آلُت حعُحن اإلاذًش الخىـُزي وشاوهه
الىظُـُت
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ً
ؤوال /مهام اإلاذًش الخىـُزي:
ًخىلى اإلاذًش الخىـُزي ألاعماٌ ؤلاداسٍت واؿت ومنها على وحه الخصىص:
 -1سظم خؼؽ الجمعُت وؿم معخىٍاتها اهؼالكا مً العُاظت العامت وؤهذاؿها ومخابعت جىـُزه بعذ
اعخمادها.
 -2سظم ؤظغ ومعاًحر لخىهمت الجمعُت ال جخعاسض مع ؤخيام الىظام والالئدت الخىـُزًت وهزه
الالئدت وؤلاششاؾ على جىـُزها ومشاكبت مذي ؿاعلُتها بعذ اعخمادها.
 -3بعذاد اللىائذ ؤلاحشائُت والخىظُمُت الالصمت التي جظمً كُام الجمعُت بإعمالها وجدلُم ؤهذاؿها
ومخابعت جىـُزها بعذ اعخمادها.
 -4جىـُز ؤهظمت الجمعُت ولىائدها وكشاساتها وحعلُماتها وحعمُمها.
 -5جىؿحر اخخُاحاث الجمعُت مً البرامج واإلاششوعاث واإلاىاسد والخجهحزاث الالصمت.
 -6اكتراح كىاعذ اظدثماس الـائع مً ؤمىاٌ الجمعُت وآلُاث جـعُلها.
 -7سظم وجىـُز الخؼؽ والبرامج الخؼىٍشٍت والخذسٍبُت التي جىعىغ على جدعحن ؤداء ميعىبي
الجمعُت وجؼىٍشها .
 -8سظم ظُاظت مىخىبت جىظم العالكت مع اإلاعخـُذًً مً خذماث الجمعُت وجظمً جلذًم العىاًت
الالصمت لهم وؤلاعالن عنها بعذ اعخمادها .
 -9جضوٍذ الىصسة بالبُاهاث واإلاعلىماث عً الجمعُت وؿم الىمارج اإلاعخمذة مً الىصاسة والخعاون في
بعذاد الخلاسٍش الخدبعُت والعىىٍت بعذ عشطها على مجلغ ؤلاداسة واعخمادها وجدذًث بُاهاث
الجمعُت بصـت دوسٍت.
 -11الشؿع بترشُذ ؤظماء هباس اإلاىظـحن في الجمعُت إلاجلغ ؤلاداسة مع جدذًذ صالخُاتهم ومعاولُاتهم
لالعخماد.
 -11الاسجلاء بخذماث الجمعُت .
 -12مخابعت ظحر ؤعماٌ الجمعُت ووطع اإلااششاث للُاط ألاداء والاهجاصاث ؿيها على معخىي الخؼؽ
واإلاىاسد والخدلم مً اججاهها هدى ألاهذاؾ ومعالجت اإلاشىالث وبًجاد الخلىٌ لها.
 -13مشاسهخه في بعذاد الخلاسٍش اإلاالُت ومششوع اإلاىاصهت الخلذًشٍت للجمعُت وؿلا للمعاًحر اإلاعخبرة
جمهُذا العخمادها .
 -14بعذاد الخلىٍم الىظُـي للعاملحن في الجمعُت وسؿعه العخماده .
 -15بصذاس الخعامُم والخعلُماث الخاصت بعحر العمل في الجمعُت.
 -16جىلي ؤماهت مجلغ ؤلاداسة وبعذاد حذوٌ ؤعماٌ احخماعاجه وهخابت مداطش الجلعاث والعمل على
جىـُز اللشاساث الصادسة عىه.
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 -17ؤلاششاؾ على ألاوشؼت واإلاىاظباث التي جلىم بها الجمعُت واؿت وجلذًم جلاسٍش عنها.
 -18بعذاد الخلاسٍش الذوسٍت ألعماٌ الجمعُت واؿت جىضح ؤلاهجاصاث واإلاعىكاث وظبل عالحها وجلذًمها
إلاجلغ ؤلاداسة العخمادها.
 -19ؤي مهام ؤخشي ًيلف بها مً كبل مجلغ ؤلاداسة في مجاٌ اخخصاصه.

ً
زاهُا /للمذًش الخىـُزي  -في ظبُل اهجاص اإلاهام اإلاىاػت به  -الصالخُاث آلاجُت:
-1

-2
-3
-4
-5
-6
-7

اهخذاب ميعىبي الجمعُت إلنهاء ؤعماٌ خاصت بها ؤو خظىس مىاظباث ؤو للاءاث ؤو صٍاساث ؤو
دوساث ؤو ػحرها وخعب ما جلخظُه مصلخت العمل وبما ال ًخجاوص شهشا في العىت على ؤال جضٍذ
ألاًام اإلاخصلت عً عششة ؤًام.
مخابعت كشاساث حعُحن اإلاىاسد البششٍت الالصمت بالجمعُت وبعذاد علىدهم ومخابعت ؤعمالهم والشؿع
إلاجلغ ؤلاداسة بخىكُع العلىد وبلؼائها وكبىٌ الاظخلاالث لالعخماد .
اعخماد جلاسٍش ألاداء .
للمذًش جيلُف اإلاىظـحن لخىـُز حمُع البرامج وألاوشؼت على معخىي الجمعُت وؿم الخؼؽ
اإلاعخمذة .
اعخماد بحاصاث ميعىبي الجمعُت واؿت بعذ مىاؿلت مجلغ ؤلاداسة .
جـىٍع صالخُاث سئظاء ألاكعام وؿم الصالخُاث اإلامىىخت له .
جؼبُم مىاد الئدت جىظُم العمل بالجمعُت اإلاعخمذة مً مجلغ ؤلاداسة.

ً
زالثا /عالكاث العمل:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

معاملت اإلاذًش بشيل الئم مً كبل مجلغ بداسة الجمعُت .
بعؼاء اإلاذًش الىكذ اليافي الالصم إلاماسظت خلىكه دون اإلاعاط بإحشه وؿم ما هصذ علُه الـلشة
(  ) 2مً اإلاادة  61مً هظام العمل الععىدي.
جمىحن اإلاذًش مً ؤداء عمله في الىكذ اإلادذد وؿم ما حاء في اإلاادة  62مً هظام العمل الععىدي
.
ًجب على اإلاذًش الخىـُزي جىـُز واؿت الخعلُماث وألاوامش الصادسة مً سئظائه على الىحه ألاهمل
ما لم ًىً في هزه الخعلُماث ما ًخالف الىظام ؤو العلذ ؤو آلاداب العامت ؤو ٌعشطه للخؼش.
ًجب على اإلاذًش الخىـُزي اخترام هظم ومىاعُذ العمل وٍلصذ بزلً اإلاداؿظت على هظم
ومىاعُذ العمل الخالُت واإلاعخلبلُت.
ًجب على اإلاذًش الخىـُزي اإلاداؿظت على ؤمىاٌ وممخلياث الجمعُت وخلىكها لذي الؼحر وخاصت
جلً اإلاعلمت بلُه والتي ٌعخخذمها في عمله.
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 -7ال ًجىص للمذًش الجمع بحن العمل بالجمعُت وؤي عمل ؤخش بال بإرن هخابي مً صاخب الصالخُت.
ً -8خعحن على اإلاذًش الخىـُزي اإلاداؿظت على ؤظشاس العمل وعلى اإلاعلىماث التي كذ جصل بلُه بدىم
وظُـخه ختى بعذ جشهه الخذمت ،وخاصت جلً التي مً شإنها ؤلاطشاس بمصالح الجمعُت .
 -9على اإلاذًش ؤال ٌعخؼل وظُـخه ؤو عالكاجه في جدلُم ؤًت مياظب شخصُت مادًت واهذ ؤم معىىٍت.

ً
سابعا /الششوغ التي ًجب ؤن جخىؿش في الخلذم لشؼل وظُـت اإلاذًش الخىـُزي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ؤن ًىىن ظعىدي الجيعُت.
ؤن ًىىن وامل ألاهلُت اإلاعخبرة ششعا.
ؤال ًلل عمشه عً ( ) 25ظىت.
ؤن ًمخلً خبر ة ال جلل عً (  ) 3ظىىاث في العمل ؤلاداسي.
ؤال جلل شهادجه عً دبلىم .
ً
ؤن ًىىن مخـشػا إلداسة الجمعُت بعذ جششُده.

ً
خامعا /آلُت جىظُف اإلاذًش الخىـُزي:
 .1حشىُل لجىت بعذاد معاًحر اخخُاس وجششُذ مذًش الجمعُت بشئاظت سئِغ مجلغ ؤلاداسة ؤو ألامحن العام
وعظىٍت  3مً ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة والاظخعاهت بإهل الاخخصاص.
 .2ؤلاعالن عبر وظائل الخىاصل الاحخماعي الخاصت بالجمعُت ومىكع الجمعُت الالىترووي مع بًظاح
الششوغ واإلاضاًا للىظُـت.
ً
 .3جدذًذ ؿترة ؤلاعالن صمىُا.
ً
 .4اظخلباٌ ػلباث الخلذم لىظُـت اإلاذًش مشؿلا بها العحر الزاجُت للمخلذمحن وصىس عً اإلااهالث العلمُت
والشهاداث اإلاهىُت وشهاداث الخبرة والىزائم اإلاعضصة للمهاساث واللذساث اللُادًت عبر الاًمُل ؿلؽ .
ًُ .5شظل إلالذم الؼلب بشعاس الىترووي ًـُذ وصىٌ ػلبه.
 .6جدذًذ مىعذ اإلالابلت وبحشاء الاخخباساث اإلالىىت مً كبل اللجىت اإلاشيلت.
 .7ؿشص الىخائج وبعالنها.
 .8اعخماد جششُده بلشاس بداسي مً مجلغ بداسة الجمعُت.
 .9سؿع مصىػاث جششُده للىصاسة للمىاؿلت خعب الىظام.
 .11حسجُل اإلاذًش في هظام الخإمُىاث الاحخماعُت بعذ خصىله على مىاؿلت الىصاسة على الخعُحن .
ً .11خظع اإلاذًش الخىـُزي لـترة اخخباس مذتها زالزت ؤشهش وال جددعب منها ؿتراث ؤلاحاصاث ؿُما عذا
بحاصاث ألاعُاد ؤو ؤي ػُاب آخش باظخثىاء ؤًام الشاخت ألاظبىعُت برا وكعذ خالٌ ؿترة الاخخباس وجبذؤ مذة
الاخخباس مً جاسٍخ مباششة العمل الـعلُت ؿةرا لم ًثبذ صالخُت اإلاىظف ؤزىاء هزه اإلاذة ًجىص بنهاء خذمخه
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خاللها مً حاهب الجمعُت دون ؤي حعىٍع ؤو مياؿإة في هؼاق خىم اإلاادة ( )54.53مً هظام العمل
الععىدي وعىذ زبىث صالخُخه للعمل جددعب ؿترة الخجشبت طمً مذة الخذمت في الجمعُت

مادة (:)22
جدذًذ الخعىٍظاث اإلاالُت للمذًش :

ً
ؤوال /ألاحىس:

ً
ً .1جب دؿع ؤحش اإلاذًش الخىـُزي وول مبلؽ معخدم له بالعملت الععىدًت ػبلا لألخيام الىاسدة باإلاادة
حععحن مً هظام العمل الععىدي.
ً
ً
ٌ .2عخدم اإلاذًش الخىـُزي ساجبه بعخباسا مً جاسٍخ مباششجه العمل ؿعال ُوٍصشؾ في نهاًت ول شهش مُالدي.
 .3برا حعبب اإلاذًش الخىـُزي في ؿلذ ؤو بجالؾ ؤو جذمحر آالث جمخلىها الجمعُت ؤو هي في عهذجه ووان رلً
ً
ً
هاشئا عً خؼإ مىه ؤو مخالـخه حعلُماث صاخب الصالخُت ولم ًىً هدُجت لخؼإ الؼحر ؤو هاشئا عً كىة
كاهشة ،حاص للجمعُت ؤن جلخؼع مً ؤحشه وؿم ما حاء باإلاادة الىاخذة والدععحن مً هظام العمل
الععىدي.
 .4ال ًجىص خعم ؤي مبلؽ مً ؤحىس اإلاذًش الخىـُزي للاء خلىق خاصت دون مىاؿلت خؼُت مىه  ،بال في
الخاالث الىاسدة باإلاادة الثاهُت والدععحن مً هظام العمل الععىدي.
 .5ال ًجىص (في حمُع ألاخىاٌ) ؤن جضٍذ وعبت اإلابالؽ اإلادعىمت على هصف ؤحش اإلاذًش الخىـُزي اإلاعخدم،
ما لم ًثبذ لذي هُئت حعىٍت الخالؿاث العمالُت بميان الضٍادة في الخعم على جلً اليعبت ،ؤو ًثبذ لذيها
خاحت اإلاذًش الخىـُزي بلى ؤهثر مً هصف ؤحشه  ،وفي هزه الخالت ألاخحرة ال ٌُعؼى اإلاذًش الخىـُزي ؤهثر مً
زالزت ؤسباع ؤحشه مهما وان ألامش.
ًُ .6شاعى عىذ اكخؼاع حضء مً ؤحش اإلاذًش الخىـُزي بالجمعُت ما حاء باإلاىاد ( ) 97.96.95.94مً هظام
العمل الععىدي.

ً
زاهُا /الشواجب:
 .1الشاجب ألاظاس ي لخاملي ماهل البيالىسٍىط (  ) 6111سٍاٌ .
 .2في خالت حعُحن مذًش بماهل اكل مً اإلااهل اإلاؼلىب للىظُـت (بيالىسٍىط) ؿةهه ٌعخدم مخصصاث
وبذالث وظُـت اإلاذًش في الـلشة ( )1هؼبُعت عمل ختى ًخىؿش اإلااهل اإلاؼلىب ،وفي هزه الخالت ًخم اعخماد
رلً مً مجلغ ؤلاداسة.
 .3في خالت خصىٌ اإلاذًش اإلاعحن بماهل اكل مً اإلااهل اإلاؼلىب للىظُـت على ماهل (بيالىسٍىط) وهى
على سؤط العمل ؿةهه ال جخؼحر مخصصاث الىظُـت له وٍخم جلُُم ظىحن خذمخه عً ػشٍم مجلغ ؤلاداسة.
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ً
زالثا /العالوة:
ٌعخدم اإلاذًش عالوة ظىىٍت بلُمت (  ) 411سٍاٌ وَشترغ إلاىذ العالوة ؤن ًىىن كذ ؤمض ى ظىت على
حعُِىه.
ً
سابعا /البذالث:
ًصشؾ للمذًش بذٌ هلل شهشي بمبلؽ (  ) 311سٍاٌ .
ًمىذ اإلاذًش بذٌ ظىً بدذ ؤعلى زالزت ؤشهش وعبت ( )%25للمتزوج ووعبت ( )%11لألعضب في العام ما لم
ًىؿش له العىً وٍصشؾ على ؤظاط كعؽ شهشي مع الشاجب.

ً
خامعا /بذٌ الاهخذاب:

ًُ .1صشؾ للمذًش الخىـُزي اإلاىخذب داخل اإلاملىت بذٌ اهخذاب  251سٍاٌ عً الُىم الىاخذ ؤو  %5مً
ساجبه ألاظاس ي الشهشي ؤيهما ؤكل.
ًُ .2صشؾ للمذًش الخىـُزي اإلاىخذب خاسج اإلاملىت العشبُت الععىدًت بذٌ اهخذاب  511سٍاٌ عً الُىم
الىاخذ ؤو  %11مً ساجبه ألاظاس ي الشهشي ؤيهما ؤكل.
ً .3جب ؤال جلل معاؿت الاهخذاب عً 151هم مً اإلاذًىت التي جلع في هؼاكها الجمعُت.
ً
ً
ُ
ًُ .4مىذ للمذًش الخىـُزي اإلاىخذب جزهشة ظـش رهابا وبًابا على الذسحت العُاخُت.
 .5عىذ عذم جىؿش سخلت حىٍت ؤو مؼاس باإلاذًىت اإلاىخذب بليها اإلاذًش وحب حعىٍظه عً جيالُف الىلل بما
ُ
ٌُعادٌ كُمت ؤكشب مؼاس للمذًىت اإلاىخذب بليها.
ُ
ً .6جب على اإلاذًش عىذ اهخذابه حعبئت همىرج الاهخذاب اإلاعمىٌ به لذي الجمعُت.

ً
ظادظا /اإلاياؿأث:

ًىىن مىذ اإلاياؿأث على ؤظاط جلذًش مجلغ ؤلاداسة ليشاغ اإلاذًش وحذه ومىاظبخه ودسحت بجلاهه للعمل
اإلاىىغ به وبهخاحه وجـاهُه في العمل ورلً بىاء على جىصُت سئِغ اإلاجلغ ؤو هائبه.

ً
ظابعا /الخذسٍب والخإهُل:

 .1تهذؾ ظُاظت الخذسٍب في الجمعُت بصـه عامت بلى ما ًلي:
ؤ – سؿع معخىي ألاداء لذي اإلاذًش بلى دسحت جمىىه مً ؤداء واحباث العمل على ؤؿظل وحه وسؿع هـاءجه
الىظُـُت.
ب – تهُئت اإلاذًش ألجباع ؤظلىب حذًذ في العمل ؤو اظخعماٌ آالث خذًثت.
ج -مىصب اإلاذًش ًدخاج شؼله بلى بعذاد و جذسٍب خاص.
د -جدعحن وجؼىٍش البِئت ؤلاداسٍت في الجمعُت.
جىػحن الخذسٍب في اإلااظعت مً خالٌ جإهُل اإلاذًش.
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ً .2لتزم اإلاذًش ؤن ٌعمل لذي الجمعُت ؿترة حعادٌ ؿترة الخذسٍب ؤو الالتزام بشد واؿت ما صشؾ علُه وؤهـلخه
الجمعُت على جذسٍبه خالٌ ؿترة الخذسٍب عً اإلاذة التي لم ًلظها بالعمل في الجمعُت بما ال ًخعاسض
وؤخيام اإلاادة (  ) 48مً هظام العمل الععىدي.
ٌ .3عخبر الخذسٍب باليعبت للمذًش مً واحباث العمل ظىاء داخل ؤو خاسج ؤوكاث الذوام الشظمي وٍىىن
رلً طمً بػاس الخؼت اإلاشظىمت مً كبل صاخب الصالخُت بالجمعُت.
ً .4ىىن الخذسٍب للمذًش عً ػشٍم خظىس دوساث جذسٍبُت ؤو هذواث مخخصصت ؤو عً ػشٍم العمل بلصذ
اهدعاب الخبرة بدُث ًىىن الخذسٍب في ؤخذ ألاحهضة اإلااهلت ظىاء في داخل اإلاملىت ؤو خاسحها.
 .5حصجع الجمعُت اإلاذًش على الخدصُل العلمي والخذسٍب وجدـضه على رلً وجخدمل الجمعُت حمُع
اإلاصاسٍف الالصمت داخل اإلاملىت ؤو خاسحها اإلاخعللت بالعملُت الخذسٍبُت.
ً .6ظع مجلغ ؤلاداسة ؤو مً ًـىطه اللىائذ الذاخلُت لخذسٍب اإلاىظـحن وجؼىٍش هـاءتهم ومصاسٍف
وبذالث الخذسٍب.

ً
زامىا /ظاعاث العمل:

 .1ؿُما ال ًخعاسض وؤخيام اإلاادة الثامىت والدععىن مً هظام العمل الععىدي جىىن ؤًام العمل خمعت
ؤًام في ألاظبىع وٍىىن ًىمي الجمعت والعبذ ؤًام الشاخت ألاظبىعُت وٍىىن الخذ ألادوى لعاعاث العمل
ً
ُ
( )41ظاعت ؿـي ألاظـبىع جخــع بلـى  6ظاعاث ًىمُا خالٌ شهش سمظان اإلاباسن للمعلمحن.
 .2مع عذم ؤلاخالٌ باإلاىاد ( )113.112.111مً هظام العمل الععىدي ًجىص لصاخب الصالخُت جدذًذ
ؤوكاث بذاًت ونهاًت الذوام الشظمي وؿم ما جلخظُه مصلخت العمل بالجمعُت .
ً .3خعحن على اإلاذًش ؤن ًدظش للعمل في ػحر ظاعاث العمل الشظمُت في خالت الاخخُاج بلُه خعب خاحت
العمل .
ً .4جىص الخيلُف بالعمل خاسج وكذ الذوام وؿلا لإلخخُاحاث هما ًجىص الخيلُف بالعمل في ؤًام العؼالث
ألاظبىعُت وألاعُاد الشظمُت ورلً طمً ؤلاعخماداث في اإلاحزاهُت وبىاءا على ما جخؼلبه مصلخت العمل،
وٍظع سئِغ /هائب الجمعُت اللىاعذ الخاصت بششوغ الخيلُف بالعمل ؤلاطافي وجدذًذ ظاعاجه وألاًام
الالصمت لزلً زم ٌعشض على مجلغ ؤلاداسة العخماده .
 .5ظاعاث العمل ؤلاطاؿُت:
– في ؤًام العمل الشظمُت ًمىذ اإلايلـىن بالعمل ؤلاطافي ؤحشا بطاؿُا ٌعادٌ الشاجب العادي للعاعاث التي
عملها في ؤًام العمل الشظمُت وجددعب كُمت ؤحش العاعت (الشاجب الشهشي *  )1جلعُم .241
في ؤًام ؤلاحاصاث ألاظبىعُت ًمىذ اإلايلـىن بالعمل ؤلاطافي ؤحشا بطاؿُا ٌعادٌ ( )1,5مً الشاجب العاديللعاعاث التي عملها وجدعب كُمت ؤحش العاعت (الشاجب الشهشي *  )1,51جلعُم .241
في ؤًام بحاصاث ألاعُاد ًمىذ اإلايلـىن بالعمل ؤلاطافي ؤحشا بطاؿُا ٌعادٌ طعف الشاجب العاديللعاعاث التي عملها وجددعب كُمت ؤحش العاعت (الشاجب الشهشي جلعُم *  )2جلعُم .241
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ً .6جىص لصاخب الصالخُت عذم الخلُذ بإخيام اإلاىاد الثامىت والدععحن وألاولى بعذ اإلاائت والـلشة
( ) 1مً اإلاادة الشابعت بعذ اإلاائت مً هظام العمل الععىدي في الخاالث آلاجُت:
ؤعماٌ الجشد العىىي ،وبعذاد اإلاحزاهُت ،والخصـُت ،وكـل الخعاباث والاظخعذاد للبُع بإزمان مخـظتً
والاظخعذاد للمىظم بششغ ؤال ًضٍذ عذد ألاًام التي ٌشؼل ؿيها اإلاذًش الخىـُزي على زالزحن ًىما في العىت.
برا وان العمل إلاىع وكىع خادر خؼش ،ؤو بصالح ما وشإ عىه ،ؤو جالفي خعاسة مدللت إلاىاد كابلت للخلف.برا وان الدشؼُل بلصذ مىاحهت طؼؽ عمل ػحر عادي.ألاعُاد واإلاىاظم واإلاىاظباث ألاخشي وألاعماٌ اإلاىظمُت التي جدذد بلشاس مً مجلغ ؤلاداسة.وال ًجىص في حمُع الخاالث اإلاخلذمت ؤن جضٍذ ظاعاث العمل الـعلُت على عشش ظاعاث في الُىم ،ؤو ظخحنظاعت في ألاظبىع.

ً
جاظعا /ؤلاحاصاث:

ً
ٌعخدم اإلاذًش الخىـُزي عً ول عام بحاصة ظىىٍت مُالدًت مذتها ظخت و زالزىن ًىما وجىىن ؤلاحاصة
مذؿىعت ألاحش وٍجىص له بعذ مىاؿلت صاخب الصالخُت ججضئت سصُذ بحاصجه بلى زالر مشاث خالٌ العام
الىاخذ بدُث ال جلل مذة ول بحاصة عً خمعت ؤًام مخصلت هما ًجىص له الخصىٌ على بحاصة عشطُت
مخلؼعت ال جضٍذ مذتها عً خمعت ؤًام في العىت على ؤن جددعب مً سصُذ بحاصجه العىىٍت وال ًدم له
الخمخع بةحاصجه العىىٍت برا لم ًىمل ظخت ؤشهش مخىاصلت مً جاسٍخ مباششجه العمل لذي الجمعُت.
ً
ً
ًجب ؤن ًخمخع اإلاذًش الخىـُزي بةحاصجه في ظىت اظخدلاكها وال ًجىص الجزوٌ عنها ؤو ؤن ًخلاض ى بذال هلذًا
ً
عىطا عً الخصىٌ عليها ؤزىاء خذمخه.
ً
للمذًش الخىـُزي بمىاؿلت صاخب الصالخُت ؤن ًاحل بحاصجه العىىٍت ؤو ؤًاما منها بلى العىت الخالُت.
لصاخب الصالخُت خم جإحُل بحاصة اإلاذًش الخىـُزي بعذ نهاًت ظىت بظخدلاكها برا اكخظذ ظشوؾ
ً
العمل رلً إلاذة ال جضٍذ على حععحن ًىما ؿةرا اكخظذ ظشوؾ العمل اظخمشاس الخإحُل وحب الخصىٌ
على مىاؿلت اإلاذًش الخىـُزي هخابت على ؤال ًخعذي الخإحُل نهاًت العىت لخالُت لعىت اظخدلاق ؤلاحاصة.
للمذًش الخىـُزي الخم في الخصىٌ على ؤحشة عً ؤًام ؤلاحاصة اإلاعخدلت برا جشن العمل كبل بظخعماله
لها ورلً باليعبت بلى اإلاذة التي لم ًدصل على بحاصجه عنها هما ٌعخدم ؤحشة ؤلاحاصة عً ؤحضاء العىت
بيعبت ما كظاه منها في العمل  .وٍددعب ألاحش على ؤظاط ؤخش ؤحش وان ًخلاطاه اإلاذًش عىذ جشن العمل.
للمذًش الخىـُزي الخم في بحاصة بإحش وامل في ألاعُاد واإلاىاظباث التي ًدذدها مجلغ ؤلاداسة .
للمذًش الخىـُزي الخم في بحاصة بإحش إلاذة ًىم واخذ في خالت والدة مىلىد له وزالزت ؤًام إلاىاظبت صواحه ،
ُ
ؤو في خالت وؿاة صوحه ؤو ؤخذ ؤصىله ؤو ؿشوعه على ؤن جلذم الىزائم اإلااٍذة للخاالث اإلاشاس بليها .
للمذًش الخىـُزي الخم في الخصىٌ على بحاصة بإحش ال جلل مذتها عً عششة ؤًام وال جضٍذ على خمعت
ً
عشش ًىما بما ؿيها بحاصة عُذ ألاطحى ورلً ألداء ؿشٍظت الدج إلاشة واخذة ػىاٌ مذة خذمخه برا لم ًىً
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ؤداها مً كبل ُوَشترغ الظخدلاق هزه ؤلاحاصة ؤن ًىىن اإلاذًش كذ ؤمض ى في العمل لذي صاخب العمل
ظيخحن مخصلخحن على ألاكل .
للمذًش الخىـُزي الخاصل على مىاؿلت صاخب الصالخُت إلهماٌ دساظخه باالهدعاب الخم في بحاصة
بإحش وامل لخإدًت الامخدان عً ظىت ػحر ُمعادة جدذد مذتها بعذد ؤًام الامخدان الـعلُت بما برا وان
الامخدان عً ظىت معادة ؿُىىن للمذًش الخىـُزي الخم في بحاصة دون ؤحش ألداء الامخدان  ،ولصاخب
الصالخُت ؤن ًؼلب مً اإلاىظف جلذًم الىزائم اإلااٍذة لؼلب ؤلاحاصة وهزلً ما ًذٌ على ؤدائه لالمخدان
ً
وعلى اإلاذًش الخىـُزي ؤن ًخلذم بؼلب ؤلاحاصة كبل مىعذها بخمعت عشش ًىما على ألاكل ُ ،وٍدشم مً ؤحش
هزه ؤلاحاصة برا زبذ ؤهه لم ًُاد الامخدان مع عذم ؤلاخالٌ باإلاعائلت الخإدًبُت .
ً
للمذًش الخىـُزي الزي ًثبذ مشطه الخم في بحاصة مشطُت بإحش عً الثالزحن ًىما ألاولى وبثالزت ؤسباع
ً
ً
ً
ظىاء واهذ هزه
ألاحش عً العخحن ًىما الخالُت ودون ؤحش للثالزحن ًىما التي جلي رلً خالٌ العىت الىاخذة
ؤلاحاصة مخصلت ؤم مخلؼعت ُوٍلصذ بالعىت الىاخذة العىت التي جبذؤ مً جاسٍخ ؤوٌ بحاصة مشطُت.
للمذًش الخم في بحاصة ػاسئت مذؿىعت ألاحش لـترة ال جخجاوص خمعت ؤًام في العىت جبذؤ ببذاًت العام
اإلاُالدي وحعلؽ حمُعا ؤو ما جبلى منها بنهاًت العام ورلً هظشا للظشوؾ التي ًلذسها الشئِغ اإلاباشش على
ؤال جضٍذ جلً ؤلاحاصة عً زالزت ؤًام في اإلاشة الىاخذة وعلى اإلاذًش جلذًم ما ًثبذ خاحخه بلى جلً ؤلاحاصة عىذ
عىدجه.
ًجىص في خاالث الظشوسة كؼع بحاصة اإلاذًش على ؤال ًخل رلً بدله في جإحُل ألاًام اإلاخبلُت مً بحاصجه
للعىت الخالُت ؿلؽ.
ال ًجىص للمذًش ؤزىاء جمخعه بةحاصجه اإلاىصىص عليها ؤن ٌعمل لذي صاخب عمل آخش ؿةرا زبذ ؤن
اإلاذًش كذ خالف رلً ًخم جؼبُم ما ًىص علُه هظام العمل بهزا الخصىص .
ٌعخدم اإلاىظف خعب ما ًىص علُه هظام العمل بحاصة مشطُه على الىحه الخالي:
الثالزىن ًىما ألاولى  :بإحش وامل.العخىن ًىما الخالُت  :زالزت ؤسباع ألاحش .وبعذ رلً جىظش ؤلاداسة في اخخماٌ اظخمشاس اإلاىظف ؤو بنهاء خذماجه بعذ اظدىـار وامل سصُذه مًؤلاحاصاث العادًت.
ٌعخمذ الشئِغ ؤو هائبه ؤلاحاصة اإلاشطُت بىاءا على جلشٍش مً الجهت الؼبُت اإلاخخصت التي جدذدها الجمعُتبعذ جىكُع الىشف الؼبي على اإلاشٍع وبخظاس جلشٍش مً الؼبِب اإلاخخص.
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ً
عاششا /كىاعذ الخإدًب:
الجضاءاث الخإدًبُت التي ًجىص لصاخب الصالخُت بالجمعُت جىكُعها على اإلاذًش الخىـُزي على ؤن جىىن
وؿم الدعلعل الخالي:
 )1الخىبُه :وهى جزهحر شـهي ًىحه بلى اإلاذًش مً كبل سئِعه ٌشاس ؿُه بلى اإلاخالـت التي ؤسجىبها اإلاذًش
وٍؼلب مىه الخلُذ بالىظام واللُام بىاحباجه على وحه صخُذ.
 )2ؤلاهزاس الىخابي  :وهى هخاب ًىحه بلى اإلاذًش في خالت اسجيابه مخالـت مخظمً لـذ هظشه بلى اإلاخالـت
وبلى بميان حعشطه لجضاء ؤشذ في خالت اظخمشاس اإلاخالـت ؤو جىشاسها.
الؼشامت :وجىىن بدعم حضء مً ؤحش اإلاذًش ًتراوح بحن احش ًىم وامل وؤحش خمعت ؤًام عً اإلاخالـت
الىاخذة .
 )3ؤلاًلاؾ عً العمل دون ؤحش  :وهى مىع اإلاذًش مً مماسظت عمله مذة مً الضمً دون ؤن ًخلاض ى عنها
ؤحش ؤو حعىٍع وٍـشض هزا الجضاء مً ًىم بلى خمعت ؤًام.
 )4الخشمان مً العالوة ؤو جإحُلها إلاذة ال جضٍذ على ظىت متى واهذ ملشسة مً صاخب الصالخُت.
 )5جإحُل التركُت مذة ال جضٍذ على ظىت متى واهذ ملشسة مً صاخب الصالخُت.
 )6ؤلاًلاؾ عً العمل مع الخشمان مً ألاحش وهى مىع اإلاذًش مً مماسظت عمله مذة مً الضمً دون ؤن
ًخلاض ى عنها ؤحش ؤو حعىٍع وٍـشض هزا الجضاء مً ًىم بلى خمعت ؤًام .
 )7الـصل مً الخذمت مع اإلاياؿإة  :وَعخبر بنهاء خذمت اإلاذًش بعبب اسجيابه مخالـت مً اإلاخالـاث
اإلاىصىص عليها ال جمىع صشؾ وامل اإلاياؿإة اإلاعخدلت عً مذة خذمخه خعب هظام العمل .
ً
حضاء ػحر واسد في هزا الالئدت ؤو في هظام
ال ًجىص لصاخب الصالخُت ؤن ًىكع على اإلاذًش الخىـُزي
العمل .
ال ًجىص حشذًذ الجضاء في خالت جىشاس اإلاخالـت برا وان كذ اهلض ى على اإلاخالـت العابلت مائت وزماهىن
ًىما مً جاسٍخ ببالغ اإلاذًش الخىـُزي بخىكُع الجضاء علُه عً جلً اإلاخالـت .
ً
ال ًجىص اتهام اإلاذًش الخىـُزي بمخالـت مض ى على هشـها ؤهثر مً زالزحن ًىما  .وال ًجىص جىكُع حضاء
ً
جإدًبي بعذ جاسٍخ اهتهاء الخدلُم في اإلاخالـت وزبىتها في خم اإلاذًش الخىـُزي بإهثر مً زالزحن ًىما .
ً
ال ًجىص جىكُع حضاء جإدًبي على اإلاذًش الخىـُزي ألمش اسجىبه خاسج ميشأث الجمعُت ما لم ًىً مخصال
بالجمعُت ؤو بإصخاب الصالخُت ؿيها  .هما ال ًجىص ؤن ًىكع على اإلاذًش الخىـُزي عً اإلاخالـت الىاخذة
ػشامت جضٍذ كُمتها عً ؤحشة خمعت ؤًام  .وال جىكُع ؤهثر مً حضاء واخذ على اإلاخالـت الىاخذة  ،وال ؤن
جلخؼع مً ؤحشه ً
وؿاء للؼشاماث التي جىكع علُه ؤهثر مً ؤحش خمعت ؤًام في الشهش الىاخذ  ،وال ؤن جضٍذ
مذة بًلاؿه عً العمل دون ؤحش على خمعت ؤًام في الشهش.
ال ًجىص جىكُع حضاء جإدًبي على اإلاذًش الخىـُزي بال بعذ ببالػه هخابت بما وعب بلُه واظخجىابه وجدلُم
دؿاعه وبزباث رلً في مدظش ًىدع في ملـه الخاص  .وٍجىص ؤن ًىىن الاظخجىاب شـاهه في اإلاخالـاث
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البعُؼت التي ال ًخعذي الجضاء اإلاـشوض على مشجىبها ؤلاهزاس ؤو الؼشامت باكخؼاع ما ال ًضٍذ على ؤحش ًىم
واخذ  ،على ؤن ًثبذ رلً في اإلادظش .
ً
ًجب ؤن ًبلؽ اإلاذًش الخىـُزي بلشاس جىكُع الجضاء علُه هخابت  ،ؿةرا امخىع عً الاظخالم ؤو وان ػائبا
ؿحرظل البالغ بىخاب مسجل على عىىاهه اإلابحن في ملـه او اخز جىكُع شاهذًً عً امخىاع الاظخالم ،و
ً
للمذًش الخىـُزي خم الاعتراض على اللشاس الخاص بخىكُع الجضاء علُه خالٌ خمعت عشش ًىما (عذا ؤًام
العؼل الشظمُت) مً جاسٍخ ببالػه باللشاس النهائي بةًلاع الجضاء علُه ،وٍلذم الاعتراض بلى هُئت حعىٍم
الخالؿاث العمالُت  .هما حاء باإلاادة  72مً هظام العمل الععىدي.
ًجب ؤن ًدىاظب الجضاء اإلاىكع على اإلاذًش مع حجم اإلاخالـت اإلاشجىبت.
ال ٌعخذ بالجضاء ما لم ًخم اعخماده مً كبل مجلغ ؤلاداسة عذا الخىبُه الشـهي.
برا وان الـعل الزي ؤسجىبه اإلاذًش ٌشيل ؤهثر مً مخالـت ؿُىخـي بخىكُع العلىبت ألاشذ مً بحن العلىباث
اإلالشسة لها.
ًجب هخابت الؼشاماث التي جىكع على اإلاذًش الخىـُزي في سجل خاص مع بُان ؤظمه وملذاس ؤحشه
وملذاس الؼشامت وظبب جىكُعها وجاسٍخ رلً.
ٌعخبر مخالـت جإدًبُت حعخىحب الجضاء اسجياب اإلاذًش لـعل مً ألاؿعاٌ الىاسدة بجذوٌ الجضاءاث
اإلاشؿم .
جدذد اإلاخالـاث التي حعخدم الجضاءاث وؿلا للجذوٌ اإلاشؿم.

الخادي عشش /مخاػش وبصاباث العمل والخذماث الصخُت والاحخماعُت:
على الجمعُت جىؿحر بِئت آمىت ومدـضة على العمل.
ًؼبم بدم اإلاذًش الخىـُزي في شإن بصاباث العمل وؤلامشاض اإلانهُت ؤخيام ؿشع ألاخؼاس اإلاهىُت مً هظام
الخإمُىاث الاحخماعُت الصادس باإلاشظىم اإلاليي سكم م 33 /في 1421/9/3هـ. .

الثاوي عشش /اهتهاء علذ العمل:
ًيخهي علذ العمل في ؤي مً ألاخىٌ اإلاىصىص عليها في اإلاادة  74مً هظام العمل الععىدي.
برا وان العلذ ػحر مدذد اإلاذة حاص ألي مً ػشؿُه بنهائه ً
بىاء على ظبب مششوع ًجب بُاهه بمىحب بشعاس
ً
ًىحه بلى الؼشؾ آلاخش هخابت كبل ؤلانهاء بمذة ال جلل عً زالزحن ًىما برا وان ؤحش اإلاذًش الخىـُزي ًذؿع
ً
ً
شهشٍا  ،وال ًلل عً خمعت عشش ًىما باليعبت بلى ػحره.
ُ
برا ؤههي العلذ لعبب ػحر مششوع وان للؼشؾ الزي ؤصابه طشس مً هزا ؤلانهاء الخم في حعىٍع جلذسه
هُئت حعىٍت الخالؿاث العمالُت ً،شاعى ؿُه ما لخله مً ؤطشاس مادًت وؤدبُت خالت واخخمالُت وظشوؾ
ؤلانهاء.
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ًجىص للمذًش الخىـُزي ارا ًُـصل مً عمله بؼحر ظبب مششوع ؤن ًؼلب بعادجه بلى العمل وٍىظش في
هزه الؼلباث وؿم ؤخيام هظام العمل والئدت اإلاشاؿعاث ؤمام هُئاث حعىٍت الخالؿاث العمالُت .
ال ًىلض ي علذ العمل بىؿاة صاخب الصالخُت  ،ما لم جىً شخصِخه كذ سوعُذ في ببشام العلذ
ولىىه ًيخهي بىؿاة اإلاذًش الخىـُزي ؤو بعجضه عً ؤداء عمله  ،ورلً بمىحب شهادة ػبُت معخمذة مً
الجهاث الصخُت اإلاخىلت ؤو مً الؼبِب اإلاخىٌ الزي ٌعُىه صاخب الصالخُت .
ال ًجىص لصاخب الصالخُت ؿسخ العلذ دون مياؿإة ؤو بشعاس اإلاذًش الخىـُزي ؤو حعىٍظه بال في
الخاالث الىاسدة باإلاادة (  ) 81مً هظام العمل ششٍؼت ؤن جخاح الـشصت للمذًش الخىـُزي ليي ًبذي
ؤظباب معاسطخه للـسخ.
ًدم للمذًش الخىـُزي ؤن ًترن العمل دون بشعاس  ،مع اخخـاظه بدلىكه الىظامُت ولها في ؤي مً
الخاالث الىاسدة باإلاادة (  ) 81مً هظام العمل .
ال ًجىص لصاخب الصالخُت بنهاء خذمت اإلاذًش الخىـُزي بعبب اإلاشض  ،كبل اظدىـاره اإلاذد اإلادذدة
لإلحاصة اإلاىصىص عليها في هظام العمل وللمذًش الخىـُزي الخم في ؤن ًؼلب وصل بحاصجه العىىٍت
باإلاشطُت.
الخىم على اإلاىظف نهائُا بعلىبت عً حشٍمت مخلت بالششؾ ؤو ألاماهت .
ؤن ًخم حعلُم ؤلاخؼاس للمذًش في ملش العمل وٍىكع اإلاشظل بلُه باظخالمه مع جىطُذ جاسٍخ الاظخالم
وفي خالت امخىاع اإلاذًش عً الاظخالم مع بزباث الىاكعت في مدظش سظمي ًىكع علُه ازىان مً صمالئه في
العمل.
ٌعلم للمذًش عىذ بنهاء خذمخه شهادة مً واكع ملف خذمخه مبِىا بها جاسٍخ الخداكه بالعمل وجاسٍخ
بهتهاء عمله ومعمى الىظُـت وألاحش والامخُاصاث اإلامىىخت له ورلً في مُعاد ؤكصاه ؤظبىع مً جاسٍخ ػلبه
لها (عمل همىرج شهادة خذمت).

الثالث عشش /مياؿإة نهاًت الخذمت:
برا اهتهذ عالكت العمل وحب على الجمعُت ؤن جذؿع بلى للمذًش الخىـُزي مياؿإة عً مذة خذمخه جدعب
على ؤظاط ؤحش هصف شهش عً ول ظىت مً العىىاث الخمغ ألاولى ،وؤحش شهش عً ول ظىت مً
ً
العىىاث الخالُت  ،وٍخخز ألاحش ألاخحر ؤظاظا لخعاب اإلاياؿإة ،وَعخدم اإلاذًش الخىـُزي مياؿإة عً ؤحضاء
العىت بيعبت ما كظاه منها في العمل.
برا وان اهتهاء عالكت العمل بعبب اظخلالت اإلاذًش الخىـُزي ٌعخدم في هزه الخالت زلث اإلاياؿإة بعذ
خذمت ال جلل مذتها عً ظيخحن مخخالُخحن ،وال جضٍذ عً خمغ ظىىاث ،وَعخدم زلثيها برا صادث مذة
خذمخه على خمغ ظىىاث مخخالُت ولم جبلؽ عشش ظىىاث وَعخدم اإلاياؿإة واملت برا بلؼذ مذة خذمخه
عشش ظىىاث ؿإهثر.
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ٌعخدم اإلاذًش الخىـُزي اإلاياؿإة واملت في خالت جشهه للعمل هدُجت للىة كاهشة خاسحه عً بسادجه.
برا اهتهذ خذمت اإلاذًش الخىـُزي وحب على الجمعُت دؿع ؤحشه وجصـُت خلىكه خالٌ ؤظبىع – على
ألاهثر – مً جاسٍخ اهتهاء العالكت العلذًت  ،ؤما برا وان اإلاذًش الخىـُزي هى الزي ؤههى العلذ  ،وحب على
الجمعُت جصـُت خلىكه واملت خالٌ مذة ال جضٍذ على ؤظبىعحن ،ولصاخب الصالخُت ؤن ًدعم ؤي دًً
معخدم له بعبب العمل مً اإلابالؽ اإلاعخدلت للمىظف.
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