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  المقدمة  
وذجية تساعد عىل تحقيق مستوى متميز من األداء وتحقيق الرسالة  تعمل جمعية منازل عىل توف بيئة عمل 

مع التطور ملفاهيم املوارد البرشية وأثرها عىل تحس األداء واإلنتاجية أصبح التي من أجلها أنشأت الجمعية. و 

ر رأس املال أ يحكم عىل نجاح  لهم وكيفية استث مها بقدرات موظفيها وحسن أدائهم ألع دى اهت ى منظمة 

داء املنظمة أ متطلبات قارنة الوضع الحايل والوضع املرغوب لألداء الفردي و تطوير األداء عملية  وتبدأ .البرشى

ومحاولة تحديد الفجوة يف األداء لتحليل املسببات ملعرفة تأث بيئة العمل عىل األداء ومن ثم يتم اتخاذ اإلجراءات  

طريق تعديل نظام املكافآت والحوافز    بشكل مستمر عنوالخطوات املناسبة لتطوير األداء ومن ثم تعديل النظام  

كن تغي مواقع املوظ ثر تلك أ ف وتدريبهم للعمل بروح الفريق وبعد ذلك يتم إعادة التقييم لقياس ك 

التعديالت عىل تحس األداء وتطبيق نظام عادل مثاىل لالجور والتعويضات يعمل عىل تحقيق بعض متطلبات 

  ة. بيئة العمل النموذجي

  

ن العدالة هناك الكث من األمور التي تتطلب وجود نظام لوتدرك جمعية منازل أن   ألجور والتعويضات. ومنها ض

. حيث أن نظام األجور الجيد يحدد أجور املوظف بناء عىل أهمية ومحتوى الوظائف التي يشغلونها.  ب املوظف

 .فيقلل بذلك العوامل الشخصية وغ املهنية يف تحديد األجر والزيادات وما إىل ذلك

  

سهم للعملألجور عىل زياك يساعد وجود نظام فعال   ل.دة دافعية املوظف وح
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  أهداف الالئحة  
 تهدف هذه الالئحة إىل تحقيق األهداف التالية:

تثبيت مبدأ العدالة والشفافية يف التعامالت الداخلية والخارجية، وتوضيح آليات املكافأة والعالوة حسب  .١

   .موظف ما له وما عليهيف الجمعية، بحيث يعرف كن  سلم الرواتب املعمول به

إعداد أدوات لقياس األداء والتقييم بدقة من خالل الالئحة الشاملة، بحيث يسهل متابعة كل اإلجـراءات  .٢

  .واملعامالت وقياس مستوى مطابقتها لالئحة من عدمه وبالتايل تقييمها باإليجاب أو السلب

  .للجمعيةهم والء ترسيخمل و شجيع املوظف عىل تنمية أنفسهم والتفا يف العت .٣
  

  الفصل األول: الرواتب 
  تعريفات 

: يقصد باملصطلحات الواردة يف مرشوع سلم الرواتب املعا املوضحة أمام كل منها، ما  يقتِض سياق )١( ادةامل

  .النص غ ذلك

  

 أحكام عامة
): يطبق سلم الرواتب واملزايا النقدية عىل كل من يعمل يف الجمعية متعاقداً، سواء كان معيناً بعقد ٢ادة (امل

  محدد املدة أو غ محدد املدة.

  التعريف  املصطلح

ية بعس جمعية   الجمعية    منازل الخ

  مجلس إدارة الجمعية   مجلس اإلدارة

  املدير التنفيذي للجمعية   املدير التنفيذي 

  وهي اإلدارة املسؤولة عن املوارد البرشية يف الجمعية   إدارة املوارد البرشية

عية  وزارة   الوزارة   املوارد البرشية والتنمية االجت

  الئحة الرواتب واألجور والبدالت النقدية الخاصة بالجمعية   الالئحة 

الجمعية وتحت إدارتها وإرشافها بدوام كامل مقابل راتب شهري، أيا كانت التسمية  كل من يعمل لدى   املوظف 
  التي تطلق عليه 

  استخدم تعب راتب أو أجر هو الراتب املحدد ضمن سلم الرواتب، سواءً   األسايس  الراتب

وجب عقد العمل املربم معه مه كان نوع هذا   األجر   األجر كل ما يعطى للموظف مقابل عمله 
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ل اإلجراءات النظامية. ٣ادة (امل   ): يرسي العمل بسلم الرواتب فور استك

ا للموظف من حقوق مكتسبة. ٤ادة (امل   ): ال يخل سلم الرواتب 

  ) يوماً عند احتساب كل من حقوق الجمعية واملوظف ألي منه اتجاه اآلخر. ٣٠): يحتسب الشهر (٦ادة (امل

- وظيفية عىل أول مربوط املرتبة كقاعدة عامة ويحق إلدارة الجمعية ): يتم التعي حسب املستويات ال٧ادة (امل

  التعي عىل راتب أعىل من أول مربوط للمرتبة حسب النظام يف ذلك.  -وافقة صاحب الصالحية

كن تعي املوظف عىل مرتبة مالية أكرب من املقررة يف سلم الرواتب كحالة استثنائية٨ادة (امل د  فقط ):  باعت

  . أصحاب الصالحية

تعه باإلجازة السنوية، وإلدارة الجمعية حسم ما يقابل اإلجازات ٩ادة (امل ): ال يستحق املوظف بدل النقل أثناء 

  األخرى من بدل النقل.

. ١٠ادة (امل   ): تراعى الضوابط الواردة تحت بند اإلركاب عند منح تذاكر السفر للموظف

تنفيذي كامل الصالحية يف تقرير مبدأ منح العالوة السنوية من عدمه أو من يتم تكليفه ): للمدير ال١١ادة (امل

  من اإلدارة التنفيذية. 

): إذا وجد أي تعارض ب أحكام سلم الرواتب والقواعد املنظمة ملنح املزايا النقدية، وب الئحة تنظيم ١٣ادة (امل

ا وجد تعارض ب الئحة تنظيم العمل يف الجمعية وقوان العمل يف الجمعية: تطبق الئحة تنظيم العمل، وإذ

  يطبق قانون العمل.  السارية يف اململكةالعمل 

كن ١٤ادة (امل تثبيته  -عند استحقاقه للعالوة السنوية التالية-): إذا وصل املوظف آلخر مربوط مرتبته، فإنه 

، وال -ضمن املستوى الوظيفي الذي يعمل فيه -ته مبارشة عىل أقرب مربوط إىل درجته يف املرتبة التي تيل مرتب

  يجوز تثبيته عىل مرتبة أعىل يف مستوى وظيفي آخر إال برتقيه، ووفق الضوابط املنظمة لها. 

  ): إذا وصل املوظف آلخر مربوط مرتبته عندها تقف العالوة السنوية. ١٥ادة (امل

  

  أسس إعداد سلم الرواتب 
  :الوظيفيالتصنيف ): ١٦املادة (

  بهدف تنظيم إعداد سلم الرواتب للجمعية، تم األخذ بالخطوات التالية: 

 ل الجمعية يف   عدد من املستويات الوظيفية.  تصنيف أنشطة وأع

   تحديد مستوى هذه الوظائف عىل الهرم اإلداري للجمعية من خالل تحديد موقعها عىل الخريطة
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  التنظيمية. 

 ىش    . مع التصنيف الوظيفي والهيكل التنظيميتصميم سلم الرواتب بشكل يت

  

  املستويات الوظيفية): ١٧املادة (

ل واألنشطة التي تقوم بها أو تحتاجها إىل   تم تحديد املستويات الوظيفية يف الجمعية وذلك بعد حرص كافة األع

  املستويات التالية: 

 املستوى األول: الوظائف العليا  

 الوظائف اإلرشافية والتخصصيةاملستوى الثا :  

  الوظائف التنفيذيةالثالثاملستوى :  

  الوظائف الخدميةالرابعاملستوى :  

  

  الرواتبتصميم سلم 
ا يتالءم مع الهيكل التنظيمي وفق ما ): ١٨املادة ( أعد سلم الرواتب بناًء عىل األسس التي سبق اإلشارة إليها، و

  ييل: 

   وخمس مراتب. مستويات وظيفية أربعةقّسم السلم إىل  

  آخر أو -والحد األعىل  -أو أول مربوط املرتبة-أعطى لكل مستوى مربوط أو مربوط ه الحد األد

  وبينه حدود الزيادة السنوية الكاملة ملدة عرشة سنوات.  -مربوط املرتبة

  .تحتوي كل مرتبة عىل عرش درجات تحدد مقدار الراتب  

 عالوات سنوية تعطى عىل   احتسب الفارق ب أول درجة وآخر درجة عىل أساس نسب مئوية ممثلة يف

النسب حسب فئات التقييم لألداء الوظيفي دون فرتة عدة سنوات قادمة، مع ترك الخيار بتوزيع هذه 

  أن يؤثر عىل تركيبة سلم الرواتب. 

 

  :يف جمعية منازل السلم الوظيفي الجدول املرافق  ): يحدد١٩املادة (



 

 
٦ 

  الراتب ضمن الجدول أعاله للمتعاقدين عىل أساس الدوام الكامل، أما املتعاقدين عىل أساس جز يف

  من الراتب األسايس  ٪٦٠الفرتة الصباحية يطبق عليهم 

  الذي يقره مجلس اإلدارةاملتعاونون يف الفرتت الصباحية أو املسائية يطبق عليهم نظام األجر املقطوع. 

ا وك هو موضح بالجدول من مربوط الدرجة التي تسبقه ٪٥الفارق ب كل درجة وأخرى يساوي ): ٢٠املادة (

  .املحدد أدناه

  

  الحد األد  املرتبة  الوصف  الرتبة  املسمى الوظيفي  الفئة م
الحد 
  األعىل 

١  
اإلدارة 
  التنفيذية 

  A  املدير التنفيذي 
إدارة أك من وحدة 

  أو برنامج
٥  10,560 16,382 

  اإلرشاف اإلداري ٢

مرشف (إسكان /  خدمات 
مساندة /  دراسات 
وبحوث / عالقات 

  واتصال)

B1  
ذات اختصاص فني 
  ومسئولية إرشافية 

٤  6,483 10,057 

/ باحث  محاسب/ أخصا
 مرشف مرشوع /

B2  
ذات اختصاص فني 
  ومسئولية تنسيقية 

٣  3,980 6,174 

٣ 
الوظائف 
التنفيذية  
  والخدمية

مساعد إداري / مساعد 
  مرشوع

C  
مناصب متخصصة 

  وإدارية
٢  2,443 3,790 

لية    D مراسل/ عامل/ سائق  2,327 1,500  ١  فئة ع
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  والبدالت المزايا 
).املحددة بهذه الالئحة كافة املزايا ): ٢١املادة (   تخص املوظف املتعاقدين وال تشمل املتعاون (دوام جز

 بدل سيارة 
تم تحديد بدل سيارة للموظف يف حالة تطلب العمل إىل خروج املوظف من الجمعية بشكل متكرر ):  ٢٢املادة (

  دون توفر وسائل نقل من وإىل مواقع العمل، وذلك عىل النحو التايل: 

  قيمة البدل  التكرار األسبوعي  الخروج

  ٧٥٠  أك من ثالث مرات   خروج متكرر

  ٤٥٠  مرات  ٣-٢  خروج شبه متكرر

  ١٥٠  مرة واحدة  خروج قليل
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  بدل سكن 
نح العامل بدل سكن نقدي حسب اآل ): ٢٣املادة (   إذا  توفر الجمعية السكن املناسب للموظف لديها فأنها 

   :التفاق عىل غ ذلك يف عقد العملما  يتم ا

  أساسية إذا كان متزوجاً .  بنح العامل السعودي يف السنة بدل سكن يعادل رواتب ثالثة روات -أ

  املتعاقد األعزب إن كان سعودي أو وافد بدل سكن ما يعادل راتب أسايس شهرين.  -ب

نح العامل غ السعودي أو الوافد بدل سكن حسب ما ينص عليه العقد املربم بينه وب الجمعية ،   -ج

  بحيث ال يتجاوز بدل السكن عن ثالثة رواتب أساسية . 

  فإنه ال يسرتد يف حالة انتهاء الخدمة ألي من األسباب التالية:  إذا تم رصف بدل السكن مقدماً ): ٢٤املادة (

  انتهاء الخدمة بسبب العجز الصحي .  -أ 

  ألية مخالفة للنظام.  هانتهاء عقد عمل السعودي أو الوافد من قبل الجمعية قبل انتهاء مدته بدون ارتكاب -ب

  بدل اتصال 
تم تحديد بدل اتصال للموظف يف حالة تطلب العمل إىل إجراء مكاملات هاتفية بشكل متكرر وذلك ):  ٢٥املادة (

  عىل النحو التايل: 

  *قيمة البدل  التكرار األسبوعي  االتصال

  ٢٠٠  اتصاالت ١٠أك من   اتصال متكرر

  ١٥٠  اتصاالت  ١٠-٦  اتصال شبه متكرر

  ١٠٠  اتصاالت ٥  اتصال قليل

تعديل قيمة البدل بناًء عىل نظام املجموعات أو الباقات التي تقدمها رشكات االتصاالت للجمعيات *  يتم 

  والجهات غ الربحية

  بدل االنتداب 
ت داخلية أو خارجية، ومن اطالعنا عىل كيفية ): ٢٦املادة ( قد تحتاج الجمعية إىل انتداب موظف يف مه

ت االنتداب من قبل املنشآت األخرى، نورد أدناه بدل االنتداب وضوابطه.    التوظيف مع مه

  املستوى الوظيفي
  بدل االنتداب

  خارجي  يــــداخل

  ١٥٠٠  ٧٥٠  اإلدارة التنفيذية
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  ١٠٠٠  ٥٠٠  اإلرشاف اإلداري 

  ٧٥٠  ٣٥٠  الوظائف التنفيذية والخدمية

  

  ضوابط منح بدل االنتداب): ٢٧املادة (

  ٥٠بنسبة يخفض بدل االنتداب فإن إذا تم تأم السكن من قبل الجهة املنتدب إليها املوظف٪ .  

  إذا تم تأم السكن واملأكل واملرشب من قبل الجهة املنتدب إليها املوظف يخفض بدل االنتداب بنسبة

٦٠٪ .  

 بدل   الجهة املنتدب إليها املوظف فإن  إذا تم تأم السكن واملأكل واملرشب واملواصالت الداخلية من قبل

  .٪٧٠بنسبة  يخفض االنتداب

 ر من وإىل الجهة املنتدب إليها املوظف حيث توفرها الجمعية. ال يشمل بدل االنتداب قيمة تذكرة السف  

  التأمين الطبي 
عية):  ٢٨املادة (  يتم التأم الطبي عىل املوظف املتعاقدين رسمياً املسجل لحساب الجمعية يف التأمينات االجت

  وذلك كالتايل:

 ) سنة) باستثناء االستقطاب.  ٦٠أن يكون عمره أقل من  

  .يتم التأم عىل مكفويل الجمعية الذين لديهم إقامة سارية املفعول  

  .يحق للموظف رفع فئة التأم الطبي وإضافة زوجته وأبنائه برشط أن يتكفل بدفع التكاليف املرتتبة  

  

  ويتم التأم عىل الفئات حسب املستويات الوظيفي عىل النحو التايل: 

  الفئة  ى الوظيفياملسم

  أ  املدير التنفيذي، األم العام

  ب  املرشف ورؤساء األقسام

  ج  االختصاص ووظائف الدعم والخدمة

  

:): ٢٩املادة (   التأم الطبي عىل زوجات املوظف
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 حال الزيادة يتحمل املوظف فرق التكلفة.   التأم عىل زوجات املوظف حسب الفئة كسعر املوظف ويف  

  إمكانية منح صالحية للموظف املعتمد له (التأم عىل زوجته) التأم خارج وثيقة الجمعية يف مكاتب

خارجية بحيث ال تتجاوز القيمة األساسية للفئة املعتمدة له وال مانع من إضافة األبناء عىل الوثيقة 

 ة املعتمدة. الخارجية مع الزوجة بقيمة الفئ

  

  تم بحمد الله 

  

  

 اعتماد مجلس اإلدارة


