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 العنــــوان
 
 

 و إجراءات شئون الموظفين الئحة سياسات
  معية التنمية األسرية بالمنطقة الشرقية وئامجب 

 بالمنطقة الشرقية
   

 
  :طبقاً لآلتي الالئحة هعداد هـذإتم 
 
 

  .نظـــام العمل و العمـــال .1

  .دليل سياسات شئون الموظفين النموذجي .2

  االسترشاد بمنظمات قائمة. .3
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 دمةــــــــــمق
 

ـادر لعماا  الــاتنفيــذاً لحكم المادة التاسعة من نظـــام العمل و ا ه الالئحةد هذاعدإتم 

نظايم تلا  و تهدف الالئحاة إ(، هــ 6/9/1389/ و تاريخ  21م / ):بالمرســوم الملكي رقــم

 وليكون كال ن بهاـــالعامليمـلحــة  بما يحققالقطاع والعاملين بها، العالقات الوظيفية بين 

  طرف عــالمــاً  بما له من حقوق و بما علـيـــه من واجبات.

هاام بالمنطقااة الشاارقية أحااد أ جمعيااة التنميااة األساارية بالمنطقااة الشاارقية وئااام عاادوت

 ديدـتحااو واضااح و املــــااـار وظيفااي متكـــااـالتااي تطمااح لتحقيااق م بالمنطقااة القطاعااات 

 .الموارد البشريةت وأنظمة وقواعد اـــــــسياس

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وياتــــــــالمحت
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 35 سلم الدرجات وتقييم األداء والترقيات والعالوات. الخامس

 40 المهام اإلضافية. –النقل  ال ادس

 43 الدوام واإلجازات. ال ابع

 52 االنتدابات. الثامن

 56 التدريب واإلبتعاث. التاسع

 63 الحوافز. العاشر

 70 لمحظورات الوظيفية.الواجبات وا الحادي عشر

 73 الجزاءات والمخالفات. الثاني عشر
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 الباب األول
 

 ةـــــــــام عامــــــــــأحك
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 الباب األو 
 

 امةـــــــــــام عــــــــأحك
 

 (1): المادة
 

نطقعة جمعيعة التنميعة ارسعربة بالمبعلى جميع  الععايلين  هذه الالئحةتسري أحكام 
 .بالمنطقة الشرقية الشرقية وئام

 
 (2): المادة
  

 الصععاد  والعمععال ( يععن نظععام العمععل9):هععذه الالئحععة تنفيععذا  لحكعع  المععاد  وضععع 
 هـ. 6/9/1389( في 21)م/ :بالمرسوم الملكي  ق 

 
 (3): المادة

 
لحة وعمالهعا بمعا بحقعل المصع الجمعيعةقعة بعين العال  تهدف هذه الالئحة إلى تنظعي

يععن حقععو   وبكععون  ععل ينهمععا علععى بينععة بمععا لعع  ويععا عليعع  ،العايععة ويصععلحة الطععرفين
 وواجبات.

 
 (4) :المادة

 
 لعقععد العمععل فيمععا ال بتعععا ك يعع  ارحكععام والشععرو  ةيتممععالالئحععة  ههععذ تعتبععر
 .بين الطرفين عقد العملالوا د  في وللعايل ارفضل 

 
 ( 5): مادةال

 
 فععي، (21)م/ :برجعع  إلععى نظععام العمععل والعمععال الصععاد  بالمرسععوم الملكععي  قعع 

  نع  معا لع  بعرد بشع نب ،تنفيعذا  لع وذلع  هـ، والقرا ات الوزا بة الصاد   6/9/1389
 .في هذه الالئحة

 
 ( 6): المادة

 
 لععىالحععل فعي إد ععال تععدبالت ع لجمعيعة التنميعة ارسععربة بالمنطقعة الشععرقية وئعام

عتمادهعا اأحكام هذه الالئحة  لما دعع  الحاجعة وال تكعون هعذه التععدبالت نافعذ  إال بععد 
 .االجتماعية والشئون العملين وزا   
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 ( 7) :المادة
 

 يكتسبة.تخل أحكام هذه الالئحة بما قد بكون للعمال ين حقو   ال
 

 ( 8) :المادة
 

موضعحة الالئحعة المععاني البقصد بالعبا ات وارلفاظ التالية أبنما و دت في هعذه 
 على النحو التالي:

 
  :جمعية ال

 بالمنطقة الشرقية. جمعية التنمية ارسربة بالمنطقة الشرقية وئام
  ر:ــــــــاألج

و غيعر يكتعوب يهمعا يقابل عمل  بموجب عقد عمل يكتوب أ ل يا بعطي للعايل 
عمععل ( يععن نظععام ال6)( الفقععر 7) : ععان نععوا هععذا ارجععر وذلعع  وفقععا  لععن  أحكععام المععاد 

 والعمال.
 :  ام العملـــنظ

بة ودــــععـالمعمععول بعع  فععي المملكععة العربيععة السع وبقصععد بعع  نظععام العمععل والعمععال
 هـ.6/9/1389 :( في تا بخ21)م/ :وم الملكي  ق ـــــبالمرس  الصاد 

  اإلدارة:س ـــمجل
شعراف تتعولى ار وهو السلطة العليا التعيالمنتخبة  ةالعمويي الجمعيةيجلس إدا   

 .بالمنطقة الشرقية جمعية التنمية ارسربة بالمنطقة الشرقية وئامعلى 
 االجتماعية:نظام التأمينات 

 سعودبة.ب  في المملكة العربية ال ةالمعمولوبقصد ب  نظام الت يينات االجتماعية 
  التنفيذيـــة:اللجنة 

 .اللجنة التنفيذبة بمجلس اإلدا  
 
 

  دير العـام:ــالم
 سعةبفوضع  لمما أو يعن  جمعيعةوهو المدبر التنفيذي ارعلى لل جمعيةال معا يدبر

 غياب .صالحيات  في حالة 
 العليا: مشروع الإدارة 

 .صالحيات  المدبر العام أو ين بفوض  المدبر العام لمما سة
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 و  المعني: ـــــــالم ئ
و يسعئوليتها الجهة صاحبة السلطة والتعي بقع  ضعمن ا تصاصعها أو صعالحيتها أ

ول يع  الموضوا الوا د في سيا  الن ، وبستعمل هذا التعبير عاد  عنديا بتغير المسئ
 .القرا  أو اإلجراءإلدا ي أو يستوى أهمية تغير المستوى ا

  ر:ــو  المباشــالم ئ
وعلععى  ،السعلطة اإلدا بعة المشعرفة يباشععر  علعى النشعا  العوا د فععي سعيا  العن 

 وتكعععون يعنيعععة يباشعععر  ،  حسعععب هيكعععل التنظعععي  اإلدا يالععععايلين ضعععمن هعععذا النشعععا
 بعا  يعن، وبشعمل ذلع  أسياسعات أو إجعراءات ول يعوظفين أوبالموضوا سعواء   عان بتنعا
ارقسعام  بالمعدبر الععام  ع  يـعـدبري العدوائر والفعروا و  سعاءالوظائف اإلشرافية بعدءا  
بسعتعمل و ة عمعالفربــل عمل أو  ئيس يجموعع وى  ئيســـوالشعب وصوال  إلى يست

التععابعين يباشععر  عنععديا بتنععاول الموضععوا المععوظفين يصععطل" ا الععرئيس المباشععر ا
 للمسئول.

 و  األعل : ــــــالم ئ
بعف لمباشر حسعب التعرالسلطة اإلدا بة ارعلى يباشر  ين المسئول أو الرئيس ا

لمباشعر اول ن  ئعيس قسع  بكعون المسعئيي: إذا  ان اإلجراء بتعلل بتعالوا د أعاله، يثال
بتعيعين  ، وإذا  عان اإلجعراء بتعلعلهعو المعدبر الععامالمسعئول ارعلعى يدبر العدائر  و وه

المسععئول المباشععر المععدبر العععام والمسععئول ارعلععى  ئععيس يجلععس  يععدبر دائععر  بكععون
ئول تسععتعمل المصععطلحات أعععاله ) المسععئول المعنععي، المسععئول المباشععر، المسعع ،اإلدا  

لمقصود يستوى إدا يا نسبياوليس يستوى إدا ياحصري ا ارعلى( عنديا بكون ا
عمعل أيا في حالة يعرفة وحصعر المسعتوى اإلدا ي المقصعود أو الوظيفعة التعي تقعوم بال

د المععوا ر ا يععدبااماايدبر الععدائر ـل االمععدبر العععـععـة الفعليععة يثـععـل التسميـافيععت  استعمعع
 . ئيس القس  ااا البشربة

 
 : اإلدارة

ي والتعع، ل التنظععي  اإلدا يــععـحسععب هيك الجمعيععةالرئيسععية فععي  الوحععد  اإلدا بععة
أو  مليها الموظف ين الناحية اإلدا بة وتضع  وحعدات إدا بعة أصعغر هعي ارقسعاإبنتمي 

 الوحدات.
  :اإلدارةمـدير 

 التابعععة لهععا والوحععدات بمععا فيهععا ارقسععام والشعععب اإلدا  المسععئول عععن أعمععال 
لمععدبر ار  ـــععـيباش بالد جععة ارولععى تحعع   قابععة و ـععـولانعع  المسئـأي  فيهععا،والعععايلين 

 .مالعا
 دة اإلدارية: ـــــــالوح

 يجموعة ين العايلين تقوم ب عمال يحدد  يتنافسة ويتجانسة.



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: صفحة رقم: 9 من: 97الالئحة التنظيمية للموارد البشرية

10 
   

  

 

  :الموارد البشريةق م 
المععوا د الوحععد  اإلدا بععة التععي تتععولى يتابعععة تنفيععذ  افععة سياسععات وإجععراءات 

  به  وتحضعير التقعا بر اإلحصعائية الدو بعة ععن وضعوحفظ الملفات الخاصة  البشربة
 .وحر ة الموظفين

  الموظفين:رئيس شئون 
أن  عنديـــععـا بعرد فععي الععن  ي، وبالتعالالمععوا د البشععربةقسع  إدا   عععن  المسعئول

ــــععـوم وينفععردا  بق أنعع  شخصعيا  ال بعنععي  المععوا د البشعربة  ئعيس قسعع اإلجعراء يسععئولية 
 يسئوليت .الوحدات التي تق  تح  و ـ باإلجراء بل بشمل دائرتـ

 ـــف: ــوظـــالم
و أى الوظعائف الدائمعة في إحد بقرا  ين الجهة المختصة الشخ  الذي ت  تعيين 

 فنيعا  أو ا تهعا عمعال  إدا بعا  أوبمعا   فيهعا ولمصعلحتها وتحع  إد ،الجمعيعة  المؤقتة في
دد فعي ــبويي بح أو لقاء  اتب شهري يره،آليا  أو بدوبا  أو غ  تابيا  أو تنفيذبـا   حسابيا  أو
 .عايل ا لتعني ذات التعربفل  لمة اــ  وقد تستعمـــــقرا  تعيين
 .مسند إلى الموظف ين أبة د جة  انالعمل ال   الــوظيفــــة:

   المـؤقت:ل ـالعم
أو الذي بنصعب علعى عمعل يعـحدد  ،يد  يحدد  هالعمل الذي تقتضي  بيعة إنجاز

 اإلنجاز. بتنفيذبنتهي 
 
  الــدرجـــة:
 بعة رتبة التي تحعدد المسعتوى اإلدا ي للموظعف علعى سعل  المستوبـــعـات اإلدامال

يع  حوهي تض  عاد  يجموعة ين الوظائف المتساوبـة أو المتقا بة يعن  ،الجمعية في 
 ية.والعلمد جة المسئولية ويستوى المؤهالت المطلوبة لشغلها وأهميتها اإلشرافية 

  ال نوية:ة ادــالزي
راتععب الموظععف ارساسععي فععي الموعععد الععذي تقععر ه بضععاف لالمبلععا النقععدي الععذي 

 .تقدبر ارداء الوظيفيعلى  ا  بناء الجمعيةإدا   
 السعودبة.الجنسية  الذي بحملالشخ            الــمـــواطــــن:
   : األجــــنــــــبي

 السعودبة.الشخ  الذي ال بحمل الجنسية 
   : مدةة المعتالجهة الطبي

 فيما بتعلل بالمعايالت الطبية النظايية. جمعية الجهة التي تعتمدها ال
 : أــــبلــد المـنــش
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حمعل بأو  ،، وهو عاد  البلد الذي ولعد فيع  الموظعفالذي بنتمي إلي  الموظفالبلد 
  ينع لعذي قعدموالعذي بعتبعر البلعد ا الجمعيعة ،جنسيت  و ان بقي  في  قبل انتقال  للعمل في 

معل السعفر لاللتحعا  بالع ررغراك احتساب يستحقات  ين تذا  وذل  الموظف ارجنبي
موظعف والذهاب في اإلجازات السنوبة، وفي حالة ا تالف بلد المنش  ععن بلعد جنسعية ال

 بت  تحدبد ذل  بوضوح في عقد العمل.
  ة االجتماعية:ــــالحال

ل ارحععوال الشخصععية( حالععة الموظععف االجتماعيععة حسععب سععجالت النفععو  )سععج
 .ل  أوالد أوالد،دون أ يل،  يطلل، يتزوج، أعزب،
  الي:ــالوضع الح

الجمعيععة الخيربععة الوضعع  الععذي بعايععل علععى أساسعع  الموظععف ضععمن سياسععات 
بغع   ،نين حي  المزابا التعي تمنحهعا للععايلي للمساعد  على الزواج بالمنطقة الشرقية

 .عن حالت  االجتماعية النظر
 ( 9): المادة

 
 يععن اعتبععا ا   العععايلين بالجمعيععة هععذه الالئحععة نافععذ  وواجبععة التطبيععل بحععل  تعتبععر
بععالقرا  الععوزا ي الصععاد  باعتمادهععا علععى أن بسععري فععي حععل  جمعيععةالتععا بخ إبععال  

 إلعالنها.العمال اعتبا ا  ين اليوم التالي 
 

 -الالئحة:هــدف واستعما  ( 10) :المادة
 

المععوا د  تحدبععد سياسععات وأنظمععة وقواعععد وهعع ه الالئحععةيععن هععذ إن الهععدف -1
ل بعالموظفين، وذلع  ععن  ربع الجمعيعة التي ين ش نها تنظي  عالقة  البشربة

باإلضععافة إلععى تعع يين  ،تحدبععد وتوضععي" واجبععات وحقععو   ععل يععن الطععرفين
 .على قدم المساوا  الجمعيةيعايلة جمي  يوظفي 

( رجععزاء ينهععا )أو الالئحععةنسععخة يععن نسععخ  تخصعع  أ قععام يتسلسععلة لكععل -2
 النسخ.وبحتفظ يدبر الشؤون المالية و اإلدا بة بسجل ببين  يفية توزب  

نسعخة ببحدد المدبر العام فئات ويستوبات المسئولين الذبن بحل له  االحتفاظ  -3
إلعععى  الالئحعععةيعععدبر الشعععؤون الماليعععة واإلدا بعععة نسعععخ  وبرسعععل الالئحعععة ههعععذ

 يعه  على سجل  اص بذل .المسئولين المذ و بن يقابل الحصول على توق
ة بالمنطقعع جمعيععة التنميععة ارسععربة بالمنطقععة الشععرقية وئععامإن أي يسععئول فععي  -4

علعى  راحعات وتوصعيات بخصعوص أبعة تععدبالتبمكن  أن بقدم اقت   الشرقية
 صععودا    ، إال أن هذه االقتراحات والتوصيات بجب أن تمعرالالئحةيـحتوى 

ي يعن العتمعاد النهعائلموافقعة ويعن  ع  اللد اسعة وا للجمعيعةبالهيكل التنظيمعي 
 :يجلس اإلدا  

 
 ناإليكعععا قعععد راحعععات والتوصعععيات ب سعععلوب يفصعععل بعععت  تقعععدب  االقت .أ
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  الالئحة.وبفضل تقدبمها على شكل صفحات جدبد  أو بدبلة لصفحات 
ر ـععـبجععب أن تقععدم  افععة التعععدبالت المقترحععة بعععد أن بوافععل عليهععا يدب .ب

  ن الماليععة واإلدا بععة الععذي تقعع  عليععيععدبر الشععؤو الععدائر  المعنععي إلععى
يسئولية تصنيف التعدبالت ووضعها في قالبها شعب  النهعائي ويعن  ع  

 دا  .اإل تحوبلها لـمجلستقدبمها إلى المدبر العام للموافقة عليها قبل 
تععت  د اسععة  افععة التعععدبالت يععن قبععل يجلععس اإلدا   الععذي بتععولى إيععا  .ج

  فضها. أو عليهاييرات  ما هي أو بعد إد ال التغ اعتمادها،
 ويعن  ع  جهعة مالععا المعدبرالمعتمعد   تابيعا  يعن قبعل  تصد  التعدبالت .د

بشعكل صعفحات جدبعد   الالئحةوتوزا على حايلي نسخ اال تصاص 
 الالئحة.أو بدبلة لصفحات 

إد ال هذه التععدبالت فعي  الالئحةبتولى  ل ين بحمل نسخة ين نسخ  .ه
 الالئحة.لها في  المكان المخص 

 
ى إلع ،بتصوبر أو ب  عذ أي يعن يحتوباتع  الالئحة بسم" لمن لدبه  نسخ ين ال -5

المعوا د   ئيس قس دون الحصول على إذن يسبل ين  الجمعية  ا ج يكاتب
 .البشربة

وتوجعد فعي حيازتع  نسعخ     الجمعيعة على  ل يوظف انته   ديت  في ببج -6
بر الشععؤون عععن  ربععل تسععليمها إلععى يععد للجمعيععةأن بعيععدها إلععى  الالئحععةيععن 

 .الموظفين شئون  ئيس قس  وأالمالية و اإلدا بة 
 

 ال ياسات:تطبيق  ( حدود 11)  :المادة
 

جمعيعة التنميعة ارسعربة  يعوظفيات علعى جميع  ـــعـتسعري أحكعام هعذه السياس -1
حع  المثبتعين يعنه  والموضعوعين ت بالمنطقعة الشعرقية بالمنطقة الشرقية وئعام

ت طل  على  افة بنعود وفقعرات هعذه السياسعاب الموظف،عند تعيين و اال تبا 
 .وبكون  اضعا  للتعليمات والقواعد التي تصد  تنفيذا  لها

 للقيعاما مشعروالوظفه  بعال تطبل أحكام هذه السياسات على ارشخاص الذبن  -2
 يوسمية.ب عمال ويهمات يؤقتة أو عرضية أو 

عقععود  ، الشععرو  الععوا د  فععيلععى المععوظفين العععايلين بعقععود  اصععةتطبععل ع -3
إنهعاء زته  واسعتقاالته  وتوظيفه  بالنسبة إلعى تعييعنه  وتحدبعد  واتعبه  وإجعا

 الشعرو  الخاصعة   الجمعيعة،  ما تطبل عليه   يلة يعد  عملهع  فعي  دياته 
اريععو  صععد ها إلععيه    سععا ه  يععن ببواجبععات المععوظفين والتعليمععات التععي 

تتععا ك صعراحة يع   التعي اله الالئحعة بعالقات العمعل بموجعب هعذ ةالمتعلق
 شرو  توظيفه .

   الجمعيععةتعتبععر هععذه السياسععات وتعععدبالتها والقععرا ات التععي تصععد ها إدا    -4
 وذلعع  بعععد والموظععف جمعيععة ال يهععا جععزءا  يتممععا  للعقععد الععذي بععينبشع ن يوظف

 اعتمادها ين وزا   العمل.
لعع  يععا  السياسعات،والتعليمععات المخالفعة لهععذه  تلغعى جميعع  ارحكعام والقععرا ات -5
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 الحكويية.تكن صاد   عن السلطات 
بتععا بخ إقععرا  هععذه    الجمعيععةبحععتفظ الموظفععون القععائمون علععى العمععل فععي  -6

 . ما و د ذل  في ارحكام العايةالسياسات بجمي  حقوقه  المكتسبة 
بخضعع  الموظععف رحكععام الئحععة المخالفعععات والجععزاءات المعمععول بهععا فعععي  -7

 .الالئحةوالملحقة بهذه  الجمعية
فعععي أي وقععع  إد عععال تععععدبالت علعععى نصعععوص هعععذه  الجمعيعععةدا   بحعععل إل -8

و  وبشععمل ذلعع  اإلضععافة واإللغععاء يععن البنععود أو المنععاف  أو الحقعع السياسععات،
ين وضعمن القعوان الجمعيعةحسب تطو  أنظمة إال يا أ تسب ينها الوا د  فيها 
 السا بة.الحكويية  وارنظمة

 
 
 

  :م ئولية تطبيق ال ياسات( 12المادة: )
 

ن هعذا جعزءا  يع الموا د البشعربةبعد اعتماد يجلس اإلدا   بصب" دليل سياسات  -1
 .  الجمعية أنظمة وتعليمات 

 المعوا دأبـة تعدبالت على سياسعات  إد التنا  بمجلس اإلدا   وحد  صالحية  -2
 ، وتقر بعد اعتمادها ين وزا   العمل.البشربة

 افععة العععايلين فععي  علععى ه السياسععات والعمععل بمفهويهععا واجععبإن احتععرام هععذ -3
 ما أن إحدى يسئوليات يجلعس اإلدا   هعي الت  عد يعن احتعرام جميع  مشروا ال

 .الموظفين لهذه السياسات
ب حكعععام هعععذه السياسعععات فعععي تععععايله  يععع   الجمعيعععة بسعععتعين المسعععئولين فعععي  -4

ير وسععيه  وتععوجيهه  ويتععابعته  بهععدف الحفععاظ علععى الععروح المعنوبععة العاليععة 
قه  رفة حقععوــععـون بهععا لمعـــععـ مععا بسععتعين العايل ،االنضععبا و دـععـوارداء الجي
 وواجباته  .

 بتفعوب  يعن يجلعس اإلدا   تفسعير حكع  أي بنعد أو فقعر  يعن مالعا للمدبربحل  -5
 نهائيا .فقرات هذه السياسات وبكون القرا  في ذل   وأبنود 

معات عليالتيا تراه يناسبا  ين اللوائ" والقرا ات وارواير و جمعيةالتض  إدا    -6
ياسعات تنظي  يعا لع  تنظمع  هعذه الس ها،  ما بجوز لالالزية لتنفيذ هذه السياسات

ت ين أحكام تحقيقا  رغراضها واتخاذ اإلجعراءات الالزيعة لوضع  هعذه السياسعا
  يوض  التنفيذ بمعا بتفعل يع  أحكايهعا، بمعا فعي ذلع  وضع توارواير والتعليما

 .ةالموا د البشربتماد دليل إجراءات واع
إن استعانة يجلس اإلدا   أو المعدبر الععام بعرأي يراجع  استشعا بة قانونيعة يعن  -7

أو يععن  ا جهععا ال بتنععاق  يعع  صععالحياتها المخولععة لهمععا أو    الجمعيععةدا ععل 
 عذل  إن إحالعة  ،ععاتل  عل ينهمعا بموجعب هعذه البنعود المسئوليات الملقعا  علعى

فعراد يعن المعنيعين أو يعن ذوي قبل اعتمادها إلى اللجعان أو ارالسياسات الهاية 
بتععا ك يع  صعالحية أي  اال تصاص وتكليفه  بوض  التوصيات المناسبة ال

التععي بصععد انها  بععالقرا اتيجلععس اإلدا   أو المععدبر العععام بععل بعععزز الثقععة يععن 
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 وبسهل تنفيذ تل  القرا ات.
بتحمععل يععد اء الععدوائر و  سععاء ارقسععام يسععئولية تطبيععل هععذه السياسععات فععي  -8

 ا ياإلدالمععدبر المععالي و  التشععاو  يععائر وارقسععام التابعععة لهعع ، وبمكععنه  الععدو
بشعع ن حععدود ويجععاالت تطبيععل هععذه السياسععات علععى أي يععن الحععاالت الخاصععة 

 حي  برج  التفسير النهائي وار ير ري ينها للمدبر العام  أو نائب . 
 

 (13) :المادة
بالمنطقعة  ية وئعامالتنمية ارسربة بالمنطقعة الشعرقجمعية التقوب  المعمول ب  في                  

 . هو التقوب  الهجري الشرقية
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 الباب الثاني
 

 التوظيف والتعيين
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 الباب الـثـاني
 

 التعيين الـتـوظـــيـف و
 

 التوظيف:قواعد  (14المادة: )
 

لمنطقعة با جمعية التنمية ارسربة بالمنطقة الشعرقية وئعامبت  توظيف العايلين لدى 
حععدد بمشععروا الفععان  حسععب احتياجععات ويتطلبععات العمععل و لمععا دععع  الحاجععة الشععرقية

  المستحد ة.الوظائف الشاغر  أو 
 
 ( 15) :المادة

  
 وإذا لعع  تتععوفر فععي أي يععن المتقععديين للمععوا نين،تعطععى ارفضععلية فععي التوظيععف 

لعربية ي الجنسيات الشغل الوظيفة المؤهالت المطلوبة بت  التوظيف ين المتقديين حايل
 أ رى.   ين المتقديين ين جنسيات 

 
 ( 16) :ادةالم

 
وبجعوز اسعتثناء  المعوا نين السععودبينبكون التوظيعف فعي ارصعل قاصعرا  علعى 

ظعام ( يعن ن48،49) :ي المعادتينفعاستخدام غير السعودبين بالشرو  وارحكام العوا د  
ة الماليععالوظععائف اإلدا بععة و  فععيالعمععل و العمععال و بكععون اسععتخدام غيععر السعععودبين 

تصعر وبق ، ون االجتماعيعةـــعـالبحع  االجتمعاعي بموافقعة و العة العوزا   للشئ فووظائ
للجنة اعلى السعودبين فقط وبجوز بموافقة  اإلدا اتوظائف المدبر العام ويد اء  لشغ

ة العحبالنيابة بموظف غير سعودي فعي  اإلدا اتالتنفيذبة شغل أي ين الوظائف يد اء 
 عدم توفر يوظف سعودي لشغل هذه الوظيفة.

 
  (17) :المادة

 
أعلعى    ةبالمنطقعة الشعرقي جمعية التنمية ارسربة بالمنطقة الشعرقية وئعامتتبنى    
را ه  واستممشروا الالكفاءات العالية ب التحا  العايلين ذوي توظيف لضمانيعابير ال

  .في أدائه  لواجباته  الوظيفية على أحسن وج 
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 التوظيف:  شروط(  18)  :المادة
 

 -ما يـلي:  بالجمعية  العمل يشترط 
 

 .وجود وظيفة شاغر  يعتمد  .أ
 توفر المؤهـالت العلمية أو الخبرات المطلوبة للعمل. .ب
تصععدبل الشععهادات العلميععة ويعادلتهععا حسععب ارنظمععة والشععرو  المتبعععة فععي  .ج

 المملكة.
 تمد.دام و بثب  ذل  بتقربر  بي يعيل يحل االستخاتوفر اللياقة الطبية للع .د
 اجتياز اال تبا ات الشخصية التي تقر ها الجهات المختصة. .ه
 أو جربمعةحسن السير  والسلوك وأن ال بكون قد سبل الحك  علي  في جنابعة  .و

 يخلة بالشرف أو اريانة.
 ( سنة.18السن القانوني للتوظيف وهو ) ا تمال .ز

  
  ( تـنـيف الوظائف:19) : المـادة

 
الوظعائف القيادبعة  يجموعــعـة هعي، إلى يجموعات الوظائف  الجمعيةتصنف  -1

حعدد وت ،و اإلشرافية و التخصصعية والكتابيعة والفنيعة والحرفيعة وفئـعـة العمعال
 اللوائ" الدا لية لذل .الجمعية إدا   

 لكل وظيفة يعتمد  في الميزانية. التصنيف المهنيبإعداد مشروا اللتزم ب -2
  
 تـحــوير الوظــائــف: ( 20)  :المادة

 
 تحوبر يسمى الوظيفعة المعتمعد  فعي الميزانيعة إلعى يسعمى آ عر  للجمعيةبحل  -1

تغييععر  بععـستوجب التحععوبر الععـحاالت قععدبععع   يوفعع ،التنظععي اسععتجابة لحاجععة 
  .د جـة الوظيفــة

لمعدبر يوافقعة ابلزم ا ذ  إضافيةالتحوبر سيترتب علي  التزايات يالية  إذا  ان -2
 . ين بفوض أوالعـام 

 
 الوظيــفــة:( تغيـير درجــة 21): المادة

 
بكون و  تغيير د جة الوظيفة المعتمد  في الميزانية استجابة لـحاجة التنظي بـجوز

ن ى بقعرا  يعأدن د جة إلى و، أالتـنـفيذبةتغيير د جة الوظيفة إلى أعلى بموافقـة اللجنة 
جلعس يما فعو  فتعتمعد يعن قبعل  ئعيس ف( 10)الوظائف ين فئة الد جة إال العام،المدبر 
  .اإلدا  

 
 

 (22) المادة:
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 الجمعيععةفععي  ا ب بعملععونــععـدم توظيععف أي شععخ  لعع  أقـععـعللجمعيععة الحععل فععي 

 .وبشمل ذل  أحد الوالدبن أو ار و  وار وات أو اروالد أو الزوج أو الزوجة
 

 (23المادة: )
 

ي شعر  ععدم تعيعين الموظعف فع (22):مكن بموافقعة المعدبر الععام اسعتثناء المعاد ب
ي وظعائف تمنع  إجعراءات الضعبط الععدا ل دائر  أو يوقع  العمعل يع  قرببعع  أوفعينفعس الع

بة وأي   بين المحاسع، أو الجمثل الجم  بين المخازن والمشترباتعمل ارقا ب فيها )ي
 . دائر  أ رى (

 
 (24: )المادة

 
رسععباب   الجمعيععةن يعع فصععله الطلبععات المقديععة يمععن تعع   ة افعع  الجمعيععة رف  تعع
 .( ين نظام العمل والعمال83):تستوجب الفصل  بقا  للماد  جوهربة

 
 موظف:طلب تعيين ( 25: )المادة

 
 تصععد   افععة  لبععات توظيععف يععوظفين جععدد يععن قبععل المسععئولين المباشععربن   -1

ضعمن  طعة  المعتمد )   ساء ارقسام ويا فو ( وذل  وفقا  لخطط التوظيف 
 يلة.احتياجات اليد العا

 المععوا د البشععربةترسععل  افععة  لبععات تعيععين يععوظفين جععدد إلععى  ئععيس قسعع   -2
 المعتمد .للتحقل ين االلتزام بخطط التوظيف 

 
 التوظيف:( تحديد مـادر 26: )المادة

 
 ربل النقعل  نع الجمعيةين دا ل   تكون ارولوبة في شغل الوظائف الشاغر -1

الترقيعة، أو ععن  ربعل   ين دائر  إلى أ رى أو يوق  إلى آ ر أو عن  ربعل
للجوء تثبي  أحد الموظفين المؤقتين، وفي حالة تعذ  أي ين هذه الوسائل بت  ا

 .إلى المصاد  الخا جية
المعععوظفين   تيعععا سعععاليب التاليعععة الاراللجعععوء إلعععى أي يعععن مشعععروا بمكعععن لل -2

 :الجمعية الالزيين لشغل الوظائف الشاغر  ين  ا ج 
 

والعالميععة إيععا يباشععر  أو  لمحليععةاإلعععالن فععي الصععحف والمجععالت ا .أ
 لإلعالن.باستخدام المؤسسات المتخصصة 

االتصععال المباشععر بخربجععي الجايعععات الحاصععلين علععى المععؤهالت  .ب
، وبمكعن أن بعت  ذلع  الجمعيعةالعلمية في التخصصات التعي تحتاجهعا 

 .يل ي  يكاتب التسجيل في الجايعاتبالتنس
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تتععولى  الععذي خصعع المتاللجععوء إلععى يكاتععب ويؤسسععات التوظيععف  .ج
  الجمعية .عملية اإلعالن والفرز ارولى بالنيابة عن 

بت  تحضير ن  اإلعالن عن  لب الموظفين وفقعا  للعن  وارسعلوب المعتمعد  -3
المعتمععد ضععمن دليععل التنظععي  اإلدا ي  التصععنيف الععوظيفي م، وباسععتخدالععذل 

 .مشروالل
 اعيععد المقععر   والفقععط بنشععر اإلعععالن فععي المو المععوا د البشععربةبقععوم يسععئول  -4

 المهمة.القيام بتل   الجمعيةربن في ـــبحل ري ين المسئولين اآل 
 

 األن ب:( اختيار المرشح 27المادة: )
 

اليف ، وفي حالة تعذ  ذلع  بسعبب التكعالجمعية تت   افة المقابالت في يكاتب  -1
يععن الخـععـا ج  يععن اسععتقدام المرشععحين جمعيععة الالتععي بمكععن أن تترتععب علععى 

ء المقابلععة، أو  بسععبب تعععذ  الحصععول علععى ت شععير  د ععول للمرشعع" إلجععرا
د اء المعني، بمكن إجراء هذه المقابالت في  الخا ج إيا يباشر  يعن قبعل المع

المعنيين أو بواسطة يكاتب يتخصصة وذل  بعد الحصول على الموافقعة يعن 
 .مشرواالذوي اال تصاص ب

 ، الجمعيةت يع  في يكاتب في حالة استدعاء أحد المرشحين إلجراء المقابال -2
 :والتي تنحصر فيبسفره المتعلقة المصا بف  جمعيةالتحمل ت

 
 المرش".بطاقة سفر سياحية ين وإلى المكان الذي قدم ين   -
 .يصا بف الفند  والطعام -
  بعلين قا ل  بت  توفير وسائل االنتقال ي)ةيصا بف التنقالت الدا لي -

   الجمعية (
 

يمععن تعع  ا تيععا ه  إلجععراء  الجمعيععة ،يفععة فععي بخضعع  جميعع  المرشععحين لوظ -3
ن يعدى يعلال تبا ات الخطية والعلمية والفنية الالزيعة للتحقعل  يعه ،المقابلة 

 .يقد ته  و فاءته  للقيام بمهام الوظيفة المرشحين لها
 يعينعة وفعيبجب ت يين نفس شرو  اال تبا  لجمي  المرشحين لشغل وظيفعة  -4

ناء بععع  اال تبععا ات بتوجععب تطبيععل هععذا حععال   بععة المسععئول المعنععي اسععتث
 المرشحين.االستثناء على  افة 

ي شعخ  ب سئلة اال تبا ات وبمن  ينععا  باتعا  ر الموا د البشربةبحتفظ يدبر  -5
آ ععر يععن اإل ععالا علععى أسععئلة اال تبععا ات أو االحتفععاظ بهععا دون الموافقععة 

 المسبقة ين المدبر العام.
 
لعلميعة ات الخطية وتقيي  نتائج اال تبا ات ابت  تصحي"  افة إجابات اال تبا  -6

  القس  المعني. ئيس و الموا د البشربة  ئيس قس والفنية ين قبل 
 

 بالعمل:( التعيين وااللتحاق  28المادة: ) 



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: صفحة رقم: 19 من: 97الالئحة التنظيمية للموارد البشرية

20 
   

  

 

 
 الجمعيعععةتصععد  بطاقععة العمعععل للمرشععحين العععذبن تعع  ا تيععا ه  للعمعععل لععدى  -1

لعمعل بصعب" بواسطة  تعاب نمطعي يوحعد الشعكل والعن  بؤ عد بع ن ععرك ا
معا فيهعا ب   الجمعيعةالغيا  إذا ل  بت  االلتعزام بالمتطلبعات الحكوييعة ويتطلبعات 

عنععي تقععدب   افععة الو ععائل والمسععتندات الضععرو بة أو إذا لعع  بتمتعع  المرشعع" الم
 باللياقة الصحية المطلوبة.

والراتععب  بحععدد المسععئول المعنععي حسععب الئحععة الصععالحيات المعتمععد  الد جععة -2
ئحعة لمعا و د فعي الال رى التعي سعيت  ينحهعا للمرشع" وذلع  وفقعا  والمزابا ار

 ل  لعدم فصل النظام ارساسي لشئون الموظفينذو،الخاصة بشئون الموظفين
 .السياساتذل  عن الالئحة حي  أن الالئحة تض  ذل  النظام و

 افععة عععروك العمععل الخطيععة شععايلة شععرو   المععوا د البشععربةيععدبر  بحضععر -3
فيهععا اسععتالم يوافقععة علععى العععرك  طيععا  وذلعع   ععالل   مععا بطلععب التوظيععف،

   الجمعية .يهلة زينية بت  تحدبدها وفقا  لظروف 
توقيعع  المرشعع" بععالقبول علععى  تععاب عععرك العمععل واسععتالي  يععن قبععل  بعتبععر -4

معل إجعراءات توظيفع  وال بعتبعر ذلع  بع ي حعال عقعد ع افيا  لمتابععة  الجمعية
 .يلزيا  للطرفين

وقبعل التحاقع  بالعمعل لفحع   بعي يعن قبعل الجهعة  بخض   ل يوظعف جدبعد -5
 للعمل.وذل  لت  يد صالحيت  الصحية  الجمعية ،الطبية التي تعينها 

  ين بحدد تعا بخ التعيع عقد عملبت  إ بات تعيين الموظف الجدبد بموجب  تاب  -6
ري الذي بكون عاد  هو تا بخ االلتحا  الفعلي بالعمعل أو أي تعا بخ أ عر بجع

  .العمل أو في المراسالت الالحقة عقديسبقا  في  االتفا  علي 
ا لع  يع   الجمعيعةلعمعل لعدى لبعتبر عقد العمل نافذا  ين تا بخ يباشعر  العايعل  -7

 ذل .بتفل على  الف 
عاتقهععا تعع يين  افععة ت شععيرات الععد ول وتصععا ب" العمععل  ىعلععالجمعيععة  ت  ععذ -8

 واإلقاية لجمي  الموظفين ارجانب.
انتقعال الموظعف ارجنبعي لاللتحعا  بالعمعل حسعب يصعا بف  الجمعيعةتتحمل  -9

 .نصوص البند )تذا ر ويصا بف السفر(
أو شعهادات أو إقعرا ات غيعر صعحيحة، أو  للمشروا بيانات ل يوظف قدم   -10

 أ طا .أ فى عنها بيانات صحيحة بفسخ العقد يع  وبدون تعوب  أو 
 
 
 
 

 :( عقد العمل29المادة: ) 
 

عمععل نمعوذجي ويوحععد لجميعع   توقيعع  عقعد بطلعب يععن جميع  المععوظفين الجعدد -1
ال والعععايلين، وذلعع  فععو  التحععاقه  بالعمععل وا تمععال  افععة إجععراءات التعيععين، 

ل   عقد العمعبعتبر عرك العمل و تاب التعيين يكملين لعقد العمل يا ل  بن
 .على غير ذل  صراحة
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 عل  اين نسختين يتطعابقتين بوقع  عليهمعتحربر عقد العمل باللغة العربية بت   -2
 الئحة المعتمد  والموظعف، وبحعتفظ  علالين المسئول المخول التوقي  حسب 

ا بعتبر توقي  الموظف على العقد واسعتالي  قبعوال  ينع  بكعل يعو رف بنسخة 
 ين سياسات وأحكام.ه الالئحة و د في شرو  العقد ويا في هذ

مععا  ائد العربيععة بععت فععي حالععة اسععتعمال لغععة أجنبيععة فععي العقععد إلععى جانععب اللغععة  -3
 العربي.اعتماد الن  

الموظعف بالخديعة يرهعون باسعتكمال  افعة  التحعا بن  عقد العمعل علعى أن  -4
 بنجاح.يراحل ويستندات التعيين واجتيازه فتر  اال تبا  

سععباب تعععود أبالعمععل نتيجععة  فععي حالععة تعع  ر الموظععف الجدبععد عععن االلتحععا  -5
ل يعد  ذي بدف  ل   عالالراتب ال فإناإلجراءات الحكويية المحلية  أو للجمعية

تتعععدى  يععن الراتععب ارساسععي المتفععل عليعع  ولمععد  ال.(%50) لالتعع  ير بعععاد
 .ليا   وإبقاف الراتب  ي  الموظف العقدلغاء إ للجمعيةبحل بعدها   ال ة أشهر

 ععن كلف العايل بالقيعام بعمعل بختلعف ا تالفعا  جوهربعا  بأن  للجمعيةبجوز  ال -6
و بمعا   إال في حاالت الضرو  العايل الكتابية يوافقة العمل المتفل علي  بغير

 .تقتضي   بيعة العمل على أن بكون ذل  بصفة يؤقتة
ن أوالالئحععة أ لععع  الموظععف علععى  الجمعيععة مععا بععن  عقععد العمععل علععى أن  -7

، لعذا بتوجعب علعى االموظف قد فه  جمي  يا و د ووافل على العمعل بموجبهع
حععول ئلــععـة بطرحهععا الموظععف علععى أبـععـة أس الععرد المععوا د البشععربةيععدبر 

 الالئحة.يحتوبات 
 

 التجربة:( مزاولة العمل وفترة 30) المادة:
 

 لمععد   ال ععة أشععهر يععن تععا بخ التحاقعع  التجربععةبخضعع  الموظععف الجدبععد لفتععر   -1
جتيعاز حي  بعتبعر ا إلي ،قر   اللها صالحيت  للقيام بالعمل المو ل ب بالعمل،

 أساسععيا    ببيععة المقععر   بنجععاح شععر ا  والععدو ات التدالتجربععة الموظععف فتععر  
 لتثبيت  في الخدية.

وبعد الحصعول علعى  استثنائية،بجوز استجابة لمقتضيات العمل وفي ظروف  -2
ربعة يوافقة المدبر العام إعفاء أي ين المرشحين لوظعائف عليعا يعن فتعر  التج

  ليا .جزئيا  أو 
 ا  االديعن يعدبر  في حاالت استثنائية وبنعاء  علعى توصعية مللمدبر العابجوز  -3

دد  وذلع  قبعل انتهعاء المعد  المحع التجربعةتثبي  الموظف  الل فتعر   المعني،
 للتجربة.

اشر ـعععـالعععرئيس المب   علعععى تقربعععر بقديعععا  بنعععاء المعنعععي اإلدا  لمعععدبر  بجعععوز -4
  قبل انتهاء المد  المحعدد التجربة ديات الموظف تح   إنهاء لب  للموظف
 للتجربة.

شر  أن بتحمعل  التجربةدية في أي وق   الل فتر  بجوز للموظف ترك الخ -5
 ارصلي.إقايت   يقرجمي  يصا بف سفره ين وإلى 

بعتبععر الموظععف يثبتععا  بالخديععة إذا انقضعع  فتععر  التجربععة ولعع  بخطععر  تابععة  -6
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  الل فتر  التجربة. بانتهاء  ديات 
ل بعقععدم تثبيع  الموظعف فعي الخديعة بعت  تبليغع  بعذل   تابيعا   في حالعة إقعرا  -7

 التبليا.وبت  الحصول على توقيع  على  تاب  التجرببية،نهابة الفتر  
الحصعول علعى  التجربعةين الخدية  عالل فتعر   فصلبحل للموظف الذي ب ال -8

 تعوب .أي يكاف   أو 
يتع  بحل للموظف التمت  بإجاز  سنوبة  عالل فتعر  التجربعة، وفعي حالعة تثب ال -9

راك  ال بتجعزأ يعن يعد  الخديعة رغعبالخدية ، تعتبر يد  فتر  التجربة جعزءا  
 احتساب يد  اإلجاز  السنوبة المستحقة ل .

بعت   يكاتب التوظيعف عن  ربل المعينينفي حالة عدم تثبي  أحد الموظفين  -10
 هعذه الحالعة  افعة فعي إععالم يكتعب التوظيعف المعنعي فعو ا  وهعو العذي بتحمعل

تسعععتكمل و ،ر ععععن تسعععفير الموظعععف واسعععتبدال  بععع  ارعبعععاء المادبعععة الناتجعععة
   ذل .     واإلجراءات الحكويية المقر   ل لبالده  بقا  لألنظمةإجراءات ترحيل  

 
  المؤقتين: ( الموظفين31): المادة

 
التوظيعف المؤقعع  بعنععي توظيععف يععن تتطلعب حاجععة العمععل توظيفعع  بصععفة يؤقتععة 

 الوظعائف مكعن أن بكعون هعذا التوظيعف علعى غيعروب ،وبموجب عقعد عمعل يحعدد المعد 
دابععة ف المؤقعع  عععد   أيععو  أهمهععا تععا بخ بيععوبحععدد عقععد التوظ ،المعتمععد  فععي الميزانيععة
ليعويي أو وعة ) بعارجر اـأيكن( ويقدا  الراتب  مكاف   يقطع إن العمل وتا بخ نهابت  )

 الشععهري ( و قععد تكععون المكافعع   يقابععل إنهععاء عمععل يعععين أو تكععون يحععدد  علععى أسععا 
ة  علعى مؤق   ذل  الحقعو  والواجبعات و المزابعا المترتبععقد التوظيف ال وبحدد ،المد 

  .هذا التوظيف
 

  التالية:الفئات بشمل التوظيف المؤق   -1
 

 .توظيف المعا بن .أ
 .تعين شخ  غير يتفر  للعمل بدوام جزئي إلنجاز يهمة يحدد  .ب
 .زينية يحدد   التوظيف للقيام بمهام يعينة  الل فتر .ج
 عمل  اص للتد بب. وهناك عقد التد بب  رجلالتوظيف  .د

 
 

العقععد الموقعع  يعع  الموظععف المؤقعع  الراتععب أو ارتعععاب والمزابععا  بوضعع" فععي -2
 .جمعية الار رى التي سيحصل عليها الموظف  الل فتر  عمل  في 

ال بحل للموظفين المؤقتين االستفاد  ين المزابا الممنوحة للمعوظفين العدائمين  -3
باسعتثناء يعا بعت  تحدبعده  تابيعا    السكن والبدالت ار رى والمكافع ت وغيرهعا

 .الموق  يعه  العقدفي 
ال بحل للموظفين المؤقتين التمت  باإلجعازات السعنوبة، وتحسع  يعن  واتعبه    -4

جمي  اربام التي بغيبون فيها عن العمعل، باسعتثناء أبعام العطلعة ارسعبوعية أو 
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 العطالت الرسمية.
 

 :( الموظفين المعارين32المادة: )
 

حسععب حاجتهععا وبالتنسععيل يعع   الجمعيععة للعمععل فععيا   المععوظفين بمكععن اسععتع -1
 المعير .الجهة 

تعي الوظيفعة ال يعن يميعزاتبالحعدود العدنيا  باإلععا  بجب أن بتمت  الموظفين  -2
 فيها.سيعملون 

ى  عرار علعى الراتعب والمزابعا  ريوالجهة المع الجمعيةبت  االتفا  يقديا ي   -3
 .ا التي سيحصل عليها الموظف المع

خض  الموظف المعا   الل يعد  إعا تع  لكافعة أنظمعة وتعليمعات وسياسعات ب -4
 .الالئحة(الجمعية  ) 

 بجعري االتفعا  يع  الجمعيعةفي حالة استمرا  الموظف المعا  في العمعل يع   -5
دها  يفيعة اسعترداد التكعاليف التعي تتكبعالجهة المعير  للموظف على تفاصيل و

 .العقدفي حال فسخ  على الموظف المعا الجمعية 
تعيعين تت  عمليعة ا تيعا  وتوجي  ين المدبر العام باعتماد ين يجلس اإلدا   و -6

 .الجمعية الموظف المعا  لدى 
 
 :المتدربين ( توظيف33) المادة:

 
ي فعلطالب في الكليعات والجايععات والمعاهعد لايج تعاوني نبر الجمعية  وفرت  -1

 اآلتي:دبد ذل  تحل المملكة في الوظائف الفنية واإلدا بة وبلزم
 

د ب ـــعـدفعهعا للمت المطلوبعةبت  تحدبد برنايج وحد  التد بب والمكافع    -
ات وبالتنسيل ي  الجه )وفقا  لمستوى المتد ب ونوا التد بب( بالتعاون

  المختصة.ار ادبمية 
ار ععرى التعععي  المكافعع   والمزابعععابععت  توقيععع  عقععد يععع  المتععد ب بحعععدد  -

علععى أال بتجععاوز آ ععر  لتععد بب،افتععر   المتععد ب  ععاللسيحصععل عليهععا 
فيعة  اتب بتقاضاه أ ناء فتر  التد بب الحد اردنعى المقعر  لراتعب الوظي

 الجمعية .وذل  في حالة ترشيح  لوظيفة في  المرش" لها
شعر دو بعة بقعديها المسعئول المبا بععة وتقيعي  المتعد ب بموجعب تقعا برت  يتات  -2

 المختصة.عليمية عن الطالب في الجهة الت المسئولعن المتد ب و 
ازات  العدوام واإلجع الموا د البشعربةتطبل  افة السياسات ار رى المتعلقة بع  -3

 على المتد ب.   
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 الباب الثالث
 

 واالستحقاقاتاألجور 
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 الباب الثالث
 

 األجـــــــــور واالستحقاقات
 

  :( األجور والراتـب األساسي34المادة: )
 

 فعي تحدبعد يسعتوبات ارجعو  بالمرونعة الكافيعة لمواجهعة الجمعيعة  تتصف سياسة
مععل الع لعمععال ار فععاء و إبقععائه  علععى  أ المتغيععر  بهععدف اجتععذاب ا تكععاليف المعيشععة

 وعليعع  بعععاد النظععر فععي ارجععو  علععى ضععوء ا تفععاا تكععاليف المعيشععة  لمععا ،)الخديععة(
  ذل .اقتضى ارير 

 
  ةجمعيعظعف يقابعل عملع  فعي البعطعى للموهو ارجعر العذي  : الراتب ارساسي -1

 يهما  ان نوا هذا ارجر أو  ربقة احتساب ، وبعدون أبعة إضعافات يعن بعدالت
ة  صعععويات يعععن أو يقابعععل سعععاعات إضعععافية ويكافععع ت أو غيرهعععا، وقبعععل أبععع

 ها.رغي ضرائب أو ت يينات أو
سعل  لة وفقا جمعيوظف عند التحاق  بالعمل في البت  تحدبد الراتب ارساسي للم -2

ي ر وبجري تعدبل  نتيجة  ،تب بالنظر إلى المرتبة والمؤهالت و الخبر الروا
 .المكتسبةدون المسا  بحقوق   أو أدائ   أو يسئولياتتغير في وض  الموظف 

دالت بت  احتساب الرواتب المستحقة للموظفين وتسدبدها شهربا  بعد إضافة الب -3
 ة والسعلف والقعروكالنقدبة المقر   وبععد  صع   افعة االسعتقطاعات القانونيع

 على أن ال تتجاوز يجموا الحسميات نصف الراتب. المستحقة
  قبعل في حالة التحا  الموظف بالعمل بعد بدابة الشهر أوفي حالة انتهاء  ديت -4

ا نهابة الشهر بحتسعب الراتعب لعذل  الشعهر بنسعبة ععدد اربعام التعي يعا   فيهع
ي طعل نهابعة ارسعبوا التعالموظف العمل )بما في ذل  أبام العطل الرسعمية وع

ء لعة انتهعاتق   الل أبام العمل العادبة( إلى إجمالي عدد أبام الشهر باستثناء حا
 .وفى الشرعيينـالخدية نتيجة الوفا  فيسدد  اتب الشهر  ايال  لو  ة المت

شععر فععو  انقضععاء يععد  أوال ببا وظععف بنقطعع  عععن عملعع  بععدون إذن يسععبل ععل ي -5
 إذ بعتبعر البعدالت ععن يعد  غيابع  غيعر الشعرعيبفقد حق  في الراتب و إجازت 

 تالتععدابير والعقوبععاهععذا الغيععاب انقطععاا عععن العمععل يععن دون أذن فضععال  عععن 
 (8)  الت دببية التي بمكن اتخاذها بحق  وفل أحكام هذه السياسعات ) اجع  القسع

الئحعععة المخالفععععات (بل)واإلجععععراءات الت دببيعععة والملح الواجبعععات الوظيفيعععة
 والجزاءات(.

شععر ( الموظععف الععذي بقععدم تبربععرا  يقنعععا  لرئيسعع  المبا5) :بسععتثنى يععن الفقععر  -6
الععة للععرئيس رسععباب انقطاععع  عععن العمععل أو تعع  ره حيعع  بجععوز فععي هععذه الح

)  اجع  داب يعن  صعيد إجازتع  السعنوبة إن وجعد  الغيعاعتماد حس  يع المباشر
 الدوام واإلجازات (. (7)القس  

 عف عن العمل اعتبا ا  يعن تعا بخ  اليديكفوف  اتب الموظف  بتوقف صرف -7
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 على النحو التالي: التعايل ي  حاالت  ف اليد عن العمل حي  بت  بده،
 

  بعععد  بععوت عععن العمععل إلععى وظيفتعع يكفععوف اليععدإذا أعيععد الموظععف  .أ
  ين تا بخ  توقيف .ا   واتب  اعتبا براءت  بتقاضى  ايل 

   عقوبععات الخفيفععةالعمععل بعععد يعاقبتعع  بإحععدى ال إلععىإذا أعيععد الموظععف  .ب
  .بتقاضى  واتب   ايلة بعد تطبيل العقوبة بحق 

 انعع  العقوبععة الفصععل انتهعع  وإذا عوقععب الموظععف لثبععوت إدانتعع ،  .ج
 . عن العمل  ديت  ين تا بخ وقفــ 

 
ى  علعا  عن العمعل بنعاء يكفوف اليد ي جمي  ارحوال التي بكون فيها الموظفف -8

 العمعل  استئناف بعد يفة ال بحل ل لجرم غير ناشئ عن الوظ وأادعاء شخصي 
نتيجعة تقاضي  واتب  وبدالت  وتعوبضات  عن يد  وقف  ععن العمعل يهمعا تكعن 

 .الحك  القضائي الصاد  بحق 
علعى النحعو الجمعيعة بتوقف صعرف  اتعب الموظعف العذي تنتهعي  دياتع  فعي  -9

 التالي:
 

خ  بعمل  المحدد المد  يعن اليعوم التعالي لتعا الموظف الذي أنتهي عقد .أ
 أقرب.انتهاء العقد أو ين بوم انقطاع  عن العمل أبهما 

 الموظععف المسععتقيل يععن اليععوم التععالي لتععا بخ انتهععاء يععد  اإلنععذا  أو .ب
 أقرب.تا بخ انقطاع  عن العمل أبهما 

 التعالي لتعا بخ انقطاعع  ععن اليعوم ظف الذي بلا سن التقاعد يعنالمو .ج
 .        العمل

 قعة الصعحية يعن اليعوم التعالي لتعا بخالموظف المقال بسعبب ععدم الليا .د
قعععرا  إنهعععاء الخديعععة وبععععد اسعععتنفاذ حقععع  فعععي اإلجعععازات المرضعععية 

  .المدفوعة ارجر
تهاء الموظف المقال رسباب أ رى اعتبا ا  ين اليوم التالي لتا بخ ان .ه

 يد  اإلنذا  القانونية.
 .ا ا  ين يطل  الشهر الذي بلي تا بخ الوفا ـاعتب الموظف المتوفى .و
لتععا بخ صععدو  قععرا  ي اعتبععا ا  يععن اليععوم التععال لموظععف المفصععولا .ز

 أقرب.الفصل والتوقيف عن العمل أبهما 
 اتععب الموظععف لقععاء الععدبون الخا جيععة  ىحجععز علععبجععوز توقيعع   ال .ح

 قضائي.المترتبة علي  إال بحك   
 
 
 
صععرف الرواتععب المسععتحقة للمععوظفين فععي اليععوم ار يععر يععن  ععل  بععت  .ط

  التالية:ت الحاال شهر باستثناء
 ير يعن الشعهر بعوم عطلعة  سعمية اليوم ار لإذا واف -1
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عطلععة نهابععة ارسععبوا فيععت  صععرف الرواتععب فععي  أو
 العطلة.آ ر بوم عمل بسبل 

إذ  ،رتععععرك الموظععععف العمععععل قبععععل نهابععععة الشععععهإذا  -2
بصرف ل   اتب  المستحل باإلضافة إلى المستحقات 
ار عرى  اإلجععازات والسععاعات اإلضععافية والبععدالت 

 غيرها عند تصفية حقوق .و
عمل  وتبعدأ  ان الموظف يكلفا  بمهمة  ا ج يقر  إذا -3

 بعده.يهمت  قبل يوعد صرف الرواتب وتنتهي 
 و ان تا بخ بدء هعذه  ان الموظف قد ين" إجاز  اإذ -4

وعد صرف الرواتب وتا بخ انتهائها ــاإلجاز  قبل ي
 بعده.

صعرف الراتعب   آلي سبب براه المدبر العام ضرو  -5
 .ل استحقاق قب

 
 يععن ت  فععي الحععاالت المععذ و   أعععاله  صعع  تلعع  الرواتععب المدفوعععة يقععديا  بعع -10

ة إال ، وال بمكن إبقا ها يعلقة إلى ارشهر الالحقعجدول الرواتب للشهر نفس 
ا ـتهععلعى الراتعب وتعت  يعالج سعلف بقرا  ين المدبر العام حي  بت  اعتبا ها 

 .( قروك الموظفينو سلف -)  اج  البند وفقا  رحكام السلف 
بحععل للموظععف تو يععل يععن بنععوب عنعع  فععي اسععتالم  اتبعع  أو يسععتحقات  إذا  -11

 التالية:لشرو  ل وفقا  توفرت ارسباب الداعية لذل  
 سععمية  بجععب أن بكععون التو يععل يصععدقا  عليعع  يععن جهععة قضععائية أو -1

 .الجمعية رعيتها وتعترف بها ــيعترف بش
 طيععا   الجمعيععةليعع  إعععالم ع ي حععال  غبععة الموظععف إلغععاء التو يععلفعع -2

 .قبل نهابة الشهرذل  و
أبعة يسعئولية ععن يالبسعات  جمعية المسعاعد  علعى العزواجتحمل تال  -3

  .و يلتعملية ال
 فقط.بت  صرف الراتب بموجب شي  أو تحوبل بنكي  -4

 
 ( 35) المادة:

 
ربعل السععودي ) العملعة الرسعمية للعبالد( وبعت  دفعهعا ععن   تدف  ارجو  بالربال

 .أو بالشبكة العنكبوتية    أو شي  بنكيالبن
 
 

 (   36: )ادةالم
 

 التالية:ين  واتب الموظفين قبل دفعها في الحاالت  الحس بت  
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 القسط المستحل ين القركبقيمة  جمعيةلل ان الموظف يدبنا   إذا -1
 .ةأو السلف

الموظععف  اضعععا  لنظععام الت يينععات االجتماعيععة وبقيمععة  ن ععا إذا -2
 حصت .

اد  الدفععععة المقديعععة للنفقعععات الموظعععف يعععدبنا  بسعععبب زبعععإذا  عععان  -3
         .بة عن المصا بف الفعليةرالسف

قيععام بععن  علععى  إذا  ععان الموظععف يلتزيععا  بتنفيععذ حكعع  قضععائي -4
بالحسعع  يععن المرتععب وذلعع  دون تفنيععد نوعيععة أسععباب  الجمعيععة 

 الحس  حي  أن ارسباب ال بمكن حصرها في الدبن أو النفقة.
 

 :ال اعات اإلضافية ( بد 37): المادة
 

سؤاعا  أن تؤد  األعمؤال لؤ ل  جمعية المسعاعد  علعى العزواجألصل في أعمال ا
ولكن في الحاال  الطارئة والمستعجلة التي ال يمكن إنجازها في أوقؤا   العمل الرسمية

 ولذلك: الدوام الرسمي يسمح بوقت إضافي
 

عملهععا الموظععف وفقععا  اإلضععافي الفعليععة التععي  العمععل بععدل سععاعات صععرفبععت   -1
 التكليف بالعمعل اإلضعافي قعد تع كون بشربطة أن  لإلجراءات والضوابط لذل 

 .عنيمال اإلدا  الرئيس المباشر يسبقا  و تابيا  وبعد اعتماد يدبر  ين
تحتسب أجو  العمل اإلضافي على أسا  أجر ساعة و نصف ععن  عل سعاعة  -2

ين عععن  ععل سععاعة عمععل وبسععتحل سععاعت عمععل إضععافي فععي أبععام العمععل العادبععة
 إضافي بؤدب  العايل في أبام الراحة ارسبوعية أو اإلجازات الرسمية. 

بعت  ال يع  حويعا فعو   العاشعر د جعة البسعتثني يعن الوقع  اإلضعافي يعوظفي  -3
 .  اإلضافي ضه  عن العملبتعو

 بجوز أن بعمعل الموظعف أ ثعر يعن سعاعتين يتواصعلتين عمعال  إضعافيا  فعإذا ال -4
   بجعب أن بتخللهعا فتعر  اسعتراحة ال تقعل ععن ) بع  سعاعة( التعدت المعد  ذلع

 تحتسب ضمن الساعات اإلضافية.  
 يعن أبعام أي بعومفي جمي  ارحوال بجب إال تزبد ساعات العمل اإلضافية فعي  -5

 أبعام العطعل ارسعبوعية أو الرسعمية ععنوفعي  ساعات  الثالعمل العادبة عن 
 ساعات. عشر

دود ضعيقة جعدا  السعماح للموظعف بالغيعاب ععن حع يالمباشر وف للمسئولبمكن  -6
العمل لفتر  يحدد  لتعوب  ساعات العمل اإلضعافية التعي عملهعا ولع  بحصعل 

 .على بدل ساعات إضافية يقابلها
  :المكافآت( 38) :المادة

 
المعني واسعتنادا  علعى تقعا بر  االدا  على اقتراح يدبر  ابحل للمدبر العام بناء   -1

  لموظفين والتقا بر ار عرى المتعلقعة بع داء المعوظفينل بةالسنو ارداء الوظيفي
يععن" يكافعع   تشععجيعية  وفععي حععدود المبلععا المخصعع  لععذل  سععنوبا  أن بقععر 
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 .ارداء الوظيفيللموظفين الذبن حصلوا على تقدبر عام يمتاز في تقربر 
و جععوائز  يزبععة أ الجمعيععةاالقتراحععات التععي تعع  قبولهععا يععن قبععل  ابمععن" يقععديو -2

ويعع  يععدى  ،يادبععة تتناسععب يعع  أهميععة االقتراحععات المقديععة يععن قععبله  يكافعع ت
 اإلنتاجية أو  ف  التكاليف.يستوى ت  يرها على  ف  

ولع   يكاف ت للموظفين الذبن بلغ   واتبه  نهابة يربو  الد جعة الجمعيةتدف   -3
تت" له  فرصة الترقي إلى د جة أعلعى وحصعلوا فعي نفعس الوقع  علعى تقعدبر 

هر شعوتكون المكاف   فعي حعدود  اتعب  ارداء الوظيفيفي تقا بر  عام جيد جدا  
 .واحد

أن بقععر  يععن" يكافعع ت عايععة للمععوظفين وذلعع  فععي  الجمعيععة ملمععدبر عععابمكععن  -4
 .للمدبر العاميناسبات  اصة برج  تعيينها 

 
  :ال كن( 39)المادة: 

 
 

 بعدل جمعية التمن"  المسكنلمن بستحل  الجمعيةفي حالة عدم توفر سكن لدى  -1
 ا ــعـة بالسعكن  اإلبجـعـا بف المتعلقـمصعبحيع  بغطعي البعدل  افعة ال نـــــسك

 والمفروشات والصيانة والكهرباء والماء والهاتف. 
علعى أي بعدل سعكن إذا  الجمعيعةلع  يسعكن يعن  بؤينال بحصل الموظف الذي  -2

، إال أنعع  بحععل لعع  فععي أي وقعع  فععي مشععرواال فعع  السععكن المقععدم لعع  يععن 
حسعب النظعام المعمعول بع   الجمعيعة الحصول على سكن توفره المستقبل  لب

  الما  ان يستمرا  في الخدية.
ا أعععزب ا إحضععا   التععالي بحعل للموظععف المصععنف تحعع  الوضع  العععائلي ال -3

، أو إبععواء أي الجمعيععة عائلتعع  أو أحععد يععن أفرادهععا للسععكن يععع  فععي يسععا ن 
  .شخ  غربب فيها

ا  يسعكن جمعية المسعاعد  علعى العزواجن ل   ل يوظف تؤيعلى بمن  ينعا  باتا   -4
 أن بؤجر جزءا  ين  أو  ل  أو أن بغير أبا  ين يحتوبات  أو يواصفات .

إال  جمعيععةالالمفروشععات بععين المسععا ن التععي تملكهععا  تبععدبلال بجععوز نقععل أو  -5
 بموافقة المدبر العام المسبقة.

بععدبل تو الجمعيععة يصععا بف صععيانة وإصععالح يسععا ن  افععة جمعيععةالتتحمععل  -6
 .عند الحاجة يفروشاتها ويصا بف الكهرباء والماء العائد  لها

 
 
 
بعدل  السعكن المناسعب للععايلين لعدبها ف نهعا تمعن" الموظعف الجمعيةإذا ل  توفر  -7

  لآلتي:وذل  وفقا   سكن نقدي
   

أساسعي  ا اتبعبععادل  عن  ل سنة بمعا بدل سكن الموظف المتزوجبمن"  .أ
 .شهو ثال ة ل
المتععزوج بععدل سععكن حسععب يععا بععن  عليعع  العقععد  بمععن" الموظععف غيععر .ب



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: صفحة رقم: 29 من: 97الالئحة التنظيمية للموارد البشرية

30 
   

  

 

 المبرم على أن ال بتجاوز بدل السكن  اتب أساسي لثال ة شهو .
 

 السعودي.عايل الموظفون ين  عابا دول يجلس التعاون الخليجي يعايلة ب -8
ي يعن إذا ت  صرف بدل السكن يقديا  فان  ال بسترد في حالة انتهعاء الخديعة ر -9

 التالية:ارسباب 
 

 اء الخدية بسبب العجز الصحي عن أداء العمل.انته .أ
 بعدونويدتع   انتهعاءقبعل  الجمعيةعقد عمل الغير سعودي ين قبل  إنهاء .ب

 للنظام. ربة يخالفة  ا تكاب
  
 :( تذاكر و مـاريف ال فر40) المادة:
 

 وال نعينلع  و لزوجتع   سعياحية بستحل العايل غير السعودي تذا ر سفر جوبة -1
اء ن اربنعـعـذلع  بشعر  إال بزبعد س غيعر ن  فعي الععـقد علعىين أبنائ  يـا ل  ب

  سنـة حسب التالي:( 18)عن 
 
ل ن الدا ي إلى المملكة في بدابة العقد يا ل  بت  التعاقد يع  تذ ر  القدوم .أ

 ين دا ل المملكة. الجمعيةنقل  فالت  إلى  وبت 
 ه   ديت انتملكة في نـهابة يد  العقد إال إذا متذ ر  المغاد   النهائية لل .ب

 . قبل نهابة يد  العقد بنقل  فالت  إلى جهة عمل أ رى دا ل المملكة
  وإبابعا  ذهابعا   البلد الذي ت  استقداي  ينها أوبلده ارصلي ين المملكة إلى  .ج

 عند التمت  بإجاز  عادبة وحسب الضوابط المنظمة لذل .
 

لتجربعة إتمام فتر  االجدبد إحضا  عائلت  إلى البلد قبل  الوافدبحل للموظف  ال -2
 الخدية.بنجاح وتثبيت  في 

 ده  عقد العمل البلد الذي بحل للموظعف غيعر السععودي السعفر إليع  )بلع في بحدد -3
 السفر.( عند استحقاق  لتذا ر ارصلي

 ىأن بتوج   الل سفره في اإلجاز  إلى أي بلعد بشعاء علع الوافدبحل للموظف  -4
ه إلععى بلععد السععياحية تععذا ر السععفرتكععاليف  نالتغييععر عععهععذا  أن ال تزبععد تكلفععة

 .وفي حالة الزباد  بتحمل الفر  الموظف المعني شخصيا   ارصلي
 
ينحعع  إجععاز   دالسععفر عنععفععي حالععة اسععتحقا  الموظععف غيععر السعععودي لتععذا ر  -5

 يمة التيعادبة ويوافقة المدبر العام فان  بعوك عن قيمة التذا ر بما بعادل الق
 .دم السفرفي حالة ع فعال الجمعيةتدفعها 

 
 :( بد  النقل41) المادة:

 
وفقا  للد جة الوظيفعة التعي  ين الراتب ارساسيبدل نقل  ( %10) بستحل العايل
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يعا لع  بعت  االتفعا  ه الالئحعة حعـل بهعذلبشغلها  ما هو يوضـــ" في سلــ  الرواتـــب المـ
 ل.    النقل ين و إلى يكان العم، وذل  في حالة عدم توفر وسيلة ذل   الفعلى 
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 الباب الرابع

 
 الرعاية الطبية واالجتماعية
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 الباب الرابع
 

 الرعاية الطبية واالجتماعية
 

 ( 42: )المـادة
  

 الطبيــة:الرعاية 
 

لين الرعابة الطبية في أحعد المرا عز الصعحية الخاصعة لجميع  الععاي جمعيةتوفر ال
 بلي:لطبية يا ا تغطي الرعابةمن بعولونه  شرعـا  وللدبها و

 
 .أتعاب ار باء للكشف و العالج -1
 تكاليف الدواء. -2
 تكاليف اإلقاية في المستشفى. -3

 
 :يال تشمل الرعاية الطبية ما يل          

 
 للعالج. ل  تكن ضرو بة الفيتايينات ياأدوبة التجميل و -1
 .ية والتكميليةعمليات التجميلال -2
 .ادن الثمينةعالج ارسنان بالمعتر يب ارسنان الصناعية و -3
 أجهز  السم  و غيرها ين ارجهز  الطبية.قيمة نظا    بية و -4
ة بععالعالج  االتصععاالت يصععا بف اإلقايععة فععي المستشععفى التععي لععيس لهععا عالقعع -5

  للمرب .ويصا بف المرافل المصا بف الخاصة الهاتفية والبرقية و
 

 :التأمينات االجتماعية( 43: )المادة
  

  فرا ار طا لنظام الت يينات االجتماعية جمعيةالبخض  جمي  الموظفين في  -1
 السعودبة.المعمول ب  في المملكة العربية  المهنية

تها يؤسسععة بععت  تزوبععد جميعع  المععوظفين ب سععماء جهععات العععالج التععي اعتمععد -2
 ا إصابة.والمصابين في حالة وقلمعالجة المرضى والت يينات االجتماعية 

أي يععرك بعععرك لعع  أو أبععة  نعععالجمعيععة بتوجععب علععى  ععل يوظععف إعععالم  -3
 .يد  أقصاها  ال ة أبام لإصابة تحدث ل  أو رحد ين ذوب  المضمونين  ال

خمسععة عشععر بويععا  ال ععالل للت يينععات بععت  تسععدبد  افععة االشععترا ات الشععهربة  -4
    االشترا ات.ارولى ين الشهر الذي بلي استحقا  

ون الت يينععات ايالت وشععئبكععون يععدبر شععئون المععوظفين يسععئوال  عععن  افععة يععع -5
 .ةاالجتماعي
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 الباب الخامس
 

ت تقييم األداء والترقياسلم الدرجات و
 والعالوات
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 الباب الخامس
 

 تقييم األداء والترقيات والعالواتسلم الدرجات و
 

 :سلم الدرجــات( 44: )المادة
 

د جات حسعععب الئحعععة العععسعععل   ىعلعععجمعيعععة المسعععاعد  علعععى العععزواج عتمعععد ت -1
 ات العملية.المؤهالت والخبر

ي ضمن الد جات المحدد  ف الجمعية بت  تصنيف جمي  الموظفين الدائمين في -2
 اته  وقعدسل  الد جات وفقا  للوظيفة التي بشعغلها  عل يعنه  وتبععا  لمعؤهالته  

 نائب .عدا المدبر العام و  يا
  بععت  تعيععين  افععة المععوظفين الجععدد فععي الععد جات المناسععبة للوظععائف التععي بععت -3

كععل يهععا شععر  االلتععزام بالحععد اردنععى للمععؤهالت والخبععر  المقععر   لتعييععنه  ف
 د جة.

ا   الد جة ا التي بنتسبون إليهعيدى يربوبت  تحدبد  واتب الموظفين ضمنا -4
ة( يا بين الحد اردنى للراتب والحعد ارقصعى للراتعب المقعر  لهع  لكعل د جع)

 وفقا  لسل  الرواتب.
ووفقععا   فتعع  بالزبععادات السععنوبةبععد ج الموظععف علععى الععد جات المحععدد  لوظي -5

 أو المرتبة.حتى نهابة يربو  الوظيفة  لتقوب  ارداء الوظيفي
 

 الوظيفي: األداء( تقيـيم  45: )المادة
 

  المحفععزتقيععي  ارداء يععن أهعع  الوسععائل  جمعيععة المسععاعد  علععى الععزواج عتبععرت -1
ة بشععربنتيجععة لالسععتخدام اريثععل للمععوا د ال اإلنتاجيععة وارداءيسععتوى لرفعع  

 نظعامالعليعا ليعا ععدا اإلدا    الجمعيعةجمي  الموظفين فعي  لذا بخض  المتوفر 
  مععا تسععتعمل تقععا بر ارداء  مرتكععز ،بصععو   دو بععة الععوظيفي تقيععي  ارداء

 .ـديــةأساسي للترقيـــات و تـحدبد زبـــاد  الرواتــب والمن" وإنهاء الخــ
ن تح  السنوي لجمي  العايليظيفي الو تقيي  ارداء المباشرونبتولى الر ساء  -2

  .شرافه إ
بعت   ية و بمااإلنتاجية الفعلي وتهدف عملية تقيي  ارداء إلى يقا نة ارداء الفعل -3

 .ين نتائج تحقيق 
المععوظفين الععذبن يضععى علععى  ععديته  فععي  تععـقيي  ارداء جميعع بخضعع  لنظععام  -4

 .أ ثر ين ستة أشهر و ذل  باستثـناء اإلدا   العليا الجمعية
 
 
 
والتعي الغعرك  المصعممة لهعذا  ارداء يبت  تقي  الموظف باستخدام نـماذج تقي -5
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  ، جععودالعمععل المنجععز ة،  ميععالمعرفععة المهنيععة )ةالمعععابير التاليععتشععمل علععى 
والسعععالية، الثقعععة  بعععارين م، االلتعععزاالشخصعععية ت، الصعععفا ، المبعععاد ارداء

 .علي ( واالعتماد
 تية:ي  الموظف حسب  الشرو  اآليبت  تق -6

 
 .قبل انتهاء فتر  التجربة العملية -أ

 .قبل نهابة  ل سنة -ب
  إدا ت .في حاالت استثنائية حسب  لب يدبر  -ج

 
 التعي تخصع  يع  ارداء يناقشة تقا بر تقيعي بحل لكل يوظف اإل الا على و -7

ذه يعر هعيبعنعي ذلع  ضعرو   تغ  ئيس  المباشر بكافة النقعا  العوا د  فيهعا وال
 المباشر.ن قبل الرئيس ت  وضعها ي التيالنقا  

صعيره بت  تنبي  الموظف الذي و د عن  تقربر بد جة يتوسط إلى يجعاالت تق -8
 يحدد .  الل فتر تحسين عمل  و بطلب ين  تالفي التقصير و

 عالل  يرضعي ديات الموظف الذي حصل على تقدبر ضعيف أو  ءبت  إنـها -9
 واحد .في سنة  غير يرضيسنتين يتتاليتين أو تقدبر 

 لموظفيهعا الوسعائل الضعرو بة لرفع  يسعتوى أدائهع  و بشعمل الجمعية  توفر -10
ليه  عإعاد  توزب  العمل الـدو ات التد ببية والبعثات و إبفاده  لحضو ذل  

 قد اتـهــ .إلعطائه  الفرصة إل بات 
وبلهعا تحالسنوي ين المسئول ارعلى قبعل  الوظيفي تقا بر ارداء اعتمادبـت   -11

 موظفــيـن.الشئون  إدا   إلى
 

  :( الـترقيـــــة46) المادة:
 

ة إلعى نقعل الموظعف يعن د جتع  الحاليع الالئحعةتعني الترقية وفقـا  رحكام هذه  -1
لعى إفي نفس الدائر  أو الفعرا العذي بعمعل فيع  أو بععد نقلع   أعلى سواءد جة 

 .دائر  أو فرا آ ر
علعععى يختلعععف العععد جات حسعععب  وتوزبعهعععا العععد جات الوظعععائفبحعععدد سعععل   -2

 الوظائف.الخبر  العملية المطلوبة لشغل هذه و العلميةالمؤهالت 
كعان اإلي الشعاغر  قعد  لمعلء المرا عزين الدا ل  سياسة الترقية الجمعيةتتب   -3

 .المؤهالت المطلوبة للوظيفة إذا توفرت
  يباشر  إذا توفرت الشعرو رعلىاالد جة تت  ترقية الموظف ين د جة إلى  -4

 يجتمعة:التالية 
 
 
 

 يــاليـا .د وظيفة شاغر  يعتمد  وجو .أ
بكون الموظف قد ا ب  جدا ت  في عمل  السابل بشهاد   ئيسع   أن .ب
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و قعد حصعل علعى  السعنويالعوظيفي المباشر بموجب تقربر ارداء 
 السابقـة.تقدبر عام يمتاز  الل السنة 

المقععد   علععى القيععام بععـمتطلبات أن تتععوفر لععدى الموظععف الكفععاء  و .ج
 ليها.إالمرقى الوظيفة 

أن بخلعععو يلعععف الموظعععف يعععن أبعععة عقوبعععات أو أي قعععرا  بقضعععي  .د
   الل السنتين الماضيتين للترقية. بحريان  ين الترقية

  
بت  إبقاف ترقيعة الموظعف المحعال لتحقيعل بشع ن شعكوى ضعده لع  بتخعذ قعرا   -5

يععن  ت  ترقيتعع  اعتبععا ا  تععبشعع نها إلععى حععين اتخععاذ القععرا ، وفععي حالععة تبرئتععـ  
 .ستحل في  الترقيةالتا بخ الذي ا

هلع  للترقيعة إلعى د جعة أعلعى ؤبلمعي جدبعد إذا حصل الموظف على يؤهعل ع -6
 أعاله.تجري ترقيت  إلى الد جة التي بستحقها وفل الشرو  المذ و   

   قبععل إدابععت  اعتمادهععا يععن و المباشععرح الترقيععة يععن قبععل الععرئيس بععـت  اقتععرا -7
و  تعتمععد يععن يجلععس ويععا فعع (،10)للوظععائف ارقععل يععن المرتبععة  الجمعيععة
 .اإلدا  

فعإذا  عند تعدد المرشحين للترقية و تساوي  فاءاته  تراعي يؤهالته  العلميعة -8
وإذا  لمععد  التعععي أيضعععوها فععي نفعععس الد جعععة،أقعععدييته  أي ا تسععاوت تراععععي

 .تساوت برقي ار بر سنــا  
حعدد ببجوز ترقية الموظف إلى الد جة التالية يباشر  للد جة التعي بشعغلها و  -9

قيعة قبعل التر لراتب ارساسي للموظف بعد الترقية بما بساوي  اتب  ارساسيا
راتعب اردنى للأن ال بقل الراتب الجدبد عن الحد ين  على ( % 8إلي )يضافا  

 . لـيها و ال بزبد عن الحد ارعلى بـهاإفي الد جة المرقى 
 بمععن" الموظععف المرقععى إلععى د جععة أعلععى جميعع  يزابععا الد جععة التععي تمعع   -10

 الترقية.ترقيت  إليها اعتبا ا  ين تا بخ 
 

 :العــالوات( 47: )المادة
 

ي فعسياسة المراجعة السعنوبة لرواتعب المعوظفين و لمعر  واحعد   الجمعيةتتب   -1
 . ل سنة يالية

يععن الراتععب  (%5)زال بتجععاو أعلععىتمععن" العععالو  السععنوبة للمععوظفين بحععد  -2
لي بنععاءا  علعععى المر ععز المعععاارساسععي اعتمععادا  علعععى تقيععي  ارداء العععوظيفي و

 .جمعية لل
 ا ال بقلضوا في الخدية الفعلية يبت  اقتراح زباد  الرواتب للموظفين الذبن اي -3

 ةالسععنوب تقيععي  ارداء عععن سععنة يععن قبععل الععرئيس المباشععر اسععتنادا إلععى تقربععر
 وترف  الزبادات المقترحة العتماد المدبر العام.

ن يعع اإلدا اتي العد جات العليعا ويعد اء تعتمعد الععالوات السعنوبة للععايلين فعع -4
 لين.اللجنة التنفيذبة وبعتمد المدبر العام العالوات السنوبة لبقية العاي

بعععد إضععافة الزبععاد  المقترحععة نهابععة يربععو   بجععب أال بتعععدى الراتععب الجدبععد -5
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الحالعة  فعي هعذهو  الحعد عنعد هعذاوبجب توقيف  اتب   الد جة التي بنتمي إليها
 بند المكافـ ت(.  اد  ين المكافـ   اإلضافية ) اج موظف االستفبـمكن لهذا ال

 بجب أن تكون هذه الزباد  يد جة في الميزانية المعتمد  لتل  الســنة. -6
بحععدد للعايععل غيععر السعععودي قبععل نهابععة  ععل فتععر  تعاقدبععة  اتبعع  ويميزاتعع   -7

  بعة الجدبعدبزبعد  اتعب الفتعر  التعاقد أالار رى للفتر  التعاقدبة التالية بشر  
 فعي أاليعن الراتعب ارساسعي  (%6)عن  اتب الفتعر  التعاقدبعة المنتهيعة ععن 

 وظيفة أعلى. إلىحالة الترقية 
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 السادسالباب 
 

 لمهام اإلضافيةا -النقل 
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 الباب ال ادس
 

 افيةالمهام اإلض -النقل 
 

  النـقـــل:(  48) :المادة
 
 بلي:يا  الالئحةذه بعـني النقل وفـقــا  إلحكام هـ -1

 
 .اإلدا  آ ر ضمن نفس  إلى نقل الموظف ين قس  -1
 إلى أ رى . إدا  نقل الموظف ين  -2
 نقل الموظف ين فرا أو يوق  عمل إلى يوق  عمل آ ــر. -3

 
 اء على يقتضيات العملـــنقل أي يوظف إلى أي وظيفة أ رى بن جمعيةللبحل  -2

 أ ر.ين يكان عمل  الحالي إلى يكان 
 زابا التععي تترتععب علععى عمليععةــععـالتغيععرات فععي الراتععب و الم عععنظععف ببلععا المو -3

 النقـل. 
مععال والع دبر العععامـععـإلععى أ ععرى إال بععـموافقة الم ادا  يععن  نقععل الموظععفبععت   ال -4

 والمالية.بموافقة يدبر إدا   الشئون اإلدا بة 
 ليعة  الحاـعـوظف ععن د جعة وظيفتـعـة التعي بنقعل إليهعا المـعـال تقل د جعة الوظيف -5

 اـعععـعليه الحقعععو  ار عععرى التعععي  عععان بحصعععلال تمعععس المزابعععا ووحعععين النقعععل 
 يا ل  بكن النقل ت دببيــا .  عمل وظف  الل ــالم

قتـضيـععـات يتبععر ه  ياليععا  ال بعع  ضععر ا  نقععل يوظععف إلععى عمععل بععـلحل  بجععوز ال  -6
 العمل ول  بكن ت دببيــا .

هعو  ارولوبعة لمعنتكعون  بؤ ذ بعين االعتبا  فعي عمليعة النقعل فعي الفئعة الواحعد  -7
 رصعغرفااووا ـعـتس العوظيفي وإذاو بقعا  لتقيعي  ارداء الجمعية  حدب  الخدية في

 سنا .
 

 إضافية:بمهام ( التكليف 49) :المادة
 

م فعععال  أو أي يهععا ة شععاغر ـععـوظيفيتكليععف العايععل بصععفة يؤقتععة ب عبععاء  ـجوزبعع -1
لع  دبر الععام أو يعن بخويعن المع للعمعل بقعرا أ رى بـما بخعدم المصعلحة العايعة 

 .موظفي  ارداء الوظيفي لليوبؤ ذ ذل  بعين االعتبا  عند إجراء تق
ذات د جععة للقيععام يؤقتععا  بالعمععل فععي وظيفععة أ ععرى يععن  تكليععف الموظععف بجععوز -2

يعف يا تقتضي  يصلحة العمل على أال تتععدى يعد  التكل وفل الجمعية وظيفت  في
 .أشهر فتر  الستة

ن الحالة بالحصول على نفس الراتب و المزابعا التعي  عا بستمر الموظف في هذه -3
 .المكلف بها وظيفت  الحالية عليها فيبحصل 

بعععد  بععـهاغيععر الععدائر  المععرتبط  دائععر  أ ععرىفععي  الموظععف بالعمععلبععت  تكععـليف  -4
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 العام.اعتماد المدبر الدائرتين و ييوافقة يدبر
ة ة وظيفتع  الحاليعبجوز تكليف الموظعف للقيعام بمهعام وظيفعة تعلعو د جتهعا د جع -5

 بشر  أن بكون قد قضى سعنتين علعى ارقعل فعي وظيفتع  الحاليعة أو أن بكعون قعد
 قضى نصف يد  الخبر  المطلوبة لشغل الوظيفة الـمكلف بـها.

وظيفة البدالت النقدبة الخاصــة بال الخايسةبـمن" الموظف المكلف حسب الفقر   -6
ى أن بعت  ار رى على يا هي علي  إل المزابا العينيةو ببقي  اتب  و بهاالمكلــف 

 نقل  نـهائيـا  إلى الوظيفة الجدبد  أو إعادت  إلى الوظيفة السابقة.
إال  عليعع  فععي العقععد اتفععلبجععوز تكليععف الموظععف بعمععل بختلععف عععن يععا  ال -7

 بموافقت .
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 السابعالباب 
 

 واإلجازات العمل دوام
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 الباب ال ابع
 
 جازاتالدوام واإل

 
 ساعات العمل اليومية: (50) :المادة

 
( سععاعة فععي ارسععبوا وبحععدد 48عععن ) ال بزبععدبمعععدل  الجمعيععةبكععون العمععل فععي 

ظعام حتعـفظ  عذل  بعالحل بتعـطبيل نتالمدبر العام تفصعيل ذلع  ضعمن الحعدود النظاييعة و
 .العملذل  حسب احتياجات  الو دبات ) المناوبة( على بع  ارقسام إذا  أت

 
 :( أيام العمل و ساعات الدوام51) :ادةالم

 
أبععام فععي  سععتة جمعيععة المسععاعد  علععى الععزواجتكععون أبععام العمععل الرسععمية فععي  -1

 تشغيل بع  الموظفين  مسة أبام في ارسبوا وفقعا   للجمعيةوبجوز  ارسبوا
 العمل.لما تتطلب  ظروف 

 .العطلة ارسبوعية باجر  ايل بوم الجمعةبعتبر  -2
ر  الفعلية على يدا  السنة  مان ساعات في اليوم علعى فتعتكون ساعات العمل  -3

فتععرتين حسععب حاجععة العمععل وفععي شععهر  يضععان المبععا ك تكععون  مععس  أو
  .ساعات في اليوم

  بستثنى ين القواعد الوا د  أعاله: -4
 

 الموظفون المسئولون عن الحراسة. 
 الموظفون المسئولون عن النظافة. 
 تكميلية.ضيربة أو الموظفون الذبن تو ل إليه  أعمال تح 
  استثنائية يؤقتة.الموظفون الذبن تو ل إليه  أعمال   
 

حعو تحدد ساعات العمل الرسعمية للفئعات المعذ و   فعي الفقعر  السعابقة علعى الن -5
  :التالي

 
عن الحراسة و النظافة بحدد ساعات العمعل الفعليعة  المسئولون -أ

( 6ساعات في اليوم بت  تخفيضها إلعى ) (9ساعات ) بتس له  
للمعوظفين  المبعا ك شعهر  يضعانفي اليعوم  ــعـالل  اتساعــ

 .المسلمين
أعمال تحضعيربة أو تكميليعة بـجــعـوز  إليه الموظفون المو ل  -ب

 أقصععى ينهععا  مععس وحععد( 30)ةن دقيقععأن تضععاف لهعع   ال ععي
( 15التحضععيربة و مسععة عشععر) دقيقععة لألعمععال (15)عشععر

 المقر  .مل وذل  إلى ساعات العدقيقة لألعمال التكميلية 
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، بعـحدد ععدد سعاعات اسعتثنائيةالموظفون المو ل إلعيه  أعمعـال  -ج
بعععت  تخفيضعععها إلعععى و ،فعععي اليعععوم تبعشعععر سعععاعاالقطعيعععة لهععع  

 ـمانيـعععـة سعععاعات  عععالل شعععهر  يضعععان المبعععا ك للمعععوظفين 
 المسلمين فقط.

 
تطلبع   تتعتبر ســـاعات العمل الغير عادبة والمذ و   فعي الفقعر  السعابقة يعـما  -6

لعى علوظيفـــة و بـالتالي بحصــــل الموظفعون  العايلعـون فعي هعذه الوظعائف ا
 بـدل ساعات عــمل إضافي  اب  بتناسب ي  عدد الساعات اإلضافية الشهربة

ربــعـا  التي تزبد عن الساعـات المقر   لبقية المعوظفين و بعدف  هـعـذا البعدل شه
 .سبقة ي  الراتب ارساسي، و بتطلب الحصول على يوافقة ي

 
 :والحضور واالنـراف( قواعد الدوام 52) :المادة

 
 

 انية عشععرـالثععالسععاعة  حتععىصععباحا  و  التاسعععةببععدأ العمععل فععي تمععام السععاعة  -1
، ويععن السععاعة الخايسععة عصععرا  حتععى العاشععر  يسععاءا ، وذلعع  حسععب ا  ظهععر

 احتياجات العمل.
احععة و أن ال بعمععل العايععل أ ثععر يععن  مسععة سععاعات يتواليععة دون فتععر  للر -2

الصععال  ال تقععل عععن  بعع  سععاعة فععي المععر  الواحععد  أو نصععف سععاعة  ععالل 
علععى أن ال ببقععى العايععل فععي يكععان العمععل أ ثععر يععن  يجمععوا سععاعات العمععل

 الواحد.إحدى عشر ساعة في اليوم 
 امبلتزم جمي  المعوظفين االلتعزام الكايعل بسعاعات العمعل والعدوام حسعب النظع -3

ت  ير فعي الحضعو  إلعى  يكعان العمعل أو الموظف إلى ال اضطرا في حالة و
 و ئيسع  المباشعر بعارير   البعالغياب لوق  قصير  الل الدوام بجعب عليع  إ

تع  ير أو تقصعير  بعود للرئيس المباشر الحل في قبول أو  ف  الطلعب وأي
 للعقوبعععات دوام بععععرك صعععاحب ــعععـوال لات العمعععـــعععـساع فعععي أتبعععاا أنظمعععة
 .المنصوص عليها

موظفين إلى ير ز عمله  و  روجه  ين  عن  ربعل اريعا ن بكون د ول ال -4
 المحدد .المخصصة لذل  وفي اروقات 

علععى جميعع  المععوظفين إ بععات حضععو ه  إلععى ير ععز عملهعع  وانصععرافه  ينعع   -5
شخصيا  بواسطة بطاقة العدوام الخاصعة بكعل يوظعف أو علعى ) السعجل المععد 

 الغرك(.لهذا 
ات حضو  أو انصعراف أي يوظعف آ عر إ ب يوظفباتــا  على أي  بمن  ينعا   -6

 ارسباب.يهما  ان  
( 15)لعى ير عز العمعل اعتبعا ا  يعن بت  احتساب الت  ير عن يوععد العد ول إ -7

ى ارولى ويا فو  وبؤدي تكرا  ظاهر  الت  ر عن يواعيد الحضو  إل دقيقة
 .فرك الجزاء على الموظف عمال  بإحكام الئحة المخالفات والجزاءات

صعاحبها  يخالفعة تععركاف قبل نهابعة العدوام دون إذن يسعبل بعتبر االنصر -8
  .في حالة التكرا  للجزاء عمال  ب حكام الئحة المخالفات والجزاءات
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   :( اإلجــازات ال ــنويــة53: )المادة
 

أهمية حصعول يوظفيهعا علعى إجعاز  سعنوبة بشعكل بمكعنه  يعن  الجمعيةؤ د ت -1
 .استعاد  نشا ه  ويما سة عمله  بكفاء 

وفقعا   رً  يدفوععة ارجع ال ون بويعا   سنوبة قد هابحل لموظف الدائر  إجاز   -2
 .لما هو ينصوص علي  في عقد العمل

الجمعيععة بشععتر  فععي يععن" اإلجععاز  السععنوبة أن بكععون الموظععف قععد عمععل فععي  -3
 شهرا .تقل عن أ نى عشر  فعلية ال دية 

  ةالخديعلعة فعي سعنة  ايل  السنوبة ارولى للموظعف بععد إتمايع تستحل اإلجاز  -4
 إضععافتها إلععى يسععتحقات  يععنووبععت  احتسععاب اإلجععاز  المسععتحقة لعع  فيمععا بعععد 

 .اإلجازات السنوبة
ال تعتبعر العطععل واإلجععازات الرسعمية التععي تقعع  ضعمن و ععالل إجععاز  العايععل  -5

 جزء ينها. االعتيادبة
ي بنعاء علعى تقربعر اإلجعازات المسعتحقة العذ بدابة  ل سنة دائر  فيتض   ل  -6

 برنايجععا  تحععدد فيعع  يععد  اإلجععاز  لكععل يوظععف المععوا د البشععربةدائععر  تعععده 
وتععا بخ اسععتحقاقها و ذلعع  بعععد الوقععوف علععى  أى المععوظفين المعنيععين فععي 

 .الدائر 
 انتظاي .براعى عند وض  برنايج اإلجازات السنوبة ضغط العمل و  -7
 بحل للموظف الحصول على إجاز  سنوبة يا ل  بكن الرصيد المسعتحل لع  ال -8

 .بسم" بذل 
 بحل للموظف و بشكل استثنائي االحتفعاظ برصعيد إجازتع  السعنوبة المسعتحقة -9

 ال أنللسنة التالية بناء على  لب  سمي بوافعل عليع   ئيسع  المباشعر بشعر  
زبد يجموا الرصيد المستحل للموظف في أي وق  عن يجمعوا يسعتحقات ب

را معة لمتبعام اإلجعاز  اسنـتين ين اإلجعاز   السعنوبة و بالتعالي بفقعد حقع  فعي أ
 .التي تزبد عن هذا الحد

أو ضععع   أ ثعععر أو نيالتمتععع  بإجازتععع  المسععتحقة علعععى دفعتععع فبجععوز للموظععع -10
  شعر الجمعية الرصيد أو جزء ين  إلى أحد العطالت الرسمية المعتمد  لدى 

 .تذا ر السفر دون أن بكون ل  الحل فييوافقة  ئيس  المباشر 
 دي ب ي حال ين ارحعوال يغعاد   العبالد لقضعاءبجوز للموظف الغير سعو ال-11

ععود  ت يين حجز العود  و ذل  بخعت  تعا بخ ال الخا ج قبلإجازت  السنوبة في 
   .على تذ ر  السفر

ة دون الموافقع بجوز للموظف العمل  الل فتر  إجازت  ب جر أو بدون أجعر ال-12
 .ين اإلدا  

 
ة للموظععف و اسععتدعائ  الحععل فععي قطعع  اإلجععاز  السععنوبة الممنوحعع جمعيععةلل -13

وعلععى الموظععف االيتثععال لهععذا  ،ذلعع  الجمعيععة للعمععل إذا اقتضعع  يصععلحة 
الطلععب و االلتحععا  بعملعع  بشععر  تمكينعع  يععن اسععتعمال الرصععيد المتبقععي بعععد 
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زوال ارسباب التي استدعتـ  ين أجلها سواء في نفعس السعنة أو السعنة التاليعة 
وظععف نتيجععة عودتعع  يععن أجازتعع  النفقععات التععي تكبععدها الم جمعيععةالتحمععل تو

بععد  إالوال بلعزم الموظعف قطع  إجازتع   ،ووفقـا  لما براه المدبر العام يناسبــا  
 .أبام ين بدابة التمت  بها  مسةيضي 

 .اإلجاز لنهابة بمقر عمل  في المواعيد المحدد   بجب أن بتواجد الموظف -14
يهعا إال از  الموافعل علتقدب  أو ت  ير أو إلغاء أو قط  اإلج للموظف بجوز ال -15

 العمل.بعد يوافقة  ئيس  المباشر وحسب يا تسم" ب  ظروف 
يعن انتهعاء  الموظعف الرجعوا فعي الوقع  المحعدد ىالتعذ  علعبجب في حالة  -16

 .ية الجمعب بة وسيلة أ رى تقبلها    إبال   ئيس  المباشر برقيا  أواإلجاز
سععتحقة للموظععف وغيععر وبة المـالسنعع از ـاإلجعع دلـبعع صععرف جمعيععةال قبععلت ال-17

 :باستثناء الحاالت التالية المستغلة ين قبل الموظف
 

 وذلعع  الجمعيععة يععن قبعل حريــعـان الموظـععـف يععن اإلجعاز  السععنوبة -أ
وترا ــ  اإلجازات إلى الحد الذي بصعب عنده  بسبب ضغط العمل

ر  للموظف االستــــفاد  ين تل  اإلجاز  وذل  بطلب ين يدبر الدائ
شعععئون الماليعععة و اإلدا بعععة يعععدبر الشعععئون تراك يععع المعنعععي باالشععع

 .الموظفين واعتماد المدبر العام
 دية الموظف ي  وجود  صعيد يعن اإلجعازات السعنوبة لع   انتهاء  -ب

 .بنـتف  بها
 

علعى  قةتحتسب قيمعة اإلجعاز  عنعد السعماح بعدفعها نقعدا  وفقـعـا  للفقعرات السعاب  -18
 .ارساسي للموظف أسا  الراتب

قع  ارجنبي الذي بقضى إجازت  السعنوبة  عا ج المملكعة لقعاء وبمن" العايل   -19
ف ر تضعاجعأبام يده يدفوعة ار ةوأ بع السفر يد  إضافية تتراوح بين بويين

 بلعده ارصعليجازت  السنوبة على ضوء المسعافة بعين يكعان عملع  و إ يد  إلى
  .للجمعية  المدبر العام  على أن بخض  ذل  لموافقة 

 ين  صيد إجازت  السنوبة. أبامالتمت  ب قل ين  مسة للعايل  زبجو ال  -20
 

  :( اإلجازات المرضية54: )المادة
 

عععدم يزاولععة العمععل  عععن عملعع  أو الموظععف غيععابتعنععي   المرضععية زاإلجععا -1
 . أو أصابتبسبب يرض  

 
وفعي أقعرب وقع  يمكعن عنعد تعرضع   بجب أن بعل  الموظف  ئيس  المباشر -2

مل  أو بؤ ر على سالية أدائع  للعمعل و لعا ك صحي بـمنع  ين يـما سة ع
 .عن حاجت  للحصول على إجاز  يرضية

بحل للموظف الذي بثب  يرض  الحصول على إجعاز  يرضعية  عالل السعنة  -3
 التالي: الواحد  على النحو 
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  ايل. ال ون بويــا  في السنة ب جر  
  ستون بويا  في السنة بثال ة أ باا ارجر  الل السنة الواحد. 
  أجر.بويـا  أ ير  بدون ستون 
 

 ال بسم" بترا   أو تجمي  اسعتحقا  اإلجعازات المرضعية غيعر المسعتعملة يعن -4
 ر رى.سنة 

 لة،يتواصعإذا ل  بتما ل الموظف المرب  بالشفاء بعد انقضاء التسععين بويعا   -5
الواحععد  يثبتععة  فععي السععنةوعشععرون بويععا   غيععاب يععا يجموععع  يائععة أو بعععد

إنهعاء  جمعيعةالبصب" ين حل   لدى الجمعيةمد  موجب إجازات يرضية يعتب
 الخدية.  نهابة  يكاف االحتفاظ بحق  في ديات  ي  

  تعتبععر العطععل الرسععمية وأبععام نهابععة ارسععبوا التععي تقعع   ععالل فتععر  اإلجععاز -6
 .المرضية جزء ينها

أو  جهعة يعتمعد  لعدى الجمعيعةبتوجب إ بات المرك بموجب تقربر  بي ين  -7
 صدقة ين وزا   الصحة.بموجب شهاد   بية ي

 بع  يعن بعي يعتعرف  يعتمعد  بتقربعرالغيعر  وتحسب تعتبر اإلجاز  المرضية -8
    .ين إجازت  السنوبة أو غياب ارجرإجاز  غير يدفوعة  الجمعيةقبل 

بستحل العايل غير السعودي إجــاز  يرضية إذا وقع  اإلصعابة أو المعرك  -9
 بعععي يصعععد  يعععن السعععفا     عععا ج المملكعععة إذا تقعععدم بتقربعععر وجعععوده أ نعععاء

  الهيئعة الطبيعة بعوزا    السعودبة في البلد الذي حصعل فيع  المعرك وأقعرت 
 الطبي.صحة التقربر  الصحة

 المعني.تحفظ  افة التقا بر الطبية بكل سربة في يلف الموظف   -10
إععالم  حـعـالة اإلجعاز  المرضعية الطوبلعة بتوجعب علعى العرئيس المباشعر في  -11

بعل الموظفين بعارير فعي اقعرب وقع  قشئون المالية وو اإلدا بة يدبر الشئون
عود  الموظف ين اإلجاز  إلجراء التععدبالت التعي قعد بترتعب علعى المعرك 

   .الطوبل
 

 :اإلجازات الرسمية( 55المادة: )
 
ة للمملكعجر  ايعل فعي اليعوم العو ني  بستحل العايلون إجاز  بع الوطني:اليوم  -1

  إذا تصععادف اليععوم العععايلون بيععوم أ ععر بععدال  عنعع وبعععوك
العو ني يع  بعوم الراحععة ارسعبوعية وبجعوز لمصعلحة العمععل 

 السنة.و استبدالها بيوم آ ر ين أت جيل هذه اإلجاز  
 الفطععربسععتحل العععايلون إجععاز  يدفوعععة ارجععر فععي عيععد  إجااازة العياادين: -2

بيويين قبعل أن تبدأ إجاز  العيدبن  المبا  ين علىارضحى و
 عده.العيد وتنتهي بيويين ب

 
 ( اإلجازات الخـاصـــة:56: )المادة
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حصعول علعى بحل للموظف بعد يوافقعة  ئيسع  المباشعر و اعتمعاد المعدبر الععام ال

 إجاز   اصة  ما بــلي:
 
 )ال ة أبام  حد أقصى ) زواج الموظف . 
 حد أقصى لألب والد   فل بوم واحد . 
 قا بارد ــــوفا  أح في حالة  ـال ة إلى  مسة أبام  حد أقصى 
 .(أحد ارحفاد اروالد،أحد  ار  ، ارخ، ،ةالزوج ،الوالدبن)    

 
  :إجازة األمـومــة( 57) :المادة

  
بخ أسعابي  سعابقة علعى التعا أ بععة  للمرأ  العايلة الحل فعي إجعاز  وضع  لمعد  -1

 " للعوالد و بحدد التا بخ المرج المنتظر لوالدتها وارسابي  الستة الالحقة لها،
بموجب شهاد   بية يصدقة يعن وزا    أو يعتمد لدى الجمعية بيب بواسطة 
  .الصحة

بإجــعـاز  الوضع  نصعف ارجعر إذا  عان لهعن  تمعتعهنللعايالت أ ناء  بصرف -2
   .ف  ثرسنة  بالجمعية في  ـديــة 

ي ارجر الكايل إذا  عان لهعن فعبصرف للعايالت أ ناء تمتعهن بإجاز  الوض   -3
 .ف  ثرات  ال ة سنو بالجمعية دية 

ن ارجععر للعايلععة أ نععاء إجازتهععا السععنوبة العادبععة التععي بحععل لهععا أ بصععرف ال -4
ن يعإذا  انع  قعد اسعتفادت فعي السعنة نفسعها  هذه الالئحةبموجب أحكام  ت  ذها

  .إجاز  وض  ب جر  ايل
  بعدف  لهععا نصععف ارجععر أ نعاء اإلجععاز  السععنوبة إذا  انعع  قعد اسععتفادت فععي تلعع -5

 أجر.بنصف السنة ين إجاز  وض  
عنععديا تعععود لمزاولععة عملهععا بعععد إجععاز  الوضعع  أن ت  ععذ بقصععد  بحععل للعايلععة -6

إ ضاا يولودهعا الجدبعد فتعر  لالسعتراحة أو فتعرات ال تزبعد بمجموعهعا علعى 
 للعمال.الساعة في اليوم الواحد و ذل  عالو  على فترات الراحة المنوحة 

 الوالد .  الحمل و فصل العايلة أ ناء تمتعها بإجاز جمعيةللبجوز  ال -7
فصععل العايلععة أ نععاء يرضععها النععاتج عععن الحمععل أو الوضعع   جمعيععةللبجععوز  ال -8

 غيابهعا سعتة على أال تتجاوز يد ،بشر  أن تثب  المرك بشهاد   بية يعتمد 
  .أشهر

يعن ارسعباب المنصعوص  سعبببغيعر  الموظفة الحايل فصل لجمعيةل زبجو ال -9
ا و إذ ،د لتا بخ المتوق  للواللعليها في هذا النظام  الل ارشهر الستة السابقة 

كع  تععين علعى اللجنعة المختصعة الح الالئحعةفصل  العايلة  الفعا  رحكعام هعذه 
 .بإعادتها إلى عملها

ملع  بسقط حل العايلة فيما تستحق  وفقعا  رحكعام هعذا الفصعل إذا  بع  أنهعا ع -10
فعي هعذه  جمعيعةلو عمل أ ر أ ناء يد  إجازتهعا المصعرح بهعا أي صاحبدى ل

  .هالـ دف  ينها ياسترد تحريها ين أجرها عن يد  اإلجاز  أو أن تالحالة أن 
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 :العدة( إجازة 58) المادة:

 

  وعشعر أشعهر أ بععةالععد  الشعرعية  إجعاز العايلة المتعوفي زوجهعا  المرأ تمن" 
 أبام يدفوعة ارجر:

 
 .هاوقع  اإلجاز  السنوبة المستحقة للموظفة  الل العد  تحتسب  جزء ين اإذ -أ

 .أبام تحتسب بدون  اتب وعشر  أشهرإذا زادت إجاز  العد  عن أ بعة  -ب
 

 وإجازة االمتحانات:  ( اإلجازة الدراسيـة59: )المادة
 

تعب بـمن" الموظف الموا ن الذي بتاب  تحصيل  الد اسي إجاز  يدفوعــة الرا -1
د دم يا بفي، شــر  أن بقفعلية التي بخض  فيها إلى ايتحانتتجاوز اربـــام الال 
و أجععدوال   سععميا  يصععدقا  يععن المعهععد ساب  رحععد المعاهععد أو الجايعععات وانععـت

 عدد ويواعيد أبام االيتحانات.الجايعة بفيد عن 
تؤ ذ يعد  اإلجعاز  الد اسعـية فعي ععين االعتبعا  عنعد احتسعاب تععوب  نهابعة  -2

فععو  انععـتهاء    الجمعيععة ـخدية وذلعع  شربطـععـة عععود  الموظععف للعمععل فععي العع
ضعععف  علععىفتععر  تزبععد  الجمعيععة د استـعـ  بنجععاح واسععتمرا ه فععي العمععل فعي 

 الد اسية.اإلجاز  
 

 االستـثنائـية:( اإلجازة 60: )المادة
 

 بويعا   جوز ين" العايل إجاز  استثنائية ) بدون  اتعب ( لمعد  ال تزبعد ععن  ال عينب
علعى أال  وفي حالة  اصة جدا  بقد ها المعدبر الععام بمكعن تمدبعدها ، الل السنة الواحد 

تثنائية ال تحتسعب اإلجعاز  االسعو ،الواحد يجموعها ستون بويا   الل السنة في تتجاوز 
د  يعزادت  إذا السنوبة للموظف اإلجازاتوال في استحقا   ضمن يكاف ت نهابة الخدية

 .في السنة بويا  يتواصلةعن  ال ين  اإلجازات
 

 
 

 
  :( اإلجازة االضطرارية61) المادة:

  
لمععد  ال تزبععد علععى   ايععل اضععطرا بة بعع جر إجععاز بجععوز للعايععل الحصععول علععى 

ل وافقة يععن قبععـععـدع  ظروفعع  ذلعع  شععربطة المـععـالواحععد  اذا است أبععام فععي السععنة  مسععة
 .اإلدا  
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 ـامنالثالباب 
 

 اتـــــــــــــــتداباالن
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 الثامنالباب 
 

 االنتدابــــــــــــــــــــــات
 

 (62) :المادة
 

بصرف للموظف المنتعدب العذي بكلعف فعي يهمعة  سعمية يعن قبعل اإلدا    عا ج 
 يقر العمل بدل انتداب عن  ل بوم بقضي  دا ل أو  ا ج المملكة.

 
 (63) :المادة

 
 بلي: ة  سمية  مايهم رداءتكون يسافة االنتداب  االنتداب:م افة 

 
 (  يلو يتر ين الطر  المسفلتة.100)  أ
 ين الطر  غير المسفلتة، وتطبل هذه المسعافة علعى ويترـــ(  يل50) ب

 المسافات البحربة بشر  أال تقل يد  المهمة عن دوام بوم  ايل.
ت ا اــــععـذ  اسععتخدام السيــــععـيععن الطععر  التععي بتع ويترــععـ(  يل15)  ج

 .فيها  الطر  الجبلية
 (64) :المادة

 
  لالنتداب:الفئات المالية 

 
 بلي:  ل د جة أو د جات وظيفية بكون لها فئة يالية يحدد  لالنتداب  ما

 
 فئة االنتداب

)شاملة اإلعاشة واإلقامة 
 ( والتنقل

 فئة االنتداب
)شاملة اإلعاشة واإلقامة 

 الدرجة الوظيفية ( والتنقل

 داخل المملكة خارج المملكة
 اإلدارة العليا لاير في اليوم 500  في اليوملاير 1000

 والرابعة الدرجة األول  والثانية والثالثة لاير في اليوم 300 لاير في اليوم 450

 وال ابعة الدرجة الخام ة وال ادسة لاير في اليوم 350 لاير في اليوم 500

 العاشرةوالتاسعة و الدرجة الثامنة لاير في اليوم 400 لاير في اليوم 600

 
 (65) :المادة
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  اآلتي: اإل  ابتكون تذا ر 

 
 خارج المملكة

 الفئة الوظيفية داخل المملكة
دو  الخليج والدو   دو  العالم األخرى

 العربية

 اإلدارة العليا الد جة ارولى الد جة ارولى الد جة ارولى

 والمراكز اراتمد راء اإلد الد جة ارولى الد جة السياحية الد جة السياحية

 باقي العاملين الد جة السياحية الد جة السياحية الد جة السياحية

 
 (66) :المادة

 
 قيمعةالوظف المنتدب تخف  ـــيين اإلقاية واإلعاشة للم بت الجمعيةإذا قاي    .أ

 .(%50) المالية لالنتداب إلى
 .ين قيمة البدل المستحل (%25)اإلقاية فقط بخف  نسبة  ت يينإذا ت    .ب
 ععذل  إذا  انعع  يحععل اإلقايعععة للمنتععدب فععي الخيعععام ال بخفعع  البععدل النقعععدي   .ج

 المستحل للمنتدب.
 

 (67) :المادة
 

تعتمعد  أناإلدا   المعني بحدد يهمة االنتداب والمد  الالزية إلنجازها على  ريدب
 .ين قبل المدبر العام

 
 (68) :المادة

 
اق  عن استحق تزبد االنتداب الاب ـعلى حس  ـــــسلفبجوز ين" الموظف المنتدب 

 .الفعلي
 
 
 
 
 
 

 (69) :المادة
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 عامة:أحكام 
 

د  ( بويعا يتتاليعة فعي المعر  الواحع14ععن ) تزبعد يعد  االنتعداب ال أنبجب  -1
 ( بويا  الل السنة الواحد .60تزبد عن ) وال

عجعزه  أوعدم استعاد  بدل االنتداب المصروف للموظعف فعي حالعة وفاتع   -2
 ء يد  االنتداب.الدائ  قبل انتها

الموظععف الععذي بسععافر يععن يقععر عملعع  فععي واحععد  يععن هععذه الحععاالت  بعتبععر -3
 المنتدب:ينتدبا وبصرف ل  يستحقات 

 
 إذا استدعت  الحكوية للشعهاد  أيعام إحعدى المحعا   او الهيئعات 

 الواقعة  ا ج يقر عمل .
  إذا دعععي للمثععول أيععام لجنععة  بيععة أو هيئععة تحقيععل أو االدعععاء

(علععى الموظععف 3)ر الحععالتين المععذ و   فععي الفقععوفععي  ،العععام
تقدب  شهاد  ين الجهة التي استدعت  يوضحا في  الغرك يعن 

بصععرف بععدل  دبد والــععـد  التععي يكثهععا بالتحـــععـوالم اسععتدعائ 
االنتداب للموظف المعته  إال بععد أن تثبع  براءتع  يعن التهمعة 

،  معععا أن يعععد  هعععذه الحعععاالت التعععي بسعععتدعي إليععع الموجهعععة 
تد ل في المد  المحعدد  لالنتعداب  عالل  لموظف ين اجلها الا

 السنة الواحد .
 

بجعوز صععرف بععدل انتعداب عععن أبععام السععفر للموظعف المنقععول  ععا ج يقععر  -4
ة ـعـلكتزبد المد  عن  ال ة أبام سعواء  عان النقعل دا عل المم أالعمل  بشر  
 أو  ا جها.

 ر التعي بعمعل بهعاجهعة أ عرى للعمعل فيهعا غيع إلعىإذا ت  انتداب الموظعف   -5
بسععتحق  يعن بععدالت وتعوبضعات ويكافعع ت باسععتثناء  تتحمعل تلعع  الجهعة يععا

 .يا ل  بتفل  الف ذل  اتب  وبدل نقل  
 يعد  االنتعداب الفعليعة إلعىت  انتعداب الموظعف انتعداب  عا جي بضعاف  إذا -6

 بويا  قبلها وآ ر بعدها وبصرف ل  بدل االنتداب عنهما.
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 التــــاسعالباب 
 

 ثاعتبالتدريب واإل
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 الباب التاسع
 

 واإلبتعاثالتدريب 
 

 (70) :المادة
 

 ةجمعيعالععام  يعدبربرئاسة  جمعية المساعد  على الزواج تشكل لجنة للتد بب في
 ين:  ل

 
  .واإلدا ي يالمدبر المال .أ

 التد بب والتطوبر. إدا  يدبر  .ب
 المشرف على الوظيفة. .ج

 
 (71) :المادة

 
 لي:ي تختص لجنة التدريب ما

 
  س  السياسة العاية لتد بب العايلين. -1
 ات.تحدبد الحاجات التد ببية للعايلين والتعاون في ذل  ي  المرا ز واإلدا  -2
بعععالمرا ز التد ببيعععة  عععا ج المملكعععة لمعرفعععة المجعععاالت التعععي بمكعععن  االتصعععال -3

 ت.اد  ينها ويحاولة الحصول على ين" د اسية ين تل  الجهاــاالستف لجمعيةل
( يهمععا  انعع  يععد   االبتعععاث  فعع   لبععات التععد بب فععي الخععا ج )قبععول أو  -4

 التد بب.
 . تحدبد يد  التد بب للموظف المبتع  في الخا ج -5
 معية لجاالموافقة على قبول ين" التد بب وتحال لها جمي  المن" التي تتلقاها  -6

 
 :المخصصات المالية للمتدربين

 

دبنعة ر أو و شعة العمعل دا عل يفي حالة تواجد يقر الدو   التد ببية او المؤتم -1
 بدف   سوم االشتراك فقط. الجمعيةالديام تتكفل 

  مفي حالعة تواجعد يقعر العدو   أو و شعة العمعل أو المعؤتمر  عا ج يدبنعة العديا -2
 :  بلي يا الجمعية( تتحمل  )دا ل المملكة او  ا جها

 
 دف   سوم االشتراك. -
ليف أبعة تكعاالجمعيعة  دف  تكاليف تذا ر السفر ذهابا وإبابا وال تتحمل -

 يالية أ رى.
دفعع  بععدل انتععداب حسععب المرتبععة التععي بشععغلها الموظععف بعععدد أبععام  -
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 التد بب.
 

 (72) :المادة
 

ا عل للخا ج في دو ات او برايج تد ببيعة لهعا يثيعل د للتد بب ال بجوز االبتعاث
 المملكة يهما  ان  يد  الدو   او البرنايج.

 
 (73) :المادة

 
  تعع، وبععت  قيععد يععن يهنيععا   تععد بب عمالهععا السعععودبين وإعععداده ب الجمعيععة قععوم ت

 الغرك.إحالله  يحل غيره  ين غير السعودبين في السجل المعد لهذا 
 

 (74) :المادة
 

فععل بععت  تععد بب العمععال السعععودبين تععد ببا  دو بععا  وفنيععا  فععي الععدا ل والخععا ج و
 .اته  وتنمية يعا فه البرايج التي تعد في هذا الصدد بهدف تجدبد وتطوبر يها 

 
 (:أشهر ألكثر من ستة  التدريبية )البعثات (75) :المادة

 
 يلي: يشترط فيمن يبتعث من الموظفين للتدريب في الخارج ما

 
  الث سنوات على ارقل. الجمعيةأن بكون قد أيضى في  دية  .أ

 أن تنطبل علي  شرو  الدو   التد ببية المرش" لها. .ب
 .  بها الدو   بد جة تمكن  ين االستفاد  ينهاأن بل  باللغة التي تدا .ج
 أن تكون للدو   عالقة يباشر  بالعمل الذي بقوم ب . .د

 

 لمتبعة للترشيح للدورات التدريبية الداخلية:االنظم 
 

وظيفية أن تكون الدو   التد ببية المرش" لها يتوافقة ي  المسمى والمهام ال .أ
 الموظف.التي بقوم بها 

 حضو  دو   تد ببيعة بعت  إبعال  إدا   ير عز التعد ببفي حالة الرغبة في  .ب
 سبوعين على ارقل. والتطوبر يسبقا  قبل يوعد الدو   المقر  بإ

 الل  بيتين  ا ج المملكةبمكن ترشي" الموظف ر ثر ين دو تين تد ب ال .ج
 .السنة المالية 
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وفععي حالععة  غبععة الموظععف بحضععو  دو   تد ببيععة أ ععرى بععت  ذلعع  حسععب  .د
الوحد  وبكون على حساب  الخعاص ويعن إجازتع  المسعموح  يوافقة يشرف

 نظايا .بها 
 بجب على المشرف ترشي" جمي  العايلين لدب  وبالتناوب. .ه
ين والموظفععات الععذبن هعع  علععى  فالععة ظففقععط للمععوتمععن" فرصععة التععد بب  .و

   الجمعية.
و ععذل  يهنتعع  إال بعععد يضععي سععنة فععي تمععن" فرصععة التععد بب للموظععف  ال .ز

 الترشي".ل ـا   الل فتر  الستة أشهر التي تسبالحاصل على إنذ
فععي حالععة انتععداب الموظععف لععدو    ا جيععة ا دا ععل المملكععة أو  ا جهععا ا  .ح

 ة فعي الجمعيعةـبمن" الموظف بدل انتداب ونقل وذل  حسب ارنظمة المتبعع
 ، ويا زاد عن ذل  بكون على حساب الموظف الخاص.

 ينيعزا فعي حالعة غيعر السععودبت شير  الخروج والععود  والف الجمعية بؤين  .ط
 .المرشحين لدو ات  ا ج المملكة

بجب تعبئعة اسعتما   الترشعي" للعدو   التد ببيعة يعن قبعل الموظعف و ئيسع   .ي
لععى دا   الشععؤون اإلدا بععة والماليععة عاشر وإدا   التععد بب ويوافقععة إـالمبعع
 ذل .

لععن تعتمععد الععدو   التد ببيععة ري يوظععف أو يوظفععة إال بعععد اسععتالم ير ععز  .ك
 إ مالها.للدو   وشهاد  ب والتطوبر يا بثب  حضو ه التد ب

 
 (76المادة: )

 

يها  الل الفتعر  التعي بقضع   الجمعية ببقى الموظف يرتبطا بد جت  ارصلية في 
الترقيععة  وتحسععب رغععراكفععي البعثععة وتععد ل هععذه المععد  ضععمن يععد   ديتعع  الفعليععة 

  .و التعوب  نهابة الخدية والمكاف ت
 

 (77) :المادة
 

 :) واإلبتعاث للتدريب ( مستحقات الموظف المبتعث
 

( لاير شععهربا والمتععزوج 3000بصععرف للموظععف المبتععع  ارعععزب يبلععا ) -1
 اتبعع  نصععف صععافي ( لاير شهربا.باإلضععافة الععى 5000بصععرف لعع  يبلععا )

 بعد  ص  استحقاقات الت يينات االجتماعية. الشهري
الموظف المبتع  يهمعا  عان  ( لاير لكل واحد ين أوالد1000بصرف يبلا  ) -2

 عدده  لمقابلة يصا بف العالج.
تكععععاليف العمليععععات الجراحيععععة واريععععراك المستعصععععية  الجمعيععععةتحمععععل ت -3
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واريععراك المزينععة التععي تتطلععب يراجعععة الطبيععب بشععكل يسععتمر وتكععاليف 
العععالج السععربري فععي المستشععفى وذلعع  بالنسععبة للموظععف المبتععع  وزوجتعع  

 مون يع  في يقر د است  بصفة دائمة.وأوالده اذا  انوا بقي
يعن إجعراء   ويعا تتطلبعتكاليف ععالج حعاالت الحمعل والعوالد   الجمعيةتحمل ت -4

 عمليات او حضانة للطفل او نحوها.
 تكاليف ار راف الصناعية وعمليات تر يبها. جمعيةالتحمل ت -5
ل تععذا ر المبتععع  وعائلتعع  فععي حالععة قيايعع  برحلععة عمليععة تتعلعع جمعيععةالتحمععل ت -6

 عدد التذا ر المحدد  ل . بد است  الى المملكة  بحدود
بصعععرف للموظعععف المبتعععع  بعععدل التجهيعععز للسعععفر فعععي حعععدود  اتعععب شعععهر  -7

ظف الذي ترافق  عائلت  ويخص  ويخص  شهر ونصف عند التخرج للمو
 الموظعف بنهعي أن البعدلللموظف ارعزب وبشعتر  فعي يعن" هعذا  دواح شهر
 بتعاث عن سنتين.تقل يد  اال بنجاح وال  ابتعا  

لسعنة ار يعر  فعي اشعهر واحعد تععادل  اتعب بصرف للموظف المبتع  يكاف    -8
أ نععاء  لنيععل د جععة الماجسععتير يقابععل نفقععات تنقالتعع   ععان يبتعثععا   إذايععن ابتعا عع  

عع  يرتب شهربن عن السعنتين ار يعرتين للمبتتعادل ويكاف    إجراءه ربحا  
بحصععل  أنصععرف هععذه المكافعع   وبشععتر  له للحصععول علععى د جععة الععد تو ا

يرضي في د است  وان بت  الصرف بناء على شعهاد  يعن  برالمبتع  على تقد
 الجايعة.

بصرف للموظف المبتع   اتب شعهر واحعد ععن  عل سعنة د اسعية لقعاء  بع    -9
 .التقا بر الدو بة التي تقدم للجايعة

لمقعر  صرف استحقاقات المبتع  للتد بب في الخا ج ين تا بخ توجهع  أببد  -10
هعا الموعد المحدد لبدء فتر  التد بب المنصوص علي لال بسب أنالتد بب على 

 في قرا  ابتعا  .
اجتعاز  ذاإ - فع  ثربصرف للموظف المبتع  للتد بب في الخعا ج لمعد  سعنة   -11

  .تب تعادل  اتب شهر وذل  لقاء نقل أغراض  و  يكاف   - الدو   بنجاح
اقتضععع   إذاللتعععد بب فعععي الخعععا ج بعثعععة الموظعععف  إلغعععاء للجمعيعععةبجعععوز   -12

ي فعتقصعيره  أوالمصلحة ذل  )يثال ععدم التزايع  ب نظمعة العدو   الموفعد إليهعا 
نعة بنعاء علعى قعرا  لج   الجمعيعة (راه تعسعبب  ري أويتابعة برنعايج التعد بب 

 التد بب.
 

عععة وبععين الملحععل الثقععافي السعععودي المعنععي لمتاب الجمعيععةبععت  التنسععيل بععين   -13
 .ةسير الد اسميا و ف  التقا بر الالزية عن دبالمبتع  أ ا
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 (78) :المادة

 
تعؤين للموظععف المبتععع  للتعد بب فععي الخععا ج يهمععا  انع  فتععر  التععد بب تععذ ر  

وجتعع  ن سععنة تععؤين لزيعع أ ثععربالطععائر  ذهابععا وإبابععا  واذا  انعع  يععد  االبتعععاث  إ  ععاب
لبلعد يع  فعي ا ره  لإلقايةــند سفا عــــا وإبابـــبالطائر  ذهاب تذا ر سفر وأوالده القصر

 .إلي المبتع  
 
 (79) :المادة

 
 يلي: عل  الموظف الموفد في بعثة للخارج مراعاة ما

 
القيعام  بكر   ل وقت  أ ناء البعثة للغابة التي أوفعد يعن اجلهعا وال بجعوز لع  أن -1

 بدون اجر. أوب ي عمل آ ر سواء  ان باجر 
   جمعيةال طيا و فيال غا يا، بان بعمل في  بقدم قبل يغاد ت  المملكة تعهدا أن -2

لغعا يب للمشعرواوإذا أ ل بتعهده الخطعي عليع  أن بعيعد يده يساوبة لمد  بعثت  
 يد  االبتعاث. علىيساوبا للمد  المتبقية 

تقبلع   الد اسة إال لععذ ببتخلف عن المواعيد المحدد  للسفر لاللتحا   أالبجب  -3
ل  ن االسعتفاد  يعن البعثعة المرشع" لهعا و عذسوف بت  حريان  ي وإال جمعية،ال

بعثععة أو دو   فععي الخععا ج يسععتقبال ولمععد  عععايين  ربععةحريانعع  يععن الترشععي" 
 يتتاليين.

ن أثة ون بتقيد بارنظمة وشرو  البعأأن بحترم قوانين وتقاليد البلد المضيف و -4
 .ل جلها ضمن د است  المحدد  لذأبنجز بنجاح د است  أو المهمة المبتع  ين 

 ،ل  تقا بر دو بة عن سير بعثت  وفقا للتوجيهات التي تعطى للجمعيةن برف  أ -5
 .إليهاالتقا بر الدو بة التي ترد ين الجهة الموفد  إلىباإلضافة 

و أد يعهع إلعىبجب عدم تغيير نوا الد اسة المحدد  بقعرا  ابتعا ع  وأال بنتقعل   -6
 الجمعية .و جايعة أ رى إال بموافقة أ لية 

 يغاد   البلد الذي أوفد إلي  إال أ ناء العطالت الرسمية. بجب عدم  -7
لبعثعة بويعا يعن تعا بخ انتهعاء ا (15) تزبد عن البالد  الل يد  ال إلىبعود  أن -8

قععدم  إذاال إ تعع  ر بعععد هععذه المععد  تطبععل عليعع  الجععزاءات حسععب النظععام وإذا
 يعةجمعال وفي حالة  ف  العود  الى عمل  فعي ،الجمعيةقبلها بالتي المبر ات 

لتعي بدف  الرواتب والنفقعات ا  أو  فيلبعتبر في حك  المفصول وبجب يطالبت  
 صرف  ل  أ ناء البعثة.

نجعز أد بجوز للمدبر العام تمدبد فتعر  البعثعة بععد الت  عد أن الموظعف الموفعد قع  -9
  معا بحعل للمعدبر الععام بنعاء ،الد اسة التي أوفد ين اجلهعا علعى وجع  يرضعي

 تبععين يععن التقععا بر إذاائر  المعنععى إنهععاء بعثععة الموظععف علععى  لععب يععدبر الععد
 ن  لن بتمكن ين إنجاز الهدف الذي أوفد ين اجل .أالوا د  عن  
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 ععل بالواجبععات أ أوأهملهععا  أوإذا تبععين أن الموظععف قععد قصععر فععي د اسععت    -10
والعى سعمعة بلعده أ إلعىو أ الجمعيعة إلعىو أسعاء بسعلو   أ ابتعا ع المترتبة علعى 

بة ععن قط  إبتعا   ويطالبت  بدف  التكاليف المترت للجمعيةبحل ف البلد المضي
 يد  إبتعا  .

 ة .جمعيالين قبل إدا    بعذ  يقبول إالبجوز للمتد ب ترك يقر تد بب   ال  -11
 

 (80) :المادة
 

في حالة فشل المبتع  للتد بب في الخعا ج وععدم حصعول  علعى أبعة شعهاد  تؤبعد 
 .ابتعا  ء لحل بمطالبت  بإعاد  جمي  يا ت  صرف  ل  لقاا للجمعيةنجاح  في د است  فان 

 
 (81) :المادة

 
  بععد انتهعاء فتعر  التعد بب أو الد اسعة يعد للجمعيعةبجب على الموظف أن بعمعل 

لتعد بب اتكعاليف يعد   للمشرواتما ل فتر  بعثت ، وفي حالة إ الل  بذل ، علي  أن بدف  
   المساعد  على الزواج .جمعية التي ل  بعمل بها لدى  ةأو الد اس

 
 (82) :المادة

 
 ختــــامية:أحكام 

 
ة جمعيععة التنميععتععنظ  هععذه الالئحععة أوضععاا العععايلين الععذبن بععت  إبفععاده  يععن قبععل 

 واإلبتععاث لاللتحا  بالدو ات التد ببيعة دا عل المملكعة  ارسربة بالمنطقة الشرقية وئام
واععد لتد ببيعة المتخصصعة، وتحعدد قو العدو ات اأ ا ج المملكعة للد اسعات العليعا  إلى

 ويستحقات العايلين. واإلبتعاثوشرو  التد بب 
 



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: صفحة رقم: 60 من: 97الالئحة التنظيمية للموارد البشرية

61 
   

  

 

 
 
 
 
 
 

 العـــــاشرالباب 
 

 الحـــــــــوافــز



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: صفحة رقم: 61 من: 97الالئحة التنظيمية للموارد البشرية

62 
   

  

 

 العاشرالباب 
 

 الحــــــــــــــــــــوافز
 

 وية للموظفينعنبرنامج منح الحوافز ورفع الروح الم
 

ة جمعيععة التنميععة ارسععرببايلععة فععي إ ععا  المحافظععة علععى الكفععاءات الوظيفيععة الع
 بالجمعيعة  وتشجي  الكعواد  المؤهلعة لاللتحعا   بالمنطقة الشرقية بالمنطقة الشرقية وئام

كافععة ببإعععداد برنععايج لتحفيععز المععوظفين  الجمعيععةلتععزم تلتنميععة وتطععوبر ارداء العععام 
زء  ه جععاإلدا ات وارقسعام، وبصعاد  يجلعس اإلدا   علعى بنعود هعذا البرنعايج، واعتبعا 

 . للجمعيةأساسيا  ين النظام ارساسي 
 

 ينص برنامج تحفيز الموظفين عل  البنود التالية : و
 

ة أو ن ااب "مبااالم مالياابتععوفير الحععوافز المادبععة بكافععة أنواعهععا   الجمعيععةلتععزم ت :البنااد األو 
 ضمن الميزانية العاية وحسب الموا د المتاحة. محددة "

 
 وايلــععـعا ها يععن ـــععـيععات للمععوظفين واعتببتنظععي  عمليععة الترق يععةالجمعلتععزم ت :البنااد الثاااني

لترقيعات اادبة بناء  على الضوابط الموضوعة لبرنايج ـــوبة والمـــالتحفيز المعن
 . الجمعيةب

 
لمبنعى ايعة ضعمن بتعوفير يجعاالت للنشعا ات االجتماعيعة والترفيه الجمعيعةقعوم ت :البند الثالث

 اد ـعـفاصة لالستـــعـوالخ ةــعـيع  القطاععات الحكويي أو بالتعاون للجمعيةالعام 
 الموجود .الت ـــ ت والتسهيــين المنش
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 السياسات  العامة لبرنامج منح الحوافز
 ورفع الروح المعنوية للموظفين

 

 
الموقر،  والمعتمد ين قبل يجلس اإلدا   بالجمعيةتنفيذا  لبرنايج تحفيز الموظفين 

 السياسات التالية: جمعيةالتـ قـر  إدا   
 
:تقييم األداء لجميع الموظفين في كافة اإلدارات والمراكز -1

 
لرقعي ش  أن سياسة تقيي  أداء الموظفين تعتبر ين السياسات الهاية فعي سعبيل اال

مععن" بشععكل عععام، ويععد ال  أساسععيا  ل  بالجمعيععةبالمسععتوى العملععي والععوظيفي للعععايلين 
 فين.للموظالعالوات والمكاف ت 

 
التقييم ال نوي لجميع الموظفين:


سععنوبة وينعع  تحععدد نسععبة العععالو  ال  الجمعيععةوهععو التقيععي  المعتمععد حاليععا  لمععوظفي 

 اإلدا  .المقر   ين قبل يجلس 
 
الدوري:تقييم األداء 


بكعون و)شهربا  أو  ل  الث أشهر(    ب جرب  يدبر اإلدا   بصفة دو بةو تقييــوه
  ين :الغرك 

ة الموظععف بشععكل يسععتمر ووضععع  فععي نطععا  المراقبععة واإلشععراف يتابععع -

ن وهذا بدو ه بحقل للموظف وللعمل االنضبا  والمستوى العالي ي الذاتي،
 ارداء.

 وجود التقيي  الدو ي لدى يدبر اإلدا   بجعل  على تجاوب سعرب  وإ عالا -
يسعععتمر ري يعععن يتطلبعععات زبعععاد  الرواتعععب أو يعععن" المكافععع ت الخاصعععة 

ن.للموظفي
المععوظفين إلنجععازاته  المتميععز  أو لمهععام قععايوا بهععا بصععفة  يكافعع   بععع  -

لألداء.استثنائية بكون أ ثر يصداقية بوجود تقيي  دو ي 
 وجود التقيي  الدو ي للموظف لدى يدبر إدا ت  بجععل يعن السعهولة بمكعان -

 اتـعـالد جوي وععدم االنحيعاز فعي يعن" ــعـ  السنـالت  د ين يصعداقية التقييع
ل  يتابعة أوج  القصو  أو الخلعل فعي ارداء لعدى الموظعف يعن  عالل و ذ

السنة.يتابعة سير التقيي  الدو ي على يدا  
 
 

 تقييم ومتابعة المهام:
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مباشعر  عملية يتابعة المهام وتقييمها ضمن دائر  العمل ين الوسائل غير التعتبر 

 ين:لحفز الموظف و ف   وح  المعنوبة إذا تجّردت تل  العملية 
 

 أسلوب المتابعة والمراقبة المباشر  ) بشكل يتكر  ويتعّمد (. -
للموظف.استخدام التقيي   وسيلة ضغط أو تحجي   -
التقصير.تجاهل اإلنجاز المتميز، وإبقاا العقوبة في حال الخط  أو  -


د يععن  مععا أن عمليععة التقيععي  والمتابعععة للمهععام تمععن" الموظععف وإدا   العمععل العدبعع

 :ينهاالمزابا 
 

 وض  الموظف أيام يسئوليات  المكلف بها بشكل يباشر. -
ين" الثقة ين  الل التكليف بالمهام. -
يوظفيهعععا  يتابععععة المهعععام يعععن قبعععل اإلدا   تمنحهعععا المصعععداقية لعععدى -

وتضعه  تح  دائر  اإلشراف الذاتي المستمر.
 الرضعى يتابعة المهام ين قبعل اإلدا   تمعن" الموظعف الثقعة بإدا تع  و -

ز الذي بحقق .باإلنجا
تقيي  المهام في حد ذات  تقوب  للموظف  الل أدائ  لتل  المهام. -

 
 ات سياسععة التقيععي  الععدو ي لجميعع  يوظفيهععا بكافععة اإلدا   الجمعيععةعتمععد توعليعع  

ظفيه  والفروا، وين" يد اء اإلدا ات الصالحية في تحدبد أسلوب التقيي  العدو ي لمعو
 ديات التي تقديها  ل اإلدا  . بما بتالئ  ي   بيعة المهام والخ

         
 الحوافز المادية والمعنوية : -2

 
ون وهي تشمل  افة أنواا الحوافز المادبة والمعنوبة الممنوحة للموظف وهعي تكع

 أنواا:على عد  
 
 العالوة ال نوية:  -أ


عمويععا  بشععكل سععنوي وبععت  تحدبععدها لكععل  وهععي النسععبة المقععر  ينحهععا للمععوظفين

 التقيي  السنوي الذي تعده اإلدا   لموظفيها .يوظف حسب 
 

 
 
 
 
 اعتماد بند اإلضافي:  -ب
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أي يوظف بقوم بمهام إضافية أو جهد يتميعز فإنع  بتطلع  لوجعود فعر  يعادي فعي 
 ج ارجر الذي بتقاضاه، ووجود بند اإلضافي يد ل  بيعي لحفعز المعوظفين للعمعل  عا

 جميعع  الععدوائر والمؤسسععات الحكوييععةأوقععات الععدوام الرسععمي وهععو بنععد يعمععول بعع  فععي 
 والخاصة.

 
 المكافآت المقطوعة:  -ج


وهععي يكافعع ت يحععدد  تمععن" للموظععف حسععب توصععيات يععدبر اإلدا   أو الععرئيس 

وظعف المباشر لقاء يهعام جدبعد  بكلعف بهعا الموظعف، أو رجعل إنجعاز يتميعز قعام بع  الم
 ية.الميزان الل فتر  ين الفترات وسيت  تخصي  بند لها ضمن 

 
 االستثنائية:المكافآت  -د


ر  أو يع -السعنوبةاإلضافة إلى الععالو  ب -وهي يكاف ت أو عالوات تمن" للموظف

 لي .عأداء يتميز بواظب  الموظف أويرات على يدى السنة الواحد  لقاء إنجاز بحقق  
 

 االحتفا  بتكريم الموظفين: -هـ 


روح المعؤ ر  للغابعة فعي  فع  العوبمثل االحتفال الجماعي بالموظفين ين الوسائل 
 االحتفال:وبشمل هذا  جمعية .بالالمعنوبة لجمي  العايلين 

 
  المتميزبن.الموظفين 
 ف  ثر.. (.ا فتر   وبلة بالعمل )  مس سنوات الموظفين القدايى يمن أيضو
  والمتقاعدبن.المستقيلين


 : والدروع  شهادات التكريم وخطابات الشكر -و


قليلععة الكلفععة والتععي تسععتخديها اإلدا   فععي تحفيععز يوظفيهععا وهععي يععن الوسععائل 
المتواجععدبن علععى  أ  العمععل و فعع   وحهعع  المعنوبععة وذلعع  بشععكل يتفععر  علععى يععدا  

 المثاليعععععععةا  ااإلدا   َو االموظعععععععف المثعععععععاليا إبجعععععععاد يسعععععععميات  عععععععذل  ،السعععععععنة
بع  ي  اا القس  المثالي ا، ي  يالحظة عدم جعلهعا عمليعة نمطيعة يكعر   بشعكل دو  وَ 

 . للجمعيةوتتوبج المتميزبن ضمن لوحة الشرف والمنشو ات اإلعاليية 
 
 
 
 : اإلجازات الخاصة -ز


حي  بمن" لموظعف المتميعز بعوم إجعاز   اصعة ) أو أبعام يتفرقعة ( حسعب المهعام 

 حققها.وإلنجازات التي 
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  الهـــدايـــا والميداليات: -ح

 
تكعرب  المعوظفين المتميعزبن حيع  وتكون هذه ين ضمن العناصر المستخدية في 

 حقيقع  ضعمنتتمن" له  الميداليات والهدابا التذ ا بة حسب المناسبة أو اإلنجاز الذي ت  
 .  الجمعيةنظم  تحفل التكرب  السنوبة أو الخاص الذي 

 
 : التدريب واإلبتعاث -ط


وهذا بعتبر عنصر هام في عملية تحفيز الموظفين و فع   وحهع  المعنوبعة حيع  

و كون ين يجاالت التكرب  للموظف المتميز ينحة فرصة الحصول على دو   علمية أت
 للجمعيععةإلحاقعع  فععي بعثععة علميععة ضععمن يجععال عملعع ، وهععذا بععدو ه سععيحقل للموظععف و

 الكثير ين المكاسب.  
 
  الخدمات: -ي


بالتععاون    الجمعيعةقعوم توهي عبا   ععن الخعديات المقديعة يعن جهعات  ا جيعة 

بععع  االيتيععازات فععي اسععتعمال تلعع  الخععديات بواسععطة    الجمعيععةوظفي يعهععا لمععن" يعع
 وبونات  اصة تمعن" للمعوظفين المتميعزبن علعى وجع  الخصعوص  وينهعا علعى سعبيل 

 المثال: 
 

  الطيران.و االت 
 . و االت النقل
  السياحية.المؤسسات
  المفروشة.الفناد  والشقل
   واالستراحات.المطاع
   النشر.المكتبات ودو
 رسوا  المر زبة.ا
  الخاصة.المستشفيات

 
 
 
 
 

 والترفيهية:النشاطات والمشاركات االجتماعية  -3
 

وهذه تعتبر ين الوسائل الحدبثعة فعي ينشعئات العمعل الراقيعة حيع  بعت  تخصعي  
جعععزء يعععن المنشععع   وجعععزء يعععن الوقععع  الرسعععمي رجعععل يشعععا  ة يجموععععة المعععوظفين 

بكععون العمععل جععزء غيععر يباشععر فيهععا وهععي  المتميععزبن فععي لقععاءات أو اجتماعععات ودبععة
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 تشمل:
 

  الرسمية.االجتماعات غير
  الخاصة.االحتفاالت
  الخا جية.المشا  ات والرحالت

 
ر بالتجاوب يع  أي فكعر  أو اقتعراح هعادف بقعوم بعدع  وتطعوب الجمعيةقوم تهذا و

 وذلعع  يععن  ععالل االتصععال المباشععر أو المعنوبععة،برنععايج يععن" الحععوافز و فعع  الععروح 
 الجمعية.المكاتبة إلى إدا   
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 الحادي عشرالباب 
 

 الوظيفية والمحظوراتالواجبات 
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 الحادي عشراب ــــالب
 

 الواجبات والمحظورات الوظيفية
 

  :الوظيفيـــة ( الواجبــات83: )ةالماد
 

بلتعععزم الموظعععف المععععين يراععععا  الواجبعععات الوظيفيعععة المترتبعععة علعععى المهعععام و 
فان   ذال جمعية المساعد  على الزواج والرعابة ارسربةبالعمل في الخاصة المسئوليات 

  ب تي:بلتزم بما عام أن على  ل يوظف بوج  واجب 
 

   الجمعية .المحافظة على يواعيد العمل المقر   في  -1
ت دبة العمل المنو  ب  بدقـة وأيانة وإ الص وتخصي   ايل أوقات العمعل  -2

 .رداء واجبات  الوظيفية
  التي تصد  ععن   سعائو الجمعيةنفيذ التعليمات والقرا ات التي تصد ها ت -3

 .في العمل
نظمعة أسلطاتـها يعن  نبصد  علة و االلتزام بتنفيذ  ل يا احترام قوانين الدو -4

 .لعرف العاماولوائ" أو تعليمات و يراعا  التقاليد و
 الجمعيةالمحافظة على  راية الوظيفة و سمعــة  -5
 .  مبوج  عا الجمعيةسربة التاية فيما بتعلل بعمل  أو عمل المحافظة على ال -6
مععل علععى تعع يين و الع الجمعيععةيععل أغععراك قالتعععاون يعع  زيالئعع  بالعمععل لتح -7

 التكاليف. ف  اإلنتاجية ويستوى  ف  انتظام سير العمل و
إبععال    سععائ  عععن أي تقصععير أو تجععاوز أو يخالفععة فععي تطبيععل ارنظمععة و  -8

  .التعليمات
وعععدم اسععتعمالها إال  يمتلكاتععـها،و الجمعيععةعلععى أيععوال وحقععو   المحافظععة -9

 .لألغراك المخصصة لـهـا
بعاحترام    الجمعيعةتعايعل يعهع  تجمي  ين التصرف ي  زيالئ  و   سائ  و -10

    تام.
 

 :( األعما  المحظورة84: )المادة
 

غيعر وظيفتع  فعي  آ عر علعى الموظعف الغيعر سععودي يزاولعة أي عمعل بحظر .أ
 أجر.قابل أجر أو بدون ي الجمعية 

غيعر يباشعر  فعي  لموظف أن تكون ل  يصعلحة شخصعية يباشعر  أولبجوز  ال .ب
   الجمعية ،اتفاقيات أو يناقصات أو عقود  ا جية تتصل ب عمال 

 
صعل بـمــن  الموظف ينعا باتعـا يعن اريعو  التاليعة والتعي تععرك يرتكبهعا للف .ج

 .عن نهابة الخديــة  وبضيالحقت  قانونيا  و عدم تعوالفو ي دون إنذا  
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 أمثلــــــــــــــة:

 
   .تعا ي المسكرات أو المحريات ب ي شكل  ان في أي يكان -1
 القمععا  أو اإلتيععان بعع ي عمععل أو يظهععر يععن شعع ن  التشععكي  بععار ال  يزاولععة -2

 .العاية
 .االشتراك في يناقشات دبنية أو سياسية  الل ساعات العمل -3
 ا.لغير الغرك المخصصة له الجمعيةات و أدو وأجهز قر اسي   استعمال -4
ليسعع  يععن شعع ن  أو  النصععوص التععي اواإل ععالا علععى المسععتندات و ارو ا   -5

 .ا تصاص 
عععـالقة بإنعععـجاز أعمالعع  اال بععععد  الهععع تصععوبر أو  باعععة أي يسعععتندات لععيس -6

   .الحصول إذن يسبل ين  ئيس 
 سععالة أو االحتفععاظ بحوزتعع  الشخصععية ب صععل أي يسععتند أو تقععـربر أو و يقععة  -7

عليهعا  الجمعيعةأو إ عالا أي  عان يعن  عا ج  عنهعا،أو بنسخ  الجمعية  اصة
  ئيس .دون إذن ين 

 أو يعايالتهععا أو سياسععتها إال بععإذن  طععي   الجمعيععةنقععل أبععة يعلويععات عععن  -8
 .يسبل ين المدبر العام

ال و اإلدالء ب بععة شععهاد  أو تقععدب  أبععة إ شععادات أو  بععر  فيمععا بتعلـععـل ب عمعع -9
 .إال بإذن  طي يسبل ين المدبر العام   الجمعية نشا ات

    الجمعية .ين في يكاتب ياستقبال الزائربن الشخص -10
لعى لتحقيل أ باح أو فوائد شخصعية لع  أو لغيعره ع الجمعيةاستغالل عمل  في  -11

    .حساب يصلحتها
 .العمل على إ ا   الخالفات و الصراعات بين الموظفين -12
 ذنإيعن دون  اإلعاليية ار رى حافة والوسائل النشر واإلدالء بار با  للص -13

   .يسبل ين اإلدا   العلياو  طي
دا  يعـهما  عان زهيعـ   الجمعيعةتـعتبر سـرقة أو ا تعـال  أيعوال أو يوجعودات  -14

سبة عليع  فسيعـت  العـمحاو   الجمعيعةين اريو  التي تمس جميع  الععايلين فعي 
 .عليها بـكل جدبة و صرايــة

ن يععبعتبععر    الجمعيععةل أو التععـخربب الـمتععـعمد لممتلكععات  ععذل  فععإن اإلهمـععـا -15
   .الجمعيةالمخالفات ارشد  طو   و ضر ا  لـمصـال" 
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 ال  هنا
 
 

 الثـــاني عشرالباب 
 

 الجـــــزاءات والمخـــالفات
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 الثاني عشرالباب 
 

 الجزاءات والمخالفات
 
 

 ةالشرقي بالمنطقة ألسرية بالمنطقة الشرقية وئامجمعية التنمية ابالخاصة  الئحة  الجزاءات
 

 ( ةــــــــمقدم )
 

ـااادر ( ماان نظااام العماال والعمااا  ال125):تاام إعااداد هااذه الالئحااة تنفيااذاً لحكاام المااادة

هااـ. وتهاادف هااذه الالئحااة الاا  تبـااير 6/9/1389( فااي 21 /2) :بالمرسااوم الملكااي رقاام

ف إلا  ا  أو اإلخاال  بواجباتاه، وكاذله تهادالعامل بعواقب ما قد يحدث منه مان جاراء اإلهما

نشااطه وتعريفه بالمكافآت المادية والمعنوية التي يحـال عليهاا نتيجاة انتظاماه واساتقامته 

ا املين بهاوالعا الجمعياةوجده وإتقانه العمل، باإلضافة إل  أنهاا تانظم العالقاة الوظيفياة باين 

 هما من واجبات.بهدف تحقيق مـلحة الطرفين وما لهما من حقوق وما علي

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ) الباب األو  / أحكام (
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 (85): المادة

  
 الالعمعو  نظعام العمعليعن  (125و9):المادتينوضع  هذه الالئحة تنفيذا  رحكام 

 هـ.1389لسنة  (21 /2)  ق :علي  بالمرسوم الملكي  الموافل
 

  (86): المادة
 

ل  عالإيل بعواقب يا قد بحصل ين ، ين إهمال أو اتبصير الع تهدف الالئحة إلى
تيجعة جعده ن لمعنوبة التي بمكن أن بحصل عليهابواجبات  و تعربف  بالمكاف ت المادبة و ا

 سلو   الحسن.  وونشا 
 

 (87): المادة
 

 جمعيععة التنميععة ارسععربة بالمنطقععةبتسععري إحكععام الالئحععة علععى جميعع  العععايلين 
 لمنطقة الشرقية .با الشرقية وئام

 
 (88): المادة

 
لعوزا ي اعتبا ا  يعن تعا بخ إبالغهعا بعالقرا  ا الجمعيةتنفذ أحكام الالئحة في حل 

 .نهــاالصاد  باعتمادها على أن تسري في حل العمال اعتبا ا  ين اليوم التالي إلعال
  

 (89) :المادة
 

الل أسبوا علعى بت  إعالن الالئحة بوضعها في يوض  ظاهر ين أيا ن العمل  
 .ار ثر ين تا بخ اإلبال  بالقرا  الوزا ي المشا  إلي  في الماد  السابقــة

 
  :( التـظلم90: )ةالماد

 
ين أي تصرف أو إجراء بتخعذ فعي  الجمعيةبحل للموظف أن بتظل  إلى إدا    -1

ف أو حق  وبقدم التظل  إلعى اإلدا    عالل  ال عة أبعام يعن تعا بخ العلع  بالتصعر
 المتظل  ين . اإلجراء

يثععل يععـحاولة حععل أي يشععكلة تتعلععل بععالموظف  علععى الععرئيس المباشععر بجععب -2
علعى جعزاء وقع  عليع  بشعكل ودي و غيعر  سعمي و ذلع  بتشعجي   االعتراك

 المصا حة.الموظف على 
 
ودي بععـمكن للموظععف  بشععكل فععي حالععة عععدم إيكععان حععل المشععكلة أو الشععكوى -3

 .التظل   طيا  إلى المسئول ارعـلى 
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حالة عدم تمكن المسعئول ارعلعى يعن حعل المشعكلة بمكعن للموظعف العتظل  في  -4
 . تابة إلى يدبر الدائر     إلى المدبر العام إذا لزم ارير

بعام ثال عة ألالراتعب  الحسع  يعنإذا  ان التظل  بتعلعل بعقوبعات جزائيعة تتجعاوز  -5
التظل   الل سبعة أبام يعن تعا بخ إ طعا ه بفعرك الجعزاء إلعى  جاز للموظف

ر لى المعدبإيدبـر الدائر  القانونية للنظر في جدبة التظل  و ين    إحالة التظل  
   .العام وين    إلى يجلس الت دبب إلعاد  النظر

اتج نعفي  افة ارحوال فان الموظف المعني تت  حمابت  ين أي انتقام أو تعسف  -6
   الجمعية . بموجب أنظمة وسياساتعن استخدام حق  في التظل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) الباب الثاني / المخالفات و الجزاءات (
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 (91): المادة
 

بعتبر يخالفة تستوجب توقي  الجعزاء المنصعوص عليع  فعي هعذه الالئحعة أي فععل 
جعزءا  والعذي بعتبعر بالالئحعةالجزاءات الملحعل المخالفات و ل الوا د  بجدولاين ارفع

 ال بتجزأ ينها.
يعن لعوائ"    الجمعيعةيعا تصعد ه إدا   و الالئحعةأحكعام هعذه  ل يوظف بخعالف و

ي الفقععر  تنفيذبععة أو قععرا ات أو تعليمععات، تتخععذ بشعع ن  اإلجععراءات الت دببيععة المناسععبة فعع
 يحا مععة أيععام إحععدى بتعععا ك هععذا يعع  يععا قععد بجععري بشعع ن  يععن تحقيععل أو وال ،اآلتيععة

 .ائية إذا يا اقترف يا بدعو لذل ــالـهيئات القض
 

 (92): ادةالم
 

 -الجزاءات التي يجوز توقيعها عل  العامل هــي : 
  

يعل يعن و هو تذ ير شفهي أو  تابي بوجع  إلعى العا :ولفت النظر التـنــبـيـــه -1
قبععل  ئيسعع  المباشععر بشععا  فيعع   إلععى المخالفععة التععي ا تكبهععا و بطلععب ينعع  

 وظيفتع المتبععة فعي أداء واجبعات ضرو   يراعا  النظام و التقيعد بارصعول 
 .ين  يستقـبال  عدم العود  لمثل يا بد  و

ا  أو فرعهعا إلعى العايعل يوضعح الجمعيعةو هو  تاب توجهع   :بياإلنذار الكتا -2
 اشعد ب  نوا المخالفة التي ا تكبها ي  لف  نظعره إلعى إيكعان تعرضع  لجعزاء

 حالة استمرا  المخالفة أو العود  لمثلها يستقبال . في
حعد أجر بوم و  مسة أبام في الشعهر الوان راوح بيالذي بت الح م من الراتب -3

  حد أقصى.
 هو ين  العايل ين يزاولة عملع   عالل فتعر و اإليقاف عن العمل دون أجر: -4

يعينة يع  حريانع  يعن أجعره  عالل هعذه الفتعر  علعى أال بتجعاوز  مسعة أبعام 
. الل الشهر الواحد

واحد . الدو بة لمد  أقصاها سنة العالوةالحرمان من الترقية و -5
ال تكابعع     وهععو فسععخ عقععد العمععل بسععبب :المكافااأةالفـاال ماان الخدمااة مااع  -6

المخالفة ي  عدم المسا  بحق  في يكاف   نهابة الخدية.
و هععو فسعععخ عقععد العمععل دون يكافععع   أو  الفـاال ماان الخدماااة دون مكافااأة: -7

هععا فععي ال المنصععوص عليـــععـيععن ارفع أ ثععراب  فعععال  أو ـــععـتعععوب  ال تك
 والعمال. ( ين نظام العمل83) :الماد 

 
 

 (93) :المادة
 

 (6) :  فعي المعاد ليعإعايل برتكب إحدى المخالفات الوا د  بالجعدول المشعا    ل
بعاقعب بعالجزاء الموضع" قعربن المخالفعة التعي ا تكبهعا و بجعب أن بتناسعب ين الالئحعة 
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 الجزاء المفروك ي  نوا و يدى المخالفة المرتكبة.
 

 (94): المادة
 

دال   استبل ون سلطة توقي  الجزاء للمدبر العام أو ين بفوض  في ذل  و بجوزتك
 جزاء أ ف بالجزاء المقر  ربة يخالفة في حالة ا تكابها للمر  ارولى. 

  
 (95): المادة

 
سعبل  يخالفعة في حالة ا تكاب العايعل ذات المخالفعة بععد يضعي سعتة أشعهر علعى

 يخالفة و   نها ا تكب  للمر  ارولى. ا تكابها فإن  ال بعتبر عائدا و تعد
 

 (96): المادة
 

بعين  الناشـئة عن فعل واحعد بكتفعي بتوقيع  الجعزاء ارشعد يعن اتعند تعدد المخالف
 الجزاءات المقر   لـهذه  المخالفات.

 
 (97): المادة

 
  معا ال بجعوز ،أ ثعر يعن جعزاء واحعد  بجوز أن بفرك على المخالفعة الواحعد ال 

عمعل و ( يعن نظعام ال81) المعاد :رحكعام تطاا جزء ين اجعر العايعل  بقعا  الجم  بين اق
 بين أي جزاء بالحس  ين ارجر.

 
 (98): المادة

 
ـععـو هبـجــععـوز توقيــععـ  أي جععزاء علععى العايععل أال بعـععـد إبالغعع   تابععة بععـما  ال
ليعع  و سـمععـاا أقوالعع  و تحقيععل دفاععع  وذلعع  بموجععب يحضععر بععودا فععي يلفعع  إينسععوب 

 ص. الخا
 

 (99): المادة
 

زاء جعبجوز توقي   النظام العمل والعمال.  ن( ي83) :عدم اإل الل ب حكام الماد 
     .عمل ل  عالقة يباشر  بال ال إذا  ان إعلى العايل رير ا تكب   ا ج يكان العمل 

 (100) :المادة
 

تسععقط المسععاءلة الت دببيععة للعايععل بعععد يضععي  مسععة عشععر بويععا  علععى ا تشععاف 
 .لتحقل بش نهــــال باتخاذ أي إجراءات الجمعيةمخالفة دون أن تقوم ال
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 (101) :المادة
 

خ توقيعع  الجععزاءات الععوا د  بهععذه الالئحععة إذا يضععى علععى تععا ب للجمعيععةبجععوز  ال
بويعا    بوت المخالفة  ال ون بويا بالنسبة للعمال ذوى ارجعو  الشعهربة أو  مسعة عشعر

 .بالنسبة لغيره 
 

 (102) :المادة
 

لعذي اات و نوعها و يقدا ها و الجعزاء عايل  تابة بما وق  علي  ين جزاءر الببخ
فع   بعرك ل  في حالة تكرا  المخالفعة و إذا ايتنع  العايعل ععن اسعتالم ار طعا  أو 

 . على عنوان  المدون في يلف  ديتــ التوقي  بالعل  برسل إلي  بالبربد المسجل
 

 (103): المادة
 

  ـة وفقـعـا لعنلجنعة المختصعبحعل العايعل فعي االعتعراك أيعام ال اللــعـعدم اإل 
ن أي يعع  الجمعيععةلعايععل أن بتظلععـ  أيععام إدا   ل( يععن نظععام العمععل بجععوز 126)  :لمععاد ا

 .جزاء بوق  علي  وفل أحكام النظام المنصوص عليها في الئحة تنظي  العمل
 

 (104): المادة
 

ا المخالفعة التعي ا تكبهعا و بخص  لكعل عايعل صعحيفة جعزاءات بعدون فيهعا نعو
 .تا بخ وقوعها و الجزاء الموق  علي  و تحفظ هذه الصحيفة في يلف العايل

 
 (105): المادة

 
( 127) :تقيد الغرايات الموقعة على العايعل فعي سعجل  عاص وفعل إحكعام المعاد 

 ين نظام العمل و تعرك حصيلتها  ل سنة على وزا   العمعل لتقربعر  يفيعة التصعرف
   .فيها

 
 
 
 

 (106): المادة
 

 ية وئعامجمعية التنميعة ارسعربة بالمنطقعة الشعرقالسابقة بحل  أحكام الموادتخل  ال
 العمعل ( يعن نظعام83) (،73) :حكعام المعادتينب عمعال   في فسعخ العقعد بالمنطقة الشرقية

 والعمال.
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 :الئحة  الـمخالفات و الـجزاءات
 

يعن  الذبن برتكبون يخالفة الجمعيةتسري  أحكام هذه الالئحة على الموظفين ب -
 ربةالمعوا د البشعين دليعل سياسعات  (8) المخـالفات الوا د  فيها ) اج  القس 

 .والمتعلقة بالواجبات الوظيفية و اإلجراءات الت دببية (
 .ئحــةبقوم المدبر العام أو ين بفوض  بتوقي  الجزاء  بقـا  رحكام هذه الال -
عضعوبة يععدبر دبر العععام أو يعن بنعوب عنعع  والمعبشعكل يجلعس ت دبععب برئاسعة  -

 المععوظفين أو يععن بنعوب عنعع  و المستشععا شعئون الشعؤون الماليععة و اإلدا بععة و
رئيس القانوني، وبكون المجلس قانونيا   بحضو  أغلبية ارعضاء فإذا تغيب ال

 أو ين بنوب عن   ان  الرئاسة رعلى ارعضاء د جة و رقديه  عند تسعاوي
 .الد جات

قرا ات يجلس الت دبب ب غلبيعة ععدد الحاضعربن وعنعد التسعاوي بعطعى تكون  -
 الععرئيس صععوتا  ترجيحيععـا  وتكععون قععرا ات المجلععس واجبععة التععـنفيذ يععن تععا بخ

 .صدو هــا
و  دفاععع ،وسععماا   إال بعععد التحقيععل يععع بجععوز توقيعع  جععزاء علععى الموظععف ال -

ي نعبتالتعي  على أن بثب  يضمون التحقيل في قرا  الجزاء يع  ذ عر ارسعباب
 .عليها

تـت   بت  التحقيل في الـمخالفات ين قبل الرئيس المباشر للموظف الـمخالف، و -
نعد إحالة الموظعف إلعى السعلطات ارعلعى )للتحقيعل و اتخعاذ القعرا  النهعائي( ع

 التالي: اتب بوم  ايل، وذل  على النحو  حس تجاوز الجزاء 
 

 أبــام.  ال ة اتب  حس  الدائــــرة:مدير 
.نونيي  المستشا  القا أبــام  مس اتب  حس  ابالشرتاك:مدير الدائرة 
بة و إلبقعععاف ععععن العمعععل أو الحريعععان يعععن الزبعععاد  السعععنو ام:ــــــالــــردير ال 

  الترقية.
بكععون التحقيععل حضععو با وبجععوز أن  الفصععل يععن الخديععة أديب :ـــــجملــت  

 إبالغع بكون غيابيعا  إذا تع  ر العـمخالف  غع  سعبل 
وبعتبععر القععرا  الصععاد  فععي هععذه الععـحالة  بالحضععو 

حضو بـا  يا ل   بثب  فيما بعد أن غياب  برجع  إلعى 
سععبب قهععري بقبلعع  المععدبر العععام، وعنععد ذلعع  بجععوز 

 .إعاد  النظر في الـمـخالفة الـمنسوبة إليــ 
 
 
 

أو آالت أو ينتجعات أو غيعر ذلع  يمعا  أجهعز  ل ين بتسبب في فقد أو أتعالف  -
 إلصعالحهاو ل ذل  ناشئـا  ين  ط ه بستقط  ين  المبلا الالزم  جمعيةالتقتني  
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أو اسععتبدالها  بقععا  لمععا تحععدده الجهععة المخولععة صععالحية التحقيععل والقععرا  فععي 
 .ر المستحل عن  ل شهرجين جملة ار (%10)وذل  في حدود  الجمعية ،

والغرايات في صعندو  يخصع  للصعرف  الحسمياتتوض  حصيلة أصول  -
قعة على نواحي اجتماعية تععود علعى المعوظفين بالفائعد  وتعنظ   ربين  سنوبا  
 .الصرف بقرا  بصد  ين المدبر العام أوج  تكونصرفها و

ت بويعا  وأن اليعوم  معاني سعاعا (30ر)تطبيعل هعذه الالئحعة أن الشعه يفبعتبر  -
.عمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جــزاءاتجدول الـمـخـــــــــــالفـــــــــــــات و الـ
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لل يخالفات تتع -أوال  
 لجنة التأديب للمرة الرابعة للمرة الثالثة للمرة الثانية للمرة األول  بمواعيد العمل

لتأخر عن مواعيد الحضور ا
دقيقة دون  (15)للعمل لغاية 

 مقبو .إذن أو عذر 
  ص  ساعتين  صـ  سـاعـة إنذا   تابي لفـ  نـظــر

 حالة إلى المرج إ
المعني لفرك 

 الجزاء

التأخر عن مواعيد الحضور 
 (15)من  أكثرللعمل لمـدة 
دقيقة ( 30) دقيقة و لغاية

 مقبو  إذادون إذن أو عذر 
تعطيل لم يترتب عل  ذله 

 اآلخرين. عمل

 
 لفـ  نـظــر

 
 إنذا   تابي

 
  ص  ساعتين

 
  ص 

 نصف بـــوم

 إحالة إلى المرج 
المعني لفرك 

 جزاءال

التأخر عن مواعيد الحضور 
دقيقة و  (15)من  للعمل أكثر

دقيقة دون إذن  (30)لغاية 
ترتب عل   مقبو  إذاأو عذر 
 اآلخرين. تعطيل عملذله 

  ص   ص  ساعتين إنذا   تابي
 نصف بـوم

  ص 
 بوم  ايل

 حالة إلى المرج إ
المعني لفرك 

 الجزاء

التأخر عن مواعيد الحضور 
 (30)من  رأكثللعمل لمـدة 
دقيقة ( 60) دقيقة و لغاية

 مقبو  إذادون إذن أو عذر 
تعطيل لم يترتب عل  ذله 

 اآلخرين. عمل

  صـــــ   ص  ســاعـتين
 نصف بوم

  صــ 
  ص  بويين بوم  ايل

 
 إحالة إلى المرج 
المعني لفرك 

 الجزاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جدول الـمـخـــــــــــالفـــــــــــــات و الـجــزاءات
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 لجنة التأديب للمرة الرابعة للمرة الثالثة للمرة الثانية للمرة األول  

التأخر عن مواعيد الحضور 
دقيقة و ( 30)من للعمل أكثر

دون إذن  دقيقة (60) لغاية
ترتب عل   مقبو  إذاأو عذر 
 .اآلخرين تعطيل عملذله 

  صـــــ 
 نصف بوم

  صــــ 
 أبام 3 ص   بويين  ص  بوم  ايل

 إحالة إلى المرج 
المعني لفرك 

 الجزاء

التأخر عن مواعيد الحضور 
لمدة أكثر من ساعة دون إذن 
أو عذر مقبو  سواء ترتب 
أولم يترتب عل  ذله تعطيل 

 .عمل اآلخرين

  ص 
 نصف بوم

  ص 
  ص  بويين ص   بوم  ايل

 أبام 3

 إحالة إلى المرج 
المعني لفرك 

 الجزاء

 خـم راتب ســاعة التـأخير فة إل ضاباإل

ترك العمل خال  مواعيد أوقات 
الدوام أو االنـراف قبل 

الميعاد دون إذن من الرئيس 
 .المباشر أو عذر مقبو 

  ص   ص  ساعتين إنذا   تابي
 نصف بـوم

  ص 
 بوم  ايل

 حالة إلى المرج إ
المعني لفرك 

 الجزاء

 باإلضافة إل  خـم راتـب مدة ترك العمل

االنقطاع عن العمل دون سبب 
مشروع مدة تـزيد عل  

 .متـتـاليــة عشرة أيام

فصل ي  
    تعوب 

 
 
 

 باإلضافة إلي خـم راتب مـدة الـغيـــاب

تأخير البدء في العمل أو إيقافه 
  ص  بوم  ص  نصف بوم  ص  ساعتين .مبرراد دون ــقبل الميع

  ص  بويين  ايل
 إحالة إلى المرج 

فرك المعني ل
 الجزاء

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

 ص  نصف   تـابــي إنذا 
 بـوم

 صـ  بوم 
  صـ  بويين  ـايل

 إحالة إلى المرج 
المعني لفرك 

 الجزاء

 و يجوز الفـل دون تعويض إذا ثبت سوء القـد من التواجد في مكان العمل خارج
 الدوام

 
 

 دول الـمـخـــــــــــالفـــــــــــــات و الـجــزاءاتج
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خالفات تتعلل ي -  انيا  
 لجنة التأديب للمرة الرابعة للمرة الثالثة للمرة الثانية للمرة األول  العملبتنظي  

اكن ــــزوار في أمـــــاستقبا  ال
نصف  صـ   ا   تابيإنذ لفـ  نـظــر . العمل دون إذن اإلدارة

 بوم  ايل ص   بوم
 إحالة إلى المرج 
المعني لفرك 

 الجزاء

د ـــاألكل في غير المكان المع
نصف  ص   إنذا   تابي لفـ  نـظــر .لذلهأو الميعاد المحدد 

 بوم
  ص 
 بوم  ايل

 إحالة إلى المرج 
المعني لفرك 

 الجزاء

قراءة الـحف و المجالت و 
كن سائر المطبوعات في أما

الدوام العمل و خال  
ما لم تتطلب طبيعة  الرسمي،

 0ذله العمل 

  ص  إنذا   تـابـي لف  نظــر
 نصف بـوم

  ص 
 بوم  ايل

 حالة إلى المرج إ
المعني لفرك 

 الجزاء

الـنـوم و الـتراخـي أثـنــاء 
  صـــــ  إنذا   تابي .العـمــل

 ساعتين
  صــ 
  ايل  ص  بوم بومنصف 

 ج إحالة إلى المر
المعني لفرك 

 الجزاء
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 لجنة التأديب للمرة الرابعة للمرة الثالثة للمرة الثانية للمرة األول  

الـنوم في الـحـاالت التي 
 يين ص  بو  ص  بوم  ايل .ت ـتدعي يـقظة م تمرة

 أبام ي  3 ص  
 تابي   اإنذ

 بالفصــل

فصل ي  
  التعوب 

التواجد في غير محل العمل 
 ص  نصف  إنذا   تابي لف  نظر .أثنـاء الـدوام

  ص  بوم  ايل بوم
 إحالة إلى المرج 
المعني لفرك 

 الجزاء

 األماكنالـتـدخـين في 
 .المحظـــورة

 أبام 3 ص    ص   بويين
الحريان ين 

لسنوبة الزباد  ا
ي  إنذا   تابي 

 بالفصل

فصــل ي  
  تعوب 

 لعمدج يم أو أقترن  ذله  با ضررو يجوز الفـل دون تعويض إذا  نشأ  عن مـخالفة 
أو التهاون الذي  اإلهما 
عنه ضرر في المواد  بنشاء

صحة و  أو المعدات أو في
سالمة الموظفين أو تعطيل 

 .العمل

 أبام 3 ص   إنـذا   تــابي
ان ين الحري

الزباد  السنوبة 
ي   تاب إنذا  

 بالفصل

فصل ي  
 التعوب 

 
 

 دلعمـاء عن المخالفة ضرر ج يم أو أقترن ذله باـو يـجوز الفـل دون تعويض إذا نش

اسـتعما  الـهـاتف ألغراض 
 .خاصة دون إذن اإلدارة

 نصف  ص  لف  نظر
 بوم ص  نصف  ة ص  سـاعـ ســاعـة

 إحالة المرج 
 كالمعني لفر
 الـجزاء

 باإلضــافة إل  تـحمــيل الـموظــف قـيمـة  الـمـخـابرة

 إثبات الـحضــورالتـالعـب في 
 .و االنـــــراف

 ص  بوم   ص  نصف بوم  ص  سـاعـتين
  ايل

 ص  بويين ي  
إنذا   تابي 

 بالفصل

إحالة المرج  
المعني لفرك 

 الـجزاء
 ـابباإلضــافة إل  خـــم  راتب مــدة الغيــ

سجالت الحضور التوقيع عل  
 الحضور،عن الغير بما يفيد 

 .بقـد التــضليل
  ص  بوم  ايل إنذا   تابي

 ص  بويين 
ي  إنذا  

  تابي بالفصل

فصل ي  
  التعوب 

مكاتب لالدخو  و الخروج 
من غير المدخل  الجمعية

ك دون قـــد الـمعد لـذ
 .جنــائي

 ص  بوم   ص  نصف بوم إنذا   تابي
 أبام 3 ص   ايل ـ

إحالة إلى المرج  
المعني لغرك 

 الجزاء
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 لجنة التأديب للمرة الرابعة للمرة الثالثة للمرة الثانية للمرة األول  

استعما  تـريح الدخو  
الخاص بالغير أو ال ماح 

تعما  تـريح للغير باس
 .الدخو  الخاص بالموظف

  ص  بوم  ايل إنذا   تابي
أبام ي   3 ص  

إنذا   تابي 
 بالفصل

فصل ي  
  التعوب 

 و يـجوز  الفـل دون تعويض في حالة  توفر القـد الـجنـائي

ر أو تنفيذ ـــاألوام إطاعةعــدم 
 .التعليمات المتعلقة بالعمل

 ـويين ص  بـ وم  ايلب ص   إنذا   تابي
أبام ي   3 ص  

إنذا   تابي 
 فصلبال

 يجلسإحالة إلى 
لفرك  لت دببا

 الجزاء
 باإلضافـة إل  خـم راتب فـترة االمـتـناع  عن العمل

ل ألي ــــاالمتناع عن العم
سبب و في أي وقت دون 

 الم ئو تـريح من 
 .الـمخـتص

  ص  بويين  ص  بوم  ايل إنذا   تابي
أبام ي   3 ص  

تابي إنذا   
 فصلبال

إحالة إلى يجلس 
الت دبـب لفرك 

 الـجزاء
 باإلضافـة إل  خـم فـترة االمـتـناع  عن العمل

تـمزيق أو إتـالف 
ات أو بـالغـات ــــــتـعليـم

 .اإلدارة
 أبام 3 ص    ص  بويين

الـحريان ين 
الزباد  السنوبة 

   تاب إنذا  ي
 بالفصل

فصل ي  
 التعوب 

 
 

بـيان عل   أو النــإعوضع أي 
من  أو أيلـوحة التعليمات 

أماكن العمل دون مـوافـقة 
 .الم ئولين

 أبام 3  ص   ص  بويين
الـحريان ين 

الزباد  السنوبة 
ي   تاب إنذا  

 بالفصل

فصل ي  
  التعوب 

الـتحريض عل  مـخالفة 
األوامـر و التعليمات الـخاصة 

 .بالعمل
 أبام 3 ص    ص  بويين

الـحريان ين 
  السنوبة الزباد

ي   تاب إنذا  
 بالفصل

فصل ي  
  التعوب 

اســتـعمـا  ال ــلطة  إساءة
 .الـمـنــوحــة لـــه

 أبام 3 ص    ص  بويين
الـحريان ين 

الزباد  السنوبة 
ي   تاب إنذا  

 بالفصل

فصل ي  
  التعوب 

و أ   معيةبالجيمة ج   رارـــــإضا  ال لطة ـــــعن استعم نشأتل دون تعويض إذا ــو يـجوز الفـ
 العاملين فيها

و ـــمـح تشــويه أوتعديل أو 
ات عل  ــأي مـعلوم

لــه من  اقة الممنوحةــــالبط
 الجمعية .

 ص  بويين ي  
إنذا   تابي 

 بالفصل

الفصل ي  
    التعوب 
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 لجنة التأديب للمرة الرابعة للمرة الثالثة للمرة الثانية ة األول للمر 

أو تـبرعات أو  إعانات حمـن
قيـع أو ما إل  ذله دون اتو

 .تــريـح من اإلدارة
  ص  بويين  ص  بوم  ايل  ص  نصف بوم إنذا   تابي

 إحالة إلى المرج 
المعني لفرك 

 الجزاء

مـحـاولة  إصالح اآلالت من 
  ص  بويين  ص  بوم  ايل إنذا   تابي .ــصــختقبل غير م

أبام ي   3 ص  
إنذا   تابي 
 بالفصل

 إحالة إلى المرج 
المعني لفرك 

 الجزاء

في استعما  الـمواد  اإلسراف
  ص  بويين  ص  بوم  ايل إنذا   تابي لف  نظر .أو الـخامات دون مبرر

 يجلسحالة إلى إ
لفرك  الت دبب

 الجزاء

أو الـمواد  تاألدوااستعما  
  ص  بويين  ص  بوم  ايل إنذا   تابي .ألغراض خاصة

أبام ي   3 ص  
إنذا   تابي 
 بالفصــل

 يجلسإحالة إلى 
لفرك  الت دبب

 الجزاء

و  اإلصالح أدواتعدم وضع 
 األخرىالـيانة و اللوازم 

اكن الـمخــة ــــفي األم
 .لها بعد االنتهاء من العمل

  ص  بوم  ايل نصف بوم ص   إنذا   تابي لف  نظر
 يجلسإحالة إلى 
لفرك  الت دبب

 الجزاء

االحتفاظ الشخـي أو أخفاء 
أو المعدات أو أي  األدوات

 الجمعية  من موجودات 
تله المخــة  باستثناء

لالستعما  الشخـي 
 .للموظف

 إنذا   تابي
    فصل ي  تعوب  بالفصل

 د الـجـنــائــيو يـجــوز الفــل دون تعويض في حـالة توفر القـ

عـدم ت ليم النقود الـمحـلة 
في  الجمعية  لح ـاب 
دون مبرر  المحددةالـمواعيد 

 .دون قـد جنــائــيو

 أبام 3 ص    ص  بويين

الحريان ين 
الزباد  السنوبة 

إنذا   تاب  ي 
 بالفصل

  فصـل ي  تعوب 

مكافأة أو هدية أو قـبو  
عمولة من احد عمالء أو 

 .موردي الجمعية

  ص  بـوييــن إنذا   تابي

الحريان ين 
الزباد  السنوبة 

إنذا   تاب  ي 
 بالفصل

  فصل ي  تعوب 

 ترتبــةج المـالنتائويجوز الفـل دون تعويض في حالة خطورة  للجمعية،مع ت ليم المكافأة أو العمولة 
 عل  قبو  ذله

  التـزويـر في سـجالت 
 .بقـــد جـنــائــي الجمعية

 فصل دون
     إنـذا  عوب  أوت

 جدول الـمـخـــــــــــالفـــــــــــــات و الـجــزاءات

 الجــــزاءات المخـالفة

يخالفات تتعلل  - الثا  
 لجنة التأديب للمرة الرابعة للمرة الثالثة للمرة الثانية للمرة األول  الموظف سلوكب
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عدم االهتمام بمالب ه أو 
مظهره الشخـي بما يؤثر 

   الجمعيةعة أو مظهر عل  سم
 .أو العاملين

 
 لف  نظر

 
 إنذا   تابي

 
 ص  بوم 

  ايل

 
  ص  بويين

 إحالة إلى المرج 
المعني لفرك 

 الجزاء

 .الـتـمـــارض
  ص  بويين  ص  بوم  ايل

أبام ي   3 ص  
إنذا   تابي 

 بالفصل

فصل ي  
  تعوب 

 باإلضــافة إل  خـــم  راتــب مدة الــغيـــاب
اع عن إجراء الكشف االمتن

 الم ئولينالطبي عند طلب 
 الجمعية . في 

  ص  أبام 3 ص    ص  بويين  ص  بوم  ايل
 أبام 5

 حالة إلى المرج إ
المعني لفرك 

 الجزاء
ذبــا عل  ــاالدعـاء ك

الرؤســاء أو الزمــالء مما 
 . يؤدي إل  تعطيل العـمـل

  ص   ص  بويين  ص  بوم  ايل إنـذا   تابي
 امأب 5

 إحالة إلى المرج 
المعني لفرك 

 الجزاء
الدخـو  في مناقشــات تتعلق 
بال ياسة أو الدين في أماكن 

 .العمل
فصل ي   أبام 5وقف  أبام 3وقف إنـذا   تابي

  التعوب 

الـمشاجرة مع الزمـالء أو 
أماكن إحداث شغب في 
 .العمل

 وقف بويين وقف بوم  ايل
أبام ي   3وقف 

 تابي  إنذا 
 صلبالف

فصل ي  
  تعوب 

م ــــالـمشاجرة التي تـنج
 .عنهــا الضرب أو الجــرح

 أبام 3وقف 
ي   أبام 5 وقف

إنذا   تابي 
 بالفصل

فصل ي  
   وب عت

 التي ت ــتـدعـي ذله تالـحاالال لطات المختـة في  إبالغمع 

تهديد الزمالء أو  أوهانة إ
  أبام وإنذا 5وقف  أبام 3وقف  الجمعية ءالرؤسـاء أو عمال

  تابي بالفصل
فصل دون 
   تعوب 

حـمل الـم كرات أو التواجد 
 .بـحالة ال كر في مكان العمل

 بدونفصل 
     تعوب 

 
 
 

 جدول الـمـخـــــــــــالفـــــــــــــات و الـجــزاءات

 الجــــزاءات المخـالفة

للمرة  الثانيةللمرة  للمرة األول  
 الثالثة

للمرة 
 جنة التأديبل الرابعة



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: صفحة رقم: 86 من: 97الالئحة التنظيمية للموارد البشرية

87 
   

  

 

عل  الـمخدرات أو القمار أو  اإلدمان
     تعوب  بدونفصل  .المشروبات الكـحولية

أو الشرف  لألخالقالـقيام بفعل منـافي 
     تعوب  بدونفصل  .في مكان العمل

 أفالم خـليعة أوحـمل سالح أو مـجالت 
     تعوب  بدونفصل  الجمعية .في مـكاتب  خليــعة

   الجمعية أموا تـلكات و ســرقة مـمـ
 .و استبدالها بغيرها

فصل دون تعوب  
     أو إنذا 

االشـتراك أو التـحريض أو التـ ــتر 
و  عن سـرقة أو تـهريب مـمـتلكات

 جمعية.لا أموا 

فصل دون تعوب  
     أو إنذا 

فصل دون تعوب   . جمعيةال أسرارإفشــاء 
     أو إنذا 

يضر  عن قـــد بعمـل اإلتيان
 .أو مـوجوداتـهـــا الجمعيةبمــالح  

فصل دون تعوب  
     أو إنذا 

 إلنهاءقبـو  رشـوة للقيــام بعمل أو 
 عمل للـتوسط في أمر يتـعلق بـأعمـا 

 جمعية .ال

فصل دون تعوب  
     أو إنذا 

 بـجريمة مخلةالـحكم عل  الـموظف 
 .األخالقأو  األمانةبالشــرف أو 

فصل دون تعوب  
أو إنذا 

    

أو  أو هوية كاذبة االدعـاء بـجن ية
 .للحـــو  عل  العمــل التحايل

فصل دون تعوب  
أو إنذا 

    

بااللتزامات المنـوص عليها  اإلخال 
 .عقد العمل في

فصل دون تعوب  
أو إنذا 

    

 اءات.زــــــــــــة المخالفات والجرجع المعني: الجهة المخولة سلطة فرض الجزاء ح ب م توى العقوبة وفقاً لالئحالم
 . مدير الق م –الرئيس المباشر 

 المدير العام/ مجلس اإلدارة.
 لـرف مننهاية الخدمة التي ت تحق للموظف ح ب مدة الخدمة، وليس تعويضاً عن عقوبة او جزاء ا مكافأةالتعويض: هو 

 الخدمة.
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 الثالث عشرالباب 
 

 ـدمةنهايــــــة الخ
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 الثالث عشرالباب  
 

 نهايــــــة الخدمـــــة
 

 :( تجديد وتعديل عقود العمل 107)  المادة:
 

 المحعععدد  بموجبععع ، أو ا تكعععاب تعع العقعععد المحعععدد المععد  عنعععد انتهعععاء يد بنتهععي -1
يعة الموظف إحدى المخالفات التي بن  عليها قانون العمل أو ارنظمة الحكوي

 الالئحة.المعمول بها أو هذه 
 وذلع عليعا التنفيذبعة ال الجمعيعةبت  تجدبد العقد بموافقعة الطعرفين باعتمعاد إدا    -2

قبععل انتهععاء المععد  بشععهر  ايععل أو أ ثععر حسععبما بععن  عليعع  العقععد الموقعع  يعع  
هعاء التعالي النت اليعومالموظف، على أن بعت  اعتمعاد تعا بخ سعربان التجدبعد فعي 

  .يد  العقد الجا ي
التجدبعد بتوجعب عليع  إعطعاء يهلعة  فعي العقعد في حال ععدم  غبعة أحعد  رفعي -3

 الجا ي.اإلنذا  القانونية المتفل عليها في العقد 
د إن أي تعدبل بطرأ الحقا  على عقد العمل ارساسي بجعب أن بعت  بواسعطة عقع -4

      .معنيو الموظف الالجمعية إلى العقد السابل وبت  توقي  إدا    في  جدبد بشير
 

  :العقد المحدد المدة ( انتهاء108) المادة:
 

تنتهعععي  ديعععة الموظعععف المععععين بموجعععب عقعععد يحعععدد العععـمد  بانتهعععاء المعععد   -1
و  المنصوص عليها بالعقد ) يا ل  بعت  تجدبعده بنعاء علعى  غعـبة أحعد الطعرفين
جعوب يوافقــة الطـــرف ار عر( أو عنعد تقعدب  أحعد الطعرفين لآل عر إنعذا ا  بو

ر يحعدد و إذا  عان العقعد غيع .دد  فعي العقعدإنهاء العمعل قبعل انتهعاء المعد  العـمح
بعععد إ طععا      غبععة الجمعيععةالمععد  جععاز لكععل يععن الطععرفين فسععخ  بنععاء  علععى 

بع جر  المعينعينالطرف اآل ر  تابة قبل الفسخ بثال ين بويا  بالنسبة للمعوظفين 
 إذا ل  براععي الطعرف، شهري و  مسة عشر بويا  بالنسبة للموظفين اآل ربن

ف قد المد  المنصعوص عليهعا فانع  بكعون يلزيعا   بعان بعدف  للطعرالذي فسخ الع
 ار ععر تعوبضععا  يعععادال  رجععر الموظععف عععن يععد  ار طععا  أو المتبقععي ينهععا و
ين بتخذا ارجر ار ير للموظف أساسا لتقدبر التععوب  وذلع  بالنسعبة للمعوظف

لنسعبة با أيعا .الذبن بتقاضون أجو ا بالشهر أو بارسعبوا أو بعاليوم أو بالسعاعة
للعمععال الععذبن تحععدد أجععو ه  بالقطعععة فيكععون التقععدبر علععى أسععا  يتوسععط يععا 

   .ر ـالثال ة ار ي ارشهرالموظف عن أبام العمل الفعلية في  بتقاضاه
 
 

حدبعد تعند توقي  العقد علعى  -والموظف  الجمعية  –بـت  االتفا  بين الطرفين  -2
 .لعقديد  إنذا ا  انتهاء الخدية قبل نهابة يد  ا
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العقعد  ند  غبة أحد الطرفين في إنهاء العقد ي  الطرف الثاني قبل انتهاء يد ع -3
  بلــي:بجب يراعا  يـا 

 
َ  .أ  .أن بكون اإلنذا   طيــا
أن بسععل   ععالل فتععر  اإلنععذا  المنصععوص عنهععا فععي العقععد حسععب   .ب

 السابقة.الفتر  
  علعى ذلع  يعأن بت  تسلي  اإلنذا  في يقر العمل و بوقع  المسعتل    .ج

 االستالم.توضي" تا بخ 
 

يعع  بععت  إ سععال  إل توقيععع ،عععن لطععرف المعنععي عععن اسععتالم اإلنععذا  وإذا أيتنعع  ا -4
 المعروف.بواسطة البربد المسجل على عنوان  

 
   الـموظـــف:( استــقـالـة 109) المادة:

 
 ذل .بعتبر الموظف يستقيال  عند تقدبم   وعا   سالة  طية تن  على  -1
، فعإذا لع  ببع  لموظف غير يرتبطعة بع ي قيعد أو شعر الة ابجب أن تكون استق -2

 (8)ب يرها  الل أسبوعين ين تا بخ تقعدبمها بالنسعبة للمعوظفين يعن الد جعة 
 ويععا فععو  اعتبععرت( 9) ععالل شععهر بالنسععبة للمععوظفين يععن الد جععةومععا دون ف

لعع  ذ، ال تكععون يقبولععة و نافععذ  أال بتحقيععل يقبولععة  أيععا إذا اقترنعع  بشععر  يععا
 .الشر 

أن  الجمعيععةعلععى الموظععف الععذي بنععوي تقععدب  اسععتقالت  يععن العمععل فععي  بتوجععب -3
بعل بعطي إنذا ا  طيعا  بععرك فيع  أسعباب اسعتقالت  و تعا بخ فعاليتهعا و ذلع  ق

لنحعو وفقا  لد جات الموظف على ا أشهريد   افية تتراوح بين الشهر والثال ة 
  التالي:

 
 
 
 
 

 
 

  حل للموظف المرتبط بعقد غير يحدد المد  االستقالة ين العمعل فعي أي وقعب -4
في  محدد الفتر  الالمتفل عليها في العقد أو  بشاء بشر  أن بلتزم بفتر  اإلنذا 

 .الفقر  السابقة، هذا إذا ل  بشر عقد العمل إلى فتر  اإلنـذا 
 
 
 
 

 الموظـــف:حــالة قـبـو  اســتقالة  ( في011) المادة:
 

 حدشهر وا (8إل  الدرجة ) ( 1من الدرجــة ) 

 شهرين (10إل  الدرجة ) ( 9من الدرجــة ) 
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ى على الموظعف  عالل فتعر  اإلنعذا  أن بقعوم بتنفيعذ جميع  أعمالع  اليوييعة علع -1
 علعى أن بعطعى لع  الحعل فعي االسعتقالة،وجــ  و ما  انع  قبعل تقدبعـم   أحسن

 عمعل  عاللوق  ين الحربعة بعـمعدل سعاعتين بوييعا   حعد أقصعى للبحع  ععن 
 .  اإلنذا فتر

بمكععن للموظععف  لععب االسععتفاد  يععن  صععيد اإلجععاز  السععنوبة المسععتحقة لعع  أو  -2
 .اإلعفاء ين تـنـفيذ فتر  اإلنذا 

   ععل يوظععف بععرف  القيععام بـتععـنفيذ أعمالعع  اليوييععة  ععالل فتععر  اإلنععـذا  بععدف -3
 .فتر  اإلنذا  أجر يا بعادل للمشروا

لمسعتقيل االمعنية، إعفعاء الموظعف بحل للمدبر العام بنـاءا  على اقتراح الدائر   -4
  العمل.ضرو با  لمصلحة  وجد ذل ين فتر  اإلنذا  ودف   اتب   ايال  إذا 

 
 الـتـقـاعــــد:(  111) المادة:

 
 الستين.بجوز للموظف أن بتقاعد عند بلوغ  سن  -1
 وتعر ه  الخديعة  بجعوازبـت  أعالم المعوظفين العذبن بصعلون إلعى سعن التقاععد  -2

 التا بـخ.بويـا  على ارقل ين ذل  ( 60)برسل له  قبل اب طذل  بموجب 
فعععي العمعععل إذا اقتضععع   االسعععتمرا  للموظعععف العععذي بلعععا سعععن التقاععععد بجعععوز -3

 وذل  بموجب عقد .وقبل الموظف باالستمرا  في العمل ذل  احتياجات العمل
يحععدد أو غيععر يحععدد المععد  بتضععمن  افععة الشععرو  الخاصععة المتعلقععة بفتععر  

 التجدبد.
 
 الـدائـــم:( الـعـجـز  211لمادة: )ا
 

عععن  ععديات الموظععف بسععبب العجععز الصععحي الععدائ  أو عععدم اللياقععة  بسععتغني -1
 على أن بكون ل  حل االستفاد  يعن تععوب  نهابعة الجمعيةالصحية للعمل في 

 .الخديــة
يعب بت  إ بات عدم اللياقة الصحية أو العجز الدائـ  بموجب قعرا   بعي ععن  ب -2

هععذا عععدا يتطلبععات اإل بععات التععي تطلبهععا )  الجمعيععةيععن قبععل  أ صععائي يعتمععد
  .لت يين أو الدولة في هذه الحالة(ل الجمعية

 
 :( الــوفــــاة 113) المادة:

   
 الجمعية .تنتهي  دية الموظف في حالة وفات  و هو ال بزال في  دية  -1
تععؤول إلععى و  ععة الموظععف المتععوفى الشععرعيين جميعع  الحقععو  المسععتحقة لعع   -2

 اإلضافة إلى أي يكاف   أو ينحة إضافية بقرها المدبر العامب
 

 الـحكومية:من قـبل ال لطات  ( اإللغاء 114) المادة:
 

إذا ألغ  السعلطات الحكوييعة   صعة عمعل  الجمعيةنتهي  دية الموظف في ب -1
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 قععر ت السععلطاتو إقايععة الموظععف ارجنبععي أو  فضعع  تجدبععدها أو فععي حععال 
 البـالد.الموظف المعني عن  الحكويية المعنية أبعاد

ء بحرم البند السابل الموظعف يعن حقع  فعي تععوب  نهابعة الخديعة إال إذا جعاال -2
 .ةقرا  السلطات الحكويية نتيجة الحك  على جربـمة يخلة بالشرف أو اريان

 
 الـخـــدمـــة:( الـفـــل من  115: )المادة

 
  همـــا : الفصل هو إنهاء  دية الموظف رحد السبـبين اآلتيين -1

 
  إلى الحد الذي بعاقعب عليع   الجمعيةيخالفة الموظف أنظمة وتعليمات  .أ

( يعن نظعام العمعل 83) :ياد  بالفصل حسب الئحة المخالفة والجزاءات
 . والعمال السعودي

حصول الموظعف فعي تقيعي  ارداء السعنوي علعى تقعدبر ضععيف لسعنتين  .ب
 واحد .في سنة  غير يرضييتتاليتين، أو تقدبر 

 
الموظعف  تابيعا و قبعل فتعر  تتعراوح يعن شعهر إلعى  بعال إ الجمعيعةبجب علعى  -2

ذا  و تكعون فتعر  اإلنع ، بالفصل ين الخدية و ارسباب الموجبعة لع أشهر ال ة 
 التالي:على النحو 

  " محددة ىلمدة أو ينص عل  فترة إنذار أخرالـم يكن عقد العمل محدد ما"          
 
 
 
 
 
 
 

ه بستمر الموظف بالعمل و أداء واجبع   عوال يعد  اإلنعذا  يعا لع  بطلعب إعفعاء -3
 لبعع  يععن الجهععة المخولععة بععذل  حسععب الئحععة  لاإلنععذا  وبقبععيععن تنفيععذ يععد  
 المعتمد .الصالحيات 

   الل فتعر  اإلنعذامشروا الفي  الطلب ين الموظف عدم البقاء جمعيةللبحل  -4
با علععى أن تععدف   لعع   اتبعع  ارساسععي عععن فتععر  اإلنععذا  دون البععدالت و الععـمزا

 .ار رى
 عديات الموظعف دون إنعذا  فعي ارحعوال المنصعوص  إنهعاءحل في  جمعيةلل -5

 .عليها في الئحة المخالفات و الجزاءات
أحكععام الئحععة دون تعععوب  بععـموجب  الموظععف  ععديات إنهععاء جمعيععةللبـحععـل  -6

    .قانـونـــا   للجمعيةلجزاءات أو تبعا  لحك  قضائي يلزم االمخالفات و
 
 الـنـهــائـيــة:( الت ويــة  116: )المادة

 
حععاالت بسععبب    الجمعيععةانتهعع   ععديته  فععي  الععذبنبتوجععب علععى المععوظفين  -1

قبعل   بية وإ بات ذلع  بتقعا بر  سعمية العجز الدائـ  أن بخضعوا لفحوصات

 شهر واحد (8لدرجة )إل  ا ( 1من الدرجــة ) 

 شهرين (10إل  الدرجة ) ( 9من الدرجــة ) 



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: صفحة رقم: 92 من: 97الالئحة التنظيمية للموارد البشرية

93 
   

  

 

 .ية حساباته  تصف
  على الموظف تسلي  جمي  المععدات واردوات أو العهعد المختلفعة التعي  انع -2

 يعةالجمع   فعيوعلعى المسعئولين المعنيعين  .بحوزت  بما فيها السعكن والسعيا  
 .ا تمالـها وساليتهالتحقــل ين لفحصها 

الموظععف الععذي انتهعع   ديتعع  يععن يعع يو ي الشععراء أو البععائعين أو  ن ععاإذا -3
بتععرك  إلبالغهعع بععالعمالء يباشععر  و بععالمو دبن الجمعيععة  لين تتصععل المحصعع

 .الموظف للخديــة
فععي لخديععة لف ارجنبععي ـععـبععت  اإلعععالن بالصععحف المحليععة عععن تععرك الموظ -4

 جمعية .ال
تصرف أي يستحقات للموظف أو تعوبضات نهابة  دية قبل إنجعاز  افعة  ال -5

افة بما فيها  استكمال   المعني.و بة إلنهاء  دية الموظف المعايالت الضر
اإلجعععراءات المتعلقعععة بعععالموظف ارجنبعععي يعععن اسعععترداد العععر   و أبـعععـة 

  .أو بسبب العمل فيها الجمعيةيستندات أ رى أعطــي  ل  بكفالــة 
بعطى الموظف الذي انتهع   دياتع  شعهاد   ديعة و تحعدد هعذه الشعهاد  يعد   -6

 جمعية .الالخدية و آ ر وظيفة عمل فيها في 
 ت شير   روج بدون عود  لكل يوظــف أجنبي انته   دياتــ  ستخراجابت   -7

 .و  ان على  فالتها   الجمعيةين 
يع   ، و بت  تسليم  هناك جواز سفر يرافقة الموظف ارجنبي إلى المطاتـت   -8

  بــهــا.تذ ر  السفر إذا  ان ل  حل 
 

 الخدمة:نهاية  ( تعويض117المادة:)
 

 ديععة  أ مععل فععيالععذي و الجمعيععة ديتعع  يععن بمععن" الموظععف الععذي انتهعع   -1
 فعو  تععوب  نهابعة الخديعة يعا لع  بكعن هنعاك يعان  قعانوني سنة فما جمعيةال

   .والعمال نظام العملبحري  ين التعوب  وفقا  رحكام 
بععت  دفعع  تعععوب  نهابععة الخديععة للموظععف بعععد إتمععام المععد  المحععدد  فععي عقععد  -2

نهعاء إأو نتيجعة  الجمعيعة دية يعن قبعل العمل أو نتيجة فسخ العقد أو إنهاء الخ
و ذلعع  علععى النحععو  بهععا،الخديععة يععن قبععل الموظععف رسععباب قععاهر  يعتععرف 

 التالي:
 

 اتععب نصععف شععهر عععن  ععل سععنة  ديععة يتواصععلة يععن السععنوات  .أ
 ارولى.الخمس 

 
خمعس ال اتب شهر  ايعل ععن  عل سعنة  ديعة يتصعلة تزبعد علعى  .ب

 سنوات.
 

تها ععن ا استقال العايل بعد  دية ال تقعل يعدإذ ،لمد افي العقود غير المحدد   -3
   يتتاليتين بستحل:سنتين 



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: صفحة رقم: 93 من: 97الالئحة التنظيمية للموارد البشرية

94 
   

  

 

 
و  ( يععن نظـــععـام العمععل78) :ي المععاد فعع المكافعع   الععوا د  لعع   -

 يتتعاليتين وال تزبعد العمال بعد  ديعة ال تقعل يعدتها ععن سعنتين
 .سنوات عن  مس

 لثي المكاف   إذا زادت يد   ديت  علعى  معس سعنوات يتتاليعة  -
 سنوات.بلا عشر و ل  ت

تصععرف المكافعع    ايلععة إذا اسععتقال بعععد عشععر سععنوات بشععر   -
 تابعععة فعععي جميععع  ارحعععوال المعععذ و   برغبتعععـ  فعععي  اإل طعععا 

  .االستقالة قبل ترك العمل بثال ين بويــا  
 

آ عر  اتعب تقاضعاه  إجمعالي بت  احتساب تععوب  نهابعة الخديعة علعى أسعا  -4
 تبعرتعالعالوات النقدبة ار رى التعي بدل السكن والبدالت و بما في الموظف 

 .جزاء ين الراتب اإلجمالي للموظف
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 الرابع عشرالباب 
 

 سيــاســـات أخـرى
 



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: صفحة رقم: 95 من: 97الالئحة التنظيمية للموارد البشرية

96 
   

  

 

 عشر الرابعالباب 
 

 سـيــاســـات أخــرى
 
 
 
 

 الموظفـين:( مـلفـات وسـجالت  811) المادة:
 

 رقية وئععامجمعيععة التنميععة ارسععربة بالمنطقععة الشععخصعع  لكععـل يوظععـف فععي ب -1
 قمعععا   اصعععا  بععع  بعععت  استعمالعععـ  فعععي  افعععة اإلجعععراءات  بالمنطقعععة الشعععرقية

 .والمعايالت  مرج   ئيسي فيما بتعلل بشئون الموظف المعني
بملععف  ععاص لكععل يوظععف تحفععظ فيعع   افععة  المععوا د البشععربةبحععتفظ قسعع   -2

ل المسععتندات و الو ععائل الثبوتيععة و المراسععالت العائععد  للموظععف وبعتبععر سععج
 ف الموظف ين المستندات السعربة والتعي ال بجعوز اإل عالا عليهعا أو أ عذيل

ليهعا صو   ينها أال بإذن يعن المعدبر الععام، باستـثعـناء الحعاالت التعي تعن  ع
 .المعـتمد  الموا د البشربةصراحة إجراءات 

بجععب علعععى جميععع  المعععوظفين تعععوفير المعلويعععات الكايلعععة و الصعععحيحة التعععي  -3
غييعر تفو ا  ب ي  الموا د البشربةبجب عليه  إعالم قس   ما  جمعيةالتحتاجها 

  المعلويات.هذه في 
ر و تععاد لهع  عنعد السعف الجمعيعةتحفظ جوازات الموظفين الغير سعودبين في  -4

  .في اإلجازات السنوبة أو في يهمة  ا جية أو عند انتهاء  الخدية
نتعععـهاء ععععـند ا الجمعيعععة  بعععـتوجب علعععى  عععل يوظعععف أن بعععـعيد بطعععـاقت  إلعععى  -5

     ـديتــ .
 

 الموظفـين:( ضمـان و كـفــالــة 191) المادة:
 

 .أبـة ضمــانات أو  فــاالت يـالية عن يوظفيــها  جمعية الال تقدم  -1
لمععوظفين لعمععل القايععة و اإلعلععى  فالتهععا الخاصععة   صععتي  الجمعيععةضععمن ت -2

اد  قيعال خا ج على  فالتها باإلضـعـافة إلعى   صـعـةالارجانب المستقديين ين 
 .إذا  ان عمل الموظـف بتـطـلب ذل 

 
   جمعية الم اعدة عل  الزواج :( مـمـتلكـات 012) المادة:

 
المعععوظفين العععذبن بعععـحتفظون فعععي عهعععدته  بععع يوال أو يوجعععودات  تقععع  علعععى -1

 ساليتها.يسئولـية هذه العـهـد و  للجمعيةيـملو ــة 
فعي  لهعاالعـمملو ة  فحع  أي يعن الموجعوداتتفتيعـ  و الجمعيةبـحل إلدا    -2

 غـيرهــا.الصنــادبل و ي وق  و بشمل ذل  الخـزائن والـمكاتب وأ
إلععى  ععا ج يكععان  الجمعيععةبععـحل ري يوظععف إ ععراج أي يععن يوجععودات ال -3

 المباشر.العمل دون إذن  طي يسبل ين الرئيس 
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 .رغراك شخصية الجمعيةبـحل ري يوظف استعمال أي ين يوجودات ال -4
 
 الشخـي:المظهر مالبـس وال( 112المادة: )

 
تسععهل المالبععس التععي تععؤين سععالية الععذو  وحععل تحدبععد نععوا و يسععتوى  للجمعيععة

 .الحر ة لكل فئـات الموظفين
 

 اإلعــالنـــات:( لـوحة 212) المادة:
 

علععى لوحععة الجمعيععة تصععد ها إدا    التععي بععت  نشععر اإلشعععا ات والتعليمععات -1
وفععروا  يععن يكاتععب را اإلعالنععات الموضععوعة علععى يععد ل  ععل يكتععب وفعع

   جمعية المساعد  على الزواج .
علعععى لوحعععة  ة اصععع إشععععا اتللموظعععف تعليعععل أي يسعععتندات أو  ال بحعععل -2

بخ العععام، و بععت  تحدبععد تععا  اإلعالنععات إال بعععد الحصععول علععى يوافقععة المععدبر
  .إزالتها عن اللوحة عند ين" الموافقة

 
   :جمعية الم اعدة عل  الزواج ( زوار 312) المادة:

 
 جمعية .الضيافة زوا     بالجمعيةتنا  بالمدبر العام ويدبري الدوائر  -1
ل ـــعـشمافة والتعي تــــعـتقعدم لهع  الضي العزوا  العذبنتحدد اإلدا   العليا صعفة  -2

 .طعام والنقلاليصا بف اإلقاية و
 

 والفاكس:الـهاتـف  ( استعـمـا 124) المادة:
 

 .غراك العمل فقطر عيةالجمبكون استعمال الـهاتف والفا س في  -1
فعي العـحاالت االضعطرا بة فقعط باستعمال الـهاتف رغراك شخصية  بسم" -2

تكلفعة هعذه  وفي اروقات الـمخصصة للراحة، وعلعى أن بعت  تحميعل الموظعف
  .تفيةوفل نموذج يعد لطلب المحاد ات الـها خا ج البلدلاالتصاالت إذا  ان  

 
 
 
 
 

 :نوظفين ال ـابقـيالستـعالم عن الم( ا125: )المادة
 

تقتصععر صععالحية إعطععاء المعلويععات عععن المععوظفين الععذبن تر ععوا العمععل فععي  -1
وبنعععاء علعععى  لبعععات  طيعععة يعععن أحعععد  المعععوا د البشعععربةعلعععى قسععع   الجمعيعععة

 المعلويات.إلى الجهة التي تحتاج إلى هذه  الجمعية  المسئولين في 
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ذي تعرك العمعل تنحصر المعلويات التي بمكعن تقعدبمها للغيعر ععن الموظعف الع -2
 بلي:على يا 

 
  الجمعية .تا بخ بدئ  العمل في 
  الجمعية .تا بخ انتهـاء  ديتـ  في 
  آ ر  اتب  ان بحصل علي. 
   التقيي  العام رداء الموظف دون إعطاء تفاصل عن أبة نعواق

   .أو يخالفات
 

  .ـاتتجاه الغير نتيجة هذه المعلويـ الجمعية  عدم يسئولية  علىبت  الت  د  -3
 

 ختامية: ( أحكام126) المادة:
  

 بقععرا  يععن يجلععس اإلدا   بنـععـاء علععى اقتععراح يععن الالئحععةبجععوز تعععدبل هععذه  -1
 معاد ذلع تاللجنة التنفيذبــة أو المدبر العام أو إذا  أي المجلس ذل ، بشعر  اع

الشعععئون االجتماعيعععة واإلععععالن عنهعععا و تعميمهعععا علعععى يعععن وزا   العمعععل و
 .العايلين

  لع  العمال وأي تععدبالت عليع  و القعرا ات المنفعذنظام العمل وبعمل ب حكام  -2
 يع .عند وجود تعا ك  الالئحة أوفي يا ل  برد بش ن  ن  في هذه 

بجععوز لععرئيس يجلععس اإلدا    فععي حععاالت  اصععة تفرضععها المصععلحة العايععة -3
 ل.والعما نظام العملاالستثناء ين أحكام هذه الالئحة فيما ال بتعا ك ي  

و بعين  الجمعيعةرحوال بجب إال بتععا ك عقعد العمعل المبعرم بعين في جمي  ا -4
د العمعال فعي حالعة وجعوالعايل ي  نظام العمل والعمال وبطبل نظعام العمعل و

 .تعا ك بينهما
 ك يعا بتعـعـا عل هعا يعن لعوائ" دا ليـعـة نويعا بتفعرا ع الالئحعةتلغــي هــذه  -5

م بتععا ك يع  ارحكعافيمعا ال  ين قرا ات وإجراءات وأحكام سابقة لهعا ايعه
 .د العمل وعقفي ن  عليها صراحة بالتي  للعايل والشرو  ارفضل

وزا ي بعالقرا  الع   الجمعيعةاعتبا ا يعن تعا بخ إبعال   الالئحةتنفذ أحكام هذه  -6
ا ين اليوم   التالي.باعتمادها على أن تسري في حل العايلين اعتبا  

 
يا ن العمعل  عالل أسعبوا أ فيبت  إعالن السياسات بوضعها في يكان ظاهر  -7

 .على ار ثر ين تا بخ اإلبال  بالقرا  الوزا ي المشا  ألي  أعـــاله

رئيس مجلس اإلدارة:

فؤاد بن عيسى العيسى

واهلل الموفق




