
 

  

 

 

 نظام العالوة السنوية للجمعية 

 



 

 

 
  



 

 

 

 

 نظام العالوة السنوية للجمعية

 

 التعريفات   األوىل: المادة 

ن   الموظف:  التعيي  ي الجمعية بقرار من صاحب الصالحية وفق اجراءات 
الذي تم تعيينه فن هو الشخص 

ي إحدى إدارات أو أقسام    المعتمدة،
وأبرم معه عقد عمل   الجمعية،إلشغال وظيفة ومهام عمل محددة فن

 .  ميالديلمدة ال تقل عن سنة واحدة ومضن عىل تعيينه اثنا عشر شهرا 

: يم األداء  تقي ي
أداء الموظف لواجبات وظيفته وفقا لعنارص ومعايي    الوظيف  إجراءات لقياس مستوى 

ة زمنية محددة بما يمكن اإلدارة من االطالع عىل كفاءة الموظف     وفعاليته، معينة معتمدة وذلك خالل فير

   ونسبتها. ومدى استحقاقه للعالوة السنوية 

ي يتم  نسبة من الراتب حسب المعايهي    السنوية: العالوة  
ي هذه الالئحة والتر

ي  وهي    اقرارها،ي  فن
زيادة فن

انية  ن ي بداية كل عام حسب تاري    خ مي 
  الجمعية. الراتب الشهري مع بداية استحقاقها فن

المدير المباشر الذي يصدر للموظف األوامر والتوجيهات    هو و   التنفيذي: أو المدير    الرئيس المباش  

ي    له،
ي الوصف الوظيفن

ي استنادا إىل المهام المكلف بها فن
ي بتقييم األداء الوظيفن

توثيق المالحظات  وعليه  والمعتن

  الموظف. تحديد مستوى التقرير السنوي العام ألداء ل

 نسبة العالوة   الثانية: المادة 

 وهي مستحقة   5  -  ۲وية من  تكون نسبة العالوة السن
ً
% من الراتب األساسي الذي يتقاضاه الموظف شهريا

: كما     يىلي

 نسبة العالوة السنوية  درجات التقييم 
 % من الراتب  5 ( ممتاز  100 -96) 

 % من الراتب  4 ( ممتاز  90-95) 

 (80-89 
ً
 % من الراتب  3 ( جيد جدا

 % من الراتب  2 ( جيد 70-79) 

ي 60-69) 
ي  ( مرضن

ي مستوى األداء الوظيفن
 تحجب لتدنن

ي 60)أقل من 
 إنهاء خدمات الموظف  ( غي  مرضن

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 ضوابط منح العالوة السنوية   الثالثة: المادة 

ي  .1
ي  حدى الحاالت التالية بغض النظر  إ  تحجب العالوة السنوية للموظف فن

عن مستوى األداء الوظيفن

ي أ
 سنة: خر له فن

ي فال ينظر استوجبت إحالته إىل المحاكمة أو إإذا قدمت شكوى ضد موظف   - أ ىل مجلس تأديت 

ي  
ي فن
ي منحه الزيادة السنوية إال بعد صدور القرار النهان 

ئته ينظر    الشكوىفن فإذا صدر قرار بتي 

ي منحه الزيادة السن
   تكن. وكأن الشكوى لم  االستحقاق،وية بأثر رجعي من بداية تاري    خ فن

ة متقطعة دون عذر  غياب أكير من خمسة أيام متواصلة أالذي يكون لديه الموظف   - ب و عشر

   السنوية. مقبول تحجب عنه العالوة  

ي ملفه ينظر    -ج
ي حال وجود أكير من مخالفة لألنظمة واللوائح وصدر بحقه جزاء مكتوب فن

فن

ي منحه العالوة بناء عىل  
ير الموارد  دارية والمالية ومد تقدير لجنة من المساعد للشئون اإل فن

ية واعتماد المدير   التنفيذي. البشر

   ريال.  50الحد األدنن للعالوة السنوية هي  .2

   البدالت. يتم احتساب العالوة السنوية عىل الراتب األساسي بدون   .3

هاء إجراءات الزيادة سابقة لنهاية كل سنة مالية بدء إنتقرر اإلدارة التنفيذية خالل األشهر الثالثة ال .4

ي السنوي األخي  للموظف قبل استحقاق  
ن استنادا عىل تقييم األداء الوظيفن    العالوة. السنوية للموظفي 

يقل عن سنة من قبل  .5 الفعلية ما ال  الخدمة  ي 
فن الذين أمضوا  ن  للموظفي  الرواتب  زيادة  اح  اقير يتم 

   السنوية. يم األداء س المباشر استنادا إىل تقارير تقي الرئي

وا  .6 المباشر  الرئيس  لدى  ي 
الوظيفن أدائه  تقييم  من  التظلم  للموظف  لرئيسه يحق  المباشر  لمسؤول 

ي حال عدم الرضا عن واللجوء إىل
  النتيجة.  اإلدارة التنفيذية فن

  



 

 

 

 

 لية منح العالوة السنوية آ الرابعة: المادة 

التنف  .1 المدير  الجمعيةيقوم  ي 
لموظفن السنوي  التقييم  برفع  ة   يذي  للفير ية  البشر الموارد  لمدير  وتسليمه 

   موظف. الممتدة من بداية شهر يناير وحتر نهاية شهر نوفمي  مشفوعة بالتقييم الشهري المستمر لكل 

ية بتقوم إ .2 ي الجمعية موضحا فيه تواري    خ  بأعداد کشف عام  إدارة الموارد البشر
ن فن سماء جميع الموظفي 

ي العمل ومسمياتهم الوظيفي 
اتهم فن ة للموظف  مباشر ي للسنة األخي 

ة لكل موظف وتقييم األداء الوظيفن

ي الموازنة 
ورفعها للمدير التنفيذي قبل شهر من نهاية السنة المالية حتر يتستن دراستها وتخصيص بند فن

   الجديدة. التقديرية عن طريق الشئون المالية قبل دخول السنة المالية 

اف مدير الشئون اإلدارية والمالية وتسجيل  .3 ية تحت إشر يتم تدقيق الكشوفات من قبل إدارة الموارد البشر

ة التقييم السنوي للموظف  أي مالحظات او مخالفات مرتكبة او خطابات شكر حصل عليه خالل فير

ي ملفه وإبداء 
  الراي. ومقيدة فن

ية    ارد يقوم مدير المو  .4 برفع كشوفات العالوة السنوية النهائية مستوفاة  داري  إذا وجد أو المساعد اإل البشر

ن حسب نسب الزيادة لرواتب نسبة الزياد السنوية  المالية لحساب لإلدارةبالكامل  ن المستحقي  لموظفي 

ي 
  النظام. المقررة فن

التنف .5 المدير  من  بخطاب  النهائية  السنوية  العالوة  إيذترفع كشوفات  لمجلس  ورفعها  الجمعية ي  دارة 

   لالعتماد. 

ضافة العالوة السنوية عىل راتب شهر يناير من كل عام ميالدي بعد اعتمادها وإقرارها من مجلس  تتم إ .6

   الجمعية. ادارة 

   الخامسة: المادة 

ي حال كانت الموارد المالية للجمعية ال تسمح بمنح الزيادة السنوية يتم االعالن عن حجبها 
أحكام عامة فن

 اإلدارة. لتلك السنة بقرار من مجلس 

 

  

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


