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 الئحة املوارد البشرية 

باللفظ األول من لالئحة يكتفى  وفي بقية نصححححححححو  ا,  الترخيص/يوضححححححححمل االدححححححححل املعتمد في ال حححححححح ل التجاري 

هذا إذا لل يتل اإلبقاء على ظلمة ,  على دححبيل امللال  .......ال معية/ املؤدحح ححة/الشححر ة/ادححل املأشححاة ظاملنظمة

 .من هذه الالئحة( 12)املأشاة في الالئحة ظلها طاملا جرى إيضاح املقصود بذلك ضمن املادة 

 

 : نبذة تعريفية عن املأشاة

 الثريا األهلية للمكفوفينة عيجم: ادل املأشاة

 :املدير امل ؤول

 منطقة جازان: املر ز الرئيس ي

 :عدد العاملين

 :الأشاط

 :العنوان

 :صندوق بريد

 :رقل بريد تواصل

  واتس أب/ج:                 فا س:                  هاتف

 :بريد إلكتروني

           :                                رقل ال  ل التجاري 

 تاريخ إصدار ال  ل التجاري    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ب ل هللا الرحمن الرحيل 

 

 

 :مقدمة

ل  و حححححححححب  
 
الحمد هلل رب العاملين والصححححححححالة وال ححححححححالم على أسححححححححر  األنبياء واملردححححححححلين دححححححححيدنا محمد وعلى ا

للمو ف من فحححايمحححانحححا من ال معيحححة بحححاهميحححة تنظيل العالقحححة بين ال معيحححة ومو ف  حححا ووضححححححححححححوح محححا  ,  أجمعين

الئحة " تل وضحححذ هذه الالئحة, وما علي  من واجبات بما يضحححمن دحححير العمل بال معية على أ مل وج حقوق  

 "املوارد البشرية

 

 .وهللا ولي التوفيق

 

                 رئيس مجلس إدارة

  جمعية الثريا األهلية للمكفوفين   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الئحة املوارد البشرية 

 جمعية الثريا األهلية للمكفوفين

 

 املحتويات

 .األحكام العامة والتعريفات: الفصل األول 

 .تخطيط املوارد البشرية: الفصل اللاني

 .مبادئ ال لوك الو يفي: الفصل اللالث

 .بيئة العمل: الرابذالفصل 

 .العالوة والرواتب والبدالت: الفصل الخامس

 .اإلجازات: الفصل ال ادس

 .التدريب والتطوير: الفصل ال ابذ

 .الوقاية وال المة: الفصل اللامن

 .ال زاءات التاديبية: الفصل التادذ

 .التظلل والشكوى : الفصل العاسر

 .إن اء الخدمة: الفصل الحادي عشر

 .أحكام ختامية: ي عشرالفصل اللان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل األول 

 

 ريفات عامة والتعاألحكام ال

 

 أحكام عامة 

  املادة  (1)

 .الئحة املوارد البشرية ل معية الثريا األهلية للمكفوفين ت مى هذه الالئحة 

  (2) املادة

  .ال عوديةوضعت هذه الالئحة واعتمدت بناء على نظام العمل في اململكة العربية 

  املادة (3)

الطرفين   عية ومو ف  ا بما يحقق املصحححة العامة ومصحححةت د  هذه الالئحة إلى تنظيل العالقة بين ال م

 .وليكون املو ف على اطالع بما ل  من حقوق وما علي  من واجبات

   املادة (4)

فين على الدوام الكامل أو الدوام ت ري أحكام هذه الالئحة على جميذ العاملين في ال معية دواء ظانوا مو 

 .ال زئي

  املادة (5)

العمل فيما ال يتعارض مذ األحكام والشحححححححححروط األفضحححححححححل للمو ف الواردة في   ئحة متممة لعقدتعتبر هذه الال 

 .العقد

   املادة (6)

هححححذه وال تكون  ,  إلدارة ال معيححححة الحق في إدخححححال تعححححديالت على أحكححححام هححححذه الالئحححححة ظلمححححا دعححححت الحححححاجححححة

 .التعديالت نافذه إال بعد اعتمادها من مجلس اإلدارة

   املادة  (7)

ط
ُ
وال تتحمحل أي م ححححححححححححؤوليحة ن يجحة إلهمحال ,  ال معيحة املو ف عنحد توقيذ العقحد على أحكحام هحذه الالئححةلذ ت

 .املو ف أو تقصيره في فهل ومعرفة هذه الالئحة

  املادة  (8)

ح ب املدة واملواعيد املنصو  عل  ا ف
ُ
 .امليالدي /ي هذه الالئحة أو عقود العمل بالتقويل اله ري ت

   املادة (9)

 .رئيس مجلس اإلدارة القرارات والتعاميل لهذه الالئحة بما ال يتعارض مذ أحكامها /مجلس اإلدارةدر ُيص

  املادة  (10)

العقود وال حححححححححححح الت اللغححة العربيححة لي اللغححة املعتمححدة والردححححححححححححميححة والواجححب ادححححححححححححتعمححالهححا بححالأ ححححححححححححبححة ل ميذ  

أو في أي قرار إداري يصدر ,  ام هذه الالئحةوامللفات والبيانات املتداولة وغيرها مما هو منصو  علي  في أحك 



وفي حالة ادححححححححححتعمال ال معية للغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية  عتبر النص ,  تنظيما ألحكام هذه الالئحة

 .العربي هو النص املعتمد دوما

  املادة (11)

ا لل يرد فيح  نص في هحذه يتل الرجوع إلى نظحام العمحل في اململكحة العربيحة ال ححححححححححححعوديحة والئحتح  التنفيحذيحة فيمح 

 .الالئحة

 

 التعريفات 

   املادة(12)

 :يقصد بالعبارات التالية املعاني الواردة إزاء ظل من ا خال  ذلك صراحة في هذه الالئحة

 .اململكة العربية ال عودية: اململكة

 .جمعية الثريا األهلية للمكفوفين: ةال معي

 .وب عن رئيس مجلس ال معية أو من ين: إدارة ال معية

 .نظام العمل الصادر عن وزارة العمل والتنمية االجتماعية باململكة العربية ال عودية: نظام العمل

 .الئحة املوارد البشرية الخاصة بال معية: الالئحة

 .د املتفق عل  ا بين ال معية واملو فعقد العمل الذي يحوي البنو : العقد

افها مقابل أجر ماليظل من  عمل ملصحححححححححة ال معية وتحت إ:  املو ف أيا ظانت ال  حححححححمية ال ي   دارت ا أو إسحححححححر

 .تطلق علي 

 .تبدأ مذ بداية عقد املو ف وتأتهي بعد دنة عمل من بداية العقد: ال نة الو يفية

 .مقابل عمل  بالعملة الردمية في اململكة بموجب عقد عمل مكتوبما ُ عطى للمو ف  نقد : الراتب

عتمدة في ال معية سحححامال ل ميذ امل حححميات الو يفية املوزعة  األدحححادحححية امل  جدول بالرواتب:  دحححلل الرواتب

 .ح ب املراتب

 .داعات يوميا طوال أيام العمل الردمية بال معية بعقد ردمي( 8)العمل : الدوام الكامل

 .العمل أقل من داعات الدوام الردمية ح ب احتياجات ال معية بعقد ردمي: الدوام ال زئي

 .القيام بمهام محددة في أوقات متفاوتة باجر مقطوع بدون عقد ردمي :الدوام املؤقت

 .االنقطاع عن العمل ليوم ظامل أو أ ثر: الغياب

 .عدم الحضور للعمل في الوقت املحدد: التاخير

 .أليام ال ي   مح ف  ا ال معية للمو ف بعدم الحضور ا: اإلجازة

 .واء خالل أو خارج أيام العملالعمل خارج وقت الدوام الردمي د: العمل اإلضافي

 .تكليف املو ف بالعمل خارج منطقة جازان: االنتداب

الو يفي عححححححا:  تقويل األداء  ظححححححل  بححححححدايححححححة  قبححححححل إدارتحححححح  عنححححححد  املو ف يرفذ من  أداء عمححححححل  م تقرير بم ححححححححححححتوى 

 .ميالدي وبعد أول ثالثة أسهر للمو ف ال ديد/ه ري 



ميالدي ويحدد   /بداية ظل عام ه ري ت  لراتب املو ف عند املبلغ الذي يتل إضاف:  العالوة ال نوية/الزيادة

بنحححاء على تقويل األداء الو يفي ومحححدة الخحححدمحححة في ال معيحححة  أ ححححححححححححبحححة مئويحححة من الزيحححادة املعتمحححدة في دححححححححححححلل 

 .الرواتب

 .املقابل املادي الذي يدفع  ال معية للمو ف إضافة لراتب  األداس: البدالت

افز افز املادية أو املع: الحو  .و ف مقابل تميزه في أداء العملنوية ال ي يتل منحها للمالحو

ما توقع  ال معية على مو في  ب حححبب تقصحححير في العمل أو مخالفة أنظمة وتعليمات ال معية أو :  ال زاءات

 .األمور ال ي تخالف بنود العقدغير ذلك من 

للقيحام بمراجعحة الو حائف ل نحة تشححححححححححححكحل دححححححححححححنويحا بقرار من رئيس مجلس اإلدارة  : ل نحة التو يف والترقيحات

لترقيحات ومقحابلحة وتقييل طحاللي الو حائف وتتكون من محدير إدارة الشححححححححححححؤون اإلداريحة واحتيحاجحات التو يف وا

 .إلدارة صاحبة الو يفة ومن تحدده إدارة ال معية في القرارواملالية ورئيس ق ل املوارد البشرية ومدير ا

حقيق في أي مخالفات تصحححححححدر  يس مجلس اإلدارة للقيام بالتل نة تشحححححححكل دحححححححنويا بقرار من رئ:  ل نة التحقيق

اقتراح العقوبححة املنححادححححححححححححبححة بشحححححححححححححان ححا ورفعهححا للمححدير العححام التنفيححذي العتمححادهححا   /من املو فين في ال معيححة و

من مدير إدارة الشححححححححححؤون اإلدارية واملالية ورئيس ق ححححححححححل املوارد البشححححححححححرية ومدير إدارة املحقق   وتتكون الح نة

 .ه إدارة ال معية في القرارمع  ومن تحدد

تنبي  املو ف سحححفهيا أو  تابيا في حالة تقصحححيره في أداء عمل  أو عند صحححدور تصحححرفات تؤثر دحححلبا :  لفت النظر

 .على دير العمل

ة توجحح  للمو ف في حححالححة قيححامحح  بححاي عمححل مخححالف لنظححام املوارد البشححححححححححححريححة أو بنود مححذ رة  تححابيحح :  اإلنححذار

 .العقد

 .ذا صدر من  ما يوجب ذلكتب املو ف االح ل من را: الخصل

 .إيقا  املو ف عن العمل وطي قيده اذا بدر من  ما يدعو إلى ذلك: الفصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل اللاني

 

 تخطيط املوارد البشرية 

 

 االدتقطاب والتو يف

   املادة (13)

ال معيححة بشححححححححححححكححل دوري عنححد   تعلن إدارة الشححححححححححححؤون اإلداريححة واملححاليححة عن الو ححائف الشحححححححححححححاغرة ال ي يحتححاجهححا

 .في املوقذ اإللكتروني لح معية وودائل اإلعالن املختلفة(,  1م ب )الحاجة ح ب أنموذج رقل 

   املادة(14)

على أن يخضححححححذ في هذه الحالة ,  يمنح املو ف املعين بال معية األولوية للترشححححححمل الداخلي ألي و يفة سححححححاغرة

 .املو فين ال ددلنفس اإلجراءات املطبقة في عملية اختيار 

   املادة(15)

بححالحضححححححححححححور لح معيححة أو عن طريق (  2م ب ) علئ طححالححب الو يفححة أنموذج التو يف الخححا  بححال معيححة رقل 

 املوقذ اإللكتروني ويرفق مع  م وغات التعيين ولي ظالتالي

 س ي راسهادة املؤهل الد 

 سهادات الدورات التدريبية 

 سهادة بالخبرات ال ابقة

 يلةصورة سم ية حد

 ال يرة الذاتية 

 ن لل عوديي اقة الهوية  الوطنيصورة بط 

 صورة جواز ال فر واإلقامة لغير ال عوديين

  (16) املادة

الشححححححححححححؤون اإلداريحححة واملحححاليحححة يتل تقحححديل طلبحححات التو يف مبحححاسححححححححححححرة أو عن طريق املوقذ اإللكتروني إلى إدارة  

 .لدرادت ا وإسغال الو ائف املطلوبة ح ب االحتياج

   (17) ادةامل

جرى مقابلة شخصية مذ طالب الو يفة من قبل ل نة التو يف ملعرفة إمكانات  ومهارات  ومدى منادبت  
ُ
ت

عتمادها واالعتذار ثل ترفذ توصححيات الح نة إلى رئيس مجلس اإلدارة ال (  40م ب  )للعمل ح ححب أنموذج رقل  

 .ةبردالة جوال ممن لل يتل قبول طلب  أو لل يتل اختياره للو يف

 (18) املادة



ملعرفة مدى (  3م ب)ُيحال طالب و يفة الدوام الكامل بعد قبول  املبدئي الى الكشححححححححححححف الطلي بانموذج رقل  

 .من نظام العمل( 5)الفقرة ( 65)أهليت  الصحية للعمل ح ب املادة 

 (19) املادة

م )ب أنموذج رقل   حححححححححح ح,  يتل توقيذ عقد بين ال معية وطالب الو يفة يحدد في  الراتب وم ححححححححححمى الو يفة

( 6م ب  )وأنموذج رقل  ,  لغير ال ححححححححححححعوديين(  5م ب )أنموذج رقل ,  ملو ف الححدوام الكححامححل لل ححححححححححححعوديين(   4ب

 .ملو ف الدوام ال زئي

  (20) املادة

الشححححححححاغرة ال ي تل اإلعالن عن ا ح ححححححححب حاجة ال معية ويتل وضححححححححع  على ُ عين طالب الو يفة على الو يفة  

في وتوصحححححية ل نة التو يف والترقيات ادححححح نادا إلى مؤهالت  قدرات  وخبرات   املرتبة ح حححححب الوصحححححف الو ي

 .(7 م ب)ويتل إصدار قرار تعيين معتمد من إدارة ال معية ح ب أنموذج رقل , الو يفية

 (21) املادة

 :ين في ال معية ما يليُ شترط فيمن  ع

 أن يكون ح ن ال يرة وال لوك -1

 دنة 18أن ال يقل عمره عن  -2

 .أن يكون حاصال على املؤهالت العلمية والعملية الالزمة لشغل الو يفة -3

 النجاح في االختبار واملقابلة املتعلقة بالو يفة -4

 .أن يكون الئقا طبيا -5

ال ححنة األخيرة من الخدمة ب ححبب إجراءات تاديبية تتعلق بالعمل أو بحكل  أن ال يكون قد تل فصححل  خالل   -6

 .الشر  أو األمانةقضائي في جناية مخلة ب

 (22) املادة

يقوم ق ححححححححححل املوارد بتوضححححححححححيح نظام املوارد البشححححححححححرية بال معية للمو فين ال دد وعرض أنموذج التعليمات 

يكل التنظيمي وأهدا  ونشححاطات ال معية وت ححليم   والتأب  ات العامة مع  وإعطاؤه ملحة مختصححرة عن اله

 .(8 م ب)رقل  بطاقة الوصف الو يفي للتوقيذ علي  ح ب أنموذج

 (23) املادة

 .يقوم ق ل املوارد البشرية بفتح ملف للمو ف ال ديد  شمل جميذ ما يتعلق ب  من أوراق ردمية

 (24) املادة

 .(9 م ب)تقوم إدارة املو ف بالرفذ إلى إدارة الشؤون اإلدارية واملالية بمباسرت  للعمل ح ب أنموذج رقل 

 (25) املادة

يجحة النتححال املو ف شححححححححححححخصححححححححححححيحة غير  حححححححححححححيححة أو ن يجحة  وقحت أن التو يف تل ن  إذا ثبحت لح معيحة في أي

ف ححححححح  العقد دون الحاجة ألي إسحححححححعار  فيحق لح معية  , تقديم  بيانات أو م ححححححح ندات غير  ححححححححيحة أو مزورة 

ولح معيححة الحق في اتخححاذ اإلجراء القححانوني املنححادححححححححححححححب حيححال هححذا املو ف , دححححححححححححححابق ودون مكححافححاة أو تعوي 

 .من نظام العمل( 5)الفقرة ( 80) ح ب املادة

 



 

 

 

  أنواع العقود

 (26) املادة

 :يتل سغل الو ائف في ال معية وفقا ألنواع التو يف التالية

 التو يف بدوام ظامل -1

 التو يف بدوام جزئي -2

 فترة التجربة

 (27) املادة

قحابلحة للتمحديحد ,  ة أسححححححححححححهر عمحل  يخضححححححححححححذ املو ف املعين ألول مرة بحال معيحة لفترة تجربحة ال تقحل محدت حا عن ثالثح 

 م)براتب ظامل ويتل من خاللها تقويل أدائ  من قبل رئي حححح  املباسححححر ح ححححب أنموذج رقل  ,  للالثة أسححححهر أخرى 

وفي حال لل يصححححححححححححدر قرار بت بيت  في , وعلى ضححححححححححححوء هذا التقويل يتل تلبيت  في الو يفة أو ان اء خدمات (  10ب  

وال ,  فان  يتل تمديد فترة التجربة التلقائية للالثة أسححححححححححهر أخرى , األولى  الو يفة املعين خالل  األسححححححححححهر اللالثة  

ويحق لح معيحة خاللهحا ان حاء خدمات  اذا لل , تدخل في ح ححححححححححححاب فترة التجربة إجازة عيحدي الفطر و األضحححححححححححح ى  

 . من نظام العمل( 53)يلبت  فاءت  ح ب املادة 

  عقود العمل

 (28) املادة

ميذ الشحروط املوضححة في إجراءات التعيين ملدة ال و ف ال ديد بعد ادح يفاء جيتل إبرام عقد العمل مذ امل

كتابة العقد ويوقذ من املو ف ثل  عتمد من إدارة تزيد عن دحححأتين و يفيتين ويقوم ق حححل املوارد البشحححرية ب

 .ال معية ويختل بالختل الردمي

 (29) املادة

  وتوصححححححححححيات مدير إدارت  بعد تصححححححححححفية حقوق  من يتل توقيذ عقد جديد للمو ف بناء على الحاجة لخدمات

ال تزيحد محدة العقحد   ححححححححححححابق ويجحدد العقحد تلقحائيحا إذا لل يبحد أححد الطرفين  تحابيحا خال  ذلحك على أن عقحده ال

 .ال ديد عن دأتين و يفيتين

  (30) املادة 

يفي ال حححححححنوي أو في تقويل األداء الو   %80تقوم ال معية بان اء عقد املو ف إذا حصحححححححل على ن حححححححبة أقل من  

ويتل مخاطبت  ردححححححميا قبل انت اء عقده بشححححححهر على األقل ح ححححححب أنموذج إن اء ,  م حاجة ال معية ل عند عد

ويتل إخالء طرف  من ال معية بعد ت ليم  ( , 12م ب  )ويتل إعداد قرار إن اء عقد رقل  (  11  م ب)خدمة رقل  

 .جميذ م تحقات 

 

 

 



 

 

 

  ادتحقاق الرواتب

 (31) املادة

   تحق املو ف ال ديد الراتب األداس لبداية مربوط املرتبة املعين عل  ا -1

للعمل وال يحق ل  أن يباسححححححححححححر عمل  إال بعد , الفعلية  ححححححححححححتحق املو ف راتب  اعتبارا من تاريخ مباسححححححححححححرت    -2

 .صدور قرار تعيين  أو إبرام عقد التو يف مع 

 .يتل تعيين  على راتب املؤهل املطلوب للو يفة في حالة تقدم صاحب مؤهل أعلى من املطلوب للو يفة -3

يحادة في الراتحب بمحا  عحادل  عطى ز ,  في ححال تقحدم مو ف لحديح  خبرة في نفس مجحال الو يفحة ال ي تقحدم لهحا -4

 .زيادة دنوية مقابل ظل دنة خبرة بما اليزيد عن ثالث دنوات

 ححححححححححححب طبيعحة العمحل واملؤهالت عنحد ححاجحة ال معيحة الدححححححححححححتححداث و حائف جحديحدة يتل تححديحد الراتحب ح -5

 .اريةقرار إداري بذلك من إدارة ال معية وتضا  لدليل ال شكيالت اإلد الالزمة لتلك الو يفة ويتل إصدار 

 النقل الداخلي

  (32) املادة

خر إال بعد 
 
خر أو من إدارة الى أخرى أو من فرع ال

 
ال يتل نقل أي مو ف من م ححمى و يفة ألخرى أو من ق ححل ال

افقة   . إدارة ال معية وإصدار قرار إداري بذلكمو

 الترقية

  (33) املادة

 .تعد باي حال من األحوال ادتحقاقا ملزما على ال معيةتلمل الترقية حافزا للتقدم والتطور الو يفي وال  .  أ

وفي حال عدم توفر ,  تعد الترقية أولى الخيارات في سحححححححححغل الو ائف الشحححححححححاغرة أو امل حححححححححتحدثة  في ال معية.  ب

لشححححححححححححغلهححا من قبححل مو في ال معيححة فححانحح  يتل الح وء الدححححححححححححتقطححاب مؤهلين من خححارج ملؤهالت والكفححاءات  ا

 .ال معية

 .ترقية املو ف الى املرتبة ال ي تل  ا و إعطاؤه راتب ال يقل عن راتب  الحاليتتل . ت

 .يتل ترقية املو ف بناء على م اره الو يفي الخا  بفئة الو يفة. ث

إدارة ال معيحة بنحاء على توصححححححححححححيحة من ل نحة التو يف والترقيحات ح حححححححححححححب ي بحالترقيحة من يصحححححححححححححدر قرار إدار . ج

 .(13 م ب)أنموذج رقل 

  لترقيةسروط ا

   (34) املادة

 :تتل ترقية املو ف من مرتبة إلى مرتبة أعلى ح ب الشروط التالية

 توفر و يفة ذات مرتبة أعلى م تحقة نظاما -1

 دنوات في املرتبة ال ي  شغلها( 4)يقل عن أن يكون املو ف قد أمض ى ماال  -2

 الو يفة املراد ترقيت  عل  اأن تتوفر في املو ف ظافة املتطلبات الالزمة إلسغال  -3



 خالل اللالث ال نوات ال ي ت بق الترقية( %90)حصول املو ف عن تقييل دنوي ال يقل عن  -4

 لترقيةال نة ال ي ت بق ا من خطت  ال نوية في( %90)أن يكون أنجز ما ال يقل عن  -5

  (40 م ب)نموذج رقل عند توفر الشروط ال ابقة في أ ثر من مو ف يتل املفاضلة بين ل ح ب أ -6

 تقويل األداء

   (35) املادة

تقوم إدارة الشححححححؤون اإلدارية واملالية بن اية سححححححهر د  ححححححمبر من ظل عام ميالدي برفذ تعميل إلى جميذ اإلدارات 

يل األداء الو يفي ملو ف  ا التابعين لها بعد تعبئة ق ححل الشححؤون اإلدارية لح زء الخا  بتعبئة أنموذج تقو 

وأنموذج التقويل  (  14م ب  )حيحححث تقوم ظحححل إدارة بحححا محححال تعبئحححة أنموذج التقويل للمو فين رقل  , بحححالحححدوام

افيححة رقل  مححاده من مححدير وإعححادتحح  إلى إدارة الشححححححححححححؤون اإلداريححة واملححاليححة بعححد اعت(  15م ب )للو ححائف اإلسححححححححححححر

على أن يطلذ ,    ال ححححححححححححنويححة  وبنححاء على ذلححك يتل تحححديححد مححدى حححاجححة ال معيححة للمو ف ومقححدار زيححادتحح ,  اإلدارة

 .مدير اإلدارة املو ف على تقويل أدائ  الو يفي ومناقشت  في نقاط القوة والضعف والتوقيذ علي  بالعلل

 احكام خاصة باملو ف غير ال عودي

  (36) املادة

 .كامل تذ رة دفر على الدرجة ال ياحية الدتقدام  من بلدهالدوام ال   تحق مو ف

   (37) املادة

اذا اقتضحت حاجة العمل بال معية نقل  فالة أحد املقيمين لح معية فتتحمل ال معية ظامل تكاليف نقل 

خر فيتل نقل  عند عدم الحاجة ,  الكفالة
 
أما في حالة رغبة أحد املو فين في االنتقال من ال معية إلى  فيل ا

افقححة اإلدارة وعليحح  إحضححححححححححححححار خطححاب ردححححححححححححمي من ال هححة   ال ي يرغححب في االنتقححال ال  ححا على أن ال اليحح  بعححد مو

إلى حين ادححححتكمال إجراءات  يتحمل ال معية أي التزامات مالية أو نظامية مذ ادححححتمراره بالعمل في ال معية

 .نقل  فالت  على الكفيل ال ديد

  (38) املادة

عند إجازت  أو تتحمل ال معية تكاليف وإصححححححدار وتجديد رخص اإلقامة والعمل وتاسححححححيرات الخروج والعودة 

 .من نظام العمل(  1)الفقرة ( 41)تكليف  بعمل ملو ف الدوام الكامل غير ال عودي ح ب املادة 

 يفسهادة تعر 

  (39) املادة

يحق للمو ف طلب سحححححححححححهادة تعريف بالراتب أو سحححححححححححهادة خبرة من ال معية لتقديمها إلى ال هات الردحححححححححححمية 

 .)16 م ب)ح ب أنموذج عند الحاجة بدون أدنى م ؤولية على ال معية 

 

 

 

 

  

 



 

 الفصل اللالث 

 

 مبادئ ال لوك الو يفي

 

 

 عالقات العمل

 (40) املادة

  على اإلدارات تعزي
د  ز بيئة عمل  حححححية و منة يمكن من خاللها تحقيق األهدا  املؤدحححح ححححية والفردية على ح 

 : تتميز باملواصفات التالية, دواء 

در االختالفات الفردية والتنوع اللقافي ملو ف  ا -1
 
ق
ُ
   . أن ت

در االختالفات الفردية والتنوع اللقافي ملو ف  ا -2
 
ق
ُ
 . أن ت

 متكافئأن  -3
ً
  . ة لتطوير األداءتوفر فرصا

  . أن تشرك املو فين في امل اهمة في تقديل االقتراحات املتعلقة بتطوير األهدا  وتح ين األداء -4

  . أن تكون  من  وعادلة ومنصفة وتللي االحتياجات األدادية للمو ف -5

  . أن تكون خالية من املضايقات والتمييز غير املبرر -6

 . لى تقديل وتطبيق األفكار اإلبداعية واملبتكرةون محفزة للمو ف عأن تك -7

  ديادة املظهر العام

  (41) املادة

يتعين على املو فين ظافة خالل دحححاعات العمل الردحححمي الظهور بمظهر ردحححمي الئق ومح شحححل وارتداء مالبس  

  . تتالءم ومتطلبات عملهل

  امل ؤولية الشخصية

  (42) املادة

  : يير ال لوك الو يفي القويل وعلي  بشكل خا  االلتزام بما يليعلى املو ف االلتزام بمعايجب 

 . مراعاة أحكام األنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات املتعلقة باداء املهام الردمية -1

 . التصر  بادلوب  عزز ويحافظ على دمعة ال معية -2

  . عناية ومهنية ونزاهةأداء واجبات  الو يفية بكل  -3

املطلوب لتلبيححححححة املتطلبححححححات النظححححححاميحححححة  ال حححححححححححح ي   -4 نحو أعلى املعححححححايير األخالقيححححححة وليس فقط الحححححححد األدنى 

  . واإلجرائية

 . واحترام حقوقهل وواجبات ل, معاملة الزمالء بكل لباقة  -5

ين على حد دحححححواء واعتماد تقديل خدمات ذات جودة متميزة للم حححححتفيدين دحححححواًء ظانوا خارجيين أو داخلي -6

  . ي ي  ل بالود وروح امل اعدة عند التعامل مذ ال مهور والتعاون مذ الزمالء عند الحاجةأدلوب منه

   . تجنب اإلهدار أو االدتخدام املفرط ملوارد ال معية -7



 الفصل الرابذ

 

 بيئة العمل 

 أيام وداعات العمل الردمي

  (43) املادة

اقذ  تكون أيام العمل الردحمي لح معية من األحد إلى الخميس  -1  على ( 8)على فترتين بو
ً
دحاعات عمل يوميا

أمححا املو فححة ال ي تعمححل بنظححام الححدوام الكححامححل فتعمححل ,  أن يكون يومي ال معححة وال ححححححححححححبححت عطلححة أدححححححححححححبوعيححة 

  . ح ب دوام األق ام الأ ائية املعتمد من إدارة ال معية

 وح ى الرابعححة وام ال معيححة في حححال الفترة الواحححدة طوال العححام من ال حححححححححححححاعححة اللححامنحح يكون د -2
ً
ة صححححححححححححبححاحححا

 
ً
 وح ى اللانية , عصححححححرا

ً
أما في حال  ون الدوام فترتين فتكون الفترة الصححححححباحية من ال ححححححاعة اللامنة صححححححباحا

 
ً
 وح ى التادعة وال, عشر  هرا

ً
 والفترة امل ائية من ال اعة الرابعة والنصف عصرا

ً
 . نصف ليال

 ويتل تحديد أوقات (  6)إلى    تخف  داعات العمل الردمي خالل سهر رمضان املبارك -3
ً
داعات عمل يوميا

 . العمل بقرار دنوي من إدارة ال معية

 . يحق لح معية تعديل بداية ون اية داعات العمل ح ب ما تقتضي  حاجة ومتطلبات العمل -4

  العمل اإلضافي

 (44) املادة

افقة إدارة ال معية وصدور قرار إداري بذلك   د الضرورة يتل تعميد املو ف وعن,  شترط للعمل اإلضافي مو

ويتل اح  ححححاب  , دححححاعات  ( 5)بالعمل اإلضححححافي من مدير إدارت  على أن ال تزيد ال ححححاعات في املرة الواحدة عن  

ما يوازي أجر دحاعة ونصحف عن ظل دحاعات العمل اإلضحافي في أيام العمل األدحبوعية ملو ف الدوام الكامل  

أمحا ( , 17م ب )وتصححححححححححححر  لح  مذ الراتحب ح ححححححححححححب أنموذج رقل  ,  دححححححححححححاعحة عمحل بعحد اعتمحادهحا من محدير إدارتح   

ح ححححب 
ُ
مو ف الدوام ال زئي فتح ححححب ال ححححاعة اإلضححححافية ب ححححاعة ماعدا دححححاعات سححححهر رمضححححان املبارك فت

  . ال اعة ب اعة ونصف

  أحكام عامة في العمل اإلضافي

  (45) ةاملاد

نجازها وقت الدوام الردححححمي أو ناتجة عن أن ال تكون املهام امل ححححت د  إنجازها  عمل إضححححافي من املمكن إ -1

  . إهمال أو تقصير املو ف

  . أن تكون حاجة العمل أو طبيعت  تقتض ي تكليف املو ف بالعمل اإلضافي -2

  . من راتب  األداس( %50)أن ال يزيد قيمة بدل العمل اإلضافي في الشهر للمو ف على  -3

  . دالت أو مكافآت أخرى تمنح للمو ف لذات ال ببال يتل ال مذ بين بدل العمل اإلضافي وأي ب -4

    . رفذ  شف بادماء املو فين املكلفين بالعمل اإلضافي لإلدارة إلعتماده قبل بدء العمل اإلضافي -5

 

 

 



 االلتزام بالحضور واالنصرا 

  (46) املادة

 ما , من  في الوقت املحدد   واالنصححرا , يجب على املو ف االلتزام بالحضححور ملقر عمل  في الوقت املحدد   -1

  . يجب علي  القيام باملهام املوظلة إلي  خالل أوقات العمل الردمي املنصو  عل  ا في هذه الالئحة

ت التاخير أ ثر من دحححححححاعتين في الشحححححححهر يبدأ خصحححححححل دحححححححاعات التاخير على املو ف إذا تجاوز مجموع دحححححححاعا -2

 . م ال زئيملو في الدوام الكامل وداعة واحدة ملو في الدوا

أو أثناءه إن ظان قد حضحححححر وباسحححححر  ,  يحق للمو ف االدححححح ئذان ل زء من اليوم قبل بداية العمل الردحححححمي   -3

وفي حال تجاوزت  ,  ئذان عمل  من رئي حح  املباسححر وذلك لحخروج ألداء عمل خا  ب  بعد تعبئة أنموذج االدحح 

 يتل خصححمها من الراتب اإل (  5)دححاعات االدحح ئذان  
ً
جمالي ملو في الدوام الكامل أما مو في دححاعات سححهريا

  . الدوام ال زئي فتخصل داعات االد ئذان من الراتب إذا تجاوزت داعتان

ملباسححححححححر بذلك بعد تعبئة في حال لل يتمكن املو ف من الحضححححححححور إلى عمل  فعلي  أن يقوم بابالا رئي حححححححح  ا -4

 وإحالت  لق حل املوارد البشحرية ويتل  ويتل اعتماده من مدير إدارت(  18م ب  )أنموذج إسحعار غياب رقل  
ً
  الحقا

خصححل ذلك اليوم من رصححيد إجازت  االضححطرارية أو االعتيادية وعند ادحح نفاذها ُيخصححل مرتب يوم واحد عن 

وتكون دحاعات الغياب , ظل يوم غياب مذ عدم اح  حاب هذا الغياب في أيام الغياب ال ي ت حتوجب العقوبة  

  . لدوام ال زئيصومة من الراتب على مو في امخ

 التخاذ اإلجراءات التاديبية بحق    -5
ً
 موجبا

ً
فاذا تخلف عن الحضحور ,  عتبر انقطاع املو ف عن عمل  دحببا

( 18م ب  ) لعمل  بدون إذن م ححححححححححبق أو عذر مقبول يقوم رئي حححححححححح  املباسححححححححححر بتعبئة أنموذج إسححححححححححعار غياب رقل  

فان  وباإلضححححححححححافة إلى اتخاذ اإلجراءات التاديبية , ة  إحالت  لق ححححححححححل املوارد البشححححححححححريواعتماده من مدير إدارت  و 

 ألحكام هذه الالئحة يخصححل من راتب  اإلجمالي الشححهري ما  عادل عدد األيام ال ي يتغيب ف  ا عن 
ً
بحق  وفقا

 . العمل

ل خالل ال ححححححححححححنححة  يتل إن ححاء خححدمححة املو ف في حححال انقطححاعحح  عن العمححل بححدون إذن م ححححححححححححبق أو عححذر مقبو  -6

يومحا متقطعحة على أن   ححححححححححححبق الفصححححححححححححل إنحذار  تحابي بعحد ( 30)أيحام متصححححححححححححلحة أو (  15)تزيحد على الواححدة ملحدة 

 من انت اء خدمت  ( 30)وفي حال إبداء املو ف ألي عذر خالل مهلة ال تزيد على  ,  انقضحححححححاء نصحححححححف املدة 
ً
, يوما

ملنادحححب بحق  ح حححب واتخاذ القرار ا, ر وجديت   للتحقق من  ححححة هذا العذ, يتل إحالت  إلى ل نة التحقيق  

  . من نظام العمل( 7)الفقرة ( 80)املادة 

  ادتخدام املر بات الردمية

 (47) املادة

 خحاصححححححححححححة بحال معيحة محا لل يكن يحمحل رخصححححححححححححة قيحادة مالئمحة  -1
 
ة رج بح  عحدم ال ححححححححححححمحاح ألي مو ف بقيحادة أي  م 

ف إصححححححححححححححدار وتجحححديحححد رخص وتيتحمحححل ال معيحححة تكحححالي,  كحححة  للمر بحححة وفق محححا تتطلبححح  ال هحححات املعنيحححة في اململ

 . (19 م ب)القيادة ملن يتطلب عمل  قيادة مر بات ال معية وذلك ح ب األنموذج رقل 

ة توةي الحيطة والحذر واتباع إرسححححححححادات ومعايير ال شححححححححغيل   -2 ب 
 
رج  يجب على املو ف عند ادححححححححتعمال  ألي  م 

عنية عن أي حادث أو عطل أو خلل في رئي ححححح  املباسحححححر أو ال هة امل   ما يجب علي  إعالم, وال حححححالمة املعتمدة  

  . أي من هذه املر بات



 من  بم ححؤليت  عن  -3
ً
على املو ف عند ادححتالم  ألي  مر بة التوقيذ على أنموذج ادححتالم عهدة دححيارة إقرارا

 . (20 م ب)ال يارة خالل ادتخدامها وذلك ح ب األنموذج رقل 

 غير مالئل أو غير  من  ات تاديبية تجاه ظل مو ف فيمايتل اتخاذ إجراء -4
ً
إذا ادححتخدم أية مر بة ادححتخداما

  . أو  شوب  اإلهمال أو التخريب

يتحمححل املو ف ت ححححححححححححححديححد مبححالغ املخححالفححات املروريححة عنححد حححدوت ححا ب ححححححححححححبححب إهمححالحح  أو تقصححححححححححححيره في اتبححاع  -5

األنموذج صححححل من راتب  أو من حقوق  ح ححححب  وفي حالة ت ححححديدها من قبل ال معية تخ,  التعليمات املرورية  

  . (21 م ب)رقل 

  . يتل ت  يل املر بة بادل امل تخدم الفعلي لها على النظام اإللكتروني في موقذ وزارة الداخلية -6

  ممتلكات ال معية

 (48) املادة

يتحمحل املو ف م ححححححححححححؤوليحة املححافظحة على جميذ املمتلكحات واملواد واملعلومحات الخحاصححححححححححححة بحال معيحة ال ي  -1

وعلي  االمتناع عن ادحححححححححححتخدامها بشحححححححححححكل شحححححححححححخ ححححححححححح ي دون , تكون بحوزت  أو تحت عهدت   تصحححححححححححر  ل  أو ال ي  

افقة م بقة من ال هة املعنية   . مو

في حال ت ححححححححبب املو ف باي ضححححححححرر مقصححححححححود أو عن إهمال وتقصححححححححير ألية ممتلكات خاصححححححححة بال معية يحق   -2

( 5)ال يزيد الخصححل على أجر  لح معية أن يخصححل من راتب املو ف املبلغ الالزم إلصححالح ذلك الضححرر على أن

  . من نظام العمل( 1)الفقرة ( 61)أيام في ظل سهر ح ب املادة 

أن يخصححل من الراتب وامل ححتحقات للمو ف تكاليف أي مواد لل "  ا اقتضححت الحاجة  إذ"  يحق لح معية   -3

 الدتعادة أ
ً
  . و حماية ممتلكات يتل إعادت ا لح معية عند طلب ا  ما يكون ل  الحق باتخاذ ما يراه منادبا

مل ححححلمة ل  يجب على املو ف عند انت اء خدمات  من ال معية إعادة ظافة املمتلكات الخاصححححة بال معية ا -4

  . وال ي بحوزت  والحصول على سهادة إخالء طر  قبل ال  ليل الن ائي مل تحقات ن اية الخدمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الخامس 

 الرواتب والعالوات والبدالت 

 رواتب ال

  دلل رواتب الدوام الكامل -1

 (49) املادة

لو حححائف (  أ)بحيححححث تكون الفئححححة  ,  دححححححححححححلل رواتحححب مو في الحححدوام الكححححامحححل يتكون من فئتين بمرات متتححححاليححححة  

لو ائف غير ال حعوديين يبين املراتب والرواتب والزيادات ال حنوية ح حب ال دول (  ب)ال حعوديين والفئة  

  : التالي

  : ين ال عودييندلل رواتب املو ف( أ

 

 بدل االنتقال 

 

 الزيادة

العالوة  

 ال نوية 

 املرتبة  الراتب 

 

 

نحححححححححححح ححححححححححححايححححححححححححة  

 املربوط

بحححححححححححدايحححححححححححة  

 املربوط

1000    20 

800 1000 29000 20000 19 

800 900 26100 18000 18 

700 750 21750 15000 17 

700 625 18125 12500 16 

600 500 14500 10000 15 

600 450 13050 9000 14 

600 400 11600 8000 13 

500 350 10150 7000 12 

500 300 8700 6000 11 

400 275 7975 5500 10 

400 250 7250 5000 9 

400 225 6525 4500 8 

400 200 5800 4000 7 

300 175 5075 3500 6 

300 150 4350 3000 5 

300 125 3625 2500 4 

200 100 2900 2000 3 

200 75 2175 1500 2 

200 60 1740 1200 1 



 .من أول مربوط %5بأ بة : تح  ب العالوة ال نوية لل عوديين  *

  : دلل رواتب املو فين غير ال عوديين( ب

 

 بدل االنتقال

 

 الزيادة

الحححححححححححححححححححححححححححححعحححححححححححححححححححححححححححححالوة 

 ال نوية

 املرتبة الراتب

 

 

نحححححححححححح ححححححححححححايححححححححححححة  

 املربوط

بححححححححححححححححدايححححححححححححححححة  

 املربوط

600 375 18375 15000 35 

480 300 14700 12000 34 

400 250 12250 10000 33 

400 200 9800 8000 32 

360 150 7350 6000 31 

360 125 6125 5000 30 

300 100 4900 4000 29 

300 80 4320 3200 28 

300 75 3675 3000 27 

240 60 2940 2400 26 

240 50 2450 2000 25 

240 40 2160 1800 24 

200 30 1470 1200 23 

200 20 980 800 22 

200 15 735 600 21 

ح ححححححب تقييل , من أول مربوط    %5إلى    %2.5بأ ححححححبة تبدأ من  : تح  ححححححب العالوة ال ححححححنوية لغير  ال ححححححعوديين   *

 .األداء الو يفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دلل مكافاة الدوام ال زئي -2

  (50) املادة

ل ححححححححححاعة وبدل  مراتب لل ححححححححححعوديين يبين املراتب وأجر ا(10)دححححححححححلل مكافاة مو في الدوام ال زئي يتكون من  

  : ح ب ال دول التالي, االنتقال 

 

 بدل االنتقال

 

 املرتبة املكافاة

 

 

 بداية املربوط ن اية املربوط

10% 700 250 60 

10% 605 200 59 

10% 510 150 58 

10% 435 120 56 

10% 370 100 56 

10% 305 80 55 

10% 255 75 54 

10% 185 50 53 

10% 105 25 52 

10% 80 12.5 51 

 

  (51) املادة

  : يتل ت كين الو ائف على املراتب ح ب ال دول التالي

 املرتبة  الو ائف  تصأيف الو ائف 

 دعوديين  غير دعوديين

 م  شار /خبير  إد شارية 

 20 

 19 

 18 

 إدارة عامة - إدارة عليا
 مدير عام  /مدير تنفيذي  /أمين عام 

 

 17 

 16 

 15 

 مدير مكتب املدير العام /مدير مشروع  /مشر  برنامج  ارة ودطى إد
 14 

 13 

افية   مشر  /م اعد  /مأ ق  /مدير وحدة  /رئيس ق ل  إسر

 12 

 11 

 10 

 9 



 فنية
فني  /مبرمج  /مترجل  /أمين م تودع   /أمين صندوق  /محادب 

 مصور  /

 8 

 7 

 إدارية 
  /معقب  /م ؤول   /دتقبال ا /مصمل  /دكرتير 

 مندوب

 6 

 5 

 حارس  /دائق   /مرادل  /عامل   خدمية 

 4 

 3 

 2 

   1 

 

  العالوة ال نوية /الزيادة 

  (52) املادة

 /امليالدية بحيث يحصححححححل ظل مو ف على زيادةعالوة دححححححنوية عند بداية ال ححححححنة    /  ححححححتحق ظل مو ف زيادة 

, من هذه الالئحة  (  50  -48)ح ححححححب ما ورد في دححححححلل رواتب املو فين الوارد في املادة   عالوة دححححححنوية على راتب 

العالوة ال حححنوية للمو ف ح حححب الأ حححبة املئوية ال ي حصحححل عل  ا في تقويم  ال حححنوي واملدة   /وتقدر الزيادة

العالوة   /الزيادة  مقدار = ) العالوة ال نوية للمو ف    /الزيادة:  املعادلة التالية  ال ي قضاها بال معية ح ب

ويتل اح  حححاب ( الأ حححبة املئوية لتقويل األداء ال حححنوي ×   12÷  عدد األسحححهر × ال حححنوية ح حححب دحححلل الرواتب  

 أما مو ف الدوام ال زئي في ححححححتحق زيادة دححححححنوية ح ححححححب, ال زء من الشححححححهر لصححححححالمل املو ف  شححححححهر ظامل  

أو أ ثر من دححححححححاعات الدوام املقررة في (  %70)تقويل أدائ  الو يفي في بداية ظل عام ميالدي بشححححححححرط أن يكمل  

 
ً
 . عقده دنويا

  

  البدالت

 بدل نقل

  (53) املادة

 (  ريال  200)ُيصححححححححححر  بدل نقل ملو في الدوام الكامل ح ححححححححححب دححححححححححلل الرواتب املعتمد بما ال يقل عن  
ً
سححححححححححهريا

 . (22 م ب)ح ب أنموذج رقل 

 

  بدل انتداب

  (54) املادة

افق ة إدارة ال معية وعند الحاجة لتكليف املو ف بمهمة عمل أو حضححور برنامج  ال يتل االنتداب إال بعد مو

تدريلي ولل تتكفل ال هة امل ححححححتضححححححيفة بمصححححححاريف دححححححكن  وإعاسححححححت  وظان مقر املهمة يبعد م ححححححافة تزيد عن 

 عن مدينة  (  80)
ً
دارت  واعتماده من إدارة يصححححححححححححدر ل  قرار انتداب بتوصححححححححححححية من مدير إ(  العارضححححححححححححة) يلو مترا

 . ويتل صر  بدل االنتداب ح ب ما تقرره إدارة ال معية( 23م ب ) ية ح ب أنموذج رقل ال مع



 

  بدل مهارات

  (55) املادة

 لحاجات ومتطلبات العمل وفي حاالت خاصححححححة تقدرها ل نة التو يف والترقيات 
ً
, يحق إلدارة ال معية وفقا

العالية أو الخبرات الخاصحححة بذات مزايا وسحححروط    تعيين أو ترقية ذوي القدرات واملهارات املتميزة أو املؤهالت

 ,  التو يف املنصححححححححححححو  عل  ححا في هححذه الالئحححة  
ً
 إضحححححححححححححافيححا

ً
وفق مححا يراه "  بححدل مهححارات"   ححححححححححححمى  مذ منحهل بححدال

 (24 م ب)من الراتب األداس ح ب أنموذج رقل ( %50)مجلس اإلدارة بما ال يزيد عن 

 

  التامين الطلي

 (56) املادة

 

 

توفير سححححححرا ة مذ امل حححححح شححححححفيات الخاصححححححة لتوفير التامين الطلي ملأ ححححححوب  ا وأدححححححرهل ح ححححححب تقوم ال معية ب

  .(25 م ب)أنموذج رقل 

 

  ات االجتماعيةالتامين

  (57) املادة

(  % 10)تقوم ال معيححة بححادراج املو ف على بنححد الححدوام الكححامححل في نظححام التححامينححات االجتمححاعيححة ويتل ح ححححححححححححل 

 وقيمة التامينات االجتماعية من أ
ً
تتكفل ب ا ال معية ح حححححححححححب النظام  (  %12)دحححححححححححاس راتب املو ف سحححححححححححهريا

  .املعمول ب  في اململكة

 

  ادتقدام أدرة املو ف

  (58) املادة

  : يتل ال ماح بادتقدام أدرة املو ف غير ال عودي على بند الدوام الكامل بعد اد يفاء الشروط التالية

  .ريال( 2500)أن ال يقل راتب  األداس ي عن  -1

  .في  خر دنة و يفية( %90)أن ال يقل تقرير األداء الو يفي ل  عن  -2

افقة الردمية من إدارة ال معية  -3  .(26 م ب)ح ب أنموذج رقل املو

ال يترتب على ادححححتقدام أدححححرة املو ف أي م ححححئوليات أو التزامات مالية على ال معية دححححوى بدل ال ححححكن   -4

  . والتامين الطلي

 

  التحفيز

  (59) املادة

افز الخاصة بال معية   .تقوم ال معية بالعمل على تحفيز مو ف  ا ح ب ما جاء في الئحة الحو



 

  الزيادة االدت نائية

 (60) املادة

فء بما ال يزيد عن زيادت 
ُ
عالوت  ال ححححححححنوية    /يحق إلدارة ال معية منح زيادة ادححححححححت نائية في راتب املو ف الك

أو منحة مكافاة مقطوعة ال تزيد عن نصححححف , الراتب املحدد لو يفت   ويمكن أن تتجاوز هذه الزيادة دححححقف 

سحححهر في ال حححنة الواحدة ح حححب توصحححية مدير إدارت    شححح يذ ل  على أدائ  التميز ح حححب األنموذج رقل  راتب

 .(24 م ب)

 

 تو يل ادتالم م تحقات مالية

 (61) املادة

 الدححححححتالم مكافات  أو م
ً
 ححححححتحقات  املالية عند عدم تمكن  من الحضححححححور يحق للمو ف تو يل من يراه منادححححححبا

افقة إدارة     .(27 م ب)ال معية ح ب أنموذج رقل  الدتالمها بعد مو

 


