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 :الالئحةفي لمصطلحات الواردة باتعريفات 

 

 :على النحو اآلتي املعاني املوضحة أمام كل منهاقصد بها تالواردة يف هذا النظام  األلفاظ

االجتماعية وهي مجعية خريية تتبع وزارة الشؤون ، عية التوعية والتأهيل االجتماعيمج :جلمعيةا

 .وتشمل خدماتها مجيع مناطق اململكة العربية السعودية

  .مدينة الرياض يف اململكة العربية السعودية :املقر

 .فروع اجلمعية داخل مناطق اململكة :الفروع

 .أو دائمة ةجناز أعمال مؤقتها اجلمعية إلئاللجان اليت تنش :اللجان

 .رئيس اجلمعية :الرئيس

 .نائب رئيس اجلمعية :النائب

 .العمومية مجعيتها املنتخب من إدارة اجلمعيةجملس  :اجمللس

 .جلمعيةاأمني عام  :األمني العام

 .جمعية يف املقر الرئيسيجلهاز التنفيذي للا :األمانة العامة

 .ون املوظفنيؤالئحة ش :الالئحة

جمموعة املبادئ والقواعد اليت يتم مبوجبها اختيار منسوبي اجلمعية من  :املوظفنيون ؤشالئحة 

 .خدماتهم وتعيينهم وترقيتهم وإنهاء متفرغنيومستخدمني  موظفني

      .راتبًا على ذلك  ويتقاضى، شخص يشغل وظيفة أو يؤدي خدمة للجمعية  :املوظف أو املستخدم

تنفيذية يف مدة  به اجلمعية ألداء مهمة استشارية أوهو الشخص الذي تستعني  :اخلبري أو املستشار

 .زمنية حمددة

كل شخص طبيعي يقدم خدمات وأعمااًل بطوعه واختياره لصاحل اآلخرين وخلدمة اجملتمع  :املتطوع

 .مقابل  مادي من دون
 ،كل جهد أو عمل يقدمه الشخص الطبيعي أو االعتباري بطواعيته واختياره: العمل التطوعي

 .اجملتمع من دون مقابل مادي لإلسهام يف خدمة

لدى اجلمعية لعدد من الساعات  جزئيًاعمل يهو املوظف الذي  :(املتعاون) موظف الدوام اجلزئي

 .ساعة أسبوعيًّا 15، بواقع أسبوعيًا

 .ما مل يرد نص على خالف ذلك ،الشهر اهلجري :الشهر

 .على خالف ذلكما مل يرد نص ، اثنا عشر شهرًا هجريًا :السنة
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هو الشخص املعطى له الصالحية لالعتماد حسب جدول الصالحيات يف اإلجراء  :صاحب الصالحية

 .أو العملية الواردة يف سياق النص

هو كل ما يعطى للموظف مقابل عمله مبوجب عقد عمل مكتوب أو غري مكتوب مهما : الراتب

باليوم أو بالقطعة أو  مما يدفع بالشهر أو باألسبوع أو نقدًا أو عينًا كانأسواء  ،كان نوع األجر

بالنسبة لساعات العمل أو ملقدار اإلنتاج سواء كان ذلك كله أو بعضه من عموالت أو من اهلبة إذا 

 وبصورة عامة يشمل الراتب مجيع البدالت .جرى العرف بدفعها وكانت هلا قواعد تسمح بضبطها

 .كان نوعها اوالزيادات والعالوات أيًّ

يقصد به املقابل املادي الذي مينح للموظف لقاء قيامه مبهام وظيفته مبوجب عقد  :لراتب األساسا

 .وال يتضمن البدالت كبدل السكن واملواصالت وخالفه ،العمل املربم معه

الشهادات العلمية واخلربات العملية والصفات الشخصية واملهارات والقدرات اليت  تعين :املؤهالت

 .تتطلبها الوظيفة

 .هو صاحب الصالحية املشرف مباشرة على النشاط الوارد يف سياق النص: ول املباشرؤاملس

الذين ال  مثاني عشرة سنة، سن الزوجة واألوالد القصَّر أو الطلبة دون :أو املستخدم أسرة املوظف

 .والبنات غري املتزوجات والوالدان اللذان يعوهلما املوظف شرعًا ،يعملون

 ،هي حالة املوظف االجتماعية احلقيقة حسب املستندات الرمسية املؤيدة لذلك: احلالة االجتماعية

 .غري متزوج ون يكون متزوجًا أأك
والذي على أساسه مينح املوظف مزايا الوظيفة حسب التصنيف ، ةفالوظي اسمهو : الوظيفي االسم

 .الوظيفي املعتمد

  .ها املوظف حتت االختبار والتجربةهي الفرتة الزمنية اليت يعمل ب :الفرتة التجريبية
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 (1)املادة رقم 

 :وأهميتها أهداف الالئحة

 :تهدف هذه الالئحة إىل 

 ،تنظيم العالقة بني اجلمعية وموظفيها مبا حيقق املصلحة العامة ومصلحة الطرفني -

 .عاملًا مبا له وما عليه ،وليكون كل منهما على بينة من أمره

  .وحقوقه املوظفحتديد واجبات  -
  .والبدالت واملكافآتحتديد سياسات وإجراءات التوظيف والتعيني والرواتب  -
 . حتديد اجلزاءات يف حالة خمالفة املوظف ألي من أنظمة العمل احملددة هنا -
 

 
    (2)رقم املادة

 :أحكام عامة

يف اجلمعية بدءًا من تاريخ اعتمادها من  أحكام هذه الالئحة على مجيع العاملني يتسر (1

يطبق عليهم ما ورد  الذين نون واملتطوعون املتعاونويراعى يف ذلك املوظفو ،جملس اإلدارة

 . يف الباب الثاني والثالث من الالئحة
/ 23وتاريخ  51/لكي رقم متطبق أحكام نظام العمل والعمال الصادر باملرسوم امل (2

 .مل يرد بشأنه نص يف هذه الالئحة الوزارية الصادرة تنفيذًا له فيماوالقرارات ، ـه8/1426

حتل هذه الالئحة حمل أي لوائح صدرت قبلها، وللجمعية احلق يف إدخال تعديالت على  (3

 .ما دعت احلاجةأحكام هذه الالئحة كل
ال متس أحكام هذه الالئحة ما قد يكون للعاملني من حقوق وردت يف عقود سابقة  (4

 .وال تسري أحكامها بأثر رجعي بعد صدورها ،االعتماده
 . استثناء أو تعديل أي بند من بنود هذه الالئحة مبا حيقق مصلحة العملحق جمللس اإلدارة  (5
يشمل اهليكل التنظيمي كافة اإلدارات واألقسام والوحدات الفنية واإلدارية املوجودة  (6

وأن يكون ذا طبيعة موضوعية فعاًل،  ويراعى يف حتديد هذا اهليكل متطلبات العمل 

 .ترتبط بوظائف اجلمعية، وأن يبني عالقة وحداتها اإلدارية والفنية بعضها ببعض
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يصدر صاحب الصالحية قرارًا بتوصيف مهام كل وظيفة يوضح واجباتها ومسؤولياتها  (7

املطلوبة لشغل وظائف اجلمعية من مستشارين وخرباء واخلربات  واحلد األدنى من املؤهالت

 .وظفني ومستخدمني ومتعاونني وكذلك تبعيتها اإلداريةوم
وافق مع الئحة تبأيام وساعات الدوام ملنسوبي اجلمعية مبا ي ًايصدر صاحب الصالحية قرار (8

 .العمل والعمال وحاجات اجلمعية املختلفة لكل فرتة زمنية
 ،جملس اإلدارةصالحيات املعتمد من هذه الالئحة وفقًا جلدول اليف يتم تنفيذ مجيع ما ورد  (9

 ،من هذه الالئحة مبا يف ذلك صالحيات التوقيع على املعامالت بأنواعها اوالذي يعترب جزًء

أو الشخص القائم  وتعترب اجلهة ،خيالف ما ورد جبدول الصالحيات الغيًا ويعد أي تصرف

رفع ولية كاملة أمام املستوى اإلداري األعلى الذي يقوم بدوره بؤمس مسئواًلبذلك التصرف 

 .تقرير بتلك املخالفة وتأثريها إىل املستوى األعلى
وتعد مواد اللوائح  ،ماًل ومفسرًا لبنود هذه الالئحةيعد دليل اإلجراءات اإلدارية مك  (11

 .األخرى ذات الصلة املعمول بها املطبقة يف اجلمعية مكملة ومفسرة هلا
خيتص جملس اإلدارة بإجراء التعديل املناسب لبنود هذه الالئحة وفق ما تقتضيه املصلحة   (11

بتفسري وتطبيق مواد هذه الالئحة وإصدار القرارات  اهليئة التنفيذيةتص ختالعامة، كما 

 .التنفيذية يف املوضوعات اليت مل تتطرق الالئحة إليها
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 األولالباب 
 الجمعيةالئحة تنظيم عمل موظفي 

 

 
  (3)رقم املادة

 :الشروط العامة للتعيني

 : فر فيه الشروط التاليةايف املرشح للتعيني يف اجلمعية أن تتويشرتط  (1

 .حسن السرية والسلوكأن يكون  -أ 
 . اخلدمة يف اجلمعية يكون قد سبق فصله من أال  -ب 

 .سنة 18يقل عمره عن  أال -ج 
 ،معتمدة لدى اجلمعيةمن جهة بتقرير طيب أن يكون الئقًا للعمل من الناحية الصحية  -د 

 .موضحة فيه أية أمراض قد يعاني منها املرشح
أن يكون مؤهاًل تأهياًل علميًا وعمليًا ، وأن تتوفر فيه متطلبات الوظيفة املرشح هلا -ه 

 .للوظيفة املرشح هلامناسبًا 
 .أي اختبار حتدده اجلمعيةأو أن جيتاز املقابلة الشخصية  -و 

خدمات موظفني من أجهزة حكومية أو مؤسسات أو غري ذلك، ويف حالة  جيوز للجمعية استعارة            

 .وظائف معتمدة يف اهليكل الوظيفي ضمن حتمل اجلمعية رواتب هؤالء األشخاص جيب إشغاهلم

           

                                                                           (4)رقم املادة

 :صالحية التعيني

  :وذلك على النحو التالي  ،بقرار من اجلهة ذات االختصاصيتم التعيني 

أو من  صالحية التعيني جلميع الوظائف الدائمة تتم مبوافقة واعتماد من رئيس اجلمعية (1

 . حسب جدول الصالحيات ،بهيين

عد بو األمانة العامة، الرئيس فيما خيص اعتمادعد بدود احمل لعملذوي ا أوملوظفني اتعيني يتم  (2

 .موظفي الفروع مع اطالع األمني العام على التعينيفيما خيص  مديري الفروعاعتماد 
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  (5)رقم املادة

 :أولوية التعيني

كانت  ىالعاملون املوجودون يف اخلدمة حق األولوية يف الرتشيح للوظيفة الشاغرة مت يعطى (1

 .وتساووا يف نقاط املفاضلة تلك الوظيفة هاتنطبق عليهم الشروط اليت تتطلب

  .التعيني للسعودينيتكون أولوية  (2
جيوز للجمعية أن تستقدم أو تنقل كفالة من تراه من العمالة األجنبية وفق ما متليه  (3

  .احتياجاتها العملية
 

  (6)رقم املادة
 :درجة ووظيفة التعيني

يتم التعيني يف الوظيفة الشاغرة باملرتبة املالئمة للمؤهالت العلمية واخلربة العملية اليت  (1

  .موضح يف جدول السلم الوظيفي للجمعيةما هو  حيملها املرشح حسب
 :ىلإعية تنقسم الوظائف يف اجلم (2

للقيام بكل  ،بعقود حمددة أو غري حمددة املدة يعني فيها موظفون :أساسيةوظائف  - أ

الوظائف املؤقتة وال  يوال يدخل فيها شاغل ،قطاعات العمل اإلداري والفين يف اجلمعية

 .التطوعية

 وهي وظائف يشغلها أشخاص يتم التعاقد معهم ألداء عمل يتطلب إجنازه :وظائف مؤقتة - ب

على أال  ،ددينتهي العقد املؤقت بإجناز العمل احملو ،أو لعمل معني بذاته ،مدة حمددة

 .تتجاوز مدته ثالثة أشهر
جر، وفق أة أو مؤقتة يقوم بها أشخاص بدون وهي أعمال وظيفية دائم :وظائف تطوعية - ت

وجيوز للجمعية أن تتحمل نفقاته الفعلية كبدالت  ،والشروط املتفق عليهاالضوابط 

 .ما مل يتنازل عنها مستحقها ،السفر واالنتقال
حبيث ال يقل عن  ،يتم حتديد راتب الوظيفة اعتمادًا على املؤهالت وحسب السلم الوظيفي (3

 .، وال يتجاوز حدها األعلىراتب احلد األدنى للمرتبة
يني قد مت بناًء على انتحال املوظف شخصية غري صحيحة أو تقدميه بيانات إذا ثبت أن التع (4

عقده مع  اعترب ،أو تبني أنه مرتبط بعقد عمل مع جهة أخرى ،أو مستندات غري صحيحة

مع احتفاظ  ،دون مكافأة أو تعويضبو، دون احلاجة ألي إخطاربالغيًا تلقائيًا  اجلمعية

 .اجلمعية مبا قد يكون هلا من حقوق عليه
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بعمل وظيفي بأجر لدى -املتعاقد مع اجلمعية بدوام كامل -إذا ثبت ارتباط املوظف  (5

جهات أخرى أثناء عمله يف اجلمعية يتم إنذاره برتك العمل اآلخر خالل شهر من تاريخ 

ال تصرف له مكافأة نهاية و، ستجابة يلغى عقده مع اجلمعيةويف حالة عدم اال ،اإلنذار

 .اخلدمة عن مدة  التحاقه بالعمل اآلخر
 

  (7)رقم املادة

 :بداية خدمة املوظف

تبدأ خدمة املوظف اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل مبوجب قرار املباشرة، ويعترب هذا التاريخ 

ولية ؤويعترب ذلك تارخيًا لبدء سريان مس ،بداية الستحقاق الراتب واالمتيازات املقررة لوظيفته

  .وظيفته علىوليات والواجبات املرتتبة ؤاملوظف عن املهام واملس

 

  (8)رقم املادة
 :عقود العمل

وحيرر لكل من يتم  ،تقوم اجلمعية بإعداد منوذج عقد عمل موحد للعاملني يف اجلمعية (1

ويعترب  ،للموظف الثانية وتسلم ،بإحداهماتعيينه عقد عمل من نسختني حتتفظ اجلمعية 

 . فيما يتعلق بتفسري بنود العقد املعتمدالعقد احملرر باللغة العربية هو 

، ما مل ينص وجيدد تلقائيًا، عمله املوظفبدأ من تاريخ مباشرة مدة العقد سنة واحدة ت (2

 بعزمه على عدم جتديد العقد رًاإخطا نيالطرفأحد يقدم ما مل العقد على خالف ذلك، و

 . للطرف اآلخر قبل شهر من تاريخ نهاية العقد
ما  ،تنتهي بانتهاء املدة ،تبدأ وتنتهي يف تواريخ حمددةاليت العقود اخلاصة واحملددة املدة  (3

 . جتديد العقديف  اخر برغبتهآلالطرف ا ختطر اجلمعيةمل 
إىل إضافة ينص يف العقد على اعتبار التعيني خاضعًا ألحكام نظام العمل والعمال  (4

   . جلمعيةولوائحه الصادرة من ا االلتزام بتنظيم العمل
 

   (9)رقم املادة

 :فرتة التجربة

وال تدخل يف حساب فرتة التجربة إجازة  ) بفرتة جتريبية مدتها ثالثة أشهرمير املوظف  (1

بعد ثبوت  -وحتسب فرتة جتربة املوظف  ،عيدي الفطر واألضحى واإلجازة املرضية
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ويكون لكل من الطرفني احلق يف إنهاء العقد خالل هذه  ،من مدة خدمته -صالحيته 

صرف تويف هذه األحوال ، ًا يعطي احلق يف اإلنهاء ألحدهماالفرتة ما مل يتضمن العقد نص

 .للموظف مستحقاته عن أيام العمل الفعلي اليت أمضاها يف خدمة اجلمعية

أو نفسها الوظيفة  يفيينه واحدة إذا أعيد تع ألكثر من فرتة جتربة ال جيوز إخضاع املوظف (2

  .وظيفة أخرى مماثلة هلا أيةيف 
له التمتع  جيوز وإمنا، إجازات نظامية خالل فرتة التجربةال حيق للموظف التمتع بأي  (3

األمني رئيسه املباشر واعتماد  وبعد موافقة ،بإجازات خاصة أو بدون راتب عند احلاجة

 . أو من يفوضه العام
 ،اليت جيتازها املوظف بنجاح ضمن مدة اخلدمة املتواصلة باجلمعيةحتتسب فرتة التجربة  (4

 .االمتيازات ويستحق عليها مجيع
وما تنص عليه واجبات  وظيفتهوليات ؤجبميع مهام ومس خالل فرتة التجربة يلتزم املوظف (5

ويتمتع بكافة املزايا اليت  عليهاوباملقابل مينح راتب املرتبة والوظيفة املعني ، العاملني

  .كفلتها هذه الالئحة
             

                                                           (11)رقم املادة

 :بيانات وسجالت املوظف

 ق لكل موظف أثناء خدمته باجلمعيةسجل مفصل ودقي بإعداداإلدارية  شؤونتقوم ال(  1

وكافة البيانات واملستندات املتعلقة  ،ومسوغات التعيني املقدمة منه ،يتضمن عقد العمل

وما يطرأ عليها خالل عمله من األمور املتعلقة باالستخدام والرتقية والنقل وتعديل  ،حبالته

وغري  والغياب واجلزاءات وتقارير األداء وإنهاء اخلدمةاملرضية والعادية األجر واإلجازات 

 .وحتى تاريخ انتهاء خدمته العمل هذلك مما يتطلب

إقامته وحالته ة اجلمعية بيانًا حيدد فيه حمل جيب على كل موظف أن يقدم إلدار( 2

كما  .هلذا الغرضوذلك وفق النماذج املعدة  ،االجتماعية وأية بيانات أخرى تطلبها اجلمعية

 .التغيريسبوع من أري يطرأ على هذه البيانات خالل ياجلمعية بأي تغ جيب عليه إخطار

السابقة أو تأخر املوظف يف إخطار  قرةيف حالة عدم صحة البيانات املشار إليها يف الف( 3

مع حق اجلمعية يف  ،اجلمعية مبا قد حيدث من تغيري فيها فإنه يتعرض للجزاء املقرر

اسرتداد ما صرفته له دون وجه حق استنادًا إىل البيانات السابقة وحسمه من أجره دون 

  .إشعار أو تنبيه
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عالوتني يف  ظف أو العامل لديه مبا ال يتجاوزجيوز للرئيس املباشر التوصية بزيادة راتب املو (4

  .أو من يفوضه العام قرار من األمنيالسنة ويصدر بذلك 

 

                                                                  (11)رقم املادة

 :التصنيف الوظيفي وسلم الرواتب

تبدأ من املرتبة  ،بةمرت ةعشر اثنيت إىلمت تصنيف األعمال والوظائف واملهن يف اجلمعية  (1

  .ثانية عشرةاألوىل صعودًا إىل املرتبة ال

والفروع واملناطق  باإلدارات العامني ديرينالعام واملاألمني أي تعديالت تطرأ على رواتب  (2

 .جملس االدارةجيب أن تصدر بقرار من 
  :دد لكل مرتبة يف سلم الرواتب ما يليحي (3

يقل عن احلد أال على  ،راتب أساسي يبدأ حسب ما هو حمدد يف سلم الرواتب - أ

 .احلد األعلى اعتمادًا على املؤهالت واخلربات عناألدنى وال يزيد 

 .حسب ما تراه اجلمعية ،بدل سكن هلمأو صرف  مني السكن للموظفنيأت - ب

 .   وسيلة نقل أو صرف بدل نقل شهريتأمني - ت
 املعني على بدايةللمؤهالت العلمية املطلوب توافرها يف  حد أدنى ةحيدد لكل مرتب (4

 .مربوط هذه املرتبة
أال على  ،للسعودينيوتوظيف كعالوة استقطاب  عالوة إضافية صرف لألمني العامجيوز  (5

 . للموظف من الراتب األساسي %31تزيد عن نسبة 
يعني املوظف بناًء على مؤهالته العلمية وخرباته العملية، وجيوز لصاحب الصالحية حسب  (6

 .الئحة الصالحيات االستثناء من ذلك وفقًا ملا تقتضيه مصلحة العمل

 
                                                       (12)رقم املادة

 :ساعات العمل الرمسية

 ساعة نيوأربع انيًااملقررة يف مكاتب اجلمعية مث الرمسييكون عدد ساعات الدوام  (1

 .أسبوعيًا
 . ساعة أسبوعيًانيوثالث ًاشهر رمضان املبارك ستيف تكون ساعات الدوام  (2
بدًءا من السبت إىل  ،اهليئة التنفيذيةبقرار من  تهاؤهاوان اليومي دد بدء ساعات العملحي  (3

 .الدوام الصباحي يوم اخلميساألربعاء، مع 
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                           (13)رقم املادة

 :العمل اإلضايف

دعت  ىوقت الدوام وأيام العطالت واألعياد الرمسية متجيوز التكليف بالعمل خارج  (1

  .األمني العام أو من يفوضهاحلاجة لذلك بتكليف من الرئيس املباشر للموظف واعتماد 

ويشرتط  ،عماًل إضافيًا يف غري ساعات العمل الرمسييعترب كل عمل يكلف به املوظف  (2

ويف احلاالت الطارئة جيوز التكليف من ، أن يكون هناك تكليف مكتوب مسبقًا

  .فيما بعد على أن يثبت كتابًة ،هيًاصاحب الصالحية شف
 ممثلةاجلمعية  ضايف أجرًا حسب القرارات اليت تصدرهامينح املكلفون بالعمل اإل (3

  .صاحب الصالحية نظرًا الختالف طبيعة عمل اإلداراتب
إال  بدل شهري ثابت لألعمال اإلضافية ال جيوز منح أجر إضايف ألي موظف حيصل على  (4

  .العام أو من يفوضه بذلك منيبقرار من األ
 

  (14)رقم املادة

 :اإلجازات العادية

ظيفية براتب عن كل سنة ويستحق املوظف إجازة سنوية عادية مدتها ثالثون يومًا  (1

على أربع دفعات وميكن للموظف التمتع بإجازته جمزأة  .أمضاها يف العمل باجلمعية

 .كحد أقصى
السفر إىل جهة أخرى غري موطنه يف يتحمل املوظف فرق قيمة تذاكر السفر إذا رغب  (2

 .األصلي
 .خيتارها املوظفالطائرة بغض النظر عن الوسيلة الفعلية اليت بتصرف تذاكر السفر  (3
سنة كاملة يف العمل  حتسب اإلجازة السنوية العادية املستحقة للموظف الذي مل ميِض  (4

 .باجلمعية على أساس املدة الفعلية منسوبة إىل اإلجازة السنوية الكاملة
حسب ظروف العمل، وجيوز  يتمتع املوظف بإجازته السنوية العادية كلها أو بعضها (5

ام إذا استدعت املصلحة ذلك ملدة ال تتجاوز نهاية الع الصالحيةتأجيلها مبوافقة صاحب 

وحيق . وال جيوز تأجيل إجازة املوظف لعامني متتاليني ،التالي للعام الذي استحقت عنه

عد مني العام أو من ينيبه عند الضرورة القصوى إلغاء إجازة املوظف وتعويضه عنها  بألل

 .موافقة املوظف خطيًا على ذلك
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ممن هم تتحمل اجلمعية تكلفة تذاكر القدوم ألول مرة للمستقدمني من خارج اململكة  (6

سواء بدفع القيمة للوكالة أو تعويض املوظف  ،كفالة اجلمعية وعائالت املوظفني على

 .عند قدومه

 ،ال يشمل ذلك املتعاقد من الداخل الذي مل تكتمل إجراءات نقل كفالته إىل اجلمعية (7

 . تذاكر اعتبارًا من تاريخ نقل كفالته على اجلمعيةالفالته فيعطى أما الذي نقلت ك
يعطى املوظف قيمة تذاكر السفر نقدا على أقرب خط جوي من مقر العمل إىل اقرب  (8

 .مطار دولي يف بلده األصلي حبسب جواز سفره
مكتب آلخر يصرف له ولعائلته تذاكر سفر وبدل نقل  إىل آخرفرع إذا نقل املوظف من  (9

 .ما مل يكن النقل بناًء على طلبه ،ريال ( 2111) ألفيمببلغ 
 .ثالثة أشهرتأشرية خروج وعودة ملدة   غري السعودي يتم منح املوظف أو العامل (11
حتى  طرفه قبل التمتع باإلجازة بوقت كاٍفإخالء  غري السعودييلزم املوظف أو العامل  (11

  .سفرهتنتهي إجراءات سفره وتسوى مستحقاته وتصرف له قبل 
يف أي  قطعهاتدعاء املوظف من إجازته أو جيوز للجمعية ومبوافقة صاحب الصالحية اس (12

على أن تتحمل  ،ألداء بعض األعمال ،وقت من بدء متتعه بها عند الضرورة القصوى

 .اجلمعية كافة النفقات اليت ترتتب على استدعائه
 قبل انتهائها إال يف حالة العمل ال جيوز للموظف قطع إجازته من تلقاء نفسه ومباشر (13

 .خر بعد موافقة اجلمعيةآوحيق له التمتع ببقية إجازته يف وقت ، موافقة اجلمعية على ذلك
     :ال يستحق املوظف إجازة سنوية عن املدد التالية (14

  .مدة اإلجازة بدون راتب -أ 
  .يف حال اإلدانة امدة كف اليد وما يف حكمه -ب 
  .مدة اإلجازة الدراسية -ج 
يقضيها املوظف يف السجن تنفيذًا حلكم صدر ضده وال يقتضي إنهاء  املدة اليت -د 

  .خدماته

 : ال حيق  للموظف  التمتع باإلجازة إال بعد إكمال اإلجراءات التالية (15
 . إخالء طرفه من قبل رئيسه املباشر وموافقته على اإلجازة -أ 
 . تسوية ما بعهدته من عهد ونقود مبعرفة اإلدارة املختصة -ب 
 .سداد التزاماته من السلف النقدية واألقساط املستحقة للجمعيةالتأكد من  -ج 
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 ،يسقط حق املوظف أو العامل يف تذكرة سفر اإلجازة عند استحقاق اإلجازة الالحقة هلا (16

وليس له حق ضمها لإلجازة الالحقة إال إذا كان التأخري  ،وحيتفظ له براتب اإلجازة

 .يتجاوز هذا التأخري ستة أشهرأال على  ،بسبب العمل وبتكليف من اجلمعية
 

                                                                 (15)رقم املادة

 :املرضيةاإلجازة 

سنة إذا أصيب مبرض مينعه من أداء يستحق املوظف إجازة مرضية ال تتجاوز أربعة أشهر يف ال

والشهر يكون الشهر األول براتب كامل، و .مدة لدى اجلمعيةتعطيب من جهة محسب تقرير  ،عمله

أشهر أخرى أربعة  ؤهوجيوز إعطا .الثاني والثالث بثالثة أرباع الراتب، والشهر الرابع بنصف الراتب

اإلجازة عند انتهاء ويسقط حق املوظف يف هذه . ن يفوضهالرئيس أو ممبوافقة  ،دون راتببأو أكثر 

 .السنة
 

                                                  (16)رقم املادة

 :االستثنائية زاتاإلجا

  :إجازة مدفوعة الراتب على النحو التالي يستحق املوظف استثناًء

 .عند الزواج أسبوع (1
 .ثالثة أيام عند وفاة أحد أفراد أسرته (2

 .يوم عند والدة مولود له (3
 .قدرها ستة أسابيعتستحق املرأة املوظفة يف اجلمعية إجازة وضع  (4

 
                                                                    (17)رقم املادة

 :إجازة احلج

فريضة احلج مدتها  قل يف خدمة اجلمعية إجازة ألداءيستحق املوظف إذا أمضى سنة على األ

 وال متنح هذه اإلجازة .الرمسية باإلضافة إىل العطلة ،ق له احلجإذا مل يسبمدفوعة الراتب سبعة أيام 

  .هلذا الغرض أي تذاكر سفر وكذلك ال متنح له ،اخلدمةمرة واحدة خالل مدة  ىسو
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      (18)رقم املادة

 :االضطرارية اتاإلجاز

ف إجازة اضطرارية ألسباب منح املوظ - أو مدير الفرع العام منياألمبوافقة  -للجمعية  (1

وأال يزيد جمموع أيام  ،املرة الواحدةبشرط أال تتجاوز مدتها ثالثة أيام متتالية يف  ،طارئة

  .سبعة أيام عناإلجازة االضطرارية يف كل سنة وظيفية 

  .يسقط حق املوظف يف اإلجازة االضطرارية  بانقضاء السنة الوظيفية (2
 

 

  (19)رقم املادة

 :رافقةامل اتإجاز

السنوية للعالج حسمًا من رصيده من اإلجازات  جيوز منح املوظف إجازة ملرافقة أحد أفراد أسرته

براتب  أقصاها شهرمدة فإذا زادت املدة الالزمة للمرافقة على ذلك يسمح له بالغياب  ،العادية

من الرئيس أو بقرار ووجيوز متديدها ملدة ال تتجاوز شهرين آخرين بدون راتب عند الضرورة  ،كامل

 : يف ذلكويشرتط  ،من يفوضه

  .الثانية وأمن الدرجة األوىل  ون املريض أحد أفراد أسرة املوظفأن يك (1
 . ضرورة مصاحبة املوظف للمريض معتمدة من اجلمعية أن تقر هيئة طبية (2

                      

                                                         

                                                                                (21)رقم املادة

 :العطالت واألعياد الرمسية

 يف السنة ًايوم 12تزيد عن  أالعلى  ،لكل موظف احلق يف إجازة بأجر يف األعياد  (1

  .(وعيد األضحى عيد الفطر) للعيدين 
 .الرمسية لألعياد قبل حلول موعدها مبدة كافية ةاجلمعية باإلعالن عن أيام العطل تقوم  (2
إىل خدماتهم اجلمعية  بإخطار املوظفني الذين قد حتتاج أو من يفوضهيقوم األمني العام   (3

 .به أثناء العطل الرمسية ويلزمون بإجناز ما يتم تكليفهم
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  (21)رقم املادة
 :اجلزاءات اخلاصة بالتأخر يف اإلجازات

بدون عذر مربر تقبله  يف حالة تأخر املوظف عن موعد حضوره ومباشرة العمل بعد اإلجازة :أواًل

  :اإلجراءات اآلتية يتم اختاذ اجلمعية

أجور  بعد اإلجازة االعتيادية أو االضطرارية يتم حسمفأقل  سمسة أيام ريتأخإذا كان ال (1

 (.بيومنيكل يوم )أخرى بعددها من مرتب املوظف  أيام  حسم أيام التأخري باإلضافة إىل
باإلضافة إىل حسم  ،أكثر من سمسة أيام يتم حسم كل يوم تأخريإذا كان التأخري  (2

 .عن كل يوم تأخري بعد اليوم اخلامسإضافيني يومني 
تأخر أكثر من عشرة أيام يتم إنهاء خدمات املوظف من اخلدمة بدون إذا كان ال (3

 .مستحقات

ديره يتم م ة بدون إذن مسبق أو طلب معتمد منحالة تأخر املوظف بعد العطالت الرمسي يف :ثانيًا

العمل والعمال  نظامويطبق بعد ذلك  ،حبد أقصى عشرة أيامو ،جزاء يحسم أي يوم تأخري بيوَم

  .القاضي بالفصل

 

  (22)رقم املادة

 :اإلجازاتعامة يف باب  أحكام

 .مستحقات اإلجازة السنوية قبل التمتع بها جيوز صرف (1

 .متنح اإلجازة االضطرارية عندما ال يكون لدى املوظف رصيد من اإلجازة السنوية (2

 .وتذاكره للذهاب يف إجازة بعد إكمال منوذج إخالء الطرف سفره يسلم املوظف جواز (3
 .ال جيوز للموظف العمل لدى الغري بأجر أو بدون أجر أثناء فرتة إجازته السنوية (4

  .متدد اإلجازة السنوية بقدر ما يتخللها من عطالت رمسية (5

 .متدد عطلة األعياد بقدر ما يتخللها من أيام راحة أسبوعية (6
كافة املستندات الثبوتية اليت يستحق مبوجبها اإلجازات املدفوعة على املوظف إحضار  (7

 .كالزواج والوفاة وغريها قبل أو بعد التمتع باإلجازة
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                                                                                  (23)رقم املادة
 :االنتداب

 :تعريف االنتداب

صاحب الصالحية ألي من منسوبي اجلمعية  مناالنتداب هو تكليف رمسي مكتوب ومعتمد 

، (داخل أو خارج اململكة العربية السعودية) عملهخارج منطقة أو مدينة  ،لتنفيذ مهمة عمل رمسية

الدوام الرمسية لتنفيذ املهمة، كما ال يعوض املنتدب عن ساعات  وال جيب االلتزام بساعات عمل

 .العمل اليت تلزم إلجناز املهمة

 :تعريف بدل االنتداب

السكن والطعام والتنقالت  املقابل املناسب الذي يستحقه املنتدب نظري نفقات ومصاريف

 .وذلك حسب املراتب الوظيفية املعتمدة بسلم الرواتب ،االنتداب امهم تنفيذل الداخلية

 

 :االنتداب للعملبدل جدول 

      

 الراتب
 بدل االنتداب عن اليوم الواحد

 خارج اململكة  داخل اململكة

 1111 751 160111ــ  140111

 811 651 130999ــ  120999

 711 551 110999ــ   80111

 611 451 70999ــ  50111

 511 351 40999ــ  30111

 351 251 20999ــ  10511

  151 10499ــ    5011

 

 

 :أحكام عامة 

 .األمني العام أو من يفوضهال متدد فرتة االنتداب إال مبوافقة مسبقة من  (1

 .تشمل مدة االنتداب يوم السفر ويوم العودة (2
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كمل تحبيث  ،مشرتكة جهودًا يلتنفيذ مهمة تقتض( جلنة أو فريق)عند انتداب مكتب  (3

كرب درجة وظيفية ألي وفقًا أل، يتم تعويض أعضاء اللجنة بالتساوي بعضها بعضًاأدوارهم 

 .من أعضاء الفريق

 .تهوتسوى عند عود للمنتدب تصرف سلفة مؤقتة (4

 .تكاليف ورسوم تأشريات اخلروج والعودة ودخول الدول املنتدب هلا املوظف اجلمعيةتحمل ت (5
 

                                                                             (24)رقم املادة

 :الرسوم احلكومية للموظفني

  :تتحمل اجلمعية عن مكفوليها ما يلي

 .رسوم جتديد إقامة املوظف (1

  .رسوم تأشرية السفر للموظف وزوجته مرة واحدة سنويًا (2
 .رسوم نقل الكفالة على اجلمعية نصف (3
 .االستقدامرسوم  (4

يشرتط حلصول أفراد أسرة املوظف على االمتيازات واحلقوق الواردة يف هذه الالئحة أن يقيموا 

 .وأن يثبت ذلك يف األوراق الرمسية ،معه يف بلد مقر عمله إقامة نظامية استنادًا على إقامة املوظف

 
  (25)رقم املادة

 :اإلركاب

كرة تذوكبار املستشارين  وأعضاء جملس اإلدارةالعام  منياألوونائبه  رئيستصرف لل (1

 ،على الرتتيب ملأموريات العمل حسب ما يتوافر منهما ،بالدرجة األوىل أو األفقداخلية سفر 

  .ركاب املستحقةفر درجة اإلاالتذاكر يف حال عدم تووال حيق املطالبة بفرق 

تذاكر سفر على درجة األفق ملأموريات الفروع ومديري اإلدارات العامة  ييردتصرف مل (2

وال حيق هلم املطالبة  ،ويف حالة عدم توافرها يصرف هلم على الدرجة السياحية ،العمل

 .بفرق التذاكر
 .بقية املوظفني يصرف هلم تذاكر السفر على الدرجة السياحية (3
 :فر للموظفني يف احلاالت التاليةتصرف تذكرة الس (4

  .عاديةسنوية عند التمتع بإجازة  -

 .عند انتهاء العقد -
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 .السفر بالطائرة تتطلبعند تكليف املوظف أو العامل مبهمة خارج مقر عمله  -
العامل نقدًا عن تذكرة السفر اخلاصة بإجازته يف احلاالت  أوميكن تعويض املوظف  (5

 :التالية
 .رغبته السفر بطريقته اخلاصة كالسفر عن طريق الرب أو البحر يف حال -

 يومًا  15حبد أدنى ( اململكة داخل)ال رغبته التمتع بإجازة داخلية يف ح -
، تصرف لزوجة املوظف الذي مت استقدامه بعقد عمل متزوج تذكرة لزوجته فقط (6

 .تذكرتهإىل باإلضافة 
بند رقم القيمة التذاكر يف حالة توفر الشروط الواردة يف بميكن تعويض زوجة املوظف  (7

(5). 
اململكة إىل بلده بتذاكر سفر إىل جيوز أن يستبدل املوظف تذاكر السفر املستحقة له من  (8

تحمل دفع الفرق وي ،تذاكره املستحقة إىل بلدهقيمة شريطة أن تكون بنفس  ،أي بلد آخر

  .أقل من أسعار تذاكره املستحقة كان سعرهاوال يدفع له الفرق يف حال  ،الزيادة يف حال
للجمعية احلق يف حتديد شركة الطريان اليت تشرتى منها التذاكر، وليس للموظف احلق  (9

 . يف االعرتاض على أي شركة طريان ختتارها اجلمعية
ال جيوز صرف تذاكر السفر للزوجة اليت يتم استقدامها للزيارة فقط بل جيب أن تكون  (11

 .مقيمة مع زوجها
 

  (26)رقم املادة
 :العالج والرعاية الصحية

 ،أفراد عوائلهم املشمولني يف عقد عمل املوظفولديها املتفرغني عالج العاملني  اجلمعيةتتحمل 

 .حسب شروط جملس الضمان الصحي تأمني طيب ريوذلك من خالل توف

 

                                                                        (27)رقم املادة

 :والعالوات احلوافز والرتقيات

 :احلوافز - أ

  :ية للعاملني يف احلاالت التاليةجيعاحلوافز التش يتم منح

 .أو يف مجع التربعات( اإلخالص والتفاني يف العمل)األداء املتميز يف العمل -1

  .احلفاظ على مصاحل اجلمعية وترشيد اإلنفاق-2
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 .تطوير العمل مبا يتناسب مع طبيعة العمل وحجمه-3
 .يف مجع التربعاتاستحداث طرق جديدة وأساليب متطورة -4
  .تطوير نظم العمل باجلمعية لألفضل وتغيري -5
  .دفع ضرر أو درء خطر حمدق باجلمعية أو العاملني فيها-6

 واعتماد املناطق والفروع وموافقة يريمد وأالعام  األمنيويتم تقدير هذه احلوافز بتوصية من 

 .الرئيس

  :الرتقيات - ب

 األسس عند استحقاقهم حسبتتم ترقيات املوظفني  ،مع مراعاة سلم الرواتب وقواعد تطبيقه

        :التالية

سلم  حسب ،احلاليةعلى من مرتبته ووظيفته أالرتقية تعين ترفيع املوظف إىل مرتبة -1

 . بعد مرور أربع سنوات كحد أدنى ،الرواتب
  .بالرتقيةاملعنية  الرئيس املباشر وموافقة اإلدارة على توصية وتقرير من بناًءتكون الرتقية -2
 .بصالحية التعيني ات للوظائف من نفس اجلهة املخولةتتم املوافقة النهائية على الرتقي-3
األقدمية يف  وال تكون، قاريررؤساؤه من ت تتم الرتقية حسب كفاءة املوظف وما يعده عنه-4

 .أو الرتبة هي السبب الوحيد للرتقيةالوظيفة 
  :العالوات - ت

 عليها املوظف خالل حيصلاليت  التقويموعلى ضوء درجات  ،سنةالعالوات السنوية كل متنح 

 :لآلتيللموظف وفقًا  األداء السنوي تقويمعلى نتيجة  ًءاومتنح العالوة بن ،السنة

 .يمن الراتب األساس% 5تقدير ممتاز مينح  -

  .يمن الراتب األساس% 3 جدًا مينح جيد  -

 .يمن الراتب األساس% 2 مينح جيد -
 ،عالوة سنويةمقبول ال مينح  -

  .(املرفقة التقويمومناذج نظر اإلجراءات ا)

 

  (28)رقم املادة

    :سلف العاملني

 :للموظف حسب الشروط التالية ةالعام أو من ينيبه صرف سلف منيألل

  .اجلمعيةيف  لعملامن  أن ميضي سنة على األقل (1
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حبد أقصى سمسة عشر  ،(حسب الراتب األساسي)مقدار السلفة راتب ثالثة أشهر يكون  (2

  .ريال( 150111) ألف 

 .يكون كافاًل ألحد املوظفني أال (3
  .أشهر( 11)أن يسدد السلفة على أقساط شهرية ال تتجاوز  (4
 .السلفةتغطي  خدمتهكانت مكافأة نهاية  إذاإال  ،من املوظفني ًاغارم أن حيضر كفياًل (5
سداد أخر قسط من السلفه شهر على أ 3ال جيوز صرف سلفه شخصية أخرى إال بعد مرور  (6

 .السابقة
 .يبدأ خصم القسط األول من ثاني راتب مستحق للموظف (7
 :حكام عامة يف السلفأ (8

 .لصاحب الصالحية احلق يف رفض طلب السلف دون إبداء األسباب -
ال جيوز تأجيل األقساط الشهرية املقررة إال يف الظروف االستثنائية وباعتماد من صاحب  -

 .الصالحية

 

  (29)رقم املادة

 :ات الوظيفيةالواجب

احلدود اليت تتطلبها ضمن ، قيام املوظف بأعباء وظيفته ومهامها بكل دقة وإخالص (1

ذات العالقة بطبيعة العمل وتنفيذ كافة التعليمات  ،وليات هذه الوظيفةؤمواصفات ومس

  .الصادرة عن رؤسائه

إليه من قبل رؤسائه يف العمل  ةالتزام املوظف بالتعليمات والتوجيهات اإلدارية املوجه  (2

من  ئحة واللوائح األخرى الصادرةومراعاة أحكام هذه الال ،وتطبيقها بكل دقة وأمانة

  .اجلمعية
إفشاء هذه األسرار إىل أي جهة  موعد ،ف على أسرار اجلمعية ومسعتهاظحمافظة املو (3

  .مل يصرح له خطيًا بذلك من قبل اجلمعية ما ،كانت
أو يزود  اق أو معلومات رمسية ختص اجلمعيةلنفسه بأية مستندات أو أور ال حيتفظ املوظفأ (4

 .ما مل يصرح له خطيًا بذلك من قبل اجلمعيةغريه بها 
ن يكرس املوظف كل وقته لصاحل العمل وضمن حدود املهام والواجبات احملددة أ (5

 . سلطةللدون إساءة استعمال  ،لوظيفته
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أو  ،(األلفاظ النابية والسلوك املشني) بالشرف واألمانةأن يتجنب املوظف األعمال املخلة  (6

  .وغريها من األمور األخرى املشابهة ،التلفظ بألفاظ نابية، أو السلوك مبسلك شائن
بأعمال خاصة أثناء الدوام مبرتب أو بدون مرتب لصاحله أو ال يسمح للموظف بالقيام  (7

خطية من األمني العام أو حيدد من ينيبه فيها نوع العمل  موافقة أخذ  الغري إال بعدحللصا

 .وعدد الساعات
  .العمالء مبظهر الئق يتناسب ومسعة اجلمعية مهنيًا وتنظيميًاالزوار و ظهور املوظف أمام  (8
مثل هذه  حال وجوديف والدفاع عن اجلمعية  ،ابتعاد املوظف عن اإلشاعات املغرضة (9

 .اإلشاعات
سواء تقاليد اململكة  مع أوسياسة اجلمعية مع مال تتعارض أععدم ممارسة املوظف ألية  (11

 . أو بعده الدوام الرمسي أثناءبالداخل أو باخلارج أو 
 

  (31)رقم املادة

 :خمالفات وظيفية تؤدي إىل الفصلو ياتسلوك

  :يتم الفصل بدون مستحقات وبدون مكافآت نهاية اخلدمة لألسباب التالية

  .أثناء العمل العاملني باجلمعيةو أحد املوظف اعتداء على مديره أوقع من إذا  (1
أو مل يطع األوامر  ،إذا مل يقم املوظف بالتزاماته اجلوهرية املرتتبة على عقد العمل (2

 . عمدًاأو مل يراع التعليمات املعلن عنها  ،املشروعة
  .بالشرف واألمانة إذا ثبت ارتكابه عماًل خماًل (3
  .باجلمعيةحلاق خسارة مادية إ ظف عمدًا أي فعل أو تقصري يقصد بهإذا وقع من املو (4
  .إذا ثبت أن املوظف جلأ للتزوير ليحصل على العمل (5
  .إذا كان املوظف معينًا حتت التجربة ومل تثبت صالحيته للعمل (6
 ،إذا تغيب املوظف دون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خالل السنة الواحدة (7

ن يسبق الفصل إنذار كتابي للعامل بعد عشرة أيام أعلى  ،عشرة أيام  متصلة كثر منأأو 

  .سمسة أيام يف احلالة الثانيةويف احلالة األوىل 
  .إذا ثبت أن املوظف أفشى األسرار اخلاصة بالعمل الذي يعمل فيه (8
 .اذا حصل املوظف على أكثر من إنذارين خالل فرتة عمله باجلمعية (9
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  (31)رقم املادة
 :تقارير األداء

 :وعلى النحو التالي ،يتم حتضري التقارير عن أداء العاملني مبوجب النماذج املعدة لذلك

 :يتم إعداد نوعني من التقارير (1
 يعتمدو ،اإلدارات التابعة لهضافة إىل باإلمن قبل األمني العام العامني  ديرينيتم تقييم امل - أ

 .اإلدارات والفروع واملناطق يف اجلمعية يريتقييم مد
 .تقييم بقية املوظفني من قبل رؤسائهم املباشرين كل حسب وظيفتهيتم  - ب

على عاتق  وجتميعها توزيع التقارير السنوية على الدوائر واألقسام املختصة مسؤوليةتقع  (2

على  ،األقلويتم توزيعها قبل نهاية السنة بشهرين على  ،(املوظفني شؤون)اإلدارية  شؤونال

 .توزيعهاريخ تسلم خالل أسبوعني من تاأن 
 بعد انتهاء تعبأ مناذج تقارير األداء جلميع العاملني يف اجلمعية من قبل رؤسائهم املباشرين  (3

األعلى  رئيسلإىل ابظرف مغلق وخمتوم  وتسلم ،هجريةنهاية كل سنة يف و ،فرتات التجربة

ثم  ،مباشرة إلبداء الرأي ووضع املالحظات والتوجيهات اليت يراها مناسبة عن كل موظف

 .(املوظفني شؤون)اإلدارية  شؤونال إىلحتال 
 ،مقبول ،جيد ،جيد جدًا ،ممتاز :قيم أداء املوظف يف التقرير بأحد التقديرات التاليةُي (4

  .ضعيف
لتحديد إمكانية استمراره املوظف قبل انتهاء فرتة التجربة بأسبوعني يعد تقرير األداء عن  (5

    .ويتم إشعاره بذلك ،يف العمل أو إنهاء تعاقده مع اجلمعية

عند جتديد عقد العمل  وكذلكسنة كأساس ملنح العالوات كل  تستخدم تقارير األداء (6

 .السنوي
 .يعتمد صاحب الصالحية نظام تقارير تقييم املستوى السنوية جلميع موظفي اجلمعية (7

 .بعد إطالع املوظف وتوقيعه عليه ،حيفظ التقييم بعد اعتماده يف ملف املوظف (8

 ،مقبولحيرم املوظف من العالوة السنوية املقررة لدرجته الوظيفية إذا حصل على تقدير  (9

ويعاد النظر يف استمراره يف الوظيفة أو عدم استمراره يف حالة تكرار حصوله على التقدير 

 .نفسه
  .بعد حتقيق كتابي معه بضعف األداء ضعيفتنهى خدمة من حيصل على تقدير  (11
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  (32)رقم املادة

 :انتهاء اخلدمة

  :بأحد األسباب اآلتية اجلمعيةتنتهي خدمة املوظف يف 

 . صدور قرار بقبول االستقالة (1

  .لعقده اجلمعيةعدم جتديد  (2

  .ثبوت عدم الصالحية خالل فرتة التجربة (3

  .بعد التحقيق الكتابي عن ضعف األداء" ضعيف"حصوله على تقدير  (4

كثر من أفصله نتيجة الغياب دون عذر مقبول ملدة أكثر من عشرة أيام متصلة أو  (5

  .عشرين يومًا متقطعة خالل السنة

 .الفصل التأدييب (6

صاحب  وحيق لألمني العام أو من ينيبه ،بلوغه سن التقاعد وهو ستون سنة هجريةعند  (7

وستني  ًاحتى إكماله سمس حبد أقصى سمس سنوات خدمة املوظف متديد الصالحية

 .سنة

  .اليت يشغلها إلغاء الوظيفة (8

  .عدم اللياقة الصحية (9

  .الوفاة (11

  .معيةإذا وقع من املوظف عمدًا أي فعل أو تقصري يقصد به إحلاق خسارة مادية باجل (11

  .إذا ثبت أن املوظف جلأ إىل التزوير ليحصل على العمل (12

لنفاذ  اجلهة املختصة على املوظف املستقيل االستمرار يف عمله حتى التاريخ الذي حتدده  -

  .االستقالة

 .يبت يف أمرهحتى ال جيوز قبول استقالة املوظف احملال إىل التحقيق أو املوقوف عن العمل  -

خدمته لعدم الصالحية خالل فرتة التجربة أي مكافأة أو  نتهتال يستحق املوظف الذي ا -

  .إجازة سنوية
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  (33)رقم املادة
 :التأمينات االجتماعيةنظام 

 امللكيالصادر مبوجب املرسوم  اجلديدعية يف نظام التأمينات االجتماعي يتم اشرتاك اجلم 

 النظام وتسري كافة أحكام ،بقرار من الرئيس أو من يفوضه ،هـ3/9/1421وتاريخ   33/رقم م

 .اجلمعيةبالدائمني  وظفنياملعلى 
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     (34)رقم املادة

 :نظام وسلم الوظائف والرواتب وعقود العمل

 

 :حسب املسمى الوظيفي راتبتوزيع امل 1/  43املادة 

 

 

 مسمى الوظيفة
 احلد األدنى من املتطلبات الرئيسية

 املرتبة
 املهارات الفردية اخلربات العملية املؤهالت والدرجة العلمية

/  ماجستري/  دكتوراه األمني العام

 بكالوريوس
 الثانية عشر مهارات قيادية وإشرافية  سنوات 8/  6/  4

 مساعد األمني العامأو  نائب

 املدير العام

/ ماجستري /  دكتوراه

 بكالوريوس
 عشرة احلادية مهارات قيادية وإشرافية سنوات 8/  6/  4

 مدير تنفيذي

 مدير منطقة/  مدير فرع 
 أربع سنوات/ سنتان  بكالوريوس/ ماجستري 

+ مهارات قيادية و إدارية 

 مهارات احلاسب اآللي
 العاشرة

 التاسعة مهارات إدارية وتنفيذية سنوات أربع بكالوريوس متخصص مدير إدارة

 بكالوريوس/ ماجستري  نائب مدير إدارة/ رئيس قسم 
مثاني / أربع سنوات 

 سنوات
 الثامنة مهارات إدارية وتنفيذية

 –مرتجم ) موظف متخصص

 –حماسب  –إعالمي  –مصمم 

مندوب   –مهندس كمبيوتر 

 (باحث - تنمية موارد

 – بكالوريوس –دبلوم 

 خربات عملية
 السابعة مهارات إدارية وتنفيذية مثاني سنوات

 موظف إداري/ سكرتري تنفيذي
إدارة دبلوم / بكالوريوس 

  بعد الثانوية
 مثاني سنوات

 +مهارات احلاسب اآللي 

+  االتصال والتعامل مع اآلخرين

 مهارات إدارية 
 السادسة

 أربع سنوات ثانوية عامة/ دبلوم إدارة  مدخل بيانات /  سكرتري 
+ مهارات احلاسب اآللي 

 مهارات إدارية
 اخلامسة

 أربع سنوات/ سنتان  ثانوية عامة/  دبلوم إدارة أمني مستودع
+ مهارات احلاسب اآللي 

مهارات متخصصة يف طبيعة 

 العمل
 الرابعة

 مأمور سنرتال/  موظف استقبال

 
 سنتان ثانوية عامة 

 +مهارات  احلاسب اآللي 

 مهارات االتصال والتواصل
 الثالثة

 الثانية مهارات يف طبيعة عمل الوظيفة سنة واحدة شهادة متوسطة سائق مراسل
 األوىل القدرة على أداء العمل مهارات يف جمال العمل االبتدائية عامل/ حارس 
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 :سلم الرواتب 34/2 رقم املادة

 .يم املوظفوسلم الرواتب هو نتيجة مباشرة لعملية تصنيف وتق

 :أنه أهم مالمح سلم الرواتب اجملزي

 .بصورة عادلة بني املستويات املهنية املختلفة بسوق العمل اخلارجي الفوارقيعكس  (1

 .بصورة عادلة اجلمعيةبني املستويات الوظيفية املختلفة داخل  الفوارقيعكس  (2

 .ولياتؤلدى شاغل الوظيفة مقابل ما يؤديه من واجبات ومس وعاداًل مناسبًا يعترب تعويضًا (3
 

 :الضوابط

 :التصنيف :أواًل

 :مت تصنيف الوظائف إىل جمموعات وظيفية هي

ومن  ،مراتب من العاشرة إىل الثانية عشرة ثالث وأفردت هلا ،واإلشرافية اإلدارة التنفيذية -

 .التنفيذيون يرونواملد، واملستشارون ،ومدير الفرع، األمني العام :أهم وظائفها

اإلدارات  ا مديرومويشغله ،الثامنة والتاسعة :هما مرتبتانهلا  وأفردت ،اإلدارة الوسطى -

 .األقسام واملدير املالي يروونوابهم ومد

 ،اخلامسة والسادسة والسابعة :يه مراتب ثالثفردت هلا أو ،املتخصصةالوظائف  -

 .تنمية املوارد والتسويق   وومندوبا املوظفون املتخصصون والسكرتري التنفيذي شغلهيو

 موظفو إدخال :امشغلهيالثالثة والرابعة و :ماه مرتبتانفردت هلا الوظائف الكتابية وأ -

 .البيانات والسكرتارية

بسلم  املراتب أدنى  ماوه والثانية األوىل :ماه مرتبتانوأفردت هلا  الوظائف العمالية -

 .وسائق ومراسل وظائف عامل وحارس يشغلها املستخدمون علىالرواتب و
 :يموالتق:ثانيًا

 ،معيارية عض الوظائف كوظائفأخذت ب حيث طريقة املقارنة بني الوظائفيف التقويم  تبعا

 :يم هيوعناصر التق وكانت

 .املؤهالت القيادية واإلدارية -

 .للجمعية والصالحية صعوبة العمل وطبيعة املسؤوليةدرجة  -

 .سوق العمليف فر الوظيفة اتو/ندرة -
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 :ثالثًا املراتب

 ،املرتبة الثانية عشرةوظيفية أعالها  مرتبة 12مكون من جلمعية سلم الرواتب احلالي با

 .وحد أعلى ىوسط حد أدنى ونقطة مرتبةولكل  ،األوىل املرتبة وأدناها 

 

 :( Spread) عرض القطاع  

ويعرب عن  ،رتبةواحلد األدنى لنفس امل بني احلد األعلىعرض القطاع هو نسبة أو قيمة الفرق 

إذا كانت بداية  :فمثاًل .عن احلد األدنى هلا مرتبةذلك بنسبة الفرق اليت يزيد بها احلد األعلى لل

بتباين ي لقطاع بالسلم احلالويتباين عرض ا % 51يكون عرض القطاع  1511يتها ونها 1111 رتبةامل

هذا التباين نتيجة الختالف اجلنسيات اليت تشغل كل نوع من الوظائف بهذه  ويكون. راتبامل

 .وهو بهذه الصورة يستوعب مجيع اجلنسيات راتبامل

 

 (  Progression) التدرج 

األقل منها  مرتبةما واحلد األعلى لل رتبةالتدرج هو نسبة أو قيمة الفرق بني احلد األدنى مل

 ما رتبةإذا كان احلد األعلى مل :فمثاًل .الكربى رتبةويعرب عن ذلك بنسبة الفرق لصاحل امل ،مباشرة

بسلم الرواتب احلالي والتدرج % 21يكون التدرج هو  1111 مرتبة األدنى منهاللاألعلى  واحلد 1211

 .راتبخمتلف بني امل

 

 :الراتب األساس

الوظيفية اليت تقع  رتبةعلى امل ويكون ذلك بناًء ،حيدد الراتب األساس للوظيفة وليس للموظف

اليت ملرتبة فإذا اختلف االثنان يعمل با .بها الوظيفة بسلم الرواتب املعتمد وبطاقة الوصف الوظيفي

كما  .الوظيفة انتمي هلالوظيفية اليت ت مرتبةالتعيني عادة عند احلد األدنى لليكون  الرواتب بسلم

 .تعترب نقطة الوسط هي النقطة املعيارية وال جيوز جتاوزها عند التعيني
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 :سلم الرواتب 3/  34املادة 

 
 الراتب املسمى الوظيفي املرتبة 

 نقطة النهاية نقطة الوسط نقطة البداية

 16111 14111 12111 العاماألمني  12

 12811 11211 9611 املدير العام/  مساعد األمني العامأو  نائب 11

 11211 9611 8111 مدير منطقة/ مدير فرع  / مدير تنفيذي 11

 9611 8111 6411 مدير إدارة 9

 8111 6411 4811  نائب مدير إدارة/ رئيس قسم  8

7 

إعالمي  –مصمم  –مرتجم ) موظف متخصص

مندوب   –مهندس كمبيوتر  –حماسب  –

 (باحث - تنمية موارد

3211 4811 6411 

 4111 3211 2411 موظف إداري/ سكرتري تنفيذي 6

 2811 2411 2111 مدخل بيانات /  سكرتري  5

 3111 2511 2111 أمني مستودع 4

 2111 1511 1111 مأمور سنرتال/  موظف استقبال 3

 1511 1111 811 سائق مراسل 2

 1111 711 511 عامل/ حارس  1

 

 :إىل الراتب األساسي البدالت التالية ضافت

 ريال  30111ريال وحبد أدنى 310111حبد أقصى  ،مبعدل راتب ثالثة أشهر بدل سكن (1

 .من الراتب األساسي % 11بنسبة  بدل مواصالت (2

 .وتصرف هذه البدالت شهريًا مع الراتب

 

  :مالحظات

املنصوص لراتب إىل اعالوة استقطاب أو توطني إضافة سب له تحتسعودي  استقطابيف حالة  -

 .من الراتب% 31 تتجاوز ال ةنسببالسلم يف عليه 
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 :منوذج عقد عمل للسعوديني 34/4ملادة ا

 :بني هذا العقدمت ،  /     /          هـ ، املوافق       14.......:    /     /      يف يوم   

،  341، حتت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية برقم تسجيل والتأهيل االجتماعيمجعية التوعية  -1 

وميثلها يف هذه االتفاقية  ...................هاتف . ...........  ب.ص(  الرياض) ..................ا وعنوانه

ويشار ............ ............. بصفته ................. رقم اهلوية الوطنيةمبوجب  ،سعودي اجلنسية............ ............

 .لطرف األولاإليه بـ

 ............... وتاريخ ....................... رقمبطاقة مبوجب  ،سعودي اجلنسية ................................. السيد -2

 .الثاني بالطرف إليه ويشار ......................................... وعنوانه ...................... نم صادرة

 :متهيد

حيث إن الطرف األول مجعية خريية تعمل حتت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية يف جمال التوعية والتأهيل 

إن الطرف ، وحيث )......................(االجتماعي، وترغب يف تعيني الطرف الثاني على مسمى وظيفة 

اليت تقدم بها للطرف  هالثاني أبدى استعداده وموافقته على القيام مبهام تلك الوظيفة بناًء على مؤهالت

األول وما لديه من خربات، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما املعتربة شرعًا ونظامًا على 

 :إبرام هذا العقد وفقًا للبنود التالية

 .التمهيد السابق جزًءا ال يتجزأ من هذا العقد، ويقرأ ويفسر معهيعترب  :أواًل

 ................. يعمل الطرف الثاني لدى الطرف األول حسب شروط هذه االتفاقية وأية مالحق هلا بوظيفة: ثانيًا

القيام بها من وقت  منه طلب إذا- حسب تقدير الطرف األول- مؤهالته الئمأو أي وظيفة أخرى ت

  .لدى اجلمعية أو فروعها يف اجلمعيات املتعاونة أو املشرتكة معها داخل اململكة العربية السعوديةآلخر 

 مع ،اعتبارًا من مباشرة املوظف لعملهفقط  ).......(راتبًا شهريًا قدره  يدفع الطرف األول للطرف الثاني :ثالثًا

مني املواصالت خالل فرتة أتو ،ريال......( ).....صرف بدل سكن قدره أو /  العيين له تأمني السكن

 .ريال...( ).......صرف بدل نقل  أو/ العمل 

تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني العمل لدى الطرف األول، ويتم .......................  مدة هذه االتفاقية: رابعًا

جتديدها تلقائيًا وملدة مماثلة ما مل خيطر أحد الطرفني الطرف اآلخر بعدم الرغبة يف التجديد كتابًة 

يف هذه االتفاقية وكل ما قبل ثالثني يومًا من انتهاء العقد، ويعترب التاريخ اهلجري هو التاريخ املعتمد 

 . يرتتب مبوجبها

يومًا كحد أقصى  91) العمليعترب الطرف الثاني حتت التجربة ملدة ثالثة أشهر من تاريخ مباشرته  :خامسًا

وبدون إنذار وحيق للطرف األول إنهاء هذه االتفاقية يف أي وقت أثناء فرتة التجربة  ،(مبوجب النظام
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ب على ذلك عدم استحقاق أي من الطرفني للتعويض وعدم استحقاق ويرتت .مسبق حسب نظام العمل

 .مكافأة نهاية اخلدمة العامل

إذا أمضى الطرف الثاني  تزاد إىل ثالثني يومًا ،ن يومًاوللطرف الثاني إجازة سنوية مدتها واحد وعشر :سادسًا

 .وتكون اإلجازة بأجر يدفع مقدمًا ،يف خدمة الطرف األول سمس سنوات متصلة

 .للطرف األول إعادتهاوليته حتى يتم ؤسليمها للطرف الثاني تكون حتت مسأي عهد يتم ت :سابعًا

ساعات، والتكليف بالعمل  8ساعات العمل النظامية لتشغيل العامل فعليًّا خالل اليوم الواحد هي   :ثامنًا

 .اإلضايف جيب أن يكون خطيًّا

لعائلته الرعاية الطبية حسب ما نصت عليه الالئحة الداخلية و يؤمن الطرف األول للطرف الثاني :تاسعًا

  .للجمعية

 قبل ثالثني يومًا خر كتابًةمن الطرفني عدم جتديد العقد فعليه إشعار الطرف اآل ييف حالة رغبة أ :عاشرًا

  .من تاريخ االنتهاء

من نظام العمل فإنه حيق ( 81) يف حالة ارتكاب الطرف الثاني أى من املخالفات الواردة يف املادة :حادي عشر

     .للطرف األول فسخ عقده دون إشعار أو تعويض أو مكافأة نهاية خدمة

حبوزته من مجيع اجلهات  ةعلى املوظف عند ترك العمل ألي سبب إخالء طرفه وتسليم أي عهد :ثاني عشر

 .مستحقاته تسلماملعنية داخل اجلمعية قبل 

 . خيضع الطرف الثاني لالئحة تنظيم العمل الداخلية لدى الطرف األول فيما مل يرد يف هذا العقد: ثالث عشر

 :واجبات املوظف :عشر رابع

وظف أن يبذل جهده إلجناز املهام املوكلة إليه من قبل اجلمعية، ويتعهد أن يعمل مبثابرة على امل -1

للجمعية ومجيع األنظمة املعمول بها يف اململكة  ودقة وأمانة وأن يتقيد بالتعليمات واللوائح الداخلية

 .العربية السعودية
يقر املوظف بأنه ال يعمل لدى أي جهة أخرى بأجر أو بدون أجر عند توقيع هذا العقد، ويتعهد أن  -2

 .ميتنع عن القيام حلسابه اخلاص بأي أعمال خالل مدة عمله باجلمعية، حتت طائلة فسخ العقد
ظة على األسرار واملعلومات اخلاصة باجلمعية وعمالئها وعدم إفشائها أو يتعهد املوظف باحملاف -3

استغالهلا ملصلحته اخلاصة أو مصلحة الغري خالل مدة سريان العقد وبعد انتهائه ملدة سنتني، 

أو إنهاء العقد  ويلتزم املوظف بأن يعيد للجمعية كل ما لديه من أدوات ومستندات وصور عند انتهاء

 .سباب االنتهاء أو اإلنهاء، وأن حيافظ عليها خالل استخدامهاأيًّا كانت أ
يتعهد املوظف باحرتام مواعيد العمل والتقيد بساعات الدوام اليومي حسب ما تقرره اجلمعية، وأال  -4

 .يتغيب عن العمل إال إذا مسحت له اجلمعية بذلك
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ما اتفق الطرفان على اعتبار عنوان الطرف الثاني املدون بهذه االتفاقية العنوان الدائم جلميع  :عشر خامس

ويف حالة تغيريه ، بالربيد املسجل على هذا العنوان الرسائل إليه يكون إرسالو ،هذه االتفاقيةيتعلق ب

عليه إخطار اجلمعية بالربيد املسجل إلثبات إشعارها بالعنوان الوارد يف هذه االتفاقية إىل عنوانها الدائم 

  .(دون يف هذه االتفاقيةأو العنوان امل)وراق اجلمعية أاملثبت على 

كل ما مل يرد بشأنه نص يف هذا العقد، فإنه تسري بشأنه أحكام نظام العمل والئحته  :عشر سادس

 .التنفيذية

حرر هذا العقد من نسختني متطابقتني اطلع عليهما طرفا العقد وفهما مضمونهما وقبال بهما  :عشر سابع

 .كاملتني، وعليه وقَّعا، وسلم لكل طرف نسخة للعمل بها والرجوع إليها عند احلاجة
 

 واهلل ولي التوفيق

 

 الطرف األول                                                                                      الطرف الثاني 

  :االسم                                                                                            :مجعية

 التوقيع                                                                                            :ميثلها

 رقم اهلاتف                                                                                            :االسم

  :ب .ص                                                                                         :التوقيع
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 :عقد عمل لغري السعوديني 34/5املادة 

 :بني هذا العقدمت ،  /     /          هـ ، املوافق       14.......:    /     /      يف يوم   

،  341، حتت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية برقم تسجيل مجعية التوعية والتأهيل االجتماعي -1 

وميثلها يف هذه االتفاقية  ...................هاتف . ...........  ب.ص(  الرياض) ..................ا وعنوانه

ويشار .........................  بصفته ................. رقم مبوجب اهلوية الوطنية ،سعودي اجلنسية............ ............

 .إليه بـالطرف األول

 وتاريخ ................ مبوجب جواز سفر رقم ،اجلنسية...... ............ ، ............................... السيد -2

 .لثانييشار إليه بـالطرف او ........................ وعنوانه .................... من صادر ....................

 :متهيد

حيث إن الطرف األول مجعية خريية تعمل حتت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية يف جمال التوعية والتأهيل 

، وحيث إن الطرف )......................(االجتماعي، وترغب يف تعيني الطرف الثاني على مسمى وظيفة 

اليت تقدم بها للطرف  مؤهالتهى الثاني أبدى استعداده وموافقته على القيام مبهام تلك الوظيفة بناًء عل

األول وما لديه من خربات، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما املعتربة شرعًا ونظامًا على 

 :إبرام هذا العقد وفقًا للبنود التالية

 .يعترب التمهيد السابق جزًءا ال يتجزأ من هذا العقد، ويقرأ ويفسر معه: أواًل

 ................. الثاني لدى الطرف األول حسب شروط هذه االتفاقية وأية مالحق هلا بوظيفةيعمل الطرف : ثانيًا

طلب منه القيام بها من وقت  إذا- حسب تقدير الطرف األول- مؤهالته أو أي وظيفة أخرى تالئم

 . ة السعوديةآلخر لدى اجلمعية أو فروعها يف اجلمعيات املتعاونة أو املشرتكة معها داخل اململكة العربي

مع ، اعتبارًا من مباشرة املوظف لعمله ،ريال ).......(يدفع الطرف األول للطرف الثاني راتبًا شهريًا قدره  :ثالثًا

 . (وفق نظام التأمينات)العالج  كما يؤمن .حسب لوائح اجلمعيةالعيين له السكن   تأمني

وحيق  ،أشهر من تاريخ مباشرة العمل مبوجب هذه االتفاقيةيعترب الطرف الثاني حتت التجربة ملدة ثالثة  :رابعًا

للطرف األول إنهاء االتفاقية يف أي وقت أثناء فرتة التجربة وبدون إنذار مسبق حسب نظام العمل 

  .السعودي

ويتم  تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني العمل لدى الطرف األول،.....................  مدة هذه االتفاقية: خامسًا

 جتديدها تلقائيًا وملدة مماثلة ما مل خيطر أحد الطرفني الطرف اآلخر بعدم الرغبة يف التجديد كتابًة

قبل ثالثني يومًا من انتهاء العقد، ويعترب التاريخ اهلجري هو التاريخ املعتمد يف هذه االتفاقية وكل ما 

 .يرتتب مبوجبها
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اإلجازة  ويستحق، االتفاقية عن مدة.................  لراتب مدتهايستحق الطرف الثاني إجازة مدفوعة ا :سادسًا

 .رف األول طبقًا حلاجة وظرف العملمن العمل املستمر أو حسب ما يراه الط.....................  بعد مرور

 .وحيق للجمعية أن حتدد مواعيد اإلجازة السنوية حسب متطلبات العمل

وليته حتى يتم تسليمها للطرف ؤيتم تسليمها للطرف الثاني تكون حتت مس أو معدات أو آالت أي عهد :سابعًا

 .األول

وال حيق للطرف الثاني  ،األسبوعمبعدل ستة أيام يف  ،ساعات يوميًا ( 8) ساعات العمل املتفق عليها  :ثامنًا

 .من قبل الطرف األول خطيًّا بها مطالبة الطرف األول بأي أجر عن ساعات إضافية إال إذا مت تكليفه

قبل ثالثني يومًا  كتابًة إشعارهالعقد مع الطرف الثاني عليه  عدم جتديديف حالة رغبة الطرف األول  :تاسعًا

  .من تاريخ االنتهاء

يف حالة رغبة الطرف الثاني االستقالة من العمل عليه إخطار اجلمعية كتابيًا قبل شهر وتتم معاملته  :عاشرًا

   :تيآلوفق ا

السفر إىل بالده  روفاتمصيتحمل الطرف الثاني بنفسه  :األول االستقالة قبل إكمال مدة العقدعند 

  .مع ضمان حق اجلمعية باحلصول على شهادة مغادرة ،بالطريقة اليت يرغبها
 من مجيع  تسلمهاالعهد اليت على املوظف عند ترك العمل ألي سبب إخالء طرفه وتسليم  :عشر يحاد

قاء على حيق للجمعية اإلب ء األعمال املكلف بهاويف حالة عدم إنها ،املعنية داخل اجلمعية اجلهات

أو حتصيل املبالغ املعلقة أو  غري مكتملة إذا اقتضت الظروف إلنهاء أعمال املوظف بعد انتهاء خدمته

 .دفع أي مقابل عن مدة بقائه وبدون تسلمهااملتأخرة حتى 

ام الشريعة واحرت ،املسلم بعادات وتقاليد اجملتمع السعودي االلتزام الكامل على الطرف الثاني :ثاني عشر

  .جبميع اللوائح واألنظمة اليت تصدرها الدولة ولوائح وأنظمة اجلمعية االلتزاموكذلك  ،سالميةاإل

خيضع الطرف الثاني لالئحة تنظيم العمل الداخلية لدى الطرف األول فيما مل يرد يف هذا العقد  :ثالث عشر

  .نصه

 :واجبات املوظف: رابع عشر

على املوظف أن يبذل جهده إلجناز املهام املوكلة إليه من قبل اجلمعية، ويتعهد أن يعمل مبثابرة  -1

لية للجمعية ومجيع األنظمة املعمول بها يف اململكة ودقة وأمانة وأن يتقيد بالتعليمات واللوائح الداخ

 .العربية السعودية
يقر املوظف بأنه ال يعمل لدى أي جهة أخرى بأجر أو بدون أجر عند توقيع هذا العقد، ويتعهد أن  -2

 .ميتنع عن القيام حلسابه اخلاص بأي أعمال خالل مدة عمله باجلمعية، حتت طائلة فسخ العقد
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باحملافظة على األسرار واملعلومات اخلاصة باجلمعية وعمالئها وعدم إفشائها أو يتعهد املوظف  -3

استغالهلا ملصلحته اخلاصة أو مصلحة الغري خالل مدة سريان العقد وبعد انتهائه ملدة سنتني، 

عند انتهاء أو  وخمططات ويلتزم املوظف بأن يعيد للجمعية كل ما لديه من أدوات ومستندات وصور

 .قد أيًّا كانت أسباب االنتهاء أو اإلنهاء، وأن حيافظ عليها خالل استخدامهاإنهاء الع
يتعهد املوظف باحرتام مواعيد العمل والتقيد بساعات الدوام اليومي حسب ما تقرره اجلمعية، وأال  -4

 .يتغيب عن العمل إال إذا مسحت له اجلمعية بذلك

من نظام العمل فيحق ( 81)مما نصت عليه املادة يف حال ارتكاب الطرف الثاني ألى خمالفة  :خامس عشر

 .للطرف األول فسخ عقده دون إشعار أو تعويض أو مكافأة

ما  اتفق الطرفان على اعتبار عنوان الطرف الثاني املدون بهذه االتفاقية العنوان الدائم جلميع :سادس عشر

ويف حالة تغيريه  ،على هذا العنوانإرسال الرسائل إليه بالربيد املسجل يكون هذه  االتفاقية ويتعلق ب

إىل عنوان العنوان الوارد يف هذه االتفاقية تغيري فعليه إخطار اجلمعية بالربيد املسجل إلثبات إشعارها ب

العنوان أو )وراق اجلمعية املثبت على أ عنوانها الدائم على الطرف الثاني خماطبة اجلمعية على و ،آخر

   .(املدون يف هذه االتفاقية

كل ما مل يرد بشأنه نص يف هذا العقد، فإنه تسري بشأنه أحكام نظام العمل والئحته  :سابع عشر

 .التنفيذية

حرر هذا العقد من نسختني متطابقتني اطلع عليهما طرفا العقد وفهما مضمونهما وقبال بهما  :ثامن عشر

 .كاملتني، وعليه وقَّعا، وسلم لكل طرف نسخة للعمل بها والرجوع إليها عند احلاجة
 

 واهلل ولي التوفيق

 

 الطرف الثاني                                                 الطرف األول                      

  :االسم                                                                             :معيةاجل

 التوقيع                                                                               :ميثلها

 رقم اهلاتف                                                                              :االسم

  :ب .ص                                                                            :التوقيع
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 :الوظيفي يم األداءومنوذج تق /  34/6املادة 

 

 

 تقويم األداء الوظيفي

 هـ                 /        /  حتى         /        / الفرتة من        
 :الوظيفة   :اسم املوظف

 :التوقيع :تعليق املوظف 

  

         :التوقيع   :مدير اإلدارة 

             :التوصية

  
 
      

 :تدل على النحو التالي( 5اىل 1)العالمة  من 

5 4 3 2 1 

 متميز
على 

مستوى 

 العمل

حباجة 

 لتطوير
 غري مالئم

       
 1 2 3 4 5 العناصر 
       

هي حمصلة  :اجيةاإلنت

األداء الفعلي كمًا ونوعًا 

مع الرتكيز على عاملي 

 السرعة والدقة يف األداء

) جودة العمل املنجز

           (جودة األداء

           كمية العمل املنتج
           سرعة اإلجناز

إجناز املهام يف 

األوقات الرمسية 

 احملددة
          

 1011 1011 1011 1011 1011 التقويم
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هي حمصلة األداء  :ـرونةامل

الفعلي كمًا ونوعًا مع 

الرتكيز على عاملي 

 السرعة والدقة يف األداء

التجاوب مع 

التكاليف اإلضافية 

 خارج أوقات الدوام 
          

           حتمل ضغوط العمل
التكيف مع 

التغريات والتطورات 

 يف أسلوب العمل
          

االستجابة لتعلم 

مهارات أو أعمال 

جديدة لتحسني 

 األداء

          

 1011 1011 1011 1011 1011 التقويم
هو  :التفاعـل مع اآلخرين       

توطيد عالقات عمل مبنية 

على االحرتام املتبادل مع 

العمالء والرؤساء 

والزمالء واملرؤوسني 

واحلرص على العمل بروح 

 الفريق الواحد

           ساءؤالعالقة مع الر
           العالقة مع الزمالء

           التعامل مع املراجعني 
التعاون والقدرة على 

           الفريقالعمل ضمن 

 1011 1011 1011 1011 1011 التقويم

       
هو  :االلتزام واالنضباط

التقيد مبواعيد العمل 

واحلفاظ على الوقت 

وإجناز املهام حسب ما هو 

خمطط له مع االحرتام 

 (االمتثال) الكامل

 لألنظمة والتعليمات

االنضباط واالنتظام 

           يف مواعيد العمل

احملافظة على الوقت 

           أثناء الدوام

األمانة واحملافظة 

           على أسرار العمل

التقيد بأنظمة 

           وتعليمات اجلمعية
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احملافظة على 

           ممتلكات اجلمعية

           املظهر العام واهلندام
 1011 1011 1011 1011 1011 التقويم

       

هي  :املعرفة الوظيفية

اإلملام بالطرق واألساليب 

املثلى اليت جيب أن تؤدى 

بها املهام الوظيفية مبا يف 

ذلك القدرة على استخدام 

املعلومات واإلجراءات 

واملواد واألدوات واملعدات 

 الالزمة ألداء العمل

اإلملام التام بأسلوب 

 ومهام العمل

 

 

 

  

        

التمكن من 

والقدرة الوظيفة 

 الفنية
          

           املهارة يف التنفيذ
توثيق األعمال 

           املنفذة

           القدرة على التنظيم 
القدرة على التعلم 

           والتطوير واالبتكار

 1011 1011 1011 1011 1011 التقويم
       

 توقيع املدير التنفيذي
إمجالي التقويم 

 الوظيفي
 االنضباط اإللتزام التفاعل املرونة اإلنتاجية

1011 1011 1011 1011 1011 

نسبة األداء الوظيفية   

 املئوية
1 

ثم يطلع عليها املوظف ويوقع عليها مع ذكر  ،يتم تعبئة االستمارة من مدير اإلدارة مع ذكر التوصية :مالحظة       

 ثم يعتمدها صاحب الصالحية ،تعليقه
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 :جدول اجلزاءات  /   (35)رقم املادة

 م
 

 نوع املخالفة

 اجلزاءات

 املرة الرابعة املرة الثالثة املرة الثانية املرة األوىل  

1 

التأخر عن موعد احلضور للعمل 

دقيقة  31دقيقة لغاية  16أكثر من 

 بدون عذر مقبول

 إنذار
حسم وقت 

 التأخري
 حسم ساعة

حسم 

 ساعتني

2 

للعمل التأخر عن موعد احلضور 

دقيقة  61دقيقة لغاية  31أكثر من 

 بدون عذر مقبول

 إنذار
حسم وقت 

 التأخري

حسم 

 ساعتني

حسم نصف 

 يوم

3 
التأخر عن موعد احلضور للعمل 

 أكثر من ساعة بدون عذر مقبول

حسم وقت 

 التأخري
 أيام 3حسم  حسم يومني حسم يوم

 حسم يومني حسم يوم (صباحي أو مسائي ) غياب فرتة دوام  4
 حسم 

 أيام 3

 حسم 

 أيام 4

5 
الغياب يومًا عن العمل بدون عذر 

 مقبول
 حسم يومني

 حسم 

 أيام 3

 حسم 

 أيام 4

 حسم 

 أيام5

6 
االنصراف قبل نهاية الدوام مبدة ال 

 دقيقة بدون عذر مقبول 15تتجاوز 
 إنذار

حسم وقت 

 اخلروج

حسم 

نصف 

 ساعة

 حسم ساعة

7 

االنصراف قبل نهاية الدوام بأكثر 

دقيقة بدون  31دقيقة لغاية  16من 

 إذن أو عذر مقبول

 إنذار
حسم وقت 

 اخلروج
 حسم ساعة

حسم 

 ساعتني

8 

االنصراف قبل نهاية الدوام بأكثر 

دقيقة بدون  61دقيقة لغاية  31من 

 إذن أو عذر مقبول

 إنذار
حسم وقت 

 اخلروج

حسم 

 ساعتني

حسم نصف 

 يوم

9 
االنصراف قبل نهاية الدوام بأكثر 

 ساعة بدون إذن أو عذر مقبولمن 

حسم وقت 

 اخلروج
 حسم يومني حسم يوم

 حسم 

 أيام 3

11 
استقبال زائرين يف أماكن العمل 

دون إذن من اإلدارة وال عالقة للزيارة ب
 إنذار لفت نظر تنبيه

حسم نصف 

 يوم
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 م
 

 نوع املخالفة

 اجلزاءات

 املرة الرابعة املرة الثالثة املرة الثانية املرة األوىل  

 بالعمل أو الزيارات اخلاصة

 إنذار لفت نظر تنبيه اصطحاب األطفال إىل مكان العمل 11
حسم 

 ساعتني

12 
األكل يف غري املكان املعد والوقت 

 احملدد لذلك
 حسم ساعة إنذار تنبيه

حسم 

 ساعتني

 إنذار تنبيه النوم أثناء العمل 13
حسم 

 ساعتني

حسم نصف 

 يوم

 حسم ساعة إنذار ترك موقع العمل 14
حسم 

 ساعتني

حسم نصف 

 يوم

 إنذار استعمال اهلاتف ألغراض خاصة 15

حسم ساعة 

حسم + 

دقائق 

 املكاملة

حسم 

 ساعتني

حسم نصف 

 يوم

16 
التالعب يف توقيع احلضور 

 واالنصراف
 أيام 3حسم  حسم يومني حسم يوم إنذار

17 
عدم التقيد بتوقيع احلضور 

 واالنصراف
 حسم يومني إنذار

 3حسم 

 أيام
 أيام 4حسم 

 إنذار اإلهمال أو التهاون يف العمل 18
 3حسم 

 أيام

 4حسم 

إنذار + أيام 

 بالفصل

 الفصل

 إنذار التحريض على املخالفات 19
 3حسم 

 أيام

 4حسم 

 أيام
 الفصل

 حسم يومني إنذار التشاجر مع الزمالء 21
 3حسم 

 أيام
 أيام 4حسم 

21 
عدم توريد املبالغ احملصلة يف املواعيد 

 أو إهماهلا ،احملددة دون مربر
 حسم يومني إنذار

 3حسم 

 أيام
 أيام 4حسم 
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 م
 

 نوع املخالفة

 اجلزاءات

 املرة الرابعة املرة الثالثة املرة الثانية املرة األوىل  

22 

خمالفة التعليمات وعدم اتباع األوامر 

اخلاصة بالعمل الصادرة من الرؤساء 

 املختصني كتابة

 حسم يومني إنذار
 3حسم 

 أيام
 أيام 4حسم 

23 
 إساءة استعمال ممتلكات اجلمعية 

 أو استعماهلا يف أغراض شخصية
 حسم يومني إنذار

 3حسم 

 أيام
 أيام 4حسم 

العام أو من ينيبه احلق يف حتديد اجلزاء املناسب ألي خمالفة مل ترد يف جدول اجلزاءات  لألمني

 .هذا
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 الباب الثاني
 (نيالمتعاون) تنظيم موظفي العمل الجزئي

 

 

  (36)رقم املادة
 

 :تسري أحكام الئحة شؤون املوظفني على املوظفني املتعاونني مع مراعاة النقاط التالية

 

 :مع مالحظة التالي أدناه املرفق املكافآتيتم اعتماد سلم : أوال

 .لكل مستحقات املوظف املتعاون شاماًل ًامقطوع ًاراتب ةتعترب املكافأة احملدد (1

ساعة  24على أساس أن عدد الساعات املعتمدة للدوام اجلزئي هي  املكافأةمت حتديد  (2

ويتم حتديد مقدار  ،ساعة أسبوعيًا 18على أن ختفض يف شهر رمضان إىل  ،أسبوعيًا

بني الراتب وعدد  ًانسبة وتناسب الراتب على حسب عدد الساعات اليت يتم التعاقد بها فعليًا

 .الساعات
 ةاحلالياملكافأة من % 31 يف الوظائف القيادية يضاف بدل استقطاب للموظف السعودي (3

 .كحد أقصى
 (. 35/1)ملا ذكر يف املادة  يتم حتديد املسمى الوظيفي للمتعاونني  وفقًا (4

           

 :املوظف بدوام جزئي ال يستحق التالي: ثانيا

وإمنا حيق له التقدم  ،أو تذاكر أو رسوم وخالفه مصروفاتالبدالت اخلاصة باإلجازات من  (1

 .بطلب إجازة بدون راتب

 .التأمينات االجتماعية والتأمني الطيب وما يتعلق بهما من تعويضات أو عالج (2

 .الرتقيات والعالوات والسلف ونهاية اخلدمة املعمول بها باجلمعية (3
 

عدا حالة استقطاب يف السلم الوارد يف الالئحة متثل احلد األعلى الذي ال جيوز جتاوزه  املكافآت: ثالثًا

أقل حسب ما يتم االتفاق بني اجلمعية ومن يتم  مبكافآتوميكن التعاقد ، الوظائف القيادية

 . توظيفه
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 :جدول سلم املكافات اخلاص باملتعاونني

 

 الشهرية املكافأة       املسمى الوظيفي

 7511 األمني العام
 6111 باحثمستشار / نائب أو مساعد األمني العام 

 5111 مدير منطقة/ مدير فرع / مدير تنفيذي 
 4111 مدير مالي / مدير إدارة 

 3111 نائب مدير إدارة/ مدير قسم 

 :متخصصموظف 

 حماسب –إعالمي  –مصمم  –مرتجم    

 مندوب تنمية موارد  –مهندس كمبيوتر 
2511 

 2111 موظف إداري/ سكرتري تنفيذي
 1711 مدخل بيانات / تسويق  

 1511 أمني مستودع/ سكرتري   
 1111 مأمور سنرتال/  موظف استقبال

 811 سائق مراسل
 611 عامل/ حارس 
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 الباب الثالث
 عمل المتطوعين

 

  (37)رقم املادة
 :دافاألهـ

ينشأ مبوجب ، وتنظيم أعمال التطوع يف مجعية التوعية والتأهيل االجتماعيإىل يهدف هذا الباب 

يتبع لإلدارة العامة للعضوية  ،باجلمعية "قسم العمل التطوعي"أحكام هذه الالئحة إدارة تسمى 

  .والعالقات

 
  (38)رقم املادة

 :حقوق املتطوع

 .اجملال الذي سيعمل فيهتلقي التدريبات الالزمة يف  (1
ال تتأثر املزايا املالية والوظيفية اليت يتمتع بها املتطوع يف جهة عمله األساسية عند السماح له  (2

 .بالتطوع للعمل التطوعي يف اجلمعية
 .ع اإلمكانات اليت متكنه من العملتؤمن اجلمعية للمتطو (3
إذا كان العمل  اليت يقوم بهاضه عنه حسب املهمة يف حال حتمل املتطوع ملصروف يتم تعوي (4

 .روفاتجلمعية من مصعلى أن ينص بالتكليف على ما تتحمله ا ،خارج مقر إقامته
 .تتوىل اجلمعية معاجلة املتطوع إذا أصيب يف أثناء التدريب أو ممارسة العمل التطوعي (5
بصورة إذا تعرض املتطوع للوفاة أو اإلصابة بالعجز الكامل أو بعاهة متنعه من العمل  (6

 أو إصابة أو عاهة جزئية بسبب العمل أو التدريب التطوعي، يتم تقدير التعويضات ،قطعية

املستشفيات احلكومية، ويعوض وفقًا ألحكام نظام  من قبل جلنة طبية معتمدة من أحد

 .ةحسب احلال ،اخلدمة املدنية، أو نظام التأمينات االجتماعية
 .تطوع تعريفية حتدد بدايتها ونهايتهاحيصل املتطوع من اجلمعية على بطاقة م (7
 .دعوته إىل مناسبات اجلمعية حسب طبيعة املناسبة (8
 .حق التظلم من اجلمعية والعاملني بها حسب نظام التظلم املعمول به باجلمعية (9
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   (39)رقم املادة
 :ــةمأحكام عا

 .هذه الالئحة تنطبق على مجيع املتطوعني ذكورًا وإناثًا (1
 :النماذج التاليةتقوم إدارة املتطوعني بعمل  (2

 .منوذج عقد عمل للمتطوع -
 .منوذج وصف مهمة متطوع -
 .ومجيع النماذج األخرى اليت يتطلب عمل اإلدارة القيام بها، منوذج بطاقة تطوع -

 .ولة مسؤولية قانونية عن خمالفات املتطوعئاجلمعية ال تعد مس   (3
 :حيظر على املتطوع ما يلي   (4

 .عليها حبكم موقعه متطوعًا يف اجلمعيةإفشاء أي أسرار أو تعليمات يطلع  -
 .دون إذن مسبقباالحتفاظ بأصل أو بصورة ألي وثيقة ذات طابع سري أو خاص باجلمعية  -
 .أي عمل خيالف األنظمة املعمول بها يف اململكة -
 .ممارسة أي نشاط يتعارض مع أهداف اجلمعية -

 

  (41)رقم املادة
عن اإلشراف والتنسيق للعمل التطوعي ورسم السياسة العامة يف حدود أحكام  ولةؤاإلدارة هى املس

هذه الالئحة ولوائح اجلمعية األخرى ذات العالقة، ولألمني العام الصالحية الختاذ ما يراه الزمًا من 

 .القرارات اليت حتقق أهداف هذه اإلدارة

 

  (41)رقم املادة
 .رار من جملس إدارة اجلمعيةتنشأ اإلدارة بق

 

  (42)رقم املادة
 : لواجب توافرها يف املتطوعالشروط ا

 .عامًا 18ال يقل عمر املتطوع عن  (1
 .أن يكون املتطوع الئقًا طبيًا (2
 .أن يكون حسن السرية والسلوك (3
 .أال يكون قد سبق فصله من اخلدمة يف اجلمعية (4
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 .أن يكون مؤهاًل تأهياًل علميًا وعمليًا مناسبًا للعمل املرشح له (5
 .اختبار حتدده اجلمعيةأن جيتاز املقابلة الشخصية أو أي  (6

 
  (43)رقم املادة

 :على املتطوع أن يراعي األمور التالية
 .احرتام املتطوع لرؤسائه وزمالئه (1
مسبق عدم اإلدالء أو التصـريح بأي معلومات صحفية أو إعالمية من دون احلصول على إذن  (2

 .من اجلمعية
 .االلتزام باحلضور واالنتظام يف املناشط التطوعية حسب شروط التعاقد (3
 .بالتعليمات الصادرة من اجلمعية التقيد (4
 .االلتزام بلوائح وأنظمة اجلمعية (5
 .االلتزام بالسلوك واآلداب العامة واحرتام القيم (6
 .إشعار اجلمعية بأي تغريات تطرأ على عنوان عمل املتطوع (7
 .ةب األنظمة املعمول بها يف اجلمعياحملافظة على الُعهد املسلمة للمتطوع وتصفيتها حس (8
 .التقييم ونتائجه حسب األنظمة املعمول بهاقبول  (9

 .العمل بروح الفريق ونبذ الفردية (11
 .التسامح واحرتام وجهات نظر اآلخرين (11

 

  (44)رقم املادة
 :التطوع أنواع 

 .وهو أن يكون مستمرًا غري مقيد مبدة معينة: تطوع دائم (1
 .وهو أن يكون ملدة زمنية حمددة: تطوع مؤقت (2

 
  (45)رقم املادة

  :احلوافز املعنوية

 .كالشهادات التقديرية ،عنوية اليت تراها اجلمعية مناسبةاحلوافز املمنح املتطوع  -

 . شهادة وخربة - الذي يستمر يف تطوعه مدة ال تقل عن سنة تراكمية –مينح املتطوع  -
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  (46)رقم املادة
 :يلي إنهاء عمل املتطوع وفق ماحيق للجمعية 

 .طلب املتطوع إنهاء تطوعه يف اجلمعية (1
 .اإلخالل بأنظمة اجلمعية (2
 .بأحكام هذه الالئحةاإلخالل  (3
 .التصرف بشكل يسيء إىل التطوع يف اجلمعية (4
 .أي تصرف خيل باألخالق والقيم اإلسالمية (5
 .عجز املتطوع إما بإعاقة أو مبرض مقعد يعيقه عن أداء املهمة املوكل بها (6
 .انتهاء أو توقف النشاطات التطوعية وفق ما تقرره اجلهة املختصة يف اجلمعية (7

 

  (47)رقم املادة
 .عام أو من يفوضه القرارات اخلاصة بفتح باب التطوع واإلجراءات الالزمة لذلكيصدر األمني ال

 

  (48)رقم املادة
 :يتم تقييم املتطوعني بناء على املعايري التالية 

 .وقته الذي يبذله ومدى انضباطه بالوقت احملدد له (1

 .إنتاجيته حسب املهام املوكلة إليه (2

 .التفاق معهمدى تعاونه واستجابته ملتطلبات العمل يف اجلمعية حسب ا (3
 .بإعداد النماذج اخلاصة بالتقييم العمل التطوعيعلى أن تقوم إدارة 

 

  (49)رقم املادة

 .حتتفظ اجلمعية بسجالت جلميع املتطوعني لديها (1
 .حتافظ اجلمعية على خصوصيات املتطوعني وبياناتهم لديها (2
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  (51)رقم املادة
ويتم إنهاء ، اجلمعيةيف حكم املوظف العام لدى - وفقًا ألحكام هذه الالئحة-يعترب املتطوع 

 .إذا ارتكب جرمية من اجلرائم املخلة بالشرف واألمانة خدماته

 

  (51)رقم املادة
 .يعمل بهذا امللحق من تاريخ اعتماده
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