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العنــــوان
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بالجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية األسرية
بالمنطقة الشرقية
تم إعداد هـذه الالئحة طبقا ً لآلتي:
 .1نظـــام العمل و العمـــال.
 .2دليل سياسات شئون الموظفين النموذجي.
 .3االسترشاد بمنظمات قائمة.
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الباب األول
أحكــــــــام عـــــــــــامة
المادة)1( :
تسرررررك م ام هذه الالئحة على جميع العاملين بالجمعية الخيرية للمسرررراعلى على
الزواج والرعاية األسرية بالمنطقة الشرقية.
المادة)2( :
وضررررررع هذه الالئحة تنفيذا ً لح م المادى )9(:من نظام العمل والعمال الصرررررراد
بالمرسوم المل ي قم( :م )21/في  1389/9/6هـ.
المادة)3( :
تهلف هذه الالئحة إلى تنظيم العالقة بين الجمعية وعمالها بما يحقق المصررررررلحة
ال عامة ومصررررررل حة الطرفين ،وي ون كل منه ما على بي نة ب ما له وما عل يه من قوق
وواجبات.
المادة)4( :
تعتبر هذه الالئ حة متم مة لع قل العمل في ما ال يت عا ض مع األ
األفضل للعامل والوا دى في عقل العمل بين الطرفين.

ام والشرررررررو

المادة)5( :
يرجع إلى نظام العمل والعمال الصررررررراد بالمرسرررررروم المل ي قم( :م ،)21/في
1389/9/6هـ ،والقرا ات الوزا ية الصاد ى وذلك تنفيذا ً له ،بما لم يرد بشأنه نص في
هذه الالئحة.
المادة)6( :
للجمعية الخيرية للمساعلى على الزواج والرعاية األسرية بالمنطقة الشرقية الحق
في إدخال تعليالت على م ام هذه الالئحة كلما دع الحاجة وال ت ون هذه التعليالت
نافذى إال بعل اعتمادها من وزا ى العمل والشئون االجتماعية.
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المادة)7( :
ال تخل م ام هذه الالئحة بما قل ي ون للعمال من قوق م تسبة.
المادة)8( :
يقصرررل بالعبا ات واأللفاظ التالية مينما و دت في هذه الالئحة المعاني الموضرررحة
على النحو التالي:
الجمعية :
الجمعية الخيرية للمساعلى على الزواج والرعاية األسرية بالمنطقة الشرقية.
األجــــــــر:
كل ما يعطي للعامل مقابل عمله بموجب عقل عمل م توب مو غير م توب مهما
كرران نوه هررذا األجر وذلررك وفق را ً لنص م ررام المررادى )7( :الفقرى( )6من نظررام العمررل
والعمال.
نظـــام العمل :
ويقصل به نظام العمل والعمال المعمول به في الممل ة العربية السعـرررـرررـرررـرررـرررودية
الصاد ى بالمرســـــوم المل ي قم( :م )21/في تا يخ1389/9/6 :هـ.
مجلـــس اإلدارة:
مجلس إدا ى الجمعية العمومية المنتخبة وهو السررلطة العليا التي تتولى األشررراف
على الجمعية الخيرية للمساعلى على الزواج والرعاية األسرية بالمنطقة الشرقية.
نظام التأمينات االجتماعية:
ويقصل به نظام التأمينات االجتماعية المعمولة به في الممل ة العربية السعودية.
اللجنة التنفيذيـــة:
اللجنة التنفيذية بمجلس اإلدا ى.

المــدير العـام:
ملير عام الجمعية وهو الملير التنفيذك األعلى للجمعية مو من يفوضررره لمما سرررة
صال ياته في الة غيابه.
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إدارة المشروع العليا:
الملير العام مو من يفوضه الملير العام لمما سة صال ياته.
المسئـــــــول المعني:
الجهة صا بة ال سلطة والتي يقع ضمن اخت صا صها مو صال يتها مو م سئوليتها
الموضوه الوا د في سياق النص ،ويستعمل هذا التعبير عادى عنلما يتغير المسئول مع
تغير المستوى اإلدا ك مو مستوى مهمية القرا مو اإلجراء.
المسئــول المباشــر:
السرررلطة اإلدا ية المشررررفة مباشررررى على النشرررا الوا د في سرررياق النص ،وعلى
العاملين ضررررررمن هذا النشررررررا سررررررب هي ل التنظيم اإلدا ك ،وت ون معنية مباشرررررررى
بالموضررروه سررروا ًء كان يتناول موظفين مو سرررياسرررات مو إجراءات ،ويشرررمل ذلك ميا ً من
الوظائف اإلشرافية بلءا ً بالملير العام ثم مـرررررـرررررليرك اللوائر والفروه و اساء األقسام
والشعب وصوالً إلى مست ـــوى ئيس فريــق عمل مو ئيس مجموعة عمال ويستعمل
مصرررررطلل ئ الرئيس المباشرررررر ئعنلما يتناول الموضررررروه الموظفين التابعين مباشررررررى
للمسئول.
المسئــــــول األعلى:
السلطة اإلدا ية األعلى مباشرى من المسئول مو الرئيس المباشر سب التعريف
الوا د معاله ،مثال :إذا كان اإلجراء يتعلق بتعيين ئيس قسرررم ي ون المسرررئول المباشرررر
هو ملير اللائرى والمسررررررئول األعلى هو الملير العام ،وإذا كان اإلجراء يتعلق بتعيين
ملير دائرى ي ون المسررررررئول المباشررررررر الملير العام والمسررررررئول األعلى ئيس مجلس
اإلدا ى ،تسررتعمل المصررطلحات معاله ( المسررئول المعني ،المسررئول المباشررر ،المسررئول
األعلى) عنلما ي ون المقصود مستوى إدا كئ نسبيئوليس مستوى إدا كئ صرك ئ
مما في الة معرفة و صرررر المسرررتوى اإلدا ك المقصرررود مو الوظيفة التي تقوم بالعمل
فيتم استعمـرررال التسميـرررـرررة الفعلية مثـرررـرررل ئالملير العـرررامئئملير اللائرىئئ ملير شؤون
الموظفين ئئ ئيس القسم ئ.
اإلدارة:
الو لى اإلدا ية الرئيسية في الجمعية سب هي ـرررررـرررررـرررررل التنظيم اإلدا ك ،والتي
ينتمي إليها الموظف من النا ية اإلدا ية وتضرررم و لات إدا ية مصرررغر هي األقسرررام مو
الو لات.
مـدير اإلدارة:
المسررررررئول عن معمال اإلدا ى بما فيها األقسررررررام والشررررررعب والو لات التابعة لها
والعاملين فيها ،مك انه المسئـررـررـررول بالل جة األولى تح قابة و مباشـررـررـررـرررى الملير
العام.
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الوحـــــــدة اإلدارية:
مجموعة من العاملين تقوم بأعمال محلدى متنافسة ومتجانسة.
قسم شؤون الموظفين:
الو لى ا إلدا ية التي تتولى متابعة تنفيذ كافة سررررياسررررات وإجراءات شررررـررررررررررؤون
الموظفين و فظ الملفات الخاصة بهم وتحضير التقا ير اإل صائية اللو ية عن وضع
و ركة الموظفين.
رئيس شئون الموظفين:
المسئول عن إدا ى قسم ش ـؤون الموظفي ـن ،وبالتالي عنلم ـ ـ ـ ـا يرد في النص من
اإلجراء مسئولية ئيس قسم شؤون الموظفين ال يعني منه شخصيا ً ومنفردا ً يقـررـررـررـررـرروم
باإلجراء بل يشمل دائرتــه والو لات التي تقع تح مسئوليته.
المـوظـــــــف:
الشررخص الذك تم تعيينه بقرا من الجهة المختصررة في إ لى الوظائف اللائمة مو
المؤقتة في الجمعية  ،يما س فيها ولمصررررررلحتها وتح إدا تها عمالً إدا يا ً مو فنيا ً مو
سابيا ً مو كتابيا ً مو تنفيذيـا ً آليا ً مو يلويا ً مو غيره ،لقاء اتب شهرك مو يومي يح ــلد في
قرا تعيينـــــه وقل تستعمــل كلمة ئعامل ئ لتعني ذات التعريف.
الــوظيفــــة :العمل المسنل إلى الموظف من مية د جة كان.
العمـل المـؤقت:
العمل الذك تقتضي بيعة إنجازه ملى محلدى ،مو الذك ينصب على عمل مـرررررحلد
ينتهي بتنفيذ اإلنجاز.
الــدرجـــة:
المرتبة التي تحلد المستوى اإلدا ك للموظف على سلم المستويـررـررـررـررات اإلدا ية
في الجمعية  ،وهي تضم عادى مجموعة من الوظائف المتساويـرررة مو المتقا بة من يث
د جة المسئولية ومستوى المؤهالت المطلوبة لشغلها ومهميتها اإلشرافية والعلمية.
الزيــادة السنوية:
المبلغ النقلك الذك يضاف لراتب الموظف األساسي في الموعل الذك تقر ه إدا ى
الجمعية بناءا ً على تقلير األداء الوظيفي.
الــمـــواطــــن:

الشخص الذك يحمل الجنسية السعودية.

األجــــنــــــبي :
الشخص الذك ال يحمل الجنسية السعودية.
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الجهة الطبية المعتمدة :
الجهة التي تعتملها الجمعية فيما يتعلق بالمعامالت الطبية النظامية.
بلــد المـنــشــــأ :
البلل الذك ينتمي إليه الموظف ،وهو عادى البلل الذك ولل فيه الموظف ،مو يحمل
جنسرررررريته وكان يقيم فيه قبل انتقاله للعمل في الجمعية  ،والذك يعتبر البلل الذك قلم منه
الموظف األجنبي وذلك ألغراض ا تسرراب مسررتحقاته من تذاكر السررفر لاللتحاق بالعمل
والذهاب في اإلجازات السررنوية ،وفي الة اختالف بلل المنشررأ عن بلل جنسررية الموظف
يتم تحليل ذلك بوضوح في عقل العمل.
الحالــــة االجتماعية:
الة الموظف االجتماعية سرررب سرررجالت النفوس (سرررجل األ وال الشرررخصرررية)
معزب ،متزوج ،مطلق ،م مل ،دون موالد ،له موالد.
الوضع الحــالي:
الوضرررع الذك يعامل على مسررراسررره الموظف ضرررمن سرررياسرررات الجمعية الخيرية
للمسررراعلى على الزواج بالمنطقة الشررررقية من يث المزايا التي تمنحها للعاملين ،بغض
النظر عن الته االجتماعية.
المادة)9( :
تعتبر هرذه الالئحرة نرافرذى وواجبرة التطبيق بحق العراملين برالجمعيرة اعتبرا ا ً من
تا يخ إبالغ الجمعية بالقرا الوزا ك الصاد باعتمادها على من يسرك في ق العمال
اعتبا ا ً من اليوم التالي إلعالنها.
المادة )10( :هــدف واستعمال الالئحة-:
-1

-2
-3

-4

إن الهلف من هذه الالئحة هو تحليل سررررررياسرررررررات ومنظمة وقواعل شررررررؤون
الموظفين التي من شررأنها تنظيم عالقة الجمعية بالموظفين ،وذلك عن ريق
تحليل وتوضرررررريل واجبات و قوق كل من الطرفين ،باإلضرررررررافة إلى تأمين
معاملة جميع موظفي الجمعية على قلم المساواى.
تخصررررص م قام متسررررلسررررلة ل ل نسررررخة من نسررررخ الالئحة (مو ألجزاء منها)
ويحتفظ ملير الشؤون المالية و اإلدا ية بسجل يبين كيفية توزيع النسخ.
يحلد الملير العام فئات ومستويات المسئولين الذين يحق لهم اال تفاظ بنسخة
هذه الالئحة ويرسرررررررل ملير الشررررررؤون المالية واإلدا ية نسررررررخ الالئحة إلى
المسئولين المذكو ين مقابل الحصول على توقيعهم على سجل خاص بذلك.
إن مك مسررئول في الجمعية الخيرية للمسرراعلى على الزواج والرعاية األسرررية
بالمنطقة الشرررررررقية يم نه من يقلم اقترا ات وتوصرررررريات بخصرررررروص مية
تعليالت على مـرررحتوى الالئحة ،إال من هذه االقترا ات والتوصيات يجب من
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تمر صررعودا ً بالهي ل التنظيمي للجمعية للل اسررة والموافقة ومن ثم االعتماد
النهائي من مجلس اإلدا ى:
أ .يتم تقليم االقترا ات والتوصرررررريات بأسررررررلوب مفصررررررل قل اإلم ان
ويفضل تقليمها على ش ل صفحات جليلى مو بليلة لصفحات الالئحة.
ب .يجب من تقلم كافة التعليالت المقتر ة بعل من يوافق عليها مليـرررررـرررررر
اللائرى المعني إلى ملير الشررررررؤون المالية واإلدا ية الذك تقع عليه
مسررئولية تصررنيف التعليالت ووضررعها في قالبها شرربه النهائي ومن ثم
تقليمها إلى الملير العام للموافقة عليها قبل تحويلها لـمجلس اإلدا ى.
ج .ت تم د اسرررررررة كافة التعليالت من قبل مجلس اإلدا ى الذك يتولى إما
اعتمادها ،كما هي مو بعل إدخال التغييرات عليها مو فضها.
د .تصرررررررل التعليالت المعتملى كتابيا ً من قبل الملير العام ومن ثم جهة
االخت صاص وتوزه على املي ن سخ الالئحة ب ش ل صفحات جليلى
مو بليلة لصفحات الالئحة.
ه .يتولى كل من يحمل نسررخة من نسررخ الالئحة إدخال هذه التعليالت في
الم ان المخصص لها في الالئحة.
-5
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ال يسررمل لمن لليهم نسررخ من الالئحة بتصرروير مو بأخذ مك من محتوياته ،إلى
خا ج م اتب الجمعية دون الحصررول على إذن مسرربق من ئيس قسررم شررؤون
الموظفين.
يجب على كل موظف انته خلمته في الجمعية وتوجل في يازته نسررررررخه
من الالئحة من يعيلها إلى للجمعية عن ريق تسررررررليمها إلى ملير الشررررررؤون
المالية و اإلدا ية مو ئيس قسم شئون الموظفين.

المادة ) 11 ( :حدود تطبيق السياسات:
-1

-2
-3

تسرك م ام هذه السياس ــــات على جميع موظفي الجمعية الخيرية للمساعلى
على الزواج والرعاية األسرية بالمنطقة الشرقية المثبتين منهم والموضوعين
تح ر االختبررا وعنررل تعيين الموظف ،يطلع على كررافررة بنود وفقرات هررذه
السياسات وي ون خاضعا ً للتعليمات والقواعل التي تصل تنفيذا ً لها.
ال تطبق م ام هذه ال سيا سات على األ شخاص الذين يوظفهم الم شروه للقيام
بأعمال ومهمات مؤقتة مو عرضية مو موسمية.
تطبق على الموظفين العاملين بعقود خاصرررررررة ،الشرررررررو الوا دى في عقود
توظيفهم بالنسرررربة إلى تعيينهم وتحليل واتبهم وإجازتهم واسررررتقاالتهم وإنهاء
خلماتهم ،كما تطبق عليهم يلة ملى عملهم في الجمعية الشرررررو الخاصررررة
بواجبات الموظفين والتعليمات التي يصررررررل ها إليهم اسررررررااهم من األمو
المتعلقة بعالقات العمل بموجب هذه الالئحة التي ال تتعا ض صرررررررا ة مع
شرو توظيفهم.
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-4

-5
-6
-7
-8

تعتبر هذه السرررررياسرررررات وتعليالتها والقرا ات التي تصرررررل ها إدا ى الجمعية
بشرررررررأن موظفيها جزءا ً متمما ً للعقل الذك بين الجمعية والموظف وذلك بعل
اعتمادها من وزا ى العمل.
تلغى جميع األ ام والقرا ات والتعليمات المخالفة لهذه السررررررياسررررررات ،ما لم
ت ن صاد ى عن السلطات الح ومية.
يحتفظ الموظفون القرررائمون على العمرررل في الجمعيرررة بترررا يخ إقرا هرررذه
السياسات بجميع قوقهم الم تسبة كما و د ذلك في األ ام العامة.
يخضررررررع الموظف أل ررام الئحررة المخررالفررات والجزاءات المعمول بهررا في
الجمعية والملحقة بهذه الالئحة.
يحق إلدا ى الجمعيررة في مك وقرر إدخررال تعررليالت على نصرررررروص هررذه
السرررياسرررات ،ويشرررمل ذلك اإلضرررافة واإللغاء من البنود مو المنافع مو الحقوق
الوا دى فيها إال ما مكتسرب منها سرب تطو منظمة الجمعية وضرمن القوانين
واألنظمة الح ومية السا ية.

المادة )12( :مسئولية تطبيق السياسات:
-1
-2
-3

-4

-5
-6

-7

بعل اعتماد مجلس اإلدا ى يصبل دليل سياسات شؤون الموظفين هذا جزءا ً من
منظمة وتعليمات الجمعية .
تنا بمجلس اإلدا ى و لى صال ية إدخال ميـررررررة تعليالت على سياسات شؤون
الموظفين ،وتقر بعل اعتمادها من وزا ى العمل.
إن ا ترام هذه السررررررياسرررررررات والعمل بمفهومها واجب على كافة العاملين في
المشرررروه كما من إ لى مسرررئوليات مجلس اإلدا ى هي التأكل من ا ترام جميع
الموظفين لهذه السياسات.
يسررررررتعين المسررررررئولين في الجمعية بأ ام هذه السررررررياسرررررررات في تعاملهم مع
مراوسرررررريهم وتوجيههم ومتابعتهم بهلف الحفاظ على الروح المعنوية العالية
واألداء الجيـررـ رل واالنضبا  ،كما يستعين العاملـررـررـررـ رون بها لمعـررـررـ ررفة قوقهم
وواجباتهم .
يحق للملير العام بتفويض من مجلس اإلدا ى تفسررررررير م مك بنل مو فقرى من
بنود مو فقرات هذه السياسات وي ون القرا في ذلك نهائياً.
ت ضع إدا ى الجمعية ما تراه منا سبا ً من اللوائل والقرا ات واألوامر والتعليمات
الالزمة لتنفيذ هذه السررياسررات ،كما يجوز لها تنظيم ما لم تنظمه هذه السررياسررات
من م ام تحقيقا ً ألغراضررها واتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضررع هذه السررياسررات
واألوامر والتعليمات موضرررررع التنفيذ بما يتفق مع م امها ،بما في ذلك وضرررررع
واعتماد دليل إجراءات شؤون الموظفين.
إن اسرررتعانة مجلس اإلدا ى مو الملير العام برمك مراجع اسرررتشرررا ية قانونية من
داخل الجمعية مو من خا جها ال يتناقض مع صررررررال ياتها المخولة لهما مو
13
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المسررررررئوليات الملقاى على عاتق كل منهما بموجب هذه البنود ،كذلك إن إ الة
السرررياسرررات الهامة قبل اعتمادها إلى اللجان مو األفراد من المعنيين مو من ذوك
االختصاص وت ليفهم بوضع التوصيات المناسبة ال يتعا ض مع صال ية مك
من مجلس اإلدا ى مو الملير العام بل يعزز الثقة بالقرا ات التي يصرررررررل انها
ويسهل تنفيذ تلك القرا ات.
يتحمل مل اء اللوائر و اسرررراء األقسررررام مسررررئولية تطبيق هذه السررررياسررررات في
اللوائر واألقسام التابعة لهم ،ويم نهم التشاو مع الملير المالي واإلدا ك بشأن
لود ومجاالت تطبيق هذه السرررررياسرررررات على مك من الحاالت الخاصرررررة يث
يرجع التفسير النهائي واألخير ألك منها للملير العام مو نائبه.

المادة)13( :
التقويم المعمول برره في الجمعيررة الخيريررة للمسررررررراعررلى على الزواج والرعررايررة
األسرية بالمنطقة الشرقية هو التقويم الهجرك .
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الباب الثاني
التوظيف والتعيين
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الباب الـثـاني
الـتـوظـــيـف و التعيين
المادة )14( :قواعد التوظيف:
يتم توظيف العراملين للى الجمعيرة الخير ية للمسرررررررا على على الزواج والر عا ية
األسررررية بالمنطقة الشررررقية سرررب ا تياجات ومتطلبات العمل وكلما دع الحاجة فان
المشروه يحلد الوظائف الشاغرى مو المستحلثة.
المادة)15( :
تعطى األفضررررررليررة في التوظيف للموا نين ،وإذا لم تتوفر في مك من المتقررلمين
لشغل الوظيفة المؤهالت المطلوبة يتم التوظيف من المتقلمين املي الجنسيات العربية
ثم من المتقلمين من جنسيات مخرى.
المادة)16( :
ي ون التوظيف في األصرررل قاصررررا ً على الموا نين السرررعوديين ويجوز اسرررتثناء
اسررتخلام غير السررعوديين بالشرررو واأل ام الوا دى في المادتين )48،49( :من نظام
العمل و العمال و ي ون اسررررررتخلام غير السررررررعوديين في الوظائف اإلدا ية و المالية
ووظائف البحث االجتماعي بموافقة وكالة الوزا ى للشئـرررـرررـرررـرررون االجتماعية  ،ويقتصر
شغل وظائف الملير العام ومل اء اإلدا ات على السعوديين فقط ويجوز بموافقة اللجنة
التنفيذية شررغل مك من الوظائف مل اء اإلدا ات بالنيابة بموظف غير سررعودك في الة
علم توفر موظف سعودك لشغل هذه الوظيفة.
المادة)17( :
تتبنى الجمعية الخيرية للمسررررررراعلى على الزواج والرعاية األسرررررررية بالمنطقة
الشرررررررقية معلى معايير التوظيف لضررررررمان التحاق العاملين ذوك ال فاءات العالية
بالمشروه واستمرا هم في مدائهم لواجباتهم الوظيفية على م سن وجه.
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المادة ) 18 ( :شروط التوظيف:
يشترط العمل بالجمعية ما يـلي-:
معتملى.

أ .وجود وظيفة شاغرى
ب .توفر المؤهـالت العلمية مو الخبرات المطلوبة للعمل.
ج .تصرررليق الشرررهادات العلمية ومعادلتها سرررب األنظمة والشررررو المتبعة في
الممل ة.
د .توفر اللياقة الطبية للعامل محل االستخلام و يثب ذلك بتقرير بي معتمل.
ه .اجتياز االختبا ات الشخصية التي تقر ها الجهات المختصة.
و .سن السيرى والسلوك ومن ال ي ون قل سبق الح م عليه في جناية مو جريمة
مخلة بالشرف مو األمانة.
ز .اكتمال السن القانوني للتوظيف وهو ( )18سنة.
المـادة )19 ( :تصنـيف الوظائف:
 -1تصنف الجمعية الوظائف إلى مجموعات هي ،مجموعـررـررـررة الوظائف القيادية
و اإلشرافية و التخصصية وال تابية والفنية والحرفية وفئـررررـررررة العمال ،وتحلد
إدا ى الجمعية اللوائل اللاخلية لذلك.
 -2يلتزم المشروه بإعلاد التصنيف المهني ل ل وظيفة معتملى في الميزانية.
المادة ) 20 ( :تـحــوير الوظــائــف:
 -1يحق للجمعية تحوير مسررررمى الوظيفة المعتملى في الميزانية إلى مسررررمى آخر
استجابة لحاجة التنظيم ،وفي بعض الـرررررررحاالت قل يـرررررررستوجب التحوير تغيير
د جـة الوظيفــة.
 -2إذا كان التحوير سرريترتب عليه التزامات مالية إضررافية يلزم اخذ موافقة الملير
العـام مو من يفوضه.
المادة )21( :تغيـير درجــة الوظيــفــة:
يـجوز تغيير د جة الوظيفة المعتملى في الميزانية استجابة لـحاجة التنظيم وي ون
تغيير د جة الوظيفة إلى معلى بموافقـررة اللجنة التـررنـررفيذية ،مو إلى د جة مدنى بقرا من
الملير العام ،إال الوظائف من فئة الل جة( )10ف ما فوق فتعتمل من قبل ئيس مجلس
اإلدا ى.
المادة)22( :
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للجمعية الحق في عـرررـرررلم توظيف مك شخص له مقـرررـرررـرررا ب يعملون في الجمعية
ويشمل ذلك م ل الواللين مو األخوى واألخوات مو األوالد مو الزوج مو الزوجة.
المادة)23( :
يم ن بموافقة الملير العام اسررررررتثناء المادى )22(:شررررررر علم تعيين الموظف في
نفس اللائرى مو موقع العمل مع قريبه موفي وظائف تمنع إجراءات الضرررررربط اللاخلي
عمل األقا ب فيها (مثل الجمع بين المخازن والمشتريات ،مو الجمع بين المحاسبة ومك
دائرى مخرى ).
المادة)24( :
ترفض الجمعية كافة الطلبات المقلمة ممن تم فصررررررلهم من الجمعية ألسررررررباب
جوهرية تستوجب الفصل بقا ً للمادى )83(:من نظام العمل والعمال.
المادة )25( :طلب تعيين موظف:
-1

-2

تصررررررل كافة لبات توظيف موظفين جلد من قبل المسررررررئولين المباشرررررررين
( ا ساء األق سام وما فوق) وذلك وفقا ً لخطط التوظيف المعتملى ضمن خطة
ا تياجات اليل العاملة.
ترسرررررل كافة لبات تعيين موظفين جلد إلى ئيس قسرررررم شرررررؤون الموظفين
للتحقق من االلتزام بخطط التوظيف المعتملى.

المادة )26( :تحديد مصادر التوظيف:
 -1ت ون األولوية في شغل الوظائف الشاغرى من داخل الجمعية عن ريق النقل
من دائرى إلى مخرى مو موقع إلى آخر مو عن ريق الترق ية ،مو عن ريق
تثبي م ل الموظفين المؤقتين ،وفي الة تعذ مك من هذه الوسائل يتم اللجوء
إلى المصاد الخا جية.
 -2يم ن للمشررررررروه اللجوء إلى مك من األسرررررررراليررب الترراليررة الختيررا الموظفين
الالزمين لشغل الوظائف الشاغرى من خا ج الجمعية :
أ .اإلعالن في الصررررررحف والمجالت المحلية والعالمية إما مباشرررررررى مو
باستخلام المؤسسات المتخصصة لإلعالن.
ب .االتصرررررال المباشرررررر بخريجي الجامعات الحاصرررررلين على المؤهالت
العلمية في التخصررررصررررات التي تحتاجها الجمعية ،ويم ن من يتم ذلك
بالتنسيق مع م اتب التسجيل في الجامعات.
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ج .اللجوء إلى م اتب ومؤسررررسررررات التوظيف المتخصررررص الذك تتولى
عملية اإلعالن والفرز األولى بالنيابة عن الجمعية .
 -3يتم تحضرررير نص اإلعالن عن لب الموظفين وفقا ً للنص واألسرررلوب المعتمل
لذلك ،وباسرررررتخلام التصرررررنيف الوظيفي المعتمل ضرررررمن دليل التنظيم اإلدا ك
للمشروه.
 -4يقوم مسررررئول شررررؤون الموظفين فقط بنشررررر اإلعالن في المواعيل المقر ى وال
يحق ألك من المسئولين اآلخـــرين في الجمعية القيام بتلك المهمة.
المادة )27( :اختيار المرشح األنسب:
-1

-2

تتم كافة المقابالت في م اتب الجمعية  ،وفي الة تعذ ذلك بسرررربب الت اليف
التي يم ن من تترتب على الجمعية من استقلام المرشحين من الخـرررررررـرررررررا ج
إلجراء المقابلة ،مو بسررررربب تعذ الحصرررررول على تأشررررريرى دخول للمرشرررررل
المعني ،يم ن إجراء هذه المقابالت في الخا ج إما مباشرررررى من قبل المل اء
المعنيين مو بواسطة م اتب متخصصة وذلك بعل الحصول على الموافقة من
ذوك االختصاص بالمشروه.
في الة استلعاء م ل المرشحين إلجراء المقابالت معه في م اتب الجمعية ،
تتحمل الجمعية المصا يف المتعلقة بسفره والتي تنحصر في:
-

بطاقة سفر سيا ية من وإلى الم ان الذك قلم منه المرشل.
مصا يف الفنلق والطعام.
مصرا يف التنقالت اللاخلية(ما لم يتم توفير وسرائل االنتقال من قبل
الجمعية )

-3

يخضررررررع جميع المرشررررررحين لوظيفة في الجمعية  ،ممن تم اختيا هم إلجراء
المقابلة معهم ،لالختبا ات الخطية والعلمية والفنية الالزمة للتحقق من ملى
مقل تهم وكفاءتهم للقيام بمهام الوظيفة المرشحين لها.
يجب تأمين نفس شرررو االختبا لجميع المرشررحين لشررغل وظيفة معينة وفي
ال اية المسررررررئول المعني اسررررررتثناء بعض االختبا ات يتوجب تطبيق هذا
االستثناء على كافة المرشحين.
ً
ً
يحتفظ ملير شؤون الموظفين بأسئلة االختبا ات ويمنع منعا باتا ألك شخص
آخر من اإل اله على مسررررررئلررة االختبررا ات مو اال تفرراظ بهررا دون الموافقررة
المسبقة من الملير العام.

-6

يتم تصرررحيل كافة إجابات االختبا ات الخطية وتقييم نتائال االختبا ات العلمية
والفنية من قبل ئيس قسم شؤون الموظفين و ئيس القسم المعني.

-4

-5

المادة ) 28 ( :التعيين وااللتحاق بالعمل:
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 -1تصل بطاقة العمل للمرشحين الذين تم اختيا هم للعمل للى الجمعية بواسطة
كتاب نمطي مو ل الش ر ل والنص يؤكل بأن عرض العمل يصرربل الغيا ً إذا لم
يتم االلتزام بالمتطل بات الح وم ية ومتطل بات الجمع ية ب ما في ها ت قليم كافة
الوثائق والمسررررررتنلات الضرررررررو ية مو إذا لم يتمتع المرشررررررل المعني باللياقة
الصحية المطلوبة.
 -2يحلد المسررررئول المعني سررررب الئحة الصررررال يات المعتملى الل جة والراتب
والمزايا األخرى التي سررررريتم منحها للمرشرررررل وذلك وفقا ً لما و د في الالئحة
الخاصة بشئون الموظفين،وذلك لعلم فصل النظام األساسي لشئون الموظفين
عن الالئحة يث من الالئحة تضم ذلك النظام وذلك السياسات.
 -3يحضرررر ملير شرررؤون الموظفين كافة عروض العمل الخطية شررراملة شررررو
التوظيف ،كما يطلب فيها استالم موافقة على العرض خطيا ً وذلك خالل مهلة
زمنية يتم تحليلها وفقا ً لظروف الجمعية .
 -4يعتبر توقيع المرشررررررل بالقبول على كتاب عرض العمل واسررررررتالمه من قبل
الجمعية كافيا ً لمتابعة إجراءات توظيفه وال يعتبر ذلك بأك ال عقل عمل
ملزما ً للطرفين.
 -5يخضررررررع كل موظف جليل وقبل التحاقه بالعمل لفحص بي من قبل الجهة
الطبية التي تعينها الجمعية  ،وذلك لتأكيل صال يته الصحية للعمل.
 -6يتم إثبات تعيين الموظف الجليل بموجب كتاب عقل عمل يحلد تا يخ التعيين
الذك ي ون عادى هو تا يخ االلتحاق الفعلي بالعمل مو مك تا يخ مخر يجرك
االتفاق عليه مسبقا ً في عقل العمل مو في المراسالت الال قة.
 -7يعتبر عقل العمل نافذا ً من تا يخ مباشرررررررى العامل للعمل للى الجمعية ما لم
يتفق على خالف ذلك.
 -8تأخذ الجمعية على عاتقها تأمين كافة تأشرررررريرات اللخول وتصررررررا يل العمل
واإلقامة لجميع الموظفين األجانب.
 -9تتحمل الجمعية مصرررررا يف انتقال الموظف األجنبي لاللتحاق بالعمل سرررررب
نصوص البنل (تذاكر ومصا يف السفر).
 -10كل موظف قلم للمشررروه بيانات مو شررهادات مو إقرا ات غير صررحيحة ،مو
مخفى عنها بيانات صحيحة يفسخ العقل معه وبلون تعويض مو مخطا .

المادة )29 ( :عقد العمل:
-1

يطلررب من جميع الموظفين الجررلد توقيع عقررل عمررل نموذجي ومو ررل لجميع
العرراملين ،وذلرك فو التحرراقهم برالعمررل واكتمررال كرافرة إجراءات التعيين ،وال
يعتبر عرض العمل وكتاب التعيين م ملين لعقل العمل ما لم ينص عقل العمل
صرا ة على غير ذلك.
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-2

-3
-4
-5

-6

-7

يتم تحرير عقل العمل باللغة العربية من نسررررررختين متطابقتين يوقع عليهما كل
من المسررئول المخول التوقيع سررب الالئحة المعتملى والموظف ،ويحتفظ كل
رف بنسرررخة ويعتبر توقيع الموظف على العقل واسرررتالمه قبوالً منه ب ل ما
و د في شرو العقل وما في هذه الالئحة من سياسات وم ام.
ً
في الة استعمال لغة مجنبية في العقل إلى جانب اللغة العربية يتم دائما اعتماد
النص العربي.
ينص عقل العمل على من التحاق الموظف بالخلمة مرهون باسررررررت مال كافة
مرا ل ومستنلات التعيين واجتيازه فترى االختبا بنجاح.
في ا لة تأخر الموظف ال جل يل عن االلت حاق بالع مل نتي جة مسرررررر باب تعود
للجمعية مو اإلجراءات الح ومية المحلية فإن الراتب الذك يلفع له خالل ملى
التأخير يعادل (.)%50من الراتب األسرررررراسرررررري المتفق عليه ولملى ال تتعلى
ثالثة مشهر يحق بعلها للجمعية إلغاء العقل مع الموظف وإيقاف الراتب كليا ً.
ال يجوز للجمعية من ي لف العامل بالقيام بعمل يختلف اختالفا ً جوهريا ً عن
العمل المتفق عليه بغير موافقة العامل ال تابية إال في االت الضرررو ى و بما
تقتضيه بيعة العمل على من ي ون ذلك بصفة مؤقتة.
كمررا ينص عقررل العمررل على من الجمعيررة م لعر الموظف على الالئحررة ومن
الموظف قل فهم جميع ما و د ووافق على العمل بموجبها ،لذا يتوجب على
ملير شـررـررـررؤون الموظفين الرد على ميـررـررة مسئلـررـررـررة يطر ها الموظف ول
محتويات الالئحة.

المادة )30( :مزاولة العمل وفترة التجربة:
-1

-2

-3

-4
-5
-6

يخضررررررع الموظف الجليل لفترى التجربة لملى ثالثة مشررررررهر من تا يخ التحاقه
بالعمل ،يقر خاللها صرررال يته للقيام بالعمل الموكل إليه ،يث يعتبر اجتياز
الموظف فترى التجربة واللو ات التل يبية المقر ى بنجاح شرررررر ا ً مسررررراسررررريا ً
لتثبيته في الخلمة.
يجوز استجابة لمقتضيات العمل وفي ظروف استثنائية ،وبعل الحصول على
موافقة الملير العام إعفاء مك من المرشررررررحين لوظائف عليا من فترى التجربة
جزئيا ً مو كلياً.
يجوز للملير العام في االت اسررررتثنائية وبنا ًء على توصررررية من ملير االدا ى
المعني ،تثبي الموظف خالل فترى التجربة وذلك قبل انتهاء الملى المحلدى
للتجربة.
يجوز لملير اإلدا ى المعني بناءا ً على تقرير يقلمه الرئيس المبــاشر للموظف
لب إنهاء خلمات الموظف تح التجربة قبل انتهاء الملى المحلدى للتجربة.
يجوز للموظف ترك الخلمة في مك وق خالل فترى التجربة شرر من يتحمل
جميع مصا يف سفره من وإلى مقر إقامته األصلي.
يعتبر الموظف مثب تا ً بال خل مة إذا انقضررررررر فترى التجر بة ولم يخطر ك تا بة
بانتهاء خلماته خالل فترى التجربة.
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 -7في الة إقرا علم تثب ي الموظف في ال خلمة يتم تبلي غه بذلك ك تاب يا ً ق بل
نهاية الفترى التجريبية ،ويتم الحصول على توقيعه على كتاب التبليغ.
 -8ال يحق للموظف الذك يفصرررل من الخلمة خالل فترى التجربة الحصرررول على
مك م افأى مو تعويض.
 -9ال يحق للموظف التمتع بإجازى سررررررنوية خالل فترى التجربة ،وفي الة تثبيته
بالخلمة  ،تعتبر ملى فترى التجربة جزءا ً ال يتجزم من ملى الخلمة ألغراض
ا تساب ملى اإلجازى السنوية المستحقة له.
 -10في الة علم تثبي م ل الموظفين المعينين عن ريق م اتب التوظيف يتم
إعالم م تررب التوظيف المعني فو ا ً وهو الرذك يتحمررل في هرذه الحررالرة كرافرة
األعباء المادية الناتجة عن تسررررررفير الموظف واسررررررتبلاله ب خر ،وتسررررررت مل
إجراءات تر يله لبالده بقا ً لألنظمة واإلجراءات الح ومية المقر ى لذلك.
المادة )31( :الموظفين المؤقتين:
التوظيف المؤق يعني توظيف من تتطلب اجة العمل توظيفه بصررررررفة مؤقتة
وبموجررب عقررل عمررل محررلد المررلى ،ويم ن من ي ون هررذا التوظيف على غير الوظررائف
المعتمرلى في الميزانيرة ،ويحرلد عقرل التوظيف المؤقر عرلى ممو مهمهرا ترا يخ برلا ية
العمل وتا يخ نهايته ( إن مم ن) ومقلا الراتب كم افأى مقطـرررروعة ( باألجر اليومي مو
الشهرك ) و قل ت ون الم افأى مقابل إنهاء عمل معين مو ت ون محلدى على مساس الملى،
وي حلد ع قل التوظيف المؤ ق كذ لك الحقوق والواج بات و المزا يا المترت بة على هذا
التوظيف.
-1

يشمل التوظيف المؤق الفئات التالية:
أ .توظيف المعا ين.
ب .تعين شخص غير متفرغ للعمل بلوام جزئي إلنجاز مهمة محلدى.
ج .التوظيف للقيام بمهام معينة خالل فترى زمنية محلدى.
د .التوظيف ألجل التل يب وهناك عقل عمل خاص للتل يب.
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-2
-3

-4

يوضررررررل في العقل الموقع مع الموظف المؤق الراتب مو األتعاب والمزايا
األخرى التي سيحصل عليها الموظف خالل فترى عمله في الجمعية .
ال يحق للموظفين المؤقتين االسرررتفادى من المزايا الممنو ة للموظفين اللائمين
كالسرررر ن والبلالت األخرى والم اف ت وغيرها باسررررتثناء ما يتم تحليله كتابيا ً
في العقل الموقع معهم.
ال يحق للموظفين المؤقتين التمتع باإلجازات السررررنوية ،وتحسررررم من واتبهم
جميع األيام التي يغيبون فيها عن العمل ،باسررررتثناء ميام العطلة األسرررربوعية مو
العطالت الرسمية.

المادة )32( :الموظفين المعارين:
-1
-2
-3
-4
-5

-6

يم ن اسرررررتعا ى الموظفين للعمل في الجمعية سرررررب اجتها وبالتنسررررريق مع
الجهة المعيرى.
يجب من يتمتع الموظفين باإلعا ى بالحلود اللنيا من مميزات الوظيفة التي
سيعملون فيها.
يتم االتفاق مقلما مع الجمعية والجهة المعيرى على الراتب والمزايا األخرى
التي سيحصل عليها الموظف المعا .
يخضرررع الموظف المعا خالل ملى إعا ته ل افة منظمة وتعليمات وسرررياسرررات
الجمعية ( الالئحة).
في الة اسررررررتمرا الموظف المعا في العمل مع الجمعية يجرك االتفاق مع
الجهة المعيرى للموظف على تفاصررريل وكيفية اسرررترداد الت اليف التي تت بلها
الجمعية على الموظف المعا في ال فسخ العقل.
باعتماد من مجلس اإلدا ى وتوجيه من الملير العام تتم عملية اختيا وتعيين
الموظف المعا للى الجمعية .

المادة )33( :توظيف المتدربين:
-1

توفر الجمعية بر نامال تعاوني للطالب في ال ليات والجامعات والمعاهل في
الممل ة في الوظائف الفنية واإلدا ية ويلزم لذلك تحليل اآلتي:
-

-

يتم تحليل برنامال و لى التل يب والم افأى المطلوبة دفعها للمتـرـررـرـرل ب
(وفقا ً لمستوى المتل ب ونوه التل يب) بالتعاون وبالتنسيق مع الجهات
األكاديمية المختصة.
يتم توقيع عقرررل مع المترررل ب يحرررلد الم رررافرررأى والمزايرررا األخرى التي
سرررررريحصررررررل عليها المتل ب خالل فترى التل يب ،على مال يتجاوز آخر
اتب يتقاضررررراه مثناء فترى التل يب الحل األدنى المقر لراتب الوظيفية
المرشل لها وذلك في الة ترشيحه لوظيفة في الجمعية .
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 -2تتم متابعة وتقييم المتل ب بموجب تقا ير دو ية يقلمها المسرررررئول المباشرررررر
عن المتل ب و المسئول عن الطالب في الجهة التعليمية المختصة.
 -3تطبق كافة ال سيا سات األخرى المتعلقة ب شؤون الموظفين كاللوام واإلجازات
على المتل ب.
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الباب الثالث
األجور واالستحقاقات
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الباب الثالث
األجـــــــــور واالستحقاقات
المادة )34( :األجور والراتـب األساسي:
تتصرررف سرررياسرررة الجمعية في تحليل مسرررتويات األجو بالمرونة ال افية لمواجهة
ت اليف المعيشرررررررة المتغيرى يهلف اجتذاب العمال األكفاء و إبقائهم على مس العمل
(الخلمة) ،وعليه يعاد النظر في األجو على ضرررررروء ا تفاه ت اليف المعيشرررررررة كلما
اقتضى األمر ذلك.
 -1الراتب األسررررراسررررري  :هو األجر الذك يعطى للموظف مقابل عمله في الجمعية
مهما كان نوه هذا األجر مو ريقة ا تسرررابه ،وبلون مية إضرررافات من بلالت
مو مقابل سرررررراعات إضررررررافية وم اف ت مو غيرها ،وقبل مية خصررررررومات من
ضرائب مو تأمينات مو غيرها.
 -2يتم تحليل الراتب األساسي للموظف عنل التحاقه بالعمل في الجمعية وفقا لسلم
الرواتب بالنظر إلى المرتبة والمؤهالت و الخبرى ،ويجرك تعليله نتيجة ألك
تغير في وضع الموظف مو مسئولياته مو مدائه دون المساس بحقوقه الم تسبة.
 -3يتم ا تساب الرواتب المستحقة للموظفين وتسليلها شهريا ً بعل إضافة البلالت
النقلية المقر ى وبعل خصرررم كافة االسرررتقطاعات القانونية والسرررلف والقروض
المستحقة على من ال تتجاوز مجموه الحسميات نصف الراتب.
 -4في الة التحاق الموظف بالعمل بعل بلاية الشررهر موفي الة انتهاء خلمته قبل
نهاية الشرررهر يحتسرررب الراتب لذلك الشرررهر بنسررربة علد األيام التي ما س فيها
الموظف العمل (بما في ذلك ميام العطل الرسرررمية وعطل نهاية األسررربوه التي
تقع خالل ميام العمل العادية) إلى إجمالي علد ميام الشررهر باسررتثناء الة انتهاء
الخلمة نتيجة الوفاى فيسلد اتب الشهر كامالً لو ثة المتـوفى الشرعيين.
 -5كل موظف ينقطع عن عمله بلون إذن مسرررربق موال يباشررررر فو انقضرررراء ملى
إجازته يفقل قه في الراتب والبلالت عن ملى غيابه غير الشرررررررعي إذ يعتبر
هذا الغ ياب انق طاه عن الع مل من دون مذن فضررررررالً عن ال تلابير والعقوبات
التأديبية التي يم ن اتخاذها بحقه وفق م ام هذه السررياسررات ( اجع القسررم ()8
الواجبرررات الوظيفيرررة واإلجراءات الترررأديبيرررة والملحق(ب)الئحرررة المخرررالفرررات
والجزاءات).
 -6يسرررررتثنى من الفقرى )5( :الموظف الذك يقلم تبريرا ً مقنعا ً لرئيسررررره المباشرررررر
ألسرررررر باب انقطاعه عن العمل مو تأخره يث يجوز في هذه الحالة للرئيس
المباشررر اعتماد سررم ملى الغياب من صرريل إجازته السررنوية إن وجل( اجع
القسم ( )7اللوام واإلجازات ).
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 -7يتوقف صرررررف اتب الموظف م فوف اليل عن العمل اعتبا ا ً من تا يخ كف
يله ،يث يتم التعامل مع االت كف اليل عن العمل على النحو التالي:
أ .إذا معيررل الموظف م فوف اليررل عن العمررل إلى وظيفت ره بعررل ثبوت
براءته يتقاضى كامل واتبه اعتبا ا ً من تا يخ توقيفه.
ب .إذا مع يل الموظف إلى العمل بعل م عاقب ته بإ لى العقو بات الخفي فة
يتقاضى واتبه كاملة بعل تطبيق العقوبة بحقه.
ج .إذا عوقب الموظف لثبوت إدان ته ،و كا ن العقو بة الفصرررررررل انت ه
خلمته من تا يخ وقفــه عن العمل.
 -8في جميع األ وال التي ي ون فيها الموظف م فوف اليل عن العمل بناءا ً على
ادعاء شخصي مو لجرم غير ناشئ عن الوظيفة ال يحق له بعل استئنافه العمل
تقاضررري واتبه وبلالته وتعويضررراته عن ملى وقفه عن العمل مهما ت ن نتيجة
الح م القضائي الصاد بحقه.
 -9يتوقف صرررررررف اتب الموظف الذك تنتهي خلماته في الجمعية على النحو
التالي:
أ .الموظف الذك منتهي عقل عمله المحلد الملى من اليوم التالي لتا يخ
انتهاء العقل مو من يوم انقطاعه عن العمل ميهما مقرب.
ب .الموظف المستقيل من اليوم التالي لتا يخ انتهاء ملى اإلنذا مو تا يخ
انقطاعه عن العمل ميهما مقرب.
ج .الموظف الذك بلغ سررررررن التقاعل من اليوم التالي لتا يخ انقطاعه عن
العمل.
د .الموظف المقال بسررررربب علم اللياقة الصرررررحية من اليوم التالي لتا يخ
قرا إن هاء الخل مة وبعل اسررررررتن فاذ قه في اإل جازات المرضرررررر ية
الملفوعة األجر.
ه .الموظف المقال ألسررباب مخرى اعتبا ا ً من اليوم التالي لتا يخ انتهاء
ملى اإلنذا القانونية.
و .الموظف المتوفى اعتبـا ا ً من مطلع الشهر الذك يلي تا يخ الوفاى.
ز .الموظف المفصررررررول اعتبا ا ً من اليوم التالي لتا يخ صررررررلو قرا
الفصل والتوقيف عن العمل ميهما مقرب.
ح .ال يجوز توقيع جز على اتررب الموظف لقرراء الررليون الخررا جيررة
المترتبة عليه إال بح م قضائي.

ط.

يتم صرررررررف الرواتب المسررررررتحقة للموظفين في اليوم األخير من كل
شهر باستثناء الحاالت التالية:
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إذا وافق اليوم األخير من الشرررهر يوم عطلة سرررمية
مو عطلة نهاية األسررررربوه فيتم صررررررف الرواتب في
آخر يوم عمل يسبق العطلة.
إذا ترك الموظف العمل قبل نهاية الشهر ،إذ يصرف
له اتبه المستحق باإلضافة إلى المستحقات األخرى
كاإلجازات والسررراعات اإلضرررافية والبلالت وغيرها
عنل تصفية قوقه.
إذا كان الموظف م لفا ً بمهمة خا ج مقر عمله وتبلم
مهمته قبل موعل صرف الرواتب وتنتهي بعله.
إذا كان الموظف قل منل إجازى وكان تا يخ بلء هذه
اإلجازى قبل مــوعل صرف الرواتب وتا يخ انتهائها
بعله.
آلك سبب يراه الملير العام ضرو ى صرف الراتب
قبل استحقاقه.

 -10يتم في الحاالت المذكو ى معاله خصررررررم تلك الرواتب الملفوعة مقلما ً من
جلول الرواتب للشهر نفسه ،وال يم ن إبقااها معلقة إلى األشهر الال قة إال
بقرا من الملير العام يث يتم اعتبا ها سلفه على الراتب وتتم معالجتهـررررررا
وفقا ً أل ام السلف ( اجع البنل  -سلف وقروض الموظفين ).
 -11يحق للموظف توكيل من ينوب عنه في استالم اتبه مو مستحقاته إذا توفرت
األسباب اللاعية لذلك وفقا ً للشرو التالية:
 -1يجب من ي ون التوكيل مصرررررلقا ً عليه من جهة قضرررررائية مو سرررررمية
معترف بشــرعيتها وتعترف بها الجمعية .
 -2في ررال غبررة الموظف إلغرراء التوكيررل عليرره إعالم الجمعيررة خطيرا ً
وذلك قبل نهاية الشهر.
 -3ال تتحمل جمعية المسررراعلى على الزواج مية مسرررئولية عن مالبسرررات
عملية التوكيل.
 -4يتم صرف الراتب بموجب شيك مو تحويل بن ي فقط.
المادة)35( :
تلفع األجو بالريال السرررررعودك ( العملة الرسرررررمية للبالد) ويتم دفعها عن ريق
البنك مو شيك بن ي مو بالشب ة العن بوتية .
المادة)36( :
يتم الحسم من واتب الموظفين قبل دفعها في الحاالت التالية:
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إذا كان الموظف ملينا ً للجمعية بقيمة القسط المستحق من القرض
مو السلفة.
إذا كان الموظف خاضررررررعا ً لنظام التأمينات االجتماعية وبقيمة
صته.
إذا كران الموظف مرلينرا ً بسرررررربرب زيرادى الرلفعرة المقرلمرة للنفقرات
السفرية عن المصا يف الفعلية.
إذا كرران الموظف ملتزم را ً بتنفيررذ م قضررررررررائي ينص على قيررام
الجمعية بالحسم من المرتب وذلك دون تفنيل نوعية مسباب الحسم
يث من األسباب ال يم ن صرها في اللين مو النفقة.

المادة )37( :بدل الساعات اإلضافية:
األصلللي أع ال جمعية المسررراعلى على الزواج ان تؤد األل خال سللل ل
الع ي الرس ية ولكن أع الح ال الط رئة وال ستعجلة التع ال ي كن إنج زه أع اوق
الدوام الرس ع يس ح بوقت إض أع ولذلك:
 -1يتم صررررررف بلل سررررراعات العمل اإلضرررررافي الفعلية التي عملها الموظف وفقا ً
لإلجراءات والضرروابط لذلك شررريطة من ي ون الت ليف بالعمل اإلضررافي قل تم
من الرئيس المباشر مسبقا ً وكتابيا ً وبعل اعتماد ملير اإلدا ى المعني.
 -2تحتسب مجو العمل اإلضافي على مساس مجر ساعة و نصف عن كل ساعة
عمل إضررررافي في ميام العمل العادية ويسررررتحق سرررراعتين عن كل سرررراعة عمل
إضافي يؤديه العامل في ميام الرا ة األسبوعية مو اإلجازات الرسمية.
 -3يسررررتثني من الوق اإلضررررافي موظفي الل جة العاشرررررى وما فوق يث ال يتم
تعويضهم عن العمل اإلضافي.
ً
ً
 -4ال يجوز من يعمل الموظف مكثر من سرررراعتين متواصررررلتين عمال إضررررافيا فإذا
تعلت الملى ذلك يجب من يتخللها فترى اسررررررترا ة ال تقل عن ( بع سرررررراعة) ال
تحتسب ضمن الساعات اإلضافية.
 -5في جميع األ وال يجب إال تزيل سررراعات العمل اإلضرررافية في مك يوم من ميام
العمل العادية عن ثالث سررراعات وفي ميام العطل األسررربوعية مو الرسرررمية عن
عشر ساعات.
 -6يم ن للمسررئول المباشررر وفي لود ضرريقة جلا ً السررماح للموظف بالغياب عن
العمل لفترى محلدى لتعويض سرراعات العمل اإلضررافية التي عملها ولم يحصررل
على بلل ساعات إضافية مقابلها.
المادة )38( :المكافآت:
-1

يحق للملير العام بنا ًءا على اقتراح ملير االدا ى المعني واسررررتنادا ً على تقا ير
األداء الوظيفي السرررررنوية للموظفين والتقا ير األخرى المتعلقة بأداء الموظفين
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وفي لود المبلغ المخصررررررص لذلك سررررررنويا ً من يقر منل م افأى تشررررررجيعية
للموظفين الذين صلوا على تقلير عام ممتاز في تقرير األداء الوظيفي.
يمنل مقررلموا االقترا ررات التي تم قبولهررا من قبررل الجمعيررة جوائز مزيررة مو
م اف ت مادية تتناسرررررررب مع مهمية االقترا ات المقلمة من قبلهم ،ومع ملى
تأثيرها على فع مستوى اإلنتاجية مو خفض الت اليف.
تلفع الجمعية م اف ت للموظفين الذين بل غ واتبهم نهاية مربو الل جة ولم
تتل لهم فرصررررة الترقي إلى د جة معلى و صررررلوا في نفس الوق على تقلير
عام جيل جلا ً في تقا ير األداء الوظيفي وت ون الم افأى في لود اتب شرررررهر
وا ل.
يم ن لمررلير عررام الجمعيررة من يقر منل م رراف ر ت عررامررة للموظفين وذلررك في
مناسبات خاصة يرجع تعيينها للملير العام.

المادة )39( :السكن:
 -1في الة علم توفر س ن للى الجمعية لمن يستحق المس ن تمنل الجمعية بلل
س ـ ـ ـ ـ ـن بحيث يغطي البلل كافة المص ـا يف المتعلق ـ ـة بالس ن كاإليج ـــا
والمفروشات والصيانة وال هرباء والماء والهاتف.
 -2ال يحصرررل الموظف الذك يؤمن له مسررر ن من الجمعية على مك بلل سررر ن إذا
فض الس ن المقلم له من المشروه ،إال منه يحق له في مك وق في المستقبل
لب الحصول على س ن توفره الجمعية سب النظام المعمول به الما كان
مستمرا ً في الخلمة.
 -3ال يحق للموظف المصررررنف تح الوضررررع العائلي التالي ئ معزب ئ إ ضررررا
عائل ته مو م ل من مفرادها للسرررررر ن معه في مسررررررراكن الجمعية  ،مو إيواء مك
شخص غريب فيها.
 -4يمنع منعا ً باتا ً على كل موظف تؤمن له جمعية المسررراعلى على الزواج مسررر نا ً
من يؤجر جزءا ً منه مو كله مو من يغير ميا ً من محتوياته مو مواصفاته.
 -5ال يجوز نقل مو تبليل المفروشرررررررات بين المسررررررراكن التي تمل ها الجمعية إال
بموافقة الملير العام المسبقة.
 -6تتحمل الجمعية كافة مصرررررا يف صررررريانة وإصرررررالح مسررررراكن الجمعية وتبليل
مفروشاتها ومصا يف ال هرباء والماء العائلى لها عنل الحاجة.

 -7إذا لم توفر الجمعية السررررر ن المناسرررررب للعاملين لليها فأنها تمنل الموظف بلل
س ن نقلك وذلك وفقا ً لآلتي:
أ.

يمنل الموظف المتزوج بلل سر ن عن كل سررنة بما يعادل اتبا مسرراسرري
لثالثة شهو .
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ب.

يمنل الموظف غير المتزوج بلل س ن سب ما ينص عليه العقل المبرم
على من ال يتجاوز بلل الس ن اتب مساسي لثالثة شهو .

 -8يعامل الموظفون من عايا دول مجلس التعاون الخليجي معاملة السعودك.
 -9إذا تم صرررف بلل الس ر ن مقلما ً فانه ال يسررترد في الة انتهاء الخلمة ألك من
األسباب التالية:
أ.
ب.

انتهاء الخلمة بسبب العجز الصحي عن مداء العمل.
إنهاء عقل عمل الغير سرررررعودك من قبل الجمعية قبل انتهاء ملته وبلون
ا ت ابه ألية مخالفة للنظام.

المادة )40( :تذاكر و مصاريف السفر:
 -1يسررتحق العامل غير السررعودك تذاكر سررفر جوية سرريا ية له و لزوجته والثنين
من مبنائه مـا لم ينص في العـقل على غير ذلك بشر إال يزيل ســن األبناء عن
( )18سنـة سب التالي:
أ .تذكرى القلوم إلى الممل ة في بلاية العقل ما لم يتم التعاقل معه من اللاخل
ويتم نقل كفالته إلى الجمعية من داخل الممل ة.
ب .تذكرى المغاد ى النهائية للممل ة في نـهاية ملى العقل إال إذا انته خلمته
بنقل كفالته إلى جهة عمل مخرى داخل الممل ة قبل نهاية ملى العقل.
ج .من الممل ة إلى بلله األصررلي مو البلل الذك تم اسررتقلامه منها ذهابا ً وإيابا ً
عنل التمتع بإجازى عادية و سب الضوابط المنظمة لذلك.
 -2ال يحق للموظف الوافل الجليل إ ضررا عائلته إلى البلل قبل إتمام فترى التجربة
بنجاح وتثبيته في الخلمة.
 -3يحلد في عقل العمل البلل الذك يحق للموظف غير السررررعودك السررررفر إليه (بلله
األصلي) عنل استحقاقه لتذاكر السفر.
 -4يحق للموظف الوافل من يتوجه خالل سررفره في اإلجازى إلى مك بلل يشرراء على
من ال تزيل ت لفة هذا التغيير عن ت اليف تذاكر السررررررفر السرررررريا ية إلى بلله
األصلي وفي الة الزيادى يتحمل الفرق الموظف المعني شخصيا ً.
 -5في الة اسرررررتحقاق الموظف غير السرررررعودك لتذاكر السرررررفر عنل منحه إجازى
عادية وموافقة الملير العام فانه يعوض عن قيمة التذاكر بما يعادل القيمة التي
تلفعها الجمعية فعال في الة علم السفر.
المادة )41( :بدل النقل:
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ي ستحق العامل ( ) %10بلل نقل من الراتب األ سا سي وفقا ً للل جة الوظيفة التي
يشغلها كما هو موضـــل في سلــم الرواتـ ــب المـلحـق بهذه الالئحة ما لم يتم االتفاق
على خالف ذلك ،وذلك في الة علم توفر وسيلة النقل من و إلى م ان العمل.

32

الباب الرابع
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الباب الرابع
الرعاية الطبية واالجتماعية
المـادة)42( :
الرعاية الطبيــة:
توفر الجمعية الرعاية الطبية في م ل المراكز الصررررحية الخاصررررة لجميع العاملين
لليها ولمن يعولونهم شرعـا ً وتغطي الرعاية الطبية ما يلي:
 -1متعاب األ باء لل شف و العالج.
 -2ت اليف اللواء.
 -3ت اليف اإلقامة في المستشفى.
ال تشمل الرعاية الطبية ما يلي:
 -1مدوية التجميل والفيتامينات ما لم ت ن ضرو ية للعالج.
 -2العمليات التجميلية والت ميلية.
 -3تركيب األسنان الصناعية وعالج األسنان بالمعادن الثمينة.
 -4قيمة نظا ى بية ومجهزى السمع و غيرها من األجهزى الطبية.
 -5مصرررا يف اإلقامة في المسرررتشرررفى التي ليس لها عالقة بالعالج كاالتصررراالت
الهاتفية والبرقية والمصا يف الخاصة ومصا يف المرافق للمريض.
المادة )43( :التأمينات االجتماعية:
 -1يخضررع جميع الموظفين في الجمعية لنظام التأمينات االجتماعية فره األخطا
المهنية المعمول به في الممل ة العربية السعودية.
 -2يتم تزويل جميع الموظفين بأسررررررماء جهات العالج التي اعتملتها مؤسررررررسررررررة
التأمينات االجتماعية لمعالجة المرضى والمصابين في الة وقوه إصابة.
 -3يتوجررب على كررل موظف إعالم الجمعيررة عن مك مرض يعرض لرره مو ميررة
إصابة تحلث له مو أل ل من ذويه المضمونين خالل ملى مقصاها ثالثة ميام.
 -4يتم تسليل كافة االشتراكات الشهرية للتأمينات خالل الخمسة عشر يوما ً األولى
من الشهر الذك يلي استحقاق االشتراكات.
 -5ي ون ملير شرررررئون الموظفين مسرررررئوالً عن كافة معامالت وشرررررئون التأمينات
االجتماعية.
34
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الباب الخامس
سلم الدرجات وتقييم األداء والترقيات والعالوات
المادة )44( :سلم الدرجــات:
-1
-2

-3

-4

-5

تعتمل جمعية المسررررررراعلى على الزواج على سررررررلم الل جات سرررررررب الئحة
المؤهالت والخبرات العملية.
يتم تصنيف جميع الموظفين اللائمين في الجمعية ضمن الل جات المحلدى في
سررررلم الل جات وفقا ً للوظيفة التي يشررررغلها كل منهم وتبعا ً لمؤهالتهم وقل اتهم
ما علا الملير العام و نائبه.
يتم تعيين كافة الموظفين الجلد في ا لل جات الم ناسرررررر بة للو ظائف التي يتم
تعيينهم فيهررا شررررررر االلتزام بررالحررل األدنى للمؤهالت والخبرى المقر ى ل ررل
د جة.
يتم تحليل واتب الموظفين ضمنئملى مربو الل جة ئ التي ينتسبون إليها
(ما بين الحل األدنى للراتب والحل األقصررررررى للراتب المقر لهم ل ل د جة)
وفقا ً لسلم الرواتب.
يل ج الموظف على الل جات المحلدى لوظيفته بالزيادات السررررررنوية ووفقا ً
لتقويم األداء الوظيفي تى نهاية مربو الوظيفة مو المرتبة.

المادة ) 45( :تقيـيم األداء الوظيفي:
-1

-2
-3
-4

تعتبر جمعية المسرررررراعلى على الزواج تقييم األداء من مهم الوسررررررائل المحفزى
لرفع مسرررررتوى اإلنتاجية واألداء نتيجة لالسرررررتخلام األمثل للموا د البشررررررية
المتوفرى لذا يخضررررررع جميع الموظفين في الجمعية ما علا اإلدا ى العليا لنظام
تقييم األداء الوظيفي بصررررررو ى دو ية ،كما تسررررررتعمل تقا ير األداء كمرت ز
مساسي للترقيـــات و تـحليل زيـــادى الرواتــب والمنل وإنهاء الخـــلمــة.
يتولى الراساء المباشرون تقييم األداء الوظيفي السنوك لجميع العاملين تح
إشرافهم.
تهلف عملية تقييم األداء إلى مقا نة األداء الفعلي واإلنتاجية الفعلية و بما يتم
تحقيقه من نتائال.
يخضرررع لنظام تـرررررررررقييم األداء جميع الموظفين الذين مضرررى على خلمتهم في
الجمعية مكثر من ستة مشهر و ذلك باستثـناء اإلدا ى العليا.

36
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يتم تقيم الموظف باستخلام نـررررررماذج تقييم األداء المصممة لهذا الغرض والتي
تشررررررمل على الم عايير ال تال ية( المعرفة المهن ية ،كم ية العمل المنجز ،جودى
األداء ،المباد ى ،الصررررررفات الشررررررخصررررررية ،االلتزام باألمن والسررررررالمة ،الثقة
واالعتماد عليه).
يتم تقييم الموظف سب الشرو اآلتية:
العملية.

أ -قبل انتهاء فترى التجربة
ب -قبل نهاية كل سنة.
ج -في االت استثنائية سب لب ملير إدا ته.
 -7يحق ل ل موظف اإل اله على ومناقشرررة تقا ير تقييم األداء التي تخصررره مع
ئيسررره المباشرررر ب افة النقا الوا دى فيها وال يعني ذلك ضررررو ى تغيير هذه
النقا التي تم وضعها من قبل الرئيس المباشر.
 -8يتم تنبيه الموظف الذك و د عنه تقرير بل جة متوسررط إلى مجاالت تقصرريره
و يطلب منه تالفي التقصير وتحسين عمله خالل فترى محلدى.
 -9يتم إنـرررهاء خلمات الموظف الذك صل على تقلير ضعيف مو مرضي خالل
سنتين متتاليتين مو تقلير غير مرضي في سنة وا لى.
 -10توفر الجمعية لموظفيها الوسررائل الضرررو ية لرفع مسررتوى مدائهم و يشررمل
ذلك إيفادهم لحضو الـلو ات التل يبية والبعثات وإعادى توزيع العمل عليهم
إلعطائهم الفرصة إلثبات قل اتـهــم.
 -11يـررررتم اعتماد تقا ير األداء الوظيفي السنوك من المسئول األعلى قبل تحويلها
إلى إدا ى شئون الموظفــيـن.
المادة )46( :الـترقيـــــة:
-1

-2
-3
-4

تعني الترقية وفقـررررررررا ً أل ام هذه الالئحة نقل الموظف من د جته الحالية إلى
د جة معلى سررررررواء في نفس اللائرى مو الفره الذك يعمل فيه مو بعل نقله إلى
دائرى مو فره آخر.
ي حلد سررررررلم ا لل جات الو ظائف وتوزيع ها على مختلف ا لل جات سرررررررب
المؤهالت العلمية والخبرى العملية المطلوبة لشغل هذه الوظائف.
تتبع الجمعية سررياسررة الترقية من اللاخل لملء المراكز الشرراغرى قل اإلم ان
إذا توفرت المؤهالت المطلوبة للوظيفة.
تتم ترقية الموظف من د جة إلى الل جة األعلى مباشرى إذا توفرت الشرو
التالية مجتمعة:

أ.

وجود وظيفة شاغرى معتملى مــاليـاً.
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ب.

ج.
د.

من ي ون الموظف قل اثب جلا ته في عمله السابق بشهادى ئيسه
المباشررر بموجب تقرير األداء الوظيفي السررنوك و قل صررل على
تقلير عام ممتاز خالل السنة السابقـة.
من تتوفر للى الموظف ال فاءى والمقل ى على القيام بـررررررررررررمتطلبات
الوظيفة المرقى إليها.
من يخلو ملف الموظف من ميرررة عقوبرررات مو مك قرا يقضرررررري
بحرمانه من الترقية خالل السنتين الماضيتين للترقية.

 -5يتم إيقاف ترقية الموظف المحال لتحقيق بشررررأن شرررر وى ضررررله لم يتخذ قرا
بشأنها إلى ين اتخاذ القرا  ،وفي الة تبرئتـه تتم ترقيته اعتبا ا ً من التا يخ
الذك استحق فيه الترقية.
 -6إذا صرررررررل الموظف على مؤهل علمي جليل يؤهله للترقية إلى د جة معلى
تجرك ترقيته إلى الل جة التي يستحقها وفق الشرو المذكو ى معاله.
 -7يـررررررررررتم اقتراح الترقية من قبل الرئيس المباشرررررر ويتم اعتمادها من قبل إدا ى
الجمعيررة للوظررائف األقررل من المرتبررة ( ،)10ومررا فوق تعتمررل من مجلس
اإلدا ى.
 -8عنل تعلد المرشررحين للترقية و تسرراوك كفاءاتهم تراعي مؤهالتهم العلمية فإذا
تساوت تراعي مقلميتهم مك الملى التي ممضوها في نفس الل جة ،وإذا تساوت
يرقي األكبر سنــا ً.
 -9يجوز ترقية الموظف إلى الل جة التالية مباشرررى للل جة التي يشررغلها و يحلد
الراتب األساسي للموظف بعل الترقية بما يساوك اتبه األساسي قبل الترقية
مضررافا ً إليه( )% 8منه على من ال يقل الراتب الجليل عن الحل األدنى للراتب
في الل جة المرقى إلـيها و ال يزيل عن الحل األعلى بـها.
 -10يمنل الموظف المرقى إلى د جة معلى جميع مزايا الل جة التي تم ترقيته
إليها اعتبا ا ً من تا يخ الترقية.
المادة )47( :العــالوات:
-1
-2

-3

-4

تتبع الجمعية سرررياسرررة المراجعة السرررنوية لرواتب الموظفين و لمرى وا لى في
كل سنة مالية.
تمنل العالوى السررررررنويررة للموظفين بحررل معلى ال يتجرراوز( )%5من الراتررب
األسررررررراسرررررري اعتمرادا ً على تقييم األداء الوظيفي وبنراءا ً على المركز المرالي
للجمعية .
يتم اقتراح زيادى الرواتب للموظفين الذين ام ضوا في الخلمة الفعلية ما ال يقل
عن سررررنة من قبل الرئيس المباشررررر اسررررتنادا إلى تقرير تقييم األداء السررررنوية
وترفع الزيادات المقتر ة العتماد الملير العام.
تعتمل العالوات السررررررنوية للعاملين في الل جات العليا ومل اء اإلدا ات من
اللجنة التنفيذية ويعتمل الملير العام العالوات السنوية لبقية العاملين.
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-5

-6
-7

يجب مال يتعلى الراتب الجليل بعل إضرررررررافة الزيادى المقتر ة نهاية مربو
الل جة التي ينتمي إليها ويجب توقيف اتبه عنل هذا الحل و في هذه الحالة
يـم ن لهذا الموظف االستفادى من الم افـأى اإلضافية ( اجع بنل الم افـ ت).
يجب من ت ون هذه الزيادى مل جة في الميزانية المعتملى لتلك الســنة.
ي حلد لل عامل غير السررررررعودك ق بل ن ها ية كل فترى ت عاقل ية ات به ومميزا ته
األخرى للفترى التعاقلية التالية بشررررررر مال يزيل اتب الفترى التعاقلية الجليلى
عن اتب الفترى التعاقلية المنتهية عن ( )%6من الراتب األسررررراسررررري مال في
الة الترقية إلى وظيفة معلى.
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الباب السادس
النقل  -المهام اإلضافية
المادة ) 48( :النـقـــل:
 -1يعـني النقل وفـقــا ً إل ام هـذه الالئحة ما يلي:
 -1نقل الموظف من قسم إلى آخر ضمن نفس اإلدا ى.
 -2نقل الموظف من إدا ى إلى مخرى .
 -3نقل الموظف من فره مو موقع عمل إلى موقع عمل آخــر.
-2
-3
-4
-5

-6
-7

يحق للجمعية نقل مك موظف إلى مك وظيفة مخرى بن ـــاء على مقتضيات العمل
من م ان عمله الحالي إلى م ان مخر.
يبلغ الموظف عن التغيرات في الراتب و المـرررررـرررررـرررررزايا التي تترتب على عملية
النقـل.
ال يتم نقل الموظف من ادا ى إلى مخرى إال بـرررررموافقة المـرررررـرررررلير العام والعمال
بموافقة ملير إدا ى الشئون اإلدا ية والمالية.
ال تقل د جة الوظيفـررـ رة التي ينقل إليها المـررـ روظف عن د جة وظيفتـررـ ره الحالية
ين النقل وال تمس المزايا والحقوق األخرى التي كان يحصررررل عليهـررررررررررـررررررررررا
المــوظف خالل عمله ما لم ي ن النقل تأديبيــاً.
ال يجوز نقل موظف إلى عمل يـررررلحق به ضر ا ً ماليا ً ال تبر ه مقتـررررضيـرررـرررات
العمل ولم ي ن تأديبيــاً.
يؤخرذ بعين االعتبرا في عمليرة النقرل في الفئرة الوا رلى ت ون األولويرة لمن هو
ليث الخلمة في الجمعية و بقا ً لتقييم األداء الوظيفي وإذا تسـرررـررراووا فاألصغر
سناً.

المادة )49( :التكليف بمهام إضافية:
 -1يـرررررجوز ت ليف العامل بصفة مؤقتة بأعباء وظيفيـرررررـرررررة شاغرى فعالً مو مك مهام
مخرى بـرررررررررما يخلم المصرررلحة العامة للعمل بقرا من الملير العام مو من يخوله
ويؤخذ ذلك بعين االعتبا عنل إجراء تقييم األداء الوظيفي للموظف.
 -2يجوز ت ليف الموظف للقيررام مؤقت را ً بررالعمررل في وظيفررة مخرى من ذات د جررة
وظيفته في الجمعية وفق ما تقتضرريه مصررلحة العمل على مال تتعلى ملى الت ليف
فترى الستة مشهر.
 -3يسررتمر الموظف في هذه الحالة بالحصررول على نفس الراتب و المزايا التي كان
يحصل عليها في وظيفته الحالية الم لف بها.
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-4
-5

-6

-7

يتم ت ـرررررررررليف الموظف بالعمل في دائرى مخرى غير اللائرى المرتبط بـرررررررررها بعل
موافقة مليرك اللائرتين واعتماد الملير العام.
يجوز ت ليف الموظف للق يام بم هام وظي فة تعلو د جت ها د جة وظيف ته ال حال ية
بشرررر من ي ون قل قضرررى سرررنتين على األقل في وظيفته الحالية مو من ي ون قل
قضى نصف ملى الخبرى المطلوبة لشغل الوظيفة الـم لف بـها.
يـمنل الموظف الم لف سب الفقرى الخامسة البلالت النقلية الخاصــة بالوظيفة
الم لـررـررف بها و يبقي اتبه والمزايا العينية األخرى على ما هي عليه إلى من يتم
نقله نـهائيـا ً إلى الوظيفة الجليلى مو إعادته إلى الوظيفة السابقة.
ال يجوز ت ليف الموظف بعمل يختلف عن ما اتفق عليه في العقل إال بموافقته.
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الباب السابع
الدوام واإلجازات
المادة )50( :ساعات العمل اليومية:
ي ون العمل في الجمعية بمعلل ال يزيل عن ( )48سرررررراعة في األسرررررربوه ويحلد
الملير العام تفصيل ذلك ضمن الحلود النظامية وتحتـررررررفظ كذلك بالحق بتـررررررطبيق نظام
الو ديات ( المناوبة) على بعض األقسام إذا مت ذلك سب ا تياجات العمل.
المادة )51( :أيام العمل و ساعات الدوام:
 -1ت ون ميام العمل الرسررررررمية في جمعية المسرررررراعلى على الزواج سررررررتة ميام في
األسبوه ويجوز للجمعية تشغيل بعض الموظفين خم سة ميام في األسبوه وفقا ً
لما تتطلبه ظروف العمل.
 -2يعتبر يوم الجمعة العطلة األسبوعية باجر كامل.
 -3ت ون سراعات العمل الفعلية على ملا السرنة ثمان سراعات في اليوم على فترى
مو فترتين سب اجة العمل وفي شهر مضان المبا ك ت ون خمس ساعات
في اليوم.
 -4يستثنى من القواعل الوا دى معاله:





الموظفون المسئولون عن الحراسة.
الموظفون المسئولون عن النظافة.
الموظفون الذين توكل إليهم معمال تحضيرية مو ت ميلية.
الموظفون الذين توكل إليهم معمال استثنائية مؤقتة.

 -5تحلد سررراعات العمل الرسرررمية للفئات المذكو ى في الفقرى السرررابقة على النحو
التالي:
أ -المسئولون عن الحراسة و النظافة يحلد ساعات العمل الفعلية
لهم بتسع ساعات ( )9ساعات في اليوم يتم تخفيضها إلى ()6
ساعـررـ رات في اليوم خـررـررـررالل شهر مضان المبا ك للموظفين
المسلمين.
ب -الموظفون الموكل إليهم معمال تحضيرية مو ت ميلية ي ـج ـ ـ ـوز
من تضررررررراف لهم ثالثين دقيقة( )30و ل مقصررررررى منها خمس
عشرررر( )15دقيقة لألعمال التحضررريرية وخمسرررة عشرررر()15
دقيقة لألعمال الت ميلية وذلك إلى ساعات العمل المقر ى.
44

ج -الموظفون الموكل إليهم معمـررررال استثنائية ،يـررررحلد علد ساعات
القطعية لهم بعشر ساعات في اليوم ،ويتم تخفيضها إلى ثـمانيــة
ساعات خالل شهر مضان المبا ك للموظفين المسلمين فقط.
 -6تعتبر سـررـررـرراعات العمل الغير عادية والمذكو ى في الفقرى السابقة مـررما تتطلبه
الوظيفـــة و بـالتالي يحصــــل الموظفون العاملـون في هذه الوظائف على
بـلل ساعات عــمل إضافي ثاب يتناسب مع علد الساعات اإلضافية الشهرية
التي تزيل عن الساعـرات المقر ى لبقية الموظفين و يلفع هـرـرذا البلل شهريـر ـ ـا ً
مع الراتب األساسي ،و يتطلب الحصول على موافقة مسبقة .
المادة )52( :قواعد الدوام والحضور واالنصراف:
-1

-2

-3

-4
-5

-6
-7

-8

يبلم العمل في تمام السرراعة التاسررعة صرربا ا ً و تى السرراعة الثـررررررررانية عشررر
ظهرا ً ،ومن السررراعة الخامسرررة عصررررا ً تى العاشررررى مسررراءاً ،وذلك سرررب
ا تياجات العمل.
من ال يعمل العامل مكثر من خمسرررررررة سررررررراعات متوالية دون فترى للرا ة و
الصرررررالى ال تقل عن بع سررررراعة في المرى الوا لى مو نصرررررف سررررراعة خالل
مجموه ساعات العمل على من ال يبقى العامل في م ان العمل مكثر من إ لى
عشر ساعة في اليوم الوا ل.
يلتزم جميع الموظفين االلتزام ال امل بسررررراعات العمل واللوام سرررررب النظام
وفي الة اضرررطرا الموظف إلى التأخير في الحضرررو إلى م ان العمل مو
الغياب لوق قصرررير خالل اللوام يجب عليه إبالغ ئيسررره المباشرررر باألمر و
يعود للرئيس المباشررر الحق في قبول مو فض الطلب ومك تأخير مو تقصررير
في متباه منظمة ساعـرررـرررـرررـرررات العمل والـرررـرررـرررلوام يعرض صا به للعقوبات
المنصوص عليها.
ي ون دخول الموظفين إلى مركز عملهم و خروجهم منه عن ريق األماكن
المخصصة لذلك وفي األوقات المحلدى.
على جميع الموظفين إثبات ضررررررو هم إلى مركز عملهم وانصرررررررافهم منه
ش رخصرريا ً بواسررطة بطاقة اللوام الخاصررة ب ل موظف مو على ( السررجل المعل
لهذا الغرض).
يمنع منعا ً باتـررـررا ً على مك موظف إثبات ضو مو انصراف مك موظف آخر
مهما كان األسباب.
يتم ا تسررررررراب التأخير عن موعل اللخول إلى مركز العمل اعتبا ا ً من ()15
دقيقة األولى وما فوق ويؤدك ت را ظاهرى التأخر عن مواعيل الحضو إلى
فرض الجزاء على الموظف عمالً بإ ام الئحة المخالفات والجزاءات.
يعتبر االنصرررراف قبل نهاية اللوام دون إذن مسررربق مخالفة تعرض صرررا بها
في الة الت را للجزاء عمالً بأ ام الئحة المخالفات والجزاءات.
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المادة )53( :اإلجــازات الســنويــة:
 -1تؤكل الجمعية مهمية صرررول موظفيها على إجازى سرررنوية بشررر ل يم نهم من
استعادى نشا هم ومما سة عملهم ب فاءى.
 -2يحق لموظف اللائرى إجازى سرررررنوية قل ها ثالثون يوما ًًً ملفوعة األجر وفقا ً
لما هو منصوص عليه في عقل العمل.
 -3يشتر في منل اإلجازى السنوية من ي ون الموظف قل عمل في الجمعية خلمة
فعلية ال تقل عن مثنى عشر شهراً.
 -4تسرررتحق اإلجازى السرررنوية األولى للموظف بعل إتمامه لسرررنة كاملة في الخلمة
ويتم ا تسرررراب اإلجازى المسررررتحقة له فيما بعل وإضررررافتها إلى مسررررتحقاته من
اإلجازات السنوية.
 -5ال تعتبر العطل واإلجازات الرسررررررمية التي تقع ضررررررمن وخالل إجازى العامل
االعتيادية جزء منها.
 -6تضرررع كل دائرى في بلاية كل سرررنة بناء على تقرير اإلجازات المسرررتحقة الذك
ت عله دائرى شررررررؤون الموظفين بر نام جا ً ت حلد ف يه ملى اإل جازى ل ل موظف
وتررا يخ اسررررررتحقرراقهررا و ذلررك بعررل الوقوف على مى الموظفين المعنيين في
اللائرى.
 -7يراعى عنل وضع برنامال اإلجازات السنوية ضغط العمل و انتظامه.
 -8ال يحق للموظف الحصول على إجازى سنوية ما لم ي ن الرصيل المستحق له
يسمل بذلك.
 -9يحق للموظف و بشر ل اسررتثنائي اال تفاظ برصرريل إجازته السررنوية المسررتحقة
للسررنة التالية بناء على لب سررمي يوافق عليه ئيسرره المباشررر بشررر من ال
يزيل مجموه الرصيل المستحق للموظف في مك وق عن مجموه مستحقات
سررنـررررررررتين من اإلجازى السررنوية و بالتالي يفقل قه في ميام اإلجازى المتراكمة
التي تزيل عن هذا الحل.
 -10يجوز للموظف التمتع بإ جاز ته المسررررررتح قة على دفعتين مو مكثر مو ضررررررم
الرصيل مو جزء منه إلى م ل العطالت الرسمية المعتملى للى الجمعية شر
موافقة ئيسه المباشر دون من ي ون له الحق في تذاكر السفر.
-11ال يجوز للموظف الغير سرررعودك بأك ال من األ وال مغاد ى البالد لقضرراء
إجازته السررررنوية في الخا ج قبل تأمين جز العودى و ذلك بختم تا يخ العودى
على تذكرى السفر.
-12ال يجوز للموظف العمل خالل فترى إجازته بأجر مو بلون مجر دون الموافقة
من اإلدا ى.
 -13للجمعية الحق في قطع اإلجازى السررررررنوية الممنو ة للموظف و اسررررررتلعائه
للعمل إذا اقتض مصلحة الجمعية ذلك ،وعلى الموظف االمتثال لهذا الطلب
و االلتحاق بعمله بشررررررر تم ينه من اسررررررتعمال الرصرررررريل المتبقي بعل زوال
األسباب التي استلعتـه من مجلها سواء في نفس السنة مو السنة التالية وتتحمل
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الجمعية النفقات التي ت بلها الموظف نتيجة عودته من مجازته ووفقـا ً لما يراه
الملير العام مناسبـرررررـرررررا ً ،وال يلزم الموظف قطع إجازته إال بعل مضي خمسة
ميام من بلاية التمتع بها.
 -14يجب من يتواجل الموظف بمقر عمله في المواعيل المحلدى لنهاية اإلجازى.
 -15ال يجوز للموظف تقليم مو تأخير مو إلغاء مو قطع اإلجازى الموافق عليها إال
بعل موافقة ئيسه المباشر و سب ما تسمل به ظروف العمل.
 -16ي جب في ا لة الت عذ على الموظف الرجوه في الوق الم حلد من انتهاء
اإلجازى إبالغ ئيسه المباشر برقيا ً مو بأية وسيلة مخرى تقبلها الجمعية .
-17ال تقبل الجمعية صرف بـرررررلل اإلجـرررررازى السنـررررروية المستحقة للموظف وغير
المستغلة من قبل الموظف باستثناء الحاالت التالية:
أ -رمـررـررـرران الموظـررـررف من اإلجازى السنوية من قبل الجمعية وذلك
بسبب ضغط العمل وتراكــم اإلجازات إلى الحل الذك يصعب عنله
للموظف االستــــفادى من تلك اإلجازى وذلك بطلب من ملير اللائرى
المعني باالشررررررتراك مع ملير الشررررررئون اإلدا ية المالية وشررررررئون
الموظفين واعتماد الملير العام.
ب -انتهاء خلمة الموظف مع وجود صررريل من اإلجازات السرررنوية لم
ينـتفع بها.
 -18تحتسب قيمة اإلجازى عنل السماح بلفعها نقلا ً وفقـررررررـررررررا ً للفقرات السابقة على
مساس الراتب األساسي للموظف.
 -19يمنل العامل األجنبي الذك يقضررررى إجازته السررررنوية خا ج الممل ة لقاء وق
ال سفر ملى إ ضافية تتراوح بين يومين وم بعة ميام مله ملفوعة األجر ت ضاف
إلى ملى إجازته السررنوية على ضرروء المسررافة بين م ان عمله و بلله األصررلي
على من يخضع ذلك لموافقة الملير العام للجمعية .
 -20ال يجوز للعامل التمتع بأقل من خمسة ميام من صيل إجازته السنوية.
المادة )54( :اإلجازات المرضية:
-1

اإل جازى المرضرررررر ية تعني غ ياب الموظف عن عم له مو علم مزاو لة الع مل
بسبب مرضه مو مصابته.

-2

يجب من يعلم الموظف ئيسررره المباشرررر وفي مقرب وق مم ن عنل تعرضررره
لعا ض صحي يـررمنعه من مـررما سة عمله مو يؤثر على سالمة مدائه للعمل و
عن اجته للحصول على إجازى مرضية.
يحق للموظف الذك يثب مرضرره الحصررول على إجازى مرضررية خالل السررنة
الوا لى على النحو التالي:

-3
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 ثالثون يومــا ً في السنة بأجر كامل.
 ستون يوما ً في السنة بثالثة م باه األجر خالل السنة الوا لى.
 ستون يومـا ً مخيرى بلون مجر.

 -4ال يسررمل بتراكم مو تجميع اسررتحقاق اإلجازات المرضررية غير المسررتعملة من
سنة ألخرى.
 -5إذا لم يتماثل الموظف المريض بال شفاء بعل انق ضاء الت سعين يوما ً متوا صلة،
مو بعل غياب ما مجموعه مائة وعشرون يوما ً في السنة الوا لى مثبتة بموجب
إجازات مرضررية معتملى للى الجمعية يصرربل من ق الجمعية إنهاء خلماته
مع اال تفاظ بحقه في م افأى نهاية الخلمة.
 -6تعتبر العطل الرسررررررمية وميام نهاية األسرررررربوه التي تقع خالل فترى اإلجازى
المرضية جزء منها.
 -7يتوجب إثبات المرض بموجب تقرير بي من جهة معتملى للى الجمعية مو
بموجب شهادى بية مصلقة من وزا ى الصحة.
 -8تعتبر اإلجازى المرضررررية وتحسررررب الغير معتملى بتقرير بي معترف به من
قبل الجمعية إجازى غير ملفوعة األجر من إجازته السنوية مو غياب.
 -9يستحق العامل غير السعودك إجـرـرازى مرضية إذا وقع اإلصابة مو المرض
مثناء وجوده خا ج الممل ة إذا تقلم بتقرير بي مصلق من السفا ى السعودية
في البلل الذك صررررررل فيه المرض ومقرت الهيئة الطبية بوزا ى الصررررررحة
صحة التقرير الطبي.
 -10تحفظ كافة التقا ير الطبية ب ل سرية في ملف الموظف المعني.
 -11في ـررررررـررررررالة اإلجازى المرضية الطويلة يتوجب على الرئيس المباشر إعالم
ملير الشرررئون اإلدا ية والمالية وشرررئون الموظفين باألمر في اقرب وق قبل
عودى الموظف من اإل جازى إلجراء الت عليالت التي قل يتر تب على المرض
الطويل.
المادة )55( :اإلجازات الرسمية:
 -1اليوم الوطني :يسررررررتحق العاملون إجازى بأجر كامل في اليوم الو ني للممل ة
ويعوض العرراملون بيوم مخر بررلالً عنرره إذا تصررررررررادف اليوم
الو ني مع يوم الرا ة األسررررربوعية ويجوز لمصرررررلحة العمل
تأجيل هذه اإلجازى مو استبلالها بيوم آخر من السنة.
إجازة العيدين :يسررررررتحق العاملون إجازى ملفوعة األجر في
-2
عيل الفطر واألضررررحى المبا كين على من تبلم إجازى العيلين
بيومين قبل العيل وتنتهي بيومين بعله.
المادة )56( :اإلجازات الخـاصـــة:
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يحق للموظف بعل موافقة ئيسررره المباشرررر و اعتماد الملير العام الحصرررول على
إجازى خاصة كما يــلي:
 ثالثة ميام كحل مقصى ( زواج الموظف).
 والدى فل يوم وا ل لألب كحل مقصى.
 ثـالثة إلى خمسة ميام كحل مقصى في الة وفاى م ــــل األقا ب
( الواللين ،الزوجة ،األخ ،األخ  ،م ل األوالد ،م ل األ فاد).

المادة )57( :إجازة األمـومــة:
 -1للمرمى العاملة الحق في إجازى وضررررع لملى م بعة مسررررابيع سررررابقة على التا يخ
المنتظر لوالدتها واألسابيع الستة الال قة لها ،و يحلد التا يخ المرجل للوالدى
بواسطة بيب معتمل للى الجمعية مو بموجب شهادى بية مصلقة من وزا ى
الصحة.
 -2يصرف للعامالت مثناء تمتعهن بإجـرررـرررـرررازى الوضع نصف األجر إذا كان لهن
في خـلمــة بالجمعية سنة فأكثر.
 -3يصرررف للعامالت مثناء تمتعهن بإجازى الوضررع األجر ال امل إذا كان لهن في
خلمة بالجمعية ثالثة سنوات فأكثر.
 -4ال يصرررررررف األجر للعاملة مثناء إجازتها السررررررنوية العادية التي يحق لها من
تأخذها بموجب م ام هذه الالئحة إذا كان قل اسرررتفادت في السرررنة نفسرررها من
إجازى وضع بأجر كامل.
 -5يلفع لها نصرررررف األجر مثناء اإلجازى السرررررنوية إذا كان قل اسرررررتفادت في تلك
السنة من إجازى وضع بنصف مجر.
 -6يحق للعاملة عنلما تعود لمزاولة عملها بعل إجازى الوضررررررع من تأخذ بقصررررررل
إ ضررررراه مولودها الجليل فترى لالسرررررترا ة مو فترات ال تزيل بمجموعها على
الساعة في اليوم الوا ل و ذلك عالوى على فترات الرا ة المنو ة للعمال.
 -7ال يجوز للجمعية فصل العاملة مثناء تمتعها بإجازى الحمل و الوالدى.
 -8ال يجوز للجمعية فصرررررل العاملة مثناء مرضرررررها الناتال عن الحمل مو الوضرررررع
ب شر من تثب المرض ب شهادى بية معتملى،على مال تتجاوز ملى غيابها ستة
مشهر.
 -9ال يجوز للجمعية فصررل الموظفة الحامل بغير سرربب من األسررباب المنصرروص
عليها في هذا النظام خالل األشهر الستة السابقة للتا يخ المتوقع للوالدى ،و إذا
فصرررررل العاملة خالفا ً أل ام هذه الالئحة تعين على اللجنة المختصرررررة الح م
بإعادتها إلى عملها.
 -10يسرررقط ق العاملة فيما تسرررتحقه وفقا ً أل ام هذا الفصرررل إذا ثب منها عمل
للى مك صررررا ب عمل مخر مثناء ملى إجازتها المصرررررح بها ولجمعية في هذه
الحالة من تحرمها من مجرها عن ملى اإلجازى مو من تسترد منها ما دفع لـها.
49

المادة )58( :إجازة العدة:
تمنل المرمى العاملة المتوفي زوجها إجازى العلى الشررررعية م بعة مشرررهر وعشررررى
ميام ملفوعة األجر:
أ -إذا وقع اإلجازى السنوية المستحقة للموظفة خالل العلى تحتسب كجزء منها.
ب -إذا زادت إجازى العلى عن م بعة مشهر وعشرى ميام تحتسب بلون اتب.
المادة )59( :اإلجازة الدراسيـة وإجازة االمتحانات:
 -1يـمنل الموظف الموا ن الذك يتابع تحصيله الل اسي إجازى ملفوعــة الراتب
ال تتجاوز األيـــام الفعلية التي يخضع فيها إلى امتحان ،شــر من يقلم ما يفيل
انـرررررررررتسرررابه أل ل المعاهل مو الجامعات وجلوالً سرررميا ً مصرررلقا ً من المعهل مو
الجامعة يفيل عن علد ومواعيل ميام االمتحانات.
 -2تؤخذ ملى اإلجازى الل اسررـررررررررية في عين االعتبا عنل ا تسرراب تعويض نهاية
الـررررخلمة وذلك شريطـررررـررررة عودى الموظف للعمل في الجمعية فو انـررررتهاء
د استـررررررـرررررره بنجاح واستمرا ه في العمل في الجمعية فترى تزيل على ضعف
اإلجازى الل اسية.
المادة )60( :اإلجازة االستـثنائـية:
يجوز منل العامل إجازى اسررررررتثنائية ( بلون اتب ) لملى ال تزيل عن ثالثين يوما ً
خالل السرررنة الوا لى ،وفي الة خاصرررة جلا ً يقل ها الملير العام يم ن تمليلها على مال
تتجاوز في مجموعها ستون يوما ً خالل ال سنة الوا لى ،وال تحتسب اإلجازى االستثنائية
ضمن م اف ت نهاية الخلمة وال في استحقاق اإلجازات السنوية للموظف إذا زادت ملى
اإلجازات عن ثالثين يوما ً متواصلة في السنة.

المادة )61( :اإلجازة االضطرارية:
يجوز للعامل الحصررررررول على إجازى اضررررررطرا ية بأجر كامل لملى ال تزيل على
خمسة ميام في السنة الوا لى اذا استـررررـررررلع ظروفه ذلك شريطة المـررررـرررروافقة من قبل
اإلدا ى.
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الباب الثـامن
االنتدابـــــــــــــــات
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الباب الثامن
االنتدابــــــــــــــــــــــات
المادة)62( :
يصررررررف للموظف المنتلب الذك ي لف في مهمة سرررررمية من قبل اإلدا ى خا ج
مقر العمل بلل انتلاب عن كل يوم يقضيه داخل مو خا ج الممل ة.
المادة)63( :
مسافة االنتداب :ت ون مسافة االنتلاب ألداء مهمة سمية كما يلي:
أ ( )100كيلو متر من الطرق المسفلتة.
ب ( )50كيل ـــومتر من الطرق غير المسفلتة ،وتطبق هذه المسافة على
المسافات البحرية بشر مال تقل ملى المهمة عن دوام يوم كامل.
ج ( )15كيل ـــومتر من الطرق التي يتع ـــــذ استخلام السي ـــــا ات
فيها كالطرق الجبلية.
المادة)64( :
الفئات المالية لالنتداب:
كل د جة مو د جات وظيفية ي ون لها فئة مالية محلدى لالنتلاب كما يلي:
فئة االنتداب
(شاملة اإلعاشة واإلقامة
والتنقل )

فئة االنتداب
(شاملة اإلعاشة واإلقامة
والتنقل )

داخل المملكة

خارج المملكة

اإلدارة العليا

 500لاير في اليوم

 1000لاير في اليوم

الدرجة األولى والثانية والثالثة والرابعة

 300لاير في اليوم

 450لاير في اليوم

الدرجة الخامسة والسادسة والسابعة

 350لاير في اليوم

 500لاير في اليوم

الدرجة الثامنة والتاسعة والعاشرة

 400لاير في اليوم

 600لاير في اليوم

الدرجة الوظيفية
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المادة)65( :
ت ون تذاكر اإل كاب كاآلتي:
خارج المملكة
الفئة الوظيفية

داخل المملكة

دول الخليج والدول
العربية

دول العالم األخرى

اإلدارة العليا

الل جة األولى

الل جة األولى

الل جة األولى

مد راء اإلدارات والمراكز

الل جة األولى

الل جة السيا ية

الل جة السيا ية

باقي العاملين

الل جة السيا ية

الل جة السيا ية

الل جة السيا ية

المادة)66( :
أ .إذا قام الجمعية بتأمين اإلقامة واإلعاشة للم ـــوظف المنتلب تخفض القيمة
المالية لالنتلاب إلى (.)%50
ب .إذا تم تأمين اإلقامة فقط يخفض نسبة ( )%25من قيمة البلل المستحق.
ج .كررذلررك إذا كرران ر محررل اإلقررامررة للمنتررلب في الخيررام ال يخفض البررلل النقررلك
المستحق للمنتلب.
المادة)67( :
ملير اإلدا ى المعني يحلد مهمة االنتلاب والملى الالزمة إلنجازها على من تعتمل
من قبل الملير العام.
المادة)68( :
يجوز منل الموظف المنتلب سلفـــــه على سـاب االنتلاب ال تزيل عن استحقاقه
الفعلي.

المادة)69( :
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أحكام عامة:
 -1يجب من ال تزيل ملى االنتلاب عن ( )14يوما متتالية في المرى الوا لى وال
تزيل عن ( )60يوما خالل السنة الوا لى.
 -2علم اسرررتعادى بلل االنتلاب المصرررروف للموظف في الة وفاته مو عجزه
اللائم قبل انتهاء ملى االنتلاب.
 -3يعتبر الموظف الذك يسرررررررافر من مقر عمله في وا لى من هذه الحاالت
منتلبا ويصرف له مستحقات المنتلب:
 إذا اسرررتلعته الح ومة للشرررهادى ممام إ لى المحاكم او الهيئات
الواقعة خا ج مقر عمله.
 إذا دعي للمثول ممررام لجنررة بيررة مو هيئررة تحقيق مو االدعرراء
العرررام ،وفي الحرررالتين المرررذكو ى في الفقرى()3على الموظف
تقليم شهادى من الجهة التي استلعته موضحا فيه الغرض من
استلعائه والمـررـررـررـ رلى التي م ثها بالتحـررـررـ رليل وال يصرف بلل
االن تلاب للموظف المتهم إال ب عل من تث ب براء ته من الته مة
الموجهة إليه ،كما من ملى هذه الحاالت التي يستلعي الموظف
من اجلها ال تلخل في الملى المحلدى لالنتلاب خالل السررررررنة
الوا لى.
 -4يجوز صرررررررف بلل انتلاب عن ميام السررررررفر للموظف المنقول خا ج مقر
عمله بشر مال تزيل الملى عن ثالثة ميام سواء كان النقل داخل الممل ـرررـرررة
مو خا جها.
 -5إذا تم انتررلاب الموظف إلى جهررة مخرى للعمررل فيهررا غير التي يعمررل بهررا
تتحمل تلك الجهة ما يسررررتحقه من بلالت وتعويضررررات وم اف ت باسررررتثناء
اتبه وبلل نقله ما لم يتفق خالف ذلك.
 -6إذا تم انتلاب الموظف انتلاب خا جي يضررررررراف إلى ملى االنتلاب الفعلية
يوما ً قبلها وآخر بعلها ويصرف له بلل االنتلاب عنهما.
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الباب التــــاسع
التدريب واإلبتعاث
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الباب التاسع
التدريب واإلبتعاث
المادة)70( :
تشر ل لجنة للتل يب في جمعية المسراعلى على الزواج برئاسرة ملير عام الجمعية
كل من:
أ .الملير المالي واإلدا ك.
ب .ملير إدا ى التل يب والتطوير.
ج .المشرف على الوظيفة.
المادة)71( :
تختص لجنة التدريب ما يلي:
 -1سم السياسة العامة لتل يب العاملين.
 -2تحليل الحاجات التل يبية للعاملين والتعاون في ذلك مع المراكز واإلدا ات.
 -3االتصررررررررال بررالمراكز التررل يبيررة خررا ج الممل ررة لمعرفررة المجرراالت التي يم ن
للجمعية االستفــادى منها ومحاولة الحصول على منل د اسية من تلك الجهات.
 -4قبول مو فض لبررات التررل يررب في الخررا ج ( االبتعرراث ) مهمررا كررانر مررلى
التل يب.
 -5تحليل ملى التل يب للموظف المبتعث في الخا ج .
 -6الموافقة على قبول منل التل يب وتحال لها جميع المنل التي تتلقاها الجمعية
المخصصات المالية للمتدربين:
 -1في الة تواجل مقر اللو ى التل يبية او المؤتمر مو و شرررررة العمل داخل ملينة
اللمام تت فل الجمعية بلفع سوم االشتراك فقط.
 -2في الة تواجل مقر اللو ى مو و شرررررررة العمل مو المؤتمر خا ج ملينة اللمام
(داخل الممل ة او خا جها ) تتحمل الجمعية ما يلي :
-

دفع سوم االشتراك.
دفع ت اليف تذاكر السررررفر ذهابا وإيابا وال تتحمل الجمعية مية ت اليف
مالية مخرى.
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-

دفع بلل انتلاب سرررررررب المرتبة التي يشررررررغلها الموظف بعلد ميام
التل يب.

المادة)72( :
ال يجوز االبتعاث للتل يب للخا ج في دو ات او برامال تل يبية لها مثيل داخل
الممل ة مهما كان ملى اللو ى او البرنامال.
المادة)73( :
تقوم الجمعيرة بترل يرب عمرالهرا السررررررعوديين وإعرلادهم مهنيرا ً  ،ويتم قيرل من تم
إ اللهم محل غيرهم من غير السعوديين في السجل المعل لهذا الغرض.
المادة)74( :
يتم تل يب العمال السعوديين تل يبا ً دو يا ً وفنيا ً في اللاخل والخا ج وفق البرامال
التي تعل في هذا الصلد بهلف تجليل وتطوير مها اتهم وتنمية معا فهم.
المادة( )75( :البعثات التدريبية ألكثر من ستة أشهر ):
يشترط فيمن يبتعث من الموظفين للتدريب في الخارج ما يلي:
أ .من ي ون قل ممضى في خلمة الجمعية ثالث سنوات على األقل.
ب .من تنطبق عليه شرو اللو ى التل يبية المرشل لها.
ج .من يلم باللغة التي تلا بها اللو ى بل جة تم نه من االستفادى منها.
د .من ت ون لللو ى عالقة مباشرى بالعمل الذك يقوم به.
النظم المتبعة للترشيح للدورات التدريبية الداخلية:
أ .من ت ون اللو ى التل يبية المرشل لها متوافقة مع المسمى والمهام الوظيفية
التي يقوم بها الموظف.
ب .في الة الرغبة في ضررررررو دو ى تل يبية يتم إبالغ إدا ى مركز التل يب
والتطوير مسبقا ً قبل موعل اللو ى المقر بإ سبوعين على األقل.
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ج .ال يم ن ترشريل الموظف ألكثر من دو تين تل يبيتين خا ج الممل ة خالل
السنة المالية .
د .وفي الة غبة الموظف بحضررررررو دو ى تل يبية مخرى يتم ذلك سررررررب
موافقة مشرررف الو لى وي ون على سررابه الخاص ومن إجازته المسررموح
بها نظاماً.
ه .يجب على المشرف ترشيل جميع العاملين لليه وبالتناوب.
و .تمنل فرصرررررررة التررل يررب فقط للموظفين والموظفررات الررذين هم على كفررالررة
الجمعية.
ز .ال تمنل فرصرررررة التل يب للموظف إال بعل مضررررري سرررررنة في مهنته وكذلك
الحاصل على إنذا خالل فترى الستة مشهر التي تسبـق الترشيل.
ح .في ا لة ان تلاب الموظف للو ى خا ج ية ئ داخل الممل ة مو خا ج ها ئ
يمنل الموظف بلل انتلاب ونقل وذلك سب األنظمة المتبعـررررة في الجمعية
 ،وما زاد عن ذلك ي ون على ساب الموظف الخاص.
ط .يؤمن الجمعية تأشرررريرى الخروج والعودى والفيزا في الة غير السررررعوديين
المرشحين للو ات خا ج الممل ة.
ي .يجب تعبئة اسررررتما ى الترشرررريل لللو ى التل يبية من قبل الموظف و ئيسرررره
المبـرررررررراشرررر وإدا ى التل يب وموافقة إدا ى الشرررؤون اإلدا ية والمالية على
ذلك.
ك .لن تعتمل اللو ى التل يبية ألك موظف مو موظفة إال بعل اسررررررتالم مركز
التل يب والتطوير ما يثب ضو ه لللو ى وشهادى إكمالها.
المادة)76( :
يبقى الموظف مرتبطا بل جته األصرررلية في الجمعية خالل الفترى التي يقضررريها
في البعثة وتلخل هذه الملى ضررررررمن ملى خلمته الفعلية وتحسرررررررب ألغراض الترقية
والم اف ت و التعويض نهاية الخلمة.
المادة)77( :
مستحقات الموظف المبتعث ( واإلبتعاث للتدريب ):
 -1يصرررررررف للموظف المبتعث األعزب مبلغ ( )3000لاير شررررررهريا والمتزوج
يصررررف له مبلغ ( )5000لاير شرررهريا.باإلضرررافة الى نصرررف صرررافي اتبه
الشهرك بعل خصم استحقاقات التأمينات االجتماعية.
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 -2يصررررف مبلغ ( )1000لاير ل ل وا ل من موالد الموظف المبتعث مهما كان
علدهم لمقابلة مصا يف العالج.
 -3تتحمل الجمعية ت اليف العمليات الجرا ية واألمراض المستعصية واألمراض
المزمنة التي تتطلب مراجعة الطبيب بش ل مستمر وت اليف العالج السريرك
في المسرررررتشرررررفى وذلك بالنسررررربة للموظف المبتعث وزوجته وموالده اذا كانوا
يقيمون معه في مقر د استه بصفة دائمة.
 -4تتحمل الجمع ية ت اليف عالج االت الحمل والوالدى وما تتطل به من إجراء
عمليات او ضانة للطفل او نحوها.
 -5تتحمل الجمعية ت اليف األ راف الصناعية وعمليات تركيبها.
 -6تتحمل الجمع ية تذاكر المبتعث و عائل ته في ا لة ق يا مه بر لة عمل ية تتعلق
بل استه الى الممل ة بحلود علد التذاكر المحلدى له.
 -7يصرررررررف للموظف المبتعررث بررلل التجهيز للسررررررفر في ررلود اتررب شررررررهر
ومخصص شهر ونصف عنل التخرج للموظف الذك ترافقه عائلته ومخصص
شررررهر وا ل للموظف األعزب ويشررررتر في منل هذا البلل من ينهي الموظف
ابتعاثه بنجاح وال تقل ملى االبتعاث عن سنتين.
 -8يصررررف للموظف المبتعث م افأى تعادل اتب شرررهر وا ل في السرررنة األخيرى
من ابتعاثه إذا كان مبتعثا ً لنيل د جة الماجسررررررتير مقابل نفقات تنقالته مثناء
إجراءه ألبحاثه وم افأى تعادل مرتب شررهرين عن السررنتين األخيرتين للمبتعث
للحصررررول على د جة اللكتو اه ويشررررتر لصرررررف هذه الم افأى من يحصررررل
المبتعث على تقلير مرضي في د استه وان يتم الصرف بناء على شهادى من
الجامعة.
 -9يصررررف للموظف المبتعث اتب شرررهر وا ل عن كل سرررنة د اسرررية لقاء بع
التقا ير اللو ية التي تقلم للجامعة.
 -10يبلم صرررف اسررتحقاقات المبتعث للتل يب في الخا ج من تا يخ توجهه لمقر
التل يب على من ال يسبق الموعل المحلد لبلء فترى التل يب المنصوص عليها
في قرا ابتعاثه.
 -11يصررررف للموظف المبتعث للتل يب في الخا ج لملى سرررنة فأكثر  -إذا اجتاز
اللو ى بنجاح  -م افأى تعادل اتب شهر وذلك لقاء نقل مغراضه وكتبه.
 -12يجوز للجمعية إلغاء بعثة الموظف للتل يب في الخا ج إذا اقتض المصلحة
ذلك (مثال علم التزامه بأنظمة اللو ى الموفل إليها مو تقصرررررريره في متابعة
برنامال التل يب مو ألك سبب تراه الجمعية ) بناء على قرا لجنة التل يب.
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 -13يتم التنسرررررريق بين الجمعية وبين الملحق الثقافي السررررررعودك المعني لمتابعة
المبتعث مكاديميا و فع التقا ير الالزمة عن سير الل اسة.
المادة)78( :
تؤمن للموظف المبت عث لل تل يب في ال خا ج مه ما كا ن فترى ال تل يب تذكرى
إ كاب بالطائرى ذهابا وإيابا واذا كان ملى االبتعاث مكثر من سررررررنة تؤمن لزوجته
وموالده القصر تذاكر سفر بالطائرى ذهاب ـــا وإياب ــــا عنل سف ــرهم لإلقامة معه في البلل
المبتعث إليه.
المادة)79( :
على الموظف الموفد في بعثة للخارج مراعاة ما يلي:
 -1من ي رس كل وقته مثناء البعثة للغاية التي موفل من اجلها وال يجوز له القيام
بأك عمل آخر سواء كان باجر مو بلون اجر.
 -2من يقلم قبل مغاد ته الممل ة تعهلا خطيا وكفيال غا ما ،بان يعمل في الجمعية
مله مسررراوية لملى بعثته وإذا مخل بتعهله الخطي عليه من يعيل للمشرررروه مبلغا
مساويا للملى المتبقية على ملى االبتعاث.
 -3يجب مال يتخلف عن المواعيل المحلدى للسررفر لاللتحاق بالل اسررة إال لعذ تقبله
الجمعية ،وإال سررروف يتم رمانه من االسرررتفادى من البعثة المرشرررل لها وكذلك
رمانه من الترشرررررريل ألية بعثة مو دو ى في الخا ج مسررررررتقبال ولملى عامين
متتاليين.
 -4من يحترم قوانين وتقاليل البلل المضيف ومن يتقيل باألنظمة وشرو البعثة ومن
ينجز بنجاح د استه مو المهمة المبتعث من مجلها ضمن د استه المحلدى لذلك.
 -5من يرفع للجمعية تقا ير دو ية عن سير بعثته وفقا للتوجيهات التي تعطى له،
باإلضافة إلى التقا ير اللو ية التي ترد من الجهة الموفل إليها.
 -6يجب علم تغيير نوه الل اسررررررة المحلدى بقرا ابتعاثه ومال ينتقل إلى معهل مو
كلية مو جامعة مخرى إال بموافقة الجمعية .
 -7يجب علم مغاد ى البلل الذك موفل إليه إال مثناء العطالت الرسمية.
 -8من يعود إلى البالد خالل ملى ال تزيل عن ( )15يوما من تا يخ انتهاء البعثة
وإذا تررأخر بعررل هررذه المررلى تطبق عليرره الجزاءات سرررررررب النظررام إال إذا قررلم
المبر ات التي يقبلها الجمعية ،وفي الة فض العودى الى عمله في الجمعية
يعتبر في م المفصرررول ويجب مطالبته مو كفيله بلفع الرواتب والنفقات التي
صرف له مثناء البعثة.
 -9يجوز للملير العام تمليل فترى البعثة بعل التأكل من الموظف الموفل قل منجز
الل اسرررررة التي موفل من اجلها على وجه مرضررررري ،كما يحق للملير العام بناء
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على لررب مررلير الررلائرى المعنى إنهرراء بعثررة الموظف إذا تبين من التقررا ير
الوا دى عنه منه لن يتم ن من إنجاز الهلف الذك موفل من اجله.
 -10إذا تبين من الموظف قل قصررررررر في د اسررررررته مو مهملها مو م خل بالواجبات
المترتبة على ابتعاثه مو مسرررراء بسررررلوكه إلى الجمعية مو إلى سررررمعة بلله موالى
البلل المضررريف يحق للجمعية قطع إبتعاثه ومطالبته بلفع الت اليف المترتبة عن
ملى إبتعاثه.
 -11ال يجوز للمتل ب ترك مقر تل يبه إال بعذ مقبول من قبل إدا ى الجمعية .
المادة)80( :
في الة فشرررل المبتعث للتل يب في الخا ج وعلم صررروله على مية شرررهادى تؤيل
نجا ه في د استه فان للجمعية الحق بمطالبته بإعادى جميع ما تم صرفه له لقاء ابتعاثه.
المادة)81( :
يجب على الموظف من يعمل للجمعية بعل انتهاء فترى التل يب مو الل اسرررررررة ملى
تماثل فترى بعثته ،وفي الة إخالله بذلك ،عليه من يلفع للمشررررروه ت اليف ملى التل يب
مو الل اسة التي لم يعمل بها للى جمعية المساعلى على الزواج .
المادة)82( :
أحكام ختــــامية:
تنظم هذه الالئحة موضررررررراه العاملين الذين يتم إيفادهم من قبل الجمعية الخيرية
للمسرررراعلى على الزواج والرعاية االسرررررية لاللتحاق باللو ات التل يبية داخل الممل ة
واإلبتعاث إلى خا ج الممل ة للل اسررررررات العليا مو اللو ات التل يبية المتخصررررررصررررررة،
وتحلد قواعل وشرو التل يب واإلبتعاث ومستحقات العاملين.
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الباب العـــــاشر
الحـــــــــوافــز
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الباب العاشر
الحــــــــــــــــــــوافز
برنامج منح الحوافز ورفع الروح المعنوية للموظفين

في إ ا المحافظة على ال فاءات الوظيفية العاملة بالجمعية الخيرية للمسرررررراعلى
على الزواج والرعاية االسرررية بالمنطقة الشرررقية وتشررجيع ال واد المؤهلة لاللتحاق
بالجمعيرة لتنميرة وتطوير األداء العرام تلتزم الجمعيرة بإ علاد بر نامال لتحفيز الموظفين
ب افة اإلدا ات واألقسرررررام ،ويصرررررادق مجلس اإلدا ى على بنود هذا البرنامال ،واعتبا ه
جز ًء مساسيا ً من النظام األساسي للجمعية .
و ينص برنامج تحفيز الموظفين على البنود التالية :
البند األول :تلتزم الجمعية بتوفير الحوافز المادية ب افة منواعها "مبالغ مالية أو نساااااااب
محددة " ضمن الميزانية العامة و سب الموا د المتا ة.
البند الثاني :تلتزم الجمعية بتنظيم عملية الترقيات للموظفين واعتبـررـررـررـررا ها من عـررـررـرروامل
التحفيز المعن ـــوية والم ـــادية بنا ًء على الضوابط الموضوعة لبرنامال الترقيات
بالجمعية .
البند الثالث :تقوم الجمعية بتوفير مجاالت للنشرررررا ات االجتماعية والترفيهية ضرررررمن المبنى
العام للجمعية مو بالتعاون مع القطاعات الح ومي ـــة والخ ــــاصة لالستف ــادى
من المنشــ ت والتسهيـــالت الموجودى.
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السياسات العامة لبرنامج منح الحوافز
ورفع الروح المعنوية للموظفين
تنفيذا ً لبرنامال تحفيز الموظفين بالجمعية والمعتمل من قبل مجلس اإلدا ى الموقر،
تـقـر إدا ى الجمعية السياسات التالية:
 -1تقييم األداء لجميع الموظفين في كافة اإلدارات والمراكز:
ال شك من سياسة تقييم مداء الموظفين تعتبر من السياسات الهامة في سبيل الرقي
بالمسرررررتوى العملي والوظيفي للعاملين بالجمعية بشررررر ل عام ،وملخالً مسررررراسررررريا ً لمنل
العالوات والم اف ت للموظفين.
التقييم السنوي لجميع الموظفين:
وهو التقييم المعتمل اليا ً لموظفي الجمعية ومنه تحلد نسرررررربة العالوى السررررررنوية
المقر ى من قبل مجلس اإلدا ى.

تقييم األداء الدوري:
وه ــو تقييم يجريه ملير اإلدا ى بصفة دو ية (شهريا ً مو كل ثالث مشهر) وي ون
الغرض منه:
-

-

-

متابعة الموظف بشرررر ل مسررررتمر ووضررررعه في نطاق المراقبة واإلشررررراف
الذاتي ،وهذا بلو ه يحقق للموظف وللعمل االنضبا والمستوى العالي من
األداء.
وجود التقييم اللو ك للى ملير اإلدا ى يجعله على تجاوب سرررريع وإ اله
مسررررررتمر ألك من متطلبرات ز يادى الروا تب مو منل الم را ف ت الخراصرررررررة
للموظفين.
م رافرأى بعض الموظفين إلنجرازاتهم المتميزى مو لمهرام قراموا بهرا بصررررررفرة
استثنائية ي ون مكثر مصلاقية بوجود تقييم دو ك لألداء.
وجود التقييم اللو ك للموظف للى ملير إدا ته يجعل من السرررررهولة بم ان
التأكل من مصلاقية التقييـ رم السنـررـررـ روك وعلم االنحياز في منل الل جـررـ رات
وكذلك متابعة موجه القصررررررو مو الخلل في األداء للى الموظف من خالل
متابعة سير التقييم اللو ك على ملا السنة.
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تقييم ومتابعة المهام:
تعتبر عملية متابعة المهام وتقييمها ضمن دائرى العمل من الوسائل غير المباشرى
تجردت تلك العملية من:
لحفز الموظف و فع و ه المعنوية إذا ّ
-

مسلوب المتابعة والمراقبة المباشرى ( بش ل مت ر ومتع ّمل ).
استخلام التقييم كوسيلة ضغط مو تحجيم للموظف.
تجاهل اإلنجاز المتميز ،وإيقاه العقوبة في ال الخطأ مو التقصير.

كمررا من عمليررة التقييم والمتررابعررة للمهررام تمنل الموظف وإدا ى العمررل العررليررل من
المزايا منها:
-

وضع الموظف ممام مسئولياته الم لف بها بش ل مباشر.
منل الثقة من خالل الت ليف بالمهام.
متررابعررة المهررام من قبررل اإلدا ى تمنحهررا المصررررررررلاقيررة لررلى موظفيهررا
وتضعهم تح دائرى اإلشراف الذاتي المستمر.
متابعة المهام من قبل اإلدا ى تمنل الموظف الثقة بإدا ته و الرضررررررى
باإلنجاز الذك يحققه.
تقييم المهام في ل ذاته تقويم للموظف خالل مدائه لتلك المهام.

وعليه تعتمل الجمعية سررررررياسررررررة التقييم اللو ك لجميع موظفيها ب افة اإلدا ات
والفروه ،ومنل مل اء اإلدا ات الصررال ية في تحليل مسررلوب التقييم اللو ك لموظفيهم
بما يتالئم مع بيعة المهام والخلمات التي تقلمها كل اإلدا ى.
 -2الحوافز المادية والمعنوية :
وهي تشرررمل كافة منواه الحوافز المادية والمعنوية الممنو ة للموظف وهي ت ون
على على منواه:
أ -العالوة السنوية:
وهي النسررررربة المقر منحها للموظفين عموما ً بشررررر ل سرررررنوك ويتم تحليلها ل ل
موظف سب التقييم السنوك الذك تعله اإلدا ى لموظفيها .
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ب -اعتماد بند اإلضافي:
مك موظف يقوم بمهام إضررررررافية مو جهل متميز فإنه يتطلع لوجود فرق مادك في
األجر الذك يتقاضررراه ،ووجود بنل اإلضرررافي ملخل بيعي لحفز الموظفين للعمل خا ج
موقات اللوام الرسرررررمي وهو بنل معمول به في جميع اللوائر والمؤسرررررسرررررات الح ومية
والخاصة.
ج -المكافآت المقطوعة:
وهي م اف ت محلدى تمنل للموظف سررررررب توصرررررريات ملير اإلدا ى مو الرئيس
المباشررررررر لقاء مهام جليلى ي لف بها الموظف ،مو ألجل إنجاز متميز قام به الموظف
خالل فترى من الفترات وسيتم تخصيص بنل لها ضمن الميزانية.
د -المكافآت االستثنائية:
وهي م اف ت مو عالوات تمنل للموظف -باإلضررافة إلى العالوى السررنوية -مرى مو
مرات على ملى السنة الوا لى لقاء إنجاز يحققه الموظف مو مداء متميز يواظب عليه.
هـ  -االحتفال بتكريم الموظفين:
ويمثل اال تفال الجماعي بالموظفين من الوسررررررائل المؤثرى للغاية في فع الروح
المعنوية لجميع العاملين بالجمعية  .ويشمل هذا اال تفال:
 الموظفين المتميزين.
 الموظفين القلامى ممن ممضوا فترى ويلة بالعمل ( خمس سنوات فأكثر.) ..
 المستقيلين والمتقاعلين.
و -شهادات التكريم وخطابات الشكر والدروع :
وهي من الوسرررررررا ئل قلي لة ال ل فة والتي تسررررررت خلم ها اإلدا ى في تحفيز موظفي ها
المتواجلين على مس العمل و فع و هم المعنوية وذلك بشرررررر ل متفرق على ملا
السرررررررنرررة ،كرررذلرررك إيجررراد مسرررررررميرررات ئالموظف المثررراليئ و ئاإلدا ى المثررراليرررةئ
و ئ القسررررم المثالي ئ ،مع مال ظة علم جعلها عملية نمطية م ر ى بشرررر ل دو ك ثاب
وتتويال المتميزين ضمن لو ة الشرف والمنشو ات اإلعالمية للجمعية.

ز -اإلجازات الخاصة:
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يث يمنل لموظف المتميز يوم إجازى خاصرررررة ( مو ميام متفرقة ) سرررررب المهام
وإلنجازات التي ققها.
ح -الهـــدايـــا والميداليات:
وت ون هذه من ضررمن العناصررر المسررتخلمة في ت ريم الموظفين المتميزين يث
تمنل لهم الميلاليات والهلايا التذكا ية سرب المناسربة مو اإلنجاز الذك تم تحقيقه ضرمن
فل الت ريم السنوية مو الخاص الذك تنظمه الجمعية .
ط -التدريب واإلبتعاث:
وهذا يعتبر عنصرررررر هام في عملية تحفيز الموظفين و فع و هم المعنوية يث
ت ون من مجاالت الت ريم للموظف المتميز منحة فرصة الحصول على دو ى علمية مو
إلحاقه في بعثة علمية ضمن مجال عمله ،وهذا بلو ه سيحقق للموظف وللجمعية ال ثير
من الم اسب.
ي -الخدمات:
وهي عبا ى عن الخلمات المقلمة من جهات خا جية تقوم الجمعية بالتعاون
معها لمنل موظفي الجمعية بعض االمتيازات في اسررررررتعمال تلك الخلمات بواسررررررطة
كوبونات خاصررررة تمنل للموظفين المتميزين على وجه الخصرررروص ومنها على سرررربيل
المثال:









وكاالت الطيران.
وكاالت النقل .
المؤسسات السيا ية.
الفنادق والشقق المفروشة.
المطاعم واالسترا ات.
الم تبات ودو النشر.
األسواق المركزية.
المستشفيات الخاصة.

 -3النشاطات والمشاركات االجتماعية والترفيهية:
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وهذه تعتبر من الوسرررائل الحليثة في منشرررئات العمل الراقية يث يتم تخصررريص
جزء من المنشرررررررأى وجزء من الوق الرسررررررمي ألجل مشرررررررا كة مجموعة الموظفين
المتميزين في ل قاءات مو اجت ما عات ود ية ي ون الع مل جزء غير م باشررررررر في ها وهي
تشمل:
 االجتماعات غير الرسمية.
 اال تفاالت الخاصة.
 المشا كات والر الت الخا جية.
هذا وتقوم الجمع ية بالت جاوب مع مك ف رى مو اقتراح هادف يقوم بلعم وتطوير
برنامال منل الحوافز و فع الروح المعنوية ،وذلك من خالل االتصرررررررال المباشررررررر مو
الم اتبة إلى إدا ى الجمعية.
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الباب الحادي عشر
الواجبات والمحظورات الوظيفية
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البــــاب الحادي عشر
الواجبات والمحظورات الوظيفية
المادة )83( :الواجبــات الوظيفيـــة:
يلتزم الموظف المعين مراعررراى الواجبرررات الوظيفيرررة المترتبرررة على المهرررام و
المسئوليات الخاصة بالعمل في جمعية المساعلى على الزواج والرعاية األسرية لذا فانه
واجب على كل موظف بوجه عام من يلتزم بما يأتي:
 -1المحافظة على مواعيل العمل المقر ى في الجمعية .
 -2تأدية العمل المنو به بلقـررة وممانة وإخالص وتخصيص كامل موقات العمل
ألداء واجباته الوظيفية.
 -3تنفيذ التعليمات والقرا ات التي تصرل ها الجمعية والتي تصرل عن اسرائه
في العمل.
 -4ا ترام قوانين اللولة و االلتزام بتنفيذ كل ما يصل عن سلطاتـرررها من منظمة
ولوائل مو تعليمات و مراعاى التقاليل والعرف العام.
 -5المحافظة على كرامة الوظيفة و سمعــة الجمعية
 -6المحافظة على السرية التامة فيما يتعلق بعمله مو عمل الجمعية بوجه عام.
 -7التعرراون مع زمالئرره بررالعمررل لتحقيق مغراض الجمعيررة و العمررل على تررأمين
انتظام سير العمل و فع مستوى اإلنتاجية وخفض الت اليف.
 -8إبالغ اسررررررائه عن مك تقصررررررير مو تجاوز مو مخالفة في تطبيق األنظمة و
التعليمات.
 -9المحافظة على مموال و قوق الجمعية وممتل اتـررررررررررها ،وعلم اسرررررتعمالها إال
لألغراض المخصصة لـهـا.
 -10التصررررف مع زمالئه و اسرررائه وجميع من تتعامل معهم الجمعية با ترام
تام.
المادة )84( :األعمال المحظورة:
أ .يحظر على الموظف الغير سررررررعودك مزاولة مك عمل آخر غير وظيفته في
الجمعية مقابل مجر مو بلون مجر.
ب .ال يجوز للموظف من ت ون له مصررلحة شررخصررية مباشرررى مو غير مباشرررى في
اتفاقيات مو مناقصات مو عقود خا جية تتصل بأعمال الجمعية ،
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ج.

يـرررمـرررـرررنع الموظف منعا باتـرررا من األمو التالية والتي تعرض مرت بها للفصل
الفو ك دون إنذا ومال قته قانونيا ً و علم تعويضه عن نهاية الخلمــة.

أمثلــــــــــــــة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14

-15

تعا ي المس رات مو المحرمات بأك ش ل كان في مك م ان.
مزاولة القما مو اإلتيان بأك عمل مو مظهر من شررررررأنه التشرررررر يك باألخالق
العامة.
االشتراك في مناقشات دينية مو سياسية خالل ساعات العمل.
استعمال قر اسيه ومجهزى و مدوات الجمعية لغير الغرض المخصصة لها.
اإل اله على المسرررتنلات و األو اق او النصررروص التي ليسررر من شرررأنه مو
اختصاصه.
تصرروير مو باعة مك مسررتنلات ليس لها عـررررررررالقة بإنـررررررررجاز معماله اال بعل
الحصول إذن مسبق من ئيسه.
اال تفاظ بحوزته الشخصية بأصل مك مستنل مو تقـررررررررير مو وثيقة مو سالة
خاصررررة الجمعية مو بنسررررخ عنها ،مو إ اله مك كان من خا ج الجمعية عليها
دون إذن من ئيسه.
نقل مية معلومات عن الجمعية مو معامالتها مو سررررررياسررررررتها إال بإذن خطي
مسبق من الملير العام.
اإلدالء بأية شهادى مو تقليم مية إ شادات مو خبرى فيما يتعلـرررررررـرررررررق بأعمال و
نشا ات الجمعية إال بإذن خطي مسبق من الملير العام.
استقبال الزائرين الشخصيين في م اتب الجمعية .
اسررتغالل عمله في الجمعية لتحقيق م باح مو فوائل شررخصررية له مو لغيره على
ساب مصلحتها.
العمل على إثا ى الخالفات و الصراعات بين الموظفين.
النشر واإلدالء باألخبا للصحافة والوسائل اإلعالمية األخرى من دون إذن
خطي ومسبق من اإلدا ى العليا.
تـررعتبر سـرررقة مو اختـررالس مموال مو موجودات الجمعية مـررهما كان زهيـررلا ً
من األمو التي تمس جميع العاملين في الجمعية وعليه فسيـررررتم الـررررمحاسبة
عليها بـ ل جلية و صرامــة.
كذلك فإن اإلهمـرررـرررال مو التـرررخريب الـرررمتـرررعمل لممتل ات الجمعية يعتبر من
المخالفات األشل خطو ى و ضر ا ً لـمصـالل الجمعية.
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الى هنا

الباب الثـــاني عشر
الجـــــزاءات والمخـــالفات
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الباب الثاني عشر
الجزاءات والمخالفات
الئحة الجزاءات الخاصة بالجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية االسرية بالمنطقة
الشرقية

( مقدمــــــــة )
تم إعداد هذه الالئحة تنفيذا ً لحكم المادة )125(:من نظام العمل والعمال الصاااااااادر
بالمرسوم الملكي رقم )21 /2( :في 1389/9/6هـ .وتهدف هذه الالئحة الى تبصير العامل
بعواقب ما قد يحدث منه من جراء اإلهمال أو اإلخالل بواجباته ،وكذلك تهدف إلى تعريفه
بالمكافآت المادية والمعنوية التي يحصااال عليها نتيجة انتظامه واساااتقامته ونشااااطه وجده
وإتقانه العمل ،باإلضااااااافة إلى أنها تنظم العالقة الوظيفية بين الجمعية والعاملين بها بهدف
تحقيق مصلحة الطرفين وما لهما من حقوق وما عليهما من واجبات.

ـــــــــــــــ
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( الباب األول  /أحكام )
المادة)85( :
وضرررررع هذه الالئحة تنفيذا ً أل ام المادتين9(:و )125من نظام العمل و العمال
الموافق عليه بالمرسوم المل ي قم )21 /2( :لسنة 1389هـ.
المادة)86( :
تهلف الالئحة إلى تبصرير العامل بعواقب ما قل يحصرل منه ،من إهمال مو إخالل
بواجباته و تعريفه بالم اف ت المادية و المعنوية التي يم ن من يحصرررل عليها نتيجة جله
ونشا ه وسلوكه الحسن.
المادة)87( :
تسرك إ ام الالئحة على جميع العاملين بالجمعية الخيرية للمساعلى على الزواج
والرعاية االسرية بالمنطقة الشرقية .
المادة)88( :
تنفذ م ام الالئحة في ق الجمعية اعتبا ا ً من تا يخ إبالغها بالقرا الوزا ك
الصاد باعتمادها على من تسرك في ق العمال اعتبا ا ً من اليوم التالي إلعالنهــا.
المادة)89( :
يتم إعالن الالئحة بوضعها في موضع ظاهر من مماكن العمل خالل مسبوه على
األكثر من تا يخ اإلبالغ بالقرا الوزا ك المشا إليه في المادى السابقــة.
المادة )90( :التـظلم:
 -1يحق للموظف من يتظلم إلى إدا ى الجمعية من مك تصررررف مو إجراء يتخذ في
قه ويقلم التظلم إلى اإلدا ى خالل ثالثة ميام من تا يخ العلم بالتصرررررررف مو
اإلجراء المتظلم منه.
 -2يجب على الرئيس المباشررررر مـرررررررررحاولة ل مك مشرررر لة تتعلق بالموظف مثل
االعتراض على جزاء وقع عليه بشرررر ل ودك و غير سررررمي و ذلك بتشررررجيع
الموظف على المصا ة.
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 -3في الة علم إم ان ل المشررر لة مو الشررر وى بشررر ل ودك يـرررررررررم ن للموظف
التظلم خطيا ً إلى المسئول األعـلى .
 -4في الة علم تم ن المسرررررئول األعلى من ل المشررررر لة يم ن للموظف التظلم
كتابة إلى ملير اللائرى ثم إلى الملير العام إذا لزم األمر.
 -5إذا كان التظلم يتعلق بعقوبات جزائية تتجاوز الحسررررررم من الراتب لثالثة ميام
جاز للموظف التظلم خالل سرررررربعة ميام من تا يخ إخطا ه بفرض الجزاء إلى
مليـرررر اللائرى القانونية للنظر في جلية التظلم و من ثم إ الة التظلم إلى الملير
العام ومن ثم إلى مجلس التأديب إلعادى النظر.
 -6في كافة األ وال فان الموظف المعني تتم مايته من مك انتقام مو تعسررف ناتال
عن استخلام قه في التظلم بموجب منظمة وسياسات الجمعية .
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( الباب الثاني  /المخالفات و الجزاءات )
المادة)91( :
يعتبر مخالفة تسررررتوجب توقيع الجزاء المنصرررروص عليه في هذه الالئحة مك فعل
من األفعال الوا دى بجلول المخالفات والجزاءات الملحق بالالئحة والذك يعتبر جزءا
ال يتجزم منها.
و كل موظف يخالف م ام هذه الالئحة و ما تصرررررررل ه إدا ى الجمعية من لوائل
تنفيذية مو قرا ات مو تعليمات ،تتخذ بشررررررأنه اإلجراءات التأديبية المناسرررررربة في الفقرى
اآلتية ،وال يتعا ض هذا مع ما قل يجرك بشرررررررأنه من تحقيق مو محاكمة ممام إ لى
الـهيئات القضــائية إذا ما اقترف ما يلعو لذلك.
المادة)92( :
الجزاءات التي يجوز توقيعها على العامل هــي - :
-1

-2

-3
-4

-5
-6
-7

التـنــبـيـــه ولفت النظر :و هو تذكير شفهي مو كتابي يوجه إلى العامل من
قبل ئيسرررررره المباشررررررر يشررررررا فيه إلى المخالفة التي ا ت بها و يطلب منه
ضرررررو ى مراعاى النظام و التقيل باألصررررول المتبعة في مداء واجبات وظيفته
وعلم العودى لمثل ما بل منه مستقـبالً.
اإلنذار الكتابي :و هو كتاب توجهه الجمعية مو فرعها إلى العامل موضررررررحا ً
به نوه المخالفة التي ا ت بها مع لف نظره إلى إم ان تعرضرررره لجزاء اشررررل
في الة استمرا المخالفة مو العودى لمثلها مستقبالً.
الحسم من الراتب الذك يتراوح بين مجر يوم و خمسة ميام في الشهر الوا ل
كحل مقصى.
اإليقاف عن العمل دون أجر :وهو منع العامل من مزاولة عمله خالل فترى
معينة مع رمانه من مجره خالل هذه الفترى على مال يتجاوز خمسرررررررة ميام
خالل الشهر الوا ل.
الحرمان من الترقية والعالوة اللو ية لملى مقصاها سنة وا لى.
الفصااااال من الخدمة مع المكافأة :وهو فسرررررخ عقل العمل بسررررربب ال ت ابه
المخالفة مع علم المساس بحقه في م افأى نهاية الخلمة.
الفصااااااال من الخدمة دون مكافأة :و هو فسررررررخ عقل العمل دون م افأى مو
تعويض ال ت ـرررـرررـرررـرررابه فعالً مو مكثر من األفعـرررـرررـرررـرررال المنصوص عليها في
المادى )83( :من نظام العمل والعمال.

المادة)93( :
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كل عامل يرت ب إ لى المخالفات الوا دى بالجلول المشررررررا إليه في المادى)6( :
من الالئحة يعاقب بالجزاء الموضررررررل قرين المخالفة التي ا ت بها و يجب من يتناسررررررب
الجزاء المفروض مع نوه و ملى المخالفة المرت بة.
المادة)94( :
ت ون سلطة توقيع الجزاء للملير العام مو من يفوضه في ذلك و يجوز له استبلال
جزاء مخف بالجزاء المقر ألية مخالفة في الة ا ت ابها للمرى األولى.
المادة)95( :
في الة ا ت اب العامل ذات المخالفة بعل مضررري سرررتة مشرررهر على مخالفة سررربق
ا ت ابها فإنه ال يعتبر عائلا و تعل مخالفة و كأنها ا ت ب للمرى األولى.
المادة)96( :
عنل تعلد المخالفات الناشـرررررررئة عن فعل وا ل ي تفي بتوقيع الجزاء األشل من بين
الجزاءات المقر ى لـهذه المخالفات.
المادة)97( :
ال يجوز من يفرض على الم خال فة الوا لى مكثر من جزاء وا ل ،ك ما ال يجوز
الجمع بين اقتطاه جزء من اجر العامل بقا ً أل ام المادى )81( :من نظام العمل و
بين مك جزاء بالحسم من األجر.
المادة)98( :
ال يـجـــوز توقيـــع مك جزاء على العامل مال بعــل إبالغه كتابة بـما هــو منسوب
إليه و سـمـاه مقواله و تحقيق دفاعه وذلك بموجب محضر يوده في ملفه الخاص.
المادة)99( :
علم اإلخالل بأ ام المادى )83( :من نظام العمل والعمال .ال يجوز توقيع جزاء
على العامل ألمر ا ت به خا ج م ان العمل إال إذا كان له عالقة مباشرى بالعمل .
المادة)100( :
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تسررررقط المسرررراءلة التأديبية للعامل بعل مضرررري خمسررررة عشررررر يوما ً على اكتشرررراف
المخالفة دون من تقوم الجمعية باتخاذ مك إجراءات للتحقق بشأنهــــا.
المادة)101( :
ال يجوز للجمعية توقيع الجزاءات الوا دى بهذه الالئحة إذا مضررررررى على تا يخ
ثبوت المخالفة ثالثون يوما بالنسرربة للعمال ذوى األجو الشررهرية مو خمسررة عشررر يوما ً
بالنسبة لغيرهم.
المادة)102( :
يخبر ال عامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات و نوعها و مقلا ها و الجزاء الذك
يعرض له في الة ت را المخالفة و إذا امتنع العامل عن اسررررررتالم األخطا مو فض
التوقيع بالعلم يرسل إليه بالبريل المسجل على عنوانه الملون في ملف خلمتــه.
المادة)103( :
علم اإلخـررـررـ رالل بحق العامل في االعتراض ممام اللجنة المختصـررة وفقـررـررا لنص
المادى )126 ( :من نظام العمل يجوز للعامل من يتظلـررررررررررررم ممام إدا ى الجمعية من مك
جزاء يوقع عليه وفق م ام النظام المنصوص عليها في الئحة تنظيم العمل.
المادة)104( :
يخصررررررص ل ل عامل صررررررحيفة جزاءات يلون فيها نوه المخالفة التي ا ت بها و
تا يخ وقوعها و الجزاء الموقع عليه و تحفظ هذه الصحيفة في ملف العامل.
المادة)105( :
تقيل الغرامات الموقعة على العامل في سررررررجل خاص وفق إ ام المادى)127( :
من نظام العمل و تعرض صرريلتها كل سررنة على وزا ى العمل لتقرير كيفية التصرررف
فيها.

المادة)106( :
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ال تخل م ام المواد السرررررررابقة بحق الجمعية الخيرية للمسررررررراعلى على الزواج
والرعاية األسرية بالمنطقة الشرقية في فسخ العقل عمالً بأ ام المادتين)83( ،)73( :
من نظام العمل والعمال.
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الئحة الـمخالفات و الـجزاءات:
-

-

-

-

-

تسرررك م ام هذه الالئحة على الموظفين بالجمعية الذين يرت بون مخالفة من
المخـررررالفات الوا دى فيها ( اجع القسم ( )8من دليل سياسات شؤون الموظفين
والمتعلقة بالواجبات الوظيفية و اإلجراءات التأديبية ).
يقوم الملير العام مو من يفوضه بتوقيع الجزاء بقـا ً أل ام هذه الالئحــة.
يشرررر ل مجلس تأديب برئاسررررة الملير العام مو من ينوب عنه وعضرررروية ملير
الشرررؤون المالية و اإلدا ية وشرررئون الموظفين مو من ينوب عنه و المسرررتشرررا
القانوني ،وي ون المجلس قانونيا ً بحضو مغلبية األعضاء فإذا تغيب الرئيس
مو من ينوب عنه كان الرئاسة ألعلى األعضاء د جة و ألقلمهم عنل تساوك
الل جات.
ت ون قرا ات مجلس التأديب بأغلبية علد الحاضرررررين وعنل التسرررراوك يعطى
الرئيس صوتا ً ترجيحيـررررررا ً وت ون قرا ات المجلس واجبة التـررررررنفيذ من تا يخ
صلو هــا.
ال يجوز توقيع جزاء على الموظف إال بعل التحقيق معه وسررررررماه دفاعه ،و
على من يثب مضررررمون التحقيق في قرا الجزاء مع ذكر األسررررباب التي تبني
عليها.
يتم التحقيق في الـمخالفات من قبل الرئيس المباشر للموظف الـمخالف ،و تـتم
إ الة الموظف إلى السررررررلطات األعلى (للتحقيق و اتخاذ القرا النهائي) عنل
تجاوز الجزاء سم اتب يوم كامل ،وذلك على النحو التالي:
مدير الدائ ـ ـرة :سم اتب ثالثة ميــام.
مدير الدائرة ابالشرتاك :سم اتب خمس ميــام مع المستشا القانوني.
الـ ـ ـ ـ ـ دير ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام :إليقاف عن العمل مو الحرمان من الزيادى السنوية و
الترقية.
جملس تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأديب  :الفصل من الخلمة ي ون التحقيق ضو يا ويجوز من
ي ون غيابيا ً إذا تأخر الـرررررررمخالف غم سبق إبالغه
بالحضو ويعتبر القرا الصاد في هذه الـرررررررحالة
ضو يـرررا ً ما لم يثب فيما بعل من غيابه يرجع إلى
سرررررربب قهرك يقبله الملير العام ،وعنل ذلك يجوز
إعادى النظر في الـمـخالفة الـمنسوبة إليــه.

-

كل من يتسرررررربب في فقل مو متالف مجهزى مو آالت مو منتجات مو غير ذلك مما
تقتنيه الجمعية وكل ذلك ناشئـ را ً من خطأه يستقطع منه المبلغ الالزم إلصال ها
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-

-

مو اسررررررتبلالها بقا ً لما تحلده الجهة المخولة صررررررال ية التحقيق والقرا في
الجمعية  ،وذلك في لود ( )%10من جملة األجر المستحق عن كل شهر.
توضع صيلة مصول الحسميات والغرامات في صنلوق مخصص للصرف
منه سررررررنويا ً على نوا ي اجتماعية تعود على الموظفين بالفائلى وتنظم ريقة
صرفها وت ون موجه الصرف بقرا يصل من الملير العام.
يعتبر في تطبيق هذه الالئحة من الشرررررهر( )30يوما ً ومن اليوم ثماني سررررراعات
عمل.
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موالً  -مخالفات تتعلق
بمواعيل العمل

للمرة األولى

للمرة الثانية

للمرة الثالثة

للمرة الرابعة

لجنة التأديب

التأخر عن مواعيد الحضور
للعمل لغاية ( )15دقيقة دون
إذن أو عذر مقبول.

لفـ نـظــر

إنذا كتابي

خصـم سـاعـة

خصم ساعتين

إ الة إلى المرجع
المعني لفرض
الجزاء

التأخر عن مواعيد الحضور
للعمل لمـدة أكثر من ()15
دقيقة و لغاية ( )30دقيقة
دون إذن أو عذر مقبول إذا
لم يترتب على ذلك تعطيل
عمل اآلخرين.

لفـ نـظــر

التأخر عن مواعيد الحضور
للعمل أكثر من ( )15دقيقة و
لغاية ( )30دقيقة دون إذن
أو عذر مقبول إذا ترتب على
ذلك تعطيل عمل اآلخرين.

إنذا كتابي

التأخر عن مواعيد الحضور
للعمل لمـدة أكثر من ()30
دقيقة و لغاية ( )60دقيقة
دون إذن أو عذر مقبول إذا
لم يترتب على ذلك تعطيل
عمل اآلخرين.

خصم ســاعـتين

إنذا كتابي

خصم ساعتين

خصـــــم
نصف يوم

خصم
نصف يـــوم

خصم ساعتين

خصم
نصف يـوم

خصــم
يوم كامل

خصم
يوم كامل

خصم يومين
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إ الة إلى المرجع
المعني لفرض
الجزاء

إ الة إلى المرجع
المعني لفرض
الجزاء

إ الة إلى المرجع
المعني لفرض
الجزاء

للمرة األولى
التأخر عن مواعيد الحضور
للعمل أكثر من( )30دقيقة و
لغاية ( )60دقيقة دون إذن
أو عذر مقبول إذا ترتب على
ذلك تعطيل عمل اآلخرين.
التأخر عن مواعيد الحضور
لمدة أكثر من ساعة دون إذن
أو عذر مقبول سواء ترتب
أولم يترتب على ذلك تعطيل
عمل اآلخرين.

ترك العمل خالل مواعيد أوقات
الدوام أو االنصراف قبل
الميعاد دون إذن من الرئيس
المباشر أو عذر مقبول.

االنقطاع عن العمل دون سبب
مشروع مدة تـزيد على
عشرة أيام متـتـاليــة.

تأخير البدء في العمل أو إيقافه
قبل الميعــاد دون مبرر.

البقاء في أماكن العمل أو
العودة أليها بعد انتهاء
المواعيد دون مـبرر.

للمرة الثانية

للمرة الثالثة

خصـــــم
نصف يوم

خصــــم
يوم كامل

خصم يومين

خصم
نصف يوم

خصم
يوم كامل

خصم يومين

للمرة الرابعة

خصم  3ميام

إ الة إلى المرجع
المعني لفرض
الجزاء

خصم
 3ميام

إ الة إلى المرجع
المعني لفرض
الجزاء

باإلضافة إلى خصم راتب ســاعة التـأخير
إنذا كتابي

خصم ساعتين

خصم
يوم كامل

خصم
نصف يـوم

إ الة إلى المرجع
المعني لفرض
الجزاء

باإلضافة إلى خصم راتـب مدة ترك العمل
فصل مع
تعويض
باإلضافة إلي خصم راتب مـدة الـغيـــاب
خصم ساعتين خصم نصف يوم

إنذا كتـابــي

خصم نصف
يـوم

خصم يوم
كامل

خصم يومين

إ الة إلى المرجع
المعني لفرض
الجزاء

خصـم يوم
كـامل

خصـم يومين

إ الة إلى المرجع
المعني لفرض
الجزاء

و يجوز الفصل دون تعويض إذا ثبت سوء القصد من التواجد في مكان العمل خارج
الدوام
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ثانيا ً  -مخالفات تتعلق
بتنظيم العمل

للمرة األولى

للمرة الثانية

للمرة الثالثة

استقبال الـــــزوار في أمــــاكن
العمل دون إذن اإلدارة .

لفـ نـظــر

إنذا كتابي

إ الة إلى المرجع
خصـم نصف
خصم يوم كامل المعني لفرض
يوم
الجزاء

األكل في غير المكان المعـــد
أو الميعاد المحدد لذلك.

لفـ نـظــر

إنذا كتابي

إ الة إلى المرجع
المعني لفرض
الجزاء

للمرة الرابعة

خصم نصف
يوم

قراءة الصحف و المجالت و
سائر المطبوعات في أماكن
العمل و خالل الدوام
الرسمي ،ما لم تتطلب طبيعة
العمل ذلك 0

لف نظــر

إنذا كتـابـي

خصم
نصف يـوم

الـنـوم و الـتراخـي أثـنــاء
العـمــل.

إنذا كتابي

خصـــــم
ساعتين

خصــم
نصف يوم

خصم
يوم كامل

خصم
يوم كامل

المخـالفة
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إ الة إلى المرجع
المعني لفرض
الجزاء

إ الة إلى المرجع
خصم يوم كامل المعني لفرض
الجزاء
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للمرة الثالثة

للمرة الرابعة

الـنوم في الـحـاالت التي
تسـتدعي يـقظة مستمرة.

خصم يوم كامل

خصم يومين

خصم  3ميام مع
إنذا كتابي
بالفصــل

فصل مع
التعويض

التواجد في غير محل العمل
أثنـاء الـدوام.

لف نظر

إنذا كتابي

خصم نصف
يوم

الـتـدخـين في األماكن
المحظـــورة.

خصم يومين

خصم  3ميام

الحرمان من
الزيادى السنوية
مع إنذا كتابي
بالفصل

لجنة التأديب

إ الة إلى المرجع
خصم يوم كامل المعني لفرض
الجزاء
فصــل مع
تعويض

و يجوز الفصل دون تعويض إذا نشأ عن مـخالفة ضرر جسيم أو أقترن ذلك بالعمد
اإلهمال أو التهاون الذي
بنشاء عنه ضرر في المواد
أو المعدات أو في صحة و
سالمة الموظفين أو تعطيل
العمل.

إنـذا كتــابي

خصم  3ميام

الحرمان من
الزيادى السنوية
مع كتاب إنذا
بالفصل

فصل مع
التعويض

و يـجوز الفصل دون تعويض إذا نشـاء عن المخالفة ضرر جسيم أو أقترن ذلك بالعمـد
إ الة المرجع
خصم نصف
خصم سـاعـة خصم نصف يوم المعني لفرض
لف نظر
اسـتعمال الـهـاتف ألغراض
ســاعـة
خاصة دون إذن اإلدارة.
الـجزاء
باإلضــافة إلى تـحمــيل الـموظــف قـيمـة الـمـخـابرة
خصم يومين مع إ الة المرجع
خصم يوم
المعني لفرض
إنذا كتابي
التـالعـب في إثبات الـحضــور خصم سـاعـتين خصم نصف يوم
كامل
و االنــصــراف.
الـجزاء
بالفصل
باإلضــافة إلى خصــم راتب مــدة الغيـــاب
التوقيع على سجالت الحضور
عن الغير بما يفيد الحضور،
بقصد التــضليل.

إنذا كتابي

الدخول و الخروج لمكاتب
الجمعية من غير المدخل
الـمعد لـذك دون قصــد
جنــائي.

إنذا كتابي

خصم يوم كامل

خصم نصف يوم

خصم يومين
مع إنذا
كتابي بالفصل

فصل مع
التعويض

خصم يوم
كـامل

خصم  3ميام
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إ الة إلى المرجع
المعني لغرض
الجزاء

استعمال تصريح الدخول
الخاص بالغير أو السماح
للغير باستعمال تصريح
الدخول الخاص بالموظف.

عــدم إطاعة األوامـــر أو تنفيذ
التعليمات المتعلقة بالعمل.
االمتناع عن العمــــل ألي
سبب و في أي وقت دون
تصريح من المسئول
الـمخـتص.

للمرة األولى

للمرة الثانية

للمرة الثالثة

للمرة الرابعة

إنذا كتابي

خصم يوم كامل

خصم  3ميام مع
إنذا كتابي
بالفصل

فصل مع
التعويض

لجنة التأديب

و يـجوز الفصل دون تعويض في حالة توفر القصد الـجنـائي
خصم  3ميام مع إ الة إلى مجلس
إنذا كتابي
التأديب لفرض
إنذا كتابي خصم يوم كامل خصم يــومين
بالفصل
الجزاء
باإلضافـة إلى خصم راتب فـترة االمـتـناع عن العمل
خصم  3ميام مع إ الة إلى مجلس
إنذا كتابي
التأديـب لفرض
إنذا كتابي خصم يوم كامل خصم يومين
فصل
بال
الـجزاء
باإلضافـة إلى خصم فـترة االمـتـناع عن العمل
الـحرمان من
الزيادى السنوية
مع كتاب إنذا
بالفصل

فصل مع
التعويض

الـحرمان من
الزيادى السنوية
مع كتاب إنذا
بالفصل

فصل مع
التعويض

الـحرمان من
الزيادى السنوية
مع كتاب إنذا
بالفصل

فصل مع
التعويض

تـمزيق أو إتـالف
تـعليـمــــــات أو بـالغـات
اإلدارة.

خصم يومين

وضع أي إعــالن أو بـيان على
لـوحة التعليمات أو أي من
أماكن العمل دون مـوافـقة
المسئولين.

خصم يومين

الـتحريض على مـخالفة
األوامـر و التعليمات الـخاصة
بالعمل.

خصم يومين

إساءة اســتـعمـال الســلطة
الـمـنــوحــة لـــه.

الـحرمان من
الزيادى السنوية
خصم  3ميام
خصم يومين
مع كتاب إنذا
بالفصل
و يـجوز الفصــل دون تعويض إذا نشأت عن استعمـــــال السلطة إضـــــرار جسيمة بالجمعية أو
العاملين فيها

خصم  3ميام

خصم  3ميام

خصم  3ميام

فصل مع
التعويض

تعديل أو تشــويه أو مـحـــو خصم يومين مع
أي مـعلومــات على
إنذا كتابي
البطــــاقة الممنوحة لــه من
بالفصل
الجمعية .

الفصل مع
التعويض
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للمرة األولى

للمرة الثانية

للمرة الثالثة

للمرة الرابعة

مـنح إعانات أو تـبرعات أو
تواقيـع أو ما إلى ذلك دون
تصـريـح من اإلدارة.

إنذا كتابي

خصم نصف يوم

خصم يوم كامل

خصم يومين

مـحـاولة إصالح اآلالت من
قبل غير متـخصــص.

إنذا كتابي

خصم يوم كامل

خصم يومين

خصم  3ميام مع
إنذا كتابي
بالفصل

اإلسراف في استعمال الـمواد
أو الـخامات دون مبرر.

لف نظر

إنذا كتابي

خصم يوم كامل

خصم يومين

استعمال األدوات أو الـمواد
ألغراض خاصة.

إنذا كتابي

خصم يوم كامل

خصم يومين

خصم  3ميام مع
إنذا كتابي
بالفصــل

عدم وضع أدوات اإلصالح و
الصيانة و اللوازم األخرى
في األمــــاكن الـمخصصة
لها بعد االنتهاء من العمل.

لف نظر

إنذا كتابي

إنذا كتابي
بالفصل

فصل مع تعويض

االحتفاظ الشخصي أو أخفاء
األدوات أو المعدات أو أي
من موجودات الجمعية
باستثناء تلك المخصصة
لالستعمال الشخصي
للموظف.

خصم نصف يوم

لجنة التأديب
إ الة إلى المرجع
المعني لفرض
الجزاء
إ الة إلى المرجع
المعني لفرض
الجزاء
إ الة إلى مجلس
التأديب لفرض
الجزاء
إ الة إلى مجلس
التأديب لفرض
الجزاء

خصم يوم كامل

إ الة إلى مجلس
التأديب لفرض
الجزاء

و يـجــوز الفصـل دون تعويض في حـالة توفر القصد الـجـنــائــي

الحرمان من
عـدم تسليم النقود الـمحصلة
الزيادى السنوية
لحسـاب الجمعية في
فصـل مع تعويض
خصم  3ميام
خصم يومين
مع إنذا كتاب
الـمواعيد المحددة دون مبرر
بالفصل
ودون قصد جنــائــي.
الحرمان من
الزيادى السنوية
فصل مع تعويض
خصم يـوميــن
إنذا كتابي
قـبول مكافأة أو هدية أو
مع إنذا كتاب
أو
عمولة من احد عمالء
بالفصل
موردي الجمعية.
مع تسليم المكافأة أو العمولة للجمعية ،ويجوز الفصل دون تعويض في حالة خطورة النتائج المـترتبــة
على قبول ذلك
فصل دون
التـزويـر في سـجالت
الجمعية بقصــد جـنــائــي .تعويض مو إنـذا
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للمرة الرابعة

لجنة التأديب

عدم االهتمام بمالبسه أو
مظهره الشخصي بما يؤثر
على سمعة أو مظهر الجمعية
أو العاملين.

الـتـمـــارض.

لف نظر

إنذا كتابي

خصم يوم
كامل

خصم يومين

خصم يوم كامل

خصم يومين

خصم  3ميام مع
إنذا كتابي
بالفصل

فصل مع
تعويض

إ الة إلى المرجع
المعني لفرض
الجزاء

باإلضــافة إلى خصــم راتــب مدة الــغيـــاب
االمتناع عن إجراء الكشف

الطبي عند طلب المسئولين خصم يوم كامل
في الجمعية .

خصم يومين

إ الة إلى المرجع
المعني لفرض
الجزاء
إ الة إلى المرجع
المعني لفرض
الجزاء

خصم
 5ميام

خصم  3ميام

االدعـاء كــذبــا على
الرؤســاء أو الزمــالء مما
يؤدي إلى تعطيل العـمـل .

إنـذا كتابي

خصم يوم كامل

خصم يومين

خصم
 5ميام

الدخـول في مناقشــات تتعلق
بالسياسة أو الدين في أماكن
العمل.

إنـذا كتابي

وقف 3ميام

وقف  5ميام

فصل مع
التعويض

الـمشاجرة مع الزمـالء أو
إحداث شغب في أماكن
العمل.

وقف يوم كامل

وقف يومين

وقف  3ميام مع
إنذا كتابي
بالفصل

فصل مع
تعويض

وقف  3ميام

وقف  5ميام مع
إنذا كتابي
بالفصل

فصل مع
تعويض

الـمشاجرة التي تـنجــــم
عنهــا الضرب أو الجــرح.

مع إبالغ السلطات المختصة في الـحاالت التي تســتـدعـي ذلك
إهانة أو تهديد الزمالء أو
الرؤسـاء أو عمالء الجمعية

وقف  3ميام

حـمل الـمسكرات أو التواجد
بـحالة السكر في مكان العمل.

فصل بلون
تعويض

وقف  5ميام وإنذا
كتابي بالفصل

فصل دون
تعويض
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للمرة
الثالثة

للمرة
الرابعة

لجنة التأديب

اإلدمان على الـمخدرات أو القمار أو
المشروبات الكـحولية.

فصل بلون تعويض

الـقيام بفعل منـافي لألخالق أو الشرف
في مكان العمل.

فصل بلون تعويض

حـمل سالح أو مـجالت خـليعة أو أفالم
خليــعة في مـكاتب الجمعية .

فصل بلون تعويض

ســرقة مـمـتـلكات و أموال الجمعية
و استبدالها بغيرها.

فصل دون تعويض
مو إنذا

االشـتراك أو التـحريض أو التـســتر فصل دون تعويض
عن سـرقة أو تـهريب مـمـتلكات و
مو إنذا
أموال الجمعية.
فصل دون تعويض
إفشــاء أسرار الجمعية .
مو إنذا
اإلتيان عن قــصد بعمـل يضر
بمصـالح الجمعية أو مـوجوداتـهـــا.

فصل دون تعويض
مو إنذا

قبـول رشـوة للقيــام بعمل أو إلنهاء
عمل للـتوسط في أمر يتـعلق بـأعمـال
الجمعية .

فصل دون تعويض
مو إنذا

الـحكم على الـموظف بـجريمة مخلة
بالشــرف أو األمانة أو األخالق.

فصل دون تعويض
مو إنذا

االدعـاء بـجنسية أو هوية كاذبة أو
التحايل للحصــول على العمــل.

فصل دون تعويض
مو إنذا

اإلخالل بااللتزامات المنصوص عليها فصل دون تعويض
في عقد العمل.
مو إنذا
المرجع المعني :الجهة المخولة سلطة فرض الجزاء حسب مستوى العقوبة وفقا ً لالئحة المخالفات والجــــــــــــزاءات.
الرئيس المباشر – مدير القسم .
المدير العام /مجلس اإلدارة.
التعويض :هو مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق للموظف حسب مدة الخدمة ،وليس تعويضا ً عن عقوبة او جزاء الصرف من
الخدمة.
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الباب الثالث عشر
نهايــــــة الخدمـــــة
المادة ) 107 ( :تجديد وتعديل عقود العمل:
 -1ينتهي العقررل المحررلد المررلى عنررل انتهرراء مررلترره المحررلدى بموجبرره ،مو ا ت رراب
الموظف إ لى المخالفات التي ينص عليها قانون العمل مو األنظمة الح ومية
المعمول بها مو هذه الالئحة.
 -2يتم تجليل العقل بموافقة الطرفين باعتماد إدا ى الجمعية التنفيذية العليا وذلك
قبل انتهاء الملى بشررررررهر كامل مو مكثر سرررررربما ينص عليه العقل الموقع مع
الموظف ،على من يتم اعتماد تا يخ سريان التجليل في اليوم التالي النتهاء ملى
العقل الجا ك.
 -3في ال علم غبة م ل رفي العقل في التجليل يتوجب عليه إعطاء مهلة
اإلنذا القانونية المتفق عليها في العقل الجا ك.
 -4إن مك تعليل يطرم ال قا ً على عقل العمل األسرراسرري يجب من يتم بواسررطة عقل
جليل يشير فيه إلى العقل السابق ويتم توقيع إدا ى الجمعية و الموظف المعني.
المادة )108( :انتهاء العقد المحدد المدة:
 -1تنتهي خررلمررة الموظف المعين بموجررب عقررل محررلد الـررررررررررررمررلى بررانتهرراء المررلى
المنصرروص عليها بالعقل ( ما لم يتم تجليله بناء على غـررررررربة م ل الطرفين و
موافقـررـررة الطـررـررـرررف األخر) مو عنل تقليم م ل الطرفين لآلخر إنذا ا ً بوجوب
إنهاء العمل قبل انتهاء الملى الـررررررررررررمحلدى في العقل .و إذا كان العقل غير محلد
الملى جاز ل ل من الطرفين فسررررررخه بنا ًء على غبة الجمعية بعل إخطا
الطرف اآلخر كتابة قبل الفسرررخ بثالثين يوما ً بالنسررربة للموظفين المعينين بأجر
شهرك و خمسة عشر يوما ً بالنسبة للموظفين اآلخرين ،إذا لم يراعي الطرف
الذك فسرررررخ العقل الملى المنصررررروص عليها فانه ي ون ملزما ً بان يلفع للطرف
األخر تعويضرررررررا ً معادالً ألجر الموظف عن ملى األخطا مو المتبقي منها و
يتخذا األجر األخير للموظف مسرراسررا لتقلير التعويض وذلك بالنسرربة للموظفين
الذين يتقاضررون مجو ا بالشررهر مو باألسرربوه مو باليوم مو بالسرراعة .مما بالنسرربة
للعمال الذين تحلد مجو هم بالقطعة في ون التقلير على مسرررررراس متوسررررررط ما
يتقاضاه الموظف عن ميام العمل الفعلية في األشهر الثالثة األخيـرى.
 -2يـرررتم االتفاق بين الطرفين – الجمعية والموظف  -عنل توقيع العقل على تحليل
ملى إنذا ا ً انتهاء الخلمة قبل نهاية ملى العقل.
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 -3ع نل غبة م ل الطرفين في إنهاء العقل مع الطرف الثاني قبل انتهاء ملى العقل
يجب مراعاى مـا يلــي:
أ.
ب.
ج.

خطيــا.

من ي ون اإلنذا
من يسرررررلم خالل فترى اإلنذا المنصررررروص عنها في العقل سرررررب
الفترى السابقة.
من يتم تسرررليم اإلنذا في مقر العمل و يوقع المسرررتلم على ذلك مع
توضيل تا يخ االستالم.

 -4إذا ممتنع الطرف المعني عن اسررررررتالم اإلنذا وعن توقيعه ،يتم إ سرررررراله إليه
بواسطة البريل المسجل على عنوانه المعروف.
المادة )109( :استــقـالـة الـموظـــف:
 -1يعتبر الموظف مستقيالً عنل تقليمه وعا ً سالة خطية تنص على ذلك.
 -2يجب من ت ون اسررررتقالة الموظف غير مرتبطة بأك قيل مو شررررر  ،فإذا لم يب
بأمرها خالل مسرررربوعين من تا يخ تقليمها بالنسرررربة للموظفين من الل جة ()8
فما دون وخالل شررررررهر بالنسرررررربة للموظفين من الل جة( )9وما فوق اعتبرت
مقبولة مما إذا اقترن بشررررررر ما ،ال ت ون مقبولة و نافذى مال بتحقيق ذلك
الشر .
 -3يتوجب على الموظف الذك ينوك تقليم اسررررررتقالته من العمل في الجمعية من
يعطي إنذا ا خطيا ً يعرض فيه مسباب استقالته و تا يخ فعاليتها و ذلك قبل ملى
كافية تتراوح بين الشررررررهر والثالثة مشررررررهر وفقا ً لل جات الموظف على النحو
التالي:
من الدرجــة ( ) 1

إلى الدرجة ()8

شهر واحد

من الدرجــة ( ) 9

إلى الدرجة ()10

شهرين

 -4يحق للموظف المرتبط بعقل غير محلد الملى االسررررتقالة من العمل في مك وق
يشاء بشر من يلتزم بفترى اإلنذا المتفق عليها في العقل مو الفترى المحلدى في
الفقرى السابقة ،هذا إذا لم يشر عقل العمل إلى فترى اإلنـذا .

المادة )110( :في حــالة قـبـول اســتقالة الموظـــف:
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 -1على الموظف خالل فترى اإلنررذا من يقوم بتنفيررذ جميع معمررالرره اليوميررة على
م سن وجـررررـرررره وكما كان قبل تقليـررررمه االستقالة ،على من يعطى له الحق في
وق من الحرية بـررررررررمعلل سرراعتين يوميا ً كحل مقصررى للبحث عن عمل خالل
فترى اإلنذا .
 -2يم ن للموظف لب االسرررتفادى من صررريل اإلجازى السرررنوية المسرررتحقة له مو
اإلعفاء من تـنـفيذ فترى اإلنذا .
 -3كل موظف يرفض القيام بـررررررتـررررررنفيذ معماله اليومية خالل فترى اإلنـررررررذا يلفع
للمشروه ما يعادل مجر فترى اإلنذا .
 -4يحق للملير العام بنـرررراءا ً على اقتراح اللائرى المعنية ،إعفاء الموظف المستقيل
من فترى اإلنذا ودفع اتبه كامالً إذا وجل ذلك ضرو يا ً لمصلحة العمل.
المادة ) 111( :الـتـقـاعــــد:
 -1يجوز للموظف من يتقاعل عنل بلوغه سن الستين.
 -2يـررررررررتم معالم الموظفين الذين يصررلون إلى سررن التقاعل بجواز تركهم الخلمة و
ذلك بموجب خطاب يرسل لهم قبل( )60يومـا ً على األقل من ذلك التا يـخ.
 -3يجوز للموظف الذك بلغ سررررررن التقاعل االسررررررتمرا في العمل إذا اقتضررررررر
ا تياجات العمل ذلك وقبل الموظف باالستمرا في العمل .وذلك بموجب عقل
محلد مو غير محلد الملى يتضررررررمن كافة الشرررررررو الخاصررررررة المتعلقة بفترى
التجليل.
المادة ) 112( :الـعـجـز الـدائـــم:
 -1يسررررررتغني عن خلمات الموظف بسرررررربب العجز الصررررررحي اللائم مو علم اللياقة
الصررحية للعمل في الجمعية على من ي ون له ق االسررتفادى من تعويض نهاية
الخلمــة.
 -2يتم إثبات علم اللياقة الصحية مو العجز اللائـرررررم بموجب قرا بي عن بيب
مخصرررررررائي معتمل من قبل الجمعية ( هذا علا متطلبات اإلثبات التي تطلبها
الجمعية للتأمين مو اللولة في هذه الحالة).
المادة ) 113( :الــوفــــاة:
-1
-2

تنتهي خلمة الموظف في الة وفاته و هو ال يزال في خلمة الجمعية .
تؤول إلى و ثة الموظف المتوفى الشرررررررعيين جميع الحقوق المسررررررتح قة له
باإلضافة إلى مك م افأى مو منحة إضافية يقرها الملير العام

المادة ) 114( :اإللغاء من قـبل السلطات الـحكومية:
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-1

-2

ينتهي خلمة الموظف في الجمعية إذا ملغ السرررلطات الح ومية خصرررة عمل
و إقامة الموظف األجنبي مو فضرررررر تجليلها مو في ال قر ت السررررررلطات
الح ومية المعنية مبعاد الموظف المعني عن البـالد.
ال يحرم البنل السرررررررابق الموظف من قه في تعويض نهاية الخلمة إال إذا جاء
قرا السلطات الح ومية نتيجة الح م على جريـمة مخلة بالشرف مو األمانة.

المادة ) 115( :الـفصــل من الـخـــدمـــة:
 -1الفصل هو إنهاء خلمة الموظف أل ل السبـبين اآلتيين همـــا :
أ.

ب.

مخالفة الموظف منظمة وتعليمات الجمعية إلى الحل الذك يعاقب عليه
بالفصررل سررب الئحة المخالفة والجزاءات مادى )83( :من نظام العمل
والعمال السعودك .
صرررول الموظف في تقييم األداء السرررنوك على تقلير ضرررعيف لسرررنتين
متتاليتين ،مو تقلير غير مرضي في سنة وا لى.

 -2يجب على الجمعية إبالغ الموظف كتابيا و قبل فترى تتراوح من شررررررهر إلى
ثالثة مشررهر ،بالفصررل من الخلمة و األسررباب الموجبة له و ت ون فترى اإلنذا
على النحو التالي:
" مالـم يكن عقد العمل محدد المدة أو ينص على فترة إنذار أخرى محددة "
من الدرجــة ( ) 1

إلى الدرجة ()8

شهر واحد

من الدرجــة ( ) 9

إلى الدرجة ()10

شهرين

 -3يستمر الموظف بالعمل و مداء واجبه وال ملى اإلنذا ما لم يطلب إعفاءه من
تنفيذ ملى اإلنذا ويقبل لبه من الجهة المخولة بذلك سب الئحة الصال يات
المعتملى.
 -4يحق للجمعية الطلب من الموظف علم البقاء في المشرررروه خالل فترى اإلنذا
على من تلفع له اتبه األسررراسررري عن فترى اإلنذا دون البلالت و الـرررررررررمزايا
األخرى.
 -5للجمعية ق في إنهاء خلمات الموظف دون إنذا في األ وال المنصرررررروص
عليها في الئحة المخالفات و الجزاءات.
 -6يـررررحـررررق للجمعية إنهاء خلمات الموظف دون تعويض بـررررموجب م ام الئحة
المخالفات والجزاءات مو تبعا ً لح م قضائي ملزم للجمعية قانـونـــا ً.
المادة ) 116( :التسويــة الـنـهــائـيــة:
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-1

-2

-3

-4
-5

-6
-7
-8

يتوجب على الموظفين الذين انته خلمتهم في الجمعية بسرررررربب االت
العجز اللائـرررررم من يخضعوا لفحوصات بية وإثبات ذلك بتقا ير سمية قبل
تصفية ساباتهم .
على الموظف تسررررررليم جميع المعلات واألدوات مو العهل المختلفة التي كان
بحوزته بما فيها السررر ن والسررريا ى .وعلى المسرررئولين المعنيين في الجمعية
فحصها للتحقــق من اكتمالـها وسالمتها.
إذا كان الموظف ا لذك انت ه خلم ته من مأمو ك الشررررررراء مو ال بائعين مو
المحصرررلين تتصرررل الجمعية بالمو دين وبالعمالء مباشررررى إلبالغهم بترك
الموظف للخلمــة.
يتم اإلعالن بالصررحف المحلية عن ترك الموظـررررررررـررررررررف األجنبي للخلمة في
الجمعية .
ال ت صرف مك مستحقات للموظف مو تعويضات نهاية خلمة قبل إنجاز كافة
المعامالت الضرو ية إلنهاء خلمة الموظف المعني .بما فيها است مال كافة
اإلجراءات المتعلقة بالموظف األجنبي من استرداد الرخص و ميــة مستنلات
مخرى معطــي له ب فالــة الجمعية مو بسبب العمل فيها.
يعطى الموظف الذك انته خلماته شرررررهادى خلمة و تحلد هذه الشرررررهادى ملى
الخلمة و آخر وظيفة عمل فيها في الجمعية .
يتم استخراج تأشيرى خروج بلون عودى ل ل موظــف مجنبي انته خلماتــه
من الجمعية و كان على كفالتها.
تـررتم مرافقة الموظف األجنبي إلى المطا  ،و يتم تسليمه هناك جواز سفر مع
تذكرى السفر إذا كان له ق بــهــا.

المادة )117(:تعويض نهاية الخدمة:
-1

-2

يمنل الموظف الذك انته خلمته من الجمعية والذك مكمل في خلمة الجمعية
سررررنة فما فوق تعويض نهاية الخلمة ما لم ي ن هناك مانع قانوني يحرمه من
التعويض وفقا ً أل ام نظام العمل والعمال.
يتم دفع تعويض نهاية الخلمة للموظف بعل إتمام الملى المحلدى في عقل العمل
مو نتيجة فسرررخ العقل مو إنهاء الخلمة من قبل الجمعية مو نتيجة إنهاء الخلمة
من قبل الموظف ألسباب قاهرى معترف بها ،و ذلك على النحو التالي:
أ.

اتب نصرررف شرررهر عن كل سرررنة خلمة متواصرررلة من السرررنوات
الخمس األولى.

ب .اتب شرررهر كامل عن كل سرررنة خلمة متصرررلة تزيل على الخمس
سنوات.
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في العقود غير المحلدى الملى ،إذا اسررررتقال العامل بعل خلمة ال تقل ملتها عن
سنتين متتاليتين يستحق:
-

-

-4

ثلث الم افأى الوا دى في المادى )78( :من نظـرررـرررـرررـرررام العمل و
العمال بعل خلمة ال تقل ملتها عن سررررررنتين متتاليتين وال تزيل
عن خمس سنوات.
ثلثي الم افأى إذا زادت ملى خلمته على خمس سرررررنوات متتالية
و لم تبلغ عشر سنوات.
تصررررف الم افأى كاملة إذا اسرررتقال بعل عشرررر سرررنوات بشرررر
اإلخ طا ك تا بة في جميع األ وال ال مذكو ى برغبتـررررررررررررره في
االستقالة قبل ترك العمل بثالثين يومــا ً.

يتم ا تسرررراب تعويض نهاية الخلمة على مسرررراس إجمالي آخر اتب تقاضرررراه
الموظف بما فيه بلل السررر ن والبلالت والعالوات النقلية األخرى التي تعتبر
جزاء من الراتب اإلجمالي للموظف.
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الباب الرابع عشر
سيــاســـات أخـرى
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الباب الرابع عشر
سـيــاســـات أخــرى
المادة ) 118( :مـلفـات وسـجالت الموظفـين:
-1

-2

-3

-4
-5

يخصص ل ـررل موظـررف في الجمعية الخيرية للمساعلى على الزواج والرعاية
االسرية بالمنطقة الشرقية قما ً خاصا ً به يتم استعمالـرررررره في كافة اإلجراءات
والمعامالت كمرجع ئيسي فيما يتعلق بشئون الموظف المعني.
يحتفظ قسررررررم شررررررؤون الموظفين بملف خراص ل رل موظف تحفظ فيره كرافرة
المسررررتنلات و الوثائق الثبوتية و المراسررررالت العائلى للموظف ويعتبر سررررجل
ملف الموظف من المسررررتنلات السرررررية والتي ال يجوز اإل اله عليها مو مخذ
صو ى منها مال بإذن من الملير العام ،باستـرررررثـرررررناء الحاالت التي تنص عليها
صرا ة إجراءات شؤون الموظفين المعـتملى.
يجررب على جميع الموظفين توفير المعلومررات ال رراملررة و الصررررررحيحررة التي
تحتاجها الجمعية كما يجب عليهم إعالم قسم شؤون الموظفين فو ا ً بأك تغيير
في هذه المعلومات.
تحفظ جوازات الموظفين الغير سرررعوديين في الجمعية و تعاد لهم عنل السرررفر
في اإلجازات السنوية مو في مهمة خا جية مو عنل انتهاء الخلمة.
يـرررررتوجب على كل موظف من يـرررررعيل بطـررررراقته إلى الجمعية عـرررررنل انتـرررررهاء
خـلمتــه.

المادة )119( :ضمـان و كـفــالــة الموظفـين:
-1
-2

موظفيــها.

ال تقلم الجمعية ميـة ضمــانات مو كفــاالت مـالية عن
تضرررررمن الجمعية على كفالتها الخاصرررررة خصرررررتي اإلقامة و العمل للموظفين
األجانب المستقلمين من الخا ج على كفالتها باإلضـررـررافة إلى خصـررـررة القيادى
إذا كان عمل الموظـف يتـطـلب ذلك.

المادة )120( :مـمـتلكـات جمعية المساعدة على الزواج :
-1
-2
-3

تقع على الموظفين الررذين يـررررررررررررحتفظون في عهررلتهم بررأموال مو موجودات
مـملوكــة للجمعية مسئولـية هذه العـهـل و سالمتها.
يـرررحق إلدا ى الجمعية تفتيـررر وفحص مك من الموجودات الـرررمملوكة لها في
مك وق و يشمل ذلك الخـزائن والـم اتب والصنــاديق و غـيرهــا.
اليـحق ألك موظف إخراج مك من موجودات الجمعية إلى خا ج م ان العمل
دون إذن خطي مسبق من الرئيس المباشر.
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اليـحق ألك موظف استعمال مك من موجودات الجمعية ألغراض

شخصية.

المادة )121( :المالبـس والمظهر الشخصي:
للجمعية ق تحليل نوه و مسرررررتوى المالبس التي تؤمن سرررررالمة الذوق وتسرررررهل
الحركة ل ل فئـات الموظفين.
المادة )122( :لـوحة اإلعــالنـــات:
-1

-2

يتم نشرررررر اإلشرررررعا ات والتعليمات التي تصرررررل ها إدا ى الجمعية على لو ة
اإلعال نات الموضررررررو عة على مل خل كل م ترب وفره من م را تب وفروه
جمعية المساعلى على الزواج .
ال يحق للموظف تعليق مك مسررررررتنلات مو إشررررررعا ات خاصرررررررة على لو ة
اإلعالنات إال بعل الحصررررررول على موافقة الملير العام ،و يتم تحليل تا يخ
إزالتها عن اللو ة عنل منل الموافقة.

المادة )123( :زوار جمعية المساعدة على الزواج :
-1
-2

تنا بالملير العام ومليرك اللوائر بالجمعية ضيافة زوا الجمعية .
تحلد اإلدا ى العليا صفة الزوا الذين تقلم لهم الضيـرـرـرـرـرافة والتي تشمـرـرـرـرل
مصا يف اإلقامة والطعام والنقل.

المادة )124( :استعـمـال الـهاتـف والفاكس:
-1
-2

فقط.

ي ون استعمال الـهاتف والفاكس في الجمعية ألغراض العمل
يسمل باستعمال الـرررهاتف ألغراض شخصية في الـرررحاالت االضطرا ية فقط
وفي األوقات الـرررررررمخصصة للرا ة ،وعلى من يتم تحميل الموظف ت لفة هذه
االتصاالت إذا كان لخا ج البلل وفق نموذج معل لطلب المحادثات الـهاتفية.

المادة )125( :االستـعالم عن الموظفين السـابقـين:
 -1تقتصررررررر صررررررال ية إعطاء المعلومات عن الموظفين الذين تركوا العمل في
الجمعيررة على قسررررررم شررررررؤون الموظفين وبنرراء على لبررات خطيررة من م ررل
المسئولين في الجمعية إلى الجهة التي تحتاج إلى هذه المعلومات.
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 -2تنحصررررررر المعلومات التي يم ن تقليمها للغير عن الموظف الذك ترك العمل
على ما يلي:





تا يخ بلئه العمل في الجمعية .
تا يخ انتهـاء خلمتـه في الجمعية .
آخر اتب كان يحصل عليه.
التقييم العام ألداء الموظف دون إعطاء تفاصرررل عن مية نواقص
مو مخالفات.

 -3يتم التأكل على علم مسئولية الجمعية تجاه الغير نتيجة هذه

المعلومــات.

المادة )126( :أحكام ختامية:
-1

يجوز تعليل هذه الالئحة بقرا من مجلس اإلدا ى بنـرررررررـررررررراء على اقتراح من
اللجنة التنفيذيـررـررة مو الملير العام مو إذا مك المجلس ذلك ،بشر اعتماد ذلك
من وزا ى العمررل والشررررررئون االجتمرراعيررة واإلعالن عنهررا و تعميمهررا على
العاملين.
يعمل بأ ام نظام العمل والعمال ومك تعليالت عليه و القرا ات المنفذى له
في ما لم يرد بشأنه نص في هذه الالئحة مو عنل وجود تعا ض معه.
في االت خاصررررة تفرضررررها المصررررلحة العامة يجوز لرئيس مجلس اإلدا ى
االستثناء من م ام هذه الالئحة فيما ال يتعا ض مع نظام العمل والعمال.
في جميع األ وال ي جب إال يت عا ض ع قل الع مل المبرم بين الجمع ية و بين
العامل مع نظام العمل والعمال ويطبق نظام العمل والعمال في الة وجود
تعا ض بينهما.
تلغـررـرري هـررـررذه الالئحة وما يتفره عنها من لوائل داخليـررـررة كل ما يتعـررـررا ض
معها من قرا ات وإجراءات وم ام سررررررابقة لها فيما ال يتعا ض مع األ ام
والشرو األفضل للعامل التي ينص عليها صرا ة في عقود العمل .
تنفذ م ام هذه الالئحة اعتبا ا من تا يخ إبالغ الجمعية بالقرا الوزا ك
باعتمادها على من تسرك في ق العاملين اعتبا ً ا من اليوم التالي.

-7

يتم إعالن ال سيا سات بو ضعها في م ان ظاهر في مماكن العمل خالل م سبوه
على األكثر من تا يخ اإلبالغ بالقرا الوزا ك المشا مليه معـــاله.

-2
-3
-4

-5

-6
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