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 الباب األول: أحكام عامة 

: تعـريفات عامة 
ً
 أوال

 تعريفات عامة  (1) مادة

يكون للتعبيرات التالية واملستخدمة ضمن هذه الالئحة املعاني املبينة بجانبها ما لم يقتض السياق خالف 

 ذلك: 

 . رعاية متعافي السرطانجمعية  الجمعية 

 .الجمعيةالجمعية العمومية املشرفة على أعمال  الجمعية العمومية

 لجمعية. مجلس إدارة ا مجلس اإلدارة

 املدير التنفيذي للجمعية. املدير التنفيذي 

 الشؤون اإلدارية واملاليةإدارة 
اإلدارة املسؤولة عن الشؤون اإلدارية واملالية واملوراد البشرية في  

 الجمعية. 

 .جمعيةواألجور والبدالت النقدية الخاصة بالالئحة الرواتب   الالئحة

 العامل
 أو أنثى-كل شخص طبيعي  

ً
يعمل ملصلحة الجمعية وتحت    -ذكرا

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

 سلم الرواتب واألجور 
( رقم  الجدول  الراتب  3يمثله  يحدد  والذي  الالئحة  بهذه  املرفق   )

 الشهري لكل مرتبة ودرجة.األساس ي 
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ً
 : أسس إعداد الالئحة ثانيا

 أسس إعداد الالئحة  (2) مادة

 تية: رواتب واألجور والبدالت األسس ال تم األخذ بعين االعتبار عند إعداد الئحة ال 

 : جمعيةإيجاد قواعد ثابتة ألوضاع موظفي ال .1

التعليمي   ناحية التخصص واملستوى  التنظيمي لكل منشأة من  الهيكل  في  تختلف الوظائف املحددة 

لبيان   شاغرة,  كانت  وإن  الوظائف  هذه  جميع  يشمل  للرواتب  سلم  وضع  يلزم  لذا  املالية،  واملزايا 

 املستوى الوظيفي واملزايا املالية بكل وظيفة من هذه الوظائف حسب معطيات محددة. 

 لفرز والتصنيف العلمي للوظائف:ا .2

ليتسنى   املراتب  من  عدد  مستوى  كل  في  إدارية  مستويات  إلى  الوظائف  تصنيف  إلى  الالئحة  عمدت 

من   ذلك  غير  أو  السنوية  الترقية  أو  الراتب  بداية  حيث  من  سواء  مرتبة،  لكل  خاصة  معايير  وضع 

( إلى  اإلدارية  الوحدات  وزعت  وقد  مرتب 10املزايا،  مر   ات (  )وكل  على  تحتوي  درج10تبة  حسب    ات( 

 الجدول التي:

 

 

 

 

 

 

 (1جدول رقم )

 الربط بين الالئحة والهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي:  .3

الالئحة   إعداده  أوجدت  تم  الذي  التنظيمي  الهيكل  وبين  بنودها وموادها من جهة  بين   
ً
وثيقا  

ً
ارتباطا

 من جهة أخرى.  جمعيةلل

االختالف بين مزايا املوظفين على رأس العمل قبل اعتماد سلم الرواتب ومزايا املوظفين العاملين بعد   .4

املزايا جميع  الجديد  الرواتب  سلم  يشمل  أن  مراعاة  تم  وعليه  للوظائف    اعتماده  واملهنية  املالية 

ال منسوبي  تسكين  يتم  بحيث  السوق  في  سلم    جمعيةاملشابهة  في  املحددة  املناسبة  الوظائف  في 

 الرواتب مع مراعاة وجود املرونة الكافية لعمليات الزيادة والعالوات املستقبلية لهم. 

 الوحدة اإلدارية  املرتبة 

 اإلدارة العليا  9/10

 الوظائف اإلشرافية  6/7/8

 الوظائف التنفيذية  3/4/5

 املستخدمون  1/2
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 الباب الثاني: الئحة الرواتب واألجور 

: هيكلة سلم  
ً
 الرواتب واألجور أوال

 تصنيف الوظائف  (3) مادة

 تصنف الوظائف على النحو التي: 

 ( مستويات للوحدات اإلدارية.4يقسم سلم الرواتب واألجور إلى ) .1

ويتم   .2 منها,  األعلى  إلى  األولى  املرتبة  من  تبدأ  بنسب  اإلدارية  الوحدات  مستوى  بين  الزيادة  تكون 

  %10  ةبنسب رتبة على املرتبة التي قبلها و األولى ومن ثم كل ماحتساب النسبة من األجر املحدد للمرتبة  

 .للمرتبات التي تليها %15وبنسبة  خامسةك من املرتبة الثانية وحتى الوذل 

 وتضم هذه املراتب جميع املستويات اإلدارية. ات ( مرتب 10يقسم سلم الرواتب واألجور إلى ) .3

وتكون الدرجة األولى ضمن كل مرتبة هي أدنى الدرجات والدرجة    ات( درج10تحتوي كل مرتبة على ) .4

 هي أعالها.  ة شر االع

 ملا  10( وتنتهي في املرتبة األعلى وهي املرتبة رقم )1تبدأ املراتب من املرتبة األدنى وهي املرتبة رقم ) .5
ً
( وفقا

 سيأتي ذكره في املادة التالية. 

 الوظائف حسب املسمى الوظيفي (4) مادة

 الوظائف حسب مسمى الوظيفة أو املؤهل العلمي وكما يلي في الجدول التي:توزع 

 املؤهل  الوظائف  املرتبة  املستوى اإلداري 

 اإلدارة العليا
 أكثر من ذلك  املدير التنفيذي 10

 بكالوريوس  املدير التنفيذي 9

 الوظائف اإلشرافية 

 أكثر من ذلك  مدير إدارة 8

 بكالوريوس  مدير إدارة 7

 بكالوريوس  مدير مشروع   /مشرف 6

 الوظائف التنفيذية 

 بكالوريوس  سكرتير/ فني  /منسق مشاريع محاسب/ أخصائي/  5

 دبلوم سكرتير/ فني  /محاسب/ أخصائي/ منسق مشاريع  4

 أقل من ذلك أخصائي/ سكرتير/ فني  3

 املستخدمون 
 أقل من ذلك سائق 2

 أقل من ذلك عامل  1

 ( 2جدول رقم )
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: الرواتب املقابلة للمراتب والدرجات
ً
 ثانيا

 تنظيم سلم الرواتب  (5) مادة

 .رواتبال الدرجة األولى لسلم    ( في1ريال كحد أدنى للرواتب وذلك للمرتبة )( 2،800)  تم تحديد مبلغ .1

 للمســـتوى اإلداري الـــذي يحـــدد لهـــا هـــذه  .2
ً
تـــم وضـــع راتـــب أساســـ ي محـــدد كبدايـــة لكـــل مرتبـــة ودرجـــة وفقـــا

 املراتب, كما تتبع هذه املراتب درجات تتزايد فيها الرواتب.

 ( من الراتب األساس ي.%5تزيد زيادة سنوية بمعدل ) ات( درج10تنقسم كل مرتبة إلى ) .3

 كل درجة تساوي سنة خبرة واحدة عند التوظيف. .4

( وهــو 3م )بتطبيــق الزيــادات املشــار إليهــا أعــاله ليصــبب ســلم الرواتــب واألجــور كمــا يو ــحه الجــدول رقــ  .5

 على النحو التي:
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 فين سلم رواتب املوظ

املستوى  

 اإلداري 
 املؤهل  الوظائف  املرتبة 

 الزيادة السنوية 

5 %  

 الدرجة  السنوات 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الراتب األساس

العليااإلدارة   
 13,431 12,792 12,182 11,602 11,050 10,524 10,022 9,545 9,091 8,658 8246 412 أكثر من ذلك  املدير التنفيذي 10

 11,679 11,123 10,593 10,089 9,609 9,151 8,715 8,300 7,905 7,529 7170 359 بكالوريوس  املدير التنفيذي 9

الوظائف 

 اإلشرافية 

 10,156 9,672 9,212 8,773 8,355 7,957 7,578 7,218 6,874 6,547 6235 312 ذلك أكثر من   مدير إدارة 8

 8,831 8,411 8,010 7,629 7,265 6,919 6,590 6,276 5,977 5,693 5422 271 بكالوريوس  مدير إدارة 7

 7,679 7,314 6,965 6,634 6,318 6,017 5,730 5,458 5,198 4,950 4714 236 بكالوريوس  مدير مشروع   /مشرف 6

الوظائف 

 التنفيذية

5 
 /محاسب/ أخصائي/ منسق مشاريع 

 سكرتير/ فني 
 6,678 6,360 6,057 5,768 5,494 5,232 4,983 4,746 4,520 4,304 4099 205 بكالوريوس 

4 
 /محاسب/ أخصائي/ منسق مشاريع 

 سكرتير/ فني 
 6,071 5,781 5,506 5,244 4,994 4,756 4,530 4,314 4,109 3,913 3727 186 دبلوم

 5,519 5,256 5,006 4,767 4,540 4,324 4,118 3,922 3,735 3,557 3388 169 أقل من ذلك أخصائي/ سكرتير/ فني  3

 املستخدمون 
 5,017 4,778 4,551 4,334 4,127 3,931 3,744 3,565 3,396 3,234 3080 154 أقل من ذلك سائق 2

 4,561 4,344 4,137 3,940 3,752 3,574 3,403 3,241 3,087 2,940 2800 140 أقل من ذلك عامل  1

 

 ين ( سلم رواتب املوظف3جدول رقم )
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: بداية التسكين 
ً
 ثالثا

 التسكين في سلم الرواتب  (6) مادة

ال  .1 في  للعمل  املتقدم  تسكين  إذا   جمعيةيتم  واملستوى  املرتبة  من  األولى  الدرجة  راتب  يعادل  أساس ي  براتب 

 تحقق لدى املتقدم للعمل املؤهالت التي تتطابق مع التوصيف الوظيفي.

يتم تعيين املوظف على درجة أعلى من الدرجة األولى ملرتبته إذا كان لدى املتقدم للعمل خبرة عملية سابقة مع  .2

 إن كانت أعلى من الحد املطلوب.  لعلميةخذ بعين االعتبار شهادته ااأل 

مدى   .3 املعنية  اإلدارات  إلى  باإلضافة  الشخصية  املقابلة  معه  يجري  والذي  للموظف  املباشر  املدير  يقرر 

التي   والدرجة  املرتبة  تحديد  في   
ً
أساسا العتمادها  الوظيفة  لشغل  املعين  املوظف  يمتلكها  التي  الخبرات 

 يستحقها.

 لتحديد املستوى اإلداري للوظائف، وبالتالي املرتبة التي يتم تعيين املرشحين  يعتبر التوصيف الوظيفي   .4
ً
أساسا

 لشغل الوظائف عليها.

الذي يشغلها   .5 الوظيفة  تتطلبها  التي  تفوق  املوظف على شهادة علمية  له    جمعيةال   -حصول  تعطيه    -بحاجة 

 سنوات خبرة إضافية بناًء على الجدول التي: 

 

 

 

 

 

 

 

 (4جدول رقم )

 الوظائف الجديدة واملستحدثة  (7) مادة

 باقتراح املستوى اإلداري املناسب لكل وظيفة مستحدثة.  املوارد البشريةتقوم 

 االستثناءات في الزيادات  (8) مادة

ل  التنفيذي  ليحق  البشريةوباقتراح  مدير  )  املوارد  بعدد  إذا كانت 1التجاوز  ترقيته  أو  املوظف  ( درجة عند تسكين 

 بات الخاصة لها. هناك مبررات قوية تستدعي ذلك مثل ندرة الخبرات املطلوبة للوظيفة أو صعوبة املتطل

 التعيين حسب املؤهالت والخبرات (9) مادة

ال يجوز تعيين أي موظف إال بناًء على املؤهالت املطلوبة وسنوات الخبرة الالزمة لشغل هذه الوظيفة وذلك حسب  

 جدول املؤهالت والخبرات املطلوبة للوظائف املوجودة في الوصف الوظيفي. 

  

 سنوات الخبرة املعادلة للمؤهل العلمي  املؤهل العلمي

 سنوات خبرة ماجستير  4 الدكتوراة 

 سنوات خبرة بكالوريوس  3 املاجستير 

 سنتان خبرة دبلوم البكالوريوس 

 سنتان خبرة للمؤهالت األقل  الدبلوم  
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: تسكين املوظفين القائمين على 
ً
 رأس العمل رابعا

 إجراءات تسكين املوظفين  (10) مادة

عند بدء العمل بهذه الالئحة بتثبيت كل موظف قائم على رأس عمله على الوظيفة املناسبة له   املوارد البشريةتقوم 

 وفق اإلجراءات التالية: 

تثبيت املوظف براتب يعادل راتب الدرجة املقابلة للوظيفة شريطة أن يمتلك املوظف الذي يشغل   .1 هذه  يتم 

 الوظيفة املؤهل العلمي املناسب، وسنوات الخبرة املحددة. 

تثبيت املوظف   .2 ت السنوات التي أمضاها املوظف في وظيفته عن سنوات الخبرة املطلوبة للوظيفة يتم 
ّ
إذا قل

( على أن ال يؤدي ذلك إلى تدني  3على درجة أدنى تتعادل مع عدد سنوات الخبرة املحسوبة وفق الجدول رقم )

 وى اإلداري للوظيفة عن املستوى املحدد لها. املست 

إذا زادت السنوات التي أمضاها املوظف في وظيفته عن سنوات الخبرة املطلوبة للوظيفة يتم تثبيت املوظف   .3

تجاوز   إلى  في جميع األحوال  يؤدي ذلك  أن ال  الخبرة املحسوبة على  تتعادل مع عدد سنوات  أعلى  على درجة 

 عن مستوى مجموعة الوظائف التي تنتمي لها. املستوى اإلداري للوظيفة

 يفوق ما   .4
ً
 أساسيا

ً
إذا تبين أن املوظف املثبت على وظيفة وفق اإلجراءات املو حة في هذه املادة يتقاض ى راتبا

يحق له الحصول عليه بمقتض ى اإلجراءات السابقة، يتم وقف ترقية املوظف أو زيادة راتبه وعلى أساس كل  

 لى أن يتساوى أو يزيد بقليل عن الراتب املحدد للوظيفة.سنتين بدرجة واحدة إ

 يقل عما   .5
ً
 أساسيا

ً
إذا تبين أن املوظف املثبت على وظيفة وفق اإلجراءات املو حة في هذه املادة يتقاض ى راتبا

يحق له الحصول عليه بمقتض ى اإلجراءات السابقة، يتم تسكين املوظف على املرتبة والدرجة التي يستحقها 

 هذه الالئحة.بموجب  

ين  .6 للمرتبة لوظيفته  إلى أعلى درجة مخصصة  ن عندما يصل املوظف  في  تليها  التي  إلى املرتبة  س املستوى  فتقل 

الدرجة  الحالية فإنه يستحق  أقل من راتب درجته  املوظف  إليه  انتقل  الذي  الدرجة  راتب  اإلداري, وإذا كان 

 التي تلي راتب درجته الحالية.

عن  .7 املوظف  درجة  الزيادة  تتوقف  ويستحق  لوظيفته  اإلداري  للمستوى  مخصصة  درجة  أعلى  إلى  يصل  دما 

 السنوية املحددة في الالئحة إلى أن ينتقل إلى مستوى إداري آخر. 

 لجنة شؤون املوظفين  (11) مادة

التخاذ  مدير التنفيذي  وبعد ذلك ترفع لل  تشكل لجنة شؤون املوظفين وذلك للبت في األمور التي لها عالقة بالرواتب

 ار. القر 

 مهام لجنة شؤون املوظفين  (12) مادة

 إن مهام لجنة شؤون املوظفين تتعين بالتي: 

النظر في التظلمات التي يرفعها املوظف القائم على رأس العمل والذي يشعر أن تطبيق هذه الالئحة قد أضر   .1

 بحقوقه املكتسبة، أو أدى إلى إلحاق الغبن به.

 باملستندات إلى  يرفع املتظلم تظلمه .2
ً
 ومدعما

ً
 .جمعيةاملتبعة في ال التظلم  سياسةسب ح املوارد البشريةمبررا

البشريةتقوم   .3 التظلمات    املوارد  في  اللجنة  وتبت  اللجنة،  إلى  بالرأي  التظلمات ورفعها مشفوعة  بدراسة هذه 

 املرفوعة لها وتعتبر قرارات اللجنة قطعية.
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 البـاب الثالث: البدالت 

: بدل السكن 
ً
 أوال

 بدل السكن   (13) مادة

 يأمن للموظف سكن مناسب ومؤثث.

 صرف بدل السكن  (14) مادة

( من إجمالي الراتب  %25يتم صرف بدل السكن مبلغ نقدي مقداره )  جمعيةإذا لم يؤمن للموظف سكن من قبل ال

 .
ً
 األساس ي أي ما يعادل رواتب ثالثة أشهر سنويا

 ضوابط صرف بدل السكن  (15) مادة

 ضوابط صرف بدل السكن وفق التي: 

 .جمعيةمن حق ال  البدلالسكن للموظف أو صرف    تأمينيكون اعتماد   .1

 الراتب الشهري للموظف.نهاية كل شهر ميالدي مع  السكن يصرف بدل .2

 في العام الواحد. شهر (12) عن يزيد ال أن يجب للدفع القابل  األقص ى السكن بدل .3

 السكن للموظف عند الطلب بما ال يزيد عن ستة أشهر. بدل مقدم دفع يتم .4

 وصــوله أول  عنــد جمعيــةال حســاب علــى بالفنــدق املوظــف فيهــا يكــون  التــي األولــى للفتــرة الســكن بــدل دفــع يــتم ال .5

 .جمعيةللعمل في ال

 السكن. بدل من املستهلك غير الجزء استرداد جمعيةلل املوظف أو استقالته فإنه يحق خدمات في حال إنهاء .6

 التالية: الحاالت السكن في بدل من املستهلك غير الجزء استرداد جمعيةلل ال يحق .7

 الكاملة.  اإلعاقة أو الوفاة  حالة في -أ

 النظام.  ( من80املادة ) في  الواردة تلك غير ألسباب جمعيةال قبل من العقد إنهاء تم إذا -ب

 يصرف بدل السكن أثناء تمتع املوظف بإجازته السنوية. .8

 يحسب بدل السكن في مكافأة نهاية الخدمة. .9

: بدل النقل 
ً
 ثانيا

 بدل النقل  (16) مادة

 يأمن للموظف وسيلة نقل مناسبة من محل إقامته إلى مقر العمل. 

 صرف بدل النقل  (17) مادة

الإذا   قبل  من  نقل  وسيلة  للموظف  يؤمن  )  جمعيةلم  مقداره  نقدي  مبلغ  املواصالت  بدل  صرف  من %10يتم   )

 إجمالي الراتب األساس ي.

 ضوابط صرف بدل النقل  (18) مادة

 ضوابط صرف بدل النقل وفق التي:

 من حق الجمعية. البدلللموظف أو صرف وسيلة نقل  تأمين يكون اعتماد   .1

 ميالدي مع الراتب الشهري للموظف.النقل نهاية كل شهر  يصرف بدل .2

 في العام الواحد. شهر  (12) عن  يزيد ال أن  يجب للدفع القابل  النقل األقص ى  بدل  .3

 يصرف بدل النقل أثناء تمتع املوظف بإجازته السنوية. .4

 يحسب بدل النقل في مكافأة نهاية الخدمة. .5
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:ثالث
ً
 بدالت إضافية  ا

 بدالت إضافية  (19) مادة

ل  التنفيذي  يحق  اقتراح  لمدير  على  البشريةوبناًء  الوظائف  املوارد  بعض  لشاغلي  إضافية  بدالت  الذي    صرف 

 .  تستلزم ذلك
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 الباب الرابع: الترقيات والعالوات 

:ضوابط عامة للترقيات والعالوات  
ً
 أوال

 ضوابط الترقيات والعالوات  (20) مادة

البشرية ترفع   التنفيذي  مل اإلى    املوارد  كل  دير  نهاية  والبدالت  في  واألجور  للرواتب  العام  املستوى  عن   
ً
تقريرا عام 

 ملوظفيها واقتراحاتهم بصددها مع مراعاة التي:  جمعيةواملزايا األخرى التي تدفعها ال

ال .1 في  واملكافآت  والعالوات  الترقيات  بين  التناسب  على  ذات    جمعيةالحفاظ  الجهات  في  املتبعة  تلك  وبين 

 النشاط املشابه.

يمكنهم من التكيف مع مستوى    جمعيةى التكاليف املعيشية بصفة عامة وتوفير دخل ملوظفي ال مراعاة مستو  .2

 تكاليف املعيشة واملحافظة على مستوى معيشتهم وتحسينه.

 على استقطاب مزيد من الكفاءات للعمل لديها والحيلولة دون تسرب الكفاءات منها. جمعيةقدرة ال  .3

 . جمعيةالوات واملكافآت وأثرها على الوضع املالي للتكلفة ما قد يقترح من الترقيات والع .4

 ملا يبذله املوظف املتميز من جهود، ويعود تقدير منحها    جمعيةالترقيات والعالوات واملكافآت تقدمها ال .5
ً
تقديرا

 . دير التنفيذيمل اأو حجبها لسنة أو أكثر إلى 

واملكافآت ألي موظف  .6 والعالوات  الترقيات  في  النظر  إعادة  يجوز  بشأنها   ال  املتخذ  القرار  ويكون  إقرارها  بعد 

.
ً
 نهائيا

 دراسة الترقيات والعالوات  (21) مادة

في املادة ) الترقيات والعالوات واملكافآت ملنسوبي ال11تتدارس لجنة شؤون املوظفين املذكورة  وذلك    جمعية( منب 

ال وأوضاع  املعيشة  ظروف  ضوء  في    جمعية على  وما  والبدالت  واألجور  الرواتب  تقتطعه  ما  ونسبة  املالي  ومركزها 

، ومقارنة مستوى الكفاءات العاملة فيها واألعباء امللقاة على عاتقهم لتحقيق األهداف  معيةالج   حكمها من موازنة

ال تضعها  التي  مستو   جمعيةوالخطط  مع  مرتبات  من  يتقاضونه  ما  ومستوى  القادمة  السنوات  في  ى  لنفسها 

املوارد  الكفاءات العاملة في جهات أخرى مماثلة وما تتقاضاه من مرتبات. وذلك باالستناد إلى التقرير الذي ترفعه  

 التخاذ القرار في ذلك. مدير التنفيذي  البشرية لل 

 اعتماد الترقيات والعالوات واملكافآت (22) مادة

أقر   ما  التنفيذي  مل اإذا  ال دير  ملوظفي  والعالوات  الترقيات  منب  تقوم  عيةجممبدأ  البشرية ،  بإعداد جدول    املوارد 

 يراعى فيه التي:

 أن يكون قد حصل على تقدير جيد على األقل في تقرير تقييم أدائه عن العام الذي يمنب عنه. .1

 أن ال يكون قد صدر في حقه عقوبة خالل العام السابق. .2

 الحرمان من الترقيات والعالوات واملكافآت  (23) مادة

تقدير ضعيف، يتم تثبيته على الدرجة التي هو فيها بحرمانه من الترقيات والعالوات حتى  عند حصول املوظف على 

 صدور تقرير السنة القادمة.
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: العالوات 
ً
 ثانيا

 العالوة السنوية  (24) مادة

  يستحق املوظف عالوة واحدة خالل العام.  .1

تسوية   .2 يتم خاللها  منتصفه  في  األولى  العام,  في  مرتين  العالوة  احتساب  أتموا عام  يتم  الذين  املوظفين  عالوة 

هذا   في  عامهم  أتموا  الذين  املوظفين  عالوة  تسوية  خاللها  يتم  العام  نهاية  في  والثانية  األول,  النصف  خالل 

 التاريخ, مع احتفاظ املوظف في حقه عن فروقات العام.

 .جمعيةيتم احتساب العالوة حسب السياسة املتبعة في ال  .3

م .4 العام  فروقات  احتساب  السنوية  يتم  العالوة  من  السنة  عن  الفائضة  لأليام  وتناسب  كنسبة  العالوة  ن 

 املستحقة.

 منب عالوة إضافية  (25) مادة

التنفيذيلل   يحق اقتراح    مدير  على  البشريةوبناًء  ويشترط    املوارد  إضافيتين  درجتين  املتميز  املوظف  منب  اعتماد 

 لذلك التي:

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

لل .2 أدى خدمات استثنائية  أو  بأعمال  قام  املوظف قد  يكون  يتمتع    جمعية أن  أو كان  العمل  كتطوير أساليب 

 زيادة كفاءة العمل.  بمواهب وإمكانيات خاصة تمكنه من

 . جمعية( من عدد موظفي ال%10أن ال يزيد عدد املوظفين املقترح ترفيعهم درجتين عن ) .3

 العالوة االستثنائية  (26) مادة

التنفيذي  ل ليحق   للموظف الذي يحصل    املوارد البشرية   وبناًء على اقتراحمدير  منب عالوة استثنائية خالل العام 

لل  أفضل  خدمات  تقديم  أو  أدائه  تحسين  في  املوظف  منها  يستفيد  تدريبية  شهادات  هذا    جمعيةعلى  خالل  من 

التدريب، شريطة أن ال تؤدي هذه الزيادة إلى تجاوز املستوى اإلداري للوظيفة التي يشغلها املوظف, وأن ال تتكرر  

 رة واحدة خالل العام.أكثر من م

: الترقيات  
ً
 ثالثا

 الترقيته إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى (27) مادة

 يجوز ترقية املوظف إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى وفق الضوابط التية:

العلمية   .1 الشهادة  من حيث  الجديدة  املرتبة  مع  متناسبة  به  يقوم  الذي  العمل  وطبيعة  مسؤوليات  تكون  أن 

ى إليها. وسنوات الخبرة 
َّ
 املطلوبة للوظيفة املرق

 . جمعيةأن يكون املوظف املقترح منحه ترقية قد أمض ى عامين على األقل في ال  .2

 أن يكون املوظف املقترح منحه ترقية قد أمض ى عام على األقل في املسمى الوظيفي الحالي.  .3

 

 الترقيات االستثـنائية  (28) مادة

 من سنوات الخبرة في ذات املجال بحيث  
ً
إذا حصل املوظف على شهادة علمية أعلى من التي لديه وكان يملك عددا

قبل حصوله على   يشغلها  التي  اإلدارية  الوحدة  أعلى من مستوى  إداري  متطلبات وظيفة من مستوى  يحقق  بات 

ترقية املوظف إلى الدرجة املناسبة من املرتبة التي    املوارد البشريةوبناًء على اقتراح  مدير التنفيذي  ل ل الشهادة ُحق  

 بات يحقق متطلبات مستواها وشريطة توفر شاغر للوظيفة املرقى لها وبما يلبي حاجة العمل. 

 


