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 ئحةاللاتعريفات باملصطلحات الواردة يف 

 (1املادة )

 .التأهيل االجتماعي )واعي(مجعية التوعية و: هذه الالئحةأينما ورد يف  صد بلفظ اجلمعيةيق

وحتت  اجلمعية هذهالالئحة : كل شخص طبيعي يعمل ملصلحة  أينما ورد يف هذه وظفقصد بلفظ املي

 أو إشرافها مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارهتا. إدارهتا،

  املقر: مدينة الرياض يف اململكة العربية السعودية.

 الفروع: فروع اجلمعية داخل مناطق اململكة.

 أو دائمة. مؤقتة أموراللجان: اللجان اليت تنشئها اجلمعية إلجناز 

 .رئيس جملس اإلدارة الرئيس: 

 اجلمعية.النائب: نائب رئيس 

 املنتخب من مجعيتها العمومية. جملس إدارة اجلمعية املجلس:

 لجمعية.ل املدير التنفيذي: املدير التنفيذي 

 األمانة العامة: اجلهاز التنفيذي للجمعية يف املقر الرئيسي.

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

 حمددة.

 ه واختياره لصاحل اآلخرين وخلدمة املجتمع من دونيتعاكل شخص طبيعي يقدم خدمات بطو املتطوع:

 مقابل  مادي.

لإلسهام يف  ،العمل التطوعي: كل جهد أو عمل يقدمه الشخص الطبيعي أو االعتباري بطواعيته واختياره

 .املجتمع من دون مقابل مادي خدمة

 . لدى اجلمعية لعدد من الساعات أسبوعيًاجزئيًا عمل ي)املتعاون(: هو املوظف الذي موظف الدوام اجلزئي 

 .ما مل يرد نص على خالف ذلك، ميالديًاالسنة: اثنا عشر شهرًا 



  

 

صاحب الصالحية: هو الشخص املعطى له الصالحية لالعتماد حسب جدول الصالحيات يف اإلجراء أو 

 العملية الواردة يف سياق النص.

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

باليوم أو بالقطعة أو بالنسبة لساعات  كان نقدًا أو عينًا مما يدفع بالشهر أو باألسبوع أوأسواء  ،األجر

إذا جرى العرف بدفعها العمل أو ملقدار اإلنتاج سواء كان ذلك كله أو بعضه من عموالت أو من اهلبة 

ا وكانت هلا قواعد تسمح بضبطها. وبصورة عامة يشمل الراتب مجيع البدالت والزيادات والعالوات أيًّ

 كان نوعها.

الراتب األساس: يقصد به املقابل املادي الذي مينح للموظف لقاء قيامه مبهام وظيفته مبوجب عقد العمل 

 سكن واملواصالت وخالفه.وال يتضمن البدالت كبدل ال ،املربم معه

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

 الوظيفة.

 املباشر: هو صاحب الصالحية املشرف مباشرة على النشاط الوارد يف سياق النص. املسئول

 ،الذين ال يعملون مثاين عشرة سنة، سن ر أو الطلبة دونالزوجة واألوالد القصَّ أو املستخدم: أسرة املوظف

 والبنات غري املتزوجات والوالدان اللذان يعوهلما املوظف شرعًا.

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

 غري متزوج. ويكون متزوجًا أ

والذي على أساسه مينح املوظف مزايا الوظيفة حسب التصنيف الوظيفي ، ةفالوظي اسمالوظيفي: هو املسمى 

 املعتمد.

 .الفترة التجريبية: هي الفترة الزمنية اليت يعمل هبا املوظف حتت االختبار والتجربة

 

 

 

 



  

 

 أهداف الالئحة و أمهيتها

 (2املادة )

 هتدف هذه الالئحة إىل:

وليكون كل  ،مبا حيقق املصلحة العامة ومصلحة الطرفني تنظيم العالقة بني اجلمعية وموظفيها .1

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

 حتديد واجبات املوظف وحقوقه. .2

 ني والرواتب والبدالت واملكافآت.حتديد سياسات وإجراءات التوظيف والتعي .3

 دة هنا.ألي من أنظمة العمل املحدحتديد اجلزاءات يف حالة خمالفة املوظف  .4

 أحكام عامة

 (3املادة )

ني يف اجلمعية بدءًا من تاريخ اعتمادها من جملس وظفأحكام هذه الالئحة على مجيع امل يتسر .1

 . اإلدارة

ني من حقوق وردت يف عقود سابقة العتمادها، موظفال متس أحكام هذه الالئحة ما قد يكون لل .2

 وال تسري أحكامها بأثر رجعي بعد صدورها.

 .حق استثناء أو تعديل أي بند من بنود هذه الالئحة مبا حيقق مصلحة العمل العموميةللجمعية  .3

يشمل اهليكل التنظيمي كافة اإلدارات واألقسام والوحدات الفنية واإلدارية املوجودة فعاًل،   .4

ويراعى يف حتديد هذا اهليكل متطلبات العمل وأن يكون ذا طبيعة موضوعية ترتبط بوظائف 

 ن يبني عالقة وحداهتا اإلدارية والفنية بعضها ببعض.اجلمعية، وأ

يصدر صاحب الصالحية قرارًا بتوصيف مهام كل وظيفة يوضح واجباهتا ومسؤولياهتا واحلد  .5

املطلوبة لشغل وظائف اجلمعية من مستشارين وخرباء وموظفني واخلربات  األدىن من املؤهالت

 ومستخدمني ومتعاونني وكذلك تبعيتها اإلدارية.

وافق مع الئحة العمل تبأيام وساعات الدوام ملنسويب اجلمعية مبا ي ًايصدر صاحب الصالحية قرار .6

 وحاجات اجلمعية املختلفة لكل فترة زمنية. وظفنيوامل

والذي  ،هذه الالئحة وفقًا جلدول الصالحيات املعتمد من جملس اإلدارةيف يتم تنفيذ مجيع ما ورد  .7

ويعد أي تصرف  ،بأنواعها العقودا يف ذلك صالحيات التوقيع على من هذه الالئحة مب ايعترب جزًء



  

 

 مسئوالً وتعترب اجلهة أو الشخص القائم بذلك التصرف  ،خيالف ما ورد جبدول الصالحيات الغيًا

ولية كاملة أمام املستوى اإلداري األعلى الذي يقوم بدوره برفع تقرير بتلك املخالفة وتأثريها ؤمس

 .إىل املستوى األعلى

يعد دليل اإلجراءات اإلدارية مكماًل ومفسرًا لبنود هذه الالئحة، وتعد مواد اللوائح األخرى ذات  .8

 الصلة املعمول هبا املطبقة يف اجلمعية مكملة ومفسرة هلا.

بإجراء التعديل املناسب لبنود هذه الالئحة وفق ما تقتضيه املصلحة  ختتص اجلمعية العمومية .9

وتطبيق مواد هذه الالئحة وإصدار القرارات التنفيذية  بتفسري اإلدارةجملس تص خيالعامة، كما 

 يف املوضوعات اليت مل تتطرق الالئحة إليها.

 (4املادة )

 . امليالديهو : التقومي  التقومي املعمول به يف اجلمعية

 (5املادة )

 ، والفروع التابعة هلا. باجلمعيةنيوظفتسري أحكام هذه الالئحة على مجيع امل .1

، وتعترب هذه الالئحة مكملة لعقود موظفنيللالالئحة باحلقوق املكتسبة  هذهختل أحكام  ال .2

 احلقوق. هذهيتعارض مع  العمل فيما ال

 عاقد.تعلى هذه الالئحة عند ال وظفامل ُتطلِع اجلمعية .3

 

 (6املادة )

أفضل مما هو  حقوقًا وظفنيهبا ُيعطى مبوجبها امل إصدار قرارات، وسياسات خاصة جمعيةجيوز لل .1

 وارد يف هذه الالئحة.

 وظفنيينتقص من حقوق امل فية مبا الااحلق يف تضمني هذه الالئحة شروطًا، وأحكامًا إض للجمعية .2

تكون هذه  ؛ والاملكتسبة مبوجب نظام العمل، والئحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذًا له

 ن وزارة العمل.التعديالت نافذة إال بعد اعتمدها ماإلضافات أو 

فيذية، كل نص يتم إضافته إىل هذه الالئحة يتعارض مع أحكام نظام العمل، والئحته التن .3

 يعتد به. له؛ يعترب باطاًل وال والقرارات الصادرة تنفيذًا



  

 

 التوظيف

 (7املادة )

 :يلي ما ؛ وُيراعى عند التوظيف يف اجلمعيةعلى وظائف ذات مسميات، ومواصفات معينة وظفنييوظف امل

 أن يكون طالب العمل سعودي اجلنسية. .1

 .املطلوبة للوظيفة من قبل اجلمعية أن يكون حائزًا على املؤهالت العلمية، واخلربات .2

 من اختبارات، أو مقابالت شخصية تتطلبها الوظيفة. قد تقرره اجلمعية ن جيتاز بنجاح ماأ .3

 .بية من اجلهة اليت حتددها أن يكون الئقًا طبيًا مبوجب شهادة ط .4

 . أن يكون حسن السرية والسلوك .5

 أال يكون قد سبق فصله من اخلدمة يف اجلمعية.  .6

 سنة. 18أال يقل عمره عن  .7

ردة يف املواد : )السادسة ااألحكام الووط ، وجيوز استثناًء توظيف غري السعودي وفقًا للشر .8

 من نظام العمل. والعشرون، الثانية والثالثون، الثالثة والثالثون(

 

 عقد العمل

 (8املادة )

تسلم وفقًا للنموذج امُلعد من الوزارة، مبوجب عقد عمل حيرر من نسختني باللغة العربية  وظفيتم توظيف امل

، حبيث يتضمن العقد اسم صاحب العمل ، واسم اجلمعيةلدى  هاألخرى يف ملفوتودع  موظفإحدامها لل

، وجنسيته ، وعنوانه األصلي ، وعنوانه املختار ، ونوع العمل ، ومكانه ، واألجر األساسي املتفق وظفامل

عليه ، وأية امتيازات أخرى يتفق عليها ، وما إذا كان العقد حمدد املدة ، أو غري حمدد املدة ، أو ألداء 

، وأية بيانات ضرورية، وجيوز حترير  عليها ، وتاريخ مباشرة العمل االتفاقعمل معني ، ومدة التجربة إذا مت 

 العقد بلغة أخرى إىل جانب اللغة العربية؛ على أن يكون النص العريب هو املعتمد دومًا.

 

 



  

 

 (9املادة )

 الذي ال وظفإلغاء عقد امل لعمل ملباشرة العمل ؛ حيق للجمعيةمع مراعاة التاريخ املحدد يف عقد ا

سبعة أيام عمل من تاريخ التوقيع على العقد بني الطرفني يباشر مهام عمله دون عذر مشروع خالل 

إذا كان التعاقد مت داخل اململكة، أو من تاريخ قدومه إىل اململكة إذا كان التعاقد مت خارج 

 اململكة.

 فترة التجربة

 (10املادة )

مير املوظف بفترة جتريبية مدهتا ثالثة أشهر وال تدخل يف حساب فترة التجربة إجازة عيدي  .1

 -بعد ثبوت صالحيته  -الفطر واألضحى واإلجازة املرضية، وحتسب فترة جتربة املوظف 

ويكون لكل من الطرفني احلق يف إهناء العقد خالل هذه الفترة ما مل  ،من مدة خدمته

صرف للموظف تطي احلق يف اإلهناء ألحدمها، ويف هذه األحوال يتضمن العقد نصًا يع

 مستحقاته عن أيام العمل الفعلي اليت أمضاها يف خدمة اجلمعية.

نفسها الوظيفة  يفال جيوز إخضاع املوظف ألكثر من فترة جتربة واحدة إذا أعيد تعيينه  .2

 أية وظيفة أخرى مماثلة هلا. يف أو 

وإمنا جيوز له التمتع  ،إجازات نظامية خالل فترة التجربةال حيق للموظف التمتع بأي  .3

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

 .الصالحية

 ،حتتسب فترة التجربة اليت جيتازها املوظف بنجاح ضمن مدة اخلدمة املتواصلة باجلمعية .4

 .ويستحق عليها مجيع االمتيازات

وليات وظيفته وما تنص عليه واجبات ؤاملوظف خالل فترة التجربة جبميع مهام ومس يلتزم .5

وباملقابل مينح راتب املرتبة والوظيفة املعني عليها ويتمتع بكافة املزايا اليت  ،نيوظفامل

 كفلتها هذه الالئحة. 

 

  



  

 

 التعني أولوية

 (11املادة )

 :أولوية التعيني

ون املوجودون يف اخلدمة حق األولوية يف الترشيح للوظيفة الشاغرة مىت كانت وظفيعطى امل .1

 .وتساووا يف نقاط املفاضلة تنطبق عليهم الشروط اليت تتطلبها تلك الوظيفة

 تكون أولوية التعيني للسعوديني.  .2

وفق ما متليه  انبوظفني األججيوز للجمعية أن تستقدم أو تنقل كفالة من تراه من امل .3

 جاهتا العملية.احتيا

 

 درجة ووظيفة التعيني

 (12املادة )

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

 حيملها املرشح حسبما هو موضح يف جدول السلم الوظيفي للجمعية. 

 ىل:إتنقسم الوظائف يف اجلمعية  .2

بعقود حمددة أو غري حمددة املدة، للقيام بكل و : يعني فيها موظفأساسيةوظائف  -أ

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

 وال التطوعية.

 . مل جزئي لعدد من الساعات أسبوعيًايعني فيها موظف بعقد ع وظائف متعاونني : -ب

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

ينتهي العقد املؤقت بإجناز العمل و ،إجنازه مدة حمددة، أو لعمل معني بذاته

 على أال تتجاوز مدته ثالثة أشهر. ،املحدد

جر، أدائمة أو مؤقتة يقوم هبا أشخاص بدون  أمور وظيفيةوظائف تطوعية: وهي  -د

مل نفقاته الفعلية وجيوز للجمعية أن تتح ،وفق الضوابط والشروط املتفق عليها

 ما مل يتنازل عنها مستحقها. ،كبدالت السفر واالنتقال

حبيث ال يقل عن  ،يتم حتديد راتب الوظيفة اعتمادًا على املؤهالت وحسب السلم الوظيفي .3

 .، وال يتجاوز حدها األعلىراتب احلد األدىن للمرتبة

غري صحيحة أو تقدميه بيانات إذا ثبت أن التعيني قد مت بناًء على انتحال املوظف شخصية  .4

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



  

 

مع احتفاظ  ،دون مكافأة أو تعويضبو ،دون احلاجة ألي إخطارباجلمعية الغيًا تلقائيًا 

 اجلمعية مبا قد يكون هلا من حقوق عليه.

بعمل وظيفي بأجر لدى جهات -اجلمعية بدوام كامل املتعاقد مع -إذا ثبت ارتباط املوظف  .5

ويف  ،أخرى أثناء عمله يف اجلمعية يتم إنذاره بترك العمل اآلخر خالل شهر من تاريخ اإلنذار

حالة عدم االستجابة يلغى عقده مع اجلمعية، وال تصرف له مكافأة هناية اخلدمة عن مدة  

 التحاقه بالعمل اآلخر.

 

 بداية خدمة املوظف

 (13ادة )امل

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

ولية املوظف عن املهام ؤالستحقاق الراتب واالمتيازات املقررة لوظيفته، ويعترب ذلك تارخيًا لبدء سريان مس

 وليات والواجبات املترتبة على وظيفته.ؤواملس

 

 اإلركاب

 (14املادة )

 وفق الضوابط التالية: أفراد أسرته، أو وظفيتحدد االلتزام مبصروفات إركاب امل

 يتفق عليه يف عقد العمل. عند بداية التعاقد، وفق ما .1

 يتفق عليه يف عقد العمل. بإجازته السنوية، وفق ما وظفعند متتع امل .2

 ( من نظام العمل.1فقرة )، طبقًا ألحكام املادة )األربعون( وظفعند انتهاء خدمة امل .3

إىل بلده يف حالة عدم صالحيته للعمل خالل فترة  وظفتكاليف عودة امل اجلمعية تتحمل ال .4

التجربة، أو إذا رغب يف العودة دون سبب مشروع، أو يف حالة ارتكابه خمالفة أدت إىل 

 ترحيله مبوجب قرار إداري، أو حكم قضائي.

 (15املادة )

الذي يتم نقله من  وظفاملادة )الثامنة واخلمسون( من نظام العمل يستحق املمع مراعاة أحكام 

مكان عمله األصلي إىل مكان آخر يقتضي تغيري حمل إقامته نفقات نقله، ومن يعوهلم شرعًا 



  

 

مل يكن  ممن يقيمون معه يف تاريخ النقل مبا فيها نفقات اإلركاب مع نفقات نقل أمتعتهم؛ ما

 .وظفامل النقل بناء على رغبة

 

 التدريب والتأهيل

 (16املدة )

كافة التكاليف، وإذا كان  السعودينيني وظفامل أو تدريب،يف حال قيامها بتأهيل  اجلمعيةتتحمل 

تؤمن تذاكر السفر يف الذهاب ،  للجمعيةمكان التأهيل أو التدريب يف غري  الدائرة املكانية 

مأكل ومسكن، وتنقالت ، كما تؤمن وسائل املعيشة من اجلمعيةوالعودة بالدرجة اليت حتددها 

 طوال فترة التأهيل والتدريب. وظفبدال عنها، وتستمر يف صرف أجر امل موظفتصرف للداخلية، أو 

 (17املادة )

، إذا ثبت من التقارير الصادرة عن ني وظفمن غري املأن تنهي عقد التأهيل ،  للجمعيةجيوز  .1

، أو قدرته على إكمال برنامج التدريب ، أو التأهيل عدم قابليتهلتدريب اجلهة اليت تتوىل ا

 بصورة مفيدة.

ني، أو وليه، أو وصيه احلق يف إهناء التدريب، وظفللمتدرب، أو اخلاضع للتأهيل من غري امل .2

أو التأهيل إذا ثبت من التقارير الصادرة عن اجلهة اليت تتوىل التدريب، أو التأهيل عدم 

 ه على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة.قابليته، أو قدرت

ويف كال احلالتني السابقتني جيب على الطرف الذي يرغب يف إهناء العقد إبالغ الطرف  .3

 على األقل من تاريخ التوقف عن التدريب والتأهيل. أسبوعاآلخر بذلك قبل 

مال مدة بعد إك -اني لديهوظفأن تلزم املتدرب أو اخلاضع للتأهيل من غري امل للجمعية .4

 أن يعمل لديها مدة مماثلة ملدة التدريب أو التأهيل. –التدريب أو التأهيل 

ني لديها بدفع تكاليف التدريب وظفأن تلزم املتدرب أو اخلاضع للتأهيل من غري امل للجمعية .5

 أو التأهيل اليت حتملتها أو بنسبة املدة املتبقية يف حالة رفضه العمل املدة املماثلة أو بعضها.

 

  



  

 

 (18املادة )

بعد إكمال مدة ، ني لديهاوظفأن تشترط على اخلاضع للتدريب، أو التأهيل من امل للجمعية: جيوز  أوالً 

ج التدريب أو التأهيل الذي خضع له مبرناثلة ملدة تتجاوز املدة املما التدريب أو التأهيل أن يعمل لديها مدة ال

أو باقي مدة العقود حمددة املدة إذا كانت املدة املتبقية من ، إذا كان عقد العمل غري حمدد املدة، وظفامل

 عقد العمل أقل من املدة املماثلة ملدة برنامج التدريب.

، مع إلزامه بدفع تكاليف التدريب اليت حتملتها وظفأن ُتنهي تأهيل أو تدريب امل للجمعية: جيور  ثانيًا

 أو بنسبة منها وذلك يف احلاالت التالية : اجلمعية

 إهناء التدريب أو التأهيل قبل املوعد املحدد لذلك دون عذر مشروع. وظفإذا قرر امل .1

وفق إحدى احلاالت الواردة يف املادة )الثمانون( من نظام العمل عدا  وظفإذا مت فسخ عقد عمل امل .2

 .التأهيل( منها أثناء فترة التدريب أو 6الفقرة )

احلاالت الواردة يف املادة )احلادية والثمانون( من نظام من العمل، أو تركه لغري  وظفإذا استقال امل .3

 العمل أثناء فترة التدريب أو التأهيل.

أو بنسبة منها  اجلمعيةبدفع تكاليف التدريب أو التأهيل اليت حتملتها  وظفإلزام امل للجمعية: جيوز  ثالثًا

دة )احلادية والثمانون( من نظام العمل ، أو تركه لغري احلاالت الواردة يف املامن العمل وظفإذا استقال امل

 التدريب أو التأهيل. انتهاءبعد  اجلمعيةعليه  اشترطتهامدة العمل اليت  انتهاءقبل 

 

 األجور

 (19املادة )

بالعملة  وظفنياملمع مراعاة أي إجراءات، أو ترتيبات ينص عليها برنامج محاية األجور: تدفع أجور 

 عن طريق البنوك املعتمدة يف اململكة. وظفنياملالرمسية للبالد يف مواعيد استحقاقها، وتودع يف حساب 

 (20املادة )

 يف هناية الشهر الذي مت فيه التكليف. موظفضافية املستحقة للتدفع أجور الساعات اإل

  



  

 

 (21املادة )

 أو عطلة رمسية يتم الدفع يف يوم العمل السابق.إذا وافق يوم دفع األجور يوم الراحة األسبوعية ، 

 

 تقارير األداء

 (22املادة )

للنماذج اليت  ني وفقًاوظفقل جلميع املتقارير عن األداء بصفة دورية، مره كل سنة على األ اجلمعيةُتِعُد 

 على أن تتضمن العناصر التالية: تضعها لذلك؛

 )الكفاءة(. ، ودرجة إتقانهالعملاملقدرة على  .1

 .اجلمعية، ومدى تعاونه مع رؤسائه، وزمالئه، وعمالء وظفسلوك امل .2

 املواظبة. .3

 (23املادة )

؛ على أن يتبع يف ذلك مقياس من  اجلمعيةيف التقرير بالتقديرات اليت حتددها  وظفُيقّيُم أداء امل

 مخسة مستويات.

 (24املادة )

يعتمد من )صاحب الصالحية(، وُيخطر ؛ على أن موظفُيعّد التقرير مبعرفة الرئيس املباشر لل

أن يتظلم من التقرير وفقًا لقواعد التظلم  موظفعتماده ، وحيق للابصورة من التقرير فور  وظفامل

 املنصوص عليها يف هذه الالئحة.

 بيانات وسجالت املوظف

 (25) املادة

 باجلمعيةتقوم الشؤون اإلدارية بإعداد سجل مفصل ودقيق لكل موظف أثناء خدمته  .1

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

املتعلقة حبالته، وما يطرأ عليها خالل عمله من األمور املتعلقة باالستخدام والترقية 



  

 

والنقل وتعديل األجر واإلجازات املرضية والعادية والغياب واجلزاءات وتقارير األداء 

 العمل وحىت تاريخ انتهاء خدمته. هوغري ذلك مما يتطلبوإهناء اخلدمة 

جيب على كل موظف أن يقدم إلدارة اجلمعية بيانًا حيدد فيه حمل إقامته وحالته  .2

 .وذلك وفق النماذج املعدة هلذا الغرض ،االجتماعية وأية بيانات أخرى تطلبها اجلمعية

بيانات خالل أسبوع من بأي تغيري يطرأ على هذه ال إخطار اجلمعيةكما جيب عليه 

 التغيري.

يف حالة عدم صحة البيانات املشار إليها يف الفقرة السابقة أو تأخر املوظف يف إخطار  .3

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

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

 دون إشعار أو تنبيه. 

جيوز للرئيس املباشر التوصية بزيادة راتب املوظف لديه مبا ال يتجاوز عالوتني يف السنة  .4

 .صاحب الصالحية ويصدر بذلك قرار من

 

 التصنيف الوظيفي وسلم الرواتب

 (26) املادة

مرتبة، تبدأ من املرتبة  والوظائف واملهن يف اجلمعية إىل اثنيت عشرة املوظفنيمت تصنيف  .1

 األوىل صعودًا إىل املرتبة الثانية عشرة. 

ني باإلدارات وظفواملديرين امل املدير التنفيذيسواء راتب رواتب الأي تعديالت تطرأ على  .2

 .من صاحب الصالحية والفروع واملناطق جيب أن تصدر بقرار

 حيدد لكل مرتبة يف سلم الرواتب ما يلي:  .3

  على أال يقل عن احلد  ،حسب ما هو حمدد يف سلم الرواتبراتب أساسي يبدأ

 األدىن وال يزيد عن احلد األعلى اعتمادًا على املؤهالت واخلربات.

 حسب ما تراه اجلمعية. ،تأمني السكن للموظفني أو صرف بدل سكن هلم 

   .تأمني وسيلة نقل أو صرف بدل نقل شهري 

مربوط  املطلوب توافرها يف املعني على بدايةحيدد لكل مرتبة حد أدىن للمؤهالت العلمية  .4

 هذه املرتبة.



  

 

 ،كعالوة استقطاب وتوظيف للسعوديني عالوة إضافية صرف صاحب الصالحيةل زجيو .5

 . للموظف من الراتب األساسي %30على أال تزيد عن نسبة 

 حسبيعني املوظف بناًء على مؤهالته العلمية وخرباته العملية، وجيوز لصاحب الصالحية  .6

 وفقًا ملا تقتضيه مصلحة العمل. الئحة الصالحيات

 

 العالوات

 (27) املادة

 .ءً على ضوء املركز املايل للجمعيةني عالوة سنوية ، يتم حتديد نسبتها بناوظفمنح امل جيوز للجمعية .1

نتيجة تقومي األداء مؤهاًل الستحقاق العالوة مىت حصل يف تقريره الدوري على  وظفيكون امل .2

 للموظف وفقًا لاليت :السنوي 

  من الراتب األساسي. %5تقدير ممتاز مينح 

   من الراتب األساسي.  %3جيد جدًا مينح 

  من الراتب األساسي. %2جيد مينح 

 مقبول ال مينح عالوة سنوية. 

 بالعمل، أو من تاريخ حصوله على العالوة السابقة. التحاقهوذلك بعد مضي سنة كاملة من تاريخ  

 عالوة استثنائية وفقًا للضوابط اليت تضعها يف هذا الشأن. وظفمنح امل اجلمعيةارة جيوز إلد .3

 

 احلوافز

 (28) املادة

 ني يف احلاالت التالية: موظفيتم منح احلوافز التشجيعية لل

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

 احلفاظ على مصاحل اجلمعية وترشيد اإلنفاق.  .2

 تطوير العمل مبا يتناسب مع طبيعة العمل وحجمه. .3



  

 

 .استحداث طرق جديدة وأساليب متطورة يف مجع التربعات .4

 تغيري و تطوير نظم العمل باجلمعية لألفضل.  .5

 ني فيها. وظفدفع ضرر أو درء خطر حمدق باجلمعية أو امل .6

صاحب  واعتماد أو مديري املناطق والفروع وموافقة املدير التنفيذيوصية من ويتم تقدير هذه احلوافز بت

 .الصالحية

 

 الترقيات

 (29) املادة

وفقًا ملا جاء يف دليل التصنيف ،  –حتدد فيه عدد ، ومسميات الوظائف  وظيفياسلما  اجلمعيةتضع 

 وظفأجرها فيه، ويكون امل. ودرجة كل وظيفة ، وشروط شغلها، وبداية والتوصيف املهين السعودي

 مؤهاًل للترقية إىل وظيفة أعلى ؛ مىت توفرت الشروط التالية:

بعد  ،حسب سلم الرواتب، الترقية تعين ترفيع املوظف إىل مرتبة أعلى من مرتبته ووظيفته احلالية .1

 . مرور أربع سنوات كحد أدىن

 وجود الوظيفة الشاغرة األعلى. .2

 املرشح للترقية إليها.توفر مؤهالت شغل الوظيفة  .3

 حصوله على مستوى فوق املتوسط على األقل يف آخر تقرير دوري. .4

 موافقة صاحب الصالحية. .5

 . ترقية استثنائية وظفمنح امل اجلمعيةجيوز إلدارة  .6

 (30املادة )

؛ فإن املفاضلة للترقية تكون  موظفإذا توافرت شروط الترقية لوظيفة أعلى يف أكثر من 

 كاآليت:

 صاحب الصالحية.ترشيح  .1

 احلاصل على تقدير أعلى. .2

 احلاصل على شهادات علمية أعلى ، أو دورات تدريبية أكثر. .3



  

 

 .اجلمعيةاألكثر خربة عملية مبجال عمل  .4

 .اجلمعيةيف العمل ب األقدمية .5

 

 نيوظفسلف امل

 (31املادة )

 صرف سلفة للموظف حسب الشروط التالية: لصاحب الصالحية

 العمل يف اجلمعية. من أن ميضي سنة على األقل  .1

يكون مقدار السلفة راتب ثالثة أشهر )حسب الراتب األساسي(، حبد أقصى مخسة عشر ألف   .2

 ( ريال. 15.000)

 أال يكون كافاًل ألحد املوظفني. .3

 ( أشهر. 10أن يسدد السلفة على أقساط شهرية ال تتجاوز ) .4

 .كانت مكافأة هناية خدمته تغطي السلفة إذاإال  ،أن حيضر كفياًل غارمًا من املوظفني .5

 السابقة. ةشهر على سداد أخر قسط من السلفأ 3ال جيوز صرف سلفه شخصية أخرى إال بعد مرور  .6

 يبدأ خصم القسط األول من ثاين راتب مستحق للموظف. .7

 حكام عامة يف السلف:أ .8

 لصاحب الصالحية احلق يف رفض طلب السلف دون إبداء األسباب.

 أجيل األقساط الشهرية املقررة إال يف الظروف االستثنائية وباعتماد من صاحب الصالحية.ال جيوز ت

 

 الواجبات الوظيفية

 (32املادة )

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

 ومسؤوليات هذه الوظيفة، وتنفيذ كافة التعليمات ذات العالقة بطبيعة العمل الصادرة عن رؤسائه. 

التزام املوظف بالتعليمات والتوجيهات اإلدارية املوجهة إليه من قبل رؤسائه يف العمل وتطبيقها   .2

 من اجلمعية. بكل دقة وأمانة، ومراعاة أحكام هذه الالئحة واللوائح األخرى الصادرة 



  

 

حمافظة املوظف على أسرار اجلمعية ومسعتها، وعدم إفشاء هذه األسرار إىل أي جهة كانت، ما  .3

 مل يصرح له خطيًا بذلك من قبل اجلمعية. 

أال حيتفظ املوظف لنفسه بأية مستندات أو أوراق أو معلومات رمسية ختص اجلمعية أو يزود غريه  .4

 بل اجلمعية.هبا ما مل يصرح له خطيًا بذلك من ق

أن يكرس املوظف كل وقته لصاحل العمل وضمن حدود املهام والواجبات املحددة لوظيفته، دون  .5

 للسلطة.  خدامهإساءة است

املخلة بالشرف واألمانة )األلفاظ النابية والسلوك املشني(، أو التلفظ  رموأن يتجنب املوظف األ .6

 بألفاظ نابية، أو السلوك مبسلك شائن، وغريها من األمور األخرى املشاهبة. 

خاصة أثناء الدوام مبرتب أو بدون مرتب لصاحله أو لصاحل الغري  رموال يسمح للموظف بالقيام بأ .7

 أو حيدد من ينيبه فيها نوع العمل وعدد الساعات. دير التنفيذياملإال بعد أخذ موافقة خطية من 

 ظهور املوظف أمام الزوار و العمالء مبظهر الئق يتناسب ومسعة اجلمعية مهنيًا وتنظيميًا.  .8

 ابتعاد املوظف عن اإلشاعات املغرضة، والدفاع عن اجلمعية يف حال وجود مثل هذه اإلشاعات. .9

مع سياسة اجلمعية أو مع تقاليد اململكة سواء بالداخل  تتعارض أمورعدم ممارسة املوظف ألية ( 10 .10

 أو باخلارج أو أثناء الدوام الرمسي أو بعده.

 

 

 تقارير األداء

 (33املادة )

 ني مبوجب النماذج املعدة لذلك، وعلى النحو التايل:وظفيتم حتضري التقارير عن أداء امل

 يتم إعداد نوعني من التقارير: (1

باإلضافة إىل اإلدارات التابعة له، ويعتمد  املدير التنفيذييتم تقييم املديرين العامني من قبل  -أ

 .من صاحب الصالحية يف اجلمعية تقييم مديري اإلدارات والفروع واملناطق

 يتم تقييم بقية املوظفني من قبل رؤسائهم املباشرين كل حسب وظيفته. -ب

على الدوائر واألقسام املختصة وجتميعها على عاتق الشؤون  تقع مسؤولية توزيع التقارير السنوية (2

اإلدارية )شؤون املوظفني(، ويتم توزيعها قبل هناية السنة بشهرين على األقل، على أن تسلم خالل 

 أسبوعني من تاريخ توزيعها.

ء  فترات ني يف اجلمعية من قبل رؤسائهم املباشرين بعد انتهاوظفتعبأ مناذج تقارير األداء جلميع امل (3

التجربة، ويف هناية كل سنة ميالدية، وتسلم بظرف مغلق وخمتوم إىل الرئيس األعلى مباشرة 

إلبداء الرأي ووضع املالحظات والتوجيهات اليت يراها مناسبة عن كل موظف، مث حتال إىل 

 الشؤون اإلدارية )شؤون املوظفني(.



  

 

 ة: ممتاز، جيد جدًا، جيد، مقبول، ضعيف. ُيقيم أداء املوظف يف التقرير بأحد التقديرات التالي (4

يعد تقرير األداء عن املوظف قبل انتهاء فترة التجربة بأسبوعني لتحديد إمكانية استمراره يف  (5

 العمل أو إهناء تعاقده مع اجلمعية، ويتم إشعاره بذلك.   

 لسنوي.تستخدم تقارير األداء كأساس ملنح العالوات كل سنة وكذلك عند جتديد عقد العمل ا (6

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

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

حيرم املوظف من العالوة السنوية املقررة لدرجته الوظيفية إذا حصل على تقدير مقبول، ويعاد  (9

 راره يف الوظيفة أو عدم استمراره يف حالة تكرار حصوله على التقدير نفسه.النظر يف استم

 تنهى خدمة من حيصل على تقدير ضعيف بعد حتقيق كتايب معه بضعف األداء.  (10

 

 

 االنتداب

 (34املادة )

 مبا يلي : اجلمعيةتلتزم  ألداء عمل خارج مقر عمله وظفإذا مت انتداب امل

 مل يتم صرف مقابل هلا مبوافقته. وسائل التنقل الالزمة، ما موظفتؤمن لل .1

إىل ذلك؛ ما مل تؤمنها  لتكاليف اليت يتكبدها للسكن، والطعام ، ومامقابل ا موظفيصرف لل .2

 .له اجلمعية

 .وظفقيمة البدل اليومي لالنتداب حسب درجة امل .3

يف هذا  اجلمعيةيف قرار االنتداب ؛ وفقًا للفئات، والضوابط اليت تضعها  االلتزاماتوجيب أن حتدد تلك 

ملقر عمله إىل وقت عودته؛ وفق املدة املحددة  وظفالشأن، ويكون احتساب تلك النفقات من وقت مغادرة امل

 .اجلمعيةله من قبل 

  



  

 

 

 الراتب

 بدل االنتداب عن اليوم الواحد

 خارج اململكة  داخل اململكة

 1000 750 16.000ــ  14.000

 800 650 13.999ــ  12.999

 700 550 11.999ــ   8.000

 600 450 7.999ــ  5.000

 500 350 4.999ــ  3.000

 350 250 2.999ــ  1.500

  150 1،499ــ    5.00

 

 :أحكام عامة

 .من صاحب الصالحيةال متدد فترة االنتداب إال مبوافقة مسبقة 

 االنتداب يوم السفر ويوم العودة.تشمل مدة 

كمل أدوارهم تجهودًا مشتركة، حبيث  يعند انتداب مكتب )جلنة أو فريق( لتنفيذ مهمة تقتض

 بعضها بعضًا، يتم تعويض أعضاء اللجنة بالتساوي وفقًا ألكرب درجة وظيفية ألي من أعضاء الفريق.

 تصرف سلفة مؤقتة للمنتدب وتسوى عند عودته.

 .ية تكاليف ورسوم تأشريات اخلروج والعودة ودخول الدول املنتدب هلا املوظفتتحمل اجلمع

  



  

 

 املزايا والبدالت

 (35املادة )

ها السكن املناسب ، وكذلك وسيلة النقل إذا نص على ذلك يف عقد العمل، وجيوز وظفيمل اجلمعيةتؤمن 

 بدل سكن، وبدل نقل نقدي. موظفلل اجلمعيةالنص يف عقد العمل على أن تدفع 

 أيام وساعات العمل

 (36املادة )

الراحة األسبوعية  اجلمعة والسبتأيام يف األسبوع، ويكون )يومي(  مخسةيكون عدد أيام العمل  .1

، بعد إبالغ مكتب العمل املختص، أن تستبدل هبذا للجمعية، وجيوز وظفنيبأجر كامل جلميع امل

أيام األسبوع ، وعليها أن متكنهم من القيام بواجباهتم الدينية ، ها أي يوم من موظفياليوم لبعض 

 جيوز تعويض يوم الراحة األسبوعية مبقابل نقدي. وال

تكون ساعات العمل )مثاين( ساعات عمل يوميًا ختفض إىل )ست( ساعات يوميًا يف شهر رمضان  .2

 املسلمني. موظفنيلل

 العمل اإلضايف

 (37املادة )

بالعمل اإلضايف ؛ يتم ذلك مبوجب تكليف كتايب ، أو الكتروين موجه  وظفتكليف امل الح يف .1

، وعدد األيام  وظفاإلضافية املكلف هبا امل الساعاتيبني فيه عدد  اإلداريةالشئون تصدره  له

؛ وفق ما نصًّت عليه املادة )السادسة بعد املائة(من ،معتمد من صاحب الصالحية الالزمة لذلك 

 نظام العمل.

من ساعات العمل اإلضافية أجرًا إضافيًا يوازي أجر الساعة مضافًا إليه  موظفلل اجلمعيةع تدف .2

 ( من أجره األساسي.50%)

 . من صاحب الصالحيةحيدد بدء ساعات العمل اليومي وانتهاؤها بقرار  .3

 من صاحب الصالحيةإال بقرار  بتال جيوز منح اجر إضايف ألي موظف حيصل على بدل شهري ثا .4

. 



  

 

 التفتيش اإلداري

 (38املادة )

إىل مواقع عملهم ، وانصرافهم منه من األماكن املخصصة لذلك، وعلى  وظفنييكون دخول امل

 للتفتيش )التفتيش اإلداري( مىت ُطلب منهم ذلك. االمتثال وظفنيامل

 (39املادة )

 هلذا الغرض. املعدةبأن يثبت حضوره، وانصرافه بإحدى الوسائل  وظفأن تلزم امل للجمعيةجيوز 

 

 اإلجازات

 (40املادة )

مدهتا عن  تقل إجازة سنوية بأجر كامل ال عن كل سنة من سنوات اخلدمة وظفيستحق امل (1

 موظفعن ثالثني يومًا، إذا بلغت خدمته مخس سنوات متصلة، ولل واحد وعشرين يومًا، تزيد

دة اليت قضاها من السنة احلصول على جزء من إجازته السنوية بنسبة امل اجلمعيةبعد موافقة 

 .، وجيوز االتفاق يف عقد العمل على أن تكون مدة اإلجازة السنوية أكثر من ذلكيف العمل

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

 بغض النظر عن الوسيلة الفعلية اليت خيتارها املوظف.الطائرة بتصرف تذاكر السفر  (3

سنة كاملة يف العمل باجلمعية  حتسب اإلجازة السنوية العادية املستحقة للموظف الذي مل ميِض  (4

 على أساس املدة الفعلية منسوبة إىل اإلجازة السنوية الكاملة.

العمل، وجيوز تأجيلها يتمتع املوظف بإجازته السنوية العادية كلها أو بعضها حسب ظروف  (5

مبوافقة صاحب الصالحية إذا استدعت املصلحة ذلك ملدة ال تتجاوز هناية العام التايل للعام الذي 

عند الضرورة  لصاحب الصالحيةوال جيوز تأجيل إجازة املوظف لعامني متتاليني.  ،استحقت عنه

 ًا على ذلك.القصوى إلغاء إجازة املوظف وتعويضه عنها  بعد موافقة املوظف خطي

 ممن هم علىتتحمل اجلمعية تكلفة تذاكر القدوم ألول مرة للمستقدمني من خارج اململكة  (6

 سواء بدفع القيمة للوكالة أو تعويض املوظف عند قدومه. ،كفالة اجلمعية وعائالت املوظفني

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

 تذاكر اعتبارًا من تاريخ نقل كفالته على اجلمعية. النقلت كفالته فيعطى 



  

 

يعطى املوظف قيمة تذاكر السفر نقدا على أقرب خط جوي من مقر العمل إىل اقرب مطار  (8

 دويل يف بلده األصلي حبسب جواز سفره.

 غري السعودي تأشرية خروج وعودة ملدة  ثالثة أشهر. وظفيتم منح امل (9

يلزم املوظف إخالء طرفه قبل التمتع باإلجازة بوقت كاٍف حىت تنتهي إجراءات سفره وتسوى  (10

 مستحقاته وتصرف له قبل سفره. 

يف أي وقت من  قطعهاجيوز للجمعية ومبوافقة صاحب الصالحية استدعاء املوظف من إجازته أو  (11

مل اجلمعية كافة النفقات على أن تتح ،رموألداء بعض األ ،بدء متتعه هبا عند الضرورة القصوى

 اليت تترتب على استدعائه.

ال جيوز للموظف قطع إجازته من تلقاء نفسه ومباشرة العمل قبل انتهائها إال يف حال موافقة  (12

 اجلمعية على ذلك، وحيق له التمتع ببقية إجازته يف وقت آخر بعد موافقة اجلمعية.

    ال يستحق املوظف إجازة سنوية عن املدد التالية:  (13

 مدة اإلجازة بدون راتب.  -أ

 مدة كف اليد وما يف حكمها يف حال اإلدانة.  -ب

 مدة اإلجازة الدراسية.  -ج

 املدة اليت يقضيها املوظف يف السجن تنفيذًا حلكم صدر ضده وال يقتضي إهناء خدماته.  -د

 ال حيق  للموظف  التمتع باإلجازة إال بعد إكمال اإلجراءات التالية:  (14

 إخالء طرفه من قبل رئيسه املباشر وموافقته على اإلجازة.  -أ

 تسوية ما بعهدته من عهد ونقود مبعرفة اإلدارة املختصة.  -ب

 التأكد من سداد التزاماته من السلف النقدية واألقساط املستحقة للجمعية. -ج

 ،يف تذكرة سفر اإلجازة عند استحقاق اإلجازة الالحقة هلا وظفيسقط حق املوظف أو امل (15

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

 .على أال يتجاوز هذا التأخري ستة أشهر ،العمل وبتكليف من اجلمعية

 (41املادة )

 يلي: احلق يف إجازة بأجر كامل يف األعياد ، واملناسبات ؛ وفق ما موظفلل

من اليوم التايل لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان  املبارك ،تبدأأربعة أيام مبناسبة عيد الفطر  .1

 املبارك حسب تقومي أم القرى.

 أربعة أيام مبناسبة عيد األضحى املبارك ، تبدأ من يوم الوقوف بعرفة. .2

 يوم واحد مبناسبة اليوم الوطين للملكة )أول امليزان( .3



  

 

قبل أيام تلك اإلجازات  عنها مبا يعادهلا وظفعية يعوض املوإذا تداخلت أيام هذه اإلجازات مع الراحة األسبو

 عنها. وظفأما إذا تداخلت أيام إجازة أحد العيدين مع إجازة اليوم الوطين فال يعوض املأو بعدها؛ 

 (42املادة )

 احلصول على إجازة بأجر كامل يف احلاالت التالية: موظفحيق لل

 مخسة أيام عند زواجه. .1

 والدة مولود له. ثالثة أيام يف حالة .2

 ، أو فروعه. أصوله، أو أحد وظفمخسة أيام يف حالة وفاة زوجة امل .3

ة املسلمة ، وهلا احلق يف متديدها دون أجر إن وظفأربعة أشهر وعشرة أيام يف حالة وفاة زوج امل .4

العدة املمنوحة هلا بعد وضع  إجازةتفادة من باقي سجيوز هلا اال حىت تضع محلها ، وال كانت حامالً 

 هذا احلمل.

 ة غري املسلمة.وظفمخسة عشر يومًا يف حالة وفاة زوج امل .5

 احلق يف طلب الوثائق املؤيدة للحاالت املشار هلا. للجمعيةو

 

 إجازة احلج

 (43املادة )

سبعة أيام فريضة احلج مدهتا  يستحق املوظف إذا أمضى سنة على األقل يف خدمة اجلمعية إجازة ألداء

مرة  ىسو وال متنح هذه اإلجازة .الرمسية مدفوعة الراتب إذا مل يسبق له احلج، باإلضافة إىل العطلة

 تذاكر سفر هلذا الغرض. يإ هلاوكذلك ال متنح  ،واحدة خالل مدة اخلدمة

 

  



  

 

 اإلجازات االضطرارية

 (44املادة )

اضطرارية ألسباب منح املوظف إجازة  صاحب الصالحية مبوافقة -للجمعية  .1

وأال يزيد  ،بشرط أال تتجاوز مدهتا ثالثة أيام متتالية يف املرة الواحدة ،طارئة

 جمموع أيام اإلجازة االضطرارية يف كل سنة وظيفية عن سبعة أيام. 

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

 

 إجازات املرافقة

 (45املادة )

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

 ،براتب كامل العادية، فإذا زادت املدة الالزمة للمرافقة على ذلك يسمح له بالغياب مدة أقصاها شهر

ويشترط  يةمن صاحب الصالح وبقراروجيوز متديدها ملدة ال تتجاوز شهرين آخرين بدون راتب عند الضرورة 

 يف ذلك: 

 . الثانية وأأن يكون املريض أحد أفراد أسرة املوظف من الدرجة األوىل  .1

 أن تقر هيئة طبية معتمدة من اجلمعية ضرورة مصاحبة املوظف للمريض. .2
 

 اإلجازاتأحكام عامة يف باب 

 (46املادة )

 مستحقات اإلجازة السنوية قبل التمتع هبا. جيوز صرف .1

 .االضطرارية عندما ال يكون لدى املوظف رصيد من اإلجازة السنويةمتنح اإلجازة  .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 فترة إجازته السنوية. .4

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

 متدد عطلة األعياد بقدر ما يتخللها من أيام راحة أسبوعية. .6



  

 

وجبها اإلجازات املدفوعة على املوظف إحضار كافة املستندات الثبوتية اليت يستحق مب .7

 والوفاة وغريها قبل أو بعد التمتع باإلجازة. كالزواج

 (47املادة )

 –، أو مرجع طيب معتمد لديها اجلمعيةالذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب  –وظفيستحق امل

إجازات مرضية خالل السنة الواحدة ، واليت تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية ؛ سواء أكانت هذه اإلجازات 

 متصلة أو متقطعة، وذلك على النحو التايل:

 الثالثون يومًا األوىل ، بأجر كامل. .1

 ومًا التالية ، بثالثة أرباع األجر.الستون ي .2

 اليت تلي ذلك ، بدون أجر. الثالثون يوما .3

 احلق يف وصل إجازته السنوية باملرضية. موظفولل

 

 الرسوم احلكومية للموظفني

 (48املادة )

 تتحمل اجلمعية عن مكفوليها ما يلي:  .1

 رسوم جتديد إقامة املوظف. .2

 رسوم تأشرية السفر للموظف وزوجته مرة واحدة سنويًا.  .3

 نصف رسوم نقل الكفالة على اجلمعية. .4

 رسوم االستقدام. .5

يشترط حلصول أفراد أسرة املوظف على االمتيازات واحلقوق الواردة يف هذه الالئحة أن يقيموا معه  .6

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

  



  

 

 الرعاية الطبية

 (49املادة )

ني لديها صحيًا ؛ وفقًا ملا يقرره نظام التأمني الصحي التعاوين، وظفبالتأمني على مجيع امل اجلمعيةتقوم 

ني يف فرع األخطار املهنية لدى املؤسسة العامة وظفوالئحته التنفيذية ، كما تقوم باالشتراك عن مجيع امل

 للتأمينات االجتماعية ؛ وفقًا ملا يقرره النظام.

 

 تشغيل النساء

 (50املادة )

ات مبعزل عن وظفتعد اجلمعية يف مجيع األماكن اليت يعمل فيها نساء أماكن ، ومقاعد الستراحة امل

 هبن. خاصةالرجال ، ودورات مياه 

 (51املادة )

حبد  عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء ، حبيث تبدأة احلق يف إجازة وضع بأجر كامل ملدة وظفللمرأة امل

أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ املرجح للوضع ؛ وحيدد هذا التاريخ بواسطة اجلهة الطبية املعتمدة لدى 

ة خالل األسابيع الستة وظفجيوز تشغيل املرأة امل اجلمعية، أو بشهادة طبية مصدقة من جهة صحية، وال

 التالية لوضعها.

ة احلق يف إجازة بأجر كامل ملدة موظفاخلاصة ؛فلل االحتياجاتلة إجناب طفل مريض ،أو من ذوي ويف حا

 إجازة الوضع؛ وهلا متديد اإلجازة ملدة شهر دون أجر. انقضاءشهر واحد بعد 

 (52املادة )

ة يف اجلمعية عندما تعود إىل مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع وظفحيق للمرأة امل

تزيد يف جمموعها على الساعة يف اليوم الواحد، وذلك عالوة على  ، ال استراحةمولودها فترة ، أو فترات 

لفعلية، وذلك ، وحتسب هذه الفترة ، أو الفترات من ساعات العمل اوظفنيجلميع امل فترات الراحة املمنوحة

ة وظفيترتب على ذلك ختفيض األجر، وجيب على املرأة امل ملدة أربعة وعشرين شهرًا من تاريخ الوضع، وال

يطرأ على  ، ومااالستراحةبعد عودهتا من إجازة الوضع إشعار صاحب العمل كتابًة بوقت فترة ، أو فترات 



  

 

ورد يف الالئحة التنفيذية  ى ضوء ذلك حبسب ماذلك الوقت من تعديل ، وحتدد فترة ، أو فترات الرضاعة عل

 لنظام العمل.

 اخلدمات االجتماعية

 (53املادة )

 التالية: االجتماعيةتلتزم اجلمعية بتقدمي اخلدمات 

 إعداد مكان ألداء الصالة. .1

اليت  اإلعاقةوي من ذ موظفنيتوفر اجلمعية املتطلبات، واخلدمات ، واملرافق التيسريية الضرورية لل .2

 هم حبسب االشتراطات املنصوص عليها يف الالئحة التنفيذية لنظام العمل.متكنهم من أداء وظائف

 ضوابط سلوكيات العمل

 (54املادة )

يراعى يف أي  حوالموحد، ويف كل األ يز بارتداءني وظفجيوز للجمعية إلزام كل ، أو بعض امل .1

بالنسبة للرجال مالئمته للذوق العام ، وبالنسبة للنساء أن يكون حمتشمًا ، وفضفاضًا، وغري  يز

 شفاف.

واألعراف  اإلسالمية،ني باجلمعية االلتزام مبقتضيات أحكام الشريعة وظفعلى مجيع امل .2

 .اآلخرينمع  عاملاملرعية يف الت االجتماعية

وعلى اجلمعية أن تتخذ كل التدابري اليت متنع  اآلخر،ني اخللوة مع اجلنس وظفميتنع على مجيع امل .3

 اخللوة بني اجلنسني داخل اجلمعية.

أو اإلساءة اجلسدية ، أو  ،اإليذاءني االمتناع عن القيام بأي شكل من أشكال وظفعلى مجيع امل .4

ينال من الكرامة ، أو السمعة ،  أو، أو باختاذ أي موقف خيدش احلياء ،  اإلحيائيةالقولية ، أو 

أي شخص إىل عالقة غري مشروعة؛ حىت لو كان  إجبارأو احلرية ، أو يقصد منه استدراج ، أو 

بأي وسيلة تواصل أخرى ، وللجمعية أن  أوذلك على سبيل املزاح، وذلك عند التواصل املباشر ، 

 ني بذلك.وظفغ مجيع امللتبلي تتخذ كل الترتيبات ، واإلجراءات الضرورية ، والالزمة

 



  

 

 (55املادة )

، مجيع ممارسات اإلساءة اإلجيابية أو السلبية ، ومجيع أشكال االستغالل اإليذاءيعترب من قبيل  .1

جسدية ،أو نفسية ،أو جنسية ؛واليت تقع يف  أكانت، أو التهديد ؛ سواء  اإلغراء، أو االبتزاز، أو 

على صاحب العمل ، أو من  وظفمن قبل امل أو،  وظفمكان العمل من قبل صاحب العمل على امل

على آخر ، أو على أي شخص موجود يف مكان العمل ، وتعترب املساعدة ، والتستر  موظفقبل 

 .اإليذاءعلى ذلك يف حكم 

يقع باستخدام أية وسيلة من وسائل االتصال  املقصود يف الفقرة السابقة ،ما اإليذاءيعترب من قبيل  .2

، أو الرسم ، أو باستخدام اهلاتف، أو بالوسائل  اإلحياء، أو  اإلشارةالكتابة ، أو سواء بالقول ، أو 

 االلكترونية األخرى ، أو بأي شكل من أشكال السلوك الذي يدل على ذلك.

 (56املادة )

يف مكان العمل من االلتجاء إىل اجلهات احلكومية  اإليذاءمع عدم اإلخالل حبق من وقع عليه  .1

 اإليذاءمخسة أيام عمل من وقوع  أقصاهااملختصة، حيق له التقدم بشكواه للجمعية خالل مدة 

كان  إذاأما  بذلك؛التقدم ببالغ للجمعية  إيذاء،عليه، وجيوز لكل من شاهد أو اطلع على واقعة 

فيكون التقدم بالشكوى للجهة  فيها؛أعلى سلطة  أو من اجلمعية،قد وقع من صاحب  اإليذاء

 احلكومية املختصة.

ملسئول املختص ، تكون جلنة بقرار من ا بالغ، تشكيلأو  شكوى،على اجلمعية عند تقدمي  .2

، واالطالع على األدلة ، والتوصية بإيقاع اجلزاء التأدييب املناسب  اإليذاءحقيق يف حاالت مهمتها الت

 وذلك خالل مخسة أيام عمل من تلقيها الشكوى ، أو البالغ. على من يثبت إدانته،

 (57املادة )

مع مراعاة مبدأ السرية تستمع اللجنة جلميع األطراف ، والشهود ، وتدون كل ما جيري يف حماضر؛  .1

 توقع من األطراف ، والشهود على أقواهلم ، مث توقع من أعضاء اللجنة يف هناية كل صفحة.

ني، واالستماع إىل أقواله، وعلى من مت وظفترى ضرورة استجوابه من امل للجنة حق استدعاء من .2

 يقع حتت طائلة املسؤولية. استدعاؤه املثول أمام اللجنة ؛ حىت ال

جيوز للجنة أن ترفع توصية إلدارة اجلمعية بالتفريق بني الشاكي ، واملشكو يف حقه أثناء فترة  .3

 التحقيق.



  

 

بأي طريقة من طرق اإلثبات املعتربة ؛ توصي اللجنة باألغلبية بإيقاع  اإليذاءيف حال ثبوت واقعة  .4

 اجلزاء التأدييب املناسب على املعتدي.

؛  لصاحب الصالحيةإذا كان االعتداء بشكل جرمية جنائية ، وجب على اللجنة رفع الشكوى  .5

 لتبليغ اجلهات احلكومية املختصة بذلك.

تبني هلا أن  إذااللجنة بإيقاع عقوبة تأديبية على املبلغ؛  ، توصي اإليذاءيف حال عدم ثبوت واقعة  .6

 الشكوى، أو البالغ كيدي.

مينع اجلزاء التأدييب املوقع من قبل اجلمعية على املعتدي ، من حق املعتدى عليه اللجوء للجهات  ال .7

 احلكومية املختصة.

 اجلمعية جزاًء تأديبيًا عليه. مينع توقيع عقوبة شرعية ، أو نظامية أخرى على املعتدي، من توقيع ال .8

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 نظام و سلم الوظائف والرواتب وعقود العمل

 (58املادة )

 توزيع املراتب حسب املسمى الوظيفي: 1/  85املادة 

 مسمى الوظيفة

 احلد األدىن من املتطلبات الرئيسية

املؤهالت والدرجة  املرتبة

 العلمية
 املهارات الفردية اخلربات العملية

دكتوراه / ماجستري /  املدير التنفيذي

 بكالوريوس
 الثانية عشر يةوإشرافمهارات قيادية  سنوات 8/  6/  4

املدير نائب أو مساعد 

 التنفيذي

 املدير العام

دكتوراه / ماجستري / 

 بكالوريوس
 احلادية عشرة يةوإشرافمهارات قيادية  سنوات 8/  6/  4

 مدير تنفيذي

 مدير فرع / مدير منطقة 

ماجستري / 

 بكالوريوس
 سنتان / أربع سنوات

مهارات قيادية و إدارية + 

 مهارات احلاسب اآليل
 العاشرة

 التاسعة مهارات إدارية وتنفيذية أربع سنوات بكالوريوس متخصص مدير إدارة

 رئيس قسم / نائب مدير إدارة
ماجستري / 

 بكالوريوس

أربع سنوات / مثاين 

 سنوات
 الثامنة مهارات إدارية وتنفيذية

 –موظف متخصص )مترجم 

حماسب  –إعالمي  –مصمم 

  –مهندس كمبيوتر  –

 باحث( -مندوب تنمية موارد 

 –بكالوريوس  –دبلوم 

 خربات عملية
 السابعة مهارات إدارية وتنفيذية مثاين سنوات



  

 

سكرتري تنفيذي/ موظف 

 إداري

بكالوريوس / دبلوم 

 إدارة بعد الثانوية 
 مثاين سنوات

مهارات احلاسب اآليل + 

مع واصل االتصال والت

 اآلخرين + مهارات إدارية 

 السادسة

 سكرتري / مدخل بيانات  
دبلوم إدارة / ثانوية 

 عامة
 أربع سنوات

مهارات احلاسب اآليل + 

 مهارات إدارية
 اخلامسة

 أمني مستودع
ثانوية  دبلوم إدارة /

 عامة
 سنتان / أربع سنوات

مهارات احلاسب اآليل + 

مهارات متخصصة يف 

 طبيعة العمل

 الرابعة

موظف استقبال / مأمور 

 سنترال

 

 سنتان ثانوية عامة 
مهارات  احلاسب اآليل + 

 االتصال والتواصل مهارات
 الثالثة

 سنة واحدة شهادة متوسطة سائق مراسل
مهارات يف طبيعة عمل 

 الوظيفة
 الثانية

 االبتدائية موظفحارس / 
مهارات يف جمال 

 العمل
 األوىل القدرة على أداء العمل



  

 

 سلم الرواتب: 85/2املادة رقم 

 سلم الرواتب هو نتيجة مباشرة لعملية تصنيف وتقومي املوظف.

 أهم مالمح سلم الرواتب املجزي أنه:

 بسوق العمل اخلارجي بصورة عادلة.يعكس الفوارق بني املستويات املهنية املختلفة  .1

 يعكس الفوارق بني املستويات الوظيفية املختلفة داخل اجلمعية بصورة عادلة. .2

 يعترب تعويضًا مناسبًا وعاداًل لدى شاغل الوظيفة مقابل ما يؤديه من واجبات ومسؤوليات. .3

 

 الضوابط:

 أواًل: التصنيف:

 مت تصنيف الوظائف إىل جمموعات وظيفية هي:

، وأفردت هلا ثالث مراتب من العاشرة إىل الثانية عشرة، ومن أهم يةفشراواإلاإلدارة التنفيذية  -

 ، ومدير الفرع، واملستشارون، واملديرون التنفيذيون.املدير التنفيذيوظائفها: 

اإلدارة الوسطى، وأفردت هلا مرتبتان مها: الثامنة والتاسعة، ويشغلهما مديرو اإلدارات ونواهبم  -

 .يرو األقسام ومد

الوظائف املتخصصة، وأفردت هلا ثالث مراتب هي: اخلامسة والسادسة والسابعة، ويشغلها  -

 املوظفون املتخصصون والسكرتري التنفيذي ومندوبو تنمية املوارد والتسويق  .

الوظائف الكتابية وأفردت هلا مرتبتان مها: الثالثة والرابعة ويشغلهما: موظفو إدخال البيانات  -

 لسكرتارية.وا

وأفردت هلا مرتبتان مها: األوىل والثانية ومها أدىن املراتب  بسلم الرواتب  العماليةالوظائف  -

 وحارس وسائق ومراسل. موظفويشغلها املستخدمون على وظائف 

 التقومي: ثانيًا:

 اتبع يف التقومي طريقة املقارنة بني الوظائف حيث أخذت بعض الوظائف كوظائف معيارية، وكانت

 عناصر التقومي هي:

 املؤهالت القيادية واإلدارية. -

 درجة صعوبة العمل وطبيعة املسؤولية والصالحية للجمعية. -

 ندرة/توافر الوظيفة يف سوق العمل. -

 ثالثًا املراتب:

مرتبة وظيفية أعالها املرتبة الثانية عشرة، وأدناها املرتبة  األوىل،  12من  يتكون سلم رواتب اجلمعية

 ة حد أدىن ونقطة وسطى وحد أعلى.ولكل مرتب

 



  

 

 :عرض القطاع 

عرض القطاع هو نسبة أو قيمة الفرق بني احلد األعلى واحلد األدىن لنفس املرتبة، ويعرب عن ذلك 

 1000بنسبة الفرق اليت يزيد هبا احلد األعلى للمرتبة عن احلد األدىن هلا. فمثاًل: إذا كانت بداية املرتبة 

ويتباين عرض القطاع بالسلم احلايل بتباين املراتب. ويكون هذا   %50عرض القطاع يكون  1500وهنايتها 

التباين نتيجة الختالف اجلنسيات اليت تشغل كل نوع من الوظائف هبذه املراتب وهو هبذه الصورة يستوعب 

 مجيع اجلنسيات.

 :التدرج 

ألعلى للمرتبة األقل منها مباشرة، التدرج هو نسبة أو قيمة الفرق بني احلد األدىن ملرتبة ما واحلد ا

واحلد  1200ويعرب عن ذلك بنسبة الفرق لصاحل املرتبة الكربى. فمثاًل: إذا كان احلد األعلى ملرتبة ما 

 والتدرج بسلم الرواتب احلايل خمتلف بني املراتب. %20يكون التدرج هو  1000األعلى للمرتبة األدىن منها 

 الراتب األساس:

ساس للوظيفة وليس للموظف، ويكون ذلك بناًء على املرتبة الوظيفية اليت تقع هبا حيدد الراتب األ

الوظيفة بسلم الرواتب املعتمد وبطاقة الوصف الوظيفي. فإذا اختلف االثنان يعمل باملرتبة اليت بسلم الرواتب 

ا تعترب نقطة الوسط يكون التعيني عادة عند احلد األدىن للمرتبة الوظيفية اليت تنتمي هلا الوظيفة. كمو

 هي النقطة املعيارية وال جيوز جتاوزها عند التعيني.



  

 

 سلم الرواتب: 3/  85املادة 

 

 تضاف إىل الراتب األساسي البدالت التالية:

 .ريال 6.000ريال وحبد أدىن 30.000بدل سكن مبعدل راتب ثالثة أشهر، حبد أقصى  (1

 من الراتب األساسي.  %10بدل مواصالت بنسبة  (2

 املسمى الوظيفي املرتبة

 الراتب

 نقطة النهاية نقطة الوسط نقطة البداية

 16000 14000 12000 املدير التنفيذي 12

 12800 11200 9600 / املدير العام املدير التنفيذينائب أو مساعد  11

 11200 9600 8000 مدير تنفيذي / مدير فرع / مدير منطقة 10

 9600 8000 6400 مدير إدارة 9

 8000 6400 4800 رئيس قسم / نائب مدير إدارة  8

7 

 –إعالمي  –مصمم  –موظف متخصص )مترجم 

مندوب تنمية   –مهندس كمبيوتر  –حماسب 

 باحث( -موارد 

3200 4800 6400 

 4000 3200 2400 سكرتري تنفيذي/ موظف إداري 6

 2800 2400 2000 سكرتري / مدخل بيانات   5

 3000 2500 2000 أمني مستودع 4

 2000 1500 1000 موظف استقبال / مأمور سنترال 3

 1500 1000 800 سائق مراسل 2

 1000 700 500 موظفحارس /  1



  

 

 وتصرف هذه البدالت شهريًا مع الراتب.

 مالحظات: 

يف حالة استقطاب سعودي حتتسب له عالوة استقطاب أو توطني إضافة إىل الراتب املنصوص عليه  -

 .األساسيب من الرات %30بنسبة ال تتجاوز يف السلم 

 

 

 املخالفات واجلزاءات

 (59املادة )

 ، وتستوجب أيًا من اجلزاءات التالية: وظفاملخالفة هي كل فعل من األفعال اليت يرتكبها امل

موضحًا به نوع املخالفة اليت ارتكبها ،  وظفإىل امل اجلمعيةاإلنذار الكتايب: وهو كتاب توجهه  .1

لى مثلها ة استمرار املخالفة ، أو العودة عمع لفت نظره إىل إمكان تعرضه إىل جزاء أشد، يف حال

 مستقباًل.

غرامة مالية: وهي حسم نسبة من األجر يف حدود جزء من األجر اليومي ، أو احلسم من األجر مبا  .2

 يف الشهر الواحد كحد أقصى. يتراوح بني أجر يوم ، ومخسة أيام

من مزاولة عمله خالل فتره معينة ، مع حرمانه من  وظفاإليقاف عن العمل بدون أجر:  وهو منع امل .3

 تتجاوز فترة اإليقاف مخسة أيام يف الشهر الواحد. ، على أن الةأجره خالل هذه الفتر

 ة واحدة من تاريخ استحقاقها.احلرمان من الترقية ، او العالوة الدورية : وذلك ملدة أقصاها سن .4

بناًء على سبب مشروع ؛ الرتكابه املخالفة مع  وظفالفصل من اخلدمة مع املكافأة: وهو فصل امل .5

 عدم املساس حبقه يف مكافأة هناية اخلدمة.

، أو تعويض إشعاردون مكافأة ، أو  وظفالفصل من اخلدمة بدون مكافأة: وهو فسخ عقد عمل امل .6

 احلاالت املنصوص عليها يف املادة )الثمانون( من نظام العمل.؛ الرتكابه أي من 

 سامة املخالفة املرتكبة من قبله.مع نوع ، ومدى ج وظفوجيب أن يتناسب اجلزاء املفروض على امل

 (60املادة )

 –امللحق هبذه الالئحة  –يرتكب أيًا من املخالفات الواردة يف جداول املخالفات، واجلزاءات موظفكل 

 يعاقب باجلزاء املوضح قرين املخالفة اليت ارتكبها.



  

 

 (61املادة )

، اجلمعيةتكون صالحية توقيع اجلزاءات املنصوص عليها يف هذه الالئحة ، من قبل )صاحب الصالحية( ب

 من يفوضه ؛ وجيوز له استبدال اجلزاء املقرر ألية خمالفة جبزاء أخف. أو

 (62املادة )

يعترب عائدًا  ذات املخالفة بعد مضي مائة ومثانني يومًا على سبق ارتكاهبا ؛ فإنه ال وظفيف حال ارتكاب امل

 األوىل. للمرة، وتعد خمالفة وكأهنا ارتكبت 

 (63املادة )

بتوقيع اجلزاء األشد من بني اجلزاءات املقررة يف هذه  يكتفيعند تعدد املخالفات الناشئة عن فعل واحد ، 

 الالئحة.

 (64املادة )

 وظفجيوز أن يوقع على امل عن املخالفة الواحدة أكثر من جزاء واحد، كما ال وظفجيوز أن يوقع على امل ال

أكثر من أجر مخسة  أجرهعن املخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر مخسة أيام، وال أن يقتطع من 

 يف الشهر الواحد وفاًء للغرامات اليت وقع عليها. أيام

 (65املادة )

كتابة  وظفأيًا من اجلزاءات اليت تتجاوز عقوبتها غرامة أجر واحد ، إال بعد إبالغ امل اجلمعية توقع ال

 باملخالفات املنسوبة إليه ، ومساع أقواله، وحتقيق دفاعه، وذلك مبوجب حمضر يودع مبلفه اخلاص.

 (66املادة )

ان العمل إال إذا كان له عالقة مباشرة ألمر ارتكبه خارج مك وظفتوقيع أي جزاء على امل للجمعية جيوز ال

 أو مبديرها املسئول ، وذلك دون اإلخالل حبكم املادة )الثمانون( من نظام العمل. اجلمعيةبطبيعة عمله أو ب

 

 



  

 

 (67املادة )

 اجلمعيةتأديبيًا عن خمالفة مضى على كشفها أكثر من ثالثني يومًا من تاريخ علم  وظفجيوز مساءلة امل ال

 مبرتكبها، دون أن تقوم باختاذ أي من إجراءات التحقيق بشأهنا.

 (68املادة )

 ، إذا مضى على تاريخ ثبوت املخالفة أكثر من ثالثني يومًا.وظفتوقيع أي جزاء على امل للجمعية جيوز ال

 (69املادة )

ا، واجلزاء الذي سوف كتابة مبا ُأوِقع عليه من جزاءات، ونوعها، ومقداره وظفبإبالغ امل اجلمعيةتلتزم 

عن استالم اإلخطار ، أو رفض التوقيع بالعلم ، أو  وظفيتعرض له يف حالة تكرار املخالفة، وإذا امتنع امل

كان غائبًا، يرسل إليه بالربيد املسجل على عنوانه املختار الثابت يف ملف خدمته، أو بالربيد االلكتروين 

، ويترتب على التبليغ بأي من هذه الوسائل مجيع اجلمعيةدى املعتمد ل أوالشخصي الثابت بعقد العمل ، 

 .القانونيةاآلثار 

 (70املادة )

صحيفة جزاءات ، يدون فيها نوع املخالفة اليت ارتكبها ، وتاريخ وقوعها ، واجلزاء  موظفخيصص لكل 

 .وظفاملوقع عليها ؛ وحتفظ هذه الصحيفة يف ملف خدمة امل

 (71املادة )

يف سجل خاص ؛ وفق أحكام املادة )الثالثة والسبعون( من نظام العمل،  وظفنياملتقيد الغرامات املوقعة على 

؛ ويف حالة عدم  وجود جلنة  اجلمعيةمن قبل اللجنة يف  وظفنياملويكون التصرف فيها مبا يعود بالنفع على 

 يكون التصرف يف الغرامات مبوافقة وزارة العمل.

 

  



  

 

 التظلم

 (72املادة )

، أو القضائية املختصة، أو اهليئات ؛ حيق اإلداريةبااللتجاء إىل اجلهات  وظفملمع عدم اإلخالل حبق ا

إجراء، أو جزاء يتخذ يف حقه من قبلها، ويقدم  أومن أي تصرف ،  اجلمعيةيتظلم إىل إدارة  أن موظفلل

يضار  خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ العلم بالتصرف، أو اإلجراء املتظلم منه، وال اجلمعيةالتظلم إىل إدارة 

يتجاوز مخسة أيام عمل من  بنتيجة البت يف تظلمه، يف ميعاد ال وظفمن تقدمي تظلمه، وخيطر امل وظفامل

 تاريخ تقدميه التظلم.

 أحكام ختامية

 (73املادة )

اعتبارًا من تاريخ إبالغها باعتمادها ؛ على أن تسري يف حق  اجلمعيةتنفذ أحكام هذه الالئحة يف حق 

 بارًا من اليوم التايل إلعالهنا.اعت وظفنيامل

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 جداول املخالفات واجلزاءات

 أواًل: خمالفات تتعلق مبواعيد العمل :

 نوع املخالفة م
 اجلزاء )النسبة املحسومة ، هي نسبة من األجر اليومي(

 ةرابع مر ةثالث مر ةمرثاين  ةأول مر

1  

التأخر عن مواعيد احلضور 

( دقيقة دون 15للعمل لغاية )

إذن، أو عذر مقبول ؛ إذا مل 

يترتب على ذلك تعطيل 

 آخرين. موظفني

 %20 %10 %5 إنذار كتايب

2  

التأخر عن مواعيد احلضور 

( دقيقة دون 15للعمل لغاية )

إذن، أو عذر مقبول ؛ إذا 

ترتب على ذلك تعطيل 

 آخرين. موظفني

 %50 %25 %15 إنذار كتايب

3  

التأخر عن مواعيد احلضور 

( دقيقة 15للعمل أكثر من )

( دقيقة دون إذن، 30لغاية )

أو عذر مقبول ؛ إذا مل يترتب 

 موظفنيعلى ذلك تعطيل 

 آخرين.

10% 15% 25% 50% 

4  

التأخر عن مواعيد احلضور 

( دقيقة 15للعمل أكثر من )

( دقيقة دون إذن، 30لغاية )

أو عذر مقبول ؛ إذا ترتب 

 موظفنيعلى ذلك تعطيل 

 آخرين.

 يوم 75% 50% 25%



  

 

 نوع املخالفة م
 اجلزاء )النسبة املحسومة ، هي نسبة من األجر اليومي(

 ةرابع مر ةثالث مر ةمرثاين  ةأول مر

5  

 

التأخر عن مواعيد احلضور 

( دقيقة 30للعمل أكثر من )

( دقيقة دون إذن، 60لغاية )

ترتب مل يأو عذر مقبول ؛ إذا 

 موظفنيعلى ذلك تعطيل 

 آخرين.

 

 

 

 يوم 75% 50% 25%

6  

التأخر عن مواعيد احلضور 

( دقيقة 30للعمل أكثر من )

( دقيقة دون إذن، 60لغاية )

أو عذر مقبول ؛ إذا ترتب 

 موظفنيعلى ذلك تعطيل 

 آخرين

 يومان يوم 50% 25%

 باإلضافة إىل حسم أجر دقائق التأخري

7  

التأخر عن مواعيد احلضور 

للعمل ملدة تزيد على ساعة 

، أو عذر مقبول ؛ إذندون 

سواًء ترتب ، او مل يترتب 

 موظفنيعلى ذلك تعطيل 

 آخرين.

 ثالثة أيام يومان يوم إنذار كتايب

 باإلضافة إىل حسم أجر ساعات التأخري

8  

ترك العمل، أو االنصراف 

قبل امليعاد دون إذن، أو عذر 

( 15يتجاوز ) مبا المقبول 

 دقيقة

 يوم %25 %10 إنذار كتايب

 باإلضافة إىل حسم أجر مدة ترك العمل

9  

ترك العمل، أو االنصراف 

قبل امليعاد دون إذن، أو عذر 

( 15مقبول مبا يتجاوز )

 دقيقة

 يوم 50% 25% 10%

 باإلضافة إىل حسم أجر مدة ترك العمل



  

 

 نوع املخالفة م
 اجلزاء )النسبة املحسومة ، هي نسبة من األجر اليومي(

 ةرابع مر ةثالث مر ةمرثاين  ةأول مر

10  

البقاء يف أماكن العمل ، أو 

 انتهاءالعودة إليها بعد 

 مسبق إذنمواعيد العمل دون 

 يوم %25 %10 إنذار كتايب

11  

كتايب، أو  إذنالغياب دون 

عذر مقبول ملدة يوم، خالل 

 السنة العقدية الواحدة.

 أربعة أيام ثالثة أيام يومان

احلرمان من 

الترقيات ، او 

العالوات ملره 

 واحده

12  

 إذنالغياب املتصل دون 

كتايب، أو عذر مقبول من 

، خالل  أياميومني إىل ستة 

 السنة العقدية الواحدة

 أربعة أيام ثالثة أيام يومان

احلرمان من 

الترقيات ، او 

العالوات ملره 

 واحده

 باإلضافة إىل حسم أجر مدة الغياب

13  

 إذنالغياب املتصل دون 

كتايب، أو عذر مقبول من 

سبعة أيام  إىل عشرة ايام ، 

 خالل السنة العقدية الواحدة

 مخسة أيام أربعة أيام

احلرمان من 

 أوالترقيات ، 

 ملرةالعالوات 

 واحده

فصل من 

اخلدمة مع 

املكافأة ؛ إذا 

 مل يتجاوز

جمموع الغياب 

 ( يومًا30)

 باإلضافة إىل حسم أجر مدة الغياب

14  

 إذنالغياب املتصل دون 

كتايب، أو عذر مقبول من 

أحد عشر يومًا إىل أربعة 

يومًا ، خالل السنة  عشر

 قدية الواحدةاعتال

 مخسة أيام

احلرمان من 

 أوالترقيات ، 

 ملرةالعالوات 

واحده، مع 

توجيه إنذار 

بالفصل طبقًا 

للمادة 

)الثمانون( من 

 نظام العمل

فصل من 

اخلدمة  طبقًا 

للمادة 

)الثمانون( من 

 نظام العمل

 



  

 

 نوع املخالفة م
 اجلزاء )النسبة املحسومة ، هي نسبة من األجر اليومي(

 ةرابع مر ةثالث مر ةمرثاين  ةأول مر

 باإلضافة إىل حسم أجر مدة الغياب

15  

االنقطاع عن العمل دون سبب 

مشروع مدة تزيد على مخسة 

، خالل ةعشر يومًا متصل

 السنة العقدية الواحدة 

الفصل دون مكافأة، أو تعويض ،على أن يسبقه إنذار كتايب بعد 

)الثمانون( من نظام الغياب مدة عشرة أيام، يف نطاق حكم املادة 

 العمل

16  

الغياب املتقطع دون سبب 

مشروع مددًا تزيد يف 

جمموعها على ثالثني يومًا 

 خالل السنة العقدية الواحدة

الفصل دون مكافأة، أو تعويض ،على أن يسبقه إنذار كتايب بعد 

الغياب مدة عشرين يومًا، يف نطاق حكم املادة )الثمانون( من نظام 

 العمل

 

 خمالفات تتعلق بتنظيم العمل : ثانيًا:

 نوع املخالفة م
 اجلزاء )النسبة املحسومة ، هي نسبة من األجر اليومي(

 رابع مره ثالث مره ثاين مره أول مره

1  

التواجد دون مربر يف غري مكان 

أثناء  موظفالعمل املخصص لل

 وقت الدوام

 يوم 50% 25% 10%

2  

استقبال زائرين يف غري أمور 

يف أماكن  اجلمعيةعمل 

 ، دون إذن من اإلدارة العمل

 %25 %15 %10 إنذار كتايب

3  

آالت ، ومعدات ،  خداماست

ألغراض  اجلمعيةوأدوات 

 خاصة ، دون إذن

 إنذار كتايب
10% 25% 

50% 

4  

، دون وجه حق يف  وظفتدخل امل

أي عمل ليس يف اختصاصه ، أو 

 مل يعهد به إليه

 ثالثة أيام يومان يوم 50%

5  
اخلروج ، أو الدخول من غري 

 املكان املخصص لذلك
 %25 %15 %10 إنذار كتايب



  

 

 نوع املخالفة م
 اجلزاء )النسبة املحسومة ، هي نسبة من األجر اليومي(

 رابع مره ثالث مره ثاين مره أول مره

6  

يف تنظيف اآلالت ،  اإلمهال

وصيانتها، أو عدم العناية هبا ، 

هبا من  أو عدم التبليغ عن ما

 خلل

 ثالثة أيام يومان يوم 50%

7  

عدم وضع أدوات اإلصالح، 

يف  والصيانة ، واللوازم األخرى

األماكن املخصصة هلا ، بعد 

 من العمل االنتهاء

 يوم %50 %25 إنذار كتايب

8  
متزيق، أو إتالف إعالنات ، أو 

 اجلمعيةبالغات إدارة 
 مخسة أيام ثالثة أيام يومان

فصل مع 

 املكافأة

9  

اإلمهال يف العهد اليت حبوزته، 

مثال: )سيارات، آالت، أجهزة، 

 معدات، أدوات،.......(

 مخسة أيام ثالثة أيام يومان
فصل مع 

 املكافأة

10  

األكل يف مكان العمل، أو غري 

املكان املعد له، او يف غري 

 أوقات الراحة

 %25 %15 %10 إنذار كتايب

 %50 %25 %10 إنذار كتايب النوم أثناء العمل  11

12  
النوم يف احلاالت اليت تستدعي 

 يقظة مستمرة

50% 

 
 ثالثة أيام يومان يوم

13  

يف  وظفأو وجود املالتسكع ، 

ساعات  أثناءغري مكان عمله ، 

 العمل

 يوم 50% 25% 10%

14  
التالعب يف إثبات احلضور، 

 واالنصراف
 يومان يوم

احلرمان من 

الترقيات 

والعالوات ملرة 

 واحدة

فصل من 

اخلدمة مع 

 املكافأة



  

 

 نوع املخالفة م
 اجلزاء )النسبة املحسومة ، هي نسبة من األجر اليومي(

 رابع مره ثالث مره ثاين مره أول مره

15  

عدم إطاعة األوامر العادية 

اخلاصة بالعمل أو عدم تنفيذ 

بالعمل ، التعليمات اخلاصة 

 واملعلقة يف مكان ظاهر

 يومان يوم 50% 25%

16  

، التحريض على خمالفة األوامر

والتعليمات اخلطية اخلاصة 

 بالعمل

 مخسة أيام ثالثة أيام يومان
فصل مع 

 املكافأة

17  

التدخني يف األماكن املحظورة، 

واملعلن عنها للمحافظة على 

 اجلمعية، ووظفنياملسالمة 

 مخسة أيام ثالثة أيام يومان
فصل مع 

 املكافأة

18  

اإلمهال أو التهاون يف العمل 

الذي قد ينشأ عنه ضرر يف 

، أو سالمتهم ،  وظفنياملصحة 

أو يف املواد ، أو األدوات ، 

 واألجهزة

 مخسة أيام ثالثة أيام يومان
فصل مع 

 املكافأة

 

 

 وظفثالثًا: خمالفات تتعلق بسلوك امل

 نوع املخالفة م
 املحسومة ، هي نسبة من األجر اليومي(اجلزاء )النسبة 

 رابع مرة ثالث مرة اين مرةث ةأول مر

1  

التشاجر مع الزمالء ، أو مع 

الغري ، أو إحداث مشاغبات يف 

 مكان العمل

 مخسة أيام ثالثة أيام يومان يوم

2  

 وظفامل ادعاءالتمارض أو 

كذبًا أنه أصيب أثناء العمل ، 

 أو بسببه

 مخسة أيام أيامثالثة  يومان يوم



  

 

 نوع املخالفة م
 املحسومة ، هي نسبة من األجر اليومي(اجلزاء )النسبة 

 رابع مرة ثالث مرة اين مرةث ةأول مر

3  

االمتناع عن إجراء الكشف 

الطيب عند طلب طبيب 

 إتباع، أو رفض اجلمعية

 التعليمات الطبية أثناء العالج

 مخسة أيام ثالثة أيام يومان يوم

4  
خمالفة التعليمات الصحية 

 املعلقة بأماكن العمل
 مخسة أيام يومان يوم 50%

5  
، اجلمعيةالكتابة على جدران 

 إعالنات عليهاأو لصق 
 %50 %25 %10 إنذار كتايب

6  
رفض التفتيش اإلداري عند 

 االنصراف
 يومان يوم 50% 25%

7  

عدم تسليم النقود املحصلة 

يف املواعيد  اجلمعيةحلساب 

 املحددة دون تربير مقبول

 مخسة أيام ثالثة أيام يومان
فصل مع 

 املكافأة

8  

املالبس،  ارتداءاالمتناع عن 

املقررة للوقاية  واألجهزة

 والسالمة.

 مخسة أيام يومان يوم إنذار كتايب

9  
تعمد اخللوة مع اجلنس اآلخر يف 

 أماكن العمل
 مخسة أيام ثالثة أيام يومان

فصل مع 

 املكافأة

10  
اإلحياء لآلخرين مبا خيدش 

 احلياء قواًل ، أو فعالً 
 مخسة أيام ثالثة أيام يومان

فصل مع 

 املكافأة

11  

االعتداء على زمالء العمل 

، أو اإلشارةبالقول ، أو 

وسائل االتصال  باستخدام

االلكترونية بالشتم ، أو 

 التحقري

 مخسة أيام ثالثة أيام يومان
فصل مع 

 املكافأة

12  

اجلسدي على  باإليذاءاالعتداء 

زمالء العمل، أو على غريهم 

 بطريقة إباحية

مبوجب املادة فصل بدون مكافأة ، أو إشعار ، أو تعويض 

 )الثمانون(



  

 

 نوع املخالفة م
 املحسومة ، هي نسبة من األجر اليومي(اجلزاء )النسبة 

 رابع مرة ثالث مرة اين مرةث ةأول مر

13  

 القويل، واالعتداء اجلسدي ،أ

أو بأي وسيلة من وسائل 

االتصال االلكترونية على 

صاحب العمل ، أو املدير 

املسئول ، أو أحد الرؤساء أثناء 

 العمل ،أو بسببه

فصل بدون مكافأة ، أو إشعار ، أو تعويض مبوجب املادة 

 )الثمانون(

 مخسة ايام ثالثة أيام كيديةتقدمي بالغ ،أو شكوى   14
فصل مع 

 املكافأة
 ـــــــــــ

15  

عدم االمتثال لطلب جلنة 

التحقيق باحلضور، أو اإلدالء 

 باألقوال، أو الشهادة

 مخسة ايام ثالثة أيام يومان
فصل مع 

 املكافأة

 

 

  



  

 

 

 الباب الثاين

 منوذج عقد املتعاون تنظيم موظفي العمل اجلزئي )املتعاونني(

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

 أوال: يتم اعتماد سلم املكافآت املرفق أدناه مع مالحظة التايل:

 تعترب املكافأة املحددة راتبًا مقطوعًا شاماًل لكل مستحقات املوظف املتعاون. .1

ساعة  24عتمدة للدوام اجلزئي هي مت حتديد املكافأة على أساس أن عدد الساعات امل .2

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

 على حسب عدد الساعات اليت يتم التعاقد هبا فعليًا نسبة وتناسبًا بني الراتب وعدد الساعات.

ن املكافأة احلالية كحد م %30يضاف بدل استقطاب للموظف السعودي يف الوظائف القيادية  .3

 أقصى.

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

 

 ثانيا: املوظف بدوام جزئي ال يستحق التايل:

البدالت اخلاصة باإلجازات من مصروفات أو تذاكر أو رسوم وخالفه، وإمنا حيق له التقدم  .1

 بطلب إجازة بدون راتب.

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

 الترقيات والعالوات والسلف وهناية اخلدمة املعمول هبا باجلمعية. .3

 

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

، وميكن التعاقد مبكافآت أقل حسب ما يتم االتفاق بني اجلمعية لصالحيةباعتماد من صاحب ا القيادية

 ومن يتم توظيفه. 

  



  

 

 اخلاص باملتعاونني: املكافآتجدول سلم 

 

 املكافأة الشهرية       املسمى الوظيفي

 7500 املدير التنفيذي

 6000 / مستشار باحث املدير التنفيذينائب أو مساعد 

 5000 فرع / مدير منطقةمدير تنفيذي / مدير 

 4000 مدير إدارة / مدير مايل 

 3000 مدير قسم/ نائب مدير إدارة 

 موظف متخصص:

  –مهندس كمبيوتر  - حماسب –إعالمي  –مصمم  –مترجم 

 مندوب تنمية موارد

2500 

 2000 سكرتري تنفيذي/ موظف إداري

 1700 تسويق / مدخل بيانات  

 1500 سكرتري   / أمني مستودع

 1000 موظف استقبال / مأمور سنترال

 800 سائق مراسل

 600 موظفحارس / 



  

 

 النماذج الباب الثالث

 دائم أوال منوذج العقد 

 هـ ، املوافق       /     /          ،  مت هذا العقد بني:14يف يوم .......:    /     /        

، وعنواهنا  340إشراف وزارة الشؤون االجتماعية برقم تسجيل مجعية التوعية والتأهيل االجتماعي، حتت  -1

 عقدوميثلها يف هذه ال...... .بريد الكتروين هاتف .............  الرمز الربيدي. ..... –....................... )الرياض(  ص.ب. 

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

 بـالطرف األول.

.................. السيد ................................. اجلنسية، مبوجب بطاقة رقم ....................... وتاريخ ............... صادرة من .... -2

 ......... الربيد االلكتروين. ............ .هاتف ........ ص ب ......... الرمز الربيدي ....جوال .......................وعنوانه .....

 ويشار إليه بالطرف الثاين.

 متهيد:

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

 ظيفة )......................(ى أن يعمل حتت إدارهتا وإشرافها بوعل االجتماعي، وترغب يف تعيني الطرف الثاين

، ومباشرة األمور اليت يكلف هبا مبا يناسب مع قدراته العملية ، والعلمية ، والفنية وفقا الحتياجات العمل 

ليت تقدم وحيث إن الطرف الثاين أبدى استعداده وموافقته على القيام مبهام تلك الوظيفة بناًء على مؤهالته ا

هبا للطرف األول وما لديه من خربات، عليه فقد اتفق الطرفان ومها 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

......أو أي ....الطرف األول حسب شروط هذه االتفاقية وأية مالحق هلا بوظيفة.......يعمل الطرف الثاين لدى : ثانيًا

طلب منه القيام هبا من وقت آلخر لدى اجلمعية  إذا- حسب تقدير الطرف األول-مؤهالته وظيفة أخرى تالئم

 .أو فروعها يف اجلمعيات املتعاونة أو املشتركة معها داخل اململكة العربية السعودية.

فقط اعتبارًا من مباشرة  ريال سعودي  قدره ).......(يف هناية كل شهرً  : يدفع الطرف األول للطرف الثاين راتبًاالثًاث

لعمله، مع تأمني السكن العيين له / أو صرف بدل سكن قدره )...........( ريال، وتأمني  الطرف الثاين

 ...( ريال.املواصالت خالل فترة العمل / أو صرف بدل نقل ).......



  

 

يف ..../.../.....  ....................... تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاين العمل لدى الطرف األول عقدال ا: مدة هذرابعًا

 هو التاريخ املعتمد يف هذه االتفاقية وكل ما يترتب مبوجبها.  يالديويعترب التاريخ امل .........،

يومًا كحد أقصى مبوجب  90التجربة ملدة ثالثة أشهر من تاريخ مباشرته العمل ): يعترب الطرف الثاين حتت خامسًا

وحيق تبدأ من تاريخ مباشرته للعمل و ال يدخل يف حساهبا إجازة عيدي الفطر و األضحى و املرضية  النظام(،

وال يترتب يف أي وقت أثناء فترة التجربة وبدون إنذار مسبق حسب نظام العمل.  العقد اإهناء هذ رف األولللط

 .على ذلك أي مكافآت للطرف الثاين

: للطرف الثاين إجازة سنوية مدهتا واحد وعشرون يومًا، تزاد إىل ثالثني يومًا إذا أمضى الطرف الثاين يف سادسًا

، وحيدد الطرف األول تارخيها  ة بأجر يدفع مقدمًاخدمة الطرف األول مخس سنوات متصلة، وتكون اإلجاز

وللطرف األول تأجيل اإلجازة بعد هناية سنة استحقاقها ملدة ال ،خالل سنة االستحقاق ، وفقا لظروف العمل 

تأجيلها إىل هناية السنة التالية لسنة االستحقاق  كتابة ،( يوما ، كما له مبوافقة الطرف الثاين90تزيد عن )

 .مقتضيات العمل  و ذلك حسب

 : أي عهد يتم تسليمها للطرف الثاين تكون حتت مسؤوليته حىت يتم إعادهتا للطرف األول.سابعًا

( ساعات يوميا و يلتزم الطرف األول بأن يدفع للطرف الثاين 8أيام يف األسبوع بـ ) 5حتدد أيام العمل العادية بـ :  ثامنًا

 .( من أجره األساسي %50وازي اجر الساعة ، مضافا عليها )أجرا إضافيا عن ساعات العمل اإلضافية ي

 . لوائح الطرف األول: يؤمن الطرف األول للطرف الثاين ولعائلته الرعاية الطبية حسب ما نصت عليه تاسعًا

ريخ : يف حالة رغبة أي من الطرفني عدم جتديد العقد فعليه إشعار الطرف اآلخر كتابًة قبل ثالثني يومًا من تاعاشرًا

 االنتهاء. 

: حيق للطرف األول فسخ العقد دون مكافأة، أو إشعار للطرف الثاين، أو تعويضه، شريطة إتاحة حادي عشر

الفرصة للطرف الثاين يف إبداء أسباب معارضته للفسخ، وذلك طبقا للحاالت الواردة يف املادة )الثمانون( من 

 .نظام العمل

ل، وإهناء العقد دون إشعار الطرف األول مع احتفاظه حبقه يف احلصول : حيق للطرف الثاين ترك العمعشرثاين 

 على كافة مستحقاته. طبقا للحاالت الواردة يف املادة )احلادية والثمانون( من نظام العمل.

 هعند ترك يته حىت يتم إعادهتا للطرف األول: : أي عهد يتم تسليمها للطرف الثاين تكون حتت مسؤولعشر لثثا

 وتسليمه مستحقاته أال بعد تسليم ما لديه من عهد.إخالء طرفه كان وال يتم العمل ألي سبب 



  

 

: يستحق الطرف الثاين عند إهناء العالقة التعاقدية من قبل الطرف األول، أو باتفاق الطرفني، أو بانتهاء رابع عشر

 .....مدة العقد، أو نتيجة لقوة قاهرة،

بتسجيل الطرف الثاين لدى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ، وسداد  يلتزم الطرف األول عشر: خامس

 . االشتراكات حسب أنظمتها 

 :الطرف الثاينعشر: واجبات  سادس

أن ينجز العمل املوكل إليه: وفقا ألصول املهنة، ووفق تعليمات الطرف األول، إذا مل  -1

اآلداب العامة، ومل يكن يكن يف هذه التعليمات ما خيالف العقد، أو النظام، أو 

 يف تنفيذها ما يعرضه للخطر..

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

مدة عمله باجلمعية، حتت  خالل أمورويتعهد أن ميتنع عن القيام حلسابه اخلاص بأي 

 طائلة فسخ العقد.

واملعلومات اخلاصة باجلمعية وعمالئها وعدم  يتعهد املوظف باملحافظة على األسرار -3

إفشائها أو استغالهلا ملصلحته اخلاصة أو مصلحة الغري خالل مدة سريان العقد وبعد 

 انتهائه ملدة سنتني.

أن يعتين عناية كافية باألدوات، واملهمات املسندة إليه، واخلامات اململوكة للطرف  -4

يف عهدته، وأن يعيد إىل الطرف األول  األول؛ املوضوعة حتت تصرفه، أو اليت تكون

 املواد غري املستهلكة.

أن يقدم كل عون، ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًا يف حاالت األخطار  -5

 ني فيه.وظفاليت هتدد سالمة مكان العمل، أو األشخاص امل

ل أن خيضع وفقا لطلب الطرف األول للفحوص الطبية اليت يرغب يف إجرائها عليه قب -6

 االلتحاق بالعمل، أو أثناء للتحقق يف خلوه من األمراض املهنية، أو السارية.

ق أثناء العمل، ويف مجيع األوقات يلتزم باألنظمة، الحبسن السلوك، واألخيلتزم  -7

واألعراف ، والعادات، واآلداب املرعية يف اململكة العربية السعودية، وكذلك 

مول هبا لدى الطرف األول، ويتحمل كافة بالقواعد، واللوائح، والتعليمات املع

 الغرامات املالية الناجتة عن خمالفته لتلك األنظمة.

املوافقة على استقطاع الطرف األول للنسبة املقررة عليه من األجر الشهري لالشتراك  -8

 يف املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

بساعات الدوام اليومي حسب ما باحترام مواعيد العمل والتقيد  الطرف الثاينيتعهد  -9

 تقرره اجلمعية، وأال يتغيب عن العمل إال إذا مسحت له اجلمعية بذلك.



  

 

: تتم اإلخطارات، واإلشعارات بني الطرفني كتابة على العنوان املوضح بصدر هذا العقد عن طريق الربيد عشر سابع

ني، ويلتزم كل طرف بإشعار الطرف اآلخر املسجل، أو الربيد املمتاز، أو الربيد اإللكتروين لكل من الطرف

خطيا يف حال تغيريه للعنوان اخلاص به، أو تغيري الربيد اإللكتروين، وإال اعترب العنوان، أو الربيد اإللكتروين 

 املدونان أعاله، مها املعمول هبما نظاما..

رة تنفيذا له؛ يف كل ما مل يرد به : خيضع هذا العقد لنظام العمل، والئحته التنفيذية، والقرارات الصادعشر ثامن

نص يف هذا العقد، وحيل هذا العقد حمل كافة االتفاقيات، والعقود السابقة الشفهية منها، أو الكتابية إن 

 .وجدت

:يف حالة نشوء خالف بني الطرفني حول هذا العقد، فإن االختصاص القضائي ينعقد للجهة املختصة  تاسع عشر

  اململكة العربية السعودية.يف العماليةبنظر القضايا 

 .يعترب ملحق العقد جزء ال يتجزأ من العقد : عشرون

: حرر هذا العقد من نسختني متطابقتني اطلع عليهما طرفا العقد وفهما مضموهنما وقبال هبما عشرونواحد 

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

  التوفيقواهلل ويل

 

 الطرف األول                                                                                      الطرف الثاين 

 مجعية:                                                                                            االسم: 

 التوقيع                                                                       ميثلها:                     

 االسم:                                                                                           رقم اهلاتف 

 ص. ب:                      التوقيع:                                                            

 

  



  

 

 ملحق العقـــــد

 نــص البنـــد البيان م

 عقد حمدد املدة 1
مدة هذا العقد ).................(، تبدأ من تاريخ مباشرة 

الطرف الثاين للعمل يف ..../ .... / ...... وتنتهي يف ...../ 
. ......... /.... 

 

2 
 عقد حمدد املدة

ملدد مماثلة، ما مل يشعر أحد الطرفني اآلخر وتتجدد ملد، أو 
خطيا بعدم رغبته يف التجديد قبل ثالثني يوما من تاريخ 

 انتهاء العقد.

3 
العقد غري حمدد املدة 

 )خاص باملوظف السعودي(
اتفق الطرفان على أن يكون هذا العقد غري حمدد املدة، على 

 أن يبدأ يف تاريخ .../..../ ......... .

 باملوظف غري السعودي 4

يتحمل الطرف األول رسوم )استقدام الطرف الثاين( / )نقل 
خدماته إليه(، ورسوم اإلقامة، ورخصة العمل، وجتديدها، وما 

يترتب على تأخري ذلك من غرامات، ورسوم تغيري املهنة، 
 –واخلروج والعودة، وتذكرة عودة الطرف الثاين إىل موطنه 

 بعد انتهاء العالقة بني الطرفني. –بالوسيلة اليت قدم هبا 

 باملوظف غري السعودي 5

يلتزم الطرف األول بنفقات جتهيز جثمان الطرف الثاين، 
ونقله إىل اجلهة اليت أبرم فيها العقد، أو استقدام املوظف 

منها، ما مل يدفن مبوافقة ذويه داخل اململكة، أو تلتزم 
 ك.املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بذل

 خاص باملرأة 6
تستحق املوظفة إجازة وضع بأجر كامل ملدة عشرة أسابيع 

توزعها كيف تشاء، تبدأ حبد أقصى بأربعة أسابيع قبل 
التاريخ املرجح للوضع، وحيدد التاريخ املرجح للوضع 



  

 

بواسطة طبيب املنشأة. أو بناء على شهادة طبية مصدقة من 
 جهة صحية.

 خاص باملرأة 7

عندما تعد إىل مزاولة عملها بعد إجازة  حيق للموظفة
الوضع، أن تأخذ بقصد إرضاء مولودها فترة، أو فترات 
لالستراحة، ال تزيد يف جمموعها على الساعة يف اليوم 

الواحد، وحتسب هذه الفترة، أو الفترات من ساعات العمل 
 الفعلية.

 للموظفة املسلمة 8

دة بأجر كامل حيق للموظفة يف حالة وفاة زوجها، إجازة ع
ملدد ال تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، وهلا 

 –احلق يف متديد هذه اإلجازة دون أجر إن كانت حامال 
حىت تضع محلها، وال جيوز هلا  –خالل هذه الفترة 

االستفادة من باقي إجازة العدة املمنوحة هلا بعد وضع 
 محلها.

 للموظفة غري املسلمة 9
للموظفة يف حالة وفاة زوجها، إجازة بأجر كامل ملدة حيق 

( من املادة 2مخسة عشر يوما؛ وفق ما نصت عليه الفقرة )
 )الستون بعد املائة( من نظام العمل.

 عقد حمدد املدة 10
ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته يف العقد حمدد املدة، أو 

ين بإتقان الطرفني على إهنائه بشرط موافقة الطرف الثا
 كتابة.

11 

غري حمدد املدة )للموظف 
السعودي( حبيث تكون مدة 

( 30اإلشعار ال تقل عن )
 يوما إذا كان األجر شهريا

يلتـزم أي مـن الطرفني عند إهنائـه للعقـد، إشعار الطر 
 اآلخر كتابة قبل اإلهناء مبدة ال تقل عن ).........( يوما.



  

 

 عقد غري حمدد املدة 12

عالقة العمل بسبب استقالة الطرف الثاين، إذا كان انتهاء 
يستحق يف هذه احلالة ثلث املكافأة، بعد خدمة ال تقل مدهتا 
عن سنتني متتاليتني، وال تزيد على مخس سنوات، ويستحق 
ثلثيها، إذا زادت مدة خدمته على مخس سنوات متتالية، ومل 

تبلغ عشر سنوات، ويستحق املكافأة كاملة، إذا بلغت مدة 
 ه عشر سنوات فأكثر.خدمت

 خاص باملرأة املوظفة 13
تستحق املوظفة املكافأة كاملة، إذا أهنت العقد خالل ستة 
أشهر من تاريخ عقد زواجها، أو ثالثة أشهر من تاريخ وضع 

 مولودها.

 

 

 

 

 

  



  

 

 : منوذج عقد متعاونثانيًا

 هـ ، املوافق       /     /          ،  مت هذا العقد بني:14يف يوم .......:    /     /        

، وعنواهنا  340مجعية التوعية والتأهيل االجتماعي، حتت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية برقم تسجيل  -1

 عقدوميثلها يف هذه ال...... .بريد الكتروين هاتف .............  الرمز الربيدي. ..... –....................... )الرياض(  ص.ب. 

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

 بـالطرف األول.

مبوجب بطاقة رقم ....................... وتاريخ ............... صادرة من ...................... السيد ................................. اجلنسية،  -2

 ......... الربيد االلكتروين. ............ .هاتف ........ ص ب ......... الرمز الربيدي ....جوال .......................وعنوانه .....

 ويشار إليه بالطرف الثاين.

 يفة: ................. )متعاون(.الوظ

 متهيد:

ــد ــاين إىل الطــرف األول مب ــث تقــدم الطــرف الث ــه و إشــرافه ئحي ــه وحتــت إدارت ــه يف العمــل لدي يًا رغبت

( ســاعات يوميــًا ، بواقــع مخســة أيــام يف األســبوع وقــد اتفــق 4، وأن يعمــل بــدوام جزئــي ال يقــل عــن )

 الطرفان على ما يلي: 

ــد  ــرب التمهي ــرفأواًل: يعت ــا الط ــدم هب ــيت تق ــتندات ال ــؤهالت واملس ــابق وامل ــذا  الس ــات هل ــاين مرفق الث

 ال يتجزأ منه.  العقد وجزًء

ــلحة  ــيه مص ــا تقتض ــق م ــال وف ــأي أعم ــام ب ــاين بالقي ــرف الث ــف الط ــرف األول تكلي ــق للط ــًا: حي ثاني

ــة، وال جيــو ــه حســب التوصــيف اإلداري للجمعي ــة عمل ــة، ومبــا يناســب طبيع ــاين زاجلمعي  للطــرف الث

 االعتراض على ذلك. 

ثالثــًا: يعــني الطــرف الثــاين نظــري قيامــه بــأداء عملــه بــدوام جزئــي )متعــاون( ، ويتقاضــى راتبــًا شــهريًا 

 ( ريااًل .000ومقطوعًا وشاماًل بدل السكن واملواصالت مقداره)



  

 

ــاريخ  ــن ت ــدأ م ــد ســنة تب ــذا العق ــدة ه ــًا: م ــدم   00/00 /00رابع ــد الطــرفني يف ع ــة أح ــة رغب ويف حال

ــل ا ــه يف االســتمرار قب ــد بعــدم رغبت ــة مبــا يفي ــزم بإخطــار الطــرف اآلخــر كتاب ــا  15الســتمرار يلت يوم

 على األقل 

ــاريخ االلتحــاق بالعمــل  ــة أشــهر األويل مــن ت ــة حمــددة مبــدة ال تتجــاوز الثالث ــرة التجرب خامســًا : إن فت

فيــة لتســتبني حيــث حتقــق فائــدة كبــرية لصــاحب العمــل واملوظــف حيــث تعطــي للجمعيــة املهلــة الكا

مــدى قــدرة املوظــف علــى القيــام بالعمــل املســند إليــه، أمــا الفائــدة الــيت تعــود علــى املوظــف فهــي تلــك 

اليت تظهـر مـدى قدرتـه علـى التـواؤم مـع ظـروف العمـل وميكـن ألي مـن الطـرفني إلغـاء العقـد خـالل 

 الثالثة أشهر األوىل من تاريخ االلتحاق بالعمل دون احلاجة إىل إنذار.

: يلتـــزم الطـــرف الثـــاين يف العمـــل بـــاألداء اجليـــد واالحتـــرام وحســـن التعامـــل مـــع اآلخـــرين سادســًا

 ويكون مسئوال عن خمالفة أنظمة اجلمعية جتاه اآلخرين .

يــوم( عــن كــل ســنة خدمــة؛ وجيــوز للطــرف 15ســابعًا: يســتحق الطــرف الثــاين إجــازة ســنوية مــدهتا )

علــى التعيــني الــذي يوافــق عليــه  مملــة بعــد مــرور عــاالثــاين مبوافقــة الطــرف األول التمتــع بإجازتــه كا

 الطرف األول.

 ( أيام يف السنة .5ثامنـًا: يستحق الطرف الثاين إجازة اضطرارية ملدة ستة )

ــد للضــرائب أو الرســوم  ــاين مبوجــب هــذا العق ــدفع للطــرف الث ــيت ت ــالغ  ال ــة املب تاســعًا: ختضــع كاف

كــة العربيــة الســعودية يف تــاريخ توقيــع العقــد ومــا قــد وغــري ذلــك مــن االلتزامــات املقــررة عليــه باململ

 يطرأ من تعديالت بعد هذا التاريخ.

 :الطرف الثاين: واجبات عاشرًا 

أن ينجز العمل املوكل إليه: وفقا ألصول املهنة، ووفق تعليمات الطرف األول، إذا مل يكن يف هذه  -1

 يكن يف تنفيذها ما يعرضه للخطر. وملالتعليمات ما خيالف العقد، أو النظام، أو اآلداب العامة، 

يتعهد املوظف باملحافظة على األسرار واملعلومات اخلاصة باجلمعية وعمالئها وعدم إفشائها أو  -2

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

إليه، واخلامات اململوكة للطرف األول؛ أن يعتين عناية كافية باألدوات، واملهمات املسندة  -3

 املوضوعة حتت تصرفه، أو اليت تكون يف عهدته، وأن يعيد إىل الطرف األول املواد غري املستهلكة.

أن يقدم كل عون، ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًا يف حاالت األخطار اليت هتدد  -4

 ني فيه.وظفسالمة مكان العمل، أو األشخاص امل



  

 

خيضع وفقا لطلب الطرف األول للفحوص الطبية اليت يرغب يف إجرائها عليه قبل االلتحاق أن  -5

 بالعمل، أو أثناء للتحقق يف خلوه من األمراض املهنية، أو السارية.

ق أثناء العمل، ويف مجيع األوقات يلتزم باألنظمة، واألعراف ، الحبسن السلوك، واألخيلتزم  -6

 اململكة العربية السعودية، وكذلك بالقواعد، واللوائح، والتعليمات والعادات، واآلداب املرعية يف

 املعمول هبا لدى الطرف األول، ويتحمل كافة الغرامات املالية الناجتة عن خمالفته لتلك األنظمة.

باحترام مواعيد العمل والتقيد بساعات الدوام اليومي حسب ما تقرره الطرف الثاين يتعهد  -7

 يتغيب عن العمل إال إذا مسحت له اجلمعية بذلك.اجلمعية، وأال 

: تتم اإلخطارات، واإلشعارات بني الطرفني كتابة على العنوان املوضح بصدر هذا العقد عن طريق احلادي عشر

الربيد املسجل، أو الربيد املمتاز، أو الربيد اإللكتروين لكل من الطرفني، ويلتزم كل طرف بإشعار الطرف 

ال تغيريه للعنوان اخلاص به، أو تغيري الربيد اإللكتروين، وإال اعترب العنوان، أو الربيد اآلخر خطيا يف ح

 اإللكتروين املدونان أعاله، مها املعمول هبما نظاما..

به : خيضع هذا العقد لنظام العمل، والئحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذا له؛ يف كل ما مل يرد عشر الثاين

لعقد، وحيل هذا العقد حمل كافة االتفاقيات، والعقود السابقة الشفهية منها، أو الكتابية إن نص يف هذا ا

 .وجدت

:يف حالة نشوء خالف بني الطرفني حول هذا العقد، فإن االختصاص القضائي ينعقد للجهة املختصة  عشر الثالث

 يف اململكة العربية السعودية. العماليةبنظر القضايا 

 حرر هذا العقد من نسختني حيتفظ كل طرف بواحدة منها.: عشر الرابع

 الطرف األول                                                                                      الطرف الثاين 

 االسم:    مجعية:                                                                                         

 ميثلها:                                                                                           التوقيع 

 االسم:                                                                                           رقم اهلاتف 

 ص. ب:                                                             التوقيع:                     

 

 



  

 

 منوذج تقومي األداء الوظيفي : ثالثا

 تقومي األداء الوظيفي

 

 الفترة من        /        /    حىت        /        /                 هـ

 الوظيفة:  اسم املوظف:

 التوقيع: تعليق املوظف:

 

     التوقيع:  اإلدارة:مدير 

       التوصية:

       

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

5 4 3 2 1 

 متميز

على 

مستوى 

 العمل

حباجة 

 لتطوير
 غري مالئم

       

 1 2 3 4 5 العناصر 

       

اإلنتاجية: هي حمصلة األداء 

الفعلي كمًا ونوعًا مع 

ي موظفالتركيز على 

 السرعة والدقة يف األداء

جودة العمل املنجز) 

 جودة األداء(
          

           كمية العمل املنتج

           سرعة اإلجناز

إجناز املهام يف 

األوقات الرمسية 

 املحددة

          

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 التقومي



  

 

       

املـرونة: هي حمصلة األداء 

الفعلي كمًا ونوعًا مع 

ي موظفالتركيز على 

 السرعة والدقة يف األداء

التجاوب مع 

التكاليف اإلضافية 

 خارج أوقات الدوام 

          

           حتمل ضغوط العمل

التكيف مع التغريات 

والتطورات يف أسلوب 

 العمل

          

االستجابة لتعلم 

جديدة  أمورمهارات أو 

 لتحسني األداء

          

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 التقومي

       

التفاعـل مع اآلخرين: هو 

توطيد عالقات عمل مبنية 

على االحترام املتبادل مع 

العمالء والرؤساء والزمالء 

واملرؤوسني واحلرص على 

 العمل بروح الفريق الواحد

           العالقة مع الرؤساء

           العالقة مع الزمالء

           مع املراجعني  وظفملا

التعاون والقدرة على 

 العمل ضمن الفريق
          

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 التقومي

       

االلتزام واالنضباط: هو 

التقيد مبواعيد العمل 

واحلفاظ على الوقت وإجناز 

املهام حسب ما هو خمطط 

االنضباط واالنتظام 

 يف مواعيد العمل
          

املحافظة على الوقت 

 أثناء الدوام
          



  

 

له مع االحترام الكامل 

)االمتثال( لألنظمة 

 والتعليمات

األمانة واملحافظة على 

 أسرار العمل
          

التقيد بأنظمة 

 وتعليمات اجلمعية
          

املحافظة على 

 ممتلكات اجلمعية
          

           املظهر العام واهلندام

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 التقومي

       

املعرفة الوظيفية: هي اإلملام 

بالطرق واألساليب املثلى 

اليت جيب أن تؤدى هبا املهام 

الوظيفية مبا يف ذلك القدرة 

على استخدام املعلومات 

واإلجراءات واملواد واألدوات 

 واملعدات الالزمة ألداء العمل

اإلملام التام بأسلوب 

 ومهام العمل

 

 

 

  

        

التمكن من الوظيفة 

 والقدرة الفنية
          

           املهارة يف التنفيذ

           املنفذة موراألتوثيق 

           القدرة على التنظيم 

التعلم  القدرة على

 والتطوير واالبتكار
          

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 التقومي

       



  

 

 

 ،،واهلل املوفق

 توقيع املدير التنفيذي
إمجايل التقومي 

 الوظيفي

 االنضباط اإللتزام التفاعل املرونة اإلنتاجية

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
نسبة األداء الوظيفية 

 املئوية
0 

       

مع ذكر التوصية، مث يطلع عليها املوظف ويوقع عليها مع ذكر تعليقه، مث املباشر  املديرمالحظة: يتم تعبئة االستمارة من 

 يعتمدها صاحب الصالحية




