ُ
سياسة العمل عن بعد

مقدمة:
العمـل عـن بعـد هـو أحـد خيـارات العمـل البديلـة التـي تضمـن اسـتمرار تأديـة العمـال وإنجازهــا بحسـب خطــة
ً
العمــل ،وبمــا يحقــق أهــداف ومؤش ـرات الداء للموظــف والدارة والجمعية .ويتـم تأدي تـه بعيـدا عـن مقـر العمـل
ً
أو بيئة العمل التقليدية بشـكل دائـم أو جزئـي أو حسـب الطلـب وفقــا لمواع يــد العمــل الرســمية .ويكــون االتصــال
كالتيــد ال ر
إلكتونيـ ًا ،أي مــن خ ـالل اســتخدام الوســائل ال ر
مــا بيــن الموظــف وجهــة عملــه ر
لكتون،
لكتون يــة ر
وبرامــج االتصــال المرئــي ،أو الوصــول عــن بعــد إلــى الحاســب ال لــي الخـاص بالموظــف ،وغيــره .كمـا أن مـن المهـم
ً
معرفـته أن العمـل عـن بعـد ليـس حقـا مكتس ًـبا للموظـف وإنمـا حسب مصلحـة العمـل ومـا تقـرره جهـة العمـل
لنظـام الـدوام بنـاء علـى ظـروف داخليـة وخارجيـة .يهـدف هــذا الدليــل لتنظيــم العمـل عــن بعــد مــن خالل تحديــد
أهــداف ومســؤوليات وآليـ ــة العم ـ ــل ،والمنهجيـة المتبعــة لتطبيــق العمـل عــن بعــد لموظفــي الجمعية.
ً
أوال :أهداف العمل عن بعد
•
•
•
•

إجراء ر
احتازي للحفاظ عىل سالمة وأمن الموظفي ف الحاالت الطارئة واالستثنائية.
التقليل من المخاطر ر
الت قد تصيب الموظف أثناء التنقل.
ضمان استمرارية العمال وإنجازها ف الوقت المحدد.
توفت بيئة عمل مرنة تشجع عىل تحفت الموظف وزيادة إنتاجيته.

ً
ثانيا :مبادئ العمل عن بعد
•
•
•

تحسي صورة الجمعية  -ر
التكت عىل أصحاب المصلحة وزيادة رضاهم وتوسيع قاعدتهم.
التكت عىل العمل عن ُبعد ر
تسهيل العمل  -ر
كتتيب تم إنشاؤه لتسهيل إنجاز العمل.
القيادة  -توحيد الهدف والتوجه اال ر
اتيج من قبل كافة القيادات عىل كافة المستويات وتهيئة الظروف
ست ر

•

ر
الت بها يشارك الجميع ف تحقيق أهداف الجمعية.
رإشاك الجميع  -تمكي الجميع وصقل الكفاءات بهدف رفع قدرات الجمعية لتقديم خدمات ذات قيمة.

ً
ثالثا :أخالقيات العمل عن بعد
•
•
•
•
•
•
•
•

المانة – وتتمثل فــي تنفيــذ المهــام الموكلــة ،فــي صحــة المعلومــات التــي يتــم تزويدهــا لجهــة العمــل ،فــي
البيانــات والمخرجــات ،فــي تقديــم المســاعدة للزمالء ... ،إلخ.
المسؤولية  -تحمل المهام والمسئوليات وإتمامها ،ومعالجة الخطاء والتقصت أو التأخت إن وجد.
ر
االلتام  -تسليم العمل ف الوقت المحدد ،واالل رتام بالوقات واليام المحددة للعمل.
الرقابة الذ اتية  -إحساس الموظف بالمسئولية وعدم الحاجة إىل المراقبة من قبل المسئولي.
المبادرة  -السع للبحث عن التمت ر
واقتاح الفكار.
التقان  -إخراج العمل المطلوب عىل أكمل وجه.
الثقة  -استغالل وقت العمل بالشكل المثل.
الحفاظ عىل الرسية  -المحافظة عىل كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمل.

ً
الت يشملها نظام العمل عن بعد (النطاق)
رابعا :الفئات ي
•
•
•

الختاء  /المتطوعي داخل وخارج مقر الجمعية.
العضاء  /الموظفي  /ر
الختاء ممن لديهم ظروف صحية خاصة.
العضاء  /الموظفي /ر
أي موظف ترى الدارة التنفيذية إمكانية أداءه للعمل عن بعد.
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ً
خامسا :توزي ع المسؤوليات
.1

.2

.3

.4

.5

التامات عامة  -ه مسؤوليات تنطبق عىل كافة الموظفي من حيث ر
ر
الن:
• التقيد بساعات العمل الرسمية.
• التقيد بإجراءات الدليل الفت للعمل عن بعد.
ً
• أن يكون متاحا أثناء ساعات العمل الرسمية.
مسؤوليات المدير التنفيذي:
ر
• تحديد المهام ر
الت يجب إنجازها خالل فتة العمل عن بعد.
التيــد الل ر
يكتون ،والوصــول عــن بعــد إلــى
• تحديــد أدوات االتصــال بيــن الموظــف والجمعية ( ر
جهــاز الحاســب اللــي للموظــف ،أو عــن طريــق الهاتــف ســواء باالتصــال أو المراســلة عــن طريــق
برامــج الهواتــف الذكيــة مثــل واتســاب  WhatsAppومــا إلــى ذلــك).
• متابعــة التقــدم فــي إنجــاز المطلــوب مــع الموظــف ،ومساعدته علــى حــل المشــكالت.
• إعطــاء إذن كتابــي للموظفيــن الذي ـن يعملــون عــن بعــد للحضــور إلــى المقر خالل سـاعات العمـل
ً
الرسـمية ،أو خارجه وفقا الحتياجات العمل.
مسؤوليات الموظف  /الخبت:
• القيام بالمهام المتفق عليها ر
والت يحددها المدير التنفيذي.
• تسليم العمال المطلوبة ف الوقت المحدد..
والتيد ال ر
لكتون خالل ساعات العمل الرسمية للجمعية.
• الرد عىل المكالمات الهاتفية ر
• اال رلتام بأخالقيات وقيم العمل الموضحة ف هذا الدليل.
ر
االلتام بتقديم تقرير يوم عن مستوى النجاز والنتاجية.
•
ر
• االلتام بالجراءات الدارية المبينة ف هذا الدليل.
مسؤوليات إدارة التقنية:
• توفت الدوات والتسهيالت التقنية الالزمة ر
الت تساعد عىل العمل عن بعد.
• تقديم الدعم الفت عن بعد ،ف حالة وجود أي مشاكل تقنية.
ً
• ضمان المحافظة عىل شية المعلومات وفقا لسياسة أمن المعلومات.
ر
والبرسية:
مسؤوليات إدارة الموارد المالية
• إطالع الموظفي عىل جميع المستجدات.
• تقديم الدعم الداري للموظف.
• متابعة تطبيق الجراءات المتعلقة بنظام الدوام عن بعد (كإصدار القرارات ،تنظيم دخول
الجمعية ...الخ).
• ضمان توفر الخدمات الدارية واللوجستية للموظف.

ً
سادسا :آلي ة العم ل عن بع د
ن
ن
ن
وف كل مستوى يتطلب
جزئ  -يف حالة النظام
الجزئ يتم تصنيف الموظفي إىل ثالثة مستويات ي
ي
النظام ال ي
آلئ:
ا ي
• العمل عن بعد (من المتل(
 oقراءة واستيعاب إرشادات العمل عن بعد.
 oالموافقة والتوقيع عىل الوثيقة التنظيمية للعمل عن بعد.
 oاالتصال بالمختصي خالل ساعات العمل ،ف حالة مواجهة أي صعوبات.
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•

•

العمل من المكتب
 oالقيام بالعمل الروتيت كالمعتاد.
 oالتنسيق مع الزمالء الذين يعملون عن بعد (من المتل).
 oإنجاز العمال.
العمل بالتناوب
 oتقوم الدارة بإعداد خطة تتضمن الحد الدن من الموظفي الذين يمكنهم تسيت أعمال الدارة
بحيث يتم منح بقية الموظفي إجازة استثنائية ويتم التبديل بينهم بالتناوب خالل ر
فتة
المناوبة.

نظام كل  -نف حالة النظام الكل يتم ال ن
لتام بالمتطلبات الواردة ن يف بند العمل عن بعد.
ي
ي ي
ً
ن
والتحسي
سابعا :التقييم
•

•

أدوات المراقبة والقياس والتحليل والتقييم:
 .1تقرير يوم يقوم به الموظف.
ر
 .2تقرير أسبوع من المسؤول المباش للموظف إىل المدير التنفيذي.
ر
لمؤشات الداء.
 .3تقرير ربــع سنوي
 .4اجتماع الدارة الشهري.
 .5اجتماع مديرو الدارات
مراجعة الدارة العليا (المدخالت والمخرجات):
تقوم الدارة العليا بمراجعة نظام العمل عن بعد للجمعية بصورة دورية أو استثنائية بهدف تحسي الداء
العام .وتستند المراجعة عىل أدوات المراقبة والقياس والتحليل والتقييم الواردة ف هذا الدليل.

ً
ثامنا :إنهاء العمل عن بعد
يحق للدارة التنفيذية قطع نظام العمل عن بعد ف الحاالت التالية:
• إخالل الموظف بالقيام بأداء المهام المتفق عليها.
• إذا ما اقتضت ظروف العمل.
ر
• انتهاء عقد العمل أو االستقالة خالل فتة العمل عن بعد.
ً
• انتهاء ر
الفتة المحددة للعمل عن بعد والمتفق عليها مسبقا.
• انتهاء الحالة/الظروف االستثنائية.
ً
تاسعا :النتائج المقصودة للعمل عن بعد
•
•
•
•

التأهب لحاالت الطوارئ.
كفاءة القوى العاملة.
التوازن بي العمل والحياة.
توفت التكاليف.
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المسؤوليات:
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعىل جميع العاملي والمنتسبي الذين يعملون تحت إدارة
ر
وإشاف الجمعية االطالع عىل النظمة المتعلقة بعملهم وعىل هذه السياسة واللمام بها والتوقيع عليها،
ر
وااللتام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.
وعىل الدارة التنفيذية تزويد جميع الدارات والقسام بنسخة منها.
المراجع والعتماد:
اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة ف اجتماعه ( الثالث لعام2021م ) ف دورته ( الثان )
ف تاري ــخ 2021 / 10 / 21م
ً
سابقا.

وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات العمل عن ُبعد الموضوعة

رئيس مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية
نوف بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود
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