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الباب األول

أسس إعداد الالئحة

(الئحة الرواتب واألجور)

مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

 -3الربط بين الالئحة والهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي:

أسس إعداد الالئحة

تم األخذ بعني االعتبار عند إعداد الئحة الرواتب واألجور والبدالت األسس األتية:
 -1إيجاد قواعد ثابتة ألوضاع موظفي المؤسسة:

ختتلف الوظائف املحددة يف اهليكل التنظيمي لكل منشأة من ناحية التخصص واملستوى التعليمي واملزايا
املالية ،لذا يلزم وضع سلم للرواتب يشمل مجيع هذه الوظائف وإن كانت شاغرة ،لبيان املستوى الوظيفي
واملزايا املالية بكل وظيفة من هذه الوظائف حسب معطيات حمددة.

4

 -2الفرز والتصنيف العلمي للوظائف:

عمدت الالئحة إىل تصنيف الوظائف إىل مستويات إدارية يف كل مستوى عدد من املراتب ليتسنى وضع
معايري خاصة لكل مرتبة ،سواء من حيث بداية الراتب أو الرتقية السنوية أو غري ذلك من املزايا ،وقد
وزعت الوحدات اإلدارية إىل ( )15مرتبة حسب اجلدول اآليت:
املرتبة

14 / 15

الموظفين العاملين بعد اعتماده:

متت مراعاة أن يشمل سلم الرواتب اجلديد مجيع املزايا املالية واملهنية للوظائف املشاهبة يف السوق بحيث
يتم تسكني منسويب املؤسسة يف الوظائف املناسبة املحددة يف سلم الرواتب مع مراعاة وجود املرونة
الكافية لعمليات الزيادة والعالوات املستقبلية هلم.

اإلدارة القيادية

11/12/ 13
3 / 4/ 5 / 6 / 7

الوظائف التنفيذية

1/2

 -4االختالف بين مزايا الموظفين على رأس العمل قبل اعتماد سلم الرواتب ومزايا

الوحدة اإلدارية
اإلدارة العليا

8/ 9/ 10

أوجدت الالئحة ارتباط ًا وثيق ًا بني بنودها وموادها من جهة وبني اهليكل التنظيمي وبطاقات التوصيف
الوظيفي التي تم إعدادها للمؤسسة من جهة أخرى .حيث أنه تم ترتيب الوظائف يف السلم حسب
املنصب واملؤهالت الالزمة لشغل هذا املنصب تنازلي ًا وذلك باالعتامد عىل املؤهالت واخلربات املوجودة
واملعتمدة يف الوصف الوظيفي.

اإلدارة التنفيذية

املستخدمون والعامل
جدول رقم ()1
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5

الباب الثاني

الئحة الرواتب واألجور

مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

قرار مجلس األمناء
إلى منسوبي المؤسسة:

بعد اإلطالع عىل مرشوع الئحة الرواتب واألجور والبدالت النقدية.
وبام له من صالحيات.
يقرر ما ييل:

8

املادة  :1تعتمد الئحة الرواتب واألجور والبدالت النقدية باملؤسسة وفق الصيغة املرفقة.
املادة  :2يتم العمل هبذه الالئحة بدء ًا من تاريخ اعتامدها.
املادة  :3تلغي هذه الالئحة كل ما يتعارض مع نصوصها من لوائح أو قرارات أو تعليامت سابقة
بخصوص الرواتب واألجور والبدالت النقدية.
مادة  : 4يتم تبليغ بنود هذه الالئحة لكافة إدارات املؤسسة.
مادة  : 5قسم املوارد البرشية مسؤول عن تطبيق بنود هذه الالئحة.
مادة  :6كل ما مل يرد به نص يف هذه الالئحة فيام يتعلق بالرواتب ،يتم الرجوع فيه إىل نظام العمل
الصادر عن وزارة العمل والتنمية اإلجتامعية يف اململكة العربية السعودية.
					
		
رئيس جملس األمناء
مؤسسة سليامن بن عبدالعزيز الراجحي اخلريية
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(الئحة الرواتب واألجور)

ً
أوال :تعريفات عامة
مادة ( )1تعريفات عامة:

يكون للتعبريات التالية واملستخدمة ضمن هذا الدليل املعاين املبينة بجانبها ما مل يقتض السياق خالف
ذلك:
املؤسسة
جملس األمناء
الرئيس التنفيذي

مؤسسة سليامن بن عبد العزيز الراجحي اخلريية
جملس أمناء املؤسسة

9

الرئيس التنفيذي للمؤسسة

قسم املوارد البرشية

هو القسم املسؤول عن املوارد البرشية يف املؤسسة

إدارة الشؤون املالية

وهي اإلدارة املسؤولة عن الشؤون املالية يف املؤسسة

النظام

نظام العمل والتنمية االجتامعية املعتمد يف اململكة العربية السعودية والصادر
باملرسوم امللكي رقم م 46/لسنة  1436هـ ,والقرارات الوزارية الصادرة
تنفيذ ًا له والالئحة التنفيذية امللحقة به.

الوزارة

وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية يف اململكة العربية السعودية

الالئحة

الئحة الرواتب واألجور والبدالت النقدية اخلاصة باملؤسسة
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املوظف

هو كل من يعمل باملؤسسة (موظف /موظفة) وهو نفسه العامل املذكور
يف نظام العمل املعتمد يف اململكة العربية السعودية

يمثله اجلدوالن رقم ( )3و ( )4املرفقان هبذه الالئحة والذان حيددان
سلم الرواتب واألجور
الراتب الشهري األسايس لكل مرتبة.

10

الراتب

الراتب األسايس للموظف غري شامل للبدالت والتعويضات والزيادات
واملدرج رقمه يف سلم الرواتب

البدل أو التعويض

ما يتقاضاه املوظف خارج سلم الرواتب واألجور ووفق ًا لألحكام
اخلاصة باملؤسسة

(الئحة الرواتب واألجور)

مادة ( )3الوظائف حسب المسمى الوظيفي

توزيع الوظائف حسب مسمى الوظيفة كام يوضحها اجلدول رقم ( )2وذلك عىل النحو التايل:
مستوى الوحدة اإلدارية املرتبة
اإلدارة القيادية

اإلدارة العليا

.
ً
ثانيا :هيكلة سلم الرواتب واألجور
مادة ( )2تصنيف الوظائف

ألغراض رصف الرواتب واألجور وكام هو حمدد يف اجلدول رقم ( ،)2تصنف كافة الوظائف يف املؤسسة
وفق ما ييل:
 -1ينقسم سلم الرواتب واألجور إىل مخسة مستويات للوحدات اإلدارية.
 -2ينقسم سلم الرواتب واألجور إىل ( )15مرتبة وتضم هذه املراتب مجيع مستويات الوحدات اإلدارية.
 -3تبدأ املراتب من املرتبة األدنى وهي املرتبة رقم ( )1وتنتهي يف املرتبة األعىل وهي املرتبة رقم ()15
وفق ًا ملا سيأيت ذكره يف املادة التالية.
 -4حتتوي كل مرتبة عىل حد أعىل وحد أدنى حيدد مستويات الرواتب واألجور فيها.
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اإلدارة التنفيذية

الوظائف التنفيذية

الوظائف

15

الرئيس التنفيذي

14

مساعد الرئيس التنفيذي

13

مراجع داخيل ،مدير إدارة

12

مراجع داخيل ،مدير إدارة ،مدير فرع  ،مستشار

11

مراجع داخيل ،مدير فرع  ،مستشار

10

مرشف ،رئيس قسم ،رئيس حسابات  ،مراقب مايل  ،مدير مكتب

9

مدير مكتب ،مرشف ،رئيس قسم  ،رئيس احلسابات  ،مراقب مايل

8

مدير مكتب ،مرشف ،رئيس قسم ،رئيس حسابات  ،مراقب مايل

7

أخصائي ،باحث ،حماسب ،أمني صندوق ،فني الربامج

6

أخصائي ،منسق إداري ،منسق ،باحث ،حماسب ،أمني صندوق،
فني الربامج

5

سكرتري ،أخصائي ،منسق إداري ،منسق ،باحث ،حماسب ،موظف
استقبال ،معقب ،أمني مستودع ،أمني صندوق ،فني الربامج
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11

(الئحة الرواتب واألجور)

مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

مستوى الوحدة اإلدارية املرتبة

تابع الوظائف التنفيذية

املستخدمون

12

الوظائف

4

سكرتري ،منسق إداري ،منسق ،موظف استقبال،معقب ،أمني
مستودع ،أمني صندوق

3

سكرتري ،منسق إداري ،منسق ،موظف استقبال،معقب ،أمني
مستودع

2

سائق ،حارس ،مراسل ،مستخدم،عامل

1

سائق ،حارس ،مراسل ،مستخدم،عامل
جدول رقم ()2

ً
ثالثا :الرواتب المقابلة للمراتب والدرجات
مادة ( )4تنظيم سلم الرواتب

 -1وضعت الالئحة مبلغ ( )3.000ريال كحد أدنى بالنسبة للسعوديني و( )1.500ريال بالنسبة
لغري السعوديني وذلك يف احلد األدنى للمرتبة األوىل.
 -2تم وضع راتب أسايس حمدد كبداية لكل مرتبة وفق ًا للوحدة اإلدارية التي حتدد هلا هذه املراتب.
 -3بقرار من صاحب الصالحية  ،يتم تصنيف املوظف عند التعيني أو التسكني يف املرتبة املناسبة
له يف سلم الرواتب واألجور ،كام يتم حتديد راتبه األسايس ضمن النطاق الواقع بني احلد
األدنى واألعىل يف كل مرتبة؛ وذلك بناء عىل الكفايات واملهارات واملؤهالت العلمية واخلربات
التي يملكها.
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 -4يضع صاحب الصالحية املعايري واملحددات واآلليات التي تنظم عملية حتديد املرتبة والراتب
األسايس املستحق للموظف وفق ًا للوظيفة التي يشغلها وبام يتفق مع سلم الرواتب واألجور
املعتمد.
 -5يكون سلم الرواتب واألجور للسعوديني كام يوضحه جدول رقم (.)3
 -6يكون سلم الرواتب واألجور لغري السعوديني كام يوضحه جدول رقم (.)4
مستوى
الوحدة
اإلدارة
القيادية
اإلدارة
العليا

اإلدارة
التنفيذية

املرتبة

الراتب األسايس

الوظيفة

احلد األدنى احلد األعىل
-

 15الرئيس التنفيذي

20.000

 14مساعد الرئيس التنفيذي

 13مدير إدارة ،مراجع داخيل

 12مدير إدارة ،مدير فرع ،مراجع داخيل ،مستشار
11

مدير فرع ،مراجع داخيل  ،مستشار

9

مرشف ،رئيس قسم ،مهندس مدين ،مدير مكتب،
رئيس حسابات  ،مراقب مايل

18.000

13.000

12.000

-

30.000
25.000

22.000

20.000

مرشف ،رئيس قسم ،مهندس مدين ،رئيس حسابات ،
10.000
10
مراقب مايل  ،مدير مكتب

17.000

9.000

15.000

8.000

13.000

8

مرشف ،رئيس قسم ،مدير مكتب ،رئيس حسابات ،
مراقب مايل
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مستوى
الوحدة

14

الوظائف
التنفيذية

املستخدمون

املرتبة

(الئحة الرواتب واألجور)

الوظيفة

الراتب األسايس
احلد األدنى احلد األعىل

7

أخصائي ،باحث ،حماسب ،أمني صندوق

6،000

11.000

6

أخصائي ،باحث ،حماسب ،أمني صندوق ،منسق

5.500

9،000

5

أخصائي ،باحث ،حماسب ،أمني صندوق ،منسق،
سكرتري ،موظف استقبال ،معقب ،أمني مستودع

5.000

8.000

4

أمني صندوق ،منسق ،سكرتري ،موظف استقبال،
معقب ،أمني مستودع

4،500

6،500

3

منسق ،سكرتري ،موظف استقبال ،معقب ،أمني
مستودع

4.000

6.000

2

سائق ،حارس ،مراسل ،مستخدم ،عامل

3،500

5،000

1

سائق ،حارس ،مراسل ،مستخدم ،عامل

3،000

4،500

جدول رقم ( )3سلم رواتب وأجور املوظف السعودي

مستوى
املرتبة
الوحدة
اإلدارة
العليا

اإلدارة
التنفيذية

 11مدير إدارة ،مدير فرع ،مراجع داخيل  ،مستشار

مرشف ،رئيس قسم ،مهندس مدين ،رئيس حسابات ،
10
مراقب مايل  ،مدير مكتب
9

مرشف ،رئيس قسم ،مهندس مدين ،مدير مكتب،
رئيس حسابات  ،مراقب مايل

مرشف ،رئيس قسم ،مدير مكتب ،رئيس حسابات ،
مراقب مايل

7

أخصائي ،باحث ،حماسب ،أمني صندوق

6

أخصائي ،باحث ،حماسب ،أمني صندوق ،منسق

5
4
3
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الوظيفة

 12مدير إدارة ،مدير فرع ،مراجع داخيل ،مستشار

8

الوظائف
التنفيذية

الراتب األسايس

أخصائي ،باحث ،حماسب ،أمني صندوق ،منسق،
سكرتري ،موظف استقبال ،معقب ،أمني مستودع

أمني صندوق ،منسق ،سكرتري ،موظف استقبال،
معقب ،أمني مستودع

منسق ،سكرتري ،موظف استقبال ،معقب ،أمني مستودع

احلد األدنى احلد األعىل
11.000

17،000

10.000

16.000

7.000

12.000

6،000

10،500

5،500

9.000

4،500

8.000

4.000

7.000

3،500

6،000

3.000

5.000

2،500

4،000

© حقوق الطبع حمفوظة ملؤسسة سليامن بن عبد العزيز الراجحي اخلريية

15

مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

مستوى
الوحدة

املرتبة

املستخدمون

(الئحة الرواتب واألجور)

الوظيفة

الراتب األسايس
احلد األدنى احلد األعىل

2

سائق ،حارس ،مراسل ،مستخدم ،عامل

2.000

3.000

1

سائق ،حارس ،مراسل ،مستخدم ،عامل

1.500

2.000

جدول رقم ( )4سلم رواتب وأجور املوظف غري السعودي

16

مادة ( )7التعيين حسب المؤهالت والخبرات

ال جيوز تعيني أي موظف إال بنا ًء عىل املؤهالت املطلوبة وسنوات اخلربة الالزمة لشغل هذه الوظيفة
وذلك حسب جدول املؤهالت واخلربات املطلوبة للوظائف املوجودة يف الوصف الوظيفي.

مادة ( )8تعيين الموظف الجزئي

 -1يتم تعيني املوظف اجلزئي عىل املرتبة والراتب املستحق له بحسب مهاراته وخرباته ومؤهالته وفق ما
ورد يف املادة ( )5من هذه الالئحة.
 -2يتم حساب راتب املوظف اجلزئي وفق املعادلة التالية:

ً
رابعا :بداية التعيين

17

مادة ( )5التعيين في سلم الرواتب

 -1يتم تعيني املتقدم للعمل يف املؤسسة براتب أسايس يعادل راتب احلد األدنى من املرتبة إذا حتقق لدى
املتقدم للعمل املؤهالت التي تتطابق مع التوصيف الوظيفي.
 -2يتم تعيني املتقدم للعمل براتب أعىل من احلد األدنى ملرتبته إذا كان لديه من املهارات واملؤهالت
واخلربات ما يزيد عن احلد املطلوب للوظيفة؛ وذلك وفق ًا للمعايري واملحددات واآلليات
املشار إليها يف الفقرتني ( )3،4من املادة ( )4يف هذه الالئحة ،وبام ال يتجاوز احلد األعىل
للمرتبة.

مادة ( )6الوظائف الجديدة والمستحدثة

تقوم قسم املوارد البرشية باقرتاح املستوى اإلداري املناسب لكل وظيفة مستحدثة.
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 -3يعد راتب املوظف اجلزئي املتحصل وفق املعادلة السابقة مكافأة مقطوعة تشمل مجيع مستحقاته.
ً
خامسا :تسكين الموظفين القائمين على رأس العمل
مادة ( )9إجراءات تسكين الموظفين

يقوم قسم املوارد البرشية عند بدء العمل هبذه الالئحة بتثبيت كل موظف قائم عىل رأس عمله عىل
الوظيفة املناسبة له وفق اإلجراءات التالية:
 -1يتم تثبيت املوظف الذي يامرس أعامالً أعد هلا توصيف وظيفي براتب يعادل راتب املرتبة املقابلة
للوظيفة رشيطة أن يمتلك املوظف الذي يشغل هذه الوظيفة الكفايات واملؤهالت واخلربات
الالزمة لشغل الوظيفة ،واملحددة يف بطاقة الوصف الوظيفي.
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يتم حتديد الراتب املستحق للموظف عند تسكينه وفق ًا ملا ورد يف املادة ( )4من هذه الالئحة.
إذا ق ّلت املؤهالت العلمية للموظف عن املؤهالت املطلوبة للوظيفة فال بد أن تتوافر لديه سنوات
خربة بعدد سنوات املؤهل املطلوب للوظيفة حتى يكون من املمكن تثبيته عىل املرتبة املحددة
للوظيفية وبالراتب املستحق له وفق ًا ملا ورد يف املادة ( )4من هذه الالئحة.
إذا قلت خربات املوظف ومؤهالته عن املطلوب للوظيفة ورأت جلنة شؤون املوظفني مناسبة
تسكينه عىل الوظيفة فيتم تثبيته عىل احلد األدنى يف املرتبة وتكون ترقيته بواقع ترقية واحدة كل
سنتني ،ما مل َير الرئيس التنفيذي خالف ذلك.
إذا زادت مؤهالت املوظف وخرباته وتدريبه عن املؤهالت واخلربات املطلوبة للوظيفة يتم تثبيت
املوظف عىل املرتبة املستحقة له براتب أسايس أعىل من احلد األدنى بام يتفق مع مؤهالته وخرباته
وفق ًا ملا ورد يف املادة ( )4من هذه الالئحة ،عىل أن ال يؤدي ذلك يف مجيع األحوال إىل جتاوز احلد
األعىل للراتب األسايس للمرتبة.
إذا تبني أن املوظف املثبت عىل وظيفة وفق اإلجراءات املوضحة يف هذه املادة يتقاىض حالي ًا راتب ًا
أساسي ًا يفوق ما حيق له احلصول عليه بمقتىض اإلجراءات السابقة ،يتم تسكني املوظف عىل راتبه
احلايل وتكون ترقيته بواقع ترقية واحدة كل سنتني إىل أن يتساوى أو يزيد بقليل عن الراتب املستحق
للوظيفة.
إذا تبني أن املوظف املثبت عىل وظيفة وفق اإلجراءات املوضحة يف هذه املادة يتقاىض راتب ًا أساسي ًا
يقل عام حيق له احلصول عليه بمقتىض اإلجراءات السابقة ،يتم تسكني املوظف عىل املرتبة والراتب
األسايس املستحق له بموجب هذه الالئحة.
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ً
أوال :الترقيات والعالوات السنوية
مادة ( )10ضوابط الترقيات والعالوات
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يرفع قسم املوارد البرشية إىل صاحب الصالحية يف هناية كل عام تقرير ًا عن املستوى العام للرواتب
واألجور والبدالت واملزايا األخرى التي تدفعها املؤسسة ملوظفيها واقرتاحاهتا بصددها مراعية يف ذلك
ما ييل:
 -1احلفاظ عىل التناسب بني الرتقيات والعالوات يف املؤسسة وبني تلك املتبعة يف اجلهات ذات النشاط
املشابه.
 -2مراعاة مستوى التكاليف املعيشية بصفة عامة وتوفري دخل ملوظفي املؤسسة يمكنهم من التكيف
مع تكاليف املعيشة واملحافظة عىل مستوى معيشتهم وحتسينه.
 -3قدرة املؤسسة عىل استقطاب مزيد من الكفاءات للعمل لدهيا واحليلولة دون ترسب الكفاءات منها.
 -4تكلفة ما قد يقرتح من عالوات أو ترقيات وأثرها عىل الوضع املايل للمؤسسة.

مادة ( )11دراسة اعتماد الترقيات والعالوات

تتدارس جلنة شؤون املوظفني املذكورة يف املادة ( )10منح عالوة سنوية ملنسويب املؤسسة وذلك عىل
ضوء ظروف املعيشة وأوضاع املؤسسة املالية ونسبة ما تقتطعه الرواتب واألجور والبدالت وما يف
حكمها من املوازنة املخصصة للمؤسسة ،ومقارنة مستوى الكفاءات العاملة يف املؤسسة واألعباء امللقاة
عىل عاتقهم لتحقيق األهداف واخلطط التي تضعها املؤسسة لنفسها يف السنوات القادمة ومستوى ما
يتقاضونه من مرتبات مع مستوى الكفاءات العاملة يف مؤسسات أخرى مماثلة وما تتقاضاه من مرتبات.
وذلك باالستناد إىل التقرير الذي يرفعه قسم املوارد البرشية ومن ثم الرفع لإلدارة العليا الختاذ القرار.
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(الئحة الرواتب واألجور)

مادة ( )12اعتماد الترقيات والعالوات

إذا أقر صاحب الصالحية مبدأ منح العالوة السنوية ملوظفي املؤسسة ،يقوم قسم املوارد البرشية بإعداد
جدول العالوات السنوية للموظفني والذي يراعى فيه ما ييل:
 -1جيب أن يكون املوظف املقرتح منحه عالوة قد أمىض ستة أشهر عىل األقل يف املؤسسة.
 -2أن يكون قد حصل عىل تقدير ممتاز أو جيد جد ًا يف تقرير تقييم أدائه عن العام الذي يمنح عنه العالوة.
 -3أن ال يكون قد صدر يف حقه عقوبة خالل العام السابق.

مادة ( )13ترقيته إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى

يمكن املوافقة عىل ترقيته إىل وظيفة ذات مرتبة أعىل حسب الئحة الصالحيات ،رشيطة أن تكون
مسؤوليات وطبيعة العمل الذي يقوم به املوظف متناسبة مع املرتبة اجلديدة من حيث الشهادة العلمية
وسنوات اخلربة املطلوبة وفق ًا ملا هو منصوص عليه يف الوصف الوظيفي اخلاص بالوظيفة املر َّقى إليها.

مادة ( )14الحرمان من العالوة

عند حصول املوظف عىل تقدير أقل من جيد جد ًا يتم تثبيته عىل الدرجة التي هو فيها وحرمانه من
العالوة السنوية حتى صدور تقرير السنة القادمة .وعند حصوله عىل تقدير (ضعيف) لسنة واحدة أ و
تقدير (جيد ) لسنتني متتاليني أو ثالث سنوات غري متصلة خالل مخس سنوات من غري عذر مقبول فإن
ذلك يؤدي إىل فصل املوظف واالستغناء عن خدماته.
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مادة ( )15منح عالوة إضافية
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حيق للرئيس التنفيذي وبنا ًء عىل اقرتاح مساعد الرئيس التنفيذي اعتامد منح املوظف املتميز عالوة إضافية
بام ال يزيد عن عالوتني إضافيتني غري العالوة السنوية املقرة جلميع املوظفني .ويشرتط لذلك ما ييل:
 -1أن يكون املوظف قد حصل عىل تقدير ممتاز لسنتني متتاليتني يف تقييم أدائه.
 -2أن يكون املوظف قد قام بأعامل أو أدى خدمات استثنائية للمؤسسة كتطوير أساليب العمل أو كان
يتمتع بمواهب وإمكانيات خاصة متكنه من زيادة كفاءة العمل.
 -3أن ال يزيد عدد املوظفني املقرتح منحهم العالوة عن مخسة باملائة من عدد موظفي املؤسسة مع مراعاة
تنوع املستفيدين حسب املراتب الوظيفية واإلدارات والفروع املختلفة يف املؤسسة.
 -4أن ال يتم منح املوظف عالوات إضافية مرة أخرى إال بعد ميض ثالث سنوات من آخر مرة تم منحه
فيها عالوة إضافية.

مادة ( )16حجب العالوة السنوية

العالوة السنوية هي مكافأة تقدمها املؤسسة تقدير ًا ملا يبذله املوظف من جهود ،ويعود تقدير منحها أو
حجبها لسنة أو اكثر إىل صاحب الصالحية.

مادة ( )17العالوة السنوية نهائية

(الئحة الرواتب واألجور)

ً
ثانيا :الترقيات االستثـنائية
مادة ( )18الترقية بسبب الشهادة العلمية

إذا حصل املوظف عىل شهادة علمية أعىل من التي لديه وكان يملك املهارات والكفايات الالزمة يف
ذات املجال بحيث بات حيقق متطلبات وظيفة من مستوى إداري أعىل من مستوى الوحدة اإلدارية
التي يشغلها قبل حصوله عىل الشهادة ُحق للرئيس التنفيذي وبنا ًء عىل اقرتاح قسم املوارد البرشية ترقية
هذا املوظف إىل الوظيفة املناسبة يف املرتبة التي بات حيقق متطلبات مستواها رشيطة توفر شاغر للوظيفة
املرقى هلا وبام يلبي حاجة العمل.
مادة ( )19الترقية بسبب الدورات التدريبية

جيوز للرئيس التنفيذي بنا ًء عىل اقرتاح قسم املوارد البرشية منح عالوة استثنائية خالل العام للموظف
الذي حيصل عىل شهادات تدريبية يستفيد منها املوظف يف حتسني أدائه أو تقديم خدمات أفضل للمؤسسة
من خالل هذا التدريب ،رشيطة أن ال تؤدي هذه الزيادة إىل جتاوز املستوى اإلداري للوظيفة التي يشغلها
املوظف وأن ال تكون قيمتها تتجاوز قيمة زيادة عالوتني يف سلم الرواتب وأن ال يتكرر ذلك أكثر من
مرة واحدة خالل عامني.

ال جيوز إعادة النظر يف العالوة السنوية ألي موظف بعد إقرارها ويكون القرار املتخذ بشأهنا هنائي ًا.
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ً
أوال :بدل السكن
مادة ( )20بدل السكن

يؤمن للموظف سكن مناسب ،أو يمنح بدالً يعادل ( )%25من الراتب األسايس أي ما يعادل رواتب
ثالثة أشهر سنوي ًا.
مادة ( )21صرف بدل السكن
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يتم رصف بدل السكن هناية كل شهر مع الراتب الشهري للموظف ،وذلك وفق الضوابط اآلتية:
 -1يرصف بدل السكن أثناء متتع املوظف بإجازته السنوية.
 -2حيسب بدل السكن يف مكافأة هناية اخلدمة.
ً
ثانيا :بدل المواصالت
مادة ( )22بدل المواصالت

يؤمن للموظف وسيلة نقل مجاعية من حمل إقامته ملقر العمل أو يعطى بدل نقل يعادل  % 10من الراتب
األسايس وبام ال يقل عن ( )400ريال شهري ًا.

(الئحة الرواتب واألجور)

ً
ثالثا :بدل االتصاالت
مادة ( )24صرف بدل المواصالت

يعتمد الرئيس التنفيذي وبنا ًء عىل توصية من قسم املوارد البرشية تأمني جوال ورشحية اتصال أو كروت
شحن لكل إدارة أو فرع يتطلب مهام عمله االتصال الدوري .
ً
رابعا :البدالت األخرى

مادة ( )25بدل ابتكار

تكون االبتكارات والربامج واملصنفات التي يعدها املوظف أثناء وجوده باملؤسسة وبسبب تأدية وظيفته
ملك ًا للمؤسسة إذا كانت نتيجة بحوث أو دراسات كلف هبا ،ويمكن للمؤسسة أن متنح املوظف تعويض ًا
مالي ًا عىل شكل بدل أو مكافأة مالية أومعنوية تقدير ًا وتشجيع ًا له عىل التطوير واالبتكار.

مادة ( )26بدل طبيعة عمل

حيدد قسم املوارد البرشية الوظائف التي تستحق بدل طبيعة عمل ،كام حتدد نسبة البدل لكل وظيفة بام ال
يزيد عن  % 25من الراتب األسايس؛ وذلك بموافقة الرئيس التنفيذي.

مادة ( )23صرف بدل المواصالت

يتم رصف بدل املواصالت هناية كل شهر مع الراتب الشهري للموظف ،وذلك وفق الضوابط اآلتية:
 -1يرصف بدل املواصالت أثناء متتع املوظف بإجازته السنوية.
 -2حيسب بدل املواصالت يف مكافأة هناية اخلدمة.
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