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 مقدمة

 

 باملرسوم الصادر العمل نظام من( عشرة الثانية) املادة من( 1) الفقرة حلكم تنفيذًا الالئحة هذه وضعت

 هـ 12/5/1434 تاريخ(24/م) رقم امللكي باملرسوم املعدل هـ 23/8/1426 وتاريخ( 51/م) رقم امللكي

 . هـ 5/6/1436 وتاريخ( 46/م) رقم امللكي واملرسوم

 

 

 اجلمعية  بيانات

 

 "جذا"مجعية ذوي اإلعاقة اخلريية باخلرج :  املنشأة اسم

 اخلرج:  الرئيسي املركز

 . عامل)حسب عدد املراكز واخلدمات املقدمة من اجلمعية ( :  العاملني عدد

من خالل املراكز مبختلف فئاتهم اإلعاقة والتدريب والتأهيل والتشخيص لذوي  التدخل املبكر:  النشاط

 واخلدمات التابعة هلا .

 اخلرج ــ حي الربج :  العنوان

 (11942: ) الربيدي الرمز( 477: ) بريد صندوق

 :  واصل بريد رقم

 0561646363جوال  0115511133:  هاتف

 0115511133:  فاكس

 jatha.alkharj@gmail.com:  الكرتوني بريد

 هـ15/8/1432 وتاريخ ( 607مرخصة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية بالسجل رقم  )

  هـ 15/6/14738:  التجاري السجل اصدار تاريخ 1011024383:  لوزارة التجارة  التجاري السجل رقم

 هـ  الدرجة الشرفية 6/6/1438وتاريخ   104011235517شهادة االنتساب للغرفة التجارية  رقم 
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 عامة أحكام

 

 (1) املادة

ية ذوي اإلعاقة اخلريية مجع بــ الالئحة هذه يف تورد أينماأو مجعية جذا أو "جذا"  املنشأة بلفظ يقصد .1

 . باخلرج "جذا"

 وحتت املنشأة هذه ملصلحة يعمل طبيعي شخص كل:  الالئحة هذه يف ورد أينما العامل بلفظ يقصد .2

 .نظارتها عن بعيدًا كان ولو أجر، مقابل إشرافها أو إدارتها،

 مقابل إشرافها أو إدارتها وحتت مجعية جذا ملصلحة يعمل طبيعي شخص كل هو:  العامليقصد ب .3

 . نظارتها عن بعيدًا كان ولو أجر،

 املستحقة الزيادات سائر اليه مضافًا األساسي األجر يشمل والذي ، الفعلي األجر هو:  األجريقصد ب .4

 اليت أو ، عمله اداء يف هلا يتعرض خماطر أو ، العمل يف بذله جهد مقابل للعامل تتقرر اليت األخرى

 . العمل تنظيم الئحة أو العمل عقد مبوجب العمل لقاء للعامل تتقرر

 23/8/1426 وتاريخ( 51/م) رقم امللكي باملرسوم الصادرالسعودي  العمل نظام به يقصد: العمل نظام .5

 وتاريخ( 46/م) رقم امللكي واملرسوم هـ 12/5/1434 تاريخ(24/م) رقم امللكي باملرسوم املعدل هـ

 .هـ 5/6/1436

 مجيع املنتسبني للجمعيةعلى  الفين واإلدارياالرتباط الفين: يقصد به تنظيم عملية اإلشراف  .6

من جملس سواء من قبل املختصني  ا وما يتبع اجلمعية من مراكز وخدمات وغريها ،والعاملني فيه

االجتماعية لس أو من اجلهات املشرفة كالتعليم ، ووزارة العمل والتنمية اجملممن يقرهم إدارة جذا أو 

واالرتقاء بأداء  اجلمعية وما يتبع هلاخدمات وذلك بهدف تطوير ، ومكتب التنمية .... وغريهم ،

 . العاملني فيه

من األفراد القادرين والراغبني على أداء العمل بشكل جاد  ةهي تلك اجملموعاملوارد البشرية: يقصد ب .7

 االستفادةرغبة يف إطار منسجم، وتزيد فرص ي  يتعني أن تتكامل وتتفاعل القدرة مع الحبوملتزم، 

والتدريب  واالختبارصميمها وتطويرها بالتعليم  تالفاعلة هلذه املوارد عندما تتوفر نظم حتسني مت

 .التعديلوالتطوير و

 واملعارف باملعلوماتاملنشأة  يف عاملال تزويد إىل تهدف اليت اجلهود تلك هو: والتأهيل  التدريبيقصد ب .8

 يزيد مبا وخربات، ومعارف مهارات من لديه ما وتطوير تنميته أو العمل، أداء يف املهارة ُتكسبه اليت

 . املستقبل يف أعلى مستوى ذات أعمال ألداء يعّده أو احلالي، عمله أداء يف كفاءته من

: يقصد به توفري وسيلة نقل للعامل من مقر سكنه الرمسي إىل مقر عمل املنشأة مبا ال تقل  ركاباإل .9

 (كم .300املسافة بني سكنه ومقر العمل عن )
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 (2) املادة

 . امليالدي التقويم:  هو املنشأة يف به املعمول التقويم

 

 (3) املادة

أين  هلاواملراكز واخلدمات اليت تتبع  والفروع باملنشأة، العاملني مجيع على الالئحة هذه أحكام تسري .1

 .ما كانت 

 فيما العمل لعقود مكملة الالئحة هذه وتعترب للعمال، املكتسبة باحلقوق الالئحة هذه أحكام ختل ال .2

 .احلقوق هذه مع يتعارض ال

 .العمل عقد يف ذلك على وتنص التعاقد، عند الالئحة هذه على العامل املنشأة ُتطلِع .3

 

 (4) املادة

 وارد هو مما أفضل حقوقًا العمال مبوجبها ُيعطى بها خاصة وسياسات قرارات، إصدار للمنشأة جيوز .1

 .الالئحة هذه يف

 العمال حقوق من ينتقص ال مبا إضافية وأحكامًا شروطًا، الالئحة هذه تضمني يف احلق للمنشأة .2

 هذه تكون وال له؛ تنفيذًا الصادرة والقرارات التنفيذية، والئحته العمل، نظام مبوجب املكتسبة

 .جملس إدارة جذا  من اعتمدها بعد إال نافذة التعديالت أو اإلضافات

 

 

 

 التوظيف

 

 (5) املادة

 : يلي ما املنشأة يف التوظيف عند وُيراعى معينة؛ ومواصفات مسميات، ذات وظائف على العمال يوظف

 .اجلنسية سعودي العمل طالب يكون أن .1

 .املنشأة قبل من للوظيفة املطلوبة واخلربات العلمية، املؤهالت على حائزًا يكون أن .2

 .الوظيفة تتطلبها شخصية مقابالت أو اختبارات، من املنشأة تقرره قد ما بنجاح جيتاز أن .3

 .املنشأة حتددها اليت اجلهة من طبية شهادة مبوجب طبيًا الئقًا يكون أن .4

بوزارة  العمل نظامولوائح  مواد يف الواردة واألحكام ، للشروط وفقًا السعودي غري توظيف استثناًء جيوز .5

 .العمل والتنمية االجتماعية 
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 العمل عقد

 

 (6) املادة

 ،جملس جذا  من امُلعد للنموذج وفقًا العربية باللغة نسختني من حيرر عمل عقد مبوجب العامل توظيف يتم

 صاحب اسم العقد يتضمن حبي  املنشأة، لدى خدمته ملف يف األخرى وتودع للعامل إحداهما تسلم

 واألجر ، ومكانه ، العمل ونوع ، املختار وعنوانه ، األصلي وعنوانه ، وجنسيته ، العامل واسم العمل،

 حمدد غري أو ، املدة حمدد العقد كان إذا وما ، عليها يتفق أخرى امتيازات وأية ، عليه املتفق األساسي

 بيانات وأية ، العمل مباشرة وتاريخ ، عليها االتفاق مت إذا التجربة ومدة ، معني عمل ألداء أو ، املدة

 املعتمد هو العربي النص يكون أن على العربية؛ اللغة جانب إىل أخرى بلغة العقد حترير وجيوز ضرورية،

 . دومًا

 

 (7) املادة

 مهام يباشر ال الذي العامل عقد إلغاء للمنشأة حيق ؛ العمل ملباشرة العمل عقد يف احملدد التاريخ مراعاة مع

 مت التعاقد كان إذا الطرفني بني العقد على التوقيع تاريخ من عمل أيام سبعة خالل مشروع عذر دون عمله

 . اململكة خارج مت التعاقد كان إذا اململكة إىل قدومه تاريخ من أو اململكة، داخل

 

 ركاباإل

 

 (8) املادة

من قبل املنشأة ملن يتم  الزوجة واألبناء فقط() أسرته أفراد أو العامل، إركاب مبصروفات لتزاماال يتحدد

 الضوابط وفقكم  (300)عن مسافة  ال يقلاملنطقة مبا التعاقد معه لصاحلها ويكون مقر سكنه خارج 

 :التالية

 .العمل عقد يف عليه يتفق ما وفق التعاقد، بداية عند .1

 .العمل نظام من( 1) فقرة( األربعون) املادة ألحكام طبقًا العامل، خدمة انتهاء عند .2

 أو التجربة، فرتة خالل للعمل صالحيته عدم حالة يف بلده إىل العامل عودة تكاليف املنشاة تتحمل ال .3

 قرار مبوجب ترحيله إىل أدت خمالفة ارتكابه حالة يف أو مشروع، سبب دون العودة يف رغب إذا

 . قضائي حكم أو إداري،

للدرجة العامة لدى خطوط الطريان أو النقل العام ويف حال  ركاب للعامل وأسرته وفقًايتم تأمني اإل .4

   رغب بالسفر بالدرجة األعلى يتحمل العامل دفع الفروق املالية املرتتبة على ذلك .
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 (9) املادة

 عمله مكان من نقله يتم الذي العامل يستحق العمل نظام من( واخلمسون الثامنة) املادة أحكام مراعاة مع

 ممنمبوجب صك والية  شرعًا يعوهلم ومن نقله، نفقات إقامته حمل تغيري يقتضي آخر مكان إىل األصلي

 على بناء النقل يكن مامل ؛ أمتعتهم نقل نفقات مع ركابإلا نفقات فيها مبا النقل تاريخ يف معه يقيمون

 .العامل رغبة

على أن ال تتحمل املنشأة يف حال نقل األمتعة ما يزيد عن ثل  راتب العامل إال مبوافقة جملس إدارة جذا 

وللنظر يف ذلك من قبل اجمللس يستوجب الرفع بذلك خطيًا ومرفق عقد النقل من شركة نظامية 

 ومتخصصة يف هذا اجملال .
 

 

 والتأهيل التدريب

 

 (10) املدة

 كان وإذا ،رسوم التدريب  تكاليف السعوديني العاملني تدريب أو ، بتأهيل قيامها حال يف املنشأة تتحمل

 والعودة ، الذهاب يف السفر تذاكر تؤمن للمنشأة املكانية الدائرة غري يف التدريب أو التأهيل مكان

 وتستمر ،ويصرف له بدل انتداب يف حال كان التكليف من املنشأة  ، املنشأة حتددها اليت بالدرجة

، وإذا كان التدريب والتأهيل برغبة العامل فال  والتدريب التأهيل فرتة طوال العامل أجر صرف يفاملنشأة 

 .إال يف حال موافقة جملس جذا ذلك تتحمل املنشأة أي تكاليف مرتتبة على 

 

 (11) املادة

 اليت اجلهة عن الصادرة التقارير من ثبت إذا ، لعاملنيل التدريب أو ، التأهيل تنهي أن للمنشأة جيوز .1

 . مفيدة بصورة التدريب برنامج إكمال على قدرته أو ، قابليته عدم التأهيل أو ، التدريب تتوىل

 إذا التأهيل أو التدريب، إنهاء يف احلق وصيه أو ، وليه أو ، العاملني من للتأهيل اخلاضع أو ، للمتدرب .2

 إكمال على قدرته أو ، قابليته عدم التأهيل أو ، التدريب تتوىل اليت اجلهة عن الصادرة التقارير من ثبت

 .وموافقة جملس جذا على ذلك  مفيدة بصورة التدريب برامج

 املنشأة إبالغ أو عدم تنفيذ التدريب إنهاء يف يرغب الذي العامل على جيب السابقتني احلالتني كال ويف .3

 . والتأهيل التدريب تاريخ من األقل على ثالثة أيام قبل بذلك

 اليت التأهيل أو التدريب تكاليف بدفع لديها العاملني من للتأهيل اخلاضع أو املتدرب تلزم أن لمنشأةل .4

أو يف حال إخالله وأساءته  بعضها أو املماثلة املدة العمل رفض حالة يف املتبقية املدة بنسبة أو حتملتها

 .للمنشأة أو جلهة التدريب 
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 (12) املادة

 مدة إكمال بعد ، لديها العاملني من التأهيل أو ، للتدريب اخلاضع على تشرتط أن للمنشأة جيوز:  أواًل

 له خضع الذي التأهيل أو التدريب برنامج ملدة املماثلة املدة تتجاوز ال مدة لديها يعمل أن التأهيل أو التدريب

 املتبقية املدة كانت إذا املدة حمددة العقود مدة باقي أو ، املدة حمدد غري العمل عقد كان إذا ، العامل

 .التدريب برنامج ملدة املماثلة املدة من أقل العمل عقد من

 حتملتها اليت التدريب تكاليف بدفع إلزامه مع ، العامل تدريب أو تأهيل ُتنهي أن للمنشأة جيور:  ثانيًا

 : التالية احلاالت يف وذلك منها بنسبة أو املنشأة

 .مشروع عذر دون لذلك احملدد املوعد قبل التأهيل أو التدريب إنهاء العامل قرر إذا .1

 الفقرة عدا العمل نظام من( الثمانون) املادة يف الواردة احلاالت إحدى وفق العامل عمل عقد فسخ مت إذا .2

 .التأهيل أو التدريب فرتة أثناء منها( 6)

 .أو جلهة التدريب أو تغيب عن التدريب  ةللمنشأ العاملأساء  إذا .3

 إذا منها بنسبة أو املنشأة حتملتها اليت التأهيل أو التدريب تكاليف بدفع العامل إلزام للمنشأة جيوز:  ثالثا

 قبل العمل نظام من( والثمانون احلادية) املادة يف الواردة احلاالت لغري تركه أو ، العمل من العامل استقال

 .التأهيل أو التدريب انتهاء بعد املنشأة عليه اشرتطتها اليت العمل مدة انتهاء

 

 

 األجور

 (13) املادة

 الرمسية بالعملة العمال أجور تدفع: األجور محاية برنامج عليها ينص ترتيبات أو إجراءات، أي مراعاة مع

 يف املعتمدة البنوك طريق عن العمال حساب يف وتودع استحقاقها، مواعيد يفللمملكة العربية السعودية 

 .اململكة

 

 (14) املادة

وحبد أقصى الشهر  التكليف فيه مت الذي الشهر نهاية يف للعامل املستحقة ضافيةاإل الساعات أجور تدفع

 .الذي يليه 

 

 (15) املادة

 .السابق العمل يوم يف الدفع يتم رمسية عطلة أو ، األسبوعية الراحة يوم األجور دفع يوم وافق إذا
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 األداء تقارير

 (16) املادة

 اليت للنماذج وفقًا العاملني جلميع األقل على سنة كل مره دورية، بصفة األداء عن تقارير املنشأة ُتِعُد

 :التالية العناصر تتضمن أن على ؛ لذلك تضعها

 (.الكفاءة) تقانهإ ودرجة ، العمل على املقدرة .1

 .املنشأة وعمالء وزمالئه، رؤسائه، مع تعاونه ومدى العامل، سلوك .2

 .املواظبة .3

 مت عمل منوذج لتقييم العاملني يف الئحة مركز جذا .مالحظة : 

 

 (17) املادة

 مخسة من مقياس ذلك يف يتبع أن على ؛ املنشأة حتددها اليت بالتقديرات التقرير يف العامل أداء ُيقّيُم

 .)ممتاز ، جيد جدًا ، جيد ، مرضي ، غري مرضي (  مستويات

 

 (18) املادة

 بصورة العامل وُيخطر ،(الصالحية صاحب) من يعتمد أن على للعامل؛ املباشر الرئيس مبعرفة التقرير ُيعّد

 هذه يف عليها املنصوص التظلم لقواعد وفقًا التقرير من يتظلم أن للعامل وحيق ، عتمادها فور التقرير من

 .مبا ال يتجاوز مخسة عشر يومًا من تاريخ إبالغه بالتقييم  الالئحة

 

 

 العالوات

 (19)املادة

 .للمنشأة املالي املركز ضوء على بناًء نسبتها حتديد يتم ، سنوية عالوة العاملني منح للمنشأة جيوز .1

 ال يقل عن ممتاز يف مستوى على الدوري تقريره يف حصل متى العالوة الستحقاق مؤهاًل العامل يكون .2

 حصوله تاريخ من أو بالعمل، التحاقه تاريخ من كاملة سنة مضي بعد وذلك املنشأة، تضعه الذي النموذج

 .السابقة العالوة على

 .الشأن هذا يف تضعها اليت للضوابط وفقًا استثنائية عالوة العامل منح املنشأة إلدارة جيوز .3

 للعاملني يف اجلمعية والعالوة السنوية لكل فئة .مت اعتماد سلم الرواتب مالحظة : 
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 الرتقيات

 

 (20)املادة

 مؤهاًل العامل ويكون ، فيه أجرها وبداية ، وظيفة كل اتدرج عدد فيه حتدد وظيفيًا سلمًا املنشأة تضع

 :التالية الشروط توفرت متى ؛ أعلى وظيفة إىل للرتقية

 .األعلى الشاغرة الوظيفة وجود .1

 .إليها للرتقية املرشح الوظيفة شغل مؤهالت توفر .2

 .ةدوري ريراتقثالثة  آخر يف األقل علىممتاز  مستوى على حصوله .3

 .جملس إدارة جذا  موافقة .4

 .الشأن هذا يف تضعها اليت للضوابط وفقًا ؛ استثنائية ترقية العامل منح جمللس جذا جيوز .5

 

 (21) املادة

 :كاآلتي تكون للرتقية املفاضلة فإن ؛ عامل من أكثر يف أعلى لوظيفة الرتقية شروط توافرت إذا

 .أكثر تدريبية دورات أو ، أعلى علمية شهادات على احلاصل .1

 .املنشأة عمل مبجال عملية خربة األكثر .2

 .باملنشأة العمل يف األقدمية .3

 .وغريها مما يرى اجمللس إدراجها  .4

 كما حيق للمجلس الرتقية أو التكليف ملهام أعلى بدون الرجوع للمفاضلة أعاله . 

 

 

 االنتداب

 

 (22) املادة

 درجة حسب لالنتداب اليومي البدل قيمةب املنشأة تلتزم عمله مقر خارج عمل ألداء العامل انتداب مت إذا

 . العامل

 هذا يف املنشأة تضعها اليت والضوابط للفئات، وفقًا ؛ االنتداب قرار يف االلتزامات تلك حتدد أن وجيب

 .املنشأة قبل من له احملددة املدة وفق النفقات تلك احتساب ويكون الشأن،
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 والبدالت املزايا

 (23) املادة

كا بدل السكن والنقل وغريها  نقديبشكل  للعامل املنشاة هاتدفعاملزايا والبدالت و العمل عقد تدرج يف

 .مما ترى املنشأة منحه للعامل 

 

 

 العمل وساعات أيام

 (24) املادة

 بأجر األسبوعية الراحة اجلمعة والسبت يومي ويكون األسبوع، يف أيام مخسة العمل أيام عدد يكون .1

 ، األسبوع أيام من يوم أي عماهلا لبعض اليوم بهذا تستبدل أن للمنشأة وجيوز ، العمال جلميع كامل

 . نقدي مبقابل األسبوعية الراحة يوم تعويض جيوز وال ، الدينية بواجباتهم القيام من متكنهم أن وعليها

 رمضان شهر يف يوميًا ساعات( ست) إىل ختفض يوميًا عمل ساعات( مثاني) العمل ساعات تكون .2

 . املسلمني للعمال

 املنشأةللعمل يف الفرتة املسائية مبا حيقق مصلحة وحتويلها . جيوز للمنشأة جتزئة بعض ساعات العمل 3

 ويبلغ بها العامل قبل توقيع العقد .  الشأن هذاب املنشأة تضعها اليت لضوابطل وفقًا

 فقًاوو. جيوز للمنشأة مجع ساعات العمل املسائية وتكليف العامل بالعمل بها مبا حيقق مصلحة املنشأة 4

 ويبلغ العامل بوقتها قبل تنفيذها . الشأن هذاب املنشأة تضعها اليت لضوابطل

. يف اإلجازة الصيفية حيق جمللس جذا تعديل الدوام الصباحي للعاملني يف املركز إىل الفرتة املسائية وفق 5

 .ما يقرره اجمللس وحتدد ساعت العمل فيه بقرار من اجمللس مبا ال يزيد عن مثان ساعات يوميًا 

 

 

 اإلضايف العمل

 

 (25) املادة

 له موجه الكرتوني أو ، كتابي تكليف مبوجب ذلك يتم ؛ اإلضايف بالعمل العامل تكليف حال يف .1

 األيام وعدد ، العامل بها املكلف اإلضافية تاالساع عدد فيه يبني املنشأة يف املسئولة اجلهة تصدره

 .العمل نظام من (املائة بعد السادسة) املادة عليه نصًّت ما وفق ؛ لذلك الالزمة

من  %50) إليه مضافًا الساعة أجر يوازي إضافيًا أجرًا اإلضافية العمل ساعات نع للعامل املنشاة تدفع .2

 .للساعة  األساسي أجره من( قيمة الساعة 
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 اإلداري التفتيش

 

 (26) املادة

 العمال وعلى لذلك، املخصصة األماكن من منه وانصرافهم ، عملهم مواقع إىل العمال دخول يكون

 .ذلك منهم ُطلب متى( اإلداري التفتيش) للتفتيش االمتثال

 

 (27) املادة

 . الغرض هلذا املعدة الوسائل بإحدى وانصرافه حضوره، يثبت بأن العامل تلزم أن للمنشأة جيوز

 

 اإلجازات

 

 (28) املادة

 ، يومًا ستة وثالثني مدتها كامل بأجر سنوية إجازة اخلدمة سنوات من سنة كل عن العامل يستحق

 يف السنة من قضاها اليت املدة بنسبة السنوية إجازته من جزء على احلصول املنشأة موافقة بعد وللعامل

 .مبا يعادل لكل شهر عمل ثالثة أيام وختصم من رصيده السنوي  العمل

 

 (29) املادة

 :يلي ما وفق ؛ واملناسبات ، األعياد يف كامل بأجر إجازة يف احلق للعامل

 تقويم حسب املبارك رمضان شهر من والعشرين السادس لليوم التالي اليوم من تبدأ ، املبارك الفطر عيد .1

 .وتنتهي بنهاية اليوم اخلامس من شهر شوال حسب تقويم أم القرى  القرى أم

نهاية اليوم السادس من شهر ذي احلجة وتنتهي بنهاية اليوم اخلامس  من تبدأ ، املبارك األضحى عيد .2

 .عشر من الشهر نفسه 

فقط ، وإذا وافق هذا اليوم إجازة نهاية األسبوع فيعوض  واحد يوم (امليزان أول) للملكة الوطين اليوم .3

يوم يوم هذا الا وافق إذ، أما العامل عنه ، فإذا وافق اليوم الوطين يوم اجلمعة يعوض عنه بيوم اخلميس 

 يعوض فال الوطين اليوم إجازة مع العيدين أحد إجازة أيام تداخلت إذا أمايعوض بيوم األحد ،  فالسبت 

 . عنه العامل
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 (30) املادة

 يف احلاالت التالية :  كامل بأجر إجازة على حلصولا للعامل حيق

العاملني يف حقل التعليم والتدريب يتمتع بإجازة منتصف الفصل وما بني الفصلني وفقًا للتقويم  .1

 .الدراسي املعمول به يف وزارة التعليم 

إذا كان العامل ذكر ، وسبعة أيام إذا كانت العاملة أنثى مع  له مولود والدة حالة يف يوم واحد فقط .2

 .إحضار صورة بالغ الوالدة 

 .)األبناء(  فروعه أو ، )األب واألم( صولهأ أحد أو ، العامل ة/زوج وفاة حالة يف أيام ثالثة .3

 .أعاله  هلا املشار للحاالت املؤيدة الوثائق طلب يف احلق للمنشأة .4

 

 (31) املادة

 – لديها معتمد طيب مرجع أو املنشأة، طبيب عن صادرة طبية بشهادة مرضه يثبت الذي – العامل يستحق

 :التالي النحو على وذلك متقطعة، أو متصلة اإلجازات هذه أكانت سواء ؛ مرضية إجازات

 .كامل بأجر ، األوىل يومًا الثالثون .1

 .األجر بربع ، التالية يومًا الثالثون .2

 .أجر بدون ، ذلك تلي اليت يومًا الثالثون .3

، كما حيق للمنشأة مطالبة العامل باملستندات الرمسية  باملرضية السنوية إجازته وصل يف احلق وللعامل

اليت تثبت حالته الصحية وكذلك عدم متكينه من العمل إال بإحضار شهادة طبية معتمدة من نفس املرجع 

 تفيد بقدرته على العمل وأن ليس هناك ضرر عليه .  

ا أعاله حيق للمنشأة طي قيده وفصله ويف حال تعذر شفائه وعدم مزاولة العمل بعد التسعني يومًا املشار هل

 من العمل مع صرف مكافأة نهاية اخلدمة له إن وجدت .  

 

 (32) املادة

ما خيص العاملني يف حقل التعليم ومن يف حكمهم حيق للعامل وبعد موافقة جملس جذا منح العامل خالل 

إجازة ال تزيد مدتها فقط (  الصيفيالفصل ) لتقويم الرمسي يف وزارة التعليماملعتمدة يف االعطل الرمسية 

عن شهرين وال تقل عن شهر ومينح العامل هذه اإلجازة بدون مرتب ويصرف له ما يعتمد له من املوارد 

 للوائح واألنظمة املعمول بها لديهم . وفقًا البشرية
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 الطبية الرعاية

 

 (33) املادة

 التعاوني، الصحي التأمني نظام يقرره ملا وفقًا ؛ يًاصح لديها العاملني مجيع على بالتأمني املنشأة تقوم

 العامة املؤسسة لدى املهنية األخطار فرع يف العاملني مجيع عن باالشرتاك تقوم كما ، التنفيذية والئحته

 .النظام يقرره ملا وفقًا ؛ االجتماعية للتأمينات
 

 

 النساء تشغيل

 

 (34) املادة

تقوم املنشأة بتشغيل النساء بأماكن خمصصة ومعزولة عن اجلنس األخر ما أمكن ذلك ومعاملتهم وفقًا 

 .هلذه الالئحة 

 

 االجتماعية اخلدمات

 

  (35) املادة

 :التالية االجتماعية اخلدمات بتقديم املنشأة تلتزم

 .الصالة ألداء مكان إعداد .1

 .الطعام لتناول مكان إعداد .2

 متكنهم اليت االعاقة ذوي من للعمال الضرورية هالتيسريي واملرافق ، واخلدمات املتطلبات، املنشأة توفر .3

 .العمل لنظام التنفيذية الالئحة يف عليها املنصوص االشرتاطات حبسب أعماهلم أداء من
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 العمل سلوكيات ضوابط

 

 (36) املادة

 زّي أي يف يراعى احلوال كل ويف موحد، زّي بارتداء العاملني بعض أو ، كل إلزام للمنشأة جيوز .1

 .شفاف وغري وفضفاضًا، ، حمتشمًا يكون أن للنساء وبالنسبة ، العام للذوق مالئمته للرجال بالنسبة

 االجتماعية واألعراف ، اإلسالمية الشريعة أحكام مبقتضيات االلتزام باملنشأة العاملني مجيع على .2

 .األخرين مع التعامل يف املرعية

 متنع اليت التدابري كل تتخذ أن املنشأة وعلى ، اآلخر اجلنس مع اخللوة العاملني مجيع على ميتنع .3

 .املنشأة داخل اجلنسني بني اخللوة

 أو اجلسدية، اإلساءة أو ، االيذاء أشكال من شكل بأي القيام عن االمتناع العاملني مجيع على .4

 أو ، السمعة أو ، الكرامة من ينال او ، احلياء خيدش موقف أي باختاذ أو ، االحيائية أو القولية،

 على ذلك كان لو حتى مشروعة؛ غري عالقة إىل شخص أي اجبار أو ، استدراج منه يقصد أو احلرية،

 كل تتخذ أن وللمنشاة ، أخرى تواصل وسيلة بأي او ، املباشر التواصل عند وذلك املزاح، سبيل

 .بذلك العاملني مجيع لتبليغ والالزمة ، الضرورية واإلجراءات الرتتيبات،

 

 (37) املادة

 أو ، االستغالل أشكال ومجيع ، السلبية أو اإلجيابية اإلساءة ممارسات مجيع ، االيذاء قبيل من يعترب .1

 مكان يف تقع واليت ؛ جنسية أو ، نفسية أو ، جسدية اكانت سواء ؛ التهديد أو ، االغراء أو االبتزاز،

 على عامل قبل من أو ، العمل صاحب على العامل قبل من او ، العامل على العمل صاحب قبل من العمل

 .االيذاء حكم يف ذلك على والتسرت ، املساعدة وتعترب العمل، مكان يف موجود شخص أي على أو ، آخر

 سواء االتصال وسائل من وسيلة أية باستخدام يقع ما ، السابقة الفقرة يف املقصود االيذاء قبيل من يعترب .2

 بالوسائل أو ، اهلاتف باستخدام أو ، الرسم أو ، االحياء أو ، االشارة أو ، الكتابة أو ، بالقول

 . ذلك على يدل الذي السلوك أشكال من شكل بأي أو ، األخرى االلكرتونية

 

 (38) املادة

 احلكومية اجلهات إىل لتجاءاال من العمل مكان يف االيذاء عليه وقع من حبق اإلخالل عدم مع .1

 ، عليه االيذاء وقوع من عمل أيام مخسة اقصاها مدة خالل للمنشأة بشكواه التقدم له حيق ، املختصة

 وقع قد االيذاء كان اذا أما ؛ بذلك للمنشأة ببالغ التقدم يذاءاإل واقعة على اطلع أو شاهد من لكل وجيوز

 . املختصة احلكومية للجهة بالشكوى التقدم فيكون ؛ فيها سلطة أعلى من أو ، املنشأة صاحب من
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 مهمتها تكون ، جملس اإلدارة من بقرار جلنة تشكيل ، بالغ أو ، شكوى تقديم عند املنشأة على .2

 يثبت من على املناسب التأدييب اجلزاء بإيقاع والتوصية ، األدلة على واالطالع ، االيذاء حاالت يف التحقيق

 .البالغ أو ، الشكوى تلقيها من عمل أيام مخسة خالل وذلك ، إدانته

 

 (39) املادة

 حماضر؛ يف جيري ما كل وتدون ، والشهود ، األطراف جلميع اللجنة تستمع السرية مبدأ مراعاة مع .1

 . صفحة كل نهاية يف اللجنة أعضاء من توقع ثم ، أقواهلم على والشهود ، األطراف من توقع

 مت من وعلى ، أقواله إىل واالستماع ، العاملني من استجوابه ضرورة ترى من استدعاء حق للجنة .2

 .املسؤولية طائلة حتت يقع ال حتى ؛ اللجنة أمام املثول استدعاؤه

 فرتة أثناء حقه يف واملشكو ، الشاكي بني بالتفريقاتها جمللس اإلدارة توصي ترفع أن للجنة جيوز .3

 . التحقيق

 اجلزاء بإيقاع باألغلبية اللجنة توصي ؛ املعتربة اإلثبات طرق من طريقة بأي االيذاء واقعة ثبوت حال يف .4

 . املعتدي على املناسب التأدييب

 جملس إدارة جذارئيس ل الشكوى رفع اللجنة على وجب ، جنائية جرمية بشكل االعتداء كان إذا .5

 .فورًا  بذلك املختصة احلكومية اجلهات لتبليغ ؛فور وقوعها أو من ينيبه أو ألمني اجمللس 

 أن هلا تبني اذا ؛ املبلغ على تأديبية عقوبة بإيقاع اللجنة توصي ، االيذاء واقعة ثبوت عدم حال يف .6

 . كيدي البالغ أو الشكوى

 للجهات اللجوء عليه املعتدى حق من ، املعتدي على املنشأة قبل من املوقع التأدييب اجلزاء مينع ال .7

 .املختصة احلكومية

 .عليه تأديبيًا جزاًء املنشأة توقيع من املعتدي، على أخرى نظامية أو ، شرعية عقوبة توقيع مينع ال .8

 

 

 اجلزاءات و املخالفات

 

 (40) املادة

 :التالية اجلزاءات من أيًا وتستوجب ، العامل يرتكبها اليت األفعال من فعل كل هي املخالفة

 لفت مع ، ارتكبها اليت املخالفة نوع به موضحًا العامل إىل املنشأة توجهه كتاب وهو: الكتابي اإلنذار .1

 .مستقباًل ثلهامل العودة أو ، املخالفة استمرار حالة يف أشد، جزاء إىل تعرضه إمكان إىل نظره

 مبا األجر من احلسم أو ، اليومي األجر من جزء حدود يف األجر من نسبة حسم وهي: مالية غرامة .2

 .أقصى كحد الواحد الشهر يف أيام ومخسة ، يوم أجر بني يرتاوح
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 أجره من حرمانه مع ، معينة فرته خالل عمله مزاولة من العامل منع وهو:  أجر بدون العمل عن اإليقاف .3

 .الواحد الشهر يف أيام مخسة اإليقاف فرتة تتجاوز ال أن على ، الفرتة هذه خالل

 .استحقاقها تاريخ من واحدة سنة أقصاها ملدة وذلك:  الدورية العالوة او ، الرتقية من احلرمان .4

 عدم مع املخالفة الرتكابه ؛ مشروع سبب على بناًء العامل فصل وهو:  املكافأة مع اخلدمة من الفصل .5

 .اخلدمة نهاية مكافأة يف حبقه املساس

 ؛ تعويض أو اشعار، أو ، مكافأة دون العامل عمل عقد فسخ وهو: مكافأة بدون اخلدمة من الفصل .6

 .العمل نظام من( الثمانون) املادة يف عليها املنصوص احلاالت من أي الرتكابه

 .قبله من املرتكبة املخالفة جسامة ومدى ، نوع مع العامل على املفروض اجلزاء يتناسب أن وجيب

 

 (41) املادة

 – الالئحة بهذه امللحق – واجلزاءات املخالفات، جداول يف الواردة املخالفات من أيًا يرتكب عامل كل

 .ارتكبها اليت املخالفة قرين املوضح باجلزاء يعاقب

 

 (42) املادة

رئيس جملس اإلدارة أو من  قبل من ، الالئحة هذه يف عليها املنصوص اجلزاءات توقيع صالحية تكون

 .أخف جبزاء خمالفة ألية املقرر اجلزاء استبدال له وجيوز ؛ينيبه 

 

 (43) املادة

 يعترب ال فإنه ؛ ارتكابها سبق على يومًا ومثانني مائة مضي بعد املخالفة ذات العامل ارتكاب حال يف

 .األوىل للمرة ارتكبت وكأنها خمالفة وتعد عائدًا،

 

 (44) املادة

 يف املقررة اجلزاءات بني من األشد اجلزاء بتوقيع يكتفى ، واحد فعل عن الناشئة املخالفات تعدد عند

 .الالئحة هذه

 

 (45) املادة

 العامل على يوقع أن جيوز ال كما واحد، جزاء من أكثر الواحدة املخالفة عن العامل على يوقع أن جيوز ال

 أجر من أكثر اجره من يقتطع أن وال ، أيام مخسة أجر على قيمتها تزيد غرامة الواحدة املخالفة عن

 .عليها وقع اليت للغرامات وفاًء الواحد الشهر يف ايام مخسة
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 (46) املادة

 كتابة العامل إبالغ بعد إال ، واحد أجر غرامة عقوبتها تتجاوز اليت اجلزاءات من أيًا املنشأة توقع ال

 . اخلاص مبلفه يودع حمضر مبوجب وذلك ، دفاعه وحتقيق ، أقواله ومساع ، إليه املنسوبة باملخالفات

 

 (47) املادة

 عالقة له كان إذا إال العمل مكان خارج ارتكبه ألمر العامل على جزاء أي توقيع للمنشأة جيوز ال

 نظام من( الثمانون) املادة حبكم اإلخالل دون وذلك ، املسئول مبديرها أو باملنشأة أو عمله بطبيعة مباشرة

 .العمل

 

 (48) املادة

 املنشأة علم تاريخ من يومًا ثالثني من أكثر كشفها على مضى خمالفة عن تأديبيًا العامل مساءلة جيوز ال

 . بشأنها التحقيق إجراءات من أي باختاذ تقوم أن دون ، مبرتكبها

 

 (49) املادة

 . يومًا ثالثني من أكثر املخالفة ثبوت تاريخ على مضى إذا ، العامل على جزاء أي توقيع للمنشأة جيوز ال

 

 (50) املادة

 عن العامل امتنع وإذا ، ومقدارها ، ونوعها ، جزاءات من عليه عُأوق مبا كتابة العامل بإبالغ املنشاة تلتزم

 املختار عنوانه على املسجل بالربيد إليه يرسل ، غائبًا كان أو ، بالعلم التوقيع رفض أو ، اإلخطار استالم

 ، املنشأة لدى املعتمد او ، العمل بعقد الثابت الشخصي االلكرتوني بالربيد أو ، خدمته ملف يف الثابت

 . القانونية اآلثار مجيع الوسائل هذه من بأي التبليغ على ويرتتب

 

 (51) املادة

 واجلزاء ، وقوعها وتاريخ ، ارتكبها اليت املخالفة نوع فيها يدون ، جزاءات صحيفة عامل لكل خيصص

 .العامل خدمة ملف يف الصحيفة هذه وحتفظ ؛ عليها املوقع

 

 (52) املادة

 ، العمل نظام من( والسبعون الثالثة) املادة أحكام وفق ؛ خاص سجل يف العمال على املوقعة الغرامات تقيد

ويتم أثباتها وتسليمها حملاسب اجلمعية رمسيًا ومن ثم يتم إدراجها يف أحد حسابات جذا مع إثبات ذلك 

 .بشكل رمسي 
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 التظلم

 (53) املادة

 حيق ؛ اهليئات أو  ، املختصة القضائية أو ، اإلدارية اجلهات إىل بااللتجاء العامل حبق اإلخالل عدم مع

 ويقدم ، قبلها من حقه يف يتخذ جزاء أو ، إجراء او ، تصرف أي من املنشأة إدارة إىل يتظلم ان للعامل

 يضار وال ، منه املتظلم اإلجراء أو ، بالتصرف العلم تاريخ من عمل أيام ثالثة خالل املنشأة إدارة إىل التظلم

 من عمل أيام مخسة يتجاوز ال ميعاد يف ، تظلمه يف البت بنتيجة العامل وخيطر ، تظلمه تقديم من العامل

 . التظلم تقدميه تاريخ

 

 

 ختامية أحكام

 (54) املادة

 حق يف تسري أن على ؛ باعتمادها إبالغها تاريخ من اعتبارًا املنشأة حق يف الالئحة هذه أحكام تنفذ

 .إلعالنها التالي اليوم من اعتبارًا العمال
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 واجلزاءات املخالفات جداول
 

 : العمل مبواعيد تتعلق خمالفات: أواًل

 نوع املخالفة م
 )النسبة احملسومة ، هي نسبة من األجر اليومي(اجلزاء 

 مالحظات
 4املرة 3املرة 2املرة 1املرة
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 واجلزاءات املخالفات جداولتابع  
 

 : العمل بتنظيم تتعلق خمالفات: ثانيًا

 نوع املخالفة م
 اليومي()النسبة احملسومة ، هي نسبة من األجر اجلزاء 

 مالحظات
 4املرة 3املرة 2املرة 1املرة

17 
 للمحافظة عنها واملعلن احملظورة، األماكن يف التدخني

 واملنشأة العمال، سالمة على

18 

 يف ضرر عنه ينشأ قد الذي العمل يف التهاون أو اإلهمال

 ، األدوات أو ، املواد يف أو ، سالمتهم أو ، العمال صحة

 واألجهزة
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 واجلزاءات املخالفات جداولتابع 

 : العامل بسلوك تتعلق خمالفات: ثالثًا

 نوع املخالفة م
 اليومي()النسبة احملسومة ، هي نسبة من األجر اجلزاء 

 مالحظات
 4املرة 3املرة 2املرة 1املرة

     

 ،،،، املوفق واهلل
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 طلب إجازة  عادية 

 أواًل: الطلب املقدم من طالب اإلجازة

 ..................................................الوظيفة:       ................................................................................ االسم الرباعي:  
 

 هـ14 أرغب يف إجازة ملدة  )                   ( يوم، اعتبارًا من تاريخ          /         /       
 

 ...............................................رقم اجلوال:          ............................................وسيكون عنواني أثناء اإلجازة هو: 
 

 هـ14/         التاريخ:          /           ................................................................التوقيع: 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ة مديرة املركزثانيًا: موافق
 

 .نوافق على منح املوظف اإلجازة املطلوبة إذا كانت مستحقة نظامًا 
 

 .ال نوافق على منح املوظف اإلجازة املطلوبة 
 

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

 هـ14التاريخ:          /         /                ..........................................................................التوقيع: 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ثالثًا: تدقيق املوارد البشرية
 

 الرصيد بعد اإلجازة            الرصيد قبل اإلجازة  
 

 غري مستحقة نظامًا بسبب ............................................................ مستحقة نظامًا        اإلجازة املطلوبة      
 

 .................................................الوظيفة:        ........................................................................اسم املوظف املختص: 
 

     هـ14التاريخ:         /      /                .....................................................التوقيع: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 رابعًا: القرار

هـ مبنح املوظف املذكور أعاله إجازة 14وتاريخ          /         /           ........................................قرار إداري رقم 

 هـ.14..........................  ملدة )            ( يومًا اعتبارًا من تاريخ          /         /        

 .                                         واإلجازات  وحتت مسؤولييتمت تسجيلها يف سجالت الغياب                           مسؤول املوارد البشرية

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

 هـ14التاريخ:          /         /                ..........................................................................التوقيع: 
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       jatha.alkharj        jatha_alkharj           رياالت( 10فارغة: ريال شهريًا،  12: 1رقم)  SMS  5106الــ الرقم املوحد للتربع عرب

 واإلجازات للعاملني  يف مجعية جذا العمل تنظيمالئحة 

 حمضر مسائلة 

 .....................................................................................................................................................................................................................................................أخي املكرم / 

 عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد:السالم    

  نأمل اإلفادة خطيًا حيال : 

   هـ .14املوافق     /      /      .................................................... ليوم ................................................... تأخركم يف احلضور للعمل حي  حضرمت الساعة 

   هـ   ومل 14املوافق     /      /      ........................................ بدون إذن مسبق وذلك يوم ................................................. خروجكم من العمل عند الساعة

 تعد للعمل حتى نهاية دوام هذا اليوم .

 املركز مدير                      

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

 هـ14التاريخ:          /         /                ..........................................................................التوقيع: 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

 مدير املركز                                                                                سلمه اهلل  املكرم

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد:   

 خروجي املذكور أعاله هو :   Οتأخري     Οأفديكم أن سبب      

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

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

 هـ.14...                 التاريخ:      /    /        االسم :  ............................................................................

 مالحظة : يرفق صورة من التقرير الطيب يف حال كون العذر طيب .                             التوقيع : ...........................................................               
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلجراء املتخذ حياله : 

�  ول عذره .            قب 

     . قبول عذره وتنبيهه شفويًا بأهمية العمل واحملافظة عليه وااللتزام بأوقاته 

    عدم قبول عذره يفΟ     تأخرهΟ  خروجه املبكر   والرفع باخلصم عليه وجتمع عدد الساعات التأخر أو اخلروج املبكر وختصم بعد بلوغ

 . ساعات مثانجمموعها 

 مدير املركز                      

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

 هـ14التاريخ:          /         /                ..........................................................................التوقيع: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أعاله أختذ اآلتي:املذكور  هـ  بعد الرجوع لسجالت املوظف14وتاريخ    /    /       ........................................قرار إداري رقم 

   وتوقيعه بالعلم على ذلك بأهمية العمل واحملافظة عليه وااللتزام بأوقاته  ومت تنبيهه  كتابيًاقبول عذره   . 

  . بلغ عدد الساعات لديه حتى تارخيه ....................................... ساعة وهي مل تبلغ بعد مثان ساعات 

   ساعاتحي  بلغ عدد الساعات مثان اخلصم عليه  . 

 .                                         وحتت مسؤولييتواملسائالت مت تسجيلها يف سجالت الغياب واإلجازات    مسؤول املوارد البشرية                         

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

 هـ14/               التاريخ:          /          ..........................................................................التوقيع: 
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       jatha.alkharj        jatha_alkharj           رياالت( 10فارغة: ريال شهريًا،  12: 1رقم)  SMS  5106الــ الرقم املوحد للتربع عرب

 واإلجازات للعاملني  يف مجعية جذا العمل تنظيمالئحة 

 غيابحمضر مسائلة 

 .....................................................................................................................................................................................................................................................أخي املكرم / 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد:   

  نأمل اإلفادة خطيًا حيال : 

   هـ .14/      /       املوافق    .................................................... ليوم ...................................................  غيابكم عن العمل يوم 

 أخذ إجازة مسبقًا . بدون هـ 14املوافق     /      /      .................................................  ومباشرتكم للعمل يوم   

 املركز مدير                      

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

 هـ14التاريخ:          /         /                ..........................................................................التوقيع: 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مدير املركز                                                                                سلمه اهلل  املكرم

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد:   

 املذكور أعاله هو : غيابي   أفديكم أن سبب

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

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

 هـ.14        االسم :  ...............................................................................                 التاريخ:      /    /

 مالحظة : يرفق صورة من التقرير الطيب يف حال كون العذر طيب .                             .....             التوقيع : ......................................................  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلجراء املتخذ حياله : 

�   وحتسم من رصيد إجازته    قبول عذرهΟ     االعتياديةΟ   املرضية            . 

   عدم قبول عذره يف :  Ο  غيابه املذكور    Ο والرفع باخلصم عليه ير الطيب املرفق    التقر  . 

 مدير املركز                      

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

 هـ14التاريخ:          /         /                ..........................................................................التوقيع: 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 أعاله أختذ اآلتي:بعد الرجوع لسجالت املوظف املذكور هـ  14وتاريخ    /    /       ........................................قرار إداري رقم 

   حسمها من رصيد إجازته  ومت قبول عذره   Ο     االعتياديةΟ         .  املرضية   

   عدم قبول عذره يف :  Ο  غيابه املذكور    Ο     والرفع باخلصم عليه التقرير الطيب املرفق  . 

    

                           .               مت تسجيلها يف سجالت الغياب واإلجازات  واملسائالت وحتت مسؤولييت             مسؤول املوارد البشرية                       

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

 هـ14التاريخ:          /         /                ..........................................................................التوقيع: 
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       jatha.alkharj        jatha_alkharj           رياالت( 10فارغة: ريال شهريًا،  12: 1رقم)  SMS  5106الــ الرقم املوحد للتربع عرب

 واإلجازات للعاملني  يف مجعية جذا العمل تنظيمالئحة 

 طلب إجازة  استثنائية 

 التعليم( التقويم الدراسي لوزارة فقط ومرتبطة ب الفصل الصيفي)بدون راتب خالل 

 أواًل: الطلب املقدم من طالب اإلجازة

 ..................................................الوظيفة:       ................................................................................ االسم الرباعي:  
 

 هـ14، اعتبارًا من تاريخ          /         /        شهرين  شهر     أرغب يف إجازة ملدة  
 

 ...............................................رقم اجلوال:          ............................................وسيكون عنواني أثناء اإلجازة هو: 

 وأعلم أنه ال حيق لي خالل مدة هذه اإلجازة أي استحقاق مالي يرتتب على اجلمعية دفعها لي . 
 

 هـ14/         /             التاريخ:        ................................................................التوقيع: 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ثانيًا: موافقة مديرة املركز
 

 . نوافق على منح املوظف اإلجازة املطلوبة 
 

 . ال نوافق على منح املوظف اإلجازة املطلوبة لوجود أعمال مرتبطة باملركز 
 

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

 هـ14التاريخ:          /         /                ..........................................................................التوقيع: 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثالثًا: تدقيق املوارد البشرية
 

   قبل اإلجازة  املوظف االعتيادي رصيد 
 

 

 .................................................الوظيفة:        ........................................................................اسم املوظف املختص: 
 

 هـ    14التاريخ:         /      /                .....................................................التوقيع: 
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 رابعًا: موافقة جملس اإلدارة :
 

 . وافق اجمللس على منح املوظف اإلجازة املطلوبة 
 

 . مل يوافق اجمللس على منح املوظف اإلجازة املطلوبة لوجود أعمال مرتبطة باملركز 
 

 ............................................................................االسم: 
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 رابعًا: القرار

 هـ مبنح املوظف املذكور أعاله 14وتاريخ          /         /           ........................................قرار إداري رقم 

 هـ.14اعتبارًا من تاريخ          /         /         شهرين  شهر     إجازة ملدة  

 .                                         مت تسجيلها يف سجالت الغياب واإلجازات  وحتت مسؤولييت  مسؤول املوارد البشرية                        

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

 هـ14التاريخ:          /         /                ..........................................................................التوقيع: 

 

 

 األصل للموارد البشرية

 لف املوظفورة ملص


