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صفحة 1

الباب األول
أحكام عامة

املادة )( 1
تسري أحكام هذا الدليل على مجيع العاملني باجلمعية.
املادة) ( 2
يعتمد هذا الدليل التقويم اهلجري بكل ما يتعلق بتطبيق أحكامه ما مل يتفق على خالف ذلك يف
عقد العمل.
املادة) ( 3
يعترب هذا الدليل متمم لعقود العمل فيما ال يتعارض مع األحكام والشروط األفضل الواردة يف هذه
العقود.
املادة) ( 4
يتعني إطالع العامل عند التعاقد على أحكام هذا الدليل وينص على ذلك يف عقد العمل أو يوقع
العامل إقراراً بذلك.
املادة (( 5
يرجع إىل نظام العمل والعمال والقرارات املنفذة له يف كل ما مل يرد نص بشأنه يف هذا الدليل
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املادة ) ( 6هدف -و استعمال الدليل:-
 -1إن اهلدف من هذا الدليل هو حتديد سياسات وأنظمة وقواعد شؤون املوظفني اليت من شأنها
تنظيم عالقة اجلمعية باملوظفني  ،وذلك عن طريق حتديد وتوضيح واجبات وحقوق كل من
الطرفني باإلضافة إىل تأمني معاملة مجيع
موظفي اجلمعية على قدم املساواة.
 -2ختصص أرقام متسلسلة لكل نسخة من نسخ الدليل( أو ال جزاء منه )وحيتفظ مدير الشؤون
املالية و اإلدارية بسجل يبني كيفية توزيع النسخ.
 -3حيدد املدير العام فئات ومستويات املسئولني الذين حيق هلم االحتفاظ بنسخة هذا الدليل
ويرسل مدير الشؤون املالية واإلدارية نسخ الدليل إىل املسئولني املذكورين مقابل احلصول على
توقيعهم على سجل خاص بذلك.
 -4إن أي مسئول يف اجلمعية ميكنه أن يقدم اقرتاحات وتوصيات خبصوص أية تعديالت على
حمتوى الدليل  ،إال أن هذه االقرتاحات والتوصيات جيب أن متر صعوداً على خطوط السلطة  ،وفقاً
هليكل التنظيم اإلداري  ،للدراسة واملوافقة ومن ثم االعتماد النهائي من جملس اإلدارة.
أ .يتم تقديم االقرتاحات والتوصيات بأسلوب مفصل قدر اإلمكان ،ويفضل تقدميها على شكل
صفحات جديدة أو بديلة لصفحات الدليل ب .جيب أن تقدم كافة التعديالت املقرتحة ،بعد أن
يوافق عليها مدير الدائرة املعين ،إىل مدير الشؤون املالية واإلدارية واملوظفني الذي تقع عليه
مسئولية تصنيف التعديالت ووضعها يف قالبها شبه النهائي ومن ثم تقدميها إىل املدير العام
للموافقة عليها قبل حتويلها جمللس اإلدارة.
ج .تتم دراسة كافة التعديالت من قبل جملس اإلدارة الذي يتوىل إما اعتمادها  ،كما هي أو بعد
إدخال التغيريات عليها  ،أو رفضها.
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د .تصدر التعديالت املعتمدة كتابياً من قبل املدير العام  ،وتوزع على حاملي نسخ الدليل بشكل
صفحات جديدة أو بديلة لصفحات الدليل.
ه .يتوىل كل من حيمل نسخة من نسخ الدليل إدخال هذه التعديالت يف املكان املخصص هلا يف
الدليل.
 .5ال يسمح ملن لديهم نسخ من الدليل بتصوير أو بأخذ أي من حمتوياته إىل خارج مكاتب اجلمعية
دون احلصول على إذن مسبق من مدير شؤون املوظفني
.6جيب على كل موظف انتهت خدمته يف اجلمعية  ،وتوجد يف حيازته نسخه من الدليل أن يعيدها
إىل اجلمعية عن طريق تسليمها إىل مدير الشؤون املالية و اإلدارية واملوظفني.
املادة ) ( 7تعريف بعض املصطلحات الواردة يف الدليل
يقصد بالكلمات والعبارات واملصطلحات التالية أينما وردت يف هذا الدليل املعاني املخصصة لكل منها
أدناه:
 -1اجلمعية :اجلمعية اخلريية لرعاية وتأهيل املعاقني بربيدة
 -2نظام العمل :ويقصد به نظام العمل والعمال
 -3نظام التأمينات االجتماعية :ويقصد به .نظام التأمينات االجتماعية.
 -4جملس اإلدارة :جملس إدارة اجلمعية وهو السلطة العليا اليت تتوىل األشراف على اجلمعية
العمومية املنتخبة من اجلمعية
 -5اللجنة التنفيذية :اللجنة التنفيذية مبجلس اإلدارة
 -6املدير العام :مدير عام اجلمعية وهو املدير التنفيذي األعلى للجمعية أو من يفوضه ملمارسة
صالحياته يف حالة غيابه.
 -7إدارة اجلمعية العليا :املدير العام أو من يفوضه املدير العام ملمارسة صالحياته
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 -8املسئول املعين :هو اجلهة صاحبة السلطة واليت يقع ضمن اختصاصها أو صالحيتها أو
مسئوليتها املوضوع الوارد يف سياق النص  ،ويستعمل هذا التعبري عادة عندما يتغري املسئول مع تغري
املستوى اإلداري أو مستوى أهمية القرار أو اإلجراء
 -9املسئول املباشر  :هو السلطة اإلدارية املشرفة مباشرة على النشاط الوارد يف سياق النص وعلى
العاملني ضمن هذا النشاط حسب هيكل التنظيم اإلداري وتكون معنية مباشرة باملوضوع سواءً كان
يتناول موظفني أو سياسات أو إجراءات  ،ويشمل ذلك أياً من الوظائف اإلشرافية بدءاً باملدير العام
ثم مديري الدوائر والفروع ورؤساء األقسام والشعب وصوالً إىل مستوى رئيس فريق عمل أو رئيس
جمموعة عمال  ،ويستعمل مصطلح " الرئيس املباشر " عندما يتناول املوضوع املوظفني التابعني
مباشرة للمسئول.
-11املسئول األعلى :هو السلطة اإلدارية األعلى مباشرة من املسئول أو الرئيس املباشر حسب
التعريف الوارد أعاله  ،مثال  :إذا كان اإلجراء يتعلق بتعني رئيس قسم يكون املسئول املباشر هو
مدير الدائرة واملسئول األعلى هو املدير العام  ،وإذا كان اإلجراء يتعلق بتعيني مدير دائرة يكون
املسئول املباشر املدير العام واملسئول األعلى رئيس جملس اإلدارة تستعمل املصطلحات أعاله (
املسئول املعين  ،املسئول املباشر  ،املسئول األعلى ) عندما يكون املقصود هو مستوى إداري " نسيب "
وليس مستوى إداري" حصري " أما يف حالة معرفة وحصر املستوى اإلداري املقصود أو الوظيفة اليت
تقوم بالعمل فيتم استعمال التسمية
الفعلية مثل " املدير العام "  " ،مدير الدائرة " " ،مدير شؤون املوظفني "رئيس القسم
 -11الوحدة اإلدارية :هي جمموعة من العاملني تقوم بأعمال حمددة متنافسة ومتجانسة.
 - 12الدائرة :هي الوحدة اإلدارية الرئيسية يف اجلمعية حسب هيكل التنظيم اإلداري واليت ينتمي
أليها املوظف من الناحية اإلدارية  ،وتضم وحدات إدارية أصغر هي األقسام.
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 - 13مدير الدائرة :هو املسئول عن أعمال الدائرة مبا فيها األقسام والشعب التابعة هلا والعاملني
فيها  ،أي املسئول يف الصف األول التابع مباشرة املدير العام
  - 14قسم شؤون املوظفني  :هي الوحدة اإلدارية اليت تتوىل متابعة تنفيذ كافة سياساتوإجراءات شؤون املوظفني وحفظ امللفات اخلاصة بهم وحتضري التقارير اإلحصائية الدورية عن وضع
وحركة املوظفني.
 - 15رئيس شؤون املوظفني :هو املسئول املكلف بإدارة قسم شؤون املوظفني وبالتالي عندما يرد يفالنص أن اإلجراء مسئولية مدير شؤون املوظفني ال يعين أنه شخصياً ومنفرداً يقوم باإلجراء بل
يشمل دائرته الوحدات اليت تقع حتت مسئوليته.
  - 16املوظف :هو أحد األفراد العاملني يف اجلمعية وهوكل شخص يعني بقرار من اجلهةاملختصة  ،يف إحدى الوظائف الدائمة أو املؤقتة يف اجلمعية  ،يعمل بها وملصلحتها وحتت إدارتها ،
عمالً إدارياً أو فنياً أو حسابياً
أوكتابياً أو تنفيذياً أو آلياً أو يدوياً أو غريه  ،لقاء راتب شهري أو يومي حيدد يف قرار تعيينه وقد
تستعمل كلمة " عامل " لتعين ذات التعريف.
  - 17الوظيفة  :هي العمل املسند إىل املوظف من أية درجة كان.  - 18العمل املؤقت :هو العمل الذي تقتضي طبيعة إجنازه مدة حمددة أو الذي ينصب على عملحمدد ينتهي بانتهائه أيا كانت املدة اليت يستغرقها اجنازه
  - 19الدرجة  :هي الرتبة اليت حتدد املستوى اإلداري للموظف على سلم املستويات اإلدارية يفاجلمعية  ،وهي تضم عادة جمموعة من الوظائف املتساوية أو املتقاربة من حيث درجة املسئولية
ومستوى املؤهالت املطلوبة
لشغلها وأهميتها اإلشرافية والعلمية.
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  - 21الراتب األساسي :يقصد به األجر الذي يعطى للموظف مقابل عمله مبوجب عقد العمل ،مهما كان نوع هذا األجر أو طريقة احتسابه  ،وبدون أية إضافات من بدالت أو مقابل ساعات إضافية
أو مكافئات أو غريها  ،وقبل أية خصومات من الضرائب أو التأمينات أو غريها.
  - 21الزيادة السنوية  :هي املبلغ النقدي الذي زيد به راتب املوظف األساسي ويف املوعد الذيتقرره إدارة اجلمعية بناءً على أداء و إنتاجية املوظف.
–  -22املواطن :هو الشخص ممن حيملون اجلنسية السعودية.
  - 23األجنيب  :هو الشخص الذي ال حيمل اجلنسية السعودية ويقيم أصالً يف بلد آخر.- 24املستخدم :أي الشخص معني يف اجلمعية ضمن وظائف املستخدمني وفقاً اإلحكام الالئحة.-25اجلهة الطبية املعتمدة :هي اجلهة اليت تعتمدها اجلمعية.
 - 26بلد املنشأ :البلد الذي ينتمي إليه املوظف  ،وهو عادة البلد الذي ولد فيه املوظف أو حيملجنسيته والذي كان يقيم فيه قبل انتقاله للعمل يف اجلمعية  ،والذي يعترب البلد الذي قدم منه
املوظف األجنيب ألغراض احتساب مستحقاته من تذاكر السفر لاللتحاق بالعمل والذهاب يف
اإلجازات السنوية  ،ويف حالة اختالف بلد املنشأ عن البلد جنسية املوظف يتم حتديد ذلك بوضوح
يف عقد العمل.
  - 27احلالة االجتماعية :حالة املوظف االجتماعية حسب سجالت النفوس) سجل األحوالالشخصية ( أعزب  ،متزوج  ،مطلق  ،أرمل ،دون أوالد  ،له أوالد
  -28الوضع احلالي :الوضع الذي يعامل على أساسه املوظف ضمن سياسات اجلمعية من حيثاملزايا اليت متنحها للعاملني بغض النظر عن حالته االجتماعية.
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املادة )  ( 8حدود تطبيق السياسات
-1تسري أحكام هذه السياسات على مجيع موظفي اجلمعية الدائمني  ،املثبتني منهم واملوضوعني
حتت االختبار ،عند تعيني املوظف  ،يطلع على كافة بنود وفقرات هذه السياسات ويكون خاضعاً
للتعليمات والقواعد اليت تصدر تنفيذاً هلا.
-2ال تطبق أحكام هذه السياسات على األشخاص الذين توظفهم اجلمعية للقيام بأعمال ومهمات
مؤقتة أو عرضية أو مومسية.
-3تطبق على املوظفني العاملني بعقود خاصة  ،الشروط الواردة يف عقود توظيفهم بالنسبة إىل
تعيينهم وحتديد رواتبهم وإجازتهم واستقاالتهم وإنهاء خدماتهم  ،كما تطبق عليهم طيلة مدة
عملهم يف اجلمعية الشروط اخلاصة بواجبات املوظفني والتعليمات اليت تصدر إليهم رؤساؤهم
وغريها من األمور املتعلقة بعالقات العمل مبوجب هذا الدليل اليت ال تتعارض صراحة مع شروط
توظيفهم.
-4تعترب هذه السياسات وتعديالتها والقرارات اليت تصدرها إدارة اجلمعية بشأن موظفيها جزءاً
متمماً للعقد الذي بني اجلمعية واملوظف.
-5تلغى مجيع األحكام والقرارات والتعليمات املخالفة هلذه السياسات  ،ما مل تكن صادرة عن
السلطات احلكومية.
-6حيتفظ املوظفون القائمون على العمل يف اجلمعية بتاريخ إقرار هذه السياسات جبميع حقوقهم
املكتسبة.
-7خيضع املوظف ألحكام الئحة املخالفات واجلزاءات املعمول بها يف اجلمعية وامللحقة بهذه
السياسات.
-8حيق إلدارة اجلمعية يف أي وقت إدخال تعديالت على نصوص هذه السياسات  ،ويشمل ذلك
اإلضافة واإللغاء من البنود أو املنافع أو احلقوق الواردة فيها حسب
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تطور أنظمة اجلمعية وضمن القوانني واألنظمة احلكومية السارية.
املادة )  : ( 9مسئولية تطبيق السياسات

-1بعد اعتماد جملس اإلدارة يصبح دليل سياسات شؤون املوظفني هذا جزءاً من أنظمة وتعليمات
اجلمعية.
-2تناط مبجلس اإلدارة وحدة صالحية اعتماد أية تعديالت على سياسات شؤون املوظفني
-3إن احرتام هذه السياسات والعمل مبفهومها واجب على كافة العاملني يف اجلمعية كما أن
إحدى مسئوليات جملس اإلدارة هي التأكد من احرتام مجيع املوظفني هلذه السياسات
 -4يستعني املسئولني يف اجلمعية بأحكام هذه السياسات يف تعاملهم مع مرؤسيهم وتوجيههم
ومتابعتهم بهدف احلفاظ على الروح املعنوية العالية واألداء اجليد واالنضباط  ،كما يستعني
العاملون بها ملعرفة حقوقهم وواجباتهم.
-5حيق للمدير العام بتفويض من جملس اإلدارة تفسري حكم أي بند أو فقرة من البنود وفقرات
هذه السياسات ويكون القرار يف ذلك نهائياً.
 -6تضع إدارة اجلمعية ما تراه مناسباً من اللوائح والقرارات واألوامر والتعليمات الالزمة لتنفيذ
هذه السياسات  ،كما جيوز هلم تنظيم ما مل تنظمه هذه السياسات من أحكام حتقيقاً ألغراضها
واختاذ اإلجراءات الالزمة لوضع هذه السياسات واألوامر والتعليمات موضع التنفيذ مبا يتفق مع
أحكامها  ،مبا يف ذلك وضع واعتماد دليل إجراءات شؤون املوظفني.
-7إن استعانة جملس اإلدارة أو املدير العام برأي مراجع استشارية قانونية من داخل اجلمعية أو
من خارجها ال يتناقض مع صالحياتها املخولة هلما أو املسئوليات امللقاة على عاتق كل منهما
مبوجب هذه البنود  ،كذلك إن إحالة السياسات اهلامة قبل اعتمادها إىل اللجان أو األفراد من
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املعنيني أو من ذوي االختصاص وتكليفهم بوضع التوصيات املناسبة ال يتعارض مع صالحية أي من
جملس اإلدارة أو املدير العام بل يعزز الثقة بالقرارت اليت يصدرانها ويسهل تنفيذ تلك القرارات.
-8يتحمل مدراء الدوائر ورؤساء األقسام مسئولية تطبيق هذه السياسات يف الدوائر واألقسام
التابعة هلم  ،وميكنهم التشاور مع املدير املالي و اإلدلري بشأن حدود وجماالت تطبيق هذه السياسات
على أي من احلاالت اخلاصة حيث يرجع التفسري النهائي واألخري ألي منها للمدير العام أو نائبه.

الباب الثاني
التوظيف و التعيني

املادة )  : ( 11قواعد التوظيف:
يتم توظيف العاملني لدى اجلمعية حسب احتياجات و متطلبات العمل وكلما دعت احلاجة فان
اجلمعية حتدد الوظائف الشاغرة أو املستحدثة.
املادة )  ( 11تعطى األفضلية يف التوظيف للمواطنني ويفضل ذوي اإلعاقةعند التساوى و إذا مل
تتوفر يف أي من املتقدمني لشغل الوظيفة املؤهالت املطلوبة يتم حينئذ التوظيف من ا ملتقدمني
حاملي أحد اجلنسيات العربية ثم أخرياً من املتقدمني من جنسيات أخرى.
املادة )  ( 12يكون التوظيف يف األصل قاصراً على املواطنني السعوديني و جيوز استثناء استخدام غري
السعوديني بالشروط و األحكام الواردة يف املادتني )49 ( 45من نظام العمل و العمال و يكون استخدام
غري السعوديني يف الوظائف اإلدارية و املالية و وظائف البحث االجتماعي مبوافقة وكالة الوزارة
للشئون االجتماعية وتقتصر شغل وظائف املدير العام ومدراء االدارات على السعوديني فقط وجيوز
مبوافقة اللجنة التنفيذية شغل أي من الوظائف مدراء االدارات بالنيابة مبوظف غري سعودي يف
حالة عدم توفر موظف سعودي لشغل هذه الوظيفة.
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املادة )  ( 13تتبع اجلمعية أعلى معايري التوظيف لضمان التحاق العاملني ذوي الكفاءات العالية
باجلمعية واستمرارهم يف أدائهم لواجباتهم الوظيفية على أحسن وجه

املادة  ( 14 ) -يشرتط العمل باجلمعية ما يلي:-
أ  -وجود وظيفة شاغرة معتمدة.
ب  -توفر املؤهالت العلمية أو اخلربات املطلوبة للعمل.
ج  -توفر اللياقة الطبية للعمل حمل االستخدام و يثبت ذلك بتقرير طيب معتمد.
د  -اجتياز االختبارات الشخصية اليت تقررها اجلهات املختصة.
ه – جيوز إعفاء السعوديني من شرط أو أكثر من هذه الشروط فيما عدا
شرط اللياقة الطبية.
املادة )  ( 15تصنيف الوظائف:
-1تصنف اجلمعية الوظائف إىل جمموعات هي  ،جمموعة الوظائف القيادية و اإلشرافية و
التخصصية و الكتابية و الفنية و احلرفية و فئة العمال  .و حتدد إدارة اجلمعية اللوائح الداخلية
لذلك.
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– -2تلتزم اجلمعية بإعداد وصف وظيفي لكل وظيفة معتمدة يف امليزانية.
املادة )  ( 16حتوير الوظائف:
-1حيق للجمعية حتوير مسمى الوظيفة املعتمدة يف امليزانية إىل مسمى آخر استجابة حلاجة
التنظيم و يف بعض احلاالت قد يستوجب التحوير تغيري درجة الوظيفة
  - 2إذا كان التحوير سيرتتب عليه التزامات مالية اضافية يلزم اخذ موافقة مدير جملساإلدارة
املادة )  ( 17تغيري درجة الوظيفة:
جيوز تغيري درجة الوظيفة املعتمدة يف امليزانية استجابة حلاجة التنظيم و يكون تغيري درجة الوظيفة
إىل أعلى مبوافقة اللجنة التنفيذية  ،إىل درجة أدنى بقرار من املدير العام اال الوظائف من فئة
الدرجة  12وما فوق فتعتمد من قبل رئيس جملس االدارة.

املادة): ( 18
للجمعية عدم توظيف أي شخص له أقارب يعملون يف اجلمعية  ،ويشمل ذلك أحد الوالدين أو
األخوة واألخوات أو األوالد أو الزوج أو الزوجة.
املادة): ( 19
ميكن مبوافقة املدير العام استثناء املادة )( 2.شرط عدم تعيني املوظف يف نفس الدائرة أو موقع
العمل مع قريبه أو يف وظائف متنع إجراءات الضبط الداخلي عمل األقارب فيها ( مثل اجلمع بني
املخازن واملشرتيات  ،أو اجلمع بني احملاسبة وأي دائرة أخرى.
املادة): ( 21
ترفض اجلمعية كافة الطلبات املقدمة ممن مت انهاء خدماتهم عن اجلمعية ألسباب جوهرية.
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املادة )  : ( 21طلب توظيف:
 -1تصدر كافة طلبات توظيف موظفني جدد  ،من قبل املسئولني املباشرين (رؤساء األقسام ومافوق) وذلك وفقاً خلطط التوظيف اليت أعتمدها اجمللس ضمن خطة احتياجات اليد العاملة.
 - 2ترسل كافة طلبات تعيني موظفني جدد إىل رئيس قسم شؤون املوظفني للتحقق من االلتزامخبطط التوظيف املعتمدة.

املادة )  : ( 22حتديد مصادر التوظيف:
– -1تكون األولوية يف شغل الوظائف الشاغر من داخل اجلمعية عن طريق النقل من دائرة إىل أخرى
أو موقع إىل آخر أو عن طريق الرتقية  ،أو عن طريق تثبيت أحد املوظفني املؤقتني  ،ويف حالة تعذر
أي من هذه الوسائل يتم اللجوء إىل املصادر اخلارجية
  - 2للجمعية اللجوء إىل أي من األساليب التالية الختيار املوظفني لشغل الوظائف الشاغرة منخارج اجلمعية:
أ  -اإلعالن يف الصحف واجملالت احمللية والعاملية إما مباشرة أو باستخدام
املؤسسات املتخصصة لإلعالن.
ب  -االتصال املباشر خبرجيي اجلامعات عن طريق مكاتب التسجيل يف اجلامعات.
ج  -اللجوء إىل مكاتب ومؤسسات التوظيف املتخصصة اليت تتوىل عملية اإلعالن والفرز األوىل
بالنيابة عن اجلمعية.
  -3يتم حتضري نص اإلعالن عن طلب املوظفني وفقاً للنص واألسلوب املعتمد لذلك وباستخداموصف الوظيفية املعتمدة ضمن دليل التصنيف اإلداري للجمعية.
  - 4يقوم مسئول شؤون املوظفني فقط بنشر اإلعالن يف املواعيد املقررة وال حيق ألي مناملسئولني اآلخرين يف اجلمعية القيام بتلك املهمة مباشرة.
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املادة )  : ( 23اختيار املرشح األنسب:
 -1تتم كافة املقابالت يف مكاتب اجلمعية  ،ويف حالة تعذر ذلك بسبب التكاليف اليت ميكن أنترتتب على اجلمعية من استقدام املرشحني من اخلارج إلجراء املقابلة  ،أو بسبب تعذر احلصول على
تأشرية دخول للمرشح املعين  ،ميكن إجراء هذه املقابالت يف اخلارج إما مباشرة من قبل املدراء
املعنيني أو بواسطة مكاتب متخصصة وذلك بعد احلصول على املوافقة من جملس اإلدارة
–2يف حالة استدعاء أحد املرشحني إلجراء املقابالت معه يف مكاتب اجلمعية ،تتحمل اجلمعية
املصاريف املتعلقة بسفره  ،واليت تنحصر يف:
أ  -تذكرة سفر سياحية من وإىل املكان الذي قدم منه املرشح.
ب  -مصاريف الفندق والطعام ) ما مل يتم استضافة املرشح يف مساكن اجلمعية(
ج  -مصاريف التنقالت الداخلية ) ما مل يتم توفري وسائل االنتقال من قبل اجلمعية(
 - 3خيضع مجيع املرشحني لوظيفة يف اجلمعية  ،ممن مت اختيارهم إلجراء املقابلة معهم ،لالختبارات اخلطية والعلمية والفنية الالزمة للتحقق من مدى مقدرتهم وكفاءتهم للقيام مبهام
الوظيفة املرشحني هلا
 - 4جيب تأمني نفس شروط االختبار جلميع املرشحني لشغل وظيفة معينة ويف حال رؤية املسئولاملعين استثناء بعض االختبارات يتوجب تطبيق هذا االستثناء على كافة املرشحني
 - 5حيتفظ مدير شؤون املوظفني بأسئلة االختبارات ومينع منعاً باتاً ألي شخص آخر من اإلطالععلى أسئلة االختبارات أو االحتفاظ بها دون املوافقة املسبقة من املدير العام.
  - 6يتم تصحيح كافة إجابات االختبارات اخلطية وتقييم نتائج االختبارات العلمية والفنية منقبل مدير شؤون املوظفني و رئيس القسم املعين.
املادة )  : ( 24التعيني وااللتحاق بالعمل:
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  - 1تصدر بطاقة العمل للمرشحني الذين مت اختيارهم للعمل لدى اجلمعية  ،بواسطة كتابمنطي موحد الشكل والنص  ،يؤكد بأن عرض العمل يصبح الغياً إذا مل يتم االلتزام باملتطلبات
احلكومية ومتطلبات اجلمعية مبا فيها تقديم كافة الوثائق واملستندات الضرورية أو إذا مل يتمتع
املرشح املعين باللياقة الصحية املطلوبة.
 - 2حيدد املسئول املعين حسب الئحة الصالحيات املعتمدة الدرجة والراتب واملزايا األخرى اليتسيتم منحها للمرشح وذلك وفقاً للنظام األساسي لشؤون املوظفني.
 - 3حيضر مدير شؤون املوظفني كافة عروض العمل اخلطية شاملة شروط التوظيف  ،كمايطلب فيها استالم موافقة على العرض خطياً وذلك خالل مهلة زمنية يتم حتديدها وفقاً لظروف
اجلمعية.
  - 4يعترب توقيع املرشح بالقبول على كتاب عرض العمل واستالمه من قبل اجلمعية كافياًملتابعة عملية التوظيف.
  - 5خيضع كل موظف جديد وقبل التحاقه بالعمل لفحص طيب من قبل اجلهة الطبية اليتتعينها اجلمعية  ،وذلك لتأكيد صالحيته الصحية للعمل.
  - 6يتم إثبات تعيني املوظف اجلديد مبوجب كتاب تعيني  /إجراء شؤون املوظفني حيدد تاريخالتعيني  ،الذي يكون عادة هو تاريخ االلتحاق الفعلي بالعمل أو أي تاريخ أخر جيري االتفاق عليه
مسبقاً يف عرض العمل أو يف املراسالت الالحقة
 -7تأخذ اجلمعية على عاتقها تأمني كافة تأشريات الدخول وتصاريح العمل واإلقامة جلميعاملوظفني األجانب.
  - 8تتحمل اجلمعية مصاريف انتقال املوظف األجنيب لاللتحاق بالعمل حسب نصوص البند(تذاكر ومصاريف السفر )
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-9كل موظف قدم للجمعية بيانات أو شهادات أو إقرارات غري صحيحة  ،أو أخفى عنها بيانات
صحيحة يفسخ العقد معه وبدون تعويض أو إنذار.
املادة )  : ( 25عقد العمل
 - 1.يتم حترير عقد العمل  ،باللغة العربية  ،من نسختني متطابقتني يوقع عليهما كل من
املسئول املخول صالحية التوقيع حسب الئحة الصالحيات املعتمدة واملرشح للوظيفة  ،وحيتفظ كل
طرف بنسخة  ،يعترب توقيع املوظف على
العقد واستالمه قبوالً منه بكل ما ورد يف شروط العقد وما يف هذا الدليل من سياسات وأحكام.
-2.يف حالة استعمال لغة أجنبية يف العقد إىل جانب اللغة العربية  ،يتم دائماً اعتماد النص العربي
.
-3.يعترب عقد العمل نافذاً من تاريخ مباشرة العامل العمل لدى اجلمعية.
- 4.ال جيوز للجمعية أن تكلف العامل بالقيام بعمل خيتلف اختالفاً جوهرياً عن العمل املتفق عليه
بغري موافقة العامل الكتابية إال يف حاالت الضرورة و مبا تقتضيه طبيعة العمل على أن يكون ذلك
بصفة مؤقتة.
املادة )  : ( 26فرتة التجربة
 -1خيضع املوظف اجلديد لفرتة جتربة ملدة ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل  ،تقرر خالهلاصالحيته للقيام بالعمل املوكل إليه.
 -2جيوز ملدير الدائرة املعين  ،بناءً على تقرير يقدم ه الرئيس املباشر للموظف  ،بطلب انهاءخدماته ،قبل انتهاء املدة احملددة لفرتة التجربة.
  -3جيوز للموظف ترك اخلدمة يف أي وقت خالل فرتة التجربة شرط أن يتحمل مجيع املصاريفاملالية املرتتبة على ذلك.
  - 4يعترب املوظف مثبتاً باخلدمة إذا انقضت فرتة التجربة ومل خيطر كتابيا بانتهاء خدماته.الالئحة التنظيمية لشؤون الموظفين – جمعية ذوي اإلعاقة ببريدة "عزم"
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  - 5يف حالة إقرار عدم تثبيت املوظف يف اخلدمة  ،يتم تبليغه بذلك كتابياً قبل نهاية الفرتةالتجريبية  ،ويتم احلصول على توقيعه على كتاب التبليغ  ،وحيق للموظف يف هذه احلالة إبداء
رأيه عن أسباب عدم تثبيته يف اخلدمة
  -6ال حيق للموظف الذي يستغنى عن خدماته خالل فرتة التجربة احلصول على أي مكافاءاتأوتعويضات.
 -7ال حيق للموظف التمتع بإجازة سنوية خالل فرتة االختبار ،ويف حالة تثبيته باخلدمة  ،تعتربفرتة التجربة جزءاً من خدماته.
 -8يف حالة عدم تثبيت املوظف األجنيب  ،تستكمل إجراءات ترحيله عن البالد مبوجب األنظمةواإلجراءات احلكومية املقررة لذلك.
املادة )  : ( 27املوظفني املؤقتني:
التوظيف املؤقت يعين توظيف من تتطلب حاجة العمل توظيفه بصفة مؤقتة و ميكن أن يكون هذا
التوظيف على غري الوظائف املعتمدة يف امليزانية و حيدد عقد التوظف املؤقت عدة أمور أهمها تاريخ
بداية العمل و تاريخ نهايته ( إن
أمكن )و مقدار الراتب كمكافأة مقطوعة ( باألجر اليومي أو الشهري ) و قد تكون املكافأة مقابل
إنهاء عمل معني أو تكون حمددة على أساس املدة  .و حيدد عقد التوظيف املؤقت كذلك احلقوق
والواجبات و املزايا املرتتبة على هذا التوظيف.
 -1يشمل التوظيف املؤقت الفئات التالية:-
-1توظيف املعارين
-2تعني شخص غري متفرغ للعمل بدوام جزئيا و إلجناز مهمة حمددة
  - 3التوظيف للقيام مبهام معينة خالل فرت زمنية حمددة -4التوظيف الجل التدريب (.داخل اجلمعية ولو كان العوز زائد عن احلاجة )الالئحة التنظيمية لشؤون الموظفين – جمعية ذوي اإلعاقة ببريدة "عزم"
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 - 2حيدد االتفاق أو العقد املوقع مع املوظف املؤقت الراتب أو األتعاب واملزايا األخرى اليتسيحصل عليها املوظف خالل فرتة عمله يف اجلمعية.

  -3ال حيق للموظفني املؤقتني ,واملتدربني االستفادة من املزايا املمنوحة للموظفني الدائمنيكالسكن والبدالت األخرى واملكافآت وغريها باستثناء ما يتم حتديده كتابياً يف االتفاق املوقع معهم
  - 4ال حيق للموظفني املؤقتني التمتع باإلجازات السنوية  ،وحتسم من رواتبهم مجيع األيام اليتيغيبون فيها عن العمل  ،باستثناء أيام العطلة األسبوعية أو العطالت الرمسية.
املادة )  :( 28االعارة
 -1ميكن استعارة املوظفني حسب حاجة اجلمعية وبالتنسيق مع اجلهة املعرية. -2يتم االتفاق مقدما بني اجلمعية واجلهة املعرية واملعار على الراتب واملزايا األخرى ويشرتط
موافقة األطراف الثالثة.
 -3خيضع املوظف املعار خالل مدة إعارته لكافة أنظمة وتعليمات وسياسات اجلمعية.املادة )  : ( 29التدريب العملي لطالب اجلامعات
 -1توفر اجلمعية برامج تعاوني لطالب الكليات واجلامعات و املعاهد يف اململكة يف الوظائف الفنيةواإلدارية ويلزم من ذلك حتديد اآلتي.
أ – يتم حتديد برنامج وحدة التدريب ( وفقاً ملستوى املتدرب ونوع التدريب )بالتعاون و بالتنسيق مع
اجلهات األكادميية املختصة
  -2يتم متابعة وتقييم تقدم املتدرب مبوجب تقارير دورية يقدمها املسئول املباشر عن املتدرب واملسؤول عن الطالب يف اجلهة التعليمية املختصة.
  -3تطبق كافة سياسات اجلمعية على املنتدب وال يرتتب على ذلك التزامات ماليةالالئحة التنظيمية لشؤون الموظفين – جمعية ذوي اإلعاقة ببريدة "عزم"
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الباب الثالث
املالية واالستحقاقات

املادة )  : ( 31األجور والرواتب

 -1يتم حتديد الراتب األساسي للموظف عند التحاقه بالعمل يف املؤسسة وفقا لسلم الرواتباملعتمد من قبل اجلمعية.
– -2جيوز للمدير العام يف احلاالت االستثنائية عدم التقيد بسلم الرواتب املعتمد من قبل اجلمعية
بعد الرجوع جمللس اإلدارة .
-3يتم احتساب الرواتب املستحقة للموظفني وتسديدها شهرياً بعد إضافة البدالت النقدية املقررة
وبعد خصم كافة االستقطاعات القانونية والسلف والقروض املستحقة.
-4كل موظف ينقطع عن عمله بدون إذن مسبق  ,أو ال يباشر فور انقضاء مدة إجازته  ,يفقد حقه
يف الراتب والبدالت عن مدة غيابه.
-5تنتهي العالقة الوظيفية يف حال وفاة املوظف.
-6حيق للموظف توكيل من ينوب عنه يف استالم راتبه أو مستحقاته إذا توفرت األسباب الداعية
لذلك وضمن الشروط التالية:
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أ  -جيب أن يكون التوكيل مصدقاً عليه من جهة قضائية أو رمسية معرتف بشرعيتها وتعرتف بها
اجلمعية.
ب  -يف حال رغبة املوظف إلغاء التوكيل  ,عليه إعالم اجلمعية خطياً وقبل نهاية الشهر بذلك
ج  -ال تتحمل اجلمعية أية مسئولية عن مالبسات عملية الوكيل تدفع األجور بالريال السعودي
(العملة الرمسية للبالد)
د -إذا كان املوظف مديناً للجمعية وبقيمة القسط املستحق من القرض أو السلفه.
ه – إذا كان املوظف مديناً بسبب زيادة الدفعة املقدمة للنفقات السفرية عن املصاريف الفعلية
و – إذا كان املوظف ملتزماً بتنفيذ حكم قضائي بسداد دين أو دفع نفقة

املادة )  : ( 32سلم الدرجات
-1تعتمد اجلمعية سلم درجات حسب الئحة املؤهالت واخلربات العملية.
  -2يتم تصنيف مجيع املوظفني الدائمني يف اجلمعية ضمن الدرجات احملددة يف سلم الدرجاتوفقاً للوظيفة اليت يشغلها كل منهم وتبعاً ملؤهالتهم وقدراتهم ما عدا املدير العام و نائبه.
  -3يتم تعيني كافة املوظفني اجلدد يف الدرجات املناسبة للوظائف اليت يتم تعيينهم فيها شرطااللتزام باحلد األدنى للمؤهالت واخلربة املقررة لكل درجة.
  -4يتم حتديد رواتب املوظفني ضمن" مدى مربوط الدرجة "اليت ينتسبون إليها (ما بني احلداألدنى للراتب واحلد األقصى للراتب املقرر هلم لكل درجة )وفقاً لسلم الرواتب .

املادة )  : ( 32بدل الساعات اإلضافية
 - 1 -يتم دفع بدل الساعات اإلضافية الفعلية اليت عملها املوظفون وفقاً للقواعد املسبقة
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الساعات اإلضافية  -شريطة أن يكون قد مت التكليف بالعمل اإلضايف من الرئيس املباشر مسبقاًوكتابياً وبعد اعتماد مدير الدائرة املعين وفى حالة عدم تكليفه خطياً يصبح عمله اإلضافى تطوعي.
 -2حتتسب أجور العمل اإلضايف على أساس أجر ساعة و نصف عن كل ساعة عمل إضايف يف أيامالعمل العادية  ،و يستحق ساعتني عن كل ساعة عمل إضايف يؤديه العامل يف أيام الراحة األسبوعية
أو اإلجازات الرمسية.
– -3يستثين من الوقت اإلضايف موظفي درجة  1.وما فوق  ,حيث يتم تعوضهم عن العمل .
– -4ال حيق ألي موظف القيام بعمل إضايف إال بناء على تكليف خطي مسبق من رئيسه املباشر
ومصدق من اإلدارة العليا.
املادة )  ( 33املكافآت
  -1حيق للمدير العام بناءً على اقرتاح مدير الدائرة املعين واستناداً على تقارير تقويم األداءالوظيفي ,ويف حدود املبلغ املخصص لذلك سنوياً أن يقرر منح مكافأة تشجيعية للموظفني الذين
حصلوا على تقدير ممتاز.
  -2مينح مقدمو االقرتاحات اليت مت قبوهلا من قبل اجلمعية جوائز رمزية أو مكافآت ماديةتتناسب مع أهمية االقرتاحات املقدمة من قبله.
  - 3تدفع اجلمعية مكافآت للموظفني الذين بلغت رواتبهم نهاية مربوط الدرجة ومل تتح هلمفرصة الرتقي إىل درجة أعلى  ,وحصلوا يف نفس الوقت على تقدير عام جيد جداً يف تقارير التقويم
السنوية وتكون املكافأة يف حدود راتب شهر واحد
  - 4ميكن ملدير عام اجلمعية أن يقرر منح مكافآت عامة للموظفني وذلك يف مناسبات خاصةيرجع تعيينها له.

املادة ) : ( 34السكن
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– -1خالل فرتة التجربة يقيم املوظف اجلديد يف أحد مساكن اجلمعية املتوفرة إذا أمكن  .ويف
حالة عدم توفرها يقيم املوظف على نفقة اجلمعية يف أحد الفنادق اليت ختتارها اجلمعية إىل حني
تثبيته وإجياد املسكن املالئم له حسب درجته ووضعه العائلي.
  - 2يف حالة عدم توفر سكن لدى اجلمعية ملن يستحق له ذلك  ،متنح اجلمعية بدل سكن حبيثيغطي البدل كافة املصاريف املتعلقة بالسكن كاإلجيار واملفروشات والصيانة والكهرباء واملاء
واهلاتف.
  - 3ال حيصل املوظف الذي حيق له مسكن من اجلمعية على أي بدل سكن إذا رفض السكن املقدمله من اجلمعية  ,إال أنه حيق له يف أي وقت يف املستقبل طلب احلصول على سكن توفره اجلمعية
حسب النظام املعمول به طاملا كان مستمراً يف اخلدمة.
  - 4ال حيق للموظف املصنف حتت الوضع العائلي" أعزب "إحضار عائلته أو أحد من أفرادهاللسكن معه يف مساكن اجلمعية  ,أو إيواء أي شخص غريب فيها
 -5مينع منعاً باتاً كل موظف تؤمن له اجلمعية مسكناً أن يؤجر جزءاً منه أو كله  ،أو أن يغري أياًمن حمتوياته أو مواصفاته.
  - 6ال جيوز نقل أو تبادل املفروشات بني املساكن اليت متلكها اجلمعية إال مبوافقة املدير العاماملسبقة.
 - 7تتحمل اجلمعية كافة مصاريف صيانة وإصالح مساكن اجلمعية ومفروشاتها ومصاريفالكهرباء واملاء العائدة هلا.
  - 8إذا مل توفر اجلمعية السكن املناسب للعاملني لديها فأنها متنح املوظف بدل سكن نقديحسب األتي ما مل يتم االتفاق على غري ذلك
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  - 9مينح العامل ا لسعودي يف السنة بدل سكن يعادل رواتب ثالثة أشهر إذا كان متزوجاً أو ذوعائلة.
-11املتعاقد األعزب بدل سكن مايعادل راتب شهرين حبد أدنى ) (6االف ريال.
-11مينح العامل غري السعودي املتزوج بدل سكن حسب ما ينص عليه العقد املربم بينه و بني
اجلمعية ،حبيث ال يتجاوز بدل السكن عن ثالثة رواتب أساسية.
–  - 12يعامل املوظفون من رعايا دول جملس التعاون اخلليجي معاملة السعودي .1
  - 13إذا مت صرف بدل السكن مقدماً فانه ال يسرتد يف حالة انتهاء اخلدمة ألي من األسبابالتالية:
  - 1انتهاء اخلدمة بسبب العجز الصحي.  - 2أنتها عقد عمل الغري سعودي من قبل اجلمعية قبل أنتها مدته بدون ارتكاب ألية خمالفةللنظام.

املادة ( )35التذاكر ومصاريف السفر.
- 1يستحق العامل غري السعودي تذاكر سفر جوية له و لزوجته و ألثنني من أبنائه ما مل ينص يف
العقد على غري ذلك بشرط إال يزيد سن األبناء عن  18سنة حسب التالي:-
أ – تذكرة القدوم إىل اململكة يف بداية العقد.
ب – تذكرة املغادرة النهائية للمملكة يف نهاية مدة العقد إال إذا
انتهت خدمته بنقل كفالته إىل جهة عمل أخرى داخل اململكة.
ج  -من اململكة إىل بلد املنشأ ذهاباً و إياباً عند التمتع بإجازة عادية وحسب الضوابط املنظمة
لذلك.
د – يستثنى من أ  ،ب  ،املوظف الذي نقل كفالته إىل اجلمعية.
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  - 2ال حيق للموظف األجنيب اجلديد إحضار عائلته إىل البلد قبل إمتام فرتة التجربة بنجاحوتثبيته يف اخلدمة.
-3حيدد عقد العمل البلد الذي حيق للموظف غري السعودي السفر إليه ) بلد املنشأ) عند
استحقاقه لتذاكر السفر.
  - 4حيق للموظف األجنيب أن يتوجه خالل سفره يف اإلجازة إىل أي بلد يشاء على أن ال يزيدتكاليف تذاكر السفر إىل بلد املنشأ و يف حالة الزيادة يتحمل الفرق.
-5جيوز تعويض املوظف الغري السعودي قيمة التذاكر املستحقة على أال تزيد على القيمة
املستحقة.

الباب الرابع
الرعاية الطبية واالجتماعية
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املادة )  : ( 36الرعاية الطبية
توفر اجلمعية الرعاية الطبية يف أحد املراكز الصحية اخلاصة جلميع العاملني لديها و من
يعولونهم شرعاً و تغطي الرعاية الطبية ما يلي:
 -1منح بطاقات التأمني الصحى.
وال تشمل الرعاية الطبية ما يلي:-
)(1أدوية التجميل و الفيتامينات ما مل تكن ضرورية للعالج
)) 2عمليات التجميل.
)) 3تركيب األسنان الصناعية و عالج األسنان باملعادن الثمينة
)) 4قيمة نظارة طبية و أجهزة السمع و غريها من األجهزة الطبية ذات العالقة.
)(5مصاريف اإلقامة يف املستشفى اليت ليس هلا عالقة بالعالج كاالتصاالت اهلاتفية و الربقية و
املصاريف اخلاصة و ما إىل ذلك.

املادة )  : ( 37التأمينات االجتماعية
خيضع مجيع املوظفني يف اجلمعية لنظام التأمينات االجتماعية املعمول به يف اململكة العربية
السعودية.
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الباب اخلامس
تقويم األداء الوظيفي والرتقيات والعالوات

املادة )  : ( 38تقويم األداء الوظيفي
– -1تعترب اجلمعية أن تقويم األداء الوظيفي من أهم الوسائل احلافزة لرفع اإلنتاجية
واألداء نتيجة لالستخدام األمثل للموارد البشرية املتوفرة  ،لذا خيضع مجيع املوظفني يف اجلمعية ،
ما عدا اإلدارة العليا لنظام تقييم األداء بصورة دورية كما تستعمل تقارير األداء كمرتكز أساسي
للرتقيات و حتديد زيادة الرواتب و املنح و املكافآت باإلضافة إىل اختاذ قرارات جتميد زيادة الرواتب و
الرتقية و إنهاء اخلدمة
  - 2يتوىل الرؤساء املباشرين اعداد تقويم األداء الوظيفي سنويا جلميع العاملني حتت أشرافهم  - 3خيضع مجيع املوظفني الذين مضى على خدمتهم يف اجلمعية أكثر من ستة أشهر لتقويماألداء الوظيفي و ذلك باستثناء اإلدارة العليا.
– -4يتم تقويم املوظف باستخدام مناذج تقيم األداء املصممة.
– -5يتم تقويم املوظف حسب الشروط اآلتية:
أ  -قبل انتهاء فرتة التجربة العملية.
ب – نهاية كل سنة.
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ج – يف حاالت استثنائية حسب طلب مدير إدارته.
  - 6حيق لكل موظف اإلطالع على تقريره السنوي ومناقشته مع رئيسه املباشر.و ال يعين ذلك ضرورة تغري هذه النقاط كما مت وضعها من قبل الرئيس املباشر.
  - 7يتم تنبيه املوظف الذي ورد عنه تقرير بدرجة متوسط إىل جماالت تقصريه و يطلب منهتاليف التقصري و حتسني عمله خالل فرتة حمددة.
 - 8يتم إنها خدمات املوظف الذي حصل على تقدير ضعيف أو اقل خالل سنتني متتاليتني أوتقدير رديء يف سنة واحدة.
 - 9يتم إعتماد تقارير تقويم األداء الوظيفي السنوي من املسئول األعلى قبل حتويلها إىل دائرةشئون املوظفني.

املادة )  : ( 39الرتقية
 -1تعين الرتقية نقل املوظف من درجته احلالية إىل درجة أعلى سواء يف نفس الدائرة أو الفرعالذي يعمل فيه أو بعد نقله إىل دائرة أو فرع آخر
  - 2حيدد سلم الدرجات الوظائف و توزيعها على خمتلف الدرجات حسب املؤهالت العلمية واخلربة العملية املطلوبة لشغل هذه الوظائف.
 -3أ  -تتبع اجلمعية سياسة الرتقية من الداخل مللء املراكز الشاغرة قدر اإلمكان إذا توفرتاملؤهالت املطلوبة للوظيفة
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ب  -جتري الرتقيات يف بداية السنة من خالل إجراءات تقويم األداء الوظيفي إال أنه يف حالة شغور
منصب خالل السنة يتم ترقية املوظف املناسب إىل املنصب اجلديد بصفة " الوكالة " و ذلك حتى
بداية السنة التالية حيث جيرى تثبيته يف املنصب  ،ويف حالة شغور املركز الوظيفي و ال يوجد
الشخص املؤهل لشغل هذا املركز يتم التوظيف من خارج اجلمعية.
 -4تتم ترقية املوظف من درجة إىل الدرجة ألعلى مباشرة إذا توفرت الشروط التالية جمتمعة:أ  -وجود وظيفة شاغرة معتمدة مالياً.
ب  -أن يكون املوظف قد اثبت جدارته يف عمله السابق بشهادة رئيسه املباشر مبوجب تقرير تقييم
األداء السنوي  ،و قد حصل على تقدير عام ممتاز خالل السنة السابقة.
ج – أن تتوفر لدى املوظف الكفاءة و املقدرة على القيام مبتطلبات الوظيفة املرقى أليها
د  -أن خيلو ملف املوظف من أية عقوبات أو أي قرار يقضي حبرمانه من الرتقية
–  - 5إذا حصل املوظف على مؤهل عملي جديد يؤهله للرتقية إىل درجة أعلى جتري ترقيته إىل
الدرجة اليت يستحقها وفق الشروط املذكورة أعاله .
 -6يتم الرتشيح ل لرتقية من قبل الرئيس املباشر و يتم اعتمادها من قبل إدارة اجلمعية للوظائفاألقل من املرتبة )  ، ( 12وما فوق تعتمد من جملس اإلدارة
  - 7عند تعدد املرشحني للرتقية و تساوي كفاءاتهم تراعي مؤهالتهم العلمية  ،فإذا تساوتتراعي أقدميتهم أي املدة اليت أمضوها يف نفس الدرجة.
–  - 8جيوز ترقية املوظف إىل الدرجة التالية مباشرة للدرجة اليت يشغلها و حيدد الراتب األساسي
للموظف بعد الرتقية مبا يساوي راتبه األساسي قبل الرتقية مضافاً أليه  8.%منه على أن ال يقل
الراتب اجلديد عن احلد األدنى للراتب يف الدرجة املرقى أليها و ال يزيد عن احلد األعلى بها.
–  - 9مينح املوظف املرقى إىل درجة أعلى مجيع مزايا الدرجة اليت متت ترقيته إليها اعتباراً من
تاريخ الرتقية.
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املادة )  : ( 41العالوات
  - 1تتبع اجلمعية سياسة املراجعة السنوية لرواتب املوظفني و ملرة واحدة يف كل سنة مالية– - 2متنح العالوة السنوية للموظفني حبد اعلى اليتجاوز  11 %من الراتب االساسي.
 -3يتم اقرتاح زيادة الرواتب للموظفني الذين امضوا يف اخلدمة الفعلية ما ال يقل عن سنة منقبل الرئيس املباشر استنادا إىل تقارير تقويم األداء السنوية  ،و ترفع الزيادات املقرتحة العتماده
املدير العام.
 -4جيب أال يتعدى الراتب اجلديد  ،بعد إضافة الزيادة املقرتحة نهاية مربوط الدرجة اليت ينتميإليها  ،وجيب توقيف راتبه عند هذا احلد  ،و يف هذه احلالة ميكن هلذا املوظف االستفادة من املكافأة
اإلضافية ) راجع بند – املكافآت)
-5اليستحق املوظف الزيادات السنوية يف حالة وصول راتبه اىل نهاية مربوط املرتبة اليت عليها.
–  - 6جيب أن تكون هذه الزيادة مدرجة يف امليزانية املعتمدة لتلك السنة.

 -7حيدد للعامل غري السعودي قبل نهاية كل فرتة تعاقدية راتبه ومميزاته األخرى للفرتةالتعاقدية التالية بشرط اال يزيد راتب الفرتة التعاقدية اجلديدة عن راتب الفرتة التعاقدية املنتهية
عن  66من الراتب األساسي اال يف حالة الرتقية اىل وظيفة أعلى
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الباب السادس
النقل  -املهام اإلضافية

املادة )  ( 41النقل:
 -1يعين النقل وفقاً إلحكام هذه السياسات ما يلي:أ  -نقل املوظف من قسم آخر ضمن نفس الدائرة.
ب  -نقل املوظف من دائرة إىل أخرى.
ج  -نقل املوظف من فرع أو موقع عمل إىل موقع عمل آخر.
– -2حيق للجمعية نقل أي موظف إىل أي وظيفة أخرى بناء على مقتضيات العمل من مكان عمله
احلالي إىل مكان أخر.
– -3يبلغ املوظف على التغريات يف الراتب و املزايا اليت ترتتب على عملية النقل.
–  -4ال يتم نقل املوظف من دائرة إىل أخرى إال مبوافقة املدير العام.
 -5ال تقل درجة الوظيفة اليت ينقل إليها املوظف عن درجة وظيفته احلالية يف حالة النقل على انال متس املزايا و احلقوق األخرى اليت كان حيصل عليها املوظف خالل عمل
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–  - 6ال حيق نقل موظف إىل عمل يلحق به ضرراً مالياً.
 -7يتم النقل بناءً على مصلحة العمل.
املادة )  ( 42التكليف مبهام إضافية:
-1جيوز تكليف العامل بصفة مؤقتة بأعباء وظيفية شاغرة فعالً أو حكماً أو أي مهام أخرى مبا
خيدم املصلحة العامة للعمل بقرار من املدير العام أو من خيوله ويؤخذ ذلك بعني االعتبار عند
إجراء تقيم األداء الوظيفي للعامل.
 2جيوز تكليف املوظف للقيام مؤقتاً بالعمل يف وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته يف اجلمعيةوفق ما تقتضيه مصلحة العمل على أال تتعدى مدة التكليف فرتة الستة اشهر.
 -3يستمر املوظف يف هذه احلالة باحلصول على نفس الراتب و املزايا اليت كان حيصل عليها يفوظيفته احلالية.
  - 4يتم تكليف املوظف بالعمل يف دائرة أخرى غري الدائرة املرتبط بها  ،بعد موافقة مديرالدائرتني و اعتماد املدير العام.
  - 5جيوز تكليف املوظف للقيام مبهام وظيفة تعلو درجتها درجة وظيفته احلالية بشرط أن يكونقد قضى سنتني على األقل يف وظيفته احلالية أو أن يكون قد قضى نصف مدة اخلربة املطلوبة لشغل
الوظيفة املكلف بها.

الباب السابع
الدوام واإلجازات
املادة) ( 43
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يكون العمل يف اجلمعية مبعدل ال يزيد عن )  ( 48ساعة يف األسبوع و حيدد املدير العام تفصيل
ذلك و حتتفظ اجلمعية باحلق يف تغيري عدد ساعات العمل ضمن احلدود النظامية وحيتفظ
كذلك باحلق بتطبيق نظام الورديات ( املناوبة )على بعض األقسام إذا رأت ذلك حسب احتياجات
العمل.

املادة )  ( 44أيام العمل و ساعات الدوام
 -1تكون أيام العمل الرمسية يف اجلمعية ستة أيام يف األسبوع. -2يوم اجلمعة هو أيام العطلة األسبوعية باجر كامل. -3تكون ساعات العمل الفعلية على مدار السنة مثان ساعات يف اليوم على فرتة او فرتتني حسبحاجة العمل ويف شهر رمضان املبارك تكون ست ساعات يف اليوم للعاملني املسلمني وحدهم و بالنسبة
لعمال احلراسة و النظافة فإن ساعات العمل اليومية حتدد وفق أحكام القرار الوزاري رقم  16لسنة
1397ه

املادة )  : ( 45اإلجازات السنوية
-1تؤكد اجلمعية أهمية حصول موظفيها على إجازة سنوية بشكل ميكنهم من استعادة نشاطهم
و ممارسة عملهم بكفاءة.
 -2حيق ملوظف الدائرة إجازة سنوية  31.يوماً مدفوعة األجر وفقاً ملا هو منصوص عليه يف عقدالعمل
  - 3يشرتط يف منح اإلجازة السنوية أن يكون املوظف قد عمل يف اجلمعية خدمة فعلية ال تقلعن أثنى عشر شهر.
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 -4تستحق اإلجازة السنوية األوىل للموظف بعد إمتام سنة كاملة يف اخلدمة  ،ويستحق عناجلزء من السنة مايتناسب من املدة املذكورة.
 -5إذا ختللت إجازة املوظف السنوية عطالت رمسية ال حتتسب أيام هذه العطالت من ضمن اإلجازةالسنوية.
  - 6يراعى عند وضع برنامج اإلجازات السنوية ضغط العمل و انتظامه. -7ال حيق للموظف احلصول على إجازة سنوية ما مل يكن الرصيد املستحق له يسمح بذلك. -8جيوز للموظف التمتع بإجازته املستحقة حبد ادنى يوم واحد وضمها اىل أحد العطالت الرمسيةاملعتمدة لدى اجلمعية شرط موافقة رئيسه املباشر وال يضيف هذا حقه يف تذاكر السفر.
– -9ال جيوز للموظف الغري سعودي بأي حال من األحوال مغادرة البالد لقضاء إجازته السنوية يف
اخلارج قبل تأمني حجز العودة و ذلك خبتم تاريخ العودة على تذكرة السفر
 -11للجمعية احلق يف قطع اإلجازة السنوية املمنوحة للموظف و استدعائه للعمل إذا اقتضتمصلحة اجلمعية ذلك  .و تتحمل اجلمعية النفقات اليت تكبدها املوظف نتيجة عودته من أجازته
وفقاً ملا يراه املدير العام مناسباً.
 -11ال جيوز تقديم أو تأخري أو إلغاء أو قطع اإلجازة املوافق عليها إال بعد موافقة رئيسه املباشر وحسب ما تسمح به ظروف العمل.
 -12يف حالة التعذر على املوظف الرجوع يف الوقت احملدد من انتهاء اإلجازة إبالغ رئيسه املباشربرقياً أو تلكسياً أو بأية وسيلة أخرى تقبلها اجلمعية.
-13الجيوز تعويض املوظف عن إجازته السنوية وهو على راس العمل.
-14جيوز للجمعية تأجيل إجازة املوظف ملدة ثالثة اشهر حسب حاجة العمل.
-15يعوض املوظف عن اجازة حبد اقصى )  ( 31يوما عند إنهاء خدماته كحد أقصى.
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املادة )  : ( 46اإلجازات املرضية

-1اإلجارة املرضية تعين غياب املوظف عن عمله أو عدم مزاولة العمل بسبب مرضه أوأصابته
حبادث شخصي.
  - 2جيب أن يعلم املوظف رئيسه املباشر ويف أقرب وقت ممكن‘ عند تعرضه لعارض صحي مينعهمن ممارسة عمله أو يؤثر على سالمة أدائه للعمل و عن حاجته للحصول على إجازة مرضية
  - 3حيق للموظف الذي يثبت مرضه  ،احلصول على إجازة مرضية خالل السنة الواحدة علىالنحو التالي:-
أ  -ثالثون يوماً يف السنة بأجر كامل.
ب  -ستون يوماً يف السنة بثالثة أرباع األجر خالل السنة الواحدة
ج  -ستون يوماً أخرية بدون أجر.
  - 4ال يسمح برتاكم أو جتميع استحقاق اإلجازات املرضية غري املستعملة من سنة ألخرى. -5إذا مل يتماثل املوظف املريض بعد غياب ما جمموعه مائة و مخسون يوماً يف السنة الواحدةمثبتة مبوجب إجازات مرضية معتمدة من طبيب اجلمعية يصبح من حق اجلمعية إنهاء خدماته مع
حفظ مكافئة نهاية اخلدمة.
 -6حيق ملن يصاب أثناء العمل احلصول على إجازة مرضية بأجر كامل طوال فرتة عالجه اليتحتددها اللجنة الطبية.
 -7تعترب العطل الرمسية و أيام نهاية األسبوع اليت تقع خالل فرتة اإلجازة املرضية جزء منها-8 -يتوجب إثبات املرض مبوجب تقرير طيب من طبيب اجلمعية.
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 -9يستحق العامل غري السعودي إجازة مرضية إذا وقعت اإلصابة أو املرض أثناء وجوده خارجاململكة إذا تقدم بتقرير طيب مصدق من السفارة السعودية يف البلد الذي حصل فيه املرض و أقرت
اللجنة الطبية للجمعية صحة التقرير الطيب.

املادة )  : ( 47اإلجازات الرمسية:
-1اليوم الوطين : -يستحق العاملون إجازة باجر كامل يف اليوم الوطين للمملكة و يعوض
العاملون بيوم أخر بدالً عنه إذا تصادف اليوم الوطين مع يوم الراحة األسبوعية أو أية إجازة رمسية و
جيوز ملصلحة العمل تأجيل هذه اإلجازة و استبداهلا بيوم آخر من السنة.
  -2إجازة العيدين :يستحق العاملون إجازة مدفوعة األجر يف عيد الفطر و األضحى املباركنيعلى أن تبدأ إجازة العيدين بعد يوم وحد من بدء اإلجازة الرمسية للدولة و تنتهي قبل يوم من
انتهائها مع مراعاة أال تكون بداية اإلجازة يوم األحد وال تنتهي يوم األربعاء
املادة )  : ( 48اإلجازات اخلاصة:
 - 1حيق للموظف بعد موافقة رئيسه املباشر و اعتماد املدير العام احلصول على إجازة خاصة
كما يلي:-
أ – ثالثة أيام كحد أقصى ) زواج املوظف(
ب  -والدة طفل يوم واحد كحد أقصى.
ج  -ثالثة إىل مخسة أيام كحد أقصى وفاة أحد األقارب ) .الوالدين الزوجة  ،األخ  ،األخت  ،أحد
األوالد  ،أحد األحفاد(
املادة )  :( 49إجازة األمومة
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-1للمرأة العاملة احلق يف إجازة وضع ملدة األسابيع األربعة السابقة على التاريخ املنتظر لوالدتها و
األسابيع الستة الالحقة هلا  ،و حيدد التاريخ املرجح للوالدة بواسطة طبيب اجلمعية أو مبوجب
شهادة طبية مصدقة من وزارة الصحة و ال جيوز قطع اإلجازة خالل األسابيع الستة التالية مباشرة
لوالدتها
 - 2و تدفع للعامالت أثناء غيابهن بإجازة الوضع نصف الراتب األساسي إذا كان هلن يف خدمة
صاحب العمل سنة فاكثر
  - 3يدفع الراتب األساسي الكاملة إذا كان هلن يف خدمته ثالثة سنوات فاكثر يوم بدء اإلجازة–  - 4ال تدفع الراتب للعاملة أثناء إجازتها السنوية العادية اليت حيق هلا أن تأخذها
مبوجب أحكام هذا النظام إذا كانت قد استفادت يف السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل.
  - 5يدفع هلا نصف الراتب االساسي أثناء اإلجازة السنوية إذا كانت قد استفادت يف تلك السنةمن إجازة وضع بنصف راتب اساسي.
 -6حيق للعاملة عندما تعود ملزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاعمولودها اجلديد فرتة لالسرتاحة أو فرتات ال تزيد مبجموعها على الساعة يف اليوم الواحد و ذلك
عالوة على فرتات الراحة املنوحة للعمال.
 -7تتحمل اجلمعية مصاريف الفحص الطيب و نفقات العالج و الوالدة فى حدودالتأمني الصحي.  - 8ال جيوز للجمعية فصل العاملة أثناء متتعها بإجازة احلمل و الوالدة. -9ال جيوز للجمعية فصل العاملة أثناء مرضها الناتج عن احلمل أو الوضع بشرط أن تثبت املرضبشهادة طبية معتمدة على أال تتجاوز مدة غيابها ستة أشهر
-11ال جيوز فصلها بغري سبب مشروع من األسباب املنصوص عليها يف هذا النظام خالل األشهر
الستة السابقة من التاريخ املتوقع للوالدة
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  - 11يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقاً ألحكام هذا الفصل إذا ثبت أنها عملت لدى أيصاحب عمل أخر أثناء مدة إجازتها املصرح بها  ،ولصاحب العمل األصلي يف هذه احلالة أن حيرمها
من أجرها عن مدة اإلجازة أو أن يسرتد منها ما أداه هلا
-12متنح املرأة العاملة املتويف زوجها إجازة العدة الشرعية ) (4اشهر وعشرة أيام بنصف راتب
أساسي.
املادة )  : ( 51إجازة االمتحانات:
-1مينح املوظف الذي يتابع حتصيله الدراسي إجازة مدفوعة الراتب ال تتجاوز األيام الفعلية الداء
االمتحان  ،شريطة أن يقدم جدوالً رمسياً مصدقاً من املعهد أو اجلامعة يفيد عن أيام مواعيد
االمتحانات
املادة )  : ( 51اإلجازة االستثنائية:

جيوز منح العامل إجازة استثنائية (بدون راتب ( ملدة ال تزيد عن ثالثني يوماً خالل السنة الواحدة
ويف حالة خاصة جداً يقدرها املدير العام  ،و ميكن متديدها على أال تتجاوز جمموعها ستون يوماً
خالل السنة الواحدة.

الباب الثامن
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املادة )  : ( 52الواجبات واحملظورات الوظيفية
 - 1يلتزم املوظف املعني مراعاة الواجبات الوظيفية املرتتبة على املهام واملسئوليات اخلاصة بعملكل موظف على حدة فانه واجب كل موظف بوجه عام يلتزم مبا يأتي:
-1احملافظة على مواعيد العمل املقررة يف اجلمعية.
 -2تأدية العمل املنوط به بدقة و أمانة و إخالص و ختصيص كامل أوقات العمل ألداء واجباتهالوظيفية.
-3تنفيذ األنظمة و التعليمات و القرارات اليت تصدرها اجلمعية و اليت تصدر عن رؤسائه يف العمل
.
 -4احرتام قوانني الدولة و االلتزام بتنفيذ كل ما يصدر عن سلطاتها من أنظمة ولوائح أوتعليمات و مراعاة التقاليد و العرف العام.
 -5احملافظة على كرامة الوظيفة و مسعة اجلمعية  - 6احملافظة على السرية التامة فيما يتعلق بعمله أو عمل اجلمعية بوجه عام.  - 7التعاون مع زمالئه بالعمل لتحيق أغراض اجلمعية  ،و العمل على تأمني انتظام سري العملو رفع اإلنتاجية و خفض التكاليف.
  -8إبالغ رؤسائه عن أي تقصري أو جتاوز أو خمالفة يف تطبيق األنظمة و التعليمات  - 9احملافظة على أموال وحقوق اجلمعية و ممتلكاتها  ،و عدم استعماهلا إال لألغراضاملخصصة هلا.
 - 11 -التصرف مع زمالئه و رؤسائه و مجيع من تتعامل معهم اجلمعية باحرتام تام

املادة )  : ( 53األعمال احملظورة
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أ  -حيظر على املوظف الغري سعودي مزاولة أي عمل غري وظيفته يف اجلمعية مقابل أجر أو بدون
أجر.
ب  -ال جيوز ل ملوظف أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة أو غري مباشرة يف اتفاقيات أو مناقصات
أو عقود خارجية تتصل بأعمال اجلمعية.
ج  -مينع املوظف منعا باتا من األمور التالية واليت تعرض مرتكبها للفصل الفوري دون إنذار
مبالحقته قانونياً و عدم تعويض صرف عن نهاية اخلدمة
  - 1تعاطي املسكرات أو احملرمات بأي شكل كان يف أي مكان. -2لعب القمار أو اإلتيان بأي عمل أو مظهر من شأنه التشكيك باألخالق العامة.  -3االشرتاك يف مناقشات دينية أو سياسية خالل ساعات العمل.  - 4استعمال قرطاسية و أجهزة و أدوات اجلمعية لغري الغرض املخصصة له -5اإلطالع على املستندات و األوراق اليت ليست من شأنه أو اختصاصه  -6تصوير أو طباعة أي مستندات ليس له عالقة بإجناز أعماله بدون إذن مسبق من رئيسه  -7االحتفاظ حبوزته الشخصية بأصل أي مستند أو تقرير أو وثيقة أو رسالة خاصة باجلمعية أوبنسخ عنها  ،أو إطالع أي كان من خارج اجلمعية عليها دون إذن من رئيسه.
  - 8نقل أية معلومات عن اجلمعية أو معامالتها أو سياستها إال بإذن خطي مسبق من املدير العام.
 -9اإلدالء بأية شهادة أو تقديم أية إرشادات أو خربة فيما يتعلق بأعمال و نشاطات اجلمعية إالبإذن خطي مسبق من املدير العام.
 - 11استقبال الزائرين الشخصني يف مكاتب اجلمعية.
 - 11استغالل عمله يف اجلمعية لتحقيق أرباح أو فوائد شخصية له أو لغريه على حساب
مصلحتها
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-12العمل على إثارة اخلالفات و الصراعات بني املوظفني.
-13النشر و اإلدالء باألخبار للصحافة و الوسائل اآلخرى من دون إذن مسبق من اإلدارة العليا
 -14تعترب سرقة أو اختالس أموال أو موجودات اجلمعية مهما كان زهيداً من األمور اليت متس
مجيع العاملني يف اجلمعية  ،و عليه فسيتم احملاسبة عليها بكل جدية و صرامة
  - 15كذلك فإن اإلهمال أو التخريب املتعمد ملمتلكات اجلمعية يعترب من املخالفات األشدخطورة و ضرراً ملصاحل اجلمعية
املادة )  : ( 54انتهاء العقد احملدد املدة
  - 1تنتهي خدمة املوظف املعني مبوجب عقد حمدد املدة بانتهاء املدة املنصوص عليها بالعقد )ما مل يتم جتديده بناء على رغبة الطرفني ( أو عند تقديم أحد الطرفني لآلخر إنذاراً بوجوب إنهاء
العمل قبل انتهاء املدة احملددة يف العقد  .و إذا كان العقد غري حمدد املدة جاز لكل من الطرفني
فسخه بناءً على سبب مشروع بعد إخطار الطرف اآلخر كتابة قبل الفسخ بثالثني يوماً بالنسبة
للموظفني أملعيني بأجر شهري و مخسة عشر يوماً بالنسبة للموظفني اآلخرين
.إذا مل يراعي الطرف الذي فسخ العقد املدة املنصوص عليها فانه يكون ملزماً بان يدفع للطرف
األخر تعويضاً معادالً ألجر املوظف عن مدة األخطار أو املتبقي منها و يتخذا األجر األخري للموظف
أساسا لتقدير التعويض وذلك بالنسبة للموظفني الذين يتقاضون أجورا بالشهر أو باألسبوع أو
باليوم أو بالساعة  .أما بالنسبة للعمال الذين حتدد
أجورهم بالقطعة فيكون التقدير على أساس متوسط ما تناوله املوظف عن أيام العمل الفعلية يف
االشهر الثالثة األخرية.
 -2يتم االتفاق بني الطرفني ،عند توقيع العقد على حتديد مدة إنذار انتهاء اخلدمة قبل نهايةمدة العقد.
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  - 3عند رغبة أحد الطرفني يف إنهاء العقد مع الطرف الثاني قبل انتهاء مدة العقد جيب مراعاةما يلي:
أ  -أن يكون اإلنذار خطياَ.
ب  -أن يسلم خالل فرتة اإلنذار املنصوص عنها يف العقد حسب الفرتة السابقة.
ج  -أن يتم تسليم اإلنذار يف مقر العمل و يوقع املستلم على ذلك مع توضيح تاريخ االستالم.
  - 4إذا أمتنع الطرف املعين عن استالم اإلنذار و عن توقيعه  ،يتم إرساله إليه بواسطة الربيداملسجل على عنوانه املعروف.

املادة )  : ( 55االستقالة:
 -1يعترب املوظف مستقيالً عند تقدميه طوعيا طلبا مكتوب اىل رئيسه املباشر معلنا رغبته يف تركاخلدمة والتنتهي خدماته اال بصدور قرار بقبول االستقالة من صاحب الصالحية.
– -2يتم تسجيل طلب تقديم االستقالة ويعترب التسجيل هو تاريخ تقديم االستقالة.
– -3للجمعية احلق يف تاجيل االستقالة حبد اقصى ثالثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب.
– -4تعترب الفرتة بني تقديم االستقالة واملوافقة عليها فرتة ملزمة للموظف الداء مهام الوظيفة

املادة )  : ( 56التقاعد:
-1 -أن سن التقاعد جلميع املوظفني هو الستون عاماً.
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 -2يتم أعالم املوظفني الذين يصلون إىل سن التقاعد بوجوب تركهم اخلدمة و ذلك مبوجبكتاب يرسل هلم قبل  61يوماً على األقل من ذلك التاريخ.
– -3ال جيدد للموظف الذي بلغ سن التقاعد يف العمل أال إذا اقتضت حاجة العمل لذلك.
  - 4يتم أعالم املوظف الذي ستمتد فرتة خدمته إىل ما بعد سن التقاعد كتابته مبدة لتمديدتاريخ انتهائها وأية شروط خاصة متعلقة باخلدمة أو فرتة التمديد
.
املادة )  : ( 57العجز الدائم:
  - 1يستغين عن خدمات املوظف بسبب العجز الصحي الدائم أو عدم اللياقة الصحية للعمل بأيةوظيفة يف اجلمعية على أن يكون له حق االستفادة من تعويض نهاية اخلدمة
  - 2يتم إثبات عدم اللياقة الصحية أو العجز الدائم مبوجب قرار طيب عن طبيب أخصائيمعتمد من قبل اجلمعية ) هذا عدا متطلبات اإلثبات اليت تطلبها اجلمعية التأمني أو الدولة يف هذه
احلالة( .
املادة )  : ( 58الوفاة
-1تنتهي خدمة املوظف يف حالة وفاته.
  - 2تؤول إىل ورثة املوظف املتوفى الشرعيني مجيع احلقوق املستحقة له باإلضافة إىل أي مكافأةأو منحة إضافية يقرها املدير العام.
املادة )  : ( 59عدد العاملني:
  - 1حيق للجمعية االستغناء عن بعض العاملني  ،نتيجة إيقاف أحد النشاطات اليت تقوم بها أواخنفاض حجم األعمال أو تطوير أنظمتها أو بهدف خفض التكاليف بشكل عام.
–  - 2تلزم اجلمعية بدفع كافة احلقوق املكتسبة للموظف املستغنى عنه
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  - 3يتم حبث إمكانية نقل املوظف الذي يزيد عن حاجة العمل إىل عمل آخر حتى ولو كانذلك يعين خفض راتبه  ،و جيري حبث األمر مع املوظف و يعطى حرية االختيار بني النقل وإنهاء
اخلدمة
  - 4تلزم اجلمعية بإعطاء املوظف الذي ال حتتاج إىل خدماته الفرتة القانونية املتفق عليهاللبحث عن عمل و هي فرتة اإلنذار
املادة )  : ( 61اإللغاء من قبل السلطات احلكومية:
  - 1تنتهي خدمة املوظف يف اجلمعية إذا ألغت السلطات احلكومية رخصة عمل و إقامة املوظفاألجنيب أو رفضت جتديدها أو يف حال قررت السلطات احلكومية املعنية أبعاد املوظف املعين عن
البالد.
  - 2ال حيرم البند السابق املوظف من حقه يف تعويض نهاية اخلدمة إال إذا جاء قرار السلطاتاحلكومية نتيجة احلكم على جرمية خملة بالشرف أو األمانة و مشل قرار احلكم حرمان املوظف
املعين من تعويضاته.

املادة )  : ( 61الفصل من اخلدمة:
  - 1الفصل هو إنهاء خدمة املوظف ألحد السببني اآلتيني هما:-أ  -خمالفة املوظف أنظمة و تعليمات اجلمعية إىل احلد الذي يعاقب
عليه بالفصل حسب الئحة املخالفة و اجلزاءات.
ب  -حصول املوظف يف تقويم األداء الوظيفي على تقدير ضعيف أو
أقل لسنتني متتاليتني  ،أو تقدير رديء يف سنة واحدة.
  - 2جيب على اجلمعية إعالم املوظف كتابيا و قبل فرتة ترتاوح من شهر إىل ثالثة اشهر ،بالفصل من اخلدمة و األسباب املوجبة له.
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 -3يستمر املوظف بالعمل و أداء واجبه طوال مدة اإلنذار  ،ما مل يطلب إعفاءه من تنفيذ مدةاإلنذار و يقبل طلبه من اجلهة املخولة بذلك حسب الئحة الصالحيات املعتمدة.
 -4حيق للجمعية الطلب من املوظف عدم البقاء يف اجلمعية خالل فرتة اإلنذار على أن تدفع لهراتبه األساسي عن فرتة اإلنذار دون البدالت و املزايا األخرى.
– - 5للجمعية حق يف أنها خدمات املوظف دون إنذار يف األحوال املنصوص عليها يف الئحة
املخالفات و اجلزاءات.
  - 6حيق للجمعية أنها خدمات دون تعويض مبوجب أحكام الئحة املخالفات وجلزاءات أو تبعاًحلكم قضائي ملزم للجمعية قانوناً

املادة )  : ( 62التسوية النهائية:
 -1يتوجب على املوظفني الذين انتهت خدمتهم يف اجلمعية )باستثناء حاالت العجز الدائم املثبتةبتقارير طبية و حاالت الوفاء( أن خيضعوا لفحوصات قبل تصفية حساباتهم.

الباب العاشر

املادة )  :( 63تعويض نهاية اخلدمة
 -1مينح املوظف الذي انتهت خدمته من اجلمعية  ،و الذي اكمل يف خدمة اجلمعية سنة وما فوق ،تعويض نهاية اخلدمة ما مل يكن هناك مانع قانوني حيرمه من التعويض وفقاً ألحكام نظام العمل
والعمال
 -2يتم دفع تعويض نهاية اخلدمة للموظف بعد إمتام املدة احملددة يف عقد العمل أو نتيجة فسخالعقد أو إنهاء اخلدمة من قبل اجلمعية أو نتيجة إنهاء اخلدمة من قبل املوظف ألسباب قاهرة
معرتف بها  ،و ذلك على النحو التالي:
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أ  -راتب نصف شهر عن كل سنة خدمة متواصلة من السنوات اخلمس األوىل.
ب  -راتب شهر كامل عن كل سنة خدمة متصلة تزيد على مخس سنوات.
 3يف العقود غري احملددة ملدة و إذا استقال العامل بعد خدمة ال تقل مدتها عن سنتني متتاليتنييستحق.
أ  -ثلث املكافأة الواردة يف املادة )  ( 78من نظام العمل و العمال بعد خدمة ال تقل مدتها عن سنتني
متتاليتني و ال تزيد عن مخس سنوات.
ب  -ثلثي املكافأة إذا زادت مدة خدمته على مخس سنوات متتالية و مل تبلغ عشر سنوات.
ج _ تصرف املكافأة كاملة إذا استقال بعد عشر سنوات بشرط أن يعلم العامل صاحب العمل كتابة
يف مجيع األحوال املذكورة برغبته يف االستقالة قبل ترك العمل بثالثني يوماً
 -4يتم احتساب تعويض نهاية اخلدمة على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه املوظف مضافا إليهبدل السكن و البدالت و العالوات النقدية األخرى اليت تشكل قانوناً جزاء من الراتب اإلمجالي
للموظف.
الباب احلادي عشر
تعليمات أ خرى
املادة )  : ( 64ملفات و سجالت املوظفني:
 -1ختصص لكل موظف يف اجلمعية رقماً خاصاً به يتم استعماله يف كافة اإلجراءات واملعامالتكمرجع رئيسي فيما يتعلق بشئون املوظف املعين.
–  - 2حيتفظ قسم شؤون املوظفني مبلف خاص لكل موظف حتفظ فيه كافة املستندات و
الوثائق الثبوتية و املراسالت العائدة للموظف ويعترب سجل ملف املوظف من املستندات السرية واليت
ال جيوز اإلطالع عليها أو أخذ صورة منها أال بإذن من املدير العام  ،باستثناء احلاالت اليت تنص
عليها صراحة إجراءات شؤون املوظفني املعتمدة.
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– -3جيب على مجيع املوظفني توفري املعلومات الكاملة و الصحيحة اليت حتتاجها كاملة
للموظفني كما جيب عليهم إعالم قسم شؤون املوظفني فوراً بأي تغيري يف هذه املعلومات
–  - 4حتفظ جوازات املوظفني الغري سعوديني يف كفالة اجلمعية و تعاد هلم عند السفر يف
اإلجازات السنوية أو يف مهمة خارجية أو عند انتهاء اخلدمة
 -5يتوجب على كل موظف أن يعيد بطاقته إىل اجلمعية عند انتهاء خدمته -6على املوظف تسليم مجيع املعدات و األدوات أو العهد املختلفة اليت كانت حبوزته مبا فيهاالسكن و السيارة  .و على املسئولني املعنيني من اجلمعية فحصها لتحقق من اكتماهلا و سالمتها.
 -7إذا كان املوظف الذي انتهت خدمته من مأموري الشراء أو البائعني أو احملصلني تتصلاجلمعية باملوردين و بالعمالء مباشرة ألعالمهم برتك املوظف للخدمة.
– -8يتم اإلعالن بالصحف احمللية عن ترك املوظف األجنيب اخلدمة يف اجلمعية غري العمل
واخلدمة.

  - 9ال تصرف أي مستحقات للموظف أو تعويضات نهاية خدمة قبل إجناز كافة املعامالتالضرورية إلنهاء خدمة املوظف املعين  .مبا فيها استكمال كافة اإلجراءات املتعلقة باملوظف األجنيب
من اسرتداد الرخص و أية مستندات
أخرى أعطيت له بكفالة اجلمعية أو بسبب العمل فيها.
– -11يعطى املوظف الذي انتهت خدماته شهادة خدمة اذا رأت اجلمعية ذلك و حتدد هذه الشهادة
مدة اخلدمة و آخر وظيفة عمل فيها يف اجلمعية.
 -11يتم إعداد تأشرية خروج بدون عودة لكل موظف أجنيب انتهت خدماته من اجلمعية و كان علىكفالتها.
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 -12تتم مرافقة املوظف األجنيب إىل املطار  ،و يتم تسليمه هناك جواز سفر مع تذكرة السفر إذاكان له حق بها.

املادة )  : ( 65ضمان و كفالة املوظفني:
  - 1ال تقدم اجلمعية أية ضمانات أو كفاالت مالية عن موظفيها. -2تضمن اجلمعية على كفالتها اخلاصة رخصيت إقامة و عمل املوظفني األجانب املستقدمني منخارج على كفالتها باإلضافة إىل رخصة قيادة السيارة إذا كان عمل املوظف يتطلب ذلك.

املادة )  : ( 66ممتلكات اجلمعية:
– -1يلتزم كل من املوظفني الذين حيتفظون يف عهدتهم بأموال أو موجودات مملوكة للجمعية
مسئولية هذه العهدة و سالمتها.
 -2حيق إلدارة اجلمعية تفتيش و فحص أي من املوجودات اململوكة منها و يف أي وقت و يشملذلك اخلزائن و املكاتب و الصناديق و غريها.
 -3ال حيق ألي موظف إخراج أي من موجودات اجلمعية إىل خارج مكان العمل دون إذن خطيمسبق من الرئيس املباشر.
-4 -ال حيق ألي موظف استعمال أي من موجودات اجلمعية ألغراض شخصية أو ال تتعلق بالعمل.

املادة )  : ( 67املالبس و املظهر الشخصي:
-1للجمعية حق حتديد نوع و مستوى املالبس اليت تؤمن سالمة الذوق و تسهل احلركة يف نفس
الوقت لكل فئات املوظفني.
املادة )  : ( 68لوحة اإلعالنات:
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-1يتم نشر اإلشعارات و التعليمات تصدرها إدارة ا جلمعية على لوحة اإلعالنات املوضوعة على
مدخل كل مكتب و فرع من مكاتب وفروع اجلمعية.
  - 2ال حيق للموظف تعليق أي مستندات أو أشعار خاص على لوحة اإلعالنات إال بعد احلصولعلى موافقة املدير العام  ،و يتم حتديد تاريخ إزالتها عن اللوحة عند منح املوافقة

املادة )  : ( 69زوار اجلمعية:
– - 1تناط باملدير العام و مديري الدوائر باجلمعية ضيافة زوار اجلمعية.
–  - 2حتدد اإلدارة العليا صفة الزوار الذين تقدم هلم الضيافة و اليت تشمل مصاريف اإلقامة
وطعام  ،و النقل
املادة )  : ( 71استعمال اهلاتف و الفاكس:
 -1يكون استعمال اهلاتف و الفاكس يف اجلمعية األغراض العمل فقط. -2يسمح باستعمال اهلاتف ألغراض شخصية يف احلاالت االضطرارية فقط و يف األوقات املخصصةللراحة  ،و على أن يتم حتميل املوظف بتكلفة هذه االتصاالت إذا كانت مع خارج البلد( .وفق منوذج
معد لطلب احملادثات اهلاتفية

املادة )  : ( 71االستعالم عن املوظفني السابقني:
 -1تقتصر صالحية إعطاء املعلومات عن املوظفني الذين تركوا العمل يف اجلمعية على قسمشؤون املوظفني و بناء على طلبات خطية من أحد املسئولني يف اجلمعية إىل اجلهة اليت حتتاج إىل
هذه املعلومات.
 -2تنحصر املعلومات اليت ميكن تقدميها للغري عن املوظف الذي ترك العمل على ما يلي:-الالئحة التنظيمية لشؤون الموظفين – جمعية ذوي اإلعاقة ببريدة "عزم"
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أ  -تاريخ بدئه العمل يف اجلمعية.
ب  -تاريخ انتهاء خدمته يف اجلمعية.
ج _ آخر راتب كان حيصل عليه.
د  -التقييم العام ألداء املوظف دون إعطاء تفاصل عن أية نواقص أو خمالفات
  - 3يتم التأكد من عدم مسئولية اجلمعية جتاه الغري نتيجة هذه املعلومات.املادة )  : ( 72أحكام ختامية
  - 1جيوز تعديل هذه السياسات بقرار من جملس اإلدارة بناء على اقرتاح من اللجنة التنفيذية أواملدير العام أو إذا رأي اجمللس ذلك  ،بشرط اعتماد ذلك من وزارة العمل و الشئون االجتماعية
واإلعالن عنها و تعميمها على العاملني
  - 2يعمل بأحكام نظام العمل و العمال وأي تعديالت عليه و القرارات املنفذة له يف ما مل يردبشأنه نص يف هذه الالئحة أو عند وجود تعارض معه.
  - 3يف حاالت خاصة تفرضها املصلحة العامة  ،جيوز لرئيس جملس اإلدارة االستثناء من أحكامهذه الالئحة فيما ال يتعارض مع نظام العمل والعمال.
  - 4يف مجيع األحوال جيب إال يتعارض عقد العمل املربم بني اجلمعية و بني العامل مع نظامالعمل و العمال و يطبق نظام العمل و العمال يف حالة وجود تعارض بينهما.
  - 5هذه السياسات و ما يتفرع عها من لوائح داخلية ما يتعارض معه من قرارات و إجراءات وأحكام سابقة هلا فيما ال يتعارض مع األحكام والشروط األفضل اليت تنص عليها صراحة عقد العمل
.
 -6تنفذ أحكام هذه السياسات اعتبارا من تاريخ إبالغ اجلمعية بالقرار الوزاري باعتمادها على أنتسري يف حق العاملني اعتبارًا من اليوم التالي.
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 -7يتم إعالن السياسات بوضعها يف مكان ظاهر من أماكن العمل خالل أسبوع على األكثر منتاريخ اإلبالغ بالقرار الوزاري املشار أليه أعاله.
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