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أ
 نـظام متكامل لتحقيق ال

 
 
 

 
 

همية توثيق نظم ال
أ
همية وجود العنصر البشري داخل بيئة العمل بشكل منظم وعملي يوازي ا

أ
عمل ا

دارة العمل بشكل منطقي وشفاف  ز الجودة والتميوواضح وبذلك يسهم في تحقيق المستخدمة في ا 

هداف العامة ل
أ
ساليب المناسبة والفعالة لتنفيذ الخطط وال

أ
داء عن طريق تطبيق ال

أ
في ة لجمعيفي ال

طار يشمل  ليات المستخدمة لدعم ممارسات الحوكمة المثلى لدولة قا 
آ
طر من المبادئ والعناصر وال

خالقي والمسؤولخالل القيادة الفعالة واتخ
أ
داء العام اذ القرار ال

أ
دارة ال  .وا 
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 الغرض من الدليل .1

هم وظائ ف اإلدارة نظرًا لتركيزها على العنصر البشري والذي
 
ثمن  تعتبر إدارة الموارد البشرية من ا

 
غلى ويعتبر ا

 
ورد ما

ثيًرا في اإلنتاجية على الطالق.مواردالمن 
 
ك ثر تا

 
 ، وال

ساسيًا حيث تهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية، وتمكين 
 
ن م جمعيةالإن إدارة وتنمية الموارد البشرية تعتبر ركنًا ا

هيل الك فاءات الالزمة والقادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية، لذلك 
 
 وضع مبادئتم استقطاب وتا

 و
 
 ما من خالل تطبيقمن خالل إدارة الموارد البشرية  معيةالجسس تساعد على الستفادة القصوى من كل فرد في ا

 يلي:

 .بالجمعيةاختيار واستخدام وتنمية وتعويض الموارد البشرية  

داء والتنمية والتعويض وال بالجمعيةاستخدام القوى العاملة  
 
مرتبات ويشتمل ذلك على عمليات التعيين وتقيم ال

 وتقديم الخدمات الجتماعية والصحية للعاملين.

بالموارد البشرية الالزمة ويشمل ذلك تخطيط الحتياجات من القوى  الجمعيةختص بتزويد يي ذالتنظيم ال 

 العاملة والبحث عنها وتشغيلها والستغناء عنها.

داؤها وقواعد يجب اتباعها،إجراءات بإدارة الموارد البشرية وبالتالي تعنى 
 
لموارد اية لمدير المديروالمهمة  يجب ا

ي ومشورة تمكنهم من إدارة مرؤوسيهم الجمعيةالبشرية هي مساعدة المديرين في 
 
 وتزويدهم بما يحتاجونه من را

ك ثر.
 
 بفعالية ا
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 تصميم الصفحات .2

 المعلومات التالية:تتضمن سفلية و علوية حاشيةل تم اعتماد تصميم قياسي

 عنوان دليل الموارد البشرية والشؤون اإلدارية. .1

صل خمس إصدارات. رقم النسخة .2
 
 من ا

 رقم الدليل اإلرشادي في الجمعية .3

 تاريخ اإلصدار .4

هيل ذوي الحتياجات الخاصة  .5
 
 م  2018  -اسم الجمعية القطرية لتا

 رقم الصفحة. .6

 

 الدليلالرقابة على  .3

 قسم الموارد البشرية والشؤون اإلجتماعية مسؤولية الرقابه وتوجيه موظفيه على العمل بمقتضياته. مديريتولى 
هيل ذوي اإلحتياجات الخاصة.

 
 تعد محتويات هذا الدليل سرية ومخصصة لالستخدام الداخلي في الجمعية القطرية لتا

من في جميع 
 
ي شخص خالفًا لموظفي يجب الحتفاظ بهذا الدليل في مكان ا

 
طراف ثالثة )ا

 
ي ا

 
و عرضه على ا

 
وقات ويحظر نسخه ا

 
ال

 الجمعية(.
و جزء من الدليل، في حالة الحصول على موافقة المدير التنفيذي على ذلك.

 
كان ذلك لكامل ا

 
 يتم توزيع هذا الدليل، سواء ا

رقام تسلسلية. يتم مراقبة عملية 
 
توزيع الدليل من خالل سجل توزيع الدليل. يتم استخدام تم ترقيم كل مجموعة من هذا الدليل با

 سجل توزيع الدليل لتسجيل المعلومات التالية ذات العالقة بنسخ الدليل التي تم توزيعها:

 

 اسم الدليل .1
 الرقم المسلسل لنسخة الدليل .2
 تاريخ اإلصدار .3
 وظيفة مستلم النسخة )الشخص الذي تم إصدار النسخة له( .4
 اسم مستلم النسخة .5
 وقيع مستلم النسخة )تاريخ تسلمه نسخة الدليل(ت .6
 تاريخ إعادة نسخة الدليل .7
 توقيع المراقب )عند إعادة نسخة الدليل( .8
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 تحديث الدليل   .4

ية إلجراء تعديالت على دليل سياسات وإجراءات الموارد البشرية والشؤون اإلدارية والتي المديرتعتبر عملية تحديث الدليل الوسيلة 
إن مثل هذه التحديثات توفر المرونة المطلوبة لوظائ ف الموارد  جمعية  حيثالحتياجات والمتطلبات المتغيرة لل قد تظهر نتيجة

وقات.
 
 البشرية والشؤون اإلدارية وتضمن فعالية الدليل في جميع ال

و 
 
ن جميع التعديالت، اإلضافات ا

 
كد من ا

 
الحذف من الدليل قد تم يتمثل الهدف من وضع إجراءات رسمية لتحديث الدليل في التا

 توثيقها واعتمادها بشكل مناسب قبل التنفيذ.

 .وتوجيهات اإلدارة التنفيذية يمكن إجراء تعديالت على الدليل بشكل دوري وفقًا لمتطلبات

 مراجعة الدليل .5

هيل ذوي اإلحتياجات الخاصة مجلس إدارة مديريقوم نائب 
 
حة والنظر فيها بمراجعة التعديالت المقتر  الجمعية القطرية لتا

 واعتمادها.

والذي يقوم بدوره  الموارد البشرية والشؤون اإلداريةمراجعة الدليل إلى مدير  إستمارةفي حالة الموافقة على التعديالت، يتم إرسال 
ن التعديالت المناسبة قد تم إدراجها في الدليل. بعد ذلك يقوم مدير

 
كد من ا

 
بتوزيع نسخة  الموارد البشرية والشؤون اإلدارية بالتا

فراد ذوي العالقة باإلضافة إلى نسخة من 
 
 مراجعة الدليل الذي تم اعتماده. إستمارةالدليل المعدلة على ال

كد من صيانة مستندات الرقابة على تعديل الدليل والتي سيتم استخدامها  الموارد البشرية والشؤون اإلداريةيجب على 
 
كوسيلة التا

لمتابعة التعديالت التي تمت على جميع صفحات الدليل. سيتم استخدام مستندات الرقابة على تعديل الدليل فقط في حالة إجراء 
ي من صفحات الدليل. يتم تسجيل المعلومات التالية في مستندات الرقابة على الدليل وذلك لعكس التعديالت 

 
ي تعديالت على ا

 
ا

 .التي تمت على الدليل
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دارة الموارد البشرية  رؤية ورسالة ا 

 
هيل ذوي اإلحتياجات الخاصةتسعى إدارة الموارد البشرية في 

 
ساسية للبناء التنظيإل الجمعية القطرية لتا

 
 :مي بغرض عداد البنية ال

 تحقيق الضبط اإلداري والتنظيمي. 

 .في الجمعيةاستقطاب الك فاءات المميزة والمؤهلة للعمل  

مثل للموارد البشرية في الجمعي اإلستخدام 
 
 ة.ال

داء . 
 
 تقييم ال

هيل المهني. 
 
داء واإلنتاجية عن طريق التدريب والتا

 
 رفع مستوى ال

 تخطيط المسار الوظيفي للموظفين . 

 ة ورفع مستوى الرضا الوظيفي والعطاء بين الموظفين.جمعيتنمية الولء والنتماء لل 

  تؤمن الرعاية المتكاملة للموظفين.تقديم خدمات ذات مستوى عال   

داء غير المرضي بعد تقديم الدعم المناسب وفرص التحسين 
 
ديبية تجاه ال

 
 .اتخاذ إجراءات تا

ماكن عملهمالجمعيةاتخاذ كافة اإلجراءات المناسبة لحماية وسالمة موظفي  
 
 .في ا

 

داء.
أ
دارة احترافية وفعالة من خالل  مهام ال  من خالل خلق ا 

  في العملالدقة  
 

عمال الموارد البشرية.  .1
 
 الدقة في البيانات المتعلقة بنشاطات وا

نظمة والقوانين المعتمدة.  .2
 
 الدقة في تطبيق ال

 الدقة في صحة المستندات المتعلقة بنشاط الموارد البشرية.  .3
 

  السرعة في العمل 
 

 في تنفيذ الخدمات الخاصة بالموظفين.  .4
حداث والحالت الطارئة.في التفاعل مع   .5

 
 ال
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  التطور المستمر 
 

نظمة   .6
 
 ة.لجمعيالموارد البشرية المطبقة في افي تطوير ا

 في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للموظفين.  .7
 في تطوير سياسات التحفيز للموظفين.  .8

 

مانة والسرية 
أ
  ال

 

 سرية الرواتب والمزايا التي يحصل عليها الموظفون.  .9
 سرية المستندات الخاصة بالموظفين.  .10
 سرية المستندات الصادرة والواردة.  .11

 

  المرونة 
 

12.  
المرون   ة ف   ي تط   وير وتنفي   ذ سياس   ات وإج   راءات الم   وارد البش   رية خاص   ة عن   د ح   دوث التع   ديالت والتغي   رات المختلف   ة ف   ي 

و الخارجية.
 
 القوانين الداخلية ا

 خاصة اإلنسانية منها.– المرونة في التعامل مع الحالت الخاصة  .13

دارة الموارد  ا 
البشرية 
الفعالة 
والمحترفة

الدقة

السرعة

التطور 
المستمر

مانة والسري
أ
ةال

المرونة

البساطة في 
جراءات ال 

يجابية  ال 
والتفاعل 

التنسيق 
والتكامل
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 اتــــــــــفـــــريـــــتع
 

ين والعامل الجمعيةوالذي ينظم العالقات بين  الجمعيةويقصد بها دليل الموارد البشرية المعتمد من  الموسوعة / الدليل :
فيها ويشمل السياسات واإلجراءات الخاصة بالموارد البشرية، وحيثما وردت كلمة الموسوعة تعني 

 الدليل.

يًا كانت التسمي الجمعيةهو كل شخص طبيعي يعمل في خدمة  الموظف / العامل:
 
جر ا

 
و إشرافها، مقابل ا

 
ة وتحت إدارتها ا

 التي تطلق عليه ) موظف / عامل (.

يًا كانت التسمية  المختص:المدير 
 
 .هو الشخص/الجهة صاحبة السلطة والتي تملك صالحية القرار ا

يًا كانت التسمية  هي الجهة صاحبة السلطة والتي تملك صالحية القرار الجهة صاحبة الصالحية:
 
 .ا

يًا كانت التسمية التي تطلق الوحدة التنظيمية:
 
 عليها وذلك حسب الهيكل وتعني القطاع / اإلدارة / القسم / الفرع ا

 .الجمعيةالتنظيمي المعتمد في 

يًا كانت التسمية  المباشر: المدير
 
 .هو الشخص/الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظف إداريًا ا

و اتفاق تعاونهو الجهد المبذول في النشاطات اإلنسانية كافة، تنفيذًا لعقد عمل  العمل:
 
ن عبصرف النظر  ا

و ذهنية. 
 
و غيرها، عضلية ا

 
و فنية ا

 
و زراعية ا

 
و تجارية ا

 
و نوعها، صناعية كانت ا

 
 طبيعتها ا

 هو العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.  العمل الموسمي:

 ة.القطريجنسية الهو كل موظف يحمل  :القطري الموظف 

 ة ومصرح له بالعمل بها.القطريجنسية الهو كل موظف ل يحمل  :القطري الموظف غير 

بناء الذين يعولهم بالنسبة للموظف   العائلة:
 
 .القطري تعني الزوج / الزوجة وال

بن  اء الم  رافقين للموظ  ف والمقيم  ين مع  ه نظام  ًا وال  ذين يع  ولهم بالنس  بة 
 
 تعن  ي ال  زوج / الزوج  ة وال

و القطري للموظف غير 
 
خر ا

 
س عمل ا

 
خرى.، ول تشمل الذين هم على را

 
 على ك فالة جهة ا
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قامة الدائمة: و الذ القطري هو البلد الذي يقيم فيه الموظف غير  بلد ال 
 
ي وهو عادة البلد الذي يحمل الموظف جنسيته و/ا

 .الجمعيةكان يقيم فيه عند التعاقد معه للعمل ب

رمل، بدون هي حالة الموظف الجتماعية الحالة الجتماعية:
 
عزب، متزوج، مطلق، ا

 
ولد (،) ا

 
ولد، له ا

 
حسب اإلقرار  ا

 الذي يقدمه الموظف مثبتًا بالبيانات الرسمية. 

و لعمل معين يبرم بين  عقد العمل:
 
و غير محدد المدة ا

 
 والموظف يتعهد فيه الجمعيةهو كل اتفاق محدد المدة ا

ن يعمل في خدمة 
 
حكام وشروط العقد ولئحة العمل والعمال النظامية  الجمعيةالموظف با

 
وفقًا ل
جر المتفق عليه.

 
 وتحت إدارتها وإشرافها مقابل ال

عمال الخيرية في دولة قطر. الجهة الرقابية:
 
 هيئة تنظيم ال

مينات الجتماعية نظام
أ
 التا
 :والتقاعد

مينات الجتماعية هيئةويقصد به 
 
 . دولة قطرفي  والتقاعد التا

 ثالثون يومًا ما لم ينص على خالف ذلك في عقد العمل. الشهر:

حكام التي تعتمدها  السياسات:
 
ر لتي تعبوالمنظمة لعالقاتها مع الموظفين لديها وا الجمعيةهي مجموعة القرارات وال

 عن نظرتها وفلسفتها تجاههم.

جراءات: باعها عند التطبيق الفعلي للسياسات هي مجموعة الخطوات التنفيذية واإلجرائية التي يتوجب ات ال 
 المعتمدة.

دارية: هي مجموعة النماذج التي يتوجب استخدامها عند التطبيق الفعلي للسياسات واإلجراءات الخاصة  النماذج ال 
 بالموارد البشرية.

جـر:
أ
ن ال

 
و اللوائح وال

 
جر الفعلي الذي يعطى للعامل مقابل قيامه بالعمل عمل بموجب عقد العمل ا

 
ظمة هو ال

 . الجمعيةالمعتمدة في 

ساسي للموظف إذا ما قررت  الزيادة السنوية:
 
جر ال

 
 منح العالوة الجمعيةهو المبلغ النقدي الذي يزداد به ال

 
ا وموعده مبدا

 وقواعد صرفها.
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ولالباب 

أ
 ال

حتياجات من  التخطيط لال 
  الموارد البشرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



السياسات واإلجراءات العامةدليل الموارد البشرية /    
HHUUMMAANN  RREESSOOUURRCCEESS  PPOOLLIICCIIEESS  &&  PPRROOCCEEDDUURREE 

ةنسخم الــــرق  
: 1 / 5 

 رقـــــم الدليل
: 1 

 تاريخ اإلصدار
: 30/11/2018 

 رقم الصفحـــة
:  12   / 79 

 

 2018الخاصة   عام    الجمعية القطرية لتأهيل ذوي اإلحتياجات 12

 

 الغرض
 

 وضع الضوابط لعملية التخطيط لحتياجات الجمعية من الموارد البشرية.  

في  العمل على استقطاب الك فاءات العالية والمؤهلة علميًا وعمليًا للعمل في الجمعية وتلبية الحتياجات بالطريقة المناسبة و  

 المناسب.الوقت 

تتقدير تكاليف الموارد البشرية من الرواتب و  
 
 .المكافا

هيل وتخطيط الترقيات والمسارات الوظيفية.  
 
 اإلعداد لبرامج التدريب والتا

 العمل على استيفاء الحتياجات البشرية في الوقت المناسب نوعًا وكمًا، وملء الشواغر نتيجة انتهاء الخدمات في الجمعية.  

 
 عامة:السياسات ال

 

الل خموظفين والتي تبين احتياجاتها من ال للجمعيةيتم تحديد الحتياجات من الموظفين وفقًا للموازنة التقديرية المعتمدة مسبقًا 

 الفترة الزمنية المحددة في الموازنة التقديرية.

بالتنسيق مع إدارة الموارد  يقترح مدير الوحدة التنظيمية المختص تعديل خطط التوظيف خالل السنة حسب احتياجات العمل

 . مدير التنفيذيالبشرية واعتماد ال

يحتفظ مدير كل وحدة تنظيمية بالهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للوظائ ف المعتمدة لوحدته والذي يوضح جميع الوظائ ف 

 بشرية.ق مع إدارة الموارد الالمدرجة في الوحدة التنظيمية وشاغليها ويكون مسؤوًل عن مراجعة الهيكل وتحديثه وذلك بالتنسي

هيئة ارية ووالشؤون اإلد العمل وزارةة والقطاعات الحكومية المعنية كجمعيتعمل إدارة الموارد البشرية على تنسيق العالقة بين ال

عمال الخيرية
 
 التهيئة و تنظيم ال

 
 ة.جمعيوإدارة الجوازات وغيرها وذلك بما يحقق مصلحة ال والتقاعد مينات الجتماعيةا

 

جراءات العامة:  ال 
 

 الجمعيةتعكس احتياجات  التي عناصر الموازنة التقديرية للموارد البشرية وفقتخطيط الحتياجات من الموارد البشرية   

 الحقيقية. 

، موضحًا بها الجمعيةتقوم إدارة الموارد البشرية بتحضير مذكرة تقوم بإرسالها لمديري الوحدات التنظيمية المختلفة في   

من  الجمعيةاإلرشادات والمواعيد المحددة لستالم الطلبات الموضحة لحتياجات الوحدات التنظيمية المختلفة في 

 الموارد البشرية .
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تقوم الوحدات التنظيمية المعنية ومن واقع البيانات بدراسة الوضع الحالي للموظفين والتطورات المرتقبة في نشاطها   

ن يشمل ذلك دراسةللسنة القادمة و
 
ثير ذلك على عدد ومستوى الموظفين فيها على ا

 
 :مدى تا

 التغييرات في الهيكل التنظيمي. .1

 التغيير في حجم العمل. .2

ساليب. .3
 
نظمة وال

 
 التغيرات الناتجة عن تطور ال

الموارد  يتم مراجعة كشوف الحتياجات من الموارد البشرية الُمستلمة من جميع الوحدات التنظيمية بواسطة إدارة  

هداف 
 
كد من التزام هذة الوحدات التنظيمية با

 
 وُخططها للسنة القادمة فيما يتعلق بالموارد البشرية. الجمعيةالبشرية والتا

تقوم إدارة الموارد البشرية بتبويب وتصنيف بيانات احتياجات الوحدات التنظيمية من الموارد البشرية وترفع البيانات   

 .للجمعيةالتنفيذي  المديرمبوبة ومك تملة إلى 

تقوم إدارة الموارد البشرية بوضع خطط التوظيف المناسبة والتي سيتم اتباعها لتنفيذ خطة الحتياجات من الموارد   

 البشرية.

تقوم إدارة الموارد البشرية بمناقشة طلبات تعديل الحتياجات من الموارد البشرية خالل سنة الموازنة مع مديري   

 التنفيذي لعتمادها. المديرإدخال التعديالت الفنية الالزمة عليها ومن ثم رفعها إلى الوحدات التنظيمية و
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 ثانيالباب ال
 التعيين والتوظيف
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 :الهدف
 

مؤهلة بالعناصر البشرية الالجمعية ليات لدعمؤو م وإصدار التعليمات وتحديد المسإلى وضع النظا سياسةاإلختيار والتعيين تهدف
داء علميًا وعمليًا لشغل الوظائ ف الشاغرة بالهيكل التنظيمى المعتمد وذلك لتطوير

 
هداف اإلستراتيجية  ال

 
 .جمعيةللوتحقيق ال

 وصف عملية التوظيف في الجمعية.  

 وضع الضوابط لعملية التوظيف في الجمعية.  

 العمل على استقطاب واختيار الك فاءات العالية للعمل لدى الجمعية.  

كيد   
 
 للعمل لدى الجمعية.التا

 
ك فا

 
 على تساوي الفرص للجميع في اختيار ال

 

 مجال التطبيق:
 

 .وعلى كافة المستويات الوظيفية على جميع المتقدمين للعمل بالجمعية السياسة تطبق هذه
  

 المسؤولية:
 

سلوب ولةؤ الموارد البشرية مسإدارة تكون
 
و تعديل وتنفيذ ا

 
لموارد بموافقة مدير ادارة ا وذلك اإلختيار والتعيين عن إصدار و/ا

 .البشرية وإعتماد اإلدارة العليا
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  السياسات العامة
 

و من يفوضه بذلك حسب لئحة الصالحيات الوظيفية المعتمدة.  
 
 تكون سلطة التوظيف في الجمعية للمدير التنفيذي ا

البشرية واستقطاب الك فاءات العالية والمميزة وتوفير ي عن تخطيط الموارد المدير يعتبر مدير الموارد البشرية المسؤول   

 والمتعاونين. احتياجات الجمعية من الموظفين

يتم تعيين الموظف في المرتبة والدرجة والمسمى الوظيفي المناسب في نظام التصنيف الوظيفي وجدول الرواتب المعتمد في   

 ومدى حاجة الجمعية لخدماته. الجمعية والتي تتالئم مع مؤهالته العلمية وخبراته العملية

على معايير التوظيف لختيار الموظفين الجدد لضمان تشغيل ذوي الك فاءات العالية بها.  
 
 تتبع الجمعية ا

وذلك )القوميسيون ( يخضع جميع الموظفين المرشحين لشغل الوظائ ف في الجمعية لفحص طبي من الجهة الطبية المعتمدة   

كيد صالحيتهم للعمل في الجم
 
 عية. لتا

مدير الموارد المدير التنفيذي ومقابلة واختيار المرشحين للوظائ ف المطلوب شغلها في الجمعية من قبل لجنة مكونة من   

و مديري الوحدات التنظيمية المعنية.
 
 البشرية ومدير ا

 ة الشكل والنص.إعداد وإصدار عروض العمل للموظفين بواسطة إدارة الموارد البشرية وتكون عروض العمل باستمرار موحد  

و مستندات غير صحيحة يحق للجمعية فسخ العقد دون   
 
ن التوظيف قد تم بنتيجة تقديم بيانات ا

 
إذا ثبت للجمعية فيما بعد ا

و إنذار.
 
و تعويض ا

 
ة ا

 
 مكافا

 يتم اختيار الموظفين للعمل في الجمعية وفق إحدى الطرق التالية:  

 موقع الجمعية على شبكة اإلنترنت العالمية. .1

 الن عن الوظائ ف في وسائل اإلعالن المناسبة.اإلع .2

 التعاقد مع مكاتب ومؤسسات التوظيف المتخصصة. .3

 التصال المباشر بالجامعات لترشيح الخريجين المميزين. .4

 التقديم المباشر لطلبات العمل في الجمعية. .5

ية وظيفة شاغرة بالجمعية وفقًا للترتيب التالي:  
 
ولويات شغل ا

 
 تكون ا

و الترقية من داخل الجمعية.شغل الوظيفة با .1
 
 لنقل ا

 من الداخل. شغل الوظيفة بموظف قطري  .2
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 من الداخل. قطري شغل الوظيفة بموظف غير  .3

 من الخارج. قطري شغل الوظيفة بموظف غير  .4

تتحمل الجمعية مصاريف استدعاء المرشحين المتقدمين لشغل وظيفة معينة بهدف إجراء المقابلة الشخصية معهم في   

 والتي تنحصر بما يلي:الجمعية، 

 قيمة تذكرة سفر سياحية مخفضة من وإلى المكان الذي حضر منه المؤشح. .1

 مصاريف الضيافة واإلقامة بالفندق ) ما عدا المكالمات الهاتفية الخاصة ( كما يلي: .2

 ( نجوم لوظيفة مدير فما فوق. 5فندق )  -

و إحدى مساكن الجمعية لبقية الوظائ ف. 4فندق )  -
 
 ( نجوم ا

ن يكون مستوفيًا الشروط التالية:يشت  
 
 رط بالمرشح للعمل في الجمعية ا

كمل سن الثامنة عشرة من العمرق .1
 
 سنة من العمر. 65وليتجاوز  د ا

 حائز على المؤهالت العلمية والخبرات العملية المطلوبة للوظيفة.  .2

خرى الخاصة بالمهارات واللغات والقدرات.  .3
 
 مستوف  لشروط ومتطلبات الوظيفة ال

صول. .4
 
و صورًا عنها مصدقة حسب ال

 
صلية ا

 
ن يقدم للجمعية المستندات ال

 
 ا

 اجتياز الختبارات التحريرية والشفوية والمقابالت المطلوبة. .5

ن يكون لئ قًا طبيًا للعمل بموجب شهادة طبية صادرة من الجهة المعتمدة. .6
 
 ا

ل يكون قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف  .7
 
مانة.حسن السيرة والسلوك وا

 
 وال

 يجب على طالب التوظيف عند التحاقه بخدمة الجمعية تقديم المستندات التالية:  

 طلب التوظيف. إستمارةتعبئة  .1

 صورة مصدقة من المؤهالت العلمية والخبرات العملية. .2

 الجنسية. قطري إذا كان الموظف البطاقة الشخصية صورة  .3

 .جواز السفر  .4

 .صورة بطاقة اإلقامة  .5

 شخصية ملونة حديثة.( صور 6)عدد  .6
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سبوع من تاريخ حدوث   
 
 على بياناته الشخصية خالل ا

 
ي تغييرات تطرا

 
يتوجب على الموظف إبالغ إدارة الموارد البشرية با

 التغيير وبصفة خاصة بالنسبة للمواضيع التالية:

 تغيير محل اإلقامة العادي والدائم. .1

و البريد اإللك تروني. .2
 
و الجوال ا

 
 تغيير رقم الهاتف ا

و اإلنجاب وخالفه. .3
 
و الطالق ا

 
 تغيير الحالة الجتماعية مثل الزواج ا

و اك تساب جنسية جديدة. .4
 
 تغيير الجنسية ا

 تؤكد الجمعية التزامها في المساواة في توفير فرص العمل للمؤهلين من ذوي الحتياجات الخاصة وفق الضوابط التالية:  

نها قامت بتصنيف الوظائ ف المعتمدة  
 
 الخاصة فرص عمل ذات قيمة ومعنى  لديها مما سيتيح لذوي الحتياجات تؤكد الجمعية با

ن ذوي الحتياجات الخاصة والموظفين متساوون في الواجبات والحقوق .  
 
 تؤكد الجمعية ا

قارب وفق الضوابط التالية:  
 
قارب : يتم توظيف ال

 
 توظيف ال

و نائب  مديرموافقة  .1
 
 للجمعية. مجلس اإلدارة مديرمجلس اإلدارة ا

ن  .2
 
ولى ، الثانية، الثالثةا

 
 . لتكون صلة القرابة من الدرجة ال

ن تكون هناك حاجة فعلية للوظيفة. .3
 
 ا

ن يجتاز الختبارات والمقا .4
 
ن يتمتع الموظف بالمؤهالت العلمية والخبرات العملية المطلوبة للوظيفة وا

 
بالت ا

 المقررة للوظيفة بنجاح.

ن ل يعمل الموظف في نفس الوحدة التنظيم .5
 
و الفرع الذي يعمل به القريب.ا

 
 ية ا

خرى ليس من ضمنها القريب. .6
 
ن يتم مقابلة الموظف واختياره من قبل جهات ا

 
 ا

مساهمة من الجمعية في خدمة المجتمع، فإنه يمكن لها توظيف طلبة الجامعات والمدارس الثانوية خالل فترة الصيف وفقًا   

خرى . 5لنظام العمل، وتكون مدة هذا البرنامج 
 
ي بدلت ا

 
جر مقطوع، و ل يستحق هؤلء الطلبة ا

 
قصى با

 
سابيع كحد ا

 
 ا

 تقاعد الموظفين السابقين  

داءًا  الجمعيةالحق في إعادة توظيف الموظفين السابقين الذين عملوا مسبقًا مع  للجمعية  
 
مرضيًا خالل فترة خدمتهم وقدموا ا

 قد يتطلب عند إعادة توظيف الموظفين السابقين خضوعهم لفترة التجربة. ،السابقة

يجب استشارة وحدة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية  ، بالجمعيةل يجوز إعادة توظيف الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم   

وقات فيما يتعلق 
 
 ت والشروط المطلوبة والمحددة.توافق إعادة توظيفه مع المؤهال بإعادة التوظيف لضمانفي جميع ال
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  إجراءات التوظيف
 

 :عند ظهور الحاجة إلى تعيين موظف جديد يقوم مدير الوحدة التنظيمية المختص بما يلي  

  إعداد طلب تعيين موظف جديد .1
  .إعداد بطاقة الوصف الوظيفي للوظيفة .2
 .إرسال الطلب إلى إدارة الموارد البشرية .3

ن خطط التوظيف المعتمدة في الموازنة التقديرية قد شملت تقوم إدارة الموارد البشرية   
 
كد من ا

 
بمراجعة طلب التوظيف والتا

 .الوظيفة المحددة في الطلب

 .تقوم إدارة الموارد البشرية بدراسة وبحث إمكانية شغل هذه الوظيفة من داخل الجمعية  

و ترقية في حالة وجود الموظف المناسب من داخل الجمعية تقوم إدارة الموارد ال  
 
بشرية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لنقل ا

 .الموظف المناسب لشغل هذه الوظيفة والحصول على موافقة المدير التنفيذي

في حالة عدم شغل الوظيفة من داخل الجمعية يتم مراجعة ) ملف طلبات الوظائ ف( المتوفرة والتي تناسب مواصفات الوظيفة   

 .إلى مدير الوحدة التنظيمية المختص لالختيار والمفاضلة بين المرشحينالشاغرة، وإذا توفرت يتم إرسالها 

في حالة عدم توفر طلبات مناسبة للوظيفة المطلوبة تقوم إدارة الموارد البشرية بانخاذ اإلجراءات الالزمة للبحث عن المرشحين   

و اإلعالن عن الوظيفة في الصحف المناس
 
 .بةالمناسبين سواء بتكليف مكاتب التوظيف ا

 .تقوم إدارة الموارد البشرية باستالم الطلبات الواردة من المرشحين تمهيدًا لدراستها وتصنيفها  

 .تقوم إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع المدير المباشر لختيار الموظف المناسب للوظيفة  

 .رهمتقوم إدارة الموارد البشرية باستكمال إجراءات التوظيف للمرشحين الذين يتم اختيا  

جراءات استحداث وظيفة   ا 

عند الحاجة لوظيفة جديدة يقوم مدير الوحدة التنظيمية المختص ببيان مبررات استحداثها وإعداد الوصف الوظيفي المناسب   

 .لها وإرسالها إلى إدارة الموارد البشرية

 .التنفيذي لالعتماد للمديرتقوم إدارة الموارد البشرية بمراجعة الوصف الوظيفي لهذة الوظيفة ورفعها   

تقوم إدارة الموارد البشرية بتعديل الهيكل التنظيمي للوحدة التنظيمية وبما يتناسب مع الوظائ ف الجديدة ورفعه للمدير   

  .التنفيذي لالعتماد
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جراءات   التعيينا 
 

 :عند ظهور الحاجة إلى تعيين موظف جديد يقوم مدير الوحدة التنظيمية المختص بما يلي  

  تعيين موظف جديد إعداد طلب .1

  .إعداد بطاقة الوصف الوظيفي للوظيفة .2

 .إرسال الطلب إلى إدارة الموارد البشرية .3

ن خطط التوظيف المعتمدة في الموازنة التقديرية قد شملت   
 
كد من ا

 
تقوم إدارة الموارد البشرية بمراجعة طلب التوظيف والتا

 .الوظيفة المحددة في الطلب

 .ة بدراسة وبحث إمكانية شغل هذه الوظيفة من داخل الجمعيةتقوم إدارة الموارد البشري  

و ترقية   
 
في حالة وجود الموظف المناسب من داخل الجمعية تقوم إدارة الموارد البشرية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لنقل ا

 .الموظف المناسب لشغل هذه الوظيفة والحصول على موافقة المدير التنفيذي

من داخل الجمعية يتم مراجعة ) ملف طلبات الوظائ ف( المتوفرة والتي تناسب مواصفات الوظيفة  في حالة عدم شغل الوظيفة  

 .الشاغرة، وإذا توفرت يتم إرسالها إلى مدير الوحدة التنظيمية المختص لالختيار والمفاضلة بين المرشحين

ة بانخاذ اإلجراءات الالزمة للبحث عن المرشحين في حالة عدم توفر طلبات مناسبة للوظيفة المطلوبة تقوم إدارة الموارد البشري  

و اإلعالن عن الوظيفة في الصحف المناسبة
 
 .المناسبين سواء بتكليف مكاتب التوظيف ا

 .تقوم إدارة الموارد البشرية باستالم الطلبات الواردة من المرشحين تمهيدًا لدراستها وتصنيفها  

 .ر المباشر لختيار الموظف المناسب للوظيفةتقوم إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع المدي  

 .تقوم إدارة الموارد البشرية باستكمال إجراءات التوظيف للمرشحين الذين يتم اختيارهم  

 

  إجراءات المقابالت الشخصية

 

 تقوم إدارة الموارد البشرية بإعداد برنامج لمقابالت المرشحين.  

 المكلفين بالمقابالت بمراجعة تفاصيل البرنامج العام  للمقابالت.تقوم إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع   
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 تقوم إدارة الموارد البشرية بإبالغ المرشحين بمكان وزمان المقابالت.  

ثناء المقابلة بما يلي:  
 
 يقوم المكلف ا

 .الجمعيةإعطاء المرشح صورة عامة عن  .1

 سابقة مع متطلبات الوظيفة.فحص المعلومات الفنية للمرشح ومدى تناسب مؤهالته وخبراته ال .2

 فحص المرشح من واقع مؤهالته العلمية وخبراته العملية والنطباع العام عنه.  .3

 شرح متطلبات الوظيفة. 
   

خرى   
 
ية سياسات ا

 
و ا

 
و المزايا ا

 
و الراتب ا

 
سئلة يطرحها المرشح تتعلق بالوظيفة ا

 
ية ا

 
 .للجمعيةاإلجابة بشكل عام على ا

خرى جرى ُيعد المكلف بالمقابلة   
 
مور ا

 
و ا

 
ية مالحظات ا

 
تقريرًا مفصال عن المرشح يوضح فيه مجالت القوة والضعف ويدون ا

 بحثها مع المرشح.

 بعد النتهاء من إجراء المقابالت يصنف المرشحون وفقًا لنتائج المقابلة إلى الفائت التالية:  

 ُمرشح صالح للوظيفة. .1

 ُمرشح بديل للوظيفة. .2

 إدارة الموارد البشرية مرفقًا بها تقارير المقابالت الشخصية. تعاد ملفات المرشحين إلى  

 يتم حفظ التقارير الخاصة بالمقابالت الشخصية في ملفات المرشحين.  

صحاب الطلبات المرفوضة.  
 
 تقوم إدارة الموارد البشرية باستكمال إجراءات توظيف المرشحين الذين تم اختيارهم وإشعار ا

جراءات عروض العمل   ا 

صل وصورة ويتم اعتماده  من تقوم إ  
 
التنفيذي ويتم توجيهه إلى  المدير دارة الموارد البشرية بإعداد عرض العمل للمرشح من ا

 الُمرشح وُيطلب منه التوقيع على الصورة المرفقة. 

 من عرض العمل والنسخة التي وقع عليها المرشح في الملف. صورةيتم الحتفاظ ب  

 .وظيفتقوم إدارة الموارد البشرية باستكمال إجراءات التفي حالة قبول المرشح للعرض   

و عدم رده عليه خالل المدة المحددة ُتدون نتيجة الرفض على عرض العمل.   
 
 في حالة رفض المرشح للعرض ا

 تقوم إدارة الموارد البشرية بالتصال بالبديل وإعداد عرض العمل بالتنسيق مع المدير المختص.  

شغل الوظيفة يتابع مدير الوحدة التنظيمية المختص الوضع ويقرر كيفية متابعة عملية التوظيف إما  في حالة عدم التمكن من  
خرى للتوظيف.

 
و باللجوء إلى مصادر ا

 
و باإلعالن مرة ثانية، ا

 
 بتغيير شروط التوظيف، ا
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جراءات الفحص الطبي   ا 

 

الخضوع للفحص الطبي قبل التوظيف من الجهة الطبية تقوم إدارة الموارد البشرية بإبالغ المرشح الذي تم اختياره بوجوب   
 )القوميسيون الطبي(. المعتمدة

 تحفظ التقارير الطبية عن الموظف في الملف الطبي المخصص له.  

 في حالة صالحية المرشح صحيًا تقوم إدارة الموارد البشرية بمتابعة إجراءات التوظيف.  

 بذلك وإيقاف إجراءات التوظيف.في حالة عدم صالحية المرشح صحيًا يتم إعالمه   

مر لتخاذ التدابير الالزمة ومتابعة إجراءات   
 
في حالة عدم صالحية المرشح صحيًا يخطر مدير الوحدة التنظيمية المختص بال

 التوظيف للمرشح البديل.

 

 عقد التوظيف

تتضمن النصوص الخاصة بحقوقه تنص عقود التوظيف على الشروط والبنود التي يتم بناءًا عليها تعيين الموظف، كما   

 :وواجباته

 رية ينبغي على جميع الموظفين التوقيع على ثالث نسخ لعقود التوظيف الخاصة بهم وتسليمها لمسؤول الموارد البش .1

 حسب قانون العمل القطري.يجب الستعانة بعقد توظيف موحد لجميع الموظفين  .2

طراف إلغاء العقد خالل فترة ال .3
 
ي طرف من ال

 
سباب من خالل خطاب إنذار ب  يحق ل

 
يا 3تجربة دون إبداء ال

 
م قبل ا

 .تاريخ انتهاء هذا العقد

. تكون مدة العقد مفتوحة ما بالجمعيةبعد اجتياز فترة التجربة بنجاح، يسري مفعول العقد من تاريخ التحاق الموظف للعمل   

خر خالل مدة ل تقل عن شهر قبل تاريخ إنتهاء العقد في حالة ما كانت فترة الخدمة 
 
حد الطرفين الطرف ال

 
 بالجمعيةلم يخطر ا

قل. في حالة ما كانت مدة الخدمة 
 
و ا

 
ك ثر من خمس سنوات فإن مدة اإلخطار ل تقل عن شهرين قبل  بالجمعيةخمس سنوات ا

 
ا

 .إنتهاء العقدتاريخ 

ن استمرار الموظف في العمل خالل فترة اإلخطار يضر بمصالح الجمعية  
 
ى مدير القسم ا

 
ن يطلب من  إذا را

 
  مديرفيجوز له ا

الموارد البشرية والشؤون الدارية توجيه الموظف بالتوقف عن العمل فورًا. وفى هذه الحالة يتم دفع راتب الموظف عن فترة 

 اإلخطار. 
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 لعقدمحتويات ا

ن يكون محتوى العقد وفقًا ل  "عقد التوظيف"   
 
 الصادر من وزارة العمل.يجب ا

 سريان العقد

 سريان عقود التوظيف من تاريخ اللتحاق بالعمل  
 
 يبدا

يام من التاريخ المحدد سلفاً  10بإلغاء عقد التوظيف في حالة عدم التزام الموظف ببدء العمل خالل  الجمعيةتقوم 
 
لبدء العمل  ا

سباب مناسبة، وذلك ما لم يحصل الموظف على تصريح خطي من 
 
خر في بدء العمل. تلغي  الجمعيةدون إبداء ا

 
 الجمعيةبالتا

و تعويض إذا اك تشف في 
 
ن الموظف ادعى عقد التوظيف بدون إخطار ا

 
وقات ا

 
ي وقت من ال

 
هوية  -ند تقدمه للوظيفةع –ا

و قدم معلومات غير سليمة
 
 .مزيفة ا

 

جراءات توضيح واجبات الموظفين تجاه  سرار والممتلكات والتضارب في المصالح الجمعيةا 
أ
  والمحافظة على ال

 

سرار تقوم إدارة الموارد البشرية بتسليم الموظف عند توقيع العقد معه نسخة   
 
من قائمة واجبات الموظفين والمحافظة على ا

 وممتلكاتها والتضارب في المصالح عند التحاقه بالعمل للعمل بموجبها.   الجمعية

 تسلم القائمة للموظف بموجب إقرار تعهد واستالم يقوم الموظف بالتوقيع عليها ويتم اإلحتفاظ بها في ملف الموظف.  

 يث القائمة باستمرار وإعالم الموظفين بذلك.تقوم إدارة الموارد البشرية بتحد  

ت والجزاءات بحق الموظف   
 
في حالة ارتكاب إحدى المخالفات المتعلقة بالقائمة يتم اتخاذ اإلجراءات المقررة في لئحة المكافا

 المخالف.

 

جراءات التحاق الموظف بالوظيفة   ا 
 

سبوع إذا كان مستقدمًا من   
 
 على حساب الجمعية حسب درجته الوظيفية كما يلي: دولة قطرخارج يتم استضافة الموظف لمدة ا

على.  5فندق )  .1
 
 ( نجوم إذا كانت درجته الوظيفية مديرًا فا

قل من مدير. 4فندق )  .2
 
 ( نجوم إذا كانت درجته الوظيفية ا

 تتحمل الجمعية نفقات الستضافة ما عدا المكالمات الهاتفية الشخصية.  

سبوع يتم م  
 
و صرف بدل سكن له.بعد انقضاء فترة ال

 
مين السكن له سواء بإسكانه في سكن الجمعية ا

 
 ساعدة الموظف لتا

خرى   
 
 بغرض التعريف.تقوم إدارة الموارد البشرية بتقديم الموظف الجديد لمديري الوحدات التنظيمية ال
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عمال : المدير يقوم   
 
 المباشر وبغرض تعريف الموظف الجديد بمهام وظيفته بال

 عن طريقة العمل في الوحدة التنظيمية التي سيعمل بها. إعطاؤه وصف موجز  

 إطالع الموظف الجديد على الهيكل التنظيمي للوحدة التنظيمية التي سيعمل بها وموقعه على الهيكل.  

 تقديم الموظف الجديد لزمالئه  في الوحدة التنظيمية.  

 الوظيفي. الشرح بشكل مفصل للموظف مهام وواجبات عمله وتزويده بصورة من الوصف  

 توضيح العالقات الوظيفية الداخلية والخارجية للوظيفة التي سيشغلها الموظف الجديد.  

 تزويد الموظف الجديد بكافة المعلومات والمراجع والتعليمات التي تساعده على القيام بمهام وظيفته.  

مين اللوازم المك تبية للموظف الجديد من مك تب وقرطاسية وخالف ذلك.  
 
 تا

 وظف الجديد على الطريقة التي سيتم تقييمه بها خالل فترة التجربة.إطالع الم  

ولى.  
 
 الطلب من زمالء الموظف الجديد التعاون معه، وتعيين زميل له لتوجيهه خالل الفترة ال

 متابعة الموظف باستمرار وتقديم التوجيه الالزم له.  

صدار وطباعة كروت التعريف جراءات ا    ا 
 

ويتم إعالم  الجمعية( باسم Business Cardsالتنظيمية الموظفين الذين يجب تزويدهم بكروت التعريف )يحدد مدير الوحدة   

 إدارة الموارد البشرية بذلك.

مر الطبع إلى المطابع التجارية.  
 
 تقوم إدارة الموارد البشرية بتحديد عدد البطاقات التي يجب طباعتها ثم ترسل ا

 يراعى في كروت التعريف ما يلي:  

ن .1
 
 تكون موحدة للجميع. ا

ن يكون التصميم جمياًل. .2
 
 ا

ن يكون التصميم مهنيًا.  .3
 
 ا

ساسية  .4
 
ن يحتوي البيانات ال

 
 .للجمعيةا

ن يبرز اسم   
 
خرى.  الجمعيةا

 
ك ثر من البيانات ال

 
 ونشاطها ا

كد من حسن طباعتها و  
 
خطاء عند استالم الكروت المطبوعة تقوم إدارة الموارد البشرية بالتوقيع باستالمها والتا

 
عدم وجود ا

 مطبعية فيها وتسليمها للموظف.
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ستمارةرقم ال   ستمارةاسم ال    ستمارةمكان ال    المسؤول عن  
ستمارةال    

 مدة الحفظ

I.  وحدة الموارد البشرية والشؤون  إستمارة طلب تعيين
 اإلدارية

 

مدير الموارد 

البشرية والشؤون 

 اإلدارية

 سنتان

II.   الموارد البشرية والشؤون وحدة  عمل مباشرةإستمارة
 اإلدارية

 سنتان

III.  وحدة الموارد البشرية والشؤون  إستمارة تقييم الختبار
 اإلدارية

 سنتان

IV.   وحدة الموارد البشرية والشؤون  عملعرض
 اإلدارية

 سنتان
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 ثالثالباب ال
ملف سجالت وبيانات 

 الموظفين 
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هداف العامة
أ
  ال

 

 العالقة بين الجمعية والموظفين.توثيق   

 الحتفاظ بالمستندات الرسمية والمراسالت الخاصة بالموظفين بطريقة منظمة.  

ساس الوقائع المثبتة.  
 
كيد التعامل الرسمي بين الجمعية والموظفين والتي تقوم على ا

 
 تا

 

 السياسات العامة

 

جزاءبملف خاص للموظف يتم تقسيمه إلى  في قسم الموارد البشرية والشؤون اإلدارية ملف الموظف تحتفظ الجمعية  
 
ربع ا

 
 : ا

ول :  .1
 
 ،الشهادات وغيرها (. طلب العمل المستندات الشخصية، يوضع فيه جميع مسوغات التعيين )الجزء ال

عرض العمل وعقد العمل وعقد العمل ومباشرة يوضع فيه جميع المواضيع ذات الصبغة المالية ) الجزء الثاني :  .2
 (. اإلدارية التي تخص الموظفالقرارات و العالواتالعمل 

نواعها يوضع فيه جميع المواضيع المتعلقة باإلجازاتالجزء الثالث :  .3
 
ج مع مايندر والغياب والدوام الرسمي و با

 وخالف ذلك . عالقات الموظفين

 لموظف الطبية طوال فترة خدمته.: توضع فيه جميع البيانات الخاصة بحالة االجزء الرابع  .4

 رقم الموظف: يتم تخصيص رقم لكل موظف عند التحاقه بخدمة الجمعية يبقى محتفظًا به طوال مدة الخدمة.   

 سجالت الموظف: يتم الحتفاظ في ملف كل موظف بالسجالت الخاصة التالية:  

 سجل الموظف. .1

داء. .2
 
 سجل تقييم ال

 سجل الدورات التدريبية. .3

 السكن.سجل بدل  .4

 سجل إصابات العمل. .5

 سجل اإلجازات السنوية. .6

خرى وإجازة الحج. .7
 
 سجل اإلجازات ال

ديبية. .8
 
 سجل الجزاءات واإلجراءات التا
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سرية ملفات وسجالت الموظفين: يتم اتخاذ كافة الحتياطات واإلجراءات الالزمة للمحافظة على سرية البيانات الخاصة   
 الطالع عليها إّل للجهات ذات العالقة.بالموظف، ويمنع منعًا باتًا 

 تغيير عليها وتقع مسؤولية اإلبالغ عن التغيير إلدارة الموارد البشرية   
 
يتم تحديث البيانات الشخصية الخاصة بالموظف كلما طرا

 على عاتق الموظف.

  

نشاء ملفات الموظفين جراءات ا    ا 

 

 يتم تخصيص ملف خاص للموظف يحفظ به ما يلي :  

وراق والمراسالت المتعلقة بالموظف .جميع  .1
 
 ال

 سجل دوري لإلجازات على مدار السنة. .2

 من الرقم )  
 
( فما فوق يسمى الرقم الوظيفي ويحتفظ به الموظف           يتم تخصيص رقم متسلسل  لكل موظف جديد يبتدا

 .الجمعيةطوال فترة خدمته ب

ربعةيتم تجزئة الملف إلى 
 
جزاء كما يلي: ا

 
 ا

1.   
 
 طلب العمل ،الشهادات وغيرها (. المستندات الشخصية، ول : يوضع فيه جميع مسوغات التعيين )الجزء ال

 عقد العمل ومباشرة العمل وعقد العمل وعرضالجزء الثاني : يوضع فيه جميع المواضيع ذات الصبغة المالية )  .2
 (. اإلدارية التي تخص الموظفالقرارات و العالواتالعمل 

نواعها ع فيه جميع المواضيع المتعلقة باإلجازاتالجزء الثالث : يوض .3
 
ات ع عالقمايندرج موالغياب والدوام الرسمي و با

 وخالف ذلك . الموظفين

 : توضع فيه جميع البيانات الخاصة بحالة الموظف الطبية طوال فترة خدمته.الجزء الرابع  .4

 الموظف في سجالت الموظف الموضوعة في ملفه باستمرار.تقوم إدارة الموارد البشرية بتسجيل كافة البيانات الالزمة عن   

كد من استكمال كافة المستندات في ملف الموظف ومن احتوائه على المستندات الالزمة.  
 
 تقوم إدارة الموارد البشرية بالتا
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 رابعالباب ال
 فترة التجربة
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 فترة التجربة

 
 

هداف العامة
أ
 ال
  

 .الجمعيةوضع الضوابط لفترة التجربة في   

كد من صالحيته للعمل   
 
 .بالجمعيةوضع الموظف تحت المالحظة خالل فترة التجربة للتا

كد من قدرات الموظف قبل تثبيته بالعمل والرتباط معه.  
 
 التا

 

  السياسات العامة

 

شهر إلى  3مدة فترة التجربة: يوضع جميع الموظفين الذين يتم التعاقد معهم للعمل في الجمعية تحت التجربة لفترة مدتها   
 
 6ا

شهر
 
 .ا

ضحى   
 
يتم احتساب فترة التجربة اعتبارًا من تاريخ المباشرة الفعلية للموظف ول يدخل في احتسابها إجازة عيدي الفطر وال

خرى.والرياضي  واليوم الوطني 
 
ية إجازات ا

 
و ا

 
و اإلجازات المرضية ا

 
 ا

تعتبر فترة التجربة من ضمن مدة خدمة الموظف المستقبلية في الجمعية إذا تم تثبيته في العمل في الجمعية بعد انتهاء فترة   

 التجربة.

 .وفي حال اإلجازة المرضية تحتسب كغياب خالل فترة التجربةسنوية ل يحق للموظف الحصول على إجازة   

داء الموظف خالل فترة التجربة ي  
 
و قبل إنقضاء الفترة التجريبيةتم تقييم ا

 
، والتقرير في مدى صالحيته لالستمرار في العمل ا

 الستغناء عن خدماته وذلك قبل انقضاء فترة التجربة.

و ت  
 
ة ا

 
ي وقت دون مكافا

 
و إنذار.إذا ثبت عدم صالحية الموظف خالل فترة التجربة يجوز للجمعية فسخ العقد في ا

 
 عويض ا
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داء خالل فترة التجربة
أ
جراءات تقييم ال   ا 

 

سبوع ا  
 
داء خالل فترة التجربة إلى المدير المختص وذلك في ال

 
خيرتقوم إدارة الموارد البشرية بإرسال تقرير تقييم ال

 
من  ل

 الشهر الثالث.

داء الخاص   
 
بالموظف ومناقشته مع الموظف وك تابة توصياته يقوم مدير الوحدة التنظيمية المختص بإعداد تقرير تقييم ال

 وإرساله إلى إدارة الموارد البشرية.

ي فترة خالل فترة التجربة يقوم بإعالم الموارد البشرية بذلك   
 
إذا لحظ المدير المختص عدم صالحية الموظف للعمل في ا

 لستكمال إجراءات إنهاء خدماته وبدون النتظار حتى نهاية فترة التجربة.

كد من اك تمال كافة المعلومات المطلوبة، ومراجعة التوصيات.ت  
 
داء والتا

 
 قوم إدارة الموارد البشرية بمراجعة تقرير تقييم ال

 في حالة التوصية بإنهاء خدمات الموظف يتابع مدير الموارد البشرية إجراءات إنهاء الخدمات وتوجيه الخطاب الالزم للموظف.  

 ي الخدمة يتابع مدير الموارد البشرية إجراءات التثبيت.في حالة إقرار تثبيت الموظف ف  

تقوم إدارة الموارد البشرية باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادته إلى بلد الستقدام حسب  القطري في حالة عدم تثبيت الموظف غير   

نظمة واإلجراءات المتبعة في ذلك.
 
 ال

 

ستمارة ستمارة رقم ال  ستمارة اسم ال  ستمارة مكان ال  فترة الحتفاظ  المسؤول عن ال 

ستمارة  بال 

I.  وحدة الموارد البشرية  عقد التوظيف

 والشؤون اإلدارية

 

مشرف الموارد البشرية 

 والشؤون اإلدارية

 

 سنوات 3

II.  وحدة الموارد البشرية  بيانات الملف الشخصي

 والشؤون اإلدارية

 سنوات 3

III.  وحدة الموارد البشرية خطاب إقرار التعيين 

 والشؤون اإلدارية

 سنوات 3

IV.  وحدة الموارد البشرية  تقييم فترة التجربة

 والشؤون اإلدارية

 سنوات 3
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 الخامسالباب 
 المزايا والتعويضات
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هداف العامة
أ
  ال
 

 .الجمعيةوضع الضوابط لعملية صرف الرواتب للموظفين في   

ساليب دفعها ه الموظفينالمالية تجا الجمعيةتوضيح التزامات   
 
 .WPSحسب قانون  وطريقة وا

 لجمعية .فائت الموظفين العاملين با إعداد خطة رواتب ثابتة لجميع  

 على تخطيط احتياجاتهم والتزاماتهم المالية. الجمعيةمساعدة الموظفين في   

ت الجمعيةتحديد الرواتب وبرامج التحفيز لموظفي   
 
 مثل العمولت والمكافا

 من قبل الموظفين وتوزيعها بطريقة عادلة تحديد المزايا المحبذة  

 

 العامة السياسات
 

 سياسة الرواتب

ن يعتمد مستوى الراتب الذي يحصل عليه الموظف على الدرجة الوظيفية التي يعمل في إطارها 
 
 .تنص سياسة الجمعية على ا

يقوم  الموارد البشرية والذي سؤوللميقبل تغيير الحالة التعاقدية للموظف عند تقديمه المستندات المطلوبة ذات العالقة  

 .بدوره بإرسالها إلى مشرف الموارد البشرية والشؤون اإلدارية للمراجعة وتنفيذ إجراءات الحالة التعاقدية الجديدة

مر وذلك حتى يتماشى ال على 
 
و عندما يتطلب ال

 
جور سنويًا ا

 
 مخطط معإدارة الجمعية بإجراء مراجعة دورية لمخطط الرواتب/ال

وظفين يين بالجمعية وتحديد مرتبات عادلة للمالمدير الرواتب المعروضة في السوق المحلي وذلك بغرض الحتفاظ بالموظفين 

 .الجدد

فترة لبالجمعية الحصول على البدلت والمزايا التي تقدمها الجمعية بعد إنهاء الموظفين  يستحق جميع الموظفين العاملين 

 .التجربة بنجاح

 .في حالة ترقية الموظف فإنه يستحق كامل البدلت المستحقة للدرجة الجديدة التي سيشغلها بدءًا من تاريخ الترقية 
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مور التالية في العتبار
أ
 يجب وضع ال

 لمسئوليات بشكل واضح باإلضافة إلى المتوقع من كل وظيفةتحديد المهام وا  

كد من وجود هيكل للتعويضات والمزايا بشكل مستمر داخل الجمعية  
 
 .التا

  .لمحافظة على هيكل تعويضات ومزاياا  

هداف الجمعية  
 
داء والمساهمة في تحقيق ا

 
داء تعتمد على ال

 
ت ا

 
 تقديم مكافا

 الرواتب

ساسي، بدل السكن وبدل النتقاليمثل الراتب الشهري الذي  
 
لف من الراتب ال

 
 .تقدمه الجمعية مقابل جهود الموظف ويتا

 . يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية اعتماد هيكل الرواتب 

ساسي 
 
قصى للراتب ال

 
دنى والمتوسط وال

 
جور الحد ال

 
ساسي للرواتب/ال

 
 .يحدد المخطط ال

قصى ليحدد مدير القسم المعني بالتنسيق مع مشرف  
 
و ال

 
دنى، المتوسط ا

 
لراتب الموارد البشرية والشؤون اإلدارية الحد ال

و خبير
 
و متخصص ا

 
و وفقًا للمستوى الوظيفي الذي يتم تعيين الموظف به سواء مبتدئ ا

 
ساسي لكل درجة وظيفية، ا

 
 .ال

 ة وفقاً جميع البدلت ذات العالق يتم معاملة الموظف كمتزوج في حالة تقديمه عقد زواج موثق. في هذه الحالة يستحق الموظف 

 .معه في البالد عائلتهلدرجته الوظيفية بشرط وجود 

 بدل السكن

لعادلة يتولى مسؤول الموارد البشرية بالتنسيق مع مشرف الموارد البشرية والشؤون اإلدارية مسؤولية تحديد بدلت السكن ا 

  . لمكان العملللموظفين بالشكل الذي يعكس تكاليف المعيشة المختلفة وفقاً 

 يتحمل الموظفين الذين يحصلون على بدل سكن مسؤولية إيجاد السكن الخاص بهم 

خرى ذات العالقة  
 
عزب إل إذا كانت متزوجة فتحصل بذلك على بدل سكن متزوج البدلت ال

 
تستحق الموظفة بدل سكن ا

  الجمعيةبشرط عدم حصول زوجها على نفس المزايا من 
 
و ال

 
رملة التي يعمل بها. في حين تستحق الموظفة القطرية المطلقة ا

حد الجهات الحكومية/المحاكم المع
 
بناء لها وذلك من خالل تقديم الدليل الصادر عن ا

 
نية. بدل سكن متزوج في حالة وجود ا

و إذا كان ل يستحق الموظف/الموظفة بدل سكن المتزوج إذا كانت زوجته/زوجها ليس على الك فالة الشخص
 
ية و/ا

و طرف ثالث
 
كان شركة ا

 
 .الموظف/الموظفة يحصل على بدل سكن/سكن من الك فيل سواء ا

 على حالته الجتماعية 
 
ي تغييرات قد تطرا

 
إن عدم قيام  ،يتحمل الموظف المسئولية عن إبالغ مسؤول الموارد البشرية با

نه واسترجاع البدلت غير المستحقةالموظف بإبالغ الجمعية بهذه التغييرات قد ينتج عنه اتخاذ إجر 
 
ديبيه بشا

 
 .اءات تا
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عزب إلى متزوج فإنه يستحق بذلك الحصول على بدل سكن متزو  
 
ج في حالة تغيير الحالة التعاقدية للموظف، مثل من موظف ا

 :بشرط

 .يتحدد الستحقاق وفقا لعقد التوظيف والبدلت المستحقة .1

و من وزا  تقديم الموظف جميع المستندات المطلوبة مثل .2
 
صلية الموثقة من السفارة القطرية ا

 
رة قسيمة الزواج ال

 .خارجية الدولة التي تم فيها الزواج وشرط وجود الزوجة داخل البالد

طفال تابعين باسم عائلة مختلف عن اسمه بدل سكن بشرط توفر التالي 
 
عزب الذي يتزوج ويكون له ا

 
 :يستحق الموظف ال

ن يقدم الموظف قسيمة الزواج .1
 
و صورة موثقة منها ا

 
صلية ا

 
 .ال

طفال تحت رعاية الموظف .2
 
ن ال

 
ن يقدم الموظف خطابا موثقا صادر عن المحكمة موضحا به ا

 
 .ا

طفاله خارج الدولة .3
 
طفال من إقامة ا

 
ن يقدم الموظف خطابا موثقا من المحكمة موضحا به عدم ممانعة والد ال

 
محل  ا

 .اإلقامة

 بدل التنقل

 وفقًا لهيكل التعويضات والمزايا.  )وقود(بدل تنقل  الجمعيةتقدم 

خرى 
أ
 بدلت ومزايا وظيفية ا

ن توفر لموظفيها بدلت ومزايا وظيفية إضافية بما يتوافق مع المتطلبات القانونية  
 
 .تتعهد الجمعية با

 درجاتهمل الجمعية وفقاً ستقوم إدارة الجمعية باختيار واعتماد جزء من البدلت والمزايا التالية والتي يحصل عليها موظفي  

 .وفقا لهيكل التعويضات والمزايا المعمول به الوظيفية ورواتبهم

 . يتم تحويل بدل الهاتف الجوال على راتب الموظفين الشهري  

جازة السنوية   ال 

يضا في دليل الموارد البشرية  
 
 ""اإلجازات ابب –تم تغطية هذه السياسة ا

إجازة سنوية مدفوعة )اإلجازة السنوية(، إل في حالة تحديد خالف ذلك في عقود يستحق موظفي الجمعية الحصول على  

 .توظيفهم، ووفقًا لدرجاتهم الوظيفية ورواتبهم وذلك بعد اعتمادها من قبل إدارة الجمعية
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 تذاكر السفر

سرهم )الزوجة 
 
 يستحق جميع الموظفين تذاكر سفر إلى بلدهم )الموضح في عقد التوظيف( باإلضافة إلى بدل تذاكر سفر ل

قصى 
 
ولد( المقيمين في دولة قطر وتحت ك فالة الموظف الشخصية بحد ا

 
عمارهم عن  2وال

 
بناء ممن تقل ا

 
 ة.والزوج سنة 18ا

 سوم تغيير التذكرة في حال نغيير تاريخ العودة.شراء تذاكر سفر للموظف ويتحمل الموظف ر يتم  

ساس 2يستحق الموظفين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي قيمة تذاكر السفر والتي تكون عبارة عن  
 
ية رواتب ا

عزب
 
ساسي واحد لال

 
 .للمتزوج وراتب ا

 الت
أ
 مين الطبيا

مين طبي وفقًا للشروط الواردة ببول 
 
مين الطبي والتفاقية الطبية ذات العالقة وذيستحق جميع الموظفين تا

 
لك في يصة التا

مين
 
 المراكز/العيادات الطبية المحددة من قبل شركة التا

مين من المقيمين معه في  
 
  2 بما فيهم زوجة الموظف و دولة قطرتستحق عائلة الموظف الحصول على تا

 
 18بنائه تحت من ا

 .سنة

مين طبي إضافي 
 
 .فإن الموظف يتحمل دفع كافة التكاليف اإلضافية في الحالت التي تتطلب تا

ة نهاية الخدمة
أ
 مكافا

و استقالتهم 
 
و مزايا في حالة إنهاء خدماتهم ا

 
 .توفر الجمعية لموظفيها تعويضات ا

ة نهاية خدمة 
 
شهر في الخدمة بالجمعية من الحصول على مكافا

 
قل من عشرة ا

 
مضى ا

 
 .ل يستحق الموظف الذي ا

ساسي 
 
خر راتب ا

 
ة نهاية خدمة الموظف يعتبر ا

 
ساس في احتساب مكافا

 
 .مستلم كا

ة نهاية الخدمة في الحالت التالية 
 
 :ل يحصل الموظف على مكافا

 .إذا كان الموظف قيد التحقيق .1

 .السجن .2

خر مرتب له إل في حالة الوفا 
 
و يتم تحويل التسوية النهائية إلى حساب الموظف البنكي الذي تم استخدامه في تحويل ا

 
 ة ا

 
مر ال

 القضائي.

ي حكم ق 
 
ساسية لصرف التسوية النهائية للوافدين إل في حالة وجود ا

 
حد المتطلبات ال

 
 . ضائييعتبر إلغاء تصريح اإلقامة ا
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مين الجتماعي لدول مجلس التعاون الخليجي
أ
 .قانون دولة قطر للتقاعد والمعاشات وقانون التا

 

 المواطنون القطريون

ذا إشات إل جميع الموظفين القطريين في نظام التقاعد والمعاشات التابع للهيئة العامة للتقاعد والمعاستقوم الجمعية بإضافة  

خرى 
 
و كان متقاعدًا بالفعل من جهة ا

 
 .لم يرغب الموظف في ذلك ا

خير المستحق للموظف باستثناء البدل 
 
ت الراتب الخاضع للمساهمة في نظام التقاعد والمعاشات هو الراتب الشهري ال

ي نوع باإلضافة إلى جزء من العالوة الجتماعية كما ينطبق
 
 .والتعويضات من ا

% والتي سيتم خصمها من راتب الموظف. ستقوم الجمعية بعد 5% من المساهمة فيما يتحمل الموظف 10تتحمل الجمعية  

 شهري وفي عدمه ستتحمل غرامات.ذلك بتحويل كامل المبلغ إلى صندوق المعاشات بشكل 

 نو دول مجلس التعاون الخليجيمواط

مين الجتماعي حسب الدولة التي يتبع لها الموظف 
 
 .يتم إضافة الموظفين من دول مجلس التعاون الخليجي في نظام التا

 .يتم ترتيب مساهمات الموظفين تبعًا لنظم التقاعد السائدة في الدولة التي يتبع لها الموظف 

 

مين والتقاعد 
أ
 التا

 ئةالهي الموظفين من رواتبهم الشهرية وتقوم الجمعية بتحويل إجمالي مساهمات الجمعية والموظفين إلىيتم خصم مساهمات  

 المعنية

مين الجتماعي بدول  
 
نظمة التا

 
جلس متقوم الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بدولة قطر والجهات الحكومية المسؤولة عن ا

 .تدفع المزايا المستحقة لمواطنيها مباشرةالتعاون الخليجي بإدارة الصناديق ذات العالقة و

ة بشكل بالتحقق من مساهمات الموظف والجمعي بالتنسيق مع اإلدارة المالية  تقوم وحدة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية 

 .ربع سنوي من خالل معلومات الحكومية المعنية
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 الدرجات الوظيفية

يتم تحديد، تقييم وتصنيف الدرجات الوظيفية المتميزة بالجمعية وذلك بغرض التعرف على الوظائ ف المهمة بالجمعية  

 وتسهيل عملية إعداد التدرج الوظيفي وتحديد الرواتب. 

 .ل يجوز تغيير الدرجة الوظيفية خالل فترة التجربة 

 .لدرجته الوظيفيةيتم منح الموظف وقت التعيين الراتب الذي يستحقه وفقًا  

ساس يتم تصنيف الوظائ ف المتميزة إلى درجات وظيفية ومن ثم إلى حزم رواتب لتسهيل إعداد التدرج الوظيفي واستخدامها ك 
 
ا

 .في تحديد الرواتب

ساسية لكل درجة وظيفية بما يتوافق مع هيكل الدرجات الوظيفية بالجمعية. في حالة ز 
 
يادة يتم تخصيص معدلت للرواتب ال

 .لدرجات الوظيفية واتساع مسؤولياتها فإن مستويات الرواتب ترتفع بنفس المستوىا

لراتب مالءمة هيكل رواتب الجمعية الممنوحة للموظفين ستضع في العتبار التكافؤ بين المسميات الوظيفية لنفس الدرجة وا 

ي تغييرات جوهرية في هيكل الدرجات الوظيفية يتطلب مراجعة الرواتب
 
 .والمعدلت الشامل. ا

قصى 
 
قصى من الدرجات الوظيفية والحد ال

 
من  يتم منح المهنيين من ذوي الخبرات في الوقت الراهن وفي المستقبل الحد ال

دنى من الدرجة الوظيفي
 
قل الحد ال

 
 ة والحدالراتب الشامل، فيما يتم منح الموظفين الذين يقومون بتنفيذ مهام ومسئوليات ا

دنى من الراتب
 
 .ال

قبل  قوم الجمعية، بعد موافقة اإلدارة، بدفع مزايا إضافية في حالة توافق ذلك مع استراتيجية التوظيف المتبعة منقد ت 

 .الجمعية ولتسهيل الحصول على الموظفين المطلوبين

ن يتم إجراء التغييرات  
 
كد من تحقق الفائدة المرجوة من تلك الوظائ ف على ا

 
لى عالمطلوبة يتم إعادة تقييم للوظائ ف للتا

 .مستويات التعويضات

دارة الرواتب  ا 

لعمل تتعهد الجمعية بدفع رواتب الموظفين بدقة وفي الوقت المطلوب بالشكل الذي يشجع على توفير بيئة مريحة وإيجابية ل 

 واإلنتاج. 

 .تبملية إدارة الروايتولى كل من قسم المالية والمشتريات ووحدة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية مسؤولية تسهيل ع 
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 سياسة الرواتب

خرى( على التقويم الميالدي 
 
ساسي والبدلت والمزايا ال

 
 يعتمد احتساب الراتب )الراتب ال

ن تحول جميع الرواتب المستحقة شهريا بصفة مؤجلة )مسؤولية قسم المالية والمشتريات( إلى الحسابات الشخصية للموظفي 

 .بنهاية الشهر

خرى اعتبارا من تاريخ التحاقه بالعمليحسب مرتب الموظف  
 
 . والمزايا ال

يام العمل 
 
ثر رجعي بناءًا على عدد ا

 
وا العمل بعد بداية الشهر، يدفع الراتب با

 
ة مقابل الفعلي بالنسبة للموظفين الجدد الذين بدا

يام الشهر
 
 .عدد ا

 .يدفع الراتب بالريال القطري  

و  
 
خر لتسلم راتبه ا

 
خرى بموجب إقرار خطي معتمد من قبل اإلدارةيجوز للموظف إنابة شخص ا

 
ي مستحقات ا

 
 .ا

عداد الرواتب  ا 

 .يتولى قسم المالية والمشتريات مسؤولية حفظ البيانات الخاصة بمرتبات الموظفين 

لضمان إجراء المدفوعات، يجب على الموظف تقديم معلومات تفصيلية عن حسابه الشخصي إلى وحدة الموارد البشرية  

و يطلب مناريوالشؤون اإلد
 
ول يوم عمل له، ا

 
 .إعداد خطاب إلى البنك لفتح حساب للموظفه ة في ا

مور التالية 
 
خيرين من كل شهر وذلك لتحقيق ال

 
سبوعين ال

 
  :تتم عملية إعداد الرواتب ابتداءًا من ال

 .النتهاء المبكر من إعداد الرواتب .1

 .التحويل المبكر لرواتب الموظفين .2

 .راإلغالق المبكر للدفات .3

 .إتاحة متسع من الوقت للتحقق من، احتساب وتحويل الرواتب .4

 .يراعي عند احتساب الرواتب احتساب جميع المستحقات والمزايا والخصومات التي تؤثر على إجمالي الرواتب المدفوعة 

شخاص غير 
 
ي ا

 
لك. مصرح لهم بذ تعتبر البيانات الشخصية والمالية للموظف سرية للغاية ول يجوز الطالع عليها من جانب ا

من ومغلق بعد ساعات العمل
 
 .يتم حفظ تلك البيانات في مكان ا
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 السلف والخصم من الراتب

سباب الحصول على السلفة، تنحصر السلف في السفر، الزواج، العالج 
 
 يتم منح السلف بعد تقديم تقرير يتضمن مبررات وا

و ظروف طارئة. الطبي والوفاة
 
 ا

ساسي لسلف في الراتب اتتحدد ا 
 
ة نهاية الخدمة.ل

 
 حسب مكافا

قساط 
 
% من 10تعادل    WPSوفقًا لل  يتم خصم السلف التي يحصل عليها الموظفين من رواتبهم الشهرية على شكل ا

ساسي.
 
 ال

يجب معالجة المعامالت التي تتضمن خصومات من راتب الموظف مثل مكالمات الهاتف الشخصية عند تجاوز الحد المسموح  

 .المصرح لهم به( والسلف إلخ بحيث تتضح في الراتب الشهري )للموظفين 

حد المخالفات المنصوص عليها في هذا الدليل )كما ج 
 
ديبي المناسب في حالة ارتكابه ا

 
اء يخضع الموظف إلى اإلجراء التا

 (.ملحقالب

ساسي لمدةفي حالة احتجاز الموظف من قبل الجهات الحكومية لسبب شخصي ل يتعلق بعمله، يحصل الموظف ع 
 
 لى راتبه ال

ولى ت
 
طول بعد انقضاء الثالثة شهور ال

 
معية قوم الجتصل إلى ثالثة شهور من تاريخ الحتجاز. في حالة استمرار الحتجاز لمدة ا

 .بتعليق عقد التوظيف

لتي زايا ايضات والمالحق في إعادته إلى وظيفة ودفع المبالغ المتبقية للموظف من التعو جمعيةفي حالة ثبوت براءة الموظف فلل 

ولى من الحتجاز
 
شهر ال

 
 .تم خصمها خالل الثالثة ا

ة نهاية الخدمة 
 
 .في حالة ثبوت إدانة الموظف تقوم الجمعية بإنهاء خدماته ودفع جميع مستحقاته باستثناء مكافا

 تغير البيانات الخاصة براتب الموظف 

وافقة المحافظة على وتحديث معلومات الموظف بعد الحصول على المتتولى وحدة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية مسؤولية  

 .المطلوبة وفقًا لطبيعة التغييرات التي تتم على معلومات الراتب
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ستمارة ستمارة رقم ال  ستمارة اسم ال   مكان ال 
المسؤول عن 

ستمارة  ال 
فترة الحتفاظ 

ستمارة  بال 

I.  ديبية
 
 وحدة الموارد البشرية القواعد التا

 والشؤون اإلدارية

 

 مشرف الموارد البشرية

 سنوات 3

II.  وحدة الموارد البشرية  استمارة السلف

 والشؤون اإلدارية

 سنوات 3
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 السادسالباب 
 مواعيد العمل الرسمية

ضافي و   العمل ال 
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 السياسة

ة والمحدد اإلرشادات الخاصة بتنفيذ سياسة الجمعية الخاصة بساعات العمل الرسمية واإلجازات الرسمية التاليةتمثل البيانات  
 .بواسطة إدارة الجمعية ومجلس اإلدارة

 .تتولى إدارة الجمعية مسؤولية تحديد ومراقبة وتغيير ساعات العمل الرسمية 

و إضافة عدد من اإلجازات، كما  
 
و توقف العمليات التشغييحق إلدارة الجمعية زيادة ا

 
لية يتناسب دون المخاطرة بإرباك ا

 .بالجمعية

 ساعات العمل

ها معمول بيتم تحديد واعتماد ساعات العمل الرسمية بواسطة إدارة الجمعية وفقًا لتوجيهات الجمعية والتشريعات والقوانين ال 
 .بدولة قطر

قسام العاملة بالجمعية والمتطلبات القتقوم الجمعية بتحديد ساعات العمل الرسمية واضعة في العت 
 
انونية بار متطلبات ال

 .وقدرات القوى العاملة بالجمعية

سبوعياً  48ل تتجاوز ساعات العمل الرسمية  
 
 .ساعة ا

 .يتم إبالغ جميع الموظفين بساعات العمل الرسمية من خالل التعاميم التي يتم نشرها في لوحة النشرات العامة 

حد إلى يوم الخميس من الساعة  فترتينعبارة عن  ي مدير الرسمية للمك تب الساعات العمل  
 
لساعة اصباحًا إلى  8:00من يوم ال

 لثانية.ايستثنى يوم الخميس من فترة العمل  مساءًا. 08:00عصرًا حتى الساعة  04:00ظهرًا ليعودوا للعمل مساءًا من  12:00

سبوعيًا بمعدل  30ان بحيث ل تزيد عن يتم تغيير ساعات العمل الرسمية خالل شهر رمض 
 
ب ساعات عمل يوميًا حس 6ساعة ا

ي اإلدارة
 
 .را

 .ل يمثل الوقت الذي يقضيه الموظف في النتقال من وإلى العمل جزءًا من ساعات العمل الرسمية 

 .يتعين على جميع موظفي الجمعية اللتزام بساعات العمل الرسمية المعلنة من قبل الجمعية 

رد يتولى المدير المباشر للموظف مسؤولية ضمان التزام الموظف بساعات العمل الرسمية. وله الحق في إبالغ مشرف الموا 
ديبية"

 
دة المعتم البشرية والشؤون الدارية بمذكرة رسمية خطية بخصم قيمة مادية من راتب الموظف وفقا لقائمة "القواعد التا

 .من قبل الجمعية 
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جراءات مر  وقات بالدوام الرسميا 
أ
  اقبة اللتزام با

وقات العمل الرسمية   
 
 :تقوم إدارة الموارد البشرية بتحديد الطريقة التي يتم بها مراقبة اللتزام با

وقات العمل المقررة  للجمعيةيسجل الموظف وقت الحضور  
 
و فترتين ( حسب  –ووقت النصراف ) حسب ا

 
سواء فترة واحدة ا

 .(البصمة )جهاز الطريقة المعتمدة.

قت والمباشر ثم يسجل  مديرفي حالة الضطرار إلى مغادرة موقع العمل خالل الدوام الرسمي بقوم بالحصول على موافقة ال 
لب ) طشر.المبا مديرالخروج ووقت العودة المتوقع باإلضافة إلى الجهة التي سيتجه إليها ، ويتم مراقبة اللتزام بذلك من ال

ذان(
 
 استا

خير وإعداد التقارير التالية :تقوم  
 
 إدارة الموارد البشرية بمراقبة سجالت الدوام المعتمدة وتسجيل الغياب والتا

سبوعيكشف  .1
 
 بالغياب. ا

 كشف شهري بالغياب.  .2

خير. .3
 
 كشف يومي بالتا

خير. .4
 
 كشف شهري بالتا

خير إلى صاحب الصالحية لتخاذ اإلجراءات اإل 
 
 ة.جمعيظامية المعتمدة في الدارية النيتم رفع تقارير الغياب والتا

 

جراءات تحديد العطل الرسمية في الجمعية   ا 

عي اد 
 
سبوع للمديرورفعها  تقوم إدارة الموارد البشرية بإعداد المذكرة الخاصة بال

 
العطلة  من بداية التنفيذي لالعتماد وذلك قبل ا

 الرسمية.
 تقوم إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع مديري الوحدات التنظيمية لتحديد الموظفين الذين سيقومون بالعمل خالل  

 
يام ا

 اإلجازة. 
دير يتم إبالغ الموظفين الذين تقرر تكليفهم بالعمل خالل اإلجازة بموجب خطابات رسمية وترسل نسخة من الخطاب إلى الم 

 المباشر.
ة يمديرال الخاصة باإلجازة إلى جميع الوحدات التنظيمية في الجمعية وتوضع نسخة منها في لوحة اإلعالناتيتم توزيع المذكرة  

 بالجمعية.
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يام العطال 

 
 ة:جمعيت الرسمية المعتمدة من قبل الفيما يلي بيان با

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يام العمل المستحقة العطالت الرسمية
أ
 عدد ا

 3 عيد الفطر

ضحى
 
 3 عيد ال

 1 اليوم الوطني

الثالثاء الثاني من شهر  –اليوم الرياضي للدولة 

 فبراير من كل عام
1 
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ضافي   ساعات العمل ال 
 

هداف العامة
أ
  ال

 

 وضع الضوابط للعمل اإلضافي في الجمعية. 

عمالهم إل في حالة الضرورة 
 
 القصوى. التوضيح لجميع الموظفين بضرورة عدم اللجوء للعمل اإلضافي إلنجاز ا

وقات الدوام الرسمية. 
 
 التوضيح لجميع الموظفين بضرورة القيام بالواجبات والمهام المطلوبة منهم خالل ا

ساس الذي يتم به صرف مستحقات الموظفين من العمل اإلضافي بطريقة نظامية وحسب نظام العمل العمال. 
 
 توضيح ال

 

  السياسات العامة
 

ساسية في العمل هي 
 
وقات الدوام الرسمي، ويجوز حسب متطلبات العمل تكليف الموظ إن القاعدة ال

 
عمال في ا

 
ف إنجاز ال

 بالعمل اإلضافي.

يام ا 
 
و ال

 
داء العمل لليوم ا

 
جيل ا

 
ي عمل إضافي إل في حالت الضرورة القصوى وعدم إمكانية تا

 
 لالحقة.ل يجوز التكليف با

ي موظف مهما كانت درجته الوظيفية وتحت  
 
ن يعتمد لنفسة عماًل إضافيًا .ل يجوز تحت ل

 
ي ظرف من الظروف ا

 
 ا

 يشترط للقيام بالعمل اإلضافي ما يلي : 

ن تكون هناك ميزانية معتمدة للعمل اإلضافي. .1
 
 ا

ن يكون هناك تكليف ك تابي مسبق صادر من  المدير المباشر. .2
 
 ا

ن تكون هناك مبررات كافية لهذا العمل.  .3
 
 ا

ن يبين في التكليف عدد ساعات العمل .4
 
يام الالزمة لذلك. ا

 
 اإلضافي وعدد ال

خ ( يجوز منح بعض الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم القيام بعمل إضافي مستمر )السائ قون، الفراشون، المراسلون،  ال 

قصى ) 
 
 . ( ساعة في الشهر بعد موافقة  المدير التنفيذي 40تعويض عمل إضافي مقطوع يضاف إلى رواتبهم الشهرية وبحد ا
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 يعتبر عماًل إضافيًا كل عمل يكلف به الموظف في الحالت التالية : 

 بعد ساعات الدوام الرسمي. .1

عياد. .2
 
يام العطالت الرسمية وال

 
 في ا

جرًا إضافيًا  
 
جر ساعتان ونصف.يدفع للموظف عن ساعات العمل اإلضافية ا

 
 الساعة با

و الشهر التالي مباشرًة.تدفع مستحقات العمل اإلضافي في نفس الشهر الذي تم به العمل  
 
 اإلضافي ا

 إجراءات التكليف بالعمل اإلضافي وصرفه
 

  
 
و مجموعة من الموظفين للعمل لوقت إضافي يتم إعداد ا

 
حد الموظفين ا

 
مر عند حاجة مدير الوحدة التنظيمية المختص إلى ا

 التكليف بالعمل اإلضافي والحصول على موافقة صاحب الصالحية.

مر التكليف بعمل إضافي. المباشر مديرُيسلم ال 
 
 للموظف المعني ا

مر التكليف بالعمل اإلضافي و 
 
يسلم عند النتهاء من العمل يقوم الموظف بتسجيل عدد ساعات العمل اإلضافي الفعلية على ا

مر التكليف إلى 
 
 ه المباشر.مدير ا

غراض احتساب بدل الساعات اإلضاف مديريحدد ال 
 
ات ية ، وفي حالة زيادة عدد الساعالمباشر الساعات التي سيتم قيدها ل

سباب.
 
 الفعلية عن الساعات المصرح بها يتم توضيح ال

  يوقع مدير الوحدة التنظيمية المختص التكليف بعمل إضافي ويرسله إلى إدارة الموارد البشرية لستكمال اإلجراءات. 

 ة واعتماده لصرف الساعات  اإلضافية.تقوم إدارة الموارد البشرية بإعداد كشف العمل اإلضافي لإلدارات المختلف 

 يتم صرف مستحقات الموظفين من العمل اإلضافي مع الراتب الشهري كما يلي: 

ول من الشهر. .1
 
 مع راتب نفس الشهر الذي تم فيه العمل اإلضافي إذا تم العمل قبل نهاية النصف ال

 الشهر.مع راتب الشهر التالي إذا تم العمل اإلضافي في النصف الثاني من  .2

ستمارة ستمارة رقم ال  ستمارة اسم ال  المسؤول عن  مكان ال 

ستمارة  ال 
فترة الحتفاظ 

ستمارة  بال 

I.  وحدة الموارد البشرية والشؤون  تقرير ساعات العمل اإلضافية

 اإلدارية

مدير الموارد البشرية 

 والشؤون اإلدارية

 سنوات 3
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 السادسالباب 

جازات الموظفين  ا 
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هداف 
أ
 العامةال

 

 وضع الضوابط لإلجازات السنوية في الجمعية. 

 العمل على تنظيم إجازات الموظفين. 

 المواءمة ) قدر اإلمكان ( بين رغبات الموظفين والمصلحة العامة للجمعية. 

 تالفي تعطيل وتوقف العمل في الجمعية بسبب اإلجازات وضمان استمرارية العمل بشكل منتظم. 

  السياسات العامة
 

دية المهام الموكلة إليهم تمنح 
 
جر عن اثني عشر شهرًا لتجديد نشاطهم وتا

 
 ة.بفعالي الجمعية موظفيها إجازة سنوية مدفوعة ال

ولى للموظف بعد مرور )  
 
إلجازة ( شهر عمل فعلي، ويكون الشهر الثالث عشر هو شهر اإلجازة، وتستحق ا 12تستحق اإلجازة ال

ولى هو الشهر المكمل للسنة الثانية ) ( شهر عمل ع 11الثانية بعد مرور ) 
 
ن شهر اإلجازة ال

 
لستحقاق  ( شهر 12لى اعتبار ا

 اإلجازة الثانية. 

جر حسب ما هو منصوص عليه في الجدول التالي:  
 
 يحق للموظف الدائم في الجمعية إجازة سنوية مدفوعة ال

 مدة اإلجازة               المسمى الوظيفي      الفائت  

ولى الفئة ا .1
 
فراد اإلدارة العليا  ل

 
 عمليوم  35   ا

فراد اإلدارة الوسطى الفئة الثانية .2
 
 عمل يوم 30 ا

 عمل يوم 20                الموظفين الفئة الثالثة .3

و منحها بالتناوب للموظفين 
 
وذلك  للجمعية الحق في تحديد مواعيد قيام الموظف باإلجازة السنوية وفقًا لمقتضيات العمل ا

مين 
 
ن يتم إعالم الموظف بالميعاد الجديد والمجدول إلجازته قبل ) لتا

 
تمتعه  ( يومًا من 30سير العمل واستمراريته على ا

 باإلجازة .

غط ضيراعى في بداية كل عام ميالدي عند وضع برنامج اإلجازات السنوية على مستوى جميع الوحدات التنظيمية في الجمعية  

 .توى الخدمة التي تقدمها بدون إلحاق الضرر بمصالح الجمعية ومسالعمل وضرورة انتظامه واستمراره 

وتقوم كل إدارة بما ل يزيد عن نهاية شهر يناير من كل عام بتزويد إدارة الموارد البشرية بنسخة من برنامج اإلجازات السنوية  

غراض المتابعة.
 
 لموظفيها ل



السياسات واإلجراءات العامةدليل الموارد البشرية /    
HHUUMMAANN  RREESSOOUURRCCEESS  PPOOLLIICCIIEESS  &&  PPRROOCCEEDDUURREE 

ةنسخم الــــرق  
: 1 / 5 

 رقـــــم الدليل
: 1 

 تاريخ اإلصدار
: 30/11/2018 

 رقم الصفحـــة
:  50   / 79 

 

 2018الخاصة   عام    الجمعية القطرية لتأهيل ذوي اإلحتياجات 50

 

عمال التي يتوجب على الموظف الذي سيحل مكانه القيام يتوجب على الموظف المجاز اتخاذ الترتيبات الالزمة لشرح  
 
بها  ال

 المباشر . مديرخالل فترة اإلجازة وذلك بالتنسيق مع ال

 يتوجب على الموظف تقديم طلب اإلجازة قبل شهر من الموعد المحدد لقيامه باإلجازة . 

ن ي 
 
 ل يجوز وتمتع الموظف بإجازته في سنة استحقاقها ل يحق للموظف القيام باإلجازة السنوية قبل تاريخ استحقاقها، ويجب ا

و بعضًا منها ل
 
جيل إجازته السنوية المستحقة كلها ا

 
و تقاضي بدًل نقديًا عنها، وللموظف الحق بتا

 
تالية لسنة الالتنازل عنها ا

 .بموافقة الجمعية

 افية.يف هذا إلى حقه في تذاكر سفر إضالمباشر, ول يض مديريجوز للموظف تجزئة اإلجازة السنوية لمرتين, شرط موافقة ال 

جيل إجازة الموظف المستحقة بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة ل تزيد ع 
 
لى ) للجمعية الحق بتا

ل يتعدى  90
 
جيل فيجب الحصول على موافقة الموظف الك تابية، على ا

 
( يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التا

جي
 
 ل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق اإلجازة.التا

عمل يجوز لمدير الوحدة التنظيمية إستدعاء الموظف والطلب منه قطع إجازتة السنوية والعودة للعمل إذا تطلبت مصلحة ال 

 ذلك.

روف ظوتطلبت  يحق للموظف الحصول على بدل اإلجازة المستحقة له إذا ما كانت لدية رغبة في عدم التمتع باإلجازة السنوية 

 التنفيذي . مديرالمباشر وال مديرالعمل ذلك وبموافقة ال

عمال التي يتوجب على الموظف الذي سيحل مكانه القيام 
 
بها  يتوجب على الموظف المجاز اتخاذ الترتيبات الالزمة لشرح ال

 المباشر. مديرخالل فترة اإلجازة وذلك بالتنسيق مع ال

ثناء اإلجازة السنوية ضمن اإلجازة السنوية.يتم احتساب مستحقات اإلجازة وف 
 
جر يتقاضاه الموظف ا

 
خر ا

 
 ق ا

خره عن  
 
لعودة ايجب على الموظف اللتزام بمواعيد السفر والعودة من اإلجازة حسب طلب اإلجازة الموافق عليه، وفي حالة تا

خير يحق للجمعية  مديرفي الوقت المحدد دون إعالم وموافقة ال
 
سباب التا

 
ديبي الذي تالمباشر با

 
بًا راه مناساتخاذ اإلجراء التا

 بحقه. 

سبوع من تاريخ تمتع 
 
ساسي مع بدل )السكن( مقدمًا, وتدفع له قبل ا

 
جر اإلجازة السنوية ال

 
ه بها, يحق للموظف الحصول على ا

ن دفع له بدل السكن مقدما
 
جر اإلجازة السنو وإذا كان الموظف سبق وا

 
 ية.فال يتم احتساب بدل السكن من ضمن ا

عياد ( في حالة مصادفتها خالل اإلجا 
 
 وية.زة السنتمدد اإلجازة السنوية التي يتمتع بها الموظف بالمدة المقررة للعطالت ) ال
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يام اإلجازة السنوية المستحقة إذا انتهت خدماته بالجمعية قبل تمتعه بها وذلك بالنسبة ل 
 
جره عن ا

 
تي لمدة اليستحق الموظف ا

 إجازته عنها، وذلك بنسبة ما قضاه منها في العمل.لم يحصل فيها على 

ن الموظف قد خا 
 
جر فإذا ثبت ا

 
و بدون ا

 
جر ا

 
ثناء تمتعه بإجازاته سواًء با

 
خرى ا

 
ي جهة ا

 
لف ذلك ل يجوز للموظف العمل لدى ا

ن تسترد منه ما دفعته له لقاء ذلك ويطبق بحقة الج
 
و ا

 
جره عن مدة اإلجازة و / ا

 
اصة زاءات الخيحق للجمعية حرمانه من ا

 بذلك.

 

  إجراءات تخطيط اإلجازات السنوية للموظفين

 

ميع تقوم إدارة الموارد البشرية بإعداد كشوف باإلجازات السنوية المستحقة للموظفين التي تبين مستحقات كل موظف في ج 

 .الوحدات التنظيمية

 .التنظيمية المعنيةيتم توزيع إرسال كشوف اإلجازات السنوية المستحقة إلى مديري الوحدات  

سها على إجا 
 
وقات المناسبة لحصول الموظفين في الوحدة التنظيمية التي يرا

 
زاتهم يحدد مدير الوحدة التنظيمية المختص ال

 .السنوية وفقًا لظروف العمل في الوحدة التنظيمية

حصولهم تفق على التوقيت التقريبي ليبحث مدير الوحدة التنظيمية المختص مع الموظفين التابعين له مواعيد اإلجازات، وي . 

 .عليها

   "كشف خطة اإلجازة السنوية  يطلب مدير الوحدة التنظيمية من جميع الموظفين التابعين له تعبئة " 

كد مدير الوحدة التنظيمية المختص من ) التوازن العام لتوقيت الحصول على اإلجازات ومراعاته لظروف العمل ( و 
 
عدم يتا

 .جازات مع متطلبات ومصلحة العملتعارض مواعيد اإل

خرى المقترحة 
 
فضليات ال

 
من  يعدل مدير الوحدة التنظيمية المختص توقيت إجازات الموظفين لتحقيق التوازن باستخدام ال

خرى 
 
 .الموظفين لمواعيد ا

 .ريةالموارد البش يعد مدير الوحدة التنظيمية المختص مخطط اإلجازات السنوية النهائي بعد توقيعه ويرسله إلى إدارة . 

 يحدد مدير الوحدة التنظيمية المختص التوقيت المعتمد لإلجازة السنوية لكل من الموظفين على بيان التفضيل ويوقعه 

  .ويعيده للموظف

يام اإلجازات المستحقة لكل من الموظفين على بيانات التفضيل وعلى المخططات 
 
 .يتم التحقق من دقة توزيع ا
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  اإلجازة السنويةإجراءات طلب 

 

 . يقوم الموظف بتعبئة طلب اإلجازة وذلك قبل شهر من موعد قيامه باإلجازة 

 :يحدد  الموظف بطلب اإلجازة 

 .تاريخ بدء اإلجازة .1

 .تاريخ انتهاء اإلجازة .2

 .مدة اإلجازة .3

ثناء اإلجازة .4
 
  .العنوان ا

ثناء غيابهبديل المباشر لتحديد الموظف ال مديرينسق الموظف مع ال 
 
 .ا

كد من مديريوقع الموظف الطلب ثم يسلمه إلى ال 
 
 :المباشر الذي يتا

 .التزام الموظف بالتوقيت المقرر مسبقًا لإلجازة السنوية بالرجوع إلى خطة اإلجازات السنوية .1

 .عدم وجود ظروف مستجدة  تمنع قيام الموظف باإلجازة السنوية في موعدها المقرر  .2

سبابفي حالة عدم موافقة المدير المختص ي 
 
 .تم إعادة طلب اإلجازة إلى الموظف مع بيان ال

كد  من وجود رصيد كاف من اإلجازة السنوية للموظف   
 
    .يتم التا

  
 
يام اإلجازة المستحقة ويتم تدوينها على طلب اإلجازة وكذلك المستحقات ال

 
خرى في حالة وجود رصيد كاف  للموظف تحتسب ا

 .للموافقة من صاحب الصالحية من تذاكر السفر للموظف وعائلته ، وترفع

جازة السنوية جراءات العودة من ال    ا 
 

ليوم االمباشر في  مديرعند عودة الموظف من إجازته السنوية يقوم الموظف بتعبئة نموذج العودة من اإلجازة وتوقيعه من ال 

 .الذي يباشر فيه العمل في الجمعية

كد من البيانات الواردة في إقرار العودة ويوقعه ويرسله إلدارة الموارد البشرية مديريقوم ال 
 
 .  المباشر بالتا

سباب واتخاذ اإلجراءات  
 
خير يتم البحث بال

 
خير في اإلجازات من قبل إدارة الموارد البشرية وفي حالة وجود تا

 
يتم احتساب التا

 .الالزمة
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جازة الحج جازات الطارئة وا  جراءات ال    ا 
 

داء فريضة الحج يقوم بتقديم طلب للحج إلى إدارة الموارد البشرية لستكمال اإلجراءات ال 
 
ن الزمة مفي حالة رغبة الموظف با

 .الجهات المختصة

 المباشر في  مديرعند اضطرار الموظف إلى الحصول على إجازة خاصة يقوم بتعبئة طلب اإلجازة ويوقع الطلب ويسلمه لل 
 
ول ا

سباب الغياب الضطراري فرصة ممكنة ويو
 
 .ضح له ا

و غياب عن العمل مديريقوم ال 
 
جر ا

 
 .المباشر بفحص مبررات اإلجازة واعتماد طريقة احتسابها با

 .المباشر الطلب ويرسله إلى إدارة الموارد البشرية لستكمال اإلجراءات مديريوقع ال 

 :يتم توزيع نسخ طلب اإلجازة على النحو التالي 

 .الموظف نسخة: تحفظ في ملف .1

و احتساب الراتب .2
 
يام الغياب ا

 
جور لتخاذ اإلجراءات الالزمة لخصم ا

 
عن  نسخة: ترسل إلى مسؤول الرواتب وال

 .المباشر مديرفترة اإلجازة حسب قرار ال

 مولودة في حالة اإلجازات الخاصة يقوم الموظف بتعبئة طلب اإلجازة قبل حدوثها في حالة الزواج وبعد حدوثها في حالة ولد 

و فروعه ويرفعها إلى ال
 
صوله ا

 
حد ا

 
و ا

 
و في حالة وفاة الزوجة ا

 
سباب طلب اإلجازة ا مديرله ا

 
  لخاصةالمباشر موضحًا بها ا

كد من صحة البيانات وطلب الوثائق المؤيدة لذلك ) في حالة الضرورة ( وتوقيع الطلب ور  مديريقوم ال 
 
 فعه إلىالمباشر بالتا

 .إدارة الموارد البشرية

 .م فحص المستندات وتسجيل اإلجازة في سجل اإلجازات الخاص بالموظف في الملفيت 

كد من تاريخ عودة الموظف لمباشرة العمل بعد انتهاء اإلجازة الخاصة واتخاذ اإلجراءات الالزمة في حالة  
 
ة جاوز مدتيتم التا

 .اإلجازة المقررة
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 السابعالباب 

جازة المرضية  ال 
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هداف العامة
أ
 ال
 

 وضع الضوابط لإلجازات المرضية في الجمعية. 

كيد والتوضيح بالتزام الجمعية بتقديم الرعاية الطبية لجميع موظفيها. 
 
 التا

سس والقواعد التي تنظم اإلجازات المرضية. 
 
 وضع ال

 التوضيح للموظفين في الجمعية شروط استحقاق اإلجازات المرضية وظروفها. 

 

  السياسات العامة
 

ي تقرير طبالموظف الذي يتغيب عن العمل نتيجة إلصابته بمرض، إجازة مرضية إعتبارًا من تاريخ اإلصابة طبقًا ل الجمعيةتمنح  

 معتمد. 

جر عن اإلجازات المرضية  
 
و متقطعة س –يتم إحتساب ال

 
 لى النحو التالي:ع-واء كانت هذة اإلجازات متصلة ا

جر كامل. .1
 
ولى با

 
 الثالثون يومًا ال

جر. بنصفالستون يومًا التالية  .2
 
 ال

جر. .3
 
 الثالثون يومًا التالية بدون ا

خرى، وتسقط اإلجازة المرضية بانقضاء السنة ) الميالدية ( التي  
 
ستحق تل يتم ترحيل مدة اإلجازة المرضية من سنة إلى ا

السنة  إلجازة المرضية المستحقة عنعنها، فال يجوز ضم مدة إجازة مرضية لم ينتفع بها الموظف في إحدى السنوات إلى مدة ا

 التالية.

ن تطلب إحالته بمعرفة الججمعيإذا استنفذ الموظف استحقاقه من اإلجازات المرضية ولم ُيشفى من مرضه فلل 
 
هة ة الحق با

لصحية العدم اللياقة  الجمعيةالطبية المعتمدة لتقرير صالحيته للعمل من عدمه وإذا ما تقرر عدم صالحيته تنهى خدمته في 

ة نهاية الخدمة.
 
 للعمل مع حفظ حقه في مكافا

حوال والحالت المرضية يتوجب على الموظف المريض مراعاة ما يلي : 
 
 في جميع ال

و عدم الحضور إلى العمل يجب على الموظف إعالم  .1
 
لم تستدعي ترك العمل ا

 
و با

 
عند شعور الموظف بمرض ا

ن يحضر الموظف ما يثبت مدير 
 
سرع وسيلة ممكنة ) الهاتف مثاًل ( على ا

 
قرب وقت، وبا

 
ه المباشر بذلك في ا

 ذلك. 
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كان داخل  .2
 
ن يخطر الموظف ) سواًء ا

 
و خارجها (  الدولةيجب ا

 
ي عارضمدير ا

 
قرب وقت ممكن با

 
 ه المباشر في ا

دائه للعمل وبحاجته 
 
و يؤثر في سالمة ا

 
 إلى الحصول على إجازة مرضية .صحي يمنعه من ممارسة عمله ا

ثناء وجوده خارج  .3
 
سرع مدير ، فإن عليه إعالم الدولةفي حال مرض الموظف ا

 
قرب وقت ممكن وبا

 
 ه المباشر في ا

ن يراجع إدارة الموارد البشرية عند عودته إلى العمل، ويرفق تقريرًا طبيًا من جهة
 
طبية  وسيلة ممكنة، على ا

ثناء مرضه .في  يكون مصادقًا عليه من سفارة
 
 الدولة التي كان الموظف يتواجد بها ا

ر يتوجب إثبات المرض بموجب تقرير طبي معتمد, وتعتبر اإلجازة المرضية غيرالمدعومة بتقرير طبي إجازة غي .4

جر، ويمكن وفقًا لتقدير المسؤولين في 
 
ديبيةااعتبارها غيابا متعمدًا و اتخاذ اإلجراءات  الجمعيةمدفوعة ال

 
 لتا

حكام لئحة المخالفات والجزاءات المعتمدة في المناسب
 
 .الجمعيةة وفقًا لما تقتضيه ا

ن يباشر عمله إل إذا قررت الجهة الطبية المعتمدة  .5
 
مراض المعدية ل يسمح للموظف المريض ا

 
ي ففي حالة ال

داء الع
 
نه ل خطر عليه من ا

 
صبح قادرًا على مباشرة عمله وا

 
نه شفي تمامًا من مرضه وا

 
لى منه ع مل ول ضرر لشركة ا

 مخالطة زمالئه في العمل.

 يجوز للموظف بناًء على طلبه قطع اإلجازة المرضية والعودة للعمل وفق الشروط التالية : 

ن يتم ذلك بناًء على طلب ك تابي من الموظف . .1
 
 ا

داء العمل خطرًا على الموظف العائد من اإلجازة المرضية . .2
 
ن ل يكون ا

 
 ا

كد من عدم وجود  .3
 
 ضرر قد ينجم عن مخالطة الموظف لزمالئه في العمل.التا

 المباشر . مديرموافقة مدير الموارد البشرية بناًء على توصية ال .4

جره عن مدة غيابه مع عدم اإلخالل بحق  
 
في  الجمعيةكل موظف ل يعود إلى عمله فور انتهاء إجازته المرضية يحرم من ا

حكام نظام العمل.
 
ديبية بحقه، واعتباره متغيبًا عن العمل بغير إذن وفق ا

 
 مجازاته وإتخاذ اإلجراءات التا

سبوع التي تقع خالل فترة اإلجازة المرضية كجزء منها ول يتم  
 
عياد الرسمية وعطلة نهاية ال

 
إلجازة مديد اتتعتبر العطل وال

و تعويض الموظف عنها.
 
 المرضية ا

ثناء انتدابه خارج إذا مرض  
 
 في مهمة عمل رسمية تعتبر إجازة مرضية. الدولةالموظف ا

 تحفظ كافة التقارير والشهادات الطبية بكل سرية في ملف الموظف الطبي. 

حوال. 
 
جر اإلجازة المرضية مقدمًا مهما كانت ال

 
 ل يجوز صرف ا
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ستمارة
أ
ستمارة رقم ال

أ
ستمارة اسم ال

أ
المسؤول عن  مكان ال

ستم
أ
ارةال  

فترة الحتفاظ 

ستمارة
أ
 بال

نموذج خطة اإلجازة السنوية   .1

 للموظف

وحدة الموارد البشرية والشؤون 

  اإلدارية

 

مشرف الموارد البشرية 

 والشؤون اإلدارية

 

 سنوات 3

وحدة الموارد البشرية والشؤون  نموذج طلب إجازة  .2

 اإلدارية

 سنوات 3

البشرية والشؤون وحدة الموارد  جدول إجازات الموظفين  .3

 اإلدارية

 سنوات 3

وحدة الموارد البشرية والشؤون  نموذج العودة من إجازة  .4

 اإلدارية

 سنوات 3

وحدة الموارد البشرية والشؤون  نموذج إجازة مرضية  .5

 اإلدارية

 سنوات 3
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 الثامنالباب 

 تذاكر السفر
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هداف العامة
 
 ال

 

 ة.جمعيتذاكر السفر للموظفين في ال وضع الضوابط لصرف

 تحديد الحالت التي يتم بها صرف تذاكر السفر للموظفين عند القيام بإجازاتهم السنوية.

 تحديد الحالت التي يتم بها صرف تذاكر السفر للموظفين عند النتداب.

 الوفاء بشروط التعاقد مع الموظفين.

 ة. جمعيتويات اإلدارية المختلفة في المنوحة للموظفين وحسب المستحقيق المساواة في نوعيات تذاكر السفر الم

  السياسات العامة
 

مين سفر الموظفين بالدرجة السياحية المخفضة في الحالت التالية: 
 
 يتم تا

 عند بداية التعاقد من البلد الذي تم فيه التعاقد إلى مقر العمل. .1

 عند انتهاء خدمة الموظف . .2

 باإلجازة السنوية.عند قيام الموظف  .3

 .عند قيام الموظف بمهمة انتداب  .4

قصى )  
 
طفال 2 –لزوجة ا–( تذاكر سفر ) للزوج  4تمنح التذاكر للسفر في اإلجازات السنوية للموظفين وعوائلهم وبح د ا

 
 من ال

 (، إل إذا نص العقد على خالف ذلك .

 تمنح التذاكر إلى عاصمة البلد الذي يحمل الموظف جنسيته. 

 شراء تذاكر السفر للموظفين من مكاتب السياحة والسفر حسب الشروط التالية : يتم 

 حسب الدرجة التي يستحقها الموظف والمبينة في عقد العمل وسياسات الجمعية. .1

سعار السائدة في السوق . .2
 
فضل الخطوط وال

 
 يتم اختيار المكاتب السياحية للتعامل معها حسب ا

 تب السياحية المعتمدة في الجمعية.يتم شراء تذاكر السفر من المكا .3

خر غير معتمد في الجمعية بسبب ظروف الحجز ونوعية خطوط الطيران  
 
في حالة رغبة الموظف بشراء التذاكر من مك تب ا

سعار المعتمدة لدى المك تب السياحي المعتمد 
 
و  للجمعيةيصرف للموظف قيمة التذاكر المستحقة حسب ال

 
و الخطوط ا

 
ا
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قل.المك تب الذي يرغب 
 
يهما ا

 
 الموظف بشراء التذاكر منه ا

و ترحيل تذاكر السفر المستحقة للموظف إلى سنة لحقة ويتوجب استخدامها قبل استحقاق اإلجازة الث 
 
جيل ا

 
انية ل يجوز تا

 للسنة الثانية.

ي جزء من تذاكر السفر المستحقة باإلجازات السنوية عند انتهاء خدمة الموظف 
 
ي سبب كا ل يجوز صرف بدل نقدي عن ا

 
 ن.ل

ته ل يصرف تذاكر سفر العودة ومستحقات تذاكر السفر السنوية للموظف الذي انتهت خدمته ووافقت الجمعية على نقل ك فال 

خر داخل الدولة. 
 
ًً على طلبه للعمل لدى ك فيل ا  بناًء

 لسنوية.يصرف بدل نقدي عن قيمة تذاكر السفر المستحقة في حالة عدم رغبة الموظف في السفر بإجازته ا 

 وإياباً  تتحمل الجمعية في حالة قطع اإلجازة السنوية للموظف بسبب ظروف العمل تذكرة سفر له فقط عند قضاء اإلجازة ذهاباً  

 لقضاء المدة المتبقية من إجازته السنوية.

جراءات صرف تذاكر السفر  ا 
 

وامر اإلركاب له من قبل إدارة العند تقديم الموظف طلب اإلجازة السنوية والموافقة عليها يتم الحجز له  
 
بشرية موارد الوإصدار ا

 وذلك حسب خط السير المحدد.

و إدارة الموارد البشرية والحتفاظ بتذاكر السفر وتسليمها للموظ 
 
كيد الحجز  مسبقًا سواء بواسطة الموظف ا

 
لسفر ف قبل ايتم تا

يام. 3الفعلي ب ) 
 
 ( ثالثة ا

ر قبل ب يتم إصدار تذاكر السفر حسب بيان التكليف بالنتداب ويتم تسليم تذاكر السفعند قيام الموظف بتنفيذ مهمة انتدا 

يام.
 
 السفر بثالثة ا

 

ستمارة ستمارة رقم ال  ستمارة اسم ال  المسؤول عن  مكان ال 

ستمارة  ال 
فترة الحتفاظ 

ستمارة  بال 

I.  وحدة الموارد البشرية والشؤون  نموذج صرف بدل تذاكر

 اإلدارية

مشرف الموارد البشرية 

 والشؤون اإلدارية

 سنوات 3
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 التاسعالباب 

داء 
أ
 تقييم ال

ت
آ
 والمكافا
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هداف العامة

 
 ال

 
ت والعالواتوضع الضوابط لعملية تقديم ال 

 
 للموظفين في الجمعية. مكافا

 إبراز اهتمام الجمعية بموظفيها وتقديرها لخدمتهم الجمعية. 
ة هؤلء  

 
عمال مكافا

 
داء حافل بال

 
خذون زمام المبادرة في القيام بنشاط متميز، ويحتفظون بسجل ا

 
 لقيمة.االموظفين الذين يا

عمال المتميزة. 
 
 نشر ثقافة المنافسة اإليجابية بين الموظفين، ودفعهم لتكرار القيام بال

هداف ال 
 
ربا جمعية للمدير توجيه الموظفين نحو تحقيق ال

 
 وزيادة ح والمحافظة على الك فاءات الواعدةة، والعمل على تعظيم ال

 انتمائها.
 المحافظة على الك فاءات الواعدة والمميزة. 
 تشجيع الموظفين في الجمعية على العمل وزيادة الك فاءة  . 
 العمل على زيادة ولء وارتباط الموظفين بالجمعية. 

 
  السياسات العامة

 
تإن ال 

 
داء بما يزيد ع ة واإلنتاجيةالمهنيفي الجمعية مرتبطة بالك فاءة  مكافا

 
د وتمنح ن المعتافي العمل ومبنية على التميز في ال

 للموظفين الذين يظهرون اإلخالص والتفاني في العمل.
تتتكون  

 
نواع التالية : المكافا

 
 التي تمنح للموظفين المميزين من ال

ت المعنوية ) ك تاب شكر، شهادة تقدير، حفل على شرف الموظف(. .1
 
 المكافا

ت العينية )درع، ميدالية، هدية تذكارية، قلم، ساعة يد( . .2
 
 المكافا

جر( . .3
 
ة نقدية على ال

 
ت المالية )مكافا

 
 المكافا

تتمنح  
 
داؤهم في العمل مميزًا جدًا، بناًء على توصيات ال المكافا

 
 مديرالمباشر وموافقة ال مديرللموظفين الذين يكون ا

 التنفيذي. 
ن يلتزم ويتحلى بم 

 
دناه، ليحصل على العلى الموظف ا

 
ةجموعة من القيم والسلوكيات المبينة ا

 
 :مكافا

 اللتزام بالتعليمات والقوانين الداخلية للجمعية. .1
 اللتزام بساعات العمل. .2
 القيام بجهد إضافي دون تذكيره بالحاجة إلى ذلك. .3
موالها وممتلكاتها. .4

 
 المحافظة على مصالح الجمعية وا
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 اللتزام بمتطلبات الجودة. .5
د .6

 
 اء المتميز في العمل.ال

خروا عن مواعيدها المحددة. .7
 
 مساعدة زمالئه إلنجاز المهام التي تا

 تقديم اقتراحات تعود بالربحية وتقليل التكاليف.  .8
ن قام بها من قبل. .9

 
داء مهام لم يسبق ا

 
 التطوع ل

 

جراءات  ال 
 

داء من خالل الثالث مراحل التالية
 
 يتم إجراء تقييم ال

داء مختلف الوظائ ف وفقًا للمعايير المحددة وسيقوم المشرف المباشر للموظف بتحديد الدرجة العاالتقييم: سيتم 
 
ييم. مة للتقتقييم ا

ن توضح نقاط ا
 
لقوة يتم إرفاق مالحظات مع التقييم العام والتي توضح وتبرر درجة التقييم التي حصل عليها الموظف كما يجب ا

ييم بإبالغ الموظف الذي يحصل على درجة غير مرضية في تقرير التقييم بنقاط ونقاط الضعف. يقوم المسؤولون عن التق
دائه. يتضمن مقياس التقييم من 

 
" 5الضعف/النقاط التي تتطلب تطوير في ا

 
 .نقاط كما هو موضح في جدول "ا

:
 
 جدول ا

 البيان درجة التقييم

( ممتاز5) قرانه بإسهاماته الفريدة من نوعها ويعتبر ك قائد في  
 
ليه إلموكلة ايقوم بتنفيذ المهام . الجمعيةيتميز عن ا

عمال. يؤدي جميع المهام الموكلة إليه بشكل يفوق
 
داء الجيد لتلك ال

 
 بمستويات تفوق توقعات ال

هداف/المسؤوليات ال
 
 يقدم ويتخطى مستوياتية المطلوبة منه بطريقة استثنائية. دائما ما مديرال

 الك فاءة المطلوبة لهذه الوظيفة

( جيد جداً 4) نه. مية فوق المتوقع مديريقوم بتنفيذ المهام الموكلة إليه بشكل يفوق المطلوب منه. يقدم إسهامات  
هداف/المسؤوليات ال

 
ميع ية ويفوق المتوقع منه في غالبيتها. يتوافق مع جمديريقوم بتنفيذ جميع ال

 الك فاءة المحددة لوظيفتهمتطلبات 

( جيد3) هداف/المسؤوليات ال 
 
 يةمديريقوم بتنفيذ المهام الموكلة إليه بنجاح. يقوم بتنفيذ جميع/معظم ال

و يكاد يتوافق مع جميع متطلبات الك فاءة المحددة لوظيفته
 
 ويتوافق مع ا

 

( يحتاج إلى تحسين2) داء ثابت،  
 
ثر بالضعف عند تنفيذ بعيقوم بتنفيذ المهام الموكلة إليه با

 
داؤه يتا

 
ض ومع ذلك فإن ا

هداف/المسؤوليات ال
 
ت ية ولكنه يفشل في التوافق مع بعض مستويامديرالمهام. يقوم بتنفيذ بعض ال
دائهمديرالك فاءة ال

 
 ية المحددة لوظيفته. يحتاج إلى خطة لتطوير ا
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( ضعيف1) زيادة في الراتب وعدم احتمالية الحصول لديه عوامل نقص واضحة. بما يؤدي إلى عدم الحصول على  
دائه العام وقد 

 
ة. عدد قليل جدًا من الموظفين يؤدون بنفس المستوى، يجب مراجعة ا

 
على مكافا

ديبي قد يؤدي إلى إنهاء خدماته
 
 يتطلب معه اتخاذ إجراء تا

 
 

 

داء من قبل الموظف المعني، مشرفه المباشر،  
 
ة مدير القسم ووحدة الموارد البشرييتم مناقشة وتوقيع نماذج تقييم ال

 .والشؤون اإلدارية

داء بشكل مستمر خالل السنة 
 
 .يتم تقديم مالحظات غير رسمية عن ال

رد في حالة رفض الموظف لدرجة التقييم التي حصل عليها فإنه يتم عقد اجتماع بين الموظف ومشرفه المباشر ووحدة الموا 

 
 
 .مرالبشرية والشؤون اإلدارية لمناقشة ال

داء جميع الموظفين، يقوم مسؤول الموارد البشرية والشؤون اإلدارية بإعداد مل 
 
ئج خص بنتابمجرد النتهاء من إجراءات تقييم ا

 .التقييم وإرساله إلى مشرف الموارد البشرية والشؤون اإلدارية وذلك للموافقة على برامج التدريب المقترحة

ا لكل لترقية مع الدرجة الوظيفية، هيكل الرواتب والمزايا الوظيفية المسموح بهيجب توافق زيادات الرواتب الناتجة عن ا 

 .موظف

و معايير غير رسمية. ومع ذلك 
 
كانت شخصية ا

 
خرى سواء ا

 
ي عوامل ا

 
داء وليس على ا

 
فإن  تعتمد الترقية على نتائج تقييم ال

داء  الجمعية
 
ن ول تضمن حدوث ترقيات كل سنة حتى في حالة الموظفين الذين يحصلون على درجات استثنائية في تقييم ال

 
ا

قسام من الموظفين ومدى توفر إمكانية للترقية
 
 .قرار الترقية يرتبط باحتياجات ال

  
 
دائه. في تيقوم المشرف المباشر بإبالغ الموظف الذي يحصل على درجة "ضعيف" في مرحلة تقييم ال

 
لك داء وذلك لتطوير ا

داء الموظف لمدة 
 
داء الموظف فإنه يتم إنهاء خدماته 3الحالت، يقوم المشرف بمراقبة ا

 
سباب  شهور، وفي حالة عدم تطور ا

 
ل

ديبي لذا فإن الموظف يستحق بذلك الحصول عل
 
ى عدم الك فاءة. ل يعتبر إنهاء خدمات الموظف بسبب عدم الك فاءة ك فصل تا

ة
 
خرى  مكافا

 
ي مستحقات ا

 
و ا

 
 .نهاية الخدمة ا

ة التميز 
 
 .يحصل الموظفين الحاصلين على درجات تقييم جيدة إلى الترقية ومكافا

 

ستمارةرقم  ال  ستمارةاسم   ال  ستمارةمكان   ال  فترة الحتفاظ المسؤول عن  
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ستمارة ستمارةب ال  ال   

داء إستمارة  1
 
وحدة الموارد البشرية  تقييم ال

 اإلداريةوالشؤون 

الموارد البشرية  ديرم

 والشؤون اإلدارية

 سنوات 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 العاشرالباب 

 الترقـــــيــــــة
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 السياسة العامة

ساس في تقييم استعداد الموظف للترقية 
 
داء السنوي ال

 
 .تعتبر إجراءات مراجعة ال

ي موظف: الجمعيةينبغي على إدارة  
 
مور التالية في العتبار عند اتخاذ قرار بترقية ا

 
 وضع ال

 .بالجمعيةتوفر منصب شاغر  .1

ن تكون المناصب الشاغرة في إطار خطة القوى العاملة السنوية المعتمدة  .2
 
 .للجمعيةيجب ا

داء الو .3
 
ثبت قدرته على ا

 
و ا

 
دنى من المؤهالت المطلوبة لتولي المنصب ا

 
ن يتسم الموظف بالحد ال

 
 .ظيفة ا

داء الموظف حصوله على تقييم مرتفع والذي يوضح قدرته على الوفاء بمتطلبات المستوى .4
 
ن يوضح تقييم ا

 
 ا

 .التالي

قل حتى يمكنه الحصول على ترقية .5
 
ن يقضي الموظف بالعمل سنة واحدة على ال

 
 .يجب ا

حتسب مدة خدمته مع ضمان كافة حقوقه وت بالجمعيةيستمر الموظف الذي يقبل فرصة الترقية في عمله  .6

ل يتم قطع هذه المدة( بالجمعيةاعتبارًا من تاريخ بداية عمله  بالجمعية
 
 .)شريطة ا

على لفترة مؤقتة ك ترقية .7
 
 ل يمكن اعتبار تولي الموظف مهام معينة لوظيفة ا

 .يجب اعتماد جميع الترقيات من قبل اإلدارة .8

داء .9
 
 .ضمان اتساق، فعالية ونجاح إجراءات تقييم ال

داء لضمان الموضوعية والتوافقيتم  .10
 
ساليب لفحص التساق وضمان الجودة إلى إجراءات إدارة ال

 
 .إضافة ا

لق يما يتعفية مديرومشرف الموارد البشرية والشؤون اإلدارية المسؤولية ال مدير الموارد البشريةتتحمل اإلدارة باإلضافة إلى  

قسام. 
 
داء المتخذة على جميع ال

 
 بضمان توافق قرارات تقييم ال
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قسام باإلضافة إلى تقي 
 
يضًا مسؤولية تقييم وتوزيع قرارات درجات التقييم المتخذة من قبل مديري ال

 
دة يم الجوكما يتحملون ا

 .والفعالية العامة لإلجراءات

داء
 
 :الشروط الخاصة بإدارة ناجحة وفعالة لال

ن يكون لديهم الفهم، المهارات واللتزام المطلوب  
 
قسام ا

 
 .يطلب من مديري ال

قصى  
 
يجب على المسؤولين عن التقييم فهم اإلجراءات بشكل فعال وكاف حتى يستطيعوا تقديم مدخالت بناءة وتحقيق ا

 .بشكل عادل وفعال الجمعيةاستفادة ممكنة منها باإلضافة إلى ضمان تقييم جميع موظفي 

 

 اإلجراءات

داء. يتم إعداد الخطة بشكل مشترك بين الموظف ومديره ت 
 
م إعداد خطة التطوير الشخصي كجزء من إجراءات مراجعة ال

 المباشر

داء" ايتم تقييم الموظفين عند تحقيقهم ك فاءات فنية وسلوكية متعددة وفقًا لطبيعة وظائ فهم ودرجاتهم الوظيفية. "عوامل  
 
ل

مثلة على الك فاءات التي يتم من خاللها تقييم الموظفين: 
 
 التالية تعد ا

 القدرة التحليلية .1

 جودة العمل .2

 خدمة العمالء .3

 المعرفة الوظيفية والمهارات الفنية .4

 اإلنتاجية والفعالية .5

 التجاوب مع اإلشراف .6

 اإلتصال .7

 العمل ضمن فريق عمل واحد والشبكة الداخلية .8

 اإلبداع والبتكار .9

 التخطيط والتنظيم .10

داء الموظف  .11
 
 المدير المباشر للموظف في تقييم ا

 
 يبدا

و الشخص المسؤول عن الموظف خالل السنة بتعبئة الك فاءات ا 
 
لقياسية الموجودة على يقوم المدير المباشر لكل موظف ا
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داء 
 
 .برنامج إدارة ال

مكن ذلك 
 
داء الموظف متى ما ا

 
قل من المسؤولين عن التقييم لتنفيذ عملية تقييم ا

 
 .يطلب مشاركة اثنين على ال

داء الموظف خالل السنة 
 
ي مالحظات على ا

 
 .يقوم مدير الموظف بمناقشة التقييم بشكل شخصي مع ا

ي مالحظات على نموذج التقييم يحق للموظف في هذه المرحلة من 
 
 .التقييم إضافة ا

موظف، بعد النتهاء، بشكل مشترك، من نماذج التقييم )بواسطة الموظف ومديره( وانتهاء المناقشة بين المدير المباشر وال 

ي مالحظات وتوصيات
 
 .يقوم كل منهما بتوقيع نموذج التقييم وإبداء ا

ل على الموارد البشرية والشؤون اإلدارية لحفظه في ملف الموظف )سواء في حالة الحصويتم إرسال نموذج التقييم إلى وحدة  

و عدم الحصول عليها(
 
 ترقية ا

داء جميع الموظفين، يقوم مشرف الموارد البشرية والشؤون اإلدارية بإعداد ملخ 
 
ج ص بنتائبمجرد النتهاء من إجراءات تقييم ا

 ا بشكل نهائيالتقييم وإرسالها إلى اإلدارة لعتماده

في حالة رفض الموظف لدرجة التقييم التي حصل عليها بواسطة مديره المباشر فإنه يتم عقد اجتماع بحضور الموظف  

 صوالمسؤول عن تقييمه ومشرف الموارد البشرية والشؤون اإلدارية لمناقشة النتائج والوصول إلى حل نهائي بهذا الخصو

 مديرلى إ اإلستمارةة بالترقية، يقوم مشرف الموارد البشرية والشؤون اإلدارية بإرسال في حالة ما تضمن نموذج التقييم توصي 

 لمراجعته  الموارد البشرية

خرى ذات عال مدير الموارد البشريةيقوم  
 
مور ا

 
ي ا

 
قة كما بمراجعة نموذج التقييم ويقرر ترقية الموظف بعد تقييم النماذج وا

 يتطلب

إلى  ستمارةاإلإعادة إلى اإلدارة لعتماد قرار الترقية بشكل نهائي. تقوم اإلدارة بعد ذلك ب ستمارةاإلفي حالة الموافقة، يتم إرسال  

 وحدة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية لحفظه في الملف ولتنفيذ القرار كيفما يتطلب

 يستلم الموظف بعد ذلك خطاب خطي بالترقية موضحًا به شروط الترقية 

 لترقية.لبشرية والشؤون اإلدارية بعد ذلك باحتساب الزيادة في راتب المنصب الجديد بعد الحصول على ايقوم مشرف الموارد ا 

دها م اعتمايتم تنفيذ هذا اإلجراء بعد مراجعة الدرجة الوظيفية والراتب المعتمد للموظف باإلضافة إلى مستوى الزيادة التي ت

 من قبل اإلدارة )ممتاز، جيد جدا وجيد(

 يادة الراتب، يقوم مشرف الموارد البشرية والشؤون اإلدارية بإعداد خطاب الزيادة في الراتبفي حالة ز 

 يتم زيادة الراتب فقط في حالة وجود إجراءات معتمدة من قبل اإلدارة لزيادة الراتب مع الترقية 
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خرى إلى مديره المباش يتم إرسال نسخة إلى الموظف إلبالغه براتبه الجديد بعد الزيادة فيما يتم إرسال النسخة 
 
 رال

داء وخطاب الزيادة في الراتب في  –تقوم وحدة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية بحفظ نموذج الك فاءات  
 
لف مبرنامج إدارة ال

 .الموظف. فيما يتم عكس تلك الزيادة على كشف الرواتب

 

 

 

 الحادي عشرالباب 

 التدريب والتطوير
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  العامةالسياسات 

 

ولويات التالية : للجمعيةإن السياسة العامة  
 
ن التدريب متاح لجميع الموظفين وفقا لحتياجات العمل وفق ال

 
 هي ا

ولوية في التدريب للدورات التي تعقد داخليا ثم الدورات التي تقدمها الجهات الخارجية. .1
 
 تعطى ال

ن يتوافق مع توجهات  .2
 
هدافها الستراتيجية. الجمعيةالتدريب يجب ا

 
 ونشاطاتها وخططها و ا

و خارجها ( للسنة القادمة بالتنسيق مع الدولةتقوم إدارة الموارد البشرية بإعداد برنامج التدريب ) سواء داخل  
 
مديري  ا

 .الجمعيةوبما يتناسب ويتوافق مع احتياجات  الجمعيةالوحدات التنظيمية في 

س العمل حتى تتحعلى  الجمعيةل يقتصر التدريب في  
 
قق الدراسة النظرية والعملية فقط وإنما يمتد إلى التدريب على را

 .الجمعيةللتدريب الفاعلية الكاملة، وتقع هذه المسؤولية على عاتق مديري الوحدات التنظيمية في 

ن الدورات التدريبية تعكس احتياجات  
 
كد من ا

 
 لية.الحالية والمستقب الجمعيةإن من مسؤولية إدارة الموارد البشرية التا

و خارجها، وذلك ضمن السياسة ال الدولةُيعد كل مدير إدارة خطة إللحاق الموظفين بالدورات التدريبية سواء داخل  
 
عامة ا

 والموازنة المعتمدة الموضوعة لذلك.  للجمعية

ظيمية وموافقة مدير الوحدة التنالمباشر  مديريتم اختيار الموظفين لالشتراك في الدورات التدريبية بناًء على توصية ال 

 المختص.

ن تتوافر في الموظف المرشح لالشتراك ببرنامج تدريبي داخل  
 
 ما يلي: الدولةينبغي ا

ن يكون حسن السيرة والسلوك  .1
 
 ا

داء. .2
 
خير لتقييم ال

 
قل في التقرير السنوي ال

 
ن يكون حاصاًل على تقدير جيد على ال

 
 ا

ن يكون ملمًا إلمامًا تامًا باللغة .3
 
 التي سيقدم بها برنامج التدريب. ا

ن تتوافر في الموظف المرشح لالشتراك ببرنامج تدريبي خارج  
 
 ما يلي: الدولةينبغي ا

مضى في خدمة  .1
 
ن يكون قد ا

 
 مدة ل تقل عن سنتين. الجمعيةا

ن يكون حسن السيرة والسلوك.  .2
 
 ا
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ن يكون حاصاًل على تقدير ممتاز لسنتين متتاليتين في تقرير تقييم  .3
 
داء السنوي.ا

 
 ال

ن يكون ملمًا إلمامًا تامًا باللغة التي سيقدم بها برنامج التدريب. .4
 
 ا

ة تشجيعية بناًء على توصيات ال مديريحق لل 
 
 .لمباشرا مديرالتنفيذي  منح الناجحين بدرجة ممتاز في الدورات التدريبية مكافا

 

وال التدريبية من رواتب وبدلت وغيرها من المزايا ط في دفع كافة مستحقات الموظف المشارك في الدورات الجمعيةتستمر  

 فترة الدورة التدريبية.

وقات الدوام الرسمية. 
 
و بدل عمل إضافي عند حضوره الدورات التدريبية خارج ا

 
ي إجازة ا

 
 ل يستحق الموظف ا

  مديريقرر ال 
 
و إيقاف تدريب ا

 
نالتنفيذي بناًء على توصية مدير إدارة الموارد البشرية انهاء ا

 
ورات ظمة الدي موظف ل يلتزم با

و يثبت عدم جديته وتقصيره فيها.
 
 التدريبية ا

ن يقدم تقريرًا مفصاًل إلى ال 
 
الدورة  ها خاللالمباشر عن الدورة التي التحق بها والنتائج والفوائد التي حقق مديرعلى كل موظف ا

 ومالحظاته عليها، وصورة من التقرير إلدارة الموارد البشرية.

ي من برامج التدريب داخلياً على ج 
 
ثناء مشارك تهم با

 
نظمة التالية ا

 
و خاميع المشاركين في التدريب التقيد بالقواعد وال

 
 رجيًا: ا

 الحضور والنصراف: اللتزام بمواعيد الحضور والنصراف المحددة. .1

و .2
 
 مج.قات انعقاد البرناالمظهر والسلوك: على جميع المشاركين التقيد بالمظهر الالئق والسلوك الجيد في جميع ا

يام التدريب المحددة. .3
 
 الغياب: على المشارك التقيد بحضور جميع ا

ن يعمل في خدمة  
 
سب فترة تتناسب مع مدة وطبيعة الدورة التدريبية ح الجمعيةيتعهد الموظف الذي تم اختياره للتدريب ا

 النظام الموضح تاليًا:

سباب الطلب من الموظف اللتزام بفترة 
 
 خدمة نتيجة انتدابه للدورات التدريبية:طبيعة وا

هداف ال  
 
لتحقيقها هي تقديم مستوى راق  من الخدمات للعمالء بواسطة الموظفين  الجمعيةية التي تسعى مديرإن إحدى ال

هيل، لذا فإن 
 
هيل لتسعى جاهدة  الجمعيةالعاملين فيها، ولما كان تقديم هذة الخدمات يتطلب مستوى عاليًا من المعرفة والتا

 
تا

فين ر الموظالستثمار في التدريب، ولما كان اختيا الجمعيةالموظفين لديها وتدريبهم تدريبًا عاليًا للقيام بذلك وهذا يتطلب من 

ساسه الثقة بالموظف ويعود بالفائدة على الموظفين و
 
دريب مة للتوتوخيًا للعدالة فقد تم وضع هذه القواعد المنظ الجمعيةللتدريب ا

 . ةالجمعيفي 
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 :الدولةمدة الخدمة الناتجة عن الدورات التدريبية داخل .2

وسواء تم تنظيم هذة الدورات بواسطة  المقرفي  الجمعيةالدورات التي تتم داخل  الدولةيقصد بالدورات التدريبية داخل   

و في مكاتب الموردين  الجمعية
 
و بواسطة الخبراء والمختصين ا

 
 .للجمعيةا

سبوع فإن الموظف ليس ملزمًا بمدة خدمة معينة. إذا كانت الدورة .1
 
قل من ا

 
 مدتها ا

سابيع ( يلتزم الموظف بخدمة  .2
 
قل من ثالثة ا

 
سبوع وا

 
ك ثر من ا

 
 تة شهور فترة ل تقل عن س الجمعيةإذا كانت مدة الدورة ) ا

 ابتداًء من تاريخ انتهاء الدورة.

ك ثرمن )  .3
 
سابيع يلتزم الموظف بخ 3إذا كانت مدة الدورة ا

 
انتهاء  فترة ل تقل عن سنة ابتداًء من تاريخ الجمعيةدمة ( ا

 الدورة.

لموظف اإذا حضر الموظف دورات تدريبية متفرقة خالل العام يتم احتساب المدة الزمنية اإلجمالية لهذة الدورات ويلتزم  .4

 .والموضحة سابقاً  الدولةحسب القواعد المنظمة للدورات التدريبية داخل  الجمعيةبالخدمة في 

 :الدولةمدة الخدمة الناتجة عن الدورات التدريبية خارج .3

قل يتوجب على الموظف خدمة  .1
 
و ا

 
ء خ انتهالمدة ل تقل عن ستة شهور ابتداًء من تاري الجمعيةإذا كانت مدة الدورة اسبوع ا

 الدورة.

سبوعين ( يتوجب على الموظف خدمة  .2
 
قل من ا

 
سبوع وا

 
ك ثر من ا

 
 لمدة ل تقل عن سنة الجمعيةإذا كانت مدة الدورة ) ا

 ابتداًء من تاريخ انتهاء الدورة.

سبوعين ( يلتزم الموظف بخدمة  .3
 
ك ثرمن ) ا

 
ء خ انتهافترة ل تقل عن سنتين ابتداًء من تاري الجمعيةإذا كانت مدة الدورة ا

 الدورة.
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 تقارير الدورة التدريبية:.4

و خارجها ومهما كانت مدتها ك تابة تقرير مف الدولةيلتزم الموظف الذي حضر الدورة التدريبية سواء كانت داخل  .1
 
صل عن ا

 من الجمعيةالدورة يبين فيه تفاصيل الدورة وموضوعها واإلجراءات التي سيقوم باتخاذها واتباعها لضمان استفادة 

صل المقترحة لضمان استفادة زمالئه في العمل من المعلومات التي حالمعلومات التي حصل عليها في الدورة والكيفية 

 عليها خالل الدورة التدريبية. 

ية مستحقات للموظف الذي انتدب لحضور الدورة التدريبية إّل بعد إعداد التقرير وتوقيعه من الجهات  .2
 
 . لمختصةال تصرف ا

 وعقود العمل :اللتزام بمدة الخدمة الناتجة عن الدورات التدريبية  .5

د ة من عقفي حالة وجود تعارض بين مدة الخدمة التي التزم بها الموظف نتيجة الدورات التدريبية التي حضرها والمدة المتبقي 

ولوية للمدة التي التزم بها الجمعيةالعمل مع 
 
و غير محدد المدة تعطى ال

 
الموظف  مهما كان نوع العقد سواء محدد المددة ا

 لتدريبية . نتيجة الدورات ا

 يوقع الموظف التزام الخدمة الناتجة عن النتداب لحضور الدورات التدريبية قبل قيامه بالدورة التدريبية  

على من حيث مدة ا 
 
ك ثر من مدة خدمة يؤخذ باللتزام ال

 
ك ثر من دورة تدريبية والتزامه با

 
 لخدمة. في حالة انتداب الموظف ل

 جة عن الدورات التدريبية:.عدم اللتزام بمدة الخدمة النات6

 فإنه يلتزم بما يلي :  الجمعيةفي حالة عدم التزام الموظف بالخدمة الناتجة عن الدورات التدريبية في  

ن يدفع 
 
ول من مدة الخدمة الملتزم بها فإنه يلتزم با

 
له  م دفعهاتالرواتب التي  للجمعيةإذا استقال الموظف من العمل في الثلث ال

ض للجمعيةوذلك ك تعويض  الجمعيةة التدريبية + النفقات المباشرة للدورة التدريبية التي تكبدتها خالل مدة الدور 
 
ي رار التعن ال

 لحقت بها من جراء استقالته من العمل وعدم الستفادة من الدورات التي تم انتدابه إليها.

ن يدفع  
 
فعها دلتي تم الرواتب ا للجمعيةإذا استقال الموظف من العمل في الثلث الثاني من مدة الخدمة الملتزم بها فإنه يلتزم با

ضراع للجمعيةوذلك ك تعويض  الجمعيةله خالل مدة الدورة التدريبية + النفقات المباشرة للدورة التدريبية التي تكبدتها 
 
ر ن ال

 التي لحقت بها من جراء استقالته من العمل وعدم الستفادة من الدورات التي تم انتدابه إليها.
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خير من مدة الخدمة الملتزم بها فإنه يتحمل النفقات المباشرة للدورة التدريبية 
 
كبدتها التي ت إذا ستقال من العمل في الثلث ال

 الل مدة الدورة التدريبية .+ الرواتب التي تم دفعها له خ الجمعية

و نفقات عن الدورات التدريبية التي انتدب إليها إذا تم الستغناء عن خدم 
 
ية التزامات ا

 
انب جاته من ل يتم مطالبة الموظف با

 . الجمعية

 

  إجراءات التدريب
 

ك توبر من كل عام بإعداد برامج التدريب للعام الق 
 
ت حتياجاادم بناًء على دراسة التقوم إدارة الموارد البشرية خالل شهر ا

 .الجمعيةالتدريبية، وتوزيع البرامج على الوحدات التنظيمية في 

ي فلبشرية االمباشر بترشيح الموظفين الذين يوصي بالحاقهم بالدورات التدريبية ويرفع الطلب إلى إدارة الموارد  مديريقوم ال 

 .الجمعية

 وتنسيقها ورفعها لالعتماد.تقوم إدارة الموارد البشرية بفحص الطلبات  

 المباشر إلعالم الموظف بذلك. مديرفي حالة رفض طلب التدريب يعاد الطلب إلى ال 

 في حالة الموافقة يتم استكمال اإلجراءات الالزمة. 

 عند انتهاء الدورة يتم تسجيل الدورة التي حضرها الموظف في سجل الدورات التدريبية الخاص بملف الموظف. 

 مة.ات الالز الموارد البشرية بتعبئة كشف الحضور والغياب للدورة التدريبية ورفعها للجهة المختصة لتخاذ اإلجراءتقوم إدارة  

لدورة اتقييم  تقوم إدارة الموارد البشرية بتقييم الدورة التدريبية في نهايتها بواسطة النموذج المعد لذلك وذلك لالستفادة في 

 في السنوات الالحقة.
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 الثاني عشرالباب 

نتداب  ال 
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هداف العامة
 
 ال

 

 وضع الضوابط لعملية النتداب. 

ثناء عملية النتداب. 
 
 العمل على توفير التسهيالت الالزمة للموظفين المنتدبين ا

ثناء عملية النتداب. 
 
 مساعدة الموظفين على مواجهة المصاريف غير المتوقعة ا

مام الغير. تشجيع الموظفين على الظهور  
 
ثناء النتداب وا

 
 بالمظهر الالئق ا

 

  السياسات العامة

 

خرى وذلك إلنجاز مهمة عمل محددة والتي هي في ا 
 
 :لعادةتعريف النتداب : النتداب هو سفر الموظف من مقر عمله إلى جهة ا

 .الجمعيةالتفاوض مع الجهات التي تتعامل معها  .1

عمال لدى الجهات التي تتعامل معها  .2
 
 .الجمعيةاستكمال بعض ال

 .الجمعيةالتدريب لدى الجهات التي تتعامل معها  .3

 . التنفيذي مديرالمباشر وموافقة ال المديريتم اقتراح انتداب الموظف في مهمة رسمية بتوصية من  

نتدب إليها ورفعه للجهه للمعنيةيتوجب على الموظف فور عودته إعداد تقرير مفصل عن مهمة اإلنتداب الت 
 
 .ي ا

شيرا الدولةجميع المصاريف الخاصة بالنتداب سواء داخل  الجمعيةتؤمن  
 
و خارجها, ويشمل ذلك تكاليف الرسوم والتا

 
ت ا

خرى الخاصة بالعمل
 
 .الالزمة والمواصالت إلى المطارات وتذاكر السفر واإلقامة والمعيشة والمصاريف ال

  .الموظف عائلته عند السفر بمهمة عمل رسمية يكون ذلك على حسابه الخاصفي حالة إصطحاب  

 :يحق للموظف الحصول على سلفة مؤقتة قبل سفره في المهمة المنتدب إليها كما يلي 

 .تكون السلفة في حدود بدل النتداب المستحق وحسب مدة النتداب المقررة .1

ك ثر من تاريخ عودته وفي حالة عدم تسويتها في نفس الشهر على ا يومين يتوجب على الموظف تسوية السلفة خالل .2
 
ل



السياسات واإلجراءات العامةدليل الموارد البشرية /    
HHUUMMAANN  RREESSOOUURRCCEESS  PPOOLLIICCIIEESS  &&  PPRROOCCEEDDUURREE 

ةنسخم الــــرق  
: 1 / 5 

 رقـــــم الدليل
: 1 

 تاريخ اإلصدار
: 30/11/2018 

 رقم الصفحـــة
:  77   / 79 

 

 2018الخاصة   عام    الجمعية القطرية لتأهيل ذوي اإلحتياجات 77

 

جر الشهري 
 
ك ثر يتم خصمها من ال

 
 .على ال

 : يشترط لتسوية السلفة ما يلي 

 . المباشر المديرإرفاق تقرير النتداب معتمدًا من  .1

  .تعبئة نموذج بدل مستحقات النتداب موضحًا فيه المستحقات .2

 .الجمعيةتحدد درجات تذاكر السفر للمهمات الداخلية والخارجية حسب الدرجات الوظيفية والجدول المعتمد في   

قرب مطار من مقر المهمة, كما  الجمعيةفي حالة عدم توفر خط سير مباشر إلى مكان المهمة تقوم   
 
بصرف تذكرة للموظف إلى ا

 .المهمة مقابل ما يثبت ذلك تعوضه عن التكاليف الفعلية التي يتكبدها إلى مكان

وفر خط مباشر بين مقر العمل ومكان المهمة, ويمكن تغيير خط  الجمعيةتقوم   
 
قصر وا

 
ساس ا

 
مين تذاكر السفر, وذلك على ا

 
بتا

سعار التفضيلية التي تحصل عليها 
 
و فئة التذكرة وذلك وفق ال

 
و خطوط الطيران ا

 
ل  الجمعيةالسير ا

 
من الوكالت السياحية على ا

ية مصاريف إضافية الجمعيةرتب على يت
 
 .ا

في حالة السفر) كوفد / فريق( وكان )الوفد / الفريق( يتشكل من مجموعة من الموظفين من درجات وظيفية مختلفة, يتم   

حكام التالية
 
 :تطبيق ال

 .حسب الدرجة. إذا كان الوفد يضم موظفين اثنين فقط وبدرجتين متفاوتتين يصرف لكليهما تذكرة سفر .1

على باستثناء موظف واحد فقط, يصرف إذ .2
 
ك ثر من موظفين اثنين وكانوا جميعًا من درجة ا

 
ا كان الوفد يضم ا

عضاء الوفد
 
خير تذكرة سفر بالدرجة المماثلة لباقي ا

 
 .لال

دنى فيصرف لكل فئ .3
 
خر ل يقل عن اثنين في درجة ا

 
ة إذا كان الوفد يضم عددًا من الموظفين في درجة وعددا ا

 .الدرجة التي تستحقها تذكرة سفر حسب

 . التنفيذي المديرل يجوز صرف البدل النقدي للتذاكر في مهمات النتداب إّل في حالة الضرورة القصوى وبموافقة   

 .لغرض احتساب مدة النتداب يتم احتساب يوم السفر ويوم العودة يوم واحد عند احتساب بدل النتداب  

المبيت خارج المدينة التي يقيم فيها المنتدب يتم صرف بدل النتداب للموظف بواقع  في حالة النتداب لمهمة عمل ل تستدعي  

 .( % من بدل النتداب المقرر لليوم الواحد75)

ثناء انتدابه, وتطلب مرضه المبيت في المستشفى, تعتبر مدة إقامته في المستشفى إجازة مرضية, ويصرف له   
 
إذا مرض الموظف ا

 .النتداب خالل مدة التنويم( % فقط من بدل 40)
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 .الجمعيةتصرف بدلت اإلنتداب للموظف حسب جدول اإلنتداب المعتمد في   

 :تتكون بدلت النتداب من المصاريف التالية  

 .% من البدل المقرر لالنتداب 60مصاريف السكن: نسبة  .1

 .% من البدل المقرر لالنتداب 30مصاريف المعيشة ) الطعام (: نسبة  .2

 .% من البدل المقرر لالنتداب 10لمواصالت : نسبة مصاريف ا .3

ي عنصر من عناصر النتداب المذكورة بواسطة  .4
 
خرى تتعامل معها يس الجمعيةفي حالة توفير ا

 
ية جهات ا

 
و ا

 
قط ا

 .حق الموظف في البدل حسب النسبة المقررة

ديته الجمعيةتعوض   
 
ثناء تا

 
خرى التي يتحملها ا

 
للمهام الرسمية في مكان المهمة  الموظف عن المصاريف النثرية ال

المنتدب لها والمتعلقة بالعمل فقط, على سبيل المثال: مصاريف الفاكس, الهاتف النترنت, الضرائب, رسوم المطارات..... 

 .الخ, شريطة تقديم الوثائق المؤيدة لذلك

 

جراءات قبل السفر في مهمة النتداب   ال 
 

يقوم المدير المختص باختيار الموظف المرشح لالنتداب ويحدد مدة وطبيعة المهمة المنتدب إليها الموظف سواء داخل   

و خارجهاالدولة
 
 .ا

 .يرفع الطلب إلى إدارة الموارد البشرية لعتماده من صاحب الصالحية  

 :اإلجراءات الالزمة وتوزيع نموذج النتداب كما يليتقوم إدارة الموارد البشرية بعد الموافقة على النتداب باستكمال   

 .نسخة للمسؤول عن إجراءات السفر، لعمل الحجوزات بالفنادق المعنية وخطوط الطيران كما هو مطلوب .1

جور إلعداد سلفة مقدمة لبدل النتداب للموظف، إذا رغب الموظف في ذلك  .2
 
نسخة لمسؤول الرواتب وال

 .ند العودة من مهمة النتدابولحتساب مستحقات النتداب ع

 .نسخة للموظف لستخدامها عند العودة من النتداب .3

يام يتم تسليم الموظف  
 
 .تذاكر السفر والسلفة المقدمة قبل السفر بثالثة ا
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جراءات بعد عودة الموظف من مهمة النتداب   ال 
 

 :يقوم الموظف عند عودته من مهمة النتداب بما يلي  

 .النتداب إعداد تقرير رحلة .1

 . إعداد كشف مصاريف وبدل النتداب وإرفاق المستندات المؤيدة للسفر .2

يقوم الرئيس المباشر بمناقشة تقرير رحلة النتداب مع الموظف المنتدب واتخاذ اإلجراءات الالزمة لالستفادة من رحلة   

 .النتداب

كد من صحة البيانات الواردة في كشف مصا  
 
ريف وبدل النتداب ورفعها إلدارة الموارد البشرية يقوم الرئيس المباشر بالتا

 .لستكمال اإلجراءات الالزمة

كد من البيانات الواردة في كشف مصاريف وبدل النتداب والمستندات المرفقة واستكمال   
 
تقوم إدارة الموارد البشرية بالتا

 .اإلجراءات المالية الالزمة للصرف

  

 

 

 

 

 

 


