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لتحقيق رسـالة الجمعية وأهداوها .وتمثل هذه الحقيقة نقطة ادنطالق وي إعداد دئحة
شـؤون الموظفين وإدارة الموارد البشـرية من أجل تووير موارد بشـرية ات سـمات وقدرات
متميزة ,وتأســيس قواعد واــواب وأنظمة تةــاهف وي تم ين إدارة ومنةــوبي جمعية
التنمية األســرية أســرة ببريدة على أداء أدوارهف تجاه خط وبرامج المةــاعدة والدعف
المالي والمادي والمعنوي للفئات المةـتهد خدمتها وي بريدة وعلى مةـتوى المنطقة
ل ل.
وتعد دئحة شـؤون الموظفين وإدارة الموارد البشـرية المرجع األسـاسـي دارة الجمعية وي
تنظيف واــب وتحةــين أداء الموظفين وإدارة شــؤونهف وبيان واجباتهف وحقوقهف بما
ينع س إيجابا على أدائهف لتحقيق أهدا الجمعية ورسالتها.
وتهد الالئحة إلى تهيئة بيئة عمل محفزة دارة ومنةـوبي الجمعية لت ون معيناً لهف
على حةـــن األداء بنـاء ادنتمـاء إلى الجمعيـة والمحـاوظـة عليـ  ,وهـذا مـا يبرر ادهتمـام
بشؤون الموظفين لما للموارد البشرية من أهمية وي تحقيق أهدا الجمعية ورسالتها.
وقـد تمـــمنـت هـذا الالئحـة بنوداً عـديـدة تتعلق بواجبـات إدارة ومنةـــوبي الجمعيـة
وحقوقهف وبنوداً أخرى لروع مةـــتوى أدائهف من خالت إتاحة التدريا والتأهيل لهف .إن
مشـر الشـؤون ا دارية عامة ،وأخصـائي الموارد البشـرية بالجمعية خاصـة ،هو المعنى
بشـ ل مباشـر بتنفيذ بنود هذا الالئحة وعلي تقع مةـؤولية أداء المهام والواجبات التي
تتمثل وي التاطي والتنظيف والتطوير للموارد البشـرية وي الجمعية وتفعيل أسـاليا
وأدوات تحفيز الموظفين للوصـــوت إلى المةـــتوى المةـــتهد من ا نتاجية ب فاءة
وواعلية والمةاهمة وي تحقيق أهدا الجمعية والموظفين معاً.
ومن المنتظر أن تم ن هذه الالئحة الجمعية من تنظيف شـؤون الموظفين وروع مةـتوى
أداء الموارد البشرية بها بش ل يةهف وي تحقيق األهدا التالية:
( )1تم ين إدارة ومنةوبي الجمعية من المةاهمة الحقيقية وي تحقيق أهداوها
ورسالتها.
( )2امان جودة استقطاب العناصر البشرية المتميزة وتووير متطلبات
استمرارها وانتمائها للجمعية.
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( )3ادستفادة من المهارات وال فاءات لدى الموارد البشرية عالية التدريا
والمتحفزة ألداء األنشطة والادمات ولتنفيذ البرامج والمشاريع ولتحقيق
رسالة الجمعية وأهداوها.
( )4تووير متطلبات تحقيق الراا الوظيفي وتحقيق الذات عند منةوبي
الجمعية بمةتوى يرقى إلى طموحاتهف.
( )5امان واوح قواعد واواب

إدارة الموارد البشرية لدى جميع منةوبي

الجمعية وتيةير العمل بها.
( )6امان المحاوظة على الممارسات الوظيفية والةلولية وأخالقيات العمل
التي تتواوق مع رؤية الجمعية ورسالتها وأهداوها.
( )7تيةير عمليات التطوير والتحديث وإدارة واب

عملية التغيير والتطوير وي

أنظمة العمل بالجمعية بما يعود بالنفع على الجمعية ومنةوبيها ،ومن ثف
على الفئات المةتفيدة من أنشطة الجمعية وخدماتها.
ومن األهمية ا شـارة إلى أن دئحة شـؤون الموظفين وإدارة الموارد البشـرية تعد جزاء
م مالً للوائح واألنظمـة األخرى للجمعيـة والمعينـة على تحقيق رســـالـة الجمعيـة
وأهداوها ،وقد تمت ا شـارة إلى هذا وي ألثر من مواـع وي هذا الالئحة ،مثل عبارات
صــاحا الصــالحية واألنظمة المالية وا دارية المعموت ويها؛ وعلي  ،وإن دقة والتمات
تطبيق هذا الالئحة يتطلا الرجوع إلى ادختصـاصـات التنظيمية للقطاعات والوحدات
بـالجمعيـة ،والتوصـــيظ الوظيفي وي دليـل النظـام ا داري وإلى دئحـة الصـــالحيـات
والةلطات أو اللوائح المالية وا دارية بالجمعية ،للوقو على أح امها.
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 -1مفاهيم واصطالحات أساسية
مادة  :1تةمى هذا الالئحة بنظام شؤون الموظفين وإدارة الموارد البشرية وي جمعية
التنمية األسرية أسرة ببريدة.
مادة  :2يقصد باأللفاظ والعبارات التالية  -أينما وردت وي هذا الالئحة – المعاني
المبينة أمامها ما لف يقتض الةياق خال لك:
• الجمعية :جمعية التنمية األسرية أسرة ببريدة.
• الموظف :لل شاص طبيعي يعمل لمصلحة الجمعية وتحت إدارتها أو
إشراوها مقابل اجر ،للعمل ال لي أو مقابل راتا مقطوع للعمل الجزئي،
وتةري هذه الالئحة ب امل تفصيالتها على الموظظ الذي يعمل بنظام
العمل ال لي ،وتنطبق بش ل جزئ على من يعمل بنظام العمل الجزئي
حةا ما يرد بهذه الالئحة.
• مجلس اإلدارة :مجلس إدارة الجمعية ،وهو المةتوى ا داري األعلى على
مةتوى الجمعية ،ويرتب

مباشرة بالجمعية العمومية ،وياتص بتقديف

الدعف والمةاندة لرئيس مجلس إدارة الجمعية ويتابع أدائ .
• رئيس مجلس اإلدارة :رئيس مجلس إدارة الجمعية ،وهو المةتوى الوظيفي
األعلى ويمثل مجلس ا دارة وي ا شرا

على المدير العام للجمعية

ومتابعة أدائ .
• اللجان )1( :تعد اللجان أحد الم ونات الرئيةية للجهاز التاطيطي للنظام
ا داري والعمل التنفيذي بالجمعية ،حيث ياتص بعمها بمهام
تاطيطية وإشراوية ورقابية عامة ،وتاتص أخرى بعمل
إداري تنةيقي ،وهناك لجان تنفيذية أو ورق عمل متاصصة
يتف تش يلها لمهام معينة.
( )2اللجان بالجمعية أربعة أنواع:
 اللجان النوعية :ويتف تش يلها بقرار من مجلس إدارة الجمعيةوبتوجي رئيس مجلس ا دارة.
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 اللجان التنفيذية :ويتف تش يلها بقرار من مجلس إدارة الجمعيةوباقتراح من مدير عام الجمعية وتوصيت وي اللجان النوعية.
 المجلس التنفيذي :ويتف تش يلها بقرار من مجلس إدارة الجمعيةوبتوصية من مدير عام الجمعية.
 ورق العمل المتاصصة :ويتف تش يلها بقرار من مجلس إدارةالجمعية وبتوصية من مةاعد المدير العام.
• المدير العام :المدير العام للجمعية ،وهو الرئيس التنفيذي الذي يدير
العمل اليومي للجمعية ويشر

على أداء لاوة أنشطة وخدمات الجمعية

من خالت مةاعدي والوظائظ المرتبطة ب مباشرة.
• األجر( الراتب ) :لل ما يعطى لموظظ الجمعية مقابل عمل بموجا عقد
عمل م توب وموقع بين الجمعية والموظظ ،سواء للعمل ال امل أو العمل
الجزئي.
• الحوافز والمكافآت :لل ما يعطى للموظظ عينا لان أو نقدا ،مقابل جهود
مميزة غير تقليدية قدمها للجمعية وحققت نتائج ات تأثيرات ايجابية
على خدمات وأنشطة الجمعية ،ويدخل ويها ما يصر

للموظظ من

م اوأت نقدية ،بنةبة متفق عليها مما حقق من إيرادات أو تحصيالت أو
غيرها من عوائد ومناوع لصالح الجمعية.
• المؤهالت :شروط التعيين على الوظيفة من الشهادات العلمية والابرات
العملية والصفات الشاصية والمهارات والقدرات التي تتطلبها الوظيفة.
• العمل ال لي :التفرغ ال امل للعمل بالجمعية وادلتزام بمواعيد العمل وي
الدوام الرسمي للجمعية.
• العمل الجزئي :العمل بالجمعية لجزء من الوقت وادلتزام بالتواجد خالت
عدد الةاعات التي تحددها الجمعية لنظام العمل الجزئي ،وقد ي ون هذا
التواجد الجزئي وي وترة صباحية أو مةائية.
 -2قواعد وضوابط عامة
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مادة  :3أولوية العمل وي الجمعية للمواطن الةعودي ،ويجوز تعيين غيره عند تحقق
الشروط التالية:
( )1أن ي ون من وي ال فاءات المهنية أو المؤهالت الدراسية التي تحتاج إليها
الجمعية ،ود يوجد من أبناء البالد من يحملها أو لان العدد الموجود د يفي
بالحاجة ،أو ي ون من الموظفين العاديين الذين تحتاج إليهف الجمعية.
( )2أن ي ون الموظظ قد دخل البالد بطريقة نظامية ومصرحا ل بالعمل.
( )3أن ي ون متعاقدا مع الجمعية وتحت مةؤوليتها ،ود بأس عند المرورة
القصوى من التعاقد لمدة يةيرة.
مادة  :4تامع هذه الالئحة ألح ام نظام العمل الصادر بموجا المرسوم المل ي رقف
م 51/وي 1426/8/23هـ وتعديالت .
مادة :5تةري أح ام هذه الالئحة من تاريخ إقرارها من الجهات ات الصالحية.
مادة  :6التقويف المعموت ب وي الجمعية هو التقويف الهجري.
مادة  :7تعتبر هذه الالئحة متممة لعقد العمل وأي اختال بينهما يتف الرجوع وي إلى
نظام العمل المشار إلي وي المادة ( )4من هذه الالئحة ،وتطلع الجمعية
الموظظ على أح ام هذه الالئحة عند التعاقد وينص على لك وي عقد العمل
أو يوقع الموظظ إقراراً بذلك.
مادة  :8للجمعية الحق وي تعديل أح ام هذه الالئحة للما دعت الحاجة ود ت ون هذه
التعديالت ناوذة إد بعد اعتمادها من الجهات ات لصالحية.

إعداد الهي ل ا داري والتنظيمي للجمعية:
مادة  :٩يصدر مجلس إدارة الجمعية الهي ل ا داري للجمعية متممنا للتقةيمات
ا دارية بما يتفق مع أنشطة وخدمات الجمعية وأهداوها وبما يحقق رسالتها.
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مادة  :10يتف إجراء تطوير وتحديث الهي ل ا داري ووقاً للبنود التالية التي تواح
ادختصاصات والصالحيات التالية:
 .1ملدراء اإلدارات طلب تعديالت على اهليكل التنظيمي اخلاص إبداراهتم التنظيمية املنوطة هبم ،مبا يتالءم واحتياجات العمل
على املستوى البسيط كحل املشكالت الدورية ومنها عدم القدرة على حتقيق األهداف ،من خالل توجيهها للمدير
التنفيذي.
 .2للمدير التنفيذي حتليل وحتديد احتياجات اجلمعية من التعديل والتطوير على مستوى اهليكل التنظيمي ،ومراجعة طلبات
التعديل املرفوعة إليه ،واختاذ القرار بتمريرها لرئيس اجمللس أم ال ،حبسب احلاجة.
 .3جمللس اإلدارة صالحية حتليل وحتديد احتياجات اجلمعية من التعديل والتطوير على مستوى اهليكل التنظيمي ،و/أو إقرارها
وتطبيقها ،سواءً أكانت تلك احلاجات انمجة عن:
 .1طلبات مرفوعة من قبل املدير التنفيذي.
 .2احلاجة إلعادة هيكلة اجلمعية.
 .3ضرورة إنشاء ،أو دمج ،أو جتزئة ،أو إلغاء إدارة معينة ،سواءً أكانت إدارة أو جلنة ،مبا تقتضيه متطلبات
العمل ،ومبا حيقق األهداف الوظيفية ،واألهداف االسرتاتيجية للجمعية.
 .4أمتتة أعمال اإلدارات التنظيمية املختلفة بشكل جزئي أو كلي.
 .5تعديل املسميات الوظيفية.

التوظيف وشغل الوظائف
-3
مادة  :11المةؤوت عن إصدار قرارات التوظيظ:
المدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذي للجمعية وهو الذي يصدر قرارات التعيين والفصل
والترقية والعالوات والبددت للموظفين ود ت ون سارية إد بعد اعتمادها من
صاحا الصالحية وحةا ما جاء بالئحة نظام الصالحيات والةلطات .ووق
التوايح التالي:
 .1يتوىل جملس اإلدارة مسؤولية مقابلة وانتقاء وتعيني املدير التنفيذي وانئبه ،وميتلك أيضاً صالحية املوافقة على تعيني مدراء
اإلدارات ،بناءً على األسس اليت يراها مناسبة.
 .2يتوىل املدير التنفيذي مسؤولية مقابلة وانتقاء مدراء اإلدارات وابقي املوظفني ،بناءً على األسس اليت يراها مناسبة ،وذلك
بعد التنسيق مع جلنة التوظيف.
يتوىل جملس اإلدارة مسؤولية تشكيل جلنة التوظيف وهي جلنة دائمة َّ
تشكل لدراسة احتياج اجلمعية الوظيفي ابإلضافة إىل دراسة
أحوال املوظفني يف اجلمعية.
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تتكون جلنة التوظيف من:
 .1أحد أعضاء جملس اإلدارة.
 .2املدير التنفيذي للجمعية.
 .3مدير اإلدارة التنظيمية املعنية.
 .4مدير الشؤون املالية واإلدارية.
تقوم جلنة التوظيف ابألدوار التالية:
 .1مراجعة الوصف الوظيفي اخلاص ابلوظيفة الشاغرة ،لإلملام مبتطلبات العمل.
 .2مراجعة طلبات التوظيف والسري الذاتية.
 .3تصميم االختبارات التنافسية إن لزمت ،من حيث املضمون ،والعالمات املخصصة لكل جزئية ،وطريقة احتساب
عالمات التقييم ،واملدة الزمنية املمنوحة للمتقدمني.
 .4حتديد الفرتة الزمنية واملواعيد املتعلقة بعقد االختبارات التنافسية (إن لزمت) واملقابالت الشخصية.
 .5اإلشراف املباشر على انعقاد االختبارات التنافسية (إن وجدت) ،وتقييم املتقدمني من خالل احتساب العالمات
املكتسبة.
 .6فرز وتقليص أعداد املرشحني للوظيفة الشاغرة ،بناءً على نتائج االختبارات (إن عقدت).
 .7عقد املقابالت الشخصية مع املرشحني ،واستالم أوراقهم الثبوتية ،وتقييمهم.
 .8التواصل مع املعرفني من أرابب العمل السابقني ،إن لزم.
 .9انتقاء املرشح أو املرشحني األنسب ،مللء الشاغر ،وحتضري كتاب توصية (قرار تعيني) بتعيينهم.
عند مراجعة السري الذاتية ،جيب على شؤون املوظفني االنتباه للنقاط التالية إىل جانب حيازة املتقدم للتحصيل األكادميي
واخلربة املطلوبة:
 .1تكرار األخطاء اإلمالئية والنحوية.
 .2ركاكة الصياغة.
 .3إمكانية عدم املصداقية يف املعلومات.
عند عقد املقابالت الشخصية ،جيب على جلنة التوظيف االنتباه للنقاط التالية إىل جانب حيازة املتقدم للتحصيل األكادميي
واخلربة املطلوبة:
 .1اهليئة والشخصية.
 .2االتصال ،واملهارات الشخصية املكتسبة.
 .3القيمة املضافة اليت يستطيع املسامهة هبا.
 .4توقعات األجر الشهري.
 .5أسباب الرغبة يف االلتحاق ابجلمعية.
حيق للجنة التوظيف عقد سلسلة من املقابالت للمتقدم الواحد ،حسب احلاجة.

مادة  :12يتف استقبات طلبات التوظيظ بالطرق التالية:
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.1

ا عالن عن وظائظ شاغرة وي المنصات الرسمية :من خالت تحمير مذلرة
تتممن طلا إعالن توظيظ ،تعتمد من قبل مدير الشؤون المالية وا دارية،
على أن يعد تقرير نهائي عند ممي الفترة الزمنية المحددة للتعيين لتحليل
واعلية ا عالن وي جلا النتائج المرجوة.

.2

المشارلة وي معارض التوظيظ :من خالت تحمير مذلرة تتممن طلا مشارلة
وي معرض للتوظيظ ،تروق مع خطة ونية ومالية وزمنية للمشارلة الفعالة وي
المعرض ،تعتمد من قبل مدير الشؤون المالية وا دارية ،على أن يعد تقرير
نهائي عند ممي الفترة الزمنية المحددة للتعيين لتحليل واعلية المشارلة وي
جلا النتائج المرجوة.

.3

التعاقد مع م اتا التوظيظ ومواقع التوظيظ ا ل ترونية لمهمة معينة أو
لفترة محددة :من خالت تحمير مذلرة تتممن طلا استعانة بم تا توظيظ
أو مواقع إل ترونية ،تروق مع خطة تقنية ومالية وزمنية ،تعتمد من قبل مدير
الشؤون المالية وا دارية ،على أن يعد تقرير نهائي عند ممي الفترة الزمنية
المحددة للتعيين لتحليل واعلية هذه التعاقدات وي جلا النتائج المرجوة.

.4

يحق للجنة التوظيظ استقطاب ال فاءات والقيادات المتميزة مباشرة دون
الحاجة للطرق الةابقة.

.5

يةتطيع الباحثون عن وظيفة ،والراغبون وي العمل لدى الجمعية ،التقديف
عن طريق إرسات الةيرة الذاتية.

مادة  :12تصنيظ طلبات التوظيظ:
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مادة  :13أنواع التعيين :
يعتمد ابجلمعية أنواع التعيينات التالية:
 .6التعيني بعقد عمل غري حمدود املدة :ويتم من خالله تعيني املوظفني من السعوديني يف وظائف حمددة ودائمة ،مدرجة يف
اهليكل التنظيمي للجمعية.
 .7التعيني بعقد عمل حمدد املدة :ويتم من خالله تعيني املوظفني من السعوديني أو غري السعوديني مبوجب عقود حمددة املدة
يف وظائف حمددة ،مدرجة يف اهليكل التنظيمي للجمعية ،للقيام أبعمال ومهام تتميز ابالختصاص واخلربة ،شريطة ندرة
املوارد البشرية السعودية املؤهلة للقيام هبا.
 .8للجمعية االستعانة ببعض موظفي اجلهات احلكومية أو املؤسسات أو الشركات اخلاصة للعمل معها عن طريق اإلعارة أو
الندب ،شريطة موافقة اجلهة اليت يعمل لديها ،ويعاملون معاملة موظفي اجلمعية من الناحيتني اإلدارية واملالية.
 .9للجمعية االستعانة ببعض موظفي القطاع العام أو اخلاص من الكفاءات املتميزة ،للعمل معها أو ألداء عمل معني ابإلضافة
إىل أعماهلم األصلية مبوافقة اجلهة اليت يعملون هبا.
 .10مينح املوظفون املستعان هبم مكافأة شهرية ويعاملون معاملة موظفي اجلمعية من الناحيتني اإلدارية واملالية.
 .11جيوز االتفاق مع خبري أو أكثر غري متفرغ ألداء مهام حمددة.
 .12جيوز مبوافقة املدير التنفيذي للجمعية يف احلاالت اليت تقتضيها مصلحة العمل ،وملسببات منطقية التنازل عن بعض
متطلبات شغل الوظائف استثناءً.

مادة :13

مادة  :12تحديد ادحتياجات من الموارد البشرية:
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.1

يتولى مدير الشؤون المالية وا دارية إدارة عملية تحديد ادحتياجات من
الموظفين بالتنةيق مع مدراء ا دارات.

.2

يتف تحديد ادحتياجات من الموظفين ،باستادام أحد األساليا التالية:

.1

مشاريع تحجيف القوى التنفيذية :وهي مشاريع داخلية يتف من خاللها دراسة
وتحليل أعباء العمل وي ا دارات التنظيمية للجمعية على حدة ،لحةاب أعداد
الموظفين الالزمين ل ل مةمى وظيفي للقيام بالمهام المطلوبة على أحةن
وج على المدى القصير والمتوس  ،بادستناد إلى األهدا المنشودة.

.2

تقدير مدير ا دارة التنظيمية ،نتيجةً نهاء الادمة لواحد أو ألثر من
الموظفين ،أو الحاجة لزيادة العاملين لتلبية متطلبات العمل ،أو استحداث
وظيفة جديدة ،أو إلغاء وظيفة ما.

.1

على لل إدارة أن تحدد حاجتها الةنوية التقديرية من الموظفين وي اوء
التعليمات التي يصدرها المدير التنفيذي ،ووي اوء األهدا وادستراتيجيات
المواوعة ،وأية تغييرات طرأت أو قد تطرأ على الهي ل التنظيمي أو نوع المهام
أو حجف األعباء أو أساليا العمل.

.2

يتعين على مدير الشؤون المالية وا دارية إعداد خطة سنوية للموارد البشرية
تةاهف وي واعها لاوة ا دارات التنظيمية ،وتقديمها للمدير التنفيذي،
لمراجعتها وتعديلها ،قبل روعها لمجلس ا دارة للمصادقة ،ويتف مراجعة هذه
الاطة وتحديثها بش ل مةتمر ،على أن تتممن:

.1

األهدا المتعلقة بإدارة وتنمية الموارد البشرية خالت سنة الاطة.

.2

تقديرات القوى التنفيذية بالتناسا مع أعباء العمل المتوقعة.

.3

الموازنة الةنوية للموارد البشرية لالرواتا والعالوات والتدريا ،والتعيين
وإنهاء الادمة.

.1

وي حات اتماح حاجة إدارة ما للتوظيظ خالت وترة معينة ،يتعين على مدير
تلك ا دارة تعبئة نمو ج "طلا موظفين" ،وتقديم لمدير الشؤون المالية
وا دارية.
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وي حالة وجود وائض من الموارد البشرية وي أي من المةتويات الوظيفية
الماتلفة ،ت ون األولوية لملء الشواغر الوظيفية التي تظهر للتوظيظ
الداخلي ،من خالت تحويل الموظفين من وظيفة إلى أخرى.

مادة  :13يشترط وي من يشغل إحدى وظائظ الجمعية اآلتي:ـ
( )1اجتياز ادختبار والمقابلة الشاصية المقررة لشغل الوظيفة.
( )2الحصوت على المؤهالت العلمية و توور الابرة العملية المطلوبة للتعيين
وحةا شروط الوظيفة الواردة وي توصيظ الوظائظ بالجمعية.
( )3تقديف المةتندات الرسمية التي تثبت استيفاء الشروط المطلوبة للتعيين.
( )4أن ي ون دئقاً طبياً لشغل الوظيفة المتقدم لها.
( )5أن ي ون حةن الةيرة والةلوك.
( )6أن د ي ون قد صدر بحق ح ف با دانة وي وعل يمس الشر واألمانة.
( )7أن ي ون متزوجاً ( خاص بالباحثين ادجتماعيين ).
( )8يحمل رخصة قيادة سارية المفعوت ( بالنةبة للوظائظ التي تتطلا طبيعة
عملها لك ).
( )٩أن يجيد القراءة وال تابة.
( )10أن يمتلك مهارات التعامل مع الحاسا اآللي.
()11

أن ي ون حةن المظهر ويلقي القبوت العام وي نطاق العمل الادمي والايري.

 .1يشرتط يف من يعني يف أي وظيفة يف اجلمعية أن يكون:
 .13متمتعاً جبنسية اململكة العربية السعودية .وجيوز االستثناء من شرط اجلنسية وتقدمي املربرات الكافية لذلك ،وىف
هذه احلالة يكون التوظيف مبوجب عقد عمل حمدد املدة مع مراعاة اشرتاطات توظيف األجانب الواردة يف نظام
العمل.
 .14قد أكمل الثامنة عشرة من عمره مبوجب وثيقة رمسية ،وأال يزيد عن ستني عاماً ،وجيوز االستثناء من شرط السن
احملدد مع تقدمي املربرات الكافية لذلك وموافقة املدير التنفيذي.
 .15مستوفياً للمؤهالت العلمية والعملية الالزمة لشغل الوظيفة املتقدم هلا طبقاً للتوصيف الوظيفي املعتمد للوظيفة
مع ضرورة تقدمي املستندات األصلية املؤيدة حلصوله على تلك املؤهالت.
 .16حسن السرية والسلوك ،وأال يكون قد سبق احلكم عليه يف جناية أو جرمية خملة ابلشرف واألمانة.
 .2ال جيوز توظيف أقارب املوظفني من الدرجة األوىل يف نفس اإلدارة أو القسم.
 .3ال جيوز إعادة تعيني املوظفني املنتهية خدماهتم ابلفصل التأدييب.
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 .4عند احلاجة لتعيني املتقاعدين من العسكريني أو املدنيني السعوديني ،يتم تعيينهم بعقد حمدود املدة إذا جتاوزت أعمارهم
اخلمسني.
 .5ختضع صالحية إصدار االستثناءات لتجاوز أي شرط من الشروط املذكورة يف هذه املادة للجنة دراسة التوظيف.

ويجوز إعفاء بعض المتقدمين ،لشغل بعض الوظائظ دون غيرها ،من بعض هذه
الشروط عند المرورة بعد مواوقة صاحا صالحية التعيين لك مةتوى إداري
ووظيفي ،دون أن يةبا لك خلالً وي متطلبات أداء واجبات الوظيفة على مةتوى
الجمعية.
مادة  :13على من يقع علي ادختيار للتعيين وي إحدى وظائظ الجمعية أن يةتووي
المةتندات التالية-:
( )1صورة مصدقة من أعلى مؤهل علمي أو مهني حصل علي .
( )2صورة مصدقة من شهادة الابرة الةابقة إن وجدت.
( )3شهادة حةن الةيرة والةلوك.
( )4صـورة بطاقة الهوية الوطنية إ ا لان سـعوديا وجواز الةـفر أو رخصـة ا قامة إن
لان أجنبيا مقيما أو مةتقدما حةا األنظمة والقواعد المعموت بها.
( )5صور شاصية حديثة مقاس .6×4
( )6شهادة اللياقة الصحية من الجهات الرسمية.
( )7تعبئة نمو ج طلا التوظيظ.
( )8أي شهادات أو مةتندات أو بيانات أخرى تطلبها الجمعية.
مادة  :14ي ون التعيين ألوت مرة تحت ادختبار لمدة ثالثة شهور من تاريخ مباشرة العمل
بقرار من صاحا صالحية التعيين حةا المةتوى ا داري والوظيفي وي دئحة
نظام الصالحيات والةلطات ،ويعرض أمر الموظظ قبل نهاية هذه المدة على
المدير العام لتقرير صالحيت من عدم تمهيدا لالعتماد من صاحا
الصالحية؛ مع استثناء رؤساء القطاعات ورؤساء الوحدات من لك بحيث ت ون
مدة التجربة ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل.
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مادة  :14ي ون التوظيظ وي وظائظ الجمعية بموجا عقد مبرم يتممن توايحاً لطبيعة
العمل واألجر المتفق علي ومدة العقد ،ويعد عقد العمل من نةاتين أحداهما
للموظظ واألخرى وي ملفات الموظفين وي الجمعية.
مادة  :15يصدر قرار التعيين من شؤون الموارد البشرية بوحدة الشؤون ا دارية والمالية
بعد است مات إجراءات التعيين ومواوقة صاحا صالحية التعيين ،وبتوجي من
المدير العام ،وياتص مشر الشؤون ا دارية وأخصائي الموارد البشرية
الموظفين بتحرير العقد مع المرشح للوظيفة واتاا إجراءات اعتماده حةا
مةتويات الصالحية.
مادة  :16الموظظ المعين الذي د يباشر مهام وظيفت خالت خمةة عشر يوماً من تاريخ
توقيع العقد يعتبر تعيين دغياً.
مادة  :17يعد ل ل موظظ ملظ شاصي تحفظ وي جميع األوراق والوثائق المتعلقة
بالموظظ ويحتفظ ب وي مقر الجمعية.
مادة  :18يعتبر عقد العمل ناوذا من تاريخ مباشرة الموظظ للعمل مع توقيع نمو ج إقرار
استالم العمل بالوظيفة.
مادة  :1٩يراعى اآلتي وي حات وةخ العقد أو ا شعار بعدم التجديد عند انتهاء مدة
العقد:
( )1أن ي ون ا بالغ م توبا ومؤرخا قبل الفةخ بمدة د تقل عن شهرين.
( )2أن يتف ادستالم والتةليف وي مقر العمل أو بالبريد المةجل أو بأية طريقة أخرى
شرط التوثيق والتأريخ .ووي حالة روض الموظظ استالم الاطاب يعد محمراً
بذلك.
مادة  :20إجراءات التعامل مع الموظظ الجديد:
يتولى شؤون الموظفين عملية إشعار موظفي بعض ا دارات وي الجمعية بتعيين
موظظ جديد ،ل ي يقوم لل منهف با جراءات المناسبة الالحقة للتعيين ،وتشمل
حةا الحاجة ما يلي:
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اإلدارة
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املطلوب

.1

شؤون املوظفني

.2

رئيس احلساابت

▪ استالم املعلومات األساسية عن حساب املوظف البنكي
من شؤون املوظفني ،وتسجيلها.

.3

مشرف التقنية والدعم
الفن

▪ إنشاء حساب مستخدم شبكة احلاسوب ،وحتديد
صالحيات االستخدام والدخول.
▪ إنشاء حساب بريد إلكرتوين.
▪ إضافة الربيد اإللكرتوين إىل جمموعة بريدية ( email
 )groupمعينة أو أكثر.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

فتح ملف للموظف ،ووضع السرية الذاتية وطلب
التوظيف والعقد املوقع فيها.
إنشاء سجل للموظف يف نظام شؤون املوظفني
اإللكرتوين (إن وجد).
(للسعوديني) تسجيل املوظف يف سجل التأمينات
االجتماعية.
(لغري السعوديني) تسجيل املوظف وعائلته يف سجل
التأمني ضد احلوادث( .إن وجد ذلك)
تسجيل املوظف وعائلته يف سجل التأمني الصحي (إن
وجد ذلك).
طباعة بطاقات العمل التعريفية (أي بطاقات الزايرة)
وتسليمها للموظف.
جتهيز وتسليم أية تصاريح مطلوبة للعمل.
جتهيز وصرف بطاقة الوقت املمغنطة واخلاصة بنظام
ضبط الدخول أو تسجيل البصمة اخلاصة ابملوظف.
استقبال وتقدمي املوظف اجلديد.
ختطيط وتنسيق التدريب التوجيهي.
جتهيز وتسليم بطاقات التأمني الصحي اخلاصة ابملوظف
وأفراد عائلته (إن وجد ذلك).
تسليم املوظف كتيب التأمني الذي يبني الشبكة الطبية
املعتمدة (إن وجد ذلك).
صرف اللوازم املكتبية للموظف.
جتهيز وتسليم مفاتيح خاصة ابلعمل.
أخذ املعلومات األساسية عن حساب املوظف البنكي.
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▪ جتهيز وصرف حاسوب مكتيب أو دفرتي -إن لزم.-

يتف مراعاة التالي وي التعامل مع الموظظ الجديد:
.1

عند تعيين الموظظ ألوت مرة ،ي ون تحت التجربة لمدة شهرين أو ثالثة،

تبدأ من تاريخ مباشرت العمل وي وظيفت  ،ويعتبر مثبتاً بش لٍ تلقائي ،إ ا انتهت
وترة التجربة دون صدور قرار بإنهاء خدمت خاللها.
.2

تعتبر وترة التجربة من امن مدة خدمة الموظظ الفعلية.

.3

تنهى خدمة الموظظ خالت وترة التجربة لعدم لفاءت أو لعدم انمباط

بتوصيةٍ من رئية المباشر ،دون الحاجة لمنح اك الموظظ مدة إشعار أو تعويض
خاص باال

مةتحقات وديترتا على هذا ا نهاء أي تعويض ودم اوأة نهاية

خدمة ،لما د يجوز إعادة تعيين وي الجمعية مرة أخرى.
.4

إ ا أعيد تعيين الموظظ الذي ترك الادمة وي الجمعية بنفس وظيفت

الةابقة ولان قد أنهى مدة التجربة بنجاح ،ويواع تحت التجربة مجدداً.
.5

يتف التعيين بموجا عقد يتممن شروط وواجبات العمل ومدت واألجر المتفق

علي .

.1

يتولى شؤون الموظفين أنشطة تاطي

وإدارة تنفيذ عمليات تقديف ودمج

الموظفين الجدد وي الجمعية ،بحيث يقوم بـ:
.1

استقبات الموظفين الجدد ،والترحيا بهف ،وأخذهف وي جولة تعريفية ،وهذا

يشمل:
●

استقبات الموظفين الجدد منذ وصولهف والترحيا بهف ،ومنحهف انطباعاً

إيجابياً عن الجمعية.
●

تعريظ الموظفين الجدد على رؤسائهف وزمالئهف ومرؤوسيهف.

●

تعريظ الموظفين الجدد على م اتبهف أو مواقع عملهف ،وتنةيق تةلمهف

للتجهيزات الم تبية والحواسيا والمفاتيح إن وجدت.
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تحديد خطة التدريا التوجيهي الااصة ب ل موظظ حديث التعيين منذ

صدور قرار تعيين  ،وإدارتها منذ التحاق بالجمعية ،بالتنةيق مع ا دارة أو القةف
التي يتبع لها.
.3

احتمان الموظظ الجديد لتجاوز وترة التجربة بارتياح وادندماج مع الزمالء،

و لك من خالت المتابعة المةتمرة وتقديف النصح والمشورة عند الحاجة ،وتقديف
ما يحتاج من إرشاد وتوجي .
.2

يتولى شؤون الموظفين تحديد مدة التدريا التوجيهي للموظظ الجديد

وتنةيق أجندت  ،بالترتيا المةبق مع رئية المباشر ،لتلبية توقعات وتجنا
ا ارار بمصالح وأولويات العمل ،على أن تتراوح مدة التدريا التوجيهي للموظظ
الحديث ،من يومٍ واحدٍ على األقل إلى شهر واحد على األلثر ،بحةا خبرت
المةبقة ،وطبيعة عمل الجديد.
ينقةف التدريا التوجيهي وي الجمعية إلى ثالثة أقةام:
.1

تقديف عام للجمعية :ويتولى هذه المهمة شؤون الموظفين ،ويشمل:

●

شرح رسالة الجمعية وأهداو .

●

تعريظ الموظفين الجدد بالجمعية ،وهي ل التنظيمي ،ونشاطات  ،وآخر

إنجازات .
●

إطالع الموظفين الجدد على نواحي أساسية متعلقة با دارات واألقةام وي

الجمعية وأدوارها ،والعالقات ويما بينها.
.2

ما يتعلق بالشؤون ا دارية :ويتولى هذه المهمة شؤون الموظفين أيماً،

ويشمل:
●

تعريظ الموظفين الجدد على الثقاوة المؤسةية للجمعية.

●

تعريظ الموظفين الجدد على سياسات وإجراءات الجمعية ،مثل حقوق

الموظظ والتزامات  ،ومواعيد العمل ،ودئحة الجزاءات ،والم اوآت ،وآلية تقييف
األداء ،إلخ.
.3

توجي وتدريا متاصص على العمل :ويتولى هذه المهمة مدير ا دارة المعني

ويها الموظظ ،ويشمل تعريظ الموظفين الجدد على:
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مهام عملهف ،وحدود صالحياتهف ،ومةتويات أدائهف المتوقعة ،من خالت

توايح توصيفاتهف الوظيفية.
●

النشاطات اليومية ،واألسبوعية ،والشهرية ،ونصظ الةنوية ،والةنوية.

●

النما ج وا جراءات المعتمدة وي تةيير األعمات.

●

أمالن حفظ المعلومات وآلية الحصوت عليها.

●

الجهات التي سيتعاملون معها من خالت العمل.

 -4قواعد وضوابط توظيف وتشغيل النساء
مادة  :20توظظ المرأة وي الجمعية وي المجادت التي تتفق مع طبيعتها ،ويحظر
تشغيلها وي األعمات الاطرة والتي د تتناسا مع طبيعة المرأة.
مادة  :21للموظفة التي أممت ستة أشهر وي العمل بالجمعية الحق وي أجازة واع مدتها
أربعة أسابيع تغطي األسبوع الةابق على التاريخ المحتمل للواع واألسابيع
الثالثة الالحقة ل وبنصظ أجرها إ ا لان لها ثالث سنوات وأقل لدى الجمعية،
وباجرها لامالً إ ا لان لها ألثر من ثالث سنوات ،ود يدوع إليها األجر أثناء
إجازتها الةنوية العادية إ ا لانت قد استفادت وي الةنة نفةها من إجازة واع
باجر لامل ،ويدوع إليها نصظ أجرها أثناء ا جازة الةنوية إ ا لانت قد
استفادت وي الةنة نفةها من إجازة واع بنصظ األجر.
مادة  :22وي خالت الثمانية عشرة شهرا التالية لتاريخ الواع ي ون للموظفة التي تراع
طفلها الحق وي وترتين د تزيد وي مجموعها عن الةاعة يوميا ،وللموظفة
الحق وي اف هاتين الفترتين وتحةا هاتان الفترتان من ساعات العمل ود
يترتا عليها أي تافيض وي األجر.
مادة  :23د يجوز وصل الموظفة أو إنذارها أثناء تمتعها بإجازة الواع ،إد إ ا ثبت أنها
التحقت بعمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها.
مادة  :24على الموظفة إخطار الجمعية بالتقارير الطبية الالزمة عن الحمل خالت الشهور
األولى للحمل لشرط تمتعها بأجازة الواع.
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مادة  :25د يجوز وي حات من األحوات اختالط النةاء بالرجات وي أمالن العمل وما
يتبعها من مراوق ،وعلى الموظفات ادلتزام باللباس الشرعي.
وتةــرى أح ام قواعد واــواب

توظيظ وتشــغيل النةــاء على من يتف تعيينهن بنظام

العمل ال لي أو نظام العمل الجزئي .

إعداد وتحديث بطاقات الوصظ الوظيفي:
.1

يتولى شــؤون الموظفين إعداد بطاقات الوصــظ الوظيفي للوظائظ بالتنةــيق مع
مـدراء ا دارات التنظيميـة ،ومراجعـة لـل بطـاقـة بمعـدت د يقـل عن مرة وي الةـ ـنـة
الواحـدة لتحـديثهـا لمـا يلزم ،لمـا وي حـادت تغير نطـاق العمـل ،أو دمج أو وصـــل
الوظائظ ،أو عند تغير متطلبات إشغات الوظيفة.

.2

يتف اعتماد بطاقات الوصظ الوظيفي من قبل المدير التنفيذي.

.3

يةـلف شـؤون الموظفين نةـاة من بطاقات الوصـظ الوظيفي المنجزة والمعتمدة
لمدراء ا دارات للوظائظ التي تقع اــمن نطاق إشــراوهف ،وور إنجازها ،للرجوع
إليها وي حادت واـــع األهدا للموظفين ،وتقييمهف ،واســـتنباط احتياجاتهف
التدريبية ،إلى غير لك.

.1

يجا أن تحتوي بطاقة الوصظ الوظيفي على المعلومات التالية لحد أدنى:

.1

نطاق ا شرا .

.2

األهدا الوظيفية.

.3

األدوار والمةؤوليات.

.4

الحـد األدنى للمتطلبـات الوظيفيـة من حيـث المؤهالت األلـاديميـة ،والابرات
العملية ،والجدارات المطلوبة ألداء العمل ب فاءة.

.2

يراعى وي إعـداد بطـاقـات الوصـــظ الوظيفي الترليز على مـا ينبغي أن ت ون عليـ
الوظيفـة وي اـــوء ادحتيـاجـات ،مع إدراج المهـام والجـدارات التي تاـدم األهـدا
ادستراتيجية أيماً.
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لمدراء ا دارات التنظيمية طلا تعديالت على بطاقات الوصـظ الوظيفي الااصـة
بـإدارتهف التنظيميـة المنوطـة بهف بمـا يتالءم واحتيـاجـات العمـل ،يتف توجيههـا إلى
المدير التنفيذي للنظر ويها.

.2

يـأخـذ المـدير التنفيـذي النقـاط التـاليـة بعين ادعتبـار قبـل اعتمـاد أيـة تعـديالت،
والطلا من شؤون الموظفين بع ةها على بطاقات الوصظ الوظيفي:

.1

التألد من أن التعديالت المقترحة تتفق مع احتياجات وسياسات الجمعية.

.2

التـألـد من أن التعـديالت المقترحـة تتفق مع الهـد المراد تحقيقـ من الوظيفـة،
وأن ت ون ات عالقة بنطاق عمل الوظيفة.

.3

تجنا ازدواجية وتداخل وتمــارب األدوار والمةــؤوليات مع وظائظ أخرى وي نفس
ا دارة التنظيمية أو ا دارات األخرى وي الجمعية.

 -5الرواتب والبدالت والعالوات
مادة  :26يتف تعيين الموظفين على وظائظ ات مةـميات ومواصـفات معينة ويحصـلون
على األجر المتفق علي والمةجل وي عقد العمل.
مادة  :27تدوع أجور الموظفين بالعملة الرسمية للبالد ويتف دوعها خالت ساعات العمل
الرسمية ووي م ان أو تودع وي حةاباتهف البن ية ووقا لألح ام التالية:
( )1من يعمل بنظام األجر الشــهري ،ســواء بنظام العمل ال لي أو نظام العمل
الجزئي ،يصر أجره وي نهاية الشهر.
( )2من يعمل باليومية أو بالمهمة يم ن أن يصـر أجره وي نهاية األسـبوع أو وي
نهاية الشهر حةا ما يتف ادتفاق علي بين الجمعية والمتعاون معها.
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( )3من تنهي الجمعية خدمت  ،يدوع أجره ولاوة مةــتحقات وور إتمام إجراءات
إخالء الطر .
( )4من يترك العمل من تلقاء نفة ـ يدوع أجره ولاوة مةــتحقات خالت مدة د
تتجاوز أســبوعين من تاريخ ترك العمل ،بعد احتةــاب مةــتحقات الجمعية
وتةوية العالقة المالية مع .
( )5عند األخذ بنظام ســاعات العمل ا اــاوية تدوع أجورها وي ميعاد أقصــاه
ســبعة أيام من تاريخ انتهاء التشــغيل ا اــاوي ما لف يتف دوعها مع األجر
الشهري للموظظ.
مادة  :28الحد األدنى لألجور وي الجمعية ،بالنةبة للمعينين بنظام العمل ال لي ،د
يقل عن الحد الذي حدده نظام العمل المعموت ب وي الممل ة.
مادة  :2٩يعتمد رئيس مجلس إدارة الجمعية وي الشهر األوت من الةنة المالية العالوات
الدورية للموظفين الذين أمموا سنة على األقل من تاريخ تعيينهف وت ون
العالوة حةا ما هو مقرر وي دئحة الرواتا واألجور ،على أن د يقل تقييف
أدائ عن معدت جيد ،ويحرم من العالوة الدورية من تصدر من أعمات تال
بواجبات الوظيفة ،وي ون هذا الحرمان بقرار من صاحا الصالحية حةا ما
ورد وي دئحة نظام الصالحيات والةلطات.
مادة  :30يجوز لمجلس إدارة الجمعية أن يعتمد صر المنح والمزايا والعالوات
ادجتماعية التي تقررها الدولة للموظفين بها ،ووقا للقواعد التي تصدرها
الدولة وي هذا الشأن ،وي حالة ما إ ا سمحت الموارد المالية لدى الجمعية
بذلك.
مادة  :31يجوز للجمعية وبتوصية من المدير العام أو رئيس المجلس وباعتماد مجلس
ا دارة ،ادستعانة ببعض الموظفين المتعاونين ممن ترى ادستعانة بابراتهف
وي تحقيق أغرااها من الجهاز ا داري للح ومة أو الهيئات العامة ،و لك
لمتعاونين بطريق ا عارة أو ادنتداب لل أو بعض الوقت ،لما يجوز تعيين
موظفين لبعض الوقت إ ا اقتمت مصلحة العمل لك ،ويمنح هؤدء ممن لهف
خبرة متميزة م اوآت يحددها مجلس ا دارة ل ل حالة على حدة ،ووي حدود
ما تةمح ب الموارد المالية للجمعية.
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مـادة  :32وي حـالـة الحـاجـة الملحـة لـذوي الابرات النـادرة ،تتحمـل الجمعيـة ،بـاعتمـاد
مجلس ا دارة ،مرتبات المعارين إليها وملحقاتها وحصــة الح ومة بالنةــبة
للتـأمينـات ادجتمـاعيـة إ ا لف تواوق جهـة عملهف على تحمـل لـك ،ووي حـدود
ما تةـمح ب الموارد المالية للجمعية ،لما تتحمل الجمعية حصـة الح ومة
والتعويض عن إصـــابـة العمـل تطبيقـا لنظـام التـأمينـات ادجتمـاعيـة وي هـذا
الشأن.
مــادة  :33إ ا لف تؤمن الجمعية للموظظ وسيلة نقل مناسبة من محل س ن إلى العمل
وبـالع س ،يمنح بـدت نقـل شـــهري حةـــا مـا هو محـدد وي ســـلف الرواتـا
المعتمد من مجلس إدارة الجمعية.
مادة  :34على الجمعية تأمين وسـيلة نقل مناسـبة للموظظ الذي تقتمـي طبيعة عمل
التنقل خارج مقر العمل ،أو تدوع ل بدت انتقات شــهري وي حات اســتادام
سـيارت الااصـة ،ويحدد قيمة البدت باقتراح من المدير العام ولجنة النشـاط
الماتصة وتوصية لجنة الشؤون ا دارية والمالية واعتماد رئيس المجلس.
مادة  :35د يصـــر بدت النقـل وي حات انتـداب الموظظ أو تمتعـ بـاوة أنواع ا جازات
المدووعة األجر المةتحقة ل بما ويها ا جازة المراية.
مادة  :36يدوع بدت النقل الذي يتقرر خارج سلف الرواتا ،مع الراتا األساسي الشهري.
مادة  :37يجوز أن تصــر الجمعية للموظظ الذي يعمل بنظام العمل ال لي بدت سـ ن
ووقاً للفئات والمـواب التي تمـعها لجنة الشـؤون ا دارية والمالية ويعتمدها
مجلس إدارة الجمعية ،على أن يتجاوز قيمة بدت الة ـ ن عن ما يعادت الراتا
األساسي لثالثة أشهر للموظظ.
مادة  :38يحدد صر بدت الة ن من عدم مع بدء الةنة المالية.
مادة  :3٩د يةترد بدت الة ن وي الحادت التالية:
•

وواة الموظظ.

•

إنهاء خدمات من قبل الجمعية.

مادة  :40يةترد بدت الة ن وي حات استقالة الموظظ و لك عن الفترة الباقية من عقده.
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مادة  :41يةتحق الموظظ غير الةعودي تذلرة إرلاب لل سنتين من مقر عمل إلى مقر
إقامت خارج الممل ة على الدرجة الةياحية المافمة هاباً وإياباً.
مادة  :42الموظظ المنتدب داخلياً تصر ل تذلرة إرلاب بفئة الدرجة التي تحددها
جداوت تذالر الةفر وحةا المةتوى الوظيفي وا داري هاباً وإياباً.
مادة  :43إ ا جزأ الموظظ غير الةعودي إجازت بناء على طلب د يةتحق إد تذلرة سفر
واحدة وق .
مادة  :44وي حات رغبة الموظظ غير الةعودي قماء إجازت وي الممل ة يصر
 %وق من قيمة التذلرة المةتحقة ل نظاماً.

ل 50

مادة  :45يصر بدت سفر لعمو مجلس ا دارة ولمدير عام الجمعية الذي ي لظ بمهام
وي جهة خارج المدينة التي بها مقر الجمعية ووقا لما يقرره مجلس إدارة
الجمعية من وئات البددت عن لل ليلة يقميها خارج مقر عمل .
مادة  :46يم ن أن يصر للموظظ أجر إااوي عن ساعات العمل ا ااوية الزائدة عن
ساعات العمل الرسمية ويحتةا األجر ا ااوي بحةاب الةاعات الزائدة مماوا
إليها  ،%25وإ ا لان العمل ا ااوي وي يوم الراحة األسبوعية أو األجازة الرسمية
صر األجر مماعفا ،وتحتةا ووقا للنما ج التي تعد لهذا الغرض وتعتمد
من صاحا الصالحية ،ود يجوز للموظظ البقاء وي غير مواعيد العمل
الرسمية على مة العمل ا ااوي .إد بعد الحصوت على مواوقة مةبقة من
صاحا الصالحية ويجوز للجمعية بعد اعتماد مدير عام الجمعية احتةاب
إجازة تعويمية عن العمل ا ااوي لبديل لألجر ا ااوي.
مادة  :47يجوز للجمعية ،وباعتماد صاحا الصالحية ،تقرير صر حواوز وم اوآت
تشجيعية للموظظ الذي قام بجهود غير عادية أسهف بها وي تحقيق أهدا
الجمعية ،ووي جميع األحوات يجا أد تزيد الم اوآت عن  %100من األجر
الشهري الذي يصر للموظظ ،ووي حدود ما تةمح ب الموارد المالية
للجمعية.
مادة  :48يجوز للجمعية ،بناء على توصية واعتماد صاحا الصالحية ،منح الموظظ
عالوة تشجيعية استثنائية تعادت العالوة الدورية المقررة وي الحادت التالية:
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( )1أن ي ون الموظظ قد حصل على تقدير أداء بدرجة ممتاز آلخر سنتين.
( )2أن ي ون الموظظ قد حقق اقتصادا وي النفقات أو روع مةتوى األداء.
ود تمنع هذه العالوة التشجيعية ادستثنائية من استحقاق العالوة الدورية وي موعدها.
مادة  :4٩يجوز للجمعية ادستعانة بعدد من الابراء والمةتشارين ،بقرار من مجلس
ا دارة وبتوصية من رئيس المجلس ،وبعقود خاصة ولمدة محددة يجوز
تجديدها ،لما يجوز للمدير العام أن يةتعين ببعض المتاصصين و وي
ال فاءات والمهارات لمهام محددة وباعتماد رئيس المجلس.
يستحق موظفو اجلمعية العالوات والبدالت التالية يف حال حتقق الشروط املؤهلة لكل منها:
الرقم

عناصر هيكل
التعويضات

الوصف

.1

بدالت االستقدام
والعودة لألجانب

حسب ماهو مقر ومعتمد يف الئحة تنظيم العمل

.2

املواصالت الشهرية

تدفع اجلمعية للموظف بدوام كامل عالوة شهرية للمواصالت
لتسهيل حضوره وانصرافه عن مكان العمل على أال تزيد على 300
ريـال.

.3

السكن السنوية

تدفع اجلمعية للموظف بدوام كامل ما مقداره رواتب ثالثة أشهر
سنوايً لتأمني سكنه ،على أال تزيد على  20ألف رايل ،تدفع على
دفعات شهرية متساوية ،مع إاتحة اجملال إلعادة النظر بكيفية صرف
الدفعات بطلب من املوظف ،ومبوافقة كتابية من املدير التنفيذي يف
أي وقت بعد انقضاء فرتة التجربة بنجاح.

.4

بدل ساعات العمل
اإلضافية

.5

تتكفل اجلمعية بتخصيص بدل نقدي لتغطية التكاليف الشخصية
بدل االنتداب داخل
للموظف املنتدب داخل اململكة ،شريطة أن يكون موقع االنتداب
اململكة
خارج منطقة اجلمعية ،وذلك حسب التايل:

 .1حسب ما هو مقر ومعتمد يف الئحة تنظيم
 .2ال مينح بدل ساعات العمل اإلضافية للموظفني املنتدبني
(أي املوفدين أو املكلفني ٍ
مبهام رمسية) داخل أو خارج
اململكة.
 .3جيوز التعويض عن املكافأة أبايم راحة بطلب من املوظف
وحتتسب ساعات العمل مثل احتساب البدل اإلضايف.
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بدل االنتداب الداخلي اإلمجايل:
حبيث متنح اجلمعية املوظف بدل انتداب داخلي حبسب درجته
الوظيفية ،لكي يتمكن من تغطية كافة التكاليف املرتبطة ابالنتداب
(كالسفر واإلقامة) ،وتغطية املصروف الشخصي (كالطعام والشراب
واملكاملات اهلاتفية اخلاصة والغسيل) ،فال تتكفل اجلمعية بعد دفع
البدل يف تغطية أية تكاليف أخرى ،كما يلي:
املستوى الوظيفي

بدل االنتداب الداخلي اليومي

جملس اإلدارة واملدير
التنفيذي وانئبه

850

مدراء اإلدارات

750

بقية املوظفني

650

(ابلرايل السعودي)

 حيتسب بدل االنتداب من أول يوم يغادر املوظف مقر عملهإىل يوم عودته إىل مقر عمله.
 يشرتط أال يتجاوز املوظف املدة الضرورية ألداء املهمة املنوطةبه واليت حتددها اجلمعية مبا يتفق مع املدة الفعلية للمهمة.

.6

تتكفل اجلمعية بتغطية نفقات السفر للمنتدبني مبهام رمسية تتطلب
السفر اخلارجي ،وذلك حسب التايل:
بدل االنتداب اخلارجي اإلمجايل:
حبيث متنح اجلمعية املوظف بدل انتداب خارجي حبسب درجته
الوظيفية ،لكي يتمكن من تغطية التكاليف املرتبطة ابالنتداب
(كالسفر واإلقامة) ،وتغطية املصروف الشخصي (كالطعام والشراب
واملكاملات اهلاتفية اخلاصة والغسيل) ،فال تتكفل اجلمعية بعد دفع
بدل االنتداب خارج
البدل يف تغطية أية تكاليف أخرى ،كما يلي:
اململكة
املستوى الوظيفي

بدل االنتداب اخلارجي اليومي
(ابلرايل السعوي)

جملس اإلدارة أو املدير
التنفيذي وانئبه

1300

مدراء اإلدارات

1100
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 حيتسب بدل االنتداب من أول يوم يغادر املوظف مقر عملهإىل يوم عودته إىل مقر عمله.
 يشرتط أال يتجاوز املوظف املدة الضرورية ألداء املهمة املنوطةهبو اليت حتددها اجلمعية مبا يتفق مع املدة الفعلية للمهمة.

.7

بدل التكليف
ابلوكالة

 تدفع اجلمعية للموظف الذي يتم تكليفه رمسياً بتويل وظيفة ماابلوكالة ،إىل جانب وظيفته األصيلة ،لفرتة مؤقتة ال تقل عن
شهر واحد وال تزيد عن سنتني (قابلة للتمديد بقرار من مدير
اجلمعية) ،بدالً عن التكليف ابلوكالة بشكل شهري ،يرتاوح من
 %5إىل  %25من راتبه الشهري األساسي عن كل شهر كامل
يكون فيه حتت التكليف ،حبيث يقوم مدير الشؤون املالية
واإلدارية بتقدير تلك النسبة ،واحلصول على موافقة املدير
التنفيذي على قيمتها ،بناءً على العوامل التالية ،على أن يتم
حجب هذا البدل فور انتهاء التكليف:
 .1مدة التكليف.
 .2صعوبة وحساسية الوظيفة ابلوكالة.
 .3حجم الصالحيات واملسؤوليات املعطاة.
 .4عدد املوظفني املرؤوسني يف الوظيفة ابلوكالة.
 جيوز مبوافقة املدير التنفيذي ختصيص بعض البدالت لبعضاالعمال اليت حتتاجها اجلمعية ببدل مستقل ال يتجاوز % 25
من الراتب األساسي للموظف.

.8

بدل طبيعة عمل

وهو نسبة  % 10من أصل الراتب تصرف ألمني الصندوق (أو
العهدة) فقط.

 .1يوقف منح أي من العالوات أو البدالت السابقة إذا انتفت األسباب املوجبة ملنحها.
 .2ال جيوز االنتقاص من قيمة أايً من استحقاقات التعويض املمنوحة ملوظف ما ،يف حاالت إعادة اهليكلة اليت تنطوي على
إعادة تصنيف الوظائف واملوظفني ،إذا أدت ابلضرورة إىل إنقاص درجته.
 .3جيوز ملدير اجلمعية منح تعويضات إضافية مربرة ،للموظف املستحق هلا ،عند الضرورة امللحة.

المزايا الوظيفية:
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يستحق موظفو اجلمعية املزااي الوظيفية التالية يف حال حتقق الشروط املؤهلة لكل منها:
الرقم

.1

.2

.3

عناصر هيكل
املزااي الوظيفية
التأمينات
االجتماعية
(للمواطنني)

الوصف
تتوىل اجلمعية تغطية مجيع املوظفني السعوديني مبظلة التأمني
االجتماعي اإللزامي ،مقابل اقتطاع نسبة معينة شهرايً من الراتب
األساسي ،يضاف إليها نسبة معينة كمسامهة إلزامية من اجلمعية،
وفق نظام التأمني االجتماعي املتبع يف اململكة العربية السعودية.

تتوىل اجلمعية تغطية املوظف غري السعودي مبظلة أتمني صحي عائلي
إلزامي ،يوفر خدمات صحية متنوعة له ولزوجة واحدة وألبنائه
التأمني الصحي
املعالني دون سن احلادية والعشرين للذكور وبدون أي حمددات عمرية
(لغري املواطنني)
لإلانث بشرط إقامتهم يف اململكة ،من خالل شبكة طبية معتمدة،
منذ اتريخ التعيني وحىت اتريخ انتهاء اخلدمة.
متنح اجلمعية مبوافقة املدير التنفيذي بعض املوظفني جهاز ٍ
هاتف
جوال مع شرحية ،حبسب طبيعة وظائفهم وحبسب احلاجة لذلك،
ويكون البدل للجوال الرئيسي للقسم /اإلدارة الذي يتلقى
تلفون جوال مع
االتصاالت يف كل األوقات ( )300رايل كحد أقصى اثبتة ،وذلك
شرحية
الستعماالت العمل فقط ووفق تعليمات اجلمعية الصادرة يف ذلك
اخلصوص ،لضمان استمرارية التواصل فيما بني الرؤساء واملرؤوسني
والزمالء ،مع تغطية قيمة االشرتاكات.

الحواوز:
يستحق موظفو اجلمعية احلوافز التالية يف حال حتقق الشروط املؤهلة لكل منها:
الرقم

عناصر هيكل
احلوافز

الوصف
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زايدة نسبية على الراتب األساسي للموظف ميكن منحها بعد بداية
السنة املالية اجلديدة مباشرةً ،حبيث يستحق املوظف عالوة سنوية
مقدارها  %5على الراتب األساسي وتنقص بعد تقييمه حسب
اجلدول التايل ،على أن يتم اعتماد نسب الزايدة السنوية احملددة يف
اجلدول التايل ،لكل املوظفني حبسب نتيجة تقييم أدائه:
التقدير
نسبة الزايدة السنوية على
التنفيذي
للتقييم السنوي الراتب األساسي ()%
(ابلوصف)

.1

الزايدة السنوية
على الراتب

.2

مكافأة هناية
اخلدمة

حسب ماهو مقر ومعتمد يف الئحة تنظيم العمل اخلاصة ابجلمعية
واملعتمدة من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم
( ،)556811واتريخ 1422/9/16هـ.

.3

مكافأة االقرتاح
الفعال

منحة نقدية تعطى للموظف أو جملموعة املوظفني الذين يتقدمون
ابقرت ٍاح ٍ
فعال من شأنه تطوير العمل أو األداء -استناداً إىل معايري
واضحة -يف حال وافق املدير التنفيذي على تبن وتطبيق ذلك
االقرتاح ،ويتوىل هو تقدير قيمتها بناءً على جدوى االقرتاح ومزاايه،
حبيث ترتاوح بني  500رايالً كحد أدىن و  3500ر ٍ
ايل كحد
أقصى ،تعطى لصاحب االقرتاح الفعال إن كان فرداً أو توزع
ابلتساوي على اجملموعة املتقدمة به.

.4

املكافآت
االستثنائية

مينحها املدير التنفيذي للموظفني املبدعني أصحاب اإلسهامات
واإلجنازات يف العمل اليت تستحق التقدير ،ويقدر قيمتها على أال
تقل عن  500رايل ،وال تزيد على  3000رايل.

ممتاز

5%

جيد جداً
جيد

4%
3%

متوسط

2%

ضعيف

ال يستحق

● مالحظة :ال يتم صرف هذه الزايدة إال بناء على موافقة جملس
اإلدارة ،أو رئيس جملس اإلدارة بشكل سنوي ،وذلك بناء
على الوضع املايل للجمعية.
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جيوز للجمعية منح موظفيها مكافأة تعادل راتب شهر واحد أساسي بنهاية كل عام مايل للذين مضى على عملهم ابجلمعية
عاماً كامال وذلك ابلشروط التالية :إذا حتقق زايدة يف اإليرادات تفوق املقدر مبا ال يقل عن  .%10وإذا حتقق فائض يف بند
الرواتب واألجور على أال يقل هذا الفائض عن املكافآت اليت ستصرف وتعتمد من قبل جملس اإلدارة.

إدارة الزايدات السنوية والرتقية
الزايدات السنوية على الراتب:
 .1يتوىل شؤون املوظفني مسؤولية احتساب الزايدة السنوية على الراتب -حبسب النسب اليت حددها املدير التنفيذي -لكل
موظف مستحق هلا ،بناءً على نتائج التقييم السنوي املعتمدة للموظف.
 .2حيدد اليوم األول من شهر  1من كل عام ميالدي موعداً الستحقاق العالوات السنوية للموظفني -يف حال صدور قرار
اعتمادها. -
يف حال نص عقد املوظف على عالوة سنوية حمددة فإهنا تطبق وال ينطبق عليه أحكام هذه الالئحة ،فاألصل هو مامت االتفاق
عليه يف العقد.
الرتقيات على مستوى املناصب الوظيفية:
 .1يرفع املدير التنفيذي توصياته جمللس اإلدارة يف حاالت التوصية ابلرتقية للوظائف اإلدارية (أي لوظائف مدراء اإلدارات).
 .2يرفع مدراء اإلدارات توصياهتم للمدير التنفيذي يف حاالت الرتقية للوظائف دون مدراء اإلدارات ،بناءً على استكمال
املوظف لشروط الرتقية.
 .3يف حالة ترقية املوظف ملنصب إداري ،جيب توفر الشروط التالية يف املوظف املرشح للرتقية:
 .1وجود وظيفة شاغرة (أو استحداث وظيفة) يف الدرجة األعلى ،مع وجود اعتماد مايل خمصص لذلك.
 .2أن يليب املرشح املتطلبات الوظيفية املعتمدة لتقلد الوظيفة األعلى ،على مستوى املؤهالت األكادميية واخلربات
العملية والكفاءات املطلوبة للوظيفة املرشح هلا ،واملذكورة يف الوصف الوظيفي.
 .3أن يكون للمرشح خدمة فعلية يف وظيفته يف اجلمعية ال تقل عن سنتني إذا كان الرتقية لوظيفة مدير إدارة.
 .4أن يكون تقييم أداء املرشح آلخر سنتني متتاليتني ال تقل عن تقدير "جيد جداً".
 .5أن خيلو ملف املوظف من أي جزاءات أتديبية سارية املفعول تقضي حبرمانه من الرتقية.
 .4يف حالة ترقية املوظف ملنصب غري إداري ،جيب توفر الشروط التالية يف املوظف املرشح للرتقية:
 .1وجود وظيفة شاغرة (أو استحداث وظيفة) يف الدرجة األعلى ،مع وجود اعتماد مايل خمصص لذلك.
 .2أن يليب املرشح املتطلبات الوظيفية املعتمدة لتقلد الوظيفة األعلى ،على مستوى املؤهالت األكادميية واخلربات
العملية والكفاءات املطلوبة للوظيفة املرشح هلا ،واملذكورة يف الوصف الوظيفي.
 .3أن يكون املرشح قد عمل يف وظيفته احلالية مدة سنتني على األقل.
 .4أن يكون تقييم أداء املرشح آلخر سنتني متتاليتني ال تقل عن تقدير"جيد جداً".
 .5أن خيلو ملف املوظف من أي جزاءات أتديبية تقضي حبرمانه من الرتقية.
 .6موافقة املدير التنفيذي ابلتنسيق مع جلنة التوظيف للرتقية.
 .5يتم إيقاف ترقية املوظف (على مستوى املنصب الوظيفي) احملال للتحقيق بشأن شكوى ضده مل يتخذ قرار بشأهنا إىل حني
اختاذ القرار ،ويف حالة تربئته فيتم ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي استحق فيه الرتقية.
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 .6مينح املوظف الذي مت ترقيته على مستوى املنصب الوظيفي زايدة مستحقة على راتبه ،يقوم املدير التنفيذي بتحديد نسبتها
من الراتب األخري للموظف ،على أال تقل عن  %10وال تزيد على .%25
إذا مت ترقية موظف (على مستوى املنصب الوظيفي) واستحق تعديالً على راتبه بسبب ترقيته كانت قيمته  %15من راتبه قبل
الرتقية فأكثر ،فال حيق له احلصول على عالوة سنوية على الراتب خالل تلك السنة اليت ترقى هبا.

 -6تـنمية المهارات والقـدرات
مادة  :50تقوم الجمعية بتدريا وتأهيل موظفيها الةعوديين وإعدادهف مهنياً لتم ينهف
من شغل الوظائظ بالجمعية ،وأن تتعامل مع ا نفاق على التدريا باعتباره
استثمارا طويل األجل وي مواردها البشرية.
مادة  :51يم ن أن يتف تدريا وتأهيل الموظفين الةعوديين تدريبا وتأهيال إداريا وونيا وي
الداخل والاارج .على أن يتف لك ووق برنامج يعد لذلك ويعتمد من صاحا
الصالحية ،ويةتمر صر أجر الموظظ طوات وترة التدريا أو التأهيل.
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مادة  :52يجوز أن تتحمل الجمعية ت اليظ التدريا والتأهيل للموظفين الةعوديين،
ويجوز لها أن تةترد من الموظظ لاوة النفقات التي صروتها علي وي سبيل
لك وي الحادت اآلتية:
( )1إ ا ثبت ان غير جاد وي التدرب وغير حريص لتحقيق مصلحة العمل من
خالل .
( )2إ ا قرر إنهاء التدريا قبل الموعد المحدد ل دون عذر مقبوت.
مادة  :53للموظظ الحق ،وبعد الحصوت على إ ن مةبق لاللتحاق بالدراسة ،وي إجازة
بأجر لامل لمتابعة التحصيل العلمي أثناء مدة ادمتحان للةنوات غير
المعادة ،ويمنح إجازة بدون راتا للةنوات المعادة بشرط تقديف ما يثبت لك.
مادة  :54للجمعية حرمان الموظظ من أجره مدة األجازة الممنوحة ل أو تةترد ما حصل
علي من أجر إ ا ثبت اشتغال بعمل آخر أثناء وترة ادلتحاق بالدورات التدريبية
أو وترة ادلتحاق بالدراسة أو للتحصيل العلمي.

 -7قواعد وضوابط التعيين بعمولة أو مكافآت
مادة  :55يجوز للجمعية تعيين موظفين بم اوأة شاملة للقيام بأعمات تتطلا مهارة أو
تاصصات معينة غير متوورة أو القيام بعمل غير مةتديف بناء على توصية
واعتماد صاحا الصالحية.
مادة  :56ي ون التوظيظ بم اوأة بطريق التعاقد و لك وي حدود ما تةمح ب الموارد
المالية للجمعية.
مادة  :57ي ون شغل الموظظ بم اوأة لوظيفة تحدد واجباتها ومةؤولياتها وادشتراطات
الالزم تواورها ويمن يشغلها.
مادة  :58ي ون عقد العمل مع الموظظ بم اوأة لمدة د تزيد عن سنة تبدأ من تاريخ
استالم العمل ويجوز تجديدها بعد مواوقة صاحا الصالحية.
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مادة  :5٩يحدد وي العقد الم اوأة الشاملة للوظيفة التي يشغلها المتعاقد ويجوز زيادة
الم اوأة الشاملة المقررة عند تجديد العقد بنةبة د تزيد عن  % 25باعتماد
مجلس إدارة الجمعية.
مـادة  :60يجوز منح الموظظ المعين بم ـاوـأة شـــاملـة مقـابال عن الجهود غير العـاديـة
واألعمـات ا اـــاويـة التي ي لظ بهـا ومـا ي ون مالئمـا لطبيعـة الوظيفـة من
مميزات أخرى.
مـادة  :61تةـــرى على الموظظ المعين بم ـاوـأة لـاوـة القواعـد المطبقـة على الموظفين
بالجمعية والواردة بالئحة الموارد البشرية وشئون الموظفين.
مادة  :62إ ا أنهى الموظظ العقد قبل انتهاء المدة المحددة ل سـق
الشاملة عن المدة الباقية من العقد.

حق وي الم اوأة

مـادة  :63يجوز للجمعيـة ،بـاعتمـاد المـدير العـام ،تعيين عمـالـة بنظـام العمولـة للقيـام
بـأعمـات بيع منتجـات أو خـدمـات تقـدمهـا الجمعيـة أو تحصـ ـيـل إيراد ،وي ون
التعيين بطريق التعـاقـد ،ويجوز أن يحـدد للموظظ أجر محـدد مقـابـل إنجـاز
الحد األدنى من العمل المطلوب من  ،وما زاد عن الحد األدنى يامـع لنظام
حواوز أو عمولة.
مادة  :64يتمـمن العقد مع العمالة بنظام العمولة بيان األعمات التي يقوم بها الموظظ
ونةبة العمولة أو الحواوز المةتحقة وليفية معاملت ماليا.
مادة  :65يامـع الموظظ بعمولة ألح ام دئحة إدارة الموارد البشـرية وشـؤون الموظفين
بالجمعية ولما جاء وي دئحة الرواتا واألجور والبددت ما لف يرد نص يقصـر
تطبيقها وق على الموظفين بأجر أو راتا أو م اوأة.
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 -8قواعد وإجراءات النقل واالنتداب واإلعارة والبعثات
مادة  :66يجوز للجمعية أو باعتماد صاحا الصالحية ،نقل الموظظ من الوظيفة التي
يشغلها إلى وظيفة أخرى من ات ونوع العمل بناء على طلب أو لحاجة العمل.
مادة  :67يجوز لمدير عام الجمعية انتداب الموظظ للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى
بنفس الدرجة أو وظيفة تقل مباشرة طبقا لحاجة العمل.
مادة  :68ي ون ترشيح الموظظ وبقائ وي بعثات أو منح دراسية أو بعثات تدريبية باعتماد
صاحا الصالحية وحةا المةتوى ا داري والوظيفي ،وتدخل المدة امن
مدة اشتراك الموظظ وي نظام التأمينات ادجتماعية ووي استحقاق العالوة
الدورية والترقية.
.1
.2

.3

.4
.5

جيوز تكليف املوظف ابلقيام مبهمة أو مهام رمسية حمددة داخل اململكة أو خارجها لفرتة مؤقتة وفقاً ملقتضيات العمل ،وبناءً
املنتدب يف نطاق اخلدمة خالل مدة االنتداب ويصرف راتبه اإلمجايل ابلكامل.
عليه يعترب َ
النتداب موظف ،يتسىن على املدير املختص تعبئة "منوذج طلب انتداب موظف" قبل يوم عمل واحد على األقل من بدء
االنتداب -مع حتديد املدن واملدد الزمنية املخطط هلا خالل االنتداب إذا مشل االنتداب زايرة أكثر من مدينة ،-وتسليمه
لشون املوظفني ملراجعتها ،ومن مث رفعها ملدير الشؤون املالية واإلدارية للموافقة واالعتماد.
يف حال مصادقة مدير الشؤون املالية واإلدارية على طلب النتداب موظف ،يتم إرسال نسخة من النموذج إىل رئيس
املنتدب) ليحتفظ
احلساابت الختاذ التدابري الالزمة (كصرف السلف) ،يف حني تسلم النسخة األصلية للقائم ابملأمورية (أي َ
هبا حلني انتهاء العمل.
املنتدب (مثل :إعداد اخلطاابت الالزمة،
يتوىل شؤون املوظفني مهام القيام ابلرتتيبات اإلدارية واللوجستية اليت تسهل مهام َ
وإهناء إجراءات االنتداب).
املنتدب فور عودته من االنتداب إىل مركز عمله خالل  48ساعة والقيام مبا يلي:
يتحتم على َ
املنتدب" سواء اكتملت عملية االنتداب أو مت قطعها لسبب أو آلخر ،واعتماده
 .1حترير اجلزء اخلاص بـ "بيان َ
من املدير املختص.
 .2تسليم النسخة األصلية لطلب االنتداب املصادق إىل شؤون املوظفني لتحديد املستحقات وتسوية حساب
التعويضات عن االنتداب ،طبقاً ألنظمة الالئحة.

مينح كافة املوظفني الذين يتم انتداهبم ألداء مهمة أو مهام رمسية بصفة مؤقتة داخل أو خارج اململكة بدالت التنقل والسفر املبينة
يف املادة [ ]40من هذه الالئحة.
 .1عند شغور أي وظيفة من الوظائف اإلدارية أو غري اإلدارية ،أو تغيب شاغلها عنها ألي سبب من األسباب ملدة قصرية ال
تتجاوز ثالثة أشهر ،فللمدير التنفيذي أن يكلف موظفاً آخراً بصفة مؤقتة ابلقيام أبعمال ومهام تلك الوظيفة لتسيري
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األعمال ،ملدة حمدودة ال تتجاوز ثالثة أشه ر ،حبيث يقوم املوظف مبهام وظيفته األصلية ابإلضافة إىل مهام الوظيفة اليت
يسريها دون إعطائه حقوق املصادقة واختاذ القرارات ،دون أن يرتتب على ذلك حقاً للموظف الوكيل ابلرتقية لتلك الوظيفة
ر
كأصيل.
عند شغور أي وظيفة من الوظائف اإلدارية أو غري اإلدارية ،أو تغيب شاغلها عنها ألي سبب من األسباب ملدة طويلة تتجاوز
ثالثة أشهر ،ومل يكن هناك نية لشغل الشاغر على املدى القصري ،فللمدير التنفيذي أن يكلف موظفاً آخراً ابلوكالة
للقيام أبعمال ومهام تلك الوظيفة ،حبيث يكون من واجبات املوظف األساسية متابعة سري العمل ،والتوقيع على
األوراق واملراسالت الرمسية يف الوظيفة الثانية إىل جانب وظيفته األصيلة ،وحيق للموظف بناءً على ذلك بدالً
يضاف إىل راتبه األساسي عن كل شهر عمل فيه يف الوظيفة الثانية حيتسب وفق احلدود احملددة يف هذه الالئحة.
ومن املمكن أن حيظى املوظف على تلك الوظيفة الثانية يف حال شغورها هنائياً.

 -9قواعد ضبط الوقت ومواعيد العمل واإلجازات
مادة  :6٩ت ون أيام العمل بالجمعية خمةــة أيام وي األســبوع ،وي ون يومي الاميس و
الجمعـة همـا يومـا الراحـة األســـبوعيـة بـأجر لـامـل لجميع الموظفين ،ويجوز
للجمعية بعد إبالغ م تا العمل الماتص أن تةــتبدت هذين اليومين لبعض
منةـــوبيهـا بـأي من أيـام األســـبوع ،وعليهـا أن تم نهف من القيـام بواجبـاتهف
الدينية ود يجوز تعويض الراحة األسبوعية بمقابل نقدي.
مادة  :70ت ون سـاعات العمل اليومية وي الجمعية ثماني سـاعات ويجوز تشـغيل الموظظ
إحدى عشـرة سـاعة متقطعة وي اليوم الواحد على أن يصـر ل أجرا إاـاويا
لما زاد على الثمان ساعات أو التعويض الزمني مقابل العمل لةاعات إااوية.
مـادة  :71ل ـل موظظ وي الجمعيـة الحق وي إجـازة بـأجر لـامـل وي األعيـاد والمنـاسـ ـبـات
والعطالت الرســمية المقررة بالممل ة ،وللجمعية تشــغيل الموظظ وي هذه
األيام بأجر مماعظ إ ا اقتمت ظرو العمل لك.
مادة  :72تتاذ الةــنة الهجرية من أوت محرم إلى أخر و الحجة أســاســاً دحتةــاب
األجازات التي تمنح للموظفين ،وتدخل أيام العطالت الرســمية اــمن مدة
األجازات إ ا تاللتها.
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مادة  :73د يعتبر انقطاعاً عن العمل تغيا الموظظ بةـبا مثول أما القمـاء وي دعوى
شاصية أو لشاهد أو ألي سبا أخر يقره مدير عام الجمعية.
مادة  :74يةـتحق الموظظ أجازة اعتيادية سـنوية لمدة  30يوماً بأجر لامل لمن أممـى
وي العمل بالجمعية سنة لاملة لحد أدنى.
مـادة  :75ويحتفظ الموظظ برصـ ـيـد أجـازتـ ادعتيـاديـة على أنـ د يجوز أن يحصـــل
الموظظ على أجازة من الرصـيد بما يتجاوز سـتين يوما وي الةـنة با اـاوة
إلى األجازة ادعتيادية المةـتحقة عن تلك الةـنة ،وتةـري مدة األجازة الواردة
بهذه المادة على لاوة الموظفين بالجمعية سـواء المعينين منهف أو المنتدبين
أو المعارين.
مادة  :76يجوز منح الموظظ جزء من إجازت الةـنوية تتناسـا والمدة التي أممـاها من
الةنة وي العمل وحةا ما تتطلب مصلحة العمل.
مـادة  :77تحـدد الجمعيـة وبـاعتمـاد المـدير العـام مواعيـد ا جـازات الةـــنويـة لموظفيهـا
بحةــا مقتمــيات العمل مع األخذ وي ادعتبار رغبة وظرو الموظظ للما
أم ن لك دون ا خالت بمصلحة العمل بالجمعية.
مادة  :78يجوز تجزئة ا جازة الةــنوية إلى وترات متقطعة د تقل عن خمةــة أيام بعد
توصــية الرئيس المباشــر ومواوقة المدير العام للجمعية وبما د يتعارض مع
متطلبات العمل.
مادة  :7٩ياتص مةـئوت شـؤون الموظفين بالجمعية بمراقبة تنفيذ إجازات الموظفين
ووقاً للتواريخ المحددة ب شـو توزيع ا جازات الصـادرة من المدير العام وي
الجمعية.
مادة  :80إ ا – د قدر اهلل  -ح ف على الموظظ بالةـجن الذي د يةـتوجا الفصـل،
حةـبت المدة التي يقمـيها وي الةـجن للها أو بعمـها من ا جازة الةـنوية
المةتحقة حةا تقدير واعتماد مدير عام الجمعية.
مـادة  :81د تلتزم الجمعيـة بـأي تعويض عن ا جـازة التي لف يتمتع بهـا الموظظ ،إد إ ا
لان لك بةـبا اـغوط العمل وي الجمعية وعدم مواوقة ا دارة على ا جازات
المةتحقة للموظظ للمدة التي تزيد عن سنتين متتاليتين.
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مادة  :82د يجوز للموظظ تأجيل التمتع بإجازت ألثر من سنتين ويعتبر ما زاد عن لك
دغياً.
مـادة  :83د يجوز للموظظ أن يتنـازت عن إجـازتـ الةـــنويـة بمقـابـل أو بـدون مقـابـل مع
مراعاة أح ام المادة ( )81من هذه الالئحة.
مادة  :84د يتمتع الموظظ أثناء وترة التجربة بإجازة إد وي حالة المرورة التي يقدرها
صـاحا الصـالحية على أن د تزيد عن خمةـة أيام ود يةـتحق عنها أي عوض
مالي.
مادة  :85وي حات اسـتحقاق الموظظ جازت الةـنوية ،وإ ا ما رغا الموظظ لك يتف
دوع راتا ا جازة وباقي مةتحقات مقدماً.
مادة  :86يلتزم الموظظ بتقديف طلا التمتع با جازة قبل موعد ا جازة بامةـة عشـر
يوماً وي بيـان يحتوي على لاوة المعلومات المطلوبة وي حات غياب لتيةـــير
ادتصات ب والتواصل مع .
مادة  :87يدوع للموظظ أجرة عن ا جازة الةـنوية المةـتحقة إ ا ترك العمل بناء على
رغبة الجمعية قبل التمتع بها ،و لك بالنةــبة للمدة التي لف يحصــل على
إجازت عنها
مادة  :88يمنح الموظظ الراغا وي أداء وريمـة الحج أجازة بمرتا أقصـاها ( )7أيام د
تحةا من إجازت ادعتيادية و لك لمرة واحدة لل خمس سنوات.
مادة  :8٩للموظظ الذي يثبت مراـ بتقرير طبي صادر من جهة طبية معتمدة من جهة
ادختصـاص وي الشـؤون الصـحية ،ويقبلها صـاحا الصـالحية وي الجمعية
الحق وي إجازة مراــية متصــلة خالت الةــنة التعاقدية الواحدة على النحو
التالي:
•

الثالثون يوماً األولى بأجر لامل.

•

الةتون يوماً التالية بنصظ األجر.

•

ما زاد عن لك دون أجر.
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مادة  :٩0يحتةـا اليوم الذي يحات وي الموظظ إلى المةـتشـفى واأليام التي تةـتغرقها
الفحوص الطبية من أيام ا جازات المراـية متى رأت الجهة الطبية المعتمدة
استحقاق لإلجازة المراية.
مادة  :٩1إ ا رغا الموظظ المريض وي قطع إجازت المراـية والعودة إلى عمل علي أن
يتقـدم بطلـا لتـابي لمـدير عـام الجمعيـة مشـــفوعـاً بمواوقـة الجهـة الطبيـة
المعتمدة.
مادة  :٩2يجوز أن يمنح الموظظ إجازة استثنائية دون أجر وي حات المرورة القصوى
حةا ما يوصى ب رئية المباشر ويعتمده مدير عام الجمعية على أد تزيد
عن ثالثين يوماً وي الةنة .ويم ن تمديدها بمواوقة المدير العام إلى حد
أقصى مدت ستين يوماً وي الةنة الواحدة .
مادة  :٩3للموظظ الحق وي إجازة بأجر لامل وعند تقديم لألوراق الثبوتية وي الحادت
التالية:
•

خمةة أيام عند زواج .

•
•

يوم واحد وي حالة وددة مولود ل .
ثالثة أيام وي حالة وواة زوجت أو أحد أصول أو وروع .

مـادة  :٩4للةـــلطـة الطبيـة الماتصـــة التي تحـددهـا الجمعيـة منع الموظظ المريض
بمرض معدي من مزاولة عمل المدة المناســبة ،ود تحتةــا هذه المدة من
إجازة الموظظ ويصر عنها األجر بال امل.

أيام العمل وساعات الدوام ( :من هنا يبدأ الملظ الجديد):
.1

تحدد سـاعات الدوام ادعتيادية وي الشـهر لموظظ الدوام ال امل بــــ ()152
سـاعة موزعة على ( )5أيام عمل يمـا وي منتصـفها وترة راحة يومية ،على
أن ي ون يوم الةـبت من لل أسبوع هو يوم الراحة األسبوعية ،ويوم الجمعة من
لل أسبوع هو يوم العطلة األسبوعية ،وعلى أن يحق للرئيس المباشر استدعاء
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واحد أو ألثر من موظفي للعمل وي أي يوم لمدة  8سـاعات بحةـا متطلبات
العمل.
.2

تحدد سـاعات الدوام ادعتيادية وي الشـهر لموظظ الدوام الجزئي بــــ ()72
سـاعة موزعة على ( )5أيام عمل ،على أن ي ون يوم الةـبت من لل أسـبوع هو
يوم الراحة األسبوعية ،ويوم الجمعة من لل أسبوع هو يوم العطلة األسبوعية،
وعلى أن يحق للرئيس المباشـر اسـتدعاء واحد أو ألثر من موظفي للعمل وي
أي يوم لمدة  4ساعات بحةا متطلبات العمل.

.3

يجوز بقرار من مجلس ا دارة زيادة أو خفض ساعات الدوام أو إلغاء شيء منها
حةا ماتقتمي مصلحة العمل.

.4

تنافض سـاعات الدوام خالت شـهر رممـان المبارك إلى ( )6سـاعات وي اليوم،
بناءً على التعليمات الصادرة عن المدير التنفيذي وي حين .

يجوز تشـغيل الموظفين وي غير أوقات العمل الرسـمية وي حادت المـرورة وبالشـروط
واألواــاع المحددة وي نظام العمل ،على أن يقوم الرئيس المباشــر بتحرير
نمو ج "تشــغيل ســاعات إاــاوية" مع بيان األعمات المطلوب إنجازها وعدد
الةـاعات الالزمة لذلك وعدد وأسـماء الموظفين المطلوب تشـغيلهف ،ثف يقوم
بإرســات النمو ج لشــؤون الموظفين قبل الموعد المحدد للتشــغيل دعتماده
وإرسات نةاة من إلى إدارة الشؤون المالية وا دارية.
.1

على الموظظ الحمـور وي األوقات المحددة للدوام الرسـمي ،وإثبات حمـوره
ومغـادرتـ بحةـــا النظـام المتبع ومـا يحـدده مـدير الجمعيـة لـل موظظ ،ود
يجوز لـ مغـادرة م ـان عملـ إد بـإ ن مهمـا لـان األسـ ـبـاب ،وإد تعرض لجزاءٍ
تأديبي.

.2

د يتف احتةـاب أو متابعة التأخيرات لغاية الدقيقة الاامةـة عشـر من سـاعة
بداية الدوام الرسمي المحدد لبدء يوم العمل.

.3

وي حات ااـطر الموظظ للتأخر عن سـاعات بداية الدوام الرسـمية المحددة
ألي ســبا لان خالت أيام العمل الرســمية ،ويجا علي وبأي وســيلة مم نة
إبالغ رئيةـ المباشـر بهذا التأخير ،قبل انقمـاء الدقائق  15األولى من بداية
الدوام ،وعلى أن يتف حةف مدة التأخير لاملة بالدقائق من أوت دقيقة.
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.4

يجوز لمـدير الجمعية بعد الروع من قبل مدير ا دارة واعتماد مدير الشـــؤون
المالية وا دارية اسـتثناء بعض الموظفين وي تعديل أو توزيع أوقات العمل إ ا
لان الداعي مصلحة العمل.

.5

تعتمد الجمعية األنواع التالية لمغادرة م ان العمل:

.1

المغادرة الشاصية:

●

يحدد الحد األقصـى لعدد المغادرات الشـاصـية المةـموح بها للموظظ بأربعة
مغادرات شهرياً ،بحيث يتف حةف يوم واحد من أيام ا جازة الةنوية الممنوحة
عن لل مغادرة إااوية ،أو حةم من الراتا وي حالة نفادها.

●

يحدد الحد األقصـى لمدة المغادرة الشـاصـية الواحدة بثالث سـاعات ،شـريطة
أد تتجاوز مدة المغادرات ا جمالية  8ســاعات وي الشــهر للدوام ال امل ،و 4
ساعات للدوام الجزئي.

●

يتقدم الموظظ بطلا المغادرة الشــاصــية من خالت تعبئة نمو ج المغادرة
الشاصية المعتمد.

●

وي حات مغادرة مرلز العمل بدون إ ن ،يعتبر الموظظ ماالفاً للنظام ويعاقا
على لـك بحةـــا العقوبـات المنصـــوص عليهـا بالئحـة الجزاءات التـأديبيـة
المعتمدة.

●

وي حات حصـوت الموظظ على اسـتثناء للمغادرة الشـاصـية على الرغف من
إلحاح مصــلحة العمل على بقائ على أن يعود بعد المغادرة دســت مات عمل
ول ن لف يعد ،ياصـف يوم من إجازت الةـنوية أو من راتب إ ا لف يتوور لدي
رصـيد لإلجازات .أما وي حات عودت من المغادرة إلى مرلز عمل وتطلا عمل
بذت سـاعات عمل إاـاوية بعد انقمـاء سـاعات العمل الرسـمية ،ويمنح بدت
سـاعات عمل إاـاوي بعد خصـف سـاعات المغادرة الشـاصـية بحةـا األنظمة
المتبعة.

.2

المغادرة الرسمية:
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●

تعتمد المغادرة الرسـمية وي حالة ت ليظ الرئيس المباشـر لموظف رسـمياً،
للقيـام بمهمـة رســـميـة تتطلـا منـ الاروج من الجمعيـة وي أوقـات الـدوام
الرسـمي ،أو الموظفين الذين يتطلا عملهف الاروج من الجمعية اـمن يوم
العمل الواحد.

●

ليس هناك عدد أو مدة محددة للمغادرات الرســمية خالت يوم العمل الواحد،
وهي مقترنة بحاجة العمل والجمعية.

.3

الت ليظ بمهمة رسمية:

●

يعتمد الت ليظ بمهمة رســمية وي حالة ت ليظ رســمي من الرئيس المباشــر
للموظظ المعني هـدوهـا عمـل يتطلـا منـ الاروج من الجمعيـة لمـدة تزيـد عن
يوم عمل واحد ،حيث ي ون الموظظ غير متواجدٍ عند بداية و/أو نهاية الدوام.

.6

وي حات ثبت تالعا الموظظ وي إثبات الحمـور أو ادنصرا من العمل يعتبر
ماالفاً للنظام ويعاقا علي الموظظ بحةـــا العقوبات المنصـــوص عليها
بالئحة الجزاءات التأديبية المعتمدة.

مع مراعاة أح ام نظام العمل ،يمنح الموظظ وي الجمعية ا جازات التالية:
.1

ا جازة الةنوية:

●

يمنح الموظظ رصيداً سنوياً من ا جازات المةتحقة مقدارها  21يوم عمل.

●

تحتةــا أيام العطل الرســمية واألعياد الدينية وأيام العطلة األســبوعية من
ا جـازة الةـــنويـة إ ا وقعـت خاللهـا ،إمـا إ ا وقعـت وي بـدايـة أو نهـايـة ا جـازة
عندئذ د تعتبر جزءاً منها ود تحتةا منها.

●

تحتةـا ا جازة الةـنوية للموظظ إبتداءً من اليوم األوت من شـهر  1من لل
سـنة بأثر نةـبي من لامل المدة ،وإ ا عين خالت الةـنة وتحتةـا ل إجازة
نةـبية عن المدة الواقعة بين تاريخ مباشـرت العمل واليوم األخير من شـهر 12
من تلك الةنة.

●

يتف تدوير رصـيد ا جازات الةـنوية غير المةـتغل ،لةنة ميالدية دحقة واحدة
وق  ،بحيث يةـق حق الموظظ وي ادسـتفادة من تلك ا جازة المدورة إ ا
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انقمـت الةـنة الالحقة دون اسـتعمالها ،ولذلك د يجوز للجمعية روض طلا
الموظظ وي الحصـــوت على إجـازتـ  ،وادلتفـاء ببرمجتهـا بمـا يتنـاســـا مع
مصلحة العمل والموظظ.
●

د تدوع الجمعية تعويمـاً نقدياً لبدت عن عدم اسـتغالت ا جازة الةـنوية ،إد
عنـد انتهـاء خـدمـة الموظظ ،ويحق لـ تقـااـــي األجر عن األيـام التي لف
يةـــتعملهـا من إجـازات التنفيـذي الحـالي والةـــابق ،ويتف تقـدير التعويض
النقـدي على أســـاس آخر راتـا إجمـالي اســـتحقـ الموظظ .أمـا إ ا لـان قـد
اسـتعمل من ا جازة ما يزيد على اسـتحقاق ويةـترد من راتا األيام الزائدة
إد إ ا حصل انتهاء الادمة بةبا الوواة.

●

وي حات إنهاء خدمات موظظ لوصـول لةـن التقاعد ،يحق ل تقااـي األجر
عن األيام التي لف يةــتعملها من إجازات التنفيذي الحالي والةــابق والذي
يةـبق  ،ويتف تقدير التعويض النقدي على أسـاس آخر راتا إجمالي اسـتحق
الموظظ ،شــريطة أد يتجاوز التعويض النقدي الممنوح القيمة المترتبة عن
إجازات سنتين.

●

يم ن للموظظ التقدم بطلا المواوقة لالستفادة من الرصيد النةبي المتبقي
لنهاية الةـــنة ،من إجازات الةـــنوية ،وي حات نفا رصـــيده من ا جازات
الةنوية المترالمة على أن ي ون قد قمى ما د يقل عن سنة وي الادمة.

●

د يةــتحق الموظظ ا جازة الةــنوية النةــبية عن المدة التي ي ون ويها وي
إجازة دون راتا.

●

ي ون طلا ا جازة والرد عليها لتابياً أو عبر البرنامج مطبوعة ويقدم الموظظ
النمو ج المقرر قبـل ثالثـة أيـام على األقـل إ ا لـانـت أقـل من أســـبوع ،وقبـل
أســبوعين إ ا لانت ألثر من أســبوع ،من التاريخ المحدد لبدء ا جازة ويبين
ويها المدة وتاريخ ادبتداء والم ان الذي سيقميها وي وعنوان أثناءها.

●

د يجوز للموظظ ترك عملـ قبـل أن يتةـــلف إشـ ـعـاراً خطيـاً بـالمواوقـة على
ا جـازة ،إد وي الحـادت اداـــطراريـة التي يواوق عليهـا المرجع الماتص
بمنح ا جازة.
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●

يجوز تقصــير مدة ا جازة الةــنوية أو تأجيلها أو إلغائها بقرار من المرجع
الذي واوق عليها إ ا اقتمـت مصـلحة العمل الرسـمي لك ،ووي هذه الحالة
يرد إلى رصيد إجازات ما يعادت المدة المتبقية من مدة ا جازة.

●

إ ا ااــطر الموظظ للتغيا عن العمل بعذر مشــروع وعلي أن يعلف رئيةــ
المباشـر ووراً ،سـواء شـفوياً أو برقياً أو لتابياً قبل انقمـاء يوم العمل التالي
على تغيبـ وبـأســـرع وقـت مم ن إ ا تعـذر عليـ لـك ،وأن يقوم بتعبئـة نمو ج
ا جازة المقـــرر عند عودت للعمل.

●

يجا وي لل الحادت أن ي لظ الموظظ شـاصـاً آخر من نفس ا دارة أو يفهف
عمل لتغطية عمل أثناء إجازت  ،وي ون الم لظ مةـــؤود عن تةـــيير عمل
المجاز بأومل حالة.

●

د يةـــتحق الموظظ أي رواتـا أو عالوات أو م ـاوـآت عن المـدة التي يتغيـا
ويها عن عمل الرســمي دون ســبا مشــروع و لك با اــاوة لتعراــ
لإلجراءات التأديبية ووقاً ألح ام هذه الالئحة.

.2

ا جازة المراية القصيرة:

حةا ماهو مقر ومعتمد وي دئحة تنظيف العمل
ا جازة المراية الطويلة:
حةا ماهو مقر ومعتمد وي دئحة تنظيف العمل
ا جازة الناجمة عن إصابة عمل:
حةا ماهو مقر ومعتمد وي دئحة تنظيف العمل
إجازة الحِداد:
حةا ماهو مقر ومعتمد وي دئحة تنظيف العمل
إجازة الزواج:
حةا ماهو مقر ومعتمد وي دئحة تنظيف العمل
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إجازة األبوة واألمومة:
حةا ماهو مقر ومعتمد وي دئحة تنظيف العمل
إجازة الحج:
حةا ماهو مقر ومعتمد وي دئحة تنظيف العمل
ا جازة بدون راتا:
●

يحق للموظظ الذي ألمل مدة خدمة وي الجمعية تتجاوز ســنة ،طلا إجازة
أو إجـازات بـدون راتـا وي حـات نفـا رصـ ـيـده الـامـل من ا جـازات الةـــنويـة،
تعتمد مدتها على ادتفاق بين الموظظ ورئيةـ المباشـر والمدير التنفيذي،
بمواوقة المدير التنفيذي.

●

إ ا تجاوزت مدة ا جازة بدون راتا سـتة عشـرة يوماً وي الشـهر الواحد ،يجا
على شـؤون الموظفين إبالغ المؤسـةـة التنفيذية للتأمينات ادجتماعية بإيقا
اشــتراك الموظظ ،ويعاد تفعيل اشــترال عند عودت لمزاولة عمل  ،إد وي
الحـادت التي يرغـا الموظظ ويهـا بتحمـل دوع لـامـل األقةـــاط الشـــهريـة
للتـأمينـات ادجتمـاعيـة عن وترة ا جـازة بـدون راتـا بصـ ـفـة ورديـة ،بحيـث د
تتحمل الجمعية أي نةبة لانت.

●

د يةتحق الموظظ ا جازة الةنوية ،أو الراتا ،أو أي عالوة مترتبة عن المدة
التي ي ون ويها وي إجازة دون راتا.

●

يحق للموظظ الذي يتـابع تحصـــيلـ العلمي داخل المملـة إجازة بأجر لامل
عن األيتـام الفعليـة التي يؤدي ويهـا ادمتحـانـات حةـــا المواعيـد المحـددة،
شـريطة أن يقدم جدودً بأيام ومواعيد ادمتحانات ،وأن يتقدم الموظظ بطلا
ا جازة قبل موعدها بامةة عشر يوما على األقل.

.3

ا جازات الرسمية الدينية منها والوطنية:

●

يةـتحق لاوة الموظفين إجازة مدووعة الراتا والعالوات وي العطالت واألعياد
الرسمية التي يقررها نظام العمل ،وهي محددة لما يلي:
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.1

تحدد إجازة عيد الفطر بمدة د تقل عن  7أيام ،وتبدأ وتنتهي بحةــا تقويف
أم القرى ويحددها قرار من المدير التنفيذي.

.2

تحدد إجازة عيد األاحى بمدة د تقل عن  7أيام ،وتبدأ وتنتهي بحةا تقويف
أم القرى ويحددها قرار من المدير التنفيذي.

.3

تحدد إجازة اليوم الوطني للممل ة بيوم واحد ،وإ ا صـاد هذا اليوم يوم راحة
أسبوعية يعوض الموظظ عن باليوم الذي يةبق أو الذي يلي .
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 -10حقوق الرعاية الصحية
مادة  :٩5توور الجمعية التجهيزات األساسية لإلسعاوات الطبية األولية تشمل لاوة وسائل
ا سعا وب ميات لاوية لحاجة منةوبيها وبما يممن تأمين األمن والةالمة
لهف وتنظيف وسائل حفظها وتدريا من يقوم بمهام ا سعاوات األولية.
مادة  :٩6وي حالة دعف الجمعية لتووير العناية الصحية والوقائية والعالجية لموظفها
لها أن تحدد نطاق وأنواع وت لفة الرعاية الطبية التي تدعمها.
مادة  :٩7للجمعية أن تحدد األطباء والعيادات والمةتوصفات المعتمدة لديها.
مادة  :٩8يجوز للجمعية أن تحدد الصيدليات التي تشتري منها األدوية ،ويجوز للموظظ
شراء بعض األدوية الالزمة لعالج من صيدلية أخرى ويقدم واتورة بالقيمة
مروقا معها الوصفة الطبية لصروها حةا التعليمات الناوذة وي الجمعية.
 -11مسؤوليات والتزامات الموظفين
مادة  :٩٩يجا على الموظظ أثناء أداء واجبات مراعاة ما يلي:
( )1أداء الواجبات الموللة إلي من الجمعية بدقة وأمانة.
( )2أن يحةــن معاملة المترددين على الجمعية وينجز مصــالحهف وي الوقت
المناسا.
( )3المحاوظة على ممتل ات وأموات الجمعية.
( )4إبالغ إدارة الجمعيـة بمحـل إقـامتـ وحـالتـ ادجتمـاعيـة ولـل تغيير يطرأ
عليها.
( )5أن يتعـاون مع زمالئـ وي أداء الواجبـات العـاجلـة التي تتطلبهـا مصـــلحـة
العمل بالجمعية.
( )6أن ينفـذ مـا يصـــدر إليـ من أوامر وتعليمـات ترتب بـأنشـ ـطـة وخـدمـات
الجمعيـة ،وي ون مةـــئود عن حةـــن ســـير العمـل وي حـدود واجبـاتـ
الوظيفية.
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( )7يجـا على موظظ الجمعيـة التروع عن لـل مـا ياـل بةـــمعتـ لموظظ
بالجمعية سواء لان لك وي م ان العمل أو خارج .
( )8مراعاة اآلداب واألخالقيات والقيف ا سـالمية وي تصـروات مع من تربط
بهف عالقة عمل أو غيره.
( )٩أن ياصص لامل وقت العمل ألداء واجبات الوظيفة.
( )10مراعـاة مواعيـد العمـل المحـددة وعـدم التغيـا أو التـأخر عن العمـل إد
بةبا مشروع وبإ ن من صاحا الصالحية.
( )11قبوت العمـل وي أي مـان أو موقع تحـدده الجمعيـة ما لف يتعـارض لك مع
أح ام العقد.
( )12المحـاوظـة على مظهره العـام المقبوت اجتمـاعيـا وبمـا يليق مع م ـانـة
الجمعية وسمعتها.
مادة  :100يحظر على موظظ الجمعية بالذات أو من خالت آخرين ما يأتي:
( )1الجمع بين عمل وأي عمل آخر إ ا لان من شأن لك ا خالت بواجبات
وظيفت .
( )2ادشتراك وي أوج نشاط لمؤسةات أو جمعيات أخرى تمارس نشاطا
مماثال أو مرتبطاً باألنشطة التي تمارسها الجمعية.
( )3التصريح بمعلومات أو بيانات تتصل بعمل الجمعية ما لف ي ون لك
بت ليظ أو تصريح من صاحا الصالحية وي الجمعية.
( )4ماالفة قواعد وتعليمات األمن التي تصدر من الجهات الماتصة و ات
عالقة بأنشطة وخدمات الجمعية.
( )5قبوت الهدايا أو ا لراميات أو الرشوة بالطرق المباشرة أو غير المباشرة.
( )6إوشاء األسرار التي يطلع عليها بح ف وظيفت ولو بعد ترل العمل
بالجمعية.
( )7ادحتفاظ بأي أوراق أو مةتندات أو صور لها عالقة بعمل خارج مقر
الجمعية.
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 -12مسؤوليات والتزامات الجمعية
:مادة  :101تراعي الجمعية وي معاملة منةوبيها ما يلي
( )1الوواء ب امل حقوقهف وأجورهف دون تأخير أو إنقاص.
( )2معاملتهف بش ل دئق يبرز ادهتمام بأحوالهف ومصالحهف.
( )3ادهتمام بالمشالل التي تعتراهف أثناء تأديتهف ألعمالهف والةعي لحلها.
مادة  :102تعطي الجمعية الموظفين الوقت الالزم ألداء الواجبات الشرعية دون
المةاس بأجورهف.

49

الالئحة الداخلية لشؤون الموظفين وإدارة الموارد البشرية

جمعية التنمية األسرية أسرة ببريدة

 -13التأديب
مادة  :103لل من ياالظ الواجبات أو يرت ا المحظورات المنصوص عليها وي هذه
الالئحة أو يارج على مقتمى الواجا وي أعمات وظيفت يجازى بأحد
الجزاءات المنصوص عليها وي بنود قائمة الجزاءات ،و لك بما يتناسا مع
وظيفت وظرو الماالفة التي يرت بها ،ويم ن أن يعفى الموظظ من
الجزاء إ ا لانت ماالفت استنادا إلى أمر صادر إلي من رئية بالرغف من
تنبيه لتابة إلى الماالفة ووي هذه الحالة ت ون المةئولية على مصدر
األمر ،وهذا د يعفي الموظظ من مةؤوليت وي هذا الشأن.
مادة  :104لل موظظ يقع من ما يةتدعي مؤاخذت يحات إلى التحقيق الذي يتوده من
ينتدب مدير عام الجمعية ،ويةأت وي محمر م توب عن المنةوب إلي لما
يةأت الشهود إن وجدوا ويةجل دواع .
مادة  :105الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على منةوبي الجمعية:
( )1لفت النظر.
( )2ا نذار.
( )3تأجيل موعد استحقاق العالوة الدورية لمدة د تتجاوز ثالثة أشهر.
( )4الاصف من الراتا.
( )5ا يقا المؤقت عن العمل.
( )6الحرمان من العالوة الدورية الةنوية للها أو جزء منها.
( )7تأجيل الترقية إلى الواع األعلى.
( )8الحرمان من الترقية إلى الوظيفة األعلى.
( )٩ا نذار ال تابي بالفصل من الادمة.
( )10الفصل من الادمة مع صر مةتحقات .
مادة  :106إ ا وقع من الموظظ خطأ جةـيماً أو جريمة تتصـل بعمل  ،يجوز إيقاو عن
العمل لحين الفصــل ويما هو منةــوب إلي  ،وي ون ا يقا بتوصــية من
المـدير العـام واعتمـاد رئيس مجلس إدارة الجمعيـة ود يجوز أن تزيـد مـدة
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ا يقا عن سـتين يوما على أن يصـر نصـظ مرتا الموظظ الموقو طوت
مدة ا يقا .
مادة  :107ي ون توقيع الجزاءات المنصــوص عليها وي هذه الالئحة من اختصــاصــات
مـدير عـام الجمعيـة ،ويمـا عـدا الفصـــل من الاـدمـة وي ون بقرار من رئيس
مجلس إدارة الجمعيـة بعـد اتاـا ا جراءات الالزمـة وعرض الموظظ على
لجنة تش ل بقرار من رئيس مجلس إدارة الجمعية لهذا الغرض.
مادة  :108إ ا تةبا الموظظ وي وقد أو إتال موجودات للجمعية لانت وي عهدت وجا
أن يتحمـل الموظظ القيمـة الةـــوقيـة الحـاليـة لهـا ممـــاوـا إليهـا % 15
مصرووات إدارية.
مادة  :10٩تطبق على الموظفين الجزاءات المروقة بهذه الالئحة.
مادة  :110يحق للموظظ أن يتظلف من أي تصر أو قرار يتاذ وي حق ويقدم التظلف
لتابياً إلى مدير عام الجمعية ،وياطر الموظظ بنتيجة تظلم وي زمن د
يتجاوز شهر من تاريخ تقديف التظلف.

 .1حيق للموظفني التقدم ابلشكاوى الفردية ،بشرط توفر الشروط األساسية التالية فيها:
 .1أن تكون مضامني الشكاوى املقدمة تندرج ضمن اختصاصات ومسؤوليات شؤون املوظفني املوضحة يف هذه
الالئحة ولن يتم النظر يف الشكاوى التالية:
● الشكاوى املنظورة أمام القضاء واحملاكم.
● الشكاوى املقدمة سابقاً ،وتتعلق بنفس األطراف واملوضوع والسبب ،إال يف حالة تغري املعطيات.
 .2أن يتم تسليم الشكاوى أو التظلمات من خالل تعبئة النموذج اخلاص ابلشكوى بشكل مفصل ،مع ذكر االسم،
حيث ال تقبل الشكاوى جمهولة املصدر.
 .3أن يتم تسليم الشكاوى أو التظلمات خالل فرتة حمددة منذ ظهور املسببات ،كما هو مقدر يف املادة [.]74
 .4أن يتم إرفاق األدلة (إن توفرت) مع مناذج الشكوى.
يستلم شؤون املوظفني كافة الشكاوى املقدمة ،وحيتفظ هبا يف ملفني منفصلني للشكاوى املقبولة واملرفوضة ،مع الواثئق املتعلقة
هبا من مراسالت وإحاالت واستفسارات وردود وحلول .ويسجل شؤون املوظفني كافة الشكاوى الواردة
(املقبولة واملرفوضة) يف سجل خاص وحموسب.
 .1ال يتم اختاذ القرار النهائي ملعاجلة الشكوى ،قبل:
 .1استيفاء كافة التفاصيل الالزمة من الطرف املشتكي.
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 .2معاينة بيئة العمل ،إذا كانت الشكوى متعلقة مبكان وجتهيزات العمل.
 .3إعطاء الطرف املشتكى عليه احلق يف الرد والتوضيح ،إذا كانت الشكوى متعلقة بطرف معني.
 .2ال يتم إغالق أي شكوى إال بعد إعداد تقرير اإلغالق اخلاص هبا ،والذي يبني رمز الشكوى واتريخ تقدميها ،وامسي اجلهة
املشتكية واملشتكى عليها ،ومضموهنا ،واملتابعات اليت متت ،والقرار النهائي املتعلق مبعاجلتها أو رفضها ،واترخيه ،واتريخ
اإلغالق وسببه ومربراته ،وينتهي بتوقيع معد التقرير وختم املسؤول اإلداري.
ال حيق للمشتكي ابالعرتاض أو الطعن أو االستئناف ضد القرار النهائي الصادر يف الشكوى ،وال يعاد فتح ملف الشكوى،
إال يف حال ظهور معطيات جديدة تستدعي إعادة فتحها ،بناء على ٍ
طلب من املشتكي.
ً
يتم تصنيف الشكاوى املقبولة ،من خالل املعايري السبعة التالية:
الرمز

التصنيف

الوصف

أ

الشكوى من إبداء االنزعاج من حميط العمل ،وهذا يشمل احلاالت التالية فقط:
▪ الشكوى من مكان العمل ،إزاء الضرر الصحي احملتمل أو املتحقق
بيئة العمل
من نقص مقاييس الراحة والسالمة واألمان فيه.
▪ الشكوى من نقص التجهيزات املكتبية أو األدوات الضرورية ألداء
املهام بفعالية.

ب

الشكوى من إبداء االنزعاج من أي موظف ،وهذا يشمل احلاالت التالية فقط:
▪ الشكوى نتيجة التعرض لإلزعاج املتكرر أو للتحقري أو لالعتداء
موظف
أو ألي شكل آخر من أشكال الضرر.
▪ الشكوى نتيجة تقصد عدم التعاون ،أو التضليل (كالتزويد
مبعلومات خاطئة).
▪ الشكوى نتيجة التآمر أو االفرتاء أو إاثرة املشاكل.

جـ

الشكوى من التظلم من إدارة تنظيمية أو جلنة ما ،وهذا يشمل احلاالت التالية فقط:
إدارة تنظيمية ▪ الشكوى نتيجة تقصريها يف أداء مهامها الرمسية أو جزء منها ،مبا
يضر مبصلحة عمل املشتكي.
▪ الشكوى نتيجة تقصد عدم التعاون ،أو التضليل (كالتزويد
مبعلومات خاطئة).

د

االحتجاج على قرار ،يظن املوظف أنه جمحف يف حقه ،ويشمل
احلاالت التالية فقط:
▪ التظلم من خطأ يف احتساب املغادرات واإلجازات ،أو من خطأ
يف تسوية رصيد اإلجازات.
▪ التظلم من خطأ يف احتساب احلسم أو تسوية حساب الراتب.

التظلم من
قرار
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▪ التظلم من قرار يفرض جزاءً أتديبياً ،ابستثناء الفصل من العمل.
▪ التظلم من نتيجة تقييم األداء السنوي.
▪ التظلم من مهام الوظيفة ،أو الراتب ،أو املكافأة ،أو حجب الرتقية.

 .1األولوية — ويندرج حتته التصنيفات التالية:
الرمز

التصنيف

الوصف

1

مهمة ومستعجلة

الشكاوى ذات األثر امللموس على حسن سري العمل،
ويرتتب على أتجيل معاجلتها عواقب وخيمة.

2

مستعجلة وغري مهمة

الشكاوى اليت ال حتتمل التأجيل ،مع أن القيام
مبعاجلتها ال يرتك األثر امللموس على سري العمل.

3

مهمة وغري مستعجلة

الشكاوى ذات األثر امللموس على حسن سري العمل،
ولكن معاجلتها حتتمل التأجيل لبعض الوقت.

4

غري مستعجلة وغري مهمة الشكاوى اليت حتتمل التأجيل ،والقيام مبعاجلتها ال يرتك
األثر امللموس على سري العمل.

 .1درجة احلساسية ،ويندرج حتته التصنيفات التالية:
الرمز

التصنيف

الوصف

1

غري معتادة وحساسة

الشكاوى اليت حتتاج إىل تشكيل جلنة حتقيق ملعاجلتها،
أو حتتاج إىل تشكيل جلنة مستقلة الختاذ القرار املناسب

2

معتادة وغري حساسة

الشكاوى اليت ابإلمكان معاجلتها والبت فيها ابلرجوع
إىل اجلهات صاحبة العالقة مباشرًة ،دون احلاجة
لتشكيل أية جلان

 .1جيب أن تقدم الشكوى أو التظلم خالل وقت قصري من حدوث املسببات ،حبيث ال تتجاوز الفرتات احملددة يف اجلدول
التايل:
الرمز

التصنيف

فرتة تقدمي الشكوى أو التظلم

أ

الشكوى من بيئة العمل

ب

الشكوى من موظف

 14يوماً
 7أايم

ج

الشكوى من إدارة تنظيمية

د

التظلم من قرار

 14يوماً
 7أايم
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 .1يعد شؤون املوظفني تقريراً دورايً كل ثالثة أشهر عن الشكاوى والتظلمات الواردة وكفاءة معاجلتها ،ويتم رفعه إىل مدير
الشؤون املالية واإلدارية ،الذي يرفعه بدوره إىل املدير التنفيذي ،حبيث يتضمن التقرير عرضاً رقمياً إحصائياً ألعداد الشكاوى
اليت وردت ،مصنفة وموزعة حسب املعايري املنصوص عليها ،مع اإلشارة إىل وضع الشكاوى املدرجة من حيث اإلغالق
الناجح.
 .2يعد شؤون املوظفني تقريراً سنوايً شامالً ،رقمياً وحتليلياً ،حيتوي على تفصيالت عن الصعوابت املواجهة يف معاجلة شكاوى
وتظلمات املوظفني ،ابإلضافة إىل مقرتحات وتوصيات متعلقة بتحسني آليات إدارة الشكاوى ومعاجلتها.
يتم عقد اجتماع خاص ملناقشة كل تقرير ،يضم املدير التنفيذي ومدير الشؤون املالية واإلدارية وشؤون املوظفني.
 .1حيتفظ شؤون املوظفني ابلشكاوى وواثئقها يف أرشيف الوحدة ،وحتدد املدة اليت حتتفظ هبا الشكاوى بناءً على تعليمات
تصدر عن املدير التنفيذي ومدير الشؤون املالية واإلدارية.
يقوم شؤون املوظفني إبتالف واثئق الشكاوى عند انتهاء مدة احلفظ القانونية ،مع استمرار احتفاظه ابلسجالت احملوسبة
واحملافظة عليها.

 -14تقييم األداء وتقارير الكفاءة
مادة  :111يعد نمو ج أو ألثر لتقرير ال فاءة ،ويعتمد من مدير عام الجمعية ،ويطبق
هذا التقرير على لاوة موظفي الجمعية وتعد لل وحدة إدارية الةجالت
والبيانات التي يتف بموجبها إعداد تقارير أداء الموظفين طبقا لطبيعة عمل
لل وحدة على أن يشمل التقرير لذلك بيانات تتعلق بتميز الموظظ وعالقت
بالموظفين وأسلوب تعامل مع اآلخرين ممن يتعاملون مع الجمعية.
مادة  :112تقاس لفاءة األداء لجميع الموظفين على أساس ما يرد بشأنهف دوريا من
بيانات ومعلومات عن تصرواتهف وسلولياتهف وعالقاتهف وانجازاتهف.
مادة  :113تقدم تقارير دورية عن لفاءة أداء الموظفين إلى مدير عام الجمعية الذي يتاذ
إجراءات اعتمادها من صاحا الصالحية حةا المةتوى ا داري والوظيفي.
مادة  :114يجا إخطار الموظفين الذين يرى رؤسـاؤهف أن مةـتوى أدائهف اـعيفا بأوج
النقص طبقـا للتقـارير الـدوريـة أود بـأوت وللموظظ أن يتظلف لمـدير عـام
الجمعية من هذا التقرير.
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مادة  :115يحرم الموظظ المقدم عن تقرير سـنوي بمعدت جيد من نصـظ قيمة العالوة
الدورية ومن الترقية وي الةنة التالية للةنة المقدم عنها التقرير.
مـادة  :116يعرض أمر الموظظ الـذي قـدم عنـ تقريران ســـنويـان متتـاليـان بمعـدت جيـد
على مدير عام الجمعية ،والذي يقدم توصـية بشـأن إلى رئيس مجلس إدارة
الجمعيـة وـإ ا تبين بعـد وحص حـالتـ أنـ ألثر مالئمـة للقيـام بوظيفـة أخرى
من ات درجة وظيفت نقل إليها ،أما إ ا تبين ان غير صــالح للعمل وي أي
وظيفة من ات درجة وظيفت بطريق مراـــية وصـــل من الادمة باعتماد
صاحا الصالحية مع اتاا ا جراءات المنظمة لذلك.
مادة  :117يامع لنظام ال فاءة الدورية جميع منةوبي الجمعية ووقاً لآلتي:
•

يعد الرئيس المباشر ل ل موظظ تقريراً دوريا يتممن تقييماً ألدائ العام
حةا النمو ج المعد لذلك.

•

ت ون التقديرات على النحو التالي:

أقل من  % 60التقدير اعيظ وغير مراي.
من  60ــ  % 6٩التقدير مقبوت.
من  70ــ  % 7٩التقدير جيد.
من  80ــ  % 8٩التقدير جيد جداً.
من  ٩0ــ  % 100التقدير ممتاز.
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مادة  :118ي ون الموظظ مةتحقا للترقية إلى وظيفة أعلي متى تواورت الشروط التالية:
 .1وجود شاغر وي الوظيفة األعلى.
 .2تواور مؤهالت شغل الوظيفة المرشح للترقية إليها.
 .3حصـــولـ على درجـة ممتـاز وي آخر تقرير دوري أو جيـد جـداً وي آخر
تقريرين دوريين.

 .1يتوىل جملس اإلدارة مسؤولية تقييم األداء املؤسسي ،وأداء املدير التنفيذي ،من حيث مستوى اإلجناز يف حتقيق األهداف
املعقودة عليه ،وجودة إمتامه للمهام اليت أوكلت إليه ،ومقدرته على حتقيق التطوير الذايت.
 .2ابستثناء املدير التنفيذي وانئبه ،يتوىل مدير الشؤون املالية واإلدارية مسؤولية إدارة إجراءات تقييم األداء السنوي
للموظفني(وذلك بعد التنسيق مع مدرائهم املباشرين) ،حيث خيضع أداؤهم للمراجعة والتقييم ،كما يلي:

اآللية

احلالة

فرتة احلدوث

عند احلاجة

تقييم األداء قبيل تثبيت /إهناء خدمة
املوظف حتت التجربة

--

بشكل منتظم

تقييم األداء السنوي

مرة واحدة سنوايً خالل شهري
ذو القعدة وذو احلجة

لتقييم أداء املوظفني دون املدير التنفيذي وانئبه ،يتم مراجعة أوجه األداء التالية:
الرقم

.1

وجه األداء

األداء الوظيفي

مرجعية قياس األداء

الوصف

أهداف العمل
السنوية

حيث يتم تقييم املوظفني بناءً على مدى حتقيقهم
ألهداف وخطط العمل قصرية املدى ،املرسومة هلم.

مؤشرات األداء
الوظيفي التنفيذية
(املتعلقة ابلدرجة)

حيث يتم تقييم املوظفني بناءً على مقاييس أداء
رئيسية ،تقيس مستوايت التمكن من الكفاءات
األساسية املطلوبة من املوظف يف مستواه الوظيفي
(أي درجته الوظيفية).

مؤشرات األداء
الوظيفي اخلاصة
(املتعلقة ابلوظيفة)

حيث يتم تقييم املوظفني بناءً على مقاييس أداء
رئيسية ،تقيس مستوايت التمكن من الكفاءات
األساسية املطلوبة من كل موظف يف موقعه الوظيفي،
ويتم احلصول عليها من األوصاف الوظيفية.
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مؤشرات األداء
الوظيفي الشخصية
(املتعلقة ابملوظف)

حيث يتم تقييم املوظفني بناءً على معلومات وبياانت
تعرب عن مدى متيزهم /تقصريهم خالل الفرتة اخلاضعة
للتقييم ،وتشمل:
▪ عقوابت التقصري أو اإلمهال يف العمل.
▪ مكافآت االقرتاحات الفعالة.
▪ تقديرات الدورات التدريبية.
▪ عدد كتب الشكر املمنوحة.
▪ جمموع قيم املكافآت املمنوحة.
▪ اللجان اليت ينتمي إليها.
▪ عدد املشاركات الرمسية يف الندوات واملؤمترات.

.2

األداء السلوكي

مؤشرات األداء
السلوكي

حيث يتم تقييم املوظفني بناءً على مقاييس أداء
رئيسية ،تقيس مستوايت التحلي ابلسلوكيات
الوظيفية احلميدة ،املطلوب توفرها يف مجيع املوظفني،
ابإلضافة إىل االلتزام ابلدوام وجتنب املخالفات.

.3

األداء املظهري

مؤشرات األداء
املظهري

حيث يتم تقييم املوظفني بناءً على مقاييس أداء
رئيسية ،تقيس مدى االلتزام ابهلندام واملظهر املناسبني
ابإلضافة إىل النظافة الشخصية.

 .1يقوم ش ــؤون املوظفني بتوزيع نس ــخ من مناذج تقارير األداء على مجيع العاملني يف اجلمعية ،على أن تص ــلهم خالل األس ــبوع
األخري من شهر  10كحد أقصى.
 .2يُعىن املدير التنفيذي-ابلتنسـ ــيق مع مدراء اإلدارات -بتحديد أهداف إداراهتم على املدى القصـ ــري ،ومن مث تفصـ ــيلها وربط
حتقيقها ابملوظفني كل حبسب مستواه الوظيفي ،واختصاصه ،وحدود صالحياته ومسؤولياته ،حبيث:
 .17يتم وض ــع تلك األهداف قص ــرية املدى ،مرة يف الس ــنة خالل ش ــهر  ،12وذلك للس ــنة الالحقة ،بش ــرط أن
تكون متعلقة ابلعمل أو ابلتطوير الذايت الذي خيدم صاحل العمل على الصعيدين القصري واملتوسط.
 .18يقوم كل رئيس مباشــر مبراجعة األهداف الســنوية املقررة واملرتبطة مبرؤوســيه ،كل على حدة ،خالل األســبوع
األول من ش ـ ــهر  1من كل عام كحد أقص ـ ــى ،لتحديد وتوض ـ ــيح النتائج وخمرجات األعمال املطلوب منهم
حتقيقها ومواعيد تنفيذها ،واالتفاق عليها ،بشـ ـ ــرط أال تقل عن اثنتني وال تزيد على مخسـ ـ ــة .ابإلضـ ـ ــافة إىل
اطالعهم مرؤوس ــيهم على أهداف العمل املتوقع إجنازها خالل الس ــنة ،كما يتوجب على الرؤس ــاء املباش ــرون
إطالع مرؤوس ـ ـ ـ ـ ـ ــيهم أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـاً على مؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـرات األداء املعتمدة يف منوذج تقرير األداء على اختالف أنواعها،
وعناصر التقييم اخلاصة هبا ،واألمهية النسبية لكل منها.
 .19يقوم كل رئيس مباشر ابعتماد تلك األهداف ،قبل هناية شهر  1من كل عام.
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قبل إجراء عملية تقييم أداء أي موظف ،وقبل املباشرة بتعبئة منوذج تقرير األداء اخلاص به ،يتوىل شؤون املوظفني مسؤولية مجع
املعلومات التالية ،وإرفاقها مع منوذج تقرير األداء اخلاص بكل موظف عند تسليمه إلدارته ،لتدعيم اختاذ القرارات الصائبة عند
التقييم:
الرقم

املعلومات الداعمة
للتقييم

الوصف

.1

واقع الدوام الوظيفي

كشف ابملعلومات التارخيية عن التأخرات والغياابت واملغادرات
واإلجازات.

.2

اجلزاءات التأديبية

كشف ابجلزاءات التأديبية سارية املفعول ،واتريخ إيقاعها،
وأسباهبا.

.3

واقع الدورات التدريبية

كشف أبمساء برامج التطوير اليت خاضها املوظف ،خالل الفرتة
اخلاضعة للتقييم ،وحالتها.

.4

كتب الشكر
واملكافآت

.5

نتائج تقييم األداء
السابق

.6

الراتب احلايل والزايدة
السنوية السابقة

كشف بكتب الشكر واملكافآت املمنوحة للموظف خالل
الفرتة اخلاضعة للتقييم ،واترخيها ،وأسباهبا.
نسخة من تقرير األداء السابق (إن وجد) ،لتمكني املقيِّرم من

مقارنة األداء احلايل ابلسابق ،وابلتايل تقدير مدى التحسن يف
األداء من عدمه.
قيمة الراتب األساسي الذي يتقاضاه املوظف ،ونسبة الزايدة
حتصل عليها نتيجةً لتقييم األداء السابق (إن
السنوية اليت َّ
وجد).

يتم االسرتشاد ابلتوضيحات التالية عند احلاجة الستصدار االستثناءات التقييمية من قبل اجلمعية لكل من التقديرات الوصفية
السابقة:
الرقم
1.

التقدير التنفيذي
(ابلوصف)
ممتاز

الوصف واملؤشرات الدالة
تقدير يدل على أن املوظف لديه القدرة على اإلبداع واالبتكار،
ومعدل إجنازه للعمل يفوق املتوقع ،وأمثلة ذلك:
 .1إجنازات املوظف ابرزة وواضحة على مستوى اإلدارة اليت يعمل
هبا ،وعلى مستوى أعمال اجلمعية.
 .2يعترب املوظف مثاالً لإلجناز املتفوق.
 .3لدى املوظف قدرة فائقة على التخطيط وتطوير العمل.
 .4لدى املوظف سلوك وظيفي متميز.
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 .5املوظف ملتزم بقواعد العمل والدوام.
2.

جيد جداً

تقدير يدل على أن املوظف انجح يف عمله ،ولديه مرونة يف التنفيذ،
مع قدرة على التعرف على املشاكل يف جمال العمل ،وأمثلة ذلك:
 .1دراية املوظف مبسؤوليات وظيفته واختصاصات اإلدارة اليت يعمل
هبا.
 .2قدرة املوظف على حل أغلب املشاكل ،أبسلوب جيد جداً.
 .3قدرة املوظف على تطوير جماالت العمل.
 .4جمهودات املوظف الذاتية ملحوظة وملموسة.
 .5متكن املوظف من القيام مبسؤوليات أكرب.
 .6املوظف ملتزم بقواعد العمل والدوام.

3.

جيد

4.

متوسط

تقدير يشري إىل أن املوظف على معرفة جيدة بنظم وإجراءات العمل،
ومن أمثلة ذلك:
 .1قيام املوظف يف غالب األحيان إبجناز املتطلبات األساسية
لوظيفته.
 .2جتاوب املوظف السريع مع متطلبات وظيفته.
 .3قيام املوظف ابلتصرف ومعاجلة بعض احلاالت اليت تطرأ يف
وظيفته.
 .4احتياج املوظف ابستمرار لتطوير وحتسني أدائه بعمله.
 .5بذل املوظف للجهد لزايدة معرفته بعمله واألنظمة والتعليمات
املعمول هبا.
 .6نتائج إجنازات املوظف جيدة إىل ٍ
حد ما.
 .7املوظف ملتزم بقواعد العمل والدوام إىل حد كبري.
تقدير يشري إىل أن أداء املوظف لعمله ُم ٍ
رض بشكل عام ،ومن أمثلة

5.

ضعيف

ذلك:
 .1إجناز املوظف لعمله بشكل مقبول ،إىل ٍ
حد ما.
 .2انتقاص املوظف للحماس يف عمله.
 .3احتياج املوظف للتوجيه الدائم يف كل صغرية وكبرية.
ملح.
 .4احتياج املوظف لزايدة معرفته بعمله ،بشكل َ
 .5املوظف ال يشغل الوقت بفعالية يف صاحل العمل.

تقدير يعرب عن تقصري واضح للموظف يف أداء واجبات وظيفته،
واملهام املوكلة إليه ،ومن األمثلة الدالة على ذلك:

59

الالئحة الداخلية لشؤون الموظفين وإدارة الموارد البشرية

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

جمعية التنمية األسرية أسرة ببريدة

عدم تفهم املوظف ألعمال الوظيفة ،رغم شرحها له وتدريبه
عليها.
إنتاجية املوظف أقل من املستوى املطلوب ،كماً ونوعاً.
نتائج أعمال املوظف غري دقيقة.
أتخري املوظف للبدء أو إجناز األعمال يف مواعيدها املقررة،
بشكل متكرر.
عدم رغبة أو قدرة املوظف على تنمية أدائه.
املوظف غري متحمس ألداء عمله.
املوظف ليس لديه شعور ابملسؤولية.
املوظف غري منضبط يف دوامه ،وال يشغل الوقت بفعالية يف صاحل
العمل.

 .1يقوم الرئيس املباشر بتنظيم تقرير األداء للمرؤوسني ،على أساس تقدير عالمة لكل عنصر من عناصر التقييم العددي وتعبئة
بقية األجزاء ،ورفعه إىل الرئيس األعلى خالل األسبوع الثاين من شهر  ،11كحد أقصى.
 .2يتوىل الرئيس األعلى مراجعة تقييم الرئيس املباشر خالل األسبوعني الثالث والرابع من شهر  ،11كحد أقصى ،وبيان رأيه
يف حاالت االختالف يف الرأي ،ومناقشة األسباب معه ،للتوصل إىل اتفاق ،حبيث يتم االحتكام لدى املخول ابملصادقة
يف حالة االختالف الختاذ القرار النهائي.
 .3يتم استالم وإدخال مجيع التقديرات العددية يف كشف منفصل لكل إدارة ،يبني أرقام ملفات املوظفني وأمسائهم ومسمياهتم
الوظيفية وإداراهتم التنظيمية ونقاطهم ،وذلك خالل األسبوع األول من شهر  12كحد أقصى ،وترتيبهم حسب تسلسل
النقاط من األكرب إىل األصغر.
يتم اعتماد نتائج التقييم من قبل املدير التنفيذي ،خالل األسبوع الثالث من شهر  ،12كحد أقصى.
يكون إعداد تقرير األداء معلناً بشـ ـ ـ ـ ـ ــكل عام ،حبيث يتم إطالع املوظف على تقرير أدائه قبل اعتماده ومناقشـ ـ ـ ـ ـ ــته يف
تفاصـ ـ ـ ــيله ،وله احلق يف االعرتاض عليه بعد اعتماده ،وفق األحكام املنصـ ـ ـ ــوص عليها يف سـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــات إدارة شـ ـ ـ ــكاوى
وتظلمات املوظفني من هذه الالئحة.

 .1يتم تقييم املوكل بوظيفة أخرى إىل جانب وظيفته األصلية ،على منوذج تقرير األداء اخلاص بوظيفته األصلية ،حبيث يتوىل
املقيرمني األصليني مسؤولية إعداده ،ابلتنسيق مع املقيمني للوظيفة األخرى إذا عمل فيها لفرتة ال تقل عن ثالثة أشهر.
 .2يتم تنظيم تقارير األداء للموظفني املوفدين يف دورات تدريبية واجملازين بدون راتب وعالوات ،وفق األحكام التالية:
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 .1إذا كان اجملموع الكلي ملدة انقطاع املوظف عن العمل ال تتجاوز ستة أشهر من فرتة التقييم ،فيتوىل الرئيس
املباشر إعداد تقرير التقييم ،استناداً إىل أدائه خالل فرتة تواجده.
 .2إذا كان اجملموع الكلي ملدة انقطاع املوظف عن العمل تتجاوز ستة أشهر من فرتة التقييم ،فيتم تقييمه يف ضوء
تقارير األداء السابقة ،وأية بياانت أخرى ذات عالقة ،إضافة إىل املعلومات املتعلقة بسري دراسته (إن وجدت)،
ونتائجها.
 .3يتم تنظيم تقارير األداء للموظف املوقوف عن العمل ،بشكل نظامي ،وفق األحكام التالية:
 .1إذا كان اجملموع الكلي ملدة انقطاع املوظف عن العمل ال تتجاوز ستة أشهر من فرتة التقييم ،فيتوىل الرئيس
املباشر إعداد تقرير التقييم ،استناداً إىل أدائه خالل فرتة تواجده.
 .2إذا كان اجملموع الكلي ملدة انقطاع املوظف عن العمل تتجاوز ستة أشهر من فرتة التقييم ،فيتم تقييمه يف ضوء
تقارير األداء السابقة ،وأية بياانت أخرى ذات عالقة.
إذا مت تعيني املوظف ألول مرة أو أعيد تعيينه ،فيتم تنظيم تقرير ألدائه قبل أسبوع على األقل من انقضاء فرتة التجربة،
من قبل رئيس ـ ـ ـ ـ ــه املباش ـ ـ ـ ـ ــر ،ابس ـ ـ ـ ـ ــتخدام منوذج تقييم أداء فرتة التجربة .إذا كان تقدير أداء املوظف حتت التجربة دون
 ،%50فعلي شؤون املوظفني إخطاره إبهناء خدماته بشكل مكتوب ،دون فرتة إشعار.

يعتمد جملس اإلدا رة على العناصر التالية كمؤشرات لتقييم األداء الوظيفي التنفيذية (املتعلقة ابلدرجة) ،واخلاصة ابملدير التنفيذي
أو انئبه:
الرقم
.1

مؤشرات األداء

العالمة
القصوى

وضع األهداف
االسرتاتيجية ورسم
السياسات ومتابعة
تنفيذها وتقييمها
مؤسسياً

الدالئل
●
●

●
4
●
●

فهم عميق للواقع احلايل والتصور املستقبلي وفقاً لرؤية
اجلمعية.
القدرة على حتديد األهداف االسرتاتيجية ،وقولبتها يف
مبادرات اسرتاتيجية ،ومن مث ترمجتها إىل خطط تقوم
اإلدارات والوظائف الواقعة حتت إشرافه على تنفيذها.
املشاركة الفاعلة يف تشكيل وتطوير السياسات على
املستوى املؤسسي ،ووضع اآلليات الالزمة لضمان
حتقيقها.
القدرة على وضع أسس ومعايري لقياس األداء
املؤسسي ،وفقاً للمخرجات والنتائج.
حتليل نتائج قياس األداء املتحقق من اخلطط
االسرتاتيجية والتنفيذية وحتديد االحنرافات وأسباهبا
ووضع احللول هلا.
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● املهارة يف استخدام نتائج تقييم األداء املؤسسي
كمدخالت يف دعم وتطوير اجلمعية.
.2

اختاذ القرارات وحتمل
مسؤوليات أعلى

.3

التنبؤ وتشخيص
املشكالت ومعاجلتها

.4

متكني املوظفني
وتنميتهم

.5

جتذير الثقافة
املؤسسية يف بيئة
العمل

3

3

●

االعتماد على املعلومات الصائبة كأساس لعملية اختاذ
القرارات.
اختاذ القرار يف الوقت املناسب.
مدى فاعلية القرارات املتخذة يف حتقيق األهداف.
استخدام الصالحيات املخولة يف أداء املهام.
درجة االعتماد عليه يف حتمل مسؤوليات أعلى.

●
●
●

القدرة على توقع املشاكل قبل حدوثها.
درجة التمكن من التفكري املنطقي والتحليلي.
القدرة على حتديد نقاط القوة والضعف والفرص
والتحدايت اليت تواجه اجلمعية.
القدرة على املفاضلة بني البدائل املطروحة حلل املشكلة،
واختيار أفضل احللول والسيناريوهات.

●
●

متابعة أداء املوظفني ،واختاذ القرارات الالزمة بشأهنا.
احلرص على تزويد املوظفني ابلتغذية الراجعة املستمرة
هبدف تطوير أدائهم وحتسينه.
تسهيل فرص التعلم والتدريب وتطوير مهارات وقدرات
املوظفني.
احلرص على إعداد الصف الثاين من القيادات.
تشجيع املوظفني على تبادل املعرفة واخلربات فيما
بينهم.
استخدام التدوير الوظيفي ،أو اإلقحام يف املشاريع،
كوسيلة لتطوير وتنمية املوظفني.

●

تعزيز القيم السلوكية والكفاءات االحرتافية لدى
املوظفني.
القدرة على إحداث التغيري اإلجيايب يف الثقافة والقيم
املؤسسية غري املرغوبة.
االهتمام بوجهات نظر اآلخرين واحرتامها ،ورعاية
إبداعاهتم.
مساعدة املوظفني على التكيف مع متطلبات التغيري
املؤسسي.

●
●
●
●

●

●
3

●
●
●

●
3

●
●
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● االطالع على قصص النجاح واملمارسات الفضلى،
وتشجيع املوظفني على تبنيها.
.6

وضع اخلطط وبرامج
العمل التنفيذية ،يف
ضوء اخلطة
االسرتاتيجية ومتابعة
تنفيذها

●
●
●
4

●
●
●
●

مدى انسجام خطة العمل التنفيذية مع حماور اخلطة
االسرتاتيجية من جهة.
القدرة على حتديد االحتياجات املادية والبشرية واملالية
الالزمة لتنفيذ اخلطة.
القدرة على وضع معايري ومؤشرات كمية ونوعية لقياس
فاعلية اخلطط والربامج التنفيذية.
إعداد تقارير تقدم سري العمل حول اخلطط التنفيذية
واملشكالت اليت تواجه أعمال التنفيذ.
القدرة على حتديد فجوات اإلجناز واالحنراف يف األداء
املخطط وأسباهبا.
مهارة وضع اآلليات الكفيلة ملعاجلة االحنرافات وسد
الفجوات يف التنفيذ.
املهارة يف استخدام نتائج قياس اإلجناز املتحقق
كمدخالت يف دعم وتطوير القدرات املؤسسية.

يعتمد املدير التنفيذي على العناصر التالية كمؤشرات لتقييم األداء الوظيفي التنفيذية (املتعلقة ابلدرجة) ،واخلاصة ابلوظائف
اإلدارية:
الرقم
.1

مؤشرات األداء

العالمة
القصوى

املعرفة بطبيعة العمل
واإلملام بتفاصيله

الدالئل
●
●

5

●
●
●

.2
إدارة املرؤوسني
واإلشراف عليهم

6

الفهم العميق يف جمال االختصاص الوظيفي.
امتالك وتوظيف املهارات الفنية والعملية املتنوعة يف أداء
العمل.
املعرفة التامة أبساليب وإجراءات العمل.
تطوير أساليب ومناذج العمل مما ينعكس إجيابياً على
مستوى األداء.
مدى استخدام األجهزة واألدوات ابلكفاءة املطلوبة.

● توزيع العمل وفقاً لقدرات وكفاءات املوظفني ودور كل
منهم يف إجناز اخلطة التنفيذية.
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ومتابعة أدائهم،
وتقييمهم مبوضوعية
وعدالة

●

القدرة على حتديد النتائج املطلوبة ابلدقة الالزمة وفقاً
لألهداف ومؤشرات األداء أو كليهما ابلتعاون
والتشارك مع املوظفني.
مدى احلرص على إطالع املوظفني على عناصر تقييم
األداء الوظيفي ،واألمهية النسبية لكل منها وفقاً للنماذج
املعتمدة.
درجة االلتزام مبراجعة سجل األداء مع املرؤوسني مبا
حيقق رصد نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف وكيفية
معاجلتها.
مدى القدرة على توظيف تقارير األداء إلجراء أية
تعديالت ضرورية على األهداف واملؤشرات ،واملساعدة
يف حتديد االحتياجات التدريبية للمرؤوسني.

●
●

إعداد التقارير أبسلوب مهن ودقيق وابلوقت املناسب.
اعتماد التقارير على بياانت ومعلومات دقيقة ومبوبة
وموثوقة.
درجة تضمن التقرير لكافة اجلوانب ذات العالقة
ابملوضوع.
درجة استخدام الرسومات التوضيحية واجلداول اليت
تساعد يف فهم مضمون التقرير.
القدرة على إعداد ملخصات تنفيذية هلذه التقارير،
وبيان إجيابيات وسلبيات كل بديل مبا يسهل عملية
اختاذ القرارات املناسبة.
االستفادة من التقارير والدراسات السابقة ذات العالقة
ابملوضوع وتوظيفها يف إعداد هذه التقارير والدراسات.

●
●

توفري فرص التعلم وتبادل املعرفة واخلربات بني املوظفني.
توفري وسائل ومصادر املعرفة ،وتسهيل وتشجيع
املوظفني للوصول إليها.
القدرة على تفويض املهام وإشراك املوظفني يف فرق
العمل.
استخدام التدوير الوظيفي وسيلة لتطوير وتنمية
املرؤوسني.

●

●

●

.3

كتابة وإعداد التقارير
ابلشكل املطلوب

.4

متكني املوظفني
وتنميتهم

●
3

●
●

●

3
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●
●
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.5

التنبؤ وتشخيص
املشكالت ومعاجلتها

●
●
3

●
●

جمعية التنمية األسرية أسرة ببريدة

درجة التمكن من التفكري املنطقي التحليلي.
درجة استخدام املنهجية العلمية يف توقع املشكالت
وتقدمي املقرتحات لتالفيها.
القدرة على حتديد نقاط القوة والضعف والفرص
والتحدايت اليت تواجه الوحدة.
القدرة على طرح احللول البديلة ملعاجلة املشكالت
أبفضل طرق ممكنة.

يعتمد مدراء اإلدارات التنظيمية على العناصر التالية كمؤشرات لتقييم األداء الوظيفي التنفيذية (املتعلقة ابلدرجة) ،واخلاصة
ابلوظائف دون رتبتهم:
الرقم

مؤشرات األداء

.1

املعرفة ابلعمل

.2

الكفاءة يف أداء
العمل

العالمة
القصوى

4

8

الدالئل
ويقصد به مدى معرفة املوظف ملهام وواجبات وظيفته ،من
خالل فحص النقاط التالية:
● مستوى معرفته بطبيعة عمله واجلوانب الفنية فيه.
● مدى معرفته ابألنظمة والتعليمات والقرارات
واإلجراءات والنماذج املستخدمة يف عمله.
● مدى متابعته ملا يستجد من تطورات يف جمال عمله ويف
جمال اختصاصه.
● مدى متابعته ملا يصدر من أنظمة وتعليمات وقرارات
وإجراءات ومناذج جديدة يف جمال عمله.
● مدى رغبته يف املشاركة يف برامج أو دورات تدريبية يف
جمال عمله وختصصه.
● مدى معرفته ابألجهزة والربامج املستخدمة يف جمال
اختصاصه والقدرة على استخدامها.
● املعرفة ابحتياجات العمل.
ويقصد به معرفة مدى كفاءة املوظف يف أتديته لعمله من
خالل فحص النقاط التالية:
● حجم أو كمية العمل الذي ينجزه.
● السرعة يف إجناز املهام املكلف هبا.
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● الدقة واإلتقان يف تنفيذ العمل وفقاً للمواصفات
والشروط املطلوبة.
● خلو العمل املنجز من األخطاء.
● البعد عن التجاوزات أو املخالفات.
.3

احملافظة على وقت
العمل وتنظيمه
واستغالله

.4

تقبل التوجيه وتنفيذ
التعليمات

3

5

ويقصد به مدى التزام املوظف حبسن استغالل وقت العمل
يف أتدية واجبات وظيفته ،من خالل فحص النقاط التالية:
● استغالل وقت العمل يف تنفيذ املهمات املوكلة إليه.
● عدم تضييع وقت العمل والتهرب منه.
● استغالل وقت الفراغ يف تنمية الذات.
● تقبل العمل يف املناوابت ،أو بعد انتهاء وقت الدوام
الرمسي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ،يف إطار
األنظمة والتعليمات املعمول هبا.
ويقصد به انضباط املوظف يف استقبال التعليمات املوجهة
له وتنفيذها من خالل فحص النقاط التالية:
● تقبل توجيهات الرئيس املباشر والتقيد هبا.
● إطاعة التعليمات الصادرة له وتنفيذها أبمانة ودقة.
● إجناز ما يكلف به من مهام دون شكوى أو تذمر.

يعتمد مدير عام اجلمعية على العناصر التالية كمؤشرات لتقييم األداء الوظيفي الشخصية (املتعلقة ابملوظف) ،جلميع الوظائف:
الرقم

مؤشرات األداء

العالمة
القصوى

.1

املبادرة وتقدمي
االقرتاحات لتطوير
العمل

6

الدالئل
ويقصد به قدرة املوظف على تقدمي املقرتحات واألفكار
اجلديدة اليت تساهم يف تطوير وحتسني أساليب العمل
وإجراءاته من خالل فحص النقاط التالية:
● دراسة معوقات األداء والعمل على معاجلتها.
● حتليل وتقييم اإلجراءات واألساليب املستخدمة يف
العمل.
● املبادرة يف التقدم ابالقرتاحات الفعالة لتطوير العمل.
● القدرة على التصرف السليم وحسن تدبر األمور يف
األزمات واملواقف املختلفة.
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● القدرة على األداء دون احلاجة إىل إشراف مباشر
ومستمر من رئيسه وعدم الرجوع إليه يف كل صغرية
وكبرية.
● القدرة على اختاذ القرارات مبوضوعية وعلى أسس
مدروسة.
● احلصول على كتب الشكر واملكافآت.
.2

االلتزام ابألنظمة
والتعليمات والقرارات

.3

االهتمام ابلتطوير
الذايت

.4

التميز يف فرص
التدريب والتطوير
املمنوحة

4

6

4

ويقصد به مدى تقيد املوظف ابألنظمة والتعليمات املعمول
هبا ،من خالل فحص النقاط التالية:
● التقيد أبنظمة وتعليمات اجلمعية املتعلقة ابلعمل،
كااللتزام ابلدوام ،وجتنب املخالفات.
● تطبيق إجراءات وأساليب العمل مبوضوعية بعيداً عن
األهواء والتحيزات الشخصية.
● عدم جتاوز قواعد وإجراءات العمل املعمول هبا.
● التقيد مبعايري املهنة يف جمال اختصاصه املهن.
ويقصد به مدى وعي املوظف على حتسني قدراته ومهاراته
على املستوى الشخصي واالحرتايف ،من خالل فحص
النقاط التالية:
● تكريس الوقت واجلهد يف اإلنتاجية املثمرة وتنمية
املعارف واملهارات والقدرات.
● احلماسة للعمل والتعلم ،وحتفيز الذات للقيام ابلواجبات
وحتمل املسؤوليات.
● القدرة على وضع األهداف وحتقيقها ،وإدارة الوقت
واإلجهاد ،وتقييم الذات وتنمية قدراهتا.
● القدرة على حفظ واسرتجاع واالستفادة من املعارف
واملعلومات واألدوات املوجودة ،والبناء عليها ،للعمل
بكفاءة أعلى.
ويقصد به مدى اهتمام املوظف بفرص التدريب والتطوير
املتاحة له ،ومواظبته على التعلم ،من خالل متابعة تقديرات
الدورات التدريبية واملساقات التعليمية .هذا ويستحق
املوظف العالمة الكاملة إذا مل حيصل على أي فرصة للتدريب
والتطوير أو املشاركة.
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 -15انتهاء الخدمة
مادة  :11٩تنتهي مدة خدمة الموظظ بالجمعية ألحد األسباب اآلتية:
( )1بلوغ الةن المقررة لترك الادمة.
( )2إلغاء العقد بةبا عدم مباشرة مهام الوظيفة خالت خمةة عشر يوماً من
تاريخ توقيع العقد.
( )3عدم اللياقة للادمة صحيا.
( )4ادستقالة ويعتبر وي ح مها انقطاع الموظظ عن عمل ألثر من عشرة أيام
متصلة أو عشرون يوما متقطعة خالت الةنة الواحدة دون عذر مقبوت
ويشترط وي حالة ادنقطاع أن ينذر الموظظ لتابة بعد خمةة أيام وي
الحالة األولى وعشرة أيام وي الحالة الثانية.
( )5الفصل التأديبي من الادمة.
( )6إ ا ح ف علي نهائيا وي جناية أو جنحة مالة بالشر أو األمانة أو اآلداب
العامة.
( )7وواة الموظظ حقيقة أو ح ما وي ون تقرير الوواة ح ما بموجا ح ف تقرير
طبي معتمد حةا األصوت المعموت بها وي الممل ة.
( )8عجز الموظظ لليا عن أداء عمل األصلي أو عجزه جزئيا بش ل دائف مما
يجعل غير قادرا على القيام بمهام وظيفت .
( )٩إلغاء الةلطات الح ومية رخصة العمل للموظظ غير الةعودي أو عدم
تجديدها أو إبعاده عن البالد.
مادة  :120للموظظ أن يقدم استقالت من الوظيفة وت ون ادستقالة م توبة وغير معلقة
على شرط أو مقرونة بقيد وعلي أن يةتمر وي عمل إلى أن يبلغ بقرار
المواوقة على استقالت خالت ثالثين يوما من تاريخ تقديمها.
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مادة  :121يعطى للموظظ عند انتهاء خدمت بالجمعية شهادة يثبت ويها تاريخ دخول
وي العمل بالجمعية وتاريخ خروج منها ونوع العمل الذي لان يؤدي  ،ويبين
ويها أيما قيمة الراتا أو األجر الذي لان يتقاااه ونوع ادمتيازات ،إن
وجدت ،إ ا طلا الموظظ لك ،وترد إلي ما ي ون قد أودع لدى الجمعية
من أوراق أو شهادات أو أدوات.
مادة  :122إ ا تووى الموظظ وهو وي الادمة تصر
أشهر لاملة.

الجمعية ألسرت ما يعادت ثالثة

مادة  :123يةتحق الموظظ الذي يعمل بنظام العمل ال لي م اوأة نهاية الادمة بما
يعادت نصظ شهر عن لل سنة خدمة للامس سنوات األولى من خدمت
بالجمعية ،ومن بعد لك راتا شهر عن لل سنة خدمة إااوية ،على أن د
تقل مدة خدمت بالجمعية عن ثالث سنوات متصلة .ويعتبر الراتا األساسي
آلخر شهر عمل األساس الذي تحةا علي الم اوأة.

تنتهي خدمة الموظظ بالجمعية بقرار من المرجع الماتص بالتعيين وي أي من الحادت
اآلتية:
.1

ادستقالة.

.2

التقاعد.

.3

انتهاء مدة التعاقد وي العقد محدد المدة وانعدام رغبة الجمعية وي
تجديده.

.4

الفصل.

.5

عدم اللياقة الصحية.

.6

الوواة.

.1

على الموظظ بعقد غير محدد المدة الذي يرغا بادستقالة أن يتقدم
باستقالت الاطية ،قبل  30يوماً على األقل من تاريخ انتهاء خدمت  ،على
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أن يةتمر وي العمل لالمعتاد إلى نهاية وترة ا شعار تلك ،على أن تعتبر
وترة ا شعار من امن مدة خدمة الموظظ.
.2

يتجدد عقد العمل المحدد المدة تلقائياً لمدة مماثلة للعقد ،مالف يبلغ
أحد الطروين رغبت وي عدم التجديد بمدة دتقل عن شهر.

.3

على الموظظ بعقد محدد المدة الذي يرغا بادستقالة أن:

يتقدم باستقالت الاطية ،قبل  30يوماً على األقل من تاريخ انتهاء خدمت  ،على أن
يةتمر وي العمل لالمعتاد إلى نهاية وترة ا شعار تلك ،بحيث تعتبر وترة
ا شعار من امن مدة خدمة الموظظ.
.4

إ ا ترك الموظظ عمل قبل الرد على طلا استقالت خطياً خالت أو قبل
إنقماء مدة ا شعار ،ويعتبر واقداً لوظيفت ح ماً ود يةتحق أجراً عن
وترة ترل العمل ما لف ي ن المدير التنفيذي قد أعفاه لتابياً من ادلتزام
بفترة ا شعار.

.5

على المرجع الماتص بالتعيين أن يبت بأمر ادستقادت قبودً أو روماً
خالت ثالثين يوماً من تاريخ تقديمها ،وإن لف يبت ويها خالت هذه المدة
تعتبر ادستقالة مقبولة ح ماً.

.6

على الموظظ المنتهية خدمات أن يةدد جميع إلتزامات المالية (إن وجدت)
وتةليف جميع ما بعهدت من أجهزة ولوازم للجمعية قبل ترل لعمل  ،ود
يةق هذا ادلتزام عن الموظظ مهما لانت األسباب التي ينقطع بموجبها
عن العمل.

.7

د يجوز للموظظ الذي تقدم باستقالت سحا استقالت بعد صدور قرار
قبولها بألثر من  7أيام ،أو انقماء مدة ا شعار إن لف يصدر رد خطي ويها،
إد أن يجوز للمدير التنفيذي النظر وي طلا العدوت عن ادستقالة إ ا
حصلت قبل لك واتاا القرار المناسا للجمعية.

يفصل الموظظ بدون إشعار ود يجوز إعادة تعيين ود يةتحق تعويماً خاصاً من الجمعية
باال مةتحقات وي الحادت التالية:
.1

التغيا عن العمل أللثر من  15يوم متصلة ،بدون إ ن رسمي أو عذر مقبوت.
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.2

التغيا عن العمل أللثر من ثالثين يوماً بش ل متقطع خالت الةنة الواحدة،
بدون إ ن رسمي أو عذر مقبوت.

.3

ا جازة المراية أللثر من  150يوم عمل.

.4

تعمد تافيض ا نتاجية أو جودة العمل ،أو ارت اب خطأ عمل نشأ عن
خةائر مادية جةيمة (إ ا تف ا بالغ عنها خالت سبعة أيام عمل من ارت ابها).

.5

حمل الةالح بماتلظ أنواع وي أمالن العمل.

.6

إدخات مشروبات لحولية أو مواد ممنوعة إلى م ان العمل.

.7

ا دانة بح ف قمائي التةا الدرجة القطعية بجناية أو جنحة ماسة بالشر
واألخالق التنفيذية.

.8

ارت اب عمل مال باآلداب التنفيذية وي م ان العمل.

.٩

التواجد أثناء العمل وي حالة س ر بيَن أو هلوسة ،جراء التعاطي.

.10

ادعتداء على موظظ أو أي شاص آخر بالةا أو التحقير أو المرب أثناء
العمل أو بةبا العمل.

.11

ادختالس ،أو انتحات شاصية أو هوية الغير ،أو تقديف شهادات أو وثائق
مزورة.

.12

إوشاء األسرار الااصة بالعمل.

.13

شطا معلومات أو إتال وثائق مهمة.

.14

التالي عن الجنةية الةعودية إ ا لان تعيين قد صدر على أساس تمتع
بها ،و لك اعتباراً من تاريخ التالي عنها.

ال جيوز للجمعية إهناء خدمة املوظف أو توجيه إشعار إليه إلهناء خدمته يف أي من احلاالت التالية:
 .1املوظف يف أثناء إجازته السنوية أو املرضية أو احلج أو بدون راتب.
 .2امتعاض اجلمعية من شكوى أو دعوى أو مطالبة تقدم هبا املوظف إىل اجلهات املختصة ،واملتعلقة بتطبيق
أحكام هذه الالئحة عليه.
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تنهى خدمات املوظف من عمله ويستحق كامل مستحقاته يف حال عدم لياقته الصحية ،كإصابته مبرض مقعد أو ابلعجز.
إذا انتهت خدمة املوظف بسبب الوفاة فتعطى مستحقاته لورثته الشرعيني.

على اجلمعية منح املوظف عند انتهاء خدمته -بناء على طلبه -شهادة خدمة يذكر فيها اسم املوظف ونوع عمله واتريخ التحاقه
ابخلدمة واتريخ انتهاء اخلدمة .وتقوم برد ما قدمه املوظف من أوراق وشهادات ثبوتية إذا طلبها.

يتوىل شؤون املوظفني عملية استطالع آراء املوظفني املنتهية خدماهتم ابالستقالة ،للتعرف على دوافع استقاالهتم ،والسلبيات
ملواجهتها واحلفاظ على املوظفني يف املستقبل.
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 -16قائمة الجزاءات التأديبية
نوع املخالفة

درجة اجلزاء
أول مرة

ثاني مرة

ثالث مرة

رابع مرة

أود :ماالفات تتعلق بمواعيد العمل
( )1التأخير عن مواعيد الحمور لغاية  15دقيقة بدون
نصظ يوم
ربع يوم
إ ن أو عذر مقبوت – إ ا ترتا على التأخير
تعطيل أعمات آخرين
( )2التأخير عن مواعيد الحمور ألثر من  15دقيقة
 %10من
يوم
نصظ يوم
ربع يوم
لغاية  30دقيقة دون إ ن أو عذر مقبوت – إ ا لف
أجر اليوم
يترتا على التأخير تعطيل
( )3التأخير عن مواعيد الحمور لمدة ألثر من 30
يومان
يوم
دقيقة لغاية  45دقيقة دون إ ن أو عذر مقبوت – ربع يوم نصظ يوم
إ ا ترتا على التأخير تعطيل أعمات آخرين.
( )4التأخير عن مواعيد الحمور لمدة ألثر من 45
ثالثة أيام
يومان
يوم
دقيقة حتى  60دون إ ن أو عذر مقبوت – إ ا لف نصظ يوم
ترتا على التأخير تعطيل أعمات آخرين.
( )5التأخير عن مواعيد الحمور لمدة ألثر من 60
 4/3يوم يوم ونصظ ثالثة أيام أربعة أيام
دقيقة حتى  120دون إ ن أو عذر مقبوت  -إ ا
ترتا على التأخير تعطيل أعمات آخرين.
( )6التأخير عن مواعيد الحمور ألثر من ساعتين
منع الموظظ من الدخوت ويعتبر غائبا بدون إ ن
دون إ ن أو عذر مقبوت سواء ترتا على التأخير
أو لف يترتا علي تعطيل ألعمات اآلخرين
يوميـن ثالثة أيام أربعة أيام خمةة أيام
( )7الغياب بدون إ ن أو عذر مقبوت
مع حرمان الموظظ من أجر أيام الغياب
( )٩ترك العمل أو ادنصرا قبل الميعاد بدون إ ن أو
يومان
يوم
ربع يوم نصظ يوم
عذر مقبوت.
( )10البقاء وي الجمعية أو العودة إليها بعد انتهاء
يومان
يوم
ربع يوم نصظ يوم
مواعيد العمل دون مبرر متعمد من صاحا
الصالحية
إنذار
لتابي

نوع املخالفة

حةف %10
من أجرة
يوم

درجة اجلزاء
أول مرة

ثاني مرة

ثالث مرة

رابع مرة
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ثانيا :ماالفات تتعلق بنظام العمل
( )1النوم أثناء العمل
( )2إدخات منشورات أو مطبوعات ونشرها أو توزيعها بدون إ ن

( )3إدخات منشورات أو مطبوعات تمر بأمن أو نظام الجمعية.

( )4اددعاء لذبا على الرؤساء وعلى الزمالء مما يؤدي إلى
تعطيل العمل.
( )5التالعا وي طريقة إثبات الحمور وادنصرا
( )6ماالفة أو عدم إطاعة األوامر الااصة بالعمل ( ال تابية أو
الشفوية ) من الرؤساء
( )7عدم تنفيذ التعليمات المعلنة والمعرووة الااصة
بالعمل.وي الجمعية.

( )8التحريض على ماالفة األوامر أو التعليمات الااصة
بالعمل وي الجمعية.

( )٩استعمات إم انيات الجمعية وي أغراض خاصة.
( )10ا همات أو التهاون الذي قد ينشأ عن ارر بالغ وي
حقوق وموارد الجمعية.
( )11العبث أو إتال موجودات الجمعية.

يوم
يوم

ثالثة أيام

يومان
يومان

ثالثة أيام
ثالثة أيام

أربعة أيام

الحرمان من
لل العالوة
الدورية
الةنوية أو
جزء منها

يوم

يومان

يوم

يومان

يوم

يومان

يومان

ثالثة أيام

إنذار لتابي
بالفصل
إنذار لتابي
بالفصل
إنذار لتابي
بالفصل

ثالثة أيام

خمةة أيام
خمةة أيام
الفصل بعد
العرض على
اللجنة
ا دارية
والمالية

ثالثة أيام

خمةة أيام

ثالثة أيام
ثالثة أيام

خمةة أيام
خمةة أيام

الحرمان من
لل العالوة
الدورية
الةنوية أو
جزء منها

الفصل بعد
العرض على
اللجنة
ا دارية
والمالية

الحرمان
من لل
الفصل بعد العرض على
العالوة
اللجنة ا دارية والمالية.
الدورية
الةنوية أو
جزء منها
الفصل بعد العرض على اللجنة ا دارية
والمالية.
الفصل بعد العرض على اللجنة ا دارية
والمالية.
الفصل بعد العرض على اللجنة ا دارية
والمالية.
درجة اجلزاء

نوع املخالفة

أول مرة

ثاني مرة

ثالث مرة

رابع مرة

ثالثا:ـ ماالفات تتعلق بةلوك الموظظ:ـ
( )1الاروج من غير الم ان المحدد للاروج.

ربع يوم

نصظ يوم

يوم

يومان

( )2استقبات الزائرين لغير أغراض العمل بالجمعية.

ربع يوم

نصظ يوم

يوم

يومان
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( )3القراءة أثناء العمل لغير مصلحة أعمات الجمعية

( )4التواجد وي غير م ان وظيفت دون مبرر لذلك.

جمعية التنمية األسرية أسرة ببريدة

ربع يوم

نصظ يوم

يوم

يومان

ربع يوم

نصظ يوم

يوم

يومان

( )5جمع نقود أو إعانات أو توقيعات بدون إ ن.

إنذار لتابي

الفصل بعد العرض على اللجنة ا دارية
والمالية

( )6عدم ا خطار عن تغيير الحالة ادجتماعية ومحل ا قامة
لمدة تزيد عن أسبوعين.

نصظ يوم

ثالثة أيام

( )7التدخين وي م ان العمل.

إنذار لتابي
بالفصل

( )8إدخات أشياء غير مصرح بها.
( )٩التشاجر مع الزمالء أو إحداث مشاغبات وي العمل.
( )10التفوه بألفاظ تادش الحياء أو القيام بأية تصروات غير
دئقة.
( )11التمارض.
( )12عدم توريد النقود المحصلة لحةاب الجمعية وي
المواعيد المقررة بدون مبرر.
( )13قبوت نقود أو هدايا من شاص بقصد التأثير على مهام
تتعلق بأعمات الجمعية.

يوم

يومان

الفصل بعد العرض على اللجنة ا دارية
والمالية

يوم

يومان

ثالثة أيام

خمةة أيام

يومان

ثالثة أيام

أربعة أيام

خمةة أيام

إنذار لتابي
يوم
إنذار لتابي
بالفصل

الفصل بعد العرض على اللجنة ا دارية
والمالية
يومان

ثالثة أيام

خمةة أيام

الفصل بعد العرض على اللجنة ا دارية
والمالية

الفصل بعد العرض على اللجنة ا دارية والمالية.

 .1يرتتب على تعيني املوظف يف إحدى الوظائف ابجلمعية ،التعهد ابلعمل مبا يسعه من جهد وىف حدود صالحيات وظيفته
على حتقيق أهداف اجلمعية ورعاية مصاحله واحملافظة على أمواله وممتلكاته وأسراره وكافة املستندات والواثئق اخلاصة بعمله،
ويلتزم املوظف بوجه عام أبداء واجباته الوظيفية واالمتناع عن األعمال احملظورة وإال تعرض للمسؤولية التأديبية.
 .2تعتمد الئحة اجلزاءات التأديبية امللحقة هبذه الالئحة ،إليقاع اجلزاءات املناسبة ابملوظفني املخالفني ،واليت حتدد بدورها
األطراف املخولة ابلتنسيب لكل نوع من أنواع املخالفات ،واألطراف املخولة ابملصادقة على اجلزاءات.
يتوجب على شؤون املوظفني حتديث الئحة اجلزاءات التأديبية ،ابملخالفات غري املنصوص عليها واليت يتم البت فيها من خالل
جلان التحقيق ،لتصبح العقوابت املتخذة معيارية يف حال حصوهلا على موافقة وزارة العمل.
إذا ارتكب املوظف أي خمالفة ألحكام هذه الالئحة واألنظمة والتعليمات والقرارات األخرى املعمول هبا يف اجلمعية أو أقدم على
عمل خيل ابملسؤوليات والواجبات املنوطة به ،فيفرض عليه ما يلي:
 .1التنبيه الشفوي.
 .2اإلنذار اخلطي.
75

الالئحة الداخلية لشؤون الموظفين وإدارة الموارد البشرية

جمعية التنمية األسرية أسرة ببريدة

 .3اخلصم من الراتب مبا ال يزيد على راتب ثالثة أايم.
 .4أتجيل موعد استحقاق الزايدة السنوية.
 .5احلرمان من جزء من الزايدة السنوية مبا ال جياوز النصف.
 .6أتجيل الرتقية على السلم الوظيفي عند استحقاقها مبا ال يزيد عن  12شهراً.
 70الفصل من اخلدمة.
 .1يتم التعامل مع كل خمالفة على حدة وإيقاع العقوبة املرتتبة عليها بشكل منفصل ،إال إذا وصلت إىل درجة اإلنذار اخلطي
األويل ،فعندها يتم التعامل مع العقوابت بشكل تراكمي وتصاعدي ،حبيث حيصل املوظف على إنذار هنائي ومن مث
الفصل ،إذا ارتكب أي خمالفة أخرى تستحق عقوبةً ما ،ابستثناء ارتكاب خمالفة تستحق الفصل.
 .2تفرض على املوظف املخالف العقوبة املناسبة ،وفقاً لنوع املخالفة املنسوبة إليه حسب الئحة اجلزاءات املعتمدة ،وجمللس
اإلدارة احلق ابلرجوع للموظف املخالف ابلضرر واخلسائر اليت حلق به من جراء املخالفة اليت ارتكبت ،على أن تراعى
االعتبارات التالية:
 .1قيد املبالغ اليت جيري حسمها من رواتب املوظفني مبوجب الالئحة حلساب صندوق الزكاة.
 .2ال يتخذ حبق املوظف أي إجراء أتدييب عن أي خمالفة من املخالفات املنصوص عليها يف الئحة اجلزاءات
املعتمدة بعد انقضاء  10أايم عمل على ارتكاهبا.
 .3ال جيوز فرض أكثر من عقوبة أتديبية واحدة على املوظف ،لقاء املخالفة الواحدة.
 .4أال تزيد جمموع الغرامات املفروضة على املوظف على راتب  3أايم يف الشهر .يف حال بلوغ مبلغ الغرامات
املفروضة على املوظف يف الشهر ثالث أايم ،أو ارتكب خمالفة تستوجب معاقبته ابلغرامة ،يستعاض عن
الغرامة أبي عقوبة أخرى تتضمن مستوى أعلى يف ترتيب العقوابت.
 .5تتاح للموظف فرصة لسماع أقواله للدفاع عن نفسه قبل فرض العقوبة عليه ويتم إثبات ذلك خطياً ،إذا
كانت املخالفة غري صرحية.
 .6للموظف حق االعرتاض على العقوبة اليت فرضت عليه لدى شؤون املوظفني خالل  3أايم عمل من تبليغه
هبا.
 .7ال جيوز اهتام املوظف يف خمالفة مضى على اكتشافها أكثر من ثالثني يوماً ،أو توقيع اجلزاء عليه بعد اتريخ
ثبوت املخالفة أبكثر من ثالثني يوماً.
 .8جيوز بقرار من جملس اإلدارة أو رئيس اجمللس إيقاف املوظف عن العمل ملدة أسبوع إىل أسبوعني وال
حيتسب يف الراتب الشهري.
 .9يفصل املوظف احلاصل على إنذارين ساريي املفعول إذا ارتكب إحدى املخالفات األخرى املنصوص عليها
يف هذه الالئحة خالل مدة سراين اإلنذار الثاين.
 .10إضافة للعقوابت املنصوص عليها يف الئحة اجلزاءات التأديبية املعتمدة ،حيق جمللس اإلدارة فرض العقوابت
اإلضافية التالية على املوظف املخالف حسب احلاجة:
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● اقتطاع قيمة املفقودات أو املتلفات أو كلفة تصليحها من راتب املوظف ،مبا ال يزيد عن راتب
ثالثة أايم شهرايً وحىت استيفاء املبلغ املطلوب ،إذا ثبت أنه كان انشئاً عن خطأ املوظف أو
خمالفته لتعليمات اإلدارة.
● اللجوء إىل احملاكم النظامية للمطالبة ابلتعويض عن األضرار اليت تسبب املوظف هبا.

يتم التعامل مع كل مخالفة على حدة وإيقاع العقوبة المترتبة

عليها بشكل منفصل ،إال إذا وصلت إلى درجة اإلنذار الخطي األولي ،فعندها
يتم التعامل مع العقوبات بشكل تراكمي وتصاعدي ،بحيث يحصل
الموظف على إنذار نهائي ومن ثم الفصل ،إذا ارتكب أي مخالفة أخرى
تستحق عقوبةً ما ،باستثناء ارتكاب مخالفة تستحق الفصل.
.2

تفرض على الموظف المخالف العقوبة المناسبة ،وفقاً لنوع

المخالفة المنسوبة إليه حسب الئحة الجزاءات المعتمدة ،ولمجلس اإلدارة
الحق بالرجوع للموظف المخالف بالضرر والخسائر التي لحق به من جراء
المخالفة التي ارتكبت ،على أن تراعى االعتبارات التالية:
.1

قيد المبالغ التي يجري حسمها من رواتب الموظفين بموجب الالئحة

لحساب صندوق الزكاة.
.2

ال يتخذ بحق الموظف أي إجراء تأديبي عن أي مخالفة من المخالفات

المنصوص عليها في الئحة الجزاءات المعتمدة بعد انقضاء  10أيام عمل
على ارتكابها.
.3

ال يجوز فرض أكثر من عقوبة تأديبية واحدة على الموظف ،لقاء

المخالفة الواحدة.
.4

أال تزيد مجموع الغرامات المفروضة على الموظف على راتب  3أيام

في الشهر .في حال بلوغ مبلغ الغرامات المفروضة على الموظف في الشهر
ثالث أيام ،أو ارتكب مخالفة تستوجب معاقبته بالغرامة ،يستعاض عن
الغرامة بأي عقوبة أخرى تتضمن مستوى أعلى في ترتيب العقوبات.
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تتاح للموظف فرصة لسماع أقواله للدفاع عن نفسه قبل فرض

العقوبة عليه ويتم إثبات ذلك خطياً ،إذا كانت المخالفة غير صريحة.
.6

للموظف حق االعتراض على العقوبة التي فرضت عليه لدى شؤون

الموظفين خالل  3أيام عمل من تبليغه بها.
.7

ال يجوز اتهام الموظف في مخالفة مضى على اكتشافها أكثر من

ثالثين يوماً ،أو توقيع الجزاء عليه بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من
ثالثين يوماً.
.8

يجوز بقرار من مجلس اإلدارة أو رئيس المجلس إيقاف الموظف عن

العمل لمدة أسبوع إلى أسبوعين وال يحتسب في الراتب الشهري.
.9

يفصل الموظف الحاصل على إنذارين ساريي المفعول إذا ارتكب

إحدى المخالفات األخرى المنصوص عليها في هذه الالئحة خالل مدة سريان
اإلنذار الثاني.
.10

إضافة للعقوبات المنصوص عليها في الئحة الجزاءات التأديبية

المعتمدة ،يحق لمجلس اإلدارة فرض العقوبات اإلضافية التالية على
الموظف المخالف حسب الحاجة:
●

اقتطاع قيمة المفقودات أو المتلفات أو كلفة تصليحها من راتب

الموظف ،بما ال يزيد عن راتب ثالثة أيام شهرياً وحتى استيفاء المبلغ
المطلوب ،إذا ثبت أنه كان ناشئاً عن خطأ الموظف أو مخالفته لتعليمات
اإلدارة.
●

اللجوء إلى المحاكم النظامية للمطالبة بالتعويض عن األضرار التي

تسبب الموظف بها.
يتم تبليغ التنبيه الشفوي للموظف الذي ارتكب مخالفة تستوجب
التنبيه الشفوي بشكل رسمي عن طريق شؤون الموظفين ،وبحضور
الرئيس المباشر للموظف ،ويتم توثيق ذلك بمذكرة رسمية في ملف
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الموظف .خالل جلسة تبليغ التنبيه الشفوي للموظف يجب على شؤون
الموظفين الذي يقود الجلسة ،أن يشرح للموظف سبب المخالفة باإلضافة
إلى توجيهه إلى الممارسة الالئقة ،والطلب منه بعدم تكرارها ،وشرح
تبعات تكرارها.
يتم تشكيل لجنة للتحقيق مع الموظف في المخالفة المنسوبة إليه
والتي تستدعي التحقيق بالضرورة كما هو مبين في الئحة الجزاءات
التأديبية الملحقة بهذه الالئحة ،أو لم تكن تلك المخالفة منصوصة في
الالئحة ،وذلك على النحو التالي:
.1

تشكل لجنة التحقيق بقرار من مدير عام الجمعية -إذا كان

الموظف المخالف هو أحد مديري اإلدارات التنظيمية -من عضوين من أعضاء
المجلس باإلضافة إلى المدير التنفيذي ،وترفع توصيتها لمجلس اإلدارة
إلصدار القرار المناسب.
.2

تشكل لجنة التحقيق بقرار من مدير الشؤون المالية واإلدارية -

إذا كان الموظف المخالف هو أحد شاغلي الوظائف دون مستوى مديري
اإلدارات التنظيمية  -كما يلي:
المدير التنفيذي رئيساً
مدير إدارة تنظيمية أخرى ال ينتمي الموظف إليها ،يختاره المدير
التنفيذي عضواً
المدير المباشر عضواً
شؤون الموظفين عضواً سكرتيراً
.3

يُنظّم محضر تحقيق يوضح نوع المخالفة التي ارتكبها الموظف

وحيثياتها وقناعات لجنة التحقيق وتوصياتها ويرفق به أقوال
الموظف المنسوبة إليه المخالفة وأية مستندات أو بيانات مكتوبة
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يقدمها للجنة وكذلك أقوال الشهود إن وجدوا ويوقع المحضر من أعضاء
لجنة التحقيق.
.4

إذا امتنع الموظف المخالف عن المثول أمام لجنة التحقيق أو امتنع

عن اإلجابة على األسئلة التي توجه إليه أو إذا حاول عرقلة عملية التحقيق
تُستكمل إجراءات التحقيق بحضوره أو بغيابه ويذكر ذلك في محضر
التحقيق.
.5

على الموظف المخالف الموقوف عن العمل تسليم ما في عهدته من

أموال أو مستندات أو ممتلكات وإذا أخل بذلك تطبق عليه العقوبة
المناسبة بموجب هذه الالئحة.
.6

ال يتقاضى الموظف المكفوفة يده عن العمل راتبه بقرار من مجلس

اإلدارة أو المدير التنفيذي وذلك عن كافة المدة المكفوف يده فيها،
وحتى يتم البت في قضيته.
.7

إذا صدر القرار النهائي والقطعي بتبرئة الموظف أو إدانته بغير

عقوبة الفصل من المخالفة أو الجريمة الجزائية التي أسندت إليه حسب
مقتضى الحال فيستحق راتبه كامالً مع العالوات عن المدة التي أوقف
خاللها عن العمل ،وأما إذا أسفر القرار النهائي والقطعي عن إدانته
فيعتبر مفصوالً عن العمل اعتباراً من تاريخ إيقافه عن العمل.
.8

ال يجوز اتهام الموظف في مخالفة مضى على اكتشافها أكثر من

ثالثين يوماً ،أو توقيع الجزاء عليه بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من
ثالثين يوماً.
يؤخذ يف االعتبار -وألية غاية من الغاايت املقصودة هبذه الالئحة -كل جزاء أتدييب مت فرضه على املوظف ومت تنفيذه حبقه،
غري أن أثر العقوبة ينتهي إذا ثبت أن سلوك املوظف وأداءه لعمله -بعد إيقاع اجلزاء عليه -كاان مرضيني ومضت على إيقاعه
مدة  12شهراً ومل يرتكب املوظف خمالفة أخرى خالل تلك املدة تستوجب اجلزاء التأدييب.
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 -17اعتماد الالئحة
مادة  :124تنفذ أح ام الالئحة وي الجمعية اعتباراً من تاريخ إقرارها من مجلس إدارة
الجمعية وتةري وي حق منةوبي الجمعية اعتباراً من اليوم التالي عالنها.
مادة  :125يتف إعالن الالئحة بواعها وي م ان ظاهر من أمالن العمل خالت شهر على
األلثر من تاريخ إقرارها.
مادة  :126مجلس إدارة الجمعية هو صاحا صالحية تفةير بنود هذه الالئحة ،ويجوز
تفويض بعض هذه الصالحيات إلى أي من رئيس مجلس ا دارة أو اللجان
النوعية أو مدير عام الجمعية.
مادة  :127ياتص مدير عام الجمعية بإعداد تصور بمعالجة الواع القائف والةابق
لتطبيق الالئحة ،مع تحديد ما يترتا على هذه المعالجة من تعديالت
وظيفية ومالية ،ويقترح ما يراه مناسباً تمهيداً لعرا على مجلس إدارة
الجمعية.
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