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 ممدمة 
 

هـ والمسجلة بوزارة الموارد 4141تؤسست جمعٌة فتاة ثمٌؾ الخٌرٌة النسائٌة بالطائؾ عام 

( ولد تم تؤسٌسها على أٌدي عدد من سٌدات المجتمع 41البشرٌة والتنمٌة االجتماعٌة برلم )

تضافرت جهودهن المخلصة لتحسٌن وتطوٌر وتمدٌم الخدمات النوعٌة للفئات التً ترعاها 

سر المحتاجة واألٌتام ووي الرروؾ الخاصة   وتعتبر الجمعٌة على مستو  الجمعٌة من األ

ترعى أٌتام من ووي الرروؾ الخاصة محافرة الطائؾ هً الجمعٌة الوحٌدة والرائدة التً 

 ممٌمٌن بها .  
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 أحكام عامة الفصل األول :
    مجلس إدارة جمعٌة فتاة ثمٌؾاجتماع وضعت أحكام هوا النرام واعتمدت بناًء على محضر   ( : 4-4المادة ) 

 م .            7442/  44/   72الموافك :   هـ  4114/    3/  74( وتارٌخ :    الخامس   رلم: )                            

 ٌهدؾ هوا النرام إلى تنرٌم العاللة بٌن الجمعٌة ومورفٌه بما ٌحمك المصلحة العامة ومصلحة   ( : 7-4المادة ) 

 أمره عالماً بما له وما علٌه .الطرفٌن ولٌكون الجمٌع على بٌنة من                           

 ورفٌن متعالدٌن )الدوام تسري أحكام هوا النرام على جمٌع العاملٌن بالجمعٌة سواًء كانوا م  ( : 3-4المادة ) 

 .  ¹هوا النرامالكلً والجزئً ( أو من ٌؤخو حكمهم   وأٌضاً المتطوعٌن فٌما ٌشملهم من بنود                           

 ٣ؼزجو ٛنا اُ٘ظبّ ٓزٔٔبً ُؼول اُؼَٔ ك٤ٔب ال ٣زؼبهع ٓغ االؽٌبّ ٝاُشوٝؽ ٝاُز٘ظ٤ٔبد اُٞىاه٣خ   ( : 1-4المادة ) 

 ٝال ٓغ األؽٌبّ االكؼَ ُِٔٞظق اُٞاهكح ك٢ اُؼول .                             

 ًِٔب كػذ اُؾبعخ ُنُي , ٝال ُِغ٘خ اُٞظبئق اُؾن ك٢ اكفبٍ رؼل٣الد ػ٠ِ أؽٌبّ ٛنا اُ٘ظبّ   ( : 2-4المادة ) 

 ٌِ اكاهح عٔؼ٤خ كزبح صو٤ق .رٌٕٞ ٛنٙ اُزؼل٣الد ٗبكنح اال ثؼل اػزٔبكٛب ٖٓ ٓغ                             

 الجمعٌة المورؾ عند التعالد على أحكام هوا النرام وٌنص على ولن فً عمد العمل   وال  تطلع ( : 3-4المادة ) 

 لراءة ومعرفة هوا النرام .فً  هتتحمل الجمعٌة أي مسئولٌة أو نتٌجة إلهمال المورؾ أو تمصٌر                        

 رؾَت أُلك ٝأُٞاػ٤ل أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ ٛنا اُ٘ظبّ أٝ ػوٞك اُؼَٔ ثبُزو٣ْٞ ا٤ُٔالك١ .  ( : 4-4المادة ) 

 ٌصدر مدٌر الجمعٌة المرارات التنفٌوٌة لهوا النرام بما ال ٌتعارض مع أحكامه .   ( : 8-4المادة ) 

 ٣وظل ثبُؼجبهاد ٝاألُلبظ اُزب٤ُخ أ٣٘ٔب ٝهكد ك٢ ٛنا اُ٘ظبّ أُؼب٢ٗ أُٞػؾخ أٓب ًَ ٜٓ٘ب ػ٠ِ   ( : 2-4المادة ) 

 اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ :                             

 عٔؼ٤خ كزبح صو٤ق اَُ٘بئ٤خ اُق٤و٣خ .   اُغٔؼ٤خ              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هئ٤ٌ اُغٔؼ٤خ أٝ ) ٗبئجخ (        اكاهح اُغٔؼ٤خ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غ٘خ أُقزبهح ٖٓ ٓغٌِ اكاهح اُغٔؼ٤خ ُِو٤بّ ثٜٔبّ اُٞظبئق ٝاُزٞظ٤ق شبِٓٚ ُـ ) ٓل٣و ُِغ٘خ اُٞظبئق     ٢ٛ اُ

 ٖٓ رؾلكٙ اكاهح اُغٔؼ٤خ .اُشئٕٝ اإلكاه٣خ , ٓل٣و ر٤ٔ٘خ أُٞاهك , هئ٤ٌ شئٕٝ أُٞظل٤ٖ ( أٝ                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  –فبهعٚ ٍٞاًء كافَ ٓج٠٘ اُغٔؼ٤خ أٝ  –ٛٞ ًَ ٖٓ ٣ؼَٔ ُٔظِؾخ اُغٔؼ٤خ ٝرؾذ اكاهرٜب أٝ اشواكٜب           أُٞظق 

 ٓوبثَ أعو ٓبك١ أ٣بً ًبٗذ اُز٤َٔٚ اُز٢ رطِن ػ٤ِٚ .                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٔب ًبٕ ٗٞع ً٘ول ٓوبثَ ػِٔٚ شبٓال اُجلالد ثٔٞعت ػول ػَٔ ٌٓزٞة ٜٓٛٞ ًَ ٓب ٣ؼط٠ ُِٔٞظق           اُوارت 

 . ٛنا األعو                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٝ ٛٞ ٓب ٣ؼط٠ ُِٔٞظق ً٘ول ٓوبثَ ػِٔٚ ثلٕٝ ثلالد , ٣ٝؾلك ُٚ ٓورجخ ٝكهعخ       :أطَ اُوارتأٝ اُوارت االٍب٢ٍ 

 .اُوٝارتِْ ٍَ  ك٢                                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُٞظ٤ل٤خ ٛٞ علٍٝ ثبُوٝارت االٍب٤ٍخ أُؼزٔلح ك٢ عٔؼ٤خ كزبح صو٤ق شبٓالً ُغ٤ٔغ ا٤َُٔٔبد ا         :ٍِْ اُوٝارت

    أُؼزٔلح ثبُغٔؼ٤خ , ٝٓٞىػخ ؽَت أُوارت ٝاُلهعبد .                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٛٞ اُوارت األٍب٢ٍ ك٢ أٍٝ كهعخ ٝأٍٝ ٓورجخ َٓزؾوٚ ٠َُِٔٔ اُٞظ٤ل٢ ك٢ كهعبد ٝٓوارت        :أُوثٞؽ األٍٝ 

 ٍِْ اُوٝارت .                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َٓ ٣زؼٜل ك٤ٚ ث٤ٖ اُغٔؼ٤خ ٝاُؼبٛٞ ًَ ارلبم ٓؾلك أُلح أٝ ؿ٤و ٓؾلك أُلح أٝ ُؼَٔ ٓؼ٤ٖ ٣جوّ              :ػول اُؼَٔ

 األف٤و ثؤٕ ٣ؼَٔ ك٢ فلٓخ اُغٔؼ٤خ ٝكوبً ألؽٌبّ ٝشوٝؽ اُؼول ٝالئؾخ ر٘ظ٤ْ اُؼَٔ رؾذ اكاهرٜب                            

 ٝاشواكٜب ٓوبثَ األعو أُزلن ػ٤ِٚ .                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣ؾظَ ػ٤ِٚ أُٞظق ثشٌَ ١ٍٞ٘ صْ رؾنف ثٜ٘ب٣خ ًَ ٍ٘خ٢ٛ ى٣بكح ٣ٍٞ٘خ ػ٠ِ اُوارت اُن١           :ػالٝح األكاء 

 ألكاء َُِ٘خ اُغل٣لح ٝرؾلك اُي٣بهح ث٘بًء ػ٠ِ اُزو٣ْٞ ا٤ٓ١َُٞ٘الك٣خ ٝرؼط٠ ُِٔٞظق ػالٝح ا                            

 ألكاء أُٞظق ًَ٘جخ ٓئ٣ٞخ .                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣وظل ثٚ اُ٘ظبّ أُؼزٔل ٖٓ هجَ عٔؼ٤خ كزبح صو٤ق ُز٘ظ٤ْ ع٤ٔغ أٓٞه اُٞظبئق ٝأُٞظل٤ٖ .       :ٗظبّ اُٞظبئق 

 

 

 اُِـخ اُؼوث٤خ ٢ٛ اُِـخ أُؼزٔلح ٝاُو٤ٍٔخ ٝاُٞاعت اٍزؼٔبُٜب ثبَُ٘جخ ُغ٤ٔغ اُؼوٞك     ( : 44-4المادة ) 

 ك٢ أؽٌبّ ٛنا ٝاَُغالد ٝأُِلبد ٝاُج٤بٗبد أُزلاُٝخ ٝؿ٤وٛب ٓٔب ٛٞ ٓ٘ظٞص ػ٤ِٚ                                    

 اُ٘ظبّ , أٝ ك٢ أ١ هواه اكاه١ ٣ظله ر٘ظ٤ٔبً ألؽٌبّ ٛنا اُ٘ظبّ , ٝك٢ ؽبُخ اٍزؼٔبٍ                                    

 اُغٔؼ٤خ ُِـخ أع٘ج٤خ ا٠ُ عبٗت اُِـخ اُؼوث٤خ ٣ؼزجو اُ٘ض اُؼوث٢ ٛٞ اُ٘ض أُؼزٔل كٝٓبً .                                    
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 الورائؾ الفصل الثانً :

 الوسويات الوظيفية الوعتودة بالجوعية هي :  ( : 4-7المادة ) 

 اُزٞػ٤ؼ ا٠َُٔٔ اُٞظ٤ل٢ اُزظ٤٘ق

 اإلدارة العلٌاء 

  عضو الجمعٌة العمومٌة

  عضو مجلس اإلدارة 

  رئٌس مجلس اإلدارة 

  نائب مجلس اإلدارة 

  المشرؾ المالً 

  اللجنة التنفٌوٌة 

  لجنة التدلٌك والمتابعة 

  مدٌر استراتٌجً 

  أخصائً استراتٌجً 

  محلل بٌانات 

  

 االدارة التنفٌوٌة

  المدٌر التنفٌوي 

  مساعد المدٌر التنفٌوي 

  

 ٝظبئق اشواك٤ٚ 

  رئٌس لسم الجودة والتطوٌر

  هئ٤ٌ هَْ أُٞاهك اُجشو٣خ ٝاُشئٕٝ اإلكاه٣خ 

  هئ٤ٌ هَْ اُشئٕٝ أُب٤ُخ 

  هئ٤ٌ ٓوًي اُؼ٘ب٣خ ثبَُٔزل٤ل٣ٖ 

  هئ٤ٌ أُوًي اإلػال٢ٓ 

  هئ٤ٌ هَْ أُشبه٣غ ٝاالٍزضٔبه 

  أُشوف اُؼبّ ػ٠ِ هػب٣خ كٝه اال٣زبّ

  

 ٝظبئق ر٘ل٤ن٣خ 

  ٓلهن كاف٢ِ 

  ٓشوف ٓٞاهك ثشو٣خ 

  ٓشوف شئٕٝ اكاه٣خ 

  ٓشوف كاه ٍِطبٕ 

  ٓشوف كاه ُُٞٞٙ 

  ٓشوف كاه أُؾجخ 

  ك٢٘ ف٤بؽخ  

  ٓشوف ٓؼٜل اُغٔؼ٤خ 

  افظبئ٢ ارظبالد اكاه٣خ 

  افظبئ٢ رله٣ت ٝرط٣ٞو 

  افظبئ٢ ٓؾبٍجخ 

  افظبئ٢ عٞكح 

  أ٤ٖٓ ط٘لٝم 
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  افظبئ٢ ثؾش اعزٔبػ٢ 

  أ٤ٓ٘خ َٓزٞكع 

  افظبئ٢ ػالهبد اُلاػ٤ٖٔ ٝأُبٗؾ٤ٖ ٝاُشواًبد أُغزٔؼ٤خ 

  افظبئ٢ ر٣َٞن اٌُزو٢ٗٝ 

  افظبئ٢ أٝهبف ٝاٍزضٔبه 

  افظبئ٢ ر٤ٔ٘خ ٓٞاهك ٓب٤ُخ 

  افظبئ٢ شئٕٝ ػؼ٣ٞخ 

  ٓلهثخ ثبُٔؼٜل  

  َٓئٍٝ ٝؽلح اُزطٞع 

  َٓئٍٝ فلٓخ اُؼٔالء 

  َٓئٍٝ فلٓبد َٓبٗلح 

  َٓئٍٝ ٓشزو٣بد 

  َٓئٍٝ ػالهبد أَُزل٤ل٣ٖ 

  َٓئٍٝ اُشواًبد أُغزٔؼ٤خ 

  َٓئٍٝ اُجوآظ ٝاالٗشطخ 

  َٓئٍٝ فلٓخ ػٔالء ثبُٔؼٜل 

  

 أَُزقل٤ٖٓ 

  ػبِٓخ ٗظبكخ 

  ٍبئن 

  ؽبهً
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   ٌٓٞٗخ  اػزٔبكٛب اُوهْ اُٞظ٤ل٢ : ٝٛٞ اُوهْ اُقبص ثبُٞظ٤لخ , ٝرٌٕٞ ٓزََِِٚ ؽَت رٞاه٣ـ  ( : 7-7المادة ) 

 ( 999/ 000ٖٓ صالصخ أههبّ )                              

  اُوهْ اُٞظ٤ل٢ ٠َٔٓ اُٞظ٤لخ
  444 عضو الجمعٌة العمومٌة

  447 عضو مجلس اإلدارة 

  443 رئٌس مجلس اإلدارة 

  441 نائب مجلس اإلدارة 

  442 المشرؾ المالً 

  443 اللجنة التنفٌوٌة 

  444 لجنة التدلٌك والمتابعة 

  448 مدٌر استراتٌجً 

  442 أخصائً استراتٌجً 

  444 محلل بٌانات 

  444 رئٌس لسم الجودة والتطوٌر 

  447 مدلك داخلً 

  443 اخصائً جودة

  441 المدٌر التنفٌوي

  442 مساعد المدٌر التنفٌوي

  443 رئٌس لسم الموارد البشرٌة والشإون اإلدارٌة 

  444 مشرؾ موارد بشرٌة

  448 مسإول وحدة التطوع

  442 اخصائً تدرٌب وتطوٌر

  474 مشرؾ شإون إدارٌة

  474 اخصائً اتصاالت إدارٌة

  477 مسإول خدمة العمالء

  473 مسإول خدمات مساندة

  471 مستخدم )عاملة نرافة(

  472 سائك 

  473 حارس

  474 رئٌس لسم الشإون المالٌة

  478 اخصائً محاسبة

  472 أمٌن صندوق

  434 مسإول مشترٌات

  434 رئٌس لسم المشارٌع واالستثمار

  437 اخصائً أولاؾ واستثمار

  433 مسإول البرامج واالنشطة

  431 فنً خٌاطة 

  432 تنمٌة موارد مالٌةاخصائً 

  433 مدٌرة معهد التدرٌب 

  434 مسإول خدمة عمالء بالمعهد 

  438 مدربة معهد 

  432 اخصائً شإون عضوٌة

  414 رئٌس لسم مركز العناٌة بالمستفٌدٌن 
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  414 اخصائً بحث اجتماعً

  417 المشرؾ العام على رعاٌة دور االٌتام

  413 مشرؾ دار لولوه 

  411 مشرؾ دار سلطان

  412 مشرؾ دار المحبة

  413 مسإول عاللات المستفٌدٌن

  414 أمٌنة مستودع

  418 رئٌس لسم المركز اإلعالمً

  412 اخصائً عاللات الداعمٌن والمانحٌن والشراكات المجتمعٌة

  424 اخصائً تسوٌك إلكترونً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 المملكة  العربية  الدعودية
 جمعية فتاة ثقيف الخيرية الندائية بالطائف

 تحت إذراف وزارة الموارد البذرية والتنمية االجتمارية
 (74مدجله برقم )

 

 التورٌؾ والعمود : الثالثالفصل 

  ثزؼجئخ اُ٘ٔٞمط  ػ٘ل ؽبعخ أ١ هَْ ٖٓ أهَبّ اُغٔؼ٤خ ُلزؼ ٝظ٤لخ عل٣لح , ٣وّٞ هئ٤ٌ اُوَْ   ( : 4-3المادة ) 

  ُِٔٞاهك اُجشو٣خ  –( . هاعغ عيء اُ٘ٔبمط ك٢ آفو ٛنا اُ٘ظبّ 0أُؼل ُنُي ) ٗٔٞمط ههْ                               

 ُغ٘خ اُٞظبئق ٝاٜٗبء ثبه٢ اإلعواءاد اإلكاه٣خ . ُؼوػٜب ػ٠ِ                               

 أ١ ٝظ٤لخ عل٣لح ٣طِجٜب أ١ هَْ ٖٓ أهَبّ  اُؾن ك٢ هجٍٞ أٝ هكغ ُٔل٣و أُٞاهك اُجشو٣خ  ( : 7-3المادة ) 

  اُغٔؼ٤خ ثؼل كهاٍخ اُؾبعخ اُلؼ٤ِخ ُٜنٙ اُٞظ٤لخ ٝٓلٟ رؤص٤وٛب ك٢ اٗغبػ اُؼَٔ .                            

  ( ٣ٝؾلك ك٤ٜب ٓئٛالد ٤ٔٓٝياد ٣3زْ اإلػالٕ ػٖ اُٞظبئق اُشبؿوح ثبُغٔؼ٤خ ك٢ )ٗٔٞمط ههْ  ( : 3-3المادة ) 

 اُٞظ٤لخ ٝشوٝؽ اُوجٍٞ .                             

 روّٞ ُغ٘خ اُزٞظ٤ق ثلهاٍخ أٝهام أُزول٤ٖٓ ػ٠ِ اُٞظبئق اُشبؿوح ٝأًبٍ اُزور٤جبد الفز٤به   ( : 1-3المادة ) 

 ثبًٔبٍ اُزور٤جبد ُِٔوبثِخ اُشقظ٤خ ك٤ٔب ثؼل . أُٞاهك اُجشو٣خأُٞظق أُ٘بٍت ٝرؼ٤ٔل                              

 ٣ٌٕٞ أُزولّ ُِؼَٔ َٓزٞك٤بً اُزٞظ٤ق ٝاُؼَٔ ثبُغٔؼ٤خ إٔ ٣شزوؽ ُوجٍٞ   ( : 2-3المادة ) 

 ُِشوٝؽ اُؼبٓخ اُزب٤ُخ :                              

 ٝؽَٖ اُقِن  األٓبٗخ 

  َٓٓغ ا٥فو٣ٖ .اُولهح ػ٠ِ اُؼَٔ ك٢ كو٣ن ٝاؽل ٝؽَٖ اُزظوف ٝاُزؼب 

 . أُئٛالد اُؼ٤ِٔخ أٝ اُقجواد اُؼ٤ِٔخ أُطِٞثخ ُِٞظ٤ل٤خ 

  أُوشؼ ُِزؼ٤٤ٖ ػ٤ِٜب .إٔ ٣ٌٕٞ الئوب ؽج٤بً ُِٞظ٤لخ 

 . اعز٤بى االفزجبهاد أٝ أُوبثالد اُشقظ٤خ ث٘غبػ 

 أَُٞؿبد  َٓئٍٝ أُٞاهك اُجشو٣خ٣غت ػ٠ِ أُٞظق أُزولّ ُِزٞظ٤ق ثبُغٔؼ٤خ إٔ ٣ولّ ا٠ُ   ( : 3-3المادة ) 

 ا٥ر٤خ :                              

 ( 4ههْ  ٗٔٞمط رؼجئخ اٍزٔبهح اُج٤بٗبد اُشقظ٤خ ُِٔٞظق . ) 

 . ا٤َُوح اُنار٤خ 

  . ) ٖطٞهح ا٣ُٜٞخ ) اُجطبهخ َُِؼٞك٤٣ٖ ٝاإلهبٓخ ُـ٤و اَُؼٞك٤٣ 

 . طٞهح اُشٜبكاد اُؼ٤ِٔخ ٝاإلكاه٣خ اُؾبطَ ػ٤ِٜب 

 . طٞهح ٓظلهخ ٖٓ أُئٛالد اُؼ٤ِٔخ ٝاُقجواد اُؼ٤ِٔخ , أٝ اؽؼبه األطَ ُِٔطبثوخ 

  ُِوعبٍ  ٍْ 4×3طٞهح ش٤َٔخ ِٓٞٗخ ٓوبً  2ػلك ( ). 

 . رؾلع ٛنٙ أَُز٘لاد ك٢ ِٓق فلٓخ أُٞظق 

  روّٞ ثبُٔوبثِخ اُشقظ٤خ ُِٔٞظل٤ٖ اُغلك ُغ٘خ رشٌَ ٖٓ صالصخ أػؼبء أٝ أًضو ؽَت االؽز٤بط :  ( : 4-3المادة ) 

 , أؽل ٓلهاء اإلكاهاد ( أٝ ٓب رواٙ  أُٞاهك اُجشو٣خ) هئ٤ٌ اُوَْ أٝ ٖٓ ٣٘ٞثٚ , هئ٤ٌ                             

 اُغٔؼ٤خ .اكاهح                             
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 ُغ٘خ أُوبثِخ اُشقظ٤خ ٢ٛ اُغٜخ أُقُٞخ ثبُزٞط٤خ ثوجٍٞ أٝ هكغ أُٞظق أُزولّ ػ٠ِ  :  ( 8-3المادة ) 

 ٝظ٤لخ شبؿوح ثؼل اعواء أُوبثِخ اُشقظ٤خ ٝاُوكغ ثنُي الػزٔبكٙ ٖٓ هئ٤ٌ اُغٔؼ٤خ ,                             

 (  . 6( ) ٝٗٔٞمط ههْ 2ٝكن ) ٗٔٞمط ههْ  أُٞاهك اُجشو٣خٝرزْ ٛنٙ اُقطٞاد ثٔزبثؼخ هئ٤ٌ                             

 ٓٞظق ٣زْ رو٤ٍٔٚ ؽَت اإلعواءاد أُزجؼخ ك٢ مُي . ٣ؾوه ػول ػَٔ ٌَُ   : (  2-3المادة ) 

 ( ٣ؾوه ٖٓ َٗقز٤ٖ ٣ٌٕٝٞ اُ٘ض  7ػول ػَٔ ) ٗٔٞمط هه٣ْزْ اٍزقلاّ أُٞظق ثٔٞعت   ( :44-3المادة ) 

 أٌُزٞة ثبُِـخ اُؼوث٤خ ٛٞ أُؼزٔل كٝٓبً , ٝرَِْ َٗقخ ٖٓ اُؼول ُِٔٞظق ٝرٞكع اَُ٘قخ                                 

 األفوٟ ك٢ ِٓق فلٓزٚ ثؼل رٞه٤غ أُٞظق ثبُٔٞاكوخ ػ٠ِ اُشوٝؽ اُٞاهكح ك٤ٚ , ٣ٝغت إٔ                                 

 ٣زؼٖٔ اُؼول ث٤بٗبد ثطج٤ؼخ اُؼَٔ ٝاُشوٝؽ أُزلن ػ٤ِٜب ٝٓب اما ًبٕ اُؼول ٓؾلك أُلح أٝ                                 

  ُٔلح ؿ٤و ٓؾلكح ٍٝبػبد اُؼَٔ ٝأ٣خ ث٤بٗبد ػوٝه٣خ أفوٟ .                                

 ى أل١ ٖٓ ؽوك٤ٚ اٜٗبإٙ ث٘بًء ػ٠ِ ٍجت ٓشوٝع ٣غت ث٤بٗٚ ما ًبٕ اُؼول ؿ٤و ٓؾلك أُلح عبا   ( :44-3المادة ) 

 ثٔٞعت اشؼبه ٣ٞعٚ ا٠ُ اُطوف ا٥فو ًزبثخ هجَ اإلٜٗبء ثٔلح رؾلك ك٢ اُؼول ,ػ٠ِ أال روَ                                 

 أعو أُٞظق ٣لكغ شٜو٣بً ,ٝال روَ ػٖ صالص٤ٖ ٣ٞٓبً ثبَُ٘جخ ا٠ُ  ػٖ ٍز٤ٖ ٣ٞٓبً اما ًبٕ                                 

  ؿ٤وٙ .                                  

 عٞٛو٣بً ػٖ اُؼَٔ أُزلن ػ٤ِٚ ثـ٤و ال ٣غٞى ُِغٔؼ٤خ ر٤ٌِق أُٞظق ثؼَٔ ٣قزِق افزالكبً    : (74-3المادة ) 

 ٓٞاكوزٚ اال ك٢ ؽبالد اُؼوٝهح ٝٓب روزؼ٤ٚ ٓظِؾخ اُؼَٔ , ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ مُي ثظلخ ٓئهزخ                               

 .( ٖٓ ٗظبّ اُؼَٔ  60أُبكح )ٝمُي ك٢ ٗطبم ؽٌْ                                

 ٣ؼزجو اُٞطق اُٞظ٤ل٢ ُِٞظ٤لخ ٝػول اُؼَٔ ٝٓوكوبرٚ أُوعغ األٍب٢ٍ ُِٜٔٔبد أُطِٞثخ ٖٓ   ( :34-3المادة ) 

 أُٞظق ػ٘ل اُقالف ؽٍٞ مُي .                                

 فبص ثٌَ ٓٞظق ٣ٝوّٞ ثٔزبثؼزٚ , ٝرؾلع ك٤ٚ ع٤ٔغ اُج٤بٗبد ِٓق  أُٞاهك اُجشو٣خ٣ؼل هَْ    ( :14-3المادة ) 

 ٝأُؼبٓالد اُو٤ٍٔخ اُقبطخ ثبُٔٞظق : ) اُج٤بٗبد اُشقظ٤خ , طٞه كٞرٞؿواك٤خ , طٞهح                                

 ثلء اُؼَٔ , ا٠َُٔٔ  ا٣ُٜٞخ , طٞه اُشٜبكاد اُؾبطَ ػ٤ِٜب , ا٤َُوح اُنار٤خ , ربه٣ـ                               

 , اٌُشٞكبد اُطج٤خ , اُقطبثبد , رو٣ْٞ األكاء ,  االٍزئناٗبداُٞظ٤ل٢ , اُوَْ , اإلعبىاد ,                                

 اُزوبه٣و ا٣َُٞ٘خ اُز٘ج٤ٜبد ٝاإلٗناهاد , ٝاإلعواءاد اُغيائ٤خ .... اُـ ( .                               

 ٣جلأ  –) ٣َزض٠٘ ٜٓ٘ب اعبىاد األػ٤بك (  –ػَٔ  ( ٣ّٞ 080)اُلزوح اُزغو٣ج٤خ ُِٔٞظق اُغل٣ل    ( :24-3المادة ) 

 ( , ٝال ٣ؾن 2اؽزَبثٜب ٖٓ ربه٣ـ اُزٞظ٤ق أُؼزٔل ك٢ ٗٔٞمط اُزٞظ٤ق ) ٗٔٞمط ههْ                                

 اُزٔزغ ث٤ٔٔياد أُٞظل٤ٖ أُو٤ٍٖٔ ا٠ُ إٔ ٣زْ اُزو٤ٍْ ُِٔٞظق فالٍ ٛنٙ اُلزوح                                

 ) ثؼل اُلزوح اُزغو٣ج٤خ ( .                                

 ٣زْ رو٤ٍْ أُٞظق اُغل٣ل ثشٌَ ه٢ٍٔ أٝ االٍزـ٘بء ػٖ فلٓبرٚ أٝ رٔل٣ل اُلزوح اُزغو٣ج٤خ      ( :34-3المادة ) 

 ُلزوح ال ري٣ل ػٖ شٜو٣ٖ اػبك٤خ ثؼل اُلزوح اُزغو٣ج٤خ ث٘بًء ػ٠ِ رٞط٤خ هئ٤ٌ اُوَْ ٓوكوخ                                 

 ( . 04ثزو٣ْٞ ُِٔٞظق ػٖ اُلزوح اُزغو٣ج٤خ ك٢ ) اُ٘ٔٞمط ههْ                                 
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 ثوجٍٞ رو٤ٍْ أُٞظق هجَ اٗزٜبء  ُِٔٞاهك اُجشو٣خاُؾن ك٢ رول٣ْ رٞط٤خ  ُِٔل٣و اُز٘ل٤ن١ ( :44-3المادة ) 

  اُلزوح اُزغو٣ج٤خ اما ٓب هأٟ أ٤ِٛخ ًٝلبءح أُٞظق ُشـَ ٛنٙ اُٞظ٤لخ , ػ٠ِ إٔ ال روَ كزوح                                

 اما هأٟ ػلّ أ٤ِٛزٚ ٣ٌٝوكن رو٣ْٞ ألكاء أُٞظق ػٖ اُلزوح اُزغوثخ ػٖ شٜو , ُٝٚ ػٌٌ مُي                               

 ( .  04اُزغو٣ج٤خ ٝكن ) ٗٔٞمط ههْ                               

 اما صجذ ُِغٔؼ٤خ ك٢ أ١ ٝهذ إٔ اُزٞظ٤ق رْ ٗز٤غخ الٗزؾبٍ أُٞظق شقظ٤خ ؿ٤و طؾ٤ؾخ    ( :84-3المادة ) 

 أٝ ٗز٤غخ رول٣ٔٚ ث٤بٗبد أٝ َٓز٘لاد ؿ٤و طؾ٤ؾخ أٝ ٓيٝهح , كبٕ ُِغٔؼ٤خ كَـ اُؼول كٕٝ                         

 ( ٖٓ 83ؽبعخ أل١ اشؼبه ٍبثن ٝكٕٝ ٌٓبكؤح أٝ رؼ٣ٞغ , ٝمُي ك٢ ٗطبم ؽٌْ أُبكح )                                 

 ارقبم اإلعواء اُوب٢ٗٞٗ أُ٘بٍت ؽ٤بٍ ٛنا أُٞظق . ٗظبّ ٌٓزت اُؼَٔ ُِٝغٔؼ٤خ اُؾن ك٢                                 

 ُغ٘خ اُٞظبئق ٢ٛ اُغٜخ أُقُٞخ ثزؾل٣ل ٓولاه اُوارت ) اُلهعخ ٝأُورجخ ك٢ ٍِْ اُوٝارت (    ( :24-3المادة ) 

 اُن١ ٣ظوف ُِٔٞظق اُغل٣ل ؽَت أُئٛالد ٝاُقجواد اُؾبطَ ػ٤ِٜب .                                

 % ٖٓ أطَ اُوارت أُزٞهغ ؽظُٞٚ 70ٌٓبكؤح اُلزوح اُزغو٣ج٤خ ُِٔٞظق اُغل٣ل ٢ٛ َٗجخ    ( :74-3المادة ) 

 ػ٤ِٚ ثؼل رؾل٣ل أُورجخ ٝاُلهعخ ٝكن أُئٛالد ٝاُقجواد أُالئٔخ ٠َُِٔٔ اُٞظ٤ل٢ اُن١                                 

 أُٞظق .رولّ ا٤ُٚ                                  

 رورجؾ أشٜو طوف أٌُبكؤح ثبُلزوح اُزغو٣ج٤خ ٝاُز٢ ٓزٍٞطٜب صالصخ أشٜو ٝأهِٜب شٜو    ( :47-3المادة ) 

 ٝأًضوٛب فَٔخ أشٜو .                                

 ػ٠ِ ك٢ ؽبُخ ؽظٍٞ أُٞظق ػ٠ِ رو٤٤ْ ٓٔزبى أٝ ع٤ل علاً ثؼل اُلزوح اُزغو٣ج٤خ كبٗٚ ٣ؾظَ   ( :77-3المادة ) 

 % ٓؼوٝثخ ك٢ ػلك أشٜو اُلزوح اُزغو٣ج٤خ 30ٓغ أطَ اُوارت ٢ٛٝ َٗجخ  أٌُبكؤحكوم                                 

 رؼط٠ ُِٔٞظق ٓغ أٍٝ هارت ثؼل اُزو٤ٍْ .                                

 ػ٘ل ؽظٍٞ أُٞظق اُغل٣ل ػ٠ِ رو٤٤ْ ع٤ل أٝ أهَ ك٢ رو٤٤ْ أكائٚ ُِلزوح اُزغو٣ج٤خ اُز٢ ال    ( :37-3المادة ) 

   رزغبٝى صالصخ أشٜو ػ٠ِ ٠َٔٓ ٝظ٤ل٢ ٓب , ٝصجذ ٖٓ فالٍ اُزو٤٤ْ هلهرٚ ػ٠ِ اُو٤بّ ثٜٔبّ                                  

 ٣ٝجو٠ٝظ٤لخ شبؿوح أفوٟ كبٗٚ ٣َٞؽ اٗزوبُٚ ٖٓ ٛنا ا٠َُٔٔ ا٠ُ ا٠َُٔٔ اُٞظ٤ل٢ ا٥فو                                  

 ,  ك٢ كزوح رغو٣ج٤خ أفوٟ ال ري٣ل ػٖ شٜو٣ٖ , ثؾ٤ش ٣ٌٕٞ اعٔب٢ُ اُلزور٤ٖ فَٔخ أشٜو                                 

 أٓب اما هؼ٠ فَٔخ أشٜو ك٢ اُلزوح اُزغو٣ج٤خ ُِٞظ٤لخ األ٠ُٝ كال ٣َٞؽ ُٚ اُزولّ ػ٠ِ                                  

 اُٞظ٤لخ األفوٟ , اال ثظٞهح اثزلائ٤خ ُِٞظ٤لخ األفوٟ .                                  

 بثَ اٜٗبئٚ ٖٓ طبؽت اُؼَٔ َُجت ؿ٤و ٓشوٝع , اما ُْ ٣زؼٖٔ اُؼول رؼ٣ٞؼبً ٓؾلكاً ٓوأ.  :(17-3المادة ) 

 ٣َزؾن أُٞظق ٖٓ اٜٗبء اُؼول رؼ٣ٞؼبً ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢ :                                 

 أعو شٜو ػٖ ًَ ٍ٘خ ٖٓ ٍ٘ٞاد فلٓخ أُٞظق , اما ًبٕ اُؼول ؿ٤و ٓؾلك أُلح . -0

 أعو أُلح اُجبه٤خ ٖٓ اُؼول اما ًبٕ اُؼول ٓؾلك أُلح .  -2

 ( ٖٓ ٛنٙ أُبكح ػٖ أعو أُٞظق ُٔلح شٜو٣ٖ .٣0,2غت أال ٣وَ اُزؼ٣ٞغ ك٢ اُلوور٤ٖ ) -3

٣غٞى ارلبم اُطوك٤ٖ ػ٠ِ رؼ٣ٞغ أُٞظق ثٔجِؾ ٣زغبٝى اُوله أُؾلك ك٢ ٛنٙ أُبكح ٝإٔ  -4

 ال ٣ي٣ل اُزؼ٣ٞغ ػٖ اعٔب٢ُ أُلح أُزجو٤خ ٖٓ اُؼول .

ً ٓؾلكاً ٓوبثَ اٜٗ بئٚ ٖٓ اُؼبَٓ َُجت ؿ٤و ٓشوٝع , ٣َزؾن ة. ٓبُْ ٣زؼٖٔ اُؼول رؼ٣ٞؼب
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 طبؽت اُؼَٔ ثؼل اٜٗبء اُؼول رؼ٣ٞؼبً ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢ : 

 أعو فَٔخ ػشو ٣ٞٓبً ػٖ ًَ ٍ٘خ ٖٓ ٍ٘ٞاد فلٓخ اُؼبَٓ اما ًبٕ اُؼول ؿ٤و ٓؾلك أُلح.  -0

ٖ ٗظبّ ( 77ٓأعو أُلح اُجبه٤خ ٖٓ اُؼول اما ًبٕ اُؼول ٓؾلك أُلح . ًٔب ٗض ك٢ أُبكح )  -2

 اُؼَٔ اَُؼٞك١ .
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 الدوام : الرابعالفصل 

 أ٣بّ اُؼَٔ األٍجٞػ٤خ فَٔخ أ٣بّ ) ٖٓ االؽل ا٠ُ اُق٤ٌٔ ( , ٣ٌٕٝٞ ٢ٓٞ٣ اُغٔؼخ ٝاَُجذ هاؽخ  ( : 4-1المادة ) 

 رَزجلٍ ٣ّٞ اُغٔؼخ أٝ اَُجذ ث٤ّٞ أٍجٞػ٤خ ه٤ٍٔخ ثوارت ًبَٓ ُغ٤ٔغ أُٞظل٤ٖ , ُِٝغٔؼ٤خ إٔ                             

 آفو ُجؼغ ٓٞظل٤ٚ ٓز٠ كػذ اُؾبعخ ُنُي , ٝمُي ثؼل اُؾظٍٞ ػ٠ِ ٓٞاكوخ ٓل٣و اُغٔؼ٤خ                             

 ( ُزؼل٣َ اُلٝاّ , ٓغ ر٤ٌْٜٔ٘ ٖٓ أكاء ٝاعجبرْٜ اُل٤٘٣خ . 8ثبٍزقلاّ ) ٗٔٞمط ههْ                             

 ٣ٌٕٞ ؽؼٞه أُٞظل٤ٖ ا٠ُ أٓبًٖ اُؼَٔ ٝاٗظواكْٜ ٜٓ٘ب ك٢ أُٞاػ٤ل أُؾلكٙ ك٢ ٛنا اُ٘ظبّ ,   ( : 7-1المادة ) 

  أُٞاهك اُجشو٣خٝال ٣ؾن ُِٔٞظق رـ٤٤و أٝهبد ٍبػبد اُؼَٔ ُٝٞ ثشٌَ ٓئهذ كٕٝ اػزٔبك ٖٓ                             

 ( ٣َٝزض٠٘ ٖٓ مُي اُٞظبئق أُ٘بؽخ 8ٝٓٞاكوخ اكاهح اُغٔؼ٤خ ػ٠ِ مُي ٝكن ) ٗٔٞمط ههْ                             

 ثبإلٗغبى أٝ أُٜٔبد ٝاُـ٤و ٓورجطخ ثٞهذ ُِؾؼٞه أٝ ُالٗظواف .                            

 اُؼَٔ ثبُغٔؼ٤خ أال ٣ؼَٔ أُٞظق أًضو ٖٓ فٌٔ ٍبػبد ٓزٞا٤ُخ كٝٗٔب كزوح  ٣واػ٢ ك٢ أٝهبد   ( : 3-1المادة ) 

 اُظالح .                               

 وح طجبؽ٤خ , ٝكزوح َٓبئ٤خ ( ٣ٝؾلك كٝاّ ًَ ٝظ٤لخ ػٖٔ اُزظ٤٘لبد أٗٞاع اُلٝاّ ثبُغٔؼ٤خ ) كز  ( : 1-1المادة ) 

 ؽَت االؽز٤بط .اػزٔبكٛب ٝمُي  اَُبثوخ ػ٘ل                             

 ٍبػبد اُؼَٔ اُو٤ٍٔخ ثبُغٔؼ٤خ ًبُزب٢ُ :   ( : 2-1المادة ) 

  ( ٍبػخ ك٢ اُشٜو , رجلأ 060كوؾ )ٍبػبد اُؼَٔ أُطِٞثخ ٖٓ ٓٞظل٢ اُلزوح اُظجبؽ٤خ

 ظٜواً . 3:00طجبؽبً ا٠ُ اَُبػخ  7:00ٖٓ اَُبػخ 

 ( ٍبػخ ك٢ اُشٜو , رجلأ ٖٓ 060كوؾ ) ٍبػبد اُؼَٔ أُطِٞثخ ٖٓ ٓٞظل٢ اُلزوح أَُبئ٤خ

 َٓبًء . 8:00ظٜواً ا٠ُ اَُبػخ  02:00اَُبػخ 

 ٍبػبد اُؼَٔ ك٢ شٜو هٓؼبٕ أُجبهى ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ :   ( : 3-1المادة ) 

 كٝاّ ٓٞظل٢ اُلزور٤ٖ اُظجبؽ٤خ ٝأَُبئ٤خ : ٣جلأ ٖٓ اَُبػخ                              

  ٖٓ ظٜواً . 00:00طجبؽبً ا٠ُ اَُبػخ  00:00اَُبػخ اُلزوح اُظجبؽ٤خ 

  ثؼل ٓ٘زظق ا٤َُِ . 0:00َٓبًء ا٠ُ اَُبػخ  00:00اُلزوح أَُبئ٤خ ٖٓ اَُبػخ 

  . ْك٢ ؽبُخ اُؾبعخ ا٠ُ رول٣ْ اُٞهذ أٝ رؤف٤وٙ ٣ٌٕٞ ثٔٞاكوخ اكاهح اُغٔؼ٤خ ٣ٝظله ثٚ رؼ٤ٔ 

 قلاّ ٗظبّ اُؾؼٞه ٝاالٗظواف أَُزقلّ ثبُغٔؼ٤خ ٣زْ اػزٔبك ؽؼٞه ٝاٗظواف أُٞظق ثبٍز  ( : 4-1المادة ) 

 ٖٓ مُي اُشٜو ( . 25ٖٓ اُشٜو اَُبثن ٣ٝ٘ز٢ٜ ثزبه٣ـ  26ػِٔبً ثؤٕ شٜو اُؼَٔ ) ٣جلأ ثزبه٣ـ                             

 ال ٣ِيّ اٍزقلاّ اُجظٔخ أٝ اُزٞه٤غ ك٢ أ٣بّ اُؼَٔ اُقبهع٢ ) فبهط ٓج٠٘ اُغٔؼ٤خ ( اما رؼنه   ( : 8-1المادة )  

 ٝعٞك ؽبالد كٝاّ فبطخ كال ثل ٖٓ اػزٔبك هئ٤ٌ اُوَْ ٓؼٚ اُؾؼٞه ُِغٔؼ٤خ , ٝك٢ ؽبُخ                               

 ثنُي . جشو٣خأُٞاهك اُٝاشؼبه هئ٤ٌ هَْ                               
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 ٍبػبد اُؼَٔ ا٤ُٔلا٤ٗخ ٣وله ك٤ٜب هئ٤ٌ اُوَْ ٝهذ اُؼَٔ اُقبهع٢ " ا٤ُٔلا٢ٗ" ُِٔٞظق    ( : 2-1المادة ) 

 اما ٝرٌٕٞ ثبشواف ٓ٘ٚ , ٝال ٣شزوؽ ُٜب اٍزقلاّ اُجظٔخ أٝ اُزٞه٤غ ُِؾؼٞه أٝ االٗظواف                               

 هبرٜب ٓغ أٝهبد اُلفٍٞ أٝ االٗظواف , ٣ٝشزوؽ رٞه٤غ هئ٤ٌ اُوَْ ك٢ ٗٔٞمط رؼبهػذ أٝ                              

 , هجَ اهلبٍ كٝاّ مُي  أُٞاهك اُجشو٣خاُلٝاّ أٓبّ ٛنٙ األ٣بّ الػزٔبكٛب ًَبػبد ػَٔ ُلٟ                               

 ُشٜو .ا                              

 ٣زـبػ٠ ػٖ أُٞظق اُغل٣ل ٤َٗبٗٚ الٍزقلاّ اُجظٔخ أٝ اُزٞه٤غ فالٍ اُلزوح اُزغو٣ج٤خ ػ٠ِ   ( : 44-1المادة ) 

 إٔ ال ري٣ل ػٖ أهثغ ٓواد فالٍ اُشٜو , ؽز٠ ٣ؼزبك ٗظبّ اُغٔؼ٤خ ك٢ كفٍٞ ٝاٗظواف                                

 أُٞظل٤ٖ .                                

 ٣زـبػ٠ ػٖ ٤َٗبٕ أُٞظق الٍزقلاّ اُجظٔخ أٝ اُزٞه٤غ اُلٝاّ ك٢ اُلفٍٞ أٝ اُقوٝط ُٔوح   ( : 44-1المادة ) 

 ٝاؽلح ك٢ اُشٜو ٣ٝجلأ اُؾَْ اما رٌوه ا٤َُ٘بٕ ألًضو ٖٓ مُي .                               

 ( ٝثبػزٔبك ٖٓ هئ٤َخ 03ٍزئنإ ) ٗٔٞمط ههْ اٍزئنإ أُٞظق ٣ٌٕٞ ٝكن ٗٔٞمط اال  ( : 47-1المادة ) 

 أُجبشو , ػٖٔ اؽلٟ اُؾبالد اُزب٤ُخ :                                

  . ّاُزؤف٤و ك٢ اُؾؼٞه ػٖ ٝهذ اُلٝا 

 . ّاالٗظواف هجَ ٜٗب٣خ ٝهذ اُلٝا 

 . اُقوٝط أص٘بء اُلٝاّ اُو٢ٍٔ 

 ( . 6-4(,)5-4أُ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ أُٞاك )ٝمُي ٝكن ٝهذ اُلٝاّ                             
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 الرواتب : الخامسالفصل 

 كهعخ , ٝرجلأ اُلهعبد ثبُز٘بهض  05ٓوارت رشزَٔ ًَ ٓورجخ ػ٠ِ ٣9زشٌَ ٍِْ اُوٝارت ٖٓ   ( : 4-2المادة ) 

 اُزبٍؼخ ) اٗظو ٍِْ اُوٝارت ك٢ ٜٗب٣خ ُلهعخ ٝاؽلح ك٢ اُلهعبد األف٤وح اػزجبها ٖٓ أُورجخ                               

 اُ٘ظبّ ( .                              

 ٣زْ رؼ٤٤ٖ أُٞظل٤ٖ ػ٠ِ ٝظبئق ماد ٤َٔٓبد ٝٓٞاطلبد ٓؼ٤٘خ , ٣ٌٕٝٞ اُزؼ٤٤ٖ ٝكوبً ُِٔورجخ   ( : 7-2المادة ) 

 أُؾلكح ُِٞظ٤لخ , ٣ٝٔ٘ؼ أُٞظق ػ٘ل اُزؼ٤٤ٖ أٍٝ ٓوثٞؽ ك٢ أُورجخ أُؼ٤ٖ ػ٤ِٜب ؽجوبً َُِْ                             

 اُوٝارت أُؼزٔل ٓب ُْ ٣زلن ك٢ ػول اُؼَٔ ػ٠ِ أعو أًجو , أٝ روٟ ُغ٘خ اُزٞظ٤ق أ٤ِٛزٚ ألٕ                             

 أُورجخ اُز٢ ٣َزؾوٜب ) اٗظو ٍِْ اُوٝارت ك٢ ٜٗب٣خ اُ٘ظبّ ( .  ٣ٌٕٞ ػ٠ِ كهعبد ٓزولٓخ ك٢                            

 رلكغ أعٞه اُؼب٤ِٖٓ ثبُو٣بٍ اَُؼٞك١ ٣ٝزْ ككؼٜب فالٍ ٍبػبد اُؼَٔ ٝك٢ ٌٓبٗٚ ك٢ ا٤ُّٞ   ( : 3-2المادة ) 

 ٖ اال ُظوٝف فبهعخ اُقبٌٓ ٝاُؼشو٣ٖ ٖٓ ًَ شٜو ٤ٓالك١ ػ٠ِ إٔ ال رزؤفو ػٖ ا٤ُّٞ اُضالص٤                            

 ػٖ اكاهح اُغٔؼ٤خ .                            

 ٣زْ طوف اُوٝارت ثؼل فظْ أ١ ٓجبُؾ َٓزؾوٚ ُِغٔؼ٤خ ٝمُي ك٢ ٗطبم اُؼَٔ ثؤؽٌبّ ٛنا   ( : 1-2المادة ) 

 اُ٘ظبّ.                             

 اما طبكف ا٤ُّٞ أُؾلك ُلكغ األعٞه ٣ّٞ اُواؽخ األٍجٞػ٤خ أٝ ٣ّٞ ػطِخ ه٤ٍٔخ ك٤زْ اُظوف   ( : 2-2المادة ) 

 ك٢ ٣ّٞ اُؼَٔ اُن١ ٣َجوٚ .                            

 أ١ رؤف٤و ك٢ طوف اُوارت ثَجت ػلّ اًزٔبٍ ث٤بٗبد أُٞظق ُنُي اُشٜو ك٤ؾزَٔ ٗز٤غزٜب   ( : 3-2المادة ) 

 أُٞظق ٗلَٚ , ٍٞاًء ثَٔبهػزٚ إلًٔبُٜب أٝ اػزٔبك اُوارت اُشٜو١ ثبُؾ٤َٔبد اُز٢                              

 رطبثن ٛنا اُزوظ٤و .                              

 ٣ٞهغ أُٞظق ػ٘ل اٍزالّ هارجٚ أٝ أ١ ٓجبُؾ ٗول٣خ ٢ٛ ٖٓ ؽوٞهٚ ػ٠ِ اُش٤ي أٝ اٌُشق أُؼل   ( : 4-2المادة ) 

 ُٜنا اُـوع , ُِٝٔٞظق إٔ ٣ًَٞ ٖٓ ٣شبء ُوجغ هارجٚ َٝٓزؾوبرٚ ُلٟ اُغٔؼ٤خ ٝمُي                              

 ثٔٞعت رل٣ٞغ ًزبث٢ ٓٞهغ ٓ٘ٚ ُٔل٣و اُشئٕٝ أُب٤ُخ أٝ ٖٓ ٣٘ٞة ػ٘ٚ ثؼل اػزٔبكٙ ٖٓ ٓل٣و                              

 ( .07 اُغٔؼ٤خ ٝكن ) ٗٔٞمط ههْ                            
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 المملكة  العربية  الدعودية
 جمعية فتاة ثقيف الخيرية الندائية بالطائف

 تحت إذراف وزارة الموارد البذرية والتنمية االجتمارية
 (74مدجله برقم )

 

 العالوات : السادسالفصل 

 وهً نسبة من أصل الراتب   وتوزٌعها فً سلم الرواتب  عالوة سنوٌة ثابتةٌعطى المورؾ   ( : 4-3المادة ) 

 :   ¹ كالتالً                          

 2 8 4 3 2 1 3 7 المراتب التً تشملها

 %2 نسبة العالوة السنوٌة الثابتة من أصل الراتب

 

 ٌشترط لحصول المورؾ الجدٌد على العالوة السنوٌة الثابتة أن ٌكون المورؾ لد أمضى    ( : 7-3المادة ) 

 وبتموٌم فً األداء ال ٌمل عن جدٌد جداً أو تم ترسٌمه لبل ٌوم (  484الفترة التجرٌبٌة )                           

 ) بداٌة العام المٌالدي الجدٌد ( .  4/4انتهاء الفترة التجرٌبٌة على أن ٌكون ولن لبل تارٌخ                          

 

 ٌعطى المورؾ عالوة أداء تضاؾ ألصل الراتب مع بداٌة كل عام مٌالدي إوا استوفى الشروط   ( : 3-3المادة ) 

 التالٌة :                          

 ألدائه الورٌفً ال ٌمل عن جٌد جداً . تمٌٌم 

  فؤكثر شاملة للفترة التجرٌبٌة . سنةأن ٌكون لد أمضى فً العمل 
 

 ألل من جٌد جداً  جٌد جداً  ممتاز شرط التمدٌر الحاصل علٌه 

 ٌحرم عالوة األداء  %2 %2 نسبة عالوة األداء من الراتب األساسً 

 

 معادلة احتساب مبلػ عالوة األداء من الراتب األساسً :   ( : 1-3المادة ) 

  : لمورفً الفترتٌن الصباحٌة والمسائٌة 

 *نسبة التموٌم = النتٌجة 444÷الراتب األساسً 

 

 رو٤٤ْ أكائٚ َُِ٘خ اُز٢ هجِٚ صْ رؾنف ثٜ٘ب٣خ اُؼبّ ػالٝح األكاء ُِٔٞظق ُٔلح ٍ٘خ ث٘بًء ػ٠ِ رلكغ   ( : 2-3المادة ) 

 ٝرؼزٔل ػالٝح األكاء اُغل٣لح َُِ٘خ اُغل٣لح ث٘بًء ػ٠ِ رو٤٤ْ أكائٚ اُغل٣ل َُ٘خ اُؼَٔ األف٤وح .                             

 

 ٌحك إلدارة الجمعٌة حرمان المورؾ من العالوة السنوٌة الثابتة ) الترلٌة ( أو عالوة األداء   ( : 3-3المادة ) 

 حسب رروؾ مٌزانٌة الجمعٌة أو كعموبة تؤدٌبٌة متى ألر ولن فً إجراء جزائً نتٌجة إلخالل                         

 أو ألي سبب آخر تراه مناسباً لولن .  ¹داب وسلوكٌات الجمعٌةالمورؾ بشًء من أنرمة وآ                        

 
 راجع سلن الزواتب في آخز هذا النظام . (1)

 النظام .العقوبات هن هذا راجع بند  (1)
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 المملكة  العربية  الدعودية
 جمعية فتاة ثقيف الخيرية الندائية بالطائف

 تحت إذراف وزارة الموارد البذرية والتنمية االجتمارية
 (74مدجله برقم )

 

 الحوافز : السابعالفصل 
 

) ٖٓ ال ٣شٌو اُ٘بً ال ٣شٌو هللا :  ولول النبً  وما ٌفعلوا من خٌر فلن ٌكفروه وهللا علٌم بالمتقٌن  انطاللاً من لوله تعالى :

 ٓ٘شطبً .( كول هأد اكاهح اُغٔؼ٤خ اػبكخ ث٘ل اُؾٞاكي ُ٘ظبّ اُٞظبئق ثبُغٔؼ٤خ ُزٌٕٞ ُِٔؾ٤َٖ٘ شٌواً, ُِٝٔغزٜل٣ٖ 
 

 ٣ٜلف ٗظبّ اُؾٞاكي ثبُغٔؼ٤خ ا٠ُ رؾو٤ن األٓٞه اُزب٤ُخ :    ( : 4-4المادة ) 

 أُٞظل٤ٖ ػ٠ِ اُؼطبء أَُزٔو ٝفبطخ ك٢ اُغٞاٗت اُز٢ ٣جوىٕٝ ك٤ٜب أص٘بء اُزو٣ْٞ  رشغ٤غ

 اُلٝه١ ألكاء أُٞظل٤ٖ . 

 . ٖثش هٝػ اُز٘بكٌ اُشو٣ق ث٤ٖ أُٞظل٤ 

  َُٔطوك أَُِ ٝاَُآٓخ . اػلبء ش٢ء ٖٓ اُزغل٣ل ك٢ هٝر٤ٖ اُؼ 

 . " شٌو أُغزٜل ثٜنٙ اُؾٞاكي , " ٖٓ ال ٣شٌو اُ٘بً ال ٣شٌو هللا 

 . رو٣ٞخ هثؾ أُٞظل٤ٖ ثبُغٔؼ٤خ ٖٓ فالٍ ٛنٙ اُؾٞاكي 

 .اٍزلبكح اُغٔؼ٤خ ٖٓ اإلثلاػبد أُٞعٞكح ثز٤ٔ٘زٜب ٝاُؾلبظ ػ٤ِٜب ٖٓ فالٍ ٛنٙ اُؾٞاكي 
 

 تعطى الحوافز بالجمعٌة على إحد  األمور التالٌة : ) المحافرة على الدوام   اإلنتاجٌة العالٌة     ( : 7-4مادة ) ال

 حسن التعامل مع اآلخرٌن   المبادرات الواتٌة   مدة الخدمة   التمٌز الشخصً   اإلبداع                          

 واالبتكار   التفاعل اإلٌجابً مع أنشطة الجمعٌة المختلفة   الوالء الورٌفً ( .                           
   

 ٌرفع رئٌس المسم بتوصٌة إلعطاء حافز لمورفه متى رأ  توفر األسباب الممنعة لولن وٌشرح   ( : 3-4المادة ) 

 ( .  43فً هوه التوصٌة حٌثٌات هوا الطلب وفك نمووج طلب اعتماد حافز أو بدل ) نمووج رلم                          
 

 ٓل٣و اُغٔؼ٤خ ٝكن ٗٔٞمط ؽِت اػزٔبك ؽبكي أٝ ثلٍ )  ثبػزٔبكرؼزٔل اُؾٞاكي ُظبُؼ أُٞظق    :(  1-4المادة ) 

 ( .06ٗٔٞمط ههْ                               

اك (٣ؼط٠ أُٞظق    ( : 2-4المادة )  ًٝ  ػ٠ِ رول٣و ) ٓٔزبى ( , ػٖ ًَ رو٣ْٞ ١ٍٞ٘ ألكائٚ ٣ؾظَ ك٤ٚ  ) شٜبكح اُو

 % ٖٓ أطَ اُوارت ًؼالٝح أكاء ُزِي اَُ٘خ . 5ثبإلػبكخ ا٠ُ ؽظُٞٚ ػ٠ِ                               

 ثبإلػبكخ ا٠ُ ٓجِؾ ٓوطٞع  ) شهادة المورؾ المثالً (وٌعطى   المورؾ المثالًٌتم اختٌار   ( : 3-4المادة ) 

   لاير( ٝكن اُؼٞاثؾ اُزب٤ُخ :  500 ٝهلهٙ )                            

  . ٣زْ افز٤به ٓٞظق ٝاؽل كوؾ ًَ ٍ٘خ اٍز٘بكاً ػ٠ِ اُزو٣ْٞ ا٤ُٔالك١ 

  ْٓؼ٤بهاً ٖٓ ٓؼب٤٣و اُزوش٤ؼ ٣ؼزجو آز٤بى أُٞظق ك٢ رو٤٤ْ األكاء اُٞظ٤ل٢ َُِ٘خ ٓؾَ اُزو٤٤

 ٝاالفز٤به .

 . ٣شزوؽ إٔ ٣قِٞ ِٓق أُٞظق ُزِي اُلزوح ٖٓ اإلٗناهاد أٝ اُغياءاد 

  ٌأُٞاهك رؼزجو ُغ٘خ اُٞظبئق ٢ٛ طبؽجخ اُوواه ك٢ اُزوش٤ؼ ثؼل كهاٍخ مُي ٓغ هئ٤

 ٝهئ٤ٌ هَْ أُٞظق أُؼ٢٘ . اُجشو٣خ

 ُٕجشو٣خأُٞاهك اٛنا اُزوش٤ؼ ك٢ ُٞؽخ ػٖ  ٣زْ اإلػال . 
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 عن كل خمس سنوات ٌمضٌها على رأس العمل كعرفان ورٌفً  ) درع العطاء(ٌعطى المورؾ   ( : 4-4المادة ) 

 وتمدٌراً لمجهوداته خالل تلن الفترة .                         

 ٖٓ أُق ثبإلػبكخ ا٠ُ عبئيح ػ٤٘٤خ ثو٤ٔخ رول٣و٣خ رزواٝػ  درع اإلبداعٌعطى المورؾ المبدع   ( : 8-4المادة ) 

 ا٠ُ أُل٢ لاير , ٓز٠ رٞكود ك٤ٚ أٝ ك٢ أػٔبُٚ ٤ٓيح اإلثلاع , ٖٓ ٓضَ :                             

  . رول٣ْ اهزواػ ٓز٤ٔي ٝكؼبٍ ٝػَٔ ثٚ ًٝبٕ ك٤ٚ صٔوح ًج٤وح ُِغٔؼ٤خ 

  اثواى ٝاٗغبػ ٓشبه٣غ اُغٔؼ٤خ ثظٞهح اثلاػ٤خ . 

 . رٞك٤و رٌِلخ ػب٤ُخ ػ٠ِ اُغٔؼ٤خ ري٣ل ػٖ ف٤َٖٔ أُق لاير 

 . رٞك٤و كفَ ػب٢ُ ٝصبثذ ػ٠ِ اُغٔؼ٤خ 

 تمر األعمال اإلبداعٌة بواسطة لجنة الورائؾ بحضور رئٌس لسم المورؾ المعنً   وٌعتمد   ( : 2-4المادة ) 

 بناًء علٌه صرؾ الحافز .                           

 ٓز٠ ؽظَ ػ٠ِ االٓز٤بى ك٢ رو٣ْٞ األكاء اُٞظ٤ل٢ ُضالس  درع التمٌزٌعطى للمورؾ المتمٌز   ( :44-4المادة ) 

 ٍ٘ٞاد ٓززب٤ُخ , ثبإلػبكخ ا٠ُ عبئيح ػ٤٘٤خ رزواٝػ ث٤ٖ فَٔٔبئخ ٝأُق لاير .                              

 الموارد  ه فً ملؾ المورؾ لد  للمورؾ وتحفر صورة من خطاب شكرٌحرر مدٌر الجمعٌة    ( :44-4المادة ) 

 متى رهر منه أداء جٌد وملحور أو مبادرة فً مجال العمل .  البشرٌة                           
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 تمٌٌم األداء الورٌفً  : الثامنالفصل 

  –٣واػ٠ ك٢ رو٤٤ْ أكاء أُٞظل٤ٖ اُؼٞاثؾ ٝاُشوٝؽ أُنًٞهح ك٢ رؼ٤ِٔبد ٗٔٞمط رو٤٤ْ األكاء  ( :4-8المادة ) 

 ( .  04) ٗٔٞمط ههْ  –هاعغ ٗٔٞمط رو٤٤ْ أكاء أُٞظل٤ٖ                            

 

 ٣زْ اٍزقلاّ ٗٔٞمط رو٤٤ْ األكاء اُٞظ٤ل٢ ك٢ اؽلٟ اُؾبالد اُزب٤ُخ :   ( :7-8المادة ) 

  اٗزٜبء اُلزوح اُزغو٣ج٤خ ُِٔٞظق اُغل٣ل الٍزٌٔبٍ اُزو٤ٍْ .ػ٘ل 

 . أهثؼخ أشٜو ُالٍزلبكح ٓ٘ٚ ك٢ اُزو٤٤ْ ا١َُٞ٘ ُِٔٞظق ًَ 

  أُٞظق أُضب٢ُ ُِؼبّ هجَ اٗزٜبء اُؼبّ ا٤ُٔالك١ ُزؾل٣ل ػالٝح األكاء ا٣َُٞ٘خ , ُٝزؾل٣ل

 ُزِي اَُ٘خ . ا٤ُٔالك١

 رؼزجو أهَ ٓلح ُزو٤٤ْ أُٞظق اُغل٣ل ثؼل رو٤ٍٔٚ ُؾظُٞٚ ػ٠ِ اُؼالٝح ا٣َُٞ٘خ اُضبثزخ ٢ٛ ٍزخ   ( :3-8المادة ) 

 أشٜو ٖٓ ربه٣ـ اُزؼ٤٤ٖ , ثٔب ك٤ٜب اُلزوح اُزغو٣ج٤خ .                          

 ٣ؼزجو هئ٤ٌ اُوَْ أٝ اُوئ٤ٌ أُجبشو َٓئٍٝ َٓئ٤ُٝخ ٓجبشوح ػٖ رو٤٤ْ ٓٞظل٤ٚ ٝٓوإ٤ٍٝٚ ,   ( :1-8المادة ) 

  ( .2-8ٝرول٣ْ اُزو٤٤ْ ك٢ اُلزواد أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ أُبكح )                           
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 الترلٌات والنمل  : التاسعالفصل 

 ٣ٌٕٞ أُٞظق أٛالً ُِزوه٤خ ا٠ُ ٝظ٤لخ أػ٠ِ ٓز٠ رٞكود ك٤ٚ اُشوٝؽ ا٥ر٤خ :    ( :4-2المادة ) 

 . رؾو٤وٚ ُٔزطِجبد اُٞظ٤لخ اُغل٣لح ٖٓ ٓئٛالد ٝفجواد ٝؿ٤وٛب 

 . ؽظُٞٚ ػ٠ِ كهعخ ٓٔزبى ك٢ آفو رو٣ْٞ ُألكاء اُٞظ٤ل٢ 

  . ٝعٞك ٌٓبٕ شبؿو ٝاؽز٤بط ك٢ اُٞظ٤لخ األػ٠ِ 

  األهَ ك٢ اُٞظ٤لخ اُز٢ ٣شـِٜب , أٝ ؽظُٞٚ ػ٠ِ ٓب  ٍ٘ٞاد ػ٠ِإٔ ٣ٌٕٞ هل أٓؼ٠ أهثغ

٣ؼبكُٜب ٖٓ ٓئٛالد كها٤ٍخ , كٔضالً : ) اُشٜبكح اُغبٓؼ٤خ رؼبكٍ أهثغ ٍ٘ٞاد فجوح ( , ٓب ُْ 

 ٣زْ اٍزض٘بإٙ ٖٓ ٛنا اُشوؽ اهزؼبًء ُٔظِؾخ اُؼَٔ ثوواه ٖٓ ٓل٣و اُغٔؼ٤خ .

 اما رٞكود شوٝؽ اُزوه٤خ ُٞظ٤لخ أػ٠ِ ك٢ أًضو ٖٓ ٓٞظق ٣زْ اُزلبػَ ث٤ْٜ٘ ؽَت أُؼب٤٣و  ( :7-2المادة ) 

 اُزب٤ُخ :                            

  ٝرؾلك ثبعز٤بىٙ الفزجبه أُؼوكخ اُٞظ٤ل٤خ .اٌُلبءح األػ٠ِ 

 . اعز٤بىٙ االفزجبه اإلكاه١ 

 . األهل٤ٓخ 

 ِجخ ُِـخ أع٘ج٤خ ( .اعز٤بىٙ افزجبه اُِـخ ) ػ٘ل اُٞظبئق أُزط 

 . اعز٤بى أُوبثِخ اُشقظ٤خ 

  ْ( . 04اُؾظٍٞ ػ٠ِ رول٣و ٓٔزبى ك٢ ٗٔٞمط رو٣ْٞ األكاء ) ٗٔٞمط هه 
 

 ػ٘ل روه٤خ أُٞظق ٖٓ ٓورجخ ا٠ُ ٓورجخ أفوٟ كبٗٚ ٣ؤفن اُلهعخ األػ٠ِ ٖٓ ؽ٤ش اُوارت ك٢  ( :3-2المادة ) 

 أُورجخ اُغل٣لح أٝ ٓب ٣ٞاى٣ٜب .                            

 ػ٠ِ أٌُبٕ اُٞظ٤ل٢ اُشبؿو ثزؼجئخ٣زولّ أُٞظق أُئَٛ ُِزوه٤خ ُِٔ٘بكَخ ك٢ اُؾظٍٞ   ( :1-2المادة ) 

 . ُِٔٞاهك اُجشو٣خ( ٝرول٣ٔٚ 05) ٗٔٞمط ههْ                            

 أُٞظق أُوشؼ ُالٗزوبٍ ٖٓ ٠َٔٓ ٝظ٤ل٢ ك٢ ٓوارت ٓؼ٤٘خ ا٠ُ ٠َٔٓ ٝظ٤ل٢ آفو ك٢ ٓوارت  ( :2-2المادة ) 

  أػ٠ِ " روه٤خ" كافَ ٗلٌ اُوَْ اُن١ ٣٘ز٢ٔ ا٤ُٚ , ٣شزوؽ ُٚ إٔ ٣َزٌَٔ شوٝؽ اُزوش٤ؼ أٝالً                             

  ( , ٝال ٣شزوؽ 00ٗٔٞمط ههْ  اُٞظبئق , ٣َٝزقلّ ُنُي )٣ٝؤفن ٓٞاكوخ هئ٤ٌ اُوَْ ُٝغ٘خ                              

 آفو ٓٞاكوخ هئ٤ٌ اُوَْ ك٢ ؽبُخ أؽو٤زٚ ُِزوش٤ؼ ا٠ُ ٠َٔٓ آفو ثٔورجخ أػ٠ِ ك٢ هَْ أفن                               

 ٣ٌٝل٢ ك٢ مُي اٍزٌٔبٍ اُشوٝؽ ٝأفن ٓٞاكوخ ُغ٘خ اُٞظبئق .                              

 ك٢ ؽبُخ اٗزوبٍ أُٞظق ٖٓ ٠َٔٓ ٝظ٤ل٢ ا٠ُ ٠َٔٓ ٝظ٤ل٢ آفو ك٤جو٠ أُٞظق رؾذ اُزغوثخ    ( :3-2)  المادة

 ُِٞظ٤لخ اُغل٣لح ُٔلح صالصخ أشٜو , ُٝوئ٤ٌ اُوَْ اُغل٣ل اُؾن ك٢ رو٣ٞٔٚ ثٔب ٣َزؾوٚ ك٢                              

 ٜٗب٣خ ٛنٙ اُلزوح ٝاُوكغ ثنُي ُِغ٘خ اُٞظبئق ال رقبم اُالىّ .                             
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 ال ٣غٞى اُ٘ظو ك٢ روه٤خ أُٞظق أُؾبٍ ا٠ُ اُزؾو٤ن أٝ أُؾبًٔخ اُزؤك٣ج٤خ اال ثؼل ظٜٞه ٗز٤غخ   ( :4-2المادة ) 

 ٓب َٗت ا٤ُٚ ٜٗبئ٤بً .                            
 

 ٣شزوؽ الٗزوبٍ ٓٞظق ٖٓ هَْ ا٠ُ هَْ آفو ػ٠ِ ٗلٌ ا٠َُٔٔ اُٞظ٤ل٢ أٝ ػ٠ِ ٠َٔٓ ٝظ٤ل٢    ( :8-2ة ) الماد

 ( , ٝأفن ٓٞاكوخ هإٍبء األهَبّ أُؼ٤٤ٖ٘ 00آفو رؼجئخ ٗٔٞمط ٗوَ فلٓخ ٓٞظق ) ٗٔٞمط ههْ                              

 . أُٞاهك اُجشو٣خ ٝٓلهاء اإلكاهاد أُؼ٤٘خ ٝأًبٍ ثبه٢ اإلعواءاد اإلكاه٣خ ٓغ                              

 ػ٘ل ؽبعخ أ١ عٜخ أفوٟ ُقلٓبد أؽل ٓٞظل٢ اُغٔؼ٤خ ) اػبهح ( ك٤شزوؽ اُزو٤ل ثبُؼٞاثؾ    ( :2-2المادة ) 

 اُزب٤ُخ :                             

 رزولّ اُغٜخ ؽبُجخ اإلػبهح ثقطبة ه٢ٍٔ إلكاهح اُغٔؼ٤خ .  -0

٣شزوؽ ُوجٍٞ اإلػبهح ٓٞاكوخ اُوئ٤ٌ أُجبشو ٝاكاهح اُغٔؼ٤خ ثٔب ال ٣قَ ثٔظبُؼ اُغٔؼ٤خ  -2

 ٤ٍٝو اُؼَٔ ك٤ٚ .

ال رزؾَٔ اُغٔؼ٤خ أ١ رجؼبد ٓب٤ُخ ٝرِزيّ اُغٜخ األفوٟ " ؽبُجخ اإلػبهح" هارت أُٞظق  -3

 أُؼزٔلح ٖٓ اكاهح اُغٔؼ٤خ .ػٖ كزوح اإلػبهح 

 أهظ٠ ٓلح ٣ٌٖٔ اػبهح أُٞظق فالُٜب ٢ٛ ٍزخ أشٜو ٣ٌٖٔ رٔل٣لٛب ُٔوح ٝاؽلح كوؾ .  -4

 ٣قؼغ اُزٔل٣ل ػ٘ل ؽِجخ ُغ٤ٔغ اُشوٝؽ اَُبثوخ .  -5
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 البدالت : العاشرالفصل 

 ( ٝمُي آب ثشٌَ كائْ ٣06زْ افز٤به ؽو٣وخ طوف اُجلٍ ك٢ ٗٔٞمط اػزٔبك اُجلٍ ) ٗٔٞمط ههْ    ( :4-44المادة ) 

 ٣ؼبف ُوارت أُٞظق شٜو٣بً , أٝ ؽَت االػزٔبك ُنُي اُشٜو ٖٓ هئ٤ٌ اُوَْ أُجبشو .                                

 

  ثلٍ اُ٘وَ :     ( :7-44المادة )  

  ( ٖلاير ٣ؼبف ُوارت أُٞظق األٍب٢ٍ 600 -400ٛٞ ٓجِؾ ٓوطٞع ٣زواٝػ ث٤ )

   شٜو٣بً ثشٌَ كائْ . 

  ثلٍ االٗزلاة :     ( :7-44المادة ) 

                 ُٖٔ ٣ٌِق ثؼَٔ , ٣ٝؼط٠  ٝٛٞ ٓجِؾ ٓوطٞع ٣ؼوة ك٢ ػلك أ٣بّ االٗزلاة                                

 فبهط ٓؾبكظخ اُطبئق ثؼل ٓٞاكوخ هئ٤ٌ اُوَْ ٝٓل٣و اُغٔؼ٤خ ٝكن كافَ ٓل٣٘خ اُطبئق أٝ                                  

 ثبإلػبكخ ا٠ُ ٓظبه٣ق اَُلو , ٣ٝٞػؾٚ اُغلٍٝ اُزب٢ُ : ( ,  9) ٗٔٞمط ههْ                                

 

تذل االنتذاب 
 نُىو

 يالحظاخ ادلشتثح

000 

 اٗزلاة كاف٢ِ ( )

 ٛنا أُجِؾ ٣شَٔ أُٞاطالد . 2-9

(050 ,200) 

 ) اٗزلاة فبهع٢(

ٛنا أُجِؾ ٣شَٔ أُٞاطالد ٝاإلػبشخ ٝاٌَُٖ ػلا رناًو اَُلو أٝ  2-9

 ٓظبه٣ق اَُلو ثواً .

 

 :  ثلٍ ؽج٤ؼخ ػَٔ   ( :3-44المادة ) 

 ( لاير ٣ؼبف ُوارت أُٞظق األٍب٢ٍ 800-400ٛٞ ٓجِؾ ٣زواٝػ ث٤ٖ )                               

 شٜو٣بً ثشٌَ كائْ ٝمُي ُِٞظبئق اُز٢ رَزلػ٢ مُي .                                
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 اإلجازات : الحادي عشرالفصل 

 ثلٕٝ هارت. – اػز٤بك٣خ   :٢ٛٝ  –٣ؤر٢ رلظ٤ِٜب  – ٗٞػ٤ٖرظ٘ق اإلعبىاد ثبُغٔؼ٤خ ا٠ُ     ( :4-44المادة ) 

 ال ٣ؾن ُِٔٞظق اُغل٣ل اُزٔزغ ثبعبىرٚ االػز٤بك٣خ أٝ اُز٢ ثلٕٝ هارت اال ثؼل إٔ ٣ٔؼ٢ اُلزوح     ( :7-44المادة ) 

 اُزغو٣ج٤خ " صالصخ أشٜو " ٖٓ ػِٔٚ ثبُغٔؼ٤خ .                                

 ( ٓغ أفن 02ُِؾظٍٞ ػ٠ِ اعبىح ٣ِزيّ أُٞظق ثزؼجئخ ٗٔٞمط ؽِت اعبىح ) ٗٔٞمط ههْ     ( :3-44المادة ) 

 ٝكن األؽٌبّ أُ٘ظٔخ إلعبىاد أُٞظل٤ٖ  أُٞاهك اُجشو٣خرٞه٤غ هئ٤ٌ اُوَْ ٝاػزٔبكٛب ُلٟ                               

 ك٢ ٛنا اُ٘ظبّ .                               

 ٣َزؾن اُزؼ٣ٞغ ػٖ اإلعبىاد اُز٢ ُْ ٣زٔزغ ثٜب ك٤ظوف ُٚ ػ٘ل اٗزٜبء فلٓخ أُٞظق كبٗٚ    ( :1-44المادة ) 

 ثؼلك أ٣بّ اإلعبىاد , ػ٠ِ إٔ ال ٣زغبٝى  –ثلٕٝ ثلالد  –ثلٍ اعبىح ٣ؼبكٍ اُوارت األٍب٢ٍ                                

 ٓغٔٞع أ٣بّ اإلعبىاد هط٤ل صالس ٍ٘ٞاد ٓززب٤ُخ .                                 

 ٣َزؾن أُٞظق اُزٔزغ ثبعبىح ه٤ٍٔخ ٓلكٞػخ األعو ُألػ٤بك ٝاُؾظ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ :      ( :2-44المادة )  

  ّٞػبّ  ٖٓ ًَ 6/00ٝر٘ز٠ٜ ثبٗزٜبء ٣ّٞ  29/9اعبىح ػ٤ل اُلطو : ٝرجلأ ثبٗزٜبء كٝاّ ٣

 ؽَت رو٣ْٞ أّ اُووٟ .

  05/02ٝر٘ز٢ٜ ثبٗزٜبء ٣ّٞ  4/02كٝاّ ٣ّٞ  ثبٗزٜبءاعبىح اُؾظ ٝػ٤ل األػؾ٠ : ٝرجلأ 

 اُووٟ . ّٖٓ ًَ ػبّ ؽَت رو٣ْٞ أ

 ٣ٞٓبً ( .30اعبىح ٣ٍٞ٘خ ٓلكٞػخ األعو هلهٛب ) اإلعبىح االػز٤بك٣خ :   ( :3-44المادة ) 

 رٞىع اإلعبىح االػز٤بك٣خ ػ٠ِ أهثغ كزواد ًؾل أػ٠ِ فالٍ اَُ٘خ ال ٣زْ رغبٝىٛب اؽالهبً .    ( :4-44المادة ) 

 رئفن اإلعبىح االػز٤بك٣خ ث٘بًء ػ٠ِ هط٤ل أ٣بّ ػَٔ أٓؼبٛب أُٞظق ك٢ اُغٔؼ٤خ .    ( :8-44المادة ) 

 اإلكاهح ٝاما رٔذ أُٞاكوخ          اال ثٔٞاكوخ ٓغ٣ٌِؾن ُِٔٞظق رؤف٤و اعبىرٚ االػز٤بك٣خ  ال   ( :2-44المادة ) 

 ( ٣ٞٓب . 90ك٤ئعِٜب ُِؼبّ اُوبكّ ػ٠ِ إٔ ٣َز٘لن االعبىح ك٢ ٓلح أهظبٛب )                               

 ٓؼزٔلح ٖٓ هئ٤ٌ اُوَْ هجَ ربه٣ـ  ُِٔٞاهك اُجشو٣خ٣شزوؽ رول٣ْ اإلعبىح االػز٤بك٣خ   ( :44-44المادة ) 

 ؼزل ثؤ١ ؽِت ٣ولّ ثؼل اُزٔزغ ثبإلعبىح اٍزؾوبهٜب ثؤٍجٞػ٤ٖ ػ٠ِ أهَ رول٣و , ٝال ٣ُ                                 

   االػز٤بك٣خ ٝرؾَت ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ؿ٤بة .                                 

 ٣ٞٓبً ( فالٍ اَُ٘خ ؽز٠ اما ٝعل ُلٟ  40ٍوق اَُؾت ٖٓ هط٤ل اإلعبىح االػز٤بك٣خ ٛٞ )  ( :44-44المادة ) 

  أُٞظق هط٤ل أًضو ٖٓ مُي .                                  

 ٣ٌٖٔ ُِٔٞظق أفن اعبىح اػطواه٣خ ػ٘ل االؽز٤بط ُٜب َُجت ؽبهة  اإلعبىح االػطواه٣خ :  ( :47-44المادة ) 

 ًبُٞك٤بد أٝ اُؾٞاكس ٝٗؾٞٛب ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُٔٞظق أٝ أؽل هواثزٚ , ْٝٛ : ) اُٞاُل٣ٖ ,                                    

 اُيٝعخ , األث٘بء , األفٞح , االفٞاد , ٝاُل١ اُيٝعخ ( .                                   
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 ىح اػطواه٣خ ك٢ ؿ٤و اُظوٝف اُطبهئخ أُؾلكح ك٢ أُبكح ال ٣ؾن ُِٔٞظق أُطبُجخ ثبعب   ( :43-44المادة ) 

 اَُبثوخ .                                 

 ال رؼزجو اإلعبىح االػطواه٣خ ؽوبً ٌٓزَجبً ُِٔٞظق ٣ؾن ُٚ أُطبُجخ ثٜب ٓب ُْ ٣ؾظَ ُِٔٞظق   ( :41-44المادة ) 

 ظوٝف ؽبهئخ رجوه أفنٙ ُٜب هجَ اٗزٜبء اُؼبّ ا٤ُٔالك١ .                                  

 اُوط٤ل ا١َُٞ٘ ُِٔٞظق ٖٓ اإلعبىح االػطواه٣خ ػشوح أ٣بّ كوؾ .   ( :42-44المادة ) 

 ال ٣ؾن ُِٔٞظق أفن أًضو ٖٓ صالصخ أ٣بّ اػطواه٣خ ك٢ أُوح اُٞاؽلح .  ( :43-44المادة )  

 ه٤ٍٔخ ُٔجوهاد اُـ٤بة أٝ اإلعبىاد االػطواه٣خ أٝ أُوػ٤خ اما ٓؼ٠ ال روجَ أ١ ٝصبئن   ( :44-44المادة )  

 ػ٤ِٜب كزوح أٍجٞع , ٝثبُزب٢ُ رقظْ ٓجبشوح ٖٓ اُوارت .                                   

 ٣شزوؽ ُإلعبىح أُوػ٤خ اُز٢ ري٣ل ػٖ صالصخ أ٣بّ اؽؼبه روو٣و ؽج٢ ,    اإلعبىح أُوػ٤خ :   ( :48-44المادة ) 

 ك٢ ٗٔٞمط ؽِت اإلعبىح , اٍز٘بكاً ػ٠ِ اُضوخ  أُٞاهك اُجشو٣خ٣ٌٝل٢ ُضالصخ أ٣بّ كؤهَ اػزٔبك                                   

 أُزجبكُخ ث٤ٖ اُغٔؼ٤خ ٝٓٞظل٤ٜب .                                  

 بُـ٤جٞثبد أٝ اُؼبٛبد أَُزل٣ٔخ , ك٢ ثؼغ اُؾبالد أُوػ٤خ أَُزؼظ٤خ أٝ أَُزل٣ٔخ ً  ( :42-44المادة ) 

 ( ك٢ ث٘ل اٜٗبء اُقلٓخ . 6-04ك٤طجن ك٢ ؽوٚ أُبكح )                                 

 ال رؼط٠ اعبىح ثلٕٝ هارت اال ك٢ أػ٤ن اُؾبالد ػ٘ل ٗلبك هط٤ل  اعبىح ثلٕٝ هارت :  ( :74-44المادة )  

 أُٞظق ٖٓ اإلعبىح االػز٤بك٣خ ٓغ ؽبعزٚ أُبٍخ ألفن اإلعبىح أٝ ػ٘ل اٗزلاثٚ ٖٓ عٜخ                                   

 ػِٔٚ ) اما ًبٕ ٣ؼَٔ ك٢ ٝظ٤لخ أفوٟ اػبكخ ا٠ُ ػِٔٚ ثبُغٔؼ٤خ ( ٝٗؾٞ مُي , ثشوؽ                                   

 , ٝثؼل إٔ  أُٞاهك اُجشو٣خأفن ٓٞاكوخ اُوئ٤ٌ أُجبشو ٝػلّ افالُٜب ثبُؼَٔ ٝاػزٔبك                                   

 ٣ٔؼ٢ ٓلح ال روَ ػٖ ٍ٘خ ػ٠ِ هأً اُؼَٔ ػ٠ِ إٔ ال ري٣ل اإلعبىح ػٖ صالصخ أشٜو .                                  

 ٝرشَٔ ٓب ٢ِ٣ :  اإلعبىح االٍزض٘بئ٤خ :  ( :74-44المادة ) 

  ّاعبىاد االفزجبهاد اُلها٤ٍخ ُِٔٞظل٤ٖ اُلاه٤ٍٖ ثشوؽ اؽؼبه اكبكح ثبالٗزظبّ ك٢ أ٣ب

 االفزجبه ٖٓ عٜخ اُلهاٍخ .

  ٖاعبىح فَٔخ أ٣بّ ٍٞاء ٓززب٤ُخ أٝ ٓزلوهخ ك٢ اَُ٘خ ًؾٞاكي رشغ٤ؼ٤خ ُِٔٞظل٤

ٓغ  أُز٤ٔي٣ٖ ٝأُ٘ؼجط٤ٖ ك٢ أكائْٜ ألػٔبُْٜ , ٣وّٞ ثبػزٔبكٛب ٓل٣و اُغٔؼ٤خ ثبُز٤َ٘ن

 ٝهئ٤ٌ اُوَْ .  أُٞاهك اُجشو٣خهئ٤ٌ 

  ُُِٚٞٔٞظق اُؾن ك٢ اعبىح ثؤعو ًبَٓ ُٔلح فَٔخ أ٣بّ ك٢ ؽبُخ ٝكبح ىٝعخ أٝ أؽل أط

ٝالكح ُٓٞٞك ُٚ , أٝ ك٢ صالس أ٣بّ رٔ٘ؼ ُِٔٞظق ك٢ ؽبُخ ٝ , أٝ كوٝػٚ أٝ ػ٘ل ىٝاعٚ

ت اُٞصبئن أُئ٣لح ٣ٝؾن ُظبؽت اُؼَٔ إٔ ٣طِٝكبح أؽل أهبهثٚ ٖٓ اُلهعخ اُضب٤ٗخ ؽبٍ 

 .  اَُؼٞك١ ( ٖٓ ٗظبّ اُؼَٔ 003ُِؾبالد أُشبه ا٤ُٜب . ؽَت أُبكح )
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 ُِٔوأح اُؼبِٓخ اُؾن ك٢ اعبىح ٝػغ ثؤعو ًبَٓ ُٔلح أهثؼخ ػشو أٍجٞػبً  اعبىح اُٞػغ :   ( :77-44المادة ) 

 رٞىػٜب ٤ًق رشبء , رجلأ ثؾل أهظ٠ ثؤهثؼخ أٍبث٤غ هجَ اُزبه٣ـ أُوعؼ ُِٞػغ , ٣ٝؾلك                                  

 اُزبه٣ـ أُوعؼ ُِٞػغ ثٔٞعت شٜبكح ؽج٤خ ٓظلهخ ٖٓ عٜخ طؾ٤خ .                                  

  اَُزخ أٍبث٤غ اُزب٤ُخ ُٚ  ثؼل اُٞػغ ثؤ١ ؽبٍ ٖٓ األؽٞاٍ فال٣ٍؾظو رشـ٤َ أُوأح

 ,ُٜٝب اُؾن ك٢ رٔل٣ل اإلعبىح ٓلح شٜو كٕٝ أعو .

  ُِٔوأح اُؼبِٓخ ك٢ ؽبُخ اٗغبة ؽلَ ٓو٣غ أٝ ٖٓ م١ٝ اإلػبهخ ٝرزطِت ؽبُزٚ اُظؾ٤خ

اُؾن ك٢ اعبىح ٓلرٜب شٜو ثؤعو ًبَٓ رجلأ ثؼل اٗزٜبء ٓلح اعبىح  –َٓزٔواً ُٚ ٓواكوبً 

( ٖٓ 050إلعبىح ُٔلح شٜو كٕٝ أعو . ؽَت أُبكح )اُٞػغ , ُٜٝب اُؾن ك٢ رٔل٣ل ا

  ٗظبّ اُؼَٔ اَُؼٞك١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 المملكة  العربية  الدعودية
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 ساعات العمل اإلضافً  : الثانً عشرالفصل 

 ال تعتمد ساعات العمل اإلضافً إال بتعمٌد مسبك من رئٌس المسم لؤلعمال المستعجلة أو   ( :4-47المادة ) 

 الطارئة التً ال ٌمكن تؤجٌلها لدوام الٌوم التالً وٌإثر تؤجٌلها بشكل كبٌر على سٌر العمل                           

 بشرط أن ٌمدر رئٌس المسم مسبماً للمورؾ عدد الساعات التً ٌحتاجها إلنجاز العمل .                            

 ن التوسع فً الساعات اإلضافٌة هً األصل وساعات العمل اإلضافً تعتبر سٌاسة الحد م   ( :7-47المادة ) 

 شًء استثنائً ٌتخو فً أضٌك الحدود بطلب محدود من رئٌس المسم والرفع إلى مدٌر الجمعٌة                          

 ٍبػبد اُؼَٔ اإلػبك٢ رؾَت ثو٤ٔخ ٍبػخ اُؼَٔ اُلؼ٤ِخ ُِٔٞظق ٝرؾَت ه٤ٔخ اَُبػخ   ( :3-47المادة ) 

   -ؽَت كزواد اُؼَٔ :  –اُلؼ٤ِخ ُؼَٔ أُٞظق ثبؽلٟ أُؼبكالد اُزب٤ُخ                              

  ( .  000÷اُلٝاّ اُغيئ٢ : ٍبػخ اُؼَٔ = ) أطَ اُوارت 

  :  ( . 076 ÷) أطَ اُوارت    ٍبػخ اُؼَٔ = اُلٝاّ ا٢ٌُِ  

 اُؾل األك٠ٗ ٝاألػ٠ِ أُؼزٔل َُبػبد اُؼَٔ اإلػبك٢ فالٍ اُشٜو ُِٔٞظق رزواٝػ ٓب ث٤ٖ    ( :1-47المادة ) 

 % ٖٓ اعٔب٢ُ ٍبػبد 25ٝٓب ٣ؼبكٍ  –ٝال ٣ؼزٔل أهَ ٖٓ ٍبػخ  –) اَُبػخ اُٞاؽلح ًؾل أك٠ٗ                               

 اُؼَٔ أُطِٞثخ ٖٓ أُٞظق فالٍ اُشٜو ًؾل أهظ٠ ( .                                

 ك٤شزوؽ ُٜب اػزٔبك ٍبػبد اُؼَٔ اإلػبك٢ ٓل٣و اُغٔؼ٤خ هجَ ٓجبشوح أُٞظق ُؼِٔٚ اإلػبك٢    ( :2-47المادة )  

 ُز٤َ٘ن ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ أُٞظق ثلزوح ٣ؾن ُوئ٤ٌ اُوَْ اُياّ أُٞظق ثبُؼَٔ اإلػبك٢ اما رْ ا  ( :3-47المادة )  

 ًبك٤خ ال روَ ػٖ صالصخ أ٣بّ هجَ ٓٞػل اُؼَٔ اإلػبك٢ أُطِٞة .                                 

 ك٢ ؽبُخ رـ٤ت أُٞظق ػٖ اٗغبى اُؼَٔ اإلػبك٢ أَُ٘ل ا٤ُٚ , كبٕ مُي هل ٣ئصو ػ٠ِ ػالٝح    ( :4-47المادة ) 

 رو٣ْٞ األكاء ا٣َُٞ٘خ ُِٔٞظق ٓب ُْ ٣ولّ ػنهاً ٓوجٞالً .                                

 ػ٘ل رؼضو اُؼَٔ ثَجت رـ٤ت أُٞظق ػٖ اُؼَٔ اإلػبك٢ اإلُيا٢ٓ أًَُٞ ا٤ُٚ هجِٜب ثٞهٍذ    ( :8-47المادة ) 

 كِوئ٤ٌ اُوَْ إٔ ٣ٞط٠ ثبُؼوٞثخ أُ٘بٍجخ ُٝشئٕٝ أُٞظل٤ٖ ارقبم أُ٘بٍت ؽَت ٗظبّ                                  

 اُؼوٞثبد أُٞعٞكح ك٢ ٛنا اُ٘ظبّ .                                 
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 العموبات  : الثالث عشرالفصل 
 

 مخالفات تتعلك بمواعٌد العمل أوالً :       
 

 نوع المخالفة م
 الجزاء ) النسبة المحسومة . هً نسبة من األجر الٌومً (

 رابع مرة ثالث مرة ثانً مرة أول مرة

4 
أو عور   ( دلٌمة دون إون 15التؤخٌر عن مواعٌد الحضور للعمل لؽاٌة )

 ممبول : إوا لم ٌترتب على ولن تعطٌل مورفٌن آخرٌن .
 %20 %10 5% إنوار كتابً

7 
( دلٌمة دون إون  أو عور 15للعمل لؽاٌة )التؤخٌر عن مواعٌد الحضور 

 ممبول   إوا ترتب على ولن تعطٌل مورفٌن آخرٌن .
 %50 %25 % 15 إنوار كتابً

3 
( دلٌمة 30( دلٌمة لؽاٌة )15التؤخٌر عن مواعٌد الحضور للعمل أكثر من )

 مورفٌن آخرٌن  رتب على ولن تعطٌلدون إون   أو عور ممبول   إوا لم ٌت
10% 15% 25% 50% 

1 
( دلٌمة 30( دلٌمة لؽاٌة )15التؤخٌر عن مواعٌد الحضور للعمل أكثر من )

 رتب على ولن تعطٌل مورفٌن آخرٌن ت دون إون   أو عور ممبول   إوا
 ٌوم 75% 50% 25%

2 
( دلٌمة 60( دلٌمة لؽاٌة )30التؤخٌر عن مواعٌد الحضور للعمل أكثر من )

 دون إون   أو عور ممبول   إوا لم ٌترتب على ولن تعطٌل مورفٌن آخرٌن 
 ٌوم 75% 50% 25%

3 
( دلٌمة 60( دلٌمة لؽاٌة )30التؤخٌر عن مواعٌد الحضور للعمل أكثر من )

 دون إون   أو عور ممبول   إوا ترتب على ولن تعطٌل مورفٌن آخرٌن
 ٌومان  ٌوم  50% 30%

 باإلضافة إلى حسم أجر دلائك التؤخٌر 

4 
التؤخٌر عن مواعٌد الحضور للعمل لمدة تزٌد على ساعة دون إون   أو 
 عور ممبول   سواء ترتب   أو لم ٌترتب على ولن تعطٌل مورفٌن آخرٌن

 ثالثة أٌام  ٌومان  ٌوم  إنوار كتابً 

 باإلضافة إلى حسم أجر ساعات التؤخٌر

8 
أو االنصراؾ لبل المٌعاد دون إون   أو عور ممبول بما ال ترن العمل   

 ( دلٌمة . 15ٌتجاوز )
 ٌوم  %25 %10 إنوار كتابً 

 باإلضافة إلى حسم أجر مدة ترن العمل  

2 
ترن العمل   أو االنصراؾ لبل المٌعاد دون إون   أو عور ممبول بما 

 ( دلٌمة .15ٌتجاوز )

 ٌوم 50% 25% 10%

 باإلضافة إلى حسم أجر مدة ترن العمل  

44 
البماء فً أماكن العمل   أو العودة إلٌها بعد انتهاء مواعٌد العمل دون إون 

 مسبك .
 ٌوم  %25 %10 إنوار كتابً 

44 
الؽٌاب دون إون كتابً   أو عور ممبول لمدة ٌوم   خالل السنة العمدٌة 

 الواحدة . 
 أربعة أٌام  ثالثة أٌام  ٌومان 

الحرمان من 
الترلٌات أو 
العالوات 
 لمرة واحدة 

47 
الؽٌاب المتصل دون إون كتابً   أو عور ممبول من ٌومٌن إلى ستة أٌام   

 خالل السنة العمدٌة الواحدة .
 أربعة أٌام  ثالثة أٌام  ٌومان 

الحرمان من 
الترلٌات أو 
العالوات 
 لمرة واحدة 

 باإلضافة إلى حسم أجر مدة الؽٌاب 

43 
الؽٌاب المتصل دون إون كتابً   أو عور ممبول من سبعة أٌام إلى عشرة 

 أٌام   خالل السنة العمدٌة الواحدة .

 خمسة أٌام  أربعة أٌام 

الحرمان 
من 

الترلٌات   
والعالوات 
لمرة 
 واحدة 

فصل من 
الخدمة مع 
المكافؤة   إوا 
لم ٌتجاوز 
مجموع 

( 30الؽٌاب )

 ٌوم  

 باإلضافة إلى حسم أجر مدة الؽٌاب
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 نوع المخالفة م
 الجزاء ) النسبة المحسومة . هً نسبة من األجر الٌومً (

 رابع مرة ثالث مرة ثانً مرة أول مرة

41 
الؽٌاب المتصل دون إون كتابً   أو عور ممبول من أحد عشر ٌوما إلى 

 أربعة عشر ٌوما   خالل السنة العمدٌة الواحدة . 

 خمسة أٌام 

الحرمان من 
الترلٌات   
والعالوات 
لمرة واحدة 
  مع توجٌه 
إنوار بالفصل 
طبماُ للمادة 

( من 80)

 نرام العمل 

فصل من 
الخدمة بما 

للمادة 
( من 80)

 نرام العمل 

--------- 

 باإلضافة إلى حسم أجر مدة الؽٌاب 

42 
االنمطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزٌد على خمسة عشر ٌوماُ 

 متصلة   خالل السنة العمدٌة الواحدة .

الفصل دون مكافؤة   أو تعوٌض   على أن ٌسبمه إنوار 
حكم المادة كتابً بعد الؽٌاب مدة عشرة أٌام   فً نطاق 

 ( من نرام العمل .80)

43 
الؽٌاب المتمطع دون سبب مشروع مدداً تزٌد فً مجموعها على ثالثٌن 

 ٌوماً خالل السنة العمدٌة الواحدة . 

الفصل دون مكافؤة   أو تعوٌض   على أن ٌسبمه إنوار 
كتابً بعد الؽٌاب مدة عشرٌن ٌوماً    فً نطاق حكم 

 . ( من نرام العمل80المادة )
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 نوع المخالفة م
 الجزاء ) النسبة المحسومة . هً نسبة من األجر الٌومً (

 رابع مرة ثالث مرة ثانً مرة أول مرة

 اإلسراؾ فً استهالن المواد األولٌة  44
إنوار 
 شفهً 

 ٌومان ٌوم إنوار كتابً

 ترن األوساخ وبماٌا األكل فً المكاتب أو االستراحة  48
إنوار 
 شفهً 

 ثالثة أٌام  ٌومان  إنوار كتابً 

42 
تحرٌض الزمٌالت المتعمد للتمصٌر بالعمل والمٌام بما ٌخل بالعمل إدارٌاً 

 وفنٌاً 
إنوار 
 شفهً 

 خمسة أٌام  ثالثة أٌام  إنوار كتابً 

 خمسة أٌام  ثالثة أٌام  ٌومان  ٌوم  مخالفة الزي  74

 التطاول باأللفار والكالم الخارج عن حدود األدب واالحترام  74
إنوار 
 شفهً 

 خمسة أٌام  ثالثة أٌام  إنوار كتابً 

 ------ فصل  إنوار بالفصل  خمس أٌام  رفض التولٌع على أي مخاطبة إدارٌة ) كتابٌة ( من المنشؤة  77
 ثالثة أٌام  ٌومان  ٌوم إنوار كتابً  المكوث فً المنشؤة بعد نهاٌة الدوام الرسمً للمورفة  73
 خمسة أٌام  ثالثة أٌام  ٌومان  ٌوم  عدم االلتزام بالهٌكل التنرٌمً وتعدي المرجعٌة  71
 ثالثة أٌام  ٌومان  ٌوم إنوار كتابً  تؤخٌر الرد على الموكرة الداخلٌة  72
 ثالثة أٌام  ٌومان  ٌوم  إنوار كتابً  تنالل الكالم بالفتن وإثارة البلبله والفوضى  73
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 ثانٌاً : مخالفات تتعلك بتنرٌم العمل 
 

 نوع المخالفة م
 الجزاء ) النسبة المحسومة . هً نسبة من األجر الٌومً (

 رابع مرة ثالث مرة ثانً مرة أول مرة

4 
التواجد دون مبرر فً ؼٌر مكان العمل المخصص للمورؾ أثناء ولت 

 الدوام .
 ٌوم  50% 25% 10%

7 
استمبال زائرٌن فً ؼٌر أمور عمل المنشؤة فً أماكن العمل   دون إون 

 من اإلدارة . 
 %25 %15 %10 إنوار كتابً 

 %25 %15 %10 إنوار كتابً  الهاتؾ ألؼراض خاصة دون أون مسبك  استعمال  3

1 
تدخل المورؾ دون وجه حك فً أي عمل لٌس فً اختصاصه   أو لم 

 ٌعهد به إلٌه . 
 ثالثة أٌام  ٌومان  ٌوم  50%

 %25 %15 %10 إنوار كتابً  الخروج أو الدخول من ؼٌر المكان المخصص لولن . 2

3 
اإلهمال فً تنرٌؾ اآلالت وصٌانتها أو عدم العناٌة بها أو عدم التبلٌػ عن 

 ما بها من خلل . 
 ثالثة أٌام  ٌومان  ٌوم  50%

4 
عدم وضع أدوات اإلصالح والصٌانة واللوازم األخر  فً األماكن 

 المخصصة لها بعد االنتهاء من العمل . 
 ٌوم  %50 %25 إنوار كتابً 

 خمسة أٌام  ثالثة أٌام  ٌومان  إعالنات أو بالؼات إدارة المنشؤة . تمزٌك أو إتالؾ 8
فصل مع 
 المكافؤة 

2 
اإلهمال فً العهد التً بحوزته   مثال : ) سٌارات   آالت   أجهزة   

 معدات   أدوات   .......الخ ( . 
 خمسة أٌام  ثالثة أٌام  ٌومان 

فصل مع 
 المكافؤة 

 %25 %15 %10 إنوار كتابً  االكل فً مكان العمل   أو ؼٌر المكان المعد له   أوفً ؼٌر أولات الراحة  44

 %50 %25 %10 إنوار كتابً  النوم أثناء العمل . 44

 ثالثة أٌام  ٌومان  ٌوم  %50 النوم فً الحاالت التً تستدعً ٌمرة مستمرة  47

 ٌوم  %50 %25 %10 عمله أثناء ساعات العمل .التسكع أو وجود المورؾ فً ؼٌر مكان  43

 ٌومان  ٌوم  التالعب فً إثبات الحضور واالنصراؾ . 41

الحرمان 
من 

الترلٌات 
والعالوات 

لمرة 
 واحدة 

فصل من 
الخدمة مع 
 المكافؤة 

42 
أو عدم  وأوامر رئٌسة المباشر عدم إطاعة األوامر العادٌة الخاصة بالعمل

 تنفٌو التعلٌمات الخاصة بالعمل والمعلمة فً مكان راهر .
 ٌومان  ٌوم  50% 25%

 خمسة أٌام ثالثة أٌام  ٌومان  الخاصة بالعمل . مخالفة األوامر والتعلٌمات الخطٌةالتحرٌض على  43
فصل مع 
 المكافؤة 

44 
التدخٌن فً األماكن المحرورة والمعلن عنها للمحافرة على سالمة 

 المورؾ والمنشؤة 
 خمسة أٌام  ثالثة أٌام  ٌومان 

فصل مع 
 المكافؤة 

48 
اإلهمال أو التهاون فً العمل الوي لد ٌنشؤ عنه ضرر فً صحة المورؾ 

 أو سالمتهم أو فً المواد أو األدوات واألجهزة .
 خمسة أٌام  ثالثة أٌام  ٌومان 

فصل مع 
 المكافؤة 

 ٌومان  %75 %50 إنوار كتابً  التباطإ فً تنفٌو االعمال وعدم بول الجهد الكافً وإضاعة ولت العمل  42
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 ثالثا: مخالفات تتعلك بسلون المورؾ 

 

 نوع المخالفة م
 الجزاء ) النسبة المحسومة . هً نسبة من األجر الٌومً (

 رابع مرة ثالث مرة ثانً مرة أول مرة

 خمسة أٌام  ثالثة أٌام  ٌومان  ٌوم  التشاجر مع الزمالء أو مع الؽٌر أو إحداث مشاؼبات فً مكان العمل  4

 خمسة أٌام  ثالثة أٌام  ٌومان  ٌوم  التمارض أو ادعاء المورؾ كوباً أنه أصٌب أثناء العمل أو بسببه . 7

3 
طلب المنشؤة أو رفض اتباع االمتناع عن إجراء الكشؾ الطبً عند 

 التعلٌمات الطبٌة أثناء العالج .
 خمسة أٌام  ثالثة أٌام  ٌومان  ٌوم 

 خمسة أٌام  ٌومان  ٌوم  %50 مخالفة التعلٌمات الصحٌة المعلمة بؤماكن العمل  1

2 
أو تمزٌك أو اتالؾ لصك إعالنات علٌها الكتابة على جدران المنشؤة أو 

 مستندات أو مطبوعات تخص المنشؤة 
 %50 %25 % 10 إنوار كتابً 

 ٌومان  ٌوم  %50 %25 رفض التفتٌش اإلداري عند االنصراؾ  3

4 
عدم تسلٌم النمود المحصلة لحساب المنشؤة فً المواعٌد المحددة دون 

 تبرٌر ممبول .
 خمسة أٌام  ثالثة أٌام  ٌومان 

فصل مع 
 المكافؤة 

 خمسة أٌام  ٌومان  ٌوم  إنوار كتابً  واالجهزة الممررة للولاٌة وللسالمة  عدم لبس الزي الرسمً االمتناع عن  8

 خمسة أٌام  ثالثة أٌام  ٌومان  تعمد الخلوة مع الجنس األخر فً أماكن العمل  2
فصل مع 
 المكافؤة 

 خمسة أٌام  ثالثة أٌام  ٌومان  اإلٌحاء لآلخرٌن بما ٌخدش الحٌاء لوالً أو فعالً  44
فصل مع 
 المكافؤة 

44 
االعتداء على زمالء العمل بالمول أو اإلشارة أو باستعمال وسائل االتصال 

 االلكترونٌة بالشتم أو التحمٌر 
 خمسة أٌام  ثالثة أٌام  ٌومان 

فصل مع 
 المكافؤة 

 االعتداء باإلٌواء الجسدي على زمالء العمل أو على ؼٌرهم بطرٌمة إباحٌة  47
فصل بدون مكافؤة أو إشعار أو تعوٌض بموجب المادة 

(80 ) 

43 
االعتداء الجسدي أو المولً أو بؤي وسٌلة من وسائل االتصال االلكترونٌة 
على صاحب العمل أو المدٌر المسئول أو أحد الرإساء أثناء العمل أو 

 بسببه 

فصل بدون مكافؤة أو إشعار أو تعوٌض بموجب المادة 

(80 ) 

 خمسة أٌام  ثالثة أٌام  تمدٌم بالغ أو شكو  كٌدٌة  41
فصل مع 
 المكافؤة 

-------- 

 خمسة أٌام  ثالثة أٌام  ٌومان  عدم االمتثال لطلب لجنة التحمٌك بالحضور أو اإلدالء باأللوال أو الشهادة  42
فصل مع 
 المكافؤة 

 خمسة أٌام  ثالثة أٌام  ٌومان  التحرٌض على مخالفة تعلٌمات وأوامر اإلدارة والمدٌرٌن الخاصة بالعمل  43
فصل مع 
 المكافؤة 
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 رابعاً : مخالفات تتعلك باألمور المالٌة واألمانة 
 

 نوع المخالفة م
 الجزاء ) النسبة المحسومة . هً نسبة من األجر الٌومً (

 رابع مرة ثالث مرة ثانً مرة أول مرة

 صرؾ أي مصروؾ دون تعمٌد أو مخالفاً لبنود وتعلٌمات الصرؾ  4
 خمسة أٌام  ثالثة أٌام  ٌومان  ٌوم

 وتحمٌله كامل لٌمة المصروؾ المدفوع من عهدته 

 خمسة أٌام  ثالثة أٌام  ٌومان  ٌوم عدم إٌداع المتحصالت النمدٌة ٌومٌاً بالبنن دون عور ممبول  7

 ( أٌام 3عدم تسلٌم أو إٌداع المتحصالت النمدٌة لمدة تزٌد عن ) 3
 خمسة أٌام  ثالثة أٌام  ٌومان 

الفصل مع 
 المكافؤة 

 مع عمل تحمٌك إداري ٌوضع بملؾ خدمته 

 للمورؾ سواء نمدٌة أو عٌنٌه  المسلمةإتالؾ أو فمد العهد  1
 ثالثة أٌام ٌومان 75% 50%

 مع تحمٌله بكامل لٌمة العهدة المفمودة 

 جمع تبرعات أو تولٌعات أو ما إلى ولن دون تصرٌح اإلدارة  2
 ثالثة أٌام ٌومان 75% 50%

 مع التدلٌك وإبالغ السلطات أن استدعى االمر 

 صرؾ أي مبالػ نمدٌة دون تعمٌد اإلدارة بالصرؾ  3
 ثالثة أٌام ٌومان 75% 50%

 مع تحمٌله كامل لٌمة المصروؾ 

4 
صرؾ أي مبالػ كمصروؾ فعلً مخالفاً لتعلٌمات الصرؾ ومخالفاً 

 لتعلٌمات اإلدارة 
 خمسة أٌام  ثالثة أٌام  ٌومان 

الفصل مع 
 المكافؤة 

 وتحمٌله كامل لٌمة المصروؾ المدفوع مخالؾ للتعلٌمات 

 اختالس بضاعة أو نمدٌة  8
تحصٌل كامل المٌمة والتحمٌك االداري وإخطار المنشؤة 
والجهات االمنٌة مع عدم التنازل عن الحك المعرفً 

 والفصل والترحٌل 

2 
إفشاء إسرار الجمعٌة بؤي صورة من خالل ما تحت ٌدٌه من االعمال 

 سواًء بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة 
 الفصل من العمل والتحمٌك 
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 خامساً : مخالفات تتعلك باستخدام األصول 

  

 نوع المخالفة م
 الجزاء ) النسبة المحسومة . هً نسبة من األجر الٌومً (

 رابع مرة ثالث مرة ثانً مرة مرةأول 

 سوء استخدام األصول أو اإلهمال أثناء االستخدام مما ٌسبب ضرر وإتالؾ  4
 ثالثة أٌام  ٌومان  75% 50%

 مع إصالح التالؾ تماما 

 عدم إتباع إرشادات استخدام األصول مما أد  إلى تلؾ أو خساره  7
 خمسة أٌام  ثالثة أٌام  ٌومان  ٌوم 

 مع تحمٌله بكافة الخسائر المترتبة على ولن 

3 
اإلهمال بسبب سوء االستخدام او كسر وإتالؾ أجهزة الحاسب اآللً 

 والبرامج واآلالت الحاسبة والتلفونات .....الخ 
إصالح التالؾ على نفمته ) إوا تبٌن تمرٌر لسم الصٌانة 

 أن المورؾ هو المتسبب ( 

1 

السٌارات سٌارة المورؾ التً تحمل اسم وشعار المنشؤة هً واجهة المنشؤة وهً صورة دعائٌة متحركة داخل المدن للمنشؤة لوا هنان 
 ضرورة حتمٌة لتكون السٌارة نرٌفة تماما من الخارج والداخل بصفة دائمة لهوا لزم االهتمام بها اهتمام كامل . 

وجود السٌارة ؼٌر نرٌفة ) نرافة السٌارة من مسإولٌة لائدها ( أو عدم 
 االلتزام بوضع االستٌكر الممٌز للمنشؤة أو متابعة لصمة أو تمزله  

 ثالثة أٌام  ٌومان  ٌوم  إنوار كتابً 

وجود إهمال أد  إلى كسر أو تلؾ جزء من لطع الؽٌار بسبب سوء 
 االستخدام 

 ثالثة أٌام  ٌومان  ٌوم  إنوار كتابً 

 مع إصالح التالؾ على نفمته الشخصٌة 
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 إنهاء الخدمة : الرابع عشرالفصل 

 ر٘ز٢ٜ فلٓخ أُٞظق ثبؽلٟ األٍجبة اُزب٤ُخ :   ( :4-41المادة ) 

 . اٍزوبُخ أُٞظق 

  : اُلظَ ٖٓ اُؼَٔ الؽل االٍجبة اُزب٤ُخ 

اٗزٜبء ِٜٓخ اُـ٤بة أُوػ٢ ُؼغي ٝٗؾٞٙ ٣ؼ٤وٚ ػٖ اٍزٔواه اُؼَٔ اما أصجذ مُي ؽج٤بً  -

 ( 6-04) اٗظو أُبكح 

 األكاء اُٞظ٤ل٢ أُزل٢ٗ . -

 اُلظَ اُزؤك٣ج٢ .  -

  اُـبء اُٞظ٤لخ ػ٘ل االٍزـ٘بء ػٜ٘ب أٝ رؤع٤و فلٓزٜب ٓبُْ ٣زْ ٗوَ أُٞظق ا٠ُ ٠َٔٓ

 ٝظ٤ل٢ آفو .

 ( 20هؿجخ أُٞظق ك٢ االٍزوبُخ ٖٓ ػِٔٚ ك٤ؾوه ٗض االٍزوبُخ ٝكن ) ٗٔٞمط ههْػ٘ل    ( :7-41المادة ) 

 ك٢ روى اُؼَٔ ٝرٞط٤برٚ إ ًبٕ ُل٣ٚ رٞط٤بد , ٣ٝولٜٓب ُوئ٤َخ ٓٞػؾبً ك٤ٚ أٍجبة هؿجزٚ                                 

 ٔل٣و اُغٔؼ٤خ ٝرؼط٠ طٞهرٜب ُوئ٤ٌ اُوَْ .أُجبشو ٤ُوّٞ ثوكؼٜب ٓشلٞػخ ثزٞط٤برٚ ُ                                

 ٣َزٔو أُٞظق ػ٠ِ هأً اُؼَٔ ُٔلح شٜو ًبَٓ ٖٓ ربه٣ـ رول٣ْ االٍزوبُخ إلًٔبٍ ثبه٢    ( :3-41المادة ) 

 اعواءاد اٜٗبء اُقلٓخ ٝافالء ؽوكٚ ٝر٤َِْ ٓب ُل٣ٚ ٖٓ ػٜل ٝأػٔبٍ ُٖٔ ٣قِلٚ ك٢                                

 اُٞظ٤لخ ٝاٜٗبء ثبه٢ اإلعواءاد اإلكاه٣خ .                                 

 ك٢ ؽبُخ رـ٤ت أُٞظق فالٍ شٜو اُؼَٔ اُن١ ٣َجن ربه٣ـ رول٣ْ االٍزوبُخ ُٔلح فَٔخ ػشو    ( :1-41المادة ) 

 ػشو٣ٖ ٣ٞٓب فالٍ اَُ٘خ اُؾب٤ُخ , ٣ٞٓبً ٓزظِخ أٝ ػشوٕٝ ٣ٞٓب ٓزوطؼخ أٝ ٓب ٣ٌَُٔ ؿ٤بة                                

 أُلح ك٤ُؾوّ ٖٓ ك٤طجن ك٢ ؽوٚ اعواءاد اُلظَ اُزؤك٣ج٢ ٝاما ًبٗذ أ٣بّ اُـ٤بة أهَ ٖٓ ٛنٙ                                

 ثؼغ ٤ٔٓياد اٜٗبء اُقلٓخ أُٞػٞػخ َُِٔزو٤ِ٤ٖ ؽَت اُ٘ظبّ .                               

 ك٢ ؽبُخ هؿجخ أُٞظق ٍؾت االٍزوبُخ فالٍ شٜو االٍزوبُخ اُن١ ٣ؼوت رول٣ٜٔب كإلكاهح    ( :2-41المادة ) 

 اُغٔؼ٤خ اُؾن ك٢ هجٍٞ أٝ هكغ مُي .                               

ًوػ٢ أٝ ؽبكس ٓوٝه١ ُلزوح ؽ٣ِٞخ ٓغ اؽؼبه ٓب ٣ضجذ مُي     ( :3-41المادة )   ًٓ  ػ٘ل ؿ٤بة أُٞظق ُظوف 

 ك٤ُزجغ ك٢ ؽوٚ اإلعواءاد اُ٘ظب٤ٓخ  –ًبطبثزٚ ثـ٤جٞثخ َٓزل٣ٔخ أٝ شَِ ٝٗؾٞٛب ال ٍٔؼ هللا                                 

  اُزب٤ُخ :                                  

 اإلعواء ػٖ ًَ شٜو ا٠ُ ٖٓ

 ٣ظوف ُِٔٞظق هارت ًبَٓ  ٣ّٞ( 90أشٜو ) 3ٜٗب٣خ  أٍٝ ٣ّٞ ثؼل اإلطبثخ 

 ٣ظوف ُِٔٞظق ٗظق هارت  ٣ّٞ ( 080أشٜو ) 6ٜٗب٣خ  ٣ّٞ( 90أشٜو ) 3ثؼل 

 ٣ظوف ُِٔٞظق هثغ هارت  ٣ّٞ( 270أشٜو ) 9ٜٗب٣خ  ٣ّٞ( 080أشٜو ) 6ثؼل 

 ال ٣ظوف ُِٔٞظق هارت  ٣ّٞ( 360شٜو )02ٜٗب٣خ  ٣ّٞ( 270أشٜو )9ثؼل 

 اٜٗبء فلٓخ أُٞظق  -------- ٣ّٞ( 360شٜو)02ثؼل 
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 ٣زْ افالء ؽوف أُٞظق ثز٤َِْ ٓب ُل٣ٚ ٖٓ ػٜل ٓب٤ُخ أٝ ػ٤٘٤خ أٝ ثطبهخ ػؼ٣ٞخ أٝ     ( :4-41المادة ) 

         َٓزؾوبد ٓب٤ُخ أٝ ٜٓبّ ٝظ٤ل٤خ , ٣ٝزْ رٞص٤ن مُي ثزؼجئخ أُٞظق ُِ٘ٔٞمط أُؼل ُنُي                                  

 إلًٔبٍ ثبه٢ اُزور٤جبد ٓغ م١ٝ اُؼالهخ .  ُِٔٞاهك اُجشو٣خ( ٝر٤َِٔٚ 22)  ٗٔٞمط ههْ                                

 ك٢ ؽبُخ ؽِت أُٞظق ُالٍزوبُخ ثؼل اػطبئٚ ُلٝهح رله٣ج٤خ ػ٠ِ ؽَبة اُغٔؼ٤خ كال ثل ٖٓ      ( :8-41المادة ) 

  روَ ػٖ صالصخ أشٜو هجَ االٍزوبُخ أٝ ٣ِيّ اٍزضٔبهٛب ك٢ ٓغبٍ اُؼَٔ ثبُغٔؼ٤خ ُلزوح ال                                 

 أُٞظق ثلكغ ه٤ٔخ اشزواًٚ ك٤ٜب ػ٘ل اٍزوبُزٚ هجَ اٗزٜبء ٛنٙ أُلح .                                 

 ٣ؾن ُِغ٘خ اُٞظبئق اُزٞط٤خ ثبُلظَ اُزؤك٣ج٢ ٖٓ اُٞظ٤لخ ٓز٠ اهرؤد مُي ُٖٔ رٌوه ؿ٤بثٚ     ( :2-41المادة ) 

 فالٍ اَُ٘خ ثقَٔخ ػشو ٣ٞٓبً ٓزظِخ أٝ ػشوٕٝ ٣ٞٓب ٓزوطؼخ أٝ ػ٘ل اٍبءح األكة ٓغ أؽل                                  

 اُيٓالء أٝ اُوإٍبء أٝ أُوإ٤ٍٖٝ أٝ اُيٝاه أٝ اٛلاه أُبٍ أٝ اَُوهخ أٝ اُزالػت ثؤٗظٔخ                                 

 اُغٔؼ٤خ أٝ اُزوظ٤و ك٢ أكاء اُؼَٔ أًَُٞ ا٤ُٚ , أٝ اإلٍبءح ا٠ُ ٍٔؼخ اُغٔؼ٤خ ٝرؼط٤َ                                 

 ٓظبُؾٜب ُٝوئ٤ٌ اُغٔؼ٤خ اُؾن ك٢ اػزٔبك كظِٚ أٝ ارقبم ٓب ٣واٙ ٓ٘بٍجبً ك٢ ؽوٚ .                                 

 ) ٗٔٞمط كبٗٚ ٣ُؼط٠ اشؼبه ًزبث٢ ثبإلهبُخ  ػ٘ل اٍزـ٘بء اُغٔؼ٤خ ػٖ فلٓبد أُٞظق   ( :44-41المادة ) 

 ( ٣ٝؾن ُٚ االٍزٔواه ػ٠ِ هأً اُؼَٔ ُٔلح شٜو ٓلكٞع األعو ٖٓ ربه٣ـ ٛنا 24ههْ                                    

 اإلشؼبه .                                      
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 سلم رواتب المورفٌن  : الخامس عشرالفصل 

انشاتة  ادلؤهم ادلشتثح انىظُفح
 األساسٍ

تذل 
 نمم

ػالوج  االنتذاب
 سنىَح

5% 

اػهً سمف 
 نهشاتة

 خاسجٍ داخهٍ اػهً دسجح

 مدٌرة الجمعٌة + المساعدة 
 التاسعة
 

 344 424 444 144 3444 بكالورٌوس
 (8الدرجة )

 ( لاير8144)

 772 424 444 144 1244 بكالورٌوس الثامنة مشرفة الدور
 (8الدرجة )

 ( لاير3344)

 442 424 444 144 3244 بكالورٌوس السابعة مدٌرة المعهد
 (2الدرجة )

 ( لاير2442)

شإون إدارٌة ) سكرتارٌة اتصاالت إدارٌة ـ 
محاسبة –شإون المورفٌن ـ معلمات الدورات 

 أمٌنة خزنه ( اللجنة االجتماعٌة –
 السادسة

 بكالورٌوس
دبلوم ما بعد 
 الثانوي

3444 144 444 424 424 
 (2الدرجة )

 ( لاير1324)

عاللات عامة  سكرتارٌة –اللجنة الثمافٌة 
مدربات نادي مشرفات النادي معلمات  -المعهد 

 الروضة
 472 424 444 144 7244 بكالورٌوس الخامسة

 (2الدرجة )
 ( لاير3372)

 –عاللات عامة-المشترٌات –تنمٌة الموارد
سكرتارٌة  –مشرفات النادي-أمٌنة المستودعات

 -خدمات مساندة  -اللجنة الثمافٌة  -المعهد 
 استعالمات

 444 424 444 144 7444 ثانوي  الرابعة
 (44الدرجة )

 ( لاير3444)

 

وٌعتمد بمبلػ هـ 77/2/4133مالحرة : تم تعدٌل سلم رواتب األخصائٌات االجتماعٌات حسب لرار مجلس اإلدارة الثامن فً 

 ثالثة أالؾ لاير .

 

 

 

انشاتة  ادلؤهم ادلشتثح انىظُفح
 تذل نمم األساسٍ

ػالوج  االنتذاب
 سنىَح

5% 

اػهً سمف 
 نهشاتة

 خاسجٍ داخهٍ اػهً دسجح
 –مراسالت  –استعالمات 

 –مشرفات ممصؾ 
 مشرفات نرافة

 الثالثة
 ابتدائً 
 كفاءة 
 متوسط

4344 144 444 424 84 
 (43الدرجة )

 ( لاير7314)

 الثانٌة مستخدمات 
ابتدائً فما 

 فوق
4324 144 444 424 38 

 (42الدرجة )
 ( لاير7344)
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انشاتة  ادلؤهم انىظُفح
ػالوج  االنتذاب تذل نمم األساسٍ

 سنىَح
5% 

اػهً سمف 
 نهشاتة

 خاسجٍ داخهٍ  اػهً دسجح
 مشرؾ دار سلطان

 
 144 744 444 144 8444 ماجستٌر

 (4الدرجة )
 ( لاير44844)

 372 744 444 144 3244 بكالورٌوس مشرؾ دار سلطان
 (4الدرجة )

 ( لاير8442)

 772 744 444 144 1244 ثانوٌة عامة مندوب مفوض
 (2الدرجة )

 ( لاير3272)

 444 744 444 144 7444 كفاءة متوسطة فما دون السائمٌن
 (44الدرجة )

 ( لاير3444)

 442 744 444 144 7344 ابتدائً فما دون الحراس
 (44الدرجة )

 ( لاير3124)

 744 744 444 144 1444 كفاءة متوسطة فما دون سائك متفرغ
 ( 2الدرجة ) 

 ( لاير 2844) 

 772 744 444 144 1244 كفاءة متوسطة فما دون سائك وحارس ممٌم
 ( 2الدرجة ) 

 ( لاير 3272) 

 3244 دونثانوي فما  األمهات الممٌمات
)بدل 144

 طبٌعة عمل(
444 744 442 

 ( 2الدرجة ) 
 ( لاير 2442) 
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 النماوج المستخدمة : عشر السادسالفصل 

 انتحذَث اسى اننًىرج سلى اننًىرج
0 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

00 

00 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

20 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

 

 اػزٔبك كزؼ ٝظ٤لخ 

 اػزٔبك رٞظ٤ق ٓٞظق

 اػالٕ ػٖ ٝظ٤لخ شبؿوح

 اٍزٔبهح اُج٤بٗبد اُشقظ٤خ

 ا٤َُوح اُنار٤خ

 ًشق أُوبثِخ اُشقظ٤خ

 ػول ػَٔ

 رؼل٣َ كٝاّ ٓٞظق

 اٗزلاة

 اػبهح أٝ ٗوَ فلٓخ ٓٞظق

 رؼل٣َ ٠َٔٓ ٝظ٤ل٢

 ؽِت اعبىح

 اٍزئنإ ٓٞظق

 اٍزٔبهح رو٣ْٞ األكاء اُٞظ٤ل٢

 روه٤خ

 اػزٔبك ؽبكي أٝ ثلٍ

 َٓزؾوبد ٓب٤ُخ – ٌٓبكبحر٤ًَٞ اٍزالّ 

 اعواء عيائ٢

 رظِْ

 اٍزوبُخ

 اٜٗبء فلٓخ ٓٞظق

 افالء ؽوف

 اٗناه ًزبث٢ ) ُلذ ٗظو (

 ثبإلهبُخاشؼبه 

 َٓبءُخ

 رؼو٣ق ) شٜبكح فجوح (

 رل٣ٞغ طالؽ٤بد

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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 ؽِت اػزٔبك ٝظ٤لخ                                                                                                    (  0ٗٔٞمط ههْ )

 

 

 ؽلظٚ هللا                                              أٌُوّ / ٓل٣و اُغٔؼ٤خ                                                  

 ٝثؼل                             اَُالّ ػ٤ٌِْ ٝهؽٔخ هللا ٝثوًبرٚ                                      

ٝاشؼبهٗب ثبُٔٞاكوخ ػ٘ل طق اُٞظ٤ل٢ ُٜب , رغلٕٝ ثوكوٚ اُٞالػزٔبك كزؼ ٝظ٤لخ / ..................................................... ؽ٤ش أَٓ اُزٌوّ ثبُوكغ 

 طلٝهٛب ػ٠ِ إٔ رٌٕٞ أٝهبد اُؼَٔ ك٢ اُلزوح : 
 

 ُِلزور٤ٖ اُظجبؽ٤خ ٝأَُبئ٤خ           ث٘ظبّ اَُبػبد               أَُبئ٤خ كوؾ           اُظجبؽ٤خ كوؾ            
 

 ...................................................................................................................................................................ٗظواً ُألٍجبة ا٥ر٤خ : 
 

 اُوَْ : ..............................................................

 ..................................................هئ٤ٌ اُوَْ : .......

 اُزبه٣ـ : ..................................................................

 اُزٞه٤غ :...................................................................

 

 

 ؽلظٚ هللا                                                                        ٍؼبكح هئ٤ٌ اُغٔؼ٤خ                  

 اَُالّ ػ٤ٌِْ ٝهؽٔخ هللا ٝثوًبرٚ ..                                                           ٝثؼل ...     

 ؽِت اػزٔبك كزؼ ٝظ٤لخ / ٝؽ٤ش رٔذ ٓواعؼخ اُطِت أُولّ ٓغ فطخ اُزٞظ٤ق ك٘ل٤لًْ ثؤٕ : كبشبهح ُِطِت أُولّ ثؼب٤ُخ ؽٍٞ 

 غ ُل٣٘ب ٖٓ أُٞاكوخ ػ٠ِ اُطِت .كزؼ اُٞظ٤لخ ٣زٔش٠ ٓغ فطخ اُزٞظ٤ق ٝال ٓبٗ      
 

 ...................................................................................اػزناهٗب ػٖ أُٞاكوخ ػ٠ِ اُطِت ٗظواً ُـ : ............................................       
 

 ٓل٣و اُغٔؼ٤خ :           ُإلؽبؽخ ٝاُزٞع٤ٚ ,,,,                                                           

 اُزٞه٤غ : ...............................................................                                                                        

 ٛـ 04اُزبه٣ـ :       /      /                                          

 

 ؽلظٚ هللا                                                                                                   أٌُوّ / ٓل٣و اُغٔؼ٤خ

 ٝثؼل ...       اَُالّ ػ٤ٌِْ ٝهؽٔخ هللا ٝثوًبرٚ ..                                                           
 

 . ثؼب٤ُخال ٓبٗغ ٖٓ اػزٔبك اُٞظ٤لخ ؽَت أُٞػؼ       

 ............................رؼزٔل اُٞظ٤لخ ٓغ ٓالؽظخ : ...................................................................................................       

 اػزناهٗب ػٖ اػزٔبك اُٞظ٤لخ ثَجت :       

 :  هئ٤ٌ اُغٔؼ٤خ                                                                                         

 االٍْ : .................................................................                                                            

 اُزٞه٤غ : ...............................................................                                                            

 ٛـ 04  اُزبه٣ـ :       /      /                          

 طٞهح ُِٔب٤ُخ  -

 طٞهح ُوئ٤ٌ اإلكاهح / اُوَْ أُؼ٢٘  -

 اعتماد فتح ورٌفة

 مدٌر الجمعٌة 

 اعتماد الورٌفة 
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  رٞظ٤ق ٓٞظقاػزٔبك           (                                                                                                    2ٗٔٞمط ههْ )

  

 
 ؽلظٚ هللا                                                                                   / ٓل٣و اُغٔؼ٤خ                                                  ٍؼبكح 

 ٝثؼل                              اَُالّ ػ٤ٌِْ ٝهؽٔخ هللا ٝثوًبرٚ                                                       

 .....................................................ػ٠ِ ٝظ٤لخ / ............................................ ............. كؤَٓ اُزٌوّ ثبُٔٞاكوخ الػزٔبك رٞظ٤ق األؿ /

 ٛـ 04ػٖٔ اُٞظبئق أُؼزٔلح ثبُغٔؼ٤خ , ٝمُي اػزجبهاً ٖٓ ٣ّٞ / ........................... أُٞاكن :      /     /      
 

 :             طجبؽ٢ كوؾ            َٓبئ٢ كوؾ            كٝا٤ٖٓ طجبؽ٢ َٝٓبئ٢          ث٘ظبّ اَُبػبد  ػ٠ِ إٔ رٌٕٞ كزواد اُؼَٔ
 

 .....................................................أفوٟ / ......................................................................................................................    

 

 (  600         400)       اُجلالد أُطِٞثخ :        ثلٍ ٗوَ 
 

 .................................................... ؽ٤ض٤بد طوف اُجلٍ : ..........................................................................................................

 

 ُغ٘خ اُٞظبئق                                                                                         

 هئ٤ٌ اُغ٘خ : .......................................................                                                                                                  

 اُزبه٣ـ : .............................................................                                                                                                   

 .....................اُزٞه٤غ : ........................................                                                                                                  
 

 

 

 ؽلظٚ هللا                                                                                                                                    ٍؼبكح هئ٤ٌ اُغٔؼ٤خ 
 

 ....................................ثؤٕ أُٞظق ؽبطَ ػ٠ِ شٜبكاد: ................................................................................................. ٗل٤لًْ

 .........................................................................................ٝفجواد : ....................................................................................

 .................................ٝٗٞط٢ ثبػزٔبك رٞظ٤ق أُٞظق أُنًٞه ثؼب٤ُٚ ػ٠ِ أُورجخ : ....................................................... ٝاُلهعخ : ...

 

 

 ؽلظٚ هللا                                                                            / ٓل٣و اُغٔؼ٤خأٌُوّ 

 ؽلظٚ هللا             أٌُوّ ٓل٣و اكاهح اُشئٕٝ أُب٤ُخ                                                                                             

 ؽلظخ هللا                                                                                     أٌُوّ هئ٤ٌ هَْ شئٕٝ أُٞظل٤ٖ                   

 اَُالّ ػ٤ٌِْ ٝهؽٔخ هللا ٝثوًبرٚ                                                                                ٝثؼل                  

 ٗل٤لًْ ثؤٗٚ:  

 ........................ال ٓبٗغ ٖٓ اػزٔبك رٞظ٤ق أُٞظق أُنًٞه ثؼب٤ُٚ ػ٠ِ أُورجخ : ............................................. ٝاُلهعخ : .........    

 

 اػزٔبك رٞظ٤ق ٓٞظق

 ٓل٣و اُغٔؼ٤خ 

 زٔبك اُزٞظ٤ق  اػ
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 ٛـ 04  ٝمُي اػزجبهاً ٖٓ ٣ّٞ : ....................................................... أُٞاكن :    /   /   

 ...................................................ثوارت أٍب٢ٍ : .................................. لاير , ًزبثخ : .............................................................
 

 ٓغ اػزٔبك اُجلالد اُزب٤ُخ :       
         

 .............................................................................ثلٍ : ....              

 

 ................................................ِٓؾٞظبد : ...................................................................................................................       

 

 هئ٤ٌ اُغٔؼ٤خ                                                      

 االٍْ : ........................................................................                                                                                                            

 اُزٞه٤غ : ......................................................................                                                                                                           

 ٛـ04اُزبه٣ـ :        /    /                                                                       

 

 

 

 األطَ ُِٔق أُٞظق  -

 طٞهح ُِوئ٤ٌ أُجبشو  -

 طٞهح ُِٔب٤ُخ . -
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  اػالٕ ػٖ ٝظ٤لخ شبؿوح       (                                                                                                    3ٗٔٞمط ههْ )

 الٕـاػ

 
 

 اٍْ اُٞظ٤لخ

 

...... 

 

 

 عٜخ اإلشواف

 

 

..... 

 

 اُؼٍَٔبػبد 

 

 

..... 

 

ٝاُقجواد أُئٛالد 

 أُطِٞثخ

 

 .... 

 .... 

 .... 

 

 ٓزطِجبد اُِـخ

 

 

..... 

 

 ٓزطِجبد أفوٟ

 

 .... 

 .... 

 .... 

 

 

 ٓالؽظبد

 

 اُٞظ٤لخ رلهع٤خ ٖٓ أُورجخ )  ( ا٠ُ أُورجخ )  ( ٝكوبً ُِٔئٛالد ٝاُقجواد .

 

 

ػ٠ِ اُواؿج٤ٖ اُزولّ ُِٞظ٤لخ رول٣ْ أُِق اُٞظ٤ل٢ ٓٞػؾبً ك٤ٚ اُٜبرق اُشقظ٢ ٤ٍِٝٝخ االرظبٍ ػ٠ِ 

 اال٤ٔ٣َ اُقبص ثبُغٔؼ٤خ

 

 

 ػٖ ٝظ٤لخ شبؿوح   
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   اٍزٔبهح اُج٤بٗبد اُشقظ٤خ    (                                                                                                    4ٗٔٞمط ههْ )

 

 انثُاناخ انشخصُح : 
 ...........................................................االٍْ اُوثبػ٢ : ............................................................................................ اُغ٤َ٘خ : ......

 ............................................................ٗٞع ا٣ُٜٞخ : .....................................................................  ههٜٔب : .................................

 .......................................................................  ربه٣قٜب : ......................................................ٓظلهٛب : ......................................

 ...................................................................ربه٣ـ ا٤ُٔالك : ................................................................. ٌٓبٕ ا٤ُٔالك : .....................

 ......................................................أُئَٛ اُلها٢ٍ : .............................................................. اُزقظض: .....................................

 : انؼنىاٌ 
 ..............................................................أُل٣٘خ ٝاُؾ٢ : .............................................................................................................

 .................................................................................................................................... ثغٞاه : ......................................شبهع : 

 ............................................................................... عٞاٍ : ....................ٛبرق : ............................................ كبًٌ: ..................

 .......................................................أهوة َٓغل ٌَُِٖ : .............................................................................. ؽ٢ : .......................

 ................................................................ػ٘ٞاٗٚ : ....................................................................................................................

 )    (  ٓزيٝط             )    ( أػية                :  احلانح االجتًاػُح

 )     ( مًٞه               )     ( اٗبس                       ػذد األتناء :  

 جهاخ انؼًم انساتمح : 
................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

 انذوساخ وانشهاداخ واخلرباخ : 
................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 
 

 .................................................ا٠َُٔٔ اُٞظ٤ل٢ ثبُغٔؼ٤خ : ................................................................... ربه٣ـ االُزؾبم ثبُٞظ٤لخ : .....

 

 ...............................االٍْ : ............................................                                                                                                           

 اُزٞه٤غ : .........................................................................                                                                                                           

 ..................اُزبه٣ـ : ......................................................                                                                                                            

 اٍزٔبهح اُج٤بٗبد اُشقظ٤خ    
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  وح اُنار٤خ   ا٤َُ             (                                                                                                  5ٗٔٞمط ههْ )

 

 انثُاناخ انشخصُح : 
 اُغ٤َ٘خ : ................................................. االٍْ / ..................................................................... اُؼٔو: ........................................

 .........................   ههْ ا٣ُٜٞخ : ............................................ا٤ُٔالك : ........................................................... ٌٓبٕ ا٤ُٔالك : .....ربه٣ـ 

 ..................................... اُؾبُخ االعزٔبػ٤خ : ........................................ٓظلهٛب: .........................................................  ربه٣قٜب : ...

 ػلك األث٘بء : ......................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :                      اُزبه٣ـ :    اُزٞه٤غ                                                                                                            

                                                                                                            ...........................      ........................... 

 

     ا٤َُوح اُنار٤خ 

 الدورات اإلدارٌة الحاصل علٌها : 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

  خبرات ومهارات : 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

 دورات الحاسب اآللً : 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

  جهات العمل السابمة : 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

...................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

  اللؽات : 

.................................................... 

..................................................... 
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  اعواء ٓوبثِخ شقظ٤خ               (                                                                                                  6ٗٔٞمط ههْ )

 

 تُاناخ ادلىظف : 

 ...................................................................................................................... الجنسٌة : ......................االسم الرباعً : 

 ........................................................... المسمى الورٌفً المتمدم علٌه : .................................................................. المسم :

 ......................................المإهل الدراسً : ........................................................................... التخصص : .......................

 

 لتً تمدمت علٌها : اكتب وصؾ ورٌفً مختصر للورٌفة ا

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

74 
 درجة

 

 أبرز اإلنجازات والنجاحات : 

...................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

2 
 درجات

 

 جهات العمل السابمة ومدة العمل فٌها : 

 ........... :لمدة ........................................................................................................................... 

  :لمدة ...................................................................................................................................... 

 .......... : لمدة ........................................................................................................................... 

 ................................................................................................................ : لمدة ..................... 

44 
 درجات

 

 

 آخر عمل عملت فٌه وسبب تركه : 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

2 
 درجات

 

 

 لماوا ترٌد االلتحاق بهوه الورٌفة : 

.................................................................................................................................................... 

 

2 
 درجات

 

 ماوا تعرؾ عن جمعٌة فتاة ثمٌؾ :

.................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

 

44 
 درجات

 

     ًشق أُوبثِخ اُشقظ٤خ  
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 ما هو مكسب الجمعٌة من تورٌفن : 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

2 

 درجات

 

 ممدار الراتب الوي تتولعه ولماوا : 

 ............................................................................................................................................. ألن 

7 

 درجتان

 

 هل لدٌن ارتباطات أخر  ) كؤعمال أخر  ( وهل هً ٌومٌة أو أسبوعٌة أو شهرٌة   وماهً : 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

2 

 درجات

 

 لدرات ومواهب تتمٌز بها : 

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

1 

 درجات

 

 صفات شخصٌة مدحها اآلخرٌن فٌن : 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

 

1 

 درجات

 

 أمور تحب أن تكون فً رئٌسن المباشر فً الجمعٌة : 

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

 

1 

 درجات

 

 اشرح العبارة التالٌة باختصار ) من ال ٌتمدم ٌتمادم ( : 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

 

44 

 درجات

 

 أبرز من تعرؾ من العاملٌن فً الجمعٌة :

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 
 

1 

 درجات 

 

 إجمالً الدرجات الحاصل علٌها ) ................. ( درجة                                                                                                           

 النتٌجة النهائٌة للممابلة : 

 اجتٌاز بنجاح        رسوب  

 محرر الممابلة : .......................................                                                                                                               

 التولٌع : ................................................                                                                                                         

 هـ 41      التارٌخ :     /     /                                                                                                       
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 ػول ػَٔ                   (                                                                                                  7ٗٔٞمط ههْ )
 

 

 

 

 ن : ـل مـاق بٌن كـفـم االت   /      /     هـ الموافك :    41  وم :     /    /   ـد هللا فً ٌـم بحمـت

جمعٌة فتاة ثمٌؾ الخٌرٌة النسائٌة وهً جمعٌة خٌرٌة مسججلة فجً وزارة المجوارد البشجرٌة والتنمٌجة االجتماعٌجة بجرلم  -4

 ار ـهـش :ًـحؾ  ــائـة : الطـدٌنـا مـوانهـنـهـ  وع 4143/  7/  74( وتارٌخ : 41)

وٌمثلها فً التولٌجع علجى هجوا  (fatatthaqeef.org@info) اإللكترونً : ( البرٌد734الستٌن ص.ب : ) :شارع

وٌشجار إلٌهجا  األمٌرة / الجوهرة بنت فٌصل بن تركً آل سجعود رئٌسة جمعٌة فتاة ثمٌؾ الخٌرٌة النسائٌةالعمد 

 .  تانطشف األول فٌما بعد 

 ...........................الجنسٌه/................................السٌد/ة................................. -7

 (...............)...وعنوانه مدٌنة: ........(..................)..... رلم: مدنً/اإللامة( )سجلبموجب 

البرٌججد  .....(............................جججوال : )..( ...........................): شججارع( ..............................)حججً:

   تانطشف انثانٍ.......( وٌشار إلٌه فٌما بعد .....@........................اإللكترونً :)............................
 

 بعد أن ألر الطرفان بؤهلٌتهما المعتبرة شرعا ونراما إلبرام مثل هوا العمد فمد اتفما على ما ٌلً : 
 

 م وصفح انؼمذ : أوالً : يىضىع انؼمذ ويكاٌ انؼً
 

) حت ادارته أو اشرافه بورٌؾ اتفك الطرفان على أن ٌعمل الطرؾ الثانً لد  الطرؾ األول ت -4

...( فً مدٌنة الطائؾ أو أي جهة أخر  ٌمارس فٌها الطرؾ األول ..............................................

نشاطه داخل المملكة وأن ٌموم بكافة ما ٌدخل فً اختصاص هوه الورٌفة ومباشرة األعمال التً ٌكلؾ بها بما 

لٌها ٌتناسب مع لدراته العملٌة والعلمٌة والفنٌة وفماً الحتٌاجات العمل وبما ال ٌتعارض مع الضوابط المنصوص ع

 فً المواد ) الثامنة والخمسون   التاسعة والخمسون   والستون ( من نرام العمل .
 

 مدة العمد : -7

اتفك الطرفان على أن ٌكون هوا العمد )                 ( على أن ٌبدأ فً تارٌخ ..../...../.......هـ الموافك : 

 ....../...../.......م . 
 

 :     ) متزوج ( أو      ) أعزب (  الحالة االجتماعٌة -3
 

 فترة التجربة : -1

( ٌوماً تبدأ من تارٌخ مباشرته للعمل   وٌجوز تمدٌد فترة 24ٌخضع الطرؾ الثانً لفترة تجربة ال تزٌد مدتها عن )

لفطر التجربة باتفاق مكتوب بٌن الطرفٌن على أال تزٌد على مائة وثمانٌن ٌوماً وال تدخل فً حسابها اجازة عٌدي ا

واألضحى واإلجازة المرضٌة ولكل من الطرفٌن الحك فً إنهاء العمد خالل هوه الفترة دون تعوٌض الطرؾ األخر 

     ػول ػَٔ   
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  ثانًُا : أَاو وساػاخ انؼًم 
 ( ساعة عمل اسبوعٌاً .          تحدد ساعات العمل ) 

 

 ثانثًا : انتزاياخ انطشف األول 
 األجر والمزاٌا :  -1

ٌدفع الطرؾ األول للطرؾ الثانً أجراً أساسٌا ولدرة ) ........................( لاير بدل مواصالت ولدره  .4

).................( لاير اإلجمالً ولدرة ) .....................( لاير سعودي ٌستحمه فً نهاٌة كل شهر مٌالدي 

 . 

 ؾ األول عن دفع البدل الموكور أعاله فً حال تزوٌد المورؾ بمواصالت الجمعٌة ٌمتنع الطر .7

ٌلتزم الطرؾ األول بتسجٌل الطرؾ الثانً لد  المإسسة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة وسداد االشتراكات  .3

 حسب أنرمتها . 
 

 اإلجازات :  -2

( ٌوماً مدفوعة األجر   وٌحدد الطرؾ األول 34ٌستحك الطرؾ الثانً عن سنة العمل   إجازة سنوٌة مدتها ) .4

تارٌخها خالل سنة االستحماق وفماً لرروؾ العمل   وللطرؾ األول تؤجٌل اإلجازة بعد نهاٌة سنة استحمالها 

ً تؤجٌلها إلى نهاٌة السنة التالٌة لسنة 24لمدة ال تزٌد عن ) ( ٌوماً   كما له بموافمة الطرؾ الثانً كتابٌا

 االستحماق وولن حسب ممتضٌات رروؾ العمل .

جازة بؤجر كامل فً عٌدي الفطر واألضحى والٌوم الوطنً كما ٌحددها لرار وزٌر العمل للمورؾ التمتع بإ .7

 والالئحة التنفٌوٌة لنرام العمل . 

 فٌما ٌتعلك ببالً اإلجازات فإنه ٌستحمها الطرؾ الثانً وفماً لمواد نرام العمل . .3
 

 ساتؼًا : انتزاياخ انطشف انثانٍ 
أن ٌنجز العمل الموكل إلٌه وفماً ألصول المهنة ووفك تعلٌمات الطرؾ األول إوا لم ٌكن فً هوه التعلٌمات ما  -4

 ٌخالؾ العمد أو النرام أو اآلداب العامة ولم ٌكن فً تنفٌوها ما ٌعرضه للخطر . 

ول الموضوعة تحت تصرفه أن ٌعتنً عناٌة كافٌة باألدوات والمهمات المسندة إلٌه والخامات المملوكة للطرؾ األ -7

 أو التً تكون فً عهدته وأن ٌعٌد إلى الطرؾ األول المواد الؽٌر مستهلكة . 

أن ٌمدم كل عون ومساعدة دون أن ٌشترط لولن أجراً إضافٌاً فً حالة األخطار التً تهدد سالمة مكان العمل أو  -3

 األشخاص العاملٌن فٌه .

لطبٌة التً ٌرؼب فً اجرائها علٌه لبل االلتحاق بالعمل أو اثناءه أن ٌخضع وفماً لطلب الطرؾ األول للفحوص ا -1

 للتحمك من خلوه من األمراض المهنٌة أو السارٌة .

ٌلتزم الطرؾ الثانً بحسن السلون واألخالق أثناء العمل وفً جمٌع األولات ٌلتزم باألنرمة واألعراؾ والعادات  -2

وكولن بالمواعد واللوائح والتعلٌمات المعمول بها لد  الطرؾ  واآلداب المرعٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة  

 األول وٌتحمل كافة الؽرامات المالٌة الناتجة عن مخالفته لتلن األنرمة . 
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  انتهاء انؼمذ أو إنهائه : خايساً 
ٌحك للطرؾ األول فسخ العمد دون مكافؤة أو اشعار للطرؾ الثانً أو تعوٌضه شرٌطة اتاحة الفرصة للطرؾ  -4

 الثانً فً إبداء اسباب معارضته للفسخ وولن طبما للحاالت الواردة فً المادة 

 ) الثمانون ( من نرام العمل . 

ول مع احتفاره بحمه فً الحصول على كافة ٌحك للطرؾ الثانً ترن العمل وإنهاء العمد دون اشعار الطرؾ اال -7

 مستحماته طبماً للحاالت الواردة فً المادة ) الحادٌة والثمانون ( من نرام العمل . 

ٌنتهً هوا العمد بانتهاء المدة المحددة فٌه أو باتفاق الطرفٌن على انهائه بشرط موافمة الطرؾ الثانً كتابة  -3

 ن فً إنهائه . وٌجدد تلمائٌاً ما لم ٌرؼب أحد الطرفٌ

 ( ٌوماً .34ٌلتزم أي من الطرفٌن عند انهائه للعمد اشعار الطرؾ اآلخر كتابة لبل االنهاء بمدة ال تمل عن ) -1

فً حال إنهاء العمد من لبل أحد الطرفٌن لبل انمضاء مدته دون سبب مشروع   ٌحك للطرؾ اآلخر ممابل هوا  -2

 لراتب ( . االنهاء تعوٌضاً لدره راتب ) شهرٌن من أساسً ا

  يكافأج نهاَح اخلذيح  : سادساً 
ٌستحك الطرؾ الثانً عن انهاء العمد من لبل الطرؾ األول أو باتفاق الطرفٌن أو بانتهاء مدة العمد أو نتٌجة لوة  -4

لاهرة   مكافؤة لدرها أجر خمسة عشر ٌوماً عن كل سنه من السنوات الخمس األولى   وأجر شهر كامل عن كل 

الخدمة التالٌة   وٌستحك الطرؾ الثانً مكافؤة عن أجزاء السنة بنسبة ما لضاه منها فً العمل سنة من سنوات 

 تحسب المكافؤة على األجر األخٌر. و

اوا انتهى العمد بسبب استمالة الطرؾ الثانً ٌستحك فً هوه الحالة ثلث المكافؤة بعد خدمة ال تمل عن سنتٌن  -7

ٌستحك ثلثً المكافؤة اوا زادت مدة الخدمة عن خمس سنوات متتالٌة   متتالٌٌن وال تزٌد على خمس سنوات   و

 ولم تبلػ عشر سنوات   وٌستحك المكافؤة كاملة اوا بلؽت مدة خدمته عشر سنوات أو أكثر . 

  سشَح ادلؼهىياخ   : ساتؼاً 
ً ٌنتجها   أو التً ٌجب على الطرؾ الثانً أن ٌحفر األسرار الفنٌة والعلمٌة والتجارٌة والصناعٌة للمواد الت -4

أسهم فً إنتاجها بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة   وكولن جمٌع األسرار المهنٌة المتعلمة بالعمل أو بالطرؾ 

 األول التً من شؤن إفشائها اإلضرار بمصلحة الطرؾ األول  وٌطبك علٌه نرام العمل فً حال اإلخالل بولن .

األول ولمدة خمس سنوات   فً أي مكان فً المملكة العربٌة  ٌلتزم الطرؾ الثانً بعدم افشاء اسرار الطرؾ -7

  السعودٌة و/ أو خارجها   فٌما ٌتعلك بنفس نشاط الجمعٌة لحماٌة مصالح الطرؾ األول المشروعة . 
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  أحكاو ػايح    : ثايناً 
ً ألحكام نرام العمل والعمال السعودي نافو المفعول   وٌعتبر نرام العمل  ٌتم -4 تفسٌر وتنفٌو مواد هوا العمد وفما

والعمال والئحة تنرٌم العمل واألنرمة الداخلٌة واللوائح والسٌاسات واإلجراءات المكملة لها والمعتمدة من لبل 

 لعمد . صاحب العمل بمثابة المرجع لما لم ٌتم النص علٌه فً ا

ال ٌعتبر أي تعدٌل شكلً أو موضوعً باإلضافة أو الحوؾ على نصوص هوا العمد بعد التولٌع علٌه ملزماً إال بعد  -7

 موافمة الطرفٌن وٌكون هوا التعدٌل ملحماً بالعمد وتتم اإلشارة إلى هوه الفترة من هوه المادة عند إجراء أي تعدٌل 

 تصاص انمضائٍ    اننظاو انىاجة انتطثُك , واالخ: تاسؼاً 
هوا العمد لنرام العمل والئحته التنفٌوٌة والمرارات الصادرة تنفٌواً له فً كل ما لم ٌرد به نص فً هوا  ٌخضع -1

 العمد وٌحل هوا العمد محل كافة االتفالٌات والعمود السابمة الشفهٌة منها أو الكتابٌة ان وجدت .

فإن االختصاص المضائً ٌنعمد للجهة المختصة بنرر المضاٌا فً حالة نشوء خالؾ بٌن الطرفٌن حول هوا العمد  -2

 العمالٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة   مدٌنة الطائؾ . 

 انؼمىتاخ     : ػاششًا 
تطبٌك العموبات المنصوص علٌها فً نرام العمل والالئحة التنفٌوٌة   مالم ٌكن هنان عموبات أخر  اشد ٌنص علٌها 

 أي نرام آخر . 

 اإلخطاساخ , واإلشؼاساخ , ونسخ انؼمذ     : احلادٌ ػشش
واإلشعارات بٌن الطرفٌن كتابة على العنوان الموضح بصدر هوا العمد عن طرٌك البرٌد المسجل    تتم اإلخطارات 

البرٌد الممتاز   البرٌد االلكترونً أو رلم الهاتؾ الجوال لكل من الطرفٌن وٌلتزم كل طرؾ بإشعار الطرؾ االخر خطٌاً 

  واال اعتبر العنوان أو البرٌد اإللكترونً الموكوران فً حال تؽٌٌره للعنوان الخاص به أو تؽٌٌر البرٌد اإللكترونً 

 اعاله هما المعمول بهما نرامٌاً . 

 نسخ انؼمذ     : انثانٍ ػشش 
 حرر هوا العمد من نسختٌن أصلٌتٌن باللؽة العربٌة   ولد تسلم كل طرؾ نسخة منه للعمل بموجبها .  

 وػهً هزا جشي االتفاق وانتىلُغ
 

 انطشف انثانٍ                                                     انطشف األول        
 ..........................................االٍْ:                         االٍْ: اُغٞٛوح ث٘ذ ك٤ظَ ثٖ رو٢ً آٍ ٍؼٞك       

 ٔؼ٤خ كزبح صو٤ق اُق٤و٣خ اَُ٘بئ٤خ                         ٠َٔٓ اُٞظ٤لخ : .............................. اُظلخ : هئ٤َخ ع

 .............اُزٞه٤غ : ......................................                                        اُزٞه٤غ : ...........................

 ّ 20/    /     ٛـ  أُٞاكن :   04 اُزبه٣ـ :     /    /                                 ّ   20 ٛـ  أُٞاكن     /    /  04  /     اُزبه٣ـ :    /
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 ؽِت رؼل٣َ كٝاّ ٓٞظق   (                                                                                                  8ٗٔٞمط ههْ )

 

 

 ؽلظٚ هللا                                                                                                          أٌُوّ ٓل٣و اُغٔؼ٤خ 

 ٝثؼل....                                              اَُالّ ػ٤ٌِْ ٝهؽٔخ هللا ٝثوًبرٚ ..                                 

 ....................................................كآَٓ اُزٌوّ ثبُٔٞاكوخ ػ٠ِ رؼل٣َ كٝا٢ٓ اُؾب٢ُ : ..............................................................................

 ....................................زب٢ُ : ......................................................................................................................٤ُظجؼ اُلٝاّ اُغل٣ل ًبُ

................................................................................................................................................................................................ 

 ٗٞع اُزؼل٣َ :    

 كائْ                         

 ٛـ 04: ٝمُي اػزجبهاً ٖٓ ٣ّٞ .............................................................. أُٞاكن :      /     /        ٓئهذ                

 ٛـ 04/      /        ٝؽز٠ ٣ّٞ ............................................................. أُٞاكن :                                                      

 ٗظواً ُألٍجبة اُزب٤ُخ : 

 

................................................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................................................ 

 

 ......                      ٓولٓخ : ..........................................................................اُوَْ / اإلكاهح : ..........................................................

 ..........................................................اُوئ٤ٌ أُجبشو: ................................................................                     اُٞظ٤لخ : ..............

 ...............................................................اُزٞه٤غ : ..........................................................................                    اُزٞه٤غ : ...........

 ٛـ 04ٛـ                                                                     اُزبه٣ـ :        /      /       04اُزبه٣ـ :       /    /      

 

 

 ؽلظٚ هللا                                                                                                           هئ٤ٌ هَْ شئٕٝ أُٞظل٤ٖ أٌُوّ 

 اَُالّ ػ٤ٌِْ ٝهؽٔخ هللا ٝثوًبرٚ ..                                                                 ٝثؼل....              

 به أُٞظق ثـ : ك٘ؤَٓ اؽالػٌْ ٝاشؼ
 

 .............................................اػزناهٗب ػٖ هجٍٞ ؽِجٚ .......................................................................................................         

               

 ...................................................................................................................................................أُٞاكوخ ػ٠ِ ٛنا اُطِت               

               

 .............................................................................................أُٞاكوخ أُشوٝؽخ ثـ .........................................................              

 

 مدٌر الجمعٌة                                                                                                                     

 االسم : ..............................................                                                                                                                 

 .......................................التولٌع:......                                                                                                         

 هـ41التارٌخ :       /    /                                             

     رؼل٣َ كٝاّ ٓٞظق    
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 اٗزلاة                 (                                                                                                  9ٗٔٞمط ههْ )
 
 

 ........................المرشح لالنتداب :        ....................................................................................................

 ............................................................................................................................جهة االنتداب :            

 ................... ......المهمة المنتدب إلٌها :   ....................................................................................................

                            ............................................................................................................................. 

                            ..................................................... ........................................................................ 

                           .............................................................................................................................. 

 هـ 41............................. ٌوم / أٌام   اعتباراً من ٌوم : ............................ الموافك:      /     /     مدة االنتداب باألٌام :   ...

 هـ 41/    /     وحتى ٌوم : ............................ الموافك :                                                                                     

 ...........................ملحورات :             .......................................................................................................

 

 اعتماد مدٌر الجمعٌة                                               

 االسم : .............................................                                                                                                   

 فة : ...........................................الورٌ                                                                                                  

 التولٌع : ............................................                                                                                                  

 هـ41التارٌخ :      /     /                                                                                                           

 
 المكرم / مدٌر الجمعٌة                                                                                             حفره هللا 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته                                               وبعد...              
 

 لالعتوار عن الطلب .        

 العتماد الطلب .       

 ................................................العتماد الطلب مع مالحرة : ....................................................................       

                                        .................................................................................................................... 

 

 اعتماد رئٌس الجمعٌة                                                                                                               

 االسم : .........................................                                                                                                        

 الورٌفة : ......................................                                                                                                       

 ...........................التولٌع : ............                                                                                                      

 هـ41التارٌخ :     /    /                                                                                       

 

     اٗزلاة    
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 اػبهح أٝ ٗوَ فلٓخ ٓٞظق                                   (                                                                  00ٗٔٞمط ههْ )
 
 
 

 حفره هللا         المكرم رئٌس المسم                                                                          

 وبعد..               السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته                                    

 : ............................................. والوي ٌشتؽل حالٌاً ورٌفة / بمسم : .................................... فآمل التكرم باعتماد نمل المورؾ

 إعارة        نمل خدمة     ........................................... على ورٌفة: ................................................ إلى لسم : .....

 ............. هـ وحتى ٌوم : ........................41اعتباراً من ٌوم : ....................................... الموافك:     /     /       

 هـ 41الموافك :      /    /     

 وعلى أن تكون فترات العمل لدٌنا بالمسم :        صباحً فمط        مسائً فمط         صباحً ومسائً 

 ...............................................أخر  : ..................................................................................................    
 

 موافمة رئٌس المسم                                                                        طلب رئٌس المسم

 ........................المسم: ..................                                          المسم : ......................................                

 ................................رئٌس المسم : ...............................                                                            االسم :..............        

 ..............                                                     التولٌع : .........................................التولٌع: ........................      

 هـ41  هـ                                                                         التارٌخ :      /    /   41التارٌخ:       /    /               

 

 
 

 حفره هللا                                                                                 المكرم/ مدٌر الجمعٌة 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته                                                  وبعد ..           

 ..........................فؤفٌدكم بموافمتنا على نمل المورؾ الموكور أعاله من لسمنا إلى لسم : ...........................................................

 شاكرٌن لكم حسن تعاونكم   وهللا الموفك                            

 مدٌر الجمعٌة                                                                                                                          

 ....االسم : ...................................................                                                                                                    

 التولٌع : ....................................................                                                                                                  

 هـ 41التارٌخ :       /    /                                                                                                       

 

 
 

 حفره هللا                                                                                 المكرم/ مدٌر الجمعٌة 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته                                                  وبعد ..           

 ال مانع من اعتماد نمل المورؾ الموكور بعالٌه   وإجراء الالزم حٌال ولن .        

 .......................ملحورات :  ..................................................................................................................       
 

 مدٌر الجمعٌة                                                                                                                          

 ...........................................االسم : ............                                                                                                     

 التولٌع : ....................................................                                                                                                  

 هـ 41التارٌخ :       /    /                                                                                                       

 اػبهح أٝ ٗوَ فلٓخ ٓٞظق     

      ٓٞاكوخ ٓل٣و اُغٔؼ٤خ 

      االػزٔبك 
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 رؼل٣َ ٠َٔٓ ٝظ٤ل٢                                            (                                                                  00ٗٔٞمط ههْ )

 
 حفره هللا                                                                                 المكرم/ مدٌر الجمعٌة 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته                                                  وبعد ..           

 ................................................... براتب ولدره : ......................................فآمل التكرم باعتماد تؽٌٌر المسمى الورٌفً : .

 ...........................والوي ٌشؽله حالٌاً المورؾ : .................................................................... بمسم: ......................

 ........................لٌصبح على المسمى الورٌفً : ................................................................. براتب ولدره : ..................

 هـ 41وولن اعتباراً من ٌوم : ............................................... الموافك :      /     /     

  وعلى أن تكون فترات العمل للمسمى الورٌفً الجدٌد :       صباحً فمط         مسائً فمط            صباحً ومسائً          أخر 

 

 مدٌر الجمعٌة   المورؾ                                                             رئٌس المسم                                                

سم :........................................ المورؾ : ...............................       رئٌس المسم : .............................                       اال

 : ......................................التولٌع: .................................        التولٌع :...................................                       التولٌع 

 هـ41هـ                                التارٌخ :      /    /     41التارٌخ :        /    /        هـ             41التارٌخ:       /    /       

 

 
 

 

 رئٌس المسم                                                                                       حفره هللا المكرم/ 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته                                                  وبعد ..           

  تعدٌل المسمى الورٌفً الموكور بعالٌه على أن ٌورؾ على المرتبة ) ....................( والدرجة ) ...............( ال مانع من ف       

 .......الجدٌد ) ....................................................................( لاير   كتابة : ...............................وٌكون الراتب للمسمى 

 هـ 41وولن اعتباراً من ٌوم :.............................................. بتارٌخ :        /     /     

 .......................................................................................................................................ملحورات :  ..      
 

 العتماد إكمال بالً اإلجراءات             

 وهللا الموفك     

 الجمعٌة  رئٌس                                                                                         

 االسم : .......................................................                                                                                                     

 التولٌع : ....................................................                                                                                                  

 هـ 41التارٌخ :       /    /                                                                                                       
 

 األصل فً ملؾ المورؾ  -

 صورة لرئٌس المسم  -

 صورة للمورؾ  -

 صورة للمالٌة  -

 
 
 
 
 

 االػزٔبك  

 رؼل٣َ ٠َٔٓ ٝظ٤ل٢ 
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 ؽِت اعبىح                                                   (                                                                  02ٗٔٞمط ههْ )
 

 
 حفره هللا                                                                                المدٌر التنفٌوي لجمعٌة فتاة ثمٌؾ المكرم/ 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته                                                  وبعد ..           

 ( ٌوم / أٌام      زة لمدة )    منكم الموافمة على إعطائً إجافآمل 

 م 74م  وحتى ٌوم : ............................ الموافك:      /    /     74ابتداًء من ٌوم : ............................ الموافك :     /    /      

 .....................................................................................نرراً لؤلسباب اآلتٌة : ......................................................

 على أن تحسب ضمن إجازتً : 
 

 بدون راتب                           االعتٌادٌة                                    
 

 المورؾ البدٌل : .............................................................................                    

 

 وهللا ٌحفركم وٌرعاكم      

 رئٌس المسم  اعتمادطالب اإلجازة                                                                                                                    

 االسم : ...........................................          .............                                                                    ...: ................ االسم 

 التولٌع :...........................................                                                                         .......     ...........المسم : ..............

                                  م                                                                74:      /      /            التولٌع : ..............................                                                                              التارٌخ

 

 
 

 ال ٓبٗغ ٝرؾَت ػٖٔ اإلعبىاد :      

 بدون راتب                االعتٌادٌة                                              
 

 م  74إلى         /         /          -م   74وولن عن الفترة من :       /      /     

 

 ................................أخر  : ......................................................................................................................     
 

 ؼٌر ممكن نرراً لرروؾ العمل .         

 وهللا الموفك     

 

 مدٌر الجمعٌة                                                                                                                          

 االسم : .......................................................                                                                                                     

 .....التولٌع : ...............................................                                                                                                  

 م74التارٌخ :        /     /                                                                                                        

 

 ٗٔٞمط ؽِت اعبىح 

 اػزٔبك ؽِت اإلعبىح  
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 ....................................................................................... الٌوم : .................................اسم المورؾ : 

 م74................................................................................. التارٌخ :      /     /      اإلدارة / المسم : 

 

 اٍزئنإ ٓٞظق                                             (                                                                  03ٗٔٞمط ههْ )
 

 

 

 
 انصراؾ مبكر          نوع االستئوان :     

 تؤخر فً الحضور                               

 الخروج والعودة أثناء الدوام                               

 .......أخر  ........................................................................                              

 

 ولت االستئوان :        من الساعة : ........          صباحاً   / ..........           مساًء     

 مساًء        صباحاً   / ..........           إلى الساعة :  ........                                    

      

  سبب االستئوان : 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

    

 

 

 

 
 

 اٍزئنإ ٓٞظق   

  رقم االستئذان : 

  

 ؼٌر موافك                                          موافك                                  

 

 ..........االسم : ..............................................................     التولٌع : ........................................          

 اػزٔبك أُل٣و أُجبشو    
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 استمارة تمٌٌم األداء السنوي للمورفٌن                                     (                                  04ٗٔٞمط ههْ )
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 التخصص المإهل العلمً تارٌخ المٌالد االسم الرباعً

    

 الرئٌس المباشر اإلدارة المسم تارٌخ المباشرة المسمى الورٌفً

     

 التوصٌة السابمة نتٌجة التمٌٌم السابك تارٌخ التمٌٌم السابك تارٌخ التمٌٌم فترة التمٌٌم

     

 نمووج / استمارة تمٌٌم األداء السنوي للمورفٌن
 

 مجموع الدرجات والتمدٌر
 المجموع الكلً العاللات سمات شخصٌة أداء عام

    
 ؼٌر مرضً
 34ألل من 

 مرضً
34 – 32 

 جٌد
44 – 42 

 جٌد جدا
84 – 82 

 ممتاز
24 - 444 

     

 

 

 األداء الورٌفً
 الدرجات عنصر التمٌٌم م

  10 القٌام بالمهام المناطة إلٌه 1

  10 االلتزام بمطابقة نماذج وإجراءات الجودة 2

  10 بالحضور واالنصراف واالنضباط بوقت العملااللتزام  3

  8 االستجابة للتعلٌمات الموجهة إلٌه 4

  5 القدرة على تحمل مسؤولٌات أعلى 5

  5 تحدٌد متطلبات إنجاز العمل 6

  3 مراعاة التسلسل الوظٌفً 7

  3 التحسٌن المستمر للعمل 8

  3 التغلب على صعوبات العمل 9

  3 الذات الحرص على تطوٌر 10

  3 الحرص على تطبٌق أسس السالمة العامة بالعمل 11

  2 االستخدام السلٌم واألمثل لألجهزة وأدوات العمل 12

  65 المجموع

 السمات الشخصٌة

  5 استخدام الحاسب اآللً بكفاءة 1

  5 وااللتزام بالزي االهتمام بالمظهر العام 2

  5 المسؤولٌة حسن التصرف وتقدٌر 3

  5 القدرة على الحوار وعرض الرأي 4

  20 المجموع

 العاللات

  5 العالقة مع الرؤساء 1

  5 الزمالءالعالقة مع  2

  5 العالقة مع المراجعٌن  3

  15 المجموع

  100 المجموع الكلً

 

 توصٌات مدٌر اإلدارة

 

 

 االسم:                                     التولٌع: 

 

 نماط الموة والضعؾ

 قوة )إنجازات أو نشاطات أخرى لم تشملها عناصر التقٌٌم( نقاط

 

 

 

 نقاط ضعف )جوانب سلبٌة ٌتصف بها ولم تشملها عناصر التقٌٌم(

 

 

 

 توقٌع المقٌم

 اسم المقٌم: 

 التوقٌع: الوظٌفة:

 التوقٌع: توقٌع الموظف باإلطالع
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 الموارد البشرٌةمدٌر عتماد ا

 

 

 م20التوقٌع:                                التارٌخ:    /   /                  االسم:                                     
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 طلب ترلٌة                                                                     (                                  05ٗٔٞمط ههْ )
 

 

 ٝكوٜب هللا ٍؼبكح ٓل٣وح اُغٔؼ٤خ 

 ٝثؼل.... اَُالّ ػ٤ٌِْ ٝهؽٔخ هللا ٝثوًبرٚ..        

 ........................................................................أَٓ اُزٌوّ ثبُٔٞاكوخ ػ٠ِ اكهاع٢ ػٖٔ أُوشؾ٤ٖ ُِزوه٤خ ػ٠ِ ٝظ٤لخ .............

 .................................................................................................................................................ُزٞكو األٍجبة اُزب٤ُخ :.

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

رٞط٤بد هئ٤ٌ اُوَْ : 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 ٓٞاكوخ هئ٤ٌ اُوَْ                                                                          ؽبُت اُزوه٤خ                 

 .......................................اٍْ أُٞظق:.....................................                                                   :اُوَْ 

 ..............................................اُزٞه٤غ :                                                 .............................. هئ٤ٌ اُوَْ:

 ................................................اُزبه٣ـ:....................................                                                 اُزٞه٤غ:

 

 

 

  ................. ٛـ04............ ُؼبّ ال ٓبٗغ اػزجبها ٖٓ شٜو 

  ..................................................................................................... : أُٞاكوخ أُشوٝؽخ ثـ 

  ............ : هكغ اُطِت , اَُجت.......................................................................................... 

                                                           ...................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................ِٓؾٞظخ : 

             ....................................................................................................................................................... 

 

 هدبزة الجوعية: 

 التوقيع : 

 هـ11التاريخ :     /     /      

 االعتماد
 

 ترلٌةنمووج / 
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 اعتماد حافز أو بدل                                                              (                                  06ٗٔٞمط ههْ )
 
 

 ٝكوٜب هللا ٍؼبكح ٓل٣وح اُغٔؼ٤خ 

 ٝثؼل..... اَُالّ ػ٤ٌِْ ٝهؽٔخ هللا ٝثوًبرٚ ..         

 أَٓ اُزٌوّ ثبُٔٞاكوخ ػ٠ِ اػزٔبك طوف :

                                       

 أٍٚ: .................................... :.......................................ٗٞػٚ 

 ٓولاهٙ : ................................ ٓولاهٙ : ....................................

 ؽَت االػزٔبك كائْ كائْ  ٗٞػٚ : ٓولاهٙ :................................

 ٛـ04اػزجبها ٖٓ ربه٣ـ :     /       /       ٛـ04ٖٓ ربه٣ـ     /      /  اػزجبها 

 ...............ُظبُؼ أُٞظق : .......................................................................................ا٠َُٔٔ اُٞظ٤ل٢.........

 ٗظوا ُزٞاكو األٍجبة اُزب٤ُخ :

........................................................................................................................................................... 

 اُوَْ : 

 هئ٤َخ اُوَْ : 

 ٛـ04اُزبه٣ـ :    /      /     

 اُزٞه٤غ : ................................. 

 

 

 

 

       ّٛـ04ال ٓبٗغ ٖٓ شٜو ................................................................ ُؼب 

 .................................................................................................................. : أُٞاكوخ......................................... 

 ................................................................................................................... هكغ اُطِت..................................... 

 ..........................................................................................ِٓؾٞظبد : ....................................................................

 

 ٓل٣وح اُغٔؼ٤خ : 

 اإلٍْ : 

 اُزٞه٤غ: 

 ٛـ04اُزبه٣ـ :       /        /      

 

 

  بدل :      :حافز       

 اعتماد حافز أو بدل نمووج / 
 

 االعتماد
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 مستحمات مالٌة     –توكٌل استالم مكافؤة                                        (                                  07ٗٔٞمط ههْ )
 
 

 ٝكوٜب هللا ٓل٣و اكاهح اُشئٕٝ أُب٤ُخ أٌُوٓخ 

 ٝثؼل... اَُالّ ػ٤ٌِْ ٝهؽٔخ هللا ٝثوًبرٚ..          

 ................................................................ثوَْ/........................................................اُشقض أًَُٞ : األؿ/ ــخ 

 ٛـ04ٛـ ا٠ُ شٜو /...........................................ُؼبّ 04هارت : ٝمُي ػٖ األشٜو ٖٓ / ..............ُؼبّ     ٗٞع اُز٤ًَٞ : 

   .......................................................................................................... : َٓزؾوبد أفوٟ ٢ٛٝ. 

 ..................أفوٟ :.......................................................................................................................ِٓؾٞظبد 

 ٌُْٝ عي٣َ اُشٌو ٝاُزول٣و ,,,       

 

 أًَُٞ  

 االٍْ /.............................................. 

 .........................................اُزبه٣ـ /  

 اُزٞه٤غ/.......................................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 . َال ٓبٗغ ٖٓ هجٍٞ اُز٤ًٞ 

 : أُٞاكوخ ٓشوٝؽخ ثـ....................................................................................................................... 

 ........هكغ اُطِت ثَجت................................................................................................................... 

 .............................................................................................................ِٓؾٞظبد .............................

 

  

 ٓل٣وح اُغٔؼ٤خ                 فزْ اُغٔؼ٤خ                     

 

 

 

 

 

 اعتماد التوكٌل
 

 مستحمات مالٌة     –توكٌل استالم مكافؤة نمووج / 
 



 

62 

 المملكة  العربية  الدعودية
 جمعية فتاة ثقيف الخيرية الندائية بالطائف
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     إجراء جزائً                                                              (                                  08ٗٔٞمط ههْ )
 

 

 .................................................................ههٔٚ.................................اٍْ أُٞظق أُقبُق : ...................................

 ..................اُوَْ.........................................................................................................................ا٠َُٔٔ اُٞظ٤ل٢ : 

 .................................................................................ٗٞع أُقبُلخ : ......................................................................

 ٛـ04..أُٞاكن :     /       /   ...........................................ربه٣قٜب : ٣ّٞ ...

 اُواثؼخ اُضبُضخ        اُضب٤ٗخ        األ٠ُٝ         رٌواهٛب : 

 ٗٞع اُغياء :

0.  ؽَْ ٖٓ اُوارت 

2.  رٞع٤ٚ اٗناه شل٢ٜ 

3.  رٞع٤ٚ اٗناه ًزبث٢ 

4.  ؽوٓبٕ ٖٓ اُؼالٝح ا٣َُٞ٘خ 

5.  َٔآو ا٣وبف ٖٓ اُؼ 

6.  اشؼبه ثبُلظَ ٝاٜٗبء اُقلٓخ 

7.  ٟأفو........................................................................................................................... :....... 

       ......................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................ٓالؽظبد : ..................

........................................................................................................................................................... 

 
 

 

ثؼب٤ُٚ ثبُٔقبُلخ أَُ٘ٞثخ ا٢ُ ٝاُٞاهكح ك٢ ٛنا االعواء اُغيائ٢ , ٝاثل١ اػزناه١ ٝرؼٜل١ ثبالُزياّ ثٌبكخ اهو اٗب أُٞظق أُٞػؼ ا٢ٍٔ 

 رؼ٤ِٔبد ٝأٗظٔخ اُؼَٔ ثبُغٔؼ٤خ, ػ٠ِ أَٓ ٣ٌٕٞ ٛنا االعواء ٓئشوا ا٣غبث٤ب ُزلبك١ ٓب ؽظَ ٖٓ هظٞه ك٢ األ٣بّ اُوبكٓخ . ٝهللا أُٞكن

 ٛـ اُزٞه٤غ / .....................................................04............................ اُزبه٣ـ :     /      /   ...........اٍْ أُٞظق /............

 

 ٝكوٚ هللا                                                                                                                               ٍؼبكح هئ٤ٌ اُغٔؼ٤خ 

 .......................................................................................................أَٓ االؽالع ٝاػزٔبكٙ ٓغ ٓالؽظخ .................        

 اُزٞه٤غ : .................................................. ٛـ04.......... اُزبه٣ـ :     /         /  ...........................ٓل٣وح اُغٔؼ٤خ /  ............

 

 

 إلرار وتعهد المخالؾ
 

     إجراء جزائً نمووج / 
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 ٣زقن ثؾوٚ اإلعواءاد اُزب٤ُخ :

0.   َْاُوارت.....................................  ؽ ٖٓ 

2.  رٞع٤ٚ اٗناه شل٢ٜ 

3.   ؽوٓبٕ ٖٓ اُؼالٝح 

4.  رٞع٤ٚ اٗناه ًزبث٢ 

5.   ثبإلهبُخاشؼبه  

6.  َُٔٔلح : ................................................................................................. أ٣بّ  ا٣وبف ٖٓ اُؼ 

7.  ٟأفو .................................................................................. :............................................ 

    .............................................................................................................................  ............ 

 .....................................................................................................................رٞع٤ٜبد أفوٟ :  .8

 

 

 هئ٤ٌ اُغٔؼ٤خ                         

 .............................................................االٍْ :                                                                                                        

 ......................................................... اُزٞه٤غ :                                                                                                       

 .......................................................اُزبه٣ـ :                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االعتماد 
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     ترلم                                                                         (                                  09ٗٔٞمط ههْ )
 

 

 ٝكوٜب هللا                                                                                     ٍؼبكح ٓل٣وح اُغٔؼ٤خ 

 ٝثؼل....                                                                       اَُالّ ػ٤ٌِْ ٝهؽٔخ هللا ٝثوًبرٚ

 

 ........................................................................................................اُطوف االفو ك٢ اُزظِْ:................................

 ٛـ04.... أُٞاكن :      /      /    ...........ربه٣ـ أُشٌِخ : ٣ّٞ .....

 ٛـ04.......أُٞاكن :     /      /     ..........ربه٣ـ اُزظِْ : ٣ّٞ ......

 ...............................................................................................................................................أُوكوبد............

 ....................................................اإلٍْ : ........                                                                                  

 .................................................ظ٤لخ : ........اُٞ                                                                                  

 ....................................................اُزٞه٤غ : ........                                                                                  

                                                                                   . ٛـ04اُزبه٣ـ :    /       /     

 

 

 اُطوف االفو ثنُي  ٓغ اشؼبههكغ اُزظِْ ػٖ أُٞظق . 

.........................اؽبُخ اُ٘ظو ك٢ اُزظِْ ا٠ُ...................................................................................... 

................. : اُزظِْ ؿ٤و ٝع٤ٚ ٓغ اُزٞط٤خ..................................................................................... 

.....................................ٟأفو................................................................................................ 

 هئ٤َخ اُغٔؼ٤خ         

 .......................................االٍْ .. 

 ................................اُزٞه٤غ........ 

 ٛـ 04اُزبه٣ـ :    /   /                                                                                                           

 

 عند اإلحالة إلى جهة أخر  فمط  ٌعبؤ الجزء  هوا

 

 االٍْ :....................... 

 ..................................................االٍْ .. 

 .......................................اُزٞه٤غ : ........                                                                                                

 ...........................................اُزبه٣ـ : ..... 

 

 : ٍجت اُزظِْ

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

 : شوػ اُزظِْ

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

     ترلم   نمووج / 
 

 االعتماد 
 

 إفادة الجهة المحال إلٌها 
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     استمالة مورؾ                                                             (                                  20ٗٔٞمط ههْ )
 

 
 ٝكوٜب هللا               ٍؼبكح هئ٤َخ اُغٔؼ٤خ

 ٝثؼل.....               اَُالّ ػ٤ٌِْ ٝهؽٔخ هللا ٝثوًبرٚ                 

 .......................................................................................................................................................اُز٤ٜٔل : ............

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................األٍجبة: ...............

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

 ُنا أَٓ ٖٓ ٍؼبكرٌْ هجٍٞ اٍزوبُز٢ ٝاػلبئ٢ ٖٓ ٝظ٤لز٢ ك٢ اُغٔؼ٤خ ) ثؼل شٜو ٖٓ ربه٣ـ رول٢ٔ٣ ُٜنٙ االٍزوبُخ( اُطِت : 

 .ّ 20  /   : ....../  ..... .... أُٞاكن ......................................ٝؽ٢ ه٤ل١ اػزجبها ٖٓ ٣ّٞ ....

 هاع٤ب ٖٓ ا٠ُُٞٔ إ ٣غؼ٢ِ٘ ٝا٣بًْ ٖٓ اٗظبه ك٣٘ٚ ,, 

 روجِٞا شٌو١ ٝرول٣و١.                                              

 ٓٞاكوخ هئ٤َخ اُغٔؼ٤خ       ٓولّ االٍزوبُخ :

 .......................................................االٍْ:  ..............................................االٍْ :

 .....................................................اُزبه٣ـ : ............................................اُزبه٣ـ: 

 ...................................: ...................اُزٞه٤غ  ............................................اُزٞه٤غ /

 

 

 ٝكوٚ هللا                                                                                                            أٌُوٓخ / ٓل٣وح اُغٔؼ٤خ

 ٝكوٚ هللا                                                                                          أٌُوٓخ / هئ٤ٌ هَْ شئٕٝ أُٞظل٤ٖ

 ٗل٤لًْ ثؤٗٚ :

  20ٖٓ هجٍٞ اٍزوبُخ أُٞظق أُنًٞه ٝاػزٔلٝا ؽ٢ ه٤لٙ اػزجبهاُ ٖٓ ربه٣ـ     /       /       ال ٓبٗغ ّ 

  ٟأفو

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 هئ٤ٌ اُغٔؼ٤خ                                                                                                                

 االٍْ : ................................................                                                                                                                   

 اُزٞه٤غ : .............................................                                                                                                                   

 20ّاُزبه٣ـ :      /       /                                                                                                         

 

     استمالة مورؾ  نمووج / 
 

 التوجٌه  
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     إنهاء خدمة مورؾ                                                             (                                  20ٗٔٞمط ههْ )
 

 

 ث٤بٗبد أُٞظق 

  ظق هثبػ٢ٞاٍْ أُ

  اُوَْ

  ُلٝاّا اد كزو  ههْ أُٞظق
 

 ث٤بٗبد اُٞظ٤لخ :

  أُورجخ  ا٠َُٔٔ اُٞظ٤ل٢

  اُلهعخ  ههْ اُٞظ٤لخ

   ًزبثخ  اُوارت اُؾب٢ُ
 

 ث٤بٗبد اُقلٓخ :

  ربه٣ـ ؽ٢ اُو٤ل  ربه٣ـ اُزٞظ٤ق

  شٜو / ٣ّٞ  ٓلح اُقلٓخ

  االٍزئناٗبدػلك   ػلك أ٣بّ اُـ٤بة ؽٍٞ اُقلٓخ
 

 ٓب٤ُخ :اٍزؾوبهبد 

  ه٤ٔزٜب  اعٔب٢ُ هط٤ل االعبىاد االػز٤بك٣خ

  لٌمتها  اعٔب٢ُ أ٣بّ اُلٝاّ ُِشٜو االف٤و

  لٌمتها  ؽوٞم أفوٟ ُِٔٞظق

  لٌمتها  ػ٠ِ أُٞظق ك٣ٕٞ َٝٓزؾوبد

  أُجِؾ  رظل٤خ ؽوٞم

  اُزبه٣ـ   رٞه٤غ أُٞظق
 

 :ؽوه ك٢ ٣ّٞ 

 ٓل٣وح اُغٔؼ٤خ ٓل٣و اكاهح اُشئٕٝ أُب٤ُخ             أ٤ٖٓ اُظ٘لٝم   

 ّ 20:    /   /       اُزبه٣ـ 

 

 

     بٌان إنهاء خدمة مورؾ  نمووج / 
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     إخالء الطرؾ                                                              (                                  22ٗٔٞمط ههْ )
 
 

 ......................................................................................................................... ههْ أُٞظق......اٍْ أُٞظق : 

 ...........................................ا٠َُٔٔ اُٞظ٤ل٢: ..................................................... اُوَْ : .................................

 .......................................ههْ ا٣ُٜٞخ : ............................... ربه٣قٜب ...................................... ٓظلهٛب ..............

أُٞظق أُنًٞه أ١ ػٜل اٝ اٍزؾوبهبد ػ٤٘٤خ ٝٗول٣خ ٤ُز٠َ٘  ٗظوا ُط٢ ه٤ل أُٞظق أُٞػؼ أػالٙ , ٗبَٓ اإلكبكح ػٔب اما ًبٕ

 ُ٘ب أًبٍ اُالىّ ٝافالء ؽوف أُٞظق ػ٠ِ ػٞء اعبثزٌْ . 

 ٌُْٝ فبُض اُشٌو ٝاُزول٣و .                                             

 هئ٤ٌ شئٕٝ أُٞظل٤ٖ                

 ............................................. االٍْ : 

 ........................................... اُزٞه٤غ : 

 ........................................... اُزبه٣ـ : 

 

 اكبكح هئ٤ٌ اُوَْ أُؼ٢٘

 : .............................................................االٍْ  

 ..........................................................: اُزٞه٤غ  

 :.......................................................... اُزبه٣ـ   

 ٕ اإلكاه٣خاكبكح اُشئٝ

 : ........................................................ االٍْ  

 .............................. : ......................... اُزٞه٤غ  

 : ....................................................... اُزبه٣ـ  

 اكبكح هَْ افو مٝ ػالهخ اكبكح اُشئٕٝ أُب٤ُخ

 :  .......................................................... االٍْ

 : .......................................................... اُزٞه٤غ

 : .......................................................... اُزبه٣ـ

 : ........................................................... االٍْ

 : .......................................................... اُزٞه٤غ

 : ......................................................... اُزبه٣ـ

 

 

  ٛـ 04ٝؽز٠     /      /      ٛـ04رشٜل اكاهح اُغٔؼ٤خ ثبٕ أُٞظق أُٞػؼ أػالٙ هل ػَٔ ُلٟ اُغٔؼ٤خ فالٍ اُلزوح ٖٓ     /    /   

 هل رْ افالء ؽوكٚ ٖٓ اُغٔؼ٤خ ثبٍزالّ ًبكخ اُؼٜل ٝأَُزؾوبد ٝاالػٔبٍ أًُِٞخ ا٤ُٚ . 

 ٓل٣وح اُغٔؼ٤خ                                                                                             

 .................................................االٍْ : 

 .................................................اُزٞه٤غ : 

 ..................................................اُزبه٣ـ : 

 االعتماد 
 

     اخالء طرؾ  نمووج / 
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     إنوار كتابً ) لفت نرر(                                                            (                                  23ٗٔٞمط ههْ )
 
 

 هاثغ صبُش صب٢ٗ  أٍٝ  اٗناه ًزبث٢:                                                                                                                    

 ......................................................         ؽلظٚ هللا..............................................................  ـخ /  أٌُوّ

 ٝثؼل... اَُالّ ػ٤ٌِْ ٝهؽٔخ هللا ٝثوًبرٚ              

 ........................................................................................................................... ٗب ٓب ؽظَ ٌْٓ٘ ٖٓ روظ٤و ك٢ /كول ٍبء

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................اُغٔؼ٤خ ك٢ / .............................. ألٗظٔخٝٓقبُلزٌْ 

 ...........................................ُنا كِ٘لذ ٗظوًْ ا٠ُ / .......................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 ٓٞػؼ ك٢ االعواء اُغيائ٢ أُوكن . ًٔب ٛٞ

 ؽظَ ٖٓ هظٞه ك٢ األ٣بّ اُوبكٓخ , ٝى٣بكح اٛزٔبّ أُٞظق  أَٓ إٔ ٣ٌٕٞ ٛنا اإلٗناه اٌُزبث٢ ٓئشوا ا٣غبث٤ب ُزلبك١ ٓبػ٠ِ                  

 ا٤ُٚ  . اإلشبهحثٔب رٔذ           

 ٝهللا ٖٓ ٝهاء اُوظل .                                    

 

 ٓل٣وح اُغٔؼ٤خ:                           

 ................................................................ االٍْ : 

 .............................................................. اُٞظ٤لخ: 

 ............................................................. اُزٞه٤غ : 

 .............................................................. اُزبه٣ـ : 

 

 

     إنوار كتابً ) لفت نرر (  نمووج / 
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         إشعار باإللالة                                                               (                                  24ٗٔٞمط ههْ )
 
 

 ٝكوٜب هللا /    ٍؼبكح ٓل٣وح اُغٔؼ٤خ 

 ٝثؼل .. اَُالّ ػ٤ٌِْ ٝهؽٔخ هللا ٝثوًبرٚ  

 ...........................................................................ٍؼبكرٌْ ثبالٍزـ٘بء ػٖ فلٓبد أُٞظق / .......................ا٠ُ ك٘ش٤و 

 20ّ:        /       /    ................................. ٝمُي اػزجبها ٖٓ ربه٣ـ ................................ػ٠ِ ا٠َُٔٔ اُٞظ٤ل٢ / 

 ٗؤَٓ رٞع٤ٌْٜ ثٔب روٝٗٚ ٓ٘بٍجب الرقبم ثبه٢ اإلعواءاد. 

 ..ٌُْٝ عي٣َ اُشٌو.                                                        

 .............................................. االٍْ :                                                                                           

 ............................................. اُٞظ٤لخ :                                                                                           

 .............................................. اُزبه٣ـ:                                                                                         

 .............................................. اُزٞه٤غ :                                                                                           

 

 

 ٝكوٚ هللا   ............................................................................................................................ــخ   أٌُوّ أُٞظق / 

 ٝثؼل....         اَُالّ ػ٤ٌِْ ٝهؽٔخ هللا ٝثوًبرٚ                     

 رؼب٠ُ  ك٘ظوا الٍزـ٘بء اُغٔؼ٤خ ػٖ فلٓبرٌْ ك٢ اُٞهذ اُواٖٛ ك٘ٞك اشؼبهًْ ثبإلهبُخ ٝإ ػٌِْٔ ك٢ اُغٔؼ٤خ ٤ٍ٘ز٢ٜ ثٔش٤ئخ هللا 

 وح اَُبثوخ  .نا االشؼبه .. شبًو٣ٖ ٌُْ ػطبءًْ ٝثنٌُْ فالٍ اُلزثؼل شٜو ٖٓ ربه٣ـ ٛ

  ٝروجِٞا كبئن اُزول٣و ٝاالؽزواّ ,,,                                             

 اػزٔبك هئ٤َخ اُغٔؼ٤خ                                                                                                                               

 .........................................االٍْ:  

 : ...................................... اُزٞه٤غ 

 اُزبه٣ـ : ......................................                                                                                                                  

 

 توجٌه إدارة الجمعٌة 
 

     إشعار باإللالة   نمووج / 
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 مساءلة                                                              (                                  25ٗٔٞمط ههْ )
 
 

 ؿ٤بة                                       رؤفو                              فوٝط ٖٓ اُلٝاّ ثلٕٝ امٕ                  

 اإلدارة القسن الوظيفة االسن

    
 

....................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................   

 .......................االسن : .............................                                                                                                    

 التوقيع : ..................................................                                                                                                    

 .......................................التاريخ : ............                                                                                                      

                                                        

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
 

 هديز/ رئيس : ...............................................                                                                                                         

 التوقيع : ........................................................                                                                                                           

 .......................................التاريخ : ................                                                                                                         

 

 ٤ِٚ كوؾ  رؾَت ُٚ اػطواه١                رؾَت ُٚ ٓوػ٤خ               رؾَت ُٚ اػز٤بك٣خ            ٣ٌزل٢ ثزٞع٤ٚ ر٘ج٤ٚ ُٚ           رؾَْ ػ      

 أفوٟ : .................................................................................................................           ٣طجن ك٢ ؽوٚ اعواء عيائ٢       

 ٔؼ٤خ: ..............................................................ٓل٣و اُغ                                                                                    

 ربه٣ـ ٝٝهذ اُج٤بٕ

 ص / ّ ا٠ُ ٖٓ اُزبه٣ـ ا٤ُّٞ

 ... /....... /........20 ّ    

 ..... /....... /......20ّ    

 هط٤ل أُٞظق ٖٓ اإلعبىاد فالٍ اَُ٘خ

  اػطواه٣خ  اػز٤بك٣خ

  اٍزض٘بئ٤خ  ٓوػ٤خ

  اُـ٤بة  ثلٕٝ هارت

 إفادة المورؾ 
 

 رأي رئٌسه المباشر
 

 إدارة الجمعٌة 
 

     مساءلة    نمووج / 
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 تعرٌؾ ) شهادة خبرة (                                                        (                                  26ٗٔٞمط ههْ )
 
 

  

 أٓب ثؼل....                                                   االٙ ....ٝهلل ٝاُظالح ٝاَُالّ ػ٠ِ هٍٍٞ هللا ٝػ٠ِ اُٚ ٝطؾجٚ ٖٝٓ  اُؾٔل

  اُق٤و٣خ اَُ٘بئ٤خ ثبُطبئق رشٜل اكاهح عٔؼ٤خ كزبح صو٤ق 

 .......................................................................................................: أُٞظقثؤٕ               

  .......................................... .............. : ................ هل ػَٔ ثبُغٔؼ٤خ ػ٠ِ ٝظ٤لخ................................: ػٖٔ هَْ               

 , ثوارت شٜو١ هلهح  ّ  20ّ  ٝؽز٠ :    /      /       20/        /         اُلزوح ٖٓ : , ك٢ اُزبثغ إلكاهح اُغٔؼ٤خ                

 ............................................................................... لاير                  

 : ًٝبٕ فالٍ ٛنٙ أُلح                

 .ؽَٖ ا٤َُوح ٝاَُِٞى 

 مًو . ُٜب ٛنٙ اإلكبكح ث٘بء ػ٠ِ ؽِجٚ , كٕٝ اك٠ٗ َٓئ٤ُٝخ ػ٠ِ اُغٔؼ٤خ فالف ٓب ٝهل أػط٤ذ 

 

 ٝهللا ٢ُٝ اُزٞك٤ن ,,,,,

 ٓل٣وح اُغٔؼ٤خ                   

 ...................................االٍْ :  

...................................اُزٞه٤غ:  

 ....................................اُزبه٣ـ : 

 اُقزْ :                                                               

 

 

 

 

 

     تعرٌؾ ) شهادة خبرة (    نمووج / 
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 تفوٌض الصالحٌات                                                               (                                  27ٗٔٞمط ههْ )
 

 

 ٝكوٜب هللا        /     ٓل٣وح اُغٔؼ٤خ  خأٌُوٓ

 ٝكوٜب هللا         ٓل٣و /  هئ٤ٌ / أٌُوٓخ /

 ٝثؼل,,,,      اَُالّ ػ٤ٌِْ ٝهؽٔخ هللا ٝثوًبرٚ ,,,, 
 

 .......................................................................................................................................ك٘ظوا ُـ ..........

 .............................................................اُزٞه٤غ/.........................ك٘ؾ٤طٌْ ػِٔب ثبٕ هل كٞػ٘ب األفذ / .............

 ّ 20ٝؽز٠ :   /    /       20ّفالٍ اُلزوح ٖٓ       /      /     

 ......................ثبُظالؽ٤بد اُزب٤ُخ : ........................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 ُالؽالع ٌُْٝ عي٣َ اُشٌو ,,,,                                   
 

 .......................................االٍْ :

 ....................................اُٞظ٤لخ:

 ....................................اُزبه٣ـ:                                                                                                                         

 ....................................اُزٞه٤غ:

 

 

 

 ٝكوٚ هللا أٌُوّ/ 

 ٝثؼل,,,                       اَُالّ ػ٤ٌِْ ٝهؽٔخ هللا ٝثوًبرٚ                                        

 

 :  ٗل٤لًْ ثبٗٚ

               رْ االؽالع ٝال ٓبٗغ          

              ٟأفو ........................................................................................................................... :....................... 

                                                                                                                       

 ٓل٣و اُغٔؼ٤خ                                                                                                                        

 االٍْ : .....................................

 اُزٞه٤غ : ..................................

 ..................................اُزبه٣ـ : 

 

 

     تفوٌض الصالحٌات     نمووج / 
 

 التوجٌه 
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 بحمد هلل  تتم


