اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
برقم 1156

نظام املوارد البشرية
لجمعية كفو للتوظيف والتأهيل
اإلصدار األول 1441ه – 2020م

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
برقم 1156

فهرس محتويات نظام املوارد البشرية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

الفصول
املقدمة
نبذة تعريفية بالجمعية
أهداف النظام
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الحادي عشر
الثاني عشر
الرابع عشر
الثالث عشر

العناوين
املقدمة
نبذة تعريفية بالجمعية
أهداف النظام
التعريفات واألحكام العامة
تخطيط املوارد البشرية
مبادئ السلوك الوظيفي
بيئة العمل
الرواتب والعالوات والبدالت
اإلجازات
التدريب والتطوير
الوقاية والسالمة
الجزاءات التأديبية
التظلم والشكوى
إنهاء الخدمة
تنظيم بيئة العمل النسائي
أحكام ختامية
النماذج

املواد

16 - 1
38 - 13
41 – 39
47 – 42
64 – 48
87 – 65
90 -88
91
96 – 92
98 - 97
106 - 99
109 - 107

الصفحة

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
برقم 1156

مقدمة
ن
إيمان ااا م اان إدارة جمعي ااة كف ااو للتوظي ااأ والتأهي اال بأهمي ااة تنظ اايم العالق ااة ب ا الجمعي ااة وموظفيه اا ووض ااوا م ااا
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الفصل األول
التعريفات واألحكام العامة
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أول  :التعريفات
املادة ( ) 1
يقصد بالعبارات واأللفاظ التالية أينما وردت في هذه الالئحاة املعااني املوحاحة أماام مال مفهاا فاي الجادول التاالي ماا
لم يرد خالف ذلك صراحة في هذا النظام:
م
1
2
3
4
5

العبارة
اململكة
الجمعية
إدارة الجمعية
نظام املوارد البشرية
نظام العمل

6

املوظأ

7

10
11
12

املوظفو على بند
الرواتب
املوظفو على بند
الساعات
املوظفو على بند
املكافآت
السنة الوظيفية
العقد
الراتب

13

سلم الرواتب

14
15

الدوام الكامل
الدوام الجزئي

8
9

املعنى
اململكة العربية السعودية.
جمعية كفو للتوظيأ والتأهيل ومكتبها الرئيس بالرياض.
املقر الرئيس للجمعية يرأسه املدير التنفيذي للجمعية أو من ينوب عنه.
الئحة تنظيم املوارد البشرية الصادرة من جمعية كفو للتوظيأ والتأهيل.
نظاام العمال الصاادر باملرساوم امللكاي رقام ( م ) 51/وتااري ( 1426 /8 / 23ه ا ) ،والئحتاه
التنفيذياة ،وجمياع القارارات الوزارياة الصاادرة تنفياذا لاه فاي ماا لام يارد بشاأنه نا فاي هاذه
الالئحة ،ويشمل أيضا التعديالت الجديدة الواردة على نظام العمل ،التي وافق عليهاا
مجل ااس ال ااوزراء ف ااي ت اااري ( 1436/6 /3ها ا ا ) املواف ااق (  / 23م ااارس 2015 /م ) ،وب اادأ
تطبيقها في (  / 5محرم 1437 /ه ا ).
ن
ما اال ما اان عما اال ملصا االحة الجمعيا ااة وتحا اات إدارتا ااه أو إشا ارافه مقابا اال أجا اار ما ااالي أيا ااا مانا اات
التسمية التي تطلق عليه.
ن
املوظفو الذين عملو ( )9ساعات يوميا طوال أيام العمل بالجمعية.
املوظف ااو ال ااذين عمل ااو أق اال م اان س اااعات ال اادوام الرس اامية الكامل ااة (دوام جزئ ااي)
ولفترات محدودة .
ه اام م اان يقوم ااو بأعم ااال مح ااددة م اان املتع اااون م ااع الجمعي ااة وي ااتم ص اارف مكاف ااآت
مقطوعة لهم تحددها الجمعية باالتفاق مع املوظأ مقابل ذلك.
تبدأ مع بداية عقد املوظأ وتنتهي بعد سنة عمل من بداية العقد.
عقد العمل الذي يحوي البنود املتفق عليها ب الجمعية واملوظأ.
ما يصرف للموظأ نقدا أو بتحويل مصرفي ،بالعملة الرسمية في اململكة  ،وذلك مقابل
عمله املتفق عليه وفق عقد عمل مكتوب.
ن
جدول بالرواتب األساسية املعتمدة في الجمعية شامال جميع املسميات الوظيفية املوزعة
حسب املراتب.
ن
العمل ( )8ساعات يوميا طوال أيام العمل الرسمية بالجمعية بعقد رسمي.
العمل أقل من ساعات الدوام الرسمية حسب احتياجات الجمعية بعقد رسمي.
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املعنى
القيام بمهام محددة في اوقات متفاوته بأجر مقطوع بدو عقد رسمي.
االنقط اااع ع اان العم اال لي ااوم مام اال أو أكث اار ،أو الت ااأخر ل ااثالر م ارات متتالي ااة م اان اار ع ااذر
مقبول.
عدم الحضور للعمل في الوقت املحدد.
األيام التي تسمح فيها الجمعية للموظأ بعدم العمل أو الحضور إلى الجمعية للدوام.
العمل خارج وقت الدوام الرسمي سواء خالل أو خارج أيام العمل.
تكلي ااأ املوظ ااأ بالعم اال خ ااارج الري اااض ،أو خا ااارج املحافظ ااة الت ااي يق ااع ه ااا أح ااد مكاتبها ااا
الفرعية .
تقريار بمساتوى أداء عمال املوظااأ يرفاع مان قباال إدارتاه عناد بداياة ماال عاام جاري و عااد
أول ثالثة أشهر للموظأ الجديد.
املقابل املادي الذي تدفعه الجمعية للموظأ إضافه لراتبه األساس ي.
املبلغ الذي يتم إضافته لراتب املوظأ عند بداية مل عام جري ويحدد بناء على تقويم
األداء ال ااوظيفي وم اادة الخدم ااة ف ااي الجمعي ااة كنس اابة مئوي ااة م اان الزي ااادة املعتم اادة ف ااي س االم
الرواتب.
الحوافز املادية أو املعنوية التي يتم منحها للموظأ مقابل تم زه في أداء العمل.
مااا توقعااه الجمعي ااة علااى موظفيه اا بساابب تقصا ر ف ااي العماال أو مخالف ااة أنظمااة وتعليم ااات
الجمعية أو ر ذلك من األمور التي تخالأ بنود العقد.
لجنة تشكل بقرار من املدير التنفيذي للقياام بمراجعاة الوظاائأ واحتياجاات التوظياأ
والترقي ااات ووضا ااع سياسا ااات التوظيا ااأ وخطط ااه وبرامجا ااه ومتابعا ااة تنفيا ااذها وتقويمها ااا،
وت ااوقيم أداء امل ااوظف  ،ويرأس ااها املا اادير التنفي ااذي للجمعي ااة ،يكا ااو نائب ااه م اادير شا ااؤو
املوظف  ،وعضوية مدير إدارة الشؤو اإلدارية واملالية  ،ومدير اإلدارة صاحبة الوظيفة
وسكرت ر الجمعية ،ومن تحدده إدارة الجمعية في القرار.
ن
لجن ا ااة تش ا ااكل س ا اانويا بق ا ارار م ا اان امل ا اادير التنفي ا ااذي للقي ا ااام ب ا ااالتحقيق ف ا ااي أي مخالف ا ااات
تصا ا اادر ما ا اان املا ا ااوظف بالجمعيا ا ااة واقتا ا اراا العقوبا ا ااة املناسا ا اابة بشا ا ااأنها ورفعها ا ااا للما ا اادير
التنفي ا ا ا ااذي العتماده ا ا ا ااا ويرأس ا ا ا ااها م ا ا ا اادير ش ا ا ا ااؤو امل ا ا ا ااوظف  ،وعض ا ا ا ااوية م ا ا ا اادير إدارة
الش ا ا ااؤو اإلداري ا ا ااة واملالي ا ا ااة ،وم ا ا اادير إدارة املحق ا ا اق مع ا ا ااه ،وس ا ا ااكرت ر الجمعي ا ا ااة ،وم ا ا اان
تحدده إدارة الجمعية في القرار.
تنبيه املوظأ ن
شفويا أو ن
كتابيا في حالة تقص ره في أداء عمله أو عند صدور تصرفات تؤثر
ن
سلبا على س ر العمل.
مذكرة كتابية توجه للموظأ في حالة قيامه باأي عمال مخاالأ لنظاام املاوارد البشارية أو
بنود العقد ،أو نظام الجمعية بشكل عام.
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35
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36

بدل السكن

املعنى
الحس اام م اان رات ااب املوظ ااأ إذا ص اادر من ااه م ااا يوج ااب ذل ااك ،وف ااق م ااواد نظ ااام الجا ازاءات
بالجمعية.
إيقاااف املوظ ااأ عاان العم اال وط ااي قيااده إذا ب اادر منااه م ااا ي اادعو إلااى ذل ااك ،وفااق م ااواد نظ ااام
الجزاءات.
املبلغ الذي تصرفه الجمعية عن طريق تحويل مصرفي لشراء تذاكر سافر للموظاأ
علااى بنااد الرواتااب عنااد قدومااه للعماال وخااالل إجازتااه الرساامية النظاميااة مااا لاام يكاان
ن
داخليا.
تعاقده
املبلاغ الاذي تصارفه الجمعياة ش ن
اهريا للموظاأ علاى بناد الرواتاب للمسااعدة فاي تااأم
العالج.
ن
املبل ااغ ال ااذي تص اارفه الجمعي ااة ش ااهريا للموظ ااأ عل ااى بن ااد الروات ااب لالنتق ااال م اان و ل ااى
الجمعية ما لم توفر له الجمعية وسيلة نقل أو سكن داخلي.
املبلاغ الااذي تصارفه الجمعيااة للموظاأ علااى بنااد الرواتاب للمساااعدة فاي تااأم سااكن
خ اااه ل ااه م ااا ل اام ت اوفر ل ااه الجمعي ااة الس ااكن ،واملبل ااغ ال ااذي تدفع ااه الجمعي ااة لت ااأم
سكن املوظأ املبتعث.
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ثانيا  :األحكام العامة
املادة ( : )2تسمية النظام
سمى هذا النظام ( نظام املوارد البشرية ).
املادة ( :)3مرجعية النظام
وضعت أحكام هذا النظام واعتمدت وفق اإلدارات واألقسام والنظم اإلدارية الخاصة بالجمعية بما ياتالءم ماع
احتياجاته ،وبما يتوافق مع نظام العمل في اململكة العربية السعودية ،الصادر في ياوم (الجمعاة  /25رمضاا  1426/ها ا
املوافااق  28أكتااوبر 2005م  ،الصااادر باملرس ااوم امللكااي رقاام ( م ،) 51 /وت اااري (  1426 / 8/ 23ها ا ) ،وتعديالتااه الجدي اادة
التااي وافااق عليهااا مجلااس الااوزراء فااي (  1436 / 6 / 3ها اا) املوافااق (  / 23مااارس 2015 /م ) ،وباادأ تطبيقهااا فااي (  / 5مح اارم /
1437ها ).
املادة ( :)4أهداف النظام
يهدف نظام املوارد البشرية بالجمعية إلى تحقيق اآلتي:
 .1التعامل مع املوظف بشفافية ووضوا مطلق.
 .2إدراك أهمية العمل بروا الفريق الواحد في تنفيذ األعمال.
 .3املكافأة على األداء املتم ز.
 .4توثيق السياسات الخاصة بشؤو املوظف في الجمعية.
 .5القضاء على ظاهرة االجتهادات والتفس رات املتعددة واملتضاربة ب املوظف والجمعية.
 .6توف ر املعاملة العادلة واملساواة لجميع املوظف في الجمعية.
 .7تحس عملية التواصل ب املوظف واملسئول في الجمعية.
 .8تشجيع وتحف ز املوظف لزيادة الوالء للجمعية ودفعهم لبذل املزيد من الجهد واإلنتاجية.
 .9توضيح املخالفات التي يجب على املوظأ تجنبها حتى ال يتعرض للجزاءات.
 .10تبص ر املوظأ بحقوقه وواجباته.
 .11نشر األخوة واملحبة واألخالق الفاضلة ب جميع العامل بالجمعية على اختالف مستوياتهم.
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املادة ( :)5سريان أحكام النظام
تس ااري أحك ااام ه ااذا النظ ااام عل ااى جمي ااع الع ااامل بالجمعي ااة س ا ن
اواء مااانوا م ااوظف عل ااى ال اادوام الكام اال أو ال اادوام
الجزئي أو الدوام املؤقت.
املادة ( :)6عالقة عقد العمل بأحكام النظام
ن
عتبر هذا النظام متمما لعقد العمل فيما ال يتعارض مع األحكام والشروط األفضل للموظأ الواردة في العقد.
املادة ( :)7صالحية اإلضافات والتعديالت على أحكام النظام
إلدارة الجمعية الحق في إدخال أية شروط وأحكام إضافية أو تعديالت على أحكام هذا النظام ملما دعت
الحاجة إلى ذلك ،وبما ال يتعارض مع نظام العمل وتعديالته والقرارات الصادرة تنفيذا له ،وال تكو اإلضافات
والتعديالت نافذة إال بعد اعتمادها من املدير التنفيذي للجمعية.
املادة ( :)8إطالع املوظف على أحكام النظام
تطلع الجمعية املوظأ عند توقيع العقد على أحكام هذا النظام ،وال تتحمل الجمعية أي مسؤولية نتيجة
إلهمال املوظأ أو تقص ره في فهم ومعرفة هذا النظام ،وين

على ذلك في عقد العمل.

املادة ( :)9التقويم املعتمد في النظام
تحسب املدة واملواعيد املنصوه عليها في هذا النظام أو عقود العمل بالتقويم الهجري.
املادة ( :)10عالقة إصدارالقرارات والتعاميم بأحكام النظام
يصدر املدير التنفيذي القرارات والتعاميم لهذا النظام بما ال يتعارض مع أحكامه.
املادة ( :)11اللغة املعتمدة في النظام
اللغة العربية هي اللغة املعتمدة والرسمية والواجب استعمالها بالنسبة لجميع العقود والسجالت وامللفات
ن
والبيانات املتداولة و رها مما هو منصوه عليه في أحكام هذا النظام  ،أو في أي قرار إداري يصدر تنظيما ألحكام هذا
ن
النظام  ،وفي حالة استعمال الجمعية للغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية عتبر الن العر ي هو الن املعتمد دوما.
املادة ( :)12مرجعية القرارات والتعاميم فيما لم يرد فيه نص في النظام
يتم الرجوع إلى نظام العمل في اململكة العربية السعودية املشار إليه في املادة (  ) 2فيما لم يرد فيه ن
النظام.

في هذا
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املادة ( ) 13
تلتزم الجمعية والعامل فيها بمعرفة أحكام نظام املوارد البشرية الواردة في هذه الالئحة بجميع محتوياتها،
ليكو الطرفا على بينة بما له وما عليه.
املادة ( ) 14
تلتزم الجمعية بإعداد الئحة لتنظيم العمل في مكاتبها وفروعها وفق النموذج املعد من وزارة العمل.
املادة ( :) 15
يج ااب عل ااى الجمعي ااة والعام اال عن ااد تطبي ااق أحك ااام نظ ااام امل ااوارد البش اارية اإللت ازام بمقتض اايات أحك ااام الش ااريعة
اإلسالمية.
املادة ( ) 16
تلتاازم الجمعيااة بااإعال الئحااة تنظاايم العماال وأي تعااديل يطارأ عليهااا فااي مكااا ظاااهر بالجمعيااة ،أو بااأي وساايلة
أخرى تكفل علم الخاضع لها بأحكامها.
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الفصل الثاني
تخطيط املوارد البشرية
عدد املواد ( ) 26
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أول :نظام التوظيف
اللجنة الدائمة لشؤون املوظفين
املادة ( ) 17
شكل مجلس إدارة الجمعية لجنة دائمة لشؤو املوظف
والخارجية ،ويكو مدير قسم شؤو املوظف

بالجمعية ومكاتبها الفرعية الداخلية

مقررا لها ،وعضوية مل من مدير قسم الشؤو املالية

واإلدارية ،ومدير قسم التخطيط والتطوير ،واملحاسب الرئيس للجمعية الرئيس ،وسكرت ر الجمعية ،وكب ر
دعاة الجمعية ،وأحد أعضاء الجمعية ،وترفع قراراتها املتعلقة بالتوظيأ إلى املدير التنفيذي للجمعية لطلب
اإلعتماد.
املادة ( ) 18
تحدد مهمة اللجنة الدائمة لشؤو املوظف بالجمعية في وضع سياسات وخطط وبرامج التوظيأ
للجمعية وفروعها ،وتنفيذ السياسات والخطط وتقويمها ،واتخاذا القرارات الخاصة ها ،ودراسة حاجة
الجمعية وفروعها الداخلية والخارجية للوظائأ ودراسة طلبات أقسام الجمعية وفروعها على التوظيأ،
واإلعال عن الوظائأ ،ودراسة ملفات املتقدم

إلحالتها على لجنة اإلختبارات واملقابالت ودراسة املفات

والتقارير الواردة إليها من لجنة اإلختبارات والرفع ها إلى املدير التنفيذي على الوظائأ و نهاء إجراءات
توظيفهم وفق مواد هذا النظام ،وتقييم أداء املوظف ورفع تقارير شهرية عفهم إلى مقرر اللجنة.
لجنة الختبارات واملقابالت
املادة ( ) 19
تق ااوم لجن ااة الوظ ااائأ عن ااد الحاج ااة بتش ااكيل لجن ااة مص ااغرة ل ختب ااارات واملق ااابالت ،ويك ااو مقرره ااا م اادير
ش ااؤو امل ااوظف  ،وعضا ااوية م اادير الش اارو املاليا ااة واإلداري ااة وأحا ااد ال اادعاة يح اادده ما اادير التنفي ااذي للجمعيا ااة،
وطبيب نفساني ،وعضو خارجي يحدده مدير الجمعية ،وسكرت ر الجمعية.
املادة ( ) 20
تقاوم لجنااة االختبااارات واملقاابالت باإلعااداد ل ختبااارات واملقااابالت وماا يتعلااق هااا مان أساائلة ونماااذج ،وفااق
سياس ا ااة الجمعي ا ااة ،وتعق ا ااد اجتماعه ا ااا التحض ا ا ري قب ا اال املقابل ا ااة بأس ا اابوع ث ا اام ف ا ااي ي ا ااوم املقابل ا ااة قب ا اال اإلختب ا ااارات
واملقابالت بساعة لترتيب االختبارات.
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املادة ( ) 21
تقوم لجنة االختبارات واملقابالت بعرض خطتها ونماذج األسئلة واملقابلة على اللجنة الدائمة لشؤو
املوظف خالل اللقاء التحض ري قبل أسبوع من إجراء املقابالت لنيل اعتماده من اللجنة ،و عد االنتهاء من
االختيارات واملقابالت ترفع لجنة االختبارات تقريرها وكشأ املرشح

مع نتائجهم ،بما فيهم املقبول

واملرفوض  ،مع ذكر أسباب القبول والرفض إلى مقرر لجنة شوؤ املوظف .
إجراءات وقواعد التوظيف
املادة ( ) 22
عند حاجة أي قسم من أقسام الجمعية لفتح وظيفة جديدة ،يقوم رئيس القسم بتعبئة النموذج املعد
لذلك ( نموذج رقم ،) ......مع إرفاق املبررات ،ويرفعها للجنة الدائمة لشؤو املوظف  ،وتنسق األقسام صاحبة
طلبات التوظيأ مع اللجنة الدائمة للشؤو املوظف إلنهاء إجراءات تعي املوظأ والتعاقد معه.
املادة ( ) 23
للجنة الدائمة لشؤو املوظف الحق في التوصية بقبول أو رفض أية وظيفة جديدة يطلبها أي قسم
من أقسام الجمعية بعد دراسة الحاجة الفعلية لهذه الوظيفة ومدى تأث رها في إنجاا العمل ويكو االعتماد
الفهائي للمدير التنفيذي.
املادة ( ) 24
ي ا ااتم اإلع ا ااال ع ا اان الوظ ا ااائأ الش ا ااا رة بالجمعي ا ااة وفروعه ا ااا الداخلي ا ااة والخارجي ا ااة م ا اان اللجن ا ااة الدائم ا ااة
للتوظياأ عنااد الحاجااة فااي املوقااع االلكترونااي للجمعيااة ووساائل اإلعااالم املختلفااة وفااق ) نمااوذج رقاام (…..ويحاادد
فيها مؤهالت ومم زات الوظيفة وشروط القبول.
املادة ( ) 25
يمنح املوظأ املع بالجمعية األولوية للترشح الداخلي ألي وظيفة شا رة ،على أ يخضع في هذه
الحالة لنفس اإلجراءات املطبقة في عملية اختيار املوظف الجدد ،وتحتسب له فترة الخبرة مع الجمعية،
وتقارير أدائه الوظيفي.
املادة ( ) 26
يتم تقديم طلبات التوظيأ مباشرة أو عن طريق املوقع اإللكتروني إلى إدارة شؤو املوظف لدراستها و شغال
الوظائأ املطلوبة حسب االحتياج ويتم إلغاء بقية امللفات ر املقبولة.
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املادة ( ) 27
تجرى مقابلة شخصية مع طالب الوظيفة من قبل لجنة التوظيأ ملعرفة إمكاناته ومهاراته ومدى مناسبته
للعمل ثم ترفع توصيات اللجنة إلى املدير العام العتمادها.
املادة ( ) 28
اللجنة الدائمة للتوظيأ بالجمعية هي الجهة املخولة بإصدار القرار املبدئي بتوظيأ املرشح أو رفضه
بناء على تقرير اللجنة الفرعية للتوظيأ ،وبناء على مرئياتها.
املادة ( ) 29
املدير التنفيذي للجمعية هو الجهة الوحيدة التي لديها صالحية إصدار القرار الفهائي للتوظيأ الصادر
من مجلس اللجنة الدائمة للتوظيأ ،ويحق له رفض القرار املبدئي لتوظيأ املرشح بناء على ما يراه من
مستجدات العمل ومن قرارات أخرى ال يمكن لغ ره االطالع عليها.
املادة ( ) 30
عند رفض طلب املترشح على الوظيفة ،يبلغ بخطاب رسمي ردا على خطاب تقدمه على الوظيفة،
وتوحح له فيه أبرز أسباب رفض طلبه ،ويعاد إليه ملفه ،ما عدا استمارة البيانات فإ للجمعية الحق في
االحتفاظ ها ،وتتعهد بحماية خصوصيات املتقدم .
املادة ( ) 31
يجوز للجمعية استثناء مرشح أو أكثر من حكم أو أكثر من أحكام املادة (  ) 23املتعلقة بمسو ات
التوظيأ ،وأحكام املادة (  ) 26املتعلقة بشروط التوظيأ حسب ما يقرره مجلس اللجنة الدائمة للتوظيأ
ويعتمده املدير التنفيذي أو حسب ما يقرره املدير التنفيذي للجمعية ،عدا شرط اللياقة الطبية.
املادة ( ) 32
يحال طالب وظيفة الدوام الكامل بعد قبوله املبدئي إلى الكشأ الطبي الجسدي والنفس ي والعقلي وفق أنماوذج
رقام ( )000000ملعرفة مدى أهليته الصحية للعمل.
املادة ( ) 33
بعااد صاادور الق ارار الفهااائي لتوظيااأ املرشااح ماان املاادير التنفيااذي للجمعيااة يبلااغ بخطاااب ردا علااى خط اااب
تقدماه لطلاب الوظيفاة ،ويحادد لاه أقارب موعاد ممكان لياتم التعاقاد معاه بموجاب عقاد عمال ) نماوذج رقام)....
يحرر من نسخت  ،ويجوز تحريره بلغة أخرى ،ويكو الن

املكتوب باللغة العربية هو املعتمد رسميا وي ا ا اكو
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ملزما للطارف  ،وتسالم نساخة مان العقاد للموظاأ وتاودع النساخة األخارى فاي ملاأ خدمتاه بعاد توقياع املوظاأ
باملوافق ااة عل ااى الش ااروط ال ااواردة في ااه ،ويج ااب أ يتض اامن العق ااد بيان ااات بطبيع ااة العم اال والش ااروط املتف ااق عليه ااا
واألجاار املتفااق عليااه ،ومااا يتعبااه ومااا إذا اماا العقااد محاادد املاادة أو ملاادة اار محااددة وساااعات العماال وأيااة بيانااات
ضرورية أخرى.
املادة ( ) 34
يتم توقيع عقد ب الجمعية وطالب الوظيفة ويتم فيه تحديد الراتب ومسمى الوظيفة حسب أنموذج رقم
( )........ملوظأ الدوام الكامل للسعودي وأنموذج رقم ( )........لغ ر السعودي  ،وأنموذج رقم ( ).........ملوظأ الدوام
الجزئي ،وأنموذج رقم ( )..........للمتعاون .
املادة ( ) 35
لجنة الوظائأ هي الجهة املخولة بالتوصية بتحديد مقدار الراتب ] الدرجة و الخطوة في سلم الرواتب [
الذي يصرف للموظأ الجديد حسب املؤهالت والخبرات الحاصل عليها.
املادة ( ) 36
ع طالب الوظيفة على الوظيفة الشا رة التي تم اإلعال عفها حسب حاجة الجمعية ويتم وضعه على املرتبة
ن
حسب الوصأ الوظيفي وتوصية لجنة اإلختبارات واملقابالت واللجنة الدائمة لشؤو املوظف إستنادا إلى مؤهالته
وقدراته وخبراته الوظيفية ونتائج اإلختبار واملقابلة ،ويتم إصدار قرار تعي معتمد من إدارة الجمعية حسب أنماوذج
رقام (.)........
املادة ( ) 37
يقوم قسم املوارد البشرية بتوضيح نظام املوارد البشرية بالجمعية للموظف الجدد ومناقشة أنموذج
التعليمات والتنبيهات العامة معهم وتسليمهم بطاقة الوصأ الوظيفي للتوقيع عليه حسب أنموذج رقم (.)..........
املادة ( ) 38
يقوم قسم املوارد البشرية بفتح ملأ للموظأ الجديد شمل جميع ما يتعلق به من أوراق رسمية.
املادة ( ) 39
تقوم إدارة شؤو املوظف بملأ املوظأ مرفقا بقرار اتعيينه إلى رئيس القسم الذي تم تعي املوظأ به،
وتسلم نسخ منه إلى إدارة الشؤو اإلدارية واملالية ،ونسخة إلى املحاسب الرئيس بالجمعية ،بمباشرته للعمل حسب
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أنم ااوذج رقا اام ( ،)........وتسري هذه اإلجراءات بنفس الكيفية على املكاتب الفرعية والخارجية لجمعية كفو ،وفق
النماذج املعتمدة لديها بشرط أ تتوافق مع نظام شؤو املوظف بالجمعية الرئيس.
املادة ( ) 40
إذا ثبت للجمعية في أي وقت أ التوظيأ تم نتيجة النتحال املوظأ شخصية ر صحيحة أو نتيجة تقديمه
بيانات أو مستندات ر صحيحة أو مزورة ،فيحق للجمعية فسخ العقد دو حاجة ألي إشعار سابق ودو مكافأة أو
تعويض ،وللجمعية الحق في اتخاذ اإلجراء القانوني املناسب حيال هذا املوظأ حسب املادة ( )80الفقرة ( )5من نظام
العمل.
املادة ( ) 41
ن
ن
يجوز للجمعية تكليأ املوظأ بعمل يختلأ اختالفا جوهريا عن العمل املتفق عليه.
املادة ( ) 42
عتبر الوصأ الوظيفي للوظيفة وعقد العمل ومرفقاته املرجع األساس للمهمات املطلوبة من املوظأ
عند الخالف حول ذلك.
املادة ) ) 43
ن
ن
عد قسم شؤو املوظف ملفا خاصا بكل موظأ ويقوم بمتابعته ،وتحفظ فيه جميع البيانات
واملعامالت الرسمية الخاصة باملوظأ :البيانات الشخصية ،صور فوتو رافية ،صورة الهوية ،صور الشهادات
الحاصل عليها ،الس رة الذاتية ،تاري بدء العمل ،املسمى الوظيفي ،القسم ،اإلجازات ،االستئذانات،
الكشوفات الطبية ،الخطابات ،تقويم األداء ،التقارير السنوية ،التنبيهات واإلنذارات ،واإلجراءات الجزائية
...الخ (.
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الفترة التجريبية والترسيم
املادة ( ) 44
الفترة التجريبية للموظأ الجديد ثالثة أشهر عمل ) ستثنى مفها إجازات األعياد واإلجازات االعتيادية(
يبدأ احتسا ها من تاري التوظيأ املعتمد في أنموذج التوظيأ رقم (  ،)...... ..و ال يحق للموظأ خالل هذه
الفترة التمتع بمم زات املوظف الدائم إلى أ يتم الترسيم ) بعد الفترة التجريبية).
املادة ( ) 45
ن
عتبر املوظأ الذي عمل لدى الجمعية وفقا للمواد السابقة تحت التجربة وتحدد مدة التجربة في عقد
ن
عمله بتسع يوما ،ويجوز وضع املوظأ تحت التجربة مرة أخرى لدى الجمعية باالتفاق مع العامل وذلك
ن
لفترة تجربة ثانية ملدة ال تزيد عن تسع يوما بشرط أ تكو في مهنة أخرى أو عمل آخر وفق حكم املادت )
 ( 54 ) ، (53من نظام العمل.
املادة ( ) 46
للرئيس املباشر الحق في تقديم توصية لشؤو املوظف

بقبول ترسيم املوظأ قبل انتهاء الفترة

التجريبية إذا رأى أهلية وكفاءة املوظأ لشغل هذه الوظيفة ،على أ ال تقل فترة التجربة عن شهر ،وله عكس
ذلك إذا رأى عدم أهليته ويرفق تقويما ألداء املوظأ عن الفترة التجريبية وفق األنموذج رقم ( .)..........
املادة ( ) 47
يتم تحديد مكافأة مناسبة للفترة التجريبية للموظأ الجديد بما يتناسب مع طبيعة العمل ويتم
االتفاق عليها مع املوظأ.
املادة ( ) 48
عند حصول املوظأ الجديد على تقييم جيد أو أقل في تقييم أدائه للفترة التجريبية التي ال تتجاوز
ثالثة أشهر على مسمى وظيفي ما ،وثبت من خالل التقييم قدرته على القيام بمهام وظيفة شا رة أخرى فإنه
يجوز انتقاله بموافقته )من هذا املسمى إلى املسمى الوظيفي اآلخر ( ويبقى في فترة تجريبية أخرى ال تزيد عن
تسع يوما.

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
برقم 1156

مسوغات ومستندات التوظيف
املادة ()49
يقا ااوم املتقا اادم علا ااى الوظيفا ااة بإحضا ااار صا ااورة ما اان إعا ااال التوظيا ااأ الخا اااه بالجمعيا ااة خا ااالل الفتا اارة
املحااددة في ااه إل ااى س ااكرت ر اللجنااة العلي ااا للتوظي ااأ بالجمعي ااة ،وعلي ااه تقااديم مس ااو ات التعي ا للجن ااة التوظي ااأ
بالجمعية وهي مالتالي:
 oطلب موجه ملدير الجمعية عليه تاري وموقع املتقدم علاى طلاب الوظيفاة ،ويحادد فياه الوظيفاة املتقادم
عليها.
 oتعبئة استمارة البيانات الشخصية للموظأ )نموذج رقم(....
 oالس رة الذاتية (.احترافية ).
 oصورة الهوية ) بطاقة األحوال للسعودي وجواز السفر أو اإلقامة لغ ر السعودي ).
 oصورة مصدقة من املؤهالت العلمية والخبرات العملية في مجال الوظيفة املقدم عليها ،و حضار
 oاألصول للمطابقة.
 oشهادة حسن الس رة والسلوك من آخر جهة وظيفية عمل ها ،عليها عنوان التواصل بالجهة املوصية.
 oتوصا اايتا ما اان جهتا ا منفصا االت مشا ااهورت لا اادى الجمعيا ااة ،أو يوافا ااق عليهما ااا رئا اايس اللجنا ااة ،عليهما ااا
عناوين التواصل مع الجهة املوصية.
 oأر ع صور شمسية ملونة مقاس  4 × 3سم.
 oملأ عالقي ( عدد .) 2
 oإحضار ما تطلبه لجنة التوظيأ من وثائق ومسو ات لم ترد في هذا النظام.
شروط التوظيف
املادة ( ) 50
ن
املتقدم للعمل مستوفيا للشروط العامة التالية:
شترط لقبول التوظيأ والعمل بالجمعية أ يكو
ِّ
 oأ يكاو سااعودي الجنسااية أو ار سااعودي مقاايم إقامااة نظامياة سااارية املفعااول فاي بلااد الجمعيااة الااذي
يتقدم على الوظيفية به.
 oأ يكو مكتمل املستندات وشروط التوظيأ للوظيفة املقدم عليها.
 oاألمانة وحسن الخلق.

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
برقم 1156

 oاالسا ا ااتقامة واألخا ا ااالق الفاضا ا االة ،وااللتا ا ازام بالكتا ا اااب والسا ا اانة ،و السا ا اامت الحسا ا اان ،واملحافظا ا ااة عل ا ا ااى
الصلوات.
 oتوفر الحس الدعوي وحب العمل ل سالم.
 oالقدرة على العمل في فريق ،وتحمل ضغوط العمل ،وحسن التصرف واحترام اآلخرين.
 oاملؤهالت العلمية والخبرات العملية املطلوبة للوظيفة.
 oأ يحضاار تقري ارا طبي ااا يفيااد بخل ااوه ماان أيااة أم اراض مزمنااة ،م اان جهااة طبيااة حكومي ااة أو خاصااة موث ااوق
مفهااا لاادى الجمعي ااة ( ،شاامل التقرياار الطب ااي شااهادة طبيااة م اان طبيااب نفس ا ي بخل ااوه ماان أيااة أم اراض أو
أعراض نفسية ).
 oاجتياز االختبارات واملقابالت الشخصية بنجاا.
 oأ يوقع على عقد العمل باختياره.
 oأ يلتزم بطاعة مسؤولي الجمعية واحترام أنظمتها ولوائحها.
 oأ يقوم باملهام املوملة إليه بتفا إتقا .
 oأ يحافظ على سرية أعمال الجمعية خالل فترة تعاقده معها و عده.
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عقد العمل
املادة ( ) 51
بسم هللا الرحمن الرحيم

عقد عمل خاص بجمعية كفو للتوظيف والتأهيل بالرياض
 -1التعاقد مع السيد ............................................... /رقم الهوية ...................................... :
الصادرة في  .......................................:تنتهي في  ................................:ويحمل الجنسية:
 ..........................................و الشهادة العلمية .... ..................................................... :
ويسمى الحقا بالطرف األول.
للعمل في جمعية كفو للتوظيأ والتأهيل ،بمكتب.....................................................................:
) ،تحت املسمى الوظيفي..........................................:مدة العقد سنة قابلة للتجديد ابتداء من

بمنطقة /دولة..........................................:ب صفته (

 ...............................:إلى  ،............................................:ويسمى الحقا بالطرف الثاني.
ن
ٌ
ن
 -2يصرف للطرف الثاني أجرا شهريا مقترحا قدره (

) فقط ،كتابة ..........................:

ريال سعودي ال ر .

ن
 -3يخضع الطرف الثاني لفترة تجربة مدتها ثالثة أشهر اعتبارا من تاري مباشرته بالعمل .
 -4يحق للطرف األول إنهاء العقد عند انتفاء الحاجة لخدمات الطرف الثاني أو في حالة ثبوت عدم كفاءته أو مقدرته أو ملخالفته وعدم التزامه بضوابط الدوام
والتعليمات وأخالقيات العمل وبدو أي تعويض عدا مستحقاته .
ن
 -5تكو ساعات العمل املطلوب ( )48ساعة أسبوعيا وبمعدل ( )8ساعات يوميا  .ويستحق الطرف الثاني أجوره عن ساعات عمله اإلضافية في حالة قيامه
بالعمل بعد أوقات الدوام الرسمي أو أيام الجمع والعطل الرسمية وبموجب أمر إداري .
-6

عتبر مل انقطاع عن العمل ليوم واحد ياب ويعاقب بحسم أجر يوم  ,ويحق للطرف األول إنهاء العقد في حال تجاوز فترة ياب الطرف الثاني لثالثة أيام
متتالية أو تكرار الغيابات ملدة ستة أيام خالل الشهر .

ن
 -7يحق للطرف الثاني إنهاء العقد بعد تقديمه طلبا بذلك قبل ( )30ثالثو يوما لغرض تحصيل املوافقات الالزمة وتهيئة بديل عنه وتسليم ما بعهدته من أموال
للجمعية .
ن
ن
 -8يحق للطرف الثاني التمتع بأجازة اعتيادية ملدة ( )30ثالثو يوما سنويا بعد قضائه مدة سنة ماملة من تاري مباشرته بالعمل وبإمكانه في حالة عدم التمتع
بإجازته صرف أجور إجازته املتراكمة عند انتهاء العمل .

()1
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بسم هللا الرحمن الرحيم
عقد عمل خاص بجمعية كفو للتوظيف والتأهيل بالرياض
 .9على الطرف الثاني االلتزام بمواعيد وضوابط الدوام والسالمة املهنية وأمن العمل .
ن
 .10يكو قانو العمل رقم  101لسنة  1970وتعديالته أساسا للتعاقد ب الطرف في ما ذكر أعاله .
 .11يخض ااع ه ااذا العق ااد ألحك ااام نظ ااام العم اال ،وتع ااد أحك ااام الش ااريعة اإلس ااالمية ونظ ااام العم اال باململك ااة العربي ااة الس ااعودية
وتعديالته أساسا ب لفض أي نزاع ب الطرف  ،و ألي بند لم يرد في هذا النظام.
الرياض في / :

1437 /ه ا ( 2016م )
الطرف األول ( يمثله )

الطرف الثاني
السم ......................... :

أ........................... .

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

التوقيع............................ :

()2
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التدريب والتأهيل
املادة ( ) 52
ن
يقوم مكتب جمعية كفو للتوظيأ والتأهيل بتدريب وتأهيل عماله السعودي و عدادهم مهنياا للحلاول
محل ر السعودي  ،ويتم قيد من تم إحاللهم محل رهم من ر السعودي في السجل املعد لهذا الغرض.
املادة ( ) 53
ن
ن
ن
ن
يااتم تاادريب وتأهياال العمااال الس ااعودي تاادريبا وتااأهيال دوريااا وفنيااا ف ااي الااداخل والخااارج وفااق الب ارامج الت ااي
تعاد فاي هاذا الصادد هادف تجدياد وتطاوير مهااراتهم وتنمياة معاارفهم بنسابة  %6مان املجماوع الكلاي للعاامل متاى
ن
بلغ عددهم خمس عامال فأكثر.
املادة ( ) 54
ستمر صرف أجر املوظأ طوال فترة التدريب أو التأهيل.
املادة ( ) 55
يتحم اال مكتا ااب جمعيا ااة كفا ااو للتوظيا ااأ والتأهيا اال تكا اااليأ التا اادريب والتأهيا اال وتا ااؤمن تا ااذاكر السا اافر فا ااي
الذهاب والعودة كما تؤمن وسائل املعيشة من مأمل ومسكن وتنقالت داخلية.
املادة ( ) 56
يجاوز إلدارة جمعياة كفاو للتوظياأ والتأهيال أ تنهااي تادريب أو تأهيال العامال وأ تحملاه مافاة النفقااات
التي صرفتها عليه في سبيل ذلك ،وذلك في الحاالت اآلتية:
أ -إذا ثبت في ا لتقارير الصادرة عن الجهة التي تتولى تدريبه أو تأهيله أنه ر جاد في ذلك.
ب -إذا قرر العامل إنهاء التدريب أو التأهيل قبل املوعد املحدد لذلك دو عذر مقبول
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الفصل السادس عشر :النماذج املستخدمة
بجمعية كفو للتوظيف والتأهيل ،عددها (  ) 26نموذج
رقم النموذج
)(1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9
()10
()11
()12
()13
()14
()15
()16
()17
()18
()19
()20
( )21
( ) 22
( ) 23
( ) 24
( ) 25
( ) 26
( ) 27

اسم النموذج
اعتماد فتح وظيفة
اعتماد توظيأ موظأ
إعال عن وظيفة شا رة
استمارة البيانات الشخصية
الس رة الذاتية
كشأ املقابلة الشخصية
عقد عمل
تعديل دوام موظأ
انتداب
إعارة أو نقل خدمة موظأ
تعديل مسمى وظيفي
طلب إجازة
استئذا موظأ
استمارة تقويم األداء الوظيفي
ترقية
اعتماد حافز أو بدل
توكيل استالم مكافأة  /مستحقات مالية
إجراء جزائي
تظلم
استقالة
إنهاء خدمة موظأ
إخالء طرف
إنذار كتا ي ) لفت نظر (
إشعار باإلقالة
بيا  ..ياب ..تأخر ..خروج بدو إذ
تفويض صالحيات
نموذج استقالة ( طلب اعتذار املوظأ عن استكمال العمل مع الجمعية)

الصفحة
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نموذج رقم )(1
اعتماد فتح وظيفة
املكرم رئيس لجنة الوظائف بجمعية كفو للتوظيف والتأهيل

حفظه هللا

السالم عليكم ورحمة هللا وبرماته ...و عد..
آمل التكرم بالرفع العتماد فتح وظيفة....................................... /حيث تجدو برفقه الوصاأ الاوظيفي
لها ،و شعارنا باملوافقة عند صدورها على أ تكو أوقات العمل في الفترة:
( ) الصباحية فقط
ن
نظرا لألسباب اآلتية:

( ) املسائية فقط

( ) للفترتين الصباحية واملسائية ( ) بنظام الساعات

.1

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

.2

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

.3

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

القسم..........................................................................................................:
رئيس القسم .............................................................................................. :
التاري ..........................................................................................................
التوقيع ..........................................................................................................
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تابع نموذج رقم ) (1
لجنة الوظائف

سعادة مديرة جمعية كفو للتوظيف والتأهيل

حفظها هللا

السالم عليكم ورحمة هللا وبرماته ..و عد..
فإشااارة للطل ااب املق اادم اعالهنح ااو لطل ااب اعتم اااد فااتح وظيف ااة............................ /وحي ااث تم اات مراجع ااة.
الطلب املقدم مع خطة التوظيأ فنفيدكم بأ :
فتح الوظيفة يتمش ى مع خطة التوظيأ وال مانع لدينا من املوافقة على الطلب.
ن
اعتذارنا عن املوافقة على الطلب نظرا
لا...........................................................................................................................................
ل حاطة و التوجيه،،،

رئيس لجنة الوظائأ: ...................................
التوقيع : .....................................................
التاري / / :

14ها
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اعتماد الوظيفة
املكرم رئيس قسم شؤون املوظفين حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبرماته ..و عد..
( ) ال مانع من اعتماد الوظيفة حسب املوحح اعاله.
( ) تعتمد الوظيفة مع مالحظة:
( ) اعتذارنا عن اعتماد الوظيفة بسبب ........................................................... :
.................................................................................................................
مديرة جمعية كفو للتوظيأ والتأهيل
االسم..........................:
التوقيع....................:
التاري / / :

14ه
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نموذج رقم) (2
اعتماد توظيف موظف
سعادة املدير ة التنفيذية حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبرماته ..و عد..
فآمل التكرم باملوافقة العتماد توظيأ األستاذ/ة …………………………………............................. /
ن
علاى وظيفااة / .................................ضامن الوظااائأ املعتماادة بالجمعيااة ،وذلاك اعتبااارا ماان يااوم..............
املوافق

14 / /ها.
على أ تكو فترات العمل:
( ) صباحي فقط ( )مسائي فقط( )دوام صباحي ومسائي ( )بنظام الساعات
أخرى................................................................ /
البدالت املطلوبة:
( )صباحي( )طبيعة عمل( )مواصالت تحسب 100):ريال200ريال300ريال(
أوالد تخص

اتصاالت 100 ):ريالشريحة جو الفاتورة بطاقة مدفوعة(

حيث يتصرف البدل ....................................................... /:
مقدم الطلب
االسم : ..............................................
التاري : .............................................
التوقيع.............................................:
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مرئيات شؤون املوظفين
املكرم املدير التنفيذي حفظه هللا
نفيدكم بأ املوظأ حاصل على شهادات : ..........................................................
وخبرات ................................................................................................. :
ونوص ي باعتمادات وظيأ املوظأ املذمور بعاليه على املرتبة ................والدرجة.......................
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اعتماد التوظيف
املكرم رئيس قسم /حفظه هللا
املكرم مدير إدارة الشؤون املالية حفظه هللا
املكرم رئيس قسم شؤون املوظفين حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبرماته . .و عد..
نفيدكم بأنه:
ال مااانع ماان اعتمااادات وظيااأ املوظااأ املااذمور اعاااله علااى املرتبااة ................والدرجااة....................وذلااك

ن
اعتبارا من يوم  .................املوافق14/ /ها
براتب أساس ي ريال ،كتابة/
مع اعتماد البدالت التالية:

بدل  ..........................بدل................................
بدل  .........................بدل...............................
ملحوظات/ ......................................................................................

مديرة جمعية كفو للتوظيأ والتأهيل
االسم .............................................:
التوقيع:..........................................
التاري / / :

-

األصل مللأ املوظأ.
صورة للرئيس املباشر.
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نموذج رقم ) (4
استمارة البيانات الشخصية
البيانات الشخصية:
*االسم الرباعي :..........................................الجنسية: ........................
*نوع الهوية  ............................:رقمها: ..........................................
*مصدرها...............................:تاريخها................................:
*تاري امليالد  ...................................:مكا امليالد: ................................
*املؤهل الدراس ي : ...................................التخص : .......................
*العنوا ............................................................................................ :
*املدينة والحي ................................................................................... :
* شارع........................................:بجوار............................... ....... :
*هاتأ  ..................:فاكس .....................:نداء/جوال: ..........................
*أقر بمسجد للسكن .......................................:حي عنوانه :...............
*الحالةاالجتماعية ) ( :متزوج
*عدداألبناء  ) ( :ذمور

( ) أعزب

( ) إنار

* جهات العمل السابقة:
............................................................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................. ..........
الدورات والشهادات والخبرات:
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........
املسمى الوظيفي بالجمعية  : ................................................تاري االلتحاق بالوظيفة :
............................................
االسم : ....................................................................... .
التوقيع : ......................................................................
التاري : ............... / ......................./ .......................
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نموذج رقم) (5
السيرة الذاتية
البيانات الشخصية:
االسم........................................ /العمر ............... /الجنسية .............../
تاري امليالد ............................../مكا امليالد .................................../
رقم الهوية  ............................................ /مصدرها  ............................. /تاريخها.........................../
الحالة االجتماعية ......................../عدد األبناء/ .............................
الدورات اإلدارية الحاصل عليها:
............................................................................................................................. ........................................................
.......................................................................................................................................
خبرات ومهارات:
............................................................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................. ..........
دورات الحاسب اآللي:
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................
................................................................................................................
اللغات:
............................................................................................................................. .................................
التوقيع التاري
....................................... ...................................................
جهات العمل السابقة:
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........
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نموذج رقم ) (6
إجراء مقابلة شخصية
كشف املقابلة الشخصية
بيانات املوظأ:
االسم الرباعي................................................ :الجنسية......................... :
املسمى الوظيفي املتقدم عليه................................:القسم ............................:
املؤهل الدراس ي...................................:التخص

........................................ :

بوصأ وظيفي مختصر للوظيفة التي تقدمت عليها:
20 ............................................................................................................................. ...درجة
أبرز اإلنجازات والنجاحات:
5 ................................................................................................................................درجات
جهات العمل السابقة ومدة العمل فيها:
o ...............................................................................................ملدة ..................................................
o ...............................................................................................ملدة ..................................................
o ..............................................................................................ملدة . ..................................................
o ............................................................................................ملدة ..................................................
o ............................................................................................ملدة10.....................................درجات
آخر عمل عملت في هو سبب تركه:
5...........................................................................................................................درجات
ملاذا تريد االلتحاق هذه الوظيفة:
5.......................................................................................................................... ......... .درجات
ماذا تعرف عن جمعية كفو:
10............................................................................................................................. .......درجات
ما هو مكسب الجمعية من توظيفك:
5 ............................................................................................................................. .........درجات
مقدار الراتب الذي تتوقع هو ملاذا:
................................................أل 2 ......................................................................درجتا
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هل لديك ارتباطات أخرى) مأعمال أخرى ( وهل هي يومية أو أسبوعية أو شهرية ،وماهي:
5............................................................................................................................. ................درجات
قدرات ومواهب تتم ز ها:
4............................................................................................................................. .........درجات
صفات شخصية مدحها اآلخرو فيك:
4.............................................................................................................................................درجات
أمور تحب أ تكو في رئيسك املباشر في الجمعية:
4............................................................................................................................. ..............درجات
اشرا العبارة التالية باختصار) من ال يتقدم يتقادم( :
10 ............................................................................................................................. ............درجات
أبرز من تعرف من العامل في الجمعية:
4............................................................................................................................. ................درجات
إجمالي الدرجات الحاصل عليها ) )...........................................درجة
النتيجة الفهائية للمقابلة:
اجتياز بنجاا.رسوب.
محرر املقابلة : ............................................
التوقيع ...................................................:
التاري / / :
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نموذج رقم ) ( 7عقد عمل
َ
َ
َ
ود (( املائدة1:
قال تعالى )) َيا أ ُّي َها ال ِّذين َآمنوا أوفوا ِّبالعق ِّ

عقد عمل
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ...و عد:
فإنه في يوم  ................املوافق (14....../......./.......ه) تم بعو هللا وتوفيق التعاقد ب مل من:
الطارف األول :جمعياة كفاو للتوظياأ والتأهيال ،ه .ب (  ،)13321وتمثلهاا املاديرة التنفيذياة للجمعياة/
األستاذة:
الطرف الثاني :األستاذ/ة  ........................................... /وجنسيته/ااا................. /
رقم الهوية   /بطاقة أحوال  جواز سفر  رخصة إقامة

رقمها ............................./

وتاريخها 14....../......../......../ها ا املوافق (  20......../....... /......م ) ،الصادرة من :
.............................................................................................
حيث اتفق الطرف ا على مايلي:
 -1عمل الطرف الثاني علاى وظيفاة  ................................ويلتازم باأ يقاوم بأعبااء هاذه الوظيفاة وبماا يادخل عاادة
ن
في اختصاه هو ذلك مقابل راتب أساس ي شهري مقداره ريال فقط ،كتابة ريال من ر البدالت يدفع له من
الطرف األول نهاية مل شهر جري حسب تقويم أم القرى.
 -2يتقاض ا ى الط اارف الث اااني لب اادالت املنص ااوه عليه ااا ف ااي كش ااأ اعتم اااد التوظي ااأ ،واليل اازم الط اارف األول بغ اار م ااا
ن

عليه في اعتماد التوظيأ.

 -3ال يلتزم الطرف األول بتأم تذاكر السفر أو العالج الطبي للطرف الثاني.

ن
 -4مادة هاذا العقاد ) سانة (تبادأ مان  14 / /ه وتنتهااي فاي  14 / /ه ،ويجادد تلقائياا ماالم يخطاار
ن
أحد الطرف اآلخر كتابة بعدم ر بته في تجديد العقد قبل انتهائه بمدة ثالث يوم اعلى األقل.
 -5للطرف األول الحق في فسخ هذا العقد في أي وقت بسبب تهاو الطرف الثاني أو ضعأ كفاءته أو سالوكه أو
عاادم االمتثااال لألنظمااة واللااوائح أومااا يماثلهااا وذلااك دو الحاجااة إلااى إنااذار سااابق ودو التازام الطاارف األول فااي
هذه الحالة بدفع أي تعويض للطرف الثاني.
ن
 -6تعتباار الشااهور الثالثااة األولااى اعتبااارا ماان تاااري اعتماااد توظيااأ الطاارف الثاااني لاادى الطاارف األول فتاارة تجريبيااة
يحق للطرف األول خاللها فسخ العقد دو سابق إشعار أو تعويض أو مكافأة.
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ن
 -7ستحق الطرف الثاني إجازة سنوية مدتها (  )20يوما مدفوعة األجر ،وذلك بعد مض ي الفترة التجريبية
«الثالثة األشهر األولى » من الخدمة املستمرة وللطرف األول النظر في وقت اإلجازة وتحديدها حسب مصلحة
العمل.
 -8ال يحق للطرف الثاني أ يؤدي أي عمل لحسابه الخاه أو لحساب أي شخ

آخر أثناء الدوام الرسمي.

 -9يتقي ا ااد الط ا اارف الث ا اااني بمواعي ا ااد العم ا اال وطاع ا ااة رؤس ا ااائه ف ا ااي ا اار معص ا ااية هللا وتنفي ا ااذ األعم ا ااال املوما اال ه ا ااا
والتعليمات واألنظمة األخرى الصادرة من رؤسائه.
 -10عتبر نظام املوظف املعمول به في الجمعية هو املرجع ألي بنود تذكر في هذا العقد.
 -11للط اارف األول الح ااق ف ااي تكلي ااأ الط اارف الث اااني ب ااأي أعم ااال أخ اارى ض اامن ح اادود العم اال وفت اارة ال اادوام ب اادو
مطالبة الطرف الثاني بأي أجر مقابل ذلك.
 -12االلتزام التام من الطرف الثاني بجميع التعليمات والقرارات اإلدارية الصادرة من الطارف األول والتاي تصاب
في مصلحة العمل.
ن
 -13عتبر هذا العقد هو املعتبر وملغيا لجميع العقود السابقة.
 -14حاارر هااذا العقااد ماان نسااخت با الطاارف الثاااني نسااخة مفهااا للعماال بموجبهااا و التقيااد بنصااوه العقااد ماان
تاري توقيعه.

الطرف األول

الطرف الثاني

االسم /

الختم /

التوقيع /

التوقيع/
حرر في يوم:

بتاري

/ /
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نموذج رقم ) (8
طلب تعديل دوام موظف
تعديل دوام موظأ
املكرم مدير إدارة الشؤو اإلدارية حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبرماته ..و عد..
فآمل التكرم باملوافقة على تعديل دوامي الحالي ................................................ :ليصبح الدوام الجديد
مالتالي...................................................... :
نوع التعديل  :دائم.

ن
مؤقت  :وذلك اعتبارا من يوم  ...........................املوافق / /

 14ه

وحتى يوم  ..........................املوافق  14 / /ه
ن
نظرا لألسباب التالية:
....................................................................................................................................... .......................
القسم  /اإلدارة  : ...........................................................مقدمه:
الرئيس املباشر  : .............................................................الوظيفة:
التوقيع  :التوقيع:
التاري / :

/

 14ه التاري :

/

/

14ه

املكرم رئيس قسم شؤو املوظف حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبرماته ..و عد..
فنأمل اطالعكم و شعار املوظأ ب:
اعتذارنا عن قبول طلبه : .................................................................................................
املوافقة على هذا الطلب : ..................................................................................................................
املوافقة املشروطة ب : ..............................................................................................
مدير إدارة الشؤو اإلدارية
االسم : .....................................................
التوقيع : .....................................................
التاري / / :
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نموذج رقم ) ( 9
انتداب
انتداب املرشح لالنتداب :
............................................................................................................................. .................................
جهة االنتداب :
..............................................................................................................................................................
املهمة املنتدب إليها :
..............................................................................................................................................................
ن
مدة االنتداب باأليام  : .....................يوم  /أيام ،اعتبارا من يوم  ...........................املوافق 14 / / :
وحتى يوم  .........................................املوافق / / :

14

ملحوظات: ............................................................................................................................. .................................
اعتماد الرئيس املباشر
االسم : ..............................................................
الوظيفة : .............................................................
التوقيع : ..............................................................
التاري / / :

14

املكرم رئيس قسم شؤو املوظف حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبرماته ..و عد..
لالعتذار عن الطلب.
العتماد الطلب.
العتماد الطلب مع مالحظة:
املدير التنفيذي
االسم : ..............................................................
الوظيفة : .............................................................
التوقيع : ..............................................................
التاري / / :
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نموذج رقم )  ( 10إعارة أو نقل خدمة موظف
إعارة أو نقل خدمة موظف
املكرم مدير إدارة الشؤو اإلدارية حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبرماته ..و عد..

ن
فآمل التكرم باعتماد نقل املوظأ  / ............................................................................والذي شغل حاليا

وظيفا ااة .......................................................بقسا اام  / .....................................................إلا ااى قسا اام /
................................................على وظيفة  / .............................إعارة نقل خدمة
ن
اعتبارا من يوم املوافق 14 / / :وحتى يوم املوافق 14 / / :
وعلى أ تكو فترات العمل لدينا بالقسم  :صباحي فقط مسائي فقط صباحي ومسائي
أخرى/ ........................................................................................................................... ......................
طلب رئيس القسم موافقة مدير اإلدارة
القسم :............................................

مدير إدارة الشؤو : .....................................................

رئيس القسم : ................................

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

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

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

التاري / / :

 14ه

التاري / / :
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مو افقة القسم املعني
املكرم مدير إدارة الشؤو اإلدارية حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبرماته ..و عد..
فأفيدكم بموافقتنا على نقل املوظأ املذمور أعاله من قسمنا إلى قسم /
............................................................................................
شاكرين لكم حسن تعاونكم ،وهللا املوفق،،،
طلب رئيس القسم موافقة مدير اإلدارة
القسم :............................................

مدير إدارة الشؤو : .....................................................

رئيس القسم : ................................

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

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

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

التاري / / :

 14ه

التاري / / :

14ه

العتماد
املكرم رئيس قسم شؤو املوظف حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبرماته ..و عد..
ال مانع من اعتماد نقل املوظأ املذمور اعاله  ،و جراء الالزم حيال ذلك.
ملحوظات ................................................................ /
مدير إدارة الشؤو اإلدارية
االسم . ............................................................................ :
التوقيع ........................................................................... :
التاري / / :
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نموذج رقم )  ( 11تعديل مسمى وظيفي
تعديل مسمى وظيفي
املكرم مدير إدارة الشؤو اإلدارية حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبرماته ..و عد..
فآمل التكرم باعتماد تغي ر املسمى الوظيفي/

ن
براتب وقدره  /.................................................والذي شغله حاليا املوظأ/....................................

بقسم.....................................ليصبح على املسمى الوظيفي/ ............................
ن
براتب وقدره  / ......................................................................وذلك اعتبارا من يوم ...........................................
املوافق / / :

14

وعلى أ تكو فترات العمل للمسمى الوظيفي الجديد:
صباحي فقط مسائي فقط صباحي ومسائي
أخرى / ..................................................................................................................................... .
املوظأ

رئيس القسم

املوظأ : ...........................................................

رئيس القسم : ...............................................

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

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

التاري / / :

 14ه

التاري / / :
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العتماد
املكرم رئيس قسم  /حفظه هللا
املكرم رئيس قسم شؤو املوظف حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبرماته ..و عد..
فال مانع من تعديل املسمى الوظيفي املذمور اعاله على أ يوظأ على:
ن
املرتبة ( ) والدرجة ) (.ويكو الراتب للمسمى الجديد ( ) ريال،كتابة/
ن
وذلك اعتبارا من تاري 14 / / :ه
ملحوظات/ ........................................................................................................................... ............
العتماد إكمال بقايا اإلجراءات ،وهللا املوفق،،،

مدير إدارة الشؤو اإلدارية
االسم : ........................................................................
التوقيع : ......................................................................
التاري / / :
األصل في ملأ املوظأ.صورة لرئيس القسم.صورة للموظأ.-صورة للمالية.

14ه

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
برقم 1156

نموذج رقم )  ( 13طلب إجازة
نموذج طلب إجازة
املكرم مدير إدارة الشؤو اإلدارية حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبرماته  ..و عد..
فآمل منكم املوافقة على إعطائي إجازة ملدة  ...............................................................................يوم  /أيام
ن
ابتداء من يوم  ....................املوافق 14 / / :ه وحتى يوم ..............املوافق 14 / / :ه
ن
نظارا لألساباب اآلتيااة : .................................................................................................................علااى أ
تحس ااب ض اامن إج ااازاتي  : .............................................................................االعتيادي ااة املرض ااية االض ااطرارية
االستثنائية بدو راتب
وهللا يحفظكم ويرعاكم،،،
طالب اإلجازة

اعتماد رئيس القسم
القسم :

االسم:

رئيس القسم:

التاري :

التوقيع :

التوقيع:

________________________________________________________

اعتماد طلب اإلجازة
( ) ال مانع وتحس بضمن اإلجازات :
( )االعتيادية ( )املرضية

( )االضطرارية

( )االستثنائية ( )بدو راتب

وذلك عن الفترة من 14 / /ها – إلى 14 / /ها.
أخرى.

ن
( ) ر ممكن نظرا لظروف العمل.
وهللا املوفق،،،
رئيس شؤو املوظف
االسم : ......................................... .
التوقيع : ....................................... .
التاري / / :

14ه

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
برقم 1156

نموذج رقم )  ( 14استئذان موظف
استئذان موظف
رقم االستئذا :
اسم املوظأ  : ..........................................................................اليوم: .................................
اإلدارة/القسم  : ...................................التاري / / :

14ه

نوع الستئذان:
انصراف مبكر
تأخر في الحضور
الخروج والعودة أثناء الدوام
أخرى : .............................................. .
وقت الستئذان:

ن
ن
ن
ن
مساء
مساء إلى الساعة  / .................................صباحا /
من الساعة  / ...........................صباحا /

سبب الستئذان:
............................................................................................................................. .................................
اعتماد الرئيس املباشر
االسم  : ....................................................التوقيع : .......................................................................

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
برقم 1156

نموذج رقم ) (14
استمارة تقويم األداء الوظيفي
االسم:
اإلدارة  /القسم:
املسمى الوظيفي:
استمارة تقويم
األداء الوظيفي

مدة شغله للوظيفة ) ( :يوم( )شهر( )سنة
تاري التعي  :يوم  ...................................املوافق14/ /ها

تاري التقييم  :يوم  ...................................املوافق / /

14ها

فترة التقييم من 14: / /ه اإلى 14 : / /ها

تعليمات أساسية يجب قراءتها قبل البدء في التقييم
أجزاء
التقييم :
الجزء األول
والثاني :
شامل
لجميع
املوظف .
الجزء
الثالث :
خاه
بالوظائأ
اإلشرافية
فقط.

آلية إجراء التقويم:
 -1إعطاء املوظأ نسخة ر معبأة من هذا النموذج لتعبئته قبل عقد جلسة تقويم أدائه
بمدة أسبوع على األقل والتأكد من فهم املوظأ الكامل لجميع األبعاد التي يتضمفها
هذا النموذج.
 -2يجب تعبئة مافة األبعاد والعناصر لالستمارة و وضع عالمة )√ ( أمام مل عنصر من
عناصرا ألبعاد الرئيسة.
 -3يناقش الرئيس املباشر تقويم املوظأ لنفسه والتقويم الذي وضعه له في مل بند من
بنود املحاور املختلفة.
 -4ضرورة اشتراك مقوم اثن عند إجراء التقويم أحدهما الرئيس املباشر واآلخر بنفس
املستوى التنظيمي للرئيس املباشر أو أعلى كمدير اإلدارة أو األم بالنسبة لرئيس
القسم.
 -5العتماد هذا النموذج يجب استيفاء مافة التواقيع املحددة.
 -6أ يكو التقويم مبني على مستويات األداء املحددة في هذا النموذج،
ن
وهي كما يلي ( 5) :ممتاز ) ( 4جيدجدا ) ( 3جيد ) ( 2مقبول ) ( 1ضعيأ.
ن
 -7عند تدني املستوى اإلجمالي للتقييم وحصول املوظأ على ن
جيدا ومقبوال وضعيأ فإ
عالوة األداء السنوية تحجب عنه لتلك السنة.
 -8عند تقويم أداء املوظأ بغرض الترقية وحصوله على مستوى ضعيأ في أي بعد من
األبعاد الرئيسة ) بغض النظر عن تقويمه الفهائي( فإ الترقية تؤجل.
حسابات التقديرات عند التقويم:

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
برقم 1156

نموذج تقويم األداء الوظيفي
األسم ........................................................................................:
األدارة أو القسم ...................................................................................:
املسمى الوظيفي ..........................:التاري : ..................
األهداف

مالحظات حول األسباب التي حال تدون تحقيق
الهدف

التقويم

1

2

3

4

5

التقويم العام
ملخ التقويم:
............................................................................................................................. ...............................................

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
برقم 1156

استمارة تقويم األداء الوظيفي
استمارة رقم )) ((2

استمارة تقويم األداء الوظيفي
استمارة رقم)) ((3

النتيجة النهائية للتقويم

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
برقم 1156

نموذج رقم ) (15
طلب ترقية
املكرم مدير إدارة الشؤو اإلدارية وفقه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبرماته ..و عد..
آمل التكرم باملوافقة على إدراج يضمن املرشح للترقية على وظيفة/
لتوفر األسباب التالية :
............................................................................................................................. .................................
توصيات رئيس القسم :
..............................................................................................................................................................
موافقة رئيس القسم طالب الترقية
القسم  : .....................................................اسم املوظأ : ........................................................
رئيس القسم  : .....................................................التوقيع : ..................................................... .
التوقيع  : .....................................................التاري : .......................................................
العتماد

ن
ال مانع اعتبارا من شهر  ........................................لعام

 14ه.

املوافقة املشروطة ب: ....................................................................................................................
رفض الطلب ،والسبب ................................................................................................................... :
ملحوظات: ............................................................................................................................. .....
مدير إدارة الشؤو اإلدارية
االسم : ................................................. .
التوقيع : ..................................................
التاري / / :
األصل مللأ املوظأ.صورة للموظأ.-صورة لرئيس القسم.

14ه

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
برقم 1156

نموذج رقم ) (16
طلب اعتماد حافزأو بدل
اعتماد حافز أو بدل
املكرم مدير إدارة الشؤو اإلدارية وفقه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبرماته ..و عد..
آمل التكرم باملوافقة على اعتماد صرف:
حافز  :بدل:
نوعه : ......................................................................................... .
أسمه : ...........................................................................................................................................
مقداره ........................................................................ .مقداره : ............................................................
نوعه  :دائم حسب االعتماد لبعض األشهر
ن
اعتبارا من 14 / / :ه
ن
اعتبارا من تاري 14 / / :ه
لصالح املوظأ : .................................................................................................................
املسمى الوظيفي ........................................................ :
ن
نظرا لتوافر األسباب التالية :
............................................................................................................................. ........................................................
.........................................................................................................................................................
القسم :..................................................
رئيس القسم ................................................................................. :
التاري ................................................................................ :
التوقيع ............................................................................... :
االعتماد .................................................................................
ن
ال مانع اعتبارا من شهر  ........................................................لعام

 14ه.

املوافقة املشروطة ب :
..............................................................................................................................................................

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
برقم 1156

رفض الطلب ،والسبب :
............................................................................................................................. .................................
ملحوظات : ..............................................................................................................................................................
مدير إدارة الشؤو اإلدارية
االسم : ................................................ .
التوقيع : .................................................
التاري / / :

14ه

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
برقم 1156

نموذج رقم ) (17
توكيل استالم مكافأة  /مستحقات مالية
املكرم مدير إدارة الشؤو املالية وفقه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبرماته ..و عد..
الشخ

املومل  :األخ / ...........................................................................................

بقسم / ...........................................................................
نوع التوكيل  :راتب ............................................................. :وذلك عن األشهر من  /لعام

 14ه

إلى شهر  /لعام  14ه.
مستحقات أخرى هي ................................................................................................. :
ملحوظات أخرى : ........................................................................................................................... ................
ولكم جزيل الشكر والتقدير،،
املوكل
ِّ
االسم : ................................................................
التاري : ...............................................................
التوقيع : ..............................................................
اعتماد التوكيل
المانع من قبول التوكيل.
املوافقة مشروطةب : .....................................................................................................................
رفض الطلب ،بسبب : .....................................................................................................................
ملحوظات: ........................................................................................................................... ...........................
مديرالشؤون اإلدارية
االسم: .........................................
ختم الجمعية : .......................................
التوقيع : .........................................
التاري / / :

14ه

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
برقم 1156

نموذج رقم ) (18
إجراء جزائي
اسم املوظأ املخالأ :...............................................................................
رقمه : ......................................................................................
املسمى الوظيفي : .......................................................................................... :
القسم...................................................................................... :
نوع املخالفة  : ........................................................تاريخها  :يوم  .................املوافق / / :

14ه

تكرارها  :األولى الثانية الثالثة الرابعة
نوع الجزاء مالحظات
( 1حسم  ...............................................من الراتب ........................................................................................
( 2توجيه إنذار شفهي . ......................................................................................
( 3توجيه إنذار كتا ي . ......................................................................................
( 4حرما من العالوة السنوية القادمة . ......................................................................................
( 5أمر إيقاف من العمل ملدة ................................. . ......................................................................................
( 6إشعار بالفصل و نهاء الخدمة . ......................................................................................
( 7أخرى: ................................................................. . ....................................................... .................................

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
برقم 1156

إقراروتعهد املخالف
أقر أنا املوظأ املوحح اسمي اعاله باملخالفة املنسوبة إلي والواردة في هذا اإلجراء الجزائي ،وأبدي
ن
اعتذاري وتعهدي بااللتزام بكافة تعليمات وأنظمة العمل بالجمعية ،على أمل أ يكو هذا اإلجراء مؤشرا
ن
إيجابيا لتفادي ما حصل من قصور في األيام القادمة  .وهللا ولي التوفيق،،،
االسم  ..................................................... /التاري / :

/

 14ه التوقيع ..................................... /

املكرم مدير إدارة الشؤو اإلدارية وفقه هللا
ن
آمل االطالع واتخاذ ما ترونه مناسبا ،مع مالحظة ............................................. ....................................... :
الرئيس املباشر ........................................ /التاري :

/ /

 14ه التوقيع .................................... /

االعتماد
يتخذ بحقه اإلجراءات التالية :
 )1حسم  .................................من الراتب
 )2توجيه إنذار شفهي
 )3حرما من لعالوة السنوية
 )4توجيه إنذار كتا ي
 )5إشعاره باإلقالة و نهاء الخدمة
 )6إيقاف من العمل ملدة أيام
 )7أخرى .............................................................................................. :
توجيهات أخرى ....................................................................... :
مدير إدارة الشؤو اإلدارية
االسم .............................................................. :
التوقيع ................................................................ :
التاري  14 / / :ه

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
برقم 1156

نموذج رقم ) (19
َّ
تظلم
فضيلة مدير إدارة الشؤو اإلدارية وفقه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبرماته ..و عد..
سبب التظلم .شرا التظلم:
............................................................................................................................. .................................
الطرف اآلخر في التظلم
............................................................................................................................................................. :
تاري املشكلة  :يوم  .....................املوافق  14 / /ه االسم ........................................... :
تاري التظلم  :يوم  .....................املوافق

 14 / /ه الوظيفة .......................................... :

املرفقات  ................................................ :التوقيع ........................................... :
 ................................................التاري  14 / / :ه
التوجيه
رفع التظلم عن املوظأ مع إشعار الطرف اآلخر بذلك.
إحالة النظر في التظلم إلى:
التظلم ر وجيه مع التوصية ب:
أخرى: ............................................................................................................................. ..........................
مدير إدارة الشؤو
االسم : ................................................ .
التوقيع: ................................................ .
التاري  14 / / :ه
هذا الجزء عبأ عند اإلحالة إلى جهة أخر فقط
إفادة الجهة املحال إليها
............................................................................................................................. .................................
االسم : ................................................ .
التوقيع: ................................................ .
التاري  14 / / :ه

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
برقم 1156

نموذج رقم )  ( 20استقالة
استقالة موظف
حفظها هللا

سعادة مديرة جمعية كفو للتوظيأ والتأهيل
السالم عليكم ورحمة هللا وبرماته ..و عد..

التمهيد: .............................................................................................................. ................................................
األسباب: ........................................................................................................................... ...................................
اهر مان تااري تقاديمي
الطلاب  :لاذا آمال مان ساعادتكم قباول اساتقالتي و عفاائي مان وظيفتاي فاي الجمعياة )،بعاد ش م
لهذه االستقالة (
ن
وطي قيدي اعتبارا من يوم  ..........................املوافق  14 ........... /............../..............ه  ،وتعميد من يلزم إلكمال
إجراءات
إنهاء الخدمة......................................................................................................
ن
راجيا املولى عز وجل أني جعلني و ياكم من أنصار دينه ،وتقبلوا شكري وتقديري،،،
موافقة رئيس القسم مقدم االستقالة
القسم  : .........................................االسم : .............................................. .
رئيس القسم  : .........................................التاري : ............................................. .
التوقيع  : .........................................التوقيع: ............................................... .
التوجيه
املكرم  /مدير إدارة الشؤو اإلدارية وفقه هللا
املكرم  /رئيس قسم شؤو املوظف وفقه هللا
نفيدكم بأنه:

ن
المانع من قبول استقالة املوظأ املذمور ،واعتمدوا طي قيده اعتبارا من تاري

 14 / /ه.

أخرى: ..............................................................................................................................................................
مدير إدارة الشؤو
االسم : ...........................................................................
التوقيع : ..........................................................................
التاري  14 / / :ه

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
برقم 1156

نموذج رقم ) (21
إنهاء خدمة
بيان إنهاء خدمة موظف

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
برقم 1156

نموذج رقم )  ( 22إخالء طرف
إخالء طرف
اسم املوظأ  ........................................ :رقم املوظأ .............................................................. :
املسمى الوظيفي  ...................................... :القسم ............................................................... :
رقم الهوية  ..................................... :تاريخها  ......................... :مصدرها ..................................... :
ن
نظ ا ارا لط ا ااي قي ا ااد املوظ ا ااأ املوح ا ااح بيانات ا ااه أع ا اااله ،نأم ا اال اإلف ا ااادة عم ا ااا إذا ما ااا عل ا ااى املوظ ا ااأ امل ا ااذمور أي عه ا ا نادا
ومساتحقات نقدياة أو عينيااة ،ليتسانى لنااا إكماال الااالزم و خاالء طاارف املوظاأ علااى ضاوء إجااابتكم ،ولكام خااال
الشكروالتقدير،،،
رئيس شؤون املوظفين
االسم . .......................................................................... :
التوقيع ........................................................................... :
التاري  14 / / :ه
إفادة رئيس القسم املعني
.......................................................... ....................................................................................................
االسم ................................................................. :
التوقيع ................................................................ :
التاري  14 / / :ه
إفادة قسم شؤون العاملين
..............................................................................................................................................................
االسم ................................................................. :
التوقيع ................................................................ :
التاري  14 / / :ه
إفادة مديرإدارة الشؤون التي ينتمي إليها القسم
................................................ ..............................................................................................................
االسم ................................................................. :
التوقيع ................................................................ :
التاري  14 / / :ه

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
برقم 1156

إفادة قسم لتقنية
..............................................................................................................................................................
االسم ................................................................. :
التوقيع ................................................... ............. :
التاري  14 / / :ه
إفادة الشؤون املالية
..............................................................................................................................................................
االسم ................................................................. :
التوقيع ................................................................ :
التاري  14 / / :ه
إفادة قسم آخر ذو عالقة
..............................................................................................................................................................
االسم ................................................................. :
التوقيع ................................................... ............. :
التاري  14 / / :ه
العتماد
تشااهد إدارة جمعيااة كفااو للتوظيااأ والتأهياال بااأ املوظااأ املوحااح بياناتااه اعاااله قااد عماال لاادى الجمعيااة
خالل الفترة من 14 / / : /ه وحتى  14 / / :ه
ن
وقد تم إخالء طرفه اعتبارا من يوم بتاري  14 / /ه.
كما تم إخالء طرفه من الجمعية باستالم مافة العهد واملستحقات واألعمال املوملة إليه.
مديرإدارة الشؤون اإلدارية
االسم . .......................................................................... :
التوقيع ............................................................................ :
التاري  14 / / :ه
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نموذج رقم () 23
إنذار كتابي (لفت نظر)
إنذار كتا ي :أول ثاني ثالث رابع
املكرم األخ  .................................................... /حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبرماته ..و عد..
فقد ساءنا ما حصل منكم من تقص ر في ........................................................... /
........................................................................................................... ....
ومخالفتكم ألنظمة الجمعية في ....................................................................... /
................................................................. ..............................................
لذا فنلفت نظركم إلى .................................................................................. /
........................... ....................................................................................
كما هو موحح في اإلجراء الجزائي املرفق.
ن
ن
عل ااى أم اال أ يك ااو ه ااذا اإلن ااذار الكت ااا ي مؤش ارا إيجابي ااا لتف ااادي م ااا حص اال م اان قص ااور ف ااي األي ااام القادم ااة ،وزي ااادة
اهتمام املوظأ بما تمت اإلشارة إليه.
وهللا من وراء القصد،،،
أخوكا ا ا ا ا ا ا اام
االسم : .............................................
الوظيفة.............................................:
التوقيع :. ..........................................
التاري  14 / / :ه
-

صورة مللأ املوظأ لدى شؤو املوظف .

-

صورة لرئيس القسم املباشر.
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نموذج رقم () 24
إشعار باإلقالة
املكرم مدير إدارة الشؤو  /وفقه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبرماته ..و عد..
فنش ر إلى فضيلتكم باستغناء قسمنا عن خدمات املوظأ /
ن
على املسمى لوظيفي  /وذلك اعتبارا من تاري  14 / / :ه
ن
نأمل توجيهكم بما ترونه مناسبا التخاذ باقي اإلجراءات ،ولكم جزيل الشكر.
االسم ................................... :
التوقيع...................................... :
الوظيفة :......................................
التاري  14 / / :ه
_______________________________________________________

توجيه إدارة الجمعية
املكرم املوظأ  / ...............................................................................وفقه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبرماته ..و عد..
ن
فنظرا الستغناء الجمعية عن خدماتكم في الوقت الراهن ،فنود إشعاركم باإلقالاة وأ عملكام بالجمعياة
اهر ما اان تا اااري ها ااذا اإلشا ااعار ،شا اااكرين لكا اام عطا اااءكم وبا ااذلكم خا ااالل الفتا اارة
سا ااينتهي بمشا اايئة هللا تعا ااالى بعا ااد شا ا م
ن
ن
السااابقة ،مااع أملنااا بااأ يبقااى التواصاال مااع الجمعيااة خدمااة لاادين هللا ،و سااهاما فااي الاادعوة إلااى هللا تعااالى فااي األيااام
املقبلة.
وتقبلوا فائق التقدير واالحترام ،،،
اعتماد مدير إدارة ................................
االسم............................................ :

اململكة العربية السعودية
مجعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
برقم 1156

التوقيع............................................ :
التاري  14 / / :ه

نموذج رقم ) (25
بيان غياب ..تأخر ..خروج بدون إذن
بي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااان
( ) ياب( )تأخر( )خروج من الدوام بدو إذ
االسم

اليوم

الوظيفة

تاريخ ووقت البيان
من
التاري
14.../ .../ ..ها
14..../.../..ها

إلى

القسم

ه/م

اإلدارة

رصيد املوظف من اإلجازات خالل السنة
اضطرارية
اعتيادية
استثنائية
مرضية
الغياب
بدو راتب

_____________________ إفادة املوظف _________________________
مدير/رئيس:............................
......................................
التوقيع:..................................
.........................................
التاري 14 / / :ه
........................................
____________________ رأي رئيسه املباشر _______________________
مدير/رئيس.....................................:
التوقيع ..........................................:
التاري 14 / / :ه
_______________________ إدارة الجمعية ___________________
تحسب له اضطرارية تحسب له مرضية تحسب له اعتيادية يكتفى بتوجيه تنبيه له تحسم عليه فقط يطبق في
حقه إجراء جزائي
أخرى ..................................................................................... /
املدير التنفيذي.................................
 -األصل مللأ املوظأ.
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 -صورة للشؤو املالية في حال الحسم.

بيان غياب ..تأخر ..خروج بدون إذن
تعريأ
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ..أما بعد..
فتشهد إدارة جمعية كفو للتوظيأ والتأهيل.
بأ املوظأ............................................................................................../
قد عمل بالجمعية على وظيفة ........................................:ضمن قسم................... :
التابع إلدارة ................................................................................................
في الفترة من :

/ /

14ه وحتى :

/ /

14ه

براتب شهري وقدره  ....................................................ريال ،وما خالل هذه املدة حسن الس رة والسلوك.
وقد أعطيت له هذه اإلفادة ن
بناء على طلبه ،دو أدنى مسؤولية على الجمعية خالف ماذكر.
وهللا املوفق،،،
املديرالتنفيذي
االسم ................................... :
التوقيع .................................. :
التاري .................................. :
الختم
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نموذج رقم ) (26
تفويض الصالحيات
فضيلة املدير التنفيذي وفقه هللا
املكرم مدير-رئيس  /وفقه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبرماته ..و عد..
ن
فنظرا لا ...................................................................................................
ن
فنحيطكم علما بأنا قد فوضنا األخ......................................./التوقيع .................../
خالل الفترة من 14 / /ها وحتى14 / /ها
بالصالحيات التالية ..................................................................................... :
...............................................................................................................
ل طالع ،ولكم جزيل الشكر،،،
االسم.........................................................:
التوقيع .................................................... .:
الوظيفة : .....................................................
التاري : ......................................................
____________________ التوجيه _________________
املكرم................................................................................... /وفقه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبرماته ..و عد..
نفيدكم بأنه .................................................................................. :
تم االطالع وال مانع.
أخرى ........................................................................................ :
املدير التنفيذي
االسم ..................................................:
التوقيع : ..............................................
التاري : ...................................................

