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 أحكام عامة
 المادة األولى: 

 المجمعة .بمحافظة لجمعٌة الخٌرٌة لتحفٌظ القرآن الكرٌم تسري أحكام هذه الالئحة على جمٌع العاملٌن با

 المادة الثانٌة :
 التقوٌم المعمول به فً الجمعٌة هو التقوٌم الهجري .

 المادة الثالثة :
بعد اعتمادها  نافذةللجمعٌة الحق فً إدخال تعدٌالت على أحكام هذه الالئحة كلما دعت الحاجة وتكون هذه التعدٌالت 

 إدارة الجمعٌة . من قبل مجلس

 النظام اإلداري   
 :المادة الرابعة 

 أوقات الدوام بالجمعٌة :
وذلك  حسك   على فترتٌن صباحٌة ومسائٌة ٌومٌة بالجمعٌة ثمان ساعات مقسمةٌكون مجموع ساعات الدوام ال  4/5

  :اآلتً
الجمعٌة تحدٌد مكدة ككل ر  لمدٌو  الخمٌس ،  إلىحد من األ أٌامخمسة  والعاملٌن المتعاقدٌندوام الموظفٌن  (5

 .وفق ما ٌناسبها خالل العام فترة 
 اإلجازة األسبوعٌة ٌومً الجمعة والسبت . (2
ٌكتم  حسك  مكاالبنكٌن والكدور النسكائٌة  حلقكاتومشكرفات ومشرفً  دوام المعلمٌن والمعلمات ساعات كونت (1

 .ومركز اإلشراف على الدور النسائٌة تحدٌده من قبل قسم الشإون التعلٌمٌة
 

 األقسام ومساعدٌهم بحده األدنى وفق الجدول التالً : ءدوام رإسا   4/2    
 

 عدد الساعات الٌومٌة أٌام العمل األسبوعً اسم القسم م

 6 4 مدٌر الجمعٌة 1

 3 3 الشإون التعلٌمٌة 2

 3 3 الدور النسائٌة 3

 3 3 تقنٌة المعلومات 4

 3 3 التدرٌب 5

 3 2 الصٌانة والتجهٌزات 6

 3 4 اإلدارٌة والمالٌةالشإون  7

 3 3 العالقات العامة واإلعالم 8

 3 3 تنمٌة الموارد المالٌة  9

 2 2 المشرف على روضة األنجال 13

 2 2 المشرف على معهد الفرقان 11

 
 
 
 غٌر( من هذه المادة مالم ٌتضمن العقد الموقع مع الموظف 5/ 4ٌكون دوام بقٌة الموظفٌن حس  ماذكر فً ) 4/1

 ذل  .
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 الوظائف اإلدارٌة فً الدور النسائٌة :  4/4

 
 
 ٌكون الدوام فً شهر رمضان المبار  وفق الجدول التالً :           4/1

 العمل أٌام
 األولىالفترة 

 والمكلفون بالعمل
 الفترة الثانٌة

 والمكلفون بالعمل
 الفترة الثالثة

 والمكلفون بالعمل

 حد              من األ
 الخمٌسإلى 

إلى  ص13.33من 
 ظ1.33

 سكرتٌر الجمعٌة 

من بعد العصر  إلى  قبل المغرب بثلث 
 جمٌع موظفً األقسام /ساعة 

 ساعات 3مدة ل بعد صالة التروٌح     
 جمٌع موظفً األقسام

 الٌوجد دوام جمعةٌوم ال
إلى  قبل المغرب بثلث  بعد العصرمن 

 حسب التكلٌف/ساعة
 ساعات 3بعد صالة التروٌح لمدة       

 حسب التكلٌف

 الٌوجد دوام لسبتٌوم ا
من بعد العصر إلى  قبل المغرب بثلث 

 ساعة/حسب التكلٌف
 ساعات 3 بعد صالة التروٌح لمدة       

 حسب التكلٌف

 مالحظة  : 
 . رمضان المبار شهر  الجمعٌة إلى نهاٌة الفترة الثانٌة من آخر أٌامموظفً األقسام بٌستمر دوام *  
 . الجمعٌة إدارةمن قبل  قبل شهر رمضان من كل عام انٌة والثالثة ثالفترة ال بداٌةٌتم تحدٌد * 

 
 سبت خارج دوام وفق أنظمة العمل والعمال *ٌمنح المكلفون بالعمل أٌام الجمعة وال

 هـ24/5/5445( بتارٌخ 123/45*المرجع : قرار مجس اإلدارة رقم )

 

 المادة الخامسة :
 التوظٌف بالجمعٌة :

 ٌشترط للتوظٌف :  1/5
 أ ـ أن ٌكون المتقدم للعمل سعودي الجنسٌة .      
 برات العملٌة المطلوبة للعمل محل التوظٌف .على المإهالت العلمٌة أو الخ   ـ أن ٌكون حاصالا       
 ج ـ أن ٌجتاز بنجاح ما قد ٌتقرر من امتحان أو مقابلة شخصٌة .     
 .د ـ أن ٌكون الئقا طبٌاا      
 هـ ـ ٌجوز استثناء توظٌف غٌر السعودٌٌن وفقاا لشروط وأحكام نظام العمل .     

 

   للموظف وتودع األخرى فً ملفه بالجمعٌة وٌج  أن ٌتضمن وصفاا ٌحرر عقد العمل من نسختٌن تسلم إحداهما   1/2
 مزاٌا أخرى ،  وللجمعٌة  أووأي شروط ة العقد ومقدار العالوة السنوٌة ، لطبٌعة العمل واألجر المتفق علٌه ومد      
 ها واتخاذ القرارموظف فٌال أداءالحق إذا  رغبت  فً تحدٌد فترة تجربة بشرط أال تقل عن ثالثة أشهر  ٌتم تقٌٌم       
 .المناس  بشؤن استمراره من عدمه        
 ٌعتبر العقد سارٌاا من تارٌخ مباشرة الموظف  وٌحق للجمعٌة إلغاء عقد العمل إذا لم ٌباشر الموظف مهام عمله   1/1

 من تارٌخ  توقٌع العقد . ( ٌوماا  51دون عذر مشروع خالل )       

عدد الدارسات أكثر  المسمى الوظٌفً  م
 233من 

 فؤقل 13 533 -15 513 -535    233 -515 

وتكلف بؤعمال  1 1 1 1 مساعدة مدٌرة 1
 السكرتارٌة

 
ٌكتفى بمشرفة 

واحدة فقط وتوزع 
جمٌع األعمال 
بٌنها وبٌن مدٌرة 

 الدار

 - 1 1 1 سكرتٌرة 2

 1 1 1 2 مشرفة تعلٌمٌة 3

 - 1 2 2 مشرفة نظام 4

 أطفال حاضنة واحدة 13لكل  حاضنة 5

 حسب ما تلراه إدارة الدار على أن تكون مكافؤتهن من إٌرادات المقصف مسإولة مقصف 6
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 المادة السادسة :
 رٌر األداء الوظٌفً :تقا
 ٌقوم الرئٌس المباشر للموظف بإعداد تقرٌر األداء الوظٌفً عن كل سنة من سنوات خدمته بالجمعٌة حس   6/5

 الجمعٌة العتماده . موذج المعد لذل   وٌرفع لمدٌرالن      
 

 خكالل مكدة ثالثكٌن لجمعٌكةا إن ٌكتظلم برفكع خطكا  إلكى مكدٌر لهف صورة من التقرٌر بعد اعتماده ، وٌسلم الموظ 6/2
 .ٌوماا 

  

الشكإون اإلدارٌكة  وٌكزود قسكم، بناء على التقكدٌر المسكتحق من عدمها ٌترت  على التقرٌر منح العالوة السنوٌة  6/1
 منه التخاذ الالزم  .والمالٌة بصورة 

 
 
 

 المادة السابعة :
 اإلجازات :

 : ة العادٌةاإلجاز 7/5
 

(  13عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوٌة برات  كامل مكدتها )عقداا كامالا  (: ٌستحق المتعاقد مع الجمعٌة5)

للجمعٌة منح المتعاقكد جكزءاا مكن إجازتكه السكنوٌة ، و( ٌوماا للعامل والسائق  51و ) ، ٌوماا للمعلم والموظف اإلداري 

 تقتضٌه المصلحة . بنسبة المدة التً قضاها من السنة فً العمل حس  ما

عن كل سنة من سنوات الخدمة رصٌد إجازة قدره  أو الدوام الجزئًتحق الموظف المعٌن على نظام الساعات (: ٌس2)

تحتسك  بكنفس آلٌكة الموظكف ، وٌحق لكه االسكتفادة منهكا دفعكة واحكدة أو مجكزأة  ، ( أٌام فً مدة عقده السنوي 53) 

 وال ٌنقل رصٌده المتبقً لسنة عقده الجدٌدة  .،  الحكومً

مع األخذ بعٌن  ، دد الجمعٌة مواعٌد تمتع المتعاقدٌن غٌر السعودٌٌن بإجازاتهم السنوٌة وفق مقتضٌات العمل (: تح1)

  وٌكون قرار الجمعٌة فً هذا الشؤن نهائٌاا .، االعتبار رغبة المتعاقد فً تحدٌد موعد إجازته كلما أمكن ذل  

 نت إجازته متصلة بدوام قبلها أو بعدها.(: صرف رات  إجازة العٌدٌن للموظف أو المعلم إذا كا4) 
 

 : إجازة عٌد الفطر 7/2
وتككون عكودة  ، القكرى  أمشهر شوال حس  تقكوٌم من  خامسعٌد الفطر من ٌوم العٌد حتى نهاٌة  الٌوم ال إجازةتبدأ 

 .الذي ٌلٌه فإذا وافق ٌوم جمعة تكون العودة ٌوم األحد من شهر شوال  دسالموظفٌن ٌوم السا
 

 : ازة عٌد األضحىإج 7/1
 م حس  تقوٌم أ منه حتى نهاٌة الٌوم الخامس عشر  الٌوم الثامن من ذي الحجة بنهاٌة دوام األضحىعٌد  إجازةتبدأ 

 . الذي ٌلٌه حدتكون العودة ٌوم األ جمعةفإذا وافق ٌوم ، وتكون عودة الموظفٌن ٌوم السادس عشر ، القرى 
 

 :الٌوم الوطنً  إجازة 7/4
وفق ما تقره وزارة الموارد البشرٌة والتنمٌة االجتماعٌة لموظفً العاملٌن بالجمعٌة بإجازة الٌوم الوطنً  ٌتمتع جمٌع

 .القطاع الخاص 
 

 : االستثنائٌة اإلجازة 7/1
 فٌما الٌضر  ٌتفق على تحدٌد مدتها، استثنائٌة بدون رات   إجازةموافقة الجمعٌة الحصول على بٌجوز للموظف        
 .، وال تحتس  مدة إجازته االستثنائٌة من مدة خدمته الجمعٌة بمصالح        
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 : المرضٌة  اإلجازة 7/6
، دفعة واحدة أو متفرقة  ، ٌستحق الموظف ) المتعاقد ( إجازة مرضٌة التزٌد عن شهر واحد فً السنة  أ/     

 . وهو خارج المملكة أصٌ  إذا ةاإلجازٌعطى هذه وال ، ة من جهة حكومٌة معتمد ةرٌر طبٌابموج  تق
 

إجازة مرضٌة فٌما ال ٌتجاوز أسبوع عمل كل حس  عقده ، بعد  ٌمنح إجازة موظفً العقود بدوام جزئً : /     
 . تقدٌم تقرٌر طبً ٌثبت الحالة المرضٌة

 ٌةٌمنح مدٌر الجمعٌة صالحٌة منح إجازة مرضٌة أسبوع عمل آخر كحد أقصى فً الحاالت الضرور ج/    
 هـ7/2/5442( بتارٌخ 121/45*المرجع قرار مجلس اإلدارة رقم )

 : تؤدٌة فرٌضة الحج إجازة 7/7
 األضحىقبل عٌد  أٌام أربعةلمدة   إجازة األولىٌستحق الموظف الذي ٌرغ  فً تؤدٌة فرٌضة الحج للمرة        

 . طوال خدمته وذل  لمرة واحدة  ،  برات  كامل
 :انات الدراسٌة إجازة تؤدٌة االمتح 7/8

 ٌستحق الموظف اجازة تؤدٌة االمتحان الدراسً برات  كامل بشرط تقدٌم ما ٌثبت تؤدٌة االمتحان ومدته  .         
 
 
 

 : المادة الثامنة
 : لفات والجزاءاتاالمخ
  : الحضور واالنصراف 8/5

  خكالل الشكهر الواحكد  الحضكورسكاعات  جمكوعانخفكا  معنكد  كتابٌاا  الساعاتبنظام  الموظف المعٌنٌنبه  ـ  5      
 : األتًعن 
 .كامل دوام ساعات  نظام موظفل ساعة  528            

 .دوام مسائً  ساعات نظام موظفساعة  ل 83           
رٌة والمالٌة بشكل شهري عند          الشإون اإلداقسم من قبل الجمعٌة  بموج  استمارة ترفع لمدٌرٌتم ذل   و 

ن تكرر للمرة الثالثة وإ،  أٌامٌعادل رات  ثالثة  ما اا جزاء ٌحسم علٌهٌنبه وتكرر ذل   وإذا ، مسٌراتالإعداد 
 قٌده . الحق فً طً الصالحٌة فلصاح 

                     بدون عذر   خالل الشهر الواحد الغٌا  أٌامعندما ٌبلغ عدد  ات  شهري كتابٌاا ورـ ٌنبه الموظف المعٌن بعقد  2      
 .ق فً طً قٌدهفلصاح  الصالحٌة الحتكرر ذل   وإذا، متفرقة  أو متصلة سواء أٌامعشرة           

        :المخالفات التً تتعلق بنظام العمل فً الجمعٌة  8/2
  لفة من قبل لجنة برئاسة مدٌر الجمعٌة ،   تدرس المخاسلوكٌة  أوموظف مخالفة نظامٌة  أيفً حال ارتكا            

  والرئٌس المباشر للموظف لتحدٌد العقوبة التً تطبق علٌه .  ، المالٌةو اإلدارٌةوعضوٌة مدٌر الشإون            
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 النظام المالً
 المادة التاسعة :

  
 الروات  :

وحسك   ، سكبوعٌةروات  شاغلً الوظائف القٌادٌة ومساعدٌهم بالجمعٌة بناء على أٌكام وسكاعات العمكل األ تبدأ  9/5
 ما هو محدد فً جدول الروات  التالً :

 
 عدد الساعات الٌومٌة أٌام العمل األسبوعً راتب المساعد راتب الرئٌس اسم القسم م

 6 4 ـــ لاير 13333 مدٌر الجمعٌة 1

 3 3 لاير 2533 لاير 3333 الشإون التعلٌمٌة 2

 3 3 لاير 2533 لاير3333 الدور النسائٌة 3

 3 3 ـــ لاير 3333 ة المعلوماتتقنٌ 4

 3 3 ـــ لاير 1533 التدرٌب 5

 1 2 ـــ لاير 1533 الصٌانة والتجهٌزات 6

 3 4 ـــ لاير 3533 الشإون اإلدارٌة والمالٌة 7

 3 3 ـــ لاير 3333 العالقات العامة واإلعالم 8

 3 3 ـــ لاير 3333 تنمٌة الموارد المالٌة 9

 2 2 ـــ لاير 5333 نجالالمشرف على روضة األ 13

 2 2 ـــ لاير 1533 المشرف على معهد الفرقان 11

 
 هـ8/4/5416( بتارٌخ 16/62*المرجع : قرار مجلس اإلدارة رقم )

 
 * عند الرغبة فً التعاقد بمبلغ أعلى من المذكور فٌتم الرفع لمجلس إدارة الجمعٌة ألخذ الموافقة على ذل .

( فً 41/12هـ  وكذل  القرار رقم )5415/ 56/2( بتارٌخ    7/15ارة رقم  ) *المرجع : قرار مجلس اإلد 
 هـ28/53/5415( فً 41/14ار رقم )هـ وكذل  القر51/53/5412
 
 

 
تصرف روات  شاغلً وظائف  سكرتٌر الجمعٌة والموظفٌن السعودٌٌن و غٌر السعودٌٌن اآلخرٌن  وعالواتهم  9/2

 :  التالً حس  الجدول
 

 الحد األعلى للراتب األدنى للراتب الحد العمل
 مقدار العالوة السنوٌة

 جٌد جدا   ممتاز

 لاير 53 لاير 133 لاير 3533 لاير 1533 سكرتٌر الجمعٌة

 لاير 53 لاير 133 لاير 8333 لاير 4333 موظف دوام كامل سعودي

 لاير 53 لاير 133 لاير 2333 لاير 1333 موظف دوام كامل غٌر سعودي

 لاير 25 لاير 53 لاير 1233 لاير 733 سائق 

 لاير 25 لاير 53 لاير 833 لاير 633 عامل 

 
 5414/  1/ 59( بتارٌخ  513/14هـ وكذل  القرار رقم )  5413/  1/  9( بتارٌخ     24/13المرجع :  قرار مجلس اإلدارة رقم  ) *
 هـ
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 م حس  الجدول التالً :عات وعالواتهالساتصرف روات  شاغلً وظائف نظام  9/1
عدد األٌام 
 الشهرٌة

حد الساعات لموظف 
 دوام مسائً

حد الساعات  لموظف 
 دوام كامل

أجرة 
 الساعة

 مقدار العالوة السنوٌة

 ساعة 163 ساعة 133 ٌوم 23

 لاير 22
 *ممتاز لاير عن كل ساعة

 ساعة 168 ساعة 135 ٌوم 21 هللة عن كل ساعة 53* جٌد جدا  

 ساعة 176 ساعة 113 ٌوم 22

 لاير 3523 الحد األعلى لراتب موظف ساعات دوام كامل 

 لاير 2423 الحد األعلى لراتب موظف ساعات دوام مسائً

 هـ 5415/  1/  7( بتارٌخ     54/15المرجع :  قرار مجلس اإلدارة رقم  ) * 
 
 
 

 

طوعة ( حس  جدول المكافؤت كافؤة مق) مصباحً ومسائً تصرف روات  شاغلً وظائف السائقٌن والحراس  9/4
 :التالً

 أٌام العمل
           مكافؤة السائق
 مع المحرم

                           س رمكافؤة الحا
 مع المحرم

 مكافؤة سائق حلقات بنٌن
  الحلقاتمكافؤة المشرف اإلداري فً 

 الممٌزة

 لاير 4333 لاير 4333 أٌام  5
 لاير 1233 لاير 1533

 لاير 2533 لاير 2533 أٌام   3

 
وكذل   هـ51/53/5412( فً 46/12وكذل  القرار رقم )  ـه5413/  4/  1( بتارٌخ  59/13:  قرار مجلس اإلدارة رقم  )المرجع * 

 هـ 58/52/5411( بتارٌخ 43/11القرار رقم )
 
 
                          نظام األجر الٌومً حس  تصرف مكافآت العامالت فً الدور النسائٌة الصباحٌة والمسائٌة على أساس  9/1

 جدول المكافآت التالً : 
 

 مقدار المكافؤة للٌوم الواحد المسمى الوظٌفً بالدار م

 لاير 53 مدٌرة مركز اإلشراف 1

 لاير 53 مشرفة مركز 2

 لاير 53 مدٌرة دار 3

 لاير 45 مساعدة مدٌرة 4

 )مقطوعة شهرٌة(لاير  1533 سكرتٌرة مركز اإلشراف 5

 لاير 43 سكرتٌرة دار  6

 لاير 45 مشرفة حلقات 7

 لاير 43 معلمة 8

 معلمة )خرٌجة معهد قرآن( 9
ٌشترط أن ٌكون المعهد من داخل 

 المملكة
 لاير 63

 لاير 25 مساعدة تسمٌع 13

 لاير 55 معلمة برنامج ارتقاء 11

 لاير 35 حاضنة 12

 لاير 45 مشرفة نظام 13

 لاير 33 لة نظافةعام 14

 
/  1/  9  ( بتارٌخ 51/15و القرار  رقم  )  ، هـ 5429/  2/  26( بتارٌخ    6/5429المرجع :  قرار مجلس اإلدارة رقم  ) * 

( بتارٌخ 51/14والقرار )، هـ  5414/ 1/  1( بتارٌخ 9/14هـ ، و القرار  رقم  ) 8/6/5411فً  51/11والقرار رقم  هـ 5415
 هـ .22/2/5411( بتارٌخ 9/11، والقرار ) هـ 2/5/5411( بتارٌخ 4/11والقرار )،   هـ7/4/5414
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أٌكام  4بواقكع دوام ( لاير شهرٌاا  1333) مكافؤة مقطوعة ( مقدارها )  ٌصرف رات  موظفة الموارد المالٌة 9/6
 .ساعات ٌومٌا بمقر مركز اإلشراف على الدور النسائٌة  1بحد أدنى  أسبوعٌاا 

 
 
 آلٌة دعم مجمعات حلقات البنٌن والدور النسائٌة : 9/7

 أوالا : مجمعات حلقات البنٌن :
رٌككاالا                         13بمقككدار الككدعم  وٌككزادلاير  133 مقككدارهدعمككاا مالٌككاا طالبككاا  43ٌبلككغ عككدد طالبككه ٌمككنح المجمككع الككذي  -

 هر من بدء الدراسة .طال  بعد األربعٌن ، وٌعتمد العدد بعد مضً ش53لكل 
الكدعم السكنوي للمجمعككات فكً الحفككالت التكرٌمٌكة بمككا ٌتناسك  مكع عككدد طكال  المجمككع ومسكتواهم التحصككٌلً                     -

 حس  اآلتً:
 %(.533% إلى 83لاير شهرٌاا إذا كانت نسبة مستواه التحصٌلً من ) 43ٌمنح كل طال  فً المجمع مبلغ  •
 %(.79% إلى 65لاير شهرٌاا إذا كانت نسبة مستواه التحصٌلً من ) 13لمجمع مبلغ ٌمنح كل طال  فً ا •
 %(.63% إلى 43لاير شهرٌاا إذا كانت نسبة مستواه التحصٌلً من ) 23ٌمنح كل طال  فً المجمع مبلغ  •
 % فما دون.19الٌمنح المجمع أي مبلغ مالً إذا كانت نسبة المستوى التحصٌلً للطال   •
 
 

 هـ55/55/5414( بتارٌخ48/14قرار مجلس اإلدارة رقم  ) : *المرجع

 .مقسمة على الفصول الدراسٌة لاير سنوٌاُ  163ٌدعم برنامج حافظ عن كل طال  بمبلغ  -
 . مقسمة على الفصول الدراسٌةلاير سنوٌاا  163ٌدعم برنامج الرٌاحٌن عن كل طال  بمبلغ  -
 . مقسمة على الفصول الدراسٌةلاير سنوٌاا  163ٌدعم برنامج الماهر عن كل طال  بمبلغ  -
 . (لاير73( وجٌدجداا )لاير533الطال  فً برنامج حافظ مكافؤة المستوى لكل جزء ممتاز ) ٌعطى -
 
 
 

 ثانٌاا : الدور النسائٌة:
 تقٌم الدور فً نهاٌة كل فصل دراسً وعلى ضوء هذا التقٌٌم تصنف الدور على ثالث مستوٌات :

  لاير فً الفصل الدراسً الواحد 233لقة أ/ تمنح كل ح 
 لاير فً الفصل الدراسً الواحد  513 تمنح كل حلقة / 
 لاير فً الفصل الدراسً الواحد 533تمنح كل حلقة ج/ 
 

 . هـ58/1/5419بتارٌخ ( 244/19قرار مجلس اإلدارة رقم  )جع : *المر
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المتعاونٌن على أساس نظكام األجكر و،  رات  شهري أساسمتعاقدٌن على ال تصرف روات  معلمً الحلقات  9/8      
 الٌومً حس  جدول المكافآت التالً :

 

 المسمى الوظٌفً
أٌام العمل 
 األسبوعً

الراتب أو المكافؤة 
 الشهرٌة

بدل نقل 
 داخلً

بدل نقل 
 خارجً

بدل 
 إشراف

 العالوة السنوٌة
 جٌد جدا   ممتاز

 مدٌر مجمع 
 سعودي 

 مكافؤة شهر - - - لاير 1133 أٌام 5
مكافؤة نصف 

 شهر

 - - - - - لاير 1333 أٌام  5 الماهرمعلم برنامج 

مشرف برنامج 
 الماهر

 - - - - - لاير1333 أٌام  5

معلم برنامج 
 الرٌاحٌن

 - - - - - لاير1233 أٌام  5

مشرف برنامج 
 الرٌاحٌن

 - - - - - لاير 1533 أٌام  5

اداري برنامج 
 الرٌاحٌن

 - - - - - لاير 833 أٌام  5

معلم متعاقد                       
 غٌر سعودي

 لاير 53 لاير 133 - - - لاير 1333 أٌام 5

معلم متعاقد غٌر 
 سعودي  / الهجر

 لاير 53 لاير 133 - لاير 133 لاير 153 لاير 1333 أٌام 5

مشرف حلقات 
 متعاقد غٌر سعودي

 لاير 53 لاير 133 لاير 533 لاير 233 لاير 1333 أٌام 5

غٌر  معلم متعاون
 سعودي

 مكافؤة شهر - - - لاير 533 أٌام 5
مكافؤة نصف 

 شهر

معلم متعاون غٌر 
 سعودي

 مكافؤة شهر - - - لاير 433 أٌام 4
مكافؤة نصف 

 شهر

 معلم متعاون
 سعودي فئة أ

 مكافؤة شهر - - - لاير 833 أٌام 5
مكافؤة نصف 

 شهر

 معلم متعاون
 سعودي فئة ب

 مكافؤة شهر - - - لاير 653 أٌام 5
مكافؤة نصف 

 شهر

 معلم متعاون
 سعودي فئة ج

 مكافؤة شهر - - - لاير 533 أٌام 5
مكافؤة نصف 

 شهر

 مكافؤة شهر - - - لاير 253 أٌام 5 مساعد معلم
مكافؤة نصف 

 شهر

 أٌام 5 مشرف متعاون
لاير للزٌارة  75

 حلقةالواحدة لل
 - - لاير 533 لاير 233

 
 

 ضوابط عامة :
 

 .سنوات من التعاقد معهم  53تتوقف عالوات المعلمٌن المتعاقدٌن بعد مضً  -5
من نهاٌة العالوات  صرف مكافؤة تشجٌعٌة سنوٌة للمعلمٌن المتعاقدٌن الذٌن انتهت عالوتهم السنوٌة اعتباراا  -2

 على النحو التالً :
لاير ، والمعلم الذي ٌحصل على جٌد جداا فً  5333صل على تقدٌر ممتاز فً التقٌٌم السنوي ٌمنح المعلم الذي ٌح

 لاير . 133التقٌٌم السنوي 
بمختلف الفئات الوظٌفٌة أٌام اإلجازات الرسمٌة حس  نظام ذوي العقود تحتس  ضمن روات  الموظفٌن  -1   

 .الجمعٌة 
 لحلقات ٌعطى مكافؤة معلم متعاون .كتبً فً أحدى فترات اإذا كلف أحد المعلمٌن المتعاقدٌن بعمل م -4
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 لاير على راتبه كمعلم . 233ٌضاف للمشرف التعلٌمً السعودي -1
 52لاير ، وإذا وصل عدد الحلقات  5233ت فتكون المكافؤة حلقا 53لمجمع إذا وصل عدد الحلقات ٌمنح مدٌر ا -6

 لاير . 5133فتكون المكافؤة 
 هـ 4/5/5419( بتارٌخ 215/19لس اإلدارة رقم )*المرجع قرار مج

 لاير( لكل جزء جدٌد . 23ٌمنح المعلم فً برنامج حافظ عند اجتٌاز الطال  المستوى بتقدٌر ممتاز مكافؤة مالٌة ) -7
( لكل جزء لاير 52مكافؤة مالٌة ) بتقدٌر جٌد جداا  ٌمنح المعلم فً برنامج حافظ عند اجتٌاز الطال  المستوى -8
 د .جدٌ
ـ ٌمنح المعلم فً برنامج حافظ مكافؤة تحفٌزٌة نهاٌة كل فصل دراسً عند حصول المعلم على تقٌٌم ممتاز فً 9

لاير عن كل طال  وحتى خمسة طال  لٌكون الحد األعلى للمعلمٌن المتعاونٌن لكل فصل دراسً  533التقٌٌم الفصلً 
 حد باإلضافة للمكافؤة السنوٌة والعالوة السنوٌة .والمتعاقدٌن مبلغ فصل وا وتحل محل المكافؤة السنوٌة ،

 

 : ةالمادة العاشر
  البدالت والمكافآت :

 : االنتدابات 53/5
 كم فؤكثر استحقاقه حس  اآلتً : 13ـ ٌصرف للمنتد  مسافة  5

 كان تنقله بواسطة سٌارة الجمعٌة . إذاأ( نصف لاير عن كل واحد كٌلو متر 
 كان تنقله بواسطة سٌارته الخاصة . إذامتر  هللة عن كل واحد كٌلو 71 ( 
 
وذلك  علكى النحكو  كرصكٌد إجكازة  ككم  71زادت المسكافة عكن  إذا نتكدا طلك  إحتسكا  مكدة اال ٌمكن ألي موظف ـ 2 

 التالً :

 نتدا  بٌومٌن رصٌد إجازة .ٌوم إجازته الرسمٌة ٌحتس  ٌوم االإذا انتد  فً أ( 
 ٌة ٌحتس  ٌوم االنتدا  بٌوم رصٌد إجازة ، وٌعتبر على رأس العمل ذل  الٌوم .أٌام العمل الرسمإذا انتد  فً  ( 

 

 :مكافؤة العمل اإلضافً  53/2
 لً :تصرف مستحقات المكلفٌن بالعمل اإلضافً حس  الجدول التا

 الحد األعلى لساعات التكلٌف الشهرٌة مقدار المكافؤة عن كل ساعة المسمى الوظٌفً

 ساعة 33 حسب مقدار أجرة الساعة لراتبه الشهري اتالعاملٌن بنظام الساع

غٌر السعودي والموظف 
 السعودي

 ساعة 33 حسب نظام العمل والعمال

 
 : تعوٌ  اإلجازة السنوٌةرات  بدل اإلركا  و  53/1

وككل  ، للمكوظفٌن والمعلمكٌن المتعاقكدٌن  سكنة هجرٌكةكل اإلجازة السنوٌة  شهر رات  و اإلركا  صرف تذاكر ت       
حسك  آخكر لعمكال للسكائقٌن وا هجكرٌتٌن وكل سكنتٌن  ، تذكرة سفر لزوجة المعلم والموظف المتعاقد  هجرٌتٌنسنتٌن 
 .كل منهم  ٌتقاضاه رات 
 . هـ24/53/5411( فً 16/11تم إضافة منح زوجة المعلم أو الموظف المتعاقد تذكرة سفر كل سنتٌن  هجرٌتٌن حس  قرار مجلس اإلدارة رقم )* 

 
 : بدل السكن 53/4

فكً حكال بحس  عدد أفراد العائلة لمتعاقد من المعلمٌن  والموظفٌن غٌر السعودٌٌن ٌلزم الجمعٌة توفٌر سكن مناس  ل
وفٌما عدا ذل  ، ( لاير  7333بدل سكن سنوي قدره )، فإذا تعذر ذل  فٌمنح المتعاقد وجود عائلته معه داخل المملكة 
 . مناس اعً تلتزم الجمعٌة بتوفٌر سكن جم

 هـ2/5/5411( فً 1/11لاير حس  قرار مجلس اإلدارة رقم ) 7333كن إلى س* تم تعدٌل بدل ال
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 التؤمٌن الطبً : 53/1
 للمتعاقد من المعلمٌن والموظفٌن بتؤمٌن طبً سنوي له ولزوجته واثنان من أبناءه .زم الجمعٌة تتل
 

 تجدٌد اإلقامة : 53/6
قامات مكفولٌها وما ٌترت  على ذل  من مصروفات أخرى ، وٌتحمل المكفول تجدٌد إقامات تتكفل الجمعٌة بتجدٌد إ

 مرافقٌه ورسوم المرافقٌن ، وكذل  تجدٌد جوازات السفر له ولجمٌع أفراد عائلته .
 

 التؤمٌنات االجتماعٌة : 53/7
ل كل طرف النسبة المحددة علٌه حس  ٌتم إدراج المعلمٌن والموظفٌن بعقود كاملة فً التؤمٌنات االجتماعٌة ، وٌتحم

 النظام .
 

 مكافؤة نهاٌة الخدمة : 53/8
نهاٌة الخدمكة علكى أسكاس مكافؤة من غٌر السعودٌٌن  المعلمٌن واإلدارٌٌنمن  ٌن بعقود كاملةــ  ٌصرف للمتعاقد 5   

 الخدمكة سكنتٌنً فك بشكرط أن ٌككون قكد أمضكى، الشهري األخٌر عن  كل سنة كاملكة مكن سكنوات خدمتكه  نصف راتبه
 .  العقد بما فً ذل  أجزاء السنة بموج األقل  متتالٌتٌن على

  إمكانٌة تقدٌم صرف مستحقات نهاٌة الخدمة للسنوات السابقة للموظفٌن بعد اإلطالع على المبررات من
 قبل مجلس إدارة الجمعٌة .

 هـ8/1/5442( بتارٌخ 171/42المرجع : قرار مجلس اإلدارة رقم )*
 

 العمككال( مككن نظككام العمككل السككعودي عنككد انتهككاء خدمككة 81( ، ) 84ٌككتم تطبٌككق مككا ورد فككً المككادتٌن  )  ـككـ  2     
 -الذٌن ٌشملهم نظام العمل السعودي ، ونص المادتٌن كما ٌلً : ن بالجمعٌةٌالمتعاقد
      

     مكافؤة عن مدة خدمته تحس  إذا انتهت عالقة العمل وج  على صاح  العمل أن ٌدفع إلى العامل :   (84نص المادة )
على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة مكن السكنوات الخمكس األولكى ، وأجكر شكهر عكن ككل سكنة مكن السكنوات      

        التالٌة ، 
 وٌتخذ األجر أساساا لحسا  المكافؤة ، وٌستحق العامل مكافؤة عن أجزاء السنة بنسة ما قضاه منها فً العمل .      

انتهاء عالقة العمل بس  استقالة العامل ٌستحق فً هذه الحالة ثلث المكافؤة بعد خدمة ال  نإذا كا :  (81ة )نص الماد  
ثلثٌهككا إذا زادت مككدة خدمتككه علككى خمككس  قتقككل مككدتها عككن سككنتٌن متتككالٌتٌن، وال ٌزٌككد علككى خمككس سككنوات ، وٌسككتح

  بلغت مدة خدمته عشر سنوات فؤكثر . سنوات متتالٌة ولم تبلغ عشر سنوات وٌستحق المكافؤة كاملة إذا 
من المعلمٌن واإلدارٌٌن والسائقٌن والفنٌٌن بعقكد شخصكً مكافكؤة نهاٌكة الخدمكة                   ٌصرف للمتعاقدٌن السعودٌٌن  53/9

 حس  اآلتً:
ت" أي بدوام كامل، ، وٌعملون لدى الجمعٌة "طوال الوق إذا كان العاملون لدى الجمعٌة من غٌر العاملٌن فً الدولة-5

( من نظام العمل، وٌتمتعون بكافة 1( من المادة رقم )1فإنهم ٌخضعون لنظام العمل بصراحة نص الفقرة رقم )
 الحقوق، وعلٌهم كافة الواجبات التً نص علٌها هذا النظام.

وقت" أي بدوام جزئً، إذا كان العاملون لدى الجمعٌة من غٌر العاملٌن فً الدولة، وٌعملون لدى الجمعٌة "بع  ال-2
( 523( من نظام العمل، والمادة رقم )1(  من المادة رقم )8فإنهم ٌخضعون لنظام العمل بصراحة نص الفقرة رقم )

 هـ، وٌتمتعون بكافة الحقوق، وعلٌهم كافة الواجبات9/9/5427( وتارٌخ 5/2817منه، وقرار وزٌر العمل رقم )
 . هـ6/1/5411( بتارٌخ 51/11قرار مجلس اإلدارة رقم ) *المرجع :
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 : حادٌة عشرالمادة ال
 الحسمٌات :   

 ، وٌتم حسمها حس  اآللٌة التالٌة :ال ٌستحق الموظف رات  عن األٌام التً ٌتغٌ  فٌها  55/5 
 الحسم على أساس القاعدة التالٌة :المكلفون بعدد محدد من أٌام العمل األسبوعٌة ٌتم -5

                               متوسط عدد أٌام العمل الشهرٌة  ÷   عدد أٌام الغٌا   ×الرات                                      

ٌتم الحسم على أساس القاعدة التالٌة ، المكلفون بالعمل طول أٌام األسبوع من غٌر الموظفٌن على نظام الساعات -2 
: 

       13 ÷  عدد أٌام الغٌا   × ت    الرا                                   

   
 ٌتم حسم غٌا  أو تؤخر معلمً الحلقات وفقاا للضوابط التالٌة : 55/2

( خمسكون 13) إذا تغٌ  المعلم عن الحلقة الواحدة بدون عذر تخصم أجرة الحلقة باإلضكافة إلكى حسكم مقكداره -5
 . رٌاالا 

 من نهاٌة الصالة فً  لقة )مع العلم بؤن بداٌة الحلقةإذا تؤخر المعلم مدة عشر دقائق فؤكثر عن بداٌة الح -2
 ( خمسة وعشرون رٌاالا .21نفس المسجد( ٌحسم على المعلم مبلغ مالً مقداره )      
 ذا انصرف المعلم قبل نهاٌة الحلقة بخمس دقائق فؤكثر ٌحسم على المعلم مبلغ مالً مقداره إ -1     
                                                 (خمسة وعشرون رٌاالا .21)      

 هـ6/9/5421بتارٌخ    48/5421المرجع القرار اإلداري رقم *
 
 
 
 
 

 المادة الثانٌة عشرة :
 روات  معهد الفرقان : 52/5
 : وفق سلم الروات  التالً  المحاضرٌن و المحاضرات تصرف روات  :  أوالا 

 
 المإهل

 الساعة الواحدة )غٌر المتفرغ/ة( قٌمة المرتب الشهري للمتفرغ/ة

 غٌر سعودي/ة سعودي/ة غٌر سعودي/ة سعودي/ة

 53 75 2333 3333 بكالورٌوس

 75 133 2533 3533 ماجستٌر

 133 125 3333 4333 دكتوراه
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 وفق سلم الروات  التالً : روات  اإلدارٌٌن و اإلدارٌاتتصرف   : ثانٌاا 
 
 :األولى الفئة  –أ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفئة الثانٌة :  ـ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورد فكً هكذه المكادة بشكرط أال تتجكاوز  ٌتم احتسا  قٌمة السكاعة الواحكدة للمحاضكرة غٌكر المتفرغكة حسك  مكا -ثالثاا :
 % من مكافؤة المحاضرة المتفرغة حس  المإهل .71مكافؤتها الشهرٌة 

 
 
 
 
 
 

 دكتوراه ماجستٌر ٌوسبكالور الوظٌفة

 4533 4333 3533 العمٌدة

 3533 3333 2533 الوكٌلة

 3333 2533 2333 المشرفة االجتماعٌة

 3333 2533 2333 مشرفة النشاط

 3333 2533 2333 رئٌسة شإون الطالبات

 3333 2533 2333 رئٌسة الشإون اإلدارٌة والمالٌة

 2533 2253 2333 أمٌنة مركز مصادر التعلم

 المإهل مقدار الراتب الوظٌفة

 - 1333 الحاضنة

 ثانوي مع خبرة فً الحاسب اآللً 1533 السكرتٌرة

 ال ٌقل عن الثانوي 1533 المراقبة

 ثانوي مع خبرة فً الحاسب اآللً 1533 المحاسبة

 جامعً 1533 مشرف المعهد

 ثانوي مع خبرة فً الحاسب اآللً 1333 ٌر المعهدسكرت

 لاير 533وإذا كانت غٌر سعودٌة  1333 العاملة

 - 1333 مسإولة المقصف

 - 1333 المراسل

 - 4333 السائق مع محرم

 - 4333 الحارس مع محرم
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 : روات  دار األنجال : 52/2
 

  : وفق سلم الروات  التالً والسائق والحارس : تصرف روات  المعلمات واإلدارٌات أوال

 الجدٌدالمكافؤة األساسٌة للتعٌٌن  الوظٌفة
                    مكافؤة أولال

 سنة عمل
 مالحظات بدل النقل العالوة السنوٌة

  233 133 353 2375 مدٌرة الدار
 
 

ترشٌح المدٌرة 
واعتماد 
 المشرف
 

 233 175 353 2125 مساعدة المدٌرة

 233 87,53 175 2333 مشرفة تعلٌمٌة

 233 87,53 175 1625 مساعدة مشرفة

 233 87,53 175 1875 مراقبة

 233 87,53 175 1875 معلمة فصل

 233 87,53 175 1875 معلمة معمل

 233 87,53 175 1625 معلمة أركان

 233 87,53 175 1625 مساعدة معلمة

 233 87,53 175 1625 معلمة حروف

  233 87,53 87,53 1375 مشرفة أطفال
 233 87,53 87,53 1125 مسئولة مقصف ترشٌح المدٌرة

 233 87,53 87,53 1125 مستخدمة

ترشٌح  - - - 4333 سائق مع محرم 
 233 - - 4333 حارس مع محرم المشرف

( فكً 8/11% مكن الراوتك  والعكالوة السكنوٌة للعكامالت السكعودٌات فكً الروضكة حسك  قكرار مجلكس اإلدارة رقكم )21تكم زٌكادة نسكبة * 

 هـ22/2/5411
 
 
 

 : ضوابط عامة
 كان التكلٌف لشهرٌن فؤكثر .الوظٌفة األعلى إذا  مكافؤة تهاـوظٌفمن  أعلى وظٌفةطى المكلفة بتعالتكلٌف / ـ  5
 . تعامل كموظفة مستجدة دراسًمن فصل  ألكثر المنقطعةأو  العودة للخدمة / عند عودة المستقٌلةـ  2
 ل .لاير بشرط أن تكون الخبرة  فً رٌا  األطفا 13تحتس  سنوات الخبرة كل سنة بـ ـ  1
 ) الساعة بساعة ونصف ( 5.13=  5ـ ٌحتس  خارج الدوام بنسبة  4
 التزٌد العالوات عن عشر (ـ ٌتوقف سلم العالوات عند السنة العاشرة . )  1
 
 
 
 

 : اإلجازات:  ثانٌاا 
 

 مالحظات صاحب الصالحٌة اإلجازةمدة  اإلجازةنوع 

 - ال ٌوجد اعتٌادٌةإجازة 

الموظفات على بند 
  لٌس لهن إجازة المكافآت

 اعتٌادٌة
  موافقة من المدٌرة خمس أٌام بحد أقصى للعام الواحد بشرط اإلبالغ المسبق اضطرارٌةإجازة 

 إجازة مرضٌة
خمس أٌام بحد أقصى للعام الواحد مع إرفاق تقرٌر من جهة 

 معتمدة
  موافقة من المدٌرة

 إجازة أمومة
للعام الدراسً  براتبدون ٌوم  21 ثم ٌوم بحد أقصى  براتب 21

 الواحد مع تقدٌم ما ٌثبت الحاجة لها
موافقة من المدٌرة 

 من المشرف واعتماد
 

 اختبارإجازة 
للفصل  ذلك مكافؤة وإرفاق ما ٌثبت فبحد أقصى بنص أسبوعٌن

 الدراسً الواحد
موافقة من المدٌرة 
 واعتماد من المشرف
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 : ضوابط عامةثالثاا : 
بها بدون ار غٌبفقة علٌها من صاح  الصالحٌة ٌعتافقة علٌها ولم ٌتم الموافة اإلجازة قبل الموفً حال مباشرة الموظ-5

 عذر .
وفً حال تجاوزها ، الٌوم بٌوم واحد  ،  رصٌد ولٌس لدٌهابعذر المتغٌبة أو  ،  بدون عذر ٌخصم على المتغٌبة -2

 .أٌام ٌحق إلدارة الدار االستغناء عنها  ةألكثر من خمس
فوق الحد المسموح به فؤنه ٌسمح لها اختبارات ال احتٌاج الموظفة ألجازة أمومة أو مرضٌة أو أداء فً ح-1

 باالستفادة من الرصٌد المتاح لها من اإلجازة االضطرارٌة .
 

 : المادة الثالثة عشر
 : اإلجازاتمكافؤة معلم  51/5

 ف على منحها.ٌشر إجازةلاير عن كل  2333مكافؤة مقدارها  اإلجازاتٌمنح معلم 
 : الطال  مكافآت 51/2

 التالً : المكافآتمكافؤة مالٌة حس  جدول  االختبار تؤدٌةأوالا : ٌمنح الطال  أو الطالبة الحافظٌن لكتا  هللا كامالا بعد 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ، ٌمنح الحافظ أو الحافظة مكافؤة القرآن كامالا إذا حفظ/ت نصف القرآن فؤكثر داخل حلقات الجمعٌة
 ونصف المكافؤة إذا كان داخل الجمعٌة أقل من ذل  .

 هـ 7/2/5441( بتارٌخ 452/41قرار مجلس اإلدارة رقم )*
 

 : ٌمنح الطال  مكافؤة مالٌة عند االنتهاء من حفظ جزء من القرآن الكرٌم حس  الجدول التالً: األجزاء مكافآتثانٌاا : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ثالثاا 
 مكافآت الدورة الصٌفٌة : 

 رٌاالا خالل الدورة الصٌفٌة إذا حفظ أو راجع الحد المطلو  وهو على النحو اآلتً : 523ٌمنح الطال  مكافؤة مقدارها 
 أ( حفظ ثالثة أجزاء جدٌدة .                              ( مراجعة ستة أجزاء .                     

 
 
 
 
 

 عاما   25أكبر من  /تإذا كانمكافؤة الحافظ  عاما  فما دون 25بعمر مكافؤة الحافظ  التقدٌر

 لاير 2533 لاير 5333 ممتاز

 لاير 2333 لاير 4333 جٌد جدا  

 لاير1533 لاير 3333 جٌد

 مالحظات المكافؤة التقدٌر

 رٌاال   53 ممتاز

 الحلقات العادٌة
 

 رٌاال   35 جٌد جدا

 رٌاال   25 جٌد

 الحلقة الممٌزة رٌاال   53 بدون اختبار
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 المراحل : مكافآت:  عاا راب
  أجزاء من القرآن  ةٌمنح الطال   والمعلم مكافؤة مالٌة عند انتهاء الطال  من حفظ ثالث مراحل الطال  : مكافآت -5

 الكرٌم حس  الجدول التالً :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
من القرآن الكرٌم حس  الجدول  مرحلةحفظ أي   إتمامهاالمراحل للطالبات :تمنح الطالبة مكافؤة مالٌة عند  مكافآت-2

 التالً :
 

م رق
 المرحلة

 جٌد اا جٌد جد ممتاز وصفها

 13 73 533 جزء عم 5

 13 73 533 جزء تبار  2

 13 73 533 جزء المجادلة 1

 13 73 533 جزء الذارٌات 4

 91 511 593 من ق إلى الشورى 1

 531 541 253 من فصلت إلى ٌس 6

 553 511 223 العنكبوتمن فاطر إلى  7

 91 511 593 من القصص إلى الفرقان 8

 91 511 593 ءمن النور إلى األنبٌا 9

 533 543 233 اإلسراءمن طه إلى  53

 551 563 213 من النحل إلى ٌوسف 55

 523 573 243 من هود إلى التوبة 52

 93 521 583 من األنفال إلى األعراف 51

 553 511 223 من المائدة إلى األنعام 54

 71 531 513 النساء 51

 73 533 543 أل عمران 56

 523 573 243 البقرة 57
 

 
 
 
 
 

 مكافؤة المعلم مكافؤة الطالب  التقدٌر
 مالحظات

 رٌاالا  63 رٌاالا  513 ممتاز

الممٌزة  على حصل طالب الحلقات  إذا
 االختبار إعادةتقدٌر جٌد ٌتم 

 رٌاالا  43 لاير 533 جٌد جداا 

 رٌاالا  23 رٌاالا  13 جٌد


