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ً
أوال :الرعاية الصحية وضوابطها
مادة ( )1الرعاية الصحية

 .1خيضع مجيع موظفي املؤسسة لنظام التأمني الصحي املعتمد لدى املؤسسة حسب الفئة الوظيفية
للموظف.

 .2يقسم التأمني الصحي الذي توفره املؤسسة ملوظفيها إىل ثالثة أنواع حسب فئات املوظفني وهي
عىل النحو اآليت:

 .أالنوع “  :”V.VIPللمرتبة . 15 /13
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 .بالنوع “ :”VIPللمرتبة .12 - 11
 .تالنوع « :»Aللمرتبة .10 - 8
 .ثالنوع « :»Bللمرتبة .7 - 3

 .جالنوع «ب :»Bللمرتبة  ( .1- 2للسعوديني ) .

 .حالنوع «ج :»Cللمرتبة  (.1-2لغري السعوديني ) .
 .3لكل نوع من أنواع التأمني مستحقاته ومزاياه املختلفة التي توضحها الئحة التأمني الصحي املزودة
من قبل جهات التأمني املعتمدة.

مادة ( )2ضوابط الحصول على الرعاية الصحية

 .1عىل املوظف االلتزام بجميع رشوط بوليصة التأمني الصحي والتقيد بجميع التعليامت واالستثناءات
الواردة يف بوليصة التأمني وحسب نوع التأمني الذي خيضع له املوظف.
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 .2ال تلتزم املؤسسة بدفع نفقات العالج املرفوضة من رشكة التأمني تطبيق ًا ألحكام البوليصة.

 .3تعترب بطاقة التأمني الصادرة للموظفني صاحلة من تاريخ إصدارها وحتى هناية فرتهتا ،وجتدد
سنوي ًا.
مادة ( )3ضوابط إدراج موظف جديد في نظام التأمين الصحي

.1

.2
.3
.4

يقوم املسؤول عن التأمني بإدراج املوظف يف نظام التأمني الصحي وذلك حسب موقعه
الوظيفي.
يقوم املسؤول عن التأمني بإدراج املوظف يف نظام التأمني الصحي وذلك حسب موقعه الوظيفي
واملرتبة املعني عليها .
تقوم رشكة التأمني بإرسال إشعار بتأمني املوظف موضح ًا فيه اسم املوظف ورقم البوليصة ومن
ثم إصدار بطاقة التأمني الصحي له.
يقوم مسؤول التأمني بتسليم املوظف اجلديد بطاقة التأمني اخلاصة به.

مادة ( )4أحكام عامة

 .1تقوم املؤسسة بالتأمني للموظف ومن يعوهلم رشع ًا ضمن النظام التأميني املعتمد يف
املؤسسة.
 .2تلتزم املؤسسة بدفع نفقات الرعاية الصحية للموظف ومن يعوهلم رشع ًا من تاريخ التعيني حتى
تاريخ إدراجه يف وثيقة التأمني الصحي ما مل يكن التأخري بسبب املوظف .
 .3يف حال اضطر املوظف للعالج خارج اجلهات الطبية املعتمدة أو أثناء السفر خارج اململكة ،يقوم
املوظف بكتابة مذكرة داخلية للمطالبة بالتعويض عن نفقات العالج مرفق ًا معها فواتري العالج
بالكامل والتقرير الطبي الصادر عن اجلهة الطبية ويسلمه ملسؤول التأمني الطبي يف املؤسسة ليقوم
بمتابعتها مع رشكة التأمني.
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 .4يف حاالت التعويض عن العالج خارج اجلهات الطبية املعتمدة يتبع ما هو متفق عليه يف العقد مع
رشكة التأمني.
 .5يف حال سفر أحد املوظفني لبلد تستدعي السفارة املعنية وجود شهادة تأمني للمسافر إليها
كرشط ملنح التأشرية ،يصدر للموظف بطاقة تأمني خاصة باجلهة املسافر إليها بالتنسيق مع
رشكة التأمني.
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 .6يف حال جتاوز أحد املوظفني سن الستني ،يؤمن له بالتنسيق مع رشكة التأمني وحسب الرشوط
املنصوص عليها يف عقد التأمني.
 .7عند استقالة املوظف يمكن وبموافقة صاحب الصالحية استمرار التأمني الصحي احلايل له حتى
هناية العقد احلايل مع رشكة التأمني.
 .8تؤمن املؤسسة يف مقر العمل خزانة لإلسعافات الطبية حتتوي عىل كميات كافية من األدوية
واألربطة واملطهرات وغري ذلك مما أشارت له املادة ( )142من نظام العمل ،ويعهد إىل موظف
مدرب أو أكثر بإجراء اإلسعافات الالزمة للعامل املصابني.
ً
ثانيا :تأمين السيارات
مادة ( )5أحكام عامة

 .1تعترب السيارة اململوكة من قبل املؤسسة والتي زود هبا أي موظف ألغراض العمل عهدة عليه
وجتب املحافظة عليها وجتنب سوء استعامهلا.
 .2يتم اعتامد رشكة تأمني حمددة لتقديم خدمات تأمني السيارات للمؤسسة وذلك عن طريق عقود
سنوية كام هو موضح يف إجراء املشرتيات اإلدارية.
 .3يعترب تأمني السيارة اململوكة من قبل املؤسسة إلزاميا.
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 .4يتم تأمني مجيع السيارات اململوكة من قبل املؤسسة تأمينا ضد الغري.
 .5يتم تزويد املوظف بسيارة بديلة يف حال حصول حادث لسيارته ،وذلك حلني إحضار سيارته
من الورشة ،وذلك حسب احلاجة.

مادة ( )6ضوابط التعامل مع حوادث السيارات

.1

.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9
.10

عند وقوع حادث إلحدى السيارات يقوم السائق بمتابعة اإلجراءات املتعلقة باحلادث مع إدارة
املرور بالتنسيق مع اجلهة املختصة رسمي ًا بالتنسيق مع الشؤون اإلدارية حلني احلصول عىل تقرير
احلادث وورقة اإلصالح.
يقوم سائق السيارة بالعودة إىل موقع العمل مصطحبا معه السيارة املترضرة (إذا أمكن) يسلم
مرشف اخلدمات تقرير احلادث .
يقوم مرشف اخلدمات بإبالغ مسؤل التأمني عن احلادث ويقوم بتسليمه الوثائق املتعلقة.
يتوىل مسؤول التأمني بتجهيز الوثائق املطلوبة .
يتم إرسال الوثائق املطلوبة إىل رشكة التأمني يف نفس يوم احلادث ويتم البدء بتنفيذ إجراءات
التأمني ومتابعتها مع رشكة التأمني.
يتم التنسيق مع رشكة التأمني إلرسال السيارة املترضرة إىل اجلهة التي حتددها رشكة التأمني
إلصالح السيارة وذلك بعد تقدير قيمة اإلصالح يف ثالث جهات خمتلفة ومن ثم اختيار اجلهة
األنسب لرشكة التأمني أو تسليم شيك بقيمة اإلصالح .
يقوم أحد السائقني بتسليم السيارة للورشة التي حددهتا رشكة التأمني.
يقوم أحد السائقني باستالم السيارة من الورشة عند االنتهاء من إصالحها.
يقوم السائق بالتأكد من إصالح السيارة قبل إعادهتا إىل املؤسسة ويتم ذلك بالتنسيق مع سائق
السيارة أو مالك السيارة إن دعت احلاجة.
يقوم مسؤول احلركة بتسليم السيارة للشخص املعني بعد احلصول عىل توقيعه عىل نموذج حادث سيارة.
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 .11يتم إعداد تقرير خاص باحلادث ،وحيتفظ به يف امللف اخلاص بالسيارة باإلضافة إىل تقرير احلادث.
 .12يف حالة ظهور احلاجة لشطب السيارة ،تتطلب رشكة التأمني احلصول عىل موافقة صاحب الصالحية
عىل شطبها ويف حالة املوافقة يتم التنازل عن السيارة لصالح رشكة التأمني وتقوم بدورها بتعويض
قيمة التأمني عىل السيارة وذلك عن طريق اإلجراءات املالية الالزمة.
 .13يتحمل املتسبب يف احلادث قيمة اإلصالح التى ال تغطيها رشكة التأمني .
مادة ( )7ضوابط التأمين األولي للسيارات
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 .1يقوم مسؤول التأمني بتحديد السيارات التي حتتاج إىل التأمني وذلك عن طريق مراجعة قوائم
السيارات اجلديدة التي تم رشاؤها من قبل املؤسسة وإعالم موظفي املؤسسة الراغبني بتأمني
سياراهتم اخلاصة باإلضافة ملراجعة جدول حرص السيارات ألغراض التأمني.
 .2يقوم مسؤول التأمني بتجهيز كشف مفصل بجميع السيارات التي حتتاج إىل تأمني بحيث حيتوي
الكشف عىل املعلومات التالية عىل األقل:
أ .نوع السيارة
ب .رقم لوحة السيارة
ج .سنة الصنع
د .قيمة السيارة
هـ .اسم السائق
و .مكان إصالح السيارة (الورشة أم الوكالة)
ز .تأمني الركاب (حتديد الرغبة بتأمني الركاب أو عدمها)
ح .اسم الرشكة واملنطقة
ط .احلاجة لتوفري سيارة بديلة حلني إصالح السيارة يف حالة احلوادث
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 .3يتم إرسال كشف السيارات إىل رشكة التأمني املعتمدة من قبل املؤسسة مع خطاب بطلب القيام
بإجراءات تأمني السيارات.

 .4يتم استالم إشعار التأمني من رشكة التأمني موضحا فيه معلومات عن السيارات التي تم تأمينها
واملبالغ املستحقة عليها.

 .5يقوم مسؤول التأمني بمراجعة إشعار التأمني وحتديد السيارات التي ستتحمل املؤسسة كلفة تأمينها
وتلك التي سيتحمل كلفتها مالكوها.

 .6يقوم مسؤول التأمني بإرسال نسخة عن إشعار التأمني إىل اإلدارة املالية للقيام باإلجراءات املالية
الالزمة.

 .7يقوم مسؤول التأمني بمتابعة اإلجراءات مع اإلدارة املالية ومع رشكة التأمني حلني إصدار واستالم
وثائق التأمني الالزمة.

 .8يقوم مسؤول التأمني باالحتفاظ بنسخ عن وثائق التأمني يف ملف خاص يف القسم.

 .9يقوم مسؤول التأمني بتسليم وثائق التأمني لسائقي السيارات املعنية ليتم االحتفاظ هبا يف
سياراهتم.

مادة ( )8ضوابط تجديد تأمين السيارات

 .1يقوم مسؤول التأمني بمتابعة السيارات التي حتتاج إىل جتديد التأمني وذلك بالتنسيق مع
مرشف اخلدمات (بالنسبة للسيارات اململوكة من قبل املؤسسة) أو مبارشة مع املوظفني

املعنيني (بالنسبة للسيارات اململوكة من قبل موظفي املؤسسة والتي يتم تأمينها عن طريق

قسم التأمني).
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 .2يقوم مسؤول التأمني بتنفيذ اإلجراءات املذكورة يف البنود من ( )2إىل ( )9أعاله.
مادة ( )9ضوابط التعامل مع التأمين ضد الغير (التأمين اإللزامي)  -اختياري

 .1يقوم مسؤول التأمني بالتعميم عىل املوظفني الراغبني بتأمني سياراهتم اخلاصة ضد الغري بتزويد
القسم بصور عن رخص القيادة اخلاصة هبم.
 .2يقوم مسؤول التأمني بتجهيز كشف مفصل بأسامء السائقني وإرفاقه مع صور رخص القيادة
وخطاب بطلب القيام بإجراءات تأمني ضد الغري للموظفني املذكورين يف الكشف.
 .3يقوم مسؤول التأمني بتنفيذ اإلجراءات يف البنود من ( )7إىل ( )9أعاله.
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ً
ثالثا :تقييم الموردين
مادة ( )10األحكام العامة

 .1حيتفظ مرشف اخلدمات بقائمة املوردين املعتمدين ،وذلك لتوفري معلومات حول املوردين
املحتملني جلميع احتياجات املؤسسة من اخلدمات املساندة اإلدارية.
 .2يف حال اعتامد مورد جديد غري مدرج عىل قائمة املوردين املعتمدين جيب أن خيضع املورد لعملية
تقييم.
مادة ( )11ضوابط إجراءات تقييم الموردين

 .1عند ظهور احلاجة للتعامل مع مورد جديد ،يتم إجراء تقييم مبدئي هلذا املورد من قبل مرشف
اخلدمات (أو من يفوضه) وذلك عن طريق الوسائل التالية:
أ .زيارة ميدانية للمورد
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.2
.3
.4

.5

ب .االتصال هاتفي ًا باملورد لالستفسار عن اخلدمات واخلربات املتوفرة
ج .االستفسار عن سمعة املورد يف السوق .
يف حال اعتامد املورد يقوم مرشف اخلدمات بإضافة املورد إىل قائمة املوردين املعتمدين.
يقوم مرشف اخلدمات باملراقبة املستمرة ألداء املورد وذلك من خالل تسجيل املعلومات اخلاصة
بكل عملية رشاء تتم من املورد يف سجل خاص.
يف حال حدوث أي تقصري من قبل املورد من حيث االلتزام بمواصفات املواد املطلوبة أو مواعيد
التسليم أو الكميات املطلوبة يقوم مرشف اخلدمات بتسجيلها يف بند املالحظات يف نموذج تقييم
أداء املورد.
يقوم مرشف اخلدمات وبالتنسيق مع اجلهات املعنية يف املؤسسة باختاذ القرار بشأن املورد من حيث
إبقائه ضمن قائمة املوردين املعتمدين مع إبالغه بحالة التقصري لعدم تكرار نفس املشكلة ،أو
العمل عىل إلغائه من القائمة وعدم التعامل معه مستقبال .يعتمد اختاذ القرار بشأن املورد عىل حجم
املخالفة التي قام بارتكاهبا ومدى تأثريها عىل عمل املؤسسة.
ً
رابعا :تخزين المستلزمات المكتبية

مادة ( )12األحكام العامة

 .1يقوم مرشف اخلدمات بتجهيز قائمة تشمل كافة حمتويات املستودع بحيث حتتوي هذه القائمة
عىل اسم ورقم كل مادة يتم ختزينها ورصفها عن طريق املستودع.
 .2حيدد لكل مادة يتم ختزينها يف املستودع حد أدنى للكمية وتتم مراجعة أرصدة مجيع املواد شهريا
حيث يتم إعالم دائرة املشرتيات عن طريق إعداد طلب تزويد مواد يف حال وصول رصيد أي
من هذه املواد إىل احلد األدنى.
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 .3يقوم مرشف اخلدمات برصف املواد من املستودع يف احلاالت التالية:
أ .استالم طلب تزويد مواد من أحد اجلهات التنظيمية
ب .استالم نموذج إشعار مبارشة عمل خاص بموظف جديد :حيث يتم رصف مستحقات
املوظف من املستلزمات.
ج .الرصفيات الشهرية من القرطاسية للجهات التنظيمية :حيث يتم تزويد اجلهات التنظيمية
برصفيات شهرية ذات كميات حمددة مسبقا حسب احتياجات هذه اجلهات.
مادة ( )13ضوابط إجراءات تقييم الموردين
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.1

.2
.3
.4
.5

يف حال رشاء مواد جديدة لتخزينها يف املستودع يقوم مرشف اخلدمات بتجهيز نموذج سند إدخال
بحسب الفواتري املستلمة مع املواد ،ثم تسلم الفواتري وسندات اإلدخال إىل اإلدارة املالية لرصف
الفواتري حسب اإلجراءات املالية.
يقوم مرشف اخلدمات بتحديث نموذج بطاقة مواد اخلاصة باملادة التي تم إدخاهلا إىل املستودع
وحتديث رصيد املادة بنا ًء عليه.
يف حال احلاجة لرصف مواد من املستودع يقوم أمني املستودع بتجهيز املواد املطلوبة
يقوم مرشف اخلدمات بتسليم املواد املطلوبة إىل اجلهة املعنية وحيصل عىل توقيعها باإلستالم.
يقوم مرشف اخلدمات باالحتفاظ بسندات اإلدخال واإلخراج وبطاقات املواد يف ملفات خاصة.
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