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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 مقدمة

   

   ينا محمد وبيا آله وصالالالالالالح ه ،الحمد هلل رب العالمين والصالالالالالالسال والىالالالالالالسأل بيا  والالالالالالين ا    ا  والمي الالالالالاليين   
 وبعد : ، جمعين 

هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال (  26/02/1441( وتاريخ ) 05/  53)  رقمبناً  بيا قيار مجيس إدارال جمع ة ال ي الخييية بالفوييق    
ليجمع ة ا طسقًا من حيص مجيس اإلدارال بيا اليق  بمىالالالالالالالال و   الئحة الموارد ال شالالالالالالالالييةبإبداد وتنظ م القاضالالالالالالالال  

دا  ف  الجمع ة وجعيها تيقا إلا مصالالالالالالالالان الجمع ام ا الي  من السا  ظاأل داالي  مم الالالالالالالالىالالالالالالالال   ع مد بيا اآل
 م العمل داد هذه السئحة ل نظقوابد واضحة  ىهل العمل بها بعيدًا بن ال عقيد واالج هادام الفيد ة لذلك جي  إب

وب الالاح حقوا المويفين وواج الالاتهم واله لالالل ال نظ م  ليجمع الالة وب الالاح الوصالالالالالالالالالالالالالالن الوي ف  لويالالائن العالالاميين ف  
الجمع ة وواج اتهم ووالالاليوغ والالالظل الويائن حىالالالا اله لل ال نظ م  ليجمع ة لل   ىالالاليي العمل ف  الجمع ة بيا 

الوقت و  الالالالالالالعا   العي  القدوي  ح ووفق عافة العاميين ف   حىالالالالالالالن وجه وبشالالالالالالاللل  ىالالالالالالالابد بيا اال صالالالالالالالار الجهد و 
 الجمع ة لما ف ه الخيي والىداد و  الهادي إلا  وا  الى يل .

                

 رئيس مجلس اإلدارة      

 

 سيف بن نهار بن جديع            
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 الفصل الثاني

 مجلس اإلدارة واللجان العاملة

 أواًل: مجلس اإلدارة
 المهام والواجبات:

و ولا مجيس اإلدارال إدارال  بمالالاا الجمع الالة بمالالا  حقق ا هالالدان ال     شالالالالالالالالالالالالالاليالالت من  جيهالالا والمحالالددال ف  النظالالاأل 
والقيارام   نفيذ ةا  الالالا الالال  ليجمع ة وف  حدود ما تن  بي ه الئحة الجمع ام والمم الالالىالالالام الخييية وقوابدها ال

 الصادرال بمق ضاهما وت يخ   هم ا بماا ال   و اويها مجيس اإلدارال ف  ا مور ال ال ة:
 ال ت ف  طي ام اال ضماأل لعضوية الجمع ة. .1
 تحدود ال نوك ال   تودع فيها  مواا الجمع ة. .2
 .ة ف  ذلكإدارال مم يلام الجمع ة و موالها وال صين ف  المنقولة منها وفقا لألصوا الم  ع .3
 تشليل اليجاح الدائمة  و الممق ة.  .4
  .ا   فا  ما ليجمع ة من حقوا وتعد ة ما بييها من ال زامام وإصدار القيارام السزمة ف  هذا الشعح .5
 .الواردال من جهام االال صاص اإلويان بيا تنفيذ وم ابعة قيارام الجمع ة العموم ة وعافة ال عي مام .6
 واإلبا ام ال   تقدأل ليجمع ة.ق وا  و رفض المنح واله ام  .7
 دبوال الجمع ة العموم ة لس عقاد. .8
إبداد الطط وبيامج و شالالالالاطام و بماا الجمع ة واإلوالالالاليان بيا تنفيذها وم ابع ها وإبداد ال قييي الىالالالالنوي  .9

 بن  بماا الجمع ة ومنجزاتها.
جمع ة   مناقشالالالال ها  ماأل الدرا الالالالة الميزا  ة العموم ة والحىالالالالابام الخ ام ة ليجمع ة وإبداد تقييي بنها وتول .10

 العموم ة.
 اق ياح الميزا  ة ال قدويية وتول  مناقش ها  ماأل الجمع ة العموم ة. .11
ف ما  – ا بضالا    فىالهمالعمل بيا حل الخسفام ال    ملن  ح تحدث بين الجمع ة و بضالائها  و بين  .12

 وقوبها. واتخاذ عافة ال دابيي إل هائها  و الحييولة دوح  –و عيق بعمور الجمع ة 
الق األ بلافة ا بماا الم عيقة بشالالالالالالاليوح العاميين بالجمع ة من تعيين و قل و دب وفصالالالالالالالل وتعدوا وما إلا  .13

 ذلك.
إبالالداد اليوائح المالالال الالة واإلداريالالة وال نظ م الالة ال   تنظم  الالالالالالالالالالالالالاليي العمالالل داالالالل الجمع الالة وتقالالد مهالالا ليجمع الالة  .14

 الب مادها.العموم ة 
  مين  ي لمجيس اإلدارال (بند االح  اج لذلك . باأل )تعيين مدوي تنفيذي ليجمع ة و مين  .15
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  ثانيًا: اللجان العاملة

 :يةواإلدار  التنفيذيةاللجنة  (1
 :المهام والواجبات 
 ل   ال تح مل ال عجيل.ور العاجية اال ت ف  ا م .1
مياجعة تقاريي اإلدارال الدورية ، وتقي م ا دا  ومياجعة اال الالالالالالالالالالالالالال  مارام الجدودال  و إبادال اال الالالالالالالالالالالالالال  مارام  .2

 .والمصادقة بييها ق ل تقد مها ليمجيس ليموافقة بييها
جدم ق ل و  بالمواز ام إحالخطط الىالالالالالنوية وال حقيق ف  الفيوقام الجوهيية الم عيقة مياجعة المواز ام و  .3

  ح و م بيضها بيا مجيس اإلدارال.
 وجدم.م ابعة وا  سأل تقاريي حوا تنفيذ وإ جاز المشاريع إح  .4
م ابعة  دا  الجمع ة والىالالالالالالالالالالالالالالع  ورا  الحصالالالالالالالالالالالالالالوا بيا تفىالالالالالالالالالالالالالالييام  ي ا حيافام بن الخطط والمواز ة  .5

 .اموال وقع
وم ة  هاأل الموعية إليها من ق ل الجمع ة العممىالالابدال المجيس ف  تنفيذ مىالالمول اته ، وال الال ما بالنىالال ة ليم .6

 . بامل الوقت حا ماً بندما  لوح 
ا الالال سأل تقاريي دورية من إدارال الجمع ة بن بمي ام إدارال المخاطي ف  الجمع ة بما فيها تقي م المخاطي  .7

 .ضوبة لمعالجة وم ابعة هذه المخاطيواإلجيا ام المو 
 .ودها ف  الجمع ة تعمل بشلل فعااال عكد من  ح اليجاح اإلدارية ف  حاا وج .8
ا الالالالالالالالالالالالالال سأل تقاريي اإلدارال بشالالالالالالالالالالالالالاللل دوري من السا المدوي ال نفيذي حوا  دا  الجمع ة لي م تقد مها ف   .9

 .س إذا دبت الحاجة لذلكاج مابام اليجنة ال نفيذ ة لمناقش ها ومياجع ها ق ل تقد مها ليمجي
تخاذها وتوث قها ف  محاضالالي االج مابام الىالالابقة مياجعة المحاضالالي الىالالابقة وم ابعة القيارام ال   تم ا .10

 ل ضماح  ح المىائل العالقة قد تم حيها.من  ج
 مياجعة وإبادال تقي م مد  مسئمة السئحة وال وص ة بعي تظيييام مق يحة ليمجيس ليموافقة بييها. .11
 درا ة   ظمة وضوابط اليقابة الداالي ة والمياجعة الدورية لها وال حقق من فابيي ها. .12
 وا  ظمة.زامها باليوائح اإلويان بيا ا بماا اإلدارية وال حقق من ال  .13
 منا  ًا.مياجعة وتحدوث اليوائح والى ا ام الداالي ة واق ياح تعدول  و إضافة ما تياه  .14
 ينه.تعيدرا ة اح  اج الجمع ة من المويفين وإجيا  المقابية لهم واال  ار المنا ا ليعمل واق ياح  .15
 فين.ود الخاصة بالموياإلويان بيا العق .16
  دالم والحوافز والملافآم ال شج ع ة واق ياح المنا ا.درا ة حاجة العاميين لي .17
 واب ماده.درا ة تقويم ا دا  الوي ف  ليمويفين  .18
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 وال يتيا الج ماع الجمع ة العموم ة ليجمع ة. اإلويان .19
 المويفين.إبداد ومياجعة مهاأل واال صاصام  .20
 الجمع ة.ة لمويف  اق ياح منح العسوال الىنوي .21
 المع مد.تحدود مياتا ودرجام المويفين بند ال عيين ف  الجمع ة وفق  يم اليواتا  .22
 اللجنة االجتماعية: (2
 :المهام والواجبات 
درا الالالالالالالالالالالالالة الحالة االج مار ة لأل الالالالالالالالالالالالالي وا فياد الم قدمين لطيا المىالالالالالالالالالالالالالابدال والنظي ف  مد  اح  اجاتها  .1

 ام النقد ة والعين ة ال   تقدمها الجمع ة.لإلبا 
 اج هم لييبا ة والمىابدال.ح اجين ودرا ة  حوالهم ومد  حال حث وال حيي بن الفقيا  الم .2
اق ياح  وع ومقدار المىالالالالالالالالالالالالالالالابدال للافة الحاالم وإبداد تقاريي بنها ورفعها لمجيس اإلدارال ليموافقة بيا  .3

 مىابدتها.
عالحوادث والحيائق و ضالاليار الىالاليوا والمىالالابدام ف   الالداد اإل جار درا الالة طي ام المىالالابدام الطارئة  .4

 ىاكن وفواتيي الخدمام العامة واق ياح مىابدتها.وتحىين الم
العنا ة بشالالالالالالالالالالالالموح ا  الالالالالالالالالالالاليال و والدها من النواح  االج مار ة والىالالالالالالالالالالالاليوع ة والدون ة وتقد م الحوافز الماد ة  .5

 لمحافظة بيا الصيوام.والمعنوية لأل ي الم ميزال ف  اال ض اغ والىيوك وا
 اإلويان بيا مشاريع بنا  وتيم م بيوم الفقيا  والمح اجين. .6
 
 المالية :اجعة لجنة التدقيق والمر  (3
 ات:المهام والواجب 

 والمياجعة الدورية لها وال حقق من فابيي ها. المال ة،درا ة   ظمة وضوابط اليقابة  .1
 اإلوالالالالالالالالالالالالالاليان بيا إبداد الميزا  ة العموم ة والحىالالالالالالالالالالالالالالالابام الخ ام ة وم ابعة تد  قها من ق ل مياجع .2

 الحىابام.
  ة.اإلويان بيا إبداد مشيوع الميزا  ة ال قدويية ليجمع .3
ومىالالالالالالالالالال ودباتها والنقد الموجود بالصالالالالالالالالالالندوا والعهد ف   ها ة الىالالالالالالالالالالنة جيد جم ع موجودام الجمع ة  .4

 لذلك.المال ة وإبداد اللشوفام السزمة 
 المحا   ة.ميا  ة اإلويادام والمصيوفام والىجسم  .5
 ًا  الموافقة بيا صين الىين السزمة ل ىييي  بماا و  شطة الجمع ة وتد  قها وتىوية ذلك محا  .6

 بند ا  ها  الىيفة واق ياح تجدودها بند الحاجة.
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 تعمينها.درا ة حاجة الجمع ة من المش ييام وبيوض ا  عار واق ياح المنا ا منها وم ابعة  .7
 

 لجنة العالقات العامة واإلعالم : (4
 :المهام والواجبات 
 إبداد الخطة الىنوية ليعسقام العامة واإلبسأل . .1
 اإلويان بيا ط ابة ال قاريي والنشيام الدورية بن   شطة الجمع ة. .2
 و ائل ال واصل .الم ابعة واإلويان بيا موقع الجمع ة اإللل يو   و  .3
 إبياز دور الجمع ة إبسم ًا باالتصاا بو ائل اإلبسأل و شي  ال ار الجمع ة. .4
 مياجعة المط وبام السزمة لجم ع  قىاأل الجمع ة و  شط ها ومشاريعها اال   مارية. .5
 اق ياح وبمل اليوحام اإلرواد ة إلدارال الجمع ة و قىامها ومشاريعها. .6
 ها بند الحاجة.اق ياح ص ا ة اليوحام وتجدود .7
لعنا ة بالم  يبين والمشالالال يعين واالتصالالالاا بهم بصالالالفة مىالالال ميال وتزويدهم بمنجزام الجمع ة وا الالال ضالالالاف هم ا .8

 وتلييمهم وتهني هم وال ع يي لهم بعهم ة ما قدموه من ت يع.
 تلوين العسقام السزمة وتوث قها مع الجهام الحلوم ة والمم ىام والشيعام وا فياد. .9

 د المط وبام والنشيام وال قاريي.ة الجاح بند إبداال نىيق مع بق  .10
 
 

 الموارد:جنة االستثمار وتنمية ل (5
 :المهام والواجبات 
 س بيا ذلك.العمل بيا زيادال بدد المش يعين ف  الجمع ة وحث النا .1
 ة لصالح مشاريع الجمع ة.حث  هل الخيي بيا الوقن والوص  .2
 زيارال  هل ال يا  والوجها  بطيا دبم الجمع ة. .3
 الدرا ة واإلبداد وتقد م المق يحام إلقامة وويا  وب ع المشاريع اال   مارية وا وقان. .4
 اإلويان بيا إبداد ال صام م لمشاريع الجمع ة. .5
قد ن اإلبداد والطيح وال ي  ة وال عاإجيا  المنافىة الخاصة بمشاريع الجمع ة م الم ابعة واإلويان بيا .6

 وال نفيذ والص ا ة واإلويان بيا ال نفيذ.
 اإلويان بيا بمي ة اال  يجار  غياض الجمع ة وم ابعة تو  ع وإ ها  بقود اإل جار. .7
 الجمع ة.إبداد ومياجعة   عار إ جارام  وقان وم ا    .8
  الجمع ة.تيم م وتعدول م ا   و وقان  درا ة واق ياح .9
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 الفصل الثالث

 التوصيف الوظيفي

 تعليمات التوصيف الوظيفي

ال وصالالالالالالالالال   الوي ف  و ين مهاأل ومىالالالالالالالالالمول ام عل وي فة موضالالالالالالالالالحة باله لل ال نظ م  ليجمع ة ومىالالالالالالالالال ويام  .1
ف ه ف   عين عل موين موقع وي    الويائن والعسقة بينها ال ى اب العمل و ييه بالطييقة الصح حة وبه

 ميه.بورئ ىه الم اوي وميؤو  ه ومع من ومدي  اله لل وواج اته ومىمول اته وويوغ وظل الوي فة
إح ال وصالالالالالال   الوي ف   حدد الويائن والمهاأل اليئ ىالالالالالال ة المطيوبة من الموين المعين بيا الوي فة وهناك  .2

ه قد تىالالالالالالالالالال جد مىالالالالالالالالالال ق ًس مهاأل  الي   ملن إضالالالالالالالالالالاف ها مهاأل فير ة  الي  غيي مذعورال ف  ال وصالالالالالالالالالال  ، عما   
 الويائن.لي وص   الوي ف  ل عض 

 شالالالالالال مل ال وصالالالالالال   الوي ف  بيا رقم تصالالالالالالن   الوي فة عما هو ف  دليل ال صالالالالالالن   وقد تم بموج ه تقىالالالالالال م  .3
الويائن إلا مجموبام وي ف ة و بطا للل مجموبة رقم تصالالالالالالالالالالالالالالن   واحد تيت ط به مجموبة الويائن ف  

القىالالالالالم وتضالالالالالم المجموبام عافة فيام الويائن العامية فيها وتحت إوالالالالاليان رئ س القىالالالالالم وحىالالالالالا  اإلدارال  و
 القىم. ور ة النشاغ الذي وهدن إل ه 

اوالال مل ال وصالال   بيا بدد من ويائن رؤ الالا  ا قىالالاأل الميت طة بمدوي الجمع ة وقد ال ت ملن الجمع ة من  .4
ا ف  اإلويان بيا ا قىاأل ما لم و م وظل ويائفه وظل هذه الويائن ف ى مي إويان رؤ ا  اليجاح الفير ة

 با جي.بمويفين 
 بد ال وصال   الوي ف  حىالا اله لل ال نظ م  ليجمع ة والذي جعل إدارال واحدال تيت ط بها بدال  قىالاأل وذلك  .5

و نا الالالالا مع م طي ام العمل الحال  والوضالالالالع المال  ليجمع ة وبند تو الالالالع  طاا العمل ف ملن تعدول اله لل 
 المذعورال.سث إدارام رئ ى ة تيت ط بمدوي الجمع ة وت فيع منها ا قىاأل بوضع ث

ال وصالالالالالالالالال   الوي ف  و ضالالالالالالالالالمن  ظيال مىالالالالالالالالال ق ي ة الح  اجام الجمع ة من المويفين ف  الىالالالالالالالالالنوام المق ية فقد  .6
ا الالالال حدثت ف ه ويائن تشالالالال مل بيا مىالالالالمول ام قد ال  لوح من الضالالالاليوري ف  الوقت الياهن تعيين مويفين 

يزأل وجود مويفين بعدد مماثل ليويائن المدرجة ف  ال وصالالالالالالالالالالالالالال   ويجوز إلدارال الجمع ة تلي   بييها فس و
 وقي ه.الموين الواحد بمهاأل  ك ي من وي فة واحدال ف   فس الوقت حىا ع يال العمل 

الموين ف  المىالالال و  اإلداري ا بيا مىالالالموا بن تنفيذ المويفين ف  المىالالال ويام اإلدارية الد  ا ال ابعين له  .7
  حاا بدأل وجود مويفين ف  المىالالالالالالالالال ويام الد  ا  و  ق  المويفين فإح الموين ف  المىالالالالالالالالال و  ا بيا وف

   ا مي. قوأل بمهاأل الويائن ذام المى و  ا د ا ح ا تشظل إذا لزأل 
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 دليل تصنيف الوظائف 

 العليا:وظائف اإلدارة  
 اسم الوظيفة رقم الوظيفة

 رئ س الجمع ة 1
  ائا اليئ س 2
  مين العاألا 3
 بضو مجيس اإلدارال 4
 مدوي الجمع ة 5
  ليتيي مدوي الجمع ة 6
 وظائف األقسام التنفيذية : 

 اسم الوظيفة رقم الوظيفة

 رئ س قىم الشموح اإلدارية 1
 مىابد إداري  2
 مدقق وموح المويفين 3
 مشين الدمام إدارية 4
  ائق 5
 بامل الدمام 6
  ةرئ س قىم الشموح المال 1
 محا ا 2
  مين الصندوا  3
 رئ س قىم ال دريا وال طويي 1
 منىق تدريا 2
 رئ س قىم العسقام العامة واإلبسأل 1
 منىق إبسم  2
 مشين تقن ة معيومام 3
  الصائ  ا  قطاب الم طوبين 4
 رئ س قىم تنم ة الموارد المال ة 1
 مشين بقارام 2
 مشين تنم ة موارد 3
 الموارد  مندوب تنم ة 4
 مياقا إداري  1
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 وظائف أقسام الخدمة االجتماعية والمساعدات :
 اسم الوظيفة رقم الوظيفة

 باحث اج ماب   1
 باحث ميدا   2
 عفالة الي  م –مىابد إداري  3
 مشيوع مىابدال الش اب بيا الزواج –مىابد إداري  4

 وظائف قسم المستودع الخيري :

 ظيفةاسم الو  رقم الوظيفة
 مدوي المى ودع الخييي  1
  مين المى ودع الخييي  2
 مشين ص ا ة والدمام 3
 فن  ت ييد 4
 فن   جارال 5
 بامل الدمام 6
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 التوصيف الوظيفي

 اإلدارات واألقسام

 اإلدارة العليا : (أ

 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة
 مىيوا  ماأل مجيس الجمع ة ال العي ااإلدار  رئ س مجيس اإلدارال 1

 

 :المهام والواجبات 
 يتمتع رئيس مجلس اإلدارة بالصالحيات التالية:

 رئا ة اج مابام المجيس .1
 تم يل الجمع ة  ماأل الجهام المخ صة ف  جم ع القضا ا ال   تيفع من  و بيا الجمع ة. .2
 ك بعد موافقة المجيس بييها .ال و  ع بيا ما  صدر بن الجمع ة من قيارام  و بقود  و غيي ذل .3
تيق  الملات ام الواردال ليجمع ة والق األ با  سمها وال صين ف ما ودالل ضمن صسح اته وبيض ال اق   .4

 بيا المجيس.
 إقيار جدوا  بماا اج مابام المجيس وم ابعة تنفيذ قياراته. .5
 ال و  ع بيا الش لام وا وراا المال ة ومى ندام الصين مع  مين الصندوا. .6
 توج ه الدبوال لمىابدال الجمع ة ومعاو  ها بيا  دا  مهامها. .7

 

 :متطلبات شغل الوظيفة 
 وهادال جامع ة ف  تخص  منا ا. .1
 (  نوام ف  مجاا العمل.5الدمة ال تقل بن ) .2
 وخص ة ذام بيم ودون وح ا  وق وا ف  المج مع . .3
 وخص ة   اد ة. .4

 
 
 
 
 
 
 



  
_________________________________________________________________________ 

12 
 

 اشرالرئيس المب اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة
 رئ س الجمع ة اإلدارال العي ا  ائا اليئ س 2

 

 :المهام والواجبات 
 . قوأل  ائا اليئ س مقامه ف  حالة غ ابه وتلوح لينائا ف  هذه الحالة عافة صسح ام اليئ س

 

 :متطلبات شغل الوظيفة 
 منا ا.وهادال جامع ة ف  تخص   .1
 (  نوام ف  مجاا العمل.5الدمة ال تقل بن ) .2
 المج مع.ودون وح ا  وق وا ف  وخص ة ذام بيم  .3
 وخص ة   اد ة. .4

 
 

 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة
 رئ س مجيس اإلدارال اإلدارال العي ا ا مين العاأل 3

 

 :المهام والواجبات 
 تدوين مذعيام وقائع جيىام مجيس اإلدارال والجمع ة العموم ة. .1
 وتيتي ها. المحافظة بيا معامسم الجمع ة و جستها .2
 المشارعة ف  إبداد ال قاريي والخطابام وعل ما  صدر بن الجمع ة من ملات ام. .3
 ال حضيي الج مابام مجيس اإلدارال والجمع ة العموم ة. .4
 ذلك.بم ابعة تىجيل محاضي االج مابام وال و  ع بييها وبيضها لي و  ع بييها من ِقَ ل المخ صين  .5
 ية واالج مابام الطارئةإوعار ا بضا  بن االج مابام الدور  .6
 إالطار رؤ ا  اليجاح الفير ة و بضائها بمهامها وا بماا المليفة بها. .7
 القيارام.ت ي غ قيارام مجيس اإلدارال إلا عافة الجهام ال   ت عيق بها تيك  .8
االح فاظ بلافة الوثائق والمىالالالالالال ندام والعقود و ال األ الجمع ة و حوها ف  مقي الجمع ة وتحت مىالالالالالاليولي ه  .9

 خص ة.الش
 ذلك.حضور اج مابام مجيس اإلدارال إذا طيا منه  .10
 الق األ بلل ما  طي ه المجيس من  بماا تدالل ضمن اال صاصه السن ما تقدأل. .11
 :متطلبات شغل الوظيفة 
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 وهادال جامع ة ف  تخص  منا ا. .1
 (  نوام ف  مجاا العمل.3ال يال ال تقل بن ) .2

 
 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة

 رئ س مجيس اإلدارال اإلدارال العي ا بضو مجيس اإلدارال 4
 :المهام والواجبات 
 وي زأل بضو مجيس اإلدارال بجم ع االل زامام الم يت ة بيا بضوي ه بالجمع ة وال   منها ما وي : .1
 ومن ظم.الحيص بيا حضور اج مابام المجيس بشلل دائم  .2
 ع ة وتحقيق  هدافها.المشارعة الفعالة مع  بضا  المجيس لحىن إدارال الجم .3
 المىاهمة ف  إبداد الطط وبيامج ومشيوبام الجمع ة وم ابع ها واإلويان بيا تنفيذها. .4
 ال قيد بما  صدر بن الجمع ة العموم ة  و مجيس اإلدارال من قيارام  و تعي مام. .5
الق األ بجم ع الواج ام واالال صالالالالالالاصالالالالالالام المنصالالالالالالوص بييها ف  هذا النظاأل والخاصالالالالالالة بيئ س المجيس  .6

 إذا تولا العضو   ًا من هذه المناصا الصندوا، ائ ه، و مين و 
 بدأل المطال ة بعي رواتا  و ملافآم  و ام  ازام مال ة لقا  بضوي ه بالمجيس. .7
 المحافظة بيا   يار الجمع ة وبدأل إفشائها. .8

 
 :متطلبات شغل الوظيفة 
  ح  لوح  عودي الجنى ة. .1
  ح  لوح قد  تم الحاد ة والعشيين من بميه. .2
  ح  لوح عامل ا هي ة المع  يال ويبًا. .3
 اب  اره. ح  لوح غيي محلوأل بي ه بإدا ٍة ف  جييمة مخية بالشين  و ا ما ة ما لم  لن قد ُرد  .4
  ح  لوح مق مًا ف  ملاح مقي الجمع ة. .5
 الىنوي. ح  لوح قد  دد الحد ا د ا لسو ياك  .6

 

 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة
 رئ س مجيس اإلدارال اإلدارال العي ا مدوي الجمع ة 5

 

 :المهام والواجبات 
 العامية.إدارال ويوح الجمع ة بيا ضو  ال عي مام واليوائح وما  صدر من المجيس واليجاح  .1
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 الجمع ة.رئ س  وبيضه بياإبداد جدوا  بماا المجيس  .2
 السزمة.القيارام  تحييي محاضي اج مابام الجمع ة العموم ة ومجيس اإلدارال وإبداد .3
 م ابعة تنفيذ قيارام المجيس  و اليجاح المن  قة بنه وتزويد المجيس دوريا بن ائج تيك القيارام. .4
 الجمع ة. من مى ودع وغييهاالموافقة بيا صين مى يزمام إدارال و قىاأل الجمع ة من مط وبام  .5
 ا ة والصالالالالالال ام وا دوام المل   ةاإلذح بالصالالالالالالين من  الالالالالاليفة اإلدارال ل امين م طي ام اإلدارال من المط وب .6

 وغييها.و داد فواتيي الهاتن واللهيبا  
 والصين.ال و  ع بيا  ندام الق ض  .7
إدارال وتنظ م  بمالالالاا مويف  الجمع الالالة وإبالالالداد ال قالالالاريي الالالالدوريالالالة بن  دا  المويفين  بمالالالالهم واق ياح  .8

 اإلدارية.نة تيقي هم وبسواتهم وتجدود بقودهم او اال  ظنا  بنهم وبيضها بيا اليج
إصالالالالدار قيارام منح اإلجازام الطارئة والعاد ة واال الالالال  نائ ة والميضالالالال ة ليعاميين بعد االذ موافقة اليئ س  .9

 الم اوي للل بامل.
 العمل.ال لي   بىابام العمل اإلضاف ة واال  داب وفقا لحاجة  .10
 العمل بيا تحقيق  هدان الجمع ة وتحىين صورتها ف  المج مع .11
 ا قىاأل وال عكد من حىن  يي بميها وتنفيذ توجيهام مجالالالالالالالالالاليس اإلدارال.          اإلويان بيا جم ع .12
درا الالالالالالالالالالالالالالالالالة المق يحالالالام الواردال من  قىالالالالالالالالالالالالالالالالالاأل الجمع الالالة حوا ا  ظمالالالة الالالالداالي الالالة ومالالالا  خ   بيفع ا دا                          .13

 وتطويي العمل ورفعها لمجيس اإلدارال.
جمع ة وتىالالالجييها وتصالالالن فها وإحال ها لألقىالالالاأل المخ صالالالة وبيض ما ا الالال سأل عافة الميا الالالسم ال   تيد لي .14

  بشع ها.ويزأل بيا رئ س الجمع ة  و  ائ ه واليجاح العامية وم ابعة اإلجابة بييها وما ُاتخذ 
تحييي محاضالالالالالالي اج مابام اليجاح العامية وم ابعة  ىالالالالالالخها وبع ها لألبضالالالالالالا  لي و  ع بييها وبيضالالالالالالها  .15

  اإلدارال.بيا مجيس 
ظة بيا  مواا الجمع ة المنقولة وغيي المنقولة وبيض ما  طي  بييها بيا اليجنة المخ صالالالالالالالالالالالالالالالة    المحاف .16

 ح الها.إلبدا  الي ي 
 م ابعة تحصيل  جور بقارام الجمع ة وص ا  ها .17
 المشارعة ف  إبداد ال قييي الىنوي بن   شطة الجمع ة وبيامجها وميزا  اتها. .18
ىدود وم ابعة ت ادال من جهود ومىاهمة  ك ي بدد من ا بضا الىع  ل نم ة العضوية بالجمع ة لس  ف .19

 ا بضا  والمش يعين الو ياكاتهم.
 .حضور اج مابام مجيس اإلدارال إذا طيا منه ذلك .20
 .المشارعة ف  اليجاح العامية المشلية من ق ل المجيس إذا طيا منه ذلك .21
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 ارال.إبداد تقييي وهيي بن  يي العمل ف  الجمع ة وبيضه بيا مجيس اإلد .22
هدان    الم ابعة المىالالالالال ميال مع رؤ الالالالالا  ا قىالالالالالاأل واليجاح من السا ال قاريي واالج مابام الدورية ل حقيق .23

 الجمع ة. 
 الق األ بع ة  بماا  لين بها من ق ل مجيس اإلدارال. .24
 :متطلبات شغل الوظيفة 
  منا ا.وهادال جامع ة ف  تخص   .1
 العمل.(  نوام ف  مجاا 3ال يال ال تقل بن ) .2
  ة.  ادوخص ة  .3
 العمل.القدرال بيا تنظ م وتنىيق  .4
 العمل.القدرال بيا   ادال اآلاليين والعمل ضمن فييق  .5
 اآلل .إجادال ا  خداأل الحا ا  .6

 
 

 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة
 مدوي الجمع ة مل ا المدوي  ليتيي مدوي الجمع ة 6

 

 :المهام والواجبات 
 الجمع ة.تنظ م موابيد اج مابام مدوي  .1
 تنىيق االج مابام وإبداد المحاضي الخاصة بها وتو  عها من المخ صين. .2
 اإلويان بيا ا  سأل وتىي م الي ائل الصادرال والواردال من والا مل ا المدوي. .3
 ا  ق اا ال ييد العادي وااللل يو   وبيضه بيا المدوي .4
 .حفظ الميا سم وال قاريي وعافة المى ندام وتصن فها ف  الميفام .5
اإلوالالالالالالالالالالالاليان بيا تجهيز وتوزيع القيارام الصالالالالالالالالالالالالادرال بن المدوي وم ابعة وصالالالالالالالالالالالالولها ليجهام المعن ة ف     .6

 الجمع ة.
 حفظ الميفام ذام الطابع الىيي ف  ملاح منا ا. .7
 إجيا  االتصاالم الخاصة بالعمل واليد بيا جم ع الملالمام الهاتف ة الخاصة بالمدوي. .8
 قة بعميه.الق األ بما  لين به من  بماا ذام بس .9
 :متطلبات شغل الوظيفة 
 وهادال ال ا وية. .1
 (  نة ف   بماا الىليتارية.2الدمة ال تقل بن ) .2
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 إجادال الحا ا اآلل . .3
 الي اقة وحىن ال صين ف  ال عامل مع اآلاليين. .4
 األقسام التنفيذية :   (ب

 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة
 مدوي الجمع ة الشموح اإلدارية قىم رئ س قىم الشموح اإلدارية 1
  والواجبات:المهام 
 الجمع ة.ال عكد من تط يق ا  ظمة واليوائح وال عي مام الخاصة بشموح العاميين مع منىوب   .1
 بها.ح فاظ اال اإلويان بيا حفظ المى ندام وتوث قها وتط يق   ا ام الجمع ة الخاصة ب داولها ومدال .2
 والمجمعام.مع ة بال نىيق مع ا قىاأل والملاتا إبداد مشيوع مواز ة الويائن ليج .3
 قىالالالالاأل ا العمل بيا والالالالظل الويائن اإلدارية باللفا ام المنا الالالال ة ط قًا ليوصالالالالن الوي ف  بال نىالالالاليق مع .4

 والمجمعام.والملاتا 
 .واليوائح ا  لماا إجيا ام ال وي   ف  الجمع ة وال عكد من م اويتهم  بمالهم ط قًا لينظاأل .5
 ليعاميين.م ال ي  ة واال  داب وإ ها  الخدمة وغيي ذلك من الخدمام السزمة ا  لماا إجيا ا .6
يق مع قىالالم بال نىالال اإلوالاليان بيا إبداد مىالالييام اليواتا والملافآم وال دالم بع وابها وصالاليفها ليعاميين .7

 المال ة.الشموح 
 بالجمع ة.اإلويان بيا تنظ م وحفظ ميفام العاميين  .8
الدواأل ف  الجمع ة وتوابعها وميا  ة الحضالالالالالالالالالالالور واال صالالالالالالالالالالاليان وحىالالالالالالالالالالالم   األ ال حقق من ال زاأل المويفين ب .9

  الغ اب.و ابام 
 وغييها.اإلويان بيا تقد م الخدمام الضيورية ليعاميين م ل ال عاري  وال طاقام  .10
 .اإلداريةم ابعة توفيي و ائل الحيا ة لم ا   الجمع ة وو ائل الىسمة واال  قاا واالتصاالم  .11
الالالدوريالالة وتقالالد مهالالا لمالالدوي الجمع الالة بن  الالالالالالالالالالالالالاليي العمالالل ف  القىالالالالالالالالالالالالالالم ومنجزاتالاله واح  الاجالاتاله إبالالداد ال قالالاريي  .12

 بحيها.والمشلسم ال   تواجه  يي العمل واالق ياحام اللفيية 
  الوظيفة:متطلبات شغل 
 منا ا.وهادال جامع ة ف  تخص   .1
 اإلدارال.الدمة ال تقل بن  ن ين ف  مجاا  .2
 العمل.القدرال بيا تحمل ضظوغ  .3
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 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة يفةرقم الوظ
 مدوي الجمع ة قىم االتصاالم اإلدارية مىابد إداري  2

 :المهام والواجبات 
ا الالالالالالال سأل الخطابام الواردال ليجمع ة وقيدها ف  الوارد العاأل ثم بيضالالالالالالالها بيا مدوي الجمع ة  و رئ ىالالالالالالالها  .1

 إلحال ها ليقىم المخ  .
ميفام الاصالالالة ف  قىالالالم الوارد واالح فاظ بعصالالالولها  و صالالالورها حىالالالا  تنظ م ا وراا الواردال ليجمع ة ف  .2

 توج ه اإلدارال ف  مين الوارد العاأل
 تىي م الخطابام والمعامسم لألقىاأل الداالي ة وال عكد من وصولها. .3
تىالالالالجيل الخطابام الصالالالالادرال من الجمع ة بعد تو  عها من صالالالالاحا الصالالالالسح ة ف  دف ي الصالالالالادر العاأل  .4

  م المعامسم لي ييد  و الجهام المي ية إليها.وتود عها ف   جل تىي
 االح فاظ بصور الخطابام والمعامسم الصادرال ف  مين الصادر العاأل. .5
تىالالالدود قيود المعامسم والخطابام الصالالالادرال ف   الالالجل الوارد وال نويه بصالالالددها وإ ضالالالاح الجهة المي الالالية  .6

 إليها.
 حاجة.إر اا الخطابام الصادرال من الجمع ة ب ي الفاكس بند ال .7
 الق األ بما  ىند إل ه من  بماا ف  حدود اال صاصه. .8
 :متطلبات شغل الوظيفة 
 الشهادال الم و طة. .1
 (  نة ف   بماا االتصاالم اإلدارية.1ال يال ال تقل بن ) .2
 إجادال ا  خداأل الحا ا اآلل . .3

 
 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة

 مدوي الجمع ة يفينقىم وموح المو  مدقق وموح المويفين 3
 

 :المهام والواجبات 
 تدقيق إجيا ام وقوابد وموح المويفين بيا ضو  لوائح الخدمة بالجمع ة. .1
 تدقيق وفح  مىوغام ال عيين وال ي  ة والنقل. .2
 إبداد مىييام رواتا العاميين وملافآتهم وا  حقاقاتهم المال ة. .3
 م وعآفة مىوغام ال عيين.ف ح ميفام المويفين والمعيمين الجدد وا  سأل  وراقه .4
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إبالالالداد بقود العالالالاميين ف  الجمع الالالة وال الالالعكالالالد من مطالالالابق هالالالا لنظالالالاأل الخالالالدمالالالة ف  الجمع الالالة وتو  عهالالالا من    .5
 صاحا الصسح ة.

 االح فاظ بلافة بقود العاميين ف  الجمع ة وتحت مىمولي ه وم ابعة تجدودها. .6
 وتحدود اليصيد الم  ق . م ابعة إجازام العاميين وال عكد من مد  ا  حقاقها بند طي ها .7
إبداد قيارام منح اإلجازام بع وابها وتو  عها من صالالالالاحا الصالالالالسح ة وإوالالالالعار الشالالالالموح المال ة بنىالالالخة  .8

 من القيار.
 إدالاا ب ا ام العاميين ف  الحا ا اآلل  وم ابعة إضافة  و تعدول ما  طي  بييها. .9

ئن الجمع ة بال نىالالالالالالاليق مع ا قىالالالالالالالاأل المشالالالالالالالارعة ف  إبداد محاضالالالالالالالي ال ي  ة وإبداد مشالالالالالالاليوع ميزا  ة ويا .10
 ا الي .

 الق األ بما  ىند إل ه من  بماا ف  حدود اال صاصه. .11
 :متطلبات شغل الوظيفة 
 ال ا وية.وهادال  .1
 المويفين.(  نة ف  وموح 2الدمة ال تقل بن ) .2
 اآلل .القدرال بيا ا  خداأل بيامج الحا ا  .3
 وويوطها.المعيفة بع ظمة الخدمة ف  الجمع ة  .4

 

 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة ةرقم الوظيف
 رئ س قىم الشموح اإلدارية الشموح اإلدارية مشين الدمام إدارية 4

 

 :المهام والواجبات 
ا الالالالالالالالالالالالالال ق اا طي ام  قىالالالالالالالالالالالالالالالاأل الجمع ة من االح  اجام اإلدارية ليعمل وتعمينها ف  الموابيد المحددال بعد  .1

 الصسح ة.اب مادها من صاحا 
 ا.وتوزيعهيام من اليوازأل المل   ة وتصن فها واإلويان بيا توريدها م ابعة تعمين المش ي  .2
 اال  ي ت.م ابعة تعمين و ائل عالهاتن والفاكس والدمة  .3
 وغييها.اإلويان بيا الص ا ة الدورية لألجهزال والمعدام واآلالم  .4
 وغييها.تهيية  ماكن العمل بما  ح اجه من  بماا ص ا ة اإل ارال وال لي   والنظافة  .5
 وص ا  ها.ويان بيا ا  خداأل   ارام الجمع ة وم ابعة ا  خدامها اإل .6
اإلويان بيا إث ام وتىجيل  صوا الجمع ة ال اب ة والمنقولة وم ابعة إجيا ام الحصوا بيا صلوك  .7

 لإلدارال.الميل ة وتىي مها 
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 إليهم.تىهيل مهمة  في وتنقسم مويف  الجمع ة ف  المهاأل الموعية  .8
 الم اوي.بما  ع يض  يي العمل ورفعه ليئ ىه إبداد تقاريي دورية  .9

 اال صاصه.الق األ بما  ىند إل ه من  بماا ف  حدود  .10
 :متطلبات شغل الوظيفة 
 العامة.وهادال ال ا وية  .1
 مماثية.ال يال ال تقل بن  ن ين ف   بماا  .2
 اآلل .القدرال بيا ا  خداأل الحا ا  .3
 اآلاليين.القدرال بيا ال عامل مع  .4

 
 

 الرئيس المباشر اإلدارة وظيفةمسمى ال رقم الوظيفة
 مدوي الجمع ة إدارال الجمع ة وتوابعها  ائق 5

 :المهام والواجبات 
   ادال ميع ام الجمع ة حىا الطة العمل. .1
 االل زاأل بموابيد الىيي ذهابًا وإ ابًا. .2
 تع ية الميع ام بالوقود وتفقد حال ها واح  اجاتها ليص ا ة واإلصسح بشلل دوري. .3
 ال ى طة ال   تطي  بيا الميع ام  ثنا  الق ادال وإبسغ رئ ىه بن ذلك. إصسح ا بطاا .4
 تنظ   الى ارال من الداالل والخارج. .5
 تع  ي الى ارال ف  بهدته منذ ا  سمها وهو مىموا بنها. .6
 االل زاأل بقوابد وتعي مام الميور. .7
 وا فياد.الق األ بإ صاا الي ائل المي ية لي ييد واإلدارام ا الي   .8
 بما  ىند إل ه من  بماا ف  حدود اال صاصه.الق األ  .9
 :م طي ام وظل الوي فة 
 القدرال بيا الل ابة والقيا ال. .1
 الحصوا بيا رالصة   ادال  ارية المفعوا. .2
 (  نة.2ال يال ف    ادال الميع ام ال تقل بن ) .3
 المعيفة بقوابد وتعي مام   ادال الميع ام. .4
5.  
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 شرالرئيس المبا اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة
 مدوي الجمع ة إدارال الجمع ة وتوابعها بامل الدمام 6

 :المهام والواجبات 
 الق األ بعبماا النظافة ف  الملاتا والمميام وا  وار وغين الخدمة ودورام الم اه وغييها. .1
 الق األ بعبماا الميا ية الداالي ة وتصويي ا وراا وال ظي  . .2
 الق األ بعبماا ال حميل وال نزيل والنقل. .3
  األ بعمي ة الض افة الداالي ة.الق .4
 تجهيز وتقد م المشيوبام والوج ام الخف فة. .5
 ا  سأل فائض ا طعمة وإبادال تجهيزه وتىخينه وتوزيعه. .6
 الق األ بما  ىند إل ه من  بماا. .7
 :متطلبات شغل الوظيفة 
  ى ط ع القيا ال والل ابة. .1
 ن مهاأل.توفي القدرال الجىم ة والحى ة المنا  ة ل نفيذ ما ووعل إل ه م .2

 

 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة
 مدوي الجمع ة قىم الشموح المال ة رئ س قىم الشموح المال ة 1

 

 : المهام والواجبات 
  المال ة.ال عكد من عفا ال النظاأل المحا    المى خدأل ف  الض ط المحا    وا  خياج القوائم  .1
  سم ها.وال عكد من  اإلويان بيا جم ع القيود المحا   ة .2
 الميافقة.اإلويان بيا إبداد موازين المياجعة الشهيية واللشون ال حييي ة  .3
 لأل ظمة.فح   ندام الق ض والصين و ندام قيد اليوم ة وال عكد من مطابق ها  .4
ال  يبام و  ال نىالالاليق مع الملاتا وا قىالالالاأل ا الي  ف ما  خ   با الالال سأل المعامسم المال ة الخاصالالالة بهم .5

 منهم.ميت طة بلل ال
ام ال ىالالالالالوي اإلوالالالالاليان بيا حىالالالالالابام الجمع ة ف  ال نوك وبمي ام اإلوداع والصالالالالالين والىالالالالالحا ومياجعة .6

 لي نوك.الشهيية 
 الجمع ة.المشارعة ف  وضع المواز ام ال قدويية الخاصة باح  اجام ومصيوفام  .7
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من صالالالالالالاحا    اإلوالالالالالاليان بيا إبداد الشالالالالالال لام الصالالالالالالادرال بنا  بيا مىالالالالالال ندام صالالالالالالين  صالالالالالالول ة مع مدال .8
 الجمع ة.الصسح ة وتقد مها ليمخولين بال و  ع بييها حىا  ظاأل 

 المحددال.م ابعة تىدود ال زامام الجمع ة ف  موابيدها  .9
لمياجع االمشالالالالالالالالارعة ف  تجهيز ميزا  ة الجمع ة وتوابعها وا الالالالالالالال خياج الحىالالالالالالالالابام الخ ام ة بال عاوح مع    .10

 الخارج .
 المصيوفام.يية والملافآم وعافة مياجعة وتدقيق مىييام اليواتا الشه .11
 دوثها.ح مياجعة بنود الصين واإل فاا وال قيد ب نود وبناصي المواز ة وب اح  وجه ال جاوزام بند .12
اإلويان بيا توفيي اح  اجام الجمع ة من المواد وميا  ة تنفيذ اإلجيا ام الخاصة بالشيا     الم اوي  .13

 الجمع ة.  و بن طييق جيا العيوض وفقًا لي عي مام ف 
رفع ال قاريي الدورية بن  الالالالالالالالالاليي العمل ف  القىالالالالالالالالالالم والمشالالالالالالالالالاللسم ال   تواجه العمل والمق يحام والحيوا  .14

       المنا  ة.
 

 

 : متطلبات شغل الوظيفة 
 مال ة .وهادال جامع ة  و دبيوأل تخص  مال   و محا     و إدارال  .1
 المال ة.الدمة ال تقل بن  ن ين ف  مجاا اإلدارال  .2
 المحا   ة.جيا  العمي ام القدرال بيا إ .3

 

 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة
 رئ س القىم المال  القىم المال  محا ا 2

 :المهام والواجبات 
 العمل.االح فاظ بالدفاتي والمى ندام الحىاب ة ال   ت طي ها ط  عة  .1
قل عل ثسثة  والالالالالهي  و بندما إبداد ميزاح مياجعة لحىالالالالالابام الجمع ة وحىالالالالالاب الصالالالالالندوا ميال بيا ا  .2

 ذلك. طيا منه 
 .قيد تىدود او ياكام ا بضا  ف   جل العضوية .3
ا الال خياج و  تحضالاليي حىالالابام الجمع ة ف   ها ة الىالالنة المال ة وبيضالالها بيا المحا الالا القا و   ل د  قها .4

 الميزا  ة العموم ة والحىاب الخ ام .
 .ي مام مجيس اإلدارالإبداد مشيوع الميزا  ة ال قدويية ليجمع ة وفق تع .5
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حفظ جم ع دفاتي و الالالالالالالالالالالالالجسم ومىالالالالالالالالالالالالال ندام الجمع ة المحا الالالالالالالالالالالالال  ة ف  مقي الجمع ة وتحت مىالالالالالالالالالالالالاليولي ه  .6
 الشخص ة.

 إبداد  ندام الق ض والصين وال عكد من صح ها ومطابق ها. .7
لجهة ا م ابعة وتصالالن   اإلودابام وا وامي المىالال د مة الواردال ف  عشالالوفام الحىالالابام وتىالالجييها حىالالا .8

 منها. الواردال
 إبداد جم ع القيود المحا   ة وإدالالها ف   ظاأل الحىابام. .9

 م ابعة المطال ام المال ة الداالي ة والخارج ة ليجمع ة وم ابعة تحصييها. .10
الصالين حىالا و  تجهيز الشال لام مع عافة المىال ندام وتد  قها وم ابعة اب مادها من المىاليولين لي ىالدود .11

 ا صوا.
 اا  الي  تدالل ضمن اال صاصه.  الق األ بما  ىند إل ه من  بم .12
 :متطلبات شغل الوظيفة 
 وهادال جامع ة ف  المحا  ة. .1
 (  نة ف  المحا  ة.2الدمة ال تقل بن ) .2
 إجادال الحا ا اآلل . .3
 القدرال بيا ا  خداأل ال يامج المحا   ة والمال ة. .4

 
 التبعية اإلدارية اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة

 القىم المال   القىم المال  مين الصندوا  3
 : المهام والواجبات 

يعتبر أمين صندوق الجمعية مسئواًل عن جميع شئونها المالية طبقًا للتنظيم الذي يضعه المحاسب القانوني 
ويوافق عليه مجلس اإلدارة وفق تعليمات وزارة الشئئئون االجتماعية ويرتبم مباشئئرة برئيس الجمعية ويخت  

 باآلتي:
ال ليجمع ة بموجا  الالالالالندام   ض ر الالالالالم ة مخ ومة بخ م الجمع ة وموقعه منه ومن ا الالالالال سأل الم الغ الوارد .1

 ا وخاص المليفين بذلك من ق ل المجيس.
 إوداع تيك ا مواا فور تىيمها لد  ال نك الذي ت عامل معه الجمع ة. .2
 اإلويان بيا العهد النقد ة ليجمع ة وتىوي ها بصفة دورية. .3
 لىالالالالالالالالجسم م واللشالالالالالالالالون الواردال من المصالالالالالالالالين ومد  مطابق هاال حقق ف   ها ة عل والالالالالالالالهي من ال  ا ا .4

 الصندوا واإلبسأل بن   ة فيوقام ومسحظام بيا تيك ال  ا ام.
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 إبداد عشن ووم  بالم حصسم النقد ة ومطابق ها مع  ندام الق ض و ندام إوداع المصارن .5
  م من صالالالالالالالندوا ال و  ع مع المخ صالالالالالالالين بيا عافة الىالالالالالالالجسم المال ة وعذلك  الالالالالالالندام الصالالالالالالالين ال   ت .6

 الجمع ة  و من ال نك الذي ت عامل معه.
االح فاظ لد ه بمقي الجمع ة بىالندام الق ض و الندام الصالين ودفاتي الشال لام وعافة ا وراا ال   لها  .7

   مة مال ة
 صين جم ع الم الغ ال   تقير صيفها مع االح فاظ بالمى ندام الدالة بيا ذلك. .8
 ل قدويية ليىنة المال ة القادمة.المشارعة ف  وضع مشيوع الميزا  ة ا .9

 تنفيذ قيارام مجيس اإلدارال ف ما و عيق بالمعامسم المال ة وفقًا لما هو مع مد ف  الميزا  ة. .10
 الق األ بلافة ما  طي ه المجيس من  بماا تدالل ف  اال صاصه غيي ما  ين ب ا ه. .11
 : متطلبات شغل الوظيفة 
 وهادال ال ا وية.           .1
 (  نة ف  العمي ام المحا   ة.2)الدمة ال تقل بن  .2
 إجادال الحا ا اآلل .   .3
 المحا   ة.القدرال بيا إجيا  العمي ام  .4

 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة
 مدوي الجمع ة قىم ال دريا وال طويي رئ س قىم ال دريا وال طويي 1
  والواجبات:المهام 
 وتنفيذها.يقىم المشارعة ف  وضع المواز ة ال قدويية ل .1
 تنفيذها.وضع الخطة ال نفيذ ة ليقىم وم ابعة  .2
  ا  ظمة.اإلويان بيا بيامج ال قويم الشامل   شطة الجمع ة وال عكد من صحة تط يق عافة  .3
 ل طوييها.فح  ومياجعة  بماا ا قىاأل ومشاريعها ووضع المق يحام وال يامج  .4
 تجاوزها.لمعطاال لهم وبدأل ال عكد من ال زاأل المىمولين لحدود الصسح ام ا .5
مياجعة ال قاريي الدورية واإلحصالالالالالالالالالالالالالائ ة وا الالالالالالالالالالالالال خسص ما فيها من قصالالالالالالالالالالالالالور ف  ال نفيذ ورفع تقييي بنه    .6

 الم اوي.لييئ س 
 المىاهمة ف  تحدود وتطويي  هدان الجمع ة ور م   ا  ه ا  ا  ة وال   ت فق مع  هدان الجمع ة .7
 وتحق قها.ل طوييها  مياجعة  هدان الجمع ة واق ياح  فضل الى ل .8
 تنفيذها.إبداد الطة تهيية وتدريا العاميين بالجمع ة بال عاوح مع رؤ ا  ا قىاأل وم ابعة  .9

 درا ة المق يحام وال حوث ال   تعد من  قىاأل الجمع ة وال عكد من مد  الجدو  من تط  قها  .10
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صالالالالالالالالالفة ب رال وتزويدهم بهاالمشالالالالالالالالالارعة ف  ر الالالالالالالالالم الخطط وتقد م ال  ا ام والمعيومام السزمة لمجيس اإلدا .11
 دورية.

  الوظيفة:متطلبات شغل 
 منا ا.وهادال جامع ة ف  تخص   .1
 وال طويي.الدمة ال تقل بن  ن ين ف  مجاا اإلدارال  .2
 وتقويمها.القدرال بيا تطويي ا بماا وتوليد ا فلار  .3

 

 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة
 مدوي قىم ال دريا وال طويي قىم ال دريا ال طويي منىق تدريا 2

 

 : المهام والواجبات 
 بالجمع ة.المشارعة ف  إبداد الطة ال دريا ليعاميين  .1
 والملاتا.إبداد الخطابام السزمة ل يو ح الم دربين وتوجيهها إلا مدرا  ا قىاأل  .2
 الدورال.حصي طي ام ال يو ح ل نفيذ  .3
 معها.وال نىيق  إوعار الجهة القائمة ب نفيذ الدورال بقائمة الميوحين .4
 إوعار الميوحين بموبد وملاح بقد الدورال ووقت الحضور . .5
 القابة.إبداد ال يتي ام السزمة لملاح ا عقاد الدورال وم طي ام  .6
 الدورال.م ابعة ا  سأل تقي م الدورال من الجهة المنفذال وعشون الحضور ووهادام اج  از  .7
  اوي.المإبداد تقييي بن الدورام المنفذال ورفعه ليئ ىه  .8
  دائمة.حفظ قابدال ب ا ام الم دربين وتحدو ها بصورال  .9

  ال دري  ة.م ابعة تىدود المطال ام المال ة ليجهام الم عاقد معها ل نفيذ الدورام  .10
 : متطلبات شغل الوظيفة 
 ال ا وية.وهادال  .1
 وال دريا.الدمة ال تقل بن  نة ف  مجاا اإلدارال  .2
 ال دريا.القدرال بيا إدارال  .3
 اآلل .  خداأل الحا ا القدرال بيا ا .4
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 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة

 مدوي الجمع ة قىم العسقام العامة واإلبسأل رئ س قىم العسقام العامة واإلبسأل 1
 

  والواجبات:المهام 
 وال يويج ة.ال نىيق مع  قىاأل الجمع ة وتوابعها وتحدود اح  اجاتهم من المواد الدبائ ة  .1
 المنا  ام.تنظ م إقامة الحفسم واليقا ام االج مار ة بين الجمع ة والمج مع ف   .2
 الجمع ة.  ف اإلويان وال نىيق ال  ق اا ضيون الجمع ة وزوارها وإبداد بيامج الزيارام مع المىيولين .3
هم ئآرا إبداد الطة ا الالالالالالالالال قطاب الم طوبين والعنا ة بهم وال نىالالالالالالالالاليق مع اليجاح وا قىالالالالالالالالالاأل لس الالالالالالالالال فادال من .4

 والدماتهم.وال ياتهم 
اد وإبد اق ياح حضالالالالالالالالالور الجمع ة بالمعارض المزمع إقام ها واإلوالالالالالالالالاليان بيا رعن الجمع ة ف  المعيض .5

 فيها.ال قاريي بن ثمار المشارعة 
وجه ت م ابعة ما ونشالالالالي ف  و الالالالائل اإلبسأل بن الجمع ة و  شالالالالط ها ودرا الالالال ها واليد بيا اال  قادام ال   .6

 الجمع ة.ي ليجمع ة بال نىيق مع مدو
 الجمع ة.ال نىيق مع و ائل اإلبسأل حوا  شي  بماا  .7
 إذار ًا.تىجيل وحفظ المنا  ام الهامة ليجمع ة تيفزيو  ًا  و  .8
  الم احة.تور ة المج مع بعهدان الجمع ة و  شط ها بلافة الو ائل  .9

 اإلبسم ة.تم يل الجمع ة ف  المناوط االج مار ة والمقابسم  .10
م اإلبسم ة والدبائ ة وال واجد المىال مي من السا القنوام المىالموبة    والميئ ة اإلواليان بيا الحمس .11

 والمقيو ال.
 ليجمع ة.إصدار ال قاريي والنشيام وال يووورام ال عييف ة  .12
 بذلك.تنظ م وتنفيذ ال يامج ال عييف ة لمويف  الجمع ة الجدد وإبداد الجداوا الخاصة  .13
 وا  شطة.ية لي يامج المشاريع المىاهمة ف  وضع وتنفيذ الخطط الىنو  .14
 ب ا اته.اإلويان بيا موقع الجمع ة بيا و لة اال  ي ت وتحدوث  .15
  الجمع ة.إبداد ال قاريي الدورية بن   شطة القىم وبيضها بيا مدوي  .16
  الوظيفة:متطلبات شغل 
 إبسم .وهادال جامع ة ف  تخص   .1
 والعسقام.الدمة ال تقل بن  ن ين ف  مجاا اإلدارال  .2
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 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة الوظيفةرقم 
 رئ س قىم العسقام العامة واإلبسأل قىم العسقام العامة واإلبسأل منىق إبسم  2

 :المهام والواجبات 
 ا  ق اا الخطابام وا وراا وتصن فها وحفظها. .1
 ها.ابعة ط اب المشارعة ف  إصدار المطويام والل ي ام والنشيام ال   ت يز جهود الجمع ة وم  .2
 المشارعة ف  ا  ق اا زوار الجمع ة وميافق هم  ثنا  الزيارال. .3
 إبداد الهدا ا والنشيام ال عييف ة بالجمع ة ليزوار. .4
 تقد م وم ابعة  جل الزيارام واالح فاظ به واال  فادال منه. .5
 لجمع ة.مدوي ا ال نىيق مع و ائل اإلبسأل ل ظط ة المناوط والمنا  ام ال   تق مها الجمع ة بعد إذح .6
 م ابعة  شي  ال ار الجمع ة ف  الصحن والمن د ام بعد اب مادها من رئ س الجمع ة. .7
 العنا ة بالمين اإلبسم  ليجمع ة وم ابعة ما  ل ا بن الجمع ام بامة وبن الجمع ة بصفة الاصة. .8
 احة.م م ابعة تصويي وتىجيل جم ع المنا  ام والليمام الم عيقة بالجمع ة بلافة الو ائل ال .9

 إبداد تقاريي دورية بن منجزام الجمع ة ل ع ها ليدابمين ليجمع ة. .10
 واصالالل ال إبداد بيامج ر الالائل الجواا وحصالالي  رقاأل عافة ا بضالالا  والدابمين وغييهم واال الال فادال منه ف  .11

 او ياكاتهم.معهم وتزويدهم بعال ار الجمع ة وتذعييهم ب ىدود 
  ابعة تيتي ه.إبداد وتجهيز ملاح الزوار ف  الجمع ة وم .12
 م ابعة اليوحام ال ابعة ليجمع ة والل ابة ليمدوي بما وسحظ بييها وما تح اجه. .13
 جمع المواد السزمة إلصدار تقييي بن الجمع ة وبيضه بيا مدوي الجمع ة. .14
  دا  ما  ىند إل ه من  بماا. .15
 :متطلبات شغل الوظيفة 
 العامة.وهادال ال ا وية  .1
 اا اإلبسأل.(  نة ف  مج2الدمة ال تقل بن ) .2
 القدرال بيا ص اغة ا ال ار. .3
 اآلل .القدرال بيا ال عامل مع اال  ي ت والحا ا  .4

 
 
 
 



  
_________________________________________________________________________ 

27 
 

 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة
 رئ س قىم العسقام العامة واإلبسأل قىم العسقام العامة واإلبسأل مشين تقن ة المعيومام 3 
 : المهام والواجبات 
 قىالالالالالالاأل ا الجمع ة لي يامج والنظم بشالالالالالاللل تفصالالالالالاليي  وإملا  ة ا الالالالالال خداأل والالالالالال لة اليبط بين درا الالالالالالة اح  اج .1

  والملاتا.
 العمالالل بيا تي  الالة اح  الالاجالالام الجمع الالة من ال يامج والنظم اآلل الالة وتصالالالالالالالالالالالالالالم م النظم بمالالا و س أل مع تيالالك .2

 ليجمع ة.االح  اجام  و توفييها من جهام  الي  بند الضيورال وال عكد من مد  مس م ها 
 الجدودال.درا ة واال  ار ال يامج  .3
 الحاجة.إبداد دليل بن ال يامج وع ف ة ا  خدامها بند  .4
 وال يامج.اإلويان بيا  بماا الحا ا اآلل  ومعالجة ا بطاا و  اس فابي ة  دا  ا جهزال  .5
 .ن بطل فاتخاذ اإلجيا ام اللفيية بفيض اليقابة بيا ال  ا ام والمعيومام ف  حاا حدوث اليل  و  .6
 م م موقع الجمع ة بيا اإل  ي ت وتطوييه بصورال دائمة بما هو جدود.تص .7
 العمي .اإل هاأل ف  تدريا مويف  الجمع ة بيا ا  خداأل ا  ظمة وال ط يق  .8
 والخارج ة.إ شا  و لة تقن ة داالي ة لخدمة الميا سم الداالي ة  .9

 الجمع ة.جمع وتيتيا  قياص تعيي   جهزال  .10
 ليحفظ.لمعيومام ف   جهزال الجمع ة و الذ  ىخ دورية اإلويان بيا حفظ ال  ا ام وا .11
  الوظيفة:متطلبات شغل 
 ال ا وية.وهادال  .1
 وبيومه.الدمة ال تقل بن  نة ف  مجاا الحا ا  .2
 ومشاكيها.المعيفة ال امة بعبماا الش لام  .3

 
 

 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة
 مدوي الجمع ة نم ة المواردقىم ت رئ س قىم تنم ة الموارد المال ة 1
 والواج ام:* المهاأل 

إبداد الخطة الىالالالالالالالالالالنوية ل نم ة الموارد المال ة بن طييق ال  يبام واللفاالم وا وامي المىالالالالالالالالالال د مة   ف   .1
     ال قدويية.ضو  االح  اجام المال ة المطيوبة ف  الميزا  ة 

 .إبداد الخطط اال   مارية ليم اح من الفائض المال  ليجمع ة .2
  الم اوي.درا ة  وا اال   مار واال  ار  فضل اال   مارام وبيضه بيا اليئ س  .3
 اال   مارية.اإلويان بيا إبداد درا ة الجدو  االق صاد ة ليمشيوبام  .4
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 ال نىالالالاليق مع المم الالالالىالالالالام المال ة والعقارية ليحصالالالالوا بيا المعيومام والمق يحام ف  مجاا اال الالالال  مار .5
 ا قل 

 تع ييها.بن اال   مارام القائمة وب اح بوائدها والمخاطي ال    إبداد ال قاريي الدورية .6
 وتطورها.إبداد قابدال معيومام عامية بن اال   مارام القائمة ليجمع ة  .7
 الالالال  مارام اال م ابعة اال الالالال  مارام القائمة العقارية والمال ة واإلفصالالالالاح بن   ة م ظييام ممثيال بيا   مة .8

 ذلك.مق يحام والى ل الواجا إت ابها ف  والمخاطي ال   ت عيض لها وتقد م ال
 الجمع ة.م ابعة تحصيل بائدام بقارام  .9

 اال   مار.م ابعة الجهام اال  شارية الم عاقد معها ل قد م الدمام ليجمع ة ف  مجاا  .10
 الجمع ة.اإلويان بيا تعجيي وويا  وب ع وص ا ة بقارام  .11
 يباتهم.ت ال واصل مع الدابمين والجهام الما حة ال  ميار جيا  .12
 ليدابمين.إ صاا ال قاريي الدورية  .13
 اإلويان بيا مشيوع اال  قطاع الشهيي وتنمي ه. .14
 : متطلبات شغل الوظيفة 
 منا ا.وهادال جامع ة  و دبيوأل تخص   .1
 العامة.الدمة ال تقل بن  ن ين ف  مجاا ال ىويق والعسقام  .2
 واال   مار.القدرال بيا اإلدارال المال ة  .3

 
 

 اليئ س الم اوي اإلدارال وي فةمىما ال رقم الوي فة
 رئ س قىم تنم ة الموارد قىم تنم ة الموارد مشين بقارام 2

 :المهام والواجبات 
 اإلويان والم ابعة لعقارام الجمع ة وص ا  ها وتيم مها وتعمين اح  اجاتها من المواد والما  وغييها. .1
  اوي.المييي بذلك بيا اليئ س من بقارام الجمع ة وبيض تق الم وقعةم ابعة تحصيل اإلويادام  .2
 الق األ بيا تعجيي العقارام وا   مارها ا م ل وا  سأل اإلوياد. .3
 اإلويان بيا حيعة  زوا المى عجيين وتىي م العقارام وتصف ة بدادام الخدمام. .4
 م ابعة الص ا ة الدورية ليعقارام وال عكد من  سم ها. .5
العقارية  و بن  الالالالوا اال الالالال  مار ف  المميلة بند طيا المشالالالالارعة ف  إبداد الدرا الالالالام اال الالالال  مارية  و  .6

 الم اوي.اليئ س 
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 دائمة.م ابعة قابدال ب ا ام العقارام المميوعة ليجمع ة وتحدو ها بصورال  .7
 اال صاصه.الق األ بما  ىند إل ه من  بماا ف  حدود  .8
 :متطلبات شغل الوظيفة 
 ال ا وية.وهادال  .1
 العقارام.وإدارال  (  نة ف  مجاا اال   مار2الدمة ال تقل بن ) .2
 إجادال ا  خداأل الحا ا اآلل . .3
 اإللماأل بع واا العقار و وجه اال   مار. .4

 

 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة
 رئ س قىم تنم ة الموارد قىم تنم ة الموارد مشين تنم ة الموارد 3

  والواجبات:المهام 
 ق ض لها وإوداع الم الغ ف  حىابام الجمع ة ف  ال نوك.ا  ق اا ال  يبام النقد ة وتحييي  ندام ال .1
م ابعة المشالالالال يعين با وامي المىالالالال د مة واالتصالالالالاا بالمنقطعين منهم وتيغي هم باال الالالال ميار ف  االوالالالال ياك  .2

 وال حث بن مش يعين جدد.
م ابعة وتصالالالالالالن   ا وامي المىالالالالالال د مة الواردال ف  عشالالالالالالون حىالالالالالالابام الجمع ة وتىالالالالالالجييها حىالالالالالالا الجهة    .3

 ردال منها.الوا
 م ابعة إ صاا تقاريي ال يامج وا  شطة ليدابمين. .4
 تىجيل العناوين اللامية ليم  يبين والمش يعين الجدد. .5
إبداد تقييي والالهيي  و فصالالي  لمنجزام القىالالم وتقد مه ليئ س القىالالم لعيضالاله بيا مجيس إدارال الجمع ة  .6

 بوا طة مدوي الجمع ة.
 عين الجمع ة بيا تحقيق  هدافه.المىاهمة ف  إ جاد موارد ثاب ة ومى ميال ت .7
ال واصالالالالالالالالالالالل مع الدابمين ليجمع ة وم ابعة ورود ت يباتهم بصالالالالالالالالالالالفة دورية وتحييي الطابام لمن ا قطعت    .8

 وزيارتهم.ت يباتهم 
 العنا ة بالم  يبين وتقد م الشلي وال قدوي لهم وموافاتهم بىند   ض ما ورد منهم. .9

 العمل.الق األ بما  ىند إل ه من  بماا  الي  لمصيحة  .10
 :متطلبات شغل الوظيفة 
 ال ا وية.وهادال  .1
 (  نة ف  مجاا ال ىويق.2الدمة ال تقل بن ) .2
 القدرال بيا الحوار واإلقناع وال ىويق. .3
 اآلل .القدرال بيا ال عامل مع اال  ي ت والحا ا  .4
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 اليئ س الم اوي اإلدارال مىما الوي فة رقم الوي فة
 رئ س قىم تنم ة الموارد قىم تنم ة الموارد مندوب تنم ة موارد 4

 

 :المهام والواجبات 
 ليجمع ة.المشارعة ف  تنىيق اليقا ام مع الم  يبين والجهام الدابمة  .1
 ض ط بمي ة ال  يع وتىجييها ضمن قوائم الل يو  ة.  .2
 معهم.ال واصل مع اإلدارام حوا   ما  الم  يبين و رقاأل ال واصل  .3
 إليهم.وال قاريي  الق األ بزيارال الم  يبين وإ صاا الخطابام .4
 واليقا ام.ال عيي  بمناوط الجمع ة السا الزيارام  .5
 الجمع ة.م ابعة المنقطعين بن ال  يع وتيغي هم ف  مواصية دبم  .6
 اال صاصه.الق األ بما  ىند إل ه من  بماا ف  حدود  .7
 :متطلبات شغل الوظيفة 
 ال ا وية.وهادال  .1
 (  نة ف  بمل منا ا.2الدمة ال تقل بن ) .2
 القدرال بيا ال واصل مع ا فياد والجهام الخارج ة. .3
 الخيق.ا ما ة وحىن  .4

 
 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة

 رئ س قىم ال حث االج ماب  قىم ال حث االج ماب  باحث اج ماب  1
  والواجبات:المهام 
 ا  ق اا طي ام المىابدال وتىجييها وتصن فها حىا  وع المىابدال. .1
 ا  ق اا المى فيدون ودرا ة حال هم االج مار ة. .2
 تزويد المى فيد بنماذج ال ىجيل ل ع ي ها. .3
 تع ية ا  مارال ال حث االج ماب  حىا النموذج المعد لذلك. .4
 تدقيق ا وراا المقدمة من المى فيد ومياجع ها وال عكد من  سم ها. .5
 إبداد ب ا ام المى فيدون إلحال ها لي احث الميدا  . .6
  م وتوفيي عافة المعيومام السزمة بن حالة طالا المىابدال.تقد .7
 إبداد وتجهيز ميفام المى فيدون ليعيض بيا اليجنة االج مار ة. .8
 إجيا  ال حث والمياجعة لميفام المى فيدون وإوعار اليجنة بما طي  بييها من تظييام. .9

 الق األ بما  ىند إل ه من  بماا ف  حدود اال صاصه. .10
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  ظيفة:متطلبات شغل الو 
 وهادال جامع ة ف  العيوأل االج مار ة  و دبيوأل. .1
 (  نة ف  الخدمة االج مار ة.2الدمة ال تقل بن ) .2
 إجادال الحا ا اآلل . .3
 باآلاليين.القدرال بيا الحوار واالتصاا  .4

 

 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة
 مدوي الجمع ة قىم ال حث االج ماب  باحث ميدا   2

 

 م والواجبات :المها 
 االج مار ة.ا  ق اا طي ام ال حث الميدا   المحالة إل ه من قىم ال حث  و اليجنة  .1
 الميدا  .تع ية النماذج وال  ا ام الخاصة بإجيا  ال حث  .2
 الجمع ة.زيارال المى فيد ف  مقي  لنه وال عكد من وجوده ف  حدود الدمام  .3
  ليواقع.ال حث المل    ومد  مطابق ها ال عكد من صحة المعيومام ال    دلا بها  ثنا   .4
 ليمىابدال.ال حث وال حيي بن حالة المى فيد ومد  حاج ه  .5
 ال حث.تىجيل عافة المعيومام المى جدال بن المى فيد مما لم  فصح بنه بند  .6
 الم اوي.إبداد تقييي بن عل حالة  قوأل ب ح ها وييفع    جة ال حث لييئ س  .7
 اال صاصه.ف  حدود  الق األ بما  ىند إل ه من  بماا .8
  الوظيفة:متطلبات شغل 
 العامة.وهادال ال ا وية  .1
 االج مار ة.الدمة ال تقل بن  ن ين ف  مجاا الخدمة  .2
 القيار.القدرال بيا ال حييل واتخاذ  .3

 
 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة

 مدوي الجمع ة قىم مشيوع عفالة الي  م مىابد إداري  3
  اجبات:والو المهام 
 وتىجييها.ا  ق اا طي ام عفالة ا و األ  .1
 اليجنة.ا  ق اا طي ام  ول ا  ا و األ عفالة ا و األ الذون تحت والو هم وبيضها بيا  .2
 لذلك.تع ية ب ا ام الي  م ف  اال  مارال المعدال  .3
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  الىداد.م ابعة تىدود اللفس  لم الغ اللفالة وتذعيي الم عاليين بن  .4
 المنا  ة.الغ لألو األ الملفولين وم ابعة وصولها إليهم بالطيا اإلويان بيا صين الم  .5
 الم اوي.إبداد ال قاريي الدورية بن مشيوع عفالة ا و األ وبيضها بيا اليئ س  .6
 لألو األ.المشارعة ف  إبداد وتنفيذ ال يامج المقامة  .7
 ا بضا .م ابعة ط ابة محاضي اج مابام لجنة عفالة ا و األ وتو  عها من  .8
 وتوص اتها.ة تنفيذ قيارام اليجنة م ابع .9

 اال صاصه.الق األ بعي مهاأل  الي  ف  حدود  .10
  الوظيفة:متطلبات شغل 
 العامة.وهادال ال ا وية  .1
 االج مار ة.الدمة ال تقل بن  ن ين ف  مجاا الخدمة  .2
 اآلل .إجادال الحا ا  .3
 باآلاليين.القدرال بيا االتصاا  .4

 
 باشرالرئيس الم اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة

 مدوي الجمع ة قىم مشيوع مىابدال الش اب بيا الزواج مىابد إداري  4
  والواجبات:المهام 
 وتىجييها.ا  ق اا طي ام مىابدال الش اب بيا الزواج  .1
 المشيوع.تزويد طالا المىابدال بال  ا ام والنماذج المع مدال لس  فادال من  .2
  سم ها.د من تدقيق ا وراا المقدمة من المى فيد ومياجع ها وال عك .3
  لذلك.تع ية ا  مارال المىابدام حىا النموذج المعد  .4
 بها.ا  ق اا طالا المىابدال وإجيا  المقابية معه وتدوين عافة المعيومام ال   ودل   .5
 المشيوع.إبداد وتجهيز ميفام طال   المىابدال ليعيض بيا لجنة  .6
 ال.المىابدتقد م وتوفيي عافة المعيومام السزمة بن حالة طالا  .7
 الزواج.اإلبداد وال نىيق إلقامة الدورام ال  ق ف ة ليمق يين بيا  .8
 الزواج.إبداد ال  ا ام السزمة بن المى فيدون من مىابدال الش اب بيا  .9

إبداد محاضالالالالالالالالالالالالالالي اج مابام لجنة مشالالالالالالالالالالالالالاليوع مىالالالالالالالالالالالالالالالابدال الشالالالالالالالالالالالالالال اب بيا الزواج وم ابعة تو  عها من          .10
 اإلدارال.ا بضا  والعيض بيا مجيس 

 اإلدارال.تىي م مىابدام الزواج ليمى فيدون بعد اب مادها من مجيس م ابعة  .11
 الزواج.م ابعة تىي م الل ي ام وا ويطة ال وبوية المق يحة ليمق يين بيا  .12
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   اال صاصه.الق األ بما  ىند إل ه من  بماا ف  حدود  .13
  الوظيفة:متطلبات شغل 
 العامة.وهادال ال ا وية  .1
 االج مار ة.خدمة الدمة ال تقل بن  ن ين ف  مجاا ال .2
 اآلل .إجادال الحا ا  .3
 باآلاليين.القدرال بيا الحوار واالتصاا  .4

 

 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة
 مدوي الجمع ة إدارال المى ودع الخييي  مدوي المى ودع الخييي  1

 :المهام والواجبات 
ما  صالالالالالالالدر بن مجيس إدارال الجمع ة إدارال والالالالالالالموح المىالالالالالالال ودع الخييي بيا ضالالالالالالالو  ال عي مام واليوائح و  .1

 المشيوع.واليجنة المشيفة بيا 
إدارال وتنظ م  بماا العاميين ف  المى ودع وإبداد ال قاريي الدورية بن  دائهم  بمالهم واق ياح بسواتهم  .2

  الم اوي.وتيقي هم وتجدود بقودهم  و اال  ظنا  بنهم واليفع بها ليئ ىه 
ودع الخييي وإبداد جدوا  بماا اليجنة وتنىالالالاليق موابيد اج مابام المشالالالالارعة ف  بضالالالالوية لجنة المىالالالال  .3

 اليجنة.اليجنة وبيضها بيا رئ س 
 تنفيذها.المشارعة ف  وضع المواز ة ال قدويية ليمشيوع والخطط ال نفيذ ة واإلويان بيا  .4
 بنها.اإلويان والم ابعة لأل شطة ال   وزاولها المى ودع وإبداد ال قاريي الدورية  .5
 وا  عار.ن بيا توريد المواد ليمى ودع وال عكد من مطابق ها ليمواصفام واللم ام اإلويا .6
 المى فيدون.اإلويان بيا بمي ة صين المىابدام وتوزيعها بيا  .7
ا الالالالالالالالالالالالالال ق الالاا طي الالام الياغ ين ف  ال  يع بالالالمواد وا ثالالاث وا جهزال وغييهالالا وال نىالالالالالالالالالالالالالاليق معهم لنقيهالالا إلا  .8

 .المى ودع
 ليمى ودع.ز والص ا ة وتيم م ا ثاث وا جهزال الواردال اإلويان بيا بمي ة الفي  .9

 المخزوح.ميا  ة تنظ م وتخزين المواد ف  المى ودع واتخاذ عافة ال يتي ام لضماح  سمة  .10
 .ليصينم ابعة طي ام المى ودع من المواد ال موين ة ووضع الطة ل عمينها ف  الموابيد المحددال  .11
 وغييها.ا جهزال وا ثاث  إبداد ال قاريي السزمة  بماا ص ا ة .12
 اال صاصه.الق األ بما  ىند إل ه من  بماا ف  حدود  .13
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 :متطلبات شغل الوظيفة 
 إدارال.وهادال جامع ة  و دبيوأل تخص   .1
 اإلدارال.الدمة ال تقل بن  ن ين ف   .2
 اآلل .القدرال بيا ا  خداأل بيامج الحا ا  .3

 
 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة

 رئ س قىم المى ودع قىم المى ودع المى ودع  مين 2
 :المهام والواجبات 
ا الالالالال سأل المواد الموردال ليمىالالالالال ودع وال عكد من مطابق ها ليمواصالالالالالفام واللم ام وا  الالالالالعار الواردال ف   مي  .1

 اإلحالة  و الشيا .
 ا  سأل الفواتيي من الموردون وال عكد من مح وياتها. .2
دال بالنماذج المعدال لذلك  و ب ي جهاز الحا الالا اآلل  وإصالالدار مىالال ند الق األ بعمي ام إدالاا المواد الوار  .3

 إدالاا للل بمي ة.
 الق األ بعمي ام إالياج المواد وإصدار مى ند إالياج للل بمي ة. .4
 تىي م المواد المى خيجة من المى ودع ليمى فيدون بموجا  وامي صين من صاحا الصسح ة. .5
  ة وغييها بشلل دائم وم ابعة حيع ها وطيا توفييها.ب اح اح  اجام الجمع ة من المواد ال موين .6
 االح فاظ بمى ندام اإلالياج الخاصة بالعهد ال اب ة والمواد المنصيفة لييجوع إليها بند الحاجة. .7
م ابعة تنظ م وحفظ مح ويام المىالالال ودع من المواد وتصالالالن فها بشالالاللل منظم  لفل  الالالسم ها وبدأل   تيفها  .8

 ولة.ويملن الوصوا إليها ب ىي و ه
ميا  ة مخزوح المىالالالالال ودع بشالالالالاللل دائم لمعيفة حيعة دوراح المواد ف ه ومدال صالالالالالسحي ها واب ماد صالالالالالين  .9

 المواد لما هو  قدأل.
 م ابعة  ظافة المى ودع والمواد المخزو ة ف ه بصفة دائمة. .10
 إبداد تقييي وهيي و ين ف ه ا بماا ال   قاأل بها المى ودع ورفعه ليئ س القىم.1 .11
 بمي ة الفيز والص ا ة وال يم م لألثاث وا جهزال الواردال ليمى ودع.اإلويان بيا 1 .12
 الق األ بع ة  بماا  لين بها ف  حدود اال صاصه.1 .13
 :متطلبات شغل الوظيفة 
 وهادال دبيوأل إدارال  و ال ا وية العامة. .1
 (  نة ف  مجاا المى ودبام.2الدمة ال تقل بن ) .2
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 بالمى ودبام.القدرال بيا ا  خداأل بيامج الحا ا اآلل  الخاصة  .3
 

 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة
 مدوي المى ودع المى ودع الخييي  مشين ص ا ة 3

 :المهام والواجبات 
تنظ م بمي ام الصالالالالالالالالالالال ا ة الذات ة ليمىالالالالالالالالالالال ودع ومح ويام من ا ثاث وا جهزال والمعدام وو الالالالالالالالالالالائل النقل  .1

 .وغييها
 ة من قطع الغ ار وا وراا حىا م طي ام العمل. توفيي عافة مى يزمام الص ا ة والنظاف .2
 الص ا ة.تحدود المواصفام الفن ة ليمعدام وقطع الغ ار السزمة  بماا  .3
إبداد ال قاريي السزمة بن اح  اج ا جهزال والمعدام الواردال ليمى ودع ليص ا ة وال يم م ومد  اال  فادال  .4

 منها.
 و ظاف ها.ص ا  ها اإلويان بيا تيعيا بيادام مشيوع الىق ا و  .5
 الوالئم.م ابعة العاميين ف  مشيوع ا  ق اا وتوزيع فائض  .6
  سم ه.تنظ م حيعة دالوا واليوج الى ارام من المى ودع والمحافظة بيا  .7
 اال صاصه.الق األ بما  ىند إل ه من  بماا ف  حدود  .8
 :متطلبات شغل الوظيفة 
 العامة.وهادال ال ا وية  .1
 الوي فة.بمل  الدمة ال تقل بن  ن ين ف  مجاا .2
 معه.القدرال بيا إدارال العاميين  .3

 
 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة

 مدوي المى ودع المى ودع الخييي  فن  ت ييد 4
 :المهام والواجبات 
 فيها.ا  سأل القطع وا جهزال وإجيا  الفح  الفن  لها وتوص    وع العطل  .1
 وتيعي ها.ماا الص ا ة طيا توفيي قطع الغ ار السزمة  ب .2
 مىمولي ه.المحافظة بيا ا جهزال المىيمة بعهدته وتحت  .3
 بييها.تىي م القطع وا جهزال واليج ع المى  دا بموجا مى ندام ر م ة وال و  ع  .4
 مىمولي ه.االح فاظ بالمعدام و دوام العمل المىيمة له وتحت  .5
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 اال صاصه.الق األ بما  ىند إل ه من  بماا ف  حدود  .6
 ات شغل الوظيفة:متطلب 
 الم خصصة.وهادال فن ة من  حد المعاهد الفن ة  .1
 الص ا ة.ال يال ال تقل بن  ن ين ف   بماا  .2

 

 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة
 مدوي المى ودع المى ودع الخييي  فن   جارال 5

 :المهام والواجبات 
 ة.ليص ا الليا   و حوها وتحدود اح  اجها ا  سأل ا ثاث المى عمل من الدواليا وغين النوأل و  .1
 وغييها.طيا توفيي ما تح اجه  بماا الص ا ة من ا لواح والموبيي ا وا دوام  .2
 مىمولي ه.المحافظة بيا القطع المىيمة بعهدته وتحت  .3
 مىمولي ه.االح فاظ بالعدد وا دوام المى خدمة ف  العمل وتحت  .4
  بييها.الص ا ة بموجا مى ندام ر م ة وال و  ع  تىي م القطع وا ثاث بعد إ ها  بمي ة .5
 اال صاصه.الق األ بما  ىند إل ه من  بماا ف  حدود  .6
 :متطلبات شغل الوظيفة 
 تخصصه.وهادال فن ة ف  مجاا  .1
 الوي فة.ال يال ال تقل بن  ن ين ف  مجاا  .2
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 الرئيس المباشر اإلدارة مسمى الوظيفة رقم الوظيفة
 مدوي المى ودع ودع الخييي المى  بامل الدمام 6

 

 :المهام والواجبات 
 العمل.الق األ بعبماا النظافة وال حميل وال نزيل ف  مواقع  .1
 الص ا ة.مىابدال الفنيين ف  ال يعيا واليفع و بماا  .2
 العمل.الق األ بعبماا الميا ية وال صويي والدمة الفنيين ف   .3
 ا رض.لم ىاقط منها بن المحافظة بيا  ظافة المواد المخزو ة من ال ين ورفع ا .4
  سم ها.ال اطة وتظي   حاويام المواد المخز ة لضماح  .5
فيز ال الن من المواد الظذائ ة مما ال  صالاليح لإل ىالالاح والمحافظة بي ه وتحيييه لس الال فادال منه ف  بين  .6

 المواو .
 المح اجين.ا  ق اا ا طعمة من فائض الوالئم وفيزها وإبادال تىخينها وتوزيعها بيا  .7
 اال صاصه.ق األ بما  ىند إل ه من  بماا ف  حدود ال .8
 :متطلبات شغل الوظيفة 
 والقيا ال.القدرال بيا الل ابة  .1
 العمل.توفي القدرال الجىم ة والحى ة المنا  ة ل نفيذ  .2
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 الئحة تنظيم العمل

 مقدمة

ل الصادر بالمي وأل الميل  ( من المادال )ال ا  ة بشيال( من  ظاأل العم1لحلم الفقيال ) وضعت هذه السئحة تنفيذاً 
هالالالالالالال والمي وأل  12/5/1434تاريخ  (24هالالالالالالال المعدا بالمي وأل الميل  رقم )أل/ 23/8/1426( وتاريخ 51رقم )أل/

هالالالالالالالالالالالالالالالال ع وبيا عل صاحا بمل إبداد الئحة ل نظ م العمل ف  منشعته  5/6/1436( وتاريخ 46الميل  رقم )أل/
 وفق هذا النموذج.

 

 المنشأةبيانات 

 لمنشأةام ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئاس
 

 جمعية البر الخيرية بالفويلق  
 الئئئمئئئرئئئئ  الئئئرئئئئيسئئئئئئئئئئئي

 

 مرئ  الفويلق محافظة القويعية  
 عئئئئئدد الئئئئئعئئئئئامئئئئئلئئئئئيئئئئئن

 

 عامل 11 
 الئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئنشئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئا 

 

 خيري   
 الئئئئئئئئئئئئئئئئعئئئئئئئئئئئئئئئئنئئئئئئئئئئئئئئئئوان

 

 منطقة الرياض / محافظة القويعية / مرئ  الفويلق / الشارع العام  
 دصئئئئئئئئئئئئئئنئئئئئدوق بئئئئئريئئئئئ

 

  388 
 رقئئئم بئئئريئئئئئد واصئئئئئئئئئئئئئل
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 أحكام عامة

 (1المادة )

 جمع ة ال ي الخييية بالفوييق السئحة: صد بيفظ المنشعال  ونما ورد ف  هذه ق

إدارتها،  وتحتالمنشالالالعال  هذهعل والالالخ  ط  ع   عمل لمصالالاليحة  حة:السئ قصالالالد بيفظ العامل  ونما ورد ف  هذه 
  و إويافها مقابل  جي، ولو عاح بعيدًا بن  ظارتها.

 (2المادة )

 الميسديال قويم  هو:ال قويم المعموا به ف  المنشعال 

 (3المادة )

 تىيي  حلاأل هذه السئحة بيا جم ع العاميين بالمنشعال، والفيوع ال ابعة لها. .1
 الالسئحة بالحقوا المل ىالالالالالالالالال ة ليعماا، وتع  ي هذه السئحة ملمية لعقود العمل ف ما  هذه حلاأل  لال تخ .2

 الحقوا. هذهمع  ضو عار 
 عاقد، وتن  بيا ذلك ف  بقد العمل. ُتطيِع المنشعال العامل بيا هذه السئحة بند ال .3

 (4المادة )

رد  فضالالل مما هو وا ا العماا حقوقاً بها ُ عطا بموج ه  جوز ليمنشالالعال إصالالدار قيارام، و الال ا الالام الاصالالة .1
 ف  هذه السئحة.

من حقوا العماا   ال ون قف ة بما اليمنشالالالالالالالالعال الحق ف  تضالالالالالالالالمين هذه السئحة والالالالالالالاليوطًا، و حلامًا إضالالالالالالالال .2
ح هذه اإلضالالالافام تلو ال و ع المل ىالالال ة بموجا  ظاأل العمل، والئح ه ال نفيذ ة، والقيارام الصالالالادرال تنفيذًا له

 بعد اب مدها من وزارال العمل.ال عدوسم  افذال إال  و 
قيارام فيذ ة، والكل    و م إضالالالالالالالالالالالالالالالاف ه إلا هذه السئحة و عارض مع  حلاأل  ظاأل العمل، والئح ه ال ن .3

  ع د به.ال و لهع  ع  ي باطًس  الصادرال تنفيذاً 
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 التوظيف

 (5المادة )

 وي : ف  المنشعال ماووين العماا بيا ويائن ذام مىم ام، ومواصفام معينةع وُييابا بند ال وي   

  ح  لوح طالا العمل  عودي الجنى ة. .1
  ح  لوح حائزًا بيا الممهسم العيم ة، والخ يام المطيوبة ليوي فة من ق ل المنشعال. .2
 تقيره المنشعال من اال  ارام،  و مقابسم وخص ة ت طي ها الوي فة. دما ق ح  ج از بنجاح  .3
 لجهة ال   تحددها المنشعال. ح  لوح الئقًا ط  ًا بموجا وهادال ط  ة من ا .4
يوح، )الىالالاد الالة والعشالال المواد:ردال ف  اا حلاأل الو و  ليشالاليوغ، جوز ا الال  ناً  توي   غيي الىالالعودي وفقًا  .5

 ال ا  ة وال سثوح، ال ال ة وال سثوح( من  ظاأل العمل.

 عقد العمل

 (6المادة )

يم قًا لينموذج الُمعد من الوزارال، تىالالالالالالالالالالو م توي   العامل بموجا بقد بمل  حير من  ىالالالالالالالالالالخ ين باليظة العيب ة وف
إحداهما ليعامل وتودع ا الي  ف  مين الدم ه لد  المنشالالعال، بحيث و ضالالمن العقد ا الالم صالالاحا العمل ، وا الالم 

، وجنىالالالالالالي ه ، وبنوا ه ا صالالالالالالي  ، وبنوا ه المخ ار ، و وع العمل ، وملا ه ، وا جي ا  الالالالالالا الالالالالال  الم فق العامل 
ق بييها ، وما إذا عاح العقد محدد المدال ،  و غيي محدد المدال ،  و  دا  بمل بي ه ، و  ة ام  ازام  الي  و ف

بييها ، وتاريخ م اوالالالالاليال العمل ، و  ة ب ا ام ضالالالالاليورية، ويجوز تحييي العقد  االتفاامعين ، ومدال ال جيبة إذا تم 
 بيظة  الي  إلا جا ا اليظة العيب ةع بيا  ح  لوح الن  العيب  هو المع مد دومًا.

 (7ادة )الم

مع مياباال ال اريخ المحدد ف  بقد العمل لم اويال العمل ع  حق ليمنشعال إلظا  بقد العامل الذي الو اوي 
مهاأل بميه دوح بذر مشالالاليوع السا  الالال عة   األ بمل من تاريخ ال و  ع بيا العقد بين الطيفين إذا عاح 

 ال عاقد تم الارج المميلة. ال عاقد تم داالل المميلة،  و من تاريخ قدومه إلا المميلة إذا عاح

 (8المادة )

من ملاح بميه ا صالالالالي  إلا ملاح آالي  –ع ابة  –ال  جوز ليمنشالالالالعال  قل العامل بظيي موافق ه  .1
  ق ض  تظيي محل إقام ه.
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ف   دال ال ت جاوز ثسثين ووماً ليمنشالالعال ف  حاالم الضالاليورال ال   قد تق ضالاليها ييون بارضالالة لم .2
ح مخ ين بن الملاح الم فق بي ه دوح اوالالالالالالال ياغ موافق ه ، الىالالالالالالالنة تلي   العامل بعمل ف  ملا

 بيا  ح ت حمل تلال   ا  قاا العامل وإقام ه السا تيك المدال.
 

 اإلرئاب

 (9المادة )

 و حدد االل زاأل بمصيوفام إرعاب العامل،  و  فياد   يته وفق الضوابط ال ال ة:
 و فق بي ه ف  بقد العمل. بند بدا ة ال عاقد، وفق ما .1
 و فق بي ه ف  بقد العمل. تم ع العامل بإجازته الىنوية، وفق ما بند .2
 ( من  ظاأل العمل.1بند ا  ها  الدمة العامل، ط قًا  حلاأل المادال )ا ربعوح( فقيال ) .3
ت حمل المنشالالالالالالالالالالالاال تلال   بودال العامل إلا بيده ف  حالة بدأل صالالالالالالالالالالالسحي ه ليعمل السا ف يال  ال .4

 ا مشالالالالالالالالالالالالالاليوع،  و ف  حالة ارتلابه مخالفة  دم إلا ال جيبة،  و إذا رغا ف  العودال دوح  الالالالالالالالالالالالالال
 تيحييه بموجا قيار إداري،  و حلم قضائ .

 (10المادة )

مع مياباال  حلاأل المادال )ال امنة والخمىالالالالالالالالالوح( من  ظاأل العمل  ىالالالالالالالالال حق العامل الذي و م  قيه من ملاح 
ق موح والالالاليبًا ممن   بميه ا صالالالالي  إلا ملاح آالي  ق ضالالالال  تظييي محل إقام ه  فقام  قيه، ومن  عولهم

معه ف  تاريخ النقل بما فيها  فقام اإلرعاب مع  فقام  قل  م ع همع مالم  لن النقل بنا  بيا رغ ة 
 العامل.
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 التدريب والتأهيل

 (11المدة )

اح عافة ال لال  ، وإذا عاح مل نالىالالالالالالالالالعودويالعاميين   و تدريا ب عهيلت حمل المنشالالالالالالالالالعال ف  حاا   امها 
ال بالدرجة والعود الذهاب،الدائيال الملا  ة ليمنشالالالالالالالالالعال تممن تذاكي الىالالالالالالالالالفي ف   ل دريا ف  غييال عهيل  و ا

ال   تحددها المنشالالالالالالعال، عما تممن و الالالالالالائل المع شالالالالالالة من معكل ومىالالالالالاللن، وتنقسم داالي ة،  و ت صالالالالالالين 
 ليعامل بدال بنها، وتى مي ف  صين  جي العامل طواا ف يال ال عهيل وال دريا.

 (12المادة )

إذا ث الالت من ال قالالاريي  العالالاميين، و ال الالدريالالا من غيي  ال الالعهيالالل،يمنشالالالالالالالالالالالالالالالعال  ح تنه  بقالالد  جوز ل .1
ي امج  و قدرته بيا إكماا ب قابيي ه، و ال عهيل بدأل  ال دريا،الصالالالالالالالادرال بن الجهة ال   ت ولا 

 ال دريا بصورال مفيدال.
 دريا،ال ا   و وصالالال ه الحق ف  إ ه ول ه، و  العاميين، و الخاضالالالع لي عهيل من غيي  ليم درب، .2

دأل  و ال العهيالل بال ال الدريالا، و ال العهيالل إذا ث الت من ال قالاريي الصالالالالالالالالالالالالالالالادرال بن الجهالة ال   ت ولا 
  و قدرته بيا إكماا بيامج ال دريا بصورال مفيدال. قابيي ه،

وف  عس الحالالال ين الىالالالالالالالالالالالالالالالابق ين  جالالا بيا الطين الالالذي ويغالالا ف  إ هالالا  العقالالد إبسغ الطين  .3
 قل من تاريخ ال وقن بن ال دريا وال عهيل.اآلالي بذلك ق ل ا  وع بيا ا 

ريا بعد إكماا مدال ال د -ليمنشالالعال  ح تيزأل الم درب  و الخاضالالع لي عهيل من غيي العاميين لد ه  .4
  ح  عمل لدوها مدال مماثية لمدال ال دريا  و ال عهيل. – و ال عهيل 

دريا  و فع تلال   ال ليمنشالالالالعال  ح تيزأل الم درب  و الخاضالالالالع لي عهيل من غيي العاميين لدوها بد .5
ال عهيل ال   تحمي ها  و بنىالالالالالالالال ة المدال الم  ق ة ف  حالة رفضالالالالالالالاله رفض العمل المدال المماثية  و 

 بعضها.
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 (13المادة )

دريا  و بعد إكماا مدال ال  لدوها، و ال عهيل من العاميين  لي دريا، جوز ليمنشعال  ح تش يغ بيا الخاضع  أوال:
إذا  لعامل،اج ال دريا  و ال عهيل الذي الضالالع له مبي اثية لمدال ت جاوز المدال المما دال الال عهيل  ح  عمل لدوها م

 و باق  مدال العقود محددال المدال إذا عا ت المدال الم  ق ة من بقد العمل  قل  المدال،كاح بقد العمل غيي محدد 
 من المدال المماثية لمدال بي امج ال دريا.

عال  و مع إلزامه بدفع تلال   ال دريا ال   تحمي ها المنشالال العامل،يل  و تدريا  جور ليمنشالالعال  ح ُتنه  تعه ثانيا:
 ال ال ة:بنى ة منها وذلك ف  الحاالم 

 إذا قير العامل إ ها  ال دريا  و ال عهيل ق ل الموبد المحدد لذلك دوح بذر مشيوع. .1
وح( من  ظاأل العمل بدا إذا تم فىالالالالالالالالالالالالالالخ بقد بمل العامل وفق إحد  الحاالم الواردال ف  المادال )ال ما  .2

 .ال عهيل( منها  ثنا  ف يال ال دريا  و 6الفقيال )
 و تيعه لظيي الحاالم الواردال ف  المادال )الحاد ة وال ما وح( من  ظاأل  العمل،إذا ا الالالالالالالالالالالالالال قاا العامل من  .3

 العمل  ثنا  ف يال ال دريا  و ال عهيل.

ها إذا و ال عهيل ال   تحمي ها المنشالالالعال  و بنىالالال ة من جوز ليمنشالالالعال إلزاأل العامل بدفع تلال   ال دريا   ثالثا :
ا الالالالالالالالالالالالالال قاا العامل من العمل ،  و تيعه لظيي الحاالم الواردال ف  المادال )الحاد ة وال ما وح( من  ظاأل العمل 

 ال دريا  و ال عهيل. ا  ها بي ه المنشعال بعد  او يط هامدال العمل ال    ا  ها ق ل 
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 األجور

 (14المادة )

مياباال  ي إجيا ام،  و تيتي ام ون  بييها بي امج حما ة ا جور: تدفع  جور العماا بالعمية الي الالالم ة مع 
 لي سد ف  موابيد ا  حقاقها، وتودع ف  حىاب العماا بن طييق ال نوك المع مدال ف  المميلة.

 (15المادة )

 ف ه ال لي  .تدفع  جور الىابام الضاف ة المى حقة ليعامل ف   ها ة الشهي الذي تم 

 (16المادة )

  و بطية ر م ة و م الدفع ف  ووأل العمل الىابق. ا   ور ة،إذا وافق ووأل دفع ا جور ووأل الياحة 

 تقارير األداء

 (17المادة )

اذج ال   لينم قل لجم ع العاميين وفقاً ُتِعُد المنشالالالالالالالالالعال تقاريي بن ا دا  بصالالالالالالالالالفة دورية، ميه عل  الالالالالالالالالنة بيا ا 
  ح ت ضمن العناصي ال ال ة: لذلك بياتضعها 

 )اللفا ال(. هتقا إودرجة  العمل،المقدرال بيا  .1
  يوك العامل، ومد  تعاو ه مع رؤ ائه، وزمسئه، وبمس  المنشعال. .2
 المواي ة. .3

 (18المادة )

المىالالالالة  بيا  ح و  ع ف  ذلك مق اس من المنشالالالالعالعُ قّ ُم  دا  العامل ف  ال قييي بال قدويام ال   تحددها 
 .مى ويام

 (19المادة )

ُ عّد ال قييي بمعيفة اليئ س الم اوالالالالي ليعاملع بيا  ح  ع مد من )صالالالالاحا الصالالالالسح ة(، وُيخطي العامل 
ويحق ليعامل  ح و ظيم من ال قييي وفقًا لقوابد ال ظيم المنصالالالالالالالالالالالالوص  اب ماده،بصالالالالالالالالالالالالورال من ال قييي فور 

 بييها ف  هذه السئحة.
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 العالوات

 (20) المادة

 و م تحدود  ى  ها بناً  بيا ضو  الميعز المال  ليمنشعال.  نوية،عاميين بسوال  جوز ليمنشعال منح ال .1
 لوح العامل ممهًس ال الالال حقاا العسوال م ا حصالالالل ف  تقيييه الدوري بيا مىالالال و  م و الالالط بيا ا قل  .2

ريخ بالعمل،  و من تا ال حاقهف  النموذج الذي تضالالعه المنشالالعال، وذلك بعد مضالال   الالنة عامية من تاريخ 
 بيا العسوال الىابقة. حصوله

  جوز إلدارال المنشعال منح العامل بسوال ا   نائ ة وفقًا ليضوابط ال   تضعها ف  هذا الشعح. .3

 الترقيات

 (21) المادة

ال وص   و  ال صن  ،وفقًا لما جا  ف  دليل  –ومىم ام الويائن  بدد،تحدد ف ه  وي ف اتضع المنشعال  يما 
وويوغ وظيها، وبدا ة  جيها ف ه، ويلوح العامل ممهًس لي ي  ة إلا وي فة  وي فة،ودرجة عل  الىعودي.المهن  

 م ا توفيم الشيوغ ال ال ة:  بياع

 وجود الوي فة الشاغيال ا بيا. .1
 توفي ممهسم وظل الوي فة الميوح لي ي  ة إليها. .2
 حصوله بيا مى و  فوا الم و ط بيا ا قل ف  آالي تقييي دوري. .3
 موافقة صاحا الصسح ة. .4
 وفقًا ليضوابط ال   تضعها ف  هذا الشعح. ا   نائ ةع جوز إلدارال المنشعال منح العامل تي  ة  .5

 (22المادة )

 فإح المفاضية لي ي  ة تلوح عاآلت : باملعإذا توافيم ويوغ ال ي  ة لوي فة  بيا ف   ك ي من 
 تيو ح صاحا الصسح ة. .1
 الحاصل بيا تقدوي  بيا. .2
  و دورام تدري  ة  ك ي. ، بياالحاصل بيا وهادام بيم ة  .3
 ا ك ي ال يال بمي ة بمجاا بمل المنشعال. .4
 ا قدم ة ف  العمل بالمنشعال. .5
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 االنتداب

 (23المادة )

 وي :تي زأل المنشعال بما  إذا تم ا  داب العامل  دا  بمل الارج مقي بميه

 تممن ليعامل و ائل ال نقل السزمة، مالم و م صين مقابل لها بموافق ه. .1
 عال.وما إلا ذلكع مالم تممنها له المنش والطعاأل،يعامل مقابل لي لال   ال   و ل دها ليىلن،  صين ل .2
   مة ال دا اليوم  لس  داب حىا درجة العامل. .3

 وفقًا ليفيام، والضالالوابط ال   تضالالعها المنشالالعال ف  هذا الشالالعح، اال  دابعف  قيار  االل زامامويجا  ح تحدد تيك 
م من وقت مظادرال العامل لمقي بميه إلا وقت بودتهع وفق المدال المحددال له من ويلوح اح ىالالالالالالالالالالالالالالاب تيك النفقا

 ق ل المنشعال.

 

 الم ايا والبدالت

 (24المادة )

وعذلك و يية النقل إذا    بيا ذلك ف  بقد العمل، ويجوز الن  ف   المنا ا،تممن المنشعال لعمالها الىلن 
 ، وبدا  قل  قدي.بقد العمل بيا  ح تدفع المنشاال ليعامل بدا  لن

 

 أيام وساعات العمل

 (25المادة )

 الياحة ا  الال ور ة بعجي الجمعة والىالال ت  األ ف  ا  الال وع، ويلوح )ووم (  المىالالة لوح بدد   األ العمل  .1
كامل لجم ع العماا، ويجوز ليمنشالالالالالعال، بعد إبسغ مل ا العمل المخ  ،  ح تىالالالالال  دا بهذا اليوأل ل عض 

عويض  جوز ت ع ، وبييها  ح تملنهم من الق األ بواج اتهم الدون ة ، والبمالها  ي ووأل من   األ ا  الالالالالالالالالالالالالال و 
 ووأل الياحة ا   ور ة بمقابل  قدي.

(  الالالابام بمل ووم ًا تخفض إلا ) الالالت(  الالالابام ووم ًا ف  والالالهي رمضالالالاح ثماحتلوح  الالالابام العمل ) .2
 ليعماا المىيمين.
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 العمل اإلضافي

 (26المادة )

و م ذلك بموجا تلي   ع اب  ،  و الل يو   موجه له  ف عاإلضالالالالالالالالالالالالالالالاتلي   العامل بالعمل  حاا ف  .1
األ م اإلضالاف ة الملين بها العامل ، وبدد ا  اتصالدره الجهة المىاليولة ف  المنشالعال و ين ف ه بدد الىالاب

ت بي ه المادال )الىاد ة بعد المائة(من  ظاأل العمل.  السزمة لذلك ع وفق ما  صًّ
( %50اإلضاف ة  جيًا إضاف ًا ووازي  جي الىابة مضافًا إل ه )تدفع المنشاال ليعامل من  ابام العمل  .2

 من  جيه ا  ا  .

 التفتيش اإلداري 

 (27المادة )

 لوح دالوا العماا إلا مواقع بميهم ، وا صالالالالالالالالالالالاليافهم منه من ا ماكن المخصالالالالالالالالالالالالصالالالالالالالالالالالالة لذلك، وبيا العماا 
 لي ف  ش )ال ف  ش اإلداري( م ا ُطيا منهم ذلك. االم  اا

 (28المادة )

 لهذا الظيض. المعدالجوز ليمنشعال  ح تيزأل العامل بعح و  ت حضوره، وا صيافه بإحد  الو ائل  
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 اإلجازات

 (29المادة )

مدتها بن واحد وبشالالاليين  لال تق الالالنوية بعجي عامل  الخدمة إجازال ىالالال حق العامل بن عل  الالالنة من  الالالنوام 
الدم ه المس  الالالالالالالالالالنوام م صالالالالالالالالالالية، وليعامل بعد موافقة وومًا، إذا بيظت تقل بن ثسثين  وومًا، تزاد إلا مدال ال

وز ويج العمل،الىالالالالالنوية بنىالالالالال ة المدال ال   قضالالالالالاها من الىالالالالالنة ف   إجازتهالمنشالالالالالعال الحصالالالالالوا بيا جز  من 
 االتفاا ف  بقد العمل بيا  ح تلوح مدال اإلجازال الىنوية  ك ي من ذلك.

 (30المادة )

 وي : وفق ما نا  امعوالم ا ر اد،ليعامل الحق ف  إجازال بعجي عامل ف  

من اليوأل ال ال  لييوأل ال ا الالالع والعشالالاليين من والالالهي رمضالالالاح  ت د  الم ارك، ربعة   األ بمنا الالال ة بيد الفطي  .1
 الم ارك حىا تقويم  أل القي .

 ت د  من ووأل الوقون بعيفة. الم ارك، ربعة   األ بمنا  ة بيد ا ضحا  .2
 (ووأل واحد بمنا  ة اليوأل الوطن  ليميلة ) وا الميزاح .3

وإذا تدااليت   األ هذه اإلجازام مع الياحة ا  الالال ور ة  عوض العامل بنها بما  عادلها ق ل   األ تيك اإلجازام  و 
  ما إذا تدااليت   األ إجازال  حد العيدون مع إجازال اليوأل الوطن  فس  عوض العامل بنها.، بعدها

 (31المادة )

 ال ال ة: حق ليعامل الحصوا بيا إجازال بعجي عامل ف  الحاالم 

 المىة   األ بند زواجه. .1
 ثسثة   األ ف  حالة والدال مولود له. .2
  و فيوبه. صوله، المىة   األ ف  حالة وفاال زوجة العامل،  و  حد  .3
ولها الحق ف  تمدودها دوح  جي إح عا ت  المىيمة، ربعة  وهي وبشيال   األ ف  حالة وفاال زوج العامية  .4

العدال الممنوحة لها بعد وضالالالالالالالع هذا  إجازال فادال من باق   الالالالالالال جوز لها اال وال حميها،ح ا تضالالالالالالالع  حامسً 
 الحمل.

 المىة بشي وومًا ف  حالة وفاال زوج العامية غيي المىيمة. .5

 وليمنشعال الحق ف  طيا الوثائق المميدال ليحاالم المشار لها.
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 (32المادة )

 –ا   مع مد لدوهالذي و  ت ميضالالالاله بشالالالالهادال ط  ة صالالالالادرال بن ط يا المنشالالالالعال،  و ميجع ط  – ىالالالال حق العامل 
وال   ت د  من تاريخ  وا إجازال ميضالالالالالالال ة ع  الالالالالالالوا   كا ت هذه اإلجازام  الواحدال،إجازام ميضالالالالالالال ة السا الىالالالالالالالنة 

 م صية  و م قطعة، وذلك بيا النحو ال ال :

 بعجي عامل. ا ولا،ال سثوح وومًا  .1
 ب سثة  رباع ا جي. ال ال ة،الى وح وومًا  .2
 بدوح  جي.ال   تي  ذلك ،  ووماال سثوح  .3

 وليعامل الحق ف  وصل إجازته الىنوية بالميض ة.

 

 الرعاية الطبية

 (33المادة )

ئح ه وفقًا لما  قيره  ظاأل ال عمين الصالالالح  ال عاو  ، وال صالالالح ًاعتقوأل المنشالالالعال بال عمين بيا جم ع العاميين لدوها 
ام  ة لد  المم الالالالالالالالالىالالالالالالالالالة العامة لي عمينعما تقوأل باالوالالالالالالالالال ياك بن جم ع العاميين ف  فيع ا الطار المهن ال نفيذ ة،

 وفقًا لما  قيره النظاأل. االج مار ةع

 

 

 تشغيل النساء

 (34المادة )

 اا،اليجومقابد ال الالالالالال ياحة العامسم بمعزا بن   ماكن،تعد المنشالالالالالالعال ف  جم ع ا ماكن ال    عمل فيها  ىالالالالالالا  
 ودورام م اه الاصه بهن.
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 (35المادة )

حد  قصالالالا ب بحيث ت د  تشالالالا ،وضالالالع بعجي عامل لمدال بشالالاليال   الالالاب ع توزبها ع    ليمي ال العامية الحق ف  إجازال
ويحدد هذا ال اريخ بوا الالالطة الجهة الط  ة المع مدال لد  المنشالالالعال،  و  ليوضالالالععبعربعة   الالالاب ع ق ل ال اريخ الميجح 

 وضعها.ل ة ل جوز تشظيل المي ال العامية السا ا  اب ع الى ة ال ا بشهادال ط  ة مصدقة من جهة صح ة، وال

فييعامية الحق ف  إجازال بعجي عامل لمدال ، الخاصالالالالالالالالالالالالالالالة االح  اجاممن ذوي  مييض،  ووف  حالة إ جاب طفل 
 إجازال الوضعع ولها تمدود اإلجازال لمدال وهي دوح  جي. ا قضا وهي واحد بعد 

 (36المادة )

وضالالع  ح تعالذ بقصالالد إرضالالاع مولودها  حق ليمي ال العامية ف  المنشالالعال بندما تعود إلا مزاولة بميها بعد إجازال ال
تزيد ف  مجموبها بيا الىالالالالالابة ف  اليوأل الواحد، وذلك بسوال بيا ف يام الياحة  ، ال ا الالالالال ياحةف يال ،  و ف يام 

لجم ع العماا، وتحىالالا هذه الف يال ،  و الف يام من  الالابام العمل الفعي ة، وذلك لمدال  ربعة وبشالاليين  الممنوحة
و يتا بيا ذلك تخف ض ا جي، ويجا بيا المي ال العامية بعد بودتها من إجازال  والالالالالهيًا من تاريخ الوضالالالالالع، وال

،   طي  بيا ذلك الوقت من تعدول ، وما اال الال ياحة و ف يام ، الوضالالع إوالالعار صالالاحا العمل ع ابًة بوقت ف يال 
 وتحدد ف يال ،  و ف يام اليضابة بيا ضو  ذلك بحىا ماورد ف  السئحة ال نفيذ ة لنظاأل العمل.

 

 جتماعيةالالخدمات ا

 (37المادة )

 ال ال ة: االج مار ةتي زأل المنشعال ب قد م الخدمام 

 إبداد ملاح  دا  الصسال. .1
 إبداد ملاح ل ناوا الطعاأل. .2
   تملنهم باقة الوالميافق ال  ىييية الضيورية ليعماا من ذوي اال والخدمام،توفي المنشعال الم طي ام،  .3

 اطام المنصوص بييها ف  السئحة ال نفيذ ة لنظاأل العمل.من  دا   بمالهم بحىا االو ي 
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 ضوابم سلوئيات العمل

 (38المادة )

زّي موحالالد، وف  عالالل الحواا ويابا ف   ي زّي  بالالارتالالدا  و بعض العالالاميين  عالالل، جوز ليمنشالالالالالالالالالالالالالالالالعال إلزاأل  .1
 يي وفان.غبالنى ة لييجاا مسئم ه ليذوا العاأل ، وبالنى ة لينىا   ح  لوح مح شمًا ، وفضفاضًا، و 

  ةاالج ماروا بيان  اإل الالالالالالالالسم ة،بيا جم ع العاميين بالمنشالالالالالالالالعال االل زاأل بمق ضالالالالالالالال ام  حلاأل الشالالالالالالالالييعة  .2
 المير ة ف  ال عامل مع ا اليين.

وبيا المنشالالالالالالالالالالالالالالالعال  ح ت خذ عل ال دابيي ال   تمنع  اآلالي، م نع بيا جم ع العاميين الخيوال مع الجنس  .3
 الخيوال بين الجنىين داالل المنشعال.

  ة،القول و  الجىد ة، و اإل ا ال  االوذا ،ا جم ع العاميين االم ناع بن الق األ بعي ولل من  ولاا بي .4
 و اال حائ ة ،  و باتخاذ  ي موقن  خدش الح ا  ، او وناا من الليامة ،  و الىالالالالمعة ،  و الحيية ،  و 

ذلك بيا  الالالال يل  قصالالالالد منه ا الالالال دراج ،  و اج ار  ي والالالالخ  إلا بسقة غيي مشالالالاليوبةع ح ا لو عاح 
المزاح، وذلك بند ال واصل الم اوي ، او بعي و يية تواصل  الي  ، وليمنشاال  ح ت خذ عل ال يتي ام ، 

 ل  ي غ جم ع العاميين بذلك. واإلجيا ام الضيورية ، والسزمة
 

 (39المادة )

ا ،  و اال الال ظس ع  ي من ق يل االوذا ، جم ع ممار الالام اإل الالا ال اإل جاب ة  و الىالالي  ة ، وجم ع  والاللاا  .1
االب زاز،  و االغيا  ،  و ال هدود ع  الالالالالالوا  اكا ت جىالالالالالالد ة ، و  فىالالالالالال ة ، و جنىالالالالالال ة عوال   تقع ف  ملاح 
العمل من ق ل صالالالالالالالالالالالالاحا العمل بيا العامل ، او من ق ل العامل بيا صالالالالالالالالالالالالاحا العمل ،  و من ق ل 

وال ى ي بيا ذلك  بامل بيا آالي ،  و بيا  ي وخ  موجود ف  ملاح العمل ، وتع  ي المىابدال ،
 ف  حلم االوذا .

اا  قع با الالال خداأل   ة و الالاليية من و الالالائل االتصالالال  ع  ي من ق يل االوذا  المقصالالالود ف  الفقيال الىالالالابقة ، ما .2
 الالالالوا  بالقوا ،  و الل ابة ،  و االوالالالالارال ،  و اال حا  ،  و الي الالالالم ،  و با الالالال خداأل الهاتن،  و بالو الالالالائل 

  ولاا الىيوك الذي ودا بيا ذلك. االلل يو  ة ا الي  ،  و بعي ولل من
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 (40المادة )

مع بالالالدأل اإلالسا بحق من وقع بي الالاله االوالالالذا  ف  ملالالالاح العمالالالل من االل جالالالا  إلا الجهالالالام الحلوم الالالة  .1
المخ صالالالة،  حق له ال قدأل بشالالاللواه ليمنشالالالعال السا مدال اقصالالالاها المىالالالة   األ بمل من وقوع االوذا  بي ه، 

إوذا  ، ال قدأل ب سغ ليمنشالالالالالالعال بذلك ع  ما اذا عاح االوذا  قد  ويجوز للل من والالالالالالاهد  و اطيع بيا واقعة
 وقع من صاحا المنشعال ،  و من  بيا  يطة فيها ع ف لوح ال قدأل بالشلو  ليجهة الحلوم ة المخ صة.

بيا المنشالالالالالعال بند تقد م والالالالاللو  ،  و بسغ ،تشالالالالالليل لجنة بقيار من المىالالالالاليوا المخ   ، تلوح مهم ها  .2
وذا  ، واالطسع بيا ا دلة ، وال وصالالالالالالال ة بإ قاع الجزا  ال عدو   المنا الالالالالالالا بيا ال حقيق ف  حاالم اال

 من و  ت إدا  ه، وذلك السا المىة   األ بمل من تيقيها الشلو  ،  و ال سغ.

 (41المادة )

مع مياباال م د  الىالالالاليية تىالالالال مع اليجنة لجم ع ا طيان ، والشالالالالهود ، وتدوح عل ما  جيي ف  محاضالالالاليع  .1
 يان ، والشهود بيا  قوالهم ، ثم توقع من  بضا  اليجنة ف   ها ة عل صفحة.توقع من ا ط

ليجنة حق ا الالالالالالالالالال دبا  من تي  ضالالالالالالالالالاليورال ا الالالالالالالالالال جوابه من العاميين، واال الالالالالالالالالال ماع إلا  قواله، وبيا من تم  .2
  قع تحت طائية المىمول ة. ا  دباؤه الم وا  ماأل اليجنة ع ح ا ال

 يق.بال فييق بين الشاك  ، والمشلو ف  حقه  ثنا  ف يال ال حق  جوز ليجنة  ح تيفع توص ة إلدارال المنشعال .3
ف  حاا ث وم واقعة االوذا  بعي طييقة من طيا اإلث ام المع  يال ع توصالالالالالالالالالالالالالال  اليجنة با غي  ة بإ قاع  .4

 الجزا  ال عدو   المنا ا بيا المع دي.
ام العاأل ع ل  ي غ الجهإذا عاح االب دا  بشالالالالالالالاللل جييمة جنائ ة ، وجا بيا اليجنة رفع الشالالالالالالالاللو  ليمدوي  .5

 الحلوم ة المخ صة بذلك.
ف  حاا بدأل ث وم واقعة االوذا  ، توصالالالالالالالالالالالالالال  اليجنة بإ قاع بقوبة تعدو  ة بيا الم يغع اذا ت ين لها  ح  .6

 الشلو ،  و ال سغ عيدي.
 منع الجزا  ال عدو   الموقع من ق ل المنشالالالالالالالالالعال بيا المع دي ، من حق المع د  بي ه اليجو  ليجهام  ال .7

 لحلوم ة المخ صة.ا
  منع تو  ع بقوبة وير ة ،  و  ظام ة  الي  بيا المع دي، من تو  ع المنشعال جزاً  تعدو  ًا بي ه. ال .8
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 المخالفات والج اءات

 (42المادة )

 المخالفة ه  عل فعل من ا فعاا ال   ويتل ها العامل ، وتى وجا   ًا من الجزا ام ال ال ة:

توجهه المنشالالالالالالعال إلا العامل موضالالالالالالحًا به  وع المخالفة ال   ارتل ها ، مع لفت  اإل ذار الل اب : وهو ع اب .1
  ظيه إلا إملاح تعيضه إلا جزا   ود، ف  حالة ا  ميار المخالفة ،  و العودال غيا م يها مى ق ًس.

غيامة مال ة: وه  حىالالالالالالم  ىالالالالالال ة من ا جي ف  حدود جز  من ا جي اليوم  ،  و الحىالالالالالالم من ا جي بما  .2
 بين  جي ووأل ، والمىة   األ ف  الشهي الواحد عحد  قصا. و ياوح

اإل قالالان بن العمالالل بالالدوح  جي:  وهو منع العالالامالالل من مزاولالالة بميالاله السا ف يه معينالالة ، مع حيمالالا الاله من  .3
 ت جاوز ف يال اإل قان المىة   األ ف  الشهي الواحد. ، بيا  ح الالف يال جيه السا هذه 

 رية : وذلك لمدال  قصاها  نة واحدال من تاريخ ا  حقاقها.الحيماح من ال ي  ة ، او العسوال الدو  .4
الفصالالالل من الخدمة مع الملافعال: وهو فصالالالل العامل بناً  بيا  الالال ا مشالالاليوع ع الرتلابه المخالفة مع بدأل  .5

 المىاس بحقه ف  ملافعال  ها ة الخدمة.
و تعويض ع الفصالالالالالالالالل من الخدمة بدوح ملافعال: وهو فىالالالالالالالالخ بقد بمل العامل دوح ملافعال ،  و اوالالالالالالالالعار،   .6

 الرتلابه  ي من الحاالم المنصوص بييها ف  المادال )ال ما وح( من  ظاأل العمل.

 ىامة المخالفة الميتل ة من ق يه.ويجا  ح و نا ا الجزا  المفيوض بيا العامل مع  وع ، ومد  ج

 (43المادة )

عاقا   –لميحق بهذه السئحة ا –كل بامل ويتلا   ًا من المخالفام الواردال ف  جداوا المخالفام، والجزا ام 
 بالجزا  الموضح قيين المخالفة ال   ارتل ها.

 (44المادة )

تلوح صالالالسح ة تو  ع الجزا ام المنصالالالوص بييها ف  هذه السئحة ، من ق ل )صالالالاحا الصالالالسح ة( بالمنشالالالعال ، 
 او من  فوضه ع ويجوز له ا   داا الجزا  المقير   ة مخالفة بجزا   الن.

 (45المادة )

 ي بائدًا ،  ع  حاا ارتلاب العامل ذام المخالفة بعد مضال  مائة وثما ين وومًا بيا  ال ق ارتلابها ع فإ ه ال ف 
 ا ولا. ليميالوتعد مخالفة وعع ها ارتل ت 
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 (46المادة )

بند تعدد المخالفام الناوالالالالالالالالالالالالية بن فعل واحد ،  ل فا ب و  ع الجزا  ا والالالالالالالالالالالالد من بين الجزا ام المقيرال ف  هذه 
 حة.السئ

 (47المادة )

 جوز  ح ووقع بيا العالالامالالل   جوز  ح ووقع بيا العالالامالالل بن المخالالالفالالة الواحالالدال  ك ي من جزا  واحالالد، عمالالا ال ال
بن المخالفة الواحدال غيامة تزيد   م ها بيا  جي المىالالة   األ، وال  ح  ق طع من اجيه  ك ي من  جي المىالالة ا األ 

 ها.ف  الشهي الواحد وفاً  ليظيامام ال   وقع بيي

 (48المادة )

توقع المنشالالالالالالالالالالالالالالالالعال   الالًا من الجزا ام ال   ت جالالاوز بقوب هالالا غيامالالة  جي واحالالد ، إال بعالالد إبسغ العالالامالالل ع الالابالالة  ال
 بالمخالفام المنىوبة إل ه ، و ماع  قواله، وتحقيق دفابه، وذلك بموجا محضي وودع بميفه الخاص.

 (49المادة )

مي ارتل ه الارج ملاح العمل إال إذا عاح له بسقة م اوالالالالالالالالالالالالالاليال  جوز ليمنشالالالالالالالالالالالالالالعال تو  ع  ي جزا  بيا العامل   ال
 بط  عة بميه  و بالمنشعال  و بمدويها المىيوا ، وذلك دوح اإلالسا بحلم المادال )ال ما وح( من  ظاأل العمل.

 (50المادة )

لمنشالالالالالالعال ا جوز مىالالالالالالا لة العامل تعدو  ًا بن مخالفة مضالالالالالالا بيا عشالالالالالالفها  ك ي من ثسثين وومًا من تاريخ بيم  ال
 بميتل ها، دوح  ح تقوأل باتخاذ  ي من إجيا ام ال حقيق بشع ها.

 (51المادة )

  جوز ليمنشعال تو  ع  ي جزا  بيا العامل، إذا مضا بيا تاريخ ث وم المخالفة  ك ي من ثسثين وومًا. ال

 (52المادة )

 ومقدارها، والجزا  الذي  الالالالالالون و عيضتي زأل المنشالالالالالالاال بإبسغ العامل ع ابة بما ُ وِقع بي ه من جزا ام، و وبها، 
له ف  حالة تليار المخالفة، وإذا ام نع العامل بن ا الالالالالالالالال سأل اإلالطار ،  و رفض ال و  ع بالعيم ،  و عاح غائ ًا، 
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وي ل إل ه بال ييد المىجل بيا بنوا ه المخ ار ال ابت ف  مين الدم ه،  و بال ييد االلل يو   الشخص  ال ابت 
 مع مد لد  المنشعال، وي يتا بيا ال  ي غ بعي من هذه الو ائل جم ع اآلثار القا وينة.بعقد العمل ، او ال

 (53المادة )

 خصالال  للل بامل صالالح فة جزا ام ، ودوح فيها  وع المخالفة ال   ارتل ها ، وتاريخ وقوبها ، والجزا  الموقع 
 بييها ع وتحفظ هذه الصح فة ف  مين الدمة العامل.

 (54المادة )

يامام الموقعة بيا العماا ف   الالالالالالجل الاص ع وفق  حلاأل المادال )ال ال ة والىالالالالالال عوح( من  ظاأل العمل ، تقيد الظ
ويلوح ال صالالالالالين فيها بما  عود بالنفع بيا العماا من ق ل اليجنة العمال ة ف  المنشالالالالالعال ع وف  حالة بدأل  وجود 

  لوح ال صين ف  الظيامام بموافقة وزارال العمل.لجنة بمال ة 

 التظلم

 (55مادة )ال

،  و القضالالالالالالالالالالالالالائ ة المخ صالالالالالالالالالالالالالة،   و الهييام ع  حق اإلداريةباالل جا  إلا الجهام  العاملمع بدأل اإلالسا بحق 
ليعامل اح و ظيم إلا إدارال المنشالالالالالالعال من  ي تصالالالالالالين ، او إجيا ،  و جزا  و خذ ف  حقه من ق يها، ويقدأل ال ظيم 

عامل  ضالالالالار ال يم بال صالالالالين،  و اإلجيا  الم ظيم منه، والإلا إدارال المنشالالالالعال السا ثسثة   األ بمل من تاريخ الع
و جاوز المىالالالالالالالالالالالالالالالة   األ بمل من تاريخ  من تقد م تظيمه، ويخطي العامل بن  جة ال ت ف  تظيمه، ف  م عاد ال

 تقد مه ال ظيم.

 

 أحكام ختامية

 (56المادة )

اا ها ع بيا  ح تىالالالالالاليي ف  حق العمتنفذ  حلاأل هذه السئحة ف  حق المنشالالالالالالعال اب  ارًا من تاريخ إبسغها باب ماد
  ارًا من اليوأل ال ال  إلبس ها.اب 
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 الج اءات جداول المخالفات و

 أواًل: مخالفات تتعلق بمواعيد العمل :

 نوع المخالفة م
 الج اء )النسبة المحسومة ، هي نسبة من األجر اليومي(

 رابع مره ثالث مره ثاني مره أول مره

1  

ضور التأخر عن مواعيد الح
( دقيقة دون 15للعمل لغاية )

إذن، أو عذر مقبول ؛ إذا لم 
يترتب على ذلك تعطيل عمال 

 آخرين.

 %20 %10 %5 إنذار ئتابي

2  

التأخر عن مواعيد الحضور 
( دقيقة دون 15للعمل لغاية )

إذن، أو عذر مقبول ؛ إذا ترتب 
 على ذلك تعطيل عمال آخرين.

 %50 %25 %15 إنذار ئتابي

3  

مواعيد الحضور  التأخر عن
( دقيقة 15للعمل أ ثر من )

( دقيقة دون إذن، أو 30لغاية )
عذر مقبول ؛ إذا لم يترتب على 

 ذلك تعطيل عمال آخرين.

10% 15% 25% 50% 

4  

التأخر عن مواعيد الحضور 
( دقيقة 15للعمل أ ثر من )

( دقيقة دون إذن، أو 30لغاية )
عذر مقبول ؛ إذا ترتب على 

 آخرين.ذلك تعطيل عمال 

 يوم 75% 50% 25%

5  

التأخر عن مواعيد الحضور 
( دقيقة 30للعمل أ ثر من )

( دقيقة دون إذن، أو 60لغاية )
ترتب على لم يعذر مقبول ؛ إذا 

 ذلك تعطيل عمال آخرين.

 يوم 75% 50% 25%

6  

التأخر عن مواعيد الحضور 
( دقيقة 30للعمل أ ثر من )

( دقيقة دون إذن، أو 60لغاية )
بول ؛ إذا ترتب على عذر مق

 ذلك تعطيل عمال آخرين

 يومان يوم 50% 25%

 باإلضافة إلى حسم أجر دقائق التأخير
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7  

التأخر عن مواعيد الحضور 
للعمل لمدة ت يد على ساعة 

ذر ، أو عذر مقبول ؛ عدون 
سواًء ترتب ، او لم يترتب على 

 ذلك تعطيل عمال آخرين.

 ثالثة أيام يومان يوم إنذار ئتابي

 باإلضافة إلى حسم أجر ساعات التأخير

8  

ترك العمل، أو االنصراف قبل 
الميعاد دون إذن، أو عذر 

( 15يتجاوز ) مقبول بما ال
 دقيقة

 يوم %25 %10 إنذار ئتابي

 باإلضافة إلى حسم أجر مدة ترك العمل

9  
ترك العمل، أو االنصراف قبل 
الميعاد دون إذن، أو عذر 

 ( دقيقة15مقبول بما يتجاوز )

 يوم 50% 25% 10%

 باإلضافة إلى حسم أجر مدة ترك العمل

10  
البقاء في أما ن العمل ، أو 

 مواعيد انتهاءالعودة إليها بعد 
 العمل دون اذن مسبق

 يوم %25 %10 إنذار ئتابي

11  
الغياب دون اذن ئتابي، أو 
عذر مقبول لمدة يوم، خالل 

 السنة العقدية الواحدة.
 أربعة أيام مثالثة أيا يومان

الحرمان من 
الترقيات ، او 
العالوات لمره 

 واحده

12  

الغياب المتصل دون اذن 
 تابي، أو عذر مقبول من 
يومين إلى ستة ايام ، خالل 

 السنة العقدية الواحدة

 أربعة أيام ثالثة أيام يومان

الحرمان من 
الترقيات ، او 
العالوات لمره 

 واحده
 غيابباإلضافة إلى حسم أجر مدة ال

13  

الغياب المتصل دون اذن 
 تابي، أو عذر مقبول من 
سبعة أيام  إلى عشرة ايام ، 
 خالل السنة العقدية الواحدة

 خمسة أيام أربعة أيام

الحرمان من 
الترقيات ، او 
العالوات لمره 

 واحده

فصل من الخدمة 
مع المكافأة ؛ إذا 

 لم يتجاوز
مجموع الغياب 

 ( يوماً 30)
 م أجر مدة الغيابباإلضافة إلى حس

14  

الغياب المتصل دون اذن 
 تابي، أو عذر مقبول من أحد 

 عشر يومًا إلى أربعة عشر
يوماً  ، خالل السنة العقدية 

 الواحدة

 خمسة أيام

الحرمان من 
الترقيات ، او 
العالوات لمره 
واحده، مع 
توجيه إنذار 
بالفصل طبقًا 

ة  فصل من الخدم
طبقًا للمادة 

)الثمانون( من 
 نظام العمل

 ئئئئئئئئئئئئ
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للمادة 
)الثمانون( من 

 نظام العمل

 باإلضافة إلى حسم أجر مدة الغياب

15  

االنقطاع عن العمل دون سبب 
مشروع مدة ت يد على خمسة 

، خالل السنة متصلةعشر يومًا 
 العقدية الواحدة

على أن يسبقه إنذار ئتابي بعد الغياب  الفصل دون مكافأة، أو تعويض ،
 رة أيام، في نطاق حكم المادة )الثمانون( من نظام العملمدة عش

16  

الغياب المتقطع دون سبب 
مشروع مددًا ت يد في مجموعها 
على ثالثين يومًا خالل السنة 

 العقدية الواحدة

على أن يسبقه إنذار ئتابي بعد الغياب  الفصل دون مكافأة، أو تعويض ،
 انون( من نظام العملمدة عشرين يومًا، في نطاق حكم المادة )الثم
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 ثانيًا: مخالفات تتعلق بتنظيم العمل :

 نوع المخالفة م
 الج اء )النسبة المحسومة ، هي نسبة من األجر اليومي(

 رابع مره ثالث مره ثاني مره أول مره

1  
التواجد دون مبرر في غير مكان 
العمل المخص  للعامل أثناء وقت 

 الدوام
 يوم 50% 25% 10%

2  
استقبال زائرين في غير أمور عمل 
المنشأة في أما ن العمل ، دون 

 إذن من اإلدارة
 %25 %15 %10 إنذار ئتابي

استعمال آالت ، ومعدات ، وأدوات   3
 %50 %25 %10 إنذار ئتابي المنشأة ألغراض خاصة ، دون إذن

4  
تدخل العامل ، دون وجه حق في 
أي عمل ليس في اختصاصه ، أو 

 د به إليهلم يعه
 ثالثة أيام يومان يوم 50%

5  
الخروج ، أو الدخول من غير 

 %25 %15 %10 إنذار ئتابي المكان المخص  لذلك

6  
االهمال في تنظيف اآلالت ، 

وصيانتها، أو عدم العناية بها ، أو 
 بها من خلل عدم التبليغ عن ما

 ثالثة أيام يومان يوم 50%

7  

عدم وضع أدوات اإلصالح، 
في  ، واللوازم األخرى والصيانة 

األما ن المخصصة لها ، بعد 
 من العمل االنتهاء

 يوم %50 %25 إنذار ئتابي

8  
تم يق، أو إتالف إعالنات ، أو 

 خمسة أيام ثالثة أيام يومان بالغات إدارة المنشأة
فصل مع 
 المكافأة

9  
اإلهمال في العهد التي بحوزته، 
مثال: )سيارات، آالت، أجه ة، 

 ،.......(معدات، أدوات
فصل مع  خمسة أيام ثالثة أيام يومان

 المكافأة

10  
األ ل في مكان العمل، أو غير 

المكان المعد له، او في غير أوقات 
 الراحة

 %25 %15 %10 إنذار ئتابي

 %50 %25 %10 إنذار ئتابي النوم أثناء العمل  11

النوم في الحاالت التي تستدعي   12
 يقظة مستمرة

50% 
 يامثالثة أ يومان يوم 
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التسكع ، أو وجود العامل في غير   13
 يوم %50 %25 %10 مكان عمله ، اثناء ساعات العمل

التالعب في إثبات الحضور،   14
 يومان يوم واالنصراف

الحرمان من 
الترقيات 

والعالوات لمرة 
 واحدة

فصل من الخدمة 
 مع المكافأة

15  

عدم إطاعة األوامر العادية الخاصة 
ليمات بالعمل أو عدم تنفيذ التع

الخاصة بالعمل ، والمعلقة في 
 مكان ظاهر

 يومان يوم 50% 25%

 األوامر،التحريض على مخالفة   16
فصل مع  خمسة أيام ثالثة أيام يومان والتعليمات الخطية الخاصة بالعمل

 المكافأة

17  
التدخين في األما ن المحظورة، 
والمعلن عنها للمحافظة على 

 سالمة العمال، والمنشأة
فصل مع  خمسة أيام ثة أيامثال  يومان

 المكافأة

18  

اإلهمال أو التهاون في العمل الذي 
قد ينشأ عنه ضرر في صحة 
العمال ، أو سالمتهم ، أو في 
 المواد ، أو األدوات ، واألجه ة

فصل مع  خمسة أيام ثالثة أيام يومان
 المكافأة
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 ثالثًا: مخالفات تتعلق بسلوك العامل

 نوع المخالفة م
 لج اء )النسبة المحسومة ، هي نسبة من األجر اليومي(ا

 رابع مره ثالث مره ثاني مره أول مره

1  
التشاجر مع ال مالء ، أو مع الغير 
، أو إحداث مشاغبات في مكان 

 العمل
 خمسة أيام ثالثة أيام يومان يوم

العامل ئذبًا أنه  ادعاءالتمارض أو   2
 أصيب أثناء العمل ، أو بسببه

 خمسة أيام ثالثة أيام وماني يوم

3  
االمتناع عن إجراء ال شف الطبي 
عند طلب طبيب المنشأة، أو رفض 
 اتباع التعليمات الطبية أثناء العالج

 خمسة أيام ثالثة أيام يومان يوم

مخالفة التعليمات الصحية المعلقة   4
 خمسة أيام يومان يوم %50 بأما ن العمل

 ال تابة على جدران المنشأة، أو  5
 %50 %25 %10 إنذار ئتابي لصق إعالنات عليها

6  
رفض التفتيش اإلداري عند 

 يومان يوم %50 %25 االنصراف

7  
عدم تسليم النقود المحصلة لحساب 
المنشأة في المواعيد المحددة دون 

 تبرير مقبول
فصل مع  خمسة أيام ثالثة أيام يومان

 المكافأة

المالبس،  ارتداءاالمتناع عن   8
 خمسة أيام يومان يوم إنذار ئتابي لمقررة للوقاية والسالمة.واالجه ة ا

9  
تعمد الخلوة مع الجنس اآلخر في 

 خمسة أيام ثالثة أيام يومان أما ن العمل
فصل مع 
 المكافأة

اإليحاء لآلخرين بما يخدش الحياء   10
فصل مع  خمسة أيام ثالثة أيام يومان قواًل ، أو فعالً 

 المكافأة

11  

ء العمل بالقول ، االعتداء على زمال
أو االشارة، أو باستعمال وسائل 
االتصال االل ترونية بالشتم ، أو 

 التحقير

فصل مع  خمسة أيام ثالثة أيام يومان
 المكافأة

12  
الجسدي على  باإليذاءاالعتداء 

زمالء العمل، أو على غيرهم 
 بطريقة إباحية

 ثمانون(فصل بدون مكافأة ، أو إشعار ، أو تعويض بموجب المادة )ال
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13  

 القولي أوو أ الجسدي،االعتداء 
بأي وسيلة من وسائل االتصال 

االل ترونية على صاحب العمل ، أو 
المدير المسئول ، أو أحد الرؤساء 

 أثناء العمل ،أو بسببه

 أو تعويض بموجب المادة )الثمانون( إشعار،أو  مكافأة،فصل بدون 

فصل مع  خمسة ايام ثالثة أيام أو شكوى ئيدية تقديم بالغ ،  14
 ئئئئئئئئئئئ المكافأة

15  
عدم االمتثال لطلب لجنة التحقيق 
بالحضور، أو اإلدالء باألقوال، أو 

 الشهادة
فصل مع  خمسة ايام ثالثة أيام يومان

 المكافأة

 

 وهللا الموفق

 

 :واعتمادها وعلى هذا تم التوقيع ئحة الموارد البشريةال إطالع مجلس اإلدارة على تم 


