
الئحة صرف المكافآت 
للجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم 



تمهيد: 

تـم إقـرار هـذه الـالئـحة بـناءً عـلى مـوافـقة أعـضاء مجـلس إدارة الجـمعية الـخيريـة لـرعـايـة 
مـــرضـــى الـــرومـــاتـــيزم فـــي اجـــتماعـــهم الـــسابـــع الـــذي عـــقد فـــي 01/08/1439هـ الـــموافـــق 

17/04/2018م بمقر الجمعية بمدينة الرياض.  

أوالً: مقدمة: 

فـي إطـار سـياسـة الجـمعية الـخيريـة لـرعـايـة مـرضـى الـرومـاتـيزم فـي تـحفيز الـموظـفين الـمتميزيـن 
ومـساعـدتـهم عـلى االرتـقاء الـمتواصـل فـي أدائـهم بـالـعمل تـم وضـع نـظام حـوافـز ومـكافـآت 
لـموظـفي الجـمعية الـقائـمين عـلى رأس الـعمل لـمن يـثبت تـميزه فـي عـمله، أو لـمن سـاعـد فـي زيـادة 
الـموارد الـمالـية للجـمعية أو الـقيام بـأعـمال تـسهم فـي تـطويـرهـا، وذلـك وفـق شـروط ومـعايـير 

تضمن عدالة وشفافية الجمعية في التعامل مع موظفيها. 

ثانياً: الهدف من الالئحة. 

تهـدف هـذه الـالئـحة إلـى تحـديـد مـعايـير واضـحة لـمكافـآت مـوظـفي الجـمعية الـقائـمين عـلى رأس 
الـعمل، كـما تهـدف إلـى تـحفيز الـموظـفين الـذيـن يـتمتعون بـالـكفاءة والـقدرة والـموهـبة واالبـتكار 

مما يساهم في تحسين أداء الجمعية وتحقيق مصالحها ومصالح مستفيديها. 

ثالثاً: بنود صرف المكافآت. 
يــتم صــرف الــمكافــآت والــحوافــز الــتشجيعية لــلموظــفين الــقائــمين عــلى رأس الــعمل مــن بــند 

المصروفات اإلدارية للجمعية. 

رابعاً: المعايير العامة لمنح المكافآت. 

أن تكون المكافآت متناسبة مع اإلنجاز. 1.
مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت باألداء. 2.
تـكون الـمكافـآت بـغرض حـث مـوظـفي الجـمعية الـقائـمين عـلى رأس الـعمل عـلى إنـجاح الجـمعية 3.

على المدى الطويل. 
أن تكون المكافأة مجزية بشكل معقول تحفز الموظفين على بذل مزيد من الجهد.  4.
جـودة األداء واالنـجاز الـتي تـقتضي تـحقيق الـموظـف لـنتائـج مسـتدامـة وأداء أعـمال بـجودة عـالـية 5.

وقـبل الـموعـد الـمعتاد أو المحـدد إلنـهائـها، إضـافـة الـمبادرة الـتي تـشمل عـلى الـنشاط والـتفاعـل 
المســتمر وتــقديــم مــبادرات تــسهم فــي بــناء مســتقبل مســتدام، وتــقديــم آراء ومــقترحــات 

تطويرية أو تصحيحية والتنبيه عن أخطار ومشكالت محتملة. 
الـجاهـزيـة والـمرونـة لـلموظـف الـتي تشـتمل عـلى الـقدرة عـلى االسـتجابـة السـريـعة لـمتغيرات 6.

بيئة العمل وأداء األعمال في مختلف األوقات والظروف، مع الحفاظ على مستوى األداء العالي. 
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خامساً: ضوابط صرف المكافآت. 

تـصرف الـمكافـأة لـلموظـف الـقائـم عـلى رأس الـعمل بـناء عـلى قـرار مـن الـمديـر الـتنفيذي بـعد 1.
مـوافـقة رئـيس مجـلس اإلدارة، مـشفوع بـها تـقريـر أو تـقييم يـوضـح مـبررات صـرف الـمكافـأة 

للموظف القائم على رأس العمل معد من اإلدارة التنفيذية للجمعية. 
تـصرف الـمكافـآت لـلموظـفين الـذيـن سـاهـموا فـي تـحقيق رؤيـة وأهـداف الجـمعية وزيـادة الـموارد 2.

الـمالـية للجـمعية، أو الـموظـفين الـمتميزيـن الـذيـن قـدمـوا خـدمـات سـاهـمت فـي تـطويـر عـمل 
الجمعية وخدمة مستفيديها. 

يـجوز لـلمديـر الـتنفيذي صـرف حـوافـز أو مـكافـآت أداء بـعد مـوافـقة رئـيس المجـلس، سـواء 3.
كانت على أساس شهريّ أو ربـع سنويّ أو نصف سنويّ أو سنويّ. 

فـي حـال تـصميم بـرنـامـج أو مشـروع واسـتقطاب دعـم لـه مـن فـريـق عـمل الجـمعية بنسـبة %50 4.
مـن المسـتهدفـين فـي المشـروع أو الـبرنـامـج يـمنح جـميع مـوظـفي الجـمعية مـكافـأة 50% مـن 

إجمالي راتب الموظف، و50% من إجمالي الراتب عند اكتمال مبلغ المشروع أو البرنامج. 
يـحق لـلمديـر الـتنفيذي بـعد مـوافـقة رئـيس المجـلس مـنح مـوظـفي الجـمعية الـمتميزيـن فـي 5.

عملهم مكافأة كل ثالثة أشهر ال تتجاوز 30% من اجمالي راتب الموظف. 
تـمنح الجـمعية بـقرار مـن رئـيس مجـلس اإلدارة مـوظـفيها مـزايـا خـارج نـطاق نـصوص عـقد 6.

الـعمل الـرسـمي الـمبرم مـعهم لـحفزهـم عـلى تـحقيق أفـضل الـنتائـج، كـل فـي مـجال عـمله. 
وتــصرف تــلك الــحوافــز بــمحض إرادة الجــمعية وال تــعتبـر إلــزامــاً عــليها وال حــقاً مكتســباً 
لـلموظـف، وبـناءً عـلى ذلـك، ال يـجوز لـلموظـف بـأي شـكل مـن األشـكال الـمطالـبة بـصرفـها أو 

تعويضه عنها إذا ما توقَّفت الجمعية 
عـن تـقديـمها. كـما ال يـحق لـه احـتسابـها كجـــزء مـن حـقوقـه الـتعاقـديـَّة وال الـمطالـبة بـإدخـالـها 

في عملية احتساب مكافأة نهاية الخدمة. 
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أنواع المكافآت بالجمعية وصالحيات صرفها 

 @@@   @@@     @@@

صاحب الصالحيةاالعداد والتوصيةنوع المكافأة

مكافأة األداء المتميز 
للموظفين

المدير التنفيذي 
رئيس مجلس اإلدارة يعتمد يعد ويوصي

رئيس مجلس اإلدارة يوافق -مكافأة المدير التنفيذي
ويعتمد 

المدير التنفيذي مكافأة زيادة االيرادات
رئيس مجلس اإلدارة يعتمد يعد ويوصي

المدير التنفيذي مكافأة إنجاز المشاريع
رئيس مجلس اإلدارة يعتمد يعد ويوصي

مكافأة الموظفين كل ثالثة 
-أشهر

المدير التنفيذي 
االعتماد بعد موافقة رئيس 

المجلس

المدير التنفيذي الحوافز التشجيعية
يعد ويوصي

رئيس مجلس اإلدارة  
يعتمد
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