
 

 

 

 

 سياسة رصف الرواتب واألجور  

 



 

  



 

 

 

   

   

 سياسة رصف الرواتب واألجور  

  

    العامة: األهداف 

ي   -1
ن فن   الجمعية. وضع الضوابط لعملية رصف الرواتب للموظفي 

ن وطريقة وأساليب   -2 امات الجمعية المالية تجاه الموظفي  ن    دفعها. توضيح الت 

اماتهم   -3 ن ي الجمعية عىل تخطيط احتياجاتهم والت 
ن فن     المالية. مساعدة الموظفي 

 

  العامة: السياسات 

  الرواتب: آلية دفع  أوال: 

ي   -1
ن بالجمعية عن طريق التحويل لحساباتهم المعتمدة فن  ك،البنو تدفع أجور الموظفي 

ورة(. دفعها بشيكات بنكية عند  )ويجوز     الضن

ي البنك الذي تحدده الجمعية لتحويل    -2
يجب عىل الموظف الجديد فتح حساب فن

ي التحويل إىل بنك 
ي حال رغبته فن

فإن الموظف يتحمل رسوم   آخر،الراتب إليه وفن

   التحويل. 

ي نهاية الشهر الميالدي وذلك بعد خصم أية مبالغ   -3
مستحقة يتم رصف األجور فن

  له. للجمعية مع مراعاة أحكام قانون العمل والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا 

إذا صادف اليوم المحدد لدفع األجور يوم الراحة األسبوعية أو يوم عطلة رسمية يتم    -4

ي يوم العمل السابق 
  له. الضف فن

ي البنك كسند   -5
  استالم. يعتتر إشعار تحويل أجر الموظف إىل حساب الموظف فن

 

    الموظف: رسيان أجر   -ثانيا:      

ة   -1 يبدأ رسيان أجر الموظف الجديد الملتحق بخدمة الجمعية من تاري    خ المبارسر

  الفعلية. 

ة الفعلية للعمل بعد   -2 يبدأ رسيان أجر الموظف العائد من اإلجازة اعتبارا من المبارسر

   اإلجازة. 

     

  



 

  

  

  الراتب: االستقطاع من   -ثالثا: 

تبة عىل ذلك من األجر الشهري   -1 يتم خصم أيام الغياب والتأخت  والجزاءات المت 

تب    عليها. للموظف بعد إشعاره بالمخالفة والجزاء المت 

لقاء حقوق خاصة  منه،ال يجوز خصم أي مبلغ من أجر الموظف دون موافقة خطية   -2

ي الحاالت 
   التالية: إال فن

ط أال يزيد ما يخصم من  - داد السلف أو ما دفع إليه زيادة عن حقه بشر است 

ي ينص عليها قانون 
   العمل. الموظف عن الحدود الت 

اكات المستحقة للتأمينات  -    االجتماعية. االشت 

ي  -
ي توقع عىل الموظف بسبب المخالفات الت 

  ارتكبها. الغرامات الت 

ي تقتطع منه مقابل ما أتلفه و  -
ي قانون  المبالغ الت 

ذلك وفقا لما هو منصوص عليه فن

  العمل. 

ي  -
ي عىل الموظف بالطريقة الت 

الجهة حددها تكل دين يستوفن نفاذا ألي حكم قضائ 

  القضائية. 

   عامة: أحكام   -رابعا: 

تضف مستحقات الموظف الذي تنتهي خدماته بالجمعية بعد تسليم ما بعهدته   -1

ن الجم عية وذلك خالل أسبوع من تاري    خ انتهاء  وتوقيع المخالصة النهائية بينه وبي 

   العالقة. 

م الجمعية بدفع آية أجو  -2 ن للموظف إذا تم توقيفه أو احتجازه لدى جهة صاحبة   ر ال تلت 

ي قضايا شخصية ال عالقة ألعمال الجمعية بها 
  . اختصاص فن

 

 

 

 معتمد من قبل رئيس مجلس اإلدارة 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


