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سياسُة الحوافِز والُمكافآت



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: صفحة رقم: 2 من: 5سياسُة الحوافِز والُمكافآت  ـ  جمعية وئام

مة: مقدِّ

زًة للعاملين؛ لبذل الجهِد، والتَّفاني  ة ُمحفِّ ة على أن تكوَن بيئُة العمِل الداخليَّ تحرُص الجمعيَّ
ة  العربيَّ المملكة  في  األسرِة  استقراِر  في  ُتسهُم  التي  اميِة،  السَّ األهداف  تحقيق  في 
ُة  الجمعيَّ ُمها  ُتقدِّ التي  والمكافآِت  للحوافز  سياسٍة  إعداُد  تمَّ  ذلَك  ولتحقيق  عوديَّة،  السُّ

عين. للعاملين فيها، والمتطوِّ

أهداُف سياسِة الحوافز:

ة، ورفُع كفاءِتها، سواًء كانت . 1 ُمها الجمعيَّ ة البرامج، والَمشاريع التي ُتقدِّ زيادُة فاعليَّ
هذه البرامج منتجاٍت أم خدماٍت.

ة، وإبراُز جانب التَّقدير واالحتراِم والمكانة التي . 2 وِح المعنويَّة لمنسوبي الجمعيَّ رفُع الرُّ
ونها. يستحقُّ

والتَّفاني . 	 ز  ميُّ التَّ ثقافة  وتعزيز  ة،  الجمعيَّ في  ُموظَّ بين  واإلنصاِف  العدالة  روح  إشاعُة 
في أداء العمِل.

ة.. 	 ترسيُخ انتماء العامليَن، ووالِئهم للجمعيَّ

تطويُر أدوات القياس والتَّقييم.. 5

ة، وترسيُخ روح الفريِق الواحد.. 	 تنميُة روح التَّعاوِن بين العامليَن في الجمعيَّ

ة.. 	 ات الخيريَّ ِة، وريادتها بين الجمعيَّ تعزيُز مكانة الجمعيَّ

معايير الحواِفز:

َتمنُح اإلدارُة الحوافَز بناًء على المعايير اآلِتية:

النَّشاط، والكفاَءة العاِلَية، وَتقارير األداء.. 1

ة.. 2 ع للعمل بَمهام ُأخرى داخل الجمعيَّ التَّطوُّ

االبِتكار، واسِتحداث األَساليب والتَّنظيمات التي ُتسِهُم في رفع الكفاءة.. 	

اتّي والتَّطوير.. 	 التَّعلُّم الذَّ

ة.. 5 تنمَية الموارِد الماليَّ

ة.. 	 هدايا األسرِة، والمناَسبات االجتماعيَّ



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: صفحة رقم: 3 من: 5سياسُة الحوافِز والُمكافآت  ـ  جمعية وئام

ُف المكافآُت إلى قسمين: ُتصنَّ

أوال: ِقسم المكافآِت المعنويَِّة، وتنقسُم إلى ثالث درجاٍت: 

ِف شهادَة ُشكٍر من إدارة . 1 اخلّي الّربعّي )تحفيز(: وفيه يتمُّ تسليُم الموظَّ التَّكريم الدَّ
ة. الجمعيَّ

ِف شهادة ُشكٍر . 2 نوّي )تشريف(: وفيه يتمُّ تسليم الموظَّ اخلّي ِنصف السَّ التَّكريم الدَّ
من مجلس اإلدارِة.

أمير . 	 من  ُشكٍر  وشهادَة  درًعا،  ف  الُموظَّ تسليُم  يتمُّ  وفيه  ز(:  )َتميُّ نوي  السَّ التَّكريم 
المنطقة.

يَِّة، وهي حسَب المعاييِر اآلِتَية: ثانًيا: قسم المكافآِت المادِّ

معيار النَّشاِط، والكفاءِة العاليِة، وتقارير األداء: 	

نوع 
المكاَفَأة

مستوى 
التَّقييم

عدد 
مين روطالُمكرَّ يادة الشُّ الزِّ

نويَّة الُمكافأة السَّ

مكافآت 
ز ميُّ التَّ

مكافأة 
ف  الموظَّ

المثاليِّ لكلِّ 
ربع

ثالثة 
فين موظَّ

وفق نموذج 
التَّقييم الخاّص 
فين بأداء الُموظَّ

........

200 ريال

+

تكريم 
داخلي

تحفيز + 
تشريف

مكافأة 
ف  الموظَّ

َنة المثالّي للسَّ

ٌف  موظَّ
واحٌد

يحصُل على 
ف المثالّي  الموظَّ

لثالثة أرباٍع على 
األقل

..........

500 ريال

+

تكريم 
ز تميُّ

مكافآت 
التَّقييم 
نوي السَّ

ٌز %5%95 فأكثرمتميِّ
%905-%94ممتاٌز

ا ٌد جّدً %853-%89جيِّ
ٌد %2-80 %84جيِّ

%0أقل من %80مقبوٌل



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: صفحة رقم: 4 من: 5سياسُة الحوافِز والُمكافآت  ـ  جمعية وئام

ة: 	 معيار التَّطّوع للعمل بمهام أخرى داخل الجمعيَّ

ُأخرى،  ووظائَف  بمهام  للعمل  فين  الموظَّ من  ع  يتطوَّ لمن  سنويٌة  مكافأٌة  ُتصرف 
ع للعمل بها، على أال تقّل المكافأُة عن 2000  ته في المهام التي تطوَّ حسب إنتاجيَّ

ريال، وال تزيد عن 10.000 ريال، وُتصرف نهاية كلِّ سنٍة ميالديَّة.

معيار االبتكاِر، واستحداث األساليِب والتَّنظيمات التي ُتسهُم في رفع الكفاءة: 	

ُتصرف مكافأٌة مقطوعٌة لكلِّ موظٍف يبتكر أو ُيسهُم في تطوير واستحداِث طرق 
ِة،  واإلنتاجيَّ الكفاءة  ورفُع  العمِل،  جودة  تحسيُن  عنها  ينتُج  والتي  وأََساليبه،  العمِل 

ر اإلدارُة مقدار المكافأِة، على أال تقّل عن 1000 ريال. وُتقرِّ

اتي والتَّطوير: 	 ِم الذَّ علُّ معياُر التَّ

ِة،  ٍة أعلى خالل عمِله في الجمعيَّ ف الحاصِل على شهادٍة علميَّ ُتصرف مكافأٌة للموظَّ
وعلى حسابه الخاّص، بمقدار راتِب شهٍر شامٍل.

ة: 	 معيار تنميِة الموارد الماليَّ

ويكوُن  ِة،  للجمعيَّ دعٍم  جلِب  في  ُيسهُم  موظٍف  لكلِّ  مقطوعٌة  مكافأٌة  ُتصرُف 
وفق الجدول اآلتي:

قيمة 
الحاِفز

نسبُة 
هرّيالحاِفز مفتاح نسبِة الحافزشاإليراد الشَّ

10,00010%100,000110,00010%100,000
10,00010%100,000224,0008%300,000
15,00010%150,000335,0007%500,000
20,00010%200,000448,0006%800,000
25,00010%250,000550,0005%1,000,000
24,0008%300,000660,0004%1,500,000
24,0008%300,000760,0003%2,000,000
35,0007%500,000875,0002.50%3,000,000
49,0007%700,0009
50,0005%1,000,00010
72,0004%1,800,00011
75,0003%2,500,00012



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: صفحة رقم: 5 من: 5سياسُة الحوافِز والُمكافآت  ـ  جمعية وئام

ة: 	 معياُر هدايا األسرِة والمناسباِت االجتماعيَّ

فيها وُأسِرهم حسَب الجدوِل  ُة هدايا لموظَّ ؛ تصرف الجمعيَّ يِّ بناًء على الوضع المادِّ
اآلِتي:

نوع 
روطمستوى التَّقييمالمكاَفَأة مقدار الشُّ

الُمكافأة

المكافآت 
األسريَّة

واِج مكافأة الزَّ

وجة األولى أن تكون الزَّ

10000 ريال

أن يكون راتُبه أقل من 10,000 ريال

صورٌة من عقد النِّكاح

واج حضور دورة تأهيِل المقبلين على الزَّ

أن تكون مدُة خدمته ال تقلُّ عن عاٍم

ُة خدمته ال تقلُّ عن عاٍممكافأُة المولوِد 1500 ريالأن تكون مدَّ

مكافآت 
ة خدمته ال تقلُّ عن عاٍممكافأة الِعيدينالمناَسباِت 1500 ريالأن تكون مدَّ

واهلل الموفق

رئيس مجلس اإلدارة:

فؤاد بن عيسى العيسى




