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مقدمة
الحمــد هلل رب العالميــن والصــاة والســام علــى خاتــم النبيــن والمرســلين  وعلــى آلــه وصحبــه 

الطيبيــن الطاهريــن، أمــا بعــد:

ــذًا لحكــم الفقــرة )1( مــن المــادة )12( مــن نظــام العمــل  فقــد وضعــت هــذه الائحــة تنفي

الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/51  فــي 1426/8/23 ه المعــدل بالمرســوم الملكــي رقــم 

)م/24( وتاريــخ 1434/5/12هـــ  المعــدل بالمرســوم الملكــي رقــم )م/46(  وتاريخ1436/6/5هـــ

ــن  ــام م ــا للنظ ــك لم ــة  ، وذل ــا الجمعي ــي تخرجه ــح الت ــم اللوائ ــن أه ــة  م ــذه الائح ــد ه وتع

أهميــة بالغــة فــي خلــق بيئــة عمــل إيجابيــة ومنافســة تكــون مصــدر فخــر و مــكان اعتــزاز علــى 

المســتوى المحلــى و لتحقيــق االســتقرار الوظيفــي المنشــود عليــه وبدايــة لمرحلــة تتبلــور 

فيهــا أســس و منافــع إيجابيــة تصــب فــي مصلحــة كافــة األطــراف ذات الصلــة فــي القطــاع 

الثالــث  و ترتقــي بهــا إلــى مســتويات منافســة محليــة ودوليــة .

وتهــدف هــذه الائحــة إلــى تنظيــم العاقــة بيــن الجمعيــة وعمالهــا بمــا يحقــق المصلحــة 

العامــة ومصلحــة الطرفيــن.
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أحكام عامة :
المادة)1(:

تســري أحــكام هــذه الائحــة علــى جميــع الموظفيــن والموظفــات فــي جمعيــة طيبــة 
النســائية.

المادة)2(
يقصــد بهــا المصطلحــات الــواردة فــي هــذه الائحــة وتعريفهــا الموضــح أمــام كل منهــا كمــا 

: يلي

التعريفالمصطلح

نظام العمل السعودي
يقصــد بــه نظــام العمــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/51( وتاريــخ  23 / 8 / 1426 ه المعــدل 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/24( وتاريــخ  12/ 5/ 1434ه المعــدل بالمرســوم  الملكــي  رقــم 

)م/46( وتاريــخ 5/ 6/ 1436ه

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.الوزارة

تعني جمعية طيبة النسائيةالجمعية

الالئحة
مجموعــة المبــادئ والسياســات والقواعــد واإلجــراءات التــي يتــم بموجبهــا اختيــار منســوبي 

الجمعيــة مــن موظفيــن متفرغيــن وتعيينهــم وترقيتهــم وإنهــاء خدماتهــم

هو المدير التنفيذي لجمعية طيبة النسائية وتشمل إدارته جميع مديري اإلدارات والموظفينالمدير التنفيذي

الموظف
كل شــخص يشــغل وظيفــة أو يــؤدي خدمــة للجمعيــة ويعمــل تحــت إدارتهــا أو إشــرافها ، ويتقاضى 

علــى ذلــك أجــرًا ,أيــا كانــت التســمية التــي تطلــق عليه.

موظف الدوام الجزئي
هو الموظف الذي يعمل جزئيًا لدى الجمعية بعدد من الساعات المحددة .) المتعاون(

هو صاحب الصالحية المشرف مباشرة على النشاط.المسؤول المباشر

بيئة العمل
ــة  ــروف المعنوي ــن الظ ــل وتتضم ــكان العم ــت وم ــي وق ــن ف ــة بالعاملي ــروف المحيط ــع الظ جمي

ــة. ــة والمكاني ــة والزماني والمادي

هي الفترة الزمنية التي يعمل بها الموظف تحت االختبار والتجربةالفترة التجريبية

اثنا عشر شهرًا ميالديًا، ما لم يرد نص على خالف ذلك.السنة

الشهر الميالدي، ما لم يرد نص على خالف ذلكالشهر

الراتب

هــو كل مــا يعطــى للموظــف مقابــل عملــه بموجــب عقــد عمــل مكتــوب أو غيــر مكتــوب مهمــا 
ــًا ممــا يدفــع بالشــهر أو باألســبوع أو باليــوم أو  بالنســبة  كان نــوع األجــر، ســواء أكان نقــدًا أو عين
لســاعات العمــل أو لمقــدار اإلنتــاج ســواء كان ذلــك كلــه أو بعضــه منــه عمــوالت أو مــن الهبــة إذا 
جــرى العــرف بدفعهــا وكانــت لهــا قواعــد تســمح بضبطهــا. وبصــورة عامــة يشــمل الراتــب جميــع 

ــا كان نوعهــا. البــدالت والزيــادات والعــالوات أيًّ

الراتب األساسي
ــه بموجــب عقــد  ــح للموظــف لقــاء قيامــه بمهــام وظيفت ــذي يمن ــل المــادي ال ــه المقاب يقصــد ب

ــه. ــالت وخالف ــكن والمواص ــدل الس ــدالت كب ــن الب ــرم ، وال يتضم ــل المب العم



6

المـادة )3(

تطبــق أحــكام نظــام العمــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/51( بتاريــخ  23 /8/ 1426هـــ 

المعــدل بالمرســوم الملكــي رقــم )م/24( وتاريــخ 12 / 5 / 1434هـ المعدل بالمرســوم الملكي 

رقــم )م/46( وتاريــخ 5/ 6 / 1436 هـــ والئحتــه التنفيذيــة والقــرارات الصــادرة تنفيــذا لــه فيمــا 

لــم يــرد بشــأنه نــص بهــذه الائحــة

 المـادة )4(

يصــدر مجلــس اإلدارة فــي بدايــة كل عــام مالــي فــي حــال قــرر التغييــر أو عنــد الحاجــة إصــدار 

قــرارات بتفويــض الصاحيــات، أو أمــرًا باســتمرار العمــل باالختصاصــات والصاحيــات   وللجمعيــة 

الحــق فــي إدخــال تعديــات علــى أحــكام هــذه الائحــة كلمــا دعــت الحاجــة.

المـادة )5(

ــر التنفيــذي بصفــة اســتثنائية  ــاًءا علــى توصيــة مــن المدي يجــوز بقــرار مــن مجلــس اإلدارة بن

وبنــاءًا علــى مصلحــة العمــل تحويــر بعــض الوظائــف أو تعديــل مســمياتها أو شــروط شــغلها 

بمــا يتمشــى مــع خطــة تصنيــف الوظائــف المعتمــدة لــدى الجمعيــة

المادة )6( : 

يعتمــد مجلــس اإلدارة بنــاءًا علــى توصيــة مــن المديــر التنفيــذي ســلم األجــور ودليــل تصنيــف 

وظائــف الجمعيــة

المادة )7(:

ــر هــذه الائحــة متممــة لعقــد العمــل بمــا ال ينتقــص مــن حقــوق العمــال المكتســبة   تعتب

ــه. ــذا ل ــة، والقــرارات الصــادرة تنفي ــه التنفيذي بموجــب نظــام العمــل، والئحت
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المادة )8(:  التقويم المعمول به في الجمعية هو التقويم الميادي. 

المادة )9( :

ــكان  ــي م ــا ف ــرأ عليه ــل يط ــل وأي تعدي ــم العم ــة تنظي ــن الئح ــان ع ــة باإلع ــزم الجمعي  تلت

ــا. ــم بأحكامه ــى عل ــا عل ــون له ــون الخاضع ــي ليك ــة الداخل ــع الجمعي ــي موق ــر وف ظاه

المـادة )10(:

يتضمــن ســلم األجــور والرواتــب فــي الجمعيــة كافــة مســميات الوظائــف المصنفــة, وذلــك 

لتمكيــن الجمعيــة الســتقطاب الكــوادر البشــرية حســب الوصــف الوظيفــي المعتمــد

التوظيف

  شروط التوظيف:

  المادة )11(: 

يتــم تقديــر متطلبــات الجمعيــة مــن االحتيــاج للكــوادر البشــرية وُيبــادر مديــر المــوارد البشــرية/ 

شــؤون الموظفيــن بعمــل جــدول تقديــري لمتطلبــات الكــوادر البشــرية لــكل إدارة قبيــل نهايــة 

العــام بثاثــة أشــهر علــى األقــل وُيمررهــا مرفقــة مــع اســتمارة الكــوادر البشــرية إلــى المديــر 

التنفيــذي. ويراعــى فــي المتقــدم االخــاق وكذلــك المؤهــل المناســب للوظيفــة والكفــاءة 

والجــدارة والخبــرة .

شروط التوظيف في الجمعية :

 أن يكون حسن السيرة والسلوك. 	

أال يقل عمره عن 18 سنة. 	

أال يكون قد سبق فصله من الخدمة في الجمعية. 	
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اجتيــاز الفحــص الطبــي الــذي يؤكــد ســامة المرشــح مــن أي عيــب أو مــرض يعوقــه عــن  	
أداء واجباتــه علــى الوجــه األكمــل

أن يجتاز بنجاح ما يتقرر من اختبار أو مقابلة شخصية 	

ــن  	 ــى م ــد األدن ــه الح ــون لدي ــا، وأن يك ــح له ــة المرش ــات الوظيف ــه متطلب ــر في  أن تتوف
الوظيفــة المتجانســة مــع متطلبــات  المؤهــات 

تتكفــل الجمعيــة برواتــب الموظفيــن ضمــن وظائــف معتمــدة فــي الهيــكل التنظيمي /  	
اإلداري.

 ويجــوز اســتثناء توظيــف غيــر الســعوديين وفقــا للشــروط واألحكام الــواردة في المــادة )23(، 

)33(مــن نظــام العمــل ويســتثنى مــن تنفيــذ أحــكام المــادة )93( مــن النظــام مــن تقــر الــوزارة 

عملــه عبــر إجــراءات برنامــج أجيــر، كمــا يجــوز للجمعيــة إعفــاء طالبــي العمــل الســعوديين مــن 

شــرط أو أكثــر مــن هــذه الشــروط عــدا شــرط اللياقــة الطبيــة.

صالحية التعيين:

يتم التعيين بقرار من مجلس اإلدارة ، وذلك على النحو التالي :

 صاحية التعيين لجميع الوظائف الدائمة تتم بموافقة واعتماد من مجلس اإلدارة . 1

يتم تعيين الموظفين ) بدوام كامل أو دوام جزئي ( بعد اعتماد مجلس اإلدارة . 2

تعطى أولوية التعيين لشغل الوظائف الشاغرة بالجمعية للسعوديين والسعوديات . 3

يتم التعيين على الوظائف بتوفر الحد األدنى من المتطلبات الوظيفية للوظيفة.

تنقسم الوظائف في الجمعية إلى:

أ - وظائــف أساســية: يعيــن فيهــا موظفــون بعقــود محــددة أو غيــر محــددة المــدة، للقيــام 

بــكل قطاعــات العمــل اإلداري والفنــي فــي الجمعيــة، وال يدخــل فيهــا شــاغلي الوظائــف 
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ــة. ــة وال التطوعي المؤقت

ب - وظائــف مؤقتــة: وهــي وظائــف يشــغلها أشــخاص يتــم التعاقــد معهــم ألداء عمــل 

يتطلــب إنجــازه مــدة محــددة، أو لعمــل معيــن بذاتــه، وينتهــي العقــد المؤقــت بإنجــاز العمــل 

المحــدد، علــى أال تتجــاوز مدتــه ثاثــة أشــهر.

ت - وظائــف تطوعيــة: وهــي أعمــال وظيفيــة دائمــة أو مؤقتــة يقــوم بهــا أشــخاص بــدون 

أجــر، وفــق الضوابــط والشــروط المتفــق عليهــا، ويجــوز للجمعيــة أن تتحمــل نفقاتــه الفعليــة 

كبــدالت الســفر واالنتقــال، مــا لــم يتنــازل عنهــا مســتحقها.

المـادة )12(

مراعــاة مــا ورد بنظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة )143٧هـــ( تتــم التعيينــات فــي 

الجمعيــة وفــق األســس التاليــة:

ال يتــم التعييــن أو التكليــف إال علــى وظيفــة معتمــدة وشــاغرة بميزانيــة الجمعية وفي  	
ــك وال يجــوز مباشــرة الموظــف للعمــل إال بعــد صــدور  حــدود االعتمــادات المخصصــة لذل

قــرار التعييــن أو إبــرام عقــد عمــل معه/هــا.

يعين المدير التنفيذي ومساعده بقرار من مجلس اإلدارة. 	

تعييــن الموظفيــن القيادييــن بالجمعية الذين يشــغلون المرتبة العاشــرة بقــرار من مجلس  	
اإلدارة بنــاًء علــى توصيــة المديــر التنفيذي.

يتم تعيين الموظفين على وظائف الفئات األخرى بموجب قرار من المدير التنفيذي. 	

المــادة )13(

يجــوز للمديــر التنفيــذي االســتعانة بمتطوعيــن مــن ذوي الكفــاءات العمليــة لاســتفادة مــن 

خبراتهــم فــي مجــال تخصصاتهــم التــي تتوافــق مــع أعمــال الجمعيــة، وفــق ضوابــط التطــوع 
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ويشترط قبل التعيين االلتزام والتقيد بالشروط والضوابط التالية:

أن تتناســب مؤهاتــه أو مؤهاتهــا العلميــة وخبراتــه العمليــة مــع الوظيفــة المرشــح  	
عليهــا.

التوقيع على اتفاقية التعاون بين الطرفين . 	

الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن الجهــة التــي يعمــل بهــا إن كان نظامهــا يتطلــب  	
ذلــك.

ــر  	 ــن والغي ــن المتفرغي ــراء والمتعاوني ــارين والخب ــل للمستش ــاعات العم ــى لس ــد األدن الح

المتفرغيــن تكــون وفــق المتفــق عليــه فــي العقــد المبــرم.

المادة )14( : 

يجب على كل من يرغب العمل لدى الجمعية أن يقدم ما يلي:

ا.صورة من بطاقة الهوية الوطنية إن كان سعودي الجنسية. 

ب. صــورة مــن اإلقامــة وصــورة مــن الهويــة الوطنيــة لتوظيــف الغيــر ســعودية مــن أم 

ســعودية.

ت. صورة مصدقة من المؤهات العلمية والخبرات العملية.

ث. صورة من بطاقة الحساب البنكي . 

ج. شهادة طبية تثبت لياقته الطبية من جهة تحددها الجمعية .

ح. تحفظ جميع هذه الوثائق في ملف الموظف لدى الجمعية.
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عقد العمل

المادة )15( : 

يتــم التوظيــف بموجــب عقــد عمــل يحــرر باللغــة العربيــة مــن نســختين تســلم إحداهمــا 

للموظــف وتــودع األخــرى فــي ملــف خدمتــه، بحيــث يتضمــن العقــد اســم الجمعيــة، واســم 

الموظــف وجنســيته, وعنوانــه األصلــي، وعنوانــه المختــار، ونــوع العمــل، ومكانــه. واألجــر 

األساســي المتفــق عليــه, وأيــة امتيــازات أخــرى يتفــق عليهــا، ومــا إذا كان العقــد محــدد المــدة 

أو غيــر محــدد المــدة، أو ألداء عمــل معيــن، ومــدة التجربــة إذا تــم االتفــاق عليهــا، وتاريــخ 

مباشــرة العمــل، وأيــة بيانــات أخــرى ويجــوز تحريــر العقــد بلغــة أخــرى إلــى جانــب اللغــة العربيــة 

علــى أن يكــون النــص العربــي هــو المعتمــد دومــا.

مــع  مراعــاة التاريــخ المحــدد فــي عقــد العمــل لمباشــرة العمــل، يحــق للجمعيــة إلغــاء عقــد 

الموظــف الــذي ال يباشــر مهــام عملــه دون عــذر مشــروع خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ توقيــع  

العقــد بيــن الطرفيــن إذا كان التعاقــد تــم داخــل المملكــة، أو مــن تاريــخ قدومــه إلــى المملكــة 

إذا كان التعاقــد تــم خــارج المملكــة.

المادة )16(:

يعتبــر عقــد العمــل ســاري ومنتــج لجميــع اآلثــار المترتبــة عليــه مــن تاريــخ مباشــرة الموظــف 

الفعليــة للعمــل وال تدخــل فــي حســاب فتــرة التجربــة إجــازة عيد الفطــر وعيد األضحــى واإلجازة 

المرضية.
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المادة )17(:

إذا كان الموظــف خاضعــا لفتــرة التجربــة، وجــب توضيــح ذلــك نصيــا فــي عقــد العمــل 

وتحديدهــا بوضــوح بحيــث ال تزيــد علــى تســعين يومــا، ويجــوز باتفــاق مكتــوب بيــن الموظــف 

وإدارة الجمعيــة تمديــد فتــرة التجربــة علــى أال تزيــد علــى مائــة وثمانيــن يومــا، وال تدخــل فــي 

حســاب فتــرة التجربــة إجــازة عيــدي الفطــر واألضحــى واإلجــازة المرضيــة. ولــكل مــن الطرفيــن 

ــم يتضمــن العقــد نصــه يعطــي الحــق فــي  ــرة مال الحــق فــي إنهــاء العقــد خــال هــذه الفت

اإلنهــاء ألحدهمــا ، كمــا هــو مبيــن فــي المــادة )35( مــن نظــام العمــل.

المادة )18(:

إذا لــم تثبــت صاحيــة الموظــف خــال فتــرة التجربــة للقيــام بواجبــات العمــل المتفــق عليــه 

ــن  ــرة )6( م ــادة )80( فق ــا للم ــذار وفق ــأة أو إن ــل دون مكاف ــد العم ــخ عق ــة فس ــاز للجمعي ج

نظــام العمــل.

المادة )19(:

ــًا عــن العمــل المتفــق   ال يجــوز للجمعيــة تكليــف الموظــف بعمــل يختلــف اختافــًا جوهري

ــل و أن  ــة العم ــه طبيع ــا تفتضي ــرورة وبم ــاالت الض ــي ح ــة إال ف ــه الكتابي ــر موافقت ــه بغي علي

يكــون بصفــة مؤقتــة وال تتجــاوز )30( يومــا فــي الســنة وأن تتخــذ اإلجــراءات الازمــة فــي شــأن 

تغييــر المهنــة حيــن يقتضــي األمــر ذلــك بالنســبة للموظــف غيــر الســعودي، كمــا هــو مبيــن 

فــي المــادة )60( وبمــا ال يخــل بالمــادة )38( مــن نظــام العمــل .

المادة )20(:

ــى مــكان  ــة - إل ــه الخطي ــدون موافقت ــي - ب ــه األصل ال يجــوز نقــل الموظــف مــن مقــر عمل

آخــر يقتضــي تغييــر محــل إقامتــه, وفــي حــاالت الضــرورة التــي تقتضيهــا طبيعــة العمــل يحــق 

للجمعيــة تكليــف الموظــف دون موافقتــه بالعمــل فــي مــكان يختلــف عــن المــكان المتفــق 
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عليــه دون اشــتراط موافقتــه علــى أن تتحمــل الجمعيــة تكاليــف انتقــال الموظــف وإقامتــه 

خــال مــدة 30 يومــا كمــا هــو مبيــن فــي المــادة )58( مــن نظــام العمــل .

المادة )21(:

 يســتحق الموظــف المنقــول نفقــات نقلــه ومــن يعولهــم شــرعا ممــن يقيمــون معــه فــي 

تاريــخ النقــل مــع نفقــات نقــل أمتعتهــم مالــم يكــن النقــل بنــاء علــى رغبــة الموظــف كمــا هو 

مبيــن فــي المــادة )85( مــن نظــام العمــل .

التدريب والتأهيل

المادة )22(:

 تقــوم الجمعيــة بتدريــب الموظفيــن الســعوديين وإعدادهــم مهنيــًا للحلــول محــل غيــر 

الســعوديين ويتــم طــي قيــد مــن تــم إحالهــم محــل غيرهــم مــن غيــر الســعوديين فــي الخطــة 

المعــدة لهــذا الغــرض.

المادة )23( : 

عــدم اإلخــال بمــا تنــص عليــه االتفاقيــات االمتيــاز وغيرهــا من شــروط وقواعــد خاصــة بالتدريب 

ــن  ــه م ــى أعمال ــدرب عل ــل أو ي ــر أن يؤه ــًا فأكث ــين موظف ــغيل خمس ــال تش ــي ح ــل: ف والتأهي

ــن فــي  ــه ســنويا كمــا هــو مبي ــه الســعوديين مــا ال يقــل عــن )12%( مــن مجمــوع عمال عمال

المــادة )43( مــن نظــام العمــل 

المادة )24(:

 يستمر صرف أجر الموظف طوال مدة التدريب أو التأهيل.

المادة )25(: 

تتحمــل الجمعيــة تكاليــف التدريــب والتأهيــل وتؤمــن تذاكــر الســفر فــي الذهــاب والعــودة 



14

كمــا تؤمــل وســائل المعيشــة مــن ســكن ومــأكل وتنقــات داخليــة حســب السياســات واإلجــراءات 

المعتمــدة بمــا ال يتعــارض مــع نظــام العمــل.

 المادة )26(:

   يحــق للجمعيــة أن تنهــي عقــد التأهيــل أو التدريــب إذا ثبــت لهــا عــدم قابليــة أو قــدرة  	

المتــدرب  الخاضــع للتأهيــل علــى إكمــال برامــج التدريــب أو التأهيــل بصــورة مفيــدة، و 

ــذي  ــى الطــرف ال ــل هــذا الحــق، وعل ــه مث ــه أو وصي ــل أو ولي ــدرب أو الخاضــع للتأهي للمت

يرغــب فــي إنهــاء العقــد إبــاغ الطــرف اآلخــر بذلــك قبــل أســبوع علــى األقــل مــن تاريــخ 

ــل  ــب أو التأهي التوقــف عــن التدري

ــع  	 ــدرب أو الخاض ــزم المت ــل- أن تل ــب أو التأهي ــدة التدري ــال م ــد إكم ــة -بع ــق للجمعي يح

للتأهيــل بــأن يعمــل لديهــا مــدة مماثلــة لمــدة التدريــب أو التأهيــل، فــإن رفــض أو امتنــع 

المتــدرب أو الخاضــع للتأهيــل عــن العمــل فــي المــدة المماثلــة أو بعضهــا، وجــب عليــه أن 

يدفــع للجمعيــة تكاليــف التدريــب أو التأهيــل التــي تحملتهــا الجمعيــة أو بنســبة المــدة 

الباقيــة منهــا. كمــا هــو مبيــن فــي المــادة )48( مــن نظــام العمــل.

األجور

المادة )27(:

ــى  ــف عل ــل الموظ ــة ويحص ــة واضح ــميات وظيفي ــف ذات مس ــى وظائ ــف عل ــم التوظي  يت

ــه فــي عقــد العمــل. األجــر المتفــق علي

المادة )28(: 

ــة الرســمية للبــاد ويتــم  ــغ المســتحقة لهــم بالعمل تدفــع أجــور الموظفيــن وجميــع المبال

دفعهــا فــي حســابه البنكــي وفقــًا لمــا يلــي:

الموظف ذو األجر الشهري يصرف أجره مرة في الشهر.. 1
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الموظف باليومية يصرف أجره مرة كل أسبوع على األقل.. 2

الموظــف الــذي تنهــي الجمعيــة خدمتــه يدفــع أجــره وكافــة مســتحقاته خال أســبوع . 3

علــى األكثــر مــن تاريــخ انتهــاء عاقــة العمــل.

 الموظــف الــذي يتــرك العمــل مــن تلقــاء نفســه يدفــع أجــره وكافــة مســتحقاته فــي . 4

مــدة ال تتجــاوز أســبوعين مــن تاريــخ تركــه العمــل.

أجــور الســاعات اإلضافيــة تدفــع مــع بدايــة كل شــهر ميــادي مــا لــم يتــم دفعها مــع أجر . 5

العمــل العــادي.

المادة )29(: 

إذا كان يــوم اســتحقاق صــرف األجــور يــوم الجمعــة يتــم دفــع األجــور فــي اليــوم الــذي قبلــه 

وإذا كان يــوم اســتحقاق صــرف األجــور يــوم الســبت يكــون فــي اليــوم الــذي يليــه.

المادة )30(:

 تلتــزم الجمعيــة بدفــع األجــور فــي حســابات الموظفيــن عــن طريــق البنــوك المعتمــدة فــي 

المملكــة كمــا هــو مبيــن فــي المــادة )25( مــن هــذا النظــام

المادة )31(:

 للموظــف أن يــوكل مــن يــراه لقبــض أجــره أو مســتحقاته بموجــب وكالــة شــرعية أو تفويــض 

كتابــي موقــع منــه ومصــدق عليــه مــن قبــل المديــر التنفيــذي للجمعيــة.
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تقارير األداء والزيادات

المادة )32(:

تقارير األداء:

ــم  ــة التقيي ــب الئح ــن حس ــع الموظفي ــة لجمي ــة دوري ــن األداء بصف ــر ع ــة تقاري ــد الجمعي تع

وتتضمــن األداء المتميــز فــي العمــل (اإلخــاص والتفانــي فــي العمــل) أو فــي تحقيــق 

للجمعيــة  الماليــة  المســتهدفات 

 الحفاظ على مصالح الجمعية وترشيد اإلنفاق.. 1

استحداث طرق جديدة وأساليب متطورة في جمع التبرعات.. 2

تغيير و تطوير نظم العمل بالجمعية لألفضل.. 3

سلوك الموظف ومدى تعاونه مع رؤسائه وعماء الجمعية.. 4

المقدرة على العمل ودرجة إتقانه )الكفاءة(.. 5

المواظبة واالنضباط في العمل .. 6

مدى تقيد الموظف بتعليمات الجمعية. ٧

ويتــم تقديــر هــذه العــاوة بتوصيــة مــن المدير التنفيــذي أو مديــري اإلدارات واعتمــاد مجلس 

اإلدارة. 

المـادة )33(:

ــل رئيســه المباشــر وفقــًا لدليــل إجــراءات  يخضــع الموظــف لتقييــم األداء الوظيفــي مــن قب

الترقيــة والتقويــم وترفــع للمديــر التنفيــذي فــي نهايــة كل عــام العتمادهــا، أمــا المديــر 

التنفيــذي وأميــن ســر المجلــس فيخضــع لتقييــم األداء الســنوي مــن قبــل مجلــس اإلدارة، 

ــة: ــر التالي ــب العناص ــن حس ــع الموظفي ــم لجمي ــون التقيي ويك



17 دليل العمليات واإلجراءات - إدارة الموارد البشرية

المـادة )34(

يقيم أداء الموظف في الفترات التالية :

قبل انتهاء الفترة التجريبية بخمسة عشر يومًا على األقل. 	

قبل انتهاء السنة العقدية بشهرين على األقل. 	

عند الترشيح للترقية أو منصب إداري أعلى. 	

المادة )35(:

يعد التقرير بمعرفة الموظف ورئيسه المباشر ويعتمد من المدير التنفيذي .

النقاطالعنصرالبند

1٠االنضباط في الحضور واالنصراف1

1٠االنتاجية في العمل2

1٠التعاون وروح الفريق والعمل ضمن الفريق3

1٠االلتزام في اداء المهام4

1٠تقديم المقترحات واالفكار واالبداع في العمل5

1٠حسن إدارة الوقت وترتيب األولويات6

1٠الحرص على ممتلكات الجمعية7

5تحمل ضغط العمل8

5تحمل المسؤولية عند الخطأ9

5المشاركة في نشاطات الجمعية1٠

5حسن التعامل مع مستفيدي الجمعية11
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المادة )36(:

يخطــر الموظــف بصــورة مــن التقريــر فــور اعتمــاده ويحــق للموظــف أن يتظلــم علــى التقريــر 

وفقــا لقواعــد التظلــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة )81( مــن هــذا النظــام.

المادة )37(:

الزيادات :

يتــم منــح العــاوة أو عــدم منحهــا علــى ضــوء المركــز المالــي للجمعيــة ، وفــي حالــة إقرارهــا 

تمنــح ســنويا للموظفيــن الذيــن تتوافــر فيهــم شــروط اســتحقاقها بنســب متفاوتــة بنــاء علــى 

التقاريــر الدوريــة المعــدة عنهــم حســب الئحــة التقييــم خــال الســنة، وتمنــح العــاوة بنــاًء علــى 

نتيجــة تقويــم األداء الســنوي للموظــف وفقــًا لتقييــم األداء المعتمــد مــن الجمعيــة ، ويقترح 

لهــا مــا يلــي  :

تقدير ممتاز
من 301 - 400

 في 
ً
يستحق 1٠٠% من الزيادة المقررة سابقا

سلم الرواتب

تقدير جيد جدًا
من 201- 300 

 في سلم 
ً
يستحق 6٠% من الزيادة المقررة سابقا

الرواتب

تقدير جيد
من 101- 200

 في سلم 
ً
يستحق 3٠% من الزيادة المقررة سابقا

الرواتب

تقدير مقبول
من 0 - 100

ال يستحق أي زيادة
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المادة )38(: 

الترقيات:

يكون الموظف مؤهًا للترقية إلى وظيفة أعلى متى توافرت فيه الشروط الازمة.

مع مراعاة سلم الرواتب وقواعد تطبيقه، حسب األسس التالية:

تكــون الترقيــة بنــاًء علــى توصيــة وتقريــر مــن الرئيــس المباشــر وموافقــة اإلدارة المعنيــة . 1
بالترقيــة.

تتــم الموافقــة النهائيــة علــى الترقيــات للوظائــف مــن المديــر التنفيــذي بعــد أخــذ رأي . 2
مجلــس اإلدارة .

تتــم الترقيــة حســب كفــاءة الموظــف ومــا يعــده عنــه رؤســاءه مــن تقاريــر، وال تكــون . 3

ــة. ــد للترقي ــبب الوحي ــي الس ــة ه ــة أو الرتب ــي الوظيف ــة ف األقدمي

االركاب _ االنتداب

المادة )39( : 

يتحدد االلتزام بمصروفات إركاب الموظف أو أفراد أسرته وفق الضوابط التالية:

عنــد بدايــة التعاقــد مــن البلــد الــذي تــم فيــه التعاقــد أو الــذي اســتقدم منــه الموظــف . 1
ــه  إلــى مقــر العمــل ســواء تــم التعاقــد داخــل المملكــة أو خارجهــا وفــق مــا يتفــق علي

فــي عقــد العمــل.

عنــد انتهــاء خدمــة الموظــف وطلبــة العــودة إلــى المــكان الــذي اســتقدم منــه أو الذي . 2
تــم فيــه التعاقــد وذلــك فــي نطــاق أحــكام المــادة )40( مــن نظــام العمــل.

عند تمتع الموظف بإجازته السنوية وذلك حسب سياسات الجمعية. 3

ــه . 4 ــة عــدم صاحيت ــده فــي حال ــى بل ــة تكاليــف عــودة الموظــف إل  ال تتحمــل الجمعي
للعمــل، أو إذا رغــب فــي العــودة دون ســبب مشــروع أو فــي حالــة ارتــكاب مخالفــة أدت 

ــي. ــم قضائ ــرار إداري أو حك ــب ق ــه بموج ــى ترحيل إل
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االنتداب

 المادة )40(:

 تتحمــل الجمعيــة نفقــات االنتــداب للموظــف مــن بدايــة الشــروع فــي االنتــداب إلــى وقــت 

عودتــه كمــا هــو مبيــن فــي الائحــة التنظيميــة المعتمــدة بالجمعيــة.

أيام وساعات العمل والراحة

المادة )41( :

 أيــام العمــل حســب طبيعــة العمــل بمــا ال يتجــاوز )48( ســاعة فــي األســبوع وفقــًا لمــا ورد 

فــي المــادة ) 98(مــن نظــام العمــل .

المادة )42( :

 تكــون ســاعات العمــل ثمــان ســاعات عمــل يوميــا لجميــع الموظفيــن ويكــون تنظيــم العمــل 

فــي الجمعيــة وفقــا لمــا ورد فــي المــواد )98( )99( )101( مــن نظــام العمــل.

 المادة )43( :

 يكــون حضــور الموظفيــن إلــى مــكان العمــل وانصرافهــم منــه فــي المواعيــد المحــددة فــي 

الجــداول المعلــن عنهــا فــي أماكــن بــارزة مــن مواقــع العمــل ويجــب أن تتضمــن هــذه الجــداول 

ــان  ــات وجــب بي ــق مناوب ــم عــن طري ــدء ســاعات العمــل وانتهائهــا، وإذا كان العمــل يت موعــد ب

موعــد بــدء وانتهــاء ســاعات عمــل كل مناوبــة.

المادة )44( :

ــر مــن   يراعــى فــي الجــداول المشــار إليهــا فــي المــادة الســابقة أن ال يعمــل الموظــف اكث

خمــس ســاعات متواصلــة دون فتــرة للراحــة والصــاة والطعــام ال تقــل عــن نصــف ســاعة خــال 

مجمــوع ســاعات العمــل وأن ال يبقــى الموظــف فــي مــكان العمــل أكثــر مــن اثنتــي عشــرة 
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ســاعة فــي اليــوم الواحــد. كمــا يراعــى عــدم دخــول الفتــرات المخصصــة للراحــة والصــاة 

والطعــام ضمــن ســاعات العمــل الفعليــة، وال يجــوز للجمعيــة أن تلــزم الموظــف بالبقــاء خالهــا 

فــي مــكان العمــل.

قواعد الحضور واالنصراف والتفتيش

المادة )45(:

 يكــون دخــول الموظفيــن إلــى مواقــع عملهــم وانصرافهــم منهــا مــن األماكــن المخصصــة 

لذلــك. 

المادة )46(:

  على الموظف أن يثبت حضوره وانصرافه في السجل أو الجهاز المعد لهذا الغرض. 

المادة )47(:

 على الموظف االمتثال للتفتيش متى طلب منه ذلك.

العمل اإلضافي

المادة )48( : 

كل عمــل يكلــف بــه الموظــف بعــد ســاعات العمــل العاديــة أو فــي أيــام األعيــاد والعطــات 

يعتبــر عملــة إضافيــة.

المادة )49( :

يتــم تكليــف الموظــف بالعمــل اإلضافــي بنــاء علــى خطــاب خطــي  تصــدره الجهة المســؤولة 

فــي الجمعيــة ببيــن فيــه عــدد الســاعات اإلضافيــة التــي يعملهــا الموظــف المكلــف وعــدد 

األيــام الازمــة لذلــك وفــق مــا نصــت عليــه المــادة )106( مــن نظــام العمــل، وتســلم للموظــف 

نســخة مــن الخطــاب  مصدقــة بختــم الجمعيــة.
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المادة )50(:

تدفــع الجمعيــة للموظــف عــن ســاعات العمــل اإلضافيــة أجــرأ يــوازي أجــر الســاعة مضافــة 

لهــا  50 % مــن أجــره األساســي.

المادة )51( :

ال تسري أحكام المادة )42 , 43( من هذه الائحة على الحاالت التالية:

األشــخاص الذيــن يشــغلون مناصــب عاليــة ذات مســؤولية فــي اإلدارة والتوجيــه، إذا كان . 1
ــن.  ــة علــى الموظفي مــن شــأن هــذه المناصــب أن يتمتــع شــاغلوها بســلطات إدارة الجمعي

األعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده.. 2

العمل الذي يكون متقطعة بالضرورة.. 3

الموظفين المخصصين للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة األمنية المدنية.. 4
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االجازات واالسئتذان

اإلجازات السنوية:

 المادة )52(: 

ــف  ــا, وتكل ــن يوم ــن ثاثي ــا ع ــل مدته ــنوية ال تق ــازة س ــام إج ــن كل ع ــف ع ــتحق الموظ يس

اإلدارة باجــر يدفــع مقدمــا مــع االلتــزام بضوابــط ولوائــح الجمعيــة ال يســتحق الموظــف إجــازة 

اعتياديــة عــن المــدد التالــي بيانهــا:

مدة اإلجازة االستثنائية. 	

مدة كف اليد وما في حكمه في حاالت اإلدانة إال إذا ثبتت براءته. 	

مدة اإلعارة. 	

مدة غياب الموظف بأجر أو دون أجر إذا انتهت خدماته بنهاية مدة الغياب. 	

مدة سجن الموظف تنفيذًا لحكم صادر ضده. 	

المادة )53( :

يجوز االتفاق في عقد العمل على إجازة سنوية تزيد على ما ورد في المادة السابقة.

بشــرط علــى الموظــف أن يتقــدم بطلــب اإلجــازة قبــل موعدهــا بخمســة عشــر يومــًا علــى 

األقــل. 

المادة )54( : 

يحــق للجمعيــة أن تحــدد مواعيــد هذه اإلجــازات وفقا لمقتضيــات العمل، أو تمنحهــا بالتناوب 

لكــي يؤمــن ســير العمــل، وعليــه إشــعار الموظــف بالمواعيــد المحــددة لتمتعــه باإلجــازة 

ــذي،  ــر التنفي ــة المدي ــرورة وبموافق ــد الض ــوز عن ــا. يج ــن يوم ــن ثاثي ــل ع ــي ال يق ــت كاف بوق

تمتــع الموظــف بنصــف إجازتــه الســنوية إذا أمضــى فــي الخدمــة ســتة أشــهر علــى األقــل.
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المادة )55( : 

ال يجــوز للموظــف أن يتنــازل عــن إجازتــه الســنوية بمقابــل أو بــدون مقابــل ويجــب أن يتمتــع 

بهــا فــي ســنة اســتحقاقها ويجوزلــه بموافقــة الجمعيــة تأجيــل إجازتــه الســنوية أو أيــام 

منهــا للســنة التاليــة فقــط, كمــا يحــق تأجيــل إجــازة الموظــف بعــد نهايــة ســنة اســتحقاقها إذا 

اقتضــت ظــروف العمــل ذلــك لمــدة ال تزيــد علــى 90 يومــا، فــإذا اقتضــت ظــروف العمــل اســتمرار 

التأجيــل وجــب الحصــول علــى موافقــة الموظــف خطيــا، علــى أال يتــم التأجيــل نهايــة الســنة 

التاليــة لســنة اســتحقاق اإلجــازة وفــق مانصــت عليــه المــادة )109( مــن نظــام العمــل.

المادة )56( : 

يقــدم الموظــف عنــد قيامــه باإلجــازة نموذجــا يوضــح فيــه تاريــخ بــدء ونهايــة اإلجــازة وعنــوان 

المــكان الــذي يقضــي فيــه إجازته.

المادة )57( : 

تدفــع الجمعيــة للموظــف أجــره مقدمــا عــن مــدة اإلجــازة الســنوية عنــد القيــام بهــا وفــق 

آخــر أجــر يتقاضــاه حســب الئحــة اإلجــازات.

المادة )58(:

 للموظــف الحــق فــي الحصــول علــى أجــره عــن أيــام اإلجــازة المســتحقة إذا تــرك العمــل قبــل 

اســتعماله لهــا وذلــك بالنســبة إلــى المــدة التــي لــم يتمتــع بهــا كمــا يســتحق أجــرة اإلجــازة عــن 

أجــزاء الســنة بنســبة مــا تقضــاه منهــا فــي العمــل.
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إجازات األعياد والمناسبات :

المادة )59( : 

للموظف الحق في إجازة بأجر كامل في األعياد وتنفذ أحكام هذه المادة كالتالي:

ــوم التاســع والعشــرين مــن شــهر  ــدأ مــن الي ــارك تب ــد الفطــر المب ــام بمناســبة عي أ. أربعــة أي

ــرى. ــم أم الق ــب تقوي ــارك حس ــان المب رمض

ب. أربعة أيام بمناسبة عيد األضحى المبارك تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .

ت. يوم واحد بمناسبة العيد الوطني للمملكة )أول الميزان( حسب تقويم أم القرى.

ج - إجازات الظروف الطارئة التي تعلن رسميًا من قبل الجهات الرسمية بالدولة.

د. وفي حال تداخل أيام إجازات األعياد والمناسبات تنفذ أحكام هذه المادة كالتالي:

ز. الراحــة األســبوعية يعــوض عنهــا الموظــف بمــا يعادلهــا قبــل أيــام تلــك اإلجــازة أو بعدهــا 

اإلجــازة الســنوية تمــدد بقــدر أيــام هــذه اإلجــازات.

ه. اإلجازة المرضية يستحق الموظف األجر الكامل عن أيام هذه اإلجازات دون النظر لألجر

المستحق عن أيام اإلجازة المرضية.

و. اليوم الوطني مع أيام إجازة أحد العيدين ال يعوض الموظف عن هذا اليوم. 

اإلجازات الخاصة:

المادة )60( : 

للموظف الحق في إجازة بأجر كامل في الحاالت التالية: 

أ. خمسة أيام عند زواجه

ب. ثاثة أيام في حالة والدة مولود له 
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ت. خمسة أيام في حالة وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فروعه.

ــة وفــاة زوج الموظفــة المســلمة ولهــا الحــق فــي  ــام فــي حال ث. أربعــة أشــهر وعشــرة أي

تمديدهــا دون أجــر وإن كانــت حامــًا حتــى تضــع حملهــا وال يجــوز االســتفادة مــن باقــي العــدة 

الممنوحــة لهــا بعــد وضــع هــذا الحمــل .

ج. خمســة عشــر يومــًا فــي حــال وفــاة زوج الموظفــة غيــر المســلمة ,وللجمعيــة الحــق فــي 

طلــب الوثائــق التــي تؤيــد هــذه الحــاالت . 

تعريفات األصول : األب - الجد  الفروع : االبن - ابن االبن

اإلجازات االستثنائية:

 المادة )61( :

 يجــوز بقــرار مــن مجلــس اإلدارة بنــاًء علــى توصيــة المديــر التنفيــذي منــح الموظــف إجــازة 

بــدون أجــر )اســتثنائية(، علــى الوجــه التالــي:

بعــد مضــي خمــس ســنوات مــن تاريــخ التعيين ولألســباب التــي يبديها الموظــف ويقدرها  	

المديــر التنفيــذي، وذلــك لمــدة ال تزيــد عــن ســنة واحــدة غيــر قابلــة للتجديــد، وال تحتســب 

مــدة هــذه اإلجــازة ضمــن خدمــات الموظــف.

بعــد مضــي ثــاث ســنوات مــن تاريــخ التعييــن ولألســباب التــي يبديهــا الموظــف ويقدرهــا  	

المديــر التنفيــذي وذلــك لمــدة ال تزيــد عــن ســتة أشــهر غيــر قابلــة للتجديــد، وال تحتســب 

مــدة هــذه اإلجــازة ضمــن خدمــات الموظــف.

ويمكــن أن يســمح للموظــف بعــد موافقــة مجلــس اإلدارة الحصــول على إجــازة بدون أجر  	

يتفقــان علــى تحديدهــا، ويعــد عقــد العمــل موقوفــا خــال مــدة اإلجــازة فيمــا زاد علــى 

عشــرين يومــا مالــم يتفــق الطرفــان علــى خــاف ذلــك وفــق مانصــت عليــه المــادة )116( 

مــن نظــام العمــل.
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اإلجازة المرضية:

 المادة )62( :

 يســتحق الموظــف الــذي يثبــت مرضــه بشــهادة طبيــة صــادرة عــن مرجــع طبــي معتمــد إجــازة 

مرضيــة خــال الســنة الواحــدة , ويســتحق الموظــف إجــازة مرضيــة ســواًء متصلــة أو منفصلــة 

بمــا ال يتجــاوز )120( يومــًا فــي الســنة الواحــدة التــي تبــدأ مــن تاريــخ أول إجــازة مرضيــة وفقــا 

للمــادة )11٧( مــن نظــام العمــل علــى النحــو التالــي:

 أ. الثاثون يوما األولى بأجر كامل.

 ب. الستون يوم التالية ثاثة أرباع األجر.

 ت. الثاثون يوما التي تلي ذلك بدون أجر.

وفــي حــال تجــاوزت اإلجــازة المرضيــة )120( يومــًا، فيتــم عــرض الموظــف علــى هيئــة طبيــة 

معتمــدة مــن قبــل الجمعيــة، لتقديــم تقريــر طبــي وافــي ومعتمــد عنــه. وبنــاًء علــى نتيجــة 

التقريــر يرفــع مديــر إدارة المــوارد البشــرية بالجمعيــة توصيتــه إلــى المديــر التنفيــذي إلنهــاء 

خدمــة الموظــف أو تمديــد إجــازة الموظــف المرضيــة دون أجــر.

المادة )63( :

ال يوجــد إجــازة مرافــق فــي نظــام العمــل الســعودي وسياســة الجمعيــة علــى حســب  	

ــض: ــول أو الرف ــم القب ــة يت ــروف الموظف ظ

ــل  	 ــروف العم ــه ظ ــا تفتضي ــى م ــاًء عل ــض بن ــة أو الرف ــذي الموافق ــر التنفي ــوز للمدي يج

بالجمعيــة ، لمنــح الموظــف إجــازة لمرافقــة أحــد أقربائــه للعــاج وفــق تقريــر طبــي صــادر 

مــن مستشــفى حكومــي أو مــن مستشــفى أهلــي بشــرط تصديقه مــن الشــؤون الصحية 

بالمنطقــة وفــق الضوابــط اآلتيــة:
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شهر بأجر كامل. 	

يجوز تمديدها لمدة ثاثة أشهر أخرى كحد أعلى بنصف أجر. 	

يجــوز تمديدهــا بــدون أجــر لمــدة ســتة أشــهر، وفــي حالــة عدم مباشــرته بعد ذلــك تنهى  	

خدماتــه وتصــرف لــه مكافــأة حقوقــه وتعويضاته.

يشترط لمنح إجازة مرافقة المريض: 	

أن يكون المريض أحد أوالد الموظف أو زوجه أو أحد والديه أو ممن يعولهم شرعًا. 	

أن تقرر هيئة طبية معتمدة ضرورة مصاحبة الموظف للمريض والمدة المقررة للعاج. 	

المادة )64(

إجازة الوضع:

للموظفــة الحــق فــي إجــازة وضــع بأجــر كامــل لمــدة عشــرة أســابيع توزعهــا كيــف تشــاء ، 

تبــدأ بحــد أقصــى بأربعــة أســابيع قبــل التاريــخ المرجــح للوضــع ، ويحــدد التاريــخ المرجــح للوضــع 

بموجــب شــهادة طبيــة مصدقــة مــن جهــة صحيــة، ويحظــر تشــغيل المــرأة بعــد الوضــع بــأي 

حــال مــن األحــوال خــال الســتة أســابيع التاليــة الــه، ولهــا الحــق فــي تمديــد اإلجــازة مــدة شــهر 

ــض أو مــن ذوي األحتياجــات الخاصــة،  ــة إنجــاب طفــل مري ــح الموظفــة فــي حال دون أجــر تمن

وتتطلــب حالتــه الصحيــة مرافقــًا مســتمرًا لــه- الحــق فــي إجــازة مدتهــا شــهر بأجــر كامــل تبــدأ 

بعــد انتهــاء مــدة إجــازة الوضــع، ولهــا الحــق فــي تمديــد اإلجــازة لمــدة شــهر واحــد فقــط دون 

أجــر

 المادة )65(:

ــن  ــفي م ــه ش ــي أن ــع الطب ــرر المرج ــه إال إذا ق ــرة عمل ــض بمباش ــف المري ــمح للموظ  ال يس

ــه مــن أداء العمــل وال ضــرر مــن  ــه ال خطــر علي ــه وأن ــى مباشــرة عمل ــح قــادرة عل مرضــه وأصب

ــل. ــي العم ــه ف ــة زمائ مخالط
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إجازة الحج

 المادة )66(: 

ــد  ــام وال تزي ــى إجــازة بأجــر ال تقــل مدتهــا عــن عشــرة أي للموظــف الحــق فــي الحصــول عل

علــى خمســة عشــر يومــا بمــا فيهــا إجــازة عيــد األضحــى، وذلــك ألداء فريضــة الحــج لمــرة واحدة 

ــازة أن  ــذه اإلج ــتحقاق ه ــترط الس ــل، ويش ــن قب ــا م ــد أداه ــن ق ــم يك ــه إذا ل ــدة خدمت ــوال م ط

يكــون الموظــف قــد أمضــى فــي العمــل ا ســنتين متتاليتيــن علــى األقــل، وللجمعيــة أن تحــدد 

عــدد العمــال الذيــن يمنحــون هــذه اإلجــازة ســنويًا وفقــا لمقتضيــات العمــل.

إجازات أداء االختبارات:

 المادة )67( :

 أ. للموظــف إذا وافقــت إدارة الجمعيــة علــى انتســابه إلــى مؤسســة تعليميــة أو قبــل 

ــر معــادة تحــدد  ــة االمتحــان عــن ســنة غي اســتمراره فيهــا الحــق فــي إجــازة بأجــر كامــل لتأدي

مدتهــا بعــدد أيــام االمتحــان الفعليــة، أمــا إذا كان االمتحــان عــن ســنة معــادة فيكــون للموظف 

الحــق فــي إجــازة بــدون أجــر بعــدد أيــام االمتحــان الفعليــة, ويحــرم الموظــف مــن أجــر اإلجــازة 

إذا ثبــت أنــه لــم يــؤد االمتحــان، مــع عــدم اإلخــال بحــق الجمعيــة فــي مســاءلته تأديبيــًا .

ــى مؤسســة  ــى انتســابه إل ــة عل ــى موافقــة إدارة الجمعي ــم يحصــل الموظــف عل  ب. إذا ل

ــة  ــان الفعلي ــام االمتح ــدد أي ــان بع ــة االمتح ــازة لتأدي ــى إج ــل عل ــق أن يحص ــه الح ــة فل تعليمي

تحتســب مــن إجازتــه الســنوية فــي حــال توافرهــا وعنــد تعــذر ذلــك فللموظــف أن يحصــل علــى 

إجــازة بــدون أجــر بعــدد أيــام االمتحــان الفعلــي .

ــى  ــا عل ــرة يوم ــة عش ــا بخمس ــل موعده ــازة قب ــب اإلج ــدم بطل ــف أن يتق ــى الموظ  ت. عل

األقــل. 

ث. إلدارة الجمعيــة أن تطلــب مــن الموظــف تقديــم الوثائــق المؤيــدة لطلــب اإلجــازة وكذلــك 

مــا يــدل علــى أدائــه لامتحــان .
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أحكام عامة في اإلجازات:

المادة )68( :

 ال يجــوز للموظــف أن يعمــل لــدى أي جهــة أثنــاء تمتعــه بــأي إجــازة مــن اإلجــازات المنصــوص 

عليهــا فــي هــذا الفصــل ســواء كان ذلــك بأجــر أو بــدون أجــر، فــإذا ثبــت أن الموظــف خالــف ذلــك 

يكــون للجمعيــة الحــق فــي حرمانــه مــن أجــره عــن مــدة اإلجــازة أو أن تســترد منــه مــا دفعتــه 

لــه لقــاء ذلــك.

المادة )69( :

تحدد تذاكر السفر للمقيمين في اإلجازات حسب الائحة التنظيمية للجمعية.

الوقاية والسالمة والرعاية الطبية:

المادة )70( :

 سعيًا لحماية العمال من األخطار واألمراض الناجمة عن العمل تتخذ التدابير التالية:

اإلعــان فــي أماكــن ظاهــرة عــن مخاطــر العمــل ووســائل الوقاية منهــا والتعليمــات الازم . 1
اتباعها.

حظر التدخين في أماكن العمل. . 2

تأمين أجهزة إلطفاء الحريق وإعداد مخارج طوارئ.. 3

إبقاء أماكن العمل في حالة نظافة تامة مع توفير المطهرات والمعقمات. . 4

توفير دورات المياه كافية وبالمستوى الصحي المطلوب.. 5

تدريب الموظفين على اســتخدام وســائل األمن والســامة وأدوات الوقاية التي تؤمنها . 6

الجمعية.
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 المادة )71( :

 تعين الجمعية في كل موقع من مواقع العمل مسؤوال يختص باآلتي:

تنمية الوعي الوقائي لدى الموظفين.. 1

ــدوري بغــرض التأكــد مــن ســامة األجهــزة وحســن اســتعمال وســائل األمــن . 2 الكشــف ال
والســامة.

معاينــة الحــوادث وتســجيلها وإعــداد تقاريــر عنهــا تتضمن الوســائل واالحتياطــات الواقية . 3
الكفيلــة بتافــي تكرارهــا 

مراقبة تنفيذ قواعد األمن والسامة.. 4

المادة )72( 

مستويات اإلسعاف الطبي:

تؤمــن الجمعيــة فــي كل مــكان يعمــل فيــه أقــل مــن خمســين موظفــة خزانــة لإلســعافات 

الطبيــة تحتــوي علــى كميــات كافيــة مــن األدويــة واألربطــة والمطهــرات وغيــر ذلــك ممــا هــو 

ــوزاري رقــم )142( مــن نظــام العمــل ويعهــد إلــى موظــف مــدرب علــى  مبيــن فــي القــرار ال

اإلســعافات األوليــة بإجــراء اإلســعافات الازمــة للمصابيــن

المادة )73( : 

ــر مــن خمســين موظفــة غرفــة لإلســعافات  ــه أكث ــة فــي كل مــكان يوجــد في تعــد الجمعي

الطبيــة تتوافــر فيهــا الشــروط المنصــوص عليهــا فــي الائحــة التنفيذيــة لنظــام العمــل وتعهــد 

إلــى ممــرض مرخــص لــه بإجــراء اإلســعافات الازمــة للموظفيــن تحــت إشــراف طبيــب.

 المادة )74( : 

الرعاية الطبية:

 تعهــد الجمعيــة لطبيــب أو أكثــر فحــص عمالهــا المتعاقديــن الســعوديين والمكفوليــن 

بالتعاقــد المعرضيــن الحتمــال اإلصابــة بأحــد األمــراض المهنيــة المحــددة فــي جــدول األمــراض 



32

المهنيــة والمصــدق عليهــا فــي نظــام التأمينــات االجتماعيــة فحصــا شــاما مــرة كل ســنة علــى 

األقــل.

المادة )75( : 

ــك بموجــب االتفــاق  ــع منســوبيها وذل ــة شــاملة لجمي ــة صحي ــن رعاي ــة بتأمي تقــوم الجمعي

مــع شــركة التأميــن المتعاقــدة معهــا الجمعيــة وفــق نظــام وشــروط مجلــس الضمــان الصحــي 

التعاونــي كمــا هــو مبيــن فــي المــادة )144( مــن نظــام العمــل.

وحســب النظــام المتبــع فــإن الجمعيــة تقــدم الغطــاء التأمينــي الصحــي للموظــف وأفــراد 

عائلتــه وذلــك حســب سياســة الجمعيــة

المادة )76(

إصابات العمل واألمراض المهنية:

علــى الموظــف الــذي يصــاب بإصابــة عمــل أو مــرض مهنــي أن يبلــغ رئيســه المباشــر أو اإلدارة 

فــور اســتطاعته ولــه مراجعــة الطبيــب مباشــرة متــى اســتدعت حالتــه ذلــك.

المادة )77( : 

علــى الطبيــب المخصــص لعــاج العمــال أن يبــادر إلــى إبــاغ اإلدارة عــن أيــة ظواهــر تشــير إلــى 

ظهــور أي مــرض مهنــي أو وبائــي فــي صفــوف العمــال.

المادة )78( :

 تقــوم الجمعيــة باالشــتراك عــن جميــع الموظفيــن فــي فــرع األخطــاء المهنيــة بالتأمينــات 

االجتماعيــة.و يطبــق فــي شــأن إصابــات العمــل واألمــراض المهنيــة أحكام فــرع األخطــار المهنية 

مــن نظــام التأمينــات االجتماعيــة.
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الواجبات والمحظورات

المادة )79( :

 تلتزم الجمعية بما يلي:

أ. معاملــة موظفيهــا بشــكل الئــق يبــرز اهتمامهــا بأحوالهــم ومصالحهــم واالمتنــاع عــن كل 

قــول أو فعــل يمــس كرامتهــم أو دينهــم. 

ب. أن تعطــي العمــال الوقــت الــازم لممارســة حقوقهــم المنصــوص عليهــا في هــذه الائحة 

دون المســاس باألجر 

المراقبــة  أو  بالتفتيــش  تتعلــق  المختصــة كل مهمــة  الجهــات  أن تســهل لموظفــي  ت. 

واإلشــراف علــى حســن تطبيــق أحــكام نظــام العمــل والقــرارات الصــادرة بمقتضــاه، وأن تعطــي 

ــب منهــا تحقيقــا لهــذا الغــرض.  ــي تطل ــع المعلومــات الازمــة الت للســلطات المختصــة جمي

ث. أن تدفــع للموظــف أجرتــه فــي الزمــان والمــكان الــذي يحددهمــا العقــد أو العــرف مــع 

مراعــاة مــا تقضــي بــه األنظمــة الخاصــة بذلــك. 

ج. إذا حضــر الموظــف لمزاولــة عملــه فــي الفتــرة اليوميــة التــي يلزمــه بهــا عقــد العمــل أو 

أعلــن أنــه مســتعد لمزاولــة عملــه فــي هــذه الفتــرة ولــم يمنعــه عــن العمــل إال ســبب راجــع 

إلــى إدارة الجمعيــة كان لــه الحــق فــي أجــر المــدة التــي ال يــؤدي فيهــا العمــل 

ــة  ــن تشــديد المراقب ــه ســلطة علــى الموظفي ــة أو وكيلهــا أو أي شــخص ل د. علــى الجمعي

ــه  ــدت لدي ــن وج ــل، فم ــن العم ــى أماك ــا إل ــرعا أو نظام ــورة ش ــادة محظ ــة م ــول أي ــدم دخ بع

تطبــق بحقــه باإلضافــة إلــى العقوبــات الشــرعية الجــزاءات اإلداريــة الرادعــة المنصــوص عليهــا 

فــي جــدول المخالفــات والجــزاءات.
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المادة )80( : 

واجبات العمال:

 يلتزم الموظف باآلتي:

أ. التقيــد بالتعليمــات واألوامــر المتعلقــة بالعمــل مــا لــم يكــن فيهــا مــا يخالــف نصــوص عقــد 

العمــل أو النظــام العــام أو اآلداب العامــة أو مــا يعــرض للخطــر 

ــوب تحــت إشــراف  ــى الوجــه المطل ــه عل ــد العمــل و إنجــاز عمل ــى مواعي ب. المحافظــة عل

ــه.  ــق توجيهات ــر ووف ــس المباش الرئي

ث. العنايــة بــاآلالت واألدوات الموضوعــة تحــت تصرفــه والمحافظــة عليهــا وعلــى ممتلــكات 

الجمعيــة

 ج. االلتــزام بحســن الســيرة والســلوك والعمــل علــى نشــر روح التعــاون بينــه وبيــن زمائــه 

ــدود  ــي ح ــه وف ــاق اختصاص ــي نط ــة ف ــاء الجمعي ــاء عم ــى إرض ــرص عل ــائه والح ــة رؤس وطاع

ــام. النظ

ح. تقديــم كل عــون أو مســاعدة فــي الحــاالت الطارئــة أو األخطــار التــي تهــدد ســامة مــكان 

العمــل أو الموظفيــن فيــه. 

خ. المحافظــة علــى األســرار المهنيــة والتجاريــة واإلداريــة للجمعيــة التــي تصــل إلــى عملــه 

بســبب أعمــال وظيفتــه.

ــه أو  ــح أو منفعــة شــخصية ل ــق رب ــة بغــرض تحقي ــه بالجمعي ــاع عــن اســتغال عمل د. االمتن

ــة.  ــى حســاب مصلحــة الجمعي ــره عل لغي

ذ. إخطــار الجمعيــة بــكل تغييــر يطــرأ علــى حالتــه االجتماعيــة أو محــل إقامتــه خــال أســبوع 

علــى األكثــر مــن تاريــخ حــدوث التغييــر.
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ر. التقيد بالتعليمات واألنظمة والعادات والتقاليد المرعية في الباد. 

ز. عدم استقبال زائرين في أماكن العمل من غير عمالة الجمعية وعمائها. 

س. عدم استعمال أدوات الجمعية ومعداتها في األغراض الخاصة.

المادة )81( : 

الخدمات االجتماعية:

تعد الجمعية مكانا إلقامة الصاة في أوقاتها.

 المادة )82( : 

يتم صرف أجر الشهر الذي توفي فيه الموظف لورثته كاملة.

المادة )83(: 

التأمينات االجتماعية:

يخضــع جميــع الموظفيــن الســعوديين والمكفوليــن وأبنــاء وأزواج المواطنــة فــي الجمعيــة 

لنظــام التأمينــات االجتماعيــة الــذي يحــدد نســبة مئويــة تخصــم مــن األجــر الخاضــع لاشــتراك 

و تخصــم مــن أجــره الشــهري حســب لوائــح وأنظمــة المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة 

,وتدفــع علــى النحــو التالــي:

     يتحمل الموظف السعودي اآلتي:

% 9 معاشات ■	

% 1 نظام ساند.■	

تتحمل الجمعية عن الموظف السعودي اآلتي:

% 11 معاشات وأخطار مهنية. ■	

 % 1 نظام ساند. 	
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وتتحمل الجمعية عن الموظف المقيم اآلتي:

ــف  	 ــل الموظ ــة، وال يتحم ــار المهني ــة األخط ــتراك بتغطي ــع لاش ــر الخاض ــن األج       % 2 م

المكفــول   أي  نســبة حســب مــا نصــت عليــه لوائــح وأنظمــة المؤسســة العامــة للتأمينــات 

ــة االجتماعي

المادة )84( : 

التظلم

ــه  ــي حق ــذ ف ــراء يتخ ــرف أو إج ــن أي تص ــة م ــى إدارة الجمعي ــم إل ــف أن يتظل ــق للموظ يح

ويقــدم التظلــم إلــى إدارة المــوارد البشــرية خــال خمســة عشــرة يومــا مــن تاريــخ العلــم 

بالتصــرف أو اإلجــراء المتظلــم منــه وال يضــر الموظــف مــن تقديــم تظلمــه.

 المادة )85( :

يخطــر الموظــف بنتيجــة البــت فــي تظلمــه فــي موعــد ال يتجــاوز ثاثــة أيــام من تاريــخ تقديم 

التظلم.

المادة )86( :

انتهاء الخدمة :

 تنتهي خدمة الموظف في الحاالت اآلتية:

أ. انتهاء مدة العقد المحدد المدة أو فسخ العقد حسب النظام من أحد الطرفين. 

ب. استقالة الموظف. 

ت. فســخ العقــد ألحــد األســباب الــواردة فــي المــادة )٧4(, )٧5(. )٧٧(. )80( مــن نظــام العمــل. 

ــر مــن )30( يومــا خــال الســنة العقديــة الواحــدة أو  تغيــب الموظــف دون ســبب مشــروع أكث

أكثــر مــن )15( يومــا متتاليــة علــى أن يســبق الفصــل إنــذار خطــي مــن إدارة الجمعيــة للموظــف 
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بعــد غيابــه عشــرين يومــا فــي الحالــة األولــى وانقطاعــه عشــرة أيــام فــي الحالــة الثانيــة. 

ج. انقطــاع الموظــف عــن عملــه لمرضــه لمــدة تزيــد فــي مجموعهــا علــى )120( يومــآ 

متقطعــة أو متصلــة خــال الســنة الواحــدة التــي تبــدأ مــن تاريــخ أول إجــازة مرضيــة. 

د. عجز الموظف عجزًا كليًا عن أداء عمله ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد.  

خ. وفاة الموظف. 

د. إذا ألقــت الســلطات الحكوميــة المختصــة رخصــة عمــل أو إقامــة الموظــف غيــر الســعودي 

أو قــررت عــدم تجديدهــا أو إبعــاده عــن البــاد. 

ذ. بلــوغ الموظــف ســن الســتين بالنســبة للموظفيــن الســتين ســنة للموظفــات مــا لــم تمتــد 

مــدة العقــد المحــدد المــدة إلــى مــا وراء هــذه الســن. 

ر. عند حصول الموظف في التقييم على أداء متدني حسب الئحة التقييم.

المادة )87( : 

فــي األحــوال التــي تتطلــب فيهــا أحــكام نظــام العمــل فســخ أو انتهــاء عقــد العمــل ضــرورة 

توجيــه إخطــار إلــى الطــرف اآلخــر يراعــى مايلــي :

أ. أن يكون اإلخطار خطيا

ب. أن يتــم تســليم اإلخطــار فــي مقــر العمــل ويوقــع الطــرف المرســل إليــه اإلخطار مــع توضيح 

تاريخ االســتام

 ج . إذا امتنــع الموجــه إليــه اإلخطــار عــن اســتامه أو رفــض التوقيــع يرســل اإلخطــار بخطــاب 

مســجل علــى عنوانــه الثابــت بملــف خدمتــه أو إلــى البريــد االلكترونــي الخــاص بالموظــف 
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المادة )88( :

 تعــاد للموظــف حــال انتهــاء خدمتــه وبنــاء علــى طلبــه وثائقــه الخاصــة المودعــة فــي ملــف 

خدمتــه كمــا تعطــي الجمعيــة للموظــف شــهادة الخدمــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )64( 

مــن نظــام العمــل وذلــك دون أي مقابــل.

المادة )89( : 

المكافآت

ــى  ــؤدي إل ــكل ي ــاءة بش ــا وكف ــاطا وإخاص ــون نش ــن يثبت ــن الذي ــآت للموظفي ــح المكاف تمن

زيــادة اإلنتــاج أو الذيــن يــؤدون أعمــاال اســتثنائية إضافــة إلــى أعمالهــم العاديــة وضمــن حــدود 

اختصاصاتهــم أو الذيــن يســتحدثون أســاليب وتنظيمــات جديــدة فــي العمــل تــؤدي إلــى رفــع 

الكفــاءة والطاقــة اإلنتاجيــة أو الذيــن يقومــون بــدرء خطــر أو دفــع ضــرر بحــق الجمعيــة أو 

عمالهــا.

المادة )90( :

ــه فــي  ــر األداء المنصــوص عليهــا فــي الئحــة تنظيــم العمــل أساســا يســتند إلي ــر تقاري  تعتب

ــح المكافــأة المنصــوص عليهــا فــي هــذه الائحــة من

المادة )91( : 

تصنف المكافآت إلى فئتين :

أوال: المكافآت المعنوية كالتالي :

كتاب الثناء والتقدير. 1

منح إجازة إضافية بدون أجر وال تعتبر قاطعة للخدمة.. 2
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ثانيا: المكافآت المادية وتتضمن:

العاوات والترقيات االستثنائية.. 1

 مكافآت اإلنتاج. 2

المكافآت اإلضافية. . 3

مكافآت االختراع.. 4

منح تذاكر سفر زيادة عما هو مقرر بائحة تنظيم العمل.. 5

منح إجازة إضافية بأجر.. 6

المادة )92( : 

تمنح المكافأت بقرار من صاحب الصاحية أو من ينيبه في ذلك.

المادة )93( :

المخالفات والجزاءات

 يعــد مخالفــة تســتوجب الجــزاء المنصــوص عليــه فــي هــذه الائحــة ارتــكاب الموظــف فعــأل 

مــن األفعــال الــواردة بجــدول المخالفــات والجــزاءات حســب لوائــح الجمعيــة ومــا هــو مبيــن فــي 

نظــام العمــل.

المادة )94( : 

الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف:

أ. التنبيــه: و هــو تذكيــر شــفهي أو كتابــي موجــه للموظــف مــن قبــل رئيســه المباشــر ويشــار 

ــد  ــه ضــرورة مراعــاة النظــام والتقي ــب من ــى المخالفــة التــي ارتكبهــا الموظــف ويطل ــه إل في

باألصــول المتبعــة فــي أداء الواجــب الوظيفــي وعــدم العــودة لتكــرار المخالفــة. 

ــه نــوع المخالفــة التــي  ــة إلــى الموظــف موضحــا في ــاب توجهــه الجمعي اإلنــذار: وهــو كت
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ارتكبهــا مــع لفــت نظــره إلــى إمــكان تعرضــه لجــزاء أشــد فــي حالــة االســتمرار بالمخالفــة أو 

ــتقبا. ــا مس لتكراره

 ت. حســم نســبة مــن األجــر اليومــي: وهــو حســم نســبة مــن األجــر فــي حــدود جــزء مــن األجــر 

اليومــي. 

ج. حســم نســبة مــن الراتــب الشــهري: وهــو الحســم مــن األجــر فيمــا يتــراوح بيــن أجريــوم 

ــى.  ــد أقص ــهر كح ــي الش ــام ف ــة أي وخمس

د. اإليقــاف عــن العمــل بــدون أجــر: وهــو منــع الموظــف مــن مزاولــة عملــه خــال فتــرة معينــة 

مــع حرمانــه مــن أجــره خــال هــذه الفتــرة علــى أن ال تتجــاوز مــدة اإليقــاف خمســة أيــام فــي 

الشــهر الواحــد. 

هـــ. الحرمــان مــن الترقيــة أو العــالوة الدوريــة لمــدة أقصاها ســنة واحدة من تاريخ اســتحقاقها 

أو الحصــول عليها.  

ــه  ــروع الرتكاب ــبب مش ــف بس ــل الموظ ــو فص ز. الفصــل مــن الخدمــة مــع منــح المكافــأة: وه

ــة الخدمــة  المخالفــة مــع عــدم المســاس بحقــه فــي مكافــأة نهاي

ن. الفصــل مــن الخدمــة دون مكافــأة: وهــو فســخ عقــد عمــل الموظــف دون مكافــأة أو 

ــر مــن األفعــال المنصــوص عليهــا فــي المــادة )80( مــن نظــام  ــه فعــًا أو أكث تعويــض الرتكاب

العمــل.

المادة )95( :

 كل موظــف يرتكــب أيــا مــن المخالفــات الــواردة فــي جــدول المخالفــات والجــزاءات المشــار 

ــن المخالفــة التــي  ــة لنظــام العمــل يعاقــب بالجــزاء الموضــح قري ــه فــي الائحــة التنفيذي إلي

ارتكبهــا ويجــب أن يتناســب الجــزاء المفــروض علــى الموظــف مــع نــوع ومــدى المخالفــة 

ــه ــة مــن قبل المرتكب
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المادة )96( : 

تكــون صاحيــة توقيــع الجــزاءات المنصــوص عليهــا فــي الائحــة التنفيذيــة لنظــام العمــل مــن 

قبــل رئيــس مجلــس اإلدارة  أو المديــر التنفيــذي أو مــن يفــوض بذلــك ويجــوز لــه اســتبدال الجــزاء 

المقــرر أليــة مخالفــة فــي حالــة ارتكابهــا للمــرة األولــى بجــزاء أخــف.

المادة )97( : 

فــي حالــة ارتــكاب الموظــف ذات المخالفــة بعــد مضــي 180 يومــا علــى مــا ســبق ارتكابهــا 

فإنــه ال يعتبــر عائــدة وتعــد مخالفــة وكأنهــا ارتكبــت للمــرة األولــى.

المادة )98( : 

ــن  ــن بي ــد م ــزاء األش ــع الج ــي بتوقي ــد يكتف ــل واح ــن عم ــئة ع ــات الناش ــدد المخالف ــد تع عن

الجــزاءات المقــررة فــي الائحــة التنفيذيــة لنظــام العمــل.

المادة )99(: 

 ال يجــوز أن يوقــع علــى المخالفــة الواحــدة أكثــر مــن جــزاء واحــد كمــا يجــوز أن يوقــع علــى 

الموظــف عــن المخالفــة الواحــدة غرامــة تزيــد قيمتهــا علــى أجــر خمســة أيــام وال أن يقتطــع 

مــن أجــره أكثــر مــن أجــر خمســة أيــام فــي الشــهر الواحــد وفــاء للغرامــات التــي توقــع عليــه 

كمــا هــو مبيــن فــي المــادة )٧0( مــن نظــام العمــل.

المادة )100( :

ــاغ  ــد إب ــة إال بع ــذه الائح ــي ه ــا ف ــوص عليه ــزاءات المنص ــن الج ــا م ــة أي ــع الجمعي  ال توق

الموظــف كتابــة بالمخالفــات المنســوبة إليــه وســماع أقوالــه وتحقيــق دفاعــه وذلــك بموجب 

محضــر يــودع بملفــه الخــاص. 
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المادة )101( : 

مــع عــدم اإلخــال بأحــكام المــادة )80( مــن نظــام العمــل ال يجــوز للجمعيــة توقيــع أي جــزاء 

علــى الموظــف ألمــر ارتكبــه خــارج مــكان العمــل إال إذا كان لــه عاقــة مباشــرة بالعمــل أو 

بالجمعيــة أو بمديرهــا المســؤول كمــا هــو مبيــن فــي نظــام العمــل المــادة )٧0(. 

المادة )102( : 

تســقط المســاءلة التأديبيــة للموظــف بعــد مضــي ثاثيــن يومــا علــى اكتشــاف المخالفــة 

دون أن تقــوم الجمعيــة باتخــاذ أي مــن إجــراءات التحقيــق بشــأنها كمــا هــو مبيــن فــي المــادة 

)69( مــن نظــام العمــل. 

المادة )103( : 

ال يجــوز للجمعيــة توقيــع الجــزاءات الــواردة بهــذه الائحــة إذا مضــى علــى تاريــخ ثبــوت 

ــل.  ــام العم ــن نظ ــادة )69( م ــي الم ــن ف ــو مبي ــا ه ــا كم ــن يوم ــن ثاثي ــر م ــة أكث المخالف

المادة )104( : 

ــا  ــا ومقداره ــزاءات ونوعه ــن ج ــه م ــع علي ــا وق ــة بم ــف كتاب ــاغ الموظ ــة بإب ــزم الجمعي تلت

والجــزاء الــذي يتعــرض لــه فــي حالــة تكــرار المخالفــة وإذا امتنــع الموظــف عــن اســتام اإلخطــار 

أو رفــض التوقيــع بالعلــم يرســل إليــه بالبريــد المســجل علــى عنوانــه الثابــت فــي ملــف خدمتــه.

المادة )105( :

 مــع عــدم اإلخــال بحــق الموظــف فــي االعتــراض أمــام اللجنــة المختصــة وفقــا لنــص المــادة 

)٧2( مــن نظــام العمــل، يجــوز للموظــف أن يتظلــم أمــام إدارة الجمعيــة مــن أي جــزاء يوقــع 

عليــه وفــق أحــكام التظلــم المنصــوص عليهــا فــي الئحــة تنظيــم العمــل. 
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المادة )106( :

ــخ  ــوع المخالفــة التــي ارتكبهــا وتاري ــدون فيهــا ن ــكل موظــف صحيفــة جــزاءات ي  يخصــص ل

وقوعهــا والجــزاء الموقــع عليــه وتحفــظ هــذه الصحيفــة فــي ملــف خدمــة الموظــف كمــا 

هــو مبيــن فــي المــادة )٧3( مــن نظــام العمــل..

المادة )107( :

 تقيــد الغرامــات الموقعــة علــى الموظــف فــي ســجل خــاص وفــق أحــكام المــادة )٧3( مــن 

نظــام العمــل 

المادة )108( : 

الجزاءات الخاصة بالتأخر في اإلجازات:

: فــي حالــة تأخــر الموظــف عــن موعــد حضــوره ومباشــرة العمــل بعــد اإلجــازة بــدون عــذر 
ً
أوال

مبــرر تقبلــه الجمعيــة يتــم اتخــاذ اإلجــراءات اآلتيــة:

 إذا كان التأخيــر خمســة أيــام فأقــل بعــد اإلجــازة االعتياديــة أو االضطراريــة يتم حســم أجور . 1
ــوم  ــب الموظــف)كل ي ــام أخــرى بعددهــا مــن مرت ــى حســم أي ــر باإلضافــة إل ــام التأخي أي

بيوميــن(.

إذا كان التأخيــر أكثــر مــن خمســة أيــام يتــم حســم كل يــوم تأخيــر، باإلضافــة إلــى حســم . 2
يوميــن إضافييــن عــن كل يــوم تأخيــر بعــد اليــوم الخامــس.

إذا كان التأخــر أكثــر مــن عشــرة أيــام يتــم إنهــاء خدمــات الموظــف مــن الخدمــة بــدون . 3

مســتحقات.

: فــي حالــة تأخــر الموظــف بعــد العطــات الرســمية بــدون إذن مســبق أو طلــب معتمــد 
ً
ثانيــا

مــن مديــره يتــم حســم أي يــوم تأخيــر بيوَمــي جــزاء، وبحــد أقصــى عشــرة أيــام، ويطبــق بعــد 

ذلــك نظــام العمــل والعمــال القاضــي بالفصــل.
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أحكام ختامية:

المادة )109( :

ــل  تعــد الجمعيــة تصنيفــا للموظفيــن بحســب فئاتهــم المهنيــة مسترشــدة فــي ذلــك بدلي

ــعودي. ــي الس ــف المهن ــف والتوصي التصني

المادة )110( :

يتــم إعــان الائحــة بوضعهــا فــي مــكان ظاهــر مــن أماكــن العمــل وارســالها للبريــد اإللكتروني 

ــخ اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة  ــر مــن تاري لجميــع الموظفيــن خــال أســبوع علــى األكث

ومركــز التنميــة االجتماعيــة  .

المادة )111( :

ــا  ــرم فيه ــي أب ــة الت ــى الجه ــه إل ــف ونقل ــان الموظ ــز جثم ــات تجهي ــة بنفق ــزم الجمعي تلت

العقــد أو اســتقدم الموظــف منهــا، مالــم يدفــن بموافقــة ذويــه داخــل المملكــة. وتعفــى 

ــك. ــة بذل ــات االجتماعي ــزام المؤسســة العامــة للتأمين ــة الت ــة فــي حال الجمعي

المادة )112( :

ال يجــوز للجمعيــة إنهــاء خدمــة الموظــف بســبب المــرض ، قبــل اســتنفاذه المــدد المحــددة 

ــه  ــل إجازت ــب وص ــي أن يطل ــق ف ــف الح ــام ، للموظ ــذا النظ ــي ه ــا ف ــوص عليه ــازة المنص لإلج

ــة. الســنوية بالمرضي

المادة )113( :

إذا انتهــت عاقــة العمــل فــإن الجمعيــة تدفــع للموظــف مكافــأة عــن مــدة خدمتــه ، تحســب 

علــى أســاس أجــر) نصــف شــهر ( عــن كل ســنة مــن الســنوات الخمــس األولــى ، وأجــر) شــهر ( 

عــن كل ســنة مــن الســنوات التاليــة ويتخــذ األجــر األخيــر أساســا لحســاب المكافــأة ، ويســتحق 

الموظــف مكافــأة عــن أجــزاء الســنة بنســبة مــا قضــاه منهــا فــي العمــل .
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المادة )114( :

ــث  ــة تل ــذه الحال ــي ه ــتحق ف ــف يس ــتقالة الموظ ــبب اس ــل بس ــة العم ــاء عاق إذا كان انته

ــى خمــس ســنوات  ــد عل ــن، وال تزي المكافــأة بعــد خدمــة ال تقــل مدتهــا عــن ســنتين متتاليتي

ويســتحق ثلثيهــا إذا زادت مــدة خدمتــه علــى خمــس ســنوات متتاليــة ولــم تبلــغ عشــر ســنوات 

ــر. ــة إذا بلغــت مــدة خدمتــه عشــر ســنوات فأكث ويســتحق المكافــأة كامل

المادة )115( :

يجــوز االتفــاق علــى أال تحســب فــي األجــر الــذي يســوى على أساســه مكافــأة نهايــة الخدمة 

جميــع مبالــغ العمــوالت أو بعضهــا والنســب المئويــة ومــا أشــبه ذلــك مــن عناصــر األجــر الــذي 

يدفــع إلــى الموظــف للتحفيــز وتكــون قابلــة بطبيعتهــا للزيــادة والنقــص .

المادة )116( :

اســتثناء ممــا ورد فــي المــادة ) الخامســة والثمانيــن( مــن نظــام العمــل تســتحق المكافــأة 

كاملــة فــي حالــة تــرك الموظــف العمــل نتيجة لقوة قاهــرة خارجة عــن إرادته , كما تســتحقها 

الموظفــة إذا أنهــت العقــد خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ عقــد زواجهــا أو ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ 

وضعهــا كمــا هــو مبيــن فــي المــادة ) 8٧ ( مــن نظــام العمــل.

المادة )117( :

إذا انتهــت خدمــة الموظــف وجــب علــى الجمعيــة دفــع أجــره وتصفيــة حقوقه خال أســبوع 

- علــى األكثــر - مــن تاريــخ انتهــاء العاقــة العقديــة , أمــا إذا كان الموظــف هــو الــذي أنهــى 

ــد علــى أســبوعين ،  ــة خــال مــدة ال تزي العقــد، وجــب علــى الجمعيــة تصفيــة حقوقــه كامل

وللجمعيــة أن تحســم أي ديــن مســتحق لــه بســبب العمــل مــن المبالــغ المســتحقة للموظــف.
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المادة )118( :

ال يجــوز - بغيــر اتبــاع القواعــد واإلجــراءات النظاميــة المقــررة - أن تتــرك إدارة الجمعيــة 

موظفهــا يعمــل لــدى الغيــر، وال يجــوز للموظــف أن يعمــل لــدى جهــة أخــرى، وتتولــى وزارة 

ــل  ــن قب ــا م ــم ضبطه ــي يت ــات الت ــي المخالف ــق ف ــآت والتحقي ــى المنش ــش عل ــل التفتي العم

ــأنها  ــررة بش ــات المق ــق العقوب ــة لتطبي ــى وزارة الداخلي ــا إل ــم إحالته ــن ث ــيها، وم مفتش

المادة )119( :

ــر ســعودي يعمــل لحســابه الخــاص، كمــا ال  ــرك الموظــف الغي ــة أن تت ال يجــوز إلدارة الجمعي

ــل  ــاف وترحي ــط وإيق ــة ضب ــى وزارة الداخلي ــاص، وتتول ــابه الخ ــل لحس ــف أن يعم ــوز للموظ يج

وإيقــاع العقوبــات علــى المخالفيــن مــن الموظفيــن لحســابهم الخــاص )العمالــة الســائبة فــي 

ــغلين  ــل والمش ــاب العم ــك أصح ــن(، وكذل ــل الهاربي ــن العم ــن ع ــن والمتغيبي ــوارع والميادي الش

المخالفــة وتطبيــق  لــه دور فــي  لهــم وكل مــن  والناقليــن  لهــوالء والمتســترين عليهــم 

ــم. ــررة بحقه ــات المق العقوب
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جدول المخالفات والجزاءات

: مخالفات تتعلق بمواعيد العمل:
ً
اوال

نوع المخالفةم

الجزاء
)النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي(

رابع مرةثالث مرةثانى مرةأول مرة

1
15دقيقــة  لغايــة  للعمــل  الحضــور  عــن مواعيــد  التأخــر 
ذلــك  علــى   يترتــب  لــم  إذا  مقبــول  عــذر  أو  إذن  دون 

آخريــن عمــال  تعطيــل 

انذار 

كتابى
%5%1٠%2٠

2

15دقيقــة  لغايــة  للعمــل  الحضــور  عــن مواعيــد  التأخــر 

دون إذن أو عــذر مقبــول إذا ترتــب علــى ذلــك تعطيــل 

عمــال آخريــن

انذار 

كتابى
%15%25%5٠

3

التأخــر عــن مواعيــد الحضــور للعمــل أكثــر مــن 15دقيقــة 

لغايــة 3٠دقيقــة  دون إذن أو عــذر مقبــول إذا لــم يترتــب 

علــى  ذلــك تعطيــل عمــال آخريــن

%1٠%15%25%5٠

4

التأخــر عــن مواعيــد الحضــور للعمــل أكثــر من15دقيقــة 

ترتــب  إذا  مقبــول  عــذر  أو  إذن  دون  3٠دقيقــة  لغايــة 

علــى ذلــك تعطيــل عمــال آخريــن

يوم%25%5٠%75

5

التأخــر عــن مواعيــد الحضــور للعمــل أكثــر مــن 3٠ دقيقــة 

لــم  إذا  مقبــول  عــذر  أو  إذن  دون  دقيقــة    6٠ لغايــة 

يترتــب علــى  ذلــك تعطيــل عمــال آخريــن

يوم%25%5٠%75

6

التأخــر عــن مواعيــد الحضــور للعمــل أكثــر مــن 3٠ دقيقــة 

لغايــة 6٠ دقيقــة  دون إذن أو عــذر مقبــول إذا ترتــب 

علــى  ذلــك تعطيــل عمــال آخــري

يومانيوم%3٠%5٠

7

التأخــر عــن مواعيــد الحضــور للعمــل لمــدة تزيــد علــي 

لــم  أو  ترتــب  ســواء  مقبــول  عــذر  أو  إذن  دون  ســاعة 

آخريــن ذلــك تعطيــل عمــال  علــى  يترتــب 

انذار 

كتابى
ثالثة اياميومانيوم

باإلضافة إلى حسم أجر ساعات التأخر
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تابع: مخالفات تتعلق بمواعيد العمل:

نوع المخالفةم

الجزاء
)النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي(

أول مرة
ثانى 

مرة
رابع مرةثالث مرة

8
ترك العمل أو االنصراف قبل الميعاد دون اذن

أو عذر مقبول بما ال يتجاوز 15 دقيقة

إنذار 
يوم25 %1٠ %كتابي

باإلضافة إلى حسم أجر مدة ترك العمل

9
تــرك العمــل أو االنصــراف قبــل الميعــاد دون إذن أو عــذر 

مقبــول بمــا يتجــاوز 15 دقيقــة
يوم5٠ 25% %1٠ %

باإلضافة إلى حسم أجر مدة ترك العمل

11
يــوم  لمــدة  عــذر مقبــول  أو  كتابــي  إذن  الغيــاب دون 

الواحــدة العقديــة  الســنة  خــالل 
4 أيام3 أياميومان

الحرمان من 
الترقيات 

والعالوات لمرة 
واحدة

باإلضافة إلى حسم أجر مدة الغياب

12
الغيــاب المتصــل دون إذن كتابــي أو عــذر مقبــول مــن 

يوميــن إلــى ســتة أيــام خــالل الســنة العقديــة الواحــدة
4 أيام3 أياميومان

الحرمان من 
الترقيات 

والعالوات لمرة 
واحدة

باإلضافة إلى حسم أجر مدة الغياب

13

الغيــاب المتصــل دون إذن كتابــي أو عــذر مقبــول مــن 

أيــام خــالل الســنة العقديــة  إلــى عشــرة  أيــام  ســبعة 

الواحــدة

5 أيام4 أيام
الحرمان من 

الترقيات 
والعالوات 
لمرة واحدة

فصل من الخدمة 
مع المكافأة 
اذا لم يتجاوز 

مجموع الغياب 
)3٠يوم(

باإلضافة إلى حسم أجر مدة الغياب

14

الغيــاب المتصــل دون إذن كتابــي أو عــذر مقبــول مــن 

احــد عشــر يومــا إلــى اربعــة عشــر يومــا خــالل الســنة 

الواحــدة العقديــة 

5 أيام
الحرمان من 

الترقيات 
والعالوات 
لمرة واحدة

فصل من 
 
ً
الخدمة طبقا
للمادة )8٠( 
من نظام 

العمل

--------

باإلضافة إلى حسم أجر مدة الغياب

15

تزيــد  مــدة  مشــروع  ســبب  دون  العمــل  عــن  االنقطــاع 

 متصلــة خــالل الســنة العقديــة 
ً
علــى خمســة عشــريوما

الواحــدة

أن  علــى  تعويــض  أو  مكافــأة  دون  الفصــل 
يســبقه إنــذار كتابــي بعــد الغيــاب مــدة عشــرة 
أيــام فــي نطــاق حكــم المــادة )۸۰( مــن نظام 

العمــل

16
الغيــاب المتقطــع دون ســبب مشــروع مــدة تزيــد فــي 

مجموعهــا علــى ثالثيــن يومــا فــي الســنة الواحــدة

أن  علــى  تعويــض  أو  مكافــأة  دون  الفصــل 
مــدة  الغيــاب  بعــد  كتابــي  إنــذار  يســبقه 
 فــي نطــاق حكــم المــادة )۸۰( 

ً
عشــرين يومــا

العمــل نظــام  مــن 
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يكــون المرجــع فــي تحديــد عــدد مــرات ارتــكاب ذات المخالفــة هــو الســنة العقديــة بمعنــى 

أن يكــون المرجــع فــي تحديــد مــا إذا كانــت المخالفــة للمــرة األولــى أو الثانيــة هــو ارتــكاب ذات 

المخالفــة فــي الســنة التعاقديــة نفســها.

: مخالفات تتعلق بتنظيم العمل :
ً
ثانيا

نوع المخالفةم

الجزاء
)النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي(

رابع مرةثالث مرةثانى مرةأول مرة

1
التواجــد دون مبــرر فــي غيــر مــكان العمــل أثنــاء وقــت 

الــدوام
يوم%1٠%25%5٠

2
اســتقبال زائريــن فــي غيــر أمــور عمــل المنشــأة فــي 

اإلدارة مــن  إذن  دون  العمــل  أماكــن 
25%15 %1٠ %إنذار كتابي

3
األكل فــي مــكان العمــل أو غيــر المــكان المعــد لــه أو 

فــي غيــر أوقــات الراحــة
25%15 %1٠ %إنذار كتابي

5٠%25 %1٠ %إنذار كتابيالنوم أثناء العمل4

3 أياميومانيوم5٠ %النوم في الحاالت التي تستدعي يقظة مستمرة5

6
التســكع أو وجــود الموظــف فــي غيــر مــكان عملــه , أثنــاء 

ســاعات العمل .
يوم25%5٠ %1٠ %

يومانيومالتالعب في إثبات الحضور واالنصراف7

الحرمان من 
الترقيات 

والعالوات 
لمرة 
واحدة

فصل من 
الخدمة مع 

المكافأة

8

عــدم إطاعــة األوامــر العاديــة الخاصــة بالعمــل أو عــدم 

تنفيــذ التعليمــات الخاصــة بالعمــل والمعلقــة فــي مــكان 

ظاهــر

يومانيوم25%5٠ %

ثالثة أياميومانالتحريض على مخالفة األوامر والتعليمات الخطية9
خمسة 

أيام

فصل من 
الخدمة مع 

المكافأة
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تابع: مخالفات تتعلق بمواعيد العمل:

نوع المخالفةم

الجزاء
)النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي(

رابع مرةثالث مرةثانى مرةأول مرة

1٠
اإلهمــال أو التهــاون فــي العمــل الــذي قــد ينشــأ عنــه 
ضــرر فــي  صحــة العمــال أو ســالمتهم أو فــي المــواد 

أو األدوات واألجهــزة
ثالثة أياميومان

خمسة 
أيام

فصل من 
المكافأة

11
ألغــراض  المنشــأة  وأدوات  ومعــدات  آالت  اســتعمال 

إذن دون  خاصــة 
5٠%25 %1٠ %إنذار كتابي

12
تدخــل العامــل دون وجــه حــق فــي أي عمــل ليــس فــي 

اختصاصــه أو لــم يعهــد بــه إليــه
ثالثة أياميومانيوم%5٠

25%15 %1٠ %إنذار كتابيالخروج أو الدخول من غير المكان المخصص لذلك13

14
اإلهمــال فــي تنظيــف اآلالت وصيانتهــا أو عــدم العنايــة 

بهــا أو عــدم التبليــغ عــن مــا بهــا مــن خلــل
ثالثة أياميومانيوم%5٠

ثالثة أياميومانتمزيق أو إتالف إعالنات أو بالغات إدارة المنشأة15
خمسة 

أيام
فصل من 
المكافأة

16
اإلهمــال فــي العهــد التــي بحوزتــه مثــل ) ســيارات , آالت 

, أجهــزة , معــدات , أدوات , ............ ( 
ثالثة أياميومان

خمسة 
أيام

فصل من 
المكافأة

17
عنهــا  والمعلــن  المحظــورة  األماكــن  فــي  التدخيــن 

والمنشــأة.  العمــال  ســالمة  علــى  للمحافظــة 
ثالثة أياميومان

خمسة 
أيام

فصل من 
المكافأة
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: مخالفات تتعلق بسلوك العامل:
ً
ثالثا

نوع المخالفةم
الجزاء

)النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي(

رابع مرةثالث مرةثانى مرةأول مرة

1
الزمــالء أو إحــداث مشــاغبات فــي محــل  التشــاجر مــع 

العمــل
ثالثة أياميومانيوم

خمسة 
أيام

2
التمــارض أو ادعــاء العامــل كذبــا أنــه أصيــب أثنــاء العمــل 

أو بســببه
ثالثة أياميومانيوم

خمسة 
أيام

يومانيوم5٠%مخالفة التعليمات الصحية المعلقة بأمكنة العمل3
خمسة 

أيام

5٠%25 %1٠ %إنذار كتابيكتابة عبارة على الجدران أو لصق إعالنات4

يومانيوم5٠ %25 %رفض التفتيش عند االنصراف5

5٠%25 %1٠ %إنذار كتابيجمع إعانات أو نقود بدون إذن6

7
ــة لحســاب المنشــأة فــي  عــدم تســليم النقــود المحصل

المواعيــد المحــددة دون تبريــر مقبــول
ثالثة أياميومان

خمسة 
أيام

فصل من 
المكافأة

8
االمتنــاع عــن ارتــداء المالبــس واألجهزة المقــررة للوقاية 

والسالمة.
يومانيومإنذار كتابي

خمسة 
أيام

ثالثة أياميومانتعمد الخلوة مع الجنس اآلخر في أماكن العمل .9
خمسة 

أيام
فصل مع 
المكافأة

ثالثة أياميوماناإليحاء لآلخرين بما يخدش الحياء قوال، أو فعال .1٠
خمسة 

أيام
فصل مع 
المكافأة

11
اإلشــارة  أو  بالقــول،  بالعمــل  الزمــالء  علــى  االعتــداء 
بالشــتم  اإللكترونيــة  االتصــال  وســائل  باســتعمال  أو 

لتحقيــر أوا
ثالثة أياميومان

خمسة 
أيام

فصل مع 
المكافأة

12
االعتــداء باإليــذاء الجســدي علــى زمــالء العمــل أو علــى 

غيرهــم بطريقــة إباحيــة.
الفصل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض بموجب 

المادة )8٠( من نظام العمل

13
االعتــداء الجســدي أو القولــي، أو بــأي وســائل اتصــال 
إلكترونيــة علــى صاحــب العمــل أو المديــر المســؤول، أو 

أحــد الرؤســاء أثنــاء العمــل أو بســببه.

الفصل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض بموجب 
المادة )8٠( من نظام العمل.

ثالثة أيامتقديم بالغ, أو شكوى كيدية.14
خمسة 

أيام
خمسة 

أيام
فصل مع  

المكافأة

15
عــدم االمتثــال لطلــب لجنــة التحقيــق بالحضــور و اإلدالء 

باألقــوال والشــهادة.
ثالثة أياميومان

خمسة 
أيام

فصل مع 
المكافأة




