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  التاسعة من نظام العمل و العمال حلكم املادة مت إعداد هذا الدليل تنفيذاً 
دف السعودي  مجعية حفظ  الالئحة إىل تنظيم العالقات الوظيفية بني هذه و 

ا مبا حيقق مصلحة الطرفني و  وظفني و املالنعمة مبنطقة عسري ( شكر )  
  . مبا له من حقوق و مبا عليه من واجبات اً ليكون كل طرف عامل
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صة واملرخَّ   شكر )مجعية حفظ النعمة مبنطقة عسري ( يف  وظفنيتسري أحكام هذا الدليل على مجيع امل
 علىاالجتماعية  العمل والتنمية موافقة معايل وزيراملعتمدة مبوجب  و  )٧١٦(  بشهادة التسجيل رقم

ــــــــــــــري ( شكر )      .هـ)١٥/١/١٤٣٧) يف (٤٤٥٩لقرار رقم (سيس مجعية حفظ النعمة مبنطقة عسـ

 

بكل ما يتعلق بتطبيق أحكامه ما مل يتفق على خالف ذلك يف عقد  امليالدييعتمد هذا الدليل التقومي 
  .العمل

 

  .م لعقود العمل فيما ال يتعارض مع األحكام و الشروط  الواردة يف هذه العقودتمّ يعترب هذا الدليل مُ 

 

 ع العامل إقراراً وقِّ ل و ينص على ذلك يف عقد العمل و يُ على أحكام هذا الدلي وظفيتعني إطالع امل
  .بذلك

  

و القرارات املنفذة له يف كل ما مل يرد نص بشأنه يف هذا  السعودي  يرجع إىل نظام العمل و العمال
  .الدليل
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 :هدف و استعمال الدليل

ا تنظيم   املوارد البشريةإن اهلدف من هذا الدليل هو حتديد سياسات و أنظمة و قواعد  .١ اليت من شأ
ملوظفني ، و ذلك عن طريق حتديد و توضيح واجبات و حقوق كل من  عالقةوترتيب  اجلمعية  

إلضافة إىل    .اجلمعيةميع موظفي  متساوية جلمني معاملة  حتقيق العدل والطرفني 

شؤون صص أرقام متسلسلة لكل نسخة من نسخ الدليل ( أو جزء منها ) و حيتفظ مدير الختُ  .٢
 بسجل يبني كيفية توزيع النسخ.  اإلدارية و املالية

ت املسؤولني الذين حيق هلم االحتفاظ بنسخة هذا ( التنفيذي ) العام دد املدير حيُ  .٣ فئات و مستو
سخ الدليل إىل املسؤولني  املذكورين مقابل احلصول نُ  ليةشؤون اإلدارية و املاالدليل و يرسل مدير ال

  .( راجع النماذج )على توقيعهم على سجل خاص بذلك  

ميكنه أن يقدم اقرتاحات و توصيات خبصوص أية تعديالت على حمتوى  اجلمعيةإن أي مسؤول يف  .٤
 لطة ، وفقاً على خطوط الس الدليل ، إال أن هذه االقرتاحات و التوصيات جيب أن متر صعوداً 

  .هليكل التنظيم اإلداري ، للدراسة و املوافقة و من مث االعتماد النهائي من جملس اإلدارة

سلوب مفصَّ   .أ ل تقدميها على شكل  ضَّ فَ ل قدر اإلمكان ، و يُـ يتم تقدمي االقرتاحات والتوصيات 
  لصفحات الدليل.  أو بديلةٍ  صفحات جديدةٍ 

دارة املعين ، إىل مدير إلالتعديالت املقرتحة ، بعد أن يوافق عليها مدير اقدم كافة جيب أن تُ   .ب
مسؤولية تصنيف التعديالت ووضعها يف  متقع عليه نو املوظفني الذي شؤون اإلدارية و املاليةال

لس اإلدارة.  عامقالبها شبه النهائي و من مث تقدميها إىل املدير ال   للموافقة عليها قبل حتويلها 

دراسة كافة التعديالت من قبل جملس اإلدارة الذي يتوىل إما اعتمادها ، كما هي أو بعد تتم   .ج
  .إدخال التغيريات عليها أو رفضها

ع على حاملي نسخ الدليل بشكل  ، و توزَّ  عاممن قبل املدير ال تصدر التعديالت املعتمدة كتابياً   .د
  .صفحات جديدة أو بديلة لصفحات الدليل
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يف املكان املخصص هلا يف  سخة من نسخ الدليل إدخال هذه التعديالتيتوىل كل من حيمل ن  .ه
  . الدليل

خ .٥ ته إىل خارج مكاتبال يسمح ملن لديهم نسخ من الدليل بتصوير أو   اجلمعية ذ أي من حمتو
   .شؤون اإلدارية و املاليةدون احلصول على إذن مسبق من مدير ال

ته نسخة من الدليل أن توجد يف حياز و  ، اجلمعية )وظف انتهت خدمته يف ( جيب على كل م .٦
  .شؤون اإلدارية و املاليةعن طريق تسليمها إىل مدير ال  اجلمعية  يعيدها إىل

   

   :تعريف بعض املصطلحات الواردة يف الدليل

لكلمات صة لكل و العبارات و املصطلحات التالية أينما وردت يف هذا الدليل املعاين املخصَّ  يقصد 

ه   :منها أد

ا مجعية  :اجلمعية .١   .االجتماعيةصة من وزارة الشؤون  رخَّ مبنطقة عسري (شكر) واملحفظ النعمة  ويقصد 

  .و يقصد به نظام العمل و العمال السعودي  :نظام العمل .٢

  .و يقصد به نظام التأمينات االجتماعية السعودي :نظام التأمينات االجتماعية .٣

  .لجمعية )( لالعمومية    نتخبة من قبل اجلمعيةالسلطة العليا امل  يه   :جملس اإلدارة .٤

و   تخطيطبشكل عام من حيث ال اجلمعيةإدارة املسؤول عن ( املدير التنفيذي ) و هو  :عاماملدير ال .٥

 .التطوير  ، و   مينظالت

: هو اجلهة صاحبة السلطة و اليت يقع ضمن اختصاصها أو صالحيتها أو مسؤوليتها املسؤول املعين .٦

املوضوع الوارد يف سياق النص ، و يستعمل هذا التعبري عادة عندما يتغري املسؤول مع تغري املستوى 
  أمهية القرار أو اإلجراء.اإلداري أو مستوى  

هو السلطة اإلدارية املشرفة مباشرة على النشاط الوارد يف سياق النص و على  :املسؤول املباشر .٧

ملوضوع سواء كان  وظفنيامل ضمن هذا النشاط حسب هيكل التنظيم اإلداري و تكون معنية مباشرة 
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 ً ملدير  من الوظائف اإلشرافية بدءً  يتناول موظفني أو سياسات أو إجراءات ، و يشمل ذلك أ
التنفيذي مث مديري اإلدارات و رؤساء األقسام و يستعمل مصطلح " الرئيس املباشر " عندما يتناول 

  ملوضوع املوظفني التابعني مباشرة للمسؤول.ا

هو السلطة اإلدارية األعلى مباشرة من املسؤول أو الرئيس املباشر حسب التعريف  :املسؤول األعلى .٨

إذا كان اإلجراء يتعلق بتعيني رئيس قسم يكون املسؤول املباشر هو مدير االدارة  :الوارد أعاله ، مثال
، و إذا كان اإلجراء يتعلق بتعيني مدير إدارة  يكون املسؤول  عاملو املسؤول األعلى هو  املدير ا

املباشر املدير التنفيذي  و املسؤول األعلى رئيس جملس اإلدارة تستعمل املصطلحات أعاله ( املسؤول 
املعين ، املسؤول املباشر ، املسؤول األعلى ) عندما يكون املقصود هو مستوى إداري " نسيب " و 

حصر املستوى اإلداري املقصود أو الوظيفة اليت  " حصري " أما يف حالة معرفة و داريليس مستوى إ
لعمل فيتم استعمال التسمية الفعلية مثل " املدير ال شؤون دارة " ، " مدير ال"  " مدير اإل عامتقوم 

  ." رئيس القسم "  دارية و املاليةاإل

عمال حمددة متنافسة و متجانسة  :الوحدة اإلدارية .٩    .هي جمموعة من العاملني تقوم 

حسب هيكل التنظيم اإلداري و اليت ينتمي إليها  اجلمعية هي الوحدة اإلدارية الرئيسية يف :تاإلدار  .١٠

  .املوظف من الناحية اإلدارية ، و تضم وحدات إدارية أصغر هي األقسام

مبا فيها األقسام و العاملني فيها ، أي املسؤول يف  تهو املسؤول عن أعمال اإلدار  :تمدير اإلدار  .١١

   .عامدير الللمالصف األول التابع مباشرة  

املوارد هي الوحدة اإلدارية اليت تتويل متابعة تنفيذ كافة سياسات و إجراءات  :الشؤون اإلداريةقسم  .١٢

، وإعداد موازنة و تدريب املوظفني  ختطيط االحتياجات من املوارد البشريةو  جلمعيةالبشرية 
 م.و حفظ امللفات اخلاصة   .وظفنيامل

دارة ال: هو املسؤول  املكلَّ شؤون اإلدارية و املاليةمدير ال .١٣ شؤون اإلدارية و املالية و اليت تشمل ف 

لتايل عندما يرد يف النص أن اإلجراء مسؤولية مديقسم الشؤون اإلدارية و الشؤون املالية    شؤون ر الو 
إلجراء بل يشمل  و منفرداً  ال يعين أنه شخصياً  اإلدارية و املالية اليت تقع حتت  إدارة األقساميقوم 

   .مسؤولية
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هو و كل شخص يعني بقرار من اجلهة املختصة ، يف و  اجلمعيةيف  وظفنيهو أحد األفراد امل :املوظف .١٤

ا ، عمالً اجلمعيةإحدى الوظائف الدائمة أو املؤقتة يف   إدارً  ، ميارس فيها و ملصلحتها و حتت إدار
ً  أو كتابياً  أو حسابياً  أو فنياً  أو غريه ،  لقاء راتب شهري أو يومي حيدد يف  أو يدوً  أو آلياً  أو تنفيذ

    .قرار تعيينه

   .هي العمل املسند إىل املوظف من أية درجة كان  :الوظيفة .١٥

مدة حمددة أو الذي ينصب على عمل حمدد  ههو العمل الذي تقتضي طبيعة إجناز  :العمل املؤقت .١٦

 ً نتهائه أ    .ام الساعات فله الئحة مستقلة، ماعدا نظكانت املدة اليت يستغرقها إجنازه    ينتهي 

ت اإلدارية يفف على سُ هي الرتبة اليت حتدد املستوى اإلداري للموظ  :الدرجة .١٧ ، اجلمعية لم املستو

وهي تضم عادة جمموعة من الوظائف املتساوية أو املتقاربة من حيث درجة املسؤولية و مستوى 
   .اإلشرافية و العلميةاملؤهالت املطلوبة لشغلها و أمهيتها  

عطى للموظف مقابل عمله مبوجب عقد العمل ، مهما  قصد به األجر الذي يُ يُ  :الراتب األساسي .١٨

كان نوع هذا األجر أو طريقة احتسابه ، و بدون أية إضافات من بدالت أو مقابل ساعات إضافية 
  .غريهاة خصومات من الضرائب أو التأمينات أو  ت أو غريها و قبل أيَّ آأو مكاف

دة السنوية .١٩  ه إدارةرُ رِّ قَ يد به راتب املوظف األساسي و يف املوعد الذي تُـ هي املبلغ النقدي الذي زِ   :الز

  على أداء و إنتاجية املوظف.   بناءً   اجلمعية

   .هو الشخص ممن حيملون اجلنسية السعودية  :املواطن  .٢٠

  .هو الشخص الذي ال حيمل اجلنسية السعودية    :  الوافد .٢١

  .ألحكام الالئحة ضمن وظائف املستخدمني وفقاً   أي شخص معني يف  :املستخدم .٢٢

  .اجلمعية  عتمدهاتهي اجلهة اليت    :اجلهة الطبية املعتمدة .٢٣

ألغراض احتساب مستحقاته من تذاكر السفر  الذي ينتمي إليه املوظف الوافد  البلد  :بلد املنشأ .٢٤

لعمل و الذهاب يف اإلجازات السنوية ، و يف حال اختالف بلد املنشأ عن بلد جنسية  لتحاقلال
   .املوظف يتم حتديد ذلك بوضوح يف عقد العمل
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حالة املوظف االجتماعية حسب (سجل األحوال الشخصية ) أعزب ، متزوج ،  :احلالة االجتماعية .٢٥

  .مطلق ، أرمل ، دون أوالد ، له أوالد

من حيث املزا  اجلمعية الوضع الذي يعامل على أساسه املوظف ضمن سياسات  :الوضع احلايل .٢٦

  .اليت متنحها للعاملني بغض النظر عن حالته االجتماعية

   

   :تطبيق السياساتحدود  

تني منهم و املوضوعني الدائمني ، املثبَّ  اجلمعيةتسري أحكام هذه السياسات على مجيع موظفي  .١
يطلع على كافة بنود و فقرات هذه السياسات و يكون و حتت االختبار  عند تعيني املوظف ، 

   .هلا  للتعليمات و القواعد اليت تصدر تنفيذاً   خاضعاً 

لنسبة إىل تعيينهم  تطبق على املوظفني ال .٢ عاملني بعقود خاصة ، الشروط الواردة يف عقود توظيفهم 
م ، كما تطبق عليهم طيلة م اء خدما م و إ م و استقاال ــــــــــــو حتديد رواتبهم و إجاز دة ــــــــــــــــــــ

الشروط اخلاصة بواجبات املوظفني و التعليمات اليت تصدرها إليهم رؤساؤهم و  اجلمعية عملهم يف
غريها من األمور املتعلقة بعالقات العمل مبوجب هذا الدليل الذي ال يتعارض صراحة مع شروط 

  توظيفهم. 

ا و القرارات اليت تصدرها .٣  ماً تمِّ مُ  بشأن موظفيها جزءً  اجلمعية إدارة تعترب هذه السياسات و تعديال
  .و املوظف  اجلمعيةللعقد الذي بني  

لغى مجيع األحكام و القرارات و التعليمات املخالفة هلذه السياسات، ما مل تكن صادرة عن تُ  .٤
  السلطات احلكومية. 

ا يف  .٥ ذه  اجلمعيةخيضع املوظف ألحكام الئحة املخالفات و اجلزاءات املعمول  و امللحقة 
   .السياسات

اإللغاء من البنود يشمل ذلك اإلضافة و و  ، اساتعلى نصوص هذه السي إدخال تعديالتميكن  .٦
األنظمة احلكومية وضمن القوانني و  اجلمعية قوق الواردة فيها حسب تطور أنظمةاحل أو واملنافع 
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  عتماد من جملس اإلدارة.السارية  

   

  :مسؤوليات تطبيق السياسات  

(  من أنظمة و تعليمات وارد البشرية  هذا جزءً دليل سياسات املبعد اعتماد جملس اإلدارة يصبح  .١
  . اجلمعية )

   .لس اإلدارة وحده صالحية اعتماد أية تعديالت على سياسات املوارد البشريةناط  تُ  .٢
كما أن إحدى   اجلمعية يف وظفنيإن احرتام هذه السياسات و العمل مبفهومها واجب على كافة امل .٣

 مسؤوليات جملس اإلدارة هي التأكد من احرتام مجيع املوظفني هلذه السياسات. 
حكام هذه السياسات يف تعاملهم مع مرؤوسيهم و توجيههم و   اجلمعيةيستعني املسؤولون يف  .٤

دف احلفاظ على الروح املعنوية العالية و األداء اجليد و االنضباط عاملون كما يستعني ال  .متابعتهم 
م.   ا ملعرفة حقوقهم و واجبا

له تفويض املدير تفسري حكم أي بند أو فقرة من بنود و فقرات هذه السياسات و  لس اإلدارةحيق  .٥
ائياً و    ،  العام بذلك    .يكون القرار يف ذلك 

من اللوائح و القرارات و األوامر و التعليمات الالزمة لتنفيذ هذه  ما تراه مناسباً  اجلمعية تضع إدارة .٦
ألغراضها و اختاذ  السياسات ، كما جيوز هلم تنظيم ما مل تنظمه هذه السياسات من أحكام حتقيقاً 

اإلجراءات الالزمة لوضع هذه السياسات و األوامر و التعليمات موضع التنفيذ مبا يتفق مع 
 إجراءات املوارد البشرية.   دليل  اعتمادوضع  و    أحكامها ، مبا يف ذلك

أو من  اجلمعيةمن داخل  راجع استشاري قانوينبرأي مُ  عامستعانة جملس اإلدارة أو املدير الاإن  .٧
لة هلما أو املسؤوليات امللقاة على عاتق كل منهما مبوجب صالحيات املخوَّ الال يتناقض مع  خارجها

إحالة السياسات اهلامة قبل اعتمادها إىل اللجان أو األفراد من املعنيني أو هذه البنود ، كذلك إن 
و تكليفهم بوضع التوصيات املناسبة ال يتعارض مع صالحية أي من جملس  من ذوي االختصاص

ا و يسهل تنفيذ تلك القرارات.   عاماإلدارة أو املدير ال لقرارات اليت يصدرا  بل يعزز الثقة 
دارات و رؤساء األقسام مسؤولية تطبيق هذه السياسات يف اإلدارات و األقسام يتحمل مدراء اإل .٨

بشأن حدود و جماالت تطبيق هذه  شؤون اإلدارية و املاليةالتابعة هلم و ميكنهم التشاور مع مدير ال
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السياسات على أي من احلاالت اخلاصة حيث يرجع التفسري النهائي و األخري ألي منها للمدير 
 .عامال

  

 

 
  :قواعد التوظيف

 حسب احتياجات و متطلبات العمل و كلما دعت احلاجة فإن  اجلمعية لدى وظفنييتم توظيف امل
  .حتدد الوظائف الشاغرة أو املستحدثة  اجلمعية

  

 
تعطى األفضلية يف التوظيف للمواطنني و إذا مل تتوفر يف أي من املتقدمني لشغل الوظيفة املؤهالت   

من املتقدمني من  املطلوبة يتم حني إٍذ التوظيف من املتقدمني حاملي أحد اجلنسيات العربية مث أخرياً 
  .ىجنسيات أخر 

  

 

السعوديني و جيوز استثناء استخدام غري السعوديني  على املواطنني يكون التوظيف يف األصل قاصراً 
و يكون السعودي  ) من نظام العمل و العمال  ٤٩،  ٤٥لشروط و األحكام الواردة يف املادتني ( 

 مركز التنميةوظائف البحث االجتماعي مبوافقة يف الوظائف اإلدارية و املالية و استخدام غري السعوديني 

و تقتصر شغل وظائف املدير العام و مدراء اإلدارات على السعوديني فقط و جيوز  ااالجتماعية 

لنيابة مبوظف غري سعودي يف حالة عدم جملس اإلدارة مبوافقة  شغل أي من وظائف مدراء اإلدارات 
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 ر موظف سعودي لشغل هذه الوظيفة.توفُّ 

  

  

  

و  اجلمعيةيف ذوي الكفاءات العالية  وظفنيلضمان التحاق املأعلى معايري التوظيف  اجلمعيةتبع ت
م الوظيفية على أحسن وجه   .استمرارهم يف أدائهم لواجبا

  

 

  :  اجلمعية    يفالعمل    شروط

  .وجود وظيفة شاغرة معتمدة .١

  .توفر املؤهالت العلمية أو اخلربات املطلوبة للعمل .٢

   .االستخدام و يثبت ذلك بتقرير طيب معتمد توفر اللياقة الطبية للعمل حمل   .٣

  اجتياز االختبارات الشخصية اليت تقررها اجلهات املختصة.  .٤

 

   

   :تصنيف الوظائف

و التخصصية  و   جمموعة الوظائف القيادية و اإلشرافية :الوظائف إىل جمموعات هي  اجلمعية  صنفت .١
   .اللوائح الداخلية لذلك  اجلمعيةو حتدد إدارة  ،  الفنية  و فئة العمال  

 . عداد وصف وظيفي لكل وظيفة معتمدة يف امليزانية  اجلمعيةلتزم  ت .٢
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   :تغيري درجة الوظيفة

جيوز تغيري درجة الوظيفة املعتمدة يف امليزانية استجابة حلاجة التنظيم و يكون تغيري درجة الوظيفة إىل 
   .دارات  إلإال مدراء ا  عامإىل درجة أدىن بقرار من املدير الو ،   جملس االدارة  أعلى مبوافقة 

 

 

  :طلب توظيف

، من قبل مسؤولني مباشرين ( رؤساء األقسام و ما ) دد اجلوظفني ( املتصدر كافة طلبات توظيف  .١
 .دها ضمن خطة احتياجات اليد العاملةااعتممت  فوق ) و ذلك وفقا خلطط التوظيف اليت 

للتحقق من االلتزام  شؤون اإلداريةإىل رئيس قسم ال) دد اجلوظفني ( املترسل كافة طلبات تعيني  .٢
 .خبطط التوظيف املعتمدة

  

 
  :حتديد مصادر التوظيف

دارة إىل أخرى إعن طريق النقل من  اجلمعية  تكون األولوية يف شغل الوظائف الشاغرة من داخل  .١
أو موقع إىل آخر أو عن طريق الرتقية أو عن طريق تثبيت أحد املوظفني املؤقتني ، و يف حالة تعذر 

 .املصادر اخلارجيةأي من هذه الوسائل يتم اللجوء إىل  

  خارج الختيار املوظفني لشغل الوظائف الشاغرة من  التالية اللجوء إىل األساليب لجمعيةل      .٢
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  :اجلمعية

الت احملليةاإل  .أ ستخدام املؤسسات املتخصصة لإلعالن.  إما مباشرةً   عالن يف الصحف و ا  أو 

   .التسجيل يف اجلامعاتجيي اجلامعات عن طريق مكاتب  االتصال املباشر خبرِّ   .ب

لنيابة خصصة اليت تتوىل عملية اإلعالن و مؤسسات التوظيف املتلجوء إىل مكاتب و ال  .ج الفرز األوىل 
 .   اجلمعية   عن  

ال حيق ألي من املسؤولني اآلخرين رة و ر اإلعالن يف املواعيد املقرَّ بنش )فقط( التوظيفيقوم مسؤول  .٣
 .القيام بتلك املهمة مباشرةً    اجلمعية  يفاملوظفني 

 
  :اختيار املرشح األنسب  

التكاليف اليت ميكن أن ترتتب يف حالة تعذر ذلك بسبب ، و  اجلمعيةتتم كافة املقابالت يف مكاتب  .١
من استقدام املرشحني من اخلارج إلجراء املقابلة ، أو بسبب تعذر احلصول على  اجلمعية على

من قبل املدراء  للمرشح املعين ، ميكن إجراء هذه املقابالت يف اخلارج إما مباشرةً شرية دخول 
   .عاماملعنيني أو بواسطة مكاتب متخصصة و ذلك بعد احلصول على املوافقة من املدير ال

لالختبارات  ،ارهم إلجراء املقابلة معهم ي، ممن مت اخت اجلمعيةوظيفة يف لخيضع مجيع املرشحني ل .٢
م للقيام مبهام الوظيفة  اخلطية م و كفاء و العلمية و الفنية الالزمة للتحقق من مدى مقدر

 . إن رأت اللجنة التنفيذية ذلكاملرشحني هلا  
 

   

لعمل   :التعيني و االلتحاق 

، بواسطة كتاب منطي موحد  اجلمعية اختيارهم للعمل لدىحني الذين مت تصدر بطاقة العمل للمرش .١
ن عرض العمل يصبح الغياً  مبا فيها  اجلمعية تطلباتمبإذا مل يتم االلتزام  الشكل و النص ، يؤكد 

ئق و املستندات الضرورية   .تقدمي كافة الو
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املزا األخرى اليت سيتم حيدد املسؤول املعين حسب الئحة الصالحيات املعتمدة الدرجة و الراتب و  .٢
  للنظام األساسي لشؤون املوظفني. منحها للمرشح و ذلك وفقاً 

طلب شروط التوظيف ، كما يَ  كافة عروض العمل اخلطية شاملةً   شؤون اإلدارية واملاليةحيضر مدير ال .٣
  معيةاجل لظروف هلة زمنية يتم حتديدها وفقاً و ذلك خالل مُ  على العرض خطياً  فيها استالم موافقةً 

.  
لقبول على كتاب عرض العمل و استالمه من قبل  .٤ عملية ملتابعة  اً كافي  اجلمعية يعترب توقيع املرشح 

 .التوظيف

ريخ التعيني ،  .٥ يتم إثبات تعيني املوظف اجلديد مبوجب كتاب تعيني / إجراء املوارد البشرية حيدد 
لعمل أو  ريخ االلتحاق الفعلي  ريخ آخر جيري االتفاق عليه مسبقاً الذي يكون عادة هو   أي 

 .يف عرض العمل أو يف املراسالت الالحقة

لعمل حسب نصوص البند  وافد مصاريف انتقال املوظف ال اجلمعيةإدارة  تتحمل .٦  منلاللتحاق 
  .تذاكر و مصاريف السفر

ت أو شهادات أو إقرارات غري صحيحةب لجمعية )( لم كل موظف قدَّ  .٧ ، أو أخفى عنها  يا
ت صحيحة     .فسخ العقد معه و بدون تعويض أو إنذارلجمعية )   ل(      حيق  بيا

  ( التوظيف ):  إجراءات

  

  عملية املسح: وتشمل اإلجراءات التالية: )١( 

 من الكفاءات.  اجلمعية    مسح وحتديد احتياجات  .أ

حتها بسبب انتهاء خدمة شاغليها ألي سبب من   .ب أسباب (انتهاء حتديد الوظائف املتوقع إ
 ، بلوغ سن التقاعد أو الرتقية أو النقل أو االنتداب أو انتهاء فرتة العقد املؤقت). اخلدمة

وحتديد املهارات والكفاءات املطلوبة وإعداد الوصف الوظيفي لكل   اجلمعية    يفحتليل الوظائف    .ج
 وظيفة.
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 عملية اإلعالن: وتشمل اإلجراءات التالية: )٢( 
ت التايل:   لوسيلة املناسبة وفقاً لرتتيب األولو  اإلعالن عن وجود فرص عمل 

ت الداخلية مبقر    لوحاتاإلعالن عرب    .أ   .للموظفني احلاليني  إلعطاء الفرصة اجلمعيةاإلعال
  ، الحتمالية وجود ما يتناسب مع الفرصة الوظيفية املتاحة.  البحث يف أي طلبات عمل سابقة  .ب
  التوظيف اإللكرتونية واألدلة املطبوعة أو الصحافة.   يف مواقع   اإلعالن  .ج
  صة قانونياً. االستعانة مبكاتب توظيف متخصصة ومرخَّ   .د
  اإلعالن من خالل املعارف والعالقات الشخصية.  .ه
لعدم   اجلمعية    منعاً لتقدم من ال يناسب ينص يف اإلعالن على املواصفات املطلوبة بدقةٍ   .و

  وضوح اإلعالن.
  

 

  عملية االستقطاب:  وتشمل اإلجراءات التالية:   )٣( 

 حتديد معايري االختيار للموظفني اجلدد.  .أ

 عن طريق الرتقية أو النقل أو االنتداب.  اجلمعية   إعطاء األولوية ملوظفي  .ب

وتصنيفها من حيث موافقة الشروط واستيفاء األوراق   جمعيةلل  فرز طلبات التوظيف املقدمة  .ج
 على اآليت:  ءً معاملة املتقدمني بناالالزمة من عدمه، مث  

x :( اجلمعية ) املتقدمني من داخل  
o .خيضع املوظف املتقدم لالختبار واملقابلة الشخصية لتحديد مدى مناسبته للفرصة الوظيفية 
o حالة ثبوت مناسبته للوظيفة املتاحة، يتم اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لنقله أو ترقيته  يف

 للمنصب اجلديد. 
x ( اجلمعية ):  املتقدمني من خارج  

o  ُستالم كافة طلبات العمل الواردة وت ها يف قائمة املتقدمني لُ جِّ سَ تقوم إدارة املوارد البشرية 
" ومن مث تقوم بتقييم الطلبات  وان " املتقدمني لوظائفونيًا بعناجلمعية ) إلكرت ( لوظائف

لتوصيف الوظيفي وفرزها و استبعاد الطلبات اليت ينطبق عليها احلد األدىن من  ومقارنتها 
 الشروط.
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o .ترشيح وانتخاب املوظفني من بني الطلبات املقبولة 
o  واالعتذار ملن مل يتم قبوله.التواصل مع املتقدمني ودعوة املرشحني إىل املقابلة الشخصية 

 
  عملية االختيار: وتشمل اإلجراءات التالية:  )٤( 

حتديد مواعيد املقابالت الشخصية مع املرشحني ممن تنطبق عليهم املواصفات للعمل يف   .أ
لس  .ا

 إجراء املقابالت الشخصية.  .ب

 مراجعة نتائج املقابالت الشخصية من قبل املسؤولني عن القبول.  .ج

مقابالت شخصية إضافية عند احلاجة للتعرف أكثر على املتقدم خاصة يف املناصب إجراء    .د
 القيادية.

  عملية التعيني: وتشمل اإلجراءات التالية:  )٥( 

 ومن مث يتم التوقيع عليها من قبل الطرفني.  تنيصليأكتابة العقود ملن مت قبوهلم من نسختني    .أ

مهم مهام أعماهلم و توقيع منوذج مباشرة تعيني املوظفني اجلدد أو الذين متت ترقيتهم وتسلي  .ب
 العمل.

يتوىل الرئيس املباشر أو رئيس قسم املوارد البشرية تقدمي املوظف اجلديد وتعريفه بفريق العمل   .ج
ا ومسئولياته وصالحيات  الذي سيعمل ضمنه، كما يُطلعه على األعمال اليت سيتوىل القيام 

 يت سوف خيضع هلا.وظيفته، وكذلك تعريفه مبعايري التقييم ال

  

 
  عقد العمل:

للغة العربية ، من نسختني متطابقتني يوقع عليهما كل من املسؤول  .١ يتم حترير عقد العمل ، 
ل صالحية التوقيع حسب الئحة الصالحيات املعتمدة و املرشح للوظيفة ، و حيتفظ كل املخوَّ 
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منه بكل ما ورد يف شروط  طرف بنسخة ، يعترب توقيع املوظف على العقد و استالمه قبوالً 
  العقد وما يف الدليل من سياسات و أحكام.

  اعتماد النص العريب.  يتم دائماً   يف حالة استعمال لغة أجنبية يف العقد إىل جانب اللغة العربية ، .٢
فذاً  .٣ ريخ مباشرة امل  يعترب عقد العمل    .اجلمعيةلعمل لدى  وظف من 
لقيام بعمل خيتلف عن العمل املتفق عليه بغري  وظفف امللِّ كَ أن تُ  اجلمعيةإلدارة  جيوز  ال .٤

 الكتابية إال يف حاالت الضرورة ومبا تقتضيه طبيعة العمل على أن يكون ذلك بصفةٍ  تهموافق
  .مؤقتةٍ 

  

 
  :فرتة التجربة

لعمل ، تُـ  .١ ريخ التحاقه  ر خالهلا رَّ قَ خيضع املوظف اجلديد لفرتة جتربة ملدة ثالثة أشهر من 
لعمل املوكل إليه دة ثالثة أشهر أخرى  صالحيته للقيام  إلمكان ز   .، و

اء خدماته  جيوز ملدير اإلدارة املعين ، بناءً  .٢ على تقرير يقدمه الرئيس املباشر للموظف ، بطلب إ
  .، قبل انتهاء املدة احملددة لفرتة التجربة

ه من العمل  و تسليم  بكتابة استقالتجيوز للموظف ترك اخلدمة يف أي وقت خالل فرتة التجربة  .٣
 جدت ملسؤول املوارد البشرية.إن وُ  يع العهد مج

  .نتهاء خدماته  خلدمة إذا انقضت فرتة التجربة و مل خيطر كتابياً   تاً عترب املوظف مثبَّ يُ  .٤

اية الفرتة التجريبية   يف حالة إقرار عدم تثبيت املوظف يف اخلدمة ، يتم تبليغه بذلك كتابياً  .٥ قبل 
  ، و يتم احلصول على توقيعه على كتاب التبليغ.

ت أو آستغين عن خدماته خالل فرتة التجربة احلصول على أي مكافال حيق للموظف الذي يُ  .٦
  تعويضات.

خلدمة ، تعترب  .٧ جازة سنوية خالل فرتة االختبار ، و يف حالة تثبيته  ال حيق للموظف التمتع 
   .من خدماته  جربة جزءً فرتة الت
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   :املوظفني املؤقتني

  

التوظيف املؤقت يعين توظيف من تتطلب حاجة العمل توظيفه بصفة مؤقتة و ميكن أن يكون هذا 
ريخ  التوظيف على غري الوظائف املعتمدة يف امليزانية و حيدد عقد التوظيف املؤقت عدة أمور أمهها 

ايته (  ريخ  ألجر الي ن أمكنإبداية العمل و ومي أو الشهري ) و مقدار الراتب كمكافأة مقطوعة ( 
اء عمل معني أو تكون حمددة على أساس املدة و حيدد عقد التوظيف  .) و قد تكون املكافأة مقابل إ

  .املؤقت كذلك احلقوق و الواجبات و املزا املرتتبة على هذا التوظيف

  :يشمل التوظيف املؤقت الفئات التالية .١

   .توظيف املعارين  .أ

   .إلجناز مهمة حمددة  وأ  بدوام جزئياً تعيني شخص غري متفرغ للعمل    .ب

  .التوظيف للقيام مبهام معينة خالل فرتة زمنية حمددة  .ج

 التوظيف ألجل التدريب.  .د

حيدد االتفاق أو العقد املوقع مع املوظف املؤقت الراتب أو األتعاب و املزا األخرى اليت سيحصل  .٢
 .اجلمعيةعليها املوظف خالل فرتة عمله يف  

املؤقتني االستفادة من املزا املمنوحة للموظفني الدائمني كالسكن و البدالت ال حيق للموظفني  .٣
ستثناء ما يتم حتديده كتابياً  و بدل اإلجازات السنوية األخرى و املكافآت يف االتفاق  و غريها 

 .املوقع معهم

 
  :اإلعارة

لتنسيق مع اجلهة املعري   اجةاحلميكن استعارة املوظفني حسب   .١  .ةو 
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اجلهة املعرية واملعار على الراتب و املزا األخرى و يشرتط  و  اجلمعيةإدارة مع  قدماً يتم االتفاق مُ  .٢
 موافقة األطراف الثالثة.

  .اجلمعية  خيضع املوظف املعار خالل مدة إعارته لكافة أنظمة و تعليمات و سياسات .٣

  

 
 :العملي لطالب اجلامعاتالتدريب  

مج تعاوين لطالب الكليات و اجلامعات و املعاهد يف اململكة يف الوظائف الفنية و   اجلمعية  إدارة  وفرتُ  بر
  :اإلدارية و يلزم من ذلك حتديد اآليت

لتنسيق    .أ لتعاون و  مج وحدة التدريب ( وفقا ملستوى املتدرب ونوع التدريب )  يتم حتديد بر
 .اجلهات األكادميية املختصةمع  

ب و رِّ دَ ب مبوجب تقارير دورية يقدمها املسؤول املباشر عن املتَ رِّ دَ يتم متابعة و تقييم تقدم املتَ   .ب
 .املسؤول عن الطالب يف اجلهة التعليمية املختصة

  .و ال يرتتب على ذلك التزامات مالية  برِّ دَ املتَ على   اجلمعية  تطبق كافة سياسات  .ج
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  :األجور و الرواتب

  

لعمل يف  .١ م الرواتب املعتمد من لَّ لسُ  وفقاً  اجلمعيةيتم حتديد الراتب األساسي للموظف عند التحاقه 
 .اجلمعية  إدارة  قبل  

بعد إضافة البدالت النقدية املقررة و  للموظفني و تسديدها شهرً يتم احتساب الرواتب املستحقة  .٢
 .بعد خصم كافة االستقطاعات القانونية و السلف و القروض املستحقة

كل موظف ينقطع عن عمله بدون إذن مسبق ، أو ال يباشر فور انقضاء مدة إجازته ، يفقد حقه  .٣
 .حسب النظام  يف الراتب و البدالت عن مدة غيابه

 .حسب النظامي العالقة الوظيفية يف حال وفاة املوظف  تنته .٤

حيق للموظف توكيل من ينوب عنه يف استالم راتبه أو مستحقاته إذا توفرت األسباب الداعية لذلك  .٥
  :و ضمن الشروط التالية

ا  معرتفٍ  أو رمسيةٍ  عليه من جهة قضائيةٍ  جيب أن يكون التوكيل مصدقاً   .أ  إدارةبشرعيتها و تعرتف 
  .اجلمعية

اية الشهر بذلك  خطياً  اجلمعية  وظف إلغاء التوكيل ، عليه إعالمامل  يف حال رغب  .ب    .و قبل 

  .أية مسؤولية عن مالبسات عملية الوكيل اجلمعية  إدارةال تتحمل    .ج

ل    تدفع األجور  .د   .السعودي ( العملة الرمسية للبالد )لر

    .بقيمة القسط املستحق من القرض أو السلفةو   معيةللج مديناً إذا كان املوظف    .ه

دة الدفعة املقدمة للنفقات السفرية عن املصاريف الفعلية  إذا كان املوظف مديناً   .و   .بسبب ز

  .بتنفيذ حكم قضائي بسداد دين أو دفع نفقة  إذا كان املوظف ملتزماً   .ز
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  :سلم الدرجات

  

  .اخلربات العمليةسلم درجات حسب الئحة املؤهالت و   اجلمعية  إدارةتعتمد  .١

 ضمن الدرجات احملددة يف سلم الدرجات وفقاً  اجلمعية تصنيف مجيع املوظفني الدائمني يفيتم  .٢
م ما عدا املدير ال  للوظيفة اليت يشغلها كل منهم و تبعاً  م و قدرا  .عامملؤهال

احلد األدىن  تتناسب مع يتم تعيني كافة املوظفني اجلدد يف الدرجات املناسبة للوظائف اليت  .٣
  .اخلربة املقررة لكل درجةللمؤهالت و 

يتم حتديد رواتب املوظفني ضمن " مدى مربوط الدرجة " اليت ينتسبون إليها ( ما بني احلد األدىن  .٤
 جة ) وفقا لسلم الرواتب.للراتب و احلد األقصى للراتب املقرر هلم لكل در 

 

 :بدل الساعات اإلضافية

شريطة  –الساعات اإلضافية  –يتم دفع بدل الساعات اإلضافية الفعلية اليت عملها املوظفون وفق .١
لعمل اإلضايف من الرئيس املباشر مسبقاً  دارة  و االعتماد من اإل وكتابياً  أن يكون قد مت التكليف 

 العليا.

م العمل حتتسب  .٢ أجور العمل اإلضايف على أساس أجر ساعة عن كل ساعة عمل إضايف يف أ
م الراحة  العادية ، و يستحق ساعة و نصف عن كل ساعة عمل إضايف يؤديه العامل يف أ

 .األسبوعية أو اإلجازات الرمسية

املباشر و سبق من مديره ي مُ على تكليف خطِّ  ال حيق ألي موظف القيام بعمل إضايف إال بناءً  .٣
  معتمد من اإلدارة العليا.
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  :املكافآت

أن يقرر منح مكافأة  يف حدود املبلغ املخصص لذلك سنوً و  واعتماد جملس اإلدارة عامحيق للمدير ال
  .املتميزين  تشجيعية للموظفني

 

  :السكن 

ا متنح املوظف بدل سكن نقدي إلديها ف موظفنيالسكن املناسب لل اجلمعيةإدارة ر مل توفّ  إذا .١
  .يف عقد العمل حسب اآليت ما مل يتم االتفاق على غري ذلك

إذا كان  رواتب أساسيةالسعودي يف السنة بدل سكن يعادل رواتب ثالثة  وظفمينح امل  .أ
  .متزوجاً 

  شهرين.  أساسي بدل سكن ما يعادل راتبإن كان سعودي أو وافد  املتعاقد األعزب   .ب

غري السعودي أو الوافد بدل سكن حسب ما ينص عليه العقد املربم بينه و بني  وظفاملنح ميُ   .ج
  . بدل السكن عن ثالثة رواتب أساسية، حبيث ال يتجاوز  إدارة  اجلمعية  

   :سرتد يف حالة انتهاء اخلدمة ألي من األسباب التاليةفإنه ال يُ   إذا مت صرف بدل السكن مقدماً  .٢

  .ز الصحيانتهاء اخلدمة بسبب العج  .أ

قبل انتهاء مدته بدون ارتكاب ألية خمالفة   اجلمعية  الوافد من قبل السعودي أو  انتهاء عقد عمل  .ب
  .للنظام

 

  :التذاكر و مصاريف السفر
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يستحق العامل غري السعودي أو الوافد تذاكر سفر جوية له و لزوجته و الثنني من أبنائه ما مل  .١
 :سنة حسب التايل  ١٨ال يزيد سن األبناء عن  أينص يف العقد على غري ذلك بشرط  

  .تذكرة القدوم إىل اململكة يف بداية العقد   .أ

اية مدة العقد إال إ  .ب ه إىل ذا انتهت خدمته بنقل كفالتتذكرة املغادرة النهائية للمملكة يف 
  .جهة عمل أخرى داخل اململكة

ً   .ج ً  من اململكة إىل بلد املنشأ ذها جازة ع و إ ادية و حسب الضوابط عند التمتع 
  . املنظمة لذلك

   .اجلمعيةيستثىن من أ ، ب ، املوظف الذي نقل كفالته إىل    .د

ال حيق للموظف الوافد اجلديد إحضار عائلته إىل البلد قبل إمتام فرتة التجربة بنجاح و تثبيته يف  .٢
  اخلدمة. 

حيق للموظف الوافد أن يتوجه خالل سفره يف اإلجازة إىل أي بلد يشاء على أن ال يزيد  .٣
دة يتحمل الفرق.    تكاليف السفر إىل بلد املنشأ و يف حالة الز

ريخ قيمة التذاكر املستحقة على أال تزيالوافد ف جيوز تعويض املوظ  .٤ د على القيمة املستحقة يف 
  .جازة السنويةاستحقاق اإل

 

   :بدل النقل

 اجلمعيةإدارة يف حالة توفري  موظفبدل نقل و ال يدفع النقل لل ٪١٠ املوظف بدوام كلييستحق 
  .إىل مكان العمللوسيلة النقل من و 
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 :الرعاية الطبية

ليه عن طريق الرعاية الطبية جلميع املوظفني لديها وذلك على حسب العقد املتفق ع اجلمعيةإدارة ر وفِّ تُ 
   .يغطي مصاريف الكشف والعالج و تكاليف الدواء  تغطية التأمني الطيب الذي

  

 

  :التأمينات االجتماعية

لنظام التأمينات االجتماعية املعمول به يف  اجلمعيةيف  لدوام الكامل خيضع مجيع املوظفنييلزم أن 
  اململكة العربية السعودية.
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  :تقومي األداء الوظيفي

أن تقومي األداء الوظيفي من أهم الوسائل احلافزة لرفع اإلنتاجية و األداء  اجلمعية إدارةتعترب  .١
لنظام  اجلمعيةنتيجة لالستخدام األمثل للموارد البشرية املتوفرة ، لذا خيضع مجيع املوظفني يف 

دة  تقييم األداء بصورة دورية كما تستعمل تقارير األداء كمرتكز أساسي للرتقيات و حتديد ز
اء الرواتب  دة الرواتب و الرتقية و إ إلضافة إىل اختاذ قرارات جتميد ز و املنح و املكافآت 

  .اخلدمة

٢.  ً   .جلميع العاملني حتت إشرافهم  يتوىل الرؤساء املباشرين إعداد تقومي األداء الوظيفي سنو

لتقومي األداء أكثر من ستة أشهر  اجلمعية ملوظفني الذين مضى على خدمتهم يفخيضع مجيع ا .٣
 الوظيفي.

ستخدام مناذج ت .٤   . اجلمعية  قيم األداء الوظيفية املصممة لدىيتم تقومي املوظف 

  : تقومي املوظف حسب الشروط اآلتية  يتم .٥

  .قبل انتهاء فرتة التجربة العملية  .أ

  .اية كل سنة  .ب

  يف حاالت استثنائية حسب طلب مدير إدارته لذلك.  .ج

و ال يعين ذلك  املباشرمديره حيق لكل موظف االطالع على تقريره السنوي و مناقشته مع  .٦
    .املباشر  ديرري هذه النقاط كما مت وضعها من قبل امليضرورة تغ

طلب منه تاليف يتم تنبيه املوظف الذي ورد عنه تقرير بدرجة متوسط إىل جماالت تقصريه و يُ  .٧
 .ددةالتقصري و حتسني عمله خالل فرتة حم

اء خدمات املوظف الذي حصل على تقدير ضعيف أو أقل خالل سنتني .٨   .يتم إ
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يتم اعتماد تقارير تقومي األداء الوظيفي السنوي من املسؤول األعلى قبل حتويلها إىل قسم املوارد   .٩
  البشرية. 

  

 

   :الرتقيـــة

دارة الذي يعمل فيه أو تعين الرتقية نقل املوظف من درجته احلالية إىل درجة أعلى سواء يف نفس اإل   .١
 دارة أخرى.إبعد نقله إىل  

لم الدرجات الوظائف و توزيعها على خمتلف الدرجات حسب املؤهالت العلمية و اخلربة د سُ دّ حيُ    .٢
 العملية املطلوبة لشغل هذه الوظائف.

سياسة الرتقية من الداخل مللء املراكز الشاغرة قدر اإلمكان إذا توفرت املؤهالت املطلوبة إدارة  ع بَ تْـ تَـ    .٣
  .للوظيفة

جتري الرتقيات يف بداية السنة من خالل إجراءات تقومي األداء الوظيفي إال أنه يف حالة شغور  .٤
منصب خالل السنة يتم ترقية املوظف املناسب إىل املنصب اجلديد بصفة " الوكالة " و ذلك حىت 

يوجد بداية السنة التالية حيث جيري تثبيته يف املنصب ، و يف حالة شغور املركز الوظيفي و ال 
 .اجلمعية  الشخص املؤهل لشغل هذا املركز يتم التوظيف من خارج 

   :تتم ترقية املوظف من درجة إىل الدرجة األعلى مباشرة إذا توفرت الشروط التالية .٥
  .وجود وظيفة شاغرة معتمدة مالياً   .أ

مبوجب تقرير تقييم  أن يكون املوظف قد أثبت جدارته يف عمله السابق بشهادة مديره املباشر   .ب
 وقد حصل على تقدير عام ممتاز خالل السنة السابقة.  األداء السنوي

  .إليها  قَّ رَ المُ ى القيام مبتطلبات الوظيفة  أن تتوفر لدى املوظف الكفاءة و املقدرة عل  .ج

ت أو أي قرار يقضي حبرمانه من الرتقية.أن خيلو ملف املوظف من أية ع  .د   قو

إذا حصل املوظف على مؤهل عملي جديد يؤهله للرتقية إىل درجة أعلى جتري ترقيته إىل الدرجة اليت  .٦
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 .يستحقها وفق الشروط املذكورة أعاله

ما دارات و مدراء اإلو لوظائف ا إدارةيتم اعتمادها من قبل املباشر و  ديريتم الرتشيح للرتقية من قبل امل .٧
  .تعتمد من جملس اإلدارةمث  فوق  

م تُ   عند تعدد املرشحني برتقيةٍ  .٨ م العلمية ، فإذا تساوت تُ و تساوي كفاءا راعى أقدميتهم  راعى مؤهال
  .أمضوها يف نفس الدرجة  أي املدة اليت

وظف مالراتب األساسي للد دَّ جيوز ترقية املوظف إىل الدرجة التالية مباشرة للدرجة اليت يشغلها و حيُ  .٩
دةإليه بعد الرتقية مبا يساوي راتبه األساسي قبل الرتقية مضافاً  على أن ال يقل الراتب اجلديد  ا الز

ا.  ىاملرتقعن احلد األدىن للراتب يف الدرجة    إليها و ال يزيد عن احلد األعلى 

ريخ  متت ترقيته إليها اعتباراً أعلى مجيع مزا الدرجة اليت   إىل درجةٍ  الُمَرقَّ نح املوظف  ميُ  .١٠ من 
 . الرتقية

  

 

   :العالوات

  .سياسة املراجعة السنوية لرواتب املوظفني و ملرة واحدة يف كل سنة مالية  اجلمعيةإدارة  تتبع   .١

من قبل  )سنة(مضوا يف اخلدمة الفعلية ما ال يقل عن أمتنح العالوة السنوية للموظفني الذين  .٢
دات املقرتحة العتمادها من  املباشر استناداً  ديرامل إىل تقارير تقومي األداء السنوية ، وترفع الز

 .عامقبل املدير ال

دة مدرجة يف امليزانية املعتمدة لتلك السنة .٣  .جيب أن تكون هذه الز
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   :النقل

   :حكام هذه السياسات ما يليأل يعين النقل وفقاً  .١

  .نقل املوظف من قسم آخر ضمن نفس اإلدارة  .أ

  .نقل املوظف من إدارة إىل أخرى  .ب

على مقتضيات العمل من مكان  أخرى بناءً  نقل أي موظف إىل أي وظيفةٍ  اجلمعية دارةحيق إل .٢
  .عمله احلايل إىل مكان آخر

  .التغريات يف الراتب واملزا اليت ترتتب على عملية النقل  نيبلغ املوظف ع .٣

 .عامدارة إىل أخرى إال مبوافقة املدير الإال يتم نقل املوظف من   .٤

احلالية يف حالة النقل على أن ال ال تقل درجة الوظيفة اليت ينقل إليها املوظف عن درجة وظيفته  .٥
  .متس املزا و احلقوق األخرى اليت كان حيصل عليها املوظف خالل عمله

  .مالياً  ال حيق نقل موظف إىل عمل يلحق به ضرراً  .٦

  .على مصلحة العمل  يتم النقل بناءً  .٧
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  :التكليف مبهام إضافية  

أو أي مهام أخرى مبا خيدم  أو حكماً  عباء وظيفية شاغرة فعالً  مؤقتةٍ  جيوز تكليف املوظف بصفةٍ  .١
له و يؤخذ ذلك بعني االعتبار عند إجراء أو من خيوِّ  عاماملصلحة العامة للعمل بقرار من املدير ال

 تقييم األداء الوظيفي للموظف.

 .لوفق ما تقتضيه مصلحة العم  لعمل يف وظيفة أخرى  قيام مؤقتاً جيوز تكليف املوظف لل .٢

حلصول على نفس الراتب و املزا اليت كان حيصل عليها يف وظيفته  .٣ يستمر املوظف يف هذه احلالة 
  .احلالية

ة تعلو درجتها درجة وظيفته احلالية بشرط أن يكون قد قضى ييتم تكليف املوظف للقيام مبهام وظيف .٤
يكون قد قضى نصف مدة اخلربة املطلوبة لشغل الوظيفة  سنتني على األقل يف وظيفته احلالية أو أن

ا   .املكلف 

ا و يبقى  .٥ لوظيفة املكلف  مينح املوظف املكلف حسب الفقرة السابقة البدالت النقدية اخلاصة 
ائياً  إىل الوظيفة اجلديدة أو إعادته إىل  راتبه واملزا العينية األخرى على ما هي عليه إىل أن يتم نقله 

  وظيفة السابقة.ال
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تفصيل  عام) ساعة يف األسبوع و حيدد املدير ال٤٩مبعدل ال يزيد عن ( اجلمعيةيكون العمل يف  .١
 .ذلك

 .حلق يف تغيري عدد ساعات العمل ضمن احلدود النظامية  اجلمعيةحتتفظ     .٢

ت (املناوبة)حلق بتطبيق  اجلمعية تفظحت .٣ على بعض األقسام إذا رأت ذلك حسب  نظام الورد
  احتياجات العمل.

  

  

 

م العمل و ساعات الدوام       :أ

م العمل الرمسية يف   .١ م يف األسبوع  اجلمعيةتكون أ   .ستة أ

جر كامل  يوميوم اجلمعة هو   .٢   .العطلة األسبوعية 

حسب  ساعات يف اليوم على فرتتنيتسعة  ) ٩(  السنةتكون ساعات العمل الفعلية على مدار  .٣
 إىل ٤:٣٠(  الساعة مساًء من –)  ١ إىل ٨ ( الساعة على النحو التايل صباحاً من  حاجة العمل

و )  ٨:٣٠إىل  ٤:٣٠ (الساعة  أربع ساعات من  ) ٤(  فقط ويوم السبت فرتة مسائية ) ٨:٣٠
 صباحًا منعلى النحو التايل  يف اليومفقط ستة ساعات الدوام كون ييف شهر رمضان املبارك 

                  .أو كما تراه إدارة اجلمعية  )  ١إىل   ١٠  (  الساعة  ) ومساًء من  ١إىل   ١٠  (  الساعة
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  :اإلجازات السنوية    

إجازة سنوية بشكل ميكنهم من استعادة نشاطهم و أمهية حصول موظفيها على  اجلمعيةإدارة تؤكد  .١
  .ممارسة عملهم بكفاءة

ملا هو منصوص عليه يف عقد  مدفوعة األجر وفقاً  يوماً )  ٢١ ( إجازة سنوية معيةحيق ملوظف اجل .٢
  العمل.

شرتط يف منح اإلجازة السنوية أن يكون املوظف قد عمل يف خدمة فعلية ال تقل عن أثين عشر يُ  .٣
    .ميالدية  شهراً 

كاملة يف اخلدمة ، و يستحق عن ميالدية  ستحق اإلجازة السنوية األوىل للموظف بعد إمتام سنة تُ  .٤
  .اجلزء من السنة ما يتناسب من املدة املذكورة

م هذه العطالت من ضمن اإلجازة  .٥ إذا ختللت إجازة املوظف السنوية عطالت رمسية ال حتتسب أ
  .السنوية

مج .٦   .اإلجازات السنوية ضغط العمل و انتظامه  يراعى عند وضع بر

  .ال حيق للموظف احلصول على إجازة سنوية ما مل يكن الرصيد املستحق له يسمح بذلك .٧

جازته املستحقة حبد أدىن يوم واحد وضمها إىل أحد العطالت الرمسية  .٨ جيوز للموظف التمتع 
ــــــــــــاملعتمدة ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرط موافقة مديره املباشر و ال يضيف هذا حقه يف تذاكر  اجلمعيةدى ـــــ

  السفر.

ي حال من األحوال مغادرة البالد لقضاء إجازته ا .٩ لسنوية يف ال جيوز للموظف الغري سعودي 
مني حجز     .تذكرة السفر لهاخلارج قبل 

احلق يف قطع اإلجازة السنوية املمنوحة للموظف و استدعائه للعمل إذا اقتضت   عيةاجلم دارةإل .١٠
دها املوظف نتيجة عودته من إجازته النفقات اليت تكبَّ  اجلمعية تحملتذلك ، و  اجلمعية مصلحة 

  .مناسباً  عامملا يراه املدير ال وفقاً 
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خري أو إلغاء أو قطع اإلجازة املوافق عليها إال بعد موافقة   .١١ املباشر و حسب   مديرهال جيوز تقدمي أو 
  .ما تسمح به ظروف العمل

 يف حالة التعذر على املوظف الرجوع يف الوقت احملدد من انتهاء اإلجازة إبالغ مديره املباشرة كتابياً  .١٢
ية وسيلة أخرى تقبلها    .اجلمعية  إدارةأو 

  ن استدعت احلاجة لذلك.إجيوز تعويض املوظف عن إجازته السنوية و هو على رأس العمل   .١٣

  .جيل إجازة املوظف ملدة ثالثة أشهر حسب حاجة العملاجلمعية  دارة  جيوز إل .١٤

اء خدماته كحد أقصى  ) يوماً ٢١(  تهيعوض املوظف عن إجاز  .١٥   .عند إ

 

  اإلجازات املرضية:   

م املوظف مديره املباشر ويف أقرب وقت ممكن عند تعرضه لعارض صحي مينعه من لِ عْ جيب أن يُـ  .١
 ممارسه عمله أو يؤثر على سالمة أدائه للعمل و عن حاجته للحصول على إجازة مرضية.

خالل السنة الواحدة على النحو  )مرضية(حيق للموظف الذي يثبت مرضه ، احلصول على إجازة  .٢
   :التايل

جر كامل ثالثون يوماً   .أ  .يف السنة 

ع األجر خالل السنة الواحدة  ستون يوماً   .ب   .يف السنة بثالثة أر

   .رىال يسمح برتاكم أو جتميع استحقاق اإلجازات املرضية غري املستعملة من سنة ألخ .٣

يف السنة الواحدة مثبتة  إذا مل يتماثل املوظف املريض بعد غياب ما جمموعه مائة و مخسون يوماً  .٤
اء خدماته مع حفظ  اجلمعية يصبح من حق ىمبوجب إجازات مرضية معتمدة من قبل املستشف إ

اية اخلدمة.  مكافئة 

ددها حتجر كامل طوال فرتة عالجه اليت حيق ملن يصاب أثناء العمل احلصول على إجازة مرضية  .٥
 اللجنة الطبية.
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اية األسبوع اليت تقع خالل فرتة اإلجازة املرضية جزءً  .٦ م    .منها  تعترب العطل الرمسية و أ

  يتوجب إثبات املرض مبوجب تقرير طيب من املستشفى أو املستوصف. .٧

امل غري السعودي إجازة مرضية إذا وقعت اإلصابة أو املرض أثناء وجوده خارج اململكة يستحق الع .٨
  .ق من السفارة السعودية يف البلد الذي حصل فيه املرضإذا تقدم بتقرير طيب مصدَّ 

 

  :اإلجازات الرمسية  

جر كامل يف اليوم الوطين للمملكة و يُ  :اليوم الوطين .١  ض العاملون بيومٍ عوَّ يستحق العاملون إجازة 

عنه إذا تصادف اليوم الوطين مع يوم الراحة األسبوعية أو أي إجازة رمسية و جيوز ملصلحة  آخر بدالً 
جيل هذه اإلجازة و استبداهلا بيوم آخر من السنة  .أو كما تراه إدارة اجلمعية  العمل 

يستحق العاملون إجازة مدفوعة األجر يف عيد الفطر و األضحى املباركني على أن  :إجازة العيدين  .٢

وتنتهي   ) رمضان ( من شهر  )والعشرين التاسعاليوم (أ إجازة العيدين ، تبدأ عطلة  الفطر ببداية تبد 
من شهر  )الثامن(وتبدأ عطلة عيد األضحى ببداية اليوم   )شوال(من شهر  ) الرابع  (بنهاية اليوم 

أو كما تراه  )احلجةذي (شهر  من الشهر نفسه ) عشرالثالث ( وتنتهي بنهاية اليوم  )ذي احلجة(
 .إدارة اجلمعية

  

 

   :اإلجازات اخلاصة  

   :احلصول على إجازة خاصة كما يلي عاماملباشر و اعتماد املدير ال  مديرهحيق للموظف بعد موافقة   .١

م كحد أ  .أ م ( زواج املوظفة )  صى ( زواج املوظف )قثالثة أ   .ومخسة أ

 .والدة طفل كحد أقصىعند يوم واحد    .ب
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م كحد أ  .ج ، األخ ، األخت ، أحد األوالد ، صى وفاة أحد األقارب ( الوالدين، الزوجةقثالثة أ
 أحد األحفاد ).

 

 

 

 إجازة األمومة:  

ا و األسابيع أسبوعني للمرأة العاملة احلق يف إجازة وضع ملدة  .١ سابق على التاريخ املنتظر لوالد
قة من وزارة الصحة د التاريخ املرجح للوالدة مبوجب شهادة طبية مصدَّ دَّ الالحقة هلا ، و حيُ  اخلمسة

ا  اخلمسةو ال جيوز قطع اإلجازة خالل األسابيع    .التالية مباشرة لوالد

جازة الوضع ال يُ  .٢ ن    .أقل من سنة  اجلمعيةإذا كان هلن يف خدمة  دفع للموظفات مرتب أثناء غيا

جازة الوضع نصف الراتب األساسي إذا كان هلن يف خدمةو تُ  .٣ ن   دفع للموظفات أثناء غيا
  .سنة فأكثر  اجلمعية

 .ثالثة سنوات فأكثر يوم بدء اإلجازة  ة اجلمعيةيدفع الراتب األساسي الكامل إذا كان هلن يف خدم .٤

خذها مبوجب أحكام هذا أث للموظفةال تدفع الراتب  .٥ ا السنوية العادية اليت حيق هلا أن  ناء إجاز
جر كامل  .النظام إذا كانت قد استفادت يف السنة نفسها من إجازة وضع 

يدفع هلا نصف الراتب األساسي أثناء اإلجازة السنوية إذا كانت قد استفادت يف تلك السنة من  .٦
  .إجازة وضع بنصف راتب أساسي

خذ بقصد إرضاع مولودها اجلديد حيق  .٧ للموظفة عندما تعود ملزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن 
فرتة لالسرتاحة أو فرتات ال تزيد مبجموعها على الساعة يف اليوم الواحد و ذلك عالوة على فرتات 

  .الراحة املمنوحة للعمال

جازة احلم املوظفةفصل    اجلمعيةإلدارة  ال جيوز  .٨  ل و الوالدة. أثناء متتعها 
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أثناء مرضها الناتج عن احلمل أو الوضع بشرط أن تثبت املرض  املوظفةفصل  اجلمعيةإلدارة  ال جيوز .٩
ا ستة أشهر  .بشهادة طبية معتمدة على أال تتجاوز مدة غيا

ا عملت لدى أي صاحب  فيما تستحقه وفقاً  املوظفةسقط حق يَ  .١٠ ألحكام هذا الفصل إذا ثبت أ
ا ، و ا املصرح  رمها من أجرها عن حتيف هذه احلالة أن  اجلمعية إلدارة عمل آخر أثناء مدة إجاز

 .اه هلاسرتد منها ما أدَّ مدة اإلجازة أو أن يَ 

م بنصف راتب أساسي) أشهر  ٤متنح املرأة العاملة املتوىف زوجها إجازة العدة الشرعية ( .١١ إذا    وعشرة أ
  .كان خدمتها أقل من ثالثة أعوام ، والراتب كامل إذا كان خدمتها أكثر من ثالثة أعوام

  

 

ت     :إجازة االمتحا

املوظف  جاوزتال يعلى أن الذي يتابع حتصيله الدراسي إجازة مدفوعة الراتب  اجلمعيةيف  نح املوظفميُ 
م الفعلية م  مصدقاً  رمسياً  جدوالً  ألداء االمتحان ، شريطة أن يقدم األ من املعهد أو اجلامعة يفيد عن أ

ت   .مواعيد االمتحا

  

  :اإلجازة االستثنائية  

 خالل السنة الواحدة.   بدون راتب ) ملدة ال تزيد عن ثالثني يوماً   إجازة استثنائية (  وظفجيوز منح امل
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 :الواجبات و احملظورات الوظيفية

اخلاصة بعمل كل موظف يلتزم املوظف املعني مراعاة الواجبات الوظيفية املرتتبة على املهام و املسؤوليات   
يت  على حدة فإن    :واجب كل موظف بوجه عام يلتزم مبا 

  .  اجلمعية   يفاحملافظة على مواعيد العمل املقررة  .١

كامل أوقات العمل ألداء واجباته دية العمل املنوط به بدقة و أمانة و إخالص و ختصيص   .٢
  الوظيفية.

 .اليت تصدر عن رؤسائه يف العملو   اجلمعيةتنفيذ األنظمة و التعليمات و القرارات اليت تصدرها   .٣

ا من أنظمة و لوائح أو تعليمات و  .٤ احرتام قوانني الدولة و االلتزام بتنفيذ كل ما يصدر عن سلطا
  .مراعاة التقاليد و العرف العام

  .  اجلمعية   ةافظة على كرامة الوظيفة و مسعاحمل .٥

 .بوجه عام اجلمعية  التامة فيما يتعلق بعمله أو عمل  احملافظة على السرية .٦

لعمل لتحقيق أغراض  .٧ مني انتظام سري العمل و رفع  اجلمعيةالتعاون مع زمالئه  ، والعمل على 
  .اإلنتاجية و خفض التكاليف

  جتاوز أو خمالفة يف تطبيق األنظمة و التعليمات.إبالغ رؤسائه عن أي تقصري أو   .٨

ا ، و عدم استعماهلا إال لألغراض املخصصة هلاو ة  اجلمعي  احملافظة على أموال وحقوق .٩   .ممتلكا

م  اجلمعية إدارة  معهم  تتعاملالتصرف مع زمالئه و رؤسائه و مجيع من   .١٠   .حرتام 

  

 

  :األعمال احملظورة
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 .مقابل أجر أو بدون أجر اجلمعية  ودي مزاولة أي عمل غري وظيفته يفاملوظف الغري سعحيظر على   .١
قصات أو وظف أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة أو غري مباشرة يف اتفاقيات أو مناللمال جيوز  .٢

عمال  .اجلمعية    عقود خارجية تتصل 
ألمور اليت متس مجيع من اة ً مهما كان زهيد اجلمعيةتعترب سرقة أو اختالس أموال أو موجودات  .٣

 .، و عليه فسيتم احملاسبة عليها بكل جدية و صرامةاجلمعية  العاملني يف
 

   

x نتهاء العقد احملدد املدةا:  
نتهاء  .١ لعقد ( ما مل يتم تنتهي خدمة املوظف املعني مبوجب عقد حمدد املدة  املدة املنصوص عليها 

اء العمل قبل  جتديده بناء على رغبة الطرفني ) أو عند تقدمي أحد الطرفني لآلخر إنذاراً  بوجوب إ
  .انتهاء املدة احملددة يف العقد 

اية و نذار اإليتم االتفاق بني الطرفني ، عند توقيع العقد على حتديد مدة  .٢ مدة انتهاء اخلدمة قبل 
  .العقد 

اء العقد مع الطرف الثاين قبل انتهاء مدة العقد جيب مراعاة ما يلي .٣    :عند رغبة أحد الطرفني يف إ

  .أن يكون اإلنذار خطياً   .أ

  .م خالل فرتة اإلنذار املنصوص عنها يف العقد حسب الفرتة السابقةلَّ سَ أن يُ   .ب

ريخ االستالمم عللِ تَ ع املسْ وقِّ أن يتم تسليم اإلنذار يف مقر العمل و يُ   .ج  .ى ذلك مع توضيح 

إذا امتنع الطرف املعين عن استالم اإلنذار و عن توقيعه ، يتم إرساله إليه بواسطة الربيد املسجل  .٤
  على عنوانه املعروف. 

x نتهاء العقد الغري حمدد املدةا: 
بعد إخطار الطرف اآلخر كتابة قبل الفسخ  ) مشروع (جاز لكل من الطرفني فسخه بناء على سبب 

جر شهري.بثالثني يوماً  لنسبة للموظفني املعينني   .  
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ن يدفع للطرف اآلخر   ماً لزَ راعي الطرف الذي فسخ العقد املدة املنصوص عليها فإنه يكون مُ أما إذا مل يُ 
 ألجر املوظف عن مدة األخطار أو املتبقي منها و يتخذ األجر األخري للموظف أساساً  عادالً مُ  تعويضاً 

لنسبة للموظفني الذين يتقاضون أجوراً  ليوم لتقدير التعويض و ذلك  ألسبوع أو  أو  لشهر أو 
  .لساعة

 
  

 

 :االستقالة

رغبته يف ترك اخلدمة و  ناً لِ عْ إىل مديره املباشر مُ  مكتوً  طلباً  ياً عِ وْ عند تقدميه طَ  عترب املوظف مستقيالً يُ  .١
  ال تنتهي خدماته إال بصدور قرار بقبول االستقالة من صاحب الصالحية.

ريخ تقدمي االستقالةيتم تسجيل طلب تقدمي االستقالة و يُ  .٢   .عترب التسجيل هو 

ريخ تقدمي الطلب.   اجلمعية  إلدارة .٣ جيل االستقالة حبد أقصى ثالثة أشهر من    احلق يف 

  تعترب الفرتة بني تقدمي االستقالة و املوافقة عليها فرتة ملزمة للموظف ألداء مهام الوظيفة. .٤

  

 

  :التقاعد

 .)  ستون عاماً (  أن سن التقاعد جلميع املوظفني هو   .١

يصلون إىل سن التقاعد بوجوب تركهم اخلدمة و ذلك مبوجب كتاب يتم إعالم املوظفني الذين  .٢
  .على األقل من ذلك التاريخ يوماً   ٦٠يرسل هلم قبل  

 .د للموظف الذي بلغ سن التقاعد يف العمل إال إذا اقتضت حاجة العمل لذلكدَّ ال جيَُ  .٣



 جمعية حفظ النعمة بعسير ( شكر ) –الئحة تنظيم العمل     ٥٣ من ٤١الصفحة  
 

 

ريخ و لتمديد ا مبدة ةً مته إىل ما بعد سن التقاعد كتابيتم إعالم املوظف الذي ستمتد فرتة خد .٤
خلدمة أو فرتة التمديد انتهائها و    .أية شروط خاصة متعلقة 

  

  

 :العجز الدائم

ية يستغين عن خدمات املوظف بسبب العجز الصحي الدائم أو عدم اللياقة الصح .١ ية للعمل 
اية اخلدمة  اجلمعية  وظيفة يف  .على أن يكون له حق االستفادة من تعويض 

  .إثبات عدم اللياقة الصحية أو العجز الدائم مبوجب قرار طيب عن طبيب أخصائييتم   .٢

  

  

  :الوفاة

  .تنتهي خدمة املوظف يف حالة وفاته .١

إلضافة إىل أي مكافأة أو منحة ىفَّ وَ تؤول إىل ورثة املوظف املتَـ  .٢  الشرعيني مجيع احلقوق املستحقة له 
  .عامإضافية يقرها املدير ال

  

  

 

 :عدد املوظفني
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ا أو  جلمعيةإلدارة ا حيق .١ االستغناء عن بعض املوظفني ، نتيجة إيقاف أحد النشاطات اليت تقوم 
دف خفض التكاليف بشكل عام   .اخنفاض حجم األعمال أو تطوير أنظمتها أو 

 .عنه  احلقوق املكتسبة للموظف املستغىن  بدفع كافة  اجلمعيةإدارة  زم  تتل .٢

يتم حبث إمكانية نقل املوظف الذي يزيد عن حاجة العمل إىل عمل آخر حىت و لو كان ذلك يعين  .٣
اء اخلدمة  .خفض راتبه ، و جيري حبث األمر مع املوظف و يعطى حرية االختيار بني النقل و إ

إىل خدماته الفرتة القانونية املتفق عليها للبحث  عطاء املوظف الذي ال حتتاج اجلمعيةإدارة زم تتل .٤
  .عن عمل وهي فرتة اإلنذار

  

  

 :اإللغاء من قبل السلطات احلكومية

لغت السلطات احلكومية رخصة عمل و إقامة املوظف الوافد إذا أَ  اجلمعيةتنتهي خدمة املوظف يف  .١
 بعاد املوظف املعين عن البالد.إأو رفضت جتديدها أو يف حال قررت السلطات احلكومية املعنية  

اية اخلدمة إال إذا جاء قرار السلطات احلكومية  ال .٢ حيرم البند السابق املوظف من حقه يف تعويض 
لشرف أو األمانة و مشل قرار احلكم حرمان املوظف املعين من خملّ نتيجة احلكم على جرمية  ة 

  .تعويضاته

 

  :الفصل من اخلدمة

اء خدمة املوظف ألحد السببني اآلتيني مهاا .١    :لفصل هو إ

لفصل حسب الئحة  اجلمعية خمالفة املوظف أنظمة و تعليمات  .أ إىل احلد الذي يعاقب عليه 
  . اجلزاءاتاملخالفة و  
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  .حصول املوظف يف تقومي األداء الوظيفي على تقدير ضعيف أو أقل لسنتني متتاليتني  .ب

لفصل من اخلدمة و األسباب املوجبة لهو  إعالم املوظف كتابياً  اجلمعية  جيب على .٢   .قبل شهر ، 

لعمل و أداء واجبه طوال مدة اإلنذار ، ما مل يَ  .٣ ة اإلنذار طلب إعفاءه من تنفيذ مديستمر املوظف 
  .لة بذلك حسب الئحة الصالحيات املعتمدةقبل طلبه من اجلهة املخوَّ و يُ 

خالل فرتة اإلنذار على أن تدفع له  اجلمعية الطلب من املوظف عدم البقاء يفاجلمعية   إلدارة حيق .٤
  .راتبه األساسي عن فرتة اإلنذار دون البدالت و املزا األخرى

خدمات املوظف دون إنذار يف األحوال املنصوص عليها يف الئحة  ءاإ اجلمعية إلدارةحيق  .٥
  .املخالفات و اجلزاءات

جلزاءات  اء خدمات املوظف دون تعويض مبوجب أحكام الئحة املخالفات واإ اجلمعية إلدارة حيق .٦
  .ًياقانون  حلكم قضائي ملزم أو تبعاً 
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اية اخلدمة    :تعويض 

سنة وما فوق ،  اجلمعية ، و الذي أكمل يف خدمة اجلمعية مينح املوظف الذي انتهت خدمته من .١
اية اخلدمة ما مل يكن هناك مانع قانوين حيرمه من التعويض وفقاً  ألحكام نظام العمل  تعويض 

  العمال.و 

اية اخلدمة للموظف بعد إمتام املدة احملددة يف عقد العمل أو نتيجة فسخ العقد  .٢ يتم دفع تعويض 
اء اخلدمة من قبل  اء اخلدمة من قبل امل اجلمعيةأو إ ا ، أو نتيجة إ وظف ألسباب قاهرة معرتف 

  :ذلك على النحو التايلو 

  .س األوىلراتب نصف شهر عن كل سنة خدمة متواصلة من السنوات اخلم  .أ

   .راتب شهر كامل عن كل سنة خدمة متصلة تزيد على مخس سنوات  .ب
  

ا عن سنتني متتاليتني  املوظفإذا استقال ، دة حمددة ملغري اليف العقود  .٣ بعد خدمة ال تقل مد
  :يستحق

ا عن ٧٨ثلث املكافأة الواردة يف املادة (  .أ ) من نظام العمل و العمال بعد خدمة ال تقل مد
  متتاليتني و ال تزيد عن مخس سنوات.سنتني  

  .ثلثي املكافأة إذا زادت مدة خدمته على مخس سنوات متتالية و مل تبلغ عشر سنوات  .ب

 م العامل صاحب العمل كتابةً علِ إذا استقال بعد عشر سنوات بشرط أن يُ  صرف املكافأة كاملةً تُ   .ج
  .بثالثني يوماً يف مجيع األحوال املذكورة برغبته يف االستقالة قبل ترك العمل 

اية اخلدمة على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه املوظف مضافاً  .٤ إليه بدل  يتم احتساب تعويض 
من  جزءً  و البدالت و العالوات النقدية األخرى اليت تشكل قانونياً  إن وجد يف العقد  السكن

  الراتب اإلمجايل للموظف.
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   :سجالت املوظفنيملفات و 

به يتم استعماله يف كافة اإلجراءات و املعامالت كمرجع رئيسي    خاصاً  رقماً   اجلمعيةلكل موظف يف   .١
  فيما يتعلق بشؤون املوظف املعين. 

ئق الثبوتية   شؤون اإلداريةحيتفظ قسم ال .٢ مبلف خاص لكل موظف حتفظ فيه كافة املستندات و الو
و املراسالت العائدة للموظف و يعترب سجل ملف املوظف من املستندات السرية و اليت ال جيوز 

ذن من املدير ال ستثناء احلاالت اليت تنص عليها  عاماإلطالع عليها أو أخذ صورة منها إال   ،
  .املوظفني املعتمدةصراحة إجراءات شؤون  

كما جيب اجلمعية  جيب على مجيع املوظفني توفري املعلومات الكاملة و الصحيحة اليت حتتاجها  .٣
  .ي تغيري يف هذه املعلومات  فوراً   شؤون اإلداريةعليهم إعالم قسم ال

  .  الكفالة مباشرةبعد نقل  تعاد هلم  و  اجلمعية  املوظفني الغري سعوديني يف كفالةحتفظ جوازات  ال  .٤

  .عند انتهاء خدمته  اجلمعيةعيد بطاقته إىل  يتوجب على كل موظف أن يُ  .٥

على املوظف تسليم مجيع املعدات و األدوات أو العهد املختلفة اليت كانت حبوزته مبا فيها السكن و  .٦
  .سالمتهافحصها للتحقق من اكتماهلا و   اجلمعية  و على املسؤولني املعنيني من  رةالسيا

اية خدمة قبل إجناز كافة املعامالت الضرورية  .٧ ال تصرف أي مستحقات للموظف أو تعويضات 
ملوظف األجنيب من  اء خدمة املوظف املعين ، مبا فيها استكمال كافة اإلجراءات املتعلقة  إل

  .أو بسبب العمل فيها جلمعيةااسرتداد الرخص و أية مستندات أخرى أعطيت له بكفالة  

الذي انتهت خدماته شهادة خدمة وحتدد هذه الشهادة مدة اخلدمة وآخر وظيفة  يعطى املوظف .٨
  .اجلمعية  عمل فيها يف
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شرية خروج بدون عودة لكل موظف وافد انتهت خدماته من  .٩ كان على  و  اجلمعيةيتم إعداد 
 .اجلهات ذات العالقة  مامل يتم االتفاق معه على غري ذلك بعد أخذ  كفالتها

نظمة والربامج واملشاريع والتطبيقات واخلوادم والنماذج ولوحات التحكم اليت األ عترب كافةتُ  .١٠

  للجمعية.  املوظف أو طوَّرها هي ملٌك منفردٌ   صمَّمها

  

 

  : اجلمعية  ممتلكات

موال أو موجودات مملوكة  .١ م  مسؤولية لجمعية ل يلتزم كل من املوظفني الذين حيتفظون يف عهد
  هذه العهدة و سالمتها.

أي من املوجودات اململوكة منها يف أي وقت و يشمل ذلك فحص تفتيش و  اجلمعية حيق إلدارة .٢
  الصناديق و غريها.اخلزائن واملكاتب و 

إىل خارج مكان العمل دون إذن خطي  اجلمعية جوداتال حيق ألي موظف إخراج أي من مو  .٣
  مسبق من الرئيس املباشر.

لعمل.  اجلمعيةال حيق ألي موظف استعمال أي من موجودات   .٤   ألغراض شخصية أو ال تتعلق 

  

    

   :املالبس و املظهر الشخصي

تسهل احلركة يف نفس الوقت الذوق و املالبس اليت تؤمن سالمة مستوى حق حتديد نوع و  اجلمعية دارةإل  
  .لكل فئات املوظفني
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ت    :لوحة اإلعال

ت املوضوعة على  اجلمعية تصدرها إدارة اليتيتم نشر اإلشعارات والتعليمات  .١ على لوحة اإلعال
  .اجلمعية    ل كل مكتب و فرع من مكاتب و فروعمدخ

ت إال بعد احلصول على إال حيق للموظف تعليق أي مستندات أو  .٢ شعار خاص على لوحة اإلعال
ريخ إزالتها عن اللوحة عند منح املوافقة.  عامموافقة املدير ال   ، و يتم حتديد 

  

 

  :اجلمعية  ارزوَّ 

ملدير التُ  .١  .اجلمعية  ارضيافة زوَّ   اجلمعية  يف   داراتاإل  راءو مد  عامناط 

م هلم الضيافة و اليت تشمل مصاريف اإلقامة و الطعام , دَّ قَ ار الذين تُـ د اإلدارة العليا صفة الزوَّ دِّ حتُ  .٢
  والنقل.

 

  :والنت    استعمال اهلاتف و الفاكس

  ألغراض العمل فقط.  اجلمعيةيف   والنت يكون استعمال اهلاتف و الفاكس   .١

ستعمال يُ  .٢ صة يف األوقات املخصَّ احلاالت االضطرارية فقط و ألغراض شخصية يف  سبق ماسمح 
منوذج   قت إذا كانت من خارج البلد. ( وفعلى أن يتم حتميل املوظف بتكلفة هذه االتصاالاحة و للرّ 

ت اهلاتفية).   معد لطلب احملاد
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    :االستعالم عن املوظفني السابقني
شـــؤون  علــى قســـم ال  اجلمعيـــةتقتصــر صـــالحية إعطــاء املعلومـــات عـــن املــوظفني الـــذين تركــوا العمـــل يف   .١

ــؤولني يف    بنـــاءً و اإلداريـــة   ــن أحــــد املسـ ــة مـ ــى طلبـــات خطيـ ــةعلـ ــيت حتتـــاج إىل هــــذه    اجلمعيـ إىل اجلهـــة الـ
  املعلومات.

  :يليتنحصر املعلومات اليت ميكن تقدميها للغري عن املوظف الذي ترك العمل على ما  .٢
  .اجلمعية العمل يف هِ ئِ دْ ريخ بِ   .أ

  .اجلمعية ريخ انتهاء خدمته يف  .ب
  آخر راتب كان حيصل عليه.  .ج
  التقييم العام ألداء املوظف دون إعطاء تفاصيل عن أية نواقص أو خمالفات.  .د

  جتاه الغري نتيجة هذه املعلومات. اجلمعية يتم التأكد من عدم مسؤولية .٣
  

   

  :ختاميةأحكام  

على اقرتاح من اللجنة التنفيذية أو  بناءً  اجلمعية إدارةيل هذه السياسات بقرار من جملس جيوز تعد  .١
لس ذلك ، واإلعالن عنها و تعميمها على املوظفني. عاماملدير ال   أو إذا رأى ا

حكام نظام العيُ  .٢ يرد بشأنه نص القرارات املنفذة له يف ما مل مل والعمال وأي تعديالت عليه و عمل 
  .يف هذه الالئحة أو عند وجود تعارض معه

، جيوز لرئيس جملس اإلدارة االستثناء من أحكام هذه  االت خاصة تفرضها املصلحة العامةيف ح .٣
  العمال.  فيما ال يتعارض مع نظام العمل و  الالئحة

العامل مع نظام العمل و بني و  اجلمعية أال يتعارض عقد العمل املربم بنييف مجيع األحوال جيب  .٤
  العمال و يطبق نظام العمل و العمال يف حالة وجود تعارض بينهما.



 جمعية حفظ النعمة بعسير ( شكر ) –الئحة تنظيم العمل     ٥٣ من ٤٩الصفحة  
 

 

ريخ إبالغ  ذ أحكام هذه السياسات اعتباراً فَّ نَـ تُـ  .٥ عتمادها على أن  اجلمعيةمن  لقرار الوزاري 
  من اليوم التايل. تسري يف حق املوظفني اعتباراً 

م على األكثريتم إعالن السياسات بوضعها يف  .٦   .مكان ظاهر من أماكن العمل خالل عشرة أ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  :خمالفات تتعلق مبواعيد العمل )١(  
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 اجلزاء
 م نوع املخالفة (النسبة احملسومة هي نسبة من األجر اليومي)
لث مرة رابع مرة ين مرة   أول مرة 

٢٠٪  ١٠٪  ٥٪  
إنذار  
 كتايب

دقيقة دون إذن   ١٥التأخر عن مواعيد احلضور للعمل لغاية 
 أو عذر مقبول إذا مل يرتتب على ذلك تعطيل عمال آخرين 

١/١  

٥٠٪  ٢٥٪  ١٥٪  
إنذار  
 كتايب

دقيقة دون إذن   ١٥التأخر عن مواعيد احلضور للعمل لغاية 
 أو عذر مقبول إذا ترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين 

٢/ ١  

٥٠٪  ٢٥٪  ١٥٪  ١٠٪  
دقيقة لغاية   ١٥التأخر عن مواعيد احلضور للعمل أكثر من 

دقيقة دون إذن أو عذر مقبل إذا مل يرتتب علي ذلك   ٣٠
 تعطيل عمال آخرين 

١/٣  

٪٧٥ يوم  ٥٠٪  ٢٥٪  
دقيقة لغاية   ١٥التأخر عن مواعيد احلضور للعمل أكثر من 

دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب علي ذلك   ٣٠
 تعطيل عمال آخرين 

٤/ ١  

٪٧٥ يوم  ٥٠٪  ٢٥٪  
دقيقة لغاية ٣٠التأخر عن مواعيد احلضور للعمل أكثر من 

دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا مل يرتتب علي ذلك   ٦٠
رينتعطيل عمال آخ  

١/٥  

٪٥٠ يوم يومان  ٣٠٪  
دقيقة لغاية   ٣٠التأخر عن مواعيد احلضور للعمل أكثر من 

دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب علي ذلك   ٦٠
 تعطيل عمال آخرين

١/٦  

م  يوم يومان ثالثة أ
إنذار  
 كتايب

التأخر عن مواعيد احلضور للعمل ملدة تزيد علي ساعة دون 
إذن أو عذر مقبول سواء ترتب أو مل يرتتب علي ذلك 

 تعطيل عمال آخرين 
١/٧  

إلضافة إيل حسم أجر ساعات التأخر  

٪٢٥ يوم  ١٠٪  
إنذار  
 كتايب

ترك العمل أو االنصراف قبل امليعاد دون إذن أو عذر مقبول 
دقيقة  ١٥يتجاوز مبا ال    

١/٨  
إلضافة إيل حسم أجر مدة ترك العمل  

٪٥٠ يوم  ٢٥٪  ١٠٪ ترك العمل أو االنصراف قبل امليعاد دون إذن أو عذر مقبول  
دقيقة  ١٥مبا يتجاوز   

١/٩  
إلضافة إيل حسم أجر مدة ترك العمل  
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 اجلزاء
 م نوع املخالفة (النسبة احملسومة هي نسبة من األجر اليومي)
لث مرة رابع مرة ين مرة   أول مرة 

٪٢٥ يوم  ١٠٪  
إنذار  
 كتايب

إليها بعد انتهاء مواعيد البقاء يف أماكن العمل أو العودة  
 العمل دون مربر

١/١٠  

م م أربعة أ  يوم يومان ثالثة أ
م ١/١١ الغياب دون إذن كتايب أو عذر مقبول من يوم إىل ثالثة أ  

إلضافة إيل حسم أجر مدة الغياب  
فصل مع 
 املكافأة

م م أربعة أ م إىل ستة  يومان ثالثة أ الغياب دون إذن كتايب أو عذر مقبول من أربعة أ
م   أ

١/١٢  
إلضافة إيل حسم أجر مدة الغياب  

فصل مع 
 املكافأة

م م مخسة أ م إىل  أربعة أ الغياب دون إذن كتايب أو عذر مقبول من سبعة أ
م  عشرة أ

١/١٣  
إلضافة إيل حسم أجر مدة الغياب  

مكافأة أو تعويض على أن يسبقه الفصل دون  
م يف نطاق  إنذار كتايب بعد الغياب مدة مخسة أ

) من نظام العمل٨٠حكم املادة (  

مدة تزيد على عشرة   االنقطاع عن العمل دون سبب مشروع
م متصلة  أ

١/١٤  

الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه 
م يف   نطاق إنذار كتايب بعد الغياب مدة عشرة أ

) من نظام العمل٨٠حكم املادة (  

الغياب املتقطع دون سبب مشروع مدداً تزيد يف جمموعها 
 على عشرين يوماً يف السنة الواحدة

١/١٥  

 
  :) خمالفات تتعلق بتنظيم العمل٢(  
  

 اجلزاء
 (النسبة احملسومة هي نسبة من األجر اليومي)

 م نوع املخالفة
 رابع مرة

لث 
 مرة

ين مرة  أول مرة 

٪٥٠ يوم  ٢٥٪  ١٠٪ ٢/١ التواجد دون مربر يف غري مكان العمل أثناء وقت الدوام    
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 اجلزاء
 (النسبة احملسومة هي نسبة من األجر اليومي)

 م نوع املخالفة
 رابع مرة

لث 
 مرة

ين مرة  أول مرة 

٢٥٪  ١٥٪  ١٠٪  إنذار كتايب 
استقبال زائرين من غري عمال املنشأة يف أماكن العمل دون 

 إذن من اإلدارة
٢/ ٢  

٢٥٪  ١٥٪  ١٠٪  إنذار كتايب 
له أو يف غري   األكل يف مكان العمل أو غري املكان املعدّ 

 أوقات الراحة
٢/٣  

٥٠٪  ٢٥٪  ١٠٪ ٢/٤ النوم أثناء العمل إنذار كتايب   
م ٪٥٠ يوم يومان ثالثة أ ٢/٥ النوم يف احلاالت اليت تستدعي يقظة مستمرة   

٪٥٠ يوم  ٢٥٪  ١٠٪ هم أثناء ساعات العمل  ال يف غري حملّ ع أو وجود العمّ التسكّ    ٢/٦  
٪٥٠ يوم يومان  ٢٥٪ ٢/٧ التالعب يف إثبات احلضور واالنصراف   

٪٥٠ يوم يومان  ٢٥%/  
لعمل أو عدم تنفيذ  عدم إطاعة األوامر العادية اخلاصة 

لعمل واملعلّ  قة يف مكان ظاهرالتعليمات اخلاصة   
٢/٨  

فصل مع 
 املكافأة

مخسة 
م  أ

م  يومان ثالثة أ
اخلاصة التحريض على خمالفة األوامر والتعليمات اخلطية  

لعمل  
٢/٩  

فصل مع 
 املكافأة

مخسة 
م  أ

م  يومان ثالثة أ
التدخني يف األماكن احملظورة واملعلن عنها للمحافظة على 

 سالمة العمال واملنشأة
٢/١٠  

فصل مع 
 املكافأة

مخسة 
م  أ

م  يومان ثالثة أ
اإلمهال أو التهاون يف العمل الذي قد ينشأ عنه ضرر يف 

 صحة العمال أو سالمتهم أو يف املواد أو األدوات واألجهزة  
٢/١١  

٥٠٪  ٢٥٪  ١٠٪  إنذار كتايب 
استعمال آالت ومعدات وأدوات املنشأة ألغراض خاصة 

 دون إذن
٢/١٢  

م ٪٥٠ يوم يومان ثالثة أ  
عمل ليس يف تدخل العامل دون وجه حق يف أي  

 اختصاصه أو مل يعهد به إليه
٢/١٣  

٢٥٪  ١٥٪  ١٠٪ ٢/١٤ اخلروج أو الدخول من غري املكان املخصص لذلك إنذار كتايب   

م ٪٥٠ يوم يومان ثالثة أ  
ا أو  اإلمهال يف تنظيف اآلالت وصيانتها أو عدم العناية 

ا من خلل  عدم التبليغ عن ما 
٢/١٥  
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 اجلزاء
 (النسبة احملسومة هي نسبة من األجر اليومي)

 م نوع املخالفة
 رابع مرة

لث 
 مرة

ين مرة  أول مرة 

٪٥٠ يوم  ٢٥٪ كتايبإنذار     
عدم وضع أدوات اإلصالح والصيانة واللوازم األخرى يف 

 األماكن املخصصة هلا بعد االنتهاء من العمل
٢/١٦  

٪٥٠ يوم يومان  ٢٠٪  
الت وسائر املطبوعات يف أماكن العمل  قراءة الصحف وا

 خالل الدوام الرمسي دون مقتضى من واجبات الوظيفة
٢/١٧  

فصل مع 
 املكافأة

مخسة 
م  أ

م ت أو بالغات إدارة املنشأة يومان ثالثة أ ٢/١٨ متزيق أو إتالف إعال  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :) خمالفات تتعلق بسلوك العامل٣(

 
 اجلزاء 

 م نوع املخالفة (النسبة احملسومة هي نسبة من األجر اليومي)
لث مرة رابع مرة ين مرة   أول مرة 

م م مخسة أ  يوم يومان ثالثة أ
التشاجر مع الزمالء أو إحداث مشاغبات يف حمل 

 العمل
٣/١  
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م م مخسة أ  يوم يومان ثالثة أ
ً أنه أصيب أثناء العمل االتمارض أو   دعاء العامل كذ

 أو بسببه
٣/٢  

م م مخسة أ  يوم يومان ثالثة أ
االمتناع عن إجراء الكشف الطيب عند طلب طبيب 

التعليمات الطبية أثناء العالجاملنشأة أو رفض اتباع    
٣/٣  

م ٪٥٠ يوم يومان مخسة أ مكنة العمل  ٤/  ٣ خمالفة التعليمات الصحية املعلقة   

٥٠٪  ٢٥٪  ١٠٪  
إنذار  
 كتايب

ت ٣/٥ كتابة عبارة علي اجلدران أو لصق إعال  

٪٥٠ يوم يومان  ٢٥٪ ٣/٦ رفض التفتيش عند االنصراف   

٥٠٪  ٢٥٪  ١٠٪  
إنذار  
 كتايب

ت أو نقود بدون إذنمجع  إعا  ٣/٧  

فصل مع 
 املكافأة

م م مخسة أ  يومان ثالثة أ
لة حلساب املنشأة يف املواعيد عدم تسليم النقود احملصّ 

دة دون تربير مقبولاحملدّ   
٣/٨  

م  يوم يومان مخسة أ
إنذار  
 كتايب

رة للوقاية ◌ّ االمتناع عن ارتداء املالبس واألجهزة املقر
المةوللسّ   

٣/٩  

  


