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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف اخللق أمجعني سيدنا حممد وعلى
آله وصحبه أمجعني وبعد ،،،
ال منشودًا لدى الكثريين ممن يتطلعون إىل تنظيم
العمل املؤسسي كان وال يزال أم ً
العمل اخلريي لضمان استمراريته ومنوه  ،فالعمل املؤسسي حمدد األهداف والغايات،
فكل ما ميس حياه الناس يف مفهوم املؤسسة أو املنظمة أفضل بكثري من العمل حتت
املفهوم الفردي؛ لذلك كانت وصية القرآن الكريم التعاون والتكاتف يف العمل اخلريي
فقال  وتعاونوا على الرب والتقوى .وقال النيب  " فعليكم باجلماعة فإمنا يأكل
الذئب من الغنم القاصية" رواه أبو داود والنسائي ،ولذلك كان النجاح قرين فكرة
املؤسسة ،وكان البد أن تتوجه اهلمة يف العمل اخلريي حنو البناء املؤسسي املنظم؛ ذلك أن
العمل اخلريي يدعم اجملتمع يف كافة جماالته اإلنسانية ،واالجتماعية ،واالقتصادية،
والفكرية ،والثقافية ،فهو شريك يف تطور عمليات البناء ،والتنمية للفرد ،واجملتمع يف كل
جماالت احلياة ،فليس مقتصرًا على إعطاء املال لفئة من اجملتمع أصابها العوز والفقر ،بل
تعدى إىل أكثر من ذلك يف املفهوم اإلسالمي ،فهو ينمي موارد الفقري من خالل الزكاة،
والصدقة ،ال ليعتمد عليها كمصدر ،وإمنا ليعاجل فقره يف فرتة حمددة ،وهو حيرر املديون
لينطلق بعد ذلك إىل احلياة بعبء أخف ،ويقيم املرافق النافعة للمجتمع ،ويهيئ البيئة
التعليمية ،والثقافية لتقوم بدورها يف الرقي بأفراد اجملتمع ،ومن هنا كانت الفكرة يف
إقامة "مؤسسة الشيخ علي بن عبداهلل اجلفالي اخلريية" جتسيدًا لفكرة العمل املؤسسي
املنظم القائم على مد يد العون جلميع أطياف اجملتمع ،وليكون لبنة يف البناء والتطوير
اجملتمعي وكل هذا هو ابتغاء رضى اهلل  الذي نبتغي منه األخر ،واملثوبة وليس لغريه
سبحانه ،ونسأل اهلل تعاىل أن نكون الدليل لغرينا على طريق اخلري.
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استهالل
مادة ][1
تعترب هذه الالئحة خطة سري للعمل اإلداري والفين باملؤسسة حبالتها احلاضرة وهي
مكملة لنصوص النظام األساسي للمؤسسة وجزءًا ال يتجزأ من عقد العمل الذي توقعه
املؤسسة مع موظفيها.

مادة ][2
(أ) تعترب الكلمات اآلتية يف هذه الالئحة :موظف  -عامل  -مستخدم ......إخل فيما يتعلق
بكافة أحكام هذه الالئحة مرتادفات سواء وردت بصفة املفرد أو اجلمع وتشمل
اجلنس كل حسب عمله ويدخل عادة يف اختصاص ذلك العمل.
واملقصود بكلمة األمناء هو جملس أمناء املؤسسة ممثلة يف رئيس اجمللس أو من ينوب
عن اجمللس بتفويض منه يف تنظيم أحكام هذه الالئحة كاملة أو جزء منها.
(ب) يستثنى من تطبيق أحكام هذه الالئحة العمال والعامالت اللذين تستخدمهم
املؤسسة للقيام بأعمال مؤقتة أو عرضية ،وكذلك من يتعاون مع املؤسسة بأجر غري
ثابت أو حماسب على ساعات العمل.
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الفصل األول:
التوظيف
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التوظيف
مادة ][3
يكون التعيني للعمل يف املؤسسة طبقًا ملا يضعه جملس األمناء من شروط وما حدده من
مؤهالت علمية وخربات عملية للوظائف واألعمال املختلفة.

مادة ][4
تعطى األفضلية يف التوظيف للمواطنني ،فإذا مل تتوافر يف أي من املتقدمني لشغل
الوظيفة املؤهالت املطلوبة يتم حينئذ التوظيف من املتقدمني حاملي إحدى اجلنسيات
العربية املسلمة ثم أخريًا من املتقدمني من اجلنسيات األخرى املسلمة مع اشرتاط حسن
السرية والسلوك وأال يكون هناك سابقة يف جرمية خملة بالشرف واألمانة وأن ال يقل
السن عن  ١٨سنة عند التعيني مثبتة بشهادة امليالد أو من واقع اهلوية الرمسية.

قواعد التوظيف
مادة ][5
على كل من يرغب االلتحاق بإحدى وظائف املؤسسة الشاغرة واملعلن عنها أن يتقدم
بطلب موجه إىل املدير العام ،مع استيفاء كافة البيانات املطلوبة التالية:
 )1شهادة معتمدة حبسن السرية والسلوك.
 )2صورة من املؤهالت العلمية أو الفنية معتمدة من اجلهات اليت عمل بها.
 )3صورة من شهادات اخلربة السابقة معتمدة من اجلهات الرمسية.
 )4عدد  3صور شخصية مل ميض عليها أكثر من سنة.
 )5تقرير طيب يثبت اللياقة الصحية واخللو من األمراض السارية والعاهات اليت تؤثر
على املقدرة العملية يف القيام بالواجبات الوظيفية .ئ
 )6اهلوية الوطنية للسعوديني وهوية مقيم لغري السعوديني.
 )7إخالء طرف رمسي من جهة العمل السابق.
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 )10يف حالة عدم املوافقة على التعيني ألي سبب من األسباب ملقدم الطلب احلق يف
اسرتجاع كافة الشهادات واملستندات املشار إليها أعاله باستثناء منوذج الطلب
ويؤخذ إقرار خطي باالستالم.
 )11يف حالة تقدم شهادات علمية أو شهادات خربة صادرة من خارج اململكة جيب أن
تكون هذه الوثائق مصادق عليها
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خطوات التعيني
مادة ][6
 )١ينظر يف الوظائف الشاغرة من قبل املدير العام للمؤسسة ويتم االتصال باملتقدمني
حسب املؤهالت املطلوبة لنوع الوظيفة.
 )٢حيدد املدير العام للمؤسسة موعدًا للمقابلة الشخصية ،وتكتب املالحظات حول
املتقدم يف النموذج املعد لذلك .ويتم توضيح حجم العمل واحلقوق والواجبات الوظيفية
وتفاصيل العقد ومقدار الراتب.
 )3بعد اختيار األفضل يتم التعيني من قبل املدير العام أو الرفض.
 )٤بعد اعتماد التعيني يصدر قرار بذلك حيدد فيه الراتب األساسي والبدالت مع مالحظة أن
بعض البدالت وال يعترب هذا القرار ملزمًا إال بعد توقيع العقد.
 )5مير املتعني يف الوظيفة بفرتة جتربة يف العمل ملدة ثالثة أشهر ويتم التقييم بعد ذلك من
قبل املسؤول يف العمل (املدير العام) بعد رفع تقرير عنه من األمناء اليت يعمل بها
ويقرر بعدها التثبيت يف الوظيفة أو االستغناء عنه مع تسليم مجيع املستحقات املالية
مقابل املدة اليت قضاها يف العمل.
 )6حيق للموظف خالل فرتة التجربة أن يرتك العمل دون تقديم إنذار مسبق وال حيرم من
الراتب مقابل املدة اليت قضاها يف العمل.
 )٧إذا مت التثبيت يف الوظيفة يعامل املوظف يف املؤسسة حسب األنظمة واللوائح بأن له حقوق
وعليه واجبات ويتم توقيع العقد رمسيًا.
 )٨توقيع مجيع العقود من قبل املدير العام.
 )٩حيرر العقد من نسختني:
(أ) نسخة يف ملف املوظف لدى املؤسسة.

(ب) نسخة خاصة للموظف نفسه.

 )١٠إذا تبني إلدارة املؤسسة يف أي وقت من األوقات أن أيًا من املستندات والوثائق أو
اإلقرارات اليت قدمت عند طلب االلتحاق بالعمل مزيفة أو غري صحيحة جاز للمدير
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العام فسخ عقد العمل بدون حق التعويض ويدون كشرط أساسي للعقد مع حفظ
حق املؤسسة يف املطالبة بالتعويض املناسب.

مزاولة العمل وفرتة االختبار
مادة ][7
 )١يتوىل املدير اإلداري اطالع املوظف اجلديد على سياسات شؤون املوظفني وعلى كافة
اللوائح واألنظمة والتعليمات الداخلية املعمول بها يف املؤسسة باإلضافة إىل إعطاء
فكرة عامة عن املؤسسة ونشاطاتها.
 )٢يتوىل الرئيس املباشرة يف العمل تعريف املوظف باملوظفني الذين سيعمل معهم،
ويطلعه على هيكل التنظيم اإلداري للمؤسسة.
 )3يتوىل الرئيس املباشرة يف العمل تعريف املوظف اجلديد مبعايري التقييم اليت سوف
خيضع هلا خالل عمله.
 )٤يتم تدريب املوظف اجلديد على أعمال وظيفته بإشراف الرئيس املباشر.
 )٥جيوز استجابة ملقتضيات العمل ويف ظروف استثنائية وبعد احلصول على موافقة
جملس األمناء إعفاء أي من املرشحني لوظائف عليا من فرتة االختبار جزئيا أو كليا
بعد رفع املدير العام بشأنه.
 )6ال حيق للموظف فرتة االختبار التمتع بإجازة سنوية ،وفى حالة تثبيته باخلدمة ،تعترب
مدة فرتة االختبار جزء ًا ال يتجزأ من مدة اخلدمة ألغراض احتساب مدة اإلجازة
السنوية املستحقة له.

[]12

الئحة املوارد البشرية والنظام اإلداري واملالي (سبتمرب )2021

املوظفون املؤقتون
مادة ][8
 )1املوظف املؤقت هو الذي يوظف للقيام بعمل يقتضي طبيعة إجنازه مدة حمددة وقصرية
أو الذي يوظف للقيام بعمل حمدد غري مستمر وطارئ وينتهي توظيفه بانتهاء هذا
العمل.
 )2إن احلد األقصى للتوظيف املؤقت ستة أشهر وتكون قابلة للتجديد بنفس املدة من
املدير العام على أال تزيد بأي حال من األحوال على سنة وإال اعترب كموظف دائم.
 )3حيدد االتفاق مع املوظف املؤقت نوع العمل الذي سيقوم به وفرتته بالتالي ال حيق له
اعتبار نفسه (حتت التدريب) أو أنه يقضي فرتة اختبار حيتل بعدها وظيفة دائمة.
 )4ترسل كافة طالبات التوظيف املؤقت للمدير العام لدراسة مدى االلتزام خبطط
التوظيف املعتمدة وإمكانية االستفادة من الطاقات املتوافرة يف املؤسسة ومن ثم يتخذ
قرار بشأن ما عرض عليه.
 )5حيدد االتفاق أو العقد املوقع مع املوظف املؤقت الراتب أو األتعاب واملزايا األخرى اليت
سيحصل عليها خالل فرتة العمل يف املؤسسة.
 )6ال حيق للموظفني املؤقتني االستفادة من املزايا املمنوحة للموظفني الدائمني مثل
البدالت أو املكافآت وغريها باستثناء ما يتم حتديده كتابيًا يف االتفاق املوقع معهم.
 )7حيق للموظفني املؤقتني التمتع باإلجازات السنوية .وحتسم من رواتبهم مجيع األيام اليت
يغيبون فيها عن العمل ،باستثناء أيام العطلة األسبوعية أو العطالت الرمسية وأيام
اإلجازات املرضية والطارئة املعتمدة من املدير اإلداري أو العام.
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توظيف املتدربني
مادة ][9
 )1توفر املؤسسة فرصة التدريب يف الوظائف الفنية واإلدارية حسب املشاريع املختلفة
وضمن احتياجات اليد العاملة.
 )2يتم اقرتاح الوظيفة ومدة التدريب وبرنامج التدريب واملكافأة أو الراتب املطلوب دفعه
للمتدرب (وفقًا ملستوى املتدرب ونوع التدريب) .من قبل املدير االداري وختضع
املقرتحات العتماد املدير العام.
 )3يتم توقيع عقد مع املتدرب حيدد الراتب واملزايا األخرى اليت سيحصل عليها املتدرب
خالل فرتة التدريب على أال يتجاوز الراتب الذي يتقاضاه أثناء فرتة التدريب احلد
األدنى لراتب الوظيفة املرشح هلا.
 )4يتم متابعة وتقييم املتدرب مبوجب تقارير دورية يقدمها املسؤول املباشر عن املتدرب
باإلضافة إىل التقارير ربع السنوية اليت يقدمها املتدرب نفسه عن مدى استفادته من
التدريب مع مالحظاته.
 )5تطبق كافة السياسات األخرى املتعلقة بشؤون املوظفني كالتعيني والدوام واإلجازات
وانتهاء اخلدمة على املتدربني.
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جتديد وتعديل عقود العمل
مادة ][10
 )1توقف العقد احملدد واعتباره الغياً عند انقضاء املدة احملددة مبوجبه أو عند ارتكاب
املوظف إحدى املخالفات اليت ينص عليها نظام العمل أو األنظمة احلكومية املعمول
بها أو لوائح وأنظمة املؤسسة .ينتهي العقد احملدد املدة بانقضاء مدته مامل جيدد،
وكما يتم فسخ العقد أثناء فرتة سريانه وفقًا ملا هو حمدد يف نظام العمل وأنظمة
ولوائح املؤسسة.
 )٢يتم جتديد العقد مبوافقة طرفيه وباعتماد املدير العام  ،وذلك قبل انتهاء املدة بشهر
كامل أو أكثر حسبما ينص عليه العقد املوقع مع املوظف ،على أن يتم اعتماد تاريخ
التجديد آخر يوم تنتهي فيه مدة العقد اجلاري.
 )٣يف حالة عدم رغبة أحد الطرفني يف التجديد يتوجب عليه إعطاء مهلة اإلنذار النظامية
املتفق عليها يف العقد اجلاري.
 )4إن أي تعديل يطرأ الحقًا على عقد العمل األساسي جيب أن يتم بواسطة عقد جديد
يشري إىل العقد السابق ويتم توقيعه من قبل املدير العام للمؤسسة ومن املوظف املعنى.
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الفصل الثاني:
الدرجات والرواتب والعالوات
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الدرجات والرواتب والعالوات
مادة ][11
حتدد الرواتب وفقًا للكادر الوظيفي للرواتب واملرفق بهذه الالئحة.

مادة ][12
 )1يكون حتديد الراتب بناء على أعلى مؤهل حيمله املوظف إذا كان ذلك املؤهل
متوافقًا مع متطلبات الوظيفة ،وال حتتسب سنوات الدراسة اليت مل حيصل منها على
شهادة إال بالشروط التالية:
(أ) مدة اخلربة  -من طبيعة العمل الذي سيؤديه يف املؤسسة على أال تقل عن عدد
سنوات الدراسة ويتم احتساب ذلك بعد التجربة والكفاءة يف العمل حسب
مقتضياته.
(ب) السن.
(ج) يبحث يف مجيع الطلبات لشغل الوظيفة للتأكد من أنه ال يوجد من هم أفضل منه
تأهيالً.
 )2املوظف الذي يتقدم خالل سنوات الدراسة اجلامعية ال يعطى أية عالوة على الراتب
األساسي وحيدد الراتب على أساس الثانوية العامة فقط مهما كان حاصالً على
سنوات دراسية باستثناء احلصول على الدبلوم.
 )3حتدد املؤسسة وضعها فيما خيص موضوع بدل السكن املتعاقد يف حالة استقدام أي
موظف على حسابها اخلاص من اخلارج وال يتمكن من تأمني سكن له .أما
املتعاقدون من الداخل واملقيمون يف مدينة جدة واملواطنون فال يصرف هلم بدل سكن.
إال مبوافقة جملس األمناء.
 )4يكون جمللس األمناء احلق بصرف مكافآت مالية أو عينية للموظفني حسب توصيات
املدير العام للمؤسسة واليت تدرس من قبل اللجنة اإلدارية دراسة وافية ترفع جمللس
األمناء ليحدد نوع املكافأة وقيمتها يف حينه.
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 ) 5متنح املؤسسة مجيع العاملني مكافأة نهاية اخلدمة وفقا ملا تضمنه العقد ،وحسب
الئحة وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
 )6تدفع الرواتب املستحقة لكل موظف بتحويل الراتب إىل حساب البنك اخلاص به حتت
نظام محاية األجور.
 )6ال جيوز زيادة راتب املوظف إال مبوجب العالوات والبدالت املنصوص عليها طبقًا
جلدول الرواتب املرفق بهذه الالئحة والذي يعترب جزء ال يتجزأ منها.
 )7جيوز جمللس األمناء يف حاالت خاصة وبناء على توصية املدير العام للمؤسسة أو اللجنة
اإلدارية ،تعيني االستشاريني أو االختصاصيني أو ذوي اخلربة اخلاصة أو املؤهالت
االستثنائية والذين حتتاجهم املؤسسة لفرتة حمدودة املوافقة على التعاقد مع هؤالء
املوظفني يف درجة خاصة خارج سلم الدراجات وبالراتب الذي يتم االتفاق عليه شريطة
أن يتناسب هذا الراتب مع الرواتب املمنوحة يف السوق ملن هم يف نفس مستوى
املؤهالت والكفاءة واخلربة.
 )٩تتم مراجعة سلم الرواتب دوريًا للتأكد من مراعاته ملعدالت الرواتب السائدة .غري أن
التعديالت اليت تطرأ على سلم الرواتب ال تعين الزيادة اآللية والفورية لرواتب
املوظفني؛ حيث يتم التعديل عند نهاية السنة ضمن عملية زيادة الرواتب وبناء على
تقييم األداء للموظفني.
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الراتب األساسي
مادة ][13
 )1الراتب األساسي هو األجر الذي يعطى للموظف مقابل عمله يف املؤسسة ،مهما كان نوع
هذا األجر أو طريقة احتسابه ،وبدون أية إضافات من بدالت أو مقابل ساعات إضافية أو
مكافآت أو غريها وقبل أية خصومات من تأمينات أو غريها.
 )2يتم احتساب الرواتب املستحقة للموظفني وتسديدها شهريًا بعد إضافة البدالت النقدية
املقررة وخصم كل االستحقاقات القانونية والسلف والقروض املستحقة.
 )3يف حالة التحاق املوظف بالعمل بعد بداية الشهر أو يف حالة انتهاء خدمته قبل نهاية الشهر
حيتسب الراتب بنسبة األيام اليت مارس فيها املوظف العمل يف ذلك الشهر مبا يف ذلك أيام
العطل الرمسية وعطل نهاية األسبوع اليت تقع خالل أيام العمل العادية باستثناء حالة نهاية
اخلدمة نتيجة الوفاة فيسدد الراتب الشهر كامال لورثة املتوفى الشرعيني.
 )4إيقاف صرف راتب املوظف املوقوف عن العمل بصفة مؤقتة اعتبارًا من تاريخ توقيفة؛ حيث
يتم التصرف فيه على النحو التالي:
أ) اذا أعيد املوظف املوقوف عن العمل إىل وظيفته بعد ثبوت براءته من الوجهات املختصة،
يتقاضى كامل راتبة اعتبارًا من تاريخ توقيفه.
ب) إذا أعيد املوظف املوقوف عن العمل بعد معاقبته يتقاضى راتبه كاملة بعد تطبيق
العقوبة حبقه.
ج) إذا عوقب املوظف لثبوت إدانته ،يقرر جملس األمناء ما يتبع يف شأن صرف الراتب
املوقوف صرفه ،فإذا كانت العقوبة الفصل ،انتهت خدمته من تاريخ وقفه.
 )5يقطع راتب املوظف الذي تنتهي خدماته يف املؤسسة على النحو التالي:
أ) املوظف الذي ينتهي عقد عمله احملدد املدة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء العقد أو من يوم
انقطاعه عن العمل ،األقرب منهما.
ب) املوظف املستقيل ،من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة اإلنذار أو تاريخ انقطاعه عن
العمل ،األقرب منهما.
ج) املوظف املقال بسبب عدم اللياقة الصحية من اليوم التالي لتاريخ قرار إنهاء اخلدمة
وبعد استنفاذ حقه يف اإلجازات املرضية املدفوعة األجر.
د) املوظف املستقيل ألسباب أخرى ،اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة اإلنذار القانونية.
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هـ) املوظف املتوفى اعتبارًا من مطلع الشهر الذي يلي تاريخ وفاته.
و) املوظف املفصول ،اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الفصل أو اإليقاف عن
العمل األقرب منهما.
 )6يتم احلسم من رواتب املوظفني قبل دفعها يف احلاالت التالية:
أ) إذا كان املوظف مدينًا للمؤسسة وبقيمة القسط املستحق عليه من القرض أو السلفة.
ب) إذا كان املوظف خاضعًا لنظام التأمينات االجتماعية وبقيمة حصته.
 )7يتم صرف الرواتب املستحقة للموظفني يف آخر الشهر باستثناء احلاالت التالية:
أ) إذا وافق اليوم األخري من الشهر يوم عطلة رمسية أو نهاية عطلة األسبوع ،فيتم الصرف
يف أخر يوم عمل يسبق العطلة.
ب) إذا ترك املوظف العمل قبل نهاية الشهر.
ج) إذا كان املوظف مكلفًا بعمل خارج مقر عمله وتبدأ مهمته قبل موعد الصرف وتنتهي بعده.
د) إذا كان املوظف قد منح إجازة ،وكان تاريخ بدء هذه اإلجازة قبل موعد صرف
الرواتب وتاريخ انتهائها بعده.
هـ) ألي سبب يراه جملس األمناء لصرف الراتب قبل استحقاقه.
 )8يتم يف احلاالت املذكورة سابقًا خصم تلك الرواتب املدفوعة مقدمًا من جدول الرواتب
للشهر نفسه ،وال ميكن إبقاؤها معلقة إىل األشهر الالحقة إال بقرار من جملس األمناء ؛
حيث يتم اعتبارها سلفة على الراتب وتتم معاجلتها طبقًا ألحكام السلف.
 )٩حيق للموظف توكيل من ينوب عنه يف استالم راتبه أو مستحقاته إذا توافرت األسباب
الداعية لذلك وضمن الشروط التالية:
أ) جيب إحضار وكالة من كتابة عدل.
ب) يف حالة رغبة املوظف إلغاء التوكيل ،علية إبالغ املؤسسة خطيًا وقبل نهاية الشهر.
ج) ال تتحمل املؤسسة مسؤولية أية مالبسات يف عملية التوكيل.
 )10كل موظف يعهد إليه باإلضافة إىل عمله القيام بأعمال موظف آخر مؤقتاً وقت الدوام
العادي عليه أن يقوم بهذا العمل على الوجه األكمل ،وليس له أن يطلب بأجر إضايف
مقابل ذلك يف حال تكليفه بعمل غري مقرر عليه بعقد العمل ويتم مكافأته عليه حسب
ما يراه املدير العام.
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املكافآت
مادة ][14
 )1حيق لرئيس جملس األمناء أو نائبه وبناء على اقرتاح املدير العام

واستنادًا على تقارير تقييم املوظفني السنوية والتقارير األخرى املتعلقة بأداء املوظفني،
ويف حدود املبلغ املخصص لذلك سنويًا ،أن يقرر منح مكافأة تشجيعية للموظفني.
 )2مينح مقدمو االقرتاحات اليت مت قبوهلا من قبل املؤسسة جوائز رمزية أو خطابات
شكر تتناسب مع أهمية االقرتاحات املقدمة من قبلهم ،شريطة تأثريها على رفع
اإلنتاجية أو على خفض التكاليف.

التذاكر ومصاريف السفر
مادة ][15
 )1تؤمن املؤسسة للموظفني السعوديني "طريان داخلي" واملوظفني املتعاقدين (طريان دولي)
تذاكر السفر ومصاريف النظامية .وبأدنى سعر ممكن .وفقًا للعقد املوقع.
 )2يصرف للموظف تذاكر سفر اإلجازة ذهابًا وإيابًا كل سنة حسب العقد املربم معه.
 )3ال تتحمل املؤسسة أي أجور شحن أو وزن إضايف.
 )4عند سفر املوظف يف مهمة تتعلق بأعمال املؤسسة حيق له احلصول على بدل مصاريف
السفر وقيمة التذكرة.
 )5تدفع مصاريف السفر نهاية الشهر الذي يلي عودة املوظف من مهمته ،وذلك مبوجب
قوائم يتم تقدميها بعد العودة من السفر ،وبعد اعتمادها من األمناء.
 )6تتحدد قوائم تكاليف السفر باآلتي:
(ج) وجبات الطعام يف احلدود املعقولة.
(أ) تذكرة السفر ذهابًا و إيابًا.
(د) قيمة املواصالت.
(ب) السكن.
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سلف وقروض املوظفني
مادة ][16
 )1حيق للمؤسسة وباعتماد جملس األمناء تقدم سلف أو قرض يف احلاالت الضرورية
وبناء على دراسة وافية لوضع املوظف واهلدف من القرض بعد اعتماد املدير العام

إضافة إىل إمكانات املؤسسة املالية .
 )2يتوجب على املوظف احملتاج إىل السلف أو القرض أن يقدم طلبًا خطيًا يشرح فيه
الغاية من طلب املبلغ وطريقة تسديده للمؤسسة .
 )3حيق للموظف االستفادة من منح السلف إذا توافرت فيه الشروط التالية :
أ) ثبوت سبب الطلب .وذلك حسب تقرير يقدمه املدير اإلداري للمدير العام

ب) أن يكون املوظف قد أمضى يف خدمة املؤسسة مدة ال تقل عن سنة متواصلة
ج) أال يكون هناك قروض أو سلفة مستحقة السداد من حساب املوظف.
د) أال تزيد قيمة السلفة اإلمجالية عن راتب ثالثة اشهر.
هـ) أن يراعي تسديد السلفة خالل العام املالي نفسه ملنع املديونات من سنة مالية
ألخرى.
 )4جيوز جمللس األمناء املوافقة على قرض ذات مبلغ كبري بضمان حقوقه أو حقوق
موظف آخر وذلك بأن يقدم املوظف الكافل خطابًا صرحيًا ينص على ذلك .موقع
ومعتمد ومؤرخ على أن يسدد خالل السنة املالية نفسها.
 )5إن مل يتمكن املوظف من تسديد السلفة أو القرض قبل نهاية العام املالي نفسه خصم
قيمة السلفة أو القرض من استحقاقاته لنهاية اخلدمة.
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التأمينات االجتماعية
مادة ][17
 )1خيضع مجيع املوظفني يف املؤسسة لنظام التأمينات االجتماعية املعمول بها.
 )2يكون املدير العام أو نائبه مسؤول عن كل معامالت وشؤون التأمينات االجتماعية.
 )3يتم تطبيق نظام التأمينات االجتماعية لكل موظف بعد توقيع عقد العمل رمسيًا مع
املؤسسة.

انتهاء اخلدمة
مادة ][18
 )1تنتهي خدمة املوظف يف املؤسسة ألحد األسباب التالية:
أ) فسخ العقد من جانب املوظف أو من جانب املؤسسة ،وفقًا لنظام العمل.
ب) فسخ العقد باتفاق املوظف واملؤسسة.
ج) انتهاء مدة العقد احملدد املدة.
د) بلوغ سن الستني يف حاالت العقود غري احملددة املدة وباعتماد جملس األمناء.
هـ) الوفاة أو العجز عن تأدية العمل عجز كامالً بعد إثبات ذلك بشهادة طبية معتمدة
من املؤسسة.
و) توقف املوظف عن مباشرة العمل مدة تتجاوز ( )15مخسة عشر يومًا بدون عذر.
ز) إلغاء الوظيفة أو القسم الذي يعمل به.
ح) إذا وقع عليه احلد من اجلهة الشرعية أو حكم عليه يف جرمية عامة أو خملة
بالشرف.
 )2حيق جمللس األمناء جتديد عقد من بلغ سن التعاقد إذا اقتضيت احتياجات العمل ذلك.
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إجراءات انتهاء اخلدمة
مادة ][19
أوالً :يف حالة انتهاء العقد احملدد:
 )1تنتهي خدمة املوظف مبوجب عقد حمدد املدة وبانتهاء املدة املنصوص عليها يف العقد.
مامل يتم جتديده بناء على رغبة أحد الطرفني وموافقة الطرف األخر.
 )2يتم االتفاق بني الطرفني ،املؤسسة واملوظف عند توقيع العقد على حتديد مدة إنذار
انتهاء اخلدمة قبل نهاية مدة العقد بشهرين على األقل.
 )3عند رغبة أحد الطرفني إنهاء العقد جيب مراعاة التالي:
أ) أن يقدم إنذار ًا خطيًا بعدم الرغبة يف جتديد العقد.
ب) أن يسلم خالل فرتة اإلنذار املنصوص عليها.
ج) أن يتم تسليم اإلنذار يف مقر العمل ويوقع املستلم على ذلك مع توضيح تاريخ
االستالم.
د) إذا امتنع املوظف عن استالم اإلنذار والتوقيع على ذلك ،يتم إرساله بواسطة الربيد
املسجل على العنوان املعروف لدى املؤسسة.
 )4عند انتهاء مدة العقد وعدم الرغبة يف التجديد والتوقيع على ذلك من الطرفني ،يتم
تسليم مجيع احلقوق واملستحقات للموظف ،ويوقع وخيتم على ذلك مع توضيح
التاريخ ،كما يتم التأكد عند استالم العهدة لدى املوظف من اكتماهلا ،وفى حالة
النقص خيصم من مستحقاته حسب بنود التسوية النهائية املنصوص عليها يف الالئحة.
ثانيًا :يف حالة االستقالة:
 )1يعترب املوظف مستقيالً عند تقدميه طلبًا طوعيًا ينص على ذلك ،ويعرض فيه األسباب
وتاريخ ترك العمل على أال تقل مدة اإلنذار بني الشهر والثالثة أشهر ليتنسى للمؤسسة
البحث عن البديل.
 )2إذا مل يرتاجع عن االستقالة خالل مدة أسبوعني من تاريخ تقدميها  -اعتربت مقبولة،
وميكنه الرتاجع خبطاب رمسي خالل ( )15مخسة عشر يومًا للمدير العام رفض
الطلب أو قبوله.
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 )3يف حالة قبول االستقالة ،على املوظف خالل فرتة اإلنذار القيام مجيع األعباء الوظيفية
على أكمل وجه.
 )4حي ق للموظف طلب االستفادة من رصيد اإلجازات السنوية املستحقة أو اإلعفاء حسب
سن العمل يف فرتة اإلنذار ،وجمللس األمناء الرفض أو املوافقة حسب ما يعرضه املدير
العام للمؤسسة من أسباب.
 )5بعد قبول االستقالة وانتهاء مدة اإلنذار تصفى كامل استحقاقات املوظف ،ويتم
استالم العهدة لديه واخلصم يف حالة ثبوت النقصان حسب بنود مادة التسوية النهائية
يف هذه الالئحة.
ثالثًا :يف حالة انتهاء اخلدمة (التقاعد):
 )1سن التقاعد جلميع املوظفني واملوظفات هو ستون عامًا.
 )2يتم إعالم مجيع من وصل إىل سن التقاعد وقرب تركهم للخدمة ،وذلك مبوجب
خطاب رمسي قبل ستني يومًا على األقل.
 )3إذا اقتضت احتياجات العمل استمرار املوظف يف عمله رغم بلوغه سن التقاعد .وقبل
هو ذلك ،يصدر قرار من جملس األمناء بتمديد مدة اخلدمة مبوجب خطاب رمسي
يوضح تاريخ التجديد وأية شروط مضافة خاصة ومتعلقة باخلدمة أو فرتة التجديد.
 )4إذا مل يتم جتديد فرتة اخلدمة ،يتم تسليم املوظف مجيع استحقاقاته بعد التصفية
ومراجعة العهدة لدية واخلصم مقابل ثبوت أي نقص فيها.
رابعًا :يف حالة خفض عدد املوظفني:
 )1قد تضطر املؤسسة إىل خفض عدد املوظفني نتيجة لتوقف بعض األنشطة ،أو إلغاء
قسم يف املؤسسة وضم أعماله إىل قسم أخر كنوع من تطوير وتنظيم العمل.
 )2اإللغاء من قبل السلطات احلكومية لرخص عمل غري السعوديني أو رفض جتديدها.
 )3يتم إنهاء خدمة املوظف اليت ال حتتاج له ،ويتم ذلك بإبالغه رمسيًا وحفظ حقة بتقدم
فرتة إنذار له ال تقل عن الشهر.
 )4يف حالة خفض عدد املوظفني ،يتم القرار بإنهاء اخلدمة باعتماد اجمللس على التقارير
املقدمة من املدير العام للمؤسسة من خالل تقييم املوظفني املعنيني يف السنوات األخرية.
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 ) 5تكون األفضلية يف حالة اختالف اجلنسيات للموظف السعودي للبقاء على رأس
العمل .أو ختيريه بالنقل لوظيفة أخرى ،ولو كانت أقل راتبًا أو ميزات ويعطي احلق
بالرفض أو القبول.
 )6عند نهاية مدة اإلنذار تصفى حقوق املوظف وتسلم استحقاقاته بعد مراجعة العهدة
املسلمة له واخلصم بعد ثبوت أي نقص حسب بنود التسوية النهائية.
خامسًا :يف حالة الفصل من اخلدمة:
 )1الفصل هو إنهاء خدمة املوظف ألحد األسباب التالية:
أ) خمالفة املوظف لألنظمة والتعليمات يف لوائح املؤسسة إىل احلد الذي يستحق عليه
الفصل حسب الئحة املخالفات واجلزاءات.
ب) حصول املوظف على تقرير ضعيف يف التقييم السنوي ولسنتني متتاليتني أو ردئ يف
سنة واحدة.
ج) إذا وقع عليه احلد من اجلهة الشرعية أو املختصة أو حكم عليه يف جرمية عامة
خملة بالشرف أو األمانة.
 )2يتم إبالغ املوظف بالفصل خط ًيا ،مع توضيح السبب املؤدي للفصل .وفرتة إنذار ترتاوح
من شهر إىل ثالثة أشهر.
 )3حيق للمؤسسة الطلب من املوظف عدم البقاء يف العمل خالل فرتة اإلنذار ويدفع له
الراتب األساسي عن فرتة اإلنذار دون البدالت واملزايا األخرى.
 )4حيقق للمؤسسة فصل املوظف ومنعه من العمل فورًا دون إنذار يف األحوال املنصوص
عليها يف الئحة املخالفات واجلزاءات.
 )5حي ق للمؤسسة حرمان املوظف من التعويضات مبوجب األحكام املنصوص عليها يف
الئحة املخالفات واجلزاءات أو تبعًا حلكم قضائي ملزم للمؤسسة حسب األنظمة
املرعية.
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التسوية النهائية
مادة ][20
عند اعتماد نهاية اخلدمة يف مجيع احلاالت (نهاية العقد أو التقاعد أو االستقالة أو
الفصل) ماعدا الوفاة تتم اإلجراءات اإلدارية التالية:
 )1على املوظف تسليم مجيع العهد املختلفة اليت كانت حبوزته مبا فيها السكن
.والسيارة وعلى املسؤول احملقق يف املؤسسة فحصها للتحقق من اكتماهلا وسالمتها.
 )2اذا كان املوظف الذي انتهت خدمته من مأموري الشراء أو احملصلني .تتخذ املؤسسة
اإلجراءات الكفيلة لوقف التعامل مع ذلك املوظف من قبل اجلهات املرتبطة باملؤسسة
(موردين أو حتصيل أو مواقع).
 )3ال تصرف أية مستحقات للموظف أو تعويض نهاية اخلدمة قبل إجناز كل املعامالت
الضرورية إلنهاء خدمات املوظف  ،مبا فيها كل اإلجراءات املتعلقة باملؤسسة.
 )4يعطى امل وظف الذي انتهت خدماته وبناء على طلبة شهادة خدمة ،وذلك بعد إمتام كل
إجراءات نهاية اخلدمة ،حتدد هذه الشهادة مدة اخلدمة وأخر وظيفة عمل فيها يف
املؤسسة.
 )5ترسل شهادات اخلدمة اليت حتوي تقييمًا ألداء املوظف الذي ترك اخلدمة فقط إىل
من يطلبها كتابيًا من املسؤولني يف اجلهات األخرى وتنحصر يف املعلومات التالية:
أ) تاريخ بدء العمل يف املؤسسة.

ب) تاريخ انتهاء خدمته يف املؤسسة.

ج) أخر راتب كان حصل عليه.

د) أخر وظيفة كان يشغلها املوظف.

هـ) التقييم ألداء املوظف دون إعطاء تفاصيل من أية نواقص أو خمالفات.
و) يتم التأكيد على عدم مسؤولية املؤسسة جتاه الغري نتيجة هذه املعلومات.
 )6يتم إصدار تأشرية خروج نهائي لكل موظف غري سعودي انتهت خدماته يف املؤسسة أو
املوافقة على نقل كفالته ملؤسسة أخرى بعد موافقة املدير العام .
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مكافأة نهاية اخلدمة
مادة ][21
 )1مينح املوظف الذي انتهت خدماته مكافأة نهاية اخلدمة سواءً كان عقد العمل حمدد
املدة أو غري حمدد املدة (ويتخذ األجر األخري أساساً حلساب املكافأة) ما مل يكن
هناك مانع قانوني حيرمه من هذه املكافأة وفقًا ألحكام نظام العمل والئحة
املخالفات واجلزاءات.
 )2يتم دفع مكافأة نهاية اخلدمة للموظف بعد إمتام املدة احملددة يف عقد العمل أو نتيجة
فسخ العقد أو إنهاء اخلدمة من قبل املؤسسة أو استقالة املوظف وذلك على النحو
التالي:
أ) إذا انتهت عالقة العمل وجبت على املؤسسة أن تدفع إىل املوظف مكافأة عن مدة
خدمته ،حتسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات ()5
اخلمس األوىل ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ،ويتخذ األجر األخري
أساساً حلساب املكافأة ،ويستحق املوظف مكافأةً عن أجزاء السنة بنسبة ما
قضي منها يف العمل.
ب) إذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب استقالة املوظف وكانت خدمته تقل عن سنتني
ال يستحق مكافأة نهاية خدمة.
ج) إذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب استقالة املوظف وكانت خدمته ال تقل عن
سنتني وحتى ( )5مخس سنوات يستحق املوظف ثلث املكافأة.
د) إذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب استقالة املوظف وكانت خدمته أكثر من ()5
مخس سنوات ومل تبلغ ( )10عشر سنوات فيستحق العامل ثلثي املكافأة.
هـ) إذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب استقالة املوظف وكانت خدمته بلغت ()10
عشر سنوات فأكثر فيستحق املوظف املكافأة كاملة.
و) إذا كان انتهاء عالقة العمل للمرأة العاملة خالل ( )6ستة أشهر من زواجها تستحق
أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات اخلمس األوىل وأجر شهر عن كل سنة
بعدها.
ز) إذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب ترك املوظف للعمل نتيجة قوة قاهرة يستحق
أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات اخلمس األوىل وأجر شهر عن كل سنة
بعدها.
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ملفات وسجالت املوظفني
مادة ][22
 )1خيصص لكل موظف يف املؤسسة رقمًا خاصًا به يتم استعماله يف كل اإلجراءات
واملعامالت كمرجع رئيسي فيما يتعلق بشؤون املوظفني.
 )2حيتفظ قسم شؤون املوظفني بسجل وملف خاص لكل موظف حيتفظ فيه بكل
املستندات والوثائق الثبوتية واملراسالت العائدة للموظف ،ويعترب هذا السجل وامللف
من املستندات السرية واليت ال جيوز االطالع عليها أو أخذ صورة منها إال مبوافقة
املدير العام للمؤسسة.
 )3جيب على مجيع املوظفني توفري املعلومات الكاملة والصحيحة اليت حتتاجها املؤسسة
حلفظ ملفات كاملة للموظفني ،كما جيب عليهم إعالم شؤون املوظفني فورًا بأي
تغيري يف هذه املعلومات  .وبأية خمالفة أو تهمة توجه اليهم أو طلب حضور إىل
احملكمة أو غريها من املالحظات القانونية والقضائية باستثناء ما يتعلق منها حوادث
السري البسيطة أو أموال شخصية.

ألقاب الوظائف وبطاقات التعريف
مادة ][23
 )1يصدر قسم شؤون املوظفني و باعتماد املدير العام للمؤسسة " بطاقة تعريف " للموظف
توضح مركزه ولقب وظيفته ،وتعترب مستندًا رمسيًا للتعريف عنه.
 )2ال حيق للموظف أن يستعمل ألقابًا وظيفية أخرى ليست واردة يف منوذج البطاقة.
 )3ال حيق للموظف استخدام هذه البطاقة إال يف احلاالت اليت يتطلبها العمل يف املؤسسة.
 )4جيب على املوظف حامل البطاقة اإلبالغ فورًا عند فقدانها ،وال ميكن إعارتها للغري
أو تأجريها ،ومينع التعديل أو التغيري فيها.
 )5يتوجب على كل موظف أن يعيد بطاقته للمؤسسة عند انتهاء خدماته.
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ضمان وكفالة املوظفني
مادة ][24
 )1ال تقدم املؤسسة أية ضمانات أو كفاالت مالية عن موظفيها.
 )2تضمن املؤسسة على كفالتها اخلاصة املوظفني الغري سعوديني على كفالتها.

ممتلكات املؤسسة
مادة ][25
 )1يتحمل شخصيًا كل املوظفني الذين حيتفظون يف عهدتهم بأموال أو موجودات ملوكة
للمؤسسة مسؤولية هذه العهد وسالمتها.
 )2حيق إلدارة املؤسسة (املدير العام ) ،تفتيش وفحص أي من املوجودات اخلاصة
باملؤسسة مهما كانت ويف أي وقت ويشمل ذلك اخلزائن ،والصناديق وغريها ويعد
حمضر مشرتك مع املدير العام أو يفوضه.
 )3تعترب السرقة أو االختالس ألموال أو موجودات املؤسسة مهما كانت زهيدة من األمور
اليت متس مجيع العاملني يف املؤسسة ،وعليه فيتم احملاسبة عليها بكل جدية
وصرامة.
 )4ويلحق بها اإلهمال أو التخريب املتعمد ملمتلكات املؤسسة يعترب من املخالفات األشد
خطورة وضررًا ملصاحل املؤسسة.
 )5إن أحد أهم واجبات مجيع العاملني يف املؤسسة اليقظة التامة ألي هدر أو سواء
استعمال يف موجودات أو ممتلكات املؤسسة ،ويتوقع منه اإلبالغ الفوري عند
مالحظة أية خمالفة يف هذا اجملال إىل املسؤول املباشر أو إىل املدير العام يف املؤسسة.
 )6ال حيق ألي موظف إخراج أي من املوجودات اخلاصة باملؤسسة إىل خارج مكان العمل
دون إذن خطي من املسؤول املباشر أو املدير العام يف املؤسسة.
 )7ال حيق ألي موظف استعمال أي من موجودات املؤسسة ألغراض شخصية ال تتعلق
بالعمل.
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املالبس واملظهر اخلارجي
مادة ][26
 )1جيب على مجيع العاملني التنبيه إىل أنهم ميثلون املؤسسة أمام الغري وأن مظهرهم
وتصرفاتهم خالل ساعات العمل تؤثر إىل حد كبري على نظرة الغري للمؤسسة وعلى
جو العمل بشكل عام ،وللمؤسسة احلق يف حتديد نوع ومستوى املالبس اليت تؤمن
سالمة الذوق وتسهيل احلركة يف نفس الوقت لكل فئة من فئات املوظفني.
 )2على مجيع املوظفات العامالت يف املؤسسة التقيد بارتداء الزي الساتر شرعًا أثناء
أدائها للعمل.
 )3على اجلميع مراعاة عنصر السالمة عند اختيار املالبس اليت يلبسها العاملون خالل
عملهم .كما جيب االلتزام بأنظمة الوقاية اليت تفرضها طبيعة العمل.

لوحة اإلعالنات
مادة ][27
 )1يتم نشر اإلشعارات واملذكرات العامة وإعالنات األنشطة اليت تصدرها املؤسسة على
لوحة اإلعالنات املوضوعة على املدخل أو يف املكاتب املختلفة.
 )2ال حيق للموظفني تعليق أي مستند أو إشعار على لوحة اإلعالنات إال بعد احلصول على
موافقة املدير العام ويتم حتديد تاريخ إزالتها عن اللوحة بعد منح املوافقة.
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زوار املؤسسة
مادة ][28
 )1تناط مبجلس األمناء مسؤولية ضيافة واستقبال الزوار الرمسيني للمؤسسة.
 )2يتم بقرار من املدير العام أو نائبه اعتماد فئة الزائرين الذين تقدم هلم املؤسسة الضيافة
مبا يف ذلك مصاريف اإلقامة والطعام وغريه .
 )3حي ظر على العاملني يف املؤسسة استقبال أصدقائهم أو أقاربهم يف العمل إىل الشكل
الذي يأخذ من الوقت املخصص للعمل.
 )4يطلب من زوار املؤسسة ألغراض العمل أو االطالع أعمال وخدمات املؤسسة للتوقيع
على سجل الزيارات على مدخل املؤسسة .وذلك بعد إعالم الزائر املطلوب زيارته
واحلصول على موافقته.
 )5كما ال يسمح ألي من زوار املؤسسة التجول غري املصحوب بأحد املوظفني يف ممرات
ومباني املؤسسة ،وذلك للمحافظة على ممتلكات املؤسسة وملنع أي تعطيل أو إرباك
للعمل .
 )6حيدد املدير العام أو نائبه املناطق اليت حيظر دخوهلا قطعًا من الزوار أو على املوظفني
الذين ليس لديهم عمل مباشر يف تلك املناطق احملظور عليهم دخوله
 )7مينع منعًا باتًا أي شخص أو موظف من الدخول إىل غرفة املدير العام أو نائبه أو املدير
اإلداري أو احملاسبة خالل غياب املسؤول عن الغرفة ،ويستثنى من ذلك من خيول له
املدير العام الدخول إىل هذه األقسام ،وعامل النظافة.

استعمال اهلاتف والفاكس

مادة ][29
 )1يكون استعمال اهلاتف والفاكس يف املؤسسة ألغراض العمل فقط.
 )2يسمح باستعمال اهلاتف ألغراض شخصية يف احلاالت االضطرارية فقط ،ويف األوقات
املخصصة للراحة ،على أن يتم جتميل املوظف بتكلفة هذه االتصاالت إذا كانت من
خارج البالد.
 )3جيب مراعاة اختصار طول املكاملة قدر اإلمكان لضمان عدم انشغال اخلطوط
وإتاحة استعمال هذه الوسائل بكفاءة للغرض الذي وجدت من أجله وبأقل
التكاليف.
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الفصل الثالث:
مواعيد العمل والدوام واإلجازات
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قواعد الدوام واحلضور واالنصراف
مادة ][30
إن طبيعة العمل يف املؤسسة ختتلف عن غريها من جهات العمل األخرى ،وذلك تبعًا
لنوع األنشطة واخلدمات املقدمة واليت قد تأخذ صفة املواسم يف بعضها ،وعلى هذا فإن
الدوام يف املؤسسة يكون بالصفة التالية:
 )1تكون أيام العمل الرمسية يف املؤسسة مخسة أيام من األحد إىل اخلميس جلميع
املوظفني ماعدا احلراس وعمال النظافة.
 )2يلتزم اجلميع بالدوام واحلضور خالل األنشطة املسائية حيثما كان مقر النشاط سواء
يف املؤسسة أو يف أي مكان أخر حسب طبيعة النشاط.
 )3يكون الدوام من األحد إىل اخلميس من متام الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة
الرابعة عصرًا.
 )4تكون ساعات العمل املقررة خالل شهر رمضان املبارك من األحد إىل اخلميس من
متام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.
 )5جيوز تكليف بعض العاملني باملؤسسة بالعمل ساعات إضافية بعد أدائهم ساعات
العمل اليومية ويكون التكليف من املدير العام لقاء أجر إضايف وفقًا ملا حيدده جدول
الرواتب اإلضافية املرفقة بهذه الالئحة.
 )6يف حالة اضطرار املوظف عن التخلف يف احلضور إىل العمل يف املوعد احملدد أو
الغياب لوقت قصري خالل الدوام ،على املوظف إبالغ الرئيس املباشرة مسبقا وذلك
وفقًا ملا يقتضيه صاحل العمل وحيق للمدير العام مطالبة املوظف بتعويض ساعات
العمل اليت تأخر عنها أو غاب فيها لساعات إضافية بدون أجر.
 )7يكون الدخول واالنصراف عن طريق البوابة الرئيسية للمؤسسة ويف األوقات
احملددة ،ويثبت احلضور واالنصراف بواسطة آلة احلضور واالنصراف (البصمة) أو ما
يقوم مقامها حال تعذرها.
 )8أي موظف سيكون حتت طائلة اجلزاء إذا أثبت حضور أو انصراف أي موظف أخر
مهما كانت األسباب.
 )9يكون االنصراف قبل نهاية الدوام ودون إذن مسبق خمالفة تعرض صاحبها يف حالة
التكرار للجزاء عمالً بأحكام الئحة املخالفات واجلزاءات املرفقة.
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 )10حيق للمؤسسة يف حالة تكرار خمالفة التأخر يف احلضور عن موعد بدء الدوام أو
االنصراف قبل نهاية الدوام احتساب مدة الغياب وخصمها من الراتب الشهري.
 )11ال جيوز دخول املوظفني إىل مواقع العمل يف املؤسسة أو بقاؤهم فيها خارج أوقات
الـدوام إال بناء على إذن معتمد من املدير العام أو نائبه.
 )12يتوجب على حارس املؤسسة القيام بكامل واجباته الوظيفية بشأن مراقبة دخول
وخروج املوظفني أو بقائهم يف مواقع العمل يف املؤسسة خارج أوقات الدوام واإلبالغ
عن أية خمالفات.
 )13إذا تعدت ساعات العمل األسبوعية عن ( )40أربعون ساعة ،وكلف املوظف بالقيام
بالعمل لساعات إضافية عن ذلك ،حيدد له قيمة األجر اإلضايف حسب الئحة األجور
اإلضافية املرفقة بالالئحة على أال تتعدى ساعات العمل اإلضافية عن ( )6ست
ساعات يف األيام العادية و( )10عشرة ساعات يف أيام العطلة األسبوعية أو الرمسية.
 )14جيوز للمدير العام أو نائبه السماح للموظف بالغياب عن العمل لفرتات حمدودة
لتعويض ساعات العمل اإلضافية اليت مل حيصل مقابلها على أجر إضايف.

العطالت الرمسية
مادة ][31
 )1يتمتع موظفو املؤسسة بالعطالت يف األعياد واملواسم الرمسية حسب نظام العمل
والتوجيهات والتعليمات اليت تصدر من وزارة العمل.
 )2تصدر النشرات الالزمة وفى الوقت املناسب بكامل املعلومات حول العطالت
ومواعيدها وباعتماد املدير العام أو نائبه.
 )3تبقى رواتب وبدالت املوظفني الدائمني واملوقتني سارية املفعول خالل هذه العطالت.
 )4إذا صادفت عطالت األعياد عطالت رمسية خالل إجازة املوظف السنوية ،ال حتتسب
من ضمنها ،وميكن للموظف يف هذه احلالة إما أن يطلب متديد إجازته بهذا املقدار
أو أن يتم حتميله باإلجازة السنوية الصافية أو أن تدفع له املؤسسة راتبًا عن كل يوم
عطلة وقع ضمن إجازته السنوية ،فإن اإلجازة السنوية متدد مبقدار أيام العطالت
الرمسية ويدفع للموظف أجر كامل عن أيام العطالت.
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اإلجازات السنوية
مادة ][32
 )1تؤكد املؤسسة أهمية حصول موظفيها على إجازات سنوية بشكل ميكنهم من
استعادة نشاطهم وممارسة عملهم بكفاءة.
 )2حيق للموظف الدائم إجازة سنوية مدفوعة األجر وفقًا ملا هو منصوص عليه يف عقد
العمل.
 )3يشرتط يف منح اإلجازة السنوية أن يكون املوظف قد أمضى يف اخلدمة الفعلية يف
املؤسسة مدة ال تقل عن ( )11أحد عشر شهرًا متواصالً.
 )4يستحق املوظف اإلجازة السنوية فيما بعد ويتم احتسابها وإضافتها إىل مستحقاته من
اإلجازات السنوية شهري ًا عن كل سنة .
 )5ال حيق للموظف إجازة سنوية عن املدة اليت يقضيها يف إجازة دراسية.
 )6حيق للموظف وبشكل استثنائي االحتفاظ برصيد إجازته السنوية املستحقة للسنة
التالية بناء على طلب رمسي يوافق عليه املدير العام ،ويشرتط أال يزيد جمموع الرصيد
املستحق يف أي وقت عن جمموع مستحقات سنتني ،وبالتالي يعوض املوظف ماديا عن
اإلجازات املرتاكمة يف رصيد نهاية خدمته ،وذلك حسب نظام مكتب العمل.
 )7حيق للموظف طلب احلصول على اإلجازة السنوية يف أي وقت مبوافقة املدير العام على
أساس الرصيد املستحق من اإلجازات ،بعد تقدميها بشهرين على األقل.
 )8جيوز للموظف التمتع برصيد إجازته املستحقة على دفعتني أو أكثر ضمن هذا
الرصيد أو جزء منه إىل إحدى العطالت الرمسية شريطة موافقة املدير العام على أال
يتعارض ذلك مع متطلبات العمل.
 )9يف حالة تعارض توقيت طلبات اإلجازات السنوية من املوظفني مع احتياجات العمل
تعطى األولوية يف املوفقة ملن يطلبها حسب التسلسل التالي:
أ) املوظف الذي يتفق طلبه مع برنامج اإلجازات املوضوع مسبقًا.
ب) ثم املوظف الذي قاربت صالحية حصوله على اإلجازة على االنتهاء.
ج) ثم املوظف الذي سبق ورفض طلبه أو تأجيل موعد متتعه باإلجازة ألسباب تتعلق
بالعمل.
د) ثم املوظف الذي قدم الطلب أوالً إذا تساوا يف البنود السابقة.
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 )10يضع كل قسم تقريرًا لإلجازات املستحقة يعتمد من املدير العام ،ويشتمل على
برنامج حيدد فيه مدة اإلجازة لكل موظف وتاريخ استحقاقها ،ويراعى عند وضع
برنامج اإلجازات السنوية ضغط العمل وانتظامه واستمراره لذا جيب أن نفصل بني
عودة موظف يف وظيفة معينه من إجازاته وبني ذهاب موظف آخر يعمل يف نفس
القسم.
 )11ال جيوز للموظف مغادرة البالد لقضاء اإلجازة قبل تأمني حجز العودة ،ويف حالة
التأخر عن الدوام يطبق بند اجلزاءات اخلاص بذلك.
 )12للمؤسسة احلق يف قطع اإلجازة السنوية املمنوحة للموظف واستدعاؤه للعمل إذا
اقتضت مصلحة املؤسسة لذلك ،وعلى املوظف االمتثال هلذا الطلب وااللتحاق بالعمل
يف أقرب فرصة ،بشرط متكينه من االستفادة من الرصيد املتبقي من اإلجازة بعد
زوال أسباب االستدعاء سواء يف نفس السنة أو السنة اليت تليها مامل يكن جمازاً
خارج اململكة.
 )13جيب على املوظف التواجد يف عمله يف املوعد احملدد لنهاية اإلجازة وال جيوز تقديم
أو تأخري أو إلغاء أو قطع اإلجازة املعتمدة له إال مبوافقة املدير العام وحسب ما تسمح
به ظروف العمل.
 )14يف حالة تعذر العودة يف الوقت احملدد بعد نهاية اإلجازة السنوية جيب إبالغ إدارة
املؤسسة بذلك وبأسبابه برقيًا أو هاتفيًا أو بالفاكس أو بأية وسيلة أخرى تقبلها
املؤسسة.
 )15ال تقبل املؤسسة أن يتم تسديد قيمة أيام اإلجازة السنوية املستحقة وغري املستنفذة
نقدًا باستثناء احلاالت اآلتية:
أ) حرمان املوظف من اإلجازة السنوية بسبب ضغط العمل وتراكم اإلجازات إىل
احلد الذي يصعب عنده االستفادة من تلك اإلجازات وذلك بطلب من املدير العام
أو نائبه.
ب) انتهاء خدمات املوظف مع وجود رصيد مستحق له من اإلجازات السنوية مل يتمتع
بها.
 )16حتتسب قيمة اإلجازة السنوية عند السماح بدفعها نقدًا مبوافقة املدير العام على
أساس الراتب األساسي فقط.
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اإلجازات املرضية
مادة ][33
 )1اإلجازة املرضية تعين غياب املوظف عن عمله أو عدم قدرته على مزاولة العمل بسبب
مرضه أو إصابته حبادث شخصيًا ،أما مرض أحد أفراد العائلة فال يرتتب عليه أي
حق للموظف باحلصول على إجازة مرضية( .راجع اإلجازات الطارئة وما يستجد فيها).
 )2جيب أن يعلم املوظف رئيسه املباشر أو املدير العام أو نائبه يف أقرب وقت ممكن عن
أي عارض صحي مينعه من ممارسة عمله أو يؤثر على سالمة أدائه للعمل وعن حاجته
للحصول على إجازة مرضية.
 )3يبدأ استحقاق املوظف احلصول على إجازة مرضية منذ تاريخ مباشرة املوظف للعمل.
 )4حيق للموظف الذي يثبت مرضه احلصول على إجازة مرضية خالل السنة الواحدة
(ويقصد بها :السنة اليت تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية) على النحو التالي:
أ) ثالثون ( )30يومًا يف السنة بأجر كامل.
ب) ستون ( )60يومًا أخرى يف السنة بثالثة أرباع األجر.
ج) ثالثون ( )30يومًا أخرية بدون أجر.
 )5ال يسمح برتاكم أو جتميع استحقاق اإلجازات املرضية غري املستعملة من سنة ألخرى.
 )6إذا مل يتماثل املوظف املريض للشفاء بعد انقضاء تسعني يومًا متواصلة أو بعد غياب
جمموعة مائة وعشرون يومًا يف السنة الواحدة مثبتة مبوجب إجازات مرضية معتمدة
من مستشفى ،يصبح من حق املؤسسة إنهاء خدماته مع حفظ حقه يف مكافأة نهاية
اخلدمة.
 )7حيق ملن يصاب بسبب العمل ويف أثنائه احلصول على إجازة مرضية بأجر كامل طوال
فرتة العالج اليت حيددها الطيب ،فإذا زادت على ستة أشهر يدفع له نصف األجر
فقط حتى يتم شفاؤه أو تثبت عاهته أو يتوفى.
 )8تعترب العطالت الرمسية وأيام نهاية األسبوع اليت تقع خالل فرتة اإلجازة املرضية
كجزء منها.

[]38

الئحة املوارد البشرية والنظام اإلداري واملالي (سبتمرب )2021

 )9يتوجب إثبات املرض مبوجب تقرير طيب من مستشفى معتمد من املؤسسة ،وتعترب
اإلجازة املرضية غري املدعومة بتقرير طيب معرتف به إجازة غري مدفوعة األجر.
وميكن وفقًا لتقدير إدارة املؤسسة اعتبارها غيابًا متعمدًا واختاذ اإلجراءات التأديبية
املناسبة وفقًا ملا تقضيه أحكام الئحة املخالفات واجلزاءات.
 )10يستثنى من القاعدة أعاله حاالت الغياب اخلاصة الناجتة عن املرض البسيط أو
اإلجهاد واليت يقرها املدير العام أو نائبه على أال يتعدى ذلك الغياب مدة يوم عمل
واحد.
 )11ال حيق للموظف املطالبة حبذف أيام اإلجازة املرضية اليت تقع خالل اإلجازة السنوية
إال بناء على تقرير طبى معتمد من املؤسسة إذا كان داخل البالد وإذا كان خارجها
وجب عليه تصديق هذا التقرير من مرجع تعينه املؤسسة أو تعرتف به.
 )12حتتفظ كل التقارير والشهادات الطبية بكل سرية يف ملف املوظف.
 )13يف حالة اإلجازات املرضية طويلة األجل ،يتوجب على املدير العام أو نائبه وقسم
احملاسبة عودة املوظف من اإلجازة إجراء التعديالت املالية اليت قد ترتتب على املرض
الطويل وذلك وفقا ألحكام هذه الالئحة.
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اإلجازات الطارئة
مادة ][34
اإلجازة الطارئة تعين اضطرار املوظف للتغيب عن العمل بسبب ظروف قاهرة وغري
متوقعة وليس للموظف القدرة على التحكم أو التنبؤ بها.
 )1حيق للموظف احلصول على إجازة طارئة بأجر كامل احلاالت التالية:
أ) زواج املوظف ( )5مخسة أيام كحد أقصى وملرة واحدة فقط طوال خدمة املوظف.
ب) والدة طفل ( )3ثالثة أيام كحد أقصى.
ج) يف حالة وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد أصوله أو فروعه ( )5مخسة أيام كحد
أقصى.
 )2حيق للموظف احلصول على إجازة طارئة خاصة بدون راتب ملدة ال تزيد يف جمموعها
على ( )10عشرة أيام يف السنة الواحدة متى استدعت ظروفه ذلك شرط احلصول
على املوافقة املسبقة من إدارة املؤسسة.
 )3على املوظف املتغيب لسبب طارئ إبالغ املدير اإلداري أو رئيسه املباشر ،وذلك بأسرع
وسيلة مكنه .ويف أقرب وقت مع تقدم شرح لألسباب اليت اضطرته للتغيب وحالة دون
حصوله على إذن مسبق.
 )4ال حيق للموظف حذف أيام اإلجازة الطارئة يف حالة وقوعها خالل اإلجازة السنوية من
األيام اإلمجالية لإلجازة السنوية اليت حصل عليها.
 )5يف كل األحوال حتسم اإلجازة الطارئة من مكافأة نهاية اخلدمة وذلك جبميع
اإلجازات الطارئة يف كل السنوات اليت عمل بها املوظف وحتى انتهاء مدة اخلدمة.

إجازة األمومة
مادة ][35
حتسب إجازة الوضع وفقًا ملا نص عليه نظام العمل.
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اإلجازة الدراسية
مادة ][36
 )1مينح املوظف املواطن الذي يتابع حتصيله الدراسي إجازة مدفوعة األجر ال تتجاوز
األيام الفعلية اليت خيضع فيها لالمتحان ،شريطة أن يقدم ما يفيد انتسابه ألحد
املعاهد أو اجلامعات وجدوالً مصدقا من املعهد أو اجلامعة املعنية يفيد عن أيام
ومواعيد االمتحانات.
 )2كما ميكن أن يطلب املوظف املواطن الذي يريد متابعة دراسته والغياب ملدة طويلة ال
تزيد على سنتني للحصول على إجازة دراسية بدون راتب وذلك بتوصية من املدير العام
واعتماد جملس األمناء خاصة إذا كان جمال الدراسة سيعود بالفائدة على تطوير
العمل باملؤسسة.
 )3حتسم اإلجازة الدراسية الطويلة من مكافأة نهاية اخلدمة.

اإلجازة بدون راتب
مادة ][37
 )1يتم احتساب كل أيام التغيب اليت ال تندرج ضمن أيام اإلجازات املصرح بها للموظف
حسب األنظمة السابقة كأيام إجازة غري مدفوعة األجر أي إجازة بدون راتب.
 )2حيق للموظف عند احلاجة طلب احلصول على إجازة بدون راتب على أال تتعدى
اإلجازات من هذا النوع يف جمموعها ( )10عشرة أيام عمل.
 )3إذا تعدت مدة اإلجازة بدون راتب املطلوبة من املوظف املدة املسموح بها توجب احلصول
على موافقة املدير العام بعد موافقة رئيسه املباشر.
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الفصل الرابع:
الواجبات الوظيفية واإلجراءات التأديبية
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الواجبات الوظيفية
مادة ][38
يرتتب على تعيني املوظف يف إحدى وظائف املؤسسة التعهد بالعمل مبا يسعه من
اجلهد ويف حدود صالحيات وظيفته على حتقيق أهداف املؤسسة ورعاية مصاحلها
واحملافظة على أمواهلا وممتلكاتها وأسرارها وكل املستندات والوثائق اخلاصة بعمله،
ويلتزم املوظف بوجه عام بأداء واجباته الوظيفية واالمتناع عن احملظور يف البنود الالحقة
وإال تعرض للمسائلة التأديبية.
مع مراعاة الواجبات الوظيفية املرتتبة على املهام واملسؤوليات اخلاصة بعمل كل
موظف على حدة فإنه واجب على كل موظف أن يلتزم مبا يأتي:
 )1احملافظة على مواعيد العمل املقررة يف املؤسسة.
 )2تأدية العمل املنوط به بدقة وأمانة وإخالص وختصيص كامل أوقات العمل ألداء
واجباته الوظيفية.
 )3تنفيذ األنظمة والتعليمات والقرارات اليت تصدرها املؤسسة واليت تصدر عن رؤسائه
يف العمل وجتنب خمالفاتها روحًا ونصًا عن قصد أو بدون قصد.
 )4احرتام قوانني الدولة وااللتزام بكل ما يصدر عن سلطاتها من أنظمة ولوائح أو
تعليمات ومراعاة التقاليد والعرف العام.
 )5احملافظة على كرامة الوظيفة ومسعة املؤسسة والتصرف مع زمالء العمل ورؤسائه
ومجيع من تتعامل املؤسسة معهم باحرتام تام.
 )6احملافظة على السرية التامة فيما يتعلق بعمله أو عمل املؤسسة بوجه عام.
 )7التعاون مع زمالء العمل لتحقيق أغراض املؤسسة ،والعمل على تأمني انتظام سري
العمل ورفع اإلنتاجية وخفض التكاليف.
 )8إبالغ رؤسائه يف العمل عن أي تقصري أو جتاوز أو خمالفة يف تطبيق األنظمة
والتعليمات.
 )9احملافظة على أموال وحقوق املؤسسة وممتلكاتها ،وعدم استعماهلا إال لألغراض
املخصصة هلا.
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األعمال احملظورة
مادة ][39
 )1حيظر على املوظف مزاولة أي عمل غري وظيفته يف املؤسسة مقابل أجر أو بدون أجر
ولو كان يف غري أوقات العمل الرمسية.
 )2ال جيوز للموظف أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة أو غري مباشرة يف اتفاقيات أو
مناقصات أو عقود خارجية تتعامل مع املؤسسة.
 )3مينع املوظف منعًا باتًا من األمور املخلة بأدوار واجبات وظيفته وذلك حتت طائلة
العقوبة وفقًا لالئحة املخالفات واجلزاءات.
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اجلزاءات على خمالفة أنظمة ولوائح املؤسسة حسب الئحة مكتب العمل
مادة ][40
 )1كل موظف خيالف أحكام هذه الالئحة وما تصدره إدارة املؤسسة من لوائح تنفيذية
أو أنظمة أو قرارات أو تعليمات وعلى األخص فيما يتعلق بالواجبات الوظيفة واألعمال
احملصورة يكون مسؤوالً تأديبيًا وتتخذ بشأنه اإلجراءات التأديبية املناسبة وال
يتعارض ذلك مع ما قد جيري بشأنه من حتقيق أو حماكمة أمام إحدى اهليئات
القضائية إذا ما اقرتف ما يدعو لذلك ،على أنه يلزم يف هذه احلالة إيقاف سري
اإلجراءات التأديبية بعد ذلك حسب ظروف كل حالة.
 )2اجلزاءات التأديبية اليت ميكن توقيعها على املوظف املخالف هي:
أ) لفت نظر وهو تنبيه املوظف شفهيًا إىل املخالفة اليت ارتكبها وإىل ضرورة جتنب
تكرارها ،وجيب يف هذه احلالة إثبات لفت النظر يف ملف املوظف لغرض
حماسبته يف حالة تكراره.
ب) اإلنذار الكتابي ،ويتم بتوجيه كتاب إنذار إىل املوظف يبني املخالفة املرتكبة من
قبله ،ويلفت نظره فيه إىل وجوب تاليف التكرار يف املستقبل ،ويتم تذكريه
بالعقوبة األشد.
ج) اخلصم من الراتب ،على أال يتعدى اخلصم ( )5مخسة أيام يف الشهر.
د) التوقف عن العمل ،وذلك ملدة أقصاها ( )5مخسة أيام يف الشهر على أن يتم حرمانه
من الراتب خالل هذه املدة إذا ثبتت مسؤوليته.
هـ) احلرمان من العالوة السنوية.
و) احلرمان من العالوات األخرى والبدالت مثل (بدل طبيعة العمل أو الضرر)
ز) احلرمان من الرتقية ملدة ال تزيد على السنة.
ح) الفصل نهائيًا من اخلدمة مع حفظ حقه يف تعويض نهاية اخلدمة.
ط) الفصل نهائيا من اخلدمة دون تعويض نهاية اخلدمة.
 )3يتم توقيع اجلزاءات أ عاله عند ارتكاب املوظف أي فعل من األفعال الواردة يف الئحة
املخالفات واجلزاءات املعتمدة.
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 )4إن مسؤولية تطبيق سياسة اجلزاءات تقع على عاتق املشرفني على العمل يف املؤسسة
وهم بالرتتيب( :املدير العام ،جملس األمناء) اللذين عليهم قبل اختاذ أي إجراء تأدييب
مراعاة ما يلي:
أ) أحكام الئحة املخالفات واجلزاءات.
ب) تعرض املوظف جلزاءات سابقة.
ج) مدى عدالة اجلزاء بالنسبة لفداحة املخالفة املرتكبة.
د) املساواة يف فرض اجلزاءات مع املوظفني اآلخرين.

التظلم
مادة ][41
 )1جيب على املدير اإلداري أو الرئيس املباشر أو من ينوب عنه حماولة حل أي
مشكلة تتعلق باملوظف ،مثل حبث االعرتاض على جزاء وقع عليه بشكل ودي
وغري رمسي وذلك بتشجيع املوظف على املصارحة.
 )2يف حالة عدم إمكان حل املشكلة أو الشكوى وديًا ،ميكن للموظف التظلم
خطيًا إىل املدير العام.
 )3يف حالة عدم متكن اللجنة اإلدارية من حل املشكلة أو الشكوى ميكن
للموظف التظلم كتابيًا إىل املدير العام أو جملس األمناء.
 )4إذا كان التظلم يتعلق بعقوبة جزائية تتجاوز خصم راتب ( )3ثالثة أيام ،حيق
للموظف التظلم خالل ( )7سبعة أيام من تاريخ إخطاره بغرض اجلزاء إىل املدير
العام ثم جملس األمناء إلعادة النظر.
 )5يف كل األحوال فإن املوظف املعين تتم محايته من أي انتقام أو تعسف ناتج عن
استخدام حقه يف التظلم مبوجب أنظمة ولوائح املؤسسة.
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الفصل اخلامس:
تطوير وتقييم األداء
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التخطيط لتطوير األداء
مادة ][42
 )1تعترب املؤسسة أن تقييم األداء من خالل خطة واضحة األداء هو من أهم الوسائل لرفع
اإلنتاجية العملية نتيجة االستخدام األمثل للموارد البشرية املتوافرة .لذا خيضع مجيع
املوظفني يف املؤسسة لنظام ختطيط األداء بصورة دورية ،كما تستعمل تقارير األداء
كمرتكز أساسي للرتقيات وحتديد زيادة الرواتب ومنح املكافآت باإلضافة إىل
اختاذ قرارات جتميد زيادة الرواتب والرتقية وإنهاء اخلدمة.
 )2يتوىل الرؤساء املباشرون ختضري خطط تطوير األداء السنوي جلميع العاملني حتت
إشرافهم ويناقشونها معهم .كما أن إحدى املهام الرئيسية للرؤساء املباشرين شرح
نظام تطوير وتقييم األداء للموظفني حتت إشرافهم ،ويشمل ذلك توضيح أهداف
النظام وكيف يتم تطبيقه واستعماله والفوائد اليت ميكن أن تتحقق من استخدامه
االستخدام السليم.
 )3توضيح خطط تطوير لألداء واألهداف واملسؤوليات واألعمال احملدودة اليت يتوقع
املسؤول حتقيقها من قبل املوظف التابع له خالل فرتة زمنية معينة.
 )4يتم وضع خطط التطوير لألداء انطالقًا من أهداف املؤسسة العامة واخلطط اخلاصة
بالقسم واإلدارات املعنية وبناء على قابلية املوظف واستعداده لتنفيذ املهام امللقاة على
عاتقه.
 )5يتم تعديل خطة التطوير ألداء املوظف عندما تتغري مواصفات وظيفته ،أو يتوقع تغريها
يف املستقبل القريب ضمن الفرتة اليت تغطيها اخلطة.
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تقييم األداء
مادة ][43
 )1تهدف عملية األداء إىل مقارنة األداء الفعلي وما مت حتقيقه من نتائج خبطط األداء
املوضوعة لذلك اليت تبني ما هو متوقع إجنازه من قبل املوظف.
 )2خيضع لنظام تقارير تقييم األداء مجيع املوظفني الذي مضى على خدمتهم يف املؤسسة
أكثر من ستة أشهر.
 )3يتم تقييم املوظف من قبل رئيسه املباشر يف الشهر األخري من السنة وذلك على أساس
خطة تقييم األداء السنوية املوضوعة للموظف يف بداية السنة حبيث حيصل املوظف على
أحد التقديرات العامة التالية:
▪ ضعيف من ( )1إىل ( )24درجة.
▪ دون املتوسط من ( )25إىل ( )39درجة يعترب غري مؤهل لتلبية متطلبات الوظيفة.
▪ متوسط من ( )40إىل ( )54درجة ويعترب دون متطلبات الوظيفة وحيتاج إىل رفع مستوى
أدائه.
▪ جيد من ( )55إىل ( )74درجة ويعترب مطبقًا ملتطلبات الوظيفة.
▪ جيد جدًا ( )75إىل ( )89درجة ويعترب متمتعًا مبستوى يفوق متطلبات الوظيفة األساسية.
▪ ممتاز ( )90إىل ( )100ويعترب متمتعًا مبستوى عال جدًا ويفوق إىل حد كبري متطلبات
الوظيفة.
 )4حيق لكل موظف االطالع ومناقشة تقارير التقييم اليت ختصه مع الرئيس املباشر أو
املدير العام وإبداء رأيه بكل النقاط الواردة فيها ،إمنا ال يعين ذلك ضرورة تغيري هذه
النقاط كما مت وضعها من قبل املدير العام.
 )5يتم التكريم للموظف الذي حقق مستوى عاليًا من األداء ،كما تتم مكافأته
باستخدام أحد األساليب املتوافرة ( خطاب شكر ،مكافأة ،زيادة راتب)
 )6يتم التنبيه على املوظف الذي ورد عنه تقرير بدرجة متوسطة إىل جماالت تقصريه
ويطلب منه تالفى وحتسني عمله خالل فرتة حمددة.
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 )7يتم إنهاء خدمات املوظف الذي حصل على تقدير ضعيف خالل سنتني متتاليتني أو
تقدير ردئ خالل سنة واحدة.
 )8توفري املؤسسة للموظفني الوسائل لرفع مستوى أدائهم ويشمل ذلك دورات تدريبية أو
إعادة توزيع العمل عليهم إلعطاء الفرصة هلم إلثبات قدراتهم.
 )9يتم اعتماد تقارير تقييم األداء السنوية من املدير العام بعد ذلك حتفظ يف ملفات شؤون
املوظفني.

الدورات التدريبية
مادة ][44
 )1تهدف الدورات التدريبية إىل تنمية كفاءات املوظفني وتدعم خرباتهم وتهيئتهم للقيام
بواجباتهم الوظيفية على أحسن وجه وفقًا خلطط تطوير األداء املوضوعة كل منهم.
خاصة تلك الوظيفة املتخصصة مثل ( األمناء  -احملاسبة  -الباحثة االجتماعية إدارة
املشاريع .).... -
 )2يتم اختيار املتدرب من داخل املؤسسة بناء على توصية من الرئيس املباشر أو املدير العام.
 )3تسعى املؤسسة إىل إعداد هذه الدورات بالتعاون مع اجلهات املختصة أو االستشارية
من خارج املؤسسة ،ومي كن فتح اجملال لغري املوظفني يف املؤسسة لالشرتاك فيها
مقابل رسوم حتددها اللجنة املختصة.
 )4يف حالة إعداد دورات تدريبية يهدف إنشاء قسم متخصص يف املؤسسة وتقدم املؤسسة
مكافآت تشجيعية لاللتحاق بالدورة ثم العمل يف املؤسسة ،على أن يتعهد املتدرب بأن
يعمل يف املؤسسة بعد انتهاء التدريب مدة ال تقل عن ثالثة أضعاف املدة اليت قضاها
يف التدريب ،وإال توجب عليه دفع كل املكافآت واملصاريف اليت تكبدتها املؤسسة
بشأن التدريب.
 )5يقرر املسؤول املعين  -إيقاف التدريب  -ألي موظف ال يلتزم بأنظمة التدريب أو يقصر
يف متابعة برنامج الدورة.
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الرتقية وزيادة الرواتب
مادة ][45
 )1تعين الرتقية نقل املوظف من مركزه احلالي إىل مركز أعلى سواء يف نفس القسم أو
بنقلة إىل قسم آخر.
 )2تتبع املؤسسة سياسة ملء املراكز الشاغرة فيها عن طريق ترقية املوظفني املؤهلني إىل
املراكز من داخل املؤسسة.
 )3تتم الرتقية إىل مراكز أعلى إذا توافرت الشروط التالية جمتمعة:
أ) وجود وظيفة شاغرة أو استحداث وظيفة.
ب) أن يكون املوظف قد خدم يف وظيفته احلالية مدة سنتني على األقل.
ج) أن يكون املوظف قد أثبت جدارته يف عمله السابق بشهادة رئيسه املباشرة،
مبوجب تقرير تقييم األداء السنوي.
د) أن تتوفر لديه املؤهالت واخلربات املطلوبة يف املراكز املقرتح ترقيته هلا.
 )4يتم اقرتاح الرتقية من قبل املدير العام وباعتماد جملس األمناء.
 )5عند تعدد املرشحني وتساوي كفاءتهم تراعى مؤهالتهم العلمية ثم أقدميتهم وإذا
تساوى يرشح األكرب سنًا.
 )6ميكن ترقية املوظف بالوكالة إذا تعذر وجود املوظف املؤهل متامًا لشغل الوظيفة
األعلى إىل حني إجاد البديل املناسب.
 )7ليس شرط أن يزيد الراتب مع الرتقية ،وميكن النظر يف البدالت فقط على أال تزيد
على  %20من الراتب األساسي.
 )8مينح املوظف املرقى مجيع الصالحيات واملزايا املرتبطة بالوظيفة اجلديدة من تاريخ
الرتقية.
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التخطيط لتطوير األداء
مادة ][46
 )1تتبع املؤسسة املراجعة السنوية لرواتب املوظفني وملرة واحدة يف أول كل سنة مالية.
 )2يقرر جملس األمناء وفقًا لوضع املؤسسة املالي النسبة اإلمجالية للزيادات والعالوات.
 )3يتم اقرتاح الزيادات اعتمادًا على تقارير تقييم األداء ،وتتم مناقشتها يف اللجنة اإلدارية
ثم اعتمادها يف جملس األمناء.
 )4حيدد جدول الرواتب قيمة الزيادات السنوية العادية واليت تشكل احلد األقصى
للزيادة العادية اليت ميكن أن حيصل عليها املوظف.
 )5إذا حصل املوظف على خربات جديدة تتصل بأعمال املؤسسة نتيجة دورات تدريبية أو
دراسات خاصة ميكن للمدير العام اقرتاح منحة زيادة (بدل) حسب جدول البدالت
املرفق بهذه الالئحة.
 )6ال جيوز اجلمع بني زيادة العالوة السنوية وإضافة بدالت يف سنة واحدة.
 )7جي ب أال يتعدى الراتب اجلديد مع الزيادات احلد األعلى للراتب املرتبط باملؤهالت
حسب اجلدول املرفق يف الالئحة.
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النقل من وظيفة إىل وظيفة أخرى
مادة ][47
 )1حيق للمؤسسة بناً ء على مقتضيات العمل ،أو إذا تقرر بثبوت عدم لياقة أحد املوظفني
صحيًا للقيام بأعمال وظيفته احلالية وكان الئقًا ألداء أعمال وظيفة أخرى ،نقل
املوظف من وظيفته اليت يشغلها إىل وظيفة أخرى.
 )2النقل يعين وفقًا ألحكام هذه الالئحة ما يلى:
أ) نقل املوظف من قسم لقسم آخر.

ب) املزايا اليت ترتتب على عملية النقل.

 )3ميكن نقل املوظف بناء على طلبه ،على أال يرتتب عن هذا النقل أي ضرر مبصلحة
املؤسسة و أن تتم املوافقة على هذا من قبل جملس األمناء.

التكليف مبهمة
مادة ][48
 )1جيوز للمؤسسة تكليف املوظف للقيام مبهمة حمددة سواء داخل البالد أو خارجها
وفقا ملقتضيات العمل.
 )2متنح املؤسسة املوظف املكلف خلارج البالد أو املدينة مقر املؤسسة نفقات السفر
(راجع مادة .) ١٥
 )3ميكن صرف دفعة نقدية مقدمة للموظف لتغطية تكاليف السفر على أن تسوي
الفروقات فور عودته من املهمة.
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الفصل السادس:
الصالحيات
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الئحة الصالحيات املتعلقة بشؤون املوظفني وشؤون املؤسسة بشكل عام
الصالحية :هي السلطة املمنوحة للمسؤولني يف املؤسسة للقيام بالعمل أو اختاذ
قرار أو الزام املؤسسة جتاه الغري .ومن أهم مبادئ األمناء العلمية السليمة أن مينح
املسؤول الصالحيات اليت تتناسب وتتفق مع نوع وحجم املسؤوليات امللقاة على عاتقه
واليت تسمح له بالقيام مبهامه على أكمل وجه.
لذا فإن الئحة الصالحيات املتعلقة بشؤون املوظفني تشمل على توضيح باملسؤوليات
وحدودها وجيب على املؤسسة االلتزام بها على خمتلف مستوياتها مع مراعاة القواعد
الرئيسية التالية:
 )1ترتبط الصالحيات بشكل مطلق بالوظائف واملراكز التدرجية وال جوز مارستها إال
من قبل األشخاص املعنيني رمسيًا.
 )2يتم إثبات ممارسة الصالحية بالتوقيع الكامل وليس بالتأشري فضالً عن وجوب
اقرتان التوقيع باالسم الكامل لصاحبه ولقب الوظيفة.
 )3يف حالة غياب املسؤول املخول بالصالحية تعود مباشرة إىل أحد مساعديه أو من ينوب
عنه وتكون صالحية بالوكالة أو النيابة.
 )5تقرتن الصالحيات ( مبصطلحات) حتدد نوع الصالحية ومستواها وميكن تقسيمها
إىل اجملموعات التالية:
أ) صالحيات (التنفيذ) :وتشمل مثالً ...على التطبيق ،التحضري ،مقابلة ،إحالة .حفظ
جرد .....إخل ،وتعين الصالحيات املعطاة للمسؤولني التنفيذيني للقيام بواجباتهم
وعملهم حسب األنظمة املوضوعة.
ب) صالحيات الرقابة :وتشمل مثالً ..على املراجعة ،املراقبة ،املتابعة ،وتعطي
للمسؤولني التنفيذيني للتحقق من االلتزام بالقرارات واألنظمة املوضوعة واملعتمدة.
ج) صالحيات (االقرتاح):

وتشمل مثالً  ...اقرتاح ،توصية ،دراسة ..إخل وهذه

الصالحيات تتصف باملرونة حيث أن أ ي موظف يستطيع أن يقرتح ويقدم آراء من
خالل خربته وما يراها مفيدًا للمؤسسة ،شريطة أن تسري االقرتاحات يف مسارها
اإلداري الصحيح لكى ال يكون نصيبها اإلهمال.
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د) صالحيات (املوافقة) :وتعين السلطة املخولة للمسؤول بأن يقبل أو يرفض االقرتاح أو
التوصية أو الطلب ملن ه م دونه يف مستوى الوظيفة أو املراكز وقد تكون نهائية،
أو غري نهائية ...إذا احتاج املوضوع إىل اعتماد من سلطة أعلى.
هـ) صالحيات (االعتماد) :وتعين السلطة املخولة للمسؤول بأن يتخذ القرار النهائي يف
املوضوع وبأن يلزم املؤسسة به نهائيًا ،وتشري إىل صالحية االعتماد مصطلحات
معينة مثل (اعتماد ،توقيع ،إقرار ،فرض ،إنهاء ).
أوالً :أدلة شؤون املوظفني
م

املسؤول املخول بالصالحية

الصالحية

1

اعتماد الالئحة الداخلية

جملس األمناء  +وزارة العمل والتنمية االجتماعية

2

اقرتاح التعديالت على الالئحة

املدير العام  +عضو جملس األمناء

3

مراجعة التعديالت على الالئحة

جملس األمناء

4

اعتماد التعديالت على الالئحة

جملس األمناء  +وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 5إصدار اللوائح والقرارات والتعليمات جملس األمناء
الالزمة لتنفيذ الالئحة الداخلية

6

تفسري أحكام الالئحة الداخلية

املدير العام

7

تطبيق أحكام الالئحة الداخلية

مجيع املسؤولني يف املؤسسة واملوظفني واملوظفات

8

إصدار نسخ ومراقبة تطبيقها

املدير العام

ثانياً :خطة احتياج اليد العاملة
م

الصالحية

املسؤول املخول بالصالحية

1

اقرتاح استحداث وظيفة جديدة

املدير العام  +جملس األمناء

2

اعتماد استحداث وظيفة جديدة

جملس األمناء

 3وضع اقرتاح وتعديل وصف الوظائف املدير العام  +جملس األمناء
ضمن سلم الدرجات
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ثالث ًا :التوظيف
الصالحية

م

املسؤول املخول بالصالحية

1

طلب تعيني موظفني جدد

املدير العام

2

اعتماد املوافقة على تعيني املوظفني اجلدد

جملس األمناء

3

حتضري نص اإلعالن عند طلب موظفني

املدير العام

4

املوافقة على نص اإلعالن عند طلب املوظفني جدد املدير العام

5

نشر اإلعالن عند طلب موظفني جدد

العالقات العامة

6

االتصال باجلهات املتخصصة للمساعدة يف

املدير اإلداري

إجياد األشخاص املناسبني للوظيفة
7

فحص طلبات الوظائف وإجراء املقابلة األولية

املدير االداري

8

اختيار املرشحني إلجراء املقابلة

املدير االداري

9

اختيار املرشح األصلح

املدير العام أو من ينوبه

 10اعتماد االختيار

املدير العام عدا املراتب العليا مدير فما فوق

 11حتديد الدرجة والراتب واملزايا األخرى

املدير العام حسب الالئحة

للموظفني اجلدد وفق القواعد احملددة يف
الكادر ضمن الالئحة الداخلية

 12اعتماد أي اختالف يف الدرجة والراتب واملزايا جملس األمناء
األخرى ..إخل

 13توقيع عرض وعقد العمل

املدير العام

 14اعتماد جتديد أو تعديل عقد العمل

املدير العام

 15طلب تعيني موظفني مؤقتني

املدير العام

 16املوافقة على تعيني موظفني مؤقتني

املدير العام

 17املوافقة على إطالة أو تقصري مدة التجربة

اللجنة اإلدارية

 18اقرتاح أهداف ومدة التدريب ومستحقات

املدير العام

املتدربني
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 19توقيع عقد التدريب مع املتدرب

املدير العام أو نائبه

 20وضع الربنامج التفصيلي للتدريب ومتابعة تنفيذه

املدير االداري
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رابعاً :الرواتب واملزايا النقدية والعينية األخرى
م

1

الصالحية

املسؤول املخول بالصالحية

املوافقة على تأجيل خصم دفعات أو سلف على املدير العام أو من ينوبه  +املشرف املالي
الراتب إىل الشهر التالي

2

اعتماد رفع بدل ساعات إضافية مبوجب

املدير العام

تصريح خطي مسبق بالعمل اإلضايف

 3اعتماد دفع بدل ساعات للموظفني بدون وجود جملس األمناء
أمر كتابي مسبق

4

اقرتاح منح املكافأة التشجيعية

املدير العام

5

اعتماد منح املكافأة التشجيعية

املدير العام  +جملس األمناء

6

التوصية بالتخلص من السيارات غري الصاحلة

املدير العام  +املدير اإلداري  +مشرف

للخدمة أو استبداهلا بغريها

الصيانة واملشاريع

اعتماد التخلص من السيارات غري الصاحلة

املدير العام  +جملس األمناء

املوافقة على شراء تذاكر للموظفني غري

املدير العام أو من ينوبه

7

للخدمة أو استبداهلا بغريها
8

السعوديني
9

املوافقة على صرف قيمة مصاريف السفر

املدير العام أو من ينوبه

للموظف الذي يكلف مبهمة
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 10التوصية مبنح سلفة أو قرض للموظف

الرئيس املباشر  +املدير العام

 11اعتماد صرف سلفة أو قرض للموظف

جملس األمناء  +املدير العام أو من ينوبه
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خامس ًا :تطوير وتقييم األداء
الصالحية

م

املسؤول املخول بالصالحية

1

وضع وتعديل خطط تطوير األداء

املدير العام

2

وضع تقرير تقييم األداء

املدير العام

3

اعتماد تقارير تقييم األداء

املدير العام

4

ترشيح املوظف حلضور دورة تدريبية

املدير العام  +املدير اإلداري

5

اعتماد املوظف حلضور دورة تدريبية

املدير العام  +املدير اإلداري

6

املوافقة على حضور دورة تدريبية للموظف

املدير العام

على نفقته اخلاصة

سادساً :الرتقية وزيادة الرواتب
الصالحية

م

املسؤول املخول بالصالحية

1

اقرتاح الرتقية أو زيادة الراتب أو البدالت

املدير العام  +املدير االداري

2

اعتماد الرتقية أو زيادة الراتب أو البدالت

جملس األمناء  +املدير العام

سابعاً :النقل والتكليف باملهمة
الصالحية

م

املسؤول املخول بالصالحية

1

اقرتاح نقل موظف إىل قسم آخر

املدير العام

2

اعتماد نقل موظف إىل قسم آخر

املدير العام

3

اقرتاح انتداب موظف للعمل يف وظيفة أخرى

املدير العام

ملدة حمددة
4
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اعتماد انتداب موظف للعمل يف وظيفة أخرى

املدير العام
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ثامناً :الدوام واإلجازات
م

1

املسؤول املخول بالصالحية

الصالحية

املدير اإلداري

املوافقة على تأخري املوظف يف احلضور إىل مكان
العمل لفرتة حمددة

2

املوافقة على مغادرة املوظف ملكان العمل لفرتة قصرية

املدير اإلداري

3

التصريح املسبق بالعمل ساعات إضافية

املدير اإلداري

4

املوافقة على تغيب املوظف عن العمل مقابل ساعات

املدير االداري

إضافية
5

املوافقة على طلب اإلجازة السنوية

املدير اإلداري

6

املوافقة على تراكم اإلجازات السنوية يف حدود نظام

املدير اإلداري

الالئحة الداخلية
7

املدير العام

البت يف اخلالفات الناجتة عن تضارب مواعيد
اإلجازات السنوية

8

اعتماد صرف النفقات اليت تكبدها املوظف نتيجة

جملس األمناء  +املدير العام

اعتماد صرف قيمة التذكرة للسفر نقدًا ملن حرم من

جملس األمناء  +املدير العام

لقطع إجازته بناء على طلب املؤسسة
9

اإلجازة السنوية من املوظفني األجانب بسبب ضغط
العمل وطلب املؤسسة
 10اعتماد صرف قيمة راتب اإلجازة السنوية املستحقة

جملس األمناء  +املدير العام

 11املوافقة على حصول املوظف على إجازة مرضية

املدير اإلداري أو املدير العام

ضمن الالئحة

 12املوافقة على اإلجازة الطارئة براتب كامل ضمن حدود املدير اإلداري أو املدير العام
الالئحة املعتمدة
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 13املوافقة على اإلجازة الطارئة بدون راتب

املدير اإلداري أو املدير العام

 14املوافقة على منح إجازة األمومة

املدير اإلداري أو املدير العام

 15التوصية مبنح إجازة دراسية بدون راتب ملدة طويلة

املدير العام

 16اعتماد منح إجازة دراسية بدون راتب

جملس األمناء  +املدير العام
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تاسعاً :املخالفات واجلزاءات
م

1

الصالحية

التحقيق األولي يف املخالفة

2

املسؤول املخول بالصالحية

الرئيس املباشر
يتدرج حسب امللحق يف الئحة اجلزاءات

التحقيق وإقرار و فرض اجلزاء

 )1املدير العام

 )2جملس األمناء
3

النظر يف التظلم

املدير العام

4

مراجعة النظر يف التظلم إلعادة النظر يف

جملس األمناء  +املدير العام

اجلزاء

عاشراً :إنهاء اخلدمة
م

الصالحية

1

اقرتاح إعفاء املوظف املستقيل أو املفصول من

املسؤول املخول بالصالحية

املدير العام

فرتة اإلنذار
2

اعتماد إعفاء املستقيل أو املفصول

املدير العام

3

طلب متديد خدمة املوظف الذي وصل سن

املدير العام

التقاعد
اعتماد متديد خدمة املوظف الذي وصل سن

جملس األمناء

4

إنهاء خدمة املوظف بسبب العجز الدائم أو

جملس األمناء

6

إنهاء خدمة املوظف بسبب ظروف العمل

جملس األمناء

7

إنهاء خدمة املوظف بسبب اخنفاض مستوى

جملس األمناء

توقيع شهادة اخلدمة

املدير العام

التقاعد
5

عدم اللياقة الصحية

األداء
8
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حادي عشر :صالحيات أخرى
م

1

الصالحية

حفظ ملفات وسجالت املوظفني رواتب أو

املسؤول املخول بالصالحية

املدير اإلداري

بدالت
2

املوافقة على سحب ملفات وسجالت املوظفني املدير العام
أو االطالع عليها

3

توقيع بطاقة هوية املوظف

املدير العام

4

اعتماد فئات الزائرين الذين تستضيفهم

املدير العام

املؤسسة على نفقاتها
5

اعتماد استضافة املؤسسة وحتمل املؤسسة
مصاريف الضيافة ضمن احلدود املعتمدة من

جملس األمناء  +املدير العام

جملس األمناء
6

حتديد املناطق احملظور دخوهلا على زوار

املدير العام

املؤسسة أو املوظفني غري العاملني فيها
7

املوافقة على استقبال املوظفني السابقني يف

املدير العام

مكاتب أو مواقع العمل يف املؤسسة
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8

املوافقة على نشر إشعار على لوحة اإلعالنات

املدير العام

9

توقيع إفادات العمل

املدير العام
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الفصل السادس:
املخالفات واجلزاءات
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الئحة املخالفات واجلزاءات
تسري أحكام هذه الالئحة على املوظفني يف املؤسسة الذين يرتكبون خمالفة من
املخالفات الواردة واملتعلقة بالواجبات الوظيفية واإلجراءات التأديبية ،حسب نظام العمل.
 )1يقوم جملس األمناء أو من خيوله بتوقيع اجلزاء طب ًقا ألحكام هذه الالئحة.
 )2يتم التحقيق عن طريق املكلف وحبضور املدير العام أو من ينوب عنه.
 )3تكون قرارات التأديب من املدير اإلداري واملدير العام ثم اعتمادها من جملس األمناء

وتكون هذه القرارات واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها.
 )4ال جي وز توقيع جزاء على املوظف إال بعد التحقيق معه ومساع دفاعه على أن يثبت
مضمون التحقيق يف قرار اجلزاء مع ذكر األسباب اليت بين عليها.
 )5يتم التحقيق يف املخالفات من قبل الرئيس املباشر أوالً ثم املدير العام ثم اللجنة اإلدارية
الختاذ القرار النهائي عند جتاوز اجلزاء خصم راتب يوم كامل وذلك على النحو
التالي:
أ) املدير العام :حتى خصم راتب ثالثة أيام وحتى خصم مخسة أيام.
ب) جملس األمناء :اإليقاف عن العمل أو احلرمان من الزيادة والعالوات والبدالت
والرتقية خالل سنة أو الفصل من اخلدمة.
 )6يكون التحقيق حضوريًا.
 )7إذا وقعت املخالفة من املوظف تنفيذًا ألمر كتابي صريح صادر من رئيسه املباشر يف
العمل فإن ذلك يكون من أسباب إعفائه من املسؤولية ويكون الرئيس مصدر األمر
مسئوالً بهذا الشأن.
 )8إذا نشأ عن الفعل الواحد أكثر من خمالفة يكتفي بتوقيع اجلزاء األشد من بني
اجلزاءات املقررة هلذه املخالفات.
 )9ال جيوز أن يفرض على املخالفة الواحدة أكثر من جزاء واحد.
 )10ال جيوز توقيف جزاء على املوظف ألمر ارتكبه خارج مكان العمل ،إال اذا كان له
عالقة مباشرة بالعمل أو املؤسسة.
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 )11خيطر املوظف كتابيًا باملخالفة اليت ارتكبها مع اإلشارة إىل البند املختص يف
الالئحة الداخلية مع اإلشارة إىل احلاالت السابقة اليت خالف فيها املوظف ووقعت
عليه أحكام باجلزاء ،ثم اإلشارة إىل اجلزاء الذي ميكن أن يتعرض له يف حالة
تكرار املخالفة.
 )12إذا امتنع املوظف عن استالم اإلخطار أو رفض التوقيع بالعلم يرسل إليه بالربيد
املسجل على عنوانه املبني يف ملفه ،كما جيوز إثبات التبليغ عن طريق شهود أو بأي
وسيلة مقبولة عرفًا أو قانونًا.
 )13للمخالف الذي يقع عليه اجلزاء ويتجاوز خصم راتب ثالثة أيام له احلق يف التظلم
خالل سبعة أيام من تاريخ إخطاره ،ويكون التظلم مبذكرة تقدم إىل املدير العام

للنظر يف جديتها.
 )14ال ينظر يف التظلمات اليت تقدم بعد انقضاء األسبوع الواحد.
 )15كل من يتسبب يف فقد أو إتالف متعلقات أو اآلالت أو منتجات أو غري ذلك مما
تقتنيه املؤسسة وكان ذلك ناشئًا عن خطئه يستقطع منه املبلغ الالزم إلصالحها أو
استبداهلا طبقًا ملا حتدده اجلهة املخولة صالحية التحقيق والقرار يف املؤسسة وذلك
يف حدود  %10من مجلة األجر املستحق له عن كل شهر.
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جدول املخالفات واجلزاءات
تعريفات:
املرجع املعين :اجلهة املخولة هلا سلطة فرض اجلزاء حسب مستوى العقوبة وفقًا لالئحة
املخالفات واجلزاءات (املدير العام أو من ينوب عنه  -جملس األمناء).
التعويض :هو مكافأة نهاية اخلدمة اليت يستحقها املوظف حسب مدة اخلدمة وليس
تعويضًا أو جزء من اخلدمة.
م

1

املخالفة

املرة األوىل

املرة الثانية

املرة الرابعة

املرة الثالثة

حال التكرار

التأخر عن مواعيد العمل لغاية
خصم نفس الوقت

( )15دقيقة دون إنذار أو عذر
مقبول
2

التأخر عن مواعيد احلضور للعمل
ملدة أكثر من ( )15دقيقة دون
إذن أو عذر مقبول إذا ترتب على

لفت نظر

خصم نفس الوقت

انذار كتابي

ذلك تعطيل عمل اآلخرين
3

التأخر عن مواعيد احلضور للعمل

إحالة إىل املرجع

ملدة أكثر من ( )30دقيقة ولغاية

املعين لفرض

( )60دقيقة دون إذن أو عذر

خصم نفس الوقت

اجلزاء

مقبول إذا ترتب على ذلك تعطيل
عمل األخرين
4

التأخر عن مواعيد احلضور للعمل
أكثر من ساعة دون إذن أو عذر

إحالة إىل املرجع
خصم نفس الوقت

مقبول سواء ترتب أو مل يرتتب
على ذلك تعطيل عمل اآلخرين
5

الرئيس املباشر أو عذر مقبول
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اجلزاء
باإلضافة إىل خصم راتب ساعات التأخر

ترك العمل خالل أوقات الدوام أو
االنصراف قبل امليعاد دون إذن من

املعين لفرض

إحالة إىل املرجع
خصم نفس الوقت

املعين لفرض
اجلزاء
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م

املخالفة

املرة األوىل

6

الغياب عن العمل دون إذن كتابي

خصم

أو عذر مقبول

املرة الثالثة

املرة الثانية

املرة الرابعة

حال التكرار

إحالة إىل جملس
خصم نفس الوقت

يوم

األمناء لفرض

كامل

اجلزاء
باإلضافة إىل خصم راتب مدة الغياب

7

االنقطاع عن العمل دون سبب

فصل مع

مشروع مدة تزيد على ()10

تعويض

-

عشرة أيام متتالية
8

باإلضافة إىل خصم راتب مدة الغياب

الغياب املتقطع دون مربر مدة تزيد

فصل مع

يف جمموعها على ( )20عشرين

تعويض

يومًا يف السنة الواحدة
9

-

-

-

-

-

-

باإلضافة إىل خصم راتب مدة الغياب

تأخري البدء يف العمل أو إيقافه
قبل امليعاد دون مربر

-

إحالة إىل املرجع
لفت نظر

إنذار كتابي

-

-

املعين لفرض
اجلزاء

 10البقاء يف أماكن العمل أو العودة
إليها بعد انتهاء املواعيد دون مربر

إحالة إىل املرجع
لفت نظر

إنذار كتابي

-

-

املعين لفرض
اجلزاء

وجيوز الفصل دون تعويض إذا ثبت سوء القصد من التواجد يف مكان العمل خارج الدوام
11

خمالفة التعليمات الصحية مبوقع
العمل

إحالة إىل املرجع
لفت نظر

إنذار كتابي

إنذار كتابي

-

خصم

خصم ثالثة أيام

احلرمان من

فصل مع

الزيادة السنوية

تعويض

املعين لفرض
اجلزاء

 12التدخني يف األماكن احملظورة

يومني

وإنذار كتابي

-

بالفصل
وجيوز الفصل دون تعويض إذا نتج عن املخالفة ضرر جسيم أو اقرتان ذلك بالعقد
 13اإلهمال أو التهاون الذي ينشأ عنه
ضرر يف املواد أو املعدات أو يف
صحة وسالمة املوظفني أو تعطيل
العمل

خصم
يومني

خصم ثالثة أيام

احلرمان من

فصل مع

الزيادة السنوية

تعويض

وإنذار كتابي

-

بالفصل
وجيوز الفصل دون تعويض إذا نتج عن املخالفة ضرر جسيم أو اقرتان ذلك بالعقد
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املخالفة

م

 14استعمال اهلاتف ألغراض خاصة
دون إذن األمناء

املرة األوىل

املرة الثانية

املرة الثالثة

إنذار

خصم ساعة

خصم ساعتني

حال التكرار

املرة الرابعة

خصم نصف يوم إحالة إىل املرجع

كتابي

لفرض

املعين

اجلزاء
 15التالعب

يف

إثبات

احلضور

واالنصراف

خصم

خصم نصف يوم

ساعتني

خصم يوم

خصم يومني

إحالة إىل املرجع

كامل

وإنذار كتابي

لفرض

املعين

بالفصل
 16التوقيع يف سجالت احلضور عن
الغري مبا يفيد احلضور بقصد

إنذار

خصم يوم

خصم يومني

فصل مع

كتابي

كامل

وإنذار كتابي

التعويض

التضليل
 17استعمال تصريح الدخول اخلاص
بالغري أو السماح للغري باستعمال

اجلزاء
-

بالفصل
إنذار

خصم يوم

خصم ثالثة أيام

فصل مع

كتابي

كامل

وإنذار كتابي

التعويض

تصريح الدخول اخلاص باملوظف

-

بالفصل
وجيوز الفصل دون تعويض يف حالة توافر القصد اجلنائي

 18عدم إطاعة األوامر أو تنفيذ
التعليمات املتعلقة بالعمل
 19االمتناع عن العمل ألي سبب ويف
أي وقت دون تصريح من املسؤول

إنذار

خصم يوم

كتابي

كامل

إنذار

خصم يوم

كتابي

كامل

خصم يومني

خصم يومني

املختص
 20متزيق أو إتالف تعليمات أو
بالغات األمناء

خصم ثالثة أيام

إحالة إىل جملس

وإنذار كتابي

األمناء لفرض

بالفصل

اجلزاء

خصم ثالثة أيام

إحالة إىل جملس

وإنذار كتابي

األمناء لفرض

بالفصل
خصم

خصم ثالثة أيام

يومني

احلرمان من

فصل مع

الزيادة السنوية

تعويض

وإنذار كتابي

اجلزاء

-

بالفصل
 21وضع أي إعالن أو بيان على لوحة

خصم

التعليمات أو يف أي مكان داخل

يومني

خصم ثالثة أيام

املؤسسة دون موافقة املسؤولني

احلرمان من

فصل مع

الزيادة السنوية

تعويض

وإنذار كتابي

-

بالفصل
 22التحريض على خمالفة األوامر

خصم

والتعليمات اخلاصة بالعمل

يومني

خصم ثالثة أيام

احلرمان من

فصل مع

الزيادة السنوية

تعويض

وإنذار كتابي

-

بالفصل
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املخالفة

م

 23إساءة استعمال السلطة املمنوحة
له

املرة األوىل

املرة الثانية

املرة الثالثة

املرة الرابعة

خصم

خصم ثالثة أيام

احلرمان من

فصل مع

الزيادة السنوية

تعويض

يومني

حال التكرار

-

وإنذار كتابي
بالفصل

وجيوز الفصل دون تعويض إذا نشأ عن إساءة استعمال أضرار جسيمة باملؤسسة أو
العاملني فيها
 24رفض تقدم أية معلومات حتتاجها
املؤسسة

لألغراض

اإلدارية

والقانونية

احلرمان من

فصل مع

خصم

خصم يومني

يوم

الزيادة السنوية

تعويض

كامل

وإنذار كتابي

-

بالفصل
 25تبديل أو تشويه أو حمو أي

خصم

فصل مع

معلومات على البطاقة املمنوحة له

يومني

تعويض

من املؤسسة

وإنذار

-

-

-

كتابي
بالفصل
خصم نصف يوم

 26مجع إعانات أو توقيعات أو ما إىل

إنذار

ذلك دون تصريح من األمناء

كتابي

 27حماولة إصالح اآلالت من قبل غري

إنذار

خصم يوم

كتابي

كامل

إنذار

خصم يوم

كتابي

كامل

خصم يوم

خصم يومني

إحالة إىل املرجع
املعين لفرض

كامل

اجلزاء
املختص
 28استعمال األدوات أو اآلالت أو
املواد ألغراض خاصة
 29عدم

وضع

أدوات

اإلصالح لفت نظر

إنذار كتابي

خصم يومني

خصم يومني

خصم نصف يوم

والصيانة يف األماكن املخصصة

خصم ثالثة أيام

إحالة إىل املرجع

وإنذار كتابي

املعين لفرض

بالفصل

اجلزاء

خصم ثالثة أيام

إحالة إىل املرجع

وإنذار كتابي

املعين لفرض

بالفصل

اجلزاء

خصم يوم

إحالة إىل املرجع

كامل

لفرض

املعين

هلا بعد االنتهاء من العمل
 38االحتفاظ الشخصي أو إخفاء

إنذار

فصل مع

األدوات أو املعدات أو أي من

كتابي

تعويض

موجودات املؤسسة باستثناء تلك

بالفصل

املخصصة لالستعمال
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اجلزاء
-

-

-

وجيوز الفصل دون تعويض يف حالة توافر القصد اجلنائي
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الفصل السابع:
جدول املراتب الوظيفية وسلم الرواتب
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املرتبة

سلم الرواتب
األوىل

الثانية

الثالثة

الرابعة اخلامسة السادسة السابعة

الثامنة

التاسعة العاشرة

1

1,500

1,600

1,800

2,000

3,000

3,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2

1,540

1,660

1,880

2,100

3,120

3,150

4,300

6,400

8,500

10,700

3

1,580

1,720

1,960

2,200

3,240

3,300

4,600

6,800

9,000

11,400

4

1,620

1,780

2,040

2,300

3,360

3,450

4,900

7,200

9,500

12,100

5

1,660

1,840

2,120

2,400

3,480

3,600

5,200

7,600

10,000

12,800

6

1,700

1,900

2,200

2,500

3,600

3,750

5,500

8,000

10,500

13,500

7

1,740

1,960

2,280

2,600

3,720

3,900

5,800

8,400

11,000

14,200

8

1,780

2,020

2,360

2,700

3,840

4,050

6,100

8,800

11,500

14,900

9

1,820

2,080

2,440

2,800

3,960

4,200

6,400

9,200

12,000

15,600

10

1,860

2,140

2,520

2,900

4,080

4,350

6,700

9,600

12,500

16,300

11

1,900

2,200

2,600

3,000

4,200

4,500

7,000

10,000

13,000

17,000

12

1,940

2,260

2,680

3,100

4,320

4,650

7,300

10,400

13,500

17,700

13

1,980

2,320

2,760

3,200

4,440

4,800

7,600

10,800

14,000

18,400

14

2,020

2,380

2,840

3,300

4,560

4,950

7,900

11,200

14,500

19,100

15

2,060

2,440

2,920

3,400

4,680

5,100

8,200

11,600

15,000

19,800

العالوة السنوية

40

60

80

100

120

150

300

400

500

700

الدرجة

مالحظات:
▪ يصرف ( )500مخسمائة ريال بدل مواصالت ،وأي بدالت تقررها اللجنة اإلدارية جيب أن ال تزيد عن( )%20- %15من أصل الراتب األساسي.
▪ حتجب الزيادة السنوية يف حالة حصول املوظف على تقدير سنوي أقل من جيد.
▪ حيق للمدير العام حجب الزيادة كنوع من العقوبات واليت ترتبت على خمالفة الئحة املخالفات والعقوبات.
▪ حيق جمللس األمناء حجب الزيادات وفقًا لوضع املؤسسة املالي والذي حيدد سنويًا.
▪ يف حالة التعني اجلديد يوضع املوظف يف املرتبة احملددة للوظيفة ويرجع للمدير العام حتديد سنوات اخلربة اليت تتناسب
مع طبيعة الوظيفية مبا يتوافق مع جدول الرواتب.
▪ تعتمد الزيادة على تقييم األداء العام للموظفني ،وحيق للمدير العام حجب الزيادة للتحفيز على حتسني األداء.
▪ حيق جمللس األمناء بناء على ما يرفعه املدير العام وما يراه اجمللس من رفع الراتب لذوي الدرجة من السابعة إىل العاشرة مبا
يكون حافزا للتطوير واستمرارية األداء.
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جدول املراتب الوظيفية
مسمى الوظيفة

املرتبة
األوىل

عامل نظافة

الثانية

حارس

الثالثة

سائق

الرابعة

موظف استقبال

مراسل
قهوجي

اخلامسة سكرتري إداري

مدخل بيانات

السادسة سكرتري املدير

مدير املشرتيات

السابعة

مساعد إداري

الثامنة

رئيس قسم

التاسعة

نائب املدير

العاشرة

املدير العام

أمني املخازن
مهندس تقنيات
املعلومات -
احلاسب اآللي

مدير إداري

حارس مقيم
مشرف النظافة
والصيانة
مسؤول العالقات

اإلخصائية

العامة

االجتماعية

مهندس الصيانة

مسؤول اخلدمات

واملشاريع

املساندة

مساعد املدير

املدير املالي

احملاسب
اإلخصائي األول
مدير مركز

مالحظات:
▪
▪
▪
▪
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(من املرتبة السادسة إىل املرتبة العاشرة) حصول املوظف على الشهادة اجلامعية ويف حالة تعيني املوظف
بسبب األقدمية أو اخلربة املناسبة مع الوظيفة يتم ذلك مبوجب قرار جملس األمناء.
تشرتط املرتبة الرابعة احلصول على شهادة الثانوية العامة وفى حالة التوظيف بشهادة (الكفاءة) ينظر إىل
اخلربات ويعني على ما يقابلها.
تشرتط الزيادة يف املرتبة التاسعة والعاشرة حصول املوظف على درجة املاجستري أو خربة ال تقل عن عشر
سنوات.
مت مراعاة طبيعة الوظائف واجملهود البدني والذهين والذي تتطلبه الوظيفة.
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الذي بنعمته تتم الصالحات

[]73

الئحة املوارد البشرية والنظام اإلداري واملالي (سبتمرب )2021

