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 مقدمة: 

إلى تنظيم العالقات   وتهدف الالئحة تم إعداد هذا الدليل تنفيذا لحكم املادة التاسعة من نظام العمل والعمال السعودي 

 بما له من حقوق وبما عليه من   الوظيفية بين الجمعية واملوظفين بها بما يحقق مصلحة الطرفين وليكون كل طرف
ً
عاملا

 . واجبات

من الالئحة األساسية للجمعية ومن السياسات   أتعتبر هذه الالئحة )الئحة املوارد البشرية وتنظيم العمل( جزء ال يتجز 

 املتعلقة بتنظيم العمل. 
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 الفصل األول 

 التعريفات والتأسيس 

 

 املادة األولى:

 :يقصد بالكلمات والعبارات واملصطلحات التالية أينما وردت في هذا الدليل املعاني املخصصة لكل منها أدناه

افق والسالمة باملنشآت الصحية الجمعية: جمعية  .1  إدارة املر

 .نظام العمل: ويقصد به نظام العمل والعمال السعودي .2

 .نظام التأمينات االجتماعية: ويقصد به نظام التأمينات االجتماعية السعودي .3

 .مجلس اإلدارة: مجلس إدارة الجمعية وهي السلطة العليا املنتخبة من قبل الجمعية العمومية للجمعية  .4

 املد .5
ً
  ير التنفيذي: هو املسؤول األول عن الجهاز التنفيذي سواء كان مديرا تنفيذيا

ً
  او مديرا

ً
 . عاما

هو الشخص صاحبة السلطة والتي يقع ضمن اختصاصها أو صالحيتها أو مسؤوليتها املوضوع الوارد  املسؤول: .6

ويستعمل هذا التعبير عادة عندما يتغير املسؤول مع تغير املستوى اإلداري أو مستوى أهمية  الالئحة،في سياق 

 . القرار أو اإلجراء

  على النشاط الوارد في سياق النص وعلى العاملين ضمن املدير املباشر: هو السلطة اإلدارية املشرفة مباشرة   .7

أو  موظفين  يتناول  كان  سواء  باملوضوع  مباشرة  معنية  وتكون  اإلداري  التنظيم  هيكل  حسب  النشاط  هذا 

الوظائف    سياسات، أيا من  افية ويشمل ذلك     االشر
ً
ا  بدءا ثم مديري  العام  دارات ورؤساء األقسام إلباملدير 

 .املدير املباشر " عندما يتناول املوضوع املوظفين التابعين مباشرة للمسؤول "  ويستعمل مصطلح

من   االدارة: هي الوحدة اإلدارية الرئيسية في الجمعية حسب هيكل التنظيم اإلداري والتي ينتمي إليها املوظف .8

 .الناحية اإلدارية، وتضم وحدات إدارية أصغر هي األقسام

  اإلدارية التي تتولي متابعة تنفيذ كافة سياسات وإجراءات املوارد البشرية  قسم املوارد البشرية: هي الوحدة .9

 .بالجمعية وتخطيط االحتياجات من املوارد البشرية وتدريب املوظفين، وحفظ امللفات الخاصة بهم
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إحدى  .10 في  املختصة،  الجهة  من  بقرار  يعين  وكل شخص  وهو  الجمعية  في  املوظفين  األفراد  أحد  هو  املوظف: 

الوظائف الدائمة أو املؤقتة في الجمعية، يمارس فيها وملصلحتها وتحت إدارتها، عمال إداريا أو فنيا أو حسابيا أو 

 .كتابيا أو تنفيذيا أو آليا أو يدويا أو غيره، لقاء راتب شهري أو يومي يحدد في قرار تعيينه 

 .الوظيفة: هي العمل املسند إلى املوظف من أية درجة كان .11

ينتهي  .12 محدد  على عمل  ينصب  الذي  أو  محددة  مدة  إنجازه  تقتض ي طبيعة  الذي  العمل  هو  املؤقت:   العمل 

 .بانتهائه أيا كانت املدة التي يستغرقها إنجازه، ماعدا نظام الساعات فله الئحة مستقلة 

 معية، وهي الدرجة: هي الرتبة التي تحدد املستوى اإلداري للموظف على سلم املستويات اإلدارية في الج .13

 تضم عادة مجموعة من الوظائف املتساوية أو املتقاربة من حيث درجة املسؤولية ومستوى املؤهالت املطلوبة  .14

اقية لشغلها وأهميتها   .والعلمية  اإلشر

 الراتب األساس ي: يقصد به األجر الذي يعطى للموظف مقابل عمله بموجب عقد العمل، مهما كان نوع هذا .15

   احتسابه، وبدون أية إضافات من بدالت أو مقابل ساعات إضافية أو مكافئات أو غيرها وقبلاألجر أو طريقة 

 .أية خصومات من الضرائب أو التأمينات أو غيرها

هي املبلغ النقدي او النسبة الذي زيد به راتب املوظف األساس ي وفي املوعد الذي تقرره إدارة الجمعية  الزيادة: .16

 .تقتضيه إداراتها املوظف وحسب مابناء على أداء وإنتاجية 

 .املواطن: هو الشخص ممن يحملون الجنسية السعودية  .17

افد: هو الشخص الذي ال يحمل الجنسية السعودية  .18  .الو

 .املستخدم: أي شخص معين في الجمعية ضمن وظائف املستخدمين وفقا ألحكام الالئحة  .19

 .إدارة الجمعية الجهة الطبية املعتمدة: هي الجهة التي تعتمدها  .20

افد ألغراض احتساب مستحقاته من تذاكر السفر لاللتحاق   .21 بلد املنشأ: البلد الذي ينتمي إليه املوظف الو

 .والذهاب في اإلجازات السنوية، ويتم تحديد ذلك بوضوح في عقد العمل بالعمل
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 :حدود تطبيق السياسات

عند    الجمعية الدائمين، املثبتين منهم واملوضوعين تحت االختبار تسري أحكام هذه السياسات على جميع موظفي   .1

، يطلع على كافة بنود وفقرات هذه السياسات ويكون  سواء بعمل دائم او عمل جزئي واملتطوعين  تعيين املوظف

 .تنفيذا لها خاضعا للتعليمات والقواعد التي تصدر 

الشروط   .2 خاصة،  بعقود  العاملين  املوظفين  على  وتحديد تطبق  تعيينهم  إلى  بالنسبة  توظيفهم  عقود  في    الواردة 

 رواتبهم وإجازتهم واستقاالتهم وإنهاء خدماتهم، كما تطبق عليهم طيلة مدة عملهم في الجمعية الشروط الخاصة 

 والتعليمات التي يصدرها إليهم رؤساؤهم وغيرها من األمور املتعلقة بعالقات العمل بموجب هذا الدليل الذي ال 

توظيفهميتع مع شروط  الجمعية ،  ارض صراحة  إدارة  التي يصدرها  السياسات وتعديالتها والقرارات  تعتبر هذه 

 .الجمعية واملوظف بشأن موظفيها جزءا متمما للعقد الذي بين

تلغى جميع األحكام والقرارات والتعليمات املخالفة لهذه السياسات، ما لم تكن صادرة عن السلطات الحكومية او  .3

 .املشرفة على تغييرة الجهة قرار من يصدر 

 .يخضع املوظف ألحكام الئحة املخالفات والجزاءات املعمول بها في الجمعية وامللحقة بهذه السياسات .4

يمكن إدخال تعديالت على نصوص هذه السياسات، ويشمل ذلك اإلضافة واإللغاء من البنود واملنافع أو الحقوق  .5

 .عية وضمن القوانين واألنظمة الحكومية السارية باعتماد من مجلس اإلدارةالواردة فيها حسب تطور أنظمة الجم

 

 

 مسؤوليات تطبيق السياسة: 

 .بعد اعتماد مجلس اإلدارة يصبح دليل سياسات املوارد البشرية هذا جزءا من أنظمة وتعليمات الجمعية  .1

 .املوارد البشرية تناط بمجلس اإلدارة وحده صالحية اعتماد أية تعديالت على سياسات  .2

إن احترام هذه السياسات والعمل بمفهومها واجب على كافة املوظفين في الجمعية كما أن إحدى مسؤوليات املدير  .3

 .التنفيذي هي التأكد من احترام جميع املوظفين لهذه السياسات
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وتوجيههم   .4 مرؤوسيهم  مع  تعاملهم  في  السياسات  هذه  بأحكام  الجمعية  في  املسؤولون  بهدف يستعين  ومتابعتهم 

حقوقهم  ملعرفة  بها  العاملون  يستعين  كما  واالنضباط.  الجيد  واألداء  العالية  املعنوية  الروح  على  الحفاظ 

 .وواجباتهم

بذلك يكون    يحق  تفسير حكم أي بند أو فقرة من البنود وفقرات هذه السياسات وله تفويض املدير العاملإلدارة     .5

 .القرار في ذلك نهائيا

 إدارة الجمعية ما تراه مناسبا من اللوائح والقرارات واألوامر والتعليمات الالزمة لتنفيذ هذه السياسات، كماتضع   .6

 يجوز لهم تنظيم ما لم تنظمه هذه السياسات من أحكام تحقيقا ألغراضها واتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع هذه

يتفق مع   التنفيذ بما  والتعليمات موضع  دليل إجراءاتالسياسات واألوامر  في ذلك وضع واعتماد  بما   أحكامها، 

 .املوارد البشرية 

 إن استعانة مجلس اإلدارة أو املدير التنفيذي برأي مراجع استشارية قانونية من داخل الجمعية أو من خارجها ال  .7

إن إحالة    كذلك يتناقض مع الصالحيات املخولة لهما أو املسؤوليات امللقاة على عاتق كل منهما بموجب هذه البنود،  

وتكليفهم االختصاص  ذوي  من  أو  املعنيين  من  األفراد  أو  اللجان  إلى  اعتمادها  قبل  الهامة  بوضع   السياسات 

بالقرارات التي   التوصيات املناسبة ال يتعارض مع الصالحية أي من مجلس اإلدارة أو املدير التنفيذي بل يعزز الثقة 

 .القراراتيصدرانها ويسهل تنفيذ تلك 

ويمكنهم  .8 لهم  التابعة  واألقسام  اإلدارات  في  السياسات  هذه  تطبيق  مسؤولية  واالقسام    اإلدارات  مدراء  يتحمل 

التشاور مع املدير التنفيذي بشأن حدود ومجاالت تطبيق هذه السياسات على أي من الحاالت الخاصة حيث يرجع 

 .التفسير النهائي واألخير ألي منها للمدير التنفيذي
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 الفصل الثاني

 الوظائف 
 

 املادة الثانية: املسميات الوظيفية املعتمدة بالجمعية هي 

 العدد  املؤهل املطلوب  املسمى الوظيفي  التصنيف

 1 بكالوريوس/ماجستير الرئيس التنفيذي  اداري 

 1 بكالوريوس /ماجستير نائب الرئيس 

 1 بكالوريوس /ماجستير املشرف العام 

 1 بكالوريوس  مسؤول متطوعين  اشرافي

 1 بكالوريوس  مسؤول عالقات عامه واعالم 

 1 بكالوريوس  مسؤول برامج الجمعية 

 1 بكالوريوس  مسؤول تنمية املوارد املالية 

 1 بكالوريوس  مسؤول تسويق 

 1 بكالوريوس  مسؤول موارد بشرية 

 حسب االحتياج  بكالوريوس  باحث علمي تخصص ي 

 حسب االحتياج  بكالوريوس  اجتماعي باحث 

 حسب االحتياج  بكالوريوس  عالقات عامه 

 حسب االحتياج  بكالوريوس / دبلوم عالي  محاسب 

 حسب االحتياج  بكالوريوس / دبلوم عالي  امين صندوق 

 حسب االحتياج  بكالوريوس / دبلوم عالي  اعالم
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 حسب االحتياج  بكالوريوس / دبلوم تقني تقني

 حسب االحتياج  بكالوريوس / دبلوم عالي  سكرتارية /استقبال  عام

 حسب االحتياج  بكالوريوس / دبلوم عالي  موظف اداري/مدخل بيانات 

خدمات عامه  

 )حارس/عامل/سائق( 

 حسب االحتياج  ثانوي 

 

 الفصل الثالث

 التوظيف والعقود

 

 واالشرافيوفق التصنيف اإلداري    وظيفة( من الالئحة األساسية عند حاجة الجمعية الى شغل  50)وفقا للمادة رقم    املادة الثالثة:

سؤولياته من اجل تحديد وتوضيح صالحياته وم  اإلدارة معيقوم الرئيس التنفيذي برفع ترشيح اسم املوظف ومنصبة الى مجلس  

 .سؤوليات إدارة املوارد البشريةيكون من ماما الوظائف التي تقع تحت نطاق التصنيف التخصص ي والعام   ,االعتماد

لجنة التوظيف تتألف من )الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس واملشرف العام( تقوم إدارة املوارد البشرية برفع    املادة الرابعة:

الطلب واملترشحين وتقوم بدوره   الدراسة( الى اللجنة  والعامة  التخصصيةاملترشحين للوظائف التي تقع تحت نطاق الوظائف )

 . الطلب واعتماده دراسةفي 

اإلعالن عن الوظائف الشاغرة عبر قنوات الجمعية وموقعها الرسمي وعبر املواقع الرسمية املرخصة محدد  يتم    :الخامسة   املادة

 واملهام والعدد الشاغر ومميزات الوظيفة وشروط القبول  املطلوبة الوظيفةبها 

لشغل  السادسة   املادة األنسب  على  بناء  والترشيح  املتقدمين  طلبات  بدراسة  التوظيف  ولجنة  البشرية  املوارد  إدارة  تقوم   :

اإلجراءات   املناسب    املتبقيةالوظائف واكمال  املوظف  اعتماد    وتعيينهالختيار  ماعدا   تعيينهبعد  التنفيذي  الرئيس  من قبل 

تم تعميد أسماؤهم من قبل مجلس اإلدارة وفقا لالئحة األساسية )مادة  الوظائف التي تقع تحت نطاق )اإلداري واالشرافي( في 

50). 

 : كالتاليالواجب توفرها قبل تعيين أي موظف وهي  العامةيجب على لجنة التوظيف ان تتحقق من الشروط  املادة السابعة:
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 . ان يكون طالب العمل سعودي/ة الجنسية-1

 ان -2
 
 . يكون كامل االهلية املعتبرة شرعا

 . سنه 25االيقل عمره عن -3

 ان يكون متفر -4
 
 . غا للعمل في حال كان الدوام كليا

 . ان يتملك خبرة في مجال العمل املخول له-5

 . املتقدم عليها للوظيفةان يطابق املؤهل العلمي -6

7- 
 
 . ان يكون الئقا طبيا ونفسيا

 . حسن السيرة والسلوك-8

 . اجتياز املقابالت الشخصية بنجاح-9

وشروط القبول    العامةويكون ذلك وفق الشروط    رفضهلجنة التوظيف هي املخولة بقبول واعتماد املتقدم او    : الثامنة   املادة

 . التي توضح في اإلعالن الوظيفي 

 . عليه واملتعارف املتبعةحسب اإلجراءات  ترسميه موظف يتم  عمل لكليحرر عقد  :التاسعة  املادة

العربية فقط    باللغةبين الجمعية واملوظف بموجب عقد العمل بحيث يحرر منه نسختين ويعتمد    العالقةتقوم    املادة العاشرة:

 التالية:   املهمةوتسلم نسخة للموظف والنسخة األخرى تودع في ملف املوظف داخل الجمعية لالحتفاظ به ويرفق معه املسوغات  

 . السيرة الذاتية-1

 . صورة من الهوية الوطنية-2

 .املؤهل العلميصورة من -3

 . صورة من الخبرات العملية-4

 واحضار النسخ األصلية للمطابقة وتحفظ في ملف املوظف لدى قسم املوارد البشرية  
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بالعقد واملسمى الوظيفي واالجر والبدالت املادة العاشرة البيانات األساسية لكل طرف  : يجب ان يتضمن عقد املوظف على 

العقد   التج  وانتهائهومده  متعلقة  وفترة  عامه  واحكام  االجتماعية  والتأمينات  الطبي  والتامين  واالجازات  العمل  وساعات  ربة 

 واالخطارات.  العامة باألنظمة

املرجع األساس ي للمهمات املطلوبة من املوظف    ومرفقاته: يعتبر الوصف الوظيفي للوظيفة وعقد العمل  الحادية عشر  املادة

 عند الخالف حول ذلك. 

 

 

)ثالث  عشر  الثانية  املادة تجربه  فترة  الى  املوظف  يخضع  التوظيف    أشهر:  تاريخ  احتسابها من  يبدأ  اجر  تطوعية وبال  عمل( 

  ( ويكون للطرين الحق في انهاء العقد خالل هذه الفترة والالدولةاملقدمة من    الرسمية)يستثنى منها اجازات األعياد واالجازات  

 املرسمين الى ان يجتاز فترة التجربة بنجاح ويتم ترسيمه يحق للموظف التمتع بمميزات املوظفين 

إضافية بعد الفترة التجريبية األولى بناء على توصيات   أشهرعن ثالث  ال تزيد لفترة  التجربةفترة  يتم تمديد :املادة الثالثة عشر

 . بشكل رسمي واخذ موافقتهاملسؤول او قسم املوارد البشرية بعد اخطار املوظف وتوقيعه على نموذج التقييم وتبليغه 

الرابعة عشر في  املادة  السبب  مزورة وكانت  او  غير صحيحه  بيانات ومستندات  قدم  املوظف  ان  للجمعية  ثبت  إذا   قبوله: 

يحق للجمعية اتخاذ االجراء القانوني حيال هذا املوظف وكذلك للجمعية    83فانه وفق لنظام العمل املادة رقم    املطلوبة  للوظيفة

 .عوض وال مكافآتاشعار وبال  ألي فسخ العقد دون الحاجة 

  كعملاء  او مؤسسة أخرى لتوفير موظفين او عمال للعمل لديها سو   جهةيجوز للجمعية ان تتعاقد مع أي    :املادة الخامسة عشر

بنود االتفاق    تحدده  كلي او جزئي وفق اإلجراءات النظامية الخاصة بهذا ويتم صرف رواتب لهم من قبل الجمعية او حسب ما

عامل اذا كان مناسب للعمل   ألي وبوجب العقد دون ان تتحمل الجمعية رواتب او مصاريف متعلقة أخرى ويمكن نقل الكفالة 

 . ميةفي الجمعية وفق اإلجراءات النظا

 

 الفصل الر ابع 
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 الدوام

 

ساعة أسبوعيا كحد اقص ى ويكون   48: أيام العمل خمس أيام في األسبوع ويتعين على املوظف العمل ملدة  املادة السادسة عشر

الجمعة والسبت راحة رسمية براتب كامل وللجمعية ان تستبدل يوم السبت بيوم اخر لبعض املوظفين متى ما دعت الحاجة  

 . ان تضاف له كساعات عمل اضافيه يحصل مقابلها على رصيد ساعات استئذان اضافية لذلك على 

  

 

: حضور املوظفين وانصرافهم وفق للمواعيد املحددة في النظام العام باستخدام نظام الحضور املعتمدة  السابعة عشر املادة 

مؤقت دون موافقه اعتماد من املسؤول او الرئيس التنفيذي    ولو بشكل لدى الجمعية وال يحق للموظف تغيير أوقات العمل  

ويحق للجمعية نشر تعميم للموظفين في حاله تطلب االمر عمل ميداني او خارج مقر العمل يحدد به التاريخ وساعات العمل  

 . لذلك حسب حاجتها واختصاص املوظف والسبب 

   .والصالة: يراعي في أوقات العمل أوقات الراحة املادة الثامنة عشر

يحق للموظف االستئذان ثالث مرات بالشهر غير محتسبة في الشهر التالي في حال عدم قيامه باالستئذان    :املادة التاسعة عشر

خالل الشهر ماعدا الساعات املتحصل عليها من خالل عمله بساعات إضافية وذلك بعد اعتماد املسؤول املباشر او قسم املوارد  

 لتالية: البشرية في الحاالت ا

 . التأخر في الحضور عن وقت الدوام -

 . االنصراف قبل نهاية الدوام -

 .الخروج اثناء الدوام الرسمي -

  

   

 الفصل الخامس

 الرواتب
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تدفع الرواتب بالريال السعودي فقط ويتم دفعها خالل ساعات العمل في اليوم السابع والعشرين من كل   املادة التاسعة عشر:

عن اليوم الثالثين اال لظروف خارجة عن إرادة الجمعية او صادف ذلك يوم الراحة األسبوعية    رال تتأخشهر ميالدي على ان  

 ة: وتودع في حسابات املوظفين البنكية وفقا لألحكام التالي

 املوظف بدوام كامل ودوام جزئي يصرف اجرة في نهاية الشهر -

 املوظف او العامل باليومية يصرف اجرة في نهاية األسبوع-

في نهاية    مستحقاتهاملوظف الذي يترك العمل او املوظف الذي تنتهي خدمته بالجمعية دون تجديد لعقدة يدفع اجرة وكافة  -

 . عن تسليم طلب االستقالة او إجراءات انتهاء الخدمة تأخرهاال في حال   الشهر

 . هذا النظام بأحكاماق العمل  يتم صرف الرواتب بعد خصم أي مبالغ مستحقة للجمعية وذلك في نط :املادة العشرين

 

 الفصل السادس 

 التدريب والتأهيل 

 

  صرف : تقوم الجمعية بتوفير دورات تدريبية وتأهيلية للموظفين بشكل دوري حسب اإلمكان ويستمر  املادة الواحدة والعشرين

 يثبت حضوره للبرنامج التدريبي  املوظف طول فترة التدريب دون ان يخصم منه او ان يحتسب عليه غياب بشرط ان يقدم ما  أجر

 . ومتطلباتها التدريبية: تتحمل الجمعية تكاليف الدورات املادة الثانية والعشرين

 تقوم الجمعية بتدريب املتطوعين امللتحقين بالعمل حسب اإلمكان  :املادة الثالثة والعشرين

كانت على حساب املوظف   بموافقة خطية من إدارة الجمعية ولوإال يتم اعتماد أي دورة للموظف  ال :والعشرين الرابعة املادة 

 .الشخص ي
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 الفصل السابع 

 العالوات 

ثابتة وهي نسبة من    :املادة الخامسة والعشرين في    أصليعطى املوظف عالوة سنوية  الراتب وتصرف حسب تقدير املوظف 

 يلي:  التقييم السنوي كما

 التقدير 
  أصلنسبة العالوة السنوية الثابتة من 

 الراتب االساس ي

 % 4 ممتاز 

 % 3 جيد جدا 

 

 .على العمل  أشهر ستة    أمض ى( بتقدير ممتاز او جيد جدا وان يكون  أشهرالفترة التجريبية األولى )الثالث    أمض ى*بشرط ان يكون  

 . في العام الذي يلي سنة توقيعه للعقد الثابتةالسنوية  العالوة: يستحق املوظف املادة السادسة والعشرين

حسب ظروف ميزانية الجمعية او كعقوبة    الثابتة   السنوية: يحق للجمعية حرمان املوظف من العالوة  والعشرين  السابعة   املادة

تراه   باألنظمة وسياساتتأديبية متى أقر ذلك في اجراء جزائي نتيجة اخالل املوظف   الجمعية وميثاقها األخالقي او الي سبب 

 . م فترة التجربة او التقييم السنوي حصل املوظف على تقدير جيد في تقيي إذاالجمعية مناسبا او 

 

 الفصل الثامن 

 تقييم األداء الوظيفي 

 . عند تقييم أداء املوظفين الضوابط والشروط املذكورة في تعليمات نموذج تقييم األداء ى: يراعوالعشرين الثامنة املادة 

 يتم استخدام النموذج في احدى الحاالت التالية:  :املادة التاسعة والعشرين

 . ترسيمهعند االنتهاء من الفترة التجريبية األولى للموظف الجديد الستكمال  -
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 . يم في التقييم السنوي ملتابعة أداء املوظفكل أربعة أشهر لالستفادة من التقي-

 . واستحقاقه لها الثابتةقبل انتهاء عقد املوظف لبحث امكانيه تجديد عقدة وكذلك لتحديد العالوة السنوية -

 

 الفصل التاسع

 املتطوعين

رسميين لديها وتشجع على التطوع  يعدون موظفين    يحق للجمعية ان تستفيد من املتطوعين في تنفيذ اعمالها وال  :املادة الثالثين

 . كماورد في نظام الجمعيات االهلية

: يلتزم كال من الجمعية واملتطوعين بكل ماورد في سياسة إدارة املتطوعين املعتمدة من مجلس اإلدارة  املادة الواحدة والثالثين

 . من واجبات وحقوق 

  مالية مقطوعة على ما  مكافأةمنح املتطوع  وجيهةللجمعية وألسباب : يجوز بعد موافقه املدير التنفيذي املادة الثانية والثالثين

عد  يبذله
ُ
 . مقطوعة مكافأةراتب وال اجر وانما  وال ت

في االعمال لتطوعية تتضمن الوقت والجهد ونوعية   بمشاركته: من حق كل متطوع الحصول على افادة  املادة الثالثة والثالثون 

 املشاركة التي قام بها. 

في   رما ذكواللجان عمل تطوعي حسب    العموميةيعتبر عمل العضويات ومجلس اإلدارة والجمعية    :الرابعة والثالثون املادة  

 . من هذا الالئحة ويتم العمل بها  أال يتجز املعتمدة وتعتبر جزء  لوائحها املستقلة

 

 الفصل العاشر

 البدالت
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الخامسة   يعطوالثالثون املادة  وبعد    ى:  الحصول عليها  في حقة شروط  توفرت  التجريبية    اجتيازهللموظف بدالت متى  الفترة 

كالتالي  إدارة الجمعية وقسم املوارد البشرية وهي    هما ترابنجاح تضاف الى راتبة األساس ي بحسب مسماه ووصفه ا الوظيفي حسب  

 تفصيلها في املواد التالية  ويأتيبدالت أخرى(   ني،ميدابدل عمل  انتداب،بدل اتصاالت , بدل   سكن ,بدل  مواصالت، بدل)

 : البدالت التي تعطى للموظف تتراوح كالتالي: املادة السادسة والثالثون 

 القيمة  البدل 

 ريال 1500- 100يتراوح من  بدل السكن 

 ريال  600-300يتراوح من  بدل املواصالت

 ريال  400-200يتراوح من  بدل االتصاالت

 تكاليف التنقل والسكن  انتداب بدل 

 اإلدارة التنفيذية  هما تراحسب  بدالت اخرى 

 

السابعة   واللجان    :واألربعون املادة  اإلدارة  ومجلس  العمومية  الجمعية  من  أعضاؤها  انتداب  تكاليف  الجمعية  تتحمل 

 . حسب ماورد في الالئحة األساسية والئحة تشكيل اللجان  التخصصية

 الفصل الحادي عشر 

 االجازات

الثامنة   )  :واألربعون املادة  الى  االجازات  اضطراري تصنف  استثنائي,  سنوية،  والمرض ي،  الرسمية    (  االجازات  ضمنها  يدخل 

 . للدولةاألعياد وال االجازات الرسمية  كإجازات

التاسعة   املدير    :واألربعون املادة  موافقة    ي التنفيذيتولى  بعد  الجمعية  وموظفي  منسوبي  لكافة  االجازات  اعتماد  مسؤولية 

 مجلس اإلدارة  

يدخل ضمن    الفترة التجريبية وال  اجتيازهيستحق املوظف االجازات املشار اليها باملادة الثامنة واالربعون بعد   :املادة الخمسون 

مع اخذ االعتماد والتوقيع   اإلجازةفترة التجربة في حال طلب املوظف إجازة اثناء تلك الفترة وللحول عليها يلزم تعبئة نموذج طلب  

 .ي من القسم املسؤول والرئيس التنفيذ
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 األجر.  مدفوعةعمل   يوم( 22) املوظف اجازه سنوية مدتها : يستحقالسنوية: االجازة املادة الواحدة والخمسين

القادمة حيث انها تلغى بداية    لألعوام  أجازتهالسنوية لزيادة رصيد    أجازتهللموظف تأخير اخذ    قال يح  :املادة الثانية والخمسين

 . كل سنه ميالدية

لم يتمتع    إذااالجازة السنوية في اول يوم ميالدي من السنة الجديدة    بأخذيحق للموظف املطالبة    ال  :املادة لثالثة والخمسون 

 . السنوية قبل نهاية السنة بإجازته

على األقل لكي يتم    بأسبوعينلقبول االجازة السنوية ان يتم رفع طلب إجازة قبل موعدها    ط: يشتر والخمسون   الرابعة املادة  

 . اجراء االعتمادات

يمكن للموظف اخذها عند االحتياج لها لسبب طارئ كالوفاة والحوادث فيما   االجازة االضطرارية :والخمسون  الخامسة املادة 

 ( ومدتها خمس أيام األخوة، الزوج، األبناء الوالدين،)وهم  أقاربه أحد أويتعلق باملوظف 

  السابقة وال  املادة في  املحددةاضطراريه في غير الظروف الطارئة  بإجازةيحق للموظف املطالبة  : الالسادسة والخمسون  املادة

 تهاء العام امليالدي تعتبر حقا مكتسبا للموظف يحق له املطالبة بها مالم يحصل للموظف ظرف طارئ تبرر اخذه لها قبل ان

طبية معتمده وموقعه    جهةاملادة السابعة والخمسون: االجازة املرضية يشترط لقبول االجازة املرضية احضار تقرير طبي من  

 . تتجاوز الثالثين يوم اال في حاالت حرجة وأسباب معينة على ان ال ومختمة

للجمعية اتخاذ االجراء    إذايتحمل املوظف كامل املسؤولية    :املادة الثامنة والخمسون  ثبت عدم صحة التقرير الطبي ويحق 

 . نظام العمل هما يقتضيالالزم حسب 

 : االجازة االستثنائية تشمل: املادة التاسعة والخمسون 

بار وتنتهي بانتهاء اخر يوم بأول يوم اخت   تبتدأالدراسة    جهةاجازات االختبارات للموظفين الدارسين بشرط احضار افادة من  -

 . اختبار

 . إجازة زواج تشمل خمس أيام عمل-

أسابيع قبل الوضع وست أسابيع    4إجازة وضع مدتها    ولألنثىرزق بمولود مدتها خمس أيام عمل    إذاإجازة مولود تمنح للموظف  -

 . بعد الوضع
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لزم االمر او تمنحها بالتناوب وذلك    إذا الجمعية ان تحدد مواعيد االجازات    إلدارة: وفقا ملقتضيات العمل يحق  املادة الستون 

 تعطيله. لضمان سير العمل وعدم 

 

 الفصل الثاني عشر 

 العقوبات

تنظيم العمل    ألجلالعقوبات حاالت استثنائية وليست األصل في التعامل مع املوظفين ووضعت    تعتبر:  والستون املادة الواحدة  

 . د بذلك امتهان املوظف او مس كرامتهدون ان يقص  وضبطه

 : التاليةتنظم العقوبات في الجمعية عند صدور أي من املخالفات  :الثانية والستون  املادة

 .التأخر عن ساعات الدوام او الخروج املتكرر من العمل اثناء الدوام الرسمي من دون استئذان-

   األدب.إساءة -

 . اهدار املال العام او السرقة-

 . الجمعية بأنظمةالتقصير في أداء العمل او االخالل -

 . االخالل باي جانب من جوانب امليثاق األخالقي-

 في شبهه من شبهات اإلرهاب او جرائم الفساد وغسل األموال  تورطهثبوت -

 في تدرج العقوبات مالم تتطلب املخالفة غير ذلك على النحو التالي:  لوالستون: األصاملادة الثالثة 

 .نذار شفوي ا-

 . أسبوعين من اإلنذار الشفوي ولم يكف عن ممارسة املخالفة( بعد)كتابي انذار -

 . انذار كتابي مع اجراء جزائي-

 . اشعار بالفصل-
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 : اإلجراءات الجزائية يتم تحديدها بإحدى الخيارات التالية :املادة الرابعة والستون 

 . حسم من الراتب من يوم الى سبعة أيام عمل-

 . حرمان من العالوة السنوية -

 . اإلحالة للتحقيق )داخل الجمعية او للجهات األمنية املختصة(-

 . األسبوعين ز ال تتجاو امر بإيقاف عن العمل ملدة -

 . اشعار بالفصل-

 استئذان:ضوابط العقوبات عند التأخر عن ساعات العمل او الخروج قبل انتهاء الدوام الرسمي دون    :املادة الخامسة والستون 

عن الحضور او الخروج قبل انتهاء الدوام الرسمي   التأخريحسم التأخر بعد مض ي ثالثين دقيقه من بداية لدوام الرسمي وحسم  

 .)الساعة بقيمة الساعة في الراتب األساس ي( بقيمتهبدون استئذان يحسم الوقت املتبقي 

 : ضوابط العقوبات عند الغياب:املادة السادسة والستون 

 .ب اليوم بدون عذر رسمي او سبب مسبب يحسم بقيمة اجرة اليوم من الراتب األساس يغيا-

الجمعية انهاء    إلدارةفي حالة غياب املوظف خمسة عشر يوم متصلة او عشرين يوم متقطعة دون ان يبدي عذر مقبول يحق  -

 . مجلس اإلدارة إلى أوراقهمناسب بعد رفع  هما تراخدمة املوظف او اتخاذ 

 ضوابط العقوبات عند إساءة االدب: :والستون السابعة  املادة

املوظف   إساءة  ثبوت  على    لألدبعند  جسدي  او  لفظي  اعتداء  كان  او    زمالئهسواء  رؤسائه  الجمعية    أو  مرؤوسيهاو  زوار 

 : اإلجراءات التالية  أحدفللجمعية تشكيل لجنة للتحقيق في مالبسات املوضوع واتخاذ 

 . انذار كتابي-

 . خصم من راتب املوظف من راتب نفس الشهر ملدة تتراوح من يوم الى سبع أيام عمل-
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 . اشعار بالفصل-

الثامنة والستون  العمل  املادة  أداء  في  التقصير  او  للجمعية والسرقة  العام  اهدار املال  عند  العقوبات    أو اإلخالل: ضوابط 

 في أي شبهه من شبهات اإلرهاب وجرائم غسل األموال:  تورطهثبوت   بامليثاق األخالقي او

 . او جميع اإلجراءات التي وردت في املادة الرابعة والستون في هذه الالئحة أحديتخذ بحقة 

 

 

 الفصل الثالث عشر 

 انهاء الخدمة 

 :والستون تنتهي خدمة املوظف بإحدى األسباب التالية  التاسعة املادة 

 . املوظف  استقالة-

 . انتهاء العقد-

 . الفصل من العمل بسبب املخالفات التي وردت في املادة الثانية والستون -

للعمل ويقدمها    االستقالةمن العمل يحرر نص    االستقالة  رغبة املوظف  د: عناملادة السبعون  تركة   إلىموضحا فيه أسباب 

 . املوظف املسؤول او الى الرئيس التنفيذي 

باقي إجراءات انهاء    إلكمال يستمر املوظف على راس العمل ملدة ستين يوم من تاريخ تقديم االستقالة    :املادة الواحدة والسبعون 

لدي الخدمة واخالء طرفة وتسليم   باقي اإلجراءات اإلدارية وال  يخلفهمن عهد واعمال ملن    ةما  يحق له ترك    في الوظيفة وانهاء 

 بشكل مباشر دون ان يلتزم بماورد في هذه املادة   االستقالةالعمل والتغيب بعد رفع 

والسبعون  الثانية  بتسليم    :املادة  املوظف  اخالء طرف  لدييتم  ومم   ةما  مهام  أي  او  عينية  او  مالية  عهد  خاصة  من  تلكات 

 . بالجمعية ويتم تسليمة نموذج اخالء طرف مع افادة خبرة عملية تحوي مسماه الوظيفي واملدة التي قضاها بالعمل لدى الجمعية

 



 

 21من  21 الصفحة الئحة املوارد البشرية وتنظيم العمل 

 

 

 

 

   م2021  يونيو 01 بتاريخ  عليها املجلس  أعضاء اطالع بعد  اإلدارة مجلس  اجتماع في الالئحة هذه اعتماد تم

 

 

 : اإلدارة مجلس  رئيس 

 العامري  حامد  بن مشعل

 
 

 

 


