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األولالباب 
تمهيديةأحـكـام

ونفاذهاالالئحةاسم:(1)مادة

"يرعسبمنطقةالشبابيةأجيالنابجمعيةالعملتنظيمالئحة":الالئحةهذهتسمى(1

اقبةالمرقواعدوتوضحوموظفيهاالجمعيةبينالعالقةتنظيمإلىالالئحةهذهتهدف(2
.المصالحتعارضوحاالتالماليةوالمزاياالعملمعاييروإرساءالداخليوالضبط

منادهااعتمتاريخمناعتبارا  بهاوالموظفينالجمعيةفيالالئحةبهذهالعمليعتمد(3
.العملووزارةالجمعيةإدارةمجلس

كماية،الجمعفيالمعتمدةالوحيدةالالئحةهذهوتعدالسابقةالالئحةالالئحة،هذهتلغي(4
.سابقا  ومزاياحقوقمنالموظفاكتسبهبمااإللغاءهذايخلالأنه

.اتراهالتيالوسائلحسببالجمعيةالموظفينجميععلىالالئحةهذهنشريتم(5

عامةتعريفات:(2)مادة

هذايفصراحةذلكخالفيردمالممنها،كلأمامالواردةالمعانياآلتيةبالعباراتيقصد
:يليكماالنظام،

2

تعريفهالمصطلح

جمعية أجيالنا الشبابية بمنطقة عسيرالجمعية

االدارة هم اصحاب التأثير النوعي في القرارات االستراتيجية بالجمعية ويشمل مجلسالقادة
.واالدارة التنفيذية

مجلس 
االدارة

شراف هيئة مكونة من عدد من األعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العمومية ويتولون اإل
.بشكل مشترك على أنشطة الجمعية ولهم كامل الصالحية في اتخاذ القرارات

المدير 
التنفيذي

ون هو من يتم تعيينه من مجلس االدارة ليتولى إدارة شؤون الجمعية ويشترط أن يك
.متفرغا

إدارة الموارد 
.اإلدارة المسؤولة عن عالقة الموظف بالجمعيةالبشرية

الئحة تنظيم العمل بجمعية اإلعاقة الحركية للكبار بمنطقة عسيرالالئحة

العقد
عهد هو كل اتفاق مكتوب محدد المدة أو غير محدد المدة مبرم بين الجمعية والموظف يت
لعمل فيه األخير بأن يعمل تحت إدارة الجمعية وإشرافها مقابل أجر، ويتضمن شروط ا

.المتفق عليها بينهما

الراتب 
األساسي

الجمعية مقابل عمله بموجب العقد المبرم بينه وبين( بدون بدالت)هو ما يعطى للموظف 
شامال العالوات الدورية 

/  األجر 
يالراتب الفعل

امال لكل هو كل ما يعطى للموظف مقابل عمله بموجب العقد المبرم بينه وبين الجمعية ش
.البدالت والخصومات يصرف في نهاية كل شهر حسب التقويم الهجري

السنة 
التعاقدية

حسبالهجريةالسنةهيالرواتبوصرفواإلجازاتالعملبدءفيالمعتمدةالسنة
تقويم
.للعملالفعليةمباشرتهمنذموظفلكلوتحسبالقرىأم

اإلنذار 
فت وهو كتاب توجهه المنشأة إلى الموظف موضح به نوع المخالفة التي ارتكبها مع ل
لها نظره إلى إمكان تعرضه إلى جزاء اشد في حالة استمرار المخالفة أو العودة إلى مث

.مستقبال  
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ما يحسم على الموظف نتيجة إيقاع عقوبة عليه من قبل الجمعية وتكون من الراتب الحسم 
.االساسي فقط

ما يستقطع من راتب الموظف مقابل سداد قرض أو مستحقات حكومية ناتجة عن اهمال الموظف أو الخصم
.إنفاذ لحكم شرعي

.إنهاء العقد بعد استنفاذ العقوبات الواقعة على الموظف نتيجة مخالفته او عدم كفاءتهالفصل 

لجنة حقوق 
الموظفين 

قييم االداء لجميع لجنة مكونة من ثالثة أشخاص على االقل يتم تكليفهم من قبل االدارة التنفيذية لمناقشة ت
يها أو احالتها الموظفين والتصرف في الغرامات التي توقع عليهم ومناقشة القضايا العمالية والفصل ف

.للجهات المعنية

االنتداب 
المحلي

كيلو متر وال تزيد عن ( 75)في حالة كان موقع المهمة يبعد عن مقر الجمعية لمسافة ال تقل عن 
كيلو متر( 150)

االنتداب 
الداخلي

(  150)في حالة كان موقع المهمة داخل المملكة العربية السعودية ولكن يبعد عن مقر الجمعية بمسافة
كيلو متر فأكثر

االنتداب 
الخارجي

.يقصد باالنتداب الخارجي اذا كانت المهمة خارج المملكة العربية السعودية

الموظف 
الرسمي

الموظف الذي يعمل في الجمعية بكامل ساعات الدوام الرسمي ويكون العمل في الجمعية هو عمله
.الرسمي وال يقل عقده عن سنة

الموظف ذو 
الدوام الجزئي

.الموظف الذي يعمل أقل من ساعات الدوام الرسمية الكاملة ولفترات محدودة

الموظف 
المتعاون 

.هو من يقوم بأعمال محددة مع الجمعية ويتم صرف مبلغ مقطوع له

الموظف الغير 
السعودي

ى عمله الموظف الذي يعمل في الجمعية تحت كفالتها أو متعاقد معها من جهة أخرى بموافقة كتابيه عل
امل أو في الجمعية من قبل كفيله ومعتمد من الجهات المختصة وفق االنظمة الحديثة، سواء كان دوام ك

.جزئي حسب الحقوق والمزايا المحددة في هذه الالئحة

.عدم الحضور للعمل لنصف يوم عمل أو أكثرالغياب 

اإلجازة 
السنوية

.  األيام التي يتمتع فيها الموظف الرسمي بأيام مدفوعة الراتب

.هي الساعات التي يُعّمد فيها الموظف خطيا  بالعمل خارج ساعات الدوام الرسميالعمل اإلضافي

تقييم األداء 
الوظيفي

رة التجربة تقرير يرفع من قبل رئيس الموظف المباشر بشكل دوري بنهاية كل ستة أشهر أو نهاية فت
.يوضح فيه مستوى أداء الموظف

العالوة 
السنوية 

قيق شروط هي المبلغ الذي يتم إضافته لراتب الموظف االساسي في بداية كل سنة تعاقدية بشرط تح
.العالوة

بة المبلغ الذي تدفعه الجمعية للموظف لتأمين سكن خاص له، بقرار من مجلس اإلدارة محدد النسبدل سكن
.واالستحقاق، وقد يصرف شهريا او دفعات حسب ما تحدده الجمعية

غير ذلك من العقوبات التي توقعها الجمعية على موظفيها بسبب مخالفة األنظمة والتعليمات المتبعة أوالجزاءات 
.األمور التي تسيئ للعمل الخيري أو سمعة الجمعية أو تخالف بنود العقد

.هامناقشة المخالفات واألمور التي تصدر عن الموظف لمعرفة أسبابها التخاذ قرار مناسب بشأنالتحقيق 

تكبها ويطلب هو تذكير شفهي أو كتابي يوجه إلى الموظف من قبل رئيسه المباشر يشار فيه إلى المخالفة التي ارالتنبيه
.ستقبال  منه ضرورة مراعاة النظام والتقيد بالقواعد المتبعة ألداء واجبات وظيفته وعدم العودة لمثل ما بدر منه م



الالئحةتطبيق:(3)مادة

الالئحةذههتعتبركمابالجمعية،الموظفينجميععلىالالئحةهذهأحكامتطبق.1

العمللعقودمتممة

وظفالمويوقعالتعاقدعندالالئحةهذهأحكامعلىالموظفالجمعيةتُطِلع.2

.بذلكإقرارا  

متممولآلخرمكملمنهماكلالجمعيةنظاموالئحةالسعوديالعملنظاميعتبر.3

.له

/23/8وتاريخ51/مرقمالملكيبالمرسومالصادرالعملنظامأحكامتطبق.4

.الالئحةهذهفينصبشأنهيردلمفيماالتنفيذيةوالئحتههـ1426

والمواعيدالمددحساب:(4)مادة

مبالتقويالالئحةهذهفيعليهاالمنصوصوالمواعيدالمددجميعتحسب.1

.ذلكخالفعلىيُتفقمالمالهجري

علىيُتفقممالهجريا  يوما  ثالثينالالئحةهذهأحكامتنفيذفيالشهريعتبر.2

.ذلكخالف

اللغة:(5)مادة

أوتمخاطباأيأنكماالجمعية،لدىوالمعتمدةالرسميةاللغةهيالعربيةاللغة

هيوتعتبرالفهمفيالعربيةاللغةفتقدمالعربيةللغةمصاحبةبلغةتمتعقود

.ذلكفيالمرجع

التعديل(6)مادة

ىمتالنظامهذافيتراهماتعديلأوإضافةأوحذفالجمعيةإدارةلمجلسيحق

عهمواطالالموظفينلكافةتعميمإصداريتمأنعلىذلكإلىالمصلحةدعتما

نظاممعيتعارضالبمالهمملزما  ويعتبرتعديلهأوحذفهأواضافتهتمماعلى

.السعوديةالعربيةبالمملكةالعمل
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الباب الثاني

الوظائف والتعيين

جدول وصف ومسميات الوظائف العامة المعتمدة 
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الوظيفيةاالحتياجاتتحديد:(7)مادة

للوظيفة،ليةالفعالعملوحاجةالوظيفيالتحليلعلىبناءالوظيفيةاالحتياجاتتحديديتم
.جديدتوظيفطلبأيرفضاوقبولفيالحقاالدارةولمجلس

الوظائفعناإلعالن:(8)مادة

اوالورقيةاالعالميةالوسيلةطريقعنبالجمعيةالشاغرةالوظائفعناالعالنيتم
.والسياساتاالجراءاتدليلوفقالجمعيةإدارةتحددهاالتيااللكترونية

االختيارأساس:(9)مادة

.الجمعيةوظائفلشغلالموظفيناختيارفياألساسهيوالكفاءةالجدارة

التوظيفشروط:(10)مادة

:اآلتيبالجمعيةالعمليرغبمنفييشترط.1

عوديالسغيرتوظيفذلكمناستثناء  ويجوزالجنسية،سعوديالعملطالبيكونأن. أ

والعمالالعملمكتبنظاممن(26،32،33)الموادفيالواردةواألحكامللشروطوفقا  

علىالتهكفنقلويلزمالمفعول،ساريةإقامةولديهبالعمللهمصرحا  يكونوأنالسعودي
.مباشرة  الجمعية

.العمرمنعاما  عشرالثامنةبلغقديكونأن. ب

.ميةالرسالجهاتمنمعتمدةوثيقةإحضارويشترطوالسلوكالسيرةحسنيكونأن. ج

ةالمطلوبالعمليةالخبراتأوالعلميةالمؤهالتمناألدنىالحدعلىحائزا  يكونأن. د

.الوظيفةلشغل

.شخصيةمقابلةأواختبارمنيتقررقدمابنجاحيجتازأن. ه

.الجمعيةتحددهاالتيالجهةمنطبيةشهادةبموجبطبيا  الئقا  يكونأن. و

:التوظيفمسوغات.2

:التاليةالوثائقتقديمالجمعيةلدىالعمليرغبمنكلعلى·

.الجنسيةسعوديكانإنالوطنيةالهويةبطاقةمنصورة.1

.سعوديغيركانإنالسفروجوازاإلقامةرخصةمنصورة.2

.العمليةوخبراتهالعلميةمؤهالتهمنمصدقةصورة.3

.السابقالجمعيةمنتنازلخطاب.4

ةالخبرمنللتأكداالجتماعيةالتأميناتمنومشهدالسابقعملهجهةمنطرفاخالء.5
.أخرىبوظيفةالتحاقهعدموتفيد

.الجمعيةقبلمنالمعتمدالبنكمنبنكيحسابرقم.6

المنشأةتحددهاجهةمنالطبيةلياقتهتثبتطبيةشهادة.7

.6*4شمسيةصور4عدد.8
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.توظيفبالالخاصةوالنماذجالطلباتكاملاستيفاءيتملمماالموظفمباشرتعتمدلن•

.بالموظفخاصملففيالمستنداتجميعتحفظ·•

.ةمناولطلبأييقبلوالااللكترونيالموقعطريقعنالتوظيفطلباتاستالم•

ذههمنأكثرأوشرطمنالسعوديينالعملطالبيإعفاءالجمعيةإدارةلمجلسيجوز•
.الشروط

بطاقةوفيالسعوديينلغيربالنسبةالسفرجوازفيالمذكورالميالدتاريخاعتماديتم•

الموظفميالدتاريخبتعديليعتدوالالتعيينعندللسعوديينبالنسبةالمدنيةاألحوال

.الوظيفيةلألغراضتصغيرا  والتكبيرا  البعدفيما

التوظيفطلباتدراسة:(11)مادة

منهملاالقعلىاعضاءثالثةمنمكونة(التوظيفلجنة)بتشكيلالجمعيةإدارةتقوم.1
.الشخصيةالمقابلةلدخولالمتقدمينوفرزوتقييملدراسةاالدارةمجلسمنعضو

الفئةحيوضوظيفيعرضتقديميتمالشخصيةالمقابلةمرحلةالموظفاجتيازبعد.2

باتإثويتمالعملومكانالوظيفةومسمىالراتبوتحديدوالدرجةوالمستوىالوظيفية
.الطرفينمنعليهالموقعالعملعقدفيذلك

العملعقد:(12)مادة

لجمعيةااألولالطرف:الطرفينقبلمنعليهالتوقيعويتمموظفلكلعملعقديُحرر.1

.الموظفالثانيوالطرفيفوضه،منأوالعاماالمينويمثلها

لدىخدمتهملففياالخرىالنسخةوتودعالعملعقدمنأصلنسخهالموظفيُّسلم.2

.الموظفمباشرةحينمنللطرفينوملزماساريا  العملعقدويعتبرالجمعية،

إقراراعليهالتوقيعويتممنهالمطلوبةوالمهامالوظيفيالوصفعلىالموظفيُطلع.3

.بتنفيذها

عهمالتعاقدتاريخمنيوما  عشرخمسةخاللعملهلمباشرةيتقدمأنالموظفعلى.4

ازجوإالالخارجمنمستقدما  كانإذاالمملكةوصولهمنأيامثالثةخاللأوالمملكةداخل
.العقدإلغاءالحالتينفيللجمعية

شترطوياإلدارةولتوجيهاتالستمرارهالحاجةمدىعلىبناء  الموظفعقدتجديديتم.5

تقييمفي%80عنتقلالوبنسبةجدا  جيدتقديرعلىحصولهالموظفعقدلتجديد

بمدةاآلخرينالطرفأحديشعرمالمواحدةلسنةتلقائيا  مجددا  العقدويعتبرالوظيفي،األداء

يوما  30رآخبدايةمعصراحة  التجديدويبدأ.العقدتجديدفيرغبتهبعدمشهرعنتقلال
.العقدمن
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بيناقاتفهناكيكنمالمسريانه،أثناءالعقدبنودبتعديلالمطالبةللموظفيحقال.6

.التعديلعلىالطرفين

العقدعدّ تنفيذهفيطرفاهاستمرفإذامدته،بانقضاءالمدةالمحددالعملعقدينتهي.7

النظاممن(والثالثونالسابعة)المادةعليهنصتمامراعاةمعمحددة،غيرلمدةمجددا  
.السعوديينلغيربالنسبة

إنفمحددة،لمدةأومماثلةلمدةبتجديدهيقضيشرطا  المدةالمحددالعقدتضمنإذا.8

العقدمدةبلغتأومتتالية،مراتثالثالتجديدتعددفإنعليها،المتفقللمدةيتجددالعقد

العقدولتحّ تنفيذه،فيالطرفانواستمرأقلأيهماسنواتأربعالتجديدمدةمعاألصلي
.المدةمحددغيرعقدإلى

ضررأصابهالذيللطرفكانمشروع،غيرلسببالمدةالمحددغيرالعقدأنهيإذا.9

منسنةكلعنيوما  عشرخمسةأجرعلىيزيدالتعويضفيالحقاإلنهاءهذامن
.شهرينأجرعن-األحوالكلفي-يقلوالالموظف،خدمةسنوات

منضررأصابهالذيللطرفكانمشروع،غيرلسببالمدةالمحددالعقدأنهيإذا.10
.العقدمنالباقيةالمدةعنالموظفأجريتجاوزالبماتعويضفيالحقاإلنهاءهذا

تضمينهعلىاالتفاقالعقدلطرفيالمادة،هذهمن(2)و(1)الفقرتينمناستثناء.11

رفالطإلىالعقدأنهىالذيالطرفيدفعهشهرينأجرعنيقلالبمامحددا  تعويضا  
.مشروعغيرلسببكاناإلنهاءأنثبتإذااآلخر،

وما  ياإلشعارمهلةخالليتغيبأنللعاملفيحقالجمعية،جانبمناإلشعاركانإذا.12

معآخرعملعنللبحثوذلكاألسبوع،أثناءساعاتثمانيأواألسبوعفيكامال  

اتهوساعالغيابيومتحديدللعاملويكون.الغيابساعاتأواليومهذاألجراستحقاقه

تعفينأوللجمعية.األقلعلىللغيابالسابقاليومفيبذلكالجمعيةيُشعرأنبشرط

حينإلىمستمرةالموظفخدمةمدةاحتسابمعاإلشعارمهلةأثناءالعملمنالموظف

اقاستحقوبخاصةآثارمنذلكعلىيترتببماالجمعيةالتزاممعالمهلة،تلكانتهاء
.اإلشعارمهلةعنأجرهالموظف
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والتأهيلالتدريب(13)مادة

هذافيتعدالتيالبرامجوفقوفنيا  دوريا  وتأهيال  تدريبا  الموظفينوتأهيلتدريبيتم.1

بالتدريوحدةوبرامجخططوفقمعارفهموتنميةمهاراتهموتطويرتجديدبهدفالصدد
.والتطوير

.التأهيلأوالتدريبفترةطوالالموظفأجرصرفيستمر.2

كماودةوالعالذهابفيالسفرتذاكروتؤمنوالتأهيلالتدريبتكاليفالجمعيةتتحمل.3
.داخليةوتنقالتومسكنمأكلمنالمعيشةوسائلتؤمن

صرفتهاالتيالنفقاتكافةتحملهوأنالموظفتأهيلأوتدريبتنهيأنللجمعيةيجوز.4
:اآلتيةالحاالتفيوذلكذلك،سبيلفيعليه

فيجادغيرأنهتأهيلهأوتدريبهتتولىالتيالجهةعنالصادرةالتقاريرفيثبتإذا. أ
.ذلك

.مقبولعذردونلذلكالمحددالموعدقبلالتأهيلأوالتدريبإنهاءالموظفقررإذا. ب

بأنللتأهيلالخاضعأوالمتدربتلزمأن-التأهيلأوالتدريبمدةإكمالبعد-للجمعية.5

متدربالامتنعأورفضفإن.التأهيلأوالتدريبلمدةمماثلةمدةتتجاوزالمدةلديهيعمل

للجمعيةيدفعأنعليهوجببعضها،أوالمماثلةالمدةالعملعنللتأهيلالخاضعأو
.منهاالباقيةالمدةبنسبةأوتحملتهاالتيالتأهيلأوالتدريبتكاليف

نةالسخاللمتكاملتدريبيبرنامجتحتوتندرجالمدةقصيرةالدوراتأنحالةفي.6

لخامسةواالرابعةالفقرةتطبيقيتمذلكوعلىالدورة،لمدةوليسالبرنامجلمدةفينظر
.المتدربعلىالمادةهذهمن

العمللمقرالتوجيه:(14)مادة

تسليمهبالعهدمسئولويقومالمباشر،رئيسهمعبالتنسيقعملهمقرإلىالموظفيوجه·

.الثابتةالعهدة

.الرسميةاجراءاتهبإكمالالمباشررئيسهيلتزم·

داءهأويقيمبها،المكلفاالعمالجميععلىالموظفبتدريبالمباشرالرئيسيلتزم·

.البشريةالمواردلوحدةشهريا  بهاوالرفعالتجربةفترةخاللعليها

لموارداوحدةمعبالتنسيقواالنصرافالحضورعمليةبضبطالمباشرالرئيسيلتزم·

.البشرية
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للموظفالوظيفيالرقم:(15)مادة

يحصل الموظف الجديد على رقم وظيفي خاص ال يحق نقله لغيره حتى لو استقال عن 
:العمل من الجمعية، ويتم ترقيم الموظفين بأرقام متسلسلة على النحو التالي

10

الفرع3أو2أو100001

عة األربع الخانات من الثالثة إلى الساب
وحتى آخر موظف تم ( 1)من الرقم 

التعقد معه

الخانة الثانية تمثل نوع عقد
الموظف

للعقد دوام كامل(1)

للعقد دوام جزئي(2)

للعقد المتعاون(3)

الخانة األولى

1الرئيس 

2الفرع 

2الفرع 

-

الموظفملف:(16)مادة

ويويحتبمتابعته،وتقومموظفلكلخاصملفبإعدادالبشريةالمواردوحدةتقوم. أ

.بالموظفالخاصةالرسميةوالمعامالتوالسجالتالوثائقعلى

خارجمنشخصأليالموظفتخصمعلوماتأيعنالكشفبعدمالجمعيةتلتزم. ب

لجهاتالمعلوماتهذهطُلبتحالفيإالالموظف،قبلمنخطيةموافقةدونالجمعية

اتجهقبلمنإليهايرداستفسارأيعناإلجابةللجمعيةيحقكماقانونية،أوأمنية
.موافقتهبعدالجمعيةفيخدمتهانتهاءبعدالموظفبهاالتحق

موظفوبحضورالعام،المديرمنبإذنإالسجالتهأوملفهمراجعةللموظفيحقال. ج

.البشريةالمواردوحدةمنمسؤول

لدىهملففيموجودةبياناتأووثائقأيإتالفأوتعديلأواسترجاعللموظفيحقال. د

.الجمعية

تهم،مسؤوليتحتوتكونألصحابها،سعوديينالغيرالموظفينسفرجوازاتتسلم. ه

فالموظملففيمنهصورةارفاقويتطلبفقدان،اوتلفمنيلحقهقدماويتحملون
.فقط

دمتهخنهايةبعدلهويسلمبالموظف،الخاصالدراسيالمؤهلبأصلالجمعيةتحتفظ. و
.بالجمعية



التجربةتحتالتوظيف:(17)مادة

،العملعقدفيصراحةذلكعلىالنصوجبتجربةلفترةخاضعا  الموظفكانإذا.1

الموظفنبيمكتوبباتفاقويجوزيوما ،تسعينعلىتزيدالبحيثبوضوح،وتحديدها

مائةعلىالتجربةفترتيتزيدأالعلىيوما  تسعونالتجربةفترةتمديدوالجمعية

إلجازةواواألضحىالفطرعيديإجازةالتجربةفترةحسابفيتدخلواليوما ،وثمانون

عقداليتضمنلمماالفترةهذهخاللالعقدإنهاءفيالحقالطرفينمنولكلالمرضية،

ا فالموظمباشرةتاريخمنالتجربةمدةوتبدأ،.ألحدهمااإلنهاءفيالحقيعطينصًّ

مديراوالمباشرالرئيسطريقعنالفترةهذهخاللالموظفتقييمويتمللعمل،الفعلية

قبلبشريةالالمواردإلدارةالمبدئيةالتقييماتعلىالمبنيالنهائيالتقييمويرفعاالدارة
.األقلعلىيوم15بـالتجربةفترةنهاية

مهنةفيمماثلةأخرىلفترةالتجربةتحتتعيينهيجوزالموظفكفاءةعدمحالةفي.1

لتقالمدةبالجمعيةالموظفعالقةانتهاءعلىمضىقديكونأنأوآخر،عملأوأخرى
.كتابيا  العقدطرفيباتفاقذلكويكونأشهرستةعن

عليهقالمتفالعملبواجباتللقيامالتجربةفترةخاللالموظفصالحيةتثبتلمإذا.2

ذارإنأوتعويضأومكافأةدونالفترةتلكخاللوقتأيفيالعقدفسخللجمعيةجاز
.العملنظاممن(80/6)للمادةطبقاوذلك

اريختمنتبدأالموظفخدمةفإنالتجربةفترةخاللللعملالموظفصالحيةثبتتإذا.3
.التجربةتحتالعملمباشرة

السعوديينلغيرالكفالةنقل(18)مادة

تتحملةالجمعيفانللجمعيةالسعوديغيركفالةنقلبالجمعيةالعملحاجةاقتضتإذا.1

.ذلكخالفاإلدارةمجلسيقررمالماالولىللمرةالكفالةنقلتكاليف

أخريلكفإلىالجمعيةمناالنتقالفيالسعوديينغيرالموظفينأحدرغبةحالةفي.2

منرسميخطابإحضاربعداإلدارةمجلسوبموافقةإليهالحاجةعدمعندنقلهفيتم
.ماليةالتزاماتأيالجمعيةتتحملالأنعلىإليهااالنتقاليرغبالتيالجهة
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الداخليالوظيفيالنقل:(19)مادة

لمتفقاالعملعنجوهريا  اختالفا  يختلفبعملالموظفتكليفللجمعيةيجوزال1)

يوما  الثينثتتجاوزالمؤقتةبصفةذلكيكونأنعلىالكتابية،موافقتهبعداالعليه

لعملارخصةفيالمهنةتغييرشأنفيالالزمةاإلجراءاتتتخذأنوعلىالسنةفي

.السعوديغيرللموظفبالنسبةذلكاألمريقتضيحين

قامتهإمحلتغييريقتضيآخرمكانإلىاألصليعملهمقرمنالموظفنقليجوزال2)

ارضةعظروفتفتضيهاالتيالضرورةحاالتباستثناءالكتابيةموافقتهبعداال

حملتتأنعلىموافقته،اشتراطدونالسنةفييوما  الثالثينتتجاوزالولمدة

.المدةتلكخاللوإقامتهالموظفنقلتكاليفالجمعية

يفمعهيقيمونممنشرعا  يعولهمومننقلهنفقاتالمنقولالموظفيستحق3)

.الموظفرغبةعلىبناءالنقليكنلمماأمتعتهمنقلنفقاتمعالنقلتاريخ

قةموافبعداإلداراتأوالوحداتداخلأخرىوظيفةإلىوظيفةمنالموظفنقليتم4)

رئيسطلبعلىمبنيةبالمبرراتالبشريةالمواردوحدةعرضورفعكتابيا  الموظف

.إداريقراربهاويصدرالجمعيةمديروموافقةاإلدارةأوالوحدة

ستوىمنفسفيالنقلكانإذاالعقدبنودعلىتعديلأيالداخليالنقليتطلبال5)

لسابقةاالوظيفةمستوىعنالجديدةالوظيفةمستوىاختلفوإذاالسابقة،الوظيفة
.الالئحةهذهفيالمعتمدالوظيفيالسلموفقالتعديلفيتم
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الباب الثالث

الواجبـــات والمحظورات
الجمعيةواجبات:(20)مادة

:يليبماالجمعيةتلتزم

لقوكلعنواالمتناعومصالحهمبأحوالهماهتمامهايبرزالئقبشكلموظفيهامعاملة·

.دينهمأوكرامتهميمسفعلأو

حةالالئهذهفيعليهاالمنصوصحقوقهملممارسةالالزمالوقتالموظفينتعطيأن·

.باألجرالمساسدون

رافواإلشالمراقبةأوبالتفتيشتتعلقمهمةكلالمختصةالجهاتلموظفيتسهلأن·

طيتعوأنبمقتضاه،الصادرةوالقراراتواللوائحالعملنظامأحكامتطبيقحسنعلى
.الغرضلهذاتحقيقا  منهاتطلبالتيالالزمةالمعلوماتجميعالمختصةللسلطات

ةمراعامعالعرفأوالعقديحددهمااللذينوالمكانالزمانفيأجرتهللموظفتدفعأن·

.بذلكالخاصةاألنظمةبهتقضيما

لنأعأوالعملعقدبهايلزمهالتياليوميةالفترةفيعملهلمزاولةالموظفحضرإذا·

عيةالجمإلىراجعسببإالالعملعنيمنعهولمالفترةهذهفيعملهلمزاولةمستعدانه
العملفيهايؤديالالتيالمدةأجرفيالحقلهكان

ولدخبعدمالمراقبةتشديدالعمالعلىسلطةلهشخصأيأووكيلهاأوالجمعيةعلى·

افةباإلضبحقهتطبقلديهوجدتفمنالعمل،أماكنإلىنظاماأوشرعا  محظورةمادةأية

اتالمخالفجدولفيعليهاالمنصوصالرادعةاإلداريةالجزاءاتالشرعيةالعقوباتإلى
.والجزاءات

الموظفواجبات:(21)مادة

:موظفكلعلىيجب

أوللخطريعرضهمافيهايكنمالمبالعملالمتعلقةواألوامربالتعليماتوااللتزامالتقيد·

.العامةاآلدابأوالالئحةأوالعقدأواإلسالميةالشريعةأحكاميخالفما

فقالمتالعقدووفقالجمعيةقبلمنالمحددةالرسميةالدوامبأوقاتالموظفيلتزمأن·

.عليه

.توجيهاتهووفقالمباشرالرئيسإشرافتحتالمطلوبالوجهعلىعملهإنجاز·

افةكوتنفيذزمالئهمعالواحدالفريقبروحوالعملوالسلوكالسيرةبحسنااللتزام·

.النظامحدودفيرؤسائهمنالصادرةواألوامرالتعليمات
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.لغيرهأولهشخصيةمصلحةأيلتحقيقعملهاستغاللعدم•

نعناويأوإقامتهمحلأواالجتماعيةحالتهعلىيطرأتغييربأيالجمعيةإخطار·•

.التغييرحدوثتاريخمنأسبوعخاللمعهالتواصل

ادرةصألوامرتنفيذا  كانماإالوتصرفاتأقوالمنعنهيصدرمامسئوليةتحمل·•

.رئيسهمن

وأالالموظفين،مشاعريحترموانالجمعية،بسياساتيلتزمأنالموظفعلى·•

.نظاما  أوشرعا  محضورةمادةأييحضر

عُهدالعلىيحافظوأنالغير،لدىوحقوقهاالجمعيةوممتلكاتأموالعلىالمحافظة·•

.عملهفييستخدمهاوالتيإليهالمسلمة

ابطبالضووالتقيدوالمظهرالملبسفياالحتشامضرورةالموظفاتالنساءعلى·•

.الشرعية

.الموظفينوزمالئهنفسهوسالمةصحةعلىالمحافظة·•
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الباب الرابع

أيام وساعات العمل والراحة
ـ:واالذنوالراحةالعملمواعيد:(23)مادة

(240)األسبوعيةاإلجازةفيهابماالشهريراتبهالموظفعليهايُعطىالتيالساعاتعددإجمالي.1

االعمالعداما(اليومفيساعاتثمانبمعدل)كاملدواممعهمالمتعاقدللموظفينالشهرفيساعة
.والصلواتوالطعامالراحةساعاتيتخللهاوالتشغيليةالخدمية

.جزئيدواممعهمالمتعاقدللموظفينساعة(72)علىالراتبيعطى.2

مكتبنظاممن(100–99–98)بالموادوردماوفقالعملساعاتتحديديمكنذلكعدافيما.3

.السعوديالعمل

ثمانعنيزيدالبما)األسبوعأيامعددعلىالجمعيةإدارةتراهماحسبالعملساعاتتقسم.4

بنظامذيةالتنفيالالئحةحسببالضرورةوالمتقطعةوالتشغيليةالخدميةاألعمالماعدا(يوميا  ساعات
.رسميةعطلةفإنهالجمعةيومعداساعات،10الىالعملساعاتفيهاتصلوالتي(السعوديالعمل

نفإالعمل،ضغطأوالمواسمأياممثلالرسميةالعطلأيامخاللالعملفيهايتطلبالتيالحالة.5

الرسميةطلوالعالراحةفتراتعنالتعويضويتمالمناوبةفتراتوانتهاءبدءتحديدفيالحقللجمعية
.إضافيةساعاتبدلمنيعادلهابما

أوالعملضغطأوالمواسمأياممثلمحدودةلفتراتالمتواصلالعملفيهايتطلبالتيالحالة.6

وانتهاءبدءتحديدفيالحقللجمعيةفإنساعة،24خاللمستمرةمناوباتتتطلبالتيالوظائف
.المناوبةفترات

.الشهريةالساعاتعددإجماليمن%25بنسبةرمضانفيالعملساعاتعددتخفض.7

.فوضهيمنأوالجمعيةمديرمنبتعميمذلكويكونالسنويةللفصولتبعا  الدوامأوقاتتتغير.8

ألساليبلوفقا  الغرضلهذاالمعدةالوسيلةأوالسجلفيوانصرافهحضورهيثبتأنالموظفعلى.9

.الدواملمراقبةالجمعيةتحددهاالتي

ةإدارموافقةبعدمؤقتةلفترةالدوامأوقاتتعديلطلبذلكإلىالحاجةدعتإذاللموظفيحق.10

.ذلكعلىالجمعية

مديروموافقةبإذنإالالرسميالدوامأثناءمبكراُ الخروجأوالعملمغادرةللموظفيسمحال.11

.الجمعية

اهرةقلظروفالحضوربعدالعملمناالذنطلبللموظفيحقينيبهمنأوالجمعيةمديرباعتماد.12

ماخصمويتمالتأخير،ساعاتضمنتدخلوالذلك،يثبتماإحضارمعالشهر،فيساعات(4)بعدد
.عنهازاد

:حالتانفهناكالحضورقبلاالذنطلباما.13

ذلكيدخلفللعملتعطيلذلكعلىيترتبولمكافيبوقتبذلكالمباشرالمديراشعاراالولىالحالة-أ
.االجرمنيخصموالاعالهساعاتاالربعضمن

فيتعاملللعملتعطيلذلكعلىوترتبالرسميالدوامبدءبعدالمباشرالمديراشعارالثانيةالحالة-ب
.العقوباتجدولفيالموضحالتأخيراتبنظاممعها

اتالساعبمقدارتخصمالجمعيةادارةقبلمنالمعتمدةالدراسيةالمحاضراتلحضوراالذنطلب.14
.إعفاءهفيالحقالجمعيةولمديرقضاها،التي

نمواعتمادهاالرسميالدوامأثناءالجمعيةخارجتكليفأومهمةألداءاالذنساعاتتحديديلزم.15
.ذلكعنزادماويخصمالطلب،عندالمباشرالمدير
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اإلضافيالعملحاالت:(24)مادة

عيادواألالعطلخاللأوالرسميالدوامأوقاتخارجبالعملالموظفتكليفللجمعيةيجوز

الضوابطالالئحةهذهوتحددالعمل،لمقتضياتوفقا  محددةمهمةإلنجازالرسمية

.لذلكالمنظمةواإلجراءات

:يليمااإلضافيبالعملالتكليفقبليراعى(1

.الدواموقتأثناءالعملإلنجازسبيلال-أ 

.الموظفمنإهمالأولقصورنتيجةاإلضافيللعملالحاجةتكونأال-ب 

وبناء  هعنينوبمناوالجمعيةمديرمنمكتوببقراراإلضافيبالعملالتكليفيصدر(2

.والعاجلةالضروريةاالحتياجاتضوءوفيللموظفالمباشرالرئيساقتراحعلى

االجرمنالساعةأجرمن(%50)إليهمضافاالساعةأجريساوياإلضافيالعملأجر(3

.األساسي

بعدلبالعمكلفوإذاالحاليالشهرراتبمعاإلضافيللعملالموظفمستحقاتتصرف(4

.التاليالشهرراتبمعيصرفواالنصرافالحضورمؤثراتايقاف

باعتمادموظفلكلالشهرخاللساعة(30)اإلضافيالعمللساعاتاألقصىالحد(5

جاوزتتالبزيادةالحاجةعندالحدهذامناالستثناءالجمعيةلمديرويحق.الجمعيةمدير
.(ساعة40)
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الباب الخامس

األجـــــــــــــــــــــور

التعيينعنداألجر:(25)مادة

توالمؤهالالسائدةاألجورمستوياتعلىتعتمداألجورتحديدفيالجمعيةسياسةإن
:كالتالياألجرويكونوظيفةلكلالمطلوبةوالمهاراتالخبرةواختالفالعلمية

.أدناهاالجورسلمعلىبناءمعهالتعاقدفيتمالكاملالدوامذوالسعوديالموظف.1

.دالتبوبدونمقطوعةبمكافأةمعهالتعاقدفيتمالجزئيالدواموذوالمتعاونالموظف.2

قبلمنالمقدمالوظيفيالعرضحسبمعهالتعاقدفيتمسعوديالغيرالموظف.3

.الجمعية

والمستوىالفئةعلىالكاملالدوامذيالسعوديالموظفتنزيلمعايير:(26)مادة
المناسبةوالدرجة

.أدنىبحديعادلهاماأوالعامةالثانويةمؤهليحملمنهواإلداريالموظف·

.ةالثانويبعدسنتينعنيقلالبشرطالدبلوممؤهليحملمنهوالتقنيالموظف·

.أدنىكحدبكالوريوسمؤهليحملمنهواالخصائيالموظف·

وفقاتبالروسلمفيالمستحقةالمرتبةمناالدنىالحدعلىالجديدالموظفتعيينيتم·

.اعالهالوظيفيةالمسمياتجدول

فياعيةاالجتمللتأميناتالعامةالمؤسسةنظامفيالمعتمدةالخبرةسنواتاحتسابيتم·

.بدرجةسنةكلالتوظيفعندالموظفتخصصمجال

لمدةأوواحدة،درجةيمنحأشهرستةلمدةتدريبيةدورةعلىالموظفحصولعند·

.اضافيتيندرجتينيمنحسنة

بعدلهاالشاغلالفئةتليالتيالفئةعلىينقلأعلىمؤهلعلىالموظفحصولعند·

.ذلكعلىاإلدارةمجلسموافقة

سبوحالموظفعملطبيعةعلىبناء  مواصالتبدلأوسيارةللموظفالجمعيةتوفر·

.الطرفينبينالمبرمالعقد

.لذلكالموضوعاحتاجإذااإلدارةمجلسيشكلهاللرواتبلجنةتكوينيتم·

نفيكواألعلىالحدمنأعلىالجديدللموظفراتبإعطاءاالدارةمجلسرغبةحالةفي·

.الرواتبلجنةصالحياتمنذلك

17
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مستوى 

الوحدة

الوظيفةالمرتبة

الراتب األساسي

الحد األدنى
العالوة 

السنوية

%  100005المدير التنفيذي27

اإلدارة 

العليا

%60005مساعد المدير التنفيذي26

%50005مدير إدارة، مدير فرع26

%45005مدير إدارة25

اإلدارة 

ةالتنفيذي

%40005رتيررئيس قسم، فني، سك24

الوظائف 

ةالتنفيذي

%40005أخصائي، باحث، محاسب24

أخصائي، باحث، 23

محاسب، منسق

30005%

المستخدم

ون

سائق، حارس، مراسل ، -

عامل

15005%

سَلم المراتب واالجور للموظفين السعوديين الرسميين(: 27)مادة 

األجورصرف:(28)مادة

عوديالساللايروهيللبالدالرسميةبالعملةأخرىمبالغأيأوالموظفينأجورتصرف. أ

.البنكيالموظفحسابفيتودع

هايةنفياالجوروتصرفللعمل،الفعليةمباشرتهتاريخمناألجرالموظفيستحق. ب

يوميفالدفعيتمرسميةعطلةأواألسبوعيةالراحةيومالدفعيومصادفوإذاشهر،كل
.التاليالعمل

.أسبوعخاللمستحقاتهوكافةأجرهيدفعخدمتهالجمعيةتنهيالذيالموظف. ج

المدةخاللمستحقاتهوكافةأجرهيدفعنفسهتلقاءمنالعمليتركالذيالموظف. د

.العملتركتاريخمنيوما  عشرخمسةتتجاوز

.الشهرنهايةالشهرياالجرمعتدفعاإلضافيةالعملساعاتأجور. ه

.الشهرياالجرخارجماليةبتسوياتتصرفوالمكافآتاالنتدابأجور. و
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ويضتفأوشرعيةوكالةبموجبمستحقاتهأوأجرهلقبضيراهمنيوّكلأنللموظف. ز

.يفوضهمنأوالجمعيةمديرقبلمنعليهومصدقمنهموقعكتابي

وحدةفيذلكويحفظأجره،مبلغاستالمبعدالرواتبمسيرفيموظفكليوقع. ح

عتبرتالبنكسجالتفإنالبنكطريقعنالمباشرالتحويلحالةوفيالبشريةالموارد

.األجرباستالمإشعارا  

الموظفأجرمنوالحسمالخصم:(29)مادة

:التاليةالحاالتفيالموظفأجرمنوالحسمالخصميتم

.بالخطأالموظفأجرعنزيادةدفعماخصم. أ

يأمراعاة  معالسعوديالموظفعلىالمستحقةاالجتماعيةالتأميناتأقساطخصم. ب

.النظامحددهايالتيالنسبحسبراتبهمناالشتراكويخصممستقبال ،األنظمةفيتغيير

.للجمعيةالموظفعلىالمستحقةالقروضأقساطخصم. ج

تهإدارمديرمنواعتمادهذلكبتحريرالمباشررئيسهويقومعذربدونالغيابحسم. د

.األنظمةتقتضيهبماويعاقبمعهويحققالبشريةللمواردوإحالته

يفيوميا  العملعنالموظفتأخرهاالتيالساعاتجمعيتمعذربدونالتأخيرحسم. ه

.ةاألنظمحسبويعاقبمعهويحققبهالخاصالغيابسجلعلىبناء  شهركلنهاية

ذلكوكانالجمعيةتخصأجهزةأومستنداتأوموادأليضياعأوتلفأيحسم. و

أوطأالخحسببمجازاتهالصالحيةلصاحبوعرضهللتحقيقيحالالموظفإهمالنتيجة
.الواحدالشهرفيأيامخمسةأجرعنالعقوبةتزيدالبحيثاالهمال

لممااسياألساألجرربعالمستقطعالمبلغيزيدأالعلىقضائيحكمأليإنفاذا  خصم. ز

ذلكغيرعلىالقضائيالحكمينص

ة،اإلقامرخصةالموظففقدحالةفيفاقدبدلاستخراجرسوم)مثلأخرىخصومات. ح

عتمده،مغيرطبيةتكاليفبسببه،الجمعيةبممتلكاتتلحقالتياألضرارمقابلعوض
.(محتسبةغيرنثريةمصاريف

أوعملبالتتعلققضايافيالمختصةالجهاتلدىاحتجازهأوالموظفتوقيفجرىإذا. ط

قضيتهفييفصلحتىللموظفاألجرمن%50دفعفيتستمرأنالجمعيةفعلىبسببه

منجزءأيبدفعالجمعيةتُلزمفالزادتفإذايوما  90عنالتوقيفمدةتزيدأالعلى

بردةالجمعيعلىوجبالتحقيقحفظأوالموظفببراءةقضيفإذاالزائدةالمدةعناألجر

اإذإاللهصرفمامنهيستردفالبإدانتهقضيإذاأماالموظف،أجرمنحسمهسبقما
.ذلكخالفالقضائيالحكمنص
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الباب السادس

الــــــــــبدالت

السكنبدل:(30)المادة

تثناءاستمإذااوالطرفينبينعليهاالتفاقتمإذاالسكنبدلصرفالموظفيستحق
:كالتاليويكوناالدارةمجلسمنقرارعلىبناءالموظف

اشهرعلىتوزعسنويا ،المتزوجللموظفاالساسيالراتبمنونصفشهرسكنبدل. أ

.الراتبمعوتصرفالسنة

نةالسأشهرعلىتوزعسنويا ،لألعزباالساسيالراتبمنشهرراتبسكنبدل. ب

.الراتبمعوتصرف

رفويصالوظائفلبعضاالدارةمجلسمنبقرارتحديدهيتمشهريمقطوعمبلغأو. ج
.الراتبمع

النقلبدل:(31)المادة

مساكنهمنمالمناسبةالنقلوسيلةتأمينعدمعنداالنتقالبدلللموظفينالجمعيةتصرف

لالعمأثناءالجمعيةلحاجةالتنقلوأماالرواتب،جدولوفقوبالعكسالعملأماكنإلى
.أخرىنقلوسيلةالجمعيةتوفرأوالجمعيةسيارةعلىفيكون

(السعوديينلغير)السفرتذاكربدل:(32)المادة

هتمتععنداالصليموطنهإلىللموظفمخفضةوعودةذهابتذكرةالجمعيةتتحمل.1

0سنتينكلالسنويةبإجازته

0الطرفينبينالعالقةانتهاءبعدموطنهإلىالموظفعودةتذكرةالجمعيةتتحمل.2

فيرغبإذاأوللعملصالحيتهعدمحالةفيبلدهإلىعودتهتكاليفالموظفيتحمل.3

0مشروعسببدونالعودة

علىبتترتماديةتكاليفأيسيتحملواالالمحددالموعدفيبالخروجالموظفيلتزم.4

.التأخيرهذا

االصليموطنهإلىانتقالهفيالطائرةغيراخرىوسيلةاستخدامالموظفأرادإذا.5
.لهالمقررةالسفرتذكرةتكلفةمنفقط%50علىفيحصل



21

السعوديينالغيرالموظفينعوائلإحضار:(33)المادة

:التاليةبالشروطالمملكةإلىعوائلهماستقدامسعوديينالغيرللموظفينيسمح

.سنةعنالجمعيةفيالخدمةمدةتقلأال. أ

استقدامنظاممعمتوافقةمهنتهوتكونلاير،(5000)عناألساسيراتبهيقلأال. ب

.المتعاقدأسرة

.بالجمعيةخدمةسنةآخرفي(%80)عنيقلالاألداءتقريريكونأن. ج

مافخالالجمعيةعلىماليةالتزاماتأومسؤولياتأياألسرةاستقدامعلىيترتبأال. د

.العملعقدأووالعمالالعملمكتبمنالصادرةواالنظمةاللوائحنصت

.الدولةأنظمةمعيتعارضالبماالجمعيةإدارةموافقة. ه

االنتداببدل:(34)المادة

:لتاليلوفقا  وذلكالعملرحالتمصاريفتعويضمناالستفادةالجمعيةلموظفييحق-أ 

لىعالمبنيادناهالجدولوفقالنثريةالمصاريفقيمةالموظفيعوضانتداببدل-1
.بالجمعيةالوظائفومسمياتوصفجدول

المرتبة
بدل االنتداب المحلي

كم150—كم75

يبدل االنتداب الداخل

فأعلى—150
االنتداب الخارجي

2080220350

21100240370

22110250380

23130270400

24150300420

25150300420

26170350450

27200400600
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:حاالتثالثفهناكالتنقالتمصاريفأما

.مصاريفهاوتأمينالجمعيةطريقعننقلوسيلةتوفير-

.ضةالمخفبالدرجةالسفرتذكرةتأمينفيتمالمكانلذلكجويةرحالتتوفرحالةفي-

يفالموظفرغبةحالةفيأوالوقتأوالمكانذلكفيجويةرحالتتوفرعدمحالةفي-

جدولوفقالتنقالتمصاريفعنتعويضفللموظفالخاصةسيارتهعلىالذهاب

.أدناهالتنقالت

فالمصاريفيهاتدخلوالفقطواحدةلمرةتصرفوالداخليالمحليالتنقلبدلجدول
:االخرى

المستوى الخامسالمستوى الرابعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالمناطق

المسافات بالكيلومتر
إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

فأعلى7515015135035175075110501051

70150300400500لايرقيمة بدل النقل بال

إنالتسجيلرسومتكاليفمؤتمراتأوملتقياتحضورهحالفيالموظفيستحق.

عملهفيالموظفلخبراتإضافةالمؤتمريكونأنوعلىالجمعيةمديرموافقةبعدوجدت
.بالجمعية

موظف،لكليوم(20)هوالسنةفيوالداخليالمحلياالنتدابأياملعدداألقصىالحد. ج

.سنويا  أيام(10)تتجاوزالبزيادةالحدهذامناالستثناءالجمعيةلمديرويحق

دعتإذااالسنويا  يوما  عشرخمسةعنالخارجياالنتدابمدةتتجاوزأنيجوزال. د

.لذلكالحاجة

.للمهمةالفعليةاالياموفقاالنتدابيحتسب. ه

.االنتدابأثناءإضافيةعملساعاتاحتسابيتملن. و

.الجمعيةمديرمنالمهمةأداءمنواالنتهاءاالنتداباعتماديتم. ز

بدلوظفللميحتسبفانهالرسمية،االسبوعيةالعطلةأياماالنتدابفترةخاللوقعإذا. ح

.العاديةااليامفياالنتدابرسومبنفسااليامتلكعناالنتداب
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فيصراليومنفسفيعملهمقرإلىوعادبهالمنوطةالمهمةالمنتدبالموظفانجزإذا
.واحديومعنانتداببدلله

لدخولاتأشيراتمصاريفعنالتعويضالخارجياالنتدابحالةفيالموظفيستحق. ي

بماجمعيةالتزويدبشرطبذلكتقومالتيالخدماتمكاتبومصاريفإليهالمنتدبالبلدإلى
.ذلكيفيد

.العودةمنأيامخمسةخالللإلدارةاالنتدابعنتقريرالموظفيقدم. ك

البدالتصرفإيقاف:(36)مادة

للقواعدوفقا  سببه،توفرمعويعادمنحه،سببانتفاءتاريخمنالبدلصرفيوقف(1

.لذلكالمنظمة

السعوديينلغيرالجمعيةتتحملهاالتيالحكوميةالرسوم:(37)مادة

.السعوديغيرالموظفاستقدامرسوم-أ 

.اإلقامةرسوم-ب 

.يعولهومنللعاملالطبيالتأمينرسوم-ت 

.للجمعيةعملرحلةأوالرسميةاإلجازةفيللموظفوالعودةالخروجرسوم-ث 

.العملكرترسوم-ج 

التأميناتمثلالرسومهذهبسببتترتبغراماتأوحكوميةأخرىرسومأي-ح 

صينلمما.التجاريةوالسجالتالرخصورسوموالبريدالتجاريةوالغرفةاالجتماعية
.الموظفعلىالرسومدفعمنذلكغيرعلىالطرفينبينالمبرمالعقد

.ولىاالللمرةإليهاخدماتهمبنقلالجمعيةترغبالذينللموظفينالكفالةنقلرسوم-خ 

.سائقبوظيفةيعمللمنعليهاوالتأمينوتجديدهاالقيادةرخصرسوم-د 

.المهنةتعديلرسوم-ذ 

العامةةالمؤسسالتزامحالةفيالجمعيةوتعفىبلده،الىونقلهالموظفجثمانتجهيز-ر 
.بذلكالتأمينشركةأواالجتماعيةللتأمينات
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الباب السابع

االجــــــازات

التعاقديةالسنويةاالجازات:(38)مادة

االستحقاق
هذهوفقوالمحددةوظيفتهوطبيعةدرجةحسباالجرمدفوعةاجازةالموظفينيمنح-أ 

.الالئحة

لكوذبهاتمتعهقبلالعملتركإذاالمستحقةاإلجازةأيامعنأجرهالموظفيستحق-ب 

جازةاإلأجريستحقكما.العامذلكخاللعنهاإجازتهعلىيحصللمالتيللمدةبالنسبة

.العملفيمنهاقضاهمابنسبةالسنةكسورعن

.اإلجازةهذهأجرمقابلالحتسابأساسا  الموظفيتقاضاهكانأجرآخريتخذ-ت 

تحسببالعمليتصلالبسببالفصليستوجبالالذيبالسجنالموظفعلىحكمإذا-ث 

ةالسنوياإلجازةمنبعضهاأوكلهاالسجنفييقضيهاالتيالمدةرغبتهعلىبناء

.لهالمستحقة

تأخيرهااواالجازةتقديم
بهامتعيتأنويجبمقابلبدونأوبمقابلالسنويةإجازتهعنيتنازلأنللموظفيجوزال

منهاامأيأوالسنويةإجازتهتأجيلالجمعيةمديربموافقةلهويجوزاستحقاقهاسنةفي
إذااستحقاقهاسنةنهايةبعدالموظفإجازةتأجيلحقوللجمعية.فقطالتاليةللسنة

لالعمظروفاقتضتفإذايوما ،تسعينعلىتزيداللمدةذلكالعملظروفاقتضت

نهايةلالتأجييتعدىأالعلىكتابةالموظفموافقةعلىالحصولوجبالتأجيلاستمرار

0اإلجازةاستحقاقلسنةالتاليةالسنة

اإلجازةمدة
ماحسبسنويا  يوما  30مدتهاالموظفين،لجميعسنويةدوريةاجازةالجمعيةتمنح-أ 

اواجربدوناإلجازاتعداماالخدمةمدةضمناالجازاتكلوتحتسبالموظفبعقديرد
.اذنبدونالغياب

الخدمةسنواتمنسنةكلعن-والعمالالمستخدمون-الموظفينالجمعيةتمنح-ب 

ُ (21)عنمدتهاتقلالكاملبأجرسنويةإجازة إلىتزاداألولىالسنواتللخمسيوما
.معيةالجفيمتصلةسنواتخمسمنأكثرخدمتهبلغتإذايوما  ثالثينعنتقلالمدة
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االجازةاحتساب

راتبالاساسوعلىللخدمةالموظفمباشرةتاريخبدايةاساسعلىاالجازةاحتسابيتم

.النقديالسكنبدلاليهمضافا  االساسي

والتناسبالنسبةبطريقةاالحتساب

ترةلفوالتناسبالنسبةاساسعلىاالجازةفترةحسابيتماالولىشهرا12مضيبعد

.المحتسبةالخدمة

االجازةفترةبداية

يومالتالياليومكانواذا.للموظفاالخيرالعملليومالتالياليومفيعادةاالجازةتبدأ

يالذاالولاليوممناالجازةفستبدأللجمعية،رسميةاجازةاوللموظفبالنسبةراحة
.الراحةيومبعدالعملالموظففيهيباشرانيفترض

السنويةاالجازةخاللالرسميةالعطلة

جازةاالمدةضمنالسنويةاالجازةخاللتكونالتيالفعليةالرسميةاالجازاتتدخلال. أ

.السنوية

االجازاتالىواضافتهاالرسميةاالجازةهذهبحسابتقومانللجمعيةيمكن. ب

.الموظفمباشرةاالمرتطلباذاالموظف،يستحقهاالتيالمستقبلية

االجازةتقسيم

ووفقايكتابطلبعلىبناءوذلكالسنوية،اجازتهمتقسيمالموظفينلجميعالسماحيتم

.مستمرةأيام5عنشريحةكلتقلالانبشرطالعمللمتطلبات

االجازةخاللالمرض

،المرضأيامبعدداالجازةتمديديتمفالاجازته،اثناءللمرضالموظفتعرضاذا
.الالزمةاالثباتاتإحضاربعدمرضيةإجازةوتحسب
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االجازةراتبصرف

بعدوذلكايام5-3بـاجازتهالموظفيبدأانقبلمقدما  االجازةراتبصرفيتم. أ
.والماليةاالداريةاالجراءاتكافةاستكمال

االجازةمنمتأخرا  العودة
ميتتأخرهبأسبابالجمعيةيبلغولمللعملاالجازةمنالعودةعنالموظفتأخرإذا. أ

:األتيةاإلجراءاتاتخاذ

ويبلغللعملالمتوقعةعودتهتاريخمنأيام(5)مروربعدللموظفكتابيإنذارإرسال·

.أيام(10)خاللللعملحضورهبضرورة

تاريخ)إبالغهتاريخمن(11)عشرالحادياليومفيللعملالموظفيحضرلمإذا·

.خدمةنهايةمكافأةبدونفصلهويتمالرواتبكشوفمناسمهيسقط(اإلنذارإرسال

ةالجويبالخطوطتأخيراوالمستشفىكدخولقاهرسببالىيعودالتأخيركاناذا. أ

المواردإدارةاوالمباشرمديرهإلعالمجهدهقصارىبذلالموظفعلىينبغي....الخ

اوعذرالهذاقبولفيالحقوللجمعية.للعودةالمحددوالموعدالتأخيربأسبابالبشرية

.رفضه

اإلجازةمنمبكرا  العودة

لىعالمعنيالمديروافقإذاإالإجازتهانتهاءقبلللعملبالعودةللموظفيسمحال-1
.للعملعودته

إذاللعمل،واستدعاءهللموظفالممنوحةالسنويةاإلجازةقطعفيالحقللجمعية-2

فيبعملهوااللتحاقالطلبلهذااالمتثالالموظفوعلىذلك،العملمصلحةاقتضت

منهلالمتبقيالرصيداستعمالمنتمكينهبشرطاالستدعاءطلبيحددهالذيالتاريخ

تيالالسنةأوالسنةنفسفيسواءاجلهامناستدعىالتياألسبابزوالبعدإجازته

نتيجةهاسرتوأفرادالموظفتكبدهاالتيالنفقاتالحالةهذهفيالجمعيةوتتحملتليها،
.مناسباالجمعيةمديريراهلماوفقاإجازتهمنعودته
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العطالت الرسمية 

مدفوعة )حسب نظام العمل السعودي فان الحد االدنى للعطل الرسمية يشمل االيام التالية -
(:االجر كامال

احةريوماليومهذاوافقوإذاسبتمبرشهرمنوالعشرونالثالثاليومالميزانأولفييوم( 1)الوطنياليوم-

.يليهالذيأويسبقهالذيباليومعنهالموظفيعوضأسبوعية

.رىالقأمتقويمحسبرمضانشهرمنوالعشرينالتاسعلليومالتالياليوممنتبدأايام( 4)الفطرعيد-

.بعرفةالوقوفيوممنتبدأايام( 5)االضحىعيد-

العاماألمينمنبقرارالمدةهذهتزيد-

المرضيةاالجازة

اجازةعملبالتتعلقالصحيةألسبابالعملعنيتغيبونالذينالموظفينالجمعيةتمنح

اوموثوقةطبيةلجنةاورسميةطبيةشهادةحسبوذلكخدمةسنةايخاللمرضية
.التاليالجدولوفقالجمعية،طبيبرأيحسب

االجرالمدة

اجر كامليوم  تقويمي30اول 

ثالثة أرباع األجريوم تقويمي التالية60

بدون اجر ما بعد هذه المدة 
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استمرارهةبإمكانيقرارواخذلمناقشةطبيةلجنةالىالموظفاحالةيتميوما  التسعينبعد
.خدماتهانهاءأوالعملفي

إلجازةامناألولاليومبدايةمعتبدأالتيالواحدةالسنةخاللتراكميا  المدةتحتسب.2

.المرضية

عاعياالشالعالجوايامالكلويبالفشلالمصابللموظفالكلىغسيلايامكلتعتبر.3

منالمعتمدالجدولحسبكاملبراتباجازةبالسرطانالمصابللموظفوالكيميائي

يةالمرضاالجازةحسابفيالعالجاوالغسيلاياموتدخلعالجهعلىالمشرفالطبيب
.المادةهذهمن(األول)البندفيالواردة

لدىالمعتمدةالطبيةالجهةقررتإذاإالعملهيباشرأنالمريضللموظفيسمحال.4

داءأمنعليهخطرالوأنهعملهمباشرةعلىقادرا  وأصبحمرضهمنشفيأنهالجمعية

لزمويكتابيبطلبيتقدمأنعليهوالعملفيزمالئهمخالطةعلىمنهضرروالالعمل
.الجمعيةمديرموافقة

تستغرقهاالتيواأليامالمستشفىأوالطبيبإلىالموظففيهيحالالذياليوميحتسب.5
المرضيةاإلجازةأياممنلهيجرىالتيالطبيةالفحوص

.للموظفالخدمةنهايةمكافأةضمنالمرضيةاإلجازةفترةتحتسب.6

إجازةتعتبرالالتداخلمدةفإنالسنويةاالجازةمعالمرضيةاالجازةتداخلتاذا.7

.مرضية

مريضمرافقةاجازة

لتمتعبالهيسمحلعالجهأقربائهأحدمرافقةالىالموظففيهايضطرالتيالحاالتفي

منيستحقهماعلىللمرافقةالالزمةالمدةزادتفاذاالعادية،االجازاتمنبرصيده
ـ:االتيةبالشروطوذلكيوما  (20)لمدةراتببدونبالغيابلهفيسمحالعاديةاالجازات

مبإعالتهينفردمنأوالموظفةزوجأوزوجتهأوالموظفاوالدأحدالمريضيكونأن.1

.اخوانهأووالديةمن

أطباءهدوأحالمستشفىمديرأوالخارجفييعالجلمنبالنسبةالطبيةاللجنةتقررأن.2

.للعالجالمقررةوالمدةللمريضالموظفمصاحبةضرورةالداخلفييعالجلمن

.يوما  عشرينمنأكثرالمرافقةمدةزادتاذاالخدمةتوقف.3

الخاصةاالجازة

:التاليةالحاالتفيأيام(5)لمدةكاملبأجرإجازةالموظفيمنح(1

.الموظفةاوالموظفزواج·
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.(اخته،اخيه،والديه،طفله،زوجته،)الموظفاسرةافراداحدوفاةحالةفي

علىباجراو،اجربدونولكناالمرتطلباناخرىاضافيةايامالموظفمنحيمكن(2
.الرصيدتوفراذاالسنويةاجازتهاجماليمنتحسبان

.بمولودرزقحالفيايام(3)الموظفيمنح(3

.إليهاالمشارللحاالتالمؤيدةالوثائقتقديمالموظفعلى(4

الحجاجازة

لةالمتواصالخدمةمنعاميناتمواالذينالموظفينفانالعملوضعمنيتماشىحسبما

بماايامعشرةايام(10)مدتهااالجرمدفوعةحجبإجازةالتمتعلهميحقالجمعيةلدى

فيخدمتهمدةاثناءواحدةمرةللموظفاالجازةهذهمنحيتماألضحىعيداجازةفيها

ايامعنتزيدايامايفاناخرىمرةالحجاداءفيالموظفرغبةحالفي.الجمعية

.راتبهمناجرهاخصمسيتماألضحىلعيدالمقررةاالجازة

االختباراتاجازة

:ةاآلتيالشروطحسباألجرمدفوعةإجازةالعلميتحصيلهيتابعالذيالموظفيمنح

.دراستهالموظفإتمامعلىالمسبقةالجمعيةموافقة·

.معادةغيرسنةعناالمتحانيكونأن·

.األقلعلىيوما  عشربخمسةاالمتحاناتموعدقبلاإلجازةطلبتقديم·

يةالدراسالسنةنهايةوامتحانالدراسيةالسنةنصفامتحانعلىاإلجازةتقتصرأن·

.فقط

الدراسيةاالمتحاناتاجازةضوابط

.االمتحاناتمدةطوالفيهااالمتحانتأديةإجازةتكون:المتتابعةاالمتحانات·

إجازةتكون(امتحانالموظففيهايؤديالأيامخاللهايوجد):المتتابعةغيراالمتحانات·

.الفعليةاالمتحانااليامبعدداالمتحانتأدية

الموظفبهايعملالتيغيرأخرىمدينةفياالمتحانمقركانإذاذلكمنيستثنى·

.المتتابعةاألياممعاملةفتعامل

.االمتحانألداءأجردونبإجازةالحقفللموظفمعادةسنةعناالمتحانكانحالفي·

ماديالأوالوظيفيالوضععلىتعديلأيبإجراءالجمعيةيلزمالالمؤهلعلىالحصول·

.اإلدارةمجلسقبلمنواعتمادهتعديلطلبرفعهبعدإالللموظف،

:امتحانتأديةإجازةالعتماداآلتيةالمستنداتتوفيريجب·

.التعليمةالجهةمنالمعتمداالمتحاناتجدول.1

.االمتحاناتجميعحضورإثبات.2
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االجرمدفوعةغيراالستثنائيةأوالطارئةاالجازة
فياواالضطراريةالحاالتفيوذلكاجربدونطارئةاجازةالموظفمنحيمكن.1

.الجمعيةبهاتقتنعالتيالمقبولةالحاالت

سنةكلفي)سنويااقصىكحدتقويميأيام10اجربدونالطارئةاالجازةمدةتبلغ.2

(تعاقديةهجرية

المدةدتزيالانشريطةالعامالمديرموافقةبعدالمدةهذهتمديديتمالحاالتبعضفي.3

.تعاقديةسنةايفيواحدشهرعن

.تليهاالتيالسنةالىاالجازةهذهترحلال.4

خاللمنواحدعمليومعنتزيدالاجربدونطارئةاجازةالموظفمنحيمكن.5

.عامخاللخطيا  بذلكالبشريةالمواردوحدةاشعارويلزمالمباشرالمديرموافقة

خارججهةايلدىالعملبغرضالطارئةاجازةعلىالحصولللموظفيحقال.6

.الجمعية

يوما  20مناقللمدةأجربدوناالستثنائيةاإلجازاتضوابط
:اآلتيالنحوعلىتكونيوم(20)عناالستثنائيةاإلجازةمدةتتجاوزلمإذا

.الخدمةنهايةمكافأةعنهاويستحقالجمعيةفيالموظفخدمةضمنتحتسب.1

.لهالتقويمفترةضمنوتحتسبالموظفلترقيةالالزمةالمدةضمنتحتسب.2

االجتماعيةالتأميناتفياالشتراكمبلغكاملمن%10نسبةالموظفيتحمل.3

.(السعوديللموظف)

وضوابطهايوما  (20)عنتزيدوالتيأجربدوناالستثنائيةاإلجازات

يثبححدةعلىحالةلكلالجمعيةمديريقدرهاوالتيبالموظفالخاصةلألحوالمراعاة1

أجربدونةاستثنائيبإجازةبالتمتعللموظفالجمعيةتسمحالعملمتطلباتمعتتعارضال

راتتقديوفقالسنوية،اإلجازةمنرصيدهيستنفدأنبشرطيوما  (20)عنتزيدلمدة

اللخأشهرستةأجربدوناالستثنائيةاإلجازةمدةتتجاوزأالعلىاالدارةمجلسيقرها
.متتاليةأعوامثالثة

:اآلتيالنحوعلىتكونيوم(20)تجاوزتإذااالستثنائيةاالجازاتضوابط2

الخدمة،نهايةمكافأةعنهاتستحقوالالجمعيةفيالموظفخدمةضمنتحتسبال. أ

.اإلجازةهذهخاللموقوفا  العملعقدويعتبر

.لهمالتقييفترةضمنتحتسبوالالموظفلترقيةالالزمةالمدةضمنتحتسبال. ب

بما(السعوديللموظف)االجتماعيةالتأميناتفياالشتراكمبلغكاملالموظفيتحمل. ج

.%22يعادل
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عامةاحكام
.اجربدوناواالجرمدفوعةسواءاالجازاتكافةعلىالتاليةالعامةاالحكامتسري

.العملرأسعلىوهوالسنويةاإلجازةعنماديا  الموظفتعويضيجوزال.1

والموظفالعملمصلحةتقتضيهبمارسميةالغيراالجازاتمددتخفيضاوزيادةيمكن.2

.الجمعيةمديرمنوبقرار

سبتحأنأوإجازته،رصيدمنتحسمأليامالسنويةإجازتهتمديديطلبأنللموظفيمكن.3

منبدالالحالينوفيالسنوية،إجازتهرصيداستنفادحالفيراتببدونإجازةالتمديدفترة
.الصالحيةصاحبموافقه

خدمةيتركأنللموظفيجوزالكماإجازته،خاللالموظفخدماتإنهاءللجمعيةيحقال.4

.مسبقكتابيإخطارتقديمبدونمباشرةمنهاعودتهبعدأوإجازتهخاللالجمعية

.الجمعيةمديرمنقراربصدورإالنافذةاإلجازةتكونال.5

:التاليةالمددعنسنويةعالوةأوإجازةالموظفيستحقال.6

.السنةفييوما  (20)عنتزيدوالتيأجربدوناالستثنائيةاإلجازةمدة·

.الموظفبراءةتثبتمالماليد،كفمدة·

.اإلعارةمدة·

.سنويةكإجازةتحتسبمالمضدهصادرلحكمتنفيذا  الموظفسجنمدة·

حلولهاقبلالرسميةاإلجازاتمواعيدعنتعميمإصدارالبشريةالمواردإدارةعلىيجب.7

.األقلعلىبشهر

تاعاالستممنيمكنهمبمالموظفيهمالسنويةاإلجازاتتنسيقاألقسامرؤساءعلىيجب.8

.العملمقتضياتعلىالمحافظةمعالنظاميبحقهم

بحقهماالستمتاعمنيمكنهمبمااالداراتمدراءإجازاتتنسيقالجمعيةمديرعلىيجب.9

.العملمقتضياتعلىالمحافظةمعالنظامي

إلىاجتحتالتيلإلجازاتاالزمةالثبوتيةالوثائقبتقديمالموظفمطالبةللجمعيةيحق.10

.ذلكإثبات

حةمصلمعويتماشىمناسبا  يراهماوحسباإلجازاتأيامعددزيادةاإلدارةلمجلسيحق.11

.العمل

اردالمووحدةقبلمنإشعارهلحينلإلجازةطلبهخاللالعملعنالتوقفللموظفيجوزال.12

.إجازتهابتداءبموعدبالموافقةالبشرية

ه،بإجازاتتمتعهأثناءأجربغيرأوبأجرآخرعملصاحبلدىعملقدالموظفأنثبتإذا.13

اتالجزاءالىباإلضافةمنهلهأدتهماتستردأواالجازةمدةعنراتبهمنتحرمهأنفللجمعية
.المخالفةلهذهالمقررةاالخرى

الوثائقديمتقايضاعليهفلزاماالسعودية،العربيةالمملكةخارجالمستشفىدخولهحالةفي.14

(ديالسعوالتمثيلغيابحالةفيمعتمدةطبيةهيئةاياو)السعوديةالسفارةمنالمصدقة
.الجمعيةمنالمحددالطبيالمسئولقبلمنوتصديقهاالوثائقاعتمادويجب

.فرهسيومالمطارفيالمفعولساريةوعودةخروجتأشيرةسعوديالغيرالموظفيتسلم.15
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الثامنالباب 

والمكافآتتقارير األداء والعالوات والترقيات 

المكافآت:(39)مادة

المكافآتضوابط

.اإلدارةمجلسمنبقرارالماديةالمكافأةتمنح.1

.المناسبةالحوافزوتصنيفوتحديدالوظيفيالتميزبدراسةخاصةلجنةتشكيليجب.2

يشاروالتياإلدارات،مدراءيقدمهاالتيالدوريةالتقاريرعلىالمكافأةمنحفييعتمد.3

صيتهوشخاالبتكارعلىوقدرتهالعملعلىومواظبتهالموظفخبرةإلىخاصبوجهفيها
.العملعلىومقدرتهوسلوكه

لىعحالةكلحسبللموظفتمنحالتيالمكافأةقيمةيخولهمنأواإلدارةمجلسيقدر.4

.موظفلكلالجمعيةمديرمنتوصيةعلىوبناء  حدة

:فئتينإلىالمكافآتتصنف.5

:كاآلتيالمعنويةالمكافآت:أوال  

.وتقديرشكرخطاب·

.للخدمةقاطعةتعتبروالأجربدونإضافيةإجازةمنح·

.الجماعيالتكريم·

اخرى·

:وتتضمنالماديةالمكافآت:ثانيا  

.االستثنائيةوالترقياتالعالوات·

.اإلنتاجمكافآت·

.اإلضافيةاإلكراميات·

.االختراعمكافآت·

.سفرتذاكرمنح·

وغيرها.بأجرإضافيةإجازةمنح·
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الترقيات(40)المادة

.الترقيةالعتمادالمختصةالجهةهو:االدارةمجلس.1

ليةالمسئوحيثمنأعلىمستوىذاتمستحدثةأوشاغرةوظيفةإلىالموظفيرقى.2

علىاعرضهوبعدالسنوياالداءتقييموفقالمباشررئيسهمنبتوصيةوالصالحية
.الجمعيةمديرمنواعتمادهاالموظفينبينللمفاضلةاللجنة

.شهر24خاللمرتبةمنبأكثرموظفأيترقيةيتمأاليجب.3

معامنبالتزتحديدهاويتمالعامخاللمسبقا  محددةأوقاتفيالترقياتتعدأنيجب.4

نظيميوالتالمالياألثرمراجعةيتمأنيجبكماالسنوية،والعالواتاألداءتقييمنتائج
.اعتمادهاقبلبالجمعيةالمعنيةاإلدارةقبلمنالمقترحةالترقياتعلىالمترتب

وافرتعنالجمعيةفيالموظفينإبالغعنالمسؤوليةالبشريةالمواردوحدةتتولى.5

.الوظائفهذهلشغلالتقدمعلىالجمعيةداخلمنلتشجيعهموذلكوظيفيةشواغر

لمجلسزويجوالحالية،وظيفتهفيعامينيكملمالمللترقيةمؤهال  الموظفيعتبرال.6

الحأيفيسنةعنتقلأالبشرطالمدةهذهتخفيضقويمسوغوجودحالفياالدارة
.األحوالمن

جدا  جيدنمتتاليتيعملسنتيآلخرأدائهتقييمكانإذاللترقيةمؤهالُ الموظفيعتبر.7

.فأعلى

ترقياتاليخصماكلبدراسةمختصينثالثةمنوالمكونةالموظفينحقوقلجنةتقوم.8

.والمفاضلةاالداءوتقييم

رقيةللتالمفاضلةفإنموظفمنأكثرفيأعلىلوظيفةالترقيةشروطتوافرتإذا.9

:كاآلتيتكون

.أعلىتقديرعلىالحاصل. أ

.علميةشهاداتأوتدريبيةدوراتعلىالحاصل. ب

.األقدمية. ج

.سنا  األكبر. د

علىقتمؤبشكلأعلىلوظائفومسؤولياتبمهماتالموظفينتفويضاعتباريتمال.10

.ترقيةأنها

.تمدالمعالرواتبلسلموفقا  ترقيتهتمتالذيالموظفووضعراتبتعديليتم.11

.ترقيةالتاريخمنالجديدةالوظيفةومزاياراتبترقيتهتمتالذيالموظفيستحق.12
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السنويةوالزياداتالعالوات(41)المادة

االداءتقييمعلىوبناءالموظفخدمةمنشهرا  12مضيبعدالسنويةالعالوةتستحق. أ

:التاليوفقاللجنةمنوالمعتمدالمباشرمديرهمنالمرفوع

نويالساالداءتقييمفيحصلإذاالسعوديللموظف(العالوة)السنويةالزيادةتكون·

.الالئحةهذهفيالمبينالرواتبسلموفقفأكثر%85نسبةعلى

عليهاليحصالتيالتقييمدرجةعلىبناء  سعوديغيرللموظفالسنويةالزيادةتكون·

:التاليالجدولفيوالموضحةاألداءتقييمنموذجخاللمنالموظف

نسبة الزيادة من الراتب االساسيدرجة التقييم

80 %-90%2%

90 %-100%3%

تضعهاالتيللضوابطوفقا  استثنائيةعالوةالموظفمنحاالدارةلمجلسيجوز. ب
.الشأنهذافي
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التاسعالباب 

تإصابا-الطبيةالرعاية-الطبياإلسعافمستويات-والسالمةالوقاية(42)المادة
المهنيةواألمراضالعمل

والسالمةالوقاية

دابيرالتالجمعيةتتخذالعملعنالناجمةواألمراضاألخطارمنالموظفينلحمايةسعيا  . أ

:اآلتية

الالزموالتعليماتمنهاالوقايةووسائلالعملمخاطرعنظاهرةأماكنفياإلعالن.1

.اتباعها

.العامومحيطهاالجمعيةوداخلالعملأماكنفيالتدخينحظر.2

.الطوارئحاالتفيللنجاةمنافذوإعدادالحريقإلطفاءأجهزةتأمين.3

.تامةنظافةحالةفيالعملأماكنإبقاء.4

.واالستعمالللشربالصالحةالمياهتوفير.5

.المطلوبالصحيبالمستوىالمياهدوراتتوفير.6

استخدامهاعلىالموظفينوتدريبالوقايةوأدواتالسالمةوسائلتأمين.7

جمعيةالتصدرهاالتيوالوقايةالسالمةبتعليماتالتقيدالموظفينكافةعلىيجب. ب

.حوادثأوأخطاروقوعدونللحيلولة

ةالوقايعنالمسؤوليناألشخاصأوالشخصبتحديدقرارا  الجمعيةمديريصدر. ج

:اآلتيةباإلجراءاتالقيامعليهمويترتبالجمعية،فيوالسالمة

.الموظفينلدىالوقائيالوعيتنمية.1

ةالوقايوسائلاستعمالوحسناألجهزةسالمةمنالتأكدبغرضالدوريالتفتيش.2
.الالزمةوالسالمة

فيلةالكواالحتياطاتالوسائلتتضمنعنهاتقاريروإعدادوتسجيلهاالحوادثمعاينة.3
.تكرارهابتالفي

.دوريبشكلوالسالمةالوقايةقواعدتنفيذمراقبة.4

الطبيوالعالجالرعاية

منكافيةكمياتعلىتحتويالطبيةلإلسعافاتخزانةالعملمقرفيالجمعيةتؤمن-أ 

العمل،نظاممن(142)المادةلهأشارتمماذلكوغيروالمطهراتواألربطةاألدوية
.المصابينللموظفينالالزمةاإلسعافاتبإجراءأكثرأومدربموظفإلىويعهد

المهنةوأمراضالعملإصابات
أوالمباشررئيسهيبلغأنمهنيمرضأوعملبإصابةيصابالذيالموظفعلى. أ

ىمتمباشرةالطبيبمراجعةولهزمالئهأحدبذلكيوكلأواستطاعته،حالفيمباشرة
.ذلكحالتهاستدعت
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ماوإصابةأيحدوثعنالجمعيةفيالمختصةالجهةيبلغأنمسؤولكلعلىيجبب.

ميعجتخضعكماذلك،استغرقهالذيوالوقتالمصابنحوطبيةإسعافاتمناتخاذهتم

فيهالتالالمتخذةواإلجراءاتاإلصابةأسبابإلىللوصولوالتحليلللتحقيقالحوادث
.مستقبال  

أيظهورعنالجمعيةإدارةبإبالغتبادرأنالموظفينلعالجالمخصصةالجهةعلى. ج

.العملفيمهنيةإصابةأووبائيبمرضإصاباتإلىتشيرظواهر

اتبالتأمينالمهنيةاألخطارفرعفيالموظفينجميععنباالشتراكالجمعيةتقوم. د

.االجتماعية

امنظمنالمهنيةاألخطارفرعأحكامالمهنيةواألمراضالعملإصاباتشأنفييطبق. ه

.االجتماعيةالتأمينات

ناتبالتأميالمهنيةاألخطارفرعفيالموظفينلجميعاشتراكبعملالجمعيةتقوم. و

.االجتماعية

امنظمنالمهنيةاألخطارفرعأحكامالمهنيةواألمراضالعملإصاباتشأنفييطبق. ز

.االجتماعيةالتأمينات

العامةالمؤسسةنظامفيالعملاصابةتسجيلسرعةالبشريةالمواردوحدةعلى. ح

.فقطثالثةاقصاهامدةفياالجتماعيةللتأمينات

االجتماعيةوالخدماتالرعاية

جدمسيوجدلمإذاالعملموقعفيالمفروضةالصالةلتأديةمكانا  الجمعيةتخصص. أ

.قريب

مالبأعقيامهبسببالحكوميةالسلطاتمنلإليقافالجمعيةموظفيأحدتعرضإذا. ب

كافةتحملمعاللزومعندمحام  وتوكيلقضيتهمتابعةتتولىالجمعيةفإنللجمعيةتابعة
.وأتعابهمصاريفه

نبيوالتعاونالتآلفروحلخلقالعمل،عنبعيدةرياضيةاجتماعيةلقاءاتعمل. ج

.موظفيها

هذهلصالحوالتأخيراتالغيابكحسمياتالموظفينمنالمستقطعةالمبالغتخصص. د

.االنشطة

العملرأسعلىوهوالموظفوفاة

:األتيةاإلجراءاتتتخذالجمعيةفإنالعملرأسعلىوهوالموظفتوفيإذا

.الوفاةوقوعتاريخكانأيا  كامال  الوفاةشهرراتبصرف. أ

.الوفاةوقوعتاريخكانأيا  الخدمةمدةمنالوفاةشهريحتسب. ب

صرفاجراءاتومتابعةالستكمالاالجتماعيةالتأميناتالىالمتوفيذويتوجيه. ج

.االجتماعيةللتأميناتالعامةالمؤسسةنظاموفقالمعاش
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عائلتهونقلالمتوفيالموظفجثماننقل

.الطرفينمنمدةالمعتاالتفاقبوليصةوفقالجثماننقلتكاليفبجميعالتعاونيالتأمينشركةتتكفل. أ

كانذاإالمتوفيالموظفجثماننقلبمصاريفالجمعيةتتكفلتعاونيتأمينوجودعدمحالةفي. ب

سبببالوفاةتكنلمإذاأهلهموافقةبعدالمملكةفيدفنهأوالمملكة،خارجأوالمنطقةخارجسيدفن

نقلالبمصاريفاالجتماعيةالتأميناتتتكفلعملإصابةبسببالوفاةكونحالوفيعملإصابة
.والدفن

االجتماعيةالتأمينات

اندوسوالمعاشاتاالخطارفرعاالجتماعيةالتأميناتلنظامالسعوديينالموظفينجميعيخضع. أ

.المملكةفيبهالمعمول

فقطةالمهنياألخطارفرع/االجتماعيةالتأميناتلنظامالسعوديينغيرالموظفينجميعيخضع. ب

.السعوديةالعربيةالمملكةفيبهالمعمول

جةلمعالاالجتماعيةالتأميناتاعتمدتهاالتيالعالججهاتبأسماءالموظفينجميعتزويديتم. ج

.العملوإصاباتالمهنيةاألمراض

يناتالتأمإبالغويتماالجتماعيةالتأميناتفياشتراكهإيقافيتمخدماتهتنتهيالذيالموظف. د

.بذلكاالجتماعية

االجتماعيةالتأميناتضوابط

.االجتماعيةالتأميناتلنظامطبقا  لالستقطاعالمقررةالنسبةوالموظفالجمعيةتتحمل. أ

.ألساسياالراتبأساسعلىاالجتماعيةالتأميناتفيالموظفبهيشتركالذيالراتباحتسابيتم. ب

النظاممزايابيتعلقفيماوتعديالتهااالجتماعيةالتأميناتتصدرهاالتيواللوائحالنظمكافةتسري. ج

.الجمعيةفيالموظفينجميععلى

اشتراكهمميتأنيجباالشتراك،لهميسبقلمالذينحديثا  المعينينالسعوديينالموظفينجميع. د

فيعيةاالجتماالتأميناتإبالغالبشريةالمواردوحدةوعلىاالجتماعية،التأميناتفيحصتهموحسم

نسبعلىاالزمةالتعديالتعملمعاالجتماعية،التأميناتفيالجديدالموظفباشتراكحينه
.امعكلمنالهجريةالسنةبدايةفيالموظفينرواتبعلىتتمالتيالزياداتمقابلاالستقطاعات

التأميناتفياالشتراكلهمسبقالذينحديثا  المعينينالسعوديينالموظفينجميععلىيتعين. ه

لسابقةاخدمتهممدةعناالجتماعيةالتأميناتمنالصادرةالتأميناتبطاقةمنصورةتقديماالجتماعية

علىالشتراكابتجديداالجتماعيةالتأميناتإبالغالبشريةالمواردوحدةوعلىالجمعيةفيتعيينهمقبل

التأميناتيفالجمعيةوملفلحسابخدماتهمونقلبالجمعية،تعيينهمتاريخمناعتبارا  السابقرقمهم

.االجتماعية

:الطبيالتأمين

ةوزارنظامفيعليهمنصوصهوماوفقالجمعيةحسابعلىلهالطبيةالعنايةالموظفيستحق

وفقاأبنائهمنواثنينولزوجتهلهطبيتأمينعلىالحصولويستحق.االجتماعيةوالتنميةالعمل
.معتمدهووماالجمعيةإمكانياتوفقالمتاحةللفئات
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الباب العاشر

الجزاءات/المخالفات
التأديبيةالجزاءات(43)المادة

أيأوالجزاءاتوالمخالفاتبجدولالواردةاألفعالمنفعل  أيالموظفارتكابحالةفي

فيعليهالمنصوصالجزاءتستوجبمخالفةيعدعرفا  أوشرعا  العقوبةتستوجبمخالفة
.الالئحةهذه

.التأخيردقائقتحسموالفقطاالجرمننسبةحسم=االخضر.1

.والساعاتالدقائقوحسماالجرمننسبةحسم=االحمر.2

.مكافأةوبدونبمكافأةالخدمةمنفصلالىالوصول=االزرق.3

العملبمواعيدتتعلقمخالفات

الجزاء
النسبة المحسومة هي نسبة من األجر )

(اليومي

نوع المخالفة م

رابع مرة
ثالث 
مرة

ثاني 
مرة

أول مرة

فترة سماح
دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا 15التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية 

لم يترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين خالل اليوم الواحد
1/1

50% 25% 15%
إنذار 
كتابي

دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا 15التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية 
ترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين خالل اليوم الواحد

1 /2

50% 25% 15% 10%
دقيقة دون إذن 30دقيقة لغاية 15التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 

حدأو عذر مقبل إذا لم يترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين خالل اليوم الوا
1/3

يوم 75% 50% 25%
دقيقة دون إذن 30دقيقة لغاية 15التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 

أو عذر مقبول إذا ترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين خالل اليوم الواحد
1 /4

يوم 75% 50% 25%
دقيقة دون إذن 60دقيقة لغاية 30التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 

احدأو عذر مقبول إذا لم يترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين خالل اليوم الو
1/5

يومان يوم 50% 30%
دقيقة دون إذن 60دقيقة لغاية 30التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 

أو عذر مقبول إذا ترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين خالل اليوم الواحد
1/6

ثالثة أيام يومان يوم 50%
بول التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لمدة تزيد علي ساعة دون إذن أو عذر مق
حدسواء ترتب أو لم يترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين خالل اليوم الوا

1/7
باإلضافة إلي حسم أجر ساعات التأخر
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العملبمواعيدتتعلقمخالفاتتابع

الجزاء
(النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي)

نوع المخالفة م

رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة

يوم 25% 10% يإنذار كتاب
ذن ترك العمل أو االنصراف قبل الميعاد دون إ

دقيقة15أو عذر مقبول بما ال يتجاوز 
8/1

يوم 50% 25% 10%
ذن ترك العمل أو االنصراف قبل الميعاد دون إ

دقيقة15أو عذر مقبول بما يتجاوز 
9/1

باإلضافة إلي حسم أجر مدة ترك العمل

يوم 25% 10% يإنذار كتاب
انتهاء البقاء في أماكن العمل أو العودة إليها بعد

مواعيد العمل دون مبرر
10/1

أربعة أيام ثالثة أيام يومان يوم
م الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من يو

إلى ثالثة أيام
11/1

باإلضافة إلي حسم أجر مدة الغياب

أةفصل مع المكاف أربعة أيام ثالثة أيام يومان
الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من 

أربعة أيام إلى ستة أيام
12/1

باإلضافة إلي حسم أجر مدة الغياب

أةفصل مع المكاف خمسة أيام أربعة أيام
بعة الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من س

أيام إلى عشرة أيام
13/1

باإلضافة إلي حسم أجر مدة الغياب

غياب الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار كتابي بعد ال
من نظام العمل( 80)مدة خمسة أيام في نطاق حكم المادة 

االنقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة 
تزيد على خمسة عشر يوا  متصلة

14/1

غياب الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار كتابي بعد ال
من نظام العمل( 80)مدة عشرة أيام في نطاق حكم المادة 

زيد الغياب المتقطع دون سبب مشروع مددا  ت
ة في مجموعها على ثالثين يوما  في السن

الواحدة
15/1
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مخالفات تتعلق بتنظيم العمل

الجزاء
(النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي)

نوع المخالفة م

رابع مرة ثالث مرة
ثاني 
مرة

أول مرة

يوم 50% 25% 10% التواجد دون مبرر في غير مكان العمل أثناء وقت الدوام 1/2

25% 15% 10% يإنذار كتاب
ن استقبال زائرين من غير موظفي الجمعية في أماكن العمل دون إذن م

اإلدارة
2/2

25% 15% 10% يإنذار كتاب ةاألكل في مكان العمل أو غير المكان المعد له أو في غير أوقات الراح 3/2

50% 25% 10% يإنذار كتاب النوم أثناء العمل 4/2

ثالثة أيام يومان يوم 50% النوم في الحاالت التي تستدعي يقظة مستمرة 5/2

يوم 50% 25% 10% التسكع أو وجود الموظفين في غير محلهم أثناء ساعات العمل 6/2

يومان يوم 50% 25% التالعب أو اإلهمال في إثبات الحضور واالنصراف 7/2

يومان يوم 50% 25%/
لخاصة عدم إطاعة األوامر العادية الخاصة بالعمل أو عدم تنفيذ التعليمات ا

بالعمل والمعلقة في مكان ظاهر
8/2

فصل مع 
المكافأة

خمسة 
أيام

ثالثة 
أيام

يومان التحريض على مخالفة األوامر والتعليمات الخطية الخاصة بالعمل 9/2

فصل مع 
المكافأة

خمسة 
أيام

ثالثة 
أيام

يومان
التدخين في األماكن المحظورة والمعلن عنها للمحافظة على سالمة 

الموظفين والمنشأة
10/2

فصل مع 
المكافأة

خمسة 
أيام

ثالثة 
أيام

يومان
فين اإلهمال أو التهاون في العمل الذي قد ينشأ عنه ضرر في صحة الموظ

أو سالمتهم أو في المواد أو األدوات واألجهزة
11/2

50% 25% 10% يإنذار كتاب استعمال آالت ومعدات وأدوات المنشأة ألغراض خاصة دون إذن 12/2

ثالثة أيام يومان يوم 50%
د به تدخل العامل دون وجه حق في أي عمل ليس في اختصاصه أو لم يعه

إليه
13/2

25% 15% 10% يإنذار كتاب الخروج أو الدخول من غير المكان المخصص لذلك 14/2

ثالثة أيام يومان يوم 50%
ليغ عن اإلهمال في تنظيف اآلالت وصيانتها أو عدم العناية بها أو عدم التب

ما بها من خلل
15/2

يوم 50% 25% يإنذار كتاب
عدم وضع أدوات اإلصالح والصيانة واللوازم األخرى في األماكن 

المخصصة لها بعد االنتهاء من العمل
16/2

يومان يوم 50% 20%
دوام قراءة الصحف والمجالت وسائر المطبوعات في أماكن العمل خالل ال

الرسمي دون مقتضى من واجبات الوظيفة
17/2

فصل مع 
المكافأة

خمسة 
أيام

ثالثة 
أيام

يومان تمزيق أو إتالف إعالنات أو بالغات إدارة المنشأة 18/2
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العاملبسلوكتتعلقمخالفات

الجزاء
(النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي) نوع المخالفة م

رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة

خمسة أيام ثالثة أيام يومان يوم
التشاجر مع الزمالء أو إحداث مشاغبات في محل 

العمل
3/1

خمسة أيام ثالثة أيام يومان يوم
عمل التمارض أو إدعاء العامل كذبا  أنه أصيب أثناء ال

أو بسببه
3/2

خمسة أيام ثالثة أيام يومان يوم
االمتناع عن إجراء الكشف الطبي عند طلب طبيب

ء العالجالجمعية أو رفض اتباع التعليمات الطبية أثنا
3/3

خمسة أيام يومان يوم 50% المعلقة بأمكنة العمل.......... مخالفة التعليمات  3/4

50% 25% 10% يإنذار كتاب كتابة عبارة علي الجدران أو لصق إعالنات 3/5

-
فصل من الخدمة 
بدون مكافأة

ايقاف عن
5العمل 
ايام

ايام3 جمع إعانات أو نقود باسم الجمعية بدون إذن 3/7

أةفصل مع المكاف خمسة أيام امثالثة أي يومان
عدم تسليم النقود المحصلة لحساب الجمعية  في

المواعيد المحددة دون تبرير مقبول
3/8

خمسة أيام يومان يوم يإنذار كتاب
اية االمتناع عن ارتداء المالبس واألجهزة المقررة للوق

وللسالمة
3/9

الواردةلاألفعامنفعال  الموظفارتكابالالئحةهذهفيعليهالمنصوصالجزاءتستوجبمخالفةيعد
.منهايتجزأالجزءا  يعتبروالذيالالئحةبهذهأعالهالملحقوالجزاءاتالمخالفاتبجدول

:هيالموظفعلىتوقعيهايجوزالتيالجزاءات.2

المخالفةإلىهفييشارالمباشررئيسهقبلمنالموظفإلىيوجهكتابيأوشفهيتذكيروهو:التنبيه. أ

وعدمهوظيفتواجباتألداءالمتبعةبالقواعدوالتقيدالنظاممراعاةضرورةمنهويطلبارتكبهاالتي
.مستقبال  منهبدرمالمثلالعودة

عمارتكبهاالتيالمخالفةنوعبهموضحالموظفإلىالجمعيةتوجههكتابوهو:الخطياإلنذار. ب
.بال  مستقمثلهاإلىالعودةأوالمخالفةاستمرارحالةفياشدجزاءإلىتعرضهإمكانإلىنظرهلفت

:وهيالغرامة. ج

.اليومياألجرمنجزءحدودفياألجرمننسبةحسم. د

.أقصىكحدالواحدالشهرفيأياموخمسةيومأجربينيتراوحبمااألجرمنالحسم. ه

منحرمانهمعمعينةفترةخاللعملهمزاولةمنالموظفمنعوهو:أجربدونالعملعناإليقاف. و
.الواحدالشهرفيأيامخمسةاإليقاففترةتتجاوزالأنعلىالفترةهذهخاللأجره

ولالحصأواستحقاقهاتاريخمنواحدةسنةأقصاهالمدةالدوريةالعالوةأوالترقيةمن:الحرمان. ز

.عليها

المخالفةالرتكابهمشروعبسببالموظففصلوهو:المكافأةمعالخدمةمنالفصل.ح
نهايةمكافأةفيبحقهالمساسعدممع
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:والجزاءاتالعقوباتتصنيف

وعلىواعأنثالثةإلىالموظفعلىتطبيقهايمكنالتيوالجزاءاتالعقوباتتصنيفيتم
:التاليالنحو

:اإلنذارات. أ

المخالفاتمنأكثرأوبواحداألولىللمرةالموظفقيامحالفي:األولاإلنذار.1

ريةالبشالمواردوحدةقبلمنلهخطيإنذارإصدارفيمكنالمخالفات،جدولفيالمذكورة
.تصحيحهاكيفيةويشرحالمخالفةفيهيوضحالجمعيةمديرأو

المخالفاتمنأكثرأوبواحدالثانيةللمرةالموظفقيامحالفي:الثانياإلنذار.2

المواردوحدةقبلمنلهثانيخطيإنذارإصدارفيمكنالمخالفات،جدولفيالمذكورة

التأكيديتموسلوكه،تصحيحبإمكانهوكيفالمخالفةفيهيوضحالجمعيةمديرأوالبشرية
.الجمعيةأنظمةوانتهاكالمخالفةتكرارخطورةمدىعلىفيه

المخالفاتمنأكثرأوبواحدالثالثةللمرةالموظفقيامحالفي:النهائياإلنذار.3

فاتالمخالمنأكثرأوبواحداألولىللمرةقيامهحالفيأوالمخالفات،جدولفيالمذكورة

حيوضالجمعيةمديرمنموقعخطينهائيإنذارإصدارفيمكنفيه،المذكورةالجسيمة

كيففيهويشرح،(وجدتإن)السابقةمخالفاتهفيهويلخصبها،قاممخالفةآخرفيه

ية،الجمعأنظمةانتهاكتكرارخطورةمدىعلىالتأكيدويعادسلوكه،تصحيحباإلمكان
.العملمنخدمتهإنهاءإلىسيؤديأخرىمخالفةبأيالقيامبأنإنذارهويتم

:الحسم. ب

اوكممراتهاعددوحسبالمخالفةنوعحسبوذلكاليومياألجرمننسبةحسميتم.1
.المخالفاتجدولفيمبينهو

منمالحسإنفاذالجمعيةمديرويحقللموظفيوجهخطيبإنذاريرفقأنالبدالحسم.2
.اإلنذارإنفاذغير

:الخدمةإنهاء. ج

نمأكثرأوبواحدالرابعةللمرةالموظفقيامحالفي:مسبقإنذاربعدالخدمةإنهاء.1

يتموخدماته،إلنهاءمعرضا  الموظففسيكونالمخالفات،جدولفيالمذكورةالمخالفات
.الخدمةنهايةمكافأةإلىباإلضافةاإلنذارشهربدلدفع

الجسيمةالمخالفاتمنبواحدةالموظفقيامحالفي:إنذاربدونالخدمةإنهاء.2

فيها،موظأوالجمعيةعلىخطيربضرريعودصريحبشكلالمخالفاتجدولفيالمذكورة

إلىافةباإلضاإلنذارشهربدلدفعويتملخدمته،فوريإلنهاءمعرضا  الموظففسيكون
.الخدمةنهايةمكافأة

بإحدىالموظفقيامحالفي:الخدمةنهايةمكافأةتعويضبدونالخدمةإنهاء.3

النظاممن(80)المادةمراعاةمعالمخالفاتجدولفيالمذكورةالجسيمةالمخالفات

افأةمكعنتعويضهيتموالاإلنذار،شهرعنبدللهيُدفعأندونمنخدمتهإنهاءيمكن

قرارعلىاعتراضهبأسبابلإلدالءفرصةالموظفإعطاءمعالخدمة،نهاية
.خدماتهإنهاء
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:عامةأحكام

مدير)قبلمنالالئحةهذهفيعليهاالمنصوصالجزاءاتتوقيعصالحيةتكون. أ

كابهاارتحالةفيمخالفةأليةالمقررالجزاءاستبداللهويجوزيفوضهمنأو(الجمعية
.أخفبجزاءاألولىللمرة

قررةالمبالعقوبةصحتهاعدموثبتواقعةعنشكوىأوبالغا  قدممنمعاقبةيجوز. ب
.الالئحةفي

فياوحصرهالسلوكسوءحاالتبنفسهيعالجأنالمشرفأوالمباشرالرئيسعلى. ج
.السليمواإلشرافبالتوجيهوذلكالحدودأضيق

موظفأيقبلمنتصرفسوءأومخالفةأيةعناإلبالغمشرفأورئيسكلعلى. د
.ذلكيستدعياألمرأنرأىإذامعهيعمل

معوحدةالمديرأوالمباشرالمديرقبلمناإلداريللتسلسلوفقا  المخالفاتهذهترفع. ه

وقبلاللجنةطريقعنالالزموالتحقيقالتحريإلجراءاإلدارةإلىومرئياتهمتوصياتهم
.المخالفالموظفعلىجزاءأيتطبيق

الإنهفارتكابهاسبقعلىأشهرستةمضيبعدالمخالفةذاتالموظفارتكابحالةفي. و
األولىللمرةارتكبتوكأنهامخالفةوتعدعائدا  يعتبر

نبيمناألشدالجزاءبتوقيعيكتفىواحدفعلعنالناشئةالمخالفاتتعددعند. ز
.الالئحةهذهفيالمقررةالجزاءات

بينالجمعيجوزالكماواحدجزاءمنأكثرالواحدةالمخالفةعلىيوقعأنيجوزال. ح
.األجرمنبالحسمآخرجزاءأيوبينالموظفأجرمنجزءحسم

إبالغبعدإالالالئحةهذهفيعليهاالمنصوصالجزاءاتمنأياالجمعيةتوقعال. ط

ببموجوذلكدفاعهوتحقيقأقوالهوسماعإليهالمنسوبةبالمخالفاتكتابةالموظف
.الخاصبملفهيودعمحضر

جزاءأيتوقيعللمنشأةيجوزالالعملنظاممن(80)المادةبحكماإلخاللعدممع. ي

وأعملهبطبيعةمباشرةعالقةلهكانإذاإالالعملمكانخارجارتكبهألمرالموظفعلى
.المسئولبمديرهاأوبالجمعية

لمإذاالفةالمخاكتشافعلىيوما  ثالثينمضيبعدللموظفالتأديبيةالمساءلةتسقط. ك
بشأنهاالتحقيقإجراءاتمنأيباتخاذالجمعيةتقم

تثبوتاريخعلىمضىإذاالالئحةبهذهالواردةالجزاءاتتوقيعللجمعيةيجوزال. ل
.يوما  ثالثينمنأكثرالمخالفة
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إلىباإلضافةوبأنواعها،المفروضةبالعقوباتخطيبشكلالموظفإعالميجب. م

رفضحالوفيأخرى،مرةللمخالفةتكرارهحالفيلهاسيتعرضالتيالعقوبات

إخطاروإرسالذلكعلىالشهودمنأثنينتصديقفيجببالمخالفة،يعترفبأنالموظف

فالموظيكنلمحالوفيالشخصي،ملفهفيالمدونالبريديعنوانهإلىبالمخالفة

يفالمدونالبريديعنوانهإلىبالمخالفةإخطارإرسالفيجبالعمل،مكانفيموجودا  
.الشخصيملفه

دةالمالنصوفقا  المختصةالهيئةأماماالعتراضفيالموظفبحقاإلخاللعدممع. ن

يوقعجزاءأيمنالجمعيةإدارةأماميتظلمأنللموظفيجوزالعمل،نظاممن(72)

يوم(15)تتجاوزالفترةخاللالالئحةهذهفيعليهاالمنصوصالتظلمأحكاموفقعليه
.النهائياللجنةوقرارالجزاءتوقيعتاريخمن

اريخوتارتكبهاالتيالمخالفةنوعفيهايدونجزاءاتصحيفةموظفلكليخصص. س
.العاملخدمةملففيالصحيفةهذهوتحفظعليهالموقعوالجزاءوقوعها

المقرراءالجزتخفيفالجمعيةلمديرفيحقمرة،ألولترتكبالتيللمخالفةبالنسبة. ع
.شفهيا  الموظفبإنذاراالكتفاءفيالحقكذلكولهلها،

الةبإزكتابيبطلبيتقدمأنتأديبيةعقوبةحقهفيصدرتالذيللموظفيجوز. ف

أيرتكاباعدمبشرطالعقوبة،إيقاعتاريخعلىسنةانقضتإذاوذلكالتأديبية،العقوبة
.الجمعيةمديرمنبقرارالتأديبيةالعقوبةمحوويتمأخرى،مخالفة

أجرمنأكثرعلىتزيدالتيللغراماتوفاءالموظفأجرمنتخصمأنيجوزال. ص

فيفظيحكتابيا  إقرارا  بذلكوقدمذلكالموظفاختارإذاإالالواحدالشهرفيأيامخمسة
.شهركلأيامخمسةعنتزيدمدةأجربدونالعملمنالموظفإيقافيجوزالكماملفه

ةالحكوميأوالقضائيةالجهاتأماماالعتراضحقالموظفيعطىالحاالتجميعفي. ق
.للنظاموفقا  وذلكالمختصة

:الموظفينحقوقلجنة.5

.الموظفينلحقوقلجنة  سنويا  الجمعيةمديريُشّكل. أ

.الحاجةدعتإذااحتياطيا  وعضوا  أصليينوعضوينرئيسمناللجنةتتألف. ب

معةصللهأنتبينإذااللجنةأعضاءأحدمؤقتا  يعفيأنفيالحقالجمعيةلمدير. ج
.زائيةالجاإلجراءاتوسالمةالشخصيةالعالقاتعلىحفاظا  التحقيق،إلىالمحالالموظف

إلىترسلوأسبوعين،عنتزيدالمدةخاللعليهاالمعروضةالقضيةفياللجنةتْفصل. د
.المناسبةبالقراراتالتوصيةمتضمنا  محضرا  الجمعيةمدير

.اللجنةبتوصياتالخاصةاإلداريةالقراراتالجمعيةمديريُصدر. ه
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الباب الحادي عشر

التظلم
التظلم(44)المادة

الةمدخاللكتابيا  المباشرمديرهإلىالخاصةشكواهبتقديمالشروعالموظفعلىيجب. أ

.العقوبةتاريخمنيوم15تتجاوز

.عنهاالتحريبعدالمتظلمالموظفمعالشكوىالمديريناقش. ب

.عملأيامخمسةخاللكتابيا  الشكوىيخصفيماالمتظلمالموظفعلىالمديريردّ . ج

وظفللميحقالمباشر،المديرمستوىعلىللموظفالمرضيبالشكلالتظلمحليتملمإذا. د

.مباشرةالجمعيةمديرإلىاللجوء

.ذلكإلىالحاجةدعتإذا–الموظفينحقوقلجنةإلىالتظلميرسلالجمعيةمدير. ه

منالقائمبالتظلم(ضدهالمتظلم)اآلخرالطرفإعالمالموظفينحقوقلجنةعلىيجب. و

.فيهومناقشتهالموظف

حضورمناستثناءهاللجنةلرئيسفيجوزاللجنةأعضاءأحدضدالشكوىكانتإذا. ز

.ضدهالتظلممناقشةأثناءاللجنةاجتماعات

التظلمضوابط

ليمهتستاريخمنأيامعشرةتتجاوزالمدةخاللالموظفمنالمقدمالتظلمفييبتأنيجب. أ

.للجنة

.بقرارهاكتابيا  الموظفإخطاراللجنةعلىيجب. ب

.اعتمادهابعدالخاصةملفاتهافيوتحفظنهائيةاللجنةتوصياتتعد. ج

.كتابيا  بذلكاللجنةويشعرقرارهاتنفيذمتابعةاللجنةأعضاءأحديتولى. د

.األعضاءأحدلدىخاصةملفاتفيوتحفظسريةومداوالتهااللجنةأعمالتكون. ه

لنهائي،االقرارعنراضيا  الموظفيكنلمأوالجمعيةداخلنهائيبشكلالتظلمحليتملمإذا. و

.النظامبموجبالمناسبةالحكوميةأوالقضائيةالجهاتإلىالتظلمشكوىتقديمللموظففيحق

أوالقضائيةالجهاتمعالتظلموحلمتابعةعنمسؤوال  يمثلهمنأوالجمعيةمديريكون. ز

.الحكومية

.شكوىأوتظلمبتقديمقامقدلكونهمنصفةغيرمعاملةأيموظفأييلقىالأنيجب. ح

سمحأيدونمنبالتظلمليقوماالعتياديةواجباتهمنمستقطعوقتبأخذللموظفيسمح. ط

.راتبهمن

بريعتالفترةتلكبعداعتراضوأيالقراروقوعتاريخمنأيام(15)خاللالتظلمتقديميجب. ي

.غياال

منأيام(10)خاللالتظلمتقديملهفيحقعملمهمةأورسميةإجازةفيالموظفكانإذا. ك

.عودتهتاريخ

.التظلمتقديمعنداإلداريبالتسلسلااللتزاميجب. ل

ائمالقالخالفلتسويةالموظفبحقالرسميةاإلجراءاتاتخاذالضرورةعندللجمعيةيحق. م

.بينهما

.الموظفينبينالشخصيةالقضاياالسياساتهذهتشملال. ن
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العملمكتبامامالمثول

عطىفسيالدوامساعاتخاللالعملمكتبامامالمثولالىيحتاجالذيللموظفبالنسبة

-:التاليةالحاالتفيالذهابمنليتمكنبراتبطارئةاجازة

تسويةالاساليباستنفذتمابعدالعملمكتبالىالتقاضيالىسعىالموظفكاناذا.1

شرالمباالمديرويبلغعملهمكانفيالموظفهذايظلانشريطةالجمعية،تقدمهاالتي

.العملمكتبفياالبتدائيةالهيئةالىالجمعيةقرارعرضيريدبانهعنه

.العملمكتبفيبشهادتهباإلدالءالقيامالموظفمنالجمعيةطلبتحالفي.2
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الباب الثاني عشر

ومكافأة نهاية الخدمة/ إنهاء العقد

وإنهاؤهاالخدمةانتهاء(45)المادة

الخدمةإنهاءحاالت

:األتيةالحاالتفيالموظفخدمةتنتهي

0كتابيةالموظفموافقةتكونأنبشرطإنهائه،علىالطرفاناتفقإذا. أ

لالعمنظاماحكاموفقصراحةتجددقدالعقديكنمالمالمدةالمحددالعقدمدةانتهاء. ب

.أجلهالىفيستمر

.الجمعيةفيالعملمنطوعيا  الموظفاستقالة. ج

سنةوخمسونوخمس‘للموظفينسنةستونوهوالتقاعدسنالموظفبلوغ. د

يضتخفويجوزالسن،هذهبعدالعملفياالستمرارعلىالطرفانيتفقمالمللموظفات

لتأميناتلالعامةالمؤسسةنظامفيعليهينصالذيالمبكرالتقاعدحاالتفيالتقاعد،سن

سنبلوغبعدماإلىتمتدمدتهوكانتالمدة،محددالعملعقدكانوإذا.االجتماعية
0مدتهبانتهاءالعقدينتهيالحالةهذهففيالتقاعد

0القاهرةالقوة. ه

.لكذغيرعلىالطرفانيتفقمالمالموظف،فيهيعملالذيالمشروعاوالنشاطإنهاء. و

.آخرنظامعليهاينصأخرىحالةأي. ز

من75للمادةوفقا  ).المدةمحددةغيرالعقودفيالعقدطرفيأحدارادةعلىبناء. ح

.(العملنظام

تالحاالفيإالتعويضهأوالموظفإشعارأومكافأةدونالعقدفسخللجمعيةيجوزال
:للفسخمعارضتهأسبابيبديلكيالفرصةلهيتيحأنوبشرطاآلتية،
:االتيعلىتنصوالتيالنظاممن(80)المادةفيالواردةاالسبابألحدالعقدفسخ

أورؤسائهأحدأوالمسؤولالمديرأوالجمعيةعلىاعتداءالموظفمنوقعإذا·

.بسببهأوالعملأثناءمرؤوسيه
األوامريطعلمأوالعملعقدعلىالمترتبةالجوهريةالتزاماتهالموظفيؤدلمإذا·

-الجمعيةقبلمنظاهرمكانفيعنهاالمعلن-التعليماتعمدا  يراعلمأوالمشروعة
.كتابةإنذارهرغموالعمالالعملبسالمةالخاصة

.األمانةأوبالشرفمخال  عمال  ارتكابهأوسيئا  سلوكا  إتباعهثبتإذا·
ةبالجمعيماديةخسارةإلحاقبهيقصدتقصيرأوفعلأيعمدا  الموظفمنوقعإذا·

وقتمنساعةوعشرينأربعخاللبالحادثالمختصةالجهاتالجمعيةيبلغأنشرطعلى
.بوقوعهعلمه

.العملعلىليحصلالتزويرإلىلجأالموظفأنثبتإذا·
.االختبارتحتمعينا  الموظفكانإذا·
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أواحدةالوالعقديةالسنةخالليوما  ثالثونمنأكثرمشروعسببدونالموظفتغيبإذا

للعاملةالجمعيمنكتابيإنذارالفصليسبقأنعلىمتتالية،يوما  عشرخمسةمنأكثر
.ةالثانيالحالةفيأيامعشرةوانقطاعهاألولىالحالةفييوما  عشرينغيابهبعد
مكاسبونتائجعلىللحصولمشروعةغيربطريقةالوظيفيمركزهاستغلأنهثبتإذا·

.شخصية
.فيهليعمالذيبالعملالخاصةالتجاريةأوالصناعيةاألسرارأفشىالموظفأنثبتإذا·

عليهانصتكماكلها،النظاميةبحقوقهاحتفاظهمعإشعار،دونالعملالموظفترك

:اآلتيةالحاالتمنأيفيوذلكالنظاممن(81)المادة

.الموظفإزاءالجوهريةالنظاميةأوالعقديةبالتزاماتهابالوفاءالجمعيةتقملمإذا·

شروطبيتعلقفيماالتعاقدوقتالغشعليهأدخلقديمثلهامنأوالجمعيةأنثبتإذا·

.وظروفهالعمل

ثناءباستعليه،المتفقالعملعنجوهريا  يختلفبعملرضاهدونالجمعيةكلفهإذا·

يوما  نثالثيتتجاوزالولمدةالعملفيعارضةظروفتقتضيهاقدالتيالضرورةحاالت
.السنةفي

يتسماعتداءالمسؤولالمديرمنأوأسرته،أفرادأحدمنأوالجمعيةمنوقعإذا·

.أسرتهأفرادأحدأوالموظفنحوباآلدابمخلسلوكأوبالعنف،

.اإلهانةأووالجورالقسوةمنبمظاهرالمسؤولالمديرأوالجمعيةمعاملةاتسمتإذا·

هبمعاملتاألخصوعلىبتصرفاتهالموظفدفعتقديمثلهامنأوالجمعيةكانتإذا·

.دالعقانهىالذيهوالظاهرفيالموظفيكونأنإلىالعقدشروطبمخالفتهأوالجائرة

طارئةألسبابالخدمةإنهاءحاالت

.العقدتنفيذاستحالة·

تيالالواحدةالسنةخالليوماتسعينعنتزيدلمدةلمرضهالعملعنالموظفانقطاع·

.مرضيةإجازةأولتاريخمنبدأت

.عتمدمطبيبتقريرذلكويثبتعليهالمتفقالعملأداءعنكليا  عجزا  الموظفعجز·

.الموظفوفاة·

أوالسعوديغيرالموظفإقامةأوعملرخصةالمختصةالحكوميةالسلطاتألغتإذا·

.البالدعنإبعادهأولهتجديدهاعدمقررت

يماتتقثالثةفيأومتتاليينأداءتقييميفي(فأقل%70)تقديرعلىالموظفحصول·

.سنواتخمسخاللاإلداءتقييمحسبمتتاليةغير
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الخدمةإنهاءضوابط

إشعارديمبتقمطالبينوالموظفينالجمعيةفإنجزائية،ألسبابالخدمةإنهاءباستثناء. أ

.الفعليالخدمةانتهاء/إنهاءتاريخمنيوما  ثالثينقبلخطي

جبيالحالةهذهففيالمحدد،الوقتفياإلشعارتقديمالطرفينمنكلعلىتعذرإذا. ب

ابباحتسالضروريةاإلشعارفترةعناآلخرالطرفتعويضالجمعيةأوالموظفعلى

الموظفإعفاءحقالصالحيةولصاحبللتعويض،كأساسللموظفأساسيراتبآخر

.اإلشعارفترةمنالمستقيل

أوالتآمنبعهدتهمماتسليمالجمعيةفيخدماتهمتنتهيالذينالموظفينعلىيجب. ج

.للجمعيةالمعلوماتتقنيةأجهزةأوأدواتأومعدات

فيه،يتوفالذيالشهرعنلورثتهكامال  راتبهويصرفبوفاته،الموظفخدمةتنتهي. د

اة،الوفتاريخحتىالمستحقةالعاديةاإلجازةمدةعنالمستحقالراتبلهيصرفكما

عنئةالناشالموظفبحقوقإخاللدونالخدماتسياسةفيالمحددةالمبالغإلىباإلضافة

.األنظمةمنغيرهاأوالالئحةهذه

يةالمرضإجازتهنفادقبلصحيا  للخدمةاللياقةلعدمالموظفخدماتإنهاءيجوزال. ه

.انتظاردونخدمتهإنهاءبنفسههويطلبمالمواالعتيادية

حالفياألكثرعلى–أسبوعخاللللموظفالخدمةمكافأةمستحقاتكافةصرفيتم. و

عنزيدتالمدةخاللصرفهايتمالموظفاستقالةحالوفيالجمعية،قبلمنالتعاقدإنهاء

.عمليومآخرمناسبوعين

مباشرةاإلخطاريكونأنويمكنخدماته،بإنهاءاآلخرالطرفبإخطارالحقللجمعية. ز
المناسبةالوسائلفياإلعالنخاللمنأو
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الخدمةنهايةمكافأة

يموظفعدىماالنظام،حسبالخدمةنهايةمكافأةلنظامالجمعيةموظفيجميعيخضع. أ

.والمتعاونينالجزئيالدوام

فاتالمخالمنأيا  الرتكابهعقدهفسخحالفيالخدمةنهايةمكافأةمنالموظفيحرم. ب

.النظاممن(80)رقمالمادةفيالمذكورة

.الجمعيةفيالموظفخدمةمدةحسبالخدمةنهايةمكافأةاحتسابيتم. ج

خدمةفترةاحتسابخاللالخدمةنهايةمكافأةفيالسنةمنجزءأياحتسابيتم. د

.بالجمعيةالموظف

الخدمةنهايةمكافأةاستحقاق

:اآلتيةالحاالتفيكاملةالخدمةنهايةمكافأةالموظفيستحق

.المدةوالمحددمعهالموقعالتوظيفعقدحسبالموظفخدمةانتهاء. أ

.إرادتهعنخارجةقاهرةألسبابالعملعنالموظفانقطاع. ب

النظاممن(80)بالمادةواردغيرسببأليالموظفخدمةإنهاء. ج

.اإلنجابأوالزواجبسببالموظفةاستقالتإذا. د

وأانهاءهعلىالطرفاناتفقاوالعقدمدةانتهتحالفيالخدمةنهايةمكافأةتحتسب
:اآلتيالنحوعلىمشروعبسببالموظفعنالجمعيةاستغناء

سنة/ مكافأة نهاية الخدمةعد سنوات الخدمة

نصف أجر في السنةأول خمس سنوات

أكثر من خمس 
سنوات

أجر كامل في السنة
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الموظفاستقالةحالفيالخدمةنهايةمكافأة

قبلالعملمنباالستقالةمسبقبإشعاروتقدمعمل،لعقدخاضعموظفأياستقالةعند
:اآلتيالنحوعلىخدمتهنهايةمكافأةاحتسابيتمخدمتهانتهاءمناألقلعلىيوم(30)

مكافأة نهاية الخدمةعدد سنوات الخدمة

ال يستحقأقل من سنتين

من سنتين إلى خمس 
سنوات

ثلث مبلغ مكافأة نهاية الخدمة

ثلثا مبلغ مكافأة نهاية الخدمةمن خمس إلى عشر سنوات

كامل مبلغ مكافأة نهاية الخدمةأكثر من عشر سنوات

الخدمةنهايةمكافأةضوابط

الراتبشامال  الخدمةنهايةمكافأةحسابفيللموظفاألخيرالفعلياألجريعتمد. أ

.البدالتوجميعاألساسي

.النهائيةالمخالصةإقرارعلىالموظفتوقيعبعدالخدمةنهايةمكافأةدفعيتم. ب

.الخدمةنهايةمكافأةاحتسابعندللموظفالمستحقةاإلجازةرصيداحتسابيجب. ج

التأديبيبالفصلالخدمةإنهاء

تعويضوأإشعارأومكافأةدونالعقدفسخخاللمنتأديبيا  بالفصلالموظفخدمةتنتهي
(النظاممن(80)بالمادةالواردةالمخالفاتإحدىارتكابهعند
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االستقالة

رهمديإلىوموجهمؤرخبخطابتكونأنشرطوظيفتهمناستقالتهيقدمأنللموظف. أ

يجبواالستقالة،وتاريخالسببوتتضمنالبشرية،المواردوحدةإلىوصورةالمباشر

تقديمهختاريمنأيامعشرةخاللاالستقالةطلبفيالبتويجباالستقالة،طلبفيالبت
.االستقالةقبولقرارذلكبعدويصدرمقبولةاالستقالةاعتبرتوإال

وفيقيد،بمقترنا  أوبشرطمعلقا  االستقالةطلبكانإذاالسابقة،المادةمنيستثنى. ب

.بهطلإلىإجابتهاالستقالةقبولقراربتضمينإالالموظفخدمةتنتهيالالحالةهذه

إخطارمعالعملبمصلحةتتعلقألسبابقبولهاتأجيلاالستقالةطلبمدةخالليجوز. ج

إلىفةباإلضااالستقالةقبولحالفيشهرعلىالتأجيلمدةتزيدأالعلىبذلكالموظف
.كإشعاريوما  الثالثينمدة
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.الخدمة
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العقدفسخضوابط

طارإختوجيهإنهائهأوالعملعقدفسخعندالنظامأحكامفيهاتتطلبالتياألحوالفي

:اآلتيمراعاةيتعينفإنهاآلخر،للطرف

.خطيا  اإلخطاريكونأن. أ

يختارتوضيحمعبذلكإليهالمرسلويوقعالعملمقرفياإلخطارتسليميتمأن. ب

.االستالم

عنوانهعلىمسجلبخطاباإلخطاريرسلاالستالم،عنالموظفامتناعحالفي. ج

.خدمتهبملفالمذكورالبريدي

امالنظفيعليهاالمنصوصاإلشعارمهلةلإلخطارالمرسلالطرفمراعاةعدمحالفي. د
.منهاالمتبقيأواإلخطارمدةعناآلخرللطرفالتعويضبدفعيقوم
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الباب الثالث عشر

تشغيل النساء

النساءتشغيل(46)المادة

التيالمجاالتكلفيالمرأةتعملالنظامهذامنالرابعةالمادةفيوردمامراعاةمع.1
0الضارةالصناعاتأوالخطرةاألعمالفيتشغيلهاويحظرطبيعتها،معتتفق

.والوالدةالحملأثناءالموظفةللمرأةالطبيةالرعايةتوفيرالجمعيةعلى.2

.لوالدتهاالتاليةالستةاألسابيعخاللالموظفةالمرأةتشغيليجوزال.3

ويثبتالوضع،أوالحملعنالناتجمرضهافترةأثناءالموظفةفصلللجمعيةيجوزال.4

جوزيالويوما ،تسعينغيابهامدةتتجاوزأالعلىمعتمدة،طبيةبشهادةالمرض

عينالتسخاللالنظامهذافيعليهاالمنصوصاألسبابمنمشروعسبببغيرفصلها
0للوالدةالمحتملالتاريخعلىالسابقةيوما  

ملعصاحبلدىعملتإذاالبابهذاألحكاموفقا  تستحقهفيماالموظفةحقيسقط.5
أجرهامنتحرمهاأن–الحالةهذهفي–وللجمعيةبها،المصرحإجازتهامدةأثناءآخر

0لهاأدتهماتستردأنأواإلجازة،مدةعن

لهنتوفرأنالمهنجميعوفينساءفيهايعملالتياألماكنجميعفيالجمعيةعلى.6
0الرجالعنبمعزلالستراحتهنتأمينا  مقاعد،

لرعايةالمربيات،منالكافيالعددفيهيتوافرمناسبا  مكانا  تهيئانالجمعيةعلى.7

عشرةاألطفالعددبلغإذاوذلكسنوات،ستعنأعمارهمتقلالذينالموظفاتأطفال
0فأكثرموظفةخمسينالموظفاتعددبلغوإذافأكثر

التقاليدوبالعاداتوالتقيدوالمظهرالملبسفياالحتشامضرورةالموظفاتالنساءعلى.8
.البالدفيالمرعية

منيتبعهوماالعملأماكنفيبالرجالالنساءاختالطاألحوالمنحالفييجوزال.9

.وغيرهامرافق

الدوريالطبيالفحصبإجراءتبادرأنللحملاألولىالشهورفيالموظفةعلى.10
.للوالدةالمرجحالتاريخوتحديدالالزمالعالجتقريروعملعليها

لىوعذلك،أمكنماالموظفةوظروفرغبةاإلرضاعفترةتحديدفيالجمعيةتراعي.11
.لذلكالمنظمبالجدولالتقيدالموظفة

سببباالجازاتنظاممناالولالبندفيالمحددةالمدةانقضاءبعدالموظفةتغيبتإذا.12

فانطبيتقريربموجبالعملاستئنافمنيمنعهاالوضعأوالحملعنناتجمرض
.المرضيةاالجازةحسابفييدخلالغياب

تفترااوفترةعلىالحصوللهايجوزمولودهالرعايةالتفرغالموظفةرغبتإذا.13

ةنهايبعدالراتبربعلهاويصرفالوالدة،بعدأعلىكحديوما  60مدتهاأمومةإجازة
الالئحةهذهمناالولىالفقرةفيالواردالوضعاجازة
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الموظفاتالنساءاجازات(47)المادة

شاءتكيفتوزعهاأسابيععشرةلمدةكاملبأجروضعإجازةفيالحقالموظفةللمرأة. أ

الوضعجحالمرالتاريخويحددللوضعالمرجحالتاريخقبلأسابيعبأربعةأقصىبحدتبدأ

.صحيةجهةمنمصدقةطبيةشهادةبموجب

.أجربدونشهرلمدةالوضعبعداإلجازةتمديدفيالحقلهاأنكما. ب
اإلجازةبأجرالمطالبةلهايحقالكاملأجروضعإجازةمناستفادتالتيالموظفة. ج

.السنةنفسعنالعاديةالسنوية

ازةإجمنالسنةتلكفياستفادتقدكانتإذاالسنويةاإلجازةأجرنصفلهايدفع. د

.األجربنصفوضع

قوفوذلكلمولودهايوميا  رضاعةساعةالوضعاجازةمنعودتهابعدالموظفةتمنح. ه

.العملنظاممن(154)المادة

.واحدةفترةفيللموظفةالوالدةوإجازةالسنويةاإلجازةتدمجأنللجمعيةيحق. و

.الوالدةبإجازةتمتعهاأثناءبالفصلإنذارهاأوالموظفةفصلللجمعيةيحقال. ز

:التاليالنحوعلىوذلكإجازة،فيالحقزوجهايتوفىالتيالمتزوجةللموظفة. ح

تقلاللمدةكاملبأجرعدةإجازةفيالحقزوجهايتوفىالتيالمسلمةالموظفةللمرأة.1

حامال  كانتإذاأجردوناإلجازةهذهتمددالوفاةتاريخمنأياموعشرةأشهرأربعةعن

.حملهاتضعحتى

15لمدكاملبأجرإجازةفيالحقزوجهاتوفيالتيالمسلمةغيرالموظفةللمرأة.2

ا .يوم 

الغيرلدىعملأيممارسةزوجهاعنهاالمتوفىللعاملةيجوزالاألحوالجميعفي.3
.إليهاالمشارللحاالتالمؤيدةالوثائقتطلبأنللجمعيةويحقالمدةهذهخالل
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