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افز  شياشة املكافآت والحو
 005 السياسةرقم 

  واملتطوعنيإدارة املوارد البشرية  املعيار
 سياسة املكافآت واحلوافز اسم السياسة

 مجيع اإلدارات ابإلدارة الرئيسة املسؤولية عن التطبيق
 .تشجيع املوظفني على زايدة األداء الوظيفي واالنتاجية -1 املتوقعةاملخرجات 

 جمعية.زايدة والء املوظف لل -2
 هـ1443 – 1 النسخة

 

 الغرض: -1
 هتدف ىذه السياسة إىل حتفيز ادلوظفني ومكافأهتم لرفع مستوى األداء وخلق جو من التنافس بني كافة موظفي اجلمعية.

 
 :الصياشة -2

 .إبجراء تقييم علمي ومنهجي للوظائف ادلختلفةتلتزم اجلمعية  .1
 ، مع كيفية حتديد ادلزااي للعاملني.تلتزم اجلمعية بتشجيع ومكافأة األداء ادلتميز ووضع نظام احلوافز .2
 .تلتزم اجلمعية بتطبيق نظام التقييم الدوري للعاملني .3
 لنظام.بوضع نظام واضح وشامل لؤلجور والرواتب، وربط التقييم اب تلتزم اجلمعية .4
 .فراد واجملموعاتىداف األأتلتزم اجلمعية مبراجعة وحتديث  .5

 
 املصؤوليات: -3

 ادلدير التنفيذي أو من ينيبو. .1
 إدارة ادلوارد البشرية. .2
 إدارة الشؤون ادلالية. .3
 اللجنة التنفيذية. .4

 
افرها: -4  املصتندات الواجب ثو

 قائمة ادليزانية السنوية للربانمج. .1
 ادلرشحني للحصول على ادلكآفات واحلوافز وتقاريرىم. قائمة بياانت ادلوظفني .2
 قائمة لآلليات واإلجراءات ادلعتمدة لدى اجلمعية. .3

 
 :ن من الصياشةياملصتهدفالنطاق: املصتفيدين و  -5

 .مجعية مستودع ادلدينة ادلنورة اخلريي وفروعها ومشاريعهاموظفي  .1
 ادلوظفني بعقود دوام جزئي. - أ
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استحقاقهم ألي مكافآت أو مبالغ مالية غري ماىو منصوص عليو يف الذين تنص عقودىم على عدم  - ب
 العقد.

 ادلتعاونون بدون أجر أو أبجر رمزي. - ت
موظفو اجلهات األخرى الذين ينفذون أعمال داخل اجلمعية إانبة عن جهاهتم حىت لو كانوا يتقاضون  - ث

 أجورىم من اجلمعية.
 

 :التطبيق -6

 الفاعليةقياس  الزمن ادلسؤولية ةو اخلط ت
 تطبيق اللوائح سنوي ادلوراد البشرية مراجعة لوائح اجلمعية ادلعتمدة 1
 تقرير أثر نصف سنوي ادلوراد البشرية تطبيق منح احلوافز وادلكافآتتعميم شروط  2

 

 القياس: -7
 كيفية القياس االستفادة من القياس ادلستهدف ادلؤشر ت

نسبة ادلوظفني اللذين مت حتفيزىم  1
 %111 ومكافأهتم

تشجيع ادلوظفني على زايدة 
 األداء الوظيفي واالنتاجية

زايدة والء ادلوظف و 
 للمؤسسة

ذين مت ادلوظفني ال عدد )
/ جممل عدد  حتفيزىم ومكافأهتم

 111* ادلوظفني يف اجلمعية(
 
 التطوير: -8

 تطوير مؤشرات القياس. .1
 لشكاوى.استقبال ا .2
 السياسة بشكل سنوي.االستباانت السنوية يف رفع مستوى  .3
 حافز خاص لالبتكار و اإلبداع و األفكار اجلديدة. .4

 
 :املراجع -9

 ىـ.1435 –اإلصدار األول  –مشروع منذجة مستودع ادلدينة ادلنورة اخلريي  .1
 ىـ.1442إصدار عام  –الئحة تنظيم العمل يف مجعية مستودع ادلدينة ادلنورة اخلريي  .2
 ىـ.1442إصدار عام  –الئحة ادلخالفات اجلزاءات جلمعية مستودع ادلدينة ادلنورة اخلريي  .3
 م.2121إصدار عام  –إدارة ادلوارد البشرية حنو منهج اسرتاتيجي متكامل  .4
 ىـ.1442حتديث عام  - ISO9001نظام اجلودة  - ادلوارد البشريةلوائح إدارة  .5

 

 


