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مقدمة


كضعت "وئحة تنظيـ العمؿ بجمعية تآلؼ بمحافظة عنيزة" تنفيذا لحكـ المادة (  )12مف نظاـ العمؿ الصادر
بالمرمكـ الممكي رقـ ـ  51 /كتاريخ 1426/8/23ىػ كالمعدؿ بالمرمكـ الممكي رقـ ( ـ ) 24 /كتاريخ
1434/05/12ىػ كالمعدؿ بالمرمكـ الممكي رقـ ( ـ ) 46 /كتاريخ 1436/06/05ىػ التي تكجب عمى الجمعية أف
تقدـ لك ازرة العمؿ" وئحة لتنظيـ العمؿ تتضمف األحكاـ الداخمية لمعمؿ  ,شاممة لالئحة تنظيـ العمؿ كما يتصؿ بو مف
أحكاـ  ,بما في ذلؾ األحكاـ المتعمقة بالميزات  ,كاألحكاـ الخاصة بالمخالفات كالجزاءات التأديبية".



تيدؼ ىذه الالئحة إلى تنظيـ العالقة بيف الجمعية كالعامميف فييا بما يحقؽ المصمحة العامة كمصمحة الطرفيف كليككف
كؿ منيما عمى بينة مف أمره عالما بما لو كما عميو .



تم ؿ ىذه الالئحة جزء و يتج أز مف منظكمة المكائح كالالئحة القانكنية المتكاممة لتنظيـ العمؿ بالجمعية ك الكحدات
التابعة ليا .
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الجزء االول – السياسات العامة
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بيانات الجمعية
المادة(  : ) 1بيانات الجمعية الرممية:
امـ الجمعية

:

جمعية تييمير الزكاج

المركز الرئيمي

:

القصيـ  -عنيزة

العنكاف

:

رقـ الياتؼ

:

رقـ الفاكس

:

رقـ صندكؽ البريد

:

رقـ بريد كاصؿ

:

الرمز البريدم

:

اؿريد اولكتركني
ب

:

المكقع عمى اونترنت Web Site

:
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تعريفات
المادة(  : ) 2يقصد بالعبارات التالية الكاردة في ىذا الالئحة
الوزارة

ك ازرة الشؤكف اوجتماعية

الجمعية :

جمعية تآلؼ

الوحدات التابعة لمجمعية
رئيس الجمعية :
مدير الجمعية :

مركز قافة األجياؿ لمتدريب ك القمـ النمائي كما ينشأ ممتقبال مف كحدات تقع تحت
إشراؼ الجمعية .
رئيس مجمس ادارة الجمعية
المدير التنفيذم بادارة الجمعية المكمؼ مف مجمس اودارة بتكلي مياـ اودارة كاوشراؼ
بالجمعية .

نظام العمل :

يقصد بو نظاـ العمؿ الصادر بالمرمكـ الممكي رقـ ( ـ ) 51/بتاريخ  1426 /8 /23ىػ.

العمل:

اء كاف ذلؾ بشكؿ دائـ
ىك كؿ ما يبذؿ مف جيد فكرم أك فني أك جمماني  ,لقاء أج ر مك ن
أك مؤقت ك في حدكد ما تنص عميو أنظمة الجمعية ك ىذه الالئحة ك الالئحة المنظمة
لذلؾ .

عقد العمل:

ىك كؿ اتفاؽ محدد المدة أك غير محدد المدة أك لعمؿ معيف يبرـ بيف الجمعية كالمكظؼ
,أك احدل الكحدات التابعة ليا  .كتحت ادارتيا كاشرافيا كفؽ احكاـ ىذه الالئحة.

المتطوع :

ىك أم شخص  ,رجؿ أك امرأة  ,يتمتع بميارة أك خبرة معينة ك يمتخدـ تمؾ الميارة أك
تمؾ الخبرة بشكؿ إرادم لخدمة الجمعية أك يتكلى ميمة داخميا أك يم ميا دكف انتظار عائد
مادم  ,عمى أف تقر الجمعية رمميا قبكلو لدكره كمتطكع ك عدـ اعتباره مكظفا بيا.

العمل لبعض الوقت :

العمؿ الذم يؤديو مكظؼ غير متفرغ لدل الجمعية ك لماعات عمؿ تقؿ عف نصؼ
ماعات العمؿ اليكمية المعتادة في الجمعية  ,مكاء كاف ىذا العمؿ تؤدل ماعات عممو
يكميان أك بعض أياـ األمبكع .

العمل المؤقت :

ىك العمؿ ا لذم يدخؿ بطبيعتو فيما تزاكلو الجمعية مف نشاط ك تقتضي طبيعة إنجازه مدة
محددة أك الذم ينصب عمى عمؿ محدد ينتيي بانتيائو كو يتجاكز في الحالتيف تمعيف

العمل العرضً :

يكمان.

العمؿ الذم و يدخؿ بطبيعتو فيما تزاكلو الجمعية في نشاطيا المعتاد  ,كو يمتغرؽ تنفيذه

أك ر مف تمعيف يكمان .
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الالئحة :

كيقصد بيا الالئحة المعتمده مف الجمعية كالتي تنظـ العالقات بيف الجمعية كالعامميف فييا
كيشمؿ الميامات كاإلجراءات الخاصة بالمكارد البشرية.

الموظف  /العامل:

ىك كؿ رجؿ أك امراة يعمؿ في خدمة الجمعية كتحت إدارتيا أك إشرافيا ,مقابؿ أجر أيان
كانت التممية التي تطمؽ عميو ( مكظؼ  /عامؿ ).

المدير المختص:

أيان كانت التممية التي

ىك اؿشخص /الجية صاحبة الممطة كالتي تممؾ صالحية القرار
تطمؽ عميوا.

الجية صاحبة الصالحية:

ىي الجية صاحبة الممطة كالتي تممؾ صالحية القرار أيان كانت التممية التي تطمؽ عميوا.

الرئيس المباشر:

ىك اؿشخص /الجية اإلدارية التي يتبع ليا المكظؼ إداريان

العمل الموسمي:

ىك العمؿ الذم يتـ في مكامـ دكرية متعارؼ عمييا.

الموظف السعودي:

ىك كؿ مكظؼ يحمؿ جنمية المممكة العربية المعكدية.

الموظف غير السعودي:

ىك كؿ مكظؼ و يحمؿ جنمية المممكة العربية المعكدية كمصرح لو بالعمؿ بيا.

عميوا.

العائمة:

أيان كانت التممية التي تطمؽ



تعني الزكج  /الزكجة كاألبناء الذيف يعكليـ بالنمبة ؿلمكظؼ المعكدم.



تعني الزكج  /الزكجة كاألبناء المرافقيف لممكظؼ كالمقيميف معو نظامان كالذيف يعكليـ
بالنمبة لممكظؼ غير المعكدم ,كو تشمؿ الذيف ىـ عمى رأس عمؿ آخر أك عمى
كفالة جية أخرل.

بمد اإلقامة الدائمة:

ىك البمد الذم يقيـ فيو المكظؼ غير المعكدم كىك عادة البمد الذم يحمؿ المكظؼ
جنميتو ك/أك الذم كاف يقيـ فيو عند التعاقد معو لمعمؿ بالجمعية .

الحالة االجتماعية:

ىي حالة المكظؼ اوجتماعية حمب مجالت األحكاؿ المدنية

( أعزب ,متزكج ,مطمؽ,

أرمؿ  ,بدكف أكود ,لو أكود ) ,أك حمب اإلقرار الذم يقدمو المكظؼ م بتان بالبيانات

الرممية.
نظام التأمينات االجتماعية:
السنة :
الشير:
اإلجراءات:

كيقصد بو نظاـ التأمينات اوجتماعية في المممكة العربية المعكدية الصادر بالمرمكـ
الممكي رقـ ( ـ ) 33/كتاريخ  1421/9/3ىػ.
اشٕا ػشش شهشا ُِالدَا ِا ٌُ َشد ٔض ػًٍ خالف رٌه .
ال كف يكمان ما لـ ينص عمى خالؼ ذلؾ في عقد العمؿ أك وئحة تنظيـ العمؿ.

ىي مجمكعة الخطكات التنفيذية

كاإلجرائية التي يتكجب اتباعيا عند التطبيؽ الفعمي

لمميامات المعتمدة.
النماذج اإلدارية:

ىي مجمكعة النما ذج التي يتكجب امتخداميا عند التطبيؽ الفعمي لمميامات كاإلجراءات
الخاصة بالمكارد البشرية.

الراتب األساسي:

كيقصد بو الراتب الشيرم األمامي المنصكص عميو في عقد العمؿ
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قك المبمغ النقدم الذم يزداد بو األجر األمامي ؿلمكظؼ .

الزيادة السنوية:

ىي الخدمة غير المنقطعة في الجمعية  ,أك إحدل الكحدات التابعة ليا مف تاريخ ابتداء

الخدمة المستمرة:

الخدمة .
أوالً  :أحكام عامة
المادة(  : ) 3كضع ىذا الدليؿ تنفيذان ألحكاـ المادة (  ) 12مف نظاـ العمؿ رقـ ـ  51 /كتاريخ  1426 /8 /23ىػ في
المممكة العربية المعكدية .

المادة(  : ) 4يحدد رئيس مجمس ادارة الجمعية الكظائؼ التي يحؽ ليا اوحتفاظ بنمخة مف ىذا الالئحة.
المادة(  : ) 5تعكد ممكية ىذا الالئحة لمجمعية فقط كيمنع منعان باتان إعادة طبع أك تصكير أك ترجمة أك اقتباس أم جزء
مف ىذا الالئحة ,أك حفظو في أم نظاـ لخزف المعمكمات كامترجاعيا ,أك نقمو بأم كميمة مكاء كانت

إلكتركنية أك شرائط ممغنطة أك غيرىا ,إو بإذف خطي مف رئيس مجمس ادارة الجمعية.
المادة(  : ) 6إطار تطبيق ىذه الالئحة:

أحكاـ نظاـ العمؿ الصادر بالمرمكـ الممكي رقـ ـ/

 51كتاريخ

1426/8/23ىػ ك الق اررات الك ازرية الصادرة تنفيذان لو فيما لـ يرد بشأنو نص في ىذه الالئحة .

المادة(  : ) 7صالحية التعديل  :لمجمعية الحؽ في إدخاؿ تعديالت عمى أحكاـ ىذه الالئحة كمما دعت الحاجة كو

تككف ىذه التعديالت نافذة إو بعد اعتمادىا مف مجمس اإلدارة كفقا لممادة( )-مف ىذه الالئحة .

المادة(  : ) 8يجب عمى كؿ مكظؼ انتيت خدمتو في الجمعية كتكجد في حيازتو نمخة مف ىذا الالئحة أف يعيدىا إلى
قمـ الشؤكف اودارية بالجمعية.

المادة(  : ) 9تحتمب المدد كالمكاعيد المنصكص عمييا في ىذا الدليؿ كما يمي:



التقكيـ الميالدم كتعتبر المنة الميالدية في أحكاـ ىذا الالئحة (  ) 360يكمان.
معتبر الشير في أحكاـ ىذا الالئحة ( )30يكمان.

المادة(  : ) 10تقع الممؤكلية الرئيمية فيما يتعمؽ بتطبيؽ أحكاـ ىذا الالئحة عمى عاتؽ قمـ الشؤكف اودارية بالجمعية.
المادة(  : ) 11تمرم احكاـ ىذه الالئحة عمى جميع المكظفيف في الجمعية كالفركع التابعة ليا  ,مع عدـ اوخالؿ

بالحقكؽ المكتمبة لممكظفيف ,كتعتبر ىذه الالئحة مكممة لعقكد العمؿ فيما ويتعارض مع ىذه الحقكؽ  ,كتطمع الجمعية
المكظؼ عمى ىذه الالئحة عند التعاقد كتنص عمى ذلؾ في عقد العمؿ .
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ثانياً :نطاق تطبيقة الالئحة
المادة(  : ) 12الوظيفة الدائمة :
 كؿ مف يعمؿ بالجمعية بعقد غير محدد المدة عمى كظيفة دائمة مكاء كاف معكديا أ ك غير معكدم حاليان أك في
الممتقبؿ.
 كؿ مف يعمؿ بالجمعية بعقد عمؿ محدد المدة عمى كظيفة دائمة حمب احتياجات الجمعية مع مراعاة ما يرد بيا
مف نصكص خاصة .
المادة(  : ) 13الوظيفة غير الدائمة:
 فيما عدا تمؾ أألحكاـ الخاصة بالركاتب ك العالكات ك الترقيات ك الرعاية الطبية ك اوشتراؾ في التأمينات اوجتماعية ك

اإلجازات الرممية مدفكعة األجر ك اومتحقاقات التقاعدية  ,تمرم عمى المتعاكنيف  ,العامميف لبعض الكقت  ,أحكاـ ىذه

الالئحة كخصكصا األحكاـ المتعمقة بشركط التكظيؼ كممكغاتو  ,ك الحد أألقصى لماعات العمؿ  ,ك فترات الراحة اليكمية

ك الراحة األمبكعية  ,ك اإلجازات الخاصة  ,ك ظركؼ بيئة العمؿ  ,ك الكاجبات ك الممؤكليات  ,ك المخالفات ك الجزاءات

 ,ك المالمة ك الصحة المينية  ,ك إصابات العمؿ ك التعكيض عنيا  ,ك تجديد العقد كانياء الخدمة  ,كيحكـ العالقة بيف

الجمعية ك ىؤوء العامميف العقد الخاص بذالؾ  ,كذلؾ بمكجب المادة (  )6مف نظاـ العمؿ  ,ك ما تقرره ك ازرة العمؿ بشأف

العمؿ الجزئي .

 تمرم عمى المكظؼ العرضي ك المكممي ك المؤقت األحكاـ الخاصة بشركط التكظيؼ ك ممكغاتو  ,ك الحد أألقصى

لماعات العمؿ  ,ك فترات الراحة اليكمية ك الراحة األمبكعية  ,ك اإلجازات الخاصة  ,ك ظركؼ بيئة العمؿ  ,ك الكاجبات

كالممؤكليات  ,ك المخالفات كالجزاءات  ,ك المالمة كالصحة المينية  ,ك إصابات العمؿ ك التعكيض عنيا  ,ك تجديد العقد
ك إنياء الخدمة  ,ك يحكـ العالقة بيف الجمعية كىؤوء العامميف العقد الخاص بذالؾ (ممحؽ رقـ  ,)2ك ما تقرره ك ازرة العمؿ
بشاف العمؿ العرضي كالمكممي كالمؤقت .

المادة(  : ) 14العمل التطوعي  :تمرم عمى المتطكعيف لمعمؿ بالجمعية أألحكاـ الخاصة بالكاجبات كالممؤكليات ,ك المخالفات
ك الجزاءات  ,ك المالمة ك الصحة المينية ك إصابات العمؿ  ,كيحكـ العالقة بيف الجمعية كىؤوء المتطكعيف
اوتفاقية الخاصة بذالؾ ( ).....ك ما تقرره الجية المختصة بالعمؿ التطكعي .
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ثالثاً  -التخطيط لالحتياجات من الموارد البشرية

المادة( : ) 15

يتـ تحديد اوحتياجات مف المكظفيف وفقاً لمموازنة التقديرية المعتمدة لمجمعية كالتي تبيف احتياجاتيا مف

المادة( : ) 16

يقترح مديرم اوقماـ كاودارات تخطيط التكظيؼ خالؿ المنة حمب احتياجات العمؿ بالتنميؽ مع الشؤكف

المادة( : ) 17

المكظفيف خالؿ الفترة الزمنية المحددة في المكازنة التقديرية.

اودارية .
يحتفظ مدير كؿ كحدة تنظيمية بالييكؿ التنظيمي كالكصؼ الكظيفي لمكظائؼ المعتمد ة لكحدتو كالذم
يكضح جميع الكظائؼ المدرجة في الكحدة التنظيمية كشاغمييا كيككف ممؤكون عف مراجعة الييكؿ
كتحدي و كذلؾ بالتنميؽ مع إدارة الشؤكف اودارية.

المادة( : ) 18

يحتفظ مدير كؿ مركز  /بالكصؼ الكظيفي لمكظائؼ حمبب الييكؿ الكظيفي المعتمد ودارتو .
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الئذح اٌشؤوْ االداسَح

رابعاً – التوظيف

المادة( : ) 19

تكون سمطة التوظيف في الجمعية حمب وئحة الصالحيات الكظيفية المعتمدة.

المادة( : ) 20

تكون األولوية في التوظيف لممواطنين السعوديين كذلؾ طبقان لالحتياجات التشغيمية مف جية كتماشيان مع

نظاـ العمؿ كالعماؿ مف جية أخرل كبمكجب المادة ( )26مف نظاـ العمؿ اف وتقؿ نمبة المعكدية عف

 % 75مف مجمكع المكظفيف  ,كلف تكظؼ الجمعية غير المعكدييف مف جنميات أخرل دكف تحديد إو
لشغؿ الكظائؼ التي يتعذر الحصكؿ عمى كفاءات معكدية منامبة لشغميا ,كذلؾ كفؽ أحكاـ نظاـ
العمؿ .

المادة( : ) 21
المادة( : ) 22

يعتبر المدير التنفيذم الممؤكؿ الرئيمي اماـ مجمس اودارة عف تخطيط المكارد البشرية كامتقطاب
الكفاءات العالية كالمميزة كتكفير احتياجات الجمعية مف المكظفيف.
يتـ تعييف المكظؼ في المرتبة كالدرجة كالمممى الكظيفي المنامب في نظاـ التصنيؼ الكظيفي كجدكؿ
الركاتب المعتمد في الجمعية كالتي تتالئـ مع مؤىالتو العممية كخبراتو العممية كمدل حاجة الجمعية
لخدماتو.

المادة( : ) 23
المادة( : ) 24
المادة( : ) 25
المادة( : ) 26

إذا بت لمجمعية فيما بعد أف التكظيؼ قد تـ بنتيجة تقديـ بيانات أك ممتندات غير صحيحة يحؽ لمجمعية
فمخ العقد دكف مكافأة أك تعكيض أك إنذار.
يتـ مقابمة كاختيار المرشحيف لمكظائؼ المطمكب شغميا في الجمعية مف داخؿ المممكة اك خارجيا مف قبؿ
لجنة مف مجمس اودارة.
يخضع جميع المكظفيف المرشحيف لشغؿ الكظائؼ في الجمعية لفحص طبي عمى نفقة الجمعية مف
الجية الطبية المعتمدة مف الجمعية كذلؾ لتأكيد صالحيتيـ لمعمؿ في الجمعية قبؿ مباشرتيـ لمعمؿ.
تككف أولويات شغؿ أية كظيفة شاغرة بالجمعية كفقان لمترتيب التالي:


شغؿ الكظيفة بالنقؿ أك الترقية مف داخؿ الجمعية.



شغؿ الكظيفة بمكظؼ معكدم.



شغؿ الكظيفة بمكظؼ غير معكدم مف الداخؿ.



شغؿ الكظيفة بمكظؼ غير معكدم مف الخارج.

صفذح 55 ِٓ 12

الئذح اٌشؤوْ االداسَح

المادة( : ) 27

شروط التوظيف:


قد أكمؿ مف ال امنة عشرة مف العمر.



حائ انز عمى المؤىالت العممية كالخبرات العممية المطمكبة لمكظيفة.



أف يقدـ لمجمعية الممتندات األصمية أك صك انر عنيا مصدقة حمب األصكؿ.



اجتياز اوختبارات التحريرية كالشفكية كالمقابالت المطمكبة.



أف يككف وئقان طبيان لمعمؿ بمكجب شيادة طبية صادرة مف الجية المعتمدة.



حمف الميرة كالممكؾ كأو يككف قد ارتكب جريمة مخمة بالشرؼ كاألمانة.

المادة(  : ) 28ممكغات التكظيؼ:


تعبئة نمكذج طمب التكظيؼ.



صكرة مصدقة مف المؤىالت العممية كالخبرات العممية.



صكرة بطاقة األحكاؿ المدنية إذا كاف المكظؼ معكدم الجنمية جكاز المفر ( لممكظفيف غير
المعكدييف ).



صكرة بطاقة اإلقامة ( لممكظفيف غير المعكدييف ).



رخصة عمؿ مارية المفعكؿ ( لممكظفيف غير المعكدييف ).



المادة( : ) 29

( )4صكر شخصية ممكنة حدي ة.

أف يقدـ المكظؼ أم تغييرات تط أر عمى بياناتو الشخصية لقمـ الشؤكف اودارية خالؿ أمبكع مف تاريخ
حدكث التغيير كبصفة خاصة بالنمبة لممكاضيع التالية:


تغيير محؿ اإلقامة العادم كالدائـ.



تغيير رقـ الياتؼ أك الجكاؿ أك البريد اإللكتركني.



تغيير الحالة اوجتماعية م ؿ الزكاج أك الطالؽ أك اإلنجاب كخالفو.



تغيير الجنمية أك اكتماب جنمية جديدة.
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الئذح اٌشؤوْ االداسَح

خامساً  -عقود العمل ومباشرة العمل

المادة( : ) 30

المادة( : ) 31

نسخ عقد العمل  :بمكجب المادة ( )51مف نظاـ العمؿ  ,يتـ تكظيؼ المكظفيف بالجمعية بمكجب عؽكد
عمؿ كما يمي:


يحرر العقد مف نمختيف أصميتيف مكقعتيف مف الطرفيف ( الجمعية كالمكظؼ ).



يتـ تمميـ نمخة أصمية مف العقد لممكظؼ.



يتـ اوحتفاظ بالنمخة األصمية األخرل في ممؼ خدمتو.

أوقات توقيع العقود  :يتـ تكقيع العقكد مع المكظفيف كما يمي :


المتعاقد معيـ مف الداخؿ عند مباشرة العمؿ.



المتعاقد معيـ مف خارج المممكة في البمد الذم يتـ فيو مقابمتيـ كاختيارىـ فيو.

المادة(  : ) 32سريان عقود العمل  :يعتبر عقد العمؿ نافذان مف تاريخ المباشرة الفعمية لمعمؿ ك إذا كاف ممتقدمان
مف الخارج فعمى إدارتو تمكينو مف مباشرة عممو خالؿ ( )24ماعة مف كصكلو .

المادة( : ) 33

إلغاء عقود العمل  :يحؽ لمجمعية إلغاء العقد المكقع مع المكظؼ كما يمي:


المكظفكف المتعاقد معيـ مف الداخؿ  :إذا لـ تتـ مباشرتيـ لمعمؿ خالؿ
المتفؽ عميو لمباشرة العمؿ.



(  ) 15يكمان مف التاريخ

المكظفكف المتعاقد معيـ مف الخارج  :إذا لـ تتـ مباشرتيـ لمعمؿ خالؿ (  ) 30يكمان مف تاريخ ارماؿ

تأشيرة العمؿ الرممية ليـ.

المادة( : ) 34

المغة التي تحرر بيا عقود العمل  :يككف النص المكتكب بالمغة العربية لعقد العمؿ ىك المعتمد دكمان ,
مع عدـ اوخالؿ في حؽ المكظؼ غير العربي في الحصكؿ عمى ترجمة لعقدة الى لغتة اوصمية اك

المغو اونجميزية.

المادة( : ) 35

اليجوز تكميؼ المكظؼ بعمؿ يختمؼ عف العمؿ المتفؽ عميو بغير مكافقتو الكتابية  ,إو في حاوت
الضركرة التي قد تقتضييا ظركؼ عارضة كلمدة و تتجاكز ال يف يكمان في المنة  ,مع عدـ اإلخالؿ
بما تضمنتو المادة (  ) 38مف نظاـ العمؿ.
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الئذح اٌشؤوْ االداسَح

سادساً  -ممفات وسجالت وبيانات الموظفين

المادة( : ) 36

ممف الموظف :تحتفظ الجمعية بممؼ خاص لممكظؼ تكضع فيو جميع المرامالت التي تتـ بيف الجمعية

المادة( : ) 37

رقم الموظف :يتـ تخصيص رقـ لكؿ مكظؼ عند التحاقو بخدمة الجمعية يبقى محتفظان بو طكاؿ مدة الخدمة.

المادة( : ) 38

كالمكظؼ طكاؿ فترة خدمتو بالجمعية .

سجالت الموظف :يتـ اوحتفاظ في ممؼ كؿ مكظؼ بالمجالت الخاصة التالية:







المادة( : ) 39

مجؿ المكظؼ.

مجؿ تقييـ األداء كمجؿ الدكرات التدريبية..

مجؿ بدؿ المكف.

مجؿ إصابات العمؿ.

مجؿ اإلجازات المنكية كمجؿ اإلجازات األخرل كاجازة الحج.
مجؿ الجزاءات كاإلجراءات التأديبية.

سجالت الموظفين العامة  :يتـ اوحتفاظ بالمجالت العامة لممكظفيف التالية:





مجؿ امتالـ الالئحة كتعديالتو.

مجؿ بطاقات اليكية.

مجؿ الدكرات التدريبية لممكظفيف.

مجؿ إصابات العمؿ لممكظفيف.

المادة(  : ) 40بطاقة ىوية الموظف :

 يممـ كؿ مكظؼ "بطاقة ىكية" تصدرىا الجمعية بتكقيع المدير التنفيذم لمجمعية ,أك رئيس الكحدة التابعة ليا ,تككف بم ابة
ممتند رممي يعرؼ عنو .

 تعتبر بطاقة اليكية بطاقة شخصية و يمكف إعارتيا إلى الغير ,كما يحظر التعدمؿ في ىذه البطاقة.

 عمى كؿ مكظؼ إبراز البطاقة خالؿ فترة فترة العمؿ الرممية كاإلضافية كمكاء كاف المكظؼ داخؿ الجمعية أك خارجيا.
 يتكجب عمى كؿ مكظؼ أف يعيد بطاقتو إلى الجمعية عند انتياء خدماتو.

المادة( : ) 41

سرية ممفات وسجالت الموظفين :يتـ اتخاذ كافة اوحتياطات كاإلجراءات الالزمة لممحافظة عمى مرية البيانات

المادة( : ) 42

يتم تحديث البيانات الشخصية الخاصة بالمكظؼ كمما ط أر تغيير عمييا كتقع ممؤكلية اإلبالغ عف التغيير لقمـ

الخاصة بالمكظؼ ,كيمنع منعان باتان اوطالع عمييا إوّ لمجيات ذات العالقة.
الشؤكف اودارية عمى عاتؽ المكظؼ.
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الئذح اٌشؤوْ االداسَح

سابعاً  -فترة التجربة

المادة( : ) 43
المادة( : ) 44

مدة فترة التجربة  :يكضع جميع المكظفيف الذيف يتـ التعاقد معيـ لمعمؿ في الجمعية تحت التجربة لفترة
مدتيا (  ) 90يكمان.
يتـ احتماب فترة التجربة اعتبا انر مف تاريخ المباشرة الفعمية لممكظؼ .

المادة(  : ) 45يقكـ الرئيس المباشر لممكظؼ الجديد بالتنميؽ مع الممئكؿ عف قمـ الشؤكف اودارية بتعريؼ المكظؼ
قبؿ امتالمو العمؿ بالتالي -:
 حقكقو الكظيفية أ ناء ك بعد فترة التجربة .
 كاجبات كظيفتو  ,كفؽ الكصؼ الكظيفي المعد  ,ك أممكب العمؿ ك إجراءاتو .
 اإلدارة اك القمـ التي ميعمؿ بيا ك الزمالء الذيف ميعمؿ معيـ .
 فكرة عامة عف طبيعة العمؿ بالجمعية ك الكحدات التابعة ليا كالممئكليف عنيا .

المادة( : ) 46

باإلضافة إلى أف شرط كضع المكظؼ تحت التجربة لمدة (  ) 90يكمان منصكص عميىا في عقد العمؿ

المكقع مع المكظؼ بمكجب المادة ( )53مف نظاـ العمؿ يجب ابالغ الموظف صراحة مف قمـ الشؤكف

اودارية كالرئيس المباشر بأفق تحت التجربة.

المادة( : ) 47
المادة( : ) 48

تعتبر فترة التجربة مف ضمف مدة خدـ ة المكظؼ الممتقبمية في الجمعية إذا تـ ت بيتو في العمؿ في
الجمعية بعد انتياء فترة التجربة.
بمكجب المادة ( )54مف نظاـ العمؿ  ,و يجكز كضع المكظؼ تحت التجربة ألك ر مف مرة كاحدة لدل
الجمعية عمى ذات الكظيفة  ,كيجكز بإتفاؽ الطرفيف ( الجمعية كالمكظؼ ) كضع المكظؼ تحت
التجربة لمدة (  ) 90يكمان أخرل كذلؾ في كظيفة أك عمؿ آخر يختمؼ عف الكظيفة األكلى..

المادة( : ) 49

يتـ تقييـ أداء المكظؼ خالؿ فترة التجربة شيريان ,كالتقرير في مدل صالحيتو لالمتمرار في العمؿ أك

المادة( : ) 50

إذا بت عدـ صالحية المكظؼ خالؿ فترة التجربة يجكز لمجمعية فمخ العقد في أم كقت دكف مكافأة أك

اومتغناء عف خدماتو كذلؾ قبؿ انقضاء فترة التجربة.

تعكيض بمكجب المادة ( )54مف نظاـ العمؿ.
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الئذح اٌشؤوْ االداسَح

ثامناً  -أوقات وساعات العمل الرسمية

المادة( : ) 51
المادة( : ) 52
المادة( : ) 53

تككف أياـ العمؿ في الجمعية خممة أياـ في األمبكع كيككف يكمي الجمعة كالمبت ىك يكمي العطؿ
اومبكعية باجر كامؿ لجميع المكظفيف
يككف حضكر المكظفيف إلى أماكف العمؿ كانصرافيـ منو في المكاعيد المحددة في

القرار اإلدارم ؿمكعد

بدء الدكاـ الرممي كانتيائق كمكعد بدء كانتياء فترات الراحة كالصالة.
تككف ماعات العمؿ الفعمية طكاؿ العاـ كفقان وحكاـ المادة (

 )98مف نظاـ العمؿ (  ) 8ماعات في

اليكـ ( ما عدا شير رمضاف المبارؾ تخفض الى  6ماعات ) و يدخؿ في احتمابيا الكقت المخصص
لمصالة كالراحة كالطعاـ ,كذلؾ لجميع فئات المكظفيف ما عدا المكظفكف الذيف يشغمكف كظائؼ قيادية
ذات عالقة باإلدارة كالتكجية في الجمعية .

المادة( : ) 54

عمى المكظؼ أف ي بت حضكره كانصرافو كفؽ الطريقة المعتمدة في

الجمعية في المجؿ اك اك اآللة

المعدة ليذا الغرض.

المادة( : ) 55

و يجكز لممكظؼ أف ُيغادر مقر الجمعية خالؿ ماعات العمؿ الرممية إوّ إذا حصؿ ُممبقان عمى إذف
كتابي مف المدير المختص مبينان امباب ترؾ العمؿ كمدة غيابة عف العمؿ.

المادة( : ) 56

عمى جميع المكظفيف اولتزاـ الكامؿ بماعات العمؿ كالدكاـ الرممية المقررة كفقا لمقرار اودارم.

المادة( : ) 57

إف أم تأخير أك تقصير في اتباع ىذة القكاعد المنظمة لمدكاـ الرممي في الجمعية ميعرض المكظؼ إلى

المادة( : ) 58

أحكاـ الجزاءات المعتمدة.
في حالة اضطرار المكظؼ إلى التأخير في الحضكر إلى مكاف عممو أك إلى الغياب لكقت قصير خالؿ
الدكاـ أك لظركؼ طارئة يجب عميو ابالغ رئيمو المباشر .
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الئذح اٌشؤوْ االداسَح

تاسعاً  -صرف الرواتب واألجور

المادة( : ) 59

المادة( : ) 60

تدفع االجور بالجمعٌة باللاير السعودي بمكجب المادة ( )90مف نظاـ العمؿ في مكاعيد امتحقاقيا ,كيتـ
دفعيا بالتحكيؿ لحمابات المكظفيف في البنكؾ كعف طريؽ الشيكات ٌٍّىظفُٓ اٌجذد اٌزَٓ ٌُ َمىِىا
تفرخ دساب تٕىٍ.
يتكجب عمى المكظؼ الذم يتـ تعيينو بالجمعية فتح حساب بنكً تابع لمجمعية حتى يتـ تحكيؿ األجر
الشيرم أك أية حقكؽ أخرل لحمابو.

المادة( : ) 61

يبدأ مرياف أجر المكظؼ الجديد الممتحؽ بخدمة الجمعية مف تارٌخ المباشرة الفعلٌة للعمل.

المادة( : ) 62

يتـ صرؼ األجكر في يوم  24من الشهر الميالدي كذلؾ بعد خصـ أية مبالغ ممتحقة لمجمعية مع

المادة( : ) 63
المادة( : ) 64

مراعاة أحكاـ نظاـ العمؿ كالق اررات كالمكائح الصادرة تنفيذان لو.
إذا صادؼ اليكـ المحدد لدفع األجكر يكـ الراحة األمبكعية أك يكـ عطمة رممية يتـ الصرؼ في يكـ
العمؿ المابؽ أك الالحؽ.
ٌوقع الموظف باالستالم على المستند المخصص

للرواتب كذلؾ لمف يمتمـ أجره نقدان أك مف خالؿ

الشيكات كلممكظؼ الحؽ بتككيؿ مف يشاء ومتالـ أجره كذلؾ بمكجب تككيؿ رممي تعتمده الجمعية
مف فبؿ الرئيس المباشر كبمكافقة قمـ الشؤكف اودارية.

المادة( : ) 65

بموجب المادة ( )92من نظام العمل ال ٌجوز خصم أي مبلغ من أجر الموظف دون موافقة خطٌة منه،
لقاء حقوق خاصة إال فً الحاالت التالٌة:


امترداد الممؼ أك ما دفع إليو زيادة عف حقو بشرط أو يزيد ما يخصـ مف المكظؼ عف  % 10مف
اجمالي الراتب .



المبالغ الممتحقة لمتأمينات اوجتماعية.



الغرامات التي تكقع عمى المكظؼ بمبب المخالفات التي ارتكبيا ككذلؾ المبالغ التي تقتطع منو
مقابؿ ما أتمفو كذلؾ بشرط او يزيد عف  %30مف اجمالي الراتب الشيرم .



كؿ ديف يمتكؼل نفاذان ألم حكـ قضائي عمى أو يزيد ما يخصـ لقاء ذلؾ

ربع اوجر الممتحؽ

لممكظؼ.

المادة( : ) 66

تصرف مستحقات الموظف السعودي الذي تنتهً خدماته بالجمعٌة بعد تمميـ ما بعيدتو كتكقيع المخالصة
النيائية بينو كبيف الجمعية كذلؾ خالؿ أمبكع مف تاريخ انتياء الخدمة.
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الئذح اٌشؤوْ االداسَح

المادة( : ) 67

تصرف مستحقات الموظف غٌر السعود ي الذي تنتهً خدماته بالجمعٌة بعد تمميـ ما بعيدتو كتكقيع
المخالصة النيائية بينو كبيف الجمعية كقرار الجمعية بشأف كفالتو كما يمي:


في حالة إعادتو إلى بمدة  :تصرؼ الممتحقات قبؿ مكعد المفر بأمبكع .



في حالة منحو تنازؿ إلحدل الجيات داخؿ المممكة  :بعد النقؿ الفعمي لمكفالة كاحضار ما ي بت ذلؾ
عاش ارً  -العمل اإلضافي

المادة( : ) 68
المادة( : ) 69
المادة( : ) 70

إف القاعدة األساسٌة فً العمل هً إنجاز األعمال فً أوقات الدوام الرسمً  ,كيجكز حمب متطمبات
العمؿ تكميؼ المكظؼ بالعمؿ اإلضافي.
ال ٌجوز التكلٌف بأي عمل إضافً إال فً حاال ت الضرورة القصوى كعدـ إمكانية تأجيؿ أداء العمؿ
لميكـ أك األياـ الالحقة.
يشترط للقيام بالعمل اإلضافي ما يلي :
 أف تككف ىناؾ ميزانية معتمدة لمعمؿ اإلضافي.


أف يككف ىناؾ تكميؼ كتابي ممبؽ صادر مف الرئيس المباشر يتضمف عدد ماعات العمؿ اإلضافي
كالميمة كعدد األياـ الالزمة لذلؾ.

المادة( : ) 71

المادة( : ) 72

يعتبر عمالً إضافيا ً كل عمل يكلف به الموظف في الحاالت التالية :


بعد ماعات الدكاـ الرممي.



في أياـ العطالت الرممية كاألعياد.

يدفع للموظف عف ماعات العمؿ اإلضافية أج انر إضافيان طبقان لممادة ( )107مف نظاـ العمؿ يتـ احتمابو
حسب المعادلة التالية :



األجر العادم لمماعة  % 100 +في األياـ العادية ك %200مف األجر العادم لمماعة في العطؿ
كاوعياد الرممية.

صفذح 55 ِٓ 19

الئذح اٌشؤوْ االداسَح

الحادي عشر  -التأمينات االجتماعية

المادة( : ) 73

ٌخضع جمٌع الموظفٌن لنظام التأمٌنات االجتماعٌة المعمول به فً المملكة كما ٌلً :
 المكظفكف المعكديكف  :نظاـ التأمينات اوجتماعية ( فرع المعاشات كاألخطار المينية ).


المكظفكف غير المعكدييف  :نظاـ التأمينات اوجتماعية ( نظاـ األخطار المينية فقط ).

المادة( : ) 74

تقع مسؤولٌة إنجاز معامالت التأمٌنات االجتماعٌة على عاتق إدارة الشؤون االدارٌة .

المادة( : ) 75

تتحمل الجمعٌة والموظف النسبة المقررة لالمتقطاع طبقان لنظاـ التأمينات اوجتماعية كما يمي :


 % 2لفرع األخطار المهنٌة

 :تدفع مف قبؿ الجمعية عف جميع

موظفٌها السعودٌٌن

وغٌر

السعودٌٌن.


 % 9لفرع المعاشات :تدفع مف قبؿ الجمعية عف جميع موظفٌها السعودٌٌن



يدفع المكظفكف السعودٌون ( )%9مف أجكرىـ كىي تم ؿ حصتيـ لممشاركة في برنامج فرع
المعاشات.



المادة( : ) 76
المادة( : ) 77

يتـ تغيير النمب المكضحة أعاله في حالة التغييرات التي تط أر عمى نظاـ التأمينات اوجتماعية.

تمرم كافة النظـ كالمكائح

كالتعديالت التي تط أر عمييا

كالتي تصدرىا المؤممة العامة لمتأمينات

اوجتماعية فيما يتعمؽ بمزايا النظاـ عمى جميع المكظفيف في الجمعية.
ٌ ،جب أن ٌتم
جمٌع الموظفٌن السعودٌٌن الذٌن لم ٌسبق لهم االشتراك فً نظام التأمٌنات االجتماعٌة
اشتراكهم بهذا النظام و خصم حصتهم فً التأمٌنات االجتماعٌة  ,كعمى إدارة الشؤكف اودارية إبالغ
التأمينات اوجتماعية في حينو باشتراؾ المكظؼ الجديد في التأمينات اوجتماعية

كاف كاف المكظؼ

مشترؾ مابؽ في التامينات اوجتماعيةعميو تقديـ صكرة مف بطاقة التأمينات الصادرة مف اؿتأمينات
اوجتماعية عف مدة خدمتيـ المابقة قبؿ تعيينيـ في الجمعية.

المادة( : ) 78

المكظؼ الذم تنتيي خدماتو يتـ ايقاؼ اشتراكو في التأمينات اوجتماعية كيتـ إبالغ اؿتأمينات اوجتماعية
بذلؾ فكر انتياء خدماتو في الجمعية.
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الئذح اٌشؤوْ االداسَح

الثاني عشر  -واجبات الجمعية

المادة( : ) 79
المادة( : ) 80
المادة( : ) 81

تمتزـ الجمعية بمعاممة مكظفييا المعاممة الالئقة كالتي تبرز اىتماميا بأحكاليـ كمصالحيـ كاومتناع عف
كؿ قكؿ أك فعؿ يمس كرامتيـ أك دينيـ.
تمتزـ الجمعية بإعطاء المكظفيف في الجمعية الكقت الالزـ لممارمة حقكقيـ المنصكص عمييا في نظاـ
العمؿ .
تمتزـ الجمعية باومتناع عف تشغيؿ مكظفييا مخرة كعدـ احتجاز أم جزء مف مف أجكرىـ دكف مند
قانكني

المادة( : ) 82

تمتزـ الجمعية بدفع أجر المكظؼ إذا لـ يتمكف مف أداء عممو بمبب يعكد لمجمعية.

المادة( : ) 83

تمتزـ الجمعية بدفع أجكر كممتحقات المكظفيف لدييا كالمحددة في عقكد العمؿ المكقعة معيـ كحمب

المادة( : ) 84
المادة( : ) 85

األنظمة كالميامات المنظمة ليا.
تمتزـ الجمعية بامتخراج رخص العمؿ كاإلقامة النظامية كخالفيا لمكظفييا غير المعكدييف لتأميف إقاماتيـ
بي المعكدية كفؽ األنظمة المرعية في المممكة.
النظامية في المممكة العر ة
تمتزـ الجمعية بإصدار بطاقة ىكية تعريؼ لممكظؼ مكقعة كمختكمة بخاتـ الجمعية .
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الئذح اٌشؤوْ االداسَح

الثالث عشر  -واجبات الموظفين

المادة( : ) 86

يتكجب عمى المكظؼ اولتزاـ بما يمي :

 التقيد بالتعميمات كاألكامر المتعمقة بالعمؿ .
 إنجاز عممو عمى الكجو المطمكب ككفؽ تعميمات كتكجييات رئيمو المباشر .
 أف يمتزـ بحمف الميرة كالممكؾ كاألخالؽ الكريمة .
 تقديـ كؿ عكف أك مماعدة في حالة الككارث كاإلخطار التي تيدد مالمة العمؿ كالمكظفيف .
 المحافظة كالعناية كاوىتماـ باألجيزة كالممتمكات .
 المحافظة عمى األمرار التم يطمع عمييا بحكـ عممة كيمتزـ بعدـ إفشائيا لمغير .
 إخطار الجمعية بكؿ تغيير يط أر عؿ حالتو اوجتماعية كالصحية أك مكاف إقامتو .
 مراعاة األنظمة كاألمكر الشرعية المرعية في البمد .
 اومتناع عف الجمع بيف عممة في الجمعية كممارمة أم عمؿ أخر إذا كاف مكظفا دائما .
 اومتناع عف امتعماؿ األدكات كاألجيزة كالممتمكات كالميمات الخاصة بالجمعية في اإلغراض الخاصة .
 إبالغ الجمعية عف طريؽ رئيمة المباشر أكاودرة,كتابيا أك ىاتفيا ,عف الظركؼ التي تضطره إلى التأخير

عف الحضكر لمعمؿ,كذلؾ لتنظر الجمعية في إمكانية المكفقة عمى تأخره.
 ويجكز لممكظؼ أف يقبؿ مف أم شخص يتعامؿ مع الجمعية مكأفاة أك ىدية أك عمكلة مف أم نكع .
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الئذح اٌشؤوْ االداسَح

الرابع عشر  -المحافظة عمى أسرار وممتمكات الجمعية

المادة( : ) 87

يجب عمى المكظؼ اولتزاـ بما يمي :



المرية التامة فيما يتعمؽ بعممو أك عمؿ الجمعية بشكؿ عاـ.
المحافظة عمى ّ
المرية الخاصة بعممو كالتي في حكزتو في خزائف مقفمة كآمنة.
حفظ الممتندات ّ



عدـ كضع أم ممتندات بشكؿ ظاىر يمكف فيو لمغير مالحظتيا كرؤيتيا.



اوشتراؾ بمناقشة اؿمكاضيع اؿخاصة بالجمعية مكاء مع اآلخريف أك اؿزمالء في العمؿ كذلؾ في
المقاءات كالمنامبات اوجتماعية التي يحضرىا.








مرية خاصة بالجمعية مع اآلخريف مكاء كانكا مف داخؿ الجمعية أك خارجيا,
عدـ مناقشة أم معمكمات ّ
إو في الحاوت التي تتطمبيا مصمحة العمؿ.
مرية.
إعالـ الرئيس المباشر فكر فقداف أك ضياع أم ممتندات ّ

اولتزاـ بالترتيبات المكضكعة مف قمـ الشؤكف اودارية التي يعمؿ بيا

لحماية كافة الممتندات

المرية .
كالمعمكمات ّ
عند إتالؼ أم ممتندات التأكد أكون مف أف الجمعية لـ تعد بحاجة إلييا كعدـ ترؾ أم أ ر لممعمكمات
المكجكدة في ىذه الممتندات أ ناء عممية اإلتالؼ.



المحافظة عمى مرية األجر كالمزايا التي يحصؿ عمييا مف الجمعية.



تحمؿ الممؤكلية الشخصية ألم مخالفة خاصة بمكجكدات كممتمكات الجمعية كالمكجكدة بعيدتو.



عدـ امتخداـ مكجكدات الجمعية ألغراض كغايات شخصية و تتعمؽ بالعمؿ.

المادة( : ) 88

يككف امتخداـ األجيزة المكتبية في الجمعية كالياتؼ كالفاكس كآوت الطباعة كالتصكمر ألغراض العمؿ فقط.

المادة( : ) 89

لمصالح

المادة( : ) 90

يعتبر اإلىماؿ أك التخريب المتعمد لممتمكات الجمعية مف المخالفات الشديدة الخطكرة كالضرر
الجمعية كميتـ المحامبة عمييا بأقصى العقكبات.

يجب عمى المكظؼ عند امتخداـ ىاتؼ الجمعية مراعاة اختصار طكؿ المكالمة قدر اإلمكاف لضماف عدـ
انشغاؿ الخطكط ,كاتاحة امتخداـ ىذه الكمائؿ بكفاءة لمغرض الذم كجدت مف أجمو كبأقؿ التكاليؼ

كىك

خدمة مصالح الجمعية.
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الئذح اٌشؤوْ االداسَح

الخامس عشر – تقييم االداء

المادة( : ) 91

يتـ تقييـ اداء المكظؼ بكامطة الرئيس المباشر بمكجب نمكذج مخصص ليذا الغرض

المادة( : ) 92

يتـ تقييـ اداء المكظفيف بالجمعية في نياية كؿ عاـ .

المادة( : ) 93

يتـ تقييـ اداء المكظفيف كفقان لألمس اوتية:




المقدرة عمى العمؿ  ,كدرجة اتقانة (الكفاءة كاونتاجية) .




تحمؿ الممؤكلية .




العالقات كالممكؾ كمدل تعاكنو مع رؤمائة  ,كزمالئو.




المكاظبة كالتقيد بالنظاـ.

المادة( : ) 94



يتـ تقيـ اداء المكظفيف بالجمعية كفقان لمتقديرات اوتية :

ممتاز ,جيد جدان ,جيد  ,متكمط  ,ضعيؼ.

المادة( : ) 95

يتـ ارماؿ نتائج التقييـ الى مجمس اودارة كوعتمادىا كمف ـ اخطار المكظؼ بنتيجة التقيـ.

المادة( : ) 96

لممكظؼ الحؽ بالتظمـ الى المدير التنفيذم بشاف تقرير اوداء خالؿ  15يكمان مف تاريخ اخطاره .

المادة( : ) 97

كلمجمعية الحؽ في امتغناء عف خدماتو اذا حصؿ عمى تقدير ضعيؼ لمرتيف متتاليتيف
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الئذح اٌشؤوْ االداسَح

السادس عشر  -العال وات والترقيات

المادة( : ) 98
المادة( : ) 99

تقكـ الجمعية في نياية كؿ منة مالية بإعادة النظر في ركاتب المكظفيف كالتقرير بشأف العالكات كالترقيات
المنكية.
شركط منح العالكات كالترقيات ما يمي :


إقرار مبدأ منح العالكات المنكية مف قبؿ مجمس اودارة.



أف يممح الكضع المالي لمجمعية لمنح العالكات .

المادة(  : ) 100تمنح العالكات المنكية حمب تقارير األداء المعتمدة في الجمعية.
المادة(  : ) 101يجكز ودارة الجمعية منح المكظؼ عالكة امت نائية كفقان لمضكابط التي تضعيا في ىذا الشأف .
المادة(  : ) 102يشترط لمنح العالكة المنكية أف يككف المكظؼ قد مضى عمى التحاقو بالجمعية ( )1منة عمى األقؿ.
المادة(  : ) 103يككف المكظؼ أىالن لمترقية إلى كظيفة أعمى متى تكفرت الشركط التالية:


كجكد شاغر في الكظيفة األعمى.



تكفر المؤىالت كالخبرات الالزمة لديو لشغؿ الكظيفة األعمى.



حصكلو عمى درجة جيد جدان عمى األقؿ في آخر تقرير دكرم.



إذا توافرت شروط الترقية لوظيفة أعمى في أكثر من موظف يتم المفاضمة بينيم واعطاء األولوية

كما يمي :


الحاصؿ عمى تقدير أعمى .



الحاصؿ عمى دكرات تدريبية أك شيادات عممية اكبر .



األقدمية .

المادة(  : ) 104يمنح المكظؼ الذم سيتـ ترقيتو لممرتبة كالكظيفة األعمى جميع مزايا الكظيفة التي تمت ترقيتو إلييا اعتبا انر
مف تاريخ الترقية.

صفذح 55 ِٓ 25

الئذح اٌشؤوْ االداسَح

السابع عشر– التدريب
المادة(  : ) 105تيدؼ الدكرات التدريبية إلى تنمية كفاءات المكظفيف كتدعيـ خبراتيـ كتييئتيـ لمقياـ بكاجباتيـ الكظيفي ة
عمى أحمف كجو كفقان لخطط تطكير األداء المكضكعة لكؿ منيـ .

المادة(  : ) 106إف مف ممؤكلية قمـ الشؤكف اودارية التأكد مف أف الدكرات التدريبية تعكس احتياجات الجمعية الحالية
كالممتقبمية.

المادة( ُ : ) 107يعد كؿ مدير إدارة خطة إللحاؽ المكظفيف بالدكرات التدريبية داخؿ المممكة  ,كذلؾ ضمف الميامة العامة
لمجمعية كالمكازنة المعتمدة المكضكعة لذلؾ.
بناء عمى تكصية الرئيس المباشر كمكافقة الممئكؿ
المادة(  : ) 108يتـ اختيار المكظفيف لالشتراؾ في الدكرات التدريبية
ن
المعني حمب الصالحيات المعتمدة .
المادة(  : ) 109تمتمر الجمعية في دفع كافة ممتحقات المكظؼ المشارؾ في الدكرات التدريبية مف ركاتب كبدوت كغيرىا
مف المزايا.

المادة(  : ) 110و يمتحؽ المكظؼ أم إجازة أك بدؿ عمؿ إضافي عند حضكره الدكرات التدريبية خارج أكقات الدكاـ
الرممية.

بناء عمى تكصية مدير قمـ الشؤكف اودارية انياء أك إيقاؼ تدريب أم مكظؼ و
المادة(  : ) 111يقرر الرئيس المباشر ن
يمتزـ بأنظمة الدكرة المكفد الييا أك ي بت عدـ جديتو كتقصيره فييا.
المادة(  : ) 112يتعيد المكظؼ المكفد لمتدريب بأف يمتزـ بتعميمات الجمعية بشأف التدريب كأف يعمؿ في الجمعية بعد

انتياء التدريب مدة ألتقؿ عف ال ة أم اؿ المدة التي قضاىا في التدريب أك منة اييما أك ر  ,كاو
تكجب عميو إف يعيد لمجمعية ذلؾ القمـ مف الركاتب كالبدوت كالمصاريؼ ,التي تكبدتيا الجمعية في
التدريب ,الذم يتنامب مع ما تبقى مف المدة التي كاف عميو إف يعمميا في الجمعية .
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الئذح اٌشؤوْ االداسَح

الثامن عشر  -االنتداب
المادة(  : ) 113تعريف االنتداب  :اونتداب ىك مفر المكظؼ مف مقر عممو إلى جية أخرل مكاء داخؿ المممكة كذلؾ
إلنجاز ميمة عمؿ محددة كالتي ىي في العادة:



التفاكض مع الجيات التي تتعامؿ معيا الجمعية.



امتكماؿ بعض األعماؿ لدل الجيات التي تتعامؿ معيا الجمعية.



التدريب لدل الجيات التي تتعامؿ معيا الجمعية.

المادة(  : ) 114أنواع االنتداب حسب مكان االنتداب :يككف اونتداب داخؿ المممكة .

المادة(  : ) 115ال ذرؼذي فرشج االٔرذاب فٍ أٌ داي ِٓ األدىاي ِذج ( َ )15ىِا فٍ اٌسٕح .

المادة(  : ) 116يتـ انتداب المكظؼ في ميمة رممية بتكصية مف الرئيس المباشر كمكافقة المدير التنفيذم.
المادة(  : ) 117يتكجب عمى المكظؼ فكر عكدتو إعداد تقرير مفصؿ عف ميمة اإلنتداب التي أنتدب إلييا كرفعو لمجيو
لممعنية.

المادة(  : ) 118تؤمن الجمعية جميع المصاريف الخاصة باونتداب مكاء داخؿ المممكة أك خارجيا ,كيشمؿ ذلؾ تكاليؼ
الرمكـ كالتأشيرات الالزمة كالمكاصالت إلى المطارات كتذاكر المفر كاإلقامة كالمعيشة كالمصاريؼ
األخرل الخاصة بالعمؿ.
المادة(  : ) 119في حالة إصطحاب المكظؼ عائمتو عند المفر بميمة عمؿ رممية يككف ذلؾ عمى حمابو الخاص.
المادة(  : ) 120يحؽ لممكظؼ الحصكؿ عمى ممفة مؤقتة قبؿ مفر قفي الميمة المنتدب ك يتكجب عمى المكظؼ تمكية
الممفة خالؿ أمبكع عمى األك ر مف تاريخ عكدتو كفي حالة عدـ تمكيتيا في نفس الشير عمى األك ر

يتـ خصميا مف األجر الشيرم.
المادة(  : ) 121لغرض احتماب مدة اونتداب يتـ احتماب يكـ المفر كيكـ العكدة يكماف عند احتماب بدؿ اونتداب.
المادة(  : ) 122يصرؼ لو بدؿ انتداب عف كؿ ليمة راتب يكميف مف أجره الشيرم كبحد أعمى 300لاير .
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الئذح اٌشؤوْ االداسَح

التاسع عشر  -التكميف

المادة( : ) 123

تعريؼ التكميؼ :ىك تكميؼ المكظؼ بالقياـ بأعماؿ أخرل باإلضافة ألعماؿ كظيفتو األصمية عندما
تقتضي ظركؼ العمؿ ذلؾ.

المادة( : ) 124

بناء عمى متطمبات المصمحة العامة لمجمعية ,يجكز لمجمعية تكميؼ المكظؼ بالقياـ بمياـ كظيفة
ن
أخرل إلى جانب كظيفتو األصمية.

المادة( : ) 125

يككف التكميؼ بتكصية مف الرئيس المباشر ك قرار مف المدير التنفيذم.

المادة( : ) 126

يجب أف و تتعدل مدة التكميؼ بأم حاؿ مف األحكاؿ مدة (  ) 6متة شيكر .

المادة( : ) 127

يمنح المكظؼ المكمؼ عند تكميفو بعمؿ آخر باإلضافة لكظيفتو األصمية مكافاة تكميؼ تقديرية......
ك بمكافقة مجمس اودارة كيبقى أجره كالمزايا األخرل عمى ما ىي عميو.

العشرون – السكن
المادة(  : ) 128تعطى األولوية إلمكاف المكظفيف (غير المعكدييف) في المماكف الممتأجرة أك المممككة لمجمعية ,كفي
ىذة الحالة يتـ اإللتزاـ بالضكابط التالية:



تتحمؿ الجمعية كافة مصاريؼ الصيانة لمماكف المكظفيف المممككة أك الممتأجرة  ,ما لـ تكف
التمفيات في المماكف ناتجة عف اإلىماؿ المتعمد مف قبؿ المكظؼ كفي ىذة الحالة يتحمؿ مصاريؼ
اإلصالح كالصيانة.



و يممح لممكظؼ المقيـ في مكف الجمعية المماح آلخريف بالمكف معو ميما كانت العالقة
اإلجتماعية بيف المكظؼ كاآلخريف.

المادة(  : ) 129يمنح المكظؼ (غير المعكدم) كالذم و يتـ تأميف المكف لو بدؿ مكف

بمعدؿ رواتب ثالثة شيور مف

الراتب اومامي  ,تذذ اقصى خممة عشر الؼ لاير ( لممتزكج ) اك عشرة اوؼ لاير لالعزب

المادة(  : ) 130يصرؼ بدؿ المكف لممكظفيف الجدد كالذيف تحت التجربة لفترة التجربة شيريان مع األجر الشيرم.
المادة(  : ) 131يصرؼ بدؿ المكف لممكظفيف بالجمعية عمى دفعتيف متماكيتيف مكاء لممتزكج اك العازب
المادة(  : ) 132يتـ استضافة الموظفين الجدد القادمين مف خارج المممكة أك خارج المنطقة التي ميعممكف بيا عمى نفقة
الجمعية لمدة ( شير ) عمى األك ر كيتكجب عمى المكظؼ خالؿ ىذة الفترة البحث عف المكف
المنامب كاونتقاؿ إليو.
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الئذح اٌشؤوْ االداسَح

الحادي والعشرون – المواصالت
المادة(  : ) 133توفر الجمعية كميمة المكاصالت المنامبة لممكظفيف مف مسا كنوـ أك مف أماكف التجمعات التي تحددىا
إلى مقر العمؿ كالعكدة بالمجاف كفي ىذة الحالة و يمتحؽ المكظفكف أية بدوت خاصة بالمكاصالت.

المادة(  : ) 134تمنح الجمعية بدل مواصالت لممكظؼ في حالة عدـ تأميف كميمة المكاصالت لو كامتخدامو لميارتو
الخاصة كما يمي:



نمبة (  )% 10مف األجر األمامي.



بحد أدنى (  ) 300لاير شيريان.




حد أقصى (  )500لاير شيريان.

يصرؼ بدؿ المكاصالت مع األجر الشيرم.

المادة(  : ) 135تمنح الجمعية بدؿ مكاصالت لممكظؼ الذم بحكزتو ميارة ممؾ لمجمعية ( كمصاريؼ محركقات ) مف
خالؿ فكاتير معتمدة عمى أو تزيد عف ( 500لاير) شيريان.

المادة(  : ) 136تدفع الجمعية كافة مصاريؼ المحركقات كمصاريؼ الصيانة لمميارات الممنكحة لممكظفيف .
المادة(  : ) 137و ُيصرؼ بدؿ المكاصالت خالؿ تمتع المكظؼ باإلجازة المنكية.
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الئذح اٌشؤوْ االداسَح

الثاني والعشرون  -تذاكر السفر
المادة(  : ) 138يتم تأمين سفر الموظفين(غير السعوديين) بالدرجة السياحية المخفضة في الحاالت التالية:


عند بداية التعاقد مف البمد الذم تـ فيو التعاقد إلى مقر العمؿ مالـ يككف مقيمان بالمممكة.



عند انتياء خدمة المكظؼ .



عند قياـ المكظؼ باإلجازة المنكية.



يجكز تعكيض المكظؼ عف التذاكر الممتحقة لو في حدكد %50مف قيمتيا اذا قضى اجازتة داخؿ

المممكة أك رغب ىك في التعكيض بدون مف منحة التذاكر.
المادة(  : ) 139تمنح تذاكر المفر في اإلجازات المنكية لممكظفيف كعكائميـ كاوتي :
 تذكرة المفر لممكظؼ .

 تتحمؿ الجمعية  % 50مف تذاكر المفر لممرافقيف بحد اقصى  3تذاكر .
المادة(  : ) 140يتم شراء تذاكر السفر لمموظفين من مكاتب السياحة والسفر حسب الشروط التالية :


حمب الدرجة التي يمتحقيا المكظؼ كالمبينة في عقد العمؿ كميامات الجمعية.



يتـ اختيار المكاتب المياحية لمتعامؿ معيا حمب أفضؿ الخطكط كاألمعار المائدة في المكؽ .



يتـ شراء تذاكر المفر مف المكاتب المياحية المعتمدة في الجمعية.



في حالة رغبة المكظؼ بشراء التذاكر مف مكتب آخر غير معتمد في الجمعية بمبب ظركؼ
الحجز كنكعية خطكط الطيراف يصرؼ لممكظؼ قيمة التذاكر الممتحقة حمب األمعار المعتمدة لدل
المكتب المياحي المعتمد لمجمعية أك الخطكط أك المكتب الذم يرغب المكظؼ بشراء التذاكر منو
أييما أقؿ.

المادة(  : ) 141و يجكز تأجيؿ أك ترحيؿ تذاكر المفر الممتحقة لممكظؼ إلى منة وحقة كيتكجب امتخداميا قبؿ
امتحقاؽ اإلجازة ال انية لممنة ال انية.

المادة(  : ) 142و يجكز صرؼ بدؿ نقدم عف أم جزء مف تذاكر المفر الممتحقة باإلجازات المنكية عند انتياء خدمة
المكظؼ ألم مبب كاف.
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الئذح اٌشؤوْ االداسَح

الثالث والعشرون  -الرعاية الطبية
المادة(  : ) 143تؤمف الجمعية التأميف الصحي لممكظؼ غير المعكدم كعائمتو عف طريؽ األطباء كالممتشفيات المحددة
في العقد المكقع مع .................

المادة(  : ) 144تنظـ الرعاية الطبية لممكظفيف بكامطة ك يقة تأميف صادرة مف  ...............كيتـ تحديد ممتكيات (
درجات ) التأميف الصحي لممكظفيف حمب الممتكيات اإلدارية في الجمعية.

المادة(  : ) 145تكفر الجمعية العالج الطبي بما في ذلؾ صرؼ األدكية لممكظؼ يف غير المعكدييف كأفراد عائالتيـ مف
زكجة كأبناء كالمقيميف معيـ فقط في المممكة إقامة نظامية.

المادة(  : ) 146تككف تغطية التأميف مبنية عمى أماس ك يقة مجمس الضماف الصحي التعاكني الصادرة بالمرمكـ الممكي
رقـ ـ 71/كتاريخ  1420/04/27ىػ كالمكائح التنفيذية الصادرة .

المادة(  : ) 147تتحمؿ الجمعية تكاليؼ الرعاية الصحية حمب ك يقة التأميف الصحي المتعاقد عمييا.
المادة(  : ) 148تقتصر الرعاية الطبية التي تؤمنيا الجمعية لمكظفييا عمى الرعاية الطبية داخؿ المممكة فقط.
المادة(  : ) 149تتحمؿ الجمعية مصاريؼ المعالجة الطبية التي تتـ خارج المممكة أ ناء رحالت العمؿ كاونتداب كالحاوت

الطارئو أ ناء تمتع المكظؼ بإجازتو المنكيو كفي ىذة الحالو يتكجب عمى المكظؼ تقديـ الك ائؽ المؤيدة

لذلؾ مف الييئات الصحية المعتمدة.
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الئذح اٌشؤوْ االداسَح

الرابع والعشرون  -الوقاية واإلسعاف واصابات
العمل واألمراض المينية
المادة(  : ) 150لغايات وأغراض توفير الوقاية والسالمة لمموظفين تتخذ الجمعية التدابير الالزمة لحماية المكظفيف مف
األخطار كاألمراض الناجمة عف العمؿ عمى النحك التالي:



اإلعالف في أماكف ظاىرة عف مخاطر العمؿ ككمائؿ الكقاية منيا كالتعميمات الكاجب اتباعيا.



حظر التدخيف في أماكف العمؿ المعمف عنيا.



تدريب المكظفيف عمى امتخداـ كمائؿ المالمة كأدكات الكقاية التي تؤمنيا الجمعية.



تأميف أجيزة إطفاء الحريؽ كاعداد منافذ النجاة في حالة الطكارئ.



إبقاء أماكف العمؿ في حالة نظافة تامة مع تكفير المطيرات الالزمة ليا.



تكفير المياه الصالحة لمشرب كاوغتماؿ.



تكفير دكرات المياه الكافية بالممتكل الصحي المطمكب.

المادة(  : ) 151تؤمف الجمعية في كؿ مكاف يتواجد فيو خمسون مكظفان فأقؿ خزانة لإلمعافات الطبية األكلية يحفظ فييا

كميات مف األدكية كاألربطة بمكجب المادة ( )142مف نظاـ العمؿ  ,كيعيد إلى مكظؼ مؤىؿ أك أك ر

بإجراء اإلمعافات األكلية الالزمة لممصابيف .
المادة(  : ) 152عمى الجية الطبية المعتمدة مف الجمعية لعالج المكظفيف أف تبادر بإبالغ الكحدة التنظيمية عف أية ظكاىر
أك عكارض تشير إلى ظيكر مرض ميني في صفكفيـ.

المادة(  : ) 153يطبؽ في شأف إصابات العمل واألمراض المينية أحكاـ فرع األخطار المينية مف نظاـ التأمينات.
المادة(  : ) 154تقكـ الجمعية باوشتراؾ عف جميع العامميف في فرع األخطار المينية بالتأمينات اوجتماعية .
فكر.
المادة(  : ) 155عمى المكظؼ الذم يصاب بإصابة عمل أو بمرض ميني إبالغ إدارة الجمعية ان
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الئذح اٌشؤوْ االداسَح

الخامس والعشرون  -الرسوم الحكومية والتأشيرات
المادة(  : ) 156تتحمل الجمعية الرسوم الحكومية المقررة لمموظفين غير السعوديين بموجب المادة (

 )40من نظام

العمل كما يمي:



امتخراج تأشيرات العمؿ لممكظفيف الذيف يتـ التعاقد معيـ مف الخارج لمعمؿ لدييا.



امتصدار رخص العمؿ لممكظفيف .



امتصدار اإلقامات لممكظفيف .



امتصدار تأشيرات الخركج كالعكدة لممكظفيف كذلؾ لمرة كاحدة في المنة.



امتصدار تأشيرات الخركج كالعكدة لعائالت المكظفيف لممفر باإلجازات المنكية كذلؾ لمرة كاحدة في
المنة.



امتصدار تأشيرات اإلقامة لعائمة المكظؼ لإلقامة معو.



الرمكـ المقررة لنقؿ كفاوت المكظفيف الذيف يتـ التعاقد معيـ مف داخؿ المممكة.



امتصدار رخص القيادة لممائقيف العامميف في كظائؼ قيادة الميارات في الجمعية.

المادة(  : ) 157يتحمل الموظف الرسوم الحكومية المقررة لما يمي:


تكاليؼ امتخراج تأشيرات الخركج كالعكدة في جميع األحكاؿ األخرل (ما عدا اإلجازة المنكية).



امتصدار كتجديد رخصة القيادة الخاصة بو.



الرمكـ المقررة لمتصديقات مف الغرفة التجارية ما عدا التصديقات المتعمقة بأعماؿ الجمعية.



الرمكـ المقررة لتجديد جكاز المفر الخاص بالمكظؼ.

المادة(  : ) 158تأشيرات االستقدام لمعمل:


بناء عمى مبررات كاضحة مف
يتـ طمب تأشيرات امتقداـ العمالة لمجمعية يتـ ن
كاألقماـ في الجمعية كمرتبطة بخطط اوحتياجات مف قمـ الشؤكف اودارية.

الفركع كاإلدارات

المادة(  : ) 159تجديد اإلقامات لمموظفين غير السعوديين:


يتـ إعداد تقرير شيرم مف قمـ الشؤكف اودارية في الجمعية عف المكظفيف الذيف مكؼ تنتيي مدة

صالحية إقاماتيـ كذلؾ قبؿ انتيائيا بشير كامؿ كالمباشرة بتجديدىا.


بعد اونتياء مف تجديد اإلقامة تممـ لممكظؼ كتحفظ صكرة منيا بممؼ خدمة المكظؼ .

المادة(  : ) 160تأشيرة الخروج والعودة لعدة سفرات:


بشكؿ عاـ تمنح ىذه التأشيرة لممكظفيف الذيف تتطمب طبيعة عمميـ المفر الدائـ لمخارج .



ينبغي الحصكؿ عمى مكافقة رئيس مجمس اودرة لعمؿ التأشيرة المتعددة المفرات.
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الئذح اٌشؤوْ االداسَح

المادة(  : ) 161تأشيرة الخروج والعودة العادية:


تمنح تأشيرة الخركج كالعكدة لممكظؼ لمفرة كاحدة في المنة عند قيامو بإجازتو المنكية.



تككف صالحية التأشيرة مدة ال ة شيكر تحمبان ألم ظركؼ طارئة تحدث لممكظؼ.



تككف صالحية التأشيرة بالنمبة لعائمة المكظؼ مدة (  ) 6شيكر ما لـ يطمب المكظؼ خالؼ ذلؾ.



يتـ امتالـ اإلقامة مف المكظؼ عند المفر.



يممـ جكاز المفر الخاص بالمكظؼ قبؿ المفر بيكميف كبعد الحصكؿ عمى إخالء الطرؼ مف
الجيات ذات العالقة.

المادة(  : ) 162تأشيرة الخروج النيائي:


تمنح ىذه التأشيرة لألشخاص الذيف تـ إنياء خدماتيـ مكاء بالفصؿ مف الخدمة أك اومتقالة ألم

مبب مف األمباب .


يتـ امتالـ اإلقامة كتمميـ المكظؼ صكرة منيا بعد الشرح عمييا لمتنقؿ بمكجبيا لمدة أمبكعيف.



بعد الحصكؿ عمى تأشيرة الخركج النيائي يتـ اتخاذ الترتيبات الالزمة لتحديد مكعد المفر كالحصكؿ
عمى شيادة المغادرة .

المادة(  : ) 163التنازل عن كفالة الموظف لصالح جيات أخرى:


في حالة اومتغناء عف خدمات المكظؼ كالمكافقة عمى نقؿ كفالة المكظؼ لصالح جية أخرل يمنح

المكظؼ خطابات التنازؿ كيعطى ميمة (  ) 3شيكر بحد أقصى لنقؿ الكفالة.
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السادس والعشرون  -القروض الشخصية والكفاالت المالية
المادة(  : ) 164إف الميامة العامة لمقركض كالكفاوت المالية تتم ؿ في
قركض أك كفاوت مالية.

أف الجمعية ليمت ُممزمة بمنح المكظؼ أية

المادة(  : ) 165و يجكز منح قركض لممكظؼ خالؿ فترة التجربة.
المادة(  : ) 166يتـ منح قركض شخصية لممكظفيف مف قبؿ الجمعية بناءان عمى قرار مجمس اودارة بيذا الشأف .
حمؿ نفمو مف األعباء المالية إوّ بالقدر الذم يمتطيع الكفاء بو ,كأف يتـ
المادة(  : ) 167تتكقع الجمعية مف المكظؼ أو ُي ّ
طمب القرض لمقابمة أعباء كالتزامات طارئة كممتعجمة كليس لتحقيؽ مكامب مف كراء امت مار ىذه
القركض.
المادة(  : ) 168ينحصر دكر الجمعية في تقديـ خطابات التعريؼ المطمكبة لمبنكؾ لمحصكؿ عمى البطاقات اإلئتمانية

كالقركض بالخطابات التي تحدد أجر المكظؼ الشيرم كالكظيفة التي يشغميا كتاريخ التحاقو بالعمؿ

بالجمعية كذلؾ دكف أدنى ممؤكلية عمييا.
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السابع والعشرون  -العطل واألعياد الرسمية
المادة(  : ) 169يتمتع جميع المكظفيف بإجازة عيد الفطر المبارؾ بأجر كامؿ بما يقر بالمممكة .
المادة(  : ) 170يتمتع جميع المكظفيف بإجازة عيد األضحى بأجر كامؿ بما يقر بالمممكة .
المادة(  : ) 171يتمتع جميع المكظفيف بمنامبة اليكـ الكطني لممممكة بيكـ كاحد كإجازة رممية .
المادة(  : ) 172في حالة مصادفة إحدل العطؿ الرممية أياـ الراحة األمبكعية (يكـ الجمعة ) يتـ تمديد العطمة الرممية يكمان
آخر.

المادة(  : ) 173في حالة مصادفة إحدل العطؿ الرممية اإلجازة المنكية يتـ تمديد أياـ اإلجازة المنكية بنفس مدة العطمة
الرممية أك التعكيض عنيا.

المادة(  : ) 174في حالة مصادفة إحدل العطؿ الرممية أ ناء اإلجازة المرضية و يتـ تمديد أياـ اإلجازة المرضية أك
التعكيض عنيا.

المادة(  : ) 175في حالة مصادفة إحدل العطؿ الرممية إلجازة

غير اؿمدفكعة األجر و يتـ تمديد أياـ اإلجازة

غير

المدفكعة األجر أك التعكيض عنيما.

المادة(  : ) 176في حالة مصادفة إحدل العطؿ الرممية أ ناء اونتداب لمياـ العمؿ أك التدريب و يتـ تمديد أياـ اونتداب
أك التدريب أك التعكيض عنيا.

المادة(  : ) 177لمجمعية الحؽ في تشغيؿ مف يمزـ مف

مكظفييا خالؿ أياـ العطالت المذككرة ,عمى أف تدفع ؿىـ أج انر

إضافيان طبقان ألحكاـ المادة (  ) 107مف نظاـ العمؿ .
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الثامن والعشرون  -اإلجازات السنوية
المادة(  : ) 178تمنح الجمعية مكظفييا إجازة منكية مدفكعة األجر عف ا ني عشر شي انر لتجديد نشاطيـ كتأدية المياـ
المككمة إلييـ بفعالية.

المادة(  : ) 179تمتحؽ اإلجازة األكلى لممكظؼ بعد مركر (  ) 12شير عمؿ فعمي ,كيككف الشير ال الث عشر ىك شير
اإلجازة .

المادة(  : ) 180لمجمعية تحديد مكاعيد تمتع المكظفيف بإجازتيـ المنكية كفؽ مقتضيات العمؿ عمى أف تكضع في اوعتبار
رغبة المكظؼ ما أمكف ذلؾ ك يككف قرار الجمعية في ىذا الشأف نيائيان .

المادة(  : ) 181يدفع لممكظؼ تعكيضان عف اإلجازة المنكية الممتحقة إذا ترؾ العمؿ بالجمعية قبؿ التمتع بيا كذلؾ بالنمبة
لممدة التي لـ يحصؿ عمى إجازة عنيا  ,كما يمتحؽ التعكيض عف كمكر المنة بنمبة ما قضى منيا

في العمؿ كيتخذ آخر راتب يتقاضاه المكظؼ أمامان وحتماب مكافأة ىذه اإلجازة بشرط عدـ إخاللو

بأحكاـ بنكد عقد العمؿ المبرـ مع الجمعية كطبقان لمكاد ىذه الالئحة .

المادة(  : ) 182يتكجب عمى المكظؼ المجاز اتخاذ الترتيبات الالزمة لشرح األعماؿ التي يتكجب عمى المكظؼ الذم
ميحؿ مكانو القياـ بيا خالؿ فترة اإلجازة كذلؾ بالتنميؽ مع الرئيس المباشر .

المادة(  : ) 183يتكجب عمى المكظؼ تقديـ طمب اإلجازة قبؿ شير مف المكعد المحدد لقيامو باإلجازة .
المادة(  : ) 184و يحؽ لممكظؼ القياـ باإلجازة المنكية قبؿ تاريخ امتحقاقيا  ,كيجب أف يتمتع المكظؼ بإجازتو في منة
امتحقاقيا كو يجكز التنازؿ عنيا أك تقاضي بدون نقديان عنيا ,كلممكظؼ الحؽ بتأجيؿ إجازتو المنكية
الممتحقة كميا أك بعضان منيا لممنة التالية بمكافقة الجمعية .

المادة(  : ) 185يجكز لممكظؼ تجزئة اإلجازة المنكية لمرتيف ,شرط مكافقة الرئيس المباشر ,كو يضي ؼ ىذا إلى حقو في
تذاكر مفر إضافية.

المادة(  : ) 186لمجمعية الحؽ بتأجيؿ إجازة المكظؼ الممتحقة بعد نياية منة امتحقاقيا إذا اقتضت ظركؼ العمؿ ذلؾ

لمدة و تزيد عمى (  ) 90يكمان بمكجب المادة (  )110مف نظاـ العمؿ ,فإذا اقتضت ظركؼ العمؿ
امتمرار التأجيؿ فيجب الحصكؿ عمى مكافقة المكظؼ الكتابية ,عمى أو يتعدل التأجيؿ نياية المنة

التالية لمنة امتحقاؽ اإلجازة.
المادة(  : ) 187يجب عمى المكظؼ اولتزاـ بمكاعيد المفر كالعكدة مف اإلجازة حمب طمب اإلجازة المكافؽ عميو ,كفي
حالة تأخره عف العكدة في الكقت المحدد دكف إعالـ كمكافقة الرئيس المباشر بأمباب التأخير يحؽ

لمجمعية اتخاذ اإلج ارء التأديبي الذم تراه منامبان بحقو.
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المادة(  : ) 188تمدد اإلجازة المنكية التي يتمتع بيا المكظؼ بالمدة المقررة لمعطالت ( األعياد ) في حالة مصادفتيا
خالؿ اإلجازة المنكية.

المادة(  : ) 189بمكجب المادة ( )118مف نظاـ العمؿ و يجكز لممكظؼ العمؿ لدل أم جية أخرل أ ناء تمتعو بإجازاتو

اء بأجر أك بدكف أجر فإذا بت أف المكظؼ قد خالؼ ذلؾ يحؽ لمجمعية حرمانو مف أجره عف مدة
مك ن
اإلجازة ك  /أك أف تمترد منو ما دفعتو لو لقاء ذلؾ كيطبؽ بحقة الجزاءات الخاصة بذلؾ.

المادة(  : ) 190يتكجب عمى المكظؼ غير المعكدم الذم يمافر في إجازة أك ألم غرض آخر خارج المممكة أف يممـ

لمجمعية دفتر اإلقامة الخاص بو لحفظو في عيدة الجمعية ,عمى أف يعاد إليو بعد أف يممـ جكاز مفره
عند عكدتو إلى المممكة كامتئناؼ عممو بالجمعية.
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التاسع والعشرون  -اإلجازات المرضية
المادة(  : ) 191تمنح الجمعية المكظؼ الذم يتغيب عف العمؿ نتيجة إلصابتو بمرض,
اإلصابة طبقان لتقرير طبي معتمد مف الجمعية .

إجازة مرضية إعتبا انر مف تاريخ

المادة(  : ) 192يتـ إحتماب األجر عف اإلجازات المرضية بمكجب المادة (  )117مف نظاـ العمؿ مكاء كانت ىذة اإلجازات
متصمة أك متقطعة عمى النحك التالي:





ال ال كف يكمان األكلى بأجر كامؿ.

المتكف يكمان التالية ب ال ة أرباع األجر.
ال ال كف يكمان التالية بدكف أجر.

المادة(  : ) 193و يتـ ترحيؿ مدة اإلجازة المرضية مف منة إلى أخرل خالؿ فترة خدمة المكظؼ بالجمعية .
المادة(  : ) 194و يممح لممكظؼ المريض بأف يباشر عممو في حالة إذا ظير أف لدية مرض معدم أو إذا قرر طبيب تقبؿ
ق ارره الجمعية شفاء المكظؼ كانو أصبح قاد ار عمى مباشرة عممة كأف و خطر عمية مف أداء العمؿ كو

ضرر مف مخالطتق زمالءه في العمؿ.
المادة(  : ) 195إذا امتنفذ المكظؼ امتحقاقو مف اإلجازات المرضية كلـ ُيشفى مف مرضو فممجمعية الحؽ بأف تطمب إحالتو
بمعرفة الجية الطبية المعتمدة لتقرير صالحيتو لمعمؿ مف عدمو كإذا ما تقرر عدـ صالحيتو تنيى خدمتو
في الجمعية لعدـ المياقة الصحية لمعمؿ مع حفظ حقو في مكافأة نياية الخدمة.
المادة(  : ) 196في جميع األحكاؿ كالحاوت المرضية يتكجب عمى المكظؼ المريض ابالغ رئيمة المباشر بذلؾ في أقرب
كقت ,كبأمرع كميمة ممكنة ( الياتؼ م الن ) عمى أف يحضر المكظؼ ما ي بت ذلؾ.

بناء عمى طمبو قطع اإلجازة المرضية والعودة لمعمل كفؽ الشركط التالية :
المادة(  : ) 197يجكز لممكظؼ ن
بناء عمى طمب كتابي مف المكظؼ .
 أف يتـ ذلؾ ن


أف و يككف أداء العمؿ خط انر عمى المكظؼ العائد مف اإلجازة المرضية .



التأكد مف عدـ كجكد ضرر قد ينجـ عف مخالطة المكظؼ لزمالئو في العمؿ.



بناء عمى تكصية الرئيس المباشر .
مكافقة قمـ الشؤكف اودارية ن

المادة(  : ) 198كؿ مكظؼ و يعكد إلى عممو فكر انتياء إجازتو المرضية يحرـ مف أجره عف مدة غيابو مع عدـ اإلخالؿ

بحؽ الجمعية في مجازاتو كاتخاذ اإلجراءات التأديبية بحقو ,كاعتباره متغيبان عف العمؿ بغير إذف كفؽ أحكاـ
نظاـ العمؿ.

المادة(  : ) 199تعتبر العطؿ كاألعياد الرممية كعطمة نياية األمبكع التي تقع خالؿ فترة اإلجازة المرضية كجزء منيا كو يتـ
تمديد اإلجازة المرضية أك تعكيض المكظؼ عنيا.
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الثالثون  -اإلجازات االجتماعية والطارئة بدون
أجر واجازة الحج
المادة(  : ) 200إجازة الزواج  :تمنح الجمعية المكظؼ الذم يتزكج إجازة مدفكعة األجر بالكامؿ لمػدة (  )5أياـ عمؿ بعد
مكافقة المدير المباشر ,كذلؾ كفؽ الشركط التالية :



أف يقدـ المكظؼ لدل عكدتو مف إجازة الزكاج الك ائؽ ال بكتية لزكاجو (عقد النكاح) الصادرة مف
الجيات المختصة .



و تعتبر إجازة الزكاج حقان لممكظؼ في حالة عدـ امتعماليا  ,كو يجكز ترحيميا إلى العاـ التالي أك

التعكيض النقدم عنيا .

المادة(  : ) 201اجازة االمومة  :يحؽ لممكظفة إجازة كضع بأجر كامؿ لمدة عشرة أمابيع تكزعيا كيؼ تشاء  ,تبدأ بحد

أقصى بأربعة أمابيع قبؿ التاريخ المرجح لمكضع  ,كيحدد التاريخ المرجح لمكضع بمكجب شيادة طبية
مصدقة مف جية صحية .

المادة(  : ) 202إجازة الوفاة :يستحق الموظف إجازة مدفكعة األجر لمدة (  )5أياـ متضمنة أياـ الراحة األمبكعية بعد

مكافقة المدير المباشر – في حالة كفاة الزكجة ,أك أحد األصكؿ ( األب – األـ – الجد – الجدة ) أك

أحد الفركع ( األبناء – البنات ) أك أحد إخكانو أك أخكاتو كعمى أف يقدـ المكظؼ الك ائؽ ال بكتية الدالة
عمى حدكث الكفاة كصمة القرابة ,كذلؾ بعد عكدتو مف اإلجازة  ,كذلؾ كفقان لما يمي:



تستحق الموظفة التي يتكفى زكجيا إجازة عدة بأجر كامؿ لمدة و تقؿ عف أربعة أشير كعشرة أياـ مف
تاريخ الكفاة كليا الحؽ في تمديد ىذه اإلجازة ( دكف أجر ) إف كانت حامالن خالؿ ىذه الفترة حتى تضع
حمميا  ,كو يجكز ليا اومتفادة مف باقي إجازة العدة الممنكحة ليا  .حمب المادة (

 ) 160مف نظاـ

العماؿ كالعماؿ .
المادة(  : ) 203إجازة مولود جديد :تمنح الجمعية المكظؼ الذم يرزؽ بمكلكد إجازة لمػدة (  )3يكـ عمؿ مدفكعة األجر

بالكامؿ بعد مكافقة المدير المختص كذلؾ كعمى أف يقدـ المكظؼ إخطار كودة طفؿ أك شيادة ميالد .
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المادة(  : ) 204اإلجازة الطارئة بدون أجر :يجكز لممكظؼ بعد مكافقة المدير التنفيذم الحصكؿ عمى إجازة بدكف أجر كفؽ
الشركط التالية :



أف يككف مبب الغياب مقبكو في حدكد المدة المحددة لو كأو يتعارض الغياب مع متطمبات العمؿ.



أو تزيد مدة اإلجازة عف (  ) 20يكمان في المنة.






و يمتحؽ المكظؼ خالليا أية ركاتب أك بدوت أخرل .

إذا زادت المدة عف (  ) 20يكمان بمكجب المادة (  )116مف نظاـ العمؿ يعتبر العقد مكقكفان ما لـ يتفؽ
الطرفاف عمى خالؼ ذلؾ.
َجىص ِٕخ اٌّىظف اجاصج أوصش ِٓ َ 20ىَ تّىافمح ِجٍس اداسج اٌجّؼُح .

المادة(  : ) 205إجازة الحج :تمنح إجازة الحج لممكظؼ كفؽ الشركط التالية :


يمنح المكظؼ إجازة ألداء فريضة الحج مرة كاحدة طكاؿ فترة خدمتة في الجمعية .



لمجمعية الحؽ بتحديد أعداد المكظفيف الذيف يمنحكف إجازة الحج كفقان لظركؼ العمؿ.



يمنح المكظؼ المممـ الذم يرغب في أداء فريضة الحج إجازة مدفكعة األجر لمدة تتراكح ما بيف (

-10

 ) 15يكمان بمكجب احكاـ المادة ( )114مف نظاـ العمؿ بما فييا إجازة عيد األضحى المبارؾ.
المادة(  : ) 206إجازة المرافقة الطبية :يمنح المكظؼ إجازة مرافقة مريض إذا كاف المريض زكجتو أك أحد أبنائو أك أحد
الكالديف بشرط أف يكصي الطبيب بضركرة احتياج المريض لمرافؽ ,ك ذلؾ بعد الحصكؿ عمى مكافقة

الرئيس المباشر كمدير الشؤكف اودارية ,كيتـ خصـ جميع أياـ اإلجازة مف رصيد األجازه المنكية
الممتحقة لممكظؼ كاذا امتنفذ رصيد أجازتو المنكية تخصـ مف أجره الشيرم أك تعتبر إجازة بدكف أجر
بمكافقة قمـ الشؤكف اودارية.
المادة(  : ) 207إجازة االستدعاء لمدوائر الحكومية :يمنح المكظؼ عند امتدعائو إلحدل الدكائر الحككمية كفؽ الضكابط
التالية:



إذا امتدعي المكظؼ لإلدوء بشيادتو لدل إحدل الدكائر أك الييئات الحككمية بالتحقيؽ في قضية ما
داخؿ أك خارج المممكة ألمكر تتعمؽ بالجمعية فإف المكظؼ يمتحؽ إجازة مدفكعة األجر لكامؿ اليكـ
بناء عمى تكصية المدير المباشر كمكافقة قمـ الشؤكف
أك جزء منو حمبما تقتضيو طبيعة اومتدعاء ن
اودارية .

المادة(  : ) 208في جميع األحكاؿ و يجكز لممكظؼ أ ناء تمتعو باإلجازات المنصكص عمييا أعاله العمؿ لدل صاحب

عمؿ آخر ,فإذا بت أف المكظؼ عمؿ لدل آخريف يحؽ لمجمعية حرمانو مف أجره عف مدة اإلجازة أك

امترداد ما مبؽ أف دفع إليو مف ذلؾ األجر.
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الحادي والثالثون  -إجازة االمتحانات الدراسية
المادة(  : ) 209تمنح الجمعية الموظف الذي يتابع تحصيمو العممي إجازة مدفوعة األجر طكاؿ مدتيا كفؽ الشركط التالية:


أف يككف المكظؼ معكديان .



المكافقة الممبقة عمى انتماب المكظؼ إلحدل معاىد التعميـ أك مراكز البحث العممي.



أف يتقدـ المكظؼ بطمب كتابي إلى الرئيس المباشر قبؿ أمبكعيف عمى األقؿ مف تاريخ اومتحاف.



أف يقدـ المكظؼ جدكون معتمدان باومتحانات كمكاعيدىا .



أف يقدـ المكظؼ ما ي بت أنو قد أدل اومتحاف بالفعؿ .

الثاني والثالثون – حوافز الموظفين
المادة(  : ) 210إف الحكافز في الجمعية مرتبطة بالكفاءة اإلنتاجية في العمؿ كمبنية عمى التميز في األداء .
المادة(  : ) 211تتكون الحوافز التي تمنح لمموظفين المميزين من األنواع التالية :


المكافآت المعنوية ( كتاب شكر ,منح اجازة اضافية بدكف أجر.).......



المكافآت العينية (درع ,ماعة يد. ).......... ,



المكافآت المالية (مكافأة نقدية عمى األجر) .

المادة(  : ) 212تمنح الحكافز لممكظفيف الذيف يككف أداؤىـ في العمؿ
كمكافقة المدير التنفيذم.

بناء عمى تكصيات الرئيس المباشر
ممي ازً جداً،
ن

المادة(  : ) 213عمى المكظؼ أف يمتزـ بالقيـ كالممككيات المبينة أدناه ,ليحصؿ عمى الحافز:


اولتزاـ بالتعميمات كالقكانيف الداخمية لمجمعية.



اولتزاـ بماعات العمؿ.



المحافظة عمى مصالح الجمعية كأمكاليا كممتمكاتيا.



األداء المتميز في العمؿ.



مماعدة زمالئو إلنجاز المياـ التي تأخركا عف مكاعيدىا المحددة.



تقديـ اقتراحات تعكد بالربحية كتقميؿ التكاليؼ.
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الثالث والثالثون – الخدمات االجتماعية
المادة(  : ) 214البرامج االجتماعية  :تضع الجمعية أك الكحدة التابعة ليا البرامج اوجتماعية المالئمة لبيئة العمؿ بيا
كتشجع المكظفيف عمى اقتراحيا ك المماىمة في تفصيؿ جزئياتيا كالمشاركة الفعالة في تنفيذ تمؾ

البرامج بعد اعتمادىا مف قبؿ مجمس اإلدارة.
المادة(  : ) 215االدخار والتكافل :

تبدأ الجمعية برامجيا اوجتماعية بكضع نظاـ لالدخار كالتكفير كيككف اشتراؾ

المكظفيف فيو اختياريا .

الرابع والثالثون :االتصاالت والمراسالت مع الموظفين
المادة(  : ) 216يتـ تكجيو الخطابات الشخصية المكجية لممكظؼ كالخاصة بالعمؿ في مكقع العمؿ مع كضع عالمة
"سري" عمى ىذه الخطابات.

المادة(  : ) 217الخطابات الرممية المتعمقة بالعمؿ كالتي ينبغي إرماليا إلى عنكاف مكف المكظؼ ينبغي أف ترمؿ مف
خالؿ الخدمات البريدية أك بكامطة التمميـ مناكلة إلى المكظؼ عند طمبو بصفة عاجمة.

المادة(  : ) 218يمكف اوتصاؿ بالمكظؼ في منزلو عف طريؽ الياتؼ أك الزيارة الشخصية كذلؾ في حاوت الطكارئ
تغيب المكظؼ عف مكاف العمؿ .

المادة(  : ) 219ينبغي أف يتـ اوتصاؿ بالمكظؼ الذم انتيت خدماتو مف خالؿ خطابات كتابية رممية مرممة بالبريد إلى
عنكاف مقر إقامتو.

المادة(  : ) 220يعتبر إرماؿ المرامالت عف طريؽ شبكات الكمبيكتر الداخمية كالخارجية " بالبريد اإللكتروني " مع احتفاظ
المرمؿ برمالة تأكيد اإلرماؿ مف جيازه – دليالن عمى امتالـ الرمالة مف المرمؿ إليو.

المادة(  : ) 221اوتصاوت الشفكية مع المكظفيف ينبغي أف تتـ بطريقة كدية كذات طابع رممي في إظيار التقدير
كاوحتراـ لممكظؼ.
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الخامس و الثالثون  -االعتراض

المادة( : ) 222

يحؽ لممكظؼ اوعتراض مف أم تصرؼ أك إجراء في حقو فيقدـ اعتراضو لرئيمة المباشر فإذ ا لـ
يبت فيو خالؿ ال ة أياـ يقدـ المكظؼ تظممو إلى المدير التنفيذم الذم يشكؿ لجنة تحقيؽ تفصؿ في
التظمـ خالؿ أمبكع عمى األك ر .

المادة(  : ) 223و يضار المكظؼ مف تقديـ اعتراضو كيشترط في اوعتراض أف يككف كتابيا كأف يذكر فيو المكظؼ اممو
بالكامؿ كمينتو كمكقع عممو كأف يحدد مكضكع شككاه ككافة المعمكمات بصكرة كاضحة كصريحة .

المادة( : ) 224
المادة( : ) 225

يبمغ المكظؼ بنتيجة البت في اعتراضو في ميعاد و يتجاكز خممة عشر يكما مف تاريخ تقديـ
الطمب .
يحؽ لممكظؼ المجكء إلى الجيات القضائية كاإلدارية في أم خالؼ ينشا بينو كبيف الجمعية بشاف
تفمير أك تنفيذ عقد العمؿ كعمية أف يراجع رئيمة المباشر أكو في كؿ ما يصادفو مف مشاكؿ إدارية
كفنية.

السادس والثالثون  -اقتراحات الموظفين

المادة( : ) 226

تؤكد الجمعية كتشجع جميع المكظفيف عمى تقديـ اوقتراحات

التي يركنيا منامبة لتطكير طرؽ

كأماليب العمؿ الداخمية.

المادة(  : ) 227تؤكد الجمعية لممكظفيف عمى ضركرة تدعيـ مقترحاتيـ بالمعمكمات المك قة كالكاقعية كالصحيحة.
المادة(  : ) 228تحتفظ الجمعية بصندكؽ خاص لالقتراحات يككف بعيدة قمـ الشؤكف اودارية.
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السابع والثالثون  -انتياء الخدمات
المادة(  : ) 229انقضاء عالقة العمل الحد االسباب اآلتية :
 ظركؼ كاحتياجات العمؿ.

 عدـ اجتياز فترة التجربة بنجاح .
 تقديـ بيانات غير صحيحة في طمب العمؿ.
 اتخاذ إجراء جزائي بحؽ المكظؼ.
 انخفاض ممتكل األداء كاإلنتاجية.
 انتياء مدة العقد المحدد المدة.
 بمكغ مف التقاعد.
 الفصؿ مف الخدمة بمكجب المادة (  ) 80مف نظاـ العمؿ .
بناء عمى
 بمبب إلغاء رخصة العمؿ أك اإلقامة لممكظؼ األجنبي أك عدـ تجديدىا أك إبعاده عف البالد
ن
أمر الممطات المختصة.
 تقديـ المكظؼ امتقالتو مف العمؿ.
 عدـ المياقة الصحية في الحاوت التالية:
بناء عمى تقرير طبي معتمد .
العجز الكمي عف أداء العمؿ ن
اونقطاع عف العمؿ بمبب المرض لمدة تزيد عف (  ) 90يكمان متصمة أك مدة تزيد في
مجمكعيا عف (  ) 120يكمان في المنة الكاحدة.

الكفاة.

المادة(  : ) 230في حالة رغبة أحد الطرفيف ,عدـ تجديد عقد العمؿ أك اومتمرار في العمؿ ينبغي إعطاء الطرؼ اآلخر
فترة إنذار و تقؿ عف شير كاحد ميما كانت نكعية العقد المكقع بيف الطرفيف ,أك حمب عقد العمؿ

المكقع بيف الطرفيف.
المادة(  : ) 231في جميع األحكاؿ يتكجب عمى المكظفيف الذيف تنتيي خدماتيـ في الجمعية ما عدا حاوت العجز الدائـ
كالكفاة ,تمميـ ما بعيدتيـ مف آوت أك معدات إلى الجيات التي تـ امتالميا منيا.

المادة(  : ) 232يتـ تقديـ اومتقالة مف قبؿ المكظؼ بطريقة خطية

 ,يحدد بيا تاريخ مرياف اومتقالة كيجب أو تككف

مرتبطة بأم شرط مف الشركط.

المادة(  : ) 233يتكجب عمى المكظؼ خالؿ فترة اإلنذار أف يقكـ بتنفيذ ميامو ككاجباتو طبقان لممتكل األداء قبؿ تقديـ
اومتقالة.
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المادة(  : ) 234عند انياء خدمات المكظؼ يتكجب اف يككف بخطاب رممي معتمد مف الجمعية كاف يتـ اومتالـ مف

المكظؼ كالتكقيع عمى الخطاب في حاؿ رفض المكظؼ اومتالـ يرمؿ لو بالبريد عمى العنكاف الدائـ

المادة(  : ) 235يمتحؽ المكظؼ جميع البدوت الممنكحة لو خالؿ فترة اإلنذار ( بدؿ المكف ,المكاصالت,اإلجازات
كخالفيا ) كتحتمب مدة خدمتو بالجمعية حتى نياية فترة اإلنذار.

كبناء عمى طمبو كبدكف مقابؿ شيادة الخدمة المنصكص عمييا في
المادة(  : ) 236يممـ المكظؼ عند انتياء خدماتو
ن
بناء عمى طمبو ممكغات التكظيؼ المقدمة منو ,
المادة (  ) 64مف نظاـ العمؿ ,ك تعيد لو الجمعية ن
كيحؽ لمجمعية اوحتفاظ بصكر منيا.
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الثامن والثالثون  -مكافأة نياية الخدمة
المادة(  : ) 237إف ميامة الجمعية ىي دفع مكافأة نياية الخدمة لممكظفيف الذيف تنتيي خدماتيـ كذلؾ كفقان لنظاـ العمؿ
في المممكة العربية المعكدية.

المادة(  : ) 238األجر الذم تمكل عمى أمامو مكافأة نياية الخدمة :
حقكؽ نياية الخدمة ما يمي:



ُيقصد باألجر الشيرم الذم تحتمب عمى أمامو

األجر األمامي الشيرم األخير كبدؿ المكف كالمكاصالت الشيرم .

المادة(  : ) 239مقدار مكافأة نياية الخدمة  :يتخذ األجر اوخير امامان لحماب المكافأت كيتـ احتماب مقدار مكافأة نياية
الخدمة بمكجب المادة ( )84مف نظاـ العمؿ كما يمي :



أجر نصؼ شير عف كؿ منة مف المنكات الخمس األكلى.



أجر شير عف كؿ منة مف المنكات التالية.



يمتحؽ المكظؼ مكافأة عف أجزاء المنة بنمبة ما قضاه منيا في العمؿ.

المادة(  : ) 240إذا كاف انتياء انتياء الخدمات بمبب امتقالة المكظؼ يمتحؽ في ىذه الحالة بمكجب المادة (  )85مف
نظاـ العمؿ مث المكافأة بعد خدمة وتقؿ مدتيا عف منتيف متتاليتيف ,كو تزيد عمى خمس منكات,

كيمتحؽ م ييا إذا زادت مدة خدمتو عمى خمس منكات متتالية كلـ تبمغ عشر منكات كيمتحؽ المكافأة
كاممة إذا بمغت مدة خدمتو عشر منكات فأك ر.
المادة(  : ) 241الحاوت التي و يمتحؽ المكظؼ بيا مكافأة نياية الخدمة :

و يمتحؽ المكظؼ الذم تنتيي خدماتو

مكافأة نياية الخدمة في الحاوت التالية:



إذا انيت الجمعية خدمات المكظؼ خالؿ فترة التجربة بمبب عدـ صالحيتو لمعمؿ.



إذا أنيت الجمعية خدمات المكظؼ بمكجب المادة (  ) 80مف نظاـ العمؿ .



امتقالة المكظؼ أ ناء العقد المحدد المدة.

المادة(  : ) 242و يدخؿ في احتماب مدة الخدمة الكمية لممكظؼ عند تصفية ممتحقاتو الحاوت التالية:


مدة التجاكز في اإلجازات المنكية.



مدة اإلجازات بدكف أجر .
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المادة(  : ) 243الحاوت التي يمتحؽ المكظؼ كامؿ مكافأة نياية الخدمة :يمتحؽ المكظؼ كامؿ مكافأة نياية الخدمة في
الحاوت التالية:



انتياء العقد المحدد المدة.



إذا كاف اإلنياء مف جانب الجمعية في العقكد غير المحددة المدة.




إذا ُكمؼ بالخدمة العمكرية.
إذا ترؾ المكظؼ العمؿ نتيجة لقكة قاىرة خارجة عف إرادتو.

التاسع والثالثون – أحكام ختامية
المادة(  : ) 244تنفذ أحكاـ ىذه الالئحة في حؽ الجمعية أعتبا انر مف تاريخ أبالغيا باعتمادىا  ,عمى أف تمرم في حؽ
المكظفيف اعتبا انر مف اليكـ التالي وعالنيا.

المادة(  : ) 245الالئحة واألدلة والتعميمات التكميمية :

 يصدر مجمس اإلدارة أك مف يفكضو الالئحة التنفيذية ليذه الالئحة كأدلة اإلجراءات كالتعميمات المكممة
ليا تباعا مع مراعاة أكبر قدر مف التبميط بما ويتعارض مع أحكاـ ىذه الالئحة
 يصدر مجمس اإلدارة تكصيفان لكظائؼ الجمعية ك الكحدات التابعة ليا .
 يعتمد مجمس اإلدارة جدكو بالصالحيات المتعمقة بشؤكف العامميف.

المادة(  : ) 246لمجمس اإلدارة الحؽ في إدخاؿ أم تعديالت عمى أحكاـ ىذه الالئحة كمما دعت الحاجة كمصمحة العمؿ
لذلؾ .

المادة(  : ) 247اطالع الموظفين عمى الالئحة :

تطمع الجمعية المكظفيف عند التعاقد معيـ عمى أحكاـ ىذه الالئحة

كيعتبر تكقيع المكظفيف عمى العقد إق ار ار منيـ باطالعيـ عمى أحكاـ ىذه الالئحة كالتزاميـ بيا.

المادة(  : ) 248الالئحة وعقد العمل  :تككف ىذه الالئحة كما يط أر عمييا مف تعديالت ككذلؾ ما تصدره الجمعية مف

أنظمة كتعميمات تكميمية أك تنفيذية ليا حاليا أك ممتقبال ممزمة لجميع المكظفيف كتعتبر جزء و يتج أز
مف عقكد العمؿ التي تبرميا الجمعية معيـ  ,أك قرار التعييف فيما و يتعارض مع األحكاـ كالشركط

األفضؿ لممكظؼ الكاردة في ىذه العقكد .
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الجزء الثاني  -انجزاءاث واإلجزاءاث انتأديبيت
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الجزاءات واإلجراءات التأديبية
المادة(  : ) 249ركائز الجزاءات المخالفات :كضعت ىذه األحكاـ الخاصة بالمخمفات كالجزاءات تنفيذا ألحكاـ المكاد( -66
 )73مف نظاـ العمؿ الصادر المرمكـ الممكي رقـ ـ  51/كتاريخ 1426/8 /23ىػ.

المادة(  : ) 250الغرض من أحكام المخالفات

 :تيدؼ ىذه األحكاـ إلى تبصير المكظؼ بعكاقب ما قد يحدث منو مف

إىماؿ أك إخالؿ بكاجباتو ك تعريفو بالمكافآت المادية أك المعنكية التي يحصؿ عمييا بانتظامو كامتقامتو

كنشاطو كجده كاتقانو العمؿ .
المادة(  : ) 251نطاق الئحة المخلفات والجزاءات :تمرم ىذه الالئحة عمى جميع المكظفيف بالجمعية كالكحدات التابعة ليا
.

المادة(  : ) 252إعالن أحكام المخالفات والجزاءات  :يتـ إعالف ىذه األحكاـ بكضعيا في مكاف ظاىر مف أماكف العمؿ

خالؿ أمبكع عمى األك ر مف تاريخ إقرارىا .

المادة(  : ) 253جدول المخالفات والجزاءات  :تعتبر مخالفة تمتكجب الجزاء المنصكص عمية ارتكاب المكظؼ فعال مف
األفعاؿ الكاردة بجداكؿ المخالفات كالجزاءات المنصكص عمييا في المادة ( )269مف ىذه الالئحة .

المادة(  : ) 254الجزاءات :كؿ مكظؼ ارتكب أيان مف المخالفات الكاردة في جدكؿ المخالفات ك الجزاءا ت المشار إليو في
المادة (  )269مف ىذه الالئحة يعاقب بالجزاء المكضح قريف المخالفة التي ارتكبيا كيجب أف يتنامب
الجزاء المفركض عمى المكظؼ مع نكع ك درجة المخالفة المرتكبة مف قبمو .
المادة(  : ) 255صالحية توقيع الجزاءات :تككف صالحية تكقيع الجزاءات المنصكص عمييا في ىذه الالئحة مف قبؿ رئيس
مجمس اإلدارة بالجمعية أك مف يفكضو كيجكز لو امتبداؿ الجزاء المقرر ألية مخالفة في حالة ارتكابيا

لممرة األكلى بجزاء أخؼ .
المادة(  : ) 256تكرار المخالفة :في حالة ارتكاب المكظؼ ذات المخالفة بعد مضي متة أشير عمى مبؽ ارتكابيا فانو و
يعتبر عائدا كتعد المخالفة ككأنيا ارتكبت لممرة األكلى .

المادة(  : ) 257تعدد المخالفات :عند تعدد المخالفات الناشئة عف فعؿ كاحد يكتفي بتكقيع الجزاء األشد مف بيف الجزاءات
المقررة في ىذه الالئحة.

المادة(  : ) 258تعدد الجزاءات :و يجكز أف يكقع عمى المخالفة الكاحدة أك ر مف جزاء كاحد كما و يجكز الجمع بيف حمـ
جزء مف اجر المكظؼ كبيف أم جزاء أخر بالحمـ مف األجر.

المادة(  : ) 259توقٌع الجزاءات :و تكقع الجمعية أيا مف الجزاءات المنصكص عمييا في ىذه الالئحة أو بعد إبالغ

المكظؼ كتابة بالمخالفات المنمكبة إلية كمماع أقكالو كتحقيؽ دفاعو كذلؾ بمكجب محضر يكدع بممفو

الخاص .
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المادة(  : ) 260مخالفات الموظف خارج العمل :مع عدـ اإلخالؿ بإحكاـ المادة (  )70مف نظاـ العمؿ و يجكز لمجمعية
تكقيع أم جزاء عمى المكظؼ ألمر ارتكبو خارج مكاف العمؿ أو إذا كاف لو عالقة مباشرة بالعمؿ أك

الجمعية أك الممؤليف فييا.
المادة(  : ) 261مدة المسألة التأدٌبٌة :تمقط المماءلة التأديبية لممكظؼ بعد مضي ال كف يكما عمى اكتشاؼ المخالفة
دكف أف تقكـ الجمعية باتخاذ أم مف إجراءات التحقيؽ بشأنيا بمكجب المادة ( )69مف نظاـ العمؿ.

المادة(  : ) 262فترة توقٌع الجزاءات :و يجكز لمجمعية تكقيع الجزاءات الكاردة بيذه الالئحة إذا أمضى عمى تاريخ بكت
المخالفة أك ر مف ال يف يكمان بمكجب المادة ( )69مف نظاـ العمؿ.

المادة(  : ) 263إجراءات توقٌع الجزاءات:

تمتزـ الجمعية بإبالغ المكظؼ كتابة بما كقع عمية مف جزاءات كنكعيا

كمقدارىا كالجزاء الذم يتعرض لو في حالة تكرار المخالفة كاذا امتنع المكظؼ عف امتالـ اإلخطار أك
رفض التكقيع بالعمـ يرمؿ إليو بالبريد الممجؿ عمى عنكانو ال ابت في ممؼ خدمتو.

المادة(  : ) 264االعتراض على الجزاءات :مع عدـ اإلخالؿ بحؽ المكظؼ في اوعتراض أماـ المجنة المختصة كفقا

لنص المادة ( )72مف نظاـ العمؿ  ,يجكز لممكظؼ أف يتظمـ أماـ إدارة الجمعية مف أم جزاء يكقع عمية
كفؽ أحكاـ التظمـ المنصكص عمييا في ىذه الالئحة كذلؾ باوعتراض عمى الجزاء المكقع عمية أماـ
رئيمة المباشر ,ـ المدير التنفيذم ,ـ رئيس مجمس اإلدارة الذم يم ؿ ق ارره حكؿ التظمـ المكقؼ النيائي
لمجمعية حكلو.

المادة(  : ) 265صحائف الجزاءات :يخصص لكؿ مكظؼ صحيفة جزاءات يدكف فييا نكع المخالفة التي ارتكبيا كتاريخ ك
قكعيا ك الجزاء المكقع عمية ك تحفظ ىذه الصحيفة في ممؼ خدمتو بمكجب المادة (

 )73مف نظاـ

العمؿ .
المادة(  : ) 266تسجٌل الجزاءات :تقيد الجزاءات المكقعة عؿ المكظفيف في مجؿ خاص بمكجب المادة (  )73مف نظاـ
العمؿ كتعرض حصيمتيا كؿ منة عمى مختص اجتماعي وقتراح كيفية التصرؼ حياليا في تكفير

الخدمات اوجتماعية كالصحية كال قافية لمكظفي الجمعية.
المادة(  : ) 267الجزاء بفسخ العقد :و تخؿ أحكاـ المكاد المابقة بحؽ الجمعية في فمخ عقد العمؿ كفقا ألحكاـ نظاـ
العمؿ .
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المادة(  : ) 268الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعيا عمى الموظف المخالف بموجب المادة ( )66من نظام العمل ىي:

 التنبيو  :كىك تذكير شفيي أك كتابي يكجو إلى المكظؼ مف قبؿ رئيمة المباشر يشا ر فيو إلى المخالفة التي ارتكبيا
كيطمب منو ضركرة مراعاة النظاـ كالتقيد بالالئحة المتبعة ألداء كاجبات كظيفتو كعدـ العكدة لم ؿ ما بدر منو
ممتقبالن .
 اإلنذار :كىك تذكير كتابي يكجيو مدير اإلدارة المختصة إلى المكظؼ مكضحا بو نكع المخالفة التي ارتكبيا مع لفت
نظره إلى إمكاف تعرضو إلى جزاء اشد في حالة امتمرار المخالفة أك العكدة إلى م ميا ممتقبال.
 الحسم :كيككف ذلؾ إما بحمـ نمبة مف األجر في حدكد جزء مف األجر اليكمي  ,أك بالحمـ مف األجر الذم يتراكح
بيف اجر يكـ ك خممة أياـ في الشير الكاحد كحد أقصى .
 اإليقاف عن العمل بدون اجر :كىك منع المكظؼ مف مزاكلة عممة خالؿ فترة معينة مع حرمانو مف أجره خالؿ
ىذه الفترة عمى أف و يتجاكز خممة أياـ خالؿ مدة خدمتو .
 الحرمان من العالوة الدورية  :كىك الحرماف مف العالكة المنكية لمدة أقصاىا منة كاحدة .


الفصل من الخدمة مع المكافاة :كىك فصؿ المكظؼ بمبب مشركع ورتكابو المخالفة مع عدـ المماس بحقو في
مكافأة نياية الخدمة .

 الفصل من الخدمة بدون مكافأة  :كىك فمخ عقد عمؿ المكظؼ دكف مكافأة أك تعكيض ورتكاب فعال أك أك ر مف
األفعاؿ المنصكص عمييا في المادة ( )80مف نظاـ العمؿ .
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المادة (  :) 269الجداول
ذىىْ جذاوي اٌّخاٌفاخ واٌجضاءاخ فٍ اٌجّؼُح  ,و اٌىدذاخ اٌراتؼح ٌها ,ػًٍ إٌذى اٌراٌٍ:
جدول (  ) 1مخالفات تتعلق بمواعٌد العمل:
َ
1/ 1
2/ 1
3/ 1
4/ 1
5/ 1

ٔىع اٌّخاٌفح
ِىاػٍ اٌذؼىس ٌٍؼًّ ٌغاَح 15دلُمح دوْ إرْ أو ػزس ِمثىي إرا
د
اٌرأخش ػٓ
ٌُ َرشذة ػًٍ رٌه ذؼطًُ ٌّىظفُٓ آخشَٓ
ِىاػٍ اٌذؼىس ٌٍؼًّ ٌغاَح 15دلُمح دوْ إرْ أو ػزس ِمثىي
د
اٌرأخش ػٓ
إرا ذشذة ػًٍ رٌه ذؼطًُ ٌّىظفُٓ آخشَٓ
ِىاػٍ اٌذؼىس ٌٍؼًّ أوصش ِٓ 15دلُمح ٌغاَح  30دلُمح دوْ
د
اٌرأخش ػٓ
إرْ
أو ػزس ِمثىي إرا ٌُ َرشذة ػًٍ رٌه ذؼطًُ ٌّىظفُٓ آخشَٓ
ِىاػٍ اٌذؼىس ٌٍؼًّ أوصش ِٓ 15دلُمح ٌغاَح  30دلُمح دوْ
د
اٌرأخش ػٓ
إرْ
أو ػزس ِمثىي إرا ذشذة ػًٍ رٌه ذؼطًُ ٌّىظفُٓ آخشَٓ
ِىاػٍ اٌذؼىس ٌٍؼًّ أوصش ِٓ 30دلُمح ٌغاَح  60دلُمح دوْ
د
اٌرأخش ػٓ
إرْ
أو ػزس ِمثىي إرا ٌُ َرشذة ػًٍ رٌه ذؼطًُ ٌّىظفُٓ آخشَٓ

6/ 1

ِىاػٍ اٌذؼىس ٌٍؼًّ أوصش ِٓ 30دلُمح ٌغاَح  60دلُمح دوْ إرْ
د
اٌرأخش ػٓ
أو ػزس ِمثىي إرا ذشذة ػًٍ رٌه ذؼطًُ ٌّىظفُٓ آخشَٓ .

7/ 1

ِىاػٍ اٌذؼىس ٌٍؼًّ ٌّذج ذضَذ ػً ساػح دوْ إرْ
د
اٌرأخش ػٓ
أو ػزس ِمثىي إرا ذشخب أو ٌُ َرشذة ػًٍ رٌه ذؼطًُ ٌّىظفُٓ آخشَٓ

8/ 1
9/ 1

ذشن اٌؼًّ أو االٔظشاف لثً اٌُّؼاد دوْ إرْ

اٌجضاء
(إٌسثح اٌّذسىِح هٍ ٔسثح ِٓ األجش اٌُىٍِ)
ساتغ ِشج
شأٍ ِشج شاٌس ِشج
أوي ِشج
إٔزاس وراتٍ

%5

%10

%20

إٔزاس وراتٍ

%15

%25

%50

%15

%25

%50

%50

%75

َىَ

%50

%75

َىَ

%30

%50

َىَ

َىِاْ

إٔزاس
وراتٍ

َىَ

َىِاْ

شالشح أَاَ

%10

%25

%25

تاإلػافح إًٌ دسُ اجش ساػاخ اٌرأخُش
إٔزاس وراتٍ

أو ػزس تّا ال َرجاوص  15دلُمح
ذشن اٌؼًّ أو االٔظشاف لثً اٌُّؼاد دوْ إرْ

10 /1
11 /1

اٌغُاب دوْ إرْ وراتٍ أو ػزس ِمثىي ِٓ َىَ إًٌ شالشح أَاَ

12 /1

اٌغُاب دوْ إرْ وراتٍ أو ػزس ِمثىي ِٓ أستؼح أَاَ إًٌ سرح أَاَ

13 /1

اٌغُاب دوْ ارْ وراتٍ أو ػزس ِمثىي ِٓ سثؼح أَاَ إًٌ ػششج أَاَ

14 /1

االٔمطاع ػٓ اٌؼًّ دوْ سثة ِششوع ِذج ػششج أَاَ ِرظٍح أو أوصش

%25

تاإلػافح إًٌ دسُ اجش ِذج ذشن اٌؼًّ
%10

أو ػزس ِمثىي تّا َرجاوص  15دلُمح
اٌثماء فٍ أِاوٓ اٌؼًّ أو اٌؼىدج إٌُها تؼذ أرهاء ِىاػُذ اٌؼًّ دوْ ِثشس

%10

َىَ

%25

َىَ

%50

تاإلػافح إًٌ دسُ اجش ِذج ذشن اٌؼًّ
إٔزاس وراتٍ

%10

%25

َىَ

َىَ

َىِاْ

شالشح أَاَ

أستؼح أَاَ

تاإلػافح إًٌ دسُ أجشج ِذج اٌغُاب
َىِاْ

شالشح أَاَ

أستؼح أَاَ

فظً ِغ اٌّىافأج

تاإلػافح إًٌ دسُ اجش ِذج اٌغُاب
أستؼح أَاَ

فظً ِغ اٌّىافأج

خّسح أَاَ
تاإلػافح إًٌ دسُ اجش ِذج اٌغُاب

15 /1

اٌغُاب اٌّرمطغ دوْ سثة ِششوع ِذدا ذضَذ فٍ ِجّىػها ػًٍ ػششَٓ
َىِا فٍ اٌسٕح اٌىادذج

اٌفظً دوْ ِىافأج أو ذؼىَغ ػًٍ أْ َسثمه إٔزاس وراتٍ تؼذ اٌغُاب تّذج
خّسح أَاَ فٍ ٔطاق أدىاَ ٔظاَ اٌؼًّ
اٌفظً دوْ ِىافأج أو ذؼىَغ ػًٍ إْ َسثمه إٔزاس وراتٍ تؼذ اٌغُاب تّذج
ػششج أَاَ فٍ ٔطاق أدىاَ ٔظاَ اٌؼًّ
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جدول (  ) 2مخالفات تتعلق بتنظًم العمل
ووع انمخانفت

م

انجزاء
(انىسبت انمحسومت هي وسبت مه األجز انيومي)
رابع مزة
حانج مزة
حاوي مزة
أول مزة
%10

%25

%50

يوم

%10

%15

%25

%15

%25
%50

1 /2

اٌرىاجذ دوْ ِثشس فٍ غُش ِىاْ اٌؼًّ إشٕاء ولد اٌذواَ

2 /2

اسرمثاي صائشَٓ ِٓ غُش ِىظفٍ اٌجّؼُح فٍ أِاوٓ اٌؼًّ دوْ إرْ ِٓ اإلداسج

إوذار كتابي

3 /2

األوً فٍ ِىاْ اٌؼًّ أو ػُش اٌّىاْ اٌّؼذ ٌه أو فٍ غُش أولاخ اٌشادح

إوذار كتابي

%10

4 /2

إٌىَ أشٕاء اٌؼًّ

إوذار كتابي

%10

%25

5 /2

إٌىَ فٍ اٌذاالخ اٌرٍ ذسرذػٍ َمظح ِسرّشج

%50

يوم

يومان

حالث أيام

6 /2

اٌرسىغ أو وجىد اٌّىظفُٓ فٍ غُش ِذٍهُ أشٕاء ساػاخ اٌؼًّ
اٌرالػة فٍ إشثاخ اٌذؼىس واالٔظشاف

%10

%25

%50

يوم

%25

%50

يوم

يومان

%25

%50

يوم

يومان

يومان

حالث أيام

خمست أيام

يومان

حالث أيام

خمست أيام

يومان

حالث أيام

خمست أيام

إوذار كتابي

%10

%25

%50

%50

يوم

يومان

حالحت أيام

إوذار كتابي

%10

%15

%25

%50

يوم

يومان

حالحت أيام

إوذار كتابي

%25

%50

يوم

%20

%50

يوم

يومان

يومان

حالث أيام

خمست أيام

7 /2

ػذَ إؽاػح األواِش اٌؼادَح اٌخاطح تاٌؼًّ أو ػذَ ذٕفُذ اٌرؼٍُّاخ اٌخاطح تاٌؼًّ واٌّؼٍمح

8 /2

فٍ ِىاْ ظاهش
اٌرذشَغ ػًٍ ِخاٌفح األواِش و اٌرؼٍُّاخ اٌخطُح اٌخاطح تاٌؼًّ

9 /2

10 /2

11 /2

اسرخذاَ ِىاد لاتٍح ٌالشرؼاي فٍ اإلِىاْ اٌّذظىسج واٌّؼٍٓ ػٕها ٌٍّذافظح ػًٍ سالِح
اٌّىظفُٓ واٌّىاْ
اإلهّاي أو اٌرهاوْ فٍ اٌؼًّ اٌزٌ لذ َٕشأ ػٕه ػشس فٍ طذح اٌّىظفُٓ أو سالِرهُ أو فٍ
اٌّىاد أو األدواخ واألجهضج

12 /1

اسرؼّاي آالخ وِؼذاخ وأدواخ اٌجّؼُح ألغشاع خاطح دوْ إرْ

13 /2

ذذخً اٌّىظف دوْ وجه دك فٍ أٌ ػًّ ٌُس فٍ اخرظاطه أو ٌُ َؼهذ ته إٌُه

14 /2

اٌخشوض أو اٌذخىي ِٓ غُش اٌّىاْ اٌّخظض ٌزٌه

15 /2

اإلهّاي فٍ ذٕظُف اِالخ وطُأرها اوػذَ اٌؼٕاَح تها أو ػذَ اٌرثٍُغ ػّا تها ِٓ خًٍ

16 /2

17 /2

18 /2

ػذَ وػغ أدواخ اإلطالح واٌظُأح واٌٍىاصَ األخشي فٍ اٌّىاْ اٌّخظض ٌها تؼذ
االٔرهاء ِٓ اٌؼًّ
لشاءج اٌظذف واٌّجالخ وسائش اٌّطثىػاخ فٍ أِىاْ اٌؼًّ خالي اٌذواَ اٌشسٍّ دوْ
ِمرؼً ِٓ واجثاخ اٌىظُفح
ذّضَك أو أذالف إػالٔاخ أو تالغاخ إداسج اٌجّؼُح

فصم مع
انمكافأة
فصم مع
انمكافأة*
فصم مع
انمكافأة*

فصم مع
انمكافأة

* وَجىص اٌفظً دوْ اٌّىافأج فٍ اٌذاٌرُٓ ( 10و  )11إرا ٔشاء ػٓ اٌّخاٌفح ػشس جسُُ والرشْ رٌه تاٌؼّذ.
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جدول ( )3مخلفات تتعلق بسلوك الموظف*
ٔىع اٌّخاٌفح

َ
1/ 3
2/ 3
3/ 3
4/ 3
5/ 3
6/ 3
7/ 3

اٌرشاجش ِغ اٌضِالء أو إدذاز اٌّشاغثاخ فٍ ِىاْ اٌؼًّ
اٌرّاسع أو ادػاء أه أطُة أشٕاء اٌؼًّ أو تسثثه
االِرٕاع ػٓ إجشاء اٌىشف اٌطثٍ ػٕذ ؽٍة ؽثُة اٌجّؼُح اٌّذاي إٌُه أو سفغ
أذثاع اٌرؼٍُّاخ اٌطثُح إشٕاء اٌؼالض
ِخاٌفح اٌرؼٍُّاخ اٌظذُح اٌّؼٍمح تأِىٕح اٌؼًّ
وراتح ػثاساخ ػًٍ اٌجذساْ أو ٌظك إػالٔاخ دوْ ِىافمح اإلداسج
سفغ اٌرفرُش ػٕذ االٔظشاف
جّغ إػأاخ أو ٔمىد تذوْ إرْ اٌجّؼُح

اٌجضاء
( إٌسثح اٌّذسىِح هٍ ٔسثح ِٓ األجش اٌُىٍِ)
ساتغ ِشج
شاٌس ِشج
شأٍ ِشج
أوي ِشج
َىَ

َىِاْ

شالشح أَاَ

خّسح أَاَ

َىَ

َىِاْ

شالشح أَاَ

خّسح أَاَ

َىَ

َىِاْ

شالشح أَاَ

خّسح أَاَ

%50

َىَ

َىِاْ

خّسح أَاَ

إٔزاس وراتٍ

%10

%25

%50

%25

%50

َىَ

َىِاْ

إٔزاس وراتٍ

%10

%25

%50

َىِاْ

شالشح أَاَ

خّسح أَاَ

فظً ِغ اٌّىافأج

9/ 3

االِرٕاع ػٓ اسذذاء اٌّالتس و األجهضج اٌّمشسج ٌٍىلاَح واٌسالِح

إٔزاس وراتٍ

َىَ

َىِاْ

خّسح أَاَ

10 /3

اإلسشاف فٍ اسرهالن اٌّىاد األوٌُح دوْ ِثشس ِمثىي

إٔزاس وراتٍ

%50

َىَ

َىِاْ

11 /3

االدػاء وزتا ػًٍ اٌضِالء ِّا َؤدٌ إًٌ ذؼطًُ اٌؼًّ

%25

%50

َىَ

َىِاْ

8/ 3

اٌّىاػٍ اٌّذذدج دوْ ذثشَش ِمثىي
د
ػذَ ذسٍُُ إٌمىد اٌّذظٍح ٌذساب اٌجّؼُح فٍ

*أَح ِخاٌفح ِؼً ػٍُها سرح أشهش ذؼرثش األوًٌ ِٓ ٔىػها وَطثك تشأٔها ذسٍسً اٌجضاءاخ اٌىاسدج فٍ هزا اٌجذوي.
* ٌٍّذَش اٌرٕفُزٌ أو ِٓ َفىػه تإٌسثح ألَح ِخاٌفح ذشذىة ٌٍّشج األوًٌ اسرثذاي اٌجضاء اٌّمشس تاإلٔزاس اٌىراتٍ.
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