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 المقترح - نظام شؤون املوظفني
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 مسائل عامة::  القسم األول
 

 أ.
 
 ب.

يف  جلنة التنمية االجتماعية األهليةهذه الالئحة مواد شؤون املوظفني املعتمدة لدى  تتضمن
 . األطاولة

 مبا يلي:للجنة يلتزم مجيع العاملني با
 تعاليم الدين اإلسالمي. .1
 اللجنة .احلرص على إتقان العمل وأدائه بأفضل صورة لتحقيق رسالة وأهداف  .2
 ا لصاحل العمل.احملافظة على أوقات الدوام واستغالهل .3
 واستخدامها يف صاحل العمل. احملافظة على ممتلكات اللجنة .4
 اخلاصة وعدم إفشائها. احملافظة على أسرار اللجنة .5
 ها وأنشطتها .وإبرازها بشكل يدعم أهداف احلرص على مسعة اللجنة .6
 فائدة من ذلك لصاحل أهدافها.وتسخري ال ربامج التدريبية اليت تنظمها اللجنةحضور ال .7
لجنة )بنظام عقد على قوة مشروع( يعمل مبوجب عقد وظيفي مع ال املوظف هو من .ج

 بدوام يومي كامل أو جزئي ويُدفع له أجر مقابل ذلك.
تضعها تطوعياً ضمن خطة تلتزم اللجنة له بأجر ويكون عمله املتطوع هو من ال  د.

 ويكفل ذلك الئحة التطوع. –اللجنة 
 .تمد يف مجيع أعمال وأنشطة اللجنةعالتاريخ اهلجري هو امل هـ.
أن يستثين من أحكام الالئحة احلاالت اليت تعرض عليه لجنة الإدارة حيق جمللس  و.

 هبا .ويرى فيها حتقيقاً ملصلحة العمل 
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 ف: التوظي القسم الثاني
 شهادات التوظيف : -أوالا 

ترفق معه  الصحف و بعد اإلعالن عنها يف رئيس اللجنةيقدم طالب الوظيفة طلباً باسم  -1
 مسوغات التعيني وهي كالتايل:

 شهادات الدورات -ب   شهادة املؤهل العلمي . - أ
 صورة بطاقة األحوال "للسعوديني" -د  شهادة باخلربات السابقة . -ج
 صورة جواز السفر "لغري السعوديني" -هـ
وظيف اليت إىل جلنة الت رئيس اللجنةمث حيول من للجنة ج التوظيف اخلاص بايعبأ منوذ  -2

 .بقرار إداري سنوياً  الرئيس يشكلها
جترى مقابلة شخصية مع طالب الوظيفة من قبل جلنة التوظيف ملعرفة إمكاناته ومدى  -3

 لعرضها على جملس اإلدارة  رئيس اللجنةمناسبته للعمل مث ترفع توصيات اللجنة إىل 
 . العتمادها

 طيب ملعرفة مدى صالحيته للعمل .بعد قبوله املبدئي إىل الكشف الحيال طالب الوظيفة  -4
وطالب الوظيفة يتم فيه حتديد  للجنةبعد اجتياز الكشف الطيب يتم توقيع عقد بني ا -5

 وعدد ساعات العمل.الوظيفة وشروط وواجبات الوظيفة  الراتب ومسمى
 . رئيس اللجنةد من قرار تعيني معتم إصداريتم  -6
 .ظفني مبباشرته للعململو يقوم رئيس املوظف اجلديد بالرفع إىل شؤون ا -7
يقوم قسم شؤون املوظفني بفتح ملف لكل موظف يشمل مجيع ما يتعلق به من أوراق  -8

تقومي  - اجلزاءات – اإلجازات – العهد – قرار التعيني - الشهادات -عقد العمل رمسيه )
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 – قرارات الزيادة - قرارات جتديد العقد –  العمل اإلضايف - االنتدابات – األداء الوظيفي
 صرف املستحقات.....( –إخالء الطرف 

 

   عقد العمل: -ثانياا 
  إبرام العقد 

عقد العمل مع املوظف بعد استيفاء مجيع الشروط املوضحة يف إجراء التعيني ويقوم قسم إبرام يتم  
( وللموظف على بند 100على بند الرواتب منوذج رقم ) شؤون املوظفني بكتابة عقد عمل للموظف

( يوضح فيه الرواتب ومسمى الوظيفة وغري ذلك من شروط العمل 100/2منوذج رقم ) يالعقد اجلزئ
 جنةوخيتم باخلتم الرمسي ويعمل منه نسختني نسخة لل رئيس اللجنةويوقع من املوظف ويعتمد من 

 .ونسخة للموظف 
 جتديد العقد 

ة ويشرتط لتجديد ته وتوجيهات اإلدار ييتم جتديد عقد املوظف بناًء على مدى احلاجة الستمرار 
% يف تقومي اآلداء الوظيفي وجيدد العقد تلقائياً 80عقد املوظف حصوله على نسبة ال تقل عن 

 د أحداً من الطرفني خالف ذلك.يبإذا مل 
 إنهاء العقد: 
ء الوظيفي أو عند يف تقومي األدا% 80إهناء عقد املوظف إذا حصل على نسبة أقل من  جنةحيق لل

ويتم خماطبته رمسياً قبل إهناء عقده ، أو انتهاء املشروع الذي مت التعاقد منت أجله له لجنةعدم حاجة ال
إهناء عقد أي موظف مباشرة عند صدور أي  جنةكما حيق لل،  خطاب إهناء عقد العملرين حسب هبش

وذلك بعد إجراء التحقيقات الالزمة  لجنةبسمعة ال مسيءتصرف خمل بأداء الشريعة اإلسالمية أو 
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جنة من عهد والتزامات لل تهبعد تسليمه مجيع ما حبوز حسب قرار إهناء عقد لعمل قيامه هبذا ا وثبوت
  ولآلخرين .  

 

 التعيني: -ثالثاا 
 .صالحية تعيني املوظف وفقاً للنظام لرئيس اللجنة أو من ينيبه 

   :فرتة التجربة 
ذي يبدأ فيه املوظف ول ال( يوماً للموظف اجلديد ابتداء من اليوم األ90تكون فرتة التجربة )

 ، وجيوز أن تنهى خدمات املوظف خالل هذه الفرتة ألي سبب كان.لجنة العمل بال
   :ملفات املوظفني 

ويكون هو السجل الرمسي  لجنةمبلف لكل موظف طول خدمته بال حتتفظ إدارة الشؤون اإلدارية
ملؤهالت العلمية واملعلومات ، وحتفظ به مجيع الوثائق املطلوبة كالشهادات وا خلدمات املوظف

ويتلف ملف املوظف الذي يطوى قيده أو  املتصلة به سواء كانت تغريات وظيفية أو غري ذلك ،
 مضى سنتني من تاريخ طي القيد.

   :التأشريات والرخص واإلقامات 
 مبتابعة إجناز املعامالت اخلاصة باملوظفني املتعاقدين عقد كلي  . تقوم اللجنة أ       

 ( ومراجعة اجلهات الرمسية فيما خيص اآليت: غري السعودينيل )
 فقط. لجنةلقيادة للسائقني املوظفني بالرخصة ا .1
كافة التكاليف املرتتبة على إصدار أو جتديد   لجنةحمل التتو  استخراج اإلقامة ورخص العمل .2

 عدا الغرامات وحنوها. اإلقامات مامجيع التأشريات أو 
مع  ،باملكتباإلدارية جبوازات العاملني غري السعوديني حتتفظ إدارة الشؤون  ب.

تسليمهم اإلقامات اخلاصة هبم وجيب عليهم محلها معهم بصفة دائمة 
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 ويتحملون مسؤولية فقداهنا أو تلفها.
 

 شروط استقدام أسرة املوظف 

 استقدام أسرة املوظف غري السعودي بالشروط التالية:بيتم السماح 
 عن سنة . جنةلال يف تهتقل خدم الأ -1
 لاير . (1500يقل راتبه األساسي عن )أال  -2
 .اللجنة % يف آخر سنة خدمة يف 90داء الوظيفي عن يقل تقرير األأال  -3
سوى بدل  ة على اللجنةعلى استقدام األسرة أي مسؤليات أو التزامات مالي تبيرت  أال -4

 السكن .
 . اللجنةإدارة  جملس موافقة -5

 

 : رخصة القيادة 

بــدفع رســوم رخصــة القيــادة وجتديــدها ملــن يعمــل بوظيفــة ســائق أو مــن تســتلزم طبيعــة  تقــوم اللجنــة
 العقد الكلي.ب ني املتعاقدينوذلك لغري السعودي اللجنةعمله قيادة سيارات 

 سكنال: 
 يتم تامني سكن مجاعي مؤثث جلميع املوظفني العزاب الرمسيني.-1

سـعودي الـذي يـتم السـماح لـه  الغرييتم تأمني سكن مناسب أو صرف بدل سكن للموظف -2
لاير للســـنة 6000باســـتقدام أســـرته حســـب عقـــد إجيـــار الشـــقة الـــيت اســـتأجرها ومبـــا ال يزيـــد علـــى 

 الواحدة .
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 تذاكر السفر:   

املوظف غري السعودي عن تذكرة القدوم ألول مرة شريطة إبراز   تعوض اللجنة أ.
 كعب التذكرة أو برنت التذكرة.

ة ذهاب وعودة بالدرجة السياحية للموظف إىل أقرب مطار دويل تذكر  تؤمن اللجنة ب.
 .تراها اللجنةاخلطوط اليت شركة ببلده كل سنتني من بداية اخلدمة الفعلية وعلى 

 فيعطى تذكرة ذهاب فقط. لجنةكان عقد املوظف منتهياً مع الإذا   ج.
 يضاً عنها.إذا قضى املوظف إجازته داخل اململكة فال يستحق تذكرة وال تعو  د.
 هـ.

 

 

إذا سافر املوظف بوسيلة غري الطائرة فيعوض نصف قيمة التذكرة على اخلطوط اليت 
 تراها اللجنة .

   املواصالت: 
 .حسب ما يقرره اجمللس  وسيلة النقل للموظف فيدفع بدل النقل توفر اللجنةإذا مل 

 

 :تقويم األداء الوظيفي 
 من الرئيس املباشر إىل إدارة املكتب يف هناية كل عام يتم رفع تقومي األداء الوظيفي للموظفني - أ

هجري وبناًء على ذلك يتم حتديد مدى صالحيته لالستمرار يف العمل وزيادته السنوية ويتم 
 ي ومناقشته يف نقاط القوة والضعف.اطالع املوظف على تقومي أدائه الوظيف
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 :  ساعات العمل: لقسم الثالثا
أيام يف األسبوع  ستةعوديني (  ملوظف املتعاقد عقد كلي ) لغري السيعمل ا أيام العمل : (1)

 .حتدده اللجنة ويكون للموظف يوم واحد إجازة 
 اللجنة، حتددهأو عقد جزئي  للسعوديني()كما يعمل املوظف املتعاقد عقد كلي 
 تراكمية(.أهنا غري  )أيوال جيوز جتميع اإلجازات األسبوعية 

 وغري )للسعودينين عقد كلي ساعات العمل للموظفني املتعاقديتكون  العمل:عدد ساعات  (2)
وللموظفني املتعاقدين عقد جزئي  ومسائية،ساعات على فرتتني صباحية  مثان السعوديني(

 اجمللس. هأو حسب ما يراساعات على فرتة واحدة  أربع
 اللجنة رئيسال حيق ألحد تكليف أي موظف بالعمل اإلضايف إال بعد احلصول على موافقة   (3)

 .اللجنةتراه ويكون التعويض عنه إما مادياً أو بأيام راحة حسب ما  ينيبه،أو من 
ساعات ويتم توزيعها حسب مصلحة  أربعتكون ساعات العمل يف شهر رمضان املبارك  (4)

 العمل .
 تغيري ساعات العمل جلميع املوظفني أو بعضهم مبا حيقق املصلحة . إدارة اللجنةجمللس  (5)
 

 :  اإلجازات:عالقسم الراب
( يوما مدفوعة األجر عن 30يستحق املوظف إجازة اعتيادية مدهتا ) اإلجازة االعتيادية : (1)

 لإلجازاتالسنة بشرط مضي أحد عشر شهرا من تاريخ االستحقاق ، ويتم التعويض 
وما لغري السعوديني ، ( ي60( يوما للموظفني السعوديني و )90املرتاكمة حبد أقصى )
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جيل اإلجازة ملرة واحدة ملصلحة العمل ، كما حيق للموظف جتزئة اإلجازة تأ جنةوحيق لل
 . االعتيادية

( أيام يف السنة 5) مينح املوظف إجازة عرضية قدرها اإلجازة العرضية ) االضطرارية ( : (2)
مدفوعة األجر ، وهي ليست حقا مكتسبا وخيضع التمتع هبا إىل املوافقة املسبقة من 

عترب تراكمية ، كما ال جيوز وصلها أو جزء منها باإلجازة صاحب الصالحية وال ت
 االعتيادية ، و ال بإجازة األعياد . 

جيوز لصاحب الصالحية إعطاء املوظف إجازة استثنائية حبد أقصى   اإلجازة االستثنائية: (3)
( يوم  لكل سنة بعد االقتناع باملربرات اليت يقدمها ، وهي غري مدفوعة األجر وال 45)

 .ألغراض اخلدمة أو الرتقية حتتسب 
متنح االجازة املرضية للموظف أثناء غيابه عن العمل الناتج عن مرض أو  اإلجازة املرضية: (4)

( يوما األوىل وبنصف الراتب 15أي عجز جسمي آخر ، وتكون بكامل األجر عن )
شهر ( يوما التالية وبدون راتب عن هناية ال15( يوما التالية وبربع الراتب عن )15عن )

 مصاريف العالج ألي موظف . ال تتحمل اللجنةالتايل من إجازته املرضية .كما 
 

جيوز منح املوظف إجازة اختبار مدفوع األجر بناء على طلب منه يقدم  إجازة االختبار : (5)
لرئيسه املباشر وحتدد مدة اإلجازة بناء على جدول االختبارات الصادر من اجلهة التعليمية 

 وظف .اليت يدرس هبا امل
 ( يوما مدفوعة األجر.60للنساء فقط بواقع ) :والدةإجازة  (6)
 ن الكرمي.آ)أربعة أشهر وعشرة أيام( كما ورد يف القر  بواقع إجازة احلداد بعد وفاة الزوج (7)
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يتمتع املوظف بإجازة عيد الفطر وعيد األضحى مبا ال يتعارض مع  العطالت الرمسية: (8)
( . وجيوز تكليف املوظف  رئيس اللجنة أو من ينيبهمصلحة العمل ) حتدد يف حينها من قبل 

 % من أجر الساعة العادية . 100بالعمل خالل هذه اإلجازة ويعوض عنها مبعدل 
حيسم أجر يومني عن كل يوم يغيب فيه املوظف عن عمله قبل أو بعد اإلجازة أيا كان  (9)

 نوعها إذا مل يقدم عذرا مقبواًل.
 نقل الكفالةالقسم اخلامس : 

 اللجنةنقل كفالة أحد املقيمني ب لجنةا اقتضت حاجة العمل بالإذ 
كامل تكليف نقل الكفالة إذا كانت كفالته تنقل ألول مره   فتتحمل اللجنة

ل الكفالة للمرة الثانية وثلث التكاليف للمرة قونصف قيمة التكاليف يف حالة ن
إىل كفيل آخر  ةاللجنمن  االنتقالأحد املوظفني يف  ةالثالثة أما يف حالة رغب

فيتم نقله عند عدم احلاجة إليه وموافقة اإلدارة بعد إحضار خطاب رمسي من 
 .يتحمل املكتب أي التزامات مالية أالإليها على  االنتقالاجلهة اليت يرغب يف 

 
 الغياب:

 : الغياب بعذر 

ول الدوام والذي عند عدم متكن املوظف من احلضور ليوم كامل يقوم باالتصال لرئيسة املباشر أو مسئ
ويتم اعتماده من مدير إدارته وإحالته لشؤون املوظفني ويتم خصم هذا اليوم وم بتعبئة منوذج الغياب يق

ل يوم مع وعند استنفاذها خيصم من راتبه مقابل راتب يوم واحد عن ك االضطرارية تهمن رصيد إجاز 
 ياب.عدم احتسابه يف أيام الغ
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 الغياب بدون عذر: 
سه املباشر بتعبئة منوذج ضور للمكتب ليوم كامل أو أكثر بدون إشعار املكتب ويقوم رئيوهو عدم احل

 واعتماده من مدير إدارته وإحالته لشؤون املوظفني وخيصم مقابل راتب يوم عن كل يوم غياب.  الغياب
 باشر وهو أخذ املوظف اإلذن جلزء من اليوم قبل بداية العمل أو أثنائه من رئيسه امل: االستئذان

تعبئة النموذج اخلاص كما يتم مجع  االستئذانأو مسئول الدوام للخروج ألداء عمل خاص به. ويتم عند 
وما زاد عن  االضطرارية إجازتهشهرياً يتم خصمها من  ( ساعات  8ساعات االستئذان وإذ زادة عن )

 الشهري . من راتبه همقابلذلك يتم خصم 
يتأخرها املوظف عن العمل يومياً يف هناية كل شهر بناًء يتم جتميع األوقات اليت  التأخري :

( 5اخلاصة به وختصم من راتبه إذا زادت عدد ساعات التأخري عن )على بطاقة الدوام 
 ساعات متفرقة يف الشهر الواحد .

 تأكافاملالقسم السادس :
إلبداع ت يهدف إىل رفع الكفائه الوظيفية للموظف وتشجيعه على اأنظام احلوافز واملكاف

 والتميز ويتم من خالل ذلك:
عن زيادته السنوية منح زيادة استثنائية يف راتب املوظف الكفء التزيد  لرئيس اللجنةحيق  -1

أو مكافأة مقطوعة ال تزيد عن وميكن أن تتجاوز هذه الزيادة سقف الراتب احملدد لوظيفته 
 املتميز له على آدائه دارته كتشجيعإيف السنة الواحدة حسب توصية مدير  يشهر ال هراتب

 وتصرف يف احلاالت التالية:
  غري دعم املؤسسات املاحنة الهنا من صميم  –احلصول على دعم مايل لصاحل اللجنة

 عمل تنمية املوارد املالية.
 .استقطاب متطوعني متميزين يستمرون يف أعمال وبرامج اللجنة أكثر من عام 
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 .احلصول على جائزة يف العمل التطوعي 
 أحد برامج اللجنة. متيز 
 .التقدم بفكرة مشروع وتنفيذه 

 يتم إعطاء املوظف املتميز شهادات تقديرية وهدايا تشجيعية. -2
 تكاليف جتديد اإلقامة ورخص العمل اخلاصة مبوظفيه . تتحمل اللجنة -3
 3عن  داملوظف الذي ينجز مهامه قبل الوقت احملدد مينح إجازة استثنائية ال تزي -4

 مرات يف السنة الواحدة. 3تزيد عن  أيام يف السنة وال
% من أي دعم جيلبه للجنة من التجار والشركات 5يستحق أي موظف ما نسبته  -5

 غري املاحنة.
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  سابعقسم الال
 للموظفني على بند الراتبجدول الوظائف املطلوبة 

 احلد األعلى للراتب الراتب العالوة السنوية املؤهل مسمى الوظيفة

 6000 3000 500 جامعي -ماجستري  املدير التنفيذي
 4000 2000 250 دبلوم سكرتري
 4000 3000 250 جامعي حماسب

 4000 2000 500 جامعي مديرة القسم النسوي
 3500 2000 250 جامعي مشرف برامج

 4000 3000 250 جامعي موظف تنمية موارد مالية
 4000 3000 250 جامعي إعالمي

 3000 2000 150 دبلوم ميمساعد إعال
 2300 1500 80 ---- عام سائق

 3300 2400 80 ---- سائق القسم النسوي
 3000 1500 100 ---- اخلدمات املساندة

 

 إعطاء الموظف غير الراتب األساسي الذي يستحقه بالزيادة  اإلدارةو يجوز لمجلس 

 . من النظام هواستثناء أو النقص حسب مصلحة العمل باللجنة
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 وخارج الدوام االنتداب :ثامناللقسم ا
بأداء مهمة خارج مقر عمله ملسافة تزيد عن )  لجنةمهمة رمسية عندما يكلف من ال يعترب املوظف يف - أ

 ( كيلو مرتاً. 90
حسب  يفصل يف االنتداب بني من يوفر له املواصالت أو السكن أو اإلعاشة أو مجيعها ب.التعويضات:    

  :اجلدول التايل
 
 

 الفئة الرابعة الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئة األولى الفئة

 من مل يوفر له أي شيء من وفر له شيء واحد فقط من وفر له شيئني فقط من وفر له الثالث أشياء الوصف

% من الراتب 7 % من الراتب األساسي6 % من الراتب األساسي5 % من الراتب األساسي4 االنتداب الداخلي

 ألساسيا

% من الراتب 9 % من الراتب األساسي8 % من الراتب األساسي7 % من الراتب األساسي6 االنتداب اخلارجي

 األساسي

 ال جيوز اجلمع بني االنتداب وبدل العمل اإلضايف . - 1
يتم رفع أيام االنتداب عن أيام العمل األساسية وكذلك العطالت الرمسية إذا دخلت ضمن فرتة  - 2
 داب .االنت
 للموظف املنتدب .  حتدده اللجنةالسكن واإلعاشة والنقل حسب ما  -3
 ( مخسة وأربعون يوماً يف السنة. 45ال جيوز انتداب املوظف أكثر من )  - 4
فتتحمل  لجنةتفادة من خدمات أحد املوظفني بالاملماثلة أو حنوها االس اللجانيف حالة طلب أحد  - 5

بصرف أي مبالغ مالية للموظف مقابل لجنة وإعاشته وتنقله وال يلزم ال املوظفاجلهة الطالبة تكاليف سكن 
 تعاونه . 

 .تراه اللجنة أو بأيام راحة حسب ما كون التعويض عن االنتداب إما مادياً   -6
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( من الراتب حدةيتم التعويض عن ساعات العمل اإلضافية بأجر يعادل كل ساعة عمل )بساعة و  – 7
ذلك خالل أيام العمل العادية وبالنسبة أليام الراحة األسبوعية و األعياد فيكون التعويض األساسي للعامل و 

 عنها بأجر )ساعتني( مقابل ساعة عمل واحدة .  
 اجلزاءات : تاسعلقسم الا

 شروط عامة:) أ (  

ال توقع أية عقوبة على املوظف قبل إخطاره بالتقصري أو اخلطأ الواقع منه ويكون ذلك   .1
، ومينح الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه ،وجيب تسجيل تلك البيانات اليت هلا كتابًة 

 عالقة باألمر .
 .د عن مخسة أيام يف الشهر الواحد ال جيوز احلســم من راتب املوظف ملدة تزي .2
 

 تعاريف :) ب (     
    اإلنذار الكتايب : هو إنذار مكتوب يوجه للموظف هبدف إيضاح أنه سيكون عرضة لعقاب أكثر

 شدة إذا تكرر منه مثل تلك املخالفة.
 . الفصل بدون مزايا : هو إهناء خدمات املوظف بدون مستحقات لقاء فرتة خدمته 
  اختالق األعذار لتربير تلكؤه عن العمل : هو كثرة التأخر عن احلضور إىل العمل بدون مربر ، أو

 تدين نسبة اإلجناز ، أو التأخري يف العمل وحنو ذلك .
 .التأخر يف اجناز املهام 
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 )ج( جدول اجلزاءات:
 

 الرقم

 

 المخالفة

 

 المرة األولى

 

 المرة الثانية

 

 المرة الثالثة

 

1- 

 

 التأخر في انجاز المهام

 

 إنذار كتابي

 

 %5حسم 

 

 اياإنهاء الخدمة بدون مز

 

2- 

 

 تلكؤه عن العمل

 

 إنذار كتابي

 

 ( أيام 5-1حسم من )

 

 إنهاء الخدمة مع المزايا

 

3- 

 

عدم  عالتلفظ على زميل أو مدير م

االحتكاك الجسماني أثناء العمل أو 

 بسببه

 

 إنذار كتابي

 

 ( أيام 5-1حسم من )

 

 إنهاء الخدمة بدون مزايا

 

4- 

 

 االعتداء من احتكاك جسماني

 لعمل أو بسببهأثناء ا

 

 إنهاء الخدمة بدون مزايا

 

 

 

 

5- 

 

 اللجنةإيقاع الضرر عن قصد بممتلكات 

 أو إتالفها

 

( أيام مع  5-1حسم من )

 إصالح التلف

 

 إنهاء الخدمة بدون مزايا

 

 

6- 

 

السلوك المشين أو األعمال المخلة 

 بالشرف واألمانة

 

 إنهاء الخدمة بدون مزايا

  

 

7- 

 

 وراق الرسميةالتزوير في األ

 

 إنهاء الخدمة بدون مزايا

  

   إنهاء الخدمة بدون مزايا لجنةإفشاء األسرار التي تضر بال -8

 

9- 

التأخر عن مواعيد الحضور إلى العمل 

دقيقه  60دقيقة إلى  15لمدة أكثر من 

 بدون عذر مقبول

 

 إنذار كتابي

  % من أجراليوم 50حسم 

 حسم أجر يوم كامل

مواعيد الحضور إلى العمل  نالتأخر ع -10

 لمدة تزيد عن ساعة بدون عذر مقبول

 

 إنذار كتابي

 

 حسم أجر يوم كامل

 

 حسم أجر يومين

 

11- 

ترك العمل أو االنصراف قبل نهاية 

ربع ساعة بدون إذن  نالدوام بما يزيد ع

 أو عذر مقبول

 % من أجر اليوم 25حسم  % من أجر اليوم 10حسم  إنذار كتابي

 ( أيام 3حسم أجر )  حسم أجر يومين إنذار كتابي مارضالت -12
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 تابع جدول اجلزاءات :
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الرقم

 

 المخالفة           

 

 المرة األولى  

 

 المرة الثانية  

 

 المرة الثالثة  

اإلدعاء كذباً على الرؤساء أو  -13

 الزمالء مما يؤدي إلى تعطيل العمل

 

 إنذار كتابي

 

 م% من أجراليو 50حسم 

 

 حسم أجر يوم كامل

 

14- 

 

اإلسراف في استهالك المواد بدون 

 تبرير مقبول

  إنذار كتابي

 % من أجراليوم 50حسم 

 

 حسم أجر يوم كامل

 

15- 

يوم متتالية بدون عذر  15غياب 

 مقبول خالل السنة.

 

 إنهاء الخدمة بدون مزايا شريطة تسليمه اإلنذار بعد خمسة أيام من انقطاعه .

 

16- 

 

يوم متفرقة بدون عذر   20ياب غ

 مقبول خالل السنة.

 

 إنهاء الخدمة بدون مزايا شريطة تسليمه اإلنذار بعد عشرة أيام من انقطاعه .
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 اللجنةأي سلوك آخر يضر بمصالح 

أو مخالف للنظام أو يضر بالزمالء 

 في العمل

 

 

 الخدمةحسب الموقف ، أو تتراوح العقوبة من إنذار كتابي إلى إنهاء 

 بدون مزايا أو حسبما يقرره المجلس التنفيذي للمكتب .
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 إنهاء اخلدمة : عاشرالقسم ال
ينتهي عقد املوظف بانتهاء مدته شريطة أن يُبلغ أحد الطرفني اآلخر بعدم رغبته يف جتديد العقد قبل  -أ 

 للطرف اآلخر . دفع راتب شهرني بذلك فيثالثني يوما من تاريخ انتهائه ، فإذا أخل أحد الطرف
حيق للموظف االستقالة من عمله خالل مدة العقد شريطة أن تقدم مكتوبة قبل ثالثني يوماً على األقل من   -ب 

احلق يف تأجيل االستقالة مرة واحدة وملدة ثالثة أشهر حبد أقصى  لجنةالتاريخ الذي يرغب فيه ترك العمل، ول
احلق مبطالبته بدفع تعويض يعادل  جنةف بفرتة اإلخطار اليت مدهتا ثالثني يوماً فللملصلحة العمل ، وإذا أخل املوظ

 راتب شهر واحد . 
 إهناء خدمات املوظف خالل فرتة العقد يف احلاالت التالية : اإلدارةحيق جمللس   -ج
 والتعليمات املعمول هبا . اللجنةخمالفته أنظمة   - 1
 حد ) غري مرض  ( وفق تقرير يعده عنه رئيسه املباشر ويعتمده مدير إذا أخفق املوظف يف أداء عمله إىل  - 2

 اإلدارة التابع هلا.
 عدم تقبله أو تنفيذه للتوجيهات اليت يتلقاها من رؤسائه. - 3
 يف حالة العجز الصحي الذي ال ميكنه من ممارسة العمل عل الوجه الصحيح. - 4
 الغياب مخسة عشر يوماً متواصلة من دون عذر.  – 5
 الغياب ثالثون يوماً متفرقة بدون عذر.  – 6
 مينح املوظف مكافأة هناية اخلدمة وفق الضوابط التالية :  مكافأة هناية اخلدمة : -د
 أقل من مخس سنوات يعطى ثلث املكافأة 
 أكثر من مخس سنوات وأقل من عشر سنوات يعطى ثلثي املكافأة . 
 .أكثر من عشر سنوات يعطى املكافأة كاملة  
   كون فرتة العمل متتالية بدون انقطاع .أن ت 
 .أن يكون تقدير املوظف يف أدائه الوظيفي جيد فما فوق آلخر سنتني 
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 .أال يكون إهناء خدمة املوظف بسبب تأدييب أو حنو ذلك    

 الوفاة:  اد  عررالقسم احل
  النظاماملوظف كاملة حسب  بصرف مستحقات فتلتزم اللجنةإذا تويف املوظف أثناء فرتة العقد. 

، ويف حالة مطالبة  لغري السعودي برتتيب دفن اجلثة داخل اململكة العربية السعودية تقوم اللجنة
 أي تكاليف مادية . تتحمل اللجنةذويه بإرسال اجلثمان إليهم فيتم ذلك دون أن 

 
 

 :القسم الثاني عرر
 :  مالحظات
 ينه على راتـب املؤهـل املثبـت يف حالة تقدم صاحب مؤهل أعلى من املطلوب للوظيفة يتم تعي

 للوظيفة.
 على الراتـب 20جيوز ملدير املكتب بناء على توصية جلنة التوظيف إعطاء زيادة التزيد عن %

املــؤهالت -األساســي عنــد تعيــني املوظــف اجلديــد لســبب يوجــب ذلــك مثــل)اخلربات الســابقة
تقلــيص الرواتــب  جنــةلالتميــز( وكــذلك حيــق ملــدير ال-فالقــدرة علــى القيــام بعــدة وظــائ-العليــا

% عنــد تعيــني املوظــف اجلديــد لســبب يوجــب ذلــك مثل)قلــة 20احملــددة بنســبة التزيــد عــن 
 عدم توفر املؤهل املطلوب...(-اخلربة

  عنـــد حاجـــة املكتـــب الســـتحداة وظـــائف جديـــدة يـــتم حتديـــد الراتـــب حســـب طبيعـــة العمـــل
 واملؤهالت الالزمة لتلك الوظيفة ويتم إصدار قرار إداري بذلك.

 دعـت املصـلحة  تـراه يف هـذا النظـام مـ  مـا حيق إلدارة املكتب حذف أو إضافة أو تعديل مـا
 يتعارض مع نظام العمل والعمل باململكة العربية السعودية. إىل ذلك مبا ال
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 الئحة التطوع
 

 :تمهيد

 

 والمهتمين المتطوعين واألخوات ةاالخو لجميع والتقدير الشكر بفائق لجنة التنمية االجتماعية األهلية باألطاولة تتقدم  

 المستفيدين للجنة. احتياجات جميع لتلبيةباللجنة  التطوع ادارة في التطوعية جهودهم خالل من الجمعية ودور برسالة

 أحد تعد التطوعية فالجهود، وتطورها المجتمعات بناء في األساسية اللبنات أحد هو التطوعي العمل ان وحيث

 داخل االجتماعي التكافل صور من صورة عن بذلك معبرة والعطاء الخير معاني بكل المرتبطة اإلنسانية الممارسات

 . خيرله فهو خيرا   تطوع ومن"  تعالى هللا قول ذلك ومن،  اإلسالمية المجتمعات سيما ال المجتمع

 إلى أيضا   الخطاب جهنو فنحن الخيري ولذلك العمل في التطوع مفهوم ونشر ترسيخ إلى نسعى لجنة التنمية خالل ومن

 تسخير منهم ونؤمل اللجنة هذه بنجاح األولى بالدرجة معنيين ونعتبرهم المجاالت جميع في العاملين واألخوات اإلخوة

 العملية المشاركة منهم وننتظر اللجنة في أعضاء يكونوا أن إلى وندعوهم،  برامجها ومساندة دعم في المهنية خبراتهم

 .السامية فهاأهدا تحقيق في الفاعلة

 ( رحيم غفور هللا إن هللا واستغفروا أجرا وأعظم خيرا هو هللا عند تجدوه خير من ألنفسكم تقدموا وما)

 :التطوع مفهوم

 مسئوال أو الفرد به مطالبا   ليس المجتمع لخدمة أنشطة أو بعمل للقيام، معا   االثنين أو الوقت أو المال أو بالجهد التبرع

 هناك كان ولو حتى، تطوعه جراء من مادي مردود على الحصول المتطوع يأمل وال، مادي يرغ بدافع ابتداء عنه

 .التطوعي العمل في المبذول والوقت الجهد تعادل ال فهي، المادية المزايا بعض

 :التطوعي العمل أهمية
 للمجتمع( أ

 .  المجتمع يحتاجها التي المهارات بعض في العجز سد

  منتجه طاقات إلى الخاملة الطاقات تحويل

 . معها التعامل وكيفية المشاكل بأبعاد أدرى يكون المجتمع داخل من المتطوع

  االجتماعي العمل نحو وتوجيهها والمادية البشرية الطاقات تعبئة
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 والجمعيات والمؤسسات للهيئات( ب

 .  الوظائف عدد في الجمعية او المؤسسة أو الهيئة منه تعاني الذي النقص سد

 للمجتمع الهيئة وتعريف المجتمع احتياجات علي للتعرف الجمعيات و والمؤسسات الهيئات ةمساعد

 والمساعدة المساندة وجذب وترويجها المجتمع في والجمعيات والمؤسسات الهيئات عليها تقوم التي األفكار عن الدفاع

 .  لها والمعنوية المادية

 . المالية األعباء تقليل

   للمتطوعين( ج

 .الصحيحة القنوات في الكامنة الطاقات وتوجيه مجدية بطريقة الفراغ أوقات استثمار خبرة باكتسا

 . واألمن االنتماء إلى والحاجة النجاح، الذات، إثبات مثل واالجتماعية النفسية الحاجات من الكثير إشباع 

 :المتطوع هو من
 أو مادي مردود أي له يكون ال له واختياره عيةطوا اجتماعي واجب ألداء خبرة أو بمهارة يتمتع الذي الشخص هو

 . المبذول لجهده مقابل وظيفي

 :التطوعإدارة  أهداف

 من المطلوبة باألعداد اللجنة تزويد خالل من وذلك، النبيلة أهدافها من عدد تحقيق إلىالتنمية بلجنة  التطوع إدارة تهدف

 تحقيق على يساعدها بما نطاق عملها داخل االجتماعي لبالعم النهوض لها يمكن ومهارات خبرات لهم ممن األفراد

 التدريبية والبرامج الخطط ووضع المتطوعين، جهود وتوجيه التطوع عملية تنظيم في األساسي الهدف ويمكن.  أهدافها

 . الصحيح بالشكل قدراتهم من االستفادة يضمن بما وتقويمها أعمالهم ومتابعة، لهم الالزمة

 :التطوعية المجاالت
 واإلعالم العامة العالقات 

 الدعائية. الحمالت في المشاركة  

 التوعوية المعارض تنظيم في المشاركة . 

 األخبار ونشر الصحفية التغطيات في المشاركة . 

 اللجنة. بأنشطة التعريف في المشاركة 

 بأنواعها. االجتماعية الخدمة 
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 برامج ومشروعات اللجنة وتنفيذ تنظيم في المشاركة . 

 الميداني المسح في ركةالمشا. 

  التطوع برنامج أهداف
  العمل وحب بالذات والنهوض التشجيع -1

  الشخصية وتكوين المواهب صقل -2

 القرارات في والمبادرة والمشاركة االستقاللية -3

  االجتماعي الترابط -4

 المستدامة التوعية -5

 . البشرية الكوادر في النقص عن الناتجة المشكالت من الحد -6

  المجتمع أفراد من الخبرة صحابأ من االستفادة -7

 . المجتمع لخدمة المتطوعين في والعطاء والبذل المساهمة روح تنمية -8

 واألنشطة الخدمات تقديم في للمشاركة للمتطوعين الفرصة إتاحة -9

 المجتمع تواجه التي المشكالت مع للتعامل المتطوعين وإعداد تدريب -10

 المتطوعين جهود من االستفادة خالل من وتنميتها العمل بيئة تطوير -11

 اللجنة تتبناها التي التنموية االجتماعية الرسالة نشر في المتطوعين من االستفادة -12

 والتزامات شروط
 االهتمام عليه ينبغي كما بها، والعاملين اللجنة عمالء مع التعامل خالل من الحسن بالخلق المتطوع يتحلى أن( 1

 .به المناطه عملة طبيعة يتطلبه وما للمجتمع، العامة واآلداب اإلسالمي ينالد تعاليم مع يتماشي بما الخارجي بالمظهر

 على والمثابرة وجه، أكمل على إليه الموكلة المهام وتنفيذ المسؤولية، لتحمل التام االستعداد المتطوع ُيظهر أن( 2

 .عليها المتفق التطوع فترة خالل عالية بروح األداء في االستمرارية

 .وخارجها الجمعية داخل الزمالء مع التعاون ويتمتع بروح بالنفس بالثقة متطوعال يتحلى أن( 3

 بمصالح تضر شخصية أهداف تحقيق خالله من المتطوع يرجي ال هللا لوجه خالص التطوع من الهدف يكون أن( 4

 .أخرى جهات أو متطوعين أو موظفين من بها والعاملين اللجنة

 قبل من إليه الممنوحة للموارد األمثل االستخدام على يحرص كما ،اللجنة ممتلكات على بالحفاظ المتطوع يلتزم أن( 5

 .الممكنة التكاليف بأقل األهداف يحقق بما اللجنة
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 وأخذ للمسولين الرجوع بعد إال اللجنة باسم الخارجية الجهات أو للمراجعين الوعود عطاءإ بعدم المتطوع يلتزم( 6

 . عاملهت خالل قانونيه مشكالت أي في الوقوع من المتطوع سالمة على حرصا   وذلك كتابيا   منهم األذن

 بأتباع وذلك اللجنة قبل من كتابيا   الموافقة أخذ بعد إال عينية أو مادية كانت سواء التبرعات جمع بعدم المتطوع يلتزم( 7

 . التبرعات جمع عمليه بتنظيم الخاصة النظامية اإلجراءات

 مع بها الحديث أوها خارج إفشاءها وعدم باللجنة الخاصة والمعلومات العمل أسرار على اظبالحف المتطوع يلتزم( 8

 .اآلخرين

 اللجنة بمطالبة له يحق ال كما إليه، الموكلة األعمال ببعض قيامة جراء مالية مبالغ بأي المطالبة للمتطوع يحق ال( 9

 بدون وجل عز هللا لوجه خالص تطوعي عمل به يقوم ما ويعتبر بعدها. أو التطوع فترة خالل وظيفة على بالحصول

 .اللجنة بها يطالب أخرى التزامات أي أو مادي مقابل

 يلي: ما بحسب وذلك مناسبا ، تراه وقت أي في المتطوع خدمات إنهاء للجنة يحق( 10

 .عليها المتفق التطوع مدة انتهاء -            

 .   اليومية التقارير وتسجيل واالنصراف الحضور بأوقات المتطوع التزام عدم -            

 .إليه الموكلة المهام بإنجاز المتطوع التزام عدم -            

 . اللجنة بمصالح المتطوع إضرار -            

  الفترات، من فترة خالل للمتطوعين اللجنة حاجة انتفاء -            

 (.ئسي) تقييم على المتطوع حصول -            

 .بها العاملين جميع قبل من وتقدير احترام من وكرامته المتطوع حقوق بحفظ اللجنة تلتزم( 11

 مبالغ صرف عليها يترتب بمهام بالقيام المتطوع تكليف على المترتبة المادية المصاريف كافة بتحمل اللجنة تلتزم( 12

 إلنجازها. ماليه

 أن على وجه، أتم على إليه الموكلة المهام تنفيذ أجاد حال في للمتطوع ديروالتق الشكر شهادات بتوفير اللجنة تلتزم( 13

 التي المدة عن شهادة بتقديم اللجنة تلتزم ال اعتذاره أو المتطوع انقطاع حال وفي عليها، المتفق الزمنية المدة كامل يتم

 .سابقا   قضاها

 .بذلك المتطوع موافقة وأخذ وقدراته إمكانياته مع اسبيتن بما للمتطوع الموكلة المسؤوليات بتحديد اللجنة تلتزم( 14

 من يستجد ما كل على اطالعه مع إليه، الموكلة اإلعمال إلنهاء للمتطوع الالزمة المعلومات بتوفير اللجنة تلتزم( 15

 .إليه الموكلة باألعمال تتعلق اللجنة داخل أحداث
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 خدمات من لها يقدمه ما إزاء وذلك مناسبا   تراه بما يهية تربويةأو رحلة ترف رمزية مكافأة المتطوع منح للجنة يحق( 16

 .عليها والمتفق المحددة التطوع فترة خالل

 المتطوع مع باالتفاق بالجمعية المسئولين قبل من تحديدها ويتم ،باللجنة للتطوع المحددة الزمنية بالمدة االلتزام( 17

 .عام عن تزيد وال شهر عن التطوع مدة تقل ال حيث مسبقا  

 

 :المتطوع واجبات
 .الواحد الفريق مع العمل .1

 .المسئولين أوامر تنفيذ .2

 .ونشاط جدية بكل العمل .3

 .الرسمية العمل بمواعيد االلتزام .4

 .وجه اكمل على به المنوط بالعمل القيام .5

 .المتطوع عمل قوانين احترام .6

 .بالعمل الخاصة المعلومات سرية احترام .7

 .بوالتدري االعداد في المشاركة .8

 عمله عن التطوع إلدارة تقرير يقدم ان المتطوع على .9

 :المتطوع تيارالخ عامة معايير
 .المجتمع لدى والمصداقيـة الطيبة السمعة .1

 المتقدمين سابقا للوظائف. .2

 .وحده هلل العمل إخالص .3

 .األمانة االيثار .4

 . له والتحمس إليـه الموكل بالعمل االلتزام .5

 . للعمل كاف وقت لديه .6

 .العمل مجال في خبرة لديه ونيك أن يفضل .7

 . العامة والعالقات االتصال على قدرة لديه .8

 . الجماعي العمل على القدرة .9
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 . التدريب برامج استيعاب على القدرة .10

 . بالنفس الثقة .11

 . خاصة أغراض لديه ليست .12

 .العمر حيث من األدنى الحد تحديد .13

 

 التقييم معايير
 . الرسالة أداء في المتطوع كفاءة مدى .1

 . العامة والضوابط للمواعيد احترامه مدى .2

 . للجنة يعطيه الذي الوقت .3

 (. فريق في العمل) والتعاون االستجابة مدى .4

 . بالمسئولية اإلحساس مدى .5

 . الطوعي العمل في االستمرار يمكنه مدى أي إلى .6

 المتطوع سلوكيات .7

 .المتطوع وسلطات مسؤوليات زيادة .8

 .المتخصصة التدريبات من مزيد .9

 .ذلك أمكن إن المنظمة هيكل نضم إدماجه .10

 .وإلنجازاتها للجنة باالنتماء إشعاره .11

 .وقدراته أداؤه تطور مدى على معك ليقف معه بالتنسيق دوريا تقييمه .12

 .العمومية. السنوي حفلها في أو ةللجن عام تجمع في بتكريمه معنويا مكافأته .13

 :التطوع استمارة
  العمل على الجدية إلضفاء

  لاللتزام تحتاج المجاالت من كثير

  االلتزام يتطلب وجه أكمل علي العمل أداء

 للجمعية بأهميته انطباعا المتطوع يعطى

 ةاللجن باسم للتعامل المتطوع على شرعية إضفاء
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هـ ، هذا وصلى اهلل وسلم على 1435من العام  مجاد اآلخرةمنه بفضل اهلل تعاىل يف غرة  االنتهاءومت 

 أمجعني واحلمد هلل رب العاملني. نبينا حممد وعلى آله وصحبه
 
 
 

 جلنة االعداد         


