما مل يتضمن احلكم خالف ذلك
.

املادة (:)44
ال جيوز يف كل األحوال أن تزيد نسبة املبالغ احملسومة عن نصف أجر املوظف إال إذا رأت هيئة تسوية اخلالفات العمالية
إمكانية ذلك .
املادة (:)45
إذا جرى توقيف املوظف أو احتجازه لدى اجلهات املختصة يف قضااي تتصل ابلعمل أو بسببه فعلى املؤسسة أن تستمر يف
دفع  % 50من األجر إىل املوظف حىت يفصل يف قضيته ،على أال تزيد مدة التوقيف أو احلجز على مائة ومثانني يوماً ،فإذا
زادت على ذلك فال تلتزم املؤسسة بدفع أي جزء من األجر عن املدة الزائدة  .فإذا قضي برباءة املوظف أو حفظ التحقيق
لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته ،وجب على املؤسسة أن ترد إىل املوظف ما سبق حسمه من أجره .أما إذا قضي
إبدانته فال يستعاد منه ما صرف له ما مل ينص احلكم على خالف ذلك .
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الفصل اخلامس
تقارير األداء والعالوات والرتقيات
التقارير:
املادة (:)46
تعد املؤسسة تقارير عن األداء كل ستة شهور جلميع املوظفني وكذلك تقرير هنائي عند انتهاء السنة املالية تتضمن العناصر
اآلتية:
 -1الكفاءة يف تنفيذ األهداف واألعمال وحتقيق املؤشرات.
 -2سلوك املوظف ومدى تعاونه مع رؤسائه وزمالئه وعمالء املؤسسة .
 -3التميز واالبتكار واملسامهة االستثنائية.
املادة (:)47
يعد التقرير مبعرفة الرئيس املباشر للموظف ويعتمد من صاحب الصالحية .
املادة (:)48
يقيم أداء املوظف يف التقرير طحد التقديرات اآلتية:
بممتاز ،جيد جداً ،جيد ،مرضي ،غري مرضي .
املادة (:)49
خيطر املوظف بصورة من التقرير فور اعتماده ويوقع عليه وحيق للموظف أن يتظلم من التقرير وفقاً لقواعد التظلم املنصوص
عليها يف هذه الالئحة.
املادة (:)50
تقوم املؤسسة إبعداد نظام متكامل لتقييم األداء بناءً على أفضل التجارب واخلربات يف هذا اجملال ،ويكون نظام األداء
مرتبط ابلتأهيل والتدريب .
املادة (:)51
عند توقف املوظف عن عمله ألي سبب مث رجع للعمل أثناء السنة املالية ،فإنه يقيم للفرتة املتبقية من السنة املالية .
املادة (:)52
عند حصول املوظف على تقييم ضعيف فيتم إعطاؤه خطاب إنذار ،وإذا تكرر التقييم الضعيف للسنة اآلتية فإن على
املؤسسة االستغناء عن خدماته .
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العالوات:
املادة (:)53
يتم منح العالوة أو عدمها على ضوء املركز املايل للمؤسسة ووفق مايقرره جملس اإلدارة سنواي ،حيث متنح للموظفني الذين
تتوافر فيهم شروط استحقاقها بنسب متفاوتة على ضوء التقارير الدورية املعدة عنهم.
املادة (:)54
 -1يكون املوظف مستحقا للحصول على العالوة الدورية مىت أكمل سنة كاملة وحصل يف تقريره الدوري على درجة
بجيد على األقل عند تقييمه يف هناية السنة املالية.
 -2جيوز للمؤسسة منح املوظف عالوة استثنائية وفقاً للضوابط اليت تضعها يف هذا الشأن.
الرتقيات:
املادة (:)55
يكون املوظف مرشحا للرتقية إىل وظيفة أعلى مىت توفرت الشروط اآلتية:
 -1وجود الشاغر يف الوظيفة األعلى .
 -2توفر مؤهالت شغل الوظيفة يف املرشح للرتقية إليها .
 -3حصوله على درجة ممتاز يف آخر تقرير دوري .
 -4أن يكون قد أمضى سنتني على األقل يف الوظيفة املرقى منها .
 -5أال يكون حماالً للتحقيق أو احملكمة أو وقعت عليه عقوبة أتديبية خالل السنة األخرية.
املادة (:)56
إذا توفرت شروط الرتقية لوظيفة أعلى يف أكثر من موظف فإن املفاضلة للرتقية تكون كاآليت:
 -1ترشيح صاحب الصالحية.
 -2احلاصل على تقدير أعلى يف تقييم األداء السنوي.
 -3احلاصل على دورات تدريبية أو شهادات علمية.
 -4األكثر خربة عملية .
 -5األقدمية يف العمل ابملؤسسة.
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الفصل السادس
االنتداب والبدالت
االنتداب:
املادة (:)57
تطبق أحكام االنتداب على رحالت العمل اليت تبعد عن مقر املؤسسة الدائم  100كيلو مرت فأكثر.
املادة (:)58
إذا انتدب املوظف ألداء عمل خارج مقر عمله يُصرف له تذاكر سفر وبدل انتداب لتغطية تكاليف السكن والطعام
والتنقالت الداخلية وما إىل ذلك مامل تؤمنها له املؤسسة ،وحتدد قيمة بدل االنتداب وتذاكر السفر حسب درجة املوظف
وفقاً للفئات التالية:
بدل االنتداب
خارجي

الوظائف

تذاكر السفر

املدير التنفيذي

حسب عقد العمل

1200

مديرو اإلدارات

درجة الضيافة

1000

1300

ابقي املوظفني

درجة الضيافة

800

1000

أوراب وأمريكا

داخلي

آسيا

1600

2000
1600
1300

وأفريقيا

واسرتاليا

ونيوزيلندا

املادة ( :)59تتكفل املؤسسة مبصاريف استخراج أتشريات الدخول للموظف إىل البلد املنتدب إليها ابإلضافة ملصاريف
مكاتب اخلدمات وغري ذلك .
املادة ( :)60إذا انتدب املوظف ملدينة ليس فيها مطار أو عند رغبة املوظف ابلسفر بوسيلة أخرى فيعوض عن قيمة التذاكر
وفق املسافة بني مقر املؤسسة واملدينة اليت انتدب هلا املوظف بواقع  80هللة  /كم.
املادة ( :)61حتسب النفقات املشار إليها يف املادة السابقة من وقت مغادرة املوظف ملقر عمله إىل وقت عودته الفعلية
حبيث ال يتجاوز املدة احملددة له من قبل املؤسسة.
املادة ( :)62عند انتداب املوظف ملهمة ال تستدعي املبيت فيخصم  %25من قيمة االنتداب إذا كانت املدينة تبعد 300
كم فأكثر عن مقر العمل ،وخيصم  %50من قيمة االنتداب إذا كانت تبعد بني  100و  300كم.
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املادة ( :)63يف حال تطلب السفر زايرة أماكن متباعدة تتجاوز  150كم خارج مدينة االنتداب  ،يصرف للموظف بدل
تنقل للمسافات اإلضافية وفقاً للمادة .60
املادة ( :)64اذا كانت عودة املوظف املنتدب إىل مدينة الرايض بعد الساعة  12ليالً لسبب مقبول ،حيق للموظف التمتع
ابليوم التايل راحة بعد التنسيق مع رئيسه املباشر.

الفصل السابع
أيام وساعات العمل والراحة
املادة (:)65
أايم العمل وساعات الدوام:
 -1تكون أايم العمل الرمسية يف املؤسسة مخسة أايم يف األسبوع من يوم األحد إىل يوم اخلميس.
 -2يوما اجلمعة والسبت مها يوما العطلة األسبوعية طجر كامل.
 -3ساعات العمل األسبوعية ملوظفي الدوام الكامل  40ساعة بواقع  8ساعات يومياً .
 -4تكون ساعات الدوام اليومية ملوظفي الدوام الكامل من الساعة الثامنة صباحا وحىت الساعة  4عصرا .
 -5تكون ساعات العمل خالل شهر رمضان املبارك  6ساعات ويف العشر األواخر من رمضان  5ساعات.
 -6للمجلس احلق يف تعديل الدوام مبا يرى فيه مصلحة للمؤسسة .
املادة (:)66
ال يسري احلكم يف مادة  65على عمال احلراسة والنظافة حيث يكون دوامهم حسب توجيه املدير التنفيذي وتكون ساعات
عملهم  9ساعات يوميا .
املادة (:)67
يكون حضور املوظفني إىل مكان العمل وانصرافهم منه يف املواعيد احملددة ابملادة .65
قواعد احلضور واالنصراف:
املادة (:)68
 -1على مجيع املوظفني االلتزام بساعات العمل والدوام حسب نظام احتساب ساعات العمل يف املؤسسة ،وأن أي
أتخري أو تقصري يف اتباع أنظمة ساعات العمل والدوام يعرض صاحبه للعقوابت املنصوص عليها يف اجلزاءات على
خمالفة سياسة وأنظمة املؤسسة ،ابإلضافة إىل إمكانية أتثري ذلك على منح العالوة السنوية.
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 -2يف حال اضطرار املوظف إىل التأخري يف احلضور إىل مكان عمله أو إىل الغياب لوقت قصري خالل الدوام ،وجب
عليه إعالم مديره املباشر مسبقاً ابألمر ،ويعود للمدير املباشر احلق يف قبول أو رفض الطلب ،وذلك وفقاً
ملقتضيات العمل ووجاهة األسباب اليت يعرضها املوظف املعين.
 -3حيق للمدير التنفيذي أن يطلب من املوظف تعويض الساعات اليت أتخرها أو غاب فيها ،ابلعمل لساعات
إضافية ال حيصل مقابلها على بدل ساعات إضافية.
 -4يكون دخول املوظفني إىل مقر عملهم وخروجهم منه عن طريق األماكن املخصصة لذلك ويف األوقات احملددة،
وعلى املوظف أن يثبت حضوره وانصرافه يف الساعة امليقاتية أو جهاز البصمة أو السجل املعد هلذا الغرض أو
حسب النظام املعتمد لدى املؤسسة .
 -5يتم احتساب التأخري عن موعد الدخول إىل مقر العمل اعتباراً من الدقيقة اخلامسة عشرة يف بداية اليوم وما فوق
لفرتة واحد فقط ،ويؤدي تكرار ظاهرة التأخري عن مواعيد احلضور إىل فرض اجلزاء على املوظف عمالً طحكام
الئحة املخالفات واجلزاءات.
تعرض صاحبها للجزاء عمالً طحكام الئحة املخالفات
 -6يعترب االنصراف قبل هناية الدوام دون إذن مسبق خمالفة ّ
واجلزاءات.
 -7يتم خصم كل ساعة أتخري بساعة ونصف الساعة من الراتب األساسي .
 -8يف حالة طلب املوظف اخلروج أثناء ساعات العمل يتوجب عليه أخذ اإلذن من مديره املباشر حبيث ال تتجاوز
حاالت االستئذان عن أربع مرات يف الشهر على أن يتم تعويضها بساعات عمل بديلة .
 -9للمدير املباشر احلق يف أن يطلب من املوظف تعويض ساعات االستئذان أو خصمها من الراتب.
 -10يتوجب على احلارس القيام بكامل واجباته الوظيفية بشأن مراقبة دخول وخروج املوظفني وبقاؤهم يف مواقع العمل
خارج أوقات الدوام الرمسية وعدم التهاون يف ذلك .
العمل اإلضايف:
املادة (:)69
قبل التكليف ابلعمل اإلضايف البد من التأكد مما أييت :
 -1أال يكون طلب العمل اإلضايف نتيجة تقصري أو هتاون من املوظف املسؤول عن اجناز العمل.
 -2أن العمل املطلوب ال ميكن إجنازه أثناء الدوام الرمسي.
املادة (:)70
عترب عمال إضافياً كل عمل يكلف به املوظف بعد ساعات الدوام العادية أو يف أايم األعياد والعطالت املنصوص عليها يف
هذه الالئحة.
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املادة (:)71
يتم تكليف املوظف ابلعمل اإلضايف بناء على أمر كتايب أو إلكرتوين يصدره املدير التنفيذي للمؤسسة ويبني فيه عدد
الساعات اإلضافية اليت يعملها املوظف املكلف وعدد األايم الالزمة.
املادة (:)72
تدفع املؤسسة للموظف عن ساعات العمل اإلضافية أجراً إضافياً أو يتم تعويضها بساعات راحة وفق ما أييت :
 -1تدفع املؤسسة للموظف أجراً إضافياً عن ساعات العمل الفعلية يوازي أجر الساعة مضافاً هلا  %50من أجره
األساسي.
 -2تعد مجيع الساعات اليت تؤدى يف أايم العطل واألعياد ساعات إضافية.
املادة (:)73
ال تسري أحكام املادتني ب 72 ،71من هذه الالئحة على احلاالت اآلتية:
 -1اإلدارة التنفيذية وأصحاب املسؤولية يف اإلدارة والتوجيه وهم  :أعضاء اجمللس واللجان واملدير التنفيذي .
 -2األعمال التجهيزية أو التكميلية اليت البد من إجنازها قبل ابتداء العمل أو بعده.
 -3العمل الذي يكون متقطعاً ابلضرورة.
 -4املوظفون املخصصون للحراسة والنظافة.
أوقات الراحة والصالة :
املادة (:)74
 -1ت نظم املؤسسة فرتات للراحة خالل اليوم ،حبيث ال يعمل أي موظف أكثر من مخس ساعات متتالية دون فرتة للراحة أو
الصالة.
 - 2ال تقل أوقات الراحة عن نصف ساعة من جمموع ساعات العمل .
 – 3على املؤسسة متكني املوظفني من أداء الصالة يف وقتها الشرعي.
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الفصل الثامن
اإلجازات
اإلجازات السنوية:
املادة (:)75
 -1يستحق املوظف عن كل عام إجازة سنوية مدفوعة األجر  36يوماً تقومييا.
 -2ال حيق للموظف املعني ابتداءً أن يتمتع إبجازة سنوية كاملة إال بعد إمتام  11شهرا ،وله طلب إجازة جزئية بعد
إكمال  6أشهر.
 -3أايم اإلجازة األسبوعية تدخل ضمن اإلجازة السنوية للموظف .وال حيق للموظف أن يقدم إجازتني تفصل بينهما
عطلة هناية األسبوع فقط.
املادة (:)76
جيوز االتفاق يف عقد العمل على إجازة سنوية تزيد على ما ورد يف املادة السابقة.
املادة (:)77
حتدد املؤسسة مواعيد متتع املوظفني إبجازهتم السنوية وفق مقتضيات العمل مع األخذ بعني االعتبار رغبة املوظف
حتديد موعد إجازته كلما أمكن ذلك ويكون قرار إدارة املؤسسة يف هذا الشأن هنائياً.
مادة (:)78
عند رغبته ،تدفع املؤسسة للموظف أجره عن مدة اإلجازة السنوية مقدماً وفق آخر أجر يتقاضاه بشرط أن تكون
اإلجازة أكثر من  15يوم.
املادة (:)79
ال جيوز للموظف أن يتنازل عن إجازته السنوية مبقابل أو بدون مقابل وجيب أن يتمتع هبا يف سنة استحقاقها وله بعد
موافقة إدارة املؤسسة أتجيلها أو أايم منها للسنة املالية التالية ،ولسنتني كحد أقصى.
املادة (:)80
يستحق املوظف أجره عن أايم اإلجازة املستحقة إذا ترك العمل قبل متتعه هبا وذلك ابلنسبة للمدة اليت مل حيصل على
إجازته عنها وفق آخر أجر يتقاضاه ،كما يستحق أجرة اإلجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها يف العمل .
املادة (:)81
للمدير املباشر حق أتجيل إجازة املوظف بعد هناية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ملدة ال تزيد عن
تسعني يوماً فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب احلصول على موافقة املوظف كتابةً ،على أالّ يتعدى
التأجيل هناية السنة اآلتية لسنة استحقاق اإلجازة.
املادة (:)82
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ال جيوز للموظف أثناء متتعه طي من إجازاته املنصوص عليها يف هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر فإذا ثبت
لدى املؤسسة أن املوظف قد خالف ذلك فلها أن حترمه من أجره عن مدة اإلجازة أو تسرتد ما دفعته له .
إجازات األعياد واملناسبات:
املادة (:)83
للموظف احلق يف إجازة طجر كامل يف األعياد واملناسبات اآلتية:
أ -عيد الفطر املبارك تبدأ من اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان املبارك حسب تقومي أم القرى ملدة مخسة أايم .
ب -عيد األضحى املبارك تبدأ لغري احلاج من يوم التاسع من شهر ذي احلجة ملدة مخسة أايم أما احلاج حجة اإلسالم
فتبدأ إجازته من اليوم اخلامس وتنتهي يف اليوم اخلامس عشر وعليه إحضار ما يثبت حجه .
ج -يوم واحد مبناسبة اليوم الوطين  ،إذا صادف يوم الراحة األسبوعية متدد اإلجازة ليوم آخر.
د -جيوز للمدير التنفيذي تعديل مواعيد إجازة العيدين –تقدميا أو أتخريا -وفق مصلحة املوظفني ،مبا اليضر العمل.
اإلجازات االستثنائية:
املادة(:)84
 -1جيوز للموظف مبوافقة املدير التنفيذي احلصول على إجازة بدون أجر يتفقان على حتديدها ،وللموظف حق التمتع
بكل مزااي املوظفني من أتمني طيب واحتساب أايم اإلجازة ضمن خدمة املوظف ابملؤسسة إذا كانت اإلجازة أقل من
 20يوم فإن زادت فال يستحق شيء مما ذكر إال ابستثناء من املدير التنفيذي .
 -2يتحمل املوظف أجور تذكرة الطريان ورسوم السفر يف حال اإلجازة االستثنائية إذا مل تربط مع اإلجازة السنوية.
اإلجازات اخلاصة:
املادة (:)85
للموظف احلق يف إجازة طجر كامل يف احلاالت اآلتية:
أ -مخسة أايم عند زواجه وال جيوز ترحيلها أو أتجيلها ألكثر من ب 30يوماً من يوم حفلة الزواج.
ب -ثالثة أايم يف حالة والدة مولود له وال جيوز ترحيلها أو أتجيلها ألكثر من أسبوع من يوم الوالدة.
ج -مخسة أايم يف حالة وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فروعه.
اإلجازة املرضية:
املادة(:)86
يستحق املوظف الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن مرجع طيب معتمد لديها إجازة مرضية خالل السنة الواحدة
على النحو اآليت:
أ -الثالثون يوماً األوىل طجر كامل.
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ب -الستون يوماً اآلتية ثالثة أرابع األجر.
ج -الثالثون يوماً اليت تلي ذلك بدون أجر.
سواءً كانت هذه اإلجازات متصلة أم متقطعة ويقصد ابلسنة الواحدة  :السنة اليت تبدأ من لريخ أول إجازة مرضية .

املادة (:)87
ال يسمح للموظف املريض مباشرة عمله إال بتقرير طيب يثبت أنه شفي من مرضه وأصبح قادراً على مباشرة عمله وأنه ال
خطر عليه من أداء العمل وال ضرر من خمالطة زمالئه يف العمل.
إجازة االمتحانات :
املادة (:)88
أ  :للموظف املنتسب إىل مؤسسة تعليمية احلق يف إجازة طجر كامل لتأدية االمتحان عن سنة غري معادة حتدد مدهتا بعدد
أايم االمتحان الفعلية شريطة موافقة املؤسسة على إمتام دراسته ،أما إذا كان االمتحان عن سنة معادة فيكون للموظف احلق
يف إجازة دون أجر ألداء االمتحان  .وللمؤسسة أن يطلب من املوظف تقدمي الواثئق املؤيدة لطلب اإلجازة وكذلك ما يدل
على أدائه االمتحان  .وعلى املوظف أن يتقدم بطلب اإلجازة قبل موعدها خبمسة عشر يوماً على األقل  .وحيرم املوظف
من أجر هذه اإلجازة إذا ثبت أنه مل يؤد االمتحان ،مع عدم اإلخالل ابملساءلة التأديبية .
ب  :إذا مل حيصل املوظف على موافقة املؤسسة على انتسابه إىل مؤسسة تعليمية فله أن حيصل على إجازة لتأدية االمتحان
بعدد أايم االمتحان الفعلية حتتسب من إجازته السنوية يف حال توفرها ،وعند تعذر ذلك فللموظف أن حيصل على إجازة
دون أجر بعدد أايم االمتحان الفعلية.
تذاكر السفر :
املادة (:)89
 1يُعطى املوظف غري السعودي وزوجته واثنني من أبنائه بإن كانوا مقيمني معه  ،بدل تذاكر سفر ذهاب وإايب اىل
أقرب مطار دويل لبلده مبا يعادل متوسط سعر تذكرة الطريان على الدرجة السياحية خالل العام مبا فيها املواسم،
عند متتعه ابإلجازة السنوية .
 2جيوز تعويض املوظف الذي يرغب التمتع إبجازته السنوية داخل اململكة ،أو يف السفر براً أو حبراً أو جواً ،إذا ما
رغب يف تغيري خط سريه ،ببدل نقدي عن التذاكر املستحقة مبا يعادل متوسط سعر تذكرة الطريان على الدرجة
السياحية خالل العام مبا فيها املواسم .
 3إذا اقتضت ظروف العمل بقاء املوظف على رأس العمل وقت حلول موعد إجازته ،فإنه جيوز للمؤسسة تعويضه
عن قيمة التذاكر املستحقة له وألسرته على أساس متوسط سعر تذكرة الطريان على الدرجة السياحية خالل العام
مبا فيها املواسم.
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عما إذا كان أتجيل اإلجازة السنوية قد متّ بناء
 4ال جيوز ترحيل التذاكر املستحقة إىل أي عام الحق ،بصرف النظر ّ
على طلب املوظف أو بناء على طلب املؤسسة  .وتصرف التذاكر ،أو يُعوض عنها نقداً ،مرة واحقدة يف العام فقط
.
املادة (:)90
يسقط حق املوظف يف التذاكر السنوية عند حصول إحدى احلاالت اآلتية :
 -1نقل كفالته جلهة أخرى قبل احلصول على التذاكر.
 -2تقدمي االستقالة قبل انتهاء العقد .
 -3االنقطاع عن العمل بدون سبب مشروع .
الفصل التاسع
الوقاية والسالمة والرعاية الطبية
وإصابات العمل واألمراض املهنية
الوقاية والسالمة:
املادة (:)91
سعياً حلماية املوظفني من األخطار واألمراض النامجة عن العمل تتخذ التدابري اآلتية:
أ -اإلعالن يف أماكن ظاهرة عن خماطر العمل ووسائل الوقاية منها والتعليمات الالزم اتباعها.
ب -حظر التدخني يف أماكن العمل املعلن عنها.
ج -أتمني أجهزة إلطفاء احلريق وإعداد خمارج للنجاة يف حاالت الطوارئ.
د -إبقاء أماكن العمل يف حالة نظافة لمة مع توفري املطهرات.
ه -توفري املياه الصاحلة للشرب واالغتسال.
و -توفري دورات املياه الكافية وابملستوى الصحي املطلوب.
ز -تدريب املوظفني على استخدام وسائل السالمة وأدوات الوقاية اليت تؤمنها املؤسسة .
اإلسعاف الطيب:
املادة(:)92
تؤمن املؤسسة خزانة لإلسعافات الطبية حتتوي على كميات كافية من األدوية واألربطة واملطهرات وغري ذلك ويعهد إىل
موظف مدرب على اإلسعافات األولية إبجراء اإلسعافات الالزمة للمصابني.

120

الالئحة اإلدارية ملؤسسة الراجحي اإلنسانية
إصابات العمل واألمراض املهنية:
املادة (:)93
على املوظف الذي يصاب إبصابة عمل أو مرض مهين أن يبلغ رئيسه املباشر أو اإلدارة فور استطاعته وله مراجعة الطبيب
مباشرة مىت استدعت حالته ذلك.
املادة (:)94
للمصاب – يف حال عجزه املؤقت عن العمل الناتج من إصابة أثناء العمل – احلق يف معونة مالية تعدل أجره كامالً ملدة
ستني يوماً مث يستحق مقابالً مالياً يعادل ب 75%من أجره طوال املدة اليت يستغرقها عالجه ،فإذا بلغت مدة العالج سنة أو
تقرر طبياً احتمال عدم شفائه وحالته الصحية ال متكنه من العملُ ،عدت اإلصابة عجزاً كلياً ،وينتهي العقد ويُعوض عن
اإلصابة وال يكون للمؤسسة حق يف اسرتداد ما دفعته إىل املصاب خالل تلك السنة .
املادة (:)95
إذا نتج عن اإلصابة عجز دائم ،أو أدت اإلصابة إىل وفاة املوظف فللموظف أو املستحقني عنه احلق يف تعويض يعادل أجره
عن مدة ثالث سنوات حبد أدىن قدره أربعة ومخسون ألف رايل ،أما إذا نتج عن اإلصابة عجز دائم جزئي ،فإن املصاب
يستحق تعويضاً معادالً لنسبة ذلك العجز املقدر ،وفقاً جلدول دليل نسب العجز املعتمد ،مضروبة يف قيمة تعويض العجز
الدائم الكلي.
املادة (:)96
ال تسري أحكام ما ورد يف املواد ب 93و ب 94و ب 95إذا كانت املؤسسة ختضع لفرع األخطار املهنية من نظام التأمينات
االجتماعية.
املادة (:)97
ال تلتزم املؤسسة مبا ورد يف املواد ب 94و ب 95من هذا الالئحة إذا ثبت أي مما أييت:
 -1أن املوظف تعمد إصابة نفسه .
 -2أن اإلصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب املوظف .
 -3أن املوظف امتنع عن عرض نفسه على طبيب ،أو امتنع عن قبول معاجلة الطبيب املكلف بعالجه من قبل املؤسسة دون
سبب مشروع .
املادة (:)98
توفر املؤسسة التأمني الطيب للموظفني وعائالهتم واطفاهلم إذا كان العقد" حالة متزوج "ويكون املوظف حتت كفالة املؤسسة أو
مت التعاقد معه بابلنسبة إىل املوظف األجنيب  .وتبدأ التغطية الطبية يف اليوم األول من التوظيف بعد فرتة التجربة وتنتهي يف اليوم
التايل من آخر يوم عمل للموظف .وميكن للمؤسسة أن تقرر استمرارية التغطية الطبية للموظف بعد انتهاء  /إهناء عقد العمل.
وجيب على املوظف إعادة البطاقة الطبية إىل إدارة اخلدمات املساندة قبل إجراء املخالصة النهائية .ويتم تعيني املستشفيات
والعيادات من قبل مؤسسة التأمني .وتتم التغطية الطبية طبقاً للجدول اآليت ،وميكن للمؤسسة ترقية أي فئة لليت تليها مىت كان
ذلك يف مصلحة العمل:
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التغطية

الوظيفة

VIP

املدير التنفيذي ومديري اإلدارات

الفئة بA

الوظائف التخصصية واإلدارية

الفئة بB

الوظائف اخلدمية

مادة (:)99
تساعد املؤسسة املوظف على إحلاق مرافقيه الذين ال يستحقون التأمني حسب سياسة املؤسسة بربانمج التأمني الطيب ،على
حساب املوظف.
مادة (:)100
ال تقوم املؤسسة بتعويض التغطية الطبية للموظف الذي ال يرغب االستفادة منها.
التأمينات االجتماعية :
املادة (:)101
 -1تتكفل املؤسسة بدفع اشرتاكات فرع األخطار املهنية بق ب %2اثنني يف املائة من أجر املوظف اخلاضع لالشرتاك ،وتعد
إصابة عمل ما ورد يف نظام التأمينات االجتماعية املادة ب 27وهي :
أ  -كل حادث يقع للمشرتك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل  .كما يعد يف حكم ذلك أيضا كل حادث يقع للمشرتك
أثناء طريقه من مسكنه إىل حمل عمله وابلعكس ،أو أثناء طريقه من حمل عمله إىل املكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو
أتدية صالته وابلعكس وتعد بذات الوصف احلوادث اليت حتدث أثناء تنقالت املشرتك اليت يقوم هبا بقصد أداء مهمة كلفته
هبا املؤسسة .
ب  -األمراض اليت يثبت أن سببها العمل ،كما تعد ابلوصف ذاته األمراض املهنية احملددة ،ويعد لريخ أول مشاهدة طبية
للمرض حبكم لريخ وقوع اإلصابة .
 - 2حيدد اشرتاك فرع املعاشات للموظفني السعوديني ابملؤسسة بنسبة ب %18مثانية عشر يف املائة من األجر اخلاضع
لالشرتاك ،تدفع املؤسسة ب %9تسعة يف املائة ،وب %9تسعة يف املائة يدفعها املوظف السعودي .
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الفصل العاشر
اخلرباء والباحثون
املادة (:)102
جيوز للمؤسسة االستعانة ابخلرباء والباحثني إلجناز مهام حمددة بتفرغ كامل أو بتفرغ لبعض الوقت ،أو إلعداد حبث دون
التقيد بوقت الدوام الرمسي.
املادة (:)103
تكون االستعانة ابخلرباء والباحثني املتفرغني وغري املتفرغني ملدة ال تتجاوز السنة املالية الواحدة ،ما مل تكن املهمة مرتبطة
مبشروع أو برانمج ،حيث أن التعاقد جائز للفرتة الالزمة إلجناز املشروع.
املادة (:)104
يكون اخلبري والباحث خالل فرتة ممارسة مهمته مسؤوالً أمام املدير التنفيذي .
املادة (:)105
جيوز إهناء العقد املربم مع اخلبري أو الباحث قبل انتهاء مدته يف احلاالت اآلتية:
 .1إذا كانت خدمات الباحث أو اخلبري غري مرضية ،أو عدم التزامه جبدول العمل املتفق عليه ،فللمؤسسة يف هذه
احلالة احلق يف حجب املكافأة املقررة يف العقد.
 .2إذا كانت حالة اخلبري أو الباحث الصحية ال متكنه من القيام على الوجه املطلوب ابملهمة اليت متت االستعانة به
من أجلها.
املادة (:)106
فيما عدا احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة السابقة ،الحيق للخبري أو الباحث أن يتخلى عن مهمته قبل انتهاء العقد ،أو
إجناز املهمة املوكلة إليه ،ما مل يكن ذلك لظروف استثنائية يقبلها املدير التنفيذي.
الفصل احلادي عشر
الواجبات واحملظورات
واجبات املؤسسة :
املادة (:)107
تلتزم املؤسسة مبا أييت:
أ -معاملة موظفيها بشكل الئق يربز اهتمامها طحواهلم ومصاحلهم واالمتناع عن كل قول أو فعل ميس كرامتهم أو دينهم.
ب -أن تعطي املوظفني الوقت الالزم ملمارسة حقوقهم املنصوص عليها يف هذه الالئحة دون املساس ابألجر.
ج -أن تسهل ملوظفي اجلهات املختصة كل مهمة تتعلق ابلتفتيش أو املراقبة واإلشراف على حسن تطبيق أحكام النظام
والقرارات الصادرة مبقتضاه ،وأن تعطي للسلطات املختصة مجيع املعلومات الالزمة اليت تطلب منها حتقيقاً هلذا الغرض.
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د -أن تدفع للموظف أجرته يف الزمان واملكان الذي حيددمها العقد أو العرف مع مراعاة ما تقتضيه األنظمة اخلاصة بذلك.
هق -إذا حضر املوظف ملزاولة عمله يف الفرتة اليت يلزمه هبا عقد العمل أو أعلن أنه مستعد ملزاولة عمله يف هذه الفرتة ومل مينعه
عن العمل إال سبب راجع إىل املؤسسة كان له احلق يف أجر املدة اليت ال يؤدي فيها العمل.
و -على املؤسسة أو وكيلها أو أي شخص له سلطة على املوظفني تشديد الرقابة بعدم دخول أية مادة حمظورة شرعاً أو
نظاماً إىل أماكن العمل ،فمن وجدت لديه تطبق حبقه ابإلضافة إىل العقوابت الشرعية اجلزاءات اإلدارية الرادعة املنصوص
عليها يف جدول املخالفات واجلزاءات.
واجبات املوظفني:
املادة (:)108
يلتزم املوظف ابآليت:
أ -التقيد مبقتضيات أحكام الشريعة اإلسالمية وقيم املؤسسة والتعليمات واألوامر املتعلقة ابلعمل ما مل يكن فيها ما خيالف
نصوص عقد العمل أو النظام العام أو اآلداب العامة أو ما يعرض للخطر.
ب -احملافظة على مواعيد العمل.
ت -إجناز عمله على الوجه املطلوب حتت إشراف الرئيس املباشر ووفق توجيهاته.
ث -العناية ابآلالت واألدوات املوضوعة حتت تصرفه واحملافظة عليها وعلى ممتلكات املؤسسة.
ج  -االمتناع عن القيام طي شكل من أشكال اإليذاء اجلسدي أو القويل وكل ما خيد احلياء .
ح -االلتزام حبسن السرية والسلوك والعمل على سيادة روح التعاون بينه وبني زمالئه وطاعة رؤسائه واحلرص على إرضاء
عمالء املؤسسة يف نطاق اختصاصه ويف حدود النظام.
خ -تقدمي كل عون أو مساعدة يف احلاالت الطارئة أو األخطار اليت هتدد سالمة مكان العمل أو املوظفني فيه.
د -احملافظة على األسرار املهنية والتجارية واإلدارية إلدارة املؤسسة اليت تصل إىل عمله بسبب أعمال وظيفته.
ذ -عدم ممارسة أي عمل آخر خارج نطاق عملهم سواء كان ذلك طجر أو بدون أجر لدى أي جهة أخرى إال مبوافقة
املؤسسة.
ر -االمتناع عن استغالل عمله ابملؤسسة بغرض حتقيق ربح أو منفعة شخصية له أو لغريه على حساب مصلحة املؤسسة .
ز -إخطار املؤسسة بكل تغيري يطرأ على حالته االجتماعية أو حمل إقامته خالل أسبوع على األكثر من لريخ حدوث
التغيري.
س -التقيد ابلتعليمات واألنظمة والعادات والتقاليد املتبعة يف البالد.
 عدم استعمال أدوات املؤسسة ومعداهتا يف األغراض اخلاصة.ص-الرجوع إىل املسئول املباشر وعدم ختطية إىل مسئولني آخرين إال يف حالة الضرورة املشروعة.
ض-استعمال وسائل الوقاية اخلاصة ابلعمل وتنفيذ اإلرشادات اخلاصة ابلسالمة للمحافظة على حياته وصحته.
مادة (:)109
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حيظر على العامل القيام ابآليت:

أ -االحتفاظ طي أوراق أو مستندات وصلت إليه حبكم عمله.

ب -االشرتاك يف أي نشاط تقوم به املشروعات أو املنشآت اليت متارس نشاطا مماثال للنشاط الذي متارسه
املؤسسة.
ت -االشرتاك يف إدارة أو تنفيذ املشاريع اليت تدعمها املؤسسة.
ث -شراء أو استئجار عقار أو منقول ابسم املؤسسة.

ج -االقرتاض من املؤسسات اليت هلا عالقة عمل ابملؤسسة.

ح -االدالء طي معلومات أو تصرحيات للصحف أو وسائل اإلعالم أو القاء حماضرات أو مقاالت تتعلق
ابملؤسسة ما مل يكن هناك موافقة خطية من صاحب الصالحية.
خ -مغادرة مقر العمل دون أخذ موافقة من الرئيس املباشر.

د -مجع أموال ألي فرد أو هيئة أو توزيع منشورات أو مجع توقيعات أو االشرتاك يف تنظيم اجتماعات
داخل مقر العمل.

ذ -قبول اهلدااي اخلاصة من املستفيدين من املؤسسة واملوردين.

ر -استغالل مرؤوسيه ألغراضه اخلاصة.

ز -التدخل يف الشئون السياسية أو القيام طي تعليقات أو تفسريات تنطوي على املساس ابالحرتام
الواجب لألنظمة واألوامر والتعليمات الصادرة من اجلهات الرمسية.
الفصل الثاني عشر
اخلدمات االجتماعية
املادة (:)110
تعد املؤسسة مكاانً إلقامة الصالة يف أوقاهتا.
املادة(:)111
يتم صرف أجر الشهر الذي تويف فيه املوظف لورثته كامالً ،والتكفل بنقل جثمانه لبلده األصلي مع عائلته ،أو التكفل بدفنه
يف مدينة مقر املؤسسة بعد موافقة عائلته .
املادة (:)112
على املؤسسة حتسني بيئة العمل قدر املستطاع ،وتدريب املوظفني على مهارات التعامل االجتماعي ،وإقامة املناسبات اليت
من شأهنا تعزيز الروابط بني املوظفني.
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الفصل الثالث عشر
التظلم
املادة (:)113
على املؤسسة تكوين جلنة متخصصة يف الفصل يف النزاعات اليت تقع بينها وبني املوظفني .
املادة (:)114
إدارة اخلدمات املساندة وإبشراف من املدير التنفيذي هي املسؤولة عن استقبال لوائح االعرتاضات للموظفني ورفعها للجنة
فصل النزاعات يف املؤسسة .
املادة (:)115
حيق للموظف رفع الئحة اعرتاض على أي قرار يُتخذ ضده من قبل املؤسسة خالل  3أايم من تبليغه ابلقرار ،وبعد هذه املدة
يُلغى حقه يف التظلم .

املادة (:)116

على جلنة فصل النزاعات أخطار املوظف بنتيجة البت يف تظلمه يف موعد ال يتجاوز  5أايم من لريخ تقدمي التظلم ،ويكون
قرارها هنائيا .
املادة (:)117
حيق للموظف االلتجاء إىل اجلهات اإلدارية أو القضائية املختصة يف اململكة العربية السعودية يف حال عدم رضاه عن قرار
جلنة فصل النزاعات .
الفصل الرابع عشر
انتهاء اخلدمة
املادة (:)118
تنتهي خدمة املوظف يف احلاالت اآلتية:
 -1انتهاء مدة العقد احملدد املدة.
 -2استقالة املوظف.
 -3فسخ العقد ألحد األسباب اآلتية :
أ -إذا اتفق الطرفان على إهنائه .
ب -إذا انتهت املدة احملددة يف العقد .
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ت -بناءً على إرادة أحد الطرفني يف العقود غري حمددة املدة .
ث -بلوغ املوظف سن التقاعد وهو ستون سنة للموظفني ومخسة ومخسون للموظفات ما مل يتفق الطرفان على
االستمرار بعد هذه السن .
ج -القوة القاهرة .
 -4انقطاع املوظف عن عمله ملرضه مدة تزيد عن ب 90يوماً متصلة أو مدداً تزيد يف جمموعها على ب 120يوماً متقطعة
خالل السنة التعاقدية الواحدة.
 -5عجز املوظف عجزاًكلياً عن أداء عمله ويثبت ذلك بتقرير طيب معتمد.
 -6وفاة املوظف.
 -7إذا ألغت السلطات احلكومية املختصة رخصة عمل أو إقامة املوظف غري السعودي أو قررت عدم جتديدها أو إبعاده
عن البالد.
 -8إيقاف تصريح املؤسسة من قبل الوزارة .
 - 9إهناء النشاط الذي يعمل فيه املوظف ما مل يتفق على غري ذلك .
 - 10حصول املوظف على تقدير بغري ٍ
مرض يف سنتني متتاليتني أو يف ثالثة سنوات غري متصلة خالل مخس سنوات.
 - 11أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر .
املادة (:)119
ال جيوز للمؤسسة فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار املوظف أو تعويضه إال يف احلاالت اآلتية ،وبشرط أن تتاح له الفرصة
لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
 -1إذا وقع من املوظف اعتداء على أحد أعضاء جملس إدارة املؤسسة أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه .
 -2إذا مل يؤد املوظف التزاماته اجلوهرية املرتتبة على عقد العمل أو مل يطع األوامر املشروعة أو مل يراع عمداً التعليمات -
املعلن عنها يف مكان ظاهر من قبل املؤسسة  -اخلاصة بسالمة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة .
 -3إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عمالً خمالً ابلشرف أو األمانة.
 -4إذا وقع من املوظف عمداً أي فعل أو تقصري يقصد به إحلاق خسارة مادية ابملؤسسة على شرط أن تبلغ املؤسسة
اجلهات املختصة ابحلادث خالل أربع وعشرين ساعة من وقت علمها بوقوعه.
 -5إذا ثبت أن املوظف جلأ إىل التزوير ليحصل على العمل.
 -6إذا كان املوظف معيناً حتت االختبار .
 -7إذا تغيب املوظف دون سبب مشروع أكثر من ثالثني يوماً خالل السنة الواحدة أو أكثر من مخسة عشر يوماً متتالياً،
على أن يسبق الفصل إنذار كتايب من املؤسسة للموظف بعد غيابه عشرين يوماً يف احلالة األوىل وانقطاعه عشرة أايم يف
احلالة الثانية.
 -8إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غري مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
 -9إذا ثبت أن املوظف أفشى أسرار املؤسسة اخلاصة ابلعمل الذي يعمل فيه جلهات خارجية.
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املادة (:)120
حيق للموظف أن يرتك العمل دون إشعار ،مع احتفاظه حبقوقه النظامية كلها ،وذلك يف أي من احلاالت اآلتية :
 -1إذا مل تقم املؤسسة ابلوفاء ابلتزاماهتا الع ْقدية أو النظامية اجلوهرية إزاء املوظف .
 -2إذا ثبت أن املؤسسة أو من ميثلها قد أدخلت عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه .
 -3إذا كلفته املؤسسة دون رضاه بعمل خيتلف جوهرايً عن العمل املتفق عليه .
 -4إذا وقع من املؤسسة أو من أحد مسؤوليها ،أو من مديره املباشر اعتداء يتسم ابلعنف ،أو سلوك خمل ابآلداب حنو
املوظف أو أحد أفراد أسرته .
 -5إذا اتسمت معاملة املؤسسة أو املدير املباشر له ابلقسوة واجلور واإلهانة.
 -6إذا كان يف مقر العمل خطر جسيم يهدد سالمة املوظف أو صحته ،بشرط أن تكون املؤسسة قد علمت بوجوده ومل
تتخذ من اإلجراءات ما يدل على إزالته .
 -7إذا كانت املؤسسة أو من ميثلها قد دفعت املوظف بتصرفاته وعلى األخص مبعاملته اجلائرة أو مبخالفته شروط العقد إىل
أن يكون املوظف يف الظاهر هو الذي أهنى العقد .
املادة (:)121
إذا كان العقد غري حمدد املدة جاز ألي من طرفيه إهناؤه بناءً على سبب مشروع مبوجب إشعار يوجه إىل الطرف اآلخر كتابة
قبل اإلهناء مبدة ال تقل عن ستني يوماً إذا كان أجر املوظف يدفع شهرايً ،وال يقل عن ثالثني يوماً ابلنسبة إىل غريه .
املادة (:)122
 -1ما مل يتضمن العقد تعويضاً حمدداً مقابل إهنائه من أحد الطرفني لسبب غري مشروع ،يستحق الطرف املتضرر من إهناء
العقد تعويضاً على النحو اآليت :
أ  :أجر مخسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة املوظف ،إذا كان العقد غري حمدد مبدة.
ب :أجر املدة الباقية إذا كان العقد حمدد مبدة .
 -2ال يقل التعويض املشار إليه يف الفقرتني بأ و بب من هذه املادة عن أجر العمل ملدة شهرين.
املادة (:)123
إذا مل يراع الطرف الذي أهنى العقد غري احملدد املدة املهلة احملددة لإلشعار من هذا النظام ،فإنه يلتزم طن يدفع للطرف اآلخر
عن مهلة اإلشعار مبلغاً مساوايً ألجر املوظف عن املهلة نفسها ،ما مل يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
املادة (:)124
امال يف األسبوع أو مثاين
إذا كان اإلشعار من جانب املؤسسة ،فيحق للموظف أن يتغيب خالل مهلة اإلشعار يوماً ك ً
ساعات أثناء األسبوع ،وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه ألجر هذا اليوم أو ساعات الغياب ويكون للموظف
حتديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يُشعر املؤسسة بذلك يف اليوم السابق للغياب على األقل وللمؤسسة أن تعفي املوظف
من العمل أثناء مهلة اإلشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إىل حني انتهاء تلك املهلة ،والتزام املؤسسة مبا يرتتب على
ذلك من آاثر وخباصة استحقاق املوظف أجره عن مهلة اإلشعار .
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املادة (:)125
ال جيوز للمؤسسة إهناء خدمة املوظف بسبب املرض ،قبل استنفاذه املدد احملددة لإلجازة املنصوص عليها يف الالئحة،
وللموظف احلق يف أن يطلب وصل إجازته السنوية ابملرضية .
املادة (:)126
إذا كان العمل املنوط ابملوظف يسمح له مبعرفة عمالء املؤسسة ،أو ابالطالع على أسرار عملها ،جاز للمؤسسة أن تشرتط
على املوظف أال يقوم بعد انتهاء العقد مبنافستها أو إفشاء أسرارها ،ولصحة هذا الشرط أن يكون حمرراً وحمدداً ،من حيث
الزمان واملكان ونوع العمل ،وابلقدر الضروري حلماية مصاحل املؤسسة املشروعة ،على أال تزيد مدة هذا االتفاق على سنتني
من لريخ انتهاء العالقة بني الطرفني.
املادة (:)127
تكون مقدار مكافأة هناية اخلدمة للموظفني بدوام كامل كاآليت :
فسخ عقد العمل من قبل املؤسسة
أو إكمال املوظف مدة العقد وعدم رغبته
بتجديده

البيان
مدة اخلدمة

استقالة املوظف أثناء مدة العقد

نصف شهر عن كل سنة خدمة

اليستحق املوظف أي مكافأة

نصف شهر عن كل سنة خدمة

ثلث شهر عن كل سنة خدمة

مخس سنني إىل أقل من عشر
سنني

شهر عن كل سنة خدمة

ثلثا شهر عن كل سنة خدمة

عشر سنني فأكثر

شهر عن كل سنة خدمة

املكافأة كاملة

أقل من سنتني
سنتني إىل أقل من مخس سنني

املادة (:)128
يف األحوال اليت تتطلب فيها أحكام النظام فسخ عقد العمل ضرورة توجيه إخطار إىل الطرف اآلخر يراعي ما أييت:
أ -أن يكون اإلخطار خطياً أو ابلربيد االلكرتوين.
ب -أن يتم تسليم اإلخطار يف مقر العمل ويوقع الطرف املرسل إليه اإلخطار مع توضيح لريخ االستالم.
ج -إذا امتنع املوجه إليه اإلخطار عن استالمه أو رفض التوقيع يرسل اإلخطار خبطاب مسجل على عنوانه الثابت مبلف
خدمته.
املادة (:)129
تعاد للموظف حال انتهاء خدمته وبناءً على طلبه واثئقه اخلاصة املودعة يف ملف خدمته كما تعطي املؤسسة للموظف
شهادة اخلدمة وذلك دون أي مقابل وتوضح شهادة اخلدمة لريخ التحاقه ابلعمل ،ولريخ انتهاء عالقته به ،ومهنته ،ومقدار
أجره األخري ،وال جيوز للمؤسسة تضمني الشهادة ما قد يسيء إىل مسعة املوظف أو يقلل من فرص العمل أمامه ،وأن تعيد
للموظف مجيع ما خيصه من شهادات أو واثئق .
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الفصل اخلامس عشر
احلوافز واملكافآت
املادة (:)130
متنح احلوافز واملكافآت للموظفني الذين يقدمون أفكارا تطويرية خالقة أو يبدون كفاءة ونشاطاً وإخالصاً استثنائيا أو الذين
يؤدون أعماالً جليلة إضافة إىل أعماهلم العادية أو الذين يستحدثون أساليب وتنظيمات جديدة يف العمل تؤدي إىل رفع
الكفاءة واإلنتاجية أو الذين يقومون بتاليف خطأ جسيم يلحق ضررا ابملؤسسة أو درء خطر حبق املؤسسة أو موظفيها.
املادة (:)131
تعترب تقارير األداء املنصوص عليها يف الئحة املوارد البشرية وخطاابت املدير املباشر والتقارير املقدمة من املوظفني أساساً
يستند إليه يف منح احلافز  /املكافأة املنصوص عليها يف هذه الالئحة.
املادة(:)132
تصنف املكافآت إىل فئتني:
أوالً :احلوافز  /املكافآت املعنوية وتشمل:
 -1اإلشادة يف احلفل السنوي للمؤسسة.
 -2نشر اسم املوظف يف لوحة املوظف املتميز ابملؤسسة.
 -3خطاب الثناء والتقدير من اإلدارة التنفيذية.
 -4شهادات التميز من رئيس اجمللس.
ثانياً :احلوافز  /املكافآت املادية وتتضمن:
 .1إجازة إضافية طجر.
 .2دورة تدريبية إضافية.
 .3تذكرة سفر إضافية ملا هو مقرر ابلالئحة.
 .4مكافأة متيز مقطوعة.
 .5عالوة  /ترقية استثنائية.
املادة (:)133
متنح املكافآت بقرار من صاحب الصالحية ،وال تتجاوز تكلفتها اإلمجالية راتب أساسي لشهر ونصف للموظف املستحق
خالل العام.
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الفصل السادس عشر
املخالفات واجلزاءات
املادة (:)134
يعد خمالفة تستوجب اجلزاء املنصوص عليه يف هذه الالئحة ارتكاب املوظف فعالً من األفعال الواردة جبدول املخالفات
واجلزاءات.
املادة(:)135
اجلزاءات اليت جيوز إيقاعها على املوظف:
أ  -التنبيه:
هو تذكري شفهي أو كتايب موجه للموظف من قبل رئيسه املباشر ويشار فيه إىل املخالفة اليت ارتكبها املوظف ويطلب منه
ضرورة مراعاة النظام والتقيد ابألصول املتبعة يف أداء الواجب الوظيفي وعدم العودة ملثل ما بدر منه مستقبالً.
ب  -اإلنذار:
هو خطاب توجهه املؤسسة إىل املوظف موضحاً فيه نوع املخالفة اليت ارتكبها مع لفت نظره إىل إمكان تعرضه جلزاء أشد يف
حالة االستمرار ابملخالفة أو العودة إىل مثلها مستقبالً.
ج  -حسم نسبة من الراتب الشهري:
احلسم من األجر فيما يرتاوح بني أجر يوم ومخسة أايم يف الشهر كحد أقصى.
د  -اإليقاف عن العمل بدون أجر:
هو منع املوظف من مزاولة عمله خالل فرتة معينة مع حرمانه من أجره خالل هذه الفرتة على أن التتجاوز مدة اإليقاف
مخسة أايم يف الشهر الواحد.
هـ  -احلرمان من الرتقية أو العالوة الدورية :
ملدة أقصاها سنة واحدة من لريخ استحقاقها أو احلصول عليها
و  -الفصل من اخلدمة مع منح املكافأة:
هو فصل املوظف بسبب مشروع الرتكابه املخالفة مع عدم املساس حبقه يف مكافأة هناية اخلدمة.
ز  -الفصل من اخلدمة دون مكافأة:
هو فسخ عقد عمل املوظف دون مكافأة أو تعويض الرتكابه فعالً أو أكثر من األفعال املنصوص عليها يف املادة ب 119من
الالئحة .
املادة (:)136
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كل موظف يرتكب أايً من املخالفات الواردة يف جدول املخالفات واجلزاءات يف هذه الالئحة يعاقب ابجلزاء املوضح أمام
املخالفة اليت ارتكبها وأن يتناسب اجلزاء املفروض على املوظف مع نوع ومدى املخالفة املرتكبة من قبله.
املادة (:)137
تكون صالحية توقيع اجلزاءات املنصوص عليها يف هذه الالئحة من قبل صاحب الصالحية .
املادة (:)138
جيوز لصحاب الصالحية استبدال اجلزاء املقرر ألية خمالفة يف حالة ارتكاهبا للمرة األوىل جبزاء أخف.
املادة (:)139
يف حالة ارتكاب املوظف ذات املخالفة بعد مضي ستة أشهر على ارتكاهبا فإنه ال يعترب عائداً وتعد خمالفة وكأهنا ارتكبت
للمرة األوىل.
املادة (:)140
عند تعدد املخالفات الناشئة عن فعل واحد يكتفى بتوقيع اجلزاء األشد من بني اجلزاءات املقررة يف هذه الالئحة.
املادة (:)141
ال جيوز أن يوقع على املخالفة الواحدة أكثر من جزاء واحد كما ال جيوز اجلمع بني حسم جزء من أجر وبني أي جزاء آخر
ابحلسم من األجر.
املادة (:)142
ال توقع املؤسسة أايً من اجلزاءات املنصوص عليها يف هذه الالئحة إال بعد إبالغ املوظف كتابة ابملخالفات املنسوبة إليه
ومساع أقواله وحتقيق دفاعه وذلك مبوجب حمضر يودع مبلفه اخلاص.
املادة (: )143
ال جيوز للمؤسسة توقيع أي جزاء على املوظف ألمر ارتكبه خارج مكان العمل إال إذا كان له عالقة مباشرة ابلعمل أو
ابملؤسسة .
املادة (:)144
تسقط املساءلة التأديبية للموظف بعد مضي مخسة عشر يوماً على اكتشاف املخالفة دون أن تقوم املؤسسة ابختاذ أي من
إجراءات التحقيق بشأهنا.
املادة (:)145
ال جيوز للمؤسسة توقيع اجلزاءات الواردة هبذه الالئحة إذا مضى على لريخ ثبوت املخالفة أكثر من ثالثني يوماً.
املادة (:)146
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تلتزم املؤسسة إببالغ املوظف كتابة مبا وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها واجلزاء الذي يتعرض له يف حالة تكرار
املخالفة وإذا امتنع عن استالم اإلخطار أو رفض التوقيع ابلعلم يرسل إليه ابلربيد املسجل على عنوانه الثابت يف ملف
خدمته.
املادة (:)147
جيوز للموظف أن يتظلم أمام اللجنة املختصة ابلفصل يف النزاعات من أي جزاء يقع عليه وفق أحكام التظلم املنصوص
عليها يف هذه الالئحة .
املادة (:)148
خيصص لكل موظف صحيفة جزاءات يدون فيها نوع املخالفة اليت ارتكبها ولريخ وقوعها واجلزاء املوقع عليه وحتفظ هذه
الصحيفة يف ملف خدمته .

الفصل الثامن عشر
جدول املخالفات واجلزاءات
أوالً :خمالفات تتعلق مبواعيد العمل:
اجلزاء
م

نوع املخالفة

(النسبة احملسومة هي نسبة من األجر اليومي)
أول مرة

ثاني مرة

ثالث مرة

رابع مرة

1/1

التأخر عن موعد احلضور للعمل ملدة أكثر من  15دقيقة لغاية 30
دقيقة دون إذن مسبق أو عذر مقبول

إنذار كتايب

%10

%25

%50

2/1

التأخر عن موعد احلضور للعمل ملدة أكثر من  30دقيقة لغاية 60
دقيقة دون إذن مسبق أو عذر مقبول

%10

%25

%50

%75

3/1

التأخر عن موعد احلضور للعمل ملدة أكثر من ساعة لغاية 4
ساعات دون إذن مسبق أو عذر مقبول

%75

يوم

يومان

 3أايم

4/1

التأخر عن موعد احلضور للعمل ملدة تزيد عن  4ساعات دون
إذن مسبق أو عذر مقبول

يوم

يومان

 3أايم

 4أايم
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اجلزاء
م

نوع املخالفة

(النسبة احملسومة هي نسبة من األجر اليومي)
أول مرة

ثاني مرة

ثالث مرة

رابع مرة

1/1

ترك العمل أو االنصراف قبل امليعاد طكثر من  15دقيقة لغاية 30
دقيقة دون إذن مسبق أو عذر مقبول

إنذار كتايب

%10

%25

%50

2/1

ترك العمل أو االنصراف قبل امليعاد طكثر من  30دقيقة لغاية 60
دقيقة دون إذن مسبق أو عذر مقبول

%10

%25

%50

%75

3/1

ترك العمل أو االنصراف قبل امليعاد طكثر من ساعة لغاية 4
ساعات دون إذن مسبق أو عذر مقبول

%75

يوم

يومان

 3أايم

يوم

يومان

 3أايم

 4أايم

4/1

ترك العمل أو االنصراف قبل امليعاد طكثر من  4ساعات دون
إذن مسبق أو عذر مقبول
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اجلزاء
م

نوع املخالفة

6/1

الغياب دون إذن مكتوب أو عذر مقبول ملدة يوم
خالل السنة التعاقدية الواحدة

7/1

الغياب املتصل دون إذن كتايب أو عذر مقبول من
يومني إىل ستة أايم خالل السنة التعاقدية الواحدة

(النسبة احملسومة هي نسبة من األجر اليومي)
أول مرة

ثاني مرة

ثالث مرة

رابع مرة

يومان

ثالثة أايم

أربعة أايم

احلرمان من الرتقية
أو العالوة ملرة
واحدة

يومان

ثالثة أايم

أربعة أايم

احلرمان من الرتقية
أو العالوة ملرة
واحدة

ابإلضافة إىل حسم أجر مدة الغياب

8/1

الغياب املتصل دون إذن كتايب أو عذر مقبول من
سبعة أايم إىل عشرة أايم خالل السنة التعاقدية
الواحدة

أربعة أايم

مخسة أايم

احلرمان من
الرتقية أو
العالوة ملرة
واحدة

فصل من اخلدمة
مع املكافأة إذا مل
يتجاوز جمموع
الغياب  30يوما

ابإلضافة إىل حسم أجر مدة الغياب

9/1

الغياب املتصل دون إذن كتايب أو عذر مقبول من
 11يوماً إىل  14يوما خالل السنة التعاقدية
الواحدة

مخسة أايم

احلرمان من
الرتقية أو
العالوة ملرة
واحدة
مع توجيه انذار
ابلفصل

الفصل من
اخلدمة

ابإلضافة إىل حسم أجر مدة الغياب
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10/1

االنقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد
على  15يوما متصلة خالل السنة التعاقدية
الواحدة

الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار كتايب بعد الغياب
مبدة  10أايم

11/1

الغياب املتقطع دون سبب مشروع مدداً تزيد يف
جمموعها على ثالثني يوماً خالل السنة التعاقدية
الواحدة

الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار كتايب بعد الغياب
مدة  20يوما

ثانياً :خمالفات تتعلق باملوارد البشرية:
اجلزاء
م

نوع املخالفة

(النسبة احملسومة هي نسبة من األجر اليومي)
أول مرة

ثاني مرة

ثالث مرة

رابع مرة

1/2

التواجد غري املربر يف غري مكان العمل
املخصص أثناء الدوام

%10

%25

%50

يوم

2/2

استقبال زائرين يف غري أمور عمل املؤسسة
دون إذن اإلدارة

إنذار كتايب

%10

%15

%25

3/2

استعمال آالت ومعدات وأدوات املؤسسة
ألغراض خاصة دون إذن

إنذار كتايب

%10

%25

%50

4/2

اخلروج أو الدخول من غري املكان
املخصص

إنذار كتايب

%10

%15

%25

5/2

متزيق أو إتالف إعالانت وبالغات اإلدارة

يومان

 3أايم

 5أايم

فصل مع املكافأة

6/2

اإلمهال يف العهد اليت حبوزته

يومان

 3أايم

 5أايم

فصل مع املكافأة

7/2

النوم أثناء العمل

إنذار كتايب

%10

%25

%50

8/2

النوم يف احلاالت اليت تستدعي يقظة
مستمرة

%50

يوم

يومان

 3أايم

9/2

التالعب يف إثبات احلضور واالنصراف

يوم

يومان

احلرمات من
الرتقية والعالوة
ملرة واحدة

فصل من اخلدمة مع
املكافأة

10/2
11/2

عدم إطاعة األوامر العادية اخلاصة ابلعمل
أو عدم تنفيذ التعليمات اخلاصة ابلعمل
واملعلقة يف مكان ظاهر

%25

%50

يوم

يومان

التحريض على خمالفة األوامر والتعليمات

يومان

ثالثة أايم

مخسة أايم

فصل مع املكافأة
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اخلطية اخلاصة ابلعمل
12/2

التدخني يف األماكن احملضورة

يومان

13/2

اإلمهال أو التهاون يف العمل الذي قد ينشأ
عنه ضرر يف صحة املوظفني أو سالمتهم
أو يف املواد أو األدوات واألجهزة

يومان

ثالثة أايم
ثالثة أايم

مخسة أايم
مخسة أايم

فصل مع املكافأة
فصل مع املكافأة

ثالثاً :خمالفات تتعلق بسلوك املوظف:
اجلزاء خصم من األجر اليومي

م

نوع املخالفة

1/3

التشاجر مع الزمالء أو إحداث
مشاغبات يف حمل العمل

يوم

2/3

التمارض أو إدعاء املوظف كذابً أنه
أصيب أثناء العمل أو بسببه

يوم

3/3

أول مرة

ثاني مرة

ثالث مرة

رابع مرة

يومان

ثالثة أايم

مخسة أايم

يومان

ثالث أايم

مخسة أايم

االمتناع عن إجراء الكشف الطيب عند
طلب املؤسسة أو رفض اتباع التعليمات
الطبية أثناء العالج

يوم

يومان

ثالثة أايم

مخسة أايم

4/3

خمالفة التعليمات الصحية املعلقة طمكنة
العمل

%50

يوم

يومان

مخسة أايم

5/3

كتابة عبارات على اجلدران أو لصق
إعالانت

إنذار كتايب

%10

%25

%50

6/3

اإلحياء لآلخرين مبا خيد احلياء قوال أو
فعال

يومان

ثالثة أايم

مخسة أايم

فصل مع
املكافأة

7/3

االعتداء على زمالء العمل ابلقول أو
اإلشارة أو ابستعمال وسائل االتصال
اإللكرتونية ابلشتم والتحقري

يومان

8/3

االعتداء ابإليذاء اجلسدي على زمالء
العمل أو على غريهم بطريقة إابحية

فصل بدون مكافأة أو إشعار أو تعويض

9/3

االعتداء اجلسدي أو القويل أو
ابستعمال وسائل االتصال اإللكرتونية

فصل بدون مكافأة أو إشعار أو تعويض
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على صاحب العمل أو املدير املسؤول
أو أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه
10/3

تقدمي بالغ أو شكوى كيدية

ثالثة أايم

مخسة أايم

فصل مع املكافأة

---

11/3

عدم االمتثال لطلب جلنة التحقيق
ابحلضور

يومان

ثالثة أايم

مخسة أايم

فصل مع
املكافأة

الفصل التاسع عشر
الئحة الرواتب واألجور

م ق ق ق ققادة ب : 1ألغق ق ق ق قراض ص ق ق ق ققرف الروات ق ق ق ققب واألج ق ق ق ققور ،وكم ق ق ق ققا ه ق ق ق ققو موض ق ق ق ققح يف س ق ق ق ققلم الروات ق ق ق ققب ،تص ق ق ق ققنف
كافة الوظائف يف املؤسسة إىل ست فئات ،لكل منها حد أدىن وحد أعلى.
الفئة

املسمى الوظيفي

إدارة عليا

املدير التنفيذي

إدارة وسطى

مدير إدارة

16000

ختصصية

مشرف مشاريع
أخصائي تطوير منتجات
أخصائي تواصل مؤسسي  /عالقات
وإعالم

9500

بأ

احلد األدىن *

احلد األعلى**
حسب العقد
40365
21304

مدير مكتب املدير التنفيذي
ختصصية
بب

حماسب
أخصائي موارد بشرية

6400

14352

مسؤول الشؤون اإلدارية
فين تقنية معلومات

إدارية مساندة

سكرتري
موظف استقبال

4725
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خدمية

حارس
مقدم ضيافة
عامل نظافة

1700

3747

* ابستثناء الوظائف اخلدمية ،هذا السلم بُين ابفرتاض أن املوظفني من السعوديني  ،وللمؤسسة التعاقد مع اجلنسيات األخرى طقل مما ذكر.
* األرقام الواردة ابجلدول متثل الراتب األساسي للموظف ،وهي أرقام حدية عند توظيف كوادر جديدة.

م ق ق ق ققادة ب : 2حيص ق ق ق ققل املوظ ق ق ق ققف عل ق ق ق ققى زايدة س ق ق ق ققنوية م ق ق ق ققن الرات ق ق ق ققب األساس ق ق ق ققي يف ض ق ق ق ققوء مس ق ق ق ققتوى تقي ق ق ق ققيم
األداء اخلاص به وما يقرره جملس اإلدارة.
م ق ق ق ق ققادة ب : 3حتتس ق ق ق ق ققب روات ق ق ق ق ققب امل ق ق ق ق ققوظفني املعين ق ق ق ق ققني عل ق ق ق ق ققى ه ق ق ق ق ققذا الس ق ق ق ق ققلم ش ق ق ق ق ققهرايً ،وتض ق ق ق ق ققاف إليه ق ق ق ق ق قا
البق ق ق ق ق ققدالت املقق ق ق ق ق ققررة ،وختصق ق ق ق ق ققم منهق ق ق ق ق ققا كافق ق ق ق ق ققة االسق ق ق ق ق ققتقطاعات املسق ق ق ق ق ققتحقة عل ق ق ق ق ق قى املوظق ق ق ق ق ققف

من تسديد قروض وأتمينات اجتماعية ،وسلف اخل.
مق ق ق ق ققادة ب : 4ي ق ق ق ق ققتم تسق ق ق ق ققكني املتق ق ق ق ق ققدم للعم ق ق ق ق ققل يف املؤسسق ق ق ق ققة برات ق ق ق ق ققب أساس ق ق ق ق ققي يع ق ق ق ق ققادل رات ق ق ق ق ققب الدرج ق ق ق ق قة
األوىل مق ق ق ق ققن املرتبق ق ق ق ققة والفئق ق ق ق ققة الوظيفيق ق ق ق ققة إذا حتقق ق ق ق ققق لق ق ق ق ققدى املتقق ق ق ق ققدم للعمق ق ق ق ققل املق ق ق ق ققؤهالت الق ق ق ق ققيت
تتطابق مع التوصيف الوظيفي.
مق ق ق ققادة ب : 5يف حق ق ق ققال امق ق ق ققتالك املوظق ق ق ققف لسق ق ق ققنوات خق ق ق ققربة تفق ق ق ققوق م ق ق ق ققا ه ق ق ق ققو وارد يف الوصق ق ق ققف الق ق ق ققوظيفي،
فإنه يعطى للخربة الزائدة زايدة مناسبة.
مق ق ق ققادة ب : 6يف حق ق ق ققال توظيق ق ق ققف شق ق ق ققخص مبؤهق ق ق ققل أو خق ق ق ققربة أقق ق ق ققل مق ق ق ققن الوصق ق ق ققف الق ق ق ققوظيفي خيصق ق ق ققم عق ق ق ققدد
السنوات ابحلد األعلى للعالوة حبسب الشهادة أو اخلربة الناقصة.
م ق ق ق ققادة ب : 7يف ح ق ق ق ققال ام ق ق ق ققتالك املوظ ق ق ق ققف لس ق ق ق ققنوات خ ق ق ق ققربة يف غ ق ق ق ققري جم ق ق ق ققال العم ق ق ق ققل والوظيف ق ق ق ققة ،حتتس ق ق ق ققب
كل سنة خربة بنصف سنة.
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مققادة ب : 8إذا تبققني أن املوظققف املثبققت علققى وظيفققة يتقاضققى راتب قاً أساسققياً يفققوق مققا حيققق لققه
احلصققول عليققه مبقتضققى الالئحققة احلاليققة ،يققتم وقققف ترقيققة املوظققف أو زايدة راتبققه إىل
أن يتساوى أو يزيد بقليل عن الراتب

احملدد للوظيفة.

مادة ب : 9إذا تبني أن املوظف املثبت على درجة ما ،يتقاضى راتباً أساسياً يقل عما حيق له احلصول عليه

مبقتضى الالئحة احلالية ،يتم منح املوظف زايدة سنوية إىل أن يتساوى أو يزيد بقليل عن الراتب
احملدد للوظيفة.

م ق ق ق ق ققادة ب : 10يعت ق ق ق ق ققرب الوص ق ق ق ق ققف ال ق ق ق ق ققوظيفي أساس ق ق ق ق ق قاً لتحدي ق ق ق ق ققد الفئ ق ق ق ق ققة الوظيفي ق ق ق ق ققة للموظ ق ق ق ق ققف ،وابلت ق ق ق ق ققايل
املزااي اليت يتم تعيني املرشحني لشغل الوظائف عليها.

م ق ق ق ققادة ب : 11يف ح ق ق ق ققال حص ق ق ق ققول املوظ ق ق ق ققف عل ق ق ق ققى مؤه ق ق ق ققل علم ق ق ق ققي أعل ق ق ق ققى يف جم ق ق ق ققال ختصص ق ق ق ققه ال ق ق ق ققوظيفي
يض ق ق ق ق ق ققاف لراتب ق ق ق ق ق ققه ع ق ق ق ق ق ققالوة س ق ق ق ق ق ققنة لل ق ق ق ق ق ققدبلوم بدراس ق ق ق ق ق ققة س ق ق ق ق ق ققنتني  ،وس ق ق ق ق ق ققنتني للبك ق ق ق ق ق ققالوريوس،
وع ق ق ق ق ق ققالوة س ق ق ق ق ق ققنة واح ق ق ق ق ق ققدة للماجس ق ق ق ق ق ققتري ،عل ق ق ق ق ق ققى أن حيص ق ق ق ق ق ققل عل ق ق ق ق ق ققى املؤه ق ق ق ق ق ققل م ق ق ق ق ق ققن جه ق ق ق ق ق قة
معتمدة من قبل وزارة التعليم.
م ق ق ق ق ققادة ب : 12ال جي ق ق ق ق ققوز تعي ق ق ق ق ققني أي موظ ق ق ق ق ققف إال بن ق ق ق ق ققاءً عل ق ق ق ق ققى امل ق ق ق ق ققؤهالت املطلوبق ق ق ق ق قة وس ق ق ق ق ققنوات اخل ق ق ق ق ققربة
الالزم ق ق ق ق ققة -إن أمك ق ق ق ق ققن -لش ق ق ق ق ققغل ه ق ق ق ق ققذه الوظيف ق ق ق ق ققةد وذل ق ق ق ق ققك حس ق ق ق ق ققب ج ق ق ق ق ققدول امل ق ق ق ق ققؤهالت
واخلربات املطلوبة للوظائف املوجودة يف الوصف الوظيفي.
مادة ب : 13مينح املوظف بدل سكن مبعدل ثالث أشهر سنوايً.
مققادة ب : 14يُصققرف للموظققف القققادم مققن خققارج اململكققة عنققد مباش قرته للعمققل ب قدل سققكن عققن
ستة أشهر مقدماً.
مققادة ب : 15ابسققتثناء مققا ورد يف املققادة السققابقة ،فإنققه يُصققرف ملققوظفي املؤسسققة بققدل السققكن
علققى دفعققات شققهرية متسققاوية مققع الراتققب الشققهري ،وحيتسققب علققى أسققاس الراتققب
األساسي الساري للموظف عند صرفه.
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مققادة ب : 16إذا مت تعيققني املوظققف خققالل العققام ،يصققرف لققه بققدل سققكن بنسققبة األشققهر الكاملققة
املتبقية لنهاية العام

املايل للمؤسسة.

مادة ب : 17تقوم املؤسسة بعمل الرتتيبات الالزمة لتوفري السكن بواقع أسبوعني للموظفني حديثي التعيني منذ
وصوهلم إىل مكان العمل يف املدينة اليت فيها مقر العمل لتويل أعماهلم ألول مرة ،وتتحمل املؤسسة
التكاليف وفقاً لآليت:

 تتحمل املؤسسة تكاليف إجيار غرفة يف أحد الفنادق املعتمدة ،وال تتحمل املؤسسة ابقي تكاليف
اإلعاشة.
 ال يصرف للموظف بدل السكن عن الفرتة اليت قضاها يف الفندق على حساب املؤسسة.
مادة ب: 18

يتم اسرتجاع فرق بدل السكن املدفوع مقدماً للموظف يف احلاالت اآلتية:

 استقالة املوظف بناءً على طلبه.

 يف حال قيام املؤسسة إبهناء خدمات املوظف بسبب ارتكابه إحدى املخالفات اليت تستدعي
الفصل حسب الالئحة.
مادة ب : 19تؤمن املؤسسة للموظف غري السعودي املتزوج تذاكر السفر اجلوي له وألسرته ،بيف حال
اصطحاهبم معه( ،وذلك طقل تكلفة ابلدرجة

السياحية املخفضة حسب اآليت:

 من موطنه إىل اململكة يف بداية مدة العقد.
 من اململكة إىل موطنه ذهاابً وإايابً خالل اإلجازة العادية املتفق عليها يف العقد مع املوظف.
 من اململكة إىل موطنه ذهاابً يف هناية مدة العقد أو انتهاء خدماته.
مق ق ق ق ق ققادة ب : 20يق ق ق ق ق ققتم تعق ق ق ق ق ققويض اخل ق ق ق ق ق قرباء واملستشق ق ق ق ق ققارين املتعق ق ق ق ق ققاونني الق ق ق ق ق ققذين حتتق ق ق ق ق ققاجهم املؤسس ق ق ق ق ق قة وفق ق ق ق ق ق قاً
لآليت:
أ -اخل ق ق ق ق ق قرباء واملستش ق ق ق ق ق ققارين واملتع ق ق ق ق ق ققاونني ال ق ق ق ق ق ققذين حتت ق ق ق ق ق ققاجهم املؤسس ق ق ق ق ق ققة لتنفي ق ق ق ق ق ققذ بع ق ق ق ق ق ققض املش ق ق ق ق ق ققاريع
قصق ق ق ق ق ققرية األج ق ق ق ق ق ققل وغ ق ق ق ق ق ققري املتكق ق ق ق ق ققررة ،ي ق ق ق ق ق ققتم تعويض ق ق ق ق ق ققهم يومي ق ق ق ق ق قاً ،أو س ق ق ق ق ق ققاعياً ،وفق ق ق ق ق ق قاً للج ق ق ق ق ق ققدول
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اآليت ،وذل ق ق ق ق ققك عل ق ق ق ق ققى أال يق ق ق ق ق ققل ع ق ق ق ق ققدد س ق ق ق ق ققاعات الي ق ق ق ق ققوم ع ق ق ق ق ققن  4س ق ق ق ق ققاعات عن ق ق ق ق ققد احتس ق ق ق ق ققاب
األجر اليومي:
مستوى اخلربة *

مقدار األجر اليومي

مقدار األجر الساعي

خبري أ

 1000رايل

 300رايل

خبري ب

 1500رايل

 400رايل

خبري ج

 2000رايل

 600رايل

* حي ق ق ق ققدد مسق ق ق ق ققتوى اخلق ق ق ق ققربة مق ق ق ق ققن حيق ق ق ق ققث ع ق ق ق ققدد السق ق ق ق ققنوات واملؤهق ق ق ق ققل العلمق ق ق ق ققي واملنصق ق ق ققب احلق ق ق ققايل ونق ق ق ققدرة اخلق ق ق ققربة الق ق ق ققيت ميلكهق ق ق ققا بقق ق ق قرار
داخلي من املدير التنفيذي.

ب -اخل ق ق ق ق ق ق قرباء واملستشق ق ق ق ق ق ققارين واملتعق ق ق ق ق ق ققاونني الق ق ق ق ق ق ققذين حتتق ق ق ق ق ق ققاجهم املؤسسق ق ق ق ق ق ققة بصق ق ق ق ق ق ققورة متكق ق ق ق ق ق ققررة ،يق ق ق ق ق ق ققتم
تعويضهم شهرايً وفقاً للجدول اآليت حسب إمجايل عدد الساعات:
األجر الشهري ( 10ساعات

األجر الشهري ( 20ساعة

مستوى اخلربة *

شهراي)

شهراي)

خبري أ

 2500رايل

5000

خبري ب

 3500رايل

7000

خبري ج

 5000رايل

10000

مادة ب : 21مينح املوظف بدل نقل شهري مبقدار  %10من الراتب األساسي.
م ق ق ق ق ققادة ب : 22يف ح ق ق ق ق ققال تطل ق ق ق ق ققب الس ق ق ق ق ققفر ال ق ق ق ق ققداخلي زايرة أم ق ق ق ق ققاكن متباع ق ق ق ق ققدة داخ ق ق ق ق ققل نف ق ق ق ق ققس املدينق ق ق ق ق قة،
يصق ق ق ق ققرف للموظق ق ق ق ققف بق ق ق ق ققدل تنقق ق ق ق ققل وفق ق ق ق ق قاً لف ق ق ق ق قواتري الصق ق ق ق ققرف الفعلق ق ق ق ققي ،حبق ق ق ق ققد أقص ق ق ق ق قى 300

رايل يومياً.

مادة ب : 23إذا كان املوظف يستخدم سيارته اخلاصة ألغراض العمل ،فعلى املؤسسة أن تدفع للموظف
البدالت الشهرية التالية املوضحة يف اجلدول أدانه ابإلضافة إىل بدل النقل ،وميكن سحب مثل هذه البدالت
من قبل املؤسسة إذا تغريت طبيعة العمل أو مل يعد هناك حاجة الستخدام السيارة الشخصية ألغراض العمل.
ويكون املوظف مسؤوالً مسؤولية لمة عن مجيع املصروفات املتعلقة بسيارته اخلاصة.
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مادة ب : 24مينح موظفو املؤسسة بدل استخدام هاتف شهري ،وفقاً لفئة الوظيفة كما يلي:
فئة الوظيفة

املبلغ

خدمية

 100رايل

إدارية مساندة

 200رايل

الوظائف التخصصية

 300رايل

أكثر من  4مرات في الشهر

 400لاير للوقود  500 +لاير للسيارة في الشهر

دون  4مرات

 200لاير لليوم

إدارة وسطى

 400رايل

إدارة عليا

 500رايل

مادة ب : 25إضافة للعالوة السنوية املقررة وفقاً ألداء املوظف ،حيصل موظفو املؤسسة على نسبة مئوية من
الراتب األساسي ،وذلك طبقاً لنتائج تقييم أدائهم ،حيث تدفع ملرة واحدة سنوايً ،وال تشمل
العالوة املوظفني الذين يقل تقديرهم عن .%70

مادة ب : 26مينح املوظف مساعدة زواج قدرها  10000رايل ،حيصل عليها ملرة واحدة فقط.
مادة ب : 27تقوم املؤسسة مبنح عالوة وفق ما يلي:
-1

يتم تقدير العالوة يف ضوء املركز املايل للمؤسسة مبا ال يتجاوز  %6من إمجايل الراتب األساسي
جلميع املوظفني ابملؤسسة.

-2

يقوم مدير إدارة اخلدمات املساندة بوضع آلية منح العالوة السنوية وعرضها على املدير
التنفيذي العتمادها.
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-3

يكون املوظف مؤهالً الستحقاق العالوة الدورية حسب نتائج تقييمه ووفق اآللية املعتمدة من
إدارة املؤسسة.

مادة ب : 28متنح املؤسسة املوظف مساعدة إنسانية مقطوعة التتجاوز راتب شهر أساسي واحد عند تعرضه
حلادث يستوجب املساعدة وملرة واحدة فقط خالل خدمته ابملؤسسة.

انتهت حبمد هللا

144

