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 ص الفهرس 

 3 .الباب األول:التعارف واالحكام •

 5 .الباب الثاني: بيئة العمل •

 7 .الباب الثالث:تحديد احتياجات القوى العاملة •

 9 .الباب الرابع: الوظائف الشاغلة والتعيين •

لية استقطاب طلبات التوظ -
ّ
 9 يف.ا

لية انتقاء و تعيين املتقدمين للوظيفة -
ّ
 10 .ا

 10 .استيفاء متطلبات الثبوتية -

لية تكوين لجنة انتقاء املوظفين -
ّ
 11 .ا

 12 .عقود العمل -

 14 .انهاء الخدمة -

 18 .النقلو  الباب الخامس:الترقيات •

 18 .شروط الترقية -

 20 .إعارة موظف -

 22 .السادس: االجازاتالباب  •

 22 .تصنيف االجازات -

 22 .العطل الرسمية -

 24 .االجازات املرضية -

 26 .إجازة امومة -

 28 .الباب السابع: الئحة سلم الرواتب واملزايا •

 28 .الية إعداد الالئحة -

 28 .سلم الرواتب و الرتب الوظيفية -
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 التعاريف واالحكام: الباب األول 

 التعاريف:

 (1املادة )

 آو أنثـى-: كل شـخص طبيعـي يقصـد بلفـظ العامـل أينمـا ورد فـي هـذه االئحـة
ً
يعمـل ملصلحـة صاحـب عمـل وتحـت  -ذكـرا

 عـن نظارتـه
ً
افه مقابـل أجـر، ولـو كان بعيـدا  إدارتـه أو إشـر

 البدالت بموجب عقد عمل مكتوب مهما كان نوع هذا :  الراتب
ً
هو كل ما يعطى للموظف كنقد مقابل عمله شامال

 األجر.

م الرواتب. :الراتب األساس ي 
َّ
  هو ما يعطى للموظف كنقد مقابل عمله بدون بدالت ، ويحدد له مرتبة ودرجة في سل

أو لعمل معين يبرم بين الجمعية والعامل يتعهد فيه األخير بأن هو كل اتفاق محدد املدة أو غير محدد املدة : العمل  عقد

افها مقابل األجر املتفق   ألحكام وشروط العقد والئحة تنظيم العمل تحت إدارتها وإشر
ً
يعمل في خدمة الجمعية وفقا

 عليه.

 30 .إرشادات تطبيق سلم الرواتب والدرجات -

 31 .االنتداب -

 33 .تقييم األداء -

 37 .مستوى كفاءة املوظفين  -

 38 العالوات السنوية. -

 39 .املزايا و البدالت -

 41 الباب الثامن: العمل التطوعي. •

 43 الباب التاسع: العقوبات. •

 47 الباب العاشر: الوقاية والسالمة والرعاية الطبية. •

 49 .الباب الحادي عشر: الواجبات واملحظورات •

 52 .الثاني عشر:التطلمالباب  •
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 :الوحدة اإلدارية املعنية بإدارة املوارد البشرية في الجمعية .إدارة املوارد البشرية

 : مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة .ة السلوك الوظيفيمدون

 

 االحكام العامة :

 (2املادة )

يهدف هذا النظام إلى تنظيم العالقة بين الجمعية وموظفيه بما يحقق املصلحة العامة ومصلحة الطرفين وليكون 

 بما له وما علي
ً
 ه.الجميع على بينة من أمره عاملا

 

 (3) املادة

أو من  )الدوام الكلي والجزئي (تسري أحكام هذا النظام علي جميع العاملين بالجمعية سواًء كانوا موظفين متعاقدين 

 املتطوعين فيما يشملهم من بنود هذا النظام.
ً
 يأخذ حكمهم ، وأيضا

 

 

 (4املادة)

 لعقد العمل فيما ال يتعارض مع األحكام والشروط ا
ً
 ألفضل للموظف الواردة في العقد.يعتبر هذا النظام متمما

 

 (5املادة)

إلدارة الجمعية الحق في إدخال تعديالت على أحكام هذا النظام كلما دعت الحاجة لذلك ، وال تكون هذه التعديالت 

 نافذة إال بعد اعتمادها من مجلس إدارة الجمعية.

 

 (6املادة)

استعمالها بالنسبة لجميع العقود والسجالت وامللفات والبيانات اللغة العربية هي اللغة املعتمدة والرسمية والواجب 

 ألحكام هذا النظام ، وفي 
ً
املتداولة وغيرها مما هو منصوص عليه في أحكام هذا النظام ، أو في أي قرار إداري يصدر تنظيما

 حالة استعمال الجمعية للغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية يعتبر النص العربي هو النص ا
ً
 .ملعتمد دوما
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 بيئة العمل وأوقاتة: الباب الثاني

 

 (7املادة )

 تلتــزم الجمعية بتوفيــر بيئــة عمــل آمنــة وصحيــة ومنتجــة، وبتعزيــز الثقافــة اإليجابيــة فــي العمــل.

 

 (7املادة )

 والبيئة، وعلى املوظف االلتزام بها.تراعي الجمعية معايير وقواعد و إجراءات الصحة العامة و السالمة 
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 (8املادة )

على الجمعية بناء ثقافة مؤسسية إيجابية تدعم تحقيق أهدافها وتنســجم مــع قيمهــا، و وضــع ترتيبــات محــددة ومعلنــة 

 لتحقيــق ذلــك ترتكــز على:

 تشجيع روح املبادرة واالبتكار لدى املوظفين. .1

 على األداء واإلنتاجية.ترسيخ الثقافة القائمة  .2

 تعزيز مبادئ التطوير والتدريب املستمر. .3

 تعزيز مبادئ االلتزام باألنظمة والسياسات. .4

إيجاد أدوات فعالة تهدف إلى استقرار األوضاع الوظيفية في الجهة الحكوميــة، وضمــان حقــوق املوظفيــن  .5

 ييــز.الوظيفيــة ومعاملتهــم بطريقــة عادلــة ومنصفــة دون تم

 تمكيــن املوظــف مــن إبــداء آرائــه فــي األمــور التــي قــد تؤثــر علــى بيئــة العمــل. .6

صيانة حق املوظف في التظلم وإبداء وجهة نظره في حال اإلخالل بحق من حقوقه الوظيفية، وفق األحكام  .7

 املنظمة لذلك.

 

 (9املادة )

 سليمة وتخطيط فعال وسليم لتحسين كفاءة وفاعلية املوارد البشرية .تعمل الجمعية على بناء بنية تنظيمية 

   

 (10املادة )

 تكون أيام العمل الرسمية من يوم األحد إلى يوم الخميس .

 

 (11املادة )
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 طيلــة أيــام السـ
ً
ـنة، وتبــدأ تكــون ســاعات العمــل الرســمية فــي الجهــات الحكوميــة )التاسعة والنصف ( ســاعات يوميــا

 وتنتهي الساعة الثانية والنص ف مساًء، عدا شهر رمضان فتكون ساعات 
ً
مــن الســاعة الســابعة والنصــف صباحــا

 وتنتهــي الســاعة الثالثــة مســاًء.
ً
، وتبــدأ مــن الســاعة العاشــرة صباحــا

ً
 العمــل الرســمية فيــه )خمس( ســاعات يوميــا

 

  

 

 

 

 

 

 تحديد احتياجات القوى العاملة: ب الثالثالبا

 

 (12املادة )

 يتولى مدير الشؤون املالية واإلدارية إدارة عملية تحديد االحتياجات من املوظفين بالتنسيق مع مدراء اإلدارات. •

 يتم تحديد االحتياجات من املوظفين بأستخدام أسلوب التالي : •

مشاريع تحجيم القوى العاملة : و هي مشاريع داخلية يتم من خاللها دراسة و تحليل أعباء العمل في الوحدات  -

التنظيمية للجمعية على حدة، لحساب أعداد املوظفين الالزمي لكل مسمى وظيفي للقيام باملهام املطلوبة على 

 ف املنشودة احسن وجه على املدى القصير و املتوسط ، باالستناد إلى األهدا

 

 (13املادة )
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على كل إدارة ان تحدد حاجتها السنوية التقديرية من املوظفين في ضوء التعليمات التي يصدرها املدير   •

التنفيذي ،وفي ضوء األهداف التكتكية و االستراتيجية املوضوعية ، و أية تغييرات طرأت او قد تطرأ على 

 عباء او أساليب العمل.الهيكل التنظيمي او  نوع املهام او حجم األ 

يتعين على مدير الشؤون املالية واإلدارية إعداد خطة سنوية للموارد البشرية تساهم في وضعها كافة الوحدات  •

التنظيمية ،و تقديمها للمدير العام ،ملراحعتها وتعديلها ، قبل رفعها ملجلس اإلدارة للمصادقة ويتم مراجعة 

 لى أن تتضمن :بشكل مستمر ،ع اتحديثهو  هذه الخطة

 األهداف املتعلقة بإدارة و تنمية املوارد البشرية خالل سنة الخطة. -

 تقديرات القوى العاملة بالتناسب مع أعباء العمل املتوقعة. -

 املوازنة السنوية للموارد البشرية كالرواتب و العالوات و التدريب ، و التعيين و إنهاء الخدمة. -

 

 

 

 

 (14املادة )

حدة تنظيمية ما للتوظيف خالل فترة معينة ،يتعين على مدير تلك الوحدة تعبئة نموذج "طلب حال اتضح حاجة و 

 موظفين " و تقديمه ملدير الشؤون املالية و اإلدارية.

في حال وجود فائض من املوارد البشرية في أي من املستويات الوظيفية املختلفة ،تكون األولوية مللء الشواغر الوظيفية 

 توظيف الداخلي ،من خالل تحويل املوظفين من وظيفة لى أخرى.التي تظهر لل
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 الوظائف الشاغلة و التعيين: الباب الرابع

 

 (15املادة )

 ستقبال طلبات التوظيف ايتولى املسؤول استقطاب الكفاءات البشرية املناسبة الحتياجات الجمعية التشغلية و 

 

 

 ( 16املادة )

 البطرق التالية:يمكن استقطاب طلبات التوظيف  •

 اإلعالن عن وظائف شاغرة في الصحف الرسمية. -

املشاركة في معارض التوظيف: من خالل تحضير مذكرة تتظمن طلب مشاركة في معرض للتوظيف ،ترفق مع  -

خطاب فنية ومالية وزمنية للمشاركة الفعالة في املعرض ، تعتمد من قبل مدير شؤون املالية واإلدارية ،على ان 

 وة.جر نهائي عن مض ي الفترة الزمنية املحددة للتعيين لتحليل فاعلية املشاركة في جلب النتائج املر يعد تقري

اقع التوظيف االلكتروني ملهمة معينة او فترة محددة. -  التعاقد مع مكاتب التوظيف ومو

 (17املادة )

ق إرسال السيرة الذاتية لتقديم عن طريايستطعون الباحثون عن وظيفة ،والراغبون في العمل لدى الجمعية ، •

 بواحدة من الطرق التالية:

 .البريد االلكتروني -

 .بالفاكس -

 .عن طريق التسليم باليد -
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 (18املادة)

 تتم عملية انتقاء وتتعيين أي متقدم للوظيفة عبر تحقيق املتطلبات التالية: •

 .تعبئة طلب التوظيف و تسليم سيرة الذاتية -

 .ن )إن وجدت (اجتياز االختبارات الخاصة باملوظفي -

 .اجتياز املقابلة الشخصية -

 

 (19املادة)

 يفاء املتطلبات الثبوتية التالية :تاس •

. 4×6( على خلفية بيضاء ، 4صور شخصية حديثة ملونه )عدد  -
ً
 سنتيمترا

 صورة من شهادة امليالد ،مصدقة حسب األصول. -

 صور  كشف عالمات الثانوية العامة مصدقة حسب األصول. -

 الدراسات الجامعية مصدقة حسب األصول.صور عن شهادات  -

 صور من شهادات الخبرة . -

 صور البطاقة الشخصية مصدقة حسب األصول. -

 صور من اإلقامة ورخصة العمل لغير السعوديين. -

 اجتياز الفحص الطبي. -

 صور من الشهادات الدورات التدريبية. -

 صورة من ابشر. -

 صورة من العنوان الوطني. -

 صورة من التأمينات االجتماعية  -
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 (20املادة )

 تتكون لجنة انتقاء املوظفين من : •

 املدير التنفيذي)يعتبر رئيس للجنة ( -

 الوحدة التنظيمية املعنية. -

 مدير شؤون املالية و اإلدارية  -

 

 (21املادة )

 تطلع لجنة انتقاء التوظيف باألدوار التالية : •

 بالوظيفة الشاغرة لإلملام بمتطلبات العمل.مراجعة الوصف الوظيفي الخاص  -

 مراجعة طلبات التوظيف والسير الذاتية. -

 تحديد موعد املقابلة الشخصية  -

 االشراف على القابلة الشخصية ،وتقييم املتقدمين من خالل احتساب النقاط. -

 فرز  و تقليض أعداد املرشحين للوظيفة الشاغرة ،بناء على نتأج املقابلة. -

 حضار املتطلبات الثبوتية وتقييمهم.مطالبتهم بإ -

 

 (22املادة)

 يكون شغل الوظائف بأحد الطرق التالية: •

 .التعيين -

 .الترقية -

  .النقل -

 .التكليف -

  .اإلعارة -

 .االستعارة -
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 يكون أداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد. -أ

 بجوز التعاقد مع املستشارين والخبراء الداء خدمة معينة. -ب

 

 (23املادة)

افقين على عروض العمل ،من حيث إعدادها وإبرامها ،وأرشفتها ،و متابعتها ،و تجديدها وإنهائها  إدارة عقود العمل للمو

 ،كما تقتضية الحاجة.

 

 (24املادة )

وضع الية فعالة الستقبال املوظفين الجدد والتعريف بهم وتوجيههم ،بهدف مساعدتهم على االندماج بأقص ى سرعة في 

 كونوا إنتاجية في مرحلة مبكرة.الجمعية ،لي

 

 (25املادة )

 بكل ث،ويعتبر م عند تعيين املوظف ألول مرة، يكون تحت التجربة ملدة ثالث أشهر ،من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته
ً
بتا

 تلقائي ،إذا انتهت فترة التجربة دون صدور قرار بإنهاء خدمته خاللها.

 

 (26املادة)

 ضمن مدة خدمة املوظف الفعلية.تعتبر فترة التجربة من 

 

 (27املادة )

تنهى خدمة املوظف خالل فترة التجربة لعدم كفاءته او لعدم انضباطه بتوصية من املدير ،دون الحاجة ملنح ذاك 

 املوظف مدة إشعار أو تعويض خاص بخالف مستحقاته ،كما ال يجوز إعادة تعينه في الجمعية مرة أخرى.
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 (28املادة )

 سؤول اإلداري عملية إدارة عروض وعقود املنتقين لتقلد مناصب وظيفية في الجمعية.يتولى امل

 

 (29املادة )

 إلى قرارات الجهة املخولة بالتعيين ،باالعتماد على النماذج 
ً
يعد املسؤول اإلداري عروض وعقود العمل استنادا

 عية.القياسية املعدة لها و على األجر األساس ي والشروط التي حددتها الجم

 

 ( 30املادة )

ال يجوز للمسؤول اإلداري تقديم أي عرض و عقد عمل بدون تمريرة على مدير الشؤون املالية واإلدارية للتدقيق ،وللمدير 

 التنفيذي للتوقيع.

 

 ( 31املادة )

 على املسؤول تسجيل جميع عقود العمل الصادرة في سجلي العروض والعقود املقدمة ،ومتابعة حالتها.

 

 (32املادة )

 يمنح األشخاص الذين يسعى الجمعية الى تعيينهم: •

ملهة للرد والقبول او رفض العرض املقدم باالتفاق املشترك بين الطرفين ،تمتد من يوم واحد الى أسبوع  -

 ،بحيث يحق للمسؤول اإلداري:

 سحب العرض او العقد بعد انقضاء املهلة املتفق عليها بدون تلقي الرد املنتظر  -

 ما تقتضيه حاجة.بتجديد فترة املهلة ، -
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 (33املادة )

 ،من تاريخ توقيع العقد او العرض ،باالتفاق املشترك بين  (أربعين)الى( يوم واحد)مهلة لاللتحاق بالعمل ،من  •
ً
يوما

 حيث يحق للمسؤول اإلداري:بالطرفين ،

 .العملإلغاء العرض او العقد املبرم إذا لم يتم االلتزام بتاريخ املباشر ب (1

 تغيير تاريخ املباشرة بالعمل باالتفاق املشترك بين الطرفين بما تقتضيه الحاجة. (2

 

 (30املادة )

 من التاريخ الفعلي للمباشرة بالعمل
ً
 .يسري مفعول التعيين ابتدءا

 

 انهاء الخدمة : •

 (34املادة )

 االتية:تنتهي خدمة املوظف بالجمعية بقرار من املرجع املختص في أي من الحاالت  •

 االستقالة  -

 التقاعد او التقاعد املبكر  -

 انتهاء مدة العقد  -

 .الفصل -

 عد اللياقة الصحية  -

 الوفاة  -
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 (35املادة)

 على األقل من تاريخ انتهاء خدمته  (60)على املوظف الذي يرغب باالستقالة ان يتقدم باستقالته الخطية ،قبل 
ً
يوما

 نهاية فترة اإلشعار تلك ،على ان تعتبر فترة اإلشعار من ضمن مدة خدمة املوظف.على ان يستمر في العمل كاملعتاد إلى ،

 لوظيفته 
ً
 خالل او قبل إنقضاء مدة اإلشعار ،فيعتبر فاقدا

ً
إذا ترك املوظف عمله قبل الرد على طلب استقالته خطيا

 عن فترة تركه العمل ما لم يكن املدير العام قد أعفاه كتا
ً
 وال يستحق اجرا

ً
 من االلتزام بفترة اإلشعار.حكما

ً
 بيا

 

 ( 36املادة)

 من تاريخ تقديمها ،فإن لم يبت فيها خالل هذه 
ً
 خالل ثالثين يوما

ً
 او رفضا

ً
على املدير العام أن يبت بأمر االستقاالت قبوال

.
ً
 املدة تعتبر االستقالة مقبولة حكما

 

 (37املادة )

 لنظام العمل وقانون التأمينات االجتماعية ،ويحق للموظف طلب يجوز إنهاء خدمة املوظف إذا بلغ سن الستين 
ً
،طبقا

 اإلحالة على التقاعد عند وصول سن التقاعد االعتيادي أو املبكر.

 

 (38املادة )

 من الجمعية بخالف مستحقاته في الحالت 
ً
 خاصا

ً
يفصل املوظف بدون إشعار وال يجوز إعادة تعيينة وال يستحق تعويضا

 التالية:

 ل ألكثر من عشرة أيام متصلة ،بدون إذن رسمي أو عذر مقبول.ميب عن العالتغ -

 بشكل متقطع خالل السنة الواحدة ،بدون إذن رسمي أو عذر مقبول. -
ً
 التغيب عن العمل ألكثر من عشرين يوما

عمل ،غير املعتمدة من قبل الطبيب الذي تكلفه الجمعية بإجراء م يو  (150من )اإلجازة املرضية ألكثر  -

 لفحوصات الالزمة للتحقيق.ا

 تعتمد تخفيض اإلنتاجيية او جودة العمل ،او ارتكاب خطأ عمل نشأ عن خسائر مادية جسيمة. -
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 .حمل السالح بمختلف انواعه في أماكن العمل -

 إدخال مشروبات كحولية او موارد ممنوعة إلى مكان العمل. -

 ماسة بالشرف واألخالق العامة.اإلدانة بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية او جنحة  -

داب العامة في مكان العمل. -
ّ
 ارتكاب عمل مخل باال

 التواجد أثناء العمل في حالة سكر او هلوسة ،جراء التعاطي. -

 االعتداء على موظف او أي شخص اخر بالسب او التحقير او الضرب اثناء العمل او بسبب العمل. -

 ،او تقديم شهادات او وثائق مزورة.هوية الغير و االختالس ،او انتحال شخصية ا -

 إفشاء األسرار الخاصة بالعمل. -

 شطب معلومات أو إتالف وثائق مهمة. -

 من تاريخ التخلي  نالتخلي ع -
ً
الجنسية السعودية إذا كان تعيينة قد صدر على أساس تمتعة بها ،وذلك اعتبارا

 عنها.

 

 (39املادة)

 عار إلية إلنهاء خدمته في أي من الحالة التالية :ال يجوز للموظف إنهاء خدمة املوظف او توجية إش

 أثناء اجازته السنوية  -

 أثناء اجازته املرضية  -

 أثناء اجازته الحج  -

 بدون راتب لاللتحاقة بمعهد او كلية او جامعة معترف بها. -

 

 (40املادة )

،كإصابته بمرض معقد او تنهى خدمات املوظف من عمله و يستحق كامل مستحقاته في حال عدم لياقته الصحية 

 باملعجز.
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 (41املادة )

 إذا انتهت خدمة املوظف بسبب الوفاة فتعطى مستحقاته لورثته الشرعيين.

 

 (42املادة )

راء املوظفين املنتهية خدمات
ّ
افع استقاالتهم  هميتولى املسؤول اإلداري عملية استطالع ا باالستقالة ، للتعرف على دو

 لحفاظ هلى املوظفين في املستقبل. ،والسلبيات ملواجهتها وا
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 الباب الخامس الترقيات و النقل

 

 (44املادة)

 للترقية إلى وظيفة أعلى متى توفرت فيه الشروط اآلتية : •
ً
 يكون املوظف أهال

 تحقيقه ملتطلبات الوظيفة الجديدة من مؤهالت وخبرات وغيرها. -

 حصوله على درجة ممتاز في آخر تقويم لألداء الوظيفي. -

 وجود مكان شاغر واحتياج في الوظيفة األعلى. -

أن يكون قد أمض ى أربع سنوات على األقل في الوظيفة التي يشغلها، أو حصوله على ما يعادلها من مؤهالت دراسية  -

 : )الشهادة الجامعية تعادل أربع سنوات خبرة( ، ما لم يتم استثناؤه من هذا الشرط اقتضاًء ملصلحة العمل 
ً
، فمثال

 من مجلس اإلدارة . بقرار 

 

 (45املادة)

 إذا توفرت شروط الترقية لوظيفة أعلى في أكثر من موظف يتم التفاضل بينهم حسب املعايير التالية : •

 الكفاءة األعلى ، وتحدد باجتيازه الختبار املعرفة الوظيفية. -

 اجتيازه االختبار اإلداري. -

 األقدمية. -

 املتطلبة للغة أجنبية(.اجتيازه اختبار اللغة )عند الوظائف  -

 اجتياز املقابلة الشخصية. -

 .الحصول على تقدير ممتاز في نموذج تقويم األداء -

 

 (46املادة)

 عند ترقية املوظف من مرتبة إلى مرتبة أخرى فإنه يأخذ الدرجة األعلى من حيث الراتب في املرتبة الجديدة أو ما يوازيها.
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 (47املادة)

ل للترقية للمنافسة في الحصول على املكان الوظيفي الشاغر بتعبئة  ف املؤهَّ
ّ
م املوظ وتقديمه إلدارة )النموذج(يتقدَّ

 املوارد البشرية.

 

 (48املادة)

ح لالنتقال من مسمى وظيفي في مراتب معينة إلى مسمى وظيفي آخر في مراتب أعلى "ترقية" داخل نفس 
َّ
املوظف املرش

 ،القسم الذي ينت
ً
افقة رئيس القسم وإدارة املوارد البشرية و مي إليه ،ُيشترط له أن يستكمل شروط الترشيح أوال يأخذ مو

ح إلى مسمى آخر بمرتبة أعلى في النموذج،وُيستخدم )
َّ
افقة رئيس القسم في حالة أحقيته للترش ( ،وال ُيشترط أخذ مو

افقة إدارة  املوارد البشرية. قسم آخر ،ويكفي في ذلك استكمال الشروط وأخذ مو

 

 (49املادة)

في حالة انتقال املوظف من مسمى وظيفي إلى مسمى وظيفي آخر فيبقى املوظف تحت التجربة للوظيفة الجديدة ملدة 

فع بذلك إلدارة املوارد البشرية  ثالثة أشهر ،ولرئيس القسم الجديد الحق في تقويمه بما يستحقه في نهاية هذه الفترة والرَّ

 زم.التخاذ الال 

 

 (50املادة)

.
ً
 ال يجوز النظر في ترقية املوظف املحال إلى التحقيق أو املحاكمة التأديبية إال بعد ظهور نتيجة ما نسب إليه نهائيا
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 (51املادة)

يشترط النتقال موظف من قسم إلى قسم آخر على نفس املسمى الوظيفي أو على مسمى وظيفي آخر تعبئة نموذج نقل 

افقة رؤساء األقسام املعنيين ومدراء اإلدارات املعنية وإكمال باقي اإلجراءات اإلدارية مع إدارة خدمة موظف ،وأخ ذ مو

 املوارد البشرية .

 

 (52املادة)

 عند حاجة أي جهة أخرى لخدمات أحد موظفي الجمعية )إعارة( فيشترط التقيد بالضوابط التالية : •

 الجمعية. تتقدم الجهة طالبة اإلعارة بخطاب رسمي إلدارة -

افقة الرئيس املباشر وإدارة الجمعية بما ال يخل بمصالح الجمعية وسير العمل فيه. -  يشترط لقبول اإلعارة مو

ال تتحمل الجمعية أي تبعات مالية وتلتزم الجهة األخرى "طالبة اإلعارة" راتب املوظف عن فترة اإلعارة املعتمدة من  -

 إدارة الجمعية.

 املوظف خاللها هي ستة أشهر يمكن تمديدها ملرة واحدة فقط.أقص ى مدة يمكن إعارة  -

 يخضع التمديد عند طلبه لجميع الشروط السابقة. -

 

 (53املادة)

 للضوابط التالية : •
ً
 يمكن ملجلس اإلدارة منح املوظف ترقية استثنائية وفقا

 اذا حصل على تقييم ممتاز في أخر ثالثة تقييمات. -

 بات.خلو ملفه من أي مالحظات أو عقو  -

 تشكيل لجنة ودراسة إنجازات ومساهمات املوظف. -

 

 (54املادة)

 يحق إلدارة الجمعية نقل املوظف من وظيفة ألخرى أو نقله خارج مقر عمله اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

 

 (55املادة)

ذا النقل أن يلحق ال يجوز نقل املوظف من مقر عمله األصلي إلى مكان آخر يقتض ي تغيير محل إقامته إذا كان من شأن ه

 ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل.
ً
 جسيما

ً
 بالعامل ضررا
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 (56املادة)

 ممن يقيمون معه في تاريخ النقل مع نفقات نقل أمتعتهم ما لم 
ً
يستحق املوظف املنقول نفقات نقله ومن يعولهم شرعا

 يكن النقل بناء على رغبة العامل.
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 االجازاتالسادس: الفصل 

 (57املادة )

 تصنف االجازات على النحو التالي : •

 االجازة العادية. -

 إجازة االمتحان الدراس ي. -

 األجازة االضطرارية . -

 اإلجازة املرضية . -

 اإلجازة االستثنائية . -

 إجازة الوفاة . -

 .إجازة الوضع -

 إجازة األمومة . -

 إجازة األبوة . -

 إجازة املشاركة الوطنية . -

 إجازة التعويض . -

 (58املادة )

 تكون العطلة الرسمية كما يأتي :

 العطلة األسبوعي : يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. •

افق ) • افق يو الجمعة فيعوض عنه باليوم الذي قبلة )الخميس(، 23عطلة اليوم الوطني املو ( سبتمبر  ، فأذا و

افق يوم سبت فيعوض باليوم الذي بعده )االحد( ، و فيما عدا ذللك ال يع وض املوظف عن عطلة اليوم و أذا و

افق عطلتة رسمية أخرى.  الوطني اذا و

عطلة األعياد : وهي عطلة عيد الفطر وتبداء من ) الخامسة و العشرين ( من شهر رمضان وتنتهي باليوم  •

)السابع ( من شهر شوال ، و عطلة عيد األضحى تبداء من اليوم )الخامس( من شهر ذي الحجة و تنتهي باليوم 

 عشر( من الشهر نفسه.)الخامس 
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 (59املادة )

 من مكافأة العمل اإلضافي وذلك وفق  •
ً
يجوز تعويض من يكلف بالعمل خالل أيام العطل الرسمية بإجازة بدال

تية :
ّ
 الضوابط اال

ان يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة ،عدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على  -

 اليوم بيومين.أساس 

على املوظف املكلف ان يتمتع بإجازة التعويض خالل سنة من تاريخ نهاية التكليف وال يؤثر التمتع بهذه االجازة على  -

 ت عادية.جازامايستحقة من إ

 ابالغ املوظف املكلف بذلك. -

 

 (60املادة )

 ع
ً
ل حسب اخر راتب تقاضاة ،ويجوز كل سنة من سنوات خدمته براتب كام نيستحق املوظف إجازة ) ثالثون ( يوما

. هاصرف راتب
ً
 مقدما

 

 ( 61املادة )

للموظف الحق في إجازة أداء االمتحانات الدراس ي براتب كامل بشرط ان يقدم ما يثبت ادائة االمتحان ،على ان تحدد 

،وفي حال كان مدة االجازة بااليام الفعلية لالمتحان ،و يستحق املوظف إجازة يوم عمل واحد قبل يوم االمتحان 

 االمتحان الدراس ي خارج اململكة فيستحق ثالث أيام قبل االمتحان.

 

 (62املادة )

 ال يقل عن إتمام املرحلة الثانوية او ما 
ً
 علميا

ً
يجوز ان يمنح املوظف إجازة دراسية بدون راتب اذا كان يحمل مؤهال

( او يعادلها ،وفق ان يكون قد امض ى في الخدمة ثالث سنوات وال يقل 
ً
تقويم ادائة الوظيفي عن تقدير )جيد جدا

 ماييعادله.
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 (63)املادة

 يجوز للموظف قطع اجازتة الدراسية و العودة الى عملة.

 

 (64املادة )

افقة رئيسه ان يتغيب براتب كامل األسباب  افر له رصيد من اإلجازة العادية بعد مو يجوز للموظف الذي ال يتو

 املالية الواحدة. ةام خالل السناضطرارية مدة أقصاها خمسة أي

 

 (65املادة )

 يستحق املوظف إجازة مرضية ال تتجاوز سنتين في مدة اربع سنوات خدمة ، وفق الترتيب التالي  •

 ستة اشهر براتب كامل. -

 .ستة اشهر بنص الراتب -

 سنة بربع الرابع. -

 ازة املرضية.جوتحتسب بداية األربع سنوات من تاريخ بداية اال 

 

 (66املادة)

 بأحد األمراض الخطيرة  •
ً
يستحق املوظف إجازة مرضية ال تتجاوز سنتين في مدة اربع سنوات خدمة اذا كان مصابا

 التي تحددها الجهة الطبية التي تتولى عالجه ، و يبدأ تحديدها من تاريخ انقطاعة عن العمل ، وفق الترتيب التالي :

 سنة براتب كامل  -

 ستة اشهر بنصف الراتب  -

 ستة اشهر بربع الراتب  -
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 (67املادة )

يستحق املوظف الذي تعرض الصابة او مرض يمنعة من أداء عمله بصفة مؤقتة وتكون اإلصابة او املرض  •

ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير ،،إجازة مرضية ال تتجاوز مدتها سنة ونصف براتب كامل  بسبب تأدية العمل

لم يبرأ املوظف من اصابته او لم يشف من مرضه بعد انتهاء املدة املشار  طبي وفق إطار العمل اللتنظيمي ،فإذا

 ع
ً
 ال  ناليها يعرض أمره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما اذا كان عاجزا

ً
العمل او تمديد اجازته مدة او مددا

 نصف ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب .          تزيد على سنة و 

ف من مباشرة عمله بعد انتهاء اجازته املرض املحددة في أي من الفقرات السابقة ، تبلغ إذا لم يتمكن املوظ •

الهيئة الطبية العامة لتحديد وضعه الصحي ، وفي حال لم تقرر الهيئة الطبية العامة عجزة الصحي عن العمل 

رت الهيئة الطبية  العامة فيكون للموظف الحق قي استنفاذ رصيدة اإلجازة العادية او االستثنائية، اما اذا اق

عجزة الصحي عم العمل او استنفذ رصيده من االجازات العادية او االستثنائية ، فتنهى خدماته لعجزة 

 الصحي.

 تحتسب مدة التنويم او املالحظة الطبية داخل املستشفيات ضمن االجازة. •

 

زة املرضية ،احضار تقرير من الجهة تندرج الزيارات الطبية التي تقوم به املوظف للجهات الطبية ضمن االجا •

 الطبية التي تتولى عالجه.

 

 (68املادة )

 يستحق املوظف إجازة ملدة )خمسة ( أيام براتب كامل في حالة وفاة زوجه او احد اقاربه الى الدرجة الثالثة.    •

 

 

 (69املادة)

 تستحق املوظفة إجازة عدة الوفاة براتب كامل. •

•  
ً
من يوم الوفاة و تحتسب العطل الرسمية او عطلة نهاية األسبوع من ضمنها وال يعوض عنها  تبرأ إجازة الوفاة اعتبارا

 املوظف.
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 (70املادة )

 توزعها كيف تشاء ،تب
ً
أ بحد اقص ى بثمانية وعشرين دتستحق املوظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها ) سبعين( يوما

 قبل التاريخ املرجح للوضع ،وُيحدد التاريخ امل
ً
 رجع للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.يوما

 

 (71املادة )

،فــإذا توفــي املريــض أثنــاء إجازتــه  يصــرف راتــب اإلجــازة املرضيــة مقدمــا بشــرط أن ال تقــل مــدة اإلجــازة املرضيــة عــن شــهر 

 .فــال يســترد منــه مــا صــرف لــه

 

 (72املادة )

 االجازة املرضية من تاريخ االنقطاع مالم تقرر الجهة الطبية املختصة غير ذلك.تحتسب 

 

 (73املادة )

 .يجوز للموظف أن يطلب التمتع بإجازته العادية أثناء أو بعد إجازته املرضية

 

 (74املادة )

افقة احد اقاربة لعالجة ،او األم اذا رغبت في م افقة طفلها الذي ال يتجاوز في الحاالت التي يضطر فيها املوظف الى مر ر

افق الطفل وأمه يسمح لكل منهم التمتع برصيد من االجازات العادية ،فإذا زادت   عالوة على مر
ً
عمره)اثنتي عشر ( عاما

افقة على مايستحقه من االجازات العادية فيسمح له بالغياب و يعمل عن املدة الزائدة.  املدة الالزمة للمر
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 (75املادة)

بت املوظفة في التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة او فترات إجازة امومة مدتها )ثالث( اذا رغ  •

سنوات كحد اقص ى طوال خدمتها الوظيفية بربع الراتب بعد نهاية إجازة ، على ان ال يقل ما يصرف لها عن )ألف و 

تية :
ّ
 و ذلك وفق الضوابط اال

ً
 خمسمائة ( ريال شهريا

 منح هذا االجازة للموظفين خالل الثالث سنوات األولى من عمر الطفل.ان يكون  -

 من التاريخ املحدد لبدء اإلجازة اذا اقتضت مصلحة  -
ً
للجمعية تأجيل منح هذه االجازة ملدة ال تتجاوز )تسعين( يوما

افقة الجمعية في نطاق حدها األقص ى املشار الية أعال  العمل ذلك  ه.،ويجوز تمديد االجازة بشرط مو

 

 (76املادة )

 يستحق املوظف إجازة ملدة )ثالثة( أيام براتب كامل في حال والدة مولود له خالل أسبوع من تاريخ الوالدة.
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 الئحة سلم الرواتب واملزاياالسابع:  بابال

 :اهداف الالئحة •

تثبيت مبدأ العدالة و الشفافية في التعامالت الداخلية و الخارجية ،و توضيح أليات املكافأة والعالوة حسب سلم  -

الرواتب املعمول به و توضيح أليات املكافأة و العالوة حسب سلم الرواتب املعمول به في الجمعية ، بحيث يعرف 

 كل كوظف ماله و ما علية 

التقييم بدقة من خالل الالئحة الشاملة ،بحيث يسهل متابعة جميع اإلجراءات إعداد أدوات لقياس األداء و  -

 واملعامالت وقياس مستوى مطابقتها لالئحة من عدمة وبالتالي تقيممها بالإليجاب او السلب.

 

 (77)املادة

 :آلية إعداد الالئحة •

 ُروعــَي فــي إعــداِد األنظمــة والسياســات الــواردة فــي هــذه الالئحــة النقــاط الهامــة وهــي:  -

الئم ة أعمال ملاملرونة : أن تتمتع املواد املكونة لالئحة باملرونة وإمكانية إجراء التغييرات والتعديالت عليه ا (1

 ل ملواجهة املتغيرات املستقبلية.أفضل عن طريق وضع آلية مرنة للتعدي ةاملجلس بطريق

 ُمجــرد قواعــد نظريــة  (2
َ
التطبيق العملي : أن تتمتع املواد املكونة لالئحة بقابلية التطبيق العملــي وأال تكــون

 وبمــا يتناســب مــع الهيــكل التنظيمــي املعتمــد للمجلــس.

دة للتحديث وذلك ملواكبة التطورات والتغيرات القابلية للتحديث : ألن األنظمة يجب أن ترتبط بآلية محد (3

 التي تحدث بالجمعية لذا فقد تم أخذ هذه الخاصية بعين االعتبار.

 (78املادة )

 :سلم الرواتباهداف  •

 العمل.تشجيع املوظفين على تنمية أنفسهم والتفاني في  -

 .ء املوظفين للجمعيةوال ترسيخ -

 .الرواتب واملزاياحقيق العدالة والكفاءة في إدارة سلم ت -
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  السياسات : •
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 (79املادة)

 إرشادات تطبيق سلم الرواتب والدرجات

 االنظمة املتبعة في املمكلة العربية السعودية

يجب أن يتم تعديل سلم الرواتب بناء على االنظمة املتبعة في املمكلة العربية السعودية فيما يخص تحديد الحد  •

 االدنى من ال راتب أو تحديد مزايا جديدة للموظفين.

 تسكين املوظفين

ن رواتب يعتمد جدول الرواتب لتسكين جميع موظفي جمعية إيثار لتنشيط التبرع باألعضاء ،حيث يجب أن تكو  •

جميع موظفي الجمعية ضمن الحدود املعتمدة لدرجاتهم ،وفي حال وجود موظفين تفوق رواتبهم حدود الدرجات 

 التي تقع وظائفهم ضمنها، فإنه يجب أن ال يتم زيادة رواتبهم حتى تعود رواتبهم لتقع ضمن حدود الدرجة املعنية.

 

 الواحدة(التنقالت األفقية )التنقل بين الوظائف ضمن الدرجة 

يمكن تعريف النقل األفقي على انه نقل املوظف الى وضع جديد اليختلف بالحجم او الدور عن الوظيفة  •

الحالية وبالتالي يمكن تقييمه ضمن اطار الدرجة الواحدة و ضمن ذات حدود الرواتب التابعة لتلك 

اذا كان هناك اي استثناءات  الدرجة. حيث ال تستدعي التنقالت األفقية عادة زيادة في الراتب. ولكن

افقة مجلس االدارة.  يجب الحصول على مو

 ادارة األداء

 بنظام ادارة األداء حيث يتم اتخاذ القرارات املتعلقة بالزيادات السنوية  •
ً
يرتبط سلم الرواتب ارتباطا مباشرا

املوظف وفقا لسلم والترقيات بناء على نتائج تقييم أداء املوظف وبالتالي ينعكس بعد ذلك على ارتب 

 الرواتب املعتمد.

يساعد نظام ادارة األداء على تحديد قدارت املوظفين والقرارات بشأن تطويرها بما تستلزمه مسؤوليات  •

وظيفته من اداء افضل وفعالية اكبر.  وفقا لذلك يتم تحديد مقدار الراتب و مستوى التقّدم املطلوب بناء 

 .ألداء في املستقبلاألداء وتوقعات اعلى نتائج تقييم 
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 (80املادة)

 الهدف :، االنتداب •

 السياسات:، تحقيق مصلحة العمل لدى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص خارج مقر العمل
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 (81املادة)

 : العمليات و اإلجراءات

افقة (1 على  تقوم الجهة التي تطلب انتداب املوظف بتوجيه طلب انتداب املوظف للمدير التنفيذي ألخذ املو

 االنتداب

يتم إرسال طلب االنتداب املعتمد  لقسم املوارد البشرية ثم تتم مراجعة الطلب املقدم في ضوء ُمعطيات و  (2

 حيثيات الوظيفة و مدى التأثير األيجابي املتوقع على مصلحة العمل.

افقة واالعتماد، ثم يقوم  (3 بتسليم املوظف يقوم قسم املوارد البشرية بالعرض على املدير التنفيذي للمو

صورة من اإلجراء و كذلك مواغاة كافة الجهات ذات الصلة بصورة من اإلجراء و تقديم تقرير عن املهمة 

 الذي قام بها.
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 (82املادة)

 ى :تقييم األداء ، يهدف تقييم األداء للموظفيين إلى ما يل •

 حديد االحتياجات التدربية.ت •

 تحسين و زيادة إنتاجية املوظفين  •

 يط مسارات الوظيفية للقوى العاملة ) النقل ، الترقية ، إنهاء الخدمة ،......(. تخط •

 تحديد املزايا املالية مثل املكافأت و الزيادات و ما إلى ذلك. •

 .تحديد حاجات الجمعية اللى تجديد عقد العمل للموظف. •

 اتخاذ قرار استمرار املوظف من عدمه بعد انتهاء الفترة التجربية . •
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 (83املادة)

 السياسات : •

المادة رقم  (20) العناصر التالية : يتم تقييم الموظف حسب النموذج المعتمد في نهاية كل عام ويتضمن

: 

المادة رقم  (21)  مع رؤسائة و زمالئة  سلوكه وتعامله - كفاءته في العمل لتحقيق أهداف الجمعية. ب -أ 

: 

المادة رقم  (22) .تحمله للمسؤوليةمواظبته على العمل و مدى  -ت 

: 

يتجاوز التوقعات بشكل ملموس )يقيم أداء الموظف بأحد التقديرات وفق الدرجات التالية : 

%إلى  80من  %( و)يفي بالتوقعات81 % إلى90يتجاوز التوقعات من)%فأكثر  91من 

 %(.61أقل من  يفي بالتوقعات ال )و ( 61%

المادة رقم  (23)

: 

 التوصيات في النموذج كالتالي :تدون 

.)يرقي( من حصل على تقدير ممتاز فقط ، وتعني ترقية الموظف على وظيفة أعلى إن وجدت وظيفة 1
 شغارة .

. )يبقى( من حصل على تقدير جيد جداً  او جيد ، وتعني إبقاء الموظف على نفس وظيفتة و بنفس 2
 المستوى .

او جيد ، و تعني ينقل إلى وظيفة أخرى بنفس المستوى و أخذ . )ينقل( من حصل على تقدير جيدجداً 3

 موافقة خطياً على ذالك .

. )تخفيض( من حصل تقدير ضعف ، وتعني تخفيض مستوى الموظف إلى وظيفة أقل من مستواه 4

الحالي نظراً لعدم توافق قدراته مع متطلبات الوظيفة مع تعديل راتبه للمستوى اإلقل مع مراعاة تنفيذ 

 (.5بشكل قانوني بعد اخذ موافقتة )خطياً(و اإل يطوى قيدة وفق البند ) ذلك

. )طي قيد ( من حصل على تقدير ضعيف ، يفصل الموظف من الخدمة ) يطوى قيده ( وذلك بعد 5

 استيفاء الشروط القانونية المطلوبة لذلك

المادة رقم  (24)

: 

 

 (84املادة )

 الوظيفي في إحدى الحاالت التالية :يتم استخدام نموذج تقييم األداء  •

 عند انتهاء الفترة التجريبية للموظف الجديد الستكمال الترسيم. -

 كل أربعة أشهر لالستفادة منه في التقييم السنوي للموظف. -

 [ لتلك السنة.املوظف املثالي للعام امليالديقبل انتهاء العام امليالدي لتحديد عالوة األداء السنوية ، ولتحديد ] -



 

35 | P a g e  
 

 

 (85املادة)

تعتبر أقل مدة لتقييم املوظف الجديد بعد ترسيمه لحصوله على العالوة السنوية الثابتة هي ستة أشهر من تاريخ 

 التعيين ، بما فيها الفترة التجريبية.

 

 (86املادة)

 عملية تقييم املوظفين الجدد وإجراءاتها ما يلي:- •

  

تكــون الفتــرة التجريبيــة للموظــف الجديــد ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ تعيينــه ويمكــن تمديدها لثالثة  أشهر أخرى كحد  -

 أقص ى في حال عدم وضوح اتخاذ قرار تثبيته من عدمة. 

طائــه صــورة مــن يقوم الرئيس املباشر فى أول أسبوع عمل بعقد اجتماع مع املوظف الجديد إليضــاح مهامــه واع -

الوصــف الوظيفــي الخــاص بــه وتوضيــح لوائــح الجمعية وطريقة العمل واإلجابة على تساؤالته واستفساراته مع 

 اعداد محضر بذلك.

يقوم الرئيس املختص بمتابعة تقييم األداء للموظف بصفة مستمرة ويقدم تقريــر عــن مــدى مناســبة املوظــف  -

 ـي وظيفتــه مــن عدمــه قبــل انتهــاء األشهر الثالثة بعشرة أيام على األقل .للتثبيــت فـ

 يتم حفظ نسخة من نموذج التقييم في ملفه -

  في حالة تقرير تثبيت املوظف أو عدمه ، تقوم إدارة املوارد البشرية بإرسال خطاب إلى املوظف -

 املعنى بعد اعتماده من املدير التنفيذي. -
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 (87املادة)

 عملية تقييم األداء الدوري للموظفين وإجراءاتها ما يلي: •

تبادر إدارة الجمعية بوضع أهداف الجمعية في بداية السنة و توزيعه ا على اإلدارات و من ثم تجزئته اعلى املوظفين  (1

 رسميا لاللتزام بها.

افق مع الوصف الوظيفي  يراجع الرئيس املباشر مع املوظف تلك األهداف ويناقشها ويتأكد من أن (2 كل األهداف تتو

 لعمله.

يناقش الرئيس املباشر مع املوظف أداءه الوظيفي بشكل دوري ومستمر كل ثالثة أشهر الطالعه على مدى تحقيقه  (3

 لألهداف ومواطن التحسن املطلوبة مع تقديم براهين ثابتة وآليات القياس بخصوص تقييمه.

 ف في نموذج التقييم للتغلب على أوجه القصور في األداء.يضع الرئيس خطة تعليم وتطوير املوظ (4

( أعاله 3يقــوم الرئيــس املباشــر بعقــد جلســة التقييــم النهائــي فــي نهايــة العــام مــع املوظف وفق ما ورد في الفقرة ) (5

 ويوقع املوظف ورئيسه املباشر واملديــر التنفيــذي علــى النمــوذج ، ويســلم املوظــف نســخة منــه ثــم ترفــع إلدارة املــوارد

 البشــرية التخــاذ اإلجــراءات املالئمــة. 

تقوم إدارة املوارد البشرية  في حال تقرر تجديد عقد العمل أو عدمه بناء على نتيجة تقييم األداء الوظيفي للموظف (6

 بإرسال خطاب إلى املوظف املعني بعد إعداده من مدير إدارة املوارد البشرية واعتماده من املدير التنفيذي.

 (88املادة)

 يخطر املوظف بصورة من التقرير فور اعتماده ويحق للموظف ان يتظلم من هذا التقرير.
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 (89املادة )

 املوظفين:مستوى كفاءة 

 

 * املستوى  من الى

 1 يتجاوز التوقعات بشكل ملموس 91% فأكثر

 2 متوقع %90 %80

 3 أقل من التوقع %80 %60

 4 ال يفي بالتوقعات  60% فأقل

 

 راتب املوظف الجديد:

يتم اعطاء املوظفين املعينين حديثا الحد االدنى من الرواتب املحددة للدرجة املناسبة للوظيفة املعنية، ولكن  •

يمكن ان يختلف ال ارتب وفقا للمؤهالت العلمية والخبرة املهنية التي يمتلكها طالب الوظيفة، بحيث ال يزيد 

 الراتب في أي حال عن متوسط الدرجة املعنية.

 الذي وصل الحد األعلى في درجته الوظيفية:املوظف 

فيما يخص املوظفين الذين وصلوا إلى الحد األعلى من درجاتهم الوظيفية وال يمكن ترقيتهم ملحدودية الوظائف  •

افقة مجاس  الشاغرة، فإنه قد يتم منحهم مكافأة اداء سنوية خاصة بهم ال تتجاوز قيمة العالوة السنوية، وفي ضوء مو

 .على كل حالةاالدارة 
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 (90املادة )

 العالوات السنوية :

وهي نسبة من أصل الراتب ، وتصرف حسب تقدير املوظف في التقييم السنوي وهي   عالوة سنوية ثابتةيعطى املوظف 

 كالتالي :

 

 ممتاز جيد جدا جيد التقدير

نسبة العالوة السنوية الثابتة من 

 أصل الراتب
3 % 4 % 5 % 

 

 (91املادة)

يحق إلدارة الجمعية حرمان املوظف من العالوة السنوية الثابتة )الترقية( أو عالوة األداء حسب ظروف ميزانية 

 إلخالل املوظف بش يء من أنظمة وآداب وسلوكيات 
ً
ِقرَّ ذلك في إجراء جزائي نتيجة

ُ
الجمعية او كعقوبة تأديبية متى أ

 لذلك أو حصلو املوظف على تقدير أقل من جيد في تقيم األداء السنوي. (1)الجمعية
ً
 أو ألي سبب آخر تراه مناسبا
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 (92املادة)

 املزايا و البدالت  •

 تحتوى هذه الشريحة على املزايا املقترحة للجمعية و املوضحة ضمن الجدول أدناة : -

 نموذج التعويضات

 أساس ي البدالت املزايا التعويضات على أساس األداء

األجر األساس ي وفق  السكن التأمين الطبي مكافأة سنوية

 سلم الرواتب

  بدل مواصالت األجازات السنوية أجازات على الساعات اإلضافية

مكافأة إضافية على مكلفأة نهاية 

 الخدمة

   تذاكر السفر السنوية )للمغتربين (

 رحالت العمل

 بدل إتصاالت

 التأمينات االجتماعية

 مكافأت نهاية الخدمة

 

 

 

 بدل السكن

 قانون العمل السعودي السوق السعودي

 (:147املادة ) حرية االختيار بين البدل النقدي، و السكن ، أو مزيج من االثنين ملختلف الوظائف
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رواتب أساسية في السنة  3% ) ما يعادل 25تحسب كنسبة مئوية من الراتب األساس ي ، وعاو بين 

) 

يلزم صاحب العمل الذي يؤدي 

عمال في األماكن البعيدة عن 

املساكن و العمران بتوفير 

 املخيمات للعمال .

لم يرد  ذكر تفاصيل حول نسبة أو 

 قيمة بدل السكن 

 قد تتعرض النسبه لزيادة من عام لعام تبعا لتغيرات في الراتب األساس ي 

 للجمعيةقيمة البدل املقترح 

% من الراتب السنوي األساس ي أو حسب ما يتم االتفاق علية في عقد العمل ) وبحد أدنى 25

 ريال سعودي ( 10,000

 

 

 

 

 بدل مواصالت

 بدل مواصالت السوق السعودي

 ال 95
ً
% من املؤسسات تقدم بدل نقدي شهري ، ولكن يمكن أيضا أن يكون هذا املبلغ ثابت سنويا

 مئوية من الراتب األساس ييرتبط بنسبة 

 (:148املادة )

على كل صاحب عمل ان يوفر 

لعاملة وسائل النقل من مكان 

إقامتهم ، أو من مركز تجمع تجميع 

معين إلى أماكن العمل و اعادتهم 

يوميا إذا كانت اذا كانت هذه 

األمان ال تصل اليها و سائل 

املواصالت املنظمة في مواعيد 

 .تتفق مع مواعيد العمل 

 قيمة البدل تختلف حسب الدرجة الوظيفية للموظف

 بالراتب األساس ي ، عادة ماتكون النسبة 
ً
 %10اذا كان البدل عبارة عن نسبة مرتبطا

بعض املؤسسات توفر سيارات ملوظفين اإلدارة او لبعض املوظفين حسب متطلبات الوظيفة و 

 يمكن استبدال هذه السيارات ببدل تنقل نقدي

 البدل املقترح للجمعيةقيمة 

 ريال / الشهري ( 1,500الحد األقص ى :  –ريال سعودي / الشهري  500)الحد األدنى :
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 التأمين الطبي

 قانون العمل السعودي سوق العمل

 (:144مادة ) % من أقساط التأمين .100معظم املؤسسات تدفع 

على صاحب العمل ان يوفر 

لعاملة الرعاية الصحية 

 
ً
والوقائية و العالجية طبقا

للمستويات الذي يقررها 

الوزير ، مع مراعاة ما يوفرة 

نظام الضمان الصحي 

 التعاوني

عادة ماتكون التغظية الألسرية او للموظف فقط ) وذلك يمكن ان يعتمد على درجة املوظف ( ولكن 

 معظم املؤسسات تؤمن التغطية األسرية لكافة موظفينها .
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 العمل التطوعي: السادسالفصل 

 

 (93املاد)

 يحق للجمعية أن تستفيد من املتطوعين في تنفيذ اعمالها وال يعدون موظفين رسميين لديها.

 

 (94املادة)

 يجب ان تتوفر في املتطوع شروط وبنود االعمال التطوعية في الجمعية.

 

 (95املادة)

 رأيه.من حق كل متطوع حضور االجتماعات املتطوعين وإبداء 

 

 (96املادة)

افقة املدير التنفيذي للجمعية وألسباب وجيهة منح املتطوع مكافأة مالية مقطوعة على ما يبذله وال تعد  يجوز بعد مو

 وإنما مكافأة مقطوعة.
ً
 او أجرا

ً
 راتبا

 

 (97املادة)

ل املطلوبة منه ومدة املشاركة يتم توقيع اتفاقية عمل تطوعي مع طالب املشاركة في االعمال التطوعية ويحدد فيها األعما

 وأي بيانات الزمة.
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 (98املادة)

 يحق للجمعية انهاء أي اتفاقية للعمل التطوعي دون ان يكون ملزما بإبداء أسباب ذلك القرار.

 

 (99املادة)

من حق كل متطوع الحصول علي إفادة بمشاركته في االعمال التطوعية ،تتضمن الوقت والجهد الذي قدمه ويعطى 

 وثيقة خبرة في االعمال التطوعية اذا استمر في العمل التطوعي مدة شهر على األقل.

 

 (100املادة)

الجمعية غير مسئولة نظاما عن ارتباطات املتطوع بوظيفته الرسمية وغير مسؤولة عن أي اخالل بالتزاماته  الوظيفية أو 

  التعاقدية الشخصية.
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 العقوباتالتاسع: الفصل 

 

 (101املادة)

تعتبر العقوبات حاالت استثنائية وليست األصل في التعامل مع املوظفين ، ووجود أي إجراء جزائي أو إنذارات في ملف 

افز ونحوها.  املوظف قد تؤثر على حصوله على ترقيات أو عالوات أو حو

 

 (102املادة)

)التأخر أو الخروج قبل انتهاء وقت العمل ، أو تنظم العقوبات في الجمعية عند صدور أي مخالفة من املخالفات التالية : 

الخروج أثناء الدوام بدون استئذان أو عذر رسمي ، الغياب ، إساءة األدب ، إهدار املال العام للجمعية أو السرقة ، 

، وتقّر التقصير في أداء العمل أو اإلخالل بأنظمة الجمعية( أو نحوها من املخالفات التي يستحق املوظف العقـوبة عليها 

 وفـق نموذج إجراء جزائـي.

 

 (103املادة)

 على النحو التالي : -ما لم تتطلب املخالفة غير ذلك-يعتبر األصل في تدرج العقوبات في الجمعية  •

 إنذار شفهي. -

 .إنذار كتابي: )بعد أسبوعين من اإلنذار الشفهي على أقل تقدير( -

 نذار الكتابي على أقل تقدير(.إنذار كتابي مع إجراء جزائي : )بعد أسبوعين من اإل  -

 إنذار كتابي مع إجراء جزائي مغلظ. -

 إشعار بالفصل. -
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 (104املادة)

 اإلجراءات الجزائية يتم تحديدها بإحدى الخيارات التالية : •

 الحسم من الراتب من يوم إلى سبعة أيام كحد أعلى. -

افز أو البدالت(.حرمان من : )العالوة السنوية أو عالوة األداء أو الترقية أو بع -  ض الحو

 اإلحالة للتحقيق )داخل الجمعية أو للجهات األمنية املختصة(. -

 أمر إيقاف من العمل )بحد أعلى أسبوعين(. -

 إشعار بالفصل من الجمعية. -

 

 (105املادة)

، ضوابط العقوبات عند التأخر أو الخروج قبل انتهاء وقت العمل أو أثناء الدوام بدون استئذان أو عذر رسمي  •

 كالتالي :

يحسم التأخر بعد مض ي خمسة عشر دقيقة من بداية العمل يبدأ حسابها من بداية وقت العمل ، ويسمح بالخمسة  -

 عشر دقيقة األولى عند الدخول لكل فترة عمل .

حسم التأخر في الحضور يحسب من بداية وقت العمل لفترة العمل، وكذلك عند االنصراف قبل انتهاء وقت العمل  -

 لوقت املتبقي بقيمته )الساعة بقيمة الساعة من الراتب األساس ي(.يحسم ا

 

 (106املادة)

 ضوابط العقوبات عند الغياب : •

 غياب اليوم يحسم بقيمة أجرة اليوم من الراتب األساس ي. -

 لشهر ما بعد  -
ً
 متقطعة خالل السنة شاملة

ً
 أو عشرون يوما

ً
 متصلة

ً
في حالة غياب املوظف لخمسة عشر يوما

 فيحق إلدارة الجمعية إنهاء خدمات املوظف أو اتخاذ ما تراه  تقديم
ً
 مقبوال

ً
االستقالة ، دون أن ُيبدي عذرا

 )انظر نظام إنهاء الخدمة(.
ً
 مناسبا
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 (107املادة)

 ضوابط العقوبات عند إساءة األدب : •

بأدوات ونحوها سواًء مع عند ثبوت إساءة املوظف األدب سواًء بألفاظ نابية أو مشاجرة أو الضرب باليد أو  -

الزمالء أو الرؤساء أو املرؤوسين أو أحد زوار الجمعية ، فإلدارة الجمعية تشكيل لجنة للتحقيق في مالبسات 

 املوضوع واتخاذ إحدى اإلجراءات التالية أو الجمع بينها أو بعضها :

 توجيه إنذار كتابي. -

 .خصم من راتب املوظف لذلك الشهر من يوم إلى سبعة أيام -

 فصل من عمله بالجمعية. -

تحويله للجهات األمنية ، ويحدد اإلجراء فيما بعد بناًء على نتيجة تحقيق الجهات املختصة : إما يفصل من  -

 الجمعية أو ُيعاد على رأس العمل.

 

 (108املادة)

 ضوابط الحسم عند إهدار مال الجمعية أو السرقة : •

العمد أو بسبب اإلهمال أو الالمباالة أو قام بسرقة ش يء من أموال عند إهدار املوظف ملال الجمعية سواًء بطريق  -

 .الجمعية أو ممتلكاتها أو استغاللها ملصالحه الشخصية ونحو ذلك ، فإنه يتخذ بحقه نفس اإلجراءات السابقة

 

 

 (109املادة)

 ضوابط الحسم عند التقصير في أداء العمل أو اإلخالل بأنظمة الجمعية : •

( وتعبئة نموذج إجراء جزائي إذا تطلب املساءلة  نموذجق في توجيه إنذار شفهي أو كتابي )لرئيس القسم الح -

ر فيها، توصيته بالجزاء املطلوب( ،وتوقيعه من   فيه )نوع التقصير ،الفترة التي قصَّ
ً
 ،موضحا

ً
األمر إجراًء جزائيا

 مدير الجمعية وتسليمها للموارد البشرية إلكمال باقي اإلجراءات.

الجمعية الحق في قبول أو رفض أي توصية بحسميات ونحوها تقدم ضمن شكوى رئيس القسم عن  ملدير  -

 مستوى أداء موظفه ضمن اإلجراء الجزائي ، وتؤخذ توصياته بعين االعتبار مع اتخاذ اإلجراء املناسب في ذلك.
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 (110املادة)

سبت إليه أو وجود 
ُ
مالبسات خاطئة يحق له معها التظلم من أي عند وجود ما يبرر موقف املوظف من أي مخالفة ن

( ويتم اتخاذ اإلجراء املناسب 19عقوبة اتخذت في حقه فله الحق في رفع هذا التظلم لرئيس الجمعية وفق )نموذج رقم 

 حيال ذلك فيما بعد.

 

 (111املادة)

 في رفعها عنه ، سواءً 
ً
 وجيها

ً
من رئيسه املباشر أو من مدير  ال ُيضار املوظف بتظلمه من أي عقوبة يجد لنفسه مبررا

 الجمعية أو أي جهة أخرى.

 

 (112املادة)

تسعى الجمعية ملساعدة املوظف في اجتياز تلك الفترة التي استحق فيها أي عقوبة وذلك بإعطائه فرصة لتحسين أدائه 

ما لغيره بعد هذه وتنظيف سجله بالكامل إذا استطاع أن يمض ي مدة سنة متصلة بأداء متميز وسجل حسن ، ويتاح له 

افز.  الفترة من املميزات والحو
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 :الوقاية والسالمة والرعاية الطبية العاشر الفصل 

 

 (113املادة)

 لحماية منسوبي الجمعية من األخطار واألمراض الناجمة عن العمل تتخذ الجمعية التدابير التالية: •
ً
 سعيا

 ة منها ، والتعليمات الالزم اتباعها.ووسائل الوقاي -ان وجدت –في مكان ظاهر عن مخاطر العمل  -

افقها وكذلك في جميع البرامج واملناسبات التي تقيمها. -  تحظر الجمعية التدخين في جميع مر

 تأمين أجهزة إلطفاء الحريق وإعداد منافذ للنجاة في حاالت الطوارئ . -

 إبقاء أماكن العمل في حالة نظافة تامة مع توفير املطهرات. -

 الصالحة للشرب واالغتسال.توفير املياه  -

 توفير دورات املياه باملستوى الصحي املطلوب. -

 تدريب املوظفين على استخدام وسائل السالمة وأدوات الوقاية التي تؤمنها الجمعية. -

 

 (114املادة)

 يختص باآلتي : •
ً
اقع العمل مسؤال  تعين الجمعية في كل موقع من مو

 تنمية الوعي الوقائي لدى املوظفين . -

 التفتيش الدوري بغرض التأكد من سالمة األجهزة وحسن استعمال وسائل الوقاية والسالمة. -

 معاينة الحوادث وتسجيلها وإعداد تقارير عنها تتضمن الوسائل واالحتياطات الكفيلة بتالفي تكرارها . -

اقبة تنفيذ قواعد الوقاية والسالمة. -  مر

 

 

 (115املادة)

 خزانة لإلسعافات الطبية تحتوي على كميات كافية من تؤمن الجمعية في كل مكان يعمل ف
ً
يه أقل من خمسين عامال

 األدوية و األربطة واملطهرات وغير ذلك، ويعهد إلى عامل مدرب أو أكثر بإجراء اإلسعافات الالزمة للعمال املصابين

 

 (116املادة)

االشتراك في أحد جهات التأمين الطبي بحسب تعمل الجمعية على تحسين الرعاية الصحية ملنسوبيها وتدفع عنهم قيمة 

 الدرجة التي تقرها الجمعية لكل فئة وظيفية.
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 (117املادة)

على املوظف الذي يصاب بإصابة عمل أو بمرض منهي أن يبلغ رئيسه املباشر أو اإلدارة فور استطاعته وله مراجعة 

 الطبيب مباشرة متى استدعت حالته ذلك.
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 بات واملحظوراتالواجالباب الحادي عشر 

 (118املادة)

تلتزم الجمعية معاملة موظفيها بشكل الئق يبرز اهتمامها بأحوالهم ومصالحهم واالمتناع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم أو 

 دينهم.

 

 (119املادة)

 أن تعطي املوظفين الوقت الالزم ملمارسة حقوقهم املنصوص عليها في  هذه الالئحة دون املساس باألجر .

 

 (120املادة)

اقبة واإلشراف على حسن تطبيق أحكام نظام العمل  أن تسهل ملوظفي الجهات املختصة كل مهمة تتعلق بالتفتيش أو املر

 واللوائح

 لهذا الغرض
ً
 .والقرارات الصادرة بمقتضاه ، وأن تعطي للسلطات املختصة جميع املعلومات الالزمة التي تطلب منها تحقيقا

 

 (121املادة)

 ع للموظف أجرته في الزمان واملكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقض ي به األنظمة الخاصة بذلك .أن تدف

إذا حضر املوظف ملزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن انه مستعد ملزاولة عمله في هذه الفترة ولم 

 يمنعه

 ى إدارة الجمعية كان له الحق في أجر املدة التي ال يؤدي فيها العمل.عن العمل إال سبب راجع إل

 

 (122املادة)

 أو نظاما إلى أماكن 
ً
اقبة بعدم دخول أية مادة محظورة  شرعا على الجمعية أو أي شخص له سلطة على العمال تشديد املر

 العمل

ت اإلدارية الرادعة املنصوص عليها في جدول فمن وجدت لديه تطبق بحقه باإلضافة إلى العقوبات الشرعية الجزاءا، 

 املخالفات

 .والجزاءات
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 (123املادة)

 ان تمنح للمتطوعين التسهيالت الالزمة ألداء املهام املوكلة إليهم ، وتوفر لهم الدعم الالزم.

 

 واجبات املوظفين واملتطوعين: •

 (124املادة)

يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل أو النظام العام أو اآلداب العامة التقيد بالتعليمات واألوامر املتعلقة بالعمل ما لم   

 و ماأ

 يعرض للخطر. 

 (125املادة)

 املحافظة على مواعيد العمل.  

 

 (126املادة)

 إنجاز عمله على الوجه املطلوب تحت إشراف الرئيس املباشر ووفق توجيهاته.  

 

 (127املادة)

 ضوعة تحت تصرفه واملحافظة عليها وعلى ممتلكات الجميعة .العناية باآلالت وباألدوات املو    

 

 (128املادة)

 االلتزام بحسن السيرة والسلوك والعمل عل سيادة روح التعاون بينه وبين زمالئه وطاعة رؤسائه والحرص على إرضاء  

 من الجمعية في نطاق اختصاصه وفي حدود النظام . السمتفيدين

 

 (129املادة)

 تقديم كل عون أو مساعدة في الحاالت الطارئة أو األخطار التي تهدد سالمة مكان العمل أو املوظفين فيه.   

 

 (130املادة)

 املحافظة على األسرار املهنية للجمعية أو أية أسرار تصل إلى علمه بسبب أعمال وظيفته.  
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 (131املادة)

 ربح أو منفعة شخصية له أو لغيره على حساب مصلحة الجمعية.االمتناع عن استغالل عمله بالجمعية بغرض تحقيق    

 

 

 (132املادة)

 إشعار الجمعية بكل تغيير يطرأ على حالته االجتماعية أو محل إقامته خالل أسبوع على األكثر من تاريخ حدوث التغيير. 

 التقيد بالتعليمات واألنظمة والعادات والتقاليد املرعية في البالد .

 

 

 (133املادة)

 عدم استعمال أدوات املنشأة ومعداتها في األغراض الخاصة . 

 

 

 (134املادة)

 االمتناع عن تشغيل أشخاص غير مقيدين في سجالت املوظفين أو املتطوعين .

 

 

 (135املادة)

 يحظر على املوظفين طلب الحصول على املساعدات التي تقدم للمستفيدين بأي صفة كانت.
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 : التظلمعشر لثانيالفصل ا

 (136املادة)

مع عدم اإلخالل بحق املوظف في االلتجاء إلى الجهات اإلدارية أو القضائية املختصة يحق له أن يتظلم إلى إدارة الجمعية من 

أي تصرف أو إجراء يتخذ في حقه ويقدم التظلم إلى إدارة الجميعة خالل ثالثة أيام من تاريخ العلم بالتصرف أو اإلجراء 

 م منه وال يضار املوظف من تقديم تظلمه.املتظل

 

 

 (137املادة)

 يخطر املوظف بنتيجة البت في تظلمه في ميعاد ال يتجاوز ثالثة أيام من تاريخ تقديمه التظلم.

 

 
 

 


