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 مقدمة 
الفقرة   تنفيذاً حلكم  الالئحة  املادة  (  1)وضعت هذه  الصادر ابملرسوم (  الثانية عشرة)من  العمل  نظام  من 

هـ   12/5/1434اتريخ  (24/م)هـ املعدل ابملرسوم امللكي رقم   23/8/1426واتريخ ( 51/م)امللكي رقم 
 هـ 5/6/1436واتريخ ( 46/م)واملرسوم امللكي رقم 

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

(: يقصـــــد اب لفاا التالية والواردة ضـــــمن هذه الالئحة املعاىل املنينة  ل جانا كل لف  ما  يقت  2مادة )
  -ذلك: السياق خالف 

  .املوارد النشرية وزارة الوزارة:  •

 مجعية اصداقاء مرضى السكري: اجلمعية •

 مبوجا عقد خاضع  حكام هذه الالئحة. ابجلمعية: كل من يعمل املوظف •

: تعين الشـــاادات واخل ات العملية والصـــفات الشـــاصـــية واملاارات والقدرات ال  تتطلناا  املؤهالت  •
 الوظيفة.

مقابل عمله، مبوجا عقد عمل مكتوب أو غري مكتوب،    للموظفكل ما يعطى   :ا سـاسـي ا جر •
 الدورية. العالوات يه أو طريقة أدائه، مضافا  ل ا جرماما كان نوع 

 موظفال  تتقرر لل  ا خرىمضــــافا  ليه ســــائر الزتدات املســــتحقة   ا ســــاســــي ا جر الفعلي: ا جر •
لقـاء العمـل   موظفلل  ـبذـله ا العمـل، أو رـاطر يتعر  هلـا ا أداء عمـله، أو ال  تتقرر مقـاـبل جاـد

 تنظيم العمل. الئحةأو  مبوجا عقد العمل

 الفعلي. ا جر :ا جر •

هـ 23/8/1426 واتريخ 51 رقم الكرمي امللكي ابملرســـــوم الصـــــادر الســـــعودي العمل نظام :العمل نظام •
 .هـ5/6/1436هـ ، واملعدل بتاريخ 12/5/1434واملعدل بتاريخ 

 : هو املوظف الذي يستادم لعمل تقتضي طنيعة  جنازه مدة حمدودة وقصرية.املوظف املؤقت •

 ف الذي يعمل ا الفرتة املسائية فقط.: هو املوظاملوظف املسائي •



 

 

 .او دارهت اجلمعيةلإلشراف على  اجلمعية العمومية: هو اجمللس املعني من قنل اإلدارةجملس   •

 التنفيذية هلذا النظام. ئحةالال :الالئحة •
مـا   ينن  على غري ذـلك ا مليالدي ا(: حتتســــــــــــــا املـدد واملواعـيد الواردة ا هـذه الالئحـة ابلتقومي  3مـادة )

 عقد العمل.
املوظف على أحكام هذه الالئحة عند التعاقد وينن ن على ذلك ا عقد العمل أو  اجلمعية(: تنْطِلع 4مادة )

 يوقع املوظف على  قرار بذلك.
ــنــة    هأحكــام هــذختــل    ال (:5) مــادة ، وتعت  هــذه الالئحــة مكملــة لعقود للموظفنيالالئحــة ابحلقوق املكتســــــــــــ

 احلقوق. هيتعار  مع هذ العمل فيما ال
ينطل كل شرط خيالف أحكام هذا النظام، وينطل كل  براء، أو مصاحلة عن احلقوق الناشئة   (:6) مادة
 . موظف  يكن أكثر فائدة لل النظام، أثناء سرتن عقد العمل، ما  مبوجا هذا موظفلل 
وامللفات وعقود العمل وغريها مما  والسجالت ا النياانت  االستعمالاللغة العربية هي الواجنة  (: 7) مادة 

 ، وكذلك التعليمات ال  يصدرها حكامه  تطنيقا  هذا النظام، أو ا أي قرار صادرعليه ا  هو منصوص
احا العمل لغة أجننية  ل جانا اللغة العربية ا أي من و ذا استعمل ص ،للموظفني لديه صاحا العمل

 هو املعتمد دون غريه.  املذكورة ، فإن الن  العريب احلاالت 
حقوقاً أفضل مما هو املوظفني  صدار قرارات، وسياسات خاصة هبا ينعطى مبوجناا  للجمعيةجيوز  (:8) مادة 

 وارد ا هذه الالئحة. 
ينتق  من حقوق   احلق ا تضمني هذه الالئحة شروطاً، وأحكاماً  ضافية مبا ال للجمعية (:9) مادة

تكون هذه   املكتسنة مبوجا نظام العمل، والئحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً له؛ وال املوظفني
 . الوزارةاإلضافات أو التعديالت انفذة  ال بعد اعتمدها من 

 هذه الالئحة يتعار  مع أحكام نظام العمل، والئحته التنفيذية،  كل ن  يتم  ضافته  ل (:10) مادة
 يعتد به.  والقرارات الصادرة تنفيذاً له؛ يعت  ابطالً وال

ــل  والشــــــــــــــروط ا حكـام مع يتعـار  ال فيمـا العمـل لعقود متممـة الالئحـة هـذه تعت  (:11مـادة )   ا فضـــــــــــــ
 مبوجنـه عن املوظف يتنـازل اتفـاق أو عقـد ا يرد شــــــــــــــرط ابطالً كـل ويعت  ،العقود هـذه ا الواردة  للموظف

 .به سابقاً على العمل كان ولو النظام هذا أحكام مبوجا له مقرر حق أي
 . الالئحة هذه وتعديل وحتديد اعتماد سلطة هلا ال  اإلدارية  اجلاة هو إلدارةا جملس (:12) مادة



 

 

ــؤونمدير  دارة    (:13) مادة ــ الشــــ ــئوالن  يكوان اإلداريةون ؤ املالية ومدير الشــــ  حبيث الالئحة حتديث عنمســــ
،  الســــــارية   والقرارات  للقوانني مســــــايرة  وتكون اجلمعية  دارة  تشــــــادها  ال  واملســــــتجدات  التطورات  معتتالءم  
 اعتمـادهـا  بعـد  التعـديالت  هـذه  وتكون اإلدارة جملس من اعتمـادهـا يتمل املـدير التنفيـذي   ل  برفعاـاان  ويقومـ
 ون اإلدارية مامة تعميماا على مجيع اإلدارات للعمل هبا.ؤ كما يتول مدير الش   ةالالئحذه هل مكمالً  جزءاً 

 ةالناب الثاىل: واجنات اإلدار 
 -املوظفني ما يلي: معاملةا  اجلمعية(: تراعي 14مادة )

 الوفاء بكامل حقوقام وأجورهم دون أتخري أو  نقاص.  •

بشـــــــــــــكل الئق ي ز االهتمام محواهلم ومصـــــــــــــاحلام واالمتناع عن كل قول أو فعل   معاملتام •
 ميس كرامتام. 

 االهتمام مبشاكلام ال  تعرتضام أثناء أتديتام  عماهلم والسعي حللاا. •

 موظفياا الوقت الالزم  داء الواجنات الدينية دون املساس مجورهم. اجلمعية(: تعطي 15دة )ما
 الناب الثالث: واجنات املوظف 

  -(: جيا على املوظف أن يلتزم مبا يلي:16مادة )
ــمعتـه كموظف  • ــواء كـان ذـلك ا مكـان العمـل أو  ابجلمعيـةالرتفع عن كـل مـا خيـل بســــــــــــ ســــــــــــ

 خارجه.

 مراعاة اآلداب اإلسالمية ا تصرفاته مع من تربطه هبم عالقة العمل أو غريه. •

 أن خيص  كامل وقت العمل  داء واجنات الوظيفة. •

تنفيذ ا وامر الصـــــــادرة  ليه من ردســـــــائه بدقة وأمانة ا حدود النظم واللوائم املقررة وأحكام  •
 العقد.

مواعيد العمل احملددة وعدم التغييا أو التأخر عن العمل  ال بســـــنا مشـــــروع و ذن  مراعاة  •
 من صاحا الصالحية.

 ما  يتعار  ذلك مع أحكام العقد. اجلمعيةقنول العمل ا أي مكان أو موقع حتدده  •

عدم االرتناط مي عمل مع جاة أخرى حىت ولو   يتقاضــــى عنه أجر  ال مبوافقة خطية من  •
 اإلدارة.

 (: كل موظف مسؤول عما يصدر منه من أعمال وتصرفات ا حدود صالحيته. 17مادة )



 

 

 -(: حيظر على املوظف ما يلي:18مادة )

  ساءة استعمال سلطته الوظيفية. •

 استغالل النفوذ والتدخل ا عمل اآلخرين  ال حبدود صالحيته. •

 املناشرة.قنول اهلدات أو اإلكراميات أو الرشوة ابلطرق املناشرة أو غري  •

  فشاء ا سرار ال  يطلع علياا حبكم وظيفته ولو بعد تركه اخلدمة. •

اإلدالء مية تصــرحيات أو معلومات للصــحف أو أجازة اإلعالم أو  لقاء حماضــرات أو كتابة   •
 ما   حيصل على موافقة مسنقة من صاحا الصالحية.اجلمعية مقاالت تتعلق معمال 

 ت أو صور هلا عالقة بعمله خارج مقر العمل.االحتفاا مي أوراق أو مستندا •

(: كل موظف مســـؤول عن العاد املســـلمة  ليه من حيث احملافظة علياا وعدم  ســـاءة اســـتاداماا 19مادة )
 أو استاداماا ا غري أغرا  العمل.

 الناب الرابع: التوظيف 
عد من  املوظفيتم توظيف  (:  20مادة )

ن
مبوجا عقد عمل حيرر من نســــاتني ابللغة العربية وفقاً للنموذج امل

، حبيث يتضـــــــمن العقد اســـــــم اجلمعيةوتودع ا خرى ا ملف خدمته لدى    للموظفالوزارة، تســـــــلم  حدا ا 
ــلي ، وعنوانه املاتار ، ونوع العمل ، ومكانه ،   املوظفصـــاحا العمل ، واســـم  ــيته ، وعنوانه ا صـ ، وجنسـ

جر ا ســـــــــاســـــــــي املتفق عليه ، وأية امتيازات أخرى يتفق علياا ، وما  ذا كان العقد حمدد املدة ، أو غري وا 
علياا ، واتريخ مناشــرة العمل ، وأية بياانت    االتفاقحمدد املدة ، أو  داء عمل معني ، ومدة التجربة  ذا مت 

؛ على أن يكون الن  العريب هو املعتمـد  ضــــــــــــــروريـة، وجيوز حترير العقـد بلغـة أخرى  ل جـانـا اللغـة العربيـة
 دوماً.

 (: يتم التعيني من قنل املدير التنفيذي لإلدارة. 21مادة )

 -(: يشرتط للتعيني ما يلي:22مادة )

 وجود وظيفة شاغرة.  •

  عداد وصف للواجنات الوظيفية ومسئولياهتا واحلد ا دىن للمؤهالت املطلوبة لشغلاا. •

 التوظيف ملن حيمل اجلنسية السعودية.تعطى ا ولية ا  •

 كية من الرئيس ا على املات .تز  •

  -يكون: (: يشرتط ا املوظف أن 23مادة )



 

 

 .أن يكون طالا العمل سعودي اجلنسية •

ــائزاً  يكون أن • ــة للمؤهالت  حــ ــة واخل ات  العلميــ ــة العمليــ ــل املطلوبــ ــل للعمــ ــدام   حمــ ــتاــ االســــــــــــ
 . اإلدارة حتددها وال 

 الئقاً طنياً لشغل الوظيفة املتقدم. •

 حسن السرية والسلوك. •

 اجتياز املقابلة الشاصية.  •

 أن يكون حائزاً على دورات ا جمال عمله. •

 ا فعل ميس الشرف وا مانة. أن ال يكون قد صدر حبقه حكم ابإلدانة •

 حيمل رخصة قيادة سارية املفعول )ابلنسنة للسائقني ومن تتطلا طنيعة عملام ذلك(. •

ــغـل الوظـائف من بع  هـذه الشــــــــــــــروط عـند احلـاجـة وبعـد  • جيوز  عفـاء بع  املتقـدمني لشــــــــــــ
 موافقة املدير التنفيذي، وا ضــــوء توصــــية مرفوعة له من أحد مديري اإلدارات ال  ســــيعمل

 هبا هذا املوظف.

)السادسة  املواد:  وا حكام الواردة ا اً للشروطجيوز استثناًء توظيف غري السعودي وفق •
 .والعشرون، الثانية والثالثون، الثالثة والثالثون( من نظام العمل

 -التعيني: (: مسوغات 24مادة )
 السعوديني.صور من النطاقة الشاصية للسعوديني أو جواز السفر لغري  •

 صور مصدقة من الشاادات العلمية. •

 شاادات اخل ة السابقة أو صورة مناا مصدقة. •

 شاادة اللياقة الصحية من اجلاات الرمسية. •

 حديثة. 6×4أربع صور مشسية مقاس  •

 شاادة حسن سرية وسلوك. •

 تعنئة منوذج طلا التوظيف. •

 ملف عالقي. •

 
 



 

 

 
 

الشــــــــئون اإلدارية بعد اســــــــتكمال  جراءات التعيني وموافقة املدير (: يصــــــــدر قرار التعيني من  دارة 25مادة )
 التنفيذي.

 (: تتول قسم شئون املوظفني حترير العقد مع املرشم للوظيفة. 26مادة )
ــرة  (:  27مادة ) الذي   املوظف لغاء عقد  للجمعيةحيق    العمل؛مع مراعاة التاريخ احملدد ا عقد العمل ملناشــــ

دون عذر مشـــروع خالل ســـنعة أتم عمل من اتريخ التوقيع على العقد بني الطرفني  ذا يناشـــر ماام عمله   ال
 كان التعاقد مت داخل اململكة، أو من اتريخ قدومه  ل اململكة  ذا كان التعاقد مت خارج اململكة.

ــلة بدون 28مادة ) ــر يوماً متواصــــــ ــة عشــــــ (: جيوز لإلدارة فصــــــــل املوظف الذي يتغيا عن العمل مدة يســــــ
 ستئذان.ا

 موظف  بكل اخلاصة النياانت  فياا  تثنت املوظفني سجالت ميسك حماسا الشئون اإلدارية (: 29مادة )
 كحد أدىن:   ما يلي على تشتمل أن وجيا

 االجتماعية. وحالته  قامته وحمل ميالده واتريخ وجنسيته للموظف الكامل االسم •

 .تعديالت  من علياا أوما يطر  وتوابعاا وأجوره عمله ونوع خدمته بدء اتريخ •

 .وعالواته وترقياته الدورية تقاريره •

 .علياا حيصل ال  اإلجازات  •

 .مكافآت  من عليه لوما حيص جزاءات  من عليه عما يوق •

 .تصينه قد ال  املانة وأمرا  العمل  صاابت  •

عليه  لوما حص اخلدمة انتااء وسنا انتاائاا حىت بدئاا منذ العمل عالقة على أمايطر  كل •
 .تعوي  أو مكافآت  من لذلك  نتيجة املوظف

ــيـة بيـاانتـه على يطرأ تغيري أي عن  اجلمعيـة  بالغ املوظف على (:30) مـادة  ا املشـــــــــــــــار  لياـا الشــــــــــــــاصــــــــــــ
 .التغيري هذا اتريخ من واحد أسنوع خالل السابقة املادة
 التعيني مســـــــــوغات  فيه تودع الفوتوغرافية صـــــــــورته حيمل خدمة ملف موظف لكل  اجلمعية تعد(:  31) مادة

ــاصـــــــــــــــــــــة ــه اخلـــــ ــة بـــــ ــافـــــ ــة الـــــو ئـــــق وكـــــ ــاانت  املـــــتـــــعـــــلـــــقـــــ ــا املشـــــــــــــــــــــار ابلـــــنـــــيـــــ ــادة ا  لـــــيـــــاـــــ ــادة  24) املـــــ واملـــــ  )



 

 

 العمل وســــــــــــاعات  والغياب  ابحلضــــــــــــور يتعلق وما املوظف مع رىجت ال   التحقيقات  حماضــــــــــــر وكذا (.  29)
 لك.ذ  يل وما اإلضافية

 التحاقه عند عليه موقع الطيب الكشــف نتيجة يضــم خاصــاً  طنياً  ملفاً  موظف لكلاجلمعية تعد (:32) مادة
ــمـــــــــل ــعـــــــ ــا ابلـــــــ ــرأ قـــــــــد ومـــــــ ــطـــــــ ــلـــــــــى يـــــــ ــه عـــــــ ــتـــــــ ــالـــــــ ــة حـــــــ ــيـــــــ ــه الصـــــــــــــــــــــــحـــــــ ــازاتـــــــ ــة و جـــــــ  وا تم  املـــــــــرضـــــــــــــــــــــــيـــــــ

 .عمل  صابة نتيجة أو مانياً  أو كان عادتً  املر  نوع حتديد مع املر  بسنا العمل عن فياا انقطع ال 
 (: يعت  عقد العمل انفذاً من اتريخ صدور قرار التعيني ومناشرة املوظف الفعلية للعمل.33مادة )
 (: يعت  املوظف حتت التجربة ملدة ثالثة أشار من اتريخ توقيع العقد.34مادة )
(:  ذا   تثنت صـــــــــــــالحية املوظف خالل فرتة التجربة للقيام بواجنات العمل املتفق علياا فلإلدارة 35مادة )

للمدة   احلق ا فسخ العقد ا  ي وقت خالل تلك الفرتة دون مكافأة أو تعوي  أو  نذار عدا رواتنه املقررة
 ال  أمضاها.

  اســــــــــــــتمر  ذا حمددة غري  ملدة جمدد العقد ويعت  مدته ابنقضــــــــــــــاء املدة احملدد العمل عقد ينتاي(:  36) مادة
 .تنفيذه ا ذلك  بعد الطرفان

(: جيوز لإلدارة تكليف املوظف بعمل رتلف عن العمل املتفق عليه، ومبا تقتضيه مصلحة العمل، 37مادة )
 مؤهله ومستواه الوظيفي.ومبا يتفق مع 

 -املسائي: (: املوظف املؤقت، واملوظف 38مادة )
 .ابجلمعيةحيدد ا عقده الراتا ومدة التوظيف واملزات ال  سيحصل علياا خالل فرتة عمله  •

 ني الدائمني  ال ما ن  عليه العقد. موظفال حيق له االستفادة من املزات املمنوحة لل  •

 ال حيق له االستمتاع ابإلجازات السنوية ابستثناء العطلة ا سنوعية أو ما ين  عليه العقد. •

 يعت  راتنه مكافأة مقطوعة. •

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 الناب اخلامس: ا جور 
 أوالً / ا جر ا ساسي. 

 املؤهالت  أســـــــــاس على معينة ومواصـــــــــفات  مســـــــــميات  ذات  وظائف على املوظف يســـــــــتادم (:39) مادة
ــل اجلمعية الحتياجات  وطنقاً  العملية واخل ات  العلمية  للوظيفة احملدد ا جر مربوط أول على املوظف وحيصـــــ
 .أك  أجر على العمل عقد ا يتفق   ما علياا املعني
 من أول يوم يستلم فيه عمله. (: حترر للموظف مناشرة عمل خطية40مادة )

 . اإلدارة(: تدفع ا جور وفقاً لسلم ا جور املعتمد من جملس 41مادة )
(: تدفع ا جور واملنالغ املســــــــتحقة للموظف ابلرتل الســــــــعودي ا مكان العمل خالل ســــــــاعات 42مادة )

 عن طريق الننوك املعتمدة ا اململكة. املوظفا مواعيد استحقاقاا، وتودع ا حساب   الدوام الرمسي

 -التايل: حسا  

 املوظفون ذو ا جر الشاري تدفع أجورهم بتاريخ اخلامس والعشرين من كل شار ميالدي. •

 املوظف الذي تنتاي خدمته يصرف أجره فوراً. •

جرة ومسـتحقاته خالل يسـة أتم من ترك املوظف الذي يرتك العمل من تلقاء نفسـه يدفع أ •
 العمل بعد خصم ما عليه من مستحقات.

  ذا صادف يوم الدفع يوم الراحة ا سنوعية أو عطلة رمسية يتم الدفع ا يوم العمل السابق. •

 املوظفون املؤقتون تدفع أجورهم مع هناية عملام حسا ما هو مدون ا العقد. •

 .ابملائة يسني % 50 هي ل مضافاا جر العادي  يوازيمبا  تدفع اإلضافية الساعات  أجور •

 فيه التكليف. ا هناية الشار الذي مت موظفضافية املستحقة لل تدفع أجور الساعات اال •

(: تدفع ا جور واملنالغ املستحقة للموظفني بعد التحقق من شاصياهتم وتوقيعام على املسريات 43مادة ) 
 اخلاصة بذلك.

ــتحقة له 44مادة ) ــتحقة لإلدارة لدى املوظف من أية منالغ تكون مسـ ــاء املنالغ ال  تكون مسـ (: جيوز اقتضـ
 وذلك ممر املدير املايل. اجلمعيةلدى 



 

 

ــتحـقاـته مبوجـا توكـيل  داري معتمـد من امـلدير  45ـمادة ) (: للموظف أن يوكـلل من يراه لقن  أجره أو مســــــــــــ
نو كــلل من  

 ال   جلمعيــةني اباملوظف، ا حني ال يتم الصــــــــــــــرف لغري  اجلمعيــةدارة  ني  املوظفالتنفيــذي  ذا كــان امل
 مبوجا توكيل شرعي معتمد.

(: كل موظف ينقطع عن عمله بدون  ذن مـسنق أو ال يناشـر عمله فور انقضـاء مدة  جازته يفقد 46مادة )
لتاصــــــم مدة    معيةاجلحقه ا الراتا والندالت عن مدة غيابه غري الشــــــرعي  ال من يقدم عذراً مقنوالً لدى 

 الغياب من رصيد  جازته السنوية، فضالً عن توقيع اجلزاء اإلداري املعتمد.

(: يتم صـــــــــرف أجر كامل الشـــــــــار الذي توا فيه املوظف لورثته بغ  النظر عن عدد أتم العمل 47مادة )
 من أي مديونية قد تكون عليه. ويعفىالفعلية ا ذلك الشار، 

ــادراً  الفســــــــــــــخ كـــان أو املـــدة احملـــدد العمـــل عقـــد مـــدة انتاـــت  ذا(:  48) مـــادة ــنـــةاجلمعيـــة من صــــــــــــــ  ابلنســــــــــــ
 نصـــــــف أجر أســـــــاس  على حتســـــــا خدمته مدة عن مكافأة للموظف  اجلمعية تدفع املدة احملددة غري للعقود
 السـنوات  من سـنة كل  عن شـار وأجر ا ول اخلمس السـنوات  من سـنة كل  عن )حسـا خخر مربوط(  شـار
 .التالية
ــادة ــددة غــري الــعــقــود ا(:  49) مـــــ ــدة احملـــــ ــدفــع املـــــ ــة تـــــ ــأة ثــلـــــــث لــلــمــوظــف  اجلــمــعــيـــــ ــافـــــ   املــنصــــــــــــــــوص املــكـــــ
ــا ــادة ا علياــ ــة املــ ــال اذا الســــــــــــــــــابقــ ــتقــ ــد العمــــل من اســــــــــــ ــة بعــ ــدمــ ــا تقــــل ال خــ ــدهتــ ــنتني عن مــ ــاليتني   ســــــــــــ متتــ

ــد وال ــنــوات  يــس    عــن تــزيـــــ ــا ،ســــــــــــــ ــدة زادت   ذا وثــلــثــيــاـــــ ــه مـــــ ــدمــتـــــ ــنــوات  يــس عــن خـــــ ــة  ســــــــــــــ ــالــيـــــ   مــتــتـــــ
املكافأة كاملة  ذا اســـــتقال بعد عشـــــر ســـــنوات مع عدم اإلخالل  خطار   وتصـــــرف ،ســـــنوات  عشـــــر تنلغ  و 

 قنل ترك العمل بثالثني يوماً. االستقالةكتابة ا مجيع ا حوال املذكورة برغنة ا   اجلمعية
  نياً / التدريا

 وجيوز ذلك أيضـــــــاً لغري الســـــــعوديني احلاجة عند الســـــــعوديني املوظفني لتدريا برانجماً اجلمعية تعد (:50) مادة
 .القيادية املناصا وتويل أك  مسؤوليات  لتحمل وهتيئتام ومعارفام ومااراهتم كفاءاهتم تطوير هبدف
ــيتـه تـذاكر وقيمـة التـدريـا تكـاليف  اجلمعيـة تتحمـل (:51) مـادة ا كـان التـدريـا  ذ املتـدرب أي كـان جنســــــــــــ

 .وتنقالت  ومأكل سكن من معيشته ونفقات  عمله مقر ال مرجعاً خارج مدينة مقر عمل املوظف 
 .التدريا مدة طوال املوظف أجر صرف يستمر(: 52) مادة
بعد  كمال   لدياا،ني املوظفأو التأهيل من  للتدريا،أن تشــــــرتط على اخلاضــــــع  للجمعيةجيوز  (:  53) مادة

مـدة الـتدرـيا أو الـتأهـيل أن يعمـل ـلدياـا مـدة ال تتجـاوز امـلدة املمـاثـلة مـلدة برانمل الـتدرـيا أو الـتأهـيل اـلذي 



 

 

ــع ـله   أو ابقي مـدة العقود حمـددة املـدة  ذا كـانـت املـدة   املـدة، ذا كـان عقـد العمـل غري حمـدد   املوظف،خضــــــــــــ
 برانمل التدريا. املتنقية من عقد العمل أقل من املدة املماثلة ملدة

مع  لزامــه بــدفع تكــاليف التــدريــا ال    للموظف،أن تنناي أتهيــل أو تــدريــا    للجمعيــة  زجيو (:  54) مــادة
 التالية:أو بنسنة مناا وذلك ا احلاالت  اجلمعيةحتملتاا 
  هناء التدريا أو التأهيل قنل املوعد احملدد لذلك دون عذر مشروع. املوظف ذا قرر  -1

وفق  حدى احلاالت الواردة ا املادة )الثمـانون( من نظـام العمـل   املوظف ذا مت فســــــــــــــخ عـقد عمـل  -2
 .التأهيل( مناا أثناء فرتة التدريا أو 6عدا الفقرة )

ة ا املادة )احلادية والثمانون( من نظام أو تركه لغري احلاالت الوارد العمل،من   املوظف ذا اســـــتقال  -3
 العمل أثناء فرتة التدريا أو التأهيل.

ــنة  اجلمعيةبدفع تكاليف التدريا أو التأهيل ال  حتملتاا    املوظف لزام   للجمعيةجيوز  (:  55) مادة أو بنســــــــــ
ــتقـال   والثمـانون( من نظـام أو تركـه لغري احلـاالت الواردة ا املـادة )احلـاديـة   العمـل،من    املوظفمناـا  ذا اســــــــــــ

 التدريا أو التأهيل. انتااءبعد  اجلمعيةعليه  اشرتطتاامدة العمل ال   انتااءالعمل قنل 
 :نياملوظفعقد التأهيل، أو التدريا من غري  (:56) مادة
ــةجيوز    -1 ــدريـــا من غري    للجمعيـ ــل، أو التـ ــأهيـ ــد التـ ــارير املوظفأن تناي عقـ ني،  ذا ثنـــت من التقـ

اجلاـة ال  تتول التـدريـا، أو التـأهيـل عـدم قـابليتـه، أو قـدرتـه على  كمـال برانمل الصـــــــــــــــادرة عن  
 التدريا بصورة مفيدة.

أو وصـــــيه احلق ا  هناء التدريا ، أو  أو وليه ، املوظفني،أو اخلاضـــــع للتأهيل من غري  للمتدرب، -2
ــادرة عن اجلاة ال  تتول التدريا ، أو التأهيل عدم قابليته ، أو  التأهيل  ذا ثنت من التقارير الصـــ

 قدرته على  كمال برامل التدريا بصورة مفيدة.

 وا كال احلـالتني الســــــــــــــابقتني جيـا على الطرف اـلذي يرغـا ا  هنـاء العقـد  بالغ الطرف اآلخر -3
 بذلك قنل اسنوع على ا قل من اتريخ التوقف عن التدريا والتأهيل.

بعد  كمال مدة التدريا  -ني لديه  املوظفأن تلزم املتدرب أو اخلاضــــــــع للتأهيل من غري   للجمعية -4
 أن يعمل لدياا مدة مماثلة ملدة التدريا أو التأهيل. –أو التأهيل 

ني لدياا بدفع تكاليف التدريا أو املوظفن غري أن تلزم املتدرب أو اخلاضــــــــــــع للتأهيل م للجمعية -5
 التأهيل ال  حتملتاا أو بنسنة املدة املتنقية ا حالة رفضه رف  العمل املدة املماثلة أو بعضاا.



 

 

  لثاً / العالوات 
(: حيصــل املوظف على عالوة حســا الدرجة ال  حصــل علياا ا اســتمارة تقومي ا داء الوظيفي 57مادة )

وأال  اجلمعية% من الراتا ا ساسي شريطة أن يكون قد أهنى ستة أشار على ا قل ا   5على أال تتجاوز  
حتديد مقدار وزمن يتجاوز راتنه احلد ا على ملرتا الوظيفة ا ســـــــــلم الرواتا، وللمدير التنفيذي صـــــــــالحية  

 صرف العالوة.
(: يتول حماســا الشــؤون اإلدارية وابلتنســيق مع قســم شــؤون املوظفني حصــر املوظفني املســتحقني  58مادة )

 للعالوة السنوية قنل هناية السنة املالية بشار إلقرارها من املدير التنفيذي و دراجاا ضمن موازنة العام التايل.
 رابعاً / الرتقيات 

وفقاً ملا جاء ا دليل   –ســـــــــــلما وظيفيا حتدد فيه عدد، ومســـــــــــميات الوظائف   اجلمعيةتضـــــــــــع   (:59) ادةم
ــنيف، ــغلاـا، وبـدايـة أجرهـا فيـه املاين الســــــــــــــعودي  والتوصــــــــــــــيف   التصــــــــــــ ودرجـة كـل وظيفـة، وشــــــــــــــروط شــــــــــــ

 :اآلتية الشروط توافرت  مىت أعلى وظيفة ال للرتقية أهال املوظف يكونو 
 .ا على الوظيفةوظيفة شاغرة ا  وجود -
 .ا على الوظيفة لشغل الالزمة واخل ات  املؤهالت  توفر -
 .ا خرية السنة ا عنه املقدم التقرير ا ا قل على جداً  جيد درجة على حصوله - 
 .الرتقية منحه تعوق جزاءات  أو عقوابت  ضده صدر قد يكون أال -
 .الشروط هذه بع  عن املوظف استثناء الصالحية لصاحا جيوزكما   له املناشر الرئيس ترشيم -

 فإن املفاضلة للرتقية تكون كاآليت: موظف؛ ذا توافرت شروط الرتقية لوظيفة أعلى ا أكثر من  (:60) مادة
 ترشيم صاحا الصالحية. -1

 تقدير أعلى.احلاصل على  -2

 أو دورات تدرينية أكثر. أعلى،احلاصل على شاادات علمية  -3

 .اجلمعيةا كثر خ ة عملية مبجال عمل  -4

 .جلمعيةا قدمية ا العمل اب -5

 
 
 



 

 

 
 

 امساً / الندالت خ
 بدل النقل. -أ 

للموظف وسـيلة نقل مناسـنة من حمل سـكنه  ل العمل وابلعكس مينم بدل   اجلمعية(:  ذا   تؤمن 61مادة )
 نقل شاري حسا ما هو حمدد ا سلم رواتا موظفي اإلدارة. 

مـسئولة عن أتمني وسـيلة نقل مناسـنة للموظف الذي تقتضـي طنيعة عمله التنقل خارج   اجلمعية(:  62مادة )
ادام ســــيارته اخلاصــــة حيدد من قنل املدير التنفيذي مقر العمل أو تدفع له بدل انتقال شــــاري ا حال اســــت

ا ضـوء درجته الوظيفية، كما يصـرل للموظفني الذين يسـتادمون سـياراهتم ا مأمورتت العمل بتسـلم فواتري 
 للمراجعة والصرف.  اجلمعيةحمروقات هذه املأمورتت ا خخر الشار  ل  دارة 

املوظف مبامة خارجية أو متتعه بكافة أنواع اإلجازات   قيام(: ال يتوقف صرف بدل النقل ا حال  63مادة )
 املدفوعة ا جر املستحقة له مبا فياا اإلجازة املرضية.

 (: يدفع بدل النقل مع الراتا الشاري. 64مادة )
ــابقة املادة ا  ليه املشـــــــــــار اإلنتقال بدل يســـــــــــتحق ال (:65) مادة ــيارة    للموظف اجلمعية أمنت  ذا الســـــــــ ســـــــــ

"  وصــــــيانة  و صــــــالحات  حمروقات  من للســــــيارة  الالزمة النفقات  كافة  اجلمعية تتحمل احلالة هذه وا خاصــــــة،
 اتتطل  ال  الوظائف حتديد حق وحدها لإلدارة ويكونفيما عدا مصـــــــــــــاريف االســـــــــــــتادام الشـــــــــــــاصـــــــــــــي" 

 ن يشغلاا، وعلى أن ويضم ذلك صراحاً ا العقد.مل خاصة سيارة أتمني وواجناهتا مااماا
  التأمينات   أقســــــــاط  غرا حتســــــــا كافة الندالت ا ا جر ا ســــــــاســــــــي وابلتايل ال ختضــــــــع   (:66) مادة

 .اخلدمة هناية مكافأة احتساب   غرا  ساحت ال وكذلك االجتماعية 
ما  ذلك  على اجلمعية مبوافقة  ال الرمسية   جازته أثناء اجلمعية ســـيارة اســـتادام للموظف جيوز ال (:67) مادة

   ين  العقد على خالف ذلك.
 
 
 
 



 

 

 
 

 املامات اخلارجية  -ب 
(: يصـــــــرف للموظف املكلف مبامة خارجية )خارج مدينة مقر عمله( تذكرة ســـــــفر وبدل ســـــــكن 68مادة )

 .اإلدارةواملعتمد من جملس  اجلمعيةدد ا سلم رواتا موظفي ووجنات وقيمة اجيار سيارة كما هو حم

(: حتدد مدة املامة من املدير املناشــــــــــر حتديداً مندئياً قنل القيام هبا على أال تتجاوز املدة يســــــــــة 69مادة )
ــتتجاوز ذلك فيجا أخذ املوافقة املندئية من املدير التنفيذي، وا كافة ا حوال تعتمد  أتم، فإذا كانت ســـــــــــ

 .للجمعيةاستمارات مصروفات السفر من املدير التنفيذي 

املوظف املكلف مبامــة خــارجيــة و  يتمكن من العودة ا هنــايــة الفرتة املقررة للمامـة    ا مر  ذ(:  70مــادة )
متـدد فرتة املامـة مبـا ال يزيـد عن ثالثـة أتم من مـدة مرضـــــــــــــــه وتعت  ا تم التـاليـة من مـدة املر  مبثـابـة  جـازة  

 مرضية عادية مع وجود  ثنات املر  بتقرير طيب معتمد.

  املامةتتناســــــــا مع مدة   ابملامةســــــــلفه على حســــــــاب املامة للموظف املكلف   (: جيوز صــــــــرف71مادة )
 املات  وتعتمد من املدير التنفيذي أو من يفوضه. اجلمعيةومكاهنا وفق ما يراه مدير 

 بداية سفر املوظف وحلني عودته  ل مقر عمله. من اخلاصة ابملامة ت ندالال تساحت (:72) مادة
كم من  150 عن تزيد ملسافة هسفر  حالة  ااخلاص ابملامة اخلارجية  ندلال املوظف يستحق(: 73)مادة

 حدود منطقته.
 أتمني السكن والتنقل واملعيشة أو بعضاً مناا.  اجلمعيةيلغى الندل كلياً أو جزئياً ا حال تويل  (:74) مادة

 السكن. بدل  -ج 
 .اإلدارة(: يصرف للموظف بدل سكن حسا ما هو مقرر ا سلم الرواتا املعتمد من جملس 75مادة )

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

 وفاة املوظف. •

 للمصلحة العامة.  اجلمعية هناء خدماته من قنل  دارة  •

 استقالة املوظف وذلك عن الفرتة الناقية من عقده.(: ينسرتد بدل السكن ا حال 77مادة )
 
 



 

 

 
 
 

 بدل طنيعة العمل.  -د 
(: مينم املوظف اـلذي يعمـل ا ظروف عمـل غري عـادـية ـبدل طنيعـة عمـل حيـددهـا امـلدير التنفـيذي 78مـادة )

 ابقرتال من مدير  دارة.
 اإلركاب وتذاكر السفر. -هـ 

ب من اململكة  ل مقر  قامته خارج اململكة على (: يســـــــــتحق املوظف غري الســـــــــعودي تذكرة  ركا79مادة )
حاالت أخرى أو درجة  ركاب أعلى"  الدرجة الســــياحية املافضــــة ذهاابً و تابً" ما   ين  عقد العمل على

وعند هناية خدمته وطلنه الرجوع  ل موطنه، وحبد أقصـــــــى   ،عند متتعه ابإلجازة الســـــــنويةو عند بداية التعاقد، 
 زوجة وطفلني فقط.

(: املوظف املكلف أو املعني خارج مدينة املقر تصــــــــرف له تذكرة  ركاب حســــــــا ما هو حمدد ا 80مادة )
 سلم الرواتا.

 (:  ذا جزأ املوظف الغري السعودي  جازته بناء على طلنه ال يستحق  ال تذكرة سفر واحدة فقط.81مادة )

% فقط من قيمة   70اململكة يصرف له  (: ا حال رغنة املوظف غري السعودي قضاء  جازته ا  82مادة )
 التذكرة املستحقة له نظاماً.

( ــعـــــــار ا فروقـــــــات  أي  اجلمعيـــــــة تتحمـــــــل ال (:83مـــــــادة   أو النـــــــاقـــــــل تغيري  املوظف رغنـــــــة نتيجـــــــة ا ســــــــــــ
 . قامته بلد تغيري

نقل  ىاجلمعية عل  موافقة حالة ا قيمتاا أو ســفر تذاكر على احلصــول ا املوظف حق (: يســقط84مادة )
 كفالته.

شـــــــرط أال   قامته حمل تغيري يقتضـــــــي خخر مكان  ل ا صـــــــلي عمله مقر من املوظف نقل جيوز (:85) مادة
 .العمل طنيعة تقتضيه مشروع سنا له نو يك أنو به  جسيماً  ضرراً  يرتتا على ذلك  حلاق

الذي يتم نقله من   املوظفمع مراعاة أحكام املادة )الثامنة واخلمسـون( من نظام العمل يسـتحق  (:86)مادة
مكان عمله ا صــــــلي  ل مكان خخر يقتضــــــي تغيري حمل  قامته نفقات نقله، ومن يعوهلم شــــــرعاً ممن يقيمون  

 .تهمعه ا اتريخ النقل مبا فياا نفقات اإلركاب مع نفقات نقل أمتعتام؛ ما  يكن النقل بناء على رغن



 

 

 
 

 ل بلده ا حالة عدم صـــــــــــــالحيته للعمل خالل فرتة   املوظفتكاليف عودة    اجلمعيةتتحمل  ال (:87)مادة
التجربة، أو  ذا رغا ا العودة دون ســنا مشــروع، أو ا حالة ارتكابه رالفة أدت  ل ترحيله مبوجا قرار 

  داري، أو حكم قضائي.
 الناب السادس: تقارير الكفاءة

 أواًل: تقرير الكفاءة. 
 -لآليت: ع املوظفني وفقاً (: خيضع لنظام تقييم ا داء مجي88مادة )

يعد الرئيس املناشـــــر لكل موظف تقريراً ســـــنوتً يتضـــــمن تقييماً  دائه العام حســـــا النموذج  •
 تضمن العناصر التالية:على أن ياملعد لذلك. 

o الكفاءة(. اتقانه، ودرجة املقدرة على العمل( 

o  اجلمعية، ومدى تعاونه مع ردسائه، وزمالئه، وعمالء املوظفسلوك. 

o .املواظنة 

 -تكون التقديرات على النحو التايل: •

 % التقدير غري مرضي.  50أقل من  ▪

 % التقدير مقنول.  59 -  50من  ▪

 % التقدير مرضي.  69 -  60من  ▪

 % التقدير جيد.  79 -  70من  ▪

 % التقدير جيد جداً.  89 -  80من  ▪

 % التقدير ممتاز.  100 -  90من  ▪

 يفوضـــــــه من أو  الصـــــــالحية  صـــــــاحنة الســـــــلطة من ويعتمد املناشـــــــر الرئيس مبعرفة التقرير يعد •
 . املوظف ملف ا ويودع ذلك  ا

 حتف  صورة من التقرير ا ملف املوظف ويتاذ أساساً ملنم العالوات واملكافآت. •

 التقرير ا ملف التقارير لدى شؤون املوظفني.حيف  أصل  •



 

 

أن يتظلم من  ـلهوحيق  ،  على نتيجـة تقرير ا داء اخلـاص ـبه بعـد اعتمـاده االطالع(: حيق للموظف 89مـادة )
 التقرير وفقاً لقواعد التظلم املنصوص علياا ا هذه الالئحة.

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

(: املوظف احلاصــل على تقدير مرضــي يوجه له  نذاراً خطياً لتحســني أداءه، و ذا   يرتفع مســتوى 91مادة )
 ا داء خالل شار من اترخيه فلإلدارة احلق ا  لغاء عقده.

(: املوظف احلاصــل على تقدير ممتاز يتم توجيه رســالة شــكر له وتوضــع صــورة من الشــاادة ضــمن 92مادة )
 ملفه.  

 (: يتم تقييم ا داء الوظيفي حسا اآللية املدرجة ضمن استمارة تقييم ا داء الوظيفي.93ادة )م
 

 الناب السابع: أتم العمل وأوقات الدوام 
 ( أتم ا ا ســـــنوع ويعت  يوم اجلمعة راحة أســـــنوعية مجر كامل جلميع املوظفني6(: أتم العمل )94مادة )
نام من وعلياا أن متك  ا ســــــــــــنوع،أي يوم من أتم   موظفياا، أن تســــــــــــتندل هبذا اليوم لنع  للجمعيةوجيوز 

 . جيوز تعوي  يوم الراحة ا سنوعية مبقابل نقدي ، والالقيام بواجناهتم الدينية

( ســــــاعة ا ا ســــــنوع وحتدد بداية الدوام، وهنايته بقرار من املدير 48(: ســــــاعات العمل الفعلية )95مادة )
  ساعة.( 36فيذي وختف  خالل شاور رمضان  ل )التن

(: ال جيوز للموظف أن خيرج من الدوام  ال  ذن من املدير املناشــــــــــــر أما التغيا فيشــــــــــــرط فيه أن  96مادة )
 يكون  ذن مناشر من املدير التنفيذي.

فرتات التأخر اليومي أو اخلروج قنل هناية الدوام وختصـــــــــــم هناية كل شـــــــــــار من الراتا  (:حتســـــــــــا97مادة )
 ا ساسي للموظف.

(: املوظف الذي تقضـــي طنيعة عمله اخلروج من مقر العمل يلزم تعنئة منوذج اخلروج املعد من قنل 98مادة )
 لكل مرة خيرج فياا.  اجلمعية

 
 
 
 



 

 

 
 

 الناب الثامن: اإلجـازات 
 اإلجازات الرمسية وا عيادأوالً / 

 -كالتايل: (: للموظف  جازة مجر كامل وهي  99مادة )

أتم تندأ من اليوم التايل لليوم التاســــــــــــع والعشــــــــــــرين من  أربعةعيد الفطر املنارك: ومدهتا  •
 .حسا تقومي أم القرى شار رمضان املنارك

 .يوم عرفةأتم تندأ من  أربعةعيد ا ضحى: ومدهتا  •

 اسنة اليوم الوطين للملكة )أول امليزان( يوم واحد مبن •

وا حالة مصـادفة بداية الدوام بعد  جازة عيد الفطر أو عيد ا ضـحى يوم اخلميس فإنه  •
 يضم  ل  جازة العيد حبيث يكون الدوام يوم السنت.

ــنوعية يعو   • عناا مبا يعادهلا   املوظف ذا تداخلت أتم هذه اإلجازات مع الراحة ا ســــــــــ
أمـا  ذا تـداخـلت أتم  جـازة أحـد العيـدين مع  جـازة  ، قـنل أتم تـلك اإلجـازات أو بعـدهـا

 عناا. املوظفاليوم الوطين فال يعو  

  نياً / اإلجازات السنوية العادية
تقل مدهتا عن  ســنوية مجر كامل ال  اخلدمة  جازةســنة من ســنوات  عن كل  املوظفيســتحق  (:  100مادة )

ــرين يوـماً، تزاد  ل ـمدة ال ـــلة،   واحـد وعشــــــــــــ ــنوات متصــــــــــــ تـقل عن ثالثني يوـماً،  ذا بلـغت خـدمـته يس ســــــــــــ
ــنة ا    جازتهاحلصـــول على جزء من   اجلمعيةبعد موافقة    موظفولل  ــاها من السـ ــنة املدة ال  قضـ ــنوية بنسـ السـ

 العمل ، وجيوز االتفاق ا عقد العمل على أن تكون مدة اإلجازة السنوية أكثر من ذلك.

 (: جيوز منم املوظف جزء من  جازته السنوية تتناسا واملدة ال  أمضاها من السنة ا العمل. 101مادة )

ــيات العمل مع ا خذ ا مواعيد اإلج اجلمعية(: حتدد 102مادة ) ــنوية ملوظفياا حبســــــــا مقتضــــــ ازات الســــــ
 االعتنار رغنة املوظف كلما أمكن ذلك. 

ــرة أتم بـعد موافـقة امـلدير  103ـمادة ) ــنوـية  ل جزئني ال يـقل أي مناـا عن عشــــــــــــ (: جيوز جتزـئة اإلجـازة الســــــــــــ
 التنفيذي ابلتنسيق مع حماسا الشئون اإلدارية. 



 

 

(: يتول قســــــــــم املوظفني وابلتنســــــــــيق مع حماســــــــــا الشــــــــــؤون اإلدارية مراقنة تنفيذ قيام املوظفني 104مادة )
 بكشوف توزيع اإلجازات الصادرة من اإلدارة.   جازاهتم وفقاً للتواريخ احملددة

(:  ذا حكم على املوظف ابلسجن الذي ال يستوجا الفصل حسنت بناء على رغنته املدة ال  105مادة )
 يقضياا ا السجن كلاا أو بعضاا من اإلجازة السنوية املستحقة أو االضطرارية. 

 ال    يتمتع هبا املوظف.  مي تعوي  عن اإلجازة اجلمعية(: ال تلتزم 106مادة )

(: ال جيوز للموظف أتجيل التمتع  جازته أكثر من ســــــــــــنتني ويعت  ما زاد عن ذلك الغياً، وا 107مادة )
 حال ذلك حيق له أن يتمتع هبا متفرقة غري متصلة. 

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

(: ال يتمتع املوظف أثناء فرتة التجربة  جازة شــــــاصــــــية حىت و ن كانت اإلحدى عشــــــر شــــــار 109مادة )
 العمل تتضمن فرتة التجربة. 

 (: ا حال استحقاق املوظف إلجازته السنوية يتم دفع راتا اإلجازة وابقي مستحقاته مقدماً. 110مادة )

(: يلتزم املوظف بتقـدمي طـلا التمتع ابإلجـازة قـنل موعـد اإلجـازة بشــــــــــــــار كـامـل ا بـيان حيتوي 111مـادة )
 على كافة املعلومات املطلوبة ا حال غيابه. 

جازة الســــــــــــــنوية املســــــــــــــتحقة  ذا ترك العمل قنل التمتع هبا وذلك (: يدفع للموظف أجرة عن اإل112مادة )
 ابلنسنة للمدة ال    حيصل على  جازته عناا. 

 أو ا عياد  جازات  من يتاللاا ما بقدرأو االجازات الرمسية وا عياد  الســـــــــنوية اإلجازة متدد (:113) مادة
 .الدولة تقررها أخرى رمسية  جازة أية

 : التالية املدد عن خدمة هناية مكافأة أو سنوية  جازة املوظف قيستح ال(: 114) مادة
  .راتا بدون اإلجازة مدة •

 .اإلدانة حال ا حكمة ا وما اليد كف مدة •

  .الدراسية اإلجازة مدة •

 .خدمة  هناء يقتضي والضده  صدر حلكم تنفيذاً  السجن ا املوظف ضياايق ال  املدة •

ــادة ــه اـلتـمــتع مـوظـفـلـل حيـق ال(:  115) مـــــ ــازتـــــ ــد  ال  جـــــ ــة  خـالء بـعـــــ ــة مـن  طـرفـــــ ــافـــــ ــات  كـــــ ــة اجلـاـــــ   املـعـنـيـــــ
 .اإلدارة جتاه وأقساط نقدية وسلف الغرامات  وسداد ونقود عادة من بعادته ما وتسوية

 



 

 

 
 

  لثاً / اإلجازات االضطرارية
ــطرارية مجر ملدة ال تتجاوز ثالثة أت116مادة ) ــوى  جازة اضـ ــرورة القصـ م ا (: جيوز منم املوظف عند الضـ

 السنة على أال تكون متصلة  ذا أبدى أسناب مقنولة لدى رئيسه املناشر مبوافقة املدير التنفيذي. 
 رابعاً / اإلجازات املرضية 

، أو مرجع اجلمعيةالذي يثنت مرضـــــه بشـــــاادة طنية صـــــادرة عن طنيا    –  املوظفيســـــتحق  (:  117مادة )
ســـــواء   مرضـــــية؛وال  تندأ من اتريخ أول  جازة    ،الواحدة جازات مرضـــــية خالل الســـــنة   –طيب معتمد لدياا  

 -التايل:أكانت هذه اإلجازات متصلة أو متقطعة، وذلك على النحو 

 الثالثون يوماً ا ول مجر كامل.  •

 الستون يوماً التالية بنصف ا جر.  •

 الثالثون يوماً ال  تلي ذلك بدون أجر. •

 ما زاد عن ذلك يلغى عقده.  •

ــتغرقاا الفحوص الطنية 118مادة ) ــتشــــفى وا تم ال  تســ (: حيتســــا اليوم الذي حيال فيه املوظف  ل املســ
 من أتم اإلجازات املرضية مىت رأت اجلاة الطنية املعتمدة استحقاقه لإلجازة املرضية. 

ــيـ119مـادة ) ة والعودة  ل عملـه عليـه أن يتقـدم بطلـا (:  ذا رغـا املوظف املري  ا قطع  جـازتـه املرضــــــــــــ
 مشفوعاً مبوافقة اجلاة الطنية املعتمدة.  اجلمعيةكتايب ملدير 

 شــــــــــــــفي  أنـــه املعتمـــد الطنيـــا قرر  ذا  ال عملـــه ينـــاشــــــــــــــر من املري  للموظف يســــــــــــــمم ال  (:120) مـــادة
ــة من ــنم مرضـــــــــــ ــرة قادراً على وأصـــــــــــ من رالطة  ضـــــــــــــرر وال العمل أداء من عليه خطر ال وأنه العمل مناشـــــــــــ

 .العمل ا زمالءه
 احلق ا وصل  جازته السنوية ابملرضية. للموظف (:121) مادة

 خامساً / اإلجازات بدون أجر
(: جيوز أن مينم املوظف  جازة اسـتثنائية بدون أجر ا حال الضـرورة القصـوى حسـا ما حيدده 122مادة )

تزيد عن ثالثني يوماً ا الســـــــــنة على أال حتتســـــــــا أتم هذه اإلجازة ضـــــــــمن خدمة  املدير التنفيذي على أال
 . املوظف



 

 

 
 
 

 سادساً / اإلجازات اخلاصة 
 -(: للموظف  جازة مجر كامل ا احلاالت التالية:123مادة )

 يسة أتم عند زواجه.  •

 ا حالة والدة مولود له.  ثالثة أتم •

 ا حالة وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فروعه.  يسة أتم •

، وهلا احلق ا متديدها املسلمة  املوظفةأربعة أشار وعشرة أتم ا حالة وفاة زوج  •
جيوز هلا االســـــــتفادة من ابقي  ، والجر  ن كانت حامالً حىت تضـــــــع  لاادون أ

  جازة العدة املمنوحة هلا بعد وضع هذا احلمل.

 غري املسلمة. املوظفةيسة عشر يوماً ا حالة وفاة زوج  •

 ويلتزم املوظف بتقدمي الو ئق ال  تثنت هذه احلاالت. 
 سابعاً /  جازة احلل 

ــلم املوظف مينم(:  124)مــــــادة ــنــــــة معيــــــةاجل خــــــدمــــــة ا أمضــــــــــــــى الــــــذي املســــــــــــ ويرغــــــا  ا قــــــل على ســــــــــــ
عـيد   جـازة ال ابإلضـــــــــــــــافـة الفريضـــــــــــــــة هـذه  داء أتم أربعـة مـدهتـا كـامـل  مجر  جـازة احلل فريضـــــــــــــــة أداء ا

ــارك ا ضــــــــــــــــــــــحــــــــى ــنــــــ ــرة وذلــــــــك  املــــــ ــدة ملــــــ ــوال واحــــــ ــدة طــــــ ــه مــــــ ــتــــــ ــدمــــــ ــم   حــــــــق  ولــــــــإلدارة  ،خــــــ ــيــــــ ــظــــــ ــنــــــ تــــــ
 وجيوز مبوافقة املدير التنفيذي التغاضي عن مدة اخلدمة. العمل سري ابنتظام خيل ال مبا اإلجازة هذه منم

  مناً/  جازة المتحاانت الدراسية 
ــيـله يـتابع اـلذي الســــــــــــــعودي املوظف مينم(:125)  مـادة  ا جر ـمدفوعـة  جـازة اململكـة داخـل العلمي حتصــــــــــــ
االم ومواعيد  متم وجدوالً  العلمية املؤسـسـات  إلحدى انتسـابه مايفيد يقدم أن شـريطة االمتحان أتم طوال
  االمتحان. أتم مجيع حضوره يفيد وما حتان

 الناب التاسع: العمل اإلضاا.
(: جيوز تشـــــغيل املوظف وقتاً  ضـــــافياً ا احلاالت ال  تقتضـــــي مصـــــلحة العمل وذلك بقرار من 126مادة )

 مدير اإلدارة وابعتماد من املدير التنفيذي. 



 

 

 
 

ــاا ؛ يتم ذـلك مبو   املوظفا حـال تكليف (: 127مـادة ) جـا تكليف كـتايب ، أو الكرتوىل ابلعمـل اإلضــــــــــــ
ــافية املكلف هبا  اينني فيه عدد الســـــاع  اجلمعيةموجه له تصـــــدره اجلاة املســـــئولة ا  ، وعدد   املوظفت اإلضـــ

 ا تم الالزمة لذلك ؛ وفق ما نصًّت عليه املادة )السادسة بعد املائة(من نظام العمل.

(: للمدير املناشـــــر الصـــــالحية ا حتديد عدد ا تم والســـــاعات الالزمة لملعمال اإلضـــــافية املراد 128مادة )
 تكليف املوظف هبا. 

عمل اإلضـــــافية املعتمدة من املدير التنفيذي على أال أجراً  ضـــــافياً عن ســـــاعات ال  اجلمعية ع(: تدف129مادة )
 .أتم الراحة ا سنوعية وا عيادا  %100من ا جر ا ساسي ا ا تم العادية،  %50يزيد ا جر عن 

 . ال يعت  عماًل  ضافياً ما يوكل  ل املوظف من أعمال موظف خخر أثناء وقت الدوام الرمسي (:130مادة )
 العاشر: التظلمالناب 

(: حيق للموظف أن يتظلم من أي تصـــــرف أو قرار يتاذ ا حقه ويقدم التظلم كتابياً  ل املدير 131مادة )
 التنفيذي و خيطر املوظف بنتيجة تظلمه ا زمن ال يتجاوز شار من اترخيه. 

 الناب احلادي عشر:  هناء اخلدمة
 -الت التالية:ا احلا ابجلمعية(: تنتاي خدمة املوظف 132مادة )

 الوفاة.  •

 االستقالة.  •

 انتااء مدة العقد ا حالة عدم الرغنة ا التجديد من أحد الطرفني.  •

 العجز عن العمل وثنت ذلك بتقرير طيب معتمد.  •

 يوماً.  60انقطاع املوظف عن العمل ملرضه مدة تزيد عن  •

 يوم. 15غياب املوظف  •

 لغاء الســـــــــــــلطات احلكومية رخصـــــــــــــة العمل للموظف غري الســـــــــــــعودي أو عدم  •
 جتديدها أو  بعاده عن النالد. 

 اإلخالل مي شرط من شروط العقد.  •



 

 

(: اســتقالة املوظف تكون بطلا مكتوب يرفع  ل الرئيس املناشــر على أن تتم املوافقة علياا من 133مادة )
 االعتنار ما ورد ا العقد من شروط. حسا املصلحة مع ا خذ بعني  اجلمعيةقنل 

ا فسخ العقد أو  هناء العقد مع املوظف يراعى  خطار املوظف بذلك   اجلمعية(: ا حال رغنة  134مادة )
 خطياً واستالم صورة من اإلخطار بعد التوقيع على ا صل. 

 

 الناب الثاىل عشر: التأمني االجتماعي والصحي
ــ املوظفنيابالشــــــــــرتاك عن مجيع    اجلمعيةتلتزم   (:135مادة ) ــة العامة ا فرع ا خطار املانية لدى املؤســــــــ ســــــــ

 وفقاً ملا يقرره النظام. ،للتأمينات االجتماعية
وفقـاً ملـا يقرره نظـام التـأمني   ابلتـأمني الصــــــــــــــحي جلميع املوظفني وأفراد عـائالهتم  اجلمعيـة(: تلتزم  136مـادة )

 .ةالصحي التعاوىل، والئحته التنفيذي
 الناب الثالث عشر: تشغيل النساء

ــاء أماكن ، ومقاعد الســــــــــرتاحة   اجلمعيةتعد   (:137مادة )  املوظفات ا مجيع ا ماكن ال  يعمل فياا نســــــــ
 مبعزل عن الرجال ، ودورات مياه خاصه هبن.

تشــاء، حبيث ة احلق ا  جازة وضــع مجر كامل ملدة عشــرة أســابيع توزعاا كيف املوظفللمرأة   (:138مادة )
حبد أقصــى مربعة أســابيع قنل التاريخ املرجم للوضــع ؛ وحيدد هذا التاريخ بواســطة اجلاة الطنية املعتمدة    تندأ

ــحية، والاجلمعيةلدى  ة خالل ا ســـــابيع  املوظفجيوز تشـــــغيل املرأة  ، أو بشـــــاادة طنية مصـــــدقة من جاة صـــ
احلق ا  فللموظفة اخلاصــة ؛  االحتياجات ذوي    وا حالة  جناب طفل مري  ،أو من  ،الســتة التالية لوضــعاا

  جازة الوضع؛ وهلا متديد اإلجازة ملدة شار دون أجر. انقضاء جازة مجر كامل ملدة شار واحد بعد 
ــع أن أتخـذ    اجلمعيـةة ا  املوظفـحيق للمرأة    (:139مـادة ) عنـدمـا تعود  ل مزاولـة عملاـا بعـد  جـازة الوضــــــــــــ

تزيد ا جمموعاا على الســــاعة ا اليوم الواحد، وذلك  ، ال  اســــرتاحةرتات  بقصــــد  رضــــاع مولودها فرتة، أو ف
، وحتســـــــــــا هذه الفرتة ، أو الفرتات من ســـــــــــاعات العمل املوظفنيجلميع    عالوة على فرتات الراحة املمنوحة

يرتتا على ذلك ختفي  ا جر، وجيا على  الفعلية، وذلك ملدة أربعة وعشـرين شـاراً من اتريخ الوضـع، وال
ــعار املوظفاملرأة   ــع  شــ ــرة بعد عودهتا من  جازة الوضــ ،  االســــرتاحةكتابًة بوقت فرتة ، أو فرتات   الرئيس املناشــ
ورد ا  يطرأ على ذلك الوقت من تعديل ، وحتدد فرتة ، أو فرتات الرضــــاعة على ضــــوء ذلك حبســــا ما وما

 مل.الالئحة التنفيذية لنظام الع



 

 

 اخلدمات االجتماعية الناب الثالث عشر: 
 التالية: االجتماعيةبتقدمي اخلدمات  اجلمعيةتلتزم  (:140مادة )

  عداد مكان  داء الصالة. .1
  عداد مكان لتناول الطعام. .2
املتطلنات، واخلدمات، واملرافق التيســريية الضــرورية للعمال من ذوي االعاقة ال  متكنام   اجلمعيةتوفر  .3

 .من أداء أعماهلم حبسا االشرتاطات املنصوص علياا ا الالئحة التنفيذية لنظام العمل
 واجلزاءات الناب الثالث عشر: املاافات 

 ، وتستوجا أتً من اجلزاءات التالية:املوظفاملاالفة هي كل فعل من ا فعال ال  يرتكناا  (:141مادة )
  ارتكناا،موضــــــــــــحاً به نوع املاالفة ال    املوظف ل  اجلمعيةاإلنذار الكتايب: وهو كتاب توجاه   -1

ل مثلاا  العودة أو   املاالفة،مع لفت نظره  ل  مكان تعرضــه  ل جزاء أشــد، ا حالة اســتمرار  
 مستقناًل.

أو احلسـم من ا جر  اليومي،غرامة مالية: وهي حسـم نسـنة من ا جر ا حدود جزء من ا جر  -2
 ويسة أتم ا الشار الواحد كحد أقصى. يوم،مبا يرتاول بني أجر 

ه ، مع حرمانمن مزاولة عمله خالل فرته معينة  املوظفوهو منع   اإليقاف عن العمل بدون أجر: -3
 تتجاوز فرتة اإليقاف يسة أتم ا الشار الواحد. أن ال، على ةمن أجره خالل هذه الفرت 

 : وذلك ملدة أقصاها سنة واحدة من اتريخ استحقاقاا.احلرمان من الرتقية، او العالوة الدورية -4
؛ الرتكابه املاالفة بناًء على ســـنا مشـــروع  املوظفالفصـــل من اخلدمة مع املكافأة: وهو فصـــل  -5

 مكافأة هناية اخلدمة.مع عدم املساس حبقه ا 

دون مكافأة، أو اشـــــــعار، أو   املوظفالفصـــــــل من اخلدمة بدون مكافأة: وهو فســـــــخ عقد عمل  -6
 ؛ الرتكابه أي من احلاالت املنصوص علياا ا املادة )الثمانون( من نظام العمل.تعوي 

 من قنله. مع نوع ، ومدى جسامة املاالفة املرتكنة املوظفوجيا أن يتناسا اجلزاء املفرو  على 
ــالفـــات، واجلزاءات    موظفكـــل    (:142مـــادة ) ــالفـــات الواردة ا جـــداول املاـ  –يرتكـــا أتً من املاـ

 يعاقا ابجلزاء املوضم قرين املاالفة ال  ارتكناا. –امللحق هبذه الالئحة 
من قنل )صـــــــــاحا    الالئحة،تكون صـــــــــالحية توقيع اجلزاءات املنصـــــــــوص علياا ا هذه   (:143مادة )

 وجيوز له استندال اجلزاء املقرر  ية رالفة جبزاء أخف. يفوضه؛او من  ابجلمعية،الصالحية( 



 

 

ــنق ارتكاهبا   ذات املاالفة بعد مضـــي مائة  املوظفا حال ارتكاب    (:144مادة ) ؛  ومثانني يوماً على سـ
 ا ول. للمرةوتعد رالفة وكأهنا ارتكنت  عائداً،يعت   فإنه ال
ــئـة عن فعـل واحـدعنـد تعـد  (:145مـادة ) ، يكتفى بتوقيع اجلزاء ا شـــــــــــــــد من بني د املاـالفـات النـاشــــــــــــ

 اجلزاءات املقررة ا هذه الالئحة.
جيوز   عن املاــالفــة الواحــدة أكثر من جزاء واحــد، كمــا ال  املوظفجيوز أن يوقع على    ال  (:146مــادة )

ــة أتم، وال أن يقتطع من   املوظفأن يوقع على   عن املاالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتاا على أجر يســـــــــ
 اجره أكثر من أجر يسة اتم ا الشار الواحد وفاًء للغرامات ال  وقع علياا.

،  ال بعـد  بالغ  تتجـاوز عقوبتاـا غرامـة أجر واحـدزاءات ال أتً من اجل  اجلمعيـةتوقع    ال  (:147مـادة )
ومساع أقواله، وحتقيق دفاعه، وذلك مبوجا حمضــــــــر يودع مبلفه   ليه،كتابة ابملاالفات املنســــــــوبة   املوظف
 اخلاص.
 مر ارتكنـه خـارج مكـان العمـل  ال  ذا  املوظفجيوز للمنشـــــــــــــــأة توقيع أي جزاء على    ال (:148مـادة )

، وذلك دون اإلخالل حبكم املادة  أو مبديرها املســـــــــئول  جلمعيةقة مناشـــــــــرة بطنيعة عمله أو ابكان له عال
 )الثمانون( من نظام العمل.

أتدينياً عن رالفة مضــــى على كشــــفاا أكثر من ثالثني يوماً من   املوظفجيوز مســــاءلة  ال  (:149مادة )
 مبرتكناا، دون أن تقوم ابختاذ أي من  جراءات التحقيق بشأهنا. اجلمعيةاتريخ علم 

،  ذا مضـى على اتريخ ثنوت املاالفة أكثر املوظفجيوز للمنشـأة توقيع أي جزاء على  ال  (:150مادة )
 من ثالثني يوماً.

كتابة مبا أنوِقع عليه من جزاءات، ونوعاا، ومقدارها، واجلزاء   املوظف بالغ   اجلمعيةلتزم ت  (:151مادة )
عن اســـــــــــــتالم اإلخطار، أو رف    املوظفالذي ســـــــــــــوف يتعر  له ا حالة تكرار املاالفة، و ذا امتنع 

ملف خدمته، أو  ، أو كان غائناً، يرســل  ليه ابل يد املســجل على عنوانه املاتار الثابت االتوقيع ابلعلم
، ويرتتا على التنليغ مي من اجلمعية، او املعتمد لدى  كرتوىل الشــاصــي الثابت بعقد العملابل يد االل

 .القانونيةهذه الوسائل مجيع اآل ر 
ــحيفة جزاءات خيصـــــــــ  لكل   (:152مادة ) ال  ارتكناا، واتريخ  ، يدون فياا نوع املاالفة موظف صـــــــ

 .املوظف؛ وحتف  هذه الصحيفة ا ملف خدمة املوقع عليااوقوعاا، واجلزاء 
 



 

 

 
 

وفق أحكـــام املـــادة )الثـــالثـــة   خـــاص؛ا ســــــــــــــجـــل    املوظفنيتقيـــد الغرامـــات املوقعـــة على    (:153مـــادة )
من قنل اللجنة العمالية  املوظفنيويكون التصـــرف فياا مبا يعود ابلنفع على   العمل،والســـنعون( من نظام 

 جلنة عمالية يكون التصرف ا الغرامات مبوافقة وزارة العمل. وجود عدموا حالة  اجلمعية؛ا 
 

 الناب الثالث عشر: التظلم 
 

 املاتصـــة، أو، أو القضـــائية اإلداريةاباللتجاء  ل اجلاات   ملوظفمع عدم اإلخالل حبق ا  (:154مادة )
او  جراء، أو جزاء يتاـذ ا حـقه    تصــــــــــــــرف،من أي  اجلمعـيةان يتظلم  ل  دارة  موظفحيق لل   اهليـئات؛

خالل ثالثة أتم عمل من اتريخ العلم ابلتصـــــــــرف، أو اإلجراء   اجلمعيةمن قنلاا، ويقدم التظلم  ل  دارة 
ــار   املتظلم مـنه، وال   بنتيجـة الـنت ا تظلمـه، ا ميـعاد ال  املوظفمن تـقدمي تظلمـه، وخيطر    املوظفيضــــــــــــ

 التظلم.يتجاوز يسة أتم عمل من اتريخ تقدميه 
 

 الناب الثالث عشر:  عالن الالئحة 
 

. وال جيوز تعديلاا كلياً أو جزئياً  ال اإلدارة(: تســري أحكام هذه الالئحة بعد  قرارها من جملس  155مادة )
 .اإلدارةمبوجا قرار من جملس 

 هو اجلاة الوحيدة املاولة لتفسري بنود هذه الالئحة. اإلدارة(: جملس 156مادة )

 .اإلدارة(: كل ما   ين  عليه ا الالئحة يعت  من صالحيات جملس 157مادة )
 ابجلمعية (: تعت  هذه الالئحة وما ورد فياا من املواد خاصة 158مادة )

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 جداول املاالفات واجلزاءات 

 :   العمل مبواعيد  تتعلق   خمالفات   أوالً:
 

 املاالفة   نوع م
 اليومي(   ا جر  من  نسنة  هي   ،  احملسومة  )النسنة  اجلزاء

 الرابعة الثالثة الثانية  ا ول 

1 

 لغاية  للعمل  احلضور   مواعيد  عن  التأخر
 مقنول؛  عذر  أو    ذن،  دون  دقيقة  ( 15)
 عمال  تعطيل   ذلك  على   يرتتا       ذا

 خخرين.

  نذار
 كتايب 

5 % 10 % 20 % 

2 
 لغاية  للعمل  احلضور   مواعيد  عن  التأخر

 مقنول؛  عذر  أو    ذن،  دون  دقيقة  ( 15)
 خخرين.  عمال  تعطيل  ذلك   على   ترتا   ذا

  نذار
 كتايب 

15 % 25 % 50 % 

3 

 أكثر  للعمل  احلضور   مواعيد  عن  التأخر
 دون  دقيقة  (30)  لغاية   دقيقة  ( 15)   من

 على   يرتتا       ذا  مقنول؛   عذر   أو   ذن، 
 خخرين.   عمال   تعطيل  ذلك

10 % 15 % 25 % 50 % 

4 

 أكثر  للعمل  احلضور   مواعيد  عن  التأخر
 دون  دقيقة  (30)  لغاية   دقيقة  ( 15)   من

 على   ترتا   ذا ؛  مقنول   عذر   أو   ذن، 
 خخرين.   عمال   تعطيل  ذلك

 يوم  % 75 % 50 % 25

5 

 أكثر  للعمل  احلضور   مواعيد  عن  التأخر
 دون  دقيقة  (60)  لغاية   دقيقة  ( 30)   من

 على   يرتتا      ذا ؛  مقنول   عذر   أو   ذن، 
 خخرين.   عمال   تعطيل  ذلك

 يوم  % 75 % 50 % 25



 

 

6 

 أكثر  للعمل  احلضور   مواعيد  عن  التأخر
 دون  دقيقة  (60)  لغاية   دقيقة  ( 30)   من

 على   ترتا   ذا ؛  مقنول   عذر   أو   ذن، 
 خخرين   عمال   تعطيل  ذلك

 يومان يوم  % 50 % 25

 التأخري   دقائق  أجر  حسم   ل  ابإلضافة

7 

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

 على   يرتتا      او  ،   ترتا  سواءً   ؛  مقنول 
 خخرين.   عمال   تعطيل  ذلك

  نذار
 كتايب 

 أتم   ثالثة يومان يوم 

 التأخري   ساعات  أجر  حسم   ل  ابإلضافة

8 
 دون   امليعاد قنل  االنصراف  أو العمل،  ترك
 (15)   اليتجاوز مبا  مقنول   عذر   أو   ذن، 
 دقيقة

  نذار
 يوم  % 25 % 10 كتايب 

 العمل   ترك  مدة   أجر  حسم   ل  ابإلضافة

9 
 دون   امليعاد قنل  االنصراف  أو العمل،  ترك
 ( 15)  يتجاوز  مبا  مقنول   عذر   أو   ذن، 
 دقيقة

 يوم  % 50 % 25 % 10

 العمل   ترك  مدة   أجر  حسم   ل  ابإلضافة

10 
  لياا العودة  أو   ،   العمل  أماكن  ا   النقاء
 مسنق   اذن  دون   العمل   مواعيد   نتااء بعد 

  نذار
 يوم  % 25 % 10 كتايب 

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

 أتم   أربعة  أتم   ثالثة يومان

 من   احلرمان
 او  ،  الرتقيات
 ملره   العالوات
 واحده 

12 
 عذر  أو  كتايب،  اذن   دون   املتصل   الغياب
 خالل   ، اتم  ستة    ل  يومني   من   مقنول 
 الواحدة   العقدية  السنة

 أتم   أربعة  أتم   ثالثة يومان

 من   احلرمان
 او  ،  الرتقيات
 ملره   العالوات
 واحده 

 الغياب   مدة   أجر  حسم   ل  ابإلضافة



 

 

13 
 عذر  أو  كتايب،  اذن   دون   املتصل   الغياب
 ،  اتم   عشرة   ل   أتم  سنعة  من   مقنول 
 الواحدة   العقدية  السنة  خالل

 أربعة 
 أتم 

 أتم   يسة

 من   احلرمان
 او  ،  الرتقيات
 ملره   العالوات
 واحده 

 من   فصل
 مع  اخلدمة
      ذا  ؛   املكافأة

 يتجاوزجمموع 
 ( 30)   الغياب

 يوماً 

 الغياب   مدة   أجر  حسم   ل  ابإلضافة

14 
 عذر  أو  كتايب،  اذن   دون   املتصل   الغياب
 أربعة   ل   يوماً   عشر  أحد  من   مقنول 

 الواحدة   العقدية  السنة  خالل   ،    ً عشريوما

 يسة
 أتم 

 من   احلرمان
 او  ،  الرتقيات
 ملره   العالوات
 مع واحده،
  نذار  توجيه
 طنقاً   ابلفصل 

 للمادة 
 من   )الثمانون( 

 العمل   نظام

 من   فصل
 طنقاً   اخلدمة

 للمادة 
 )الثمانون( 

 نظام  من
 العمل 

 ــــــــــــ 

 الغياب   مدة   أجر  حسم   ل  ابإلضافة

15 
 مشروع  سنا  دون   العمل   عن   االنقطاع

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

 كتايب   نذار  يسنقه   أن   ،على   تعوي   أو مكافأة،  دون  الفصل
 املادة   حكم   نطاق   ا أتم،  عشرة  مدة الغياب  بعد 

 العمل   نظام   من   )الثمانون( 

16 
 مدداً  مشروع  سنا   دون  املتقطع   الغياب
 خالل   يوماً   ثالثني  على   جمموعاا  ا  تزيد 
 الواحدة   العقدية  السنة

 كتايب   نذار  يسنقه   أن   ،على   تعوي   أو مكافأة،  دون  الفصل
 املادة   حكم   نطاق   ا يوماً،  عشرين مدة الغياب  بعد 

 العمل   نظام   من   )الثمانون( 
 

 



 

 

 
 اثنياً: خمالفات تتعلق بتنظيم العمل : 

 

 املاالفة   نوع م
 اليومي(   ا جر  من  نسنة  هي   ،  احملسومة  )النسنة  اجلزاء

 الرابعة الثالثة الثانية  ا ول 

1 
 مكان  غري  ا   م ر   دون  التواجد 
 وقت   أثناء  موظف لل   املاص   العمل
 الدوام

 يوم  % 50 % 25 % 10

2 
 عمل  أمور  غري  ا  زائرين  استقنال
  ذن دون   ،   العمل  أماكن  ا   اجلمعية

  اإلدارة  من
 % 25 % 15 % 10 كتايب    نذار

3 
  وأدوات  ،   ومعدات  ،   خالت  استعمال
  ذن  دون  ،  خاصة   غرا   اجلمعية

 % 50 % 25 % 10 كتايب    نذار

4 
 ا   حق  وجه  دون   ،   املوظف  تدخل
   أو  ،   اختصاصه  ا   ليس عمل  أي

  ليه  به  يعاد 
 أتم   ثالثة يومان يوم  % 50

 املكان  غري  من   الدخول   أو ،  اخلروج  5
 لذلك   املاص  

 % 25 % 15 % 10 كتايب    نذار

6 
 ،  اآلالت   تنظيف  ا اال ال

 أو  ،   هبا   العناية   عدم  أو  وصيانتاا،
 خلل   من   ماهبا   عن   التنليغ   عدم 

 أتم   ثالثة يومان يوم  % 50

7 

 اإلصالل،   أدوات وضع   عدم 
 ا ا خرى  واللوازم   ،  والصيانة
 اإلنتااء  بعد  ،   هلا   املاصصة  ا ماكن

 العمل   من

 يوم  % 50 % 25 كتايب    نذار



 

 

8 
  أو  ،    عالانت   تالف   أو  متزيق،

 أتم   يسة أتم   ثالثة يومان اجلمعية    دارة  بالغات
 مع   فصل

 املكافأة

9 
 مثال: حبوزته،  ال    العاد  ا اإل ال

  معدات،  أجازة،   خالت،   )سيارات،
 أدوات،.......(

 مع   فصل أتم   يسة أتم   ثالثة يومان
 املكافأة

10 
 غري  أو   العمل،   مكان  ا ا كل
 أوقات غري  ا او  له،  املعد   املكان
 الراحة

 % 25 % 15 % 10 كتايب    نذار

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

12 
 يقظة  تستدعي   ال   احلاالت  ا   النوم

 مستمرة 
 أتم   ثالثة يومان يوم  % 50

13 
 غري   ا   املوظف   وجود  أو ،  التسكع 
 يوم  % 50 % 25 % 10 العمل   ساعات   اثناء  ،   عمله  مكان

14 
 احلضور،   ثنات   ا التالعا

 واالنصراف
 يومان يوم 

 من   احلرمان
  الرتقيات
 ملرة   والعالوات
 واحدة 

 اخلدمة  من   فصل
 املكافأة   مع

15 

 اخلاصة  العادية  ا وامر    طاعة  عدم 
 التعليمات  تنفيذ  عدم أو  ابلعمل 
 مكان ا واملعلقة  ،   ابلعمل  اخلاصة
 ظاهر 

 يومان يوم  % 50 % 25

16 
 ،   ا وامر  رالفة  على  التحري 

 أتم   يسة أتم   ثالثة يومان ابلعمل  اخلاصة   اخلطية  والتعليمات
 مع   فصل

 املكافأة



 

 

17 
 واملعلن احملظورة،  ا ماكن  ا التدخني

 العمال،   سالمة  على للمحافظة  عناا
 اجلمعيةو 

 أتم   يسة أتم   ثالثة يومان
 مع   فصل

 املكافأة

18 

 الذي  العمل   ا التااون   أو اإل ال
 ،  العمال   صحة   ا   ضرر   عنه  ينشأ  قد 
 أو   ،   املواد  ا أو  ،   سالمتام  أو

 وا جازة   ،  ا دوات

 أتم   يسة أتم   ثالثة يومان
 مع   فصل

 املكافأة

 املوظف اثلثاً: خمالفات تتعلق بسلوك 

 املاالفة   نوع م
 اليومي(   ا جر  من  نسنة  هي   ،  احملسومة  )النسنة  اجلزاء

 الرابعة الثالثة الثانية  ا ول 

1 
 الغري  مع   أو   الزمالء،  مع   التشاجر

 ا   مشاغنات   حداث أو  ،
 العمل   مكان

 أتم   يسة أتم   ثالثة يومان يوم 

2 
 كذابً   املوظف   دعاء  أو  التمار  

 أو ،  العمل   أثناء  أصيا   أنه
 بسننه 

 أتم   يسة أتم   ثالثة يومان يوم 

3 

 الكشف    جراء عن  االمتناع
 ،اجلمعية  طنيا طلا  عند  الطيب
 الطنية  التعليمات  اتناع  رف    أو

 العالج   أثناء

 أتم   يسة أتم   ثالثة يومان يوم 

 املعلقة  الصحية   التعليمات  رالفة 4
 العمل   مماكن 

 أتم   يسة يومان  يوم % 50

5 
  أو ،اجلمعية  جدران  على  الكتابة
 % 50 % 25 % 10 كتايب    نذار علياا    عالانت  لصق



 

 

6 
 عند  اإلداري  التفتيش  رف 

 االنصراف
 يومان يوم  % 50 % 25

7 
 احملصلة  النقود  تسليم  عدم 

 املواعيد   ا   اجلمعية   حلساب
 مقنول  ت ير  دون   احملددة

 أتم   يسة أتم   ثالثة يومان
 مع   فصل

 املكافأة

8 
 املالبس،    رتداء عن  االمتناع
 للوقاية  املقررة   واالجازة
 والسالمة.

 أتم   يسة يومان  يوم كتايب    نذار

9 
 ا اآلخر   اجلنس  مع اخللوة  تعمد
 أتم   يسة أتم   ثالثة يومان العمل   أماكن

 مع   فصل
 املكافأة

10 
  احلياء  خيدش   مبا   لآلخرين  اإلحياء 
 فعالً   أو   ،   قوالً 

 أتم   يسة أتم   ثالثة يومان
 مع   فصل

 املكافأة

11 

 العمل  زمالء  على   االعتداء
 أو االشارة،  أو ،  ابلقول 

 االتصال   وسائل ابستعمال
 التحقري   أو ،  ابلشتم  االلكرتونية

 أتم   يسة أتم   ثالثة يومان
 مع   فصل

 املكافأة

12 
 على  اجلسدي   ابإليذاء  االعتداء
 غريهم  على أو  العمل،   زمالء
  ابحية   بطريقة

 )الثمانون(   املادة   مبوجا  تعوي   أو   شعار،  أو مكافأة،  بدون  فصل

13 

  أو القويل  او  اجلسدي،   االعتداء
 االتصال  وسائل  من  وسيلة  مي

 العمل،  صاحا  على االلكرتونية
 أحد  أو   املسئول،   املدير  أو

 بسننه  ،أو  العمل  أثناء الردساء

 )الثمانون(   املادة   مبوجا  تعوي   أو   شعار،  أو مكافأة،  بدون  فصل



 

 

 اتم   يسة أتم   ثالثة كيدية   شكوى  ،أو  بالغ  تقدمي 14
 مع   فصل

 املكافأة
 ـــــــــــ 

15 
 جلنة لطلا  االمتثال  عدم 

 اإلدالء   أو  ابحلضور،   التحقيق
 الشاادة   أو  اب قوال،

 مع   فصل اتم   يسة أتم   ثالثة يومان
 املكافأة

 

 


