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مقدمة
نبذة
تشهد المملكة العربية السعودية حراكا واسعا في تأسيس وانشاء الشركات السعودية
الرائدة في مجال تقنية المعلومات وتطوير المنتجات الرقمية التي تخدم رؤية المملكة 2030
ومن هذا المنطلق اسسنا شركة اندروميدا لتقنية المعلومات ،وهي شركة مساهمة
سعودية مقفلة ،مقرها الرئيسي في الرياض ،متخصصة في تطوير المنتجات الرقمية
والمنصات االلكترونية وإدارة البنية التحتية وتوفير التوريدات التقنية.

الخطة االستراتيجية
وهي عبارة عن رؤية مدتها خمس سنوات لرؤية التحول واألهداف االستراتيجية ذات الصلة
بالتوافق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من المستثمرين في الشركة .وتهدف الخطة
االستراتيجية طويلة المدى الى تحمل المسؤولية للشركة لتصبح من أكبر الشركات في
مجال تقنية المعلومات في القطاعات التي تخدمها .وهي أيضا تحدد بوضوح الى اين نريد
أن نذهب ( الرؤية )  ،وما نريد ان نفعله ( قيم  -اهداف  -استراتيجية ) وكيف نصل إلى هناك
( المبادرات االستراتيجية ) الخطة االستراتيجية ستأخذ الشركة في نهاية المطاف من
وضعها الحالي إلى تحقيق طموحات اصحابها،

األهداف االستراتيجية
•

نمو الشركة واالستقرار االقتصادي.
تعزيز ثقة المستثمر.
الحد من الهدر وإدارة أفضل للموارد.
الرشاقة اإلدارية في إدارة المخاطر.
بناء العالمة التجارية للشركة وفقا للنظم العالمية.
اتمتة وتسهيل االعمال.
االدراج في السوق الموازي (نمو).

•

التحول الى شركة قابضة.

•
•
•
•
•
•

الرؤية
التطور والنمو كمزود رئيسي لخدمات تقنية المعلومات لنصبح رائدً ا في األداء ،في توفير
منتجات رقمية عالية الجودة وحلول تطوير البرمجيات في السوق العالمية التنافسية.

الرسالة
تعزيز نمو األعمال لعمالئنا من خالل التصميم اإلبداعي والتطوير وتقديم حلول عالية الجودة
للسوق تخلق قيمة وميزة تنافسية موثوقة للعمالء في جميع أنحاء العالم.
April 12, 2022
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القيم
القيم التي تتبناها شركة اندروميدا مستمدة من رؤيتها ورسالتها التي ينبغي التمسك بها
أو ممارستها من قبل العب ومشارك بشركة اندروميدا.
وتسعى االدارة أيضا إلى التمسك بالقيم المحورية لشركة اندروميدا والتي تضم:
روح الفريق «فريق واحد» :نعمل معا كفريق عمل واحد وفقا لقنوات اتصال مفتوحة
وثقة واحترام متبادل.
التمكين والمسائلة «تحمل المسؤولية» :نحن ّ
نمكن أفرادنا لتحمل كامل المسؤولية
إزاء كل ما نتخذه من قرارات وتصرفات ونمتلك زمام المبادرة لكل ما نفعله ،ونفي بالتزاماتنا
ووعودنا مع الغير.
التمركز حول العمالء «العميل أوال» :رضا العمالء هو شغفنا الدائم وكل ما نفعله يرتكز
على بناء ثقة عمالئنا واكتساب والئهم الدائم.
التعلم والنمو «عقلية النمو والتطور» :نحن نؤمن ّ
ونقدر قيمة جهد كل فرد ينتمي إلى
أسرة اندروميدا ونعزز النمو المهني والتطوير الشخصي للجميع.
االستقامة والشفافية «القيام باألفعال الصائبة» :نحن نسير وفق مبادئ أخالقية
نطبقها في تعاملنا مع االخرين بإرساء العدالة والصدق واالحترام والتواصل الشفاف.

خارطة الطريق لخدامتنا ومنتجاتنا
نسعى لتطوير خدمات ومنتجات رقمية في القطاع الصحي وقطاع التجزئة والبنية التحتية
والتي تساهم في خلق قيمة مضافة للسوق من خالل:

ترتكز سلطة اعتماد وتعديل هذا الدليل اإلدارة التنفيذية في الشركة التي تمثل الجهة
الوحيدة صاحبة االختصاص في اصدار هذا الدليل أو إلغاؤه أو تعديله مستقبال وتقوم اإلدارة
بتنقيح هذا الدليل دوريا كلما دعت الظروف لهذا واعتماد ذلك ،كما سيقوم بنشر هذه
التعديالت على جميع المستخدمين موضحا األجزاء المعدلة وتاريخ التعديل ،كما يلغى كل
نص يخالف أحكام هذا الدليل ويسرى العمل بهذا الدليل اعتبارا من اليوم التالي العتماده
وتصديق الجهة اإلدارية المختصة.

April 12, 2022
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الباب االول :الئحة نظام العمل
مقدمة
يحدد مجلس االدارة أنواع الوظائف ومسئولياتها والشروط الواجب توافرها في شاغليها
واختصاصاتهم ،كما يحدد نظام المرتبات والعالوات والترقيات للمعينين والمكافآت
وبدالت االنتقال للمنتدبين كل أو بعض الوقت.
يكون التعيين أو االنتداب بقرار من مجلس االدارة على أن يقره ،وذلك بعد اتخاذ الخطوات
التالية:
تحديد الوظائف التي تحتاجها الشركة سواء للقيام بالعمل اليومي داخل الشركة أو لتنفيذ
مشروعات.
 .1اإلعالن عن الوظائف المحددة بشتى طرق اإلعالن الداخلي أو الخارجي ،طبقا لإلمكانيات
المتوفرة ،مع مراعاة ما جاء ببطاقة التوصيف الوظيفي من شروط شغل الوظيفة.
 .2تشكيل لجنة إلجراء المقابالت بعد فرز الطلبات وإخطار المرشحين.
 .3عرض نتيجة اللقاءات واالختيار المبدئي على مجلس االدارة العتماده.
 .4إعداد عقود العمل واتخاذ إجراءات التعيين والتسكين على الوظيفة.

التوظيف
يوظف العمال على وظائف ذات مسميات ،ومواصفات معينة؛ ويُراعى عند التوظيف في
الشركة ما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5

أن يكون طالب العمل سعودي الجنسية.
أن يكون حائز ًا على المؤهالت العلمية ،والخبرات المطلوبة للوظيفة من قبل الشركة.
أن يجتاز بنجاح ما قد تقرره الشركة من اختبارات ،أو مقابالت شخصية تتطلبها
الوظيفة.
أن يكون الئق ًا طبيًا بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها الشركة.
استثناء توظيف غير السعودي وفق ًا للشروط ،واألحكام الواردة في المواد
يجوز
ً
(السادسة والعشرون ،الثانية والثالثون ،الثالثة والثالثون) من نظام العمل.

مسوغات التوظيف
على كل من يرغب العمل لدى المنشأة تقديم الوثائق التالية:
 .1صورة من بطاقة الهوية الوطنية إن كان سعودي الجنسية.
 .2صورة من رخصة اإلقامة ورخصة العمل وجواز السفر إن كان غير سعودي.
 .3صورة مصدقة من مؤهالته العلمية وخبراته العملية.
 .4شهادة طبية تثبت لياقته الطبية من جهة تحددها المنشأة.
 .5وتحفظ هذه الوثائق في ملف خدمة العامل.
April 12, 2022
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معايير التقييم
.1
.2
.3
.4
.5

غير مرضي – ال يفي األداء العام بمتطلبات الوظيفية.
يحتاج للتحسين – يفي ببعض متطلبات الوظيفة مع الحاجة للتحسين للوفاء بها
جمعيا.
مرضي – يفي بكل متطلبات الوظيفة ويتجاوز المستوى المطلوب بالنسبة لبعض
منها.
جيد جدا – يفي بكل متطلبات الوظيفة ويتجاوز المستوى المطلوب بالنسبة لكثير منها.
ممتاز – مستوى استثنائي لألداء بصفة مستمرة وبأسلوب فعال وتكاليف مناسبة

عقد العمل
يتم توظيف العامل بموجب عقد عمل يحرر من نسختين باللغة العربية وفق ًا للنموذج
الموحد المعد من الوزارة  ،تسلم إحداهما للعامل وتودع األخرى في ملف خدمته لدى
الشركة  ،بحيث يتضمن العقد اسم صاحب العمل  ،واسم العامل  ،وجنسيته  ،وعنوانه
األصلي  ،و عنوانه المختار ،ونوع العمل  ،ومكانه  ،و األجر األساسي المتفق عليه  ،و أية مزايا
وبدالت أخرى يتفق عليها  ،وما إذا كان العقد محدد المدة  ،أو غير محدد المدة  ،أو ألداء عمل
معين  ،و مدة التجربة إذا تم االتفاق عليها  ،وتاريخ مباشرة العمل  ،وأية بيانات ضرورية  ،و
يجوز تحرير العقد بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية ; على أن يكون النص العربي هو
المعتمد دوم ًا .
مع مراعاة التاريخ المحدد في عقد العمل لمباشرة العمل :يحق للمنشأة إلغاء عقد
العامل الذي ال يباشر مهام عمله دون عذر مشروع خالل سبعة أيام عمل من تاريخ التوقيع
على العقد بين الطرفين إذا كان التعاقد تم داخل المملكة ،أو من تاريخ قدومه إلى المملكة
إذا كان التعاقد تم خارج المملكة.
 .1ال يجوز للمنشأة أن تنقل العامل بغير موافقته  -كتابة  -من مكان عمله األصلي إلى
مكان آخر يقتضي تغير محل إقامته .
 .2للمنشأة في حاالت الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة ال تتجاوز ثالثين ً
يوما في السنة تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون
اشتراط موافقته ،على أن تتحمل الشركة تكاليف انتقال العامل وإقامته خالل تلك
المدة.

اإلركاب
يتحدد االلتزام بمصروفات إركاب العامل ،أو أفراد أسرته وفق الضوابط التالي:
.1

عند بداية التعاقد ،وفق ما يتفق عليه في عقد العمل.

 . .2عند تمتع العامل بإجازته السنوية ،وفق ما يتفق عليه في عقد العمل .
 .3عند انتهاء خدمة العامل ،طبق ًا ألحكام المادة (األربعون) فقرة ( )1من نظام العمل.

April 12, 2022
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 .4ال تتحمل الشركة تكاليف عودة العامل إلى بلده في حالة عدم صالحيته للعمل خالل
فترة التجربة ،أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع ،أو في حالة ارتكابه مخالفة أدت
إلى ترحيله بموجب قرار إداري ،أو حكم قضائي.
يستحق العامل الذي يتم نقله من مكان عمله األصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل
إقامته نفقات نقله ،ومن يعولهم شرعً ا ممن يقيمون معه في تاريخ النقل بما فيها نفقات
اإلركاب مع نفقات نقل أمتعتهم ; ما لم يكن النقل بناء على رغبة العامل.

التدريب والتأهيل
تحمل الشرك ة في حال قيامها بتأهيل ،أو تدريب العاملين السعوديين كافة التكاليف ،وإذا
كان مكان التأهيل أو التدريب في غير الدائرة المكانية للمنشأة تؤمن تذاكر السفر في
الذهاب ،والعودة بالدرجة التي تحددها الشركة ،كما تؤمن وسائل المعيشة من مأكل،
ومسكن ،وتنقالت داخلية ،أو تصرف للعامل بدال عنها ،وتستمر في صرف أجر العامل طوال
فترة التأهيل ،والتدريب.
 .1يجوز للمنشأة أن ُتنهي عقد التأهيل ،أو التدريب من غير العاملين ،إذا ثبت من التقارير
الصادرة عن الجهة التي تتولى التدريب ،أو التأهيل عدم قابليته ،أو قدرته على إكمال برامج
التدريب بصورة مفيدة
 .2للمتدرب ،أو الخاضع للتأهيل من غير العاملين ،أو وليه ،أو وصيه الحق في إنهاء التدريب،
أو التأهيل إذا ثبت من التقارير الصادرة عن الجهة التي تتولى التدريب ،أو التأهيل عدم
قابليته ،أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة.
 .3في كلتا الحالتين السابقتين يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبالغ الطرف
اآلخر بذلك قبل أسبوع على األقل من تاريخ التوقف عن التدريب والتأهيل.
 .4للمنشأة أن تلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل من غير العاملين لديه – بعد إكمال مدة
التدريب أو التأهيل .أن يعمل لديها مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل.
 .5للمنشأة أن تلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل من غير العاملين لديها بدفع تكاليف
التدريب أو التأهيل التي تحملتها أو بنسبة المدة المتبقية في حالة رفضه رفض العمل
المدة المماثلة او بعضها.
أوال :يجوز للمنشأة أن تشترط على الخاضع للتدريب ،أو التأهيل من العاملين لديه ــ بعد
إكمال مدة التدريب أو التأهيل ــ أن يعمل لديها مدة ال تتجاوز المدة المماثلة لمدة برنامج
التدريب أو التأهيل الذي خضع له العامل ،إذا كان عقد العمل غير محددة المدة ،أو باقي مدة
العقد في العقود محددة المدة إذا كانت المدة المتبقية من عقد العمل أقل من المدة
المماثلة لمدة برنامج التدريب .

ثانيا :يجوز للمنشأة أن ُتنهي تأهيل أو تدريب العامل ،مع إلزامه بدفع تكاليف التدريب التي
تحملتها الشركة أو بنسبة منها وذلك في الحاالت التالية :
 .1إذا قرر العامل إنهاء التدريب ،أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مشروع.
 .2إذا تم فسخ عقد عمل العامل وفق إحدى الحاالت الواردة في المادة (الثمانون) من
نظام العمل عدا الفقرة (( 6منها أثناء فترة التدريب أو التأهيل.
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 .3إذا استقال العامل من العمل ،أو تركه لغير الحاالت الواردة في المادة (الحادية
والثمانون) من نظام العمل أثناء فترة التدريب أو التأهيل
ثالثا :يجوز للشركة إلزام العامل بدفع تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملتها الشركة أو
بنسبة منها إذا استقال العامل من العمل ،أو تركه لغير الحاالت الواردة في المادة (الحادية
والثمانون) من نظام العمل قبل انتهاء مدة العمل التي اشترطتها عليه الشركة بعد
انتهاء التدريب أو التأهيل.

األجور
مع مراعاة أي إجراءات ،أو ترتيبات ينص عليها برنامج حماية األجور ; تدفع أجور العمال

.1

بالعملة الرسمية للبالد في مواعيد استحقاقها ،وتودع في حسابات العمال عن طريق
البنوك المعتمدة في المملكة.
 .2تدفع أجور الساعات اإلضافية المستحقة للعامل في نهاية الشهر الذي تم فيه
التكليف.
 .3إذا وافق يوم دفع األجور يوم الراحة األسبوعية ،أو عطلة رسمية يتم الدفع في يوم
العمل السابق.

تقارير األداء
تعد الشركة تقارير عن األداء بصفة دورية ،مرة كل سنة على األقل لجميع العاملين وفق ًا
للنماذج التي تضعها لذلك؛ على أن تتضمن العناصر التالية:
.1
.2
.3
.4
.5

المقدرة على العمل ،ودرجة إتقانه (الكفاءة).
سلوك العامل ،ومدى تعاونه مع رؤسائه ،وزمالئه ،وعمالء الشركة.
المواظبة.
يُقيّم أداء العامل في التقرير بالتقديرات التي تحددها الشركة :على أن يتبع في ذلك
مقياس من خمسة مستويات.
يُعدّ التقرير بمعرفة الرئيس المباشر للعامل ،على أن يعتمد من (صاحب الصالحية)،
ويُخطر العامل بصورة من التقرير فور اعتماده ،ويحق للعامل أن يتظلم من التقرير وفق ًا
لقواعد التظلم المنصوص عليها في هذه الالئحة.

العالوات
بناء على ضوء المركز
 .1يجوز للمنشأة منح العاملين عالوات سنوية ،يتم تحديد نسبتها
ً
المالي للمنشأة
ً
مؤهال الستحقاق العالوة متى حصل في تقريره الدوري على مستوى
 .2يكون العامل
متوسط على األقل في النموذج الذي تضعه الشركة ،وذلك بعد مضي سنة كاملة من
تاريخ التحاقه بالعمل ،أو من تاريخ حصوله على العالوة السابقة.
 .3يجوز إلدارة الشركة منح العامل عالوة استثنائية وفق ًا للضوابط التي تضعها في هذا
الشأن.
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 .4الترقيات
 .5تضع الشركة سلما وظيفيا لوظائفها تحدد فيه عدد ،ومسميات الوظائف ـــ وفق ًا لما
جاء في دليل التصنيف ،والتوصيف المهني السعودي ـــ ودرجة كل وظيفة ،وشروط
ً
مؤهال للترقية إلى وظيفة أعلى؛ متى توفرت
شغلها ،وبداية أجرها فيه ،ويكون العامل
الشروط التالية:
•
•
•
•
•

وجود الوظيفة الشاغرة األعلى.
توافر مؤهالت شغل الوظيفة المرشح للترقية إليها.
حصوله على مستوى فوق المتوسط على األقل في آخر تقرير دوري.
موافقة صاحب الصالحية
يجوز إلدارة الشركة منح العامل ترقية استثنائية؛ وفق ًا للضوابط التي تضعها في
هذا الشأن.

 .6إذا توافرت شروط الترقية لوظيفة أعلى في أكثر من عامل؛ فإن المفاضلة للترقية تكون
كاآلتي:
•
•

ترشيح صاحب الصالحية.
الحاصل على تقدير أعلى

•
•
•

الحاصل على شهادات علمية أعلى ،أو دورات تدريبية أكثر
 .األكثر خبرة عملية بمجال عمل الشركة
األقدمية في العمل بالشركة.

االنتداب
إذا تم انتداب العامل ألداء عمل خارج مقر عمله تلتزم الشركة بما يلي:
 .1تؤمن للعامل وسائل التنقل الالزمة ،ما لم يتم صرف مقابل لها بموافقته.
 .2يصرف للعامل مقابل للتكاليف التي يتكبدها للسكن ،والطعام ،وما إلى ذلك؛ ما لم
تؤمنها له الشركة.
 .3قيمة البدل اليومي لالنتداب حسب درجة العامل.
ويجب أن تحدد تلك االلتزامات في قرار االنتداب؛ وفق ًا للفئات ،والضوابط التي تضعها
الشركة في هذا الشأن ،ويكون احتساب تلك النفقات من وقت مغادرة العامل لمقر عمله
إلى وقت عودته؛ وفق المدة المحددة له من قبل الشركة.

المزايا والبدالت
تؤمن الشركة لعمالها السكن المناسب ،وكذلك وسيلة النقل إذا نص على ذلك في عقد
العمل ،ويجوز النص في العقد على ان تدفع الشركة للعامل بدل سكن وبدل نقل.
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أيام وساعات العمل
 .1يكون عدد أيام العمل  5أيام عمل في األسبوع ،ويكون يومي الجمعة والسبت الراحة
األسبوعية بأجر كامل لجميع العاملين في الشركة ويجوز للمنشأة – ابالغ مكتب العمل
المختص – أن تستبدل أيام الراحة لبعض عمالها أي من أيام األسبوع ،وعليها ان
تمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية ،وال يجوز تعويض يوم الراحة بمقابل نقدي.
 .2تكون ساعات العمل ( )8ثماني ساعات عمل يوميا تخفض الى  6ساعات عمل في شهر
رمضان للعمال المسلمين.

العمل اإلضافي
 .1في حال تكليف العامل بدوام إضافي؛ يتم ذلك بموجب تكليف كتابي ،أو الكتروني موجه
له تصدره الجهة الرسمية في الشركة يبين عدد ساعات العمل اإلضافية المكلف بها
العامل ،وعدد األيام الالزمة لذلك؛ وفق المادة (السادسة بعد المئة) من نظام العمل.
 .2تدفع الشركة للعامل عن ساعات العمل اإلضافية أجرا إضافيا يوازي أجر الساعة
مضافا اليه ( )%50من اجره األساسي.

التفتيش اإلداري
.1

يكون دخول العمال الى مواقع عملهم ،وانصرافهم من األماكن المخصصة لذلك،
وعلى العمال االمتثال للتفتيش متى طلب منهم ذلك.

 .2يجوز للمنشأة ان تلزم العامل بأثبات حضوره ،وانصرافه بإحدى الوسائل المعدة لهذا
الغرض.

االجازات
.1

يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل ال تقل مدتها
عن واحد وعشرون يوم ًا ،تزاد إلى مدة ال تقل عن (ثالثون) يوم ،إذا بلغت خدمته خمس
سنوات متصلة ،وللعامل بعد موافقة الشركة الحصول على جزء من إجازته السنوية
بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل؛ ويجوز االتفاق في عقد العمل على أن
تكون مدة اإلجازة السنوية أكثر من ذلك.

 .2للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في األعياد ،والمناسبات؛ وفق ما يلي:
•

أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك ،تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع
والعشرين من شهر رمضان المبارك حسب تقويم أم القرى.
أربعة أيام بمناسبة عيد األضحى المبارك ،تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.

•
•

يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة (أول الميزان).
وإذا تداخلت أيام هذه اإلجازات مع الراحة األسبوعية يعوض العامل عنها بما
يعادلها قبل أيام تلك اإلجازات أو بعدها ،أما إذا تداخلت أيام إجازة أحد العيدين مع
إجازة اليوم الوطني فال يعوض العامل عنه.

•
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 .3حق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل في الحاالت التالية:
•
•
•
•

•
•

خمسة أيام عند زواجه.
ثالثة أيام في حالة والدة مولود له.
خمسة أيام في حالة وفاة زوجة العامل ،أو أحد أصوله ،أو فروعه.
أربعة أشهر ،وعشرة أيام في حالة وفاة زوج العاملة المسلمة؛ ولها الحق في
تمديدها دون أجر إن كانت حامال حتى تضع حملها ،وال يجوز لها االستفادة من باقي
إجازة العدة الممنوحة لها بعد وضع هذا الحمل.
خمسة عشر ًا يوم في حالة وفاة زوج العاملة غير المسلمة.
وللمنشأة الحق في طلب الوثائق المؤيدة للحاالت المشار إليها.

 .4يستحق العامل  -الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب الشركة ،أو مرجع
طبي معتمد لديها  -إجازات مرضية خالل السنة الواحدة ،والتي تبدأ من تاريخ أول إجازة
مرضية؛ سواء أكانت هذه اإلجازات متصلة أم متقطعة ،وذلك على النحو التالي:
•
•
•

الثالثون ًا يوم األولى ،بأجر كامل.
الستون ًا يوم التالية ،بثالثة أرباع األجر.
الثالثون ًا يوم التي تلي ذلك ،بدون أجر .وللعامل الحق في وصل إجازته السنوية
بالمرضية.

 .5للعامل إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قبل استمراره
فيها الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية االمتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد
أيام المتحان الفعلية .أما إذا كان االمتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في
إجازة دون أجر بعد أيام اإلجازة الفعلية .ويحرم العامل من أجر اإلجازة إذا ثبت أنه لم يؤد
االمتحان ،مع عدم األخالل بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبي ًا .إذا لم يحصل
العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية فله ان يحصل
على إجازة لتأدية االمتحان بعدد أيام االمتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في
حال توافرها ،وعند تعذر ذلك فللعامل ان يحصل على إجازة دون اجر بعدد أيام االمتحان
الفعلية .على العامل أن يتقدم بطلب اإلجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوم ًا على
األقل .لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب اجازة وكذلك
ما يدل على أداء االمتحان.

الرعاية الطبية
تقوم الشركة بالتأمين على جميع العاملين لديها صحيًا؛ وفق ًا لما يقرره نظام التأمين
الصحي التعاوني ،والئحته التنفيذية ،كما تقوم باالشتراك عن جميع العاملين في فرع
األخطار المهنية لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية :وفق ًا لما يقرره نظامها.
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احكام خاصة بالمرأة
 .1للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء؛
تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع ،ويحدد التاريخ المرجح
للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.
 .2يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من األحوال خالل الستة أسابيع التالية له،
ولها الحق في تمديد اإلجازة مدة شهر دون أجر.
 .3للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي االحتياجات الخاصة وتتطلب
حالته الصحية مرافق ًا مستمر ًا له -الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء
مدة إجازة الوضع ،ولها الحق في تمديد اإلجازة لمدة شهر دون أجر.
 .4على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والوالدة.
 .5يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد
إرضاع مولودها فترة أو فترات لالستراحة ال تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم
الواحد ،وذلك عالوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال ،وتحسب هذه الفترة
أو الفترات من ساعات العمل الفعلية ،وال يترتب عليها تخفيض األجر.
 .6ال يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة
الوضع ،ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما ،على أن يُثبت المرض بشهادة
سواء أكانت
طبية معتمدة ،وأال تتجاوز مدة غيابها (مئة وثمانين) يوم ًا في السنة
ً
متصلة أم متفرقة.
 .7يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفق ًا ألحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل
آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها ،ولصاحب العمل األصلي -في هذه الحالة -أن يحرمها
من أجرها عن مدة اإلجازة ،أو أن يسترد ما أداه لها.
 .8على صاحب العمل في جميع األماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر
لهن مقاعد ،تأمين ًا الستراحتهن.
 .9على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكان ًا مناسب ًا يتوافر فيه
العدد الكافي من المربيات ،لرعاية أطفال العامالت الذين تقل أعمارهم عن ست
سنوات ،وذلك إذا بلغ عدد األطفال عشرة فأكثر.
 .10يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مئة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن
ينشئ دار ًا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها،
أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العامالت الذين تقل أعمارهم عن ست
سنوات وذلك أثناء فترات العمل ،وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط واألوضاع التي
تنظم هذه الدار ،كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العامالت المستفيدات من
هذه الخدمة.
 .11للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة ال تقل
عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة ،ولها الحق في تمديد هذه اإلجازة دون أجر
إن كانت حام ًلا -خالل هذه الفترة  -حتى تضع حملها ،وال يجوز لها االستفادة من باقي
إجازة العدة الممنوحة لها  -بموجب هذا النظام  -بعد وضع حملها.
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 .12للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة
عشر يوم ًا.
 .13وفي جميع األحوال ال يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير
خالل هذه المدة.
 .14ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحاالت المشار إليها.

الخدمات االجتماعية
تلتزم الشركة بتقديم الخدمات االجتماعية التالية:
إعداد مكان ألداء الصالة.

.1

 .2عداد مكان لتناول الطعام.
 .3توفر الشركة المتطلبات ،والخدمات ،والمرافق التيسيرية الضرورية للعمال من ذوي
االعاقة التي تمكنهم من أداء أعمالهم بحسب االشتراطات المنصوص عليها في
الالئحة التنفيذية لنظام العمل.

ضوابط سلوكيات العمل
ً
ورجاال وفق
نساء
يجب على كل منشأة وضع تنظيم الشتراطات زي العاملين لديها
ً
الضوابط التالية:
.1

اال يتعارض مع األحكام الشرعية.

.2
.3
.4
.5

أن يكون بمظهر مهني الئق يتناسب مع مهام العامل في مكان العمل.
أن يكون محتشم ًا وغير شفاف.
وضع العقوبات المترتبة على مخالفة االشتراطات.
إعالن تلك االشتراطات على حده في مكان ظاهر بالشركة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم
الخاضعين لها بأحكامها ،وإقرارهم بالعلم بها.
على جميع العاملين بالشركة االلتزام بمقتضيات أحكام الشريعة اإلسالمية ،واألعراف
االجتماعية المرعية

.6

 .7في التعامل مع اآلخرين.
 .8يمتنع على جميع العاملين الخلوة مع الجنس األخر ،وعلى الشركة أن تتخذ كل التدابير
التي تمنع الخلوة
 .9بين الجنسين داخل الشركة.
 .10على جميع العاملين االمتناع عن القيام بأي شكل من أشكال االيذاء ،أو اإلساءة
الجسدية ،أو القولية ،أو اإليحائية ،أو باتخاذ أي موقف يخدش الحياء ،أو ينال من الكرامة،
أو السمعة ،أو الحرية ،أو يقصد منه استدراج ،أو إجبار أي شخص إلى عالقة غير
مشروعة ،حتى لو كان ذلك على سبيل المزاح ،وذلك عند التواصل المباشر ،أو بأي
وسيلة تواصل أخرى ،وللمنشأة أن تتخذ كل الترتيبات ،واإلجراءات الضرورية ،والالزمة
لتبليغ جميع العاملين بذلك.
 .11يعتبر من قبيل االيذاء ،جميع ممارسات اإلساءة اإليجابية ،أو السلبية ،وجميع أشكال
االستغالل ،أو االبتزاز ،أو اإلغراء ،أو التهديد؛ سواء أكانت جسدية ،أو نفسية ،أو جنسية؛
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والتي تقع في مكان العمل من قبل صاحب العمل على العامل ،أو من قبل العامل على
صاحب العمل ،أو من قبل عامل على أخر ،أو على أي شخص موجود في مكان العمل،
وتعتبر المساعدة ،والتستر على ذلك في حكم اإليذاء.
 .12يعتبر من قبيل االيذاء المقصود في الفقرة السابقة ،ما يقع باستخدام أية وسيلة من
وسائل االتصال سواء بالقول ،أو الكتابة ،أو االشارة ،أو اإليحاء ،أو الرسم ،أو باستخدام
الهاتف ،أو بالوسائل اإللكترونية األخرى ،أو بأي شكل من أشكال السلوك الذي يدل على
ذلك.
 .13مع عدم اإلخالل بحق من وقع عليه اإليذاء في مكان العمل من االلتجاء إلى الجهات
الحكومية المختصة ،يحق له التقدم بشكواه للمنشأة خالل مدة أقصاها خمسة أيام
عمل من وقوع اإليذاء عليه ،ويجوز لكل من شاهد أو اطلع على واقعة إيذاء ،التقدم
ببالغ للمنشأة بذلك .أما إذا كان اإليذاء قد وقع من قبل صاحب الشركة ،أو من أعلى
سلطة فيها؛ فيكون التقدم بالشكوى للجهة الحكومية المختصة
 .14على الشركة عند تقديم شكوى ،أو بالغ ،تشكيل لجنة بقرار من المسؤول المختص،
تكون مهمتها التحقيق في حاالت اإليذاء ،واالطالع على األدلة ،والتوصية بإيقاع الجزاء
التأديبي المناسب على من ثبتت إدانته ،وذلك خالل خمسة أيام عمل من تلقيها
الشكوى ،أو البالغ.
 .15مع مراعاة مبدأ السرية تستمع اللجنة لجميع األطراف ،والشهود ،وتدون كل ما يجري
في محاضر؛ توقع من األطراف ،والشهود على أقوالهم ،ثم توقع من أعضاء اللجنة في
نهاية كل صفحة.
 .16للجنة حق استدعاء من ترى ضرورة استجوابه من العاملين ،واالستماع إلى أقواله ،وعلى
من تم استدعاؤه المثول أمام اللجنة؛ حتى ال يقع تحت طائلة المسؤولية.
 .17يجوز للجنة أن ترفع توصية إلدارة الشركة بالتفريق بين الشاكي ،والمشكو في حقه أثناء
فترة التحقيق.
 .18في حال ثبوت واقعة اإليذاء بأي طريقة من طرق اإلثبات المعتبرة؛ توصي اللجنة
باألغلبية بإيقاع الجزاء التأديبي المناسب على المعتدي.
 .19إذا كان االعتداء يشكل جريمة جنائية ،وجب على اللجنة رفع الشكوى للمدير العام؛ لتبليغ
الجهات الحكومية المختصة بذلك.
 .20في حال عدم ثبوت واقعة اإليذاء ،توصي اللجنة بإيقاع عقوبة تأديبية على المبلغ؛ إذا تبين
لها أن الشكوى ،أو البالغ كيدي.
 .21ال يمنع الجزاء التأديبي الموقع من قبل الشركة على المعتدي ،من حق المعتدى عليه
اللجوء للجهات الحكومية المختصة.
جزاء
 .22ال يمنع توقيع عقوبة شرعية ،أو نظامية أخرى على المعتدي ،من توقيع الشركة
ً
تأديبيًا عليه.

المخالفات والجزاءات
المخالفة هي كل فعل من األفعال التي يرتكها العامل ،وتستوجب أي من الجزاءات التالية:
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 .1اإلنذار الكتابي :وهو كتاب توجهه الشركة إلى العامل موضحا به نوع المخالفة التي
ارتكبها ،مع لفت نظره إلى إمكان تعرضه إلى جزاء أشد ،في حالة استمرار المخالفة ،أو
العودة إلى مثلها مستقبًال.
 .2غرامة مالية :وهي حسم نسبة من األجر في حدود جزء من األجر اليومي ،أو الحسم من
األجر بما يتراوح بين أجر يوم ،وخمسة أيام في الشهر الواحد كحد أقصى.
 .3اإليقاف عن العمل بدون أجر :وهو منع العامل من مزاولة عمله خالل فترة معينة ،مع
حرمانه من أجره خالل هذه الفترة ،على أال تتجاوز فترة اإليقاف خمسة أيام في الشهر
الواحد.
 .4الحرمان من الترقية ،أو العالوة الدورية :وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ
استحقاقها.
بناء على سبب مشروع :الرتكابه
 .5الفصل من الخدمة مع المكافأة :وهو فصل العامل
ً
المخالفة مع عدم المساس بحقه في مكافأة نهاية الخدمة.
 .6الفصل من الخدمة بدون مكافأة :وهو فسخ عقد عمل العامل دون مكافأة ،أو إشعار،
أو تعويض :الرتكابه أي من الحاالت المنصوص عليها في المادة (الثمانون) من نظام
العمل.
 .7ويجب أن يتناسب الجزاء المفروض على العامل مع نوع ،ومدى جسامة المخالفة
المرتكبة من قبله.
 .8كل عامل يرتكب أي ًا من المخالفات الواردة في جداول المخالفات ،والجزاءات – الملحقة
بهذه الالئحة – يعاقب بالجزاء الموضح قرين المخالفة التي ارتكبها
 .9تكون صالحية توقيع الجزاءات المنصوصة علبها في هذه الالئحة ،من قبل (صاحب
الصالحية) بالشركة ،أو من يفوض؛ ويجوز له استبدال الجزاء المقرر ألية مخالفة بجزاء
أخف.
 .10في حال ارتكاب العامل ذاته المخالفة بعد مضي مئة وثمانين يوما على سبق ارتكابها
فإنه ال يعتبر عائد ًا وتعد مخالفة ،وكأنها ارتكبت للمرة األولى.
 .11عند تعدد المخالفات الناشئة عن فعل واحد ،يكتفي بتوقيع الجزاء األشد من بين
الجزاءات المقررة في هذه الالئحة.
 .12ال يجوز أن يوقع على العمال عن المخالفات الواحدة أكثر من جزاء واحد ،كما ال يجوز أن
يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد عن اجر خمسة أيام ،وال يقتطع من
وفاء للغرامات التي وقع عليها.
اجره أكثر من خمس أيام في الشهر الواحد
ً
 .13ال توقع الشركة أي ًا من الجزاءات التي تتجاوز غرامة يوم واحد ،اال بعد إبالغ العامل كتابة
بالمخالفة المنسوبة اليه ،وسماع أقواله ،وتحقيق دفاعه ،وذلك بموجب كحضر يودع
بملفه الخاص.
 .14ال يجوز للشركة توقيع أي جزاء على العامل ألمر ارتكبه خارج مكان العمل إال إذا كان له
عالقة مباشرة بطبيعة عملة او بالشركة او بمديرها المسؤول ،وذلك دون اإلحالل بحكم
المادة (الثمانون من نظام العمل.
 .15ال يجوز مساءلة المعامل عن مخالفة مضى على كشفها أكثر من ثالثين يوما من تاريخ
علم المنشأة بمرتكبها ،دون أن تقوم باتخاذ أي من إجراءات التحقيق بشأنها.

April 12, 2022

20

الئحة السياسة الداخلية

 .16ال يجوز للشركة توقيع أي جزاء على العامل ،إذا مضى على تاريخ ثبوت المخالفة أكثر من
ثالثين يوما.
 .17تلتزم الشركة بإبالغ العامل كتابة بما أوقع عليه من جزاءات ،ونوعها ،ومقدارها ،والجزاء
الذي سوف يتعرض له في حال تكرار المخالفة ،وإذا امتنع العامل عن استالم االخطار،
أو رفض التوقيع بالعلم ،أو كان غائبا؛ يرسل إليه بالبريد المسجل على عنوانه المختار
الثابت في ملف خدمته ،أو البريد االلكتروني الشخصي الثابت بعقد العمل ،أو المعتمد
لدى الشركة؛ ويترتب على التبليغ بأي من هذه الوسائل جميع االثار القانونية.
 .18يخصص لكل عامل صحيفة جزاءات ،يدون فيها نوع المخالفات التي ارتكبها ،وتاريخ
وقوعها ،والجزاء الموقع عليه؛ وتحفظ هذه الصحيفة في ملف خدمة العامل.
 .19تقيد الغرامات على العمال في سجل خاص؛ وفق احكام المادة (الثالثة والسبعون) من
نظام العمل ويكون التصرف فيها بما يعود بالنفع على العمال من قبل اللجنة العمالية
في الشركة؛ وفي حالة عدم وجود لجنة عمالية يكون التصرف في الغرامات بموافقة
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

التظلم
مع عدم االخالل بحق العامل في االلتجاء الى الجهات اإلدارية ،او القضائية المختصة او
الهيئات؛ يحق للعامل ان يتظلم الى إدارة الشركة من أي تصرف ،او إجراء ،او جزاء يتخذ في
حقه من قبلها ،ويقدم التظلم الى اإلدارة خالل ثالث أيام عمل من تاريخ العلم بالتصرف ،أو
باإلجراء المتظلم منه ،وال يضر العامل من تقديم تظلمه ،ويخطر العامل بنتيجة البت في
تظلمه ،في ميعاد ال يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه التظلم.

نهاية الخدمة
إذا انتهت عالقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة
خدمته ،تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس األولى ،وأجر
شهر عن كل سنة من السنوات التالية ،ويتخذ األجر األخير أساس ًا لحساب المكافأة،
ً
مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضي منها في العمل.
ويستحق العامل
.1

وإذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته تقل عن سنتين ال
يستحق مكافأة نهاية خدمة.

 .2وإذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته ال تقل عن سنتين
وحتى  5سنوات يستحق العامل ثلث المكافأة.
 .3وإذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته أكثر من ( )5سنوات
ولم تبلغ ( )10سنوات فيستحق العامل ثلثي المكافأة.
 .4إذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته بلغت ( )10سنوات
فأكثر فيستحق العامل المكافأة كاملة.
 .5وإذا كان انتهاء عالقة العمل للمرأة العاملة خالل ( )6أشهر من زواجها او ثالثة أشهر
من تاريخ الوضع تستحق المكافأة كاملة·
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 .6إذا كان انتهاء العالقة بسبب ترك العامل للعمل نتيجة قوة قاهرة يستحق المكافأة
كاملة·
 .7يجوز لصاحب العمل والعامل االتفاق على أال تحسب في األجر الذي تسوى على أساسه
مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العموالت أو بعضها -والنسب المئوية وما أشبه
ذلك من عناصر األجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها الى الزيادة والنقص·
 .8يقصد باألجر ،األجر األساسي مضاف ًا إليه سائر الزيادات المستحقة األخرى التي تتقرر
للعامل مقابل جهد بذله في العمل ،أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله ،أو التي تتقرر
للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو الئحة تنظيم العمل.
 .9تعتبر مكافأة نهاية الخدمة من حقوق العامل على صاحب العمل في حالة انتهاء عقد
الم َ
العمل ،وأوجب ُ
شرِع السعودي على صاحب العمل دفعها للعامل عند انتهاء عقد
سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة .ولهذا فإننا سهلنا
العمل
ً
طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة ،وموعد استحقاق المكافأة ،وكيفية حسابها
حسب قواعد نظام العمل السعودي.
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جداول المخالفات والجزاءات
مخالفات تتعلق بمواعيد العمل:
م

1

2

3

4

5

6

نوع المخالفة
التأخر عن مواعيد
الحضور لغاية ()15
دقيقة دون إذن ،أو عذر
مقبول :إذا لم يترتب
على ذلك تعطيل عمال
آخرين.
التأخر عن مواعيد
الحضور لغاية ()15
دقيقة دون إذن ،أو عذر
مقبول :إذا ترتب على
ذلك تعطيل عمال
آخرين.
التأخر عن مواعيد
الحضور لغاية ()15
دقيقة لغاية ()30
دقيقة دون إذن أو عذر
مقبول :إذا لم يترتب
على ذلك تعطيل عمال
آخرين.
التأخر عن مواعيد
الحضور لغاية ()15
دقيقة لغاية ()30
دقيقة دون إذن أو عذر
مقبول :إذا ترتب على
ذلك تعطيل عمال
آخرين.
التأخر عن مواعيد
الحضور لغاية ()30
دقيقة لغاية ( )60دقيقة
دون إذن أو عذر مقبول:
إذا لم يترتب على ذلك
تعطيل عمال آخرين.
التأخر عن مواعيد
الحضور لغاية ()30
دقيقة لغاية ( )60دقيقة
دون إذن أو عذر مقبول:
إذا ترتب على ذلك
تعطيل عمال آخرين.
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الجزاء (النسبة المحسومة ،هي نسبة من االجر اليومي)
المرة االولى

المرة الثانية

المرة الثالثة

المرة الرابعة

إنذار كتابي

%5

%10

%20

إنذار كتابي

%15

%25

%50

%10

%15

%25

%50

%25

%50

%75

يوم

%25

%50

%75

يوم

%30

%50

يوم

يومان

باإلضافة الى حسم أجر دقائق التأخير

23

الئحة السياسة الداخلية

الجزاء (النسبة المحسومة ،هي نسبة من االجر اليومي)

م

نوع المخالفة

7

التأخير عن مواعيد
الحضور للعمل لمدة
تزيد على ساعة دون
إذن أو عذر مقبول:
سواء ترت أو لم يترتب
ً
عليه تعطيل عمال
آخرين.

8

ترك العمل أو
االنصراف قبل الميعاد
دون إذن أو عذر مقبول
بما ال يتجاوز ()15
دقيقة.

9

ترك العمل أو
االنصراف قبل الميعاد
دون إذن أو عذر مقبول
بما يتجاوز ( )15دقيقة.

10

البقاء في أماكن العمل
او العودة اليها بعد
انتهاء مواعيد العمل
دون اذن مسبق.

انذار كتابي

11

الغياب دون اذن كتابي
أو عذر مقبول لمدة يوم
خالل السنة العقدية
الواحدة.

يومان

12

الغياب المتصل دون
اذن كتابي او عذر
مقبول من يومين الى
ستة أيام خالل السنة
العقدية الواحدة.

13

الغياب المتصل دون
اذن كتابي او عذر
مقبول من سبعة الى
عشرة أيام خالل السنة
العقدية الواحدة.

المرة االولى

المرة الثانية

المرة الثالثة

المرة الرابعة

إنذار كتابي

يوم

يومان

ثالثة ايام

باإلضافة الى حسم أجر ساعات التأخير

انذار كتابي

%10

يوم

%25

باإلضافة الى حسم اجر مدة ترك العمل

%10

%25

يوم

%50

باإلضافة الى حسم اجر مدة ترك العمل

يومان

%10

ثالثة أيام

ثالثة أيام

%25

أربعة ايام

يوم

الحرمان من
الترقيات او
العالوات لمرة
واحدة.

أربعة ايام

باإلضافة الى حسم اجر مدة الغياب

أربعة أيام

خمسة ايام

الحرمان من
الرقيات او
العالوات
لمرة واحدة

باإلضافة الى حسم اجر مدة الغياب

April 12, 2022

الحرمان من
الترقيات
والعالوات
لمرة واحدة

فصل من
الخدمة مع
المكافأة :إذا
لم يتجاوز
مجموع
الغياب ()30
يوم
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الجزاء (النسبة المحسومة ،هي نسبة من االجر اليومي)

م

نوع المخالفة

14

الغياب المتصل دون
اذن كتابي او عذر
مقبول من أحد عشر
يوما الى أربعة عشر
يوما خالل السنة
العقدية الواحدة.

15

16

المرة الثالثة

االنقطاع عن العمل
دون سبب مشروع
مدة تزيد على خمسة
عشرة يوما متصلة
خالل السنة العقدية
الواحدة.
الغياب المتقطع دون
سبب مشروع لمدة
تزيد في مجموعها على
ثالثين يوم ًا خالل السنة
العقدية الواحدة.

المرة الرابعة

المرة االولى المرة الثانية
الحرمان من
الترقيات او
العالوات
فصل من
لمرة واحدة
الخدمة طبقا
مع توجيه
للمادة
خمسة أيام
انذار بالفصل
(لثمانون) من
طبقا للمادة
نظام العمل
(الثمانون)
من نظام
العمل
باإلضافة الى حسم أجر مدة الغياب

-

الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه انذار كتابي بعد
الغياب مدة عشرة أيام في نطاق حكم المادة (الثمانون) من
نظام العمل

الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه انذار كتابي بعد
الغياب مدة عشرين يوما في نطاق حكم المادة (الثمانون) من
نظام العمل

مخالفات تتعلق بتنظيم العمل:
الجزاء (النسبة المحسومة ،هي نسبة من االجر اليومي)

م

نوع المخالفة

1

التواجد دون مبرر في غير
مكان العمل المخصص
للعامل أثناء وقت الدوام.

%10

2

3

المرة االولى

المرة الثانية

المرة الثالثة

المرة الرابعة

%25

%50

يوم

استقبال زائرين في غير
أمور عمل الشركة في
أماكن العمل دون اذن من
اإلدارة.

إنذار كتابي

%10

%15

%25

استعمال آالت ومعدات
وأدوات الشركة ألغراض
خاصة دون إذن.

انذار كتابي

%10

%25

%50

April 12, 2022
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م

نوع المخالفة

4

الجزاء (النسبة المحسومة ،هي نسبة من االجر اليومي)
المرة االولى

المرة الثانية

المرة الثالثة

المرة الرابعة

تدخل العامل دون وجه حق
في أي عمل ليس من
اختصاصه او لم يعهد به
اليه.

%50

يوم

يومان

ثالثة ايام

5

الخروج او الدخول من غير
المكان المخصص لذلك.

انذار كتابي

%10

%15

%25

6

اإلهمال في تنظيف اآلالت
وصيانتها او عدم العناية
بها او عدم التبليغ عما بها
من خلل.

%50

7

يوم

يومان

ثالثة ايام

عدم وضع أدوات اإلصالح
والصيانة واللوازم األخرى
في األماكن المخصصة لها
بعد االنتهاء من العمل.

انذار كتابي

%25

%50

يوم

8

تمزيق او اتالف إعالنات او
بالغات إدارة الشركة.

يومان

ثالثة أيام

خمسة ايام

فصل مع
المكافأة

9

اإلهمال في العهد التي
بحوزته مثال (سيارات،
آالت ،أجهزة ،معدات،
أدوات ...الخ).

يومان

10

ثالثة أيام

خمسة أيام

فصل مع
المكافأة

األكل في مكان العمل أو
غير المكان المعد له او غير
أوقات الراحة.

انذار كتابي

%10

%15

%25

11

النوم أثناء العمل.

انذار كتابي

%10

%25

%50

12

النوم في الحاالت التي
تستدعي يقظة مستمرة.

%50

يوم

يومان

ثالثة ايام
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م

نوع المخالفة

13

14

15

16

17

18

الجزاء (النسبة المحسومة ،هي نسبة من االجر اليومي)
المرة االولى

المرة الثانية

المرة الثالثة

المرة الرابعة

التسكع او وجود العامل
في غير مكان عمله أثناء
ساعات العمل.

%10

%25

%50

يوم

التالعب في اثبات الحضور
واالنصراف.

يوم

يومان

الحرمان من
الترقيات او
العالوات لمرة
واحدة

فصل الخدمة
مع المكافأة

عدم اطاعة األوامر العادية
الخاصة بالعمل او عدم
تنفيذ التعليمات الخاصة
بالعمل والمعلقة في
مكان ظاهر.
التحريض على مخالفة
األوامر والتعليمات
الخطية الخاصة بالعمل.
التدخين في األماكن
المحظورة والمعلن عنها
للمحافظة على سالمة
العمال والشركة.
اإلهمال او التهاون في
العمل الذي قد ينشأ عنه
ضرر في صحة العمال او
سالمتهم او في المواد او
األدوات واألجهزة.

%25

%50

يوم

يومان

يومان

ثالثة ايام

خمسة ايام

فصل مع
المكافأة

يومان

ثالثة ايام

خمسة ايام

فصل مع
المكافأة

يومان

ثالثة أيام

خمسة أيام

فصل مع
المكافأة

مخالفات تتعلق بسلوك العامل:
الجزاء (النسبة المحسومة ،هي نسبة من االجر اليومي)

م

نوع المخالفة

1

التشاجر مع الزمالء او مع
الغير او احداث مشاغبات
في مكان العمل

يوم

2

التمارض او ادعاء العامل
كذبا انه أصيب اثناء العمل
او بسببه.

يوم

3

4

المرة االولى

المرة الثانية
يومان

يومان

المرة الثالثة
ثالث ايام

ثالثة ايام

المرة الرابعة
خمسة ايام

خمسة ايام

االمتناع عن اجراء الكشف
الطبي عند طلب طبيب
الشركة او رفض اتباع
التعليمات الطبية أثناء
العالج.

يوم

يومان

ثالثة ايام

خمسة ايام

مخالفة التعليمات
الصحية المعلقة بأماكن
العمل.

%50

يوم

يومان

خمسة ايام

April 12, 2022
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الجزاء (النسبة المحسومة ،هي نسبة من االجر اليومي)

م

نوع المخالفة

5

الكتابة على جدران الشركة
او لصق إعالنات عليها.

انذار كتابي

6

رفض التفتيش اإلداري
عند االنصراف.

%25

7

عدم تسليم النقود
المحصلة لحساب الشركة
في المواعيد المحددة دون
تبرير مقبول.

يومان

8

9

10

11

12

13

14
15
16

المرة االولى

المرة الثانية

المرة الثالثة

المرة الرابعة

%10

%25

%50

%50

يوم

يومان

ثالثة ايام

خمسة ايام

فصل مع
المكافأة

االمتناع عن ارتداء
المالبس واألجهزة
المقررة للوقاية والسالمة.

انذار كتابي

يوم

يومان

خمسة ايام

تعمد الخلوة مع الجنس
اآلخر في أماكن العمل.

يومان

ثالثة ايام

خمسة ايام

فصل مع
المكافأة

يومان

ثالثة ايام

خمسة ايام

فصل مع
المكافأة

يومان

ثالثة ايام

خمسة ايام

فصل مع
المكافأة

اإليحاء لآلخرين بما يخدش
الحياء قوال او فعال.
االعتداء على زمالء العمل
بالقول او اإلشارة او
استعمال وسائل االتصال
االلكترونية بالشتم او
التحقير.
االعتداء او االيذاء الجسدي
على زمالء العمل او غيرهم
بطريقة اباحية.
االعتداء الجسدي او
القولي بأي وسيلة من
وسائل االتصال االلكتروني
على صاحب العمل او
المدير المسؤول او أحد
الرؤساء اثناء العمل او
بسببه.
تقديم بالغ او شكوى
كيدية.
عدم االمتثال لطلب لجنة
التحقيق بالحضور.
عدم التقيد بالزي الرسمي
المعتمد للشركة.

April 12, 2022

الفصل فورا يدون مكافأة او اشعار او تعويض بموجب المادة
(الثمانون)

الفصل فورا يدون مكافأة او اشعار او تعويض بموجب المادة
(الثمانون)

ثالث ايام

خمسة ايام

فصل مع
المكافأة

-

يومان

ثالثة ايام

خمسة ايام

فصل مع
المكافأة

يوم

يومان

ثالثة ايام

خمسة ايام
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الباب الثاني :الئحة الرواتب واألجور
المقدمة
تعمل شركة اندروميدا لتقنية المعلومات على توفير بيئة نموذجية تساعد على تحقيق
مستوى متميز من األداء وتحقيق الرسالة التي أنشأت الشركة .ومع تطور مفاهيم الموارد
البشرية وأثرها على تحسين األداء واإلنتاجية أصبح يحكم على نجاح أي منظمة بمدى
اهتماها بقدرات موظفيها وحسن أدائهم ألعمالهم وكيفية استثمار رأس المال البشري.
وتبدأ عملية تطوير األداء بمقارنة الوضع الحالي والوضع المرغوب لألداء الفردي ومتطلبات
أداء المنظمة ومحاولة تحديد الفجوة في األداء لتحليل المسببات لمعرفة تأثير بيئة العمل
على األداء ومن ثم يتم اتخاذ اإلجراءات والخطوات المناسبة لتطوير األداء ومن ثم تعديل
النظام بشكل مستمر عن طريق تعديل نظام المكافآت والحوافز كما يمكن تغيير مواقع
الموظفين وتريبهم للعمل بروح الفريق وبعد ذلك يتم إعادة التقييم لقياس تلك التعديالت
على تحسين األداء وتطبيق نظام عادل مثالي لألجور والتعويضات ويعمل على تحقيق
بعض متطلبات بيئة العمل النموذجية.
وتدرك شركة اندروميدا لتقنية المعلومات ان هنالك الكثير من األمور التي تتطلب وجود
نظام لألجور والتعويضات ومنها ضمان العدالة بين الموظفين حيث ان نظام األجور الجيد
يحدد أجور الموظفين بناء على أهمية ومحتوى الوظائف التي يشغلونها .فيقلل بذلك
العوامل الشخصية وغير المهنية في تحديد االجر والزيادات وما الى ذلك.
كما يساعد وجود نظام فعال لألجور على زيادة دافعية الموظفين وحماسهم للعمل.

اهداف الالئحة
تهدف هذه الالئحة الى تحقيق األهداف التالية:
•

تثبيت مبدأ العدالة والشفافية في التعامالت الداخلية والخارجية وتوضيح آلية المكافآت
والعالوات حسب سلم الرواتب المعمول به في الشركة بحيث يعرف كل موظف ما له
وما عليه.

•

اعداد أدوات لقياس األداء والتقييم بدقة من خالل الالئحة الشاملة بحيث يسهل متابعة
كل اإلجراءات والمعامالت وقياس مستوى مطابقتها لالئحة من عدمه وبالتالي
تقييمها باإليجاب او السلب.

•

تشجيع الموظفين على تنمية أنفسهم والتفاني في العمل وترسيخ والءهم للشركة.

April 12, 2022
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تعريفات
المادة ( :) 1يقصد بالمصطلحات الواردة في الدليل المعاني الموضحة اما كل منها ما لم
يقتض سياق النص غير ذلك:
ِ
التعريف

المصطلح
الشركة

شركة اندروميدا لتقنية المعلومات

المجلس

مجلس إدارة الشركة

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي للشركة

إدارة الموارد البشرية

هي اإلدارة المسؤولة عن الموارد البشرية للشركة

الوزارة

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

الالئحة

الئحة الرواتب واألجور والبدالت النقدية الخاصة بالشركة
كل من يعمل لدى الشركة او تحت ادارتها واشرافها بدوام

الموظف

كامل مقابل رات شهري أيا كانت التسمية التي تطلق عليه
هو الراتب المحدد ضمن سلم الرواتب سواء استخدام تعبير

الراتب االساسي

راتب او اجر
كل ما يعطى للموظف مقابل عمله بموجب عقد العمل

االجر

المبرم مهما كان نوع هذا االجر

احكام عامة
المادة ( :) 2يطبق سلم الرواتب والمزايا النقدية على كل من يعمل في الشركة متعاقدا
سواء كان معين ًا بعقد محدد المدة او غير محدد المدة.
المادة ( :)3يسري العمل بسلم الرواتب فور استكمال اإلجراءات النظامية.
المادة ( :)4ال يخل سلم الرواتب بما للموظف من حقوق مكتسبة.
المادة ( :)5يحتسب الشهر ( )30يوم ًا عند احتساب كل حقوق الشركة والموظف الي منهما
تجاه االخر.
المادة ( :) 6يتم التعيين حسب المستوى الوظيفية على اول مربوط مرتبة كقاعدة عامة
وي حق إلدارة الشركة بموافقة أصحاب الصالحية العيين على راتب اعلى من اول مربوط
للمرتبة حسب النظام في ذلك.
April 12, 2022
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المادة ( :)7يمكن تعيين الموظف على مرتبة مالية أكبر من المقررة في سلم الرواتب كحالة
استثنائية فقط باعتماد أصحاب الصالحية.
المادة ( :)8تراعى الضوابط الواردة تحت بند االركاب (االنتداب) عند منح تذاكر السفر
للموظفين.
المادة ( :) 9للمدير التنفيذي كامل الصالحية في تقرير مبدأ منح العالوة السنوية من عدمه
او ان يتم تكليفه من مجلس اإلدارة.
المادة ( :)10إذا وجد أي تعارض بين احكام سلم الرواتب والقواعد المنظمة لمنح المزايا
النقدية وبين الئحة تنظيم العمل في الشركة تطبق الئحة تنظيم العمل وإذا وجد تعارض
بين الئحة تنظيم العمل في الشركة وقواني العمل السارية في المملكة يطبق قانون
العمل.
المادة ( :)11إذا وصل الموظف آلخر مربوط مرتبته ،فانه يمكن -عند استحقاقه العالوة
السنوية التالية -تثبيته مباشرة على أقرب مربوط الى درجته في المرتبة التي تلي مرتبته –
ضمن المستوى الوظيفي الذي يعمل فيه -وال يجوز تثبيته على مرتبة اعلى في مستوى
وظيفي آخر اال بترقيه ووفق الضوابط المنظمة لها.
المادة ( :)12إذا وصل الموظف آلخر مربوط مرتبته عندها تقف العالوة السنوية.

أسس اعداد سلم الرواتب
المادة ( :)13التصنيف الوظيفي:
بهدف تنظيم اعداد سلم الرواتب للشركة تم االخذ بالخطوات التالية:
•

تصنيف أنشطة واعمال الشركة في عدد من المستويات الوظيفية.

•

تحديد مستوى هذه الوظيفة على الهرم اإلداري للشركة من خالل تحديد موقعها على
الخريطة التنظيمي.

•

تصميم سلم الرواتب بشكل يتماشى مع التصنيف الوظيفي والهيكل التنظيمي.

المادة ( :)14المستويات الوظيفية
تم تحديد المستويات الوظيفية في الشركة وذلك بعد حصر كافة االعمال واألنشطة التي
تقوم بها او تحتجها الى المستويات التالية:
•

المستوى األول :اإلدارة التنفيذية

•

المستوى الثاني :االشراف االداري

•

المستوى الثالث :الوظائف التنفيذية

•

المستوى الرابع :الوظائف الخدمية
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تصميم سلم الرواتب
المادة ( :) 15اعد سلم الرواتب بناء على األسس التي سبق اإلشارة اليها وبما يتالءم مع
الهيكل التنظيمي وفق ما يلي:
•

قسم السلم الى أربعة مستويات وظيفية وستة مراتب.

•

اعطي لكل مستوى مربوطين هما الحد األدنى والحد األعلى للمستوى الوظيفي.

•

تحتوي كل مرتبة على خمس درجات لحد مقدار الراتب اثناء عملية التوظيف والترقيات
لكل مستوى وظيفي.

•

احتسب الفارق بين اول درجة واخر درجة على أساس نسب مئوية ممثلة في عالوات
سنوية تعطى على فترة  5سنوات قادمة مع ترك خيار بتوزيع هذه النسب حسب فئات
التقييم لألداء الوظيفي دون ان يؤثر على تركيبة سلم الرواتب.

•

هناك استثناءات لبعض الحاالت الموافق عليها من اإلدارة العليا.

المادة ( :)16يحدد الجدول المرافق السلم الوظيفي في شركة اندروميدا غير شامل البدالت:
م

1

2

الفئة
اإلدارة
التنفيذية

الرتبة

الوصف

المرتبة

A

الرئيس التنفيذي

6

B1

رؤساء األقسام

5

االشراف
االداري
B2

C1

3

الوظائف
التنفيذية
C2

4

الوظائف
الخدمية

•

D

مشرف او مساعد اداري
فئة عمالية تحتاج الى
شهادة وخبرة
فئة عمالية تحتاج الى
شهادة
فئة عمالية ال تحتاج الى
شهادة

4

3

2

1

االدنى

االعلى

18,000

26,354

ر.س.

ر.س.

12,000

17,569

ر.س.

ر.س.

8,000

11,713

ر.س.

ر.س.

5,500

8,053

ر.س.

ر.س.

3,500

5,124

ر.س.

ر.س.

1,500

2,196

ر.س.

ر.س.

الراتب ضمن الجدول أعاله للمتعاقدين على اساس الدوام الكامل اما المتعاقدين على
أساس جزئي يطبق عليهم  %60من الراتب األساسي.

•

المتعاونون يطبق عليهم االجر المقطوع الذي قره مجلس اإلدارة.
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المادة ( :)17تكون نسبة العالوة السنوية لموظفي الشركة من  %5الي  %10من الراتب
األساسي الذي يتقاضاه الموظف شهريا وهي على النحو التالي:
•

ممتاز جدا =  %10من الراتب األساسي

•

ممتاز =  %7من الراتب األساسي

•

جيد جدا =  %6من الراتب األساسي

•

جيد =  %5من الراتب األساسي

•

ضعيف = ال يستحق العالوة

على سبيل المثال:
العالوة

نسبة %10

العالوة

نسبة %5

العالوة

نسبة %6

العالوة

نسبة %5

المرتبة

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

D

ر.س. 1,500

ر.س. 1,650

ر.س. 1,815

ر.س. 1,997

ر.س. 2,196

C2

ر.س.  3,500ر.س. 3,850

ر.س.  4,235ر.س. 4,659

ر.س. 5,124

C1

ر.س.  5,500ر.س.  6,050ر.س. 6,655

ر.س. 7,321

ر.س. 8,053

B2

ر.س.  8,000ر.س.  8,800ر.س.  9,680ر.س.  10,648ر.س. 11,713

B1

ر.س.  12,000ر.س.  13,200ر.س.  14,520ر.س.  15,972ر.س. 17,569

A

ر.س.  18,000ر.س.  19,800ر.س.  21,780ر.س.  23,958ر.س. 26,354

المرتبة

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

D

ر.س. 1,500

ر.س. 1,605

ر.س. 1,766

ر.س. 1,942

ر.س. 2,136

C2

ر.س. 3,500

ر.س. 3,745

ر.س. 4,120

ر.س. 4,531

ر.س. 4,985

C1

ر.س.  5,500ر.س. 5,885

ر.س. 6,474

ر.س. 7,121

ر.س. 7,833

B2

ر.س.  8,000ر.س. 8,560

ر.س.  9,416ر.س.  10,358ر.س. 11,393

B1

ر.س.  12,000ر.س.  12,840ر.س.  14,124ر.س.  15,536ر.س. 17,090

A

ر.س.  18,000ر.س.  19,260ر.س.  21,186ر.س.  23,305ر.س. 25,635

المرتبة

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

D

ر.س. 1,500

ر.س. 1,590

ر.س. 1,749

ر.س. 1,924

ر.س. 2,116

C2

ر.س. 3,500

ر.س. 3,710

ر.س.  4,081ر.س.  4,489ر.س. 4,938

C1

ر.س.  5,500ر.س. 5,830

ر.س. 7,760

B2

ر.س.  8,000ر.س.  8,480ر.س.  9,328ر.س.  10,261ر.س. 11,287

B1

ر.س.  12,000ر.س.  12,720ر.س.  13,992ر.س.  15,391ر.س. 16,930

A

ر.س.  18,000ر.س.  19,080ر.س.  20,988ر.س.  23,087ر.س. 25,395

ر.س. 6,413

ر.س. 7,054

المرتبة

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

D

ر.س. 1,500

ر.س. 1,575

ر.س. 1,733

ر.س. 1,906

ر.س. 2,096

C2

ر.س. 3,500

ر.س. 3,675

ر.س.  4,043ر.س. 4,447

ر.س. 4,891

C1

ر.س. 5,500

ر.س. 5,775

ر.س.  6,353ر.س. 6,988

ر.س. 7,687

B2

ر.س.  8,000ر.س.  8,400ر.س.  9,240ر.س.  10,164ر.س. 11,180

B1

ر.س.  12,000ر.س.  12,600ر.س.  13,860ر.س.  15,246ر.س. 16,771

A

ر.س.  18,000ر.س.  18,900ر.س.  20,790ر.س.  22,869ر.س. 25,156
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المزايا والبدالت
بدل السيارة
المادة ( :) 18تم تحديد بدل السيارة للموظفين في حالة تطلب العمل الى خروج الموظف
من الشركة بشكل متكرر دون توفير وسيلة نقل من والى مواقع العمل وذلك على النحو
التالي:
التكرار االسبوعي

قيمة البدل

الخروج

أكثر من  3مرات

750

خروج شبه متكرر

 3-2مرات

450

خروج قليل

مرة واحدة

150

خروج متكرر

بدل سكن
المادة ( :) 19إذا لم توفر الشركة السكن المناسب للموظفين لديها فأنها تمنح بدل سكن
نقدي حسب االتي ما لم يتم االتفاق على غير ذلك في عقد العمل:
•

يمنح الموظف السعودي في السنة بدل سكن يعادل ثالثة رواتب أساسية إذا كان
متزوجا.

•

المتعاقد االعزب إذا كان سعودي او وافد بدل سكن ما يعادل راتب أساسي شهرين.

•

يمنح الموظف غير السعودي او الوافد بدل سكن حسب ما ينص عليه العقد المبرم
بينه وبين الشركة بحيث ال يتجاوز بدل السكن ثالثة رواتب أساسية.

المادة ( :)20إذ ا تم صرف بدل السكن مقدما فانه ال يسترد في حالة انتهاء الخدمة الي من
األسباب التالية:
•

انتهاء الخدمة بسبب عجز صحي.

•

انتهاء عقد عمل السعودي او الوافد من قبل الشركة قبل انتهاء مدته بدون ارتكابه
ألية مخالفة للنظام

بدل االنتداب
المادة ( :)21قد تحتاج الشركة الى انتداب موظفين في مهمات داخلية او خارجية ومن اطالعنا
على كيفية التوظيف مع مهمات االنتداب من قبل المنشآت األخرى نورد ادناه بدل االنتداب
وضوابطه
المستوى الوظيفي

بدل االنتداب
داخلي

خارجي

اإلدارة التنفيذية

750

1500

الموظفين

500

1000
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المادة ( :)22ضوابط منح بدل االنتداب
•

إذا تم تأمين السكن من قبل الجهة المنتدب اليها الموظف فإن بدل االنتداب يخفض
بنسبة .%50

•

إذا تم تأمين السكن والمأكل والمشرب من قبل الجهة المنتدب اليها الموظف يخفض
بدل السكن بنسبة .%60

•

إذا تم تأمين السكن والمأكل والمشرب والمواصالت الداخلية من قبل الجهة المنتدب
اليها الموظف فان بدل االنتداب يخفض بنسبة .%70

•

ال يشمل بدل االنتداب قيمة تذكرة السفر من والى الوجهة المنتدب اليها الموظف حيث
توفرها الشركة.

التأمين الطبي
المادة ( :)23يتم التأمين الطبي على الموظفين والمتعاقدين رسميا المسجلين لحساب
الشركة في التأمينات االجتماعية وذلك كالتالي:
•

ان يكون عمرة اقل من ( 60سنة) باستثناء االستقطاب.

•

يحق للموظف رفع التأمين الطبي واضافة زوجته وابنائه بشرط التكفل بدفع التكاليف
المترتبة.

ويتم التأمين على الفئات حسب المستويات الوظيفية على النحو التالي:
المسمى الوظيفي

الفئة

اإلدارة التنفيذية

ب

الموظفين

ج

April 12, 2022

35

الئحة السياسة الداخلية

الباب الثالث :الئحة االنتداب
يجب أن يكون االنتداب وفق ًا لسياسات موضوعة وضرورية لتحقيق أهداف الشركة على انه
في جميع الحاالت يجب الحصول على موافقة مسبقة قبل القيام بالسفر.

الدورة المستندية لالنتداب.
قبل االنتداب:
خطة مالية معتمدة تبين الغرض من األموال الالزمة ألغراض االنتداب.

.1

 .2طلب االنتداب معتمد ومصدق عليه من المدير المالي ومدير المشروع على أن يتضمن
طلب االنتداب البيانات التالية
•
•

اسم الموظف
جهة االنتداب

•
•
•
•

المدة
الغرض من االنتداب
طريقة االنتداب
الجهة طالبة انتداب الموظف

 .3بدالت يومية لالنتقاالت واإلقامة واإلعاشة .يجب أن تكون بدال لالنتداب واالنتقاالت
محددة ومتوافقة مع الجدول الموضوع من قبل الشركة على أن يتم تطبيقه باستمرار
وفي جميع الحاالت.
 .4طلب صرف الدفعة المقدمة على أساس البدالت اليومية المسموح بها طبقا
لسياسة الشركة.
 .5إيصال استالم شيك المقدمات

بعد االنتداب
استمارة طلب استعاضة مصروفات االنتداب معتمدة لكي يتم تسوية حساب المقدمات
أو دفع مصروفات االنتداب إلى الموظف يجب عليه أن يسلم الى اإلدارة المالية استمارة
معتمدة لطلب االستعاضة مرفق بها:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تذاكر السفر واالنتقاالت (أن وجدت)
فواتير وإيصاالت الفنادق واإلقامة (إن وجدت)
بيان تفصيلي بالرحلة ويشمل تاريخ وتوقيت االنتداب والوصول للموقع.
قيمة المبلغ المطلوب بعد خصم المقدم.
المستندات األخرى المؤيدة للصرف.
تقرير فني عن نتائج االنتداب (إذا طلب).
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إيصال االستالم نقدية
 .1في حالة وجود مبالغ مستحقة للعامل يقوم بالتوقيع على استالم المبالغ المستحقة
له أما في حالة وجود مبالغ مستحقة على الفرد يجب دفعها لمسؤول الصندوق مع
الحصول على إيصال يفيد الدفع من مسؤول الصندوق مع إيداع المبلغ وتسجيله.
 .2يسلم طلب االنتداب المصدق عليه إلى اإلدارة المالية لمراجعة التكاليف ومطابقتها
مع الميزانية ويجوز للمحاسب أن يقرر رفض طلب االنتداب وعدم دفع أية مصاريف إذا
كانت تكاليف االنتداب ال تتفق مع ما هو وارد بالخطة المالية أما في حالة مطابقة تكاليف
االنتداب لما هو وارد في الخطة المالية فيتم دفع التكاليف طبقا لإلجراءات الواردة.
 .3تعتمد الشركة في تسويتها للمبالغ المالية المنصرفة االنتداب على تحديد بدل نقدي
على حسب ان كان خارجي او داخلي ويعتبر البدل شامال لمصاريف االنتقال والنثريات
ليوم واحد وال يطالب عنه الفواتير أو مستندات تسوية باعتبار إذن صرف البدل بذاته
مستندا داال علي الصراف.
 .4يجب الفصل بين المهام الوظيفية التالية:
•
•
•
•
•

تحديد بدل االنتداب واعتماده.
إعداد استمارة ببدل االنتداب.
توقيع الشيكات.
توزيع الشيكات.
تسوية الدفعات المقدمة.

حماية األصول والسجالت
يجب أن تتضمن دورة االنتداب على إجراءات المادية التالية:
 .1جميع طلبات االنتداب المصدق عليها ومستنداتها المؤيدة للصرف يجب أن تحفظ في
سجل رقمي ألحكام الرقابة وسهولة الرجوع إليها.
 .2تحفظ جميع السجالت في دوالب مغلق وال يصرح باالضطالع عليها إال لألفراد الماليين
المصرح لهم بذلك.
 .3تختم جميع الوثائق بختم (تم الدفع) تجنب ًا إلعادة االستخدام بواسطة أفراد آخرون.
 .4تحفظ جميع السجالت وال يصرح باالضطالع عيها إال لألفراد المصرح لهم بذلك.
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الباب الرابع :احكام ختامية
تعديل الالئحة
ال يجوز تعديل أي نص من الالئحة اال بقرار من مجلس االدارة الذي له الحق في حذف وإضافة
أي نص في هذه الالئحة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
تتولى الشئون اإلدارية مراجعة التعديالت الواردة بهذه الالئحة سنوي ًا مع اقتراح ما يلزم من
تعديالت ومناقشتها مع الرئيس التنفيذي ثم رفعها لمجلس اإلدارة العتمادها.

ملحقات الدليل
.1
.2
.3
.4
.5

نموذج توظيف
نموذج تقييم المقابلة الشخصية
قرار اداري
عرض وظيفي
اشعار مباشرة عمل

 .6نموذج غياب موظف
 .7نموذج تأخر موظف
 .8نموذج انذار موظف
.9
.10
.11
.12
.13
.14

محضر استالم مركبة
طلب صرف مبلغ عهدة
فاتورة بن قاسم
أمر شراء
طلب شراء
طلب تأجيل سلفة

.15
.16
.17
.18

إرجاع عهدة
تسليم عهدة
طلب سلفة
استئذان موظف

 .19طلب إجازة
 .20سند صرف
 .21خطاب تعريف
 .22شهادة خبرة
 .23مخالصة
 .24نموذج انتداب
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نموذج توظيف (
التاريخ:

/

)

/
البيانات الشخصية

االسم الرباعي:

تاريخ الميالد:

رقم الهوية:

البريد االلكتروني:

رقم الجوال:

الجنسية:

الحالة االجتماعية:

المدينة الحالية:

مستوى اللغة اإلنجليزية:

الوظيفة المتقدم لها:
المؤهل العلمي

التقدير

المؤهل

اسم الجهة

التخصص

سنة التخرج

الخبرات
اسم الجهة

المسمى
الوظيفي

المهام الوظيفية

الراتب

البداية

النهاية

توقيع المتقدم

توقيع الموارد البشرية

.............................

.............................
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نموذج تقييم مقابلة شخصية
Date:

التاريخ:

Applicant Info

بيانات المتقدم

Name of Applicant:

اسم المتقدم:

Nationality:

الجنسية:

Department Name:

اسم اإلدارة:

Job Title:

المسمى الوظيفي:

Position Code:

رمز الوظيفة:

Grade:

المرتبة:

Education:

المؤهل العلمي:

Experience:

عدد سنوات الخبرة:

Available Date:

تاريخ المباشرة المتوقع:
مـجـــال التـقـيـيـــم

ممتاز

جيد

متوسط

ضعيف

Excelle

Good

Fair

Poor

EVALUATION SUBJECTS

1

المظهر

2

مناسبة المتقدم لثقافة الشركة

3

الشخصية والسلوك

4

الثقــة بالنفس

5

مهارات اإلتصال

6

المبادرة

Initiative

7

المرونة

Flexibility

7

8

التمتع بروح العمل الجماعي

Team Work Spirit

8

9

حل المشكلة

Problem solving

9

10

إتخاذ القرار

Decision Making

10

11

القيادة

Leadership

11

12

اللغة األنجليزية

English Language

12

13

المعرفة بالوظيفة

Job Knowledge

13

14

مالءمـــة المؤهـــل العلمي لمتطلبـــات
الوظيفةالخبرات العمليــة لمتطلبــات
مالءمــة

Job Related Education

14

Job Related Experience

15

16

الوظيفة
الطموحات المهنية

15

Appearance

1

Culture Fit

2

Personality & Attitude

3

Self – Confidence

4

Communication Skills

5
6

nt

Career Goals

مالحظات التقييم

16

Evaluation
Remarks

التقييم النهائي
الموافقة
اسم المقابل

Final Evaluation
Accepted

الرفض

Interviewer

الوظيفة

April 12, 2022

Rejected
Position / Title

القائمة المختصرة
التوقيع

Shortlist
Signature
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)

قرار اداري رقم (

االسم............................................................................... :
الجنسية........................................................................... :
الوظيفة........................................................................... :
راتب أساسي.................................................................... :
بدل سكن......................................................................... :
بدل نقل........................................................................... :
تاريخ التعيين.................................................................... :

وبناء على الصالحيات الممنوحة لنا.
بناء على ما تقتضي به مصلحة العمل.
ً
ً
تقرر ما يلي:
يعين الموضح اسمه وبيناته أعاله (لمدة ثالثة أشهر تحت التجربة) حسب الراتب والبدالت
الموضحة أعاله.

السيد  /الشؤون اإلدارية
تم مباشرة المذكور أعاله من تاريخ:
توقيع المدير العام
صورة للشؤون اإلدارية العتماد ذلك.
صورة للشؤون المالية العتماد ذلك.
صورة للمذكور.
صورة لملف المذكور.

April 12, 2022

/

/

م
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عرض وظيفي

...............................
...............................

االسم
الجنسية

...............................
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني ...............................

عناية السيد ...............................
نيابة عن إدارة اندروميدا  ،يسعدنا أن نقدم لك العرض الوظيفي حسب الشروط واألحكام
التالية:
مكان العمل:
عنوان وظيفي:
جدول العمل:
الراتب األساسي:
البدالت (السكن والنقل والبدالت األخرى):
إجمالي األجر الشهري:
بدل النقل:
تأمين طبي:
صفة التعاقد:
مدة العقد:
مزايا نهاية الخدمة:

قد تسحب شركة أندروميدا هذا العرض في أي وقت بعد أسبوع واحد ( )1من استالمك
لهذا الخطاب إذا لم ترد على ذلك فأنت ترغب في قبول عرض التوظيف هذا ..يرجى اإلشارة
إلى موافقتك من خالل التوقيع على هذه
الصفحة والمستندات المرفقة وإعادة
مقدمة وموافقة عليها
نسخة إلينا على الفور .ونحن نتطلع إلى
...............................
الترحيب بك منظمتنا قريبا.
لقد قرأت وفهمت البنود والشروط المذكورة أعاله وأدركت أنه سيتم تطبيق استحقاقي
للشروط واألحكام المذكورة أعاله بشكل فعال بتاريخ النقل إلى أندروميدا
االسم:
تاريخ :

April 12, 2022

التوقيع:
/

/
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اشعار مباشرة عمل
اليوم........................ :
التاريخ:

/

/

نموذج مباشرة عمل

م

o

مباشرة موظف جديد

o

بعد العودة من إجازة

اسم الموظف
المسمى الوظيفي

الرقم الوظيفي

موقع العمل

تاريخ مباشرة العمل

مشرف الموقع

المذكور باشر لدينا حسب ما ذكر أعاله في ....

مالحظات

توقيع المالية

April 12, 2022

توقيع الموارد البشرية

توقيع المدير العام

43

الئحة السياسة الداخلية

نموذج غياب موظف
اسم الموظف:

..............................

الرقم الوظيفي:

.............................

المشروع  /القسم:

..............................

التاريخ:

.............................

يوم وتاريخ الغياب
نوع الغياب

..................................................................................
غياب بعذر

غياب بدون عذر

أسباب الغياب:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
مالحظة الرئيس المباشر:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

توقيع الرئيس المباشر

توقيع الموظف

مسؤول الموارد البشرية

...................................

...................................

...................................

April 12, 2022
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نموذج تأخر موظف
اسم الموظف:

..............................

الرقم الوظيفي:

.............................

المشروع  /القسم:

..............................

التاريخ:

.............................

يوم وتاريخ التأخر
نوع التأخر

..................................................................................
تأخر بعذر

تأخر بدون عذر

أسباب التأخر:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
مالحظة الرئيس المباشر:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

توقيع الرئيس المباشر

توقيع الموظف

مسؤول الموارد البشرية

...................................

...................................

...................................

April 12, 2022
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نموذج انذار موظف
التاريخ:
االسم:
إشارة إلى المخالفة التي ارتكبتها والموضحة أدناه:

الموافق:
رقم الموظف:

التأخر في الحضور للعمل حسب األوقات الرسمية المقررة لمدة._______________:
o
الخروج من مكان العمل بدون إذن لمدة.____________________________________:
o
مغادرة مكان العمل قبل نهاية الدوام الرسمي بمدة.________________________:
o
الغياب عن العمل بدون موافقة المسؤول.
o
ادعاء المرض بقصد الغياب عن العمل.
o
العودة إلى مكان العمل بعد انتهاء الدوام بدون الحصول على موافقة كتابية.
o
التسكع في المكاتب بقصد إضاعة الوقت.
o
استقبال الزوار خالل ساعات العمل الرسمية مخالف ًا أنظمة وتعليمات الشركة.
o
األكل في مكان العمل خالل الدوام.
o
مطالعة الجرائد والمجالت أثناء الدوام الرسمي.
o
التدخين في األماكن المحظورة.
o
استخدام هاتف الشركة لألغراض الشخصية.
o
التوقيع نيابة عن اآلخرين في سجل الدوام.
o
التزوير في سجل الدوام إلثبات مواعيد حضورك.
o
إعطاء تصريح الدخول المخصص لك لموظف آخر الستعماله.
o
اإلهمال المتعمد في استعمال المواد بغرض إيقاع الضرر.
o
تعريض مكان العمل وممتلكات الشركة للخطر نتيجة لإلهمال المتعمد في العمل.
o
استخدامك ممتلكات الشركة ألغراض خاصة.
o
الخوض في أحاديث تتعلق بالسياسة خالل أوقات الدوام.
o
عدم إطاعة تعليمات وتوجيهات المدير المسؤول.
o
االمتناع عن العمل بدون مبرر.
o
استخدام لوحة اإلعالنات بالشركة بدون موافقة المدير المسؤول.
o
تحريض الموظفين على الفوضى ومخالفة أنظمة العمل.
o
اختالق المشاجرات والنزاعات مع الموظفين خالل أوقات العمل.
o
تجاوزك للصالحيات الممنوحة لك.
o
إخفاء معلومات خاصة بالشركة بقصد اإلضرار بمصلحة العمل.
o
التزوير في بطاقة الهوية.
o
وعليه في حالة تكرار هذه المخالفة  /المخالفات فسوف يتم ___________________ حسب أنظمة
الشركة والئحة المكافآت والجزاءات المعمول بها.

االسم:
االسم:

April 12, 2022

الموارد البشرية
التوقيع:
التوقيع باالستالم
التوقيع:

التاريخ:
التاريخ:
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محضر استالم مركبة
التاريخ:
الرقم:
بيانات المسلم
االسم

رقم الهوية

رقم الجوال

بيانات المركبة
الموديل

النوع

اللون

رقم اللوحة

قراءة العداد
عند التسليم

قراءة العداد
الحالية

مالحظات المركبة

………………………………………..……………………………………………………………………………………....................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
…………………………………………..……………….....................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........………………………………………..
……………................................................................................................................................................
أقر أنا الموقع أدناه بأنني سلمت السيارة الموضحة أعاله في يوم/
ص/م بحالتها المذكورة
:
تمام الساعة
التوقيع/
المسلم /

الموافق /

/

20م ـ في

خاص بمسؤول التسليم واالستالم
تم استالم المركبة بحالة التسليم( .

) نعم

(

) ال ،لألسباب التالية :

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
ص/م
:
الموافق 20 / /مـ في تمام الساعة
تم استالم المركبة في يوم/

مسؤول التسليم

April 12, 2022

التوقيع
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Date

/

/

طلب صرف مبلغ عهدة
Payment Request

:التاريخ

47

 دائرة الشؤون المالية:إلى

......................................................  ريال سعودي لــ.......................................... الرجاء التكرم بصرف مبلغ
Kindly Pay: .......................................................................SAR

To:…………..…………………………………………………

...................... ..............................................................................................................................وذلك لــ
For: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
Please Pay:

Cash

نقدا

Cheque Dated
Bank Transfer

/
/

/ 20
/ 20

م20 /

/

الرجاء دفع المبلغ

شيك بتاريخ

م20 / / تحويل بنكي بتاريخ

Beneficiary Name:

:اسم الحساب
.................................................................................................................

Beneficiary Bank: ………………………………………………………….…………………

Requested By:

............................................................................................................................................................. .............................................................

:الطلب
مقدم
:البنك
اسم

..........................................................................................................................

Account No.: ………………………………………………………………………………
.................................

:التوقيع

Department: ................................................... :القسم

Swift code: ……………………………………….……………….………….…………

Designation:

:الحساب
رقم
:الوظيفة

..................................................
...........................................................................................................................

:Swift code

Checked list:
____ Requisition/s
____ Purchase Order/s
____ Delivery Note/s
____ Invoice/s
____ Authorized Signature/s
Checked By: ________________

..........................................................................................................................

For Finance Department Processing:... :الشؤون المالية للتنفيذ
........................................................................................................
....................................................................................................... .
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
................................................................................................
Approved ............................................................................:اعتماد

April 12, 2022
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فاتورة بن قاسم

لالستفسار920012888 :

فاتورة رقم...................... :
تم تسليم:
اسم المستلم:
توقيع:
رقم الهاتف:
تاريخ التسليم:
رمز التأكيد:

المالحظات واالقتراحات:
-

المسلم:

April 12, 2022
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أمر شراء
رقم األمر:

الجهة الموردة
اسم الشركة:

تاريخ الطلب:

عنوان العميل:

رقم المرجع:

رقم الهاتف للعميل:
الجهة الطالبة
شركة اندروميدا لتقنية المعلومات

#

الصنف

رقم الصنف

العنوان
دلمار سنتر 3571 ،طريق اإلمام سعود بن عبد
العزيز بن محمد ،الملك فهد ،الرياض 12274

مالحظات

الكمية

التوقيع
.....................................
التاريخ:
الختم

April 12, 2022

/

/
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طلب شراء
طلب الشراء
رقم الطلب:
تاريخ الطلب:

البند

#

الموافقة
توقيع المسؤول

April 12, 2022

بيانات الطلب
الجهة الطالبة:
المسؤول:

الكمية

عدم الموافقة

مالحظات
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طلب تأجيل سلفة
التاريخ:

/

/

م

اسم الموظف
الوظيفة
االدارة
أرجو التكرم بالموافقة على طلب تأجيل السلفة الخاصة الحالية لهذا
الشهر  ،وبما ترونه مناسب ًا ،وذلك لـــــ :ظروف خاصة أمر بها

مقدم الطلب:
التوقيع

إدارة
التوقيع/

April 12, 2022

الموارد

البشرية:
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إرجاع عهدة

االسم................................................................................... :
القسم  /الوظيفة................................................................... :

بيان العهدة

م

العدد

مالحظات

1
2
3
4
5
6
7

أقر انا الموقع أدناه بأنني أرجعت العهدة الموضحة أعاله ،الى الشركة:

الموظف المسلم للعهدة:

الموظف الموكل باالستالم:

االسم:

.......................................

االسم:

...........................................

التاريخ:

.......................................

التاريخ:

...........................................

التوقيع:

.......................................

التوقيع:

...........................................

April 12, 2022
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تسليم عهدة
االسم................................................................................... :
القسم  /الوظيفة................................................................... :

بيان العهدة

م

العدد

مالحظات

1
2
3
4
5
6
7

أقر انا الموقع أدناه بأنني استلمت العهدة الموضحة أعاله ،واتعهد بالمحافظة عليها
واعدتها الى الشركة عند الطلب.
الموظف المسلم للعهدة:

الموظف الموكل باالستالم:

االسم:

....................................

االسم:

...........................................

التاريخ:

....................................

التاريخ:

...........................................

التوقيع:

....................................

التوقيع:

...........................................

April 12, 2022
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طلب سلفة
LOAN REQUEST
تعبأ من قبل الموظف
To be completed by The Employee
Date:

:التاريخ

Name:

:االسم

Employee No.:

:رقم الموظف

Department:

:القسم

Job title:

:الوظيفة

Loam Amount:

:مبلغ السلفة

Reason for Loan:

:سبب السلفة

Manner of payment:

:طريقة السداد

o Present receipts
o Will pay cash
o Salary deduction of
SR …………………….……………. per month

 عند تقديم الفواتيرo
 سوف تدفع نقداo
 يخصم شهريا من الراتبo
 ريال سعودي...................................

Employee Signature:
………………………………………
Date:
/
/

:توقيع الموظف
..........................................
/
/
:التاريخ

تعبأ بواسطة رئيس القسم
To be completed by Department Head
Recommending Approval
Signature:
Date:

/

/

/

/

:التاريخ

اوصي بقبول السلفة
:التوقيع

تعبأ من قبل قسم الشؤون المالية واإلدارية
To completed by finance & Administration Department
Employee salary: ……………………………………….
Hiring Date:
/
/
Any previous loan yes/no:
o Approved
o Disapproved
Date:
/
/

......................................... :راتب الموظف
/
/
:تاريخ التعيين
:ال/هل توجد على الموظف أية مطالبات نعم
 موافقo
 غير موافقo
/
/
:التاريخ

April 12, 2022
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استئذان موظف

)

رقم االستئذان (
اليوم:
التاريخ:

اسم الموظف:
م
/
/
اإلدارة  /القسم:
نوع االستئذان:
 oانصراف مبكر
 oتأخر في حضور
 oالخروج والعودة أثناء الدوام
 oأخرى
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

ص/م
ص/م

وقت االستئذان:

من الساعة:
الى الساعة:

سبب االستئذان:

..........................................................................................
...................................................................................... ....

اعتماد الرئيس المباشر

 oأوافق

االسم.................................................... :
التوقيع.................................................. :

April 12, 2022

 oال أوافق
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طلب إجازة
تاريخ الطلب

اسم الموظف
الوظيفة

التوقيع

اإلدارة /
القسم

نوع االجازة
 oسنوية

 oمرضية

 oغير مدفوعة االجر

 oدراسية

 oأخرى

مدة وتاريخ بدء االجازة
عدد أيام االجازة
من
الى

الموظف البديل
االسم:

....................................................

.......................................

التوقيع:

 oأوافق
 oال أوافق وذلك بسبب ..........................................................
الرئيس المباشر
االسم:
التوقيع:

خاص بإدارة الموارد البشرية
رصيد االجازات
االسم

April 12, 2022

رصيد متبقي

رصيد مستنفذ
التوقيع
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سند صرف (
التاريخ/ :

هـللة

)

/

ريال سعودي

يصرف مبلغ وقدرة:

ألمر السيد/

نقد ًا

شيك رقم:

تحويل بنكي على بنك:

على بنك:

وذلك مقابل:

اسم المستلم:

التوقيع:

April 12, 2022

الصندوق

المحاسبة
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خطاب تعريف
تحية طيبة وبعد …

تم التحرير في يوم

/

/

حيث تشهد شركة اندروميدا لتقنية المعلومات

بأن السيد /السيدة ..................................................

يعمل لدينا في وظيفة .............................................

وذلك بداية من تاريخ

/

/

وحتى اآلن.

يبلغ قيمة الراتب الشهري متضمنة المكافآت  .....................................ريال سعودي

قدم هذا الطلب بناء على طلب الموظف دون أدني مسؤولية على الشركة.

توقيع الشؤون االدارية

...........................................

April 12, 2022
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شهادة خبرة

إلى من يهمه األمر ،تشهد شركة اندروميدا لتقنية المعلومات بأن
السيد /ـة....................................................................... :

قد عمل لدى الشركة في وظيفة ( )....................................وعلى مدار فترة عمله داخل
ملحوظا وكان نموذجً ا لالجتهاد واإلخالص في العمل وااللتزام ً
ً
أيضا،
الشركة أبدى نجاحً ا
/
وحتى تاريخ
/
/
حيث إنه قد بدأ العمل لدينا بالشركة بداية من تاريخ
بناء على رغبة الموظف ،دون أدنى مسؤولية من
 ،ولقد تم تقديم هذه الشهادة
/
ً
الشركة.

توقيع مدير الشؤون االدارية

ختم الشركة

....................................

.......................................
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مخالصة

أقر أنا الموقع أدناه بأنه قد وصلني جميع األموال والمبالغ المستحقة لي وكافة حقوقي
على مختلف أنواعها الناتجة عن عقد عملي وحتى إنهاء فترة خدمتي سواء كان مصدرها
الرواتب األساسية ،أو اإلضافية ،أو البدالت النقدية ،أو العينية ،أو ساعات العمل اإلضافية
،أو اإلجازات السنوية ،أو مدة اإلنذار ،أو التعويض ،أو أي مصدر آخر عادي أو استثنائي.

ً
شامال عام ًا ال رجوع
وتبعا لذلك فإنني أبرئ ذمة شركة اندروميدا لتنقية المعلومات إبراء ًا
منه مطلق ًا ألي حق أو مطالبة حالية أو مستقبلية ومن أي نوع أو شكل كان.

اسم الموظف............................................ :

توقيع الموظف.......................................... :

التاريخ.......................................... :

April 12, 2022

نموذج انتداب رقم (
التاريخ:

/

)

/

اسم الموظف

مدة االنتداب
من:

/

/

إلي:

/

/

اسم المشروع

الجهة الطالبة

خط سير الرحلة (المكان المنتدب إليه)
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
بدالت االنتداب

المصروفات المتوقعة
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اإلقامة
بدل انتقال
بدل إعاشة
أخر ى
اإلجمالي

الموظف

April 12, 2022

الشؤون اإلدارية

اإلدارة المالية

الرئيس التنفيذي

