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ً

 الالئحة إعداد أسس :األول الباب
 

 :األتية األسس والبدلت واألجور الرواتب لئحة إعداد عند العتبار بعين األخذ تم

 

 :الجمعية في الموظفين ألوضاع ثابتة قواعد إيجاد .1

 التعليميًوالمستوى التخصص ناحية من منشأة لكل التنظيمي الهيكل في حددة الم الوظائف تختلف

ًلبيان شاغرة،ًكانت وإن الوظائف ذهه يعجم يشمل للرواتب سلم وضع يلزم لذا المالية، والمزايا

ً.محددةًمعطيات حسب الوظائف هذه من وظيفة بكل المالية والمزايا الوظيفي المستوى

 

 :للوظائفًالعلميًوالتصنيفًالفرز .2

ًنىليتسًالمراتبًمنًعددًمستوىًكلًفيًإداريةًمستوياتًإلىًالوظائفًتصنيفًإلىًالالئحةًعمدت

ًمنًذلكًغيرًأوًالسنويةًالترقيةًأوًالراتبًبدايةًحيثًمنًسواءًمرتبة،ًلكلًخاصةًمعاييرًوضع

 درجاتًعشرًعلىًتحتويًمرتبةًوكلًمراتبًعشرًإلىًاإلداريةًالوحداتًوزعتًوقدًالمزايا،

ً:اآلتيًالجدولًحسب

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 :الوظيفي والتوصيف التنظيمي والهيكل الالئحة بين الربط .3

اً الالئحة أوجدت اً ارتباطا  التوصيفًوبطاقات التنظيمي الهيكل وبين جهة من وموادها بنودها بين وثيقا

 حسب السلمًفي الوظائف ترتيب تم أنه بحيث . أخرى جهة من للجمعية إعدادها تم التي الوظيفي

اً المنصب هذا لشغل الالزمة والمؤهالت المنصب  والخبراتًالمؤهالت على بالعتماد وذلك تنازليا

ً.الوظيفي الوصف في والمعتمدة الموجودة

 

 الموظفينًومزايا الرواتب سلم اعتماد قبل العمل رأس على العاملين الموظفين مزايا بين الختالف .4

 :اعتماده بعد العاملين

 السوقًفي المشابهة للوظائف والمهنية المالية المزايا جميع الجديد واتب الر سلم يشمل أن مراعاة تمت

 مراعاة معًالرواتب سلم في المحددة المناسبة الوظائف في الجمعية إلى المنتسبين تسكين يتم بحيث

 .لهم المستقبلية والعالوات الزيادة لعمليات الكافية المرونة وجود
 

 

 

 الوحدة اإلدارية المرتبة

ًاإلدارةًالعليا1ً..1

ًمديرًاإلدارات7.8ً

ًموظفوًاإلدارات3.4.4.3ً

ًالمستخدمون1.2ً
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 واألجور الرواتب الئحة :الثاني الباب

 
  اإلدارة مجلس قرار

 

 الشرقية بالمنطقةالسرطانًالسعوديةً جمعية
ًم.........../...../...... الموافق هـ ........../...../.....: بتاريخ ............... :رقم

 

 :الجمعية منسوبي اإلخوة إلى

 

 :يلي ما يقرر صالحيات من له وبما .النقدية والبدلت واألجور الرواتب لئحة مشروع على اإلطالع بعد

 

 .المرفقة الصيغة وفق بالجمعية النقدية والبدلت واألجور الرواتب لئحة تعتمد :1ة الماد

 .صدروها تاريخ من بدءااً الالئحة بهذه العمل يتم  :2 المادة

ً بخصوص سابقةًتعليمات أو قرارات أو لوائح من نصوصها مع يتعارض ما كل الالئحة هذه تلغي  :3 المادة

 .النقدية والبدلت واألجور الرواتبًًً

 .الجمعية إدارات لكافة الالئحة هذه بنود تبليغ يتم : 4 مادة

 .الالئحة هذه بنود تطبيق عن مسؤولتا والمالية اإلدارية الشؤون إدارتي : 5 مادة

  الصادر العمل نظامًإلى فيه الرجوع يتم بالرواتب، يتعلق فيما الالئحة هذه في نص به يرد لم ما كل :6 مادة

 .السعودية العربية المملكة في العمل وزارة عن

ً

ً

ً

ً

 اإلدارة مجلس رئيس

ًالسرطانًالسعوديةًبالمنطقةًالشرقيةً جمعية

ً

ً

ً

ً
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 مةعا تعريفات  :أوالا 

ً

 (: 1)مادةًرقمً
 :ذلك خالفًالسياق تض يق لم ما بجانبها المبينة المعاني الدليل هذا ضمن والمستخدمة التالية للتعبيرات يكون

 .الشرقية بالمنطقةالسرطانًالسعوديةً جمعية   :  الجمعية

 .الجمعية إدارة مجلس    : اإلدارة مجلس

 .مديرًتنفيذبيًالجمعية ًًًًلمدير التنفيذي:ا

 في بالموظفين المتعلقة األعمالًكافة وعن اإلدارية الشؤون عن المسؤولة اإلدارة وهيًً:اإلدارية الشؤون إدارة

 .الجمعية

 المالي بالوضع المتعلقة كافةاألعمال وعن المالية الشؤون عن المسؤولة اإلدارة وهي  : المالية اإلدارة

 .للجمعية

٥١ً /م رقم الملكي بالمرسوم والصادرًالسعودية العربية المملكة في المعتمد العمل نظام  :ًالنظام

ًبه الملحقةًالتنفيذية والالئحة له تنفيذااً الصادرة الوزارية والقراراتهـً ١٤٤١ لسنة

 

 .التنميةًاإلجتماعيةو العمل وزارةًًًًًة:الوزار

 .بالجمعية الخاصة النقدية والبدلت واألجور لرواتب    : الالئحة

 المملكة في المعتمد العمل نظام في المذكور العامل نفسه وهو بالجمعية يعمل من كل هو ف:الموظ

 .السعودية العربية

 لكل األساسي الشهري الراتب يحدد والذي الالئحة بهذه المرفق( 2)ًرقم الجدول يمثله ر: واألجو الرواتب سلم

 .ودرجة مرتبة

 رقمه والمدرج والزيادات والتعويضات للبدلت شامل غير للموظف األساسي الراتب تب:الرا

 .الرواتب سلم في

اً واألجور الرواتب سلم خارج العامل يتقاضاه ما   ً:التعويض أو البدل  .بالجمعية الخاصة لألحكام ووفقا

 

 

ا   واألجور الرواتب سلم هيكلة :ثانيا

 

 :تصنيفًالوظائف( 2) مادة
 :اآلتي إلى الجمعيةًفي الوظائف كافة تصنف ،( 2) رقم الجدول في محدد هو وكما واألجور الرواتب صرف ألغراض

 .اإلدارية للوحدات مستويات أربعة إلى واألجور الرواتب سلم يقسم .1

 .اإلداريةًالوحدات مستويات جميع المراتب هذه وتضم مراتب عشر إلى ألجور وا الرواتب سلم يقسم .2

 والدرجةًالدرجات أدنى هي مرتبة كل ضمن األولى الدرجة وتكون درجات( 11) على مرتبة كل تحتوي .3

 .الدرجات أعلى هي العاشرة

( 11) رقمًمرتبة ال وهي األعلى مرتبة ال في وتنتهي( 1) رقم المرتبة وهي األدنى المرتبة من المراتب تبدأ .4

اً  .التالية المادة في ذكره سيأتي لما وفقا
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 الوظيفي المسمى حسب الوظائف( 3) مادة

 :يلي وكما لمرفق( 1) رقم الجدول يوضحها كما العلمي المؤهل أو الوظيفة مسمى حسب الوظائف توزع

 

مستوى الوحدة 

 اإلدراية

 المؤهل الوظائف المرتبة

 

 اإلدارةًالعليا

 ذلكأكثرًمنً المديرًالتنفيذي 11

 بكالوريوس المديرًالتنفيذي 9

 

 مديروًاإلدرات

 بكالوريوس مديرًإدارة 8

 بكالوريوس مديرًإدارة 7

 

 موظفوًاإلدارات

أمينًفرقً/محاسب 5

ًباحث/منسق/أخصائي/بحثية

مديرًمكتبًالمديرً/اجتماعيً

سكرتيرًالمديرً/ التنفيذي

ولًمسؤ/أمينًصندوق/التنفيذي

 مصمم/نقطةً

 

 

 بكالوريوس

باحثً/منسق/أخصائي/محاسب 4

مديرًمكتبًالمديرً/إجتماعي

سكرتيرًالمديرً/ التنفيذي

/ أمينًصندوق/ التنفيذي

 مصمم/ مسؤولًنقطةً

 

 

 دبلوم

 

 المستخدمون

  سائق 2

 ــــــ
 عامل 1
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ا   والدرجات للمراتب المقابلة الرواتب :ثالثا

 

 :الرواتب سلم تنظيم( 4) مادة
 .األولى الدرجة في( 1)  للمرتبة وذلك للرواتب أدنى كحد لاير( 1242) مبلغ الالئحة وضعت .1

 المراتب، هذه لها تحدد ي الت اإلدارية للوحدة ا وفق ودرجة مرتبة لكل كبداية محدد أساسي راتب وضع تم .2

 .الرواتب فيها تتزايد درجات المراتب هذه تتبع كما

 األساسي، الراتب من األقل على(%5.3) بمعدل ثابتة سنوية زيادة تزيد درجات( 11) إلى مرتبة كل تنقسم .3

 .للموظف السنوي التقييم نتيجة حسب النسبة وتتزايد

 .التوظيف عند واحدة خبرة سنة تساوي درجة كل .4

 على هوو( 3) رقم الجدول يوضحه كما واألجور الرواتب سلم يصبح أعاله إليها المشار الزيادات بتطبيق .5

 :اآلتي النحو

 

ا   التسكين بداية :رابعا

 

 الرواتب سلم في التسكين( 5) مادة
 إذا والمستوى المرتبة من األولى الدرجة راتب يعادل أساسي براتب الجمعية في للعمل المتقدم تسكين يتم .1

 .الوظيفي التوصيف مع تتطابق التي المؤهالت للعمل المتقدم لدى تحقق

 سابقة عملية خبرةًللعمل المتقدم لدى كان إذا لمرتبته األولى الدرجة من ى أعل درجة على الموظف تعيين يتم .2

 .المطلوب الحد من أعلى كانت إن العلمية شهادته العتبار بعين األخذ مع

 مدى المعنيةًاإلدارات إلى باإلضافة الشخصية المقابلة معه يجري والذي للموظف المباشر الرئيس يقرر .3

اً لعتمادها الوظيفة لشغل المعين الموظف يمتلكها التي الخبرات  يستحقها التي والدرجة المرتبةًتحديد في أساسا

 .المديرًالتنفيذي واعتماد المعين الموظفًبها سيعمل التي المعنية اإلدارة مدير موافقة بعد وذلك

اً الوظيفي التوصيف يعتبر .4  المرشحين تعيينًيتم التي المرتبة وبالتالي للوظائف، اإلداري المستوى لتحديد أساسا

 .عليها الوظائف لشغل

 بناءًا إضافية خبرةًسنوات تعطيه يشغلها التي الوظيفة تتطلبها التي تفوق علمية شهادة على الموظف حصول .5

 :اآلتي الجدول على

 

 سنوات الخبرة المعادلة للمؤهل المؤهل العلمي

 سنواتًخبرةًماجستير 4  الدكتوراه

 سنواتًخبرةًبكالوريوس 4 الماجستير

 سنتانًخبرةًدبلوم البكالوريوس

 سنتانًخبرةًللمؤهالتًاألقل الدبلوم
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 والمستحدثة الجديدة لوظائفا( 6)  مادة
 المقترحة المستوياتًوتعتمد ستحدثة، م وظيفة لكل المناسب اإلداري المستوى باقتراح اإلدارية الشؤون إدارة تقوم

 .المديرًالتنفيذي من

 

 الزيادات في الستثناءات( 7)  مادة
 بعدد التجاوزًاإلدارية الشؤون إدارة من وباقتراح العام لألمين يحق الالئحة هذه من ( ٤٤ ) المادة مع يتعارض ل بما

ًالمطلوبة الخبرات ندرة مثلًذلك تستدعي قوية مبررات هناك كانت إذا ترقيته أو الموظف تسكين عند درجة (١ )

 تكرارًيمكن ول .فقط السادسة وحتى األولى المرتبةًمن التجاوز وهذا ، للوظيفة الخاصة المتطلبات صعوبة أو للوظيفة

 .سنوات ثالث خالل مرة منًًأكثر العمل رأس على للموظف الستثناء هذا

 والخبرات المؤهالت حسب التعيين( 8) مادة
 حسب وذلك الوظيفةًهذه لشغل الالزمة الخبرة وسنوات المطلوبة المؤهالت على بناءًا إل موظف أي تعيين يجوز ل

 .الوظيفيًالوصف في الموجودة - للوظائف المطلوبة والخبرات المؤهالت جدول

 

 واألجور الرواتب سلم خارج التعيين( 9) مادة
 أو دائمة بصورةًالجمعية في للعمل وخبراء مستشارين مع التعاقد لمديرًالتنفيذيل يحق ، إلدارةا مجلس من بقرار

ًالرواتب سلم نطاق خارج خاصةًعمل عقود بموجب العمل من محددة لساعات أو العمل أوقات مدة ولكامل قتةمؤ

 .األجور

 

 

ا   العمل رأس على القائمين الموظفين تسكين :خامسا

ً

 الموظفين تسكين إجراءات( 11) مادة
 المناسبة الوظيفة علىًعمله رأس على قائم موظف كل بتثبيت الالئحة بهذه العمل بدء عند اإلدارية الشؤون إدارة تقوم

 :التالية اإلجراءات وفق له

 

 مقابلةًًالدرجة راتب يعادل براتب وظيفي توصيف لها أعد أعمالاً يمارسون الذين الموظفين تثبيت يتم .1

 الخبرة ،وسنوات المناسب العلمي المؤهل الوظيفة هذه يشغل الذي الموظف يمتلك أن شريطة للوظيفة

 .الوظيفي التوصيف بطاقة في لها المحددة

ًتثبيتًيتم للوظيفة المطلوبة الخبرة سنوات عن وظيفته في الموظف أمضاها التي السنوات قلّت إذا .2

 ل أن على( 3) رقم الجدول وفق المحسوبة الخبرة سنوات عدد مع تتعادل أدنى درجة على الموظف

 .الوظيفيًالتوصيف في لها المحدد المستوى عن للوظيفة اإلداري المستوى تدني إلى ذلك يؤدي

 تثبيتًيتم للوظيفة المطلوبة الخبرة سنوات عن وظيفته في الموظف أمضاها التي السنوات زادت إذا .3

 جميع فيًذلك يؤدي ل أن على المحسوبة الخبرة سنوات عدد مع تتعادل أعلى درجة على الموظف

 .لها تنتميًالتي الوظائف مجموعة مستوى عن للوظيفة اإلداري المستوى تجاوز إلى األحوال

اً يتقاضى المادة هذه في الموضحة اإلجراءات وفق وظيفة على المثبت الموظف أن تبين إذا .4 اًًراتبا  أساسيا

 وعلىًراتبه زيادة الموظفأو ترقية وقف يتم ، السابقة اإلجراءات بمقتضى عليه الحصول له يحق ما يفوق

 .للوظيفة المحددًالراتب عن بقليل يزيد أو يتساوى أن إلى واحدة بدرجة سنتين كل أساس
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اًًويتقاضى المادة هذه في الموضحة اإلجراءات وفق وظيفة على المثبت الموظف أن تبين إذا .5 اً راتبا  أساسيا

 بمعدل سنوية زيادةًالموظف منح يتم ، السابقة اإلجراءات بمقتضى عليه الحصول له يحق عما يقل

 .للوظيفة المحدد الراتب عن بقليل يزيد أو يتساوى أن إلى درجتين

 

 الموظفين شؤون لجنة( 11) مادة
 المباشر والرئيس المعنية اإلدارة ومدير عضويتها في تضم العام المديرًالتنفيذي برئاسة الموظفين شؤون لجنة تشكل

 .بالرواتب عالقة لها التي األمور في للبتًوذلك للموظف

 

 الموظفين شؤون لجنة مهام( 12) مادة
 :باآلتي تتعين الموظفين شؤون لجنة مهام إن

 الالئحة هذهًتطبيق أن يشعرون الذين العمل رأس على القائمون الموظفون يرفعها التي التظلمات في النظر .1

 .بهم الغبن إلحاق إلى أدى أو المكتسبة، بحقوقهم أضر قد

 التظلم هذا يقدمًأن على ، اإلدارية الشؤون إدارة إلى تنداتسبالم ومدعمة مبررة تظلماتهم المتظلمون يرفع .2

 .الالئحة هذه أساس على وظيفتهًعلى تثبيته بقرار الموظف إبالغ تاريخ من أسبوعين أقصاها مدة خالل

ًفي اللجنةًوتبت اللجنة، إلى برأيها مشفوعة ورفعها التظلمات هذه بدراسة اإلدارية الشؤون إدارة تقوم .3

 .قطعيةًاللجنة قرارات وتعتبر رفعها تاريخ من أسبوعين خالل ا له المرفوعة التظلمات

 

 والعالوات الترقيات :الثالث الباب
ًالسنوية والعالوات الترقيات :أولاً

 

 والعالوات الترقيات ضوابط( 13) مادة
 واألجورًللرواتب العام المستوى عن تقريرااً عام كل نهاية في المديرًالتنفيذيإلى اإلدارية الشؤون مدير يرفع

اً بصددها واقتراحاته ا لموظيفه الجمعية تدفعها التي األخرى والمزايا والبدلت  :فيذلك مراعيا

 .المشابهًالنشاط ذات الجهات في المتبعة تلك وبين بالجمعية التوظيف شروط بين التناسب على الحفاظ .1

 مستوى مع التكيفًمن يمكنهم الجمعية لموظفي دخل وتوفير عامة بصفة المعيشية التكاليف مستوى مراعاة .2

 .وتحسينه معيشتهم مستوى على والمحافظة المعيشة تكاليف

 .منهاًالكفاءات تسرب دون والحيلولة ا لديه للعمل الكفاءات من مزيد استقطاب على الجمعية قدرة .3

 .للجمعية المالي الوضع على وأثرها ترقيات أو عالوات من يقترحه قد ما تكلفة .4

 

 والعالوات الترقيات اعتماد دراسة( 14) مادة
 للموظفين سنويةًعالوة منح( 11) المادة في المذكورة الموظفين شؤون لجنة مع للجمعية المديرًالتنفيذيً يتدارس

 إلى العمالة تكلفة ونسبة المالي ا ومركزهًالجمعية وأوضاع المعيشة ظروف ضوء على وذلك الجمعية في العاملين

 مستوى ومقارنة ، الجمعية إيرادات من حكمها في وما واألجوروالبدلت الرواتب تقتطعه وما الجمعية نفقات إجمالي

 في ا لنفسه الجمعية ا تضعه التي والخطط األهداف لتحقيق عاتقهم ى عل الملقاة واألعباءًالجمعية في العاملة الكفاءات

 تتقاضاه وماًمماثلة أخرى مؤسسات في العاملة الكفاءات مستوى مع مرتبات من يتقاضونه ما ومستوى القادمةًالسنوات

 . مرتبات من
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 والعالوات الترقيات اعتماد( 15) دةما
 الشؤون إدارة مديرًبتوجيه العام مين األ يقوم ، الجمعية لموظفي السنوية العالوة منح مبدأ اإلدارة مجلس أقر ما إذا

 :يلي ما فيه يراعى للموظفين، السنوية العالوات جدول بإعداد والمالية اإلدارية

 .الجمعية في له األقل على أشهر تسعة أمضى قد عالوة منحه المقترح الموظف يكون أن يجب .1

 .العالوة عنهًتمنح الذي العام عن أدائه ييمقت تقرير في األقل على جدااً جيد تقدير على حصل قد يكون أن .2

 .السابق العام خالل عقوبة حقه في صدر قد يكون ل أن .3

 أعلى مرتبة ذات وظيفة إلى الترقيته (16) مادة
 ترقيته على الموافقةًتتم وذلك لوظيفته اإلداري للمستوى مخصصة درجة أعلى إلى يصل عندما الموظف زيادة تتوقف

 الموظف به يقوم الذي العمل وطبيعة تكونمسؤوليات أن شريطة الصالحيات، لئحة حسب أعلى مرتبة ذات وظيفة إلى

 التوصيفًفي عليها والمنصوص المطلوبة الخبرة وسنوات العلميةًالشهادة حيث من الجديدة المرتبة ع م متناسبة

 .إليها المرقَّى للوظيفة الوظيفي

 

 

 العالوة من الحرمان (17) دةما
 التي الدرجة على تثبيتهًفيتم السابقين، العامين في متوسط أو السابق العام في ضعيف تقدير على الموظف حصول عند

 لثالث متوسط تقدير على حصوله وعند .القادمةًالسنة تقرير صدور حتى السنوية الخبرة عالوة من حرمانه ب فيها هو

 .وفصله أعماله من الموظف إعفاء إلى يؤدي ذلك فإن أعذار غير متتاليتينمن سنتين لمدة ضعيف أو متتالية سنوات

 

 إضافية عالوة منح( 18)  مادة
 الموظفينًمنح اعتماد إلدارةا مجلس وموافقة اإلدارية الشؤون إدارة مدير اقتراح على وبناءًا العام لألمين يحق

 :لذلك ويشترط إضافيتين درجتين المتميزين

 .أدائه تقييم في متواليتين لسنتين ممتاز تقدير على حصل قد الموظف يكون أن .1

 موارد زيادةًأو العمل أساليب كتطوير للجمعية استثنائية خدمات أدى أو بأعمال قام قد الموظف يكون أن .2

 .العمل كفاءة زيادةًمن تمكنه خاصة وإمكانيات بمواهب يتمتع كان أو ا نفقاته خفض أو الجمعية

 .الجمعيةًموظفي عدد من بالمائة خمسة عن درجتين ترفيعهم المقترح الموظفين عدد يزيد ل أن .3

 لدرجتين فيهاًرفعه تم مرة آخر من سنوات ثالث مضي بعد إل أخرى مرة درجتين الموظف رفع يتم ل أن .4

 .متتاليتين

 السنوية العالوة حجب(19ً)ةًماد
 منحها تقدير ويعودًجهود، من ا فيه المتميزون الموظفون يبذله لما تقديرااً الجمعية تقدمها مكافأة هي السنوية العالوة

 .إلدارةا مجلس إلى أكثر أو لسنة حجبها أو

 

 نهائية السنوية لعالوة( ا21ة ) ماد
اًًبشأنها المتخذ القرار ويكون إقرارها بعد موظف ألي السنوية العالوة في النظر إعادة يجوز ل  .نهائيا
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ا   االستثنائية الترقيات :ثانيا

ً

ً(ًشهادةًعلمية:21مادة)
 بحيث المجال ذاتًفي الخبرة سنوات من عددااً يملك وكان لديه التي من أعلى علمية شهادة على الموظف حصل إذا

 الشهادةًعلى حصوله قبل يشغلها التيًاإلدارية الوحدة توى مس من أعلى إداري مستوى من وظيفة متطلبات يحقق بات

 الموظف هذا ترقية الداخلي المراجع ومراجعة اإلدارية الشؤونًإدارة مدير اقتراح على وبناءًا للجمعية العام لألمين ُحق

 حاجة تلبي وبما لها المرقى للوظيفة شاغر توفر وشريطة مستواها متطلبات يحققًبات التي المرتبة من درجة أول إلى

 .العمل

 

 

 شهادةًتدريبية( 22)  مادة
 إلدارةا مجلس وموافقةًالداخلي المراجع مراجعة بعد اإلدارية الشؤون إدارة مدير اقتراح على بناءًا العام لألمين يجوز

 تحسين في الموظف منها يستفيد تدريبية شهاداتًعلى يحصلون الذين للموظفين العام خالل استثنائية عالوة منح على

 المستوى تجاوز إلى الزيادة هذه تؤدي ل أن شريطة التدريب، هذاًخالل من للجمعية أفضل خدمات تقديم أو أدائه

 تتكرر ل وأن الرواتب سلم في درجتين زيادة قيمة تتجاوز قيمتها تكون ل وأن الموظفًيشغلها التي للوظيفة اإلداري

 .عامين خالل واحدة مرةًمن أكثر

 

 

 البدالت :الرابع الباب

 المواصالت بدل :أولاً

ً

 بدلًمواصالت( 23) مادة
اً عمله محل إلى مسكنه من تنقله عن شهري مواصالت بدل الموظف يمنح  الراتبًمن % ١١ بنسبة وذلك يوميا

 .األساسي

 

 المواصالت لبدل الموظف استحقاق عدم حالت( 24) مادة
 :اآلتية الحالت إحدى في المواصالت بدل الموظف يستحق ل

 .السنوية بإجازته الموظف تمتع حالة في .١

 .لنقله وسيلة أي أو للموظف سيارة بتوفير الجمعية قيام حالة في .٤

 

اًث  السكن بدل :انيا

 بدلًالسكن( 25)مادة
ًالمناسب العينيًالسكن الجمعية توفر لم وما الالئحة هذه صدور وقت المفعول سارية بالعقود اإلخالل عدم مع

 .عام كل عن أساسية رواتب ثالثة بواقع للموظفين السكن بدل يحدد للموظف،

 

 بدلًالسكنًمقدما( 26) مادة
اً أشهر ستة عن سكن بدل للعمل مباشرته عند المملكة خارج من القادم للموظف يُصرف  .مقدما
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 بدلًالسكنًشهريا( 27) مادة
 الراتب مع متساويةًشهرية دفعات على السكن بدل الجمعية لموظفي يُصرف فإنه السابقة، المادة في ورد ما باستثناء

 .صرفه عند للموظف الساري األساسي الراتب أساس على ويحتسب الشهري،

 

 السكنًبنسبةًاألشهرًالمتبقيةًمنًالسنةبدلً( 28) مادة
ًللجمعية الماليًالعام لنهاية المتبقية الكاملة األشهر بنسبة سكن بدل له يصرف العام، خالل الموظف تعيين تم إذا

 العمل مقر إلى مسافرااً وصوله عند الموظف استضافة ( 29) دةما
 مكان إلى وصولهمًمنذ التعيين حديثي للموظفين أسبوعين بواقع السكن لتوفير الالزمة الترتيبات بعمل الجمعية تقوم

اً التكاليف الجمعيةًتتحمل و مرة، ألول أعمالهم لتولي العمل مقر فيها التي المدينة في العمل  :لآلتي وفقا

 تتحمل ول اإلدارية،ًالشؤون إدارة ت سجال في المعتمدة الفنادق أحد في غرفة إيجار تكاليف الجمعية تتحمل .١

 .اإلعاشة تكاليف باقي الجمعية

 .الجمعية حساب على الفندق في قضاها التي الفترة عن السكن بدل للموظف يصرف ل .٤

 

 تعديلًبدلًالسكن( 31) مادة
اً الموظف سكن بدل بتعديل الجمعية تقوم  تاريخ من اعتبارااًًالتعديل مفعول ويسري األساسي، راتبه تعديل عند تلقائيا

 .التعديل قرار صدور

 

 استرجاعًبدلًالسكن( 31)مادةً
اً المدفوع السكن بدل فرق استرجاع يتم  :اآلتية الحالت في للموظف مقدما

 .طلبه على بناءًا الموظف استقالة .1

 الفصل تستدعيًالتي المخالفات إحدى ارتكابه بسبب الموظف خدمات أنهت التي هي الجمعية أن حال في .2

 .الالئحةًحسب

 

 الموظف خدمة انتهاء حالة في السكن بدل استرجاع عدم حالت ( 32)ةماد
 :اآلتية األسباب من ألي الخدمة انتهاء حالة في للموظف المدفوع السكن بدل يسترد ل

 .مخالفة ألي ارتكابه وبدون مدته انتهاء قبل الجمعية قبل من الموظف عقد إنهاء .1

 .العمل أداء عن الصحي العجز بسبب الخدمة انتهاء .2

 .التجربة فترة خالل الموظف خدمة إنهاء .3

 .الموظف وفاة .4

 

اً ًاإلركاب :ثالثا

 اإلركاب ضوابط (33) مادة
 من واثنان ولزوجتهًله تذاكر، أربع أقصى بحد الجوي السفر تذاكر المتزوج السعودي غير للموظف الجمعية تؤمن

 لسياحيةًًبالدرجة تكلفة بأقل ذلك كل واحدة،ًتذكرة األعزب السعودي غير وللموظف ( فقط أبناء وجود حال في) أبنائه

 :اآلتي حسب المخفضة

 .العقد مدة بداية في المملكة إلى موطنه من .1

اً موطنه إلى المملكة من .2 اً ذهابا  .الموظف مع العقد في عليها المتفق العادية اإلجازة خالل وإيابا

اً موطنه إلى المملكة من .3  .خدماته انتهاء أو العقد مدة نهاية في ذهابا
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اً ًالتصالت بدل :رابعا

 

 بدلًاإلتصالً( 34) مادة
 الوظائف لشاغري اتصال بدل صرف اإلدارية الشؤون إدارة من توصية على وبناءًا المديرًالتنفيذي يعتمد

 :اآلتي الجدول حسب وذلك الدوري والتصال المتابعة تستلزم التي

 

 بدل اإلتصال الوظيفة أو الدرجة 

 لاير شهريا222 الإلداراة العليا

 لاير شهريا152 مديرو اإلدارات

 لاير شهريا122 موظفو اإلدرات

 

 التصال بدل صرف (35) مادة
 الضوابط وفق وذلك ،الذيًيتطلبًعملهًذلكًللموظف الشهري الراتب مع شهر كل نهاية التصال بدل صرف يتم

 :اآلتية

 السنوي بإجازته الموظف تمتع أثناء التصالت بدل يصرف ل .1

ً

اً ًاألخرى البدلت :خامسا

 

 إبتكار بدل (36) مادة
اً وظيفتهًتأدية وبسبب بالجمعية وجوده أثناء الموظف يعدها التي والمصنفات والبرامج البتكارات تكون  للجمعية ملكا

اً الموظف يمنح أن على بها، كلف دراسات أو بحوث نتيجة كانت إذا اًًتعويضا  ومعنوية مالية مكافأة أو بدل شكل على ماليا

اً تقديرااً  .والبتكار التطوير على له وتشجيعا

 

 

 بدلتًأخرى (37) مادة
 والشروط الفئات فيهاًويحدد المقترحة األخرى تلبالبد لئحة المديرًالتنفيذي من اقتراح على وبناءًا اإلدارة مجلس يعتمد

 .بدل كل بها يمنح التي


