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 **ةـــــمقدم**

 وصحبه ومن وااله  وبعد.. آلةالحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى 

عد فمما ال شك فيه أن عالمات نجاح أي مؤسسة، عنايتها بالجوانب التنظيمية والقوا

رات القراوالفردية  اتعليها في أعمالها، وحرصها على البعد عن االجتهادالتنفيذية التي تسير 

 االرتجالية.

ا اء الئحتهقد عملت على بنلمنتجي الدواجن ببيشة  التعاونيةجمعية الومن هذا المنطلق فإن 

ً لنظامها األساسي ونظام الجمعيات والمؤسسات األهلية وأ زارة ونظمة التنظيمية الداخلية وفقا

 والتنمية االجتماعية.الموارد البشرية 

اهمة المجتمع والمسوتؤمل من خالل ذلك رفع مستوى أدائها وتأدية مسؤوليتها في خدمة 

 .2030في إنجاح رؤية المملكة 

م لهاعماً دهللا  للعاملين في الجمعية وسيكون بإذن الجاذبةوسيوفر هذا النظام البيئة اإلدارية 

 في جو من االنضباط ووضوح الرؤية في الحقوق والواجبات. ألداء واجباتهم الوظيفية

  

 وهللا ولي التوفيق.،،
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 4-3-2 المحتويات

 6 الجمعية نبذة تعريفية عن

 7 التأسيس

 9-8 عامـة تعريفات الباب األول :

  الباب الثاني: الواجبات والحقوق

 10 وحقوق الموظفواجبات الجمعية 

 12-11 واجبات الموظف

 13 األعمال المحظورة على الموظف 

  الباب الثالث: عالقات قواعد العمل
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 لمنتجي الدواجن ببيشةالجمعية التعاونية  اسم المنشأة

  عبدالعزيز بن عبدهللا ال دشنان رئيس مجلس اإلدارة

 بيشة المركز الرئيسي

 325 رقم التسجيل

محافظة بيشة _شارع الرياض _مجمع نماء إشارة بن  العنوان

 طاوي

 تعاونيةجمعية  النشاط

 0 ص . ب

 0 رمز بريدي

 

 

  

 الجمعية نبذة تعريفية عن
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ارد وزارة الموأهلية تحت إشراف تعاونية جمعية  لمنتجي الدواجن.التعاونية  جمعيةال

قبل  سيسها منصدرت الموافقة على تأ والتنمية االجتماعية بالمملكة العربية السعودية  البشرية 

ات وتم تسجيلها في سجل الجمعي   هـ23/02/1441خ:  تاري( و 37369برقم ) الوزيرمعالي 

 .هــ23/02/1441 وتاريخ  (325)تحت رقم  تعاونيةال

 

 

  :خدمات الجمعية منطقة

 .لها  المجاورةوالمناطق بيشة  مدينة الجمعية تخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التأسيس
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 الباب األول

 ةـعام تعريفات

 
 

 

 الهدف من الالئحة : (1) مادة

  

 يحقق بما بها نالعاملي وبين الجمعية بين العالقات وتنظيم بالجمعية العمل تنظيم إلى الالئحة هذه تهدف 

 مجلس صدري حيث وواجباته اللتزاماته متفاهما عارفا أمره من بينه على الكل ليكون لألطراف كافية مصلحه

ً  اإلدارة  األشخاص عدا ام بالجمعية  العاملين جميع علي الالئحة هذه أحكاموتسري  وتنفيذيها باعتمادها قرارا

 أو محدد لغرض أو محدودة لمدة عارضه ألعمال أو خبراء أو مستشارين بصفتهم الجمعية مع يتعاقدون الذين

 ..جزئي لدوام

 

 :المقصود بالعبارات التالية الواردة في الالئحة: (2)مادة 

 

   لمنتجي الدواجن ببيشةالتعاونية جمعية ال: الجمعية   ) أ ( 

 مجلس إدارة الجمعية .  :مجلس اإلدارة   ) ب( 

 والتنمية االجتماعية .الموارد البشرية وزارة  ( الوزارة :  ج) 

 ( الالئحة : الالئحة التنظيمية الداخلية الخاصة بالجمعية . د) 

ً  نكاولو  أجر مقابل إشرافها أو إدارتها وتحت الجمعية  لمصلحة يعمل شخص كل هو :الموظف  هـ((   عن بعيدا

 .نظارتها

 التي األخرى ةالمستحق الزيادات سائر إليه مضافا األساسي األجر يشمل الفعلي والذي  األجر هو  :األجر )و(

 لقاء للعامل رتتقر التي أو  عمله أداء في لها يتعرض مخاطر أو العمل في بذله جهد مقابل للعامل تتقرر

 .العمل نظام من الثانية المادة لحكم ووفق العمل تنظيم الئحة أو العمل عقد بموجب العمل

 هـ.5/6/1436وتاريخ  46رقم م/ الملكي بالمرسوم الصادر العمل نظام به يقصد  :نظام ال  )ز (

 في وديالت الحكومية على التعفي التعامالت المالية  الميالدي التقويم الجمعية في به المعمول التقويم (:3) مادة

 التعامالت اإلدارية
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 الواردة لموظف ل األفضل والشروط األحكام مع يتعارض ال فيما العمل لعقد متممة الالئحة هذه تعتبر (:4) مادة

 العقد في

التنفيذية  ئحتهوالهـ  5/6/1436 وتاريخ 46رقم م/ الملكي بالمرسوم الصادر العمل نظام أحكام تطبق (:5) مادة.

 االجتماعية يناتالتأم ونظام  الالئحة هذه في نص بشأنه يرد لم فيما له تنفيذاً  الصادرة الوزارية والقرارات

 لصادرةا الخيرية والمؤسسات الجمعيات والئحةهـ , 3/9/1421وتاريخ  33م/ رقم الملكي بالمرسوم الصادر

لمنتجي  لتعاونيةا جمعيةلل األساسي والنظام ,هـ 19/2/1437وتاريخ  ( 61)   مـــــــــرق الوزراء مجلس بقرار

 .الالئحة بهذه يرد لم فيما : – الدواجن ببيشة

 التعديالت هذه تكون وال الحاجة دعت كلما الالئحة هذه أحكام على تعديالت إدخال في الحق للجمعية (:6) مادة

 الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وزارة من اعتمادها بعد إال نافذة

 

 .عملال عقد في ذلك على وينص الالئحة هذه أحكام على التعاقد عند الموظف الجمعية تطلع (:7) مادة

 

 

 

 الباب الثاني

 ـــاتالحقوق والواجب
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 ** واجبات الجمعية وحقوق الموظف** 

 : يلي ماب الجمعية  تلتزم (:8) مادة
 

 .دينهم أو مكرامته يمس فعل أو قول كل عن واالمتناع  ومصالحهم بأحوالهم اهتمامها يبرز الئق بشكل موظفيها معاملةـ  1

 .جرباأل  المساس    دون الالئحة هذه في عليها المنصوص حقوقهم لممارسة الالزم الوقت الموظفون  تعطي أنـ 2  

 العمل ظامن أحكام تطبيق حسن واإلشراف على المراقبة أو بالتفتيش تتعلق مهمة كل المختصة الجهات لموظفي تسهل أنـ  3 

 تحقيقا نهام تطلب التي الالزمة المعلومات جميع المختصة للسلطات تعطي وأن ،بمقتضاه الصادرة والقرارات واللوائح

 .الغرض لهذا

 به تقضي ما مراعاة مع العرف أو العقد يحددهما اللذين والمكان الزمان ) نهاية كل شهر ميالدي (  في أجرته للموظف تدفع أنـ 4

 .بذلك الخاصة األنظمة

 هذه في عمله ولةلمزا مستعد انه أعلن أو العمل عقد بها يلزمه التي اليومية الفترة في عمله لمزاولة الموظف حضر إذاــ  5 

 .العمل هافي يؤدي ال التي المدة أجر في الحق له كان العمل صاحب إلى راجع سبب إال العمل عن يمنعه ولم الفترة

 إلى نظاما أو رعاش محظورة مادة أية دخول بعدم المراقبة تشديد العمال على سلطة له شخص أي أو وكيلها أو الجمعية  علىـــ 6

 عليها لمنصوصا الرادعة اإلدارية الجزاءات الشرعية العقوبات إلى باإلضافة بحقه تطبق لديه وجدت فمن , العمل أماكن

 .الجزاءات و المخالفات جدول في

 في عقد العمل.عليها ق الموظف المنصوص ة بجميع حقويتلتزم الجمعـــ 7

 تلتزم الجمعية بمنح الموظفين الحقوق المستحقة لهم والمنصوص عليها في الالئحة .ـــ  8   

  .المعاييراثناء العمل حسب  الجمعية مسئولة عن توفير متطلبات الصحة والسالمة للموظفينـ  9   

 

 

 

 ** واجبات الموظف** 

 (  واجبات الموظف9مادة ) 

 في تصرفاته مع من تربطه بهم عالقة عمل.والعادات والتقاليد مراعاة األخالق اإلسالمية  -1

 في  أداء الواجبات الالزمة لضمان سير العمل . زمالئهالتعاون مع  -2

 المحافظة على صحة وسالمة نفسه وزمالئه الموظفين . -3

 ،ارجها خ أون داخل الجمعية عدم مناقشة أي معلومات سرية خاصة بالجمعية مع اآلخرين سواء كانوا م -4

 في الحاالت التي تستدعيها طبيعة انجاز العمل . إال

 مراعاة أحكام هذه الالئحة والقرارات الصادرة من الجمعية تنفيذاً لها . -5



 
 

 

 
 الئحة تنظيم العمل للجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن ببيشة

 

 
 

                                                        تعاونية لمنتجي الدواجن ببيشةجمعية الليم العمل  لالئحة تنظ

10 / 69                                    

 .سلبية عليها بصورة يؤثر تصرف أي يتجنب وأن الجمعية سمعة على يحافظ أن الموظف على -6

 أو العام النظام وأالعمل  عقد نصوص يخالف ما فيها يكن لم ما بالعمل المتعلقة واألوامر بالتعليمات التقيد -7

 .للخطر يعرض ما أو العامة اآلداب

 .توجيهاته ووفق المباشر الرئيس إشراف تحت المطلوب الوجه على عمله إنجاز -8

 تاريخ من كثراألعلى  أسبوع خالل إقامته محل أو االجتماعية حالته على يطرأ تغيير بكل الجمعية إخطار -9

 .التغيير حدوث

 . ممتلكات الجمعية وعلى عليها والمحافظة تصرفه تحت الموضوعة وباألدوات باآلالت العناية -10

 سائهوطاعة رؤ زمالئه وبين بينه التعاون روح سيادة عل والعمل والسلوك السيرة بحسن االلتزام -11

 .النظام حدود وفي اختصاصه نطاق في الجمعية  عمالء إرضاء على والحرص

  األخطار أو الطارئة الحاالت في مساعدة أو عون كل تقديم -12
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 ** األعمال المحظورة على الموظف **

 

 ( األعمال المحظورة على الموظف  10مادة )  

ظيفته ولو بعد و أعمال بسبب إلى علمه تصل أسرار أية أو الخاصة بالجمعية أيا كان نوعها األسرار إفشاء ــ1

 .تركه الخدمة 

 إال خرىأ أية جهة لدى أجر بدون أو بأجر ذلك كان سواء عمله نطاق خارج آخر عمل أي ممارسة عدمـــ 2 

  المدير التنفيذي  أوبموافقة مسبقة من الرئيس 

 .الخاصة األغراض في ومعداتها الجمعية أدوات استعمالعدم ــ  3

 .وعمالئها الجمعية  عمال غير من العمل أماكن في زائرين استقبال عدمـ 4

ً  االشتراك ـ 5 الذي  بالنشاط في أي نشاط لمصلحة أي جمعية أو منشأة أخرى تمارس نشاطاً مماثالً او مرتبطا

 تمارسه الجمعية .

 .عقودتحقيق أي مصلحة شخصية مادية أو معنوية ، مباشرة أو غير مباشرة من خالل المشاريع أو الـ 6

 االقتراض من المؤسسات والشركات التي لها عالقة بالجمعية .ـ 7

العمل  اخل مكاندفي تنظيم اجتماعات  االشتراكمع أموال ألي فرد أو هيئة  أو توزيع أو جمع توقيعات أو جـ  8

 .رئيس الجمعية أو مديرها التنفيذيا كان ذلك كله بموافقة موثقة من إذ إال

 إساءة استخدام السلطة .ـ 9 

 قبول الهدايا الخاصة من المستفيدين من الجمعية أو بسبب عمله بها .ـ 10

 أي نوع من الخدمات الشخصية . إلنجازلمرؤوسيهم  ن استغالل المديريـ 11

 االحتفاظ بأوراق ومستندات العمل خارج مقر العمل .ــ 12

 االحتفاظ لنفسه بأصل أو صورة ألي ورقة من األوراق الخاصة بالعمل .ـ 13
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 الباب الثالث

 عالقات قواعد العمـــل

 
 

 ** مواعيد العمل وضوابطه** 

 مواعيد العمل :  (11) مادة

 يوم سبت هووال الجمعة يوم ويكون األسبوع من األحد إلى الخميس  في أيام خمسة  العمل أيام تكونـ 1

 .العمال لجميع كامل بأجر األسبوعيةالراحة 

ً ساعة أسبوعياً أربعون ـ 2  على مدار السنة  بمعدل ثمان ساعات يوميا

 وذلك على النحو التالي : الدوام فترة واحدة ـ 3
 

 من االحد الى الخميس

ً   07:00 من  صباحا

 عصراً   03:00 إلى
 

 وعليها حتياج في حال اال االسبوع أيام من يوم أي عمالها لبعض اليوم بهذا تستبدل أن للجمعية يجوزـ 4

 . نقدي بلبمقا األسبوعية الراحة يوم تعويض يجوز وال  الدينية بواجباتهم القيام من تمكنهم أن

وال يزيد  دقيقة 20يعطى جميع الموظفين الوقت الكافي ألداء الصلوات المفروضة  بما ال يقل عن  -5

 دقيقة لكل صالة. 30عن 

ذا كان إ .عصراً  3 – صباحا 7 الساعة من اعتباراً  يوميا ساعات 8 العمل ساعات تكون(: 12) مادة 

 ساعات لكل فترة يتم التنسيق عليها حسب النظام . 4او فترتين بمعدل فترة واحدة.

 الجداول وفق المحددة المواعيد في منها وانصرافهم العمل أماكن إلي العمال حضور يكون(: 13مادة) 

 موعد الجداول هذه تتضمن أن ويجب ،العمل مواقع من بارزة أماكن في بوضعها إعالنها يتعين التي
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 وانتهاء بدء موعد بيان وجب مناوبات طريق عن يتم العمل كان وإذا ،وانتهائها العمل ساعات بدء

 .نوبة كل عمل ساعات

 ساعات خمس نم أكثر العامل يعمل ال أن السابقة المادة في إليها المشار الجداول في : يراعى(14) مادة

 ساعة أو الواحدة المرة في ساعة نصف عن تقل ال والطعام والصالة للراحة فترة دون متواصلة

 إحدى من أكثر العمل مكان في العامل يبقى ال أن وعلى العمل ساعات مجموع خالل ونصف

 .الواحد اليوم في ساعة عشرة

 ** واالنصراف الحضور قواعد**
 

 .لذلك المخصصة األماكن من منها وانصرافهم عملهم مواقع إلى العمال دخول يكون : (15) مادة

ينوب  شر أو منمديره المبا إخطار: يلتزم الموظف بالتقيد  بساعات العمل الرسمية ويتوجب عليه  ( 16مادة ) 

 عنه في حال الغياب أو التأخر عن العمل ألي سبب كان .

 . لغرضا لهذا المعد أو السجل الميقاتية الساعة في وانصرافه حضوره يثبت أن العامل على : (17) مادة

 كل طراريةاالض اإلجازة من يخصم ذلك على زاد وما الشهر خالل استئذان ساعات  15للموظف : (  18 مادة )

 .واحد يوم تعادل ساعات 8

ه قة من رئيسيجوز للموظف مغادرة مقر عمله أثناء ساعات العمل الرسمية دون موافقة مسب : ال ( 19 مادة )

 .)الشئون اإلدارية(المباشر أو من ينوب عنه 

كامل الحق ال : في حال تكررت مخالفات الموظف فيما يخص التقيد بمواعيد العمل ، فإن للجمعية ( 20مادة ) 

 هو موضح في الالئحة . في تنفيذ أي إجراءات نظامية بحسب ما

 رورة وبعدفي حال الض إاليسمح للموظف البقاء في الجمعية خارج ساعات العمل الرسمية  : ال  (21مادة  )

 موافقة المسئول المباشر أو من ينوب عنه .

 **  األجــــــــــور** 
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  ملحق يف الموضح الرواتب سلم حسب لمؤهالته المناسبة والدرجة المستوى على الموظف يعين : (23) مادة

 .العمل عقد في عليه المتفق األجر على العامل ويحصل ) ب -أ  )

  مكانه وفي سميةالر العمل ساعات خالل دفعها ويتم للبالد الرسمية بالعملة الموظفين  أجور تدفع : (24) مادة

 :التالية لألحكام وفقا البنكي حسابه في تودع أو

 .الشهر نهاية في أجره يصرف الشهري األجر ذو الموظف  -1

 .األسبوع نهاية في أجره يصرف بالقطعة أو باليومية الموظف  -2

ليه التزامات بعد التأكد من عدم ع فوراً  مستحقاته وكافة أجره يدفع الجمعية خدمته تنهي الذي الموظف -3

 .مادية للجمعية 

 أيام بعةس  ال تتجاوز مدة خالل مستحقاته وكافة أجره يدفع نفسه تلقاء من العمل يترك الذي الموظف  -4

 بعد التأكد من عدم عليه التزامات مادية للجمعية .  العمل ترك تاريخ من

 يتم لم ما افيالتشغيل اإلض انتهاء تاريخ من أيام ثالثة أقصاه ميعاد في تدفع اإلضافية الساعات أجور -5

 .للعامل الشهري األجر مع دفعها

 .ل السابقالعم يوم في الدفع يتم رسمية عطلة أو األسبوعية الراحة يوم الدفع يوم صادف إذا :(25) مادة

 .الغرض هذال المعد السجل أو اإليصال على له مستحق مبلغ أي أو أجره استالم عند العامل يوقع (:26) مادة

 موقع بيكتا تفويض أو شرعية وكالة بموجب مستحقاته أو أجره لقبض يراه من يوكل أن للعامل (:27) مادة

 .الجمعية  مدير قبل من عليه ومصدق منه

 

 

 

 

 

 

 

 **اإلضافي العمل**
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 األعياد امأي في أو العادية الدوام ساعات بعد الموظف  به يكلف عمل كل إضافيا عمالً  يعتبر (:28) مادة

ل وتحدد ويعد التكليف من قبل الجمعية من مقتضيات العم الالئحة هذه في عليها المنصوص والعطالت

 .المنظمة لذلك  واإلجراءاتالالئحة الضوابط 

 يلي : : يراعى قبل التكليف بالعمل اإلضافي ما (29مادة )

 . عدم التمكن من انجاز العمل أثناء الدوام الرسمي أ ـ 

 من الموظف . إهمالاال تكون الحاجة للعمل اإلضافي نتيجة لقصور أو  -ب 

 الساعات عدد فيه يبين الجمعية مدير يصدره كتابي أمر على بناء اإلضافي بالعمل الموظف  كليف: ت(30) مادة

 العمل يامأ في ساعات 3 عن اإلضافي العمل ساعات عدد تزيد ال بحيث المكلف العامل يعملها التي اإلضافية

 التكليف من خطية صورة للموظف  وتسلم .لذلك الالزمة األيام وعدد الرسمية العطل أيام ساعات 6 و العادية

 .الجمعية  بختم مصدقة الكتابي

 (31)  مادة

 . إضافيا أجراً  اإلضافية العمل ساعات عن للعامل الجمعية  تدفعـ  1

 :يلي لما وفقا الواحد لليوم اإلضافي العمل ساعات يحسبـ 2

 ي عدد الساعات =  اإلضاف×  1.5× = أجر الساعة  8÷ = األجر اليومي  30÷  االساسيالراتب أ ـ 

 : اآلتية الحاالت على الالئحة هذه ( من33)  (29) المادتين أحكام تسري ال (:32) مادة

 ههذ شأن كان من إذا والتوجيه اإلدارة في مسؤولية ذات عالية مناصب يشغلون الذين األشخاص .1

 .العمال على العمل صاحب بسلطات شاغلوها يتمتع أن المناصب

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

 .بالضرورة متقطعا يكون الذي العمل .3

 .المدنية األمنية الحراسة عمال عدا,  والنظافة للحراسة المخصصون العمال .4

 ( ضوابط العمل اإلضافي :  33مادة )  

 مع راتب الشهر . اإلضافيتصرف مستحقات الموظف للعمل  .1

لمدير ( ساعة خالل الشهر ويجوز االستثناء بموافقة ا 24)  اإلضافيالحد األقصى لساعات العمل  .2

 التنفيذي .

 ذلك .من قبل المدير التنفيذي بعد تعبئة النموذج المعتمد ل اإلضافييتم اعتماد ساعات العمل  .3

 بناًء على الصالحيات والمهام . اإلضافي يكون التكليف للموظف للقيام بالعمل  .4

 

 

 .ال يجوز للموظف أن يعتمد لنفسه ساعات الدوام اإلضافي  أيا كانت وظيفته  .5
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 ( أحكام عامة : 34مادة )  

زم في حال استل إليهيكون الموظف الخاضع لبدل العمل تحت الطلب بمكان يمكن الوصول  أنيجب  .1

 حضوره لمقر العمل .

 تعويض الموظف المستحق  وفق الالئحة المعتمدة في الجمعية . .2

 ألي موظف يستدعى للعمل . األقلعلى  إضافييتم احتساب ساعتين عمل  .3

 ** اإلعالناتالتكليف الوظيفي والتعامل مع لوحة **

 (  ضوابط التكليف والتدوير الوظيفي : 35مادة )  

 وظيفة أقل من  وظيفته السابقة درجةً أو أجراً. إلىللجمعية نقل الموظف   يحقال  .1

 من ثالثين يوماً.أكثر يحق للجمعية تكليف الموظف بوظيفة أخرى  ال .2

 : اإلعالنات(  ضوابط التعامل مع لوحة  36مادة ) 

  .اإلعالناتقرارات صادرة من قبل الجمعية على لوحة  أو إعالناتيجب نشر أي مذكرات أو  .1

 ة عليها إذا تمت الموافق إال اإلعالناتال يحق للموظف نشر أي وثائق أو بيانات شخصية على لوحة  .2

 من قبل صاحب الصالحية . إزالتهامسبقاً وتم تحديد تاريخ  

 **ورحالت العمل االنتداب**
 

 

المدير  أو( يوما  للموظف ويحق للرئيس  20الحد األعلى لالنتداب في السنة ) (:  37) مادة 

 ( أيام إضافية . 10االستثناء  عند الضرورة وبما ال يزيد عن ) 

 :كاآلتي يعامل عمله مقر خارج عمل ألداء الموظف انتدب إذا (:38)مادة 

 ميااألساسي يو الراتب من %10 بنسبة انتداب بدل المملكة داخل المنتدب للموظف يصرف .1

 ..% 12 الخارجي يصرف االنتداب حالة وفي
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 ميااألساسي يو الراتب من %10 بنسبة انتداب بدل المملكة داخل المنتدب للمدير يصرف .2

 ..% 15 الخارجي يصرف االنتداب حالة وفي

لموظف ول انتدابه مقر إلى عمله مقر من ) حسب الالئحة ( الالزمة النقل وسيلة له تؤمن .3

 .الحق في التعويض عن التذكرة في حال استخدم وسيلة أخرى 

ي هجية درجة الطيران المستحقة للموظف خالل االنتداب ورحالت العمل الداخلية او الخار .4

                                                    درجة الضيافة لجميع الموظفين

 (:39) مادة

 وقت إلى عمله لمقر العامل مغادرة وقت من السابقة المادة في إليها المشار النفقات تحسب -أ

 .الجمعية  قبل من له المحددة المدة وفق عودته

 .عمله مقر من كم 100 مسافة بعد الداخلي االنتداب يحسب -ب

 .باالنتدا مدة إلى يومين يضاف كم 500 على الداخلي االنتداب في المسافة زادت إذا -ت

 والظروف . األسبابللمنتدب مهما كانت  إضافيةال تحتسب ساعات عمل  -ث

ة ضمن لم يكن سببا فيه تحتسب المد أو قدرتهسبب كان خارج عن  أليالمنتدب  تأخرعند   -ج

 االنتداب .

 مل لعمقر ا إلىعند انتداب الموظف لمهمتين يفصل بينهما يوم واحد وال يمكنه الرجوع   -ح

 كانتداب.تحتسب المدة الفاصلة 

 ي .المدير التنفيذ أومن الرئيس  اعتمادهاالعتماد واالنتهاء من أداء المهمة يتم  -خ

ه بعد وام لدالمالية للمنتدب في مدة أقصاها ثالثة أيام  تبدأ من أول يوم  اإلثباتاتتقدم  -د

 وتدفع له المستحقات في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ التقديم . االنتداب

الالئحة  ( من هذه  38في المادة )   ذكر: يستحق الموظف المنتدب  عالوة على ما ( 40مادة ) 

 يلي : ما يثبت  ما إحضاربعد 

 قوم بذلك.البلد المنتدب ومصاريف مكاتب الخدمات التي ت إلىالدخول  تأشيراتمدفوعات أ ـــ  

 رسوم التسجيل للملتقيات والدورات والمؤتمرات  أن وجدت .ب ـــــ  

 
 

 **النقدية  والبدالت العينية المزايا**
 

 : هي العينية المزايا :(41) مادة
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 . خطابات شكرتأمينات اجتماعية و  (1

 :هي النقدية البدالت :(42مادة )

 :اآلتية الجوي السفر تذاكر معه العقد نص حسب للمتعاقد يؤمن .1

 تذاكر له فتمنح ليامح ونقلت كفالته بالمملكة مقيما كان إذا أما العقد مدة بداية في المملكة إلى موطنه منأ ـ 

 .تاريخ تعيينه من عامين مرور بعد موطنه إلى السفر

 

 

 **وإنهاؤهاانتهاء الخدمة **

 

 : اآلتية الحاالت في أو الموظف العامل خدمة تنتهي (:43) مادة

 .المدة المحدد العقد مدة انتهاء -أ

 .طوعاً من عمله في الجمعية  العامل أو الموظف استقالة   -ب

 .العمل نظام ( من74(,)80) المادتين في الواردة األسباب ألحد العقد فسخ -ت

 .العمل نظام ( من81) المادة في الواردة الحاالت في العمل العامل ترك -ث

 مائة عن امجموعه في تزيد مدداً  أو متصلة يوما تسعين عن تزيد لمدة لمرضه العمل عن العامل انقطاع -ج

 .مرضية إجازة أول تاريخ من تبدأ التي الواحدة السنة خالل متقطعة يوما وعشرين

 .معتمد طبي بتقرير ذلك ويثبت عليه المتفق العمل أداء عن كليا عجزاً  العامل عجز -ح

 .العامل وفاة   -خ

 أو تجديدها السعودي عدم غير الموظف إقامة أو عمل رخصة المختصة الحكومية السلطات ألغت إذا -د

 .البالد عن إبعاده

ما  إلىد المدة تمتد مدة العقد المحد للعامالت ما لم سنة (55) للعمال بالنسبة ( 60)  سن العامل بلوغ -ذ

 . وراء هذا السن 

  متصلةير غحصول الموظف  على تقدير بدرجة ) غير مرضي ( في تقريرين متتاليين أو في ثالث تقارير   - و

 حسب تقويم األداء خالل خمس سنوات .
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 خدماته . إذا ارتكب الموظف إحدى المخالفات المذكورة في الالئحة والتي يحق فيها للجمعية إنهاء  -ي 

 **الخدمة إنهاء ضوابط**

 رورة توجيهض العمل عقد انتهاء أو لفسخ العمل نظام أحكام فيها تتطلب التي األحوال  : في(44) مادة

 :يلي ما يراعى اآلخر الطرف إلى إخطار

ً  اإلخطار يكون أن -أ  . خطيا

 / انتهاء الخدمة الفعلية . إنهاءثالثين يوما من تاريخ   قبل اإلشعارتقديم  -ب

 ختاري توضيح مع اإلخطار إليه المرسل الطرف ويوقع العمل مقر في اإلخطار تسليم يتم أن -ت

 .االستالم

 بخطاب راإلخطا إليه يرسل التوقيع رفض أو االستالم عن اإلخطار إليه الموجه الطرف امتنع إذا -ث

 .ملفه في المدون عنوانه على مسجل

ض ني تعويفي الوقت المحدد فيجب على الطرف المع اإلشعارمن الطرفين تقديم  أياإذا تعذر على  -ج

عن فترة اإلشعار ويكون التعويض على أساس آخر راتب ويحق للطرف اآلخر  اآلخرالطرف 

 التعويض .اإلعفاء من 

 لمودعة بملفا الخاصة وثائقه طلبه على وبناء خدمته انتهاء أو إنهاء حال للموظف تعاد :  (45)   مادة

 .بها بعد سنه من تركه للخدمة  ةخالل سنه من ترك الخدمة وال يحق له المطالبخدمته 

 نظام ن( م64المادة ) في عليها المنصوص الخدمة شهادة للموظف  الجمعية  تعطي :  ( 46مادة )  

 .مقابل أي دون وذلك العمل
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 **مكافئة نهاية الخدمة**

 

يحرم  (  من قانون العمل .  84يستحق جميع موظفي الجمعية مكافئة نهاية الخدمة حسب المادة)  

من  ( 80 )لمادة االموظف  من مكافئة نهاية الخدمة في حال فسخ عقده الرتكاب اياً من المخالفات المذكورة في 

 قانون العمل .

 يتم احتساب  مكافئة نهاية الخدمة حسب مدة خدمة الموظف في الجمعية .

 ية.يتم احتساب أي جزء في السنة في مكافئة نهاية الخدمة خالل احتساب فترة خدمة الموظف بالجمع

 يستحق الموظف كامل مكافئة نهاية الخدمة في الحاالت اآلتية :: (47مادة )

 . الموظف حسب  عقد التوقيع الموقع معه والمحدد المدةانتهاء خدمة  .1

 انقطاع الموظف عن العمل ألسباب قاهرة خارجة عن إرادته. .2

 ( من قانون العمل. 80وارد بالمادة )  سبب غير  أليإنهاء خدمة الموظف  .3

على نون العمل ( من قا84المادة ) إلىبناء على آخر راتب استنادا  تحتسب مكافئة نهاية الخدمة   :(48مادة )

 النحو اآلتي :

 مكافئة نهاية الخدمة عدد سنوات الخدمة

 راتب نصف شهر عن كل عام خمس سنوات إلىمن سنة 

 راتب شهر عن كل عام أكثر من خمس سنوات

 

 : مكافئة نهاية الخدمة في حال استقالة الموظف : (49مادة  )

(  30بل )عند استقالة أي موظف خاضع لعقد العمل ،وتقدم بإشعار مسبق باالستقالة من العمل ق

 .من انتهاء خدمته األقليوم على 

 لنحو التالي:على ا( من قانون العمل 85استناداً إلى المادة ) نهاية خدمته  مكافأةيتم احتساب  

 مكافئة نهاية الخدمة عدد سنوات الخدمة

 ال يستحق أقل من سنتين

 ثلث مبلغ مكافأة نهاية الخدمة خمس سنوات إلىمن سنتين 

 ثلثا مبلغ مكافأة نهاية الخدمة عشر سنوات إلىمن خمس 

 كامل مبلغ مكافأة نهاية الخدمة . أكثر من عشر سنوات

 

 **نهاية الخدمة  مكافأةضوابط **
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  .لنقلانهاية الخدمة شامالً الراتب األساسي وبدل  مكافأةيعتمد األجر األخير للموظف في حساب  .1

 يتم دفع مكافأة نهاية الخدمة بعد توقيع الموظف على إشعار التسوية النهائية . .2

 يجب احتساب رصيد اإلجازة المستحقة للموظف عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة . .3

 إجراءات انتهاء الخدمة.يتولى الموظف المستقيل بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة إكمال  .4

اللتزام امن  تأكدللخلي عند إعداد كتاب  إنهاء الخدمة االمراجع الد إلىالمعنية الرجوع  اإلدارةيجب على  .5

 ومتطلبات النظام.ببنود 

شأن باذ قرار يجب على مديره المباشر التشاور مع الرئيس والمدير التنفيذي التخ استقال الموظف،  إذا .6

 وفقاً لجدول المهام والصالحيات. االستقالةطلب 

شعار ترة اإلفي حال قبول طلب االستقالة ، يحدد المدير التنفيذي تاريخ آخر يوم عمل للموظف شاملة ف .7

 وله حق اإلعفاء منها.

  لبدءعلى الموظف أن يستمر في عمله حتى التاريخ الذي تحدده الجهة المختصة في الجمعية موعداً  .8

 .االستقالةسريان 

 ه موقوف عن العمل حتى يبت في أمرالتحقيق أو ال إلىال يجوز قبول استقالة الموظف المحال  .9

 ( مقابلة نهاية الخدمة : 50مادة   )

وتدوين  ،استقالة الموظف من العمل  إلىالتي أدت  األسبابالهدف من مقابلة نهاية الخدمة هو توثيق -1

ع مللعدالة في تعاملها مالحظات الموظف على أنظمة وسياسات الجمعية ، ومدى تحقيق الجمعية 

 الموظفين 

ماته خد هيتأنيفوض الرئيس أو  المدير التنفيذي من يقوم بإجراء مقابلة نهاية الخدمة مع الموظف الذي -2

 اية العقد .أو نه االستقالة أوبسبب التقاعد 

ي خطأ كرار أتيجب على الجمعية تحليل نتائج مقابالت نهاية الخدمة ، وتقديم االقتراحات والحلول لتجنب -3

 . مستقبالً 

 

هاية قاقات نالمعنية قبل استالم استح اإلدارةيجب على الموظف الحصول على شهادة التسوية النهائية من -4

 الخدمة .

 هائية .لصة النلى شهادة المخاعتصدر اإلدارة المعنية شهادة براءة الذمة إلنهاء خدمة الموظف بعد حصوله -5

 الخدمة بالفصل التأديبي : إنهاء(  51مادة ) 

رتكابه عند ا تنتهي خدمة الموظف بالفصل تأديبياً من  خالل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض

 من نظام العمل والعمال. ( 80اآلتية والواردة بالمادة  )   المخالفاتإحدى 

 سببه.بلعمل أو المدير المسئول أو أحد رؤسائه أثناء ا الى بالقول أو العملإذا وقع من الموظف اعتداء  .1

أو لم يراع  المشروعةإذا لم يؤد الموظف التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع األوامر  .2

 عمداً التعليمات المعلن عنها في  مكان ظاهر والخاصة بسالمة العمل والموظفين رغم إنذاره كتابياً .
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 سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عمالً مخالً بالشرف أو األمانة . إتباعهأذا ثبت  .3

غ ط أن تبلعلى شر للجمعيةخسارة مادية  إلحاق  إذا وقع من الموظف عمداً أي فعل أو تقصير  يقصد به .4

 وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه اإلدارة الجهات المختصة بالحادث خالل أربع 

 التزوير ليحصل على العمل . إلىإذا ثبت أن الموظف لجأ  .5

 . االختبارإذا كان الموظف المعين تحت  .6

م رة أيامن عشإذا تغيب الموظف دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خالل السنة الواحدة أو أكثر  .7

ه عشرة عد غياببيسبق الفصل إنذار كتابي من إدارة الشئون اإلدارية بالجمعية للموظف  أنمتتالية ، على 

 أيام  في الحالة األولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية .

 خصيةإذا ثبت أن الموظف استغل مركزه الوظيفي بطريقه غير مشروعه للحصول على نتائج ومكاسب ش .8

. 

 إذا ثبت أن الموظف أفشى األسرار الخاصة بالعمل الذي يقوم به أو أطلع عليه بحكم عمله. .9

 الخدمة: إنهاء( ضوابط 52مادة )

يبي التأد ال يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب عدم الصالحية في فترة  التجربة أو بسبب الفصل .1

 مكافأة نهاية الخدمة .

وات أو أو أد خدماتهم في الجمعية تسليم ما بعهدتهم من آالت أو معدات يجب على الموظفين الذين تنتهي .2

 أجهزة  تبعة للجمعية .

ه ليصرف  تنتهي خدمة الموظف بوفاته ، ويصرف راتبه كامالً لورثته عن الشهر الذي توفي فيه ، كما .3

 حددة  فيلغ الملمباا إلىالراتب المستحق عن مدة اإلجازة العادية المستحقة حتى تاريخ وفاته .باإلضافة 

 ظمة.ن األنسياسة الخدمات االجتماعية دون إخالل بحقوق الموظف الناشئة عن هذه الالئحة أو غيرها م

ناء بحددة ، المدير التنفيذي استثناء بعض الموظفين وتمديد فترة الخدمة لهم لفترة م أويحق للرئيس  .4

 .اعد على حاجة الجمعية لخدمات الموظفين الذين بلغوا سن التق

 طارئة : ألسبابالخدمة  إنهاء( حاالت 53مادة )

ية د األسباب اآلت( من قانون العمل ، فإن  خدمة الموظف تنتهي بالجمعية ألح 80( )  75مع مراعاة المادتين ) 

: 

 ( من قانون  العمل . 81ترك الموظف العمل في الحاالت الواردة في المادة )  -1

جب بها بموالمرضية المسموح  اإلجازةانقطاع الموظف عن العمل بسبب المرض لمدة تزيد عن مدة  -2

 ( من هذه الالئحة .9رقم  ) ( 97المادة ) 

 . ن البالدع  إبعادهالموظف غير السعودي أو عدم تجديدها أو  إقامةالسلطات الحكومية رخصة أو  إلغاء -3

 استحالة تنفيذ العقد  -4
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 النهائي للجمعية . غالقواإلالتصفية  -5

 :واالستقالة(  اإلقالة 54مادة )

وصورة  مديره المباشر إلىيقدم استقالته  من وظيفته شرط أن تكون بخطاب مؤرخ وموجه  إنللموظف  .1

اريخ من ت وعأسب، ويجب البت فيها خالل  االستقالةإدارة الشئون اإلدارية  وتتضمن السبب وتاريخ  إلى

 اعتبرت االستقالة مقبولة. تقديمه  وإال

هي ال تنت  ه الحالةمقترنة  بقيد ، وفي هذ أومعلقة بشرط  االستقالةيستثنى من المادة السابقة ، إذا كانت  .2

 طلبه . إلى إجابتهبتضمين قرار قبول االستقالة  إالخدمة الموظف 

ى بذلك عل الموظف إخطارالعمل مع  بمصلحةقبولها ألسباب تتعلق  تأجيليجوز خالل مدة طلب االستقالة  .3

 . ركإشعاوما مدة الثالثين ي إلى باإلضافةال تزيد مدة التأجيل على شهر في حال قبول االستقالة   أن

 ( أحكام عامة:55مادة )

تسلمه و به تمنح شهادة خدمة للموظف المنتهية خدمته بالجمعية بعد تسديد كل المستحقات المتعلقة .1

قضاها  ظف والمدة التيموقعة وتوضح شهادة الخدمة آخر منصب وظيفي شغله الموشهادة براءة الذمة 

 بالجمعية.

 المدنية ألحوالايتم اعتماد تاريخ  الميالد المذكور في جواز السفر بالنسبة لغير السعوديين وفي بطاقة  .2

ض  لألغراصغيراً  تللسعوديين عند التعيين وال يعتد بتعديل تاريخ ميالد الموظف فيما بعد ال تكبيراً وال

 الوظيفية .

و شرة  أللجمعية الحق في إخطار  أي طرف آخر بإنهاء خدمات الموظف ، ويمكن أن يكون اإلخطار مبا .3

 من خالل اإلعالن في الوسائل المناسبة .

قة في حال رغبة الموظف غير السعودي  بقبول عرض وظيفي من جهة أخرى ، يمكن للجمعية المواف .4

 ظف .لة الموشهادة ممانعة تفيد بعدم ممانعة الجمعية في نقل كفا  إصدارموظف ، أو على نقل كفالة ال

تكاليف  ية أيتتحمل الجمع يتم الموافقة على نقل كفالة الموظف وفقاً لجدول الصالحيات والمهام  ، وال .5

 مالية 

ات ، لمخالفيمكن تنظيم حفلة وداع وتكريم للموظف المنتهية خدماته بأسباب غير التي وردت في جدول ا .6

لموظف ارية لوعلى اإلدارة المعنية تنظيم حفلة الوداع بالتنسيق مع إدارة الموظف ، وتقديم هدية تذك

 .والمهامالمعني واعتمادها وفقاً لجدول الصالحيات 

د عجز وجو لىإصحياً بقرار من الجهة الطبية المختصة  سواء كان ذلك راجعاً  تثبت عدم اللياقة للخدمة .7

 ه .قيام بكلي عن أداء العمل األصلي أو عجز جزئي مستديم متى ثبت  عدم وجود أي عمل آخر يمكنه ال

ً قبل نفاد إجا الموظفخدمات  إنهاءيجوز  في جميع األحوال ال .8  ضيةالمرزاته لعدم اللياقة للخدمة صحيا

 واالعتيادية  ما لم يطلب هو نفسه إنهاء خدمته دون انتظار .

ية قبل الجمع التعاقد من  إنهاءعلى األكثر في حال  أسبوعنهاية الخدمة للموظف خالل صرف مكافأة يتم  .9

دة ) قاً للمامن آخر يوم عمل وفحال استقالة الموظف يتم صرفها  خالل مدة ال تزيد عن أسبوعين ، وفي 

 قانون العمل .( من  88
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ح أو ما المن وأعند احتساب مكافأة نهاية الخدمة ال يدخل في ذلك األجر العموالت والنسب أو المكافئات  .10

 .شابه ذلك من عناصر األجر الذي يدفع للموظف ، وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **المكــــافــئـــــــات**

 

 أو اإلنتاج زيادة إلى يؤدي بشكل وكفاءة وإخالصا نشاطا يثبتون الذي للموظفين المكافآت تمنح (:56) مادة

 يستحدثون ذينال أو اختصاصاتهم حدود وضمن العادية أعمالهم إلى إضافة استثنائية أعماالً  يؤدون الذين

 خطر بدرء مونيقو الذين أو اإلنتاجية والطاقة الكفاءة رفع إلى تؤدي العمل في جديدة وتنظيمات أساليب

 ا حسب وضع الجمعية وموافقة مجلس اإلدارة .عماله أو الجمعية  بحق ضرر دفع أو

 

 لمكافأةا منح في إليه يستند أساسا الالئحة هذه في عليها المنصوص األداء تقارير تعتبر : (57) ادةم

 .الالئحة تلك في عليها المنصوص
 

 : فئتين إلى المكافآت تصنف :(58) مادة

 :كاآلتي المعنوية المكافآت : أوالً 

 جديرة دمةخ أو معيّن بعمل لالعتراف والتقدير الثناء شهادة ( األمثلة ومن العاملين بجهد االعتراف .1

  العمل تطور التي االقتراحات أصحاب مكافأة ,تقديرية أوسمه ,بالتقدير

 .الجمعية  مع وتفاعلهم دورهم وزيادة األهداف تحديد في العاملين إشراك .2
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 في لفضلا لهم يرجع والّذين ,الطويلة الخدمات ذوي للموظفين تمنح مكافأة هي :الخدمة مّدة مكافأة .3

 درع مثال مكافأةال هذه وتشّكل ,لآلخرين والجديّة والنّشاط القدرة يمثّلون الذين الجمعية أو عمل تطوير

 .رسمي حفل في تمنح وهي سنوات عشر لخدمة عينية وجائزة

 ةالّسليم الّصحيحة األعمال بأداء قيامهم عند لألفراد والثّناء المدح تقديم وهي  :المدح .4

 .للموظفين الوظيفي واالستقرار األمان متطلبات توفير .5

 

 

 

 :وتتضمن المادية المكافآت : ثانيًا

 .السنوية العالوة  .1

 .االستثنائية والترقيات العالوات .2

 .اإلنتاج مكافآت .3

 يجاوز وهو ةالنّوعية العالي ذي باألداء اعترافا تمنح درجة في المستوى  وهي :العمل نوعيّة مكافأة .4

 إلى باإلضافة فأةالمكا هذه والمعرفة الفنيّة وتمنح العمل وكميّة نوعيّة حيث من للوظيفة المقّرر األداء

 رةالفت وهي عمله بداية منذ شهراً  12 المؤسسة داخل يقضي الموظف أن ويجب السنويّة العالوة

 . العمل في التميّز بجانب المكافأة هذه المطلوبة الستحقاق

 

 .المدير التنفيذي للجمعية أو اإلدارة مجلس رئيس من بقرار المكافآت : تمنح(59) مادة

 

لى توصيات عوبناًء مكافأة للموظف المتميز في عمله  المدير التنفيذي مجلس اإلدارة أو  يمنح :(60مادة )

 موظف .المدير المباشر لكل 

ي كافئات ألائم   للمالمؤقت او الد اإليقافيجوز لإلدارة التنفيذية وبعد موافقة مجلس اإلدارة على   :( 1مادة )

 سبب كان .
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 **خامسًا: الجزاءات**
 

 األفعال نم فعالً  الموظف  ارتكاب الالئحة هذه في عليه المنصوص الجزاء تستوجب مخالفة : يعد (62) مادة

 .منها يتجزأ ال جزءاً  يعتبر والذي الالئحة بهذه الملحق الجزاءات و المخالفات بجدول الواردة

 :هي الموظف على توقعيها يجوز التي الجزاءات : (63) مادة

 المخالفة لىإ فيه يشار المباشر رئيسه قبل من الموظف إلى يوجه كتابي أو شفهي تذكير وهو  :التنبيه  )أ (

 وعدم ظيفتهو واجبات ألداء المتبعة بالقواعد والتقيد النظام مراعاة ضرورة منه ويطلب ارتكبها التي

 . مستقبال منه بدر ما لمثل العودة

 إلى نظره لفت مع ارتكبها التي المخالفة نوع به موضح الموظف  إلى الجمعية  توجهه كتاب وهو :اإلنذار ) ب(

 . مستقبال مثلها إلى العودة أو المخالفة استمرار حالة في اشد جزاء إلى تعرضه إمكان

 .اليومي األجر من جزء حدود في األجر من نسبة حسم ) ج(

 .أقصى كحد الواحد الشهر في أيام وخمسة يوم أجر بين يتراوح بما األجر من الحسم ) د(

 أجره من نهحرما مع معينة فترة خالل عمله مزاولة من الموظف منع وهو :أجر بدون العمل عن اإليقاف ) ـه(

 .الواحد الشهر في أيام خمسة اإليقاف تتجاوز فترة ال أن على الفترة هذه خالل

 .عليها الحصول أو استحقاقها تاريخ من واحدة سنة أقصاها لمدة الدورية العالوة أو الترقية من الحرمان ) و(

 لمساسا عدم مع المخالفة الرتكابه مشروع بسبب الموظف فصل وهو :المكافأة مع الخدمة من الفصل )  ز(

 .الخدمة  نهاية مكافأة في بحقه

 أو عالً ف الرتكابه تعويض أو مكافأة دون الموظف عمل عقد فسخ وهو :مكافأة بدون الخدمة من الفصل ) ح)

 .العمل نظام ( من80) المادة في عليها المنصوص األفعال من أكثر
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 مياتخصلا وتحسب األساسي الراتب من تحسم الجزاءات وبقية كامل الراتب من الغياب حسم جزاء يكون ) ط(

 :التالية المعادالت وفق

 مبلغ جماليإ = المقررة عدد أيام الجزاء  × أجر إجمالي = األيام عدد /30 األساسي الراتب :أيام حسم (1

 المحسومة. األيام

   =سومة  عدد الساعات المح×   الواحدة الساعة أجر =   8÷ األساسي اليومي  الراتب(  :ساعات حسم (2

 المحسومة ( الساعات أجر إجمالي

 أيام تحسب  )األحد ) األسبوع دوام في يوم وأول  )الخميس )األسبوع دوام في يوم آخر الموظف غاب إذا (3

ً  غياب )والسبت الجمعة(  الرسمية اإلجازة  .أيضا

 هذه في إليه رالمشا الجزاءاتو المخالفات جدول في الواردة المخالفات من أيا يرتكب موظف  كل :  (64) مادة

 على روضالمف الجزاء يتناسب أن ويجب التي ارتكبها المخالفة قرين الموضح بالجزاء يعاقب الالئحة

 .قبله من المرتكبة المخالفة ومدى نوع مع الموظف

 إلدارةا مجلس رئيس قبل من الالئحة هذه في عليها المنصوص الجزاءات توقيع صالحية تكون : ( 65) مادة

 األولى للمرة بهاارتكا حالة في مخالفة ألية المقرر الجزاء استبدال له ويجوز اإلدارة مدير أو بالجمعية 

 .أخف بجزاء

 وتعد عائداً  عتبري ال فإنه ارتكابها من أشهر ستة مضي بعد المخالفة ذات الموظف  ارتكاب حالة في:  (66) ةماد

 .األولى للمرة ارتكبت وكأنها مخالفة

 المقررة لجزاءاتا بين من األشد الجزاء بتوقيع يكتفي واحد فعل عن الناشئة المخالفات تعدد عند :  (67) مادة

 .الالئحة في

 من جزء حسم ينب الجمع يجوز ال كما واحد جزاء من أكثر الواحدة المخالفة على يوقع أن يجوز : ال (68) مادة

 .األجر من بالحسم آخر جزاء أي وبين الموظف  أجر

 كتابة الموظف غإبال بعد إال الالئحة هذه في عليها المنصوص الجزاءات من أيا الجمعية  توقع : ال (69) مادة

 .صالخا بملفه يودع محضر بموجب وذلك دفاعه وتحقيق أقواله وسماع إليه المنسوبة بالمخالفات

 الموظف  على اءجز أي توقيع للجمعية  يجوز ال العمل نظام ( من80المادة ) بحكم اإلخالل عدم مع:  (70) مادة

 بمديرها أو بالجمعية أو عمله بطبيعة مباشرة عالقة له كان إذا إال العمل مكان خارج ارتكبه ألمر

 .المسئول

 تقوم أن دون المخالفة اكتشاف على يوما ثالثين مضي بعد للموظف التأديبية المساءلة تسقط (: 71) مادة

 .بشأنها التحقيق إجراءات من أي باتخاذ الجمعية 

 من أكثر تهاثبو تاريخ على مضى إذا الالئحة بهذه الواردة الجزاءات توقيع للجمعية  يجوز : ال (72) مادة

 يوماً. ثالثين

 الذي الجزاءو ومقدارها ونوعها جزاءات من عليه وقع بما كتابة العامل بإبالغ الجمعية تلتزم :  (73) مادة

 يرسل بالعلم التوقيع رفض أو اإلخطار استالم عن الموظف امتنع وإذا المخالفة تكرار حالة في له يتعرض

 .خدمته ملف في الثابت عنوانه على المسجل بالبريد إليه
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 نظام من (72المادة ) لنص وفقا المختصة الهيئة أمام االعتراض في الموظف بحق اإلخالل عدم : مع(74) مادة

 لتظلما أحكام وفق عليه يوقع جزاء أي من الجمعية  إدارة أمام يتظلم أن للموظف  يجوز , العمل

 .الالئحة هذه في عليها المنصوص

 هاوقوع وتاريخ ارتكبها التي المخالفة نوع فيها يدون جزاءات صحيفة عامل لكل يخصص : (75) مادة

 .العامل خدمة ملف في الصحيفة هذه وتحفظ عليه الموقع والجزاء

 وتعرض لعملا نظام من ) 73المادة) أحكام وفق خاص سجل في العمال على الموقعة الغرامات : تقيد (76مادة)

 توفير في افيه التصرف كيفية لتقرير الموارد البشرية والشؤن االجتماعية وزارة على سنة كل حصيلتها

 .الجمعية  لعمال والثقافية والصحية االجتماعية الخدمات

 (75(,)80دتين)الما ألحكام وفقا العمل عقد فسخ في الجمعية  بحق السابقة المواد أحكام تخل ال:  (77) مادة

 . العمل نظام من

 

 

 **ة التأديبنلج**
 

 :التأديب(  لجنة 78مادة )

 لجنة لتأديب المخالفين في كل فترة من فتراته . اإلدارةيكلف مجلس  -1

 وعضو احتياطي . أصلييناللجنة من رئيس وعضوين  تتألف -2

المحال  له  صلة بالموظف أن تبين   إذا التأديبلجنة  أعضاءيعفي مؤقتا أحد  إنللرئيس  -3

 التحقيق ، حفاظا على العالقات الشخصية وسالمة اإلجراءات الجزائية . إلى

ترسل وفي القضية المعروضة عليها خالل مدة ال تزيد عن أسبوعين ،  التأديبتفصل لجنة  -4

 الرئيس محضرا متضمنا توصية بالعقوبة المناسبة . إلى

ي مدة فالخاصة بتوصيات  اللجنة   اإلداريةالمدير التنفيذي القرارات  أويصدر الرئيس  -5

 .التأديبيةمن اللجنة  التوصيةأسبوع من تاريخ استالم  أقصاه

 الجزاءات : ( تصنيف العقوبات و79مادة )

 النوعيين اآلتيين : إلىالجزاءات التي يمكن تطبيقها على الموظف  يتم تصنيف العقوبات و

 اإلنذارات :ـ 1

ي جدول ورة  فاإلنذار األول : في حال قيام الموظف للمرة األولى بواحد  أو أكثر من المخالفات المذك -أ

 يفيةكالمخالفات ، فيمكن إصدار إنذار خطي له من قبل مدير اإلدارة يوضح فيه المخالفة ويشرح 

 تصحيحها .
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فترة في ال يهاإلشار اإلنذار الثاني : في حال قيام الموظف للمرة  الثانية بواحد أو أكثر من المخالفات الم -ب

انه يف بإمكإنذار خطي ثاني له من قبل مدير اإلدارة يوضح فيه المخالفة ، وك إصدارالسابقة ، يمكن 

 ة .فيه على مدى خطورة تكرار المخالفة  وانتهاك أنظمة الجمعي التأكيدتصحيح سلوكه ، ويتم 

، أو  أعاله يهاإلشار اإلنذار النهائي : في حال قيام الموظف للمرة الثالثة بواحد أو أكثر من المخالفات الم -ت

، يمكن  خالفاتفي حال قيامه للمرة األولى بواحد أو أكثر من المخالفات الجسيمة المذكورة في جدول الم

بها ،  نهائي خطي موقع من الرئيس أو المدير التنفيذي يوضح فيه آخر مخالفة قام إنذار   إصدار

 كيد اد التأتصحيح سلوكه ، ويع باإلمكانويلخص فيه مخالفاته السابقة ) إن وجدت ( ، ويشرح فيه كيف 

 إلىي ى سيؤدلفة أخرمن أن القيام بأي مخا إنذارهعلى مدى خطورة تكرار انتهاك أنظمة الجمعية ، ويتم  -ث

 إنهاء خدمته من العمل .

 

 

 

 إنهاء الخدمة : -2

ات لمخالفإنهاء الخدمة بعد إنذار مسبق : في حال قيام الموظف للمرة الرابعة بواحد أو أكثر من ا -أ

نذار المذكورة في جدول المخالفات ، فسيكون الموظف معرضا إلنهاء خدماته ، ودفع بدل شهر اإل

 مكافأة نهاية الخدمة . إلىباإلضافة 

ول في جد إنهاء الخدمة بدون إنذار : في حال قيام الموظف بواحدة من المخالفات الجسيمة المذكورة -ب

نهاء إلخطير على الجمعية أو موظفيها ، فسيكون الموظف معرضاً  المخالفات بشكل صريح يعود بضرر

 .مكافأة نهاية الخدمة  ىإلخدماته بشكل فوري ، ويتم دفع بدل شهر اإلنذار باإلضافة 

لجسيمة المخالفات ا بإحدىإنهاء الخدمة بدون تعويض مكافأة نهاية الخدمة: في حال قيام الموظف  -ت

 أنمن دون  خدمته إنهاء( من قانون العمل يمكن  80المذكورة في جدول المخالفات مع مراعاة المادة ) 

ظف فرصة المو إعطاءنهاية الخدمة ، مع  مكافأة، وال يتم تعويضه عن  اإلنذاريدفع له بدل عن شهر 

 خدماته . إنهاءاعتراضه على قرار  بأسبابلإلدالء 

 

 : أحكام عامة (80)مادة 

 

لصالحيات يحق لهم فرض العقوبات وفقا لجدول االذين  الجمعية هم الوحيدون الموظفون المفوضون في  -1

 والمهام .

 ة وذلكأمام الجهات القضائية أو الحكومية المختص في جميع الحاالت ، يعطى الموظف حق االعتراض -2

 وفقاً لقانون العمل .

ة أشهر ل الستفي حال وجد أن الموظف لم يقم بتكرار نفس المخالفة سواء في سلوكه أو أدائه العملي خال -3

 التالية ، فسيتم اعتبار المخالفة التالية له على أنها مخالفته األولى .
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ذلك و أديبيةالتأن يتقدم بطلب كتابي بإزالة العقوبة  تأديبيةيجوز للموظف الذي صدرت  في حقه عقوبة  -4

ة العقوب العقوبة ، بشرط عدم ارتكاب أي مخالفة أخرى ، ويتم محو إيقاعإذا انقضت سنة على تاريخ 

 بقرار من الرئيس او المدير التنفيذي . التأديبية

ها خ وقوعن فيه تنوع المخالفة التي ارتكبها وتاريرفق بملف خدمته يدوسجل جزاءات ي يعد لكل موظف -5

  والجزاء الذي وقع عليه . 

 

 

 

 

 

 **التظلم وضوابطه**
 

 التظلم : ( 81مادة  )

 مديره المباشر كتابياً . إلىيجب على الموظف الشروع بتقديم شكواه الخاصة  -1

 بعد التحري عنها .يناقش المدير المباشر  الشكوى مع الموظف المتظلم  -2

 .يرد المدير المباشر  على الموظف المتظلم فيما يخص الشكوى كتابيا خالل خمسة أيام عمل  -3

 لىإللجوء المدير المباشر ، يحق للموظف ا ىلم يتم حل التظلم بالشكل المرضي للموظف عند مستو إذا -4

 المدير التنفيذي مباشرةً .

 ة شكاوى الموظفين وتسمى لجنة حقوق الموظفين.كون المدير التنفيذي لجنة دائمة لدراسي   -5

وظف يجب على لجنة حقوق الموظفين إعالم الطرف اآلخر ) التظلم ضده ( بالتظلم القائم من الم -6

 ومناقشته فيه .

 للجنةت ااكانت الشكوى ضد أحد أعضاء اللجنة فيجوز لرئيس اللجنة استثناؤه من حضور اجتماع إذا -7

 مناقشة التظلم ضده . أثناء
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضوابط التظلم :

يمه من تاريخ تسل أسبوعينمدة ال تتجاوز  ليبت في التظلم المقدم من الموظف خال أنيجب  -1

  .للجنة
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 الموظف كتابيا بقرارها . إخطاريجب على اللجنة  -2

 يعد قرار اللجة نهائيا ويحفظ في ملفاتها الخاصة . -3

 ويشعر اللجنة بذلك كتابياً. يتولى أحد أعضاء اللجنة متابعة تنفيذ قراراها -4

 اللجنة ومداوالتها سرية وتحفظ في ملفات سرية خاصة لدى أحد األعضاء. أعمالتكون  -5

ً عن القرا إذا -6 هائي ، ر النلم يتم حل التظلم بشكل نهائي داخل الجمعية أو لم يكن الموظف راضيا

 الجهات المسئولة بموجب قانون العمل . إلىفيحق للموظف تقديم شكوى التظلم 

 لة .المدير التنفيذي  أو من يمثله هو المسئول عن متابعة وحل التظلم مع الجهات المسئو -7

 يجوز معاملة الموظف الذي قام بالتظلم معاملة غير منصفة كونه قام بالتظلم . ال -8

من  م من دون أي حسمبالتظلوقت مستقطع من واجباته االعتيادية ليقوم  بأخذيسمح للموظف  -9

 .راتبه

 ( أحكام عامة :82مادة )

 

 . للموظف الحق في التظلم من أي قرار يتخذ في حقه 

  ( أيام من تاريخ وقوع القرار وأي اعتراض بعد  تل 10يجب تقديم التظلم خالل ) ك الفترة

 يعتبر الغياَ.

  أيام من  ( 10خالل ) إذا كان الموظف في إجازة رسمية أو مهمة عمل فيحق له تقديم التظلم

 تاريخ عودته .

 . يجب االلتزام بالتسلسل اإلداري عند تقديم التظلم 

  لقائماالرسمية بحق الموظف لتسوية الخالف  اإلجراءاتيحق للجمعية عند الضرورة اتخاذ 

 بينهما .
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 . ال تشمل هذه السياسات القضايا الشخصية بين الموظفين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الرابع

 ــــــازاتاإلج

 

 

 **السنوية اإلجازة**
 

 

قل ت ال كامل بأجر سنوية إجازة الخدمة سنوات من سنة كل عن الموظف  يستحق :(83) مادة

 ةبنسب السنوية إجازته من  جزءً  الموظف  منح للجمعية  ويجوز شهر كامل  عن مدتها

 .العمل في السنة من قضاها التي المدة

 .دة السابقةالما في ورد ما على تزيد سنوية إجازة على العمل عقد في االتفاق يجوز  :(84) مادة
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 مع لعملا مقتضيات وفق السنوية بإجازاتهم الموظفين  تمتع مواعيد الجمعية  تحدد (:85) ةماد

قرار  ويكون ذلك، أمكن كلما إجازته ميعاد تحديد في الموظف رغبة االعتبار بعين األخذ

 نهائياً. الشأن هذا في الجمعية 

أن  جبوي مقابل بدون أو بمقابل السنوية إجازته عن يتنازل أن للموظف يجوز ال (:86) مادة

 أيام وأ السنوية إجازته تأجيل الجمعية  بموافقة له ويجوز استحقاقها سنة في بها يتمتع

 .فقط التالية للسنة منها

ن الشهر ( شهر عمل فعلي  ويكو12: تستحق اإلجازة األولى للموظف  بعد مرور )  ( 87 مادة )

ى ويجب عل ( شهرا، 11، وتستحق اإلجازة الثانية بعد ) اإلجازةالثالث عشر هو شهر 

عد ،  ويحق للموظف تجزئة إجازته  ب األقلالموظف تقديم طلب اإلجازة قبل شهر على 

 موافقة اإلدارة على ذلك وبما ال يخل بمصلحة العمل .

 وانتهاؤها  اإلجازة بدء تاريخ فيه يوضح إقراراً  باإلجازة قيامه عند الموظف : يوقع (88) مادة

 .ورقم هاتفه  إجازته فيه يقضي الذي المكان وعنوان

 آخر وفق هاب القيام عند مقدما السنوية اإلجازة مدة عن أجره للموظف الجمعية  تدفع (:89) مادة

 .يتقاضاه أساسي بدون بدالت أجر

 وذلك بها تمتعه قبل العمل ترك إذا المستحقة اإلجازة أيام عن أجره الموظف يستحق (:90)ة ماد

 السنة كسور عن اإلجازة أجر يستحق كما , عنها إجازته على يحصل لم التي للمدة بالنسبة

 مقابل ابالحتس أساسا العامل يتقاضاه كان أجر آخر ويتخذ , العمل في منها قضاه ما بنسبة

 بشرط أن ال تتجاوز ثالثة أشهر . اإلجازات هذه أجر

 ** والمناسبات األعياد إجازات**
 

 : التالية والمناسبات األعياد في كامل بأجر إجازة في الحق للموظف :(91مادة)

 أم تقويم سبح المبارك شهر رمضان من 29 ليوم التالي اليوم من تبدأ المبارك الفطر عيد بمناسبة أيام خمسة

 .القرى

 اليوم اسبةبمن واحد يومتعويض السابع ،  يوم نهاية من تبدأ المبارك األضحى عيد بمناسبة أيام سبعة (1

 على جبو العيدين أحد إجازة ضمن أو األسبوعية الراحة يوم اليوم هذا صادف وإذا للمملكة الوطني

 .الموظف أراد أيهما إضافي بأجر أو آخر إجازة بيوم العمل تعويض العامل صاحب

 .آخرا يوما اإلجازة تمدد األسبوعية الراحة يوم العيدين أحد إجازة أيام أحد صادف إذا (2

 ** الخاصة اإلجازة**
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 160 -113ة ) وفق الماد ال تقبل التأجيل  والترحيل  كامل بأجر إجازة على الحصول للموظف يحق :(92) مادة 

 :التالية الحاالت في (  من قانون العمل 

 .زواجه عند أيام خمسة  (1

 له مولود والدة حالة في ثالث ايام (2

 فروعه أو أصوله أحد أو العامل زوجة وفاة حالة في  أيامخمسة  (3

 تؤيد لتيا الوثائق طلب في الحق العاملة الغير مسلمه  وللجمعية  زوج وفاة حالة في يوما عشر خمسة (4

 .الحاالت هذه

 ازةاإلجد في تمدي يةحقاال ويمكن أن يتمأربعة أشهر وعشرة أيام للمرأة المسلمة التي يتوفى زوجها  (5

 .لحاالتا هذه تؤيد التي الوثائق طلب في الحق بدون اجر أن كانت حامال حتى تضع حملها وللجمعية 

 

 **االضطرارية اإلجازة**
 

 (:93مادة)

حل المدة ه وال تترظروف حسب تجزئتها ويمكن العام خالل يامأ 10 لمدة اضطرارية إجازة الموظف يمنح (1

 .ليهتللعام الذي 

 العمل دعق ويعد , تحديدها على يتفقان أجر بدون إجازة على الحصول الجمعية بموافقة للموظف يجوز (2

 . ذلك خالف على الطرفان يتفق ما لم يوما عشرين على زاد فيما اإلجازة مدة خالل موقوفا

 

 

 

 ** المرضية ات اإلجاز**
 

 عتمدم طبي مرجع أو الجمعية  طبيب عن صادرة طبية بشهادة مرضه يثبت الذي الموظف (: يستحق94) مادة

 :التالي حوالن على وذلك ,العمل نظام من( 117ة )للماد وفقا الواحدة السنة خالل مرضية إجازة لديها

 كامل. بأجر األولى يوما الثالثون -أ

 األجر. أرباع بثالثة التالية يوما الستون -ب

 أجر. بدون ذلك تلي التي يوما الثالثون -ت
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من تخلفه  ساعة 24التابع لها عن مرضه بأي وسيله من وسائل التواصل  خالل  اإلدارةويجب عليه أن يخطر 

 عن العمل .

 المعتمد يالصح المرجع أو الجمعية  طبيب قرر إذا إال عمله يباشر أن المريض للموظف يسمح ال (:95مادة)

ً  وأصبح مرضه من شفي أنه  منه رضر وال العمل أداء من خطر عليه ال وأنه عمله مباشرة على قادرا

 .العمل في زمالئه مخالطة على

 ( ضوابط اإلجازات المرضية 96مادة  )

 الطبيةحوص تستغرقها الف التي  واأليامالمستشفى  أوالطبيب  إلىيحال فيه الموظف   الذييحتسب اليوم -1

 .الجهة الطبية المعتمدة ذلك رأت التيالمرضية اإلجازة  أيامتجرى له من  التي

استدعى  ذاإ إال،  إجازتهصحية خالل فترة   بوعكة أصيب إذاالمرضية  اإلجازةال يتم تعويض الموظف عن  -2

 حالتهبالمباشر  مديره إشعاريجب على الموظف  الحالةم الموظف بالمستشفى ، وفى هذه المرض تنوي

 المساندة الطبية والوثائق التقاريريقدم  أنالعمل  إلىالصحية ،كما يتوجب على الموظف عند عودته 

 المرضية  اإلجازةللجمعية من اجل اعتماد 

ار سنوية بمقدال إجازتهتمدد  أنالمستشفى ،فانه يجوز للجمعية  في وتنويمهثبت للجمعية مرض الموظف  إذا -3

  يتم ادخارها له بعد اعتمادها من الجمعية أن أوالمستشفى ،  في أقامها التي األيامعدد 

 اتاإلثباتر السنوية وتعذر توفي اإلجازةمرضية وقعت خالل فترة  أجازهحالة مطالبة الموظف اعتماد  في -4

 إجازة أوية سنو كإجازة، فسوف تعد تلك الفترة  اإلجازة من عودته من  أيام( 7ل )الطبية الالزمة خال

 غير مدفوعة الراتب بعد موافقة صاحب الصالحية .

 السنوية . اإلجازةمرضية قبل بدء  إجازةمنح  إذاالسنوية المعتمدة سلفا  إجازتهيوجل  أنيجوز للموظف -5

 بي إلى كتايتقدم بطلب  أنعمله ، عليه  إلىالمرضية والعودة  إجازتهرغب الموظف المريض قطع  إذا - 6

 ة .دة المرضيالشها أعطته التيبموافقة الجهة الطبية المعتمدة  إال إعادتهمديره المباشر ، وال يجوز 

 . تخللتها إذا المرضية  اإلجازةضمن  األسبوعية الراحة  إجازةتحتسب  -7

 نهاية الخدمة للموظف . مكافأةالمرضية ضمن  اإلجازةتحتسب فترة  -8
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 ** الحج إجازة**

 

 كامل أجرب إجازة الحج فريضة أداء في يرغب الذي المسلم العامل لجمعيةتمنح ا(: 97) مادة

 خدمته ةمد طوال واحدة لمرة وذلك المبارك األضحى عيد إجازة إلى باإلضافة أيام (7)  مدتها

 .بها العمل سير حسن يضمن بما اإلجازة هذه تنظيم حق وللجمعية

 

 

 

 

 ** الدراسية االمتحان إجازة**

 

 بأجر إجازة العلمي تحصيله أو تدريبه يتابع الذي السعودي العامل الجمعية  تمنح(: 98) مادة

 أيام عددب مدتها تحدد معادة غير سنة عن وذلك الفصلي والنهائي فقط  االمتحان مدة طوال كامل

 أجر دون زةإجا في الحق للعامل فيكون معادة سنة عن االمتحان كان إذا أما , الفعلية االمتحان

 الوثائق يمتقد العامل من تطلب أن وللجمعية  إن لم يكن له رصيد في اإلجازة ، االمتحان ألداء

 قبل اإلجازة لببط يتقدم أن العامل وعلى .االمتحان أدائه على يدل ما وكذلك اإلجازة لطلب المؤيدة

 يؤد مل أنه ثبت إذا اإلجازة هذه أجر من العامل ويحرم .األقل على يوما عشر بخمسة موعدها

 .التأديبية بالمساءلة اإلخالل عدم مع , االمتحان

 

 ** من قبل السلطات الحكومية اإليقاف**

 من قبل السلطات الحكومــــــية: اإليقاف : (99مــادة )

 اإليقافدة متزيد  أالعلى  قضيته فيللموظف حتى يتم الفصل  األجر% فقط من  50تستمر بدفع   أنالجمعية -1

 الحجز على مائه وثمانين يومـــا . أو
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 أو راءته ببقضى  فإذا تلتزم الجمعية بالدفع عن المدة الزائدة، زادت المدة عن مائه وثمانين يوما فال وإذا-2

ا اذ أملموظف ل األجرحسم من  برد ماتلتزم الجمعية  صحتهلعدم  أو إليهحفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب 

 صرف له . فال يستعاد منة ما بإدانتهقضى 
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 **اإلجازةمن  العودة**

 : اإلجازةمن  العودة( ضوابط  100مادة )

بول عذر مق أو إذنالسنوية متغيبا من العمل دون  إجازةيباشر عمله بعد انقضاء مدة  ال الذي الموظفيعتبر -1

  فور معية بذلكالج بإشعاريقوم الموظف  أنتقتنع بها الجمعية ، بشرط  هكان غيابه لظروف قاهر إذا إال، 

يجب  شرة المباوعند  المتبعةالعمل  إجراءات من خالل  اإلجازةذلك الظرف ومن تم طلب تمديد   وقوع

 ذلك . اإلداري حال طلب مرجعه  فيلطلبه  المؤيدةعلى الموظف تقديم المستندات 

 الموظفين وفق لجدول الصالحــــــيات والمهام . إجازاتمن  متأخرة عوده  أي ب اعتماد يج-2

حالة  يف لمقبولةاالسابقة وتقديم المسوغات  لإلجراءات النظامية إذا لم يلتزم باإلجراءات يتعرض الموظف   -3

 للعمل . العودة عن  تأخره

 جراءات اإلم اتخاذ يت تأخره بأسبابالسنوية للعمل ولم يبلغ الجمعية  اإلجازةمن  العودةالموظف عن  تأخر  إذا-4

 : اآلتية

بضرورة حضوره  المتوقعة للعمل ويبلغ عودته من تاريخ  أيام(  5للموظف بعد مرور )  كتابي إنذار إرسال  -أ

 أيام(  10للعمل خالل ) 

 اسمه( يسقط اإلنذار إرسال) تاريخ  هبالغ( من تاريخ ا 11عشر )  الحادياليوم  فيلم يحضر الموظف  إذا -ب

 العمل . قانون( من  80رقم ) المادةنهاية الخدمة حسب  مكافأةمن كشوف الرواتب ويتم فصله من دون 

كانت و بتأخرهية السنوية للعمل ولم يكن قد ابلغ الجمع همن اجازت عودتهعن موعد  متأخراعاد الموظف  إذا  -5

غياب من  أيامك تأخرها التي األيامتحتسب  أن فيللجمعية الحق  ،مقبولةته ودقدمها بعد ع التي األسباب

 تطبيق فيحق ،فللجمعية ال مقبولةقدمها الموظف غير  يالت األسبابكانت  إذا أماوبدون راتب  أذندون 

 .الالئحة بما يخص االنقطاع عن العمل بسبب غير مشروع في الواردة اإلجراءات

 ازةاإلجية من المتبق األيام إضافةقبل الوقت المحدد يحق للموظف  هالموظف مبكر من اجازت عودتهحال  في  -6

 لمهام .، وذلك بعد الحصول على الموافقة الالزمة وفقا لجدول الصالحيات وا اإلجازاتمن  لرصيده

 ومن ثم اإلجازةفور عودة الموظف من  اإلجازةمن  العودةيقوم المدير المباشر للموظف بتعبئة نموذج  -8

 اعتمادهــا.

 

 عـــــــامة : أحكام(  101مـــــادة ) 
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 وإجازة حىواألضعيد الفطر  إجازةالسنوية مثل  اإلجازاتكانت خالل  إذاالرسمية  اإلجازاتتحسب  ال  -1

 السنوية للموظف. اإلجازاتضمن  الوطنياليوم 

 ءإجرايعتمد العمل. و إلىالسنوية والعودة  إجازتهقد يطلب من الموظف قطع  الطارئةبعض الحاالت  في   -2

 والمهام. الصالحياتاالستدعاء وفقا لجدول 

مصاريف  وايتحملهــا مثل تكاليف السفر  يعن جميع التكاليف التإجازته يعوض الموظف المستدعى من   -3

 .لذلك   ة ى الموظف تقديم المستندات المؤيدويجب عل اإلجراء تحملها الموظف اثر هذا  إضافية أخرى

بحيث  تهمهم إنهاءبعد إجازته استئناف  أوإجازته من  المتبقيةيحق للموظف المستدعى ترحيل المدة   -4

 كان يقضيها خارج منطقة العمل . إذاإجازته مقر  إلىيعوض الموظف عن تذاكر السفر 

يحق  فانه السنوية وفى حال مخالفة الموظف لهذا الشرطإجازته  أثناءيعمل باجر  أنيجوز للموظف  ال  -5

 عمل فيهـا. التيللجمعية حسم اجر المدة 

 ــــا.استنفاذهــــه العمل وعلي رأسالسنوية وهو على  اإلجازةموظف ماديا عن ليجوز تعويض ا ال  -6

 طلب الموظف ذلك . إذاالسنوية  اإلجازةتستوجب الفصل من  ال التيتحتسب مدة السجن   -7

رة التمديد تحسب فت أن أو، إجازته تحسم من رصيد  أليامالسنوية إجازته يطلب تمديد  أنيمكن للموظف ـ 8 

حب ين البد من موافقة صاالسنوية وفى الحالتإجازته حال استنفاذ رصيد  فيدون راتب  إجازة 

 .الصالحية

 الجمعيةدمة يترك خ أنيجوز للموظف  ، كما ال إجازته  خدمات الموظف خالل فترة إنهاءيحق للجمعية  ال  -9

 مسبق  كتابي إخطارمنهــــــا مباشرة بدون تقديم  عودتهبعد  أوإجازته خالل 

 بصدور قرار من صاحب الصالحية . إالة ذناف اإلجازة تكون  ال  -10

 السنوية . اإلجازةمع  أخرى إجازة اييجوز للموظف ربط   -11

 سنوية عن المدة التالية : ةوعال أو إجازةيستحق الموظف  ال  -12

 .( يومـــــــا 20تزيد عن  ) والتياالستثنائـية بدون اجر  اإلجازةمدة  -أ

 .الموظف براءة لم تثبت  مـــــدة كــــف اليـد ما -ب
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 .سنوية لم تحتسب كإجازة  مدة سجن الموظف تنفيذا لحكم صادر ضده ما  -ت

عـلى  عبأسبوــا الرسمية قبل حلولهــ اإلجازاتتعميم عن مواعيد  إصدارالموارد البشرية  إدارةيجب على   -13

 . األقل

 اميالنظحقهم بالسنوية لموظفيهم بما يمكنهم من االستمتاع  اإلجازاتتنسيق  اإلدارات  مديرييجب على   -14

 مع المحافظة مع مقتضيات العمل .

قهم بح االستمتاع  المديرين ومساعديهم بما يمكنهم من إجازاتيجب على صاحب الصالحية تنسيق   -15

 مع المحافظة مع مقتضيات العمل . النظامي

 ..لـــكذ إثبات لىإتحتاج  التي لإلجازات الالزمة الموظف بتقديم الوثائــق الثبوتية  مطالبةيحق للجمعية   -16
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 الباب الخامس

 ـةالوقاية والرعايـ

 

 **والسالمة الوقاية**

 

ً  (:102) مادة  :بير اآلتيةالتدا الجمعية  تتخذ العمل عن الناجمة واألمراض األخطار من العمال لحماية سعيا

 .إتباعها الالزم والتعليمات منها الوقاية ووسائل العمل مخاطر عن ظاهرة أماكن في اإلعالن  )أ(

 .عنها المعلن العمل أماكن في التدخين حظر  )ب(

 .الطوارئ حاالت في للنجاة منافذ وإعداد الحريق إلطفاء أجهزة تأمين ) ج(

 .المطهرات توفير مع تامة نظافة حالة في العمل أماكن إبقاء  )د(

 .واالغتسال للشرب الصالحة المياه توفير  )ه(

 .المطلوب الصحي بالمستوى المياه دورات توفير ) و(

 .الجمعية تؤمنها التي الوقاية وأدوات السالمة وسائل استخدام على العاملين تدريب ) ز(

 : باآلتي يختص مسئوالً  العمل مواقع من موقع كل في الجمعية  تعين (:103) مادة

 .العمال لدى الوقائي الوعي تنمية  )أ(

 .والسالمة الوقاية وسائل استعمال وحسن األجهزة سالمة من التأكد بغرض الدوري التفتيش ب((

 .تكرارها بتالفي الكفيلة واالحتياطات الوسائل تتضمن عنها تقارير وإعداد وتسجيلها الحوادث معاينة ) ج(

 .والسالمة الوقاية قواعد تنفيذ مراقبة ) د(
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 ** الطبية الرعاية**

 

 ي البلد .فتأمين طبي مع أفراد عائلته حسب األنظمة المعمول بها   الموظف يمنح  :(104) مادة

 : الطبي( الرعاية والعالج  105مــــادة ) 

 يةاألدون الطبية  تحتوى على كمية كافية م لإلسعافاتمقر العمل خزانة  فيتؤمن الجمعية   -1

يعهد و ( من نظام العمل  143المادة، )  إليه أشارتوالمطهرات وغير ذلك مما  واألربطة

 الالزمة للعمال المصابين. اإلسعافات بإجراء أكثر أوموظف مدرب  إلى

 ول بهاوالقوانين المعم األنظمةتلتزم الجمعية بتقديم الرعاية الصحية للموظفين حسب  -3

 والصادرة من الجهات الرسمية .

 

 **المهنة وأمراضالعمل  إصابات**

 

 أو رالمباش رئيسه يبلغ أن مهني بمرض أو عمل بإصابة يصاب الذي العامل على :(106) مادة

 .ذلك حالته استدعت متى مباشرة الطبيب مراجعة وله استطاعته فور اإلدارة

 إلى تشير هرظوا أية عن اإلدارة بإبالغ يبادر أن العمال بعالج المختص الطبيب على (:107) مادة

 .العمال صفوف في وبائي أو مهني مرض أي ظهور

 ابةإصيبلغ الجهة المختصة في الجمعية عن حدوث أي  أن: يجب على كل مسئول  ( 108مادة )

ضع استغرقه ذلك ، كما تخ الذيطبية نحو المصاب والوقت  إسعافاتوما تم اتخاذه من 

يها تالفلالمتخذة  واإلجراءاتجميع الحوادث للتحقيق والتحليل للوصول الى اسباب االصابة 

 مستقبال .

التأمينات ب المهنية األخطار فرع في العاملين جميع عن باالشتراك الجمعية  تقوم (:109 ) مادة

 .االجتماعية
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 من يةالمهن األخطار فرع أحكام المهنية واألمراض العمل إصابات شأن في يطبق (:110) مادة

 .االجتماعية التأمينات نظام

 ** االجتماعيةالرعاية والخدمات **

 ( الرعاية والخدمات االجتماعية : 111مادة )

 ب .قري تخصص الجمعية مكانا لتا دية الصالة المفروضة في موقع العمل اذا لم يوجد مسجد -1

جمعية ة للتعرض احد موظفي الجمعية لإليقاف من السلطات الحكومية لقيامه بأعمال تابع إذا -2

 به.ه وأتعامتابعة قضيته وتوكل محام عند اللزوم مع تحمل كافة مصاريفالجمعية تتولى  فان 

ولة دهم المبذهدايا لموظفيها تقديرا لهم على جهو يالجمعية لها الحق في تقديم ا :( 112مادة  )

 خالل العام.

 العمل : رأسوفاة الموظف وهو على  : ( 113مادة )

 : اآلتية اإلجراءاتالعمل فان الجمعية تتخذ  رأستوفى الموظف وهو على  إذا

 كان تاريخ وقوع الوفاة . صرف راتب الوفاة كامال اي - 1

 يحتسب شهر الوفاة من مدة الخدمة أيــــا كان تاريخ وقوع الوفاة . - 2

 
 

 **النساء بتشغيل خاصة أحكام**
 

 .العاملة اثناء الحمل والوالدة للمرأةالرعاية الطبية  الجمعية  توفر (: 115مادة )

 . اسابيع ستة لمدة وضع إجازة في الحق العاملة للمرأة: (116ة )ماد

 

ي لعدد الكافاان يهي مكانا مناسبا يتوافر فيه على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر  -1 (:117) مادة

ال د األطفسنوات .وذلك اذا بلغ عدمن المربيات. لرعاية أطفال العامالت الذين تقل أعمارهم عن ست 

 فاكثر10

شهر ربعة األلمراة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة باجر كامل لمدة ال تقل عن -2

 ملها.تضع ح وعشرة أيام من تاريخ الوفاة .ولها الحق في تمديد االجازة بدون اجر اذا كانت حامل حتى

 الدوري بي الجمعية بموجب تقرير ط بإخطار تبادر أن للحمل األولى الشهور في العاملة على  (:118مادة )

 .للوالدة المرجح التاريخ وتحديد الالزم العالج وتقرير عليها

 العاملة وعلى , ذلك أمكن ما العاملة وظروف رغبة اإلرضاع فترة تحديد في الجمعية  تراعي (:119مادة )

 .لذلك المنظم بالجدول التقيد
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 االحتشام ةضرور العامالت النساء وعلى الرجال عن بمعزل العامالت لراحة أماكن الجمعية تعد (:120) مادة

 .البالد في عيةاالمر والتقاليد بالعادات والتقيد والمظهر الملبس في

 تزيد عن الوضع الحصول على فترات راحة يومية ال إجازةيحق للموظفة عند عودتها من  ( :121مادة رقم  )

 ممنوحةالفترات الراحة  إلى باإلضافةبدون حسم ذلك من راتبها ،   مولودها  إرضاعساعة بقصد 

 لعموم الموظفين .

 

 

 

 الباب السادس

 لتنظيم طبيعة العم

 

 **ملف الموظف**

 ( ملف الموظف : 123مادة )

 ملف خاص لكل موظف  إعدادشئون الموظفين  إدارةيجب على  -1

 : اآلتيةيحتوى ملف كل موظف على الوثائـق والسجالت  أنيجب  -2

 نموذج طلب التوظيف  -ا 

 ي المملكةامته فبياناته الشخصية مثل : االسم الكامل وجنسيته وتاريخ ميالده وحالته االجتماعية ومحل أق -ب

 وخارجها .

 العرض الوظيفي الموقع علية من قبل الموظف  -ت

 ملحقات للعقد  أواى تعديالت  إلى باإلضافةعقد العمل األصلي الموقع علية من الطرفين  -ث 

 عليه من تعديالت . أ يطر وما وأجره بدء مباشرة العمل ونوع عملة  -ج 

 الموقع علية من الموظف .  الوظيفيالوصف -ح 
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 برة .صورة من شهادات الخ -د

 ؛ السفر  )جواز ،صور لجميع الوثائـــق الثبوتية ) بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائـلة للسعوديين (  -ذ 

 (  والمقيمين معهم ... الخ أسرهم وأفراد، وتصريح العمل لغير السعوديين (  اإلقامةبطاقة 

ر لى تقاريتحتوى ع والتيى الجمعية كجزء من متطلبات التوظيف لد األصليةالتقارير والفحوصات الطبية -ر 

 المطلوب للتوظيف . الطبي نتيجة الفحص

 أنيمكن  لتياالمهنة  وأمراضالعمل  إصاباتالموظف ،  إجازاتالمرضية ، نماذج جميع  اإلجازاتتقارير : -ز 

 ة .ي الجمعيموقعه من الموظف لكل سنه ف السنوي األداء، الترقيات ، العالوات ، نماذج تقييم  تصيبه

 الخاصة بالموظف . الجزاءات  أو المكافآتصورة عن  -س 

 نيابة عن الموظف . أخرىجهة  أليقدمتها الجمعية  التيالضمانات  أوسجل بالكفاالت  -ش 

 .اإلداريةالشئون  إدارةعتبر ملفات الموظفين سرية ويجب الحفاظ عليها من قبل ت -5

فقة شخص من خارج الجمعية دون موا أليمعلومات تخص الموظف  أي تلتزم الجمعية بعدم الكشف عن  -6

لجمعية لقانونيه ، ما يحق  أو أمنيهفي حال طلبت هذه المعلومات لجهات  إالخطيه من قبل الموظف 

 . الجمعية فيه ء خدمتمن قبل جهات التحق بها الموظف بعد انتها إليهااستفسارات ترد  أيعن  اإلجابة

 أو صحيحة غير مستندات أو صحيحة غير بيانات تقديم على بناء تم قد التعيين أن ثبت : إذا (124مادة )  

 باشرةلم له المحدد التاريخ عن يوما عشر خمسة تأخر أو أخرى جهة مع بعقد مرتبط أو مزورة

 دون وذلك تعويض أو مكافأة ودون إخطار ألي الحاجة دون تلقائيا منسوخا عقده أعتبر عمله

 .للفسخ معارضته أسباب يبدي لكي للموظف الفرصة تتاح أن على عليه يكون بما اإلخالل

 ضوابط حفظ ملف موظف وتحديثه : :( 125مـــــــادة )

قيق طوال دعليها بشكل  والمحافظةتحديث ملفات وسجالت الموظفين   اإلداريةالشـئون  إدارةيجب على   -1

 فترة عمل الموظف بالجمعية .

 دارةإمن  مسئول من مديرة المباشر ، وبحضور  بإذن إال سجالته  أويحق للموظف مراجعة ملفه  ال  -2

 .  اإلدارية الشئون

 ى الجمعية .بيانات موجودة في ملفه لد أووثائـق  أي تالف إ أوتعديل  أوموظف استرجاع  ألي   يحق ال– 3

 

 

 **حفظ الوثــائـق الرسمية**
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 : ظف ( ) بعد موافقة المو( حفظ الوثائـق الرسمية للموظف والتعامل معهـــــا  126مـــــادة )

وظف لدى وال فترة عمل المط اإلداريةالشئـــون  إدارةلدى  السعوديز سفر الموظف غير ايحفظ  جو -  1

 .الجمعية

 : ةاآلتياالت وذلك في الح اإلداريةالشئــون  إلدارة اإلقامةرخصة  تسليمهيستلم الموظف جواز سفره عند  /2

 للقيام بمهمة عمل خارج المملكة . أومعتمدة  إجازةعند سفر الموظف السفر لقضاة  أ ـ

 ية .رسمية تخص الموظف لدى الجهات الرسم إجراءاتز السفر الستكمال اجو إرفاقفي حال ضرورة  ب ـ 

 عند مغادرة المملكة نهائيا . – ت

 ن لعمل لمكاااإلقامة وتصريح يجب تسليم جواز السفر ورخصة  آخرفي حال نقل كفالة الموظف لمكان عمل   - 3

 الجديد طبقا للنظام .  العمل الجديد بصفته الكفيل

خمسه سنوات بعد انتهاء خدمته .  للجمعية الحق في حفظ ملف الموظف السابق لمدة – 4
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 **االستعالم عن موظف سابق**

 ضوابط االستعالم عن موظف سابق :: (  127مــــادة ) 

لجمعية فترة عمله لدى ا أثناءجهة خارجية ترغب في الحصول  على معلومات عن  موظف سابق  أيعلى  – 1

 طلب خطى لدى للمشرف العام . إرسال

يانات ال ب أوبعطاء معلومات  يتوجب الحصول على موافقة خطية من قبل الموظف السابق لتخويل الجمعية – 2

 التيات والقانونية تضمن هذه الموافقة الخطية نوع المعلوم األمنيةما عداء الجهات  أخرىى جهة 

 يسمح بالكشف عنها .

جمعية خلى التبهذا ،البيانات الخاصة به  أوفي حالة موافقة الموظف خطيا على الكشف معلوماته    -3

ت االمعلوم علىالمستعملة لهذه البيانات باتخاذها بناء  األخرىقرارات تقوم الجهة  أيمسؤوليتها من 

 الجمعية . أعطتها أوقدمها 

  :تياالعلى  األخرىيتم تقديمها عن الموظف للجهات  التيالبيانات  أوتقتصر المعلومات  أنيجب   -4

 بداية ونهاية عمل الموظف لدى الجمعية  -أ

 .شغلها  التيالمناصب  -ب

 الوظيفي. األداءتقيم -ت

 .حصل علية الموظف لدى الجمعية  آخر راتب  -ث

 **التوظيف **
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 :التوظيف شروط

 في الخالية ظائفالو بشغل الجمعية إدارة تقوم الرئيسية إداراتها يحدد الذي للجمعية التنظيمي للهيكل وفقا

  مجلس يعتمدها التي الوظائف لميزانية وطبقا إمكاناتها حسب الهيكل

 الظروف ضيهتقت ما وبما يتطابق مع االستراتيجيةهيكلتها حسب الخطة  في تتوسع أن وللجمعية سنويا إداراتها

 .والمتطلبات
 

 :اإلداري الجهاز رئيس
 

 همترقيتهم وفصل واقتراح شؤونهم برعاية ويختص بالجمعية العاملين جهاز رئيس هو الجمعية مدير

 ال وبما ميالتنظي والهيكل الالئحة إطار في المعتمدة الموازنة  بموجبوالتوظيف  السنوية العالوات ومنحهم

 .للجمعية النظام األساسي بموجب الصدد هذا في صالحيات من اإلدارة مجلس اختصاصات مع يتعارض
 

 :السلطات في التفويض
 

 يأل هذه الالئحة بموجب لهم المخولة االختصاصات بعض تفويض الجمعية ومدير اإلدارة لمجلس يجوز

 ىالمستو في يليه من اختصاصاته بعض في يفوض أن األقسام رؤساء من ألي يجوز ال كما ,المسئولين من

 فيما ويضالتف يجوز وال ( له األعلى اإلداري )المستوى  االختصاص ذوي موافقة على الحصول بعد إال مباشرة

 ومواده.  التفويض موضوع فيه ويحدد كتابة التفويض قرار ويكون فيه مفوض هو
 

 : يلي ما الجمعية  في للتوظيف يشترط (:128ة )ماد
 

 .الجنسية سعودي العمل طالب يكون أن :) أ (

 .التوظيف محل للعمل المطلوبة والخبرات العلمية المؤهالت على حائزاً  يكون أن : )ب(

 .تتطلبها الوظيفة شخصية مقابالت أو اختبارات من الجمعية  تقرره قد ما بنجاح يجتاز أن :) ج(

 .الجمعية  تحددها التي الجهة من طبية شهادة بموجب طبيا الئقا يكون أن :) د (

 من  (32(,)33(,)26المواد ) في الواردة واألحكام للشروط وفقا السعودي غير توظيف استثناءً  يجوز :)) هـ 

 .مفعولال سارية إقامة ولديه , السعودي غير للعامل بالنسبة بالعمل له مصرحا يكون وأن العمل نظام

 .الطبية اقةاللي شرط عدا الشروط هذه من أكثر أو شرط من السعوديين العمل طالبي إعفاء للجمعية يجوز : (و) 
 

 

 

 

 

 

 **التوظيف مسوغات**
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 الجمعية دارةإ مدير ويختص .ةفيواإلشرا القيادية الوظائف في بالتعيين المجلس يختص  :التعيين (:129) مادة

 المعتمدة زانيةللمي وفقا المجلس قبل من والمعتمد بالهيكل التنظيمي الشاغرة الوظائف باقي في بالتعيين

 .ارةاإلد مجلس على عرضه بعد وظيفة لكل المطلوبة والخبرة وبالشروط الفعلية العمل الحتياجات

 :اآلتية االعتبارات التعيين عند يراعى

 .والخلق والكفاءة الخبرة حيث من الممتازة المستويات على الحصول (1

 .للسعوديين التوظيف أولوية (2

 . هذه الوظيفة لشغل بالجمعية العاملين أحد لترقية األولوية تعطى الوظائف إحدى شغور عند (3

 **للتعيين العامة الشروط**
 

 .تبارهإليه اع ُرد قد يكن لم ما الشرف تمس جريمة في عليه الحكم يسبق ولم السيرة حسن يكون أن -1

 .الوظيفة شروط حسب أو عاما عشرون عن سنه يقل ال أن -2

 .والعمر والخبرة المؤهالت حيث من لها المرشح الوظيفة لشروط مستوفيا يكون أن -3

 .المستشفى من بتقرير طبيا الئقا يكون أن -4

فاضلة والتي والمقابالت الشخصية ويتم التعيين حسب األعلى في  نقاط الم االختبارات بنجاح يجتاز أن -5

 تحسب كالتالي:

 (  25/ دكتوراه   20/ ماجستير    15/ بكالوريوس   10/ دبلوم   10) المؤهل / ثانوية   -أ

 .نقاط  10الخبرة السنة بنقطتين  وبحد أقصى  -ب

 نقاط . 5الدورة في نفس المجال كل دورة بنقطة وبحد أعلى   -ت

  نقطه  30نقطه  والمقابلة   30االختبار -ث

 .التعيين مسوغات كافة استيفاء -6

 

 

 

 

 **التعيين مسوغات**

 

 :التالية المستندات يقدم أن التعيين طالب على
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 السفر صورة جواز أو الجنسية سعودي كان إن للمطابقة األصل مع الشخصية البطاقة من صورة (1

 .الشأن هذا في الصادرة مراعاة التعليمات مع وافداً  كان إن المفعول سارية عمل ورخصة اإلقامة وصورة

 .منها مصدقة صورة أو علمي مؤهل ألعلى شهادة  (2

 .منها مصدقة صورة أو السابقة بالخبرة شهادة  (3

 6× 4 مقاس شمسية صور  4 (4

 . الذي تحدده الجمعية  المستشفى من الطبية لياقته تثبت طبية شهادة (5

 .الشهادات جميع (6

 .أذا كان متزوج  العائلة لكرت صور (7

 استمارة البيانات   (8

 

 **عقد العمل**
 

 للموظف  تسلم إحداهما العربية، باللغة نسختين من يحرر عمل عقد بموجب الموظف توظيف يتم (:130مادة)

 عليه لمتفقا واألجر العمل بطبيعة بيانا العقد ويتضمن الجمعية  لدى خدمته ملف في األخرى وتودع

  ,وريةضر بيانات وأية معين عمل ألداء أو المدة محدد غير أو المدة محدد العقد كان إذا وما

 والقرارات لعمالوا العمل ونظام وتعديالتها الالئحة هذه ألحكام خاضعا التعيين أن اعتبار على العقد في وينص

 النص يكون أن علي العربية اللغة جانب إلي أخرى بلغة العقد تحرير ويجوز ,لهما تنفيذاً  الصادرة

 عربيةال باللغة نسختين من عمل عقد الجمعية في يعين من لكل ويحرر دوما المعتمد هو العربي

 ,انيالث الطرف باسم والموظف األول الطرف باسم الجمعية مدير أو اإلدارة مجلس رئيس ويوقع

 .خدمته بملف الثانية وتحفظ للموظف نسخة وتسلم

 من يوما 15خالل  مشروع عذر دون عمله مهام يباشر ال الذي الموظف عقد إلغاء للجمعية  يحق (:131مادة )

  من معه متعاقداً  كان إذا الطرفين بين العقد تاريخ

 .الخارج من معه متعاقداً  كان إذا للمملكة وصوله فور الجمعية  تصرف تحت نفسه يضع لم وإذا المملكة داخل

 الفعلية لعاملا مباشرة تاريخ من عليه المترتبة اآلثار لجميع ومنتجا ساريا العمل عقد يعتبر  :(132مادة )

 .يةالمرض األضحى واإلجازة عيد و الفطر عيد إجازة التجربة فترة حساب في تدخل وال للعمل
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 عقده في ينص لم ما التجربة تحت السابقة للمواد وفقا الجمعية  لدى يعمل الذي الموظف  يعتبر ال (:133مادة )

 ةواضح بصورة عمله عقد في التجربة مدة وتحدد ,التجربة تحت معين أنه على وكتابة صراحة

 المنشأة لدى أخرى مرة التجربة تحت الموظف وضع ويجوز , يوما تسعين تتجاوز أال بشرط

 مهنة في ونتك أن بشرط يوما تسعين عن ال تزيد لمدة ثانية تجربة لفترة وذلك الموظف مع باالتفاق

 .العمل نظام من (53(,)54) المادتين حكم وفق آخر عمل أو أخرى

 للجمعية  يه جازعل المتفق العمل بواجبات للقيام التجربة فترة خالل الموظف صالحية تثبت لم إذا (:134)مادة 

 أن بشرط ملالع نظام ( من6فقرة)( 80) للمادة وفقا تعويض أو إنذار أو مكافأة دون العمل عقد فسخ

 .للفسخ معارضته أسباب يبدي لكي الفرصة له تتاح

 موافقته بغير يهعل المتفق العمل عن جوهريا اختالفا يختلف بعمل العامل تكليف للجمعية  يجوز ال :(135) مادة

 ال قتةمؤ بصفة ذلك يكون أن على , العمل طبيعة تقتضيه وبما الضرورة حاالت في إال الكتابية

 رخصة يف المهنة تغيير شأن في الالزمة اإلجراءات تتخذ أن وعلى السنة في يوما ثالثين تتجاوز

 .السعودي غير للعامل بالنسبة ذلك األمر يقتضي حين العمل

 إذا إقامته محل تغيير يقتضي آخر مكان إلى األصلي عمله مقر من الموظف  نقل يجوز ال : النقل (136) مادة

 يعةطب تقتضيه مشروع سبب له يكن ولم جسيما ضرراً  بالعامل يلحق أن النقل هذا شأن من كان

 .العمل

 مع نقلتاريخ ال في معه يقيمون ممن شرعا يعولهم ومن نقله نفقات المنقول الموظف يستحق (:137) مادة

 .الموظف رغبة على بناء النقل يكن لم ما أمتعتهم نقل نفقات

وصيات ت، وذلك بناء على  جزئيعمل  أو شهري أساسيتم التعاقد لبعض الوظائــف على :  ( 138مادة )  

 المعنية وبموافقة صاحب الصالحية . اإلدارة

 قد بالنسبة للعمالة فتكون مدة الع أماتكون مدة العقد للموظفين) سنة واحد (   :( 139مادة )  

 .) سنتان (          

 

 

 

 **التقارير**
 

 أداء موظف تقرير كل عن ويرفع الموظفين لجميع دورية بصفة األداء عن تقارير الجمعية  تعد (:140مادة )

 ملحق الوظيفي األداء تقييم تقرير نموذج حسب التعاقدية السنة نهاية قبل شهرين غايته موعد في

 :التالية للعناصر والمتضمن  )ب(
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 .)الكفاءة( إتقانه ودرجة العمل على المقدرة -1

 .الجمعية  وعمالء وزمالئه رؤسائه مع تعاونه ومدى الموظف سلوك  -2

 .المواظبة -3

 أي تعيين ندوع ,اإلدارة مدير من يعتمد أن على للعامل المباشر الرئيس بمعرفة التقرير يُعد (:141) مادة

 .تعيينه من شهرين خالل عنه أداء تقرير يرفع موظف

 :اآلتية التقديرات بأحد التقرير في الموظف أداء يقيم (:142) مادة

 (مرضي  –جيد    -اً جد جيد -)ممتاز

 لقواعد فقاالتقرير و من يتظلم أن للموظف ويحق اعتماده فور التقرير من بصورة الموظف (: يخطر143) مادة

 .الالئحة هذه في عليها المنصوص التظلم

 **العالوات**

 

 في مذكورال النموذج وحسب الوظيفي األداء تقارير على بناءً  السنوية العالوة الموظف يمنح (:144مادة)

 تمنح التي السنوية العالوة نسبة لتقدير أساسا األداء تقارير وتعتبر من هذه الالئحة :(145)المادة

 :يلي وكما للموظف

 5ة  السنوي العالوة ممتاز تقدير .% 

 4  السنوية العالوة جداً  جيد تقدير%. 

 3   السنوية العالوة جيد %. 

 

 ة .منعها بناء على المقدرات المالية للجمعي أو: يحق لإلدارة  منح العالوات  ( 146)  المادة 

 

 

 (:147)مادة

 على دجي درجة  على الدوري تقريره في حصل متى الدورية العالوة الستحقاق مؤهالً  الموظف يكون  -أ

 .ابقةالس العالوة على حصوله تاريخ من أو بالخدمة التحاقه تاريخ من كاملة سنة مضي بعد األقل

 - :التالية للضوابط وفقا استثنائية عالوة العامل منح الجمعية  إلدارة يجوز -ب

 استثنائية عالوة الموظف بمنح اإلدارة مدير رفع. 
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  يتوّصل كأن ,جديداً  للعمل شيئا خالله من أضاف للجمعية بارز وجهد استثنائية أعمال الموظف قدم إذا 

 أو لعملا خطوات وتختصر ,اإلجراءات أو تبّسط ,الجهد أو الوقت بعض توفّر لألداء جديدة طريقة إلى

 .المالية الجمعية ردموا زيادة أو ,نافعة اقتراحات   لإلدارة تقّدم أو ,في التّكاليف اقتصاد تحقيق من تتمكن

  االستثنائية العالوة منح على اإلدارة مجلس موافقة. 

 

 

 **الترقيات**

 

 فيه توافرت متى اإلدارة مجلس من بقرار أعلى وظيفة إلى للترقية مستحقا الموظف يكون (:148) مادة

 : التالية الشروط

 .األعلى أو  وظيفة جديدة الوظيفة في الشاغر وجود ) أ (

 ي فق اآلتإذا توفرت شروط الترقية لوظيفة أعلى ويستحقها أكثر من موظف فإن الترقية بالمفاضلة و ) ب(

 نقاط 3نقاط جيد  5 جيد جدانقاط  10: ممتاز  المؤهلـ تقدير 1

 كل يوم تدريبي بنقطة وتكون خالل األربع سنوات األخيرة  عن نقطة 30الدورات التدريبية ـ 2

 نقاط كل سنة نقطتين  10نقاط حد أعلى 10ـ األقدمية في البند 3

ا نقطة عن نقطة ويحسم منه 20 طوال أربع سنوات تأخيرـ الغياب : يعطى الموظف الذي ليس لديه غياب أو 4

  كل يوم تأخير أو غياب

 

 نقطة كحد أعلى  70مالحظة : مجموع نقاط المفاضلة 

 .االستثنائية الترقية منح على اإلدارة مجلس موافقة) ج(

يعدل الراتب للموظف الذي تمت ترقيته وفقا للسلم الخاص بالرواتب ويمنح مزايا  ( : 149مادة  ) 

 الوظيفة الجديدة  من تاريخ الترقية . 
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 **التدريب والتأهيل **
 

  والتأهيلالتدريب  اتجاهواجبات الجمعية  (:150) مادة

 ويتم , يينالسعود غير محل للحلول مهنيا وإعدادهم السعوديين موظفيها وتأهيل بتدريب الجمعية  تقوم

 وحسب عيةالجم تقوموكذلك  الغرض لهذا المعد السجل في السعوديين غير من غيرهم محل إحاللهم تم من قيد

 سبح ذلك يكون أن على الوظيفية كفاءتهم مستوى لرفع موظفيها لتدريب برنامج بوضع اإلمكانات توفر

 .االستحقاق وأولوية االحتياج

 هذا في تعد لتيا البرامج وفق وفنيا دوريا وتأهيالً  تدريبا السعوديين العمال وتأهيل تدريب يتم (:151) مادة

 على لمجلسا وموافقة اإلدارة مدير حسب اقتراح معارفهم تنمية و مهاراتهم وتطوير تجديد بهدف الصدد

 .المقترحة الدورات

 3 لمدة ريبهتم تد الذي الموظف ويلتزم التأهيل أو التدريب فترة طوال الموظف أجر صرف يستمر (:152) مادة

 له فصر ما الموظف حقوق من فيحسم المدة إكمال عدم وعند كامل عام لمدة بالجمعية بالعمل أشهر

 .الدورة أثناء

 واالنتداب. والعودة الذهاب في السفر تذاكر وتؤمن والتأهيل التدريب تكاليف الجمعية تتحمل :(153)  مادة

 في تها عليهصرف التي النفقات كافة تحمله وأن الموظف تأهيل أو تدريب تنهي أن للجمعية  يجوز :(154)مادة

 : اآلتية الحاالت في وذلك , ذلك سبيل

 .لكذ في جاد غير أنه تأهيله أو تدريبه تتولى التي الجهة عن الصادرة التقارير في ثبت إذا ) أ (

 .مقبول عذر دون لذلك المحدد الموعد قبل التأهيل أو التدريب إنهاء الموظف  قرر إذا  ) ب(
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 **تقيم األداء**

 

 : األداء( مراحل عملية تقيم 155مادة ) 

 : اآلتيةمن المراحل  األداءتلتزم الجمعية بالقيام بعملية تقيم 

 يمبتقياصة فية الخ: تتكون هذه المرحلة من عملية تحديد المهام الوظياألداءتحديد المهام الوظيفية لتقيم  .1

ة على ومعتمد  فيها األولبداية السنة وبما يتجاوز الشهر  فيقياسها وتكون عادة  وكيفيةللموظف  األداء

 للوظيفة. الوظيفيالوصف والتحليل 

مية ة وغير رسعقد اجتماعات قصيرة رسمي فيالمستمر  األداءالمستمر : تتمثل عملية تقيم  األداءم ييتق .2

 .المتوقع منة األداءالموظف مع  أداءبها تتم مقارنة  والتي والموظف بين المدير 

هام ة مع المبالمقارن الموظف ألداء النهائيبالتقييم  األداءيم ي: )عند بداية السنة(: يتمثل تق األداءم يتقي .3

 أنب ، ويج الكليةالوظيفية المطلوب من الموظف القيام بها ، وعوامل التقييم وتحديد نتيجة التقييم 

 تراجع النتائج والموافقة عليها من قبل كل من المدير وموظفة .

 :األداء( ضوابط مراحل تقييم  156مـــــادة ) 

 :  األداء لتقييم: تحديد المهام الوظيفية  األولىالمرحلة  -1

لتلك  النسبية انواألوز المطلوبة من الموظف القيام بها  الوظيفيةتحديد المهام  اإلدارةيتوجب على مدير  –ا 

 الموظف من المطلوبةالوظيفة ومسئولياتها ، والقدرات والمهارات  لمتطلباتالمهام ، وفقا لتقييم 

 تحقيقها .

المقاييس ، والقدرات و الوظيفي األداءبمناقشة وشرح المهام الوظيفية ومكونات  اإلدارةيقوم مدير  -ب

 النسبية لموظفة . واألوزان

 لوظيفة .ل الوظيفييه رئيسة لكل وظيفة، ويعتمد ذلك على المستوى مهام وظف 8إلى  5يتم من  أنيجب  -ت

 

 المستمر: األداءالمرحلة الثانية : تقييم   -2

ف الموظ اءأدوقياس  أداءالموظف خالل  التقييم ، وتقييم طرق  أداءيجب على المدير المباشر مراجعة   -أ

 .األداءوعوامل التقييم المتفق عليها خالل مرحلة تحديد المهام الوظيفية لتقييم 

 بشكل مستمر. أداءهمنتظمة مع الموظف لتقييم  قصيرةيتم عقد اجتماعات  أنيجب   -ب

  :إلىالمستمر  األداءتهدف عملية تقيم  أنيجب  -ج 
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 .والمطلوب الفعلي األداءقارنة مباشرة بين م-1

 .ةالموظف وفى الكفاءات المطلوبة لشاغل الوظيف أداء فيالمطلوبة  تحديد الفجوات والتحسينات-2

 .لضمان تحقيق المراد من التقييم وأولوياته مناقشة وتعديل نشاطات العمل  -4

 

 :  اآلتيغير المستمر على  األداءتشمل عملية تقييم  أنيجب   -د 

 . األداء توجيه -1

 .األداءمراقبة  -2

 .واإلرشاد اإلشراف -3

 . اإلرشاداتواخذ  اآلراءتقديم واستقبال -4

 .األداءتعديل توقعات -5



 
 

 

 
 الئحة تنظيم العمل للجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن ببيشة

 

 
 

                                                        تعاونية لمنتجي الدواجن ببيشةجمعية الليم العمل  لالئحة تنظ

58 / 69                                    

 : األداءالمرحلة الثالثة تقييم   -3

o  الوقت المحدد. في أداءهكل موظف يحصل على نتيجة تقيم  أنمن  التأكدتلتزم الجمعية 

o  المهارات والكفاءات. فيتحديد الفجوات  إلى األداءيقود تقييم  أنيجب 

o  ا لقواعد يتظلم من التقرير وفق أنويحق للموظف  اعتمادهفور  األداءيخطر الموظف بصورة من تقييم

 . الالئحة فيالتظلم المنصوص عليها 

o  ألداءايوقع المدير وموظفه على نموذج تقييم  أنيجب. 

o  من  تأكدوال،  اءاألدالجمعية تقديم المقترحات لتعزيز فعالية وعدالة نظام تقييم  فيوموظف  إدارةعلى كل

 . االستراتيجيةالجمعية  أهدافالمستمر مع  توافقه

o  تطلبات ممن تحقيق  للتأكدمن قبل الجمعية  األداءتتم مراجعة وتطوير ومراقبة نظام تقييم  أنيجب

 الجمعية وخطط عملها . وأهداف

 : األداء( طرق تقييم  157مـــــــادة ) 

المعرفة ،  ،التقييم عن طرق المهام الوظيفية وهى  أساسالخاص بالجمعية يقوم على  األداءنظام تقييم  أن

يتم عال ، وفللقيام بالعمل بشكل  األساسيةتطلبات درات والسلوكيات الضرورية ، والمالمهارات ، والق

لموظف اتقييم المهارات وقدرات الموظف بشكل واضح من خالل تقييم مستوى القدرات والمهارات لدى 

 عند قيامه بمهام ومسؤوليات الوظيفة .

 عامــــــه : أحكام(  158مــــــادة ) 

في ييمين تم تجميع نتائج التق(وي أشهر ستة) كل  سنويالموظف بالجمعية بشكل نصف  أداءيتم تقييم  .1

 . السنويمتوسطهما لتحديد تقييم الموظف  نهاية السنة المالية واخذ 

 .بالجمعية الموظفينجميع  األداءيشمل نظام تقييم  .2

 دا.رسميا مره كل سنة عند بداية السنة المالية وبمدة ال تتجاوز شهر واح األداءيتم تقييم  .3

 أنهالى ع األداءعملية تقييم  تعتبر أنصريح وعادل ، ويجب  بأسلوب األداءعملية تقييم  إجراءيجب  .4

 .األداءتجربة ايجابية لكل من الموظف ومقيم 

وتحقيقها  تسجل نشاطات التطوير أنيجب  لألداء،وكل مراجعة  األداءيتم التركيز على تطوير  أنيجب  .5

 خالل السنة المقبلة .
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لية تقييم حتى يكون مؤهــــــــال لعم األقلعلى  أشهرالخدمة ستة  فييكون الموظف قد قضى  أنيجب  .6

 . األداء

 ،كما يتم مباشر  يتم توحيد اإلفادة من مصادر متعددةمن مدير  أكثر إشرافحال عمل الموظف تحت  في .7

 تقييم األداء كنسبة وفقاً للفترة التي أمضاها الموظف تحت إشراف كل مدير.

تقييم  يؤجل أشهرتزيد عن ستة  هوكانت مدة ايقاف شخصي ألمرعن عمله  امنيالموظف بسبب  أوقف إذا .8

 ة .بقى من السنت بما أدائهعلية قيم  شرعيبعدم صدور حكم  اإليقافانتهى  فإذا اإليقاف إنهاءلحين  أدائه

 . أدائهالموظف بسبب خاص بالجمعية فال يوجل تقييم  أوقف إذا .9

 سبتهلمحاتين متتاليتين على صاحب الصالحية بدرجة متوسط لسن أدائهقيم  الذيالموظف  أمريعرض  .10

مرتبة ب قرير تاليفإذا تم تقديره بتمالئمة له  أكثرتكون  الوظيفينفس مستواه  فينقلة لوظيفة  فيوالنظر 

 . خدمته أنهيتمتوسطة  أوضعيف 

عيف خالل ضدرجة ب أداءيحصل على تقييم  الذي(  اإلداريةخدمة الموظف ) بجميع المستويات  إنهاءيتم  .11

 سنتين متتاليتين 
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سلم رواتب الموظفين السعوديين والعقود وكيفية حساب **

 **الراتب

 العالوة درجات البند
بدل 

 النقل
 البند التصنيف األساسيالراتب  التأمينات

0 0 0 
تحدد حسب 

 الراتب

يحدد بقرار من 

مجلس اإلدارة ومبلغ 

العقد ومدته حسب 

المهام والحاجة 

 والخبرات للموظف

  العقود الموسميه

لمن  والعقود الموقته

تجاوز سن الستين 

 وهناك حاجه لخدماتهم

100 

كل بند عشره 

عالوات 

لعشره 

سنوات ثم 

يتوقف او 

يرفع 

لمستوى 

أعلى حسب 

 الشواغر

تضاف سنويا 

 حسب تقدير وفق

  اآلتي :

 %5ممتاز 

 %4جيد جدا

 %3جيد

وذلك من راتب 

 الدرجة المستحقة

ويوضع لها سلم 

خاص لكل موظف 

حسب أدائه لدى 

مدير شئون 

الموظفين وفى 

 ملف الموظف

300 10 % 

 حد أدنى حد أعلى
السائقين السعوديين 

 وحراس االمن والعاملين
101 

5000 4000 

 102 الموظفين اإلداريين 4000 6000 10% 350

 103 رؤساء األقسام 5000 6500 10% 400

500 10% 8000 6000 
 مدراء اإلدارات

 
104 

 700 10% 15000 8000 

 األمين العام

 المدير التنفيذي

 المدير العام

105 
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 **تعليمــــــــــــات**

ن وبقرار م وبعرض من مدير الجمعية األعلىوالحد  األدنىبين الحد  تعيين الموظف على سلم الرواتب ما -1

 ومؤهالته العلمية . خبراتهبنا على  اإلدارةمجلس 

 نافس مستحقمن م أكثركان هناك  إذابين الموظفين  المفاضلةونقاط   من بند لبند حسب الشواغر الترقية -2

 للترقية.

 **سلم الرواتب للعاملين الغير سعوديين **

 الحد  األدنى أساسي أساسيالحد األعلى  بدل انتقال عالوة سنوية
 المؤهل

 

 

 **رواتب  المتخصصين**

3% 

 
 بكالوريوس 3000 3500 5%

 ماجستير 3500 5500 5% 3%

 دكتوراه 4000 6000 5% 3%

 أخرى

3% 5% 2500 2000 

دبلوم متوسط أو 

ثانوية + 

 خبــــــــــــرات

 دمينوظائف المستخ 1700 2300 5% 3%
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 الباب السابع

 ـــــــقالمالح
 

 

 **جدول المخالفـــــــــات( 1ملحق رقم )**

 مخالفات تتعلق بمواعيد العمل :

 اليومي ( ) النسبة المحسومة هي نسبة م   الجـزاء

 م نوع المخالفة
 الرابعة المرة

 المرة

 الثالثة

 المرة

 الثانية

 المرة

 الولـــىا

20% 10% 5% 
 إنذار

 كتابي

دقيقه  15عن مواعيد الحضور للعمل لغاية  التأخر

 تأخيرعذر مقبول ولم يترتب على ذلك  أو إذندون 

 , اآلخرين

1\1 

50% 25% 15% 
 إنذار

 كتابي

دقيقه  15 لغايةعن مواعيد الحضور للعمل  التأخر

عذر مقبول وترتب على ذلك تعطيل  أو إذندون 

 . اآلخرين

1\2 

50% 25% 15% 10% 

 دقيقه لغاية 15من  أكثرعن الحضور للعمل  التأخر

عذر مقبول ولم يترتب على  أو إذندقيقه دون  30

 اآلخرينذلك تعطيل عمل 

1\3 

 %25 %50 %75 يــــــوم

 دقيقه لغاية 15من  أكثرعن الحضور للعمل  التأخر

عذر مقبول وترتب على ذلك  أو إذندقيقه دون  30

 اآلخرينتعطيل عمل 

1\4 

 %30 %50 يــــــوم يومــــان

 دقيقه لغاية 30من  أكثرعن الحضور للعمل  التأخر

عذر مقبول ولم يترتب على  أو إذندقيقه دون 60

 اآلخرينذلك تعطيل عمل 

1\5 

 %30 %50 يــــــوم يومــــان

 دقيقه لغاية 30من  أكثرعن الحضور للعمل  التأخر

او عذر مقبول ترتب على ذلك  إذندقيقه دون 60

 اآلخرينتعطيل عمل 

1\6 
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 اليومي ( ) النسبة المحسومة هي نسبة م   الجـزاء

 م نوع المخالفة
 الرابعة المرة

 المرة

 الثالثة

 المرة

 الثانية

 المرة

 الولـــىا

 ثالثةخصم 

 أيام

خصم 

 يومان

 خصم

 يوم

 إنذار

 كتابي

عن الحضور للعمل مدة تزيد على ساعة  التأخير

او عزر مقبول سو ترتب او لم يترتب   إذندون 

 اآلخرينعلى ذلك تعطيل عمل 

 

1\7 

 %10 %25 يـــــــوم
 إنذار

 أو أذناالنصراف قبل الميعاد دون  أوترك العمل  كتابي

 دقيقه 15يتجاوز  عذر بما ال
1\8 

 لحسم اجر مدة ترك العمل باإلضافة

 %10 %25 %50 يـــــــوم
 أو إذناالنصراف قبل الميعاد دون  أوترك العمل 

 دقيقه 15عذر بما يتجاوز 
1\9 

 %10 %25 يـــــــوم
 إنذار

 كتابي

 ءابعد انته إليها العودة أوالعمل  أماكن فيالبقاء 

 مواعيد العمل بدون مبرر.
1\10 

 أيام أربعه
 ثالثة

 أيام
 يـــــــوم يومان

 إلىعذر مقبول من يوم  أو كتابي إذنالغياب دون 

 أيام ثالثة

 

 

1\11 

 مدة الغياب أجرة لحسم  باإلضافة 

فصل مع 

 المكافأة

 

 أربعة

 أيام
الغياب دون إذن مكتوب أو عذر مقبول من أربعة   يومان أيام ثالثة

 أيام إلى ستة أيام
1\12 

  إلى بإضافةحسم مدة الغياب 

فصل مع 

 المكافأة
 الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من سبعه إلى أربعه أيام خمسه أيام

 عشره أيام
1\13 

 لحسم مدة الغياب باإلضافة

 كتابة إنذاريسبقه  أنتعويض على  أو مكافأةالفصل دون 

من  80نطاق حكم المادة  في أيامبعد الغياب مدة خمس 

 النظــــــــام

االنقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على 

 متصلة أيامعشره 

 

1\14 

 

 **العمل  بتنظيممخالفات تتعلق **
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 (اليومي األجرنسبة من  هي)النسبة المحسومة 

 م نوع المخالفة

 الرابعةالمرة 
المرة 

 الثالثة

المرة 

 الثانية

المرة 

 األولى

 %10 %25 %50 يـوم
وقت  أثناءالتواجد دون مبرر في غير مكان العمل 

 الدوام
1/2 

 كتابي إنذار 10% 15% 25%
من  إذنالعمل دون  أماكناستقبال الزائرين في 

 . اإلدارة
2/2 

 إنذار كتابي 15% 15% 25%
األكل في مكان غير المكان المعد له أو في غير  

 أوقات الراحة .
3/2 

 4/2 النوم أثناء العمل إنذار كتابي 10% 15% 25%

 5/2 النوم في الحاالت التي تستدعى يقظة مستمر إنذار كتابي 10% 15% 25%

 %10 %25 %50 يــوم
التسكع او وجود موظفين في محلهم اثنا ساعات 

 العمل.
6/2 

 7/2 التالعب في إثبات الحضور واالنصراف  %25 %50 يــــوم يومــــان

 يومــــان

 
 %25 %50 يــــوم

عدم إطاعة األوامر العادية الخاصة بالعمل أو عدم 

تنفيذ التعليمات الخاصة بالعمل والمعلن عنها في 

 مكان ظاهر

8/2 

 ثالثة أيام خمسه أيام فصل مع المكافأة
 يومــــان

 

التحريض على مخالفة األوامر والتعليمات الخاصة 

 بالعمل
9/2 

 ثالثة أيام خمسه أيام فصل مع المكافأة
 يومــــان

 

ة التدخين في األماكن المحظور والمعلن عنها للمحافظ

 على سلمة الجمعية .
10/2 

 إنذار كتابي 10% 25% 50%
استعمال آالت ومعدات وأدوات الجمعية ألغراض 

 خاصة دون إذن .
11/2 

 ثالثة أيام خمسه أيام فصل مع المكافأة
 يومــــان

 

اإلهمال أو التهاون في العمل الذي ينشى عليه ضرر 

في صحة الموظفين أو سالمتهم أو في األدوات أو في 

 األجهزة

12/2 

 ثالثة أيام

 
 %50 يــــوم يومــــان

تدخل الموظف دون وجه حق في اى عمل ليس من 

 اختصاصه او لم يعهد به إليه .
13/2 
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 (اليومي األجرنسبة من  هي)النسبة المحسومة 

 م نوع المخالفة

 الرابعةالمرة 
المرة 

 الثالثة

المرة 

 الثانية

المرة 

 األولى

 14/2 الدخول من غير المكان المخصص لهالخروج او  إنذار كتابي 10% 15% 25%

 إنذار كتابي %25 %50 يــــوم
 اإلهمال في تنظيف اآلالت وصيانتها أو عدم العناية

 بها أو عدم التبليغ عن ما بهـا من خلل .
15/2 

 إنذار كتابي %25 %50 يــــوم
عدم وضع اآلالت لإلصالح  والصيانة واللوازم 

 لهااألخرى في األماكن المخصصة 
16/2 

 %20 %50 يـــــوم يــــــومان

قراءة  الصحف والمجالت والمطبوعات في أماكن 

العمل خالل الدوام الرسمي دون مقتضى من واجبات 

 الوظيفة .

17/2 

 18/2 تمزيق أو إتالف إعالنات أو بالغات اإلدارة يـــــوم يــــــومان خمسه أيام فصل مع المكافأة
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 **مخالفات تتعلق بسلوك الموظف **

 (اليومي األجرنسبة من  هي)النسبة المحسومة 

 م نوع المخالفة

 المرة الرابعة
المرة 

 الثالثة
 األولىالمرة  المرة الثانية

 يوم يومـان أيامثالث  أيامخمسه 
تشاغب في محل  إحداث أوالتشاجر مع الزمالء 

 العمل
3/1 

 يوم يومـان أيامثالث  أيامخمسه 
  أثناء أصيبادعاء الموظف كذبا انه  أوالتمارض 

 العمل بسببه
3/2 

 أيامثالث  أيامخمسه  أيامثالث  أيامخمسه 

لب طالكشف الطبي عند  إجراءاالمتناع عن 

التعليمات الطبية اثنا  إتباعرفض  أوالجمعية 

 العالج .

3/3 

 3/4 عنهـــا مخالفة التعليمات الصحية المعلن %50 يوم يومـان أيامخمسه 

 3/5 إعالنلصق  أوكتابة عبارة عن الجدران  كتابي إنذار 10% 25% 50%

 3/6 جمع إعانات أو نقود دون إذن إنذار كتابي 10% 25% 50%

فصل مع 

 المكافأة

 

 يومـان أيامثالث  أيامخمسه 
عدم تسليم النقود المحصلة لصالح الجمعية في 

 المواعيد المحدد دون تبرير مقبول
3/7 

فصل مع 

 المكافأة
 كتابي إنذار أيامثالث  أيامخمسه 

المقررة  االمتناع عن ارتداء المالبس واألجهزة

 للوقاية والسالمة
3/8 

 9/3 الخاصة بالجمعية األسرار إفشاء ( إنذار أوتعويض  أو مكافأة) فصل دون 

 ( إنذارتعويض او  أو مكافأة) فصل دون 
منعهم من  أوعلى الشغب  اآلخرينحث الموظفين 

 إليهمالقيام باألعمال الموكلة 
10/3 

 11/3 على عمل مخل باألمانة والشرف اإلقدام ( إنذار أوتعويض  أو مكافأة) فصل دون 

صة الجهات المخت إبالغ( مع  إنذار أوتعويض  أو مكافأة)فصل دون 

 تسب في ضرر جسيم إذا
 12/3 اآلخرينتزوير تواقيع 
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 (اليومي األجرنسبة من  هي)النسبة المحسومة 

 م نوع المخالفة

 المرة الرابعة
المرة 

 الثالثة
 األولىالمرة  المرة الثانية

صة الجهات المخت إبالغ( مع  إنذار أوتعويض  أو مكافأة)فصل دون 

 في ضرر جسيم. بتسب إذا

من شخص بسبب  منفعة إي أوهدايا  أوقبول نقود 

 العمل
13/3 

 صة)فصل دون مكافأة أو تعويض أو إنذار ( مع إبالغ الجهات المخت
 أماكن إلى نظاما أو شرعا محظورة مادة أية دخول

 العمل
14/3 

     

 ختاميــــةأحكام 

 .بالجمعية الخاص التنظيمي والهيكل الوظيفي الوصف يطبق (:159) مادة

 مجلس قةصدورها ومواف اعتماد تاريخ من اعتباراً  الجمعية حق في الالئحة هذه أحكام تنفذ (:160) مادة

 .إلقرارها والتنمية االجتماعية لوزارة ترفع اعتمادها وبعد .اإلدارة

 تاريخ من األكثر على أسبوع خالل العمل أماكن من ظاهر مكان في بوضعها الالئحة إعالن يتم (:161) مادة

 .اعتمادها

 :الوظائف تصنيف وطريقة والمهنية العلمية والتخصصات المؤهالت  (:162مادة)

 حاضنات (  -معلمات ( المؤقتة الوظائف .1

 اعتمادهاو الجمعية مدير قبل من لها الحاجة تحديد بعد الضرورية العمل لحاجة الوظائف هذه تخضع )  .2

 .المؤقت العقد في االتفاق حسب مقطوعة المكافأة وتصرف اإلدارة مجلس رئيس من
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 -حارس -مراسل -سائق -نجار -سباك  – كهربائي  -فني مساعد -معقبين -مندوبين( المستخدمين وظائف .3

 دورات+ العمل مجال في خبرة + االبتدائية الشهادة أو المتوسطة الشهادة حملة عليها يعين )عامل

 (. تخصصية

 (. خبرات + العامة الثانوية .)إدارية ( واإلدارية الفنية الوظائف .4

 .لدبلوما .) أقسام رؤساء + اجتماعيين باحثين( واإلدارية  الفنية الوظائف .5

 )حكمهم يف ومن ونوابهم والفروع اإلدارات ومدراء اإلدارة مدير  ( اإلشرافيه و القيادية الوظائف .6

 حياتهموصال وتحديد عقودهم التعيين ويكون ,خبرته حسب (العمل مجال في خبرات + الجامعية الشهادة

 .األمر هذا حول لجان من يخوله من أو اإلدارة مجلس من بقرار ومستحقاتهم

 وعندما لشاغرةا الوظيفة وتوفر الضرورية الحاجة عند إال معهم التعاقد يتم ال البكالوريوس شهادة حملة .7

 .مجلس اإلدارة من وبقرار بذلك الخاصة النفقات يتحمل المالي الجمعية رصيد يكون

 الحاجة عند متعيينه يتم ) والدكتوراه الماجستير شهادات لحملة ( العليا والقيادات المستشارين وظائف .8

 . ذلك يتحمل المالي ورصيدها الجمعية دخل يكون وعندما لهم الضرورية

 محددة لفترة وبعقد الضرورية الحاجة عند إال معهم التعاقد يتم ال والدكتوراه الماجستير شهادات حملة .9

 .اإلدارة مجلس من وبقرار بذلك الخاصة النفقات يتحمل المالي الجمعية رصيد يكون وعندما

 رأى أو إذا الجمعية مدير اقتراح على بناءً  اإلدارة مجلس من بقرار الالئحة هذه تعديل يجوز :(163) مادة

  ذلك المجلس
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 التنظيميالهيكل            

التعاونية  جمعيةلل

 لمنتجي الدواجن ببيشة

 

 هذه إعداد في منها االستفادة تم التي المراجع**

 **الالئحة

 

 لمنتجي الدواجن ببيشة التعاونية جمعية لل األساسي النظام الئحة- . 

 ي لملكاالمصادق عليه بالمرسوم  نظام الجمعيات والمؤسسات األهليةالالئحة التنظيمية ل

 . م 09/3/1429( تاريخ 73)

  ( بتاريخ  53068قانون العمل الصادر بالمرسوم  الملكي  رقم )هـــ. 1429 /10/6 

 

واجن ببيشة لجمعية التعاونية لمنتجي الدباتم اإلطالع على مضمون إلئحه تنظيم العمل         

ذه مل بهوموظفي الجمعية وإقرارها وإعتمادها والعالسابقة من قبل مجلس اإلدارة بالصيغة

 31/03/2021السياسة إعتبارا من تاريخ

                                    

 وباهلل التوفيق .....                                                   

 

 


