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 :السياسة -1

( وتاريخ 11( من المادة )الثانية عشرة( من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/1وضعت هذه الالئحة تنفيذاً لحكم الفقرة ) 1.1

هـ؛ وعلى 81/81/1221( وتاريخ 21هـ والمرسوم الملكي رقم )م/13/81/1222( وتاريخ 32بالمرسوم الملكي رقم)م/هـ المعدل 32/80/1231

 كل صاحب عمل إعداد الئحة لتنظيم العمل في منشأته وفق هذا النموذج.

هذه الالئحة مكملة لالئحة تنظيم العمل تشتمل هذه الالئحة على كافة األنظمة المعمول بها بالجمعية والمتعلقة بشؤون الموظفين وتعتبر  1.3

 هـ32/82/1232( بتاريخ 4212المعتمدة من وزارة العمل والشؤون االجتماعية بموجب قرار معالي وزير العمل رقم )

 تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذه الالئحة بالتقويم الميالدي ما لم ينص على غير ذلك في عقد العمل. 1.2

 :لمجال/التطبيق/الغرضا -3

ارة دتوضح هذه الالئحة أهداف إدارة الموارد البشرية وسياستها المنبثقة من األهداف والسياسة العامة للجمعية كما تحدد مسؤوليات وواجبات إ 3.1

 الموارد البشرية تجاه كافة العاملين.

بالجمعية وتقنين عملية االتصال بينهم من خالل الدورة  تهدف هذه الالئحة إلى تنظيم العالقة بين إدارة الموارد البشرية وجميع العاملين 3.3

 اإلجرائية النظامية المحددة بموجب لوائح وأنظمة الجمعية.

 ةتهدف هذه الالئحة أيضا إلى تعريف العاملين بحقوقهم المادية والمعنوية والرواتب والمزايا والمكافآت التي يمكن أن يحصلون عليها نتيج 3.2

 واستقامتهم ونشاطهم وأيضا إلى تبصير العاملين بعواقب ما قد يحصل منهم إهمال أو إخالل بواجباتهم.انتظامهم في العمل 

تشتمل هذه الالئحة على كافة األنظمة المعمول بها بالجمعية والمتعلقة بشؤون الموظفين وتعتبر هذه الالئحة مكملة لالئحة تنظيم العمل  3.2

 هـ32/82/1232( بتاريخ 4212جتماعية بموجب قرار معالي وزير العمل رقم )المعتمدة من وزارة العمل والشؤون اال

 التعريفات: -3

 الجمعية الخيرية لرعاية المصابين باألمراض المزمنة بالعاصمة المقدسة )شفاء(اسم المنشأة: 

 المركز الرئيسي: مكة المكرمة

 ( عامل11مجموع عدد العاملين: )

 ن سلمانمحمد ب طريق ملك فهدحي الالعنوان: 

 النشاط:  

 .الغسيل الكلوي -
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 الرعاية الصحية المنزلية. -

 دعم المرضى الفقراء في بلد الله الحرام. -

 رعاية االطفال المصابين بداء السكري. -

 مجمع عيادات جمعية شفاء الطبي الخيري. -

 مركز داء السكري المتنقل. -

 31211الرمز البريدي:      14222رقم صندوق البريد: 

 8131222011تليفون: 

 هـ34/81/1221بتاريخ  2821802030رقم السجل التجاري: 

 (373شهادة تسجيل جمعية خيرية من وزارة العمل والشؤون االجتماعية رقم )

  تعنى جمعية شفاء الخيرية.الـجـمـعـيـة:  •

مقابل أجر أيا كانت التسمية  –بعيدا عن    نظاراتها  ولو كان –هو شخص يعمل لمصلحة الجمعية وتحت إداراتها أو إشرافها المـــــوظـف:  •

  التي تطلق عليه.

  هـ.81/82/1202وتــاريخ  31يقصـــد به نظام العــمـل والعمـال الصـادر بالمـــرسـوم الملـــكي رقم م/نظام العمل:   •

شفاء الخيرية والصادرة بموجب قرار وزير العمل رقم ويقصد بها الئحة تنظيم العمل الجزاءات والمكافآت لجمعية الئحة تنظيم العمل:  •

 هـ.32/82/1232وتاريخ  4212

 :الخطوات -4

 أهداف إدارة الموارد البشرية: 4.4

اء دتهدف إدارة الموارد البشرية إلى استقطاب وتعيين وتطوير وتقييم الموارد البشرية بالجمعية والحفاظ على الموظفين ألطول فترة ممكنة بأ

 متميز وروح معنوية عالية. 

 رسالة إدارة الموارد البشرية:  3.4

ة ودقة تنفيذ المعامالت واإلجراءات الخاصة بموظفي الجمعية رسالة إدارة الموارد البشرية بالجمعية هي تكوين فريق عمل يعمل على سرع

 وإنشاء نظام معلومات وفعال عن الموارد البشرية، وبناء األنشطة التي تعمل على رفع الروح المعنوية للموظفين العاملين بالجمعية.
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 مسؤوليات إدارة الموارد البشرية: 3.4

 اتعتبر إدارة الموارد البشرية مسؤولة عن كافة الحقوق والمزايا التي تمنح للموظفين بموجب النظام وممارسة كافة الصالحيات الممنوحة له

ق ومن قبل اإلدارة المتمثلة في التعيين والتدريب والتطوير والتقييم وتنفيذ العقوبات والجزاءات التي تكفل الحفاظ على حقوق الجمعية وحق

 لموظفين على حد سواء. ا

 المهام الرئيسية إلدارة الموارد البشرية:  4.4

 تحديد احتياجات الموارد البشرية للجمعية. 2-2-1

 اختيار وتعيين الموظفين الجدد. 2-2-3

 تحديد المسار الوظيفي لكل موظف. 2-2-2-

 تحديد خطط التطوير / التدوير الوظيفي للموظفين. 2-2-2

 االحتياجات التدريبية للموظفين.تحديد  2-2-1

 إدارة عمليات التدريب. 2-2-1

 إدارة عمليات التقييم والترقية. 2-2-4

 إدارة عمليات الرواتب واألجور اإلضافية. 2-2-0

 إدارة عمليات المكافآت الجزاءات. 2-2-2

 إدارة عمليات االجازات.2-2-18

 إدارة عمليات النقل واالنتداب. 2-2-11

 ة عمليات استخراج التراخيص الطبية والمهنية لألطباء وطاقم التمريض.إدار 2-2-13

 إدارة عمليات االستقدام ونقل الكفالة للموظفين الجدد. 2-2-12

 إدارة عمليات حفظ وتحديث ملفات الموظفين. 2-2-12

 إدارة عمليات االستقالة وإنهاء الخدمات. 2-2-11

 بالموظفين.إدارة المعامالت الخارجية الخاصة  2-2-11

 إصدار التقارير والتحليالت اإلدارية عن الموارد البشرية. 2-2-14
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 التخطيط الحتياجات الموارد البشرية   4.4

 يتم توظيف كافة الموظفين الجدد وفقا لخطط التوظيف المعتمدة لكل إدارة.  •

 المعني.يتم تحضير خطة الموارد البشرية لكل إدارة بالجمعية من قبل المدير  •

يحدد دليل الجودة للنظم واإلجراءات للجمعية هيكل التنظيم اإلداري التفصيلي للوحدات اإلدارية ووصف كل وظيفة ويشمل ذلك تحديد  •

 واجبات ومسؤوليات كل وظيفة والشروط الالزم توافرها فيمن يشغلها من مؤهالت علمية وعملية ومهارات فنية وإدارية. 

ط التوظيف خالل السنة المالية يجب أن يتم اقتراحه من قبل مدير إدارة الموارد البشرية حيث يتم عرضه على المدير إن كل تعديل على خط •

 المالي والمدير التنفيذي لالعتماد. 

ة مالي هي الخطتعتبر الخطة التي تمت الموافقة عليها من قبل كل من رئيس مجلس االدارة والمدير العام ومدير الموارد البشرية والمدير ال •

 المعتمدة من قبل اإلدارة العليا.

 الئحة التعيين 4.4

 تعاريف: -.4-4-4

يقصد بالمرشحين للوظائف هم أي شخص رجل كان أو إمراه يرغب في شغل إحدى الوظائف الشاغرة بالجمعية من واقع خبراته ومؤهالته 

 ويمكن أن يطلق عليه فيما بعد بما يلي: 

 (.Annual Contractبعقد سنوي وبدوام كامل ) Permanent Staffموظف دائم  •

 بعقد محدد المدة إلنجاز عمل معين.    Fixed Termموظف مؤقت  •

 بعقد محدد المدة لتغطية إجازة موظف.  Locum Staffموظف مؤقت  •

 مصادر التعيين: -4-4-3

 يمكن أن يتم اختيار المرشحين على وظيفة معينة من خالل الطرق التالية: 

 حضور المتقدم شخصيا إلى مقر الجمعية وتعبئة استمارة التوظيف المعدة لهذا الغرض.  •

 بالترشيح من قبل أحد الجهات المعروفة والتي يعتمد عليها.  •

 بواسطة الشركات المتخصصة في التوظيف.  •

 عن طريق اإلعالن في الصحف المحلية أو األجنبية.  •

 االجتماعي.عن طريق مواقع التواصل  •
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 من خالل المنافسة على وظيفة من قبل موظفي الجمعية.  •

 التخطيط للتعيين:   4-4-3

 يتم توظيف كافة الموظفين الجدد وفقا لخطط التوظيف المعتمدة لكل إدارة.  •

 يتم تحضير خطة الموارد البشرية لكل إدارة بالجمعية من خالل االحتياجات الفعلية لكل إدارة.  •

دليل اإلجراءات للجمعية هيكل التنظيم اإلداري التفصيلي للوحدات اإلدارية ووصف كل وظيفة ويشمل ذلك تحديد واجبات ومسؤوليات يحدد  •

 كل وظيفة والشروط الالزم توافرها فيمن يشغلها من مؤهالت علمية وعملية ومهارات فنية وإدارية. 

يجب أن يتم اقتراحه من قبل مدير إدارة الموارد البشرية حيث يتم عرضه على رئيس إن كل تعديل على خطط التوظيف خالل السنة المالية  •

 وأعضاء مجلس االدارة والمدير العام لالعتماد. 

 تعتبر الخطة التي تم الموافقة عليها من قبل كل من رئيس مجلس االدارة والمدير العام ومدير الموارد البشرية والمدير المالي هي الخطة •

 من قبل اإلدارة العليا.  المعتمدة

 قواعد التعيين:  4-4-4

تتبع الجمعية أعلى معايير التوظيف للموظفين الجدد لضمان التحاق الموظفين ذوي الكفاءات العالية بالجمعية واستمرارهم فيها وأدائهم  •

 لواجباتهم الوظيفية على أحسن وجه. 

شيا مع سياسة السعودة بالمملكة فإذا لم تتوفر في أي من المتقدمين المؤهالت المطلوبة تعطى األفضلية في التوظيف للمواطنين السعوديين تم •

 المتقدمين من الجنسيات األخرى.  يتم حينئذ التوظيف من المتقدمين حاملي إحدى الجنسيات العربية ثم أخيرا

 شروط التعيين: 4-4-4

 يشترط على المتقدم ما يلي:   

ت العلمية و/ أو الخبرات العملية والشروط الالزمة التي تحددها الجمعية لشغل الوظيفة المرشح لها وأن يقدم أن يكون حائزا على المؤهال •

 للجمعية صورة من مؤهالته العلمية وخبراته العملية مما يتناسب مع مواصفات شغل الوظيفة والتوصيف الوظيفي له. 

ألمراض السارية )المعدية( وأن تثبت سالمته من تلك األمراض ولياقته الصحية بتقرير أن يكون الئقا صحيا للوظيفة المرشح لها وسليما من ا •

 يصدر من طبيب الجمعية بصورة قطعية في توجيه المراسالت إليه.

  التوقيع على إقرار خطي بعدم ارتباطه بصاحب عمل آخر وتحتفظ إدارة الجمعية بهذه المستندات أو بصورة منها في ملف خدمة الموظف. •

أن يكون حسن السيرة والسلوك وأال يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، وذلك بموجب تقديم صورة من  •

 الصحيفة الشخصية من الجهات المختصة في بلد المنشأ. 
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 أن يكون قد أكمل سن الثامنة عشرة من العمر بموجب صورة من شهادة الميالد أو واقع جواز السفر.  •

 أن ينجز كافة اإلجراءات والشروط التي تقررها األنظمة والقوانين الحكومية. •

 ترفض الجمعية كافة طلبات الوظائف المقدمة ممن تم فصلهم من الجمعية ألسباب جوهرية. •

فر الشروط التي تنص عليها أنظمة وتعليمات وزارة الصحة فيما يتعلق بالمؤهالت العلمية والخبرات العملية الالزمة لمن يتقدم يجب أن تتو •

 لشغل الوظائف الطبية والتمريض. 

 الوثائق المطلوبة:   4-4-4

 صورة من الهوية الوطنية إن كان سعوديا وجواز السفر واإلقامة لمن كان أجنبيا.  •

 سم.  2×  1( أربع صور شمسية مقاس 2عدد ) •

صورة من شهاداته الدراسية وخبراته العملية موثقة ومصدق عليها من الجهات الرسمية ذات االختصاص باإلضافة إلى السيرة الذاتية  •

 الخاصة به. 

 :تيار المرشح األنسباخ 4-4-7

ضر طلب توظيف حسب النموذج الخاص بالجمعية ووفقاً للشروط يتوجب على كل متقدم لشغل أي وظيفة شاغرة في الجمعية أن يح •

 الموضوعة على النموذج المخصص لذلك. 

 يخضع جميع المرشحين لوظيفة في الجمعية ممن تم اختيارهم إلجراء المقابلة معهم الختبارات الخطية والعملية والفنية الالزمة للتحقق من •

 فة المرشحين لها. مدى مقدرتهم وكفاءتهم للقيام بمهام الوظي

يجب تأمين نفس شروط االختيار لجميع المرشحين لشغل وظيفة معينة، وفي حال ما يرى المسؤول المعنى استثناء بعض االختبارات يتوجب  •

 تطبيق هذا االستثناء على كافة المرشحين لها. 

ة يمكن اللجوء إلى مقابالت أخرى الحقة أو إلى اختبارات إضافية. في حالة تأرجح نتيجة االختبار بين المرشحين اثنين أو أكثر للوظيفة الواحد •

 وذلك بهدف التمكن من اختيار المرشح األصلح. 

 التعيين وااللتحاق بالعمل  4-4-8

تصدر كافة عقود العمل للمرشحين الذين تم اختيارهم للعمل في الجمعية بواسطة عقد موحد الشكل والنص، ويؤكد أن عرض العمل يصبح  •

 الغيا إذا لم يتم االلتزام بالمتطلبات الحكومية ومتطلبات الجمعية بما فيها تقديم كافة الوثائق والمستندات الضرورية. 

 يتم إثبات تعيين الموظف الجديد بموجب قرار تعيين / يحدد تاريخ التعيين الذي يكون عادة هو تاريخ االلتحاق بالعمل.  •

 تأشيرات الدخول وتصاريح العمل واإلقامة لجميع الموظفين المستقدمين.تأخذ الجمعية على عاتقها كافة  •
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 تتحمل الجمعية مصاريف انتقال الموظف األجنبي لاللتحاق بالعمل من دولته إلى المملكة.  •

م من الخارج للموظف يقوم قسم شؤون الموظفين بناء على تعميد من رئيس مجلس االدارة أو المدير العام بالجمعية بعمل إجراءات االستقدا •

 بإكمال مستندات التعيين للموظف المستخدم من الداخل. –أو  –المطلوب استقدامه من الخارج 

يجب أن يحرر نموذج )تعيين موظف( للموظف عند بداية عمله بالجمعية وبعد استيفائه لكافة شروط ومسوغات التعيين مع منحه بطاقة عمل  •

 ومع تحرير عقد عمل رسمي له.

فتح ملف لكل موظف بالجمعية تحفظ فيه كافة المستندات والوثائق والمراسالت الخاصة به والبيانات والمراجعات الطبية والزيادات ي •

 والتقارير السنوية. 

ي إحداث أي ه فعقد العمل الذي يحرر للموظف عند بداية عمله هو العقد األساسي ويكون التجديد تلقائيا إذا لم يشعر أحد الطرفين اآلخر برغبت •

 تغيير في بنود العقد قبل شهر من تاريخ انتهاء مدة العقد األصلية أو المحددة. 

 لجنة المقابالت الشخصية  4-4-9

 وتتكون لجنة المقابالت الشخصية من األعضاء التالية: 

 والمدير العام.بالنسبة للوظائف الطبية يتم إجراء المقابلة الشخصية لهم من قبل من رئيس مجلس االدارة  •

 بالنسبة للوظائف اإلدارية يتم إجراء المقابلة الشخصية لهم من قبل كل من المدير العام ومدير اإلدارة المعنية.  •

 يشارك مدير الموارد البشرية برأيه في جميع المقابالت التي ال يكون فيها عضوا.  •

 إجراءات ونماذج التعيين 4-4-41

( وذلك في حالة رغبته في التعيين على إحدى الوظائف Personnel Requisition) (Aية بتعبئة النموذج رقم )  يقوم مدير اإلدارة المعن •

ي ب فالشاغرة لديه وإرسالها إلى مدير إدارة الموارد البشرية. وعلى مدير اإلدارة المعنية أن يوضح في الطلب ما إذا كانت الوظيفة التي يرغ

مدة في الميزانية أو أنها وظيفة غير معتمدة ويرغب شغلها هي لغرض اإلحالل لموظف انتهت أو ستنتهي خدماته أو أن الوظيفة مستحدثة ومعت

في الحصول على اعتمادها من قبل الميزانية والتعيين عليها على أن يتم عرض جميع الطلبات الخاصة بالوظائف الغير معتمدة في الميزانية 

 على المدير المالي إلبداء الرأي .

ين المالئمين للوظيفة المطلوبة والذين يعتقد في مالءمتهم للوظيفة من واقع السيرة الذاتية تقوم إدارة الموارد البشرية باستحداث قائمة للمرشح •

 .(CV for Assessment) (B)وإرسالها مع النموذج رقم 

  ( بعد إتمام عملية اختيار األشخاص الذين يرغب في إجراء المقابلة الشخصية معهم.Bتقوم اإلدارة المعنية بإعادة إرسال النموذج ) •
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ين، حتقوم لجنة المقابالت الشخصية بإجراء المقابلة الفنية مع األشخاص الذين تم اختيارهم من قبل اإلدارة المعنية وذلك لتحديد أفضل المرش •

 لتحديد مالءمة المرشح من عدمه.  Interview form (C)وعلى اللجنة أن تقوم باالسترشاد بالنموذج رقم 

الترشيح على الوظيفة المعنية من قبل مدير اإلدارة ذات العالقة وأعضاء اللجنة يقوم مدير إدارة الموارد البشرية بعد إتمام عملية االختيار و •

 لتحديد الراتب والمزايا وذلك العتمادها من قبل المدير التنفيذي. (Recommendation for Employment) (D)بتعبئة النموذج رقم 

 عقد العمل  4-4-44

  :أسس العقد 

هو عقد مبرم بين صاحب العمل )جمعية شفاء الخيرية( والموظف، يتعهد الموظف بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل مقابل أجر  •

 محدد ويتضمن شروط العمل المتفق عليها. 

للغة العربية ألجنبية بجانب ايجب أن يكتب عقد العمل باللغة العربية على نسختين يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه، ويجوز استعمال اللغة ا •

 في كتابة العقد على أن يكون النص العربي هو المعتمد دوما. 

يجب أن يحدد في عقد العمل طبيعة العمل والوظيفة المتفق عليها ومكانها واألجر وغير ذلك من األمور المتفق عليها بين الطرفين وفقا  •

ختالفا جوهريا عن العمل المتفق عليه إال في حالة الضرورة القصوى وبما تقتضيه طبيعة للنظام، وال يجوز تكليف الموظف بعمل آخر يختلف ا

 العمل وعلى أن يكون ذلك بصفة مؤقتة. 

إلدارة الجمعية الحق في نقل الموظف من قسم إلى آخر إذا دعت الحاجة إلى ذلك بشرط أن يتناسب العمل فيه مع عمله السابق ومع عدم  •

 ف الوظيفي. اإلخالل بوضع الموظ

 رتكون بداية عقد العمل من تاريخ مباشرة الموظف للعمل بالجمعية وإذا تم التعاقد من الخارج فتكون بدايته من تاريخ وصول الموظف إلى مق •

 عمله وتسليمه جواز سفره إلى إدارة الجمعية إذا رغب ذلك. 

قسم شؤون الموظفين ومختومة بختم الجمعية موضحا بها هويته وما يدل تعطي إدارة الجمعية الموظف عند استخدامه بطاقة عمل موقعة من  •

 على أنه ينتسب ويعمل بالجمعية ويجب على الموظف إبرازها في كل وقت أثناء العمل وعند استالم الراتب . 

 قة فاقد له بعد سداد مبلغ خمسونفي حالة فقدان الموظف لبطاقته يجب أن يبلغ ادارة شؤون الموظفين فوراً بفقدانها. ويجوز استخراج بطا •

 ريال لإلدارة المالية بالجمعية.

يوقع على عقد العمل كل من المسؤول المخول له صالحية التوقيع حسب الئحة الصالحيات المعتمدة من قبل الجمعية وذلك نيابة عن الجمعية  •

كل طرف بنسخة. ويعتبر توقيع الموظف على العقد قبوال منه كطرف أول باإلضافة إلى الموظف الذي تم اختياره للعمل كطرف ثاني ويحتفظ 

 ويتوجب عليه االلتزام بكل ما ورد في شروط العقد وسياسات وأحكام الجمعية. 
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ينص عقد العمل على أن الجمعية أطلعت الموظف على الئحة سياسات وإجراءات الموارد البشرية وأن الموظف قد فهم جميع ما ورد فيه  •

 العمل بموجبه.ووافق على 

 :واجبات الموظف

ئيسه ريجب على الموظف القيام بالعمل المتفق عليه في عقد العمل وما يدخل بالتبعية في نطاق هذا العمل وأن يتقيد بالتعليمات المعطاة له من  •

 المباشر فيما يتعلق بأداء العمل ما لم يكن فيها ما يخالف أحكام النظام واآلداب العامة أو ما يعرض للخطر. 

 سلسل اإلداري وعدم االتصال مباشرة بغير رئيسه المباشر فيما يتعلق بالعمل إال في الحاالت الضرورية. على الموظف مراعاة الت •

 على الموظف مراعاة النظام المعد لضبط الدوام بالجمعية وعدم العبث بمواعيد هذا الدوام قواعده.  •

أن يظهر بالمظهر الالئق وذلك بارتداء المالبس التي تخصصها على الموظف المحافظة على النظافة العامة ومراعاة التعليمات الصحية و •

 الجمعية وأن يحافظ على السكينة والهدوء وعدم إثارة أي إزعاج.

 على الموظف مراعاة التفاهم والتعاون في العمل وحل المشاكل المتعلقة بالعمل وغيرها بروح إيجابية.  •

 مكان عمله بدون إذن من رئيسه المباشر. على الموظف مراعاة االخالص في عمله وعدم ترك  •

 ة.ييجب على الموظف التقيد بالتعليمات المعطاة له من إدارة الجمعية والمعلن عنها في مكان ظاهر فيما يتعلق بأصول الصحة والسالمة والوقا •

 يحظر على الموظف تعاطي المواد المخدرة أو لعب القمار.  •

واألجهزة وغيرها من ممتلكات الجمعية وأن يراعي استعمالها بطريقة سليمة وفي األغراض المخصصة  على الموظف المحافظة على المواد •

 لها فقط دون االستعمال الشخصي. 

 يحظر على الموظف أن يعمل لحساب نفسه أو لمصلحة الغير في اإلجازات واألعياد بأجر أو بدون أجر. •

 لموظف أنها قد تسبب خسائر أو مشاكل للجمعية وذلك مع مراعاة التسلسل اإلداري. اإلبالغ عن الوقائع أو المخالفات التي يرى ا •

على الموظف مخاطبة رئيسه، زمالءه، المرؤوسين، المراجعين وغيرهم ممن يترددون على الجمعية حسب أصول اللباقة وبما يعطي سمعة  •

 طيبة له في الجمعية.

 ن العمل.ال يسمح للموظف باستقبال الزائرين في أماك •

 :واجبات صاحب العمل )الجمعية(

 المعاملة الطيبة للموظفين بما يخلق روح الود والتعاون بين الجميع وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس بكرامتهم أو دينهم.  •

 أن يقوم بإعطاء الموظفين حقوقهم الثابتة دون تأخير.  •
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العمل ولم يمنعه عن مزاولة عمله بسبب راجع إلى صاحب العمل، كان له الحق في أجر إذا حضر الموظف لموقع عمله وأعلن استعداده ألداء  •

 ذلك اليوم.

 

   :فترة االختبار والتجربة

 ةكل موظف يعين أو يستقدم بالجمعية يكون خاضعا لفترة االختبار أو التجربة لمدة ثالثة إلى ستة أشهر تبدأ من تاريخ التعيين ويحق إلدار •

 فأةاالجمعية بناًء على تقرير يقدمه الرئيس المباشر للموظف وفقا لنظام العمل والعمال إنهاء خدمات الموظف دون سابق إنذار أو تعويض أو مك

 خدمة خالل فترة االختبار. 

رة اعلى إدارة الجمعية تزويد الموظف األجنبي بتذكرة سفر إلى موطنه في حال عدم اجتيازه لفترة التجربة إذا كان استقدامه قد تم بمعرفة إد •

 ة الجمعية تزويده بتذكرة عودةالجمعية وليس عن طريق وكيل استقدام، فإذا كان استقدام الموظف قد تم بواسطة وكيل استقدام يكون على إدار

 لوطنه وحسم قيمة التذكرة من مستحقات الوكيل.

 يجوز للموظف ترك الخدمة في أي وقت خالل فترة االختبار شرط أن يتحمل جميع مصاريف سفره من إلى مركز إقامته األصلي.  •

المدير التنفيذي إعفاء أي من المرشحين لوظائف عليا من  يجوز استجابة لمقتضيات العمل وفي ظروف استثنائية، وبعد الحصول على موافقة •

 فترة االختبار جزئيا أو كليا. 

 ال يجوز أن يكون الموظف تحت االختبار أكثر من مرتين. •

 يعتبر الموظف مثبتا بالخدمة إذا انقضت فترة االختبار ولم يخطر كتابة بإنهاء خدماته.   •

  :السجالت والبيانات 7.4

 تعد الجمعية سجالت تحتفظ بها في أمكنة العمل تثبت فيها البيانات الخاصة بكل موظف ويجب أن تشمل على ما يأتي:  4-7-4

 رخصة القيادة.  –الهوية  –جواز السفر  –صورة اإلقامة  –البيانات الشخصية  •

 صورة المؤهالت العلمية. –البيانات العلمية  •

 صورة شهادات الخبرة  –التدرج الوظيفي  •

 المهارات التطبيقية  •

 صور شهادات حضور البرامج  –الدورات والبرامج التدريبية  •

 تاريخ بدء خدمته ونوع عمله وأجوره وتوابعها وما يطرأ عليها من تغيير.  •

 صور فوتوغرافية.  – صورة خطاب التنازل –صورة استمارة التأمينات  –عقد العمل  –قرار التعيين  •
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 تقاريره الدورية وترقياته وعالوته.  •

 اإلجازات التي يحصل عليها.  •

 ما يوقع عليه من جزاءات وما يحصل عليه من مكافآت.  •

 إصابات العمل وأمراض المهنة التي قد تصيبه. •

 حصل عليه الموظف نتيجة لذلك من مكافآت أو تعويض.كل ما يطرأ على عالقة العمل منذ بدئها حتى انتهائها وسبب انتهاء الخدمة وما  •

تعد الجمعية لكل موظف ملف خدمة يحمل صورته الفوتوغرافية تودع فيه مسوغات تعيينه وكافة الوثائق المتعلقة بالبيانات المشار  4-7-3

لغياب وساعات العمل اإلضافية وما إلى إليها في الفقرة السابقة وكذلك محاضر التحقيقات التي تجري مع الموظف وما يتعلق بالحضور وا

 ذلك. 

تعد الجمعية لكل موظف ملفاً طبيا يضم نتيجة الكشف الطبي الموقع عليه عند التحاقه بالعمل وما قد يطرأ على حالته الصحية   4-7-3

 مهنياً أو نتيجة إصابة عمل. وإجازاته المرضية واأليام التي انقطع فيها عن العمل بسبب المرض مع تحديد نوع المرض عاديا كان أو 

تعد الجمعية ملف خاص لكل موظف على الحاسب اآللي يشمل البيانات السابقة والتي يتم تعديلها طبقا للمستندات الواردة في الملف  4-7-4

 الرئيسي بالجمعية.

 :ة قواعد العمل والحضور واالنصرافالئح 8.4

 :ساعات وأيام العمل 

ثمانية وأربعين ساعة في األسبوع لسائر شهور السنة عدا شهر رمضان المبارك  –أو  –ساعات العمل الرسمية بالجمعية ثمان ساعات يومياً  •

 فيجب أال تزيد ساعات العمل الفعلية فيه عن ست ساعات في اليوم أو ستة وثالثين ساعة في األسبوع. 

د السابق أعاله فترات للراحة والصالة والطعام. بحيث ال يعمل أكثر من خمس ساعات متتالية )للدوام تتخلل ساعات العمل المشار إليها في البن •

 ساعات متتالية( دون فترة للراحة ال تقل عن نصف ساعة في اليوم.  0الكامل 

 ( أيام في األسبوع، ويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة األسبوعية بأجر كامل.1أيام العمل ست ) •

 نى من القواعد الواردة أعاله: يستث 

 الموظفون المسؤولون عن الحراسة  •

 الموظفون المسؤولون عن النظافة  •

 ( ساعة في اليوم.13تحدد ساعات العمل للفئات المذكورة في الفقرة السابقة باثني عشرة ) •

 على جميع الموظفين االلتزام الكامل بساعات العمل والدوام حسب النظام الموضوع. •
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في حالة اضطرار الموظف إلى التأخير في الحضور إلى مكان عمله أو الغياب لوقت قصير خالل الدوام، وجب عليه إعالم رئيسه المباشر  •

مسبقا باألمر، ويعود للرئيس المباشر الحق في قبول أو رفض الطلب، وذلك وفقا لمقتضيات العمل ووجاهة األسباب التي يعرضها الموظف 

 المعني. 

حق للرئيس المباشر أن يطلب من الموظف تعويض الساعات التي تأخرها أو غاب فيها بالعمل لساعات إضافية ال يحصل مقابلها على بدل ي •

 ساعات إضافية. 

 يكون دخول الموظفين إلى مركز عملهم وخروجهم منه عن طريق األماكن المخصصة لذلك وفي األوقات المحددة.  •

سجالً خاصا بالحضور واالنصراف تحت إشراف المسؤول بكل إدارة أو قسم ويجوز إلدارة الجمعية تعديل وسائل  تعد الجمعية بكل إدارة •

 وطرق ضبط الدوام من حين آلخر حسب مقتضيات العمل ومرئيات اإلدارة. 

 على جميع الموظفين إثبات حضورهم إلى مركز عملهم وانصرافهم منه شخصيا بواسطة جهاز البصمة.  •

 ع منعا باتا على أي موظف، إثبات حضور أو انصراف أي موظف آخر مهما كانت األسباب أو المبررات.يمن •

يتم احتساب التأخير عن موعد الدخول إلى مقر العمل اعتبارا من أول خمسة عشر دقيقة وما فوق، ويؤدي تكرار ظاهرة التأخر عن مواعيد  •

 ام الئحة المخالفات الجزاءات. الحضور إلى فرض الجزاء على الموظف عمالً بأحك

للجمعية الحق الكامل في حالة تكرار مخالفة التأخير في الحضور عن موعد بدء الدوام أو االنصراف قبل نهاية الدوام، احتساب مدة هذا  •

 الغياب خصما من إجازة الموظف السنوية. 

 :الساعات اإلضافية 

 ا الموظف زيادة عن األوقات المقررة للعمل اليومي العادي كما هي محددة. تعتبر ساعات إضافية كافة األوقات التي يعمله •

ال تحتسب ساعات إضافية األوقات التي يقتضيها الموظف زيادة عن ساعات الدوام العادية لتعويض التأخر في الحضور إلى مقر العمل أو  •

 الغياب أثناء الدوام. 

ناء على تكليف خطي مسبق من رئيسه المباشر مع إشعار إدارة الموارد البشرية وتحديد الوقت ال يجوز ألي موظف القيام بعمل إضافي إال ب •

 والتاريخ وعدد الساعات. 

( ساعات وفي أيام العطلة األسبوعية أو 2تزيد ساعات العمل اإلضافية في أي يوم من ايام العمل العادية عن ) في جميع األحوال يجب أن ال •

 ( ساعات. 18الرسمية عن عشر )

يمكن للمسؤول المباشر السماح للموظف بالغياب عن العمل لفترات محددة لتعويض ساعات العمل اإلضافي التي َعملها ولم يحصل على بدل  •

 ت إضافية ساعا
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تقوم إدارة الجمعية بسداد أجر العمل اإلضافي للموظفين المكلفين به حسب نظام العمل والعمال والتي تقتضي بأن يدفع للموظف عن ساعات  •

 ( خمسين بالمائة. أي أن اليوم بيوم ونصف والساعة لساعة ونصف.%18العمل اإلضافية أجراً إضافيا يوازي أجره العادي مضافا إليه )

 

 :الئحة اإلجازات  9.4

 إجازات األعياد: 

 اإلجازات الرسمية هي إجازات األعياد ويمنح الموظف فيها إجازة بأجر كامل وهي:  •

 أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك حسب تقويم أم القرى. 2عطلة عيد الفطر المبارك  -

 أربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة. 2المبارك عطلة عيد األضحى  -

 يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني )أول الميزان( -

إجازة  إذا تداخلت ايام هذه اإلجازات مع الراحة األسبوعية يعوض العامل عنها يعادلها قبل أيام تلك اإلجازات أو بعدها، أما إذا تداخلت أيام -

 وطني فال يعوض العامل عنه.أحد العيدين مع إجازة اليوم ال

يصدر مدير الموارد البشرية النشرات الالزمة في الوقت المناسب لتحديد مواعيد األعياد الرسمية ويتمتع الموظف بإجازته مأجورة في  •

 األعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها الجمعية.  

 عطل الرسمية. تبقى رواتب وبدالت الموظفين سارية ومدفوعة خالل هذه ال •

 للجمعية حق تشغيل بعض موظفيها خالل العطل واألعياد متى اقتضت ذلك متطلبات العمل وعلى هؤالء الموظفين االلتزام بالعمل.   •

إذا صادفت عطالت األعياد هذه خالل إجازة الموظف السنوية ال تحتسب من ضمنها، ويمكن للموظف في هذه الحالة أما أن يطلب تمديد  •

زته اته بهذا المقدار أو أن يتم تحميله باإلجازة السنوية الصافية، أو أن تدفع له الجمعية راتبا كامال إضافيا عن كل يوم عطلة وقع ضمن إجإجاز

 السنوية. 

معتمدة ة اليجوز للموظف أن يتمتع برصيد إجازاته المستحقة على دفعتين أو أكثر أو ضم هذا الرصيد أو جزء منه إلى إحدى العطالت الرسمي •

 للجمعية، شرط موافقة رئيسه المباشر. إنما ال يضيف هذا إلى حقه في تذاكر السفر. 

 :اإلجازات السنوية 

 تؤكد الجمعية أهمية حصول موظفيها على إجازات سنوية بشكل يمكنهم من استعادة نشاطهم وممارسة عملهم بكفاءة.  •

يه مدة االجازة لكل موظف وتاريخ استحقاقها وذلك بعد الوقوف على رأي الموظفين المعنيين تضع كل إدارة في بداية كل سنة برنامجا تحدد ف •

 في اإلدارة. ويراعي فيه ضغط العمل وانتظامه. 
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( يوم حسب ما ينص عليه عقد العمل وتكون مدفوعة األجر ومستحقة بعد مضي 28( يوماً أو )31يستحق الموظف إجازة سنوية مدتها ) •

ا من تاريخ بدء السنة التعاقدية األولى للموظف، أما بالنسبة للسنوات الالحقة فيمكن للموظف أن يستمتع بإجازته السنوية في أي إحدى عشر شهر

 وقت شريطة أن تكون خالل نفس العام الميالدي الذي يستحق فيه الموظف إلجازته السنوية.

تتجاوز السنة الميالدية التي يستحق فيها الموظف لإلجازة وأي موظف لم يحصل على ال يجوز تأجيل استعمال الموظف إلجازته السنوية لمدة  •

 إجازته السنوية المستحقة خالل نفس العام فإن رصيده من اإلجازات السابقة سيلغي بصورة تلقائية.

ظف لإلجازة بسبب ضغط العمل بناء على في حالة عدم السماح للموظف القيام بإجازاته السنوية خالل العام الميالدي الذي يستحق فيه المو •

بسبب و طلب من رئيسه فإنه يحق له التمتع بها في السنة التالية باإلضافة إلى إجازة تلك السنة شريطة أن يكون التأجيل معتمدا من قبل اإلدارة

 ظروف ومصلحة العمل. 

إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وعلى الموظف االمتثال لهذا  للجمعية الحق في قطع اإلجازة السنوية الممنوحة للموظف واستدعائه للعمل •

لتي ا الطلب وااللتحاق بعمله في التاريخ الذي يحدده طلب االستدعاء بشرط تمكينه من استعمال الرصيد المتبقي له من إجازته بعد زوال األسباب

 ي هذه الحالة النفقات اإلضافية. استدعى من أجلها سواء في نفس السنة أو السنة التي تليها، وتتحمل الجمعية ف

فق ايجب أن يتواجد الموظف في عمله في الموعد المحدد لنهاية اإلجازة وال يجوز له تقديم أو تأخير أو إلغاء أو تقصير أو قطع اإلجازة المو •

 عليه إال بعد موافقة رئيسه المباشر وحسب ما تسمح به ظروف العمل.

 :اإلجازات السنوية 

ة التعذر على الموظف الرجوع في الوقت المحدد على طلب اإلجازة إبالغ رئيسه المباشر برقياً أو بالفاكس أو بأي وسيلة أخرى يجب في حال •

 على أن تكون مصحوبة بتقارير طبية معتمدة ومصدقة في حالة المرض أو تكون بسبب عذر شرعي مقبول.

 نوية المستحقة للموظف وغير المستنفذة نقداً باستثناء الحاالت التالية:ال تقبل الجمعية أن يتم تسديد قيمة أيام اإلجازة الس •

حرمان الموظف من اإلجازة السنوية بسبب ضغط العمل وتراكم اإلجازات إلى الحد الذي يصعب عنده للموظف االستفادة من تلك اإلجازات  -

 دارة والمدير العام.وذلك بطلب من رئيس مجلس االدارة المعني واعتماد كال من رئيس مجلس اال

 انتهاء خدمات الموظف مع وجود رصيد مستحق من اإلجازات السنوية لم ينتفع به بعد. -

 ال تحسب أيام التأخير من مدة الخدمة الفعلية للموظف. •

 ال يحق للموظف إجازة سنوية عن المدة التي يقضيها كإجازة بدون راتب. •

 كفالة الجمعية عند قيامه بإجازته السنوية على تذاكر السفر وفقاً لما هو محدد في عقد العمل.يحصل الموظف الغير سعودي ويكون تحت  •

 ال يحق للموظف الحصول على إجازة سنوية مسبقة، أي ال يحق له الذهاب في إجازة ما لم يكن الرصيد المستحق له يسمح بذلك. •
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جاوز السنة الميالدية التي يستحق فيها الموظف اإلجازة ما لم يكن التأجيل بسبب ال يجوز تأجيل استعمال الموظف إلجازته السنوية لمدة تت •

ظروف ومصلحة العمل ويكون معتمداً من المدير العام ومدير الموارد البشرية، وأي موظف لم يحصل على رصيد إجازته السنوية المستحقة 

 فإن رصيده من اإلجازات السابقة سيلغى بصورة تلقائية.

وظف طلب الحصول على إجازته السنوية المستحقة خالل العام في أي وقت، إال أن الموافقة عليها يجب أن تتم من رئيسه المباشر يحق للم •

قبل ذهابه في اإلجازة وفقاً للبرنامج الموضوع لذلك وعلى أساس الرصيد المستحق للموظفات وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى قسم شؤون 

 الموظفين.

 :لطارئةاإلجازات ا

 ىيجوز للعامل بموافقة المنشأة الحصول على إجازة بدون أجر يتفقان على تحديدها، ويعد عقد العمل موقوفاً خالل مدة اإلجازة فيما زاد عل •

 عشرين يوماً مالم يتفق الطرفان على خلف ذلك.

 اإلجازات الخاصة 12/2

 التالية: يحق للموظف الحصول على إجازة خاصة بأجر كامل في الحاالت •

 زواج الموظف: خمسة أيام كحد أقصى ولمرة واحدة وبعد الحصول على موافقة رئيسه المباشر. -

 والدة طفـــــــل: ثالثة أيام كحد أقصى. -

 وفاة قريب من الدرجة األولى: خمسة أيام. -

 اإلجازات المرضية: 

 ات الالزمة للوقاية من المرض واإلصابات داخل أو خارج مواقع العمل.من واجب الموظف العناية الكاملة بصحته وسالمته واتخاذ اإلجراء •

 اإلجازات المرضية تعني غياب الموظف عن عمله أو عدم قدرته على مزاولة العمل بسبب مرضه أو إصابته بحادث شخصي. •

يؤثر على سالمة أدائه للعمل وعن  يجب أن يعلم الموظف رئيسه المباشر في أقرب وقت ممكن عن أي عارض يمنعه من ممارسة عمله أو •

 حاجته للحصول على إجازة مرضية.

 يبدأ استحقاق الموظف بالحصول على إجازة مرضية فور إنهاء الشهر األول من العمل. •

ة اقدييستحق العامل الذي يثبت حالة مرضه بموجب تقرير طبي صادر من المجمع الطبي أو من جهة معتمدة إجازة مرضية خالل السنة التع •

 الواحدة على النحو التالي:

 الثالثون يوما األولى بأجر كامل سواء كانت متصلة أو منفصلة. -

 الستون يوماً التالية بثالثة أرباع األجر سواء كانت متصلة أو منفصلة. -
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 الثالثون يوماً التي تلي ذلك بدون أجر. -

تشكك في مصداقيته فمن حق اإلدارة رفض التقارير الطبية والتحقق منها إذا تكرر حصول الموظف على إجازات مرضية متقطعة بطريقة  •

 وفي حالة ثبوت أي تالعب في ذلك يتم تطبيق أقصى عقوبة على الموظف قد تصل إلى الفصل من الخدمة.

 الئحة تذاكر السفر: 41.4

في عقد العمل وبذلك يمنح تذكرة ذهاباً وإياباً إلى موطنه  ال تمنح تذكرة سفر للموظف اال إذا كان على كفالة الجمعية بعقد خارجي ومدرج ذلك •

بالدرجة السياحية المخفضة أو حسب ما ينص عليه العقد وذلك عند قيام الموظف بإجازته السنوية المستحقة بعد مضي سنة أو سنتين أو حسب 

 ما ينص عليه العقد.

 يحق للجمعية تعديل الئحة تذاكر السفر حسب مركزها المالي. •

 ةال تمنح تذاكر سفر ألفراد أسرة الموظف ما لم ينص عقده على ذلك، مثل المديرين واألطباء االستشاريين فقط ومن في حكمهم وفي هذه الحال •

( سنة تذاكر سفر بالدرجة السياحية المخفضة إلى موطن الموظف وذلك مرة واحدة سنوياً عند 13يمنح للزوجة ولطفلين ال يزيد عمرهم عن)

 اقه اإلجازة.استحق

ال يمنح تذاكر سفر للموظفين السعوديين ما لم تنص عقود عملهم صراحة على خالف ذلك مع عدم اإلخالل بحقهم في التمتع بتذاكر سفر فقط  •

 في حالة االنتداب لعمل داخل أو خارج المملكة أو لحضور مؤتمرات علمية باسم الجمعية.

 ك العمل بناء على استقالته قبل انتهاء عقده مع الجمعية.يسقط حق الموظف في تذاكر السفر إذا تر •

حه تذاكر نالموظف الذي تكون فترة تعاقده سنتان ال يمنح تذاكر سفر إال بعد انقضاء فترة التعاقد كاملة، وإذا ما تجدد عقده لفترة مماثلة يجوز م •

كاملة إذا ما تقرر منحه إجازة خالل أي وقت في السنة الثانية للفترة السفر بعد اكتمال نصف مدة الفترة التعاقدية الثانية أي بعد مضي سنة 

 التعاقدية الثانية.

 ال يحق للموظف األجنبي الجديد إحضار عائلته قبل إتمام فترة التجربة بنجاح. •

 يحدد عقد العمل البلد الذي يحق للموظف األجنبي السفر إليه )بلد المنشأ( عند استحقاق تذكرة السفر. •

يحق للموظف األجنبي أن يتوجه خالل سفره في اإلجازة السنوية إلى أي بلد يشاء شرط أال يزيد هذا التغيير من تكاليف تذكرة السفر. وفي  •

 حالة الزيادة في التكاليف يتحمل الموظف الفرق شخصياً.

وذلك ما لم تتكفل الجمعية مباشرة بدفع هذه عند سفر الموظف في مهمة تتعلق بأعمال الجمعية يحق له الحصول على بدل مصاريف سفر  •

 المصاريف.

 الئحة السكن:  44.4
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توفر الجمعية السكن المناسب لمنسوبيها في المجمعات السكنية أو الشقق، كل حسب درجته الوظيفية وإذا تعذر ذلك يجوز أن تمنح إدارة  •

 الجمعية للموظف بدل سكن نقدي.

السكن يجوز منحه بدل سكن نقدي )أو حسب االتفاق الذي يتم بين الجمعية والموظف ويوضع في عقد الموظف الذي ال توفر له الجمعية  •

 عمله(.

 تدفع الجمعية بدل السكن النقدي للموظف شهرياً بحيث يتم دفعه على أقساط شهرية مع الراتب. •

ز إضافة أي أصناف ال تدخل في هذا النظام على نفقة يتم تزويد المساكن التي تؤمنها الجمعية بالمفروشات حسب نظام الجمعية وال يجو •

 الجمعية إال بعد الحصول على موافقة خطية من رئيس مجلس االدارة أو من ينوب عنه.

ال يحصل الموظف الذي يحق له مسكن من الجمعية أي بدل سكن إذا رفض السكن المقدم له من الجمعية، إال أنه يحق له في المستقبل طلب  •

 ى سكن توفره الجمعية حسب النظام المعمول به طالما كان مستمراً في الخدمة.الحصول عل

ال يحق للموظف المصنف تحت الوضع العائلي "أعزب" إحضار عائلته أو أحد أفراده للسكن المقدم له من الجمعية أو إيواء أي شخص  •

 غريب إلى أن يتغير وضعه العائلي.

 الجمعية مسكناً أن يؤجر جزءاً منه أو كله أو أن يغير أياً من محتوياته أو مواصفاته.يمنع منعاً باتاً كل موظف تؤمن له  •

 ال يجوز نقل أو تبادل المفروشات بين المساكن التي تملكها الجمعية إال بموافقة المدير العام الخطية المسبقة. •

حصول أي عطل أو تلف للمفروشات نتيجة اإلهمال من تتحمل الجمعية كافة مصاريف إصالح مساكن الجمعية ومفروشاتها، وفي حالة  •

 الموظف يتم تحميل الموظف بقيمة اإلصالح للمفروشات التالفة.

 ال يتم تعديل بدل السكن ألي موظف ما لم تصدر الئحة جديدة للسكن خالفا لما هو موضح في هذه الالئحة. •

لديهم الشروط الالزمة في هذا الشأن وعلى الموظف الذي يقيم في السكن الداخلي أن ال يتم توفير السكن المؤثث إال لألشخاص الذين تتوفر  •

 يلتزم بكافة القواعد واآلداب المرعية لذلك.

خ ييحق للموظف الجديد الذي يتم استقدامه من خارج المملكة أن توفر له الجمعية مكانا لإلقامة المؤقتة ولفترة ال تتجاوز عن أسبوع من تار •

 مملكة. وصوله لل

 المواصالت ووسائل االنتقال: 43.4

يجوز للجمعية أن تعطي لبعض الموظفين بدل نقدي للمواصالت وفق ما تحدده إدارة الجمعية ما لم ينص عقد الموظف على خالف ذلك، كما  •

 ويجوز لها سحب البدل المذكور للمواصالت متى ما توفرت المواصالت للعاملين.
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ن تمنح الموظفين الذين تقرر تكليفهم بأعمال خارجية بسياراتهم الخاصة بدل نقدي )بدل استعمال سيارة( يكون مقداره يجوز إلدارة الجمعية أ •

 حسبما تقرره إدارة الجمعية لكل حالة على حده، كما يجوز سحب هذا البدل متى مازالت أسباب التكليف بالعمل الخارجي بالسيارة الخاصة.

 

 تكليف بمهمة:النقل واالنتداب وال 43.4

 يعني النقل وفقاً ألحكام هذه السياسات ما يلي:

 نقل الموظف من قسم إلى آخر ضمن نفس اإلدارة. •

 نقل الموظف من إدارة إلى أخرى. •

 نقل الموظف من فرع أو موقع عمل إلى فرع أو موقع عمل آخر بنفس المؤسسة. •

معرفة الجهة الطبية المختصة عدم لياقة أحد الموظفين صحياً للقيام بأعمال وظيفته يحق للجمعية بناء على مقتضيات العمل، أو إذا تقرر ب •

 .الحالية وكان الئقا ألداء أعمال وظيفة أخرى نقل الموظف من وظيفته التي يشغلها إلى وظيفة أخرى أو من مكان عمله الحالي إلى مكان آخر

 ييرات في الراتب والمزايا التي تترتب على عملية النقل.يتم االتفاق مسبقا وخطياً مع الموظف المعني على التغ •

 في حالة نقل الموظف من إدارة إلى أخرى، يتم االتفاق على هذا النقل بين مديري اإلدارتين المعنيتين. •

ما ال ه الحالية، كيشترط لصحة قرار النقل أال يلحق بالموظف ضرر ال تبرره مقتضيات العمل. كما ال تقل درجة الوظيفة عن درجة وظيفت •

 ةتمس المزايا والحقوق األخرى التي كان يحصل عليها الموظف خالل عمله في درجته الحالية باستثناء تلك المزايا التي ترتبط مباشرة بطبيع

 العمل والوظيفة التي كان يقوم بها.

معية وأن تتم الموافقة على طلبه من قبل رؤسائه يمكن نقل الموظف بناء على طلبه، على أال يترتب عن هذا النقل أي ضرر بمصلحة الج •

 بالتسلسل.

يجوز انتداب الموظف للقيام مؤقتاً بالعمل في وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته في الجمعية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، على أال تتعدى  •

 رواتب والمزايا التي كان يحصل عليها في وظيفته الحالية.مدة االنتداب الستة أشهر. حيث يستمر الموظف في هذه الحالة بالحصول على نفس ال

يث ح يجوز انتداب الموظف للقيام بمهام وظيفة تعلو درجتها درجة وظيفته الحالية، بشرط توافر القدرة والكفاءة لشغل الوظيفة المنتدب إليها، •

تدب إليها، ويبقى راتبه والمزايا األخرى على ماهي عليه إلى أن يتم يمنح الموظف المنتدب في هذه الحالة البدالت النقدية الخاصة بالوظيفة المن

 نقله نهائياً إلى الوظيفة الجديدة أو إعادته إلى وظيفته السابقة.
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إذا ثبتت صحة الموظف للعمل بالوظيفة المنتدب إليها يمكن لمدير اإلدارة طلب نقله بشكل نهائي للعمل في هذه الوظيفة مع احتفاظه بنفس  •

مزايا والحقوق التي كان يحصل عليها في حال كانت الوظيفة هي من نفس وظيفته السابقة، أما في حالة اختالف درجة الوظيفة الجديدة عن ال

 درجة الوظيفة السابقة فتتم ترقيته إلى درجة وظيفته الجديدة.

ت ذلك متطلبات العمل، بموجب أمر إداري تحدد فيه المهمة يجوز إلدارة الجمعية أن تنتدب الموظف لمكان داخل المملكة أو خارجها إذا اقتض •

 المنتدب من أجلها ومدة االنتداب.

بل ق تمنح الجمعية كافة الموظفين الذين يتم تكليفهم للقيام بأعمال أو مهمات تستدعي انتقالهم خارج منطقة مكة بدالت انتداب للسفر تحدد من •

ق التي تم التعاقد معها من قبل الجمعية أو التي تحددها الجمعية للموظف أو يتم تعويضهم عن مصاريف اإلدارة، كما توفر لهم اإلقامة في الفناد

 السكن واإلعاشة تحدد حسب الظروف والمستوى المعيشي للبلد المنتدب إليه.

مواصالت الداخلية وسداد ما يعادل تتكفل إدارة الجمعية بكافة مصاريف االنتداب الداخلي أو الخارجي الخاصة بتذاكر السفر واإلقامة وال •

 راتب يوم واحد من أجر الموظف األساسي أو أكثر كبدل انتداب سواء أكان االنتداب داخل المملكة أو خارجها.

 الرواتب والمزايا النقدية: 44.4

 تجري االستعانة بالقواعد التالية لتحديد الراتب األساسي للموظف ضمن سلم الرواتب:

 الراتب األساسي للموظف عند التحاقه بالعمل في الجمعية وفقاً لسلم الرواتب.يتم تحديد  •

يات لالحد األدنى لراتب الدرجة هو الحد المقرر للموظف أو الفني أو الذي يتمتع بالمؤهـالت في الوظيفة ويتوقع منه القيام بالمهام والمسؤو •

 األساسية للوظيفة.

األفراد الذي يتمتعون بالمؤهالت المطلوبة لوظيفة والمعينين فيها أو المنقولين إليها حديثاً والذين أنهوا  الحد األقصى لمدى الدرجة يطبق على •

 فترة االختبار بنجاح وأبدوا خبرة وكفاءة جيدة في مجال العمل.

 ساسية للوظيفة.الحد األعلى لمدة الدرجة يطبق على األفراد الذين يؤدون عملهم بكفاءة استثنائية تفوق المتطلبات األ •

لى عتحدد رواتب الموظفين والفنيين الجدد قيد االختبار وفقا لبداية الدرجة التي يعينون فيها، ويجوز للمدير العام في حاالت خاصة وبناًء  •

 فيها.توصية من رئيس مجلس االدارة، الموافقة على تعيين موظف جديد قيد االختبار براتب يفوق بداية الدرجة التي تم تعيينه 

ب تيجوز لرئيس مجلس االدارة وبناء على نتائج تقرير التقييم في نهاية فترة االختبار الموافقة على اقتراح المدير العام بتعديل أوضاع را •

 الموظف الذي أنهى فترة االختبار بنجاح.
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تعديالت التي تطرأ على سلم الرواتب ال تعني الزيادة يتم مراجعة سلم الرواتب دورياً للتأكد من مراعاته لمعدالت السوق السائدة، غير أن ال •

ة ياآللية والفورية لرواتب الموظفين، حيث يتم تعديل رواتب الموظفين عند بداية كل سنة مالية عند وقت الزيادة المتعارف عليه داخل الجمع

 ضمن عملية زيادة الرواتب وبناء على تقييم أداء الموظفين ووفقاً لظروف الجمعية.

وط بتمنح الزيادات الفورية فقط كنتيجة لمراجعة سلم الرواتب للموظفين الذين تكون رواتبهم بتاريخ إقرار السلم المعدل أدنى من بداية المر •

 الجديد للدرجة التي ينتمون إليها، على أال تتعدى رواتبهم الجديدة بداية المربوط للدرجة.

ديدها شهرياً بعد إضافة البدالت النقدية المقررة وخصم كافة االستقطاعات القانونية والسلف يتم احتساب الرواتب المستحقة للموظفين وتس •

 والقروض المستحقة.

رس افي حالة التحاق الموظف بالعمل بعد بداية الشهر أو إنهاء خدماته قبل نهاية الشهر، يحتسب الراتب لذلك الشهر بنسبة عدد األيام التي م •

ا في ذلك أيام العطل الرسمية وعطل نهاية األسبوع التي تقع خالل أيام العمل( إلى إجمالي عدد أيام الشهر، ويستثنى من فيها الموظف العمل )بم

 ذلك إنهاء الخدمة نتيجة الوفاة فيسدد راتب الشهر كامال لورثة المتوفى الشرعيين.

ازته يفقد حقه في الراتب والبدالت عن مدة غيابه غير الشرعي، كل موظف ينقطع عن عمله بدون إذن مسبق أو ال يباشره فور انقضاء مدة إج •

 فضالً عن التدابير والعقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها بحقه وفق أحكام هذه السياسات.

مباشر قبول رئيس اليستثنى من ذلك الموظف الذي يقدم تبريرا مقنعاً لرئيسه ألسباب انقطاعه عن العمل أو تأخيره حيث يجوز في هذه الحالة لل •

 خصم مدة الغياب من رصيد إجازته السنوية إن وجدت.

 يحجز راتب الموظف الموقوف عن العمل اعتبارا من تاريخ توقيفه، حيث يتم التصرف فيه على النحو التالي: •

 مل راتبه اعتبارا من تاريخ توقيفه.ذا أعيد الموظف الموقوف عن العمل إلى وظيفته بعد ثبوت براءته من اإلدعاء الموجه بحقه يتقاضى كا -

 إذا أعيد الموظف الموقوف عن العمل بعد معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة يتقاضى رواتبه كاملة بعد تطبيق العقوبة بحقه. -

وبة الفصل كانت العقإذا عوقب الموظف لثبوت إدانته، تقرر السلطة التي أوقعت العقوبة ما يتبع في شأن صرف الراتب الموقوف صرفه، فإذا  -

 وجب إنهاء خدمة الموظف من تاريخ وقفه.

في جميع األحوال التي يكون فيها توقيف الموظف عن العمل بناء على إدعاء شخصي ولجرم غير ناشئ عن الوظيفة ال يحق له بعد استئناف  •

 حكم الصادر بحقه.العمل تقاضى رواتبه وبدالته وتعويضاته عن مدة وقفه عن العمل، مهما كانت نتيجة ال

ال يجوز حجز راتب الموظف لقاء الديون الخارجية المترتبة عليه إال بحكم قضائي أو ثبوت الدين عليه بموجب تحقيق يجريه المرجع  •

 المختص.

 يتم الحسم من رواتب الموظفين قبل دفعها في الحاالت التالية: •



  
 

 
 
 
 

 

 

 

 .النسخة اإللكترونية للوثيقة الموضوعة على الشبكة العنكبوتية الداخلية للمركز هي النسخة المضبوطة وفق إجراء ضبط الوثائق 

 .أي شكل آخر للوثائق سواء إلكترونيا أو ورقيا تكون مسئولية حاملها من حيث محتواها وتحديثها 

 الئحة تنظيم الموارد البشرية
 

Code HRD-CW-FM-001-02 Issue No   :Issue Date: 23/07/2020  Activation Date:: 27/10/2020     Revision Date:: 27/10/2023        Page No:21 / 32 

--------------------------

------------------------ 

 ق.إذا كان الموظف مديناً للجمعية وبقيمة القسط المستح -

 إذا كان الموظف خاضعاً للتأمينات االجتماعية وبقيمة حصته. -

 إذا وقع على الموظف جزاء إداري بالخصم من راتبه. -

 يتم صرف الرواتب المستحقة للموظفين قبل موعدها الشهري في الحاالت التالية: •

 إذا ترك الموظف العمل قبل نهاية الشهر ضمن بيان تصفية المستحقات. -

 كان الموظف مكلفاً بمهمة خارج مقر عمله وتبدأ مهمته قبل موعد صرف الرواتب وتنتهي بعده.إذا   -

إذا كان الموظف قد منح إجازة وكان تاريخ بدء هذه اإلجازة قبل موعد صرف الرواتب وتنتهي بعده ألي سبب يراه المدير العام ضرورياً  -

 لصرف الراتب قبل استحقاقه.

المذكورة فيما سبق خصم تلك الرواتب المدفوعة مقدماً من كشف الرواتب للشهر نفسه وال يمكن إبقائها معلقة إلى األشهر يتم في الحاالت  •

 الالحقة إال بقرار من اإلدارة حيث يتم اعتبارها سلفة على الراتب وتتم معالجتها وفقاً ألحكام السلف.

 فعها خالل ساعات العمل وفي مكانه وفقاً لما يلي: تدفع أجور الموظفين بالعملة الرسمية للبالد ويتم د •

 الموظف ذو األجر الشهري يصرف أجره وكافة مستحقاته خالل مدة ال تتجاوز سبعة أيام.  -

 إذا صادف يوم الدفع يوم الراحة األسبوعية أو عطلة رسمية يتم الدفع في يوم العمل السابق.  -

 و أي مبلغ مستحق له على اإليصال أو السجل المعد لهذا الغرض.على الموظف أن يوقع عند استالمه أجره أ •

 للموظف أن يوكل من يراه لقبض أجره أو مستحقاته بموجب توكيل كتابي تعتمده الجمعية أو بموجب توكيل شرعي. •

 :الئحة تقييم األداء والعالوات والترقيات 44.4

 :تقييم األداء

 كل ستة شهور يتضمن العناصر التالية:يوضع تقرير دوري عن الموظف في نهاية  •

 التغيرات األساسية المؤثرة على الراتب. -

 سلوك الموظف وتعامله مع رؤسائه وزمالئه ورواد الجمعية. -

 المواظبة المقدرة على العمل )الكفاءة(. -

 مدى إتباعه لسياسات وإجراءات ونظم الجمعية. -

 مدى تطوره في العمل. -

 الفردية المتوقعة منه. مدى تحقيقه للنتائج -



  
 

 
 
 
 

 

 

 

 .النسخة اإللكترونية للوثيقة الموضوعة على الشبكة العنكبوتية الداخلية للمركز هي النسخة المضبوطة وفق إجراء ضبط الوثائق 

 .أي شكل آخر للوثائق سواء إلكترونيا أو ورقيا تكون مسئولية حاملها من حيث محتواها وتحديثها 

 الئحة تنظيم الموارد البشرية
 

Code HRD-CW-FM-001-02 Issue No   :Issue Date: 23/07/2020  Activation Date:: 27/10/2020     Revision Date:: 27/10/2023        Page No:22 / 32 

--------------------------

------------------------ 

 مدى مشاركته في تحقيق النتائج في فرق العمل -

 مدى مشاركته في تحقيق النتائج على مستوى الجمعية ككل. -

 يقيم أداء الموظف في التقرير بأحد التقديرات اآلتية : •

 . %28  أكثر  ممتاز -

 %41 - %02  من  جيد جداً      -

 . %11 - %42  من  جيد           -

 . %11إلى أقل من   %12  من  متوسط      -

 .%18  أقل من  ضعيف  -

 يعد التقرير بمعرفة الرئيس المباشر ويعتمد من مدير الموارد البشرية والمدير التنفيذي. •

يتظلم من التقرير وفقاً يخطر الموظف بصورة من التقرير في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ إيداعه ملف خدمة الموظف الذي يحق له أن  •

 لقواعد التظلم المنصوص عليها في هذه الالئحة.

 التـرقيـــات والعالوات: 44.4

 تعني الترقية نقل الموظف من درجته الحالية إلى درجة أعلى سواء في نفس اإلدارة التي يعمله بها أو بعد نقله إلى إدارة أو فرع آخر. •

 يفة أعلى متى توافرت فيه الشروط التالية:يكون الموظف أهالً للترقية إلى وظ •

 وجود الشاغر في الوظيفة األعلى. -

 توفر المؤهالت والخبرات الالزمة لشغل الوظيفة األعلى. -

 حصوله على درجة جيد جداً على األقل في آخر تقرير دوري. -

 والخبرة العملية المطلوبة لشغل هذه الوظائف. يحدد سلم الدرجات الوظائف وتوزيعها على مختلف الدرجات حسب المؤهالت العلمية •

 تتبع الجمعية سياسة ملء المراكز الشاغرة في الجمعية عن طريق الموظفين المؤهلين لتلك المراكز من داخل الجمعية. •

لوظيفة الموظف إذا كانت تلك اإذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد يؤهله للترقية إلى وظيفة أعلى تتم ترقيته إلى الوظيفة التي يستحقها  •

 شاغرة ويزداد راتبه إلى مربوط الدرجة التي يشغلها.

ة، جعند تعدد المرشحين للترقية وتساوي كفاءاتهم، تراعى مؤهالتهم العلمية، فإذا تساوت تراعى أقدميتهم أي المدة التي أمضوها في نفس الدر •

 وإذا تساوت يرقى األكبر سناً.
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خالل إجراءات تقارير تقييم األداء كل سنة أو سنتين أو حسبما تقتضيه المصلحة، ويتم منح العالوات حسب النسب التي تمنح العالوات من  •

ذا إ تقررها اإلدارة من واقع درجة التقييم التي حصل عليها الموظف ويجوز لإلدارة حجب العالوة الناتجة عن تقييم أداء الموظفين أو تأجيلها

 لجمعية ال يسمح بمنح تلك العالوات.كان المركز المالي ل

في حالة شعر منصب وعدم وجود أي من الموظفين المؤهلين تماماً لشغل هذا المنصب من داخل الجمعية، وصعوبة تعيين أحد األشخاص من  •

لشخص وذلك إلى حين إيجاد اخارج الجمعية يتم اختيار أصلح الموظفين للقيام بمهام المنصب الشاغر وترقيته إلى ذلك المنصب بصفة الوكالة 

 المناسب.

 ليس شرطاً أن ترافق الترقية زيادة في راتب الموظف ما لم يكن راتبه الحالي يقل عن الحد األدنى لمربوط الدرجة التي رقي إليها. •

 .يمنح الموظف المرقى إلى درجة أعلى جميع مزايا الدرجة التي تمت ترقيته إليها اعتباراً من تاريخ الترقية •

 زيادة الرواتب: 47.4

 ال تمنح زيادات سنوية اال في حال توفر الميزانية واعتمادها من مجلس االدارة. •

 تتبع الجمعية سياسة المراجعة السنوية لرواتب الموظفين وتقرر نسبة الزيادة حسب ظروف الجمعية. •

  لزيادة العادية التي يمكن أن    يحصل عليها أي موظف في سنة واحدة.يحدد سلم الرواتب الزيادة السنوية العادية والتي تشكل الحد األقصى ل •

 تمنح الزيادات السنوية وبموجب النسب التالية: •

 من الزيادة العادية للموظف الذي حصل على تقرير ممتاز. 188% -  41% -

 من الزيادة العادية للموظف الذي حصل على تقدير عام جيد جداً.   41% -  18% -

 من الزيادة العادية للموظف الذي حصل على تقدير عام جيد.    18%-  31% -

 يجب أال يتعدى الراتب الجديد، بعد إضافة الزيادة المقترحة، نهاية مربوطة الدرجة التي ينتمي إليها الموظف )وفي حالة أن راتب الموظف •

 اتبه عند هذا الحد(.المعني سوف يتعدى نهاية مربوط الدرجة التي ينتمي إليها وجب توقيف ر

يتم تعديل الزيادات بعد اقتراحها لمجموعة من الموظفين أو لجميع الموظفين في أحد اإلدارات لتتناسب مع المخصصات المقررة من قبل  •

 مجلس اإلدارة، وذلك قبل اعتمادها من قبل المدير التنفيذي.

 نة كاملة في خدمة الجمعية.يشترط الستحقاق العالوة الدورية أن يكون الموظف قد أمضى س •

 :إجراءات التقييم 

تقوم إدارة الموارد البشرية بإرسال نموذج التقييم لكل موظف إلى مديري اإلدارات ورؤساء األقسام والوحدات مرة كل عام وفي الوقت  -

 الذي يتم تحديده من قبل اإلدارة. 
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لكل موظف وتعريف الموظف بالدرجة التي حصل عليها من قبل رئيسة  يقوم مديري اإلدارات المعنية بتعبئة النماذج الخاصة بالتقييم -

 المباشر وإعادة النماذج إلى إدارة الموارد البشرية خالل أسبوعين تاريخ االستالم. 

تقوم إدارة الموارد البشرية بمراجعة النماذج المرسلة من قبل اإلدارات وتدوين المالحظات عن كل موظف وعمل التوصيات الالزمة  -

وعرضها على لجنة التقييم والتحفيز التي يتم تشكيلها بموجب قرار إداري يصدر عن إدارة الجمعية وذلك خالل شهر من تاريخ استالمها 

 من اإلدارات المعنية. 

 ة.لجمعيتقوم اللجنة بدراسة كل حالة ووضع التوصيات الالزمة ومنح العالوات والزيادات وفقا لما تراه مناسبا وحسب الوضع المالي ل -

 تتولى إدارة الجمعية اعتماد توصيات اللجنة لكل حالة على حدة.   -

 :نموذج التقييم 

 يستخدم النموذج المرفق مع الالئحة في جميع حاالت التقييم الخاصة بالموظفين، وال يجوز استخدام أي نموذج آخر من قبل المشرفين ومديري

 اإلدارات ما لم تصدر تعليمات إدارية أخرى من قبل اإلدارة بتغيير نموذج تقييم األداء وإبداله بنموذج آخر. 

 :التظلم 

إلى إدارة الجمعية من أي تصرف أو إجراء يتخذ في حقه بشأن التقييم السنوي الذي يعد من قبل الرئيس المباشر،  يحق للموظف أن يتظلم -

 ويقدم التظلم إلى إدارة الجمعية خالل ثالثة أيام من تاريخ العلم بالتقييم السنوي.

 يعرض التظلم على اللجنة لغرض إعادة التقييم. -

 لم خالل أسبوعين من تاريخ تقديمه للتظلم. يخطر الموظف بنتيجة البت في التظ -

 :انتهاء الخدمة

 تنتهي خدمات الموظف بالجمعية وفقاً للنظام على األوجه التالية: •

 عند انتهاء العقد المحدد المدة. -

 عند استقالة الموظف. -

 والعمال السعودي.من نظام العمل  42/42عند فسخ العقد وإنهائه ألحد األسباب الواردة في المادتين  -

 ( من نظام العمل والعمال السعودي.02إذا ترك الموظف العمل وفقاً ألحد األسباب الواردة في المادة) -

 ( من نظام العمل والعمال السعودي.02إذا كان انتهاء الخدمة ألحد األسباب الواردة في المادة) -

 ملة بالجمعية.إذا انتهى عقد الموظف وفقاً لتخفيض القوى البشرية العا -
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في األحوال التي تتطلب فيها أحكام النظام لفسخ أو إنهاء عقد العمل أخطار أو إنذار للموظف، على موجة األخطار أو اإلنذار أن يراعى  •

 التالي:

 أن يكون اإلخطار خطياً. -

 أن يتم تسليم اإلخطار في مقر العمل ويوقع المستلم بذلك مع توضيح تاريخ االستالم. -

 ذا امتنع الموجه إليه اإلخطار عن االستالم، يرسل إليه اإلخطار بخطاب مسجل على عنوانه.إ -

عند انتهاء عقد الموظف أو انتهاء عالقته بالعمل، يكون وبناء على طلبه الحق في استالم مستنداته المودعة في ملف خدمته، كما وتسلم  -

 فترة عمله التي قضاها بالعمل في الجمعية.للموظف وبناء على طلبه وبدون مقابل شهادة خدمة عن 

 انتهاء العقد المحدد المدة   

تنهى خدمة الموظف المعين بموجب عقد محدد المدة بانتهاء المدة المنصوص عليها بالعقد ) ما لم يتم تجديده بناء على رغبة أحد الطرفين  •

 جوب إنهاء العمل قبل انتهاء المدة المحدودة في العقد.وموافقة الطرف اآلخر( أو عند تقديم أحد الطرفين لآلخر إنذار بو

 يتم االتفاق بين الطرفين، الجمعية والموظف عند توقيعه على تحديد مدة إنذار انتهاء الخدمة قبل نهاية مدة العقد. •

 استقالة الموظف  

 يعتبر الموظف مستقيالً عند تقديمه رسالة خطية تنص على ذلك. •

لة الموظف غير مرتبطة بأي قيد أو شرط، فإذا لم يبت بأمرها خالل أسبوع من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة أما إذا يجب أن تكون استقا •

 اقترنت بشرط ما فال تكون مقبولة ونافذة إال بعد البت فيها خالل شهرين على األكثر.

 شاء بشرط أن يلتزم بفترة اإلنذار.يحق للموظف المرتبط بعقد غير محدد المدة االستقالة من العمل في أي وقت ي •

لى أن عفي حالة قبول استقالة الموظف خالل فترة اإلنذار أن يقوم بتنفيذ جميع أعماله اليومية على أحسن وجه وكما كانت قبل تقديمه االستقالة  •

 نذار هذه. يعطى له الحق في وقت من الحرية بمعدل ساعتين يومياً كحد أقصى للبحث عن عمل جديد خالل فترة اإل

إذا لم يستعمل الموظف بطلب من الجمعية كل وقت الحرية المخصص للبحث عن عمل فإنه يستحق منحه إضافية تتناسب وعدد الساعات التي  •

 لم يستعملها.

 .كل موظف يرفض القيام بتنفيذ أعماله اليومية خالل فترة اإلنذار يدفع للجمعية ما يعادل قيمة راتبه عن أيام اإلنذار •

 يحق للمدير العام ومن في حكمه إعفاء الموظف المستقيل من فترة إنذار ودفع راتبه كامالً "إذا وجد ذلك ضرورياً لمصلحة الجمعية. •

 التقاعد 
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 ( يوماً على األقل من ذلك18يتم إعالم الموظفين الذين يصلون الى سن التقاعد بوجوب تركهم الخدمة وذلك بموجب قرار يرسل لهم قبل ) •

 التاريخ.

ال يجوز استمرار الموظف الذي بلغ سن التقاعد في العمل إال إذا اقتضت احتياجات العمل ذلك ورضي الموظف المعني باالستمرار في  •

 العمل.

خدمة أو متعلقة باليتم إعالم الموظف الذي ستمدد فترة خدمته إلى ما بعد سن التقاعد كتابياً بمدة التجديد وتاريخ انتهائها وأية شروط خاصة  •

 فترة التجديد.

 الوفاة    

 تنتهي خدمة الموظف في حالة وفاته وهو ال يزال في خدمة الجمعية. •

ة فتؤول إلى ورثة الموظف المتوفى الشرعيين جميع الحقوق المستحقة له حتى تاريخ الوفاة بما فيه قيمة تعويض التأمينات االجتماعية باإلضا •

 ضافية يقررها المدير العام.إلى مكافأة أو منحه إ

 خفض عدد الموظفين 

قد تضطر الجمعية نتيجة انخفاض حجم األعمال أو تطوير أنظمتها أو بهدف خفض التكاليف بشكل عام إلى خفض عدد الموظفين إما بشكل  •

 تعويض نهاية الخدمة.محدد في قسم أو إدارة أو على مستوى الجمعية ككل، مع حفظ حق الموظف في فترة اإلنذار القانونية و

ه إلى لفي حالة تعدد الموظفين الذين يقومون بالوظيفة والحاجة إلى اختيار واحد منهم أو أكثر إلنهاء خدمته يقع الخيار أوالً على من يشير سج •

 تقييم منخفض خالل السنوات األخيرة خصوصاً إذا صدرت بحقه إنذارات وثانياً على األحدث في الجمعية.

 من قبل السلطات الحكومية اإللغاء  

تنتهي خدمة الموظف في الجمعية إذا ألغت السلطات الحكومية رخصة عمل وإقامة الموظف المستقدم أو رفض تجديدها أو في حال قررت  •

 السلطات الحكومية المعنية إبعاد الموظف المعني عن البالد.

مة إال إذا جاء قرار السلطات الحكومية نتيجة لحكم على جريمة مخلة بالشرف أو ال يحرم البند السابق الموظف من حقه في تعويض نهاية الخد •

 األمانة وشمل قرار المحكمة حرمان الموظف المعني من تعويضاته.

 الفصل من الخدمة 

 الفصل هو إنهاء خدمة الموظف ألحد سببين هما: •

 ب الئحة المخالفات الجزاءات.مخالفة الموظف ألنظمة وتعليمات الجمعية إلى الحد الذي يعاقب حس •

 حصول الموظف في تقرير تقييم األداء السنوي على تقرير )ضعيف( أو أقل لسنتين متتاليتين أو على تقدير )رديء( في سنة واحدة. •
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ة له، وتكون فتريجب على الجمعية إعالم الموظفين كتابياً وقبل فترة تتراوح شهر إلى ثالث أشهر بالفصل من الخدمة واألسباب الموجه  •

 اإلنذار على النحو التالي ما لم يكن عقد العمل محدد المدة أو ينص على فترة إنذار أخرى محددة:

 شهر واحد موظفي اإلدارات المباشرة  -

 رؤساء األقسام ومسئولي اإلدارات األخصائيين شهـريــن -

 اإلدارة العليا / المديرين التنفيذيين االستشاريين ثالثة أشهر -

 يستمر الموظف بالعمل وأداء واجبه طوال مدة اإلنذار، ما لم يطلب إعفائه من تنفيذ مدة اإلنذار ويقبل طلبه من الجهة المخولة بذلك حسب •

 الئحة الصالحيات المعتمدة.

فترة اإلنذار دون البدالت  يحق للجمعية الطلب من الموظف عدم التواجد في الجمعية خالل فترة اإلنذار على أن يدفع له راتبه األساسي عن •

 والمزايا األخرى.

 للجمعية الحق في صرف الموظف دون إنذار في األحوال المنصوص عليها في الئحة المخالفات الجزاءات. •

 كذلك يحق للجمعية صرف الموظف دون تعويض بموجب أحكام الئحة المخالفات الجزاءات أو تبعاً لحكم قضائي ملزم. •

 :التنفيذية لقواعد العمل والحضور واالنصرافالالئحة  48.4

 أحكام سريان الالئحة:  

 تسري هذه الالئحة على جميع الموظفين والموظفات العاملين بجمعية شفاء الخيرية. 

 :أغراض الالئحة

 العمل.تهدف هذه الالئحة إلى مراقبة دوام الموظفين والحفاظ على االنضباط طوال ساعات الدوام لما فيه مصلحة 

 قواعد العمل والحضور واالنصراف

  :ساعات وأيام العمل

أربعين ساعة في األسبوع لسائر شهور السنة عدا شهر رمضان المبارك فيجب  –أو  –ساعات العمل الرسمية بالجمعية ثمان ساعات يوميا  •

 األسبوع.أال تزيد ساعات العمل الفعلية فيه عن ست ساعات في اليوم أو ستة وثالثين ساعة في 

وام دتتخلل ساعات العمل المشار إليها في البند السابق أعاله فترات للراحة والصالة والطعام. بحيث ال يعمل أكثر من خمس ساعات متتالية )لل •

 ساعات متتالية( دون فترة للراحة ال تقل عن نصف ساعة في اليوم.  0الكامل 

 يوم الجمعة والسبت هو يوم الراحة األسبوعية بأجر كامل. ( أيام في األسبوع، ويكون 1أيام العمل خمسة ) •

 على جميع الموظفين االلتزام الكامل بساعات العمل والدوام حسب النظام الموضوع. •



  
 

 
 
 
 

 

 

 

 .النسخة اإللكترونية للوثيقة الموضوعة على الشبكة العنكبوتية الداخلية للمركز هي النسخة المضبوطة وفق إجراء ضبط الوثائق 

 .أي شكل آخر للوثائق سواء إلكترونيا أو ورقيا تكون مسئولية حاملها من حيث محتواها وتحديثها 

 الئحة تنظيم الموارد البشرية
 

Code HRD-CW-FM-001-02 Issue No   :Issue Date: 23/07/2020  Activation Date:: 27/10/2020     Revision Date:: 27/10/2023        Page No:28 / 32 

--------------------------

------------------------ 

في حالة اضطرار الموظف إلى التأخير في الحضور إلى مكان عمله أو الغياب لوقت قصير خالل الدوام، وجب عليه إعالم رئيسه المباشر   •

بقا باألمر، ويعود للرئيس المباشر الحق في قبول أو رفض الطلب، وذلك وفقا لمقتضيات العمل ووجاهة األسباب التي يعرضها الموظف مس

 المعني. 

يحق للرئيس المباشر أن يطلب من الموظف تعويض الساعات التي تأخرها أو غاب فيها بالعمل لساعات إضافية حتى ال يحصل مقابلها على  •

 عات إضافية. بدل سا

                                    يكون دخول الموظفين إلى مركز عملهم وخروجهم منه عن طريق األماكن المخصصة لذلك وفي األوقات المحددة.                               •

 ومرئيات اإلدارة.يجوز إلدارة الجمعية تعديل وسائل وطرق ضبط الدوام من حين آلخر حسب مقتضيات العمل  •

 على جميع الموظفين إثبات حضورهم إلى مركز عملهم وانصرافهم منه شخصيا وذلك بواسطة جهاز البصمة. •

 يمنع منعا باتا على أي موظف، إثبات حضور أو انصراف أي موظف آخر مهما كانت األسباب أو المبررات. •

تبارا من الربع الساعة األولى وما فوق، ويؤدي تكرار ظاهرة التأخر عن مواعيد يتم احتساب التأخير عن موعد الدخول إلى مقر العمل اع •

 الحضور إلى فرض الجزاء على الموظف عمال بأحكام الئحة المخالفات الجزاءات. 

حتساب مدة هذا للجمعية الحق الكامل في حالة تكرار مخالفة التأخير في الحضور عن موعد بدء الدوام أو االنصراف قبل نهاية الدوام، ا •

 الغياب خصما من إجازة الموظف السنوية. 

على الموظف المداوم أو المناوب عدم االنصراف من دوامه أو نوبته إال بعد حضور زميله المناوب الثاني، وعند تأخير األخير على الموظف  •

 تمكن من االنصراف.المناوب إبالغ الجهة المسؤولة بالجمعية إلجراء الالزم نحو تأمين البديل له حتى ي

 :الساعات اإلضافية 

 تعتبر ساعات إضافية كافة األوقات التي يعملها الموظف زيادة عن األوقات المقررة للعمل اليومي العادي كما هي محددة.  -

الموظف زيادة عن ساعات الدوام العادية لتعويض التأخر في الحضور إلى مقر  ال تحتسب ساعات إضافية األوقات التي يقتضيها  -

 العمل أو الغياب أثناء الدوام. 

ال يجوز ألي موظف القيام بعمل إضافي إال بناء على تكليف خطي مسبق من رئيسه المباشر مع إشعار إدارة الموارد البشرية   -

 وتحديد الوقت والتاريخ وعدد الساعات. 

( ساعات وفي أيام العطلة 2في جميع األحوال يجب أال تزيد ساعات العمل اإلضافية في أي يوم من أيام العمل العادية عن )  -

 ( ساعات. 18األسبوعية أو الرسمية عن عشر )
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حصل ولم ييمكن للمسؤول المباشر السماح للموظف بالغياب عن العمل لفترات محددة لتعويض ساعات العمل اإلضافي التي عملها   -

 على بدل ساعات إضافية.

تقوم إدارة الجمعية بسداد أجر العمل اإلضافي للموظفين المكلفين به حسب نظام العمل والعمال والتي تقتضي بأن يدفع للموظف عن  -

ف والساعة ( خمسين بالمائة. أي أن اليوم بيوم ونص%18ساعات العمل اإلضافية أجرا إضافيا يــوازي أجره العــادي مضافا إليه )

 لساعة ونصف. 
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