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 الئحة الموارد البشرية
 جلمعية امللك فهد اخلريية النسائية جبازان
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  األول:الفصل  
 أحكام عامة(   1المادة ) 

   ارد البشرية والتنمية املومبا يتوافق مع نظام وزارة وضعت أحكام هذا النظام       (1-1) المادة
 االجتماعية.                 

 لحة العامة صوموظفيه مبا حيقق امل اجلمعيةيهدف هذا النظام إىل تنظيم العالقة بني       (2-1) المادة
 على بينة من أمره عاملًا مبا له وما عليه. اجلميعومصلحة الطرفني وليكون                   

 موظفني كانوا سواًء اجلمعيةبتسري أحكام هذا النظام علي مجيع العاملني        (3-1) المادة
 من يشملهم فيما ، وأيضًا املتطوعني و من يأخذ حكمهم أ ( الدوام الكلي )متعاقدين                   

 . بنود هذا النظام                  
 النظام متممًا لعقد العمل فيما ال يتعارض مع األحكام والشروط األفضل ايعترب هذ      (4-1) المادة

 للموظف الواردة يف العقد.                 
 هذا النظام كلما دعت احلاجة احلق يف إدخال تعديالت على أحكام  إلدارة اجلمعية      (5-1) المادة

 . اجلمعيةإدارة  جملس ها من، وال تكون هذه التعديالت نافذة إال بعد اعتماد لذلك                 
 املوظف عند التعاقد على أحكام هذا النظام وينص على ذلك يف عقد  اجلمعيةطلع ت     (6-1) المادة

 أي مسؤولية أو نتيجة إلهمال املوظف أو تقصريه يف  اجلمعيةتحمل تالعمل ، وال                 

 . قراءة ومعرفة هذا النظام                 
 حتسب املدد واملواعيد املنصوص عليها يف هذا النظام أو عقود العمل بالتقويم        (7-1) المادة

 امليالدي                  
 القرارات التنفيذية هلذا النظام مبا ال يتعارض مع أحكامه. اجلمعيةيصدِّر مدير        (8-1) المادة

 

 



 

 2 قسم املوارد البشرية 

 

 

 يتم الرجوع إىل نظام العمل يف اململكة العربية السعودية فيما مل يرد فيه نص يف هذا النظام         (9-1) المادة
 يقصد بالعبارات واأللفاظ التالية أينما وردت يف هذا النظام املعاني املوضحة أمام كل        (10-1) المادة

 منها على النحو التالي :                  

 

 

 امللك فهد اخلريية النسائية جبازان مجعية   اجلمعية

 رئيس اجلمعية او ) نائبه (  جملس اإلدارة 

 (   نائبه أو ) اجلمعية مدير   إدارة اجلمعية

شرافها    املوظف سواًء داخل مبنى اجلمعية أو  –هو كل من يعمل ملصلحة اجلمعية وحتت إدارتها أو إ

 تطلق عليه. مقابل أجر مادي أيًا كانت التسمية اليت –خارجه 

هو كل شخخ ط يبيعي يعمل ملصخخلحة املنشخخ ة وحتت إدارتها أو إشخخرافها تطوعام وبدو  مقابل  املتطوع

 مالي أو عيين

هو كل ما يعطى للموظف كنقد مقابل عمله شاماًل البدالت مبوجب عقد عمل مكتوب مهما كا   الراتب

 نوع هذا األجر.

الراتب األساسي أو 

 أصل الراتب

 .حسب سلم الرواتب ى للموظف كنقد مقابل عمله بدو  بدالت ، وحيدد هو ما يعط

سميات الوظيفية املعتمدة         سلم الرواتب شاماًل جلميع امل سية املعتمدة يف اجلمعية  سا هو جدول بالرواتب األ

 .وموزع حسب املؤهالت باجلمعية، 

 سنوي وفق سلم الرواتبهي زيادة سنوية على الراتب الذي حيصل عليه املوظف بشكل  العالوة

بل جملس اإلدارة او إدارة           احلوافز قداره من ق فاة تعطى للموظف ، وحيدد نوع احلافز او م كا هي م

 اجلمعية   
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 اللغة العربية هي اللغة املعتمدة والرمسية والواجب استعماهلا بالنسبة جلميع       (11-1) المادة
 العقود والسجالت وامللفات والبيانات املتداولة وغريها مما هو منصوص عليه يف                   

 ويف  أحكام هذا النظام ، أو يف أي قرار إداري يصدر تنظيمًا ألحكام هذا النظام ،                   

 للغة أجنبية إىل جانب اللغة العربية يعترب النص العربي  اجلمعيةحالة استعمال                    

 . هو النص املعتمد دومًا                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يستحقه العامل لقاء ياقة يبذهلا او عمل يقوم به او خماير يتعرض هلا يف أداء عمله هو مبلغ  البدل

غري حمدد املدة أو لعمل معني يربم بني اجلمعية والعامل يتعهد          هو كل اتفاق حمدد املدة أو     عقد العمل

فيه األخري ب   يعمل يف خدمة اجلمعية وفقًا ألحكام وشروط العقد والئحة تنظيم العمل حتت 

 إدارتها وإشرافها مقابل األجر املتفق عليه.
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 الفصل الثاني :

 الوظائف  ( 2المادة ) 

 

 هي :  اجلمعيةاملسميات الوظيفية املعتمدة ب  ( : 1-2)  المادة

 

 

 

 المجموعة الوظيفة اسم اإلدارة  

 

 

 المسمى الوظيفي  
 الوحدات التابعة القسم 

 رئيس مجلس اإلدارة    مجلس اإلدارة

 نائب مجلس اإلدارة 

 امين الصندوق 

 لجنة التطوير 

 املدير التنفيذي    التنفيذيةاإلدارة 

 نائب املدير التنفيذي 

 السكرتير

 قسم العالقات العامة رئيس   قسم العالقات العامة 

 حاسب موظف م  القسم املالي 

 موظف أمين الصندوق   

 موظف مندوب مشتريات 

 قسم املوارد البشرية 

 رئيس قسم املوارد البشرية 

 موظف وحدة التطوع وحدة التطوع 

 موظف أخصائي تقنية وحدة التقنية 

 (2-1)موظف أمين مستودع  وحدة املستودعات 

 
قسم املوارد املالية 

 واالستثمار

 املوارد املالية واالستثماررئيس قسم  ------

 موظف وحدة البرامج واألنشطة  البرامج واالنشطة وحدة

 موظف وحدة التسويق  وحدة التسويق 

قسم الخدمات  

 االجتماعية

 باحث -اخصائي باحث اجتماعي   

 الكفالةمشروع وحدة  موظف وحدة 

 قسم الخدمات املساندة  

 نظافة   موظف عامل  -------

 موظف عامل صيانة -------

 سائقموظف  -------

 (2-1)حارسموظف  -------
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 اخلاص بالوظيفة املختصر مز : وهو الريالوظيف مزالر ( : 2-2)  المادة

 وهو الرقم اخلاص بالوظف الوظيفي الرقم الوظيفي:  ( : 3-2)  المادة

              
 

 الوظيفيالمسمى  
 

 الرمز والوظيفي رقم التصنيف  

 ر . م  / ج ف 100 رئيس مجلس اإلدارة 

 ن . م . د / ج ف 101 نائب مجلس اإلدارة 

 أ  . م   .د / ج ف 102 امين الصندوق 

 ج . م . د/ ج ف 103 لجنة التطوير 

 م . ت  / ج ف 104 املدير التنفيذي 

 . ت / ج فن . م  105 نائب املدير التنفيذي 

 س . م . ت / ج ف 106 السكرتير

 ر  . ق . ع / ج ف 107 قسم العالقات العامة رئيس 

 ق . ل . ح / ج ف 108 محاسب موظف 

 ق . ل  . أ  / ج ف 109 موظف أمين الصندوق  

 ق . س . م / ج ف 110 موظف مندوب مشتريات

 ر . ق . ش / ج ف 111 رئيس قسم املوارد البشرية

 ش . و  . ط /  ج ف 112 وحدة التطوعموظف 

 ش . و  . ق / ج ف 113 أخصائي تقنية موظف 

 ش . و  . و / ج ف 114 (2-1)  موظف أمين مستودع

 ر  . ق . ل / ج ف 115 املوارد املالية واالستثماررئيس قسم 

 ل  . و . ب / ج ف 116 موظف وحدة البرامج واألنشطة 

 و  . س / ج ف ل . 117 موظف وحدة التسويق 

 ق . خ. ج / ج ف 118 اخصائي باحث اجتماعي  

 ق . خ. ك / ج ف 119 موظف مشروع الكفالة

 ق . س . ظ / ج ف 120 نظافة    موظف عامل

 ق . س . ص / ج ف 121 موظف عامل صيانة

 ق . س . ق / ج ف 122 سائقموظف 

 / ج ف سق . س .  123 (2-1) حارسموظف 

 ( العنصر الرجالي 2( العنصر النسائي )1مالحظة )
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 الفصل الثالث :                                             

 والعقود  التوظيف ( 3المادة ) 

لفتح وظيفة جديدة ،  اجلمعيةعند حاجة أي قسمممم من أقسمممام   (: 1-3)  المادة

 رئيس القسميقوم 
 لعرضها على املوارد البشرية لرئيس قسم لذلك املعد النموذج بتعبئة                     

 . باقي اإلجراءات اإلداريةإدارة اجلمعية الستكمال                     

احلق يف قبول أو رفض أي وظيفة جديدة يطلبها أي قسم من أقسام   إلدارة اجلمعية  (: 2-3)  المادة

سة احلاجة الفعلية   اجلمعية  ذه الوظيفة ومد  تأيريها يف إاجا  العملهلبعد درا

 .واعتمادها 

ب    (: 3-3)  المادة وحيدد فيها مؤهالت ومميزات    ، اجلمعية يتم اإلعالن عن الوظائف الشمممماغرة 

 . الوظيفة وشروط القبول

بدراسممة أوراا املتقدمني على الوظائف الشمماغرة وإكمال  املوارد البشممرية يقوم قسممم (: 4-3)  المادة

 . للمقابلة الشخصية فيما بعد التجهيز ت الختيار املوظف املناسب والرتتيبا

روط مستوفيًا للشاملتقدِّم للعمل أن يكون  اجلمعيةب التوظيف والعمللقبول يشمممممرتط  (: 5-3)  المادة

 العامة التالية :

 .أن يكون طالب العمل سعودي اجلنسية 
 .األمانة وحسن اخللق  
  وحسن التصرف والتعامل مع اآلخرين. واحدالقدرة على العمل يف فريق 

 .املؤهالت العلمية أو اخلربات العملية املطلوبة للوظيفة 
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 .أن يكون الئقًا طبيًا للوظيفة املرشح للتعيني عليها 

 . اجتياز االختبارات أو املقابالت الشخصية بنجا 
 وجيوز للمنشأة إعفاء طاليب العمل السعوديني من شرط أو أكثر من هذه الشروط                         

 عدا شرط اللياقة الطبية                        

يف غري السمممعودي وفقًا للشمممروط واألحكام  توظ جيوز اسمممتثناء (: 6-3)  المادة

 الواردة يف املواد 
 ن يكون مصرحًا له بالعمل وأ املوارد البشرية من نظام(33( ، )32( ، )26)                   

 . للعامل غري السعودي ، ولديه إقامة سارية املفعولبالنسبة                    

ب      (: 7-3)  المادة قدم للتوظيف  ية جيب على املوظف املت قدم إىل   اجلمع ية   أن ي  املوارد البشممممر

 اآلتية:سوغات امل

 تعبئة استمارة البيانات الشخصية للموظف . 
 السرية الذاتية . 
 )صورة اهلوية )البطاقة للسعوديني واإلقامة لغري السعوديني . 
 صورة الشهادات العلمية واإلدارية احلاصل عليها . 
   العملية ، أو إحضممار األصممل  صممورة مصممدقة من املؤهالت العلمية واخلربات

 للمطابقة.
 حتفظ هذه املستندات يف ملف خدمة املوظف.

أعضمماء أو أكثر  ياليةتقوم باملقابلة الشممخصممية للموظفني اجلدد جلنة تشممكل من    (: 8-3)  المادة

سم  رئيس الق، املوارد البشرية  رئيس قسم ، املدير التنفيذي  : ) االحتياجحسب  
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املشمممرف على الوظيفة ، شمممخص من ذوي االختصممماص حيدد من قبل املدير   

 .دارة اجلمعيةإو ما تراه أ (التنفيذي 

قبول أو رفض املوظف التوصمممية بجلنة املقابلة الشمممخصمممية هي اجلهة املخولة ب   (: 9-3)  المادة

ن عتماده مالوالرفع بذلك املتقدم على وظيفة شاغرة بعد إجراء املقابلة الشخصية     

 . املوارد البشرية رئيس قسم، وتتم هذه اخلطوات مبتابعة  اجلمعيةرئيس 

 . حسب اإلجراءات املتبعة يف ذلك ترسيمهيتم  موظفحيرر عقد عمل لكل   (: 10-3)  المادة

ستخدام املوظف مبوجب عقد عمل   (: 11-3)  المادة سختني ويكون النص املكتوب   يتم ا حيرر من ن

سخة      سخة من العقد للموظف وتودع الن سلم ن باللغة العربية هو املعتمد دومًا ، وت

 ه ،فياألخر  يف ملف خدمته بعد توقيع املوظف باملوافقة على الشمممروط الواردة 

شروط املتفق عليها وما إذا كان     ضمن العقد بيانات بطبيعة العمل وال وجيب أن يت

 وأية بيانات ضرورية أخر   وساعات العمل قد حمدد املدة أو ملدة غري حمددة الع

. 

تكليف املوظف بعمل خيتلف اختالفًا جوهريًا عن العمل املتفق       للجمعية ال جيوز   (: 12-3)  المادة

صلحة العمل      عليه بغري موافقته إال يف حاالت ضيه م ضرورة وما تقت ، على أن  ال

 . خبطاب تكليف إدارييكون ذلك 

املرجع األسمماسممي للمهمات  ومرفقاتهيعترب الوصممف الوظيفي للوظيفة وعقد العمل   (: 13-3)  المادة

 . املطلوبة من املوظف عند اخلالف حول ذلك

سم    (: 14-3)  المادة شرية املوارد يعد ق ، وحتفظ فيه مجيع  اويقوم مبتابعتهملف خدمة املوظف  الب

صة باملوظف: )  صورة       البيانات واملعامالت الرمسية اخلا صية ،  شخ البيانات ال

هلوية ، صور الشهادات احلاصل عليها ، السرية الذاتية ، تاريخ بدء العمل ،      ا
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املسمى الوظيفي ، القسم ، اإلجازات  ، اخلطابات ، تقويم األداء  ، التنبيهات 

  واإلنذارات ، واإلجراءات اجلزائية ...إخل(

شرية     (: 15-3)  المادة سم املوارد الب سجل املوظف يعد ق صورة      وحيتفظ فيه ) و صية ،  شخ البيانات ال

صل عليها  ،       شهادات احلا صور ال ستئذانان اهلوية ،  شوفات  صورة  ،  اإل الك

 ور واالنصراف كل ما خيص تقارير املنجزات مسري احلض  ، التقييم التتبعيطبية ال

 (اجراءات العمل  ... اخل 

 )ُيسممممتثنى منها إجازات -ل الفرتة التجريبية للموظف اجلديد يالية أشممممهر عم  (: 16-3)  المادة

، وال حيق للموظف خالل  املعتمدالتوظيف تاريخ  يبدأ احتسمممابها من -(األعياد

الفرتة  بعد يتم الرتسممميم )هذه الفرتة التمتع مبميزات املوظفني املرسممم مني إىل أن 

 . ( التجريبية

ستغناء عن خدماته أو متديد الفرتة        (: 17-3)  المادة شكل رمسي أو اال سيم املوظف اجلديد ب يتم تر

بناًء  ألوىلا إضممافية بعد الفرتة التجريبية يالية أشممهرالتجريبية لفرتة ال تزيد عن 

موافقة و يف للموظف عن الفرتة التجريبية تقويمعلى توصممية رئيس القسممم مرفقة ب

 . املوظف اخلطية

 نتهاءبقبول ترسيم املوظف قبل ا املوارد البشريةاحلق يف تقديم توصية  القسم  لرئيس (: 18-3)  المادة

 على أن ال ،وكفاءة املوظف لشغل هذه الوظيفة  الفرتة التجريبية إذا ما رأ  أهلية

 تقويموُيرفق  إذا رأ  عدم أهليته عكس ذلكوله  تقل فرتة التجربة عن شممممهر ،

 لفرتة التجريبية عن املوظف داء األ

يف أي وقت أن التوظيف مت نتيجة النتحال املوظف شمممخصمممية  للجمعيةإذا يبت   (: 19-3)  المادة

،  غري صممحيحة أو نتيجة تقد ه بيانات أو مسممتندات غري صممحيحة أو مزورة 
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سابق ودون مكافأة أو تعويض،       للجمعيةفإن  شعار  سخ العقد دون حاجة ألي إ ف

يف  احلق للجمعيةووزارة املوارد البشمممرية  من نظام 80وذلك يف نطاا حكم املادة 

 . اختاذ اإلجراء القانوني املناسب حيال هذا املوظف

شروع خالل      (: 20-3)  المادة شر مهام عمله دون عذر م حيق للجمعية إلغاء عقد العامل الذي ال يبا

( يومًا من تاريخ العقد بني الطرفني إذا كان متعاقدًا معه من داخل اململكة            15)

للمملكة إذا كان متعاقدًا  وإذا مل يضمع نفسمه حتت تصمرف اجلمعية فور وصموله    

 معه من اخلارج .

[ الذي   سمممملم الرواتب  ة املخولة بتحديد مقدار الراتب ]     اجله  جملس اإلدارة هي (: 21-3)  المادة

 . ُيصرف للموظف اجلديد حسب املؤهالت واخلربات احلاصل عليها

من أصممل الراتب املتوقع  %70مكافأة الفرتة التجريبية للموظف اجلديد هي نسممبة  (: 22-3)  المادة

وفق املؤهالت واخلربات املالئمة للمسمممممى الوظيفي ه حتديد ه عليه بعدحصممممول

 .الذي تقدم إليه املوظف

ترتبط أشممهر صممرف املكافأة بالفرتة التجريبية والو متوسممطها يالية أشممهر وأقلها  (: 23-3)  المادة

 أشهر. ستةشهر وأكثرها 

جدًا بعد الفرتة التجريبية فإنه      يف حالة حصممممول املوظف على تقييم ممتاز أو جيد     (: 24-3)  المادة

مضروبًة يف عدد أشهر  %30فرا املكافأة مع أصل الراتب وهي نسبة حيصل على 

 . الفرتة التجريبية تعطى للموظف مع أول راتب بعد الرتسيم

صول املوظف اجلديد على تقييم جيد أو أقل يف تقييم أدائه للفرتة التجريبية   (: 25-3)  المادة عند ح

م الو ال تتجاوز يالية أشمممهر على مسممممى وظيفي ما ، ويبت من خالل التقيي  

قدرته على القيام مبهام وظيفة شمماغرة أخر  فإنه يسمموت انتقاله من هذا املسمممى 
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 ية أشهر يالإىل املسمى الوظيفي اآلخر ويبقى يف فرتة جتريبية أخر  ال تزيد عن  

ة أشهر يف الفرت  ستة أشهر ، أما إذا قضى    ستة ، حبيث يكون إمجالي الفرتتني 

لتقدم على الوظيفة األخر  ، إال بصممورة التجريبية للوظيفة األوىل فال يسمموت له ا

 . ابتدائية للوظيفة األخر 

سة لتوفري   مع أي  جيوز للجمعية أن تتعاقد (: 26-3)  المادة س صني   مؤ عمال للعمل  او أو فنينيخمت

ويوقع عقد مع صمممماحب املؤسممممسممممة وفق اإلجراءات   حمددة،لديها يف أعمال 

ويتم صرف رواتب هؤالء من قبل اجلمعية مبوجب العقد  بهذا،النظامية اخلاصة 

كان  إذاو كن نقل كفالة أي عامل  أخر ،وال تتحمل اجلمعية أي مصمممماريف 

 .ةيمناسبًا للعمل يف اجلمعية وفق اإلجراءات النظام
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 : رابع  الفصل ال
 الـــــــــــــدوام(   4المادة ) 

 

سبوع  ( :1-3) المادة سة ية أيام العمل األ سبت  يوم اجلمعة، ويكون  أيام مخ سبوعية   وال راحة أ

  .رمسية براتب كامل جلميع املوظفني 

يكون حضمممور املوظفني إىل أماكن العمل وانصمممرافهم منها يف املواعيد ا ددة يف  ( :2-3) المادة

بشمممكل مؤقت ولو ، وال حيق للموظف تغيري أوقات سممماعات العمل  هذا النظام

، وُيسممتثنى  على ذلك اجلمعيةوموافقة إدارة  رئيس املوارد البشممريةد دون اعتما

والغري مرتبطة بوقت للحضممممور أو  من ذلك الوظائف املناطة باإلاجاز أو املهمات

 . لالنصراف

مل  راعى يف ي ( :3-3) المادة قات الع ية ب  أو مل   اجلمع عات  سممممم مخسأكثر من املوظف أال يع ا

 .راحة متوالية دومنا فرتة 

ساعة   (  فقط صباحي  ) اجلمعيةب الرمسي الدوام ( :4-3) المادة ساعة    7:30من ال صباحًا اىل ال

حالة  يف(  صباحي ومسائي  فرتتني أو  ،سائي امل) ويستثنى الدوام  مساًء .   2:30

تزيد سمممماعات     الاحلاجة فقط ويكون بتكليف خطي من إدارة اجلمعية على ا    

 .يف حالة الضرورة  اال ساعات يومية  8العمل يف اجلمعية عن 

ضان املبارك     حتدد  ( :5-3) المادة شهر رم صدر بذلك    ساعات العمل يف  سب حاجة العمل وي ح

 تعميم . 
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نظام احلضمممور واالنصمممراف يتم اعتماد حضمممور وانصمممراف املوظف باسمممتخدام  ( :6-3) المادة

وينتهي  ن الشممهرم1يبدأ بتاريخ  )، علمًا بأن شممهر العمل  اجلمعيةاملسممتخدم ب

 .(الشهر منباخر يوم 

يام العمل اخلارجي    أو التوقيع  البصمممممة ال يلزم اسممممتخدام   ( :7-3) المادة )خارج مبنى   يف أ

ويف حالة وجود حاالت دوام خاصممة  للجمعية،( إذا تعذ ر معه احلضممور اجلمعية

 .إدارة اجلمعية  اعتمادو  املوارد البشرية رئيسفالبد إشعار 

قدِّر  سمممماعات العمل امليدانية        ( :8-3) المادة ملدير التنفيذي  فيها  ُي  وقت العمل اخلارجي "     ا

وال ُيشمممرتط هلا اسمممتخدام   ،ريةرئيس املوارد البشمممللموظف وتكون "  امليداني

للحضور أو االنصراف إذا تعارضت أوقاتها مع أوقات الدخول    أو التوقيع البصمة  

 االنصراف. أو 

الدوام أمام هذه األيام العتمادها كساعات عمل  منوذج  يفاإلدارة التنفيذية توقيع   ( :9-3) المادة

 الشهر.قبل إقفال دوام ذلك  البشرية،املوارد قسم لد  

ستخدام      ( :10-3) المادة سيانه ال ضى عن املوظف اجلديد ن صراف   يتغا ضور واالن  خالل نظام احل

حتى يعتاد   الشممممهر،مرات خالل  مخسعلى أن ال تزيد عن   الفرتة التجريبية 

 .يف دخول وانصراف املوظفني اجلمعيةنظام على 

ستخدام       ( :11-3) المادة سيان املوظف ال ضى عن ن لثالث  الدوام يف الدخول أو اخلروج نظام يتغا

 . يف الشهر ويبدأ احلسم إذا تكرر النسيان ألكثر من ذلكمرات 

ال جيوز للموظف التوقيع باحلضممور واالنصممراف ملوظف اخر وحالة التوقيع تبدأ  ( :12-3) المادة

 باحلسم وايناء التكرار يتم احتسابها غياب يوم كامل . 
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ئذان املوظف يكون    ( :13-3) المادة لك     اسممممت لد عد  ماد    وفق النموذج امل باعت ية  و  ،إدارة اجلمع

 ضمن إحد  احلاالت التالية : لتوقيع يف سجل االستئذان  ، وا
 .التأخر يف احلضور عن وقت الدوام 
 .االنصراف قبل نهاية وقت الدوام 
 أيناء الدوام الرمسي. و العودة اخلروج 

مرتني يف الشهر مبعدل ساعتني يف كل استئذان. ويف  حيق للموظف االستئذان ( :14-3) المادة

يتم حالة تعدي اربع ساعات يتم مجع الساعات وختصم من راتب الشهر او 

   . االجازة االعتيادية للموظف عات االستئذان بعد مجعها من رصيدخصم سا
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 :  خامسالفصل ال
 الـــــــــــــرواتب(   5المادة ) 

 حسب املؤهل درجات أساسية من أربع الرواتبم يتشكل سلَّ        ( : 1-5)  المادة

 

 

 

 من قبل جملس اإلدارة الراتب يتم حتديد تستثنى ويف حاالت أخر                   

 . تضاف املراتب حسب املسمى الوظيفي            ( : 2-5)  المادة

 

  

 

ويكون  معينة، يتم تعيني املوظفني على وظائف ذات مسممممميات ومواصممممفات             ( : 3-5)  المادة

طبقًا   الدرجة  ، و نح املوظف عند التعيني   وفقًا للمرتبة ا ددة للوظيفة    التعيني

 ،يف عقد العمل على أجر أكربمل يتفق  ما (املعتمد )حسممب املؤهل لسمملم الرواتب

 . متقدمة مراتبن يكون على أهليته ألجملس اإلدارة ر  يأو 

السممممعودي ويتم دفعها خالل سمممماعات العمل ويف  تدفع أجور العاملني بالريال       ( : 4-5)  المادة

 اخلامس على أن ال تتأخر عن اليوم ميالديمن كل شممهر  الثاليوم الثيف  مكانه

 لراتب األساسي  ا المؤهل   الدرجة

 ريال 1500 ما دون الثانوية العامة  األولى 

 ريال  2000 ثانوية عامة  الثانية 

 ريال 2500 دبلوم الثالثة 

 ريال  3000 بكالوريوس  الرابعة 

 لراتب األساسي  ا المؤهل   الدرجة

 ريال 1500 ما دون الثانوية العامة  األولى 

 ريال  2000 ثانوية عامة  الثانية 

 ريال 2500 دبلوم الثالثة 

 ريال  3000 بكالوريوس  الرابعة 

 اإلضافة   المسمى الوظيفي   المراتب  

 ال يوجد اضافة في الراتب  جميع املسميات الوظيفية  األولى

 ال يوجد إضافة في الراتب  رئيس قسم  الثانية

 ( ريال على الراتب األساس ي1000يضاف ) او مركز  مدير إدارة مشروع لثالثةا

 الراتب األساس ي( ريال على 1000يضاف ) نائب مدير إدارة الجمعية الرابعة 

 ( ريال على الراتب األساس ي 1500يضاف ) مدير إدارة الجمعية الخامسة

 لراتب األساسي  ا المؤهل   الدرجة

 ريال 1500 ما دون الثانوية العامة  األولى 

 ريال  2000 ثانوية عامة  الثانية 

 ريال 2500 دبلوم الثالثة 

 ريال  3000 بكالوريوس  الرابعة 
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او وتودع يف حسمممابات املوظفني البنكية .  اجلمعيةعن إرادة  ظروٍف خارجةلإال 

 وفقًا لألحكام التالية :حترر يف شيكات حسب املعتمد من قبل جملس اإلدارة . 
 .  العامل ذو األجر الشهري يصرف أجره يف نهاية الشهر 
 . العامل باليومية أو بالقطعة يصرف أجره يف نهاية األسبوع 

 لظروفٍ خارجةإال  ، العامل الذي تنهي املنشأة خدمته، يدفع أجره وكافة مستحقاته فورًا 

 .  عن إرادة اجلمعية

 زالعامل الذي يرتك العمل من تلقاء نفسه يدفع أجره وكافة مستحقاته خالل مدة ال تتجاو 

 عن إرادة اجلمعية . إال لظروٍف خارجة، سبعة أيام من تاريخ ترك العمل 

 اإلضايف  لأجور الساعات اإلضافية تدفع يف ميعاد أقصاه يالية أيام من تاريخ انتهاء التشغي

 ما مل يتم دفعها مع األجر العادي للعامل .

ستحقة            ( : 5-5)  المادة صم أي مبالغ م صرف الرواتب بعد خ وذلك يف نطاا العمل  للجمعيةيتم 

 . بأحكام هذا النظام

سبوعية أو يوم عطلة رمسية          ( : 6-5)  المادة صادف اليوم ا دد لدفع األجور يوم الراحة األ إذا 

 .يسبقه او الذي يليه  يتم الصرف يف يوم العمل الذيف

أي تأخري يف صمممرف الراتب بسمممبب عدم اكتمال بيانات املوظف لذلك الشمممهر        ( : 7-5)  المادة

ها املوظف    لة رفع خطاب رمسي من إدارة      ، نفسممممه فيتحم ل نتيجت إال يف حا

 باملوافقة باعتماد الصرف واحلسم يف الشهر التالي .

 الشمميك أو على نقدية هي من حقوقهمبالغ يوقع املوظف عند اسممتالم راتبه أو أي        ( : 8-5)  المادة

، وللموظف أن يوكل من يشاء لقبض راتبه ومستحقاته   الكشف املعد هلذا الغرض 

منه لرئيس قسم املوارد البشرية    كتابي موقع  تفويضوذلك مبوجب  اجلمعيةلد  

 .ه أو من ينوب عن مدير اجلمعية اعتماده منبعد 
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 :سادسالفصل ال
 الـــــــــــــتدريب والتأهيل  (   6المادة ) 

 
     تقوم اجلمعية بتدريب وتأهيل عماهلا السعوديني وإعدادهم مهنياً بشكل دوري       (: 1-6)  المادة

 ( من اجملموع الكلي للموظفني سنويا .%12وبنسبة التزيد عن )                     
 يستمر صرف أجر العامل طوال فرتة التدريب أو التأهيل .      (: 2-6)  المادة
 تكاليف التدريب والتأهيل وتؤمن تذاكر السفر يف الذهاب اجلمعيةتتحمل        (: 3-6)  المادة

 .  والعودة كما تؤمن  وسائل املعيشة من مأكل ومسكن وتنقالت داخلية                     
                   أن تنهي تدريب أو تأهيل العامل وأن حتمله كافة النفقات للجميعةجيوز         (: 4-6)  المادة

 :لو صرفتها عليه يف سبيل ذلك ، وذلك يف احلاالت  اآلتية ا                      

 ) أ (  إذا يبت يف التقارير الصادرة عن اجلهة الو تتوىل تدريبه أو تأهيلة                     

 أنه غري جاد يف ذلك .                     

 وعد ا دد لذلك دونإنهاء التدريب أو التأهيل قبل امل)ب(  إذا قرر العامل                     

 .عذر مقبول                  

 هاء التدريب )ج(  إذا تقدم بطلب استقاله عن العمل قبل سنتني من تاريخ انت                    

 تقوم اجلمعية بتدريب املتطوعني امللتحقني بالعمل لديها حسب اإلمكان على  (: 5-6)  المادة
 تتحمل اجلمعية نفقات ومصاريف التدريب من ميزانيتها مبا يف ذلك تذاكر ان                  

 السفر ولوازمة لو كان التدريب خارج ا افظة .                   
 ال يتم اعتماد أي دورة للموظف اال مبوافقة خطية من إدارة اجلمعية حتى لو كانت (: 6-6)  المادة

 .ظف الشخصي على حساب املو                 
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 :سابع  الفصل ال
 

 اإلجــــــــــــــــازات  (   7المادة ) 
 

 وهي :  - يأتي تفصيلها -تصنف اإلجازات باجلمعية إىل مخسة أنواع  ( : 1-7)  المادة
 ( استثنائية –بدون راتب  -مرضية  -االضطرارية  - )سنوية( اعتيادية

يادية        ال حيق للموظف اجل  ( : 2-7)  المادة بإجازته االعت عام  إال بعد أن  ضممممي    ديد التمتع 

 ن عمله باجلمعية .ميالدي م

 دون راتب إال بعد أن  ضممممي الفرتة   ب  ازةال حيق للموظف اجلديد التمتع بإج     ( : 3-7)  المادة

  ةالتدريبي

مع أخذ توقيع   للحصممممول على إجازة يلتزم املوظف بتعبئة منوذج طلب إجازة      ( : 4-7)  المادة

املنظمة وفق األحكام اجلمعية واعتمادها لد  إدارة  البشمممرية املواردقسمممم رئيس 

 إلجازات املوظفني يف هذا النظام.
عند انتهاء خدمة املوظف فإنه يسممممتحق التعويض عن اإلجازات الو مل يتمتع       ( : 5-7)  المادة

 يف  - بدون بدالت -الراتب األساسي   نصف  بها فُيصرف له بدل إجازة يعادل  

على أن ال حالة اذا كان رصمممميد األيام شممممهر كاماًل وال يعوض ما دون ذلك ، 

  .سنتني متتالية اإلجازات رصيد يتجاوز جمموع أيام 

 ض عن سنتني فقط جازة اكثر من سنتني تلغاء و يعويف حالة اذا كان رصيد اال ( : 6-7)  المادة

يتم حسممم غياب  1-7املوضممحة يف املادة  باإلجازاتيف حالة الغياب بعد التمتع  ( : 7-7)  المادة

 اليوم األول بيومني .
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فوعة األجر لألعياد واحلج على النحو يسمممتحق املوظف التمتع بإجازة رمسية مد ( : 8-7)  المادة

 التالي :

  : من شمموال ، اال اذا  6رمضممان اىل  24يوم اعتبار من  12إجازة عيد الفطر

 .اجمللس غري ذلك  رأ 

  أيام تبدأ من اليوم  سممممتةمع اجازات الدولة  األضممممحى:إجازة احلج وعيد

 .اال اذا رأ  اجمللس غري ذلك  السابق ليوم الوقوف بعرفة .
   يف حالة الغياب بدون عذر قبل االجازة الرمسية يتم احتسماب غياب االجازة

 كامله . 

  .( يومًا 30إجازة سنوية مدفوعة األجر قدرها ): اإلجازة االعتيادية ( : 9-7)  المادة

 أيام . 5احتياج املوظف على اال تقل عن  حسبتوزع اإلجازة االعتيادية  ( : 10-7)  المادة

 .ألكثر من عامني ة ال حيق للموظف تأخري أخذ إجازته االعتيادي ( : 11-7)  المادة

مدة معتيشممرتط تقديم اإلجازة االعتيادية أو االسممتثنائية إلدارة املوارد البشممرية  ( : 12-7)  المادة

بأسمممبوعني على أقل تقدير ، وال  تاريخ اسمممتحقاقهامن اإلدارة التنفيذية قبل 

أي طلب يقد م بعد التمتع باإلجازة االعتيادية وحتسممممب يف هذه احلالة د معتي

 غياب.

ضطرارية : اإلجازة  ( : 13-7)  المادة ضطرارية عند االحتياج هلا   اال  كن للموظف أخذ إجازة ا

مبعدل مخسممممة أيام مدفوعة االجر ، مبوافقة خطية من إدارة  لسممممبب طار 

 اجلمعية. 

ال تعترب اإلجازة االضممطرارية حقًا مكتسممبًا للموظف حيق له املطالبة بها ما مل   ( : 14-7)  المادة

 . العام امليالديحيصل للموظف ظروف طارئة تربر أخذه هلا قبل انتهاء 



 

 20 قسم املوارد البشرية 

 

ضية     ( : 15-7)  المادة ضطرارية أو املر ال تقبل أي ويائق رمسية ملربرات الغياب أو اإلجازات اال

 إذا مضى عليها فرتة أسبوع ، وبالتالي ختصم مباشرة من الراتب.

تقرير طيب وتكون على يشممرتط لاجازة املرضممية إحضممار    اإلجازة املرضممية : ( : 16-7)  المادة

 ي النحو التال

  كامل.الثاليون يومًا األوىل براتب 
 .الستون يومًا التالية بثالية أرباع الراتب 
 الثاليون يومًا الو تلي ذلك بدون راتب . 

ال يسمح للموظف املريض ان يباشر عمله اال اذا قرر املرجع الصحي املعتمد انه     ( : 17-7)  المادة

شممفي من مرضممه وأصممبح قادرًا على مباشممرة عمله وأنه ال خطر عليه من أداء  

 زمالئه يف العمل .العمل وال ضرر منه على خمالطة 

 : تكون على النحو التالييف حالة اذا كانت االجازة املرضة اقل من مخسة أيام  ( : 18-7)  المادة

  احضار خطاب حتويل صحي من قبل اجلمعية 
  الشهر الواحد . ال يتجاوز عدد التحويالت الصحية اكثر من اينني يف 
 . احضار تقرير طيب موضح باإلجازة املريضة وعدد ايامها 
  . ال يعتمد املشهد يف االجازة املرضية 

ال تعطى إجازة بدون راتب إال يف أضمممميق احلاالت عند        إجازة بدون راتب :    ( : 19-7)  المادة

نفاد رصمميد املوظف من اإلجازة االعتيادية مع حاجته املاسممة ألخذ اإلجازة ، 

وعدم إخالهلا بالعمل واعتماد إدارة املوارد   ةاإلدارة التنفيذيبشرط أخذ موافقة  

ية ، وبعد أن  ضممي مدة ال تقل عن سممنة على رأع العمل على أن ال  البشممر

ويعترب عقد العمل موقوفًا خالل مدة االجازة اذا  تزيد اإلجازة عن يالية أشمممهر
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زادت عن مخس وعشممممرين يومًا مامل يكون هناك اتفاا خالف ذلك بني إدارة 

 اجلمعية واملوظف .

 وتشمل ما يلي : االستثنائية:اإلجازة  ( : 20-7)  المادة
   إجازات االختبارات الدراسمممية للموظفني الدارسمممني بشمممرط إحضمممار إفادة

 . باالنتظام يف أيام االختبار من جهة الدراسة
 وهي على النحو التالي :إجازة الوفاة 

  يام     من جة األوىل يالث أ لدر لدين ،  وهم ا جداد  )الوا ناء ،   األ ، األب

حد       و  (، اإلخوة ، األخوات ية يوم وا ثان جة ال ملدر وهم  االخوال ،  ا

  الزوجة( – والدي الزوجاالعمام ، 
   يعطى كإجازة اسممممتثنائية للموظف املتزوج اعتبارًا من يوم زواجه       يالث أيام 

 تقل عن أسبوعني قبل تاريخ الزواج. على ان يتم تقديم طلب االجازة مبدة ال 

  مخسمممة أيام سمممواء متتالية أو متفرقة يف السمممنة كحوافز   ال تزيد عن إجازة

تمادها يقوم باع ألعماهلم،جيعية للموظفني املتميزين واملنضبطني يف أدائهم  تش 

 . البشرية  املواردمع إدارة  اجلمعية بالتنسيقمدير 
       املوارد  من نظام 113املادة  . مبولد إجازة يالية أيام متنح للموظف عندما يرزا

  البشرية 
  أيام متنح للموظف املسلم الذي يرغب يف أداء فريضة احلج إجازة    مثانإجازة

شأة حق تنظيم     ضحى املبارك وذلك ملرة واحدة طوال مدة خدمته وللمن عيد األ

 . هذه اإلجازة مبا يضمن حسن سري العمل بها
 لزتناال جيوز وال استحقاقها، سنة يف بإجازته املوظف يتمتع أن جيب  ( : 21-7)  المادة

  خدمته، أيناء عليها احلصول عن عوضًا نقديًا بدًلا يتقاضى أن أو عنها،                    

 ملقتضيات وفقًا اإلجازات هذه مواعيد ددحت أن إلدارة اجلمعية احلق يف                
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 . اعمله سري ؤمنت لكي بالتناوبا نحهمتأو  العمل،                    
 وحيدد التاريخ يوم من تاريخ الوضع .  45للموظفة احلق يف إجازة أمومة ملدة  ( : 22-7)  المادة

  .جهة صحية حكومية او بواسطة اجلهة الطبية                    
 يكون األجر الذي يدفع للموظفات أيناء غيابهن بإجازة الوضع كاآلتي :  ( : 23-7)  المادة

  املوظفة الو أمضت أقل من سنة يف خدمة اجلمعية هلا احلق يف إجازة

  . بنصف االجروضع 
 فة الو أمضت سنة فأكثر يف خدمة اجلمعية هلا احلق يف إجازة املوظ

 . كاملأجر بوضع 
  اإلجازةبال حيق هلا املطالبة  باجر كامل املوظفة الو استفادت من إجازة وضع ( : 24-7)  المادة

 .عن نفس السنةعتيادية السنوية اال                    
 يف حتديد فرتة اإلرضاع رغبة وظروف املوظفة ما أمكن ذلك ، اجلمعيةتراعي  ( : 25-7)  المادة

 . وعلى املوظفة التقيد باجلدول املنظم لذلك                   
       حيق للموظفة إجازة ملدة أربعة أشهر  وعشرة أيام يف حالة وفاة الزوج على  ( : 26-7)  المادة

 :النحو التالي                       
  . اجر كامل للشهر األول 
 صف االجر للفرتة املتبقيةبن . 
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 : من  الفصل الثا

 

 ساعات العمل اإلضافية  (  8المادة ) 

ساعات العمل   (: 1-8)  المادة ضافية ال تعتمد  سبق من   اإل عمال لألاإلدارة التنفيذية إال بتعميد م

املسممممتعجلة أو الطارئة الو ال  كن تأجيلها لدوام اليوم التالي ويؤير تأجيلها             

ظف مسممبقًا للمو التنفيذياملدير بشممكل كبري على سممري العمل ، بشممرط أن يقدِّر 

 عدد الساعات الو حيتاجها إلاجاز العمل.

مل العتعترب سياسة احلد من التوسع يف الساعات اإلضافية هي األصل وساعات          (: 2-8)  المادة

ضافية  ضيق احلدود بطلب حمدود من رئيس       اإل ستثنائي يتخذ يف أ س شيء ا م ق

 والرفع إىل املدير التنفيذي  .املوارد البشرية 

، ويعوض قيمة سمماعة العمل الفعلية للموظف حتسممب ب اإلضممافةسمماعة العمل  (: 3-8)  المادة

ماعدا العامل األجنيب يعوض مببلغ يعادل قيمة       .بتغطية يوم عمل   املوظف عنها  

 عمل اذا كانت الساعات اإلضافية توفق أيام العطلة الرمسيةيوم 

موافقة املدير التنفيذي قبل مباشممرة  ةُيشممرتط العتماد سمماعات العمل اإلضممافي    (: 4-8)  المادة

 املوظف لعمله اإلضايف .

إلزام املوظف بالعمل اإلضمممايف إذا مت التنسممميق بينه وبني   للمدير التنفيذيحيق  (: 5-8)  المادة

 . املوظف بفرتة كافية ال تقل عن يالية أيام قبل موعد العمل اإلضايف املطلوب

سند إليه ، فإن ذلك قد يؤير     (: 6-8)  المادة ضايف امل يف حالة تغيب املوظف عن إاجاز العمل اإل

 قبواًل.على عالوة تقويم األداء السنوية للموظف ما مل يقدم عذرًا م
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عند تعثر العمل بسمممبب تغيب املوظف عن العمل اإلضمممايف اإللزامي املوكل إليه   (: 7-8)  المادة

ن يوصممي بالعقوبة املناسممبة  أرئيس قسممم املوارد البشممرية  قبلها بوقٍت كاٍف ، 

 اختاذ املناسب حسب نظام العقوبات املوجودة يف هذا النظام.لادارة التنفيذية 
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 :التاسع  الفصل  
 

 تقييم األداء الوظيفي  (  9المادة ) 
 تعترب أدوات تقييم األداء املتبعة يف نظام اجلمعية على النحو التالي                     ( :  1-9)  المادة

     الزيارات  :األداة األوىل                           

 : تقرير املنجزات الدوري   األداة الثانية                            

    تمتابعة املنجزااألداة الثالثة                             

 نتائج رضا املستفيد     األداة الرابعة                            

  تقييم األداء السنوياألداة اخلامسة                             

 دارة األداء من الدليل التنظيمي واالجرائي إل                                  

تقييم  منوذج ُيراعى يف تقييم أداء املوظفني الضمموابط والشممروط املذكورة يف تعليمات  ( :  2-9)  المادة

 - راجع منوذج تقييم أداء املوظفني–األداء 

 يتم استخدام منوذج تقييم األداء الوظيفي يف إحد  احلاالت التالية : ( :  3-9)  المادة
 عند انتهاء الفرتة التجريبية للموظف اجلديد الستكمال الرتسيم . 

  أشهر لالستفادة منه يف التقييم السنوي للموظف ستةكل . 
              يد حد ية ، ولت يد عالوة األداء السممممنو حد عام امليالدي لت هاء ال بل انت ق

 [ لتلك السنة.املوظف املثالي للعام امليالدي]

مسممؤول مسممؤولية مباشممرة عن تقييم موظفيه ومر،وسمميه ،     ير التنفيذياملديعترب  ( :  4-9)  المادة

باملشمماركة مع رئيس  (2 - 9ات املنصمموص عليها يف املادة )وتقديم التقييم يف الفرت

 .املوارد البشرية 
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خيطر املوظف بصممممورة من التقرير فور اعتماده وحيق للموظف ان يتظلم من هذا     ( :  5-9)  المادة

 . التقرير

  .مواعيد إجراء تقييم األداء حبسب األوقات ا ددة  ( :  6-9)  المادة

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

  المواعيد   األدوات المتبعة م

 شهري  الزيارات 1

 اسبوعي  تمتابعة املنجزا 2

 شهري  تقرير املنجزات الدوري 3

 خالل العام  نتائج رضا املستفيد 4

 نهاية العام  –كل ستة أشهر  – ةبعد انتهاء الفتر ة التجريبي التقييم األداء الوظيفي   5
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 : عاشر  الفصل ال
 

 الـــــــــــــعالوات(   10المادة ) 
 

   تضاف ألصل الراتب مع بداية كل  (داءسنوية )عالوة األيعطى املوظف عالوة      ( :1-10)  المادة
 استوفى الشروط التالية: عام ميالدي إذا                    

 .دائه الوظيفي ال يقل عن جيدتقييم أل - 1                               

 . فأكثر شاملة للفرتة التجريبية عامن يكون قد أمضى يف العمل ا - 2                        
 

 

 

 

 

 معادلة احتساب مبلغ عالوة األداء من الراتب األساسي : ( :2-10)  المادة

 النتيجة.نسبة التقويم = ×  100÷ الراتب األساسي 

م يتقييم أدائه للسمممنة الو قبله  تدفع عالوة األداء للموظف ملدة سمممنة بناًء على ( :3-10)  المادة

سي       سا صبح جزء من الراتب األ سنة اجلديدة  ت ، وتعتمد عالوة األداء اجلديدة لل

 . بناًء على تقييم أدائه اجلديد لسنة العمل األخرية

سنوية  الوة عحرمان املوظف من ال اجلمعيةإلدارة حيق  ( :4-10)  المادة سب  عالوة األداء (  )ال ح

ذلك يف إجراء جزائي نتيجًة    ر ِقُأكعقوبة تأديبية متى     او اجلمعية ظروف ميزانية  

 أو ألي سبب  (1) اجلمعيةمن أنظمة وآداب وسلوكيات  بشيء ل املوظفخالإل

                                      
 العقوبات من هذا النظام.راجع بند  (1)

 نسبة عالوة األداء من الراتب األساسي شرط التقدير الحاصل عليه
 %5 ممتاز

 
 
 %4 جيد جدا

 %3 جيد

 يحرم عالوة األداء أقل من جيد
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املوظف على تقدير أقل من جيد يف تقيم األداء أو حصممول  آخر تراه مناسممبًا لذلك

 .السنوي
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 :حادي عشر  الفصل ال
 

 الـــــــــــــحوافــز  (   11المادة ) 
 

إضمممافة بند  اجلمعية: ]من ال يشمممكر الناع ال يشمممكر ا [ فقد رأت إدارة   قول النيب من انطالقًا 

 . منشطًاوللمجتهدين لتكون للمحسنني شكرًا ،  اجلمعيةاحلوافز لنظام الوظائف ب

 :إىل حتقيق األمور التالية  اجلمعيةنظام احلوافز بيهدف  ( :1-11)  المادة

   شجيع املوظفني ص ًة    ت ستمر وخا يف اجلوانب الو يربزون فيها على العطاء امل

 . ملوظفنيالدوري ألداء اييم تقأيناء ال

 بث رو  التنافس الشريف بني املوظفني . 
 إضفاء شيء من التجديد يف روتني العمل لطرد امللل والسآمة . 
  شكر اجملتهد بهذه احلوافز. 
 من خالل هذه احلوافز اجلمعيةتقوية ربط املوظفني ب . 
  من اإلبداعات املوجودة بتنميتها واحلفاظ عليها من خالل  اجلمعيةاسمممتفادة

 . هذه احلوافز

لدوام ،  ا افظة على   )على إحد  األمور التالية :     اجلمعية تعطى احلوافز ب  ( :2-11)  المادة ا

تاج  ية    اإلن عال مُ         ية ال ية ،  لذات بادرات ا مل مع اآلخرين ، امل عا ة د ، حسممممن الت

اخلدمة ، التميز الشممخصممي ، اإلبداع واالبتكار ، التفاعل اإلجيابي مع أنشممطة 

 . (، الوالء الوظيفي  املختلفة اجلمعية

متى رأ  توفر  بتوصمممية إلعطاء حافز ملوظف املوارد البشمممرية قسمممميرفع رئيس  ( :3-11)  المادة

وفق منوذج  األسممباب املقنعة لذلك ويشممر  يف هذه التوصممية حيثيات هذا الطلب 

 بدلطلب اعتماد حافز أو 
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وفق منوذج طلب اعتماد    اجلمعية  تعتمد احلوافز لصمممماو املوظف باعتماد مدير      ( :4-11)  المادة

 .حافز أو بدل 

صل فيه ألدائه سنوي  ييم تقعن كل  [ تقدير و شكر شهادة   ]ُيعطى املوظف  ( :5-11)  المادة  حي

كعالوة   من أصممل الراتب %5على تقدير )ممتاز( ، باإلضممافة إىل حصمموله على  

 . لتلك السنةأداء 

باإلضمممافة إىل (  شمممهادة املوظف املثالي ) ويعطى [ املوظف املثالي ]يتم اختيار  ( :6-11)  المادة

 وفق الضوابط التالية :ريال( 500مقطوع وقدره )مبلغ 
  السنوياستنادًا على التقويم  سنةيتم اختيار موظف واحد فقط كل . 

   ارًا حمل التقييم معي للسممممنة يعترب امتياز املوظف يف تقييم األداء الوظيفي

 . من معايري الرتشيح واالختيار
 يشرتط أن خيلو ملف املوظف لتلك الفرتة من اإلنذارات أو اجلزاءات . 
  هي صاحبة القرار يف الرتشيح بعد دراسة ذلك     البشرية  املواردإدارة تعترب

 . ورئيس قسم املوظف املعين التنفيذي املديرمع 
 يتم اإلعالن عن هذا الرتشيح يف لوحة شؤون املوظفني . 

عن كل مخس سممنوات  ضمميها على رأع العمل   [ العطاء درع ]يعطى املوظف  ( :7-11)  المادة

 . وتقديرًا جملهوداته خالل تلك الفرتة كعرفان وظيفي

باإلضممممافة إىل جائزة عينية بقيمة تقديرية         [  االبداع درع  ]يعطى املوظف املبدع   ( :8-11)  المادة

يال   إىل ألفي ألفمن ترتاو   يه ، ر بداع ،      متى توفرت ف له ميزة اإل ما أو يف أع

 مثل :
  للجمعيةتقديم اقرتا  متميز وفع ال وُعمل به وكان فيه مثرة كبرية. 
  بصورة إبداعية اجلمعيةإبراز وإاجا  مشاريع . 
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  تزيد عن مخسني ألف ريال اجلمعيةتوفري تكلفة عالية على . 
  اجلمعيةيابت على عالي وتوفري دخل. 

 املدير التنفيذيجلنة املتابعة و  مكونة من )جلنة ُتَقّر األعمال اإلبداعية بواسممطة  ( :9-11)  المادة

بناًء عليه صممممرف    من جملس اإلدارة ويتم ، وُيعتمد  املوارد البشممممرية( رئيس و 

 .احلافز

اء األد تقويممتى حصممممل على االمتياز يف   [ التميزدرع  ] املتمّيز يعطى للموظف ( :10-11)  المادة

 . الوظيفي لثالث سنوات متتالية ، باإلضافة إىل جائزة عينية

صممورة منه يف ملف املوظف  للموظف وحتفظ [خطاب شممكر] مدير اجلمعيةحيرر  ( :11-11)  المادة

 . يف جمال العمل مبادرةوملحوظ أو  متى ظهر منه أداء جيد املوارد البشرية لد 

لموظف املتفاعل مع برامج لاملتابعة حسممب توصممية جلنة   شممهادة شممكر  يعطى ( :12-11)  المادة

 ماملوذلك باحلضممور واملشمماركة يف إعداد الربامج  غري الرمسية اجلمعيةوأنشممطة 

 . تكن تلك األنشطة من صميم عمل املوظف يف القسم
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 :ثاني عشر  الفصل ال
 

 

 الـــــــــــــترقيات والنقـل   (  12المادة ) 

 :الشروط اآلتية فيه أهاًل للرتقية إىل وظيفة أعلى متى توفرتاملوظف يكون  ( : 1-12)  المادة
 .حتقيقه ملتطلبات الوظيفة اجلديدة من مؤهالت وخربات وغريها 

  لألداء الوظيفي. تقويميف آخر ممتاز حصوله على درجة 

 .وجود مكان شاغر واحتياج يف الوظيفة األعلى 

  أو  ،الوظيفة الو يشمممغلهاسمممنوات على األقل يف أربع أمضمممى قد أن يكون

صوله على   سية ح امعية اجلشهادة  ال )، فمثاًل :  ما يعادهلا من مؤهالت درا

 مل يتم اسممتثنا،ه من هذا الشممرط اقتضمماءً   ما ، ( تعادل أربع سممنوات خربة

 .جملس اإلدارة ملصلحة العمل بقرار من 

هم فاضمممل بينالتيتم  موظفإذا توفرت شمممروط الرتقية لوظيفة أعلى يف أكثر من  ( : 2-12)  المادة

 :حسب املعايري التالية
  األعلى يف العمل واإلنتاج الكفاءة. 
 األقدمية . 
 اجتياز املقابلة الشخصية . 
  األداء تقويميف منوذج احلصول على تقدير ممتاز . 

نه          ( : 3-12)  المادة فإ بة أخر   بة إىل مرت ية املوظف من مرت ند ترق جة األعلى من      ع لدر خذ ا يأ

 حيث الراتب يف املرتبة اجلديدة أو ما يوازيها.
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يتقد م املوّظف املؤه ل للرتقية للمنافسممة يف احلصممول على املكان الوظيفي الشمماغر  ( : 4-12)  المادة

 .املوارد البشرية لقسم وتقد ه  النموذج املعد لدلكبتعبئة 

املوظف املرشمم ح لالنتقال من مسمممى وظيفي يف مراتب معينة إىل مسمممى وظيفي    ( : 5-12)  المادة

ن ُيشرتط له أ، داخل نفس القسم الذي ينتمي إليه "ترقية" آخر يف مراتب أعلى 

املوارد قسمممم و املدير التنفيذييسمممتكمل شمممروط الرتشممميح أواًل ، ويأخذ موافقة 

 النموذج املعد لدلك ، وُيستخدم لذلك  البشرية

 حالة انتقال املوظف من مسمممى وظيفي إىل مسمممى وظيفي آخر فيبقى املوظف يف ( : 6-12)  المادة

سم اجلديد احلق     شهر ، ولرئيس الق حتت التجربة للوظيفة اجلديدة ملدة يالية أ

 شممريةاملوارد الب قسممملفع بذلك ه مبا يسممتحقه يف نهاية هذه الفرتة والر تقو يف 

 . الختاذ الالزم

ية إال          ال ( : 7-12)  المادة تأديب ية املوظف ا ال إىل التحقيق أو ا اكمة ال جيوز النظر يف ترق

 نهائيًا.إليه ظهور نتيجة ما نسب بعد 

سمى الوظيفي        ( : 8-12)  المادة سم آخر على نفس امل سم إىل ق شرتط النتقال موظف من ق  أو علىي

مة موظف      ةئ تعبمسمممممى وظيفي آخر  خد قل  قة    منوذج ن خذ مواف اإلدارة ، وأ

 .باقي اإلجراءات اإلدارية مع قسم إ املوارد البشرية التنفيذية واكمال 

فيشممممرتط )إعارة(   اجلمعية عند حاجة أي جهة أخر  خلدمات أحد موظفي          ( : 9-12)  المادة

 بالضوابط التالية :التقيد 
 . اجلمعيةتتقدم اجلهة طالبة اإلعارة خبطاب رمسي إلدارة  -1

 اجلمعيةمبا ال خيل مبصممماو   اجلمعيةيشمممرتط لقبول اإلعارة موافقة إدارة   -2

 . وسري العمل فيه



 

 34 قسم املوارد البشرية 

 

 "طالبة اإلعارة   " األخر  أي تبعات مالية وتلتزم اجلهة     اجلمعية تحمل  تال  -3

 . اجلمعيةعن فرتة اإلعارة املعتمدة من إدارة راتب املوظف 
تة أشممهر  كن متديدها ملرة إعارة املوظف خالهلا هي سممأقصممى مدة  كن  -4

 . واحدة فقط
 . الشروط السابقةخيضع التمديد عند طلبه جلميع  -5

  كن جمللس اإلدارة منح املوظف ترقية استثنائية وفقًا للضوابط التالية : ( : 10-12)  المادة
 .اذا حصل على تقييم ممتاز يف أخر يالية تقييمات 
 . خلو ملفه من أي مالحظات أو عقوبات 
 . تشكيل جلنة ودراسة إاجازات ومساهمات املوظف 

 أو نقله خارج  حيق إلدارة اجلمعية نقل املوظف من وظيفة ألخر  ( : 11-12)  المادة
 عمله اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك . مقر                      

 ال جيوز نقل املوظف من مقر عمله األصلي إىل مكان آخر يقتضي تغيري  ( : 12-12)  المادة
 حمل إقامته إذا كان من شأن هذا النقل أن يلحق بالعامل ضررًا جسيمًا                     

 . سبب مشروع تقتضيه طبيعة العملومل يكن له                      
 يستحق املوظف املنقول نفقات نقله ومن يعوهلم شرعًا ممن يقيمون معه ( : 13-12)  المادة

 يف تاريخ النقل مع نفقات نقل أمتعتهم ما مل يكن النقل بناء على رغبة العامل                     
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 :ثالث عشرالفصل ال

 

 بدالتال(  31المادة )
   بدالت تعطى للموظف متى توفرت يف حقه شروط يالث يقر هذا النظام          (: 1-13)  المادة

 املواردقسم املدير التنفيذي و من واعتماد  حلصول عليها بتوصية ا                        

 وهي البدالت التالية :  البشرية هلا وفق منوذج صرف حافز أو بدل                          

 .ويأتي تفصيلها يف املواد التالية(  ، اتصاالت، انتداب عمل طبيعةبدل )                         
 يتم اختيار طريقة صرف البدل يف منوذج اعتماد البدل وذلك إما بشكل           (: 2-13)  المادة

 لذلك الشهر من دائم يضاف لراتب املوظف شهريًا ، أو حسب االعتماد                         

 .املدير التنفيذي                             
 يضاف لراتب املوظف األساسي شهريا %5هو مبلغ  :طبيعة عمل بدل         (: 3-13)  المادة

  بشكل دائم وذلك للواظف الو تستعدي ذالك         
 حيدد للموظفني الذين يقومون بإجراء مكاملات العمل منبدل االتصاالت :          (: 4-13)  المادة

 بفاتورةهذا البدل هواتفهم الشخصية سواًء اجلوال أو الثابت وُيصرف          

 استخراج بطاقة االتصال املدفوع.         
 وهو مبلغ مقطوع ُيضرب يف عدد أيام االنتداب ، :  بدل االنتداب           (: 5-13)  المادة

  املدير التنفيذي واعتمادبعد موافقة  املنطقةخارج  وُيعطى ملن ُيكلَّف بعمل          

( ، باإلضافة إىل مصاريف السفر ، ويوضحه     9وفق )منوذج رقم  اإلدارة  سجمل   

 :اجلدول التالي 

 

 ملحوظات املرتبة بدل االنتداب ليوم

 تذاكر السفر .و لسكن اهذا املبلغ يشمل املواصالت واإلعاشة عدا  للموظفين ريال 200
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 حتسب النفقات املشار إليها يف املادة السابقة من وقت مغادرة العامل ملقر         (: 6-13)  المادة

 .معية املدة ا ددة له من قبل اجلعمله إىل وقت عودته وفق                        
 جيوز انتداب املوظف ألكثر من مرة خالل الشهر اال باعتماد رئيس  ال         (: 7-13)  المادة

 اإلدارة أو من ينوب عنه .جملس                         
 مقر العمل املنتمي إليه ، خارججيوز للجمعية انتداب متطوع ملهمة          (: 8-13)  المادة

 خيل ذلك بالتزامات املتطوع الوظيفية او الشخصية الواجبة ،  بشرط اال                        

 وتتحمل اجلمعية نفقات انتدابه او يصرف له بدل انتداب مناسب له                         

 .جملس اإلدارة  ه. ويقدر ذلك حسب ما يراالو يؤديها  ةوللمهم                         
   حيق ملدير اجلمعية بعد اعتماد رئيس اجلمعية إقرار حرمان املوظف من           (: 9-13)  المادة

 ت كعقوبة متى أقر هذا احلرمان كعقوبة نتيجة خمالفات بعض البدال                         

 ظهرت من املوظف واستحق عليها ذلك اجلزاء وفق إجراء جزائي                         

 )راجع بند العقوبات(.                          
 . البدالت  جمللس اإلدارة ايقافحيق  (: 10-13)  المادة

  



 

 37 قسم املوارد البشرية 

 

 : عشر  رابع  الفصل ال
 

 التطوعيالعمل  (  41المادة ) 
 

عدون موظفني  يحيق للجمعية أن تسممممتفيد من املتطوعني يف تنفيذ اعماهلا وال         ( : 1-14)  المادة

 من نظام اخلاصة بالتطوعرمسيني لديها ، وتشجع على التطوع كما ورد يف املادة 

 . اجلمعيات االهلية

لى بناًء ع اجلمعية االعمال التطوعية يف جيب ان تتوفر يف املتطوع شممممروط وبنود ( : 2-14)  المادة

 بالتطوع اخلاصةاملادة 

 من حق كل متطوع حضور االجتماعات املتطوعني وإبداء رأيه. ( : 3-14)  المادة

جيوز بعد موافقة املدير التنفيذي للجمعية وألسمممباب وجيهة منح املتطوع مكافأة  ( : 4-14)  المادة

 . يبذله وال تعد راتبًا او أجرًا وإمنا مكافأة مقطوعة مالية مقطوعة على ما

ل التطوعية وتتضمممممن  يقوم املتطوع بتعبئة اسممممتمارة طلب مشمممماركة يف االعما       ( : 5-14)  المادة

 : علومات األساسية عنه وتتضمن كذلكامل
 املهارات الو جييدها. 
 خربات سابقة يف العمل التطوعي. 
 اجملاالت الو يرغب املشاركة فيها. 
 اللغات الو جييدها. 

يتم توقيع اتفاقية عمل تطوعي مع طالب املشممماركة يف االعمال التطوعية وحيدد  ( : 6-14)  المادة

 منه ومدة املشاركة وأي بيانات الزمةفيها األعمال املطلوبة 
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بداء                ( : 7-14)  المادة بإ ما  مل التطوعي دون ان يكون ملز ية للع فاق هاء أي ات ية ان حيق للجمع

 . أسباب ذلك القرار

يف االعمال التطوعية ، تتضمن   مبشاركته من حق كل متطوع احلصول علي إفادة   ( : 8-14)  المادة

ستمر يف  الوقت واجلهد الذي قدمه ويعطى وييقة خربة يف االعمال التطوعية اذا ا

 على األقل . يالث اشهرالعمل التطوعي مدة 

سئولة  ( : 9-14)  المادة سؤول  نظاما عن ارتباطات املتطوع بوظيفته الرمسية وغري اجلمعية غري م ة م

 الوظيفية أو التعاقدية الشخصية. عن أي اخالل بالتزاماته
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 : خامس عشر  الفصل ال
 

 عقوبات  ال(  15المادة )

وليسمممت األصمممل يف التعامل مع املوظفني ، تعترب العقوبات حاالت اسمممتثنائية  ( :1-15) المادة

ووجود أي إجراء جزائي أو إنذارات يف ملف املوظف قد تؤير على حصمموله على 

 . ترقيات أو عالوات أو حوافز وحنوها

 التالية : )  عند صممممدور أي خمالفة من املخالفات        اجلمعية يف العقوبات  تنظم  ( :2-15) المادة

، أو اخلروج أيناء الدوام بدون استئذان  أو اخلروج قبل انتهاء وقت العملالتأخر 

أو السممرقة  للجمعيةالعام ، الغياب ، إسمماءة األدب ، إهدار املال  أو عذر رمسي

( أو حنوها من املخالفات اجلمعيةأنظمة اإلخالل بأو  ، التقصممممري يف أداء العمل

 وفق النموذج املعد لدلك .وتقّر وبة عليها ، مالو يستحق املوظف العق

 - ما مل تتطلب املخالفة غري ذلك- اجلمعيةاألصمممل يف تدرج العقوبات يف  يعترب ( :3-15) المادة

 :على النحو التالي 
 . إنذار شفهي (1

 بعد أسبوعني من اإلنذار الشفهي على أقل تقدير( ) : إنذار كتابي (2
على  الكتابي بعد أسممممبوعني من اإلنذار    ) : إنذار كتابي مع إجراء جزائي   (3

 (. أقل تقدير
 إشعار بالفصل. (4

 اإلجراءات اجلزائية يتم حتديدها بإحد  اخليارات التالية : ( :4-15) المادة
  أيام كحد أعلى سبعةاحلسم من الراتب من يوم إىل . 



 

 40 قسم املوارد البشرية 

 

  (. الرتقية أو بعض احلوافز أو البدالت أوالعالوة السنوية  : )من حرمان 
 ( أو للجهات األمنية املختصة اجلمعيةداخل  اإلحالة للتحقيق .) 
 ( حبد أعلى أسبوعني أمر إيقاف من العمل .) 
  اجلمعيةإشعار بالفصل من. 

أو أيناء الدوام  عند التأخر أو اخلروج قبل انتهاء وقت العمل العقوباتضمممموابط  ( :5-15) المادة

 : بدون استئذان أو عذر رمسي ، كالتالي
 من بداية العمل يبدأ حسابها من   مخسة عشر دقيقة   سم التأخر بعد مضي  حي

لكل األوىل عند الدخول  يقةدقعشممر مسممة ويسمممح باخلبداية وقت العمل ، 

 عمل .فرتة 
   سم ضور  تأخر الح سب من بداية وقت  يف احل العمل لفرتة العمل، وكذلك حي

عة السا  االنصراف قبل انتهاء وقت العمل حيسم الوقت املتبقي بقيمته )  عند 

 (. بقيمة الساعة من الراتب األساسي

 عند الغياب : ضوابط العقوبات ( :6-15) المادة
  أجرة اليوم من الراتب األساسيغياب اليوم حيسم بقيمة . 

    يف حالة غياب املوظف خلمسممة عشممر يومًا متصمملًة أو عشممرون يومًا متقطعة

نة    عذرًا مقبواًل فيحق إلدارة    خالل السمممم بدي  ية ، دون أن ُي هاء   اجلمع إن

 (. انظر نظام إنهاء اخلدمة املوظف أو اختاذ ما تراه مناسبًا )خدمات 

 األدب :عند إساءة العقوبات ضوابط  ( :7-15) المادة
ساءة املوظف األدب سواًء بألفاظ نابية أو مشاجرة أو الضرب باليد أو      يبوت عند  إ

سواًء مع الزمالء أو الر،ساء أو املر،وسني أو أحد زوار      ،  اجلمعيةبأدوات وحنوها 
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تشمممكيل جلنة للتحقيق يف مالبسمممات املوضممموع واختاذ إحد     اجلمعيةفادارة 

 :أو بعضها ها اإلجراءات التالية أو اجلمع بين

 توجيه إنذار كتابي . 

 .خصم من راتب املوظف لذلك الشهر من يوم إىل سبعة أيام 
 اجلمعيةعمله ب فصل من. 
      بناًء على نتيجة حتقيق   اإلجراء فيما بعد   حتويله للجهات األمنية ، وحيدد

 . ى رأع العملعلأو ُيعاد  اجلمعيةاجلهات املختصة : إما يفصل من 

 : السرقةأو  اجلمعيةضوابط احلسم عند إهدار مال  ( :8-15) المادة
سواًء بطريق العمد أو بسبب اإلهمال أو الالمباالة    اجلمعيةعند إهدار املوظف ملال 

أو اسمممتغالهلا ملصممماحله   اأو ممتلكاته اجلمعيةأو قام بسمممرقة شممميء من أموال  

 ة رقمنفس اإلجراءات السممابقة يف املاد هالشممخصممية وحنو ذلك ، فإنه يتخذ حبق

 من هذا البند. (15-7)

 : اجلمعيةأنظمة ب اإلخاللأو ضوابط احلسم عند التقصري يف أداء العمل  ( :9-15) المادة
 جراء إة منوذج تعبئإنذار شمممفهي أو كتابي ولمدير التنفيذي احلق يف توجيه ل

لتقصري ، الفرتة  )نوع ا: موضحًا فيه  إذا تطلب األمر إجراًء جزائيًا ،  جزائي

 ةالبشممري للمواردوتسممليمها ، ( باجلزاء املطلوب، توصمميته الو قصمم ر فيها

 .إلكمال باقي اإلجراءات
 توصمممية حبسمممميات وحنوها تقدم  يف قبول أو رفض أي  احلق معيةاجل ملدير

ضمممن  وظفاملمسممتو  أداء عن قسممم املوارد البشممرية  رئيس شممكو  ضمممن 

اختاذ اإلجراء املناسب    وتؤخذ توصياته بعني االعتبار مع ، اإلجراء اجلزائي 

 يف ذلك.
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ما يربر موقف املوظف من     ( :10-15) المادة ند وجود  فة    أي ع يه     خمال بت إل أو وجود ُنسمممم

اختذت يف حقه فله احلق  عقوبةتظلم من أي المعها له مالبسات خاطئة حيق  

ويتم اختاذ اإلجراء املناسب حيال ذلك فيما  اجلمعية لرئيسيف رفع هذا التظلم 

 .بعد

يف رفعها عنه  ًاوجيه ًاه مربرنفسممبتظلمه من أي عقوبة جيد لال ُيضممار املوظف  ( :11-15) المادة

 أو أي جهة أخر . اجلمعية، سواًء من رئيسه املباشر أو من مدير 

ملسمماعدة املوظف يف اجتياز تلك الفرتة الو اسممتحق فيها أي  اجلمعيةسممعى ت ( :12-15) المادة

عقوبة وذلك بإعطائه فرصة لتحسني أدائه وتنظيف سجله بالكامل إذا استطاع     

متصلة بأداء متميز وسجل حسن ، ويتا  له ما لغريه  ستة اشهرضي مدة أن  

 بعد هذه الفرتة من املميزات واحلوافز.
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 : عشر  لسادس  الفصل ا
  انهاء الخدمة  (  61المادة )

 

 خدمة املوظف بإحد  األسباب التالية : تنتهي ( :1-16) المادة
  استقالة املوظف 
 املوارد ( من نظام 80(  و )75ادتني )فسمممخ العقد الحد األسمممباب الواردة يف امل

 البشرية
 ( من نظام العمل 81ترك املوظف العمل يف احلاالت الواردة يف املادة ) 
 : الفصل من العمل ، ألحد األسباب التالية 
  ه عن اسمممتمرار العمل إذا أيبت فيلعجز وحنوه يعانتهاء مهلة الغياب املرضمممي

 (6 -15انظر املادة )ذلك طبيًا 
  الوظيفي املتدني.األداء 
 .الفصل التأدييب 
  االسممممتغناء عنها أو تأجري خدمتها ، ما مل يتم نقل املوظف إلغاء الوظيفة عند

 إىل مسمى وظيفي آخر.
   غري عمل أو إقامة املوظف  إذا ألغت السممملطات احلكومية املختصمممة رخصمممة

او أي نظام يسممتجد من  السممعودي أو قررت عدم جتديدها أو إبعاده عن البالد

 الدولة  . 
 بلوت املوظف سن الستني مامل متتد مدة العقد ا دد املدة إىل ما وراء هذه السن  

يف االسمممتقالة من عمله فيحرر نص االسمممتقالة موضمممحًا فيه   املوظف رغبة عند  ( :2-16) المادة

سباب رغبته يف ترك العمل   صيات ،    أ صياته إن كان لديه تو يس لرئ هاويقدموتو

 . اجلمعية ملدير ليقوم برفعها مشفوعة بتوصياته املوارد البشرية 
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ستمر املوظف   ( :3-16) المادة ستقالة   تقديممن تاريخ  يوم 15ملدة  على رأع العملي إلكمال ؛ اال

ت إنهاء اخلدمة ، وإخالء طرفه ، وتسممليم ما لديه من عهد وأعمال اجراءباقي إ

 . ملن خيلفه يف الوظيفة وإنهاء باقي اإلجراءات اإلدارية

تقالة االستاريخ تقديم  سبقيوم الو تاخلمسة عشر يف حالة تغيب املوظف خالل  ( :4-16) المادة

يطبق فيه اجراء حسمب ما يراه املدير   قطعةنم عشمرة متصملة أو  أيام  مخسمة ملدة 

 .التنفيذي مناسبًا 

االستقالة الذي يعقب تقد ها فرتة يف حالة رغبة املوظف سحب االستقالة خالل  ( :5-16) المادة

 احلق يف قبول أو رفض ذلك. اجلمعيةفادارة 

مع إحضار ما رف َمَرضي أو حادث مروري لفرتة طويلة م ياب املوظف لظم غعند  ( :6-16) المادة

صابته ب ك-يثبت ذلك  ستد ة  غيبوبة إ شلل  م بع يف فُيت  -ا مسح وحنوها ال أو 

 : حقه اإلجراءات النظامية التالية

 

 
 

ه تعرفيد مالية أو عينية أو بطاقة يتم إخالء طرف املوظف بتسليم ما لديه من عه ( :7-16) المادة

 ، ويتم توييق ذلك بتعبئة املوظف للنموذج أو مهام وظيفية أو مسممممتحقات مالية
إلكمال باقي الرتتيبات مع ذوي ملوارد البشممممرية ا لقسممممم املعد لذلك وتسممممليمه

 العالقة.

 ةاجلمعيبعد إعطائه لدورة تدريبية على حساب لالستقالة املوظف طلب يف حالة  ( :8-16) المادة

قبل  عامني  لفرتة ال تقل عن   اجلمعية فالبد من اسممممتثمارها يف جمال العمل ب        

 اإلجراء عن كل شهر الفترة 

 كامل اجريصرف للموظف  الشهر االول 

 يصرف للموظف ثالث ارباع االجر الشهر الثاني
 يكون بدون اجر ويلغى العقد وتصفى المستحقات ما زاد عن ذلك 
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أو ُيلزم املوظف بدفع قيمة اشممرتاكه فيها عند اسممتقالته قبل انتهاء   االسممتقالة،

 هذه املدة.

عن خدمات املوظف فإنه ُيعطى إشمممعار كتابي باإلقالة  اجلمعيةعند اسمممتغناء  ( :9-16) المادة

من تاريخ هذا  مدفوع األجر ينحيق له االسممتمرار على رأع العمل ملدة شممهر و

 باالستالم .ويؤخذ توقيعه  و جيب تسليمه االشعار اإلشعار

إذا امتنع املوظف استالم االشعار الكتابي أو رفض التوقيع يرسل إليه االشعار  ( :10-16) المادة

 خبطاب مسجل على عنوانه املدون يف ملفه .

تعاد للعامل حال إنهاء أو انتهاء خدمته وبناء على طلبه ويائقه اخلاصة املودعة  ( :11-16) المادة

يها يف عل مبلف خدمته ، كما تعطي املنشأة للعامل شهادة اخلدمة املنصوص

 وذلك دون أي مقابل . وارد البشرية( من نظام امل64املادة )
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 : لسابع عشر  الفصل ا
 

 الوقـاية والسالمة والرعاية الطبية   (  17المادة )
 

 سعيًا حلماية منسوبي اجلمعية من األخطار واألمراض النامجة عن العمل     ( :1-17) المادة
 التالية:تتخذ اجلمعية التدابري                   

  وسائل الوقاية منها ،  و – ان وجدت –يف مكان ظاهر عن خماطر العمل

 والتعليمات الالزم اتباعها.
  حتظر اجلمعية التدخني يف مجيع مرافقها وكذلك يف مجيع الربامج

 واملناسبات الو تقيمها.
  الطوار  .تأمني أجهزة إلطفاء احلريق وإعداد منافذ للنجاة يف حاالت 
  أماكن العمل يف حالة نظافة تامة مع توفري املطهراتإبقاء 
 توفري دورات املياه باملستو  الصحي املطلوب 
  تدريب املوظفني على استخدام وسائل السالمة وأدوات الوقاية الو تؤمنها

 اجلمعية
 يف كل موقع من مواقع العمل مسؤاًل خيتص باآلتي : اجلمعيةتعني       ( :2-17) المادة

   املوظفني .تنمية الوعي الوقائي لد 
  التفتيش الدوري بغرض التأكد من سالمة األجهزة وحسن استعمال

 الوقاية والسالمة . وسائل
  معاينة احلوادث وتسجيلها وإعداد تقارير عنها تتضمن الوسائل 

 واالحتياطات الكفيلة بتاليف تكرارها .      

 مراقبة تنفيذ قواعد الوقاية والسالمة 
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 تؤمن اجلمعية خزانة لاسعافات الطبية حتتوي على كميات كافية من األدوية      ( :3-17) المادة
 وارد  نظام امل ( من142ذلك مما أشارت له املادة )األربطة واملطهرات وغريو                   

 . البشرية                    
 تعمل اجلمعية على حتسني الرعاية الصحية ملنسوبيها وتدفع عنهم قيمة       ( :4-17) المادة

  االشرتاك يف أحد جهات التأمني الطيب حبسب الدرجة الو تقرها اجلمعية لكل                 

 وظيفية . فئة                   
 على املوظف الذي يصاب بإصابة عمل أو مبرض مهين أن يبلغ اإلدارة     ( :5-17) المادة

 .فور استطاعته وله مراجعة الطبيب مباشرة متى استدعت حالته ذلك                   
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 :لثامن عشر  الفصل ا
 

 الواجبات والمحظورات   (  81المادة )
 تلتزم اجلمعية مبا يلي :                  

 معاملة موظفيها بشكل الئق يربز اهتمامها بأحواهلم ومصاحلهم واالمتناع عن    ( :1-18)  المادة
 كل قول أو فعل  س كرامتهم أو دينهم .                  

 أن تعطي املوظفني الوقت الالزم ملمارسة حقوقهم املنصوص عليها يف       ( :2-18)  المادة
 هذه الالئحة دون املساع باألجر .                   

 أن تسهل ملوظفي اجلهات املختصة كل مهمة تتعلق بالتفتيش أو املراقبة       ( :3-18)  المادة
 واللوائح والقرارات  املوارد البشريةواإلشراف على حسن تطبيق أحكام نظام                    

 الصادرة مبقتضاه ، وأن تعطي للسلطات املختصة مجيع املعلومات الالزمة                    

 الو تطلب منها حتقيقًا هلذا الغرض .                   

 الزمان واملكان اللذين حيددهما العقد أو العرف  أن تدفع للموظف أجرته يف    ( :4-18)  المادة
 مع مراعاة ما تقضي به األنظمة اخلاصة بذلك .                       

 إذا حضر املوظف ملزاولة عمله يف الفرتة اليومية الو يلزمه بها عقد العمل    ( :5-18)  المادة

  نعه عن العمل إال سبب أو أعلن انه مستعد ملزاولة عمله يف هذه الفرتة ومل                     

 راجع إىل إدارة اجلمعية كان له احلق يف أجر املدة الو ال يؤدي فيها العمل .                   

 على اجلمعية أو أي شخص له سلطة على العمال تشديد املراقبة بعدم دخول  ( :6-18)  المادة
  أية مادة حمظورة  شرعًا أو نظاما إىل أماكن العمل ، فمن وجدت لديه تطبق                     

   حبقه باإلضافة إىل العقوبات الشرعية اجلزاءات اإلدارية الرادعة املنصوص                     

 عليها يف جدول املخالفات واجلزاءات .                   
 داء املهام املوكلة إليهم ، وتوفر هلم ان متنح للمتطوعني التسهيالت الالزمة أل ( :7-18)  المادة

 الدعم الالزم.                        
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 :  واجبات الموظفين والمتطوعين
 

  التقيد بالتعليمات واألوامر املتعلقة بالعمل ما مل يكن فيها ما خيالف نصوص   ( :8-18)  المادة
 عقد العمل أو النظام العام أو اآلداب العامة أو ما يعرض للخطر.                      

 ا افظة على مواعيد العمل . ( :9-18)  المادة

 إاجاز عمله على الوجه املطلوب حتت إشراف الرئيس املباشر ووفق توجيهاته. ( :10-18)  المادة

 العناية باآلالت وباألدوات املوضوعة حتت تصرفه وا افظة عليها وعلى   ( :11-18)  المادة
 اجلميعة . ممتلكات                      

 االلتزام حبسن السرية والسلوك والعمل عل سيادة رو  التعاون بينه وبني زمالئه  ( :12-18)  المادة
 وطاعة ر،سائه واحلرص على إرضاء السمتفيدين من اجلمعية يف نطاا                    

 اختصاصه ويف حدود النظام .                    

 و األخطار الو تهدد سالمة تقديم كل عون أو مساعدة يف احلاالت الطارئة أ  ( :13-18)  المادة
 مكان العمل أو املوظفني فيه .                    

 ا افظة على األسرار املهنية للجمعية أو أية أسرار تصل إىل علمه بسبب    ( :14-18)  المادة
 أعمال وظيفته .                    

 االمتناع عن استغالل عمله باجلمعية بغرض حتقيق ربح أو منفعة شخصية له أو  ( :15-18)  المادة
 لغريه على حساب مصلحة اجلمعية .                     

 إشعار اجلمعية بكل تغيري يطرأ على حالته االجتماعية أو حمل إقامته خالل أسبوع  ( :16-18)  المادة
 على األكثر من تاريخ حدوث التغيري .                    

 التقيد بالتعليمات واألنظمة والعادات والتقاليد املرعية يف البالد . ( :17-18)  المادة

 استعمال أدوات املنشأة ومعداتها يف األغراض اخلاصة .عدم   ( :18-18)  المادة

 سجالت املوظفني أو املتطوعنياالمتناع عن تشغيل أشخاص غري مقيدين يف  ( :19-18)  المادة
 .حيظر على املوظفني طلب احلصول على املساعدات الو تقدم للمستفيدين  ( :20-18)  المادة
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 : لتاسع عشر  الفصل ا
 

 الخدمات االجتماعية  (  19المادة )
 

 ملنسوبيها اخلدمات التالية:توفر اجلمعية  ( :21-18)  المادة
 . توفري أماكن للوضوء والصالة يف مقرات العمل 
  إعداد مكان مناسب لتناول األطعمة واملشروبات أوقات الراحة الو

 حتددها اجلمعية .
 اجلمعية يصرف راتب الشهر الذي تويف فيه  يموظفحالة وفاة أحد  يف (1-19) المادة

 .األيام الو عمل فيها  مهما كانتاملوظف لوريته كاماًل                
 ويكون اشرتاك  -إن أمكن-تعمل اجلمعية على إعداد نظام للتوفري واالدخار  (2-19) المادة

  الرتتيبات النظامية واإلدارية  املوظف او املتطوع فيه اختياريًا ، وتقوم بإجراء              

 لتنفيذ ذلك.                     
 تستخدم للعناية بأسر  –إن امكن  –تعمل اجلمعية على توفري مرافق مناسبة        (3-19) المادة

 منسوبي اجلمعية الرمسيني واملتطوعني .                  
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 :لعشرين  الفصل ا

 
 التظلم  (  20المادة )

 

 مع عدم اإلخالل حبق املوظف يف االلتجاء إىل اجلهات اإلدارية أو    (: 1-20)  المادة
 القضائية املختصة حيق له أن يتظلم إىل إدارة اجلمعية من أي تصرف                      

 أو إجراء يتخذ يف حقه ويقدم التظلم إىل إدارة اجلميعة خالل يالية أيام                      

 من تاريخ العلم بالتصرف أو اإلجراء املتظلم منه وال يضار املوظف                     

 من تقديم تظلمه .                     

  خيطر املوظف بنتيجة البت يف تظلمه يف ميعاد ال يتجاوز يالية أيام  (: 2-20)  المادة
 من تاريخ تقد ه التظلم .                   

 

 

 

 


