
 

 

 باجلمعية معايري حتفيز املوظفني  

يعمل مجلس إدارة جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة ، عىل خلق بيئة محفزة للعمل بالجمعية بهدف رفع مستوى األداء ،   توطئة :

ين بتاري    خ   والمحافظة ي اجتماعه العشر
ية ، وان تكون جهة استقطاب للكوادر الوطنية  ... وعليه فقد اقر مجلس اإلدارة ف  عىل مواردها البشر

 وضوابط تعمل عىل اعدادها لجنة الحوكمة المنبثقة من المجلس .  تحفير  الموظفير  بالجمعية وفق معايير   ـه تبن  1443/ 10/ 13

 هداف حتفيز املوظفني باجلمعية . أ اوالً :

 زيادة إنتاجية الموظف لتحقيق اهداف وبرامج الجمعية .  (1

 تحقيق مستوى الرضا وزيادة االنتماء لدى الموظف .  (2

ي تنمية الذاتية .  (3
 تحقيق استقرار الموظف والمساعدة ف 

ات .  (4  بناء العالقات الودية والتعاون الفعال والتكيف مع المتغير

 تحسير  الكفاءة العامة للجمعية واالستثمار األمثل لمواردها .  (5

 أساليب حتفيز املوظفني باجلمعية  ثانيًا : 

ي .  (1
قية وفق السلم الوظيف   فرص الير

 منح عالوة سنوية .  (2

 حوافز نقدية .  (3

 حوافز غير نقدية .  (4

 شروط حتفيز املوظفني باجلمعية  ثالثًا : 

 التوصية من الرئيس المباشر للموظف .   (1

ي لمدة سنتير  متتاليتير  ال تقل عن تس  (2
 ( درجة. 90عون درجة )تحقيق الموظف لدرجة األداء الوظيف 

ي اعمال الجمعية .  (3
 ف 
ً
 ان يكون الموظف مبادرا

ي تنمية الموارد المالية للجمعية بما ال  (4
 خمسمائة الف ريال .  500،000يقل عن  ان يكون له الدور ف 

 ساعة تدريبية (.  30لمدة ال تقل عن ثالثير  ساعة تدريبية ) حصوله عىل دورات تطويرية خالل العام   (5



 

 

 

 

 

 رابعًا :   مصفوفة حتفيز املوظف جبمعية سقيا املاء  

وط التحفير   موافقة مجلس اإلدارة  توصية / موافقة لجنة الحوكمة  ترشيح / توصية الرئيس المباشر  نوع التحفير    شر

    على الرتقية احلصول 
وط  الشر

1-5 

وط    احلصول على عالوة سنوية  الشر

1-2-5 

    منح مبلغ مقطوع 
وط  الشر

1-2-5 

وط    منح شهادة تقدير   الشر

1-2-3 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 معايري ساعات العمل اإلضايف  

 لتنفيذ العمل المطلوب من الموظف او تكون نتيجة اهمال منه .  (1
ً
 يكون وقت العمل الرسمي كافيا

ّ
 اال

ي .  (2
 وجود مخصص بالجمعية لمستحقات العمل اإلضاف 

ي بمقدار  (3
ي الحاالت االستثنائية رفعها  أن تكون ساعات العمل اإلضاف 

ساعة ونصف من العمل الرسمي ، ويجوز ف 

 اىل ساعتير  . 

 يزيد  (4
ّ
ي عن ) اال

 ( من الراتب األساسي للموظف . %50اجماىلي قيمة العمل اإلضاف 

ي واي مستحقات أخرى تمنح لذات السبب .  (5
 عدم الجمع بير  مستحقات العمل اإلضاف 

ي بتقسيم اجماىلي الراتب عىل )  (6
 وبعدها إيجاد القيمةالفعلية30يحسب العمل اإلضاف 

ً
للساعة بالقسمة عىل  ( يوما

ي ) 8) 
ب النتيجة ف  ي عدد األيام بالشهر . 1،5( ساعات وتض 

 ( ساعة ثم ف 

 باعتماد رئيس مجلس اإلدارة للطلب وصدور قرار تكليف  (7
ّ
ي الي موظف بالجمعية اال

ال يتم البدء بالعمل اإلضاف 

 بذلك .  

ي غير اجباري عىل الموظف الذي ال يرغب بذلك
 .  مالحظة : العمل اإلضاف 

 

 


