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 أواًل : أحكام عامة
 املادة األوىل : 

 

  وضعت أحكام هذه الالئحة واعتمدت بناًء على نظام العمل يف اململكة العربية السعودية الصادر باملرسوم امللكي 

 املعدل باملرسوم امللكي  هـ12/5/1434( وتاريخ :  24املعدل باملرسوم امللكي رقم ) م/ هـ23/8/1426( وتاريخ :  51م/رقم ) 

 . هـ5/6/1436( وتاريخ :  46رقم ) م/
  ا والعاملني فيه اجلمعيةتنظيم العالقة بني إدارة الالئحة بهدف صيغت هذه. 
  سواًء كانوا موظفني على الدوام الكامل أو الدوام اجلزئي. باجلمعيةعلى مجيع العاملني  الالئحةتطبق هذه  

 مًة لعقد العمل فيما ال يتعارض مع األحكام والشروط الواردة يف العقد.تعترب هذه الالئحة متم 
  إلدارة اجلمعية احلق يف إدخال تعديالت على أحكام هذه الالئحة كلما دعت احلاجة , وااللتزام بإشعار املعنيني بالتحديثات

 اليت متت وال تكون هذه التعديالت نافذة إال بعد اعتمادها من إدارة اجلمعية .
 قوم اجلمعية باطالع املوظف عند توقيع العقد على أحكام هذه الالئحة , وال تتحمل اجلمعية أي مسؤولية نتيجة إلهمال ت

 املوظف أو تقصريه يف فهم ومعرفة هذه الالئحة .
 . حتسب املدة واملواعيد املنصوص عليها يف هذه الالئحة أو عقود العمل بالتقويم امليالدي 
 لقرارات والتعاميم هلذه الالئحة  مبا ال يتعارض مع أحكامها.يصدر املدير العام ا 
  اللغة العربية هي اللغة املعتمدة والرمسية والواجب استعماهلا بالنسبة جلميع العقود والسجالت وامللفات والبيانات املتداولة

ألحكام هذه الالئحة , ويف حالة  وغريها مما هو منصوص عليه يف أحكام هذه الالئحة , أو يف أي قرار إداري يصدر تنظيمًا

 استعمال اجلمعية للغة أجنبية إىل جانب اللغة العربية يعترب النص العربي هو النص املعتمد دومًا .
 . يتم الرجوع إىل نظام وزارة  العمل يف اململكة العربية السعودية فيما مل يرد فيه نص يف هذه الالئحة 

 األولالفصل 

 
 األحكام العامة والتعريفات
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 التعريفاتثانيًا :  معلومات املنشأة ـ 
 املادة الثانية : 

 

 التعريف املصطلح
 اململكة العربية السعودية. اململكة

 وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية  الوزارة

 بالطائف .مجعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات  اجلمعية

 أو من ينوب عنه. للجمعيةاملدير العام  اجلمعيةإدارة 

 نظام العمل

املعدل  هـ23/8/1426وتاريخ  51باملرسوم امللكي رقم م/ السعودية اململكة العربيةالصادر عن وزارة العمل والتنمية االجتماعية بم العمل انظ

 كي رقم , املعدل باملرسوم املل هـ22/1/1435( وتاريخ :  1املعدل باملرسوم امللكي رقم ) م/,  ـه12/5/1434(وتاريخ :  24باملرسوم امللكي رقم ) م/

وتاريخ : (  134املعدل باملرسوم امللكي رقم ) م/ . هـ22/2/1440( وتاريخ :  14. املعدل باملرسوم امللكي رقم ) م/ هـ5/6/1436( وتاريخ :  46) م/

 .  هـ27/11/1440

 . باجلمعيةالئحة املوارد البشرية  الالئحة

 .واملوظف معيةاجلالبنود املتفق عليها بني  حيويعقد العمل الذي  العقد

 مقابل أجر مالي أيًا كانت التسمية اليت تطلق عليه. اأو إشرافه اوحتت إدارته اجلمعيةرجاًل أو امرأة إال ما خصص وهو كل من يعمل ملصلحة  املوظف

 تبدأ مع بداية عقد املوظف وتنتهي بعد سنة عمل من بداية العقد. السنة الوظيفية

 طى للموظف مقابل عمله بالريال السعودي مبوجب عقد عمل مكتوب.املبلغ النقدي الذي يع الراتب

 املبلغ النقدي املقطوع الذي يعطى للموظف مقابل عمله بالريال السعودي مبوجب عقد عمل مكتوب. األجر

 تب .شاماًل جلميع املسميات الوظيفية املوزعة حسب املرا اجلمعيةجدول بالرواتب األساسية املعتمدة يف  سلم الرواتب

 هي مخسة أيام تبدأ يوم األحد وتنتهي بنهاية دوام يوم اخلميس. أيام العمل الفعلية

 بعقد رمسي . باجلمعيةيوميًا طوال أيام العمل الفعلية  ( ساعات8)العمل  الدوام الكامل

 بعقد رمسي . اجلمعيةة حسب احتياجات أقل من ساعات الدوام الرمسيالعمل  الدوام اجلزئي

 لنصف يوم أو أكثر .لعمل االنقطاع عن ا الغياب

 عدم احلضور للعمل يف الوقت احملدد. التأخري

 للموظف بعدم احلضور حسب نوع اإلجازة . اجلمعيةسمح فيها تاأليام اليت  اإلجازة

 الفعلية . الدوام الرمسي سواء خالل أو خارج أيام العمل وقت العمل خارج العمل اإلضايف

 .افظة الطائف  املوظف بعمل خارج حمتكليف  االنتداب

 تقييم األداء
 . اجلمعيةإدارته بشكل دوري حسب السياسة اليت تقرها إدارة يرفع من قبل مبستوى أداء عمل املوظف تقرير  الوظيفي

 .حسب معادلة الزيادة املعتمدة اء الوظيفي يم األديدد بناء على  تقحيو ميالديعند بداية كل عام املبلغ الذي يتم إضافته لراتب املوظف  السنوية عالوةال

 إضافة لراتبه األساسي . للموظف اجلمعيةدفعه تالذي  املقابل املادي البدالت

 للموظف أثناء عمله. اجلمعيةقدمها هي اخلدمات اليت ت املزايا

 ل.احلوافز املادية أو املعنوية اليت يتم منحها للموظف مقابل متيزه يف أداء العم احلوافز

 أو غري ذلك من األمور اليت ختالف بنود العقد. اجلمعية أنظمة وتعليماتبسبب خمالفة من جزاء  وظفاملعلى  اجلمعية وقعهما ت قواعد التأديب

 جلنة التوظيف
 والرتقيات

ف والرتقيات ومقابلة وتقييم للقيام مبراجعة الوظائف واحتياجات التوظي املوارد البشريةجلنة تشكل سنويًا بقرار مستديم من مدير إدارة 

 .  املوارد البشريةوكذلك مدير اإلدارة صاحبة الوظيفة ومن حتدده إدارة  املوارد البشريةطاليب الوظائف وتتكون من مدير إدارة 

 جلنة التحقيق
واقرتاح العقوبة املناسبة بشأنها  باجلمعيةللقيام بالتحقيق يف أي خمالفات تصدر من املوظفني  املوارد البشريةتشكيل جلنة من قبل إدارة 

 ورفعها للمدير العام العتمادها .
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 أواًل : عالقات العمل :
 املادة الثالثة : 

  تعزيز بيئة عمل صحية وآمنة ميكن من خالهلا حتقيق األهداف املؤسسية والفردية على حد سواء,  اجلمعيةعلى

 تتميز باملواصفات التالية:

 ختالفات الفردية والتنوع الثقايف ملوظفيها.أن تقدر اال .1

 أن توفر فرصًا متكافئة لتطوير األداء. .2

 أن تشرك املوظفني يف املساهمة يف تقديم االقرتاحات املتعلقة بتطوير األهداف وحتسني األداء. .3

 أن تكون آمنه وعادلة ومنصفة وتليب االحتياجات األساسية للموظف. .4

 التمييز غري املربر .أن تكون خالية من املضايقات و .5

 أن تكون حمفزة للموظف على تقديم وتطبيق األفكار اإلبداعية واملبتكرة .6

 
 ثانيًا : سياسة املظهر العام

 املادة الرابعة : 
 ينبغي للموظف احلرص على االلتزام باملظهر الالئق وفق اهلدي النبوي الكريم يف اللباس وغريه. .1

ت العمل الرمسي الظهور بالزي السعودي الرمسي للرجال باستثناء دعاة على املوظفني كافة خالل ساعا يتعني  .2

 اجلمعية وعمال اخلدمات من املقيمني واملالبس الالئقة واحملتشمة واحلجاب الشرعي بالنسبة للنساء.

 ابراز بطاقة العمل الرمسية خالل أوقات العمل. .3

 

 الفصل الثاني
 الوظيفي السلوكمبادئ 
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 ثالثًا : املسؤولية الشخصية

 املادة اخلامسة : 
  على املوظف االلتزام مبعايري السلوك الوظيفي القويم وعليه بشكل خاص االلتزام مبا يلي :.جيب 

 مراعاة أحكام األنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات املتعلقة بأداء املهام الرمسية. .1

 . اجلمعيةالتصرف بأسلوب يعزز وحيافظ على مسعة  .2

 ة.أداء واجباته الوظيفية بكل عناية ومهنية ونزاه .3

 السعي حنو أعلى املعايري األخالقية وليس فقط احلد األدنى املطلوب لتلبية املتطلبات النظامية واإلجرائية. .4

 معاملة الزمالء بكل لباقة , واحرتام حقوقهم وواجباتهم. .5

لوب على حد سواء , واعتماد أس من خارج أو داخل اجلمعيةتقديم خدمات ذات جودة متميزة للمستفيدين سواًء كانوا  .6

 مهين يتسم بالود وروح املساعدة عند التعامل مع اجلمهور والتعاون مع الزمالء عند احلاجة.

 اجلمعيةجتنب اإلهدار أو االستخدام املفرط ملوارد  .7
 

 : اجلمعيةرابعًا : ملكية 
 املادة السادسة : 

 يتحمل املوظف مسؤولية احملافظة على اآلتي: .1

  له أو حبوزته أو حتت عهدته أو اليت يستفيد منها بشكل عام.مجيع املمتلكات واألدوات اليت تصرف 

 الرمسي  أوقات الدوام 

  سواء اليت تتعلق باألمور املالية أو عمالء اجلمعية أو قواعد البيانات أو غريها.اخلاصة  اجلمعيةأسرار مجيع 

  هاتوأنشط هايدعم أهداف حيقق رؤية اجلمعية و وإبرازها بشكل اجلمعيةاحلرص على مسعة.  

حيق للجمعية " إذا اقتضت احلاجة " أن ختصم من الراتب واملستحقات للموظف تكاليف أي مواد مل يتم إعادتها  .2

 للجمعية عند طلبها كما يكون هلا احلق باختاذ ما تراه مناسبًا الستعادة أو محاية ممتلكاتها .

ت اخلاصة باجلمعية املسلمة له واليت حبوزته جيب على املوظف عند انتهاء خدماته من اجلمعية إعادة كافة املمتلكا .3

واحلصول على شهادة إخالء طرف قبل التسليم النهائي ملستحقات نهاية اخلدمة , وعليه االمتناع عن استخدامها بشكل 

 شخصي عند انتهاء خدماته .
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 : استخدام املركبات الرمسية: خامسًا
 املادة السابعة : 

دة أية مركبة خاصة باجلمعية مامل يكن حيمل رخصة قيادة مالئمة للمركبة وفق نظام عدم السماح ألي موظف بقيا .1

 . اجلهات املعنية يف اململكة

للسائقني وال تتحمل الغرامات والرسوم املقررة على املوظف  إصدار وجتديد رخص القيادة تتحمل اجلمعية تكاليف .2

 . بسبب  التأخري واملخالفات

  اله ألية مركبة توخي احليطة واحلذر واتباع إرشادات ومعايري التشغيل والسالمة املعتمدةجيب على املوظف عند استعم .3

  جيب عليه إعالم رئيسه املباشر أو اإلدارة املعنية فورًا عن أي حادث أو عطل أو خلل يف أي من هذه املركبات .4

 مهما كانت األسباب يتحمل املوظف التكاليف املرتتبة على احلادث يف حال تنازله عن الطرف اآلخر .5

 . يتحمل املوظف تكاليف احلادث حسب نسبة اخلطأ وفق تقرير اجلهات الرمسية .6

يتم اختاذ إجراءات تأديبية جتاه كل موظف فيما إذا استخدم أية مركبة استخدامًا غري مالئم أو غري آمن أو يشوبه  .7

 . اإلهمال أو التخريب

ع التعليمات املرورية,  ويف ة  عند حدوثها بسبب إهماله أو تقصريه يف اتبايتحمل املوظف تسديد مبالغ املخالفات املروري .8

 . تسديدها من قبل اجلمعية ختصم من راتبه أو من حقوقهحالة 

ًا منه مبسؤليته عن السيارة خالل على املوظف عند استالمه ألي مركبة التوقيع على أمنوذج استالم عهدة سيارة إقرار .9

 . استخدامها

 . مركبات اجلمعية لألغراض الشخصية واستخدامها للعمل الرمسي فقط عدم استخدام .10

 . جيب على املوظف إيقاف املركبة عند اجلمعية بعد انتهاء مهمته مباشرة .11

 . يتم تسجيل املركبة باسم املستخدم الفعلي هلا على النظام اإللكرتوني يف موقع وزارة الداخلية .12
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 ختيار والتوظيف :أواًل: االستقطاب واال

 املادة الثامنة : 
  اجلمعيةاالشرتاطات اليت جيب توفرها يف املتقدمني على الوظائف الشاغرة يف : 

 أن يكون حسن السرية والسلوك . .1

 سنة . 18أن ال يقل عمره عن  .2

 أن يكون حاصاًل على املؤهالت العلمية والعملية الالزمة لشغل الوظيفة. .3

 املتعلقة بالوظيفة. االختبار واملقابلةجتاوز  .4

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

 بسبب إجراءات تأديبية تتعلق بالعمل أو حبكم قضائي يف جناية خملة بالشرف أو األمانة .  اخلدمةأن ال يكون قد سبق فصله خالل السنة األخرية من   .6

 لتعيني:إجراءات االستقطاب واالختيار وا 
 إجراءات إدارة املوارد البشرية  : .أ

 حتديد عدد ومسميات وأرقام الوظائف الشاغرة حسب اهليكل الوظيفي املعتمد. . 1
 إجراءات اإلدارة صاحبة الوظيفة الشاغرة : .ب

 لإلعالن عن الوظائف الشاغرة.املوارد البشرية تقديم طلب إلدارة  .1

 إجراءات إدارة املوارد البشرية : .ج
 يف املوقع اإللكرتوني الرمسي ووسائل اإلعالن املختلفة. اجلمعيةتاجها حتن الوظائف الشاغرة اليت ع اإلعالن .1

 فتح اجملال للتسجيل يف املوقع االلكرتوني بأيقونة التوظيف. .2

 لذاتية.والسرية الكرتوني ويرفق معه مسوغات التعيني عن طريق املوقع اإل باجلمعيةيعبئ طالب الوظيفة منوذج التوظيف اخلاص  .3

الرتشح الداخلي ألي وظيفة شاغرة , على أن خيضع يف هذه احلالة لنفس اإلجراءات املطبقة يف عملية  باجلمعيةحيق للموظف املعني  .4

 اختيار املوظفني اجلدد.

 تشكيل جلنة التوظيف املعتمدة مسبقًا بقرار إدارة اجلمعية .  .5

 إجراءات جلنة التوظيف :         هـ.   
  . لوظائف املطلوبة حسب االحتياجل طلبات التوظيفدراسة وفرز  .1

 .  ائفالوظ مع طاليبواالختبارات الالزمة شخصية ت القابالإجراء امل .2

 .  إىل املدير العام العتمادهاوالنتائج النهائية توصيات الرفع  .3

 باآلتي:املوارد البشرية تقوم إدارة  .و
 . إرسال رسائل للمقبولني واملرفوضني .1

 ( من نظام وزارة العمل 5الفقرة )( 65حسب املادة ) ملعرفة مدى أهليته الصحية للعمل ظيفة بعد قبوله املبدئي إىل الكشف الطيبالو طالب ةالإح .2

 صفة التعاقد ونوع العقد وطالب الوظيفة ويتم فيه  اجلمعيةتوقيع عقد بني  .3

 إصدار قرار التعيني للموظف اجلديد. .4

 . ت املعنية إلكمال اإلجراءات الالزمةنسخة من قرار التعيني لإلداراارسال  .5

 

 الفصل الثالث
 االستقطاب واالختيار والتوظيف
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 تقوم اإلدارة صاحبة الطلب بتقييم إجراءات االستقطاب واالختيار والتوظيف . .ز
 

  يف أي وقت أن التوظيف مت نتيجة النتحال املوظف شخصية غري صحيحة  للجمعيةإذا ثبت 

فسخ العقد دون حاجة ألي إشعار سابق ودون مكافأة أو تعويض,  يةللجمع يحقأو نتيجة تقدميه بيانات أو مستندات غري صحيحة أو مزورة, ف

 ( من نظام العمل.5( الفقرة )80حسب املادة ) احلق يف اختاذ اإلجراء القانوني املناسب حيال هذا املوظف وللجمعية
 ثانيًا: العقود

 املادة التاسعة : 
  وفقًا للتالي: اجلمعيةيتم شغل الوظائف يف 

 صفة التعاقد: -أ
 ساعة يف االسبوع( يتم تسجيله يف التأمينات االجتماعية 40رمسي بدوام كامل )يعمل  موظف .1

 ساعة يف االسبوع( يتم تسجيله يف التأمينات االجتماعية 20موظف رمسي بدوام جزئي )يعمل  .2

 ساعة يف االسبوع( ال يتم تسجيله يف التأمينات االجتماعية 20متعاون مبكافأة بدوام جزئي )يعمل  .3

 بدون مكافأة ) مرتبط بإجناز مهام حمددة( ال يتم تسجيله يف التأمينات االجتماعيةمتطوع  .4

 حالة العقد: -ب

 دولي .1

 حملي .2

 نوع العقد: -ت
 عقد أصلي )حمدد املدة , غري حمدد املدة( .1

علــى مائــة وجيــوز باتفــاط الطــرفني متديــدها إىل فــرتة جتربــة أخــرى علــى أن ال تزيــد   يــوم ( 90)ال يزيــد عــن عقــد موظــف حتــت التجربــة ) .2

 .ومثانون يومًا 

 برنــامج( -اســتقبال-)معــرض ةموظــف ملهمــة حمــدد) (يــوم عقــد عرضــي90)بــدل موظــف حاصــل علــى اجــازة ال يزيــد عــن  عقــد وقــيت )  .3

 يوم . (90)ال يزيد عن 

 . (يوم90)اجازة حمددة( ال يزيد عن -صيف-حج-)رمضان عقد مومسي .4

 .ساعات يف اليوم 3يزيد عن  ال عقد لبعض الوقت .5

 متطوع بدون مكافأة عقد .6

 :آليات إبرام العقود 
املوارد  إدارةقوم توظيفيتني و مع املوظف بعد استيفاء مجيع الشروط املوضحة يف إجراءات التعيني ملدة ال تزيد عن سنتنيالدائم  يتم إبرام عقد العمل .1

 .رمسيوخيتم باخلتم ال اجلمعيةبكتابة العقد ويوقع من املوظف ثم يعتمد من إدارة البشرية 

إلغاء عقـد املوظـف الـذي مل يباشـر مهـام عملـه دون عـذر مشـروع خـالل سـبعة أيـام عمـل مـن تـاريخ توقيـع العقـد بـني الطـرفني إذا كـان                     للجمعيةحيق  .2

 التعاقد مت داخل اململكة , أو من تاريخ قدومه إىل اململكة إذا كان التعاقد مت خارج اململكة .
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 ثالثًا: فرتة التجربة
 ة العاشرة : املاد

 يوم( 90عن )مدتها بة بعقد عمل موظف حتت التجربة ال تزيد لفرتة جتر املعني ألول مرة باجلمعية خيضع املوظف .1

وجيوز باتفاط الطرفني متديدها إىل فرتة جتربة أخرى على  ويتم خالهلا تقييم أدائه من قبل رئيسه املباشر  كاملبراتب 

 أن 

 .ًا ال تزيد على مائة ومثانون يوم

( من 53)حسب املادة ) إذامل يثبت كفاءته على ضوء هذا التقييم تثبيته يف الوظيفة أو إنهاء خدماته للجمعيةحيق  .2

 .(  نظام العمل

 حيق لكل الطرفني انهاء العقد خالل هذه الفرتة مامل يتضمن العقد نصًا يعطي احلق يف اإلنهاء ألحدهما .  .3

 .ة عيدي الفطر واألضحى واإلجازة املرضيةال تدخل يف حساب  فرتة التجربة إجاز .4

مل يصدر قرار بتثبيته يف الوظيفة املعني عليها خالل األشهر الثالثة األوىل , فإنه يتم متديد فرتة التجربة يف حال  .5

 .  تلقائيًا لثالثة أشهر أخرى
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 ملفات املوظفني :أواًل : 

 املادة احلادية عشر : 
ويكون هو السجل الرمسي  , باجلمعيةخدمته فرتة لكل موظف طول  ورقي الكرتوني مبلف وارد البشريةامل حتتفظ إدارة

خلدمات املوظف , وحتفظ به مجيع الوثائق املطلوبة كالشهادات واملؤهالت العلمية واملعلومات املتصلة به سواء كانت 

مضي سنتني من تاريخ طي القيد مع االحتفاظ  تغريات وظيفية أو غري ذلك ويتلف ملف املوظف الذي يطوى قيده بعد

 . بقرار طي القيد وإخالء الطرف وإقرار املخالصة النهائية
 

 التأشريات والرخص واالقامات لغري السعوديني:  ثانيًا
 املادة الثانية عشر : 

جعة اجلهات الرمسية فيما مبتابعة إجناز املعامالت اخلاصة باملوظفني املكفولني ) غري السعوديني ( ومرا اجلمعيةقوم ت

 خيص اآلتي :

 استقدام العاملني املشمولني بالعقد . .1

 فقط . اجلمعيةرخصة القيادة للسائقني املوظفني ب .2

 . اإلقامة ورخص العمل .3

 ( سنةكافة التكاليف املرتتبة على إصدار أو جتديد مجيع التأشريات ) تأشرية سفر كل تتحمل اجلمعية  .4

 فقط ( اجلمعيةمات ) ملن هم على كفالة جتديد رخص العمل واإلقا و
 

 الفصل الرابع
 شؤون الموظفين
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 : : أيام وساعات العمل الرمسي ثالثًا
 

 املادة الثالثة عشر : 
 أيام العمل الرمسية طوال العام على النحو اآلتي: -أ

 . تكون أيام العمل الرمسي للجمعية من األحد إىل اخلميس .1

 ( ساعات عمل يوميًا 8قسم الرجال بواقع ) ( ساعة40مبعدل ) .اسبوعيًا 

  ( ساعة اسبوعيًا. 30( ساعات صباحية مع فرتتني مسائية مبعدل ) 6قسم النساء بواقع )  أسـبوعياً  مسـائية ملوظفـة الـدوام الكامـل     بالتناوب مبعدل فرتتـني 

. 

 أسبوعية رمسية ويستثنى من ذلك بعض الوظائف على النحو اآلتي: راحةيكون يوم اجلمعة والسبت  .2

 .دعاة اجلاليات 

 راكز االعالمية .امل 

 .معرض الوسائل الدعوية 

 أيام العمل الرمسية لشهر رمضان املبارك على النحو اآلتي: -ب

 . تكون أيام العمل الرمسية لشهر رمضان للمكتب من األحد إىل اخلميس .1

 ( ساعة اسبوعيًا.30( ساعات عمل يوميًا مبعدل ) 6قسم الرجال بواقع ) 

 ( ساعات يوميًا4قسم النساء بواقع ) ( ساعة اسبوعيًا , ويلغى نظام التناوب.28مبعدل ) 

 أسبوعية رمسية ويستثنى من ذلك بعض الوظائف على النحو اآلتي: راحةيكون يوم اجلمعة والسبت  .2

 .دعاة اجلاليات 

 . املراكز االعالمية 

 .معرض الوسائل الدعوية 

 اجة ومتطلبات العمل.ما تقتضيه ححسب  العمل ساعات بداية ونهاية تعديل اجلمعيةحيق إلدارة 
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 : العمل اإلضايف رابعًا
 املادة الرابعة عشر : 

 :أحكام عامة يف العمل اإلضايف -أ

ــال          .1 ــن إهمـــــ ــة عـــــ ــي أو ناجتـــــ ــت الـــــــدوام الرمســـــ ــا يف وقـــــ ــن املمكـــــــن إجنازهـــــ ــل إضـــــــايف مـــــ ــا كعمـــــ ــتهدف إجنازهـــــ ــام املســـــ  أن ال تكـــــــون املهـــــ

 أو تقصري املوظف.

 ي تكليف املوظف بالعمل اإلضايف خارج أوقات العمل الفعلية.أن تكون حاجة العمل أو طبيعته تقتض .2

 ال يتم اجلمع بني بدل العمل اإلضايف وأي بدالت أومكافآت آخرى متنح للموظف لذات السبب. .3

ــردي     .4 ــل الفـــــ ــدل العمـــــ ــوذج بـــــ ــة منـــــ ــذ , وال  يشـــــــرتط تعبئـــــ ــل التنفيـــــ ــه قبـــــ ــة عليـــــ ــل     واملوافقـــــ ــدل عمـــــ ــغ بـــــ ــرف أي مبلـــــ ــتم صـــــ  يـــــ

 موافقة مسبقة بتنفيذ العمل.ألي موظف ما مل حيصل على 

 يشرتط تعبئة منوذج بدل العمل للربامج املشرتكة املوافق عليه قبل التنفيذ مبوجب قرار التكليف. .5

 يصرف مبلغ بدل العمل من ميزانية اإلدارة الطالبة للعمل االضايف. .6

 عمال املشرتكة.ساعة شهريًا , و ال يدخل يف ذلك األ 15احلد األعلى لعدد ساعات بدل العمل للموظف  .7

 حتتسب ساعة العمل االضايف حسب احلالة من صايف الراتب األساسي للموظف. .8

 يتم صرف مجيع البدالت لكل املوظفني مع الراتب الشهري. .9

 ما تقتضيه حاجة ومتطلبات العمل.حسب تنظيم بدالت العمل  اجلمعية حيق إلدارة  .10

 

 : طريقة حساب بدل العمل -ب

 

 مالحظات البدل كيفية حساب األيام احلالة

 بعد ساعات العمل الرمسية 1,5× الساعة  من األحد إىل اخلميس أيام العمل الرمسية

 عمل إضايف 2× الساعة  من األحد إىل اخلميس ) رمضان (  أيام العمل الرمسية

 عمل إضايف 2× الساعة  اجلمعة و السبت إجازة نهاية االسبوع

 برنامج مشرتك ال يزيد عن

 أيام 3  

 جلمعة و السبتا

 أيام الربنامج الفعلية
 3× الساعة 

مثل: ) ملتقى املكاتب التعاونية , 

ملتقيات اجلاليات , حفل املسلمني 

 واملسلمات (

 برنامج مشرتك أكثر 

 أيام 3من  

 1.5× الساعة  من األحد إىل اخلميس

  بعد ساعات العمل الرمسية

مثل :)ملتقى صيفي , إفطار صائم , 

 معرض , اخل(

 عمل إضايف 2× الساعة  اجلمعة و السبت

 للموظفني املكلفني 2× الساعة  )رمضان , العيد , احلج( أوقات االجازات الرمسية
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 : االلتزام باحلضور واالنصراف خامسًا
 املادة اخلامسة عشر : 

 

 أحكام احلضور واالنصراف: -أ

قت احملدد, واالنصراف منه يف الوقت احملدد حسب ما ورد يف باب ساعات العمل جيب على املوظف االلتزام باحلضور ملقر عمله يف الو .1

 .الالئحة  من هذه 

 .الالئحة جيب على املوظف القيام باملهام املوكلة إليه خالل أوقات العمل الرمسي املنصوص عليها يف هذه  .2

 . اجلمعيةاملعتمد أو أي نظام تقره إدارة  عن طريق نظام البصمة اجلمعيةيعترب اثبات احلضور واالنصراف جلميع منسوبي  .3

 يعترب عدم تبصيم املوظف غياب ما مل يثبت حضوره بدليل رمسي. .4

 يعترب املوظف املكلف مبهمة عمل خارجية قبل بداية الدوام غري ملزم باثبات احلضور بنظام البصمة. .5

 بذلك . املوارد البشرية  إدارةنموذج املخصص وإشعار اليلتزم املوظف املكلف مبهمة خارجية بتعبئة  .6

 ( من بداية الدوام والتعترب حق مكتسب للموظف.دقائق  10ال يتم احتساب مدة ) .7

 تراكمي .الدوام بشكل  من بدايةوظف إذا جتاوز العشر الدقائق األوىل يبدأ احتساب دقائق التأخري على امل .8

 . روج (يثبت لديه بصمة واحدة )دخول أول خيتم حسم يوم كامل للموظف الذي  .9

( دقيقة ملوظفي  60و )  ( دقيقة يف الشهر ملوظفي الدوام الكامل 120يتم حسم جمموع دقائق التأخري إذا جتاوزت )  .10

 كل شهر على حدة وال جتمع الشهور مع بعضها .  الدوام اجلزئي

 يعترب انقطاع املوظف عن عمله سببًا موجبًا الختاذ اإلجراءات التأديبية حبقه. .11

مة املوظف يف حال انقطاعه عن العمل بدون إذن مسبق أو عذر مقبول خالل السنة الواحدة ملدة تزيد على يتم إنهاء خد .12

يومًا متقطعة على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بعد انقضاء نصف املدة, ويف حال إبداء املوظف ألي  (30)أيام  متصلة أو  (15)

خدمته, يتم إحالته إىل جلنة التحقيق , للتحقق من صحة هذا العذر وجديته, ( يومًا من انتهاء 30عذر خالل مهلة ال تزيد على )

 . ( من نظام العمل7( الفقرة )80حسب املادة )واختاذ القرار املناسب حبقه 

 أحكام االستئذان: -ب

 .أو أثناءه إن كان قد حضر وباشر عمله االستئذان جلزء من اليوم قبل بداية الدوام الرمسيحيق للموظف  .1

 خصص.املالنموذج  بعد تعبئةاألعمال اخلاصة  رئيس املباشر وذلك للخروج ألداءالستئذان من اليتم ا .2

ملوظفي الدوام الكامل أما موظفي الدوام  األساسيساعات شهريًا يتم خصمها من الراتب ( 5) االستئذان جتاوزت ساعاتيف حال  .3

 .  تان( ساع2من الراتب إذا جتاوزت ) االستئذاناجلزئي فتخصم ساعات 
 
 

 : النقل الداخلي : سادسًا

 املادة السادسة عشر : 
 جيوز نقل املوظف وتغيري وظيفته من الوظيفة اليت يشغلها إىل وظيفة أخرى من ذات املرتبة بناء على طلبه أو حلاجة العمل  ,

 . وإصدار قرار إداري بذلك اجلمعيةمبوافقة إدارة  ويتم ذلك
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 : اجلمعيةإىل جهة خارج سابعًا : إعارة املوظفني 
 املادة السابعة عشر : 

 :أحكام عامة يف إعارة املوظفني إىل جهة خارج اجلمعية -أ

 أن ال يكون معار من جهة أخرى. .1

 . مادية أو معنوية من هذه اإلعارة للجمعيةحققة توجود مصلحة م .2

 . وجود من يقوم مبهام وواجبات املوظف املعار .3

 إدارة اجلمعية . موافقة .4

 . على موافقة خطية من املوظف احلصول .5

توضح سبب ومدة اإلعارة ونوع الوظيفة واملهام واحلقوط والواجبات والنظام الذي  املعار له املوظفوجود اتفاقية مكتوبة مع الطرف  .6

 . سوف خيضع له املوظف

اجلمعية بصرف أي مبالغ مالية  وإعاشته وتنقله وبدل خارج الدوام وال يلزم وسكنه املوظف رواتب تتحمل اجلهة الطالبة تكاليف .7

 . للموظف

 حيتفظ املوظف حبق إضافة اخلدمة بعد عودته من اإلعارة . .8

 

 ثامنًا : شهادة تعريف أو اخلربة
 املادة الثامنة عشر : 

  ولية على دون أدنى مسئعند احلاجه خربة من اجلمعية لتقدميها إىل اجلهات الرمسية شهادة حيق للموظف طلب شهادة تعريف بالراتب أو

 . اجلمعية

 تاسعًا : أحكام خاصة باملوظف غري السعودي املستقدم
 املادة التاسعة عشر : 

 . عوض اجلمعية املوظف عن تذكرة قدوم ألول مرة شريطة إبراز كعب التذكرةت .1

راها توط اليت اجلمعية تذكرة ذهاب وعودة بالدرجة السياحية للموظف إىل أقرب مطار دولي ببلده كل سنتني وعلى اخلط تؤمن .2

 . اجلمعية

 . إذا كان عقد املوظف منتهيًا مع اجلمعية فيعطى تذكرة ذهاب فقط .3

 . إذا قضى املوظف إجازته داخل اململكة فال يستحق قيمة تذكرة عن ذلك .4

سبب مشروع , أو يف حالة يتحمل املوظف تكاليف عودته إىل بلده يف حالة عدم صالحيته للعمل خالل فرتة التجربة , أو إذا رغب يف العودة دون  .5

 ارتكابه ملخالفة أدت إىل ترحيله مبوجب قرار إداراي أو حكم قضائي . 

 . تحمل كامل تكاليف نقل الكفالةتف هلاإذا اقتضت حاجة العمل باجلمعية نقل كفالة أحد املقيمني  .6

 إحضاروعليه اإلدارة  بعد موافقةم احلاجة إليه يف حالة رغبة أحد املوظفني يف االنتقال من اجلمعية إىل كفيل آخر فيتم نقله عند عد .7

 مع استمراره بالعمل  تحمل اجلمعية أية التزامات مالية أو نظاميةتخطاب رمسي من اجلهة اليت يرغب يف االنتقال إليها  على أن ال 

 . يف اجلمعية إىل حني استكمال إجراءات نقل كفالته على الكفيل اجلديد

( من نظام 1( الفقرة )40)حسب املادة )عند إجازته  ار وجتديد رخص اإلقامة والعمل وتأشريات اخلروج والعودةتحمل اجلمعية تكاليف إصدت .8

 (.العمل

ة , تتحمل اجلمعية نفقات جتهيز جثمان العامل ونقله إىل اجلهة اليت أبرم فيها العقد أو استقدم منها مامل يدفن مبوافقة ذويه داخل اململك .9

 ال التزام املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بذلك . وتعفى اجلمعية يف ح
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 أواًل : استحقاق الراتب:
 :  العشروناملادة 

العمل وعدد ساعات  الوظيفةأول مربوط املرتبة اليت تناسب  يعني املوظف على وظيفة ذات وصف وظيفي معني ومينح .1

 . رواتب اخلاص بفئتهالبناء على سلم 

وظف راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرته الفعلية للعمل , وال حيق له أن ُيباشر عمله إال بعد صدور قرار تعيينه أو إبرام يستحق امل .2

 عقد التوظيف معه .

أو العكس يطبق عليه سلم الرواتب الذي يناسب فئته ويعدل راتبه إىل جزئي  دوام كاملإذا مت تغيري عقد املوظف من  .3

 . بناء على ذلك

 . ميالدي( من كل شهر  25يوم )  بالريـال السعودي تدفع أجور املوظفني .4

 .تودع رواتب املوظفني املسجلني يف نظام التأمينات االجتماعية يف حساباتهم البنكية  .5

 . إذا صادف يوم الدفع يوم الراحة األسبوعية أو عطلة رمسية يتم الدفع يف يوم العمل السابق .6
 

 ثانيًا : الرتقية
 :  احلادية والعشرون املادة

 . متثل الرتقية حافزًا للتقدم و التطور الوظيفي, وال تعد بأي حال من األحوال استحقاقًا ملزمًا على اجلمعية .1

تعد الرتقية أوىل اخليارات يف شغل الوظائف الشاغرة أو املستحدثة يف اجلمعية, ويف حال عدم توفر املؤهالت والكفاءات لشغلها  .2

 . قبل موظفي اجلمعية فإنه يتم اللجوء الستقطاب مؤهلني من خارج اجلمعية من

 . تتم ترقية املوظف إىل املرتبة اليت تليها وإعطاؤه راتب ال يقل عن راتبه احلالي .3

 . يتم ترقية املوظف بناء على املسار الوظيفي اخلاص بفئة الوظيفة .4

 عية بناًء على توصية من جلنة التوظيف والرتقياتيصدر قرار إداري بالرتقية من إدارة اجلم .5

 الفصل اخلامس
 الرواتب والعالوات والبدالت
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 اتالرتقي ضوابطثالثًا : 
 :  الثانية والعشرون املادة

 

 . ضوابط الرتقيات والعالوات  أ
 .اجلمعية يف له األقل على أشهر تسعة أمضى قدالسنوية   املستحق للعالوة املوظف يكون أن جيب .1

  .العالوة متنح عنه الذي العام عن أدائه تقييم تقرير يف األقل لىع جيد تقدير على حصل قد يكون أن .2

 .السابق   العام خالل عقوبة حقه يف صدر قد يكون ال أن .3

 جيد ( . %2. إذا حصل املوظف على انذار واحد خالل العام  يستحق عالوة سنوية ) 4

  حيرم من العالوة غري مرضيمرضي أو  تقدير على املوظف حصول . عند5

إىل نزول املوظف إىل الدرجة اليت قبلها ,  يؤدي ذلك . عند حصول املوظف على تقدير غري مرضي لسنتني متتالية فإن6

 أما إذا كان يف الدرجة األوىل يتم إعفاءه من دون أعذار . 

دون ذلك يتم  وأكثر وما هو %80( سنوات على أن يكون جمموع تقييم الثالث سنوات من   3. يتم ترقية املوظف بعد ) 7

خبالف العالوة السنوية واملادة التالية  %2ترقيته بعد انتهاء السنة الرابعة على أن تكون نسبة الزيادة يف الراتب االساسي 

 ستوضح ذلك  . 

على نسبة العالوة احلاصل عليها نهاية السنة عند استحقاقه للرتقية التالية , ويتم العمل بها بداية  %2. يتم إضافة 8

 نة  التالية . الس

وإذا كان أكثر من ذلك يتم نقله إىل الدرجة  %7. تتم الرتقية للمرتبة التالية على أن  تكون فرط الزيادة يف الراتب 9

التالية يف نقس املرتتبة احلالية  دون االلتزام بالنسبة احملددة أما إذا كان يف آخر درجة يف السلم تتم الرتقية والعالوة 

 دود إذا أمكن .  يف أضيق احل 10%

   االستثنائية . الرتقيات والعالواتب

اللجنة  الداخلي وموافقة املراجع مراجعة بعد املوارد البشرية إدارة مدير اقرتاح على بناًء للمدير العام جيوز

 منها يستفيد تدريبية على شهادات حيصلون الذين للموظفني العام خالل استثنائية عالوة منح على االستشارية

 إىل الزيادة هذه تؤدي ال أن شريطة التدريب, خالل هذا من للجمعية أفضل خدمات تقديم أو أدائه حتسني يف املوظف

 الرواتب سلم يف درجتني زيادة قيمة تتجاوز قيمتها تكون ال وأن يشغلها املوظف اليت للوظيفة اإلداري املستوى جتاوز

 عامني . خالل واحدة من مرة أكثر تتكرر ال وأن
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 رابعًا : البدالت

 : الثالثة والعشرون املادة
 بدل السكن على النحو اآلتي: -أ

وتتـوىل اجلهـة املختصـة    يوفر اجلمعية اإلسكان للموظفني ) املكفولني وغـري املتـأهلني ( حسـب اإلمكانـات املتاحـة لديـه        .1

ــة تصـــدرها إدارة اجلمعيـــة   توزيـــع اإلســـكان واإلشـــراف عليـــه ومتابعـــة تطبيـــق الســـاكنني للتعليمـــات الـــيت         باجلمعيـ

 . السالمةشروط وكذلك مراعاة 

 يصرف بدل السكن ملوظفي وموظفات اجلمعية على النحو التالي :   .2

 ( ريال سنويًا لكل موظف متزوج أو لديه قرار .  7000ـــ صرف مبلغ ) 

 ( ريال سنويًا لكل موظف غري متزوج .   3500ـــ صرف مبلغ ) 

 .    أوغري متزوجة سنويًا لكل موظفة متزوجة( ريال  3500ـــ صرف مبلغ ) 

 ال يستحق موظفي وموظفات الدوام اجلزئي بدل السكن. .3

 بدل النقل على النحو اآلتي: -ب

   وحتسم وقت اإلجازة   ( ريال400وسيلة النقل) للدعاة فقط ( فيدفع بدل النقل ) اجلمعيةوفر تمل  إذا .1

 بدل تكليف على النحو اآلتي: -ت

 ليــف مـن تــراه مناسـب للقيــام مبهـام وظيفــة أخـرى بنــاءًا علـى طلــب الـرئيس املباشــر       حيـق إلدارة املكتـب تك   .1

( من راتـب الوظيفـة املكلـف بهـا حسـب املنهجيـة ملـدة ال تزيـد عـن سـنة مـن            %15ويصرف له بدل تكليف نسبة ) 

 .   تاريخ التكليف

 ى النحو اآلتي:بدل االنتداب عل -ث

  الداخلية رحالت العملانتداب   

 : التالية  كم يعامل حسب اخليارات 80ملسافة تزيد عن  الطائفإذا انتدب املوظف ألداء عمل خارج مدينة 

 قبلوحيصل عليه واملعيشة والتنقالت وما إىل ذلك عن كل يوم  السكنمقابل نفقات يصرف للموظف بدل االنتداب نقديًا  .1

 حسب اجلدول التالي :  ملسفره وبعد احلصول على املوافقة النهائية على رحلة الع
 

 قيمة املكافأة ) يوميًا (  املستوى اإلداري
 اإلمجالي  ) الشخصية (  بدل املواصالت بدل املعيشة بدل السكن

 600 150 150 300 مدير عام

 450 100 100 250 مدير إدارة

 375 100 75 200 رئيس قسم

 325 100 75 150 موظف

   نتدب من مقر عمله إىل مقر انتدابه والعكس ما مل يتم صرف مقابل وسيلة النقلتؤمن وسيلة نقل للموظف امل .2

باإلضافة بدل تذكرة السفر على الدرجة السياحية ذهابًا وإيابًا  لهيصرف (  كم 300)  إذا تطلب سفر املوظفة مسافة تزيد عن .3

 إىل بدل االنتداب النقدي . 

جة اليت تليها يف احلاالت اليت ال توفر فيها شركات الطريان الدرجة املستحقة على ميكن ترقية درجة إركاب املوظف للدر .4 

 . رحالتها الداخلية
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 كايف . قبل تاريخ املغادرة بوقتإدارة املوارد البشرية  السفر من  ةاحلصول على تذكر جيب على املوظف .5

 .فيتم تعويضه عن سعرها ومبوافقة إدارة املوارد البشرية  اصقيام املوظف بشراء التذكرة على حسابه اخل األمرتطلب  ذاإ .6

املدة احملددة له من قبل  من وقت مغادرة املوظف ملقر عمله إىل وقت عودته وفقسابقًا  حتسب نفقات االنتداب املشار إليها .7

 . اجلمعية

 .  املبني يف اجلدولبدل السكن من قيمة  %25 يتطلب السكن, مبعنى أن العودة يف نفس اليوم فيتم صرف ال االنتدابكان ذا إ .8

 ما عدا فواتري اخلدمات البرتولية .  نتداباليتم صرف بدل ا الف واملواصالت أو أيًا منها السكن والطعام  اجلمعية توفرإذا  .9

 ( يوم فقط . 100أقصى  ) , باستثناء مندوبي املوارد املالية كحد  ( يومًا يف السنة 30ال جيوز انتداب املوظف أكثر من )  .10

   . انتداب رحالت العمل اخلارجية 

تحمل اجلمعية مصاريف تأشريات الدخول إىل البلد املنتدب إليه املوظف ومصاريف مكاتب اخلدمات اليت تقوم بذلك ومبا ت .1

 .  املعنية مبا يثبت ذلك اإلدارةيتوافق مع مدة مهام العمل بشرط تزويد 

 : مكافأة رحلة عمل يومية على النحو التالي اململكة ب خارجيصرف للموظف املنتد .2

 قيمة املكافأة ) يوميًا (  املستوى اإلداري
 اإلمجالي  بدل املواصالت بدل املعيشة بدل السكن

 850 200 300 350 مدير عام

 700 150 250 300 مدير إدارة

 625 150 225 250 رئيس قسم

 575 150 225 200 موظف

 :كون مسافات الطريق لالنتداب اخلارجي كالتالي ت .3   

 مسافة الطريق املنطقة
 يوم واحد دول اخلليج العربي واألردن وسوريا ولبنان ومصر والسودان والعراط واليمن

 يومان دول أوروبا وبقية دول آسيا ودول وسط ومشال أفريقيا

 أيام 3 يااألمريكيتني وأسرتاليا ونيوزلندا وهونج كونج وجنوب أفريق
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 خامسًا : التأمني الطيب
 : الرابعة والعشرون املادة
 راها اجلمعيةعلى الفئة اليت ت حسب النظام بالتأمينات االجتماعيةاملسجل  للموظف ًاطبي ًاوفر اجلمعية تأمينت  

 
 سادسًا : التأمينات االجتماعية

 : اخلامسة والعشرون املادة
 . فني باالشرتاك يف نظام التأمينات االجتماعيةُيلزم مجيع املوظ .1

ويرفـع بالنيابـة عنـه للمؤسسـة العامـة للتأمينـات       (  %10مبقـدار )  السـعودي  املوظـف   صم االشرتاك من راتـب خي .2

 . االجتماعية

 . اشرتاكهم تكاليف اجلمعيةتحمل ت ) املكفولني (أما  .3
 

 

 سابعًا : توكيل استالم مستحقات مالية
 : لسادسة والعشرونا املادة

 

  حيق للموظف توكيل من يراه مناسبًا الستالم مكافأته أو مستحقاته املالية عند عدم  متكنه من احلضور الستالمها

 .أو وكالة شرعية مبوجب تفويض كتابي موقع منه ومصدط من إدارة اجلمعية
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 أواًل : تقويم األداء
 : السابعة والعشرون املادة

 
تقــويم األداء الــوظيفي مــن أهــم الوســائل احلــافزة لرفــع االنتاجيــة واألداء نتيجــة لالســتخدام األمثــل  للمــوارد البشــرية املتــوفرة ,   .1

 لذا خيضع مجيع املوظفني يف اجلمعية لنظام تقييم األداء بصورة دورية .

 ء املباشرون إعداد تقرير ربع سنوي ألداء املوظفني وتقدميه إلدارة املوارد البشرية  يف األسبوع األول  .    يتوىل الرؤسا .2

 يتوىل الرؤساء املباشرون إعداد تقييم سنوي ألداء مجيع العاملني ..   .3

 ضي , غري مرضي (  . تكون مستويات تقييم األداء الوظيفي على النحو التالي : ) ممتاز  , جيد جدًا , جيد , مر4

علـى أن يسـتحق    خيضع مجيع العاملني الذين مضى على خـدمتهم يف اجلمعيـة أكثـر مـن سـتة  أشـهر لتقيـيم األداء الـوظيفي         .4

 .   شهر ( 12العالوة يف السنة التالية) بعد مضي 

 يتم تقييم املوظف حسب احلاالت التالية :   05

 أ. قبل انتهاء فرتة التجربة العملية .  

 .   ميالديةاية كل سنة ب. نه

 ج. يف حاالت استثنائية حسب طلب الرئيس املباشر .  

حيق للموظف االطالع على تقريره السنوي وماقشته مع رئيسه املباشر , وال يعين ذلك ضـرورة تغـيري النقـاط كمـا مت وضـعها       06

 من قبل الرئيس املباشر.  

 قصريه  ويطلب منه تاليف التقصري وحتسني عمله خالل فرتة حمددة .  يتم تنبيه  املوظف احلاصل على الدرجة املتوسطة بت 07

 يتم إنهاء خدمات املوظف الذي حصل على تقدير ضعيف أو أقل خالل السنتني .       08

 يعترب تقييم األداء هو األساس لتحديد العالوات السنوية . 09
 

 

 الفصل السادس
 تقييم األداء
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 أواًل : أنواع اإلجازات
 : الثامنة والعشرون املادة

 : هي الالئحةاإلجازات اليت يتم منحها للموظف وفق أحكام هذه 

 االسبوعية: الراحة -أ

 لعمـل املوظـف يـتم تعويضـه بيـوم إجـازة آخـر,         اجلمعيةاجلمعة والسبت وعند حاجة  يهي يوم للجمعية سبوعيةاأل الراحة

 .  خارج دوام حسب النظام أو يصرف له

  األسبوعية أي أنها غري تراكمية الراحةال جيوز جتميع . 

  ( أيام أثناء االسبوع فال حتتسب ضمن اإلجازة السنوية . 5إذا سبق الراحة االسبوعية اجازة ملدة ) 

  بيـــوم وم أو بعـــد هـــا اليـــتم احتســـاب الراحـــة االســـبوعية ضـــمن االجـــازة الســـنوية يف حـــال متتـــع  املوظـــف بإجـــازة قبلـــها بيـــ 

 . من نظام العمل 104ذلك استنادا للمادة وأو كليهما 

 : السنويةاإلجازة  -ب

      ــة ــنة اهلجريــــــ ــن الســــــ ــر عــــــ ــة األجــــــ ــًا مدفوعــــــ ــون يومــــــ ــدتها ثالثــــــ ــة مــــــ ــازة اعتياديــــــ   يســــــــتحق املوظــــــــف إجــــــ

ورية مــن يــتمكن بســبب متطلبــات العمــل الضــروجيــب عليــه اســتخدامها بشــكل ســنوي وإذا مل   ( شــهريًا , 2.5بواقــع ) 

استعمال إجازته كاملة جيب عليه على األقل استعمال نصـف اسـتحقاقه السـنوي, وذلـك للحفـاظ علـى التـوازن السـليم         

حيــق لــإلدارة تأجيــل اإلجــازة ملصــلحة العمــل , ويف حــال حاجــة العمــل إليــه   , كمــا  مــا بــني حياتــه اخلاصــة والعمليــة

جتزئـة   لـه  , كمـا جيـوز  رئيسـه املباشـر    جـب خطـاب يقدمـه    يصرف له بدل إجـازة عـن الـثالثني يومـًا أو بعضـها مبو     

جيب أن ال يزيـد الرصـيد   , كما   رئيسه املباشرمن أيام الغياب بعذر حبسب ما يراه , وال مانع من احتسابها اإلجازة 

 . يومًا (45) املرتاكم للموظف من اإلجازات االعتيادية على 

   املــرخص لـــه بهــا والعـــودة إىل العمــل قبـــل انتهــاء مـــدتها إذا اقتضـــت      اســتدعاء املوظـــف مــن إجازتـــه   اجلمعيـــةحيــق إلدارة

 مصلحة العمل ذلك,  ويف هذه احلالة تضاف املدة املتبقية من اإلجازة إىل رصيد إجازته .

       طلـب قطـع اإلجـازة والعـودة إىل العمـل علـى       اجلمعيـة حيق للموظف بعد بدء إجازتـه ويف حـاالت خاصـة بعـد موافقـة إدارة 

 . رصيد إجازته ملدة املتبقية من اإلجازة إىلتضاف اأن   

 

 

 الفصل السابع

 اإلجازات
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 اإلجازة االضطرارية : -ت

  يف السنة مدفوعـة األجـر حبيـث ال تتجـاوز مخسـة أيـام متصـلة         ( أيام 10)  املوظف إجازة اضطرارية قدرهايستحق

اإلدارة أو مـن ينيبـه    يف املرة الواحدة , وهي ليست حقًا مكتسبًا وخيضـع التمتـع بهـا إىل املوافقـة املسـبقة مـن مـدير       

وال تعتــرب تراكميــة , وكمــا ال جيــوز وصــلها أو جــزء منهــا باإلجــازة االعتياديــة , وال بإجــازة األعيــاد ســواء جــاءت     

 . بعذرو ميكن أن حتسب من أيام الغياب  , قبلها أو بعدها

 إجازة بدل العمل االضايف : -ث

 فريغه براحة أثناء الدوام الرمسـي دون احلاجـة ملنحـه    إذا كلف املوظف بالعمل خارج أوقات الدوام الرمسي فيتم ت

 رصيد إجازة أو بدل مالي .
 

 اإلجازة االستثنائية : -ج

 ال تزيـد  , و وال يتم صرف تذاكر سـفر  إجازة استثنائية بدون راتب اجلمعيةإدارة  جيوز منح املوظف ألسباب تقبلها

لفــرتة  ســواء كانــت خــالل اخلمــس ســنوات أشــهرأعلــى ســتة  وبســقف خــالل الســنة املاليــة يومــًا ثالثــني مـدتها عــن 

ــة علــى         ــه العادي أن ال حتســب مــدة اإلجــازة    متصــلة أو لفــرتات متفرقــة بشــرط أن يكــون قــد اســتنفذ رصــيد إجازات

ويعـد عقـد العمـل موقوفـًا خـالل مـدة اإلجـازة         العاديـة االستثنائية من خدمته و ال تدخل يف مدة احتساب اإلجـازة  

 , كما يتحمل املوظف أجر اشرتاك التأمينات االجتماعية .  ًايوم ثالثني فيما زاد على

 اإلجازة املرضية  : -ح

 يستحق املوظف الذي يثبت مرضه بشهادة طبية إجازة مرضية خالل السنة الواحدة وفق الرتتيب التالي : 

 استحقاط الراتب م
 أيام اإلجازة املرضية

 إىل من

 30 1 راتب كامل 1

 90 31 ثالث ارباع الراتب 2

 120 91 بدون راتب 3

 تنهـي خدماتـه لعجـزه     الالئحـة إجازته املرضية احملددة من هذه  إذا مل يتمكن املوظف من مباشرة عمله بعد انتهاء

 ل . العم الصحي عن

  لتـزم  تال , و أال تكون اإلصابة باملرض أثناء وجوده يف اخلارج من خارج السعودية بشرط للمستقدمنيمتنح اإلجازة

مبوافقة من الطبيـب املعـاأ أو حتديـد     إالوال يقوم املوظف مبباشرة العمل  بأي تكاليف عالج للموظف , ةاجلمعي

 . املرضية اإلجازةموعد انتهاء 

 عدد أيام اإلجازة خالل العام سواًء كانت متصلة أم متقطعة .  حتتسب  

 إجازة اليوم الوطين  : -خ

 ــنح امل ــازة ميـــــ ــف إجـــــ ــوطين يف  وظـــــ ــوم الـــــ ــب يف اليـــــ ــق   براتـــــ ــزان املوافـــــ ــرج امليـــــ ــام,    23أول بـــــ ــل عـــــ ــن كـــــ ــبتمرب مـــــ  ســـــ

  . وإذا صادف هذا اليوم يوم إجازة فيعوض عنه بيوم آخر
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 إجازة عيدي الفطر واألضحى  : -د

 بنهايـــــــة دوام تبـــــــدأ ( عيـــــــد الفطـــــــر وعيـــــــد األضـــــــحى  مدفوعـــــــة الراتـــــــب للعيـــــــدين )   وظـــــــف إجـــــــازةيســـــــتحق امل 

والعــودة مــع الــدوام  حســب تقــويم أم القـرى مـن ذي احلجــة   5/12ايــة دوام يــوم : , وبنهمــن شــهر رمضـان املبــارك    25/9يـوم :  

 . إدارة اجلمعية منويتم إصدار قرار إداري بذلك الرمسي ملوظفي الدولة . 

 : احلجإجازة  -ذ

 وال حتتســب ضــمن الراحــة االســبوعيةللحــج علــى أن حيضــر مــا يثبــت أداءه ( أيــام  5براتــب وملــدة )  وظــف إجــازةامل ميــنح  ,  ,

 .        وتكون ملرة واحدة فقط ويشرتط الستحقاقها أن يكون قد أمضى سنتني يف العمل لدى اجلمعية

 إجازة االمتحانات : -ر

 يشرتط حصول املوظف على موافقة خطية من إدارة اجلمعية قبل انتسابه إىل أي مؤسسة تعليمية . 

 ــب م الفعليـة لالمتحانـات   لاليـا إجـازة   الذي حصـل علـى موافقـة اجلمعيـة للدارسـة       وظفامل مينح  عـن سـنة غـري معـادة     براتـ

 . على أن حيضر ما يثبت أداءه االمتحانات

   . إذا كانت االمتحانات عن سنة معادة فيكون للموظف احلق يف إجازة دون أجر 

   . إذا ثبت أن املوظف مل يّؤد االمتحانات فيحرم من أجر اإلجازة اليت متتع بها 

 افقة اإلدارة للدراسة فتحتسب من إجازته السنوية حال توفرها وإذا تعذر ذلك فتكون بدون أجر .  إذا مل حيصل املوظف على مو 

   . على املوظف أن يتقدم بطلب اإلجازة قبل موعدها خبمسة عشر يومًا 

 إجازة األمومة : -ز

        أقصـى بأربعـة   للمرأة العاملة احلق يف إجازة وضع بأجر كامل ملدة عشرة أسـابيع توزعهـا كيـف تشـاء , تبـدًا حبـد

 . أسابيع قبل التاريخ املرجح للوضع , وحيدد التاريخ املرجح للوضع مبوجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية

   وهلـا احلـق يف متديـد اإلجـازة     حيضر تشغيل املرأة بعد الوضع بأي حال من األحوال خالل الستة أسابيع التالية لـه ,

 مدة شهر دون أجر . 

 فلـها احلـق   وتتطلب حالته الصـحية مرافقـًا مسـتمرًا لـه ,      ريض أو من ذوي االحتياجات اخلاصةيف حالة إجنابها لطفل م 

 . يف إجازة بأجر ملدة شهر بعد انقضاء أجازة الوضع , وهلا متديد االجازة ملدة شهر دون أجر

 إجازة الزواج : -س

 من الراحة االسبوعية .    وال حتتسب ض  , ( أيام 5 ) الدوام الكامل إجازة زواج براتب ملدةموظف  مينح 

 إجازة املولود اجلديد : -ش

 ( أيـام خـالل اسـبوع مـن تـاريخ الـوالدة       3ملـدة )   الـدوام الكامـل الـذي يـرزط مبولـود داخـل اململكـة إجـازة براتـب         موظف  مينح  , 

   وال حتتسب ضمن الراحة االسبوعية .    

 إجازة الوفاة : -ص

 زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أحد الوالدين أو أيام يف حالة وفاة (5) إجازة وفاة براتب ملدةالدوام الكامل موظف  مينح . 

                  متنح املوظفة على بند الدوام الكامـل الـيت ُيتـوفى عنهـا زوجهـا إجـازة إحـداد براتـب ملـدة أربعـة أشـهر وعشـرة أيـام مـن تـاريخ

 وفاة الزوج
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 : التاسعة والعشرون املادة
أن  يعمـل لـدى  صـاحب  عمـل آخـر, فـإذا ثبـت أن املوظـف خـالف ذلـك             الالئحـة ن إجازاتـه املنصـوص عليهـا يف هـذه     ال حيق للموظف أثناء متتعه بأي م .1

 ( من نظام العمل .118حسب املادة )كأجر اجلمعيةرم املوظف من أجره  عن مدة اإلجازة  أو يسرتد ما سبق أن أخذه من للجمعية  أن حتفيحق 

 فور انتهاء إجازته والقيام باملهام املوكلة إليه . يلتزم املوظف باحلضور ملقر عمله .2

يبية حبقه , إذا ختلف املوظف عن احلضور ملقر عمله بعد انتهاء إجازته بدون إذن مسبق أو عذر مقبول ,  فإنه  وباإلضافة إىل اختاذ اإلجراءات التأد .3

 عن العمل .خيصم من راتبه األساسي الشهري مايعادل عدد األيام  اليت يتغيب  فيها 
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 أواًل : التدريب و التطوير

 : الثالثون املادة
 ا .ياجاتهتلتزم اجلمعية بتدريب  وتطوير مواردها البشرية لتنمية وتعزيز قدراتهم مبا خيدم أهدافها  واحت .1

, وعنــد عقــد الربنــامج التــدرييب خــارج الطــائف فيــتم صــرف   يســتمر صــرف أجــر املوظــف  طــوال فــرتة التــدريب أو التأهيــل  .2

 . من الالئحة ( 4البند )  (  23املادة رقم )  مستحقات االنتداب حسب 

 : وذلك يف احلاالت  اآلتية وأن حتمله كافة النفقات اليت صرفتها عليهاملوظف إلدارة اجلمعية أن تنهي تدريب  حيق .3

 أنه غري جاد يف ذلك هإذا ثبت يف التقارير الصادرة عن اجلهة اليت تتوىل تدريبه أو تأهيل . 

  إنهاء التدريب أو التأهيل قبل املوعد احملدد لذلك دون عذر مقبول املوظفإذا قرر . 
 

بــالا الطــرف اآلخــر بــذلك قبــل اســبوع علــى  يف كــل احلــالتني الســابقة جيــب علــى الطــرف الــذي يرغــب يف انهــاء العقــد إ   .4

 األقل من تاريخ التوقف عن التدريب والتأهيل .  

ــ بعـد إكمـال مـدة التـدريب أو التأهيـل             .5 حيق إلدارة اجلمعية أن تلزم املتدرب أو اخلاضع للتـدريب مـن غـري العـاملني لـديها ــ

 أن يعمل لديها مدة مماثلة ملدة التدريب أو التأهيل .  
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثامن
 التدريب والتطوير
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 : احلادية والثالثون املادة
 

  التدابري اآلتية: اجلمعية اختذتمن األخطار واحلوادث يف مقر العمل  اعلى موظفيه اجلمعيةمن منطلق حرص 

 . لالزم اتباعهااإلعالن يف أماكن ظاهرة عن خماطر العمل ووسائل الوقاية منها والتعليمات ا .1

 . اوالسكن التابع هل اوفروعه ةالرئيس اجلمعيةحظر التدخني بشكل نهائي داخل أروقة  .2

 . تأمني أجهزة إلطفاء احلريق وكاشفات للدخان وحتديد منافذ للنجاة يف حالة الطوارئ .3

 . إبقاء أماكن العمل يف حالة نظافة تامة مع توفري املطهرات .4

 . واالغتسال توفري املياه الصاحلة للشرب .5

 . توفري دورات املياه باملستوى الصحي املطلوب .6

 . اجلمعيةؤمنها لوقاية واالسعافات األولية اليت تتدريب العاملني على استخدام وسائل السالمة وأدوات ا .7

 . التفتيش الدوري بغرض التأكد من سالمة األجهزة وحسن استعمال وسائل الوقاية والسالمة .8

  لها وإعداد تقارير عنها تتضمن الوسائل واالحتياطات الكفيلة بتاليف تكرارهامعاينة احلوادث وتسجي .9

 . مراقبة تنفيذ قواعد الوقاية والسالمة .10

( من 142تأمني خزانة لإلسعافات الطبية حتوي كميات كافية من األدوية واألربطة واملطهرات حسب املادة ) .11

 . نظام العمل

 لتعريف مبنافذ النجاة ة وآلية اإلخالء قبل بدء الربنامجإلزام املنظمني ألي برنامج مجاهريي با .12

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التاسع

 الوقاية والسالمة
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 أواًل : السياسة العامة :
 : الثانية والثالثون املادة

 

بأخالقيات العمل وقواعد السلوك حسب الئحة أخالقيات العمل وقواعد السلوك  اوالعاملون به اجلمعيةلتزم ت .1

 . اجلمعيةالوظيفي اخلاصة ب

ال ُيعفى املوظف من اجلزاء التأدييب إال إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيًذا ألمر صدر إليه من رئيسه بالرغم  .2

 . من تنبيهه إىل املخالفة ويف هذه احلالة تكون املسؤولية على مصدر األمر

 . فيه أقواله ودفاعه بنييال حيق توقيع أي جزاء تأدييب على املوظف إال بعد إجراء حتقيق خطي معه  .3
 

 ثانيًا : اجلزاءات التأديبية 
 

 : الثالثة والثالثون املادة
 

 :( من نظام العمل وفقًا ملا يلي66اجلزاءات التأديبية اليت حيق للجمعية توقيعها على املوظف حسب املادة ) .1

 اإلنذار . -أ

 الغرامة . -ب

 احلرمان من العالوة أو تأجيلها ملدة ال تزيد على سنة . -ت

 تأجيل الرتقية مدة ال تزيد على سنة . -ث

 اإليقاف عن العمل مع احلرمان من األجر . -ج

 الفصل من العمل . -ح

اجلزاء املناسب  إختاذصالحية  إلدارة اجلمعيةويكون  ال يعتد بتدرج اجلزاءات املنصوص عليها يف هذه املادة .2

 وخطورة املخالفة اليت ارتكبها. حجمعلى املوظف حسب 
ملوظف مبخالفة مضى على اكتشافها أكثر من ثالثني يومًا , وال جيوز توقيع جزاء تأدييب ال جيوز اتهام ا .3

 .  بعد تاريخ انتهاء التحقيق يف املخالفة وثبوتها يف حق املوظف بأكثر من ثالثني يومًا
ه ال جيوز توقيع جزاء تأدييب على املوظف إال بعد إبالغه كتابة مبا نسب إليه واستجوابه وحتقيق دفاع .4

  واثبات ذلك يف حمضر يودع يف ملفه اخلاص  

 
 

 الفصل العاشر
 اجلزاءات التأديبية
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 ثالثًا : املخالفات واجلزاءات :
 :  الرابعة والثالثون املادة
  التالي:يتم معاقبة املوظف إذا بدر منه أي خمالفة تتعلق بالسلوك أو تنظيم العمل حسب اجلدول 

 

 

 ـــــــــــــــــــــزاءاجلــــــــ نوع املخالفــــــــــــــــــــــــــــــــة م
 رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة

1 
( دقيقة 60خالل الشهر أكثر من ) التأخر عن مواعيد احلضور للعمل

 دون إذن أو عذر مقبول (  120وأقل من ) 
 انذار كتابي اشعار شفهي 

5%  

 حسم من الراتب

10%  

 حسم من الراتب

 حتسب الساعات والدقائق وحيسم على حسبها ( دقيقة 120خالل الشهر أكثر من ) لالتأخر عن مواعيد احلضور للعم 2

3 
ترك العمل أو االنصراف قبل امليعاد دون إذن أو عذر مقبول مبا ال يتجاوز 

 دقيقة 15
 انذار كتابي

10%  

 حسم من الراتب

25%  

 حسم من الراتب
 يوم

4 
ذر مقبول مبا يتجاوز ترك العمل أو االنصراف قبل امليعاد دون إذن أو ع

 دقيقة 15

10%  

 حسم من الراتب

25%  

 حسم من الراتب

50%  

 حسم من الراتب
 يوم

5 
غيــاب آخــر يــوم قبــل اإلجــازة الرمسيــة أو اليــوم األول بعــدها بــدون عــذر          

 مقبول
 حسم يومني 

 عة أيامأرب ثالثة أيام يومان يوم الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من يوم إىل ثالثة أيام 6

 أربعة أيام ثالثة أيام يومان دون إذن كتابي أو عذر مقبول من أربعة أيام إىل ستة أياماملتصل الغياب  7
فصل مع 

 املكافأة

8 
دون إذن كتابي أو عذر مقبول من سبعة أيام إىل عشرة  املتصل الغياب

 أيام
 مخسة أيام أربعة أيام

فصل مع 

 املكافأة

9 
أحد عشر يومًا إىل كتابي أو عذر مقبول من دون إذن  املتصل الغياب

 أربعة عشر يومًا
 إنذار بالفصل  مخسة أيام 

فصل وفق املادة 

 (80  ) 

 متصلةيومًا  عشر مخسة االنقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة  10
الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار كتابي بعد 

 ( من نظام العمل80ادة )أيام يف نطاط حكم امل عشرةالغياب مدة 

11 
 ثالثونيف جمموعها على  تصلددًا مالغياب املتقطع دون سبب مشروع 

 يومًا يف السنة الواحدة

الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار كتابي بعد 

 ( من نظام العمل80يف نطاط حكم املادة ) عشرين يومًا الغياب مدة 

12 
( من ساعات الدوام املقررة يف %30حبيث يتجاوز )تكرار الغياب عن الدوام 

 .العقد) خاص مبوظفي الدوام اجلزئي(

 

لفت نظر 

 كتابي

إنذار مع خصم 

 يوم

إنذار مع خصم 

 ثالث أيام
 إنذار نهائي

13 
  األمر أو انتقاص والة الدولة واستقرارها ثر على أمن ؤارتكاب أي امور ت

 املغرضة.شاعات اإلاألفكار اهلدامة  وو العلماء وترويج 
 فصل بدون مكافأة أو تعويض

 فصل بدون مكافأة أو تعويض تقديم بيانات  أو مستندات غري صحيحة أو مزورة عند التوظيف. 14

 فصل بدون مكافأة أو تعويض انات أو تربعات أو نقود بدون إذن .مجع إع 15
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 ــــــــــــــــــــــــــزاءاجلـــ نوع املخالفــــــــــــــــــــــــــــــــة م
 رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة

16 
أو افشــاء األســرار  الســلوك املشــني أو األعمــال املخلــة بالشــرف واألمانــة 

 اليت تضر باجلمعية
 فصل بدون مكافأة أو تعويض

 أةفصل مع املكاف ( إنذارات يف السنة الوظيفية الواحدة .5إذا صدر حبق املوظف ) 17

 فصل مع املكافأة ( أيام5إنذار نهائي مع خصم ) استغالل واستخدام الوظيفة أو اسم اجلمعية لتحقيق أغراض شخصية. 18

 القيام بأعمال خاصة وقت الدوام الرمسي بدون إذن . 19
 إنذار مع خصم

 ( أيام3)
 ( أيام5إنذار نهائي مع خصم )

 اجلمعية بسبب اإلهمال. التسبب يف تلف أوضياع أجهزة أو معدات ختص 20
 إنذار مع دفع

 ( من القيمة 50%)
 إنذار نهائي مع دفع كامل القيمة

 إنذار التشاجر مع الزمالء أو إحداث مشاغبات يف مكان العمل. 21
إنذار مع خصم 

 يوم

إنذار مع خصم 

 أيام (3)

إنذار مع خصم 

 ( أيام5)

 إنذار إثارة املشاكل وحتريض الغري على ذلك. 22
ر مع خصم إنذا

 يوم

إنذار مع خصم 

 أيام (3)

إنذار مع خصم 

 ( أيام5)

 إنذار  اجلمعيةالتلفظ بألفاظ نابية أو إساءة األدب مع رؤسائه أو زمالئه يف  23
إنذار مع خصم 

 يوم

إنذار مع خصم 

 أيام (3)

إنذار مع خصم 

 ( أيام5)

 إنذار التقصري يف أداء العمل أو عدم تنفيذ التعليمات. 24
مع خصم  إنذار

 يوم

إنذار مع خصم 

 أيام (3)

إنذار مع خصم 

 ( أيام5)

 انذار  جتاوز املرجع وعدم تتبع التسلل اإلداري  25
إنذار مع خصم 

 يوم

إنذار مع خصم 

 يومني

إنذار مع خصم 

 أيام (3)

26 
 اخلروج على آداب الشريعة اإلسالمية أو وجوده يف أماكن مشبوهة

 .جلمعيةاأو ممنوعة نظاماً تسئ لسمعة  

لفت نظر 

 كتابي
 إنذار

إنذار مع خصم 

 يوم

إنذار مع خصم 

 أيام (3)

27 
أو استعماهلا ألغراض خاصة دون  اجلمعيةإساءة استخدام أجهزة ومعدات 

 أذن.

لفت نظر 

 كتابي
 إنذار

إنذار مع خصم 

 يوم

إنذار مع خصم 

 يومني

 تكرار اخلروج أثناء الدوام الرمسي دون استئذان . 28
لفت نظر 

 تابيك
 إنذار

إنذار مع خصم 

 يوم

إنذار مع خصم 

 يومني

29 
رفض العمل خالل اإلجازات األسبوعية أو األعياد أو االنتداب عند التكليف 

 الرمسي بذلك.

لفت نظر 

 كتابي
 إنذار

إنذار مع خصم 

 يوم

إنذار مع خصم 

 يومني

 ملدة يوم . اجلمعيةالتأخري يف تسليم املبالغ احملصلة حلساب  30
ظر لفت ن

 كتابي
 إنذار

إنذار مع خصم 

 يوم

إنذار مع خصم 

 يومني

 ملدة يومني . اجلمعيةالتأخري يف تسليم املبالغ احملصلة حلساب  31
إنذار مع خصم 

 يوم

إنذار مع خصم 

 يومني

إنذار مع خصم 

 ثالثة أيام 

إنذار مع خصم 

 أربعة أيام



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 اجلـــــــــــــــــــــــــــــزاء ــــةنوع املخالفــــــــــــــــــــــــــــ م
 رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة

 التأخري يف تسليم املبالغ احملصلة حلساب اجلمعية ألكثر من ثالثة أيام  . 32
إنذار مع خصم 

 ( أيام  5) 
 فصل مع املكافأة

33 
إليه التدخل دون وجه حق يف أي عمل ليس من اختصاصه أو مل يعهد به 

 من اإلدارة.

لفت نظر 

 كتابي
 إنذار

إنذار مع خصم 

 يوم

إنذار مع خصم 

 يومني

34 
التواجد يف مكان العمل يف غري أوقات الدوام الرمسية دون تكليف رمسي أو 

 دون مربر أو موافقة إدارة اجلمعية.

لفت نظر 

 كتابي
 إنذار إنذار

إنذار مع خصم 

 يومني

 .دوام الرمسيالغفوة أثناء وقت ال النوم أو 41
لفت نظر 

 شفوي

لفت نظر 

 كتابي
 إنذار مع خصم يوم إنذار

 .ام الرمسي بشكل مجاعيتناول وجبات الطعام يف مكان العمل أثناء الدو 42
لفت نظر 

 شفوي

لفت نظر 

 كتابي
 إنذار مع خصم يوم إنذار

 إنذار . اجلمعية أو السكن اخلاص باجلمعيةالتدخني يف 43
 إنذار مع 

 خصم يوم

 ذار مع إن

 خصم يومني

 إنذار مع خصم 

 ( أيام 3)

44 
عدم االلتزام بالزي الرمسي السعودي باستثناء دعاة اجلمعية وعمال 

 اخلدمات من املقيمني

لفت نظر 

 شفوي

لفت نظر 

 كتابي
 إنذار

10%  

 حسم من الراتب

45 
 خمالفة التعليمات الصحية وأنظمة السالمه املتعلقة مبكان العمل 

 .اجلمعيةاص بأو السكن اخل

لفت نظر 

 شفوي

لفت نظر 

 كتابي
 إنذار مع خصم يوم إنذار

46 
قراءة الصحف واجملالت وسائر املطبوعات يف أماكن العمل خالل الدوام 

 .مسي دون مقتضى من واجبات الوظيفةالر

لفت نظر 

 شفوي

لفت نظر 

 كتابي
 إنذار مع خصم يوم إنذار

 .ف وقت تنفيذ العمل بسيارة اجلمعية ر املخالفات املرورية على املوظتكرا 47
لفت نظر 

 كتابي
 إنذار

إنذار مع خصم 

 يوم

إنذار نهائي  ومنعه 

من قيادة سيارات 

 اجلمعية

48 
 مرات يتم تكراراجلزاء حسب املرة الرابعة يف اجلدول أعاله . ( 4) يف حالة تكرار املوظف للمخالفة ألكثر من .1

 ليها هذه املنهجية تقوم إدارة اجلمعية بتقدير اجلزاء املناسب لتلك املخالفة .يف حالة قيام املوظف مبخالفة مل ينص ع .2

29 
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 أواًل : التظلم والشكوى
 :  اخلامسة والثالثون املادة
مبا فيها إدارته على  اجلمعيةعند شعوره بالظلم من أي طرف آخر يف  اجلمعيةحيق للموظف رفع تظلمه إىل إدارة  .1

بالرد على تظلمه يف مدة أقصاها أسبوعان  اجلمعيةتقوم إدارة وضيح سبب التظلم وشرح مربراته بوضوح , أن يتم تو

 . من تاريخ تظلمه

أدائه السنوي وكذلك التظلم من  تقييمبتظلم خطي يتعلق بتقرير  اجلمعيةحيق للموظف أن يتقدم إلدارة  .2

 . القرارات الصادرة بفرض اجلزاءات التأديبية حبقه

بيئة وأدوات العمل , اإلساءة ) بأية شكوى تتعلق بالعمل ومنها ودومنا حصر اجلمعيةللموظف أن يتقدم إلدارة حيق  .3

اجلسدية , الكالم البذيء , ترويج وإطالط اإلشاعات , االستخفاف باملوظف أوبآرائه , املضايقات اللفظية أو الكتابية 

) 

 

 

 الفصل احلادي عشر
 التظلم والشكوى
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 ةأواًل : نهاية اخلدم
 :  سادسة والثالثونال املادة

 يف احلاالت التالية : اجلمعيةتنتهي خدمة املوظف ب .1

 االستقالة. -أ

 عدم القدرة الصحية على أداء أعماله . -ب

 االستغناء عن خدماته لعدم الكفاءة الوظيفية . -ت

 الفصل من اخلدمة بقرار تأدييب . -ث

 انتهاء مدة العقد احملددة . -ج

 يومًا متقطعة خالل السنة . (30)يومًا متصلة أو  (15)يد علىاالنقطاع عن العمل دون عذر مقبول ملدة  تز -ح

 . عجز املوظف عجزا كليا عن أداء العمل املتفق عليه ويثبت ذلك بتقرير طيب -خ

 التقاعد . -د

 الوفاة .  -ذ

 على األقل قبل شهر أن يقدم استقالته كتابيًا  عليه جيب يف االستقالة من العمل قبل انتهاء عقده عند رغبة املوظف .2

 . وال تنتهي خدمة املوظف إال بالقرار الصادر بقبول استقالته توقفه عن العمل تاريخ من

احلق يف  اجلمعيةسنة هجرية وإلدارة  (60)يتم إحالة املوظف على التقاعد وصرف مجيع مستحقاته نظامًا عند بلوغه  .3

 . ( من نظام العمل4( الفقرة )74سنة هجريةحسب املادة ) (68)التمديد بعقد سنوي للموظف على أن اليتجاوز عمره 

 اجلمعيةتحمل الشهر الذي تويف فيه كاماًل كما تُيصرف لورثته مجيع مستحقاته وراتب يف حالة وفاة املوظف  .10

ويف حالة مطالبة ذويه مجيع نفقات دفن املوظف غري السعودي املستقدم يف اململكة ونقل أفراد أسرته إىل بلده 

 .( من نظام العمل   4( الفقرة )  40وفق ما ورد يف املادة رقم )  ذلكبإرسال اجلثمان إليهم فيتم 

 
 
 
 

 

 

 الفصل الثاني عشر

 ة اخلدمةنهاي
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 ثانيًا : تصفية احلقوق

 :  السابعة والثالثون املادة
 سنتني وظيفيتني من ضمنها إجازته السنوية أمضى  على بند الدوام الكامل مجيع مستحقاته إذا صرف للموظفُي

( من نظام 84مكافأة نهاية اخلدمة حسب املادة الرابعة والثمانون )وفق  وذلك يةاالستثنائاإلجازات  هااليدخل فيو

 :على النحو التالي  العمل السعودي

نصف راتب عن كل سنة من السنوات اخلمس األوىل , وراتب شهر عن كل سنة من السنوات التالية , ويتخذ األجر  .1

 . اء السنة بنسبة ماقضاه منها يف العملاألخري أساسًا حلساب املكافأة , ويستحق مكافأة عن أجز

األخري الذي تسوى على أساسة مكافأة نهاية اخلدمة مجيع مبالغ العموالت األجر حتسب يف ال يكون االتفاط على ا .2

الذي األجر عن مثن املبيعات أو البدالت )خبالف بدل السكن ( وما أشبه ذلك من عناصر  املئوية أو بعضها أوالنسب 

 وتكون قابلة بطبعيتها للزيادة والنقص . عامل إىل اليدفع 

راتب عن أيام اإلجازة املستحقة إذاترك العمل قبل استعماله هلا وذلك بالنسبة إىل املدة اليت مل حيصل على إجازته  .3

 . عنها كما يستحق راتب اإلجازة عن السنة بنسبة ما قضاه منها يف العمل

د خدمة التقل مدتها عن سنتني متتاليتني, والتزيد عن مخس سنوات, يف حال االستقالة يستحق ثلث املكافأة بع .4

ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على مخس سنوات متتالية ومل تبلغ عشر سنوات ويستحق املكافأة كاملة إذا 

 . بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر

خارجة عن إرادته , كما تستحق املوظفة  يستحق املوظف املكافأة كاملة يف حال تركه للعمل نتيجة لقوة قاهرة .5

 إذا أنهت العقد خالل ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثالثة أشهر من تاريخ وضعها . 

 . ني على الدرجة السياحية حسب السعر وقت سفرهلغري السعودية سفر ذهاب فقط تذكر .6

 . والعكس يف بلده( ريال قيمة املواصالت من سكنه إىل املطار 300)مبلغ مقطوع مقداره  .7

 نهي اجلمعية خدماته يدفع أجره وكافة مستحقاته خالل اسبوع على األكثر من إنهاء اخلدماتاملوظف الذي ت 

أربعة عشر يوم عمل والذي يرتك العمل من تلقاء نفسه يدفع أجره وكافة مستحقاته خالل مدة ال تزيد عن  ,

 . من نظام العمل السعودي( 88والثمانون ) الثامنةحسب املادة بعد استقالته 
 

 ثالثًا : شهادة خدمة
 :  الثامنة والثالثون املادة
 وتاريخ انتهاء عالقته به ومهنته ومقدار  حيق للموظف طلب شهادة خدمة يوضح فيها تاريخ التحاقه باجلمعية

 .  مامهوال جيوز تضمني الشهادة ما قد يسيء إىل مسعة العامل أو يقلل من فرص العمل أ الراتب األخري

  ا وتاريخ انتهاء عالقته به اجلمعيةفيه تاريخ التحاقه بيوضح  احلصول على خطاب اخالء طرف حيق للموظف طلب

.  



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 : التاسعة والثالثون  املادة
  بشكل سنوي أو كلما دعت احلاجة لذلك مبوجب فريق عمل يتم تشكيله من إدارة  الالئحةيتم مراجعة وحتديث هذه

 .عية اجلم

  وتلغي كل ما عمال باململكة العربية السعودية حمل اإلصدار األول واملتوافق مع أحكام نظام العمل والالالئحة حتل هذه

 . يتعارض معها من أحكام

  على املوقع اإللكرتوني للمكتب ويعمم بذلك على مجيع املوظفني لالطالع عليها. الالئحةتوضع هذه 

 عشر الثالثالفصل 

 أحكام ختامية
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