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.شركة األسمنت العربيةلمن دواعي سرورنا أنك قررت االنضمام إلينا وأصبحت جزًءا من عائلة إنه 
ا وسيكون فجميع الموظفين مفعمين بالحيوية والنشاط لنجاحن. نجاحناأسرار عناصر واحد تعد إحدى عملنا كفريق 
مما يضمن بيةاألسمنت العرشركة عملك في وعلى استعداد لمساعدتك على االستقرار في ادارتك حريًصا الفريق في 

ك ومساهمتك والحصول على التدريب الالزم لتكون قادًرا على أداء دوربشركة األسمنت العربيةتوفير معرفة شاملة 
.في نجاح أعمالنا

شركة افتنا في معًا من خالل قيمنا وثقثقافات مختلفة توحدوا موظفين متميزين من شركة األسمنت العربيةلدينا في 
.  فهم حريصين على تقديم األعمال والمساهمات القيمة للشركة–األسمنت العربية

في فريق عمل إننا نريد منك أن تصبح جزًءا من هذا الفريق حيث تعمل في بيئة مفعمة باالحترام والشفافية والتآلف
.واحد

شركة وير والنمو معإن التزامنا تجاهك يتشكل في تشجعينا إياك باستمرار على التعلم، وتولي مسؤوليات إضافية والتط
تياجات وسوف نتجاوز من خالل القيام بذلك اح! شركة األسمنت العربيةتنهض –فكلما تنمو –األسمنت العربية

.  في مصاف مصنعي االسمنت في المنطقة موفرين حلول تكاملية للقطاععمالئنا وأن نصبح 

امة بحقوقك منك وكذلك أن تكون على دراية تشركة األسمنت العربيةنود منك أيضاً أن تفهم النتائج التي تتوقعها 
شركة ك بـ وقد تم تصميم دليل الموظف لتعريف. ويعد دليل الموظف إحدى طرق توفير المعلومات لك. ومسؤولياتك

تساعدك على وذلك بتقديم بعض من  سياساتها وإجراءاتها وممارساتها وظروف العمل والفوائد التي ساألسمنت العربية
.معرفة حقوقك ومسؤولياتك 

و قواعد العمل بحق تنقيح أو تعديل أو شطب أو إضافة جميع السياسات  أو اإلجراءات أشركة األسمنت العربيةتحتفظ
ة و فريق أو المزايا المنصوص عليها في هذا الدليل أو في أي وثيقة أخرى وفق القانون وما هو أفضل لمصلحة الشرك

.  األسمنت العربيةشركة وينطبق محتوى دليل الموظف على جميع موظفي . عملها

ملك المبرم مع هذا الدليل جزء ال يتجزأ من اتفاقية تعيينك بحيث تخضع األحكام والشروط المنصوص عليها في عقد ع
يحل هذا و. لألحكام المنصوص عليها في هذا الدليل، ما لم تُستبدل صراحة في عقد عملكشركة األسمنت العربية

هذا الدليل  وسيجرى اإلعالم بأي تغييرات مكتوبة تم إدخالها على. الدليل محل أي دليل لموارد البشرية صدر سابقًا
أو إقرارات لجميع الموظفين بحيث يتم إطالع الموظفين على السياسات أو اإلجراءات الجديدة، وال يمكن ألي بيانات

العربيةشركة األسمنتوتتولى إدارة الموارد البشرية في . شفوية أن تغير بأي شكل من األشكال أحكام هذا الدليل
.مسؤولية مراجعة وتحديث هذه الوثيقة

.للحصول على أي استفسارات أخرى متعلقة بمحتوى هذا الدليل، يرجى التواصل مع إدارة الموارد البشرية

شركة األسمنت العربيةمرحبًا بك في 
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أغراض الدليل

وفهماءةقريجبلذلك.مسؤولياتهمنجزءوتعتبرالموظفتهمالتيالنقاطأبرزالدليليوضح

لشخصيانموكتدعمعملبيئةتوفيرإلىالدليلهذاويهدف.الدليلفيالواردةاإلرشاداتواتباع

.والمهني

شركة األسمنت العربيةرؤية 
شمالواألوسطالشرقمنطقةفياألسمنتمجالفيالرائدةالمتكاملةالسعوديةالشركةنكونأن

.إفريقيا

شركة األسمنت العربيةرسالة 
.مستداموربحنموتحقيقواألسمنت،وتسويقإنتاج

عالقتنا

مهامالإلنجازاآلخرعلىبعضناويعتمدالصدقبجانبالثقةعلىقائمةعالقاتببناءنقوم

.واألعمال

أمانتنا

.فيناثقتهموضعواالذينومساهميناوشركائناأفرادنامعواألمانةبالصدقنلتزم

منهجنا

.ومسؤولياتناوشركائناموظفينامعالتعاملعندومركًزابسيًطانهًجانتبع

جودتنا

لتعزيزةالمبتكروالحلولخدماتنامواصلةمنلنتمكنالحقائقأساسعلىالعمليةالقراراتنتخذ

.العمالءتجربة

أفرادنا

.والتطورالنمومنتمكنهملألفرادبيئةمعًانخلقاإلرادةوقوةوالرعايةاالحترامخاللمن

شركة األسمنت العربيةقيم وأبعاد 
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التعريف التوجيهي

بطاقة الموظف❖

ويجبرية،البشالمواردإدارةقبلمنلكالشخصيةالصورةتحملهويةشارةتعيينكعقبستصدر

واجدكتأثناءاألوقاتجميعفيارتدائهاوجوبإلىباإلضافةعمل،مناوبةكلفيإحضارهاعليك

.الشركةمقرفي

حساب الموظف البنكي ❖

شخصيكيبنحسابلديكيكونأنويجبالبنكية،بمعلوماتكإلبالغهمالبشريةالمواردمعتواصل

راتبالأنالعلممعالبشرية،المواردإدارةمعبياناتهمشاركةالموظفمسؤوليةمنيعتبرحيث

تحديثإلىفستحتاجمعه،تتعاملالذيالبنكبتغييرقمتإذاأيًضا،.شهركلمن26يومفيمستحق

.البشريةالمواردمععملأيام3غضونفيالمعلوماتهذه

العامة للتأمينات اإلجتماعيةالمؤسسة ❖

معالمبرمهمعملعقدسريانأثناءاإلجتماعيةللتأميناتالعامةالمؤسسةفيالموظفينجميعيُسجل

.العربيةاألسمنتشركة

التجربةالعقد وفترة مدة ❖

بعضفي.نالطرفيبينباالتفاقسنويًاتجديدهايتمواحدةسنةلمدةالعملعقودجميعتكونعامة،

ترةف.العليااإلدارةموظفيولبعضمعينةلوظائفعامينلمدةعقًداالشركةتمنحقدالحاالت،

يوًما،90هامدتتجربةلفترةالموظفيخضع.وقدراتهالموظفإمكانياتإلثباتفرصةهيالتجربة

تتجاوزأالبشرطالتجربة،فترةتمديدالعملوصاحبالموظفبينمكتوباتفاقبموجبويجوز

.آخرعملأوأخرىمهنةفيتكونأنبشرطأخرىتجربةلفترةالعاملإخضاعويتم-يوًما180

ساعات العمل❖

ويمكنكاألسبوع،فيساعة48هيالسعوديةالعربيةالمملكةفياألساسيةالعملساعاتإجمالي

لالعمساعاتالموظفتجاوزإذا.المباشرمديركمنالشهري/األسبوعيجدولكعلىالحصول

تياجاتالحتخضعالعملورديات.اإلضافيللعملبدلالموظفيستحقالشركة،لسياسةوفقًا

.التشغيليةاألعمال

الحضور❖

الموظفينمنمطلوبالعربيةاألسمنتشركةفيجًدامهمأمربالمواعيدوااللتزاماالنضباطيعتبر

وانضباطآداءتقييموسائلإحدىوهي.الحضورلتسجيلاآلليةاألنظمةباستخدامحضورهمتسجيل

منمرسلالالرابطخاللمنوالغيابالحضورتفاصيلمتابعةالموظفيستطيع.السنويالموظف

.ويالسناآلداءتقييميؤثرعلىقدبالمواعيدالتزامكعدمانعلماالمعلوماتتقنيةإدارةقبل
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التأمين الطبي❖

االنضمامعند.ركةالشلسياسةوفقًاالحياةعلىوالتأمينالطبيالتأمينالموظفينلجميعالشركةتوفر

منولمزيد.المزاياوتفاصيلالتأمينودليلبكالخاصةالتأمينببطاقاتتزويدكسيتمللشركة

.التأمينبقسماالتصاليمكنكالتفاصيل

ساعات العمل اإلضافية ❖

ذلكمقابلةالعربياألسمنتشركةوتدفع.العملاحتياجاتعلىبناءً إضافيةلساعاتالموظفيعمل

ظامنوقواعدلوائحوفقالساعاتهذهوتطبقالمباشرالمديرمنخطيةموافقةعلىحصولكعند

1.5أجرتعادلساعة1)للساعةاألساسيةالقيمةحسباإلضافيالعملحسابيتم.السعوديالعمل

(ساعة

اإلجازة المرضية❖

فوريجبوبذلك،المباشرمديركإعالمفعليكالمرض،بسببالعملإلىالقدومعنعجزكحالةفي

خاصالالبشريةالمواردمعلوماتنظامخاللمنمديركإلىمرفقةالمرضيةاإلجازةتقديمعودتك

زادوما.كامالً مدفوعة–مرضيةإجازةأولتاريخمنبدًءا-يوًما30علىالحصوللكيحق.بك

ماتالمعلومنولمزيد.السعوديالعملنظامحسبالراتبمناستقطاعاتعليهيترتبذلكعن

.البشريةالمواردإدارةمعالتواصليمكنكم

اإلجازة السنوية❖

ك تقديم بأنه يجب عليعلماً . العقدستحصل على إجازة سنوية مدفوعة األجر حسب ما يحدد بموجب 

قبل بداية ويقدم الطلب . ERPتخطيط الموارد طلب إجازتك بطريقة إلكترونية من خالل نظام 

يوًما من رصيد اإلجازة 60وال يسمح للموظفين بتّرحيل أكثر من يوم، 30ال تقل عنبمدة اإلجازة 

ن ومع ذلك ، يتعين على جميع الموظفي. ديسمبر31التالية محتسبة حتى نهاية يوم إلى السنة الميالدية 

ك بشكل يؤدي إلى تحديد اجازتالقيام بذلك عدم . يوًما تقويميًا خالل العام12استخدام ما ال يقل عن 

.إلجازتك من قبل الموارد البشريةالي او الخصم التلقائي 

األعياد والعطالت الرسمية❖

امكالزيتموقد–بذلكالعملاحتياجاتسمحتماإذااألجرمدفوعةرسميةعطلةعلىستحصل

ياسةسوفقالعطلةهذهعنتعويضكسيجرىالحالةهذهوفىالرسمية،العطلأيامخاللبالعمل

لدىاعنهواإلعالنالرسميةوالعطلاألعيادأيامتحديديتمالرسميةوالعطالتاألعيادفيالعمل

.الموظفينجميع
:يليماالرسميةالعطلوتشمل

سبتمبر من كل عام23يوم  اليوم الوطني السعودي 

تحدد حسب نظام العمل السعودي والقطاع المالي إجازة عيد الفطر

تحدد حسب نظام العمل السعودي والقطاع المالي إجازة عيد األضحى
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إجازة الوالدة❖

والدةةإجازعلىالحصولالعامالتلألمهاتيحقالسعودية،العربيةالمملكةفيالعملنظامبموجب

قبلأسابيع4أقصىوبحدالموظفةرغبةحسبموزعةأسابيععشرةلمدةبالكاملاألجرمدفوعة

.لوالدةاإلجازةالسنويةاإلجازةإضافةأيًضاللموظفةويمكنالوالدة،بعدوالباقيالوالدةتاريخ

ودهامولإرضاعبقصدتأخذأنالوضعإجازةبعدعملهامزاولةإلىتعودعندماالعاملةللمرأةيحق

علىوةعالوذلكالواحد،اليومفيالساعةعلىمجموعهافيتزيداللمدةاالستراحةفتراتأوفترة

والعلية،الفالعملساعاتمنالفتراتأوالفترةهذهوتحسبالعمال،لجميعالممنوحةالراحةفترات

.األجرتخفيضعليهايترتب

اإلجازة العرضية❖

:مدفوعة األجر في الحاالت التاليةإجازة يحق للموظف الحصول على 

األول في المدرسةاألسبوع ❖

وحتى،سواءحدعلىوالطفلالموظفمنكل  حياةفيمهمةمرحلةالمدرسةسنالطفلبلوغيعتبر

لمدةيوميانساعتيالعربيةاألسمنتشركةتمنحكاألول،الدراسيأسبوعهفيطفلكدعملكيتسنى

المديرمعالمسبقبالتنسيقذلكويتم.األولىالدراسيةالمرحلةفيلألبناءاألجرمدفوعةأسبوع

.المواردتخطيطنظامعلىورفعهاالمباشر

إجازة االختبارات ❖

 ً يحقعودي،السالعملنظامالىواستناًدابالدراسةالشركةمنمسبقةموافقةعلىبالحصولارتباطا

الفعليةماألياعنكاملبأجراختباراتإجازةعلىالحصولتعليمهميكملونالذينالموظفينلجميع

طيطتخنظامطريقعناالختباراتإجازةطلبتقديمويلزم.االختباراتإجراءفيهايلزمالتي

.يوم15باالختباراتتاريخقبلالموارد

تحدد حسب نظام العمل السعودي الزواج

تحدد حسب نظام العمل السعودي إجازة وضع

تحدد حسب نظام العمل السعودي والدة طفل له 

تحدد حسب نظام العمل السعودي موت أحد األصول أو الفروع

مع أيام حسب السياسات العامة، على أن يتم التنسيق3

.المدير المباشر ورفعها على نظام تخطيط الموارد

إجازة طارئة

مع أيام حسب السياسات العامة، على أن يتم التنسيق5

.المدير المباشر ورفعها على نظام تخطيط الموارد

إجازة مرافق



أثناء العمل

الزي الرسمي والمظهر الشخصي ❖

.تقديمهانالموظفيجميعمننتوقعالتيالمهنيةللصورةالالزمةالتوجيهيةالمبادئالشركةوضعت

أنيقمظهرعلىالحفاظمنبدال.الرسميوالزيالشخصيللمظهرمعاييرناالسياسةهذهوتحدد

عمالء،المعتواصلوعلىالعربيةاألسمنتشركةتمثلفأنتاألوقات،جميعفيومهنيونظيف

منذلك،ومع.الشخصيمظهركبسببالشركةفيأوفيكالعمالءثقةتهتزأالجداً المهمومن

الزيأوديالسعوالوطنيواللباسللشركة،الرسميبالزيالمصنعموظفيجميعيلتزمأنالمتوقع

.الرئيسيالمكتبفيللعملالرسمي

الطبي الفحص ❖

يدىعلطبيفحصإجراءالموظفمنالطلبمعينةظروفظلفيالعربيةاألسمنتلشركةيحق

خارجةبابألسذلكيكونقد)الشركةنفقةوعلىوقتأيفيالشركةاختيارمنمستقلطبيممارس

كاتممتلمنالفحصلهذاالطبيةوالنتائجالتقاريرجميعوتظل.(المرضأواإلصابةنطاقعن

.الشركة

مكان العمل❖

مستنداتالتقديميجب.األوقاتجميعفيجيدةحالةفيالعملمكانعلىالحفاظالموظفعلىيجب

كنيلمإذامراقبةدونتركهاوعدمآمنمكانفيبهاواالحتفاظصحيحبشكلبالعملالمتعلقة

عندهمبالخاصةالشخصيةالحاسوبأجهزةإغالقالموظفينجميعمنمطلوب.المكتبفيالموظف

.اليومنهايةفياإلضاءةإطفاءخاللمنالطاقةعلىوالحفاظمغادرتهم

إجازة غير مدفوعة األجر❖

حصولالبعدأجربدونإجازةعلىالحصوليمكنكفإنهالسنويةاإلجازةرصيدكاملاستهالكبعد

الغيراإلجازةأيامعددتعدتوإذا،أيام10عنتزيداللمدةالشركةمنالمسبقةالموافقةعلى

أي.امالً كاالجتماعيةالتأميناتاستقطاعمبلغدفعالموظفمنسيتطلبشهر،لمدةاألجرمدفوعة

غيراإلجازةتؤثرقد.العليااإلدارةموافقةتتطلبيوًما30عنتزيداألجرمدفوعةغيرإجازة

.السنوياآلداءتقييمعلىاألجرمدفوعة

8



بشركة األسمنت العربيةالمزايا 

عتوضفقدالسببولهذالموظفيها،الصحيةالحياةجودةأهميةالعربيةاألسمنتشركةتدرك

.ذلكلدعممزايامجموعة

األسمنت العربيةشركة و العشرون للعمل ضمن فريق الخامسة الذكرى ❖

نهاية الخدمة تقديم درع تكريم، ومكافأة مالية للخدمات والجهود المقدمة خالل الفترة السابقة مضافة  إلى مكافأة

.  عند التقاعد

السنةموظف الشهر وموظف جائزة ❖

لشركة شهريًا ستعلن ا،شركة األسمنت العربيةلتقدير والء الموظف ولتشجيع موظفينا على مواصلة العمل مع 

( 2)اثنان رشيح ستقوم الشركة بت. عن أسماء الموظفين المتميزين وسيتم تزويد الموظفين بشهادة ومكافأة مالية

.  موظفين في نهاية العام( 3)شهر وثالثة من الموظفين كل 

(مكة المكرمة والمدينة المنورة)المنظمة إلى الحرمين الشريفين الرحالت ❖

النقل توفر الشركة. تنظم الشركة رحالت متكررة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة للموظفين وعائالتهم

.واإلقامة مجانًا

(  اليوم الوطنياألعياد ، ، شهر رمضان )واألعياد المناسبات ❖

األعياد االت كما تنظم الشركة احتف. في شهر رمضان المباركاإلفطار سنويًا ، يجتمع الموظفون معًا لتناول 

.والمصنعفي المقر الرئيسي واليوم الوطني 

.مبادرات وبرامج المسؤولية االجتماعية الخاصة بالموظفين وعائالتهم❖

ن و عن طريق إدارة التوصل المؤسسي ذات فائدة للموظفيعروض لمنتجات مختلفة توفير ❖

.  عائالتهم
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10

وكما يوجد مزيد من البدالت التي تصرف للموظف حسب السياسات العامة للموارد البشرية

من الراتب األساسي% 25بقيمة بدل السكن

من الراتب األساسي % 10بقيمة بدل مواصالت

حسب السياسات العامة للموارد البشريةبدل انتداب

حسب السياسات العامة للموارد البشريةبدل وردية 

حسب السياسات العامة للموارد البشريةبدل اتصال

حسب السياسات العامة للموارد البشريةبدل استخدام السيارة الشخصية 

حسب السياسات العامة للموارد البشريةبدل التذاكر 



التطوير على رأس العمل

جلسات التطوير المهني ❖

علىيروالتطوالتعلميكونأنويجب.وتنظيمهلهالتخطيطيجبالتزامالشخصيالتطويريعد

التطويربغرضيبللتدرالرئيسيالتركيزويتمحور.التركيزمحلدائًماوالفرديالتنظيميالصعيدين

.الطويلالمدىعلىالفرديةواألهدافالخططإلىباإلضافةللعملالحاليالوضعحول

.مديركإلىتحدثالتطوير،بغرضالتدريبحولالمعلوماتمنمزيدعلىللحصول

فرص العمل❖

ً كنتوإذا.أوالً داخليًاالشاغرةالوظائفجميععنيعلن إبالغعليكفيجبشاغرة،وظيفةبأيمهتما

علىحصولللالتقدمقبلالبشريةالمواردإدارةإلىالتحدثعليكثم.الفرصةلمناقشةأوالً مديرك

إجراءناءأثويمكنك.عاجلبشكلالوظيفةشغلإلىالحاجةحالةفياستثناءإجراءويمكن.الوظيفة

.اسمكوسحبالتراجعفيبالحقاالحتفاظالشخصيةالمقابلة

التعاقب الوظيفي❖

لتحقيقموظفينللمهمةالوظيفيالسلمفيوالتطورالترقياتفرصةأنالعربيةاألسمنتشركةتعتقد

الوظائفباتمتطلتلبيالتيالمؤهالتأساسعلىوالنقلالترقياتوتحدد.والشخصيةالمهنيةأهدافهم

الحاليالوظيفياألداءبينتجمعمعاييرعدةإلىوالنقلبالترقياتالمتعلقةالقراراتوتستند.المتاحة

ً .المتاحةالوظيفةعلىمباشرتأثيرذاتأخرىوعواملوالتدريبوالخبرة مراجعةتتمسوفبأنهعلما

والموظفينإحاللخططأنكما.النقل/بالترقيةالمتعلقةالقراراتاتخاذعندالسابقةاألداءتقييمات

معطورهموتإمكاناتهمكامللتلبيةالموهوبينموظفينايطوربرنامجعنعبارةالوظيفيالتعاقب

.الغدمديريليصبحوافرصةاليومموظفيويمتلك.العربيةاألسمنتشركة

فرص النقل❖

فستجدقل،للتناستعدادعلىكنتفإذا.العربيةاألسمنتشركةمعللتطورآخرخيارالنقليعتبر

.معناالوظيفيللتطورالفرصمنالمزيدبالتأكيد
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السياسات و القواعد

يوًعاشاألكثروالقواعدواإلجراءاتالسياساتبعضحولمختصرةنظرةعلىالدليلهذايحتوي

لدىلمتوفراالعربيةاألسمنتشركةسياساتدليلالىالعودةالرجاءالتفاصيلمنولمزيدللشركة،

.البشريةالمواردإدارة

بيئة العمل❖

سياسةعربيةالاألسمنتشركةتتبع،المباشرةمسؤوليتكتحتيقعوملحقاتهلكالمخصصالمكتب

.اتوالممرالعملمحادثاتفيالصوتبدرجةوالتحكمالزمالءاحترامالرجاءالمشتركة،المكاتب

مراسالت البريد اإللكتروني❖

استخداميرجى.الخاصةاالمورفياستخدامهعدميجبكما.فقطللعملمخصصاإللكترونيالبريد

.التعبيريةالرموزاستخداموتجنباآلخرينمخاطبةعنداحترافيةلغة

العشاء/الصالة وأوقات الغداءأوقات ❖

فين في المصنع يُسمح للموظ. يُسمح لموظفي المكتب الرئيسي بنصف ساعة يوميًا ألداء صالة الظهر

.مطعم الشركةفي وتناول الطعام بساعة واحدة يوميًا للصالة 

التدخين❖

المخصصةقالمناطاستخدامويمكنكالمكاتب،أوالمصنعمرافقفيمنطقةأيفيبالتدخينيسمحال

.للتدخين

المعلومات الشخصية❖

عنكماتالمعلوأحدثأنمنتتأكدأنالعربيةاألسمنتشركةفيكموظفمسؤولياتكإحدىتعتبر

المواردإدارةفيالشخصيملفكأنمنالتأكدويرجى.الشركةلدىسجلكفيموجودةعائلتكوعن

والمؤهالتقالوثائوالتواصلارقامجميععلىيحتويوأنهباإلضافةتاريخهحتىمحدثًاالبشرية

لعنواناوالصحية،والحالةالعائليالوضعالشخصية،والصوروالتدريبية،العلميةوالشهادات

.الوطني

الوصول الى ملفك الشخصي❖

.بشريةالالمواردبإدارةاالتصالطريقعنوقتأيفيبكالخاصةالمعلوماتإلىالوصوليمكنك

.بكالخاصالمواردتخطيطنظامخاللمنأو
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شكوى التظلم ❖

ً الناسيتعاملعندماأنهنتفهم وقتمنهمعالتعاملالىيحتاجفهمسوءأومسائلظهورمنالبدمعا

سيساعدونتماعاالسوالتعاونفيالرغبةواالنفتاحوالجيدالتواصلأنفيسياستناتتمثلوآلخر

للحلقابلهمالفسوءأوالمسائلهذهأغلبيةتكونأنويفترضفعالية،وبكفاءةالمسائلهذهحلعلى

.وديةبصورة

علىلتظلماأوالشكوىاعتباروينبغي.رسميةشكاويتصبحالمسائللبعضحلولتوجدالوعندما

أدنىوبالسرعةوجهعلىالشكاويمعالتعاملسيجريو.تلقائيةخطوةوليساألخيرالحلأنها

يوم15عنالموظفينشكاويمعالتعاملإجراءاتتتجاوزأالوينبغي.اإلدارةمنممكنمستوى

ً الموظفيكنلمإذاو.عمل التاليةارةاإلدمستوىالىحالتهتصعيدلهيجوزفإنهالقرار،عنراضيا

.العملبيئةوتطويرالبشريةالمواردلجنةتوصيةعلىبناءً التنفيذيالرئيسحتى

:(يوم15أقصىبحد)الشكاويتصعيدآلية

المباشرالمدير

شكوى يقدم الموظف 
خطية

ةمدير الموارد البشري

مأيام إذا لم يت( 5)بعد 
حل المشكلة ولم يكن
الموظف راضيا عن 
هالقرار الذي سيصعد

اإلدارةمدير

م أيام إذا لم يت( 5)بعد 
حل المشكلة ولم يكن
الموظف راضيا عن 
هالقرار الذي سيصعد

ة لجنة الموارد البشري
العملوتطوير بيئة 

أيام يتم حل ( 5)بعد 
المشكلة
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معلومات اضافية

:في حال وجود اي استفسار يرجى التواصل مع الجهات أدناه

CC@arabiancement.com.sa

طلب خطاب تعريف

طلب خطاب تثبيت راتب

طلب خطاب تعريف بالمهنة

WB@arabiancement.com.sa التجاوزات و الممارسات الخاطئة

CS@arabiancement.com.sa  الشكاوي واإلقتراحات

labuharbah@arabiancement.com.sa قسم التأمين

helpdesk@arabiancement.com.sa قسم تقنية المعلومات

HRTeam@arabiancement.com.sa إدارة الموارد البشرية

https://sites.google.com/arabiancemen

t.com.sa/human-resources-portal
موقع الموارد البشرية

faljehani@arabiancement.com.sa

mkhallal@arabiancement.com.sa

الخدمات المشتركة جدة

الخدمات المشتركة رابغ

aarafat@arabiancement.com.sa إدارة المالية 



 ً بكمرحبا
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