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تعد املنظمات غري الرحبية من اهم منظمات اجملتمع املدني يف اي دولة ،ملا هلا من دور كبري يف املساهمة
يف تنفيذ املبادرات التنموية يف خمتلف اجملاالت كل منظمة وفق اختصاصها ،وحيكمها يف ذلك انظمتها

الداخلية واهدافها احملددة عن تاسيسها .ويرتتب على كل منظمة ان تقوم بتوفري الكوادر البشرية من اجل
العمل والقيام بتنفيذ نشاطاتها.

وبذلك جاء االهتمام مبا يسمى بادارة املوارد البشرية او ادارة االفراد ،واليت تعد من اهم الوظائف االدارية
اليت تقوم بها املنظمات غري الرحبية ،ولكونها تتعامل مع مجيع القضايا واالمور اليت تهم األفراد يف املنظمات

بداية من اختيارهم وتعيينهم وحتفيزهم وتدريبهم وتسرحيهم وكل ما يتعلق بشؤونهم يف العمل ،وما يرتتب من
ابعاد اخرى تهم حياتهم ومعيشتهم.

يتائر اداء املنظمات غري الرحبية بشكل كبري ايضا مبدى فاعلية قيام املوارد البشرية فيها مبهامهم وواجباتهم،
ومن هنا بدات احلاجة لتطوير وتكيف هذا الفصل والذي يتكون من بعض االساسيات املتعلقة باملوارد البشرية،

حيث يغطي هذا الفصل املواضيع االتية:
• مفهوم إدارة املوارد البشرية ودورها.
• اعداد اهلياكل التنظيمية.
• اعداد الوصف الوظيفي.

• جذب املرشحني واختيارهم وتعيينهم.
• الدليل التعريفي للموظف اجلديد.

أساسيات ادارة الموارد البشرية

 4.1نظرة عامة

أهداف الفصل:

يساعد هذا الفصل املنظمات غري الرحبية على:
• إعداد اهليكل التنظيمي للمنظمة.

• إعداد الوصف الوظيفي لوظائف املنظمة.

• تطوير نظام جذب املرشحني واختيارهم وتعيينهم يف املنظمة.
• تطوير دليل تعريفي خاص باملنظمة .

املصطلحات االساسية واالختصارات:
إدارة املوارد البشرية Human Resources Management

اإلجراءات والسياسات املتعلقة باختيار وتعيني العاملني وطرق التعامل معهم يف مجيع املستويات يف املنظمة.
مفهوم اهليكل التنظيمي Organizational Structure

الشكل التنظيمي االداري الذي يبني وحدات ودوائر املنظمة ووظائفها وخطوط الصالحيات واملسؤوليات

والعالقات بينها.
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أداة تستخدم لوضع قائمة باملهارات املطلوبة مللء الوظائف يف املنظمة.

مقابلة التوظيف Job Interview

اتصال مباشر بني املسؤول عن التوظيف يف املنظمة والشخص املتقدم للوظيفة.

عقد العمل Employment Contract

وثيقة مربمة ما بني املنظمة واملوظف يتعهد املوظف بان يعمل حتت ادارة واشراف املنظمة مقابل اجر معني.
الدليل التعريفي للمنظمة Induction Guide

اداة تتضمن بيانات ومعلومات عامة عن املنظمة لتعريف وتوعية املوظفني ببيئة املنظمة كاملة.
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تعد ادارة املوارد البشرية من اهم الوظائف االدارية اليت تقوم بها اي منظمة ،كونها تركز بشكل رئيسي على

العنصر البشري او االفراد العاملني او املتطوعني فيها .وتعد هذه الوظيفة عنصرا اساسيا يف املنظمات غري

الرحبية وذلك الن االفراد العاملني او املتطوعني يف اية منظمة هم الالعبني االساسني والذين هلم الدور
الرئيسي يف حتقيق اهدافها ،ويعتربون الذراع الرئيسي املنفذ جلميع مباردات ونشاطات ومشاريع وبرامج

املنظمة.

تعد ادارة املوارد البشرية وظيفة تنظيمية كونها تتعامل مع مجيع القضايا واالمور اليت تهم األفراد يف املنظمات

بداية من اختيارهم وتعيينهم وحتفيزهم وتدريبهم وتسرحيهم وكل ما يتعلق بشؤونهم يف العمل ،وما يرتتب من
ابعاد اخرى تهم حياتهم ومعيشتهم.

 4.2.1مفهوم ادارة املوارد البشرية

تعد إدارة املوارد البشرية (إدارة األفراد) نشاط إداري مستقل عن وظائف اإلدارة األخرى ،واحلكمة يف

ذلك أن إدارة املوارد البشرية ختتص كما هو واضح من امسها بالعنصر البشري على وجه التحديد ،وهذا
بدوره جيعل من هذه األهمية اإلدارية واملوقع املميز يف اهليكل التنظيمي يف املنظمة ،وذلك أنها ختتص
باحلصول على تعاون األفراد ،أو الوصول إىل األهداف والنتائج من خالل جهود اآلخرين.

ويقصد بإدارة املوارد البشرية كل اإلجراءات ،والسياسات املتعلقة باختيار وتعيني العاملني ،وطرق التعامل

معهم يف مجيع املستويات ،والعمل على تنظيم األيدي العاملة داخل املنظمة ،وزيادة ثقتها يف اإلدارة وخلق
روح تعاونية بينها للوصول باملنظمة إىل اعلي مستويات اإلنتاجية بالشكل الذي يؤدي إىل حتقيق األهداف

أساسيات ادارة الموارد البشرية

 4.2ادارة املوارد البشرية

املرسومة.

إدارة املوارد البشرية :يقصد بها كل اإلجراءات والسياسات املتعلقة باختيار وتعيني العاملني وطرق التعامل

معهم يف مجيع املستويات ،والعمل على تنظيم األيدي العاملة داخل املنظمة ،وزيادة ثقتها يف اإلدارة وخلق
روح تعاونية بينها للوصول باملنظمة إىل اعلى مستويات اإلنتاجية بالشكل الذي يؤدي إىل حتقيق األهداف

املرسومة.
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يتاثر تطور أداء املنظمات بشكل كبري مبدى فاعلية ودور

املوارد البشرية فيها ،حيث تلعب إدارة املوارد البشرية أدوارا

متعددة يف ذلك ،ومن هذه األدوار نذكر منها ما يأتي:

 -تنمية هيكلية املنظمة من خالل زيادة االلتزام ،والتعاون بني أقسام املنظمة ،وخلق الشراكات بينها.

 -حتقيق العدالة من خالل توضيح حقوق ،وواجبات اإلفراد والعاملني يف املنظمة.

 -حتليل الوظائف وختطيط احتياجات االيدي العاملة.

 تصنيف الوظائف يف املنظمة ووضع الوصف الوظيفي الالزم لكل وظيفة. -حتديد االجور ،والرواتب ،واحلوافز للعاملني يف املنظمة.

 -توفري الرعاية الصحية ،واالجتماعية للموظفني.

 -توضيح قنوات االتصال ،والتسلسل الوظيفي يف املنظمة.

 -اختيار وتوظيف األفراد ،ومراقبة وتقييم أدائهم وحتفيزهم وتدريبهم.

 إتباع إجراءات يف إدارة اإلفراد والعاملني تساهم يف شعورهم باألمن لتحقيق أهداف املنظمة. -التوثيق وحفظ امللفات اخلاصة بكل ما يتعلق باملوظفني يف املنظمة.
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 4.3.1مفهوم اهليكل التنظيمي

يعد وجود اهليكل التنظيمي يف اي منظمة مهماً ملا له من دور يف توضيح الوحدات ،او الدوائر ،او االقسام

اليت تتكون منها املنظمة ،واليت تكون موزعة على شكل افقي وعمودي تبني مواقع الوظائف املختلفة،
وتبعيتها االدارية ،وخطوط االتصال ،واالشراف ،والسلطات ،واملسؤوليات داخل املنظمة ،والذي يعكس
تطلعاتها املستقبلية.

اهليكل التنظيمي :هو الشكل التنظيمي االداري الذي يبني وحدات ودوائر املنظمة ،ووظائفها ،وخطوط
الصالحيات ،واملسؤوليات والعالقات بينها.

 4.3.2انواع اهلياكل التنظيمية

تتنوع اهلياكل التنظيمية يف املنظمات بانواع عدة ،نذكر منها ما يأتي:

أ .اهليكل التنظيمي الوظيفي :حيث يتسم هذا النوع من اهلياكل التنظيمية بفصل الوظائف عن بعضها البعض

يف املنظمة ،كما يسهل عملية تعريف ووصف الوظائف وحتديد مهامها وواجباتها ،ويؤدي أيضا إىل متابعة سري

العمل ومراقبة األداء للعاملني يف الدوائر واألقسام املختلفة يف املنظمة .ويبني الشكل التالي هذا النموذج
من اهلياكل التنظيمية.

أساسيات ادارة الموارد البشرية

 4.3اعداد اهليكل التنظيمي للمنظمة

رئيس املنظمة

دائرة خدمة

اجملتمع احمللي

دائرة االشراف على املشاريع
اإلنتاجية

دائرة إستقطاب

التمويل واملنح
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موزعة على املدن أو القرى املختلفة ،حيث يتسم هذا النوع من اهلياكل التنظيمية بتوفري الوظائف واخلدمات

للمستفيدين من املنظمة يف أماكن عملهم ،وعادة ما يطبق يف الفروع مبدأ الالمركزية احملدودة ،حيث
يكون ارتباطها بالقرارات اإلسرتاتيجية بالفرع الرئيسي هلا .ويعد هذا النوع أكثر مرونة وديناميكية من اهليكل
التنظيمي الوظيفي .ويبني الشكل التالي هذا النموذج من اهلياكل.
مدير /

رئيس املنظمة

مدير الفرع األول

مدير الفرع الثاني

قسم خدمة
اجملتمع احمللي

مدير الفرع الثالث

قسم استقطاب

التمويل واملنح

مدير الفرع الرابع

قسم اإلشراف على

املشاريع اإلنتاجية

قسم احملاسبة

أساسيات ادارة الموارد البشرية

ب .اهليكل التنظيمي وفق الفروع :يستخدم هذا النوع من اهلياكل التنظيمية عندما يتوفر للمنظمة فروعا

 4.3.3اعداد اهليكل التنظيمي للمنظمة

تعد عملية تصميم اهليكل التنظيمي يف املنظمة عملية يف غاية السهولة ،وقبل البدء يف تصميم او إعداد

اهليكل التنظيمي ال بد من مراعاة جمموعة من العوامل منها :حجم املنظمة ،وموقعها اجلغرايف ،ودورة حياتها،

واالعمال اليت تقوم بها ،وما يرتبط بها من احتياجات من املوارد البشرية ،ومدى حاجتها الستخدام التكنولوجيا

يف تنفيذ اعماهلا ،ونطاقات االشراف واملسؤوليات املناطة يف دوائرها او اقسامها ،باالضافة اىل البيئة اخلارجية
اليت تتاثر وتؤثر بها .ولتصميم أو اعادة تصميم اهليكل التنظيمي يف منظمتك ميكنك اتباع اخلطوات املبينة
ادناه:

 -حدد االهداف الرئيسية ملنظمتك وفق ما وردت يف نظامها الداخلي.

 -حدد املشاريع واالنشطة اليت تؤدي اىل حتقيق اهداف املنظمة.

 -مجع االنشطة املتشابهة مع بعضها البعض ووضعها يف وظيفة واحدة.

 ضع الوظائف الرئيسية اليت قمت بوضعها واكتبها يف مربع او صندوق صغري وقم بوضعها مبستوي افقى اذاكانت تتمتع بنفس مستويات االشراف واملسؤولية والسلطة.

 -حدد الوظائف املتفرعة عن الوظائف الرئيسية وضعها بصناديق اسفل الوظائف الرئيسية.

 -حدد العالقات االدارية اليت تربط بني الوظائف الرئيسية من جانب وبني الوظائف الرئيسية والفرعية من

جانب اخر من حيث التواصل وتبادل املعلومات وحدود املسؤولية والسلطة سواء كانت عمودية او افقية.
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اليت وردت اعاله.

اهليئة العامة
للمنظمة

اهليئة اإلدارية
 -نائب الرئيس

رئيس اهليئة

 -أمني السر

اإلدارية

 -أمني الصندوق

 -األعضاء

مدير املنظمة

وحدة التدريب
والتأهيل وخدمة
اجملتمع

قسم
التأهيل
والتدريب
اإلقتصادي

وحدة املشاريع

وحدة إستقطاب الدعم

اإلستثمارية

والتمويل واملنح

قسم التأهيل
والتدريب
اإلجتماعي

قسم مجع
التربعات
العينية

قسم كتابة
مقرتحات
التمويل
واملنح

قسماملشاريع
اإلنتاجية
املدرة
للدخل

قسم
الصناديق
اإلقراضية
الدوارة

أساسيات ادارة الموارد البشرية

الشكل االتي يبني كيف قامت منظمة القمر اخلريية بعمل هيكل تنظيمي ( اخلريطة التنظيمية) هلا وفق اخلطوات

لتصميم أو إعادة تصميم اهليكل التنظيمي ملنظمتك

 قيم الوضع احلالي ملنظمتك بالتعاون والتنسيق مع كل من له عالقة بعمل املنظمة. قيم الوظائف واألقسام واملهام اليت تؤديها املنظمة حالياً واخرت اهليكل املناسب لذلك سواء كان بالدمج أوبالزيادة.

 -راع املرونة األفقية يف تصميمه ملواجهة التغريات اليت قد تطرأ على املنظمة.

 -راع توزيع وتوحيد اجلهود وتوصيف املهام والواجبات املرتتبة على اهليكل.

 راع أن يكون اهليكل التنظيمي يسمح مببدأ مشاركة اجلميع ،سواء الدوائر او األقسام أو أعضاء اهليئة اإلداريةأو أعضاء اهليئة العامة ،وبالتالي تسريع عملية اختاذ القرارات املتعلقة باملنظمة.

 -حاول اشراك كل من له عالقة باملنظمة بتصميم اهليكل اجلديد.

 -راع أن عملية املراقبة واملتابعة سوف تتم بسهولة ويسر للتأكد من أن املنظمة تسري بتطور مستمر.
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تعد عملية حتليل وحتديد الوظائف الالزمة يف منظمتك ذو اهمية كبرية ملا يرتتب على ذلك اختيار نوع
املوظفني اواملتطوعني ،وبذلك فعند حتديد الكادر ( املوظفني أو املتطوعني) ملنظمتك عليك االخذ بعني
االعتبار نوع منظمتك وطبيعتها ،وحجم الربامج واملشاريع واالنشطة اليت ستنفذها ،واملهام املطلوبة لكل من
سيقوم بتنفيذ تلك الربامج او املشاريع او االنشطة.

االمور الواجب مراعاتها عند حتديد أو اختيار الكادر ( املوظفني او املتطوعني)

 حتديد نوع وحجم املهارات اليت حتتاجها املنظمة للتوظيف -مدى ثبات أو تغيري العمل

* إذا كان العمل ثابت وال يتغري يف منظمتك ،فإنك ستكون حباجة إىل توظيف أشخاص بوظائف دائمة.
* إذا كان العمل غري ثابت ،فإنك ستستخدم أشخاصاً بوظائف غري دائمة.

 -الفرتة الزمنية للعمل

* إذا كان العمل سيستمر لفرتة غري حمددة أو طويلة ،فإنك ستحتاج إىل توظيف أشخاص يف وظائف دائمة.
* إذا كان العمل سيستمر لفرتة حمدودة ،فإنك ستستخدم أشخاصاً يف وظائف مؤقتة.

 -عدد ساعات العمل األسبوعية

* معرفة وحتديد عدد الساعات اليت يتطلبها إجناز العمل املطلوب يساعد يف اختاذ القرار فيما إذا كنت
ستوظف موظف بدوام كامل أم بدوام جزئي.

ويرتبط كل ذلك بالرجوع اىل اخلريطة التنظيمية املعدة ملنظمتك واليت تبني الوظائف اليت يتطلب االمر

أساسيات ادارة الموارد البشرية

 4.4حتليل وحتديد الوظائف الالزمة ملنظمتك وفق اهليكل التنظيمي

تعيينها ،والحظ النموذج الذي استخدمته منظمة القمر اخلريية لتحديد نوع املهارات وحجمها لوظيفة رئيس
وحدة التاهيل والتدريب وخدمة اجملتمع كاحدى الوظائف الوادرة يف اخلريطة التنظيمية هلا:
الوظيفة :مدير وحدة التاهيل والتدريب وخدمة اجملتمع
املهمة  /الواجب

املهارة املطلوبة

املدة الالزمة

الشخص املنفذ

حتديد احتياجات اجملتمع احمللي

مهارات التيسري والتدريب

اسبوع

مدير الوحدة

مهارات التحليل

اسبوع

مدير الوحدة

تصميم الربامج واملشاريع اليت
تستجيب لالحتياجات

مهارات التخطيط

اسبوع

مدير الوحدة

تقديم التقارير الفنية

مهارات كتابة التقارير

 3ايام

مدير الوحدة

حفظ الوثائق

مهارات السكرتاريا

ساعة

مدير الوحدة

حتديد اولويات
االحتياجات

اجملتمع

من
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 4.5.1مفهوم الوصف الوظيفي وأهميته

تتمثل اخلطوة االوىل يف اختيار الشخص املناسب للتوظيف يف املنظمة يف اعداد وكتابة الوصف الوظيفي

لكل وظيفة مذكورة يف اخلريطة التنظيمية للمنظمة ،ويعد الوصف الوظيفي أداة تستخدم لوضع قائمة باملهارات
املطلوبة مللء الوظائف املختلفة يف منظمتك ،فهو الذي حيدد مهام املوظفني أوالعاملني ومسؤولياتهم،
وحيدد بذلك الصالحية جلوانب العمل ،باإلضافة إىل املهارات واخلربات املطلوبة ألداء املهام.

 4.5.2أهمية الوصف الوظيفي

تتمثل أهمية الوصف الوظيفي بامور عدة ،نذكر منها ما يلي:

 -يوفر لك الوصف الوظيفي مؤشرات الستقطاب املوظفني  /العاملني واختيارهم وتعيينهم.

 -يساعدك الوصف الوظيفي يف اختاذ القرار بشان الشخص الذي تبحث عنه لتوظيفه.

 -يوفر األسس اليت تبنى عليها برامج التدريب للموظف من اجل بناء قدراته وتنفيذ مهامه بشكل فاعل.

 يسهل عملية تقييم أداء املوظف. -يوفر لك مرجعاً باملسميات الوظيفية يف منظمتك أو مشروعك.

 -يبني متطلبات العمل بني املنظمة واملوظف من خالل خلق فهم مشرتك لألداء املتوقع.

 مراجعة وختطيط املوارد البشرية يف املنظمة. 4.5.3مضمون الوصف الوظيفي

أساسيات ادارة الموارد البشرية

 4.5الوصف الوظيفي لوظائف املنظمة

يبني النموذج ادناه حمتويات الوصف الوظيفي ،مبينا ازاء كل حمتوى تفسريا بسيطاً لذلك احملتوى:
اسم الوظيفة

مسمى الوظيفة وفق ما ورد يف اخلريطة التنظيمية

الدائرة  /الوظيفة

اسم الدائرة اليت تتبع هلا تلك الوظيفة وفق ما ورد يف اخلريطة التنظيمية.

مسؤول أمام

اسم املسؤول عن املوظف /الوظيفة مباشرة ( التبعية االدارية) والذي تقدم اليه
تقارير من املوظف.

مسؤول عن

امساء الوظائف اليت سيكون مسؤوال عنها وتتبع له اداريا .

األهداف الرئيسية للوظيفة

وصف حمدد للمهام والواجبات اليت ستنجز من قبل املوظف لشاغر هذه الوظيفة.

املهام والواجبات الرئيسية
متطلبات الوظيفة

وصف الواجبات واملسؤوليات الرئيسية اليت سيقوم بها املوظف مرتبة حسب اهميتها
وأولوياتها.
أ -املواصفات األساسية للقيام مبهام وواجبات الوظيفة مثل:
 املؤهل التعليمي والتدريب . اخلربات العملية واملهارات. اخلصائص اجلسمانية.ب -املواصفات اإلضافية غري األساسية للقيام مبهام العمل ولكن يفضل توافرها مثل:
اللغات واستخدام احلاسوب ،واملظهر العام ،وامتالك رخصة قيادة ،والطباعة باللغتني
العربية واالجنليزية...اخل.
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بعض اإلرشادات لكتابة الوصف الوظيفي

 اكتب مجال واضحة على أن ال تتكرر يف بطاقة وصف وظيفي أخرى. -اخرت أكثر الكلمات داللة وأوجز :استعمل مجال قصرية ودقيقة.

 -راجع وتفحص مدى مالئمة الوصف الوظيفي للمتطلبات األساسية.

 -صف الوظيفة وليس املوظف.

يبني املثال املذكور ادناه كيف قامت منظمة القمر اخلريية بكتابة واعداد الوصف الوظيفي لوظيفة رئيس قسم

التاهيل والتدريب االجتماعي

منظمة القمر اخلريية
اسم الوظيفة

رئيس قسم التاهيل والتدريب االجتماعي

الدائرة  /الوظيفة

وحدة التاهيل والتدريب وخدمة اجملتمع

مسؤول أمام

مدير وحدة التاهيل والتدريب وخدمة اجملتمع

مسؤول عن

املدربني واملوظفني مما هلم عالقة بتنفيذ أنشطة التدريب

األهداف الرئيسية للوظيفة

التنسيق واإلشراف العام على تنفيذ كافة أنشطة التدريب ،والتأكد من أن تنفيذ
األنشطة التدريبية مطابقة للمعايري املعتمدة يف املنظمة.

املهام والواجبات الرئيسية

متطلبات الوظيفة

أساسيات ادارة الموارد البشرية

 4.5.4إعداد الوصف الوظيفي

 ينسق لعقد جلسات الرتويج والتوعية للفئات املستهدفة من التدريب. يساهم يف إعداد وحتضري كافة برامج التدريب واألدلة التدريبية اخلاصة. ينسق مع املدربني من اجل حتديد الفئات املستهدفة وتقييم االحتياجات التدريبيةهلم.
 يشرف وينسق على حتضري كافة األمور اللوجستية لتنفيذ التدريب . يقيم أثر برامج التوعية والتدريب على الفئات املستفيدة من التدريب. يستلم تقارير املدربني ويدققها. حيضر التقارير الفنية الوصفية والكمية الشهرية والربعية والسنوية. أن يكون حامالً لشهادة بكالوريوس إدارة علم اجتماع أن يتقن استخدام احلاسوب ويتقن اللغتني العربية واالجنليزية كتابة وقراءة -لديه خربة ال تقل عن  2سنة يف جمال التدريب
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 4.6.1طرق جذب املرشحني للتوظيف

 -اإلعالن يف الصحف اليومية :يعد اإلعالن يف الصحف من أكثر

الطرق شيوعا لطلب املوظفني ،فعلى املنظمة عند اإلعالن يف الصحف

احمللية أن حتدد من سيقرأ اإلعالن ،وما تكلفته ،وعليها أن تراعي يف إعالنها لطلب

الوظائف االختصار وإعطاء معلومات كافية عن الوظيفة ،وبيان املهارات واخلربات املطلوبة ،وطريقة التقدم
للوظيفة ،باإلضافة إىل تصميم اإلعالن بطريقة جذابة .وميكن للمنظمة ان تضع اعالنها ايضا على املوقع

االلكرتوني اخلاص بها ،أو على احدى وسائل التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك والتويرت وغريها من الوسائل.

 -من داخل املنظمة :وتعد هذه الطريقة احدى الطرائق يف جذب املوظفني وتتمثل يف ابالغ املوظفني

او املتطوعني من داخل املنظمة عن توفر وظيفة شاغرة ،ويسمح يف هذه احلالة للموظفني التقدم للوظيفة

الشاغرة يف حال انطبقت عليهم متطلبات وشروط الوظيفة .وهذه الطريقة تساهم يف رفع معنويات املوظفني
او املتطوعني للعمل واالنتماء هلذه املنظمة بشكل اكرب.

 -مكاتب التوظيف :تعد مكاتب التوظيف من املصادر احلديثة واجليدة اليت ميكنك أن تلجا هلا للحصول

على املوظفني ،حيث يتوفر لديهم بيانات عن الباحثني عن فرص عمل ،ومن اجيابيات هذه املكاتب توفري
الوقت واجلهد والتكلفة.

 مكاتب العمل احلكومية :تعمل مكاتب العمل احلكومية باالحتفاظ مبعلومات عن الباحثني عن عمل ،وميكنللمنظمة أن تطلب منهم املواصفات اليت ترغب بها ،و ومن اجيابيات هذه املكاتب توفري الوقت واجلهد

والتكلفة أيضا.

أساسيات ادارة الموارد البشرية

 4.6جذب املرشحني واختيارهم وتعيينهم

 مصادر أخرى :مثل اجلامعات واملعاهد ،وأصحاب العمل اآلخرين ،واملعارف واألصدقاء.ميكن للمنظمة ان حتدد الية اجلذب لكل وظيفة من وظائفها اليت ترغب باالعالن عنها باستخدام النموذج التالي:
الرقم

الوظيفة

وسيلة اجلذب
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حيتوي طلب اي توظيف معلومات عامة موجزة عن املتقدم تتضمن :االسم والعنوان واجلنسية والوضع

االجتماعي واية معلومات بهذا اخلصوص ،وتتضمن ايضا خالصة التحصيل العلمي ،وملخص عن اخلربات
العملية للمتقدم .والنموذج التالي طلب توظيف تستخدمة منظمة القمر اخلريية ليتم تعبئته من قبل املتقدمني
للوظائف الشاغرة ،واليت ميكن الي منظمة االستفادة منه او تطويره بالطريقة اليت تراها مناسبة.
منظمة القمر اخلريية  -منوذج طلب توظيف
اسم الوظيفة........................... :

تاريخ االعالن عن الوظيفة.................:

نوع االعالن.....................:

 .1املعلومات العامة عن املتقدم
اجلنس

االسم الرباعي
احلالة االجتماعية

العنوان الربيدي

اجلنسية

اهلاتف

الربيد االلكرتوني

مكان السكن احلالي
 .2التعليم واملؤهالت العلمية
سنة التخرج

املؤهل

املؤسسة التعليمية

الشهادة

أساسيات ادارة الموارد البشرية

 4.6.2اعداد طلب التوظيف يف املنظمة

 .3اخلربات العملية
مكان العمل

تاريخ البدء

اسم الوظيفة

تاريخ االنتهاء

هاتف املؤسسة

 .4الدورات التدريبية
اسم الدورة

التاريخ

اجلهة املدربة

مكان التدريب

نوع املهارات

 .5اية مالحظات ترغب باضافتها.............................................................................:
 .6املرفقات املطلوبة )1:السرية الذاتية )2.صورة عن هوية االحوال املدنية )3.نسخة آلخر شرحية راتب
اسم وتوقيع املتقدم

التاريخ

اسم وتوقيع مستلم الطلب:
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يقوم فريق عمل املنظمة بعد االعالن عن الوظائف الشاغرة يف املنظمة باستعراض كافة الطلبات ،ويتم تقييمها،

وفق متطلبات الوظيفة ،وميكنك اخذ االرشادات املبينة ادناه لدراسة الطلبات املتقدمة للتوظيف يف منظمتك.
بعض اإلرشادات حول دراسة الطلبات املتقدمة للوظائف

 -اعد قائمة بكافة الطلبات اليت تسلمتها.

 -حدد فيما إذا كانت الطلبات تتوافر فيها املتطلبات الضرورية حسب ما وضعتها يف الوصف الوظيفي.

 -أعلم املتقدمني الذين ال تتوافر فيهم متطلبات الوظيفة.

 -حدد انسب املتقدمني الذين توافرت فيهم متطلبات الوظيفة وحضر قائمة خمتصرة بهم.

 -اتصل باملرشحني الذين مت اختيارهم للمقابلة وحدد معهم مواعيد املقابالت.

وميكن للمنظمة ان تستخدم النموذج التالي عند دراسة الطلبات العداد قائمة املرشحني للمقابلة
الرقم

اسم املتقدم

تاريخ تقديم الطلب

مستويف ملتطلبات الوظيفة

مالحظات

أساسيات ادارة الموارد البشرية

 4.6.3دراسة الطلبات املتقدمة للوظيفة  /اعداد قائمة خمتصرة للمرشحني

 4.6.4اجراء املقابلة واختيار املوظفني

تعد املقابلة اخلطوة التالية بعد اعداد قائمة خمتصرة ممن انطبقت عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة ،وتهدف

اىل التاكد من ان املتقدم لديه القدرة على القيام بالواجبات واملهام احملددة للوظيفة ،ومناقشة النقاط
املتعلقة بالراتب وشروط وتعليمات التعيني.

مقابلة التوظيف

اتصال مباشر بني املسؤول عن التوظيف يف املنظمة مع الشخص املتقدم للوظيفة ،وهي

فرصة ووسيلة ألخذ معلومات واقعية وفعلية مفصلة عن شخصية املتقدم للوظيفة ،وتصرفاته

يف املواقف املختلفة لتكوين خلفية مناسبة عنه ،وهي بنفس الوقت فرصة ،ووسيلة

للمتقدم لتسويق نفسه ،وإقناع املسؤول عن التوظيف يف املنظمة.
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 أن تكون ودودا وجتعل املتقدم للوظيفة أن يكون مرتاحا ليساعدك للحصول على املعلومات. -إعطاء املتقدم نبذة عن منظمتك مما سيساعده على تكوين فكرة أفضل عن بيئة العمل.

 التأكد من أن املتقدم قام باالطالع على الوصف الوظيفي وقد فهم املطلوب من الوظيفة. -طرح اسئلة ذات نهايات مفتوحة وإعطاء املتقدم الوقت الكايف لإلجابة على األسئلة.

 -حسن االستماع وإظهار االهتمام ملا يقوله املتقدم .

 -التأكد من دوافع املتقدم للوظيفة وامسح له بطرح األسئلة واجب عليها بصراحة.

 ال تنسى أن يكون جزءا من املقابلة االختبار العملي إذا كانت الوظيفة تتطلب اختباراً عمليا ،وراع أن يكوناالختبار جمهزا مسبقاً لذلك.
 ناقش الراتب مع املتقدم ،واسأله عن أمساء بعض األشخاص املعرفني ،كمرجع للشهادة على مؤهالتهوخرباته.

والنموذج التالي هو أحد النماذج اليت تستخدم للمقابلة وتقييم املوظفني املتقدمني يف منظمة القمر اخلريية،
وميكنك ان تعدل او تضيف عليه وفق ما تقتضيه مصلحة العمل يف منظمتك.
معلومات عامة

منظمة القمر اخلريية  -منوذج تقييم متقدم لوظيفة

اسم املتقدم............................................................................ :
الوظيفة املطلوبة..................................... :

الدائرة/القسم......................................... :

أساسيات ادارة الموارد البشرية

بعض االرشادات الجراء مقابلة التوظيف

جلنة التقييم....................................................................................... :
تقييم املتقدم

ضعيف

متوسط

جيد

جيدجدا

ممتاز

املعرفة بطبيعة مهارات الوظيفة املطلوبة
اخلربات السابقة يف نفس اجملال
مدى ارتباط املؤهل العلمي بالوظيفة املطلوبة
املبادرة
مهارة االتصال واالستماع
السلوك العام
الرغبة يف الوظيفة أو العمل لدى املنظمة
نقاط القوة عند املتقدم
نقاط الضعف عند املتقدم
التوصية
 -نعم يوظف
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تاتي حاليا اخلطوة االخرية الواجب اختاذها من قبل املنظمة ،واملتمثلة بعملية التوظيف بعد امتام مناقشة
املرشح بالراتب ،وشروط التعيني ،وغري ذلك من االمور اليت تهم املنظمة .وهو اعداد عقد العمل مع املوظف

والذي يعد اداة مهمة لكل من اجلانبني على حد سواء كونه حيفظ حقوقهما معا .ويف الوقت نفسه تشعر
املوظف مبا يسمى باالمن الوظيفي خالل فرتة عمله يف منظمتك .والفقرات املبينة تالياً تبني اهم العناصر
الرئيسية اليت يتضمنها عقد العمل ،وميكن للمنظمة ان تستشري حماميا العتماد عقد العمل او حتضريه.

 -اسم املنظمة ،وعنوانها.

العناصر الرئيسة يف عقد العمل

 -معلومات املتقدم للوظيفة  /املعلومات الشخصية عن املوظف.

 -األجر األساسي وأية عالوات أو مزايا أو مكافآت يستحقها املوظف مبوجب شروط اخلدمة السارية.

 اإلجازة اليت يستحقها املوظف ،وساعات العمل االعتيادية ،وساعات العمل اإلضايف عند الضرورة. -فرتة االختبار اليت سيعمل فيها حتت التجربة حتى تتأكد املنظمة من أنه مناسب للوظيفة .

 -املدة املناسبة لإلخطار الذي يتعني القيام به على من يرغب من طريف العقد يف فسخه.

 -اإلجراءات التأديبية والعقوبات.

 شروط خاصة يتفق عليها الطرفان مبا ال يتعارض مع قانون العمل املعمول به. -أية بيانات أخرى حيددها قانون العمل املعمول به.
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 4.6.5التوظيف وعقد العمل
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منظمة القمر اخلريية  -عقد عمل
رئيس منظمة ..................

الفريق األول ........................................ :

وميثله ....................

الفريق الثاني ....................................... :

اجلنسية .................. :العنوان ...................... :

نظرا الن الفريق االول يرغب يف التعاقد مع الفريق الثاني للعمل يف منظمة........................................
فقد اتفق الفريقان على ما يلي:
املادة ( :)1يوافق الفريق األول على التعاقد مع الفريق الثاني ليعمل بوظيفة :
مسمى الوظيفة  ................................. :موقع العمل .......................................... :
املادة ( :)2مدة العقد :يعترب هذا العقد حمدد املدة ويبدأ اعتباراً من مباشرته العمل بتاريخ .....................
ولغاية ......................

أساسيات ادارة الموارد البشرية

ويعد عقد العمل املبني تاليا هو منوذج لعقد قامت منظمة القمر اخلريية باعتماده بينها وبني موظيفها:

املادة ( :)3يدفع الفريق االول للفريق الثاني راتبا شهريا مقداره ( )........فقط  ...............................الغري
شامال جلميع العالوات .

املادة ( :)4ختضع خدمات الفريق الثاني لنظام .................والحكام قانون العمل ،وقانون الضمان
االجتماعي املعمول بهم .
املادة ( :)5خيضع راتب الفريق الثاني للضرائب واالقتطاعات القانونية ومنها ضريبة الدخل والضمان
االجتماعي ،ويلتزم الفريق الثاني بأداء أقساط التأمني الصحي يف حال رغبته يف االستفادة من
هذا التأمني وذلك حبسب األنظمة املعمول بها يف ............................
املادة ( : )6مينح الفريق الثاني اإلجازات اآلتية وحتتسب وفق األسس املعمول بها يف .........................
أ -إجازة سنوية مدتها (  ) 21يوماً ب  -اإلجازة املرضية ج – اجازة االمومة
املادة ( :)7حيق للفريق األول وفق تقديره وحده ان ينقل الفريق الثاني اىل أي وظيفة اخرى يف .............
شريطة ان ال يقل مستواها عن مستوى وظيفته وان ال يؤدي النقل اىل خفض راتبه.
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املادة ( :)9يعترب هذا العقد منتهياً يف حالة انتهاء مدة العقد ،أو أي إخالل باي بند من بنود هذا العقد من
قبل الفريق الثاني أو إنهاء عقد العمل ألي من األسباب الواردة يف املادة ( )28من قانون العمل
رقم ( )8لعام . 1996
املادة( :)10يف حال عدم رغبة اي من الفريقني يف جتديد عقد العمل فعليه اشعار الفريق اآلخر بذلك خطياً
قبل شهر واحد على االقل وال جيوز سحب االشعار اال مبوافقة الفريقني.
املادة ( :)11يلتزم الفريق الثاني يف حال انتهاء عمله الي سبب كان ان يقوم بإعادة كل ما حبوزته واملتعلقة
بعمل الفريق االول  ،كما مينع على الفريق الثاني االحتفاظ بنسخة او ملخص عنها.
املادة ( :)12يلغي هذا العقد أي عقد او كتاب تعيني صادر من قبل الفريق األول للفريق الثاني قبل تاريخ
هذا العقد.
املادة( :)13نظم هذا العقد من نسختني حيتفظ كل فريق بنسخة منه.

توقيع الفريق الثاني

توقيع الفريق االول

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

.....................................
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املادة ( :)8يتعهد الفريق الثاني ان حيافظ على خصوصية وسرية املعلومات اليت يطلع عليها خالل مدة عمله
سواء كانت هذه املعلومات متعلقة بشؤون الفريق االول او عمالئه وسواء كانت املعلومات ذات
طبيعة فنية ادارية جتارية او غري ذلك ،ويتعهد الفريق الثاني بان حيافظ على سرية هذه املعلومات
وال يطلع عليها احد اياً كان او مهما كانت الظروف.
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تعتمد كل منظمة نظام خاص بها لتعريف املوظفني اجلدد ببيئة املنظمة ،واسسس وقواعد العمل بها ،حيث
ختتلف من منظمة اىل اخرى ،ولكن يف الغالب ما تكون متشابهة اىل حد ما ،ويعرف الدليل التعريفي

للمنظمة بأنه:

الدليل التعريفي

اداة تتضمن بيانات ومعلومات عامة عن املنظمة لتعريف وتوعية املوظفني ببيئة املنظمة كاملة.
ويتضمن الدليل موضوعات متعددة عن املنظمة ،نذكر منها رؤيا ورسالة املنظمة واهدافها ،وأنظمة وقواعد
العمل ،والرواتب واالمتيازات ،وسياسة صرف الراتب ،والدوام واإلجازات ،وتقييم األداء ،واإلجراءات

التأديبية ،واىل ما غري ذلك املتعلق باملنظمة وعملها.

ارتأينا يف هذا الدليل ان نستعرض معكم بعض حمتويات الدليل التعريفي الذي قامت منظمة القمر اخلريية

باعداده من اجل املوظفني على سبيل املثال ال للحصر .وميكن للقائمني على اي منظمة العمل على
تطويره واالستفادة منه كنواة دليل ميكن تعديله وتطويره وفق ما تقتضيه مصلحة العمل يف منظمتكم.
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 4.7الدليل التعريفي للموظف اجلديد
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أساسيات ادارة الموارد البشرية

منظمة القمر الخيرية
الدليل التعريفي للموظف اجلديد 2012
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مقدمة:

أنت اآلن احد أعضاء فريق عمل منظمة القمر اخلريية وهذا الدليل وضع من اجل تعريفك باملنظمة
واملتوقع ان تكون احد اعضائها املتميزين والعاملني على حتقيق رسالتها.

ويقدم لك هذا الدليل موجزا عن أصول وقواعد العمل اليت حتددها األنظمة والتعليمات يف املنظمة،

وذلك حرصا منا يف املنظمة على معرفتك وإملامك حبقوقك وواجباتك ولتحقيق قدر كاف من الوضوح يف

بيئة العمل ولإلجابة عن العديد من األسئلة اليت قد تدور يف ذهنك.

كلمة رئيس جملس ادارة املنظمة
الزميالت والزمالء احملرتمني

تسعى منظمة القمر اخلريية ،برعاية جملس ادارة املنظمة واشرافها ،وجبهود العاملني فيها ،إىل حتقيق تقدم

ملموس يف اجملاالت اليت تسعى املنظمة لتعزيزها من خالل برامج ومشاريع رائدة يف اجملاالت التنموية

االجتماعية واالقتصادية.

نؤمن يف منظمة القمر اخلريية بأهمية عمل كل فرد منا لتحقيق أهداف املنظمة ورسالتها ،وقد اثبت أفراد

هذه املنظمة الذين يعملون بكل اجلد وااللتزام واألمانة لتحقيق رسالة هذه املنظمة ولكي تكون مرآة

أساسيات ادارة الموارد البشرية

منظمة القمر اخلريية

لالخرين يف جمال العمل التنموي.

نتوقع حنن يف املنظمة من كل عامل او متطوع فيها االخالص والتفاني يف عمله ،لكي يكون قيمة مضافة

اىل خربات واجنازات املنظمة .ولذلك نتوقع منك ان تقدم اقرتاحاتك وخرباتك ،وان تؤدي ما هو حمدد
لك من مهام وواجبات بكل امانة ومسؤولية ،وأعلم بأننا سنكون من الداعمني لك على الدوام.

مع متنياتي للجميع بالتوفيق وللمنظمة باملزيد من العطاء والتقدم.
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اهليئة العامة
للمنظمة

اهليئة اإلدارية
 -نائب الرئيس

رئيس اهليئة

 -أمني السر

اإلدارية

 -أمني الصندوق

 -األعضاء

مدير املنظمة

وحدة التدريب
والتأهيل وخدمة
اجملتمع

قسم
التأهيل
والتدريب
اإلقتصادي

قسم التأهيل
والتدريب
اإلجتماعي

وحدة إستقطاب الدعم
والتمويل واملنح

قسم مجع
التربعات
العينية

قسم كتابة
مقرتحات
التمويل
واملنح
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وحدة املشاريع
اإلستثمارية

قسماملشاريع
اإلنتاجية
املدرة
للدخل

قسم
الصناديق
اإلقراضية
الدوارة
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اهليكل التنظيمي للمنظمة
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احداث تغري يف الواقع االجتماعي واالقتصادي وحتقيق مبدأ تكافؤ الفرص يف اجملتمع احمللي املستهدف
من املنظمة.

رسالة املنظمة
تسعى املنظمة اىل تقديم خدمات التمكني االجتماعي واالقتصادي الفراد اجملتمع احمللي باستخدام
املمارسات الفضلى املتبعة حملياً واقليميا.
اهداف املنظمة

 -رفع مستوى املشاركة اجملتمعية الختاذ القرارات املتعلقة بواقعهم االجتماعي واالقتصادي.

 -زيادة انتاجية افراد اجملتمع احمللي من خالل تطوير ادوات التمويل وتاسيس املشاريع االنتاجية.

 -املساهمة يف حتسني اخلدمات التعليمية والصحية والثقافية اليت تعنى بالشباب واملرأة يف اجملتمع.

 .1أنظمة وقواعد العمل

تعمل منظمة القمر اخلريية وفق أنظمة مالية وإدارية أقرها جملس االدارة للمنظمة ،وفيما يلي بعض قواعد
العمل ،عليك االطالع عليها وااللتزام بها.

 1-1التوظيف والتعيني وفرتة التجربة

 -يتم اختاذ قرارات التوظيف بعد ظهور احلاجة املاسة لوظيفة شاغرة يف برامج ومشاريع املنظمة.

 -يتم االعالن عن الوظيفة رمسيا يف احدى الصحف اليومية أو موقع املنظمة االلكرتوني او مواقع التواصل
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رؤيا املنظمة

االجتماعي مثل الفيسبوك والتويرت.

 يراعى يف اعالن الوظيفة ان يتضمن اسم الوظيفة وموقعها وابرز مهامها ،واملؤهالت واخلربات واملهارتاملطلوبة من املتقدمني.

 تتخذ قرارات التعيني يف املنظمة على أساس الكفاءة واملؤهالت والقدرات واحتياجات العمل ،ويعنياملوظف اجلديد يف املنظمة بعقد عمل جيدد سنوياً مبوافقة الطرفني.

 ضرورة تقديم املوظف لألوراق الثبوتية التالية:* صورة مصدقة عن الشهادات العلمية.
* شهادات تبني اخلربات السابقة.

* صورة عن هوية األحوال املدنية ودفرت العائلة.

* شهادة عدم حمكوميه صادرة من اجلهات املختصة بذلك.

* شهادة خلو امراض.
* صورة شخصية.

 خيضع املوظف لفرتة جتربة مدتها ثالثة أشهر ،وحيق لكل من املنظمة واملوظف إنهاء عقد العمل املربمبينهما خالل مدة التجربة دون إنذار مسبق.

 يقيم أداء املوظف قبل نهاية فرتة التجربة من قبل مديره املباشر ،ويف حال استمراره يف عمله بعد انتهاءمدة التجربة ،فتعد فرتة التجربة جزءاً من خدمة املوظف الفعلية يف املنظمة.
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أ -يلتزم املوظف يف املنظمة باآلتي :

 -القيام باملهام والواجبات احملددة اليه بكفاءة وأمانة وإخالص.

 االلتزام مبواعيد الدوام اليت تقررها املنظمة وحسبما تقتضيه طبيعة عمل املوظف. -التقيد بكل ما يصدر عن املنظمة من أنظمة وتعليمات.

 -التعامل مع الناس على أساس من العدالة واملساواة دون متييز بينهم.

 -تنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وفق التسلسل اإلداري.

 احملافظة على املال العام ومصاحل املنظمة وعدم التفريط بأي حق من حقوقها وتبليغ رئيسه املباشر عنأي جتاوز على املال العام أو املصلحة العامة وعن أي إهمال أو تصرف يضـر باملصلحة العامة.

 احملافظة على خصوصية وسرية املعلومات اليت يطلع عليها خالل مدة عمله. -التقيد بالقوانني واألنظمة والتعليمات اخلاصة بالعمل.

ب .حيظر على املوظف يف املنظمة اإلقدام على أي من األعمال اآلتية:
 -ترك العمل دون احلصول على إذن مسبق من رئيسه.

 االحتفاظ لنفسة بأي وثيقة من وثائق املنظمة أو نسخة منها أو تزويد الصحف واجملالت ووكاالت األنباء بهاأو أي معلومات عنها دون أن يكون ذلك من صالحياته.

 -استغالل وظيفته ملصلحته الشخصية

 العمل لدى جهات أخرى سواء خالل ساعات الدوام الرمسي أو خارجها دون احلصول على إذن مسبق مناملدير املباشر.

أساسيات ادارة الموارد البشرية

 1-2واجبات املوظف وسلوكه

 .2الرواتب واالمتيازات
 2-1الراتب

حيدد راتب املوظف استناداً إىل الوظيفة اليت يشغلها والواجبات املناط بها واملسؤوليات املرتتبة عليها ،إضافة
إىل املؤهالت العلمية واخلربات العملية.

 2-2االمتيازات

أ -الزيادة السنوية

حتدد قيمة الزيادة السنوية يف نهاية كل سنة مالية من قبل جملس االدارة للمنظمة ،وتصرف اىل كافة املوظفني

باستثناء ممن حصلوا على تقييم دون املتوسط.
ب -الضمان االجتماعي:

يشرك املوظف يف الضمان االجتماعي منذ بداية عمله يف املنظمة حبسب قانون الضمان االجتماعي،
وتبلغ قيمة االشرتاك الشهري للموظف  %18.75من راتبه اإلمجالي ( %12.25من املنظمة و %6.5من راتب
املوظف) وتغطي هذه النسبة اشرتاك التقاعد وإصابات العمل وبدل التعطل.
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متنح املنظمة حوافز للموظفني املتميزين وعلى شكل كتاب شكر وتقدير يقدم للموظف وذلك خالل مدة
أقصاها أسبوعني من تاريخ العمل الذي يشكر عليه .أو مكافأة مقطوعة يرتاوح مقدارها من .......................

إىل  .......................وحبسب ما تقرره ادارة املنظمة .
د -التنقالت اخلاصة بالعمل واملياومات

تلتزم املنظمة بتأمني التنقالت الرمسية للموظفني فيها ،ويف حال تطلب عمل املوظف ان ينام خارج موقع
املنظمة اليت يعمل فيها فتصرف له مياومات حبسب نظام املوظفني املعمول به يف املنظمة.

 .3سياسة صرف الراتب

تصرف الرواتب للموظفني يف املنظمة باسلوبني وحسب ما يفضله املوظف .االسلوب االول اصدار شيك بقيمة

صايف الراتب وباسم املوظف وخمتوم ال يصرف اال للمستفيد االول ،واالسلوب الثاني حتويل صايف الراتب
على رقم احلساب الشخصي للموظف يف البنك الذي خيتاره.

 .4الدوام واإلجازات
 4-1الدوام

 -حتدد ساعات الدوام الرمسي بقرار من مديراملنظمة ومبوافقة جملس االدارة فيها ،حبيث ال تزيد ساعات

الدوام األسبوعية عن مثانية وأربعني ساعة ،ويراعى يف ذلك طبيعة عمل املشاريع املختلفة.
 -يبدا الدوام الرمسي للمنظمة من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة بعد الظهر مخسة أيام يف األسبوع ،وتعطل

أساسيات ادارة الموارد البشرية

ج -احلوافز:

املؤسسة يومي اجلمعة والسبت.

 -تتبع املنظمة يف حتديدها أليام العطل واألعياد الدينية والرمسية البالغات اليت تصدرها احلكومة االردنية.

 جيوز ملدير املنظمة تشغيل املوظف أكثر من ساعات العمل األسبوعية على أن يتم تعويض الساعات اإلضافيةمبغادرات أو إجازات يتم االستمتاع بها يف نفس الشهر الذي استحقت فيه أو الشهر الذي يليه ،وال جيوز

ترحيلها أو معاملتها كاإلجازات السنوية.

 -يقوم كل موظف باثبات دوامه اليومي بتعبئة املعلومات الواردة يف سجل الدوام اليومي.

 -يتم خصم املغادرات اخلاصة باملوظف والطارئة اليت ال حتتمل التأجيل من اإلجازة السنوية ،وجيب اخذ

موافقة املدير املباشر قبل املغادرة.
 يعترب املوظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن مركز عمله دون سبب مشروع ،مدة تزيد عن عشرة أيام متتالية. 4-2االجازات

أ -اإلجازة السنوية

يستحق املوظف  21يوم إجازات سنوية وملدير املنظمة تنظيم اإلجازات السنوية للموظفني يف بداية العام
وفق رغبات املوظفني وذلك لضمان تنظيم سري العمل .وال جيوز املباشرة باإلجازة السنوية قبل اخذ املوافقة

اخلطية عليها اال يف احلاالت الطارئة ،وال جيوز مجع اإلجازات السنوية ألكثر من سنتني متتاليتني بأي حال
من األحوال.
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مينح املوظف/ـة إجازة مرضية مدفوعة األجر مقدارها أربعة عشر يوماً خالل العام وال تزيد اإلجازة املرضية

غري املدعمة بتقارير طبية عن يوم واحد يف املرة الواحدة وحبد أقصى مخسة أيام يف العام .ويف حالة إصابة
العمل جيب إبالغ الضمان االجتماعي وإدارة املنظمة عن اإلصابة خالل  24ساعة ويتم التعامل مع احلالة

حبسب قانون وأنظمة الضمان االجتماعي.
ج  -اإلجازة الطارئة

مينح املوظف إجازة ال حتتسب من اإلجازة السنوية مقدارها ثالثة أيام يف حالة وفاة أحد الوالدين أو األخوة

أو األخوات أو األبناء أو الزوج أو الزوجة ،ويومني يف حالة وفاة اجلد أو اجلدة أو العم أو العمة أو اخلال أو
اخلالة أو احلمى أو احلماة .ويف حالة الزواج مينح املوظف إجازة زواج مقدارها أسبوع.

د -اجازة االمومة

تستحق املوظفة عند الوالدة إجازة أمومة مدتها سبعون يوماً قبل الوضع وبعده وبراتب كامل وال تعترب هذه
املدة من اإلجازة السنوية أو املرضية .وللموظفة بعد انتهاء إجازة األمومة أن تأخذ خالل سنة من تاريخ
الوالدة فرتة أو فرتات رضاعة ال تزيد عن ساعة واحدة يف اليوم الواحد.
 .5تقييم األداء

يتم تقييم اداء املوظف من حيث اجنازاته وواجباته الوظيفية وكفاءاته وقدراته وعالقته مع رؤسائه ومرؤوسيه
من قبل املسؤول املباشر عنه يف نهاية فرتة التجربة ويف نهاية العام ،وجتري عملية التقييم مبشاركة املوظف

أساسيات ادارة الموارد البشرية

ب -اإلجازات املرضية

بشكل فاعل عرب مناقشة مستوى أداء املوظف بالنسبة إىل معايري التقييم املختلفة واملعتمدة لدى املنظمة.

 .6اإلجراءات التأديبية

تطلب منك املنظمة ان تتحلى بأفضل أخالقيات العمل وأصول التعامل ،وااللتزام بأنظمة وقواعد العمل
وبالتعليمات واألنظمة والقوانني املعمول بها يف املنظمة ،وإن عدم االلتزام بها أو القيام بأي عمل أو تصرف

قد خيل بالواجبات واملسؤوليات والصالحيات املوكلة اليك سيعرضك للمسائلة واإلجراءات التأديبية مبوجب
نظام املنظمة والذي يطبق بالتسلسل وفق االتي )1 :التنبيه اخلطي  )2غرامة اجر حتسم من الراتب  )3اإلنذار
اخلطي  )4حجب الزيادة السنوية  )5االستغناء والفصل من اخلدمة.
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• دليل بناء القدرات املؤسسية ملنظمات اجملتمع احمللي – مؤسسة نور احلسني – برنامج قدرات

• دليل مبادىء احلاكمية الرشيدة يف منظمات اجملتمع احمللي  -مؤسسة نور احلسني – برنامج تنمية
اجملتمعات احمللية

• ادارة املوارد البشرية ( االساليب احلديثة) -د .يزن تيم
• http://hrm-group.com
• http://www.hrdiscussion.com
• http://humanresourcesblogger.wordpress.com/2009/06/06/63
• http://www.abahe.co.uk/human-resources-management-and-recruitment-modul
e-contents.html
• http://www.hrm-group.net/vb/archive/index.php?f-10.html
• http://ar.wikipedia.org/wiki
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املصادر واملراجع
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منوذج رقم ( )4.1كتابة وصف وظيفي
منوذج كتابة وصف وظيفي
اسم الوظيفة

الدائرة  /الوظيفة

مسؤول أمام

مسؤول عن

األهداف الرئيسية للوظيفة

أساسيات ادارة الموارد البشرية

النماذج

املهام والواجبات الرئيسية

متطلبات الوظيفة
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منوذج طلب توظيف
اسم الوظيفة........................... :

تاريخ االعالن عن الوظيفة.................:

نوع االعالن.....................:

 .1املعلومات العامة عن املتقدم
االسم الرباعي

اجلنس

احلالة االجتماعية

العنوان الربيدي

اجلنسية

اهلاتف

الربيد االلكرتوني

مكان السكن احلالي
 .2التعليم واملؤهالت العلمية
سنة التخرج

املؤهل

املؤسسة التعليمية

الشهادة

 .3اخلربات العملية
مكان العمل

تاريخ البدء

اسم الوظيفة

تاريخ االنتهاء

هاتف املؤسسة

أساسيات ادارة الموارد البشرية

منوذج رقم ( )4.2طلب توظيف

 .4الدورات التدريبية
اسم الدورة

التاريخ

اجلهة املدربة

مكان التدريب

نوع املهارات

 .5اية مالحظات ترغب باضافتها.............................................................................:
 .6املرفقات املطلوبة )1:السرية الذاتية )2.صورة عن هوية االحوال املدنية )3.نسخة آلخر شرحية راتب
اسم وتوقيع املتقدم

التاريخ

اسم وتوقيع مستلم الطلب:
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معلومات عامة

منوذج تقييم متقدم لوظيفة

اسم املتقدم............................................................................ :
الوظيفة املطلوبة..................................... :

الدائرة/القسم......................................... :

جلنة التقييم....................................................................................... :
تقييم املتقدم

ضعيف

متوسط

جيد

املعرفة بطبيعة مهارات الوظيفة املطلوبة
اخلربات السابقة يف نفس اجملال
مدى ارتباط املؤهل العلمي بالوظيفة املطلوبة
املبادرة
مهارة االتصال واالستماع
السلوك العام
الرغبة يف الوظيفة أو العمل لدى املنظمة
نقاط القوة عند املتقدم

جيدجدا

ممتاز

أساسيات ادارة الموارد البشرية

منوذج رقم ( )4.3تقييم متقدم لوظيفة

نقاط الضعف عند املتقدم
التوصية

 -نعم يوظف
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عقد عمل
رئيس منظمة ..................

الفريق األول ........................................ :

وميثله ....................

الفريق الثاني ....................................... :

اجلنسية .................. :العنوان ...................... :

نظرا الن الفريق االول يرغب يف التعاقد مع الفريق الثاني للعمل يف منظمة........................................
فقد اتفق الفريقان على ما يلي:
املادة ( :)1يوافق الفريق األول على التعاقد مع الفريق الثاني ليعمل بوظيفة :
مسمى الوظيفة  ................................. :موقع العمل .......................................... :
املادة ( :)2مدة العقد :يعترب هذا العقد حمدد املدة ويبدأ اعتباراً من مباشرته العمل بتاريخ .....................
ولغاية ......................

املادة ( :)3يدفع الفريق االول للفريق الثاني راتبا شهريا مقداره ( )...........فقط  ............................الغري
شامال جلميع العالوات .

أساسيات ادارة الموارد البشرية

منوذج رقم ( )4.4عقد عمل

املادة ( :)4ختضع خدمات الفريق الثاني لنظام .................والحكام قانون العمل ،وقانون الضمان
االجتماعي املعمول بهم .
املادة ( :)5خيضع راتب الفريق الثاني للضرائب واالقتطاعات القانونية ومنها ضريبة الدخل والضمان
االجتماعي ،ويلتزم الفريق الثاني بأداء أقساط التأمني الصحي يف حال رغبته يف االستفادة من
هذا التأمني وذلك حبسب األنظمة املعمول بها يف ............................
املادة ( : )6مينح الفريق الثاني اإلجازات اآلتية وحتتسب وفق األسس املعمول بها يف .........................
أ -إجازة سنوية مدتها (  ) 21يوماً ب  -اإلجازة املرضية ج – اجازة االمومة
املادة ( :)7حيق للفريق األول وفق تقديره وحده ان ينقل الفريق الثاني اىل أي وظيفة اخرى يف .............
شريطة ان ال يقل مستواها عن مستوى وظيفته وان ال يؤدي النقل اىل خفض راتبه.
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املادة ( :)9يعترب هذا العقد منتهياً يف حالة انتهاء مدة العقد ،أو أي إخالل باي بند من بنود هذا العقد من
قبل الفريق الثاني أو إنهاء عقد العمل ألي من األسباب الواردة يف املادة ( )28من قانون العمل
رقم ( )8لعام . 1996
املادة( :)10يف حال عدم رغبة اي من الفريقني يف جتديد عقد العمل فعليه اشعار الفريق اآلخر بذلك خطياً
قبل شهر واحد على االقل وال جيوز سحب االشعار اال مبوافقة الفريقني.
املادة ( :)11يلتزم الفريق الثاني يف حال انتهاء عمله الي سبب كان ان يقوم بإعادة كل ما حبوزته واملتعلقة
بعمل الفريق االول  ،كما مينع على الفريق الثاني االحتفاظ بنسخة او ملخص عنها.
املادة ( :)12يلغي هذا العقد أي عقد او كتاب تعيني صادر من قبل الفريق األول للفريق الثاني قبل تاريخ
هذا العقد.
املادة( :)13نظم هذا العقد من نسختني حيتفظ كل فريق بنسخة منه.

توقيع الفريق الثاني

توقيع الفريق االول

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

.....................................
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املادة ( :)8يتعهد الفريق الثاني ان حيافظ على خصوصية وسرية املعلومات اليت يطلع عليها خالل مدة عمله
سواء كانت هذه املعلومات متعلقة بشؤون الفريق االول او عمالئه وسواء كانت املعلومات ذات
طبيعة فنية ادارية جتارية او غري ذلك ،ويتعهد الفريق الثاني بان حيافظ على سرية هذه املعلومات
وال يطلع عليها احد اياً كان او مهما كانت الظروف.
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