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   مكافأة الموظفينإجراء 

 

 :تعريفات .1

 :ها أدناهتعريفاللة الواردة يف داليف املنهجية ردت يكون للعبارات التالية حيثما و 
 املكافآت واحلوافز. املنهجيـــة: منهجية  -
 مجعية الرب اخلريية بوادي حمرم و اهلدا .: اجلمعية -
 .ن بصورة رمسية باجلمعيةو العامل: األفراد املوظفون -
املكافـآت واحلوافــز: بدل مادي سواء مينح كأداة حتفيزية من قبل اجلمعية لقاء جهد أو سلوك أو عمل  -

اقع العمل يف اجلمعية ، تسهم يف تطوير و  متميز أو أداء أعمال خالل أوقات الدوام الرمسي وخارجه
 وحتسني صورهتا ومستوى اخلدمات اليت تقدمها اجلمعية.

فرتة  يفجيب حتقيقها  واليتاألهداف االسرتاتيجية: هي األهداف املنبثقة من رؤية اجلمعية ورسالتها  -
 . معينة

ء ومنسق من وثالثة أعضاعضاء من جملس االدارة  رئيس أ أربعة: جلنة مكونة من  القوى العاملةجلنة  -
 .أحد املوظفني 

  أو نوعية تصف املخرجات وأداء العمليات يف اجلمعية. : مقاييس كمية مؤشرات األداء -
 

 :الهدف .2

باعتبار أن املوارد البشرية أهم  تشجيع املوظفني على العطاء واالنتماء للجمعيةهتدف هذه املنهجية إىل 
وحتفيز للجمعية لألهداف االسرتاتيجية  وضرورة حتفيزهم و إدارهتم بالشكل األمثل حتقيقا   اجلمعيةموارد 

 يف تطوير األداء املؤسسي وحتسني اإلنتاجية. لالرتقاء مبستوى أدائهم مبا ينعكس إجيابا   موظفي اجلمعية

 :نطاق العمل .3

 زة اليت تتطلب حتفيز / مكافأة.تطبق منهجية املكافآت واحلوافز على مجيع اإلجراءات واألعمال املنج
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 :المسؤوليات .4

 التنفيذياملكافآت/احلوافز و اعتمادها من املدير  مناذجملوارد البشرية مسؤولية إعداد ايتوىل رئيس  1.4
 للجمعية. 

 ملوارد البشرية مسؤولية إعداد الكشوفات مبستحقي املكافآت/احلوافز. ايتوىل رئيس  2.4
 .مسؤولية حتديد املوظف الفائز باملكافاة العاملةالقوى جلنة تتوىل  3.4
 تتوىل االدارة املالية توفري املكافآت/احلوافز. 4.4
ملوارد البشرية مسؤولية قياس مؤشرات األداء اخلاصة باملنهجية واختاذ اإلجراءات ايتوىل رئيس   5.4

 التصحيحية يف حال وجود احنرافات.
ؤولية مراجعة فاعلية وكفاءة ومدى تطبيق املنهجية من خالل التغذية ملوارد البشرية مسايتوىل رئيس   6.4

 الراجعة من نتائج قياس مؤشرات األداء املعتمدة للمنهجية مبا يضمن التحسني والتعلم ملا هو أفضل.
 : عملية مكافأة الموظفين .5

 وفقا  لآللية التالية: مكافأة املوظفنيتتم عملية 
املوارد البشرية ومدير املالية مبناقشة ودراسة املخصصات املالية للمكافآت واحلوافز  رئيسيقوم   1.5

 للسنة املعنية واالتفاق مبدئيا  على مقدار الرصد املايل.
املدير التنفيذي و رئيس  إىلاملوارد البشرية برفع املخصصات املتفق عليها والنماذج  رئيسيقوم    2.5

  لالعتماد.    جملس االدارة
واننة، املاملخصصات املالية السنوية للمكافآت واحلوافز لرصدها يف  رئيس جملس االدارةيعتمد   3.5

 .وكذلك مناذج احلوافز و املكافآت
موظفني خالل الربع لكل عام  من ثالث فضل أيقوم رئيس املوارد البشرية بتعبئة منوذج ترشيح  4.5

 .خالل منوذج التقييم لكل موظف
 األسبابومطابقتها مع  كشوفات األمساء املرشحةئيس املوارد البشرية بالتدقيق ودراسة  يقوم ر    5.5

 ورفعها اىل املدير التنفيذي. الداعية ملنح املكافآت واحلوافز
 .القوى العاملة رفع االمساء لرئيس جملس االدارة الذي حييلها اىل جلنة باملدير التنفيذي  يقوم 6.5
 .من بني املرشحني ثالثة أمساء يتم االختيار بينهم حسب االجراء املتبع  ارباالختياللجنة تقوم  5.5
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تزويد اللجنة بعمل تصويت للمرشحني من خالل منوذج تصويت و يقوم رئيس املوارد البشرية  5.5
 خر ربع من العام نفسه. آبتصويت املوظفني للمرشحني وتقييم كل موظف عن 

 .ديد املوظف الفائز باملكافاةبتح القوى العاملةتقوم جلنة     5.5
 .  سم املوظف الفائز باملكافاةايقوم رئيس املوارد البشرية بإعالن  5..1
 ةكافأامللصرف الشؤون املالية  إدارةمدير  بإحالة املوظف الفائز إىليقوم رئيس املوارد البشرية   11.5

 مالية. 
 .إبالغ املوظف الفائز باملكافأة هبذه اإلجراءات  ملوارد البشريةارئيس وىل يت   12.5
 .خبطاب حيفظ يف ملف املوظفاملكافآت واحلوافز  أنواعاملوارد البشرية بتوثيق مجيع  إدارةتقوم   13.5
كافآت بكافة وسائل امل الذى مت منحه اسم املوظف الفائز بإعالنيقوم رئيس املوارد البشرية   14.5

 االتصال املتاحة.
وفق ما يرد يف  يقدم العاملون الراغبون بالتظلم على منح املكافآت واحلوافز شكاويهم خطيا    15.5

 .الالئحةالتظلم والشكوى وفق تلك  إجراءاتحول حق التظلم وتستكمل الئحة تنظيم العمل 
مبراجعة فاعلية وفعالية ومدى تطبيق املنهجية والتحديث عليها وتطويرها  دارة املوارد البشريةإتقوم  16.5

 . بناء  على النتائج احملققة واالستفادة من التغذية الراجعة يف التعلم والتحسني 
 

 :  عملية مكافأة الموظفين في تنمية الموارد المالية .6

% من املبلغ الـُمتربَع به يف مجيع املشاريع وعن طريق أي وسيلة   5ة قدرها أيستحق املوظف مكاف 1.6
 كانت من طرق التربع ويستثىن من ذلك ما يتم تقييده يف هذه اآللية . 

 % من القيمة التقديرية للتربع.  1.5ة املوظف أيف حال كان التربع الوارد للجمعية عينيا  تكون مكاف 2.6
 ة كالتايل : أملشروع كفالة األسر تكون املكافيف حال كان التربع  3.6

يف حال كانت الكفالة جديدة سواء من متربع جديد أو متربع سابق وأضاف كفالة جديدة  -      
 % ملدة عام واحد فقط . 5ة أيستحق املوظف مكاف

 % . 2.5ة أيستحق املوظف مكافكامل  عامالكفالة  مضى علىيف حال  -      
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ة تنمية املوارد املالية ) إفطار صائم / نكاة املال / كفارة أاريع التالية فال تدخل يف مكافيستثىن املش 4.6
 ميني / نكاة الفطر/ كفالة األيتام الشهرية ( . 

يف حال كان التربع عن طريق املؤسسات املاحنة أو اخلدمة اجملتمعية وحنوها ينطبق عليه ما ينطبق على  5.6
 . أعاله  املذكورةاملشاريع 

 تنطبق هذه اآللية على مجيع املوظفني باجلمعية مبا فيهم موظفي تنمية املوارد املالية .   6.6
 يقوم احملاسب بصرف املكافأة للموظفني بشكل نصف سنوي .  5.6
حيق للجنة أضافة أو تعديل أو استبعاد أي بند من البنود السابقة مبا تراه مناسبا  ملصلحة اجلمعية بعد  5.6

  لى اجمللس وأخذ املوافقة.عرضه ع

 : الوثائق المتعلقة.7
  . الئحة تنظيم العمل  -
والذي  م.2/2.2./25م  املنعقد بتاريخ .2.2عام لاألول  االجتماعة يف قرار أعضاء جملس اإلدار  -

 .  ينص على إحالة موضوع دراسة وتطوير لوائح اجلمعية إىل اإلدارة التنفيذية
م ،  .2.2/  5./ 5.حمضر اجتماع جلنة تنمية املوارد املالية الثاين املنعقد يف يوم الثالثاء بتاريخ  -

 . والذي ينص على موافقة اللجنة على آلية مكافأة موظفي تنمية املوارد املالية  
ينص  م ، والذي .2.2/  5./  15م املنعقد بتاريخ  .2.2حمضر اجتماع جملس اإلدارة الرابع لعام  -

 .تنمية املوارد املالية املوظفني املرفوعة من جلنة  مكافأةعلى آلية 

 


