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 والتعريفات : األهداف أواًل : 

 معية اجلاهلدف من إنشاء هذا الدليل يتمثل يف تعريف املوظفني حبقوقهم وواجباتهم يف  •

 والسياسات املعتمدة من قبل إدارة اجلمعية. األنظمةالدليل: هو جمموعة  •

 السياسات -

به مجيع ما تصدره اجلمعية من أنظمة  ويلحق اجلمعيةيف  لألنظمة األساسيملرجع هذا الدليل ا . يعترب1

أو مفسرة ملا ورد ذكره يف هذا الدليل، ويتم  ولوائح وتعاميم وقرارات احلقة سوًاء كانت جديدة

 اجلمعية. تطبيقه على مجيع املوظفني الرمسيني يف

 متى ما دعت احلاجة لذلك، ويسرى للجمعية التحديث والتعديل يف حمتويات الدليل . حيق2

 العمل مبوجبها فور اصدار التعميم الرمسي هلا.

 الواردة يف هذا الدليل ويقع األنظمةمجيع منسوبي اجلمعية مسؤولية قراءة وتطبيق  . يتحمل3

 مسئولية متابعة تطبيق موظفيهم لسياسات وانظمة األقسامورؤساء  اإلداراتعلى عاتق مدراء 

 التابعة هلم، وميكنهم التشاور مع مدير ادارة املوارد البشرية واألقسام اإلدارات هذا الدليل يف

 .واألنظمةتطبيق هذه السياسات  وجماالتأو من يفوضه بشأن حدود 

 املعمول بها يف األنظمةيرد ذكره يف هذا الدليل أو يف عقود العمل، يتم الرجوع إىل  . مامل4

 ه.اململكة، كنظام العمل السعودي وغري

 الواردة يف هذا الدليل من حق إدارة مجعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية األنظمة . تفسري5

 أو من تفوضه، وجيوز التحاكم إىل اجلهات الرمسية عند حدوث خالف بني اجلمعية واملوظفني.

يف أي عليه  االطالع ، وحيق جلميع املوظفنياإللكرتونينسخة من هذا الدليل على املوقع  . تتاح6

 وقت.
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 لى اجلمعية : : حقوق املوظفني عثانيًا 

 السياسات -

 املواد أدناه ختضع لنظام العمل السعودي ولوائح العمل يف اجلمعية. . مجيع1

 اجلمعية باحرتام حقوق مجيع املوظفني فيها. . تلتزم2

 معهم ويفاجلمعية بإعطاء املوظفني مجيع حقوقهم املنصوص عليها يف العقد املربم  . تلتزم3

 نظام العمل السعودي والسياسات الداخلية.

 العليا بعد استنفاذ كافة اخلطوات اإلدارةاجلمعية احلق للموظفني برفع تظلماتهم إىل  . تكفل4

التالي (رئيس قسم، مدير إدارة، مدير املوارد البشرية،  اإلداريالنظامية املعتمدة وفق التسلسل 

 ) على أن يكون هناك فاصلاإلدارة، رئيس جملس التنفيذي ، املديرالتنفيذيمساعدي املدير 

 (أيام 5زمين بني كل مستوى والثاني حبد أعلى 

 بعدم حصول أي إجراء تعسفي ضد املوظف نتيجة اإلدارةمن تاريخ رفع التظلم، مع تعهد  . عمل5

 رفع تظلمه.

 .ميالدييف نهاية كل شهر  كامالاجلمعية بإعطاء العامل أجره  . تلتزم6

 اجلمعية بتأمني متطلبات الساملة يف مواقع العمل. . تلتزم7

 اجلمعية بعمل تغطية طبية للموظف. . تلتزم8
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 ثالثا: حقوق اجلمعية على املوظفني

 السياسات -

 جيب على مجيع املوظفني التقيد مبا يلي:

 العمل الرمسية. . مواعيد1

 ربم معه.جبميع أنظمة اجلمعية وكافة بنود العقد امل . االلتزام2

 القيم املعلنة للجمعية . متثيل3

 دون تأخري أو مماطلة. معامالتهمأصحاب املصلحة بأسلوب مهذب وإجناز  . خدمة4

 على مجيع أسرار اجلمعية، أثناء وبعد اخلدمة يف اجلمعية. . احملافظة5

 والنزاهة. األمانةجبميع واجباتهم ومهامهم الوظيفية متوخيني  . القيام6

 يتعلق ال وقت الدوام الرمسي للقيام مبهام وواجبات العمل، وعدم القيام بأي نشاط . تكريس7

 بواجباتهم الوظيفية.

 املعتمدة من قبل واإلجراءات األنظمةتوجيهات الرؤساء املباشرين ومبا ال يتعارض مع  . تنفيذ8

 اجلمعية.

  على مجيع املمتلكات والعهد اخلاصة باجلمعية. . احملافظة9

 والتقاليد السائدة فيها. األعرافقيد بالقوانني املعمول بها يف اململكة واحرتام الت .10

 والتعاميم اليت تصدرها اجلمعية. واإلجراءات األنظمةالتقيد جبميع  .11

 واألعرافالعامة  اآلدابالتقيد بالزي الرمسي الوطين واحملافظة على املظهر مبا يتفق مع  .12

 احمللية.

 الوظيفية. االتصاالتيف  اإلداريسل مراعاة التسل .13
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 عدم قبول اهلدايا أو املنح أو اخلدمات اخلاصة من أي طرف له مصلحة مع اجلمعية. .14

 عدم مزاولة أي عمل خارجي يف غري وظيفته يف اجلمعية سواء كان ذلك مقابل أجر أو بدون .15

 أجر وسواء كان ذلك يف أوقات العمل أو خارجها.

 .والعمالء الزمالء احرتام مجيع .16

 .األخرى األطرافبتطبيق كافة ضوابط تعاقدات اجلمعية مع  . االلتزام17

 

 (والتعيني واالختيار االستقطاب)ثانًيا: التوظيف 

 : التوظيفأوال

 السياسات -

 أو من يفوضه وذلك يف مدير التنفيذي للجمعية صاحلية التوظيف  . تنعقد1

 توظيفهم لرئيس جملس إدارة اجلمعية. تنعقد صاحلية واليت قياديةالوظائف الجلميع الوظائف باستثناء 

 فيما خيص التوظيف. االجتماعيةاجلمعية بأنظمة وزارة العمل والتنمية  . تلتزم2

 سوًاء تشغيل مؤقت أو خالفه - عاما 18من هم دون  -توظيف أو تشغيل القاصرين  منعا باتا . مينع3

 الوظائف املعتمدة يف اجلمعية الشروط التالية: أن تتوفر يف املرشحني لشغل . جيب4

 مبوافقة األعلى(سنه وميكن استثناء احلد  60)يتجاوز  ال(سنة و 21)يقل العمر عن  أال -أ

 .املدير التنفيذي

سفر ساريا  تقديم أصل بطاقة اهلوية الوطنية وأن يكون لدى املرشح غري السعودي إقامة وجواز -ب

 املفعول.
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وتوثيق مجيع متطلبات  املعتمدة مع متطلبات شغل الوظيفة وفق سلم الرواتب املعتمد، تاملؤهالتوفر  -ج

 الوظيفة بوثائق أصلية.

 أن يكون املرشح حسن السرية والسلوك. -د

 واملعدة من قبل جلنة التوظيف. الالزمة واالختباراتاجتياز املرشح املقابلة الشخصية  -ه

 للعملالئقًا صحياً  أن يكون  -و

 بعمل آخر لدى أي جهة أخرى.يكون مرتبطًا  أال -ز

 آخر خاللأو جزاء تأدييب  أخالقيةيكون قد صدر حبقه حكم شرعي مصدق جلرمية  أال -ح

 ثالث سنوات من تاريخ تقدمة للوظيفة.

 الشخصية من قبل جلنة التوظيف وترفع باملوافقة على توظيف من تتحقق فيه املقابالت . تتم5

 وفق النماذج املعتمدة.متطلبات الوظيفة 

 ، وفق ما تراه مناسبااالستقطاباستخدام وسائل  بصالحياتإدارة املوارد البشرية  . تفوض6

 النظامية واملشروعة لتحقيق هذا اهلدف. اإلعالميةوحيق هلا استخدام كافة الوسائل 

 من خارج والتعيني يف حالة التوظيف واالختيار ياالستقطاباجلمعية كافة تكاليف  . تتحمل7

 اململكة.

 .أقاربهمكرؤساء أو مرؤوسني  األوىلمن الدرجة  األقاربجيوز تعيني  . ال8

اجلمعية، شريطة  املوظف على درجة الوظيفة الشاغرة حسب سلم الرواتب املعتمد من قبل إدارة . يعني9

صف الوظيفي إصدار من الو على آخر واالعتمادمن متطلبات الوظيفة  األدنىاحلد  مؤهالتهأن تغطي 

 املعتمد.

عدم صحة  على إدارة املوارد البشرية التحقق من ساملة ملفات املوظفني املتقدمني، ويف حالة ثبوت .10

 على اجلمعية. أي من الوثائق املرفقة من قبل املوظف، يتم فسخ العقد مباشرة دون أي تبعات
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 أمني خزينة، أمني)ارم مثل وظيفة تلزم إدارة اجلمعية املتقدمني لبعض الوظائف إحضار كفيل غ .11

 .(مستودع، حمصل 

 (املنتظمني يف دراستهم وال يشمل ذلك املنتسبني)طلبة اجلامعات  للجمعية ان توظف مؤقتا .12 

 ملدة شهرين يف إجازة الصيف وتصرف هلم مكافأة تشجيعية مقطوعة عن كل شهر تعادل

 .البدالتة للوظيفة اليت يعني عليها بدون إضاف األولاملربوط 

 يقدم طالب التوظيف كشف طيب معتمد من قبل املراكز الطبية املعتمدة من اجلمعية، ويكون .13

 على نفقته اخلاصة، ويف حالة قبوله وتعيينه يتم إعادة رسوم الكشف الطيب مع أول راتب

 يستلمه املوظف بعد تقديم ما يثبت سداده للقيمة.

 يف فرتات املواسم وحتدد واألقسام اإلداراتفق حاجات تقوم اجلمعية بالتوظيف املؤقت و .14

 مكافآت املوظفني املوقتني وفق طبيعة العمل وموقعه وعدد ساعات العمل وحتدد مبلغ املكافأة

عدد  عتباراال وفق درجة الوظيفة يف سلم الرواتب املعتمد أو طبيعة الوظيفة بشكل عام مع الوضع بعني

 ساعات العمل.

 جربةثانيا: فرتة الت

 السياسات -

 املوظف املعني لفرتة جتربة مدتها ثالثة أشهر من تاريخ مباشرته للعمل. وجيوز باتفاق . خيضع1

 تزيد على مائة ومثانني يوما أالمكتوب بني املوظف واجلمعية متديد فرتة التجربة على 

 ظف املطالبة بذلكحيق للمو الاحلق يف تثبيت املوظف قبل انتهاء فرتة التجربة، بينما  . للجمعية2

 قبل انتهاء الفرتة.

 التالية: احلاالتمتديد فرتة التجربة يف حال صادفت  . يتم3

 إجازات العيدين. -أ
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 املرضية. اإلجازات -ب

 أيام الغياب للموظف املعني حتت التجربة. -ج

 فرتة التجربة. خالليستحق املوظف أي إجازة  ال .4

 فرتة خالل، وللطرفني احلق يف إلغاء التعيني بنهاية أو فرتة التجربة يف عقد التوظيف . توضح5

 ، كما حيق هلما جتديد أو متديد فرتة التجربة للموظف لفرتةاألسبابدون إبداء  األوىلالتجربة 

 يتعارض مع نظام العمل. المماثلة، مبا 

 اإلضايفوالعمل  واألجور: الرواتب ثالثًا 

 واألجور: الرواتب أواًل 

 اهلدف -

 الضوابط لصرف رواتب وأجور املوظفني يف اجلمعية. . وضع1

 مواعيد وآلية الصرف. . توضيح2

 السياسات -

 الرواتب: هي املبالغ املالية اليت متنح للموظف الرمسي مقابل أدائه للعمل. . تعريف1

 د: هي املبالغ اليت متنح للموظف املؤقت أو العامل مقابل مهام معينة يتم التعاقاألجور . تعريف2

 عليها مع اجلمعية.

 دفـع الرواتب للموظفني بالريال السعودي. . يتم3

 مجيع املوظفني فتح حساب بنكي يف البنك الذي حتدده اجلمعية، وتقوم اجلمعية بتحويل . على4

 عرب نظام سريع لتحويل الرواتب أو ميالديمن كل شهر  27راتبه مباشرة على البنك يف يوم 

 سيتم تقديم صرف األسبوعالتاريخ املذكور يوم من أيام عطلة نهاية  أي نظام آخر ويف حال كان
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 .األسبوعالراتب قبل عطلة نهاية 

 يعترب تاريخ مباشرة املوظف للعمل هو موعد سريان راتبه. .5

 البنوك أحدعلى حسابهم أو بشيكات بنكية على  حبواالتتصرف أجور املوظفني املتعاونني  . 6

 احمللية املعتمدة.

 املوظف راتب شامل أثناء متتعه بإجازته السنوية. ستحق. ي7

 واقساط االجتماعيةاخلاصة بالتأمينات  واألقساطحسم مجيع املستحقات واجلزاءات  . يتم8

السداد للقروض املمنوحة من اجلمعية من راتب املوظف يف نفس الشهر املستحقة فيه،دون إخطار 

 املوظف بذلك مسبقا

 ف عند انتهاء خدماته باجلمعية بعد تسليمه جلميع املتعلقات والعهدمستحقات املوظ . تصرف9

 وتوقيع املخالصة النهائية مبا ال يتعارض مع نظام العمل السعودي.

 ، أو فقدان اللياقة الصحيةاالستقالةيتوقف راتب املوظف عند انتهاء عقد العمل احملدد املدة، أو  .10

وذلك  أو الفصل التأدييبلنظام العمل  و الغياب دون عذر وفقاأو الوفاة أو فسخ العقد مع اجلمعية، أ

 يف اليوم التالي من إثبات احلالة.

 

 اإلضايفثانيا: العمل 

 السياسات -

 األعياد: أي عمل يقوم به املوظف يف غري أوقات الدوام الرمسي ويف اإلضايفالعمل  . تعريف1

 الرمسية. والعطالت

 قسام عندالورؤساء ا اإلداراتمن قبل مدراء  اإلضايفلعمل من ساعات ا االحتياجتقدير  . يتم2

 تقديم املوازنة التقديرية للخطط التشغيلية.
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 املالية اإلدارةيتم من قبل مدير إدارة املوارد البشرية ومدير  اإلضايفعدد ساعات العمل  . اعتماد3

 .اإلضايفاملعين قبل تاريخ بدء العمل   ومساعد املدير 

 على عدد الساعات وليس على إجناز املهام، ما مل يتم توضيح اإلضايفالعمل احتساب  . يتم4

 .اإلضايفذلك عند التكليف بالعمل 

 % من 50إليه  يوازي أجر الساعة مضافا اإلضافيةعن ساعات العمل  إضافّيا للموظف أجرا . يدفع5

 .األساسيأجره 

 .اإلضايفقبل البدء بالعمل احلصول على املوافقة املسبقة من الرئيس املباشر  . جيب6

 اليقل عن ساعة واحدة ومبا  الو ( ساعات4)يتجاوز  أالاليومي  اإلضايفيف العمل  . يشرتط7

توافق اليت  امليالدية األشهرفرتة املوسم وهي  خاللعمل  ( ساعة15و) ساعة عمل يوميا (12)ً يتجاوز 

 (.شعبان، شهر رمضان، شهر ذي احلجةرجب، شهر  شهر)

 اسبوع من خاللإدارة املوارد البشرية حبد أقصى  إىل اإلضايفتقديم طلبات العمل  . يتم8

 انتهاء التكليف وتصرف مع الرواتب الشهرية.
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 : احلوافز واملزاياً ع رابعًا 

 أواًل: احلوافز

 السياسات -

 إدارة املوارد البشرية نظام احلوافز املعتمد من إدارة اجلمعية. . تطبق1

 يف نهاية السنة. األداءفز بنتائج تقويم احلوا . ترتبط2

 احلوافز بني املالية واملعنوية والعينية، وفق ما تقرره إدارة اجلمعية. . تتنوع3

 احلوافز مبعايري قياس واضحة مثل: . ترتبط4

 التشغيلية السنوية. األهدافحتقيق  -أ

 ختفيض تكاليف العمليات داخل اجلمعية. -ب

 عمال اجلمعية.رفع مستوى اجلودة يف أ -ج

 تقديم اقرتاحات فعالة ختدم اجلمعية. -د

 املساهمة يف تبسيط إجراءات العمل. -ه

 املساهمة يف دفع ضرر عن اجلمعية. -و

 .اإلجنازمتنح احلوافز مبا يتناسب مع مستوى  .5

 احلوافز للمتميزين فقط. . متنح6

 اجلمعية. سب مع كل مستوى تنظيمي يفإدارة املوارد البشرية يف حتديد احلوافز اليت تتنا . تساهم7

 مع متطلبات العمل والوضع املادي. يتالءمللجمعية تغيري نظام احلوافز وتعديله مبا  . حيق8

 .نظام مفصل ملستوى املكافآت اجلمعية احلقا . تعد9
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 ثانيا: املزايا

 السياسات -

 مجيع املوظفني بدل نقل وفق مستوياتهم التنظيمية املعتمدة. . يستحق1

 املوظفني يف بعض الوظائف اليت يتعرض فيها شاغلها لبعض املخاطر اىل بدل خطر . يستحق2

 وفق التالي:

 للمرتبة الوظيفية. األول %من املربوط 5موظفو الربامج امليدانية ويستحقون بدل مقداره  -أ

 .%5يستحق بدل خطر مقداره  االستقبالموظف  -ب

دائمة بدل  ليت يتحمل شاغرها مسؤولية عهدة مالية أو عينيةاملوظفني يف بعض الوظائف ا . يستحق3

 يلي: للمرتبة الوظيفة وتشمل هذه الوظائف ما األولمن املربوط %( 5)العهدة مقداره 

 أمني اخلزينة. -أ

 أمني املستودع. -ب

 املوظفني يف بعض الوظائف اليت يتحمل شاغرها مسؤولية التواصل املستمر مع . يستحق4

 ة خارج أوقات الدوام الرمسي بدل اتصال هاتفي حسب النظام.جهات خارجي

 تنطبق الاخلاصة بطبيعة العمل تلغى يف حال انتقال املوظف إىل وظيفة أخرى  البدالت . مجيع5

 شرحية اتصال مفوترة، توفري سيارة توفري) مثلعليها الشروط أو يف حال توفري اجلمعية لبديل 

 .(باجلمعية خاصة 

 ملرة واحدة فقط.( ريال 1000)زواج مقدارها  مكافأة)ملوظفيها الرجال عية اجلم . متنح6

( األبناء، الزوجة، الزوج، احد األم، األب) األقارب.تساهم اجلمعية مع املوظف الذي يتوفى له احد  7

 .ريال(ألف  500)مببلغ 
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 يويصرف مع مسري الرواتب الشهر يأساس راتباملوظفون بدل سكن مقداره  . يستحق8

 .شهرا12بعد تقسيم املبلغ على 

 وبالنسبة اإلدارةوحتدد من قبل جملس  ميالديةسنوية بداية كل سنة  عالوةمتنح إدارة اجلمعية  .9

 حتسب عن املدة اليت عمل بها. عالوةمتنح له  للموظف املعني حديثا

 يتجاوز مبلغ أالمتنح اجلمعية ملوظفيها الذين أكملوا سنتني من تاريخ تعيينهم قروض شريطة  .10

 على أن يتم سداد هذه القروض ( ريال5,000)القرض امجالي مستحقات املوظف وحبد أقصى 

 .استالمهاسنة من تاريخ  خالل

 يف حال سفرهم تذاكر سفر للموظف ها املتعاقد معهم خارجيايحتجز اجلمعية ملوظف .11

ة اليت حيمل جنسيتها أو إىل املدينة أقرب مطار ملقر العمل إىل عاصمة الدول وتكون تذاكر السفر من

 معه فيها. اليت مت التعاقد

 

 : الرتقيات والنقل الوظيفي خامسًا 

 : الرتقياتأوال

 السياسات -

 املوظفني مرتبطة بوجود شاغر يف وظيفة أعلى ضمن املسار الوظيفي للموظف، . ترقيات1

 الوظيفي، املستوى العلمي، األداء تقييم) الوظيفية واملفضاالتوتبنى على نتائج التقييم 

 املهارات)هلا املهارات التالية بالنسبة للوظائف القيادية  ويضاف( اخلربة ، التدريب، األقدمية

 ، املهارات الفنية، املهارات الذهنية، مهارة صنع القرار، مهارة اختاذ القرار، مهارة فناإلنسانية

 .(حتفيز العاملني، مهارة العمل التعاوني
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 رب الرتقية حق من حقوق املوظف وإمنا تعترب فرصة، حيق له التقدم هلا.تعت . ال2

 للموظف التقدم، وحيق لرئيسه ترشيحه، بشرط حصول املوظف على تقدير ممتاز لسنتني . حيق3

 متتاليتني يف تقييم أداءه السنوي.

 س تلقائيانظام الرتقيات وفق سلم الرواتب احلالي، وأي حتديث يف سلم الرواتب ينعك . يطبق4

 على نظام الرتقيات.

 : النقل الوظيفيثانيًا

 السياسات -

 من مواقع عملهم إىل مواقع للجمعية نقل املوظفني بعد احلصول على موافقتهم كتابيا . حيق1

 متطلبات العمل. تفتضيهأخرى وفق ما 

 ملدير عام للموظف طلب النقل، وجيوز للجمعية قبوله أو رفضه، وتنعقد الصاحلية النهائية . حيق2

 اجلمعية، بعد توصية من رئيسه املباشر، وتعهده بأن النقل لن يضر مبصلحة العمل.

 يرتتب على النقل الذي تقرره اجلمعية أي تأثري على املوظف سواء الراتب أو املزايا، وتصرف . ال3

 ت يتطلبها املوقع اجلديد.الله أي بد

 افأة مالية مقدارها راتبني حتتسب من الراتباملوظف عند النقل بني فروع اجلمعية مك . مينح4

 ، شريطة أن يكون النقل مت بناء على طلب اجلمعية وشريطة أن يبعد الفرع املنقولاألساسي

 كيلو مرت. 150اليه املوظف عن مكان العمل أكثر من 
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 اخلدمات الطبية :  ثالثا

 اهلدف -

 للرعاية الطبية ملوظفي اجلمعية. االستحقاقحتديد 

 سياساتال -

 اجلمعية بتقديم الرعاية الطبية بتاريخ تعيني املوظف. . تبدأ1

 املتزوجني األبناء)ويستثنى من ذلك  األبناءالتغطية الطبية للموظف/ـة والزوج/ـة وكافة  . تشمل2

 .(سنة 25من  األكربالذكور  واألبناء

 ويتم حتديد املستشفياتتقديم الرعاية الطبية عن طريق شركة التأمني الطيب املعتمدة  . يتم3

 واملراكز الصحية من قبلها.

 حتديد مستوى درجة التأمني الطيب من قبل اجلمعية. . يتم4

 تقديم الرعاية الطبية داخل اململكة عن طريق شركة التأمني الطيب املعتمدة، أما خارج . يتم5

 قبل املوظف، ثم يقوماململكة وأثناء تأدية عمل خاص باجلمعية، فيتم تسديد فواتري العاجل من 

 الطارئة فقط. للحاالتباسرتدادها من قبل إدارة املوارد البشرية بعد تقديم التقارير الطبية، وذلك 

 حيق للموظف تسليم بطاقة التأمني اخلاصة به أو مبن يعول للغري ألي سبب كان ويف حال . ال6

 لطبية له وملن يعول وحتمل أيثبوت ذلك فإنه يتحمل كافة التبعات من إيقاف بطاقات التغطية ا

 مبالغ ترتتب على هذه املخالفة.
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 بدل السكن  : رابعا

 اهلدف -

 حتديد استحقاق املوظفني لبدل السكن وفق مستوياتهم التنظيمية.

 السياسات -

 يشغلونها. جلميع املوظفني يف اجلمعية بناء على آخر وظيفة راتب ثالثة أشهر أساسية سنويا . يصرف1

 .امليالديلسكن مع الرواتب يف نهاية الشهر بدل ا . يصرف2

مت دفع  املتبقية يف حال األشهرحالة استقالة املوظف قبل انتهاء مدة العقد، يطالب بإعادة قيمة  . يف3

 ، وللجمعية احلق يف حسمها من مستحقاته إن وجدت. البدل مقدما

 بدل التنقل: خامسا 

 اهلدف -

 بدل التنقل وفق مستوياتهم التنظيمية حسب سلم الرواتبأو  للمواصالتحتديد استحقاق املوظفني 

 املعتمد.

 السياسات -

 حسب مراتبهم الوظيفية احملددة يف سلم الرواتب. مواصالتاملوظفني بدل  . يستحق1

 تسليم سيارة للموظفني الذين تقتضي مهامهم التنقل املستمر، ويقرر مدير عام اجلمعية . يتم2

 مع املوظف أو إيقافها يف نهاية فرتة الدوام؛ ويف هذه احلالة البقاء السيارة بصورة مستمرة 

 ، وتقوم اجلمعية يف هذه احلالة بعمل تأمني شامل لسيارةمواصالتيصرف للموظف بدل 

 ضد الغري) على سيارة املوظف اجلمعية أما إذا توفر للموظف سيارة فإنها تقوم بعمل تأمني (

 ضافة إىل البدل املذكور يف املزايا.اليت يستخدمها يف أداء مهام العمل إ
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 متتع املوظف خالليسقط ال ، وامليالديمع الرواتب يف نهاية الشهر  املواصالتبدل  . يصرف3

 بإجازته السنوية.

 

 والعطالت واإلجازات: الدوام الرمسي دسًا سا

 : الدوام الرمسيأواًل 

 اهلدف -

 .واإلجازاتحتديد أوقات العمل والدوام الرمسي 

 اساتالسي -

 لكافة منسوبيها باستثناء موظفي واالنصرافاجلمعية نظام البصمة يف اثبات احلضور  . تعتمد1

 مدراء اإلدارات (، التنفيذياملدير  ) التنفيذية اإلدارة

 ويعترب يوم اجلمعة والسبت إىل اخلميس األحدمن  (أيام أسبوعيا 5)العمل يف اجلمعية  . أيام2

 األمنية باستثناء حراس املباني واحلراسات إجازة رمسية لكافة املوظفني

 التوصية للجمعية بتغيري ايام العمل وأوقاته مبا يتناسب مع مهام موظفي اإلدارةملدير  . حيق3

 اجلمعية احلق وإلدارةحيدث هذا التغيري أي اشكاليات يف العمل  أالإدارته وطبيعة عملهم على 

 يف املوافقة أو الرفض.

 ، وذلك طيلة أشهر السنة عدا شهر رمضان( ساعات8)ل يف اليوم الواحد ساعات العم . عدد4

 (ساعات. 6)املبارك فتكون ساعات الدوام 

 (ساعة فإن هلا احلق يف هذه احلالة 48).يف حال خفضت اجلمعية ساعات الدوام إىل أقل من 5
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 الساعات  تزيد هذه الأخارج الدوام لتغطية مهام وأعمال معينة على  تيف أوقابطلب املوظف الزاما 

 .اإلضايف يف جمموعها عن الساعات املخفضة شهريا وما زاد عنها فإنه يعامل معاملة العمل

 اجلمعية. مبنىعرب أجهزة البصمة املوزعة يف  واالنصرافيتم إثبات احلضور  . 6

 ئيسهبإذن من رئيسه املباشر، وحيق لر إالحيق للموظف ترك العمل أثناء ساعات الدوام  ال. 7

 .االستئذانكتابيا أو شفهيا واملطالبة بتعويض ساعات  اإلذناملباشر منحه 

 ، بينمااألساسييتم حسم أوقات التأخري من مرتب املوظف وحيتسب اخلصم من الراتب  . 8

 حتسب أيام الغياب من إمجالي الراتب باستثناء بدل السكن.

 .التوجيهات فيما خيصه  خذأل اإلدارةترفع إىل  اإلداراتساعات تأخري مدراء  . 9

 مثل الذهاب للمدارس جيب أن تتم مبوافقة الرئيس اخلاصة واملستمرة  االستئذانساعات  .10

املوارد  إىل يف ذلك والرفع املباشر للموظف وجيب على املوظف تعويضها والتنسيق مع الرئيس املباشر

 البشرية.

 رئيسه املباشر بذلك، ولرئيسه احلق يف قبول العذر أو إبالغيف حالة التأخر لعذر، ينبغي  . 11

 الرئيس قبل التأخري، يطالب املوظف بتربير التأخري إبالغرفضه، ويف حالة عدم متكنه من 

 ولرئيسه املباشر احلق يف قبول املربرات أو رفضها.

 حسب النموذج املعد لذلك.يتم تقدميها  واالستئذانت التأخري المجيع حا .12

 دقيقة من بداية الدوام. 15نح اجلمعية فرتة مساح إىل مت .13
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 العطالتثانيا: 

 السياسات -

 أدناه يتمتع بها مجيع املوظفني باجلمعية: العطالت . 1

 تقل عن عشرة أيام. الالفطر املبارك:  يدعطلة ع -أ

 تقل عن عشرة أيام. الاملبارك:  األضحىعطلة عيد  -ب

 .عام سبتمرب من كل 23من امليزان املوافق  األولاليوم  -عطلة اليوم الوطين: يوم واحد  -ج

 التالية: احلاالتيف  العطالتمتدد  . 2

 موافقة يوم العودة للدوام ليومي اجلمعة أو السبت. -أ

 والتدريب وذلك للموظف املنتدب أو االنتدابيام يف حال موافقة العطلة أل اإلجازةمتدد  -ب

 املتدرب.

 التالية: احلاالتيعوض عنها يف  أو العطالتمتدد  ال. 3

 .االستثنائية اإلجازاتالسنوية أو  اإلجازاتيام ألموافقة العطلة  -أ

 السنوية اإلجازةثالثا: 

 اهلدف -

 السنوية. لإلجازاتوالضوابط  األنظمةحتديد 

 السياسات -

 التجربة. فرتة خاللميكن التمتع بها  ال، و-األجرمدفوعة -

 يوم سنويا 30إجازة يستحق مجيع املوظفني  . 1

 .امليالديةحيسب على السنة  االستحقاق . 2
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 السنوية أو اإلجازةمع  (عطلة العيدين، عطلة اليوم الوطين)الرمسية  العطالتيف حال تداخل  . 3

 حتسب من ضمن أيام إجازة املوظف ويتم تعويض املوظف عنها. الللموظف فإنها  االستثنائية

 اإلجازاتثة أجزاء كحد أقصى مبوافقة الرئيس املباشر، أما النوية إىل ثالس اإلجازةجيوز تقسيم  . 4

 من مخسة أيام ميكن احلصول عليها حبد أقصى مخس مرات يف السنة األقل

نقديا  جيوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدال الجيب أن يتمتع العامل بإجازته يف سنة استحقاقها، و . 5

 اإلجازاتمته، وللجمعية احلق يف حتديد مواعيد هذه احلصول عليها أثناء خد عن عوضا

بامليعاد  ملقتضيات العمل، أو أن متنحها بالتناوب لتأمني سري العمل على أن يتم إشعار املوظف وفقا

 .اإلجازةقبل ميعاد  يقل عن ثالثني يوماال ف ابوقت ك باإلجازةاحملدد لتمتعه 

 

 يتناسب مع متطلبات العمل بعد نهاية سنة استحقاقها مبا اإلجازاتحيق للجمعية تأجيل مواعيد  . 6

 الثالثة أشهر من السنة التالية، خاللإذا اقتضت ظروف العمل ذلك على أن يكون موعدها اجلديد 

 حبد أقصى إىل نهاية السنة التالية شريطة موافقة املوظف على ذلك، اإلجازةكما ميكن تأجيل 

 .اإلجازةالتالية لسنة استحقاق يتجاوز التأجيل نهاية السنة  أالعلى 

 واعتماد اإلدارة، ويكون ذلك مبوافقة مدير امليالدييف بداية العام  اإلجازاتيتم جدولة خطة  . 7

 املساعد املعين.

العام  يف بداية ، شريطة أن تكون خمططة مسبقااألقلقبل مخسة أيام على  اإلجازةيقدم طلب  . 8

 .امليالدي

 لدى أي جهة أخرى، سواء بأجر أو بدون أجر. اإلجازةل يف أيام حيق للموظف العم ال . 9

 السنوية تعترب من ضمن خدمة املوظف. اإلجازة.أيام 10

 على الرئيس املباشر التأكد من تسليم أعمال املوظف اجملاز إىل موظف آخر، قبل متتعه .11
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 .باإلجازة

 ويطبق حبقه النظام. رب غيابايعت اإلجازة.التأخر عن العودة يف يوم مباشرة العمل بعد 12

 مقدما اإلجازةالسنوية طلب راتب  باإلجازةجيوز للموظف يف حال متتعه  .13

 

 املرضية اإلجازة: رابعا

 اهلدف -

 املرضية ملوظفي اجلمعية. لإلجازةوالضوابط  االستحقاقحتديد 

 السياسات -

 عمله، وذلك من تاريخ إصابتهيستحق املوظف إجازة مرضية، عند إصابته مبرض مينعه من أداء  . 1

 باملرض وفق التقرير الطيب.

 املرضية. اإلجازةحيق للموظف أو لرئيسه املباشر تأجيل  ال . 2

 إجازته املرضية. خاللحيق للموظف العمل  ال . 3

 ويطبق حبقه النظام. املرضية يعترب غيابا اإلجازةتأخر املوظف عن العودة لعمله بعد انتهاء  . 4

 ل عدم مراجعة املوظف للمستشفى أو عدم احلصول على إجازة مرضية يعترب غيابايف حا . 5

 ويطبق حبقه النظام.

 وذلك يف حال استدعى (السنة الواحدة خالل)املرضية  اإلجازاتتطبق اجلمعية يف دفع قيمة  . 6

 مرض املوظف واملثبت بتقرير طيب معتمد إىل فرتات راحة طويلة وهي كالتالي:

 .كامل بأجر األوىلا يوم 30  -أ

 التالية بثالث أرباع الراتب. يوما 60 -ب
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 التالية بدون أجر. يوما 30 -ج

 السنوية وتكون يف هذه احلالة بأجر كامل. اإلجازاتحيق للعامل بعدها استنفاذ رصيده من  . 7

 إمكانيةأعاله حيال إىل جهة طبية لتحديد  اإلجازاتإذا استمر مرض املوظف واستنفذ مجيع مدد  . 8

 استمراره يف العمل أو ال، ويتم معاملته نظاميا وفق قرار اجلهة الطبية.

 : إجازة املرافقة الطبيةخامسا

 السياسات -

 افراد إلحدىحيق للموظف/املوظفة احلصول على إجازة مرافق ال تزيد مدتها عن سبعة أيام  . 1

 بيب املعاجل بذلك شريطة احضار ماالوالدين) إذا ما أوصى الط -الزوجة/الزوج  – األبناءاسرته (

 يثبت ذلك.

 إذا زادت مدة املرافقة عن سبعة أيام يتم احتساب باقي املدة من رصيد إجازة املوظف السنوية. . 2

 األمومة/األبوة: إجازة سادسا

 السياسات -

 .(دةلواليوم ا)حيق للموظف التمتع بإجازة أبوة ملدة ثالثة ايام  . 1

 أو املؤقتة للرئيس األصلية امليالدرمسية مامل يتم تسليم صورة شهادة  بوةاألتعترب إجازة  ال. 2

 املوارد البشرية. إلدارة اإلجازةاملباشر، وعلى الرئيس املباشر إرفاقها مع طلب 

 السابقة على التاريخ املنتظر األربعة األسابيعحيق للموظفة احلصول على إجازة أمومة ملدة  . 3

 الستة التالية للوضع ويتم واألسابيعبناء على تقرير طيب معتمد،  لوالدتها ويتم حتديدها

 ئحة تنظيم العمل اخلاصة باجلمعية.الوفق  اإلجازةاحتساب قيمة 
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 : إجازة الوفاةسابعا

 السياسات -

 وما واألم األب) األصوليستحق املوظف إجازة وفاة ملدة مخسة أيام وذلك يف حالة وفاة أحد  . 1

 .(وما دون واالبنة بناال)أو الفروع  (على

 .األخواتأو  اإلخوةيستحق املوظف إجازة وفاة ملدة ثالثة أيام يف حالة وفاة أحد  . 2

 وذلك يف حالة وفاة الزوجة. يستحق املوظف إجازة وفاة ملدة مخسة عشر يوما . 3

 ربعةتستحق املوظفة املسلمة يف حالة وفاة زوجها إجازة عدة بأجر كامل ملدة ال تقل عن أ . 4

 حامالدون أجر إن كانت  اإلجازةأشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، وهلا احلق يف متديد هذه 

 من باقي إجازة العدة املمنوحة االستفادةجيوز هلا  الحتى تضع محلها، و -هذه الفرتة  خالل-

 بعد وضع محلها. -مبوجب هذا النظام  -هلا 

 .يوما  إجازة بأجر كامل ملدة مخسة عشرفى زوجها احلق يفللمرأة العاملة غري املسلمة اليت يتو . 5

 لليوم التالي للوفاة يف حال كانت الوفاة مسًاء. اإلجازةتسري  . 6

 تعترب إجازة الوفاة رمسية مامل يتم إرفاق إثبات الوفاة ضمن الطلب. ال . 7

 االضطرارية اإلجازات: ثامنا 

 السياسات -

كإجازات اضطرارية مبوافقة الرئيس املباشر شريطة أن  نوياأيام س ( 5)متنح اجلمعية عدد  . 1

، الزوجة، األم، األب) األوىللظرف اضطراري حصل للموظف أو أحد أقاربه من الدرجة  تكون

 صبيحة يوم العمل أو الليلة السابقة له على أن يقدم املوظف ما يثبت ذلك.( األبناء

ف، وإمنا تكون عند حصول العارض والظرف ليست حقا مكتسبا للموظ االضطرارية اإلجازة. 2

 يف وقته. الطارئ
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 االستثنائية اإلجازات: تاسعا 

 السياسات -

 بدون راتب لظروف خاصة تقتنع بها إدارة اجلمعية ويعترب عقد (استثنائية)متنح اجلمعية إجازة  . 1

 للموظف. السنوية اإلجازاتيوم ويشرتط ملنحها استنفاذ رصيد  20فيما زاد عن  خالهلاالعمل موقوف 

 

 عاشرا: إجازة الزواج

 السياسات -

 ملدة مخسة أيام تبدء من يوم الزواج. األجريستحق املوظف/املوظفة إجازة زواج مدفوعة 

 ا: تفويض الصاحلية عساب

 ام: النظالأو

 حيق جلميع من يشغل وظيفة رئيس قسم فأعلى تفويض الصاحلية ملن يليه يف املستوى التنظيمي

 هامه أو مهام أحد مرؤوسيه على شريطة موافقة املفوض اليه وأن يتم اعتماد ذلك التفويضسواء كان مل

 من الرئيس املباشر للمفِوض ومن املدير العام أو أحد مساعديه.

 ثانيا: السياسات

 سلطة التفويض

 جيوز إعادة تفويض الصاحلية لشخص آخر. ال. 1

 ط.فق تفوض الصاحلية للوظائف املعتمدة تنظيميا . 2

 وإمنا يقوم بأداء مهام األساسيةحيق للمفوض تفويض شخص آخر للقيام مبهام وظيفته  ال . 3

 مبوافقة املدير العام أو احد مساعديه. إالوظيفته والوظيفة املفوض عليها 
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 تتوىل إدارة املوارد البشرية مسؤولية نشر التفويضات لعموم املوظفني. . 4

 املسؤولية -

 أمام رؤسائه املباشرين، أما مسؤولية املفِوض فهيَوض ية على عاتق املفتبقى املسؤول . 1

 ض.َواخلية بينه وبني املفمسؤولية د

 الوصف -

 إىل موظف آخر بصورة إحدى الوظائف املعتمدة تنظيميا وصالحياتيقصد بالتفويض منح مهام  . 1

 مؤقته بهدف:

 عدم توقف العمل أثناء فرتة غياب شاغل الوظيفة. -أ

 دريب الصف الثاني وتهيئته لتولي مناصب عليا.ت -ب

 ختفيف عبء العمل عن املوظف املفوض لفرتة زمنية معينة. -ج

 يكون التفويض ملن يلي املفِوض يف املستوى التنظيمي مباشرة. . 2

 حيق للمفوض تفويض موظف من إدارة اخرى شريطة أن يكون ضمن املستوى التنظيمي الذي . 3

 .املفِوضنفس إدارة  عدم وجود شخص مناسب ضمنيلي املفوض شريطة 

 جيب حتديد الفرتة الزمنية للتفويض. . 4

 ض له على كافة مزايا الوظيفة املالية اليتَوأشهر، حيصل املف 3ة التفويض عن إذا زادت فرت . 5

 يشغلها املفِوض.

 الزمنية املذكورة يف التفويض. حيق للمفِوض أو املدير العام املعين إنهاء التفويض قبل انتهاء الفرتة . 6
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 االنتداب : ثالثا

 اهلدف -

 منح املوظفني استحقاقاتهم ملواجهة املصروفات املتوقعة عند أداء العمل يف منطقة أخرى.

 املسؤولية -

 الرئيس املباشر، مع أخذ موافقة مدير عام اجلمعية.

 السياسات -

 داخل أو خارج اململكة بهدف القيام مبهام : انتقال املوظف من مقر عمله إىل موقع آخراالنتداب . 1

 معينة ختص اجلمعية.

 مهمته ومنها: إلجناز: مبلغ مينح لتغطية املصروفات اليت حيتاجها املوظف املنتدب االنتداببدل  . 2

 .(واملصاريف النثرية املتعلقة بالعمل واإلقامة، واإلعاشة، والرسوم، التنقالت)

 الداخلي واخلارجي. االنتدابة حبجز تذاكر السفر يف حال تقوم إدارة املوارد البشري . 4

 اصطحاب املوظف أحلد أفراد أسرته يكون على حسابه اخلاص. . 5

 مامل يتم إعداد تقرير من قبل املوظف املنتدب عن سري املهمة اليت االنتدابيقفل إجراء  ال. 6

 انتدب من أجلها.

 

 

 

 

  



        م2020اصدار  - املوارد البشريةئحة ال

27 
 

 وضوابطه املعتمدة يف اجلمعية: تيااالنتدابيوضح اجلدول التالي قيمة  . 7

الدرجة 

 الوظيفة

 

 االنتداب

 الداخلي 

 

 االنتداب

 اخلارجي

بدل التذكرة 

 االنتداب

 

 تنقل

 

 االعاشة االقامة

أعضاء 

جملس 

 اإلدارة

 حسب أفق الفواتري

 

املدير 

 التنفيذي

 

300 700  

 
تذكرة 

 سياحية

 يوميا 500

مدراء 

 اإلدارات

تذكرة  500 200

 سياحية

 يوميا 300

رؤساء 

  األقسام

 

تذكرة  300 150

 سياحية

 يوميا 250

مجيع 

الوظائف 

 األخرى

تذكرة  150 100

 سياحية

 يوميا 150

 

 بالليلة، ما عدا انتداب اليوم الواحد غري املقرتن مببيت فيحسب بيوم واحد. االنتدابحيسب بدل  . 8

 ، واخلارجي يوم قبل ويوم بعد.لالنتدابد الداخلي يتم احتساب يوم قبل املوعد احملد االنتداب .9

 بعد انتهاء املهمة والعودة من السفر، وحيق للموظف املطالبة بعهدة مقاربة االنتداب.يصرف بدل 11

 ، وذلك مبوافقة مدير عام اجلمعية.االنتدابلقيمة بدل 

 يصرف له بدل التنقل. الللموظف املنتدب فإنه  مواصالتيف حال توفري وسيلة  . 12
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 أيام عمل وينطبق عليها ما ينطبق على االنتداباليت يقضيها املوظف يف مهمة  األيامتعترب  .13

 ، عدا التقيد بالدوام الرمسي ويكتفى بأداء املهمة يف الوقت احملدد هلا.االعتياديةأيام العمل 

 نا: املدفوعات احلكوميةثام 

 احلكومية : املدفوعاتالأو

 اهلدف -

 ومية اليت تتحملها اجلمعية واملدفوعات اليت يتحملها املوظفديد املدفوعات احلكحت

 السياسات -

 .تتحمل اجلمعية الرسوم التالية: تأشريات العمل للموظفني املستقطبني من اخلارج، رخص 1

 ، كافة الرخص اخلاصة بالعمل مناالجتماعيةالعمل، مساهمة اجلمعية يف رسوم التأمينات 

 ، تأشرية اخلروج والدخول ملرة واحدة يف السنةاإلقامات، جتديد طبية ومزاولة املهنة وغريها

 لصاحل اجلمعية وفق النظام. الكفاالتومبا ال تزيد عن شهرين، واخلروج النهائي، ونقل 

 يتحمل املوظف مجيع املدفوعات احلكومية خالف ما ذكر.  . 2

 : املسؤوليةثانيا

 ملوارد البشرية.اليت ختص العمل باجلمعية: قسم ا املعامالت . 1

 الشخصية: يتوىل املوظف إجنازها. املعامالت. 2

 االجتماعيةلتأمينات عا : اتاس

 السياسات -

 على مجيع املوظفني. االجتماعيةتتقيد اجلمعية بنظام التأمينات  . 1

 األساسيمن الراتب (  ، سانداألخطاراملعاشات، )  االجتماعيةيتم احتساب استقطاع التأمينات  . 2
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 .العموالتوري + بدل السكن الشهري الشه

 وتتحمل % 18فيه  االشرتاكيطبق نظام املعاشات على املوظفني السعوديني فقط ونسبة  . 3

 .%9%وكذلك املوظف نسبة  9اجلمعية نسبة 

 االشرتاكاملهنية بصورة إلزامية على السعوديني وغري السعوديني، ونسبة  األخطاريطبق نظام  . 4

 تدفعها اجلمعية عن املوظف بالكامل. األجر%من  2فيه 

 %وتتحمل اجلمعية 2فيه  االشرتاكيطبق نظام ساند على املوظفني السعوديني فقط ونسبة  . 5

 .%1%وكذلك املوظف نسبة  1نسبة 

 من الراتب (%ساند 2%أخطار و 2%معاشات و  18) %22تقوم إدارة اجلمعية بتحويل نسبة  . 6

 ، على أناالجتماعيةالشهري للمؤسسة العامة للتأمينات الشهري وبدل السكن  األساسي

 ة اليت يتحملها املوظف من راتبه.يتم حسم النسب

املؤسسة  على اجلمعية مثل نظام ساند أو أي أنظمة تصدرها أي تغيري يف النظام ينطبق تلقائيا . 7

 يف وقت احلق. االجتماعيةالعامة للتأمينات 

 اشرة املوظف يف اجلمعية.يسري العمل بالنظام فور مب . 8

 .االشرتاكيف حال انتهاء خدمة املوظف يقوم قسم املوارد البشرية بإيقاف  . 9
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 ت املوظفنيالعاًشرا: سج

 السياسات -

 خيصص لكل موظف رقم تسلسلي. . 1

 تقوم إدارة املوارد البشرية بتخصيص ملف لكل موظف برقمه التسلسلي حيتوي على الوثائق . 2

 التالية:

 مربرات طلب التعيني وفق النموذج املعتمد. -أ

 نتيجة املقابلة الشخصية. -ب

 صورة من اهلوية وجواز السفر. -ج

 قرارات النقل والرتقية. -د

 الكشف الطيب. -ه

 قرارات التكليف اخلاصة باملوظف. -و

 .اإلجازات -ز

 نسخة من السرية الذاتية للموظف. -ح

 جناز والعقوبات.السجل التميز وا -ط

 عقد العمل. -ي

 قرارات التعيني والتثبيت. -ك

 منوذج بيانات املوظف. -ل

 .األداءتقييم  -م

 صور مجيع شهاداته وصور لشهادات الدورات التدريبية. -ن
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 خطابات الشكر والتقدير. -س

 خطابات لفت النظر والعقوبات واجلزاءات. -ع

 من العناصر أعاله.املوارد البشرية بأي تغيري على أي  إبالغ.على املوظف  3

 بإذن خطي من إالعلى أي من الوثائق املوجودة يف ملف املوظف  االطالعجيوز تداول أو  ال. 4

 مدير إدارة املوارد البشرية.

 عن اإلبالغ.يتم حتديث البيانات الشخصية اخلاصة باملوظف كلما طرأ تغيري عليها وتقع مسؤولية  5

 عاتق املوظف.املوارد البشرية على  إلدارةالتغيري 

 ، ورقية كانت أمالسجالةبنسخ احتياطية من مجيع  باالحتفاظ.تقوم إدارة املوارد البشرية  6

 بشكل دوري.إلكرتونية، ويتم حتديثها 

 

 احلادي عشر: املخالفات

 السياسات  -

 ئحة اجلزاءات املقرة يف نظام العمل السعودي مامل يتم التعديل عليها منال.تطبق اجلمعية  1

 تعميم رمسي من مدير عام اجلمعية أو من ينيبه. خالل

 .ترتاوح اجلزاءات بني: 2

 لفت النظر الشفوي أو الكتابي. -أ

 .اإلنذار -ب

 احلسم من الراتب. -ج

 السنوية. العالوةاحلرمان من الرتقية أو  -د



        م2020اصدار  - املوارد البشريةئحة ال

32 
 

 عن العمل. اإليقاف -ه

 الفصل من اخلدمة. -و

 رد البشرية باعتماد مدير إدارة املوارد البشرية، أما.يطبق نظام اجلزاءات من قبل إدارة املوا 3

 عقوبة الفصل من اخلدمة فتنعقد فقط ملدير عام اجلمعية.

 .جيب أن تتناسب العقوبة مع مستوى املخالفة دون مبالغة أو تهوين. 4

 فرتة مخسة ايام عمل بعد فتح حمضر التحقيق يف خالل.حيق للموظف تقديم دفوعاته ومربراته  5

 مبوافقة خطية من املدير العام أو من ينيبه. إاليعاد فتح احملضر مرة أخرى  القعة والوا

 الثاني عشر: التدريب والتطوير الوظيفي

 .باجلمعيةالتدريب املعتمدة  الئحةوفق 

 

 الثالث عشر: تقييم أداء املوظفني

 السياسات -

 الحقا اصدارهاداء اليت سيتم ألئحة تقييم االوفق 

 .ميالديةملوظفني كل ربع سنة .يقيم مجيع ا 1

 على اداء املوظف بنهاية كل شهر يف ملف خاص مالحظاته.يطالب الرئيس املباشر بتسجيل  2

 ة ويتمكتاب املالحظاتاملوظف بتلك  إعالممع  املالحظاتبكل موظف مع ذكر تاريخ تسجيل 

  من املستنداتعند الطلب من قبل اجلهات املعنية باجلمعية وتعترب املالحظاتتقديم هذه 

 املؤيدة لعملية التقييم.

 املعتمد من قبل اجلمعية يف عملية التقييم. األداء.يستخدم منوذج تقييم  3
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 على نتيجة االعرتاض.يقوم الرئيس املباشر مبشاركة املوظف يف تقييم أداءه وحيق للموظف  4

 بعد توقيعه إال األداءقييم املعتمدة يف رفع تظلمه وال يعتد بنموذج ت األساليبالتقييم واتباع 

 من املوظف حمل التقييم.

 

 الرابع عشر: إنهاء اخلدمة

 السياسات -

 : الوأ

 على قبل ستون يوما اآلخرالطرف  إبالغ.عند رغبة املوظف أو اجلمعية بعدم جتديد العقد، جيب  1

 من نهاية العقد وعلى املوظف ممارسة عمله كما هو معتاد للمدة املتبقية. األقل

 الطرف قبل انهاء إجراءات نهاية اخلدمة، ويقع على عاتق إدارة املوارد إخالء.جيب استيفاء منوذج  2

 البشرية مسؤولية ذلك.

، وذلك األقل على قبل ستون يوما باالستقالة اجلمعية إشعارا إعطاء االستقالة.يلتزم املوظف يف حالة  3

 حتى تبحث اجلمعية عن املوظف املناسب للوظيفة.

 اجلمعية وإلدارةاملذكور  اإلنذارالفورية فإنه ملزم بدفع قيمة فرتة  االستقالة.ويف حال رغبته يف  4

 الفورية. االستقالةاحلق يف املوافقة أو الرفض يف حالة 

 .االستقالةيف حال  اإلنذارمن فرتة شهر  دم جزءااملستخالسنوية غري  اإلجازاتيعترب رصيد  ال. 5

 إالاملفعول  نافذة اإلقالةتصبح  الحبيث  باإلقالة .تلتزم اجلمعية يف حالة إقالة املوظف إعطاءه إشعارا 6

ويكون دوام املوظف يف  وذلك حتى تتسنى الفرصة للموظف للبحث عن وظيفة مناسبة بعد ثالثني يوما

 الفورية إلقالةافقط، ويف حال رغبتها يف  هذه احلالة أربع ساعات يوميا
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 نظاما عليها املنصوصةحقوقه  إىل ةإضافباملذكور للموظف  اإلنذارفإنها ملزمة بدفع قيمة شهر 

 نظام العمل السعودي.وفق 

 ا يفبعد أن يقوم بتسليم مجيع م إالالرمسية اخلاصة باستقالة أي موظف  اإلجراءاتتنتهي  ال. 7

 عهدته من أموال أو ممتلكات.

 بعد أن يسدد ما بذمته للجمعية إالالرمسية اخلاصة باستقالة أي موظف  اإلجراءاتتنتهي  ال. 8

 من قروض أو يتم خصمها من مستحقاته لدى اجلمعية إن وجدت.

 اخلدمة: إلنهاءالداعية  األسباب. 9

 انتهاء مدة العقد. -أ

 بلوغ سن التقاعد. -ب

 .االستقالة -ج

 انتفاء احلاجة للوظيفة. -د

 املرضية. لإلجازةعدم اللياقة الصحية بسبب العجز الكلي، أو جتاوز املدة احملددة  -ه

أكثر من  متواصلة أو تغيَّب املوظف عن عمله دون عذر مشروع ملدة تزيد عن مخسة عشر يوما -و

 .السنة العقدية الواحدة وفق نظام العمل خاللمتقطعة  يوما السعودي ثالثني

 قرار جزائي بالفصل. -ز

 .األداءعدم حتقيق الكفاءة املطلوبة يف العمل مبوجب منوذج تقييم  -ح

 إبعاد املوظف غري السعودي من اململكة من قبل اجلهات املختصة يف الدولة. -ط

 ويف .تقوم إدارة املوارد البشرية بتسليم منوذج إنهاء اخلدمة للموظف واحلصول على توقيعه،10

 حالة رفض املوظف للتوقيع يتم إرسال النموذج إىل عنوانه الربيدي املدون يف ملف املوظف.
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 .حيق للموظف املطالبة بوثيقة تثبت فرتة اخلدمة، وتقوم إدارة املوارد البشرية بإعدادها11

 وتسليمها له.

 باملوظف، مع .تقوم إدارة املوارد البشرية بإعادة مجيع وثائق ومسوغات التعيني اخلاصة12

 احتفاظها بصورة منها يف ملفه الشخصي.

 ، تقوم إدارة املوارد البشرية بإجراء مقابلة نهاية اخلدمة.االستقالة.يف حالة  13

 

 : مكافأة نهاية اخلدمةثانيا

 ة وجب على اجلمعية أن تدفع إىل املوظف مكافأة عن مدة خدمته.إذا انتهت العالقة التعاقدي 1

 ، وأجر شهر عناألوىلحتسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات اخلمس 

 املكافأة، ويستحق املوظف أساساحلساب  األخري األجركل سنة من السنوات التالية، ويتخذ 

  العمل.مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها يف

 .إذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب استقالة املوظف يستحق يف هذه احلالة ثلث املكافأة بعد 2

 خدمة ال تقل مدتها عن سنتني متتاليتني، وال تزيد على مخس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا

 زادت مدة خدمته على مخس سنوات متتالية ومل تبلغ عشر سنوات ويستحق املكافأة كاملة

 ا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.إذ

 .حتتسب املكافأة وفق نظام العمل السعودي. 3
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