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 أو مستشفارين بصفتتهم اجلمعية مع يتعاقدون الذين األشخاص على الالئحة هذه أحكام تسري ال( 1/2)

 .جزئي لدوام أو حمدد لغرض أو حمدودة ملدة اجلمعية مع أعمال لتنتيذ أو خرباء

قففرارات اعتمادهف ق ففل صففدوره سفف   مفا الالئحففة هففذه تلغفي( 2/2)  هففذه ال كففن  مفاذ ت قففرارات وتعليمففات  مففن  ا 

 عرفًا ملزمًا وذ تكن متعارضة مع أحكام هذه الالئحة.والتعليمات قد كونت 

مففة الالئحففة هففذه تعتففرب( 3/2)  مففا العمففل لعقففود متم عففارض ال في كففام مففع يت لففواردة والشففروط األح  هففذه يف ا

 .الالئحة
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تففوى( 1/3)  يففة إدارة ت ظففائ  شففغل اجلمع لففيت اهلي يف الو ظففائ  ا يففة الو قففًا مليزان هففا ومل  سففك إمكانات كففل ح

 يعتمدها جملس إدارتها سنويًا وللجمعية أن تتوسع يف هيكلتها حسك ما تتتضيه الظروف واملتطل ات.

4

 مت تصني  الوظائ  يف اجلمعية على النحو التالي:

 :املستخدمني وظائ : أواًل( 1/4) 

يففة  هففا الت ففات التال عففني علي مففي وي هففل عل هففا مؤ شففيط في يففال ال ي شففني↘ح سففائقني – الترا حلففرا  – ال  – ا

 ⇤املستودع عمال – النظافة عمال – املراسلني

 : األجور بند: ثانيًا( 2/4) 

ئففيس  مففن ق ففل ر هلففا  تففك  قففيار الروا جففة وا يففد احلا عففد رتد ضففرورية ب مففل ال جففة الع هففذه الوظففائ  حلا ضففع  خت

 عتمادها من رئيس جملس اإلدارة.اجلمعية وا

 :واإلدارية التنية الوظائ : ثالثا( 3/4) 

 خيتص جملس اإلدارة بتعيني من يرونه مناس ًا يف الوظائ  التنية واإلدارية حسك احلاجة.

 : واإلشراقية القيادية الوظائ : رابعًا( 4/4) 

هفففم  مفففن يف حكم نفففوابهم و سفففام و سفففاء األق يفففة ورا ئفففيس اجلمع شفففمل ر قفففودهم وت يفففد ع يفففنهم ورتد كفففون تعي وي

 وصالحياتهم ومستحقاتهم بقرار جملس اإلدارة أو من خيوله من جلان حيال هذا األمر.

 : املؤقت التعاقد: خامسًا( 5/4) 

قففد أو  يففه الع هففي ف لففذي ين يففة وا ئففيس اجلمع مففن ق ففل ر كففون  قففت حمففدد وي هففا لو عففني علي لففيت يي وهففي الوظففائ  ا

 املؤهالت لغرض العمل املطلوب التعيني عليه.العمل املناط به وتيك 
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 ( تلتزم اجلمعية مبعاملة موظتيها بالشكل الالئ  ومتتنع عن كل قول أو فعل ميس كرامتهم.1/5)

 ( تلتزم اجلمعية بأن تدفع للموظ  رات ه نهاية كل شهر هجري.2/5)

 ( تلتزم اجلمعية جبميع حقوق املوظ  املنصوص عليها يف عقد العمل والالئحة.3/5)

عففايري 4/5) سففك م مففل ح نففاء الع مففوظتني أث سففالمة لل صففحة وال تففوفري متطل ففات ال عففن  سففؤولة  يففة م ( اجلمع

 الصحة والسالمة املطلوبة.
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يفتعني مبا أن العمل يف اجلمعية هو عمل أساسه ابت لفذلت  غاء وجه اهلل ورضوانه واملساهمة يف عمفل اخلفري 

صففة  صففتة خا يففه ب هففدافها وعل يففة وأ صففاا اجلمع قفف  م مبففا ع تففه  هففوده وأداء واج ا كففريس ج ظفف  ت لففى املو ع

 مراعاة واج اته اآلتية بكل دقة: 

 ( مراعاة أحكام هذه الالئحة وكافة األنظمة األخرى الصادرة من جملس اإلدارة.1/6)

 نتيذ كافة التعليمات واألوامر الصادرة من راساءه مع مراعاة التسلسل اإلداري.( ت2/6)

 ( التعاون مع زمالئه يف العمل على الوجه الذي يؤدي إى سري العمل بالشكل املطلوب.3/6)

 ( احيام مواعيد العمل.4/6)

 ستخدمها يف عمله.( احملافظة على أموال وممتلكات اجلمعية وخاصة تلت املسلمة إليه واليت ي5/6)

 ( ال جيوز اجلمع بني العمل يف اجلمعية وأي عمل آخر سواًء كان بأجر أو بدون أجر.6/6)

( احملافظة على أسرار العمل وعلى املعلومات اليت قد تصل إليه حبكم وظيتتفه أو بغريهفا وحتفى بعفد 7/6)

 ترك اخلدمة )يشار إى ذلت يف عقد العمل(

 ( أن عافظ على مسعة اجلمعية وأن يتجنك أي تصرف يؤثر بصورة سل ية عليها. 8/6)

 ( مراعاة تط ي  أحكام األنظمة السارية وأيضًا احيام العادات والتقاليد السارية يف اململكة.9/6)

 ( حسن متثيل اجلمعية.10/6)
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شفففياك يف أ1/7)  طفففًا ( اال ممفففاثاًل أو مرت  شفففاملًا  متفففار  ن خفففرى  شفففأة أ يفففة أو من صفففلحة أي مجع شفففاط مل ي ن

 بالنشاط الذي متارسه اجلمعية بدون موافقة مس قة من اجلمعية(.

 ( شراء أو است جار أي عقار أو منافع باسم اجلمعية مما تطرحه اجلهات الرمسية وغري الرمسية.2/7) 

 عالقة عمل باجلمعية. ( االقياض من املؤسسات اليت هلا3/7) 

 ( اجلمع بني وظيتته يف اجلمعية وأي مجعية أخرى إال مبوافقة اجلمعية.4/7) 

 ( مجع أموال بصورة عشوائية وغري نظامية خارج اختصاصه 5/7) 

 ( إساءة استخدام صالحياته مبا ال خيدم اجلمعية وأهدافها. 6/7) 

 معية أو بس ك عمله بها.( ق ول اهلدايا اخلاصة من املستتيدين من اجل7/7) 

 ( إفشاء أسرار العمل اليت يّطلع عليها ولو بعد تركه اخلدمة.8/7) 

 ( استغالل املديرين ملراوسيهم إلجناز أي نوع من اخلدمات الشخصية.9/7) 

 ( االحتتاظ بأوراق ومستندات العمل خارج مقر العمل.10/7) 

 ن األوراق اخلاصة بالعمل.( االحتتاظ لنتسه بأصل أو صورة ألي ورقة م11/7) 

مفن خفالل 12/7)  غفري م اشفرة  يفة أو معنويفة م اشفرة أو  ( االمتناع عن رتقي  أي مصفلحة شخصفية أو ماد

قففود  شففاريع أو الع هففا  –امل يففع أنواع مففال  –جبم يففة أع مففون بتأد لففذين يقو قففدين ا يففة أو باملتعا صففة باجلمع اخلا

 للجمعية.
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تفك 1/8)  لفيت يشفغلونها مل قفًا لسفلم الروا ( رتدد مرت ات املوظتني على أسا  املرت ة الوظيتية والدرجفة ا

امللح  بهذه الالئحة وميكن االستثناء من ذلت يف حاالت تقتضيها مصلحة العمفل وبعفد موافقفة جملفس 

 اإلدارة.

يفة املربفوط يف ( يعني املوظ  على أول مربوط امل2/8)  رت فة الوظيتيفة وجيفوز رتديفد املرتفك مبفا جيفاوز بدا

يففة  سففابقة أو كتفاءة خاصفة وبشفرط أال جيففاوز مرتفك التعفيني نها لففدى املوظف  يف أعمفال  تفوفر خفربة  لفة  حا

 مربوط املرت ة الوظيتية.

 ري. ( يستح  املوظ  رات ه اعت ارًا من تاريخ م اشرته العمل ويصرف يف نهاية كل شهر هج3/8) 

 ( ال جيوز حسم أي م لغ من راتك املوظ  إال يف احلاالت التالية: 4/8) 

لفة  .1 هفذا احلا مفن املوظف  يف  مفا عسفم  عفن حقفه بشفرط أال يزيفد  اسيداد السل  أو ما دفع إليه زيادة 

 % من رات ة الشهري. 10عن 

 أقساط التأمينات االجتماعية املستحقة على املوظ  السعودي. .  2

لفيت يرتك هفا مل قفًا جلفدول اجلفزاءات  . 3 يفة ا الغرامات اليت توقع علفى املوظف  بسف ك املخالتفات التأدي 

 ( من نظام العمل والعمال. 125امللح  بهذه الالئحة، ووفقًا حلكم املادة )
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عفام 1/9) لفيت تليهفا بعفد مضفي  تفه يرقفى إى املرت فة ا يفة الدرجفة يف نتفس مرت  ( املوظ  الذي يصفل إى نها

يفة وذلفت  يفة واعتمفاد املرت فة يف امليزان يفة املال يفة يف امليزان على منحة آخر درجة وذلت يف حالة توفر اإلمكان

 وبعد موافقة جملس اإلدارة على ذلت. يف حالة حصوله على تقدير ممتاز

تفففه 2/9) يفففة لوظيت جفففة الوظيت مفففن الدر لفففى  يفففة أع جفففة وظيت يفففة يف در هفففام وظيت شفففغل م ظففف  ب يففف  املو ( تكل

 احلالية.

سففؤوليات 3/9) هففام وامل جففم امل يففادة يف ح جففة ز ظفف  نتي لففوظيتي للمو صففك ا يففة للمن جففة الوظيت يففة الدر ( ترق

 اخلاصة بالوظيتة أو املنصك.

ئفيس اجلمعيفة ( جيك أن ت4/9) عد اليقيات يف أوقات حمددة مس قًا خالل العام ويتم رتديدها بواسفطة ر

يففتم مراجعففة  عففالوات السففنوية، كمففا جيففك أن  تففائأل تقيففيم األداء وال مففع ن بففالتزامن  وموافقفة جملففس اإلدارة 

 ادها.األثر املالي والتنظيمي امليتك على اليقيات املقيحة من ق ل اإلدارات املعنية ق ل اعتم

10

لففت ق ففل  يففة وذ مففع متطل ففات اليق سففجمة  يففة من نففت اليق مففا إذا كا قففة لتحديففد  يففام مبراجعففة دقي جيففك الق

 القيام بعملية اليقية، ومن متطل ات اليقية اآلتي:

 ( توافر وظيتة شاغرة أو جديدة يف اجلمعية.1/10)

 أن تكون متوافقة مع خطة الشؤون اإلدارية السنوية املعتمدة للجمعية.( الوظائ  الشاغرة جيك 2/10)

 ( أن ميتلت املوظ  املؤهالت املطلوبة لشغل الوظيتة.3/10)

 ( أن يكون املوظ  قد حق  نتيجة يف تقييم األداء تستح  اليقية.4/10)

 ال بقرار من جملس اإلدارة. ( ال يرقى املوظ  إى مراتك أعلى من املرت ة يف آخر السلم الوظيتي إ5/10)

عفني علفى أساسفه 6/10) مفن آخفر مؤهفل علمفي  ( أي موظ  عصل أثنفاء خدمتفه علفى مؤهفل علمفي أعلفى 

شففاغرة أو  تففة ال تففوفر الوظي لففة  لففت يف حا يففه وذ لففيت تل خلففربة ا هففل وا لففت املؤ مففع ذ تفف   مبففا يت تففه  سففوى حال ت

 اإلمكانيات واالعتماد يف امليزانية.

يفل ( يف احلالة السابق7/10) مفذكرة لتعفديل ورتفديال الوصف  والتحل يفة أن تعفد  ة جيفك علفى اإلدارة املعن

لفوظيتي، وإرسفاهلا  لفوظيتي لتربيفر ترقيفة املنصفك ا لفيت ملفرأت علفى املنصفك ا الوظيتي، وتوثي  التغيريات ا

 مع توصية مدير اإلدارة املعين إى إدارة الشؤون اإلدارية.
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  املوظ  مؤهاًل لليقية ماذ يكمل عام يف وظيتته احلالية.( ال يعترب1/11)

 ( أي استثناء يف متطل ات اليقية جيك أن يتم اعتماده وفقًا جلدول الصالحيات واملهام.2/11)

 ( يعترب املوظ  مؤهاًل لليقية إذا كان تقييم أداءه آلخر سنة عمل جيد جدًا فأعلى.3/11)

تفوافر شفواغر وظيتيففة ( تتفوى إدارة الشفؤون اإل4/11) عفن  ملفوظتني يف اجلمعيفة  بففالظ ا عفن إ يفة املسفؤولية  دار

 وذلت لتشجيعهم من داخل اجلمعية على التقدم لشغل هذه الوظائ . 

كفففون 5/11) يفففة ت ضفففلة لليق فففف ن املتا ظففف   مفففن مو ثفففر  لفففى يف أك تفففة أع يفففة لوظي شفففروط اليق تفففوافرت  ( إذا 

 كاآلتي:

 احلاصل على تقدير أعلى. .1

 على دورات تدري ية أو شهادات علمية. احلاصل .2

 األقدمية. .3

 األكرب سنًا. .4

 ( ال يتم اعت ار تتويض املوظتني مبهمات ومسؤوليات لوظائ  أعلى بشكل مؤقت على أنها ترقية.6/11)

 ( يتم تعديل راتك ووضع املوظ  الذي متت ترقيته وفقًا لسلم الرواتك املعتمد.7/11)

 املوظ  الذي متت ترقيته على راتك ومزايا الوظيتة اجلديدة من تاريخ اليقية.( يستح  8/11)

12

 ( يتم منح العالوة من عدمه يف ضوء املركز املالي للجمعية.1/12)

لفدوري علفى درجفة جيففد 2/12) يفة متففى حصفل يف تقفديره ا مفؤهاًل السفتحقاق العفالوة الدور ( يكفون املوظف  

 د مضي سنة كاملة من تاريخ التحاقه باخلدمة أو من تاريخ حصوله على العالوة السابقة.على األقل بع

 ( جيوز إلدارة اجلمعية منح املوظ  عالوة استثنائية وفقًا للضوابط اليت تضعها يف هذا الشأن.3/12)

13

الراتك الشهري األساسفي يوميفًا % من 5( يصرف للموظ  املنتدب داخل اململكة بدل انتداب بنس ة 1/13)

 ( ريال.600( ريال، وحد أعلى )400وحبد أدنى )
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كففان 2/13) مففا  سففياحية مه جففة ال هففا بالدر تففدب إلي هففة املن سففتر إى اجل تففذكرة  تففدب  ( يصففرف للموظفف  املن

 مستواه الوظيتي.

لفيت يشفغلها ومل قفًا جلفدول امل3/13) تفه الوظيتيفة ا بفدل انتقفال وفقفًا ملرت  لفدرجات ( مينح املوظف   تفك وا را

 ماذ توفر له وسيلة االنتقال.

 ( مينح املوظ  املنتدب بدل سكن حبد أعلى ثالثة أشهر يف العام ماذ يوفر له السكن.4/13)

مففع 5/13) شففهري  سففط  سففا  ق لففى أ شففهر أو ع سففتة أ كففل  سففاويتني  عففتني مت لففى دف سففكن ع بففدل ال صففرف  ( ي

 الراتك. 

 كر الستر اجلوي اآلتية:( يؤمن للمتعاقد حسك نص العقد معه تذا5/13)

تفه 6/13) كفة ونقلفت كتال مفا إذا كفان مقيمفًا باململ مفدة العقفد أ ( من موملنه األصلي إى اململكة يف بداية 

 حمليًا فتمنح له تذاكر الستر إى موملنه بعد مرور عامني من تاريخ تعيينه.

عفامني أثنفاء 7/13) لفه ( من اململكة إى موملنه ذهابًا وإيابًا مرة واحدة كفل  يفرخص  مفدة العقفد أو عنفدما 

 ب جازة عادية أو حس ما ينص عليه عقد العمل مع املوظ .

يفة 8/13) تفه إى جهفة أخفرى يف نها مفن تنقفل كتال ( من اململكة إى موملنه يف نهاية مدة العقفد باسفتثناء 

إليهفا يف  مدة عقده ويستح  املتعاقد املنصوص يف عقده على أنه عقد متزوج، تذاكر الستر اجلفوي املشفار

 حدود ثالث تذاكر )للمتعاقد وزوجته وأحد أوالده املسجلني يف دفي اإلقامة(. 

لفه 9/13) قفد بشفراء التفذاكر املسفتحقة  يفأذن للمتعا ( يكون الستر بأقصفر ملريف  وجيفوز عنفد الضفرورة أن 

 وذ يعوهلم شرعا على أن تصرف قيمتها بعد ختض نس ة عمولة املكاتك السياحية.

ئفيس اجلمعيفة-ر جملفس اإلدارة ( يصد10/13) قفيار ر نفاًء علفى ا الئحفة بال فدالت األخفرى وعفدد فيهفا -ب

 الت ة والشروط اليت مينح بها كل بدل.
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فففرض 1/14) هلففم  عفف   لففذين  يففدون ا هففم الوح يففة  ضففون يف اجلمع تففون املتو جلففدول ( املوظ قففًا  بففات وف العقو

 الصالحيات واملهام.

مفام اجلهفات القضفائية أو احلكوميفة املختصفة 2/14) ( يف مجيع احلاالت: يعطفى املوظف  حف  االعفياض أ

 وذلت وفقًا للنظام.

يفتم معاق فة املوظف  علفى ةالتفة ارتك هفا خفارج مكفان 3/14) ( بدون اإلخالل مبضامني النظام، ف نه ألي 

 كانت تلت املخالتة ذات عالقة م اشرة بالعمل أو باجلمعية أو باملوظتني فيها.  العمل إال يف حال

 ( يتم شطك املخالتة بعد مضي ستة أشهر يف حالة عدم تكرار املخالتة.4/14)

بفففة 5/14) لففة العقو تففابي ب زا لففك ك قففدم بط يففة أن يت بففة تأدي  قففه عقو صففدرت يف ح لففذي  ظفف  ا جيففوز للمو  )

يفتم التأدي ية، وذلت إذا  كفاب أي ةالتفة أخفرى، و عفدم ارت بفة، بشفرط  تفاريخ إيقفاع العقو انقضت سفنه علفى 

 حمو العقوبة التأدي ية بقرار من رئيس اجلمعية.

جلففزاء 6/14) يففع ا مففًا، أو توق ثففني يو مففن ثال ثففر  حففدوثها أك لففى  ضففى ع تففة م هففام املوظفف  يف ةال جيففوز ات ( ال 

 دة.عليه بعد تاريخ ث وت املخالتة بأكثر من مثل هذه امل

تفاريخ 7/14) لفذي ارتك هفا و نفوع املخالتفة ا تفدون فيفه  ( يعد لكل موظ  سجل جزاءات يرف  مبلف  خدمتفه 

 وقوعها واجلزاء الذي وقع عليه.

15

( تعترب املخالتة تستوجك اجلزاء خالل ارتكاب املوظ  لتعل من األفعال الواردة جبفدول اجلفزاءات 1/15)

 الئحة. ص املرف  مع هذه ال

 ( تصن  اجلزاءات اليت جيوز توقيعها على املوظ  كالتالي:2/15)

لففيت  .1 تففة ا يففه إى املخال شففار ف سففه ي مففن ق ففل رئي ظفف   جففه إى املو شففتهي يو تففذكري  هففو  يففه: و التن 

 ارتك ها املوظ  ويطلك منه التقيد بالنظام والقيام بواج اته على وجه صحيح.

بفه ةالتفة متضفمن لتفت نظفره اإلنذار الكتابي: وهو كتفاب يوجف  .2 لفة ارتكا ه إى املوظف  يف حا

 إى املخالتة وإى أمكان تعرضه جلزاء أشد يف حالة استمرار املخالتة أو تكرارها.
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عفن   .3 يفام  الغرامة: وتكون حبسم جزء من أجر املوظ  يياور بني أجر يوم كامل وأجر مخسة أ

( صفالحيات 4.5.6.7يس اجلمعيفة والتقفرات )( صالحيات رئ1.2.3املخالتة الواحدة )التقرات )

 جملس اإلدارة.

لففزمن دون أن   .4 مففن ا مففدة  لففه  سففة عم مففن ممار ظفف   نففع املو هففو م جففر: و مففل دون أ عففن الع قففاف  اإلي

 يتقاضى عنها أجر أو تعويض ويترض هذا اجلزاء من يوم إى مخسة أيام.

 حرمان املوظ  من اليقية أو تأخريها.  .5

بففه ةال  .6 سفف ك ارتكا ظفف  ب مففة املو هففاء خد تففرب إن فففأة: ويع مففع املكا مففة  مففن اخلد صففل  مففن الت تففة 

مفدة خدمتفه حسفك نظفام  عفن  املخالتات املنصوص عليها ال متنع صرف كامل املكافأة املستحقة 

 العمل والعمال.

كففك 7 نففدما يرت لففت ع فففأة وذ ظفف  دون مكا قففد املو سففخ ع هففو ف فففأة:  مففة دون مكا مففن اخلد صففل  . الت

 املوظ  عماًل ينط   عليه حكم املادة )...( من نظام العمل والعمال.

 اجلزاءات املنصوص عليها باملادة السابقة مل قًا لآلتي:( توقع 3/15) 

 ( من ق ل رئيس اجلمعية.1.2.3التقرات ) .1

 ( من ق ل جملس اإلدارة بعد العرض املقدم إليه من رئيس اجلمعية.4.5.6.7التقرات )  .2

 جيك أن يتناسك اجلزاء املوقع على املوظ  مع حجم املخالتة املرتك ة.  .3

بففا  .4 تففد  سففك ال يع كففل ح لففس اإلدارة  يففة أو جم ئففيس اجلمع مففن ق ففل ر مففاده  يففتم اعت مففاذ  جلزاء 

 اختصاصه عدا التن يه الشتهي.

 ( رتدد املخالتات اليت تستح  اجلزاءات وف  للجدول املرف  يف الالئحة.4/15)

بفني اقتطفا5/15) مفن جفزاء واحفد، كمفا ال جيفوز اجلمفع  ع ( ال جيوز أن يوقع على املخالتة الواحدة أكثر 

ملفادة ) مفن أجفر املوظف  تط يقفًا ألحكفام ا مفن األجفر 81جفزء  مفن نظفام العمفل وبفني أي جفزء آخفر باحلسفم   )

 بنتس الشهر.

( ال جيوز توقيع أي جزاء على املوظ  إال بعد إبالغه مبا نسك إليه والتحقي  معه يف ذلت ومسفاع 6/15)

طففر املو خلففاص، وخي تففه ا عففه يف مل ضففر مت إيدا عففه يف حم لففه ودفا يفف  أقوا جففراء التحق حملففدد إل تففاريخ ا ظفف  بال

نفه املعتمفدة يف  مفن نظفام الرسفائل باجلمعيفة أو بريفد إلكيونفي إى عناوي بفة أو يف رسفالة نصفية  ومكانه كتا

 مل  خدمته.

تففة 7/15) يفف  يف املخال سففاء للتحق مففن الرا شففاء  مففن ي يفف   حلفف  يف تكل ضففه ا مففن يتو يففة أو  لففرئيس اجلمع  )

لففه  مسففاع أقوا حمففرر املنسففوبة للموظفف  و عففد  يففودع مبلفف  املوظفف  وي ضففر  لففت كلففه يف حم تففدوين ذ عففه و ودفا

 احملضر مذكرة بنتيجة التحقي  واقيار اجلزاء املناسك بعد االملالع على الئحة اجلزاءات.
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لفه عالقفة م اشفرة 8/15) ( ال جيوز إيقاع أي جزاء على املوظ  ألمر ارتك ه خارج مكان العمفل إال إذا كفان 

 نة الوظيتة أو بط يعة عمل املوظ  أو براسائه. بالعمل أو خيل باألما

ملفادة )9/15)  مفن ق فل 2/15( يرفع آثار اجلزاء املوقع علفى املوظف  يف ا قفرار اجلفزاء  مفن إ ( بعفد سفتة أشفهر 

تفففه  لفففة ملخالت تفففة مماث كفففاب ةال لفففة ارت صفففه ويف حا سفففك اختصا كفففل ح لفففس اإلدارة  يفففة أو جم ئفففيس اجلمع ر

 وى.السابقة ف نها تسجل عليه كسابقة أ

بفة األشفد 10/15)  مفن ةالتفة فيكتتفى بتوقيفع العقو ( إذا كان التعل الذي ارتك ه املوظ  يشفكل أكثفر 

 بني العقوبات املقررة عليه.

 ( جمللس اإلدارة أو من يتوضه ختتي  اجلزاء املقرر للمخالتة اليت ترتكك ألول مرة.11/15) 

تفف12/15)  لفف  خدم ففف  مب جففزاءات تر صففحيتة  كففل موظفف   عففد ل هففا ( ي لففيت ارتك  تففة ا نففوع املخال هففا  يففدون في ه 

 وتاريخ وقوعها واجلزاء الذي وقع عليه. 

( جيك إبالظ املوظ  كتابة وإرسال ال الظ برسالة نصية عرب نظام الرسائل املعتمفد باجلمعيفة أو 13/15) 

جفففزا مفففن  يفففه  قفففع عل مبفففا و لفففوظيتي  تفففه ا مفففدة يف مل نفففه املعت مفففا إى عناوي نفففي أو كليه يفففد اإللكيو ءات بالرب

 ومقدارها واجلزاء الذي يتعرض له يف حالة التكرار. 
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تفففه 1/16)  هفففاده ومواظ  ظففف  واجت شفففاط املو لفففس اإلدارة لن قفففدير جم سفففا  ت لفففى أ ففففات ع مفففنح املكا كفففون  ( ي

لفرئيس امل اشفر  مفن ا نفاء علفى توصفية  يفه يف العمفل، وذلفت ب ومستوى إتقانه للعمل املنوط به وإنتاجفه وتتان

 ى رئيس اجلمعية.إ

مفل ي فذل جهفدًا يف 2/16)  ( لرئيس اجلمعية أو من يتوضفه توجيفه خطفاب شفكر أو ثنفاء لكفل موظف  أو عا

 عمله أو نشاملًا غري عادي كنوع من املكافأة املعنوية.

مففن 3/16)  سففنه  كففل  عففن  شففهر  صفف   جففر ن سففا  أ لففى أ سففك ع مففة، رت يففة اخلد فففأة نها ظفف  مكا يففدفع للمو  )

األوى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويتخذ األجفر األخفري أساسفًا حلسفاب السنوات اخلمس 

 املكافأة وذلت حسك نظام العمل والعمال.

ففأة وذلفت 4/16)  ( تتخذ التقارير السفنوية املنصفوص عليهفا يف الئحفة تنظفيم العمفل أساسفًا حلسفاب املكا

 حسك نظام العمل والعمال. 

مفن ( تتخذ 5/16)  مفا يسفتحقه املوظف   التقارير السنوية املنصوص عليها يف الئحة العمل أساسًا لتقرير 

 مكافات مادية ومعنوية.
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 ( تصني  املكافات كما يلي: 1/17) 

 شهادات الشكر وتقدير. -1

 املكافات السنوية.  -2

 العالوات االستثنائية.  -3

 ئية.اليقية االستثنا  -4

 املكافات التشجيعية.  -5

 ( متنح املكافات مبعرفة رئيس اجلمعية بعد إقرارها من جملس اإلدارة.2/17) 

يفففة 3/17)  عفففالوة واليق مفففن ال يفففًا  مفففنح أ ضفففاها  يفففتم مبقت لفففيت  سفففس ا عفففد واأل لفففس اإلدارة القوا مفففد جم ( يعت

 االستثنائية بناًء على توصية رئيس اجلمعية. 
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بفًا إى رئيسفه 1/18)  لفتظلم مكتو قفرار يتخفذ يف حقفه ويقفدم ا ( ع  للموظ  أن يتظلم من أي تصفرف أو 

 امل اشر وال يضار املوظ  من تقديم تظلمه وترسل نسخة إى رئيس اجلمعية.

لفتظلم ( خيطر املوظ  بنتيجفة ال فت يف تظلمفه يف م2/18)  تفاريخ تقفديم ا مفن  يفام  يعفاد ال يتجفاوز عشفرة أ

 وال يعترب عدم الرد على التظلم يف خالل املدة املشار إليها رفضًا للتظلم.

 ( للموظ  احل  يف التظلم من أي قرار يتخذ يف حقه.3/18) 

 الغيًا. يعترب  ذلتالقرار وأي اعياض بعد  من( أيام من تاريخ 10( جيك تقديم التظلم خالل )4/18) 

خففالل )5/18)  لففتظلم  قففديم ا لففه ت حفف   مففل في مففة ع يففة أو مه جففازة رمس ظفف  يف إ كففان املو مففن 10( إذا  يففام  ( أ

 تاريخ عودته.

 ( جيك االلتزام بالتسلسل اإلداري عند تقديم التظلم.6/18) 

قففائم 7/18)  خلففالف ال سففوية ا ظفف  لت حبفف  املو يففة  جففراءات الرمس ختففاذ اإل ضففرورة ا نففد ال يففة ع عفف  للجمع  )

 ينهما.ب

 ( ال تشمل هذه السياسات القضايا الشخصية بني املوظتني.8/18) 

19

جففاوز 1/19)  مففدة ال تت خففالل  ظفف   مففن املو قففدم  لففتظلم امل جيففك أن ي ففت يف ا سففليمه  10(  تففاريخ ت مففن  يففام  أ

 للجنة. 

 ( جيك على اللجنة إخطار املوظ  كتابيًا بقرارها.2/19)

 قرار اللجنة نهائيًا وعتظ يف ملتاتها اخلاصة.( يعد 3/19)

 ( يكل  أحد أعضاء اللجنة مبتابعة تنتيذ قرارها ويشعر اللجنة بذلت كتابيًا.4/19)

 ( تكون أعمال اللجنة ومداوالتها سرية ورتتظ يف ملتات خاصة لدى اللجنة. 5/19)

كف6/19) عفن القفرار النهفائي، ( إذا ذ يتم حل التظلم بشكل نهائي داخل اجلمعيفة أو ذ ي ن املوظف  راضفيًا 

 فيح  للموظ  تقديم شكوى التظلم إى اجلهات القضائية أو احلكومية املناس ة مبوجك النظام.

ضفففائية أو 7/19) هفففات الق مفففع اجل لفففتظلم  حفففل ا عفففة و عفففن متاب سفففؤواًل  لفففه م مفففا ميث عفففام أو  مفففني ال كفففون األ ( ي

 احلكومية.

مففن 8/19) خففذ وقفت مسفتقطع  مفن دون أي حسففم ( يسفمح للموظف  بأ بفالتظلم  قففوم  يفة لي تفه االعتياد واج ا

 من رات ه.
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مففففل 1/20) ظففففروف الع ظففففرًا ل يففففة ن رتففففدده إدارة اجلمع سفففف ما  سفففف وع أو ح يففففام يف األ سففففة أ مففففل مخ يففففام الع ( أ

 ومي الراحة األس وعية بأجر كامل.ومقتضياته ويعترب يوم اجلمعة والس ت ي

كفون سفاعات  40( ساعات العمل 2/20) مفدار السفنة باسفتثناء شفهر رمضفان حبيفال ت ساعة يف األس وع علفى 

سفاعات يوميفًا أو كمفا  6ساعات وتكون ساعات العمل يف شهر رمضان امل ارك علفى أسفا   8العمل اليومية 

 عدده رئيس اجلمعية.

عفى يف القفرار  ( عدد رئيس اجلمعية3/20) مواعيد العمل اليومية مبوجك قرار يصدر يف هذا الشفأن، ويرا

املشار إليه أال يعمل املوظ  أكثر من مخس ساعات متتالية دون فية للراحة والصالة واألكل ال تقل عن 

 نص  ساعة يف املرة الواحدة وال يسري هذا على العمال املخصصني للحراسة والنظافة.

يفام ( جيوز الت4/20) لفدوام وفقفًا لالحتياجفات كمفا جيفوز التكليف  بالعمفل يف أ كلي  بالعمفل خفارج وقفت ا

العطالت األس وعية واألعياد الرمسية وذلت ضمن االعتمادات يف امليزانية وبناًء على ما تتطل فه مصفلحة 

األيفام العمل، ويضع رئيس اجلمعية القواعد اخلاصة بشروط التكلي  بالعمفل اإلضفايف ورتديفد سفاعاته و

 الالزمة لذلت ثم يعرض على رئيس جملس اإلدارة العتماده. 

21

 ( يتم احتساب ساعات العمل اإلضافية كالتالي: 1/21)

عفففادي 2/21) تفففك ال عفففادل الرا ضفففافيًا ي جفففرًا إ ضفففايف أ مفففل اإل تفففون بالع ميفففنح املكل يفففة  مفففل الرمس يفففام الع ( يف أ

لففها يف لففيت عم سففاعات ا شففهري لل تففك ال سففاعة )الرا جففر ال مففة أ سففك قي يففة ورتت مففل الرمس يففام الع سففيم 1 أ ( تق

240. 

تفك 1.5( يف أيام اإلجازات األس وعية مينح املكلتون بالعمل اإلضايف أجرًا إضفافيًا يعفادل )3/21) مفن الرا  )

 .240( تقسيم 1.50العادي للساعات اليت عملها ورتسك قيمة أجر الساعة )الراتك الشهري  

تفك العفادي 4/21) ( ويف أيام إجازات األعياد مينح املكلتون بالعمل اإلضايف أجفرًا إضفافيًا يعفادل ضفع  الرا

 .240( تقسيم 2للساعات اليت عملها ورتتسك قيمة أجر الساعة )الراتك الشهري تقسيم  

 اإلجازات: 



 17الصفحة 

 

22

 يومًا أو حسك عقودهم.  35تها ( يستح  موظتو اجلمعية إجازة سنوية مد1/22) 

مفع األخفذ يف االعت فار 2/22)  ( متنح اإلجازة السفنوية للعفاملني وتنسف  حسفك مقتضفيات العمفل وظروففه 

 رغ ة املوظ  كلما أمكن ذلت.

لففه 3/22) جيففوز  جففر وإ ففا  بففدون أ بففأجر أو  هففا  نففازل عن لففه الت جيففوز  سففنوية وال  تففه ال ظفف  ب جاز تففع املو ( يتم

لفففها أو  لفففها ك عفففامني تأجي عفففن  يفففل  يفففد التأج لفففى أال يز قفففة اإلدارة ع قفففط مبواف يفففة ف سفففنة التال هفففا لل مفففا من أيا

 متتاليني.

( جيوز يف حاالت الضرورة قطع إجفازة املوظف  علفى أال خيفل ذلفت حبقفه يف تأجيفل األيفام املت قيفة 4/22) 

 من إجازته للسنة التالية فقط.

ازة املستحقة إذا ترك العمل ق ل اسفتعماله هلفا ( للموظ  احل  يف احلصول على أجر عن أيام اإلج5/22)

سففنة  سففور ال عففن ك جففازة  جففر اإل سففتح  أ مففا ي هففا ك تففه عن لففى إجاز صففل ع لففيت ذ ع مففدة ا سفف ة لل لففت بالن وذ

تففرك  نففد  ضففاه املوظفف  ع كففان يتقا جففر  خففر أ سففا  آ لففى أ جففر ع مففل، ويتحسففك األ هففا يف الع مففا قضففاه من بنسفف ة 

 العمل.

لفدى صفاحك عمفل ( ال جيوز للموظ  أثناء متتعه 6/22)  ب جازته املنصوص عليها يف هذا ال اب أن يعمفل 

يفه نظفام العمفل والعمفال السفعودي بهفذا  يفنص عل مفا  يفتم تط يف   آخر ف ذا ث ت أن املوظ  قد خال  ذلفت 

 اخلصوص.
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يفه نظفام العمفل والعمفال السفعودي إجفازة مرضفية 1/23) يفنص عل مفا  علفى الوجفه ( يستح  املوظ  حسك 

 التالي  

 الثالثون يومًا األوى باجر كامل. .1

 الستون يومًا التالية ثالثة أرباع األجر.  .2

مففل  .3 سففتنتاد كا عففد ا تففه ب هففاء خدما ظفف  أو إن سففتمرار املو مففال ا ظففر اإلدارة يف احت لففت تن عففد ذ وب

 رصيده من اإلجازات العادية. 

لفيت رتفددها ( يعتمد رئيس اجلمعية اإلجازة 2/23)  املرضية بناًء على تقرير من اجلهة الط ية املختصة ا

 اجلمعية بعد توقيع الكش  الطيب على املريض وإحضار تقرير من الط يك املختص.
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يفام يف السفنة ت فدأ ب دا1/24)  يفة ( للعاملني احل  يف إجازة ملارئة مدفوعة األجر لتية ال تتجاوز مخسفة أ

لفرئيس  لفيت يقفدرها ا يفة العفام وذلفت نظفرًا للظفروف ا مفا ت قفى منهفا بنها العام اهلجري، وتقسط مجيعًا أو 

امل اشر على أال تزيد تلت اإلجازة عن ثالثة أيام يف املرة الواحدة وعلى املوظ  تقديم ما يث ت حاجتفه إى 

 تلت اإلجازة عند عودته.

25

ففففة 1/25)  هفففا يف كا مفففول ب يفففة املع يفففاد الرمس جفففازات األع سفففك إ جفففر ح عفففة األ جفففازة مدفو ظففف  إ ميفففنح املو  )

 القطاعات احلكومية.

26

يفادة رتصفيلهم العلمفي وذلفت مبفنح العفاملني 1/26)  مفن ز ( تشجع إدارة اجلمعية العاملني بهفا ومتكفنهم 

يفؤثر ذلفت علفى أداء إجازة دراسية مبرتك وذلت وفقًا لل قواعد اليت يقررها النظام يف هذا الصدد علفى أال 

 املوظ  وأن تتم املوافقة املس قة على االلتحاق بالدراسة من ذوي الصالحية باجلمعية.

لففيت 2/26)  سففنوية ا نففات ال هففا االمتحا تففؤدى في لففيت  يففة ا يففام التعل جففاوز األ جففازة ال تت ظفف  إ ميففنح املو مففا  ( ك

 فقًا لآلتي: يرغك دخوهلا وذلت و

هففة 3/26)  مففن اجل شففهادة  ظفف  ب قففدم املو سففة وأن يت قففه بالدرا لففى التحا سفف قة ع قففة م نففاك مواف كففون ه ( أن ت

نفات وأن يقفوم بتقفديم نتيجفة  التعليمية اليت ينتسك إليها تث ت تسجيله لديها مع جدول مواعيد االمتحا

 .إعالنهااالمتحان بعد 

ففية اإلجفازة 4/26)  يفادة  غفري مدفوعفة األجفر اقتضفت الظفروف ( جيوز ز عفن احلفد املقفرر ب جفازة  الدراسفية 

 ذلت بعد احلصول على املوافقة.

جففازات األعيفاد الرمسيففة 5/26)  عفدا إ ففة اإلجففازات  بففدل املواصفالت عنففد التمتفع بكا يفتم حسفم قيمففة أجفر   )

 واإلجازات اخلاصة.

27

 املتتابعة: تكون إجازة تأدية االمتحان فيها ملوال مدة االمتحانات. ( االمتحانات1/32) 

يفة 2/32)  كفون إجفازة تأد يفؤدي فيهفا املوظف  امتحفان( ت يفام ال  ( االمتحانات غري املتتابعة: )يوجفد خالهلفا أ

 امتحان لكل يوم يؤدي فيه املوظ  امتحان واليوم الذي يس قه فقط.
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لففففزم 3/32)  هفففل ال ي لففففى املؤ صفففول ع ملففففادي ( احل لففففوظيتي أو ا ضفففع ا لففففى الو عففففديل ع بففف جراء أي ت يففففة  اجلمع

 للموظ .

 ( جيك توفري املستندات اآلتية العتماد إجازة تأدية امتحان:4/32) 

 جدول االمتحانات املعتمد من اجلهة التعليمية. .1

 إث ات حضور مجيع االمتحانات.  .2

 

28

 مل اشر رفض مللك اإلجازة وتأجليها إذا كان ذلت ملصلحة العمل.( ع  للمدير ا1/27)

يفام  ال يق ل دفع اإلجازة أو تسديدها نقفدًا إال يف حفال انتهفاء خدمفة املوظف  وهفو ميلفت يف رصفيده بعفض أ

 اإلجازة.

( يؤمن للموظ  )غري السعودي( ولزوجته )إن كان متزوجًا( واثنني من أبناءه تذاكر سفتر ذهفاب 2/27) 

يففا كففل )وإ سففنوية  جففازة ال تففع باإل ضففة ليتم سففياحية املخت جففة ال لففى الدر طففريان ع سففطة ال لففده بوا ( 12ب إى ب

 شهر.

مفع 3/27)  تفربط  تفك إذا ذ  بفدون را ( يتحمل املوظ  أجور تذكرة الطريان ورسوم الستر يف حفال اإلجفازة 

 اإلجازة السنوية.

لففه 4/27)  كففون  تففك أال ي بففدون را جففازة  لففى إ صففول ع شففيط للح جففازات ( ي مففن اإل صففيد  بففدايتها أي ر تففاريخ  يف 

 السنوية.

 ( جيوز االتتاق يف عقد العمل على إجازة سنوية تزيد على ما ورد يف املادة السابقة.5/27) 

يفام اإلجفازة 6/27)  يفام اإلجفازة السفنوية فيفتم احتسفابها ضفمن أ ( إذا وقعت أيام الراحة األسف وعية ضفمن أ

 السنوية للموظ .

 استحقاق املوظ  لإلجازات السنوية بشكل شهري.( عتسك 7/27) 

29

لفيت يعطفى للموظف  21( من النظام واملادة )112تنتيذًا للمادة ) ( من الالئحفة رتفدد األعيفاد واملناسف ات ا

 فيها إجازة بأجر كامل كما يلي:  

يففام ت فف1/28)  عففة أ طففر بأرب يففد الت جففازة ع رتففدد إ شففهر (  مففن  شففرين  سففع والع يففوم التا تففالي لل يففوم ال مففن ال دأ 

 رمضان حسك تقويم أم القرى.

 ( رتدد إجازة عيد األضحى بأربعة أيام ت دأ من يوم الوقوف بعرفة.2/28) 
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مفن شفهر سف تمرب وإذا صفادف 3/28)  لفال والعشفرون  ( إجازة اليوم الوملين للمملكة يف أول امليزان اليوم الثا

 راحة أس وعية يعوض املوظ  عنه باليوم الذي يس قه أو الذي يليه.هذا اليوم يوم 

يفام 4/28)  ( ع  ملوظتي اجلمعية احلصول على إجازة بأجر ألداء فريضة احلأل ال تقل مدتها عن عشرة أ

ففية  ملفرة واحفدة فقفط ملفوال  وال تزيد عن مخسة عشر يومًأ مبا فيها إجازة عيد األضفحى امل اركفة وذلفت 

 يكن قد أداها من ق ل ويشيط الستحقاق هذه اإلجازة أن يكون املوظ  قد أمضى يف العمفل خدمته إذا ذ

لدى اجلمعية سنتني متصلتني على األقل ولرئيس اجلمعية رتديد عدد املوظتني الذين مينحفون اإلجفازة 

 سنويًا وفقًا ملقتضيات العمل يف اجلمعية. ) احلأل اليعترب إجازة رمسية (

30

 ( أيام متصلة.3( إجازة زواج: متنح اجلمعية موظتيها إجازة زواج مدفوعة الراتك وملدة )1/29) 

جيففوز 2/29)  لففزواج، وال  لففة ا قففران أو حت قففد ال فففية ع خففالل  لففزواج  جففازة ا مففن ا سففتتادة  ظفف  اال عفف  للمو  )

 وم حتلة الزواج.( يوميًا من ي30ترحيلها أو تأجيلها ألكثر من )

مفدتها  إجازة( 3/29)  نفه ميفنح إجفازة  والدة مولود: عند والدة ملتل ملوظ  أثناء فية عمله مع اجلمعيفة ف 

 يوم واحد، وعلى املوظ  عدم ترحيل أو تأجيل هذه اإلجازة ألكثر من أس وع واحد من تاريخ الوالدة.

31

يففال ال 1/33)  حففدة حب لففى  لففة ع كففل حا عففام ل مففني ال قففدرها األ لففيت ي بففاملوظ  وا صففة  حففوال اخلا عففاة لو ( مرا

ملفدة شفهرين  بفدون أجفر  بفالتمتع ب جفازة اسفتثنائية  تتعارض مع متطل ات العمل، تسمح اجلمعية للموظف  

 بشرط أن يستنتد رصيده من اإلجازة السنوية.

جفففازة2/33)  مفففدة اإل يفففد  ظففف  بتمد سفففمح للمو عفففوام  ( ي ثفففة أ خفففالل ثال شفففهر  سفففتة أ جفففر  بفففدون أ سفففتثنائية  اال

 متتالية.

 ( ضوابط اإلجازات االستثنائية بدون أجر:34مادة )

مفن ضفمن خدمفة املوظف  20( رتتسك مدة اإلجازة االستثنائية بدون أجر اليت ال تتجفاوز )1/34)  ( يومفًا 

ففال عتسفك ويعتفرب عقفد 20ن )يف اجلمعية ويستح  عنها املوظ  مكافأة نهاية اخلدمة، وما زاد ع ( يومًا 

 العمل موقوفًا خالل هذه اإلجازة.

جففاوز )2/34)  لففيت تت جففر وا بففدون أ سففتثنائية  جففازة اال مففدة اإل سففك  مففة 20( ال رتت ملففدة الالز ضففمن ا مففًا  ( يو

 ليقية املوظ .
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تفففه 3/34)  ففففراد عائل ظففف  وأ صفففحية للمو مفففة ال قفففديم اخلد يفففة يف ت سفففتمر اجلمع ففففية ( ت خفففالل  مفففدين  املعت

 ( يومًا.20اإلجازة االستثنائية بدون أجر واليت ال تتجاوز )

عفن 4/34) نفات االجتماعيفة  لفغ االشفياك يف التأمي مفل م  بفدون  اإلجفازة( يتحمل املوظ  كا االسفتثنائية 

 ( يومًا.20أجر إذا زادت مدتها عن )

جفففر إال ب5/34)  بفففدون أ سفففتثنائية  جفففازة ا يفففة إ متفففنح اجلمع جفففازة ( ال  مفففن اإل صفففيده  ظففف  لر سفففتنتاذ املو عفففد ا

 السنوية.

 ( يوما.20( ال يستح  املوظ  تقويم عن فية اإلجازة االستثنائية واليت تزيد عن )6/34) 

 ( ال يستح  املوظ  إجازة سنوية عن فية اإلجازة االستثنائية بدون أجر مهما كانت مدتها.7/34) 

32

يففة أن 1/35)  لففى اجلمع سفف  ه، فع يففة أو ب مففع اجلمع ظفف   مففل املو عففن ع شفف ًا  جففز نا قففاف أو احل كففان اإلي ( إذا 

بففدفع  قففاف أو 50تسفتمر  مففدة اإلي يفتم التصففل يف قضفيته، علففى أال تزيفد  مففن األجفر للموظفف  حتففى  % فقفط 

 احلجز عن مائة ومثانني يومًا.

فال تلتزم اجلمعية بالدفع عن املدة الزائدة، ف ذا قضي برباءة  ( إذا زادت املدة عن مائة ومثانني يومًا2/35) 

مفن األجفر  مفا حسفم  املوظ  أو حتظ التحقي  لعدم ث وت ما نسك إليه أو لعدم صحته تلتزم اجلمعية برد 

 للموظ  أما إذا قضي ب دانته فال يستعاد منه ما صرف له.

33

بفدون إذن ( يعترب املوظ  الذ1/36) عفن العمفل  ي ال ي اشر عمله بعد انقضاء مدة إجازته السنوية متغي فًا 

أو عذر مق ول، إال إذا كان غيابه لظروف قاهرة تقتنفع بهفا إدارة اجلمعيفة، بشفرط أن يقفوم املوظف  ب شفعار 

عففة  جففراءات العمفل املت  مفن خفالل إ ثففم مللفك متديفد اإلجففازة  فففور وقفوع ذلفت الظففرف ومفن  بفذلت  اجلمعيفة 

 عند امل اشرة جيك على املوظ  تقديم املستندات املؤيدة لطل ه يف حال مللك مرجعه اإلداري ذلت.و

 ( جيك اعتماد أي عودة متأخرة من إجازات املوظتني وفقًا جلدول الصالحيات واملهام.2/36) 

املسفوغات املق ولفة (يتعرض املوظ  لإلجراءات النظامية إذا ذ يلتزم باإلجراءات السابقة وتقفديم 3/36) 

 يف حال تأخره عن العودة للعمل.

يففتم 4/36)  تففأخره  سفف اب  يففة بأ لففغ اجلمع مففل وذ ي  سففنوية للع تففه ال مففن إجاز عففودة  عففن ال ظفف   تففأخر املو ( إذا 

 اختاذ اإلجراءات اآلتية:

مففرور )-1 عففد  حففة ب حملففددة يف الالئ صففال ا سففائل االت عففرب و ظفف   تففابي للمو نففذار ك سففال إ تففاريخ 5إر مففن  يففام  ( أ

 ( أيام.10ودته املتوقعة للعمل وي لغ بضرورة حضوره للعمل خالل )ع
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إذا ذ عضر املوظ  للعمل يف اليوم احلادي عشر من تاريخ إبالغه )تاريخ إرسال اإلنذار( يسقط امسه  -2

 من كشوف الرواتك ويتم فصله بدون مكافأة نهاية خدمة حسك املادة )( من النظام.

لفغ اجلمعيفة ( إذا عاد املوظ  متف5/36)  قفد اب تفه السفنوية للعمفل وذ يكفن  مفن إجاز عفن موعفد عودتفه  أخرًا 

لفففيت  يففام ا سفففك األ حلفف  يف أن رتت يففة ا لفففة، فللجمع تففه مق و عفففد عود قففدمها ب لففيت  سففف اب ا نففت األ تففأخره وكا ب

عفن العفودة  قفدمها املوظف  لتفأخره  لفيت  تأخرها كأيام غياب بدون إذن وبدون راتك، أما إذا كانت األس اب ا

مففل عففن  للع طففاع  خففيص االنق مبففا  حففة  لففواردة يف الالئ جففراءات ا يفف  اإل حلفف  يف تط  يففة ا لففة، فللجمع غففري مق و

 العمل لس ك غري مشروع.

تفه ق فل الوقفت احملفدد، عف  للموظف  إضفافة األيفام املت قيفة 6/36)  ( يف حال عودة املوظ  م كرًا من إجاز

لففى امل عففد احلصففول ع لففت ب مففن اإلجففازات، وذ جففازة لرصففيده  صففالحيات مففن اإل جلففدول ال مففة وفقففًا  وافقففة الالز

 واملهام.

مفن اإلجفازة ومفن 7/36)  عفودة املوظف   ( يقوم املدير امل اشر للموظ  بتع  ة  وذج العودة من اإلجازة فور 

 ثم اعتمادها.

34

يفففدي 1/37)  جفففازة ع ثفففل إ سفففنوية م جفففازة ال خفففالل اإل نفففت  يفففة إذا كا جفففازات الرمس سفففك اإل طفففر ( ال رتت الت

 واألضحى وإجازة اليوم الوملين ضمن اإلجازة السنوية للموظ .

مفففل، 2/37)  عفففودة إى الع سفففنوية وال تفففه ال طفففع إجاز ظففف  ق مفففن املو لفففك  قفففد يط ئفففة  حلفففاالت الطار عفففض ا ( يف ب

 االستدعاء وفقًا جلدول الصالحيات واملهام. إجراءويعتمد 

كفالي  السفتر وأي ( يعوض املوظ  املستدعى من إجازته عن مجيفع التكفال3/37)  لفيت رتملفها مثفل ت ي  ا

يففدة  سففتندات املؤ قففديم امل ظفف  ت لففى املو جيففك ع جففراء و هففذا اإل ثففر  ظفف  إ لففها املو ضففافية رتم خففرى إ صففاري  أ م

 لذلت.

مفن 4/37)  ملفدة املت قيفة  تفه( ع  للموظ  املستدعي ترحيل ا تفهاسفت ناف  أو إجاز بعفد انتهفاء مهمتفه  إجاز

 إذا كان يقضيها خارج منطقة العمل. إجازتهمقر  إى حبيال يعوض املوظ  عن تذاكر الستر

( ال جيوز للموظ  أن يعمل بأجر لدى ملرف آخر أثناء إجازته السنوية، ويف حال ةالتفة املوظف  5/37) 

 هلذا الشرط، ف نه ع  للجمعية حسم أجر املدة اليت عمل فيها.

 السنوية وهو على رأ  العمل، وعليه استنتادها.( ال جيوز تعويض املوظ  ماديًا عن اإلجازة 6/37) 

 ( رتتسك مدة السجن الذي ال يستوجك التصل من اإلجازة السنوية إذا مللك املوظ  ذلت.7/37) 

سففك 8/37)  تففه، أو أن رت صففيد إجازا مففن ر سففم  يففام رت سففنوية أل تففه ال يففد إجاز لففك متد كففن للموظفف  أن يط ( مي

سففتن حففال ا تففك يف  بففدون را جففازة  يففد إ قففة فففية التمد مففن مواف بففد  حلففالني ال هففي ا سففنوية، و تففه ال صففيد إجاز تاد ر

 صاحك الصالحية.
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مففة 9/37)  يففيك خد ظفف  أن  جيففوز للمو مففا ال  تففه، ك خففالل إجاز ظفف   خففدمات املو هففا  يففة إن عفف  للجمع ( ال 

 اجلمعية خالل إجازته أو بعد عودته منها م اشرة بدون تقديم إخطار كتابي مس  .

 ة إال بصدور قرار من صاحك الصالحية.( ال تكون اإلجازة نافذ10/37) 

 ( جيوز للموظ  ربط أي إجازة أخرى مع اإلجازة السنوية.11/37) 

 ( ال يستح  املوظ  إجازة أو عالوة سنوية عن املدد التالية:12/37) 

 ( يومًا.20مدة اإلجازة االستثنائية بدون أجر واليت تزيد عن ) -1

 وظ .مدة ك  اليد، ماذ تث ت براءة امل  -2

 مدة اإلعارة.  -3

 مدة سجن املوظ  تنتيذًا حلكم صادر ضده ماذ رتتسك ك جازة سنوية.  -4

سفف وع 13/37)  عففن مواعيفد اإلجفازات الرمسيففة ق فل حلوهلفا بأ يففة إصفدار تعمفيم  ( جيفك علفى الشفؤون اإلدار

 على األقل.

سففتمتاع 14/37)  مففن اال كففنهم  مبففا مي ملففوظتيهم  سففنوية  جففازات ال سففي  اإل مففديري اإلدارات تن لففى  جيففك ع  )

 حبقهم النظامي مع احملافظة على مقتضيات العمل.

مفن االسفتمتاع ( جيك على صاحك 15/37)  ملفديرين ومسفاعديهم مبفا ميكفنهم  الصالحية تنسفي  إجفازات ا

 حبقهم النظامي مع احملافظة على مقتضيات العمل.

تففاج إى 16/37)  لففيت رت جففازات ا مففة لإل يففة الالز ثففائ  الث وت قففديم الو ظفف  بت يففة مطال ففة املو عفف  للجمع  )

 إث ات ذلت.
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مففن 1/38)  يففنهم  مففل ومتك جففة الع سففك حا يففًا، ح عففدادهم مهن هففا وإ يففل موظتي تففدريك وتأه يففة ب قففوم اجلمع ( ت

 تطوير مهاراتهم ومواك ة الوسائل احلديثة يف جمال عملهم يف اجلمعية.

قفدة 2/38)  ( يتم تدريك وتأهيل املوظتني يف مركز التدريك التابع للجمعية أو لدى جهفات خارجيفة متعا

هففدف  صففدد ب هففذا ال عففد يف  لففيت ت لففربامأل ا ففف  ا هففا، و سففعودية أو خارج يففة ال كففة العرب خففل اململ يففة دا مففع اجلمع

 % من اجملموع الكلي للموظتني. 6جتديد وتطوير مهاراتهم وتنمية معارفهم بنس ة 

 ( يستمر صرف أجر املوظ  ملوال فية التدريك والتأهيل.3/38) 

تفؤمن 4/38)  ( تتحمل اجلمعية تكالي  التدريك والتأهيل وتؤمن تذاكر الستر يف الذهاب والعودة كمفا 

 وسائل املعيشة من مأكل ومسكن وتنقالت داخلية.

ة النتقات اليت صرفتها عليه يف ( جيوز للجمعية أن تنهي تدريك أو تأهيل املوظ  وأن رتمله كاف5/38) 

 سي ل ذلت يف احلاالت اآلتية:

 إذا ث ت يف التقارير الصادرة عن اجلهة اليت تتوى تدري ه أو تأهيله أنه غري جاد يف ذلت. -1

 إذا قرر املوظ  إنهاء التدريك أو التأهيل ق ل املوعد احملدد لذلت دون عذر مق ول.  -2
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 ( خيتص جملس اإلدارة بالتعيني يف الوظائ  اإلشرافية والقيادية.1/39) 

مفن 2/39)  ( خيتص رئيس جملس اإلدارة بالتعيني يف باقي الوظائ  الشاغرة باهليكل التنظيمي املعتمد 

 ية وبالشروط واخلربة املطلوبة لكل وظيتة.ق ل اجمللس وفقًا للميزانية املعتمدة الحتياجات العمل التعل

 ( يراعى عند التعيني االعت ارات اآلتية:3/39) 

 احلصول على املستويات املمتازة من حيال اخلربة والكتاءة واخلل .  -1

 أولوية التوظي  للسعوديني.  -2

هفففذ  -3 شفففغل  يفففة ل عفففاملني باجلمع حفففد ال يفففة أ يفففة ليق طفففى األولو ظفففائ  تع حفففدى الو شفففغور إ نفففد  ه ع

 الوظيتة متى توافرت فيه شروط شغلها.

37

قفد رد 1/40)  مفاذ يكفن  يفه يف جرميفة متفس الشفرف  ( أن يكون حسن السرية والسلوك وذ يس   احلكم عل

 إليه اعت اره.

 ( أال يقل سنه عن س عة عشر عامًا أو حسك شروط الوظيتة.1/40) 

 مستوفيًا لشروط الوظيتة املرشح هلا من حيال املؤهالت واخلربة والعمر.( أن يكون 2/40) 

ئففيس 3/40)  مففن ر صففية  شففرط بتو هففذا ال مففن  سففعوديني  سفف ة لل تففاء بالن جيففوز اإلع يففًا و قففًا مل  كففون الئ ( أن ي

 اجلمعية للمربرات اليت يقدرها.

لفة الش4/40)  يفاز املقاب هفذه ( أن جيتاز بنجار االخت فارات اخت فار الكتفاءة أو اجت خصفية ويكفون التعفيني يف 

 احلالة بيتيك النجار يف االخت ار وجيوز التعيني باالختيار دون اخت ار وذلت بالنس ة للكتاءات املعروفة. 

 (.41( استيتاء كافة مسوغات التعيني املوضحة يف املادة )5/40) 
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 تندات اآلتية : على ملالك التعيني أن يقدم املس (1/41) 

نفات  تقرير السرية الذاتية باللغة العربية أو اإلجنليزية لغري الناملقني بالعربية، عتوي على تتاصفيل ال يا

هففارات  يففًا وامل سففلة زمن سففابقة متسل يففة ال خلففربات الياكم يففة وا ملففؤهالت العلم صففال وا نففات االت صففية وبيا الشخ

 ج وشهادات تؤيد وتث ت ذلت.األخرى الذي يتمتع بها مع إرفاق ما لديه من  اذ

صورة من ال طاقة الشخصية مع األصل للمطابقة إن كان سعودي اجلنسية أو جفواز السفتر أو  .1

 هوية املقيم كان وافدًا مع مراعات التعليمات الصادرة يف هذا الشأن.

 . شهادة ألعلى مؤهل علمي أو صورة مصدقة منها.2

 ارة التوظي  املعتمدة لدى اجلمعية.أن ميلئ املتقدم للوظيتة  وذج استم .3

 

39

مفن نسفختني أصفليتني باللغفة 1/42)  لفدى اجلمعيفة املكونفة  ( يتم التوظي  مبوجك عقود العمل املعتمدة 

قففد  مففن ع صففلية  سففخة أ يففة بن رتففتتظ اجلمع يففة (  غففري عرب لففة  مففن دو كففان املوظفف   يففة )إن  يففة واإلجنليز العرب

 النسخة الثانية للموظ .العمل وتسلم 

( رتدد فية جتري ية يف العقد تقدر مبدة زمنية حمددة، بعدها يصف ح عقفد العمفل سفاري املتعفول 2/42) 

وال تدخل اإلجازات أو العطل الرمسية ضمن التية التجري ية على أن ال تتجاوز فية التجربة عن تسفعني 

 يومًا.

مفاذ3/42) نفودة، وجيفوز  ( ال يعترب املوظف  رتفت التجربفة  يفنص عقفد العمفل علفى ذلفت صفراحًة ضفمن ب

 للموظ  تقديم مللك فية جتري ية أخرى بشرط اختيار مهنة أخرى للقيام بها داخل اجلمعية .

يفه بغفري 4/42)  عفن العمفل املتتف  عل يفًا  ( تلتزم اجلمعية بعدم تكلي  املوظ  بعمل خيتل  اختالففًا جوهر

موافقته الكتابية إال يف حاالت الضرورة ومبا تقتضفيه مل يعفة العمفل، علفى أن يكفون ذلفت بصفتة مؤقتفه ال 

ري املهنفة يف رخصفة العمفل حفني تتجاوز ثالثني يومًا يف السنة وعلى أن تتخذ اإلجراءات الالزمة يف شأن تغي

 يقتضي األمر ذلت بالنس ة للموظ  غري السعودي.

حمففل 5/42) غففيري  ضففي ت خففر يقت كففان آ صففلي إى م لففه األ قففر عم مففن م ظفف   قففل املو عففدم ن يففة ب تففزم اجلمع ( تل

ضففية  سفف ك مشففروع تقت لففه  كففن  بففاملوظ  ضففررًا جسففيمًا وذ ي قففل أن يلحفف   هففذا الن شففان  مففن  إقامتففه إذا كففان 

 ل.مل يعة العم

مففع 6/42)  قففل  تففاريخ الن شففرعًا ممففن يقيمففون معففه يف  عففوهلم  مففن ي قففول نتقففات نقلففه و ( يسففتح  املوظفف  املن

 نتقات نقل أمتعتهم ماذ يكن النقل بناًء على رغ ة املوظ .
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طففار واأل1/43)  مففن األخ ملففوظتني  يففة ا سففعيًا حلما تففد(  يففة ال خففذ اجلمع مففل تت عففن الع مجففة  ابري مففراض النا

 :اآلتية

 اإلعالن يف أماكن ظاهرة عن ةاملر العمل ووسائل الوقاية منها والتعليمات الالزم ات اعها. .1

مفففل  .2 مفففاكن الع عفففاملني يف أ لفففى ال تفففدخني ع ضفففر ال يفففة وع مفففل اجلمع مفففاكن ع تفففدخني يف أ ضفففر ال ح

 وخارجها .

 وإعداد ةارج للطوارئ . تأمني أجهزة إلملتاء احلري  .3

 إبقاء أماكن العمل يف حالة نظافة تامة. .4

 توفري املياه الصاحلة للشرب واالستعمال الشخصي. .5

 توفري دورات املياه باملستوى الصحي املطلوب. .6

 تأمني وسائل السالمة وأدوات الوقاية وتدريك املوظتني على استخدامها. والتأكد من سالمتها .7

لفيت تصفدرها اجلمعيفة للحيلولفة ( جي2/43) يفة ا ك على كافة املوظتني التقيد بتعليمفات السفالمة والوقا

 دون وقوع أخطار أو حوادث .

سففالمة يف 3/43) يففة وال عففن الوقا سففؤولني  شففخاص امل شففخص أو األ يففد ال قففرارًا بتحد عففام  مففني ال صففدر األ ( ي

 اجلمعية، دون وقوع أخطار أو حوادث.

 ئي لدى املوظتني.( تنمية الوعي الوقا4/43)

يفة والسفالمة 5/43) مفن سفالمة األجهفزة وحسفن اسفتعمال وسفائل الوقا ( التتتيش الدوري بغرض التأكد 

 الالزمة.

بففتاليف 6/43) لففة  ملففات الكتي سففائل واالحتيا ضففمن الو هففا تت قففارير عن عففداد ت سففجيلها وإ حلففوادث وت نففة ا ( معاي

 تكرارها.

 بشكل دوري.( مراق ة تنتيذ قواعد الوقاية والسالمة 7/43)

41

( تؤمن اجلمعية يف مقر العمل صندوق ةصص لإلسعافات الط ية رتتوي على كميات كافية 1/44) 

يفة  بف جراء اإلسفعافات األول مفدرب أو أكثفر  من األدوية واألربطة واملطهرات وغري ذلفت ، ويعهفد إى موظف  

 الالزمة للعمال املصابني.
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هفففا 2/44)  مفففول ب قفففوانني املع مفففة وال سفففك األنظ مفففوظتني ح صفففحية لل يفففة ال قفففديم الرعا يفففة بت تفففزم اجلمع ( تل

 والصادرة من اجلهات الرمسية.

نفات 3/44)  مفن نظفام التأمي يفة  ففرع األخطفار املهن يفة أحكفام  ( يط   يف شأن إصابات العمل واألمفراض املهن

 االجتماعية.

 االجتماعية :( الراعية واخلدمات 45مادة )

 ( ختصص اجلمعية مكانًا لتأدية الصالة املتروضة يف موقع العمل إذا ذ يوجد مسجد قريك.1/45) 

 ( تضع اجلمعية سياسات خاصة للسل  والقروض اليت ميكن منحها للموظتني.2/45) 

مفة بأعمفال تا3/45)  مفن السفلطات احلكوميفة بسف ك قيا مفوظتي اجلمعيفة لإليقفاف  بعفة ( إذا تعرض أحفد 

صففاريته  فففة م مففل كا مففع رت لففزوم  نففد ال حمففامحت ع يففل  ضففيته وتوك عففة ق تففوى متاب يففة ت ففف ن اجلمع يففة  للجمع

 وأتعابه.

42

 ( اجلمعية هلا احل  يف تقديم أي هدايا ملوظتيها تقديرًا هلم على جهودهم امل ذولة خالل العام.1/46) 

43

 ( صرف راتك شهر الوفاة كاماًل أيًا كان تاريخ وقوع الوفاة.1/47) 

 ( عتسك شهر الوفاة من مدة اخلدمة أيًا كان تاريخ وقوع الوفاة.2/47) 

44

رج مخفيس مشفيط أو ( تتكتل اجلمعية مبصاري  نقل جثمان املوظ  املتفويف إذا كفان سفيدفن خفا1/48) 

كفن الوففاة بسف ك إصفابة عمفل ويف حفال كفون  كفة بعفد موافقفة أهلفه إذا ذ ت يف خارج اململكة، أو دفنه يف اململ

 الوفاة بس ك إصابة عمل تتكتل التأمينات االجتماعية مبصاري  النقل والدفن.

مففدين إذا2/48)  تففويف املعت ظفف  امل لففة املو فففراد عائ قففل أ مففة ن يففة بقي تففل اجلمع خففارج  ( تتك سففيقيمون  كففانوا 

 مخيس مشيط أو خارج اململكة.
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يففة 1/49)  هففام الوظيت يففد امل يففة رتد مففن عمل لففة  هففذه املرح كففون  يففيم األداء: تت يففة لتق هففام الوظيت يففد امل ( رتد

يفة السفنة ومبفا ال يتجفاوز الشفهر األول  عفادة يف بدا كفون  اخلاصة بتقييم األداء للموظ  وكيتية قياسها وت

 فيها ومعتمدة على الوص  والتحليل الوظيتي للوظيتة.

عفات قصفرية رمسيفة وغفري ( تقييم األد2/49)  اء املستمر: تتمثل عملية تقييم األداء املستمر يف عقد اجتما

 رمسية بني املدير وموظته واليت بها تتم مقارنة أداء املوظ  مع األداء املتوقع منه.

مفع  ( تقييم األداء )عند بداية السنة(: يتمثل تقييم األداء بالتقييم النهائي ألداء املوظ  باملقارنة3/49) 

املهام الوظيتية املطلوب من املوظ  القيام بها، وعوامل التقييم، ورتديد نتيجة التقييم الكلية، وجيفك أن 

 تراجع النتائأل واملوافقة عليها من ق ل كلحت من املدير وموظته.

 ( ضوابط مراحل عملية تقييم األداء:50مادة )

 األداء: ( املرحلة األوى: رتديد املهام الوظيتية لتقييم1/50) 

هفففا واألوزان  .1 يففام ب ظففف  الق مففن املو بففة  يفففة املطلو هففام الوظيت يففد امل مفففدير اإلدارة رتد لففى  جففك ع يتو

النس ية لتلت املهام، وذلت لتقييم أداء موظته وفقفًا ملتطل فات الوظيتفة ومسفؤولياتها، والقفدرات 

 واملهارات املطلوبة من املوظ  رتقيقها.

مففففدير اإلدارة  .2 قففففوم  قففففدرات، ي لففففوظيتي، وال نففففات األداء ا يففففة ومكو هففففام الوظيت شففففرر امل شففففة و مبناق

 واملقاييس واألوزان النس ية ملوظته.

يفففد  .3 يفففتم رتد سفففتوى  8-5جيفففك أن  لفففى امل لفففت ع مفففد ذ تفففة، ويعت كفففل وظي سفففة ل يفففة رئي هفففام وظيت م

 الوظيتي للوظيتة.

 ( املرحلة الثانية: تقييم األداء املستمر:2/50)

ملففدير ا .1 لففى ا يففا  أداء  جيففك ع ملففرق ق يففيم  يففيم، وتق فففية التق خففالل  ظفف   عففة أداء املو شففر مراج مل ا

 املوظ  وعوامل التقييم املتت  عليها خالل مرحلة رتديد املهام الوظيتية لتقييم األداء.

 جيك أن يتم عقد اجتماعات قصرية ومنتظمة مع املوظ  لتقييم أداءه بشكل مستمر.  .2

 ألداء املستمر إى: جيك أن تهدف عملية تقييم ا  .3

 .واملطلوب التعلي األداء بني م اشرة مقارنة ▪

 .الوظيتة لشاغل املطلوبة الكتاءات ويف املوظ  أداء يف املطلوبة والتحسينات التجوات رتديد ▪

 لعمل وأولوياته لضمان رتقي  املرأة من التقييم. ا نشاملات وتعديل مناقشة ▪
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 األداء املستمر غري الرمسية على اآلتي:( جيك أن تشمل عملية تقييم 3/50) 

 توجيه األداء. .1

 . مراق ة األداء. 2

 اإلشراف واإلرشاد. .3

 . تقديم واستق ال اآلراء وأخذ اإلرشادات.4

 . تعديل توقعات األداء.5

 (   املرحلة الثالثة: تقييم األداء:4/50)

 . تلتزم اجلمعية بالتأكد من أن كل موظ  عصل على نتيجة تقييم أداءه يف الوقت احملدد. 1

 . جيك أن يقود تقييم األداء إى رتديد التجوات يف املهارات والكتاءات.2

 . جيك أن تتم مناقشة احتياجات التدريك والتطوير.3

مفن التقريفر وفقفًا . خيطر املوظ  بصور من تقييم األداء فور اعتماده وع  لل4 يفتظلم  موظف  أن 

 لقواعد التظلم املنصوص عليها يف هذه الالئحة.

 . جيك أن يوقع املدير وموظته على  وذج تقييم األداء.5

. على كل إدارة وموظ  يف اجلمعية تقديم املقيحات لتعزيز فعالية وعدالة نظام تقييم األداء، 6

 عية االسياتيجية.والتأكد من توافقه املستمر مع أهداف اجلم

مفن ق فل اجلمعيفة للتأكفد 7 . جيك أن تتم مراجعة وتطفوير ومراق فة نظفام تقيفيم األداء باسفتمرار 

 من رتقي  متطل ات وأهداف اجلمعية وخطط عملها.

46

يففف1/51)  هفففام الوظيت يففف  امل عفففن ملر يفففيم  سفففا  التق لفففى أ قفففوم ع يفففة ي خلفففاص باجلمع يفففيم األداء ا هفففي ( تق ة، و

املعرفة، واملهارات، والقدرات والسلوكيات الضرورية، واملتطل ات األساسية للقيام بالعمل بشكل فعال، ويتم 

لفدى املوظف  عنفد  مفن خفالل تقيفيم مسفتوى القفدرات واملهفارات  تقييم املهارات وقدرات املوظ  بشكل واضح 

 قيامه مبهام ومسؤوليات الوظيتة.

47

تففائأل 1/52)  يففع ن يففتم جتم شففهر(، و سففتة أ كففل  سففنوي ) صفف   شففكل ن يففة ب ظفف  باجلمع يففيم أداء املو يففتم تق  )

 التقييمني يف نهاية السنة املالية وأخذ متوسطهما لتحديد تقييم املوظ  السنوي.

 ( يشمل نظام تقييم األداء مجيع املوظتني باجلمعية.2/52) 
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مفرة كف3/52)  لفوظيتي رمسيفًا  يفة ومبفدة ال تتجفاوز شفهرًا ( يتم تقيفيم األداء ا يفة السفنة املال عفد بدا ل سفنة 

 واحدًا.

يفة تقيفيم األداء علفى 4/52)  ( جيك إجراء عملية تقييم األداء بأسلوب صريح وعادل، وجيفك أن تعتفرب عمل

 أنها جتربه إجيابية لكل من املوظ  ومقيم األداء.

وداء جيك أن تسجل نشفاملات التطفوير ( جيك أن يتم اليكيز على تطوير األداء، وكل مراجعة ل5/52) 

 ورتقيقها خالل السنة املق لة.

يفة تقيفيم 6/52) ( جيك أن يكون املوظ  قد قضى يف اخلدمة ستة أشهر على األقل حتى يكون مؤهاًل لعمل

 األداء.

( يف حال عمل املوظ  رتت إشراف أكثر من مدير م اشر، يتم توحيد اإلفادة من مصادر متعددة، 7/52) 

 يتم تقييم األداء كنس ة وفقًا للتية اليت أمضاها املوظ  رتت إشراف كل مدير.كما 

عفن سفتة أشفهر 8/52)  ففه تزيفد  مفدة إيقا نفت  مفن عملفه ألمفر شخصفي وكا مفين  ( أذا أوق  املوظف  بسف ك أ

ئفه مبفا قفيم أدا يفه،   يؤجل تقييم أدائه حلني انتهاء اإليقاف، ف ذا انتهى اإليقاف بعدم صدور حكم شفرعيه عل

 ت قى من السنة.

 ( إذا أوق  املوظ  بس ك خاص باجلمعية فال يؤجل تقييم أدائه.9/52) 

( يعرض أمر املوظ  الذي قيم أدائه بدرجه متوسط لسنتني متتفاليتني علفى صفاحك الصفالحية 10/52) 

تقريفر حملاس ته والنظر يف نقله لوظيتة يف نتس مستواه الوظيتي تكون أكثر مالئمة له ف ذا مت تقديره ب

 تالي مبرت ة ضعي  أو متوسط أنهيت خدمته.

جففة 11/52)  يففيم أداء بدر لففى تق صففل ع لففذي ع يففة( ا سففتويات اإلدار يففع امل ظفف  )جبم خففدمات املو هففاء  يففتم إن  )

 ضعي  خالل سنتني متتاليتني.

 ( كل موظ  عصل على الدرجات املوضحة يف تقريره يكون تقديره كاآلتي:12/52) 

 ممتاز 90حتى  100من درجة -1

 جيد جدًا. 80حتى  89من درجة -2

 جيد.  70حتى  79من درجة  -3

 مق ول. 60حتى  69من درجة-4

 وأقل ضعي . 59من درجة -5
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 تنتهي خدمة املوظ  يف احلاالت اآلتية:

 جتديد.( انتهاء مدة العقد دون 1/53) 

 ( استقالة املوظ  ملوعيًا من العمل يف اجلمعية.2/53) 

 ( من الالئحة.  60-59- 58( فسخ العقد ألحد األس اب الواردة يف املواد ) 3/53) 

ئفم ويث فت 4/53)  لفه عجفز دا ( انقطاع املوظ  عن العمل نتيجة ملرض يتقده القدرة علفى العمفل أو يسف ك 

 ذلت بتقرير مليب.

 وظ  سن الستني ماذ متتد مدة العقد احملددة إى ما وراء هذا السن.( بلوظ امل5/53) 

غففري 6/53)  قففارير  تففاليني أو يف ثالثففة ت غففري مرضففي( يف تقفديري كتففاءة مت قففدير ) ( حصفول املوظفف  علففى ت

 متصلة حسك تقويم األداء خالل مخس سنوات.

لففف7/53)  حفففة وا ملفففذكورة يف الالئ تفففات ا حفففدى املخال ظففف  إ كفففك املو هفففاء ( إذا ارت يفففة إن هفففا للجمع عففف  في يت 

 خدماته.

 ( وفاة املوظ .8/53) 

49

 ( يلتزم املوظ  بتقديم إشعار خطي ق ل ثالثني يومًا من تاريخ إنها اخلدمة.1/54) 

 ( يتم احتساب مكافأة نهاية اخلدمة حسك مدة خدمة املوظ  يف اجلمعية.2/54)

يففتم 3/54)  ظفف  (  مففة املو فففية خد سففاب  خففالل احت مففة  يففة اخلد فففأة نها سففنة يف مكا مففن ال جففزء  سففاب أي  احت

 باجلمعية.

50

 (   خيضع مجيع موظتي اجلمعية لنظام مكافأة نهاية اخلدمة حسك النظام.1/55) 

بف2/55)  ملفذكورة ه ( عرم املوظ  من مكافأة نهاية اخلدمة يف حال فسفخ عقفده الرتكا مفن املخالتفات ا يفا   أ

 يف
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 ( يتم احتساب مكاف ة نهاية اخلدمة حسك مدة خدمة املوظ  يف اجلمعية.3/55) 

 ( ضوابط مكافأة نهاية اخلدمة:56مادة ) 

سففكن 1/56) بففدل ال سففي و تففك األسا شففاماًل الرا مففة  سففاب مكاف ففة اخلد خففري للموظفف  يف ح جففر األ مففد األ ( يعت

 وبدل املواصالت. 

 ( يتم دفع مكافأة نهاية اخلدمة بد توقيع املوظ  على إشعار التسوية النهائية.2/56) 

عفداد كتفا3/56)  عفن إ لفداخلي  يفة الرجفوع إى املراجفع ا ب إنهفاء اخلدمفة للتأكفد ( جيفك علفى اإلدارة املعن

 من االلتزام ب نود ومتطل ات النظام.

قفرار بشفأن مللفك 4/56)  ئفيس اجلمعيفة الختفاذ  ( إذا استقال املوظ  جيك على مديره امل اشر التشاور مع ر

 االستقالة وفقًا جلدول املهام والصالحيات.

52

يففة اخل1/57)  لفة نها مففن مقاب مففن العمففل، ( اهلفدف  سففتقالة املوظف   لفيت أدت إى ا هففو توثيف  األسفف اب ا دمفة 

مفع  لفة يف تعاملفها  وتدوين مالحظات املوظ  على أنظمة وسياسات اجلمعية، ومدى رتقي  اجلمعية للعدا

 املوظتني.

سفففتالم 2/57) يفففة ق فففل ا مفففن اإلدارة املعن يفففة  سفففوية النهائ شفففهادة الت لفففى  صفففول ع ظففف  احل لفففى املو جيفففك ع  )

 هاية اخلدمة.استحقاقات ن

 ( تصدر اإلدارة املعنية شهادة براءة الذمة إلنهاء خدمة املوظ  بعد حصوله على شهادة املخالصة.3/57) 

53

( تنتهي خدمة املوظ  بالتصل تأدي يًا من خالل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعفويض عنفد 1/58) 

 املخالتات اآلتية :ارتكابه إحدى 

مفر املشفروعة أو ذ 2/58) ( إذا ذ يؤد املوظ  التزاماته اجلوهرية امليت ة على عقد العمل أو ذ يطفع األوا

مففدًا  مففات  –يففراع ع مففل  –التعلي سففالمة الع صففة ب مففل اخلا صففاحك الع مففن ق ففل  ظففاهر  كففان  هففا يف م لففن عن املع

 واملوظتني رغم إنذاره كتابيًا.

 ات اعه سلوكًا سي ًا أو ارتكابه عماًل ةاًل بالشرف واألمانة.( إذا ث ت 3/58) 
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يفة باجلمعيفة علفى شفرط 4/58)  ( إذا وقع من املوظ  عمدًا أي فعل أو تقصري يقصد به إحلاق خسفارة ماد

 أن ت لغ اجلمعية اجلهات املختصة باحلادث خالل أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

   جلأ إى التزوير ليحصل على العمل.( إذا ث ت أن املوظ5/58) 

 ( إذا كان املوظ  معينًا رتت االخت ار.6/58) 

مففن 7/58)  ثففر  حففدة أو أك سففنة الوا خففالل ال مففًا  شففرين يو مففن ع ثففر  شففروع أك سفف ك م يففك املوظفف  دون  ( إذا تغ

 عشرة أيام متتالية، على أن يس   التصل إنذار كتابي من إدارة الشؤون اإلدارية باجلمعية.

54

عففن 1/59) عففاده  يففدها أو إب عففدم جتد سففعودي أو  غففري ال ظفف   مففة املو صففة وإقا يففة رخ سففلطات احلكوم غففاء ال ( إل

 ال الد.

 ( استحالة تنتيذ العقد.2/59) 

 ( التصتية واإلغالق النهائي للجمعية.3/59) 

55

مفديره امل اشفر ( للموظ  أن 1/60)  يقدم استقالته من وظيتته بشرط أن تكون خبطاب مؤرخ وموجفه إى 

وصورة إى إدارة الشؤون اإلدارية وتتضمن الس ك وتاريخ االسفتقالة، وجيفك ال فت يف مللفك االسفتقالة خفالل 

 أس وع من تاريخ تقدميه إال إذا اعتربت االستقالة مق ولة.

سففابقة، إ2/60) ملففادة ال مففن ا سففتثنى  هففذه ( ي يففد، ويف  نففًا بق شففرط أو مقي قففًا ب سففتقالة معل لففك اال كففان مل ذا 

 احلالة ال تنتهي خدمة املوظ  إال بتضمني قرار ق ول االستقالة إجابته إى ملل ه.

طفففار 3/60)  مفففع إخ مفففل  صفففلحة الع لففف  مب سففف اب تتع هلففا أل يفففل ق و سفففتقالة تأج لفففك اال مفففدة مل خفففالل  جيففوز   )

عف مفدة التأجيفل  لفثالثني املوظ  بذلت علفى أال تزيفد  مفدة ا ن شفهر يف حفال ق فول االسفتقالة باإلضفافة إى 

 يومًا ك شعار.

56

يف األحوال اليت تتطلك فيها أحكام النظام عند فسخ عقد العمل أو انهائه بتوجيفه إخطفار للطفرف اآلخفر، 

 ف نه يتعني مراعاة اآلتي:

 ( أن يكون اإلخطار خطيًا.1/61) 

 يتم تسليم اإلخطار يف مقر العمل ويوقع املرسل إليه بذلت مع توضيح تاريخ االستالم. ( أن2/61) 

صففل 3/61)  نففاوين التوا لففى ع سففجل ع طففاب م طففار خب سففل اإلخ سففتالم، ير عففن اال ظفف   نففاع املو حففال امت ( يف 

 باملذكور مبل  خدمته.
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بفدفع ( يف حال عدم مراعاة الطرف املرسل لإلخطار مهلة اإلشعار املنصوص عل4/61)  يها يف النظام يقوم 

 التعويض للطرف اآلخر عن مدة اإلخطار أو املت قي منها.

57

بفه 1/62)  ( متنح شهادة خدمة للموظ  املنتهية خدمته باجلمعية بعد تسفديد كفل املسفتحقات املتعلقفة 

لفيت وتسلمه شهادة براءة الذمفة موقعفه، وتوضفح شفهادة اخلدمفة آخفر منصفك وظيتفي شفغ ملفدة ا له املوظف  وا

 قضاها باجلمعية.

حففوال 2/62) قففة األ سففعوديني ويف بطا غففري ال سفف ة ل سففتر بالن جففواز ال ملففذكور يف  ملففيالد ا تففاريخ ا مففاد  يففتم اعت  )

كفف ريًا وال  عففد ال ت مففا ب ظفف  في مففيالد املو تففاريخ  عففديل  تففد بت عففيني وال يع نففد الت سففعوديني ع سفف ة لل يففة بالن املدن

 تصغريًا لوغراض الوظيتية.

( للجمعية احل  يف إخطار أي ملرف آخر ب نهاء خدمات املوظ ، وميكفن أن يكفون اإلخطفار م اشفرة 3/62)

 أو من خالل اإلعالن يف الوسائل املناس ة.

يففة 4/62)  كففن للجمع خففرى، مي هففة أ مففن ج تففي  عففرض وظي سففعودي بق ففول  غففري ال ظفف   لففة رغ ففة املو ( يف حا

 املوافقة على نقل كتالة املوظ .

كفالي  5/62)  لفة وفقفًا جلفدول الصفالحيات واملهفام وال تتحمفل اجلمعيفة أي ت ( يتم املوافقة على نقل الكتا

 مالية.

جفففدول 6/62) لفففيت وردت يف  غفففري ا سففف اب  تفففه بأ يفففة خدما ظففف  املنته كفففريم للمو لفففة وداع ت ظفففيم حت كفففن تن ( مي

مففع إدارة امل سففي   لففوداع بالن تففل ا ظففيم ح يففة تن لففى اإلدارة املعن تففات، وع يففة املخال يففة تذكار قففديم هد ظفف ، وت و

 للموظ  املعين واعتمادها وفقًا جلدول الصالحيات واملهام.

( تث ت عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من اجلهة الط ية املختصة سواًء كان ذلت راجعًا علفى 7/62) 

القيفام عجز كلي عن أداء العمل األصلي أو عجز جزئي مستديم متى ث ت عدم وجود أي عمل آخر ميكنفه 

 به.

تفه  إنهاء( يف مجيع األحوال ال جيوز 8/62)  قفة للخدمفة صفحيًا ق فل نتفاد إجاز خفدمات املوظف  لعفدم الليا

 خدمته دون انتظار. إنهاءاملرضية واالعتيادية ماذ يطلك هو نتسه 

يفة اخلدمفة للموظف  خفالل أسف وع9/62)  يف حفال انهفاء -علفى األكثفر-( يتم صرف كافة مسفتحقات نها

مفن آخفر التعاق عفن أسف وعني  د من ق ل اجلمعية، ويف حال استقالة املوظ ، يتم صرفها خالل مدة ال تزيد 

 يوم عمل وفقًا للمادة )( من النظام.

عففن مثففن 10/62)  يففة  يففدخل يف ذل األجففر العمففوالت والنسففك امل و يففة اخلدمففة ال  فففأة نها ( عنففد احتسففاب مكا

شفففابه ذ مفففا  ملفففنح أو  عفففات أو املكاف فففات أو ا لفففة امل ي كفففون قاب ظففف ، وت يفففدفع للمو لفففذي  جفففر ا صفففر األ مفففن عنا لفففت 

 بط يعتها للزيادة والنقص.
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 ( جيك على إدارة الشؤون اإلدارية إعداد مل  خاص لكل موظ .1/63) 

 اآلتية.( جيك أن عتوي مل  املوظ  على الوثائ  والسجالت 2/63) 

  وذج مللك التوظي . .1

حمففل  .2 يففة و تففه االجتماع مففيالده وحال تففاريخ  سففيته و مففل وجن سففم الكا ثففل: اال صففية م تففه الشخ بيانا

 إقامته يف اململكة وخارجها.

 عقد العمل األصلي املوقع عليه من الطرفني باإلضافة إى تعديالت أو ملحقات للعقد. .3

 وما يطرأ عليه من تعديالت.بدء م اشرة العمل ونوع عمله وأجره  .4

 صور جلميع الشهادات العلمية املصدقة والدورات التدري ية والسجل األكادميي.  .5

لفة للسفعوديني(، )جفواز السفتر، هويفة  .6 قفة العائ صور جلميع الوثائ  الث وتية )بطاقة اهلويفة وبطا

 مقيم لغري السعوديني وأفراد أسرهم املقيمني معهم...إخل(.

قففاري .7 لففيت الت يففة وا لففدى اجلمع يفف   مففن متطل ففات التوظ جففزء  صففلية ك يففة األ صففات الط  ر والتحو

 رتتوي على تقرير نتيجة التحص الطيب املطلوب للتوظي .

مفن املوظف  لكفل سفنة  .8 تقارير اإلجازات ، اليقيات، العالوات،  اذج تقييم األداء السفنوي موقعفه 

 خدمة يف اجلمعية.

 ءات اخلاصة باملوظ .صورة عن املكافات أو اجلزا .9

 سجل بالكتاالت أو الضمانات اليت قدمتها اجلمعية ألي جهة أخرى نيابة عن املوظ . .10

نفد السفاب  3/63)  تفه الشخصفية كمفا يف ال  ( يلتزم املوظ  ب بالظ اجلمعية عن أي تغيري يطفرأ علفى بيانا

 االجتماعية... إخل.مثل العنوان، رقم اهلات ، حساب ال نت، احلالة 

ففية عمفل 4/63) ملفوظتني ورتفديثها ملفوال  ( تتوى إدارة الشؤون اإلدارية مسؤولية احملافظة علفى ملتفات ا

 املوظ  لدى اجلمعية.

 ( تعترب ملتات املوظتني سرية وجيك احلتاظ عليها من ق ل إدارة الشؤون اإلدارية.5/63) 

لومات ختص املوظ  ألي شخص من خارج اجلمعيفة دون ( تلتزم اجلمعية بعدم الكش  عن أي مع6/63) 

عفف   مففا  يففة، ك يففة أو قانون هففات أمن مففات جل هففذه املعلو حففال ملل ففت  ظفف ، إال يف  مففن ق ففل املو يففة  قففة خط مواف
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مفن ق فل جهفات التحف  بهفا املوظف  بعفد انتهفاء خدمتفه يف  تفرد إليهفا  عفن أي استتسفارات  بفة  للجمعية اإلجا

 اجلمعية.

59

( جيك على إدارة الشؤون اإلدارية رتديال ملتات وسجالت املوظتني، واحملافظة عليهفا بشفكل دقيف  1/64) 

 ملوال فية عمل املوظ  لدى اجلمعية.

مفديره امل اشفر، وحبضفور موظف  مسفؤول 2/64) مفن  بف ذن  ( ال ع  للموظ  مراجعة ملتفه أو سفجالته إال 

 ة.من إدارة الشؤون اإلداري

 ( ال ع  للموظ  اسيجاع أو تعديل أو إتالف أي وثائ  أو بيانات موجودة يف ملته لدى اجلمعية.3/64)

 ( ضوابط حتظ الوثائ  الرمسية للموظ  والتعامل معها:65مادة )

ففية عمفل 1/65)  ( عتظ جواز ستر املوظ  غري السعودي ) مبوافقته ( لدى إدارة الشؤون اإلدارية ملوال 

 لدى اجلمعية.املوظ  

يفة، وذلفت يف احلفاالت 2/65) ( يستلم املوظ  جواز ستره عند تسليمه رخصة اإلقامة إلدارة الشؤون اإلدار

 التالية:

 عند ستر املوظ  لقضاء إجازة معتمدة أو القيام مبهمة عمل خارج اململكة.-1

 اجلهات الرمسية. يف حال ضرورة إرفاق جواز الستر الستكمال إجراءات رمسية ختص املوظ  لدى -2

 عند مغادرة اململكة نهائيًا بتأشرية خروج نهائي.-3

مفة وتصفريح العمفل -4 يف حال نقل كتالة املوظ  ملكان عمفل آخفر جيفك تسفليم جفواز السفتر ورخصفة اإلقا

 ملكان العمل اجلديد بصتته الكتيل اجلديد مل قًا للنظام.

 وات بعد انتهاء خدمته.سن 5للجمعية احل  يف حتظ مل  املوظ  الساب  ملدة -5

( ال يسمح للموظتني بالدخول ملكان العمل أو ال قاء فيه خارج ساعات العمل الرمسية إال يف حفال 3/65) 

 كان ذلت ضروريًا حسك متطل ات العمل ومبوافقة املدير امل اشر أو من ينوب عنه.

 ساعات العمل اإلضايف.( ليس من ح  أي موظ  مهما كانت وظيتته أن يعتمد لنتسه 4/65)
 

 بيان توضيحي للمؤهالت املطلوبة للسلم املرف :

 –خطاط  –جنار -س اك-كهربائي-الشهادة املتوسطة أو الشهادة االبتدائية: أو بدون مؤهل )مساعد فين  

 عامل ... إخل( من املرت ة األوى حتى املرت ة الثالثة كاًل حسك خربته.-حار   –مراسل  –سائ  -رسام 

معق ني  –الثانوية العامة: يتم تعيني املتقدم على الدرجة املناس ة خلربته وذلت يف وظائ  )مندوبني  -1

 إداريني وظائ  إدارية( من املرت ة الرابعة حتى املرت ة السادسة كاًل حسك خربته. –
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مففاعيني  -2 شففرفني اجت ظففائ  )م مففل يف و جمففال الع خففربات يف  يففة:  شففهادة اجلامع ثففات بففاحثني  –ال  –وباح

 وظائ  إدارية ...إخل( من املرت ة السابعة حتى التاسعة كاًل حسك خربته.

ئفيس اجلمعيفة ومفدراء  واإلشراقيةالوظائ  القيادية  -3 يفة عشفر: ومتثفل )ر من املرت ة العاشفرة حتفى احلاد

سففتحق صففالحياتهم وم قففودهم و يففد ع عففيني ورتد كففون الت هففم( وي مففن يف حكم نففوابهم و تففروع و اتهم اإلدارات وال

 بقرار من جملس اإلدارة أو من خيوله من جلان حول هذا األمر.

لفففى  -4 صفففلني ع لفففت للحا شفففر وذ سفففة ع تفففى اخلام شفففر وح يفففة ع مفففن املرت فففة الثان يفففا:  يفففة العل ظفففائ  القياد الو

مففن  لففه  مففن خيو لففس اإلدارة أو  مففن جم قففرار  سففتحقاتهم ب قففودهم وم يففد ع يففتم رتد لففدكتوراه و سففتري أو ا املاج

 جلان حول هذا األمر.

تفك ودرجفات خاصفة  -5 إن املراتك والدرجات املوضحة بسلم الرواتك للعاملني السعوديني باجلمعية هي مرا

 باجلمعية فقط وال متاثل أو تعادل املراتك والدرجات املعمول بها يف نظام اخلدمة املدنية.
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