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 المقدمة 

انطالقاً من حرص إدارة الجمعية على تجويد العمل في جميع إدارات الجمعية، ورفع مستوى األداء داخل الجمعية لكييي تتقييد  فييي 

د مصاف الجمعيات الكبرى المحلية يجب أن تحوي نظاماً داخلياً تتحول به ومن خالله إلى نظا  مؤسسي ال يعتمد على االجتهادات الفردية، فق

هييي بنيياء اللييواار اإلدارييية والمالييية واملييية المنظميية للعمييل المييالي 1443/   /   وتيياري          إلدارة في جلسته رقيي   صدر قرار مجلس ا

ت الداخلية واإلداري، وبناًء عليه ت  العمل على إعداد هذه الالاحة التنظيمية الداخلية التي يؤمل أن تضع نظاماً محكماً لجميع األعمال والعالقا

 العمل ، وتعمل على تطويره. وتنظ  سير 

 هذه الالاحة إحدى تلك اللواار، وقد اتخذت اإلدارة استراتيجية عند وضعها لهذه األدليية واللييواار وهييي أن تكييون موافقيية ل نظميية

املين داخييل ، واضييحة بييال لييبس، سييهلة التنفيييذ، بحييي  يييتمكن جميييع العيي األساسية الصادرة من وزارة الموراد البشرية والتنمية االجتماعية  

الجمعية، والذين يتطلعون قبل أي شيء إلضافة أعماله  الخيرية لميزان حسناته  من خالل أداء واجباته  الوظيفية على أحسيين وجييه وبشييكل 

يساعد على اختصار الوقت والجهد، وذلك بأن يتفه  كٌل منه  واجباته ومسؤولياته وبالتالي تسير اإلجراءات داخييل الجمعييية بطييرة واضييحة 

ومبسطة، حتى يمكن للمسؤولين في اإلدارة التنفيذية أن يعطييوا المزيييد ميين وقييته  وجهييده  للتخطيييط والتطييوير والمتابعيية والتوجيييه للرقييي 

 بمستوى الجمعية وتطوير أدااها وخدماتها.

 وهللا ولي التوفيق. 
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 االعتماد 

وتدقيقها     هذه الالاحة التنظيمية بعد مراجعتها 1202/    /    (  في           ( في دورته )          االجتماع )اعتمد مجلس إدارة الجمعية في 

ن مكتب استشارات قانوينة متخصص . م  
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 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ثامناً  التدريب والتأهيل 

 يييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تاسعاً  تقيي  األداء 

 يييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  عاشراً  أحكا  عامة 

  ييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي     سل  الرواتبثامنالباب ال

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي    ملحق الجزاءات تاسع الباب ال

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي أوالً  مخالفات تتعلق بمواعيد العمل 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ثانياً  مخالفات تتعلق بتنظي  العمل 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييي  ثالثاً  مخالفات تتعلق بسلوك الموظف 

 

  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي    أحكا  ختامية.عاشر الباب ال

  المراجع

 يييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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    نبذة تعريفية عن الجمعية

 

ا نيي و مقر  1337وسييجلت بييرق    73739بموجب القرار الييوزاري هي 11/6/1437جمعية شبابية متخصصة تأسست بتاري     نحن

 .جدةالرايسي محافظة 

 

 :وهما الشباب، من فاتين الشبابية قم  جمعية تستهدفحي  

 . قيمية مبادرات لديه أو معينل مجا في استثنااية فردية نجاحات  لديه الذي سنة 30 إلى 16 - من اإليجابي الشاب :األولى  الفئة

 . ةالجمعي تحددها التي المختلفة المجاالت في الشباب من نخبة ويمثل عليه  تأثير  وله الشباب  مع يعمل من كل :الثانية الفئة

 أو عابراً  راً تأثي وليس ومستمر  داا    األثر  هذا  يكون أن ،وتحرص المجتمع في قيمي إيجابي أثر  إحدا  إلى الشبابية قم  جمعية وتسعى

 ً  : رايسين نشاطين خالل من ،سطحيا

 . والقديمة الحديثة اإلعالمية الوساال  خالل منإعالمياً  القيمية والمبادرات االستثنااية الفردية للنجاحات واإلبراز  االكتشاف •

 .معه   يتقاطعون التي الشباب فاات  في إيجابي أثر   إحدا  من لتمكينه  والقيادة، التأثير  أدوات  وتمليكه  الشباب، مع العاملين وتأهيل تطوير  •

 :خالل من المستفيدة الفاات  في األثر  هذا  الجمعية ستحد 

 . المستهدفة الفاات احتياج على مبنية منفذيها وخبرة ديمهاتق وأدوات عملها أسلوب في نوعية ومبادرات برامج وتنفيذ تصمي  •

 . الجمعية عمل مجال في المتخصصة الكفاءات استقطاب  •

 . واحتياجه رغباته وتلبي واستبقاءه، المستفيد استقطاب  في وتساه  واألمان،  بالثقة المستفيد فيها يشعر  ومعنوية مادية بياات وتهياة بناء •

 
ا من خمسة أعضاء من المهتمين بالعمل الشبابي في المنطقة ، وهي بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية نإدارتويتكون مجلس  

 االجتماعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 محافظة جدة 

 حي األمير فواز 

 WWW.Qimam.org.saالموقع اإللكتروني  

 البريد االلكتروني    

 الجوال     
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 الدليل والتعريفات العامة الباب األول  هدف  

   الهدف من الدليل أولا 

  (1مادة )

كييل تهدف هذه الالاحة إلى تنظي  العمل بالجمعية وتنظي  العالقات بين الجمعية وبين العاملين بها بما يحقق مصلحة كافية ل طييراف ليكييون ال

دارة قراراً باعتمادها وتنفيذها وتسييري أحكييا  هييذه الالاحيية علييى على بينة من أمره عارفاً متفهماً اللتزاماته وواجباته حي  يصدر مجلس اإل

جميع العاملين بالجمعية ما عدا األشخاص الذين يتعاقدون مع الجمعييية بصييفته  مستشييارين أو خبييراء أو ألعمييال عارضيية لمييدة محييدودة أو 

 لغرض محدد أو لدوا  جزاي.

 

ا     التعريفات العامة ثانيا

  (2مادة ) 

 واأللفاظ التالية أينما وردت في هذه الالاحة المعاني الموضحة أما  كل منها على النحو التالي  يقصد بالعبارات

 (. جدةم  شبابية بمحافظة ق)أ( الجمعية  ) جمعية 

 )ب( مجلس اإلدارة  مجلس إدارة الجمعية.

 والتنمية االجتماعية. الموارد البشرية)ج( الوزارة  وزارة 

 نظيمية الداخلية الخاصة بالجمعية.)د( الالاحة  الالاحة الت

 )و( الموظف  هو كل شخص يعمل لمصلحة الجمعية وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر ولو كان بعيداً عن نظارتها.

مقابل جهد الزيادات المستحقة األخرى التي تتقرر للعامل البدالت و  )ن( األجر  هو األجر الفعلي والذي يشمل األجر األساس مضافاً إليه ساار 

  بذله في العمل أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو الاحة تنظييي  العمييل ووفقيياً لحكيي 

 المادة الثانية من نظا  العمل.

 هي.7/1/1442وتاري   5)ي( النظا   يقصد به نظا  العمل الصادر بالمرسو  الملكي رق   /

 

 ( 3مادة )

 التقوي  المعمول به في الجمعية هو  التقوي  الميالدي في التعامالت المالية.

 والهجري في التعامالت اإلدارية بناًء على التعديالت الحكومية.

 

 ( 4مادة )

 تعتبر هذه الالاحة متممة لعقد العمل فيما ال يتعارض مع األحكا  والشروط األفضل للموظف الواردة في العقد.

 

 ( 5مادة )

هي والاحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له في 7/1/1442وتاري   5تطبق أحكا  نظا  العمل الصادر بالمرسو  الملكي رق   /

احيية هييي، وال3/9/1421وتيياري   33ما ل  يرد بشأنه نص في هذه الالاحة، ونظا  التأمينييات االجتماعييية الصييادر بالمرسييو  الملكييي رقيي   /

ي ر اوز القرار الهي، والنظا  للجمعية الصادر ب18/2/1437( وتاري  61الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رق  )

 هي، فيما ل  يرد بهذه الالاحة.11/6/1437( وتاري   73739رق  )

 

 ( 6مادة )

دعت الحاجة وال تكون هذه التعديالت نافذة إال بعد اعتمادها من مجلس اإلدارة للجمعية الحق في إدخال تعديالت على أحكا  هذه الالاحة كلما  

 وبما ال يخالف األنظمة المعمول بها في البلد.

 

  (7مادة )

 تطلع الجمعية الموظف عند التعاقد على أحكا  هذه الالاحة وينص على ذلك في عقد العمل.
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 نطاة تطبيق الالاحةالباب الثاني  

 الوظيفة الدائمة:   - أوالً 

 تسري كافة أحكا  هذه الالاحة على  

  (8مادة )

 . بعقد غير محدد المدة على وظيفة داامة سواء كان سعودياً أو غير سعودي حالياً أو في المستقبل كل من يعمل بالجمعية
 

  (9مادة )

 مع مراعاة ما يرد بها من نصوص خاصة .  احتياجات الجمعيةبعقد عمل محدد المدة على وظيفة داامة حسب   كل من يعمل بالجمعية
 

ا    الوظيفة ذات الدوام الجزئي:   -ثانيا

  (10مادة )

واإلجازات    ، االجتماعية  التأمينات  في  ، واالشتراك  الطبية  ، والرعاية  ، والترقيات  والعالوات  بالرواتب،  الخاصة  األحكا   تلك  عدا    فيما 

واال  ، األجر  مدفوعة  الالاحة  الرسمية  هذه  أحكا    , متفرغين  غير  أو  جزايين  عاملين  من  المتعاونين,  على  تسري  التقاعدية،  ستحقاقات 

األسبوعية,   والراحة   ، اليومية  الراحة  وفترات  العمل,  لساعات  األقصى  الحد  و  ومسوغاته,  التوظيف  بشروط  المتعلقة  األحكا   وخصوصا 

والواجب العمل,  بياة  الخاصة, وظروف  العمل  واإلجازات  وإصابات  المهنية,  والصحة  والسالمة  والجزاءات,  ات والمسؤوليات, والمخالفات 

هذه   أحكا   في ضوء  بذلك,  الخاص  العقد  الموظفين  وهؤالء  الجمعية  بين  العالقة  ويحك    , الخدمة  وإنهاء  العقد  وتجديد  عنها,  والتعويض 

 الالاحة, و ما تقرره وزارة العمل بشأن العمل الجزاي. 

 

  (11مادة )

تسري على الموظف العرضي والموسمي والمؤقت األحكا  الخاصة بشروط التوظيف ومسوغاته, و الحد األقصى لساعات العمل, وفترات  

الراحة اليومية والراحة األسبوعية, واإلجازات الخاصة, وظروف بياة العمل, والواجبات والمسؤوليات, والمخالفات والجزاءات,  والسالمة  

وهؤالء الموظفين العقد الخاص    المهنية, وإصابات العمل والتعويض عنها, وتجديد العقد وإنهاء الخدمة, ويحك  العالقة بين الجمعية  والصحة

 . بذالك في ضوء أحكا  هذه الالاحة, وما تقرره وزارة العمل بشان العمل العرضي والموسمي والمؤقت

 

 

   الحقوة والواجبات ل الباب الثا 

 واجبات الجمعية وحقوة الموظف   أولا 

 ( 12مادة )

 تلتز  الجمعية بما يلي 

 معاملة موظفيها بشكل الاق يبرز اهتمامها بأحواله  ومصالحه  واالمتناع عن كل قول أو فعل يمس كرامته  أو دينه . -1

 ساس باألجر.أن تعطي الموظفين الوقت الالز  لممارسة حقوقه  المنصوص عليها في هذه الالاحة دون الم -2

أن تسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلييق بييالتفتي  أو المراقبيية واإلشييراف علييى حسيين تطبيييق أحكييا  نظييا  العمييل واللييواار   -3

 والقرارات الصادرة بمقتضاه، وأن تعطي للسلطات المختصة جميع المعلومات الالزمة التي تطلب منها تحقيقاً لهذا الغرض.

المكان اللذين يحدده العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضييي بييه األنظميية  في و من كل شهر ميالدي 27تاري  أجرته في    أن تدفع للموظف  -4

 الخاصة بذلك.

يمنعه عن العمل إال سبب راجع إلى صاحب العمل كان  ول إذا حضر الموظف لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل   -5

 ر المدة التي ال يؤدي فيها العمل.له الحق في أج

علييى  نظييا الشييرع أو ة مواد أو أشخاص نص العلى الجمعية أو وكيلها أو أي شخص له سلطة على العمال تشديد المراقبة بعد  دخول أي  -6

لرادعة المنصوص عليها تطبق بحقه )باإلضافة إلى العقوبات الشرعية( الجزاءات اإلدارية افمن وجدت لديه  وإلى أماكن العمل،   منع حضوره

 في جدول المخالفات والجزاءات.

 تلتز  الجمعية بجميع حقوة الموظف المنصوص عليها في عقد العمل. -7

 تلتز  الجمعية بمنر الموظفين الحقوة المستحقة له  والمنصوص عليها في الالاحة. -8

 العمل حسب معايير الصحة والسالمة المطلوبة.الجمعية مساولة عن توفير متطلبات الصحة والسالمة للموظفين أثناء  -9
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ا:  واجبات الموظف   ثانيا

 ( 13مادة )

 مراعاة األخالة اإلسالمية والعادات والتقاليد في تصرفاته مع من تربطه به  عالقة عمل. -1

 التعاون مع زمالاه في أداء الواجبات الالزمة لضمان سير العمل. -2

 وسالمة نفسه وزمالاه الموظفين.المحافظة على صحة  -3

عد  مناقشة أي معلومات سرية خاصة بالجمعية مع امخرين سواًء كانوا من داخل الجمعية أو خارجها، إال فييي الحيياالت التييي تسييتدعيها   -4

 طبيعة إنجاز العمل.

 مراعاة أحكا  هذه الالاحة والقرارات الصادرة من الجمعية تنفيذاً لها. -5

 أن يحافظ على سمعة الجمعية وأن يتجنب أي تصرف يؤثر بصورة سلبية عليها.على الموظف  -6

 التقيد بالتعليمات واألوامر المتعلقة بالعمل ما ل  يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل أو النظييا  العييا  أو امداب العاميية أو مييا يعييرض  -7

 للخطر.

 الرايس المباشر ووفق توجيهاته.إنجاز عمله على الوجه المطلوب تحت إشراف  -8

 إخطار الجمعية بكل تغيير يطرأ على حالته االجتماعية أو محل إقامته خالل أسبوع على األكثر من تاري  حدو  التغيير. -9

 العناية بامالت وباألدوات الموضوعة تحت تصرفه والمحافظة عليها وعلى ممتلكات الجمعية. -10

العمييالء عيية رؤسييااه والحييرص علييى إرضيياء لسلوك والعمل على سيادة روح التعاون بينه وبييين زمالاييه وطاااللتزا  بحسن السيرة وا  -11

 الجمعية في نطاة اختصاصه وفي حدود النظا . والمستفيدين من

 تقدي  كل عون أو مساعدة في الحاالت الطاراة أو األخطار التي تهدد سالمة مكان العمل أو العاملين فيه. -12

ا   ألعمال المحظورة على الموظف   اثالثا

  (41مادة )

 إفشاء األسرار الخاصة بالجمعية أياً كان نوعها أو أية أسرار تصل إلى علمه بسبب أعمال وظيفته ولو بعد تركه الخدمة. -1

مسبقة من الييرايس أو المييدير ممارسة أي عمل آخر خارج نطاة عمله سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر لدى أية جهة أخرى إال بموافقة   -2

 .الرسمي في الجمعية  هو بما ال يتعارض مع عمل التنفيذي

 استعمال أدوات الجمعية ومعداتها في األغراض الخاصة. -3

 استقبال زاارين في أماكن العمل من غير عمال الجمعية وعمالاها. -4

 اطاً مماثالً أو مرتبطاً بالنشاط الذي تمارسه الجمعية.االشتراك في أي نشاط لمصلحة أي جمعية أو منشأة أخرى تمارس نش -5

 شراء أو استاجار أي عقار أو منافع باس  الجمعية مما تطرحه الجهات الرسمية وغير الرسمية. -6

 االقتراض من المؤسسات والشركات التي لها عالقة بالجمعية. -7

الشتراك في تنظي  اجتماعات داخل مكان العمل إال إذا كان ذلك كله بموافقيية جمع أموال ألي فرد أو هياة أو توزيع أو جمع توقيعات أو ا  -8

 موثقة من رايس الجمعية أو مديرها التنفيذي.

 إساءة استخدا  السلطة. -9

 قبول الهدايا الخاصة من المستفيدين من الجمعية أو بسبب عمله بها. -10

 مات الشخصية.استغالل المديرين لمرؤوسيه  إلنجاز أي نوع من الخد -11

 .لجمعيةاة ومستندات العمل خارج مقر ااالحتفاظ بأور  -12

 .جمعيةي ورقة من األوراة الخاصة بالاالحتفاظ لنفسه بأصل أو صورة أل -13

 الخاصيية بالجمعييية -بجميع أنواعها-تحقيق أي مصلحة شخصية مادية أو معنوية، مباشرة أو غير مباشرة من خالل المشاريع أو العقود   -14

 أو بالمتعاقدين الذين يقومون بتأدية أعمال الجمعية.
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   عالقات قواعد العمل رابعالباب ال

   مواعيد العمل وضوابطه أولا 

  (51مادة )

تكون أيا  العمل خمسة أيا  في األسبوع من األحد إلى الخميس ويكون يو  الجمعة والسبت هو يو  الراحة األسبوعية بييأجر كامييل لجميييع   -1

 العمال.

 أربعون ساعة أسبوعياً بمعدل ثمان ساعات يومياً على مدار السنة. -2

 يحق للجمعية توزيع العمل على فترة واحدة أو فترتين حسب ما تراه مناسباً وذلك على النحو التالي  -3

 الفترة الواحدة  الفترة

 الفترتين

 األولى 

 )الفترة الصباحية(

 الثانية 

 المسااية()الفترة 

ً  00 08 من ً  00 08 صباحا  عصراً  00 05 صباحا

 مساءً  00 09 ظهراً  00 12 عصراً  00 04 إلى 

 ويجوز تعديل التوقيت بالتقدي  والتأخير في فصول السنة وفقاً لما تراه اإلدارة في مصلحة العمل.

األسبوع، في حييال االحتييياج وعليهييا أن تمكيينه  ميين القيييا  بواجبيياته  يجوز للجمعية أن تستبدل بهذا اليو  لبعض عمالها أي يو  من أيا    -4

 الدينية وال يجوز تعويض يو  الراحة األسبوعية بمقابل نقدي.

دقيقة لكل صالة وتكييون الصييالة فييي  30دقيقة وال يزيد عن  20يعطى جميع الموظفين الوقت ألداء الصلوات المفروضة بما ال يقل عن   -5

 .أقرب مسجد للجمعية

ً 6تكون ساعات العمل في شهر رمضان ) -6  ، وبحسب قرار مجلس اإلدارة . ( ست ساعات يوميا
 

 ( 61مادة )

يكون حضور العمال إلى أماكن العمل وانصرافه  منه في المواعيد المحددة وفق الجداول التي يتعين إعالنها بوضعها في أميياكن بييارزة ميين 

الجداول موعد بدء ساعات العمل وانتهااها، وإذا كان العمل يت  عن طريق مناوبات وجب بيان موعد بدء مواقع العمل، ويجب أن تتضمن هذه  

 وانتهاء ساعات عمل كل نوبة.
 

 ( 71مادة )

ال يراعى في الجداول المشار إليها في المادة السابقة أن ال يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون فترة للراحة والصالة والطعييا  

تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة أو ساعة ونصف خالل مجموع ساعات العمل وعلى أن ال يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى 

 عشرة ساعة في اليو  الواحد.
 

ا     قواعد الحضور واالنصراف ثانيا

 ( 81مادة )

على العامل أن يثبت حضوره وانصرافه حسب املية و ، صصة لذلكه  منها من األماكن المخيكون دخول العمال إلى مواقع عمله  وانصراف

 بالجمعية. المتبعة إلكترونيا أو بالسجل الخاص
 

 ( 91مادة )

أو الرفع في البرنامج المعتمييد بالجمعييية يلتز  الموظف بالتقيد بساعات العمل الرسمية ويتوجب عليه إخطار مديره المباشر أو من ينوب عنه 

 في حال الغياب أو التأخر عن العمل ألي سبب كان.

 

  (20مادة )

أن يعوض هذا المقدار من التأخر نهاية الييدوا  وإذا تييأخر  لى العامفي حال تأخر العامل في الحضور ساعة أو جزء منها في بداية الدوا  عل

 .عوضها نهاية اليو  جر الشهري ولواألمن  كاملة مدة تأخرهالعامل أكثر من ساعة تحس  
 

  (21مادة )

 تعادل يو  واحد.ساعات  8للموظف حق االستاذان لمدة ثمان ساعات خالل الشهر وما زاد على ذلك يخص  من اإلجازة االضطرارية كل 

 

 ( 22مادة )

 ال يجوز للموظف مغادرة مقر عمله أثناء ساعات العمل الرسمية دون موافقة مسبقة من رايسه المباشر أو من ينوب عنه )الموارد البشرية(.
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 ( 23مادة )

أي إجراءات نظامية بحسييب مييا هييو في حال تكررت مخالفات الموظف فيما يخص التقيد بمواعيد العمل، فإن للجمعية الحق الكامل في تنفيذ 

 موضر في الالاحة )الاحة المخالفات والجزاءات المرفقة بهذه الالاحة(.

 

 ( 42مادة )

 انتييداب المسيياول المباشيير للموظييف بأعمييال إضييافية أو حييال ال يسمر للموظف البقاء في الجمعية خارج ساعات العمل الرسمية إال في حال

 موافقة المساول المباشر أو من ينوب عنه. الضرورة وبعد
 

  (52مادة )

 على العامل االمتثال للتفتي  متى طلب منه ذلك.

ا     األجور ثالثا

 ( 62مادة )

موضر في هذه الالاحة ويحصييل العامييل علييى األجيير المتفييق يعين الموظف على المستوى والدرجة المناسبة لمؤهالته حسب سل  الرواتب ال

 عليه في عقد العمل.

 

 ( 72مادة )

ويت  دفعها خالل ساعات العمل الرسمية وفييي مكانييه أو تييودع فييي وحسب التقوي  المالي المعتمد تدفع أجور الموظفين بالعملة الرسمية للبالد 

 حسابه البنكي وفقاً ل حكا  التالية 

 الموظف ذو األجر الشهري يصرف أجره في نهاية الشهر. -1

 الموظف باليومية أو باإلنجاز يصرف أجره في نهاية األسبوع. -2

 العمل. نظا ( من 88الموظف الذي تنهي الجمعية خدمته يدفع أجره وكافة مستحقاته خالل أسبوع وفقاً للمادة ) -3

 من تاري  ترك العمل. أسبوعينأجره وكافة مستحقاته خالل مدة ال تتجاوز الموظف الذي يترك العمل من تلقاء نفسه يدفع  -4

 

 ( 28مادة )

 إذا صادف يو  الدفع يو  الراحة األسبوعية أو عطلة رسمية يت  الدفع في يو  العمل السابق.
 

 ( 92مادة )

وفي حال ت  تحويل الراتب على حسابه البنكي  لهذا الغرضيوقع العامل عند تسل  أجره أو أي مبلغ مستحق له على اإليصال أو السجل المعد 

 .يعتبر رسالة وصول التحويل بمثابة التوقيع باالستال 

 

 ( 30مادة )

 .المدير التنفيذيللعامل أن يوكل من يراه لقبض أجره أو مستحقاته بموجب وكالة شرعية أو تفويض كتابي موقع منه ومصدة عليه من قبل 

 

ا     العمل اإلضافي رابعا

 ( 31مادة )

صوص عليهييا فييي هييذه الالاحيية، يعتبر عمالً إضافياً كل عمل يكلف به الموظف بعد ساعات الدوا  العادية أو في أيا  األعياد والعطالت المن

 عد التكليف من قبل الجمعية من مقتضيات العمل وتحدد الالاحة الضوابط واإلجراءات المنظمة لذلك.بو

 

 ( 32مادة )

 يراعى قبل التكليف بالعمل اإلضافي ما يلي 

 عد  التمكن من إنجاز العمل أثناء الدوا  الرسمي. -أ

 يجة لقصور أو إهمال من الموظف.أال تكون الحاجة للعمل اإلضافي نت -ب

 أن يكون العمل ال يمكن إنجازه إال في أيا  الراحة بسبب نوعية العمل. -ج
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 ( 33مادة )

يبين فيه عدد السيياعات اإلضييافية التييي يعملهييا العامييل المكلييف  المدير التنفيذيتكليف الموظف بالعمل اإلضافي بناًء على أمر كتابي يصدره 

ساعات أيا  العطل الرسمية وعدد األيييا  الالزميية لييذلك.  6ساعات في أيا  العمل العادية و 3ساعات العمل اإلضافي عن   بحي  ال تزيد عدد

 وتسل  للموظف صورة خطية من التكليف الكتابي مصدقة بخت  الجمعية.

 

 ( 43مادة )

 ة في إجازته.إضافيساعات الجمعية للعامل عن ساعات العمل اإلضافية  تعوض -1

 يحسب ساعات العمل اإلضافي لليو  الواحد وفقاً لما يلي  -2

 .كل ساعة بمثلها= في األيا  العادية  عدد الساعات -أ

 .1.5= الساعة * عدد الساعات في أيا  اإلجازات -ب

 ساعات يستحق العامل إجازة يو  في غير اإلجازات أو أيا  الراحة.8ا اجتمع للعامل عدد ساعات إضافية إذ -ج

 ال يجوز للعامل أخذ إجازة الساعات اإلضافية إال بعد موافقة المساول المباشر. -د
 

 ( 53مادة )

 ( من هذه الالاحة على الحاالت امتية 34(، )33ال تسري أحكا  المادتين )

عالية ذات مسؤولية في اإلدارة والتوجيه، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتييع شيياغلوها بسييلطات ( األشخاص الذين يشغلون مناصب 1

 صاحب العمل على العمال.

 ( األعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده.2

 ( العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة.3

 لنظافة، عدا عمال الحراسة األمنية المدنية.( العمال المخصصون للحراسة وا4

 

  (63مادة )

 ضوابط العمل اإلضافي 

 ساعات.8ال يستحق العامل إجازة العمل اإلضافي إال بعد اكتمال عدد الساعات اإلضافية -1

 ( ساعة خالل الشهر ويجوز االستثناء بموافقة المدير التنفيذي.24الحد األقصى لساعات العمل اإلضافي ) -2

 يت  اعتماد ساعات العمل اإلضافي من قبل المدير التنفيذي بعد تعباة النموذج المعتمد لذلك. -3

 يكون التكليف للموظف للقيا  بالعمل اإلضافي بناًء على الصالحيات والمها . -4

 ال يجوز للموظف أن يعتمد لنفسه ساعات الدوا  اإلضافي أياً كانت وظيفته. -5

لعامل بأي حال من أحول انتهاء العالقة العمالية من الجمعييية ولييه عييدد سيياعات إضييافية مسييتحقة ال يسييتحق العامييل في حال انتهاء عقد ا  -6

 قبل انتهاء فترة عمله بالجمعية.من الساعات المستحقة التعويض المالي بل يأخذ العامل إجازته 

 

  (37مادة )

 أحكا  عامة 

 القيا  بأي مهمة في حال كان خارج المحافظة أو المدينة التي هو فيها.ال يجب على الموظف الخاضع لبدل العمل  -1

 تعويض الموظف المستحق وفق الالاحة المعتمدة في الجمعية. -2

 يت  احتساب ساعتين عمل إضافي على األقل ألي موظف يستدعى للعمل. -3

 

ا     الرسمية يميالتاإلو إدارة الجمعية برنامجوظيفي والتعامل مع   التكليف الخامسا

   (83مادة )

 ضوابط التكليف والتدوير الوظيفي 

 ال يحق للجمعية نقل الموظف إلى وظيفة أقل من وظيفته السابقة درجةً أو أجراً.

 

 (93مادة )

  يميالت الرسميةاإلبرنامج إدارة الجمعية وضوابط التعامل مع 

 .يميالت الرسميةاإلبرنامج إدارة الجمعية وأي مذكرات أو إعالنات أو قرارات صادرة من الجمعية على  إرساليجب  -1

إال إذا تمت الموافقة عليها مسبقاً وت   يميالت الرسميةاإلبرنامج إدارة الجمعية وأي وثااق أو بيانات شخصية على   إرسالال يحق للموظف   -2

 الصالحية.تحديد تاري  إزالتها من قبل صاحب 
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ا     االنتداب ورحالت العمل سادسا

 ( 40مادة )

 ( أيا  إضافية.10( يوماً للموظف ويحق للرايس أو المدير االستثناء عند الضرورة وبما ال يزيد عن )20الحد األعلى لالنتداب في السنة )

 

 ( 41مادة )

 إذا انتدب الموظف ألداء عمل خارج مقر عمله يعامل كامتي 

 المسمى الوظيفي    
 بدالت االنتداب 

 االنتداب الخارجي االنتداب الداخلي 

 150 تكاليف النقل واإلعاشة فقط  السااقين والحراس  1

 200 تكاليف النقل واإلعاشة فقط  الموظفين اإلداريين 2

 250 تكاليف النقل واإلعاشة فقط  مدراء األقسا  اإلدارية 3

 300 تكاليف النقل واإلعاشة فقط  التنفيذي/أعضاء المجلس المدير  4

( تؤمن له وسيلة النقل الالزمة )حسب الالاحة( من مقر عمله إلى مقر انتدابه وللموظف الحق في التعويض عن التييذكرة فييي حييال اسييتخد  1

 وسيلة أخرى.

 الداخلية أو الخارجية )درجة الضيافة(.( درجة الطيران المستحقة للموظف خالل االنتداب ورحالت العمل 2

 

 ( 42مادة )

 ية.أ( تحسب النفقات المشار إليها في المادة السابقة من وقت مغادرة العامل لمقر عمله إلى وقت عودته وفق المدة المحددة له من قبل الجمع

 ك  من مقر عمله. 80ب( يحسب االنتداب الداخلي بعد مسافة 

 ك  ويضاف له يومين إلى مدة االنتداب الرايسية. 300ي بعد مسافة ج( يحتسب االنتداب الخارج

 د( ال تحتسب ساعات عمل إضافية للمنتدب مهما كانت األسباب والظروف.

 و( عند تأخر المنتدب ألي سبب كان خارج عن قدرته أو ل  يكن سبباً فيه تحتسب المدة ضمن االنتداب.

 بينهما يو  واحد وال يمكنه الرجوع إلى مقر العمل تحتسب المدة الفاصلة كانتداب.هي( عند انتداب الموظف لمهمتين يفصل 

 ن( االعتماد واالنتهاء من أداء المهمة يت  اعتماده من الرايس أو المدير التنفيذي.

له المستحقات في مدة أقصاها شييهر  ي( تقد  اإلثباتات المالية للمنتدب في مدة أقصاها ثالثة أيا  تبدأ من أول يو  دوا  له بعد االنتداب وتدفع

 من تاري  التقدي .

 

 ( 43مادة )

 ( من هذه الالاحة بعد إحضار ما يثبت ما يلي 42يستحق الموظف المنتدب عالوة على ما ذكر في المادة )

 مدفوعات تأشيرات الدخول إلى البلد المنتدب ومصاريف مكاتب الخدمات التي تقو  بذلك. -أ

 ملتقيات والدورات والمؤتمرات إن وجدت.رسو  التسجيل لل -ب

 

ا     المزايا العينية والبدالت النقدية سابعا

  (44مادة )

 المزايا العينية هي 

 ( تأمينات اجتماعية للتقاعد.1

 

 ( 54مادة )

 البدالت النقدية هي 

 من األجر األساسي. %25بدل سكن بمعدل  -أ

 األساسي.من األجر  %10بمعدل  مواصالتبدل  -ب

 

ا     انتهاء الخدمة وإنهاؤها وضوابطها ثامنا

 ( 64مادة )

 تنتهي خدمة العامل في الحاالت امتية 

 )أ( انتهاء مدة العقد المحدد للمدة.

 )ب( استقالة العامل طوعاً من عمله في الجمعية.
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 .وزارة الموارد البشريةالعمل ب( من نظا  74(، )80لمادتين ))ج( فس  العقد ألحد األسباب الواردة في ا

 .البشرية الموارد بوزارة ( من نظا  العمل81)د( ترك العامل العمل في الحاالت الواردة في المادة )

ميياً متقطعيية خييالل ماايية وعشييرين يوعن )هي( انقطاع العامل عن العمل لمرضه لمدة تزيد عن تسعين يوماً متصلة أو مدةً تزيد في مجموعها 

 السنة الواحدة التي تبدأ من تاري  أول إجازة مرضية.

 )و( عجز العامل عجزاً كلياً عن أداء العمل المتفق عليه ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد.

 )ز( وفاة العامل.

 إبعاده عن البالد. )ح( إذا ألغت السلطات الحكومية المختصة رخصة عمل أو إقامة الموظف غير السعودي أو عد  تجديدها أو

 ( سنة للعامالت ما ل  تمتد مدة العقد المحدد المدة إلى ما وراء هذا السن.55( بالنسبة للعمال، )60)ط( بلوغ العاملين )

)و( حصول الموظف على تقدير بدرجة )غير مرضي( في تقريرين متتاليين أو في ثال  تقارير غير متصلة حسب تقوي  األداء خالل خمييس 

 سنوات.

 )ي( إذا ارتكب الموظف إحدى المخالفات المذكورة في الالاحة والتي يحق فيها للجمعية إنهاء خدماته.

 

 ( 74مادة )

 ضوابط إنهاء الخدمة 

 في األحوال التي تتطلب فيها أحكا  نظا  العمل لفس  أو انتهاء عقد العمل ضرورة توجيه إخطار إلى الطرف امخر يراعى ما يلي 

 اإلخطار خطياً.أن يكون  -1

 يوماً من تاري  إنهاء/انتهاء الخدمة الفعلية. ستينتقدي  اإلشعار قبل  -2

 أن يت  تسلي  اإلخطار في مقر العمل ويوقع الطرف المرسل إليه اإلخطار مع توضير تاري  االستال . -3

 إلخطار بخطاب مسجل على عنوانه المدون في ملفه.إذا امتنع الطرف الموجه إليه اإلخطار عن االستال  أو رفض التوقيع يرسل إليه ا -4

إذا تعذر على أي من الطرفين تقدي  اإلشعار في الوقت المحدد فيجب على الطييرف المعنييي تعييويض الطييرف امخيير عيين فتييرة اإلشييعار   -5

 ويكون مقدار التعويض على أساس آخر راتب ويحق للطرف امخر اإلعفاء من التعويض.

 

 ( 84مادة )

 وظف حال إنهاء أو انتهاء خدمته وبناء على طلبه وثااقه الخاصة المودعة بملف خدمته.تعاد للم

 

 ( 94مادة )

 وذلك دون أي مقابل.وزارة الموارد البشرية ( من نظا  64مادة )تعطي الجمعية للموظف شهادة الخدمة المنصوص عليها في ال

 

ا     مكافأة نهاية الخدمة تاسعا

 .وزارة الموارد البشرية( من قانون 84ة حسب المادة )الجمعية مكافأة نهاية الخدميستحق جميع موظفي  -1

وزارة المييوارد ( من قانون 80يحر  الموظف من مكافأة نهاية الخدمة في حال فس  عقده الرتكاب أياً من المخالفات المذكورة في المادة )  -2

 .البشرية

 مة الموظف في الجمعية.يت  احتساب مكافأة نهاية الخدمة حسب مدة خد -3

 يت  احتساب أي جزء في السنة في مكافأة نهاية الخدمة خالل احتساب فترة خدمة الموظف بالجمعية. -4

 

 ( 50مادة )

 يستحق الموظف كامل مكافأة نهاية الخدمة في الحاالت امتية 

 انتهاء خدمة الموظف حسب العقد الموقع معه والمحدد المدة. -1

 ف عن العمل ألسباب قاهرة خارجة عن إرادته.انقطاع الموظ -2

 ( من قانون العمل.80إنهاء خدمة الموظف ألي سبب غير وارد بالمادة ) -3

 ( 51مادة )

 ( من قانون العمل على النحو امتي 84تحتسب مكافأة نهاية الخدمة بناًء على آخر راتب استناداً إلى المادة )

 ةمكافأة نهاية الخدم عدد سنوات الخدمة

 راتب نصف شهر عن كل عا  هجري من سنة إلى خمس سنوات

 راتب شهر عن كل عا  هجري أكثر من خمس سنوات

 

 



 
 

 12 

 ( 52مادة )

 مكافأة نهاية الخدمة في حال استقالة الموظف 

انتهاء خدمته، يت  احتساب ( يو  على األقل من 60عند استقالة أي موظف خاضع لعقد العمل، وتقد  بإشعار مسبق باالستقالة من العمل قبل )

 ( من قانون العمل على النحو التالي 85مكافأة نهاية خدمته استناداً إلى المادة )

 مكافأة نهاية الخدمة عدد سنوات الخدمة

 ال يستحق أقل من سنتين

 ثل  مبلغ مكافأة نهاية الخدمة من سنتين إلى خمس سنوات

 مكافأة نهاية الخدمةثلثا مبلغ  من خمس إلى عشر سنوات

 كامل مبلغ مكافأة نهاية الخدمة أكثر من عشر سنوات
 

 ضوابط مكافأة نهاية الخدمة 

 .والبدالت األساسية يعتمد األجر األخير للموظف في حساب مكافأة نهاية الخدمة شامالً الراتب األساس -1

 إشعار التسوية النهااية.يت  دفع مكافأة نهاية الخدمة بعد توقيع الموظف على  -2

 المستحقة للموظف عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة. السنوية يجب احتساب رصيد اإلجازة -3

 يتولى الموظف المستقيل بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة إكمال إجراءات انتهاء الخدمة. -4

 إعداد خطاب إنهاء الخدمة للتأكد من االلتزا  ببنود ومتطلبات النظا .يجب على اإلدارة المعنية الرجوع إلى المراجع الداخلي عند  -5

 إذا استقال الموظف، يجب على مديره المباشر التشاور مع الرايس والمدير التنفيذي التخاذ قرار بشأن طلب االستقالة وفقاً لجييدول المهييا   -5

 والصالحيات.

 ي تاري  آخر يو  عمل للموظف شاملة فترة اإلشعار وله حق اإلعفاء منها.في حال قبول طلب االستقالة، يحدد المدير التنفيذ -7

 على الموظف أن يستمر في عمله حتى التاري  الذي تحدده الجهة المختصة في الجمعية موعداً لبدء سريان االستقالة. -8

 أمره.ال يجوز قبول استقالة الموظف المحال إلى التحقيق أو الموقوف عن العمل حتى يبت في  -9
 

 (53مادة )

 مقابلة نهاية الخدمة 

الهدف من مقابلة نهاية الخدمة هو توثيق األسباب التي أدت إلى استقالة الموظف ميين العمييل، وتييدوين مالحظييات الموظييف علييى أنظميية   -1

 وسياسات الجمعية، ومدى تحقيق الجمعية للعدالة في تعاملها مع الموظفين.

ذي من يقو  بإجراء مقابلة نهاية الخدمة مع الموظف الذي أنهيت خدماته بسبب التقاعد أو االستقالة أو نهاية يفوض الرايس أو المدير التنفي -2

 العقد.

 يجب على الجمعية تحليل نتااج مقابالت نهاية الخدمة، وتقدي  االقتراحات والحلول لتجنب تكرار أي خطأ مستقبالً. -3

 ية النهااية من اإلدارة المعنية قبل استال  استحقاقات نهاية الخدمة.يجب على الموظف الحصول على شهادة التسو -4

 تصدر اإلدارة المعنية شهادة براءة الذمة إلنهاء خدمة الموظف بعد حصوله على شهادة المخالصة النهااية. -5
 

   (45مادة )

 إنهاء الخدمة بالفصل التأديبي 

فس  العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعييويض عنييد ارتكابييه إحييدى المخالفييات امتييية والييواردة تنتهي خدمة الموظف بالفصل تأديبياً من خالل  

 ( 80بالمادة )

 إذا وقع من الموظف اعتداء على صاحب العمل أو المدير المساول أو أحد رؤسااه أثناء العمل أو بسببه. -1

أو ل  يطع األوامر المشروعة أو ل  يييراع عمييداً التعليمييات المعليين عنهييا إذا ل  يؤد الموظف التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل   -2

 والخاصة بسالمة العمل والموظفين رغ  إنذاره كتابياً.

 سلوكاً سيااً أو ارتكابه عمالً مخالً بالشرف أو األمانة. إتباعهإذا ثبت  -3

ية بصاحب العمل على شرط أن تبلغ اإلدارة الجهييات المختصيية إذا وقع من الموظف عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاة خسارة ماد  -4

 بالحاد  خالل أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

 إذا ثبت أن الموظف لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل. -5

 إذا كان الموظف المعين تحت االختبار. -6

خالل السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيييا  متتالييية، علييى أن يسييبق الفصييل إذا تغيب الموظف دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً   -7

 ة.إنذار كتابي من إدارة الشؤون اإلدارية بالجمعية للموظف بعد غيابه عشرة أيا  في الحالة األولى وانقطاعه خمسة أيا  في الحالة الثاني

 حصول على نتااج ومكاسب شخصية.إذا ثبت أن الموظف استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة لل -8

 إذا ثبت أن الموظف أفشى األسرار الخاصة بالعمل الذي يقو  به أو أطلع عليه بحك  عمله. -9
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  (55مادة )

 ضوابط إنهاء الخدمة 

 ة.ال يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب عد  الصالحية في فترة التجربة أو بسبب الفصل التأديبي مكافأة نهاية الخدم -1

تابعيية أو غيرها من عهد يجب على الموظفين الذين تنتهي خدماته  في الجمعية تسلي  ما بعهدته  من آالت أو معدات أو أدوات أو أجهزة   -2

 للجمعية.

ة تنتهي خدمة الموظف بوفاته، ويصرف راتبه كامالً لورثته عن الشهر الذي توفي فيه، كما يصرف له الراتب المستحق عيين مييدة اإلجيياز   -3

 العادية المستحقة حتى تاري  وفاته باإلضافة إلى المبالغ المحددة في نهاية الخدمة.

يحق للرايس أو المدير التنفيذي استثناء بعض الموظفين وتمديد فترة الخدمة له  لفترة محددة، بناء على حاجة الجمعية لخدمات الموظفين   -4

 الذين بلغوا سن التقاعد.
 

  (65مادة )

 إنهاء الخدمة ألسباب طاراة حاالت 

 ( من قانون العمل، فإن خدمة الموظف تنتهي بالجمعية ألحد األسباب امتية 80( )75مع مراعاة المادتين )

 ( من قانون العمل.81ترك الموظف العمل في الحاالت الواردة في المادة ) -1

( ميين هييذه 94-93-92-91المرضية المسموح بها بموجب المييادة )انقطاع الموظف عن العمل بسبب المرض لمدة تزيد عن مدة اإلجازة   -2

 الالاحة.

 إلغاء السلطات الحكومية رخصة أو إقامة الموظف غير السعودي أو عد  تجديدها أو إبعاده عن البالد. -3

 استحالة تنفيذ العقد. -4

 التصفية واإلغالة النهااي للجمعية. -5
 

  (75مادة )

 اإلقالة واالستقالة 

موظف أن يقد  استقالته من وظيفته شرط أن تكون بخطاب مؤرخ وموجه منه إلى مديره المباشر وصييورة إلييى إدارة الشيياون اإلدارييية لل  -1

 وتتضمن السبب وتاري  االستقالة، ويجب البت فيها خالل أسبوع من تاري  تقديمه وإال اعتبرت االستقالة مقبولة.

كانت االستقالة معلقة بشرط أو مقترنة بقيد، وفي هذه الحالة ال تنتهي خدمة الموظف إال بتضمين قرار قبول يستثنى من المادة السابقة، إذا  -2

 االستقالة إجابته إلى طلبه.

يجوز خالل مدة طلب االستقالة تأجيل قبولها ألسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار الموظف بذلك على أن ال تزيييد مييدة التأجيييل علييى   -3

 ال قبول االستقالة باإلضافة إلى مدة الثالثين يوماً كإشعار.شهر في ح
 

  (85مادة )

 أحكا  عامة  

تمنر شهادة خدمة للموظف المنتهية خدمته بالجمعية بعد تسديد كل المستحقات المتعلقة به وتسلمه شهادة براءة الذمة موقعة وتوضر شهادة  -1

 قضاها بالجمعية. الخدمة آخر منصب وظيفي شغله الموظف والمدة التي

د يت  اعتماد تاري  الميالد المذكور في جواز السفر بالنسبة لغير السعوديين وفي بطاقة األحييوال المدنييية للسييعوديين عنييد التعيييين وال يعتيي   -2

 بتعديل تاري  ميالد الموظف فيما بعد ال تكبيراً وال تصغيراً ل غراض الوظيفية.

طرف آخر بإنهاء خدمات الموظف، ويمكن أن يكون اإلخطار مباشييرة أو ميين خييالل اإلعييالن فييي الوسيياال للجمعية الحق في إخطار أي   -3

 المناسبة.

في حال رغبة الموظف غير السعودي بقبول عرض وظيفي من جهة أخرى، يمكن للجمعية الموافقة على نقل كفالة الموظييف، أو إصييدار   -4

 نقل كفالة الموظف.شهادة أو خطاب يفيد بعد  ممانعة الجمعية في 

 يت  الموافقة على نقل كفالة الموظف وفقاً لجدول الصالحيات والمها ، وال تتحمل الجمعية أي تكاليف مالية. -5

تثبت عد  اللياقة للخدمة صحياً بقرار من الجهة الطبية المختصة سواء كان ذلك راجعاً إلى وجود عجز كلي عيين أداء العمييل األصييلي أو   -6

 تدي  متى ثبت عد  وجود أي عمل آخر يمكنه القيا  به.عجز جزاي مس

في جميع األحوال ال يجوز إنهاء خدمات الموظف لعد  اللياقة للخدمة صحياً قبل نفاد إجازاته المرضية واالعتيادية ما ل  يطلب هو نفسييه   -7

 إنهاء خدمته دون انتظار.

ألكثر في حال إنهاء التعاقد من قبل الجمعية، وفي حال اسييتقالة الموظييف يييت  يت  صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف خالل أسبوع على ا  -8

 .بوزارة الموارد البشرية العمل نظا ( من 88  عمل وفقاً للمادة )صرفها خالل مدة ال تزيد عن أسبوعين من آخر يو

آت أو المنر( أو ما شييابه ذلييك ميين عناصيير األجيير عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة ال يدخل في ذلك األجر )العموالت والنسب أو المكاف  -9

 الذي يدفع للموظف.



 
 

 14 

   المكافآت عاشراا 

 ( 95مادة )

إلى أعماله  تمنر المكافآت للعمال الذين يثبتون نشاطاً وإخالصاً وكفاءةً بشكل يؤدي إلى زيادة اإلنتاج أو الذين يؤدون أعماالً استثنااية إضافة 

أو الذين يستحدثون أساليب وتنظيمات جديدة في العمل تؤدي إلى رفع الكفاءة والطاقة اإلنتاجييية أو الييذين العادية وضمن حدود اختصاصاته  

 يقومون بدرء خطر أو دفع ضرر بحق الجمعية أو عمالها.
 

 ( 60مادة )

 في تلك الالاحة.تعتبر تقارير األداء المنصوص عليها في هذه الالاحة أساساً يستند إليه في منر المكافأة المنصوص عليها 

 

 ( 61مادة )

 تصنف المكافآت إلى فاتين 

   المكافآت المعنوية كامتي أولا 

االعتراف بجهد العاملين ومن األمثلة )شهادة الثناء والتقدير لالعتراف بعمييل معيييون أو خدميية جييديرة بالتقييدير، أو سييمة تقديرييية )مكافييأة   -1

 أصحاب االقتراحات التي تطور العمل(.

 إشراك العاملين في تحديد األهداف وزيادة دوره  وتفاعله  مع الجمعية. -2

مكافأة مدوة الخدمة  هي مكافأة تمنر للموظفين ذوي الخدمات الطويلة، والذين يرجع له  الفضل في تطوير عمل الجمعية أو الذين يمثولييون   -3

 ع وجاازة عينية لخدمة عشر سنوات وهي تمنر في حفل رسمي.القدرة والنوشاط والجديوة لآلخرين، وتشكول هذه المكافأة مثالً در 

 المدح  وهي تقدي  المدح والثوناء ل فراد عند قيامه  بأداء األعمال الصوحيحة السوليمة. -4

 توفير متطلبات األمان واالستقرار الوظيفي للموظفين. -5

 مستوى أدااه  أو دورات يرغبونها توافق سياسات مبادئ الجمعية.منحه  دورات تدريبية متخصصة تفيده  في مجال عمله  وترفع من  -6

 

ا:  المكافآت المادية وتتضمن   ثانيا

 . العالوة السنوية.1

 . العالوات والترقيات االستثنااية.2

 . مكافآت اإلنتاج.3

ر للوظيفة من حي  نوعيوة . مكافأة نوعيوة العمل  وهي درجة في المستوى تمنر اعترافاً باألداء ذي النووعية العالية، وه4 و يجاوز األداء المقرو

شهراً منذ بداييية  12وكميوة العمل والمعرفة الفنية وتمنر هذه المكافأة باإلضافة إلى العالوة السنوية ويجب أن يقضي الموظف داخل المؤسسة 

 عمله وهي الفترة المطلوبة الستحقاة هذه المكافأة بجانب التميز في العمل.

 افآت بقرار من رايس مجلس اإلدارة أو من ينيبه في ذلك.تمنر المك. 5

 

 ( 62مادة )

 يمنر المدير التنفيذي أو من يخوله مكافأة للموظف المتميز في عمله وبناًء على توصيات المدير المباشر لكل موظف.

 

 ( 36مادة )

 الداا  للمكافآت ألي سبب كان.يجوز لإلدارة التنفيذية وبعد موافقة مجلس اإلدارة على اإليقاف المؤقت أو 
 

 ( 46مادة )

 يعد مخالفة تستوجب الجزاء المنصوص عليه في هذه الالاحة ارتكاب الموظف فعالً من األفعال الواردة بجدول المخالفات والجزاءات الملحقة 

 بهذه الالاحة والذي يعتبر جزءاً ال يتجزأ منها.

 

 (  56مادة )

 توقيعها على الموظف هي الجزاءات التي يجوز 

  وهو تذكير شفهي أو كتابي يوجه إلى الموظف من قبل رايسه المباشر يشار فيه إلى المخالفيية التييي ارتكبهييا ويطلييب منييه ضييرورة التنبيه  -أ

 مراعاة النظا  والتقيد بالقواعد المتبعة ألداء واجبات وظيفته وعد  العودة لمثل ما بدر منه مستقبالً.

وهو كتاب توجهه الجمعية إلى الموظف موضحاً فيه نوع المخالفة التي ارتكبها مع لفت نظره إلى إمكانية تعرضه إلى جزاء أشد    اإلنذار  -ب

 في حالة استمرار المخالفة أو العودة إلى مثلها مستقبالً.

 حس  نسبة من األجر في حدود جزء من األجر اليومي. -ج
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  نظييا  العمييل بييوزارة المييوارد  (70يو  وخمسة أيا  في الشهر الواحييد كحييد أقصييى وفقيياً للمييادة )الحس  من األجر بما يتراوح بين أجر   -د

 .البشرية

اإليقاف عن العمل بدون أجر  وهو منع الموظف من مزاولة عمله خالل فترة معينة مع حرمانه من أجييره خييالل هييذه الفتييرة علييى أن ال   -هي

 لواحد.تتجاوز فترة اإليقاف خمسة أيا  في الشهر ا

 الحرمان من الترقية أو العالوة الدورية لمدة أقصاها سنة واحدة من تاري  استحقاقها أو الحصول عليها. -و

 الفصل من الخدمة مع المكافأة  وهو فصل الموظف بسبب مشروع الرتكابه المخالفة مع عد  المساس بحقه في مكافأة نهاية الخدمة. -ي

وهو فس  عقد عمل الموظف دون مكافأة أو تعويض الرتكابه فعالً أو أكثر من األفعال المنصوص عليها  الفصل من الخدمة بدون مكافأة   -ع

 ( من نظا  العمل.80في المادة )

 وتحسب الحسميات وفقاً للمعادالت التالية  فعليجزاء حس  الغياب من الراتب اليكون  -غ

 يوماً ÷ عدد األيا = إجمالي أجر × عدد أيا  الجزاء المقررة= إجمالي مبلغ األيا  المحسومة. 30 فعلي( حس  أيا   الراتب ال1

 = أجر الساعة الواحدة × عدد الساعات المحسومة= إجمالي أجر الساعات المحسومة(.8اليومي ÷  فعلي( حس  ساعات  الراتب ال2

أول يييو  فييي دوا  األسييبوع )األحييد( تحسييب أيييا  اإلجييازة الرسييمية )الجمعيية ( إذا غاب الموظف آخر يو  في دوا  األسييبوع )الخميييس( و3

 والسبت( غياب أيضاً.

 

 ( 66مادة )

فة كل موظف يرتكب أياً من المخالفات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات المشار إليه في هذه الالاحة يعاقب بالجزاء الموضر في المخال

 جزاء المفروض على الموظف مع نوع ومدى المخالفة المرتكبة من قبله.التي ارتكبها ويجب أن يتناسب ال
 

 ( 76مادة )

 تكون صالحية توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذه الالاحة من قبل المدير التنفيذي ويستثنى من ذلك عقوبة الفصل.
 

 ( 86مادة )

وفقيياً في حالة ارتكاب الموظف ذات المخالفة بعد مضي ستة أشهر من ارتكابها فإنه ال يعتبر عااداً وتعد مخالفة وكأنها ارتكبت للمرة األولييى 

 .وزارة الموارد البشريةنظا  العمل ب( من 68للمادة )

 

 ( 96مادة )

 بتوقيع الجزاء األشد من بين الجزاءات المقررة في الالاحة. ىعند تعدد المخالفات الناشاة عن فعل واحد يكتف

 

 (  70مادة )

ال يجوز أن يوقع على المخالفة الواحدة أكثر من جزاء واحد كما ال يجوز الجمع بين حس  جزء من أجر الموظف وبين أي جزاء آخر بالحس  

 من األجر.

 

 ( 71مادة )

المنصوص عليها في هذه الالاحة إال بعد إبالغ الموظف كتابيية بالمخالفييات المنسييوبة إليييه وسييماع أقوالييه ال توقع الجمعية أي من الجزاءات  

 وتحقيق دفاعه وذلك بموجب محضر يودع بملفه الخاص.
 

 ( 72مادة )

مكان العمل إال إذا كان   ( من نظا  العمل ال يجوز للجمعية توقيع أي جزاء على الموظف ألمر ارتكبه خارج80مع عد  اإلخالل بحك  المادة )

 اول.أو بالجمعية أو بمديرها المس له عالقة مباشرة بطبيعة عمله

 

 ( 37مادة )

 ها.تسقط المساءلة التأديبية للموظف بعد مضي ثالثين يوماً على اكتشاف المخالفة دون أن تقو  الجمعية باتخاذ أي من إجراءات التحقيق بشأن

 

 ( 47مادة )

 يع الجزاءات الواردة بهذه الالاحة إذا مضى على تاري  ثبوتها أكثر من ثالثين يوماً.ال يجوز للجمعية توق
 

 ( 57مادة )

امتنع تلتز  الجمعية بإبالغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها أو مقدارها والجزاء الذي يتعرض له في حالة تكرار المخالفة وإذا 

 رفض التوقيع بالعل  يرسل إليه بالبريد المسجل على عنوانه الثابت في ملف خدمته.الموظف عن استال  اإلخطار أو 
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 ( 76مادة )

( من نظا  العمل، يجوز للموظييف أن يييتظل  أمييا  72مع عد  اإلخالل بحق الموظف في االعتراض أما  الهياة المختصة وفق النص المادة )

 ظل  المنصوص عليها في هذه الالاحة.إدارة الجمعية من أي جزاء يوقع عليه وفق أحكا  الت

 

 ( 77مادة )

يخصص لكل عامل صحيفة جزاءات يدون فيه أنواع المخالفة التي ارتكبها وتاري  وقوعها والجزاء الموقع عليييه وتحفييظ هييذه الصييحيفة فييي 

 ملف خدمة العامل.

 

 ( 87مادة )

 ( من نظا  العمل.75(، )80وفقاً ألحكا  المادتين )ال تخل أحكا  المواد السابقة بحق الجمعية في فس  عقد العمل 

 

 لجنة التأديب والتظلم وضوابطه:

   ( 97مادة )

 لجنة التأديب 

 يكلف مجلس اإلدارة لجنة لتأديب المخالفين في كل فترة من فتراته. -1

 تتألف اللجنة من رايس وعضوين أصليين وعضو احتياطي. -2

ء لجنة التأديب إذا تبين أن له صلة بييالموظف المحييال إلييى التحقيييق، حفاظيياً علييى العالقييات الشخصييية للرايس أن يعفي مؤقتاً أحد أعضا  -3

 وسالمة اإلجراءات الجزااية.

تفصل لجنة التأديب في القضية المعروضة عليها خالل مدة ال تزيد عن أسبوعين، وترسل إلى الرايس محضراً متضمناً توصييية بالعقوبيية   -4

 المناسبة.

يصدر الرايس أو المدير التنفيذي القرارات اإلدارية الخاصة بتوصيات اللجنة في مدة أقصاها أسبوع من تاري  استال  التوصية من اللجنة  -5

 التأديبية.
 

   (80مادة )

 -تصنيف العقوبات والجزاءات 

 يت  تصنيف العقوبات والجزاءات التي يمكن تطبيقها على الموظف إلى النوعين امتيين 

 اإلنذارات  -1

اإلنذار األول  في حال قيا  الموظف للمرة األولى بواحد أو أكثر من المخالفات المذكورة في جدول المخالفات، فيمكن إصدار إنذار خطي   -أ

 له من قبل مدير اإلدارة يوضر فيه المخالفة ويشرح كيفية تصحيحها.

احد أو أكثر من المخالفات المشار إليها في الفترة السابقة، يمكن إصدار إنذار خطييي اإلنذار الثاني  في حال قيا  الموظف للمرة الثانية بو  -ب

 ثاني له من قبل مدير اإلدارة يوضر فيه المخالفة،وكيف بإمكانه تصحير سلوكه، ويت  التأكيد فيه على مدى خطورة تكييرار المخالفيية وانتهيياك

 أنظمة الجمعية.

ف للمرة الثالثة بواحد أو أكثر من المخالفات المشار إليها في الاحة المخالفات، أو في حال قيامه للمرة اإلنذار النهااي  في حال قيا  الموظ -ج

األولى بواحد أو أكثر من المخالفات الجسيمة المذكورة في جدول المخالفات، يمكن إصدار إنذار نهييااي خطييي موقييع ميين الييرايس أو المييدير 

، ويلخص فيه مخالفاته السابقة )إن وجدت(، ويشرح فيه كيف باإلمكان تصحير سلوكه، ويعيياد التأكيييد التنفيذي يوضر فيه آخر مخالفة قا  بها

 على مدى خطورة تكرار انتهاك أنظمة الجمعية، ويت  إنذاره من أن القيا  بأي مخالفة أخرى سيؤدي إلى إنهاء خدمته من العمل.

 إنهاء الخدمة  -2

حال قيا  الموظف للمرة الرابعة بواحد أو أكثر من المخالفات المذكورة في جييدول المخالفييات، فسيييكون  إنهاء الخدمة بعد إنذار مسبق  في  -أ

 الموظف معرضاً إلنهاء خدماته، ودفع بدل شهر اإلنذار باإلضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة.

الجسيمة المذكورة في جدول المخالفات بشكل صرير يعود بضرر إنهاء الخدمة بدون إنذار  في حال قيا  الموظف بواحدة من المخالفات   -ب

 خطير على الجمعية أو موظفيها، فسيكون الموظف معرضاً إلنهاء خدماته بشكل فوري، ويت  دفع بدل شهر اإلنذار باإلضافة إلى مكافأة نهاية

 الخدمة.

بإحدى المخالفييات الجسيييمة المييذكورة فييي جييدول المخالفييات مييع إنهاء الخدمة بدون تعويض مكافأة نهاية الخدمة  في حال قيا  الموظف   -ج

( من قانون العمل يمكن إنهاء خدمته من دون أن يدفع له بدل عن شهر اإلنذار، وال يت  تعويضه عن مكافأة نهاية الخدميية، 80مراعاة المادة )

 مع إعطاء الموظف فرصة لإلدالء بأسباب اعتراضه على قرار إنهاء خدماته.
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  (81)مادة 

 أحكا  عامة 

 المفوضون في الجمعية من مجلس اإلدارة ه  الوحيدون الذين يحق له  فرض العقوبات وفقاً لجدول الصالحيات والمها . -1

وزارة المييوارد المختصيية وذلييك وفقيياً لقييانون  في جميع الحاالت، يعطى الموظف حق االعتييراض أمييا  الجهييات القضييااية أو الحكومييية  -2

 .البشرية

في حال وجد أن الموظف ل  يق  بتكرار نفس المخالفة سواء في سلوكه أو أدااه العملي خالل الستة أشهر التالييية، فسيييت  اعتبييار المخالفيية   -3

 التالية له على أنها مخالفته األولى.

بية أن يتقد  بطلب كتابي بإزالة العقوبة التأديبية وذلك إذا انقضت سنة على تيياري  إيقيياع يجوز للموظف الذي صدرت في حقه عقوبة تأدي  -4

 العقوبة، بشرط عد  ارتكاب أي مخالفة أخرى، ويت  محو العقوبة التأديبية بقرار من الرايس أو المدير التنفيذي.

 ي ارتكبها وتاري  وقوعها والجزاء الذي وقع عليه.يعد لكل موظف سجل جزاءات يرفق بملف خدمته يدون فيه نوع المخالفة الت -5
 

   (82مادة )

 التظل  

 / يجب على الموظف الشروع بتقدي  شكواه الخاصة إلى مديره المباشر كتابياً.1

 / يناق  المدير المباشر الشكوى مع الموظف المتظل  بعد التحري عنها.2

 الشكوى كتابياً خالل خمسة أيا  عمل./ يرد المدير المباشر على الموظف المتظل  فيما يخص 3

 / إذا ل  يت  حل التظل  بالشكل المرضي للموظف عند مستوى المدير المباشر، يحق للموظف اللجوء إلى المدير التنفيذي مباشرةً.4

 / يُكون المدير التنفيذي لجنة داامة لدراسة شكاوى الموظفين وتسمى لجنة حقوة الموظفين.5

 ة الموظفين إعال  الطرف امخر )التظل  ضده( بالتظل  القاا  من الموظف ومناقشته فيه./ يجب على لجنة حقو6

 / إذا كانت الشكوى ضد أحد أعضاء اللجنة فيجوز لرايس اللجنة استثناؤه من حضور اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة التظل  ضده.7

 ضوابط التظل  

 مدة ال تتجاوز عشرة أيا  من تاري  تسليمه للجنة. يجب أن يبت في التظل  المقد  من الموظف خالل -1

 يجب على اللجنة إخطار الموظف كتابياً بقرارها. -2

 يعد قرار اللجنة نهااياً ويحفظ في ملفاتها الخاصة. -3

 يتولى أحد أعضاء اللجنة متابعة تنفيذ قرارها ويشعر اللجنة بذلك كتابياً. -4

 ومداوالتها سرية وتحفظ في ملفات سرية خاصة لدى أحد األعضاء.تكون أعمال اللجنة  -5

إذا ل  يت  حل التظل  بشكل نهااي داخل الجمعية أو ل  يكن الموظف راضياً عن القرار النهااي، فيحق للموظييف تقييدي  شييكوى الييتظل  إلييى   -6

 .وزارة الموارد البشرية بموجب قانون ةولاالجهات المس

 ولة.اول عن متابعة وحل التظل  مع الجهات المسامن يمثله هو المسالمدير التنفيذي أو  -7

 ال يجوز معاملة الموظف الذي قا  بالتظل  معاملة غير منصفة كونه قا  بالتظل . -8

 يسمر للموظف بأخذ وقت مستقطع من واجباته االعتيادية ليقو  بالتظل  من دون أي حس  من راتبه. -9

 

   (38مادة )

 أحكا  عامة 

 للموظف الحق في التظل  من أي قرار يتخذ في حقه. /1

 ( أيا  من تاري  وقوع القرار وأي اعتراض بعد تلك الفترة يعتبر الغياً.10/ يجب تقدي  التظل  خالل )2

 ( أيا  من تاري  عودته.10/ إذا كان الموظف في إجازة رسمية أو مهمة عمل فيحق له تقدي  التظل  خالل )3

 بالتسلسل اإلداري عند تقدي  التظل ./ يجب االلتزا  4

 / يحق للجمعية عند الضرورة اتخاذ اإلجراءات الرسمية بحق الموظف لتسوية الخالف القاا  بينهما.5

 / ال تشمل هذه السياسات القضايا الشخصية بين الموظفين.6
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   اإلجازات خامس الباب ال

   اإلجازة السنوية وضوابطها أولا 

 ( 48مادة )

 .يو  21كامل ال تقل مدتها عن  شهر  يستحق الموظف عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر 

 ويجوز للجمعية منر الموظف جزءاً من إجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل.

 

 ( 58مادة )

 المادة السابقة.يجوز االتفاة في عقد العمل على إجازة سنوية تزيد على ما ورد في 

 

 ( 68مادة )

ه تحدد الجمعية مواعيد تمتع الموظفين بإجازاته  السنوية وفق مقتضيات العمل مع األخذ بعين االعتبار رغبة الموظف في تحديد ميعاد إجازتيي 

 كلما أمكن ذلك، ويكون قرار الجمعية في هذا الشأن نهااياً.

 

 ( 78مادة )

ه السنوية بمقابل أو بدون مقابل ويجب أن يتمتع بها في سيينة اسييتحقاقه أو يجييوز لييه بموافقيية الجمعييية ال يجوز للموظف أن يتنازل عن إجازت

 تأجيل إجازته السنوية أو أيا  منها للسنة التالية فقط.
 

 ( 88مادة )

ق اإلجازة الثانييية بعييد ( شهر عمل فعلي ويكون الشهر الثال  عشر هو شهر اإلجازة، وتستح12تستحق اإلجازة األولى للموظف بعد مرور )

( شهراً ويجب على الموظف تقدي  طلب اإلجازة قبل شهرين على األقل، ويحق للموظف تجزاة إجازته بعد موافقة اإلدارة على ذلك وبما 11)

 ال يخل بمصلحة العمل.

 

 ( 98مادة )

 نوان المكان الذي يقضي فيه إجازته ورق  هاتفه.يوقع الموظف عند قيامه باإلجازة إقراراً يوضر فيه تاري  بدء اإلجازة وانتهاؤها وع
 

 (  90مادة )

 يحق للجمعية أن تدفع للموظف أجرة عن مدة اإلجازة السنوية مقدماً عند القيا  بها وفق آخر أجر يتقاضاه.
 

 ( 91مادة )

المستحقة إذا ترك العمل قبل تمتعه بها وذلك بالنسبة للمدة التي ل  يحصل على إجازته عنهييا،  السنوية  يستحق الموظف أجره عن أيا  اإلجازة

ه كما يستحق أجر اإلجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، ويتخذ آخر أجر كان يتقاضاه العامل أساساً الحتساب مقابل أجر هذ

 اإلجازات.

ا      إجازة األعياد والمناسباتثانيا

 ( 92مادة )

 للموظف الحق في إجازة بأجر كامل في األعياد والمناسبات التالية 

 من شهر رمضان المبارك حسب تقوي  أ  القرى. 29أيا  بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليو  التالي ليو  أربعة ( 1

 أيا  بمناسبة عيد األضحى المبارك تبدأ من يو  الوقوف بعرفة. أربعة( 2

يستحق العامل إجازة اليو  الوطني للمملكة في أول يو  من برج الميزان بحسب تقوي  ا  القرى، وإذا صادف هذا اليو  يو  راحة و (3
 .أسبوعية يعوض العامل عنه باليو  الذي يسبقه أو الذي يليه

 ( إذا صادف أحد أيا  إجازة أحد العيدين يو  الراحة األسبوعية تمدد اإلجازة يوماً آخر.4
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ا     اإلجازة الخاصة ثالثا

 ( 39مادة )

فييي  وزارة المييوارد البشييرية( ميين قييانون 118-109المييادة ) يحق للموظف الحصول على إجازة بأجر كامل ال تقبل التأجيل والترحيل وفييق

 الحاالت التالية 

 ( خمسة أيا  عند زواجه.1

 ( ثالثة أيا  في حالة والدة مولود له.2

 حالة وفاة زوجة العامل أو أحد أصوله أو فروعه.( خمسة أيا  في 3

 ( خمسة عشر يوماً في حالة وفاة زوج العاملة غير المسلمة، وللجمعية الحق في طلب الوثااق التي تؤيد هذه الحاالت.4

مالً حتييى تضييع حملهييا ( أربعة أشهر وعشرة أيا  للمرأة المسلمة التي يتوفى زوجها ولها الحق في تمديد اإلجييازة بييدون أجيير إن كانييت حييا5

 وللجمعية الحق في طلب الوثااق التي تؤيد هذه الحاالت.

ا     اإلجازة االضطرارية رابعا

 ( 49مادة )

 أيا  خالل العا  ويمكن تجزاتها حسب ظروفه. 5( يمنر الموظف إجازة اضطرارية لمدة 1

يتفقان على تحديدها، ويعد عقد العمل موقوفاً خالل مدة اإلجازة فيمييا زاد ( يجوز للموظف بموافقة الجمعية الحصول على إجازة بدون أجر 2

 على عشرين يوماً ما ل  يتفق الطرفان على خالف ذلك.

ا     اإلجازة المرضية وإجازة الحج خامسا

 اإلجازة المرضية 

 ( 59مادة )

( ميين نظييا  117ل السيينة الواحييدة وفقيياً للمييادة )يستحق الموظف الذي يثبت مرضه من مرجع طبي معتمد لدى الجمعية إجازة مرضييية خييال

 العمل، وذلك على النحو التالي 

 الثالثون يوماً األولى بأجر كامل. -أ

 الستون يوماً التالية بثالثة أرباع األجر. -ب

 الثالثون يوماً التي تلي ذلك بدون أجر. -ت

 ساعة من تخلفه عن العمل. 24ل التواصل خالل ويجب عليه أن يخطر اإلدارة التابع لها عن مرضه بأي وسيلة من وساا
 

 ( 69مادة )

ال يسمر للموظف المريض أن يباشر عمله إال إذا قرر المرجع الصحي المعتمد أنه شفي من مرضه وأصبر قادراً على مباشرة عمله وأنييه ال 

 خطر عليه من أداء العمل وال ضرر منه على مخالطة زمالاه في العمل.
 

 ( 79مادة )

 ضوابط اإلجازات المرضية 

يحتسب اليو  الذي يحال فيه الموظف إلى الطبيب أو المستشفى واأليا  التي تستغرقها الفحوص الطبية التي تجييرى لييه ميين أيييا  اإلجييازة   -1

 المرضية التي رأت الجهة الطبية المعتمدة ذلك.

صييحية خييالل فتييرة إجازتييه، إال إذا اسييتدعى المييرض تنييوي  الموظييف ال يت  تعويض الموظف عن اإلجازة المرضية إذا أصيب بوعكيية   -2

الصحية، كما يتوجب على الموظف عند عودتييه إلييى العمييل أن  بالمستشفى، وفي هذه الحالة يجب على الموظف إشعار مديره المباشر بحالته

 يقد  التقارير الطبية والوثااق المساندة للجمعية من أجل اعتماد اإلجازة المرضية.

إذا ثبت للجمعية مرض الموظف وتنويمه في المستشفى، فإنه يجوز للجمعية أن تمدد إجازته السنوية بمقييدار عييدد األيييا  التييي أقامهييا فييي   -3

 المستشفى، أو أن يت  ادخارها له بعد اعتمادها من الجمعية.

( أيييا  7تعذر توفير اإلثباتات الطبية الالزميية خييالل )في حالة مطالبة الموظف اعتماد إجازة مرضية وقعت خالل فترة اإلجازة السنوية و  -4

 من عودته من اإلجازة، فسوف تعد تلك الفترة كإجازة سنوية أو إجازة غير مدفوعة الراتب بعد موافقة صاحب الصالحية.

 يجوز للموظف أن يؤجل إجازته السنوية المعتمدة سلفاً إذا منر إجازة مرضية قبل بدء اإلجازة السنوية. -5

إذا رغب الموظف المريض قطع إجازته المرضية والعودة إلى عمله، عليه أن يتقد  بطلب كتابي إلى مديره المباشر، وال يجوز إعادته إال  -6

 بموافقة الجهة الطبية المعتمدة التي أعطته الشهادة المرضية.

 تحتسب إجازة الراحة األسبوعية ضمن اإلجازات المرضية إذا تخللتها. -7

 ت  احتساب اإلجازات الرسمية )األعياد والمناسبات( من ضمن فترة اإلجازات المرضية حال تداخلها.ال ي -8

 تحتسب فترة اإلجازة المرضية ضمن مكافأة نهاية الخدمة للموظف. -9
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 إجازة الحج:

 (89مادة )

يا  باإلضافة إلييى إجييازة عيييد األضييحى المبييارك أ 7تمنر الجمعية العامل المسل  الذي يرغب في أداء فريضة الحج إجازة بأجر كامل مدتها  

 وذلك لمرة واحدة طوال مدة خدمته وللجمعية حق تنظي  هذه اإلجازة بما يضمن حسن سير العمل بها.

ا     إجازة االمتحان الدراسية سادسا

 ( 99مادة )

كامل طوال مدة االمتحان الفصلي والنهااي فقييط وذلييك عيين تمنر الجمعية العامل السعودي الذي يتابع تدريبه أو تحصيله العلمي إجازة بأجر 

ء سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيا  االمتحان الفعلية،أما إذا كان االمتحان عن سيينة معييادة فيكييون للعامييل الحييق فييي إجييازة دون أجيير ألدا

ق المؤيييدة لطلييب اإلجييازة وكييذلك مييا يييدل علييى أدااييه االمتحان إن ل  يكن له رصيد في اإلجازة، وللجمعية أن تطلب من العامل تقدي  الوثيياا

ل   االمتحان. وعلى العامل أن يتقد  بطلب اإلجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على األقل، ويحر  العامل من أجر هذه اإلجازة إذا ثبت أنه

 يؤد االمتحان، مع عد  اإلخالل بالمساءلة التأديبية.

 

ا   الحكومية    اإليقاف من قبل السلطاتسابعا

   (100مادة )

 اإليقاف من قبل السلطات الحكومية 

ً  180)% فقط من األجر للموظف حتى يت  الفصل في قضيته على أال تزيد مدة اإليقاف أو الحجز على 50أن تستمر الجمعية بدفع  -1  .(يوما

لزاادة، فإذا قُضي ببراءته أو حفظ التحقيق لعد  ثبوت ما نسب وإذا زادت المدة عن مااة وثمانين يوماً فال تلتز  الجمعية بالدفع عن المدة ا  -2

 إليه أو لعد  صحته تلتز  الجمعية برد ما حس  من األجر للموظف أما إذا قُضي بإدانته فال يستعاد منه ما صرف له.

ا     العودة من اإلجازة ثامنا

   (101مادة )

 ضوابط العودة من اإلجازة 

يباشر عمله بعد انقضاء مدة إجازته السنوية متغيباً من العمل دون إذن أو عذر مقبول، إال إذا كان غيابه لظييروف يعتبر الموظف الذي ال    -1

قاهرة تقتنع بها الجمعية، بشرط أن يقو  الموظف بإشعار الجمعية بذلك فييور وقييوع ذلييك الظييرف وميين ثيي  طلييب تمديييد اإلجييازة ميين خييالل 

 يجب على الموظف تقدي  المستندات المؤيدة لطلبه في حال طلب مرجعه اإلداري ذلك. إجراءات العمل المتبعة وعند المباشرة

 يجب اعتماد أي عودة متأخرة من إجازات الموظفين وفقاً لجدول الصالحيات والمها . -2

 أخره عن العودة للعمل.يتعرض الموظف لإلجراءات النظامية إذا ل  يلتز  باإلجراءات السابقة وتقدي  المسوغات المقبولة في حالة ت -3

 إذا تأخر الموظف عن العودة من اإلجازة السنوية للعمل ول  يبلغ الجمعية بأسباب تأخره يت  اتخاذ اإلجراءات امتية  -4

 ( أيا .10( أيا  من تاري  عودته المتوقعة للعمل ويبلغ بضرورة حضوره للعمل خالل )5أ/ إرسال إنذار كتابي للموظف بعد مرور )

( من تاري  إبالغه )تاري  إرسال اإلنذار( يسقط اسمه من كشوف الرواتب ويت  فصله 11ا ل  يحضر الموظف في اليو  الحادي عشر )ب/ إذ

 من دون مكافأة نهاية الخدمة.

ي قييدمها بعييد إذا عاد الموظف متأخراً عن موعد عودته من إجازته السنوية للعمل ول  يكن قد أبلييغ الجمعييية بتييأخره وكانييت األسييباب التيي   -5

عودته مقبولة، وللجمعية الحق في أن تحتسب األيا  التي تأخرها كأيا  غياب من دون إذن وبدون راتب، أما إذا كانييت األسييباب التييي قييدمها 

 الموظف غير مقبولة، فللجمعية الحق في تطبيق اإلجراءات الواردة الالاحة بما يخص االنقطاع عن العمل بسبب غير مشروع.

عودة الموظف مبكراً من إجازته قبل الوقت المحدد يحق للموظف إضافة األيا  المتبقية من اإلجازة لرصيده من اإلجازات، وذلك  في حال -6

 بعد الحصول على الموافقة الالزمة وفقاً لجدول الصالحيات والمها .

 من اإلجازة ومن ث  اعتمادها.يقو  المدير المباشر للموظف بتعباة نموذج العودة من اإلجازة فور عودة الموظف  -7

ا     أحكا  عامة تاسعا

 ( 102مادة )

/ ال تحسب اإلجازات الرسمية إذا كانت خالل اإلجازات السنوية مثل إجازة عيد الفطر واألضحى وإجازة اليييو  الييوطني ضييمن اإلجييازات 1

 السنوية للموظف.

ية والعييودة إلييى العمييل، ويعتمييد إجييراء االسييتدعاء وفقيياً لجييدول / في بعض الحاالت الطاراة قد يطلب ميين الموظييف قطييع إجازتييه السيينو2

 الصالحيات والمها .

/ يعوض الموظف المستدعى من إجازته عن جميع التكاليف التي تحملها مثل تكاليف السفر وأي مصاريف أخرى إضافية تحملها الموظييف 3

 إثر هذا اإلجراء ويجب على الموظف تقدي  المستندات المؤيدة لذلك.
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يحق للموظف المستدعى ترحيل المدة المتبقية من إجازته أو استاناف إجازته بعد إنهاء مهمته بحي  يعوض الموظف عن تذاكر السفر إلى  /4

 مقر إجازته إذا كان يقضيها خارج منطقة العمل.

يحق للجمعية حس  أجر المدة التي عمل  / ال يجوز للموظف أن يعمل بأجر أثناء إجازته السنوية وفي حال مخالفة الموظف لهذا الشرط فإنه5

 فيها.

 / ال يجوز تعويض الموظف مادياً عن اإلجازة السنوية وهو على رأس العمل وعليه استنفاذها.6

 تحتسب مدة السجن التي ال تستوجب الفصل من اإلجازة السنوية إذا طلب الموظف ذلك./ 7

األيا  تحس  من رصيد إجازته، أو أن تحسب فترة التمديد إجازة دون راتب في حال استنفاذ يمكن للموظف أن يطلب تمديد إجازته السنوية  / 8

 رصيد إجازته السنوية وفي الحالتين البد من موافقة صاحب الصالحية.

عد عودته منها ال يحق للجمعية إنهاء خدمات الموظف خالل فترة إجازته، كما ال يجوز للموظف أن يترك خدمة الجمعية خالل إجازته أو ب/ 9

 مسبق. مباشرة بدون تقدي  إخطار کتابي

 ال تكون اإلجازة نافذة إال بصدور قرار من صاحب الصالحية./ 10

 / يجوز للموظف ربط أي إجازة أخرى مع اإلجازة السنوية.11

 ال يستحق الموظف إجازة أو عالوة سنوية عن المدة التالية / 12

 ( يوًما.20ر والتي تزيد عن )مدة اإلجازة االستثنااية بدون أج -أ

 سنوية. مدة سجن الموظف تنفيذًا لحك  صادر ضده ما ل  تحتسب کإجازة -ب

 يجب على إدارة الموارد البشرية إصدار تعمي  عن مواعيد اإلجازات الرسمية قبل حلولها بأسبوع على األقل. /13

ما يمكنه  من االستمتاع بحقه  النظامي مع المحافظيية علييى مقتضيييات يجب على مديري اإلدارات تنسيق اإلجازات السنوية لموظفيه  ب/  14

 العمل.

/ يجب على صاحب الصالحية تنسيق إجازات المديرين ومساعديه  بما يمكنه  من االستمتاع بحقه  النظامي مع المحافظة على مقتضيات 15

 العمل.

 مة لإلجازات التي تحتاج إلى إثبات ذلك.الالز  يةالثبوتحق للجمعية أن تطالب الموظف بتقدي  الوثااق ي /16

   الوقاية والرعاية سادسالباب ال

   الوقاية والسالمة أولا 

 (  310مادة )

 سعيًا لحماية العمال من األخطار واألمراض الناجمة عن العمل تتخذ الجمعية التدابير امتية 

 الوقاية منها و التعليمات الالز  اتباعها.( اإلعالن في أماكن ظاهرة عن مخاطر العمل ووساال 1)

 )ب( حظر التدخين في أماكن العمل المعلن عنها.

 )ج( تأمين أجهزة إلطفاء الحريق وإعداد منافذ للنجاة في حاالت الطوارئ.

 )د( إبقاء أماكن العمل في حالة نظافة تامة مع توفير المطهرات.

 )هي( توفير المياه الصالحة للشرب.

 توفير دورات المياه بالمستوى الصحي المطلوب.)و( 

 )ز( تدريب العاملين على استخدا  وساال السالمة وأدوات الوقاية التي تؤمنها الجمعية.
 

 (  104مادة )

 تعين الجمعية في كل موقع من مواقع العمل مساواًل يختص بامتي 

 )أ( تنمية الوعي الوقااي لدى العمال.

 ض التأكد من سالمة األجهزة وحسن استعمال وساال الوقاية والسالمة.)ب( التفتي  الدوري بغر 

 تكرارها. )ج( معاينة الحواد  وتسجيلها وإعداد تقارير عنها تتضمن الوساال واالحتياطات الكفيلة بتالفي

 )د( مراقبة تنفيذ قواعد الوقاية والسالمة.

 

 الرعاية الطبية 

 (  105مادة )

 .وزارة الموارد البشريةنظا  العمل ب( من 144حسب المادة )  طبي مع أفراد عاالتهتأمين ين يمنر الموظف
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   الرعاية والعالج الطبي ثانياا

 ( 106مادة )

 تؤمن الجمعية في مقر العمل خزانة لإلسعافات الطبية تحتوي على كمية كافية من األدوية واألربطة والمطهرات وغير ذلييك ممييا أشييارت  -1

ويعهييد إلييى موظييف مييدرب أو أكثيير بييإجراء اإلسييعافات الالزميية للعمييال  وزارة المييوارد البشييرية  العمييل  ( من نظا 143-142)إليه المادة  

 المصابين.

 تلتز  الجمعية بتقدي  الرعاية الصحية للموظفين حسب طبيعة العمل. -2

 

 إصابات العمل وأمراض المهنة 

 (  107مادة )

استطاعته وله مراجعيية الطبيييب مباشييرة متييى  عمل أو بمرض مهني أن يبلغ رايسة المباشر أو اإلدارة فور على العامل الذي يصاب بإصابة  

 استدعت حالته ذلك.

 

 (  108مادة )

 فات طبية نحو المصاب والوقت الذيول أن يبلغ الجهة المختصة في الجمعية عن حدو  أي إصابة وما ت  اتخاذه من إسعاايجب على كل مس

 كما تخضع جميع الحواد  للتحقيق والتحليل للوصول إلى أسباب اإلصابة واإلجراءات المتخذة لتالفيها مستقباًل. استغرقه ذلك،
 

 (  109مادة )

 تقو  الجمعية باالشتراك عن جميع العاملين في فرع األخطار المهنية بالتأمينات االجتماعية.

 

 (  110)مادة 

 واألمراض المهنية أحكا  فرع األخطار المهنية من نظا  التأمينات االجتماعية.يطبق في شأن إصابات العمل 

 

   الرعاية والخدمات االجتماعية ثالثاا

 ( 111مادة )

 تخصص الجمعية مكانًا لتأدية الصالة المفروضة في موقع العمل إذا ل  يوجد مسجد قريب. -1

لحكومية لقيامه بأعمال تابعة للجمعية فييإن الجمعييية تتييولى متابعيية قضيييته وتوكييل إذا تعرض أحد موظفي الجمعية لإليقاف من السلطات ا  -2

 محاٍ  عند اللزو  مع تحمل كافة مصاريفه وأتعابه.

 

 (  112مادة )

 الجمعية لها الحق في تقدي  أي هدايا لموظفيها تقديًرا له  على جهوده  المبذولة خالل العا .

 عمل وفاة الموظف وهو على رأس ال رابعاا:

 (  113مادة )

 إذا توفى الموظف وهو على رأس العمل فإن الجمعية تتخذ اإلجراءات امتية 

 صرف راتب الوفاة كاماًل أيًا كان تاري  وقوع الوفاة. -1

 يحتسب شهر الوفاة من مدة الخدمة أيًا كان تاري  وقوع الوفاة. -2
 

 (  114مادة )

 نقل جثمان المتوفى ونقل عاالته 

تتكفل الجمعية بمصاريف نقل جثمان الموظف المتوفى إذا كان سيدفن خارج المنطقة، أو المملكة، أو دفن في المملكة بعد موافقة أهلييه إذا /  1

 ل  تكن الوفاة بإصابة عمل، وفي حال كون الوفاة بسبب إصابة عمل تتكفل التأمينات االجتماعية بمصاريف النقل والدفن.

 نقل أفراد عاالة الموظف المتوفى المعتمدين إذا كانوا سيقيمون خارج المنطقة أو خارج المملكة. / تتكفل الجمعية بقيمة2

 

ا خام  أحكا  خاصة بتشغيل النساء  :سا

 (  115مادة )

 .وزارة الموارد البشريةنظا  العمل ب( من 153بحسب المادة ) الرعاية الطبية للعاملة أثناء الحمل والوالدةتتحمل الجمعية 
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 (  611مادة )

واألسابيع الستة التالية للوضع ويحدد التاري    للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة األسابيع األربعة السابقة على التاري  المنتظر لوالدتها،

طبيياء خييارجيين، وال الجمعية أو بشهادة طبية مصدقة من جهة صحية وال تقبل شييهادات أ المرجر للوالدة بواسطة الجهة الطبية المعتمدة لدى

 يجوز تشغيل المرأة العاملة خالل األسابيع السنة التالية لوالدتها.

 

 (  711مادة )

توزعها كيييف تشيياء  تبييدأ بحييد أقصييى قبييل التيياري  المييرجر للوضييع للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع   -1

 بية مصدقة من جهة صحية معتمدة بالجمعية.،ويحدد التاري  المرجر للوضع بموجب شهادة ط

 يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من األحوال خالل الستة أسابيع التالية له ،ولها الحق في تمديد اإلجازة مدة شهر دون أجر. -2

الصحية مرافقاً مستمراً له ،لها الحق في إجازة للمرأة العاملة في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي االحتياجات الخاصة وتتطلب حالته  -3

 مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع ،ولها الحق في تمديد اإلجازة لمدة شهر دون أجر.

 (  811مادة )

لعالج الالز  وتحديد التاري  على العاملة في الشهور األولى للحمل أن تبادر بإخطار الجمعية إلجراء الفحص الطبي الدوري عليه أو تقرير ا

 المرجر للوالدة. 

 

 (  911مادة )

 تراعي الجمعية في تحديد فترة اإلرضاع رغبة وظروف العاملة ما أمكن ذلك، وعلى العاملة التقيد بالجدول المنظ  لذلك.
 

 (  120مادة )

ضييرورة االحتشييا  فييي الملييبس التقيييد بالحجيياب الشييرعي وكن لراحة العامالت بمعزل عن الرجال وعلييى النسيياء العييامالت تعد الجمعية أما

 والمظهر والتقيد بالعادات والتقاليد المرعية في البالد.

 

 (  211مادة )

د إرضاع مولودها بدون حس  ذلك من يحق للموظفة عند عودتها من إجازة الوضع الحصول على فترات راحة يومية ال تزيد عن ساعة بقص

 راتبها، باإلضافة إلى فترات الراحة الممنوحة العمو  الموظفين.
 

 (  221مادة )

 ال يجوز في أي حال من األحوال اختالط النساء بالرجال في أماكن العمل وما يتبعه من مرافق وغيرها.

 

 طبيعة العمل    ي  تنظبع الباب السا

 الموظف   ملف أولا 

 (  312مادة )

 إعداد ملف خاص لكل موظف.قس  الموارد البشرية يجب على  -1

 يجب أن يحتوي ملف كل موظف على الوثااق والسجالت امتية  -2

 .ونموذج تقيي  المقابلة الشخصية نموذج طلب التوظيفالسيرة الذاتية و -أ

 وتاري  ميالده وحالته االجتماعية ومحل إقامته في المملكة وخارجها.بياناته الشخصية مثل  االس  الكامل وجنسيته  -ب

 الموقع عليه من الطرفين باإلضافة إلى أي تعديالت أو ملحقات للعقد.عقد العمل صورة  -ت

 بدء مباشرة العمل ونوع عمله وأجره وما يطرأ عليه من تعديالت. - 

 الوصف الوظيفي الموقع عليه من الموظف. -ج

 صورة من شهادات الخبرة. -ح

صور لجميع الوثااق الثبوتية )بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العااليية للسييعوديين(، )جييواز السييفر، بطاقيية اإلقاميية، وتصييرير العمييل لغييير   -خ

 السعوديين( وأفراد أسره  والمقيمين معه  .... ال ( 

يف لدى الجمعية والتي تحتوي على تقارير نتيجة الفحص الطبي المطلوب التقارير والفحوصات الطبية األصلية كجزء من متطلبات التوظ  -د

 للتوظيف.
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تقارير  اإلجازات المرضية، نماذج جميع إجازات الموظف. إصابات العمل وأمراض المهنة التي يمكن أن تصيبه، الترقيييات، العييالوات،   -ذ

 نماذج تقيي  األداء السنوي موقعة من الموظف لكل سنة في الجمعية.

 صورة عن المكافآت أو الجزاءات الخاصة بالموظف. -ر 

 سجل بالكفاالت أو الضمانات التي قدمتها الجمعية ألي جهة أخرى نيابة عن الموظف. -ز 

 تعتبر ملفات الموظفين سرية ويجب الحفاظ عليها من قبل إدارة الشؤون اإلدارية. -5

ف ألي شخص من خارج الجمعية دون موافقة خطية من قبل الموظييف إال فييي تلتز  الجمعية بعد  الكشف عن أي معلومات تخص الموظ  -6

 حال طلبت هذه المعلومات لجهات أمنية أو قانونية، وال يحق للجمعية اإلجابة عن أي استفسارات ترد إليها من قبل جهات التحق بها الموظف

 بعد انتهاء خدمته في الجمعية.

 

 (  412مادة )

التعيين قد ت  بناًء على تقدي  بيانات غير صحيحة أو مستندات غير صحيحة أو مزورة أو مييرتبط بعقييد مييع جهيية أخييرى أو تييأخر إذا ثبت أن 

ون خمسة عشر يوًما عن التاري  المحدد له لمباشرة عمله اعتبر عقده مفسوًخا تلقاايًا دون الحاجة ألي إخطار ودون مكافأة أو تعويض وذلك د

 عليه على أن تتاح الفرصة للموظف لكي يبدي أسباب معارضته للفس .اإلخالل بما يكون 

 

 (  512مادة )

 ضوابط حفظ ملف موظف وتحديثه 

 يجب على إدارة الشاون اإلدارية تحدي  ملفات وسجالت الموظفين والمحافظة عليها بشكل دقيق طوال فترة عمل الموظف بالجمعية. -1

 ول من إدارة الشؤون اإلدارية.اته إال بإذن من مديره المباشر، وبحضور مسال يحق للموظف مراجعة ملفه أو سجال -2

 ال يحق ألي موظف استرجاع أو تعديل أو إتالف أي وثااق أو بيانات موجودة في ملفه لدى الجمعية. -3

ا ثا    االستعال  عن موظف سابق نيا

 (  612مادة )

 ضوابط االستعال  عن موظف سابق 

خارجية ترغب في الحصول على معلومات عن موظف سابق أثناء فتييرة عملييه لييدى الجمعييية إرسييال طلييب خطييي للمييدير على أي جهة    -1

 التنفيذي.

يتوجب الحصول على موافقة خطية من قبل الموظف السابق لتخويل الجمعية بإعطاء معلومات أو بيانات ألي جهة أخرى ما عدا الجهات /  2

 الموافقة الخطية نوع المعلومات التي يسمر بالكشف عنها.األمنية والقانونية تضمن هذه 

في حالة موافقة الموظف خطيًا بالكشف عن معلوماته أو البيانات الخاصة به، بهذا تخلى الجمعية مسؤوليتها من أي قييرارات تقييو  الجهيية   -3

 ها الجمعية.األخرى المستعملة لهذه البيانات باتخاذها بناء على المعلومات التي قدمتها أو أعطت

 يجب أن تقتصر المعلومات أو البيانات التي يت  تقديمها عن الموظف للجهات األخرى على امتي  -4

 بداية ونهاية عمل الموظف لدى الجمعية. -أ

 المناصب التي شغلها. -ب

 تقيي  األداء الوظيفي. -ت

 آخر راتب حصل عليه الموظف لدى الجمعية. - 

ا     التوظيف ثالثا

هيكل التنظيمي للجمعية الذي يحدد إداراتها الرايسية تقو  إدارة الجمعييية بشييغل الوظييااف الخالييية فييي الهيكييل حسييب إمكاناتهييا وطبييق وفقًا لل

 موازنة الوظااف التي يعتمدها مجلس إداراتها سنويًا وللجمعية أن تتوسع في هيكلتها حسب الخطة اإلستراتيجية وبما يتطابق مييع مييا تقتضيييه

 تطلبات.الظروف والم

 

 الجهاز اإلداري: 

هو رايس جهاز العاملين بالجمعية ويختص برعاية شؤونه  واقتييراح تييرقيته  وميينحه  العييالوات السيينوية بموجييب الموازنيية   المدير التنفيذي

 المعتمدة في إطار الالاحة والهيكل.
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 التفويض في السلطات: 

ولين، كمييا ال يجييوز ألي اتفويض بعض االختصاصات المخولة له  بموجب هذه الالاحة ألي من المس المدير التنفيذييجوز لمجلس اإلدارة و

من رؤساء األقسا  أن يفوضوا في بعض اختصاصاته  للذين يلونه  في المستوى مباشييرةً إال بعييد الحصييول علييى موافقيية ذوي االختصيياص 

 هو مفوض فيه ويكون قرار التفويض كتابة ويحدد فيه موضوع التفويض ومواده.)المستوى اإلداري األعلى له( وال يجوز التفويض في ما 

 

   (712مادة )

 يشترط للتوظيف في الجمعية ما يلي 

 )أ(  أن يكون طالب العمل سعودي الجنسية.

 )ب(  أن يكون حااًزا على المؤهالت العلمية والخبرات المطلوبة للعمل محل التوظيف.

 قد تقرره الجمعية من اختبارات أو مقابالت شخصية تتطلبها الوظيفة.)ج(  أن يجتاز بنجاح ما 

 )د(  أن يكون الاقًا طبيًا بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها الجمعية. 

أن و البشييرية مييوارد( ميين نظييا  ال32(، )33(، )26د ))هي(  يجوز استثناء توظيف غير السعودي وفقًا للشروط واألحكا  الييواردة فييي المييوا

 يكون مصرًحا له بالعمل بالنسبة للعامل غير السعودي، ولديه إقامة سارية المفعول.

 )و( يجوز للجمعية إعفاء طالبي العمل السعوديين من شرط أو أكثر من هذه الشروط عدا شرط اللياقة الطبية.

 

 (  812مادة )

 مسوغات التوظيف  

القيادية واإلشرافية ويختص مدير إدارة الجمعية بالتعيين في باقي الوظااف الشاغرة بالهيكل التنظيمي يختص المجلس بالتوظيف في الوظااف  

 والمعتمد من قبل المجلس وفقًا للميزانية المعتمدة الحتياجات العمل الفعلية وبالشروط والخبرة المطلوبة لكل وظيفة بعد عرضييه علييى مجلييس

 اإلدارة.

 ات امتية يراعى عند التوظيف االعتبار 

 ( الحصول على المستويات الممتازة من حي  الخبرة والكفاءة والخلق.1

 أولوية التوظيف للسعوديين.( 2

 ور إحدى الوظااف تعطى األولوية لترقية أحد العاملين بالجمعية لشغل هذه الوظيفة.ععند ش( 3

 الشروط العامة للتوظيف 

 ي جريمة تمس الشرف ما ل  يكن قد ُرد إليه اعتباره.أن يكون حسن السيرة ول  يسبق الحك  عليه ف -1

 أن ال يقل سنه عن سبعة عشر عاًما أو حسب شروط الوظيفة. -2

 أن يكون مستوفي الشروط الوظيفية المرشر لها من حي  المؤهالت والخبرة والعمر. -3

 أن يكون الاقًا طبية بتقرير من المستشفى. -4

 االختبارات والمقابالت الشخصية ويت  التوظيف حسب األعلى في نقاط المفاضلة والتي تحسب كالتالي أن يجتاز بنجاح  -5

 (نقطة 25دكتوراه   -  نقطة 20ماجستير   -  نقطة  15بكالوريوس   -  نقاط  10دبلو    -  نقاط  5 ثانوية)  المؤهلنقاط  -أ

 .طةنق 20السنة بنقطتين وبحد أقصى  الخبرة -ب

 .قطةن 15طة وبحد أعلى رة في نفس المجال كل ساعتين تدريبية بنقالدو -ت

 نقطة. 40المقابلة  - 

 استيفاء كافة مسوغات التوظيف والتي هي كامتي  -6

 على طالب التعيين أن يقد  المستندات التالية 

السفر وصورة اإلقامة ورخصة عمييل سييارية صورة من البطاقة الشخصية مع األصل للمطابقة إن كان سعودي الجنسية أو صورة جواز (  1

 المفعول إن كان وافًدا مع مراعاة التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

 شهادة ألعلى مؤهل علمي أو صورة مصدقة منها.( 2

 شهادة بالخبرة السابقة أو صورة مصدقة منها.( 3

 .6×4صور شمسية مقاس  4( 4

 شفى الذي تحدده الجمعية.( شهادة طبية تثبت لياقته الطبية من المست5

 ( جميع الشهادات.6

 صور لبطاقة العاالة للمتزوج.( 7

 استمارة البيانات.(  8
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   عقد العمل  خامساا

 (  912مادة )

يت  توظيف الموظف بموجب عقد عمل يحرر من نسختين باللغة العربية، تسل  إحداهما للموظف وتودع األخرى في ملف خدمته لدى الجمعية 

العقد بيانًا بطبيعة العمل واألجر المتفق عليه وما إذا كان العقد محدد المييدة أو غييير محييدد المييدة أو ألداء عمييل معييين وأييية بيانييات ويتضمن  

 ضرورية.

وز جيي وينص في العقد على اعتبار أن التعيين خاضع ألحكا  هذه الالاحة وتعديالتها ونظا  العمل والعمال والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، وي

 تحرير العقد بلغة أخرى إلي جانب اللغة العربية على أن يكون النص العربي هو المعتمد دوًما ويحرر لكل من يعين في الجمعية عقد عمل من

باسيي  الطييرف األول والموظييف باسيي  الطييرف الثيياني، وتسييل  نسييخة  المييدير التنفيييذينسختين باللغة العربية ويوقع رايس مجلس اإلدارة أو  

 وتحفظ الثانية بملف خدمته.للموظف 

 

 (  301مادة )

يوًما من تاري  العقد بييين الطييرفين إذا كييان متعاقييًدا  15يحق للجمعية إلغاء عقد الموظف الذي ال يباشر مها  عمله دون عذر مشروع خالل 

 متعاقًدا معه من الخارج.معه من داخل المملكة وإذا ل  يضع نفسه تحت تصرف الجمعية فور وصوله للمملكة إذا كان 
 

 (  311مادة )

إجييازة يعتبر عقد العمل ساريًا ويلز  الجميع بامثار المترتبة عليه من تاري  مباشرة العامل الفعلية للعمل وال تدخل في حسيياب فتييرة التجربيية 

 عيد الفطر وعيد األضحى واإلجازة المرضية.
 

 (  321مادة )

معية وفقًا للمواد السابقة تحت التجربة ما ل  ينص في عقده صراحةً وكتابةً على أنه معين تحت التجربة، ال يعتبر الموظف الذي يعمل لدى الج

ة مييرة أخييرى لييدى وتحدد مدة التجربة في عقد عمله بصورة واضحة بشرط أال تتجاوز تسعين يوًما، ويجييوز وضييع الموظييف تحييت التجربيي 

يوًما بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمييل آخيير  مااة وثمانينة ثانيةً لمدة ال تزيد عن مع الموظف وذلك لفترة تجرباتفاة مكتوب  المنشأة ب

 .الموارد البشريةالعمل ب ( من نظا 53(، )54لمادتين )وفق حك  ا
 

 (  331مادة )

 إذا ل  تثبت صالحية الموظف خالل فترة التجربة للقيا  بواجبات العمل المتفق عليه جاز للجمعييية فسيي  عقييد العمييل دون مكافييأة أو إنييذار أو

 ( من نظا  العمل بشرط أن تتاح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفس . 6( فقرة )80تعويض وفقًا للمادة )

 

 (  413مادة )

تكليف العامل بعمل يختلف اختالفًا جوهريًا عن العمل المتفييق عليييه بغييير موافقتييه الكتابييية إال فييي حيياالت الضييرورة وبمييا   ال يجوز للجمعية

تقتضيه طبيعة العمل؛ على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ال تتجاوز ثالثين يوًما في السنة وعلييى أن تتخييذ اإلجييراءات الالزميية فييي شييأن تغيييير 

 ين يقتضي األمر ذلك بالنسبة للعامل غير السعودي.المهنة في رخصة العمل ح
 

 (  513مادة )

 النقل: 

 ال يجوز نقل الموظف من مقر عمله األصلي إلى مكان أخر يقتضي تغيير محل إقامته إذا كان منشأ هذا النقل أن يلحق بالعامل ضرًرا جسيًما

 أو ل  يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل.
 

 (  613مادة )

ق الموظف المنقول نفقات نقله ومن يعوله  شرًعا ممن يقيمون معه في تاري  النقل مع نفقات نقل أمتعييته  مييا ليي  يكيين النقييل بنيياًء علييى يستح

 رغبة الموظف.
 

 (  713مادة )

 الصالحية.يت  التعاقد لبعض الوظااف على أساس شهري أو عمل جزاي، وذلك بناًء على توصيات اإلدارة المعنية وبموافقة صاحب 

 

 (  813مادة )

 تكون مدة العقد للموظفين )سنة واحدة( أما بالنسبة للعمالة فتكون مدة العقد )سنتان(.
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  التقارير

 (  913مادة )

 السيينة نهاييية ينقبييل شييهر  غايتييه موعييد فييي أداء ر ييي د الجمعية تقارير عن األداء بصفة دورية لجميع الموظفين ويرفع عيين كييل موظييف تقر تع

 والمتضمن للعناصر التالية  الوظيفي األداء تقيي  تقرير  نموذج حسب التعاقدية

 المقدرة على العمل ودرجة إتقانه )الكفاءة(. -1

 سلوك الموظف ومدى تعاونه مع رؤسااه وزمالاه وعمالء الجمعية. -2

 المواظبة. -3

 المحددة. تحقيق األهداف -4

 .)وظفينالم جميع على تنطبق( العامة الجدارات -5

 .)فأعلى بالمشرفين خاصة ( القيادية الجدارات -6

 .والتخصصية التشغيلية الجدارات -7

 (  401مادة )

يعد التقرير بمعرفة الرايس المباشر للعامل على أن يعتمد من مدير اإلدارة، وعند تعيين أي موظف فيرفع تقرير أداء عنه خالل شييهرين ميين 

 تعيينه. 

 

 (  411مادة )

 غير ُمرضي(  -مقبول   -جيد  -جيد جًدا  -يقي  أداء الموظف في التقرير بأحد التقديرات امتية )ممتاز 
 

 (  421مادة )

 يخطر الموظف بصورة من التقرير فور اعتماده ويحق للموظف أن يتظل  من التقرير وفقًا لقواعد التظل  المنصوص عليها في هذه الالاحة.
 

   العالوات  سادساا

 (  314مادة )

 يمنر الموظف العالوة السنوية بناًء على تقارير األداء الوظيفي وحسب النموذج المعتمد. 

 

 (  414مادة )

 من هذه الالاحة وتعتبر تقارير األداء أساًسا لتقدير نسبة العالوة السنوية التي تمنر للموظف بناًء على الراتب األساسي وكما يلي 

 % 5تقدير ممتاز العالوة السنوية  ✓

 % 3تقدير جيد جًدا العالوة السنوية  ✓

 

 (  514مادة )

 يحق لإلدارة منر العالوات أو منعها بناًء على المقدرات المالية للجمعية. 

 

 (  614مادة )

على األقييل بعييد مضييي سيينة كامليية ميين يكون الموظف مؤهاًل الستحقاة العالوة الدورية متى حصل في تقريره الدوري على درجة ممتاز   -أ

 تاري  التحاقه بالخدمة أو من تاري  حصوله على العالوة السابقة. 

 يجوز إلدارة الجمعية منر العامل عالوة استثنااية وفقا للضوابط التالية  -ب

 ● رفع مدير اإلدارة بمنر الموظف عالوة استثنااية.

بارز للجمعية أضاف من خالله للعمل شياًا جديًدا، كأن يتوصَّل إلى طريقة جديدة ل داء توفر بعض ● إذا قد  الموظف أعمال استثنااية وجهد  

، أو الوقت أو الجهد، أو تبسط اإلجراءات، وتختصر خطوات العمل أو تتمكن من تحقيق اقتصاد في التكاليف، أو تقدَّ  لإلدارة اقتراحاٍت نافعة

 زيادة موارد الجمعية المالية.

 قة مجلس اإلدارة على منر العالوة االستثنااية.● مواف

   الترقيات  سابعاا

 (  714مادة )

 يكون الموظف مستحقًا للترقية إلى وظيفة أعلى بقرار من مجلس اإلدارة منى توافرت فيه الشروط التالية 

 )أ( وجود الشاغر في الوظيفة األعلى أو وظيفة جديدة.
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 الوظيفة المرشر للترقية إليها أو يكون قد قد  أداء يستطيع من خالله شغل الوظيفة.)ب( توافر مؤهالت شغل 

 )ج( موافقة مجلس اإلدارة على منر الترقية االستثنااية. 
 

 (  814مادة )

 يعدل الراتب للموظف الذي تمت ترقيته وفقًا للسل  الخاص بالرواتب ويمنر مزايا الوظيفة الجديدة من تاري  الترقية.
 

   التدريب والتأهيل امنااث 

 ( 914مادة )

يد من تيي  إحاللهيي  محييل غيييره  ميين قأ/ تقو  الجمعية بتدريب وتأهيل موظفها السعوديين وإعداده  مهنيًا للحلول محل غير السعوديين، ويت  

 غير السعوديين في السجل المعدل هذا الغرض.

يب موظفها لرفع مستوى كفاءته  الوظيفية على أن يكون ذلك حسييب االحتييياج ب/ تقو  الجمعية وحسب توفر اإلمكانات بوضع برنامج التدر 

 وأولوية االستحقاة. 
 

 ( 501مادة )

وتنمييية  يت  تدريب وتأهيل العمال السعوديين تدريبًا وتأهياًل دوريًا وفنيًا وفق البرامج التي تعد في هذا الصدد بهدف تجديد وتطييوير مهيياراته 

 اقتراح مدير اإلدارة وموافقة المجلس على الدورات المقترحة.معارفه  حسب 

 

 (  511مادة )

أشييهر بالعمييل بالجمعييية لمييدة عييا  كامييل  3يستمر صرف أجر الموظف طوال فترة التدريب أو التأهيل ويلتز  الموظف الذي ت  تدريبه لمدة 

 .وعند عد  إكمال المدة فيحس  من حقوة الموظف ما صرف له أثناء الدورة
 

 ( 521مادة )

 تتحمل الجمعية تكاليف التدريب والتأهيل وتؤمن تذاكر السفر في الذهاب والعودة واالنتداب.
 

 (  315مادة )

 يجوز للجمعية أن تنهي تدريب أو تأهيل الموظف وأن تحمله كافة النفقات التي صرفتها عليه في سبيل ذلك، وذلك في الحاالت امتية 

 ر الصادرة عن الجهة التي تتولى تدريبه أو تأهيله أنه غير جاد في ذلك.( إذا ثبت في التقاري1)

 )ب( إذا قرر الموظف إنهاء التدريب أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مقبول.

   تقيي  األداء تاسعاا

 ( 415مادة )

 مراحل عملية تقيي  األداء 

 مراحل امتية تلتز  الجمعية بالقيا  بعملية تقيي  األداء من ال

ها تحديد المها  الوظيفية لتقيي  األداء  تتكون هذه المرحلة من عملية تحديد المهييا  الوظيفييية الخاصيية بتقيييي  األداء للموظييف وكيفييية قياسيي   -1

 وتكون عادةً في بداية السنة وبما يتجاوز الشهر األول فيها ومعتمدة على الوصف والتحليل الوظيفي للوظيفة.

  تقيي  األداء المستمر  وتتمثل عملية تقيي  األداء المستمر في عقد اجتماعات قصيرة رسمية وغير رسمية بين المدير وموظفة والتي بها تت  -2

 مقارنة أداء الموظف مع األداء المتوقع منه. 

المقارنة مع المها  الوظيفية المطلوب من الموظف القيا  تقيي  األداء  )عند بداية السنة(  يتمثل تقيي  األداء بالتقيي  النهااي ألداء الموظف ب  -3

 بها، وعوامل التقيي  وتحديد نتيجة التقيي  الكلية، ويجب أن تراجع النتااج والموافقة عليها من قبل كل من المدير وموظفه.
 

 (  515مادة )

 ضوابط مراحل تقيي  األداء 

 لتقيي  األداء المرحلة األولى  تحديد المها  الوظيفية  -1

ا لتقيييي  المتطلبيي   -أ ات يتوجب على مدير اإلدارة تحديد المها  الوظيفية المطلوبة من الموظف القيييا  بهييا واألوزان النسييبية لتلييك المهييا ، وفقييً

 الوظيفة ومساولياتها، والقدرات والمهارات المطلوبة من الموظف تحقيقها.

 لوظيفية ومكونات األداء الوظيفي، والقدرات والمقاييس واألوزان النسبية لموظفه.يقو  مدير اإلدارة بمناقشة وشرح المها  ا -ب

 مها  وظفيه رايسة لكل وظيفة، ويعتمد ذلك على المستوى الوظيفي للوظيفة. 8إلى  5يجب أن يت  من  -ت

 المرحلة الثانية  تقيي  األداء المستمر -2
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الل التقيي ، وتقيي  طرة أداء وقياس أداء الموظف وعوامل التقيي  المتفييق عليهييا خييالل يجب على المدير المباشر مراجعة أداء الموظف خ  -أ

 مرحلة تحديد المها  الوظيفية لتقيي  األداء.

 يجب أن يت  عقد اجتماعات قصيرة منتظمة مع الموظف لتقيي  أداءه بشكل مستمر. -ب

 يجب أن تهدف عملية تقيي  األداء المستمر إلى  -أ

 باشرة بين األداء الفعلي والمطلوب.مقارنة م -1

 تحديد الفجوات والتحسينات المطلوبة في أداء الموظف وفي الكفاءات المطلوبة لشاغل الوظيفة. -2

 مناقشة وتعديل نشاطات العمل وأولوياته لضمان تحقيق المراد من التقيي . -3

 يجب أن تشمل عملية تقيي  األداء غير المستمر على األتي  -ب

 األداء. توجيه ▪
 مراقبة األداء. ▪
 اإلشراف واإلرشاد. ▪
 تقدي  واستقبال امراء واخذ اإلرشادات.  ▪
 تعديل توقعات األداء. ▪
 المرحلة الثالثة تقيي  األداء  -3

 تلتز  الجمعية بالتأكد من أن كل موظف يحصل على نتيجة تقي  أدااه في الوقت المحدد. -

 تحديد الفجوات في المهارات والكفاءات.يجب أن يقود تقيي  األداء إلى  -

 يخطر الموظف بصورة من تقيي  األداء فور اعتماده ويحق للموظف أن يتظل  من التقرير وفقًا لقواعد التظل  المنصوص عليها في الالاحة. -

 يجب أن يوقع المدير وموظفه على نموذج تقيي  األداء. -

عية على كل إدارة وموظف في الجمعية تقدي  المقترحات لتعزيز فعالية وعدالة نظا  تقيي  األداء، والتأكد من توافقه المستمر مع أهداف الجم -

 االستراتيجية. 

 ط عملها.يجب أن تت  مراجعة وتطوير ومراقبة نظا  تقيي  األداء من قبل الجمعية للتأكد من تحقيق متطلبات وأهداف الجمعية وخط -
 

 ( 615مادة )

 طرة تقيي  األداء 

إن نظا  تقيي  األداء الخاص بالجمعية يقو  على أساس التقيي  عن طرة المها  الوظيفية وهي  المعرفيية، المهييارات، والقييدرات والسييلوكيات 

كل واضيير ميين خييالل تقيييي  مسييتوى الضرورية، والمتطلبات األساسية للقيا  بالعمل بشكل فعال، ويت  تقيي  المهارات وقييدرات الموظييف بشيي 

 القدرات والمهارات لدى الموظف عند قيامه بمها  ومسؤوليات الوظيفة.

ا    أحكا  عامة  عاشرا

 ( 715مادة )

متوسطهما لتحديد يت  تقيي  أداء الموظف بالجمعية بشكل ربع سنوي )كل ثالثة أشهر( ويت  تجميع نتااج التقيي  في نهاية السنة المالية وأخذ /  1

 تقيي  الموظف السنوي.

 يشمل نظا  تقيي  األداء جميع الموظفين بالجمعية./ 2

 يت  تقيي  األداء رسميًا مرةً كل سنة عند بداية السنة الميالدية وبمدة ال تتجاوز شهًرا واحًدا./ 3

ي  األداء على أنها تجربة إيجابية لكل من الموظف ومقيوِّ  / يجب إجراء عملية تقيي  األداء بأسلوب صرير وعادل. ويجب أن تعتبر عملية تقي4

 األداء.

 / يجب أن يت  التركيز على تطوير األداء، وكل مراجعة ل داء يجب أن تسجل نشاطات التطوير وتحقيقها خالل السنة المقبلة.5

 ة تقيي  األداء./ يجب أن يكون الموظف قد قضى في الخدمة ستة أشهر على األقل حتى يكون مؤهاًل لعملي6

لتي / في حال عمل الموظف تحت إشراف أكثر من مدير مباشر يت  توحيد اإلفادة من مصادر متعددة، كما يت  تقيي  األداء كنسبة وفقًا للفترة ا7

 أمضاها الموظف تحت إشراف كل مدير 

هر يؤجل تقيي  أدااييه لحييين إنهيياء اإليقيياف فييإذا إذا أوقف الموظف بسبب أمني عن عمله ألمر شخصي وكانت مدة إيقافه تزيد عن ستة أش/  8

 انتهى اإليقاف بعد  صدور حك  شرعي عليه يت  تقيي  أدااه بما تبقى من السنة.

 إذا أوقف الموظف بسبب خاص بالجمعية فال يؤجل تقيي  أدااه./ 9

حية لمحاسبته والنظر في نقله لوظيفة فييي نفييس يعرض أمر الموظف الذي قيَّ  أدااه بدرجة متوسط لسنتين متتاليتين على صاحب الصال/  10

 مستواه الوظيفي تكون أكثر مالامة له فإذا ت  تقديره بتقرير تالي بمرتبة ضعيف أو متوسطة أنهيت خدمته.

 / يت  إنهاء خدمة الموظف )بجميع المستويات اإلدارية( الذي يحصل على تقيي  أداء بدرجة ضعيف خالل سنتين متتاليتين.11
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   سل  الرواتب للعاملين ثامنالباب ال

 جدول سل  الراوتب بحسب التصنيفات للموظفين  

 التصنيف    

 بدل إدارة  بدل إشراف  الراتب األساسي 

 غير السعوديين يين السعود
ن )لمديري يالسعودي

 ومشرفي األقسا (

 غير السعوديين

)لمديري 

 ومشرفي األقسا (

)خاص بمن يشغل 

منصب المدير  

 التنفيذي(
 حد أعلى  حد أدنى حد أعلى  حد أدنى

1 
الدرجة 

 العمالية 
1500 300 800 1500 -- -- -- 

2 
المتوسطة  

 والثانوية
3000 3500 1500 2000 300 200 -- 

 400 200 300 3000 2500 4500 3500 الدبلو   3

 500 300 400 4000 3000 5500 4500 بكالوريوس  4

 500 300 400 5000 4000 6500 5500 ماجستير 5

 600 400 500 6000 5000 8000 6500 دكتوراه  6

 تعليمات:

وبقييرار ميين مجلييس اإلدارة بنيياء علييى  المييدير التنفيييذيتعيين الموظف على سل  الرواتب ما بين الحد األدنى والحد األعلى وبعرض من /  1

 خبراته ومؤهالته العلمية.

في أحد السنوات عندما يقد  أعمال ملموسة وجهد بارز للجمعية بعد موافقة مجلس  %1يجوز لمدير اإلدارة إعطاء الموظف عالوة سنوية ./ 2

 اإلدارة.

 ا كان هناك أكثر من منافس مستحق للترقية./ الترقية من بند لبند حسب الشواغر ونقاط المفاضلة بين الموظفين إذ3

 

   ملحق الجزاءات ع ستاالباب ال

 جدول المخالفات 

   مخالفات تتعلق بمواعيد العمل أولا 

 نوع المخالفة   

 الجزاء 

 )النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي( 

 المرة الرابعة  المرة الثالثة  المرة الثانية  المرة األولى 

1/1 
العمل أو االنصراف قبل الميعاد دون إذن أو عييذر بمييا ال ترك  

 دقيقة. 15يتجاوز 

 يو  % 25 % 10 إنذار كتابي 

 باإلضافة لحس  أجر ترك العمل 

1/2 
ترك العمييل أو االنصييراف قبييل الميعيياد دون إذن أو عييذر بمييا 

 دقيقة. 15يتجاوز 
 يو  % 50 % 25 % 10

1/3 
العودة إليها بعد انتهاء مواعيييد العمييل البقاء في أماكن العمل أو 

 بدون مبرر.
 يو  % 25 % 10 إنذار كتابي 

 الغياب دون إذن أو عذر مقبول من يو  إلى ثالثة أيا . 1/4
 أربعة أيا   ثالثة أيا   يومان  يو 

 باإلضافة لحس  أجر مدة الغياب 

1/5 
الغياب دون إذن مكتوب أو عذر مقبول من أربعة أيا  إلى سييتة 

 أيا .

 فصل مع المكافأة  أربعة أيا   ثالثة أيا   يومان 

 باإلضافة إلى حس  مدة الغياب 

 الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من سبعة إلى عشرة أيا . 1/6
 فصل مع المكافأة  خمسة أيا   أربعة أيا  

 باإلضافة إلى حس  مدة الغياب 

1/7 
تزيد على عشرة أيا  االنقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة  

 متصلة.

الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار كتابي بعد الغياب مدة خمس أيا  في  

 ( من النظا . 80نطاة حك  المادة ) 

1/8 
الغياب المنقطع دون سبب مشروع مددا تزيد في مجموعها على 

 عشرين يوًما في السنة الواحدة.

  في أيا   عشرة مدة الغياب  بعد  كتابي  إنذار  يسبقه أن  على   الفصل دون مكافأة أو تعويض

 ( من النظا . 80المادة )   حك  نطاة
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   مخالفات تتعلق بتنظي  العمل ثانياا

 نوع المخالفة   

 الجزاء 

 )النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي( 

 المرة الرابعة  المرة الثالثة  المرة الثانية  المرة األولى 

 يو  % 50 % 20 % 10 التواجد دون مبرر في غير مكان العمل أثناء وقت الدوا . 2/1

 % 25 % 15 % 10 إنذار كتابي  استقبال الزاارين في أماكن العمل دون إذن من اإلدارة. 2/2

 % 25 % 15 % 10 إنذار كتابي  األكل في مكان غير المكان المعد له أو في غير أوقات الراحة. 2/3

 % 25 % 15 % 10 إنذار كتابي  أثناء العمل.النو   2/4

 % 25 % 15 % 10 إنذار كتابي  النو  في الحاالت التي تستدعي يقظة مستمرة. 2/5

 يومان  يو  % 50 % 25 التالعب في إثبات الحضور واالنصراف. 2/6

2/7 
عد  إطاعة األوامر العادية الخاصة بالعمل أو عييد  تنفيييذ التعليمييات 

 والمعلن عنها في مكان ظاهر.الخاصة بالعمل 
 يومان  يو  % 50 % 25

 فصل مع المكافأة  خمسة أيا   ثالثة أيا   يومان  التحريض على مخالفة األوامر والتعليمات الخطة الخاصة بالعمل. 2/8

 فصل مع المكافأة  خمسة أيا   ثالثة أيا   يومان  التدخين في أحد مرافق الجمعية. 2/9

 % 50 % 15 % 10 إنذار كتابي  ومعدات وأدوات الجمعية ألغراض خاصة دون إذن.استعمال آالت  2/10

2/11 
اإلهمال أو التهيياون فييي العمييل الييذي ينشييأ عليييه ضييرر فييي صييحة 

 الموظفين أو سالمته  أو في األدوات أو في األجهزة.
 فصل مع المكافأة  خمسة أيا   ثالثة أيا   يومان 

2/12 
عمل ليييس ميين اختصاصييه أو تدخل الموظف دون وجه حق في أي  

 إليه. به يعهد
 خمسة أيا   ثالثة أيا   يومان  يو 

 % 25 % 15 % 10 إنذار كتابي  و الدخول من غير المكان المخصص له.أالخروج  2/13

2/14 
و عييد  بيياألجهزة أو أي عهييدة لييدى الموظييف عد  العناية  واإلهمال  

 التبليغ عما بها من خلل.
 يو  % 50 % 25 إنذار كتابي 

2/15 
لإلصالح والصيانة واللواز  األخرى في   األجهزة والعهدةعد  وضع 

 األماكن المخصصة لها.
 يو  % 50 % 25 إنذار كتابي 

2/16 

 وتصفر الصحف اإللكترونية  قراءة الصحف والمجالت والمطبوعات

 واجبييات ميين في أماكن العمييل خييالل الييدوا  الرسييمي دون مقتضيي 

 الوظيفة.

 يومان  يو  % 50 إنذار كتابي 

 فصل مع المكافأة  خمسة أيا   يومان  يو  تمزيق أو إتالف إعالنات أو بالغات اإلدارة. 2/17

 خمسة أيا   خمسة أيا   يومان  إنذار كتابي  استخدا  الجوال ألغراض شخصية ينتج عنها تقصير في العمل. 2/18

 

 

   مخالفات تتعلق بسلوك الموظف ثالثاا

 نوع المخالفة   

 الجزاء 

 )النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي( 

 المرة الرابعة  المرة الثالثة  المرة الثانية  المرة األولى 

 خمسة أيا   أيا  ثالثة  يومان  يو  التشاجر مع الزمالء أو إحدا  تشاغب في محل العمل. 3/1

 خمسة أيا   ثالثة أيا   يومان  يو  التمارض أو ادعاء الموظف كذبًا أنه أصيب أثناء العمل بسببه. 3/2

 خمسة أيا   يومان  يو  % 50 مخالفة التعليمات الصحية المعلن عنها. 3/3

 % 50 % 25 % 10 إنذار كتابي  كتابة عبارة عن الجدران أو لصق إعالن. 3/4

 % 50 % 25 % 10 إنذار كتابي  إعانات أو نقود دون إذن.جمع  3/5

3/6 
عد  تسلي  النقود المحصلة لصالر الجمعية في المواعيد المحييدد دون 

 تبرير مقبول.
 فصل مع المكافأة  خمسه أيا   ثالثة أيا   يومان 

 فصل مع المكافأة  خمسه أيا   ثالثة أيا   إنذار كتابي  االمتناع عن ارتداء المالبس واألجهزة المقررة للوقاية والسالمة. 3/7

 )فصل دون مكافأة أو تعويض أو إنذار(  إفشاء األسرار الخاصة بالجمعية. 3/8

3/9 
ح  الموظفين امخرين على الشغب أو ميينعه  ميين القيييا  باألعمييال 

 الموكلة إليه .
 )فصل دون مكافأة أو تعويض أو إنذار( 

 )فصل دون مكافأة أو تعويض أو إنذار(  باألمانة والشرف.اإلقدا  على عمل مخل  3/10

 تزوير تواقيع امخرين. 3/11
)فصل دون مكافأة أو تعويض أو إنذار( مع إبالغ الجهات المختصة إذا تسب في  

 ضرر جسي  

 قبول نقود أو هدايا أو أي منفعة من شخص بسبب العمل. 3/12
إبالغ الجهات المختصة إذا تسب في  )فصل دون مكافأة أو تعويض أو إنذار( مع  

 ضرر جسي  

 )فصل دون مكافأة أو تعويض أو إنذار( مع إبالغ الجهات المختصة  دخول أي مادة محظورة شرعًا أو نظاًما إلى أماكن العمل. 3/13
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   أحكا  ختاميةعاشر الباب ال

 (  815مادة )

 بالجمعية.يطبق الوصف الوظيفي والهيكل التنظيمي الخاص 

 

 (  915مادة )

 تنفذ أحكا  هذه الالاحة في حق الجمعية اعتباًرا من تاري  اعتماد صدورها وموافقة مجلس اإلدارة.
 

 (  601مادة )

 اعتمادها. يت  إعالن الالاحة بوضعها في مكان ظاهر من أماكن العمل خالل أسبوع على األكثر من تاري 
 

 (  611مادة )

 العلمية والمهنية وطريقة تصنيف الوظااف المؤهالت والتخصصات 

( تخضييع هييذه الوظييااف لحاجيية العمييل الييدورات -البييرامج  –المبييادرات  –فعاليييات ال –األعياد الموسمية  -  ( الوظااف المؤقتة )رمضان1

واعتمادها من رايس مجلس اإلدارة وتصرف المكافأة مقطوعيية حسييب االتفيياة فييي   المدير التنفيذيالضرورية بعد تحديد الحاجة لها من قبل  

 العقد المؤقت.

عامييل( يعييين عليهييا حمليية  -حييارس  -مراسل  -سااق  -نجار  -سباك  -كهربااي  -مساعد فني  –معقبين  -وظااف المستخدمين )مندوبين  (  2

 الشهادة المتوسطة أو الشهادة االبتدااية + خبرة في مجال العمل + دورات تخصصية.

 الوظااف الفنية واإلدارية )وظااف إدارية( الثانوية العامة + خبرات.( 3

 ( الوظااف الفنية واإلدارية )باحثين اجتماعيين + رؤساء أقسا ( الدبلو .4

قيادية واإلشرافية )مدير اإلدارة ومدراء اإلدارات والفروع ونوابه ومن في حكمه ( )الشييهادة الجامعييية + خبييرات فييي مجييال ( الوظااف ال5

العمل(  حسب خبرته، ويكون التعيين وتحديد عقوده  وصالحياته  ومستحقاته  بقرار من مجلس اإلدارة أو من يخولييه ميين لجييان حييول هييذا 

 األمر.

ستير والدكتوراه ال يت  التعاقد معه  إال عند الحاجة الضرورية وتوفر الوظيفة الشيياغرة وعنييدما يكييون رصيييد الجمعييية ( حملة شهادة الماج6

 المالي يتحمل النفقات الخاصة بذلك وبقرار من مجلس اإلدارة.

اجة الضييرورية لهيي  وعنييدما يكييون دخييل ( وظااف المستشارين والقيادات العليا )لحملة شهادات الماجستير والدكتوراه( يت  تعيينه  عند الح7

 الجمعية ورصيدها المالي يتحمل ذلك.

 

 (  621مادة )

 أو إذا رأى المجلس ذلك. المدير التنفيذييجوز تعديل هذه الالاحة بقرار من مجلس اإلدارة بناء على اقتراح 
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