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 عميية اا  لسإكان  جل الالئحة التنفيذية                  

 . ملهنم والواجبنت والوصف الوظيفيو ا التسلسل اإلاا ي لفصل األول :ـ ا     

 نفئنت واحلوافز واليالوات .كالمل االجو  والبدالت واملا الفصل الثنني : -

 .االجنزات واخلصومنت  الفصل الثنلث : -

 .ليعمل واالنتداب األ كنب وتذكن  السفر وآلية ا الفصل الرابع : -

 نمة .الرتقينت والنقل والركوم الي الفصل اخلنمس : -

 الواجبنت واحملظو ات . الفصل السناس : -

 خلدمة وإخالء الطرف .إنهنء اليقد ومانفئنت نهنية ا القسم السنبع : -
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خالف ذلك صراحة  لوا اة إزاء كل منهن كعمن يلي من مل يرايقصد بنليبن ات اآلتية املينني ا : يريفنت عنمةت

 . يف هذا النظنم

 

 

 

 

 

 

 

 

 تيريفه املصطلح

 مجيية اا  لسإكان  بيرعر اجلعميية

 اخلنصة بنجلعمييةالئحة نظنم اليعمل  الالئحة

 ميثلهن املدير التنفيذي للجعميية يةإاا ة اجلعمي

 جلعميية واملوظفعقد اليعمل املاتوب الذي حيتوي على البنوا املتفق عليهن بني ا اليقد

 ليالواتاالبدالت وألجر مضنفًن إليه كل من ييطى للينمل مقنبل ععمله مبوجب عقد ععمل مهعمن كن  نوع ا الراتب

 نلية .ويقصد بهن السنة امل امليالايةنة السنة امليتعمدة يف بدء اليعمل واإلجنزات وصرف الرواتب هي الس ظيفيةالوالسنة 

 املوظف الذي ييعمل يف اجلعميية بانمل كنعنت الدوام الرمسي . لانملااملوظف 

 املوظف الذي ييعمل أقل من كنعنت الدوام الرمسية الانملة . ئياملوظف اجلز

 . عة هلم مقنبل هذه األععمنلهم من يقومو  بأععمنل حمداة مع اجلعميية ويتم صرف مانفآت مقطو  وموظف متين

 ي .هو الشخص الذي يقوم بأععمنل حمداة من اجلعميية بدو  مقنبل منل املتطوع

 عدم احلضو  لليعمل لنصف يوم  أو أكثر . الغينب

 . األينم اليت يسعمح فيهن للعموظف عدم احلضو  لليعمل اإلجنزة

 اليعمل خن ج الدوام الرمسي كواء خالل أو خن ج أينم اليعمل يفاليعمل اإلضن
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 كم 08تاليف املوظف مبهعمة ععمل تبيد عن املركز الرئيسي مسنفة   االنتداب

 ح فيه مستوى أااء ععملهتقرير يرفع من قبل القسم التنبع له املوظف بنهنية كل كنة يوض يء الوظيفتقويم األاا

 . ميالايةمن كل كنة  ننيرياملبلغ الذي يتم إضنفته لراتب املوظف مع  اتب شهر  نويةاليالوة الس

 املبلغ املقطوع الذي تدفيه اجلعميية للعموظف لتأمني كان خنص له بدل السان

 عموظف إزاء تفننيه يف اليعمل أو يف مننكبنت ميينةصرفهن لل احلوافز املناية أو املينوية اليت  يتم ملانفآتاحلوافز أو ا

 ن الختنذ قرا  مننكب بشأنهنمننقشة املخنلفنت واألمو  اليت تصد  من املوظف مليرفة أكبنبه التحقيق

 لف لبنوا اليقد أو النظنم .توجيه أو لفت نظر املوظف يف حنلة قينمه بيعمل غري الئق أو خمن اإلنذا 

 جزء من  اتب املوظف الذي صد ت منه خمنلفة للنظنمخصم  احلسم

 لذلك . إنهنء عقد املوظف عن اليعمل نتيجة قينمه بأحد األكبنب املوجبة الفصل

 اخلطوات التفصيلية اليت توضح طريقة كري اليعمل بنجلعميية . ءاتاليل اإلجرا

 توصيف ملهنم ومسؤولينت كل وظيفة ااخل اجلعميية ظيفيالو الوصف

   يراه مقتطيًن من  اتبهمبلغ منلي ييطى للعموظف بننء على طلبه وفق إجراءات ميينة على أ السلفة
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 ميلومنت اجلعميية

  : فق نظنم اجلعميينت وزا ة اليعمل والتنعمية االجتعمنعية و مجيية أهلية غري  حبية مسجلة لدىالتيريف بنن

  ذية هـ ولوائحه التنفي91/2/9341( وتن يخ 0واملؤكسنت األهلية الصنا  بنملركوم امللاي  قم )م/

  تنبية  عر وهيومقر اجلعميية مدينة عر 9915هـ برقم 94/5/9339مت إنشنء اجلعميية بتن يخ  : التأكيس

 ملركز التنعمية االجتعمنعية بيرعر

نطقة احلدوا عمن ي وبننء املسنكن لألكر احملتنجة مبأ  تاو  اجلعميية  ائدة يف اجملنل املي:  ؤيتنن  

 الشعمنلية.

 : ن التعملك ألكر ذات الدخل احملدوا ومتاينهن منيعمل من أجل إجينا حلول كانية مننكبة ل  كنلتنن

 ي لتقديم اخلدمةاحلاومي واخلنص وغري الرحببنلتينو  مع القطنع 

 أهداف اجلعميية  : 

 ــ متاني الفئنت املستفيدة من امتالك السان 9

 ــ إنشنء جمعمينت كانية مهيأة الحتضن  احملتنجني 2

 ــ املسنعدة يف ترميم املننزل للفئنت املستفيدة 4

 ــ املسنهعمة يف اعم األحبنث يف جمنل اإلكان  3

 ــ املسنهعمة يف تقديم خدمنت إنشنئية يف جمنل اإلكان   5

 وظفني :جمعموع عدا امل

 السيوايني : ) اليوجد ( ذكو  ) اليوجد( إننث 

 الينوا  :

  بن عبداليزيز لوالديه ـــ اجلوهرة اكان  امللك عبداهلل –عرعر  –احلدوا الشعمنلية 

     لربيد اإللارتوني :ا                                                            قم جوال اجلعميية :

                                                                 Arar.dar2020@gmail.com 
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 اهليال التنظيعمي جلعميية اا 
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 : الفصل األول 

 : ا ي التسلسل اإلا القسم األول. 

 ة :مقدم

 ليعمل يف اجلعميية .تيترب  هذه الالئحة ماعملة للنظنم األكنكي للجعميية ومفصلة ل

 ة األوىل :املنا 

 تتاو  اجلعميية من األجهزة اآلتية :

 اجلعميية اليعمومية .  .9

 جملس اإلاا ة . .2

 ن ومهنمهن .وحيدا القرا  اختصنصه ، لس اإلاا ةاللجن  الدائعمة أو املؤقتة اليت تشالهن اجلعميية اليعمومية أو جم .4

 اإلاا ة التنفيذية .  .3

 ة الثننية :املنا 

ن وطرق انيقناهن يية اليعمومية ومهنم وأنواع اجتعمنعنتهتننول النظنم األكنكي للجعميية بنلتفصيل كل من يتيلق بنجلعم

لنظنم األكنكي للجعميية الصنا  من ا واليشرو إىل الثنمنة  سة عشراخلنمومواعيد انيقناهن وذلك يف كل من املواا 

 . االجتعمنعية اليعمل والتنعميةمن وزا ة 

 ة الثنلثة :املنا 

ية تشايل واليضوية اخلنصة مبجلس اإلاا ة وكيف تننول النظنم األكنكي للجعميية بنلتفصيل مهنم جملس اإلاا ة

 من النظنم واأل بيو  اخلنمسةإىل  واليشرو ك يف كل من املواا التنكية وذلواللجن  الدائعمة أو املؤقتة جملس اإلاا ة 

 . االجتعمنعية ةاليعمل والتنعمياألكنكي للجعميية الصنا  من وزا ة 

 ة الرابية :املنا 

سؤولينته دير تنفيذي للجعميية حيدا صالحينته ومتتاو  إاا ة اجلعميية بيد موافقة جملس اإلاا ة على تسعمية م

يية ( من النظنم األكنكي للجعم 39حسب من نصت عليه املناة )  لجعمييةا لوحقوقه والتزامنته ويشرتط فيعمن ييني مديًر

 من يلي :

 حقق من توافر الشروط اآلتية :جيب على جملس اإلاا ة قبل تييني املدير التنفيذي للجعميية أ  يت

 . أ  ياو  كيواي اجلنسية .9

 . أ  ياو  كنمل األهلية امليتربة شرعًن .2

 . كنة(  25) أال يقل ععمره عن  .4

 . اجلعميية إلاا ةأ  ياو  متفرغًن  .3

 . كنوات يف اليعمل اإلاا ي(  2 ) تقل عن الأ  ميتلك خربة  .5

 ( )بانلو يوس أال تقل شهناته عن .9
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ت على او  التصوياليف أحد أعضنئه ( من النظنم األكنكي للجعميية جيوز جمللس اإلاا ة ت30وبننًء على املناة )

 . ليتوىل هذا اليعملقرا اتهن 

 جعميية :التنفيذي لل ديراملمهنم اخلنمسة : ة املنا 

حتدا صالحينته   ألحانم هذا النظنم أمنم جملس اإلاا ة ،جعميية مسؤواًل شخصيًن وفقًنالتنفيذي للدير املياو  

  ومسؤولينته يف األمو  التنلية :

 . تعمناهنبيد اعهدافهن ومتنبية تنفيذهن  كم خطط اجلعميية وفق مستوينتهن انطالقن من السينكة الينمة وأ .9

، واإلشراف على  ةانم النظنم والالئحة التنفيذية وهذه الالئحتتين ض مع أح ال كم أكٍس ومينيري حلوكعمة اجلعميية  .2

 . تنفيذهن ومراقبة مدى فنعليتهن بيد اعتعمناهن

نبية تنفيذهن بيد تجلعميية بأععمنهلن وحتقيق أهدافهن ومإعداا اللوائح اإلجرائية والتنظيعمية الالزمة اليت تضعمن قينم ا .4

 . اعتعمناهن

 . نتنفيذ أنظعمة اجلعميية ولوائحهن وقرا اتهن وتيليعمنتهن، وتيعميعمه .3

 . جهيزات الالزمةتوفري احتينجنت اجلعميية من الربامج واملشروعنت واملوا ا والت .5

 . ناقرتاح قواعد اكتثعمن  الفنئض من أموال اجلعميية وآلينت تفييله .9

 . هنعلى حتسني أااء منسوبي اجلعميية وتطوير كم وتنفيذ اخلطط والربامج التطويرية والتد يبية اليت تنياس  .1

عنهن  واالعال  ، ية وتضعمن تقديم اليننية الالزمة هلم كم كينكة ماتوبة تنظم الينلقة مع املستفيدين من خدمنت اجلعمي .0

 . بيد اعتعمناهن

عداا التقن ير التبيية والسنوية فق النعمنذج امليتعمدة من الوزا ة والتينو  يف إعن اجلعميية و تزويد الوزا ة بنلبينننت وامليلومنت .1

 . ة بصفة او يةبيد عرضهن على جملس اإلاا ة واعتعمناهن، وحتديث بينننت اجلعميي

 . انع حتديد صالحينتهم ومسؤولينتهم لالعتعمالرفع برتشيح أمسنء كبن  املوظفني يف اجلعميية جمللس اإلاا ة م .98

 . اال تقنء خبدمنت اجلعميية كنفة .99

والتحقق من  ، نزات فيهن على مستوى اخلطط واملوا امتنبية كري أععمنل اجلعميية ووضع املؤشرات لقينس األااء واإلجن .92

 . اجتنههن حنو األهداف ومينجلة املشاالت وإجينا احللول هلن

 . تعمناهن عالفقًن للعمينيري امليتربة متهيدًا وإعداا التقن ير املنلية ومشروع املوازنة التقديرية للجعميية  .94

 .عتعمناه الإعداا التقويم الوظيفي للينملني يف اجلعميية و فيه  .93

 . إصدا  التينميم والتيليعمنت اخلنصة بسري اليعمل يف اجلعميية .95

 ات الصنا ة حمنضر اجللسنت واليعمل على تنفيذ القرا تولي أمننة جملس اإلاا ة وإعداا جدول أععمنل اجتعمنعنته وكتنبة .99

 . عنه

 . وتقديم تقن ير عنهن ، اإلشراف على األنشطة واملننكبنت اليت تقوم بهن اجلعميية كنفة .91

  عتعمناهنالإلاا ة وقنت وكبل عنجلهن وتقدميهن جمللس اامليإعداا التقن ير الدو ية أععمنل اجلعميية كنفة توضح اإلجننزات و .90

 . أي مهنم أخرى يالف بهن من قبل جملس اإلاا ة يف جمنل اختصنصه .91
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 : آلتيةللعمدير التنفيذي يف كبيل إجننز املهنم املننطة به الصالحينت او

 .   ععمل اجلعمييةوكذلك التوقيع يف كل من خيص كري منهن ا اةوالرا على الوبنملانتبنت الرمسية الصنا ة تفويضه  .9

والرفع جمللس اإلاا ة بتوقيع  ، بنجلعميية وإعداا عقواهم ومتنبية أععمنهلم ؛متنبية قرا ات تييني املوا ا البشرية الالزمة .2

 . اليقوا وإلغنئهن وقبول االكتقنلة لالعتعمنا

 . اعتعمنا تقن ير األااء .4

 . يتعمدةتنفيذ مجيع الربامج واألنشطة على مستوى اجلعميية وفق اخلطط امل .3

 . اعتعمنا إجنزات منسوبي اجلعميية كنفة بيد موافقة جملس اإلاا ة .5

 . تفويض صالحينت  ؤكنء األقسنم وفق الصالحينت املعمنوحة له .9
 

 : الوظيفي والوصف واجبنتاملهنم والأقسنم اجلعميية و القسم الثنني . 

 السناكة :ة املنا 

 : جعميية على األقسنم التنليةلل التنفيذي ديرامليشرف 

 
 

رض ذلك على  ئيس جملس وع جعمييةجلنة التوظيف للى ترشيح للعموا ا البشرية بننًء عل مديرمسؤول أو يتم تييني 

  ية وياو  مسؤواًل ععًمن يلي : مجيع الشؤو  اإلاا اإلاا ة ، ويند ج حتت اختصنصه

 . يني الاواا القينم بنإلجراءات اليعملية الكتقطنب واختين  وتقييم وتي .9

مبوجبهن  املوظفني وصرف مستحقنتهم املنلية القينم بنإلجراءات والسينكنت اخلنصة بضعمن  حضو  وانصراف .2

 . وقيد اإلجنزات املسحوبة من قبلهم

وذات الصالت  لجعمييةلن على الوحدات اإلاا ية األخرى القينم بتنفيذ أععمنل الشئو  اإلاا ية ومراجيتهن وتوزييه .4

 . اجلعمييةيت ختضع هلن بهن بيد اعتعمناهن وتطبيق اللوائح والقرا ات اإلاا ية ال

ملسنعدة اإلاا ية لقطنعنت م اعمنل الشئو  اإلاا ية وتقديالتقيد بتنفيذ و قنبة كنفة النظم واللوائح اليت حتام أع .3

 . هن وتطبيقهن بفينليةاألخرى لتيسري االلتزام ب اجلعمييةوأقسنم ووحدات 

قينم بأععمنل خذ موافقتهن واعتعمناهن بذلك ومن ثم الحتديد االحتينجنت من املوا ا البشرية لسإاا ة اليلين أل .5

 . اجلعمييةئح ن يتفق مع كينكنت ونظم ولواليعمل مبالتوظيف وإجراءات التييني وتوفري وثنئقهن وجتهيز عقوا ا

كتاعمنل إجراءات بنلتنسيق مع اإلاا ات واألقسنم األخرى الو اجلعمييةحتديد االحتينجنت التد يبية ملوظفي  .9

 . ختطيطهن وتنفيذهن وتقييم نتنئجهن

يف  واالنصرافحلضو  االتقن ير اخلنصة مبيلومنت الدوام وو اجلعمييةإعداا كشوف الرواتب اخلنصة مبوظفي  .1

حية وإنهنء اخلدمة وتقييم األااء والتد يب واخلدمنت الص زاتواإلجناليعمل وتنفيذ إجراءات الرتقية والنقل 

 . وغريهن وأعداا التقن ير الالزمة عنهن

الوثنئق الالزمة وتوفري كنفة النعمنذج واملستندات و التأكد من التزام املوظفني بنظم وإجراءات وكينكنت اليعمل .0

 . ةأكد من حفظهن واكتخدامهن وتداوهلن بنلطريقة السليعموالت

وتنعمية  جلعمييةاعالقنت الوا والتفنهم بني موظفي  القينم بنلنشنطنت االجتعمنعية والثقنفية والرينضة لتوطيد .1

 . لجعمييةانتعمنؤهم ل مستواهم الثقنيف واالجتعمنعي و فع  وحهم املينوية وتيعميق

 

 : الموارد البشريةأوالً / قسم            
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 . لصحية لديهمواليعمل على  فع مستوى التوعية ا جلعمييةاملوظفي  لطيبالتأمني اتقديم الرعنية الصحية  .98

 . ختصنصنتيف تطبيقهن بيد اعتعمناهن يف حدوا اال املشن كة يف وضع مينيري وأاوات تقييم أااء اليعمل والبدء .99

 . رتحنت تطويرهن وتنفيذهن بيد اعتعمناهناإلعداا للتقن ير الدو ية عن أععمنل املوا ا البشرية ومق .92

 : الوحدات اليت تند ج حتت قسم املوا ا البشرية 

 

 

لس اإلاا ة لى ترشيح جلنة التوظيف وعرض ذلك على  ئيس جمإلاا ة املشن يع بننء عمدير مسؤول أو ويتم تييني 

 : التنلية ن خالل املهنم ويند ج حتتهن مجيع حلول اإلكان  اخلريي للفئنت املستهدفة م

 .ريي) بننء ــ ترميم ــــ إيواء ( إعداا اخلطط السنوية لانفة املشن يع والرامج لسإكان  اخل -9

 .لرتميم ـــ االيواء ( تنفيذ كنفة مشن يع وبرامج اإلكان  اخلريي ) البننء ـــ ا -2

 . بننء وتصعميم مشن يع جديدة وفق احتينجنت املستفيدين -4

 . لني حبسب إجراءات وكينكنت اجلعمييةهلندكية واملقنوالتينقد مع مانتب االكتشن ات ا -3

 . ميم لضعمن  جواة اخلدمنت املقدمة االشراف الفين على املقنولني اثننء ععملينت البننء والرت -5

 . قتهن للعمينيري الفنية املتفق عليهنمينينة املبنني واكتالمهن من املقنولني والتأكد من مطنب -9

 اإلاا ة .يرضهن على جملس اععمنل الوحدة لاعداا التقن ير الدو ية عن كري  -1
 

 

، وعرض ذلك  جعمييةلل وظيفجلنة التبننًء على ترشيح  التقين مدير لليالقنت الينمة واإلعالممسؤول أو ويتم تييني 

يف اجلعميية ، لتقين االيالقنت الينمة واإلعالم  جملس اإلاا ة ، ويند ج حتت اختصنصه مجيع شؤو  ئيس على 

 وياو  مسؤواًل ععمن يلي :

 اإلشراف على املوقع االلارتوني اخلنص بنجلعميية . -9

 ن أهداف ونشنطنت اجلعميية .املشن كة يف إعالم وتوجيه اجلعمهو  ااخل وخن ج اجلعميية ع -2

 االنتقناات واملالحظنت اليت توجه للجعميية.الرا على  -4

 نت املننكبة .إعداا األالة التيريفية اخلنصة بنجلعميية وأنشطتهن بنللغ -3

 ت اجلعميية .املشن كة يف إصدا  نشرة او ية واليت تتضعمن أخبن  ونشنطن -5

 املشن كة يف التحضري للعمؤمترات الصحفية . -9

 املشن كة يف نشنط اإلعال  اإلعالمي . -1

 املقنل الصحفي ( . –احلديث  –التحقيق  –وكتنبة  وتصعميم ) التقرير إعداا  -0

قم اليعمل ، أو م كواء الداخلية مع أقسنم اجلعميية وطنتأمني االتصنالت املطلوبة ليعمل اليالقنت الينمة واإلعال -1

 اخلن جية مع اجلهنت احلاومية واألهلية .

 ية وموظفيهن لدى اجلهنت املينية .ياملشن كة يف توفري كنفة اخلدمنت الالزمة إلاا ة اجلعم -98

 ي .ة اجلعمهو  للجعمهو  الداخلي واخلن جاملشن كة يف ختطيط برامج عالقنت عنمة لتيزيز وتنعمية مسي -99

 فتهم وزين اتهم .القينم بأععمنل التشريفنت مثل : اكتقبنالت الضيوف واكتضن -92

 :إدارة المشاريع والبرامج  ثانياً / 
 

 :العالقات العامة واالعالم / قسم  ثالثاً 
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 تقديم خدمنت السارتن ية للحعمالت اإلعالمية بنجلعميية . -94

 املشن كة بنلبنزا ات اخلريية . تنظيم احلعمالت اإلعالمية ومجع التربعنت واملشن كة يف -93

 ية .واألجهزة ذات اليالقة بأنشطة اجلعمي املشن كة يف إعداا وحتديث اليل بأ قنم اهلواتف الداخلية -95

 عميية كواء عنملني بأجر أم متينونني .املشن كة يف تنظيم وتنفيذ الربامج التيريفية ملوظفي اجل -99

 ال شرحية اتصنل مننكبة ومالئعمة بيص قنوات ف اجلعمهو  الذين تتينمل ميه اجلعميية ، وحتديد وختصتصني -91

 سب احلنجة .تنظيم اكتخدام قنعنت االجتعمنعنت مبقر اجلعميية وتهيئتهن ح -90

 من يف حاعمهن .إعداا خطنبنت وكروت وبطنقنت الدعوات والتهنئة والتينزي و -91

 يئة تلفزيونيًن أو إذاعيًن .اهلنمة للهاملشن كة يف تسجيل وحفظ املننكبنت  -28

 وكذلك أععمنل االتصنالت اإلاا ية واملخنطبنت الرمسية -29

ل حمنضر جملس كج –عميية من ) كجالت اليضوية وكذلك تقوم بإعداا الدفنتر اإلاا ية الالزمة ألععمنل اجل -22

وكذلك أي كجل تراهن  يية (كجل خنص للينملني يف اجلعم –كجل الزين ات امليدانية ملوظفي الوزا ة  –اإلاا ة 

 اجلعميية مننكبة .

 . الم والرفع إلاا ة اجلعميية بذلكاختين  األعضنء األكفنء لليعمل يف اليالقنت الينمة واإلع -24

  واالعالم التقين : اليالقنت الينمةقسم الوحدات اليت تند ج حتت 

 

 

ية وعرض ذلك على نعي بننء على ترشيح جلنة التوظيف بنجملعميلقسم وحدة البحث االجتعم مديرمسؤول أو ويتم تييني 

  ععمن يلي :، وياو  مسؤواًل لبحث للعمستفيدين ئيس جملس اإلاا ة ويند ج حتتهن مجيع اخلدمنت املسنندة وا

يفنء الشروط تجتعمنعي امليداني للتحقق من اكاكتقبنل وا اكة احلالت لطلبنت اإلكان  وتنفيذ البحث اال .9

 .احملداة من اجلعميية  

نت لألكر هنت احلاومية للتحقق من صحة امليلوم فع اخلطنبنت اليت توثق االكتفسن ات واالكتيالم لدى اجل .2

 .املرشحة 

 .ل القسم  تدقيق البينننت الوا اة من اجلهنت احلاومية من قبل مسؤو .4

 .شد حنجة أوال للخدمة  ألفرز املستفيدين وفق مقينس شدة احلنجة لتحديد وتقديم ا .3

 .قينس  ضن املستفيدين من خدمنت اجلعميية   .5

 .جتعمنعي  مراجية وتطوير كينكنت اليعمل واإلجراءات بوحدة البحث اال .9

 

 
 
 

 

وعرض ذلك على  ، عمييةججلنة التوظيف للننًء على ترشيح بلقسم اخلدمنت التطوعية  مديرمسؤول أو ويتم تييني 

وياو  مسؤواًل ععمن  ، خلدمنت التطوعية يف اجلعمييةاجملس اإلاا ة ، ويند ج حتت اختصنصهن مجيع شؤو   ئيس 

 يلي:

 وضع األاوا  واألهداف اخلنصة بإاا ة التطوع  . .9

 اإلشراف على تنفيذ كينكنت وإجراءات إاا ة التطوع  . .2

 طوعية املتنحة يف اجلعميية وفروعهن .تاكتقطنب املتطوعني من خالل زيناة عدا الفرص ال .4

 :قسم وحدة البحث االجتماعي  /  رابعاً 
 

 :وحدة التطوع  /  رابعاً 
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إعداا املوازنة رو ية لتحقيق أهداف إاا ة التطوع وإاا ة االجتعمنعنت الدو ية والينجلة وحتديد املوا ا الض .3

 السنوية

 تثقيف الينملني يف اجلعميية عن التطوع . .5

 االشراف على إعداا التقن ير اخلنصة بإاا ة التطوع . .9

 مدى حتقيقهم ألهداف الوظيفة . إاا ة التطوع ، وتقييماالشرف على الينملني يف  .1

هنت ذات حتت إشراف املدير التنفيذي واجل املسنهعمة يف عقد الشراكنت وجلب الرعنينت إلاا ة التطوع .0

 اليالقة يف اجلعميية .

 التطوع بشال او ي . االشراف على مراجية السينكنت واإلجراءات اخلنصة بإاا ة .1

لتأاية مهنمهم  مة ) الرتخيصنت واألذوننت ( للعمتطوعنيإلجراءات القننونية الالزالتأكد من توفر مجيع ا .98

 التطوعية بنلتنسيق مع اجلهة ذات اليالقة بنجلعميية .

 ريم (.ير ــ التقييم ـــ التقديم والتامتاني املتطوعني من خالل الرتكيز على : التد يب والتطو .99

 م .للعمدير التنفيذي ، وتاريم املتعميزين منه ةتقييم أااء املتطوعني و فع التقن ير الالزم .92

 

 

 

 جملس اإلاا ة ، ئيس ى وعرض ذلك عل من جلنة التوظيفرتشيح املنلية للجعميية ب لقسم مديرمسؤول أو يتم تييني و

   مسؤواًل ععمن يلي :مجيع أمو  اجلعميية املنلية وياو حتت اختصنصهويند ج 

 بهن طبيية اليعمل .بنلدفنتر واملستندات احلسنبية اليت تتطلاالحتفنظ   -9

دمن يطلب ة على األقل كل ثالثة أشهر أو عنإعداا ميزا  مراجية حلسنبنت اجلعميية وحسنب الصندوق مر -2

 منه ذلك .

 االحتفنظ بسجل األعضنء وقيد تسديد اشرتاكنتهم فيه . -4

خراج امليزانية لى احملنكب القننوني لتدقيقهن واكتحتضري حسنبنت اجلعميية يف نهنية السنة املنلية وعرضهن ع -3

 اليعمومية واحلسنب اخلتنمي .

 جملس اإلاا ة . إعداا مشروع امليزانية التقديرية للجعميية وفق تيليعمنت -5

 لشخصية .ة وحتت مسؤوليته امقر اجلعميي حفظ مجيع افنتر وكجالت ومستندات اجلعميية احملنكبية يف -9

 . القينم مبن يسند إليه من أععمنل أخرى تدخل ضعمن اختصنصه -1

  املنلية قسم الوحدات اليت تند ج حتت : 

 

 

 

 

 

 : / قسم المالية خامساً 
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 : احلوافز و اليالوات . القسم الثنني 

 املانفآتاحلوافز و . 

تعميز ويتم ة للعموظف وتشجييه على اإلبداع والنظنم احلوافز واملانفآت يهدف إىل  فع الافنءة الوظيفي .9

ملانفآت املناية جملس اإلاا ة وأخذ املوافقة على منح ا لرئيستنفيذي دير الاملعرض من  ذلك من خالل

 التنلية : تيطى على إحدى األمو وني يف اجلعميية املتينوناملستشن ين و و واملينوية للعموظفني

 . احملنفظة على الدوام -أ

 . حسن التينمل مع اآلخرينو اإلنتنجية الينلية -ب

 .املبنا ات الذاتية  -ت

 . اإلبداع واالبتان  -ث

 . فةاملختل اجلعمييةالتفنعل االجينبي مع أنشطة  -ج

 هذه التوصية ى توفر األكبنب املقنية لذلك ويشرح يفالقسم بتوصية إلعطنء حنفز ملوظفه متى  أ مديريرفع  .2

 .حيثينت هذا الطلب وفق منوذج طلب اعتعمنا حنفز 

 . اليالوت 

 لتجريبية )ة أ  ياو  املوظف قد أمضى الفرتة ايشرتط حلصول املوظف اجلديد على اليالوة السنوية الثنبت 

 .دًا ( ويم يف األااء ال يقل عن )جيد جثالثة أشهر ( وبتق

  جزائي نتيجة إلخالل  نوية الثنبتة متى ُأِقرَّ ذلك يف إجراءحرمن  املوظف من اليالوة الس اجلعمييةحيق إلاا ة

 . املوظف بشيء من أنظعمة وآااب وكلوكينت املاتب

 

 : الفصل الثنلث 

 اإلجنزات . : القسم األول 

 : األحانم الينمة 

 إلجنزات دة ، وال جيوز للعموظف إ جنء  صيد ايتم حتديث  صيد اإلجنزات عند بداية كل كنة ميالاية جدي

 يف السنة السنبقة إىل السنة اجلديدة .

 نملوافقة ب ا ا البشريةاملو إشين ه من قبل إاا ة ال جيوز للعموظف التوقف عن اليعمل خالل طلبه لسإجنزة حلني

 مبوعد ابتداء إجنزته .

 يستحدث  واع اإلجنزات ومجيع من عال ذكره ومنجيب على املوظف تيبئة النعموذج اخلنص بنإلجنزة جلعميع أن

 من أنواع ومننذج . 

 ت وخالفه يح اجلعميية والدواليب وأ شفة السجالعندمن يغنا  أحد من املوظفني للتعمتع بإجنزته يسلم مفنت

 نزتهم مقدمًن . بالغ نظرائهم يف األقسنم األخرى عن إجإللرئيس املبنشر أو للشخص البديل ويطلب من املد اء 

 حيدث إ بنك  اعتعمناهن من املسئول املبنشر حتى الجيب على كنفة املوظفني جدولة إجنزاتهم للسنة القنامة و

 يف اليعمل .
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  يد ستحقة يف  صال ميان أخذ عدا أينم أكثر من األينم امليف فرتة التجربة و كنويةال ميان إعطنئه إجنزة

 اإلجنزات .

 ملوظفني على يرتب إجنزة اوليعمل واجلعميية يتم حتديد موعد اإلجنزة حسب طلب املوظف وحسب إماننية ا

قبل القسم  نم اإلجنزة حسب الربننمج امليد منأكنس متطلبنت اليعمل وياو  له احلق الانمل يف اختين  أي

تعمناهن من اإلاا ة وذلك فقة  ئيسه املبنشر واععنهن إال مبوا بدل مناي أخذ أي امليين وال جيوز تأخريهن أو

 حلنجة اليعمل له .

  ات الالزمة وإجراءات السفر لتاعملة اإلجراء أقله ثالثة أكنبيعبوقت كنيف ويقدم املوظف طلب إجنزته لسإاا ة

 . والشخص البديل ويوضح فيه تن يخ بدء اإلجنزة

 وللجعميية احلق  امة إال بيد موافقة  ئيسه املبنشر ،ال حيق للعموظف تأجيل إجنزته بيد اكتحقنقهن للفرتة القن

 يومًن ويف حنلة  غبة (18)  ال تزيد املدة أكثر من طلب تأجيل إجنزة املوظف لظروف اليعمل على أالنظر ل يف

 ًن .تنبياجلعميية يف التأجيل ألكثر من ذلك يأخذ موافقة املوظف ك

 طلة  مسية .ميان متديد اإلجنزة إذا صنافت يف طرفيهن يوم مجية أو ع 

 إمن من  وظف عقوبة خصم يوم عن كل يوم تأخرييف حنلة تأخر اليواة عن اليوم احملدا كوف تفرض على امل

 .ألينم الغينب   اتبه أو من إجنزته الالحقة بنإلضنفة إىل اخلصم اليناي

  السنويةاإلجنزة : 

( يوم اذا امضى ثالثة 48( يومًن وتزاا حتى )29قل عن )بأجر كنمل ملدة ال ت إجنزة كنوية وظفيستحق امل -أ

 كنوات متصلة يف خدمة صنحب اليعمل .

 : اإلجنزة االكتثننئية 

جوا وجوا ظروف تستدعي ذلك وعند عدم و جيوز للعموظف احلصول على إجنزة اكتثننئية بدو  أجر عند -أ

لسنة بشرط قبول د ملدة ال تزيد عن مخسة عشر يومن يف اأو عدم كفنية الرصي السنوية صيد من  اإلجنزة 

 .  ئيسه املبنشر واعتعمناهن من اإلاا ة

القتننع د أقصى ثالثة أشهر كل كنتني بيد اجيوز لصنحب الصالحية إعطنء املوظف إجنزة اكتثننئية حب -ب

عمل املوظف ض اخلدمة أو الرتقية ويتحب ألغرابنملرب ات اليت يقدمهن وهي غري مدفوعة األجر وال حتتس

 قسط التأميننت كنماًل خالهلن .

  االضطرا يةاإلجنزة : 

ماتسبنً وخيضع  يف السنة مدفوعة األجر وهي ليست حقًن قد هن مخسة أينم اضطرا يةمينح املوظف إجنزة  -أ

و جزء منهن  تيترب تراكعمية كعمن ال جيوز وصلهن أالتعمتع بهن إىل املوافقة املسبقة من صنحب الصالحية وال

 بلهن أو بيدهن .وال بإجنزة األعينا كواء جنءت ق السنويةبنإلجنزة 

 

 اإلجنزة املرضية : 

( يومًن التنلية 98بنع األجر عن )وبثالثة أ  يومًن األوىل (48بأجر كنمل عن )ظف إجنزة مرضية يستحق املو -أ

 ية .السنة من تن يخ أول إجنزة مرض ( يوم اليت تلي ذلك خالل السنة الواحدة وحتسب48واو  اجر عن )
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  إجنزة الوضع: 

بدا حبد أقصى توزعهن كيف تشنء ، وت،  ( أكنبيع98)دتهـن م بأجر كنملتسـتحق املوظفـة إجـنزة وضـع  -أ

 ر او  أجر .بأ بية أكنبيع قبل تن يخ الوضع وهلن احلق يف متديد شه

هلن اجنزة  تطلب حنلته مرافقتهن له فأنه حيقيف حنل اجننبهن لطفل مريض أو من االشخنص ذوي االعنقة و -ب

 آخر او  اجر  .  متديدهن لشهرمدتهن شهر بنجر كنمل تبدا بيد إجنزة الوضع وهلن احلق يف

 اليطل الرمسية : 

  .كبوعيومي اجلعمية والسبت من كل أ :األكبوعية ليطلة ا -أ

اذا وافقت يوم إجنزة أمن  بله او بيدهقبيـوم  نييـوض عنـهوــن امليــزا  ماألول اليــوم  : عطلــة اليــوم الوطنــي -ب

 اذا وقيت ضعمن اجنزة عيدين فال ييوض عنهن .

 :األعينا عطلـة  -ت

حسب تقويم ر  مضـن  مـن شـهن واليشـري يوم التنكعالتنلي لل وتبـدأ مـن اليـوم( أينم 3) عيـد الفطـر عطلـة -9

 ام القرى .

 . الوقوف بيرفة وتبـدأ مـن يـوم (3األضحى )عطلـة عيـد  -2

 . ليوم عطلة  مسيةإذا وافق يوم ععمل واحد بني عطلتني  مسيتني ياو  هذا ا -ث

 يةإجنزات املننكبنت الشخص : 

 ( أيم يف حنلة قدوم مولوا جديد له .4يستحق املوظف اجنزة بأجر كنمل مدتهن ) -أ

 ( يف حنل زواجه .5يستحق املوظف اجنزة بأجر كنمل مدتهن ) -ب

 فروعه . ( يف حنل وافة زوجه أو أحد أصوله او5يستحق املوظف اجنزة بأجر كنمل مدتهن ) -ت

، وهلن احلق يف متديدهن اذا مل بأجر كن هن أ بية أشهر وعشرة أينمومدت تستحق املوظفة إجنزة لفرتة عدة الوفنة -ث

 كننت حنماًل حتى تضع محلهن .

 اخلصومنت واجلزاءات . : القسم الثنني 

 : اخلصومنت 

 من افع زيناة عن أجر الينمل بنخلطأ . .9

نظعمة مسستقباًل و اي حنليًن مع مراعنِة أي تغيري يف األأقسنط التأميننت االجتعمنعية املستحقة على املوّظف السيو .2

 من  اتبه حسب أميننِت االجتعمنعيِة ويسخصمس االشرتاُكيسلزم مجيع املوظفني السيوايني بنالشرتاِك يف نظنِم الت

 النسِب اليت حيّداهن النظنم .

 تحقة على املوظف للجعميية .أقسنط القروض املس .4

ر ذلك واعتعمناه من وم كنمل وأكثر ويقوم  ئيسه املبنشر بتحرييلالغينب بدو  عذ  وهو عدم احلضو  للجعميية  .3

 ه لفت نظر كتنبي ويوّجه لب يوم عن كل يوم غينب مدير إاا ته وإحنلته لشؤو  املوظفني ، وخيصم مقنبله  ات

هر بننء على كشف خرهن املوظف عن اليعمل يوميًن يف نهنية كل شنت اليت تأيتم جتعميع األوقوالتأخري بدو  عذ   .5

( كنعنت يف الشهر  4ت عدا كنعنت التأخري عن ) احلضو  واالنصراف للدوام اليومي وختصم من  اتبه إذا زاا

 الواحد .
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ك نتيجة لات أو أجهزة ختص اجلعميية وكن  ذإذا طبقت عليه عقوبة بسبب تلف أو ضينع أي مواا أو مستند .9

ملوظف حبيث ننت نتيجة التحقيق إيقنع غرامة على اإهعمنله أو أي كبب  فع يف حقه إنذا  ، ومن ثم حتقيق ، وك

 ال تزيد اليقوبة عن أجر مخسة أينم يف الشهر الواحد .

نص احلام املستقطع  بع األجر األكنكي من مل ي اكتيفنء اين إنفنذًا ألي حام قضنئي على أال يزيد املبلغ .1

 القضنئي على غري ذلك .

 : شروط عنمة -اجلزاءات : 

 .تنب توجهه املنش -اإلنذا  الاتنبي وهو  .9

 . غينبم يف الشهر الواحد، من عدا حنالت الجيوز احلسم من  اتب املوظف ملدة تزيد عن عشرة أينال  .2

 : جدول اجلزاءات

 أوال / خمنلفنت تتيلق مواعيد اليعمل
 

 

 املخنلفة مالرق
 ليومي(نسبة من األجر ا هي ‘اجلزاء )النسبة احملسومة 

  املرة الثنلثة املرة الثننية ولياملرة األ

9 

غنية ضو  لليعمل لالتأخر عن مواعيد احل

مل  ذ  مقبول إذااقيقة او  إذ  أو ع 95

 ععمنل  آخرين يرتتب على ذلك تيطيل

 %28 %98 %5 تنبيإنذا  ك

2 

غنية ضو  لليعمل لالتأخر عن مواعيد احل

رتتب و عذ  مقبول يأاقيقة او  إذ   95

 خرينعلى ذلك تيطيل ععمنل آ

 %58 %25 %95 تنبيإنذا  ك

4 

ضو  لليعمل التأخر عن مواعيد احل

و  اقيقة ا 48اقيقة لغنية  95أكثر من 

ى ا مل يرتتب علإذ  أو عذ  مقبول إذ

 نذلك تيطيل ععمنل آخري

98% 95% 25% 58% 

3 

ضو  لليعمل التأخر عن مواعيد احل

و  اقيقة ا 48اقيقة لغنية  95أكثر من 

لك ا  ترتب على ذإذ  أو عذ  مقبول إذ

 تيطيل ععمنل آخرين

 يوم 15% 58% 25%

5 

ضو  لليعمل التأخر عن مواعيد احل

و  اقيقة ا 98اقيقة لغنية  48أكثر من 

ى ا مل يرتتب علإذ  أو عذ  مقبول إذ

 خرينآذلك تيطيل ععمنل 

 يوم 15% 58% 25%

9 
ضو  لليعمل التأخر عن مواعيد احل

و  اقيقة ا 98اقيقة لغنية  48أكثر من 

 يومن  يوم 58% 48%

 بنإلضنفة إىل حسم أجر اقنئق التأخري
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لك ا  ترتب على ذإذ  أو عذ  مقبول إذ

 تيطيل ععمنل آخرين

1 

 دةضو  لليعمل  ملالتأخر عن مواعيد احل

بول ذ  أو عذ  مقتزيد على كنعة او  إ

طيل تب على ذلك تيكواء ترتب أو مل يرت

 ععمنل آخرين

 ثالثة أيم يومن  يوم تنبيإنذا  ك

 بنإلضنفة إىل حسم أجر كنعنت التأخر

0 

ا اف قبل امليينترك اليعمل أو االنصر

 95وز ل مبن ال يتجناو  إذ  أو عذ  مقبو

 اقيقة

 يوم %25 %98 تنبيإنذا  ك

 بنإلضنفة إىل حسم أجر  مدة ترك اليعمل

1 

ا اف قبل امليينترك اليعمل أو االنصر

 95ل مبن يتجنوز او  إذ  أو عذ  مقبو

 اقيقة

 يوم 58% 25% 98%

 بنإلضنفة إىل حسم أجر  مدة ترك اليعمل

98 
ليهن عمل أو اليواة إالبقنء يف أمنكن الي

 سبقليعمل او  إذ  مبيد انتهنء مواعيد ا
 يوم %25 %98 تنبيإنذا  ك

99 

ي ، أو عذ  الغينب او  إذ  كتنب

ية ل السنة اليقدمقبول ملدة يوم ، خن

 الواحدة

 أ بية أينم ثالثة أينم يومن 

ن احلرمن  م

و الرتقينت أ

رة اليالوات مل

 واحدة

92 

و أ ذ  كتنبي ،الغينب املتصل او  إ

 ىل كتة أينم ،عذ  مقبول من يومني إ

 لواحدة .خالل السنة اليقدية ا

 أ بية أينم ثالثة أينم يومن 

ن احلرمن  م

و الرتقينت أ

رة اليالوات مل

 واحدة

 بنإلضنفة إىل حسم أجر مدة الغينب

94 

و أ ذ  كتنبي ،الغينب املتصل او  إ

 ينم على عشرةعذ  مقبول من كبية أ

 ةليقدية الواحدأينم ، خالل السنة ا

 مخسة أيم مأ بية أين

ن احلرمن  م

الرتقينت 

 ملرة واليالوات

 واحدة

دمة فصل من اخل

ا أة إذمع املانف

ع جمعمو مل يتجنوز

 م( يو48الغينب )

 بنإلضنفة إىل حسم أجر مدة الغينب

93 

و كتنبي ، أذ  الغينب املتصل او  إ

 شر يومًن إىلعذ  مقبول من إحدى ع

قدية الل السنة اليأ بية عشر يومًن ، خ

 الواحدة

 مخسة أينم

ن احلرمن  م

الرتقينت 

 ملرة واليالوات

ع واحدة ، م

ا  توجيه إنذ

قًن بنلفصل طب

دمة فصل من اخل

ناة ) طبقًن للعم

من  الثعمننو  (

 لنظنم اليعم

 ................. 
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 ثننين / خمنلفنت تتيلق بتنظيم اليعمل  

 نوع املخنلفة م

 بة من األجر اليومي(اجلزاء ) النسبة احملسومة هي نس

  ابع مرة ثنلث مرة ةثنني مر رةأول م

9 
ان  اليعمل التواجد او  مرب  يف غري م

 لدوام .املخصص للينمل أثننء وقت ا
 يوم 58% 25% 98%

2 
 و  ععمل املنشأة يفاكتقبنل زائرين يف غري أم

 اإلاا ة أمنكن اليعمل ، او  إذ  من

 انذا 

 كتنبي
98% 95% 25% 

4 
أاوات املنشأة و اكتيعمنل آالت وميدات ،

 ألغراض خنصة ، او  إذ 

 إنذا 

 كتنبي
98% 25% 58% 

3 
يف  يف أي ععمل ليس تدخل الينمل ، او  وجه حق

 اختصنصه
 نمثالثة أي يومن  يوم 58%

5 
ص  املان  املخصاخلروج ، أو الدخول من غري

 لذلك

 إنذا 

 كتنبي
98% 95% 25% 

9 
صيننتهن أو عدم اإلهعمنل يف تنظيف اآلالت و

 لليغ عن منبهن من خاليننية بهن أو عدم التبل
 نمثالثة أي يومن  يوم 58%

  لثعمننوللعمناة ) ا

 لاليعم ( من نظنم

 بنإلضنفة إىل حسم أجر مدة الغينب

95 

و  كبب مشروع االنقطنع عن اليعمل ا

لة شر يومًن متصمدة تزيد على مخسة ع

 ة الواحدة، خالل السنة اليقدي

الغينب مدة  لى أ  يسبقه إنذا  كتنبي بيدع الفصل او  مانفأة أو تيويض ،

 و  ( من نظنم اليعملعشرة أينم يف نطنق حام املناة ) الثعمنن
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1 

م لصيننة واللوازعدم وضع أاوات اإلصالح وا

نتهنء ة هلن بيد االاألخرى من األمنكن املخصص

 من اليعمل

 إنذا 

 كتنبي
 يوم 58% 25%

0 
 ة أو بنلغنت إاات تتعمزيق ، أو إتالف إعالنن

 املنشأة
 ممخسة أين ينمثالثة أ يومن 

فصل مع 

 مانفئة

1 
ن ات وزته ، مثنل ) كياإلهعمنل يف اليهد اليت حب

 .. إخلآالت أجهزة ميدات أاوات .
 ممخسة أين ينمثالثة أ يومن 

فصل مع 

 مانفئة

98 
د له ري املان  املياألكل يف مان  اليعمل أو غ

 يف غري أوقنت الراحة

 إنذا 

 كتنبي
98% 95% 25% 

 النوم اثننء اليعمل 99
 إنذا 

 كتنبي
98% 25% 58% 

 نمثالثة أي يومن  يوم %58 دعي يقظة مستعمرةالنوم يف احلالت اليت تست 92

94 
 غري مان  ععمله التساع أو وجوا الينمل يف

 كنعنت اليعمل
 يوم 58% 25% 98%

 يومن  يوم االنصرافالتالعب يف إثبنت احلضو  و 93

ن احلرمن  م

الرتقية 

 ت مرةواليالوا

 واحدة

فصل من 

ع اخلدمة م

 مانفئة

95 

أو  ة اخلنصة بنليعملعدم إطنعة األوامر اليناي

لقة يف صة بنليعمل وامليعدم تنفيذ التيليعمنت اخلن

 مان  ظنهر

 يومن  يوم 58% 25%

99 
مر والتيليعمنت التحريض على خمنلفة األوا

 اخلطية اخلنصة بنليعمنل
 ممخسة أين ينمثالثة أ يومن 

فصل مع 

 مانفئة
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91 
هن و ة وامليلن عنالتدخني يف األمنكن احملظ

 واملنشأة للعمحنفظة على كالمة اليعمل
 ممخسة أين ينمثالثة أ يومن 

فصل مع 

 مانفئة

90 

ينشأ  يف اليعمل الذي قد أو التهنو  اإلهعمنل ،

يف  و كالمتهم ، أوعنه ضر  يف صحة اليعمنل ، أ

 زةاملواا أو األاوات واألجه

 ممخسة أين ينمثالثة أ يومن 
فصل مع 

 مانفئة

 

 

 ثنلثن : خمنلفنت تتيلق بسلوك املوظف

 

 نوع املخنلفة م

 ة من األجر اليومي (اجلزاء ) النسبة احملسومة هي نسب

 ة ابع مر ةثنلث مر ةثنني مر ةمر أول

9 
حداث مع الغري أو أ التشنجر مع الزمالء أو

 مشنغبنت يف مان  اليعمل
 نممخسة أي ينمثالثة أ يومن  يوم

2 
 ينمل كذبًن أنهالتعمن ض ، أو ااعنء ال

 سببه .أصيب أثننء اليعمل أو ب
 نممخسة أي ينمثالثة أ يومن  يوم

4 

الطيب عند شف االمتننع عن اجراء الا

يعمنت فض إتبنع التيلطلب طبيب املنشأة أو  

 الطبية أثننء اليالج

 نممخسة أي ينمثالثة أ يومن  يوم

3 
منكن ية املتيلقة بأخمنلفة التيليعمنت الصح

 اليعمل
 نممخسة أي يومن  يوم 58%

5 
نشأة ، أولصق الاتنبة على جد ا  امل

 إعالننت عليهن
 %58 %25 %98 تنبيإنذا  ك

 يومن  يوم %58 %25 ند االنصرافالتفتيش اإلاا ي ع فض  9
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1 
شأة صلة حلسنب املنعدم تسليم النقوا احمل

 و  تربير مقبوليف املواعيد احملداة ا
 نممخسة أي ينمثالثة أ يومن 

فصل مع 

 ةاملانفئ

0 
ة البس ، واألجهزاالمتننع عن ا تداء امل

 مةاملقر ة للوقنية والسال
 نممخسة أي يومن  يوم تنبيإنذا  ك

1 
 ألخر يف أمنكنتيعمد اخللوة مع اجلنس ا

 اليعمل
 نممخسة أي ينمثالثة أ يومن 

فصل مع 

 مانفئة

98 
 أو د  احلينء قواًلاإلحينء لآلخرين مبن خي

 فياًل
 نممخسة أي ينمثالثة أ يومن 

فصل مع 

 ةاملانفئ

99 

و يعمل بنلقول ، أاالعتداء على زمالء ال

كنئل االتصنل و اإلشن ة أو بستيعمنل

 لتحقريااللارتوني بنلشتم أو ا

 نممخسة أي ينمثالثة أ يومن 
فصل مع 

 ةاملانفئ

92 
ليعمل سدي على زمالء ااالعتداء بناليذاء اجل

 إبنحية ، أو على غريهم بطريقة
 ثعمننو يويض موجب املناة الفصل بدو  مانفئة ، أو إشين  أو ت

94 

أي و القولي ، أو بأ االعتداء اجلسدي ،

لى ل االلارتونية عوكيلة من وكنئل االتصن

و أحد ر املسؤول ، أصنحب اليعمل ، أو املدي

 أو بسببه الرؤكنء أثننء اليعمل ،

 ثعمننو يويض موجب املناة الفصل بدو  مانفئة ، أو إشين  أو ت

 نممخسة أي ينمثالثة أ ديةتقديم بالغ أو شاوى كي 93
فصل مع 

 مانفئة
 

95 
ضو  ة التحقيق بنحلعدم االمتثنل لطلب جلن

 ، أو الشهناة ، أو اإلاالء بنألقوال
 نممخسة أي ينمثالثة أ يومن 

فصل مع 

 مانفئة
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 : الفصل الرابع 

 

 عمل و االنتداب .األ كنب وتذاكر السفر و آلية الي : القسم األول 

  للعموظفني الغري كيواينياإل كنب وتذاكر السفر : 

اليقد أو بدل  له ولينئلته حسب من هو متفق عليه يف توفر اجلعميية فقط للعموظفني املتينقد ميهم تذاكر كفر له أو

 نقدي عن السفر كنلتنلي :

وتذكرة  ،ئي دامه من بلده أو عند اخلروج النهنتذكرة كفر على الد جة السينحية للعموظف وزوجته فقط الكتق .9

ه حسبعمن نص عليه ن موقع اليعمل إىل اقرب مطن  اولي يف بلدجة السينحية مذهنب وعواة يف اإلجنزات على الد 

ه عدا تعمد لدى اجلعميية على أ  يراعى فييف عقده وذلك عن طريق تقديم عرض أكين  من ماتب طريا  مي

 شهر ععمل . 23كنتني أي  حمطنت التوقف ال تزيد عن توقف واحد وتصرف له التذاكر كل

 اليواة او  كبب  حنلة عدم صالحيته لليعمل أو إذا  غب يفعواة الينمل إىل بلده يف ال تتحعمل اجلعميية تانليف .2

 . را  إاا ي أو حام قضنئيمشروع أو يف حنلة ا تانب خمنلفة أات إىل ترحيله مبوجب ق

 االنتداب :  حلة اليعمل و 

 ثالثة أينمرتة ال تقل عن فو  بطيه منوذج بينننت الرحلة ، بخبطنب ياطلب  حلة اليعمل من قبل املوظف يقدم  .9

 .ا ة من قبل املدير التنفيذي أو  ئيس جملس اإلا العتعمناهن

حلجز للعموظف عميية بنخلين  ، وياو  املبلغ أو اييطى الشخص املنتدب مبلغ حجز أو يتم احلجز له من قبل اجل .2

عضنء جملس اإلاا ة و أ ير التنفيذي واملستشن ينالينم على ا جة الضينفة األكنكية وللعمننصب اليلين كنملد

 ا جة الضينفة املتعميزة .

تم حجز الد جة صب القيناية أو للعمننصب اليلين فإنه يإذا مل تتوفر ا جة احلجز احملداة للعموظف الينم أو للعمنن .4

 اليت تيلوهن .

ملوظف م مغنا ة ا، حيث حيتسب االنتداب من يونليوم بييترب أكنس احتسنب بدل االنتداب الداخلي أو اخلن جي  .3

 ملهعمة ويوم بيدهن .، بنإلضنفة ليوم قبل يوم ا إىل يوم عواتهللعمهعمة 

اب بوجه واحد م قسم املوا ا البشرية بتنسيق االنتداذا توافقت  حلتني انتداب بوقت واحد أو بفن ق يوم ، يقو .5

 ويتم اشين  قسم املنلية .

ذي يسبق  حلة أو بنفس ت أعاله يف اليوم الالئحة البدال مصن يف الرحلة كعمن هي مبينة يف مجيعيستلم املوظف  .9

 اليوم .

 . للعموظف  ين ةكيف حنل أ  كننت املهعمة ااخل املنطقة تقدم اجلعميية  .1

 .يف حنل طلب منه ذلك  ن اليواةيقدم املوظف تقريرًا عن الرحلة لسإاا ة خالل مخسة أينم م .0

بنلربيد نتف أو يقوم املوظف بإشين  اإلاا ة فو ا بنهلو يف حنلة تأخر اليواة عن اليوم احملدا ألي كبب طن ئ .1

 . اإللارتوني
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  اخلنمسالفصل 

 الرتقينت والنقل . : القسم األول 

 : الرتقينت 

 الشهناة احلنصل  نلي يف كلمم  الرواتب مبن يوافقيسرفع املوظف الذي حصل على مؤهل علعمي أعلى من مؤهله احل

 : على متى توفرت فيه الشروط اآلتيةللرتقية إلي وظيفة أياو  املوظف أهاًل و عليهن

 . هنحتقيق ملتطلبنت الوظيفة اجلديدة من مؤهالت وخربات وغري .9

 . حصوله على ا جة جيد جدًا يف آخر تقويم لألااء الوظيفي .2

،  ت ا اكيةأو حصوله على من ييناهلن من مؤهال ، أ  ياو  قد أمضى أ بع كنوات يف الوظيفة اليت يشغلهن .4

 .التنفيذي دير املل بقرا  من من مل يتم اكتثننؤه من هذه الشروط اقتضنًء ملصلحة اليعم

 ديدة أو من ألعلى من حيث الراتب يف املرتبة اجلعند ترقية املوظف من مرتبة إلي أخرى فإنه يأخذ الد جة ا

 يوازيهن .

 : النقل 

  ااخل نفس  رقيةت سعمى وظيفي آخر يف مراتب أعلى "ماملوظف املرشح لالنتقنل من مسعمى وظيفي يف مراتب ميينة إلي "

، ويافي يف  فرتشيح أواًل ، ويأخذ موافقة جلنة الوظنئ، يشرتط له أ  يستاعمل شروط ال القسم الذي ينتعمي إلية

 . ذلك اكتاعمنل الشروط وأخذ موافقة الوظنئف

 دة ثالث أشهر وظف حتت التجربة للوظيفة اجلديدة مليف حنلة انتقنل املوظف من مسعمى إىل مسعمى وظيفي آخر فيبقى امل

 لفرتة والرَّفع بذلك للجنة الوظنئف .، وملدير القسم اجلديد احلق يف تقوميه مبن يستحقه يف نهنية ا

 د اءميفي أو مسعمى وظيفي آخر ، أخذ موافقة يشرتط النتقنل موظف من قسم إىل قسم آخر على نفس املسعمى الوظ 

 .البشرية املوااكعمنل اإلجراءات اإلاا ية مع من ثم تيرض على املدير التنفيذي إلاألقسنم املينيني و
 

 الركوم الينمة . : القسم الثنني 

  خص القيناة والتأمني عليهن : 

 تستلزم طبيية  عليهن ملن ييعمل بوظيفة كنئق أو من تقوم اجلعميية بدفع  كوم  خص القيناة وجتديدهن والتأمني

 . ععمله قيناة كين ات اجلعميية

 : الركوم احلاومية لغري السيوايني 

 ية إلجنزة الرمسإلقنمة واخلروج واليواة  يف كفر اتتحعمل اجلعميية  كوم اكتقدام املوظف غري السيواي و كوم ا

 حاومية . أو  حلة ععمل ويتحعمل كذلك  كوم كرت اليعمل وأي  كوم أخرى
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 التنميننت االجتعمنعية : 

 نالشرتاك يف نظنم التأميننت ب الذين ييعملو  بنظنم عقد كنملو يلزم مجيع املوظفني السيوايني وغري السيوايني

عية بنإلضنفة إىل ه للعمؤكسة الينمة للتأميننت االجتعمناالجتعمنعية وخيصم االشرتاك من  اتبه ويرفع بنلنينبة عن

 : م التأميننت وهي كنلتنليحسب النسب اليت حيداهن النظنم نظن اجلعمييةمسنهعمة 

 اإلمجنلي حصة اجلعميية حصة املوظف اجلنسية

 %92 %92 %98 السيواي

 %2 %2 - غري السيواي

 
 

  السناسالفصل 

 الواجبنت واحملظو ات : القسم األول 

 : واجبنت اجلعميية 

 تلتزم اجلعميية مبن يلي :

كرامتهم  هم واالمتننع عن كل قول أو فيل ميسمينملة املوظفني بشال الئق يربز اهتعمنمه بأحواهلم ومصنحل -

 أو اينهم .

 نألجر .ليهن يف  هذه الالئحة او  املسنس بأ  ييطى املوظفني الوقت الالزم ملعمن كة حقوقهم املنصوص ع -

أحانم  و املراقبة واإلشراف على حسن تطبيقأ  تسهل ملوظفي اجلهنت املختصة كل مهعمة تتيلق بنلتفتيش أ -

منت الالزمة اليت تصة مجيع امليلويطي للسلطنت املخواللوائح والقرا ات الصنا ة مبقتضنه وأ  ت نظنم اليعمل

 تطلب منهن حتقيقًن هلذا الغرض .

ه األنظعمة اليقد أو اليرف مع مراعنة من تقضي ب أ  تدفع للينمل أجرته يف الزمن  واملان  اللذين حيداهعمن -

 اخلنصة بذلك .

زاولة ععمله يف زمه بهن عقد اليعمل أو أعلن انه مستيد ملإذا حضر املوظف ملزاولة ععمله يف الفرتة اليومية اليت يل -

ال يؤاي فيهن  ليعمل كن  له احلق يف أجر املدة اليتهذه الفرتة ومل مينيه عن اليعمل إال كبب  اجع إىل صنحب ا

 .اليعمل 

 :واجبنت املوظفني  -

 مر املتيلقة بنليعمل . التقيد بنلتيليعمنت واألوا -

 عدم مجع أو قبول أي تربعنت شخصية -

 احملنفظة على مواعيد اليعمل . -

 ووفق توجيهنته . إجننز ععمله على الوجه املطلوب حتت إشراف الرئيس املبنشر -

 ة عليهن وعلى ممتلانت اجلعمييةاليننية بنآلالت وبنألاوات املوضوعة حتت تصرفه واحملنفظ -

ئه واحلرص على وح التينو  بينه وبني زمالئه وطنعة  ؤكنالسلوك واليعمل عل كيناة  االلتزام حبسن السرية و -

 إ ضنء ععمالء اجلعميية يف نطنق اختصنصه ويف حدوا النظنم .

 ملني فيه .ليت تهدا كالمة مان  اليعمل أو الينتقديم كل عو  أو مسنعدة يف احلنالت الطن ئة أو األخطن  ا -

 كرا  تصل إىل علعمه بسبب أععمنل وظيفته .للجعميية أو أية أاحملنفظة على األكرا  الفنية  -
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 ر أو بدو  أجر لدى أية جهة أخرى  .عدم ممن كة أي ععمل آخر خن ج نطنق ععمله كواء كن  ذلك بأج -

لحة اجلعميية نفية شخصية له أو لغريه على حسنب مصاالمتننع عن اكتغالل ععمله بنجلعميية بغرض حتقيق  بح أو م -

. 

ر من تن يخ أو حمل إقنمته خالل أكبوع على األكث بال تغيري يطرأ على حنلته االجتعمنعيةإخطن  اجلعميية  -

 حدوث التغيري . 

 يف البالا . التقيد بنلتيليعمنت واألنظعمة واليناات والتقنليد املرعية -

 عدم اكتيعمنل أاوات اجلعميية وميداتهن يف األغراض اخلنصة . -

  السنبعالفصل : 

 وإخال الطرف دمةاليقد ومانفئة نهنية اخلإنهنء  القسم االول :

 : إنهنء اليقد

 ر خينلفى التجديد السنوي التلقنئي منمل يطرأ أمإال اذا نص اليقد عل ينتهي اليقد بننقضنء مدته . 

  عند عدم حنجة اجلعميية  يف تقويم األااء الوظيفي أو % 41ينتهي اليقد إذا حصل املوظف على نسبة أقل من

 ويتم خمنطبته  مسيًن قبل انتهنء عقده بشهر يف فسخ اليقد .

 ة العتعمناهن أو تن يخ احملدا لالكتقنلة ملدير اجلعميياالكتقنلة : يقدم املوظف اكتقنلته خطيًن قبل شهر من ال

 ضهن حسب أكبنب االكتقنلة . ف

 نتهنء عقده بشهر يف فسخ اليقدوجوا فنئض يف القوى الينملة ويتم خمنطبته  مسيًن قبل ا . 

 لك بيد إلكالمية أو مسيء لسعمية اجلعميية وذالفصل التأاييب عند صدو  أي تصرف خمّل بآااب الشريية ا

زاءات واليقوبنت غه بإنذا  ملخنلفة نظنم اجلعميية  للجإجراء التحقيقنت الالزمة وثبوت قينمه بهذا اليعمل وبيد إبال

 نء الوظيفة .التزامنت للجعميية ولآلخرين بسبب إلغويصد  له قرا  طي قيد بيد تسليعمه مجيع من حبوزته من عهد و

  ( يومًن متفرقة خالل السنة ا 48( أينم متتنلية أو )   95يتم فصل املوظف عند غينب )غلوظيفية بدو  عذ  وإبال 

 مسبق للجعميية .

 ميتعمدة لدى  فنة املوظف بننء على تقرير طيب من جهةينتهي اليعمل بيقد اليعمل املربم بني اجلعميية واملوظف بو

 اجلعميية .

 د ( يومًن من تن يخ اليق 95او  عذ  مشروع خالل )  حيق للجعميية إلغنء عقد املوظف الذي ال يبنشر مهنم ععمله

وصوله للعمعملاة  اة وإذا مل يضع نفسه حتت تصرف اجلعميية فو ميه من ااخل املعملبني الطرفني إذا كن  متينقدًا 

 إذا كن  متينقدًا ميه من اخلن ج .

 ن منئة وعشرين  متصلة أو مداًا تزيد يف جمعموعهن عانقطنع الينمل عن اليعمل ملرضه ملدة تزيد عن تسيني يومًن

 ول إجنزة مرضية .أيومًن متقطية خالل السنة الواحدة اليت تبدأ من تن يخ 

 بت ذلك بتقرير طيب ميتعمد .عجز الينمل عجزًا كليًن عن أااء اليعمل املتفق عليه ويث 

ن أو إبيناه نمل غري السيواي أو قر ت عدم جتديدهإذا ألغت السلطنت احلاومية املختصة  خصة ععمل أو إقنمة الي

 عن البالا
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   حملدا املدة إىل نة للينمالت من مل متتد مدة اليقد اكبلوغ الينمل كن الستني بنلنسبة لليعمنل ومخس ومخسو

 من و اء هذه السن .

 عمن تيطي اجلعميية وثنئقه اخلنصة املواعة مبلف خدمته ك تينا للينمل حنل إنهنء أو انتهنء خدمته وبننء على طلبه

 للينمل شهناة اخلدمة .

 ( 99 قرا   قم )ال سبحب الوزا ةالصنا  من  حيق للجعميية إلغنء عقد املوظف بيد تطبيق نظنم اليقوبنت 

 : إخالء الطرف

 ن تصفية عميع اليهد اليت يف حوزته والتأكد ممينح املوظف و قة إخالء طرف وشهناة خدمة بيد تسليعمه جل

 قسنط ( .أ –إجين  كان  –مجيع حسنبنته املنلية ) قروض 

 

 قيفوتلا يلو هللاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


