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مقدمة

يهدف املكتب من وضع الدليل الداخلي لسياسات املاواد الشريي ل ى نظيي اللقاة بني املكتب واملاوظفني وبيان احلقاوق
والاواجشات املرتنش على الطيفني وكذلك ليضاح املزايا املا ي وامللظاوي بهدف ناوفري احد املقاومات اليئيس لشيئ عمل
يساو ها الاوضاوح والتاوازن يف امللامل بني مجيع املاوظفني اما يد

ل ى دفع ل اء املكتب ومتكيظه من بلاوغ أهدافه

يف الظموواو و التاوسووع يف الوودعاوا ا ى ال ونتوواو ى ل ادا الوودع و املسووا دا مسووئاوليات التيووديل والتطوواويي الوودود
السياسات ومياةش نطشيقها.
فيما نتاو ى اإل ادات امللظي بالسياس نظفيذها وفق الصقاحي احملد ا .

المدير العام
م .جابر بن مبارك الشرافي
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وووذ

الفصل األول
أحكام عامة

4
أالئحة الداخلية للمكتب

يقصد بالعبارات واأللفاظ التالية أينما وردت في هذا الدليل الداخلي المعاني الموضحة أمام كل منها ما لـم يـرد نـ
ذلك.:

المصطلح

تعريفه

المكتب

مكتب منارات العطاء التعاوني للدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات في ي غنام 2

إدارة المكتب

المدير التنفيذي للمكتب أو من ينوب عنه

النظام

الئحة تنظيم العمل الخاصة بالمكتب

التأمينات االجتماعية
العقد
السنة الوظيفية

بخـف

هي المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وما يصدر عنها من أنظمة وأحكام تتعلق بالموظف
اتفاقية مكتوبة وموقعة من الطرفين  ،يوافق بموجبها الطرفان علي العمل بالشروط
المنصوص عليها
السنة المعتمدة في بدء العمل واإلجازات وصر الرواتب هي السنة الهجرية حسب تقويم أم القرى
ويقصد بها هنا بداية التحاق الموظف بالعمل

الغياب

عدم الحضور للعمل لنصف يوم أو أكثر.

العمل اإلضافي

هي الساعات التي يكلف فيها الموظف بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي.

الزيادة السنوية

المبلغ الذي يتم إضافته لراتب الموظف بعد التقييم السنوي الخاصة بالموظف

الحسم

الحسم من راتب الموظف مقابل سداد قرض أو مخالفة للنظام أو غياب أو غيرها مما يستحق الحسم
عليه.

الفصل

إيقا الموظف عن العمل نتيجة التحقيق معه أو خففه مما يدعو إلى ذلك.

الموظف

يشمل الموظف بالدوام الكامل والجزئي

المجلس التنفيذي

هم مدراء االدارات ورئيس المجلس المدير العام او من ينوبه وال يعقد االجتماع اال بحضور اربعة
مدراء
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.1

تسري أحكام هذه الفئحة على جميع الموظفين بالمكتب.

اللغة المستخدمة في نظام العمل للمكتب وفهم نصوص هذا النظام
.2

اللغة العربية هـي اللغـة الرسـمية لهـذا النظـام وللمكتـب فـي حـا التبـا فهـم هـذا النظـام أو عنـدما يـنجم أي خـف بـين

الطــرفين فــي فهــم نصــوص العقــد أو نظــام عمــل المكتــب فعلــى الطــر الثــاني االستفســار عــن فهــم الــن
والمساندة ويكون الفهم المعتبر للنصوص منطوق الن
.3

مــن إدارة الــدعم

ثم يرجع إلى فهم المكتب ومقصده .

أي مخاطبات أو عقود تمت بلغة مصاحبة للغة العربية فتقدم اللغة العربية في الفهم وتعتبر هي المرجع في ذلك.

التاريخ المعتبر في هذا النظام
.4

يعتبر التاريخ والتقويم الهجري هو التاريخ المعتبر في جميع معامفت المكتب سواء الرواتب واإلجازات وحساب المـدد

والمواعيد وغيرها.

التعديل في الئحة النظام
.5
.6
.7

يعتبر نظام مكتب العمل والئحة نظام المكتب كل منهما مكمل لآلخر ومتمم له.
يطلع المكتب الموظف عند التعاقد على أحكام هذه الفئحة و ين

على ذلك في عقد العمل.

تعتبر هذه السياسات واإلجراءات الموجودة فـى هـذا الـدليل مكملـة ألحكـام نظـام العمـل وتنفيـذا لحكـم المـادة ( )52مـن نظـام

العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ، 15/وتاريخ 5320/8/24هـ ،و أي تعديفت أو تغييرات تطرأ عليه.
 .8تسرى أحكام هذه السياسات على جميع الموظفين بالمكتب.
.9

ال تطبق أحكام هذا الدليل على األشخاص الذين يوظفهم المكتب للقيام بأعما ومهمات مؤقتة أو عرضية أو موسمية.

 .11المــوظف ين بعقــود خاصــة تطبــق علــيهم الشــروط الــواردة فــى عقــود تــوظيفهم بالنســبة لتعييــنهم وتحديــد رواتــبهم وأجــازاتهم
وإستقاالتهم وإنهاء خدماتهم ،كما تطبق عليهم طيلة مدة عملهـم الشـروط الخاصـة بواجبـات المـوظفين والتعليمـات التـى

يصدرها إليهم رؤسائهم وغير ذلك من األمور المتعلقة بعفقات العمل بموجب هذا الـدليل والتـى ال تتعـارض صـراحة مـع
شروط توظيفهم.

 .11تعتبــر السياســات واإلجـراءات فــى هــذا الــدليل وتعــديفتها والقـرارات التــى تصــدرها إدارة المكتــب بشــأن المــوظفين جــزءا
متمما للعقد الذى يبرم بين المكتب والموظف.

 .12يحق إلدارة المكتب فى أى وقت إدخا أية تعديفت على نصوص هذا الدليل ،ويشمل ذلك اإلضافة واإللغاء ألى مـن
البنود أو المنافع أو الحقوق الواردة فيه حسب تطور أنظمة المكتب وضمن القوانين واألنظمة الحكومية المنظمة.
 .13يعتبر دليل سياسات وإجراءات التوظيف وتطوير ورعاية الموارد البشرية جزءا من أنظمة وتعليمات المكتب.
 .14تناط بإدارة الدعم و المساندة وحدها صفحية التعديل ويعتمد من المجلس التنفيذي.

 .15إحترام هذه السياسات واإلجراءات والعمل بمفهومها واجب على كافة الموظفين فى المكتب.
.16

يستعين مدراء االدارات فى المكتب بأحكام هذا الدليل فـى تعـاملهم مـع مـوظفيهم وتـوجيههم ومتـابعتهم بهـد الحفـاظ

على الروح المعنوية العالية واألداء الجيد واإلنضباط ،كما يستعين الموظفين به لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.
 .17يتحمل مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام مسئولية تطبيق هذا الدليل فى اإلدارات واألقسام التابعة لهم ،ويمكنهم التشاور
مــع مــدير ادارة الــدعم والمســاندة بشــأن حــدود ومجــاالت تطبيــق هــذه السياســات واإلج ـراءات علــى أى مــن الحــاالت

الخاصة.
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الفصل الثاني
التوظيف
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التوظيف
تحديد االحتياجات
.18

يتم تحديد االحتياجات الوظيفية من قبـل مـديري اإلدارات بالمكتـب ويـتم الرفـع باالحتيـاج مـع الخطـة التشـغيلية السـنوية

مع تعبئة نموذج طلب موظف وتحديد وقت الحاجه له.
 .19أن يكــون مســتوفيا للمــؤهفت العلميــة والعمليــة الفزمــة لشــغل الوظيفــة المتقــدم لهــا طبقــا للتوص ـيف الــوظيفى المعتمــد
للوظيفة مع ضرورة تقديم المستندات األصلية المؤيدة لحصوله على تلك المؤهفت.
 .21أن يجتاز بنجاح ما يقرره المكتب من اختبارات أو مقابفت شخصية تتطلبها الوظيفة.
 .21أال يقل العمر عن (  )58سنة وال يتجاوز ()02سنه.
 .22أن ال يكون قد سبق فصـله ألسـباب تأديبيـة أو بسـبب إخفلـه بواجبـات الوظيفـة مـا لـم يكـن قـد مضـى علـى فصـله ثـف
سنوات.

 .23أن يكون حسن السيرة والسلوك
.24

أن يكون الئقا طبيا بموجب شهادة طبية من الجهة التي يحددها المكتب ،ويحق للمكتب استثناء من يشاء.

.25

األصل في التوظيف أن يكون للمواطنين السـعوديين ويجـوز اسـتثناء توظيـف غيـر السـعوديين فـي الوظـائف التـي ال يتيسـر

شغلها بمواطنين سعوديين مؤهلين للعمل المطلوب بالشروط واألحكام الواردة في المادتين ( )40،44من نظام العمل.
.26

يجوز للمكتب إعفاء طالبي العمل السعوديين من شرط أو أكثر من هذه الشروط.

.27

يتم تقديم الطلبات لفلتحاق بالعمل في المكتب عن طريـق تقـديم طلـب إلـى إدارة الـدعم والمسـاندة ترفـق معـه

مسوغات التعيين وهي كالتالي :
.5

شهادة المؤهل العلمي.

.2

شهادات الدورات.

.3

صورة بطاقة األحوا " للسعوديين"

.0

تحفظ طلبات التقديم لحين الحاجة للموظف ليتم االتصا به وتحديد طبيعة العمل المراد منه.

.4
.1

شهادة بالخبرات السابقة .
صورة جواز السفر  +االقامة " لغير السعوديين ".

المقابلة واالختبار-:
 .28يتم تشكيل لجنة للتوظيف تقوم بإدارة المقابلة وتحديـد الراتـب  ،وال تقـل عـن ثفثـة مـن اعضـاء المجلـس التنفيـذي علـى
ان يكون مدير ادارة الدعم و المساندة و والمدير المباشر او( من ينوب عنه) شرط لتشكيل اللجنة .

.29
.31

يلزم على كافة أعضاء لجنة المقابفت الشخصية تقييم المرشحين بإستخدام نموذج”تقرير المقابلة الشخصية”

يتم تجميع نتائج تقارير المقابلة الشخصية فى نموذج ”تقرير المقابفت الشخصية” وتوصية اللجنة.و تقوم إدارة الدعم
والمساندة بإرسا خطابات اعتذار المتقدمين الذين تم رفضهم بناء على نتيجة لجنة المقابفت الشخصية .

.31

يهد االختبار إلى الكشف عن قدرات ومواهب المتقدم لفلتحاق بالمكتب ويخضع طلب الوظيفة للمعايير
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التالية -:

أ -المظهر العام.
ب -عفقة سنوات الخبرة بالوظيفة.

ت -عفقة الدورات التدريبية بالوظيفة.
 -المعلومات العامة.

ج -يستوعب – يفهم – يحلل.
ح -مستوى المادة الفنية (التخص ).
خ -قابليته للعمل مع اآلخرين.
د -القابلية للتطوير.

ذ -قابليته للقيادة واإلدارة.
ر -اإلقناع.

ز -األخفق.
 -الثقة بالنفس.

ش -اختبار المهارات
اختيار وتعيين الموظف وعقد العمل
.32

بعــد اجتيــاز الموظــف مرحلــة االختبــار مــن قبــل اللجنــة المشــكلة يــتم تقــديم عــرض وظيفــي لطالــب الوظيفــة يوضــح المرتبــة

الوظيفية و تحديد الراتب بناء على جدو المراتب الوظيفية ومسمى الوظيفة ويتم إثبات ذلك في عقد العمل الموقع عليـه مـن
الطرفين الطر األو المكتب ويمثلها مدير المكتب أو مدير إدارة الدعم والمساندة والطر الثاني الموظف.
.33

يقوم مدير اإلدارة للموظف الجديد بالرفع إلى إدارة الدعم والمساندة بمباشرته للعمل ،ويعتبر العقد ملغي  51يوم.

.34

ت قــوم إدارة الــدعم والمســاندة بفــتح ملــف لكــل موظــف يشــمل جميــع مــا يتعلــق بــه مــن أوراق رســمية ( عقــد العمــل –

الشــهادات – ق ـرار التعيــين – العهــد -اإلجــازات -الج ـزاءات  -تقــويم األداء الــوظيفي  -العمــل اإلضــافي  -ق ـرارات تجديــد
العقد -قرارات الزيادة -إخفء الطر  -صر المستحقات … ).
.35

تحفظ جوازات جميع الموظفين الذين هـم علـى كفالـة المكتـب لـدى إدارة الـدعم والمسـاندة بالمكتـب وال يسـلم الجـواز

للموظف إال في حالة سفره إلى الخارج أو مغادرته للمملكة نهائيا  ،أمـا فـي الظـرو الطارئـة التـي يحتـاج الموظـف فيـه للجـواز
فإنه يجوز له سحب جواز سفره لمدة ال تزيد عن خمسة أيام استنادا إلـى تفـويخ خطـى مـن مـدير اإلدارة علـى طلـب الموظـف

لسحب جواز سفره  ،وتقوم إدارة الدعم والمساندة بالحصو على إيصا من الموظف عند سحب جوازه يثبت سحبه وتعهـده

بإعادته في الوقت المحدد.

 .36يخضع الموظف لفترة تجريبية لمدة ( )02يوما من تاريخ المباشرة براتب  ،كما يحق للمكتب بعد انتهـاء الفتـرة لتجريبيـة
او خفلها  ،تمديدالفترة التجريبية لمدة ( )02يوماللموظف ويكـون التمديـد بعقـد جديـد  ، ،وال تـدخل فـي فتـرة التجربـة
إجـازة عيــدي الفطــر واألضـحى واإلجــازة المرضــية .وإذا لـم تثبــت صــفحية الموظـف خــف فتــرة التجربـة للقيــام بواجبــات

العمــل المتفــق عليــه جــاز للمكتــب فســخ عقــده فــي أي وقــت خفلهــا دون مكافــأة أو إنــذار أو تعــويخ علــى أن يعطــى
الفرصة المناسبة لكي يبدي ما لديه من اعتراض على الفسخ ،وذلك في نطاق حكم المادة ( )82من نظام العمل.
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.37

في حالة انتهـاء مـدة التجربـة يـتم رفـع تقيـيم الموظـف مـن رئيسـة الـى مـدير إدارة الـدعم والمسـاندة مـع التوصـية بتثبيتـه أو

.38

في حالة عدم رفع الرئيس المباشر للموظف التوصية تيم ايقا راتب الموظف .

عدم التثبيت.
.39

يحق للمكتب إلغاء عقدالموظف الذي ال يباشر مهام عمله دون عذر مقبو خف ( )51يوما من تاريخ توقيع العقد .

عقد العمل

 .41هو العقد المبرم بين المكتب والموظفين لديه ويتعهد الموظف بموجبه أن يعمل تحت إدارة المكتب وإشرافه ووفق
تعليماته مقابل أجر بعد استيفاء جميع الشروط الموضحة في إجراءات التعيين وتقوم إدارة الدعم والمساندة بكتابة عقد
عمل للموظف ويوقع من الموظف ويعتمد من صاحب الصفحية أو من يفوضه ويوضح فيه بيانات الموظف ووسائل

االتصا والراتب ومسمى الوظيفة ومدة العقد بدايته ونهايته وعدد ساعات العمل والبدالت واطفعه على الئحة تنظيم

العمل لدى المكتب وإقراره بما ورد في فقراته وغير ذلك من شروط العمل ويجوز تحرير العقد بلغة أخرى إلى جانب

اللغة العربية على أن يكون الن

العربي هو المعتمد دوما.

 .41يجب أن يكون عقد العمل من نسختين يحتفظ كل طر بنسخة منها.
 .42يـتم تجديـد عقـد الموظـف بنـاء علـى مـدى الحاجـة السـتمراره وتوجيهـات اإلدارة ويشـترط لتجديـد عقـد الموظـف حصــوله
على نسبة ال تقل عن  % 02في تقويم األداء الـوظيفي ويجـدد العقـد تلقائيـا لسـنة واحـدة إذا لـم يبـد أحـد مـن الطـرفين

خف ذلك.

 .43ال يجـوز للمكتــب تكليـف الموظــف بعمـل يختلــف اختففـا جوهريــا عـن العمــل المتفـق عليــه بغيـر موافقتــه الكتابيـة إال فــي
حاالت الضرورة وبمـا تقتضـيه طبيعـة العمـل علـى أن يكـون ذلـك بصـفة مؤقتـة ال تتجـاوز ثفثـين يومـا فـي السـنة وعلـى أن
تتخذ اإلجراءات الفزمة في شأن تغيير المهنة في رخصة العمل حين يقتضي األمر ذلك بالنسبة للموظف غير السـعودي

.

 .44إذا اقتضت حاجة العمل بالمكتب نقل كفالة أحد المقيمين للمكتب فيتحمل المكتب تكاليف نقل الكفالة للمرة األولـى
ويتحمل الموظف ما سوى ذلك أما في حالة رغبة أحد الموظفين في االنتقا من المكتب إلى كفيل آخر فيتم نقله عنـد

عــدم الحاجــة إليــه وموافقــة اإلدارة بعــد إحضــار خطــاب رســمي مــن الجهــة التــي يرغــب االنتقــا إليهــا علــى أن ال يتحمــل

المكتب أي التزامات مالية.
النقل الوظيفي

 .45يتم النقل الوظيفي للموظفين في المكتب من وظيفة إلى وظيفة أخرى داخل اإلدارة أو القسم بقرار من مدير اإلدارة و
مدير الدعم والمساندة.

 .46يتم النقل الوظيفي من إدارة إلى إدارة أخرى بقرار من مدير عام المكتب و إدارة الدعم والمساندة.

 .47الهد من النقل هو التدريب عن طريق النقل الدوري أو عدم صفحية العامل لشغل الوظيفة الحالية أو لحاجة األقسام
األخرى إليه.
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الفصل الثالث
التدريب والتأهيل
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التدريب

أهدا التدريب
 .48تهد هذه السياسة إلى تطوير أداء الموظفين بالمكتب وذلك من خف مشاركتهم بفعاليات تدريبية لتزويدهم بالمعار
وصقل مهاراتهم وتحسين اتجاهاتهم السلوكية نحو العمل ألداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة وفاعلية وبما يكفل لهم
التدرج بالسلم الوظيفي والتطور المهني .
شروط التدريب
 .49يكون التدريب ضمن حدود الميزانية المعتمدة

 .51يكون التدريب طبقا لخطة التدريب المعتمدة قبل بداية العام
 .51أن يستوفي المرشح متطلبات االلتحاق بالبرنامج التدريبي
 .52يمكن للموظف حضور دورتين تدريبيتين خف العام التدريبي بحد أقصى ،ال تقل مدة كل واحدة عن يومين.
 .53االلتزام بالحضور طيلة أيام الدورة التدريبية

 .54أن يكون التدريب له عفقة بطبيعة عمل الوظيفة التي يشغلها
 .55ال تقل مدة التدريب عن يومين  ،وال تتجاوز ثفثة أسابيع

 .56إن التدريب في المكتب هو تحت إشرا الجودة وهو المسئو عن التطبيق والتنظيم لكل برامج التدريب ويتم التنسيق
لتخطيط البرامج التدريبية بمشاركة مديري اإلدارات المختلفة وكذلك رئيس قسم الموارد البشرية مع األخذ بعين
االعتبار التقييم والمتابعة للتأكد من أن جميع المتدربين قد حققوا الهد المنشود من التدريب.

 .57يتم تزويد قسم التدريب باحتياجات كل قسم للتدريب وأسماء العاملين المطلوب تدريبهم من قبل رؤسائهم عن طريق
تعبئة نموذج"طلب تدريب".

 .58يقوم قسم التدريب بحصر الطلبات ودراسة إمكانية التدريب داخل المكتب أو خارجه ويتم اإلعفن عن البرنامج
التدريبي حسب نموذج دورة تدريبية ويمكن لقسم التدريب المبادرة باقتراح برامج تدريبية يراها مفيدة للمكتب.

 .59يتم تعبئة استمارة تسجيل للتدريب من قبل األشخاص المهتمين بالدورة التدريبية وتسلم إلى قسم التدريب إلكما
الفزم.

 .61يقوم المكتب بتدريب وتأهيل الموظفين السعوديين وإعدادهم مهنيا للحلو محل غير السعوديين ويتم طي قيد من تم
إحفلهم محل غيرهم من غير السعوديين في السجل المعد لهذا الغرض .

 .61يتم تدريب وتأهيل الموظفين السعوديين تدريبا وتأهيف دوريا وفنيا في الداخل والخارج وفق البرامج التي تعد في هذا
الصدد بهد تجديد وتطوير مهاراتهم و تنمية معارفهم .
 .62يستمر صر أجر الموظف طوا فترة التدريب أو التأهيل.
 .63يتحمل المكتب تكاليف التدريب والتأهيل .

تحمله كافة النفقات التي صرفتها عليه في سبيل ذلك في
 .64يجوز للمكتب أن ينهي تدريب أو تأهيل الموظف وأن ّ
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الحاالت اآلتية:


إذا ثبت في التقارير الصادرة عن الجهة التي تتولى تدريبه أو تأهيله أنه غير جاد في ذلك.



إذا قرر الموظف إنهاء التدريب أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مقبو .

،،،،،

14
أالئحة الداخلية للمكتب

الفصل الرابع
أيام وساعات العمل والراحة
واالعياد
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أيام وساعات العمل-:

 .65يتم تحديد جدو العمل حسب االحتياجات التشغيلية للمكتب  ،ويتم االعتماد من ادارة المكتب .

 .66جدو العمل العادي يتألف من فترتين صباحيه و مسائية بمجموع 0ساعات يومياَ.
 .67إجمالي عدد الساعات التي يعطى عليها الموظف راتبه بما فيها اإلجازة األسبوعية ( )272ساعة للموظفين المتعاقد
معهم دوام كامل و( )512للموظفين المتعاقد معهم دوام جزئي تدخل فيها ساعات العطلة األسبوعية  ،وعدد ساعات

العمل لكل أسبوع  04ساعة كحد أقصى للموظفين المتعاقد معهم دوام كامل و  41ساعة كحد أدنى للموظفين

المتعاقد معهم دوام جزئي  ،وفيما عدا ذلك يمكن تحدد ساعات العمل وفق ما ورد بالمواد  522-00-08من نظام

وزارة العمل السعودي.

 .68تقسم ساعات العمل حسب ما تراه إدارة المكتب على عدد أيام األسبوع عدا يوم الجمعة فإنه عطلة رسمية إال في

الحاالت التي تتطلب العمل خف أيام العطل الرسمية أو العمل المتواصل لفترات محدودة مثل الجرد أو ضغط العمل

أو الوظائف التي تتطلب مناوبات مستمرة خف  23ساعة وللمكتب الحق في تحديد بدء وانتهاء فترات المناوبة ويتم
التعويخ عن فترات الراحة والعطل الرسمية ببد مادي أو بما يعادلها من األيام ويحق للمكتب اعتبار يوم الخميس

عطلة رسمية.

 .69تخ ّفخ عدد ساعات العمل في رمضان بنسبة  % 21من إجمالي عدد الساعات الشهرية للمسلمين فقط.

 .71في حالة تتطلب الوظيفة العمل الجمعة بشكل مستمر فإن إلدارة المكتب الحق تبديل يوم اإلجازة إلى أي يوم أخر
خف األسبوع والتنسيق بين الموظفين وال يعتبر العمل في يوم الجمعة لهذه الحالة عمل إضافي يتقاضى عليه بد
إضافي.

 .71يعطى لجميع الموظفين أوقاتا للصفة و أوقاتا للراحة القصيرة في حا استمرار العمل الكثر من ( )1ساعات متواصلة .
 .72تتغير أوقات الدوام تبعا للفصو السنوية ويكون ذلك بتعميم من مدير المكتب أو من يفوضه.

 .73يسجل الموظفون أوقات الدخو والخروج في سجل الحضور واالنصرا بأي طريقة مناسبة صباحا ومساءا ويحسب
غائبا ما لم يثبت حضوره في السجل وتعتمد اإلدارة سجل الحضور والغياب في نهاية كل شهر لحساب عدد ساعات
العمل األصلية والتي بناءا عليها يُصر الراتب األساسي والخصومات.
 .74ال يستثنى من الحضور واالنصرا أي موظف .
 .75ال يسمح للموظف مغادرة العمل أو الخروج مبكرا أثناء الدوام الرسمي إال بإذن وموافقة من رئيسه ،مع إخطار ادارة
الدعم والمساندة بذلك.

 .76في حالة الغياب والخروج المبكر واالستئذان لظرو خاصة بالموظف يجب اخذ إذن مسبق بيوم واحد على األقل من
مديره المباشر مع إخطار ادارة الدعم والمساندة بذلك.

 .77عند الغياب في الحاالت القصوى ينبغي للموظف االتصا هاتفيا بمديره المباشر لشرح الظرو التي تحتم عليه
الغياب وعند العودة للعمل يحق لمدير اإلدارة ان يطلب من الموظف إحضار ما يثبت شرعية الغياب ويتم اشعار مدير

إدارة الدعم والمساندة.
العمل اإلضافي
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 .78ال تعتمد ساعات العمل اإلضافي إال بتعميد مسبق من مدير اإلدارة لألعما المستعجلة أو الطارئة التي ال يمكن

تأجيلها لدوام اليوم التالي ويؤثر تأجيلها بشكل كبير على سير العمل  ،بشرط ان يقدر مدير القسم مسبقا للموظف عدد
الساعات التي يحتاجها إلنجاز العمل .

 .79يقوم المدير المخت

بارسا ” ساعات إضافية” مع بيان األعما المطلوب إنجازها وعدد الساعات الفزمة لذلك

وعدد وأسماء الموظفين المطلوب تشغيلهم ،ثم يقوم بإرسا النموذج إلدارة الدعم والمساندة قبل الموعد المحدد

للتشغيل إلعتماده وإرسا نسخة منه إلى القسم المالي.

 .81تعتبر سياسة الحد من التوسع في الساعات اإلضافية هي األصل وساعات العمل اإلضافي شيء استثنائي يتخذ في
أضيق الحدود بطلب محدود من مدير اإلدارة .

 .81يحق للمكتب ان يعوض الموظف بد الساعات اإلضافية بساعات في الدوام الرسمي .
 .82ساعة العمل االضافي تحسب بقيمة ساعة العمل الفعلية للموظف  ،وتحسب قيمة العمل اإلضافي بالمعادلة التالية -:
الراتب االساسي  /عدد ايام الشهر (  = ) 42قيمة عمل اليوم الواحد  /عدد ساعات العمل اليومية = أجر الساعة

الواحدة  = 5.1 xعدد الساعات اإلضافية  xاجرة الساعة الواحدة = قيمة العمل االضافي
 .83ويجب أال تقل عن الحد األدنى لنظام العمل في التعويخ عن العمل االضافي .

 .84الحد األدنى واالعلى المعتمد لساعات العمل اإلضافي خف الشهر للموظف تتراوح ما بين ( الساعة الواحدة كحد
أدنى و ال يعتمد اقل من ساعة  -وما يعاد  % 21من إجمالي ساعات العمل المطلوبة من الموظف خف الشهر

كحد أقصى .

 .85يحق لمدير اإلدارة الزام الموظف بالعمل االضافي بشرط ان يتم التنسيق بينه وبين الموظف بفترة كافية ال تقل عن 4
أيام .

 .86في حا تغيب الموظف عن إنجاز العمل االضافي المسند اليه  ،فإنه قد يؤثر على عفوة تقويم االداء السنوية ما لم
يتم قبو عذره .
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الفصل الخامس

األجور
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األجور
 .87تقوم إدارة الدعم و المساندة بوضع جدو ”سلم الرواتب" بحيث يتصف بالمرونة والتنافسية مع المكاتب التعاونية

المماثلة ومع المستوى العام للرواتب فى المكاتب التعاونية في المملكة  ،ثم يتم عرضها على إدارة المكتب للموافقة

واإلعتماد.

 .88إن سياســة المكتــب فــي تحديــد األجــور معتمــدة علــى الظــرو االقتصــادية ويؤخــذ باالعتبــار مســتويات األجــور الســائدة
واختف الخبرة والمهارات المطلوبة لكل وظيفة ويكون األجـر حسـب العـرض الـوظيفي المقـدم للموظـف مـن قبـل إدارة
الدعم و المساندة والمبنى على قدرات المتقدم ومؤهفته واألجر هو كل ما يعطـى للموظـف مقابـل عملـه بموجـب العقـد
المبرم بين الطرفين ويصر في نهاية كل شهر حسب التقويم الهجري بالعملة السعودية للشهر نفسه وتكون لكل من:

أ -الموظفون على نظام الدوام الكامل .

ب -الموظفون على نظام الدوام الجزئي:
األجر و يشمل:

 .aاألجر األساسي  :حسب العقد المبرم بين الطرفين.

 .bبد المواصفت  :يوفر المكتب للموظـف سـيارة أو بـد مواصـفت بنـاء علـى طبيعـة عمـل الموظـف وحسـب العقـد
المبرم بين الطرفين.

 .89يوقّع كل موظف على ظر الراتب أو مسير الرواتب بعد استفم مبلغ أجره ليحفظ ذلك في قسم شـؤون المـوظفين وفـي
حالة التحويل المباشر عن طريق البنك فان سجفت البنك تعتبر إشعارا باستفم األجر.

 .91إذا صاد يوم الدفع يوم الراحة األسبوعية أو عطلة رسمية يتم الدفع في يوم العمل.

 .91للموظف أن يوّكل من يراه لقبخ أجره أو مستحقاته بموجـب وكالـة شـرعية أو تفـويخ كتـابي موقـع منـه ومصـدق عليـه مـن
قبل إدارة الدعم والمساندة .

 .92تدفع أجور المـوظفين بالعملـة الرسـمية للـبفد ويـتم دفعهـا خـف سـاعات العمـل الرسـمية وفـي مكانـه أو تـودع فـي حسـابه
البنكي وفقا لألحكام التالية:

 .cالموظف ذو األجر الشهري يصر أجره في نهاية الشهر.
 .dالموظف الذي ينهي المكتب خدمته يدفع أجره وكافة مستحقاته خف فترة اقصاها شهر من انهاء خدماته .
 .eالموظف الذي يترك العمل من تلقاء نفسه يدفع أجره وكافة مستحقاته خف مدة ال تتجاوز شهر من تاريخ ترك
العمل.

 .fأجور الساعات اإلضافية تدفع مع راتب الشهر الذي يلي أيام العمل اإلضافي.
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 .93جدو المراتب وحدود الراتب:
المستتتتتتتتتتتتتتو
االداري

الدرجة

المؤهل

الحتتتتتتتتتتتتتتتتد
االدنى

الحد االعلتى
مع الخبرات
و الدورات

*الحتتتد العلتتتى لهتتت
الدرجتتتتتتتتتة للتتتتتتتتتدوا
الكامل

موظففففففففففففففف
تنفيذي

االولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة

االبتدائية او يقرا ويكتب
المتوسطة
الثانوية
دبلوم بعد الثانوية
بكالوريوس
ماجستير

0011
0011
0011
0011
0111
0111

0011
0011
0011
0111
0011
0011

0011
0011
0011
0111
0011
01011

01111

00111

00111

اخصائي
مشرف
مساعد مدير
مدير إدارة
مدير المكتب

السابعة

أ -الخبرات لكل سنة في نفس التخص

()222لاير .

ب -الخبرات لكل سنة وليس لها عفقه في التخص

()21لاير .

ج -الدورات التدريبية لكل ساعة تدريبية لها عفقة في التخص

()2لاير .

د -الدورات التدريبية لكل ساعة تدريبية ليس لها عفقة في التخص

ه -اجمالي ضرب 2.10هو راتب الموظف الدوام الجزئي .

()5لاير .

و)*( -عند هذا المستوى تتوقف الزيادة السنوية .

ز -يضا الى راتب الموظف السعودي مبلغ  482لاير للدوام الكامل .

 .94يتم تعيين الموظف الجديد على الحد األدنى من المرتبة المستحقة في سلم الرواتب وفق مؤهفته العلمية .
 .95يتم تكوين لجنة للرواتب من ثفثة أعضاء من المجلس التنفيذي  ،ويحق للجنـة التوظيـف اعتمـاد راتـب الموظـف  ،أعلـى
من الحد األدنى الوارد في الفئحة بما ال يتجاوز الحد األعلى .

الحسومات:

 .96ما دفع زيادة عن أجر العامل بالخطأ.
 .97أقساط التأمينات االجتماعية المستحقة على الموظّـف السـعودي حاليـا مـع مراعـاة أي تغييـر فـي األنظمـة ُمسـتقبف و يُلـزم
اك مــن راتبــه حسـب النســب التــي
جميـع المــوظفين الســعوديين باالشـتراك فــي نظــام التأمينـات االجتماعيــة ويُخصـ ُـم االشـتر ُ

يح ّددها النظام.

 .98أقساط القروض المستحقة على الموظف للمكتب.

 .99الغيــاب بــدون عــذر وهــو عــدم الحضــور للمكتــب ألربــع ســاعات متواليــة أو ي ـوم كامــل وأكثــر وفــق جــدو المخالفــات و
الجزاءات .
.111

إذا طبقت عليه عقوبة بسبب تلف أو ضياع أي مواد أو مستندات أو أجهزة تخ

المكتب وكان ذلـك نتيجـة إهمالـه

أو أي ســبب رفــع فــي حقــه إنــذار  ،ومــن ثــم تحقيــق  ،وكانــت نتيجــة التحقيــق إيقــاع غرامــة علــى الموظــف بحيــث ال تزيــد
العقوبة عن أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
.111

استيفاء دين إنفاذا ألي حكم قضائي على أال يزيد المبلغ المستقطع ربع األجر األساسي ما لم ين

على غير ذلك.
.112

الحكم القضـائي

أخرى (رسوم استخراج بد فاقد في حالة فقدان رخصة اإلقامة ،عوض مقابل األضرار التي تلحق بممتلكات المكتب

بسببه ،تكاليف طبية غير معتمدة ،مصاريف نثرية غير محتسبة.)..
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.113
.114

إذا جرى توقيف الموظف أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى المكتب أن

يستمر في دفع  % 12من األجر للموظف حتى يفصل في قضيته على أال تزيد مدة التوقيف عن  02يوما فإذا زادت

فف يُلزم المكتب بدفع أي جزء من األجر عن المدة الزائدة فإذا قضي ببراءة الموظف أو حفظ التحقيق وجب على
المكتب برد ما سبق حسمه من أجرة الموظف أما إذا قضي بإدانته فف يسترد منه ما صر له إال إذا ن الحكم

القضائي خف ذلك.

،،،،،،
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الفصل الساد

تقييم االداء -العفوات – الترقيات
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قياس االداء .
 .115تهد هذه السياسة إلى تطوير وتعزيز ثقافة األداء بين الموظفين وتهيئه بيئة عمل من شأنها تقدير الموظفين و
تحفيزهم و تطويرهم ومكافأتهم نظير جهودهم وتميزهم في أداء األعما الموكلة إليهم.
 -قياس األداء وفقا لألهداف و الجدارات .

نسبة الموظفين
المتوقع حصولهم
على درجة تقييم
األداء %

مستو األداء
لألهداف

مستو األداء
للجدارات

درجة األداء

الرمز

تجاوز أهداف األداء
المتفق عليها بشكل
كبير

يتمتع بنموذج مثالي
للجدارات المطلوبة
ألداء المها المسند
له
يتقن الجدارات
المطلوبة بدرجة
متفوق ألداء المها
المسند له
يتقن الجدارات
المطلوبة ألداء
المها
المسند له
يتقن بعض من
الجدارات المطلوبة
ألداء المها المسند
له
ال يتقن الجدارات
المطلوبة ألداء
المها
المسند له

مبدع
Outstanding

عO

5%

متفوق
Superior

ت S

02%

ممتاز
Excellent

E

%%%

جيد
Good

ج G

5%%

غير مرضي
Unsatisfactory

ض U

%%

تجاوز أهداف األداء
المتفق عليها
حقق جميع أهداف
األداء المتفق عليها
حقق جزئيا أهداف
األداء المتفق عليها
لم يحقق أهداف
األداء المتفق عليها

المنحنى المعياري القياسي .
هو معيار لكيفية توزيع درجات تقييم األداء على مستوى الوحدات االداريه مما يساعد المدراء على تقييم أداء موظفيهم حسب
األداء الفعلي للموظفين،ويتم أقرار نسبة المنحنى المعياري القياسي للموظفين من قبل إدارة المكتب كما يمكن تقسيم المنحنى

المعياري القياسي إلى مستويات حسب فئات الموظفين بهد منح فرصه متساوية للحصو على الدرجة المستحقة داخل كل فئة

وذلك وفقا لما يتم اعتماده من إدارة المكتب في حينه .
ضوابط إدار األداء .
.116

تحديد أهدا الموظف من قبل المدير المباشر ومناقشتها معه ويجب أن تكون أهدا ذكية قابله للقيا  ،قابله

لفنجاز ،محددة  ،موضوعيه و تنتهي بزمن قياسي وال يقل عددها عن أربعة أهدا .
.117

يتم قيا أداء الموظفين وفقا لألهدا المتفق عليها والجدارات

.118

يقوم كل مدير بمناقشة أداء الموظفين المقترح مع مرجعه اإلداري

.119

يجب أن تكون هناك مراجعة ومتابعة مستمرة خف فترة التقييم داخليا بين المدراء والمرؤوسين
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.111

يجب على كل مدير مباشر كتابة مبرارات إعطاء الموظف تقييم أداء (غير مرضي او مبدع)للمرؤوسين التابعين له في

.111

يقدم المدير المباشر المبررات و المستندات الفزمة -عند الحاجة -إذا كان الفارق في درجات تقييم احد

.112

االلتزام بمعايير ومواعيد تقديم نماذج التقييم نهاية شهر اربعه من كل سنه هجرية .

نموذج التقييم

المرؤوسين لدورتي أداء متتاليين منخفضه درجتين ويتم تزويد إدارة الدعم والمساندة بذلك .
.113

التقييم يتم على األهدا والجدارات خف الفترة التي قضاها الموظف على رأ العمل واالنجاز المحقق في الفترة

نفسها .
*ضوابط تقييم الموظفين الجدد  ،الموقوفون عن العمل  ،المجازين استثنائيا أو دراسيا،المعارين لجهات
أخر والمبتعثين.
 .114يتم تقييم الموظفون الجدد ومنحهم المزايا المرتبطة باالداء على اسا نسبة وتناسب حسب المدة التي عملوا بها ،
وال يدخل تقييمهم في المنحنى المعياري لإلدارة اذا كانت المدة التي عملوها في المكتب اقل من ستة اشهر.
.115

الموظفون الموقوفون عن العمل يتم تأجيل تقييمهم حتى مباشرتهم العمل ويتم تقييمهم حسب فترة العمل الفعلية وال

يدخلون ضمن المنحنى المعياري
.116

الموظفون المجازون استثنائيا أو دراسيا أو المعارون لجهات خارجية يتم تأجيل تقييمهم حتى مباشرتهم العمل بشرط

.117

الموظفون المعارون لجهات خارجية تابعة للمكاتب التعاونية يتم تقييمهم وفق سياسات مهام العمل الخارجية

أن تكون الفترة التي قضوها على رأ العمل في المكتب  0أشهر فأكثر.
.118

الموظفون المعارون من جهات خارجية تابعة للمكاتب التعاونية يتم تقييمهم خارج المنحنى

.119

الموظفون المبتعثون أو الملتحقون بدبلومات تطويرية تزيد مدتها عن ستة شهور يكون تقييمهم وفقا لنتائجهم

الدراسية في الجامعات أو المعاهد المبتعثون أو الملتحقون بها بما يتوافق مع نسب اإلنجاز المحددة في سياسة األداء

وتكون مسئولية ذلك مناطة بإدارة الدعم و المساندة وفي حالة رجوع المبتعث ومباشرة العمل لمدة ستة أشهر يتم
إدراجه في دورة األداء القائمة و يتم التقييم بنسبة وتناسب من قبل المدير المباشر.
.121

الموظف المجاز إجازة بدون راتب سواء إجازة دراسية أو استثنائية ألكثر من ستة أشهر في السنة ال يتم تقيمه

وتوضع درجة التقييم في النظام عن تلك السنة صفر على أن ال يدخل تقييم هذه السنة في أي من المعادالت المرتبطة

بالمزايا الخاصة بالموظف مثل القروض والترقيات والمزايا األخرى المترتبة على ذلك ويتم االعتماد على تقييم أخر
سنتين تم تقييم الموظف فيها وال يستحق عفوة سنوية أو مكافأة أداء عن سنوات االجازه .
اعتماد درجة تقييم األداء.

تعتبر درجة تقييم األداء نهائيه إذا تم اعتمادها من ادارة المكتب وتوافقت مع سياسات وضوابط المكتب المقرة بهذا الشأن .
مكافأ األداء.
تصر مكافأة األداء للموظفين وفقا للضوابط المعتمدة و بناء على الوضع المالي للمكتب .
.121

يتم خصم %2.1من كل نسب التحصيل في المكتب لصالح المكافاة السنوية  ،تصر علي الموظفين

نهاية السنة حسب درجة تقييم االداء .
ضوابط صرف مكافأ األداء .
 .122الراتب المعتمد في عملية صر المكافأة هو الراتب األساسي لشهر الثاني عشر من سنة دوره األداء الهجرية .
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.123

فترة االستحقاق للمكافأة خف الفترة من  5محرم إلى نهاية ذو الحجة من سنة دورة األداء .

.124

الموظفون المستحقون للمكافأة هم الذين على رأ العمل في نهاية ذو الحجة.

.125

الموظفون المعينون في نفس العام المتزامن مع بداية دورة إدارة األداء يتم منحهم المكافأة بنسبه و تناسب من

.126

الموظفون المعارون أو المجازون دراسيا أو استثنائيا من المكتب لمدة تقل عن ( 0شهور) يتم تقييمهم ويستحقون

.127

الموظفون المحرمون من العفوة يستحقون مكافأة ما لم يصدر قرار بذلك من إدارة المكتب .

.128

الموقفون يتم منحهم المكافأة بعد مباشرتهم العمل وفق ضوابط األداء في المكتب .

الراتب األساسي حسب المدة التي عملوا بها في المكتب.

المكافأة بنسبه وتناسب عن الفترة التي قضوها في الكتب .

.129

يلتزم الموظف باألهدا الموضوعة له من قبل مديره المباشر وحين رفضها أو االمتناع عن مناقشة تلك األهدا

فيتم إحالته إلى إدارة المكتب التخاذ اإلجراءات النظامية المناسبة لتصرفه وتعتمد األهدا المحددة له من مديره

المباشر .
.131

في حالة عدم تقديم المرؤو نموذج األداء موضحا بها أهدافه لرئيسه المباشر في الوقت المحدد ألي سبب أثناء

فترة تحديد األهدا ومناقشتها وتعذر تقديم نماذج أدائه فيمكن تقديمها من قبل المدير المباشر بالتنسيق مع إدارة

الدعم والمساندة على أن يتم مناقشته الحقا مع الموظف.
.131

في حاالت النقل أو اإلعارة أو الترقية وطرأ تغير على أهدا الموظف يتم إدراج أهدا إضافية له وفق الوظيفة

.132

يتم صر مكافأة األداء لإلدارات الملتزمة بمعايير ومواعيد تقديم النماذج حسب األولوية بعد االنتهاء من تطبيق

الجديدة ويتم التنسيق بين المدراء المباشرين حو التقييم ويعتمد تقييم المدير المباشر األخير

المنحنى المعياري وإقفا دورة األداء في المكتب .
العالوات -:
 .133يمنح المكتب موظفيه العفوة السنوية وفقا لتقييم األداء حسب المنحنى المعياري لقيا األداء أو ما تقرره إدارة
المكتب .
اعتبارات منح العالو السنوية.
 .134تمنح عفوة سنوية للموظف الحاصل على نتائج تقويم أداء تؤهله للحصو على زيادة سنوية حسب ما تقره إدارة
المكتب ويتأثر مقدار العفوة أو حجبها بناء على موقع راتب الموظف في سلم الرواتب ووصو اجر الموظف للحد
األعلى للدرجة المصنف عليها الوظيفة التي يشغلها،وبالنسبة للموظف الجديد فتكون زيادته تتناسب مع فترة خدمته

على أن يكون قد اجتاز الفترة التجريبية بنجاح.
ميزانية العالو السنوية .
 .135تقرر إدارة المكتب مقدار العفوة السنوية بنسبة مئوية من األجور األساسية للموظفين ويتم دفع العفوة السنوية من
الميزانية المعتمدة لذلك.
تاريخ سريان العالو السنوية:
.136

يتم صر العفوة السنوية المستحقة للموظفين اعتبارا من بداية شهر جماده اولى من كل سنة.

ضوابط صرف العالو السنوية:
.137

فترة االستحقاق للعفوة من5محرم إلى  45ذو الحجة من سنة دورة إدارة األداء الهجرية .
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.138

الراتب المعتمد الحتساب العفوة هو راتب شهر ربيع او من العام التالي لدورة االداء وتحتسب العفوة ضمن راتب

.139

الموظفون الموقوفون أو المحتجزون سواء بسبب العمل أو بقضايا تتصل بالموظف يتم منحهم العفوة بعد التأكد من

شهرربيع ثاني من العام نفسه.

مباشرتهم العمل وثبوت براءتهم وعدم إدانتهم بما يخل بالشر
العالو االستثنائية:
.141

يمكن منح عفوة استثنائية للموظف كنسبة مئوية من األجر األساسي و بحد أقصى ال يتجاوز أعلى نسبة في العفوة

السنوية وبحيث ال يتجاوز األجر بعد العفوة الحد األعلى من أجر الدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف وذلك بناءا

على وجود مبررات مقنعه ترفع من قبل المدير المباشر ويصادق عليها مدير إدارة الدعم و المساندة ويعتمدها المدير

العام.
الترقيات -:
 .141تكون الترقيات وفقا للخطة العامة للمكتب ومتوافقة مع خطط التطوير الوظيفي واإلحف والهيكل التنظيمي ويؤخذ
في االعتبار كفاءة وجدارة الموظف في أداء العمل بالمكتب وفق مرئيات المدير المباشر وضمن الضوابط المعتمدة
للترقيات.
الحد األدنى من شروط الترقيات -:
 .142التوافق مع الخطة السنوية للترقيات المعدة مسبقا لفدارة وضمن الميزانية المعتمدة .
.143

أن تكون الوظيفة المراد الترقية عليها شاغرة فعف ومعتمدة بالهيكل والميزانية .

.144

أن يكون الموظف قد أمضى في الدرجة الحالية المدة المقررة وهي سنتان.

.145

توفر المؤهفت العلمية والخبرات العملية والمتطلبات الفزمة لشغل الوظيفة .

.146

حصو الموظف على تقدير ال يقل عن ممتاز في تقييم األداء السنوي للعامين األخيرين.

.147

تكون الترقية لدرجة وظيفية واحدة فقط.

.148

تتم المفاضلة بين المرشحين حسب المعايير العامة داخل وحدات العمل .

.149

تتم مباشرة الموظف لوظيفته المرقى عليها في موعد ال يتجاوز (  ) 42يوما من تاريخ قرار الترقية  ،و تلغى الترقية

في حا عدم مباشرة الموظف مهام وظيفته الجديدة في المدة المحددة إال إذا كان الموظف مجازا أو في مهمة رسمية
فتمدد المدة بقدرها .

 - .151أن ال يكون الموظف في إجازة استثنائية أو دراسية أثناء فترة الترقية.
 .151الترقية على الوظائف اإلشرافية يجب أن تكون متوافقة مع سياسة التعاقب الوظيفي .الوظائف التي
تشغر نتيجة استفاد شاغلها من برنامج تحسين القو العاملة يجب أن تؤثر تخفيضا ً بما يحقق أهداف
العمالة النموذجية لإلدار المعنية دون إلغاء الوظيفة .يمنح الموظف ال ي يتم ترقيته إلى درجة أعلى
عالو ترقية بمقدار  %%من أجره األساسي أو الحد األدنى من اجر الدرجة المرقى لها أيهما أعلى
وبما ال يتجاوز الحد األعلى لراتب الدرجة المرقى عليها.
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الفصل السابع

رحلة عمل -اإلسكان
المواصفت -والقروض
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اإلركاب وتذاكر السفر
.152

يتكفل المكتب بقيمة تذاكر سفر حسب ما هو منصوص عليه في العقد على الدرجة السياحية الستقدامه من بلده أو

عند الخروج النهائي ( خط واحد فقط) .وتذكرة ذهـاب وعـودة فـي االجـازة السـنوية ممـن هـم علـى كفالـة المكتـب علـى
الدرجة السـياحية مـن موقـع العمـل إلـى اقـرب مطـار دولـي فـي بلـده حسـبما نـ

عليـه فـي عقـده وذلـك عـن طريـق تقـديم

عــرض أســعار مــن مكتــب طي ـران معتمــد لــدى المكتــب وســتعتمد تســعيرة موحــدة كــل ســنتين علــى أن يراعــى فيــه عــدد

محطات التوقف ال تزيد عن توقف واحد ،وتكون هذه الميزة فقط للموظفين دون عوائلهم .
.153

و يستحق الموظف صر تذكرة سفر بعد مضي اثنا وعشـرون شـهر عمـل وللسـنوات التـي تليهـا مـع اإلجـازة ،وان يـتم

ابفغ ادارة الدعم والمساندة قبل حلو ميعاد التذاكر بستة اشهر .
.154

ال يتحمل المكتب تكاليف عودة العامل إلى بلده في حالـة عـدم صـفحيته للعمـل أو إذا رغـب فـي العـودة دون سـبب

مشروع أو في حالة ارتكاب مخالفة أدت إلى ترحيله بموجب قرار إداري أو حكم قضائي .
.155

عند استحقاق الموظف تذكرة سفر بعد مضي اثنـا وعشـرون شـهر عمـل وعـدم رغبتـه فـي اسـتخدامها يـتم إعطـاؤه قيمـة

التذاكر كاملة بناء على تقديم عرض أسعار من مكتب طيـران معتمـد لـدى وسـتعتمد تسـعيرة موحـدة كـل سـنتين وتصـر
بد التذكرة للفترة التي تليها بعد مضي اثنا وعشرون شهر عمل من تاريخ صر التذكرة التي قبلها.
.156

في حالة ترحيل الموظف إجازته السنوية فإنه يصر له التذاكر أو بد التذاكر عن كل سنتين وظيفية .

رحلة العمل
 .157رحلة العمل هي المهمة التي يتم تكليف الموظف بها في مكان يبعد أكثر من 222كلم عن مكتب المنارات الرئيسى .
 .158يتم تقديم طلب رحلة العمل من خف تعبئة النموذج الخاص بذلك من قبل الموظف ويعتمد مدير اإلدارة  ،وذلك قبل  52ايام
العتمادها من صاحب الصفحية .
 .159يعتبر يوم المغادرة – وهو اليوم الذي يسبق تاريخ مهمة العمل ، -ويوم العودة – وهو اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء مهمة العمل – من
أيام رحلة العمل في احتساب البدالت.
 .161يصر للموظف المستحقات وتشمل مصاريف السكن  ،البد اليومي لمصاريف األكل والمواصفت الداخلية واالتصاالت والنثريات
األخرى .
جدو البدالت
بدل الداخلي

بدل اخلارجي

الوظيفة
اإلدارة العليا (مدير املكتب ومديرو اإلدارات)

022لاير

1111لاير

املوظفون اآلخرون

411لاير

 711لاير

 .161يصـر المكتـب للموظــف قيمـة تــذاكر سـفر ذهابــا وإيابـاَ إلــى مقـر العمـل المنتــدب إليـه ،إذا كانــت المسـافة  222كلــم فـأكثر  .أو قيمــة
 222لاير إن كانت المسافة إلى المكان المنتدب إليه اكثر من  522كلم .

 .162في حا توفر جميع تكاليف رحلة العمل يعوض الموظف بمبلغ 522لاير عن كل يوم فقط .
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بد السكن

يصر بد السكن شهريا مع الراتب االساسي .

.163

البدالت

متزوج

بدل السكن

51الف ريال

مالحظات

عازب

الدوام الكامل

7الف ريال

 .164بد السكن للموظف الذي مازا في الفترة التجريبية يتم صرفه بعد اعتماد تثبيته  ،ويصر مع راتب الشـهر الـذي يلـي الفتـرة التجريبيـة

.

بد المواصفت
 .165يقصد بالمواصفت هي نقل الموظـف مـن مقـر سـكنه لمقـر عملـه ويسـقط عنـه بـد الموصـفت فـي حالـة
توفيرها من قبل المكتب.
البدالت

دوا كامل

دوا جزئي

بدل املوصالت

022ريال

522ريال

 .166إذا لم يوفر المكتب وسيلة النقل للموظف فيدفع بد النقل حسب ما هو موضح في العقد .

رخ

القيادة

 .167يقوم المكتب بدفع رسوم رخ

القيادة وتجديدها لمن يعمل بوظيفة سائق.

الرسوم الحكومية لغير السعوديين
 .168يتحمل المكتب رسوم استقدام الموظف غيـر السـعودي ورسـوم اإلقامـة والخـروج والعـودة فـي اإلجـازة الرسـمية أو رحلـة
عمل للمكتب ويتحمل كذلك رسوم كرت العمل وأي رسوم أخرى حكومية أو غرامات تترتب بسـبب هـذه الرسـوم مـا لـم

يكن الموظف هو سـبب هـذا التـأخير و كـذلك مـا لـم يـن

العقـد المبـرم بـين الطـرفين علـى غيـر ذالـك مـن دفـع الرسـوم

علـى الموظـف كمـا يتحمــل العامـل الغيـر ســعودي قيمـة تـذكرة العـودة فــي فتـرة التجربـة إذا أثبــت غيـر صـفحيته للعمــل أو
طلب هو الخروج النهائي.
 .169يتحمل المكتب رسوم نقل الكفالة للموظفين الذين يرغب المكتب بنقل خدماتهم إليه.

 .171يدفع الموظف جميع تكاليف نقل الكفالة في حا طلب مغادرته المكتب ولم يكمل سنة وظيفية .
القروض-:

 .171يمنح المكتب قرضا للموظفين الدوام الكامل فقط حسب إمكانية المكتب ،ويجب توفر أحد الشرطين التاليين :

أ-

أن تكون مستحقات نهاية الخدمة تستوفي قيمة القرض

ب-

وجود كفيل غارم يتعهد بالسداد وتنطبق عليه الفقرة ( أ ) .

 .172ال يتجاوز القرض أربع رواتب أساسية.
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 .173يمكن للموظف طلب قرض بعد مضي سنتي عمل متواصلة بالمكتب ال تحسب منها اإلجازات االستثنائية.

 .174يتم سداد القرض عن طريق أقساط تحسم من راتب الموظف بما ال يزيد عن  %42من الراتب األساسي وإذا رغب
الموظف حسم مبلغ أكثر من هذه النسبة عليه أن يتقدم بخطاب رسمي إلدارة الدعم و المساندة موضح فيه رغبته

والنسبة المطلوب حسمها.

 .175في حالة انقطاع الموظف عن العمل أو استقالته أو فصله فإنه يخصم عليه المبلغ المتبقي من القرض من راتبه
المستحق ومكافئة نهاية الخدمة وأي مستحقات أخرى له في المكتب ،وفي حالة عدم القدرة على استيفاء المبلغ يتم

الخصم من الكفيل .

 .176ال يحق للموظف طلب قرض أخر إال بعد تسديد القرض السابق ومضي ستة أشهر على أخر قسط مسدد.
 .177يجب موافقة رئيسه المباشر.
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الفصل الثامن
اإلجازات
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.171

ال يجوز للموظف التوقف عن العمل خف طلبـه لإلجـازة حتـى يـتم إشـعاره مـن قبـل إدارة الـدعم والمسـاندة بالموافقـة

.179

عندما يغادر احد من الموظفين للتمتع بإجازته تزيد عن ()1ايام يسـلم مفـاتيح المكتـب والـدواليب وأرشـفة السـجفت

.181

ال يجوز للموظف أن يعمل لدى أي جهة أثناء تمتعه بأي إجازة من اإلجازات المنصوص عليها فـي هـذا الفصـل سـواء

بموعد ابتداء إجازته.

وخففه للرئيس المباشر أو للشخ

البديل ويطلب من المدراء إبفغ نظرائهم في األقسام األخرى عن إجازتهم مقدما.

كان ذلـك بـأجر أو بـدون أجـر فـإذا ثبـت أن الموظـف خـالف ذلـك يكـون للمكتـب الحـق فـي حرمانـه مـن أجـره عـن مـدة
اإلجازة أو أن تسترد منه ما دفعته له لقاء ذلك .
.181
.182

ال يستحق الموظف اجازة نهاية االسبوع اال اذا داوم أو باشر عمله ليوم واحد من االسبوع على االقل.
يحق للموظف استفم راتب اإلجازة مقدما في حالة طلب التمتع بها كاملة او حد ادنى 22يوما.

اإلجازة السنوية العادية
.183

تقتضى سياسة المكتـب مـنح إجـازة سـنوية بعـد أن يقضـى الموظـف أحـد عشـر شـهرا  ،بـأجر يـدفع لـه مقـدما  ،والقصـد

منهــا هــو إعطــاء الموظــف فرصــة لفســتجمام الــذهني والبــدني بعيــدا عــن جــو العمــل ،حتــى يعــود إلــى عملــه بنشــاط وهمــة
متجددتين الستئنا واجباته الوظيفية.
.184

يجب على كافة الموظفين جدولـة إجـازاتهم للسـنة القادمـة واعتمادهـا مـن المسـئو المباشـر حتـى ال يحـد إربـاك فـي

العمل.
.185

يســتحق كــل موظــف قضــى فــي خدمــة المكتــب عامــا كــامف إجــازة ســنوية ال تقــل مــدتها عــن  42يومــا أو حســب العقــد

المبرم بأجر كامل.
.186

يجوز للمكتب منح العامل جزءا من إجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل ويبدأ رصد عـدد أيـام

.187

ال يمكن إعطائه الموظف إجازة سنوية في فترة التجربة وال يمكن أخـذ عـدد أيـام أكثـر مـن األيـام المسـتحقة فـي رصـيد

.188

يتم تحديد موعد اإلجازة حسب طلب الموظـف وحسـب إمكانيـة العمـل والمكتـب يرتـب إجـازة المـوظفين علـى أسـا

اإلجازة المستحقة للموظف مع الفترة التجربة
اإلجازات.

متطلبات العمل ويكون له الحق الكامل في اختيار أيام اإلجازة حسب البرنـامج المعـد مـن قبـل القسـم المعنـي وال يجـوز
صر بد مادي عنها إال بموافقة مدير االدارة واعتمادها من ادارة الدعم و المساندة وذلك لحاجة العمل له.
.189

يقدم الموظف طلب إجازته لمدير إدارته قبل شهر مـن تـاريخ لتكملـة اإلجـراءات الفزمـة وإجـراءات السـفر والشـخ

.191

ال يحـق للموظـف تأجيــل إجازتـه بعـد اســتحقاقها للفتـرة القادمـة إال بعــد موافقـة مـدير اإلدارة لمــدة ال تتجـاوز اســتحقاق

البديل ويوضح فيه تاريخ بدء اإلجازة وعنوان المكان الذي يقضي فيه إجازته .

 02يوما ،وللمكتب الحـق فـي طلـب تأجيـل إجـازة الموظـف لظـرو العمـل علـى أن ال تزيـد مـدة التأجيـل أكثـر مـن 02
يوما في السنتين ،وفي حالة رغبة المكتب في التأجيل ألكثر من ذلك يأخذ موافقة الموظف كتابيا.
.191
.192

تشمل اإلجازة أيام السفر ذهابا وإيابا ويمكن تمديد اإلجازة إذا صادفت يوم جمعة أو عطلة رسمية.

يقوم الموظف بإشعار اإلدارة خف يوم واحد من تاريخ وصوله بعد اإلجازة بنموذج مباشرة.
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.193

في حالة تأخر العودة عن اليوم المحدد سو تفرض على الموظف عقوبة خصم يوم عن كل يوم تأخير أما من راتبـه أو

من إجازته الفحقة باإلضافة إلى الخصم العادي أليام الغيـاب وفـي حالـة تـأخره أكثـر مـن أسـبوعين يحـق للمكتـب إنهـاء

خدمته بدون إنذار.
اإلجازة االستثنائية
.194

يجوز للموظف الحصو على إجازة استثنائية بدون اجر عند وجود ظرو تستدعي ذلـك وعنـد عـدم وجـود رصـيد مـن

اإلجازة االعتيادية أو عدم كفاية الرصيد لمدة ال تزيد عـن  42يومـاَ فـي السـنة بشـرط قبـو مـدير اإلدارة واعتمادهـا مـن

ادارة الــدعم والمســاندة ويتحمــل الموظــف كافــة المصــاريف المترتبــة علــى ذلــك-تــذاكر الســفر-رســوم خــروج وعــوده-
...الخ و ال تحتسب من خدمته.
.195

يجوز إلدارة الدعم والمساندة إعطاء الموظف إجازة استثنائية بحد أقصى ثفثة أشهر كل سنتين بعد االقتناع بالمبررات

التي يقدمها وهي غير مدفوعة األجر وال تحتسب ألغراض الخدمة أو الترقية.
اإلجازة المرضية
.196

يستحق الموظف إجازة مرضية مدفوعة األجر للثفثين يوما األولى بموجـب شـهادة طبيـة معتمـدة (تقريـر) مـن مستشـفى

أو مستوصف أو مركز صحي معتمد لدى اإلدارة وال ينظر فـي التقـارير مـن خـارج المملكـة .و يصـر  % 71مـن راتبـه

لمدة الستين يوما الفحقة وبدون أجر للثفثين يوما التي تلي ذلـك خـف نفـس السـنة ويقصـد بالسـنة هنـا مـن أو إجـازة
مرضية.
.197

قد يطلب المكتب من الموظف الذي فـي إجـازة مرضـية معتمـدة مـن التأمينـات االجتماعيـة الحضـور للعمـل (إختياريـا )

ويعوض عن ذلك.

العطل الرسمية المدفوعة األجر
.198

يمنح المكتب موظفيه إجازة في العطل الرسمية التالية بأجر في كل سنة على أن يتم مراعاة متطلبات تسيير األعمـا

 ،وللمكتب الحق في تأخير إجازة من ترى ضرورة بقائهم على رأ العمل مع تعويضهم راتب بد ساعات عمل إضـافي

أو أيامــا عــن األيــام التــي عملــوا بهــا حيــث يصــدر تعمــيم مـن إدارة المكتــب فــي ذلــك ســواء بدايــة الفتــرة ونهايتهــا وأســماء
المناوبين  ،والعطل الرسمية لجميع الموظفين  -باستثناء موظفي النقاط الدعوية -هي:
دوا كامل

دوا جزئي

مالحظات

أوقات العمل
عدد ساعات العمل اليومية

0ساعات

ال تقل عن  4ساعات

من  0إلى  00و من  4إلى 0م =  40ساعة أسبوعيا
والجزئي ال تقل عن  00ساعة اسبوعيا .

عدد أيا العمل

0أيام

0أيام

أيا الراحة

الخميس والجمعة

الخميس والجمعة

عدد ساعات العمل  -رمضان

 0ساعات

ال تقل عن  0ساعات

عدد أيا العمل -رمضان

0أيام

0أيام
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من 00ص إلى  0م والجزئي من الساعة  0إلى  0م

أيا الراحة -رمضان

.199

الخميس والجمعة

الخميس والجمعة

إذا صاد أحد ايام العيدين يوم الراحة االسبوعية تمدد االجازة يوما آخرا.

أيام االجازات الخاصة
.211

يمنح المكتب موظفيه إجازة مدفوعة الراتب لأليام التالية:

 .aثفثة أيام للزواج أو عند وفاة احد أقارب الموظف (الوالدين-الزوجة – الولد) فقط.
 .bيوم واحد عندما يولد للموظف مولود جديد.

 .cأسبوع كامل أو متفرق في السنة في حالة مراجعة مستشفيات الدولة للعفج له ولعائلته.
إجازة الحج
.211

يعطى الموظف إجازة الحج  52أيام ألداء مناسك الحج مدفوعة األجر وذلك لمن لم يسبق له الحج لمرة واحدة

طوا مدة خدمته بعد قضاء سنتين متصلين في العمل وللمكتب حق تنظيم هذه اإلجازة بما يضمن حسن سير العمل
بها.
إجازة االمتحان الدراسية
.212

يمنح المكتب الموظف الذي يتابع تدريبه أو تحصيله العلمي إجازة بأجر كامل طوا مدة االمتحان وذلك عن سنة

غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام االمتحان الفعلية  ،أما إذا كان االمتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة
دون أجر ألداء االمتحان وللمكتب أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب اإلجازة وكذلك ما يد على أدائه

االمتحان وعلى العامل أن يتقدم بطلب اإلجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوما على األقل  .ويحرم العامل من أجر هذه
اإلجازة إذا ثبت أنه لم يؤد االمتحان مع عدم اإلخف بالمساءلة التأديبية .
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الفصل التاسع
الواجبات والمحظورات
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واجبات المكتب :

يلتزم المكتب بما يلي :
.213

معاملة الموظفين بشكل الئق يبرز اهتمامه بأحوالهم ومصالحهم واالمتناع عن كل قو أو فعل يمس كرامتهم أو

.214

أن يعطي الموظفين الوقت الفزم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذه الفئحة دون المسا باألجر.

دينهم.

.215

أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بالتفتيش أو المراقبة واإلشرا

على حسن تطبيق أحكام نظام

العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وأن تعطي للسلطات المختصة جميع المعلومات الفزمة التي تطلب منها
تحقيقا لهذا الغرض.
.216

أن يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العر مع مراعاة ما تقضي به األنظمة الخاصة

بذلك.
.217

إذا حضر الموظف لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن انه مستعد لمزاولة عمله في هذه

الفترة ولم يمنعه عن العمل إال سبب راجع إلى المكتب كان له الحق في أجر المدة التي ال يؤدي فيها العمل.
.218

على المكتب أو مدير إدارة الدعم والمساندة تشديد المراقبة بعدم دخو أية مادة محظورة شرعا أو نظاما إلى أماكن

العمل فمن وجدت لديه تطبق بحقه باإلضافة إلى العقوبات الشرعية الجزاءات اإلدارية الرادعة المنصوص عليها في
جدو المخالفات والجزاءات.

واجبات الموظفون

يلتزم الموظف باآلتي:
.219

التقيد بالتعليمات واألوامر المتعلقة بالعمل ما لم يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل أو النظام العام أو اآلداب

.211

المحافظة على مواعيد العمل.

العامة أو ما يعرض للخطر.
.211

إنجاز عمله على الوجه المطلوب تحت إشرا الرئيس المباشر ووفق توجيهاته.

.212

العناية باآلالت وباألدوات الموضوعة تحت تصرفه والمحافظة عليها وعلى ممتلكات المكتب.

.213

االلتزام بحسن السيرة والسلوك والعمل عل سيادة روح التعاون بينه وبين زمفئه وطاعة رؤسائه والحرص على إرضاء

عمفء المكتب في نطاق اختصاصه وفي حدود النظام .
.214

تقديم كل عون أو مساعدة في الحاالت الطارئة أو األخطار التي تهدد سفمة مكان العمل أو العاملين فيه .

.215

المحافظة على األسرار الفنية للمكتب أو أية أسرار تصل إلى علمه بسبب أعما وظيفته .

.216

عدم ممارسة أي عمل آخر خارج نطاق عمله سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر لدى أية جهة أخرى.

.217

االمتناع عن استغف عمله بالمكتب بغرض تحقيق ربح أو منفعة شخصية له أو لغيره على حساب مصلحة المكتب.

.218

إخطار المكتب بكل تغيير يطرأ على حالته االجتماعية أو محل إقامته خف أسبوع على األكثر من تاريخ حدو التغيير

.
.219

التقيد بالتعليمات واألنظمة والعادات والتقاليد المرعية في البفد .

36
أالئحة الداخلية للمكتب

.221
.221

عدم استقبا زائرين في أماكن العمل من غير عما المكتب وعمفئها .
عدم استعما أدوات المكتب ومعداتها في األغراض الخاصة .
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الفصل العاشر
المخالفات و الجزاءات
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الجزاءات التأديبية
.222

في حالة ارتكاب الموظف أي فعف من األفعا الواردة بجدو المخالفات والجزاءات أو أي مخالفة تستوجب العقوبة

شرعا أو عرفا يعد مخالفة تستوجب الجزاء المنصوص عليه في هذه الفئحة.
اجلــــــــــــزاء

نوع املخالفة

م

(النسبة احملسومة هي نسبة من األجر اليومي)
أو مره

ثاني مره

رابع مره

ثالث مره

5

التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لمدة  02دقيقة خف الشهر

إنذار كتابي

%1

%52

%22

2

التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من  02دقيقة لغاية

إنذار كتابي

%51

%21

%12

4

التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لمدة تزيد على  232دقيقة

إنذار كتابي

يوم واحد

يومان

ثفثة أيـام

دون إذن أو عذر مقبو .

 232دقيقة خف الشهر دون إذن أو عذر مقبو .

خف الشهر دون أذن أو عذر مقبو سواء ترتب أو لم يترتب
على ذلك تعطيل عما آخرين.

3

ترك العمل أو االنصرا قبل الميعاد دون إذن أو عذر مقبو

إنذار كتابي

1

ترك العمل أو االنصرا قبل الميعاد دون إذن أو عذر مقبو

إنذار كتابي

بما ال يتجاوز 02دقيقة خف الشهر.

باإلضافة إلى حسم أجرة ترك العمل

بما يتجاوز  02دقيقة خف الشهر.
0

7

%21

%12

يوم واحد

باإلضافة إلى حسم أجرة ترك العمل

الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبو من يوم إلى ثفثة أيام.

يوم واحد

يومان

أربعة أيام

ثفثة أيام

باإلضافة إلى حسم اجر مدة الغياب
الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبو من أربعة أيام إلى ستة
أيام .مع مراعاة توجيه إخطار لما قبل الفصل بعد انقطاعه

يومان

الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبو من سبعة أيام إلى عشرة
أيام .مع مراعاة توجيه إخطار لما قبل الفصل بعد بلوغه عشرة

ثفثة أيام

أربعة أيام

فصل مع المكافأة

باإلضافة إلى حسم اجر مدة الغياب

خمسة أيام متتالية وفقا للمادة ( )7/82من نظام العمل.
8

%52

%21

يوم واحد

أربعة أيام

خمسة أيام

فصل مع المكافأة

أيام متتالية وفقا للمادة ( )7/82من نظام العمل.
0
52

االنقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد عن عشرة أيام

الفصل دون مكافأة أو تعويخ على أن يسبقه إنذار كتابي بعد الغياب مدة خمسة

الغياب المتقطع دون سبب مشروع مده تزيد في مجموعها على

الفصل دون مكافأة أو تعويخ على أن يسبقه إنذار كتابي بعد الغياب مدة عشرة

متصلة

عشرين يوما في السنة.

أيام في نطاق حكم المادة ( )82من نظام العمل.
أيام في نطاق حكم المادة ( )82من نظام العمل.

55

إذا بدر منه أي تصر غير الئق أوسلوك شائن

انذار كتابي

يوم واحد

54

التزام سلوك سيء بصورة علنية

يومان

فصل مع المكافاة

55

ثفثة ايام

فصل مع المكافأة

التشاجر او التماسك باأليدي او تباد الشتائم اثناءالعمل

يوم واحد

يومان

ثفثة ايام

فصل مع المكافاة

تدخل الموظف دون وجه حق في أي عمل ليس في اختصاصه

يوم واحد

يومان

ثفثة أيام

خمسة أيام

أو لم يعهد به إليه.
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52

عدم تنفيذ العمل المكلف به في الوقت المحدد وفي نطاق
تعليمات الشركة.

الخروج أو الدخو من غير المكان المخص

لذلك.

يوم واحد
إنذار كتابي

يومان

خمسة أيام

%52

الحرمان من عفوة

دورية

%51

%21

54
53

قراءة الصحف والمجفت وسائر المطبوعات في أماكن العمل
خف الدوام الرسمي دون مقتضى من واجبات الوظيفة.

إنذار كتابي

%22

%12

يوم واحد

51

تمزيق أو إتف إعفنات أو بفغات إدارةالمكتب أو عدم

يوم واحد

يومان

ثفثة أيام

فصل مع المكافأة

50
57

استفم الخطابات أو اإلنذارات.

فصل بدون مكافأة

إفشاء سرية المعلومات الخاصة بالمكتب والتي يتم االطفع
عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة..

االمتناع عن الحضور أو اإلدالء باألقوا في التحقيقات

اإلدارية2

58

ثفثة أيام

يومان

تقديم مسوغات تعيين مزورة.

الفصل مع المكافأة

خمسة أيام

فصل بدون مكافأة أو تعويخ أو إنذار

50

التشاجر مع الزمفء أو إحدا مشاغبات في محل العمل.

يوم واحد

يومان

ثفثة أيام

خمسة أيام

22

التمارض أو ادعاء العامل كذبا انه أصيب إثناء العمل أو بسببه.

يوم واحد

يومان

ثفثة أيام

خمسة أيام

25

كتابة عبـارات علـى الجـدران أو لصـق إعفنـات أو تـرويج وتوزيـع إنذار كتابي

مطبوعات أو منشورات.

%52

%12

%21

22

جمع إعانات أو نقود بدون إذن.

إنذار كتابي

%52

%21

%12

24

االمتناع عن ارتداء المفبس واألجهزة المقررة للوقاية والسفمة.

إنذار كتابي

يوم واحد

يومان

خمسة أيام

إنذار كتابي

يوم واحد

يومان

خمسة أيام

ع ــدم حم ــل البطاق ــات الخاص ــة بالعم ــل ف ــي مق ــر المكت ــب ،أو إنذار كتابي

يوم واحد

يومان

خمسة أيام

فقدان بطاقة العمل الخاصة بالمكتب

يومان

ثفثة أيام

خمسة أيام

حرمان من العفوة

27

عدم اإلبفغ عن فقدان بطاقة العمل لدى الجهات المختصة .

إنذار كتابي

يوم واحد

ثفثة أيام

خمسة أيام

28

عدم إتباع التسلسل اإلداري وتجاوز الرؤساء.

إنذار كتابي

يومان

خمسة أيام

حرمان من العفوة

20

التس ــبب ف ــي فق ــد أو إت ــف مس ــتندات أو م ــواد أو أجهـ ــزة أو خمسة أيام

حرمان من

23

االمتنـ ــاع عـ ــن ارتـ ــداء الـ ــزى الرسـ ــمي الخـ ــاص بـ ــبعخ األعمـ ــا

والحراسات األمنية أو الفنية.
21

20

االمتناع عن حملها وإبرازها في الحاالت التي تستدعي ذلك.

معدات أو أدوات خاصة بالمكتب.

فصل مع المكافأة

العفوة

النوم اثناء العمل

انذار كتابي

يوم واحد

يومان

حرمان من العفوة

التحريخ على مخالفة االوامر والتعليمات الخاصة بالمكتب

انذار كتابي

يوم واحد

يومان

خمسة ايام

التفعب في اثبات الحضور واالنصرا

يوم واحد

يومان

خمسة ايام

حرمان من العفوة

%12

يوم واحد

يومان

اســتعما االت ومعــدات وادوات المكتــب الغ ـراض خاصــة دون انذار كتابي
إذن
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.223

يجوز التظلم من الجزاء بتقديم خطاب إلدارة الدعم و المساندة خف فترة ال تتجاوز األسبوع من تاريخ توقيع الجزاء

.224

يجوز معاقبة من قدم بفغا أو شكوى عن واقعه وثبت عدم صحتها بالعقوبة المقررة في الفئحة.

وقرار اللجنة نهائي.
.225

علــى الـرئيس المباشــر أو المراقــب أن يعــالج بنفســه حــاالت ســوء الســلوك وحصــرها فــي أضــيق الحــدود وذلــك بالتوجيــه

واإلشرا السليم.
.226

علــى كــل رئــيس أو مراقــب اإلبــفغ عــن أيــة مخالفــة أو ســوء تصــر مــن قبــل أي موظــف يعمــل معــه إذا رأى أن األمــر

.227

وترفــع هــذه المخالفــات وفقــا للتسلســل اإلداري مــن قبــل مــدراء االدارات مــع توصــياتهم ومرئيــاتهم إلــى إدارة المكتــب

.228

ال يجوز أن يطبق على المخالفة الواحدة أكثر من جزاء واحد كمـا ال يجـوز الجمـع بـين اقتطـاع جـزء مـن اجـر الموظـف

يستدعي ذلك.

إلجراء التحري والتحقيق الفزم قبل تطبيق أي جزاء على الموظف المخالف.

وبين أي جزء آخر بالحسم من األجر تطبيقا ألحكام المادة85من نظام العمل.
.229

إذا كان الفعل الذي ارتكبه الموظف يشكل أكثر من مخالفه واحده عندئذ يكتفـي بتوقيـع العقوبـة األشـد بـن الجـزاءات

المترتبة على المخالفات التي ارتكبت.
.231

ال يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إال بعد إبفغه كتابة بما تسبب إليه والتحقيق معه وسـماع أقوالـه ودفاعـه وتـدوين

كل ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص.
.231

يتم التحقيق مع الموظف إذا صدر منه ما يوجب ذلك ويسجل التحقيق فـي محضـر كتـابي ويـتم التحقيـق بواسـطة إدارة

الدعم و المساندة وبحضور مدير اإلدارة التي يعمل فيها وحسب نتيجة التحقيق يتم توجيه اإلنذار أو الخصم أو كفهما
معا.
.232

يخطر الموظف كتابيا بما وقع عليه من جزاءات ونوعهـا ومقـدارها والجـزاء الـذي يتعـرض لـه منعـا لتكـرار المخالفـة فـإذا

امتنـع عـن اسـتفم األخطـار أو رفــخ التوقيـع بـالعلم يرسـل إليـه بالبريــد المسـجل علـى عنوانـه او رسـالة ( )smsأو يؤخــذ

توقيع شاهدين بان الموظف قد اخطر بالجزاء وانه رفخ االستفم أو التوقيع.
.233

ال يجوز أن تخصم من اجر الموظف وفاء للغرامات التي تزيد على أكثر من اجر خمسة أيام في الشـهر الواحـد إال إذا

اختار الموظف ذلك وقـدم بـذلك إقـرارا كتابيـا يحفـظ فـي ملفـه كمـا ال يجـوز إيقـا الموظـف مـن العمـل بـدون اجـر مـدة

تزيد عن خمسة أيام كل شهر.
.234

تكــون صــفحية توقيــع الجـزاءات المنصــوص عليهــا فــي هــذه الفئحــة مــن قبــل مــدير المكتــب أو مــن يفوضــه ويجــوز لــه

.235

مع عدم اإلخف بحكم المادة ( )82من نظام العمل ال يجوز للمكتب توقيع أي جزاء على العامل ألمر ارتكبه خـارج

استبدا الجزاء المقرر ألية مخالفة في حالة ارتكابها للمرة األولى بجزاء أخف.

مكان العمل إال إذا كان له عفقة مباشرة بطبيعة عمله أو بالمكتب أو بمديرها المسئو .
.236

تسقط المساءلة التأديبية للعامل بعـد مضـي ثفثـين يومـا علـى اكتشـا المخالفـة دون أن يقـوم المكتـب باتخـاذ أي مـن

إجراءات التحقيق بشأنها .
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الفصل الحادي عشر

الـتـظ ـلــم
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المــادة ( )72مــن نظــام العمــل  ،يجــوز للعامــل أن يــتظلم أمــام

.237

يحـق للعامــل االعتـراض أمــام الهيئــة المختصــة وفقــا لــن

.238

مع عدم اإلخف بحق العامل في االلتجاء إلى الجهات اإلدارية أو القضائية المختصة يحق له أن يتظلم إلى إدارة

إدارة المكتب من أي جزاء يوقع عليه وفق أحكام التظلم المنصوص عليها في هذه الفئحة .

المكتب تصر أو إجراء يتخذ في حقه ويقدم التظلم إلى إدارة المكتب ثفثة أيام من تاريخ العلم بالتصر أو اإلجراء
المتظلم منه وال يضار العامل من تقديم تظلمه .
.239

يخطر العامل بنتيجة البت في تظلمه في ميعاد ال يتجاوز ثفثة أيام من تاريخ تقديمه التظلم.
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الفصل الثاني عشر
الوقاية والسالمة – مستويات اإلسعاف الطيب
الرعاية الطبية – إصابات العمل واألمراض املهنية
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العالج
.241

يمــنح المكتــب تــأمين صــحي للموظــف فقــط المتعاقــد معهــم دوام كامــل وهــم الســعوديون ومــن علــى كفالــة المكتــب

ويخرج من ذلك الموظفون المتعاقد معهم دوام كامل وليسوا على كفالة المكتب أو المتعاقد معهم دوام الجزئي.
.241

ال يتم التامين الطبي على الموظف اال عن طريق المكتب واي تامين عدا ذلك ال يتحمل المكتب شي.

.242

يتم خصم التأمينات االجتماعية من راتب الموظف نهاية كل شهر،حسب سياسة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

.243

إصابات العمل المهنية لكافة الموظفون الرسميون الذين يداومون دوام كامل بالمكتـب والمـؤمن علـيهم لـدى التأمينـات

.244

إذا منح الطبيب المعتمد لدى التأمينات االجتماعية إجازة مرضية للعامل المصاب يتوقف دفع راتبه فورا لحـين اسـتفم

.

االجتماعية تغطي تكلفة عفجهم على التأمينات االجتماعية وتطبق أنظمة التأمينات االجتماعية في المطالبة بالحقوق.
المبلغ من مكتب التأمينات االجتماعية.
.245

تصر التأمينات االجتماعية التعويخ المناسب للعامـل المصـاب حسـب أنظمتهـا وأي اعتـراض مـن قبـل الموظـف عـن

مبلغ التعويضات عن اإلصابة عليه مراجعة اإلدارة لمساعدته خـف أسـبوع مـن تـاريخ إصـدار قـرار التعـويخ وبعـد ذلـك التـاريخ

فان المكتب غير مسئو .
.246

يلزم المكتب الموظف بفح

طبي قبل التوظيف للموظف الجديـد حسـب النمـوذج ويحفـظ الكشـف فـي ملفـه الطبـي

وال يتحمل المكتب أي مسؤولية في المستقبل عن األمراض التي توجد عند الفح
.247

الطبي للتوظيف بعد موافقة الطرفين.

إذا وجــد أن الموظــف غيــر مناســب صــحيا للعمــل أثنــاء فتــرة اختبــاره لمــدة ثــف أشــهر أو بعــدها تنهــى خدماتــه فــي

المكتب.

الوقاية والسالمة
.248

سعيا لحماية الموظفين من األخطار واألمراض الناجمة عن العمل يتخذ المكتب التدابير اآلتية :

 اإلعفن في أماكن ظاهرة عن مخاطر العمل ووسائل الوقاية منها والتعليمات الفزم إتباعها.
 حظر التدخين في أماكن العمل المعلن عنها .
 تأمين أجهزة إلطفاء الحريق وإعداد منافذ للنجاة في حاالت الطوارئ.
 إبقاء أماكن العمل في حالة نظافة تامة مع توفير المطهرات.
 توفير المياه الصالحة للشرب واالغتسا .

 توفير دورات المياه بالمستوى الصحي المطلوب .
 تدريب العاملين على استخدام وسائل السفمة وأدوات الوقاية التي يؤمنها المكتب.
.249

يعين المكتب في كل موقع من مواقع العمل مسئوال يخت

باآلتي :

تنمية الوعي الوقائي لدى العما .
التفتيش الدوري بغرض التأكد من سفمة األجهزة وحسن استعما وسائل الوقاية والسفمة .

 معاينة الحواد وتسجيلها وإعداد تقارير عنها تتضمن الوسائل واالحتياطات الكفيلة بتففي تكرارها .
 مراقبة تنفيذ قواعد الوقاية والسفمة .
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مستويات اإلسعاف الطيب :
.251

يؤمن المكتب في كل مكان يعمل فيه أقل من خمسين عامف خزانة لإلسعافات الطبية تحتوي على كميات كافية من

األدوية و األربطة والمطهرات وغير ذلك مما أشارت له المادة (  ) 532من نظام العمل  ،ويعهد إلى عامل مدرب أو أكثر

بإجراء اإلسعافات الفزمة للعما المصابين .
.251

يعد المكتب في كل مكان يعمل به أكثر من خمسين عامف غرفة لإلسعافات الطبية تتوافر فيها الشروط المنصوص

عليها في الفئحة التنفيذية لنظام العمل  ،ويعهد إلى ممرض مرخ
.
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له بإجراء اإلسعافات الفزمة للعما تحت إشرا طبيب

الفصل الثالث عشر
إنهاء العقد

ومكافئة نهاية الخدمة

47
أالئحة الداخلية للمكتب

إنهاء العقد
.252

ينتهي العقد بانقضاء مدته.

.253

ينتهي العقد ألحد األسباب الواردة في المادتين ( )82( ، )71من نظام مكتب العمل السعودي.

.254

االســتقالة يقــدم الموظــف اســتقالته خطيــا قبــل شــهر مــن التــاريخ المحــدد لفســتقالة ويطــرح الموضــوع علــى لجنــة شــؤون

الموظفين العتمادها أو رفضها حسب أسباب االستقالة.
.255

يحق للمكتب إنهاء العقد عند وجود فائخ في القـوى العاملـة ويـتم مخاطبتـه رسـميا قبـل انتهـاء عقـده بشـهر فـي فسـخ

العقد.
.256

ـل بـاداب الشـريعة اإلسـفمية أو مسـيء
يحق للمكتب إنهاء العقد عند صدور قرار فصل تـأديبي بسـبب أي تصـر مخ ّ

لسمعة المكتب وذلك بعد إجراء التحقيقات الفزمة وثبوت قيامه بهذا العمل وبعد إبفغه بإنذار لمخالفـة نظـام المكتـب
للجزاءات والعقوبات ويصدر له قرار طي قيد بعد تسليمه جميع ما بحوزته من عهد والتزامات للمكتب ولآلخرين.
.257

يحق للمكتب إنهاء العقد بسبب إلغاء الوظيفة.

.258

يحق للمكتب إنهاء العقـد بفصـل الموظـف عنـد غيـاب ( )52أيـام متتاليـة أو ( )22يومـا متفرقـة خـف السـنة الوظيفيـة

بدون عذر وإبفغ مسبق للمكتب أو إذا صدر بحقه (  ) 1إنذارات في السنة الوظيفية.
.259

ينتهي عقد العمل المبرم بين المكتب والموظف بوفاة الموظف بناء على تقرير طبي من جهة معتمدة لدى المكتب.

أ -يقـوم المكتــب بترتيــب دفــن الجثــة داخــل المملكــة العربيــة السـعودية وفــي حالــة مطالبــة ذويــه بإرســا الجثمــان إلــيهم فيــتم
ذلك دون أن يتحمل المكتب أي تكاليف مادية.

ب -يســهم المكتــب بنصــف تكــاليف االنتقــا إلــى نقطــة القــدوم لألشــخاص الــذين كــانوا يقيمــون مــع الموظــف ممــن يعــولهم
بموجب العقد المبرم مع المكتب.
.261

يحق للمكتب إلغاء عقد الموظف الذي ال يباشر مهام عمله دون عذر مشـروع خـف ( )51يومـا مـن تـاريخ العقـد بـين

الطرفين إذا كان متعاقدا معه من داخل المملكة وإذا لم يضع نفسه تحت تصر المكتب فور وصوله للمملكـة إذا كـان

متعاقدا معه من الخارج .
.261

يحــق للمكتــب إنهــاء العقــد عنــد تــرك العامــل العمــل فــي الحــاالت الــواردة فــي المــادة ( )85مــن نظــام مكتــب العمــل

.262

يحق للمكتب إنهاء العقد عنـد انقطـاع العامـل عـن العمـل لمرضـه لمـدة تزيـد عـن تسـعين يومـا متصـلة أو مـددا تزيـد فـي

السعودي.

مجموعها عن مائة وعشرين يوما متقطعة خف السنة الواحدة التي تبدأ من تاريخ أو إجازة مرضية .
.263

يحق للمكتب إنهاء العقد عند عجز العامل عجزا كليا عن أداء العمل المتفق عليه ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد.

.264

يحــق للمكتــب إنهــاء العقــد إذا ألغــت الســلطات الحكوميــة المختصــة رخصــة عمــل أو إقامــة العامــل غيــر الســعودي أو

.265

يحق للمكتب إنهاء العقد عند بلوغ العامل سـن السـتين بالنسـبة للعمـا وخمـس وخمسـون سـنة للعـامفت مـا لـم تمتـد

قررت عدم تجديدها أو إبعاده عن البفد.

مدة العقد المحدد المدة إلى ما وراء هذه السن .
.266

في األ حوا التي تتطلب فيها أحكام نظام العمل لفسخ أو انتهـاء عقـد العمـل ضـرورة توجيـه إخطـار إلـى الطـر اآلخـر

يراعى ما يلي :
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أ -أن يكون اإلخطار خطيا.

ب -أن يتم تسليم اإلخطار في مقر العمل ويوقع الطر المرسل إليه اإلخطار مع توضيح تاريخ االستفم .
ج -إذا امتنع الطر الموجه إليه اإلخطار عن االستفم أو رفخ التوقيع يرسل إليه اإلخطار بخطاب مسجل على عنوانه
المدون في ملفه أو يؤخذ توقيع شاهدين بان الموظف قد اخطر وأنه رفخ االستفم أو التوقيع.

.267

تعاد للعامل حا إنهاء أو انتهاء خدمته وبناء على طلبه وثائقه الخاصة المودعة بملف خدمته كما تعطي المكتب

للعامل شهادة الخدمة المنصوص عليها في المادة ( )03من نظام مكتب العمل السعودي وذلك دون أي مقابل .
مكافأة نهاية الخدمة وتصفية حقوق الموظف
.268

يصر للموظف-دوام كامل -الذي أمضـى ( )52شـهر عمـل ال يـدخل فـي احتسـابها اإلجـازات االسـتثنائية التـي تزيـد

عن  22يوما مجتمعة أو متقطعة خف السـنة الوظيفيـة فـان المكتـب يـدفع للموظـف مكافـأة نهايـة خدمـة تحسـب علـى
أسا أجره األخير بدون البدالت كالتالي :

ج -للسنوات الخمس األولى أجر نصف شهر لكل سنة.
للسنوات التالية أجر شهر كامل لكل سنة.

د-

.269

يصر للموظف-دوام جزئي -الذي أمضى ( )52شهر عمـل ال يـدخل فـي احتسـابها اإلجـازات االسـتثنائية التـي تزيـد

عن  22يوما مجتمعة أو متقطعة خف السـنة الوظيفيـة فـان المكتـب يـدفع للموظـف مكافـأة نهايـة خدمـة تحسـب علـى
أسا أجره األخير بدون البدالت كالتالي :

ه -للسنوات الخمس األولى أجر ثلث شهر لكل سنة.
للسنوات التالية أجر ثلثي شهر كامل لكل سنة.

و-

ويستثنى الموظف الذي جاء نصه في المادة  82من نظام مكتب العمل السعودي الصادر بتاريخ  5320-28-24هـ
.271

إذا كانت إنهاء عفقة العمل بسبب استقالة الموظـف يسـتحق فـي هـذه الحالـة ثلـث المكافـأة بعـد خدمـة ال تقـل مـدتها

عن سنتين متتاليتين وال تزيد عن خمس سنوات ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته عن خمس سنوات متتالية ولم تبلغ
عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
.271

يستحق العامـل أجـره عـن أيـام اإلجـازة المسـتحقة إذا تـرك العمـل قبـل تمتعـه بهـا وذلـك بالنسـبة للمـدة التـي لـم يحصـل

على إجازته عنها  ،كمـا يسـتحق أجـر اإلجـازة عـن كســور السـنة بنسـبة مـا قضـاه منهـا فـي العمـل  ،ويتخـذ آخـر أجـر كـان
يتقاضاه العامل أساسا الحتساب مقابل أجر هذه اإلجازات.
.272

تذاكر السفر لغير السعوديين.

.273

يوقع الموظف إقرار مخالصة نهائية على انه قد استلم جميع مستحقاته ومكافاته من المكتب وذلـك لتففـي أي ادعـاء

.274

تنهى خـدمات الموظـف الـذي غـادر المملكـة بتأشـيرة خـروج وعـودة ولـم يعـد بعـد انقضـاء خمسـة عشـر يومـا مـن تـاريخ

أو خف في المستقبل تحفظ صورة من المخالصة النهائية الموقعة من قبل الموظف في ملفه الخاص.
انتهاء إجازته ويحرم من مكافأة نهاية الخدمة إذا لم يقدم عذر مقبو الدارة الدعم و المساندة.

إخفء الطر
.275

يمنح الموظف ورقة إخـفء طـر وشـهادة خدمـة بعـد تسـليمه لجميـع العهـد التـي فـي حوزتـه والتأكـد مـن تصـفية جميـع
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حساباته المالية ( قروض – إيجار سكن – أقساط).
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