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 يقصد ابلعبارات اآلتية ادلعاين الواردة إزاء كل منها كما يلي ما مل يرد خالؼ ذلك صراحة يف ىذا النظاـ . :عامةتعريفات 

 الالئحة التٌفٍذٌة والتفصٍلٍة للجوعٍة

 .التسلسل اإلداري -

 .الوهام والىاجبات -

 .األقسام وههاهها -

 .الوكافآت الوالٍة -
 

 استٌاداً إلى الٌظام األساسً لجوعٍة

 (( جوعٍة هعٍي التطىعٍة لخذهة الوجتوع فً جاساى)) 
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 تعريفو ادلصطلح

 مجعية معني خلدمة اجملتمع يف جازاف. اجلمعية

 . ابجلمعية ةاخلاصالعمل نظاـ الئحة  الالئحة

 .ادلدير التنفيذي للجمعية ديثلها ةإدارة اجلمعي

 .وادلوظف اجلمعيةالذي حيتوي على البنود ادلتفق عليها بني ادلكتوب عقد العمل  العقد

كل ما يعطى للعامل مقابل عملو دبوجب عقد عمل مكتوب أو غري مكتوب مهما كػاف نػوع ارجػر ماػاإاً إليػو العػالوات  الراتب
 الدورية .

 ويقصد هبا ىنا السنة ادلالية .  حسب  ادليالدية ىي السنة  ادلعتمدة يف بدء العمل واإلجازات وصرؼ الرواتب السنة ةيالسنة الوظيف

  .اجلمعية بكامل ساعات الدواـ الرمسي يعمل يف  يادلوظف الذ الرمسيادلوظف 

 .يعمل أقل من ساعات الدواـ الرمسية الكاملة  يادلوظف الذ ظف اجلزئيادلو 

 .اجلمعية ويتم صرؼ مكاإآت مقطوعة ذلم مقابل ىذه ارعماؿمع ىم من يقوموف أبعماؿ زلددة  موظف متعاوف

 ىو الشخص الذي يقـو أبعماؿ زلدد ة من اجلمعية  بدوف مقابل مايل . ادلتطوع

 . يـو  أو أكثرنصف عدـ احلاور للعمل ل الغياب



 

 

ة|  3 ح ف  ص
 

 

 

 

 

 

 

 ل .سمح إيها للموظف عدـ احلاور للعمارايـ اليت ي اإلجازة

 .العمل خارج الدواـ الرمسي سواء خالؿ أو خارج أايـ العمل العمل اإلضايف

 .كم08همة عمل تبعد عن ادلركز الرئيسي مساإة  تكليف ادلوظف دب االنتداب

 .يوضح إيو مستوى أداء عملو بنهاية كل سنةتقرير يرإع من قبل القسم التابع لو ادلوظف  ومي ارداء الوظيفيقت

 ظف مع راتب شهر زلـر من كل سنة ىجرية .ادلبلغ الذي يتم إضاإتو لراتب ادلو  لسنويةا العالوة

 . للموظف لتأمني سكن خاص لو تدإعو اجلمعيةالذي  ادلقطوع ادلبلغ بدؿ السكن

 .معينة  احلواإز ادلادية أو ادلعنوية اليت  يتم صرإها للموظف إزاء تفانيو يف العمل أو يف مناسبات أو ادلكاإآت احلواإز

 .مناقشة ادلخالفات وارمور اليت تصدر من ادلوظف دلعرإة أسباهبا الزباذ قرار مناسب بشأهنا التحقيق

 أو النظاـ . توجيو أو لفت نظر ادلوظف يف حالة قيامو بعمل غري الئق أو سلالف لبنود العقد اإلنذار

 .من راتب ادلوظف الذي صدرت منو سلالفة للنظاـخصم جزء  احلسم

 نتيجة قيامو أبحد ارسباب ادلوجبة لذلك .ادلوظف عن العمل  إهناء عقد الفصل

 . ابجلمعيةاخلطوات التفصيلية اليت توضح طريقة سري العمل  دليل اإلجراءات

 اجلمعيةتوصيف دلهاـ ومسؤوليات كل وظيفة داخل  دليل الوصف الوظيفي

 .من راتبو  مقتطعاً ق إجراءات معينة على أف يرده مبلغ مايل يعطى للموظف بناءا على طلبو وإ السلفة
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 بياانت اجلمعية: 
 التعريف: -

 .تؤكد المملكة العربٌة السعودٌة على ثلافة العمل التطوعً فً تعزٌز التنمٌة المستدامة، وبناء مستلبل أفضل لألجٌال الجدٌدة -

( ويشػػمل 6210ىػػػ ورقػػم تسػػجيل رقػػم  60/2/6173 ( يف16وقػػد أسسػػت يف مدينػػة جػػازاف دبوجػػب القػػرار الػػوزاري رقػػم  
 االجتماعية دبنطقة جازاف . وزارة العمل والتنميةنشاطها مجيع احملاإظات ابدلنطقة وتقع ربت إشراؼ 

 رسالتنا: -
 تعمٌق الى والسعً التنمٌة فً مهما   جزءا   لنكون وخارجهـا المملكة داخل التطوعٌة الجمعٌات مستوى على به ٌحتذى نموذجا   الجمعٌة تكون نا  

 واجتماعً اكتصادي بدور واللٌام الجمعٌة منتسبً تطلعات تحلق مؤهلة بشرٌة وكدرات محفزة عمل بٌئة اٌجاد خالل من التطوعً، العمل مفهوم

 .جازان منطلة لتنمٌة

 رؤيتنا:  -
-  

 تخدم نوعٌة وبمشارٌع والشفافٌة، واإلبداع اإلتلانب تمتاز بإدارة  التطوعً العمل فً محلٌا األولى والوجهة الرائدة المؤسسة نكون أن نطمح

 . وخارجها جازان داخل اإلنسان

 : قيمنا  -
 

 . واالبتكارات المبادرات صنع -اإلبداع -   الشفافٌة – المصداكٌة

  :أهداف اجلمعية العامة 
 .التطوعً للعمل واألخالكٌة المهنٌة للمعاٌٌر متكاملة منظومة تطوٌر -6
 .التطوعً العمل بأهمٌة لمجتمعا فً الوعً مستوى رفع -2

 .التطوعً للعمل وطنٌة كفاءات تأهٌل -7

 .التطوعٌة المبادرات تبنً -1
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 . ابجلمعيةمجيع العاملني  ىتسري أحكام هذه الالئحة عل ●

 الجمعٌة العمومٌة

الشإون المالٌة 

 الموارد المالٌة

 واالستثمار

 مجلس اإلدارة

 المدٌر التنفٌذي

 الشؤون اإلدارٌة

 أمٌن الصندوق -

 المحاسب . -

 .شإون الموظفٌن -

 االتصاالت اإلدارٌة .-

 الخدمات العامة . -

 ر .المشارٌع واالستثما -

 .متابعة األولاف -

 دعم الجمعٌة  -

 العاللات العامة واإلعالم

 
 التوثٌك اإلعالمً .-

المنشورات -

 والمطبوعات .

 العاللات العامة .-

 يةاهليكل التنظيمي للجمع

 السكرتير
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اللغة العربية وأي سلاطبات أو عقود سبت بلغة مصاحبة للغة  اللغة ادلستخدمة يف الالئحة التنظيمية للجمعية وإهم نصوصها ىي -

 العربية إتقدـ اللغة العربية يف الفهم وتعترب ىي ادلرجع يف ذلك .

 

 : التارٌخ المعتبر فً هذه الالئحة -
 د وغريىا .ىو التاريخ ادلعترب يف مجيع معامالت اجلمعية سواء الرواتب واإلجازات وحساب ادلدد وادلواعيادليالدي التاريخ 

 :التعدٌل فً الالئحة التنظٌمٌة   -
مىت مػا دعػت ادلصػلحة إل ذلػك علػى أف يػتم إصػدار تعمػيم لكاإػة  ه الالئحةو إضاإة أو تعديل ما تراه يف ىذأحذؼ  اجلمعية جمللس إدارةحيق  

 عمل والعماؿ ابدلملكة العربية السعودية . ادلوظفني وإطالعهم على ما مت إضاإتو أو تعديلو ويعترب ملزماً ذلم دبا ال يتعارض مع نظاـ ال

 . الواردة يف العقد شروطوالحكاـ ارة لعقد العمل إيما ال يتعارض مع تعترب ىذه الالئحة متمم   -

 . ينص على ذلك يف عقد العمل عند التعاقد على أحكاـ ىذه الالئحة و ادلوظف اجلمعية تطلع -
 

  : الفصل الثاوي

 التىظٍف 

  تحذيذ االحتياجاث : 

 يتم ربديد االحتياجات للموظفني من قبل مديري اإلدارات ابجلمعية بتعبئة منوذج طلب موظف وإق الشروط التالية :

 سعودي اجلنسية طالب العمل أف يكوف .  

  للوظيفة ادلطلوبة أف يكوف حائزاً على ادلؤىالت العلمية واخلربات ادلطلوبة للعمل. 

  اختبارات أو مقابالت شخصية تتطلبها الوظيفة من تقرره اجلمعيةأف جيتاز بنجاح ما . 

  ًجهة معتمدةدبوجب شهادة طبية من  أف يكوف الئقاً طبيا. 

  ًنظػػاـ مكتػػب العمػػل مػػن  (  77،    (72  ( ،21  وادغػػري السػػعودي وإقػػاً للشػػروط وارحكػػاـ الػػواردة يف ادلػػ توظيػػف اجيػػوز اسػػتثناء
 سعودي ولديو إقامة سارية ادلفعوؿ . اللنسبة للعامل غري أف يكوف مصرحاً لو ابلعمل ابوالعماؿ السعودي و 

  السعوديني من شرط أو أكثر من ىذه الشروط طاليب العملإعفاء  للجمعيةوجيوز . 
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  ٌتتتم تلتتدٌم طلبتتات االلتحتتاف للعمتتل فتتً الجمعٌتتة عتتن طرٌتتق تلتتدٌم طلتت  لمتتدٌر
 وهً كالتالً :  ترفق معه مسوغات التعٌٌنالجمعٌة 

  ىل العلميشهادة ادلؤ . 
 شهادات الدورات . 
  شهادة ابخلربات السابقة.    
 " للسعوديني صورة بطاقة ارحواؿ   " 

  لغري السعوديني " أو اإلقامة جواز السفرصورة " . 

  معتمدةشهادة طبية تثبت لياقتو الطبية من جهة . 

 ل ادلراد منو .ربفظ طلبات التقدمي حلني احلاجة للموظف ليتم االتصاؿ بو وربديد طبيعة العم 
  واالختبارالمقابلت: 

لب الوظيفة لالختبارات يهدف االختبار إىل الكشف عن قدرات ومواهب املتقدم لاللتحاق ابلعمل يف اجلمعية وخيضع طا
التالية 

ادلظهر العاـ                                          
مدى إدلامو ابحتياجات العمل 

عالقة سنوات اخلربة ابلوظيفة 

. اإلقناع 
. ارخالؽ 
 واالنطوائية .االنقباض 
فس .الثقة ابلن 
  اختبار ادلهارات 
 . ادللكات 
 . السلوكيات 

 
 

 عالقة الدورات التدريبية ابلوظيفة 

ادلعلومات العامة 

 حيلل  –يفهم  –يستوعب                 
)  مستوى ادلادة الفنية   التخصص 

قابليتو للعمل مع اآلخرين 

 للعمل مع اآلخرينقابليتو 

القابلية للتطوير 

قابليتو للقيادة واإلدارة 

. استقرار أسرى 
. السجية وادلزاج 
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 : تعييه الموظف و عقذ العمل
 

وط ادلوضحة يف إجراءات التعيني ، يتم التعاقد معو دبوجب بعد اجتياز ادلوظف مرحلة االختبار من قبل اللجنة ادلشكلة وبعد استيفاء مجيع الشر 
بداية مباشرة  -عدد ساعات العمل   جزئي أو كلي (  –مدة العقد  –مسمى الوظيفة  –الراتب  -الدرجة  –عقد عمل يوضح إيو   ادلرتبة 

، ويوقع من  عمل يف اجلمعية ، وإقراره دبا ورد يف إقراهتااالشًتاطات اليت تراىا اجلمعية  يف العقد( وإطالعو على الالئحة التنظيمية لل –العمل 
 اجلمعية بعد مواإقة رللس اإلدارة على التعيني ، وحيرر العقد من نسختني ويسلم كل طرؼ نسخة منو . ادلوظف ويعتمد من رئيس

 ليها سابقاً .يقـو قسم الشؤوف اإلدارية بفتح ملف لكل موظف يشمل مجيع بياانتو ومسوغات التوظيف ادلشار إ -

 ( يوماً من اتريخ بدء عملو مع اجلمعية .  08اع ادلوظف اجلديد لفًتة ذبربو مدهتا لاللة شهور   خي-
ابجلمعية نقل كفالة أحد ادلقيمني للجمعية ، إيتم االتفاؽ على تكاليف نقل الكفالة وحيرر زلار بذلك ،  أما يف  إذا اقتات حاجة العمل -

 يف االنتقاؿ من اجلمعية إل كفيل خخر إيتم نقلو بعد مواإقة رللس اإلدارة و إحاار خطاب رمسي من اجلهة اليت يرغب حالة رغبة أحد ادلوظفني
 االنتقاؿ إليها  على أف ال تتحمل اجلمعية أي التزامات مالية .

 

 

 والتأهيل التذريب : الفصل الثالث

 :  التدرٌب وأهدافه 
 ابجلمعية .رإع ادلستوى الفين واإلداري للعاملني  
 . تطوير القدرات الذاتية للعاملني ابجلمعية 
 . رإع الكفاءة اإلنتاجية واجلودة يف مجيع أقساـ اجلمعية 
 . ربقيق االحتياجات ارساسية وادلتغرية لتحقيق التنمية الشاملة 
 مسإولٌة التدرٌب :    

يدير التدريب مسؤوؿ عن التطبيق والتنظيم لكل برامج التدريب ويتم التنسيق إف قسم التدريب يف اجلمعية ىو قسم مستقل مرتبط ابدلدير التنفيذي ، و 
ادلختلفة مع ارخذ بعني االعتبار التقييم وادلتابعة للتأكد من أف مجيع ادلتدربني قد حققوا اذلدؼ  لتخطيط الربامج التدريبية دبشاركة مديري اإلدارات

 ادلنشود من التدريب .

 اإلجراءات : 
 م التدريب ابحتياجات كل قسم للتدريب وأمساء العاملني ادلطلوب تدريبهم من قبل رؤسائهم عن طريق تعبئة منوذج " طلب تدريب " .يتم تزويد قس -
 يقـو قسم التدريب حبصر الطلبات ودراسة إمكانية التدريب داخل اجلمعية  أو خارجها ويتم اإلعالف عن الربانمج التدرييب حسب منوذج دورة -

 ن لقسم التدريب ادلبادرة ابقًتاح برامج تدريبية يراىا مفيدة للجمعية .تدريبية وديك
 يتم تعبئة استمارة تسجيل للتدريب من قبل ارشخاص ادلهتمني ابلدورة التدريبية وتسلم إل قسم التدريب إلكماؿ الالـز . -

قيد من مت إحالذلم زلل غريىم من  طي السعوديني ، ويتم السعوديني وإعدادىم مهنياً للحلوؿ زلل غري ادلوظفني وأتىيل بتدريب تقـو اجلمعية -
 ذلذا الغرض. غري السعوديني يف السجل ادلعد  

دورايً وإنياً يف الداخل وإق الربامج اليت تعد يف ىذا الصدد هبدؼ ذبديد وتطوير مهاراهتم  وأتىيالً  السعوديني تدريباً  ادلوظفني وأتىيل يتم تدريب -
 معارإهم .تنمية  و

 أو التأىيل .طواؿ إًتة التدريب  ادلوظفصرؼ أجر يستمر  -
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وتؤمن تذاكر السفر يف الذىاب والعودة كما تؤمن وسائل ادلعيشة من مأكل ومسكن وتنقالت  والتأىيلتكاليف التدريب  تتحمل اجلمعية -
 . داخلية

 : اآلتية يف احلاالتذلك و يف سبيل لو كاإة النفقات اليت صرإتها عليف ربم  أو  أو أتىيل ادلوظفتدريب  تنهيأف للجمعية جيوز  -

  ذلك  نو غري جاد يفأو أتىيلو أإذا لبت يف التقارير الصادرة عن اجلهة اليت تتول تدريبو. 

  دوف عذر مقبوؿلذلك قبل ادلوعد احملدد أو التأىيل إهناء التدريب  ادلوظفإذا قرر . 

 أٌام وساعات العول والزاحة  : الرابعالفصل 

 628ساعة للموظفني ادلتعاقد معهم دواـ كامل و 218عات اليت يعطى عليها ادلوظف راتبو دبا إيها اإلجازة ارسبوعية إمجايل عدد السا -
ساعة للموظفني ادلتعاقد  10للموظفني ادلتعاقد معهم دواـ جزئي ادلتعاونوف( تدخل إيها ساعات العطلة ارسبوعية ، وعدد ساعات العمل لكل أسبوع 

 ساعة للموظفني ادلتعاقد معهم دواـ جزئي ادلتعاونوف( . 21 معهم دواـ كامل و

 تقسم ساعات العمل حسب ما تراه إدارة اجلمعية على عدد أايـ ارسبوع . -

بني  يف حالة تتطلب الوظيفة العمل يـو اجلمعة بشكل مستمر إإف  إلدارة اجلمعية احلق تبديل يـو اإلجازة إل أي يـو خالؿ ارسبوع والتنسيق -
 ظفني وال يعترب العمل يف يـو اجلمعة ذلذه احلالة عمل إضايف يتقاضى عليو بدؿ إضايف .ادلو 

 تتغري أوقات الدواـ تبعاً للفصوؿ السنوية ويكوف ذلك بتعميم من مدير اجلمعية . -
اًء وتعتمد اإلدارة سجل يسجل ادلوظفوف أوقات الدخوؿ واخلروج يف سجل احلاور واالنصراؼ أبي طريقة تراىا اإلدارة مناسبة صباحاً ومس -

ايف احلاور والغياب يف هناية كل شهر حلساب عدد ساعات العمل ارصلية واإلضايف واليت بناًء عليها ُيصرؼ الراتب ارساسي وأجرة العمل اإلض
 واخلصومات .

 يتقدـ خبطاب يثبت إيو حاوره .  ينب و ادلوظف الذي ال يسجل أوقات حاوره إل العمل يف السجل وإذا تكرر منو ذلك حيسب غائباً ما مل -
 . مديره ال يسمح للموظف مغادرة العمل أو اخلروج مبكرا ألناء الدواـ الرمسي إال إبذف ومواإقة من  -

 ال جيوز ري موظف اخلروج ألناء الدواـ الرمسي بدوف إذف مسبق من رئيسو ادلباشر وأي سلالفة يطبق حبقو نظاـ اجلمعية . -

 ج ادلبكر واالستئذاف لظروؼ خاصة ابدلوظف جيب أخذ إذف مسبق بيـو واحد على ارقل من رئيسو ادلباشر .يف حالة الغياب واخلرو  -

جيب عند الغياب يف احلاالت القصوى ينبغي للموظف االتصاؿ ىاتفياً برئيسة ادلباشر لشرح الظروؼ اليت ربتم عليو الغياب وعند العودة للعمل  -
 لغياب وأي سلالفة يطبق حبقو نظاـ اجلمعية .على ادلوظف إحاار ما يثبت شرعية ا

 

 : العمل اإلضافً
 الالئحة.بعد ساعات الدواـ العادية أو يف أايـ ارعياد والعطالت ادلنصوص عليها يف ىذه  ادلوظفيعترب عمالً إضاإياً كل عمل يكلف بو  -
 ادلوظفيبني إيو عدد الساعات اإلضاإية اليت يعملها  اجلمعيةيف ابلعمل اإلضايف بناء على أمر كتايب تصدره اجلهة ادلسئولة  ادلوظفيتم تكليف  -

 .اجلمعية قة خبتم صورة خطية من التكليف الكتايب مصد   للموظفوتسلم ،  ادلكلف وعدد ارايـ الالزمة لذلك
 الالئحة.ىذه عن ساعات العمل اإلضاإية أجراً إضاإياً وإق ما نصت عليو  تدإع اجلمعية للموظف -

 األجىر:  س الخامالفصل 

ادلطلوبة  إف سياسة اجلمعية يف ربديد ارجور معتمدة على الظروؼ االقتصادية ويؤخذ ابالعتبار مستوايت ارجور السائدة واختالؼ اخلربة وادلهارات
و وارجر ىو كل ما وادلبين على قدرات ادلتقدـ ومؤىالت اجلمعية لكل وظيفة ويكوف ارجر حسب العرض الوظيفي ادلقدـ للموظف من قبل إدارة 
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ابلعملة السعودية للشهر نفسو وتكوف  ادليالدييعطى للموظف مقابل عملو دبوجب العقد ادلرـب بني الطرإني ويصرؼ يف هناية كل شهر حسب التقومي 
 لكل من :

  
 .الزسوٍىى الوىظفىى -أ

 ميالديتنيوال تقل عقودىم عن سنة وال تزيد عن سنتني  رمسيم الىو عمله اجلمعيةويكوف العمل يف عة شهرايً ( سا218وىم ادلوظفوف الذين يعملوف  
. 

 :على بٌذ األجىر الوىظفىى -ب

 واحدة.لفًتات زلدودة وال تزيد عقودىم عن سنة وظيفية  و( ساعة شهرايً أ 628بنظاـ الساعات   وىم ادلوظفوف الذين يعملوف 

 :الوتعاوًىىالوىظفىى  -ج

ادلدير واعتماد  ابجلمعيةخالؿ إًتة معينة بعد ترشيحهم من قبل ادلسئولني ية ويتم صرؼ مكاإآت مقطوعة ذلم اجلمعمع وىم من يقوموف أبعماؿ 
 التنفيذي للجمعية. 

 : الموظفون المتعاووون
 يكوف ادلوظف متعاوانً إذا مت تكليفو بعمل مهمة زلددة . -
 يتم التعاقد مع ادلوظفني ادلتعاونني مكاإأة مقطوعة وبدوف بدالت . -
 ادلوظف ادلتعاوف يكوف لو قرار تعيني وليس عقد عمل . -
 ادلوظف ادلتعاوف الذي حيتاجو العمل بصفة يومية يوق ع دوامو اليومي مع ادلوظفني يف الفًتة ادلتعاوف إيها . -
 يوماً . 78حيق للموظف ادلتعاوف مع اجلمعية الذي يكوف دوامو بصفة يومية أف يتمتع إبجازة سنوية مدهتا  -
 وظف ادلتعاوف بدؿ خدمة .ليس للم -
 . حيدد مدير اإلدارة مدى حاجة اجلمعية يف تواجد ادلوظفني ادلتعاونني وديكنو إلزامهم ابلدواـ يف ارايـ اليت ربتاجها اجلمعية -
 

 األجر و ٌشمل : -
 . ارجر ارساسي حسب العقد ادلرـب بني الطرإني 

 اعات العمل اإلضايف والعمل يف العطل الرمسية وارعياد واجلمعة واليت أجور الساعات اإلضاإية وىو ما يستحقو ادلوظف عن عدد س
 % عن الساعة لراتبو ارساسي يف ارايـ العادية أو يعوض عنها أبايـ راحة .658يعتمدىا رئيسو ادلباشر وذلك بنسبة 

شؤوف ادلوظفني ويف حالة التحويل ادلباشر يوق ع كل موظف على ظرؼ الراتب أو مسري الرواتب بعد استالـ مبلغ أجره ليحفظ ذلك يف قسم  -
 عن طريق البنك إاف سجالت البنك تعترب إشعاراً ابستالـ ارجر .

 إذا صادؼ يـو الدإع يـو الراحة ارسبوعية أو عطلة رمسية يتم الدإع يف يـو العمل السابق . -

 .اجلمعية ؽ عليو من قبل مدير ع منو ومصد  كتايب موق    ضوكالة شرعية أو تفويل من يراه لقبض أجره أو مستحقاتو دبوجب أف يوك   للموظف -
 وإقاً لألحكاـ التالية أو تودع يف حسابو البنكي ويتم دإعها خالؿ ساعات العمل الرمسية ويف مكانو، ابلعملة الرمسية للبالد  ادلوظفنيتدإع أجور  -
: 

 . ادلوظف ذو ارجر الشهري يصرؼ أجره يف هناية الشهر 
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 يوماً  78خالؿ إًتة ال تزيد عن  خدمتو يدإع أجره وكاإة مستحقاتو إوراً اجلمعية  تنهيالذي  ادلوظف . 
  من اتريخ ترؾ العمل يوماً  واربعوفمخسة الذي يًتؾ العمل من تلقاء نفسو يدإع أجره وكاإة مستحقاتو خالؿ مدة ال تتجاوز ادلوظف . 
  للموظف  جر العادياراتريخ انتهاء التشغيل اإلضايف ما مل يتم دإعها مع  أايـ من سبعة أجور الساعات اإلضاإية تدإع يف ميعاد أقصاه

. 

 
 جدول المراتب ودرجات الراتب والبدالت : -

فع قيمت يستثىى مه رلك راتب مذير الجمعيت والمحاسب والباحث االجتماعي , ورلك ولوجود استثىاءاث مه وزارة العمل والتىميت االجتماعيت ورلك لذ

 01ألف لاير للمحاسب  وكحذ أعلى  7ويذفع كحذ أدوى ’ الف لاير  05ى الف لاير وحذ أعل05% مه قيمت راتب الموظف , ويذفع كحذ أدوى للمذير 05

  ألف  لاير  . 01وكحذ أعلى    يألف لاير للباحث االجتماع 7ألف  لاير  , ويذفع كحذ أدوى 

 ةـالمرتب
العالوة  اتــالدرج

 السنوٌة
2 3 4 5 6 7 7 8 9 21 

 211 4561 4511 4461 4411 4361 4311 4261 4211 4161 4111 األولى

 246 5151 4981 4931 4871 4811 4751 4781 4731 4671 4611 الثانٌة

 276 5741 5771 5691 5631 5561 5481 5421 5351 5271 5211 الثالثة

 291 6631 6551 6471 6381 6311 6231 6151 5971 5881 5811 الرابعة

 341 7611 7511 7411 7311 7211 7111 6911 6811 6711 6711 الخامسة

 376 7781 7671 7551 7431 7311 7181 7971 7851 7731 7711 السادسة

 416 9261 9111 8861 8711 8661 8511 8361 8211 7961 7811 السابعة

 476 21851 21781 21631 21471 21311 21151 9881 9731 9671 9511 الثامنة

 526 23731 23551 23371 23181 22911 22731 22651 22471 22281 22111 التاسعة

 571 25711 25511 25311 25111 24811 24711 24511 24311 24111 23811 العاشرة
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 الخصومات : 
 ما دإع زايدة عن أجر العامل ابخلطأ . -

اً مػع مراعػاةأ أي تغيػري يف ارنظمػة ُمسػتقبالً و يُلػـز مجيػع ادلػوظفني السػعوديني أقساط التأمينات االجتماعية ادلستحقة على ادلوظ ف السعودي حالي -
 ابالشًتاؾأ يف نظاـأ التأميناتأ االجتماعيةأ وخُيصُم االشًتاُؾ من راتبو حسب النسبأ اليت حيد دىا النظاـ .

 أقساط القروض ادلستحقة على ادلوظف للجمعية . -
رئػيس واعتمػاده مػن رئيسػو ادلباشػر بتحريػر ذلػك ويقػـو معيػة رربػع سػاعات متواليػة أو يػـو كامػل وأكثػر للجلغياب بدوف عػذر وىػو عػدـ احلاػور ا -

 .االعتيادية ويوج و لو لفت نظر كتايب خصم ىذا اليـو من رصيد إجازتو يتم و ،  عن كل يـو غياب راتب يـو وصم مقابلوخي ، اجلمعية واعتماده 

للػػدواـ  كشػػف احلاػػور واالنصػػراؼخرىػػا ادلوظػػف عػػن العمػػل يوميػػاً يف هنايػػة كػػل شػػهر بنػػاء علػػى  الػػيت أتيػػتم ذبميػػع اروقػػات  بػػدوف عػػذر التػػأخري -
 . ( ساعات يف الشهر الواحد 7 وزبصم من راتبو إذا زادت عدد ساعات التأخري عن   اليومي

أو أي سػبب رإػع يف حقػو  نتيجػة إاالػووكػاف ذلػك  اجلمعيػةتلػف أو ضػياع أي مػواد أو مسػتندات أو أجهػزة زبػص  طبقت عليو عقوبة بسبب إذا -
 إنذار ، ومن مث ربقيق ، وكانت نتيجة التحقيق إيقاع غرامة على ادلوظف حبيث ال تزيد العقوبة عن أجر مخسة أايـ يف الشهر الواحد .

 اائي على غري ذلك .استيفاء دين إنفاذاً ري حكم قاائي على أال يزيد ادلبلغ ادلستقطع ربع ارجر ارساسي ما مل ينص احلكم الق -
 

 ( المكافآت –االنتداب   – اإلركاب) :  السادسالفصل 

 اإلركاب وتذاكر السفر : 
أو بػدؿ نقػدي عػن  حسب ما ىو متفق عليػو يف العقػد بند تذاكر سفر لو  ادلتعاقد معهم على نيدلوظفرعااء رللس اإلدارة وااجلمعية إقط  توإر -

 السفر كالتايل :

 . نيموظفوالدرجة السياحية لللس اجملعااء ررجاؿ االعماؿ على درجة تذكرة سفر  

بنػػاء علػػى تقػػدمي عػػرض أسػػعار مػػن مكتػػب طػػرياف  كر كاملػػةا يػػتم إعطػػاؤه قيمػػة التػػذاسػػتخدامها  عػػدـ رغبتػػو يفعنػػد اسػػتحقاؽ ادلوظػػف للتػػذكرة و  -
 ة ادلالية مناسبة .معتمد لدى اجلمعية على السعر الفعلي لتلك الفًتة على شركة الطرياف اليت تراىا اإلدار 

 
 رحلة العمل واالنتداب : 

ن أسػبوع العتمادىػا تقدمي طلب رحلة العمل من خالؿ تعبئة النموذج اخلاص بذلك من قبل ادلوظف بعد توقيع رئيسو ادلباشر قبل إًتة ال تقػل عػ -
 . من مدير اجلمعية 

 يعترب يـو ادلغادرة والعودة يوما كامال يف احتساب البدالت . -
وتغطي البػدؿ اليػومي دلصػاريف اركػل وادلواصػالت واالتصػاالت والنثػرايت  السكن،وظف دإعة مقدمة عن مصاريف الرحلة تغطى بدؿ يستلم ادل -

 التالية:ارخرى كما ىي مبينة يف اجلداوؿ 

 : جدول بدالت الرحالت

 بدل الخارجً بدل الداخلً الوظٌفة

 لاير 000 لاير 400 ( ٌة اإلدارة و  ومدٌر الجمع سأعضاء مجلاإلدارة العلٌا )

 لاير 000 لاير 000 الموظفون اآلخرون
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تقػدـ اجلمعيػة أجػػرة النقػل للموظػف الػػذي يسػاإر يف مهمػة عمػػل داخػل منطقػة سػػيارة أو بػدؿ نقػل سػػيارة أجػرة معتمػدة علػػى الفػاتورة ادلقدمػة مػػن  -
كلػػم يػػدإع للموظػػف   288إل منطقػػة تقػػل مسػػاإتها ذىػػااب عػػن   و  ن شػػركة ارجػػرة وإذا اسػػتعمل ادلوظػػف سػػيارتو اخلاصػػة يف مهمػػة العمػػل وسػػاإر هبػػا مػػ

عػن  ةمسػؤوليعلمػاً أبف اجلمعيػة غػري  -كمػا ىػو موضػح يف الفقػرة السػابقة   –كلم يصرؼ لو بػدؿ انتػداب   288رايؿ وإذا زادت ادلساإة عن  688مبلغ 
   أية أضرار تقع للسيارة أو إصاابت تقع للغري نتيجة حادث يقع خالؿ السفر .

 العودة.يقدـ ادلوظف تقريراً عن الرحلة لإلدارة خالؿ مخسة أايـ من  -
أو  يف حالة أتخر العودة عن اليػـو احملػدد ري سػبب مثػل ادلػرض أو حالػة طارئػة أو إصػابة أو غريىػا يقػـو ادلوظػف إبشػعار اإلدارة إػورا ابذلػاتف -

 . الفاكس

 المكافآت : 
 . ويتم ذلك من خالؿ اآليت على اإلبداع والتميز ووتشجيع للموظف اءة الوظيفيةيهدؼ إل رإع الكف وادلكاإآت  نظاـ احلواإز -
 عرض من مدير اجلمعية لرئيس رللس اإلدارة وأخذ ادلواإقة على منح ادلكاإآت ادلادية وادلعنوية للموظفني وادلتعاونني يف اجلمعية . -

  رخص المٌادة والتؤمٌن علٌها: 
 أو من تستلـز طبيعة عملو قيادة سيارات اجلمعية . دلن يعمل بوظيفة سائقوالتأمني عليها دة وذبديدىا بدإع رسـو رخص القيا تقـو اجلمعية -

 الرسوم الحكومٌة لغٌر السعودٌٌن : 
كػػرت   سػـوتتحمػل اجلمعيػة رسػػـو اسػتقداـ ادلوظػف غػػري السػعودي ورسػـو اإلقامػػة واخلػروج والعػودة  يف سػػفر اإلجػازة الرمسيػة أو رحلػػة عمػل ويتحمػل كػػذلك ر  -

 العمل وأي رسـو أخرى حكومية . 

 :   اإلجازات الفصل السابع

 ال جيوز للموظف التوقف عن العمل خالؿ طلبو لإلجازة حلني إشعاره من قبل إدارة الشئوف اإلدارية ادلواإقة دبوعد ابتداء إجازتو . -

 عال ذكره وما يستحدث من أنواع ومناذج .  ف ومجيع ماجيب على ادلوظف تعبئة النموذج اخلاص ابإلجازة جلميع أنواع اإلجازات واالستئذا -

والػدواليب وأرشػفة السػجالت وخالإػو للػرئيس ادلباشػر أو للشػخص البػديل ويطلػب مػن  اجلمعيةعندما يغادر أحد من ادلوظفني للتمتع إبجازتو يسلم مفاتيح  -
 ادلدراء إبالغ نظرائهم يف ارقساـ ارخرى عن إجازهتم مقدماً . 

إػػإذا ال جيػوز للموظػف أف يعمػل لػػدى أي جهػة ألنػاء سبتعػػو أبي إجػازة مػن اإلجػازات ادلنصػػوص عليهػا يف ىػذا الفصػػل سػواء كػاف ذلػك أبجػػر أو بػدوف أجػر  -
 احلق يف حرمانو من أجره عن مدة اإلجازة أو أف تسًتد منو ما دإعتو لو لقاء ذلك . للجمعيةلبت أف ادلوظف خالف ذلك يكوف 

 ٌة العادٌة :اإلجازة السنو 
 .جلميع ادلوظفني  ، أبجر كامل ميالدية يوماً يف كل سنة  78منح إجازة سنوية مدهتا  اجلمعيةتقتاى سياسة  -
 ادلباشر حىت ال حيدث إرابؾ يف العمل . ادلسئوؿجيب على كاإة ادلوظفني جدولة إجازاهتم للسنة القادمة واعتمادىا من  -

ازتو السنوية بنسػبة ادلػدة الػيت قاػاىا مػن السػنة يف العمػل ويبػدأ رصػد عػدد أايـ اإلجػازة ادلسػتحقة للموظػف بعػد إػًتة منح العامل جزءاً من إج للجمعيةجيوز  -
 التجربة .

 ال ديكن إعطائو إجازة اعتيادية يف إًتة التجربة وال ديكن أخذ عدد أايـ أكثر من ارايـ ادلستحقة يف رصيد اإلجازات .  -

يرتب إجازة ادلوظفني على أساس متطلبات العمل ويكوف لػو احلػق الكامػل  واجلمعية لب ادلوظف وحسب إمكانية العمل يتم ربديد موعد اإلجازة حسب ط -
 تمادىا من اإلدارة وذلػك حلاجػةيف اختيار أايـ اإلجازة حسب الربانمج ادلعد من قبل القسم ادلعين وال جيوز أتخريىا أو بدؿ مادي عنها إال دبواإقة رئيسو ادلباشر واع

 العمل لو . 
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نػواف ادلكػاف يقدـ ادلوظف طلب إجازتو لإلدارة قبل شهرين لتكملة اإلجراءات الالزمة وإجراءات السفر والشخص البديل ويوضح إيو اتريخ بػدء اإلجػازة وع -
 الذي يقاي إيو إجازتو .

احلق يف طلػب أتجيػل إجػازة ادلوظػف لظػروؼ العمػل  وللجمعيةر ، ال حيق للموظف أتجيل إجازتو بعد استحقاقها للفًتة القادمة إال بعد مواإقة رئيسو ادلباش -
 يف التأجيل ركثر من ذلك أيخذ مواإقة ادلوظف كتابياً . اجلمعيةيوماً ويف حالة رغبة  08على أف ال تزيد ادلدة أكثر من 

 ـو مجعة أو عطلة رمسية .أايـ السفر ذىاابً وإايابً وديكن سبديد اإلجازة إذا صادإت يف طرإيها ي للمقيم تشمل اإلجازة -

 إبشعار اإلدارة خالؿ يـو واحد من اتريخ وصولو بعد اإلجازة .ادلقيم يقـو ادلوظف  -
اإة إل يف حالػة أتخػر العػػودة عػن اليػـو احملػػدد سػوؼ تفػرض علػػى ادلوظػف عقوبػة خصػػم يػـو عػن كػػل يػـو أتخػري إمػػا مػن راتبػو أو مػػن إجازتػو الالحقػة ابإلضػػ -

 إهناء خدمتو بدوف إنذار . للجمعيةياب ويف حالة أتخره أكثر  من أسبوعني حيق اخلصم العادي رايـ الغ
 للموظف إجازة أكثر من إجازتو العادية بعد مواإقة رئيسو ادلباشر بدوف راتب واعتمادىا من اإلدارة . اجلمعية سبنحيف احلاالت االستثنائية  -

 : اإلجازة االستثنائٌة 
تثنائية بػدوف أجػر عنػد وجػود ظػروؼ تسػتدعي ذلػك وعنػد عػدـ وجػود رصػيد مػن  اإلجػازة االعتياديػة أو عػدـ كفايػة جيػوز للموظػف احلصػوؿ علػى إجػازة اسػ -

 –كاإػػة ادلصػاريف ادلًتتبػػة علػى ذلػػك ادلقػيم  الرصػيد دلػدة ال تزيػػد عػن مخسػػة عشػر يومػا يف السػػنة بشػرط قبػػوؿ رئيسػو ادلباشػر واعتمادىػػا مػن اإلدارة ويتحمػػل ادلوظػف 
 ... اخل  و ال ربتسب من خدمتو .  -رسـو خروج وعوده  -تذاكر السفر 

عػة ارجػر وال جيوز لصاحب الصالحية إعطاء ادلوظف إجازة استثنائية حبد أقصى لاللة أشػهر كػل سػنتني بعػد االقتنػاع ابدلػربرات الػيت يقػدمها وىػي غػري مدإو  -
 الذلا .ربتسب رغراض اخلدمة أو الًتقية  ويتحمل ادلوظف قسط التأمينات كاماًل خ

 : اإلجازة العرضٌة 
ادلواإقػػة ادلسػػبقة مػػن صػػاحب  اال بعػػدديػػنح ادلوظػػف إجػػازة عرضػػية قػػدرىا مخسػػة أايـ يف السػػنة مدإوعػػة ارجػػر وىػػي ليسػػت حقػػاً مكتسػػباً وخياػػع التمتػػع هبػػا  -

 سواء جاءت قبلها أو بعدىا .الصالحية وال تعترب تراكمية كما ال جيوز وصلها أو جزء منها ابإلجازة االعتيادية وال إبجازة ارعياد 

 اإلجازة المرضٌة : 
 يسػػتحق ادلوظػػف إجػػازة مرضػػية مدإوعػػة ارجػػر للثاللػػني يومػػاً ارول دبوجػػب شػػهادة طبيػػة معتمػػدة   تقريػػر ( مػػن مستشػػفى أو مستوصػػف أو مركػػز صػػحي -

تني يومػاً الالحقػػة ودوف أجػر للثاللػني يومػاً الػػيت تلػي ذلػك خػػالؿ % مػن راتبػو دلػػدة السػ 35معتمػد لػدى اإلدارة وال ينظػر يف التقػػارير مػن خػارج ادلملكػػة . ويصػرؼ 
 نفس السنة ويقصد ابلسنة ىنا من أوؿ إجازة مرضية .

 قد تطلب من ادلوظف الذي ربت اإلجازة ادلرضية ادلعتمدة من التأمينات االجتماعية احلاور للعمل حسب الظروؼ ويعوض عن ذلك . اجلمعيةإدارة  -
 

 فوعة األجر :العطل الرسمٌة المد 
احلػق يف أتخػري إجػازة مػن  وللجمعيػةإجازة يف العطل الرمسية التالية أبجػر يف كػل سػنة علػى أف يػتم مراعػاة  متطلبػات تسػيري ارعمػاؿ ،  اموظفيه سبنح اجلمعية -

ايـ الػيت عملػوا هبػا ، حيػث يصػدر تعمػيم مػن ترى ضػرورة بقػائهم علػى رأس العمػل مػع تعوياػهم راتػب بػدؿ سػاعات عمػل إضػايف أو أايمػاً ولػيس أجػراً مػادايً عػن ار
 .تبدأ وتنتهي مع موظفي الدولة ادلناوبني ، والعطل الرمسية  يف ذلك سواء بداية الفًتة وهنايتها وأمساء اجلمعيةإدارة 

 : أٌام العطل الخاصة 
 إجازة مدإوعة الراتب لألايـ التالية : اموظفيه سبنح اجلمعية -
 .ويـو واحد حاؿ القرابة من الدرجة الثانية  الولد ( إقط  –الزوجة  -اة أحد أقارب ادلوظف   الوالدين عند وإ اايـ 5وأايـ للزواج   -

 عندما يولد للموظف مولود جديد . اايـ 7 -

 أسبوع كامل أو متفرؽ يف السنة يف حالة مراجعة مستشفيات الدولة للعالج لو ولعائلتو . -

 .مخسة عشر يوماً يف حالة وإاة زوج العاملة  -
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 : إجازة الحج 
 اجلمعيػػػةيومػػػاً رداء مناسػػػك احلػػػج مدإوعػػػة ارجػػػر وذلػػػك دلػػرة واحػػػدة طػػػواؿ مػػػدة خدمتػػػو بعػػػد قاػػػاء سػػػنتني متصػػػلتني يف  65يعطػػى ادلوظػػػف إجػػػازة احلػػػج  -

 حق تنظيم ىذه اإلجازة دبا يامن حسن سري العمل هبا يف العمر . وللجمعية

 : إجازة االمتحان الدراسٌة 
الػػذي يتػػابع تدريبػػو أو ربصػػيلو العلمػػي إجػػازة أبجػػر كامػػل طػػواؿ مػػدة االمتحػػاف وذلػػك عػػن سػػنة غػػري معػػادة ربػػدد مػػدهتا بعػػدد أايـ  ادلوظػػف سبػػنح اجلمعيػػة -

 مػن ادلوظػف تقػدمي الو ئػق تطلػبأف  وللجمعيػةاالمتحاف الفعلية ، أما إذا كاف االمتحاف عن سنة معادة إيكوف للموظف احلق يف إجػازة دوف أجػر رداء االمتحػاف 
وحيػـر ادلوظػف مػن  ادلؤيدة لطلب اإلجازة وكذلك ما يدؿ على أدائو االمتحاف وعلى ادلوظف أف يتقدـ بطلب اإلجازة قبل موعدىا خبمسػة عشػر يومػاً علػى ارقػل .

 أجر ىذه اإلجازة إذا لبت أنو مل يؤد  االمتحاف مع عدـ اإلخالؿ ابدلساءلة التأديبية .

 

 ظوراتالفصل التاسع :  الواجبات والمح

  الجمعٌةواجبات : 
 دبا يلي : تلتـز اجلمعية

 معاملة ادلوظفني بشكل الئق يربز اىتمامو أبحواذلم ومصاحلهم واالمتناع عن كل قوؿ أو إعل ديس كرامتهم أو دينهم . -

 ادلوظفني الوقت الالـز دلمارسة حقوقهم ادلنصوص عليها يف  ىذه الالئحة دوف ادلساس ابرجر . ىأف يعط -
قتااه وأف دلوظفي اجلهات ادلختصة كل مهمة تتعلق ابلتفتيش أو ادلراقبة واإلشراؼ على حسن تطبيق أحكاـ نظاـ العمل واللوائح والقرارات الصادرة دب أف تسهل

 تعطي للسلطات ادلختصة مجيع ادلعلومات الالزمة اليت تطلب منها ربقيقاً ذلذا الغرض .

 اللذين حيدداا العقد أو العرؼ مع مراعاة ما تقاي بو ارنظمة اخلاصة بذلك .أف تدإع للعامل أجرتو يف الزماف وادلكاف  -
عن العمل إال سبب راجع  إذا حار ادلوظف دلزاولة عملو يف الفًتة اليومية اليت يلزمو هبا عقد العمل أو أعلن انو مستعد دلزاولة عملو يف ىذه الفًتة ومل دينعو -

 دلدة اليت ال يؤدي إيها العمل .إل صاحب العمل كاف لو احلق يف أجر ا

 
 

 : واجبات الموظفٌن 
 

 ٌلتزم الموظف باآلتً:
 التقيد ابلتعليمات واروامر ادلتعلقة ابلعمل .  -

 عدـ مجع أو قبوؿ أي تربعات شخصية . -
 احملاإظة على مواعيد العمل . -
 إصلاز عملو على الوجو ادلطلوب ربت إشراؼ الرئيس ادلباشر ووإق توجيهاتو . -
 . اجلمعيةية ابآلالت وابردوات ادلوضوعة ربت تصرإو واحملاإظة عليها وعلى شلتلكات العنا -
يف نطاؽ اختصاصو ويف  اجلمعيةااللتزاـ حبسن السرية والسلوؾ والعمل عل سيادة روح التعاوف بينو وبني زمالئو وطاعة رؤسائو واحلرص على إرضاء عمالء  -

 حدود النظاـ .
 احلاالت الطارئة أو ارخطار اليت هتدد سالمة مكاف العمل أو العاملني إيو . تقدمي كل عوف أو مساعدة يف -
 أو أية أسرار تصل إل علمو بسبب أعماؿ وظيفتو . للجمعيةاحملاإظة على ارسرار الفنية  -
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 عدـ شلارسة أي عمل خخر خارج نطاؽ عملو سواء كاف ذلك أبجر أو بدوف أجر لدى أية جهة أخرى  . -
 . اجلمعيةبغرض ربقيق ربح أو منفعة شخصية لو أو لغريه على حساب مصلحة  ابجلمعيةتغالؿ عملو االمتناع عن اس -
 بكل تغيري يطرأ على حالتو االجتماعية أو زلل إقامتو خالؿ أسبوع على اركثر من اتريخ حدوث التغيري .  اجلمعيةإخطار  -
 لبالد .التقيد ابلتعليمات وارنظمة والعادات والتقاليد ادلرعية يف ا -
 ومعداهتا يف ارغراض اخلاصة . اجلمعيةعدـ استعماؿ أدوات  -

 الفصل العاشر : إنهاء العمد  ومكافئة نهاٌة الخدمة 
 

 إنهاء العمد 
 ينتهي العقد ابنقااء مدتو . -

طبتو رمسيًا قبل انتهاء عقده ويتم سلا اجلمعية% يف تقومي ارداء الوظيفي أو عند عدـ حاجة  70ينتهي العقد إذا حصل ادلوظف على نسبة أقل من  -
 يف إسخ العقد . ينبشهر 

 العتمادىا أو رإاها حسب أسباب االستقالة . اجلمعيةمن التاريخ احملدد لالستقالة دلدير  ين االنذاراالستقالة : يقدـ ادلوظف استقالتو خطياً قبل شهر  -
 قد.يف إسخ الع ينوجود إائض يف القوى العاملة ويتم سلاطبتو رمسياً قبل انتهاء عقده بشهر  -

وذلك بعد إجراء التحقيقات الالزمة ولبوت قيامو هبذا  اجلمعيةالفصل التأدييب عند صدور أي تصرؼ سلل  آبداب الشريعة اإلسالمية أو مسيء لسمعة  -
ولآلخرين  للجمعيةوالتزامات  للجزاءات والعقوابت ويصدر لو قرار طي قيد بعد تسليمو مجيع ما حبوزتو من عهد اجلمعية العمل وبعد إبالغو إبنذار دلخالفة نظاـ 

 بسبب إلغاء الوظيفة .

 . للجمعية( يوماً متفرقة خالؿ السنة الوظيفية بدوف عذر وإبالغ مسبق  78( أايـ متتالية أو     65يتم إصل ادلوظف عند غياب    -

 . اجلمعيةمعتمدة لدى  وادلوظف بوإاة ادلوظف بناء على تقرير طيب من جهة اجلمعيةينتهي العمل بعقد العمل ادلرـب بني  -
( يومًا من اتريخ العقد بني الطرإني إذا كاف متعاقدًا معو من  65إلغاء عقد ادلوظف الذي ال يباشر مهاـ عملو دوف عذر مشروع خالؿ    للجمعيةحيق  -

 إور وصولو للمملكة إذا كاف متعاقداً معو من اخلارج . اجلمعيةداخل ادلملكة وإذا مل ياع نفسو ربت تصرؼ 

لواحدة اليت تبدأ انقطاع العامل عن العمل دلرضو دلدة تزيد عن تسعني يومًا متصلة أو مددًا تزيد يف رلموعها عن مائة وعشرين يومًا متقطعة خالؿ السنة ا -
 من اتريخ أوؿ إجازة مرضية .

 عجز العامل عجزاً كلياً عن أداء العمل ادلتفق عليو ويثبت ذلك بتقرير طيب معتمد . -

 السلطات احلكومية ادلختصة رخصة عمل أو إقامة العامل غري السعودي أو قررت عدـ ذبديدىا أو إبعاده عن البالد .إذا ألغت  -

 بلوغ العامل سن الستني ابلنسبة للعماؿ ومخس ومخسوف سنة للعامالت ما مل سبتد مدة العقد احملدد ادلدة إل ما وراء ىذه السن . -

 للعامل شهادة اخلدمة . اجلمعية تعطيدمتو وبناء على طلبو و ئقو اخلاصة ادلودعة دبلف خدمتو كما تعاد للعامل حاؿ إهناء أو انتهاء خ -

 .11حسب  بعد تطبيق نظاـ العقوابت الصادر من الوزراة إلغاء عقد ادلوظف للجمعيةحيق  -

 :إخالء الطرف 
 –إجيػار سػكن  –و والتأكد من تصفية مجيع حساابتو ادلاليػة   قػروض دينح ادلوظف ورقة إخالء طرؼ وشهادة خدمة بعد تسليمو جلميع العهد اليت يف حوزت -

 أقساط ( .
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 ىذه الالئحة مكملة للنظاـ ارساسي للجمعية ومفصلة للعمل يف اجلمعية . تعترب 
 

 

-  

 تتكوف اجلمعية من اذليئات التالية : -
 أ / اجلمعية العمومية  -

 ب/ رللس اإلدارة . -

 ية واللجاف اليت تتشكل ابجلمعية .ج/ إدارة اجلمع -

 
 

 
ذلك يف كل من ادلواد تناوؿ النظاـ ارساسي للجمعية ابلتفصيل كل ما يتعلق  ابجلمعية العمومية ومهاـ وأنواع اجتماعاهتا وطرؽ انعقادىا ومواعيد انعقادىا و 

 ف االجتماعية  .العاشرة إل الثامنة عشر من النظاـ ارساسي للجمعية الصادر من وزارة الشؤو 

 

ادلواد التاسعة عشر  تناوؿ النظاـ ارساسي للجمعية ابلتفصيل مهاـ رللس اإلدارة والعاوية اخلاصة دبجلس اإلدارة وكيفية تشكيل رللس اإلدارة وذلك يف كل من
 إل الثانية والثاللني من النظاـ ارساسي للجمعية الصادر من وزارة الشؤوف االجتماعية .

 

 

 الفصل األول

 التسلسل اإلداري

 والتىصٍف الىظٍفً

 والوهام والىاجبات

 

 ملدمة

 (2) المادة

 (3)المادة

 (4)المادة

 (5)المادة
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 مديًرا للجمعية دارة اجلمعية بعد مواإقة رللس اإلدارة على تسمية مدير تنفيذي للجمعية حيدد صالحياتو ومسؤولياتو وحقوقو والتزاماتو ويشًتط إيمن يعنيتتكوف إ
 ما يلي :

 أف يكوف قد أمت احلادية والعشرين من عمره . -2                                              سعودي اجلنسية . -6

 أف يكوف متفرغاً إلدارة اجلمعية . -1                   أف يكوف كامل ارىلية ادلعتربة شرعاً . -7

 أف يكوف مؤىالً  للقياـ هبذا العمل . -5

 ( من النظاـ ارساسي للجمعية . 77حسب ما نصت  عليو ادلادة   
تكليف أحد أعاائو ليتول ىذا العمل ويف ىذه احلالة ال يفقد العاو ( من النظاـ ارساسي للجمعية جيوز جمللس اإلدارة 71وبناًء على ادلادة  

 ناقشة إيو والتصويت على قراراتو ادلكلف حقو يف حاور اجتماعات اجمللس وادل

 :ههام هذٌز الجوعٍة 

 يف ارمور التالية :يكوف مدير اجلمعية مسؤوالً شخصياً وإقاً رحكاـ ىذا النظاـ أماـ رللس اإلدارة ، ربدد صالحياتو ومسؤولياتو 

 إدارة أعماؿ اجلمعية على الوجو الذي حيقق ذلا ادلصلحة واحملاإظة على أمواذلا ادلنقولة والغري منقولة . -6

 وإجازهتم.إدارة وتنظيم أعماؿ موظفي اجلمعية واقًتاح ترقيتهم وإصلهم وعالوهتم  -2

 التوقيع على ادلستندات اليت تدخل ضمن اختصاصو . -7

 ادلفوض هبا من قبل رللس اإلدارة .القياـ ابرعماؿ  -1

 ذلك.حاور اجتماعات رللس اإلدارة مىت ما طلب منو  -5

 اجمللس.تقدمي التقارير الدورية عن كيفية سري أعماؿ اجلمعية ومناقشتها مع  -1

 عنهما.تنفيذ القرارات الصادرة عن اجلمعية العمومية أو رللس اإلدارة أو اللجاف ادلنبثقة  -3

 تقارير السنوية عن أنشطة اجلمعية وبرارلها وميزانيتها التقديرية للعاـ ادلايل اجلديد .ادلشاركة يف إعداد ال -0

 السعي لتنمية العاوية ابجلمعية لالستفادة من جهود ومسااة أكرب عدد من ارعااء . -0

 القياـ أبية أعماؿ يكلف هبا من قبل رللس اإلدارة . -68

 اإلشراؼ ادلايل واإلداري على اجلمعية . -66

 تعيينهم.ويتم عرض ذلك على رللس اإلدارة وادلواإقة على  متعاونني،واستقطاب الكفاءات اليت يراىا زبدـ أعماؿ اجلمعية سواء عاملني أبجر أو  تعيني -62

 

 

 

 

 

 :ٌشزف هذٌز الجوعٍة على األقسام التالٍة 

 

 (7)المادة



 

 

 32من  29صفحة 
 

 

 :قسن الشؤوى الوالٍة  - أ

 ير التنفيذي وعرض ذلك على رللس اإلدارة ، ويندرج ربتها مجيع أمور اجلمعية ادلالية وتكوف يتم تعيني مديًرا للشؤوف ادلالية للجمعية بًتشيح من ادلد
 مسؤولة عن ادليزانيات واإليرادات وادلصروإات ادلالية رعماؿ اجلمعية .

 : تقـو اجلمعية بتعيني   زلاسب للجمعية ( بعد مواإقة رللس اإلدارة يكوف مسؤوالً عن ما يلي 

 تر وادلستندات احلسابية اليت تتطلبها طبيعة العمل .لدإااب االحتفاظ  -6

 إعداد ميزاف مراجعة حلساابت اجلمعية وحساب الصندوؽ مرة على ارقل كل لاللة أشهر أو عندما يطلب منو ذلك . -2

 سجل ارعااء وقيد تسديد اشًتاكاهتم إيو .ب االحتفاظ -7

 احملاسب القانوين لتدقيقها واستخراج ادليزانية العمومية واحلساب اخلتامي .رباري حساابت اجلمعية يف هناية السنة ادلالية وعرضها على  -1

 إعداد مشروع ادليزانية التقديرية للجمعية وإق تعليمات رللس اإلدارة . -5

 حفظ مجيع دإاتر وسجالت ومستندات اجلمعية احملاسبية يف مقر اجلمعية وربت مسؤوليتو الشخصية . -1

 اختصاصو.أخرى تدخل ضمن  القياـ دبا يسند إليو من أعماؿ -3

 :قسن الشؤوى اإلدارٌة / ب

دارية من يتم تعيني مديراً للشؤوف اإلدارية بناًء على ترشيح مدير اجلمعية وعرض ذلك على رللس اإلدارة ، ويندرج ربت اختصاصها مجيع الشؤوف اإل
إو ، وكذلك أعماؿ االتصاالت اإلدارية وادلخاطبات الرمسية ، وكذلك تقـو أعماؿ ادلوظفني أبجر وادلتعاونني وإجازاهتم وترقياهتم وتعيينهم وأتديبهم وخال

 –سجل الزايرات ادليدانية دلوظفي الوزارة  –سجل زلاضر رللس اإلدارة  –إبعداد الدإاتر اإلدارية الالزمة رعماؿ اجلمعية من   سجالت العاوية 
 ية مناسبة .سجل خاص للعاملني يف اجلمعية ( وكذلك أي سجل تراىا اجلمع

 

 

ف الربامج وارنشطة ويتم تعيني مديراً لقسم الربامج وارنشطة بناًء على ترشيح مدير اجلمعية وعرض ذلك على رللس اإلدارة ، ويندرج ربت اختصاصها مجيع شؤو 
 اليت تنفذىا اجلمعية واللجاف اخلاصة ابلربامج ويكوف مسؤواًل عًما يلي :

 اإلدارة.ة للربامج وارنشطة وادلشاريع ادلعتمدة من قبل رللس ادلسااة يف وضع اخلطط السنوي -6

 وادلشاريع.متابعة تنفيذ اخلطط ادلتعلقة ابلربامج والنشاطات  -2

 تقدمي التوصيات اليت من شأهنا رإع مستوى التنفيذ من خالؿ عملية التقييم وادلتابعة . -7

 يع اجملاالت احلياتية لتحسني وتطوير اروضاع االجتماعية واالقتصادية .إعداد ارنشطة الًتبوية والتثقيفية والتدريبية وادلهنية يف مج -1
 تنسيق اجلهود مع إدارة العالقات العامة واإلعالـ لتغطية كاإة ارنشطة والربامج . -5

 شروع ولتفادي االزدواجية .التعاوف والتنسيق مع ادلؤسسات الرمسية واخلاصة والتطوعية لالرتقاء دبستوى إعالية الربامج والنشاطات ادلنفذة يف ادل -1

 تنظيم اللقاءات ارسبوعية والشهرية لكاإة العاملني يف الربامج . -3

 رإع التقارير الدورية إدارة اجلمعية سبهيداً لرإعها إل اجلهات ادلشرإة على اجلمعية . -0

  اركفاء .ادلسااة يف تشكيل اللجاف التطوعية داخل الربامج ادلنفذة وغريىا ، واختيار ادلتعاونني يف -0

 أوالً / لسم الشإون المالٌة واإلدارٌة :

 : ثانٌاً / لسم البرامج واألنشطة
 



 

 

 32من  31صفحة 
 

 ادلسااة يف توليق كاإة ارعماؿ اإلدارية والفنية وادلالية ادلتعلقة ابلربامج . -68

 

ع ويتم تعيني مديراً للعالقات العامة واإلعالـ بناًء على ترشيح مدير اجلمعية ، وعرض ذلك على رللس اإلدارة ، ويندرج ربت اختصاصها مجي -6
 ية ، ويكوف مسؤوالً عما يلي :شؤوف العالقات العامة واإلعالـ يف اجلمع

 اإلشراؼ على ادلوقع االلكًتوين اخلاص ابجلمعية . -2

 ادلشاركة يف إعالـ وتوجيو اجلمهور داخل وخارج اجلمعية عن أىداؼ ونشاطات اجلمعية . -7

 الرد على االنتقادات وادلالحظات اليت توجو للجمعية. -1

 لغات ادلناسبة .إعداد اردلة التعريفية اخلاصة ابجلمعية وأنشطتها ابل -5

 ادلشاركة يف إصدار نشرة دورية واليت تتامن أخبار ونشاطات اجلمعية . -1

 ادلشاركة يف التحاري للمؤسبرات الصحفية . -3

 ادلشاركة يف نشاط اإلعالف اإلعالمي . -0

 ادلقاؿ الصحفي ( . –احلديث  –التحقيق  –إعداد وكتابة  وتصميم   التقرير  -0

العالقات العامة واإلعالـ سواء الداخلية مع أقساـ اجلمعية وطاقم العمل ، أو اخلارجية مع اجلهات احلكومية  أتمني االتصاالت ادلطلوبة لعمل -68
 وارىلية .

 ادلشاركة يف توإري كاإة اخلدمات الالزمة إلدارة اجلمعية وموظفيها لدى اجلهات ادلعنية . -66

 هور للجمهور الداخلي واخلارجي .ادلشاركة يف زبطيط برامج عالقات عامة لتعزيز وتنمية مسعة اجلم -62

 القياـ أبعماؿ التشريفات مثل : استقباالت الايوؼ واستااإتهم وزايراهتم . -67

 تقدمي خدمات السكراترية للحمالت اإلعالمية ابجلمعية . -61

 ادلشاركة يف تنظيم احلمالت اإلعالمية ومجع التربعات وادلشاركة ابلبازارات اخلريية . -65

 يث دليل أبرقاـ اذلواتف الداخلية وارجهزة ذات العالقة أبنشطة اجلمعية .ادلشاركة يف إعداد وربد -61

 ادلشاركة يف تنظيم وتنفيذ الربامج التعريفية دلوظفي اجلمعية سواء عاملني أبجر أـ متعاونني . -63

 تصنيف اجلمهور الذين تتعامل معو اجلمعية ، وربديد وزبصيص قنوات اتصاؿ مناسبة ومالئمة بكل شرحية . -60

 يم استخداـ قاعات االجتماعات دبقر اجلمعية وهتيئتها حسب احلاجة .تنظ -60

 إعداد خطاابت وكروت وبطاقات الدعوات والتهنئة والتعازي وما يف حكمها . -28

 ادلشاركة يف تسجيل وحفظ ادلناسبات اذلامة للهيئة تلفزيونياً أو إذاعياً . -26

 ـ والرإع إلدارة اجلمعية بذلك .اختيار ارعااء اركفاء للعمل يف العالقات العامة واإلعال -22

 

 

 

 ثالثاً / لسم العاللات العامة واإلعالم :
 

 ثالثاً / المسم النسوي :
 



 

 

 32من  32صفحة 
 

أنشطة اجلمعيات ويتم تعيني مشرإة أو مديرة للقسم النسوي بناًء على ترشيح من مدير اجلمعية وعرض ذلك على رللس اإلدارة ، ويندرج ربت اختصاصها إدارة  
 النسائية واإلشراؼ عليها وتكوف مسؤولة عما يلي :

 واء الداخلية مع ادلدير التنفيذي وكاإة أقساـ وجلاف اجلمعية أو خارجية مع اجلهات ادلستفيدة من برامج اجلمعية .أتمني االتصاالت ادلطلوبة للعمل س -6

 ادلشاركة يف وضع اخلطط والربامج اليت تامن ادلسااة الفاعلة للعنصر النسائي يف إصلاح أىداؼ اجلمعية . -2

  تؤدي لتحقيق رؤية ورسالة اجلمعية .تنفيذ اخلطط اخلاصة ادلوضوعة لألنشطة يف اجلمعية واليت -7

 التنسيق والتعاوف التاـ مع اللجاف النسائية اليت تشكل من ادلتطوعات . -1

 العمل على استقطاب ادلتطوعات إلشراكهن يف النشاطات ادلختلفة يف اجلمعية . -5

 

 

 

 لمدٌر الجمعٌة . ببرامجهممدٌر وحدة التطوع مع فرٌق عمله بمتابعة الفرف التطوعٌة والرفع ٌلوم  -

 ئٌات كاملة .التنفٌذ واالحصاة مع فرٌق عمله برفع التلارٌر الشهرٌة للبرامج وكٌفٌٌلوم  -

   ادارٌاُ مدٌر الجمعٌة .ٌتبع  -

 التطوع بالجمعٌة وحدة : رابعاً 


