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 الفصل األول: األحكام العام لدليل الموارد البشرية

 

 (: أهداف الدليل1المادة )

تم إصـــــــــــدار هــضا الــدليــل بة ف تجقيع الشـــــــــنــاليــة ثر جمي  األمور والجوالــب الت  ت ث  ع   الع  ــات بي  الجمعيــة 

م  ما هو متو   م  إدارتها، و د تم وض   الجمعيةوالموظني ، والمساهمة ثر التوليع بي  ما هو متو   م  موظن  

 هضا الدليل بة ف تجقيع األهداف التالية:

 وع  اتها تجاه موظنيها إل  سياسات وإج اءات ثابتة وواضجة. الجمعيةت جمة للسنة  .1

 .الجمعيةتوحيد وتنظيم المهام والمس وليات الخاصة بإدارة الموارد البشرية ثر جمي  إدارات وأ سام ووحدات  .2

بالســـياســـات  ع   مع لة ودراية  املة الجمعيةالموارد البشـــرية ثر  وحدةضـــمال التد يد ع   أل جمي  العاملي  ثر  .3

 واإلرشادات الخاصة بالموارد البشرية ليتم تطبيقها بشكل منتظم.

لل جوع إل  الدليل واســـتخدامم  م ج  أســـاســـ  أللظمة الموارد البشـــريةا اتخا  الق ارات  الجمعيةتمكي  مســـ ولر  .4

 اإلدارية المناسبة ولع المعايي  المجددة ثر هضا الدليل.

البشـــــــرية تتمجور ثر إبار المبادس ال تيســـــــية لتع يي ســـــــبل اات ـــــــال بي  الم  وســـــــي  التد د م  أّل ألظمة الموارد  .5

 .الجمعيةوالموظني ، م  إتاحة الن صة تجقيع بيئة ومناخ عمل تشجيع  للعاملي  ب

التـــد ـــد م  تطبيع األلظمـــة الواردة ثر هـــضا الـــدليـــل ع   جمي  الوظـــات ، والموظني  ثر مختل  إدارات وأ ســــــــــــام  .6

لم ُيســــــتض أ بعز أو جيء منها حســــــب المعايي  الواردة ثر هضا الدليل م  تاريح اعتماده، وحت  صــــــدور ، ما الجمعية

 تجديث آخ . وت بح األلظمة واللواتح سارية المنعولا ما لم ينص ع   خ ف  لك ثر عقد العمل.

 

 (: مسمى الدليل2المادة )

 األيتام بجدة.جمعية رعاية يسمَّ  هضا الدليل: دليل الموارد البشرية ثر 

 

 (: مرجعية الدليل3المادة )

 تم إعداد هضا الدليل ولع الم جعيات التالية:

 هـ، والق ارات المنظمة لم. 6/1436 /5( وتاريح 46لظام العمل السعودي ال ادر بالم سوم الملك  ر م )م/ .1

 لظام التدمينات ااجتماعية. .2

 الق ارات ال ادرة م  مجلس اإلدارة. .3

  هـ1439/  4/  27مل المعتمدة م  وزارة العمل، والتعدي ت الواردة عليها بتاريح اتجة تنظيم الع .4
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م ثر الدليل م  ألظمة وإج اءات تخص العاملي  والتعدي ت القاتمة عليها، والت  تســـــــــ ي عليها  .5 ليما لم ي د ل ــــــــــّ

 أحكام ولواتح لظام العمل الّسعودي، يعتد بنظام العمل السعودي.

 

  الصالحيات والمسؤوليات للمعني بتطبيق النظام(: 4المادة )

 مجلس اإلدارة:  .1

 يكول مجلس اإلدارة مس واً ع  اعتماد دليل الموارد البشرية والتعدي ت الت  تط أ عليم.  -أ

 : جمعيةلل التننيضيالمدي   .2

 التوصية باعتماد دليل الموارد البشرية. -أ

 التوصية باعتماد التعدي ت الت  تط أ ع   الدليل.    -ب

 : سم الش ول اإلداريةمدي   .3

 التوصية بالتعدي ت الت   د تط أ ع   الدليل. -أ

 ااحتناظ بالنسخة األصلية المعتمدة م  الدليل. -ب

 : الموارد البشرية رتيس وحدة .4

 تننيض دليل الموارد البشرية.  -أ

 ات الموجود بنهاية النسخة األصلية لهضا الدليل.رصد التعدي ت ثر بيال سجل التةيي   -ب

 والتعدي ت. ضبط وم ا بة لسح الدليل، واإلصدارات، -ت

 

 (: تحديث الدليل5المادة )

بم اجعة الدليل م ة واحدة ثر الســـــــــنة ع   األ ل، والتد د م  أل  الجمعيةثر   ســـــــــم الشـــــــــ ول اإلداريةمدي  يقوم  .1

تطابع م  األلظمة والقوالي  الجكومية الســـــارية المنعول وم  توجهات ور بات ت الســـــياســـــات واألحكام الواردة ليم

 م  لك.، وتقديم التوصيات باعتماد التعدي ت ال زمة حال إج اتها دورياً أو عند حدوث مستجدات تستليالجمعية

بم اجعة توصـــــيات التعدي ت ثر الدليل والتنســـــي ات اإلياـــــاحية للمواد والنق ات  المدي  التننيضي للجمعيةيقوم  .2

 والموالقة عليها.

بما تّم اعتماده م  تعدي ٍت ثر الدليل، وتتاـــــــم  التناصـــــــيل واإلرشـــــــادات  الجمعيةُيشـــــــع  المســـــــ ولول  الة ثر  .3

 التعدي ت.   اإليااحية الواجب اتباعها بشدل هضه

يجب ااحتناظ بســـــــــجل خاا بتولي  الدليل بتو ي  حاتيي الدليل، باإلضــــــــــالة إل  أيّ تجديث لم بموجب لما    .4

 است م رسمية.  
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 (: فهم الدليل وتطبيقه6المادة )

يتم تعديل تم إعداد هضا الدليل شــام ً  ّل المناهيم أللظمة العاملي  بوضــعم الجالر والتو عات المســتقبلية، إل  أل  .1

 . الجمعيةثر أي موضوع أو مادة ليما لتتماش  م  متطلبات العمل ب

المســــ ول ع  شــــ   وتنســــي  بنود الدليل م  خ ل ورة عمل تدريبية أو إصــــدار أي   ســــم الشــــ ول اإلداريةيعتب   .2

 .مواد تضقينية أخ ى تستهدف تدريب المس ولي  والموظني  ع   الدليل أو مواده المستجدثة

مســـــــ ولية النهم الد يع للســـــــياســـــــات الواردة ثر هضا الدليل، وضـــــــمال  الجمعيةعاتع  الة المســـــــ ولي  ب يق  ع   .3

اســـــــــتم ار تطبيقها ع   جمي  الموظني  بعدالة وثبات دول تمييي أو مجاباة بهدف خلع ثقالة مجنية يجكمها األداء، 

  .م الواردة ليمعند أي التباس ثر تطبيع األحكا  سم الش ول اإلداريةوعليهم استشارة 

التد د ب نة مستم ٍة م  أّل جمي  العاملي  يتقيدول باأللظمة والسياسات الواردة  الجمعيةع   المس ولي   الة ب .4

 والموظ ".  الجمعيةبهضا الدليل، ليتجقع بضلك م  حقوق  ًل م  الط لي  "

احت ام  ل ما ي د ثر هضا الدليل م  لواتح وضـــــــــوابط منظمة للعملا وع   الجمي   الجمعيةالعاملي  ب جمي ع    .5

 بالمستويات  الة التد د م  تطبيقها حسب مامولها.  

أعد هضا الدليل للجناظ ع   حقوق الموظني  العاملي  م  وا   عقودهم، وأي خ ف ينشــد ليم ي ّد إل  لظام العمل  .6

 السعودي.

 ا يجوز مخالنة األلظمة واإلج اءات الواردة بالدليل، ويتم التجقيع م  الموظ  المخال  ومساءلتم لظامياً.   .7

م   %10يتم ت جمــة الــدليــل أو أجياءه م  مكتــب ت جمــة معتمــد إل  اللةــات الت  يتجــدث بهــا لســـــــــبــة ا تقــل ع   .8

 .الجمعيةموظن  

 

 (: ملكية الدليل7المادة )

 -ملهابجكم ببيعة ع-، ويتوجب ع   الجهات الت  يتم تســليمها لســح منم ل ســتخدام جمعيةملك لليعتب  هضا الدليل 

 :م اعاة الاوابط التالية

 -التننيضيالمدي  ا عدا م –ثر جمي  األحوال ا يجوز تولي  لســـــــــح الكت ولية م  الدليل  ابلة للتعديل ألية جهة  .1

 ي  مخولي  بضلك.لتجنب توليعها أو الج ول عليها م   بل أشخاا  

يجظ  لهاتياً لشــ  أو إعادة بب  أو ت ــوي  أو ت جمة أو ا تباس أي جيء م  هضا الدليل، أو حنظم ثر أي لظام لخيل  .2

المعلومات واســـت جاعها، أو لقلم بدي وســـيلة ســـواًء  الي إلكت ولية أو شـــ اتط ممةنطة أو ميكاليكية أو  ي ها، إا 

 .بإ ل خط  م  الجهة صاحبة ال  حية

 .التننيضيالمدي  ا يجوز اب ع الةي  ع   الدليل بدول ت ريح خط  صريح م   .3

يجظ  ع   الموظ  لهاتياً ااحتناظ بنســــــــخة م  الدليل ســــــــواًء لســــــــخة إلكت ولية أو مطبوعة و لك تجي باتلة  .4

 التجقيع والمساتلة.
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 (: استالم وتسليم الدليل8المادة )

 لسخة م  هضا الدليل، ثر إبار الاوابط التالية: الجمعيةُيسلَّم  ل مس ول ثر 

يتم است م الدليل عند اعتماده ب نة رسمية للمعن  باست مم، باإلضالة إل  أيّ تجديث أو تطوي  يط أ عليم شك ً  .1

 ومامولاً.

 ُيعد بيال بالمعنيي  باست م الدليل. .2

س للنشـــ  بل يتمضل التعامل معم بقيود تمن  يجب الجناظ ع   الدليل وع   ســـرية معلوماتم، حيث إل الدليل لي .3

 .الجمعيةالت وي  أو الطباعة، وتكول لقط ل ّب عا حناظاً ع   سرية سياسات 

 يكول المس ول مشار اً للمعلومات الواردة بالدليل حسب موادها وأياا يكول مشار اً م  م  وسيم وموجهاً لهم. .4

جيازتم لسـخة م  هضا الدليل إعادتها للجهة الت  تم اسـت مها وب الجمعيةيجب ع    ل مسـ ول التهي خدماتم ثر  .5

 منها وأا يتم إخ ء ب لم إّا بعد تسليم النسخة.
 

 (: االستثناءات9المادة )

تطبع األلظمة واإلج اءات الواردة ع   جمي  العاملي  بالتســــــــــاوي، وحســــــــــب ما وردت ثر هضا الدليل، ولك  ثر بعز 

اعتيادية وثر حاات مجددة ليس لها التدثي  الماديا يكول لمجلس اإلدارة اعتماد ااســـــــــتضناءات الجاات ولظ وف  ي  

 ولع الاوابط التالية:

 يكول ااستضناء ثر حاات الا ورة والظ وف الطارتة وااستضناتية، وإ ا ما تطلبي الم لجة العامة  لك. .1

 تضناء.وجود مب رات  الية ومعقولة ومقبولة تب ر التجاوز وااس .2

للجهة صــــــاحبة ال ــــــ حية أو م  تنوضــــــها الجع بالتجاوز وااســــــتضناء م  أحكام الدليل بما ا يتعارف م  األلظمة  .3

 الجكومية  ات الع  ة.

 

 (: نطاق تطبيق الدليل10المادة )

تعديلها  يســــــــتم  العمل بكل األلظمة واألوام  والق ارات والتعليمات المعمول بها عند اعتماد هضا الدليل حت  يتم .1

 بما يتنع معم.

الداتمي  المضبتي  منهم والضي  مازالوا تجي التجربة،  الجمعيةتســـ ي أحكام هضه الســـياســـات ع   جمي  موظن   .2

ويعتب  الموظ  بمج د تعيينــم مطلعــاً ع    ــالــة بنود ولق ات هــضه الســـــــــيــاســـــــــــة، و ــاب ً بجمي  مــا ورد ليهــا م  

 .ل وا، وخاضعاً للتعليمات والقواعد الت  ت در تننيضاً لها

 العربية السعودية. للمملكةالجة اثر  ضم  النطاق الجمعيةيعمل بهضا الدليل ع   الموظني  ثر  .3
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 (: المصطلحات الرئيسية في الدليل11المادة )

 تكول للم طلجات ال تيسية ثر الدليل أينما وردت الداات الواردة   ب  ل منها:

 التعريف المصطلح

 جمعية رعاية األيتام بجدة. الجمعية

 .جمعية رعاية األيتام بجدةمجلس إدارة  مجلس اإلدارة

 التننيضيالمدي  
وتشـــــــــةيلها ومتابعة الجمعية الجع ثر تجديد أهداف  ولمللجمعية،  نيضيتنالالمدي  الممضل ثر 

 أداتها لتجقيع األهداف السنوية.

 الموظ 
وتجي إدارتها أو إشـــ الها مقابل أج ، بموجب عقد الجمعية  ل شـــخص ببيع  يعمل لم ـــلجة 

 عمل مجدد المدة أو  ي  مجدد المدة. 

 لظام العمل بالمملكة العربية السعودية. لظام العمل

لظــام التــدمينــات 

 ااجتماعية
 هو لظام التدمينات ااجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

األلـــــــــــــظـــــــــــــمـــــــــــــة 

 والاوابط
 وضوابط داخلية معتمدة م   بل صاحب ال  حية. ألظمةمجموعة 

 اتباعها ثر سبيل تننيض أو تطبيع هضا الدليل.ه  سلسلة الم احل المعتمدة الت  يجب  اإلج اءات

 سنة التقويم
، وهو اثنا عشــــ  المي ديبهدف إدارة ما ورد ثر الدليل م  تواريح يعامل الجمي  حســــب التقويم 

 شه اً. 

 هو اليوم العم ر لعدد ثمال ساعات عمل. اليوم التقويم 

اتـــجـــــة تـــنـــظـــيـــم 

 العمل
 معتمدة م  وزارة العمل وأي تعدي ت تط أ عليها. البالجمعية، وه  اتجة تنظيم العمل 

ال ــــــــــــــ حـــــيـــــات 

 المخولة
 للجمعية. التننيضيال  حيات المعتمدة م  مجلس اإلدارة والمدي  

 ال اتب األساس 
 ل ما يعط  للموظ  مقابل عملم، بموجب عقد عمل مكتوب أو  ي  مكتوب، مهما  ال لوع 

 الع وات الدورية.األج  أو بريقة أداتم، ماالاً إليم 

 البدل
مبلغ ياــــاف إل  ال اتب وا يمضل جيءاً منم، ويتم صــــ لم مقابل الة ف المخ ــــص لم والمجدد 

 ثر هضا الدليل أو عقد العمل، ويتو   ص ف هضا المبلغ عند التناء ش وط استجقا م.
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 التعريف المصطلح

الــــــــــــــخــــــــــــــدمــــــــــــــة 

 المستم ة

وتعـد الخـدمـة مســـــــــتم ة ثر  م  تـاريح ابتـداء الخـدمـة، خـدمـة الموظ   ي  المتقطعـة بـالجمعيـة

 الجاات التالية:

 اإلجازات والعطل المق رة لظاماً. -1

 لت ة االقطاع ألداء اامتجالات ولقاً لما هو من وا عليم ثر هضه الدليل. -2

حاات  ياب الموظ  ع  عملم بدول أج  الت  ا ت يد مدتها ع  عشـــــري  يوماً متقطعة  -3

 خ ل سنة العمل.

 عقد العمل
بموجب أحكام لظام العمل، لمدة مجددة  وبة أو  ي  مكتوبة بي  الموظ  والجمعيةاتنا ية مكت

  الجمعية.أو  ي  مجددة مقابل أج  متنع عليم وتجي إش اف 

 العمل الم  ي
ولســـاعات عمل من ـــوا عليها ومتنع  الجمعية،العمل الضي ي ديم الموظ   ي  المتن غ لدى 

 عليها، سواًء  ال هضا العمل يومياً أو بعز أيام األسبوع أو بالشه .

ســــــــاعات العمل 

 ال سمية

للقيام بالمهام الوظينية ولنت ة مجددة  لت ة العمل الت  يقاــــــــيها الموظ  خ ل اليوم بالجمعية

 يومياً. 

 العمل اإلضاثر
الموظ  بعد أو ات العمل ال ســـــم  أو ثر العط ت ال ســـــمية العمل اإلضـــــاثر الضي يقاـــــيم  هو

 المجددة ثر هضا النظام ويتقاض  عليها أج اً إضاليا.

 لت ة التجربة
وعليم إثبات جديتم وجدارتم ثر العمل  يوماً يقايها الموظ  عند التجا م بالجمعية، تسعوله  

 وا يجوز أل ت يد ع  ماتة وثمالي  يوماً.الضي ألجع ليم، 

 لظام تقييم أداء
وحدات  ياســــية لم شــــ ات تم تجديدها وع   الموظ  إثبات مســــتوى  دراتم ثر تجقيع العمل 

 المنوط بم.

الــــــــــــتــــــــــــدريــــــــــــب 

 والتطوي 

صـــــقل مهارات و درات موظن  الجمعية لتقديم مســـــتوى أداء ألاـــــل لتجقيع أهداف الجمعية، 

ويتم تنمية  درات الموظني  خ ل ب امج يتم إعدادها للتد د م  تســــــلســــــل مســــــتوى المهارات 

 الوظينية حسب لوع العمل ومستوى األداء المتو  . 

الــــــمســـــــــــــــاتــــــ ت 

 التدديبية

خ قر أو الســـــــــلو   الـضي  ـد ينشــــــــــد م  موظن  الجمعيـة بكـالـة التجـاوز اإلداري أو المـالر أو األ

مســـــــــتويــاتهم، والــضي ينتج عنــم التجقيع معهم ع   تلــك الو ــات ، وينتج عنهــا تب تتهم أو اتخــا  

 إج اء لظام  ضدهم. 
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 الفصل الثاني: التخطيط لالحتياجات من الموارد البشرية والتوظيف

 لتخطيط االحتياجات من الموارد البشرية والتوظيف(: األهداف العامة 1المادة )

م  الموارد البشـــــرية والتوظي  ولع ســـــياســـــات وإج اءات  الجمعيةوضـــــ  الاـــــوابط لعملية التخطيط احتياجات  .1

 .الجمعيةداخل  الوحداتور ساء  اا سامموحدة وعلمية موثقة يتبعها مدي ي 

  .الجمعيةاستقطاب وتوظي  الكناءات الم هلة للعمل ثر  .2

 تقدي  تكالي  الموارد البشرية م  ال واتب والجوالي. .3

 اإلعداد لب امج التدريب والتدهيل وتخطيط الت  يات والمسارات الوظينية. .4

 .الجمعيةالتد يد ع   تساوي الن ا للجمي  ثر اختيار األ ند للعمل لدى  .5

 

 الجمعية(: أنواع التوظيف في 2المادة )

، و لك بتواجد وصــــــــ  وظين  لكل وظينة الجمعيةتوظي   وادر م هلة للوظات  الشــــــــا  ة ثر الوظات  الداتمة:  .1

مجدث  ل ث ث ســـــــنوات إ ا تطورت أعمالها بال يادة أو النق ـــــــال، ويتم اختيار الم شـــــــجي   وي الكناءة والقدرة، 

م الوظات  الشــــــــــا  ة، بناًء ولديهم الم ه ت ال زمة م  خب ات عملية وعلمية ومهارات و درات ازمة للقيام بمها

 ع   خطة التوظي  السنوية المعتمدة سلناً.

خ ل لت ات مختلنـة خ ل الســـــــــنـة، ألداء مهمـة عمـل معينـة لنت ة  الجمعيـةلســــــــــد احتيـاجات الوظات  الم  تـة:  .2

ا الجمعيةمجددة، حســـــب تنوع الجاجة م  وظات  تشـــــةيلية أو وظات  تخ ـــــ ـــــية ليس لها باب  الدوام الكامل ب

 .ول الع  ة التعا دية  ات ببيعة م  تة تنته  بالتهاء المدة المتنع عليهاوتك

 

  (: الصالحيات والمسؤوليات للمعني بتطبيق النظام3المادة )

 مجلس اإلدارة:  .1

 اعتماد الهيكل التنظيم .  -أ

 اعتماد خطة الموارد البشرية سنوياً. -ب

 اعتماد األوصاف الوظينية حسب الهيكل التنظيم . -ت

 (.الوحدات، ور ساء األ سام، مدي و التننيضيالمدي  اعتماد توظي  الوظات  التننيضية ) -ث

 :جمعيةلل التننيضيالمدي   .2

 التوصية باعتماد أي تعدي ت ثر الهيكل التنظيم .  -أ

 اعتماد التكالي  المالية لوساتل وأدوات ااختيار والتوظي . -ب

 اعتماد توظي  الوظات  بناًء ع   ال  حية المخولة لوظات  أ ل م  ر ساء أ سام تننيضي .  -ت
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 .ور ساء وحدات أ سام مدي يتقديم التوصية لمجلس اإلدارة لتوظي  الوظات  التننيضية م   -ث

 تو ي  عقود العمل لكالة مستويات التنظيم اإلداري. - 

 اعتماد تعدي ت الوص  الوظين  المجدثة. - 

  

 :مدي   سم الش ول اإلدارية .3

 إعداد وتننيض وساتل وأدوات ااختيار والتوظي . -أ

 تجديد المتطلبات لكل وظينة بناًء ع   الوص  الوظين  المعتمد.  -ب

 وض  ااختبارات وتجديد مستوى القبول لكل وظينة. -ت

 إعداد وتننيض إج اءات المقاب ت الشخ ية. -ث

 للم شجي  ع   الوظات .إعداد التوصية بتقديم الع ف الوظين   - 

 إعداد التوصية بتو ي  عقود العمل لجمي  النئات للتو ي  م  صاحب ال  حية حسب لوع الوظينة. - 

 إصدار بطا ات العمل وبطا ات التدمي  الطب . -خ

 :الوحداتر ساء و األ ساممدي و  .4

 إج اء المقاب ت الشخ ية للم شجي  ع   الوظات  المعتمدة ثر الموازلة. -أ

 بقبول الم شجي . التوصية -ب

 ا ت ا  ألواع ااختبارات للمتقدمي  )إل وجدت(. -ت

 

 الجمعية(: ضوابط واشتراطات عامة للهيكل التنظيمي والوظائف في 4المادة )

 جمعيــةلتجــديــد واجبــات وت ـــــــــني  األعمــال ثر إبــار األهــداف العــامــة لل جمعيــةيتم تنظيم الهيكــل التنظيم  لل .1

 ليم.   سم ووحدةوسلطات ومس وليات  ل 

يتم تجــديــد عــدد الوظــات  ال زمــة لجــاجــة العمــل بــالهيكــل مهمــا  ــال شـــــــــكلــم النظــام ا و لــك لتجــديــد واجبــات  .2

 . األ سام والوحداتومس وليات متناسقة بي  

 التننيضيالمدي  م  ِ بل مجلس اإلدارة، و لك بناء ع   توصـــــــــيات  جمعيةُيعتمد الهيكل التنظيم  ال تيســـــــــ  لل .3

 . جمعيةلل

التد د م  تجديث الهيكل التنظيم  حســــب الجاجة وبناًء ع   الخطة ااســــت اتيجية  جمعيةلل التننيضيالمدي  ع    .4

، أو  ل ث ث ســــنوات، و لك حســــب المقتاــــيات بالتةيي  م  خ ل خطة تشــــةيلية أو إلةاء جمعيةوالتشــــةيلية لل

 وحدات تنظيمية أو إضالة وحدات تنظيمية. 

، وع   الجمعيةارد بشرية سنوياً، و لك لتجديد الوظات  الم اد شةلها حسب حاجة يتطلب العمل بإلشاء خطة مو .5

 األ سامإلعداد خطة موارد بشرية بالتنسيع م  مدي ي  جمعيةلل التننيضيالمدي  العمل م    سم الش ول اإلدارية

 . الوحداتور ساء 
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ة م  لاحية العدد والمهاراتا لتجقيع عدداً م  الوظات  حســـــــــب احتياجاتها م  الموارد البشـــــــــري الجمعيةتتطلب  .6

 . الجمعيةمما يساعد تنادي النقص ثر المهارات أو لاتز العمالة ب الجمعيةالخطط التشةيلية ب

التوصية بالتعدي ت ع   دليل األوصاف الوظينية، ألي وظينة  د  الجمعيةب الوحداتور ساء  األ سامع   مدي ي  .7

 تنشد أو يتم تجديضها و لك حسب التالر: 

تنشــــد الجاجة اســــتجداث وظينةا لمواجهة ااحتياجات التشــــةيلية أو بناًء ع   إضــــالة أو توســــعة لشــــاط، والت   -أ

 . ةالمدي  التننيضي للجمعيتنتج ع  الدراسات التنظيمية الت  يجريها 

يتم إعداد أو تةيي  الوصــــــــ  الوظين  عند اســــــــتجداث أعمال أو مســــــــ وليات جديدة م ث ة ع   مجمل ســــــــي   -ب

 ، الت  تق  ليها الوظينة أو الهيكل التنظيم .   والوحدات العمليات واإلج اءات باأل سام

بالهيكل يجب عند اســـــــــتجداث وظينة جديدة ما، أل يتم تجري  واعتماد وصـــــــــ  وظين  لكل وظينة معتمدة  -ت

 التنظيم ، ويس ي العمل بالوظينة م  تاريح اعتماد وصنها م  صاحب ال  حية.

يجوز م اجعة وتجديث الوصـــــــــ  الوظين  م ة واحدة  ل ســـــــــنتي  ع   األ ل، بناًء ع   تجديث أو تطوي  مهام  -ث

 العمل بالهيكل التنظيم .

 ليل األوصاف الوظينية.عند إلةاء وظينة يجب إلةاء الوص  الوظين  الخاا بها، م  مجمل د -ج

 

 (: التوظيف5المادة )

ولقـــاً لخطـــة التوظي  المعتمـــدة بــالهيكـــل التنظيم  والت  تم اعتمـــادهــا ثر الميياليــة  الجمعيـــةيتم التوظي  ثر  .1

 السنوية م   بل صاحب ال  حية.

ال اتب، و د ينظ  إل  يعي  الم شـــــح ع   الوظات  الم اد شـــــةلها، م  األخض ثر ااعتبار ســـــنوات الخب ة عند تجديد  .2

 الم هل العلم  األع   ثر مجال التخ ص.

 يجب أل تتول  لدى الموظ  الم شح للعمل الم ه ت والخب ات والمهارات التالية: .3

 .الم ه ت العلمية األساسية المق رة للوظينة: الشهادات العلمية والمهنية الت  يجب أل يمتلكها الم شح 

  ظينة: عدد سنوات الخب ة ولوعية الخب ات الواجب تول ها بالم شح.الخب ات العملية المق رة للو 

  الجدارات والقدرات والمهارات المق رة للوظينة: الجدارات والقدرات والمهارات الت  تمك  الم شــح م  تجقيع

 األداء المطلوب ثر الوظينة الم شح لها.

 مق رة للوظينة بنجا .يجب أل يجتاز الم شح للعمل ااختبارات التجريرية والشنوية ال .4

 يجب أل يكول الم شح للعمل مستولياً الش وط والمتطلبات األخ ى المق رة للوظينة. .5

 يكول الم شح للعمل  د أ مل س  الضامنة عش ة م  العم . .6

 المستندات األصلية أو صوراً عنها م د ة حسب األصول. جمعيةيقدم الم شح للعمل لل .7

8.  ً  ببياً للعمل بموجب شهادة ببية صادرة م  الجهة المعتمدة. يجب أل يكول الم شح للعمل اتقا
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 الجمعيةع   الم شــح للعمل أل ين  بما  د يكول لظلظمة الجكومية م  شــ وط ل لتجاق بالوظينة والعمل لدى  .9

 إ ا  ال مستقدماً م  خار  المملكة، مضل: النجوصات الطبية، وتوثيع الشهادات العلمية، وخ لم.

حكم  اائر للعمل حس  السي ة والسلوك، وأا يكول  د سبع الجكم عليم بعقوبة ثر جناية أو  أل يكول الم شح .10

بالشـــــــــ ف أو األمالةا ما لم يك   د صــــــــــدر عنو عنم م  الجهة المخت ــــــــــة أو ُرد إليم اعتباره ببقاً لظلظمة  مخل

 والقوالي  السارية المنعول.

 .الجمعيةتتول  لديهم خب ات ثر لنس مجال عمل تعط  األولوية عند المناضلة بي  الم شجي  الضي   .11

بســـــبب إج اءات تدديبية تتعلع  الجمعيةأا يكول الم شـــــح للعمل  د تم ل ـــــلم م  عملة الســـــابع  بل االتجاق ب .12

 بالعمل أو بجكم  اائر لهائر ثر جريمة  ي  مخلة بالش ف واألمالة.

 

 (: أولويات التوظيف6المادة )

لقواتم الوظات  المســتجدثة أو الشــا  ة، وُتعط  األولوية ثر شــةل الوظات  الشــا  ة يتم توظي  الموظني  ولقاً  .1

للســـــــعوديي ، ويجوز تعيي   ي  الســـــــعوديي  الضي  يمتلكول المهارات والدراية والخب ات المطلوبة و لك حســـــــب 

 األلظمة الجكومية السارية.

ولقاً لمعايي  المســـاواة والكناءة وُتعط   يجب توظي  واختيار ألاـــل الم شـــجي  المناســـبي  للوظات  الشـــا  ة، .2

ثر حال اســـــتيناتهم لمتطلبات الوظينة  الجمعيةاألولوية لشـــــةل الوظات  الشـــــا  ة الجديدة للموظني  م  داخل 

 )إ ا أمك (.

 (: الحدود العمرية للتوظيف7المادة )

للســـعوديي   جد أدن ، )وســـتول( يعتب  الجد األدن  لســـ  التوظي  هو )الضامنة عشـــ ة( م  العم  بالســـنة الهجرية  .1

عاماً  جد أ   ، )وواحد وعش ول( م  العم  بالسنة الهجرية لةي  السعوديي   جد أدن  )والخامسة والخمسول( 

 . جد أ   

 

 (: عمليات التوظيف8المادة )

 تبدأ عملية التوظي  عند وجود وظينة شا  ة لتيجة أليّ م  الجاات التالية:  .1

  ثر إبار خطة القوى العاملة.اعتماد وظات  جديدة 

 .إلهاء / أو التهاء الخدمة بسبب ااستقالة أو إلهاء التعا د 

 .الت  ية 

 .التقاعد 

 .الولاة 

 .النقل 
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تعتمد إج اءات وأســــــاليب التوظي  وم ــــــادر البجث ع  الم شــــــجي  المناســــــبي  ع   الوظات  الشــــــا  ة باله م  .2

 .الجمعيةاإلداري التنظيم ، ع   أل يسبع عمليات التوظي  استخدام م ادر التوظي  مبتدأ باإلع ل داخل 

 ات.  يجب استيناء متطلبات الوظينة م   بل الم شجي  م  خ ل عمليات ل ز الطلب .3

 يتم ل ز بلبات الم شجي  حسب التناصيل التالية:    .4

 مل  الم شح ع  : -أ

 .) السي ة الضاتية / وبلب التوظي  )إ ا تول 

 . صورة آلخ  م هل علم 

 .شهادات الخب ة العملية والت  ت  د سنوات الخب ة 

 .بيال م  التدمينات ااجتماعية تضبي الخب ة العملية إل وجدت 

  الجاصل عليها.الدورات التدريبية 

  .شهادات تنيد المستوى المناسب م  استخدام الجاسب، ومستوى اللةة اإللجلي ية إ ا تول ت 

  حديضة. شخ يةث ث صور 

 الم ه ت العلمية والعملية:  -ب

  ع   الموارد البشـــــــــريـة مطـابقـة م ه ت وخب ات الم شـــــــــجي  م  متطلبـات الوظينـة المعل  عنهـا، م  تعبئة

 والتد د م  ألَّ مل  الم شح يتام  جمي  المستندات المض ورة.  لمو   بلب التوظي ،

يعد بيال بالم شــــــجي  للبدء ثر عملية ااختيار م   بل المواد البشــــــرية لظســــــماء الم شــــــجة، وم  الممك  أل تتم  .5

 ت نية المتقدمي  بالدخول ثر اختبارات مخ  ة للوظات  المعل  عنها، إ ا تطلب األم . 

 

 المقابالت الوظيفية(: 9المادة )

 تتم مقابلة الم شجي  بطريقتي  ع   النجو التالر:  .1

 المقاب ت الجماعية: وتتكول م  لريع مقابلة، ويتم م  خ لها مقابلة الم شح م   بل اللجنة ثر و ي واحد.  -أ

 المقاب ت الن دية: ويتم مقابلة الم شجي    ً ع   حدة، م  مقابل واحد ثر  ل مقابلة لقط.  -ب

 يجدد لريع ا يقل عددهم ع  ث ثة مس ولي ، إلج اء المقاب ت الشخ ية سواًء  الي مقابلة جماعية أم ل دية.  .2

يجب أل يكول لريع المقاب ت الشـــــخ ـــــية ع   مســـــتوى وظين  أع   تنظيمياً م  الوظينة الم اد إج اء المقابلة  .3

 لها.

 ( د يقة. 30ع  )تكول المدة اليمنية المق رة للمقابلة الشخ ية ا تقل  .4

 يجب استخدام لمو   المقابلة الشخ ية ثر جمي  الجاات.  .5

يتم  بول الم شـــــح للوظينة بعد اجتيازه المقابلة الشـــــخ ـــــية م   بل  الة األعاـــــاء، وعند عدم موالقة واحد م   .6

 لريع المقابلة الشخ ية ي لز الم شح، ويوجم لم خطاب اعتضار.
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 (: عرض العمل الوظيفي10المادة )

 ( أيام عمل، م  تاريح الموالقة ع   اختيار الم شح.  خمسةُيقّدم الع ف خ ل ) .1

 يشمل الع ف الوظين  المجتويات التالية:   .2

  .اسم الم شح 

 .مسم  الوظينة 

  .القسم الم اد العمل ليم 

 .مو   العمل 

 .) الجالة ااجتماعية )أعيب أو متيو 

  ،والممييات األخ ى م  إجازة ســــنوية، الع  ، تضا   اإلر اب )ثر ال اتب األســــاســــ  والبدات الممنوحة للوظينة

 اإلبار المسمو  بم(.

  الجمعيةساعات العمل حسب ألظمة. 

 ( يوماً م  تاريح إعداده.15مدة سريال الع ف ) 

 .التاريح المتو   ل لتجاق ومباش ة العمل 

 .لت ة التجربة 

  . يكول الع ف مش وباً باجتياز الكش  الطب 

 لةي  السعوديي  ا بّد م  الج ول ع   موالقة الجهات ال سمية لنقل خدماتم. بالنسبة 

 

 ومباشرته (: التحاق المرشح للعمل11المادة )

 االستيضاح كتابياً من جهات العمل السابقة عن خبرات وقدرات وسلوكيات المرشح.مرجعية المرشح:  .1

الموظف، للتأكد من خلوه من سلللللوابق في قضلللللايا تخاطب الجهات األمنية للتحري عن سللللللوا السللللللوا العام:  .2

 ب األمر(.لجنائية أو أخالقية أو مالية )إذا تط

الحالة الصلللللللللحية: يحو ل المرشلللللللللح إبه جهة طبية معترف بها، للتأكد من خلوه من األمراض المعدية والوبائية  .3

 .والعقاقير الممنوعة

 مباشرة العمل: .4

 العرض الوظيفي.يباشر المرشح العمل بعد موافقته عله   -أ

 ُتبل غ األقسام المعنية بمباشرة المرشح، وعله مسؤول القسم تأكيد تاريخ المباشرة. -ب

مصللللللللاريف  الجمعيةال يجوز إلحاق المرشللللللللح في ةخر )عشللللللللرة( أيام من الشللللللللهر التقويمي، تفادياً لتكليف  -ت

 إضافية خاصة بالتأمينات االجتماعية.  
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 (: إعادة التوظيف12المادة )

يجوز إعادة توظي  الموظ  المنتهية خدمتم، ويتم  لك بالج ـول ع   توصـية م  إدارتم السـابقة، ويمك  تطبيع  .1

 لظام ااختيار والت شيح ثر هضه الجالة. 

ا يجوز بدي حال م  األحوال تعيي  الموظ  الضي تم إعادتم للخدمة بدج  شـــــــــه ي ي يد ع  األج  الشـــــــــه ي الضي  .2

 يينم ثر لنس الوظينة الت   ال يشةلها  بل التهاء خدمتم. ال يتقاضاه إ ا تم تع

يجوز تعيي  الموظ  الضي تم إعادتم للخدمة بدج  شـــــه ي ي يد ع  األج  الشـــــه ي الضي  ال يتقاضـــــاه ثر الجاات  .3

 التالية: 

 شةل وظينة أخ ى تختل  ع  الوظينة الت   ال يشةلها. -أ

ية أو دورات تدريبية إضــــــــالية لما  ال يملكم عند التهاء أل يكول  د ح ــــــــل ع   م ه ت علمية أو خب ات عمل -ب

 خدماتم.

 أل يكول  د تم تعديل سلم ال واتب وما يت تب عليم م  تعديل لنس الدرجة الوظينية. -ت

( م  لظام العمل، ا يجوز إعادة توظينهم بديّ حاٍل ِمّ  األحوال ثر 80الموظنول المنتهية خدماتهم ع   المادة ) .4

 . الجمعية

مي  الجاات عند إعادة توظي  الموظ  ا يجيي لظام العمل ممارســـــــــة لت ة التجربة إاّ م ة واحدة ع   لنس ثر ج .5

 الوظينة السابقة عند صاحب العمل.

 

 

 

 (: توظيف األقارب13المادة )

ثر حال وجود حاجة لعلية للوظينة، م  االتيام بســــــياســــــات الت شــــــيح وااختيار  الجمعيةيجوز توظي  األ ارب ثر  .1

 المجددةا ع   أاّ ي تبطوا مباش ة بد اربهم أو تجي إدارتهم.

 .الجمعيةيجب ع   القريب المتقدم للوظينة أل ي    بشنالية ع  أ اربم ثر  .2

 .رب ثر الم الحأي لوع م  التاا الجمعيةيجب أا يت تب ع   توظي  األ ارب ثر  .3

 .الجمعية أ سام ووحداتع   الموارد البشرية متابعة عدم وجود ع  ة وظينية مباش ة بي  األ ارب ثر  .4

 

 (: توظيف ذوي االحتياجات الخاصة14المادة )

تعري : الشخص  و ااحتياجات الخاصة هو  ل ل د لديم   ور ثر القيام بدوره ومهامم بالنسبة لنظ اتم م  لنس  .1

 والبيئة ااجتماعية واا ت ادية والطبية.الس  
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 بدلها ستتيح لضوي ااحتياجات الخاصة ل ا عمل  ات  يمة ومعن . الجمعيةت  د  .2

 أل  وي ااحتياجات الخاصة والموظني  اآلخري  متساوول ثر الواجبات والجقوق. الجمعيةت  د  .3

  يهدف لقط إل  التجقع م   درة المتقدم إل ااستق اء ع  الم شح م   وي ااحتياجات الخاصة  بل التوظيــــــ .4

 بالقيام بدعباء الوظينة الم شح لها.

 يجب إج اء النجوصات الطبية ع   المتقدمي  للوظات  الت  تتطلب معايي  بدلية معينة. .5

أل ســــــــياســــــــتها المعتمدة ه  المجالظة ع   ســــــــرية المعلومات الخاصــــــــة بموظنيها، وألها تجتن   الجمعيةت  د  .6

بســــــــج ت ببية منن ــــــــلة للموظني ، وبناًء عليم لإلم  ي  م ــــــــ   بااب ع ع   الجالة ال ــــــــجية أو البدلية لضوي 

 ااحتياجات الخاصة إا للجهات  ات الع  ة وال  حية.

مناســــبة للموظني  م   وي ااحتياجات الخاصــــة الت  تســــاعدهم ع   القيام بمهامهم التجهييات ال الجمعيةتول   .7

 الوظينية بكناءة.

  

 (: التوظيف المؤقت15المادة )

ســـــــياســـــــة توظي  عاملي  م  تي ا للقيام بمهام مجددة   ـــــــي ة أو بويلة األجل،  تعيي  موظني   الجمعيةتتب   .1

 د لقص ثر الموارد البشرية أو لمهام تنظيمية مجددة.ع   وظينة م  تةا بهدف تةطية عمل ما أو وجو 

إلجــاق موظني  م  تي  لنت ات زمنيــة مجــددة، للقيــام بمهــام مجــددة تنته  بــالتهــاء المــدة  الجمعيــةيجوز إلدارة  .2

 المتنع عليها ثر عقد العمل الم  ي، ويتم إعداد موازلة مالية مسبقة لتكلنة هضه الوظات  الم  تة خ ل السنة. 

بتجديد بلب الموظني   القســــم المعن ثر حال الجاجة إل  تمديد لت ة التعا د م  ل ق العمل الم  تة، ع   مدي   .3

 اعتماده. جمعيةلل التننيضيالمدي  م  

يتم متابعة الجاـــور واال ـــ اف للموظني  الم  تي  بناًء ع    شـــولات الجاـــور والت  تليمهم العمل ثر مواعيد  .4

 . الجمعيةالعمل المجددة لهم ب

، لظ اً لكولهم م   ي  الموظني  الداتمي ، الجمعيةا يخاـــــــــ  موظنو العمل الم  ي أللظمة وإج اءات العاملي  ب .5

 ويخاعول أللظمة الخدمات الخارجية حسب ما يتنع عليم ثر عقودهم، ويستضن  م   لك عقود العمل ع  بعد.

   م  الموظني  الم  تي ، حسب المعايي  التالية:   ُتقّدم خدمات الوظات  الم  تة م  خ ل التناهم المباش .6

يتم اختيار الم شـــجي  للعمل بالوظات  الم  تة لم  يتول  ليهم القدرات المهنية، وحســـب متطلبات الوظينة،  -أ

 بدج  مقطوع يدل  شهرياً، أو حسب ما اتنع عليم ثر عقد العمل. 

 ة ثر التننيض. يتم ااتناق معهم حسب الجاجة للتشةيل، والمدد المقت ح -ب

ع   الم شــــجي  تقديم  اتمة بســــابقة األعمال تن ــــيلية موضــــجة ليها عناوي  الجهات الت  تم التعامل معها،  -ت

 واسم المس ول ليها.

 تطابع م ه ت الم  تي ، م  متطلبات الوظينة الت  سيقومول بشةلها.  -ث
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جدارة الموظ  الم  ي  جمعيةإ ا ثُبي للتمديده  جمعيةتكول لت ة الخدمة الم  تة بموجب اتناق سنوي، يجوز لل .7

 ثر األعمال المقدمة.  

يجوز شــــــــطب الموظ  الم  ي م   اتمة الم  تي ، ثر حال عدم االتيام بالو ي المجدد ثر تننيض الخدمة، وثبوت  .8

 عدم  درتم ع   األعمال المطلوبة منم.

 

 عليه (: تكليف الموظف بعمل مختلف عن العمل الذي تم التعاقد16المادة )

ا تختل  ثر ببيعتها اخت لاً جوهرياً ع   الجمعيةالجع ثر تكلي  الموظ  بالعمل ثر أية وظينة داخل  جمعيةلل .1

 عملم األص ر و لك دول اإلخ ل بدرجتم الوظينية.

ت ا يتم تكلي  الموظ  بعمل يختل  اخت لاً جوهرياً ع  العمل المتنع عليم بةي  موالقتم الكتابية، إاثر حاا .2

 الا ورة ولمدة ا تتجاوز ث ثي  يوماً ثر السنة.
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 (: الملف المركزي للموظف17المادة )

ينشد مل  الموظ  منض تاريح التجاق الموظ ، ع   أل يشمل المل   امل المستندات النظامية الوارد تن يلها  .1

 احقا، ويكول مل  الموظ  تجي مس ولية الموارد البشرية، ويكول األخي  مس واً ع  تجديضم ب نة دورية. 

 يجتوي مل  الموظ  ع   عدد م  األ سام حسب التالر:  .2

 المستندات التعا دية:  القسم األول: -أ

  .الم ه ت العلمية: صورة ببع األصل 

 .الم ه ت العملية: صورة ببع األصل 

 .السي ة الضاتية أو بلب التوظي  أو   هما 

 .صورة ع ف العمل األص ر 

 .لما   المقاب ت الشخ ية، ولمو   الت شيح للوظينة 

 . لسخة أصلية م  عقد العمل مو عة م   بل الط لي 

  م  وثيقة إثبات حالة الموظ  العاتلية أو النظامية ببع األصل.صورة 

 . لتيجة الكش  الطب  التدهي ر للتوظي 

 .بالنسبة لةي  السعوديي : صورة م  خطاب بلب لقل الخدمة وصورة م  جواز السن  واإل امة 

 ت عليها.القسم الضانر: اإلجازات السنوية، وما يتخللها م  متابعة ألرصدة اإلجازات والموالقا -ب

 القسم الضالث: مهام العمل الخاصة ورح ت التدريب المعتمدة. -ت

القســـم ال اب : الع   الطب ، وتتاـــم  صـــور م  بطا ات التدمي  الطب  للموظ  وأل اد عاتلتم ســـنوياً أو أي  -ث

 تقاري  ببية ع  حالة الموظ .

 التدريب ع   رأس العمل. القسم الخامس: شهادات التدريب والتطوي ، والدورات التدريبية، وب امج -ج

القســم الســادس: األداء واالتقال، وتشــمل بيالات وتقاري   ناية أداء الموظ  الســنوية، والتقال الموظ  الداتم  -ح

أو الم  ي ومتابعة أداتم، وســـــــــلو يات العمل م  إلضارات ومخالنات  د ي ديها الموظ ، وخطابات وتقاري  

 شك .   

 

 (: عقد العمل18المادة )

توظي  العامل بموجب عقد عمل يج ر م  لســـــــختي  باللةة العربية ولقاً للنمو   المعد م  الوزارة، تســـــــلم يتم  .1

، بجيث يتام  العقد اسم المس ول ع  التو ي ، واسم الجمعيةإحداهما وتودع األخ ى ثر مل  خدمة الموظ  ب

ة، ولوع العمل، ومكالم، وســــــــــاعات الموظ ، وجنســـــــــيتم، وعنوالم المختار، والمســـــــــم  الوظين ، والدرجة الوظيني

العمل، واألج  األســــــــــاســـــــــ  المتنع عليم، وأية امتيازات أخ ى يتنع عليها، وما إ ا  ال العقد مجدد المدة، أو  ي  

مجدد المدة، أو ألداء عمل معي ، ومدة التجربة إ ا تم ااتناق عليها، وتاريح مباشـــــ ة العمل، وأية بيالات ضـــــ ورية، 

 د بلةة أخ ى إل  جالب اللةة العربية، ع   أل يكول النص العربر هو المعتمد دوماً. ويجوز تجري  العق
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تج ر وثاتع عقود العمل م  لسـختي  أصـليتي  مو عتي  م  الط لي ، ويتم تسـليم لسـخة أصـلية م  الوثاتع إل   .2

 الموظ ، ويتم ااحتناظ بالنسخة األصلية األخ ى ثر المل  الم  يي للموظ .

إلةاء عقد الموظ  الضي ا يباشـــــ  مهام  جمعيةالتاريح المجدد ثر عقد العمل لمباشـــــ ة العمل، يجع للم  م اعاة  .3

عملم دول عضر مشـــــــــ وع، خ ل ســـــــــبعة أيام م  تاريح التو ي  ع   العقد بي  الط لي  إ ا  ال التعا د تم داخل 

   المملكة. المملكة، أو م  تاريح  دوم الموظ  إل  المملكة إ ا  ال التعا د م  خار

 للعمل ع  بعد، وثر أو ات عمل مجددة.  موظني حسب لظام العمل السعودي، يجوز إلجاق  .4

ينطبع لظام العمل ع   الموظني   وي عقود العمل ع  بعد ع  : اإلجازات السنوية، والجقوق والمكالآت، ولظام  .5

 . الجمعيةلطا ات، وألظمة 

 يتم اختيار الم شجي  وتوظينهم حسب الاوابط العامة الواردة ثر هضا الدليل.  .6

 

  



 

  20صفحة |   م2020مارس  -هـ 1441 رجب – اإلصدار األول –وثيقة دليل سياسات املوارد البشرية       
 

 الفصل الثالث: فترة التهيئة المبدئية والتجربة

 (: أهداف فترة التهيئة المبدئية والتجربة1المادة )

وببيعة األعمال المو لة إليم حســــــــــب  الجمعيةتهدف لت ة التهيئة المبدتية إل  تعري  وتوجيم الموظ  الجديد ب .1

 متطلبات الوظينة.

 تهدف لت ة التجربة إل  التجقع م   درة الموظ  ع   القيام بالوظينة ولقاً لمتطلباتها. .2

ا للتع ف ع   إمكاليات الموظ  الجديد، وتقييم أداتم وإمكالية اســتم ار الموظ  لظ ســام والوحداتإعطاء ل صــة  .3

 .الجمعيةب

 .الجمعيةب آخ   سمإعطاء الن صة للط لي  إللهاء الع  ة العمالية أو التقال الموظ  إل   .4

 

 (: الصالحيات والمسؤوليات للمعني بتطبيق النظام2المادة )

 :جمعيةلل التننيضيالمدي   .1

 مم أو إلهاء خدماتم.ياعتماد استم ارية الموظ  أو إلةاء التعا د، بإصدار   ار ت س -أ

 : الش ول اإلداريةمدي   سم  .2

 وهيكلها التنظيم  ولواتجها الم سسية. الجمعيةتعري  الموظ  الجديد ب -أ

  بل التهاتها.  األ سام والوحداتمتابعة لت ة التجربة وم اسلة  -ب

 رل  التوصية بق ار ت سيم الموظ  أو تمديد لت ة التجربة أو إلهاء خدماتم. -ت

 : الوحداتور ساء  األ ساممدي و  .3

 التدريب النظ ي والعم ر للموظ  الجديد حسب ببيعة متطلبات الوظينة.تقديم  -أ

 متابعة أداء الموظ  المستجد حسب متطلبات الوظينة. -ب

 التوصية باستم ارية الموظ  أو إلهاء التعا د أو التوصية بتمديد لت ة التجربة. -ت

 

 الجمعية(: تعريف وتوجيه الموظفين الجدد ب3المادة )

واســـــــــت اتيجيتها وهيكلها التنظيم   الجمعيةالموارد البشـــــــــرية تعري  الموظ  الجديد ب رتيس وحدةيجب ع    .1

 وأسماء شا ليها. الجمعيةوسياساتها و يمها وأهدالها، ويقوم بتعرينم بالوظات  ال تيسية ثر 

م الموارد البشــــرية بمســــاعدة الموظ  الجديد ثر الج ــــول ع   الســــك  والمواصــــ ت المق رة لرتيس وحدة يقوم  .2

 .الجمعيةبالتنسيع م  الجهات  ات الع  ة ثر 

 الجمعيةيقوم مســـــــــ ول القســـــــــم المعن  بالموظ  الجديد بإعطاتم لك ة شــــــــــاملة ع  اإلج اءات المعتمدة ثر   .3

للمواضي   ات الع  ة بطبيعة متطلبات الوظينة الت  يشةلها، وتوضيح الواجبات والمس وليات الوظينية حسب 

 و ينية تددية هضه الواجبات والمس وليات الوظينية.بطا ة الوص  الوظين ، 
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بكالة المتطلبات ال زمة ألداء عملم  مكال وأدوات العمل بتيويده  يقوم مس ول القسم المعن  بالموظ  الجديد .4

 .الجمعيةواألدوات المكتبية ومعدات األم  والس مة ال زمة و ي ها، و لك بالتنسيع م  الجهات  ات الع  ة ثر 

 

 (: فترة التجربة4المادة )

، وينص الجمعية( يوماً، تبدأ من تاريخ مباشللرة الموظف للعمل ب90يخضللع الموظف لفترة تجربة بحد أقصللى ) .1

 عليها بصراحة في عرض العمل وكذلك عقد العمل. 

 يتم احتساب فترة التجربة من تاريخ المباشرة الفعلية للموظف. .2

 .خالل فترة التجربةال يحق للموظف التمتع بإجازة سنوية   .3

بة، يحق لل .4 إنهاء خدماته ما لم ُيمكَّن الموظف من تمديد فترة  جمعيةفي حال عدم اجتياز الموظف فترة التجر

 التجربة وباتفاق مكتوب عله أال تتعدى المدة مائة وثمانين يوماً شاملة الفترة األوبه.

 يتم تقييم أداء الموظف خالل فترة التجربة من ِقبل المسؤول المباشر، قبل أسبوعين من انتهاء فترة التجربة؛ .5

 التخاذ القرار المناسب. 

 يتم تثبيت الموظف الذي يقدم أداًء مرضيا ويكمل فترة التجربة بنجاح. .6

المسللللؤول المباشللللر، بإنهاء خدماته  في حال تحقيق الموظف أداء غير مرٍض أثناء فترة التجربة، يجوز أن يوصللللي .7

 في حال توافر المبررات الكافية التي تؤيد ذلك، حسب نظام انتهاء الخدمات الوارد في هذا الدليل.      

عند رصلللللللد أي  أداء غير مرٍض للموظف أثناء فترة التجربة، يجب عله المسلللللللؤول المباشلللللللر حف  سلللللللجل بذلك،  .8

 يوضح تاريخ التقييم والنقاط التي تم مناقشتها مع الموظف فيما يتعلق بتقييم أدائه. 

تسلللللللعين( يوماً، يجوز إنهاء خدمات الموظف غير المحقق لألداِء المرضلللللللي، قبل انتهاء فترة التجربة المحددة )ب .9

 دون مكافأة أو إنذار أو تعويض.   

في حللالللة تثبيللت الموظف تعتبر فترة التجربللة جزءاً ال يتجزأ من مللدة الخللدمللة ألغراض احتسللللللللللاب مللدة اإلجللازة  .10

 السنوية المستحقة وغيرها من المستحقات الواردة في العقد الوظيفي أو هذا الدليل.

كماله فترة الت .11 جربة المحددة بنجاح، وذلك عن طريق إصلللللللللدار خطاب بذلك من ِقبل يتم تثبيت الموظف، بعد إ

 الموارد البشرية، وتسليمه للموظف عن طريق مسؤول القسم التابع له.

 الفصل الرابع: توظيف النساء

 

 (: الغرض1المادة )

 ل ستنادة م   دراته  ليها. الجمعية بد سام ووحداتتوظي  النساء ثر  طاعات مجددة ومختلنة  .1
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 (: الصالحيات والمسؤوليات للمعني بتطبيق النظام2المادة )

 :جمعيةلل التننيضيالمدي   .1

 التوصية باعتماد توظينه  وتو ي  عقوده . -أ

 :مدي   سم الش ول اإلدارية .2

 .الجمعيةإعداد وتننيض اإلج اءات الخاصة بتوظينه  وتو ي  عقوده ، حسب ألظمة  -أ

 : الوحداتور ساء  األ ساممدي و  .3

 الوظات  الم اد استخدام الكناءات النساتية ليها بناًء ع   هضا النظام. تجديد -أ

 التوصية باستم ارية أو إلهاء التعا د أو التوصية بتمديد لت ة التجربة. -ب

 

 (: الضوابط واالشتراطات العامة لتوظيف النساء3المادة )

والتنمية ااجتماعية أو م  أي جهة  الموارد البشــــــريةا يتطلب تشــــــةيل النســــــاء الج ــــــول ع   ت ــــــريح م  وزارة  .1

 أخ ى. 

 يمن  أي تمييي ثر األجور بي  العاملي  والعام ت ع  العمل  ي القيمة المتساوية.  .2

 يتم إدرا  خطة توظي  النساء ثر إبار خطة الموارد البشرية السنوية. .3

خ ل الســــــنة، بما  حداتالوور ســــــاء  األ ســــــامتعد الموارد البشــــــرية خطط توظي  للنســــــاء بالتنســــــيع م  مدي ي  .4

 يتام :  

 .موا   العمل الم اد تشةيل العن   النسائر ليها 

 .الوظات  المخ  ة للعمل النسائر 

 .الم ه ت العلمية المطلوبة لتشةيل النساء 

 . أو ات الدوام المخ  ة للجوامل، والم ضعات منه 

  .التعامل م  إجازة الجمل والوادة، حسب لظام العمل 

  .التعامل م  إجازة ولاة اليو ، حسب لظام العمل 

بنــاًء ع   ألظمــة التوظي  المعمول بهــا ثر هــضا الــدليــل، م  اجتيــاز المقــاب ت  الجمعيــةيتم توظي  النســـــــــــاء ثر  .5

 الشخ ية و ي ها.

نع م  يتم إلجاق النســــاء بناًء ع   شــــةل الوظينة والوصــــ  الوظين  لها، ويكول عمل الم أة ثر المجاات الت  تت .6

 والتنمية ااجتماعية.  الموارد البشرية، والت  تجدد م  ِ بل وزارة ويجظ  تشةيلها ثر األعمال الخط ةببيعتها، 

( يومــاً، تبــدأ م  تــاريح مبــاشـــــــــ ة الموظنــة للعمــل 90ع   الموظنــات اجتيــاز لت ة التجربــة بنجــا  بجــد أ  ـــــــــ  ) .7

عمل، ويطبع عليها ما ورد ثر هضا الدليل م  ضوابط ثر ، وينص ع   هضه النت ة ب  احة ثر ع ف عقد الالجمعيةب

 حال عدم اجتيازها لت ة التجربة. 
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ا يجوز ل ــاحب العمل ل ــل العاملة أثناء لت ة م ضــها الناتج ع  الجمل أو الوضــ ، ويضبي الم ف بشــهادة ببية  .8

بب مش وع م  األسباب المن وا معتمدة، ع   أا تتجاوز مدة  يابها ماتة وثمالي  يوماً، وا يجوز ل لها بةي  س

  .عليها ثر هضا النظام خ ل الماتة والضمالي  يوماً السابقة ع   التاريح المجتمل للوادة

 .ا يجوز ل احب العمل ل ل العاملة أو إلضارها بالن ل أثناء تمتعها بإجازة الوض  .9

 

 الجمعية(: بيئة عمل النساء في 4المادة )

 أما   مةلقة لتشةيل النساء، م  وض  لوحة إرشادية ثر مكال بارز توضح ممنوع دخول ال جال.  الجمعيةت م   .1

ثر جمي  األمـــا   الت  يعمـــل ليهـــا لســــــــــــاء وثر جمي  المه  أل تول  له َّ مقـــاعـــد تـــدمينـــاً  الجمعيـــةع   إدارة  .2

 است احته ، وأداء ال  ة، ودورات مياه مخ  ة له  تبعد مسالة مناسبة.

أما   مخ ــــــ ــــــة ل احة الموظنات بمعيل ع  ال جال وحســــــب الاــــــوابط الشــــــ عية، وع   النســــــاء  جمعيةالتعد  .3

الموظنات ضـــــــــ ورة التقيد باللبس  ي  المتب   ثر الملبس والمظه ، والتقيد بالعادات والتقاليد الم عية ثر العمل 

 والب د. 

األحوال اخت ط النســــــاء بال جال ثر أما    أما   مخ ــــــ ــــــة لعمل النســــــاء، وا يجوز ثر أيّ حال م  الجمعيةتعد  .4

 و ي ها.  الجمعيةالعمل، وما يتبعم م  م الع 

 

 (: اإلجازات والعطل الرسمية4المادة )

 العط ت ال سمية:  .1

 تعمل النساء حسب ساعات الدوام ال سم  المجددة، ويتمّتع  بالعطل ال سمية المجددة أياا ثر هضا الدليل.

 اإلجازات السنوية:  .2

 ( يوماً إجازة سنوية، و ضلك النساء يتمتّع  بننس الميية.21يستجع  ُّل موظ  ) الجمعيةحسب لظام 

 الجمل والوادة وال ضاعة:  .3

م ــــاري  النجص الطب ، حســــب وثيقة التدمي  ال ــــج ، وحســــب ألظمة الع   الطب  ثر  الجمعيةتتجمل  -أ

 هضا الدليل.

ل لمدة عش ة أسابي  توزعها  ي  تشاءا تبدأ بجد أ    بدربعة للم أة العاملة الجع ثر إجازة وض  بدج   ام -ب

أســـابي   بل التاريح الم جح للوضـــ ، ويجدد التاريح الم جح للوضـــ  بموجب شـــهادة ببية م ـــد ة م  جهة 

 .صجية

يجظ  تشــــــةيل الم أة بعد الوضــــــ  بدي حال م  األحوال خ ل الســــــتة أســــــابي  التالية لم، ولها الجع ثر تمديد  -ت

 .مدة شه  دول أج  اإلجازة
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ب بنل مريز أو م   وي ااحتياجات الخاصــــــة وتتطلب حالتم ال ــــــجية م القاً ثر حالة إلجا-للم أة العاملة  -ث

ة مدتها شه  بدج   امل تبدأ بعد التهاء مدة إجازة الوض ، ولها الجع ثر تمديد اإلجازة الجع ثر إجاز -مستم اً لم

 لمدة شه  دول أج . 

يجع للم أة العاملة عندما تعود إل  مياولة عملها بعد إجازة الوضـــــــ  أل تدخض بق ـــــــد إرضـــــــاع مولودها لت ة أو  - 

لت ات ل ســــت احة ا ت يد ثر مجموعها ع   الســــاعة ثر اليوم الواحد، و لك ع وة ع   لت ات ال احة الممنوحة 

 النعلية، وا يت تب عليها تخنيز األج .  ، وتجسب هضه النت ة أو النت ات م  ساعات العملالعاملي لجمي  

، إلج اء النجص الطب  الدوري عليها وتقري  الجمعيةع   الموظنة ثر الشـــــــهور األول  للجمل، أل تبادر بإخطار  - 

 الع   ال زم، وتجديد التاريح الم جح للوادة.

   العاملة التقيد بالجدول ثر تجديد لت ة اإلرضــــــــــاع ر بة وظ وف الموظنة ما أمك   لك، وع الجمعيةت اع   -خ

 المنظم لضلك.

 

 إجازة ولاة اليو :  .4

للم أة العاملة المســلمة الت  يتوث  زوجها الجع ثر إجازة عدة بدج   امل لمدة ا تقل ع  أربعة أشــه  وعشــ ة  -أ

اــــــ  ت حت - ل هضه النت ة خ-أيام م  تاريح الولاة، ولها الجع ثر تمديد هضه اإلجازة دول أج  إل  الي حامً  

 ض  حملها.بعد و -موجب هضا النظام ب-حملها، وا يجوز لها ااستنادة م  باقر إجازة العدة الممنوحة لها 

 للم أة العاملة  ي  المسلمة الت  يتوث  زوجها الجع ثر إجازة بدج   امل لمدة خمسة عش  يوماً. -ب

لدى الةي  خ ل هضه المدة، ويجع ثر جمي  األحوال ا يجوز للعاملة المتوث  عنها زوجها ممارســــــــــة أي عمل  -ت

 أل تطلب الوثاتع الم يدة للجاات المشار إليها. جمعيةلل

 الفصل الخامس: أوقات وساعات العمل والحضور

 (: األهداف1المادة )

تعهد ألظمة ســاعات العمل والجاــور، إل  توضــيح التعليمات المتعلقة بســاعات العمل والجاــور خ ل لت ة عمل  .1

الموضـجة بالهيكل التنظيم   الجمعية، ويسـ ي العمل بهضا النظام ع   جمي  إدارات وأ سـام الجمعيةالموظني  ب

 المعتمد.

 بطريقة عادلة حال التدخي  وعدم االتيام بدو ات العمل. الجمعيةمجاسبة موظن   .2

 

 (: الصالحيات والمسؤوليات للمعني بتطبيق النظام2المادة )

 :المدي  التننيضي للجمعية .1

 ماد أو ات وساعات العمل.اعت -أ

 :مدي   سم الش ول اإلدارية .2
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 التوصية بتجديد ساعات العمل. -أ

 التد د م  تطبيع النظام ومعا بة مخالنيم. -ب

 :مدي و األ سام ور ساء الوحدات .3

 التد د م  التيام موظنيهم بساعات العمل، والمواظبة بموجب هضا النظام. -أ

 

 (: الضوابط واالشتراطات العامة3المادة )

، وع   الموظني  االتيام بدو ات الجمعيةيتم تجديد ســـــاعات العمل ومواعيد الجاـــــور واال ـــــ اف م   بل إدارة  .1

 الجاور واال  اف المجددة، والعمل ع   التقيد واالتيام بالتعليمات ال ادرة بتنظيمها. 

ســــــــــاعات العمل اإلضــــــــــالية  ( ســــــــــاعة يومياً، بما ثر  لك12يجب أّا تتجاوز لت ة مكوث الموظ  بمو   العمل ) .2

 ولت ات أداء ال  ة وال احة وتناول الوجبات.

خار  أو ات الدوام إا بناًء ع   إ ل معتمد م  المســــــــ ول صــــــــاحب  الجمعيةا يجوز دخول الموظني  إل  مق ات  .3

 ال  حية.

 مكالاً مخ  اً لل  ة إ ا لم يق  مق ها بجوار أحد المساجد.  الجمعيةت م   .4

 مكالًا مخ ً ا لتناول الطعام للموظني .  الجمعيةت م   .5

 

 (: ساعات العمل4المادة )

( ســــــــاعة أســــــــبوعياً خ ل 48) الجمعيةالمعيار اليوم  ثر تجديد ســــــــاعات العمل، ويعمل موظنو  الجمعيةتعتمد  .1

( ساعة أسبوعياً خ ل شه  رماال المبارك، ويكول يوم 36األيام العادية، ع   أّا يتخللها أو ات ال احة وال  ة، و )

 الجمعة ال احة األسبوعية. 

عات   اراً منظماً لســـــا المدي  التننيضي للجمعية( ســـــتة أيام عمل ثر األســـــبوع، وي ـــــدر 6يعمل الموظنول لمدة ) .2

العمل اليومية واألســـبوعيةا لتجديد أو تةيي  أو ات العمل اليوم  حســـب متطلبات العمل وأو ات المنطقة، ع   

أا ت يد عدد ســاعات العمل يومًيا ع  ثمال ســاعات عملا وأّا يتخللها أو ات ال احة وال ــ ة، بخ ف شــه  رماــال 

 المبارك. 

ه  )سي( ساعات يومياً، ويتخللها أو ات ال  ة، وأياا ي در تكول ساعات العمل خ ل شه  رماال المبارك  .3

 . الجمعيةلتجديد أو ات العمل ال سمية ب المدي  التننيضي للجمعية  ار م  

 

 (: كشف الحضور اليومي )تقرير الدوام اليومي(5المادة )
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يتعي  ع   جمي  الموظني  تســـجيل و ي الجاـــور واال ـــ اف، م  مو   العمل م  خ ل األدوات المســـتخدمة  .1

لتسجيل الو ي خ لم لكالة أيام العمل، ويجوز استقطاع عدد الساعات الت  تهاول ليها الموظ  بعدم التسجيل 

 م   بل مس ول القسم. أو اال  اف م  العمل  بل أو ات الدوام ال سم  ما لم يتم تد يد  لك 

يكول دخول الموظني  إل  م  ي عملهم وخ وجهم ع  بريع األما   المخ ــــــ ــــــة لضلك، وثر األو ات المجددة ثر  .2

 .الجمعيةجداول مواعيد العمل المعتمدة م  

الموارد البشــرية لهاية  ل شــه   رتيس وحدةم اجعة  واتم الجاــور واال ــ اف م   األ ســام والوحداتيتعي  ع    .3

 .مي دي

يتعي  ع   األ ســـــــام إب غ الموارد البشـــــــرية بالقطاع موظ ، إ ا  ال الةياب مت ـــــــ ً لمدة خمســـــــة أيام بدول عضر  .4

 مسبع. 

لمةادرة مو   العمل، ألداء عمل  الوحدةأو رتيس  القسميتعي  ع   الموظ  الج ول ع   إ ل مسبع م  مدي   .5

 ول تنبيم الموظ  ثر حال تك ار عدد الم ات الت   ي  رســـم  أو شـــخ ـــ  حســـب تقدي  المســـ ول، وع   المســـ

 استد ل ليها م  العمل. 

م ا بة الجاـــــور واال ـــــ اف والتنســـــيع م  الموارد البشـــــريةا لمعالجة  وحدةأو رتيس   ســـــميتعي  ع    ل مدي   .6

 حاات الةياب والتدخ .

 يام الدورة التدريبية.ُيعن  الموظ  المسجل بدورة تدريبية مساتية، م  ل   الدوام اليوم  بوال أ  .7

ُيعن  الموظ  المســـــــجل بدورة تدريبية خ ل أو ات الدوام ت يد ع  )ث ث( ســـــــاعات، م  ل ـــــــ  الدوام اليوم   .8

 بوال أيام الدورة التدريبية.

ُيعن  الموظنول المســـــــجلول ثر ب امج تدريبية تتطلب التن غ م  عدم التو ي  ثر  شـــــــ  الجاـــــــور واال ـــــــ اف  .9

 ــــــمة الجاــــــور واال ــــــ اف للنظام اإللكت ونر، حت  التهاء الب لامج التدريب ، وإثبات حاــــــوره ثر للنظام الورقر أو ب

 الدورة التدريبية.

 

 (: التالعب في أوقات الدوام:6المادة )

لة التدديبية بهضا الدليل.  .1  ُيعامل الموظنول المت عبول ثر أو ات الدوام حسب ما ي د ثر لظام المساءأ

يتم متابعة لظام الجاـــــــور واال ـــــــ اف م   بل الموارد البشـــــــرية م  و ي آلخ ، بهدف متابعة المخالني  أللظمة  .2

 المعنية. الوحداتور ساء  األ سام، وتنسيع  لك م  مدي ي الجمعية

ت حاـــــور أو يمن  منعاً باتاً ع   أي موظ  وتجي باتلة المســـــاءلة التدديبية الواردة ثر هضا الدليلا التجايل ثر إثبا .3

 ال  اف أي موظ  آخ ، مهما  الي األسباب.
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 الفصل السادس: العمل اإلضافي

 (: األهداف1المادة )

تستدع  الظ وف التشةيلية الموظني  للعمل خار  ساعات العمل ال ســــم ، لمواجــــــــــــهة متطــــــــلبات العمل  ي   .1

أيام العمل ال ســـــمية، ويتم ثر هضه الجالة  /العادية أو ثر حال عدم إمكالية إ مال العمل المطلوب خ ل ســـــاعات 

 تعويز الموظني  مقابل ساعات العمل اإلضالية حسب النظام.

 

 (: الصالحيات والمسؤوليات للمعني بتطبيق النظام2المادة )

 :المدي  التننيضي للجمعية .1

 .جمعيةاعتماد إج اءات العمل اإلضاثر الشه ي لل -أ

 :مدي و األ سام ور ساء الوحدات .2

 د م  التيام موظنيهم بساعات العمل والمواظبة بموجب هضا الدليل.التد  -ب

 . القسم أو الوحدةتجديد العمل اإلضاثر لموظن   -ت

 

 (: الضوابط واالشتراطات للعمل اإلضافي3المادة )

عندما تســـــــتدع  متطلبات العمل العاجلة  يام الموظ  بالعمل خار  ســـــــاعات الدوام ال ســـــــم ، لإل الســـــــاعات  .1

 الت  يعملهاا تكول بعد التهاء ساعات الدوام ال سم ا وتعتب  عم ً إضالياً.اإلضالية 

يجب التكلي  بالعمل اإلضــــاثر خار  ســــاعات الدوام ال ســــم  م   بل المســــ ول المباشــــ ، ع   أل يكول ضــــم   .2

 التكالي  السنوية للتشةيل وثر إبار الموازلة السنوية. 

 لك بموجب تكلي   تابر، أو إلكت ونر موجم م   بل صــــــــــاحب  ثر حال تكلي  الموظ  بالعمل اإلضــــــــــاثر: يتم .3

ال ـــــــ حية، يبي  ليم عدد الســـــــاعات اإلضـــــــالية المكل  بها الموظ ، وعدد األيام ال زمة لضلكا ولع ما لص عليم 

 لظام العمل ثر المادة السادسة بعد الماتة. 

المباشـــ ، دول الج ـــول ع   الموالقة الخطية  ا يعتمد العمل اإلضـــاثر ثر حال  ال ااعتماد منن داً م  المســـ ول .4

 المسبقة. 

ي تبط صـــ ف األج  اإلضـــاثر بالجاجة إل  العمل اإلضـــاثر ثر الجاات ااســـتضناتية و ي  ال وتينية الت  تســـتدع  بلب  .5

 الموظ  للعمل و تاً إضالياً بعد التهاء ساعات الدوام ال سم .

س احتســاب ســاعة ول ــ  مقابل  ل ســاعة عمل إضــاثر خار  ُيعوف الموظنول مقابل العمل اإلضــاثر ع   أســا .6

 أو ات العمل ال سميةا و لك خ ل أيام العمل وال احة األسبوعية.
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ُيعوف الموظنول مقابل العمل اإلضاثر ع   أساس احتساب ساعتي  مقابل  ل ساعة عمل إضاثر خار  أو ات   .7

 العمل ال سميةا و لك خ ل أيام العط ت ال سمية. 

بة للموظني  الم دي  العمل ثر العط ت ال ســــمية يجوز منجهم أيام إجازة تعوياــــاً ع  األيام الت   اــــوها بالنســــ .8

بالعمل خ ل لت ة العطلة، ويجوز منح ســـاعات العمل اإلضـــالية بمعدل الســـاعة والن ـــ  مقابل  ل ســـاعة عمل 

ع  العطلة ال سمية )العطلة ال سمية  إضاثر، وُيتنع م  المس ول المباش  ع    لك، ع   أا تتعدى يومي  راحة

 ه  عطلة األعياد الطويلة(. 

%( م  عـدد ســــــــــاعـات العمـل  50ا يجوز بـديّ حـال م  األحوال أل يتعـدى مجموع ســــــــــاعـات خـار  الـدوام ع  ) .9

 الشهرية، ما لم يك  هناك مب ر  وي يسمح بضلك وخ وصاً ثر لت ات مواسم الضروة.  

ل اإلضــاثر حســب لظام العمل اإلضــاثر، وا تســ ي أحكام العمل اإلضــاثر ع   يســمح لبعز الوظات  تقاضــ  العم .10

 الجاات اآلتية:

، إ ا  ال م  شــدل هضه المناصــب أل الجمعيةاألشــخاا الضي  يشــةلول مناصــب  يادية  ات مســ ولية ثر  -أ

 يتمت  شا لوها بسلطات  يادية، مضال: الموظنول ع   مناصب رتيس أو مدي  لدع  . 

 التجهي ية أو التكميلية الت  يجب إلجازها  بل ابتداء العمل أو بعده.األعمال  -ب

 عمال الج اسة األمنية المدلية م  ش  ات خارجية. -ت

 الموظنول الضي  ي دول ب امج تدريبية. -ث

 الموظنول  ي  المتواجدي  ثر الو ي المجدد لخار  الدوام، مما ي دي إل  الت عب ثر جداول لظامية.  - 

المدي  التننيضي ا اعتمادها م  ِ بل  ســـم أو وحدةلعمل اإلضـــاثر ثر لهاية  ل أســـبوع م   ل يتم جم  ســـج ت ا .11

 وتجويلها إل  المواد البشرية والمالية لجساب التعويز ع  العمل اإلضاثر المعتمد.  للجمعية

  العمل يجب ع   الموارد البشـــــــــرية متابعة وم ا بة تننيض متطلبات العمل اإلضــــــــــاثرا لاـــــــــبط معدات وتكالي .12

 اإلضاثر. 

ثر حال  يام الموظ  بالعمل ثر شــــــــه  رماــــــــال وخ ل لت ة اإللطار أو الســــــــجور، وب ــــــــنة مســــــــتم ة يتم تةطية  .13

 . الجمعيةم اري  الوجبات اليومية، وي  ف لم مبلغ بقيمة  ل وجبة، أو تدمي  وجبة إلطار أو سجور لم م  
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 الفصل السابع: رحالت العمل

 

 (: الغرض1المادة )

 (  لم أو خار  المملكة.  150بمسالة ت يد ع  ) جدةمدينة  يام الموظ  بمهمة عمل خار   .1

 أو خاصة بالتدريب، سواًء داخل المملكة أو خارجها.   الجمعية د تكول المهمة خاصة بدعمال تخص  .2

 الننقات المت تبة ع   مهمة العمل والتدريب، حسب ما ي د ثر هضا النظام.  الجمعيةتةط   .3

 

 (: الصالحيات والمسؤوليات للمعني بتطبيق النظام2المادة )

 :المدي  التننيضي للجمعية .1

 اعتماد رح ت العمل للموظني . -أ

 :مدي   سم الش ول اإلدارية .2

 التوصية واعتماد الم اري  حسب إج اءات هضا النظام.  -أ

 :مدي و األ سام ور ساء الوحدات .3

 التوصية بمهام عمل للموظني  التابعي  لهم تنظيمياً.     -أ

 (: ضوابط رحالت العمل3المادة )

، سواًء  ال  لك داخل المملكة جدةمدينة يقوم الموظ  ب ح ت عمل ألداء مهمة عمل خاصة بنطاق العمل خار   .1

 أم خارجها، ويتم ص ف م اري  رحلة العمل حسب األلظمة المجددة هنا ثر الدليل.

 قوم الموظ  بتجديد العناص  التالية عند  يامم ب حلة عمل: ي .2

 لوعية المهمة والمب رات بقيامها. -أ

 عدد أيام المهمة والمجددة بتاريح بداية والتهاء للمهمة. -ب

 أسماء الم شجي  لهضه المهمة. -ت

 المو   الجة اثر للمهمة. -ث

يجب اعتماد رح ت العمل م  صــــــــــاحب ال ـــــــــ حيةا والتد د م  تول  المب رات الكالية للقيام ب ح ت العمل ثر  .3

 حدود المييالية التشةيلية المعتمدة. 

 بل بدء رحلة العمل يجب ع   الموظ  الج ـــــــــول ع   الموالقة للقيام بال حلة، بموجب النما   المخ ـــــــــ ـــــــــة  .4

 ل ح ت العمل.

  التــاريح النع ر لمهمــة العمــلا وتنته  بنهــايــة المهمــة )حســـــــــــب   ار اعتمــاد مــدة ال حلــة تبــدأ رحلــة العمــل م .5

 والمستندات الم يدة ل حلة العمل(، دول ربطها باإلجازة السنوية للموظ  أو أيّ أسباب أخ ى.
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يتقاضـــ  الموظ  م ـــاري  رحلة عمل )بدل التداب( ع   ل يوم يقاـــيم ثر مهمة عمل حســـب الاـــوابط الواردة  .6

 ثر هضا الن لا وحسب النئة الوظينية.

 

 (: أنواع رحالت العمل4المادة )

 اجتماعات إللجاز مهمة عمل ثر منابع داخل أو خار  المملكة.  .1

 دورات تدريبية داخل أو خار  المملكة. .2

 حاور ملتقيات ولدوات ومعارف داخل أو خار  المملكة. .3

 

 (: مصاريف رحالت العمل )بدل االنتداب(5المادة )

 ـــــاري  رح ت العمل )بدل االتداب(: هو مبلغ يتم صـــــ لم للموظ ا لتةطية الننقات الت  يتكبدها أثناء  يامم م .1

 (  لم أو خار  المملكة.150بمسالة ت يد ع  ) جدةمدينة ب حلة عمل خار  

لمهمة تشـــــمل م ـــــاري  رح ت العمل لنقات المســـــك  والمد ل والمعيشـــــة، والتنقل الداخ ر، ووســـــيلة التنقل  .2

 العمل، والضهاب م  وإل  المطار، والم اري  الخاصة.

يعتب  أســاس احتســاب بدل االتداب الداخ ر أو الخارج  هو الليلة )المبيي(، حيث يجتســب بدل االتداب م  يوم  .3

 مةادرة الموظ  لمق  عملم إل  يوم عودتم وحسب الليالر الت  يقايها خار  مق  العمل.

 حسب اإلبار التالر: ل داخل المملكةرح ت العمتكول م اري   .4

 داخل المدينة: جمعيةبالنسبة ل جتماعات الخاصة لل -أ

 ا يستجع الموظ  أي م اري  لنقات ع  هضه المهمة، وتعتب  م  مهام عمل الموظ . 

بالنســـــــبة ل ح ت العمل للقيام باجتماعات أو مهام عمل أو حاـــــــور ملتقيات أو لقاءات أو دورات تدريبية مما  -ب

 ا يستجع الموظ  )بدل االتداب( لليوم الواحد حسب الجدول التالر: جدةطلب  ااء عدد أيام خار  مدينة يت
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 داخل المملكة

 تض  ة الطي ال بدل معيشة بدل سك  بدل لقل الم تبة

 رجال أعمال 250 400 250 لدع   التننيضيالمدي  

 سياحية 200 350 200  وحدةأو رتيس   سممدي  

 سياحية 150 300 150 موظ  

 

 حسب اإلبار التالر: رح ت العمل خار  المملكةتكول م اري   .5

لقيام باجتماعات أو مهام عمل أو حاور ملتقيات أو لقاءات أو دورات تدريبية مما يتطلب  ااء عدد أيام عند ا -أ

 خار  المملكة: 

  م اري  إصدار تدشي ات دخول الدول. الجمعيةتتجمل 

  مناســـــبة بي  المدل  الجمعيةالتنقل بالطات ة ع   الدرجة الســـــياحية، أو أي وســـــيلة ت اها  الجمعيةتتجمل

 خار  المملكة أثناء رح ت العمل.

 يستجع الموظ  )بدل االتداب( لليوم الواحد حسب الجدول التالر: -ب

 خار  المملكة

 تض  ة الطي ال بدل معيشة بدل سك  بدل لقل الم تبة

 رجال أعمال 250 450 300 لدع    التننيضيالمدي  

 سياحية 200 400 250 وحدةأو رتيس   سممدي  

 سياحية 150 350 200 موظ  

 

 (: أحكام عامة6المادة )

ا تكول مســـ ولة ع  أي أخطار  د  الجمعيةثر حال اســـتخدام الموظ  ســـيارتم الخاصـــة للقيام بمهمة العمل، لإل  .1

 تنشد خ ل ال حلة.

الموظ  لسيارتم الخاصة للسن  أثناء االتداب داخل المملكة، يتم دل  بدل  يمة التض  ة حسب ثر حال استخدام  .2

 الم تبة الوظينية.

 يتم ص ف )بدل االتداب( للموظ   بل ث ثة أيام ع   األ ل م  تاريح سن ه داخل أو خار  المملكة.  .3

( م  %30-15ألولية، يتم إضــالة ما لســبتم )ثر حال الســن  إل  دول خارجية  ات تكلنة م تنعة حســب التقدي ات ا .4

  يمة االتداب حسب اعتماد صاحب ال  حية.
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للموظ  المنتدب السك  أو الطعام أو أي عن   آخ  تم احتسابم ثر الجدول أع ه ل  ي  ف لم  الجمعيةإ ا أمني  .5

  لك لقداً.

( يوماً، وعند تجاوز المدة يتم إيقاف 15يســتم  صــ ف م ــاري  تةطية ال حلة لمدة ا ت يد ع  خمســة عشــ  يوماً ) .6

م ــــــــاري  التةطية، ما لم يتم ااتناق م  الموظ  ع   خ ف  لك، بناًء ع   موالقة مســــــــبقة م   بل صــــــــاحب 

 ال  حية. 

يتم إعناء الموظ  م  رحلة العمل، ثر حال ولاتم، أو ثر حال إصـــــــــابتم بعجي   ر  امل، ويتم عمل تســـــــــوية مالية  .7

 لي . بإعناتم م  أي تكا

ثر حال حدوث بارس خ ل رحلة العمل )مضال: دخول أحد أصـــــــــولم أو  ويم للع   وإج اء عملية ج احية، أو ولاة  .8

أحــد أ ربــاتــم المن ـــــــــوا عليهم بــالنظــام، أو حــدثــي  ــارثــة ببيعيــة تتطلــب رجوع الموظ (، يطلــب م  الموظ  

ها متابعتم حالتم، و د يتطلب  لك الطارس توثيع ع  المدة المق ر لي الجمعيةالعودة، ع   أل يواثر الموظ  إدارة 

 بمستندات م يدة، وثر حال تجاوز الطارس أسبوعاً، تلة  رحلة العمل.

بعد عودة الموظ  م  مهمة العمل عليم تقديم تقري  من ـــل ع  ال حلة إل  مســـ ولم المباشـــ ، بجد أ  ـــ  ث ثة  .9

 أيام، يجتوي ع  :

 موضوع رحلة العمل. -أ

 ل إليها خ ل رحلة العمل.النتاتج الت  توص -ب

وإ ا  ال العمل ب لامجاً تدريبياً، عليم تقديم تقري  من ل عما تعلمم م  الب لامج التدريب ، و ينية ااستنادة  -ت

 منم ثر عملم الجالر.
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 الفصل الثامن: التظلم

 (: الغرض1المادة )

النظ  ثر تظلمات الموظني  ومعالجتها ب ـــورة لورية وم ضـــية، بما يســـاعد ع   إيجاد البيئة ال ـــجية للعمل وبناء  .1

وموظنيها، ويســــ ي العمل بهضا النظام ع   جمي  الموظني   الجمعية أ ســــام ووحداتع  ات عمل ســــليمة بي  

 الموضجة بالهيكل التنظيم . الجمعية ووحدات بد سام

 

 الصالحيات والمسؤوليات للمعني بتطبيق النظام(: 2المادة )

 :المدي  التننيضي للجمعية .1

 النظ  ثر تظلم الموظ  والعمل ع   حلّها. -أ

 :مدي   سم الش ول اإلدارية .2

 است م تظلمات الموظني .  -أ

 إب غ الموظ  بما اتخض م    ار لهائر ثر تظلمم. -ب

 

 (: الضوابط واالشتراطات للتظلم3المادة )

إج اءات لظامية للنظ  ثر تظلمات موظنها، ومعالجتها ب ــــورة ســــريعة وم ضــــية، الط  اً م   الجمعيةتعتمد إدارة  .1

 الجمعيةإدرا ها لوجود بعز التظلمات لدى الموظني  أحيالاً، ســـــــــواًء تجاه زم تهم أم ر ســــــــــاتهم أم وظاتنهم أم 

  كل.

الموظني ، ليمــا يتعلع بعملهم  ع   ااســـــــــتمــاع والنظ  بموضـــــــــوعيــة للتظلمــات ال ـــــــــــادرة م  الجمعيــةتج ا  .2

 ، ويجع لهم التظلم لدى مستوى إداري أع  ، ثر حال عدم ح ولهم ع   حلول م ضية لتظلماتهم. الجمعيةب

( خ ل خمسة عش  يوم عمل، وإا سقط الجع ليم، ويبدأ موعد الجمعيةيكول تظلم أي م  الط لي  )الموظ  أو  .3

 تشــــاف الوا عة، وبالنســــبة إل  العامل م  تاريح إب غ صــــاحب العمل لم م  تاريح ا  الجمعيةالتظلم بالنســــبة إل  

 بضلك. 

عدم اإلخ ل بجع الموظ  ثر االتجاء إل  الجهات اإلدارية أو القاــــــــــاتية المخت ــــــــــة، ويجع لم أل يتظلم إل  إدارة  .4

ة المن ـــــوا عليها م  خ ل المد الجمعيةم  أيّ ت ـــــ ف أو إج اء يتخض ثر حقم، ويقدم التظلم إل  إدارة  الجمعية

 تاريح العلم بالت  ف أو اإلج اء المتظلم منم، وا ياار الموظ  م  تقديم تظلمم.

5.  ً أو م ســــــلة بنظام اات ــــــاات الداخلية ) البريد  يشــــــت ط عند تقديم الشــــــكاوى أو التظلمات أل تكول مكتوبة خطيا

توضــــــيجاً  ام ً للشــــــكوى، ومضيلة باســــــم  ، ع   أل تشــــــملجمعيةلل تيس التننيضي لل اإللكت ونر وما شــــــابم  لك(

الموظ  ووظينتم، و سمم، وتاريح تقديم الشكوى، وتو يعم عليهاا لسهولة التعامل معها )ول  ينظ  ثر الشكاوى 

  ي  المكتملة لهضه الش وط(.
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د ببقــي  ــ الجمعيــةيجوز للموظ  الــضي يكمــل لت ة التجربــة اللجوء إل  التظلم، إ ا تبي  لــم أل ألظمــة وإج اءات  .6

اتخض بطريقة خالية م   د أل اإلج اء التدديب  أو إلهاء خدماتم  وأعليم بدســـــــــلوب جات ، أو بطريقة  ي  صـــــــــجيجة، 

اإلل ـــــاف أو  ي  ســـــليمة، و لك خ ل مدة )ســـــبعة( أيام تقويمية م  تاريح الق ار ال ـــــادر بجقم، ويســـــقط حقم ثر 

   أساس الق ار األخي . التظلم بعد ما  هضه المدة، وتعتب  القاية منتهية ع 

 الموارد البشرية بالتجقيع ثر  اايا التظلم، والعمل ع   تقديم حلول مناسبة ت ض  جمي  األب اف.وحدة تقوم  .7

ا تعتب  ثر حكم المظالم تلك الشـــــــــكاوى المتعلقة باختيار أحد الموظني  للت  ية، أو تلك المســــــــــاتل المتعلقة  .8

 بالتعويز بكالة ألواعم. 

الموظ  المتظلم أو الشــهود أليّ خ ــومات م  رواتبهم أو مســتجقاتهما ع  النت ة الت  يمضلول خ لها ا يتع ف  .9

 رسميا للتجقيع.

 تعقد  الة الجلسات وُتج ى التجقيقات أثناء ساعات العمل النظامية، ما أمك   لك.  .10

 اريح تقديمم التظلم.ُيخط  الموظ  بنتيجة البي ثر تظلمم ثر موعد ا يتجاوز )ث ث( أيام عملا م  ت .11

 الخطوات التالية:   الجمعيةتام  إج اءات معالجة تظلمات الموظني  ب .12

: يتعي  ع   الموظ  المتظلم اللجوء ثر البداية، للج ــول ع   حّل ودي لتظلمم م  المنا شــة  ي  ال ســمية -أ

قوم ال تيس المباشـــ  المعتمدة، وي الجمعيةخ ل المنا شـــة  ي  ال ســـمية م  رتيســـم المباشـــ  ثر إبار ألظمة 

 الموارد البشرية لمعالجة تظلم الموظ .وحدة بالتنسيع م  

: ثر حال عدم التوصــــل إل  حّل م ضــــ  ثر الخطوة األول ، يقوم الموظ  بع ف المعالجة ال ســــمية للتظلمات -ب

التجاوب ، وإ ا  ال تظلمم يتعلع بالعمل، ع   الموارد البشـــــــــرية المدي  التننيضي للجمعيةتظلمم  تابة ع   

ع   تظلمــم خ ل )ث ثــة( أيــام تقويميــة م  تــاريح تقــديمــم للتظلم، وثر حــال عــدم  نــايــة هــضه المــدة للنظ  ثر 

تظلم الموظ ، لإلم يجب إب غ الموظ  بدســــباب تدخي  ال د ع  تظلمم، ولك  يجب ثر جمي  األحوال االتهاء 

 م  تاريح است م التظلم. م  النظ  ثر أيّ تظلم م  الموظني  ثر خ ل عش ة أيام عمل

، وبهضا يجع الجمعيةيجيي النظام ثر حال عدم توصــل الموظ  إل  حّل ي ضــيم ب ل  التظلم إل  رتيس مجلس إدارة  .13

يجع للموظ  إحالة التظلم إل  مكتب  لل تيس إلهاء موضـــوع التظلم، وثر حال عدم التوصـــل أياـــا للجل الم ضـــ 

العمل للنظ  ثر شــــــــكواه، وهضا يعتب  حّل أخي  لم، وع   أا تتعدى مدة التظلم ع  خمســــــــة عشــــــــ  يوماً م  تاريح 

 تقديم الموظ  لشكواه.  

 .الجمعيةإ ا  ال تظلم الموظ  ضد رتيسة المباش ، لإلّم يتعي  رل  التظلم إل  مستوى أع   ب  .14

، لإلّم يتعي  االتيام بتننيض تلك األوام  ثر التاريح الجمعيةلموظ  لاشـــئاً ع  أوام  صـــادرة م  إدارة إ ا  ال تظلم ا .15

 المجدد، وم  ثأّم البدء ثر إج اء التظلم.

يجب ع   المســ ولي  المخت ــي  بالنظ  ثر التظلمات ااحتناظ بكالة الســج ت والمنا شــات وتوثيقها تو عاً ألي  .16

 لموظ ، م  م اعاة المجالظة ع   السرية التامة لتلك اإلج اءات.مشا ل مستقبلية م  ا

 يجب ع   المس ولي  بالنظ  ثر التظلمات، وم اعاة  واعد اإلل اف، والموضوعية ثر التعامل م  التظلمات. .17

 تتخض الخطوات التالية ثر إج اءات التظلم:  .18

 ع   المتا ر تقديم بلب التظلم إل  الموارد البشرية مباش ًة.  -أ
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 ع   مستلم الطلب ال د ع   الطلب خ ل المدة المجددة ثر هضه السياسة.  -ب

 يتم م اجعة الطلب وال د عليم رسمياً للموظ .  -ت

المدي  ثر حال عدم  بول المتا ر ال د م   بل مدي  اإلدارة أو رتيس القسم أو الموارد البشرية، عليم مخاببة  -ث

 لهاتياً.  المدي  العام، واتباع األخي  لنس اإلج اءات، ويعتب  ال د م  التننيضي للجمعية

ثر حال عدم  بول المتاـــــــــ ر أي رد ينيد حً  لمشـــــــــكلتم، يجوز اللجوء إل  الجهات اإلدارية النظامية لمتابعة  - 

 حالتم. 

اإلداريــة  أم م  الجهـــات المـــدي  التننيـــضي للجمعيـــةويعتب  أي   ار يتخـــض ثر حع الموظ  ســـــــــواء  ـــال م   - 

 النظامية  ابعاً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 والموظفين الجمعيةالفصل التاسع: حقوق 

 (: الغرض1المادة )

والموظ  بجقوق  ل ب ف تجاه اآلخ ، والواجبات المطلوبة ثر التعامل م  الموظ ، وواجبات  الجمعيةتعري   .1

تجاه الموظ ا واألســــلوب المطلوب ثر التعامل بي  الط لي ا وما يت تب ع    لك م  التيامات، حســــب  الجمعية

 ما ورد ثر لظام العمل.

 

 (: الصالحيات والمسؤوليات للمعني بتطبيق النظام2المادة )

 :مدي   سم الش ول اإلدارية .1

 لمتابعة مخالن  هضا الدليل.  -أ

 

 تجاه موظفيها الجمعية(: التزامات 3المادة )

 التعامل م  موظنيها م  خ ل األسلوب المناسب الضي يتنا م م  الجقوق العامة. الجمعيةع    .1
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بشـــــــكل اتع، يب ز اهتمامها بدحوالهم وم ـــــــالجهم، واامتناع ع   ل  ول أو لعل يمس  الجمعيةمعاملة موظن   .2

   امتهم أو دينهم.

 الوظينية، والمن وا عليها ثر هضا الدليل دول المساس باألج .أل ُيعط  الموظ  الو ي ال زم لممارسة حقو م  .3

أل تدل  للموظ  رواتبم ومســتجقاتم ثر اليمال والمكال اللضي  يجددهما العقد أو الع ف، م  م اعاة ما تقاــ  بم  .4

 األلظمة الخاصة بضلك.

أعل  الم مســـتعد لمياولة عملم ثر إ ا حاـــ  الموظ  لمياولة عملم ثر النت ة اليومية الت  يليمم بها عقد العمل، أو  .5

،  ــال لــم الجع ثر أج  المــدة الت  ا ي دي ليهــا الجمعيــةهــضه النت ة، ولم تمنعــم ع  العمــل إا بســـــــــبــب راج  إل  

 العمل. 

ومس وليها سلطة ع   الموظني  بتشديد الم ا بة بعدم دخول أيّ مادة مجظورة ش عاً أو لظاماً إل   الجمعيةع    .6

م  وجدت لديم تطبع بجقم اإلج اءات النظامية، باإلضالة إل  العقوبات الش عية والجياءات اإلدارية أما   العمل، ل

 ال ادعة المن وا عليها ثر جدول المخالنات والجياءات.

المتطلبات، والخدمات، والم الع الميس ة والا ورية للعمال م   وي اإلعا ة الت  تمكنهم م  أداء  الجمعيةتول   .7

 سب ااشت ابات المن وا عليها ثر هضا الدليل، والمبنية ع   ال تجة التننيضية لنظام العمل. أعمالهم بج

 الجمعية(: التزامات الموظفين تجاه 4المادة )

م  خ ل المســــ ول المباشــــ  أو حســــب الســــلطات الموضــــجة ثر هضا  الجمعيةع   الموظ  االتيام بالتعامل م   .1

 الدليل.

ام  المتعلقة بالعمل ما لم يك  ليها ما يخال  ل ـــــــــوا عقد العمل، أو النظام العام أو التقيد بالتعليمات واألو .2

 اآلداب العامة أو ما يع ف للخط . 

 المجالظة واالتيام بمواعيد العمل والجاور واال  اف.  .3

 إلجاز الموظ  عملم ع   الوجم المطلوب تجي إش اف المس ول المباش ، وولع توجيهاتم.  .4

 . الجمعيةات وباألدوات الموضوعة تجي ت  لم، والمجالظة عليها وع   جمي  ممتلكات العناية باآل .5

االتيام بجســ  الســي ة والســلوك والعمل ع   ســيادة رو  التعاول بينم وبي  زم تم، وباعة ر ســاتم والج ا ع    .6

 وش  اتها ثر لطاق اخت اصم، وثر حدود النظام.  الجمعيةإرضاء المستنيدي  م  خدمات 

 تقديم  ل عول أو مساعدة ثر الجاات الطارتة أو األخطار الت  تهدد س مة مكال العمل أو القاتمي  عليم. .7

 ، أو أيّ أس ار ت ل إل  علمم بسبب ببيعة عمل وظينتم.الجمعيةالمجالظة ع   أس ار  .8

ة أخ ى، ما لم يك  ثر عدم ممارســـة أيّ عمل آخ  خار  لطاق عملم، ســـواًء  ال  لك بدج  أم بدول أج ، لدى أيّ جه .9

 إبار عقد العمل.

، بة ف تجقيع ربح أو مننعة شــــخ ــــية لم أو لةي ه ع   حســــاب م ــــلجة الجمعيةاامتناع ع  اســــتة ل عملم ب .10

 .الجمعية

بكل تةيي  يط أ ع   حالتم ااجتماعية، أو مجل إ امتم خ ل أســـــــــبوع ع   األ ض  م  تاريح حدوث  الجمعيةإخطار  .11

 التةيي . 
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 بالتعليمات واأللظمة والعادات والتقاليد واألع اف الم عية ثر الب د والتعامل م  األخري . التقيد  .12

عدم اســــتقبال زاتري  )أياً  الوا ســــواء م  أبناء الموظني  / الموظنات، أو أصــــد اء، أو أ ارب( ثر أما   العمل م   .13

 .ال  حيةوالمتعاملي  معها إا بإ ل مسبع م  صاحب  الجمعية ي  موظن  

 ومعداتها ثر األ  اف الخاصة. الجمعيةعدم استعمال أدوات  .14
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 (: أحكام عامة5المادة )

وموظنيها، يجال مخالنو النظام إل  اإلج اءات  الجمعيةثر حال عدم تطبيع هضا النظام بالشــكل الضي يجم  حقوق  .1

 التدديبية ثر لظام المساءلة التدديبية الوارد بهضا الدليل.

ُيعامل جمي  الموظني  تجي مظلة هضا النظام، بدول تجيي أو تناـــــــــيل البعز ع  البعز اآلخ ، ســـــــــواء  الوا  .2

 مس ولي  أم ر ساء أ سام أم موظني  أم مشةلي  أم لساء. 
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 الفصل العاشر: إدارة الرواتب والبدالت

 (: الغرض1المادة )

ثر عملية التوظي ، ودل  األج  ثر الموعد تمكي  الموظ  م  تدمي  احتياجاتم الشــــــخ ــــــية، حســــــب تخ ــــــ ــــــم  .1

 . جمعيةالمجددا لتشجيعم ع   بناء الواء الوظين  لل

ع   أســــــــــاس ببيعة عمل  ّل وظينة، والمبنية ع   ب لامج معايي   ياســـــــــية، م   الجمعيةتجديد رواتب موظن   .2

 توال  الم ولة ثر المتةي ات الت  تط أ ثر سوق رواتب العمل المج ر.

 

 (: الصالحيات والمسؤوليات للمعني بتطبيق النظام2المادة )

 مجلس اإلدارة:  .1

 اعتماد سلم ال واتب.  -أ

 :المدي  التننيضي للجمعية .2

 التوصية بالتعدي ت ثر سلم ال واتب.  -أ

 : مدي   سم الش ول اإلدارية .3

 التوصية بالتعدي ت ثر سلم ال واتب. -أ

 

 (: الراتب الشهري3المادة )

يســـــــــتجع الموظ  راتباً شـــــــــهرياً بناًء ع   الوظينة الت  التجع بها، ويتم تجديد ال اتب ع   المســـــــــتوى الوظين   .1

 الن صة ثر استقطاب الكوادر المناسبة للقيام بدعمالها.  الجمعيةالمخ ص لها ثر الهيكل التنظيم ، والت  يمنح 

التقل الموظ  إل  وظينة أخ ى أ ل مســـ ولية، أم تّم دمج ا يجوز المســـاس بال اتب بديّ حال م  األحوال، ســـواًء  .2

مســــــ وليات الوظينة بوظينة أخ ى، أو ما لم ي د    ه و لك بناًء ع   ألظمة العمل المعمول بها بالمملكة العربية 

 السعودية.

 يستخدم ال اتب  عن   ثر احتساب التكالي  التشةيلية التالية حسب ما ي د ثر هضا الدليل:  .3

 ساس  ثر تكالي  خطة الموارد البشرية.عن   أ -أ

 احتساب البدات الشهرية. -ب

 احتساب تكالي  العمل اإلضاثر. -ت

 احتساب مكالدة لهاية الخدمة للموظني  الضي  التهي خدماتهم، ألي سبب م  األسباب. -ث

 احتساب المكالآت التشجيعية ومكالآت األداء، وحواليها حسب ببيعة منجها.  -ج
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لقاء ســـــــل  أو   وف، أو أيام  ياب أو عقاب ع  جياءات لمخالنات تّم ا ت الها م  اســـــــتقطاع مبالغ شـــــــهرية  -ح

 ِ بل الموظ ، وخ لم.

 

 (: تاريخ استحقاق الرواتب وطريقة احتسابها4المادة )

، وي ــ ف ال اتب ب ــنة منتظمة ثر لهاية  ل الجمعيةيســتجع الموظ  ال اتب اعتباراً م  تاريح مباشــ تم العمل ب .1

 .مي ديشه  

يتم ح   حاور الموظني  الشهرية بناًء ع    شولات الجاور، سواء  الي الكشولات لما   ور ية متواجدة ثر  .2

 الجمعيةأم ألظمة إلكت ولية أخ ى، و لك لتنظيم ح  ة الجاور، ويتم تجديد  ياب الموظني  ب الجمعيةب  سم ل 

 م  خ لها. 

عدد أيام العمل الشـــهرية الت   اـــاها ثر العمل بدي  يتقاضـــ  الموظ  ال اتب الشـــه ي والمجســـوب ع   أســـاس .3

( يوماً مهما  ال عدد أيام الشه ، ويشمل  لك ال اتب الشه ي 30لوع م  أعمالم، ويجسب الشه  ع   أساس ألم )

 والبدات الضابتة والعمل اإلضاثر المستجع للموظ  ع  تلك النت ة.   

 لدليل م  راتب الموظ  شهرياً.تستقط  جمي  ألواع الجسومات الواردة ثر هضا ا .4

 يتم ص ف صاثر رواتب الموظني  بعد التسويات والبدات الشهرية الم تبطة بم م  خ ل مسي  ال واتب الشه ي. .5

 اإلدارة المالية.  وحدة يتم ص ف ال واتب م  خ ل .6

تجويل ال اتب إل   يتم إيداع ال اتب ثر حســــاب الموظ  ثر البنك المتنع عليم حســــب لظام العمل، ويعتب  إشــــعار .7

 .حساب الموظ  ثر البنك  سند است م

ا يجوز بــدي حــال تــدجيــل دل  راتــب الموظ  أو الموظني ، إّا ثر حــالــة القطــاع الموظ  ع  العمــل دول ســـــــــبــب  .8

 مش وع، ويعامل الموظ  حسب لظام العمل م  بند حماية األجور، وما ي د ثر هضا الدليل.

 

 (: الراتب المقطوع5المادة )

 يتقاض  الموظنول الم  تول مبالغ شهرية مقطوعة ت  ف ثر مسي  رواتب خاا بالموظني  الم  تي . .1

ثر عقد تقديم خدمات، حســـب  الجمعيةي ـــ ف الموظنول الم  تول، مبالغ مقطوعة لعدم تن  هم يجدد م   بل  .2

 لظام التوظي  ثر هضا الدليل. 

إضــــــــــالية، ما لم يتم ااتناق معهم ع   خ ف  لك ثر عقد ا يســـــــــتجع الموظنول الم  تول أيَّ بدات أو حوالي  .3

 العمل. 

شـــــــام ً  الجمعيةي ـــــــ ف راتب الموظ  ثر مســـــــي  ال واتب ال ســـــــم  لموظن   اثر حال  ال عقد العمل ع  بعد .4

 البدات وااستقطاعات، و لك ثر حساب البنك الخاا بالموظ ا بعد اعتماد ص لم. 
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 (: بدل المواصالت6المادة )

 الدائمون بدل انتقال يتمثل في االنتقال من محل اإلقامة إبه موقع العمل وبالعكس. الجمعيةق موظفو يستح .1

 يوضح البدل في عرض / عقد العمل، وهو كما حدد في سلم الرواتب، ويعدل البدل حسب المرتبة عند الترقية.  .2

 في عقد العمل.يتقاضى الموظف بدل المواصالت ضمن مسير الرواتب الشهري، والمتفق عليه  .3

سلللكناً ضلللمن  الجمعيةسلللبل المواصلللالت أو أمنت له  الجمعيةال يسلللتحق الموظف بدل مواصلللالت إذا أمنت له  .4

 مكان العمل، وذلك حسب ما يرد في عقد العمل. 

 

 (: بدل السكن7المادة )

 بدل سكن شهري. الجمعيةيستحق موظفو  .1

يوضلللللللللح البدل في عرض / عقد العمل، وهو محدد في كل مرتبة، ويعدل البدل حسللللللللللب المرتبة الجديدة عند  .2

 الترقية. 

 ال يستحق الموظف بدل السكن، إذا تم تأمين وحدة سكنية له، أو ما يرد في عقد العمل.  .3

 (: العالوات السنوية8المادة )

، وذلك في إطار الموازنة السللللللنوية للسللللللنة المراد أن سللللللنةعالوات سللللللنوية تدفع كل  الجمعيةيسللللللتحق موظفو  .1

في منح العالوات، وذلك في تاريخ اسلللللللللتحقاق العالوة السلللللللللنوية، ولكن ال تعتبر شلللللللللرطاً لمنح  الجمعيةتنفقها 

 العالوة تلقائياً، بل يكون الموظف مؤهالً للعالوة السنوية بناًء عله مستوى أدائه الوظيفي العام. 

ية في إطار برنامج العالوات السلللللنوية، والذي يضلللللمن للموظف االسلللللتقرار بصلللللفة عامة في تمنح العالوة السلللللنو  .2

حياته الوظيفية واالسلللللللتقرار في حياته العامة، حيث أن الموظف يتقاضلللللللى أجراً بهدف تأمين احتياجاته الفعلية 

وظف األداء مقابل عمل مؤدى من خالل الوصللللللف الوظيفي المحدد لوظيفته، والعالوة هي مؤشللللللر لتحقيق الم

المطلوب والحاجة لتلبية حاجته األسلللللللاسلللللللية مجتمعين معاً، واضلللللللعين في االعتبار أن اسلللللللتحقاق العالوة غير 

 في حال عدم استقرار مركزها المابي.  الجمعيةمفروض عله 

تكون عالوة األداء السللنوية عله أسللاس مسللتوى أداء الموظف لوظيفته وتحقيق األهداف السللنوية، مع الوضللع  .3

 العتبار المسلللللللللاواة الوظيفية في التقييم بين الزمالء مؤدين نفس المهمة أو في نفس العمل، وتمنح العالوةفي ا

 للموظفين ذوي أداء جيد عله األقل.
 

 (: ضوابط منح العالوة 9المادة )

يســــتجع الموظ  ع وة األداء م  لئة تقدي  جيد لدع  ، بناًء ع   تقييم أداتم الســــنوي، وا يســــتجع الع وة لئات  .1

 متوسط أو ضعي . 

 ، ما لم ينص عقد العمل ع   خ ف  لك. الجمعيةيستجع الموظ  ع وة األداء عند إ مالم سنتي  ثر خدمة  .2

 ول التالر: يتم احتساب آلية منح ع وات األداء حسب الجد .3



 

  42صفحة |   م2020مارس  -هـ 1441 رجب – اإلصدار األول –وثيقة دليل سياسات املوارد البشرية       
 

  

 م
 األداء السنوي

 ااستجقاق مستوى ااستجقاق
 السنة الضالية للسنة األول 

 يستجع ممتاز ممتاز ممتاز 1

ً  ممتاز 2  يستجع جيد جداً وبالعكس جيد جدا

3  ً ً  جيد جدا  يستجع جيد جداً  جيد جدا

4  ً  يستجع جيد وبالعكس جيد جيد جدا

 يستجعا  مقبول وبالعكس مقبول جيد 5

 ا يستجع مقبول مقبول مقبول 6

 ا يستجع ضعي  ضعي  مقبول 7

 

، وأي ع وات ســـنوية الجمعيةُتســـتجع الع وة ثر بداية أول الســـنة أو م  تاريح ا مال مدة ســـنتي  ثر الخدمة م   .4

 ثر ال اتب الجالر تمنح بناًء ع     ار م  صاحب ال  حية.

 ، ع   سبيل المضال وليس الج  : الجمعيةعدم منح الع وة، ألي أسباب ت اها  جمعيةيجوز لل .5

  .العامل اا ت ادي، وال نة التعا دية، أو الوض  المالر  ي  المستق  للسنة المالية 

  للموظني   وي األداء المتدنر، وثر هضه الجالة ا يطبع أي لوع م  الجوالي ســـــــــواًء  الي مادية أو معنوية أي

 بدشكالها  الة. 

 تمنح ع وة األداء السنوية للموظني  بجد أ    درجة ثر الم تبة الجالية. .6

 ك الموظنول ع  بعد. ا يستجع الموظنول الم  تول أيَّ ع وات خ ل لت ة التعا د، ويستضن  م   ل .7

 سلم الرواتب ضوابط (: 10المادة )

مقدار  لكل م تبةحدد و ،خمس عش ة درجة  ل م تبة ع  تجتوي و  وظينية، يتكول سلم ال واتب م  ثمال م اتب .1

 الع وة السنوية.

 الوظينية، وبدل السك  راتبي  أساسيي  سنوياً. المواص ت حسب الم تبة بدليكول  .2

 الوظات  ولع الهيكل التنظيم  المعتمد ثر الجمعية.يتم تسكي   .3

ثر حال ظهور وظينة جديدة لم ت ـــن  ثر الســـابع يتم ت ـــنينها ع   بريقة التقييم بالتوصـــي  بالوظينة المماثلة  .4

 لها ثر سلم الوظات .

 نيضي.يتم ت ني  الوظات  م  خ ل لريع عمل مكول م  ث ثة مس ولي  ثر الجمعية، بما ليهم المدي  التن .5

 يتم تعيي  الموظ  ثر بداية الم تبة الوظينة المخ  ة لم والمعتمدة م   بل صاحب ال  حية.   .6
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، ويستضن  منها األساس  المبي  ثر هيكل األجور ال اتب( م  %60بدوام ج ئر ع   ما لسبتم ) وليج ل الموظن .7

 أي بدات وميايا أخ ى.

 المتةي ات ثر القطاع المماثل.تقوم الجمعية بتجديث سلم ال واتب ولع  .8

 تكول الوظات  ثر الم اتب الوظينية بالسلم ع   النجو المبي  أدلاه: .9

 الوظات  ثر الهيكل التنظيم  مستوى وزل الوظينة الم اتب

 عامل / حارس / ساتع مهارات بسيطة األول 

 مهارات لنية شبم متقدمة الضالية
مشتريات / مندوب سك تي  أ / منسع خدمات / م اسل / مندوب 

 / باحث اجتماع  أ ع  ات حكومية أ

 مهارات لنية متقدمة الضالضة
سك تي  ب / أمي  صندوق / منسع ب امج / منسع إداري / مندوب 

 / باحث اجتماع  ب ع  ات حكومية ب

 اجتماع / م شد  أخ ائر أ / مجاسب أ مهارات إدارية شبم متقدمة ال ابعة

 / رتيس وحدة أ أخ ائر ب / مجاسب ب / م اج  مالر متقدمة مهارات إدارية الخامسة

  مدي  م  ي / مدي  لادي /رتيس وحدة ب  مهارات  يادية مبتدتة السادسة

  سممدي   مهارات  يادية متوسطة السابعة

 مدي  تننيضي مهارات  يادية متقدمة الضامنة

 يبي  الجدول أدلاه هيكل األجور بالم اتب والدرجات: .10
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 الفصل الحادي عشر: الترقيات

 

 (: الغرض1المادة )

 وي الكناءات العالية واألداء المتميي، حيث إل الت  ية ه  التقال الموظ   الجمعيةالتجنيي واإلبقاء ع   موظن   .1

 م  وظينة إل  وظينة أخ ى  ات مس وليات أ ب .

بناًء ع   مكالدة الموظ  ع   مستوى أداتم  ااستنادة م  ه اء الموظني  بإسناد مهام ومس وليات إضالية لهم .2

 .الجمعيةالجالر، و ضلك تقدي   دراتم واستعداده لتولر مس وليات وظينية أع   ب

 

 (: الصالحيات والمسؤوليات للمعني بتطبيق النظام2المادة )

 مجلس اإلدارة:  .1

 .المدي  التننيضي للجمعيةإصدار   ار الت  ية لوظينة  -أ

 :للجمعيةالمدي  التننيضي  .2

 . اعتماد   ار الت  ية لجمي  الوظات  -أ

 : مدي   سم الش ول اإلدارية .3

 .رل  التوصيات ثر حالة تجاوز ال  حيات المق رة -أ

 

 (: الضوابط واالشتراطات للترقيات3المادة )

العم ر الم اد  ُيرقّ  الموظنول للوظينة األع   تنظيمياً بناًء ع   مســـــــــتواهم العم ر، ويتم الت  ية بناًء ع   الهيكل .1

لظــام ت  يــة الموظني  األ نــاء بقــدر اإلمكــالا بهــدف تقــدي هم ومكــالــدة  الجمعيــةأل تســـــــــلكــم الوظينــة، وتعتمــد 

 الموظني   وي األداء المتميي، إضالة إل  إتاحة ل ا التطور الوظين  للموظني . 

 يتم الت  ية للوظات  بناء ع   الاوابط التالية: .2

 الهيكل التنظيم ، أو م  خ ل التقدم ثر المسار الوظين .وجود وظينة شا  ة ثر  -أ

 توال  م ه ت شةل الوظينة الم شح للت  ية إليها.  -ب

تعتب   درات الموظ  المعيار األســـاســـ  للت  ية، م  تجقيع مســـتوى أداء ا يقل ع  ممتاز ثر آخ  تقييمي   -ت

 متتاليي  للموظ .

 ية أخ ى بكناءة عالية. استعداد الموظ  و دراتم لتولر مس وليات وظين -ث

 يجب أل تكول هناك توصية م  مس ول القسم بالت  ية.  - 
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 يجب أل يكول الموظ   د أتم سنتي  ع   األ ل ثر وظينتم الجالية. - 

يجب أل يتول  ثر الموظ  الجد األدن  م  الم ه ت العملية والمهنية، وعدد م  ســنوات الخب ة المطلوبة ثر  -خ

 الم اد ت  يتم عليها. الوص  الوظين ، أو الوظينة

  د يتطلب ثر بعز األحيال اجتياز الموظ  اختبارات ازمة للوظينة.   -د

 ثر حال وجود م شجي  لشةل الوظينة، يتم إج اءات المناضلة الوظينية بينهم.  - 

 يمنح الموظ  م تبة أع   م  الم تبة الجالية، و لك بناًء ع   ال  حيات الممنوحة ل احب ال  حية. -ر

 منح الموظ  ت  ية استضناتيةا ولقاً لاوابط تجدد ثر هضا الن ل م  الدليل. الجمعيةإلدارة يجوز  -ز

 يستجع الموظ  عند الت  ية جمي  الممييات الممنوحة للم تبة التالية. .3

  أو تكول الت  ية م  درجة ثر الم تبة الجالية إل  درجة أع   ثر الم تبة التاليةا ع   أا تتعدى الت  ية الجد األ  ــــــــ .4

 ثر الجاات ااستضناتية، للم تبة التالية.

 .ا يجوز ت  ية الموظ  أ ض  م  م ة خ ل السنة المالية الواحدة .5

 ا تجتسب الت  ية بدث  رجع . .6

 يتم سريال   ار الت  ية م  بداية الشه  الضي ي ر اعتماد الت  ية النهائر.  .7

 بة. ا يجوز النظ  ثر أم  ت  ية الموظ  خ ل لت ة التجر  .8

 ا يجوز النظ  ثر ت  ية الموظ  الم  ي، بدي حال م  األحوال. .9

 ا يجوز النظ  ثر ت  ية الموظ  أثناء لت ة    اليد، أو التجقيع معم ثر  اية.  .10

 ا يجوز النظ  ثر ت  ية الموظ  إ ا صدر بجقم   ار عقوبة، بدي حال م  األحوال.  .11

يجوز ت  يــة الموظ  ثر مــدة أ ــل م  المجــددة ثر حــال أل الموظ   ــال أدا ه متميًيا وم  خ ل ب امج المســـــــــــار  .12

 الوظين  أو التعا ب الوظين . 
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 الفصل الثاني عشر: اإلجازات والعطالت الرسمية

 (: الغرض1المادة )

اإلجـازات المســـــــــتجقـة، ممـا يمكنهم م  اب ع جمي  الموظني  ع   ألظمـة وإج اءات العط ت ال ســـــــــميـة وألواع  .1

 تخطيط إجازاتهم دول التدثي  ع   سي  العمل.

 

 (: الصالحيات والمسؤوليات للمعني بتطبيق النظام2المادة )

 :رتيس مجلس اإلدارة .1

 .المدي  التننيضي للجمعيةاعتماد إجازات  -أ

 

 :المدي  التننيضي للجمعية .2

 اعتماد إجازات الموظني  التابعي  تنظيمياً. -ب

 اعتماد خطط اإلجازات السنوية للموظني  التابعي  تنظيمياً. -ت

 .جمعيةاعتماد أيام العط ت ال سمية لل -ث

 اعتماد اإلجازات الدراسية.  - 

 ( يوماً.20اعتماد اإلجازات ااضط ارية بدول أج  ولمدة ا ت يد ع  ) - 

 اعتماد اإلجازات الخاصة.  -خ

 اعتماد اإلجازات الم ضية. -د

 رياة الجج.اعتماد إجازات  ااء ل - 

 :مدي   سم الش ول اإلدارية .3

 .الجمعية أل سام ووحداتمتابعة خطط اإلجازات السنوية  -أ

 وإصدار التعميم المنظم لها، بتو ي  صاحب ال  حية. الجمعيةتجديد مواعيد العط ت ال سمية ب -ب

 التوصية باعتماد اإلجازات الدراسية حسب النظام. -ت

 ( يوًما.  20التوصية باعتماد اإلجازات ااضط ارية بدول أج  ولمدة ا ت يد ع  ) -ث

 التوصية باعتماد اإلجازات الم ضية. - 

 اعتماد اإلجازات الخاصة. - 

 اعتماد اإلجازات الم ضية. -خ

 التوصية باعتماد إجازات  ااء لرياة الجج.  -د

 :الوحدة/ رتيس  القسممدي   .4

ً اعتماد إجازات الموظني  التابعي   -أ  .تنظيميا
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ً اعتماد خطط اإلجازات السنوية للموظني  التابعي   -ب  .تنظيميا

 الموالقة ع   منح اإلجازة الدراسية ثر حدود النظام. -ت

 (: أحكام عامة3المادة )

 ثر هضا الن ل. يستجع الموظ  إجازة بدج   امل، أو بدول أج  أو بجيء م  األج  حسب ألواع اإلجازات الواردة .1

 

 (: اإلجازة السنوية4المادة )

( يوماً تقويمياً لجمي  لئات 21يستجع الموظ  الضي أما  ثر الخدمة سنة  املة، إجازة مدلوعة األج  مقدارها ) .1

خمس سنوات مت لة،  الجمعية، ُتياد إل  مدة ا تقل ع  ث ثي  يوماً إ ا أما  العامل ثر خدمة الجمعيةموظن  

 .وتكول اإلجازة بدج  يدل  مقدماً 

وضــ  خطة إجازات موظنيهم ثر بداية العام، وع   الموظ  االتيام  الجمعية وحداتور ســاء  األ ســامع   مدي ي  .2

 بما تم التخطيط لم واضعي  ثر ااعتبار عط ت األعياد ال سمية المتو عة خ ل خطة اإلجازة.

 سنوية ع   لت تي ، ع   أا تتام  أو تتداخل هضه المدة م  عط ت األعياد ال سمية.  يجوز تقسيم اإلجازة ال .3

 ا يجوز للموظ  التنازل ع  إجازتم بدج  أو بدول أج ، وعليم أل يتمت  بها ثر سنة استجقا ها.   .4

ا يجوز ت ــــنية صــــ ف  يمة اإلجازة الســــنوية لقًدا دول التمت  بها، و لك حســــب لظام العمل الســــعودي واللواتح  .5

 المنظمة لم، إا ثر حال إلهاء الخدمة حسب إج اءات التهاء الخدمات بهضا الدليل والمبنية ع   لظام العمل. 

 السنة التالية. للموظ  بموالقة رتيسم المباش  أل ي جل جيءاً م  إجازتم إل   .6

سنة استجقا ها، إ ا ا تاي ظ وف العمل  الجع ثر تدجيل إجازة الموظ  بعد لهاية الوحدةأو رتيس  القسملمدي   .7

ظ وف العمل اســــتم ار التدجيل وجب الج ــــول ع   موالقة   لك لمدة ا ت يد ع   )تســــعي ( يوماً، لإ ا ا تاــــي

 لسنة التالية لسنة استجقاق اإلجازة.التدجيل لهاية ا الموظ   تابة، ع   أاّ يتعدى

بديّ م  إجازاتم المن ــــوا عليها ثر هضا الن ــــل، أل  ا يجوز للموظ  الداتم أو لعقود العمل ع  بعد أثناء تمتعم .8

ح مالم م  أج ه ع  مدة اإلجازة  الجمعيةأل الموظ  خال   لك لع    جمعيةلل يعمل لدى جهة أخ ى، لإ ا ثبي

داه إليم م  أج ، ويتخض ضــده إج اء لظام  حســب األلظمة الواردة ثر هضا الدليل وما ورد ثر ســبع أل أ أو يســت د ما

 عقد الموظ .

ثر حال تدخي  عودة الموظ  م  إجازتم الســــنوية ألســــباب تخ ــــم، ل  يقبل  لك إا بمســــتندات موثقة ع  ســــبب  .9

ال اتب الشــــه ي أو اســــتقطاع تلك المدة التدخي ، وإا اعتب ت أيام  ياب حســــب لظام العمل، و د ت ــــل إل  إيقاف 

 م  مكالدة لهاية الخدمة، أو ُتنه  خدماتم بسبب االقطاع حسب لظام العمل واتجتم.

 

 (: العطالت واألعياد الرسمية5المادة )

 ا بتجديد تاريح العط ت ال سمية. المدي  التننيضي للجمعيةي در   ار م   .1
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 ال احة األسبوعية تمدد اإلجازات يوماً واحداً.إ ا صادف أحد أيام هضه العط ت يوم  .2

 يستجع جمي  الموظني  عطلة رسمية )مدلوعة األج ( ثر عيد النط  المبارك حسب التالر:  .3

 ( أيام.4مدة عطلة أيام عيد النط  ه  ) -أ

ل هضا تبدأ العطلة م  اليوم التالر لليوم )التاس  والعشري ( م  شه  رماال المبارك، أو اإلع ل رسمياً  ب -ب

 التاريح م   بل الجهات القااتية بالمملكة العربية السعودية. 

 يستجع جمي  الموظني  عطلة رسمية )مدلوعة األج ( ثر عيد األضج  حسب التالر:  .4

 ( أيام.4مدة عطلة عيد األضج  ه  ) -أ

 بل هضا التاريح م  تبدأ العطلة م  اليوم التالر بنهاية اليوم )الضام ( م  شه   ي الججة، أو اإلع ل رسميا  -ب

  بل الجهات القااتية بالمملكة العربية السعودية.

 يستجع جمي  الموظني  عطلة رسمية )مدلوعة األج ( ثر اليوم الوبن  حسب التالر: .5

 مدة إجازة اليوم الوبن  ه  )يوم واحد لقط(.  -أ

 تكول العطلة يوم )الضالث والعشري ( م  شه  سبتمب  م   ل عام مي دي.   -ب

 مكال تعديل التاريح ومدة منح العطلة، و لك حسب ما تقتايم الم لجة العامة. وباإل .6

 إ ا تداخل أيام إجازة أحد العيدي  م  إجازة اليوم الوبن  ل  يعوف الموظ  عنها.  .7

 

 (: اإلجازات الخاصة6المادة )

 تمنح اإلجازات الخاصة مدلوعة األج  لظسباب التالية:  .1

 إجازة زوا .يمنح الموظ  )خمسة أيام(  -أ

 يمنح الموظ  )ث ثة أيام( لوادة مولود. -ب

 يمنح الموظ  )خمسة أيام( لولاة زوجة أو أحد أصولم أو ل وعم. -ت

يجب تدييد اإلِجازات الخاصة بدصول مستندات رسمية، بالنسبة استجقاق اإلجازة م  داخل المملكة، ومستندات  .2

 موثقة م  السنارة السعودية م  خار  المملكة. 

 (: إجازة الدراسة ألداء االمتحانات7المادة )

الج ــــول ع   إجازة دراســــية  الجمعيةيســــتجع الموظنول الســــعوديول الضي  أ ملوا ســــنتي  ع   األ ل ثر خدمة  .1

لة ف مواصـــــــلة مســـــــي تهم التعليمية ثر إحدى الم ســـــــســـــــات التعليمية، وتكول اإلجازة مدلوعة األج  أليام تددية 

 الج ول ع   موالقة مس ول القسم ع   اإلجازة مسبقاً. اامتجالات لقط، شريطة 

 معادة ليكول للموظ  الجع ثر إجازة دول أج  ألداء اامتجال.  ثر حال أل اامتجال ع  سنة .2

 الجع ثر بلب الوثاتع الم يدة لإلجازة م  الموظ ، و ضلك ما يدل ع   أداتم وحاور اامتجالات.  جمعيةلل .3
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ب اإلجازة  بل موعدها )بخمسـة عشـ ( يوماً ع   األ ل، ويج م الموظ  م  أج  هضه الموظ  أل يتقدم بطل وع   .4

 التدديبية حسب ألظمة العمل الواردة ثر هضا الدليل. اإلجازة إ ا ثبي ألم لم ي د اامتجال، م  عدم اإلخ ل بالمساءلة

 

 (: إجازة قضاء فريضة الحج8المادة )

، الج ــــــول ع   إجازة ألداء لرياــــــة الجمعيةيجع للموظني  الضي أ ملوا ســــــنتي  مت ــــــلتي  ع   األ ل ثر خدمة  .1

 الجج. 

يســـــــــتجع الموظ  إجازة بدج  ا تقل مدتها ع  عشـــــــــ ة أيام وا ت يد ع  خمســـــــــة عشـــــــــ  يوماً بما ليها إجازة عيد  .2

، ويســتجع الموظ  ا لم يك   د أداها م   بلاألضــج ا و لك ألداء لرياــة الجج لم ة واحدة بوال مدة خدمتم إ 

 الج ول ع   إجازة للجج م ة إضالية واحدة  م الع ألحد مجارمم.

 تجديد أعداد الموظني  الضي  يمنجول هضه اإلجازة، بما تقتايم م لجة العمل. جمعيةيجع لل .3

 

 (: اإلجازة االضطرارية بدون أجر9المادة )

يجوز للموظ  ثر الجاات القهرية بلب الموالقة م  مســــــــ ول القســــــــم إجازة اضــــــــط ارية بدول أج  بجد أ  ــــــــ   .1

 )عش ول( يوما ثر السنة، ويتم ااتناق م  الموظ  ع   تجديدها. 

ثر حال اســـــــــتم ار اإلجازة بدول أج  ع  )عشـــــــــري ( يوماً يعتب  عقد العمل مو ولاً، ما لم يتنع م  الموظ  ع    .2

  لك خطياً. خ ف 

 

 

 (: اإلجازات المرضية10المادة )

م ضـــــــــيــة بــدج  ع  )الض ثي ( يومــاً األول ، و)بض ثــة أربــاع( األج  ع   للموظ  الــضي يضبــي م ضـــــــــــم الجع ثر إجــازة .1

اإلجازات  التالية، ودول أج  )للض ثي ( يوماً الت  ت ر  لك خ ل الســـــــنة الواحدة، ســـــــواء  الي هضه )الســـــــتي ( يوماً 

 مت لة أم متقطعة. 

 ويق د بالسنة الواحدة: السنة الت  تبدأ م  تاريح أول إجازة م ضيةا ح ل عليها الموظ .  .2

 بالنسبة لإلجازات الم ضية بسبب إصابة العمل، ت اج  ألظمة التدمينات ااجتماعية ثر هضا الدليل.  .3

 

 (: اإلجازة الرياضية11المادة )
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الرياضـــة لتمضيل المملكة العربية الســـعودية  وزارةرياضـــية عند التبليغ ال ســـم  م   بل يمنح الموظ  أيام إجازة  .1

 ثر مناسبات رسمية رياضية، و لك حسب الق ارات الجكومية المنظمة لها  ات الع  ة.

 

كر إركاب غير السعوديين12المادة )  (: تذا

موظنيها المتعا دي   ي  الســـعوديي  تضا   ســـن  ع   الدرجة اا ت ـــادية، لقاـــاء اإلجازة الســـنوية  الجمعيةتمنح  .1

 لموبنهم األص ر الضي استقدم منم، أو حسب ما لص عليم عقد العمل. 

ا يجع للموظ  الج ــــــول ع   تضا   اإلجازة  بل موعد اســــــتجقا ها إا إ ا تم جدولة إجازتم  بل موعدها، حســــــب  .2

 العمل ثر إدارتم.خطة 

 ا يجع للموظ  المطالبة بقيمة التضا   أو  يمتها بسبب تدجيل أوت ا م اإلجازات. .3

يكول عقد العمل مليًما للط لي  حســـــب ما ي د ليم م  منح تضا   الســـــن  م  وإل  موب  الموظ  األصـــــ ر، وثر  .4

تناق عليم ثر عقد العمل أو أي حال الموظ  ح ــــــل ع   جنســــــية أخ ى وتةيي  موبنم األصــــــ ر، ليعتد بما تم اا

 تشري  ي در م   بل وزارة العمل بهضا الخ وا. 
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 الفصل الثالث عشر: التأمينات االجتماعية

 (: الغرض1المادة )

تولي  الاـــــــمال ااجتماع  للموظني  الســـــــعوديي  بعد ح ـــــــولهم ع   ســـــــ  التقاعد ع   المعاة ال زم، لتدمي   .1

باشت ا ات شهرية  الجمعيةقاعدي يكن  لمواجهة المعيشة، و لك بمساهمة حياتهم المعيشية باست م معاة ت

 حسب ألظمة التدمينات ااجتماعية.

 الجمعيةُتول  التدمينات ااجتماعية تةطية اإلصـــــــابات المهنية للســـــــعوديي  و ي  الســـــــعوديي ، و لك بمســـــــاهمة  .2

 بنسبة مئوية شهرية حسب ألظمة التدمينات ااجتماعية.

 

 الصالحيات والمسؤوليات للمعني بتطبيق النظام (:2المادة )

 :رتيس وحدة الموارد البشرية .1

 تسجيل الموظني  واستبعادهم ثر لظام التدمينات ااجتماعية. -أ

 إعداد ملنات  شولات التدمينات ااجتماعية الشهرية والسنوية. -ب

 اإلدارة المالية: رتيس وحدة  .2

ً  -أ  .اعتماد تسديد المبالغ المستجقة شهريا

 

 (: الضوابط واالشتراطات للتأمينات االجتماعية3المادة )

بالولاء بتسديد ااشت ا ات الشهرية اإلليامية، للم سسة العامة للتدمينات ااجتماعية )معاشات /  الجمعيةتلتيم  .1

 األخطار المهنية / التعطل ع  العمل(.

بتســـجيل الموظني  الســـعوديي  المســـتجدي  لدى الم ســـســـة العامة للتدمينات ااجتماعية، و لك  الجمعيةتلتيم  .2

 بدل تتول  الموارد البشرية باستيناء النما   المخ  ة لهضا الة ف ع   ب لامج التدمينات ااجتماعية.

ماعية بن ع )األخطار يتم تســــجيل الموظني  المتعا دي   ي  الســــعوديي  لدى الم ســــســــة العامة للتدمينات ااجت .3

 المهنية(.

( %1( م  ال اتب الشه ي للموظني  السعوديي ، باإلضالة إلـــــــــــــــــــــ  )%9تقوم الموارد البشرية باستقطاع لسبة )  .4

 10لتةطية التدمي  ضـــد التعطل ع  العمل )ســـالد(، لي ـــبح إجمالر القســـط الشـــه ي المســـتقط  م  الموظ  )

 .)% 

( لتةطية التدمي  %1ال اتب الشه ي للموظني  السعوديي ، باإلضالة إل  ) ( م %11ما يعادل ) الجمعيةتتجمل  .5

% معاشــات  10%(، تشــمل  12) الجمعيةضــد التعطل ع  العمل )ســالد(، لي ــبح إجمالر القســط الشــه ي م  

 % أخطار مهنية( ع  الموظني   ي  السعوديي .  2) الجمعية% أخطار مهنية، و ضلك تتجمل  2يااف إليـم 
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 اإلدارة المالية بسداد ااستقطاعات الشهرية للتدمينات عب  شبكة المدلوعات اإللكت ولية.  وحدة م تلتي  .6

 

 (: اإلصابات المهنية والحوادث في نظام التأمينات االجتماعية4المادة )

عند حدوث اإلصـــــــــابة المهنيةا ع   الموارد البشـــــــــرية إب غ م ســـــــــســـــــــة التدمينات ااجتماعية باســـــــــتخدام النما    .1

 ( ساعة م  اإلصابة، وتسجيلها ثر سجل اإلصابات المهنية. 24المخ  ة لضلك باإلب غ خ ل )

دمينات ااجتماعية مباش ة ثر أول إ ا تمي اإلصابة خ ل عطلة األسبوع أو األعياد ال سمية، يتم إب غ أ  ب ل ع للت .2

 يوم مباش ة لعملها. 

يتم صـــــ ف رواتب الموظ  حســـــب ألظمة اإلجازات الم ضـــــية بهضا الدليل، ع   أل تةط  بدج  ع  )الض ثي ( يوماً  .3

  األول ، )وبض ثــة( أربــاع األج  ع  )الســـــــــتي ( يومــاً التــاليــة، ودول أج  )للض ثي ( يومــاً، ويتم متــابعــة حــالــة الموظ

 الم ضية ع   حساب التدمينات ااجتماعية بم القها الخاصة حت  تضبي حالتم الم ضية.

الموارد البشـــــــــرية وحدة عند خ و  الموظ  م  منيلم وتوجهم للعمل أو عودتم وحدث لم حادث ا  در هللاا ع    .4

اعة م  اإلصــابة أو الولاة، ( ســ24إب غ م ســســة التدمينات ااجتماعية باســتخدام النما   الخاصــة بالب  ات خ ل )

 وتسجيلها ثر سجل اإلصابات، ويعامل بالمضل  اإلصابات المهنية.

 

 (: التقاعد في نظام التأمينات االجتماعية5المادة )

عند بلوغ الموظ  الســعودي ســ  التقاعد )حســب لظام العمل ثر المادة ال ابعة والســبعول(، وتم إخ ء ب لم م   .1

ينات ع  إخ ء ب لم بســـــــــبب التقاعد، وع   الموظ  متابعة التدمينات لتســـــــــوية المعاة يتم إب غ التدم الجمعية

 الشه ي. 

عند ر بة الموظ  ثر الج ـــــــول ع   التقاعد المبك  حســـــــب لظام التدمينات ااجتماعية، يتم تســـــــوية مســـــــتجقاتم  .2

 المعاة الشه ي.  حسب لظام التهاء الخدمات ثر هضا الدليل، ويقوم الموظ  بمتابعة التدمينات لتسوية

الموظنول المنتهيــة خــدمــاتهم بنــاًء ع   العجي الطب ، ي ـــــــــبجول ثر حكم لظــام التــدمينــات ااجتمــاعيــة متقــاعــدي   .3

إجباريي ، يتم تســوية مســتجقاتهم حســب النظام الجالر، وع    وي الموظني  متابعة التدمينات لتســوية المعاة 

 الشه ي.

 والرعاية الطبية والوقاية والسالمةالفصل الرابع عشر: التأمين الطبي 

 

 (: الغرض1المادة )

تقديم ال عاية الطبية ال زمة لموظنيها أو ما تم ااتناق عليم ثر عقد العمل، و ضلك لاــــمال المجالظة ع   الليا ة  .1

 ال جية للموظني . 



 

  55صفحة |   م2020مارس  -هـ 1441 رجب – اإلصدار األول –وثيقة دليل سياسات املوارد البشرية       
 

 التعامل م  ش  ات تدمي  بب  لتةطية تلك الننقات م  خ ل وثيقة تدمي  حسب لظام الامال ال ج .  .2

 

 (: الصالحيات والمسؤوليات للمعني بتطبيق النظام2المادة )

 مجلس اإلدارة:  .1

 .الطب  التدمي  الش  ة الميودة لخدماتاختيار  -أ

 :المدي  التننيضي للجمعية .2

 تدمي  بب  حسب الع ف المقدم م  ث ث ش  ات.  ش  ةالتوصية باختيار  -أ

 التدمي . ش  ةاعتماد وثيقة التدمي  الطب ، بعد اعتماد اختيار  -ب

 وموظنيها.  الجمعيةاعتماد الم الع الطبية ألعمال  -ت

 اعتماد إحالة موظ  للجهات النظامية، أو للع  .  -ث

 :مدي   سم الش ول اإلدارية .3

 الخاصة بالتعيي  واإل امة وال خص ال جية والمستقدمي  م  الخار . التوصية باعتماد الم اري  الطبية -أ

 التوصية بإحالة موظني  للع   أو للجهات ال سمية. -ب

 التوصية بإحالة موظ  إلج اءات النظامية ثر متعاب  المخدرات. -ت

 :الوحدات/ ر ساء  األ ساممدي و  .4

 التوصية بإحالة موظ  بجالة صجية  ي  مستق ة. -أ

 

 التأمين الطبي(: 3المادة )

ال عاية الطبية الشاملة لموظنيها وأل اد أس هم ع   مدار العام، و لك م  خ ل وثيقة تدمي  بب   الجمعيةت م   .1

 معتمدة م   بل صاحب ال  حية. 

، ســواًء  الوا ســعوديي  أو  ي  ســعوديي  وم  الجمعيةتدمي  بب  م خ ــة لمنســوبر  شــ  ةم   الجمعيةتتعا د  .2

هم ع   دوام  ـــامـــل أو دوام عمـــل ع  بعـــد، لتةطيـــة احتيـــاجـــاتهم الطبيـــة م  الع   للموظني  وأل اد عـــاتلتهم 

 المسجلي  معهم ثر الهوية الشخ ية. 

 يتم تدمي  الموظني    ً حسب مستواه الوظين  ع   النئات التالية:   .3

 .الوحداتور ساء  األ ساممدي ي و للمدي  التننيضي مخ  ة النئة األول  -أ

 .الجمعيةالنئة الضالية مخ  ة لباقر موظن   -ب

يتجمل الموظ  مبلةاً أو لســـــــــبة اســـــــــتقطاع عند ليارتم للم الع الطبية، وعمل التجاليل الطبية، وشـــــــــ اء األدوية  .4

 الطبية، و ي ها حسب ما ي د ثر وثيقة التدمي  الطب . 
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يســتضن  م  الع   النظارات الطبية وت  يب األســنال واألب اف ال ــناعية وعمليات التجميل وما ثر حكمها، ما لم  .5

 ي د خ ف  لك ثر بنود وثيقة التدمي  الطب . 

 يتم اختيار ش  ات التدمي   موردي خدمة حسب المعايي  التالية:  .6

 .أل يكول م خً ا لهم بمياولة المهنة م  الجهات المخت ة -أ

 أل يكول لديم عدد  بي  م  الم الع الطبية ع   مستوى المملكة، وإل أمك  خار  المملكة.  -ب

 أل يقدم مستوى متميياً م  الخدمات والم ولة بما ليها منح الموالقات الطبية ثر حينم.  -ت

 أل يكول لدية سمعة جيدة ثر الم الع الطبية بتسديده للمستجقات عليم ثر موعدها. -ث

 سعار تنالسية ثر السوق المج ر لش  ات التدمي . أل يقدم ألال أ -ج

 تنالس  ثر السوق المج ر لش  ات التدمي . أل يقدم ألال  سط استقطاع -ح

لديهم ب امج آلية توضـــــــــح إح ــــــــــاتيات ع  متابعة الموظني  ثر اســـــــــتخدامهم للوثيقة، ولياراتهم للم الع  -خ

 ء استعمال الوثيقة م  الموظني .الطبية، ومواعيد منح الموالقات الطبية، واإللادة عمَّ  يس 

ع   الموارد البشــرية عمل اإلضــالات والجضف خ ل ســريال وثيقة التدمي ، ومتابعة ســريال الوثيقة، لتجديث مل   .7

 التدمي .  جمعيةثر  الجمعية

 

 (: الوقاية والسالمة4المادة )

 التدابي  اآلتية:  الجمعيةسعياً لجماية الموظني  م  األخطار واألم اف الناجمة ع  العمل تتخض  .1

 اإلع ل ثر أما   ظاه ة ع  مخاب  العمل، ووساتل الو اية منها والتعليمات ال زم اتباعها. -أ

 حظ  التدخي  ثر أما   العمل المعل  عنها. -ب

 تدمي  أجهية إلبناء الجريع، وإعداد منالض للنجاة ثر حاات الطوارس. -ت

 تولي  المطه ات. إبقاء أما   العمل ثر حالة لظالة تامة م  -ث

 تولي  المياه ال الجة للش ب واا تسال والوضوء. -ج

 تولي  دورات المياه بالمستوى ال ج  المطلوب. -ح

 .الجمعيةتدريب الموظني  ع   استخدام وساتل الس مة وأدوات الو اية الت  ت منها  -خ

 القيام بالتوعية ال زمة للموظني  ثر موا   العمل وتشمل اآلتر:  الجمعيةيتطلب م  الموارد البشرية ومس ولر  .2

 تنمية الوع  الو ائر لدى الموظني . -أ

 التنتيش الدوري بة ف التد د م  س مة األجهية، وحس  استعمال وساتل الو اية والس مة. -ب

 بت ثر تك ارها.معاينة الجوادث وتسجيلها وإعداد تقاري  عنها تتام  الوساتل وااحتيابات الكنيلة  -ت

 م ا بة تننيض  واعد الو اية والس مة.  -ث
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 (: الرعاية واإلسعافات الطبية:5المادة )

إل  ببيب أو أ ض  لجص موظنيها المع ضــــــــي  لإلصــــــــابة ألحد األم اف المهنية المجددة ثر جداول  الجمعيةتعهد  .1

األم اف المهنية المن وا عليها ثر لظام التدمينات ااجتماعية، لج اً شام ً م ة  ل سنة ع   األ ل ويتم ع   

   الموظني  م  خ ل وثيقة تدمي . الموظ  ع جاً شام ً بما ثر  لك ص ف األدوية بالمجال، ما لم يتم تدمي

خيالة لإلسعالات الطبية ثر مكال عام، تجتوي ع    ميات  الية م  األدوية / واألربطة والمطه ات،  الجمعيةتول   .2

 ويعهد إل  موظ  لم تقديم العول للموظني  باإلسعالات األولية تجي إش اف ببيب. 

ات ال ســمية بوجود لي وســات معدية، ع   الموارد البشــرية لوراً هتم اســت م ب  ات م  الج-ثر حال ا ســمح هللا  .3

أو إل  م الع بب  بتطعيم جمي  الموظني  ب  اســتضناء، ويعتب  هضا م  ضــم  ب امج  الجمعيةأل تعهد إل  ببيب 

 . الجمعيةال جة الو اتية ب

ية إب غ الجهات المخت ــــــــــة، معدية ع   أحد الموظني ، ع   الموارد البشـــــــــر أو  أم اف وباتيةعند ظهور أع اف  .4

 وحجب الموظ  والمقربي  لم ع  العمل وع  زم تم حناظا ع   المناخ ال ج  للموظني .

يجوز للموارد البشــــرية إحالة الموظني  الضي  يعالول م  حاات م ضــــية ميمنة تســــتدع  اســــتم ار الع   لنت ات  .5

 ا لم يتم تةطيتها ثر وثيقة التدمي . بويلة إل  وزارة ال جةا اتخا  اإلج اء ال زم لع جهم م

 

 (: تعاطي العقاقير المحظورة6المادة )

بإج اء النجوصــــــــــات  الجمعيةأيّ شـــــــــخص يضبي تعابيم المواد أو العقا ي  المجظورة، وتقوم  الجمعيةل  ُتعّي   .1

 الطبية ال زمة ع   الموظني  ثر حال ااشتباه بتعابيهم لتلك المواد المجظورة. 

إحالة أيّ موظ ، إلج اء النجص الطب  ال زم عند ظهور أي تةي ات  الوحداتور ســـــاء  األ ســـــاميجب ع   مدي ي  .2

 ثر السلوك العام للموظ .   

يجوز إج اء النجص الطب  ع   أيّ موظ  ثر حالة ااشـــــــتباه بإصـــــــابتم بإع اف تعاب  المواد المخدرة المجظورة،  .3

 رد البشرية اتخا  اإلج اء النظام  بجقم.وثر حال رلام يتم رلعها إل  الموا
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 الفصل الخامس عشر: إدارة وتقييم األداء

 (: الغرض1المادة )

األداء إل  تسجيل تقييم أداء  ل موظ  خ ل لت ة مجددة، و لك للو وف ع   مدى التجسي   تقييمتهدف عملية  .1

موضـــــــــوعية للتد د  التقييمثر أداتم وتطوره الوظين  ومكالدتم ع   معدات األداء المتميي، ويجب أل تكول عملية 

 م  التقييم الد يع ألداء  ل موظ . 

 التنظيمية و لك م  خ ل الجوالب اآلتية:األداء ع   تجسي  النعالية  تقييميساعد  .2

 تجديد الموظني   وي القدرات المتميية لتولر مس وليات وظينية أع  . -أ

 وتجديد مجاات تجسينهم. الجمعيةصقل لقاط القوة ثر أداء موظن   -ب

 تقديم المعلومات ال زمة للموظ  لتمكينم م  تجسي  أداتم. -ت

 .الجمعيةتجديد احتياجات التدريب والتنمية ب -ث

 تجديد األداء المتدنر، واتخا  اإلج اءات المناسبة. -ج

 ربط الع وات والمكالآت والجوالي باألداء السنوي للموظني . -ح

 

 (: الصالحيات والمسؤوليات للمعني بتطبيق النظام2المادة )

 رتيس مجلس اإلدارة: .1

 .الوحداتور ساء  األ سامأداء مدي ي  تقييماعتماد  شوف  -أ

 :التننيضي للجمعيةالمدي   .2

 النهائر. الجمعيةأداء موظن   تقييماعتماد  شوف  -أ

 لتقديمم لمجلس اإلدارة. الوحداتور ساء  األ سامتقييم أداء مدي ي  -ب

 :مدي   سم الش ول اإلدارية .3

 .الجمعيةتنسيع عملية تقييم األداء ع   مختل  إدارات وأ سام  -أ

 األداء، والتعامل معم بموجب هضا النظام. تقييمتوضيح أي استنسارات تنشد ع  لظام  -ب

 :الوحدات/ ر ساء  األ ساممدي و  .4

 . المدي  العامبكل موضوعية، بعد اعتماده م   بل  والوحدات األ سامم  موظن   التقييممنا شة  -أ

 المجددة ثر هضا النظام.  التقييمحسب لسب األ سام والوحدات ت تيب موظن   -ب

  ضبا مستخدماً  ل األساليب الت  تشج  الموظ  ع   تجسي  أداتم.متابعة أداء الم  وسي  ع   -ت

 (: الضوابط واالشتراطات إلدارة وتقييم األداء: 3المادة )
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يتم تقييم أداء الموظ  م ة واحدة ثر الســـــــــنة ع   األ ل، ويتم  لك ثر لهاية  ل ســـــــــنة تقويمية، وتتول  الموارد  .1

 . الجمعيةاألداء ع   مستوى  الة إدارات وأ سام  تقييمالبشرية مس ولية تنسيع عملية 

 .الوحداتور ساء  األ سامأداء الموظني  م   بل مدي ي  تقييميتم  .2

األداء إل  مختل  مدي ي  تقييم، بإصدار لما   األ سام والوحداتتقوم الموارد البشرية ع   لطاق جمي  مستوى  .3

ية الرب  األخي  م  الوحداتور ســــــــــاء  األ ســــــــــام  ل ســـــــــنة، ويكول هناك لمو جي  خاصـــــــــي  بتقييم أداء  ثر بدا

 الموظني : لمو   خاا لوظات  اإلش الية، ولمو   لباقر النئات.

يتم تجديد م شــ ات األداء المتو عة ثر بداية الســنة، ما لم يتم تعديلها خ ل الســنة حســب متطلبات العمل، ويتم  .4

ســـــــــنة، حيث إلها تختل  م  ســـــــــنة إل  أخ ى، ما لم يتم تجديدها بموجب معايي  مجددة يتم العمل عليها ثر  ل 

 استم ار الهدف لمدة أخ ى.

أداء م  وســــــيهم خ ل شــــــه  واحد وإعادة النما   بعد إ مالها إل   تقييم مدي و األ ســــــام ور ســــــاء الوحداتيتول   .5

 الموارد البشرية  بل لهاية الشه .

يتكول لمو   التقييم م  خمســـة مســـتويات أداء، ويجدد  ل موظ  مســـتوى أداتم بناًء ع   المعايي  الموضـــوعة  .6

 ثر النمو  ، وت ن  مستويات األداء حسب الت نينات التالية: 

 )حقع التو عات والضي يتجاوز ليها بوضو  األهداف الموضوعة(              ممتاز  -أ

 )حقع  الة األهداف الموضوعة والتنوق ثر بعز الجاات(  جيد جداً  -ب

 )حقع األهداف الموضوعة لقط(    جيد -ت

 )حقع جيًءا م  األهداف السنوية المتو عة وبد ل لوعية(              مقبول  -ث

 ) لم يجقع أي تو عات وا أهداف (              ضعي   -ج

ى أداء، لوضــ  التقييم المناســب لكل موظ  حســب وتقاس تلك المســتويات باســتخدام لســب مئوية لكل مســتو .7

واعتماد التولي   التقييم دراتم، وتســــــــــاعد عملية واعتماد المعايي  المتوســـــــــطة ثر تنادي ااخت ف بي  درجات 

 ، حسب المقاييس التالية:التقييمالموضوع  ألداء الموظني  بي  مختل  مستويات 

  الجمعيةي يعمل ليم أو إجمالر الض الوحدةأو  القسم% م  إجمالر  10   ممتاز -أ

 الجمعيةالضي يعمل ليم أو إجمالر القسم أو الوحدة % م  إجمالر  20 جيد جدا  -ب

 الجمعيةالضي يعمل ليم أو إجمالر القسم أو الوحدة % م  إجمالر  50  جيد  -ت

 الجمعيةالضي يعمل ليم أو إجمالر القسم أو الوحدة م  إجمالر  %15   مقبول -ث

 الجمعيةالضي يعمل ليم أو إجمالر القسم أو الوحدة م  إجمالر    %5  ضعي  -ج

بوض  األلال لاأل ل، بناًء ع   المعايي   الوحداتور ساء  األ سامالموظني  بالت تيب م  خ ل مدي ي  تقييميتم  .8

 النسبية الموضجة أع ه.

 يجتوي لمو   التقييم ع   عدد م  األ سام  التالر:  .9

: مخ ـــص لمعلومات الموظ  م : اســـم الموظ ، ووظينتم، وتاريح االتجاق، والقســـم الضي القســـم األول -أ

 الت  تبدأ م  أول شه  ثر السنة الت  يتم ليم التقييما وتنته  بنهاية السنة.  التقييميةيعمل ليم، والسنة 
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م  خ ل تلك المعايي  : معايي  األداء الم اد اســـتخدامها لتقييم أداء الموظ ، ويقيم الموظ  القســـم الضانر -ب

 م  وا   األهداف المجققة والمهام الضي  ام بها.

:  ســم مخ ــص لتقييم  درات الموظ ا م  لقاط ضــع  ولقاط  وة تســتةل لتجديد ب امج القســم الضالث -ت

األداء ع    ســـــــــم للم حظات إلبداء مدي   تقييمالتدريب والتطوي  الواردة ثر هضا النظام، ويجتوي ألمو   

األداء، ويجب تو ي  النمو    تقييمأو رتيس القســــــــم م حظاتم وموالقتم أو عدم موالقتم ع   لتاتج  اإلدارة

 .المدي  التننيضي للجمعيةم   بل 

 :  سم مخ ص لمدي  اإلدارة أو رتيس القسم )األع   تنظيمياً(، إلبداء م حظاتم ع   التقييم.القسم ال اب  -ث

 بي  ع  رأيم وموالقتم أو عدم موالقتم ع   التقييم بكل حرية.:  سم يتيح للموظ  التعالقسم الخامس -ج

 أداتم بننسم وم اجعتم معم.  بتقييميجع للمس ول إعطاء الن صة للموظ   .10

ع    ل مســــــ ول اســــــتخدام  لل م  الوصــــــ  الوظين  )للوظات   ي  اإلشــــــ الية( للموظ  والت  تم العمل م   .11

أداء موظنيهم )و لك للوظات   تقييمدة ثر أول السنة استخدامها ثر خ لم بوال السنة، واألهداف السنوية المجد

 اإلش الية(، ليكول التقييم موضوعيا حسب معايي  مجددة. 

 التقييم، أل يتسم باإلل اف والموضوعية وعدم المبالةة ثر ش   اإللجازات، ومنا شة التقييميجب ع   م  يتول   .12

م  الموظ  بهدف الو وف ع   لقاط الاـــــــــع  والقوة ثر أداتم، وب ق تجســـــــــي  وتجديد ااحتياجات التدريبية، 

 وسبل تنمية  دراتم ومهاراتم.

، وتجليل اتجاهات األ ســـــام والوحداتاألداءا ع   الموارد البشـــــرية جم  النما   م   الة  تقييمبعد إ مال لما    .13

 إل  ارها.  ي  التننيضي للجمعيةالمدمستويات األداء وع ضها ع   

، لم اجعة أداتم حســــب ألظمة التظلم المدي  التننيضي للجمعيةيجع للموظ  التظلم ع  تقييمم بتقديم بلب إل   .14

 ثر هضا الدليل. 

مكالدة الموظني  المتمي ي ، ويتم ربط الع وة السنوية بدداء الموظ  مما يشج  الموظني  ع    الجمعيةتعتمد  .15

داء، و ضلك التمت  بدلظمة الجوالي والمكالآت للمتنو ي ، باإلضـــالة إل  ت  يتهم حســـب لظام الت  ية ثر تجســـي  األ

 هضا الدليل. 

تقوم الموارد البشـــــــــرية بجن  لما   األداء الســـــــــنوية ثر ملنات الموظني  الم   ية، وثر القســـــــــم المخ ـــــــــص لها  .16

 ا   لتجديد الجاجة للتدريب.  بالمل ، وللعمل بموجبها  م ج  لكل موظ ، م  تجليل النم

  



 

  61صفحة |   م2020مارس  -هـ 1441 رجب – اإلصدار األول –وثيقة دليل سياسات املوارد البشرية       
 

 الفصل السادس عشر: إدارة التدريب والتطوير

 (: الغرض1المادة )

م  رل  مســــــتوى وتطوي   درات موظنيها، لتولر مهام وظينية بمســــــتوى  ناءة  الجمعية ووحدات أ ســــــامتمكي   .1

 ، حسب مكالتها ثر السوق وثر ظل األلظمة القاتمة. الجمعيةأع  ، وبنوعية تتناسب م  أهداف 

 وض  مبادس توجيهية لتننيض متطلبات التدريب والتنمية لامال التجسي  المستم  لمهارات و درات الموظني . .2

 

 (: الصالحيات والمسؤوليات للمعني بتطبيق النظام2المادة )

 : المدي  التننيضي للجمعية .1

 ي  السنوية.اعتماد مييالية التدريب والتطو  -أ

 اعتماد تكالي  موردي خدمات التدريب. -ب

 اعتماد تدريب الموظني  التابعي  لم تنظيمياً. -ت

 :مدي   سم الش ول اإلدارية .2

 إعداد بيالات بموردي خدمات التدريب ل عتماد. -أ

 إ مال إج اءات التدريب. -ب

 متابعة لوعية ب امج التدريب. -ت

 متابعة مخ جات الب امج التدريبية. -ث

 : الوحدات/ ر ساء  األ ساممدي و  .3

 التوصية باعتماد الت شيح للدورات للموظني  التابعي  لهم تنظيمياً. -أ

 تجديد ااحتيا  التدريب  للموظني  التابعي  لم تنظيمياً. -ب

 تجديد الم شجي  للدورات. -ت

 متابعة الموارد البشرية، للتع ف ع   تقييم موظنيهم خ ل الب امج التدريبية. -ث

 

 وابط واشتراطات عامة للتدريب والتطوير(: ض3المادة )

، ويكول لها اارتباط المباشـ  بالب امج جمعيةيجب إدرا  واعتماد خطة ومييالية التدريب ضـم  الموازلة السـنوية لل .1

 التدريبية المبنية ع   الجاجة للتدريب. 

، بالعمل بدور وســـــــــيط بي   درات الموظني  الجمعية أ ســــــــــام ووحداتيجب ع   الموارد البشـــــــــرية مســــــــــاعدة  .2

ا لتقــديم ب امج التــدريــب والتطوي  المطلوبــة، بــاســـــــــتخــدام الخــدمــات المتــاحــة مضــلا )موردي الجمعيــةومتطلبــات 
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م   الجمعيةخدمات تنمية الموارد البشـــــــــرية(، والتد د م  اســـــــــتة لها بنعالية لتقديم ب امج تدريبية تســـــــــتنيد 

  ية والنقل، وحسب ما ي د م  ألظمة بهضا الدليل.  مخ جاتها ثر التوظي  والت  

ب ــنة مســتم ة، ل ل  معدات  الجمعيةيجب ع   الموارد البشــرية ااســتم ار ثر تقديم خدمات التدريب لموظن   .3

 ، وحسب لظام العمل السعودي. الجمعيةأداء الموظني ا والت  ت ث  ع   أداء 

اإلرشــــاد والتوجيم العم ر م   بل المســــ ول المباشــــ ، ويتم  لك يتم تدريب الموظني  ع   رأس العمل بتقديم   .4

 ب نة مستم ة م   بل الموارد البشرية. 

ع   تنمية  دراتهم الضاتيةا ومهارتهم ودرايتهما باعتبارها م  ألاــل  مدي و األ ســام ور ســاء الوحداتيتم تشــجي   .5

 الوساتل التدريبية. 

وي، بجيث تبدأ م  بداية الســـــــــنة التقويمية، بتجديد ااحتياجات يتم تجديد الب امج التدريبية ع   أســــــــــاس ســـــــــن .6

وخططهـا  الجمعيــةالتــدريبيــة للموظني ، وت ـــــــــميم الب امج المنــاســـــــــبــة لمقــابلــة ااحتيــاجــات المبنيــة ع   أهــداف 

 السنوية. 

مساهمتها  ب نة مستم ة، بمتابعة لتاتج ب امج التدريب والتنمية المقدمة ومدى الجمعيةتقوم الموارد البشرية ب .7

 ثر رل  مستوى األداء العام والن دي، م  إمكالية إعادة ت ميمها ل يادة لعاليتها.

 

 (: تحليل االحتياجات التدريبية 4المادة )

بعملية تخطيط الموارد البشـــــرية، وي ـــــن  تجليل ااحتياجات  الجمعيةت تبط عملية تجليل ااحتياجات التدريبية ب .1

 التدريبية بناء ع   المستويات التالية:  

 ولقاً لخطط العمل ومستويات الخدمة المطلوبة.  الجمعيةالتجليل ع   لطاق  -أ

 ولقاً لجاجة العمل التشةيلية. األ سام والوحدات التجليل ع   لطاق  -ب

األداء، و لــك بتجليــل لقــاط القوة  تقييمتجليــل ااحتيــاجــات الن ديــة للموظني  م  خ ل مخ جــات ألظمــة  -ت

 والاع  لدي الموظني ، والتد د م  ربط النتاتج باحتياجات لريع العمل. 

دريبية بالقيام بعملية تجليل ااحتياجات الت الوحداتور ســاء  األ ســامتقوم الموارد البشــرية بالتنســيع م  مدي ي  .2

 دورياً.

، الوحداتور ســــــاء  األ ســــــامعند اعتماد الخطة والموازلة الســــــنوية، تقوم الموارد البشــــــرية بالتنســــــيع م  مدي ي  .3

، لتجديد الجمعيةالمع لة لدى موظن   بمنا شــــــــة وتقييم أث  تلك الخطط ع   مهارات وســــــــلو يات ومســــــــتويات

 ااحتياجات التدريبية للموظني  باستخدام  ٍل أو بعٍز م  األساليب التالية:  

تجديد لقاط الاـــــــــع  العامة ثر المهارات والمعارف الخاصـــــــــة بالوظينة، بإعداد اســـــــــتبيال مجدد ليم ألواع  -أ

 التدريبية.  الق ور أو لقاط الاع ، للج ول ع   معدل عام للمهارات والسلو يات والمعارف ل حتياجات

لج ــــول ع   المســــتنيدي  لتد يد النتاتج، وا د يتطلب األم ا اتســــاع حلقة التجليل بعمل اســــتبيالات رضــــا  -ب

، وثر بعز األحيال للخدمات الت  تتطلب ع  ة مباشـــــــــ ة م  الجمعيةم  داخل األ ســــــــــام والوحدات آراء 
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لتوصـــل إل  ألاـــل لســـب لتجديد ا والت  يتم م اســـلتهم مباشـــ ًة بدســـلوب مخت ـــ  لالجمعيةخار   جهات

 . الجمعية األب اف  ات الع  ة م ل حتياجات التدريبية لتجقع رضا 

 

 (: إعداد برنامج التدريب5المادة )

باعتماد  واتم الم شــجي  لب امج التدريب،  الوحداتور ســاء  األ ســامتقوم الموارد البشــرية بالتنســيع م  مدي ي  .1

 استناداً إل  ااحتياجات التدريبية المجددة.

 ع   الموارد البشرية التد د م  م تمة الب لامج التدريب  للم شجي .   .2

يتم إعداد خطة التدريب الســـنوية الشـــاملة، والت  تتاـــم  ب امج التدريب وت تيبها، ولقاً لنتاتج تجليل ااحتياجات  .3

 لتدريبية وتتام  هضه الخطة ما ي ر: ا

 .اسم ب لامج التدريب ومجاوره 

 .التاريح المتو   أو التقريب  للب لامج ع   مدار السنة 

 .مدة الب لامج الميم  إ امتم 

 .اسم الجهة المقت حة لتقديم الب لامج 

 .التكالي  التقريبية للب لامج 

، بإب غ الموظ  )بتاريح الدورة، الوحداتور ســاء  األ ســاميتم التوصــية باعتماد الدورات التدريبية م   بل مدي ي  .4

 أل ســــــــــام ووحداتومدتها، ومكال العقادها، ومجتواها(، بموجب جدول )رب  ســـــــــنوي( تقدمم الموارد البشـــــــــرية 

 .  الجمعية

يتعي  ع   الموظ  الـضي تم ت شـــــــــيجـم الج ا ع   حاـــــــــور الـدورة التـدريبيـة ثر الو ـي المجـدد، ول  يتم منح  .5

 الموظ  أي إجازة أثناء  يامم بجاور دورة تدريبية، باستضناء الجاات الطارتة. 

الب امج   دراتم، وت شـــيجم ثر تقييم، منح الن صـــة للموظ  لمواصـــلة الوحداتور ســـاء  األ ســـاميجب ع   مدي ي  .6

التدريبية المناســــــبة، ومنح الن صــــــة لمواصــــــلة الب امج التدريبية، والتع ف ع   الج ــــــيلة العلمية م  الموظ  ثر 

 لهاية الب لامج التدريب . 

 يجب ع   الموظ  االتيام بجاور الدورة التدريبية واتباع التعليمات الخاصة بجاور الدورات التدريبية.  .7

 التدريب  (: موردي خدمات 6المادة )

 يتم اختيار موردي خدمات التدريبا بناء ع   المعايي  التالية:  .1

 أل يكول م خً ا لم بالتدريب م  الجهات ال سمية سواًء  ال داخل أو خار  المملكة.  -أ

 التدريبية ع   أا تقل خب اتهم ع  خمس سنوات.  الجهةتقديم مل  تعرين  ع  الم  ي أو  -ب

 تقديم بيال سابقة األعمال، يوضح الب امج التدريبية المقدمة ومجاورها وعنوالها والمس ول ليها إ ا أمك .   -ت

 تقديم ما ي  د التيام مورد الخدمة بمواعيد الب امج التدريبية.  -ث

 

 (: المادة التدريبية  7المادة )
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 يجب أل تجتوي المواد التدريبية ع   العناص  األساسية التالية:  .1

 شـــــــــ ة الب لــامج التــدريب  اإلع ميــة: موضـــــــــجــاً ليهــا مجــاور الــدورة، وأهــدالهــا ولتــاتجهــا المتو عــة، والنئــات ل

 المستهدلة بالمشار ة ثر الب لامج التدريب . 

  .تقييم الب لامج التدريب : أداة تقييم مهارات ومعارف المتدربي   بل وخ ل وبعد الدورة 

 تدربي   بل الدورة وخ لها. ااختبارات: و لك باختبار  درات الم 

 .دليل و تيب المجاض  / المدرب: وما يجتويم م  خطط تدريبية خ ل الدورة 

  .ع ف المادة العلمية للع ف ع   أل تكول منسقة و ابلة للع ف والطباعة 

  المادة العلمية للمتدربي : والت  تجتوي ع   تناصيل الب لامج التدريب  بالكامل بما ليها م  تماري . 

ع   موردي الخدمة تقديم تقري  ثر لهاية  ل ب لامج تدريب  ع   ل متدرب، يوضـــــــــح إ مال الب لامج التدريب   .2

 بنجا ، وتقري  يبي  المستوى العام للدورة. 

 

 (: التدريب عله رأس العمل8المادة )

يتم التدريب ع   رأس العمل بإعداد ب لامج تدهي ر للوظينة الم اد تطوي   درات شــــــــــا لها عليها م   بل الموارد  .1

 البشرية ثر الجاات التالية: 

 االتقار إل  المهارات ال زمة للج ول ع   ل ا العمل. -أ

س بجاجة إل  م يد م  إ ا  ال الموظ  تم إعادة توظينما ويمتلك جمي  المهارات ع   لنس الوظينةا ولي -ب

 التدريب، بل يجتا  إل  إرشاد لتجديد معلوماتم. 

، يجــب إلجــا هم ثر ب لــامج تــدريب  ع   رأس العمــل، الجمعيــةحــديضو التخ   والــضي  يتو عول الكضي  م   -ت

 للتع ف ع   الوظينة ومهامها، تجي إدارة الموجم أو الم شد. 

 اص  التالية: يتكول ب لامج التدريب ع   رأس العمل م  العن .2

الدعم المقدم م  الموجم خ ل خطة التدريب: وتتاـــــــــم  الواجبات والمهام الم اد تطوي  الموظ  عليها، و -أ

 .لت ة التدريب

 المادة العلمية: المادة الننية أو التخ  ية الم اد تدهيل الموظ  عليها. -ب

 درات الموظني  ع   رأس الموجم أو الم شـــــــــد: ويجب تطوي   درات الموجم والم شـــــــــد ع    ينية تدهيل  -ت

 العمل، و ينية تقييم أداتهم خ ل الب لامج.

المخ جات المتو عة: يتم م اجعة التقاري  م  المتدرب خ ل الب لامج للتع ف ع    دراتم، بالتنســـــــــيع م   -ث

 .الوحداتور ساء  األ ساممدي ي 

 بات التالية: ع   المتدرب التج ر خ ل ب امج التدريب ع   رأس العمل بالش وط والواج .3

 .جمعيةالواء للب لامج التدريب  والمبن  ع   الواء لل -أ

 المواظبة والجاور ثر الو ي المناسب دول أي أعضار. -ب

 التواصل ثر استقبال المعلومات وتطبيقها حسب منجها. -ت

 التج ر ب و  العمل والخلع الوظين  ثر التعامل م  اليم ء والمس ولي  خ ل لت ة الب لامج. -ث
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 الضاتر المكتوب والتوجيم م  الم شد وموجم الب لامج. التقييمتقبل  - 

 

كمال التحصيل العلمي9المادة )  (: إ

أو  القســـــمثر حالة ر بم الموظ  مواصـــــلة تج ـــــيلم العلم ، وبعد ح ـــــولم ع   الموالقات ال زمة م   بل مدي   .1

البشريةا بالتنسيع م  الموظ  لمتابعة ، حسب لظام اإلجازات الدراسية ثر هضا الدليل، تقوم الموارد الوحدةرتيس 

، ويكول الموظ  م  الجمعيةتج ـــــــــيلم العم ر، ع   أل يتماشـــــــــ  لوع الدراســـــــــة م  متطلبات الوظينة الجالية ب

 إحدى م شجيها. 

 

 (: موازنة البرامج التدريبية10المادة )

بتقدي  موازلة التدريب الخاصــــــــــة بهم، بناًء ع   ااحتيا ، و لك بمســــــــــاعدة الموارد  األ ســــــــــام والوحداتتقوم  ل  .1

 البشرية.

يتم تولي  البيالات المالية ال زمة لإلدارات واأل ســــــــــام لتقدي  موازلة التدريب، و لك ثر حدود المعلومات المتاحة  .2

 لديها. 

جمي  م ــــــاري  موظنيها الضي  يجاــــــ ول ب امج التدريب ثر  ي  مدينتهم والموضــــــجة ثر لظام  الجمعيةتتجمل  .3

 الممييات ثر هضا الدليل.

تقوم الموارد البشـــــــرية بتعميد اإلدارة المالية بتســـــــديد رســـــــوم الب لامج التدريب ، و يدها ع   م ـــــــاري  التدريب  .4

 حسب م ا ي التكلنة ثر لمو   الت شيح.

رة المالية ب ـــــــــ ف جمي  البدات المن ـــــــــوا عليها ب تجة الميايا لجاـــــــــور دورات تدريبية خار  اإلداوحدة تقوم  .5

  ات الع  ة.األ سام والوحدات المملكة، وتجميلها ع   

 

 (: اشتراطات عامة للترشيح للبرامج التدريبية11المادة )

ه  الت شــــــــيجات الت  تســــــــتخدم إلعداد الب امج  والوحداتاأل ســــــــام : تعتب  الت شــــــــيجات الت  ت د م  الت شــــــــيح .1

شــــجي  التدريبية، والت  تعتمد ع   تواريح وأما   مجددة، وا تعتب  الت شــــيجات لهاتية إا بعد اســــت م  واتم الم  

 (.القسم أو الوحدة –الوظين   ر مم-والت  تشمل: )اسم الم شح 

وأما   العقاد الب امج التدريبية م   بل الموارد البشـرية، و لك : يتم إخطار الم شـجي  بمواعيد إخطار الم شـجي  .2

بالتد يد ع   الم شـــــــــجي  بالجاـــــــــور واالتيام بالمواعيد المق رة وعدم التخل ، ويتم إب غ الم شـــــــــجي  م  خ ل 

 ر ساتهم بمواعيد وأما   العقاد الب لامج التدريب .

الاـــــ ورية والطارتة الت  تســـــتدع  اعتضار الم شـــــح ع  حاـــــور : ثر الجاات ااعتضار ع  حاـــــور الب امج التدريبية .3

 الوحدةأو رتيس  القســــــــمالب لامج التدريب  ثر التاريح المجدد لها، يجب أل يكول ااعتضار مشــــــــنوعاً بموالقة مدي  
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، يجب أل يتم الت شيح ثر الوحدةأو  القسمللم شح المشارك ثر الب لامج، وثر حالة ت شيح موظ  آخ  م  لنس 

الضي والع ع   ااعتضار،  الوحدةأو رتيس  القســـــــمس الخطاب، وثر هضه الجالة يكول إخطار البديل بمع لة مدي  لن

 تد يداً لت شيح جديد. 

: تقوم الموارد البشــــرية بمتابعة حاــــور الم شــــجي  أثناء الب لامج التدريب ، وثر حال  ياب أي م شــــح يتم الةياب .4

 خطياً.  ووحدتهم إدارتهمإب غ 

، يمك  إح ل م شـــــح بداً م  م شـــــح آخ ، ويجب ثر هضه األ ســـــام والوحدات: لظ وف ت اها بدال الم شـــــجي اســـــت .5

الجالة إب غ الموارد البشـــــــــرية بالبديل  بل موعد الب لامج التدريب  بخمســــــــــة أيام ع   األ ل، م  م اعاة شـــــــــ وط 

 الم شح ومتطلبات حاور الب لامج. 

: يجع للموارد البشــــرية إلةاء ت شــــيح مشــــارك ثر اليوم األول للب لامج التدريب ، إ ا  الي أهداف إلةاء الم شــــجي  .6

 الة الننقات األ ســــــــام والوحدات المتدرب ا تتنع م  األهداف والشــــــــ وط الت  عقد الب لامج م  أجلها، وتتجمل 

 المت تبة ع  الب لامج التدريب .

االتيام بالمواعيد المجددة للدورات التدريبية، لت ثر حدوث اإللةاءات  الوحداتور ســـاء  األ ســـاميجب ع   مدي ي  .7

ثر آخ  لجظـة، ولقـدال مقـاعـد ثر الب لـامج التـدريب   ـال م  األول  منجهـا لموظني  آخري  مهتمي  بهـضا الب لـامج 

 التدريب .

 

 (: أحكام عامة خاصة بتكاليف التدريب أو التأهيل12المادة )

أل تشـــــــــت ط ع   الخاضـــــــــ  للتدريب، أو التدهيل م  الموظني  لديها، بعد إ مال مدة التدريب أو  جمعيةيجوز لل .1

أل يعمل لديها مدة زمنية مجددة يتم ااتناق عليها إ ا  ال عقد العمل  ي  مجدد المدة، أو باقر مدة  –التدهيل 

مــل أ ــل م  المــدة الممــاثلــة لمــدة ب لــامج العقــد ثر العقود مجــددة المــدة إ ا  ــالــي المــدة المتبقيــة م  عقــد الع

 التدريب. 

أو بنسبة  الجمعيةأل تنه  تدهيل أو تدريب العامل، م  إليامم بدل  تكالي  التدريب الت  تجملتها  جمعيةيجوز لل .2

 منها و لك ثر الجاات التالية: 

  وع. إ ا   ر الموظ  إلهاء التدريب، أو التدهيل  بل الموعد المجدد لضلك دول عضر مش -أ

إ ا تم لســـــــــح عقــد عمــل الموظ  ولع احــدى الجــاات الواردة ثر المــادة )الضمــالول( م  لظــام العمــل عــدا  -ب

 ( منها أثناء لت ة التدريب أو التدهيل. 6النق ة )

إ ا استقال الموظ  م  العمل، أو ت  م لةي  الجاات الواردة ثر المادة )الجادية والضمالول( م  لظام العمل  -ت

 التدريب أو التدهيل. أثناء لت ة 

إليام الموظ  بدل  تكالي  التدريب أو التدهيل الت  تجملتها، أو بنســــــــبة منها إ ا اســــــــتقال العامل  جمعيةيجوز لل .3

م  العمل، أو ت  م لةي  الجاات الواردة ثر المادة )الجادية والضمالول( م  لظام العمل  بل التهاء مدة العمل الت  

 بعد التهاء التدريب أو التدهيل.  الجمعيةاشت بتها عليم 

 



 

  67صفحة |   م2020مارس  -هـ 1441 رجب – اإلصدار األول –وثيقة دليل سياسات املوارد البشرية       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  68صفحة |   م2020مارس  -هـ 1441 رجب – اإلصدار األول –وثيقة دليل سياسات املوارد البشرية       
 

 الفصل السابع عشر: انتهاء العالقة التعاقدية

 (: الغرض1المادة )

التوجيم األمضل ثر التعامل م  حاات التهاء الع  ة التعا دية حســـب لظام العمل بكامل أشـــكالها ســـواًء  الي اســـتقالة، عجي  .1

 صج ، تقاعد، الولاة، أو إلهاء خدمة،   ً حسب ت نينها ثر هضا النظام. 

عقود العمل المعمول بها والمبنية  ، حسبالجمعيةت نية مستجقات / مكالدة لهاية الخدمة للموظني  المنتهية خدماتهم ب .2

عند التهاء خدماتهم ثر ظل لظام العمل واتجة  الجمعيةع   لظام العمل بالمملكة، ويســــــ ي هضا النظام ع   جمي  موظن  

 تنظيم العمل وهضا الدليل.   

 

 (: الصالحيات والمسؤوليات للمعني بتطبيق النظام2المادة )

 :المدي  التننيضي للجمعية .1

 ااستقالة. اعتماد -أ

 اعتماد   ار إلهاء الخدمة.  -ب

 :الوحدات/ ر ساء  األ ساممدي و  .2

 التوصية بقبول استقالة موظ . -أ

 التوصية بإلهاء خدمات الموظني . -ب

 :مدي   سم الش ول اإلدارية .3

 اعتماد إج اءات إ الة أو استقالة الموظ . -أ

 حقوق.اعتماد لت ة اإللضار  املة أو جيء منها وما يت تب عليها م   -ب

 ت نية المستجقات. -ت

 اعتماد لقل جضمال المتوث . -ث

 

 (: الضوابط واالشتراطات العامة النتهاء العالقة التعاقدية3المادة )

ع   معاملة الموظني  المنتهية خدماتهم المعاملة ال تقة بهم ل ســـــــــتم ار ثر عكس ال ـــــــــورة  الجمعيةتج ا  .1

 . الجمعيةالضهنية اإليجابية ع  

بناًء ع   إحدى األســــباب المبنية ع   لظام العمل والواردة ثر مواد هضا الن ــــل  الجمعيةالموظ  بتنته  خدمات  .2

 ثر الدليل. 
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 (: االستقالة4المادة )

يجب ع   الموظ  الضي ي  ب ثر ااســـتقالة م  العمل تقديم إشـــعار حســـب لت ة اإللضار المن ـــوا عليها بعقد  .1

( يوًما م  تاريح تقديم ااســــــــتقالة، ما لم يتنع عليم 60لت ة اإللضار ه  ) العمل، والمبنية ع   لظام العمل، وتكول

 بخ ف  لك ثر عقد العمل. 

توجيم خطاب ااستقالة إل  رتيسم المباش ، وع   األخي  التهميش  الجمعيةع   الموظ  ال ا ب ثر ااستقالة م   .2

النظامية، والعمل ع   ب   يد موظ ، ما لم يتم  ع   ااســـــــتقالة وتوجيهها إل  الموارد البشـــــــرية اتخا  اإلج اءات

 . الجمعيةإ ناعم بالعدول ع  ااستقالةا إ ا  ال م  المواهب المتميية ب

 ا يقبل م  الموظ  اإلشعار الكتابر بااستقالة ثر الجاات التالية:  .3

 إ ا  الي ااستقالة مقت لة بقيود أو ش وط.  -أ

 ر  اايا أخ ى. إ ا  ال الموظ  مجااً إل  التجقيع ث  -ب

يجب ع   الموظ  المســــتقيل ااســــتم ار ثر أداء عملم خ ل لت ة اإللضار، وثر حال ر بة الموظ  ت ك العمل  بل  .4

التهاء لت ة اإللضار، ثر هضه الجالة تعامل  ل حالة ع   حدة، ما لم يتم احتســــــــــاب المدة المتبقية م  المخال ــــــــــة 

 النهاتية لتسوية المستجقات.

المســــــتقيل تســــــليم العهد والمســــــتندات الت  بجوزتم خ ل لت ة اإللضار المطلوبة، واالتهاء م   الة ع   الموظ   .5

 األعمال المطلوبة منم.

يجوز للموارد البشــــرية بالتنســــيع م  ال تيس المباشــــ  حســــب تقدي هما الســــما  للموظ  بالتمت  ب صــــيد إجازتم  .6

 السنوية المتبقية خ ل لت ة اإللضار. 

وظ  المســـــتقيل تقديم أســـــباب اســـــتقالتم، لة ف الو وف ع   أســـــباب ت ك الخدمة وإدراجها م  يجب ع   الم .7

 ضم  إح اتيات القوى العاملة حسب خطة الموارد البشرية السنوية ثر هضا الدليل. 

والموارد البشـــــــــرية بمنا شـــــــــة الموظني  المتمي ي ا بالعدول ع   الوحدةأو رتيس  القســـــــــمتمنح الن صـــــــــة لمدي   .8

 . الجمعيةتهم دول أي التيامات مادية ع   استقال

 

 (: إنهاء التعاقد5المادة )

إلهاء عقد  جمعيةع   بضل  الة الجهود إلعادة تولي  موظنيها الناتاـــــــــي  ع  العمل، ويجوز لل الجمعيةتج ا  .1

عمل الموظ  ألســــــباب تشــــــةيلية والت  ت دي إل  إلةاء أو دمج وظينة بســــــبب إعادة الهيكلة أو تةيي  ثر التنظيم 

 اإلداري أو التشةي ر و بل اتخا    ار إلهاء الع  ة التعا دية، ينظ  للاوابط التالية: 

 ( م  لظام العمل.77ين ل الموظ  ع   المادة ) -أ

 ( م  لظام العمل. 75، 74إلهاء الع  ة ع   المادتي  )أو يتم ااتناق ع    -ب

 (: الفصل التأديبي والغياب بدون عذر6المادة )
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إلهاء خدمات الموظني  م تكب  مخالنات لظامية، تســـــــــتوجب ل ـــــــــلهم م  الخدمة بناًء ع   مواد  جمعيةيجوز لل .1

 ( وحسب األسباب التالية: 80لظام العمل المادة )

 أحد ر ساتم أثناء العمل أو بسببم. عتداء ع  إ ا و   م  الموظ  ا -أ

إ ا لم ي د الموظ  التياماتم الجوهرية المت تبة ع   عقد العمل، أو لم يط  األوام  المشـــــــــ وعة، أو لم ي اع  -ب

بســـــ مة العمل والموظني   عمداً التعليمات المعل  عنها ثر مكال ظاه  م   بل  ســـــم الموظ  الخاصـــــة

 ر م إلضاره  تابة.

 ارتكابم عم ً مخ ً بالش ف أو األمالة. ي اتباعم سلو اً سيئاً، أوإ ا ثب -ت

ا ع   شـــ ط أل تبلغ الجمعيةتق ـــي  يق ـــد بم إلجاق خســـارة مادية ب إ ا و   م  الموظ  عمداً أي لعل أو -ث

 المخت ة بالجادث خ ل أرب  وعشري  ساعة م  و ي علمها بالوا عة. الجهات الجمعية

 .إل  التيوي  ليج ل ع   العملالموظ  لجد  إ ا ثبي أل -ج

 .ااختبار إ ا  ال الموظ  معيناً تجي -ح

التعا دية أو أ ض  م  خمسة عش   إ ا تةيب الموظ  دول سبب مش وع أ ض  م  ث ثي  يوماً خ ل السنة -خ

للموظ  بعد  يابم عشـــــــــري  يوماً ثر  الجمعيةيوما متتالية، ع   أل يســـــــــبع الن ـــــــــل إلضار  تابر م  إدارة 

 الضالية.  األول  والقطاعم عش ة أيام ثر الجالة الجالة

  .لتاتج ومكاسب شخ ية إ ا ثبي ألم استةل م  يه الوظين  بطريقة  ي  مش وعة للج ول ع   -د

 إ ا ثبي أل الموظ  ألش  األس ار الخاصة بالعمل الضي يعمل ليم. -ذ

التدديب ، ابد أل يســبقم مجاــ  تجقيع  تابر بي  أي إج اء تنظيم  ثر إبار إلهاء الع  ة التعا دية بســبب الن ــل  .2

 الموظ  والموارد البشرية، بهدف لظامية اإلج اء الم اد اتخا ه.

 

 (: التقاعد7المادة )

الموظ  ســـ  التقاعد وهو )ســـتول( ســـنة للموظني ، ما لم يتنع الط لال ع   ااســـتم ار ثر العمل بعد هضه  بلوغ .1

ثر حاات التقاعد المبك  الت  لص عليها لظام العمل والتدمينات ااجتماعية. الســــ ، ويجوز تخنيز ســــ  التقاعد، 

 المدة و الي مدتم تمتد إل  ما بعد بلوغ ســـــــــ  التقاعد لن  هضه الجالة ينته  العقد وإ ا  ال عقد العمل مجدد

 بالتهاء مدتم.

ســــاســــاً لتجديد بلو م ســــ  التقاعد أ الجمعيةيتم اعتبار التاريح المي دي المدول بســــج ت الموظ  عند تعيينم ب .2

الجع ثر اتخا  اإلج اءات ال زمة بجع أي  جمعيةالنظام ، ول  يتم  بول أي ت ـــــــــجيح احع للتاريح المي دي، ولل

 موظ  يضبي ت عبم ثر تجديد تاريح مي ده لهضا الة ف. 

حالة ع   التقاعد،  بل ث ثة أشـــــه  يتعي  ع   الموارد البشـــــرية إشـــــعار الموظ ، باإلج اءات النظامية المطلوبة لإل .3

 م  تاريح بلو م س  التقاعد.
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بالنســبة للســعوديي ا وإلجا اً لما ســبع ثر حال عدم وجود يوم  تاريح للمي دي، يعتب  تاريح التقاعد هو   ة رجب  .4

 م  السنة الت  يتم ليها بلوغ س  الستي .  

 

 (: حاالت انتهاء الخدمة8المادة )

ا دية الوظينية، إ ا اتنع الط لال ع   إلهاء الع  ة، بشـــــــــ ط أل تكول موالقة العامل  تابية، تنته  الع  ة التع .1

 ( م  لظام العمل.74حسب المادة )

إ ا التهي المدة المجددة ثر العقد، ما لم يك  العقد  د تجدد صـــــــــ احة ولع أحكام هضا النظاما ليســـــــــتم  إل  أجلم،  .2

 ( م  لظام العمل. 74حسب المادة )

بناًء ع   إرادة أحد الط لي  ثر العقود  ي  المجددة المدة، ولقاً لما ورد ثر المادتي  )ال ابعة والســبعول والخامســة  .3

 م  لظام العمل والت  تنص ع  : ) والسبعول

  إ ا  ال العقد  ي  مجدد المدة، جاز ألي م  ب ليم إلها ه بناًء ع   ســـبب مشـــ وع يجب بيالم بموجب إشـــعار

الط ف اآلخ   تابة  بل اإللهاء بمدة تجدد ثر العقد، ع   أا تقل ع  ســــــتي  يوماً إ ا  ال أج  العامل يوجم إل  

 يدل  شهريًّا، وا تقل ع  ث ثي  يوماً بالنسبة إل   ي ه.

   .القوة القاه ة 

  لهاتياً. الجمعيةإ  ق 

    لك.إلهاء النشاط التنظيم  الضي يعمل ليم الموظ ، ما لم ُيتنع ع    ي 

 .أي حالة أخ ى ينص عليها النظام 

  

 (: التقاعد المبكر9المادة )

يجع للموظ  الســعودي الضي لم يبلغ )الســتي (، أل يطلب التقاعد المبك  حســب لظام التدمينات ااجتماعية بعد  .1

 القااء مدة ثر الخدمة ا تقل ع  )خمسة وعشري ( سنة، مجسوبة ثر معاة التقاعد. 

 

 الوفاة(: 10المادة )

 .الجمعيةرأس العمل يجتسب تاريح ولاتم  آخ  يوم عمل لم ب ع  ثر حال ولاة الموظ   .1

ع  ولاة الموظ ، ع  بريع لوحة اإلع لات والقيام شــخ ــياً  الجمعيةتقوم الموارد البشــرية بإب غ جمي  موظن   .2

الجنازة بالنســـبة للســـعوديي ، أما بالنســـبة أو م  يمضلهم بتقديم العياء ألســـ ة الموظ  المتوثر، ما لم يشـــار وا ثر 

 للمتعا دي  يتم تقديم العياء ألس ة الموظ  المتوثر، ثر حال وجودهم داخل أو خار  المملكة. 

ثر حال الموظ  المتوثر  ي  الســـــــــعودي باتخا  الت تيبات ال زمة وع   حســــــــــابها، بإعداد الجضمال،  الجمعيةتقوم  .3

الجهات المخت ـــــة، بنقل الجضمال جواً ب لقة أل اد األســـــ ة المكولي  م  )زوجتم واســـــتخ ا  الت ـــــاريح ال زمة م  
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وجمي  أبناتم أو أحد أ رباتم المقيمي  بالســــعودية أو أحد أصــــد اتم إل  موبنم األصــــ ر(، والتكنل بكالة م ــــاري  

 بنقل  الة متعلقات الموظ  المتوث  الشخ ية.  الجمعيةالدل ،  ضلك تتكنل 

 بل اتخا  إج اءات ت حيل الجضمال بإب غ ســـــــــنارة المتوث  إللهاء الع  ة التعا دية والمســـــــــتندات  الجمعيةتقوم  .4

 ال زمة لها، ويتم دل  مستجقات لهاية الخدمة إل  الورثة الش عيي  للموظ  ثر أس ع و ي ممك  بعد الولاة.

  

 (: اشتراطات عامة النتهاء الخدمات11المادة )

يجب إشــــعار الموظ  عند صــــدور الق ار بإلهاء خدمتم رســــمياً، وتيويده بنمو   إخ ء الط ف المعتمد لتو يعم م   .1

 المعنية  بل التاريح المجدد لنهاية الخدمة.األ سام والوحدات 

يجب ع   الموظني  المنتهية خدماتهم، تســــــــليم ما لديهم م  عهد و  وف ومســــــــتندات ومناتيح مســــــــتودعات  .2

 خيات  إل  المس ول المباش ، عند إ مال إج اءات إخ ء الط ف. ومكاتب و

، حســـــب الشـــــ وط الجمعيةيجع للموظ  المنتهية خدماتم الج ـــــول ع   شـــــهادة خدمة ع  النت ة الت   اـــــاها ب .3

 التالية: 

تقوم الموارد البشـرية بإصـدار شـهادة خدمة تتاـم  آخ  راتب  ال يتقاضـاه الموظ ، وآخ  وظينة عمل بها،  -أ

بناًء ع   لظام العمل السـعودي، موضـجاً بالشـهادة عبارة )أل الموظ   الجمعيةدة الخدمة الت   اـاها بوم

 د تم تســـــــــوية جمي  مســـــــــتجقاتم النهاتية  بل ت ك الخدمة ولم يعد لم أي حقوق أو مســـــــــتجقات لظامية 

 (. الجمعيةب

يجوز للمســ ول المباشــ  تيويد الموظ  بخطابات م جعية شــخ ــية م  صــورة للموارد البشــرية و لك ع    -ب

، وثر حال ال  بة ثر الج ــول ع   شــهادة م ج  رســمية الجمعيةأوراق خطابات خاصــة بما وا تجمل شــعار 

ج ـــــــــول ع   لإلم يتعي  مخاببة الموارد البشـــــــــرية مباشـــــــــ ة لل الجمعيةللموظ  ع  خدماتم الســـــــــابقة ب

 المعلومات المطلوبة. 

 

 

 

 

 (: مكافأة نهاية الخدمة12المادة )

، ببقاً لن ـــــــــوا لظام العمل الجمعيةمكالدة لهاية الخدمة عند التهاء خدمة الموظ  م  العمل ب الجمعيةتمنح  .1

 بالمملكة العربية السعودية سواء  الي إلهاء أو التهاء للخدمة المت لة، حسب ما ي د ثر هضا الن ل. 

    تناصـــيل األج   جمعيةيتاـــم  األج  الشـــه ي لة ف احتســـاب مكالدة لهاية الخدمة العناصـــ  التالية، ويجع لل .2

  عند ااتناق م  الموظ  ثر عقد العمل: 
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  . آخ  راتب أساس   ال يتقاضاه الموظ 

 .بدل المواص ت النقدي الشه ي 

  .أيّ بدات أخ ى  ال يتقاضاها الموظ  ب نة الدوام 

 يجع للموظ  ثر الجاات التالية است م حقو م النظامية  املة للجاات التالية:  .3

 التقاعد. -أ

 العجي ال ج  الكامل. -ب

 ولاة الموظ . -ت

 إلةاء وظينتم، أو دمج الوظات ، أو إعادة الهيكلة.إلهاء الخدمة بسبب  -ث

 لهاية مدة عقد العمل المعمول بم.  -ج

إ ا ألةي الجهات الجكومية المخت ة رخ ة عمل، إ امة الموظ   ي  السعودي، أو   رت عدم تجديدها أو  -ح

 إبعاده ع  الب د.

ظ ، ويتم احتســـاب المكالدة ع   النجو للموظ  مكالدة لهاية الخدمة ع  النت ة الت   اـــاها المو  الجمعيةتدل   .4

 التالر:

 أج  ل   شه  ع   ل سنة  ااها الموظ  م  السنوات الخمس األول .  -أ

 أج  شه  ع   ل سنة  ااها الموظ  م  السنوات التالية.  -ب

إ ا التهي ع  ة الموظ  بســبب ااســتقالة يســتجع الموظ  مكالدة لهاية خدمة حســب القواعد التالية )الظ  آلية  .5

 التعامل م   ينية احتسابها احقاً(: 

 يستجع الموظ  ثلث المكالدة والت  ا تقل مدتها ع  سنتي  وا ت يد ع  الخمس سنوات األول .  -أ

 دت مدة خدمتم ع   خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عش  سنوات. يستجع الموظ  ثلض  المكالدة إ ا زا -ب

 يستجع الموظ  المكالدة  املة إ ا بلةي مدة خدمتم عش  سنوات لد ض .  -ت

يجتســب آخ  أج  يتقاضــاه الموظ  أســاســاً احتســاب مكالدة لهاية الخدمة، ويســتجع الموظ   ســور األج  الســنة  .6

 ما  ااه منها ثر العمل. 

 أيضا المزايا التي يستحقها من كسور السنة والخاصة برصيد اإلجازات المستحقة.يستحق الموظف  .7

 يستحق الموظف مدة اإلنذار إضافة عله مكافأة نهاية الخدمة. .8

 ( من نظام العمل أي مكافأة نهاية خدمة. 80ال يستحق الموظف التي انتهت خدماته حسب المادة ) .9

 متوفه أو الذي لديه عجز صحي كامل حسب مواد نظام العمل.يصرف راتب الشهر كاماًل بالنسبة للموظف ال .10

 (: ةلية احتساب مكافأة الخدمة وصرفها13المادة )

اآللية التالية يعمل بها ثر احتســـــــاب مكالدة لهاية الخدمة ســـــــواء  الي لســـــــبب إلهاء أو التهاء الخدمة  ما وردت ثر  .1

  واعد استجقا ها أع ه: 
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تعا دات 

 الموظني 
 احتساب مكالدة لهاية الخدمة لوع التهاء الخدمة تطبيقيةأمضلة 

أ ل م  

 سنتي 

ثر حال 

العقود مجددة 

 المدة

إلهاء الخدمة / عدم 

ال  بة ثر تجديد 

 العقد المجدد المدة

    يســـــــــتجع الموظ  مكــالــدة لهــايــة الخــدمــة ع

أساس ل   أج  ع  المدة و سورها ع  النت ة 

 الضي  ااها الموظ  ثر الخدمة. 

  م  لظام العمل ا  80إلهاء الخدمات ع   المادة

 يستجع الموظ  مكالدة لهاية خدمة.

 استقالة الموظ 
  .ا يستجع الموظ  مكالدة لهاية الخدمة 

أ ض  م  

سنتي  وأ ل 

م  خمسة 

 سنوات خدمة

الموظ  

أ مل ثر 

الخدمة أربعة 

 سنوات

 إلهاء الخدمة

 يســـتجع الموظ  ل ـــ  األج  ع  الخمس ســـنوات

 األول :

   لضا يســتجع الموظ  ثر هضا المضال أج  شــهري

 ع  األرب  سنوات  املة. 

 ااستقالة م  الخدمة
  يســـــــــتجع الموظ  ثلث المكالدة المن ـــــــــوا

 أع ه، ويتم احتسابها  التالر:   

o   أج  شهريX  ثلثX  . األج 

أ ض  م  

خمسة 

سنوات وأ ل 

م  عش ة 

 سنوات

الموظ  

أ مل ثر 

الخدمة سي 

سنوات ثر 

خدمة 

 الجمعية

 إلهاء الخدمة

يســـــــــتجع الموظ  أج   ــامــل ع  خــدمــة أع   م  

 خمس سنوات:

   يســــــــــتجع الموظ  ع  الخمســــــــــــــة األول  أج

 ( 2.5ول   )

   ويســــتجع الموظ  أج  ثر هضا المضال أج  شــــه

 ثر السنة السادسة.

 ( ث ث 3.5ي بح إجمالر ااستجقاق ع  النت ة )

 أجور ول  . 

 ااستقالة م  الخدمة
  يســـــــــتجع الموظ  ثلض  المكالدة المن ـــــــــوا

 أع ه، ويتم احتسابها  التالر: 

o    أج  ث ث أشه  ولX   ثلضيX . األج 

أ ض  م  

 عش ة سنوات

الموظ  

أ مل ثر 

الخدمة إحدى 

عش ة سنة ثر 

يســــــــتجع الموظ  ثر  لتا الجالتي  )إلهاء الخدمة أو  إلهاء الخدمة

 : ااستقالة(، المكالدة  املة  التالر

 (  أج  2.5ع  الخمسة السنوات األول ) 

 ( أجور 5ع  السنة السادسة إل  العاش ة ) 

االستقالة من 

 الخدمة
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تعا دات 

 الموظني 
 احتساب مكالدة لهاية الخدمة لوع التهاء الخدمة تطبيقيةأمضلة 

خدمة 

 الجمعية

  )ًع  السنة الجادية عش  )أج اً واحدا 

o   ي ــــــــبح إجمالر المســــــــتجع ع   امل المدة ه

 ( ثمانر أجور ول  . 8.5)

 

المالية للموظ  ثر مدة أ  ــــــــــاها أســـــــــبوع م    ار إلهاء الخدمة، وآخ  يوم عمل ثر حال ت ـــــــــ ف المســـــــــتجقات  .2

 ااستقالة / أو ت ك العمل م  الخدمة.

يجوز للموظني   ي  الســعوديي  التقدم بطلب إل  الموارد البشــرية الج ــول ع   مبلغ مقدم م  اســتجقا هم م   .3

م  مكالدة لهاية الخدمة المســـــــتجقة بجد أ  ـــــــ   %50موظ  مكالدة لهاية الخدمة ثر حال ر بتهم، ويتم منح ال

، وي ـــــــــ ف الباقر بعد لقل خدمات الموظ  أو ت حيلم خار  الجمعية بل عشـــــــــ ة أيام م  تاريح آخ  يوم عمل لم ب

 المملكة.

 

 (: إخالء الطرف14المادة )

 ع    ل موظ  منتهية خدماتم بدي شكل م  األشكال إ مال لمو   إخ ء الط ف.  .1

يتســـــــــلم الموظ  المنتهية خدمتم لمو   إخ ء الط ف م  الموارد البشـــــــــرية، وعليم إ مالم م  خ ل تمري ه ع    .2

 األ سام الموضجة ثر النمو  .

 ع    ل إدارة أو  سم مشار إليم ثر إخ ء الط ف التد د م  إ مال الجيء الخاا بم.  .3

 سلم ما لديم م  عهد. ع    ل إدارة أو  سم مشار إليم التو ي  ع   أل الموظ   .4

 ثر حال عدم تسليم العهد الت  ثر حوزة الموظ  يتم التهميش عنم ثر إخ ء الط ف.  .5

  ثر حال أل العهد لها أث  مالر يتم خ م  يمتها م   بل اإلدارة المالية.  .6
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 الفصل الثامن عشر: اإلجراءات التأديبية النظامية والسلوكية

 (: الغرض1المادة )

المعتمدة، والتد د ِمْ  عدم  الجمعيةاتخا  اإلج اءات النظامية تجاه الموظني  المخالني  لقواعد الســــلوك، وألظمة  .1

تك ار المخالنة مســتقب ً، وتجضي  الموظني  اآلخري  ِمْ  القيام بنعل مشــابم، وتســ ي أحكام هضا النظام ع   جمي  

 . الجمعيةموظن  

 

 والمسؤوليات للمعني بتطبيق النظام(: الصالحيات 2المادة )

 : المدي  التننيضي للجمعية .1

 اعتماد اتخا    ار اإلج اء التدديب .  -أ

 اعتماد إلهاء خدمات موظ .  -ب

 : مدي   سم الش ول اإلدارية .2

 اعتماد تننيض إج اءات التدديب النظامية حسب النظام، بعد موالقة صاحب ال  حية.  -أ

 :الوحدات/ ر ساء  األ ساممدي و  .3

 .الجمعيةالج ا ع   تطبيع ألظمة  -أ

 

 (: الضوابط واالشتراطات العامة3المادة )

ااب ع ع    واعد الســــــلوك، وإج اءات التدديب النظامية المت تبة ع   مخالنة  واعد  الجمعيةع   جمي  موظن   .1

 .الجمعيةالسلوك أو األلظمة المعمول بها ثر 

 يتم اتخا  اإلج اءات النظامية بجع الموظني  المخالني ، ولقاً لمبادس اإلل اف والقواعد النظامية الم عية.  .2

الن صـــــة لموظنيها لت ـــــجيح ســـــلو هم، وأوضـــــاعهم ثر حال التق ـــــي  ع  أداء الواجب الوظين ، أو  الجمعيةتمنح  .3

 سوء السلوك أو ااحتيال. 

ً يعتب  ســــــوء الســــــلوك لوع .4 ت/ الت ــــــ لات المخالنة لظلظمة الم عية، ويوضــــــح هضا الن ــــــل ألواع م  الممارســــــا ا

المةااة ثر لوع المخالنة، وعليها اتباع ما ي د ثر هضا الدليل،  جمعيةالمخالنات حسب جسامة المخالنة، ل  يجع لل

 والمبن  ع   لظام العمل.

 

 (: اإلجراءات النظامية الداخلية4المادة )

 عامل حسب لوع المخالنة، م  خ ل منا شتها م  الموظ  مباش ًة. يقوم ال تيس المباش  بالت .1
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ثر حال تول  الســـــــــج ت الت  تدعم )حال التدخي  أو الةياب ع  العمل( يقوم مدي  اإلدارة أو رتيس القســـــــــم بلني  .2

الموظ  لظ  الموظ  شنوياً، وتسجيل ما يتم التوصل إليم م  خ ل المنا شة م  الموظ  رسمياً، ويتم توجيم 

 ل لتيام بالسلوك ومستوى األداء المطلوب،  ما يتم إشعار الموارد البشرية باإلج اء المتخض.

ثر حال عدم تجســـــــــ  أداء الموظ  خ ل النت ة اليمنية المجددة، وثبوت تك اره للمخالنة لإلم يجوز أل يوصـــــــــ   .3

 مس ول القسما للموارد البشرية، بإصدار خطاب إلضار أول إل  الموظ .

ر حال اســـتم ار تك ار المخالنات ليتم التعامل معها ولقاً لإلج اءات النظامية ال ســـمية الموضـــجة ثر هضا الن ـــل ث  .4

 م  الدليل.

  

 (: اإلجراءات النظامية الرسمية5المادة )

 يتم اللجوء إل  اإلج اءات النظامية ال سمية لقط ثر حال التجاوزات الكبي ة أو تك ار المخالنات. .1

  واعد اإلل اف ثر  الة اإلج اءات النظامية ال سمية. يتم م اعاة .2

يجب إحابة الموظ  المخال  بتناصـــــــــيل المخالنةا بما ثر  لك و ي وتاريح وببيعة المخالنة المســـــــــجلة بجع  .3

الموظ ، و ضلك الن ـــوا النظامية ثر هضه الجال م  وا   هضا الدليل، ويجب ع   الموارد البشـــرية ااســـتياــا  

ال  خطياً، والج ول ع   رده خ ل يومي  عمل ع   األ ل م  تاريح است مم ل ستياا ، وثر م  الموظ  المخ

 حال رلز الموظ  ل ستياا  يتم تسجيل الو ات  وااستشهاد بدحد الشهود المجايدي .

 ع   أيّ   ات  وإثباتات ارتكابم المخالنة. واب عميجب إعطاء الموظ  ل صة لتوضيح مو نم،  .4

الموارد البشرية النظ  ثر المخالنة واتخا  اإلج اء النظام  المناسب بجع الموظ  المخال ، واابتعاد ع  أي ع    .5

 موا   أو منطلقات شخ ية للن ل ثر تلك الجالة.

ع   مب رات  لك  اب عمتقوم الموارد البشـــــــــرية باتخا  اإلج اء النظام  المناســــــــــب تجاه الموظ  المخال  )م   .6

اإلج اء( خ ل أســــــبوع م  تاريح ا تشــــــاف المخالنة،  ما يجب تو ي  العقوبة المق رة خ ل هضه النت ة و بل م ور 

 خمسة عش  يوم م  تاريح ثبوتها.

 ، تقري  بكالة م بسات و  ات  ومب رات العقوبة.الجمعيةيجب أل يتام    ار العقوبة ال ادر م  إدارة  .7

المدي  ، يتم رل  التقري  إل  الجمعيةتجقيع ثر المخالنة م   بل الموارد البشـــــــــرية أو م  ت اه إدارة عند ا تمال ال .8

 ، م  التوصية المقت حة بشدل اإلج اءات النظامية.التننيضي للجمعية

 

 (: اإلجراءات النظامية )العقوبات(6المادة )

 .الجمعية( م   بل إدارة 73,72,71,70تو ي  الة امات المن وا عليها بالن ل الضانر لظام العمل )مواد  .1

 حسب تقدي ها، اتخا  اإلج اءات التالية التدديبية ثر حال أي لوع م  التجاوزات: الجمعيةيجوز إلدارة  .2

 .توجيم اإللضارات الكتابية 

 .تو ي  الة امات المالية حسب األلظمة 
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  مال أو تدجيل الع وة السنوية لمدة ا ت يد ع  سنة م  تاريح استجقا ها.الج 

 .تدجيل الت  ية لمدة ا ت يد ع  سنة إ ا  الي مق رة 

 .إلهاء الخدمة م  ص ف مكالدة لهاية الخدمة 

 . اإليقاف ع  العمل والج مال م  األج 

 .إلهاء الخدمة حسب مواد النظام 

الجياء عليم  تابة، م  لني لظ ه إل  إمكال تع ضــــــــــم إل  جياء أشــــــــــد ثر حال  الموظ  بق ار تو ي  يجب أل يبلغ .3

الب غ بكتاب مســجل  اســتم ار المخالنة أو العودة إل  مضلها مســتقب ً، لإ ا امتن  ع  ااســت م أو  ال  اتباً لي ســل

يم خ ل خمســـــــة عشـــــــ  الخاا بتو ي  الجياء عل ع   عنوالم المبي  ثر ملنم، وللموظ  حع ااعت اف ع   الق ار

 إب  م بالق ار النهائر بإيقاع الجياء عليم.  تاريح م -أيام العطل ال سمية  عدا-يوماً 

يســـــــــتجع الموظ  إلضاراً  تابيا ع   لوع المخالنة الت  ارتكبها، وتكول اإللضارات موضـــــــــجة األســـــــــباب ولوع الجياء،  .4

 ويمنح للموظ  المخال  حسب الت تيب النظام  التالر: 

 شنه  موثع م   بل مدي  اإلدارة أو رتيس القسم.             لني النظ  األول:  -أ

 ند تك ار المخالنة.ع –م   بل الموارد البشرية   اإللضار األول:  -ب

 ند تك ار المخالنة.ع –م   بل الموارد البشرية   اإللضار الضانر:  -ت

 )الظ  لظام إلهاء الخدمات ثر هضا الدليل(. المدي  العامم   بل   إلهاء الخدمة:  -ث

يوماً، وا يجوز تو ي  جياء تدديب  بعد تاريح  ا يجوز اتهام الموظ  بمخالنة ماـــــ  ع    شـــــنها أ ض  م  )ث ثي ( .5

 ثر حع الموظ  بد ض  م  )ث ثي ( يوماً.  التهاء التجقيع ثر المخالنة وثبوتها

هـــضا النظـــام، أو ثر اتجـــة تنظيم العمـــل )الظ  اتجـــة  ياًء  ي  وارٍد ثرأل تو   ع   الموظ  ج جمعيـــةا يجوز لل .6

تو ي  الجياءات  جمعيةالجياءات المعتمدة م  وزارة العملا ثر  ســـــــــم التعليمات م  هضا الن ــــــــــل(، وا يجوز لل

 الواردة بهضا الدليل إ ا ما  ع   تاريح ثبوت المخالنة أ ض  م  )ث ثي ( يوماً. 

ع   المخالنة الواحدة أ ض  م  جياٍء واحد،  ما ا يجوز الجم  بي  حســـــــــم جيء م  أج  الموظ   ا يجوز أل يو   .7

 وبي  أي جياء آخ  بالجسم م  األج ،  ما لص عليها لظام العمل.

تدديب  ع   الموظ  ألم  ارتكبم خار  مكال العمل، ما لم يك  مت ــــ ً بالعمل،  ما ا يجوز أل  ا يجوز تو ي  جياء .8

 يمتها ع   أج ة خمســـــــــة أيام، وا تو ي  أ ض  م  جياء واحد  ع   الموظ  ع  المخالنة الواحدة   امة ت يديو   

 أل تستقط  م  أج ه ولاًء للة امات الت  تو   عليم أ ض  م  أج  خمسة أيام ثر الشه  ع   المخالنة الواحدة، وا

الشــــــه  الواحد، ثر أٍي مما     م    امات  ســــــة أيام ثرالواحد، وا أل ت يد مدة إيقالم ع  العمل دول أج  ع   خم

  جد أ   . 

ا بتوصــــــية م  المدي  التننيضي للجمعيةتكول صــــــ حية تو ي  الجياءات المن ــــــوا عليها ثر هضا الدليل م   بل  .9

  . الموارد البشرية، ويجوز لم استبدال الجياء المق ر ألية مخالنة ثر حالة ارتكابها للم ة األول  بجياء أخ

 

 (: كف اليد / اإليقاف عن العمل7المادة )
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ُيك  يد الموظ  )يو   ع  العمل( ألســــــباب تخص العمل أو  ي ها بســــــبب ارتكابم مخالنات إدارية جســــــيمة أو  .1

 بإيقالم ع  العمل.  المدي  العاماتباعم سلوك سيئ، أو ارتكابم مخالنات مالية، و لك بإصدار   ار م  

العملا لتننيض ما تقتاـــــــــيم األلظمة الم عية حيال إيقاف الموظ  لدى الجهات األمنية ع   ُيك  يد الموظ  ع   .2

 مة  اـــــــــية جناتية أم أخ  ية أم حقو ية أم أمنية، ويتم اإليقاف ع  العمل اعتباراً م  تاريح احتجازه احتيابياً 

 ب ورة عامم لدي الجهات ال سمية.

العمــل لمــدة مجــددة  ــابلــة للتجــديــدا ولقــاً لمقتاـــــــــيــات التجقيع يجــب أل يكول   ار    اليــد أو اإليقــاف ع   .3

 والم لجة العامة. 

لامال عدم التدثي  ع   مجريات التجقيع أو الشهود، يتم إبعاد الموظ  ع  مجال العمل، إ ا ما ظه  ما يدعو إل   .4

 الشك ثر  ايتم بالنسبة للقاايا الخاصة بالعمل. 

أل  الجمعيةهات المخت ـــــــة ثر  اـــــــايا تت ـــــــل بالعمل أو بســـــــببم، لع   عند احتجاز أو تو ي  الموظ  لدى الج .5

( يوًما 180%( م  أج  الموظ  لجي  الن ـــــــــل ثر  اـــــــــيتم ع   أّا ت يد مدة التو ي  ع  ) 50تســـــــــتم  ثر دل  )

 تقويمًيا. 

تدة، وإ ا ُ اـــــــــ  بدل  أي جيء م  األج  ع  المدة اليا الجمعية( يوماً ا ُتليم 180ثر حال ليادة مدة التو ي  ع  ) .6

أل ت د للموظ  ما حســـــــــم م  أج ه  الجمعيةبب اءة الموظ ، أو حن  التجقيع لعدم وجود أدلة  الية وجب ع   

 بوال النت ة الماضية. 

 يمتها ع   أج ة )خمســـــــة( أيام، وا تو ي  أ ض  م   ا يجوز أل يو   ع   العامل ع  المخالنة الواحدة   امة ت يد .7

الت  تو   عليم أ ض  م  أج  )خمســـة( للغرامات  أل ُتســـتقط  م  أج ه ولاءً  المخالنة الواحدة، واجياء واحد ع   

  .الشه  الواحد، وا أل ت يد مدة إيقالم ع  العمل دول أج  ع   )خمسة( أياٍم ثر أياٍم ثر الشه 

 ا يستجع الموظ  إجازات عادية ع  مدة اإليقاف ع  العمل ثر حال إدالتم. .8

 يستجع الموظ  إجازات عادية ع  مدة اإليقاف الت  يقايها ثر السج  تننيضا لجكم صدر ضده.ا  .9

 يجوز للموظ  المو وف ع  العمل التمت  بميايا الع   الطب  وألل اد عاتلتم المستجقي .  .10

جناتية  ا تقبل اســـــــــتقالة الموظ  إ ا  ال مكنوف اليد / المو وف ع  العمل مجااً للتجقيع أو تم رل   اـــــــــية .11

 عليم.

ا تجســــب لت ة    اليد ضــــم  المدة المجتســــبة اســــتجقاق مكالدة لهاية الخدمة حيث ألم تم تجميد عقد العمل  .12

 إل  حي  البي ثر القاية. 

 مدة    اليد، تبعاً لطبيعة وم بسات  ل حالة. الجمعيةيجب أل تق ر إدارة  .13

يجبس احتيابياً أو يو   ع  العمل، ويمن  م  ُيعامل الموظ   ي  الســـــــــعودي الضي تك  يده ع  العمل أو  .14

 السن  لخار  المملكة معاملة الموظ  السعودي مكنوف اليد.

 

 الجمعية(: القضايا الخاصة ب8المادة )
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األجهية ال ســـــــمية للبي ثر الوا عة، ما لم يتم حل  إل تجويل القاـــــــية  جمعيةعند ظهور اخت ســـــــات مالية يجوز لل .1

ا تجال ما  ام بنعلتم وتسوية المبالغ، وإوإ نال القاية بمنح الموظ  الن صة بااعت اف ب الجمعيةالخ ف داخل 

 القاية إل  الجهات ال سمية اتخا  الق ارات المناسبة ثر حع الموظ .

والموارد البشـــرية وأعاـــاء يجددول م   بل صـــاحب ال ـــ حية، ويتم اعتماد  الجمعيةيتول  التجقيع   ً م  إدارة  .2

ة الموظ  المتهما بارتكاب المخالنة أياً  ال لوعها، والمو وف ع    مة التجقيع ثر حكم الموظ  مكنوف معامل

 اليد م   بل الموارد البشرية.

يجوز للموظ  التظلم م    ار    اليد / اإليقاف ع  العمل ال ــــــــادر بجقم، بالط ق واإلج اءات النظامية المق رة،  .3

بنظ ها والبي ليم ولقاً لإلج اءات المق رة بلواتجها أو  ال التظلم لظامياً  الجمعية ســـــــــواًء  ال التظلم إدارياً تختص

 أو لظام العمل.

 

 (: الحكم واإلدانة في قضية9المادة )

ثر حال صـــــــدور حكم ع   الموظ  المو وف بإدالتم لما لســـــــب إليم ل  يســـــــتعاد ما صـــــــ ف لم ما لم ينص الجكم  .1

القاائر بخ ف  لك، وإ ا صدر الجكم لةي  السعوديي  بإخ اجم م  الب د يتم ص ف مستجقاتم حت  تاريح إيقالم 

 ع  العمل. 

بإدالة الموظ  ع    اــــية جناتية أو ســــلو ية والت   القاــــايا الت  يبي ليها م  الجهات القاــــاتية والت  تقاــــ  .2

إلهاء خدماتم بســــبب م بســــات  جمعيةي ــــدر حكم ليها م   بل القاــــاء بالســــج  لمدة ت يد ع  )ســــنة(، يجع لل

 القاية.

ثر حال اتهام الموظ  بالمخالنة م  الجهات ال ســمية واتخض ضــده حكم  اــائر مما أدى إل  حبســم، يجب تســليم  .3

مالية للموظ  مكنوف اليد إليم أو إل  الشـــــــخص المو ل م   بلم، وثر حال تعضر  لك يتم اختيار المســـــــتجقات ال

 شخص مناسب للقيام بضلك م   بل الموارد البشرية حسب األلظمة المعمول بها ثر لظام العمل. 

 

 (: إلغاء قرار كف اليد 10المادة )

ليتم إلةاء   ار    اليد بق ار مماثل، أما إ ا عو ب بالن ل إ ا بُ س الموظ  مكنوف اليد أو المو وف ع  العمل،  .1

 لتعتب  خدمتم منتهية اعتباراً م  تاريح    يده ع  العمل.

 ي  ف للموظ  المكنوف اليد أو م  ثر حكمم ل   راتبم األساس  دول البدات بسبب العمل.  .2

و األمنيةا ولديم خطاب رســـم ، ينيد ل ـــياً بعد إخ ء ب لم م  الجهات ال ســـمية أ الجمعيةعند عودة الموظ  إل   .3

وخطياً بدل الموظ  تم إيقالم ع    مة  اـــــــــية أمنية خ ل لت ة مجددةا و د أخ ر ب لم، بالبي  إعادة الموظ  

 للعمل، لضا يعاد للعمل، وي  ف أجوره ع  النت ة الت   ااها ثر  مة التجقيع  ما أشار الخطاب.

إعادة الموظ  بعد التد د  جمعيةالموظ  م  القاــــايا الخاصــــة المتهم بها، يجوز لل إ ا صــــدر   ار بالتنازل أو ب اءة .4

 م  ألم لم يسج  ألسباب أخ  ية أو سلو ية أو إج امية. 
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 (: أحكام عامة11المادة )

اتية، ع   جمي  العاملي  اامتناع ع  القيام بدي شــكل م  أشــكال اإليضاء، أو اإلســاءة الجســدية، أو القولية، أو اإليج .1

أو باتخا  أي مو   يخدة الجياء، أو ينال م  الك امة، أو الســـمعة، أو الجرية، أو يق ـــد منم اســـتدرا ، أو إجبار أي 

شخص إل  ع  ة  ي  مش وعةا حت  لو  ال  لك ع   سبيل الميا ، و لك عند التواصل بالمباش ، أو بدي وسيلة 

 ج اءات الا ورية، وال زمة لتبليغ جمي  العاملي  بضلك. أل تتخض  ل الت تيبات، واإل جمعيةتواصل أخ ى، ولل

يعتب  م   بيل اإليضاء، جمي  ممارســـــات اإلســـــاءة اإليجابية، أو الســـــلبية، وجمي  أشـــــكال ااســـــتة ل، أو اابتياز، أو  .2

شــري  أو اإل  اء، أو التهديدات، ســواًء أ الي جســدية، أو جنســية، والت  تق  مكال العمل م   بل المســ ولي  المبا

، أو م  ع   أي شخص موجود ثر مكال العمل، وتعتب  المساعدة، والتست  ع    لك ثر الجمعية ي  المباشري  ب

 حكم اإليضاء. 

يعتب  م   بيل اإليضاء المق ود ثر النق ة السابقة، ما يق  باستخدام أية وسيلة م  وساتل اات ال سواًء بالقول،  .3

ســــــم، أو باســــــتخدام الهات ، أو بالوســــــاتل اإللكت ولية األخ ى، أو بدي شــــــكل م  أشــــــكال أو الكتابة، أو اإليجاء، أو ال  

 السلوك الضي يدل ع    لك. 

م  عدم اإلخ ل بجع م  و   عليم اإليضاء ثر مكال العمل م  االتجاء إل  الجهات الجكومية المخت ــــــــــة، يجع لم  .4

  و وع اإليضاء عليم، ويجوز لكل م  شاهد أو ابل  خ ل مدة أ  اها خمسة أيام عمل م جمعيةالتقدم بشكواه لل

، أو م  أع   ســـــــلطة الجمعيةبضلكا أما إ ا  ال اإليضاء م   بل مســـــــ ولر  جمعيةع   وا عة اإليضاء، التقدم بب غ لل

 ليهاا ليكول التقدم بالشكوى للجهة الجكومية المخت ة. 

، تكول مهمتها التجقيع المدي  التننيضي للجمعيةر م  عند تقديم شكوى، أو ب غ، تشكيل لجنة بق ا الجمعيةع    .5

ثر حاات اإليضاء، وبااب ع ع   األدلة، والتوصــية بإيقاع الجياء التدديب  المناســب ع   م  ثبتي إدالتم، و لك خ ل 

 خمسة أيام عمل م  تلقها الشكوى، أو الب غ. 
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 (: جداول المخالفات1ملحق )

م حظة هامة ثر تطبيع جدول المخالنات: عند تك ار المخالنة الناشئة ع  لعل واحدا ُيكتن  بتو ي  الجياء األشد م  

 بي  الجياءات المق رة ثر هضه ال تجة، وحسب الجداول الموضجة ثر هضا الملجع. 

 جدول المخالنات والجياءات لمخالنات تتعلع بمواعيد العمل:  .1

 الجزاء

 م نوع المخالفة سومة هي نسبة من األجر اليومي()النسبة المح

 أول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة

20% 10% 5% 
إلضار 

  تابر

( د يقة دول 15التدخ  ع  مواعيد الجاور للعمل لةاية )

إ ل، أو عضر مقبولا إ ا لم يت تب ع    لك تعطيل عمال 

 آخري .

1 

50% 25% 15% 
إلضار 

  تابر

( د يقة دول 15مواعيد الجاور للعمل لةاية )التدخ  ع  

 إ ل أو عضر مقبولا إ ا ت تب ع    لك تعطيل عمال آخري .
2 

50% 25% 15% 10% 

( د يقة 15التدخ  ع  مواعيد الجاور للعمل أ ض  م  )

( د يقة دول إ ل، أو عضر مقبولا إ ا لم يت تب 30لةاية )

 ع    لك تعطيل عمال آخري .

3 

 %25 %50 %75 يوم

( د يقة 15التدخ  ع  مواعيد الجاور للعمل أ ض  م  )

( د يقة دول إ ل، أو عضر مقبولا إ ا ت تب ع   30لةاية )

  لك تعطيل عمال آخري .

4 

 %25 %50 %75 يوم

( د يقة 30التدخ  ع  مواعيد الجاور للعمل أ ض  م  )

( د يقة دول إ ل، أو عضر مقبولا إ ا لم يت تب 60لةاية )

 تعطيل عمال آخري . ع    لك

5 

( د يقة 30التدخ  ع  مواعيد الجاور للعمل أ ض  م  ) %30 %50 يوم يومال

( د يقة دول إ ل، أو عضر مقبولا إ ا ت تب ع   60لةاية )

  لك تعطيل عمال آخري .

6 
 باإلضالة إل  حسم أج  د اتع التدخ .

 يوم يومان ثالثة أيام
إنذار 

 كتابي

الحضور للعمل لمدة تزيد عله ساعة التأخر عن مواعيد 

دون إذن، أو عذر مقبول؛ سواء ترتب، أو لم يترتب عله 

 ذلك تعطيل عمال ةخرين.

7 

 باإلضافة إبه حسم أجر ساعات التأخر.

 %10 %25 يوم
إلضار 

  تابر
ت ك العمل، أو اال  اف  بل الميعاد دول إ ل، أو عضر 

 ( د يقة. 15مقبول بما ا يتجاوز ع  )
8 

 باإلضالة إل  حسم أج  مدة ت ك العمل.

 9 %10 %25 %50 يوم
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 الجزاء

 م نوع المخالفة سومة هي نسبة من األجر اليومي()النسبة المح

 أول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة

 باإلضالة إل  حسم أج  مدة ت ك العمل
ت ك العمل، أو اال  اف  بل الميعاد دول إ ل، أو عضر 

 ( د يقة.15مقبول بما يتجاوز )

 %10 %25 يوم
إلضار 

  تابر

البقاء ثر أما   العمل، أو العودة إليها بعد التهاء مواعيد 

 العمل دول إ ل مسبع. 
10 

الج مال م  

الت  يات، أو 

الع وات 

 لم ة واحدة

 يومال ث ثة أيام أربعة أيام
الةياب دول إ ل  تابر، أو عضر مقبول لمدة يوم، خ ل السنة 

 العقدية الواحدة.
11 

الج مال م  

الت  يات، أو 

الع وات 

 لم ة واحدة

الةياب المت ل دول إ ل  تابر، أو عضر مقبولا م  يومي   يومال ث ث أيام أربعة أيام

 إل  ستة أيام، خ ل السنة العقدية الواحدة. 
12 

 باإلضالة إل  حسم أج  مدة الةياب.

ل ل م  

الخدمة م  

المكالدةا إ ا 

لم يتجاوز 

مجموع 

( 30الةياب )

 يوم

الج مال 

م  

الت  يات، 

أو 

الع وات 

 لم ة واحدة

خمسة 

 أيام

أربعة 

 أيام
الةياب المت ل دول إ ل  تابر، أو عضر مقبول م  سبعة 

 إل  عش ة أيام، خ ل السنة العقدية الواحدة. 
13 

 باإلضالة إل  حسم أج  مدة الةياب.
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 الجزاء

 م نوع المخالفة سومة هي نسبة من األجر اليومي()النسبة المح

 أول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة

-- 

ل ل م  

الخدمة 

ببقاً 

للمادة 

)الضمالول( 

م  لظام 

 العمل

الج مال 

م  

الت  يات، 

أو 

الع وات 

لم ة 

واحدة، م  

توجيم إلضار 

 تابر 

بالن ل 

ببقا 

للمادة 

( م  80)

لظام 

 العمل

خمسة 

 أيام
الةياب المت ل دول إ ل  تابر، أو عضر مقبولا م  أحدة 

 عش  يوًما إل  أربعة عش  يوماً، خ ل السنة العقدية الواحدة.
14 

 باإلضالة إل  حسم أج  مدة الةياب.

الن ل دول مكالدة، أو تعويز، ع   أل يسبقم 

إلضار  تابر بعد  ياب مدة عش ة أيام، ثر لطاق 

 حكم المادة )الضمالول( م  لظام العمل.

االقطاع ع  العمل دول سبب مش وع لمدة ت يد ع   

 خمسة عش  يوًما مت لة، خ ل السنة العقدية الواحدة.
15 

يسبقم  الن ل دول مكالدة، أو تعويز، ع   أل

إلضار  تابر بعد  ياب مدة عشري  يوًما، ثر لطاق 

 حكم المادة )الضمالول( م  لظام العمل.

الةياب المتقط  دول سبب مش وع مدًدا ت يد ثر مجموعها 

 ع   ث ثي  يوًما خ ل السنة العقدية الواحدة. 
16 

 

 جدول المخالفات والجزاءات لمخالفات تتعلق بتنظيم العمل:  .2

 الجزاء

 م نوع المخالفة )النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي(

 أول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة

 %10 %25 %50 يوم
التواجد دول مب ر ثر  ي  مكال العمل المخ ص 

 للعامل أثناء و ي الدوام.
1 

 إلضار  تابر 10% 15% 25%
استقبال زاتري  ثر  ي  أمور عمل المنشدة ثر أما   

 العمل، دول إ ل م  اإلدارة. 
2 
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 الجزاء

 م نوع المخالفة )النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي(

 أول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة

 إلضار  تابر 10% 25% 50%
استعمال آات، ومعدات، وأدوات المنشدةا أل  اف 

 خاصة، دول إ ل.
3 

 %50 يوم يومال ث ثة أيام
تدخل الموظ ، دول وجم حع ثر أي عمل ليس ثر 

 إليم.اخت اصم، أو لم يعهد بم 
4 

 5 الخ و ، أو الدخول م   ي  المكال المخ ص لضلك. إلضار  تابر 10% 15% 25%

 %50 يوم يومال ث ثة أيام
اإلهمال ثر تنظي  اآلات، وصيالتها، أو عدم العناية بها، 

 أو عدم التبليغ عندما يكول بها م  خلل.
6 

 إلضار  تابر %25 %50 يوم
وال يالة، واللوازم األخ ى ثر عدم وض  أدوات اإلص  ، 

 األما   المخ  ة لها، بعد االتهاء م  العمل.
7 

ل ل م  

 المكالدة
 خمسة أيام

ث ثة 

 أيام
 8 تم يع، أو إت ف إع لات، أو ب  ات إدارة المنشدة.  يومال

ل ل م  

 المكالدة
 خمسة أيام

ث ثة 

 أيام
 يومال

اإلهمال ثر العهد الت  بجوزتم، مضال" )سيارة، آات، 

 أجهية، معدات، أدوات، .... إلح( 
9 

 إلضار  تابر 10% 15% 25%
األ ل ثر مكال العمل، أو  ي  المكال المعد لم، أو ثر  ي  

 أو ات ال احة 
10 

 11 النوم أثناء العمل. إلضار  تابر 10% 25% 50%

 12 النوم ثر الجاات الت  تستدع  يقظة مستم ة. %50 يوم يومي  ث ث أيام

 %10 %25 %50 يوم
التسك ، أو وجود الموظ  ثر  ي  مكال عملم، أثناء 

 ساعات العمل.
13 

ل ل م  

الخدمة م  

 المكالدة

الج مال م  

الت  يات أو 

الع وات لم ة 

 واحدة

 14 الت عب ثر إثبات الجاور، واال  اف.  يوم يومال

 %25 %50 يوم يومال

عدم إباعة األوام  العادية الخاصة بالعمل، أو عدم 

تننيض التعليمات الخاصة بالعمل، والمعلقة ثر مكال 

 ظاه . 

15 

ل ل م  

 المكالدة
 خمسة أيام

ث ث 

 أيام
 يومال

التجريز ع   مخالنة األوام ، والتعليمات الخطية 

 الخاصة بالعمل.
16 

ل ل م  

 المكالدة
 خمسة أيام

ث ث 

 أيام
 يومال

التدخي  ثر األما   المجظورة، والمعل  عنها للمجالظة 

 ع   س مة العمال، والمنشدة.
17 

ل ل م  

 المكالدة
 خمسة أيام

ث ث 

 أيام
 يومال

اإلهمال، أو التهاول ثر العمل الضي ينشد عنم ض ر ثر 

صجة العمال، أو س متهم، أو ثر المواد، أو ثر األدوات، 

 واألجهية. 

18 
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 جدول المخالفات والجزاءات لمخالفات تتعلق بسلوا العمل:  .3

 الجزاء

)النسبة المحسومة هي نسبة من األجر 

 اليومي(
 م نوع المخالفة

 أول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة

خمسة 

 أيام
 يوم يومال ث ثة أيام

التشاج  م  اليم ء أو إحداث مشا بات ثر مكال 

 العمل.
1 

خمسة 

 أيام
 يوم يومال ث ثة أيام

التمارف، أو ادعاء الموظ   ضبًا ألم أصيب أثناء 

 العمل، أو بسببم.
2 

خمسة 

 أيام
 يوم يومال ث ثة أيام

اامتناع ع  إج اء الكش  الطب  عند بلب ببيب 

المنشدة، أو رلز إتباع التعليمات الطبية أثناء 

 الع  .

3 

خمسة 

 أيام
 4 التعليمات ال جية المعلقة بدما   العمل.مخالنة  %50 يوم يومال

50% 25% 10% 
إلضار 

  تابر
 5 أو ل ع إع لات عليها. الجمعيةالكتابة ع   جدرال 

 6 رلز التنتيش اإلداري عند اال  اف. %25 %50 يوم يومال

ل ل م  

 المكالدة

خمسة 

 أيام
 يومال ث ثة أيام

 عدم تسليم النقود المج لة لجساب المنشدة ثر

 المواعيد المجددة دول تبري  مقبول.
7 

خمسة 

 أيام
 يوم يومال

إلضار 

  تابر

اامتناع ع  ارتداء الم بس، واألجهية المق رة 

 للو اية وللس مة.
8 

ل ل م  

 المكالدة

خمسة 

 أيام
 9 تعمد الخلوة م  الجنس اآلخ  ثر أما   العمل. يومال ث ثة أيام

ل ل م  

 المكالدة

خمسة 

 أيام
 10 اإليجاء لآلخري  بما يخدة الجياء  واً، ولع ً. يومال أيام ث ثة

ل ل م  

 المكالدة

خمسة 

 أيام
 يومال ث ثة أيام

ااعتداء ع   زم ء العمل بالقول، أو اإلشارة، أو 

باستعمال وساتل اات ال اإللكت ونر بالشتم، أو 

 التجقي . 

11 

ل ل بدول مكالدة، أو إشعار، أو تعويز 

 المادة )الضمالول(بموجب 

ااعتداء باإليضاء الجسدي ع   زم ء العمل، أو ع   

  ي هم بطريقة إباحية. 
12 
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 الجزاء

)النسبة المحسومة هي نسبة من األجر 

 اليومي(
 م نوع المخالفة

 أول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة

ل ل بدول مكالدة، أو إشعار، أو تعويز 

 بموجب المادة )الضمالول(

ااعتداء الجسدي، أو القولر، أو بدي وسيلة م  

وساتل اات اات اإللكت ولية ع   صاحب العمل، 

المسئول، أو أحد ال  ساء أثناء العمل، أو أو المدي  

 بسببم.

13 

--- 
ل ل م  

 المكالدة

خمسة 

 أيام
 14 تقديم ب غ، أو شكوى  يدية.  ث ثة أيام

ل ل م  

 المكالدة

خمسة 

 أيام
 15 عدم اامتضال لطلب لجنة التجقيع بالجاور.  يومال ث ثة أيام
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 (: ضوابط عامة للسلوكيات2ملحق )

 (: السلوكيات العامة1)المادة 

ع   تقيد والتيام جمي  موظنيها بكالة التشــريعات واإلج اءات النظامية المعتمدة والســارية  الجمعيةتج ا إدارة  .1

 بمجال العمل.

م  و ي آلخ  بنشـــــــــ  مقتاـــــــــيات الواجب الوظين ا ومســـــــــتويات الخدمة المطلوب تقديمها  الجمعيةتقوم إدارة  .2

 التقيد التام بتطبيقها. الجمعيةوالمستنيدي ، والت  يتعي  ع   جمي  موظن   للمتعاملي 

يجب ع   جمي  الموظني  م اعاة الت ـ ف بالطريقة ال تقة، وعدم مخالنة أي م  األع اف أو القواعد األخ  ية، أو  .3

 .الجمعيةارتكاب أي ألعال مشتبم ليها تا  بسمعة 

ات أو م الح شخ ية تتعلع بهم أو بيوجاتهم أو بوالديهم أو بد اربهم، يجب ع   الموظني  الكش  ع  أي لشاب .4

 .الجمعيةوالت   د تتعارف م  م الح وألشطة 

 ومكالتها. الجمعيةباألمور الجساسة الت  تمس سمعة  الجمعيةيجب ثر جمي  األحوال إب غ إدارة  .5

 

 (: األمانة وسرية المعلومات2المادة )

م  موظنيها توخ  األمالة والنياهة ثر  الة تعام تهم، وعدم المطالبة بدي ممتلكات ليســـــــي  الجمعيةتتو   إدارة  .1

 م  حقهم. 

يتعي  ع   الموظني  تج ي الد ة والم ـــدا ية التامة ثر جمي  المطالبات الشـــخ ـــية الت  يتقدمول بها بموجب  .2

 . الجمعيةألظمة 

خار  لطاق  الجمعيةوعدم منا شـــة أي أمور متعلقة ب ،الجمعيةيجب ع   الموظني  المجالظة ع   ســـرية أعمال  .3

 متطلبات ومقتايات العمل.

، و ضا الجمعيةيجب توخ  الم ــــــــــدا ية التامة ثر اإلجابة ع   اســـــــــتنســــــــــارات الم اجعي  الخارجيي  والداخليي  ب .4

يتم المجـاميي  المعيني  م   بلهـا ثر حدود المعلومات المتول ة لدى الموظ  وثر لطـاق اخت ــــــــــاصــــــــــم، حيـث 

 التعامل م  تلك المعلومات بالسرية التامة وعدم إلشاتها ألي جهة  ي  م    لها بااب ع عليها.
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 (: المكاسب الشخصية3المادة )

يجب ع   الموظني  اامتناع ع  الج ـــول ع   أي مكاســـب أو رســـوم أو عموات شـــخ ـــية ثر أي م  تعام تهم  .1

 .الجمعيةبموجب ألظمة 

يتعي  ع   الموظني  اإلداء لوراً بدي معلومات ع  الس  ات، أو حاات التيوي ، أو ااحتيال الت  تنشد، أو تق  أمام  .2

 .المدي  التننيضي للجمعيةأعينهم أثناء العمل، إل  

هة تتعامل ا يجوز للموظني   بول الهدايا، أو األشـــياء القيمة، أو التب عات الســـخية م  أي عميل، أو مورد، أو أي ج .3

 ، سواًء  ال لم لجتهم الشخ ية، أو لم لجة عات تهم. الجمعيةمعها 

، أو الجمعيةا يجوز ألي موظ  إج اء أي ت تيبات عمل ســواء بطريقة مباشــ ة أو  ي  مباشــ ة خار  لطاق تعام ت  .4

باتم عند التعامل م  أي م   اســـــــــتة ل وظينتم لتجقيع أي مكاســــــــــب شـــــــــخ ـــــــــية لضاتم أو ألصــــــــــد اتم أو أ ر

 .جمعيةالمستنيدي  أو الو  ء أو الموردي   ممضل لل/المتعاملي 

 


