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 أواًل: اهلدف من الدليل

  (1املادة )

 اهلدف من الدليل:

يهدف هذا الدليل إىل بيان السياسات واإلجراءات الداخلية للشؤون املالية واإلدارية اليت يراعى اتباعها من قبل كافة 

املوظفني مع اجلمعية، كما املوظفني يف مجعية جتهيز اخلريية لرعاية شؤون املوتى عند تنفيذهم لعمليات تتعلق بعالقة 

 تهدف إىل تنظيم قواعد املراقبة والضبط الداخلي وإرساء معايري أخالقيات العمل وحاالت تعارض املصاحل.

 ثانيًا: تعريفات عامة

 (2املادة )

 تعريفات عامة: 

 السياق خالف ذلك:يكون للتعبريات التالية واملستخدمة ضمن هذا الدليل املعاني املبينة جبانبها ما مل يقتض 

 مجعية جتهيز اخلريية لرعاية شؤون املوتى          اجلمعية             ❖

 جملس اإلدارة باجلمعية       جملس اإلدارة ❖

 رئيس جملس اإلدارة باجلمعيةرئيس اجمللس       ❖

 املدير التنفيذي باجلمعية  املدير التنفيذي     ❖

 دارة املسؤولة عن الشؤون اإلدارية وعن كافة                                                                                   وهي اإل   إدارة الشؤون اإلدارية واملالية  ❖

 .                                       األعمال اخلاصة بشؤون املوظفني والتنسيق فيما بينها.

 ية والتنمية االجتماعية باململكة العربية  السعوديةوزارة املواد البشر              الوزارة ❖

.                          51نظام العمل املعتمد يف اململكة العربية السعودية والصادر  باملرسوم امللكي   رقم م/النظام            ❖

 ه.هـ, والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له والالئحة التنفيذية امللحقة ب 1426لسنة 

 الالئحة الداخلية للجمعية            الالئحة  ❖

هو كل من يعمل باجلمعية وهو نفسه العامل املذكور يف نظام العمل املعتمد يف اململكة                 .                          املوظف  ❖

 العربية السعودية
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 ددة وفق عقد العمل.هو من يعمل يف اجلمعية لبعض الوقت وبساعات حم     املوظف اجلزئي ❖

هو من يتم اعارته من قبل جهة حكومية او خاصة للعمل لبعض الوقت او  كامل الوقت لدى املوظف باإلعارة       ❖

 اجلمعية حسب االتفاق.

 ثالثًا: أحكام عامة

 (3املادة )

 أحكام عامة: 

 جيب على اجلمعية والعاملني فيها، عند تطبيق أحكام هذا النظام، االلتزام بضوابط وأحكام الشريعة اإلسالمية.  -1

 تسري أحكام هذه الالئحة على: -2

 مجيع املوظفني العاملني يف اجلمعية بدوام كامل. -أ

مكافأة نهاية اخلدمة ومكافأة مجيع املوظفني اجلزئيني باستثناء ما يتعلق بالتأمني الطيب والتأمينات االجتماعية و -ب

 رمضان)ان وجدت(.
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 الباب الثاني:احلقوق والواجبات

 احلقوق والواجبات             

 أوال واجبات اجلمعية وحقوق املوظف

 (4املادة )

 أوال واجبات مجعية جتهيز:

 كرامتهمتلتزم اجلمعية مبعاملة موظفيها بشكل الئق ومتتنع عن كل قول او فعل ميس  -1

 تلتزم اجلمعية بأن تدفع للموظفني اجرتهم كل نهاية شهر هجري او ميالدي حسب التقويم املعتمد. -2

 تلتزم اجلمعية جبميع حقوق املوظفني املنصوص عليها يف عقد العمل. -3

 تلتزم اجلمعية مبنح املوظفني احلقوق املستحقة هلم واملنصوص عليها يف الالئحة . -4

  متطلبات السالمة للموظفني والصحة اثناء العمل حسب املعايري املطلوبة .اجلمعية مسؤولة عن توفري -5

عند حضور املوظف اىل مقر العمل يف الفرتة احملددة للعمل اليومي ومل مينعه عن العمل إال سبب راجع اىل اجلمعية  -6

 فله حق اجر ذلك اليوم.

 (5املادة )

 ثانيا :واجبات املوظف:

اليت تضمنتها وثيقة  باألخالقيات تصرفاته مع من تربطه بهم عالقة عمل وااللتزام مراعاة األخالق اإلسالمية يف -1

 اخالقيات العمل يف اجلمعية .

 أداء الواجبات املوكلة اليه بدقة وامانة. -2

 التعاون مع زمالئة يف أداء الواجبات الالزمة لضمان سري العمل. -3

 ل اجلمعية وال يتغيب إال بسبب مشروع.ان يلتزم املوظف بأوقات الدوام الرمسية احملددة من قب -4
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خيالف  تنفيذ كافة التعليمات واألوامر الصادرة من رؤسائه مع مراعاة التسلسل الوظيفي مامل يكن يف هذه التعليمات ما -5

 النظام او العقد او اآلداب العامة او ما يعرضه للخطر.

 تلك املسلمة اليه واليت يستخدمها يف عمله. احملافظة على أموال وممتلكات اجلمعية وحقوقها لدى الغري وخاصة -6

 احملافظة على صحة وسالمة نفسه وزمالئه املوظفني . -7

 حسن متثيل اجلمعية . -8

عدم مناقشة أي معلومات سرية خاصة باجلمعية مع اآلخرين سواء كانوا من داخل اجلمعية او خارجها اال يف حاالت  -9

 اليت تستدعيها طبيعة اجناز العمل .

 مراعاة احكام هذه الالئحة والقرارات الصادرة من اجلمعية تنفيذا هلا.  -10

 (6املادة )

 : األعمال احملضورة على املوظف. ثالثًا

 .االشرتاك يف أي نشاط ملصلحة أي مؤسسة او منشأة أخرى متارس نشاطا مماثال او مرتبطا بالنشاط الذي متارسه اجلمعية -1

ك او ان تكون له مصلحة مباشرة او غري مباشرة يف املشاريع واالعمال اليت تقوم بها ال جيوز ألي موظف باجلمعية ان يشرت -2

 اجلمعية .

ال جيوز ألي من منسوبي اجلمعية استخدام مناصبهم وصالحياتهم ومستندات ومتعلقات واسرار اجلمعية بأي شكل كان  -3

 لتحقيق مكاسب شخصية من خالل اجلمعية .

أسيس منشآت متارس نفس نشاط اجلمعية او القيام بأي نشاط الي شركات او هيئات او حيظر على أي موظف االشرتاك بت -4

 منظمات منافسة للجمعية او موردة هلا او مشرتية منها اال مبوافقة صاحب لصالحية .

 حيظر شراء او استئجار أي عقار او منافع باسم اجلمعية اال بتكليف من صاحب الصالحية . -5

 ات اليت هلا عالقة عمل باجلمعية .حيظر االقرتاض من املؤسس -6

 حيظر اجلمع بني وظيفته يف اجلمعية واي وظيفة أخرى اال مبوافقة اجلمعية . -7

حيظر مجع أموال الي فرد او هيئة او توزيع منشورات او مجع توقيعات او اشرتاك يف تنظيم اجتماعات عامة داخل مكان العمل  -8

 ير التنفيذي.اال اذا كان ذلك كله مبوافقة موثقة من املد

 حيظر إساءة استخدام السلطة . -9

 حيظر قبول اهلدايا اخلاصة من املستفيدين من اجلمعية او بسبب عمله بها. -10

 حيظر افشاء اسرار العمل اليت يطلع عليها ولو بعد تركه اخلدمة . -11

 حيظر استغالل املديرين ملرؤوسيهم إلجناز أي نوع من اخلدمات الشخصية  -12



 

5 
 

 حيظر االحتفاظ بأ وراق ومستندات العمل خارج مقر العمل مامل تستدعي مصلحة العمل ذلك. -13

 حيظر االحتفاظ لنفسه بأصل او صورة ألي ورقة من الوراق اخلاصة بالعمل . -14

معنوية مباشرة او غري مباشرة من خالل املشاريع او العقود جبميع أنواعها حيظر حتقيق أي مصلحة شخصية مادية او  -15

 اخلاصة باجلمعية او املتعاقدين الذين يقومون بتأدية اعمال اجلمعية .

 

 الباب الثالث: عالقات العمل

 (7املادة )

 أوال:مواعيد العمل :

 مخسة أيام يف األسبوع من األحد حتى اخلميس. -1

 ( ساعات يوميا على مدار السنة .8مبعدل )اربعون ساعة أسبوعيا  -2

 ( ساعات عمل يومي.6تكون ساعات العمل يف رمضان املبارك ) -3

 يعطى مجيع املوظفني الوقت الكايف ألداء الصلوات املفروضة خالل ساعات العمل اليومي. -4

 الرمسيني ( وحيق الراحة األسبوعية جلميع املوظفني هي يوما اجلمعة والسبت وهما بأجر كامل مدفوع )للموظفني -5

للجمعية استبداهلا بيومني اخرين من أيام األسبوع لبعض موظفيها وفقا ملتطلبات العمل وذلك بعد احلصول على املوافقة 

 من مكتب العمل املختص مع متكينهم من أداء واجباتهم الدينية 

 جيوز للجمعية تنظيم ساعات العمل بنظام الورديات حسب متطلبات العمل . -6

 اجلمعية أوقات الدوام الرمسي مبا تراه مناسبا وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.تنظم  -7

 (8املاة )

 ضوابط مواعيد العمل:

يلتزم املوظف بالتقيد بساعات العمل الرمسية ويتوجب عليه اخطار مديره املباشر او من ينوب عنه يف حال حاجته للغياب او  -1

 التأخر عن العمل ألي سبب كان .

 املوظفني اثبات احلضور واالنصراف لدى قدومهم اىل العمل وعند االنصراف من العمل حسب أنظمة اجلمعية .يتوجب على  -2

 يتحمل الرؤساء مسئولية الدقة يف مواعيد مرؤوسيهم يف احلضور واالنصراف. -3
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 و من ينوب عنهال جيوز للموظف مغادرة مقر عمله اثناء ساعات العمل الرمسية دون موافقة مسبقة من رئيسه املباشر ا -4

يف حال تكررت خمالفات املوظف فيما خيص التقيد مبواعيد العمل فإن للجمعية احلق الكامل يف تنفيذ أي إجراءات نظامية  -5

 حبسب ماهو موضح يف الالئحة .

 

 

 (9املادة )

 احكام عامة:

الرمسية اال يف حال كان ذلك ضروريا حسب ال يسمح للموظفني بالدخول ملكان العمل او البقاء فيه خارج ساعات العمل  -1

 متطلبات العمل ومبوافقة املدير التنفيذي او من ينوب عنه.

 يتم تعويض املوظفني عن ساعات العمل اإلضافية وفقا لسياسة العمل اإلضايف املتبعة يف اجلمعية . -2

ملباشر ذلك .وهذا يتطلب من املوظف ان يطلب من املوظف يف بعض األحيان ان يكون يف حال *حتت الطلب* اذا رأى املدير ا -3

 يكون موجودا وجاهزا للحضور اىل العمل خارج ساعات العمل الرمسية 

 يعامل املوظف يف احلالة السابقة حسبما ورد يف سياسات العمل اإلضايف. -4

 تعترب احملافظة على أوقات الدوام جزءا هاما من عناصر تقييم أداء املوظفني . -5

 ما كانت وظيفته ان يعتمد لنفسه ساعات عمل إضافية او الغاء ساعات تأخري والغياب املسجل عليه.ال جيوز ألي موظف مه -6

 ثانيا:االنتداب ورحالت العمل:

 (10املادة )

 حيق للموظف االستفادة من تعويض مصاريف رحالت العمل وذلك وفقا لألحكام الواردة يف هذه الالئحة . -1

 او مؤمترات تكاليف رسوم التسجيل ان وجدت )بعد موافقة صاحب الصالحية (.يستحق املوظف يف حال حضوره ملتقيات  -2

 يستحق املوظف عن كل مهمة البدالت املالية املفصلة يف هذه السياسة . -3

( كلم فيتم تعويض املوظف عن مصاريف التنقالت حسب 80اذا كانت مهمة العمل تبعد عن مطار الوصول اكثر من ) -4

 سياسة الالئحة.

( يوم لكل موظف وحيق للمدير التنفيذي االستثناء من هذا احلد ألسباب 20األعلى لعدد أيام االنتداب السنوية هو )احلد  -5

 خاصة .
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 (11املادة )

 االنتداب الداخلي:

 االنتداب داخل اململكة نوعان:

( كلم ففي هذا احلالة يستحق 100اذا كان موقع املهمة يبعد عن مكان العمل مبسافة تقل عن ) االنتداب احمللي: -1

 (هللة /كلم للمسافات اليت يقطعها هلذه املهمة .50املوظف توفري وسيلة نقل او تعويضه عن مصاريف التنقالت بواقع )

 لم فأكثر عن العمل فهناك حالتان هما:( ك100اذا كان موقع املهمة يبعد مسافة  اكثر من ) االنتداب الداخلي -2

(هلله/كلم للمسافات املقطوعة هلذه املهمة اذا مل تكن هناك 50توفري وسيلة نقل او تعويضه عن مصاريف التنقالت بواقع ) -أ

 رحالت جوية لذلك املكان.

 ناك رحالت جويةتوفري تذكرة سفر له او تعويضه عن تذكرة السفر بالدرجة اليت يستحقها حسب الالئحة اذا كان ه -ب

 من بدل االنتداب املقرر لليوم الواحد. %100ويف كل احلالتني يستحق املوظف بدل انتداب بواقع 

 (12املادة )

 بدل االنتداب الداخلي :

 (ريال عن كل يوم400( مبلغ )4( وحتى )1من املرتية ) -1

 ( ريال عن كل يوم500( مبلغ )7( وحتى )5من املرتبة ) -2

 ( ريال عن كل يوم600( مبلغ )10وحتى )( 8من املرتبة ) -3

 ( ريال عن كل يوم700( مبلغ )15( وحتى )11من املرتبة ) -4

 (13املادة )
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 االنتداب اخلارجي:

 للموظف مستحقات مالية لكل مهمة خارجية يقوم بها حسب ما يرد يف هذه السياسات. -1

للمدير التنفيذي االستثناء من هذا احلد يف ( يوما سنويا وحيق 15ال جيوز ان تتجاوز مدة االنتداب اخلارجي ) -2

 حاالت خاصة.

 

 (14املادة )

 بدل االنتداب اخلارجي:

 ويقصد به االنتداب خارج اململكة العربية السعودية :

 ( ريال عن كل يوم800( مبلغ )6( وحتى )1من املرتبة ) -1

 ( ريال عن كل يوم1200( مبلغ )10( وحتى )7من املرتبة ) -2

 ( ريال عن كل يوم1400( مبلغ )15وحتى )( 11تبة )رمن امل -3

 (15املادة )

 درجة الطريان املستحقة لكل موظف خالل النتداب ورحالت العمل الداخلية واخلارجية

 

 ( درجة الضيافة9( وحتى )1من املرتبة ) -1

 ( درجة األوىل15( وحتى )10من املرتبة ) -2

 (16املادة )

 احكام عامة

 السفر اىل حني الرجوع اىل مكان العمل وحسبما ورد يف التكليف.حتتسب مدة االنتداب من تاريخ  -1

 يتم احتساب ساعات عمل إضايف اثناء االنتداب. ال -2

 يف حالة تأمني أي من تكاليف السكن او االعاشة او التنقل عن طريق اجلمعية خيصم من بدل االنتداب كما يلي : -3

 %50يف حالة تأمني السكن خيصم  -أ
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 %25خيصم  يف حالة تأمني اإلعاشة -ب

 %25يف حالة تامني النقل  خيصم  -ت

 من قيمة االنتداب. %40ويف حالة تأمني السكن واالعاشة والنقل للموظف املنتدب حيصل على  -ث

اذا تأخرت عودة املوظف من االنتداب بسبب األحوال اجلوية او ألسباب تتعلق بالناقل اجلوي حتتسب له مدة التأخري ضمن  -4

 االنتداب .

 انتداب املوظف ملهميت عمل يفصل بينهما يوم واحد حتتسب املدة الفاصلة ضمن االنتدابيف حال  -5

 يتم اعتماد االنتداب واالنتهاء منه من صاحب الصالحية . -6

 

 ثالثا : انتهاء اخلدمات وانهاؤها

 (17املادة )

 حاالت انهاء اخلدمات:

 انتهاء مدة العقد احملدد املدة . -1

 طواعية من العمل يف اجلمعية .استقالة املوظف  -2

(من النظام واليت تنص على ان العقد غري حمدد املدة جيوز ألي طرفيه 75فسخ العقد ألحد األسباب الواردة يف املادة  ) -3

انهاؤه بناء على سبب مشروع جيب بيانه مبوجب اشعار يوجه اىل الطرف اآلخر كتابيا قبل اإلنهاء مبدة ال تقل عن 

 كان اجر العامل يدفع شهريا وال يقل عن مخسة عشر يوما بالنسبة لغريه. ثالثني يوما اذا

 ( من النظام واليت تنص على االتي :80فسخ العقد ألحد األسباب الواردة يف املادة ) -4

 اذا وقع من املوظف اعتداء على صاحب العمل او املدير املسؤول او احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه . -أ

ف التزاماته اجلوهرية املرتتبة على عقد العمل او مل يطع األوامر املشروعة او مل يراع عمدا اذا مل يؤد املوظ -ب

 التعليمات املعلن عنها يف مكان ظاهر من قبل صاحب العمل واخلاصة بسالمة العمل واملوظفني رغم انذاره كتابيا.

 اذا ثبت اتباعه سلوكا سيئا او ارتكابه عمال خمال بالشرف واألمانة . -ت

ذا وقع من املوظف عمدا أي فعل او تقصري  يقصد به احلاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط ان يبلغ صاحب ا -ث

 العمل اجلهات املختصة باحلادث خالل اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

 اذا ثبت ان املوظف جلأ اىل التزوير ليحصل على عمل . -ج

 اذا كان املوظف معني حتت التجربة . -ح
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تغيب املوظف دون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما خالل السنة الواحدة او اكثر من عشرة أيام متتالية على  اذا -خ

ان يسبق الفصل انذار كتابي من إدارة الشؤون اإلدارية باجلمعية للموظف بعد غيابه عشرة أيام يف احلالة األوىل 

 مخسة أيام يف احلالة الثانية . هوانقطاع

 املوظف استغل مركزه الوظيفي بطريقة غري مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية .اذا ثبت ان  -د

 اذا ثبت ان املوظف افشى االسرار املهنية اخلاصة بالعمل الذي يعمل به. -ذ

( من نظام العمل وذلك 81ترك املوظف العمل دون اشعار. مع احتفاظه حبقوقه النظامية كلها كما نصت عليها املادة ) -5

 ن احلاالت االتية :يف أي م

 اذا مل يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية او النظامية اجلوهرية إزاء العامل . -أ

 اذا ثبت ان صاحب العمل او من ميثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. -ب

 تفق عليه.اذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل خيتلف جوهريا عن العمل امل -ت

اذا وقع من صاحب العمل او من احد افراد اسرته او من املدير املسؤول اعتداء يتسم بالعنف او سلوك خمل باآلداب  -ث

 حنو العامل او احد افراد اسرته.

 اذا اتسمت معاملة صاحب العمل او املدير املسؤول مبظاهر من القسوة واجلور او اإلهانة. -ج

يم يهدد سالمة العامل او صحته بشرط ان يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ومل اذا كان يف مقر العمل خطر  جس -ح

 يتخذ من اإلجراءات ما يدل على ازالته.

اذا كان صاحب العمل او من ميثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى األخص مبعاملته اجلائرة او مبخالفته شروط  -خ

 العقد.العقد اىل ان يكون العامل  يف الظاهر هو الذي ينهي 

انقطاع املوظف عن العمل ملرضه ملدة تزيد عن تسعني يوما متصلة او مددا تزيد يف جمموعها عن مائة وعشرين يوما  -6

 متقطعة خالل السنة الواحدة اليت تبدا من تاريخ اول إجازة مرضية .

 عجز املوظف كليا عن أداء العمل املتفق عليه ويثبت ذلك بتقرير طيب معتمد. -7

 وفاة املوظف. -8

اذا الغت السلطات احلكومية املختصة رخصة عمل او إقامة املوظف غري السعودي او قررت عدم جتديدها له او ابعاده عن  -9

 البالد.

 ( سنة مامل متتد مدة العقد احملدد املدة اىل ما بعد الستني .60بلوغ املوظف سن ) -10

 ها للجمعية انهاء خدماته.اذا ارتكب املوظف احدى املخالفات املذكورة يف الالئحة واليت حيق في -11

على تقدير )جيد( يف تقرير  هحصول املوظف على تقدير بدرجة )ضعيف( يف تقرير كفاءة لسنة واحدة وعند حصول -12

 كفاءة العاملني لعامني متتاليني او ثالثة تقارير غري متصلة حسب تقويم األداء خالل مخس سنوات.
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 (18املادة )

 ضوابط انهاء اخلدمة:

باستثناء انهاء اخلدمة ألسباب جزئية فان اجلمعية واملوظفون مطالبون بتقديم اشعار خطي قبل ثالثني يوما من تاريخ  -1

 انهاء اخلدمة الفعلي.

اذا تعذر على كل من الطرفني تقديم االشعار يف الوقت احملدد ففي هذه احلالة جيب على املوظف او اجلمعية تعويض  -2

عار الضرورية باحتساب اخر راتب أساسي للموظف كأساس للتعويض .وللمدير التنفيذي الطرف االخر عن فرتة االش

 حق اعفاء املوظف املستقيل من فرتة االشعار.

 

 

 (19املادة )

 مكافأة نهاية اخلدمة:

 خيضع مجيع املوظفني الرمسيني يف اجلمعية لنظام مكافأة نهاية اخلدمة حسب النظام -1

( )مفصلة يف 80اخلدمة يف حال فسخ عقده الرتكابه أيا من املخالفات املذكورة يف املادة )حيرم املوظف من مكافأة نهاية  -2

 من هذه الالئحة .17املادة 

 يتم احتساب مكافأة نهاية اخلدمة حسب مدة خدمة املوظف يف اجلمعية -3

 ية .يتم احتساب أي جزء من السنة يف مكافأة نهاية اخلدمة خالل احتساب فرتة خدمة املوظف باجلمع -4

 (20املادة )

 استحقاق مكافاة نهاية اخلدمة :

 يستحق املوظف كامل مكافأة نهاية اخلدمة يف احلاالت اآلتية :     

 انتهاء خدمة املوظف حسب عقد التوظيف املوقع معه واحملدد املدة . -1

 العسكرية باململكة العربية السعودية .انقطاع املوظف عن العمل ال سباب قاهرة خارجة عن ارادته .مثل استدعاؤه للخدمة  -2

 ( من الالئحة .17( من نظام العمل واملفصلة باملادة )80انهاء خدمات املوظف الي سبب غري ماورد يف املادة ) -3

 اذا استقالت املوظفة بسبب الزواج او االجناب. -4
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 (21املادة )

 النحو التالي : حتتسب مكافأة نهاية اخلدمة يف حال استغناء اجلمعية عن املوظف على

 مكافأة نهاية اخلدمة لكل سنة عدد سنوات اخلدمة

 نصف راتب شهر امجالي اول مخس سنوات

 راتب شهر امجالي اكثر من مخس سنوات

 

 

 (22املادة )

 مكافأة نهاية اخلدمة يف حال استقالة املوظف:

( يوما على األقل من انتهاء 30باالستقالة من العمل قبل )عند استقالة موظف خاضع لعقد عمل وتقدم بإشعار مسبق 

 خدمته يتم احتساب مكافأة نهاية خدمة على النحو التالي :

 مكافأة نهاية اخلدمة عدد سنوات اخلدمة

 اليستحق اقل من سنتني

 ثلث مبلغ مكافأة نهاية اخلدمة من سنتني اىل مخس سنوات

 مبلغ مكافاة نهاية اخلدمةثلثا  من مخس سنوات اىل عشر سنوات

 كامل مكافأة نهاية اخلدمة اكثر من عشر سنوات

 (23املادة )

 ضوابط مكافأة نهاية اخلدمة:

يعتمد االجر األخري للموظف يف حساب مكافاة نهاية اخلدمة شامال الراتب األساسي وبدل السكن وبدل املوصالت ومجيع  -1

 استحقه العامل.البدالت األخرى املدرجة يف آخر راتب 

 يتم دفع املكافأة بعد توقيع املوظف على اشعار التسوية النهائية . -2

 جيب احتساب رصيد االجازة املستحقة للموظف عند احتساب مكافأة نهاية اخلدمة . -3
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 يتوىل املوظف املستقيل بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة اكمال إجراءات انتهاء خدمته. -4

جيب على الشؤون اإلدارية الرجوع اىل اجلهة القانونية باجلمعية )ان وجدت( ألخذ املوقف القانوني حتريرا عند اعداد  -5

خطاب انهاء اخلدمة للتأكد من االلتزام ببنود ومتطلبات النظام وتعترب الئحة وزارة املوارد البشرية والتنمية 

 املرجع األساسي لذلك.  االجتماعية

ملوظف جيب على مديره املباشر التشاور مع صاحب الصالحية الختاذ قرار بشان طلب االستقالة وفقا جلدول اذا استقال ا -6

 املهام والصالحيات.

 يف حال قبول طلب االستقالة حيدد صاحب الصالحية تاريخ اخر يوم عمل للموظف شامل فرتة االشعار. -7

 هة املختصة يف اجلمعية موعدًا لبدء االستقالة .على املوظف ان يستمر يف عمله حتى التاريخ الذي حتدده اجل -8

 ال جيوز قبول استقالة املوظف احملال اىل التحقيق او املوقوف عن العمل حتى يبت يف امره. -9

 

 (24املادة )

 مقابلة نهاية اخلدمة:

مالحظات املوظف اهلدف من مقابلة نهاية اخلدمة هو توثيق األسباب اليت أدت اىل استقالة املوظف من العمل وتدوين   -1

 على أنظمة وسياسات اجلمعية ومدى حتقيق اجلمعية العدالة يف تعاملها مع املوظفني .

يقوم املدير التنفيذي بنفسه او بتفويض غريه بإجراء مقابلة نهاية اخلدمة مع املوظف الذي انهيت خدماته بسبب  -2

 االستقالة او نهاية العقد.

مقابالت نهاية اخلدمة وتقديم االقرتاحات واحللول لتجنب تكرار أي خطأ يف  جيب على الشؤون االدارية حتليل نتائج -3

 املستقبل.

 (25املادة )

 انهاء اخلدمة بالفصل التأدييب:

تنتهي خدمة املوظف بالفصل التأدييب من خالل فسخ العقد دون مكافأة او اشعار او تعويض عند ارتكابه املخالفات الواردة 

 ( من هذه الالئحة .17عمل واملوضحة باملادة )( من نظام ال80باملادة )

 (26املادة )

 ضوابط انهاء اخلدمة :

يستحق املوظف الذي تنتهي خدمته بسبب عدم صالحية فرتة التجربة او بسبب الفصل التأدييب مكافأة نهاية  ال -1

 اخلدمة.
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بعهدتهم من االت او معدات او أدوات يف مجيع األحوال جيب على املوظفني الذي تنتهي خدماتهم يف اجلمعية تسليم ما  -2

 او أجهزة تقنية اىل اجلمعية .

تنتهي خدمة املوظف بوفاته ويصرف راتبه كامال لورثته عن الشهر الذي تويف فيه كما يصرف له الراتب املستحق عن  -3

مينات االجتماعية )يف حال باإلضافة اىل املبالغ احملددة يف سياسة التأ مدة االجازة العادية املستحقة حتى تاريخ الوفاة .

 اشرتاكه(دون االخالل حبقوق املوظف الناشئة عن هذه الالئحة او غريها من األنظمة .

حيق للمدير التنفيذي استثناء بعض املوظفني الذين بلغو سن التقاعد ومتديد فرتة اخلدمة هلم بناء على حاجة  -4

 اجلمعية خلدماتهم.

 سوية النهائية من اإلدارة املعنية قبل استالم استحقاقات نهاية اخلدمة .جيب على املوظف احلصول على شهادة الت -5

 تصدر اإلدارة املعنية شهادة براءة الذمة إلنهاء خدمة املوظف بعد حصوله على شهادة املخالصة اذا دعت احلاجة لذلك. -6

 

 (27املادة )

 حاالت انهاء اخلدمة ألسباب طارئة :

( من هذه الالئحة فإن خدمة املوظف تنتهي باجلمعية 17من نظام العمل واملفصل باملادة )( 80و) (75مع مراعاة املادتني )

 ألحد األسباب التالية :

 ( من نظام العمل .81ترك املوظف العمل يف احلاالت الواردة يف املادة ) -1

( من 5( البند)17ملادة)انقطاع املوظف عن العمل بسبب املرض ملدة تزيد عن مدة االجازة املرضية املرخص بها مبوجب ا -2

 هذه الالئحة .

 الغاء السلطات احلكومية رخصة او إقامة املوظف غري السعودي او عدم جتديدها او ابعاده عن البالد. -3

 استحالة تنفيذ العقد. -4

 التصفية واالغالق اجلزئي او النهائي للجمعية . -5

 (28املادة )

 اإلقالة واالستقالة :

حيق للموظف ان يقدم استقالته من وظيفة شرط ان تكون خبطاب مؤرخ وموجه اىل مديره املباشر وصورة اىل إدارة  -1

وجيب البت يف طلب االستقالة خالل أسبوع من تاريخ تقدميه واال  االستقالةالشؤون اإلدارية وتتضمن السبب وتاريخ 

 اعتربت االستقالة مقبولة .
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ذا كان طلب معلقا بشرط او مقرتنا بقيد ويف هذه احلالة ال تنتهي خدمة املوظف اال يستثنى من املرة السابقة ا -2

 بتضمني قرار قبول االستقالة اجابته اىل طلبه.

جيوز خالل مدة طلب االستقالة تأجيل قبوهلا ألسباب تتعلق مبصلحة العمل مع اخطار املوظف بذلك على ان ال تزيد  -3

 الستقالة باإلضافة اىل مدة الثالثني يوم كإشعار.مدة التأجيل عن شهر يف حال قبول ا

 

 (29املادة )

 ضوابط فسخ العقد:

يف األحوال اليت تتطلب فيها احكام النظام عند فسخ عقد العمل او انهائه توجيه اخطار للطرف االخر .فإنه يتعني مراعاة 

 االتي:

 ان يكون االشعار خطيا. -1

 املرسل اليه بذلك مع توضيح تاريخ االستالم ووجود مايثبت ذلك. ان يتم تسليم االخطار يف مقر العمل ويوقع -2

 يف حال امتناع املوظف االستالم يرسل االخطار خبطاب مسجل على عنوان املذكور مبلف خدمته. -3

يف حال عدم مراعاة الطرف املرسل لإلخطار مهلة االشعار املنصوص عليها يف النظام يقوم بدفع التعويض للطرف  -4

 مدة االخطار او املتبقي منها.االخر عن 

 (30املادة )

 احكام عامة

متنح شهادة خدمة للموظف املنتهية خدمته باجلمعية بعد تسديد كل املستحقات املتعلقة به وتوضح شهادة اخلدمة  -1

 اخر منصب وظيفي شغله املوظف واملدة اليت قضاها باجلمعية.

السفر بالنسبة لغري السعوديني ويف اهلوية الوطنية بالنسبة للسعوديني عند يتم اعتماد تاريخ امليالد املذكور يف جواز  -2

 التعيني وال يعتد بتعديل تاريخ ميالد املوظف فيما ال تكبريا وال تصغريا لألغراض الوظيفية .

عالن للجمعية احلق يف اخطار أي طرف اخر بإنهاء خدماته الوظيفية وميكن ان يكون االخطار مباشرة او من خالل اإل -3

 يف الوسائل املناسبة .

يف حال رغبة املوظف غري السعودي بقبول عرض وظيفي من جهة أخرى ميكن للجمعية املوافقة على نقل كفالة املوظف  -4

 او اصدار شهادة عدم ممانعة تفيد بعدم ممانعة اجلمعية يف نقل الكفالة .

 وال تتحمل اجلمعية أي تكاليف مالية .يتم املوافقة على نقل الكفالة وفقا جلدول الصالحيات واملهام  -5
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يثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا وبقرار من اجلهة الطبية املختصة سواء كان ذلك راجعا اىل وجود عجز كلي عن  -6

 متى ثبت عدم وجود أي عمل اخر يقوم به. أداء العمل األصلي او عجز جزئي مستديم .

دم اللياقة للخدمة صحيا  قبل نفاد اجازته املرضية واالعتيادية مامل يف مجيع األحوال ال جيوز انهاء خدمات املوظف لع -7

 يطلب هو من نفسه انهاء خدمته دون انتظار.

يف حال إنهاء التعاقد من قبل  -على األكثر  -يتم صرف كافة مستحقات مكافأة نهاية اخلدمة للموظف خالل أسبوع  -8

 ة ال تزيد عن أسبوعني من آخر يوم عمل.اجلمعية ويف حال استقالة املوظف، يتم صرفها خالل مد

 رابعا: املكافآت

 (31املادة )

 املكافآت هي:

 املكافأة املادية: وتشمل املكافأة املقطوعة أو الرتقية االستثنائية. -1

 املكافأة التشجيعية: وتشمل خطاب الشكر أو اهلدايا العينية. -2

 (32املادة )

 ضوابط املكافآت:

 املادية بقرار من صاحب الصالحية.متنح املكافآت  -1

ُيعتمد يف منح املكافأة على التقارير الدورية اليت يقدمها مديرو املوظفني واملسؤولون عن أعماهلم، واليت يشار فيها بوجه  -2

 خاص إىل خربة املوظف ومواظبته وقدرته على االبتكار وشخصيته وسلوكه ومقدرته على العمل.

أة اليت متنح للموظف حسب كل حالة على حدة وبناًء يقدر صاحب الصالحية أو من خيوله نسبة العالوة أو قيمة املكاف -3

 على توصية من املدير املباشر لكل موظف.

 يكرم املوظف كل مخس سنوات أمضاها يف اجلمعية. -4

 خامسًا: اجلــزاءات

 (33املادة )

 التأديب:

واألنظمة ذات العالقة. أما جيازى املوظف تأديبيًا إذا خالف حكمًا أو أكثر من أحكام هذه الالئحة والقواعد املكملة هلا  -1

 اإلجراءات التأديبية اليت جيوز استخدامها يف حق املوظف فهي كاآلتي:
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 اإلنذار الشفهي.-أ -2

 اإلنذار اخلطِّي.-ب -3

 احلسم من الراتب على أال تتجاوز قيمة احلسومات جمتمعة أجر مخسة أيام يف الشهر الواحد.-ت -4

 .احلرمان من العالوة الدورية ملرة واحدة-ث -5

 الفصل من اخلدمة.-ج -6

فيما عدا حاليت اإلنذار الشفهي واإلنذار اخلطيِّ، ال جيوز إيقاع أيٍّ من اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة السابقة إال بعد  -7

 حتقيق كتابي تسمع فيه أقوال املوظف ودفاعه عن نفسه.

التأديب وله حق الدفاع أمام اجلمعية بنفسه للموظف أو وكيله حق االطالع على ملف التحقيق حبضور أحد أعضاء جلنة  -8

 أو بوكيل عنه.

 (34املادة )

 ضوابط التأديب:

 جيب أن تكون العقوبة املفروضة على املوظف متناسبة مع نوع وحجم املخالفة اليت ارتكبها -1

 ال جيوز فرض أكثر من عقوبة واحدة على املوظف لنفس املخالفة اليت ارتكبها. -2

على موظف حتى يتم إبالغه بشكل خطي باملخالفة املنسوبة إليه، وإعطاؤه فرصة لتفسري ال ميكن فرض أي عقوبة  -3

األحوال اليت وقعت فيها املخالفة، وتقديم دفاعه واالستماع إىل شهوده، كذلك ال ميكن فرض أي عقوبة على موظف 

العقوبة عليه، وجيب على حتى تكون اجلمعية مقتنعة متامًا بأن املوظف قد أقدم على فعل يرّبر فرض مثل هذه 

اجلمعية تسجيل مجيع اخلطوات املتخذة يف تقرير يشمل مجيع اإلجراءات املذكورة أعاله ويتم حفظ هذا التقرير يف 

 ملف املوظف الشخصي.

جيب إعالم املوظف بشكل خطي بالعقوبات املفروضة وبأنواعها، باإلضافة إىل العقوبة اليت سيتعرض هلا يف حال تكراره  -4

الفة مرة أخرى، ويف حال رفض املوظف بأن يستلم خطاب إعالم ،جيب تصديق أثنني من الشهود على ذلك، ويف للمخ

حال مل يكن املوظف موجودًا يف مكان العمل، فيجب إرسال إخطار باملخالفة إىل عنوانه الربيدي املدون يف ملفه 

 ه اإللكرتوني.الشخصي واشعاره برسالة نصية على هاتفه وإرسال اخلطاب على بريد

إذا كان الفعل الذي ارتكبه املوظف يشكل أكثر من خمالفة أو يشكل خمالفة جسيمة فيكتفي بتوقيع العقوبة  األشد  -5

 من بني العقوبات املقررة هلا.

بالنسبة للمخالفة اليت ترتكب ألول مرة، فيحق للمدير التنفيذي ختفيف اجلزاء املقرر هلا، وله كذلك احلق يف  -6

 االكتفاء بإنذار املوظف شفهيًا.
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 (35املادة )

 جلنة التأديب:

 يشكل رئيس جملس اإلدارة او من ينوب عنه سنويًا جلنة لتأديب املخالفني. -1

 تتألف اجلمعية من رئيس وعضوين أصليني وعضو احتياطي. -2

ظف احملال إىل التحقيق، حفاظًا للرئيس  احلق يف أن يعفي مؤقتًا أحد أعضاء جلنة التأديب إذا تبني أن له صلًة مع املو -3

 على العالقات الشخصية وسالمة اإلجراءات اجلزائية.

تفصل جلنة التأديب يف القضية املعروضة عليها خالل مدة ال تزيد عن أسبوعني، وترسل إىل املدير التنفيذي حمضرًا  -4

 متضمنًا التوصية بالعقوبة املناسبة.

 خلاصة بتوصيات اجلمعية.يصدر صاحب الصالحية القرارات اإلدارية ا -5

 (36املادة )

 تصنيف العقوبات واجلزاءات:

 يتم تصنيف العقوبات واجلزاءات اليت ميكن تطبيقها على املوظف إىل ثالثة أنواع وعلى النحو اآلتي:

 اإلنذارات: -1

ملخالفات، فيمكن اإلنذار األول: يف حال قيام املوظف للمرة األوىل بواحد أو أكثر من املخالفات املذكورة يف جدول ا -أ

 إصدار إنذار خطي له من قبل الشؤون االدارية يوضح فيه املخالفة ويشرح  كيفية تصحيحها.

اإلنذار الثاني: يف حال قيام املوظف للمرة الثانية بواحد أو أكثر من املخالفات املذكورة يف جدول املخالفات، ميكن  -ب

ية يوضح فيه املخالفة وكيفية تصحيح سلوكه، ويتم التأكيد إصدار إنذار خطي ثاٍن له من قبل مدير الشؤون االدار

 فيه على مدى خطورة تكرار املخالفة وانتهاك أنظمة اجلمعية.

اإلنذار النهائي: يف حال قيام املوظف للمرة الثالثة بواحد أو أكثر من املخالفات املذكورة يف جدول املخالفات، أو يف  -ت

ثر من املخالفات اجلسيمة املذكورة فيه، ميكن إصدار إنذار نهائي خطي موقع حال قيامه للمرة الثالثة بواحد أو أك

من املدير التنفيذي يوضح آخر خمالفة قام بها، ويلخص فيه خمالفاته السابقة )إن وجدت(، ويشرح فيه كيفية 

لقيام بأي تصحيح سلوكه، ويعاد التأكيد على مدى خطورة تكرار انتهاك أنظمة اجلمعية، ويتم إنذاره من أن ا

 خمالفة أخرى سيؤدي إىل إنهاء خدمته من العمل.

 احلسم: -2

 يتم حسم نسبة من األجر اليومي وذلك حسب نوع املخالفة وحسب عدد مراتها وكما هو مبني يف جدول املخالفات. -أ

 اإلنذار.احلسم ال بد أن يرفق بإنذار خطي يوجه للموظف وحيق لصاحب الصالحية إنفاذ احلسم من غري إنفاذ  -ب



 

19 
 

 إنهاء اخلدمة: -3

إنهاء اخلدمة بعد إنذار مسبق: يف حال قيام املوظف للمرة الرابعة بواحد أو أكثر من املخالفات املذكورة يف جدول  -أ

 املخالفات، فسيكون املوظف معرضًا إلنهاء خدماته، ويتم دفع بدل شهر اإلنذار باإلضافة إىل مكافأة نهاية اخلدمة.

ار: يف حال قيام املوظف بواحدة من املخالفات اجلسيمة املذكورة يف جدول املخالفات بشكل صريح إنهاء اخلدمة بدون إنذ -ب

يعود بضرر خطري على اجلمعية أو موظفيها، فسيكون املوظف معرضًا إلنهاء فوري خلدمته، ويتم دفع بدل شهر اإلنذار 

 باإلضافة إىل مكافأة نهاية اخلدمة.

ة نهاية اخلدمة: يف حال قيام املوظف بإحدى املخالفات اجلسيمة املذكورة يف جدول ا إنهاء اخلدمة بدون تعويض مكافأ -ت

من هذه الالئحة(,ميكن إنهاء خدمته من دون أن يدفع له  17( من النظام)مفصلة يف املادة 80ملخالفات مع مراعاة املادة )

بدل عن شهر اإلنذار، وال يتم تعويضه عن مكافأة نهاية اخلدمة، مع إعطاء املوظف فرصة لالعرتاض على القرار واإلدالء 

 بأسباب اعرتاضه على قرار إنهاء خدماته.

 (37املادة )

 أحكام عامة:

 لوحيدون الذين حيق هلم فرض العقوبات وفقًا جلدول الصالحيات واملهام.املوظفون املفوضون يف اجلمعية هم ا -1

يف مجيع احلاالت، يعطى املوظف حق االعرتاض أمام اجلهات القضائية أو احلكومية املختصة وذلك وفقًا للنظام يف  -2

 اململكة العربية السعودية.

الفة ارتكبها خارج مكان العمل إال يف حال كانت تلك بدون اإلخالل مبضامني النظام، فإنه ال يتم معاقبة املوظف على خم -3

 املخالفة ذات عالقة مباشرة بالعمل أو باجلمعية أو باملوظفني فيها.

يف حال وجد أن املوظف مل يقم بتكرار نفس املخالفة سواًء يف سلوكه أو أدائه العملي خالل الستة أشهر التالية، فسيتم  -4

 ها خمالفته األوىل.اعتبار املخالفة التالية له على أن

جيوز للموظف الذي صدرت يف حقه عقوبة تأديبية أن يتقدم بطلب كتابي بإزالة العقوبة التأديبية، وذلك إذا انقضت ستة  -5

اشهر على تاريخ إيقاع العقوبة، بشرط عدم ارتكاب أي خمالفة أخرى، ويتم حمو العقوبة التأديبية بقرار من املدير 

 التنفيذي.

املوظف يف خمالفة مضى على كشفها أكثر من ثالثني يومًا أو توقيع اجلزاء عليه بعد تاريخ ثبوت املخالفة ال جيوز اتهام  -6

 بأكثر من مثل هذه املدة.

يعد لكل موظف سجل جزاءات يرفق مبلف خدمته يدون فيه نوع املخالفة اليت ارتكبها وتاريخ وقوعها واجلزاء الذي أوقع  -7

 عليه.

 سادسا: التظلم وضوابطه
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 (38املادة )

 التظلم:

 جيب على املوظف الشروع بتقديم شكواه اخلاصة اىل رئيسه  املباشر كتابيا. -1

 يناقش الرئيس املباشر الشكوى مع املوظف املتظلم بعد حتري عنها. -2

 يرد الرئيس املباشر على املوظف املتظلم فيما خيص الشكوى كتابيا خالل مخسة أيام عمل. -3

التظلم بالشكل املرضي للموظف عند مستوى الرئيس املباشر .حيق للموظف اللجوء اىل املدير اذا مل يتم حل  -4

 التنفيذي مباشرة .

 (39املادة )

 ضوابط التظلم 

 جيب البت يف التظلم خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسليمه للرئيس املباشر. -1

 التظلم.جيب على الرئيس اخطار املتظلم كتابيا بالرد على  -2

 جيب ان ال يلقي أي موظف أي معاملة غري منصفة لكونه قد قام بتقديم تظلم او شكوى . -3

 

 

 (40املادة)

 احكام عامة

 للموظف احلق بأخذ وقت مستقطع لتقديم تظلمه. -1

جيب تقديم التظلم خالل عشرة أيام من تاريخ وقوع القرار او أي اعرتاض اخر وال حيق له الرفع بعد مضي الفرتة  -2

 ددة.احمل

 اذا كان املوظف يف إجازة رمسية او مهمة عمل فيحق له تقديم التظلم خالل عشرة أيام من تاريخ مباشرته. -3

 جيب االلتزام بالتسلسل اإلداري عند تقديم التظلم . -4

 حيق للجنة عند الضرورة اختاذ اإلجراءات الرمسية حبق املوظف لتسوية اخلالف القائم بينهما. -5

 ات القضايا الشخصية بني املوظفني.تشمل هذه السياس ال -6
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 جلنة شؤون املوظفني تشكيلها ومهامها :سابعًا

 (41املادة )

 جلنة شؤون املوظفني

تشكل جلنة شؤون املوظفني للبت يف األمور اليت هلا عالقة باملوظفني وتعيينهم وتسكينهم والنظر يف شكواهم وترفع 

 الختاذ القرار.جمللس اإلدارة 

 (42املادة )

 مهام جلنة شؤون املوظفني

 دراسة املعامالت اخلاصة بالتعيني او تسكينهم والعالوات والرتقيات وفق اإلجراءات والضوابط املنظمة. -1

 اجراء املقابالت الشخصية يف حاالت التعيني او املسابقات الوظيفية والرتقيات . -2

 اقرتاح املرتبة والراتب املناسبني للمتقدم او املرقى وفق ما تضمنته الئحة الرواتب. -3
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 النظر يف هيكلة الوظائف وإعادة التسكني يف حال دعت احلاجة وعرضه على جملس اإلدارة  -4

 دراسة وحل كافة الشكاوى اخلاصة باملوظفني . -5

 واملالية ويضاف عضو ثالث اذا دعت احلاجة . تتكون اجلمعية من املدير التنفيذي ورئيس الشؤون اإلدارية -6

 ثامنا السلف الشخصية

 (43املادة )

 السلفة الشخصية

من املمكن وألسباب ضرورية يقدرها رئيس جملس اإلدارة صرف سلف شخصية ملوظفي اجلمعية وتقدم مبوجب منوذج  -1

اربع رواتب أساسية  كحد اعلى وجيوز وحيدد رئيس جملس اإلدارة قيمتها ومدة سدادها على ان ال تزيد قيمتها عن 

 لرئيس جملس اإلدارة زيارة املبلغ اىل ستة رواتب اساسية متى دعت احلاجة لذلك

يشرتط ملنح السلفة ان تغطي مستحقات املوظف مبلغ السلفة او تكون بكفيلني غارمني رواتبهما تساوي او تزيد عن راتب  -2

 طالب السلفة .

 وظف قد امضى ستة اشهر يف اجلمعية .يشرتط لطلب السلفة ان يكون امل -3

 ال يسمح للموظف بكفالة اكثر من شخص يف وقت واحد. -4

 جيوز للمدير التنفيذي تأجيل سداد قسط السلفة الشهري مرتني خالل فرتة السداد. -5

 ال حتسم السلفة خالل شهر رمضان او ما يوازيه يف التاريخ امليالدي. -6

 شهر.18شهر وحيق  للمدير التنفيذي زيادة املدة اىل 12ال تتجاوز  تسدد السلفة على أقساط شهرية خالل مدة -7

 جيب ان تكون فرتة الطلب للسلفة مرة أخرى بعد مضي سنتني من سداد السلفة السابقة. -8

 (44املادة)

 تعميد السلفة

 : متنح السلف مبوجب تعميد من رئيس جملس اإلدارة حيدد يف بدقة األمور التالية          
 اسم املستفيد من السلفة -1

 مبلغ السلفة  -2

 الغاية من السلفة -3

 مدة السداد -4

 كيفية السداد. -5
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 (45املادة )

 سداد السلفة
 وفقًا ملا ورد يف التعميد تسرتد السلفة من امُلتسلف -1

 %من الراتب الشهري للموظف.30امجالي احلسميات املستحقة لسداد السلفة الشخصية جيب أن ال تزيد عن  -2

 (46املادة )

 احكام عامة

 مدير الشؤون اإلدارية واملالية ليس من صالحيته اخراج سلفة شخصية ألي موظف اال مبوافقة املدير التنفيذي. -1

 جيوز الصرف منها كسلف شخصية الي موظف . العهد اخلاصة ال -2

 

 تاسعا :العمل اإلضايف

 (47املادة )

 العمل اإلضايف:

حيق للجمعية  تكليف املوظف بالعمل خارج أوقات الدوام الرمسي أو خالل العطل واألعياد الرمسية إلجناز مهمة  -1

 واإلجراءات املنظمة لذلك.حمددة وفقًا ملقتضيات العمل، وحتـدد هذه الالئحـة الضوابط 

 يراعى قبل التكليف بالعمل اإلضايف ما يلي: -2

 أال سبيل إلجناز العمل أثناء وقت الدوام. -أ

 أال تكون احلاجة للعمل اإلضايف نتيجة لقصور أو إهمال من املوظف. -ب

الل الراحة األسبوعية, أو (  خ%200( من األجر األساسي إذا كان يف أثناء أيام العمل و)%150أجر العمل اإلضايف يساوي )-3

 خالل األعياد والعطل الرمسية, وحيتسب للموظف كما يلي:

 ساعة)جمموع ساعات العمل الشهري(. 240أجر الساعة العادية = الراتب الشهري األساسي ÷  -أ

 150أجر الساعة اإلضافية = أجر الساعة العادية * -ب

 ضافية *عدد ساعات العمل اإلضايف.أجر ساعات العمل اإلضايف = أجر الساعة اإل -ت

 (48املادة )

 ضوابط العمل اإلضايف:
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 تصرف مستحقات املوظف للعمل اإلضايف مع راتب الشهر التالي. -1

 جيب تضييق نطاق العمل اإلضايف خاصة خالل اإلجازات الرمسية. -2

 يستحق املوظفون دون مديري اإلدارات والفروع التعويض عن العمل اإلضايف. -3

 ( ساعة خالل الشهر لكل موظف.40ى لساعات العمل اإلضايف )احلد األقص -4

 يتم تعبئة منوذج العمل اإلضايف الفعلي لكل إدارة ويعتمد من صاحب الصالحية. -5

 يكلف املوظف بالعمل اإلضايف من صاحب الصالحية بتوجيه مكتوب يبني فيه الغرض من العمل اإلضايف. -6

 حيات واملهام.جيب اعتماد االستدعاء للعمل وفق جدول الصال -7

 (49املادة )

 أحكام عامة:

 جيب أن يكون املوظف اخلاضع لبدل العمل حتت الطلب مبكان ميكن الوصول إليه يف حال استلزم حضوره ملقر العمل. -1

 يتم تعويض املوظف املستحق وفق الالئحة املعتمدة يف اجلمعية. -2

 جلدول الصالحيات واملهام.يتم إعداد واعتماد مصاريف بدل العمل حتت الطلب وفقًا  -3

 جيب تضييق نطاق االستدعاء للعمل وحصره فيما ال ميكن تأجيله من أعمال. -4

 يتم احتساب بدل االستدعاء للعمل حسب سياسات ساعات العمل اإلضايف. -5

 يتم احتساب ساعتني عمل إضايف على األقل ألي موظف يستدعى للعمل.-6

 

 

 

 لوحة اإلعالناتعاشرا: التكليف الوظيفي والتعامل مع 

 (50املادة )

 ضوابط التكليف والتدوير الوظيفي:

 ال حيق للجمعية  نقل املوظف إىل وظيفة أقل من وظيفته السابقة مرتبة أو أجرًا.

 (51املادة )

 ضوابط التعامل مع لوحة اإلعالنات:

 اإلعالنات.جيب نشر أي مذكرات أو إعالنات صادرة من قبل اجلمعية على لوحة  -أ
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ال حيق للموظف نشر أي وثائق أو بيانات شخصية على لوحة اإلعالنات إال إذا متت املوافقة عليها مسبقًا ومت حتديد  -ب

 تاريخ إزالتها من قبل صاحب الصالحية.

 الباب الرابع: عالقات العمل

 أواًل: اإلجازة السنوية وضوابطها

 (52املادة )
 اإلجازة السنوية:

عن كل سنة من سنوات اخلدمة إجازة سنوية بأجر كامل  -املستخدمون والعمال  -اجلمعية املوظفني الرمسيني  متنح  -1

 ( يومًا .30مدتها )

( شهر عمل فعلي، ويكون الشهر الثالث عشر هو شهر اإلجازة، وتستحق 12تستحق اإلجازة األوىل للموظف بعد مرور ) -2

 ( شهرًا.12عمل على اعتبار أن شهر اإلجازة األوىل هو الشهر املكمل للسنة الثانية )( شهر 11اإلجازة الثانية بعد مرور )

يستحق املوظف إجازة اضطرارية براتب ملدة مخسة أيام خالل العام احلالي وال حيق له تأجيلها للعام التالي وجيب  -3

 جتزئتها مبا ال يزيد عن يومني يف كل مرة.

 مع ضرورة مراعاة متطلبات العمل وموافقة صاحب الصالحية.حيق للموظف جتزئة إجازته السنوية   -4

جيب على املوظف تقديم طلب اإلجازة السنوية قبل شهر على األقل من التاريخ الذي يرغب فيه بالتمتع بإجازته)بالنسبة  -5

 تقل عن يومان  بالنسبة للسعوديني. للمقيمني ( ومبدة ال

ت السنوية جبداول حتدد بداية ونهاية إجازة كل موظف وذلك يف بداية يقوم مديرو اإلدارات والفروع بتنظيم اإلجازا -6

 كل عام.

 يعترب تاريخ آخر يوم يف إجازة املوظف هو األساس الحتساب عدد أيام اإلجازة اليت متتع بها. -7

يه إجازته ورقم يوقع املوظف عند قيامه باإلجازة إقرارًا يوضح فيه تاريخ بدء وانتهاء اإلجازة وعنوان املكان الذي يقضي ف -8

 هاتفه.

تدفع اجلمعية للموظف أجره عن مدة اإلجازة السنوية مقدمًا عند القيام بها يف حالة رغبته يف ذلك وفق آخر أجر  -9

 يتقاضاه.

ال جيوز للموظف أن يتنازل عن إجازته السنوية مبقابل أو بدون مقابل وجيب أن يتمتع بها يف سنة استحقاقها وجيوز له  -10

لصالحية تأجيل إجازته السنوية أو أيام  منها للسنة التالية فقط شريطة أال يتجاوز التأجيل ستون مبوافقة صاحب ا

 يومًا
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يستحق املوظف أجره عن أيام اإلجازة املستحقة إذا ترك العمل قبل متتعه بها وذلك بالنسبة للمدة اليت مل حيصل على  -11

سبة ما قضاه منها يف العمل، ويتخذ آخر أجر كان يتقاضاه إجازته عنها، كما يستحق أجر اإلجازة عن كسـور السنة بن

 املوظف أساسًا الحتساب مقابل أجر هذه اإلجازات.

 (53املادة )

 ضوابط اإلجازات السنوية:

 تعطى اإلجازة للموظفني وتنسق حسب مقتضيات العمل وظروفه، مع األخذ يف االعتبار رغبة املوظف كلما أمكن ذلك. -1

 رفض طلب اإلجازة وتأجيلها مبا ال يتجاوز ثالثة أشهر إذا كان ذلك ملصلحة العمل.حيق للمدير املباشر  -2

ال يتم تعويض اإلجازة العادية أو جزء منها نقدًا إال يف حال انتهاء خدمة املوظف وهو ميلك يف رصيده بعض أيام اإلجازة  -3

 بشرط أال تزيد عن ستني يومًا.

كان متزوجًا( واثنني من أبنائه تذاكر سفر ذهاب وإياب إىل بلده بواسطة ُيؤمن للموظف )غري السعودي( ولزوجته )إن  -4

 ( شهرًا.12الطريان على الدرجة السياحية املخفضة ليتمتع باإلجازة السنوية كل )

 يتحمل املوظف أجور تذكرة الطريان ورسوم السفر يف حال اإلجازة بدون راتب إذا مل تربط مع اإلجازة السنوية. -5

للحصول على إجازة بدون راتب أن ال يكون له يف تاريخ بدايتها أي رصيد من اإلجازات السنوية وبشرط وجود يشرتط  -6

 مربرات للحصول على هذه اإلجازة.

 جيوز االتفاق يف عقد العمل على إجازة سنوية تزيد على ما ورد يف املادة السابقة. -7

 نوية فيتم احتسابها ضمن أيام اإلجازة السنوية للموظف.إذا وقعت أيام الراحة األسبوعية ضمن أيام اإلجازة الس -8

 حيتسب استحقاق املوظف لإلجازات السنوية بشكل شهري. -9

جيب على املوظف االستفادة من اجازته السنوية بنفس العام وال حيق له ترحيل أيام من اجزاته السنوية  للعام القادم  -10

 إال مبوافقة املدير التنفيذي شريطة أن اليتجاوز الرتحيل ستون يومًا.

 

 

 ثانيًا: اإلجازات املرضية وضوابطها

 (54املادة )

 اإلجازات املرضية:



 

27 
 

تعتمد اإلجازة املرضية للموظف بناًء على تقرير من اجلهة الطبية اليت حتددها وتعتمدها اجلمعية بناء على عقد  -1

التأمني الطيب )ان وجد( ومجيع املراكز واملستشفيات احلكومية  بعد إجراء الكشف الطيب، وجيب على املوظف أن خيطر 

 ه عن العمل بأي وسيلة من وسائل االتصال.ساعة من ختلف 24اإلدارة التابع هلا عن مرضه خالل 

( له احلق يف إجازة مرضية 1املوظف الذي يثبت مرضه بتقرير طيب صادر من جهة معتمدة لدى اجلمعية حسب البند) -2

 متى استدعت حالته ذلك على النحو التالي:

 الثالثون يومًا األوىل بأجر كامل. -أ

 الستون يومًا التالية بثالثة أرباع األجر. -ب

 ثون يومًا التالية دون أجر.الثال -ت

 بعدها يستنفد املوظف رصيده من اإلجازات السنوية. -ث

إذا استمر مرض املوظف واستنفذ مجيع مدد اإلجازات أعاله حيال إىل جلنة طبية )وفق نظام التأمينات االجتماعية(  -3

 لتحديد إمكانية استمراره يف العمل من عدمها ليتم معاملته نظاميًا وفق ذلك.

 املدة تراكمًيا خالل السنة الواحدة اليت تبدأ مع بداية اليوم األول من اإلجازة املرضية. حتتسب -4

ال يسمح للموظف املريض أن يباشر عمله إال إذا قررت جهة طبية معتمدة أنه شفي من مرضه وأصبح قادرًا على مباشرة  -5

 يف العمل. عمله وأنه ال خطر عليه من أداء العمل وال ضرر منه على خمالطة زمالئه

 (55املادة )

 ضوابط اإلجازات املرضية

حيتسب اليوم الذي حيال فيه املوظف إىل الطبيب أو املستشفى واأليام اليت تستغرقها الفحوص الطبية اليت جترى له من  -1

 أيام اإلجازة املرضية متى رأت اجلهة الطبية املعتمدة ذلك.

أصيب بوعكة صحية خالل فرتة إجازته، إال إذا استدعى املرض تنويم املوظف ال يتم تعويض املوظف عن اإلجازة املرضية إذا  -2

باملستشفى، ويف هذه احلالة جيب على املوظف إشعار مديره املباشر حبالته الصحية، كما يتوجب على املوظف عند عودته 

 ملرضية.إىل العمل أن يقدم التقارير الطبية والوثائق املساندة للجنة من أجل اعتماد اإلجازة ا

إذا ثبت لدى اجلمعية مرض املوظف وتنوميه يف املستشفى أثناء اإلجازة السنوية، فإنه جيوز للجنة أن متدد إجازته السنوية  -3

 مبقدار عدد األيام اليت أقامها يف املستشفى، أو أن يتم ادخارها له بعد اعتمادها من اجلمعية.

الل فرتة اإلجازة السنوية وتعذر توفري اإلثباتات الطبية الالزمة خالل يف حال مطالبة املوظف اعتماد إجازة مرضية وقعت خ -4

( أيام من عودته من اإلجازة، فسوف تعد تلك الفرتة كإجازة سنوية أو إجازة غري مدفوعة الراتب بعد موافقة صاحب 7)

 الصالحية.

 بدء اإلجازة السنوية. جيوز للموظف أن يؤجل إجازته السنوية املعتمدة سلفًا إذا منح إجازة مرضية قبل -5
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إذا رغب املوظف املريض قطع إجازته املرضية والعودة إىل عمله، عليه أن يتقدم بطلب كتابي إىل مديره املباشر، وال جيوز  -6

 إعادته إال مبوافقة اجلهة الطبية املعتمدة اليت أعطته الشهادة املرضية.

 املرضية إذا ختللتها.حتتسب إجازة الراحة األسبوعية ضمن اإلجازة  -7

 يتم احتساب اإلجازات الرمسية من ضمن فرتة اإلجازة املرضية يف حال تداخلها.  -8

 حتتسب فرتة اإلجازة املرضية ضمن مكافأة نهاية اخلدمة للموظف. -9

 ثالثًا: اإلجازات الرمسية مدفوعة الراتب

 (56املادة )

 اإلجازات الرمسية مدفوعة الراتب:

من النظام وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية حتدد األعياد واملناسبات اليت يعطى للموظف  (112تنفيذًا للمادة )

 فيها إجازة بأجر كامل كما يلي:

 ( من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى.29حتدد إجازة عيد الفطر خبمسة أيام تبدأ من اليوم التالي ليوم ) -1

 أ من يوم الوقوف بعرفة.حتدد إجازة عيد األضحى خبمسة أيام تبد -2

إجازة اليوم الوطين للمملكة يف أول امليزان . وإذا صادف هذا اليوم يوم راحة أسبوعية يعوض املوظف عنه باليوم الذي  -3

 يسبقه أو الذي يليه.

حيق ملوظفي اجلمعية احلصول على إجازة بأجر ألداء فريضة احلج ال تقل مدتها عن عشرة أيام وال تزيد على مخسة  -4

ر يومًا مبا فيها إجازة عيد األضحى املبارك وذلك ملرة واحدة فقط طوال فرتة خدمته إذا مل يكن قد أداها من قبل عش

 وللمدير التنفيذي حتديد عدد املوظفني الذين مينحون هذه اإلجازة سنويًا وفقًا ملقتضيات العمل يف اجلمعية.

 

 

 

 

 

 الراتبرابعًا: اإلجازات االجتماعية مدفوعة 

 (57املادة )
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 إجازة زواج:

 ( أيام متصلة.5متنح اجلمعية موظفيها إجازة زواج مدفوعة الراتب وملدة ) -1

حيق للموظف االستفادة من إجازة الزواج خالل فرتة عقد القران أو حفلة الزواج، وال جيوز ترحيلها أو تأجيلها ألكثر  -2

 ( يومًا من يوم حفلة الزواج.30من )

 (58املادة )

 إجازة والدة مولود:

(أيام متصلة، وعلى املوظف عدم ترحيل أو 3عند والدة طفل ملوظف أثناء فرتة عمله مع اجلمعية فإنه مينح إجازة مدتها )

 ( يوم من تاريخ الوالدة.30تأجيل هذه اإلجازة ألكثر من )

 (59املادة )

 إجازة وفاة قريب:

( أيام متصلة ابتداًء من تاريخ 5يحق له إجازة مدفوعة الراتب مدتها )إذا توفيت زوجة املوظف أو أحد أصوله أو فروعه ف -1

 الوفاة غري قابلة للرتحيل أو التأجيل.

للموظفة املتزوجة املسلمة اليت يتوفى زوجها احلق يف إجازة ملدة أربعة اشهر وعشرة أيام بأجر كامل ولغري املسلمة  -2

 مخسة عشر يومًا بأجر كامل.

 (60املادة )

 فقة مريض:إجازة مرا

مينح املوظف إجازة ملرافقة أحد أفراد عائلته املستحق للعالج )الوالدين واألبناء واإلخوة واألخوات واألزواج فقط( داخل أحد 

 املستشفيات بناًء على تقرير طيب يؤيد ضرورة وجود مرافق وفق اآلتي:

 الثة أرباع الراتب وما زاد عن ذلك من غري راتب.( يوًما التالية بث45( يوًما األوىل براتب كامل و )30داخل اململكة ) -1

 ( يوًما التالية بثالثة أرباع الراتب وما زاد عن ذلك من غري راتب.60( يوًما األوىل براتب كامل و )45خارج اململكة ) -2

عمل ( يوًما من اإلجازات السنوية، وعدم تعارضها مع متطلبات ال45يشرتط الستحقاقها أال يزيد رصيد املوظف عن ) -3

 ( يومًا فال بد من أخذ موافقة صاحب الصالحية على ذلك.45وفق تقديرات اجلمعية أما إذا زاد رصيد املوظف عن )

يتم احتساب املدة تراكمًيا خالل السنة الواحدة اليت تبدأ مع بداية اليوم األول من إجازة املرافقة ويف حال تداخلها مع  -4

 ية ال حتتسب ضمن إجازة املرافقة.اإلجازات الرمسية فإن مدة اإلجازة الرمس

 خامسا : االجازات اخلاصة باملوظفات وضوابطها



 

30 
 

 (61املادة )

 إجازة الوضع:  

، ويتم حتديد التاريخ   أقبل تاريخ الوضع املتوقع بإسبوع ( أسابيع تبد10متنح اجلمعية للموظفة إجازة وضع مدتها ) -1

 املرجح للوضع من خالل تقرير طيب معتمد من اجلهات الطبية املختصة.

تدفع اجلمعية نصف الراتب الشهري للموظفة خالل فرتة إجازة الوضع إذا كان هلا خدمة سنة فأكثر ويف حال كانت  -2

 ( سنوات فأكثر يوم بدء اإلجازة فيصرف الراتب كاماًل.3خدمتها )

  (62املادة )

 ضوابط إجازة الوضع:

ال حيق للموظفة احلصول على أي رواتب خالل إجازتها السنوية يف حال حصلت على الراتب كاماًل خالل فرتة إجازة  -1

الوضع لنفس السنة، ويف حال حصول املوظفة على إجازة وضع بنصف الراتب، حيق هلا احلصول على نصف الراتب 

 ة.خالل فرتة إجازتها السنوية لنفس السن

حيق للموظفة عند عودتها من إجازة الوضع احلصول على فرتات راحة يومية ال تزيد عن ساعة بقصد إرضاع مولودها،  -2

باإلضافة اىل فرتات الراحة املمنوحة جلميع املوظفني وحتتسب هذه الساعة من ساعات عملها الرمسي، وال جيوز حسم 

 تلك الساعة من راتبها الشهري.

 ج اإلجازة السنوية وإجازة الوضع للموظفة يف فرتة واحدة.حيق للجمعية ان تدم -3

 ال حيق للجمعية  فصل املوظفة او انذارها بالفصل أثناء متتعها بإجازة الوضع. -4

 سادسا :إجازة تأدية االمتحان وضوابطها

 (63املادة )

 إجازة تأدية االمتحان: 

واجلامعات احلصول على إجازة تأدية امتحان بأجر كامل وفقًا لعدد األيام حيق للموظفني املنتسبني للمدارس واملعاهد 

 الفعلية لالمتحان حسب الشروط اآلتية:

 موافقة اجلمعية على إمتام املوظف دراسته. .1

 أن يكون االمتحان عن سنة غري معادة. .2

 تقديم طلب اإلجازة  قبل موعد االمتحانات خبمسة عشر يومًا على األقل. .3

 جازة على امتحان نصف السنة الدراسية وامتحان نهاية السنة الدراسية فقط.أن تقتصر اإل .4
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 يف حال كان االمتحان عن سنة معادة فللموظف احلق بإجازة دون أجر ألداء االمتحان. .5

  (64املادة )

 ضوابط إجازة تأدية االمتحان:

 انات.مدة االمتحل االمتحانات املتتابعة: تكون إجازة تأدية االمتحان فيها طو  -1

االمتحانات غري املتتابعة: )يوجد خالهلا أيام ال يؤدي فيها املوظف امتحانًا(تكون إجازة تأدية  االمتحان لكل يوم   -2

يؤدي فيه املوظف امتحانًا واليوم الذي يسبقه فقط, ويستثنى من ذلك إذا كان مقر االمتحان يف مدينة أخرى غري 

 معاملة األيام املتتابعة.اليت يعمل بها املوظف فتعامل 

 احلصول على املؤهل ال يلزم اجلمعية بإجراء أي تعديل على الوضع الوظيفي أو املادي  للموظف. -3

 جيب توفري املستندات اآلتية العتماد إجازة تأدية امتحان: -4

 ما يفيد انتسابه إىل إحدى اجلهات التعليمية. -أ

 التعليمية.جدول االمتحانات املعتمد من اجلهة  -ب

 إثبات حضور مجيع االمتحانات. -ت

 سابعا االجازات االستثنائية وضوابطها

 (65املادة )

 اإلجازات االستثنائية بدون أجر:  

مراعاًة لألحوال اخلاصة باملوظف واليت يقدرها رئيس جملس اإلدارة او من ينيب عنه لكل حالة على حدة حبيث ال  -1

اجلمعية للموظف بالتمتع بإجازة استثنائية بدون أجر مبا ال يزيد عن شهرين تتعارض مع متطلبات العمل. تسمح 

 خالل العام بشرط أن يستنفد رصيده من اإلجازة السنوية.

يسمح للموظف بتمديد الفرتة ملدة شهرين إضافيني وفق تقديرات يقرها رئيس جملس اإلدارة او من ينيبه على أال  -2

 ون أجر ستة أشهر خالل ثالثة أعوام متتالية.تتجاوز مدة اإلجازة االستثنائية بد

  (66مادة )

 ضوابط اإلجازات االستثنائية بدون أجر:

 ( يومًا تكون على النحو اآلتي:20إذا مل تتجاوز مدة اإلجازة االستثنائية ) -1

 حتتسب ضمن خدمة املوظف يف اجلمعية ويستحق عنها مكافأة نهاية اخلدمة. -أ

 ة املوظف وحتتسب ضمن فرتة التقويم له.حتتسب ضمن املدة الالزمة لرتقي -ب
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 تستمر اجلمعية يف تقديم اخلدمة الصحية للموظف وأفراد عائلته املعتمدين. -ت

 ( يومًا تكون على النحو اآلتي:20إذا جتاوزت مدة اإلجازة االستثنائية ) -2

ويعترب عقد العمل موقوفًا خالل ال حتتسب ضمن خدمة املوظف يف اجلمعية وال يستحق عنها مكافأة نهاية اخلدمة,  -أ

 هذه اإلجازة.

 ال حتتسب ضمن املدة الالزمة لرتقية املوظف وال حتتسب ضمن فرتة التقويم له. -ب

 حيق للجمعية أن تتوقف عن تقديم اخلدمة الصحية للموظف وأفراد عائلته املعتمدين.  -ت

 السعودي(. يتحمل املوظف كامل مبلغ االشرتاك يف التأمينات االجتماعية )للموظف  -ث

 ثامنا:اإليقاف من قبل السلطات احلكومية:

 (67املادة )

 اإليقاف من قبل السلطات احلكومية:

فقط من  %50إذا كان اإليقاف أو احلجز ناشئًا عن عمل املوظف مع اجلمعية أو بسببه فعلى اجلمعية أن تستمر بدفع  -1

 قاف أو احلجز على مائة ومثانني يومًا.األجر للموظف حتى يتم الفصل يف قضيته على أال تزيد مدة اإلي

إذا زادت املدة عن مائة ومثانني يومًا فال تلتزم اجلمعية بالدفع عن املدة الزائدة, فإذا قضي برباءة املوظف أو حفظ  -2

التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته تلتزم اجلمعية برد ما حسم من األجر للموظف أما إذا قضي بإدانته 

 ستعاد منه ما صرف له.فال ي

 تاسعا :ضوابط العودة من االجازة 

 (68املادة )

 :ضوابط العودة من اإلجازة

يعترب املوظف الذي ال يباشر عمله بعد انقضاء مدة إجازته السنوية متغيبًا عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول، إال إذا  -1

يقوم املوظف بإشعار اجلمعية بذلك فور وقوع ذلك الظرف كان غيابه لظروف قاهرة تقتنع بها اجلمعية، بشرط أن 

ومن ثم طلب متديد اإلجازة من خالل إجراءات العمل املتبعة, وعند املباشرة جيب على املوظف تقديم املستندات املؤيدة 

 لطلبه يف حال طلب مرجعه اإلداري ذلك.

 الحيات واملهام.جيب اعتماد أي عودة متأخرة من إجازات املوظفني وفقًا جلدول الص -2

يتعرض املوظف لإلجراءات النظامية إذا مل يلتزم باإلجراءات السابقة وتقديم املسوغات املقبولة يف حال تأخره عن العودة  -3

 للعمل.

 إذا تأخر املوظف عن العودة من إجازته السنوية للعمل ومل يبلغ اجلمعية بأسباب تأخره يتم اختاذ اإلجراءات اآلتية: -4
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( أيام من تاريخ عودته املتوقعة للعمل ويبلغ بضرورة حضوره للعمل خالل 5إنذار كتابي للموظف بعد مرور )إرسال  -أ

 ( أيام.10)

( من تاريخ إبالغه )تاريخ إرسال اإلنذار(يسقط امسه من 11إذا مل حيضر املوظف للعمل يف اليوم احلادي عشر )-ب -ب

 ( من النظام.80حسب املادة ) كشوف الرواتب ويتم فصله بدون مكافأة نهاية خدمة

إذا عاد املوظف متأخرًا عن موعد عودته من إجازته السنوية للعمل ومل يكن قد أبلغ اجلمعية بتأخره وكانت األسباب  -5

اليت قدمها بعد عودته مقبولة, فللجمعية احلق يف أن حتتسب األيام اليت تأخرها كأيام غياب بدون إذن وبدون راتب, أما 

سباب اليت قدمها املوظف لتأخره عن العودة للعمل غري مقبولة, فللجمعية احلق يف تطبيق اإلجراءات الواردة إذا كانت األ

 يف الالئحة مبا خيص االنقطاع عن العمل لسبب غري مشروع.

من  يف حال عودة املوظف مبكرًا من إجازته قبل الوقت احملدد، حيق للموظف إضافة األيام املتبقية من اإلجازة لرصيده -6

 اإلجازات، وذلك بعد احلصول على املوافقة الالزمة وفقًا جلدول الصالحيات واملهام.

 يقوم املدير املباشر للموظف بتعبئة منوذج العودة من اإلجازة فور عودة املوظف من اإلجازة ومن ثم اعتمادها. -7

 (69املادة )

 أحكام عامة:

السنوية مثل إجازة عيدي الفطر واألضحى وإجازة اليوم الوطين ال حتتسب اإلجازات الرمسية إذا كانت خالل اإلجازة  -1

 ضمن اإلجازة السنوية للموظف.

يف بعض احلاالت الطارئة قد يطلب من املوظف قطع إجازته السنوية والعودة إىل العمل، ويعتمد إجراء االستدعاء وفقًا  -2

 جلدول الصالحيات واملهام.

التكاليف اليت حتملها مثل تكاليف السفر وأي مصاريف أخرى إضافية  يعوض املوظف املستدعى من إجازته عن مجيع -3

 حتملها املوظف إثر هذا اإلجراء وجيب على املوظف تقديم املستندات املؤيدة لذلك.

حيق للموظف املستدعى ترحيل املدة املتبقية من إجازته أو استئناف إجازته بعد إنهاء مهمته حبيث يعوض املوظف عن  -4

 ىل مقر إجازته إذا كان يقضيها خارج منطقة العمل.تذاكر السفر إ

ال جيوز للموظف أن يعمل بأجر لدى طرف آخر أثناء إجازته السنوية, ويف حال خمالفة املوظف هلذا الشرط، فإنه حيق  -5

 للجنة حسم أجر املدة اليت عمل فيها.

 وعليه استنفاذها.ال جيوز تعويض املوظف ماديًا عن اإلجازة السنوية وهو على رأس العمل  -6

 حتتسب مدة السجن الذي ال يستوجب الفصل من اإلجازة السنوية إذا طلب املوظف ذلك. -7

ميكن للموظف أن يطلب متديد إجازته السنوية أليام حتسم من رصيد إجازاته، أوأن حتسب فرتة التمديد إجازة بدون راتب  -8

 ن موافقة صاحب الصالحية.يف حال استنفاد رصيد إجازته السنوية، ويف احلالني ال بد م
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ال حيق للجنة إنهاء خدمات املوظف خالل إجازته، كما ال جيوز للموظف أن يرتك خدمة اجلمعية خالل إجازته أو بعد  -9

 عودته منها مباشرة بدون تقديم إخطار كتابي مسبق.

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

 خرى مع اإلجازة السنوية.جيوز للموظف ربط أي إجازة أ -11

 ال يستحق املوظف إجازة أو عالوة سنوية عن املدد التالية: -12

13-  

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

 مدة كف اليد، ما مل تثبت براءة املوظف.  -ب

 مدة اإلعارة.  -ت

 سنوية.مدة سجن املوظف تنفيذًا حلكم صادر ّضده ما مل حتتسب كإجازة   -ث

 ال متنح اجلمعية إجازة استثنائية بدون أجر إال بعد استنفاذ املوظف لرصيده من اإلجازة السنوية.  -14

جيب على إدارة الشؤون اإلدارية واملوارد البشرية إصدار تعميم عن مواعيد اإلجازات الرمسية قبل حلوهلا بأسبوع على   -15

 األقل.

سنوية ملوظفيهم مبا ميكنهم من االستمتاع حبقهم النظامي مع جيب على مديري اإلدارات تنسيق اإلجازات ال  -16

احملافظة على مقتضيات العمل ويكون ذلك بوضع جدول لإلجازات يف بداية كل عام حيدد بداية ونهاية إجازة كل 

 موظف.

ع جيب على صاحب الصالحية تنسيق إجازات املساعدين واملديرين مبا ميكنهم من االستمتاع حبقهم النظامي م  -17

 احملافظة على مقتضيات العمل.

 حيق للجمعية مطالبة املوظف بتقديم الوثائق الثبوتية الالزمة لإلجازات اليت حتتاج إىل إثبات ذلك.  -18

 الباب اخلامس: الوقاية والرعاية

 أواًل: الوقاية والسالمة

 (70) املادة

 الوقاية والسالمة:

 واألمراض النامجة عن العمل تتخذ اجلمعية التدابري اآلتية:سعيًا حلماية املوظفني من األخطار  -1

 اإلعالن يف أماكن ظاهرة عن خماطر العمل ووسائل الوقاية منها والتعليمات الالزم اتباعها. -أ

 حظر التدخني يف أماكن العمل املعلن عنها. -ب
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 تأمني أجهزة إلطفاء احلريق وإعداد منافذ للنجاة يف حاالت الطوارئ. -ت

 العمل يف حالة نظافة تامة. إبقاء أماكن -ث

 توفري املياه الصاحلة للشرب واالستعمال. -ج

 توفري دورات املياه باملستوى الصحي املطلوب. -ح

 تأمني وسائل السالمة وأدوات الوقاية وتدريب املوظفني على استخدامها. -خ

للحيلولة دون وقوع أخطار أو جيب على كافة املوظفني التقيد بتعليمات السالمة والوقاية اليت تصدرها اجلمعية  -2

 حوادث.

يصدر املدير التنفيذي قرارًا بتحديد الشخص أو األشخاص املسؤولني عن الوقاية والسالمة يف اجلمعية، ويرتتب عليهم  -3

 القيام باإلجراءات اآلتية:

 تنمية الوعي الوقائي لدى املوظفني. -أ

 ل وسائل الوقاية والسالمة الالزمة.التفتيش الدوري بغرض التأكد من سالمة األجهزة وحسن استعما -ب

 معاينة احلوادث وتسجيلها وإعداد تقارير عنها تتضمن الوسائل واالحتياطات الكفيلة بتاليف تكرارها. -ت

 مراقبة تنفيذ قواعد الوقاية والسالمة بشكل دوري. -ث

 ثانيًا: الرعاية الصحية وضوابطها

 (71املادة )

 الرعاية الصحية

يرى جملس اإلدارة( حسب  اجلمعية لنظام التأمني الصحي املعتمد لدى اجلمعية)او حسب ماخيضع مجيع موظفي  -1

 الفئة الوظيفية للموظف.

يراه جملس اإلدارة(حسب فئات  يقسم التأمني الصحي الذي توفره اجلمعية ملوظفيها إىل ثالثة  أنواع )او حسب ما -2

 املوظفني وهي على النحو اآلتي:

 .15- 10من ”: للمرتبة VIPالنوع “ -أ

 .9اىل 7": للمرتبة من Aالنوع " -ب

 .5اىل 3": للمرتبة من bالنوع " -ت

 .2اىل 1": للمرتبة من Cالنوع " -ث

 

لكل نوع من أنواع التأمني مستحقاته ومزاياه املختلفة اليت توضحها الئحة التأمني الصحي املزودة من قبل جهات  -3

 التأمني املعتمدة.
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 (72املادة )

 الرعاية الصحيةضوابط احلصول على 

على املوظف االلتزام جبميع شروط بوليصة التأمني الصحي والتقيد جبميع التعليمات واالستثناءات الواردة يف بوليصة  -1

 التأمني وحسب نوع التأمني الذي خيضع له املوظف.

 ال تلتزم اجلمعية  بدفع نفقات العالج املرفوضة من شركة التأمني تطبيقًا ألحكام البوليصة. -2

 ترب بطاقة التأمني الصادرة للموظفني صاحلة من تاريخ إصدارها وحتى نهاية فرتتها، وجتدد سنويًا.تع -3

 (73املادة )

 ضوابط إدراج موظف جديد يف نظام التأمني الصحي

عند اإلشعار مبباشرة العمل يقوم املسؤول عن التأمني بإدراج املوظف اجلديد يف نظام التأمني الصحي وذلك حسب  -1

 لوظيفي.موقعه ا

يقوم املسؤول عن التأمني بتبليغ شركة التأمني املعتمدة باحلاجة إىل تأمني املوظف عن طريق إرسال خطاب رمسي  -2

 يذكر فيه البيانات اخلاصة باملوظف ونوع التأمني الصحي الذي يستحقه.

ومن ثم إصدار بطاقة التأمني تقوم شركة التأمني بإرسال إشعار بتأمني املوظف موضحًا فيه اسم املوظف ورقم البوليصة  -3

 الصحي له.

 يقوم مسؤول التأمني بتسليم املوظف اجلديد بطاقة التأمني اخلاصة به. -4

 

 (74املادة )

 أحكام عامة

تقوم اجلمعية بالتأمني للموظف ومن يعوهلم شرعًا ضمن النظام التأميين املعتمد يف اجلمعية حسب عروض األسعار  -1

 وبعد اقراره من جملس االدارة.

يف حال اضطر املوظف للعالج خارج اجلهات الطبية املعتمدة أو أثناء السفر خارج اململكة، يقوم املوظف بكتابة مذكرة  -2

داخلية للمطالبة بالتعويض عن نفقات العالج مرفقًا معها فواتري العالج بالكامل والتقرير الطيب الصادر عن اجلهة 

 معية ليقوم مبتابعتها مع شركة التأمني.الطبية ويسلمه ملسؤول التأمني الطيب يف اجل

 يف حاالت التعويض عن العالج خارج اجلهات الطبية املعتمدة يتبع ما هو متفق عليه يف العقد مع شركة التأمني. -3
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يف حال سفر أحد املوظفني لبلد تستدعي السفارة املعنية وجود شهادة تأمني للمسافر إليها كشرط ملنح التأشرية، يصدر  -4

 طاقة تأمني خاصة باجلهة املسافر إليها بالتنسيق مع شركة التأمني.للموظف ب

يف حال جتاوز أحد املوظفني سن الستني, يؤمن له بالتنسيق مع شركة التأمني وحسب الشروط املنصوص عليها يف عقد  -5

 التأمني.

حتى نهاية العقد احلالي مع عند استقالة املوظف ميكن ومبوافقة صاحب الصالحية استمرار التأمني الصحي احلالي له  -6

 شركة التأمني.

تؤمن اجلمعية  يف مقر العمل خزانة لإلسعافات الطبية حتتوي على كميات كافية من األدوية واألربطة واملطهرات وغري  -7

( من نظام العمل، ويعهد إىل موظف مدرب أو أكثر بإجراء اإلسعافات الالزمة للعمال 142ذلك مما أشارت له املادة )

 ابني.املص

 ثالثا:إصابات العمل وأمراض املهنة:

 (75املادة )

 إصابات العمل وأمراض املهنة:

على املوظف الذي يصاب بإصابة عمل أو مرض مهين أن يبلغ رئيسه املباشر أو اإلدارة مباشرة فور استطاعته أو يوكل  -1

 بذلك أحد زمالئه وله مراجعة الطبيب مباشرة متى استدعت حالته ذلك.

على كل مسؤول أن يبلغ اجلهة املختصة يف اجلمعية  عن حدوث أي إصابة وما مت اختاذه من إسعافات طبية حنو جيب  -2

املصاب والوقت الذي استغرقه ذلك، كما ختضع مجيع احلوادث للتحقيق والتحليل للوصول إىل أسباب اإلصابة 

 واإلجراءات املتخذة لتالفيها مستقباًل.

املوظفني أن تبادر إىل إبالغ اجلمعية عن ظهور أي ظواهر تشري إىل إصابات مبرض مهين يف على اجلهة املخصصة بعالج  -3

 العمل.

 تقوم اجلمعية  باالشرتاك عن مجيع املوظفني يف فرع األخطار املهنية بالتأمينات االجتماعية. -4

 مينات االجتماعية.يطبق يف شأن إصابات العمل واألمراض املهنية أحكام فرع األخطار املهنية من نظام التأ -5

 رابعا:الرعاية واخلدمات االجتماعية: 

 (76املادة )

 الرعاية واخلدمات االجتماعية:

 ختصص اجلمعية مكانًا لتأدية الصالة املفروضة يف موقع العمل إذا مل يوجد مسجد قريب. -1

 تضع اجلمعية سياسات خاصة للسلف والقروض اليت ميكن منحها للموظفني. -2
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ي اجلمعية  لإليقاف من السلطات احلكومية بسبب قيامه بأعمال تابعة للجمعية فإن اجلمعية إذا تعرض أحد موظف -3

 تتوىل متابعة قضيته وتوكيل حماٍم عند اللزوم مع حتمل كافة مصاريفه وأتعابه.

 (77املادة )

 اهلدايا السنوية واملكافآت:

جهودهم املبذولة خالل العام وعلى أن يراعى يف اهلدايا ما للجمعية احلق يف تقديم أي هدايا ملوظفيها تقديرًا هلم على  -أ

 يلي:

 أن تكون مناسبة للجميع. -1

 أن حتمل شعار اجلمعية. -2

 أن تتنوع من سنة إىل أخرى. -3

تقوم اجلمعية  بتكريم املوظفني الذين أمضوا فرتات خدمة طويلة تقديرًا هلم، وتشجيعًا على االستمرار  -ب

 اإلدارة( وذلك كما يلي:والعطاء،)حسب مرئيات جملس 

 ( سنوات يكرمون خبطاب شكر ونصف راتب شهر.5املوظفون الذين أمضوا فرتة ) -1

 ( سنوات يكرمون خبطاب شكر وراتب شهر.10املوظفون الذين أمضوا فرتة ) -2

 ( سنوات يكرمون خبطاب شكر وراتب شهر ونصف.15املوظفون الذين أمضوا فرتة ) -3

 سنوات يكرمون خبطاب شكر راتب شهرين . (20املوظفون الذين أمضوا فرتة ) -4

 (78املادة )

 وفاة املوظف وهو على رأس العمل:

 إذا تويف املوظف وهو على رأس العمل فإن اجلمعية  تتخذ اإلجراءات اآلتية:

 صرف راتب شهر الوفاة كاماًل أيًا كان تاريخ وقوع الوفاة. -1

 ة املوافقة بصرف أكثر من شهر حسب ما يراه.وميكن لصاحب الصالحي -غري شهر الوفاة  -صرف راتب شهر  -2

 حيتسب  شهر الوفاة من مدة اخلدمة أيًا كان تاريخ وقوع الوفاة. -3

 (79املادة )

 نقل جثمان املوظف امُلتوفى ونقل عائلته:
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 تتكفل اجلمعية  مبصاريف نقل جثمان املوظف املتوفى إذا كان سيدفن خارج منطقة عمله أو خارج اململكة، أو دفنه يف -1

اململكة بعد موافقة أهله إذا مل تكن الوفاة بسبب إصابة عمل ويف حال كون الوفاة بسبب إصابة عمل تتكفل التأمينات 

 االجتماعية مبصاريف النقل والدفن .

تتكفل اجلمعية  بقيمة نقل أفراد عائلة املوظف املتوفى املقيمني معه إذا كانوا سيقيمون خارج منطقة عمله أو خارج  -2

 اململكة.

 خامسًا: التأمينات االجتماعية

 (80املادة )

 التأمينات االجتماعية

 خيضع مجيع املوظفني السعوديني لنظام التأمينات االجتماعية املعمول به يف اململكة. -1

اململكة خيضع مجيع املوظفني غري السعوديني لنظام التأمينات االجتماعية/فرع األخطار املهنية فقط املعمول به يف  -2

 العربية السعودية.

يتم تزويد مجيع املوظفني بأمساء جهات العالج اليت اعتمدتها التأمينات االجتماعية ملعاجلة األمراض املهنية وإصابات  -3

 العمل.

 املوظف الذي تنتهي خدماته يتم إيقاف اشرتاكه يف التأمينات االجتماعية مع إبالغ التأمينات االجتماعية بذلك. -4

 (81املادة )

 ضوابط التأمينات االجتماعية

 تتحمل اجلمعية واملوظف النسبة املقررة لالستقطاع طبقًا لنظام التأمينات االجتماعية. -1

يتم احتساب الراتب الذي يشرتك به املوظف يف التأمينات االجتماعية على أساس الراتب األساسي مضافًا إليه بدل  -2

 السكن الشهري.

تصدرها التأمينات االجتماعية وتعديالتها فيما يتعلق مبزايا النظام على مجيع  تسري كافة النظم واللوائح اليت -3

 املوظفني يف اجلمعية.

مجيع املوظفني السعوديني املعينني حديثًا والذين مل يسبق هلم االشرتاك يف التأمينات االجتماعية, جيب أن يتم  -4

دارة الشؤون اإلدارية إبالغ التأمينات االجتماعية تسجيل اشرتاكهم وحسم حصتهم يف التأمينات االجتماعية، وعلى إ

يف حينه باشرتاك املوظف اجلديد يف التأمينات االجتماعية وتأمني بطاقة االشرتاك اخلاصة به، مع عمل التعديالت 

 الالزمة على نسب االستقطاعات مقابل الزيادات اليت تتم على رواتب املوظفني يف بداية السنة املالية من كل عام.
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يتعني على مجيع املوظفني السعوديني املعينني حديثًا والذين سبق هلم االشرتاك يف التأمينات االجتماعية تقديم  -5

صورة من بطاقة التأمينات الصادرة من التأمينات االجتماعية عن مدة خدمتهم السابقة قبل تعيينهم يف اجلمعية 

اعية بتجديد االشرتاك على رقمهم السابق اعتبارًا من تاريخ وعلى إدارة الشؤون اإلدارية  إبالغ التأمينات االجتم

 تعيينهم باجلمعية.

 

 

 الباب السادس: تنظيم طبيعة العمل

 أواًل: ملف املوظف

 (82املادة )

 :ملف املوظف

 جيب على إدارة الشؤون اإلدارية إعداد ملف خاص لكل موظف. -1

 اآلتية:جيب أن حيتوي ملف املوظف على الوثائق والسجالت  -2

 منوذج طلب التوظيف. -أ

بياناته الشخصية مثل: االسم الكامل وجنسيته وتاريخ ميالده وحالته االجتماعية وحمل إقامته يف اململكة  -ب

 وخارجها.

 عقد العمل األصلي املوقع عليه من الطرفني باإلضافة إىل أي تعديالت أو ملحقات للعقد. -ت

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

 الوصف الوظيفي املوقع عليه من املوظف. -ج

 صور جلميع الشهادات العلمية املصدقة والدورات التدريبية والسجل األكادميي. -ح

 صورة من شهادات اخلربة. -خ

صور جلميع الوثائق الثبوتية )بطاقة اهلوية الوطنية وبطاقة العائلة للسعوديني(، )جواز السفر، بطاقة اإلقامة  -د

 يح العمل لغري السعوديني وأفراد أسرهم واملقيمني معهم،... إخل(.وتصر

التقارير والفحوصات الطبية األصلية )حسب متطلبات التعيني(كجزء من متطلبات التوظيف لدى اجلمعية  -ذ

 واليت حتتوي على تقرير نتيجة الفحص الطيب املطلوب للتوظيف.

وظف, إصابات العمل وأمراض املهنة اليت قد تصيبه, الرتقيات, تقارير: اإلجازات املرضية، مناذج مجيع إجازات امل -ر

 العالوات, مناذج تقييم األداء السنوي موقعًة من املوظف لكل سنة خدمة يف اجلمعية
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 صورة عن املكافآت أو اجلزاءات اخلاصة باملوظف. -ز

د السابق مثل العنوان، رقم اهلاتف، يلتزم املوظف بإبالغ اجلمعية عن أي تغيري يطرأ على بياناته الشخصية كما يف البن -3

 حساب البنك، احلالة االجتماعية ... إخل.

 تعترب ملفات املوظفني سرية وجيب احلفاظ عليها من قبل إدارة الشؤون اإلدارية -4

تلتزم اجلمعية بعدم الكشف عن أي معلومات ختص املوظف ألي شخص من خارج اجلمعية دون موافقة خطية من قبل  -5

 حال طلبت هذه املعلومات جلهات أمنية أو قانونية، كما حيق للجنة اإلجابة عن أي استفسارات ترد إليها املوظف، إال يف

 من قبل جهات التحق بها املوظف بعد انتهاء خدمته  يف اجلمعية.

 (83املادة )

 ضوابط حفظ ملف املوظف وحتديثه:

املوظفني، واحملافظة عليها بشكل دقيق طوال فرتة عمل املوظف جيب على إدارة الشؤون اإلدارية  حتديث ملفات وسجالت  -1

 لدى اجلمعية.

 ال حيق للموظف مراجعة ملفه أو سجالته إال بإذن من مديره املباشر، وحبضور موظف مسؤول من إدارة الشؤون اإلدارية . -2

 اجلمعية.ال حيق للموظف اسرتجاع أو تعديل أو إتالف أي وثائق أو بيانات موجودة يف ملفه لدى  -3

 ثانيًا: حفظ الوثائق الرمسية

 (84املادة )
 ضوابط حفظ الوثائق الرمسية للموظف والتعامل معها:

حيفظ جواز سفر املوظف غري السعودي لدى إدارة الشؤون اإلدارية )حسب رغبته وبعد تعبئة منوذج طلب حفظ  -1

 وثيقة(طوال فرتة عمل املوظف لدى اجلمعية.

 سنوات بعد انتهاء خدمته. 5للجمعية احلق يف حفظ ملف املوظف السابق ملدة  -2

 

 ثالثًا: االستعالم عن موظف سابق

 (85املادة )

 ضوابط االستعالم عن موظف سابق:

على أي جهة خارجية ترغب يف احلصول على معلومات عن موظف سابق أثناء فرتة عمله لدى اجلمعية إرسال طلب خطي  -1

 ذي.للمدير التنفي



 

42 
 

يتوجب احلصول على موافقة خطية من قبل املوظف السابق لتخويل اجلمعية إعطاء معلومات أو بيانات ألي جهة أخرى  -2

 ما عدا اجلهات االمنية والقانونية، وتتضمن هذه املوافقة اخلطية نوع املعلومات اليت يسمح بالكشف عنها.

انات اخلاصة به، فإنه بهذا خيلي مسؤولية اجلمعية  من أي يف حال موافقة املوظف خطيًا على كشف املعلومات أو البي -3

 قرارات تقوم اجلهة األخرى املستعلمة هلذه البيانات باختاذها بناًء على املعلومات اليت قدمتها اجلمعية.

 جيب أن تقتصر املعلومات أو البيانات اليت يتم تقدميها عن املوظف للجهات األخرى على اآلتي: -4

 ونهاية عمل املوظف لدى اجلمعية.بداية  -أ

 املناصب اليت شغلها. -ب

 تقييم األداء الوظيفي. -ت

 آخر راتب إمجالي حصل عليه املوظف لدى اجلمعية. -ث

 رابعًا: التوظيف

 (86املادة )
 شروط التوظيف:

 يشرتط للتوظيف يف اجلمعية اآلتي:

 أن يكون طالب العمل سعودي اجلنسية. -1

 استثناء توظيف غري السعودي وذلك وفقًا للشروط واألحكام اآلتية:جيوز  -2

 أن يكون ذلك وفق النسب احملددة من قبل وزارة املوارد البشرية. -أ

 أخذ موافقة الوزارة على االستقدام بقصد العمل. -ب

 احلصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده هلذا الغرض. -ت

 ية  وحتت مسؤوليتها.أن يكون متعاقدًا مع اجلمع -ث

 أن يكون حائزًا على املؤهالت العلمية واخلربات املطلوبة للعمل بالوظيفة املتاحة. -3

 أن جيتاز بنجاح ما قد تقرره اجلمعية من اختبارات أو مقابالت شخصية تتطلبها الوظيفة. -4

 أن يكون الئقًا طبيًا مبوجب شهادة طبية من اجلهة اليت حتددها اجلمعية. -5

 ية  إعفاء طاليب العمل السعوديني من شرط أو أكثر من هذه الشروط.حيق للجمع -6

 (87املادة )

 مسوغات التوظيف:

 على كل من يرغب العمل لدى اجلمعية تقديم الوثائق التالية:
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 صورة من بطاقة اهلوية الوطنية إن كان سعودي اجلنسية. .1

 سعودي.صورة من رخصة اإلقامة ورخصة العمل وجواز السفر إن كان غري  .2

 صورة  من مؤهالته العلمية وخرباته العملية وللجمعية احلق يف التحقق من مصادرها. .3

 شهادة طبية تثبت لياقته الطبية من جهة حتددها اجلمعية )الزامي لغري السعودي وحسب نوع العمل للسعودي(. .4

رية وسلوك املوظف خالل أعماله بالنسبة للوظائف القيادية واحلساسة يشرتط تقديم تقرير من جلنة املقابلة حول س .5

 السابقة من خالل االتصال باجلهات اليت سبق له العمل فيها والسؤال عن ذلك.

 

 

 

 خامسًا: عقد العمل

 (88املادة )

 عقد العمل:

يتم التوظيف مبوجب عقد عمل حيرر من نسختني أصليتني باللغة العربية، تسلم إحداهما للموظف وحتفظ األخرى يف  -1

اجلمعية ويتضمن العقد بيانًا بطبيعة العمل واألجر املتفق عليه وما إذا كان العقد حمدد املدة أو غري حمدد ملفه لدى 

املدة أو ألداء عمل معني وأية بيانات ضرورية مثل حال العقد حملي أو دولي وحالة املوظف االجتماعية إن كان متزوجًا أو 

 للغة العربية على أن يكون النص العربي هو املعتمد دومًا.أعزب وجيوز حترير العقد بلغة أخرى إىل جانب ا

يعترب عقد العمل ساريًا ومنتجًا جلميع اآلثار املرتتبة عليه من تاريخ مباشرة املوظف الفعلية للعمل وال تدخل يف حساب  -2

 فرتة التجربة إجازة عيد الفطر وعيد األضحى واإلجازة املرضية .

عقده صراحة وكتابة على ال يعترب املوظف الذي يعمل لدى اجلمعية وفقًا للمواد السابقة حتت التجربة ما مل ينص يف  -3

أنه معني حتت التجربة، وحتدد مدة التجربة يف عقد عمله بصورة واضحة بشرط أال تتجاوز تسعني يومًا، وجيوز وضع 

املوظف حتت التجربة مرة أخرى لدى اجلمعية  باالتفاق مع املوظف وذلك لفرتة جتربة ثانية ملدة ال تزيد عن تسعني 

 مهنة أخرى أو عمل آخر. يومًا أخرى بشرط أن تكون يف

تلتزم اجلمعية  بعدم تكليف املوظف بعمل خيتلف اختالفًا جوهريًا عن العمل املتفق عليه بغري موافقته الكتابية إال يف  -4

حاالت الضرورة ومبا تقتضيه طبيعة العمل، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ال تتجاوز ثالثني يومًا يف السنة وعلى أن 

 لالزمة يف شأن تغيري املهنة يف رخصة العمل حني يقتضي األمر ذلك بالنسبة للموظف غري السعودي.تتخذ اإلجراءات ا

تلتزم اجلمعية  بعدم نقل املوظف من مقر عمله األصلي إىل مكان آخر يقتضي تغيري حمل إقامته إذا كان من شأن هذا  -5

 طبيعة العمل. النقل أن يلحق باملوظف ضررًا جسيمًا ومل يكن له سبب مشروع تقتضيه
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 يستحق املوظف املنقول راتب شهرين أساسيني لتغطية نفقات نقله ما مل يكن النقل بناء على رغبة املوظف. -6

 (89املادة )

 ضوابط عقد العمل:

يتم التعاقد لبعض الوظائف على أساس شهري أو عمل جزئي، وذلك بناًء على توصيات اإلدارة املعنية، ومبوافقة صاحب  -1

 الصالحية.

 ون مدة العقد للموظفني )سنة واحدة(، أما بالنسبة للعمالة فتكون مدة العقد )سنتني(.تك -2

( يومًا من تاريخ العقد بني 15حيق للجمعية   إلغاء عقد املوظف الذي ال يباشر مهام عمله دون عذر مشروع خالل ) -3

جلمعية  فور وصوله للمملكة إذا كان الطرفني إذا كان متعاقدًا معه من داخل اململكة وإذا مل يضع نفسه حتت تصرف ا

 متعاقدًا معه من اخلارج .

إذا مل تثبت صالحية املوظف خالل فرتة التجربة للقيام بواجبات العمل املتفق عليه جاز للجنة فسخ عقد العمل دون  -4

 مكافأة أو إنذار أو تعويض بشرط أن تتاح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.

 ات والعالواتسادسًا: الرتقي

 (90املادة )

 الرتقيات:

يقصد بالرتقية نقل املوظف من وظيفته احلالية اىل وظيفة أخرى يف مستوى تنظيمي أعلى ضمن مراتب سلم رواتب 

املوظفني العام حيث يتحمل شاغلها واجبات ومسؤوليات أكرب ويتمتع مبا يقابل ذلك من مزايا مادية أو أدبية وعلى هذا 

 الرتقيات كاآلتي:األساس تتم 

 الرتقيات تتم ثالث سنوات وجيب اعتمادها وفقًا جلدول الصالحيات واملهام. -1

 شهرًا.36جيب أال يتم ترقية أي موظف بأكثر من مرتبة واحدة خالل  -2

والعالوات جيب أن تعد الرتقيات يف أوقات حمددة مسبقًا خالل العام ويتم حتديدها بالتزامن مع نتائج تقييم األداء  -3

السنوية، كما جيب أن يتم مراجعة األثر املالي والتنظيمي املرتتب على الرتقيات املقرتحة من قبل اإلدارات املعنية 

 باملؤسسة قبل اعتمادها.

 (91املادة )

 ضوابط احلصول على الرتقية:
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قبل القيام بها، ومن متطلبات جيب القيام مبراجعة دقيقة لتحديد ما إذا كانت الرتقية منسجمة مع متطلباتها وذلك 

 الرتقية اآلتي:

 توافر وظيفة شاغرة أو جديدة يف اجلمعية. -1

 الوظائف الشاغرة جيب أن تكون متوافقة مع خطة الشؤون اإلدارية السنوية املعتمدة للجنة. -2

 ظيفة.أن ميتلك املوظف املؤهالت املطلوبة لشغل الوظيفة أو يكون قد قدم أداًء يستطيع من خالله شغل الو -3

 أن يكون املوظف قد حقق نتيجة يف تقييم األداء تستحق الرتقية. -4

 (92املادة )

 أحكام عامة:

ال يعترب املوظف مؤهاًل للرتقية ما مل يكمل عامني يف وظيفته احلالية، وجيوز لصاحب الصالحية يف حال وجود مسوغ  -1

 قوي ختفيض هذه املدة بشرط أال تقل عن سنة يف أي حال من األحوال.

 أي استثناء يف متطلبات الرتقية جيب أن يتم اعتماده وفقًا جلدول الصالحيات واملهام. -2

 يعترب املوظف مؤهاًل للرتقية إذا كان تقييم أدائه آلخر سنتني عمل متتاليتني جيد جدًا فأعلى. -3

ة وذلك لتشجيعهم من تتوىل إدارة الشؤون اإلدارية املسؤولية عن إبالغ املوظفني يف اجلمعية عن توافر شواغر وظيفي -4

 داخل اجلمعية على التقدم لشغل هذه الوظائف.

إذا توافرت شروط الرتقية لوظيفة أعلى يف أكثر من موظف فإن املفاضلة تتم وفقًا للمعايري اليت تضعها إدارة الشؤون  -5

 اإلدارية  .

 ا ترقية.ال يتم اعتبار تفويض املوظفني مبهمات ومسؤوليات لوظائف أعلى بشكل مؤقت على أنه -6

 يتم تعديل راتب ووضع املوظف الذي متت ترقيته وفقًا لسلم الرواتب املعتمد. -7

 يستحق املوظف الذي متت ترقيته راتب ومزايا الوظيفة اجلديدة من تاريخ الرتقية. -8

 (93املادة )

 العالوات:

 زيادة على املرتب تعطى للموظف سنويًا وعلى هذا األساس تتم العالوات كاآلتي:

 منح العالوة من عدمه يف ضوء املركز املالي للجمعية.يتم  -1

 يكون املوظف مؤهاًل الستحقاق العالوة الدورية حسب الشروط والضوابط املذكورة يف الئحة الرواتب واألجور. -2

 جيوز إلدارة اجلمعية منح املوظف عالوة استثنائية وفقًا للضوابط اليت تضعها يف هذا الشأن. -3

 هيلسابعًا: التدريب والتأ
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 (94املادة )

 تأهيل وتدريب املوظفني:

تقوم اجلمعية بتدريب وتأهيل موظفيها السعوديني وإعدادهم مهنيًا)حسب حاجتها الفعلية ( للحلول حمل غري  -1

 السعوديني، ويتم قيدهم يف السجل املعد هلذا الغرض.

يت تعد يف هذا الصدد بهدف جتديد وتطوير يتم تدريب وتأهيل املوظفني تدريبًا وتأهياًل دوريًا وفنيًا وفق الربامج ال -2

 % من اجملموع الكلي للموظفني سنويًا.5مهاراتهم وتنمية معارفهم مبا ال يقل عن 

 يستمر صرف أجر املوظف طوال فرتة التدريب والتأهيل. -3

املعيشة من مأكل تتحمل اجلمعية  تكاليف التدريب والتأهيل وتؤمن تذاكر السفر يف الذهاب والعودة كما تؤمن وسائل  -4

 ومسكن وتنقالت داخلية.

جيوز للجمعية  أن تنهي تدريب أو تأهيل املوظف وأن حتمله كافة النفقات اليت صرفتها عليه يف سبيل ذلك، وذلك يف  -5

 احلاالت اآلتية:

 إذا ثبت يف التقارير الصادرة عن اجلهة اليت تتوىل تدريبه أو تأهيله أنه غري جاد يف ذلك. -أ

 ظف إنهاء التدريب أو التأهيل قبل املوعد احملدد لذلك دون عذر مقبول.إذا قرر املو -ب

 

حيق للمدير التنفيذي منح الناجحني بدرجة ممتاز يف الدورات التدريبية مكافأة تشجيعية بناًء على توصيات الرئيس  -6

 املباشر.

 أوقات الدوام الرمسية.ال يستحق املوظف أي إجازة أو بدل عمل إضايف عند حضوره الدورات التدريبية خارج  -7

يتعهد املوظف الذي مت اختياره للتدريب أن يعمل يف خدمة اجلمعية  بعد انتهاء فرتة التدريب مدة ال تقل ستة اشهر وإال  -8

 فيجب عليه أن يعيد للجنة الرواتب والبدالت واملصاريف اليت دفعتها يف هذه الدورات.

د واألنظمة التالية أثناء مشاركتهم بأي من برامج التدريب داخليًا أو على مجيع املشاركني يف التدريب التقيد بالقواع -9

 خارجيًا وهي على النحو اآلتي:

 احلضور واالنصراف: االلتزام مبواعيد احلضور واالنصراف احملددة. -أ

 .املظهر والسلوك: على مجيع املشاركني التقيد باملظهر الالئق والسلوك اجليد يف مجيع أوقات انعقاد الربنامج -ب

 الغياب: على املشارك التقيد باحلضور كامل أيام التدريب احملددة. -ت

 ثامنًا: تقييم األداء

 (95املادة )
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 مراحل عملية تقييم األداء:

 تقوم إدارة الشؤون اإلدارية  بعملية تقييم األداء من خالل املراحل اآلتية:

عملية حتديد املهام الوظيفية اخلاصة بتقييم األداء للموظف حتديد املهام الوظيفية لتقييم األداء: تتكون هذه املرحلة من  -1

وكيفية قياسها وتكون عادًة يف بداية السنة ومبا ال يتجاوز الشهر األول فيها ومعتمدة على الوصف والتحليل الوظيفي 

 للوظيفة.

وغري رمسية بني املدير وموظفه تقييم األداء املستمر: تتمثل عملية تقييم األداء املستمر يف عقد اجتماعات قصرية رمسية  -2

 واليت بها تتم مقارنة أداء املوظف مع األداء املتوقع منه.

تقييم األداء )عند بداية السنة(: يتمثل تقييم األداء بالتقييم النهائي ألداء املوظف باملقارنة مع املهام الوظيفية املطلوب  -3

نتيجة التقييم الكلية, وجيب أن تراجع النتائج وتتم املوافقة عليها من من املوظف القيام بها، وعوامل التقييم. وحتديد 

 قبل كٍل من املدير وموظفه.

 

 

 (96املادة )

 ضوابط مراحل عملية تقييم األداء:

 املرحلة األوىل: حتديد املهام الوظيفية لتقييم األداء: .1

واألوزان النسبية لتلك املهام، وذلك لتقييم اإلدارة حتديد املهام الوظيفية املطلوبة من املوظف  يتوجب على مدير -أ

 أداء موظفه وفقًا ملتطلبات الوظيفة ومسؤولياتها، والقدرات واملهارات املطلوب من املوظف حتقيقها.

يقوم مدير اإلدارة مبناقشة وشرح املهام الوظيفية ومكونات األداء الوظيفي، والقدرات، واملقاييس واألوزان النسبية  -ب

 ملوظفه.

عناصر للتقييم مقتبسة من املهام الوظيفية لكل وظيفة، ويعتمد ذلك على املستوى  ن يتم حتديد عشرجيب أ -ت

 الوظيفي للوظيفة.

 املرحلة الثانية: تقييم األداء املستمر: -2

جيب على املدير املباشر مراجعة أداء املوظف خالل فرتة التقييم، وتقييم طرق قياس أداء املوظف من خالل عناصر  -أ

 التقييم املتفق عليها خالل مرحلة حتديد املهام الوظيفية لتقييم األداء.

 جيب أن يتم عقد اجتماعات قصرية منتظمة مع املوظف لتقييم أدائه بشكل مستمر. -ب

 جيب أن تهدف عملية تقييم األداء املستمر إىل: -ت
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 املقارنة املباشرة بني األداء الفعلي واملطلوب. •

 املطلوبة يف أداء املوظف ويف الكفاءات املطلوبة لشاغل الوظيفة.حتديد الفجوات والتحسينات  •

 مناقشة وتعديل نشاطات العمل وأولوياته لضمان حتقيق املراد من التقييم. •

 ثيجب أن تشمل عملية تقييم األداء املستمر غري الرمسية اآلتي: -ث

 توجيه األداء. •

 مراقبة األداء. •

 اإلشراف واإلرشاد. •

 واستقبال اآلراء وأخذ اإلرشادات.تقديم  •

 تعديل توقعات األداء. •

 املرحلة الثالثة: تقييم األداء: •

 تلتزم اجلمعية بالتأكد من أن كل موظف حيصل على نتيجة تقييم أدائه يف الوقت احملدد. -أ

 جيب أن يقود تقييم األداء إىل حتديد الفجوات يف املهارات والكفاءات. -ب

 التدريب والتطوير. جيب أن تتم مناقشة احتياجات -ت

ُيخطر املوظف بصورة من تقييم األداء فور اعتماده وحيق للموظف أن يتظلم من التقرير وفقًا لقواعد التظلم  -ث

 املنصوص عليها يف هذه الالئحة.

 جيب أن يوقع املدير وموظفه على منوذج تقييم األداء. -ج

ية وعدالة نظام تقييم األداء، والتأكد من توافقه على كل إدارة وموظف يف اجلمعية  تقديم املقرتحات لتعزيز فعال -ح

 املستمر مع أهداف اجلمعية اإلسرتاتيجية.

جيب أن تتم مراجعة وتطوير ومراقبة نظام تقييم األداء باستمرار من قبل الشؤون االدارية للتأكد من حتقيق  -خ

 متطلبات وأهداف اجلمعية وخطط عملها.

 (97املادة )

 طرق تقييم األداء:

نظام تقييم األداء اخلاص باجلمعية يقوم على أساس التقييم عن طريق املهام الوظيفية, وهي املعرفة، واملهارات، إن 

والقدرات والسلوكيات الضرورية, ويتم تقييم املهارات وقدرات املوظف بشكل واضح من خالل تقييم مستوى القدرات 

 ظيفة.واملهارات لدى املوظف عند قيامه مبهام ومسؤوليات الو

 (98املادة )
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 أحكام عامة:

 يشمل نظام تقييم األداء مجيع املوظفني باجلمعية. .1

 يتم تقييم األداء الوظيفي رمسيًا مرة كل سنة عند بداية السنة املالية ومبدة ال تتجاوز شهرًا واحدًا. .2

لى أنها جتربه إجيابية لكل جيب إجراء عملية تقييم األداء بأسلوب صريح وعادل، وجيب أن تعترب عملية تقييم األداء ع .3

 من املوظف ومقّيم األداء.

 جيب أن يتم الرتكيز على تطوير األداء، وكل مراجعة لألداء جيب أن تسجل نشاطات التطوير خالل السنة املقبلة. .4

 جيب أن يكون املوظف قد قضى يف اخلدمة ستة أشهر على األقل حتى يكون مؤهاًل لعملية تقييم األداء. .5

عمل املوظف حتت إشراف أكثر من مدير مباشر، يتم جتميع اإلفادة من مصادر متعددة, كما يتم تقييم األداء يف حال  .6

 كنسبة وفقًا للفرتة اليت أمضاها املوظف حتت إشراف كل مدير.

إذا أوقفت اجلهات األمنية املوظف عن عمله لسبب شخصي وكانت مدة إيقافه تزيد عن ستة أشهر يؤجل تقييم أدائه  .7

 ني إنهاء اإليقاف, فإذا انتهى اإليقاف بعدم صدور حكم شرعي عليه، فيقَيم أداؤه مبا تبقى من السنة.حل

 إذا أوقف املوظف بسبب خاص باجلمعية فال يؤجل تقييم أدائه. .8

يعرض أمر املوظف الذي قيم أداؤه بدرجة أقل من جيد لسنتني متتاليتني على صاحب الصالحية حملاسبته والنظر يف  .9

 ه لوظيفة يف نفس مستواه الوظيفي تكون أكثر مالئمة له ولصاحب الصالحية احلق يف انهاء خدماته .نقل

يتم إنهاء خدمات املوظف )جبميع املستويات اإلدارية( الذي حيصل على تقييم أداء بدرجة ضعيف خالل سنتني  .10

 متتاليتني.

 (99املادة )

 اجلزاءات وطرق احلسم

 اجلزاءات

كن إذا تكررت املخالفات ألكثر من أربع مرات قبل مضي جداول املخالفات وجدول يبني املخالفة اىل املرة الرابعة فقط. ل

ثالثة أشهر من تاريخ وقوع املخالفة الرابعة، يضاعف اجلزاء يف املرة اخلامسة عما هو يف الرابعة وهكذا، شرط أن ال تزيد 

أشهر فال جيوز  العقوبة عن مخسة أيام يف الشهر، فإذا زادت جاز فصل املوظف مبكافأة. أما إذا مضى على املخالفة ستة

 تشديد اجلزاء بل كما هو مبني يف املرة الرابعة.
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 أوال خمالفات تتعلق مبواعيد العمل

 نوع املخالفة م

 اجلزاء

 )النسبة احملسومة هي نسبة من األجر اليومي(

 الرابعة   الثالثة   الثانية   املرة األوىل

1/1 
دقيقة دون إذن أو عذر  15عن مواعيد احلضور للعمل لغاية  التأخر

 مقبول ومل يرتتب على ذلك تعطيل اآلخرين
 %20 %10 %5 إنذار كتابي

1/2 
دقيقة دون إذن أو عذر  15عن مواعيد احلضور للعمل لغاية  لتأخرا

 مقبول وترتب على ذلك تعطيل اآلخرين
 %50 %25 %15 إنذار كتابي

1/3 

 30دقيقة لغاية  15عن مواعيد احلضور للعمل أكثر من  التأخر

دقيقة دون إذن أو عذر مقبل ومل يرتتب على ذلك تعطيل عمال 

 آخرين

10% 15% 25% 50% 

1/4 
دقيقة دون  30دقيقة لغاية  15عن مواعيد احلضور للعمل أكثر من  التأخر

 إذن أو عذر مقبول وترتب على ذلك تعطيل اآلخرين
 يوم 75% 50% 25%
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1/5 
دقيقة دون  60دقيقة لغاية  30عن مواعيد احلضور للعمل أكثر من  التأخر

 إذن أو عذر مقبول ومل يرتتب على ذلك تعطيل اآلخرين
 يوم 75% 50% 25%

1/6 
 60دقيقة لغاية  30عن مواعيد احلضور للعمل أكثر من  التأخر

 اآلخريندقيقة دون إذن أو عذر مقبول وترتب على ذلك تعطيل 
 يومان يوم 50% 30%

1/7 

عن مواعيد احلضور للعمل ملدة تزيد على ساعة دون إذن  التأخر

أو عذر مقبول سواء ترتب أو مل يرتتب على ذلك تعطيل 

 اآلخرين

 ثالثة أيام يومان يوم إنذار كتابي

 باإلضافة إىل حسم أجر ساعات التأخر  1/8

1/9 
امليعاد دون إذن أو عذر مقبول مبا ال ترك العمل أو االنصراف قبل 

 دقيقة 15 يتجاوز

 يوم %25 %10 إنذار كتابي

 باإلضافة إىل حسم أجر مدة ترك العمل  1/10

1/11 
البقاء يف أماكن العمل أو العودة إليها بعد انتهاء مواعيد العمل دون 

 مربر

 يوم %25 %10 إنذار كتابي

 الغيابباإلضافة إىل حسم أجر مدة   1/12

1/13 

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

 مخسة أيام
االنقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على عشرة أيام 

 متصلة

1/14 

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

 عشرة أيام
مشروع مددًا تزيد يف جمموعها على            الغياب املتقطع دون سبب 

 عشرين يومًا يف السنة الواحدة

 خمالفات تتعلق بتنظيم العمل ثانيا:

 نوع املخالفة م

 اجلزاء

 )النسبة احملسومة هي نسبة من األجر اليومي(

 الرابعة الثالثة الثانية املرة األوىل

 يوم %50 %25 %10 أثناء وقت الدوامالتواجد دون مربر يف غري مكان العمل  2/1

 من اإلدارة استقبال الزائرين يف أماكن العمل)غري املراجعني( دون إذن 2/2
إنذار 

 كتابي
10% 15% 25% 

 األكل يف  غري املكان املعد له 2/3
إنذار 

 كتابي
10% 15% 25% 

 النوم أثناء العمل 2/4
إنذار 

 كتابي
10% 25% 50% 
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 ثالثة أيام يومان يوم %50 احلاالت اليت تستدعي يقظة مستمرةم يف لنوا 2/5

 يومان يوم %50 %25 التالعب يف إثبات احلضور واالنصراف 2/6

2/7 
عدم إطاعة األوامر العادية اخلاصة بالعمل أو عدم تنفيذ التعليمات اخلاصة 

 بالعمل واملعلن عنها يف مكان ظاهر
 يومان يوم 50% 25%

 يومان اخلاصة بالعمل التحريض على خمالفة األوامر والتعليمات اخلطية 2/8
ثالثة 

 أيام

مخسة 

 أيام

فصل مع 

 املكافأة

2/9 
التدخني يف األماكن احملظورة واملعلن عنها للمحافظة على سالمة اجلمعية 

 وموظفيها
 يومان

ثالثة 

 أيام

مخسة 

 أيام

فصل مع 

 املكافأة

2/10 
التهاون يف العمل الذي قد ينشأ عنه ضرر يف صحة املوظفني أو اإلهمال أو 

 سالمتهم أو يف املمتلكات
 يومان

ثالثة 

 أيام

مخسة 

 أيام

فصل مع 

 املكافأة

 استعمال آالت ومعدات وأدوات اجلمعية ألغراض 2/11

 خاصة دون إذن

إنذار 

 كتابي
10% 25% 50% 

 تدخل املوظف دون وجه حق يف أي عمل ليس من 2/12

 اختصاصه أو مل يعهد به إليه
 ثالثة أيام يومان يوم 55%

 اخلروج أو الدخول من غري املكان املخصص لذلك 2/13
إنذار 

 كتابي
10% 15% 25% 

2/14 
اإلهمال يف تنظيف اآلالت وصيانتها أو عدم العناية بها أو عدم التبليغ عن ما بها 

 من خلل
 ثالثة أيام يومان يوم 50%

2/15 
يف األماكن املخصصة هلا  أدوات اإلصالح والصيانة واللوازم األخرىعدم وضع 

 بعد االنتهاء من العمل

إنذار 

 كتابي
 يوم 50% 25%

2/16 
خالل الدوام الرمسي دون  قراءة الصحف واجملالت واملطبوعات يف أماكن العمل

 مقتضى من واجبات الوظيفة
 يومان يوم 50% 20%

 -املوظف غري السعودي  -العمل لدى الغري  2/17
إنذار 

 كتابي
 ثالثة أيام يومان يوم

2/18 
إساءة استخدام املعدات والسيارات واآلالت واألجهزة                                        

 واملرافق مع حتميل املخالف قيمة األضرار الناجتة
 يوم 50% 30% 20%
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بسلوك العملثالثا: خمالفات تتعلق   

 

 نوع املخالفة م

 اجلزاء

 )النسبة احملسومة هي نسبة من األجر اليومي(

 املرة الرابعة املرة الثالثة املرة الثانية املرة األوىل

 مخسة أيام ثالثة أيام يومان يوم التشاجر مع الزمالء أو إحداث مشاغبات يف حمل العمل 3/1

 يومان يوم %50 إنذار كتابي تهديد موظف آخر 3/2

 مخسة أيام ثالثة أيام يومان يوم التمارض أو ادعاء املوظف كذبًا أنه أصيب أثناء العمل أو بسببه 3/3
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 مخسة أيام يومان يوم %50 خمالفة التعليمات الصحية املعلن عنها 3/4

 %50 %25 %10 إنذار كتابي كتابة عبارة على اجلدران أو لصق إعالنات 3/5

 %50 %25 %10 إنذار كتابي إعانات أو نقود بدون إذنمجع  3/6

3/7 
عدم تسليم النقود احملصلة حلساب اجلمعية  يف املواعيد                            

 احملددة دون تربير مقبول
 مخسة أيام ثالثة أيام يومان

 فصل مع

 املكافأة

 مخسة أيام ثالثة أيام يومان متزيق أو إتالف إعالنات أو بالغات اإلدارة 3/8
 فصل مع

 املكافأة

 كذبًا على املديرين أو الزمالء مما يؤدي إىل االدعاء 3/9

 تعطيل العمل
 يومان يوم إنذار كتابي

 فصل مع

 املكافأة

 االمتناع عن ارتداء املالبس واألجهزة املقررة 3/10

 للوقاية وللسالمة
 مخسة أيام يومان يوم إنذار كتابي

 )فصل دون مكافأة أو تعويض أو إنذار( إفشاء األسرار اخلاصة باجلمعية 3/11

 حّث املوظفني اآلخرين على الشغب أو منعهم من القيام باألعمال 3/12

 املوّكلة إليهم
 )فصل دون مكافأة أو تعويض أو إنذار(

 إنذار()فصل دون مكافأة أو تعويض أو  اإلقدام على عمل خمل باألمانة أو الشرف 3/13

 تزوير تواقيع اآلخرين 3/14
إبالغ اجلهات املختصة إذا  )فصل دون مكافأة أو تعويض أو إنذار( مع

 تسبب يف ضرر جسيم

 قبول نقود أو هدايا أو أي منفعة من شخص بسبب العمل 3/15
اجلهات املختصة إذا  مع إبالغ)فصل دون مكافأة أو تعويض أو إنذار( 

 تسبب يف ضرر جسيم
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