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 الفصل األول

 تعريفات وأحكام عامة

 املعاني املبينة أمامها ما مل يقتض السياق خالف ذلك : -يف هذا النظام  أينما وردت -( يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية  1

 . مجعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بالربوعة:  اجلمعية•

 هـ 1426 يف(  51/ م)  رقم امللكي باملرسوم الصادر العمل نظام به يقصد: العمل نظام•

 ا مقابل أجرهإشرافه أو إدارتها وحتت اجلمعية ملصلحة يعمل طبيعي شخص كل: املوظف•

 عليها متعارف دورية مواسم يف يتم الذي العمل:  املومسي العمل•

 يف املعتـادة  اليوميـة  العمـل  سـاعات  نصـف  عـ   تقـل  عمـل  ولسـاعات  اجلمعيـة  لدى متفرغ غري عامل يؤديه الذي العمل:  اجلزئي العمل•

 سبو األ أيام بعض أو ميًايوو هي عمل ساعات يؤدي املوظف هذا كان ،سواء اجلمعية

 ( الثابتة البدالت إىل باإلضافة األساسي الراتب)  الفعلي األجر:  األجر•

 . العمل تنظيم الئحة أويف العمل عقد يف ذلك خالف على ينص ًمامل يوما ثالثون:  الشهر•

 . النظام هلذا التنفيذية الالئحة:  الالئحة•

 املوظفني باجلمعية منتدبني، مثبتني، مؤقتني، عمالة يومية، متطوعني.( تسري أحكام هذه الالئحة على مجيع  2

 ( كما تسري أحكام نظام العمل والعمال والئحته التنفيذية فيما مل يرد به نص خاص يف هذه الالئحة. 3

 ( تعترب القرارات الصادرة م  جملس إدارة اجلمعية مكمله هلذه الالئحة 4

ق بالصرف سواء م  حتديد األجر أو الرتقيات أو العالوات أو األجر اإلضايف أو االنتداب أو املكافآت ، يتم ( يف مجيع األحوال اليت تتعل 5

 الصرف وفقا ملا تسمح به موارد اجلمعية .

هلذه  ( حتدد إدارة املوارد البشرية أنوا  الوظائف ومسئولياتها والشروط الواجب توافرها يف شاغلها واختصاصات املوظفني الشاغلني 6

 الوظائف كما هو مبني يف بطاقات الوصف الوظيفي، كما حيدد نظاما للمرتبات والعالوات والرتقيات

( يتم تنظيم العمل طبقا للهيكل التنظيمي للوظائف باجلمعية والذي يتضم  ترتيب وظائف اجلمعيـة يف حـدود مسـتويات جـدول      7

روط شـللها وللـس إدارة اجلمعيـة أن يعيـد النظـر يف اهليكـل التنظيمـي        األجور وصف كل وظيفة وحتديد واجباتها ومسئولياتها وشـ 

 كلما اقتضى األمر ذلك.

( يبطل كل شرط، أو مصاحلة ع  احلقوق الناشئة للموظف مبوجب هذا النظام، أثناء سريان عقد العمل، ما مل يك  أكثر فائدة  8

 للموظف.

 وق .( يزود كل قسم باجلمعية بنسخة م  اجلزاءات واحلق 9
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 الفصل الثاني

 التوظيف والعقود -1

 وجود وظيفة شاغرة ذات وصف وظيفي -1

 اإلعالن ع  الوظائف الشاغرة-2

 االولوية للسعوديني -3

 استيفاء املتقدم للشروط واملؤهالت املطلوبة لشلل الوظيفة)حسب طبيعتها( -4

 اجتياز االختبار واملقابلة الشخصية -5

 التوصية باإلعفاء م  بعض الشروط.للجنة التوظيف حق  -6

 يتم تعيني املوظفني وفقا لسلم املوظفني وذلك حسب املؤهالت واخلربات وما توصي به جلنة التوظيف. -7

بالنسبة للعاملني احلاليني باجلمعية او م  سبق له العمل بعقود مؤقته او تطوعية او متعاون يتم ترسيمه على أقرب درجة لراتبه  -8

 ب مؤهله .احلالي حس

يتم تعيني املوظف حتت االختبار ملدة ال تزيد ع  مخسة أشهر وبراتب يعادل نصف راتب الدرجة املستحقة ويبدأ التأمني عليه بعد  -9

فرتة التجربة )حيق ملدير اجلمعية االستثناء م  شرط الراتب( على أن يقدم رئيسه املباشر تقرير اىل مدير عام اجلمعية يتضم  اجلوانب 

 تالية:ال

 .كفاءته ومدى للعمل املوظف استعداد مدى•

 .العمل ملواعيد املوظف احرتام مدى•

 .معه باملوظفني املوظف عالقة•

 .واجبات م  منه يتطلب ملا املوظف تنفيذ مدى•

 (ـضعيف مقبول جيدـ ـ جدا ـجيد ممتاز) العام التقدير•

 اعترب العامل مثبتا . إذا انقضت املدة املشار إليها دون صدور قرار بفصله 10-1

 يعترب مدة االختبار ضم  خدمة املوظف 11-1

 ينشأ لكل موظف ملف خاص حيتوي على: 12-1

 .املؤهل شهادة•

 .الشخصية بطاقته م  صورة•

 االحوال م  برنت•

 .للتعينيكمسوغات  إليها إلشارةا سبقا أخرى مستندات أي إىل باإلضافة•

 للجمعية ) موظفني اجلمعية العاملني بأجر (الوصف الوظيفي للمدير التنفيذي  - 2

 أحكام عامة: - أ

 التبعية اإلدارية لرئيس جملس االدارة 

 يشرف على كافة إدارات وجلان اجلمعية 
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 التحصيل العلمي كحد ادني شهادة جامعية 

 ير اجلمعياتالتدريب يفضل ان يكون قد حصل على دورات تدريبية عالية يف التخطيط االسرتاتيجي واإلدارة العامة وتطو 

   سنوات يف منصب إداري مماثل 5سنه منها  10-5اخلربة احلد األدنى م 

 جمال اخلربة االدارة التنفيذية جلمعيات خريية 

  االتصاالت املطلوبة للعمل داخلية مع جملس االدارة وكافة إدارات وجلان اجلمعية ، خارجية مع اجلهات احلكومية واالهلية

 داخلية ام خارجية

 عمل مكتبية وميدانيةظروف ال 

  ملخص اهداف الوظيفة االشراف على إدارات اجلمعية ووضع اخلطط الفنية واملالية واالدارية للجمعية مبا  حيقق االستلالل

 االمثل للموارد وحيقق اهداف اجلمعية االسرتاتيجية

 واجبات ومسئوليات الوظيفة : -ب 

 تنفيذ سياسات واسرتاتيجيات عمل اجلمعية 

  على وضع خطة العمل السنوية حسب متطلبات جملس االدارة وبالتنسيق مع مدراء االدارات املعنية وم  ثم رفعها إىل اإلشراف

 جملس االدارة إلقرارها

 رفع التقارير املتعلقة بأداء اجلمعية واملعدة م  إدارات اجلمعية املعنية 

 دة للجمعيةتنفيذ قرارات وتوجيهات جملس االدارة املتعلقة بالسياسات املعتم 

 العمل على حتقيق غايات اجلمعية وحتسني صورتها ووضعها يف التمع 

 آلية تعيني وحتديد تعويضات املدير : -ج 

 . ومواقع التواصل االجتماعي للجمعية وذلك ملدة أسبوعني أوال: يتم اإلعالن ع  وظيفة املدير على املوقع االلكرتوني 

التقدم للوظيفة القيادية مرفقة بالسري الذاتية للمتقدمني وصور ع  املؤهالت العلمية والشهادات ثانيا : يستقبل األمني العام طلبات 

 . املهنية وشهادات اخلربة والوثائق املعززة للمهارات والقدرات القيادية عرب االمييل فقط

 ثالثا: ُيرسل ملقدم الطلب إشعار الكرتوني يفيد وصول طلبه .

رة جلنة تسمى )جلنة فرز طلبات التقدم إلشلال الوظائف القيادية( برئاسة رئيس جملس اإلدارة وعضوية ثالثة رابعا : ُيشكل جملس اإلدا

م  األعضاء وحصر الطلبات املستوفية للشروط واملتطلبات الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي اخلاصة بوظيفة املدير، واستثناء أي طلبات 

 .غري مستوفية الشروط م  املنافسة
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امسا : يتم حتويل الطلبات املستوفية لشروط إشلال الوظيفة القياديـة ومرفقاتهـا إىل اللجنـة املختصـة باسـتخدام معـايري التقيـيم        خ

املنصوص عليها يف الئحة النظام الداخلي باجلمعية املتفق مع الالئحة األساسية لنظام العمل م  وزارة العمل والتنمية االجتماعية ثم 

 . اإلدارة املرشحني للجنة إجراء املقابالت الشخصيةحييل رئيس جملس 

 : سادسا : للمفاضلة بني املرشحني تقوم اللجنة بإجراء املقابالت وتستخدم معايري التقييم التالية

 املعرفة الفنية املتخصصة- 1

 اخلربة يف جمال العمل التخصصي املطلوب. 

 50             يفةانسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم مع طبيعة الوظ % 

 القدرات اإلدارية والقيادية - 2

 سنوات (10ـــ  5اخلربة يف موقع قيادي أو إشرايف ) على ان تكون اخلربة م   -3

 .اخلربة يف جماالت التخطيط االسرتاتيجي وإدارة الربامج واملشاريع -4

 .القدرة على حتديد أولويات العمل -5

 %  20                   ت املناسبة يف األوقات املناسبة القدرة على اختاذ القرارا -6

 املهارات . - 7

 مهارات االتصال والتفاوض وإدارة االجتماعات. 

 مهارات التفكري املنطقي والتحليلي. 

 االنطبا  العام  -8

  .10                                                االنطبا  الذي تكّون ع  املرشح% 

  100 يكون جممو  الدرجاتأن% 

سابعا :حتدد اللجنة ترتيب املرشحني حسب متوسط نتائج التقييم اليت حصل عليها كل مرشح وترسل النتائج للمرجع املختص ليقوم 

 .بدوره بالتنسيب للمجلس بتعيني املرشح احلاصل على أعلى نتيجة يف تقييم اللجنة وفقا للتشريعات النافذة

 . دي اجلنسيةثامنا : أن يكون سعو

 تاسعا : أخذ موافقة الوزارة على تعيني املدير .

 . : أن يكون متفرغا للعمل باجلمعية عاشرا 

 :  حتديد التعويضات املالية للمدير -د

 ـ يتم حتديد وتقييم سنوات اخلربة للوظيفة م  قبل جملس اإلدارة أو م  خيوله يف هذا األمر1

م  املؤهل املطلوب للوظيفة )بكالوريوس( فإنه يستحق خمصصات وبدالت وظيفة املدير كطبيعة يف حالة تعيني مدير مبؤهل اقل  - 2

 . حتى يتوفر املؤهل املطلوب ، ويف هذه احلالة يتم اعتماد ذلك م  جملس اإلدارة عمل 

لى رأس العمل فإنه ال تتلري يف حالة حصول املدير املعني مبؤهل اقل م  املؤهل املطلوب للوظيفة على مؤهل )بكالوريوس( وهو ع - 3

 .خمصصات الوظيفة له ويتم تقييم سنني خدمته ع  طريق جملس اإلدارة
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 الراتب األساسي حسب املرتبة والدرجة املعني عليه م  اللس . يكون – 4

ويشرتط ملـنح العـالوة أن    يستحق املدير عالوة سنوية حسب نظام العالوات املقر م  جملس اإلدارة واملرتبة والدرجة املعني عليها  - 5

 .يكون قد أمضى سنة على تعيينه

 . يستلم املدير راتبه اعتبارا م  تاريخ مباشرته العمل ويصرف يف نهاية كل شهر ميالدي - 6

 . تسجيل املدير يف نظام التأمينات االجتماعية - 7

 :اوال البدالت

  ( ريال 300يصرف املدير بدل نقل شهري مببلغ ) 

  تذاكر السفر والسك  واملواصالت حلضور الدورات واملؤمترات والندوات اليت يكلف بهايصرف للمدير. 

 ذهابا وعودة ((يصرف للمدير املنتدب تذكرة سفر إىل اجلهة املنتدب إليها بالدرجة السياحية 

 ( ريال300(ريال وحد أعلى )150يصرف للمدير بدل انتداب لليوم الواحد حبد أدنى ) . 

 ثانيا املكافآت

 ودرجة إتقانه للعمـل املنـوط بـه وإنتاجـه      ومواظبته   يكون منح املكافآت على أساس تقدير جملس اإلدارة لنشاط املدير وجده

 .وتفانيه يف العمل وذلك بناء على توصية رئيس اللس أو نائبه

 ثالثا : التدريب

 ى كفاءته الوظيفية على أن يكون ذلك حسب تقوم اجلمعية وحسب توفر اإلمكانيات بوضع برنامج لتدريب املدير لرفع مستو

 . االحتياج وأولوية االستحقاق

  اإلدارة واملوظف . صرف أجر املدير طوال فرتة التدريب أو حسبما يتفق عليه بني 

 يلتزم املدير الذي يتم تدريبه بأن يعمل لدى اجلمعية فرتة تعادل فرتة التدريب أو حسبما يتفق عليه بني اإلدارة واملوظف. 

 :رابعا : أيام العمل ومواعيده وساعاته

  ساعات وتكون ساعات العمل يف شهر 8ساعة يف األسبو  على مدار السنة حبيث تكون ساعات العمل اليومية  40ساعات العمل

 .ساعات يوميا أو كما حيدده جملس اإلدارة  6رمضان املبارك على أساس 

  جملس إدارة اجلمعية نظرا لظروف العمل و مقتضياته ويعترب يوم اجلمعة  ايام العمل مخسة أيام يف األسبو  أو حسبما يراه

 . والسبت يومي الراحة األسبوعية بأجر كامل

      جيوز التكليف بالعمل خارج وقت الدوام وفقا لالحتياجات كما جيوز التكليف بالعمل يف أيـام العطـالت األسـبوعية واألعيـاد

مصلحة العمل ، ويضع اللس او م  يتم تكليفه القواعد  تتطلبه  ية وبناءا على مايف امليزان االعتماداتالرمسية وذلك ضم  

  اخلاصة بشروط التكليف بالعمل اإلضايف وحتديد ساعاته واأليام الالزمة لذلك ثم يعرض على رئيس جملس اإلدارة العتماده

 حتياج إليه حسب حاجة العمل .يتعني على املدير أن حيضر للعمل يف غري ساعات العمل الرمسية يف حالة اال 

 ساعات العمل اإلضافية: 
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يف حالة العمل خارج الدوام الرمسي حيتسب للمدير خارج دوام باجرا إضافيا ع  ساعات العمل اإلضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه 

 الرمسي .% م  أجره األساسي  يف أيام اإلجازة الرمسية ، والساعة مبثلها يف أيام الدوام 100

 : خامسا :اإلجازات

 يستحق املدير اإلجازات املبينة يف الفصل الرابع املوضح يف الئحة التنظيم الداخلي للعمل ) املوارد البشرية (

 : سادسا : اجلزاءات

 تقع اجلزاءات على املدير املبينة يف الفصل السابع املوضح يف الئحة التنظيم الداخلي للعمل ) املوارد البشرية (

 : سابعا : إنهاء اخلدمة

 تنتهي خدمة املدير حسب ما هو مبني يف الفصل الثام  م  الئحة التنظيم الداخلي للعمل ) املوارد البشرية (

 نظام التعيني مبكافأة: -3

 .جيوز تعيني عاملني مبكافأة للقيام بأعمال تتطلب مهارة أو ختصصات معينة متوفرة أو للقيام بعمل غري مستديم 

 لتوظيف مبكافأة بطريق التعاقد وذلك يف حدود ما تسمح به ميزانية اجلمعيةيكون ا 

 .يكون عمل املوظف مبكافأة لوظيفة حتدد واجباتها ومسئولياتها واالشرتاطات الالزم توافرها فيم  يشللها 

 وظفني.تسري على العمل مبكافأة كافة القواعد املطبقة على املوظفني باجلمعية والواردة بالئحة شئون امل 

 يلي : حتدد قيمة املكافأة حسب ما 

 (مهمة بانتهاء ينتهي عقد سنويــ عقد)  العقد نو •

 (ـجزئي -كامل ) الدوام نو •

 )جيدد عقد التوظيف مبكافأة كل سنة )متدد حسب نو  العمل 

 ق االستثناء إذا تطلب األمر ذلك ال يستحق املوظف م  هذه الفئة أي مستحقات أخرى سوى قيمة املكافأة يف العقد ولإلدارة ح 

 ال تطبق علية الئحة سلم الرواتب اخلاص باملوظفني 

  الذي  ليسو علـى كفالـة اجلمعيـة حتـت عقـد مبكافـأة        األجنبيةيندرج املوظفني اللري مسجلني يف نظام التأمينات والعمالة

 ( 28 - 27 - 26وينطبق عليهم ما ذكر يف املواد )

 :العقد - 4

 لعمل احملدد املدة بانقضاء مدته فإذا استمر طرفاه يف تنفيذه عد العقد جمددا ملدة غري حمدودةينتهي عقد ا - أ

إذا تضم  العقد احملدد املدة شرطا يقضي بتجديده ملدة مماثلة او ملدة حمدودة فان العقد يتجـدد للمـدة املتفـق عليهـا، فـان تعـدد        - ب

مع مدة التجديد ثالث سنوات أيهما اقل واستمر الطرفان يف تنفيذه، حتول التجديد مرتني متتاليتني او بللت مدة العقد األصلي 

 العقد اىل عقد غري حمدد املدة
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إذا كان العقد غري حمدد جاز ألي م  طرفيه أنهاؤه بنـاء علـى سـبب مشـرو  جيـب بيانـه مبوجـب إشـعار يوجـه إىل الطـرف اآلخـر             - ت

 كتابة قبل اإلنهاء مبدة ال تقل ع  ثالثني يوما .

يع احلاالت اليت يتجدد فيها العقد ملدة حمددة، تعد املدة اليت يتجدد فيها العقد امتدادا للمدة األصـلية يف حتديـد حقـوق    يف مج - ث

 املوظف اليت تدخل مدة اخلدمة يف حسابها

 ينتهي عقد العمل يف أي م  األحوال اآلتية: - ج

 إذا اتفق الطرفان على انهائه .1

 -مامل يك  العقد قد جتدد صراحة وفق نظام العمل فيستمر اىل اجله إذا انتهت املدة احملددة يف العقد  .2

 القوة القاهرة اليت ال يستطيع معها العامل اكمال العقد .3

 الفصل الثالث

 مواعيد العمل

جيوز حتدد مواعيد العمل بقرار م  جملس إدارة اجلمعية وللمدير املسئول تنظيم ساعات العمل طبقا ملقتضيات وضروريات العمل، وال 

 تشليل املوظف ألكثر م  مثانية ساعات يف اليوم الواحد

جيوز كذلك تكليف املوظف بالعمل يف غري أوقات العمل الرمسية إذا اقتضت حاجة العمل وله يف هذه احلالة احلق يف أجر إضايف وذلك 

 م  نظام العمل والعمال 107حسب ما تنص عليه املادة 

 الفصل الرابع

 اإلجازات -1

  العمل الرمسية م  يوم األحد إىل يوم اخلميس أما العطل الرمسية فهي كما يلي :تكون أيام 

 أسبو  كل م  والسبت اجلمعة يومي:  االسبوعية العطلة•

اية اليوم اخلامس م  شهر شوال ، بنه وتنتهي رمضان شهر م  والعشري  السابع اليوم م  وتبدأ الفطر عيد عطلة وهي:  األعياد عطلة•

 األضحى تبدأ م  اليوم السابع م  شهر ذي احلجة وتنتهي بنهاية اليوم اخلامس عشر م  الشهر نفسه .وعطلة عيد 

ليوم الوطين يوم السبت فيعوض عنه بيوم األحد الذي بعده ا وافق فإذا،  امليالدية السنة م  سبتمرب 23 املوافق:  الوطين اليوم عطلة•

س الذي قبله وفيما عدا ذلك ال يعوض املوظف ع  عطله اليوم الوطين اذا وافقت عطلة وإذا وافق يوم اجلمعة فيعوض عنه بيوم اخلمي

 رمسية اخرى.

 إذا وافق يوم عمل واحد بني عطلتني رمسيتني يكون هذا اليوم عطلة رمسية 

 أجازهح املوظف فإذا من  إجازتنيمتديد االجازة اكثر م  مرة واحده كما أن العطلة األسبوعية ال تعترب فاصاًل بني  زال جيو 

ملـرة واحـدة فقـط  تبـدأ مـ  يـوم        اإلجازةعادية ملدة مخسة ايام تبدأ م  يوم األحد وتنتهي يوم اخلميس فإنه جيوز متديد هذه 

متديـدها مـرة أخـرى ، أمـا إذا رغـب املوظـف        زال جيو، ويف هذه احلالة  اإلجازةفيه  انتهتاجلمعة وهو اليوم التالي لليوم الذي 
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ديدة فال يعترب متديًدا لالجازة السابقة ولك  البد أن يباشر عمله قبل منحه أجازة جديدة وال ينطبق ذلك على منحه اجازة ج

عطلة العيد  انتهاءأجازته العادية مع بداية عطلة أحد العيدي  ورغب يف متديدها حيث ميك  منحه أجازة أخرى بعد  انتهتم  

 0مباشرة دون احلاجة اىل مباشرة 

  للعامل مبوافقة صاحب العمل احلصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على حتديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفًا جيوز

 خالل مدة اإلجازة فيما زاد على عشري  يوما ، ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك .

 اإلجازة االضطرارية

 املوظف معها إبالغ رؤسائه مقدمًا للرتخيص له بإجازة.االضطرارية هي اليت تكون ألسباب عارضة ال يستطيع  اإلجازة - أ

أيام يف السنة ألسباب طارئة يتعذر معها احلصول على أجازه أخرى، وأن يقدم طلب االجازة  5يستحق املوظف إجازة اضطرارية ملدة  - ب

 االضطرارية يوم مباشرته وإال اعترب غياب بدون إذن.

 االعتيادية

يومـا، ُتقسـم علـى فرتتـني مـا مل يتفـق الطرفـان علـى          30سنوية براتب ال تقل مدتها ع   يستحق املوظف ع  كل عام إجازة - أ

 خالف ذلك .

حيق للموظف أن يتمتع بإجازته يف سنة استحقاقها، أو أن يتقاضى بدال نقديًا ) نصف راتب (  عوضًا ع  احلصول عليهـا يف   - ب

وفقًا ملقتضيات العمل، أو متنحها بالتناوب لكي يؤم  سري العمل، نهاية العام، وإلدارة اجلمعية أن حتدد مواعيد هذه اإلجازات 

 وعليها إشعار املوظف بامليعاد احملدد لتمتعه باإلجازة بوقت كاف ال يقل ع  ثالثني يومًا .

إلدارة اجلمعية حق تأجيل إجازة املوظف بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ملدة ال تزيـد علـى تسـعني     - ج

يومًا ،فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب احلصول على موافقة املوظف كتابة، على أال يتعدى التأجيل نهاية 

 السنة التالية لسنة استحقاق اإلجازة

 لكل موظف احلق يف إجازة بأجر كامل يف األعياد واملناسبات اليت حتددها الالئحة .  -د

 

 االجازة االستثنائية

 ق يف إجازة بأجر ملدة يوم واحد يف حالة والدة مولود لهللموظف احل - أ

 ثالثة أيام ملناسبة زواجه. - ب

 ثالثة أيام يف حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه . وحيق إلدارة اجلمعية أن تطلب الوثائق املؤيدة للحاالت املشار إليها . - ت

 اجازة االمتحانات

 إجازة بـأجر كامـل لتأديـة االمتحـان وإلدارة اجلمعيـة أن يطلـب مـ  املوظـف          للموظف املنتسب إىل مؤسسة تعليمية احلق يف

 تقديم الوثائق املؤيدة لطلب اإلجازة وكذلك ما يدل على أدائه االمتحان  وحتديدها حسب جدول االختبار 
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  املوظف م  أجر هذه وظروف العمل ، وعلى املوظف أن يتقدم بطلب اإلجازة قبل موعدها خبمسة عشر يومًا على األقل وحيرم

 اإلجازة إذا ثبت أنه مل يؤد االمتحان، مع عدم اإلخالل باملساءلة التأديبية .

 االجازات املرضية

  ،للموظف الذي يثبت مرضه احلق يف إجازة مرضية بأجر ع  الثالثني يوم األوىل، وبثالثة أربا  األجر ع  الستني يوما التالية

ذلك خالل السنة الواحدة، سواء أكانت هذه اإلجازات متصلة أم متقطعة ويقصد بالسنة ودون أجر للثالثني يوما اليت تلي 

 الواحدة : السنة اليت تبدأ م  تاريخ أول إجازة مرضية .

  لـه  للمرأة املوظفة احلق يف إجازة وضع ملدة األسابيع األربعة السابقة على التاريخ احملتمل للوضع، واألسابيع الستة الالحقة

 دة طبية مصدقة م  جهة صحية وحيظر تشليل املرأة خالل األسابيع الستة التالية مباشرة للوضع .شها مبوجب

  ال حيق للمرأة املوظفة عندما تعود إىل مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضا  مولودها فرتة أو فرتات لالسرتاحة

يف جمموعها على الساعة يف اليوم الواحد، وذلك عالوة على فرتات الراحة املمنوحة جلميع العمال، وحتسب هذه الفرتة  دتزي

 أو الفرتات م  ساعات العمل الفعلية وال يرتتب عليها ختفيض األجر .

 . ال جيوز إلدارة اجلمعية فصل املوظفة أو إنذارها بالفصل أثناء متتعها بإجازة الوضع 

  جيوز إلدارة اجلمعية فصل املوظفة أثناء فرتة مرضها الناتج ع  احلمل أو الوضع، ويثبت املرض بشهادة طبية معتمدة، على ال

أال تتجاوز مدة غيابها مائة ومثانني يوما ، وال جيوز فصلها بلري سبب مشرو  م  األسباب املنصوص عليها يف هذا النظام خالل 

 على التاريخ احملتمل للوالدة . املائة والثمانني يوما السابقة

  يدفع إىل املرأة العاملة أثناء انقطاعها ع  عملها يف إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان هلا خدمة سنة فأكثر لدى

ا اجلمعية، واألجرة كاملة إذا بللت مدة خدمتها ثالث سنوات فأكثر يـوم بـدء اإلجـازة، وال تـدفع إليهـا األجـرة أثنـاء إجازتهـ        

السنوية العادية إذا كانت قد استفادت يف السنة نفسها م  إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء اإلجازة 

 السنوية، إذا كانت قد استفادت يف السنة نفسها م  إجازة وضع بنصف أجر.

 شر يوما م  تاريخ الوفاة .للمرأة املوظفة اليت يتوفى زوجها احلق يف إجازة بأجر كامل مدة ال تقل ع  مخسة ع 

 مراكز التدريب : -2

 تراه مناسب لتسيري العمل . للجمعية اخلريية حسب ما ة ات اخلاصة مبراكز التدريب التابعإلدارة اجلمعية تنظيم االجاز 
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 الفصل اخلامس

 الرواتب والبدالت واحلوافز -1

     املــوارد املاليــة ويف حــدود الئحــة املرتبــات اخلاصــة    جيــب االلتــزام عنــد حتديــد مرتبــات املــوظفني وعالواتهــم وترقيــاتهم مســا

 باجلمعية.

 .يعترب سلم الرواتب املقرر م  جملس إدارة اجلمعية هو احملدد لألجور 

   يف حالة العمل خارج الدوام الرمسي حيتسب للعامل خارج دوام باجرا إضافيا ع  ساعات العمل اإلضافية يوازي أجر السـاعة

 األساسي  يف ايام االجازة الرمسية ، والساعة مبثلها يف أيام الدوام الرمسي . % م  أجره100مضافا إليه 

 .تعد مجيع ساعات العمل اليت تؤدَّى يف أيام العطل واألعياد ساعات إضافية 

    مينح املوظف غري السعودي تذكرة طائرة للسفر بالدرجة السياحية أو املخفَّضة ذهابا وإيابا مرة كل عام للسـفر إىل نقطـة

 تعاقده لقضاء اإلجازة السنوية، وكذلك عند انتهاء عالقته باجلمعية وملادرته النهائية.

 .يسقط حق املوظف يف تذاكر اإلجازة السنوية يف حال عدم استخدامها يف نفس السنة 

 االنتداب: -2

   العمل اإلضايف. كلم ع  مقر اجلمعية، ما عداه يعامل بنظام 100بدل االنتداب: أي عمل خيص اجلمعية يبعد أكثر م 

 يتم االنتداب بقرار م  مدير اجلمعية 

 يوضح يف قرار االنتداب طبيعة املهمة وتاريخ بدئها وانتهاءها على ان تكون مدة االنتداب هي مدة العمل الفعلي 

 (  ويف حال كانوا  250يصرف بدل االنتداب مقابل التنقالت والطعام وتقوم اجلمعية بتامني قيمة السك ) جمموعة لكل يوم

 حيسب اليومني بيوم باإلضافة للتذاكر ذهابا وإيابا .

 العالوات: -3

  عالوة سنوية حسب سلم الرواتب ميالديمينح املوظف يف بداية كل عام 

 ال متنح العالوة السنوية للموظفني اخلاضعني لفرتة التجربة 

   80متنح العالوة حسب التقييم السنوي على االَّ حيصل على اقل م. % 

 ات :الرتقي -4

  يتم ترقية املوظف بعد اخر درجة يف السلم اىل املرتبة اليت تليها على الدرجة السادسة وفقا للسلم الوظيفي املرفق وذلك بعد

 موافقة إدارة اجلمعية.

 توفر الشروط املطلوبة يف املرشح للرتقية لشلل الوظيفة الشاغرة 

  بة اليت هو عليها، وللس االدارة حق االستثناءسنوات على االقل يف املرت 5ان يكون املوظف قد مضى عليه 

 80اال يقل تقدير املرشح للرتقية يف تقييم االداء السنوي ع  جيد جدا% 

 .يثبت عند الرتقية اىل املرتبة اليت تلي مرتبته الوظيفية حبيث يكون راتبه بعد الرتقية ال يقل ع  راتبه قبل الرتقية 
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 عند حتس  الدرجة العلمية : -5

 حتسني املوظف لدرجته العلمية يتم اضافة عالوة بعدد فرق سنوات الدرجة العلمية احلالية ع  السابقة وتضرب يف  يف حالة

عالوة مرتبة مؤهله السابق للموظف وتضاف اىل راتبة احلالي وم  ثم يتم ترقيته على املرتبة املستحقة حسب درجته العلمية 

 يساوي او يزيد ع  راتبه السابق. احلاصل عليها حبيث ان يكون راتبة يف ترقيته

 : 1)مثال (

سنوات،كيف يـتم تنزيلـه    4وحصل على درجة البكالوريوس  3600موظف مبؤهل ثانوي على املرتبة الرابعة الدرجة اخلامسة براتب 

 على الالئحة؟

 سنوات 4فرق سنني الدرجة العلمية = 

 150عالوة املوظف احلالية الرابعة = 

 4200الراتب احلالي =  3600+  600)العالوة( =  150الدرجة العلمية فرق سنني ×  4إذا: 

 ريال. 4320وحيث ان املؤهل اجلامعي يستحق املرتبة السادسة فيعني عليها الدرجة األوىل 

 : 2)مثال (

 سنتني؟ 2ريال وحصل على دبلوم  3360موظف مبؤهل ثانوي على املرتبة الرابعة الدرجة الثالثة 

 150سنة العالوة السنوية للمرتبة=  2لمية السابقة ع  احلالية = فرق الدرجة الع

 ريال. 3780ريال يتم ترقيته اىل املرتبة اخلامسة الدرجة الثانية براتب  3660=  3360+  300=  150×  2إذا 

 :3)مثال( 

 سنوات؟4بكالوريوس  ريال وحصل على 3960موظف مبؤهل دبلوم ملدة سنة على املرتبة اخلامسة الدرجة الثالثة براتب 

 ريال. 4535ريال يتم أنزاله علة املرتبة السادسة الدرجة الثالثة  4500=  3960+  540=  180×  3

 : 4)مثال( 

 سنوات؟ 4ريال وحصل على بكالوريوس  4680براتب  ة ى املرتبة اخلامسة الدرجة السابعسنة عل 12موظف مبؤهل ثانوية عامة وخربة 

ريال يتم أنزاله علـى املرتبـة السادسـة الدرجـة السادسـة       5280=  4680+  600= ة   السابق "املرتبة الرابعوة مؤهلة عال 150×  4

 ريال. 5395براتب 

 احلوافز: -6

 حيق للس االدارة منح املوظف عالوة تشجيعية او ترقية مبراعاة ما يلي: - أ

 . أن يكون املوظف قد حقق مرتبه ممتازة ع  املوظفني اآلخري 

 ملوظف قد حقق رفع يف مستوى األداء واإلنتاجيةأن يكون ا 

 مينح املوظف مقعد سنوي له او الحد عائلته يف  احد مراكز التدريب - ب

 املكافئات املومسية : -7

  عيد االضحى ( مبا تسمح به موارد اجلمعية. –تصرف املكافئة املومسية )عيد الفطر 



 

 

 

 
 اململكة العربية السعودية

وتوعية  لدعوة واإلرشاد مجعية ا

بالربوعةاجلاليات   

3335ترخيص رقم   

 

  الدوام الرمسي للجمعيةريال تصرف جلميع املوظفني بنهاية  500قيمة املكافأة 

 الفصل السادس :

 تقارير األداء : -1

  يف شهر ذي احلجة  ميالديةخيضع لنظام التقارير السنوية مجيع املوظفني باجلمعية ، وتقدم هذه التقارير يف نهاية كل سنه

غري مرضي( ويكون م  كل عام، ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية املوظف بتقديرات )ممتاز ـ جيد جداـ  جيد ـ  مرضي ـ 

 إعداد هذه التقارير وفقا لإلجراءات اليت حيددها جملس اإلدارة.

 .املوظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بتقدير غري مرضي حيال للس اإلدارة للنظر يف اقرتا  فصله م  اخلدمة 

 ا تبني أنه غري صاحل للعمل يف أي وظيفة إذا تبني م  فحص حالته أنه أكثر مالئمة للقيام بوظيفة أخرى قرر نقله إليها وإذ

 قرر فصله م  اخلدمة مع اختاذ اإلجراءات املنظمة لذلك.

  جيب إخطار املوظفني الذي  يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم ضعيفا بأوجه القصور يف هذا األداء طبقا للتقارير الدورية أواًل

 يوما م  تاريخ علمه.بأول وللموظف أن يتظلم م  هذا التقرير يف خالل ثالثني 

 الفصل السابع :

 )جيب على املوظف مراعاة اآلتي(:واجبات املوظف والعقوبات  -1

 .أداء الواجبات املنوط بها واملكتوبة يف الوصف الوظيفي املرفق بالعقد بدقة وأمانة 

 .أن ينجز األعمال يف الوقت احملدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص احلريص 

 ور مع إجناز صاحله يف الوقت املناسب.أن حيس  معاملة اجلمه 

 .احملافظة على مواعيد العمل وإتبا  اإلجراءات اليت حتددها اجلمعية يف حالة التليب ع  العمل أو التأخري ع  املواعيد 

 .احملافظة على كرامة الوظيفة باملسلك الالئق بها 

 .احملافظة على أموال وممتلكات اجلمعية 

 داء الواجبات العاجلة الالزمة لتأمني سري العمل وأن حيرتم رؤساءه وزمالءه يف العمل.أن يتعاون مع الزمالء يف أ 

 .أن يراعي النظم املوضوعة للمحافظة على سالمة اجلمعية وأمنها 

 . االستفادة م  وقت العمل لصاحل اجلمعية 

 العقوبات : -2
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 تكون العقوبات يف حدود الئحة اجلزاءات اخلاصة باجلمعية. - أ

 التأديبية اليت جيوز توقيعها على املوظف:العقوبات  - ب

 (. إنذارات 3) اإلنذار•

 ( اإلدارة جملس م  إقراره يتم ما حسب)  اللرامة•

 (أيام 5 تتجاوز ال)العمل ع  اإليقاف•

 الدورية العالوة م  احلرمان•

 الرتقية تأجيل•

 

 الفصل م  اخلدمة -3

ال جيوز توقيع عقوبة على املوظف فيما عدا لفت النظر إال بعد إبالغه كتابة مبا نسب إليه والتحقيق معـه يف ذلـك ومسـا      - أ

دفاعه يدون كل ذلك يف حمضر خاص يود  يف ملف العمل وال جيوز وقفة ع  العمل أثناء التحقيـق إال إذا كـان التحقيـق    

ائرة العمل ويكون اإليقاف بقرار م  رئيس جملس االدارة أو م  ينيبه ويف حالة بسبب ما نسب إليه م  ارتكاب أي جنحة داخل د

 برباءته وجب إعادته للعمل. أقضىعدم تقديم املوظف للمحاكمة 

 يفصل املوظف دون سابق إعالن ودون مكافأة ودون تعويض يف احلاالت اآلتية: - ب

 .مزورة توجيهات أو شهاداتأو قدم  صحيحة غري شخصية انتحل إذا•

 .صالحيتهم عد وثبت االختبار حتت معينا كان إذا•

 للمؤسسة جسيمة مادية خسارة عنه نشأت خطأ ارتكب إذا•

 .إذاملرياعيالتعليماتالالزمإتباعهالسالمةاملوظفينأومكانالعملرغمإنذارهكتابةعلىأنتكونهذهالتعليمامتكتوبةومعلقةبأماكنظاهرة•

بدون سبب مشرو  أكثر م  عشري  يوما متقطعة خالل السنة الواحدة أو أكثر م  عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل  تليب إذا•

 إنذار كتابي بعد غيابه عشرة أيام يف احلالة األوىل ومخسة يف الثانية.

 .العمل عقد على ملرتتبة ا اجلوهرية وظيفته التزامات تأديةب املوظف يقم مل إذا•

 أفشى أسرار خاصة باجلمعية. اإذ•

 .إذاحكمعليهنهائيافيجنحةأوجنايةماسةبالشرفأواألمانةأواآلدابالعامة•

 .إذاوقعمناملوظفاعتداءعلىاملديراملسئولوكذاإذاوقعمنهاعتداءجسيمعلىأحدرؤساءالعمألثناءأوبسببالعمل•

 و فقد أشياء م  املمتلكات اخلاصة باجلمعية.أإتالف  يف عمله يف تسبب إذا•

يكون توقيع اجلزاءات املنصوص عليها على املوظفني م  اختصاص املدير العام فيما عدا الفصل م  اخلدمة فيصدر بقرار م   - ث

 جملس االدارة بناء على عرض املدير العام وبعد اختاذ اإلجراءات القانونية املقررة بقانون العمل.

 ت يف أول اجتما  له يف املظلمة عليه.يكون التظلم م  توقيع اجلزاءات إىل جملس االدارة الذي يب - ج
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 إذا حدد اخلصم بنسبة حمددة م  األجر اعترب املقصود بذلك هو األجر األساسي اليومي للعامل. -  

 الفصل الثام  :

 إنهاء اخلدمة :

م  نظام العمل  80ة واملاد 99تستحق مكافأة نهاية اخلدمة لكل املوظفني ماعدا احلاالت اليت تنطبق عليهم الئحة العقوبات يف املادة 

 والعمال.

 .حتسب نهاية اخلدمة باعتبار االجر الفعلي للعامل )االجر االساسي + البدالت الثابتة( او حسب ما ينص عليه عقد العمل 

       ،حتسب على أساس أجر نصف شهر ع  كل سنة م  السنوات اخلمس األوىل، وأجر شهر ع  كـل سـنة مـ  السـنوات التاليـة

 أساسا حلساب املكافأة، ويستحق املوظف مكافأة ع  أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها يف العمل . ويتخذ األجر األخري

    إذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب استقالة املوظف يستحق يف هذه احلالة ثلث املكافأة بعد خدمة ال تقل مدتها عـ  سـنتني

ت مدة خدمته على مخس سنوات متتالية ومل تبلغ عشر سنوات متتاليتني، وال تزيد على مخس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زاد

 ويستحق املكافأة كاملة إذا بللت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .

  تستحق املكافأة كاملة يف حالة ترك املوظف العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة ع  إرادته كما تستحقها املوظفة إذا أنهت العقد

 جها أو ثالثة أشهر م  تاريخ وضعها .خالل ستة أشهر م  تاريخ عقد زوا

  يوم على األكثر مع حسم اي مبالغ مستحقه. 15تصرف مستحقات املوظف بعد انتهاء خدمته خالل 

 الفصل التاسع :

 التدريب :

  وستعمل تسعى اجلمعية إىل رفع قدرات املوظفني بها وإكسابهم املعارف واملهارات اليت م  شأنها حتسني األداء وإجنا  العمل

 اجلمعية على توفري فرص التدريب للعاملني بها على أن:

( يتم حتديد االحتياجات التدريبية جلميع املوظفني باجلمعية وكذا أعضاء جملس االدارة واملتطوعني م  خـالل اسـتمارة حتديـد     1

 االحتياجات التدريبية يقوم مبلئها كال م  املوظف ورئيسه املباشر.

 مارة للتعرف على احتياجات كل فرد م  املوظفني.( يتم حتليل االست 2

 ( حيدد نو  التدريب املطلوب. 3

 ( حتديد األماك  اليت سوف يتم فيها التدريب واالتصال بها للتنسيق معها. 4

 ( وضع خطة تدريبية توضح: 5

 املتدرب 

 موضو  التدريب 

 مكان التدريب 
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تقرير ع  الدورة التدريبية ويسلم نسخة م  املادة العلمية، كمـا يقـوم بإعـداد خطـة     ( يقوم املتدرب حني العودة م  التدريب بكتابة  6

 يوضح فيها كيف يستلل ما اكتسبه م  مهارات يف تطوير أدائه، وما هو املطلوب م  اجلمعية لتساعده على ذلك.

 كور واإلناث.( يتم ترشيح املتدرب للدورات التدريبية على حسب احتياج املتدرب، دون متييز بني الذ 7

( وتقوم اجلمعية بعمل دورات تدريبية للعاملني خاصة اجلدد منهم خالل الستة أشهر األوىل لعملهم للتعرف على اجلمعية وأهدافها  8

 ورسالتها ورؤيتها ولوائحها، وكذلك تدريبهم على استخدام دليل السياسات واإلجراءات كل يف جمال ختصصه.

 صف الوظيفيبطاقات الو   الفصل العاشر: 

 تعد بطاقة للتوصيف الوظيفي خاصة بكل وظيفة على حدة وذلك يف ضوء: - أ

 .الوظيفة م  اللرض•

 .الوظيفة ومسئوليات واجبات•

 .يةفاإلشرا املسئوليات•

 .املطلوبة واخلربات املؤهالت•

 .االتصال مستويات•

 الفصل احلادي عشر :

 الئحة اجلهود التطوعية .1

 تعريفات:

  بشري إرادي يبذله الفرد أو اجلماعة بشكل تلقائي أو منظم ودون توخي اي عائد مادي، وبهدف املشاركة يف التطو  هو أي جهد

 حتمل مسئولياته جتاه دينه وجمتمعه.

 العمل التطوعي:

  بالوقت أو كل يعرف على أنه قيام فرد أو أفراد م  التمع اختياريا وبدون إجبار مبهمة ما، وقد يكون ترب  باملال أو باجلهد أو

 ذلك.

 املتطو :

          هو الشخص املتمتع مبهارة أو خربة معينة ويستخدم تلـك املهـارة بشـكل إرادي خلدمـة اجلمعيـة أو يتـوىل مهمـة داخلـها دون

 انتظار مقابل مادي، على أن تقر اجلمعية رمسيا بدوره كمتطو  وعدم اعتباره موظفا بها.

 معيـنني )متطـو ( باجلمعيـة وقـت إصـدارها ومـ  يلتحقـون بهـا مسـتقبال ، وال           تطبق هذه الالئحة على مجيع املوظفني اللري

 تسري على:

 أعضاء جملس ادارة اجلمعية. .2

 املستشارون واخلرباء مم  تستعني بهم اجلمعية مبوجب عقود أو اتفاقات خاصة أو األعمال العارضة أو العمليات احملددة. .3

 املوظفني باجلمعية املعينني. .4
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 لعامة اليت تتضمنها هذه الالئحة وكذلك التعليمات الكتابية احلالية والالحقة اليت تصدرها اجلمعية فيما تعترب األحكام ا

 بعد بشأن تنظيم العمل ومعاملة املتطوعني بها جزء ال يتجزأ م  عقد العمل املربم بني اجلمعية وبني املتطو .

 تعليمات الالزمة لتنفيذ هذه الالئحة وذلك حتى ال يتعارض يضع جملس ادارة اجلمعية القواعد والنظم ويصدر القرارات وال

 مع أحكامه.

 التحاق املتطوعني باجلمعية: -5

خيتص رئيس جملس ادارة اجلمعية أو م  ينوب عنه بإصدار قرارات التحاق املتطوعني باجلمعية مبوجب عقود تطو  فردي غري  - أ

 حمددة املدة.

كليهما معا للمتطوعني وذلـك الختيـار أكفـاء املتطـوعني واللـذي  لـديهم       جيوز للجمعية إجراء اختبار عملي أو نظري أو  - ب

 القدرة على العطاء واالبتكار خلدمة التمع.

على كل راغب يف االلتحاق بالعمل كمتطـو  يف اجلمعيـة أن حيـرر اسـتمارة تطـو  وذلـك علـى النمـوذج املعـد لـذلك مبقـر             - ت

 اجلمعية.

 ات التطو  التالية:على املتطو  باجلمعية أن يقدم مسوغ -ث 

 اهلوية الوطنية 

 .صورة م  شهادة املؤهل 

 . بيان بعنوان السك 

 اخلربات العلمية ان وجد 

 يشرتط فيم  يتطو  باجلمعية أن يكون مستوفيا اآلتي: -  

 .التطو  لنشاط الكايف الوقت لديه يكون أن•

 اخلربات.ئم م  اإلمكانيات واملهارات واالستعداد الكتساب مال قدر لديه•

 .مقابل توقع دون التمع خدمة يف الرغبة لديه•

 .بها وااللتزام املسئوليات حتمل على القدرة•

 ال يوجد س  معني إلنهاء خدمة املتطو  إال بناء على طلبه. - أ

 ينشأ لكل متطو  ملف خاص به كافة املستندات والبيانات والقرارات واملستندات واإلجنازات اليت ختص املتطو  - ب

 للمتطو  أن يقدم خدماته التطوعية يف أكثر م  منظمة أخرى. جيوز - ت

 توجيه وتدريب املتطو : -6
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 كي يستطيع املتطو  أداء مهامه املطلوبة منه جيوز إعطائه املعلومات التالية: - أ

 .نشاطها ع  وخلفية اجلمعية تاريخ ع  نبذة•

 املالية وبراجمها املختلفة. أنشطتها•

 .وأنشطتها اجلمعية خدمات م  املستهدفني ع  معلومات•

 .للجمعية التنظيمي اهليكل•

 .جلمعية داخال املتبعة واإلجراءات العامة السياسات•

 .التطوعية اجلهود إدارة نظام•

 .للمتطو  الوظيفي التوصيف•

تدريبية يكون لكي يتم اكتساب املتطو  للمهارات واملعلومات والسلوكيات اليت حيتاجها للقيام مبهامه يتم منحه عدة دورات  - ب

 م  شأنها الوصول باملتطو  إىل أعلى درجة ممكنة.

 املتابعة واإلشراف والتقييم: -7

 يقوم املسئول املختص باإلشراف واملتابعة بقياس: -أ 

 .الرسالة أداء يف املتطو  كفاءة مدى•

 زام بهوااللت للمواعيد احرتامه•

 (.فريق يف العمل) والتعاون االستجابة مدى•

 (.وااللتزام ألداء حسنا) باملسئولية ساإلحسا مدى•

 .التطوعي العمل يف االستمرار ميكنه مدى أي إىل•

 (.التطوعي العمل على وإقباله حبه مدى) املتطو  سلوكيات•

 الثة أشهر.ث كل اجلمعية إلدارة املتطو  أداء ع  التقرير تقديم ويتم•

 تقييم معدة خصيصا هلذا اللرض.يتم عمل تقييم للمتطو  ع  مهامه م  خالل استمارة   -ب 

 املكافأة التكريم: -8

جيوز  لرئيس جملس ادارة اجلمعيـة أو مـ  ينيبـه أن ميـنح املتطـو  مكافـأة ملـ  يبـدي كفـاءة ممتـازة يف العمـل وجهـود فائقـة               - أ

 لكل سنة مالية.ينعكس أثرها على حتقيق أهداف اجلمعية مع مراعاة ما تسمح به موارد اجلمعية وامليزانية املعتمدة للمكافآت 

 جيوز للس إدارة اجلمعية إنهاء خدمة املتطو  م  خالل: - ب

 .تقديرية ميداليات أو شهادات منحه•

 .باجلمعية القاعات بعض على منهم املتميزي  أمساء إطالق•

 تتضم  أمساءهم وأدوارهم. مطبوعة نشرات طريق ع  تكرميهم•

 .التمعمسئولني  حبضور عامة حفالت يف تكرميهم•

 .أخرى جهات م  تقديرية جوائز أو دراسية منح على للحصول ترشيحهم•
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 .لقيادية للمواقع وترقيتهم العمل لفرص الرتشيح•

 إنهاء خدمة املتطوعني: -9

  يتم االستلناء ع  خدمات املتطوعني يف حالة احلكم النهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جرمية خملة بالشرف

 كون االستلناء عنهم وجوبا بقرار م  جملس ادارة اجلمعية.األمانة وي أو

 .يتم االستلناء ع  املتطو  يف حالة عجز املتطو  كليا ملنعه م  أداء مهامه التطوعية 

 .يتم االستلناء ع  املتطو  بنا ء على طلبه يف أي وقت 

 .وفاة املتطو  حقيقة أو حكم قضائي نهائي 

 :واجبات املتطو  واألعمال احملظورة -10

  على املتطو  إطاعة أوامر وتعليمات الرؤساء مادامت خاصة بالعمل، وجيب أن تكون العالقة  بينه وبني رؤسائه ومرؤوسيه قائمة

 على أساس التفاهم والتعاون م  أجل حتقيق أغراض اجلمعية.

 .جيب أن يؤدي املهام اخلاصة به وأن حيافظ على أموال وممتلكات اجلمعية 

     إفشـاء أسـرار العمـل املاليـة واملهنيـة واإلداريـة لللـري، إال فيمـا يصـدر فيـه أمـر كتـابي مـ  جملـس ادارة               حمظور علـى املتطـو

 اجلمعية.

 .حمظور على املتطو  قبول اهلدايا واملنح واملكافآت م  أي شخص له مصلحة تتعلق باملهام اليت يزاوهلا املتطو  باجلمعية 

  مهام وخدمات شخصية هلم، أو إساءة معاملته بأي شكل م  األشكال.حمظور على الرؤساء استخدام املتطو  ألداء 

 1ملحق 

 املوظفني السعوديني

العالوة  االنتداب

(5)% 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

املرتبة 

 /

 الدرجة

 75 2175 2100 2025 1950 1875 1800 1725 1650 1575 1500 1 

 92 2668 2576 2484 2392 2300 2208 2116 2024 1932 1840 2 

 113 3277 3164 3051 2938 2825 2712 2599 2486 2373 2260 3 

 139 4026 3887 3748 3609 3470 3331 3192 3053 2914 2775 4 

 169 4896 4727 4558 4389 4220 4051 3882 3713 3544 3375 5 

 205 5940 5735 5530 5325 5120 4915 4710 4505 4300 4095 6 
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 248 7187 6939 6691 6443 6195 5947 5699 5451 5203 4955 7 

 300 8695 8395 8095 7795 7495 7195 6895 6595 6295 5995 8 

 362 10493 10131 9769 9407 9045 8683 8321 7959 7597 7235 9 

 437 12668 12231 11794 11357 10920 10483 10046 9609 9172 8735 10 

 

 ونو  الوظيفةتوزيع املراتب حسب املؤهل 

 

 2ملحق 

 العاملني غري السعوديني

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 العالوة اإلعاشة

املرتبــــــــــة / 

 الدرجة

 خاصة بعمال النظافة واملستود 

111 55 1605 1550 1495 1440 1385 1330 1275 1220 1165 1110 1 

137 70 2000 1930 1860 1790 1720 1650 1580 1510 1440 1370 2 

170 85 2465 2380 2295 2210 2125 2040 1955 1870 1785 1700 3 

207 105 3015 2910 2805 2700 2595 2490 2385 2280 2175 2070 4 

 خاصة باألعمال املكتبية والفنية والتعليمية واإلدارية

250 125 3625 3500 3375 3250 3125 3000 2875 2750 2625 2500 5 

301 150 4360 4210 4060 3910 3760 3610 3460 3310 3160 3010 6 

361 180 5230 5050 4870 4690 4510 4330 4150 3970 3790 3610 7 

433 215 6265 6050 5835 5620 5405 5190 4975 4760 4545 4330 8 

519 260 7530 7270 7010 6750 6490 6230 5970 5710 5450 5190 9 

623 310 9020 8710 8400 8090 7780 7470 7160 6850 6540 6230 10 

 

 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 املرتبة

بــــــــــــــــدون  املؤهل

 مؤهل

ابتـــــــــــــــــــــــدائي + 

 متوسط

ــ    جامعي دبلوم ثانوي ــر مـ ــربة اكثـ ــامعي +خـ ــاء  5جـ ــنوات + رؤسـ سـ

 االقسام

ترشيح عـ  طريـق جملـس    

 االدارة

 توزيع الدرجات حسب الشهادات التدريبة والدرجات العلمية م = مرتبة : د = درجة

 بعد اجلامعة سنوات (3دبلوم عالي ) دبلوم سنتان دبلوم سنة بعد الثانوية

موارد مالية  –الدبلوم املتخصص ) موارد بشرية  -1 4:د  5م 2:د5م  1:د 5م  اشهر تعادل درجة 6كل 

 حماسبة ( كل سنة بدرجتني –إدارة اعمال  –

 الدبلوم العام كل سنة بدرجة -2
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 العاملني غري السعوديني ـ

 

 مسري خاص باملتعاونني مبكافآت مقطوعة

 جزئيدوام  دوام كامل املؤهل

 1000 1500 ابتدائي–بدون 

 1000 2000 متوسط

 1500 2500 ثانوي

 2000 3000 بكالوريوس

 3500-2500 4500 ماجستري ختصصات مطلوبة

 

 دة او النقصان يف قيمة املكافأة حيق للمجلس استثناء بعض الوظائف وبعض املوظفني م  سلم املتعاونني بالزيا

 شكرًا لكم ،،،.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واعتمادها.الالئحة توقيع أعضاء اللس باملوافقة على هذه 

 توقيع أعضاء اللس باملوافقة على هذه السياسة واعتمادها

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 املرتبة

عمــال النظافــة وعمــال   املهنة

 املستود  السائقني

املهـــــــــــــــ  الكتابيـــــــــــــــة    

 واخلدمية والفنية

املهــــــــــــــــــــــــــــ  

 التعليمية

ــ    املهــــــــــــــ

 اإلدارية

امله  اإلدارية + خـربة   

 سنوات 5اكثر م  

 اخلربات النادرة 
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