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 الهدفًمنًالدليًل:ًأولاً

 ً(1المادةً)
 الهدفًمنًالدليل:

يهدفًهذاًالدليلًإلىًبيانًالسياساتًواإلجراءاتًالداخليةًللشؤونًالماليةًواإلداريةًالتيًيراعىًاتباعهاًمنًقبلًكافةً

الموظفينًمعًالجمعية،ًالموظفينًفيًجمعيةًتجهيزًالخيريةًلرعايةًشؤونًالموتىًعندًتنفيذهمًلعملياتًتتعلقًبعالقةً

 كماًتهدفًإلىًتنظيمًقواعدًالمراقبةًوالضبطًالداخليًوإرساءًمعاييرًأخالقياتًالعملًوحالتًتعارضًالمصالح.

ا:ًتعريفاتًعامة  ثانيا

 (2المادةً)
 تعريفاتًعامة:ً

 اقًخالفًذلك:يكونًللتعبيراتًالتاليةًوالمستخدمةًضمنًهذاًالدليلًالمعانيًالمبينةًبجانبهاًماًلمًيقتضًالسي

 جمعيةًتجهيزًالخيريةًلرعايةًشؤونًالموتىًًًًًًًًًًًالجمعيةًًًًًًًًًًًً ❖
 مجلسًاإلدارةًبالجمعيةًًًًًًًمجلسًاإلدارة ❖
 رئيسًمجلسًاإلدارةًبالجمعيًةرئيسًالمجلسًًًًًً ❖
 المديرًالتنفيذيًبالجمعيةًًالمديرًالتنفيذيًًًً ❖
ًًًًًًًًوهيًاإلدارةًالمسؤولةًعنًالشؤونًاإلداريةًوعنًكافةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًإدارةًالشؤونًاإلداريةًوالماليةًً ❖

 .ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاألعمالًالخاصةًبشؤونًالموظفينًوالتنسيقًفيماًبينها.
 وزارةًالموادًالبشريةًوالتنميةًالجتماعيةًبالمملكةًالعربيةًًالسعوديةًًًًًًًًًًًًًًالوزارة ❖

.51ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًنظامًالعملًالمعتمدًفيًالمملكةًالعربيةًالسعوديةًوالصادرًًبالمرسومًالملكيًًًرقمًم/النظامًًًًًًًًًًً ❖

لهًوالالئحةًالتنفيذيةًالملحقةًبهً.ًهـ,ًوالقراراتًالوزاريةًالصادرة1426ًًلسنةً  تنفيذاًا

 الالئحةًالداخليةًللجمعيةًًًًًًًًًًًًًالالئحةً ❖
هوًكلًمنًيعملًبالجمعيةًوهوًنفسهًالعاملًالمذكورًفيًنظامًالعملًالمعتمدًفيًالمملكةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالموظفً ❖

 العربيةًالسعودية.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
 منًيعملًفيًالجمعيةًلبعضًالوقتًوبساعاتًمحددةًوفقًعقدًالعملً.هوًًًًًًالموظفًالجزئي ❖
هوًمنًيتمًاعارتهًمنًقبلًجهةًحكوميةًاوًخاصةًللعملًلبعضًالوقتًاوًًكاملًالوقتًًالموظفًباإلعارةًًًًًً ❖

 لدىًالجمعيةًحسبًالتفاق.

ً
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ا:ًأحكامًعامًة  ثالثا

 (3المادةً)
 أحكامًعامةً:ً

 يجبًعلىًالجمعيةًوالعاملينًفيها،ًعندًتطبيقًأحكامًهذاًالنظام،ًاللتزامًبضوابطًوأحكامًالشريعةًاإلسالمية.ًً -1

 تسريًأحكامًهذهًالالئحةًعلى: -2

 جميعًالموظفينًالعاملينًفيًالجمعيةًبدوامًكاملً.ًً-أ

مكافأةًنهايةًالخدمةًًجميعًالموظفينًالجزئيينًباستثناءًماًيتعلقًبالتأمينًالطبيًوالتأميناتًالجتماعيةًوً-ب

 ومكافأةًرمضان)انًوجدت(.

ً 
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 البابًالثاني:الحقوقًوالواجبات

 الحقوقًوالواجباتًًًًًًًًًًًًً

 أولًواجباتًالجمعيةًوحقوقًالموظف

 (4المادةً)
 أولًواجباتًجمعيةًتجهيز:

 فعلًيمسًكرامتهًمتلتزمًالجمعيةًبمعاملةًموظفيهاًبشكلًلئقًوتمتنعًعنًكلًقولًاوً -1

 تلتزمًالجمعيةًبأنًتدفعًللموظفينًاجرتهمًكلًنهايةًشهرًهجريًاوًميالديًحسبًالتقويمًالمعتمد. -2

 تلتزمًالجمعيةًبجميعًحقوقًالموظفينًالمنصوصًعليهاًفيًعقدًالعمل. -3

 تلتزمًالجمعيةًبمنحًالموظفينًالحقوقًالمستحقةًلهمًوالمنصوصًعليهاًفيًالالئحةً. -4

 الجمعيةًمسؤولةًعنًتوفيرًمتطلباتًالسالمةًللموظفينًوالصحةًاثناءًالعملًحسبًالمعاييرًالمطلوبةًً. -5

عندًحضورًالموظفًالىًمقرًالعملًفيًالفترةًالمحددةًللعملًاليوميًولمًيمنعهًعنًالعملًإلًسببًراجعًالىًً -6

 الجمعيةًفلهًحقًاجرًذلكًاليوم.

 (5المادةً)

 ثانياً:واجباتًالموظف:

التيًتضمنتهاًوثيقةًًًباألخالقياًتاةًاألخالقًاإلسالميةًفيًتصرفاتهًمعًمنًتربطهًبهمًعالقةًعملًواللتزامًًمراع -1

 اخالقياتًالعملًفيًالجمعيةً.

 أداءًالواجباتًالموكلةًاليهًبدقةًوامانةً. -2

 فيًأداءًالواجباتًالالزمةًلضمانًسيرًالعملً.ًالتعاونًمعًزمالئة -3

 انًيلتزمًالموظفًبأوقاتًالدوامًالرسميةًالمحددةًمنًقبلًالجمعيةًولًيتغيبًإلًبسببًمشروع. -4

ًتنفيذًكافةًالتعليماتًواألوامرًالصادرةًمنًرؤسائهًمعًمراعاةًالتسلسلًالوظيفيًمالمًيكنًفيًهذهًالتعليماتًمًا -5

 وًاآلدابًالعامةًاوًماًيعرضهًللخطرً.يخالفًالنظامًاوًالعقدًا

 المحافظةًعلىًأموالًوممتلكاتًالجمعيةًوحقوقهاًلدىًالغيرًوخاصةًتلكًالمسلمةًاليهًوالتيًيستخدمهاًفيًعمله. -6

 المحافظةًعلىًصحةًوسالمةًنفسهًوزمالئهًالموظفينً. -7

 حسنًتمثيلًالجمعيةً. -8

ًاآلخرينًً -9 ًبالجمعيةًمع ًأيًمعلوماتًسريةًخاصة ًالًفيًحالتًًعدمًمناقشة ًاوًخارجها ًالجمعية سواءًكانواًمنًداخل

 التيًتستدعيهاًطبيعةًانجازًالعملًً.

 مراعاةًاحكامًهذهًالالئحةًوالقراراتًالصادرةًمنًالجمعيةًتنفيذاًلهاً.ً -10
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 (6المادةً)

 

 ثالثاً:ًاألعمالًالمحضورةًعلىًالموظف.

الشتراكًفيًأيًنشاطًلمصلحةًأيًمؤسسةًاوًمنشأةًأخرىًتمارسًنشاطاًمماثالًاوًمرتبطاًبالنشاطًالذيًتمارسهً -1

 الجمعيةًً.

لًيجوزًأليًموظفًبالجمعيةًانًيشتركًاوًانًتكونًلهًمصلحةًمباشرةًاوًغيرًمباشرةًفيًالمشاريعًوالعمالًالتيً -2

 تقومًبهاًالجمعيةً.

عيةًاستخدامًمناصبهمًوصالحياتهمًومستنداتًومتعلقاتًواسرارًالجمعيةًبأيًشكلًكانًًلًيجوزًأليًمنًمنسوبيًالجم -3

 لتحقيقًمكاسبًشخصيةًمنًخاللًالجمعيةً.

يحظرًعلىًأيًموظفًالشتراكًبتأسيسًمنشآتًتمارسًنفسًنشاطًالجمعيةًاوًالقيامًبأيًنشاطًليًشركاتًاوًهيئاتً -4

 تريةًمنهاًالًبموافقةًصاحبًلصالحيةً.اوًمنظماتًمنافسةًللجمعيةًاوًموردةًلهاًاوًمش

 يحظرًشراءًاوًاستئجارًأيًعقارًاوًمنافعًباسمًالجمعيةًالًبتكليفًمنًصاحبًالصالحيةً. -5

 يحظرًالقتراضًمنًالمؤسساتًالتيًلهاًعالقةًعملًبالجمعيةً. -6

 يحظرًالجمعًبينًوظيفتهًفيًالجمعيةًوايًوظيفةًأخرىًالًبموافقةًالجمعيةًً. -7

الًليًفردًاوًهيئةًاوًتوزيعًمنشوراتًاوًجمعًتوقيعاتًاوًاشتراكًفيًتنظيمًاجتماعاتًعامةًداخلًيحظرًجمعًأمو -8

 مكانًالعملًالًاذاًكانًذلكًكلهًبموافقةًموثقةًمنًالمديرًالتنفيذي.

 يحظرًإساءةًاستخدامًالسلطةً. -9

 يحظرًقبولًالهداياًالخاصةًمنًالمستفيدينًمنًالجمعيةًاوًبسببًعملهًبهاً. -10

 فشاءًاسرارًالعملًالتيًيطلعًعليهاًولوًبعدًتركهًالخدمةًً.يحظرًا -11

 يحظرًاستغاللًالمديرينًلمرؤوسيهمًإلنجازًأيًنوعًمنًالخدماتًالشخصيةً -12

 يحظرًالحتفاظًبأًوراقًومستنداتًالعملًخارجًمقرًالعملًمالمًتستدعيًمصلحةًالعملًذلكً. -13

 خاصةًبالعملًً.يحظرًالحتفاظًلنفسهًبأصلًاوًصورةًأليًورقةًمنًالوراقًال -14

ًأنواعهاًً -15 ًبجميع ًالعقود ًاو ًالمشاريع ًاوًغيرًمباشرةًمنًخالل ًاوًمعنويةًمباشرة ًأيًمصلحةًشخصيةًمادية ًتحقيق يحظر

 الخاصةًبالجمعيةًاوًالمتعاقدينًالذينًيقومونًبتأديةًاعمالًالجمعيةً.
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 البابًالثالث:ًعالقاتًالعمل
 

 (7المادةً)

 

 أول:مواعيدًالعملًً:

 خمسةًأيامًفيًاألسبوعًمنًاألحدًحتىًالخميسً. -1

 (ًساعاتًيومياًعلىًمدارًالسنةًً.8اربعونًساعةًأسبوعياًبمعدلً) -2

 (ًساعاتًعملًيوميً.6تكونًساعاتًالعملًفيًرمضانًالمباركً) -3

 يعطىًجميعًالموظفينًالوقتًالكافيًألداءًالصلواتًالمفروضةًخاللًساعاتًالعملًاليومي. -4

عًالموظفينًهيًيوماًالجمعةًوالسبتًوهماًبأجرًكاملًمدفوعً)للموظفينًالرسميينً(ًويحقًًالراحةًاألسبوعيةًلجمي -5

ًالموافقةًً ًالحصولًعلى ًبعد ًالعملًوذلك ًلمتطلبات ًلبعضًموظفيهاًوفقا ًاألسبوع ًأيام ًاخرينًمن ًبيومين ًاستبدالها للجمعية

 منًمكتبًالعملًالمختصًمعًتمكينهمًمنًأداءًواجباتهمًالدينيةً

 عيةًتنظيمًساعاتًالعملًبنظامًالوردياتًحسبًمتطلباتًالعملًً.يجوزًللجم -6

 تنظمًالجمعيةًأوقاتًالدوامًالرسميًبماًتراهًمناسباًوفقًماًتقتضيهًمصلحةًالعمل. -7

 

 (8المادةً)

 ضوابطًمواعيدًالعملً:

حالًحاجتهًًًيلتزمًالموظفًبالتقيدًبساعاتًالعملًالرسميةًويتوجبًعليهًاخطارًمديرهًالمباشرًاوًمنًينوبًعنهًفًي -1

 للغيابًاوًالتأخرًعنًالعملًأليًسببًكانً.

أنظمةً -2 العملًحسبً النصرافًمنً العملًوعندً الىً قدومهمً لدىً الحضورًوالنصرافً اثباتً الموظفينً يتوجبًعلىً

 الجمعيةًً.

 يتحملًالرؤساءًمسئوليةًالدقةًفيًمواعيدًمرؤوسيهمًفيًالحضورًوالنصراف. -3

اثناءًساعاتًالعملًالرسميةًدونًموافقةًمسبقةًمنًرئيسهًالمباشرًاوًمنًينوبًًلًيجوزًللموظفًمغادرةًمقرًعملهًً -4

 عنه

فيًحالًتكررتًمخالفاتًالموظفًفيماًيخصًالتقيدًبمواعيدًالعملًفإنًللجمعيةًالحقًالكاملًفيًتنفيذًأيًإجراءاتًً -5

 نظاميةًبحسبًماهوًموضحًفيًالالئحةً.
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 (9المادةً)

 احكامًعامة:

كًضرورياًحسبًلًيسمحًللموظفينًبالدخولًلمكانًالعملًاوًالبقاءًفيهًخارجًساعاتًالعملًالرسميةًالًفيًحالًكانًذل -1

 متطلباتًالعملًوبموافقةًالمديرًالتنفيذيًاوًمنًينوبًعنه.

 يتمًتعويضًالموظفينًعنًساعاتًالعملًاإلضافيةًوفقاًلسياسةًالعملًاإلضافيًالمتبعةًفيًالجمعيةً. -2

ًيطلبًمنًالموظفًفيًبعضًاألحيانًانًيكونًفيًحالً*تحتًالطلب*ًاذاًرأىًالمديرًالمباشرًذلكً.وهذاًيتطلبًمًن -3

 الموظفًانًيكونًموجوداًوجاهزاًللحضورًالىًالعملًخارجًساعاتًالعملًالرسميةً

 يعاملًالموظفًفيًالحالةًالسابقةًحسبماًوردًفيًسياساتًالعملًاإلضافي. -4

 تعتبرًالمحافظةًعلىًأوقاتًالدوامًجزءاًهاماًمنًعناصرًتقييمًأداءًالموظفينً. -5

نفسهًساعاتًعملًإضافيةًاوًالغاءًساعاتًتأخيرًوالغيابًالمسجلًًلًيجوزًأليًموظفًمهماًكانتًوظيفتهًانًيعتمدًل -6

 عليه.

 

 ثانيا:النتدابًورحالتًالعملً:

 (10المادةً)

 يحقًللموظفًالستفادةًمنًتعويضًمصاريفًرحالتًالعملًوذلكًوفقاًلألحكامًالواردةًفيًهذهًالالئحةًً. -1

يستحقًالموظفًفيًحالًحضورهًملتقياتًاوًمؤتمراتًتكاليفًرسومًالتسجيلًانًوجدتً)بعدًموافقةًصاحبً -2

 الصالحيةً(ً.

 ً.ًيستحقًالموظفًعنًكلًمهمةًالبدلتًالماليةًالمفصلةًفيًهذهًالسياسة -3

(ًكلمًفيتمًتعويضًالموظفًعنًمصاريفًالتنقالتًحسب80ًًاذاًكانتًمهمةًالعملًتبعدًعنًمطارًالوصولًاكثرًمنً) -4

 سياسةًالالئحة.
(ًيومًلكلًموظفًويحقًللمديرًالتنفيذيًالستثناءًمنًهذاًالحد20ًالحدًاألعلىًلعددًأيامًالنتدابًالسنويةًهوً) -5

 ألسبابًخاصةًً.
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 (11المادةً)

 النتدابًالداخليً:

 النتدابًداخلًالمملكةًنوعان:

(ًكلمًففيًهذاًالحالةًيستحق100ًاذاًكانًموقعًالمهمةًيبعدًعنًمكانًالعملًبمسافةًتقلًعنً)ًًالنتدابًالمحلي: -1

(هللةً/كلمًللمسافاتًالتيًيقطعهاًلهذه50ًالموظفًتوفيرًوسيلةًنقلًاوًتعويضهًعنًمصاريفًالتنقالتًبواقعً)

 المهمةًً.

 (ًكلمًفأكثرًعنًالعملًفهناكًحالتانًهماً:100اذاًكانًموقعًالمهمةًيبعدًمسافةًًاكثرًمنً)ًًلنتدابًالداخليا -2

(هلله/كلمًللمسافاتًالمقطوعةًلهذهًالمهمةًاذاًلمًتكن50ًتوفيرًوسيلةًنقلًاوًتعويضهًعنًمصاريفًالتنقالتًبواقعً)ًً-أ

 هناكًرحالتًجويةًلذلكًالمكان.

 توفيرًتذكرةًسفرًلهًاوًتعويضهًعنًتذكرةًالسفرًبالدرجةًالتيًيستحقهاًحسبًالالئحةًاذاًكانًهناكًرحالتًجويةً.ً-ب

 %ًمنًبدلًالنتدابًالمقررًلليومًالواحدً.100#وفيًكلًالحالتينًيستحقًالموظفًبدلًانتدابًبواقعً

 

 (12المادةً)

 

 بدلًالنتدابًالداخليًً:
 (لايرًعنًكلًيوم400)ً(ًمبلغ4(ًوحتىً)1منًالمرتيةًً) -1

 (ًلايرًعنًكلًيوًم500(ًمبلغً)7(ًوحتىً)5منًالمرتبةًً) -2

 (ًلايرًعنًكلًيوًم600(ًمبلغً)10(ًوحتىً)8منًالمرتبةًً) -3

 (ًلايرًعنًكلًيوًم700(ًمبلغً)15(ًوحتىًً)11منًالمرتبةًً) -4

 (13المادةً)

 النتدابًالخارجيً:

 ماًيردًفيًهذهًالسياسات.للموظفًمستحقاتًماليةًلكلًمهمةًخارجيةًيقومًبهاًحسبً -1
(ًيوماًسنوياًويحقًللمديرًالتنفيذيًالستثناءًمنًهذاًالحدًفي15ًًلًيجوزًانًتتجاوزًمدةًالنتدابًالخارجيً) -2

 حالتًخاصة.

 

 



 

8 
 

 

 (14)المادةً

 بدلًالنتدابًالخارجيً:

 ويقصدًبهًالنتدابًخارجًالمملكةًالعربيةًالسعوديةًً:

 (ًلايرًعنًكلًيوًم800(ًمبلغً)6(ًوحتىً)1منًالمرتبةًً) -1

 (ًلايرًعنًكلًيوًم1200(ًمبلغً)10(ًوحتىً)7منًالمرتبةًً) -2

 (ًلايرًعنًكلًيوًم1400(ًمبلغً)15(ًوحتىًً)11تبةًً)رمنًالم -3

 

 (15)المادةً
 درجةًالطيرانًالمستحقةًلكلًموظفًخاللًالنتدابًورحالتًالعملًالداخليةًوالخارجيًة

 

 (ًدرجةًالضيافة9(ًوحتىً)1منًالمرتبةًً) -1

 (ًدرجةًاألولى15(ًوحتىًً)10المرتبةًً)منً -2

 

 (16المادةً)

 احكامًعامًة

 تحتسبًمدةًالنتدابًمنًتاريخًالسفرًالىًحينًالرجوعًالىًمكانًالعملًوحسبماًوردًفيًالتكليف. -1

 ليتمًاحتسابًساعاتًعملًإضافيًاثناءًالنتداب. -2

 فيًحالةًتأمينًأيًمنًتكاليفًالسكنًاوًالعاشةًاوًالتنقلًعنًطريقًالجمعيةًيخصمًمنًبدلًالنتدابًكماًيليً: -3

 ً%50فيًحالةًتأمينًالسكنًيخصمًًً-أ

 ً%25فيًحالةًتأمينًاإلعاشةًيخصمًً-ب

 ً%25فيًحالةًتامينًالنقلًًيخصمًً-ت

 منًقيمةًالنتداب.%40ًًوفيًحالةًتأمينًالسكنًوالعاشةًوالنقلًللموظفًالمنتدبًيحصلًعلىًً-ث

اذاًتأخرتًعودةًالموظفًمنًالنتدابًبسببًاألحوالًالجويةًاوًألسبابًتتعلقًبالناقلًالجويًتحتسبًلهًمدةًالتأخيرًً -4

 ضمنًالنتدابً.

 فيًحالًانتدابًالموظفًلمهمتيًعملًيفصلًبينهماًيومًواحدًتحتسبًالمدةًالفاصلةًضمنًالنتداًب -5

 هًمنًصاحبًالصالحيةًً.يتمًاعتمادًالنتدابًوالنتهاءًمن -6

 

ً

ً
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 ثالثاً:ًانتهاءًالخدماتًوانهاؤها
 

 (17المادةً)

 حالتًانهاءًالخدماتً:
 انتهاءًمدةًالعقدًالمحددًالمدةً. -1

 استقالةًالموظفًطواعيةًمنًالعملًفيًالجمعيةًً. -2

محددًالمدةًيجوزًأليً(منًالنظامًوالتيًتنصًعلىًانًالعقدًغير75ًفسخًالعقدًألحدًاألسبابًالواردةًفيًالمادةًً) -3

طرفيهًانهاؤهًبناءًعلىًسببًمشروعًيجبًبيانهًبموجبًاشعارًيوجهًالىًالطرفًاآلخرًكتابياًقبلًاإلنهاءًبمدةًلً

 تقلًعنًثالثينًيوماًاذاًكانًاجرًالعاملًيدفعًشهرياًولًيقلًعنًخمسةًعشرًيوماًبالنسبةًلغيره.
 منًالنظامًوالتيًتنصًعلىًالتيً:ً(80فسخًالعقدًألحدًاألسبابًالواردةًفيًالمادةً) -4

 اذاًوقعًمنًالموظفًاعتداءًعلىًصاحبًالعملًاوًالمديرًالمسؤولًاوًاحدًرؤسائهًاثناءًالعملًاوًبسببهً.ًً-أ

اذاًلمًيؤدًالموظفًالتزاماتهًالجوهريةًالمترتبةًعلىًعقدًالعملًاوًلمًيطعًاألوامرًالمشروعةًاوًلمًيراعًعمداًًً-ب

مكانًظاهرًمنًقبلًصاحبًالعملًوالخاصةًبسالمةًالعملًوالموظفينًرغمًانذارهًالتعليماتًالمعلنًعنهاًفيًً

 كتابيا.

 اذاًثبتًاتباعهًسلوكاًسيئاًاوًارتكابهًعمالًمخالًبالشرفًواألمانةً.ً-ت

اذاًوقعًمنًالموظفًعمداًأيًفعلًاوًتقصيرًًيقصدًبهًالحاقًخسارةًماديةًبصاحبًالعملًعلىًشرطًانًيبلغًً-ث

 لمختصةًبالحادثًخاللًاربعًوعشرينًساعةًمنًوقتًعلمهًبوقوعه.صاحبًالعملًالجهاتًا

 اذاًثبتًانًالموظفًلجأًالىًالتزويرًليحصلًعلىًعملً.ً-ًج

 اذاًكانًالموظفًمعينًتحتًالتجربةًً.ً-ًح

اذاًتغيبًالموظفًدونًسببًمشروعًاكثرًمنًعشرينًيوماًخاللًالسنةًالواحدةًاوًاكثرًمنًعشرةًأيامًمتتاليةًً-ًخ

انذارًكتابيًمنًإدارةًالشؤونًاإلداريةًبالجمعيةًللموظفًبعدًغيابهًعشرةًأيامًفيًعلىًانًيسبقًالفصلًً

 الحالةًاألولىًوانقطاعةًخمسةًأيامًفيًالحالةًالثانيةً.

 اذاًثبتًانًالموظفًاستغلًمركزهًالوظيفيًبطريقةًغيرًمشروعةًللحصولًعلىًنتائجًومكاسبًشخصيةً.ً-د

 الخاصةًبالعملًالذيًيعملًبه.اذاًثبتًانًالموظفًافشىًالسرارًالمهنيةًً-ذ

(ًمنًنظامًالعمل81ًتركًالموظفًالعملًدونًاشعار.ًمعًاحتفاظهًبحقوقهًالنظاميةًكلهاًكماًنصتًعليهاًالمادةً) -5

 وذلكًفيًأيًمنًالحالتًالتيةًً:

 اذاًلمًيقمًصاحبًالعملًبالوفاءًبالتزاماتهًالعقديةًاوًالنظاميةًالجوهريةًإزاءًالعاملًً.ًً-أ

 حبًالعملًاوًمنًيمثلهًقدًادخلًعليهًالغشًوقتًالتعاقدًفيماًيتعلقًبشروطًالعملًوظروفه.اذاًثبتًانًصاً-ب

 اذاًكلفهًصاحبًالعملًدونًرضاهًبعملًيختلفًجوهرياًعنًالعملًالمتفقًعليهً.ً-ت

اذاًوقعًمنًصاحبًالعملًاوًمنًاحدًافرادًاسرتهًاوًمنًالمديرًالمسؤولًاعتداءًيتسمًبالعنفًاوًسلوكًمخلًً-ث

 حوًالعاملًاوًاحدًافرادًاسرتهً.باآلدابًن

 اذاًاتسمتًمعاملةًصاحبًالعملًاوًالمديرًالمسؤولًبمظاهرًمنًالقسوةًوالجورًاوًاإلهانة.ً-ًج

يهددًسالمةًالعاملًاوًصحتهًبشرطًانًيكونًصاحبًالعملًقدًعلمًبوجودهًًاذاًكانًفيًمقرًالعملًخطرًًجسيمً-ًح

 ولمًيتخذًمنًاإلجراءاتًماًيدلًعلىًازالته.
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اذاًكانًصاحبًالعملًاوًمنًيمثلهًقدًدفعًالعاملًبتصرفاتهًوعلىًاألخصًبمعاملتهًالجائرةًاوًبمخالفتهًشروطًً-ًخ

 العقدًالىًانًيكونًالعاملًًفيًالظاهرًهوًالذيًينهيًالعقدً.

انقطاعًالموظفًعنًالعملًلمرضهًلمدةًتزيدًعنًتسعينًيوماًمتصلةًاوًمدداًتزيدًفيًمجموعهاًعنًمائةً -6

 اًمتقطعةًخاللًالسنةًالواحدةًالتيًتبداًمنًتاريخًاولًإجازةًمرضيةً.وعشرينًيوًم

 عجزًالموظفًكلياًعنًأداءًالعملًالمتفقًعليهًويثبتًذلكًبتقريرًطبيًمعتمدً. -7

 وفاةًالموظف. -8

اذاًالغتًالسلطاتًالحكوميةًالمختصةًرخصةًعملًاوًإقامةًالموظفًغيرًالسعوديًاوًقررتًعدمًتجديدهاًلهًاوًً -9

 لبالد.ابعادهًعنًا

 (ًسنةًمالمًتمتدًمدةًالعقدًالمحددًالمدةًالىًماًبعدًالستينً.60بلوغًالموظفًسنً) -10

 اذاًارتكبًالموظفًاحدىًالمخالفاتًالمذكورةًفيًالالئحةًوالتيًيحقًفيهاًللجمعيةًانهاءًخدماته. -11

جيد(ًفيًعلىًتقديرً)ًهحصولًالموظفًعلىًتقديرًبدرجةً)ضعيف(ًفيًتقريرًكفاءةًلسنةًواحدةًوعندًحصول -12

 تقريرًكفاءةًالعاملينًلعامينًمتتاليينًاوًثالثةًتقاريرًغيرًمتصلةًحسبًتقويمًاألداءًخاللًخمسًسنوات.
 

 (18المادةً)

 ضوابطًانهاءًالخدمةً:

باستثناءًانهاءًالخدمةًألسبابًجزئيةًفانًالجمعيةًوالموظفونًمطالبونًبتقديمًاشعارًخطيًقبلًثالثينًيوماًمنًً -1

 الفعلي.ًتاريخًانهاءًالخدمة

اذاًتعذرًعلىًكلًمنًالطرفينًتقديمًالشعارًفيًالوقتًالمحددًففيًهذهًالحالةًيجبًعلىًالموظفًاوًالجمعيةً -2

تعويضًالطرفًالخرًعنًفترةًالشعارًالضروريةًباحتسابًاخرًراتبًأساسيًللموظفًكأساسًللتعويضً.وللمديرًً

 التنفيذيًحقًاعفاءًالموظفًالمستقيلًمنًفترةًالشعار.

 

 (19لمادةً)ا

 مكافأةًنهايةًالخدمةً:

 يخضعًجميعًالموظفينًالرسميينًفيًالجمعيةًلنظامًمكافأةًنهايةًالخدمةًحسبًالنظام -1

(80ًيحرمًالموظفًمنًمكافأةًنهايةًالخدمةًفيًحالًفسخًعقدهًلرتكابهًأياًمنًالمخالفاتًالمذكورةًفيًالمادةً) -2

 منًهذهًالالئحةًً.17)مفصلةًفيًالمادةً

 احتسابًمكافأةًنهايةًالخدمةًحسبًمدةًخدمةًالموظفًفيًالجمعيةيتمً -3

 يتمًاحتسابًأيًجزءًمنًالسنةًفيًمكافأةًنهايةًالخدمةًخاللًاحتسابًفترةًخدمةًالموظفًبالجمعيةً. -4
 

ً

ً
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 (20المادةً)

 استحقاقًمكافاةًنهايةًالخدمةًً:

 يستحقًالموظفًكاملًمكافأةًنهايةًالخدمةًفيًالحالتًاآلتيةً:ًًًًً

 انتهاءًخدمةًالموظفًحسبًعقدًالتوظيفًالموقعًمعهًوالمحددًالمدةً. -1

انقطاعًالموظفًعنًالعملًلًسبابًقاهرةًخارجةًعنًارادتهً.مثلًاستدعاؤهًللخدمةًالعسكريةًبالمملكةًالعربيةً -2

 السعوديةًً.

 (ًمنًالالئحةً.17(ًمنًنظامًالعملًوالمفصلةًبالمادةً)80بًغيرًماوردًفيًالمادةً)انهاءًخدماتًالموظفًليًسب -3

 اذاًاستقالتًالموظفةًبسببًالزواجًاوًالنجابً. -4

 

 (21المادةً)

 تحتسبًمكافأةًنهايةًالخدمةًفيًحالًاستغناءًالجمعيةًعنًالموظفًعلىًالنحوًالتاليًً:

 مكافأةًنهايةًالخدمةًلكلًسنة عددًسنواتًالخدمًة
 نصفًراتبًشهرًاجمالًي اولًخمسًسنواًت

 راتبًشهرًاجمالًي اكثرًمنًخمسًسنوات

 

 (22المادةً)

 مكافأةًنهايةًالخدمةًفيًحالًاستقالةًالموظفً:

(ًيوماًعلىًاألقلًمنًانتهاء30ًاستقالةًموظفًخاضعًلعقدًعملًوتقدمًبإشعارًمسبقًبالستقالةًمنًالعملًقبلً)عندً

 خدمتهًيتمًاحتسابًمكافأةًنهايةًخدمةًعلىًالنحوًالتاليً:

 مكافأةًنهايةًالخدمًة عددًسنواتًالخدمًة
 ليستحًق اقلًمنًسنتين

 مكافأةًنهايةًالخدمةثلثًمبلغً منًسنتينًالىًخمسًسنوات
 ثلثاًمبلغًمكافاةًنهايةًالخدمة منًخمسًسنواتًالىًعشرًسنوات

 كاملًمكافأةًنهايةًالخدمًة اكثرًمنًعشرًسنوات

 

 (23المادةً)

 ضوابطًمكافأةًنهايةًالخدمةً:
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موصالتًًيعتمدًالجرًاألخيرًللموظفًفيًحسابًمكافاةًنهايةًالخدمةًشامالًالراتبًاألساسيًوبدلًالسكنًوبدلًال -1

 وجميعًالبدلتًاألخرىًالمدرجةًفيًآخرًراتبًاستحقهًالعاملً.

 يتمًدفعًالمكافأةًبعدًتوقيعًالموظفًعلىًاشعارًالتسويةًالنهائيةًً. -2

 يجبًاحتسابًرصيدًالجازةًالمستحقةًللموظفًعندًاحتسابًمكافأةًنهايةًالخدمةًً. -3

 لًإجراءاتًانتهاءًخدمته.يتولىًالموظفًالمستقيلًبالتنسيقًمعًالجهاتًذاتًالعالقةًاكما -4

يجبًعلىًالشؤونًاإلداريةًالرجوعًالىًالجهةًالقانونيةًبالجمعيةً)انًوجدت(ًألخذًالموقفًالقانونيًتحريراًعندً -5

اعدادًخطابًانهاءًالخدمةًللتأكدًمنًاللتزامًببنودًومتطلباتًالنظامًوتعتبرًلئحةًوزارةًالمواردًالبشريةًوالتنميةًً

 ساسيًلذلك.المرجعًاألًًالجتماعية

استقالًالموظفًيجبًعلىًمديرهًالمباشرًالتشاورًمعًصاحبًالصالحيةًلتخاذًقرارًبشانًطلبًالستقالةًوفقاًًًاذا -6

 لجدولًالمهامًوالصالحيات.

 فيًحالًقبولًطلبًالستقالةًيحددًصاحبًالصالحيةًتاريخًاخرًيومًعملًللموظفًشاملًفترةًالشعارً. -7

لبدءًالستقالةًً.ًًعلىًالموظفًانًيستمرًفيًعملهًحتىًالتاريخًالذي -8  تحددهًالجهةًالمختصةًفيًالجمعيةًموعداًا

 لًيجوزًقبولًاستقالةًالموظفًالمحالًالىًالتحقيقًاوًالموقوفًعنًالعملًحتىًيبتًفيًامره. -9

 

 (24المادةً)
 مقابلةًنهايةًالخدمةً:

وتدوينًًمالحظاتًًًالهدفًمنًمقابلةًنهايةًالخدمةًهوًتوثيقًاألسبابًالتيًأدتًالىًاستقالةًالموظفًمنًالعمل -1

 الموظفًعلىًأنظمةًوسياساتًالجمعيةًومدىًتحقيقًالجمعيةًالعدالةًفيًتعاملهاًمعًالموظفينً.

يقومًالمديرًالتنفيذيًبنفسهًاوًبتفويضًغيرهًبإجراءًمقابلةًنهايةًالخدمةًمعًالموظفًالذيًانهيتًخدماتهًبسببًً -2

 الستقالةًاوًنهايةًالعقدً.

ليلًنتائجًمقابالتًنهايةًالخدمةًوتقديمًالقتراحاتًوالحلولًلتجنبًتكرارًأيًخطأًفيًًيجبًعلىًالشؤونًالداريةًتح -3

 المستقبلً.

 

 (25المادةً)
 انهاءًالخدمةًبالفصلًالتأديبي:

تنتهيًخدمةًالموظفًبالفصلًالتأديبيًمنًخاللًفسخًالعقدًدونًمكافأةًاوًاشعارًاوًتعويضًعندًارتكابهًالمخالفاتًً

 (ًمنًهذهًالالئحةً.17منًنظامًالعملًوالموضحةًبالمادةً)(80ًالواردةًبالمادةً)

 

 (26المادةً)
 ضوابطًانهاءًالخدمةًً:

يستحقًالموظفًالذيًتنتهيًخدمتهًبسببًعدمًصالحيةًفترةًالتجربةًاوًبسببًالفصلًالتأديبيًمكافأةًنهايةًًل -1

 الخدمةً.

تسليمًماًبعهدتهمًمنًالتًاوًمعداتًاوًفيًجميعًاألحوالًيجبًعلىًالموظفينًالذيًتنتهيًخدماتهمًفيًالجمعيةً -2

 أدواتًاوًأجهزةًتقنيةًالىًالجمعيةً.
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تنتهيًخدمةًالموظفًبوفاتهًويصرفًراتبهًكامالًلورثتهًعنًالشهرًالذيًتوفيًفيهًكماًيصرفًلهًالراتبًً -3

ياسةًباإلضافةًالىًالمبالغًالمحددةًفيًسًالمستحقًعنًمدةًالجازةًالعاديةًالمستحقةًحتىًتاريخًالوفاةً.

التأميناتًالجتماعيةً)فيًحالًاشتراكه(دونًالخاللًبحقوقًالموظفًالناشئةًعنًهذهًالالئحةًاوًغيرهاًمنً

 األنظمةً.

يحقًللمديرًالتنفيذيًاستثناءًبعضًالموظفينًالذينًبلغوًسنًالتقاعدًوتمديدًفترةًالخدمةًلهمًبناءًعلىًحاجةً -4

 الجمعيةًلخدماتهم.

يجبًعلىًالموظفًالحصولًعلىًشهادةًالتسويةًالنهائيةًمنًاإلدارةًالمعنيةًقبلًاستالمًاستحقاقاتًنهايةًالخدمةًً -5

. 

تصدرًاإلدارةًالمعنيةًشهادةًبراءةًالذمةًإلنهاءًخدمةًالموظفًبعدًحصولهًعلىًشهادةًالمخالصةًاذاًدعتً -6

 الحاجةًلذلكً.
 

 (27المادةً)
 حالتًانهاءًالخدمةًألسبابًطارئةً:

ً(ًمنًهذهًالالئحةًفإنًخدمةًالموظفًتنتهًي17(ًمنًنظامًالعملًوالمفصلًبالمادةً)80و)ً(75معًمراعاةًالمادتينً)

 بالجمعيةًألحدًاألسبابًالتاليةً:

 (ًمنًنظامًالعملً.81تركًالموظفًالعملًفيًالحالتًالواردةًفيًالمادةً) -1

(17ًانقطاعًالموظفًعنًالعملًبسببًالمرضًلمدةًتزيدًعنًمدةًالجازةًالمرضيةًالمرخصًبهاًبموجبًالمادة) -2

 (ًمنًهذهًالالئحةً.5البند)

 ةًالموظفًغيرًالسعوديًاوًعدمًتجديدهاًاوًابعادهًعنًالبالد.الغاءًالسلطاتًالحكوميةًرخصةًاوًإقام -3

 استحالةًتنفيذًالعقدً. -4

 التصفيةًوالغالقًالجزئيًاوًالنهائيًللجمعيةً. -5

 (28المادةً)
 اإلقالةًوالستقالةًً:

يحقًللموظفًانًيقدمًاستقالتهًمنًوظيفةًشرطًانًتكونًبخطابًمؤرخًوموجهًالىًمديرهًالمباشرًوصورةًالىًً -1

ويجبًالبتًفيًطلبًالستقالةًخاللًأسبوعًمنًتاريخًًالستقالةالشؤونًاإلداريةًوتتضمنًالسببًوتاريخًإدارةًً

 تقديمهًوالًاعتبرتًالستقالةًمقبولةًً.

يستثنىًمنًالمرةًالسابقةًاذاًكانًطلبًمعلقاًبشرطًاوًمقترناًبقيدًوفيًهذهًالحالةًلًتنتهيًخدمةًالموظفًالً -2

 الةًاجابتهًالىًطلبه.بتضمينًقرارًقبولًالستق

يجوزًخاللًمدةًطلبًالستقالةًتأجيلًقبولهاًألسبابًتتعلقًبمصلحةًالعملًمعًاخطارًالموظفًبذلكًعلىًانًلً -3

 تزيدًمدةًالتأجيلًعنًشهرًفيًحالًقبولًالستقالةًباإلضافةًالىًمدةًالثالثينًيومًكإشعارً.

 

 (29المادةً)
 ضوابطًفسخًالعقدً:

فيًاألحوالًالتيًتتطلبًفيهاًاحكامًالنظامًعندًفسخًعقدًالعملًاوًانهائهًتوجيهًاخطارًللطرفًالخرً.فإنهًيتعينًً

 مراعاةًالتي:
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 انًيكونًالشعارًخطيا. -1

 انًيتمًتسليمًالخطارًفيًمقرًالعملًويوقعًالمرسلًاليهًبذلكًمعًتوضيحًتاريخًالستالمًووجودًمايثبتًذلك. -2

 فيًحالًامتناعًالموظفًالستالمًيرسلًالخطارًبخطابًمسجلًعلىًعنوانًالمذكورًبملفًخدمته. -3

امًيقومًبدفعًالتعويضًفيًحالًعدمًمراعاةًالطرفًالمرسلًلإلخطارًمهلةًالشعارًالمنصوصًعليهاًفيًالنظ -4

 للطرفًالخرًعنًمدةًالخطارًاوًالمتبقيًمنها.

 (30المادةً)
 احكامًعامًة

ًالخدمةًً -1 ًبهًوتوضحًشهادة ًالمتعلقة ًالمستحقات ًتسديدًكل ًبعد ًبالجمعية ًالمنتهيةًخدمته ًللموظف تمنحًشهادةًخدمة

 اخرًمنصبًوظيفيًشغلهًالموظفًوالمدةًالتيًقضاهاًبالجمعية.

اريخًالميالدًالمذكورًفيًجوازًالسفرًبالنسبةًلغيرًالسعوديينًوفيًالهويةًالوطنيةًبالنسبةًللسعوديينًًيتمًاعتمادًت -2

 عندًالتعيينًولًيعتدًبتعديلًتاريخًميالدًالموظفًفيماًلًتكبيراًولًتصغيراًلألغراضًالوظيفيةً.

الخطارًمباشرةًاوًمنًخاللًًًللجمعيةًالحقًفيًاخطارًأيًطرفًاخرًبإنهاءًخدماتهًالوظيفيةًويمكنًانًيكون -3

 اإلعالنًفيًالوسائلًالمناسبةً.

فيًحالًرغبةًالموظفًغيرًالسعوديًبقبولًعرضًوظيفيًمنًجهةًأخرىًيمكنًللجمعيةًالموافقةًعلىًنقلًكفالةًً -4

 الموظفًاوًاصدارًشهادةًعدمًممانعةًتفيدًبعدمًممانعةًالجمعيةًفيًنقلًالكفالةً.

 وفقاًلجدولًالصالحياتًوالمهامًولًتتحملًالجمعيةًأيًتكاليفًماليةًً.يتمًالموافقةًعلىًنقلًالكفالةً -5

يثبتًعدمًاللياقةًللخدمةًصحياًوبقرارًمنًالجهةًالطبيةًالمختصةًسواءًكانًذلكًراجعاًالىًوجودًعجزًكليًعنًً -6

 متىًثبتًعدمًوجودًأيًعملًاخرًيقومًبه.ًأداءًالعملًاألصليًاوًعجزًجزئيًمستديمً.

لًيجوزًانهاءًخدماتًالموظفًلعدمًاللياقةًللخدمةًصحياًًقبلًنفادًاجازتهًالمرضيةًوالعتياديةًفيًجميعًاألحوالًً -7

 مالمًيطلبًهوًمنًنفسهًانهاءًخدمتهًدونًانتظار.

فيًحالًإنهاءًالتعاقدًمنًقبلًًًً-علىًاألكثرًًًً-يتمًصرفًكافةًمستحقاتًمكافأةًنهايةًالخدمةًللموظفًخاللًأسبوعًً -8

 .الةًالموظف،ًيتمًصرفهاًخاللًمدةًلًتزيدًعنًأسبوعينًمنًآخرًيومًعملالجمعيةًوفيًحالًاستق

 رابعا:ًالمكافآًت

 (31المادةً)
 المكافآتًهي:

 ً.وتشملًالمكافأةًالمقطوعةًأوًالترقيةًالستثنائية:ًالمكافأةًالمادية -1

 ً.وتشملًخطابًالشكرًأوًالهداياًالعينية:ًالمكافأةًالتشجيعية -2

 (32المادةً)
 المكافآتً:ضوابطً

 ً.تمنحًالمكافآتًالماديةًبقرارًمنًصاحبًالصالحية -1

يُعتمدًفيًمنحًالمكافأةًعلىًالتقاريرًالدوريةًالتيًيقدمهاًمديروًالموظفينًوالمسؤولونًعنًأعمالهم،ًوالتيًيشارً -2

 .فيهاًبوجهًخاصًإلىًخبرةًالموظفًومواظبتهًوقدرتهًعلىًالبتكارًوشخصيتهًوسلوكهًومقدرتهًعلىًالعمل

أةًالتيًتمنحًللموظفًحسبًكلًحالةًعلىًحدةًيقدرًصاحبًالصالحيةًأوًمنًيخولهًنسبةًالعالوةًأوًقيمةًالمكاف -3

 .وبناءاًعلىًتوصيةًمنًالمديرًالمباشرًلكلًموظف

 .يكرمًالموظفًكلًخمسًسنواتًأمضاهاًفيًالجمعية -4
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ا:ًالجــزاءاًت ًخامسا

 

 (33المادةً)
 التأديبً:

أوًأكثرًمنًأحكامًهذهًالالئحةًوالقواعدًً -1 ًا إذاًخالفًحكما ًا أماًً.ًًالمكملةًلهاًواألنظمةًذاتًالعالقةيجازىًالموظفًتأديبيا

 ً:اإلجراءاتًالتأديبيةًالتيًيجوزًاستخدامهاًفيًحقًالموظفًفهيًكاآلتًي

 ً.اإلنذارًالشفهًي-أ -2

ًي-ب -3  ً.اإلنذارًالخط ِّ

 .الحسمًمنًالراتبًعلىًألًتتجاوزًقيمةًالحسوماتًمجتمعةًأجرًخمسةًأيامًفيًالشهرًالواحد-ت -4

 .ةًلمرةًواحدةالحرمانًمنًالعالوةًالدوري-ث -5

 ً.الفصلًمنًالخدمة-ًج -6

منًاإلجراءاتًالمنصوصًعليهاًفيًالمادةًالسابقةًً -7 ًٍّ ِّ،ًلًيجوزًإيقاعًأي  فيماًعداًحالتيًاإلنذارًالشفهيًواإلنذارًالخطي 

 .إلًبعدًتحقيقًكتابيًتسمعًفيهًأقوالًالموظفًودفاعهًعنًنفسه

بحضورًأحدًأعضاءًلجنةًالتأديبًولهًحقًالدفاعًأمامًالجمعيةًًللموظفًأوًوكيلهًحقًالطالعًعلىًملفًالتحقيقًً -8

 ً.بنفسهًأوًبوكيلًعنه
 

 (34المادةً)
 ضوابطًالتأديب:

 يجبًأنًتكونًالعقوبةًالمفروضةًعلىًالموظفًمتناسبةًمعًنوعًوحجمًالمخالفةًالتيًارتكبها -1

 ً.ارتكبهالًيجوزًفرضًأكثرًمنًعقوبةًواحدةًعلىًالموظفًلنفسًالمخالفةًالتيً -2

لًيمكنًفرضًأيًعقوبةًعلىًموظفًحتىًيتمًإبالغهًبشكلًخطيًبالمخالفةًالمنسوبةًإليه،ًوإعطاؤهًفرصةً -3

لتفسيرًاألحوالًالتيًوقعتًفيهاًالمخالفة،ًوتقديمًدفاعهًوالستماعًإلىًشهوده،ًكذلكًلًيمكنًفرضًأيًعقوبةً

بأنًالموظفًقدًأ ًا رًفرضًمثلًهذهًالعقوبةًعليه،ًعلىًموظفًحتىًتكونًالجمعيةًمقتنعةًتماما قدمًعلىًفعلًيبر 

ويجبًعلىًالجمعيةًتسجيلًجميعًالخطواتًالمتخذةًفيًتقريرًيشملًجميعًاإلجراءاتًالمذكورةًأعالهًويتمًحفظً

 ً.هذاًالتقريرًفيًملفًالموظفًالشخصًي

سيتعرضًلهاًفيًًيجبًإعالمًالموظفًبشكلًخطيًبالعقوباتًالمفروضةًوبأنواعها،ًباإلضافةًإلىًالعقوبةًالتًي -4

حالًتكرارهًللمخالفةًمرةًأخرى،ًوفيًحالًرفضًالموظفًبأنًيستلمًخطابًإعالمً،يجبًتصديقًأثنينًمنً

فيًمكانًالعمل،ًفيجبًإرسالًإخطارًبالمخالفةًإلىًعنوانهً الشهودًعلىًذلك،ًوفيًحالًلمًيكنًالموظفًموجوداًا

 ً.ىًهاتفهًوإرسالًالخطابًعلىًبريدهًاإللكترونًيالبريديًالمدونًفيًملفهًالشخصيًواشعارهًبرسالةًنصيةًعل

إذاًكانًالفعلًالذيًارتكبهًالموظفًيشكلًأكثرًمنًمخالفةًأوًيشكلًمخالفةًجسيمةًفيكتفيًبتوقيعًالعقوبةًًاألشدً -5

 .منًبينًالعقوباتًالمقررةًلها

ها،ًولهًكذلكًالحقًفيًبالنسبةًللمخالفةًالتيًترتكبًألولًمرة،ًفيحقًللمديرًالتنفيذيًتخفيفًالجزاءًالمقررًل -6

اً  .الكتفاءًبإنذارًالموظفًشفهيا

 (35المادةً)
 لجنةًالتأديب:
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لجنةًلتأديبًالمخالفين -1 ًا  .يشكلًرئيسًمجلسًاإلدارةًاوًمنًينوبًعنهًسنويا

 ً.تتألفًالجمعيةًمنًرئيسًوعضوينًأصليينًوعضوًاحتياطًي -2

أحدًأعضاءًلجنةًالتأديبًإذاًتب -3 ًا معًالموظفًالمحالًإلىًالتحقيق،ًللرئيسًًالحقًفيًأنًيعفيًمؤقتا ينًأنًلهًصلةًا

علىًالعالقاتًالشخصيةًوسالمةًاإلجراءاتًالجزائية  .حفاظاًا

تفصلًلجنةًالتأديبًفيًالقضيةًالمعروضةًعليهاًخاللًمدةًلًتزيدًعنًأسبوعين،ًوترسلًإلىًالمديرًالتنفيذيًً -4

التوصيةًبالعقوبةًالمناسبة ًا متضمنا  .محضراًا

 .الصالحيةًالقراراتًاإلداريةًالخاصةًبتوصياتًالجمعيةيصدرًصاحبً -5

 

 (36المادةً)
 تصنيفًالعقوباتًوالجزاءات:

 ً:يتمًتصنيفًالعقوباتًوالجزاءاتًالتيًيمكنًتطبيقهاًعلىًالموظفًإلىًثالثةًأنواعًوعلىًالنحوًاآلتًي

 :اإلنذارات -1

المخالفاتًالمذكورةًفيًجدولًالمخالفات،ًًًفيًحالًقيامًالموظفًللمرةًاألولىًبواحدًأوًأكثرًمن:ًاإلنذارًاألولًً-أ

 .فيمكنًإصدارًإنذارًخطيًلهًمنًقبلًالشؤونًالداريةًيوضحًفيهًالمخالفةًويشرحًًكيفيةًتصحيحها

فيًحالًقيامًالموظفًللمرةًالثانيةًبواحدًأوًأكثرًمنًالمخالفاتًالمذكورةًفيًجدولًالمخالفات،ً:ًاإلنذارًالثانًيً-ب

لهًمنًقبلًمديرًالشؤونًالداريةًيوضحًفيهًالمخالفةًوكيفيةًتصحيحًسلوكه،ًويتمًًًيمكنًإصدارًإنذارًخطيًثانًٍّ

 .التأكيدًفيهًعلىًمدىًخطورةًتكرارًالمخالفةًوانتهاكًأنظمةًالجمعية

فيًحالًقيامًالموظفًللمرةًالثالثةًبواحدًأوًأكثرًمنًالمخالفاتًالمذكورةًفيًجدولًالمخالفات،ً:ًاإلنذارًالنهائًيً-ت

امهًللمرةًالثالثةًبواحدًأوًأكثرًمنًالمخالفاتًالجسيمةًالمذكورةًفيه،ًيمكنًإصدارًإنذارًنهائيًأوًفيًحالًقًي

،ًويشرحًً(إنًوجدت)خطيًموقعًمنًالمديرًالتنفيذيًيوضحًآخرًمخالفةًقامًبها،ًويلخصًفيهًمخالفاتهًالسابقةً

الجمعية،ًويتمًإنذارهًمنًأنًالقيامًًًفيهًكيفيةًتصحيحًسلوكه،ًويعادًالتأكيدًعلىًمدىًخطورةًتكرارًانتهاكًأنظمة

 .بأيًمخالفةًأخرىًسيؤديًإلىًإنهاءًخدمتهًمنًالعمًل

 

 ً:الحسم -2

يتمًحسمًنسبةًمنًاألجرًاليوميًوذلكًحسبًنوعًالمخالفةًوحسبًعددًمراتهاًوكماًهوًمبينًفيًجدولًًًً-أ

 ً.المخالفات

 ً.الصالحيةًإنفاذًالحسمًمنًغيرًإنفاذًاإلنذارالحسمًلًبدًأنًيرفقًبإنذارًخطيًيوجهًللموظفًويحقًلصاحبًً-ب

 :إنهاءًالخدمًة -3

فيًحالًقيامًالموظفًللمرةًالرابعةًبواحدًأوًأكثرًمنًالمخالفاتًالمذكورةًفيًجدولًً:ًإنهاءًالخدمةًبعدًإنذارًمسبقًً-أ

إلنهاءًخدماته،ًويتمًدفعًبدلًشهرًاإلنذارًباإلضافةًإلىًً  ً.مكافأةًنهايةًالخدمةالمخالفات،ًفسيكونًالموظفًمعرضاًا

فيًحالًقيامًالموظفًبواحدةًمنًالمخالفاتًالجسيمةًالمذكورةًفيًجدولًالمخالفاتً:ًإنهاءًالخدمةًبدونًإنذارً-ب

إلنهاءًفوريًلخدمته،ًويتمًً بشكلًصريحًيعودًبضررًخطيرًعلىًالجمعيةًأوًموظفيها،ًفسيكونًالموظفًمعرضاًا

 .هايةًالخدمةدفعًبدلًشهرًاإلنذارًباإلضافةًإلىًمكافأةًن

فيًحالًقيامًالموظفًبإحدىًالمخالفاتًالجسيمةًالمذكورةًفيً:ًإنهاءًالخدمةًبدونًتعويضًمكافأةًنهايةًالخدمةً-ت

يمكنًإنهاءًخدمتهًمنً(ً,منًهذهًالالئحة17ًمفصلةًفيًالمادةًً)منًالنظام(80ً)جدولًاًلمخالفاتًمعًمراعاةًالمادةً

تمًتعويضهًعنًمكافأةًنهايةًالخدمة،ًمعًإعطاءًالموظفًفرصةًدونًأنًيدفعًلهًبدلًعنًشهرًاإلنذار،ًولًي

 .لالعتراضًعلىًالقرارًواإلدلءًبأسبابًاعتراضهًعلىًقرارًإنهاءًخدماته
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 (37المادةً)
 أحكامًعامة:

لجدولًالصالحياتًوالمهام -1 ًا  ً.الموظفونًالمفوضونًفيًالجمعيةًهمًالوحيدونًالذينًيحقًلهمًفرضًالعقوباتًوفقا

للنظامًفيًًفيًجميعًال -2 ًا حالت،ًيعطىًالموظفًحقًالعتراضًأمامًالجهاتًالقضائيةًأوًالحكوميةًالمختصةًوذلكًوفقا

 ً.المملكةًالعربيةًالسعودية

بدونًاإلخاللًبمضامينًالنظام،ًفإنهًلًيتمًمعاقبةًالموظفًعلىًمخالفةًارتكبهاًخارجًمكانًالعملًإلًفيًحالًكانتً -3

 .العملًأوًبالجمعيةًأوًبالموظفينًفيهاتلكًالمخالفةًذاتًعالقةًمباشرةًب

ًفيًسلوكهًأوًأدائهًالعمليًخاللًالستةًأشهرًالتالية،ً -4 فيًحالًوجدًأنًالموظفًلمًيقمًبتكرارًنفسًالمخالفةًسواءا

 .فسيتمًاعتبارًالمخالفةًالتاليةًلهًعلىًأنهاًمخالفتهًاألولى

كتابيًبإزالةًالعقوبةًالتأديبية،ًوذلكًإذاًانقضتًيجوزًللموظفًالذيًصدرتًفيًحقهًعقوبةًتأديبيةًأنًيتقدمًبطلبً -5

ستةًاشهرًعلىًتاريخًإيقاعًالعقوبة،ًبشرطًعدمًارتكابًأيًمخالفةًأخرى،ًويتمًمحوًالعقوبةًالتأديبيةًبقرارًمنًً

 .المديرًالتنفيذي

أوًتوقيعًالجزاءًعليهًبعد -6 ًا تاريخًثبوتًًًلًيجوزًاتهامًالموظفًفيًمخالفةًمضىًعلىًكشفهاًأكثرًمنًثالثينًيوما

 ً.المخالفةًبأكثرًمنًمثلًهذهًالمدة

يعدًلكلًموظفًسجلًجزاءاتًيرفقًبملفًخدمتهًيدونًفيهًنوعًالمخالفةًالتيًارتكبهاًوتاريخًوقوعهاًوالجزاءًالذيًً -7

 .أوقعًعليه

 

 سادسا:ًالتظلمًوضوابطًه

 

 (38المادةً)
 التظلمً:

 .يجبًعلىًالموظفًالشروعًبتقديمًشكواهًالخاصةًالىًرئيسهًًالمباشرًكتابيا -1

 .يناقشًالرئيسًالمباشرًالشكوىًمعًالموظفًالمتظلمًبعدًتحريًعنها -2

 .يردًالرئيسًالمباشرًعلىًالموظفًالمتظلمًفيماًيخصًالشكوىًكتابياًخاللًخمسةًأيامًعمل -3

يحقًللموظفًاللجوءًالىًالمديرًً.مستوىًالرئيسًالمباشرًًًاذاًلمًيتمًحلًالتظلمًبالشكلًالمرضيًللموظفًعند -4

 .التنفيذيًمباشرةً

 

 (39المادةً)
 ضوابطًالتظلمً

 .يجبًالبتًفيًالتظلمًخاللًمدةًلًتتجاوزًعشرةًأيامًمنًتاريخًتسليمهًللرئيسًالمباشر -1

 .يجبًعلىًالرئيسًاخطارًالمتظلمًكتابياًبالردًعلىًالتظلم -2

 .معاملةًغيرًمنصفةًلكونهًقدًقامًبتقديمًتظلمًاوًشكوىًًيجبًانًلًيلقيًأيًموظفًأي -3
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 (40المادة)

 احكامًعامًة

 .للموظفًالحقًبأخذًوقتًمستقطعًلتقديمًتظلمه -1

يجبًتقديمًالتظلمًخاللًعشرةًأيامًمنًتاريخًوقوعًالقرارًاوًأيًاعتراضًاخرًولًيحقًلهًالرفعًبعدًمضيًالفترةًً -2

 ً.المحددة

 .كانًالموظفًفيًإجازةًرسميةًاوًمهمةًعملًفيحقًلهًتقديمًالتظلمًخاللًعشرةًأيامًمنًتاريخًمباشرتهًاذا -3

 ً.يجبًاللتزامًبالتسلسلًاإلداريًعندًتقديمًالتظلمً -4

 ً.يحقًللجنةًعندًالضرورةًاتخاذًاإلجراءاتًالرسميةًبحقًالموظفًلتسويةًالخالفًالقائمًبينهما -5

 .الشخصيةًبينًالموظفينلتشملًهذهًالسياساتًالقضاياً -6
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 سابعاًلجنةًشؤونًالموظفينً.تشكيلهاًومهامها
 

 (41المادةً)
 لجنةًشؤونًالموظفين

تشكلًلجنةًشؤونًالموظفينًللبتًفيًاألمورًالتيًلهاًعالقةًبالموظفينًوتعيينهمًوتسكينهمًوالنظرًفيًشكواهمً

 ً.القراروترفعًلمجلسًاإلدارةًلتخاذً
 

 (42المادةً)
 مهامًلجنةًشؤونًالموظفين

 .دراسةًالمعامالتًالخاصةًبالتعيينًاوًتسكينهمًوالعالواتًوالترقياتًوفقًاإلجراءاتًوالضوابطًالمنظمًة -1

 .اجراءًالمقابالتًالشخصيةًفيًحالتًالتعيينًاوًالمسابقاتًالوظيفيةًوالترقياتً -2

 .اقتراحًالمرتبةًوالراتبًالمناسبينًللمتقدمًاوًالمرقىًوفقًماًتضمنتهًلئحةًالرواتب -3

 النظرًفيًهيكلةًالوظائفًوإعادةًالتسكينًفيًحالًدعتًالحاجةًوعرضهًعلىًمجلسًاإلدارةًً -4

 .دراسةًوحلًكافةًالشكاوىًالخاصةًبالموظفينً -5

 .تتكونًالجمعيةًمنًالمديرًالتنفيذيًورئيسًالشؤونًاإلداريةًوالماليةًويضافًعضوًثالثًاذاًدعتًالحاجةًً -6
 

 ثامناًالسلفًالشخصية

 (43)المادةً
 السلفةًالشخصيًة

الجمعيةًوتقدمًبموجبًًًمنًالممكنًوألسبابًضروريةًيقدرهاًرئيسًمجلسًاإلدارةًصرفًسلفًشخصيةًلموظفًي -1

نموذجًويحددًرئيسًمجلسًاإلدارةًقيمتهاًومدةًسدادهاًعلىًانًلًتزيدًقيمتهاًعنًاربعًرواتبًأساسيةًًكحدً

 اعلىًويجوزًلرئيسًمجلسًاإلدارةًزيارةًالمبلغًالىًستةًرواتبًاساسيةًمتىًدعتًالحاجةًلذلًك

وًتكونًبكفيلينًغارمينًرواتبهماًتساويًاوًتزيدًيشترطًلمنحًالسلفةًانًتغطيًمستحقاتًالموظفًمبلغًالسلفةًا -2

 ً.عنًراتبًطالبًالسلفةًً

 .يشترطًلطلبًالسلفةًانًيكونًالموظفًقدًامضىًستةًاشهرًفيًالجمعيةً -3

 .لًيسمحًللموظفًبكفالةًاكثرًمنًشخصًفيًوقتًواحد -4

 .يجوزًللمديرًالتنفيذيًتأجيلًسدادًقسطًالسلفةًالشهريًمرتينًخاللًفترةًالسداًد -5

 .تحسمًالسلفةًخاللًشهرًرمضانًاوًماًيوازيهًفيًالتاريخًالميالديلً -6

 .شهر18شهرًويحقًًللمديرًالتنفيذيًزيادةًالمدةًالى12ًتسددًالسلفةًعلىًأقساطًشهريةًخاللًمدةًلًتتجاوزًً -7

 ً.يجبًانًتكونًفترةًالطلبًللسلفةًمرةًأخرىًبعدًمضيًسنتينًمنًسدادًالسلفةًالسابقة -8
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 (44)المادة
 لسلفةتعميدًا

 ً:ًتمنحًالسلفًبموجبًتعميدًمنًرئيسًمجلسًاإلدارةًيحددًفيًبدقةًاألمورًالتاليةًًًًًًًًًً
 اسمًالمستفيدًمنًالسلفًة -1

 مبلغًالسلفةًً -2

 الغايةًمنًالسلفًة -3

 مدةًالسداًد -4

 ً.كيفيةًالسداد -5

 

 (45المادةً)
 سدادًالسلفًة

لماًوردًفيًالتعميدًتستردًالسلفةًمنًالُمتسلًف -1 ًا  وفقا

 .منًالراتبًالشهريًللموظفً%30اجماليًالحسمياتًالمستحقةًلسدادًالسلفةًالشخصيةًيجبًأنًلًتزيدًعنً -2

 (46)المادةً
 احكامًعامًة

 .مديرًالشؤونًاإلداريةًوالماليةًليسًمنًصالحيتهًاخراجًسلفةًشخصيةًأليًموظفًالًبموافقةًالمديرًالتنفيذي -1

 .العهدًالخاصةًلًيجوزًالصرفًمنهاًكسلفًشخصيةًليًموظفً -2

 

 تاسعاً:العملًاإلضافي
 

 (47)المادةً
 العملًاإلضافي:

الموظفًبالعملًخارجًأوقاتًالدوامًالرسميًأوًخاللًالعطلًواألعيادًالرسميةًإلنجازًمهمةًًًيحقًللجمعيةًًتكليف -1

لمقتضياتًالعمل،ًوتحـددًهذهًالالئحـةًالضوابطًواإلجراءاتًالمنظمةًلذلك ًا  ً.محددةًوفقا

 :يراعىًقبلًالتكليفًبالعملًاإلضافيًماًيلًي -2

 .ألًسبيلًإلنجازًالعملًأثناءًوقتًالدوامًً-أ

 .تكونًالحاجةًللعملًاإلضافيًنتيجةًلقصورًأوًإهمالًمنًالموظفألًً-ب

خاللًالراحةًً%(200ًًً)منًاألجرًاألساسيًإذاًكانًفيًأثناءًأيامًالعملًو%(150ً)أجرًالعملًاإلضافيًيساويً-3

 :ويحتسبًللموظفًكماًيلًي,ًأوًخاللًاألعيادًوالعطلًالرسمية,ًاألسبوعية
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 (.مجموعًساعاتًالعملًالشهري)ساعة240ً÷ًلشهريًاألساسيًالراتبًا=ًأجرًالساعةًالعاديةًًً-أ

 150أجرًالساعةًالعاديةً*=ًأجرًالساعةًاإلضافيةًً-ب

 .عددًساعاتًالعملًاإلضافًي*أجرًالساعةًاإلضافيةً=ًأجرًساعاتًالعملًاإلضافيًً-ت

 

 (48)المادةً
 ضوابطًالعملًاإلضافيً:

 ً.راتبًالشهرًالتالًيتصرفًمستحقاتًالموظفًللعملًاإلضافيًمعً -1

 ً.يجبًتضييقًنطاقًالعملًاإلضافيًخاصةًخاللًاإلجازاتًالرسمية -2

 .يستحقًالموظفونًدونًمديريًاإلداراتًوالفروعًالتعويضًعنًالعملًاإلضافًي -3

 .ساعةًخاللًالشهرًلكلًموظف(40ً)الحدًاألقصىًلساعاتًالعملًاإلضافيً -4

 .يعتمدًمنًصاحبًالصالحيةيتمًتعبئةًنموذجًالعملًاإلضافيًالفعليًلكلًإدارةًو -5

 .يكلفًالموظفًبالعملًاإلضافيًمنًصاحبًالصالحيةًبتوجيهًمكتوبًيبينًفيهًالغرضًمنًالعملًاإلضافًي -6

 ً.يجبًاعتمادًالستدعاءًللعملًوفقًجدولًالصالحياتًوالمهام -7

 (49)المادةً
 أحكامًعامة:

الوصولًإليهًفيًحالًاستلزمًحضورهًلمقرًًيجبًأنًيكونًالموظفًالخاضعًلبدلًالعملًتحتًالطلبًبمكانًيمكنً -1

 ً.العمل

 .يتمًتعويضًالموظفًالمستحقًوفقًالالئحةًالمعتمدةًفيًالجمعية -2

لجدولًالصالحياتًوالمهام -3 ًا  .يتمًإعدادًواعتمادًمصاريفًبدلًالعملًتحتًالطلبًوفقا

 ً.يجبًتضييقًنطاقًالستدعاءًللعملًوحصرهًفيماًلًيمكنًتأجيلهًمنًأعمال -4

 .بدلًالستدعاءًللعملًحسبًسياساتًساعاتًالعملًاإلضافًييتمًاحتسابً -5
 .يتمًاحتسابًساعتينًعملًإضافيًعلىًاألقلًأليًموظفًيستدعىًللعمل-6

 

 عاشرا:ًالتكليفًالوظيفيًوالتعاملًمعًلوحةًاإلعالنات

 (50)المادةً
 ضوابطًالتكليفًوالتدويرًالوظيفيً:

 ً.الموظفًإلىًوظيفةًأقلًمنًوظيفتهًالسابقةًمرتبةًأوًأجرااًًلًيحقًللجمعيةًًنقل

 (51)المادةً
 ضوابطًالتعاملًمعًلوحةًاإلعالنات:

 .يجبًنشرًأيًمذكراتًأوًإعالناتًصادرةًمنًقبلًالجمعيةًعلىًلوحةًاإلعالناًتًً-أ

وتمًًلًيحقًللموظفًنشرًأيًوثائقًأوًبياناتًشخصيةًعلىًلوحةًاإلعالناتًإلًإذاًتمتًالموافقةًعلً-ب ًا يهاًمسبقا

 .تحديدًتاريخًإزالتهاًمنًقبلًصاحبًالصالحية
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ً 

 عالقاتًالعمل:ًالبابًالرابع

 
 أولا:ًاإلجازةًالسنويةًوضوابطهًا

 (52)المادةً
 :اإلجازةًالسنوية

عنًكلًسنةًمنًسنواتًالخدمةًإجازةًسنويةًبأجرًًً-المستخدمونًوالعمالًً-تمنحًالجمعيةًالموظفينًالرسميينًً -1

ًا(30ًً)كاملًمدتهاً  .يوما

شهرًعملًفعلي،ًويكونًالشهرًالثالثًعشرًهوًشهرًاإلجازة،ً(12ً)تستحقًاإلجازةًاألولىًللموظفًبعدًمرورً -2

للسنةًشهرًعملًعلىًاعتبارًأنًشهرًاإلجازةًاألولىًهوًالشهرًالمكملً(11ً)وتستحقًاإلجازةًالثانيةًبعدًمرورً

 .شهرااً(12ًً)الثانيةً

يستحقًالموظفًإجازةًاضطراريةًبراتبًلمدةًخمسةًأيامًخاللًالعامًالحاليًولًيحقًلهًتأجيلهاًللعامًالتاليًويجبًً -3

 .تجزئتهاًبماًلًيزيدًعنًيومينًفيًكلًمرة

 .يحقًللموظفًتجزئةًإجازتهًالسنويةًًمعًضرورةًمراعاةًمتطلباتًالعملًوموافقةًصاحبًالصالحية -4

يجبًعلىًالموظفًتقديمًطلبًاإلجازةًالسنويةًقبلًشهرًعلىًاألقلًمنًالتاريخًالذيًيرغبًفيهًبالتمتعً -5

 ً.تقلًعنًيومانًًبالنسبةًللسعوديينًوبمدةًل(ًبالنسبةًللمقيمينً)بإجازته

وذلكًفيًبدايةًيقومًمديروًاإلداراتًوالفروعًبتنظيمًاإلجازاتًالسنويةًبجداولًتحددًبدايةًونهايةًإجازةًكلًموظفً -6

 .كلًعام

 .يعتبرًتاريخًآخرًيومًفيًإجازةًالموظفًهوًاألساسًلحتسابًعددًأيامًاإلجازةًالتيًتمتعًبها -7

يوضحًفيهًتاريخًبدءًوانتهاءًاإلجازةًوعنوانًالمكانًالذيًيقضيًفيهًً -8 يوقعًالموظفًعندًقيامهًباإلجازةًإقراراًا

 .إجازتهًورقمًهاتفه

عندًالقيامًبهاًفيًحالةًرغبتهًفيًذلكًوفقًآخرًأجرًًًتدفعًالجمعيةًللموظفًأجرهًعن -9 مدةًاإلجازةًالسنويةًمقدماًا

 .يتقاضاه

لًيجوزًللموظفًأنًيتنازلًعنًإجازتهًالسنويةًبمقابلًأوًبدونًمقابلًويجبًأنًيتمتعًبهاًفيًسنةًاستحقاقهاً -10

التاليةًفقطًشريطةًألًيتجاوزًويجوزًلهًبموافقةًصاحبًالصالحيةًتأجيلًإجازتهًالسنويةًأوًأيامًًمنهاًللسنةًً

اً  التأجيلًستونًيوما

يستحقًالموظفًأجرهًعنًأيامًاإلجازةًالمستحقةًإذاًتركًالعملًقبلًتمتعهًبهاًوذلكًبالنسبةًللمدةًالتيًلمًيحصلً -11

علىًإجازتهًعنها،ًكماًيستحقًأجرًاإلجازةًعنًكسـورًالسنةًبنسبةًماًقضاهًمنهاًفيًالعمل،ًويتخذًآخرًأجرًكانً

لحتسابًمقابلًأجرًهذهًاإلجازاتيتقا  .ضاهًالموظفًأساساًا

 

 (53)المادةً
 ضوابطًاإلجازاتًالسنوية:
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تعطىًاإلجازةًللموظفينًوتنسقًحسبًمقتضياتًالعملًوظروفه،ًمعًاألخذًفيًالعتبارًرغبةًالموظفًكلماًأمكنًً -1

 .ذلك

 ً.ثالثةًأشهرًإذاًكانًذلكًلمصلحةًالعمليحقًللمديرًالمباشرًرفضًطلبًاإلجازةًوتأجيلهاًبماًلًيتجاوزً -2

إلًفيًحالًانتهاءًخدمةًالموظفًوهوًيملكًفيًرصيدهًبعضًأيامًً -3 لًيتمًتعويضًاإلجازةًالعاديةًأوًجزءًمنهاًنقداًا

اً  ً.اإلجازةًبشرطًألًتزيدًعنًستينًيوما

اً)ولزوجتهً(ًغيرًالسعودي)يُؤمنًللموظفً -4 واثنينًمنًأبنائهًتذاكرًسفرًذهابًوإيابًإلىًبلدهً(ًإنًكانًمتزوجا

 ً.شهرااً(12ً)بواسطةًالطيرانًعلىًالدرجةًالسياحيةًالمخفضةًليتمتعًباإلجازةًالسنويةًكلً

 ً.يتحملًالموظفًأجورًتذكرةًالطيرانًورسومًالسفرًفيًحالًاإلجازةًبدونًراتبًإذاًلمًتربطًمعًاإلجازةًالسنوية -5

نًراتبًأنًلًيكونًلهًفيًتاريخًبدايتهاًأيًرصيدًمنًاإلجازاتًالسنويةًوبشرطًيشترطًللحصولًعلىًإجازةًبدو -6

 ً.وجودًمبرراتًللحصولًعلىًهذهًاإلجازة

 .يجوزًالتفاقًفيًعقدًالعملًعلىًإجازةًسنويةًتزيدًعلىًماًوردًفيًالمادةًالسابقة -7

 .منًأيامًاإلجازةًالسنويةًللموظفإذاًوقعتًأيامًالراحةًاألسبوعيةًضمنًأيامًاإلجازةًالسنويةًفيتمًاحتسابهاًض -8

 .يحتسبًاستحقاقًالموظفًلإلجازاتًالسنويةًبشكلًشهري -9

يجبًعلىًالموظفًالستفادةًمنًاجازتهًالسنويةًبنفسًالعامًولًيحقًلهًترحيلًأيامًمنًاجزاتهًالسنويةًًللعامًً -10

ا.  القادمًإلًبموافقةًالمديرًالتنفيذيًشريطةًأنًليتجاوزًالترحيلًستونًيوما

 

ا:ًاإلجازاتًالمرضيةًوضوابطهًا  ثانيا

 (54)المادةً
 اإلجازاتًالمرضيةً:

تعتمدًاإلجازةًالمرضيةًللموظفًبناءاًعلىًتقريرًمنًالجهةًالطبيةًالتيًتحددهاًوتعتمدهاًالجمعيةًبناءًعلىًعقدً -1

وجميعًالمراكزًوالمستشفياتًالحكوميةًًبعدًإجراءًالكشفًالطبي،ًويجبًعلىًالموظفً(ًانًوجد)التأمينًالطبيً

 .هًعنًالعملًبأيًوسيلةًمنًوسائلًالتصالساعةًمنًتخلف24ًأنًيخطرًاإلدارةًالتابعًلهاًعنًمرضهًخاللً

لهًالحقًفيًإجازةً(1ً)الموظفًالذيًيثبتًمرضهًبتقريرًطبيًصادرًمنًجهةًمعتمدةًلدىًالجمعيةًحسبًالبند -2

 :مرضيةًمتىًاستدعتًحالتهًذلكًعلىًالنحوًالتالًي

األولىًبأجرًكاملًً-أ ًا  .الثالثونًيوما

التاليةًبثالثةًأرباعًاألجرً-ب ًا  .الستونًيوما

التاليةًدونًأجرالثالً-ت ًا  .ثونًيوما

 .بعدهاًيستنفدًالموظفًرصيدهًمنًاإلجازاتًالسنويةً-ث

(ًوفقًنظامًالتأميناتًالجتماعية)إذاًاستمرًمرضًالموظفًواستنفذًجميعًمددًاإلجازاتًأعالهًيحالًإلىًلجنةًطبيةً -3

وفقًذلك  .لتحديدًإمكانيةًاستمرارهًفيًالعملًمنًعدمهاًليتمًمعاملتهًنظامياًا

 ً.تحتسبًالمدةًتراكميااًخاللًالسنةًالواحدةًالتيًتبدأًمعًبدايةًاليومًاألولًمنًاإلجازةًالمرضية -4

علىًً -5 لًيسمحًللموظفًالمريضًأنًيباشرًعملهًإلًإذاًقررتًجهةًطبيةًمعتمدةًأنهًشفيًمنًمرضهًوأصبحًقادراًا

 .مالئهًفيًالعملمباشرةًعملهًوأنهًلًخطرًعليهًمنًأداءًالعملًولًضررًمنهًعلىًمخالطةًز

ً

ً

ً
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 (55)المادةً
 ضوابطًاإلجازاتًالمرضية

يحتسبًاليومًالذيًيحالًفيهًالموظفًإلىًالطبيبًأوًالمستشفىًواأليامًالتيًتستغرقهاًالفحوصًالطبيةًالتيًتجرىًً -1

 .لهًمنًأيامًاإلجازةًالمرضيةًمتىًرأتًالجهةًالطبيةًالمعتمدةًذلك

المرضيةًإذاًأصيبًبوعكةًصحيةًخاللًفترةًإجازته،ًإلًإذاًاستدعىًالمرضًلًيتمًتعويضًالموظفًعنًاإلجازةً -2

تنويمًالموظفًبالمستشفى،ًوفيًهذهًالحالةًيجبًعلىًالموظفًإشعارًمديرهًالمباشرًبحالتهًالصحية،ًكماًيتوجبًً

ادًاإلجازةًعلىًالموظفًعندًعودتهًإلىًالعملًأنًيقدمًالتقاريرًالطبيةًوالوثائقًالمساندةًللجنةًمنًأجلًاعتم

 ً.المرضية

إذاًثبتًلدىًالجمعيةًمرضًالموظفًوتنويمهًفيًالمستشفىًأثناءًاإلجازةًالسنوية،ًفإنهًيجوزًللجنةًأنًتمددًإجازتهًً -3

 .السنويةًبمقدارًعددًاأليامًالتيًأقامهاًفيًالمستشفى،ًأوًأنًيتمًادخارهاًلهًبعدًاعتمادهاًمنًالجمعية

مرضيةًوقعتًخاللًفترةًاإلجازةًالسنويةًوتعذرًتوفيرًاإلثباتاتًالطبيةًفيًحالًمطالبةًالموظفًاعتمادًإجازةً -4

أيامًمنًعودتهًمنًاإلجازة،ًفسوفًتعدًتلكًالفترةًكإجازةًسنويةًأوًإجازةًغيرًمدفوعةًالراتبًً(7ً)الالزمةًخاللًً

 .بعدًموافقةًصاحبًالصالحية

إذاًمنحً -5 ًا  ً.إجازةًمرضيةًقبلًبدءًاإلجازةًالسنويةيجوزًللموظفًأنًيؤجلًإجازتهًالسنويةًالمعتمدةًسلفا

إذاًرغبًالموظفًالمريضًقطعًإجازتهًالمرضيةًوالعودةًإلىًعمله،ًعليهًأنًيتقدمًبطلبًكتابيًإلىًمديرهًالمباشر،ًً -6

 .ولًيجوزًإعادتهًإلًبموافقةًالجهةًالطبيةًالمعتمدةًالتيًأعطتهًالشهادةًالمرضية

 .زةًالمرضيةًإذاًتخللتهًاتحتسبًإجازةًالراحةًاألسبوعيةًضمنًاإلجا -7

 .يتمًاحتسابًاإلجازاتًالرسميةًمنًضمنًفترةًاإلجازةًالمرضيةًفيًحالًتداخلهاً -8

 .تحتسبًفترةًاإلجازةًالمرضيةًضمنًمكافأةًنهايةًالخدمةًللموظف -9

 

ا:ًاإلجازاتًالرسميةًمدفوعةًالراتًب  ثالثا

 (56)المادةً
 اإلجازاتًالرسميةًمدفوعةًالراتب:

للمادةًً منًالنظامًوزارةًالمواردًالبشريةًوالتنميةًالجتماعيةًتحددًاألعيادًوالمناسباتًالتيًيعطىًً(112ً)تنفيذاًا

 :للموظفًفيهاًإجازةًبأجرًكاملًكماًيلًي

 .منًشهرًرمضانًحسبًتقويمًأمًالقرى(29ً)تحددًإجازةًعيدًالفطرًبخمسةًأيامًتبدأًمنًاليومًالتاليًليومً -1

 .تحددًإجازةًعيدًاألضحىًبخمسةًأيامًتبدأًمنًيومًالوقوفًبعرفة -2

وإذاًصادفًهذاًاليومًيومًراحةًأسبوعيةًيعوضًالموظفًعنهً.ًإجازةًاليومًالوطنيًللمملكةًفيًأولًالميزانً -3

 .ومًالذيًيسبقهًأوًالذيًيليهبالي

يحقًلموظفيًالجمعيةًالحصولًعلىًإجازةًبأجرًألداءًفريضةًالحجًلًتقلًمدتهاًعنًعشرةًأيامًولًتزيدًعلىً -4

بماًفيهاًإجازةًعيدًاألضحىًالمباركًوذلكًلمرةًواحدةًفقطًطوالًفترةًخدمتهًإذاًلمًيكنًقدً ًا خمسةًعشرًيوما

لمقتضياتًالعملًفيًًأداهاًمنًقبلًوللمديرًالتنفيذيًتح ًا وفقا ًا ديدًعددًالموظفينًالذينًيمنحونًهذهًاإلجازةًسنويا

 ً.الجمعية
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ا:ًاإلجازاتًالجتماعيةًمدفوعةًالراتب  رابعا

 (57)المادةً
 إجازةًزواج:

 ً.أيامًمتصلة(5ً)تمنحًالجمعيةًموظفيهاًإجازةًزواجًمدفوعةًالراتبًولمدةً -1

يحقًللموظفًالستفادةًمنًإجازةًالزواجًخاللًفترةًعقدًالقرانًأوًحفلةًالزواج،ًولًيجوزًترحيلهاًأوًتأجيلهاً -2

منًيومًحفلةًالزواًج(30ً)ألكثرًمنً  .يوماًا

 

 (58)المادةً
 إجازةًولدةًمولودً:

،ًوعلىًالموظفًعدمًأيامًمتصلةً(3)عندًولدةًطفلًلموظفًأثناءًفترةًعملهًمعًالجمعيةًفإنهًيمنحًإجازةًمدتهاً

 .يومًمنًتاريخًالولدة(30ً)ترحيلًأوًتأجيلًهذهًاإلجازةًألكثرًمنً

 (59)المادةً
 إجازةًوفاةًقريب:

ً(5ً)إذاًتوفيتًزوجةًالموظفًأوًأحدًأصولهًأوًفروعهًفيحقًلهًإجازةًمدفوعةًالراتبًمدتهاً -1 أيامًمتصلةًابتداءا

 ً.منًتاريخًالوفاةًغيرًقابلةًللترحيلًأوًالتأجيل

للموظفةًالمتزوجةًالمسلمةًالتيًيتوفىًزوجهاًالحقًفيًإجازةًلمدةًأربعةًاشهرًوعشرةًأيامًبأجرًكاملًولغيرً -2

بأجرًكامل.المسلمةًخم ًا  سةًعشرًيوما

 (60)المادةً
 إجازةًمرافقةًمريضً:

(ًالوالدينًواألبناءًواإلخوةًواألخواتًواألزواجًفقط)يمنحًالموظفًإجازةًلمرافقةًأحدًأفرادًعائلتهًالمستحقًللعالجً

 ً:داخلًأحدًالمستشفياتًبناءاًعلىًتقريرًطبيًيؤيدًضرورةًوجودًمرافقًوفقًاآلتًي

اًاألولىًبراتبًكاملًوً(30ً)داخلًالمملكةًً -1 اًالتاليةًبثالثةًأرباعًالراتبًوماًزادًعنًذلكًمنًغيرً(45ً)يوما يوما

 .راتب

اًاألولىًبراتبًكاملًوً(45ً)خارجًالمملكةً -2 اًالتاليةًبثالثةًأرباعًالراتبًوماًزادًعنًذلكًمنًغيرً(60ً)يوما يوما

 .راتب

اًمنًاإلجازاتًالسنوية،ًوعدمًتعارضهاًمعًمتطلباتً(45ً)يشترطًلستحقاقهاًألًيزيدًرصيدًالموظفًعنً -3 يوما

فالًبدًمنًأخذًموافقةًصاحبًالصالحيةً(45ً)العملًوفقًتقديراتًالجمعيةًأماًإذاًزادًرصيدًالموظفًعنً ًا يوما

 .علىًذلك

بدأًمعًبدايةًاليومًاألولًمنًإجازةًالمرافقةًوفيًحالًتداخلهاًًيتمًاحتسابًالمدةًتراكميااًخاللًالسنةًالواحدةًالتيًت -4

 ً.معًاإلجازاتًالرسميةًفإنًمدةًاإلجازةًالرسميةًلًتحتسبًضمنًإجازةًالمرافقًة

ً

ً
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 خامساً:ًالجازاتًالخاصةًبالموظفاتًوضوابطهًا

 (61)المادةً
 إجازةًالوضع:ًً
أقبلًتاريخًالوضعًالمتوقعًبإسبوعًً،ًويتمًتحديدًًأسابيعًتبد(10ً)تمنحًالجمعيةًللموظفةًإجازةًوضعًمدتهاً -1

 .التاريخًالمرجحًللوضعًمنًخاللًتقريرًطبيًمعتمدًمنًالجهاتًالطبيةًالمختصة

رًوفيًحالًتدفعًالجمعيةًنصفًالراتبًالشهريًللموظفةًخاللًفترةًإجازةًالوضعًإذاًكانًلهاًخدمةًسنةًفأكث -2

 .سنواتًفأكثرًيومًبدءًاإلجازةًفيصرفًالراتبًكامالاً(3ً)كانتًخدمتهاًً

 ً(62)المادةً
 ضوابطًإجازةًالوضعً:

خاللًفترةً -1 لًيحقًللموظفةًالحصولًعلىًأيًرواتبًخاللًإجازتهاًالسنويةًفيًحالًحصلتًعلىًالراتبًكامالًا

ةًوضعًبنصفًالراتب،ًيحقًلهاًالحصولًعلىًإجازةًالوضعًلنفسًالسنة،ًوفيًحالًحصولًالموظفةًعلىًإجاز

 ً.نصفًالراتبًخاللًفترةًإجازتهاًالسنويةًلنفسًالسنة

يحقًللموظفةًعندًعودتهاًمنًإجازةًالوضعًالحصولًعلىًفتراتًراحةًيوميةًلًتزيدًعنًساعةًبقصدًإرضاعً -2

الساعةًمنًساعاتًعملهاًمولودها،ًباإلضافةًالىًفتراتًالراحةًالممنوحةًلجميعًالموظفينًوتحتسبًهذهً

 .الرسمي،ًولًيجوزًحسمًتلكًالساعةًمنًراتبهاًالشهري

 .يحقًللجمعيةًانًتدمجًاإلجازةًالسنويةًوإجازةًالوضعًللموظفةًفيًفترةًواحدة -3

 ً.الموظفةًاوًانذارهاًبالفصلًأثناءًتمتعهاًبإجازةًالوضعًلًيحقًللجمعيةًًفصل -4

 

 سادساً:إجازةًتأديةًالمتحانًوضوابطهًا
 

 (63)المادةً

 ً:إجازةًتأديةًالمتحانً
لعددًاأليامًً ًا يحقًللموظفينًالمنتسبينًللمدارسًوالمعاهدًوالجامعاتًالحصولًعلىًإجازةًتأديةًامتحانًبأجرًكاملًوفقا

 :الشروطًاآلتيةًالفعليةًلالمتحانًحسب

 .موافقةًالجمعيةًعلىًإتمامًالموظفًدراسته .1

 .أنًيكونًالمتحانًعنًسنةًغيرًمعادة .2

علىًاألقل .3  .تقديمًطلبًاإلجازةًًقبلًموعدًالمتحاناتًبخمسةًعشرًيوماًا

 ً.أنًتقتصرًاإلجازةًعلىًامتحانًنصفًالسنةًالدراسيةًوامتحانًنهايةًالسنةًالدراسيةًفقط .4

 .المتحانًعنًسنةًمعادةًفللموظفًالحقًبإجازةًدونًأجرًألداءًالمتحانفيًحالًكانً .5

 ً(64)المادةً

 ً:ضوابطًإجازةًتأديةًالمتحان
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 .مدةًالمتحاناتلًتكونًإجازةًتأديةًالمتحانًفيهاًطو:ًالمتحاناتًالمتتابعةً -1

اً:ً)المتحاناتًغيرًالمتتابعةً -2 تكونًإجازةًتأديةًًالمتحانًلكلً(يوجدًخاللهاًأيامًلًيؤديًفيهاًالموظفًامتحانا

واليومًالذيًيسبقهًفقط ًا ويستثنىًمنًذلكًإذاًكانًمقرًالمتحانًفيًمدينةًأخرىً,ًيومًيؤديًفيهًالموظفًامتحانا

 .غيرًالتيًيعملًبهاًالموظفًفتعاملًمعاملةًاأليامًالمتتابعة

 .يلزمًالجمعيةًبإجراءًأيًتعديلًعلىًالوضعًالوظيفيًأوًالماديًًللموظفًالحصولًعلىًالمؤهلًل -3

 :يجبًتوفيرًالمستنداتًاآلتيةًلعتمادًإجازةًتأديةًامتحان -4
 .ماًيفيدًانتسابهًإلىًإحدىًالجهاتًالتعليميةًً-أ
 .جدولًالمتحاناتًالمعتمدًمنًالجهةًالتعليميةً-ب
 .المتحاناتإثباتًحضورًجميعًً-ت

 

 سابعاًالجازاتًالستثنائيةًوضوابطهًا
 

 (65)المادةً
 اإلجازاتًالستثنائيةًبدونًأجرً:ًً
لألحوالًالخاصةًبالموظفًوالتيًيقدرهاًرئيسًمجلسًاإلدارةًاوًمنًينيبًعنهًلكلًحالةًعلىًحدةً -1 مراعاةًا

بإجازةًاستثنائيةًبدونًأجرًبماًلًيزيدًتسمحًالجمعيةًللموظفًبالتمتعً.ًبحيثًلًتتعارضًمعًمتطلباتًالعمل

 .عنًشهرينًخاللًالعامًبشرطًأنًيستنفدًرصيدهًمنًاإلجازةًالسنوية

يسمحًللموظفًبتمديدًالفترةًلمدةًشهرينًإضافيينًوفقًتقديراتًيقرهاًرئيسًمجلسًاإلدارةًاوًمنًينيبهًعلىً -2

 .ثةًأعوامًمتتاليةألًتتجاوزًمدةًاإلجازةًالستثنائيةًبدونًأجرًستةًأشهرًخاللًثاًل

 ً(66)مادةً
 ضوابطًاإلجازاتًالستثنائيةًبدونًأجرً:

تكونًعلىًالنحوًاآلتًي(20ًً)إذاًلمًتتجاوزًمدةًاإلجازةًالستثنائيةً -1 ًا  :يوما

 ً.تحتسبًضمنًخدمةًالموظفًفيًالجمعيةًويستحقًعنهاًمكافأةًنهايةًالخدمةًً-أ

 .ةًالتقويمًلهتحتسبًضمنًالمدةًالالزمةًلترقيةًالموظفًوتحتسبًضمنًفترً-ب

 .تستمرًالجمعيةًفيًتقديمًالخدمةًالصحيةًللموظفًوأفرادًعائلتهًالمعتمدينً-ت

تكونًعلىًالنحوًاآلتًي(20ً)إذاًتجاوزتًمدةًاإلجازةًالستثنائيةً -2 ًا  ً:يوما

ًا,ًلًتحتسبًضمنًخدمةًالموظفًفيًالجمعيةًولًيستحقًعنهاًمكافأةًنهايةًالخدمةًً-أ ويعتبرًعقدًالعملًموقوفا

 .خاللًهذهًاإلجازة

 .لًتحتسبًضمنًالمدةًالالزمةًلترقيةًالموظفًولًتحتسبًضمنًفترةًالتقويمًلهً-ب

 .عتمدينيحقًللجمعيةًأنًتتوقفًعنًتقديمًالخدمةًالصحيةًللموظفًوأفرادًعائلتهًالمًً-ت

 (.للموظفًالسعودي)يتحملًالموظفًكاملًمبلغًالشتراكًفيًالتأميناتًالجتماعيةًًً-ث

ً

ً

ً
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 ثامنا:اإليقافًمنًقبلًالسلطاتًالحكومية:
 

 (67)المادةً
 اإليقافًمنًقبلًالسلطاتًالحكومية:

عنًعملًالموظفًمعًالجمعيةًأوًبسببهًفعلىًالجمعيةًأنًتستمرًبدفعً -1 %50ًًإذاًكانًاإليقافًأوًالحجزًناشئاًا

 .فقطًمنًاألجرًللموظفًحتىًيتمًالفصلًفيًقضيتهًعلىًألًتزيدًمدةًاإليقافًأوًالحجزًعلىًمائةًوثمانينًيومااً

فالًتلتزمًالجمعيةًبال -2 ًا فإذاًقضيًببراءةًالموظفًأوًً,ًدفعًعنًالمدةًالزائدةإذاًزادتًالمدةًعنًمائةًوثمانينًيوما

حفظًالتحقيقًلعدمًثبوتًماًنسبًإليهًأوًلعدمًصحتهًتلتزمًالجمعيةًبردًماًحسمًمنًاألجرًللموظفًأماًإذاًقضيًً

 ً.بإدانتهًفالًيستعادًمنهًماًصرفًله

ً 

 تاسعاً:ضوابطًالعودةًمنًالجازة
 

 (68)المادةً
 ً:اإلجازًةضوابطًالعودةًمنً

عنًالعملًبدونًإذنًأوًعذرًمقبول،ًإلًً -1 يعتبرًالموظفًالذيًلًيباشرًعملهًبعدًانقضاءًمدةًإجازتهًالسنويةًمتغيباًا

إذاًكانًغيابهًلظروفًقاهرةًتقتنعًبهاًالجمعية،ًبشرطًأنًيقومًالموظفًبإشعارًالجمعيةًبذلكًفورًوقوعًذلكً

وعندًالمباشرةًيجبًعلىًالموظفًتقديمً,ًءاتًالعملًالمتبعةالظرفًومنًثمًطلبًتمديدًاإلجازةًمنًخاللًإجرا

 .المستنداتًالمؤيدةًلطلبهًفيًحالًطلبًمرجعهًاإلداريًذلك

لجدولًالصالحياتًوالمهام -2 ًا  .يجبًاعتمادًأيًعودةًمتأخرةًمنًإجازاتًالموظفينًوفقا

وتقديمًالمسوغاتًالمقبولةًفيًحالًتأخرهًيتعرضًالموظفًلإلجراءاتًالنظاميةًإذاًلمًيلتزمًباإلجراءاتًالسابقةً -3

 .عنًالعودةًللعمل

 :إذاًتأخرًالموظفًعنًالعودةًمنًإجازتهًالسنويةًللعملًولمًيبلغًالجمعيةًبأسبابًتأخرهًيتمًاتخاذًاإلجراءاتًاآلتية -4

أيامًمنًتاريخًعودتهًالمتوقعةًللعملًويبلغًبضرورةًحضورهً(5ً)إرسالًإنذارًكتابيًللموظفًبعدًمرورًًً-أ

 .أيام(10ً)لعملًخاللًل

يسقطً(تاريخًإرسالًاإلنذار)منًتاريخًإبالغهً(11ً)إذاًلمًيحضرًالموظفًللعملًفيًاليومًالحاديًعشرً-بً-ب

 ً.منًالنظام(80ً)اسمهًمنًكشوفًالرواتبًويتمًفصلهًبدونًمكافأةًنهايةًخدمةًحسبًالمادةً

عنًموعدًعودتهًمنًإجازتهًالسنويةًللعًم -5 لًولمًيكنًقدًأبلغًالجمعيةًبتأخرهًوكانتًإذاًعادًالموظفًمتأخراًا

فللجمعيةًالحقًفيًأنًتحتسبًاأليامًالتيًتأخرهاًكأيامًغيابًبدونًإذنً,ًاألسبابًالتيًقدمهاًبعدًعودتهًمقبولة

فللجمعيةًالحقًفيً,ًأماًإذاًكانتًاألسبابًالتيًقدمهاًالموظفًلتأخرهًعنًالعودةًللعملًغيرًمقبولة,ًوبدونًراتب

 .ءاتًالواردةًفيًالالئحةًبماًيخصًالنقطاعًعنًالعملًلسببًغيرًمشروعتطبيقًاإلجرًا

منًإجازتهًقبلًالوقتًالمحدد،ًيحقًللموظفًإضافةًاأليامًالمتبقيةًمنًاإلجازةً -6 فيًحالًعودةًالموظفًمبكراًا

لجدولًالصالحياتًوالمهام ًا  .لرصيدهًمنًاإلجازات،ًوذلكًبعدًالحصولًعلىًالموافقةًالالزمةًوفقا

 ً.يقومًالمديرًالمباشرًللموظفًبتعبئةًنموذجًالعودةًمنًاإلجازةًفورًعودةًالموظفًمنًاإلجازةًومنًثمًاعتمادها -7
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 (69)المادةً
 أحكامًعامة:

لًتحتسبًاإلجازاتًالرسميةًإذاًكانتًخاللًاإلجازةًالسنويةًمثلًإجازةًعيديًالفطرًواألضحىًوإجازةًاليومًالوطنيًً -1

 .ظفضمنًاإلجازةًالسنويةًللمًو

فيًبعضًالحالتًالطارئةًقدًيطلبًمنًالموظفًقطعًإجازتهًالسنويةًوالعودةًإلىًالعمل،ًويعتمدًإجراءًالستدعاءً -2

لجدولًالصالحياتًوالمهام ًا  .وفقا

يعوضًالموظفًالمستدعىًمنًإجازتهًعنًجميعًالتكاليفًالتيًتحملهاًمثلًتكاليفًالسفرًوأيًمصاريفًأخرىً -3

 .ذاًاإلجراءًويجبًعلىًالموظفًتقديمًالمستنداتًالمؤيدةًلذلكإضافيةًتحملهاًالموظفًإثرًه

يحقًللموظفًالمستدعىًترحيلًالمدةًالمتبقيةًمنًإجازتهًأوًاستئنافًإجازتهًبعدًإنهاءًمهمتهًبحيثًيعوضً -4

 ً.الموظفًعنًتذاكرًالسفرًإلىًمقرًإجازتهًإذاًكانًيقضيهاًخارجًمنطقةًالعمل

وفيًحالًمخالفةًالموظفًلهذاًالشرط،ًفإنهً,ًفًآخرًأثناءًإجازتهًالسنويةلًيجوزًللموظفًأنًيعملًبأجرًلدىًطر -5

 .يحقًللجنةًحسمًأجرًالمدةًالتيًعملًفيها

عنًاإلجازةًالسنويةًوهوًعلىًرأسًالعملًوعليهًاستنفاذها -6  ً.لًيجوزًتعويضًالموظفًمادياًا

 ً.ظفًذلكتحتسبًمدةًالسجنًالذيًلًيستوجبًالفصلًمنًاإلجازةًالسنويةًإذاًطلبًالمو -7

يمكنًللموظفًأنًيطلبًتمديدًإجازتهًالسنويةًأليامًتحسمًمنًرصيدًإجازاته،ًأوأنًتحسبًفترةًالتمديدًإجازةًبدونً -8

 .راتبًفيًحالًاستنفادًرصيدًإجازتهًالسنوية،ًوفيًالحالينًلًبدًمنًموافقةًصاحبًالصالحية

للموظفًأنًيتركًخدمةًالجمعيةًخاللًإجازتهًأوًبعدًلًيحقًللجنةًإنهاءًخدماتًالموظفًخاللًإجازته،ًكماًلًيجوزً -9

 ً.عودتهًمنهاًمباشرةًبدونًتقديمًإخطارًكتابيًمسبق

 .لًتكونًاإلجازةًنافذةًإلًبصدورًقرارًمنًصاحبًالصالحية -10

 ً.يجوزًللموظفًربطًأيًإجازةًأخرىًمعًاإلجازةًالسنوية -11

 ً:التاليةلًيستحقًالموظفًإجازةًأوًعالوةًسنويةًعنًالمددً -12

13-  

اً(20ًً)مدةًاإلجازةًالستثنائيةًبدونًأجرًوالتيًتزيدًعنًًًً-أ  .يوما

 .مدةًكفًاليد،ًماًلمًتثبتًبراءةًالموظًفًً-ب

 ً.مدةًاإلعارةًً-ت

لحكمًصادرًض دهًماًلمًتحتسبًكإجازةًسنويةًً-ث  ً.مدةًسجنًالموظفًتنفيذاًا

 .يدهًمنًاإلجازةًالسنويةلًتمنحًالجمعيةًإجازةًاستثنائيةًبدونًأجرًإلًبعدًاستنفاذًالموظفًلرصً -14

يجبًعلىًإدارةًالشؤونًاإلداريةًوالمواردًالبشريةًإصدارًتعميمًعنًمواعيدًاإلجازاتًالرسميةًقبلًحلولهاًً -15

 .بأسبوعًعلىًاألقل

يجبًعلىًمديريًاإلداراتًتنسيقًاإلجازاتًالسنويةًلموظفيهمًبماًيمكنهمًمنًالستمتاعًبحقهمًالنظاميًمعًً -16

تًالعملًويكونًذلكًبوضعًجدولًلإلجازاتًفيًبدايةًكلًعامًيحددًبدايةًونهايةًإجازةًالمحافظةًعلىًمقتضيا

 .كلًموظف

يجبًعلىًصاحبًالصالحيةًتنسيقًإجازاتًالمساعدينًوالمديرينًبماًيمكنهمًمنًالستمتاعًبحقهمًالنظاميًً -17

 .معًالمحافظةًعلىًمقتضياتًالعمل

 .بوتيةًالالزمةًلإلجازاتًالتيًتحتاجًإلىًإثباتًذلكيحقًللجمعيةًمطالبةًالموظفًبتقديمًالوثائقًالثً -18
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 الوقايةًوالرعاية:ًالبابًالخامس
 الوقايةًوالسالمًة:ًأولاً

 (70)ًالمادة
 الوقايةًوالسالمة:

لحمايةًالموظفينًمنًاألخطارًواألمراضًالناجمةًعنًالعملًتتخذًالجمعيةًالتدابيرًاآلتية -1 ًا  :سعيا

 .مخاطرًالعملًووسائلًالوقايةًمنهاًوالتعليماتًالالزمًاتباعهااإلعالنًفيًأماكنًظاهرةًعنًًً-أ

 .حظرًالتدخينًفيًأماكنًالعملًالمعلنًعنهاً-ب

 .تأمينًأجهزةًإلطفاءًالحريقًوإعدادًمنافذًللنجاةًفيًحالتًالطوارئً-ت

 ً.إبقاءًأماكنًالعملًفيًحالةًنظافةًتامةً-ث

 .توفيرًالمياهًالصالحةًللشربًوالستعمالً-ًج

 .المياهًبالمستوىًالصحيًالمطلوبتوفيرًدوراتًًً-ًح

 ً.تأمينًوسائلًالسالمةًوأدواتًالوقايةًوتدريبًالموظفينًعلىًاستخدامهاً-ًخ

يجبًعلىًكافةًالموظفينًالتقيدًبتعليماتًالسالمةًوالوقايةًالتيًتصدرهاًالجمعيةًللحيلولةًدونًوقوعًأخطارًأوًً -2

 .حوادث

بتحديدًالشخصًأوًاألشخًا -3 صًالمسؤولينًعنًالوقايةًوالسالمةًفيًالجمعية،ًويترتبًًيصدرًالمديرًالتنفيذيًقراراًا

 :عليهمًالقيامًباإلجراءاتًاآلتية

 .تنميةًالوعيًالوقائيًلدىًالموظفينًً-أ

 ً.التفتيشًالدوريًبغرضًالتأكدًمنًسالمةًاألجهزةًوحسنًاستعمالًوسائلًالوقايةًوالسالمةًالالزمةً-ب

 ً.لوسائلًوالحتياطاتًالكفيلةًبتالفيًتكرارهامعاينةًالحوادثًوتسجيلهاًوإعدادًتقاريرًعنهاًتتضمنًاً-ت

 ً.مراقبةًتنفيذًقواعدًالوقايةًوالسالمةًبشكلًدوريً-ث

ا:ًالرعايةًالصحيةًوضوابطهًا  ثانيا

 (71)المادةً
 الرعايةًالصحيًة

حسبً(ًيرىًمجلسًاإلدارةًاوًحسبًما)يخضعًجميعًموظفيًالجمعيةًلنظامًالتأمينًالصحيًالمعتمدًلدىًالجمعية -1

 ً.الفئةًالوظيفيةًللموظف

حسبً(يراهًمجلسًاإلدارةًاوًحسبًما)يقسمًالتأمينًالصحيًالذيًتوفرهًالجمعيةًلموظفيهاًإلىًثالثةًًأنواعً -2

 :فئاتًالموظفينًوهيًعلىًالنحوًاآلتًي

 .15-10ًللمرتبةًمنً”:VIPًالنوعً“ًً-أ

 ً.9الى7ًللمرتبةًمنً":Aًً"النوعًً-ب

 .5الى3ًللمرتبةًمنً":bًً"النوعًً-ت

 .2الى1ً":ًللمرتبةًمنCًالنوعًً"ً-ث

 



 

31 
 

لكلًنوعًمنًأنواعًالتأمينًمستحقاتهًومزاياهًالمختلفةًالتيًتوضحهاًلئحةًالتأمينًالصحيًالمزودةًمنًقبلً -3

 ً.جهاتًالتأمينًالمعتمدة

 

 (72)المادةً
 ضوابطًالحصولًعلىًالرعايةًالصحية

علىًالموظفًاللتزامًبجميعًشروطًبوليصةًالتأمينًالصحيًوالتقيدًبجميعًالتعليماتًوالستثناءاتًالواردةًفيًً -1

 .بوليصةًالتأمينًوحسبًنوعًالتأمينًالذيًيخضعًلهًالموظف

ألحكامًالبوليصةلًتلتزمًالجمعيةًًبدفعًنفقاتًالعالجًالمرفوضةًمنًشركةًالتأمي -2  ً.نًتطبيقاًا

اً -3  .تعتبرًبطاقةًالتأمينًالصادرةًللموظفينًصالحةًمنًتاريخًإصدارهاًوحتىًنهايةًفترتها،ًوتجددًسنويا

 (73)المادةً
 ضوابطًإدراجًموظفًجديدًفيًنظامًالتأمينًالصحًي

لتأمينًالصحيًوذلكًحسبًعندًاإلشعارًبمباشرةًالعملًيقومًالمسؤولًعنًالتأمينًبإدراجًالموظفًالجديدًفيًنظامًا -1

 .موقعهًالوظيفًي

يقومًالمسؤولًعنًالتأمينًبتبليغًشركةًالتأمينًالمعتمدةًبالحاجةًإلىًتأمينًالموظفًعنًطريقًإرسالًخطابً -2

 .رسميًيذكرًفيهًالبياناتًالخاصةًبالموظفًونوعًالتأمينًالصحيًالذيًيستحقه

ًا -3 فيهًاسمًالموظفًورقمًالبوليصةًومنًثمًإصدارًبطاقةًًتقومًشركةًالتأمينًبإرسالًإشعارًبتأمينًالموظفًموضحا

 .التأمينًالصحيًله

 .يقومًمسؤولًالتأمينًبتسليمًالموظفًالجديدًبطاقةًالتأمينًالخاصةًبه -4

 

 (74)المادةً
 أحكامًعامًة

ضمنًالنظامًالتأمينيًالمعتمدًفيًالجمعيةًحسبًعروضً -1 تقومًالجمعيةًبالتأمينًللموظفًومنًيعولهمًشرعاًا

 ً.األسعارًوبعدًاقرارهًمنًمجلسًالدارة

فيًحالًاضطرًالموظفًللعالجًخارجًالجهاتًالطبيةًالمعتمدةًأوًأثناءًالسفرًخارجًالمملكة،ًيقومًالموظفًبكتابةً -2

معهاًفواتيرًالعالجًبالكاملًوالتقريرًالطبيًالصادرًعنً ًا مذكرةًداخليةًللمطالبةًبالتعويضًعنًنفقاتًالعالجًمرفقا

 ً.ةًويسلمهًلمسؤولًالتأمينًالطبيًفيًالجمعيةًليقومًبمتابعتهاًمعًشركةًالتأمينالجهةًالطبي

 .فيًحالتًالتعويضًعنًالعالجًخارجًالجهاتًالطبيةًالمعتمدةًيتبعًماًهوًمتفقًعليهًفيًالعقدًمعًشركةًالتأمين -3

هاًكشرطًلمنحًالتأشيرة،ًفيًحالًسفرًأحدًالموظفينًلبلدًتستدعيًالسفارةًالمعنيةًوجودًشهادةًتأمينًللمسافرًإلي -4

 .يصدرًللموظفًبطاقةًتأمينًخاصةًبالجهةًالمسافرًإليهاًبالتنسيقًمعًشركةًالتأمين

يؤمنًلهًبالتنسيقًمعًشركةًالتأمينًوحسبًالشروطًالمنصوصًعليهاً,ًفيًحالًتجاوزًأحدًالموظفينًسنًالستين -5

 .فيًعقدًالتأمين

ةًاستمرارًالتأمينًالصحيًالحاليًلهًحتىًنهايةًالعقدًالحاليًًعندًاستقالةًالموظفًيمكنًوبموافقةًصاحبًالصالحي -6

 .معًشركةًالتأمين
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تؤمنًالجمعيةًًفيًمقرًالعملًخزانةًلإلسعافاتًالطبيةًتحتويًعلىًكمياتًكافيةًمنًاألدويةًواألربطةًوالمطهراتً -7

جراءًاإلسعافاتًالالزمةًًمنًنظامًالعمل،ًويعهدًإلىًموظفًمدربًأوًأكثرًبإ(142ًً)وغيرًذلكًمماًأشارتًلهًالمادةً

 .للعمالًالمصابين

 

 ثالثا:إصاباتًالعملًوأمراضًالمهنة:
 

 (75)المادةً
 إصاباتًالعملًوأمراضًالمهنة:

علىًالموظفًالذيًيصابًبإصابةًعملًأوًمرضًمهنيًأنًيبلغًرئيسهًالمباشرًأوًاإلدارةًمباشرةًفورًاستطاعتهً -1

 .الطبيبًمباشرةًمتىًاستدعتًحالتهًذلكأوًيوكلًبذلكًأحدًزمالئهًولهًمراجعةًً

يجبًعلىًكلًمسؤولًأنًيبلغًالجهةًالمختصةًفيًالجمعيةًًعنًحدوثًأيًإصابةًوماًتمًاتخاذهًمنًإسعافاتًطبيةًً -2

نحوًالمصابًوالوقتًالذيًاستغرقهًذلك،ًكماًتخضعًجميعًالحوادثًللتحقيقًوالتحليلًللوصولًإلىًأسبابًاإلصابةً

 .فيهاًمستقبالاًواإلجراءاتًالمتخذةًلتال

علىًالجهةًالمخصصةًبعالجًالموظفينًأنًتبادرًإلىًإبالغًالجمعيةًعنًظهورًأيًظواهرًتشيرًإلىًإصاباتًبمرضً -3

 .مهنيًفيًالعمل

 .تقومًالجمعيةًًبالشتراكًعنًجميعًالموظفينًفيًفرعًاألخطارًالمهنيةًبالتأميناتًالجتماعيًة -4

 .ةًأحكامًفرعًاألخطارًالمهنيةًمنًنظامًالتأميناتًالجتماعيةيطبقًفيًشأنًإصاباتًالعملًواألمراضًالمهني -5

ً 

 رابعا:الرعايةًوالخدماتًالجتماعية:

 (76)المادةً
 الرعايةًوالخدماتًالجتماعية:

لتأديةًالصالةًالمفروضةًفيًموقعًالعملًإذاًلمًيوجدًمسجدًقريب -1 ًا  ً.تخصصًالجمعيةًمكانا

 .والقروضًالتيًيمكنًمنحهاًللموظفينتضعًالجمعيةًسياساتًخاصةًللسلفً -2

إذاًتعرضًأحدًموظفيًالجمعيةًًلإليقافًمنًالسلطاتًالحكوميةًبسببًقيامهًبأعمالًتابعةًللجمعيةًفإنًالجمعيةً -3

ًعندًاللزومًمعًتحملًكافةًمصاريفهًوأتعابه  .تتولىًمتابعةًقضيتهًوتوكيلًمحامٍّ

 (77)المادةً
 الهداياًالسنويةًوالمكافآت:

لهمًعلىًجهودهمًالمبذولةًخاللًالعامًوعلىًأنًيراعىًفيًًللجمعيةًالًً-أ حقًفيًتقديمًأيًهداياًلموظفيهاًتقديراًا

 :الهداياًماًيلًي

 .أنًتكونًمناسبةًللجميع -1

 ً.أنًتحملًشعارًالجمعية -2

 .أنًتتنوعًمنًسنةًإلىًأخرى -3

اًً-ب لهم،ًوتشجيعا ًعلىًالستمرارًتقومًالجمعيةًًبتكريمًالموظفينًالذينًأمضواًفتراتًخدمةًطويلةًتقديراًا

 :وذلكًكماًيلًي(ًحسبًمرئياتًمجلسًاإلدارة)والعطاء،

 .سنواتًيكرمونًبخطابًشكرًونصفًراتبًشهر(5ً)الموظفونًالذينًأمضواًفترةً -1
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 .سنواتًيكرمونًبخطابًشكرًوراتبًشهر(10ً)الموظفونًالذينًأمضواًفترةً -2

 .وراتبًشهرًونصفسنواتًيكرمونًبخطابًشكرً(15ً)الموظفونًالذينًأمضواًفترةً -3

 ً.سنواتًيكرمونًبخطابًشكرًراتبًشهرينً(20ً)الموظفونًالذينًأمضواًفترةً -4

 

 (78)المادةً
 وفاةًالموظفًوهوًعلىًرأسًالعمل:

 :إذاًتوفيًالموظفًوهوًعلىًرأسًالعملًفإنًالجمعيةًًتتخذًاإلجراءاتًاآلتية

كانًتاريخًوقوعًالوفاة -1 ًا أيا  .صرفًراتبًشهرًالوفاةًكامالًا

 ً.ويمكنًلصاحبًالصالحيةًالموافقةًبصرفًأكثرًمنًشهرًحسبًماًيراهًً-غيرًشهرًالوفاةًً-صرفًراتبًشهرً -2

كانًتاريخًوقوعًالوفاة -3 ًا  ً.يحتسبًًشهرًالوفاةًمنًمدةًالخدمةًأيا

 

 (79)المادةً
 نقلًجثمانًالموظفًالُمتوفىًونقلًعائلته:

كانًسيدفنًخارجًمنطقةًعملهًأوًخارجًالمملكة،ًأوًتتكفلًالجمعيةًًبمصاريفًنقلًجثمانًالموظفًالمتوفىًإذاً -1

دفنهًفيًالمملكةًبعدًموافقةًأهلهًإذاًلمًتكنًالوفاةًبسببًإصابةًعملًوفيًحالًكونًالوفاةًبسببًإصابةًعملًتتكفلً

 .التأميناتًالجتماعيةًبمصاريفًالنقلًوالدفنً

معهًإذاًكانواًسيقيمونًخارجًمنطقةًعملهًأوًًتتكفلًالجمعيةًًبقيمةًنقلًأفرادًعائلةًالموظفًالمتوفىًالمقيمينً -2

 .خارجًالمملكًة

ا:ًالتأميناتًالجتماعيًة  خامسا

 (80)المادةً
 التأميناتًالجتماعيًة

 ً.يخضعًجميعًالموظفينًالسعوديينًلنظامًالتأميناتًالجتماعيةًالمعمولًبهًفيًالمملكة -1

فرعًاألخطارًالمهنيةًفقطًالمعمولًبهًفيً/الجتماعيًةيخضعًجميعًالموظفينًغيرًالسعوديينًلنظامًالتأميناتً -2

 ً.المملكةًالعربيةًالسعودية

يتمًتزويدًجميعًالموظفينًبأسماءًجهاتًالعالجًالتيًاعتمدتهاًالتأميناتًالجتماعيةًلمعالجةًاألمراضًالمهنيةًً -3

 .وإصاباتًالعمل

 .يةًمعًإبالغًالتأميناتًالجتماعيةًبذلكالموظفًالذيًتنتهيًخدماتهًيتمًإيقافًاشتراكهًفيًالتأميناتًالجتماع -4

 (81)المادةً
 ضوابطًالتأميناتًالجتماعية

لنظامًالتأميناتًالجتماعية -1 ًا  .تتحملًالجمعيةًوالموظفًالنسبةًالمقررةًلالستقطاعًطبقا

إلي -2 ًا هًًيتمًاحتسابًالراتبًالذيًيشتركًبهًالموظفًفيًالتأميناتًالجتماعيةًعلىًأساسًالراتبًاألساسيًمضافا

 .بدلًالسكنًالشهري

تسريًكافةًالنظمًواللوائحًالتيًتصدرهاًالتأميناتًالجتماعيةًوتعديالتهاًفيماًيتعلقًبمزاياًالنظامًعلىًجميعً -3

 ً.الموظفينًفيًالجمعية
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والذينًلمًيسبقًلهمًالشتراكًفيًالتأميناتًالجتماعية -4 ًا يجبًأنًيتمًً,ًجميعًالموظفينًالسعوديينًالمعينينًحديثا

تسجيلًاشتراكهمًوحسمًحصتهمًفيًالتأميناتًالجتماعية،ًوعلىًإدارةًالشؤونًاإلداريةًإبالغًالتأميناتً

تماعيةًوتأمينًبطاقةًالشتراكًالخاصةًبه،ًمعًالجتماعيةًفيًحينهًباشتراكًالموظفًالجديدًفيًالتأميناتًالج

عملًالتعديالتًالالزمةًعلىًنسبًالستقطاعاتًمقابلًالزياداتًالتيًتتمًعلىًرواتبًالموظفينًفيًبدايةًالسنةً

 .الماليةًمنًكلًعام

والذينًسبقًلهمًالشتراكًفيًالتأميناتًالجتما -5 ًا عيةًتقديمًيتعينًعلىًجميعًالموظفينًالسعوديينًالمعينينًحديثا

صورةًمنًبطاقةًالتأميناتًالصادرةًمنًالتأميناتًالجتماعيةًعنًمدةًخدمتهمًالسابقةًقبلًتعيينهمًفيًالجمعيةً

منًتاريخً وعلىًإدارةًالشؤونًاإلداريةًًإبالغًالتأميناتًالجتماعيةًبتجديدًالشتراكًعلىًرقمهمًالسابقًاعتباراًا

 .تعيينهمًبالجمعية
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 تنظيمًطبيعةًالعمًل:ًابًالسادسالب
 أولا:ًملفًالموظًف

 (82)المادةً
 :ملفًالموظف

 .يجبًعلىًإدارةًالشؤونًاإلداريةًإعدادًملفًخاصًلكلًموظف -1

 :يجبًأنًيحتويًملفًالموظفًعلىًالوثائقًوالسجالتًاآلتية -2

 .نموذجًطلبًالتوظيفًً-أ

ميالدهًوحالتهًالجتماعيةًومحلًإقامتهًفيًالمملكةًالسمًالكاملًوجنسيتهًوتاريخً:ًبياناتهًالشخصيةًمثلً-ب

 .وخارجها

 ً.عقدًالعملًاألصليًالموقعًعليهًمنًالطرفينًباإلضافةًإلىًأيًتعديالتًأوًملحقاتًللعقدً-ت

 ً.بدءًمباشرةًالعملًونوعًعملهًوأجرهًوماًيطرأًعليهًمنًتعديالتً-ث

 .الوصفًالوظيفيًالموقعًعليهًمنًالموظفً-ًج

 ً.الشهاداتًالعلميةًالمصدقةًوالدوراتًالتدريبيةًوالسجلًاألكاديمًيصورًلجميعًً-ًح

 .صورةًمنًشهاداتًالخبرةً-ًخ

جوازًالسفر،ًبطاقةً)،ً(بطاقةًالهويةًالوطنيةًوبطاقةًالعائلةًللسعوديين)صورًلجميعًالوثائقًالثبوتيةًً-د

 (ً.إلخ...ًاإلقامةًوتصريحًالعملًلغيرًالسعوديينًوأفرادًأسرهمًوالمقيمينًمعهم،

كجزءًمنًمتطلباتًالتوظيفًلدىًالجمعيةً(حسبًمتطلباتًالتعيينً)تقاريرًوالفحوصاتًالطبيةًاألصليةًالً-ذ

 .والتيًتحتويًعلىًتقريرًنتيجةًالفحصًالطبيًالمطلوبًللتوظيًف

,ًًإصاباتًالعملًوأمراضًالمهنةًالتيًقدًتصيبه,ًاإلجازاتًالمرضية،ًنماذجًجميعًإجازاتًالموظف:ًتقاريرً-ر

منًالموظفًلكلًسنةًخدمةًفيًالجمعية,ًاتالعالو,ًالترقيات  نماذجًتقييمًاألداءًالسنويًموقعةًا

 .صورةًعنًالمكافآتًأوًالجزاءاتًالخاصةًبالموظًفً-ز

يلتزمًالموظفًبإبالغًالجمعيةًعنًأيًتغييرًيطرأًعلىًبياناتهًالشخصيةًكماًفيًالبندًالسابقًمثلًالعنوان،ًرقمً -3

 .إلخ...ًالهاتف،ًحسابًالبنك،ًالحالةًالجتماعيةً

 تعتبرًملفاتًالموظفينًسريةًويجبًالحفاظًعليهاًمنًقبلًإدارةًالشؤونًاإلدارية -4

تلتزمًالجمعيةًبعدمًالكشفًعنًأيًمعلوماتًتخصًالموظفًأليًشخصًمنًخارجًالجمعيةًدونًموافقةًخطيةً -5

إلجابةًعنًأيًمنًقبلًالموظف،ًإلًفيًحالًطلبتًهذهًالمعلوماتًلجهاتًأمنيةًأوًقانونية،ًكماًيحقًللجنةًا

 .استفساراتًتردًإليهاًمنًقبلًجهاتًالتحقًبهاًالموظفًبعدًانتهاءًخدمتهًًفيًالجمعية

 (83)المادةً
 ضوابطًحفظًملفًالموظفًوتحديثهً:

ملفاتًوسجالتًالموظفين،ًوالمحافظةًعليهاًبشكلًدقيقًطوالًفترةًعملًًيجبًعلىًإدارةًالشؤونًاإلداريةًًتحديث -1

 ً.الموظفًلدىًالجمعية

لًيحقًللموظفًمراجعةًملفهًأوًسجالتهًإلًبإذنًمنًمديرهًالمباشر،ًوبحضورًموظفًمسؤولًمنًإدارةًالشؤونًً -2

 ً.اإلداريةً

 .موجودةًفيًملفهًلدىًالجمعيةلًيحقًللموظفًاسترجاعًأوًتعديلًأوًإتالفًأيًوثائقًأوًبياناتً -3
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ا:ًحفظًالوثائقًالرسميًة  ثانيا

 (84)المادةً
 ً:ضوابطًحفظًالوثائقًالرسميةًللموظفًوالتعاملًمعها

حسبًرغبتهًوبعدًتعبئةًنموذجًطلبًحفظً)يحفظًجوازًسفرًالموظفًغيرًالسعوديًلدىًإدارةًالشؤونًاإلداريةً -1

 .طوالًفترةًعملًالموظفًلدىًالجمعية(وثيقة

 ً.سنواتًبعدًانتهاءًخدمته5ًيةًالحقًفيًحفظًملفًالموظفًالسابقًلمدةًللجمع -2

 

ا:ًالستعالمًعنًموظفًسابق  ثالثا

 (85)المادةً
 ضوابطًالستعالمًعنًموظفًسابق:

علىًأيًجهةًخارجيةًترغبًفيًالحصولًعلىًمعلوماتًعنًموظفًسابقًأثناءًفترةًعملهًلدىًالجمعيةًإرسالًً -1

 .التنفيذيطلبًخطيًللمديرً

يتوجبًالحصولًعلىًموافقةًخطيةًمنًقبلًالموظفًالسابقًلتخويلًالجمعيةًإعطاءًمعلوماتًأوًبياناتًأليًجهةً -2

 .أخرىًماًعداًالجهاتًالمنيةًوالقانونية،ًوتتضمنًهذهًالموافقةًالخطيةًنوعًالمعلوماتًالتيًيسمحًبالكشفًعنها

علىًكشفًالمعلوماتًأ -3 وًالبياناتًالخاصةًبه،ًفإنهًبهذاًيخليًمسؤوليةًالجمعيةًًمنًفيًحالًموافقةًالموظفًخطياًا

 ً.أيًقراراتًتقومًالجهةًاألخرىًالمستعلمةًلهذهًالبياناتًباتخاذهاًبناءاًعلىًالمعلوماتًالتيًقدمتهاًالجمعية

 ً:يجبًأنًتقتصرًالمعلوماتًأوًالبياناتًالتيًيتمًتقديمهاًعنًالموظفًللجهاتًاألخرىًعلىًاآلتًي -4
 .بدايةًونهايةًعملًالموظفًلدىًالجمعيًةًً-أ
 ً.المناصبًالتيًشغلهاً-ب
 ً.تقييمًاألداءًالوظيفًيً-ت
 .آخرًراتبًإجماليًحصلًعليهًالموظفًلدىًالجمعيةً-ث

ا:ًالتوظيًف  رابعا

 (86)المادةً
 :شروطًالتوظيف

 :يشترطًللتوظيفًفيًالجمعيةًاآلتًي

 .أنًيكونًطالبًالعملًسعوديًالجنسية -1

للشروطًواألحكامًاآلتيةيجوزً -2 ًا  :استثناءًتوظيفًغيرًالسعوديًوذلكًوفقا

 ً.أنًيكونًذلكًوفقًالنسبًالمحددةًمنًقبلًوزارةًالمواردًالبشريةًً-أ

 ً.أخذًموافقةًالوزارةًعلىًالستقدامًبقصدًالعملً-ب

 ً.الحصولًعلىًرخصةًعملًمنًالوزارةًوفقًالنموذجًالذيًتعدهًلهذاًالغرضً-ت

معًالجمعيةًًوتحتًمسؤوليتهاً-ث  ً.أنًيكونًمتعاقداًا

علىًالمؤهالتًالعلميةًوالخبراتًالمطلوبةًللعملًبالوظيفةًالمتاحة -3  .أنًيكونًحائزاًا

 ً.أنًيجتازًبنجاحًماًقدًتقررهًالجمعيةًمنًاختباراتًأوًمقابالتًشخصيةًتتطلبهاًالوظيفة -4

بموجبًشهادةًطبيةًمنًالجهةًالتيً -5 ًا طبيا ًا  .تحددهاًالجمعيةأنًيكونًلئقا

 يحقًللجمعيةًًإعفاءًطالبيًالعملًالسعوديينًمنًشرطًأوًأكثرًمنًهذهًالشروط. -6
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 (87)المادةً
 مسوغاتًالتوظيفً:

 ً:علىًكلًمنًيرغبًالعملًلدىًالجمعيةًتقديمًالوثائقًالتالية

 .صورةًمنًبطاقةًالهويةًالوطنيةًإنًكانًسعوديًالجنسية .1

 .جوازًالسفرًإنًكانًغيرًسعوديصورةًمنًرخصةًاإلقامةًورخصةًالعملًو .2

 ً.صورةًًمنًمؤهالتهًالعلميةًوخبراتهًالعمليةًوللجمعيةًالحقًفيًالتحققًمنًمصادرها .3

 (.الزاميًلغيرًالسعوديًوحسبًنوعًالعملًللسعودي)شهادةًطبيةًتثبتًلياقتهًالطبيةًمنًجهةًتحددهاًالجمعيةً .4

منًلجنةًالمقابلةًحولًسيرةًوسلوكًالموظفًخاللًبالنسبةًللوظائفًالقياديةًوالحساسةًيشترطًتقديمًتقريرً .5

 .أعمالهًالسابقةًمنًخاللًالتصالًبالجهاتًالتيًسبقًلهًالعملًفيهاًوالسؤالًعنًذلك

 

ا:ًعقدًالعمًل  خامسا

 (88)المادةً
 عقدًالعملً:

وتحفظًاألخرىًيتمًالتوظيفًبموجبًعقدًعملًيحررًمنًنسختينًأصليتينًباللغةًالعربية،ًتسلمًإحداهماًللموظفً -1

بطبيعةًالعملًواألجرًالمتفقًعليهًوماًإذاًكانًالعقدًمحددًالمدةًأوًغيرً ًا فيًملفهًلدىًالجمعيةًويتضمنًالعقدًبيانا

محددًالمدةًأوًألداءًعملًمعينًوأيةًبياناتًضروريةًمثلًحالًالعقدًمحليًأوًدوليًوحالةًالموظفًالجتماعيةًإنً

أوًأعزبًويجوزًتحريرًا ًا لعقدًبلغةًأخرىًإلىًجانبًاللغةًالعربيةًعلىًأنًيكونًالنصًالعربيًهوًكانًمتزوجا

اً  ً.المعتمدًدوما

لجميعًاآلثارًالمترتبةًعليهًمنًتاريخًمباشرةًالموظفًالفعليةًللعملًولًتدخلًفيًً -2 ًا ومنتجا يعتبرًعقدًالعملًسارياًا

 .حسابًفترةًالتجربةًإجازةًعيدًالفطرًوعيدًاألضحىًواإلجازةًالمرضيةً

للموادًالسابقةًتحتًالتجربةًماًلمًينصًفيًعقدهًصراحةًوكتابةًلًي -3 ًا عتبرًالموظفًالذيًيعملًلدىًالجمعيةًوفقا

ا،ً علىًأنهًمعينًتحتًالتجربة،ًوتحددًمدةًالتجربةًفيًعقدًعملهًبصورةًواضحةًبشرطًألًتتجاوزًتسعينًيوما

عًالموظفًوذلكًلفترةًتجربةًثانيةًلمدةًلًًويجوزًوضعًالموظفًتحتًالتجربةًمرةًأخرىًلدىًالجمعيةًًبالتفاقًم

أخرىًبشرطًأنًتكونًفيًمهنةًأخرىًأوًعملًآخر ًا  .تزيدًعنًتسعينًيوما

عنًالعملًالمتفقًعليهًبغيرًموافقتهًالكتابيةًإلً -4 جوهرياًا تلتزمًالجمعيةًًبعدمًتكليفًالموظفًبعملًيختلفًاختالفاًا

فيًالسنةًًًفيًحالتًالضرورةًوبماًتقتضيهًطبيعةًالعمل،ًعلى ًا أنًيكونًذلكًبصفةًمؤقتةًلًتتجاوزًثالثينًيوما

وعلىًأنًتتخذًاإلجراءاتًالالزمةًفيًشأنًتغييرًالمهنةًفيًرخصةًالعملًحينًيقتضيًاألمرًذلكًبالنسبةًللموظفً

 .غيرًالسعودي

ذاًكانًمنًشأنًتلتزمًالجمعيةًًبعدمًنقلًالموظفًمنًمقرًعملهًاألصليًإلىًمكانًآخرًيقتضيًتغييرًمحلًإقامتهًإ -5

ولمًيكنًلهًسببًمشروعًتقتضيهًطبيعةًالعمل ًا جسيما  .هذاًالنقلًأنًيلحقًبالموظفًضرراًا

 .يستحقًالموظفًالمنقولًراتبًشهرينًأساسيينًلتغطيةًنفقاتًنقلهًماًلمًيكنًالنقلًبناءًعلىًرغبةًالموظف -6
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 (89)المادةً
 ضوابطًعقدًالعملً:

أساسًشهريًأوًعملًجزئي،ًوذلكًبناءاًعلىًتوصياتًاإلدارةًالمعنية،ًوبموافقةًًيتمًالتعاقدًلبعضًالوظائفًعلىً -1

 .صاحبًالصالحية

 (ً.سنتين)،ًأماًبالنسبةًللعمالةًفتكونًمدةًالعقدًً(سنةًواحدة)تكونًمدةًالعقدًللموظفينًً -2

منً(15ً)يحقًللجمعيةًًًإلغاءًعقدًالموظفًالذيًلًيباشرًمهامًعملهًدونًعذرًمشروعًخاللً -3 تاريخًالعقدًيوماًا

معهًمنًداخلًالمملكةًوإذاًلمًيضعًنفسهًتحتًتصرفًالجمعيةًًفورًوصولهًللمملكةًً بينًالطرفينًإذاًكانًمتعاقداًا

معهًمنًالخارجً  .إذاًكانًمتعاقداًا

إذاًلمًتثبتًصالحيةًالموظفًخاللًفترةًالتجربةًللقيامًبواجباتًالعملًالمتفقًعليهًجازًللجنةًفسخًعقدًالعملًدونً -4

 ً.أةًأوًإنذارًأوًتعويضًبشرطًأنًتتاحًلهًالفرصةًلكيًيبديًأسبابًمعارضتهًللفسخمكاف

 

ا:ًالترقياتًوالعالواًت  سادسا
 

 (90)المادةً
 الترقياتً:

يقصدًبالترقيةًنقلًالموظفًمنًوظيفتهًالحاليةًالىًوظيفةًأخرىًفيًمستوىًتنظيميًأعلىًضمنًمراتبًسلمًرواتبً

شاغلهاًواجباتًومسؤولياتًأكبرًويتمتعًبماًيقابلًذلكًمنًمزاياًماديةًأوًأدبيةًوعلىًالموظفينًالعامًحيثًيتحملً

 ً:هذاًاألساسًتتمًالترقياتًكاآلتًي

لجدولًالصالحياتًوالمهام -1 ًا  ً.الترقياتًتتمًثالثًسنواتًويجبًاعتمادهاًوفقا

 ً.شهراا36ًيجبًألًيتمًترقيةًأيًموظفًبأكثرًمنًمرتبةًواحدةًخاللً -2

خاللًالعامًويتمًتحديدهاًبالتزامنًمعًنتائجًتقييمًاألداءًوالعالواتًيجبًأنًتعدًالتر -3 قياتًفيًأوقاتًمحددةًمسبقاًا

السنوية،ًكماًيجبًأنًيتمًمراجعةًاألثرًالماليًوالتنظيميًالمترتبًعلىًالترقياتًالمقترحةًمنًقبلًاإلداراتًالمعنيةًً

 .بالمؤسسةًقبلًاعتمادها

 (91)المادةً
 قيةً:ضوابطًالحصولًعلىًالتر

يجبًالقيامًبمراجعةًدقيقةًلتحديدًماًإذاًكانتًالترقيةًمنسجمةًمعًمتطلباتهاًوذلكًقبلًالقيامًبها،ًومنًمتطلباتً

 :الترقيةًاآلتًي

 .توافرًوظيفةًشاغرةًأوًجديدةًفيًالجمعية -1

 ً.الوظائفًالشاغرةًيجبًأنًتكونًمتوافقةًمعًخطةًالشؤونًاإلداريةًالسنويةًالمعتمدةًللجنة -2

ًيستطيعًمنًخاللهًشغلًالوظيفةأنًيمتلكً -3  .الموظفًالمؤهالتًالمطلوبةًلشغلًالوظيفةًأوًيكونًقدًقدمًأداءا

 ً.أنًيكونًالموظفًقدًحققًنتيجةًفيًتقييمًاألداءًتستحقًالترقية -4
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 (92)المادةً
 أحكامًعامة:

للترقيةًماًلمًيكملًعامينًفيًوظيفتهًالحالية،ًويجوزًً -1 لصاحبًالصالحيةًفيًحالًوجودًًلًيعتبرًالموظفًمؤهالًا

 .مسوغًقويًتخفيضًهذهًالمدةًبشرطًألًتقلًعنًسنةًفيًأيًحالًمنًاألحوال

لجدولًالصالحياتًوالمهام -2 ًا  ً.أيًاستثناءًفيًمتطلباتًالترقيةًيجبًأنًيتمًاعتمادهًوفقا

ًا -3 للترقيةًإذاًكانًتقييمًأدائهًآلخرًسنتينًعملًمتتاليتينًجيدًجدا  ً.فأعلىيعتبرًالموظفًمؤهالًا

تتولىًإدارةًالشؤونًاإلداريةًالمسؤوليةًعنًإبالغًالموظفينًفيًالجمعيةًعنًتوافرًشواغرًوظيفيةًوذلكً -4

 .لتشجيعهمًمنًداخلًالجمعيةًعلىًالتقدمًلشغلًهذهًالوظائف

للمعاييرًالتيًتضعهاًإدارةً -5 ًا إذاًتوافرتًشروطًالترقيةًلوظيفةًأعلىًفيًأكثرًمنًموظفًفإنًالمفاضلةًتتمًوفقا

 .الشؤونًاإلداريةًً

 .لًيتمًاعتبارًتفويضًالموظفينًبمهماتًومسؤولياتًلوظائفًأعلىًبشكلًمؤقتًعلىًأنهاًترقية -6

لسلمًالرواتبًالمعتمد -7 ًا  .يتمًتعديلًراتبًووضعًالموظفًالذيًتمتًترقيتهًوفقا

 .يستحقًالموظفًالذيًتمتًترقيتهًراتبًومزاياًالوظيفةًالجديدةًمنًتاريخًالترقية -8

 (93)المادةً
 العالوات:

وعلىًهذاًاألساسًتتمًالعالواتًكاآلتي  :زيادةًعلىًالمرتبًتعطىًللموظفًسنوياًا

 .يتمًمنحًالعالوةًمنًعدمهًفيًضوءًالمركزًالماليًللجمعية -1

لستحقاقًالعالوةًالدوريةًحسبًالشروطًوالضوابطًالمذكورةًفيًلئحةًالرواتبً -2 يكونًالموظفًمؤهالًا

 .واألجور

للضوابطًالتيًتضعهاًفيًهذاًالشأنيجوزً -3 ًا  ً.إلدارةًالجمعيةًمنحًالموظفًعالوةًاستثنائيةًوفقا

 

ا:ًالتدريبًوالتأهيل  سابعا
 

 (94)المادةً
 تأهيلًوتدريبًالموظفين:

اً -1 للحلولًمحلًغيرً(ًحسبًحاجتهاًالفعليةً)تقومًالجمعيةًبتدريبًوتأهيلًموظفيهاًالسعوديينًوإعدادهمًمهنيا

 ً.قيدهمًفيًالسجلًالمعدًلهذاًالغرًضالسعوديين،ًويتمً

وفقًالبرامجًالتيًتعدًفيًهذاًالصددًبهدفًتجديدًوتطويرًً -2 وفنياًا ًا دوريا وتأهيالًا ًا يتمًتدريبًوتأهيلًالموظفينًتدريبا

 .منًالمجموعًالكليًللموظفينًسنويااً%5ًمهاراتهمًوتنميةًمعارفهمًبماًلًيقلًعنً

 .التدريبًوالتأهيليستمرًصرفًأجرًالموظفًطوالًفترةً -3

تتحملًالجمعيةًًتكاليفًالتدريبًوالتأهيلًوتؤمنًتذاكرًالسفرًفيًالذهابًوالعودةًكماًتؤمنًوسائلًالمعيشةًمنًمأكلًً -4

 .ومسكنًوتنقالتًداخلية

يجوزًللجمعيةًًأنًتنهيًتدريبًأوًتأهيلًالموظفًوأنًتحملهًكافةًالنفقاتًالتيًصرفتهاًعليهًفيًسبيلًذلك،ًوذلكً -5

 :تًاآلتيةفيًالحال

 .إذاًثبتًفيًالتقاريرًالصادرةًعنًالجهةًالتيًتتولىًتدريبهًأوًتأهيلهًأنهًغيرًجادًفيًذلكًً-أ
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 .إذاًقررًالموظفًإنهاءًالتدريبًأوًالتأهيلًقبلًالموعدًالمحددًلذلكًدونًعذرًمقبولً-ب

 

تشجيعيةًبناءاًعلىًتوصياتًالرئيسًيحقًللمديرًالتنفيذيًمنحًالناجحينًبدرجةًممتازًفيًالدوراتًالتدريبيةًمكافأةً -6

 ً.المباشر

 .لًيستحقًالموظفًأيًإجازةًأوًبدلًعملًإضافيًعندًحضورهًالدوراتًالتدريبيةًخارجًأوقاتًالدوامًالرسمية -7

يتعهدًالموظفًالذيًتمًاختيارهًللتدريبًأنًيعملًفيًخدمةًالجمعيةًًبعدًانتهاءًفترةًالتدريبًمدةًلًتقلًستةًاشهرًً -8

 ً.يهًأنًيعيدًللجنةًالرواتبًوالبدلتًوالمصاريفًالتيًدفعتهاًفيًهذهًالدوراتوإلًفيجبًعًل

أوًً -9 ًا علىًجميعًالمشاركينًفيًالتدريبًالتقيدًبالقواعدًواألنظمةًالتاليةًأثناءًمشاركتهمًبأيًمنًبرامجًالتدريبًداخليا

وهيًعلىًالنحوًاآلتًي  ً:خارجياًا

 .نصرافًالمحددةاللتزامًبمواعيدًالحضورًوال:ًًالحضورًوالنصرافًً-أ

علىًجميعًالمشاركينًالتقيدًبالمظهرًالالئقًوالسلوكًالجيدًفيًجميعًأوقاتًانعقادًً:ًالمظهرًوالسلوكً-ب

 .البرنامج

 .علىًالمشاركًالتقيدًبالحضورًكاملًأيامًالتدريبًالمحددة:ًالغيابً-ت

 

ا:ًتقييمًاألداء  ثامنا

 (95)المادةً
 مراحلًعمليةًتقييمًاألداء:

 :تقومًإدارةًالشؤونًاإلداريةًًبعمليةًتقييمًاألداءًمنًخاللًالمراحلًاآلتية

تتكونًهذهًالمرحلةًمنًعمليةًتحديدًالمهامًالوظيفيةًالخاصةًبتقييمًاألداءً:ًتحديدًالمهامًالوظيفيةًلتقييمًاألداء -1

فيًبدايةًالسنةًوبماًلًيتجاوزًالشهرًاألولًفي هاًومعتمدةًعلىًالوصفًللموظفًوكيفيةًقياسهاًوتكونًعادةًا

 .والتحليلًالوظيفيًللوظيفة

تتمثلًعمليةًتقييمًاألداءًالمستمرًفيًعقدًاجتماعاتًقصيرةًرسميةًوغيرًرسميةًبينًالمديرً:ًتقييمًاألداءًالمستمر -2

 .وموظفهًوالتيًبهاًتتمًمقارنةًأداءًالموظفًمعًاألداءًالمتوقعًمنه

يمًاألداءًبالتقييمًالنهائيًألداءًالموظفًبالمقارنةًمعًالمهامًالوظيفيةًيتمثلًتقي(:ًعندًبدايةًالسنة)تقييمًاألداءً -3

ويجبًأنًتراجعًالنتائجًوتتمًالموافقةًً,ًًوتحديدًنتيجةًالتقييمًالكلية.ًالمطلوبًمنًالموظفًالقيامًبها،ًوعواملًالتقييم

ًمنًالمديرًوموظفه  .عليهاًمنًقبلًكلٍّ

 (96)المادةً
 ءً:ضوابطًمراحلًعمليةًتقييمًاألدا

 :تحديدًالمهامًالوظيفيةًلتقييمًاألداء:ًالمرحلةًاألولى .1

اإلدارةًتحديدًالمهامًالوظيفيةًالمطلوبةًمنًالموظفًواألوزانًالنسبيةًلتلكًالمهام،ًوذلكًًيتوجبًعلىًمديرًً-أ

لمتطلباتًالوظيفةًومسؤولياتها،ًوالقدراتًوالمهاراتًالمطلوبًمنًالموظفً ًا  .تحقيقهالتقييمًأداءًموظفهًوفقا

يقومًمديرًاإلدارةًبمناقشةًوشرحًالمهامًالوظيفيةًومكوناتًاألداءًالوظيفي،ًوالقدرات،ًوالمقاييسًواألوزانًً-ب

 ً.النسبيةًلموظفه

عناصرًللتقييمًمقتبسةًمنًالمهامًالوظيفيةًلكلًوظيفة،ًويعتمدًذلكًعلىًالمستوىًًيجبًأنًيتمًتحديدًعشرً-ت

 .الوظيفيًللوظيفة

 ً:ييمًاألداءًالمستمرتق:ًالمرحلةًالثانية -2
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يجبًعلىًالمديرًالمباشرًمراجعةًأداءًالموظفًخاللًفترةًالتقييم،ًوتقييمًطرقًقياسًأداءًالموظفًمنًخاللًًً-أ

 .عناصرًالتقييمًالمتفقًعليهاًخاللًمرحلةًتحديدًالمهامًالوظيفيةًلتقييمًاألداء

 .مستمرًيجبًأنًيتمًعقدًاجتماعاتًقصيرةًمنتظمةًمعًالموظفًلتقييمًأدائهًبشكلً-ب

 ً:يجبًأنًتهدفًعمليةًتقييمًاألداءًالمستمرًإلىً-ت
 .المقارنةًالمباشرةًبينًاألداءًالفعليًوالمطلوب •
 ً.تحديدًالفجواتًوالتحسيناتًالمطلوبةًفيًأداءًالموظفًوفيًالكفاءاتًالمطلوبةًلشاغلًالوظيفة •
 .مناقشةًوتعديلًنشاطاتًالعملًوأولوياتهًلضمانًتحقيقًالمرادًمنًالتقييم •

 :أنًتشملًعمليةًتقييمًاألداءًالمستمرًغيرًالرسميةًاآلتًيًثيجبً-ث
 ً.توجيهًاألداء •
 ً.مراقبةًاألداء •
 ً.اإلشرافًواإلرشاد •
 ً.تقديمًواستقبالًاآلراءًوأخذًاإلرشادات •
 .تعديلًتوقعاتًاألداء •
 :تقييمًاألداء:ًالمرحلةًالثالثة •

 ً.أدائهًفيًالوقتًالمحددتلتزمًالجمعيةًبالتأكدًمنًأنًكلًموظفًيحصلًعلىًنتيجةًتقييمًًً-أ

 .يجبًأنًيقودًتقييمًاألداءًإلىًتحديدًالفجواتًفيًالمهاراتًوالكفاءاتً-ب

 .يجبًأنًتتمًمناقشةًاحتياجاتًالتدريبًوالتطويرً-ت

لقواعدًالتظلمًً-ث ًا يُخطرًالموظفًبصورةًمنًتقييمًاألداءًفورًاعتمادهًويحقًللموظفًأنًيتظلمًمنًالتقريرًوفقا

 .الئحةالمنصوصًعليهاًفيًهذهًال

 .يجبًأنًيوقعًالمديرًوموظفهًعلىًنموذجًتقييمًاألداًءً-ًج

علىًكلًإدارةًوموظفًفيًالجمعيةًًتقديمًالمقترحاتًلتعزيزًفعاليةًوعدالةًنظامًتقييمًاألداء،ًوالتأكدًمنًًً-ًح

 ً.توافقهًالمستمرًمعًأهدافًالجمعيةًاإلستراتيجية

مرارًمنًقبلًالشؤونًالداريةًللتأكدًمنًتحقيقًيجبًأنًتتمًمراجعةًوتطويرًومراقبةًنظامًتقييمًاألداءًباستً-ًخ

 .متطلباتًوأهدافًالجمعيةًوخططًعملها

 (97)المادةً
 طرقًتقييمًاألداءً:

وهيًالمعرفة،ًوالمهارات،ً,ًًإنًنظامًتقييمًاألداءًالخاصًبالجمعيةًيقومًعلىًأساسًالتقييمًعنًطريقًالمهامًالوظيفية

تقييمًالمهاراتًوقدراتًالموظفًبشكلًواضحًمنًخاللًتقييمًمستوىًالقدراتًًويتمًً,ًوالقدراتًوالسلوكياتًالضرورية

 .والمهاراتًلدىًالموظفًعندًقيامهًبمهامًومسؤولياتًالوظيفة

 

 (98)المادةً
 أحكامًعامة:

 .يشملًنظامًتقييمًاألداءًجميعًالموظفينًبالجمعية .1

مرةًكلًسنةًعندًبدايةًالسنةًال .2 واحدااًيتمًتقييمًاألداءًالوظيفيًرسمياًا  ً.ماليةًوبمدةًلًتتجاوزًشهراًا

يجبًإجراءًعمليةًتقييمًاألداءًبأسلوبًصريحًوعادل،ًويجبًأنًتعتبرًعمليةًتقييمًاألداءًعلىًأنهاًتجربهً .3

 .إيجابيةًلكلًمنًالموظفًومقي مًاألداء

 ً.السنةًالمقبلةيجبًأنًيتمًالتركيزًعلىًتطويرًاألداء،ًوكلًمراجعةًلألداءًيجبًأنًتسجلًنشاطاتًالتطويرًخاللً .4
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لعمليةًتقييمًاألداء .5  .يجبًأنًيكونًالموظفًقدًقضىًفيًالخدمةًستةًأشهرًعلىًاألقلًحتىًيكونًمؤهالًا

كماًيتمًتقييمً,ًفيًحالًعملًالموظفًتحتًإشرافًأكثرًمنًمديرًمباشر،ًيتمًتجميعًاإلفادةًمنًمصادرًمتعددة .6

للفترةًالتيًأمضاهاًالموظفًتحتًإشر ًا  .افًكلًمديراألداءًكنسبةًوفقا

إذاًأوقفتًالجهاتًاألمنيةًالموظفًعنًعملهًلسببًشخصيًوكانتًمدةًإيقافهًتزيدًعنًستةًأشهرًيؤجلًتقييمًً .7

 .فإذاًانتهىًاإليقافًبعدمًصدورًحكمًشرعيًعليه،ًفيقيَمًأداؤهًبماًتبقىًمنًالسنة,ًًأدائهًلحينًإنهاءًاإليقاف

 ً.تقييمًأدائهإذاًأوقفًالموظفًبسببًخاصًبالجمعيةًفالًيؤجلً .8

يعرضًأمرًالموظفًالذيًقيمًأداؤهًبدرجةًأقلًمنًجيدًلسنتينًمتتاليتينًعلىًصاحبًالصالحيةًلمحاسبتهًوالنظرًً .9

 ً.فيًنقلهًلوظيفةًفيًنفسًمستواهًالوظيفيًتكونًأكثرًمالئمةًلهًولصاحبًالصالحيةًالحقًفيًانهاءًخدماتهً

الذيًيحصلًعلىًتقييمًأداءًبدرجةًضعيفًخاللًسنتينً(ًبجميعًالمستوياتًاإلداريةً)يتمًإنهاءًخدماتًالموظفً .10

 ً.متتاليتين

 

ً 

 (99)المادةً
 الجزاءاتًوطرقًالحسم

 

 الجزاءاًت
لكنًإذاًتكررتًالمخالفاتًألكثرًمنًأربعًمراتًقبلً.ًجداولًالمخالفاتًوجدولًيبينًالمخالفةًالىًالمرةًالرابعةًفقط

،ًيضاعفًالجزاءًفيًالمرةًالخامسةًعماًهوًفيًالرابعةًوهكذا،ًمضيًثالثةًأشهرًمنًتاريخًوقوعًالمخالفةًالرابعة

أماًإذاًمضىًعلىًالمخالفةًً.ًشرطًأنًلًتزيدًالعقوبةًعنًخمسةًأيامًفيًالشهر،ًفإذاًزادتًجازًفصلًالموظفًبمكافأة

 .ستةًأشهرًفالًيجوزًتشديدًالجزاءًبلًكماًهوًمبينًفيًالمرةًالرابعة

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

ً

ً

 

 

 مخالفاتًتتعلقًبمواعيدًالعمًلأولً

 

 المخالفة  نوعًم

 الجزاء 
ً(اليومي األجر من  نسبة هي المحسومة النسبة)

ًالرابعة   ًالثالثة   ًالثانية    األولى المرة

 أو إذن دون دقيقة 15 لغاية للعمل الحضور مواعيد عن التأخر1/1ً

ًاآلخرين تعطيل ذلك على  يترتب ولم مقبول عذر
ًً%20ًً%10ًً%5ًكتابي  إنذار

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

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

1/3ً
 30 لغاية دقيقة  15 من أكثر للعمل الحضور مواعيد عن التأخر
 عمال تعطيل ذلك على  يترتب ولم مقبل عذر أو إذن دون دقيقة
ًآخرين

10%ًً15%ًً25%ًً50%ًً

 دقيقة 30 لغاية  دقيقة 15 من أكثر للعمل الحضور مواعيد عن التأخر1/4ً

ًيومًً%75ًً%50ًً%25ًاآلخرين  تعطيل ذلك على وترتب مقبول عذر أو إذن دون

 دقيقة 60 لغاية دقيقة30ً من أكثر للعمل الحضور مواعيد عن التأخر1/5ً

ًيومًً%75ًً%50ًً%25ًاآلخرين تعطيل ذلك على  يترتب ولم مقبول عذر أو إذن دون

1/6ً
 60 لغاية دقيقة  30 من أكثر للعمل الحضور مواعيد عن التأخر
ًاآلخرين تعطيل ذلك على  وترتب مقبول عذر أو إذن دون دقيقة

ًيومان ًيوم30%ًً50%ًً

1/7ً
 دون ساعة على  تزيد لمدة للعمل الحضور مواعيد عن التأخر
 تعطيل ذلك على يترتب لم أو ترتب سواء مقبول عذر أو إذن

ًاآلخرين
ًأيام  ثالثةًيومان ًيوم ًكتابي  إنذار

ًالتأخر  ساعات أجر  حسم إلى باإلضافة1/8ًً

1/9ً
 مقبول عذر أو إذن دون الميعاد قبل االنصراف أو العمل ترك
ًدقيقة 15 يتجاوز ال بما

ًيومًً%25ًً%10ًكتابي  إنذار

 العمل  ترك مدة أجر حسم إلى باإلضافة1/10ًً

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

 يوم  %25 %10 كتابي  إنذار

 الغياب مدة أجر حسم إلى باإلضافة1/12ًً

1/13ً
 مدة الغياب بعد كتابي إنذار  يسبقه أن على تعويض أو مكافأة دون الفصل
 أيام خمسة

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

1/14ً
 مدة الغياب بعد كتابي إنذار يسبقه أن على تعويض أو مكافأة دون الفصل
ًأيام عشرة

            على مجموعها في تزيد مددا   مشروع سبب دون المتقطع الغياب
 الواحدة السنة في  يوما   عشرين
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 مخالفاتًتتعلقًبتنظيمًالعملً:ثانيا

 

 المخالفة  نوعًم

 الجزاء 
 األجر من  نسبة هي المحسومة النسبة)

ً(اليومي

 المرة
ًاألولى 

ًالرابعةًالثالثة ًالثانية 

ًيوم ًً%50ًً%25ًً%10ًالدوام وقت أثناء العمل مكان غير في مبرر دون التواجد2/1ً

 إذن دون( المراجعين غير)العمل أماكن في الزائرين استقبال2/2ً

ًاإلدارة من
 إنذار
ًكتابي 

10%ًً15%ًً25%ًً

2/3ً
 إنذارًله المعد المكان غير  في األكل

ًكتابي 
10%ًً15%ًً25%ًً

2/4ً
 إنذارًالعمل  أثناء النوم

ًكتابي 
10%ًً25%ًً50%ًً

ًأيام  ثالثةًيومان ًيوم ًً%50ًمستمرة  يقظة تستدعي  التي الحاالت في ملنوا2/5ً

ًيومان ًيوم ًً%50ًً%25ًواالنصراف الحضور إثبات في التالعب2/6ً

2/7ً
                        تنفيذ عدم أو بالعمل الخاصة العادية األوامر إطاعة عدم

ًظاهر  مكان في عنها والمعلن بالعمل الخاصة التعليمات
ًيومان ًيوم 25%ًً50%ًً

2/8ً
 الخطية والتعليمات األوامر مخالفة على التحريض

ًيومان ًبالعمل الخاصة
 ثالثة
ًأيام

 خمسة
ًأيام

 مع فصل
ًالمكافأة

2/9ً
                                    للمحافظة عنها والمعلن المحظورة األماكن في التدخين
ًيومان ًوموظفيها  الجمعية سالمة على

 ثالثة
ًأيام

 خمسة
ًأيام

 مع فصل
ًالمكافأة

2/10ً
                           في ضرر عنه ينشأ قد الذي العمل في التهاون أو اإلهمال
ًيومان ًالممتلكات  في أو سالمتهم أو الموظفين  صحة

 ثالثة
ًأيام

 خمسة
ًأيام

 مع فصل
ًالمكافأة

 ألغراض  الجمعية وأدوات ومعدات آالت استعمال2/11ً

 إذن دون خاصة
 إنذار
 كتابي 

10%ً 25%ً 50%ً 

ًمن ليس عمل أي في  حق  وجه دون الموظف تدخل2/12ً
 إليه  به يعهد لم  أو اختصاصه

 أيام  ثالثة يومان  يوم  50%

2/13ً
 إنذار لذلك المخصص المكان غير من الدخول أو الخروج

 كتابي 
10%ً 15%ً 25%ً 

2/14ً
                                   بها العناية عدم أو وصيانتها اآلالت تنظيف في اإلهمال

 خلل من بها ما عن التبليغ عدم أو
 أيام  ثالثة يومان  يوم  50%ً

2/15ً
                                   األخرى واللوازم والصيانة اإلصالح أدوات وضع عدم
 العمل من االنتهاء بعد لها المخصصة األماكن في

 إنذار
 كتابي 

 يوم  50%ً 25%ً

2/16 
                               العمل أماكن في والمطبوعات والمجالت الصحف قراءة
 الوظيفة واجبات  من مقتضى دون الرسمي الدوام خالل

 يومان  يوم  20%ً50%ً

2/17 
 إنذار - السعودي غير الموظف - الغير لدى العمل

 كتابي 
 أيام  ثالثة يومان  يوم 

2/18 
                                        واألجهزة واآلالت والسيارات المعدات استخدام إساءة

 الناتجة األضرار قيمة المخالف تحميل مع والمرافق 
 يوم  30%ً50%ً 20%
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مخالفاتًتتعلقًبسلوكًالعمل:ًثالثا  

 
 

 المخالفة  نوعًم

 الجزاء 
ً(اليومي األجر من  نسبة هي المحسومة النسبة)

ًالرابعة المرةًالثالثة المرةًالثانية المرةًاألولى المرة

ًأيام خمسةًأيام  ثالثةًيومان ًيوم ًالعمل  محل في مشاغبات إحداث أو الزمالء مع التشاجر3/1ً

ًيومان ًيوم ًً%50ًكتابي  إنذارًآخر موظف تهديد3/2ً

3/3ً
 أو العمل أثناء أصيب أنه كذبا   الموظف ادعاء أو التمارض
ًبسببه 

ًأيام خمسةًأيام  ثالثةًيومان ًيوم 

ًأيام خمسةًيومان ًيوم ًً%50ًعنها  المعلن الصحية التعليمات مخالفة3/4ً

ًً%50ًً%25ًً%10ًكتابي  إنذارًإعالنات  لصق  أو الجدران على عبارة كتابة3/5ً

ًً%50ًً%25ًً%10ًكتابي  إنذارًإذن بدون نقود أو إعانات جمع3/6ً

3/7ً
                            المواعيد في  الجمعية لحساب المحصلة النقود تسليم عدم

ًمقبول تبرير دون المحددة
ًأيام خمسةًأيام  ثالثةًيومان 

 مع فصل

ًالمكافأة

ًأيام خمسةًأيام  ثالثةًيومان ًاإلدارة بالغات أو  إعالنات إتالف  أو تمزيق 3/8ً
 مع فصل

ًالمكافأة

 إلى يؤدي  مما الزمالء أو المديرين على كذبا   اإلدعاء3/9ً

ًالعمل  تعطيل
ًيومان ًيوم ًكتابي  إنذار

 مع فصل

ًالمكافأة

 المقررة  واألجهزة المالبس ارتداء عن االمتناع3/10ً

ًوللسالمة للوقاية
ًأيام خمسةًيومان ًيوم ًكتابي  إنذار

 (إنذار أو تعويض أو مكافأة دون فصل)ًبالجمعية  الخاصة األسرار إفشاء3/11ً

 باألعمال القيام من منعهم أو الشغب على  اآلخرين الموظفين حث  3/12ً

ًإليهم  الموك لة
ً(إنذار أو تعويض أو مكافأة دون فصل)

ً(إنذار أو تعويض أو مكافأة دون فصل)ًالشرف  أو باألمانة مخل عمل على اإلقدام3/13ً

ًاآلخرين تواقيع تزوير3/14ً
 إذا المختصة الجهات إبالغ مع( إنذار أو تعويض أو مكافأة دون فصل)

ًجسيم ضرر في تسبب

ًالعمل بسبب  شخص من  منفعة أي أو هدايا أو نقود قبول3/15ً
 إذا المختصة الجهات مع إبالغ( إنذار أو تعويض أو مكافأة دون فصل)

ًجسيم ضرر في تسبب

 

 

ً

ً

ً
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