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 مقدمة

من نظام العمل الصادر ( الثانية عشرة)من املادة ( 1)وضعت هذه الالئحة تنفيذاً حلكم الفقرة 
هـ املعدل باملرسوم امللكي رقم  23/8/1426وتاريخ ( 51/م)باملرسوم امللكي رقم 

 هـ 5/6/1436وتاريخ ( 46/م)امللكي رقم هـ واملرسوم  12/5/1434تاريخ(24/م)
 

 الباب األول: أحكام عامة.
 ، والفروع التابعة هلا.باجلمعيةتسري أحكام هذه الالئحة على مجيع املوظفني (: 1مادة )

(: يقصـــــــــد باالفا  التالية والواردة ضـــــــــمن هذه الالئحة املعال امل ينة     ان  كل 2مادة )
 -ذلك:لفظ مامل يقتض السياق خالف 

 وزارة العمل.الوزارة:  •

املنوط هبا شـــــــــــ ون العمل ك النلاق املكال الذي  دد  اإلداريةاجلهة كت  العمل: م •
 بقرار من الوزير.

 مجعية أمان اخليية ملكافحة التدخني واملخدرات مبحافظة عنيزة: اجلمعية •

 : كل من يعمل باجلمعية مبو   عقد خاضع احكام هذه الالئحة.املوظف •

واملهارات والقدرات : تعين الشهادات واخلبات العملية والصفات الشخصية ت هالامل •
 اليت تتلل ها الوظيفة.

مقابل عمله، مبو   عقد عمل مكتوب أو  للموظفكل ما يعلى   :اا رااســـاســـي •
 الدورية. العالواتأو طريقة أدائه، مضافا  ليه  اا رغي مكتوب، مهما كان نوع 



 
 

 

اليت تتقرر  ااخرىمضــافا  ليه ســائر الزيادات املســتحقة  اســاســياا راالفعلي: اا ر •
للموظف مقــابــل  هــدبــذلــه ك العمــل، أو اــاطر يتعرل هلــا ك أدا  عملــه، أو اليت 

 تتقررللموظف لقا  العمل

 

 

 تنظيم العمل. الئحةأو  مبو   عقد العمل  •

 الفعلي. اا ر:اا ر •

 وتاريخ 51 رقم الكرمي امللكي رســــــــــومبامل الصــــــــــادر الســــــــــعودي العمل نظام :العمل نظام •
 هـ.5/6/1436هـ ، واملعدل بتاريخ 12/5/1434هـ واملعدل بتاريخ 23/8/1426

: هو املوظف الذي يســــتخدم لعمل تقتضــــي ط يعة   ازه مدة  دودة املوظف امل قت •
 وقصية.

 ة املسائية فقط.: هو املوظف الذي يعمل ك الفرت املوظف املسائي •

جمللس املعني من ق ـل اجلمعيـة العموميـة لاشــــــــــــــراف على اجلمعيـة و ا: هجملس اإلدارة •
 و دارهتا.

 التنفيذية هلذا النظام. الالئحة •

 
(: حتتســــــــــــــ  املدد واملواعيد الواردة ك هذه الالئحة بالتقومي اهلعري ما مل ي نص على 3مادة )

 غي ذلك ك عقد العمل.
نص  على ذلك ك كام هذه الالئحة عند التعاقد وي  املوظف على أح (: ت ْلِلع اجلمعية4مادة )

 عقد العمل أو يوقع املوظف على  قرار بذلك.



 
 

 

، وتعتب هــذه الالئحــة للموظفنيالالئحــة بــاحلقوق املكتســــــــــــــ ــة  هالختــل أحكــام هــذ (:5) مــادة
 احلقوق. همكملة لعقود العمل فيما اليتعارل مع هذ

ن ام، وي لل كل  برا ، أو مصاحلة ع لل كل شرط خيالف أحكام هذا النظي (:6) مادة
احلقوق الناشئة للموظف مبو   هذاالنظام، أثنا  سريان عقد العمل، ما مل يكن أكثر فائدة 

 للموظف.
وامللفات وعقود العمل  والسعالتك ال يانات  االستعمالاللغة العربية هي الوا  ة  (:7) مادة

، وكذلك احكامهأي قرار صادر تل يقا منصوصعليه ك هذا النظام، أو ك وغيها مما هو 
و ذا استعمل صاح  العمل لغة أ ن ية للموظفني لديه، التعليمات اليت يصدرهاصاح  العمل
 و املعتمد دون غيه.العربيةاملذكورة ، فإن النص  احلاالت    ان  اللغة العربية ك أي من 

حقوقاً املوظفني على مبو  ها  صدار قرارات، وسياسات خاصة هبا ي   للعمعيةجيوز  (:8) مادة
 أفضل مما هو وارد ك هذه الالئحة.

احلق ك تضمني هذه الالئحة شروطاً، وأحكاماً  ضافية مبا الينتقص من  للعمعية (:9) مادة
لصادرة تنفيذاً املكتس ة مبو   نظام العمل، والئحته التنفيذية، والقرارات ا املوظفنيحقوق 

 .الوزارةو التعديالت نافذة  ال بعد اعتمدها من له؛ والتكون هذه اإلضافات أ
كل نص يتم  ضافته    هذه الالئحة يتعارل مع أحكام نظام العمل، والئحته  (:10) مادة

 التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً له؛ يعتب باطالً واليعتد به.
ا والشــــــروط ااحكام مع يتعارل ال فيما العمل لعقود متممة الالئحة هذه تعتب (:11)مادة

ـــــــواردة ـــــــمـــــــوظـــــــفـــــــال ـــــــل ـــــــل ـــــــعـــــــقـــــــود هـــــــذه ك افضـــــــــــــــــــــل ـــــــب ،ال ـــــــعـــــــت  شـــــــــــــــــــــرط بـــــــاطـــــــاًل كـــــــل وي
ــــــــــــــــــه  املــــــــــــــــــوظــــــــــــــــــف يــــــــــــــــــتــــــــــــــــــنــــــــــــــــــازل اتــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاق أو عــــــــــــــــــقــــــــــــــــــد ك رديــــــــــــــــــ مبــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــ 
 .به سابقاً على العمل كان ولو النظام هذا أحكام مبو   له مقرر حق عنأي



 
 

 

 (:12) مادة
 .الالئحة لهذهوتعدي وحتديد اعتماد سللة هلا اليت اإلدارية اجلهة هو ارةاإلد جملس
مســـــــئوالن  ايكون اإلداريةاملالية واالســـــــتثمار ومدير الشـــــــئون  الشـــــــ ون(:مدير  دارة 13) مادة
 اجلمعية  دارة تشــــــــــــــهدها اليت واملســــــــــــــتعدات التلورات معتتال م  حبيث الالئحة حتديث عن

ـــــــةالســـــــــــــــــــــار  توالـــقـــرارا لـــلـــقـــوانـــني ســـــــــــــــــــــايـــرةم وتـــكـــون املـــــــديــر     بـــرفـــعـــهـــــــاان ويـــقـــومـــــــ، ي
ذه التعـــديالت عـــداعتمـــادهـــا ز اًمكماًلهلـــ وهنـــذهوتك اإلدارة جملس من اعتمـــادهـــا يتمل التنفيـــذي
 كما يتو  مدير الشئون اإلدارية مهمة تعميمها على مجيع اإلدارات للعمل هبا.  ةالالئح

 
 ةالباب الثاني: واجبات اإلدار 

 -ك معاملة املوظفني ما يلي: اجلمعية(: تراعي 14مادة )

 ي أو  نقاص. الوفا  بكامل حقوقهم وأ ورهم دون تأخ •

معاملتهم بشـــــــكل الئق يبز االهتمام بأحواهلم ومصـــــــاحلهم واالمتناع عن كل  •
 قول أو فعل ميس كرامتهم. 

 االهتمام مبشاكلهم اليت تعرتضهم أثنا  تأديتهم اعماهلم والسعي حللها. •

 
 

موظفيهـــا الوقـــت الالزم ادا  الوا  ـــات الـــدينيـــة دون  تعلي اجلمعيـــة (:15مـــادة ) •
  ورهم.املساس بأ

 
 الباب الثالث: واجبات الموظف

 -(: جي  على املوظف أن يلتزم مبا يلي:16مادة )



 
 

 

الرتفع عن كل ما خيل بســــــمعته كموظف باجلمعية ســــــوا  كان ذلك ك مكان  •
 العمل أو خار ه.

 اإلسالمية ك تصرفاته مع من تربله هبم عالقة العمل أو غيه.مراعاة اآلداب  •

 دا  وا  ات الوظيفة.أن خيصص كامل وقت العمل ا •

تنفيذ ااوامر الصــــــــادرة  ليه من رقســــــــائه بدقة وأمانة ك حدود النظم واللوائ   •
 املقررة وأحكام العقد.

 ال بســــــــــ    مراعاة مواعيد العمل احملددة وعدم التغيي  أو التأخر عن العمل •
 مشروع وبإذن من صاح  الصالحية.

ة مـــامل يتعـــارل ذلـــك مع ق ول العمـــل ك أي مكـــان أو موقع حتـــدده اجلمعيـــ •
 أحكام العقد.

 
 
 
 

عدم االرت اط بأي عمل مع  هة أخرى حىت ولو مل يتقاضــــــــــــــى عنه أ ر  ال  •
 مبوافقة خلية من اإلدارة.

 تصرفات ك حدود صالحيته. (: كل موظف مس ول عما يصدر منه من أعمال و 17مادة )

 -(:  ظر على املوظف ما يلي:18مادة )

 لوظيفية. سا ة استعمال سللته ا •

 استغالل النفوذ والتدخل ك عمل اآلخرين  ال حبدود صالحيته. •

 ق ول اهلدايا أو اإلكراميات أو الرشوة باللرق امل اشرة أو غي امل اشرة. •



 
 

 

 فته ولو بعد تركه اخلدمة. فشا  ااسرار اليت يللع عليها حبكم وظي •

 لقا   اإلدال  بأية تصـــــــــــــر ات أو معلومات للصـــــــــــــحف أو أ هزة اإلعالم أو •
 صــــــل على موافقة   اضــــــرات أو كتابة مقاالت تتعلق بأعمال اجلمعية ما مل

 مس قة من صاح  الصالحية.

االحتفا  بأي أوراق أو مســــــــــــــتندات أو صــــــــــــــور هلا عالقة بعمله خار  مقر  •
 العمل.

(: كل موظف مســــــــــــــ ول عن العهد املســــــــــــــلمة  ليه من حيث احملافظة عليها وعدم 19مادة )
 أو استخدامها ك غي أغرال العمل.  سا ة استخدامها

 الباب الرابع: التوظيف
مبو   عقد عمل  رر من نســــــــــــــختني باللغة العربية وفقاً  املوظفيتم توظيف (: 20مادة )

عــد من الوزارة، تســــــــــــــلم  حــدا ــا 
 
وتودع ااخرى ك ملف خــدمتــه لــدى  للموظفللنموذ  امل
، و نســـــيته ، وعنوانه  املوظفســـــم ، حبيث يتضـــــمن العقد اســـــم صـــــاح  العمل ، وااجلمعية

 ر ااســـــــــاســـــــــي املتفق عليه ، وأية ااصـــــــــلي ، وعنوانه املختار ، ونوع العمل ، ومكانه ، واا
امتيـازات أخرى يتفق عليهـا ، ومـا  ذا كـان العقـد  ـدد املـدة ، أو غي  ـدد املـدة ، أو ادا  

بيــانــات اشــــــــــــــرة العمــل ، وأيــة عليهــا ، وتــاريخ م ــ االتفــاقعمــل معني ، ومــدة التعربــة  ذا   
؛ على أن يكون النص العريب ضــــــــــــرورية، وجيوز حترير العقد بلغة أخرى     ان  اللغة العربية

 هو املعتمد دوماً.
 

 (: يتم التعيني من ق ل املدير التنفيذي لادارة. 21مادة )

 -(: يشرتط للتعيني ما يلي:22مادة )

 و ود وظيفة شاغرة.  •



 
 

 

ا واحلد اادىن للم هالت املللوبة الوظيفية ومسئولياهت عداد وصف للوا  ات  •
 لشغلها.

 ملن  مل اجلنسية السعودية. تعلى ااولية ك التوظيف •

 تزكية من الرئيس ااعلى املختص. •

 -(: يشرتط ك املوظف أن يكون:23مادة )

 .أن يكون طال  العمل سعودي اجلنسية •

  ـــــل للعمـــــل املللوبـــــة عمليـــــةال واخلبات العلميـــــة للم هالت حـــــائزاً  يكون أن •
 . اإلدارة حتددها واليتاالستخدام 

 املتقدم. الئقاً ط ياً لشغل الوظيفة •

 حسن السية والسلوك. •

 ا تياز املقابلة الشخصية.  •

 أن يكون حائزاً على دورات ك جمال عمله. •

 أن ال يكون قد صدر حبقه حكم باإلدانة ك فعل ميس الشرف واامانة. •

)بالنســـــــ ة للســـــــائقني ومن تتلل  ط يعة ســـــــارية املفعول   مل رخصـــــــة قيادة •
 عملهم ذلك(.

املتقدمني لشــــــــــــغل الوظائف من بعض هذه الشــــــــــــروط عند جيوز  عفا  بعض  •
احلا ة وبعد موافقة املدير التنفيذي، وك ضـــــــــــو  توصـــــــــــية مرفوعة له من أحد 

 مديري اإلدارات اليت سيعمل هبا هذا املوظف.

م الواردة فياملواد : سعودي وفقاً للشروط وااحكاجيوز استثناً  توظيف غي ال •
 .لثالثون، الثالثة والثالثون( من نظام العمل)السادسة والعشرون، الثانية وا

 



 
 

 

 -(: مسوغات التعيني:24مادة )
 صور من ال لاقة الشخصية للسعوديني أو  واز السفر لغي السعوديني. •

 صور مصدقة من الشهادات العلمية. •

 ة منها مصدقة.السابقة أو صور شهادات اخلبة  •

 شهادة اللياقة الصحية من اجلهات الرمسية. •

 حديثة. 6×4صور مشسية مقاس أربع  •

 شهادة حسن سية وسلوك. •

 تع ئة منوذ  طل  التوظيف. •

 ملف عالقي. •
(: يصـــــــدر قرار التعيني من  دارة الشـــــــئون اإلدارية بعد اســـــــتكمال   را ات التعيني 25مادة )

 تنفيذي.وموافقة املدير ال
 

 .(: تتو  قسم شئون املوظفني حترير العقد مع املرش  للوظيفة26مادة )
 لغا  عقد  للعمعيةمع مراعاة التاريخ احملدد ك عقد العمل مل اشرة العمل ؛  ق (: 27مادة )
الذي الي اشر مهام عمله دون عذر مشروع خالل س عة أيام عمل من تاريخ التوقيع  املوظف

ا اللرفني  ذا كان التعاقد   داخل اململكة، أو من تاريخ قدومه    اململكة  ذعلى العقد بني 
 كان التعاقد   خار  اململكة.

(: جيوز لادارة فصـــــــــــل املوظف الذي يتغي  عن العمل مدة اســـــــــــة عشـــــــــــر يوماً 28مادة )
 متواصلة بدون استئذان.

ميسك  اس  الشئون اإلدارية (: 29مادة )
 موظف بكل اصةاخل ال يانات فيها تتث  املوظفني سعالت



 
 

 

 كحد أدىن:  ما يلي على تشتمل أن وجي 
 وحــالتــه  قــامتــه و ــل ميالده وتــاريخ و نســــــــــــــيتــه للموظف الكــامــل االســــــــــــــم •

 اال تماعية.

 .تعديالت من عليها أوما يلر  وتوابعها وأ وره عمله ونوع خدمته بد  تاريخ •

 .وعالواته وترقياته الدورية تقاريره •

 .عليها  صل اليت اإل ازات •

 .مكافآت من عليه لوما  ص  زا ات من عليه عما يوق •

 .تصي ه قد اليت املهنة وأمرال العمل  صابات •

 اخلدمة انتها  وســـــ   انتهائها حىت بدئها منذ العمل عالقة على أمايلر  كل •
 .تعويض أو مكافآت من لذلك نتيعة عليه املوظف لوما حص

 ليه راملشـا الشـخصـية بياناته على يلرأ تغيي أي عنيةاجلمع  بالغ املوظف على (:30) مادة
 .التغيي هذا تاريخ من واحد أس وع خالل السابقة فياملادة ا
 

مســــوغا فيه تودع الفوتوغرافية صــــورته  مل خدمة ملف موظف لكلاجلمعية تعد(:31) مادة
( واملادة 24) ادةامل ك  ليها املشـــــــــــــــار بال يانات املتعلقة الوثائق وكافة به التعييناخلاصـــــــــــــــة ت
والغيابوساعاتالعمالإل باحلضور ومايتعلق املوظف مع جترى اليتالتحقيقات  اضر وكذا (. 29)

 لك.ذ  يل وما ضافية
عليه موقع الليب الكشف نتيعة يضم خاصاً  ط ياً  ملفاً  موظف اجلمعيةلكل تعد (:32) مادة
فيها انقلع  املرضـيةوااياماليت تهو  ازا الصـحية حالته على يلرأ قد وما بالعمل التحاقه عند 
 .عمل  صابة نتيعة مهنياًأو أو كان عادياً  املرل نوع حتديد مع املرل س  ب العمل عن 



 
 

 

(: يعتب عقد العمل نافذاً من تاريخ صـــــــــدور قرار التعيني وم اشـــــــــرة املوظف الفعلية 33مادة )
 للعمل.
 من تاريخ توقيع العقد.(: يعتب املوظف حتت التعربة ملدة ثالثة أشهر 34مادة )
تث ت صـــــــــــالحية املوظف خالل فرتة التعربة للقيام بوا  ات العمل املتفق (:  ذا مل 35مادة )

عليها فلادارة احلق ك فســخ العقد ك  ي وقت خالل تلك الفرتة دون مكافأة أو تعويض أو 
  نذار عدا روات ه املقررة للمدة اليت أمضاها.

 
 
 
 

جمددملدةغي ددة ذااس عقدال ويعتب مدته بانقضــا  املدة احملدد لعملا عقد ينتهي(:36) مادة
 .تنفيذه ك ذلك متراللرفان عد

(: جيوز لادارة تكليف املوظف بعمل اتلف عن العمل املتفق عليه، ومبا تقتضـــــــــيه 37مادة )
 مصلحة العمل، ومبا يتفق مع م هله ومستواه الوظيفي.

 -ظف املسائي:(: املوظف امل قت، واملو 38مادة )
توظيف واملزايا اليت ســــــــــيحصــــــــــل عليها خالل فرتة  دد ك عقده الرات  ومدة ال •

 عمله باجلمعية.

ال  ق له االســــــــــــــتفادة من املزايا املمنوحة للموظفني الدائمني  ال ما نص عليه  •
 العقد. 

ال  ق له االســتمتاع باإل ازات الســنوية باســتثنا  العللة ااســ وعية أو ما ينص  •
 العقد. عليه



 
 

 

 مقلوعة.يعتب رات ه مكافأة  •

 الباب الخامس: األجور
 أوالً / اا ر ااساسي.

امل  أساس معينةعلى ومواصفات مسميات ذات وظائف على املوظف يستخدم (:39) مادة
مربوطاا رامل أول املوظفعلى و صــلاجلمعية الحتيا ات وط قاً  العملية واخلبات هالتالعلمية

 .أكب أ ر علىالعمل عقد ك يتفق مامل ليهاع حددللوظيفةاملعني
 (: حترر للموظف م اشرة عمل خلية من أول يوم يستلم فيه عمله.40مادة )

 (: تدفع اا ور وفقاً لسلم اا ور املعتمد من جملس اإلدارة. 41مادة )
(: تدفع اا ور وامل الغ املســــــــــــــتحقة للموظف بالريال الســــــــــــــعودي ك مكان العمل 42مادة )
عن طريق  املوظفعيد اســـــــتحقاقها، وتودع ك حســـــــاب ك موا ســـــــاعات الدوام الرمسي خالل

 ال نوك املعتمدة ك اململكة.

 -حس  التايل: 

املوظفون ذو اا ر الشــــهري تدفع أ ورهم بتاريخ اخلامس والعشــــرين من كل  •
 شهر ميالدي.

 املوظف الذي تنتهي خدمته يصرف أ ره فوراً. •

ومســـــــــــــتحقاته خالل ن تلقا  نفســـــــــــــه يدفع أ رة املوظف الذي يرتك العمل م •
 اسة أيام من ترك العمل بعد خصم ما عليه من مستحقات.

 ذا صــــادف يوم الدفع يوم الراحة ااســــ وعية أو عللة رمسية يتم الدفع ك يوم  •
 العمل السابق.

املوظفون امل قتون تدفع أ ورهم مع هناية عملهم حســـــــــــــــ  ما هو مدون ك  •
 العقد.



 
 

 

 هيمضافا لي اا ر العادي مبا يواز  فعتد اإلضافية الساعات أ ور •

 .باملائة اسني % 50 

ضافية املستحقة للموظف ك هناية الشهر الذي متفيه تدفع أ ور الساعات اال •
 التكليف.

(: تدفع اا ور وامل الغ املستحقة للموظفني بعد التحقق من شخصياهتم وتوقيعهم 43مادة )
 على املسيات اخلاصة بذلك.

اقتضــــــــــــــا  امل الغ اليت تكون مســــــــــــــتحقة لادارة لدى املوظف من أية م الغ (: جيوز 44دة )ام
 تكون مستحقة له لدى اجلمعيةوذلك بأمر املدير املايل.

ل من يراه لق ض أ ره أو مســــــــــــــتحقــاتــه مبو ــ  توكيــل  داري 45مــادة ) (: للموظف أن يوكــ 
 وَكل  من املوظ

عية، ك حني ال يتم الصرف فني بإدارة اجلممعتمد من املدير التنفيذي  ذا كان امل
 لغي املوظفني باجلمعية  ال مبو   توكيل شرعي معتمد.

(: كل موظف ينقلع عن عمله بدون  ذن مســـــ ق أو ال ي اشـــــر عمله فور انقضـــــا  46مادة )
مدة   ازته يفقد حقه ك الرات  وال دالت عن مدة غيابه غي الشــــــــــــــرعي  ال من يقدم عذراً 

مدة الغياب من رصـــــيد   ازته الســـــنوية، فضـــــالً عن توقيع اجلزا   دى اجلمعيةلتخصـــــممق والً ل
 اإلداري املعتمد.

(: يتم صرف أ ر كامل الشهر الذي توك فيه املوظف لورثته بغض النظر عن عدد 47مادة )
 أيام العمل الفعلية ك ذلك الشهر، ويعفى من أي مديونية قد تكون عليه.

بالنس ةاجلمعية من صادراً  الفسخ كان أو املدة حملددا عملال عقد مدة انتهت  ذا(:48) مادة
ن أ ر خدمتهتحســـ علاأســـاس مدة مكافأةعن للموظفاجلمعية تدفع املدة احملددة غي للعقود

 صفشهر
 



 
 

 

)حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
 .شهرعنكلسنةمنالسنواتالتالية ااولاوأ ر اخلمس السنوات من سنة عنكل مربوط(

 
  ك املنصــــوصــــعليها املكافأة ثلث للموظفاجلمعية تدفع املدة احملددة غي العقود ك(:49) مادة
 عن تزيد وال متتاليتني سنتني عن مدهتا تقل ال خدمة بعد العمل من استقال اذا السابقة املادة
وتص ،سنوات عشر ت لغ سنوامتتتاليةومل اس عن خدمته مدة زادت  ذا وثلثيها ،سنوات اس
كتابة ك اجلمعيةوات مع عدم اإلخالل بإخلار قال بعد عشـــــر ســـــنكاملة  ذا اســـــت  املكافأة رف

 ق ل ترك العمل بثالثني يوماً. االستقالةمجيع ااحوال املذكورة برغ ة ك 
 

 ثانياً / التدريب
وجيوز ذلك أيضــاً لغي  احلا ة عند الســعوديني املوظفني لتدري  برناجماً اجلمعية تعد (:50) مادة

وتولياملناص ال مس ولياتأكب وهتيئتهملتحمل معارفهمو  هتمومهاراهتمكفا ا تلوير دف هالسعودي
 .قيادية
 ذا كان  املتدرب أي كان  نســيته تذاكر وقيمة التدري  تكاليفاجلمعية تتحمل (:51) مادة

الـــــــــــــــتـــــــــــــــدريـــــــــــــــ  خـــــــــــــــار  مـــــــــــــــديـــــــــــــــنـــــــــــــــة مـــــــــــــــقـــــــــــــــر عـــــــــــــــمـــــــــــــــل املـــــــــــــــوظـــــــــــــــف 
 .نقالتوت ومأكلوت سكن معيشتهمن ونفقات مقرعمله مر عاًا 

 .التدري  مدة طوال املوظف أ ر فصر  ريستم(: 52) ادةم
أن تشرتط على اخلاضع للتدري  ، أو التأهيل من املوظفني لديها  للعمعيةجيوز (: 53) مادة

، بعــد  كمــال مــدة التــدريــ  أو التــأهيــل أن يعمــل لــديهــا مــدة ال تتعــاوز املــدة املمــاثلــة ملــدة 
ي  دد املدة ، عقد العمل غ،  ذا كان  وظفاملبرنامج التدري  أو التأهيل الذي خضـــــــــــــع له 



 
 

 

أو باقي مدة العقود  ددة املدة  ذا كانت املدة املت قية من عقد العمل أقل من املدة املماثلة 
 ملدة برنامج التدري .

، مع  لزامــه بــدفع تكــاليف  للموظفأن ت نهي تــأهيــل أو تــدريــ   زللعمعيــةجيو (: 54) مــادة
 حلاالت التالية :ها وذلك ك اأو بنس ة من يةاجلمعالتدري  اليت حتملتها 

  هنا  التدري  أو التأهيل ق ل املوعد احملدد لذلك دون عذر مشروع. املوظف ذا قرر  -1

وفق  حدى احلاالت الواردة ك املادة )الثمانون( من  املوظف ذا   فســــخ عقد عمل  -2
 .التأهيل( منها أثنا  فرتة التدري  أو 6نظام العمل عدا الفقرة )

 
 
 

من العمــل ، أو تركــه لغي احلــاالت الواردة ك املــادة )احلــاديــة  املوظفل  ذا اســــــــــــــتقــا -3
 والثمانون( من نظام العمل أثنا  فرتة التدري  أو التأهيل.

بــدفع تكــاليف التــدريــ  أو التــأهيــل اليت حتملتهــا  املوظف لزام  للعمعيــةجيوز (: 55) مــادة
لغي احلاالت الواردة ك املادة أو تركه من العمل ،  املوظفأو بنســـ ة منها  ذا اســـتقال  اجلمعية

بعد  اجلمعيةعليه  اشــــــــــــــرتطتهامدة العمل اليت  انتها )احلادية والثمانون( من نظام العمل ق ل 
 التدري  أو التأهيل. انتها 
 :عقد التأهيل، أو التدري  من غي املوظفني (:56) مادة
،  ذا ث ت من املوظفني أن تنهي عقد التأهيل، أو التدري  من غي للعمعيةجيوز   -1

التقارير الصــــــــــــــادرة عن اجلهة اليت تتو  التدري ، أو التأهيل عدم قابليته، أو قدرته 
 على  كمال برنامج التدري  بصورة مفيدة.



 
 

 

للمتدرب ، أو اخلاضــــــــــــع للتأهيل من غي املوظفني ، أو وليه ، أو وصــــــــــــيه احلق ك  -2
ة عن اجلهــة اليت تتو  ر الصـــــــــــــــادر  هنــا  التــدريــ  ، أو التــأهيــل  ذا ث ــت من التقــاري

التدري  ، أو التأهيل عدم قابليته ، أو قدرته على  كمال برامج التدري  بصـــــــــــــورة 
 مفيدة.

وك كال احلالتني الســــــــــــــابقتني جي  على اللرف الذي يرغ  ك  هنا  العقد  بالغ  -3
اللرف اآلخر بـــذلـــك ق ـــل اســــــــــــــ وع على ااقـــل من تـــاريخ التوقف عن التـــدريـــ  

 والتأهيل.

بعد  كمال  -أن تلزم املتدرب أو اخلاضــــع للتأهيل من غي املوظفني لديه  للعمعية -4
 أن يعمل لديها مدة مماثلة ملدة التدري  أو التأهيل. –مدة التدري  أو التأهيل 

أن تلزم املتدرب أو اخلاضع للتأهيل من غي املوظفني لديها بدفع تكاليف  للعمعية -5
ســـ ة املدة املت قية ك حالة رفضـــه رفض العمل ها أو بنالتدري  أو التأهيل اليت حتملت

 املدة املماثلة أو بعضها.

 
 ثالثاً / العالوات

(:  صـــل املوظف على عالوة حســـ  الدر ة اليت حصـــل عليها ك اســـتمارة تقومي 57مادة )
% من الرات  ااســــاســــي شــــريلة أن يكون قد أهنى ســــتة  5اادا  الوظيفي على أال تتعاوز 

 ااقل ك اجلمعية  أشهر على
 

ذي صـــــــــالحية وأال يتعاوز رات ه احلد ااعلى ملرت  الوظيفة ك ســـــــــلم الروات ، وللمدير التنفي
 حتديد مقدار وزمن صرف العالوة.



 
 

 

(: يتو   اســـــــ  الشـــــــ ون اإلدارية وبالتنســـــــيق مع قســـــــم شـــــــ ون املوظفني حصـــــــر 58مادة )
نة املالية بشــهر إلقرارها من املدير التنفيذي املوظفني املســتحقني للعالوة الســنوية ق ل هناية الســ

 و درا ها ضمن موازنة العام التايل.
 
 
 
 

 الترقياترابعاً / 
وفقاً ملا  ا   –سـلما وظيفيا حتدد فيه عدد، ومسـميات الوظائف  اجلمعيةتضـع  (:59) ادةم

ية ك دليل التصـــنيف ، والتوصـــيف املهين الســـعودي ودر ة كل وظيفة، وشـــروط شـــغلها، وبدا
 :اآلتية الشروط توافرت مىت أعلى وظيفة ا  للرتقية أهال املوظف يكونو أ رها فيه 

 .ااعلى الوظيفةة شاغرة ك وظيف و ود -
 .ااعلى الوظيفة لشغل الالزمة واخلبات امل هالت توفر -
 .ااخية السنة ك عنه املقدم التقرير ك ااقل على  داً   يد در ة على حصوله - 
 .الرتقية منحه تعوق  زا ات أو عقوبات ضده صدر قد كوني أال -
 .الشروط هذه استثنا املوظفعن عض الصالحيةلصاح  جيوزكما   له امل اشر الرئيس ترشي  -

؛ فإن املفاضــــــــــــــلة  موظف ذا توافرت شــــــــــــــروط الرتقية لوظيفة أعلى ك أكثر من  (:60) مادة
 للرتقية تكون كاآليت:

 ترشي  صاح  الصالحية. -1

 تقدير أعلى. ل علىاحلاص -2

 احلاصل على شهادات علمية أعلى ، أو دورات تدري ية أكثر. -3



 
 

 

 عملية مبعال عمل اجلمعية.ااكثر خبة  -4

 ااقدمية ك العمل باجلمعية. -5

 
 
 
 

 خامساً / البدالت
 بدل النقل. -أ 

(:  ذا مل ت من اجلمعيةللموظف وســـــــــــيلة نقل مناســـــــــــ ة من  ل ســـــــــــكنه    العمل 61مادة )
 مين  بدل نقل شهري حس  ما هو  دد ك سلم روات  موظفي اإلدارة.  وبالعكس

ولة عن تأمني وســـــــيلة نقل مناســـــــ ة للموظف الذي تقتضـــــــي ط يعة (: اجلمعيةمســـــــئ62مادة )
عمله التنقل خار  مقر العمل أو تدفع له بدل انتقال شـــــــــــهري ك حال اســـــــــــتخدام ســـــــــــيارته 

در ته الوظيفية، كما يصــــرم للموظفني الذين اخلاصــــة  دد من ق ل املدير التنفيذي ك ضــــو  
اتي  روقات هذه املأموريات ك  خر يســـــــــتخدمون ســـــــــياراهتم ك مأموريات العمل بتســـــــــلم فو 

 الشهر     دارة اجلمعية للمرا عة والصرف. 

املوظف مبهمة خار ية أو متتعه بكافة  قيام(: ال يتوقف صــــرف بدل النقل ك حال 63مادة )
 ية.املدفوعة اا ر املستحقة له مبا فيها اإل ازة املرض أنواع اإل ازات

 (: يدفع بدل النقل مع الرات  الشهري. 64مادة )
 للموظفاجلمعية أمنت  ذا الســـابقة املادة ك  ليه املشـــار اإلنتقال بدل يســـتحق ال (:65) مادة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
 روقاتو صـالحاتوصـي من الالزمةللسـيارة النفقات كافةاجلمعية تتحمل احلالة هذه وك خاصـة،



 
 

 

" فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ووا  اهتاتأ تتلل مهامها اليت الوظائف حتديد حق وحدها لادارة ويكوناالســتخدامالشــخصــي"

 ن يشغلها، وعلى أن ويض  ذلك صراحاً ك العقد.مينسيارةخاصةمل
بــــالتــــايل ال ختضــــــــــــــع حتســــــــــــــــــ  كــــافــــة ال ــــدالت ك اا ر ااســــــــــــــــــاســــــــــــــي و  (:66) مــــادة

 .اخلدمة هناية مكافأة س ألغراضاحتسابحت ال وكذلكاال تماعية  أميناتأقساطالت اغرال
ـــــــةأثـــــنـــــــا  ســــــــــــــــــيـــــــارة اســــــــــــــــــتـــــخـــــــدام لـــــلـــــمـــــوظـــــف جيـــــوز ال (:67) مـــــــادة ـــــــه اجلـــــمـــــعـــــي    ـــــــازت
 ما مل ينص العقد على خالف ذلك. ذلك اجلمعيةعلى مبوافقة  ال الرمسية

 
 المهمات الخارجية -ب

ار  مدينة مقر عمله( تذكرة ســــــفر ف للموظف املكلف مبهمة خار ية )خ(: يصــــــر 68مادة )
بدل سكن وو  ات وقيمة اجيار سيارة كما هو  دد ك سلم روات  موظفي اجلمعيةواملعتمد و 

 من جملس اإلدارة.

(: حتدد مدة املهمة من املدير امل اشــــــر حتديداً م دئياً ق ل القيام هبا على أال تتعاوز 69مادة )
املدير التنفيذي،  ك فيع  أخذ املوافقة امل دئية مناســــة أيام، فإذا كانت ســــتتعاوز ذلاملدة 

 وك كافة ااحوال تعتمد استمارات مصروفات السفر من املدير التنفيذي للعمعية.

(:  ذا  مرل املوظف املكلف مبهمة خار ية ومل يتمكن من العودة ك هناية الفرتة 70مادة )
ام التالية ثة أيام من مدة مرضــــــــــــــه وتعتب اايفرتة املهمة مبا ال يزيد عن ثال املقررة للمهمة متدد

 من مدة املرل مبثابة   ازة مرضية عادية مع و ود  ث ات املرل بتقرير طيب معتمد.

(: جيوز صــــرف ســــلفه على حســــاب املهمة للموظف املكلف باملهمة تتناســــ  مع 71مادة )
ر التنفيــذي أو من ر اجلمعيــةاملختص وتعتمــد من املــديمــدة املهمــة ومكــاهنــا وفق مــا يراه مــدي

 يفوضه.



 
 

 

بداية ســــــــفر املوظف وحلني عودته    مقر  من اخلاصــــــــة باملهمة ت دالال تســــــــ (:حت72) مادة
 عمله.
اخلاص باملهمة اخلار ية   دلال املوظف يستحق(: 73)مادة

 كم من حدود منلقته.150 عن تزيد ملسافة هسفر  فيحالة
عيشة ويل اجلمعيةتأمني السكن والتنقل وامليلغى ال دل كلياً أو  زئياً ك حال ت (:74) مادة

 أو بعضاً منها.
 

 بدل السكن. -ج 
(: يصـــرف للموظف بدل ســـكن حســـ  ما هو مقرر ك ســـلم الروات  املعتمد من 75مادة )

 جملس اإلدارة.

 -(: ال يسرتد بدل السكن ك احلاالت التالية:76مادة )

 وفاة املوظف. •

 لمصلحة العامة.  هنا  خدماته من ق ل  دارة اجلمعية ل •

 

 (: ي سرتد بدل السكن ك حال استقالة املوظف وذلك عن الفرتة ال اقية من عقده.77مادة )

 بدل طبيعة العمل. -د 
(: مين  املوظف الذي يعمل ك ظروف عمل غي عادية بدل ط يعة عمل  ددها 78مادة )

 باقرتام من مدير  دارة.املدير التنفيذي 
 لسفر.اإلركاب وتذاكر ا -هـ 

(: يســــــتحق املوظف غي الســــــعودي تذكرة  ركاب من اململكة    مقر  قامته خار  79مادة )
اململكة على الدر ة الســــــــياحية املخفضــــــــة ذهاباً و ياباً" ما مل ينص عقد العمل على حاالت 



 
 

 

عند متتعه باإل ازة الســــــــــــــنوية، وعند هناية و عند بداية التعاقد، أخرى أو در ة  ركاب أعلى" 
 ني فقط.وطل ه الر وع    موطنه، وحبد أقصى زو ة وطفل خدمته
(: املوظف املكلف أو املعني خار  مدينة املقر تصــــرف له تذكرة  ركاب حســــ  ما 80مادة )

 هو  دد ك سلم الروات .

على طل ه ال يستحق  ال تذكرة سفر (:  ذا  زأ املوظف الغي السعودي   ازته بنا  81مادة )
 واحدة فقط.

 70 حال رغ ة املوظف غي الســــــعودي قضــــــا    ازته ك اململكة يصــــــرف له (: ك82مادة )
 % فقط من قيمة التذكرة املستحقة له نظاماً.

أو  النــاقــل املوظفتغيي رغ ــة نتيعــة ااســــــــــــــعــار ك فروقــات أياجلمعيــة تتحمــل ال (:83مــادة )
 .ته قام بلد تغيي
اجلمع موافقة حالة ك قيمتها أو فرس تذاكر على احلصول ك املوظف حق يسقط(:84)مادة
 نقل كفالته. علىية

 قام  ل تغيي يقتضــي  خر مكان    ااصــلي عمله مقر من املوظف نقل جيوز (:85) مادة
بــــــــــه   ســــــــــــــــــــــــيــــــــــمــــــــــاً  ضــــــــــــــــــــــــرراً  شــــــــــــــــــــــــرط أال يــــــــــرتتــــــــــ  عــــــــــلــــــــــى ذلــــــــــك  حلــــــــــاق تــــــــــه
 .العمل  يعةط تقتضيه مشروع س   له نو يك أنو 

 املوظفيســــــــــتحق  امنة واخلمســــــــــون( من نظام العملمع مراعاة أحكام املادة )الث (:86)مادة
الذي يتم نقله من مكان عمله ااصلي    مكان  خر يقتضي تغيي  ل  قامته نفقات نقله، 

 ومن يعوهلم شرعاً ممن 
 

ل أمتعتهم؛ مــامل يكن يقيمون معــه ك تــاريخ النقــل مبــا فيهــا نفقــات اإلركــاب مع نفقــات نقــ
 .تهالنقل بنا  على رغ 



 
 

 

   بلده ك حالة عدم صــالحيته للعمل  املوظفالتتحمل اجلمعية تكاليف عودة  (:87)مادة
خالل فرتة التعربة، أو  ذا رغ  ك العودة دون ســــــــــ   مشــــــــــروع، أو ك حالة ارتكابه االفة 

 أدت    ترحيله مبو   قرار  داري، أو حكم قضائي.
 
 
 

 الباب السادس: تقارير الكفاءة
 أواًل: تقرير الكفا ة.

 -(: خيضع لنظام تقييم اادا  مجيع املوظفني وفقاً لآليت:88دة )ام

يعد الرئيس امل اشــــــــــر لكل موظف تقريراً ســــــــــنوياً يتضــــــــــمن تقييماً ادائه العام  •
 تضمن العناصر التالية:حس  النموذ  املعد لذلك. على أن ي

o  الكفا ة(. اتقانهاملقدرة على العمل، ودر ة( 

o رقســـــــــــــائه، وزمالئه، وعمال   ســـــــــــــلوك املوظف، ومدى تعاونه مع
 معية.اجل

o .املواظ ة 

 -تكون التقديرات على النحو التايل: •

 % التقدير غي مرضي.  50أقل من  ▪

 % التقدير مق ول.  59 - 50من  ▪

 % التقدير مرضي.  69 - 60من  ▪

  يد.  % التقدير 79 - 70من  ▪

 % التقدير  يد  داً.  89 - 80من  ▪



 
 

 

 % التقدير ممتاز.  100 - 90من  ▪

 من صاح ةالصالحيةأو السللة من ويعتمد امل اشر الرئيس مبعرفة التقرير دعي •
 . املوظف ملف ك ويودع ذلك يفوضه ك

حتفظ صــــــــــــورة من التقرير ك ملف املوظف ويتخذ أســــــــــــاســــــــــــاً ملن  العالوات  •
 واملكافآت.

 التقرير ك ملف التقارير لدى ش ون املوظفني. فظ أصل  •

 لهو ق خلاص به بعد اعتماده، (:  ق للموظف االطالع على نتيعة تقرير اادا  ا89مادة )
 أن يتظلم من التقرير وفقاً لقواعد التظلم املنصوص عليها ك هذه الالئحة.

 أقل. (: ال جيوز جتديد عقد املوظف احلاصل على تقدير مق ول ف90مادة )

ضي يو ه له  نذاراً خلياً لتحسني أدا ه، و ذا مل (: املوظف احلاصل على تقدير مر 91مادة )
 يرتفع مستوى اادا  خالل شهر من تارخيه فلادارة احلق ك  لغا  عقده.

(: املوظف احلاصـــل على تقدير ممتاز يتم تو يه رســـالة شـــكر له وتوضـــع صـــورة من 92مادة )
 الشهادة ضمن ملفه.  

ية املدر ة ضـــــــــمن اســـــــــتمارة تقييم اادا  (: يتم تقييم اادا  الوظيفي حســـــــــ  اآلل93مادة )
 الوظيفي.

 الباب السابع: أيام العمل وأوقات الدوام
أيام ك ااســــــــ وع ويعتب يوم اجلمعة راحة أســــــــ وعية بأ ر كامل ( 6(: أيام العمل )94مادة )

، بعــد  بالغ مكتــ  العمــل املختص، أن تســــــــــــــت ــدل هبــذا اليوم للعمعيــةوجيوز جلميع املوظفين
أي يوم من أيام ااســــــــــــــ وع ، وعليها أن متكنهم من القيام بوا  اهتم الدينية،  هاموظفيل عض 

 . قابل نقديوالجيوز تعويض يوم الراحة ااس وعية مب



 
 

 

( ســــــــاعة ك ااســــــــ وع وحتدد بداية الدوام، وهنايته 48(: ســــــــاعات العمل الفعلية )95مادة )
 ( ساعة .36بقرار من املدير التنفيذي وختفض خالل شهور رمضان    )

(: ال جيوز للموظف أن خير  من الدوام  ال بإذن من املدير امل اشــــــــــــــر أما التغي  96مادة )
 بإذن م اشر من املدير التنفيذي. فيشرط فيه أن  يكون

 
 
 
 

(:حتســـــ  فرتات التأخر اليومي أو اخلرو  ق ل هناية الدوام وختصـــــم هناية كل شـــــهر 97مادة )
 من الرات  ااساسي للموظف.

(: املوظف الذي تقضي ط يعة عمله اخلرو  من مقر العمل يلزم تع ئة منوذ  اخلرو  98ة )ماد
 ر  فيها. املعد من ق ل اجلمعيةلكل مرة خي

 الباب الثامن: اإلجـازات
 أوالً / اإل ازات الرمسية وااعياد

 -(: للموظف   ازة بأ ر كامل وهي كالتايل:99مادة )

ة أيام ت دأ من اليوم التايل لليوم التاســــــــــــــع عيد الفلر امل ارك: ومدهتا أربع •
 والعشرين من شهر رمضان امل ارك حس  تقومي أم القرى.

 أربعة أيام ت دأ من يوم عرفة.عيد ااضحى: ومدهتا  •

 حد مبناس ة اليوم الوطين للملكة يوم وا •

وك حالة مصــــــــادفة بداية الدوام بعد   ازة عيد الفلر أو عيد ااضــــــــحى  •
 يضم      ازة العيد حبيث يكون الدوام يوم الس ت.يوم اخلميس فإنه 



 
 

 

 املوظف ذا تداخلت أيام هذه اإل ازات مع الراحة ااســــــــــــــ وعية يعول  •
أما  ذا تداخلت أيام ، عنها مبا يعادهلا ق ل أيام تلك اإل ازات أو بعدها

   ازة أحد العيدين مع   ازة اليوم الوطين فال يعول املوظف عنها.

 ت السنوية العاديةثانياً / اإلجازا
ســــنة من ســــنوات اخلدمة    ازة ســــنوية بأ ر كامل  عن كل املوظفيســــتحق (: 100مادة )

التقل مدهتا عن واحد وعشـــــــرين يوماً، تزاد    مدة التقل عن ثالثني يوماً،  ذا بلغت خدمته 
الســــنوية   ازهتاحلصــــول على  ز  من  اجلمعيةاس ســــنوات متصــــلة، وللموظف بعد موافقة 

تفاق ك عقد العمل على أن تكون  ة املدة اليت قضــــــاها من الســــــنة ك العمل ، وجيوز االبنســــــ
 مدة اإل ازة السنوية أكثر من ذلك.

 

(: جيوز من  املوظف  ز  من   ازته الســـــــنوية تتناســـــــ  واملدة اليت أمضـــــــاها من 101مادة )
 السنة ك العمل. 

ملوظفيها حبســـ  مقتضـــيات العمل مع  (: حتدد اجلمعيةمواعيد اإل ازات الســـنوية102مادة )
 ااخذ ك االعت ار رغ ة املوظف كلما أمكن ذلك. 

(: جيوز جتزئة اإل ازة الســــــــــــنوية     زئني ال يقل أي منها عن عشــــــــــــرة أيام بعد 103مادة )
 دارية. موافقة املدير التنفيذي بالتنسيق مع  اس  الشئون اإل

يق مع  اســـ  الشـــ ون اإلدارية مراق ة تنفيذ قيام (: يتو  قســـم املوظفني وبالتنســـ104مادة )
 املوظفني بإ ازاهتم وفقاً للتواريخ احملددة بكشوف توزيع اإل ازات الصادرة من اإلدارة. 

(:  ذا حكم على املوظف بالسعن الذي ال يستو   الفصل حس ت بنا  على 105مادة )
 ازة الســـــــــنوية املســـــــــتحقة أو املدة اليت يقضـــــــــيها ك الســـــــــعن كلها أو بعضـــــــــها من اإلرغ ته 

 االضلرارية. 



 
 

 

 (: ال تلتزم اجلمعيةبأي تعويض عن اإل ازة اليت مل يتمتع هبا املوظف. 106مادة )

(: ال جيوز للموظف تأ يل التمتع بإ ازته أكثر من ســــــــــــــنتني ويعتب ما زاد عن 107مادة )
 حال ذلك  ق له أن يتمتع هبا متفرقة غي متصلة. ذلك الغياً، وك 

 (: ال جيوز للموظف أن يتنازل عن   ازته السنوية مبقابل أو بدون مقابل. 108مادة )

(: ال يتمتع املوظف أثنا  فرتة التعربة بإ ازة شــــخصــــية حىت و ن كانت اإلحدى 109مادة )
 عشر شهر العمل تتضمن فرتة التعربة. 

اإل ازة وباقي ال اســــــــــــتحقاق املوظف إل ازته الســــــــــــنوية يتم دفع رات  (: ك ح110مادة )
 مستحقاته مقدماً. 

(: يلتزم املوظف بتقدمي طل  التمتع باإل ازة ق ل موعد اإل ازة بشــــــهر كامل ك 111مادة )
 بيان  توي على كافة املعلومات املللوبة ك حال غيابه. 

لســـنوية املســـتحقة  ذا ترك العمل ق ل التمتع (: يدفع للموظف أ رة عن اإل ازة ا112مادة )
 لك بالنس ة للمدة اليت مل  صل على   ازته عنها. هبا وذ
 

أو اال ـــــــــازات الـــــــــرمســـــــــيـــــــــة وااعـــــــــيـــــــــاد  الســـــــــــــــــــــــنـــــــــويـــــــــة اإل ـــــــــازة متـــــــــدد (:113) مـــــــــادة
 .الدولة تقررها أخرى   ازةرمسية ااعيادأوأية   ازات من مايتخللها بقدر
 : املددالتالية عن خدمة هناية مكافأة أو سنوية  ازة  املوظف يستحق ال(: 114) مادة

  .رات  بدون اإل ازة مدة •

 .اإلدانة حال ك حكمة ك وما اليد كف مدة •

  .الدراسية اإل ازة مدة •

 يقتضـــي والضـــده  صـــدر حلكم تنفيذاً  الســـعن ك املوظف يقضـــيها اليت املدة •
 .خدمة  هنا 



 
 

 

 

املعنيةو اجلهات كافة طرفةمن  خال  بعد  ال بإ ازته التمتع للموظف  ق ال(:115) مادة
 .اإلدارة جتاه وأقساط نقدية وسلف الغرامات وسداد ونقود عهدة من بعهدته ام تسوية

 
 
 

 ثالثاً / اإلجازات االضطرارية
عاوز (: جيوز من  املوظف عند الضرورة القصوى   ازة اضلرارية بأ ر ملدة ال تت116مادة )

مل اشر مبوافقة ثالثة أيام ك السنة على أال تكون متصلة  ذا أبدى أس اب مق ولة لدى رئيسه ا
 املدير التنفيذي. 

 رابعاً / اإلجازات المرضية
الذي يث ت مرضـــــــــه بشـــــــــهادة ط ية صـــــــــادرة عن ط ي   – املوظفيســـــــــتحق (: 117مادة )
السنة الواحدة ، واليت ت دأ من    ازات مرضية خالل –، أو مر ع طيب معتمد لديها اجلمعية

ت متصلة أو متقلعة، وذلك على النحو تاريخ أول   ازة مرضية ؛ سوا  أكانت هذه اإل ازا
 -:التايل:

 الثالثون يوماً ااو  بأ ر كامل.  •

 الستون يوماً التالية بنصف اا ر.  •

 الثالثون يوماً اليت تلي ذلك بدون أ ر. •

 ما زاد عن ذلك يلغى عقده.  •

 



 
 

 

 (:  تســـــــ  اليوم الذي  ال فيه املوظف    املســـــــتشـــــــفى واايام اليت تســـــــتغرقها118دة )ما
الفحوص الل ية من أيام اإل ازات املرضــية مىت رأت اجلهة الل ية املعتمدة اســتحقاقه لا ازة 

 املرضية. 

(:  ذا رغ  املوظف املريض ك قلع   ازته املرضــــــــــــــية والعودة    عمله عليه أن 119مادة )
 تقدم بلل  كتايب ملدير اجلمعيةمشفوعاً مبوافقة اجلهة الل ية املعتمدة. ي

أهنش املعتمد الل ي  قرر  ذا  ال عمله ي اشـــــر بأن املريض للموظف يســـــم  ال(:120) مادة
  مرضة فيمن

من االلة  ضــــــــــــــرر العملوال أدا  من عليه الخلر وأنه العمل م اشــــــــــــــرة علىقادراً  وأصــــــــــــــ  
 .العمل ك زمال ه
 احلق ك وصل   ازته السنوية باملرضية. (:للموظف121) مادة

 رخامساً / اإلجازات بدون أج
(: جيوز أن مين  املوظف   ازة اســــــتثنائية بدون أ ر ك حال الضــــــرورة القصــــــوى 122مادة )

حس  ما  دده املدير التنفيذي على أال تزيد عن ثالثني يوماً ك السنة على أال حتتس  أيام 
 هذه اإل ازة ضمن خدمة املوظف. 

 سادساً / اإلجازات الخاصة
 - احلاالت التالية:ك (: للموظف   ازة بأ ر كامل123مادة )

 اسة أيام عند زوا ه.  •

 ثالثة أيام ك حالة والدة مولود له.  •

اســـــة أيام ك حالة وفاة زو ته أو أحد أصـــــوله  •
 أو فروعه. 



 
 

 

املســــلمة، وهلا  املوظفةأربعة أشــــهر وعشــــرة أيام ك حالة وفاة زو   •
احلق ك متديدها دون أ ر  ن كانت حامالً حىت تضــــــــــــــع  لها، 

ا االستفادة من باقي   ازة العدة املمنوحة هلا بعد وضع هلوالجيوز 
 هذا احلمل.

غي  املوظفةاســة عشــر يوماً ك حالة وفاة زو   •
ويلتزم املوظف بتقـــدمي الوثـــائق اليت ، املســــــــــــــلمـــة

 تث ت هذه احلاالت. 
 

 سابعاً / إجازة الحج
أ ويرغ في ااقل على ســنة امل ســســة خدمة ك أمضــى الذي املســلم املوظف مين (:124)مادة
عيدا   ازة ا  باإلضافة الفريضة هذه ادا  أيام أربعة مدهتا بأ ركامل   ازة احلج فريضة دا 

ـــــــــــادارةخـــــــــــدمـــــــــــتـــــــــــه مـــــــــــدة طـــــــــــوال واحـــــــــــدة ملـــــــــــرة وذلـــــــــــك املـــــــــــ ـــــــــــارك اضـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــى  ،ول
وجيوز مبوافقــة املــدير التنفيــذي  العمــل ســــــــــــــي بــانتظــام خيــل ال مبــا اإل ــازة هــذه تنظيممن  حق

 خلدمة.التغاضي عن مدة ا
 ثامناً/ إجازة المتحانات الدراسية

مدفوع   ازة اململكة داخل العلمي حتصيله يتابع الذي السعودي املوظف مين (:125) مادة
و د العلمية امل ســســات إلحدى انتســابه مايفيد يقدم أن شــريلة االمتحان أيام اا رطوال ة
  متحان.اال أيام مجيع حضوره ومايفيد االمتحان ومواعيد  بأيام والً 

 الباب التاسع: العمل اإلضافي.
(: جيوز تشـــــــغيل املوظف وقتاً  ضـــــــافياً ك احلاالت اليت تقتضـــــــي مصـــــــلحة العمل 126مادة )

 وذلك بقرار من مدير اإلدارة وباعتماد من املدير التنفيذي. 



 
 

 

بالعمل اإلضــــــــاك ؛ يتم ذلك مبو   تكليف كتايب ،  املوظفك حال تكليف (:127مادة )
ت اإلضـــــــافية اول مو ه له تصـــــــدره اجلهة املســـــــئولة ك اجلمعية ي ني فيه عدد الســـــــاعأو الكرت 

ت عليه املادة )الســــادســــة بعد  املوظفاملكلف هبا  ، وعدد اايام الالزمة لذلك ؛ وفق ما نصــــل
 املائة(من نظام العمل.

ألعمال (: للمدير امل اشــــــر الصــــــالحية ك حتديد عدد اايام والســــــاعات الالزمة ل128مادة )
 اإلضافية املراد تكليف املوظف هبا. 

اإلضافية املعتمدة من املدير التنفيذي  (:تدفعاجلمعيةأ راً  ضافياً عن ساعات العمل129مادة )
ك أيام الراحة  %100من اا ر ااســــاســــي ك اايام العادية،  %50على أال يزيد اا ر عن 

 .ااس وعية وااعياد

  ضــــــــــــــافياً ما يوكل    املوظف من أعمال موظف  خر أثنا  وقت ال يعتب عمالً  (:130مادة )
 .الدوام الرمسي

 
 لمالباب العاشر: التظ

(:  ق للموظف أن يتظلم من أي تصــــــــــرف أو قرار يتخذ ك حقه ويقدم التظلم 131مادة )
 . كتابياً    املدير التنفيذي و خيلر املوظف بنتيعة تظلمه ك زمن ال يتعاوز شهر من تارخيه

 الباب الحادي عشر: إنهاء الخدمة
 -(: تنتهي خدمة املوظف باجلمعية ك احلاالت التالية:132مادة )

 لوفاة. ا •

 االستقالة.  •

انتهـــا  مـــدة العقـــد ك حـــالـــة عـــدم الرغ ـــة ك التعـــديـــد من أحـــد  •
 اللرفني. 



 
 

 

الععز عن العمـــــــل وث ـــــــت ذلـــــــك بتقرير طيب  •
 معتمد. 

زيد عن انقلاع املوظف عن العمل ملرضــــــه مدة ت •
 يوماً.  60

 يوم. 15غياب املوظف  •

 لغا  الســـللات احلكومية رخصـــة العمل للموظف غي الســـعودي  •
 دم جتديدها أو  بعاده عن ال الد. أو ع

 اإلخالل بأي شرط من شروط العقد.  •

(: اســـــــــتقالة املوظف تكون بلل  مكتوب يرفع    الرئيس امل اشـــــــــر على أن تتم 133مادة )
ق ل اجلمعيةحســــــ  املصــــــلحة مع ااخذ بعني االعت ار ما ورد ك العقد من املوافقة عليها من 

 شروط. 

اجلمعيةك فســـــــخ العقد أو  هنا  العقد مع املوظف يراعى  خلار  (: ك حال رغ ة134مادة )
 املوظف بذلك خلياً واستالم صورة من اإلخلار بعد التوقيع على ااصل. 

 الصحيال اب الثال عشر: التأمني اال تماعي و 
ك فرع ااخلـــار املهنيـــة لـــدى  املوظفنيبـــاالشــــــــــــــرتاك عن مجيع  (:تلتزم اجلمعيـــة135مـــادة )

 وفقاً ملا يقرره النظام. ،امل سسة العامة للتأمينات اال تماعية
 

وفقاً ملا يقرره  (: تلتزم اجلمعيةبالتأمني الصــــــــــــــحي جلميع املوظفني وأفراد عائالهتم136مادة )
 .عاول، والئحته التنفيذيةنظام التأمني الصحي الت

 الباب الثالث عشر: تشغيل النساء



 
 

 

ك مجيع ااماكن اليت يعمل فيها نســــا  أماكن ، ومقاعد الســــرتاحة  اجلمعيةتعد(:137مادة )
 مبعزل عن الر ال ، ودورات مياه خاصه هبن. املوظفات
يع توزعها كيف للمرأة املوظفة احلق ك   ازة وضــع بأ ر كامل ملدة عشــرة أســاب(:138مادة )

لتاريخ املر   للوضـــــع ؛ و دد هذا التاريخ تشـــــا ، حبيث ت دأحبد أقصـــــى بأربعة أســـــابيع ق ل ا
، أو بشــــــــهادة ط ية مصــــــــدقة من  هة صــــــــحية، اجلمعيةبواســــــــلة اجلهة الل ية املعتمدة لدى 

 وك حالة   اب طفل ،والجيوز تشــــــغيل املرأة املوظفة خالل ااســــــابيع الســــــتة التالية لوضــــــعها
زة بأ ر كامل ملدة شـــــــهر احلق ك   ا فللموظفة اخلاصـــــــة ؛ االحتيا اتمريض ،أو من ذوي 

   ازة الوضع؛ وهلا متديد اإل ازة ملدة شهر دون أ ر. انقضا واحد بعد 
عندما تعود    مزاولة عملها بعد   ازة الوضـــــــــع  اجلمعية ق للمرأة املوظفة ك (:139مادة )

 ، التزيد ك جمموعها على الساعة ك اسرتاحةفرتة، أو فرتات  أن تأخذ بقصد  رضاع مولودها
، وحتســـــ  هذه الفرتة ، املوظفنياليوم الواحد، وذلك عالوة على فرتات الراحة املمنوحةجلميع 

أو الفرتات من ســــــاعات العمل الفعلية، وذلك ملدة أربعة وعشــــــرين شــــــهراً من تاريخ الوضــــــع، 
  على املرأة املوظفة بعد عودهتا من   ازة الوضــــــــــــــع واليرتت  على ذلك ختفيض اا ر، وجي

، ومايلرأ على ذلك الوقت من  االســرتاحةكتابًة بوقت فرتة ، أو فرتات   يس امل اشــرالرئ شــعار 
تعديل ، وحتدد فرتة ، أو فرتات الرضــــاعة على ضــــو  ذلك حبســــ  ماورد ك الالئحة التنفيذية 

 لنظام العمل.
 

 الجتماعيةالباب الثالث عشر: الخدمات ا
 التالية: اال تماعيةبتقدمي اخلدمات  اجلمعيةتلتزم(:140مادة )

  عداد مكان ادا  الصالة. .1
  عداد مكان لتناول اللعام. .2



 
 

 

 
توفر اجلمعية املتلل ات، واخلدمات، واملرافق التيســــــــــــــيية الضــــــــــــــرورية للعمال من ذوي  .3

ت املنصـــــــــــــوص عليها ك الالئحة االعاقة اليت متكنهم من أدا  أعماهلم حبســـــــــــــ  االشـــــــــــــرتاطا
 التنفيذية لنظام العمل.

 
 

 والجزاءاتالباب الثالث عشر: المخالفات 
املخالفة هي كل فعل من اافعال اليت يرتك ها املوظف، وتســــــــــــــتو   أياً من (:141مادة )

 اجلزا ات التالية:
لفة اإلنذار الكتايب: وهو كتاب تو هه اجلمعية    املوظف موضــــــــحاً به نوع املخا -1

ظره     مكان تعرضــه     زا  أشــد، ك حالة اســتمرار اليت ارتك ها ، مع لفت ن
   مثلها مستق اًل. املخالفة ، أو العودة 

غرامة مالية: وهي حســــــم نســــــ ة من اا ر ك حدود  ز  من اا ر اليومي ، أو  -2
 احلســــــم من اا ر مبا يرتاوم بني أ ر يوم ، واســــــة أيام ك الشــــــهر الواحد كحد

 أقصى.
ن أ ر: وهو منع املوظف من مزاولـــة عملـــه خالل فرته اإليقـــاف عن العمـــل بـــدو  -3

، على أن التتعــاوز فرتة اإليقــاف ةمعينــة، مع حرمــانــه من أ ره خالل هــذه الفرت 
 اسة أيام ك الشهر الواحد.

احلرمان من الرتقية، او العالوة الدورية: وذلك ملدة أقصـــاها ســـنة واحدة من تاريخ  -4
 ا.استحقاقه



 
 

 

فأة: وهو فصــــــل املوظف بناً  على ســــــ   مشــــــروع؛ الفصــــــل من اخلدمة مع املكا -5
 الرتكابه املخالفة مع عدم املساس حبقه ك مكافأة هناية اخلدمة.

الفصــل من اخلدمة بدون مكافأة: وهو فســخ عقد عمل املوظف دون مكافأة، أو  -6
ادة اشــــــــــــــعـــار، أو تعويض؛ الرتكـــابـــه أي من احلـــاالت املنصــــــــــــــوص عليهـــا ك املـــ

 ل.)الثمانون( من نظام العم

وجي  أن يتناس  اجلزا  املفرول على املوظف مع نوع ، ومدى  سامة املخالفة املرتك ة 
 من ق له.
كـــل موظف يرتكـــ  أيـــًا من املخـــالفـــات الواردة ك  ـــداول املخـــالفـــات، (:142مـــادة )

 ة اليت ارتك ها.يعاق  باجلزا  املوض  قرين املخالف –امللحق هبذه الالئحة  –واجلزا ات 
تكون صــالحية توقيع اجلزا ات املنصــوص عليها ك هذه الالئحة ، من ق ل (:143مادة )

)صـــــــاح  الصـــــــالحية( باجلمعية ، او من يفوضـــــــه ؛ وجيوز له اســـــــت دال اجلزا  املقرر اية 
 االفة جبزا  أخف.

اً على ك حال ارتكاب املوظف ذات املخالفة بعد مضـــــــــــي مائة و انني يوم(:144مادة )
 ااو . للمرةيعتب عائداً ، وتعد االفة وكأهنا ارتك ت س ق ارتكاهبا؛ فإنه ال

عند تعدد املخالفات الناشـــــــئة عن فعل واحد، يكتفى بتوقيع اجلزا  ااشـــــــد (:145مادة )
 من بني اجلزا ات املقررة ك هذه الالئحة.

أكثر من  زا  واحــد،  الجيوز أن يوقع على املوظف عن املخــالفــة الواحــدة(:146مــادة )
وز أن يوقع على املوظف عن املخـــالفـــة الواحـــدة غرامـــة تزيـــد قيمتهـــا على أ ر كمـــا الجي

اســـــــــــة أيام، وال أن يقتلع من ا ره أكثر من أ ر اســـــــــــة ايام ك الشـــــــــــهر الواحد وفاً  
 للغرامات اليت وقع عليها.



 
 

 

تها غرامة أ ر واحد،  ال التوقع اجلمعية أياً من اجلزا ات اليت تتعاوز عقوب(:147مادة )
 بالغ املوظف كتابة باملخالفات املنســـــــــــوبة  ليه ، ومساع أقواله، وحتقيق دفاعه، وذلك  بعد

 مبو    ضر يودع مبلفه اخلاص.
الجيوز للمنشـــــــــــــــأة توقيع أي  زا  على املوظف امر ارتك ــه خــار  مكــان (:148مــادة )

ول، وذلك و باجلمعية أو مبديرها املســـــئالعمل  ال  ذا كان له عالقة م اشـــــرة بل يعة عمله أ
 دون اإلخالل حبكم املادة )الثمانون( من نظام العمل.

الجيوز مســـــــــا لة املوظف تأدي ياً عن االفة مضـــــــــى على كشـــــــــفها أكثر من (:149مادة )
ثالثني يومــــًا من تــــاريخ علم اجلمعيــــة مبرتك هــــا، دون أن تقوم بــــاختــــاذ أي من   را ات 

 التحقيق بشأهنا.
للمنشــــأة توقيع أي  زا  على املوظف،  ذا مضــــى على تاريخ ث وت الجيوز (:150) مادة

 املخالفة أكثر من ثالثني يوماً.
تلتزم اجلمعيــة بــإبالغ املوظف كتــابــة مبــا أ وِقع عليــه من  زا ات، ونوعهــا، (:151مــادة )

وظف عن ومقدارها، واجلزا  الذي سوف يتعرل له ك حالة تكرار املخالفة، و ذا امتنع امل
اإلخلار، أو رفض التوقيع بالعلم، أو كان غائ اً، يرســـل  ليه بالبيد املســـعل على اســـتالم 

عنوانه املختار الثابت ك ملف خدمته، أو بالبيد االلكرتول الشـــــــــــــخصـــــــــــــي الثابت بعقد 
العمل، او املعتمد لدى اجلمعية، ويرتت  على الت ليغ بأي من هذه الوســـــــــائل مجيع اآلثار 

 .ةالقانوني
خيصــــــــــــــص لكل موظف صــــــــــــــحيفة  زا ات، يدون فيها نوع املخالفة اليت (:152مادة )

ارتك هـا، وتـاريخ وقوعهـا، واجلزا  املوقع عليهـا؛ وحتفظ هـذه الصــــــــــــــحيفـة ك ملف خـدمة 
 املوظف.



 
 

 

ك ســـــــــــعل خاص ؛ وفق أحكام املادة  املوظفنيتقيد الغرامات املوقعة على (:153مادة )
 املوظفنيالتصــــرف فيها مبا يعود بالنفع على  العمل ، ويكون )الثالثة والســــ عون( من نظام

من ق ل اللعنة العمالية ك اجلمعية ؛ وك حالة عدم  و ود جلنة عمالية يكون التصــــــــــــرف 
 ك الغرامات مبوافقة وزارة العمل.

 
 
 

 الباب الثالث عشر: التظلم
ضـــائية داريه، أو القمع عدم اإلخالل حبق املوظف بااللتعا     اجلهات اإل(:154مادة )

املختصـــــــة،  أو اهليئات ؛  ق للموظف ان يتظلم     دارة اجلمعية من أي تصـــــــرف ، او 
  را ، أو  زا  يتخذ ك حقه من ق لها، ويقدم التظلم     دارة اجلمعية خالل ثالثة أيام 
 عمل من تاريخ العلم بالتصـــــــــــــرف، أو اإل را  املتظلم منه، واليضـــــــــــــار املوظف من تقدمي

املوظف بنتيعة ال ت ك تظلمه، ك ميعاد اليتعاوز اســـــــــــة أيام عمل من تظلمه، وخيلر 
 تاريخ تقدميه التظلم.

 
 الباب الثالث عشر: إعالن الالئحة

(: تســــــــــــــري أحكام هذه الالئحة بعد  قرارها من جملس اإلدارة. وال جيوز تعديلها 155مادة )
 ارة.كلياً أو  زئياً  ال مبو   قرار من جملس اإلد

 (: جملس اإلدارة هو اجلهة الوحيدة املخولة لتفسي بنود هذه الالئحة.156مادة )

 (: كل ما مل ينص عليه ك الالئحة يعتب من صالحيات جملس اإلدارة.157مادة )
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 زا ات داول املخالفات واجل

 : العمل بمواعيد تتعلق مخالفات أواًل:
 

 املخالفة نوع م
 اليومي( اا ر من نس ة هي ، احملسومة )النس ة اجلزا 

 الرابعة الثالثة الثانية ااو 

1 

 لغاية للعمل احلضور مواعيد عن التأخر
 مق ول عذر أو  ذن، دون دقيقة (15)
 عمال تعليل ذلك على يرتت  مل  ذا ؛

  خرين.

 %20 %10 %5 كتايب   نذار

2 

 لغاية للعمل احلضور مواعيد عن التأخر
 مق ول عذر أو  ذن، دون دقيقة (15)
 عمال تعليل ذلك على ترت   ذا ؛

  خرين.

 %50 %25 %15 كتايب   نذار

3 

 أكثر للعمل احلضور مواعيد عن التأخر
 دقيقة (30) لغاية دقيقة (15) من
 مل  ذا ؛ مق ول عذر أو  ذن، دون
  خرين. عمال تعليل ذلك على يرتت 

10% 15% 25% 50% 



 
 

 

4 

 أكثر للعمل احلضور مواعيد عن التأخر
 دقيقة (30) لغاية دقيقة (15) من
 ترت   ذا ؛ مق ول عذر أو  ذن، دون
  خرين. عمال تعليل ذلك على

 يوم 75% 50% 25%

5 

 أكثر للعمل احلضور مواعيد عن التأخر
 دقيقة (60) لغاية دقيقة (30) من
 مل  ذا ؛ مق ول عذر أو  ذن، دون
  خرين. عمال تعليل ذلك على يرتت 

 يوم 75% 50% 25%

6 

 أكثر للعمل احلضور مواعيد عن التأخر
 دقيقة (60) لغاية دقيقة (30) من
 ترت   ذا ؛ مق ول عذر أو  ذن، دون
  خرين عمال تعليل ذلك على
 
 
 

 يومان يوم 50% 25%

 التأخي دقائق أ ر حسم    باإلضافة

7 

 ملدة للعمل احلضور مواعيد عن التأخر
 عذر أو ، غذر دون ساعة على تزيد

 يرتت  مل او ، ترت  سوا ً  ؛ مق ول
  خرين. عمال تعليل ذلك على

 أيام ثالثة يومان يوم كتايب   نذار

 التأخي ساعات أ ر حسم    باإلضافة

8 
 امليعاد ق ل االنصراف أو العمل، ترك
 اليتعاوز مبا مق ول عذر أو  ذن، دون
 دقيقة (15)

 يوم %25 %10 كتايب   نذار

 العمل ترك مدة أ ر حسم    باإلضافة

9 
 امليعاد ق ل االنصراف أو العمل، ترك
 يتعاوز مبا مق ول عذر أو  ذن، دون
 دقيقة (15)

 يوم 50% 25% 10%

 العمل ترك مدة أ ر حسم    باإلضافة

10 
 العودة أو ، العمل اكنأم ك ال قا 
 اذن دون العمل مواعيد  نتها  بعد  ليها
 مس ق

 يوم %25 %10 كتايب   نذار



 
 

 

11 
 مق ول عذر أو كتايب،  اذن دون الغياب
 الواحدة. العقدية السنة خالل يوم، ملدة

 أيام أربعة أيام ثالثة يومان
 ، الرتقيات من احلرمان
 ملره العالوات او

 واحده

12 
 عذر أو كتايب،  اذن دون املتصل الغياب
 خالل ، ايام ستة    يومني من مق ول
 الواحدة العقدية السنة

 أيام أربعة أيام ثالثة يومان
 ، الرتقيات من احلرمان
 ملره العالوات او

 واحده

 الغياب مدة أ ر حسم    باإلضافة

13 
 عذر أو كتايب،  اذن دون املتصل الغياب
 ، ايام عشرة     أيام س عة من مق ول
 الواحدة العقدية السنة خالل

 أيام اسة أيام أربعة
 ، الرتقيات من احلرمان
 ملره العالوات او

 واحده

 مع اخلدمة من فصل
 مل  ذا ؛ املكافأة

 الغياب يتعاوزجمموع
 يوماً  (30)

 الغياب مدة أ ر حسم    باإلضافة

14 

 عذر أو كتايب،  اذن دون املتصل الغياب
 أربعة    يوماً  رعش أحد من مق ول

 العقدية السنة خالل ، عشريوماً 
 الواحدة

 أيام اسة

 ، الرتقيات من احلرمان
 ملره العالوات او

 تو يه مع واحده،
 ط قاً  بالفصل  نذار
 من )الثمانون( للمادة

 العمل نظام

  اخلدمة من فصل
 للمادة ط قاً 
 نظام من )الثمانون(

 العمل

 ــــــــــــ

 الغياب مدة أ ر محس    باإلضافة

15 
 مشروع س   دون العمل عن االنقلاع

 متصله، يوماً  عشر اسة على تزيد مدة
  الواحدة العقدية السنة خالل

 نلاق ك أيام، عشرة مدة الغياب بعد كتايب   نذار يس قه أن ،على تعويض أو مكافأة، دون الفصل
 العمل نظام من )الثمانون( املادة حكم

16 
 مشروع س   دون عاملتقل الغياب
 يوماً  ثالثني على جمموعها ك تزيد مدداً 
 الواحدة العقدية السنة خالل

 ك يوماً، عشرين مدة الغياب بعد كتايب   نذار يس قه أن ،على تعويض أو مكافأة، دون الفصل
 العمل نظام من )الثمانون( املادة حكم نلاق

 



 
 

 

 
 
 
 
 

 ثانياً: مخالفات تتعلق بتنظيم العمل :
 

 املخالفة عنو  م
 اليومي( اا ر من نس ة هي ، احملسومة )النس ة اجلزا 

 الرابعة الثالثة الثانية ااو 

 العمل مكان غي ك مبر دون التوا د 1
 الدوام وقت أثنا  للموظف املخصص

 يوم 50% 25% 10%

2 
 ك اجلمعية عمل أمور غي ك زائرين استق ال
  رةاإلدا من  ذن دون ، العمل أماكن

 %25 %15 %10 كتايب   نذار

3 
 وأدوات ، ومعدات ،  الت استعمال
 %50 %25 %10 كتايب   نذار  ذن دون ، خاصة اغرال اجلمعية

4 
 أي ك حق و ه دون ، املوظف تدخل
 به يعهد مل أو ، اختصاصه ك ليس عمل
  ليه

 أيام ثالثة يومان يوم 50%

5 
 املكان غي من الدخول أو ، اخلرو 
 %25 %15 %10 كتايب   نذار لذلك صاملخص

6 
 أو وصيانتها، ، اآلالت تنظيف ك اال ال
 ماهبا عن الت ليغ عدم أو ، هبا العناية عدم
 خلل من

 أيام ثالثة يومان يوم 50%



 
 

 

7 
 ، والصيانة اإلصالم، أدوات وضع عدم

 ، هلا املخصصة ااماكن ااخرىفي واللوازم
 العمل من اإلنتها  بعد

 يوم %50 %25 كتايب   نذار

8 
 بالغات أو ،  عالنات  تالف أو متزيق،
 اجلمعية  دارة

 املكافأة مع فصل أيام اسة أيام ثالثة يومان

9 
 مثال: حبوزته، اليت العهد ك اإل ال

 معدات، أ هزة،  الت، )سيارات،
 أدوات،.......(

 املكافأة مع فصل أيام اسة أيام ثالثة يومان

 املعد املكان غي أو عمل،ال مكان ك ااكل 10
 الراحة أوقات غي ك او له،

 %25 %15 %10 كتايب   نذار

 %50 %25 %10 كتايب   نذار العمل أثنا  النوم 11

12 
 يقظة تستدعي اليت احلاالت ك النوم

 أيام ثالثة يومان يوم %50 مستمرة

13 
 مكان غي ك املوظف و ود أو ، التسكع
 العمل ساعات اثنا  ، عمله

 يوم 50% 25% 10%

 يومان يوم واالنصراف احلضور،  ث ات ك التالع  14
 الرتقيات من احلرمان

 واحدة ملرة والعالوات
 مع اخلدمة من فصل

 املكافأة

15 
 بالعمل اخلاصة العادية ااوامر  طاعة عدم
 ، بالعمل اخلاصة التعليمات تنفيذ عدم أو

 ظاهر مكان ك واملعلقة
 يومان يوم 50% 25%

16 
 والتعليمات ، ااوامر االفة على التحريض
 بالعمل اخلاصة اخللية

 املكافأة مع فصل أيام اسة أيام ثالثة يومان



 
 

 

17 
 عنها واملعلن احملظورة، ااماكن ك التدخني
 واجلمعية العمال، سالمة على للمحافظة

 املكافأة مع فصل أيام اسة أيام ثالثة يومان

18 
 ينشأ قد الذي العمل ك التهاون أو اإل ال
 ، سالمتهم أو ، العمال صحة ك ضرر عنه
 واا هزة ، اادوات أو ، املواد ك أو

 املكافأة مع فصل أيام اسة أيام ثالثة يومان

 

 ثالثاً: مخالفات تتعلق بسلوك الموظف

 املخالفة نوع م
 اليومي( اا ر من نس ة هي ، احملسومة )النس ة اجلزا 

 الرابعة الثالثة نيةالثا ااو 

1 
 أو ، الغي مع أو ، الزمال  مع التشا ر
 أيام اسة أيام ثالثة يومان يوم العمل مكان ك مشاغ ات  حداث

2 
 أصي  أنه كذباً    دعا املوظف أو التمارل

 بس  ه أو ، العمل أثنا 
 أيام اسة أيام ثالثة يومان يوم

3 
 عند الليب الكشف   را  عن االمتناع
 ات اع رفض أو اجلمعية، ط ي  طل 

 العال  أثنا  الل ية التعليمات
 أيام اسة أيام ثالثة يومان يوم

4 
 بأماكن املعلقة الصحية التعليمات االفة
 العمل

 أيام اسة يومان  يوم 50%

5 
 لصق أو اجلمعية،  دران على الكتابة
 عليها  عالنات

 %50 %25 %10 كتايب   نذار

 يومان يوم %50 %25 االنصراف عند رياإلدا التفتيش رفض 6



 
 

 

7 
 اجلمعية حلساب احملصلة النقود تسليم عدم
 مق ول تبير دون احملددة املواعيد ك

 املكافأة مع فصل أيام اسة أيام ثالثة يومان

8 
 املقررة واال هزة املالبس،  رتدا  عن االمتناع
 أيام اسة يومان  يوم كتايب   نذار والسالمة. للوقاية

 أماكن ك اآلخر اجلنس مع اخللوة تعمد 9
 العمل

 املكافأة مع فصل أيام اسة أيام ثالثة يومان

10 
 أو ، قوالً  احليا  خيدش مبا لآلخرين اإل ا 
 فعالً 

 املكافأة مع فصل أيام اسة أيام ثالثة يومان

11 
 أو ، بالقول العمل زمال  على االعتدا 
 لاالتصا وسائل باستعمال أو االشارة،

 التحقي أو ، بالشتم االلكرتونية
 املكافأة مع فصل أيام اسة أيام ثالثة يومان

12 
 زمال  على اجلسدي بااليذا  االعتدا 
  باحية بلريقة غيهم على أو العمل،

 )الثمانون( املادة مبو   تعويض أو ،  شعار أو ، مكافأة بدون فصل

13 

 وسيلة بأي ،اوالقويل،أو اجلسدي االعتدا 
 على االلكرتونية االتصال وسائل نم

 أو ، املسئول املدير أو ، العمل صاح 
 بس  ه ،أو لالعم أثنا  الرقسا  أحد

 )الثمانون( املادة مبو   تعويض أو ،  شعار أو ، مكافأة بدون فصل

 ـــــــــــ املكافأة مع فصل ايام اسة أيام ثالثة كيدية  شكوى ،أو بالغ تقدمي 14

15 
 باحلضور، التحقيق جلنة للل  ثالاالمت عدم
 املكافأة مع فصل ايام اسة أيام ثالثة يومان الشهادة أو بااقوال، اإلدال  أو

 

 




