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سياسُة العمِل عن ُبعٍد 
ِة في الجمعيَّ



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: ِة  ـ  جمعية وئام صفحة رقم: 1 من: 2سياسُة العمِل عن ُبعٍد في الجمعيَّ

تمهيد:

األخيرِة،  نوات  السَّ في  رواًجا  القت  والتي  الجديدِة،  العمل  أنماط  من  ُبعٍد  عن  العمل  ُيعدُّ 
مع  سيما  ال  أعماِلهم،  أداِء  في  أكبر  مرونًة  العمِل  وأَصحاب  العامِل  إعطاِء  إلى  وَتهدُف 
في  ته  فاعليَّ النَّمُط  هذا  أثبَت  كما  وُسُبِلها،  المرئيِّ  التَّواصل  أدواِت  وتواُفر   ، التِّقنيِّ ِر  التَّطوُّ

ِة األعماِل.  ِة، وضماَن استمراِريَّ روف الخاصَّ الظُّ

الُمصطلحات:

ليِل المعانَي  ال: ُيقصد بالمصطلحاِت والعباراِت اآلتية أينما وردت في هذا الدَّ أوَّ
نة أماَمها: المبيَّ

رقية  	 الشَّ بالمنطقة  األسريَّة  نمية  التَّ ة  جمعيَّ في  بعٍد  عن  العمل  سياسُة  ياسة:  السِّ
)وئام(.

ِة في غير مكاِن العمِل الُمعتاد، وذلَك  	  العمل عن ُبعٍد: أداء العامِل لواجباِته الوظيفيَّ
ة المعلوماِت.  باستخدام أيٍّ من وسائِل االتِّصال وتقنيَّ

ِة )وئام(. 	 ِة بالمنطقة الشرقيَّ نمية األسريَّ ُة التَّ ة: جمعيَّ الجمعيَّ

ُن العامَل  	 ة المعلومات التي ُتمكِّ ة: األنظمُة، والتَّطبيقاُت، ووسائل تقنيَّ  األوعية التِّقنيَّ
من العمل عن ُبعٍد. 

ا تتوافُر  ليَل نظاًما تقنّيً ُق هذا الدَّ ثانًيا: يجُب أن يكون لدى جهِة العمل التي ُتطبِّ
فيه كحدٍّ أدَنى المواصفاُت اآلتَيُة: 

ِة العامل عن ُبعٍد، واإلشراف على المهام الُمسندِة . 1 ُن جهة العمِل من إدارة إنتاجيَّ ُيَمكِّ
إليِه.

نه من تأدية مهام عملِه.. 2 الحيات التي ُتمكِّ ُيمنُح العامل عن بعٍد الصَّ

ُد جهُة العمل إدارَة أسلوب العمِل عن ُبعٍد لمنسوبيها، من حيُث تحديد ساعات . 	 تحدِّ
هر،  ٍن، أم مرنًة خالل اليوم، أو األسبوع، أو الشَّ العمِل، سواًء كانت محددًة بوقٍت ُمعيَّ

ِة العاِمِل.  ات متابعِة أعمالها، وإدارة إنتاجيَّ على أن ُتحّدد آليَّ



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: ِة  ـ  جمعية وئام صفحة رقم: 2 من: 2سياسُة العمِل عن ُبعٍد في الجمعيَّ

ُف الذي يعمُل عن ُبعٍد باآلتي:  ثالًثا: يلتزُم الُموظَّ

الحضوِر إلى جهة العمِل إذا دعت الحاجُة ِإَلى ذلَك.. 1

األجهزة . 2 أو  الجمعية،  ِقبل  من  له  صة  الُمخصَّ األجهزَة  عمِله  أداء  في  يستخدَم  أن 
ِة.  ة بالجمعيَّ يبرانّي الخاصَّ خصية الُمطبَّق عليها ضوابُط األمن السِّ الشَّ

ة بالجمعّيِة. . 	 ة الخاصَّ  أن يحتفَظ بمعلوماِت العمِل ومستنداتِه في األوعيِة التِّقنيَّ

ُبعٍد، والتي . 	 يبرانّي واالتصال عن  السِّ باألمن  ة  الخاصَّ ياساِت واإلجراءات  بالسِّ يلتزَم  أن   
ُة. ْت عليَها الجمعيَّ نصَّ

يانة الالزمة لها من . 	 حفظ األدواِت واألجهزِة التي في عهدِته، واالعِتناء بها، وطلب الصِّ
ما تطلَّب األمُر َذلك. جهِة العمل ُكلَّ

رها له جهُة العمِل للقياِم بعملِه متى ُطِلَب منه . 	  إعادة األدوات واألجهزِة التي ُتوفِّ
ذلَك. 

ياسة، والتي تمَّ اعتماُدها من مجلس اإلدارِة في اجتماعه  هذه النُّسخة األولى من هذه السِّ
الخامس لعام 2021م.
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