املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على اشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى اله وصحبه أمجعني /
فإميانا من إدارة اجلمعية بأهمية تنظيم العالقات بينها وبني موظفيها ووضوح ما للموظف من حقوق وما عليه من
واجبات مبا يضمن سري العمل على أكمل وجه مت وضع هذا النظام *نظام املوارد البشرية* واهلل ولي التوفيق.
 األحكام العامة والتعريفات
 .1املادة( )1يسمى هذا النظام (نظام املوارد البشرية )
 .2املادة ( )2وضعت أحكام هذا النظام واعتمدت بناءً على نظام العمل يف اململكة العربية السعودية .
 .3املادة ( )3يهدف هذا النظام إىل تنظيم العالقة بني اجلمعية وموظفيها مبا حيقق املصلحة العامة ومصلحة
الطرفني وليكون املوظف على إطالع مبا له وما عليه من حقوق وواجبات .
 .4املادة ( )4تسري أحكام هذا النظام على مجيع العاملني باجلمعية سواء كانوا موظفني على دوام كامل أم
دوام جزئي .
 .5املادة ( )5يعترب هذا النظام متمما لعقد العمل فيما ال يتعارض مع األحكام والشروط األفضل للموظف
الوارد يف العقد .
 .6املادة ( )6إلدارة اجلمعية احلق يف إدخال تعديالت على أحكام هذا النظام كلما دعت احلاجة إىل ذلك وال
تكون هذه التعديالت نافذة إال بعد اعتمادها من جملس اإلدارة .
 .7املادة ( )7اطلع املوظف عند توقيع العقد على أحكام هذا النظام وال تتحمل اجلمعية أية مسؤولية نتيجة
إلهمال املوظف أو تقصريه يف فهم ومعرفة هذا النظام .
 .8املادة ()8حتسب املدة واملواعيد املنصو

عليها يف هذا النظام وعقود العمل بالتقويم امليالدي .

 .9املادة ( )9يصدر املدير التنفيذي القرارات والتعاميم هلذا النظام مبا ال يتعارض مع أحكامه .
 .11املادة ( )11اللغة العربية هي اللغة املعتمدة والرمسية والواجب استعماهلا بالنسبة جلميع العقود والسجالت
وامللفات والبيانات املتداولة وغريها مما هو منصو

عليه يف أحكام هذا النظام أو يف أي قرار إداري

يصدر تنظيماً ألحكام هذا النظام ويف حال استعمال اجلمعية للغة أجنبية إىل جانب اللغة العربية يعترب
النص العربي هو النص املعتمد دوماً .
 .11املادة ( )11يتم الرجوع إىل نظام العمل يف اململكة العربية السعودية فيما مل يرد فيه نص يف هذا النظام .

االستقطاب والتوظيف :
 .12املادة( )12تعلن إدارة اجلمعية عن الوظائف الشاغرة اليت حتتاجها بشكل دوري عند احلاجة يف املوقع
االلكرتوني ووسائل اإلعالن املختلفة
 .13املادة ( )13مينح املوظف املعني باجلمعية األولوية للرتشح الداخلي ألية وظيفة شاغرة على أن خيضع يف هذه
احلالة لنفس االجرائات املطبقة يف عملية اختيار املوظف اجلديد .
 .14املادة ( )14يعيب طالب الوظيفة منوذج التوظيف اخلا

باجلمعية عرب الربيد االلكرتوني أو النموذج

املخصص لذلك عل موقع اجلمعية أو باحلضور ملقر اجلمعية إذا طلب ذلك ويرفق معه مسوغات التعيني وهي
كاألتي :


شهادة املؤهل الدراسي .

 شهادة الدورات التدريبية .
 شهادة باخلربات السابقة .
 صورة مشسية حديثة .


السرية الذاتية .

 حصورة بطاقة اهلوية الوطنية .
 .15املادة ( )15يتم تقديم طلبات التوظيف مباشرة أو عن طريق املوقع االلكرتوني إىل (جلنة املوارد البشرية)
لدراستها وإشغال الوظائف املطلوبة حسب االحتياج
 .16املادة ( )16تقوم جلنة التوظيف بإجراء مقابلة شخصية مع طالب الوظيفة ملعرفة إمكانياته ومهاراته ومدى
مناسبته للعمل ثم ترفع التوصيات للمدير التنفيذي العتمادها .وإرسال رسالة اعتذار ممن مل يتم قبول طلبه
أو اختياره للوظيفة على عنوانه املوجود بالطلب .
 .17املادة ( )17حيال طالب وظيفة الدوام الرمسي بعد قبوله املبدئي إىل الكشف الطيب ملعرفة مدى أهليته
الصحية للعمل
 .18املادة ( )18يوقع عقد بني اجلمعية وطالب الوظيفة ويتم فيه حتديد مسمى الوظيفة ومقدار راتبها والدوام
الرمسي واجلزئي.
 .19املادة ( )19يعني طالب الوظيفة على الوظيفة الشاغرة اليت مت اإلعالن عنها حسب حاجة اجلمعية والوصف
الوظيفي وتوصية جلنة التوظيف استنادا إىل مؤهالته وقدراته وخرباته الوظيفية ويتم إصدار تعيني معتمد
من إدارة اجلمعية .

 .21املادة ( )21يشرتط فيمن يعني يف اجلمعية ما يلي :
 أن يكون حسن السرية والسلوك
 أن ال يقل عمره عن  18سنه
 أن يكون حاصل على املؤهالت العلمية الالزمة لشغل الوظيفة


اجتياز االختبار واملقابلة املتعلقني بالوظيفة



أن يكون الئق طبيا



أن ال يكون مت فصله يف السنة األخرية من اخلدمة بسبب اجرائات تأديبية تتعلق بالعمل أو حبكم قضائي
يف جناية خملة بالشرف أو األمانة

 .21املادة ( )21يقوم قسم املوارد البشرية بتوضيح نظام املوارد البشرية باجلمعية للموظف اجلديد وعرض منوذج
التعليمات والتنبيهات العامة معه وإعطائه حمله خمتصره عن اهليكل التنظيمي وأهداف اجلمعية ونشاطاتها
كما يسلم الوصف الوظيفي للتوقيع عليه.
 .22املادة ( )22يقوم قسم املوارد البشرية بفتح ملف للموظف اجلديد يشمل مجيع ما يتعلق به من أوراق رمسية .
 .23املادة ( )23تقوم اإلدارة املعني بها املوظف برفع مباشرته إىل إدارة الشؤون اإلدارية واملالية .
 .24املادة ( )24إذا ثبت للجمعية يف أي وقت إن التوظيف مت نتيجة النتحال املوظف شخصية غري صحيحة أو
تقدميه بيانات ومستندات غري صحيحة أو مزورة فيحق للجمعية فسخ العقد دون احلاجة ألي إشعار سابق
ودون مكافأة أو تعويض وللجمعية احلق يف اختاذ اإلجراء القانوني املناسب حياله .
 أنواع العقود :
املادة ( )25يتم شغل الوظائف يف اجلمعية وفقاً ألنواع التوظيف التالية :
 توظيف بدوام رمسي .
 توظيف بدوام جزئي .

 موضوع عقد العمل :
 - 1مدة هذا العقد سنة ميالدية تبدءا من بداية عقد املوظف وتنتهي بعد سنة عمل من بداية العقد وجيدد تلقائياً ما
مل يتقدم احد الطرفني خبالف ذلك .
 - 2خيضع املوظف لفرتة جتربة ملدة ( )91يوم ًا تبدأ من تاريخ مباشرته العمل .
 - 3جيوز للجمعية واملوظف متديد فرتة التجربة لثالثة “أشهر أخرى بعد موافقة الطرفني وقبل انتهاء الفرتة األوىل
ب ( )15يوماً وجيوز للطرف األول بإنهاء العقد خالل هذه الفرتة بدون إنذار .
 استحقاق الراتب :
تدفع اجلمعية للموظف الرمسي شهرياً راتب أساسي قبل نهاية كل شهر ميالدي .
 تقويم األداء :
تقوم اجلمعية بنهاية العام امليالدي بتعبئة منوذج تقويم األداء جلميع املوظفني العاملني بها دون استثناء على إن يطلع
مدير اإلدارة املوظف على تقويم أدائه الوظيفي ويناقشه يف نقاط القوة والضعف ويؤخذ توقيع املوظف عليه بالعلم .
 أحكام خاصة باملوظف غري السعودي :
 .25املادة ( )26يستحق املوظف الرمسي املسجل على كفالة اجلمعية تذكرة سفر الدرجة السياحية الستقدامه
من بلده.
 .26املادة ( )27إذا اقتضت حاجة العمل باجلمعية نقل كفالة احد املقيمني للجمعية فتتحمل اجلمعية كامل
تكاليف نقل الكفالة أما يف حالة رغبة املوظف يف االنتقال من اجلمعية إىل كفيل آخر فيتم نقله عند
عدم احلاجة إليه بعد موافقة اإلدارة على أال تتحمل اجلمعية أي التزامات مالية أو نظامية مع استمراره
بالعمل يف اجلمعية إىل حني نقل كفالته .
 .27املادة ( )28تتحمل اجلمعية تكاليف إصدار وجتديد رخص اإلقامة والعمل وتأشريات اخلروج والعودة
ملكفوليها .
 .28املادة ( )29حيق للموظف طلب شهادة تعريف بالراتب او شهادة خربة تفيد انه ما زال على رأس العمل
لتقدميها للجهات الرمسية وغريها .

 مبادئ السلوك الوظيفي :
عالقات العمل:
املادة ( )31على اإلدارات تعزيز بيئة عمل صحية وآمنه ميكن من خالهلا حتقيق األهداف املؤسسية والفردية على
حد سواء حبيث تتميز باملواصفات التالية :
 .1أن تقدر االختالفات الفردية والتنوع الثقايف ملوظفيها
 .2أن يتوفر فرصا متكافئة لتطوير األداء
 .3أن تشرك املوظفني باإلسهام يف تقديم االقرتاحات املتعلقة بتطوير األهداف وحتسني األداء
 .4أن تكون آمنه وعادلة ومنصفة وتليب االحتياجات األساسية للموظف
 .5أن تكون خالية من املضايقات والتمميز الغري مربر
 .6أن تكون حمفزة للموظف لتقديم وتطبيق األفكار اإلبداعية واملبتكرة
 سياسة املظهر العام :
املادة ( )31يتعني على املوظفني كافة خالل ساعات العمل الرمسي الظهور مبظهر رمسي الئق وحمتشم وارتداء
مالبس تالئم متطلبات عملهم .
 املسؤولية الشخصية :
 .1املادة( )32جيب على املوظف االلتزام مبعايري السلوك الوظيفي القويم وعليه بشكل خا

االلتزام مبا يلي :

 .2مراعاة أحكام األنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات املتعلقة بأداء املهام الرمسية
 .3التصرف بأسلوب يعزز وحيافظ على مسعة اجلمعية.
 .4أداء واجباته الوظيفية بكل عناية ومهنية ونزاهة .
 .5السعي حنو حتقيق أعلى املعايري األخالقية وليس فقط احلد األدنى لتلبية املتطلبات النظامية واإلجرائية
 .6معاملة الزمالء بكل لباقة واحرتام حقوقهم وواجباتهم
 .7تقديم خدمات ذات جودة متميزة للمستفيدين واعتماد أسلوب مهين يتسم بالود وروح املساعدة عند التعامل
مع اجلمهور والتعاون مع الزمالء عند احلاجة
 .8جتنب اإلهدار أو االستخدام املفرط ملوارد اجلمعية
 .9أن خيضع للفحو
الئقًا طبيًا .

الطبية اليت يُرغب يف اجرائها عليه قبل االلتحاق بالعمل أو أثناءه للتحقق من كونه

 .11أن حيفظ األسرار واملعلومات املهنية املتعلقة بالعمل واليت من شأن إفشائها األضرار مبصلحة اجلمعية ويعترب
توقيعه على هذا العقد إقرار منه باال يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء األسرار نهائياً .
 .11يلتزم املوظف يف مجيع األوقات باألنظمة واألعراف والعادات واآلداب املرعية يف اململكة العربية السعودية
وكذلك بالقواعد واللوائح والتعليمات املنصو

عليها يف أنظمة الطرف األول ويتحمل كافة الغرامات

املالية الناجتة عن خمالفته لتلك األنظمة .
 العمل اإلضايف :
املادة ( )33يشرتط للعمل اإلضايف موافقة إدارة اجلمعية وصدور قرار إداري بذلك ويتم احتساب ساعات عمل بعد
اعتمادها من مدير إدارته وتصرف له مع الراتب أما موظف الدوام اجلزئي فتحسب الساعة اإلضافية ساعة ما عدا
ساعات شهر رمضان املبارك فتحسب الساعة بساعة ونصف .
 أحكام عامة يف العمل اإلضايف :
املادة ()34
 .1أن ال تكون املهام املستهدف اجنازها كعمل إضايف من املمكن اجنازها وقت الدوام الرمسي أو ناجتة عن
إهمال املوظف أو تقصريه .
 .2أن تكون حاجة العمل أو طبيعته تقتظي تكليف املوظف بالعمل اإلضايف
 .3أال تزيد قيمة بدل العمل اإلضايف يف الشهر للموظف عن ( )%51من املرتب
 .4ال يتم اجلمع بني العمل اإلضايف وأي بدالت أخرى أو مكافآت متنح لذات السبب.
 .5رفع كشف بأمساء املوظفني املطلوب تكليفهم بالعمل اإلضايف العتماده قبل بدء العمل اإلضايف .
 االلتزام باحلضور واالنصراف :
املادة ()35
 .1جيب على املوظف االلتزام باحلضور ملقر عمله يف الوقت احملدد واالنصراف منه يف الوقت احملدد كما
جيب عليه القيام باملهام املوكلة أليه خالل أوقات العمل الرمسي املنصو

عليها يف هذا النظام .

 .2حيق للموظف االستئذان جلزء من اليوم قبل بداية الدوام الرمسي أو أثنائها أن كان قد حضر وباشر عمله
وذلك من رئيسه املباشر أو للخروج ألداء عمل خا
االستئذان

به بعد تعبئة منوذج األستاذان  ،ويف حال جتاوز حاالت

( )11ساعات شهريه يتم خصم ساعات الزيادة من الراتب اإلمجالي ملوظفي الدوام الكامل أما موظفو الدوام
اجلزئي فتخصم ساعات التأخري بصفة شهريه
 .3يف حال مل يتمكن املوظف من احلضور إىل عمله فعليه أن يقوم بإبالغ رئيسه املباشر بذلك كما يقوم
بتعبئة منوذج إشعار الغياب  .ويتم اعتماده من مدير إدارته الحقا وإحالته لقسم املوارد البشرية  .ويتم خصم
ذلك اليوم من رصيد إجازاته االضطرارية أو االعتيادية  .ويف حال استنفاذها خيصم مرتب يوم واحد عن
كل غياب مع عدم احتساب ايام الغياب من أيام الغياب اليت تستوجب العقوبة
 .4يعترب انقطاع املوظف عن عمله سببا موجبا الختاذ االجرائات التأديبية حبقه  ،فإذا ختلف يف احلضور لعمله
دون إذن مسبق أو عذر مقبول يقوم رئيسه املباشر بتعبئة منوذج إشعار غياب واعتماده من مدير إدارته
وإحالته لقسم املوارد البشرية كما أن له باإلضافة إىل اختاذ االجرائات التأديبية حبقه وفقا إلحكام هذا
النظام خيصم من مرتبه اإلمجالي الشهري ما يعادل عدد األيام اليت تغيب فيها عن العمل
 .5يتم إنهاء خدمة املوظف يف حال انقطاعه عن العمل دون إذن مسبق أو عذر مقبول خالل السنة الواحدة ملدة
تزيد عن ( )15يوم متصلة أو ()31يوم متقطعة على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بعد انقضاء نصف املدة
ويف حال إبداء املوظف ألي عذر خالل مهلة ال تزيد عن ( )31يوما من انتهاء خدمته يتم إحالته اىل جلنة
التحقيق للتحقق من صحة هذا العذر وجديته واختاذ القرار املناسب حبقه حسب املادة( )81الفقرة ( )7من
نظام العمل .
 استخدام املركبات الرمسية :
املادة ()36
 .1عدم السماح ألي موظف بقيادة أية مركبة مامل حيمل رخصة سري مالئمة لقيادته وفق متطلبات اجلهات
املعنية يف اململكة وتتحمل اجلمعية تكاليف إصدار وجتديد رخص القيادة ملن يتطلب عمله قيادة
املركبات .
 .2جيب على املوظف عند استخدام املركبة توخي احلذر واخذ احليطة واتباع إرشادات ومعايري التشغيل
والسالمة املعتمدة  ،كما جيب عليه إعالم رئيسه املباشر أو اجلهة املعنية عن أي حادث أو علل أو خلل يف
أي هذه املركبات
 .3على املوظف عند استالمه ألية مركبة التوقيع على منوذج استالم عهده مركبة ويقر مسؤوليته عنها خالل
فرتة االستخدام .

 .4يتم اختاذ إجراءات تأديبية جتاه كل موظف فيما إذا استخدم ألية مركبة استخداما غري مالئم أو غري آمن
أو يشوبه اإلهمال أو التخريب .
 .5يتحمل املوظف تسديد مبالغ املخالفات املرورية عند حدوثها بسبب إهماله أو تقصريه يف اتباع التعليمات
املرورية ويف حال قامت اجلمعية بسدادها فإنها ختصم من راتبه الشهري .
 .6يتم تسجيل املركبة باسم املستخدم الفعلي هلا على النظام اإللكرتوني يف موقع وزارة الداخلية متى دعت
احلاجة لذلك .
 ملكية اجلمعية  :املادة ()37
 .1يتحمل املوظف مسؤولية احملافظة على مجيع ممتلكات اجلمعية واملواد واملعلومات اخلاصة باجلمعية اليت
تصرف له أو اليت تكون حبوزته أو حتت عهدته وعليه االمتناع عن استخدامها بشكل شخصي دون
موافقة مسبقة من اجلهة املعنية .
 .2يف حال تسبب املوظف بأي ضرر مقصود أو عن إهمال وتقصري ألية ممتلكات خاصة باجلمعية فإنه حيق
للجمعية خصم املبلغ الالزم من راتب املوظف إلصالح ذلك الضرر على اال يزيد اخلصم عن أجر ( )5أيام يف
كل شهر .
 .3حيق للجمعية إذا اقتضت احلاجة أن ختصم من راتب املوظف ومستحقاته تكاليف أية مواد مل تتم إعادتها
أو إتالفها للجمعية عند طلبها كما يكون هلا احلق باختاذ ما تراه مناسباً الستعادة ممتلكاتها أو محايتها.
 .4جيب على املوظف عند انتهاء خدماته من اجلمعية إعادة كافة املمتلكات اخلاصة بها املسجلة عهدة عليه
واحلصول على شهادة إخالء طرف قبل التسليم النهائي ملستحقات نهاية اخلدمة .
 بدل انتداب :
 .1املادة ( )38عند تكليف املوظف مبهمة عمل أو حضور برنامج تدرييب ومل تتكفل اجلهة املستضيفة
مبصاريف سكنه وإعاشته وكان مقر املهمة يبعد مسافة تزيد عن ( )111كم عن بلجرشي فإنه يصدر له
قرار انتداب من مدير إدارته ويعتمد من رئيس اجمللس .
 .2املادة ( )39يصرف مبلغ ( )311ريال لليوم الواحد أو مامل يتم التعاقد مع املوظف على غري ذلك او يكون له
الئحة مستقلة.
 .3يصرف للموظف تذاكر طريان على الدرجة السياحية ( ذهاب وعودة) أو ما يعادهلا يف حال تامني وسيلة
نقل أخرى.
 - 3ال يتم انتداب املوظف ألكثر من ( )61يوماً يف السنة سواءً متصلة أو منفصلة اال مبوجب قرار استثناء من
اجمللس.

املادة ( )41حيق إلدارة اجلمعية أن متنح املوظف املميز زيادة استثنائية مبا ال يزيد عن أخر زيادة سنوية أو مكافأة
مقطوعة ال تزيد عن نصف راتب شهر كتشجيع له.
توكيل استالم املستحقات املالية :
املادة ( )41حيق للموظف توكيل من يشاء الستالم مكافأته أو مستحقاته املالية يف حال عدم متكنه باحلضور .
 ساعات العمل واإلجازات  :املادة ()42
 .1تكون ساعات العمل اليومية ( )8ساعات على فرتة واحدة او فرتتني وملدة مخسة أيام يف األسبوع أو حبسب
متطلبات وظروف العمل يف اجلمعية .
 .2اجلمعة والسبت هما يوما الراحة األسبوعية للموظف بأجر كامل .
 .3يستحق املوظف عن كل عام إجازة سنوية ملدة ( )31يوماً بأجر كامل يتمتع املوظف بإجازته يف سنة
استحقاقها وللجمعية أن حتدد ذلك وفقاً ملقتضيات العمل .
 .4حيق للموظف بعد موافقة إدارة اجلمعية أن يؤجل إجازته السنوية أو أياما منها إىل السنة التالية  ،وإلدارة
اجلمعية حق تأجيل إجازة املوظف بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ملدة ال تزيد عن ()91
يوم فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب احلصول على موافقة املوظف كتابة  ،على أن ال
يتعدى نهاية السنة التالية لسنة استحقاق اإلجازة.
 .5للموظف احلق يف إجازة باجر كامل لعيد الفطر املبارك ملدة ( )4أيام وعيد األضحى املبارك ملدة( )4أيام
ويوم واحد لليوم الوطين
 .6للموظف احلق يف حال ثبوت مرضه إجازة مرضية باجر كامل عن الثالثني يوما األوىل وبثالثة أرباع األجر
عن الستني يوما التالية ودون اجر للثالثني يوما اليت تلي ذلك خالل السنة الواحدة سواء كانت هذه
اإلجازات متصلة أم متقطعة ويقصد بالسنة الواحدة السنة اليت تبدأ من تاريخ أول إجازة.
 .7للموظف احلق يف إجازة باجر كامل ملدة ( )3أيام يف حالة والدة مولود ومخسة أيام يف حالة زواجه او يف
حالة وفاة زوجه أو احد أصوله أو فروعه (ال قدر اهلل) كما حيق للجمعية طلب الوثائق املشار إليها.
 .8للموظفة احلق يف إجازة وضع باجر كامل ملدة عشرة أسابيع توزعها كيف ما تشاء تبدأ حبد أقصى أربعة
أسابيع قبل التاريخ املرجح للوضع وحيدد التاريخ املرجح للوضع بناء على شهادة طبية من جهة صحية
 .9حيق للموظفة عندما تعود إىل مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ فرتة أو فرتات اسرتاحة بقصد إرضاع
مولودها ال يزيد جمموعها عن الساعة يف اليوم الواحد وحتسب هذه الفرتة من ساعات العمل الفعلية .

 .11حيق للموظفة يف حالة وفاة زوجها (ال قدر اهلل) إجازة عده باجر كامل ملدة ال تقل عن أربعة أشهر وعشرة
أيام من تاريخ الوفاة
 .11حيق إلدارة اجلمعية استدعاء املوظف من إجازته املرخص له بها والعودة إىل العمل قبل انتهاء مدتها إذا
اقتضت مصلحة العمل ذلك  ،ويف هذه احلالة تعاد املدة املتبقية إىل رصيد إجازاته .
 .12حيق للموظف بعد بدء إجازته ويف حالة خاصة بعد موافقة إدارة اجلمعية طلب قطع اإلجازة والعودة اىل
العمل على ان تعود األيام املتبقية من إجازاته إىل رصيد إجازته.
 إجازة احلج:
املادة ( )43مينح موظف الدوام الكامل إجازة ألداء فريضة احلج براتب ملدة ( )11أيام تبدأ من اليوم السادس لشهر
ذي احلجة ألداء مناسك احلج كل مخس سنوات .
 إجازة االمتحانات:
املادة( )44مينح موظف الدوام الكامل إجازة لأليام الفعلية لالمتحانات براتب اجلمعية على أن حيضر ما يثبت أدائه
االمتحانات كاملة وذلك بعد موافقة اإلدارة .
 اإلجازة االستثنائية
املادة ( )45مينح موظف الدوام الكامل إجازة استثنائية عند وجود ظروف تستدعي ذلك يف حالة عدم وجود رصيد
من اإلجازة االعتيادية أو عدم كفاية الرصيد وتكون بدون راتب وال يتم صرف تذاكر سفر كما ال حتتسب مدة
اإلجازة من خدمته فيما زاد عن( )21يوما كما يتحمل املوظف اجر اشرتاك التأمينات االجتماعية عن تلك املدة
ويشرتط لذلك موافقة اجلمعية .
 أحكام عامه يف اإلجازات املادة()46
 .1ال حيق للموظف إثناء متتعه بأي من إجازاته املنصو

عليها يف هذا النظام أن يعمل لدى صاحب عمل أخر .

فإذا ثبت أن املوظف خالف ذلك فيحق للجمعية أن حترم املوظف من أجره عن مدة اإلجازة أو يسرتد ما سبق
إن أخذه من اجلمعية
 .2يلزم املوظف باحلضور ملقر عمله فور انتهاء إجازته والقيام باملهام املوكلة إليه.
 .3إذا ختلف املوظف عن احلضور ملقر عمله بعد انتهاء إجازته دون إذن مسبق أو عذر مقبول فإنه وباإلضافة
إىل اختاذ اإلجراءات التأديبية حبقه خيصم من راتبه األساسي الشهري ما يعادل عدد األيام اليت تغيب فيها
عن العمل .

املادة( )47ال حيق للموظف احلصول على إجازة اعتيادية إال بعد انقضاء ( )11شهرا من بداية عقده .
املادة( )48يتعني على املوظف عند عودته من أية إجازة ما عدا اإلجازات الرمسية حترير خطاب للمباشرة للعمل بعد
اإلجازة .
املادة ( )49تلتزم اجلمعية بتدريب وتطوير مواردها البشرية لتنمية وتعزيز قدراتهم مبا خيدم أهدافها واحتياجاتها .
املادة ( )51يستمر صرف أجر املوظف طيلة فرتة التدريب أو التأهيل وعند عقد الربنامج التدرييب خارج بلجرشي يتم
صرف مستحقات االنتداب له .
املادة ( )51حيق إلدارة اجلمعية أن تنهي تدريب املوظف وان حتمله كافة النفقات اليت صرفتها عليه يف سبيل ذلك
يف احلاالت التالية :
 .1إذا ثبت عدم جديته يف الدورة .
 .2إذا قرر املوظف التخلي عن الدورة التدريبية قبل انتهائها .
 .3اذا مل حيضر ما يثبت امتام الدورة او شهادة احلضور
 الوقاية والسالمة :
املادة ( )52من منطلق حر

اجلمعية على موظفيها من األخطار واحلوادث يف مقر العمل تتخذ اجلمعية التدابري

التالية :
 .1اإلعالن يف أماكن ظاهره عن خماطر العمل ووسائل الوقاية منها والتعليمات الالزم إتباعها .
 .2حضر التدخني بشكل نهائي .
 .3تأمني أجهزة اإلطفاء واحلريق .
 .4نظافة أماكن العمل وتوفري املطهرات .
 .5توفري املياه الصاحلة للشرب واالغتسال .
 .6توفري دورات مياه ممتازة .
 .7تنمية الوعي الوقائي للموظفني .
 .8التفتيش الدوري بغرض التأكد من سالمة األجهزة وحسن استعمال وسائل الوقاية والسالمة ومعاينة
احلوادث وتسجيلها وإعداد تقارير عنها تتضمن الوسائل واالحتياطات الكفيلة بتاليف تكرارها .
 .9تامني خزانة وأدوات اإلسعافات األولية .

 .11إلزام املنظمني ألي برنامج مجاهريي بتعريف النجاة وخمارج الطوارئ .
 املخالفات واجلزاءات :
السياسة العامة  :املادة ()53
 .1تلتزم اجلمعية إجراءات تأديبية عادلة موحده تتسم باحلياد والفورية للحد من السلوكيات غري املرضية يف
بيئة العمل .
 .2كل موظف خيالف الواجبات املنصو

عليها يف هذا النظام أو ال يلتزم بأخالقيات املهنة أو خيرج عن

مقتضى الواجب يف أعمال وظيفته جيازى تأديبياً .
 .3ال يعفى املوظف من اجلزاء التأدييب إال أذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا ألمر صدر إليه من رئيسه
بالرغم من تنبيهه إىل املخالفة ويف هذه احلالة تكون املسؤولية على مصدر األمر .
 .4ال حيق توقيع أي جزاء تأدييب على املوظف اال بعد اجراء حتقيق خطي معه تسمع فيه أقواله ودفاعه .
 اجلزاءات التأديبية املادة()54
أ  -اجلزاءات التأديبية اليت حتق للجمعية توقيعها على املوظف حسب املادة ( )66من نظام العمل وفقا ملا يلي =
 .1اإلنذار
 .2الغرامة
 .3احلرمان من العالوة أو تأجيلها ملدة ال تزيد عن سنة .
 .4اإليقاف عن العمل مع احلرمان من األجر
 .5الفصل من العمل
 .6تأجيل الرتقية مدة ال تزيد عن سنة يف حال العمل بها
 .7ال يعتد بتدرج اجلزائات املنصو

عليها يف هذه املادة ويكون الدارة اجلمعية صالحية اختاذ اجلزاء

املناسب على املوظف حسب حجم وخطورة املخالفة اليت ارتكبها .

املادة ( )55يتم معاقبة املوظف اذا بدرت منه اية خمالفة تتعلق بالسلوك او تنظيم العمل حسب اجلدول التالي - :
م

نوع املخالفة

اجلزاء
املرة األوىل

املرة الثالثه

املرة الثانية

املرة الرابعة

ارتكاب أمور تؤثر على امن
الدولة واستقرارها أو انتقا
1

فصل بدون مكافأة أو تعويض

والة األمر والعلماء وترويج
األفكار اهلدامة واإلشاعات
املغرضة
تقديم بيانات أو مستندات غري

2

فصل بدون مكافأة أو تعويض

صحيحة أو مزورة عند
التوظيف

3
4

مجع تربعات أو إعانات أو

فصل بدون مكافأة أو تعويض

نقود بدون إذن
إذا تكرر من املوظف فعل

فصل بدون مكافأة أو تعويض

يستوجب اإلنذار النهائي
الغياب بدون عذر ملدة ()15يوم

فصل بدون مكافأة او تعويض

 5متصلة أو ()31يوما متقطعة يف
السنة الوظيفية الواحدة
إذا صدر حبق املوظف ()3
6

فصل مع املكافأة

إنذارات يف السنة الوظيفية
الواحدة

7

الغياب بدون عذر ملدة ( )5أيام

إنذار نهائي مع

متصلة أو ( )15يوم متقطعة

خصم أو خصم أيام

خالل السنة الوظيفية الواحدة

الغياب

استغالل واستخدام الوظيفة أو
8

اسم اجلمعية لتحقيق أغراض
شخصية
القيام بأعمال خاصة أثناء

9

الدوام الرمسي بدون إذن ()5
أيام

إنذار نهائي مع
خصم ( )5أيام
إنذار مع خصم
()3أيام

فصل بدون مكافأة أو تعويض

فصل مع املكافأة

إنذار نهائي مع خصم

فصل مع املكافأة

نوع املخالفة

م

التسبب يف تلف أو ضياع
11

أجهزة أو معدات ختص
اجلمعية بسبب اإلهمال

اجلزاء
املرة األوىل

املرة الثانية

إنذار مع دفع %51

إنذار نهائي مع دفع

من القيمة

كامل القيمة

املرة الثالثه

املرة الرابعة

فصل مع دفع كامل القيمة

تكرار التغيب عن الدوام
11

حبيث يتجاوز  %31من ساعات
الدوام املقررة يف العقد (خا

لفت نظر كتابي

إنذار مع خصم يوم

إنذار مع خصم ثالثة
أيام

إنذار نهائي

مبوظف الدوام اجلزئي )
12
13

التشاجر مع الزمالء أو إحداث
مشاغبات يف مكان العمل
إثارة املشاكل وحتريض الغري
عليها

إنذار

إنذار مع خصم يوم

إنذار

إنذار مع خصم يوم

التلفظ بألفاظ نابية أو إساءة
 14األدب مع رؤسائه او زمالئه يف

إنذار

إنذار مع خصم يوم

اجلمعية
15

التقصري يف أداء العمل أو عدم
تنفيذ التعليمات

إنذار

إنذار مع خصم يوم

إنذار مع خصم ثالثة إنذار مع خصم 5
أيام

أيام

إنذار مع خصم

إنذار مع خصم

ثالثة أيام

5أيام

إنذار مع خصم ثالثة

إنذار مع خصم

أيام

 5أيام

إنذار مع خصم

إنذار مع خصم

ثالثة أيام

5أيام

اخلروج عن آداب الشريعة
16

اإلسالمية أو تواجده يف
أماكن مشبوه أو ممنوعة

إنذار

إنذار مع خصم يوم

إنذار مع خصم

إنذار مع خصم

ثالثة أيام

5أيام

نظاما تسيء لسمعة العمل
التسبب يف تلف احد او ضياع
17

مستندات ختص العمل أو
استعماهلا ألغراض خاصة دون

لفت نظر كتابي

إنذار

إنذار مع خصم يوم

إنذار مع خصم
3أيام

اذن
18

إساءة استخدام أجهزة ومعدات
اجلمعية بسبب اإلهمال

لفت نظر كتابي

إنذار

إنذارمع خصم يوم

إنذار مع خصم
يومني

م
19

نوع املخالفة
تكرار اخلروج أثناء الدوام
الرمسي بدون استئذان

اجلزاء
املرة األوىل

املرة الثانية

املرة الثالثه

لفت نظر كتابي

إنذار

إنذار مع خصم يوم

رفض العمل خالل اإلجازات
21

األسبوعية أو االنتداب عند

لفت نظر كتابي

إنذار

إنذار مع خصم يوم

التكليف الرمسي بذلك
التأخري يف تسليم املبالغ
21

احملصلة حلساب اجلمعية يف

لفت نظر كتابي

إنذار

إنذار مع خصم يوم

املواعيد احملددة
التدخل دون وجه حق يف أي
 22عمل ليس من اختصاصه أو مل

لفت نظر كتابي

إنذار

إنذار مع خصم يوم

يعهد إليه من اإلدارة

املرة الرابعة
إنذار مع خصم
يومني
إنذار مع خصم
يومني
إنذار مع خصم
يومني
إنذار مع خصم
يومني

التواجد يف مكان العمل يف
23

غري أوقات الدوام الرمسي دون
تكليف رمسي أو دون مربر أو

لفت نظر كتابي

إنذار

إنذار مع خصم يوم

إنذار مع خصم
يومني

موافقة اإلدارة
24

النوم أو الغفوة أثناء الدوام
الرمسي

لفت نظر شفوي

لفت نظر كتابي

إنذار

إنذار مع خصم
يوم

تناول وجبات الطعام يف
25

مكان العمل أثناء الدوام
الرمسي بشكل مجاعي أو

لفت نظر شفوي

لفت نظر كتابي

إنذار

إنذار مع خصم
يوم

فردي
26

التدخني أو التبغ ومشتقاته أو
بدائله يف اجلمعية

لفت نظر شفوي

لفت نظر كتابي

إنذار

خمالفة التعليمات الصحية
27

وأنظمة السالمة املتعلقة

لفت نظر شفوي

لفت نظر كتابي

إنذار

مبكان العمل
28

قراءة الصحف واجملالت

لفت نظر شفوي

لفت نظر كتابي

إنذار

إنذار مع خصم
يوم
إنذار مع خصم
يوم
إنذار مع خصم
يوم

م

19
21

نوع املخالفة
تكرار املخالفات املرورية على
املوظف
الغياب دون تقديم إجازة
رمسية

اجلزاء
املرة األوىل

املرة الثانية

املرة الثالثه

لفت نظر كتابي

إنذار

إنذار مع خصم يوم

لفت نظر كتابي

إنذار

إنذار مع خصم يوم

املرة الرابعة
إنذار نهائي ومنعه
من القيادة
سيارات اجلمعية
إنذار مع خصم
ثالثة أيام

املادة()56
ويف حالة تكرار املوظف للمخالفة فوق ( )4مرات يتم تكرار اجلزاء حسب املرة الرابعة يف اجلدول أعاله .
يف حالة قيام املوظف مبخالفة مل ينص عليها هذا النظام تقوم اجلمعية بتقدير اجلزاء هلذه املخالفة
 التحقيق :
املادة ( )57يتم التحقيق مع املوظف إذا صدر منه ما يوجب ذلك ويسجل يف حمضر كتابي حبيث تتم الكتابة من
إدارة اجلمعية أو إدارة املوظف إىل إدارة الشؤون اإلدارية واملالية لطلب التحقيق مع املوظف مع إيضاح نوع املخالفة
املطلوب التحقيق فيها
 - 1تقوم جلنة التحقيق برفع نتائج التحقيق والتوصيات إلدارة اجلمعية العتمادها
 - 2يتم تطبيق العقوبة على املوظف بعد اعتمادها من إدارة اجلمعية
 للتظلم والشكوى:
املادة( )58حيق للموظف رفع تظلمه إىل إدارة اجلمعية عند شعوره بالظلم من أي طرف أخر يف العمل مبا فيها إدارته
على أن يتم توضيح سبب التظلم وشرح مربراته بوضوح  ،على أن تقوم إدارة اجلمعية بالرد على تظلمه يف مدة
أقصاها أسبوعان من تاريخ تظلمه

املادة ()59
 - 1حيق للموظف أن يتقدم إلدارة اجلمعية بتظلم خطي يتعلق بتقرير تقويم أدائه السنوي وكذلك التظلم من
القرارات الصادرة بغرض اجلزائات التأديبية حبقه
 - 2حيق للموظف التقدم إلدارة اجلمعية بأية شكوى تتعلق بالعمل ومنها االسائة اجلسدية ،الكالم البذئ ،
ترويج وإطالق الشائعات  ،االستخفاف باملوظف وبآرائه  ،املضايقات اللفظية أو الكتابية وحنوها
املادة ( )61تنتهي خدمات املوظف باجلمعية يف احلاالت التالية- :
 - 1االستقالة
- 2عدم القدرة الصحية على أداء العمل
- 3االستغناء عن خدماته لعدم الكفاءة الوظيفية
- 4الفصل من اخلدمة بقرار تأدييب
 - 5عدم جتديد عقد املوظف لعدم احلاجة إىل خدماته
 - 6االنقطاع عن العمل دون عذر مقبول ملدة تزيد عن ( )15يوم متصلة أو ( )31يوم متقطعة يف السنة
 - 7التقاعد
 - 8الوفاة
- 9ما سبق ذكره يف هذه املواد وله عالقة بإنهاء خدمة املوظف
املادة ()61عند رغبة املوظف يف االستقالة من العمل قبل إنهاء عقده جيب عليه أن يقدم استقالة كتابية مع مهله
حتدد من اجلمعية مبا ال يقل عن ( )31يومًا وال يتجاوز ( )91يوما قبل تاريخ توقفه عن العمل ،وال تنتهي خدمة
املوظف أال بالقرار الصادر من اإلدارة بقبول استقالته
املادة ( )62جترى مقابلة شخصية مع كل موظف يستقيل من عمله أو يتقدم بطلب عدم جتديد عقده مع اجلمعية
وذلك جلمع نقاط الضعف احملتملة يف أنظمة العمل املتبعة باجلمعية والعمل على االستفادة من هذه البيانات لتحسني
السياسات أو املمارسات أو األنظمة أو العمليات يف املستقبل واحملافظة على الكوادر البشرية وتعزيز والئهم .

املادة ( )63يتم إحالة املوظف للتقاعد وصرف مجيع مستحقاته نظاما عند بلوغه ( )61سنة هجرية وإلدارة اجلمعية
احلق يف التمديد بعقد سنوي للموظف على أن ال يتجاوز عمره ( )68سنه هجرية حسب املادة ( )74الفقرة ( )4من
نظام العمل
املادة( )64يف حالة وفاة املوظف على بند الدوام الكامل يصرف لورثته مجيع مستحقاته وراتب الشهر الذي تويف فيه
كامال كما تتحمل اجلمعية مجيع نفقات دفن املوظف غري السعودي يف اململكة او نقل جثمانه وأفراد أسرته إىل
بلده.
 تصفية احلقوق:
املادة ( )65يصرف للموظف على بند الدوام الكامل مجيع مستحقاته إذا امضي سنتني وظيفيتني من ضمنها إجازته
السنوية وال تدخل فيها اإلجازات االستثنائية،
– إذا كان انتهاء العالقة بسبب إنهاء العقد أو االستغناء عن املوظف
 - 1نصف راتب عن كل سنة من السنوات اخلمس األوىل ،وراتب شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويتخذ
األجر األخري أساسا حلساب املكافأة ويستحق املكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها بالعمل ( حسب املادة
 84من نظام العمل ) .
 - 2راتب عن أيام اإلجازة املستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله هلا وذلك بالنسبة للمدة اليت مل حيصل على
إجازته عنها كما يستحق راتب اإلجازة عن السنة بنسبة ما قضاه منها يف العمل .
 - 3يف حالة االستقالة يستحق ثلث املكافأة بعد خدمة ال تقل عن سنتني متتاليتني وال تزيد عن مخس سنوات
ويستحق ثلثيها إذا زادة مدة خدمته عن مخس سنوات متتالية ومل تبلغ العشر سنوات ويستحقها كاملة إذا بلغت مدة
اخلدمة عشر سنوات فأكثر حسب املادة ( )85من مكتب العمل.
 - 4تذكرة سفر ذهاب فقط لغري السعوديني على الدرجة السياحية وقت سفره للموظف وزوجته واثنان من األوالد
إذا قضى سنتني وظيفيتني .
 إخالء طرف :
املادة ()66مينح املوظف خطاب إخالء طرف بعد تسليمه جلميع العهد اليت حبوزته والتأكد من تصفية مجيع
حساباته املالية ( قروض – أجار – سكن – أقساط ) سواءً للجمعية أو لدى اجلهات األخرى .

 شهادة خدمة :
املادة ()67حيق للموظف طلب شهادة يوضح فيها تاريخ التحاقه باجلمعية وتاريخ انتهاء عالقته باجلمعية ومهنته
ومقدار الراتب األخري .
 أحكام ختامية :
املادة ()68تتم مراجعة وحتديث هذا النظام بشكل سنوي أو كل ما دعت احلاجة إىل ذلك مبوجب فريق عمل يتم
تشكيله من إدارة اجلمعية .
املادة ( )69يوضع هذا النظام على املوقع االلكرتوني للجمعية ويعمم بذلك على مجيع املوظفني لالطالع عليه .
* اطلع جملس اإلدارة على هذه الالئحة اخلاصة باملوارد البشرية باجلمعية واقرها ووجه بالعمل مبوجبها اعتبارًا من
تارخيه.
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