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ابدلرسـو  رالصاد كالعماؿ( من نظاـ العمل 21كضعت ىذه الالئحة تنفيذان ألحكاـ ادلادة ) -
 ىػ. 12/7/2315يف  42ادللكي رقم ـ/

 

حيقق ادلصلحة العامة دبا ا كموظفيهمعية إدارة اجلظيم العالقة بُت ئحة تنالهتدؼ ىذه ال -
من حقوؽ  كمصلحة الطرفُت كليكوف كل منهما على بينة من أمره عادلان دبا لو كما عليو

 . ككاجبات 
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 الفصل األول

 أحكام عامة

 (: 1مادة )

كيستثٌت من ذلك من يتم  معهم, ادلتعاقد معية اجل موظفيتسرم أحكاـ ىذه الالئحة على مجيع 
 عمل مؤقت أك عمل مومسي أك عمل عارض .أك  التعاقد معهم مؤقتان للقياـ دبهاـ استشارية أك حبثية

 (:  2مادة )

يقصد ابلعبارات كاأللفاظ التالية أيضان أينما كردت يف ىذه الالئحة ادلعاين ادلوضحة أماـ كل منها 
 على النحو التايل: 

 ة التنموية اخلَتية النسائية ابلبكَتية .مجعية رؤي: معية اجل . أ

مقابل أجر    اشرافهكربت إدارهتا أك ا ,معيةإدارة اجلىو كل من يعمل دلصلحة : ادلوظف/ة ب . 
 أاي كانت التسمية اليت تطلق عليو. 

الزايدات ادلستحقة ىو األجر الفعلي كالذم يشمل األجر األساسي مضافان إليو سائر األجر:  ج.
مقابل جهد بذلو يف العمل دبوجب عقد العمل أك الئحة تنظيم  للموظفصرؼ يت تاألخرل ال

 العمل ككفقان حلكم ادلادة الثانية من نظاـ العمل. 

كاتريخ  42د. نظاـ العمل : يقصد بو نظاـ العمل الصادر ابدلرسـو ادللكي رقم ـ/
 ىػ. 12/7/2315

 كتقتضي نشاط من العمل صاحب يزاكلو فيما بطبيعتو يدخل الذم العمل:  ادلؤقت العملىػ . 
 احلالتُت يف يتجاكز كال , ابنتهائو كينتهي بذاتو عمل على ينصب أك , زلددة مدة إصلازه طبيعة
 .  يومان  تسعُت
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 , ادلعتاد نشاطو يف العمل صاحب يزاكلو فيما بطبيعتو يدخل ال الذم العمل:  العرضي العملك. 
 . يومان  تسعُت من أكثر تنفيذه يستغرؽ كال

 . عليها متعارؼ دكرية مواسم يف يتم الذم العمل:  ادلومسي العملز. 

 ح. اجمللس : رللس إدارة اجلمعية .

 .جلمعية رؤية التنموية اخلَتية النسائية ابلبكَتيةط. ادلدير التنفيذم : ادلدير التنفيذم 

 (:  3مادة )

 .  مىو التقوًن اذلجر  معية إدارة اجلالتقوًن ادلعموؿ بو يف 

 ( 4مادة )

 /ةللموظفتعترب ىذه الالئحة متممة لعقد العمل فيما ال يتعارض مع األحكاـ كالشركط األفضل 
 الواردة يف العقد. 

 (: 5مادة )

ىػ  كالئحتو التنفيذية 2315لسنة  42تطبق أحكاـ نظاـ العمل الصادر ابدلرسـو ادللكية رقم ـ/
 بشأنو نص هبذه الالئحة.  كالقرارات الصادرة تنفيذان لو فيما مل يرد

 

 (: 6مادة )

 .مىت ما دعت احلاجة لذلككاـ ىذه الالئحة احلق يف إدخاؿ تعديالت على أح معية إلدارة اجل

 (: 7مادة )

على أحكاـ ىذه الالئحة عند التعاقد كينص على ذلك يف عقد  ادلوظف/ةمعية إدارة اجلتطلع 
 العمل. 
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 الفصل الثاني

 التوظيف

 يف: شروط التوظ

 : ادلوظف/ةيشًتط لتوظيف  (:8مادة )

حائزان للمؤىالت العلمية كاخلربات العملية ادلطلوبة للعمل طالب العمل أف يكوف  -أ 
 . كنصت عليها الئحة التوصيف الوظيفي  زلل التوظيف

 .  بنجاح ما قد يتقرر من امتحاف أك مقابلة شخصية جيتازأف  -ب 

 . أف يكوف الئقان طبيان للعمل زلل التوظيف -ج 

 أال يقل عمره عن سبعة عشر عامان.  -د 

ا مل سللة ابلشرؼ كاألمانة م أتديبيةأال يكوف قد صدر حبقو أية أحكاـ جنائية أك  -ق 
 رد إليو اعتباره.  يكن قد

 

 مسوغات التوظيف: 

 (: 9مادة )

 جيب على كل من يرغب العمل أف يقدـ ما يلي: 

 ة. صورة من بطاقة اذلوية الوطنية إف كاف سعودم اجلنسي -أ 

 صورة من رخصة اإلقامة كرخصة العمل كجواز سفره إف كاف غَت سعودم.  -ب 

 . مع األصوؿ للمطابقة  صورة من مؤىالتو العلمية كخرباتو العملية -ج 

درة كمعتمدة من اجلهات ( دبوجب كاثئق رمسية صا7إثبات الشركط الواردة ابدلادة ) -د 
 .االختصاص 
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 عقد العمل: 

 :(11مادة )

 للموظفدبوجب عقد عمل حيرر ابللغة العربية من نسختُت تسلم إحدامها  /ةادلوظفيتم توظيف 
كتودع األخرل يف ملف خدمتو , كجيب أف يتضمن العقد بياانن عن طبيعة العمل كاألجر ادلتفق عليو 
كما إذا كاف العقد زلدد ادلدة أك لعمل معُت أك دلدة غَت زلددة كأم بياانت أخرل كجيوز ربرير 

خرل إىل جانب اللغة العربية على أف يكوف النص العريب ىو ادلعتمد دكمان, كيكوف العقد بلغة أ
ا  العقد التعيُت دلدة سنة يتجدد تلقائيان ما مل خيطر أحد الطرفُت الطرؼ اآلخر كتابة برغبتو يف إهن

 على األقل.  قبل انتها  مدتو بشهر

 (: 11مادة )

( 24و دكف عذر مشركع خالؿ )م ال يباشر مهامو عملالذ ادلوظف/ةإلغا  عقد معية إلدارة اجلحيق 
 .يومان من اتريخ العقد بُت الطرفُت 

 (: 12مادة)

الفعلية للعمل  ادلوظف/ةيعترب عقد العمل ساراين كمنتجان جلميع اآلاثر ادلًتتبة عليو من اتريخ مباشرة 
. 

 (: 13مادة )

ة ربت التجربة مامل ينص يف لمواد السابقكفقان لمعية إدارة اجللدل  يعملالذم  ادلوظف/ةال يعترب 
صراحة ككتابة على أنو معُت ربت التجربة, كربدد مدة التجربة يف عقد عملو بصورة كاضحة عقده 

 معية إدارة اجلربت التجربة مرة أخرل لدل  ادلوظف/ةبشرط أال تتجاكز تسعُت يومان, كجيوز كضع 
ال تزيد عن تسعُت يومان بشرط أف تكوف يف مهمة كذلك لفًتة ذبربة اثنية  ادلوظف/ةابالتفاؽ مع 

 ( من نظاـ العمل. 43( ك)42أخرل أك عمل آخر كفق حكم ادلادتُت )



 مجعية رؤية التنموية اخلريية النسائية بالبكريية

 (957سجلته وزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )

 
7 

 

 

 (14مادة )

 معية إلدارة اجلخالؿ فًتة التجربة للقياـ بواجبات ادلتفق عليو جاز  ادلوظف/ة ةيإذا مل تثبت صالح
 لكي يبدم أسباب معارضتو للفسخ. فسخ عقد العمل دكف إنذار بشرط أف تتاح لو الفرصة 

 (: 15مادة )

بعمل خيتلف اختالفان جوىراين عن العمل ادلتفق عليو بغَت  ادلوظف/ةتكليف  معية إلدارة اجلوز ال جي
 طبيعة العمل.  تقتضيوموافقتو الكتابية إال يف حاالت الضركرة كدبا 

 
 
 
 

 

 

 الفصل الثالث

 التدريب والتؤهيل

 (: 16مادة )

تدريبان كأتىيالن دكراين كفنيان يف الداخل كاخلارج  معية إدارة اجللدل  ينادلوظف/ةب كأتىيل يتم تدري
% من 5كفق الربامج اليت تعد يف ىذا الصدد هبدؼ ذبديد كتطوير مهاراهتم كتنمية معارفهم بنسبة 

 .كإلدارة اجلمعية احلق يف زايدة النسبة أك زبفيضها  للموظفُتاجملموع الكلي 
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 (: 17مادة )

 . طواؿ مدة التدريب أك التأىيل ادلوظف/ةيستمر صرؼ أجر 

 (:18مادة )

تكاليف التدريب كالتأىيل كتؤمن تذاكر السفر يف الذىاب كالعودة كما تؤمن  معية إدارة اجلتتحمل 
 كسائل ادلعيشة من سكن كمأكل كتنقالت داخلية. 

 (:19مادة )

كأف ربملو كافة النفقات اليت صرفتها عليو  ادلوظف/ةل أف تنهي تدريب أك أتىي معية إلدارة اجلجيوز 
 يف سبيل ذلك, كذلك يف احلاالت اآلتية: 

 إذا ثبت يف التقارير الصادرة عن اجلهة اليت تتوىل تدريبو أك أتىيلو أنو غَت جاد يف ذلك.  -أ 

 إهنا  التدريب أك التأىيل قبل ادلوعد احملدد لذلك دكف عذر مقبوؿ.  ادلوظف/ةإذا قرر  -ب 

 (: 21مادة )

 . رئيس اجمللسجيب أال تزيد مدة التدريب عن ثالثة أشهر, كجيوز استثنا  الزايدة دبوافقة 

 

 

 الفصل الرابع

 األجور

 (21مادة)

على األجر  ادلوظف/ةعلى كظائف ذات مسميات كمواصفات معينة كحيصل  ادلوظف/ةيوظف 
 .قد العمل ادلتفق عليو يف ع

 (22مادة)
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كمجيع ادلبالغ ادلستحقة ذلم ابلعملة الرمسية ابلبالد كيتم دفعها خالؿ  ُتادلوظفتدفع أجور 
 : دلا يلي كفقا بشيك حيرر ابمسو ساعات العمل كيف مكانو أك

 . ذك األجر الشهرم يصرؼ أجره يف هناية الشهر ادلوظف/ة-2

 . األسبوعابليومية يصرؼ أجره هناية  ادلوظف/ة -1

 خدمتو يدفع أجره ككافة مستحقاتو فوران. معية إدارة اجلالذم تنهي  ادلوظف/ة -2

ككافة مستحقاتو يف مدة ال العمل من تلقا  نفسو يُدفع أجره  الذم يًتؾ ادلوظف/ة -3
 تتجاكز السبعة أايـ من اتريخ ترؾ العمل.

أجور الساعات اإلضافية تدفع يف موعد أقصاه ثالثة أايـ من اتريخ انتها  العمل  -4
 . ها مع أجر العمل العادميتم دفع أكاإلضايف 

 (23مادة)

أـ العطلة الرمسية  الالحق يـو العمل يتم الدفع يف األسبوعيةإذا صادؼ يـو دفع األجور يـو الراحة 
 سابق . يـو العمل اليتم الدفع يف

 (24مادة)

 .ذلذا الغرضيصاؿ أك السجل ادلعد عند استالـ أجره أك أم مبلغ مستحق على اإل ادلوظف/ةيوقع 

 

 (:25ادة )م

أف يوكل من يراه لقبض أجره أكمستحقاتو دبوجب ككالة شرعية أك تفويض كتايب موقع منو  للموظف
 .ادلدير التنفيذمكمصدؽ من قبل 

 (:26مادة )
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تعيُت ال ية دلهاـ الوظيفة اليت صدر قرارالفعل تومباشر يـو راتبو اعتباران من  ادلوظف/ةيستحق 
 لشغلها.

 (:27مادة )

إال لدين اثبت رمسيان أك حبكم قضائي قطعي على أف ال يتجاكز  ادلوظف/ةجز على راتب ال جيوز احل
 صايف الراتب الشهرم. ثلثادلبلغ احملجوز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 تقارير األداء والعالوات والترقيات

 التقارير:

 (:28مادة )
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 تتضمن العناصر التالية: ُتادلوظفجلميع تقارير عن األدا  بصفة دكرية  معية إدارة اجلتعد 

 ادلقدرة على العمل كدرجة إتقانو )الكفا ة(. -2

 .معية إدارة اجلكمدل تعاكنو مع رؤسائو كزمالئو كعمال   ادلوظف/ةسلوؾ  -1

 ادلواظبة. -2

 .معية إدارة اجلبتعليمات  ادلوظف/ةمدل تقيد  -3

 (:29مادة )

 .التنفيذم ادلديركيعتمد من  للموظفيعد التقرير دبعرفة الرئيس ادلباشر 

 (:31مادة )

 يف التقرير أبحد التقديرات اآلتية: ادلوظف/ةيقيم أدا  

 )شلتاز, جيد جدان, جيد, مقبوؿ, ضعيف(.

 (:31مادة )

أف يتظلم من التقرير كفقان لقواعد  للموظفبصورة من التقرير فور اعتماده كحيق  ادلوظف/ةخيطر 
 التظلم ادلنصوص عليها يف ىذه الالئحة.

 :العالوات

 (:32ة )ماد

توزع على  معية , كيف حالة إقرار إدارة اجلجمعية لليتم منح العالكة أك عدمو على ضو  ادلركز ادلايل 
الذين تتوافر فيهم شركط استحقاقها بنسب متفاكتة على ضو  التقارير الدكرية ادلعدة  ُتادلوظف
 عنهم.

 

 

 (:33مادة )
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دكرية مىت حصل يف تقريره الدكرم على مستحقا للحصوؿ على العالكة ال ادلوظف/ةيكوف  -2
درجة جيد جدان على األقل بعد مضي سنة كاملة من اتريخ التحاقو ابخلدمة أك من اتريخ 

 حصولو على العالكة السابقة.

عالكة استثنائية كفقان للضوابط اليت تضعها يف ىذا  ادلوظف/ةمنح معية اجلجيوز إلدارة  -1
 الشأف.

 الترقيات:

 (:34مادة )

 مستحقا للًتقية إىل كظيفة أعلى مىت توافرت فيو الشركط اآلتية: دلوظف/ةايكوف 

 كجود الشاغر يف الوظيفة األعلى. -2

 توفر مؤىالت شغل الوظيفة ادلرشح للًتقية إليها. -1

 دكرم.يف آخر تقرير  شلتازحصولو على درجة  -2

 أف يكوف قد أمضى سنتُت على األقل يف الدرجة ادلرقى منها. -3

للًتقية زلاالن للتحقيق أك احملكمة كأال يكوف قد كقت عليو عقوبة أتديبية أال يكوف ادلرشح  -4
 خالؿ السنة السابقة للًتقية.

 (:35مادة )

 فإف ادلفاضلة للًتقية تكوف كالتايل: موظفإذا توافرت شركط الًتقية لوظيفة أعلى يف أكثر من 

 احلاصل على تقدير أعلى. -2

 مية.على دكرات تدريبية أك شهادات عل احلاصل -1

 األقدمية. -2

 األكرب سنان. -3
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 الفصل السادس

 المزايا والبدالت – االنتداب

 االنتداب:

 (:36مادة )

 ألدا  عمل خارج مقر عملو يعمل كاآليت: ادلوظف/ةإذا انتدب 

إىل مقر انتدابو كابلعكس مامل يتم صرؼ مقابل  وتؤمن لو كسيلة النقل الالزمة من مقر عمل -2
 ./ةادلوظفوافقة دبكسيلة النقل 

يصرؼ لو بدؿ انتداب مقابل التكاليف الفعلية اليت يتكبدىا للسكن كالطعاـ كالتنقالت  -1
, كربدد قيمة بدؿ االنتداب حسب معية إدارة اجلالداخلية كما إىل ذلك مامل تؤمنها لو 

 يف ىذا الشأف. معية إدارة اجلكفقان للفئات كالضوابط اليت تضعها  ادلوظف/ةدرجة 

 (:37المادة )

دلقر عملو إىل كقت  ادلوظف/ةالنفقات ادلشار إليها يف ادلادة السابقة من كقت مغادرة  ربسب
 .معية إدارة اجلادلدة احملددة لو من قبل الفعلية حبيث ال يتجاكز عودتو 

 (:38مادة )

من مكاف سكنو إىل مقر عملو كابلعكس كيف  للموظفكسيلة النقل ادلناسبة  معيةإدارة اجلتؤمن 
مينها يتم صرؼ بدؿ نقل نقدم يتفق عليو يف عقد العمل, كربدد بدؿ ادلواصالت حاؿ عدـ أت

 رايؿ. 522رايؿ كحبد أقصى  122%( من الراتب حبد أدىن 4الشهرم بواقع )
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 الفصل السابع

 أيام وساعات العمل والراحة

 (:39مادة )

 أايـ العمل كساعات الدكاـ:

 أايـ يف األسبوع. مخسةية معإدارة اجلتكوف أايـ العمل الرمسية يف  -2

 العطلة األسبوعية أبجر كامل. ايوم امه اجلمعة كالسبتي يوم -1

ساعة مقسمة  12ساعات العمل األسبوعية ادلقررة, كىي  الدكاـ اجلزئييتبع مجيع موظفي  -2
 على النحو التايل:

 ساعات يوميان. 3:   اخلميس إىل  األحد
 :تكوف ساعات الدكاـ اليومية على النحو التايل -3

  مسا ن. الثامنةمن الرابعة بعد العصر إىل 

 .ساعتُت خالؿ شهر رمضاف ادلبارؾ  دلوظفي الدكاـ اجلزئي تكوف ساعات العمل ادلقررة -4

ساعة  32ساعات العمل األسبوعية ادلقررة, كىي  الدكاـ الكامليتبع مجيع موظفي  -5
 مقسمة على النحو التايل:

 ساعات يوميان. 7:   اخلميس إىل  األحد
 كوف ساعات الدكاـ اليومية على النحو التايل:ت -6

 ظهران . لثانيةصباحا إىل ا سابعةمن ال 

 ساعات. 3خالؿ شهر رمضاف ادلبارؾ  دلوظفي الدكاـ الكامل تكوف ساعات العمل ادلقررة -7

 .معية اجلاحلق يف تعديل الدكاـ دبا يرل فيو مصلحة  للمدير التنفيذم  -8
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 (:41مادة )

يكوف دكامهم حسب حيث  كالسائقُت لى عماؿ النظافة كادلراسلة العاديةال يسرم ىذا احلكم ع
 ساعات يوميا .  8كتكوف ساعات عملهم  ادلدير التنفيذمتوجيو 

 (:41مادة )

اليت يتعُت أف  اجلداكؿإىل مكاف العمل كانصرافهم منو يف ادلواعيد احملددة يف  ُتادلوظفيكوف حضور 
واقع العمل كجيب أف تتضمن ىذه اجلداكؿ موعد بد  ساعات تعلن بوضعها يف أماكن ابرزة من م

العمل كانتهائها, كإذا كاف العمل يتم عن طريق مناكابت كجب بياف موعد كانتها  ساعات عمل كل 
 نوبة.

 قواعد الحضور واالنصراف:

 (:42مادة )

بساعات العمل كالدكاـ حسب نظاـ احتساب ساعات العمل  االلتزاـ ُتادلوظفعلى مجيع  -2
أنظمة ساعات العمل كالدكاـ يعرض  إتباع, كأف أم أتخَت أك تقصَت يف معية إدارة اجليف 

, معية إدارة اجلصاحبو للعقوابت ادلنصوص عليها يف اجلزا ات على سلالفة سياسة كأنظمة 
 ابإلضافة إىل إمكانية أتثَت ذلك على منح العالكة السنوية.

احلضور إىل مكاف عملو أك إىل الغياب لوقت إىل التأخَت يف  ادلوظف/ةيف حاؿ اضطرار  -1
قصَت خالؿ الدكاـ, كجب عليو إعالـ مديره ادلباشر مسبقان ابألمر, كيعود للمدير ادلباشر 
احلق يف قبوؿ أك رفض الطلب, كذلك كفقان دلقتضيات العمل ككجاىة األسباب اليت 

 ادلعٍت. ادلوظف/ةيعرضها 

تعويض الساعات اليت أتخرىا أك غاب فيها,  /ةادلوظفحيق للمدير ادلباشر أف يطلب من  -2
 ابلعمل لساعات إضافية ال حيصل مقابلها على بدؿ ساعات إضافية.
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إىل مركز عملهم كخركجهم منو عن طريق األماكن ادلخصصة لذلك  ُتادلوظفيكوف دخوؿ  -3
ك أف يثبت حضوره كانصرافو يف الساعة ادليقاتية أ ادلوظف/ةكيف األكقات احملددة, كعلى 

 السجل ادلعد ذلذا الغرض.

سيتم احتساب التأخَت عن موعد الدخوؿ إىل مركز العمل اعتباران من الدقيقة اخلامسة  -4
عشر األكىل كما فوؽ, كيؤدم تكرار ظاىرة التأخَت عن مواعيد احلضور إىل فرض اجلزا  

 عمالن أبحكاـ الئحة ادلخالفات كاجلزا ات. ادلوظف/ةعلى 

اية الدكاـ دكف إذف مسبق سلالفة تعّرض صاحبها يف حالة التكرار يعترب االنصراؼ قبل هن -5
 للجزا  عمالن أبحكاـ الئحة ادلخالفات كاجلزا ات.

, إال بنا ن ت الدكاـاكقأأك بقاؤىم فيها خارج  ادلكاتب اإلداريةإىل  ُتادلوظفال جيوز دخوؿ  -6
 على إذف خطي معتمد من قبل مديره ادلباشر.

 بساعة كنصف الساعة من الراتب الشامل. سيتم خصم كل ساعة أتخَت -7

أخذ اإلذف من مديره أثنا  ساعات العمل يتوجب عليو اخلركج  ادلوظف/ةيف حالة طلب  -8
 .حبيث ال تتجاكز حاالت االستئذاف عن مخس أربع حاالت يف الشهر ادلباشر 

تعويض ساعات االستئذاف أك  ادلوظف/ةللمدير ادلباشر احلق يف أف يطلب من  -22
 ن الراتب.خصمها م

يتوجب على احلارس القياـ بكامل كاجباتو الوظيفية بشأف مراقبة دخوؿ كخركج  -22
 .كبقاؤىم يف مواقع العمل خارج أكقات الدكاـ الرمسية كعدـ التهاكف أبم منها ُتادلوظف

 العمل اإلضافي:

 (:43مادة )

ك يف أايـ األعياد بعد ساعات الدكاـ العادية أ ادلوظف/ةيعترب عمال إضافيان كل عمل يكلف بو 
 كالعطالت ادلنصوص عليها يف ىذه الالئحة.
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 (:44مادة )

إدارة ابلعمل اإلضايف بنا  على أمر كتايب تصدره اجلهة ادلسئولة يف  ادلوظف/ةيتم تكليف 
 ,ادلكلف كعدد األايـ الالزمة  ادلوظف/ةيبُت فيو عدد الساعات اإلضافية اليت يعملها  معية اجل

 .معية إدارة اجلورة خطية من التكليف الكتايب مصدقة خبتم ص للموظفكتسلم 

 (:45مادة )

عن ساعات العمل اإلضافية أجران إضافيان كفق ما نصت عليو  للموظفمعية إدارة اجلتدفع 
 ( من نظاـ العمل كاليت تنص على:226ادلادة )

ية يوازم أجران إضافيان عن ساعات العمل الفعل للموظفجيب على صاحب العمل أف يدفع  -2
 % من أجره األساسي.42أجر الساعة مضافان ذلا 

 تعد مجيع الساعات اليت تؤدل يف أايـ العطل كاألعياد ساعات إضافية. -1

 (:46مادة )

 ( من ىذه الالئحة على احلاالت التالية:34, 33ال تسرم أحكاـ ادلادتُت )

جيو, إذا كاف من ت مسؤكلية يف اإلدارة كالتو ااألشخاص الذين يشغلوف مناصب عالية ذ -2
 .ُتادلوظفشاغلوىا بسلطات صاحب العمل على شأف ىذه ادلناصب أف يتمتع 

 األعماؿ التجهيزية أك التكميلية اليت جيب إصلازىا قبل ابتدا  العمل أك بعده. -1

 العمل الذم يكوف متقطعان ابلضركرة. -2

 ة.ادلخصصوف للحراسة كالنظافة, عدا عماؿ احلراسة األمنية ادلدني فادلوظفو  -3
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 الفصل الثامن

 اإلجازات

 اإلجازات السنوية:

 (:47مادة )

 إجازة عادية )سنوية( براتب كامل  مدهتا ثالثوف يومان. ادلوظف/ةيستحق  -2

ال حيق للموظف ادلعُت ابتدا ن أف يتمتع هبذه اإلجازة إال بعد إكماؿ سنة كاملة يف اخلدمة  -1
يف  ة ادلقررة عند إكماؿ ستة أشهرادلدعلى األقل, على أنو جيوز للموظف التمتع بنصف 

 اخلدمة.

 إجازتو . بدايةحيق للموظف أف حيصل على مرتبو قبل أسبوعُت من  -2

 عن إجازتو دبقابل. ادلوظف/ةال جيوز تنازؿ  -3

 (:48مادة )

 جيوز االتفاؽ يف عقد العمل على إجازة سنوية تزيد على ما كرد يف ادلادة السابقة.

 (:49مادة )

إبجازهتم السنوية كفق مقتضيات العمل مع األخذ  ُتادلوظفمواعيد سبتع  ة معيإدارة اجلربدد 
 معية إدارة اجلربديد موعد إجازتو كلما أمكن ذلك كيكوف قرار  ادلوظف/ةبعُت االعتبار رغبة 
 يف ىذا الشأف هنائيان.

 (:51مادة )

أف يتمتع هبا يف أف يتنازؿ عن إجازتو السنوية دبقابل أك بدكف مقابل كجيب  للموظفال جيوز 
يومَا على األكثر( للسنة التالية فقط  24سنة استحقاقها كجيوز لو أتجيل جز  من إجازتو )
 .العاـكيسقط حقو يف ادلدة الباقية اليت مل يتمتع هبا خالؿ 
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 (:51مادة )

 كأرقاـ االتصاؿ .عند قيامو ابإلجازة إقرار يوضح فيو اتريخ بد  اإلجازة  ادلوظف/ةيوقع 

 (: 52ة )ماد

أجره عن مدة اإلجازة السنوية مقدمان عند القياـ هبا كفق آخر  للموظفمعية إدارة اجلتدفع 
 أجر يتقاضاه. 

 (:53مادة )

أجره عن أايـ اإلجازة ادلستحقة إذا ترؾ العمل قبل سبتعو هبا كذلك ابلنسبة  ادلوظف/ةيستحق 
جازة عن كسور السنة بنسبة ما للمدة اليت مل حيصل على إجازتو عنها, كما يستحق أجر اإل

أساسان الحتساب مقابل أجر  ادلوظف/ةقضاه منها يف العمل, كيتخذ آخر أجر كاف يتقاضاه 
 ىذه اإلجازات.

 إجازات األعياد والمناسبات:

 (:54مادة )

 احلق يف إجازة أبجر كامل يف األعياد كادلناسبات التالية:  للموظف

مضاف ادلبارؾ حسب تقوًن ر كالعشرين من شهر اخلامس  عيد الفطر ادلبارؾ تبدأ من اليـو  -أ 
 . كتنتهي يـو اخلامس من شواؿ أـ القرل

مس من شهر ذم احلجة كتنتهي يف اخلامس عشر ااخلعيد األضحى ادلبارؾ تبدأ من يـو  -ب 
 . من الشهر نفسو

 سبوعية سبدد اإلجازة ليـو آخر.إذا صادؼ أحد أايـ ىذه اإلجازات يـو الراحة األ -ج 
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 اإلجازات االستثنائية: 

 (: 55مادة)

احلصوؿ على إجازة بدكف أجر يتفقاف على ربديدىا, على أال  ادلدير التنفيذمجيوز للموظف دبوافقة 
 . ادلدير التنفيذميـو يف السنة إال ابستثنا  من  24تزيد عن 

 

 اإلجازات الخاصة: 

 (:56مادة )

 تالية: احلق يف إجازة أبجر كامل يف احلاالت ال للموظف

 ثالثة أايـ عند زكاجو.  -أ

 يـو كاحد يف حالة كالدة مولود لو.  -ب

 ثالثة أايـ يف حالة كفاة زكجتو أك أحد أصولو أك فركعو.  -ج

 احلق يف طلب الواثئق اليت تؤيد ىذه احلاالت.  معية إلدارة اجلك 

 مخسة أايـ إجازة اضطرارية.  -ق

 اإلجازة المرضية: 

 (:57مادة)

الذم يثبت مرضو بشهادة طبية صادرة عن مرجع طيب معتمد لديها إجازة  وظف/ةادليستحق 
 على النحو التايل: مرضية خالؿ السنة الواحدة 
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 الثالثوف يومان األكىل أبجر كامل.  -أ

 الستوف يومان التالية ثالثة أرابع األجر.  -ب

 الثالثوف يومان اليت تلي ذلك بدكف أجر. -ج

 . اذلجريةات متصلة أـ متقطعة كيقصد ابلسنة الواحدة : السنة سوا ن كانت ىذه اإلجاز 

 

 (: 58مادة )

ادلريض دبباشرة عملو إال إذا قرر ادلرجع الطيب ادلعتمد أنو شفي من مرضو  للموظفال يسمح 
كأصبح قادران على مباشرة عملو كأنو ال خطر عليو من أدا  العمل كال ضرر من سلالطة زمالئو يف 

 العمل. 

 

 ل التاسعالفص

 الوقاية والسالمة والرعاية الطبية

 وإصابات العمل واألمراض المهنية

 أوالً الوقاية والسالمة: 

 (: 59مادة )

 من األخطار كاألمراض النامجة عن العمل تتخذ التدابَت التالية:  ُتادلوظفسعيان حلماية 

 . إتباعهالتعليمات الالـز اإلعالف يف أماكن ظاىرة عن سلاطر العمل ككسائل الوقاية منها كا -أ

 حظر التدخُت يف أماكن العمل ادلعلن عنها.  -ب

 أتمُت أجهزة إلطفا  احلريق كإعداد منافذ للنجاة يف حاالت الطوارئ. -ج

 إبقا  أماكن العمل يف حالة نظافة اتمة مع توفَت ادلطهرات.  -د
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 توفَت ادلياه الصاحلة للشرب كاالغتساؿ.  -ق

 توفَت دكرات ادلياه الكافية كابدلستول الصحي ادلطلوب.  -ك

 . معية إدارة اجلعلى استخداـ كسائل السالمة كأدكات الوقاية اليت تؤمنها  ُتادلوظفتدريب  -ز

 

 

 

 :(61مادة )

 الن خيتص ابآليت: ك مسؤ حسب االستطاعة  معيةإدارة اجلتعُت 

 . ُتادلوظفتنمية الوعي الوقائي لدل  -أ

 الوقاية كالسالمة. تفتيش الدكرم بغرض التأكد من سالمة األجهزة كحسن استعماؿ كسائل ال -ب

الواقية الكفيلة  اتكاالحتياطمعاينة احلوادث كتسجيلها كإعداد تقارير عنها تتضمن الوسائل  -ج
 بتالقي تكرارىا. 

 مراقبة تنفيذ قواعد الوقاية كالسالمة.  -د

 ثانياً: اإلسعاف الطبي: 

 (: 61مادة)

خزانة لإلسعافات الطبية ربتوم على كميات كافية من األدكية كاألربطة معية إدارة اجلتؤمن 
مدرب على اإلسعافات األكلية إبجرا  اإلسعافات الالزمة  موظفكادلطهرات كغَت ذلك كيعهد إىل 

 للمصابُت. 

 ً  : إصابات العمل واألمراض المهنية: ثالثا

 (: 62مادة )
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يصاب إبصابة عمل أك مرض مهٍت أف يبلغ رئيسو ادلباشر أك اإلدارة فور الذم  ادلوظف/ةعلى 
 استطاعتو كلو مراجعة الطبيب مباشرة مىت استدعت حالتو ذلك. 

 

 

 

 

 

 الفصل العاشر

 الخبراء والباحثون

 (: 63مادة )

لبعض  االستعانة ابخلربا  كالباحثُت إلصلاز مهاـ زلددة بتفرغ كامل أك بتفرغمعية إلدارة اجلجيوز 
 الوقت, أك إلعداد حبث دكف التقيد بوقت الدكاـ الرمسي. 

 (: 64مادة )

ة ال تتجاكز السنة ادلالية الواحدة, ما تكوف االستعانة ابخلربا  كالباحثُت ادلتفرغُت كغَت ادلتفرغُت دلد
 ركع. مل تكن ادلهمة مرتبطة دبشركع أك برانمج, حيث أف التعاقد جائز للفًتة الالزمة إلصلاز ادلش

 (: 65مادة )

 . ادلدير التنفيذميكوف اخلبَت كالباحث خالؿ فًتة شلارسة مهمتو مسؤكالن أماـ 

 (: 66مادة )

متضمنان  ادلدير التنفيذميتم التعاقد مع اخلربا  كالباحثُت دبوافقة رللس اإلدارة بنا ن على اقًتاح 
 األسباب الداعية إليو كادلدة ادلقًتحة كمقدار ادلكافأة. 

 (: 69دة )ما
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 جيوز إهنا  العقد ادلرـب مع اخلبَت أك الباحث قبل انتها  مدتو يف احلاالت التالية: 

يف ىذه احلالة احلق يف  معيةدارة اجلات الباحث أك اخلبَت غَت مرضية, إلإذا كانت خدم .2
 حجب ادلكافأة ادلقررة يف العقد. 

ياـ على الوجو ادلطلوب ابدلهمة إذا كانت حالة اخلبَت أك الباحث الصحية ال سبكنو من الق .1
 اليت سبت االستعانة بو من أجلها. 

 

 

 (: 71مادة )

فيما عدا احلاالت ادلنصوص عليها يف الفقرة السابقة, الحيق للخبَت أك الباحث أف يتخلى عن 
دير ادلمتو قبل انتها  العقد, أك  إصلاز ادلهمة ادلوكلة إليو, ما مل يكن ذلك لظركؼ استثنائية يقبلو مه

 . التنفيذم

 

 الفصل الحادي عشر

 والمحظوراتالواجبات 

 : جمعية إدارة الواجبات 

 (: 71مادة )

 دبا يلي:  معية إدارة اجلتلتـز 

بشكل الئق يربز اىتمامها أبحواذلم كمصاحلهم كاالمتناع عن كل قوؿ أك فعل ديس   اموظفيه معاملة -أ
 كرامتهم أك دينهم. 
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مارسة حقوقهم ادلنصوص عليها يف ىذه الالئحة دكف ادلساس الالـز دلالوقت  ُتادلوظفأف تعطي  -ب
 ابألجر. 

أف تسهل دلوظفي اجلهات ادلختصة كل مهمة تتعلق ابلتفتيش أك ادلراقبة كاإلشراؼ على حسن  -ج
تطبيق أحكاـ نظاـ العمل كالقرارات الصادرة دبقتضاه, كأف تعطي للسلطات ادلختصة مجيع ادلعلومات 

 يت تطلب منها ربقيقان ذلذا الغرض. الالزمة ال

أجرتو يف الزماف كادلكاف الذم حيددمها العقد أك العرؼ مع مراعاة ما تقضي بو  للموظفأف تدفع  -د
 األنظمة اخلاصة بذلك. 

 

 

دلزاكلة عملو يف الفًتة اليومية اليت يلزمو هبا عقد العمل أك أعلن أنو مستعد  ادلوظف/ةإذا حضر  -ػى
يف ىذه الفًتة كمل دينعو عن العمل إال سبب راجع إىل صاحب العمل كاف لو احلق يف أجر  دلزاكلة عملو

 ادلدة اليت ال يؤدم فيها العمل. 

بعدـ  الرقابةتشديد  ينادلوظف/ةأك ككيلها أك أم شخص لو سلطة على  معية إدارة اجلعلى  -ك
جدت لديو تطبق حبقو ابإلضافة إىل دخوؿ أية مادة زلظورة شرعان أك نظامان إىل أماكن العمل, فمن ك 

 العقوابت الشرعية اجلزا ات اإلدارية الرادعة ادلنصوص عليها يف جدكؿ ادلخالفات كاجلزا ات. 

 :ينالموظف/ةواجبات 

 (:72مادة )

 ابآليت:  ادلوظف/ةيلتـز 

ل أك التقيد ابلتعليمات كاألكامر ادلتعلقة ابلعمل ما مل يكن فيها ما خيالف نصوص عقد العم -أ
 النظاـ العاـ أك اآلداب العامة أك ما يعرض للخطر. 
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 احملافظة على مواعيد العمل.  -ب

 إصلاز عملو على الوجو ادلطلوب ربت إشراؼ الرئيس ادلباشر ككفق توجيهاتو.  -ج

 . معية إدارة اجلدكات ادلوضوعة ربت تصرفو كاحملافظة عليها كعلى شلتلكات األالعناية ابآلالت ك  -د

لتزاـ حبسن السَتة كالسلوؾ كالعمل على سيادة ركح التعاكف بينو كبُت زمالئو كطاعة رؤسائو اال -ق
 يف نطاؽ اختصاصو كيف حدكد النظاـ.  معية إدارة اجلص على إرضا  عمال  كاحلر 

أك تقدًن كل عوف أك مساعدة يف احلاالت الطارئة أك األخطار اليت هتدد سالمة مكاف العمل  -ك
 يو.ف ينادلوظف/ة

 

  

اليت تصل إىل عملو  معية إلدارة إدارة اجلاحملافظة على األسرار ادلهنية كالتجارية كاإلدارية  -ز
 بسبب أعماؿ كظيفتو. 

جر عدـ شلارسة أم عمل آخر خارج نطاؽ عملو سوا  كاف ذلك أبعلى موظفي الداـك الكامل  -ح
 .إال دبوافقة اجلمعية أك بدكف أجر لدل أم جهة أخرل 

بغرض ربقيق ربح أك منفعة شخصية لو أك لغَته  معية دارة اجلمتناع عن استغالؿ عملو إباال -ط
 . معية إدارة اجلعلى حساب مصلحة 

قامتو خالؿ أسبوع على إبكل تغيَت يطرأ على حالتو االجتماعية أك زلل  معية إدارة اجلإخطار  -م
 األكثر من اتريخ حدكث التغيَت. 

 ألنظمة كالعادات كالتقاليد ادلرعية يف البالد. التقيد ابلتعليمات كا -ؾ

 كعمالئها.  معية إدارة اجل موظفيعدـ استقباؿ زائرين يف أماكن العمل من غَت  -ؿ
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 كمعداهتا يف األغراض اخلاصة.  معية إدارة اجلعدـ استعماؿ أدكات  -ـ

 

 الفصل الثاني عشر 

 الخدمات االجتماعية

 اف إلقامة الصالة يف أكقاهتا يف كل موقع عمل. مك معية إدارة اجلتعد (:73مادة )

 لورثتو كامالن.  ادلوظف/ةيتم صرؼ أجر الشهر الذم تويف فيو (: 74مادة)

 

 

 

 

 الفصل الثالث عشر

 التظلم

 (: 75مادة )

يف االلتجا  إىل اجلهات اإلدارية أك القضائية ادلختصة, حيق لو أف  ادلوظف/ةعدـ اإلخالؿ حبق  
رئيس رللس من أم تصرؼ أك إجرا  يتخذ يف حقو كيقدـ التظلم إىل  رللس اإلدارةرئيس يتظلم إىل 

من  ادلوظف/ةخالؿ ثالثة أايـ من اتريخ العلم ابلتصرؼ أك اإلجرا  ادلتظلم منو كال يضار  اإلدارة
 تقدًن تظلمو. 

 (: 76مادة )

 تقدًن التظلم.  بنتيجة البت يف تظلمو يف موعد ال يتجاكز أسبوع من اتريخ ادلوظف/ةطر خي
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 الفصل الرابع عشر

 انتهاء الخدمة

 (:77مادة )

 يف احلاالت اآلتية:  ادلوظف/ةتنتهي خدمة 

 احملدد ادلدة. انتها  مدة العقد  -أ

 ( من نظاـ العمل.72(, )64يف ادلادتُت ). ادلوظف/ةاستقالة  -ب

 التالية :فسخ العقد ألحد األسباب  -ج

  إذا اتفق الطرفاف على إهنائو. 

 . إذا انتهت ادلدة احملددة يف العقد 

 . بنا ن على إرادة أحد الطرفُت 

  سن التقاعد كىو ستوف سنة للموظفُت كمخسة كمخسوف للموظفات . ادلوظف/ةبلوغ 

 
 

 . القوة القاىرة 

   على صاحب العمل أك ادلدير ادلسؤكؿ . ادلوظف/ةاعتدا 

  رة .ابلتزاماتو كتنفيذ توجيهات اإلدا ادلوظف/ةعدـ قياـ 

  يف سلوكيات سيئة كمشينة . ادلوظف/ةكقوع 

  على فعل أم عمل يؤدم إىل إحلاؽ اخلسارة بصاحب العمل . ادلوظف/ةتعمد 

  ابلتزكير من أجل احلصوؿ على العمل . ادلوظف/ةقياـ 

  معينان ربت االختبار . ادلوظف/ةإذا كاف 

 التالية :العمل يف احلاالت  ادلوظف/ةترؾ  -د

 ادلوظف/ةالعمل ابلوفا  ابلتزاماتو العقدية إزا   إذا مل يقم صاحب . 

 . إذا ثبت أف صاحب العمل أك من ديثلو قد أدخل عليو الغش كقت التعاقد 

 . إذا كلفو صاحب العمل دكف رضاه بعمل خيتلف جوىراين عن العمل ادلتفق عليو 



 مجعية رؤية التنموية اخلريية النسائية بالبكريية

 (957سجلته وزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )

 
29 

 للموظف. إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أك من ديثلو دبظاىر القسوة كاجلور كاإلىانة 

  اعتدا ن يتصف ابلعنف أك سلوؾ  ادلوظف/ةعلى  صاحب العمل أك من ديثلوإذا اعتدل
 سلل ابآلداب .

  أك صحتو . ادلوظف/ةإذا كاف يف مقر العمل خطر جسيم يهدد سالمة 

( يومان متصلة أك مددان تزيد يف رلموعها 82عن عملو دلرضو مدة تزيد عن ) ادلوظف/ةانقطاع  -ػى
 ومان متقطعة خالؿ السنة التعاقدية الواحدة. ( ي212على )

 عجزان كليان عن أدا  عملو كيثبت ذلك بتقرير طيب معتمد.  ادلوظف/ةعجز  -ك

 . ادلوظف/ةكفاة  -ز

أك  غَت السعودم ادلوظف/ةإذا ألغت السلطات احلكومية ادلختصة رخصة عمل أك إقامة  -ح
 قررت عدـ ذبديدىا أك إبعاده عن البالد. 

 . تصريح اجلمعية من قبل كزارة الشؤكف االجتماعيةاؼ إيق -ط

ات ما مل سبتد مدة للموظفكمخس كمخسوف سنة  للموظفُتسن الستُت ابلنسبة  ادلوظف/ةبلوغ  -م
 العقد احملدد ادلدة إىل ما كرا  ىذه السن . 

 كاآليت : للموظفُت بدكاـ كامل مقدار مكافأة هناية اخلدمة تكوف -ؾ

 

 

 

 البياف                    
 مدة اخلدمة       

انتها  العقد  فسخ عقد العمل من قبل صاحب العمل أك
 احملدد ادلدة

 )عقود غَت زلددة احملددة( ادلوظف/ةاستقالة 

 ػػػػػػػػػػ نصف شهر عن كل سنة خدمة  ( سنة 1أقل من )
 ( ادلكافأة السابقة 2/2ثلث)  نصف شهر عن كل سنة خدمة ( سنة4حىت)
 ( ادلكافأة السابقة 1/2ثلثا) شهر عن كل سنة خدمة  (سنة 22-4من )

 ادلكافأة كاملة  خدمة سنة شهر عن كل  ( سنة 22أكثر من )
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 (: 78مادة )

يف األحواؿ اليت تتطلب فيها أحكاـ نظاـ العمل فسخ أك انتها  عقد العمل ضركرة توجيو إخطار 
 إىل الطرؼ اآلخر يراعي ما يلي: 

 خطار خطيان. أف يكوف اإل -أ

أف يتم تسليم اإلخطار يف مقر العمل كيوقع الطرؼ ادلرسل إليو اإلخطار مع توضيح اتريخ  -ب
 االستالـ. 

إذا امتنع ادلوجو إليو اإلخطار عن استالمو أك رفض التوقيع يرسل اإلخطار خبطاب مسجل  -ج
 على عنوانو الثابت دبلف خدمتو. 

 (: 79مادة )

خدمتو كبنا ن على طلبو كاثئقو اخلاصة ادلودعة يف ملف خدمتو كما تعطي  حاؿ انتها  للموظفتعاد 
( من نظاـ العمل كذلك دكف 53شهادة اخلدمة ادلنصوص عليها يف ادلادة ) للموظفمعية إدارة اجل

 أم مقابل.

 

 الفصل الخامس عشر

 المكافآت

 (: 81مادة )

ا ة بشكل يؤدم إىل زايدة اإلنتاج أك الذم يثبتوف نشاطان كإخالصان ككف للموظفُتسبنح ادلكافآت 
من حدكد اختصاصاهتم أك الذين الذين يؤدكف أعماالن استثنائية إضافية إىل أعماذلم العادية كض

يستحدثوف أساليب كتنظيمات جديدة يف العمل تؤدم إىل رفع الكفا ة كالطاقة اإلنتاجية أك الذين 
 . موظفيوأك  معية إدارة اجليقوموف بدر  خطر أك دفع ضرر حبق 

 (: 81مادة )
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تعترب تقارير األدا  ادلنصوص عليها يف الئحة تنظيم العمل أساسان يستند إليو يف منح ادلكافأة 
 ادلنصوص عليو يف ىذه الالئحة. 

 تصنف ادلكافآت إىل فئتُت:  (:82مادة)

 أوالً: المكافآت المعنوية كالتالي: 

 كتاب الثنا  كالتقدير.   -2

 فية بدكف أجر كال تعترب قاطعة للخدمة. منح إجازة إضا -1

 ً  المكافآت المادية وتتضمن:  : ثانيا

 العالكات كالًتقيات االستثنائية.  .2

 مكافآت اإلنتاج.  .1

 اإلكراميات اإلضافية.  .2

 منح تذاكر سفر زايدة عما ىو مقرر بالئحة تنظيم العمل.  .3

 منح إجازة إضافية أبجر.  .4

 (: 83مادة )

 صاحب الصالحية أك من ينيبو يف ذلك.  سبنح ادلكافآت بقرار من

 

 

 

 

 الفصل السادس عشر

 المخالفات والجزاءات

 (:84مادة )
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فعالن من األفعاؿ  ادلوظف/ةتستوجب اجلزا  ادلنصوص عليو يف ىذه الالئحة ارتكاب يعد سلالفة 
 نها. الواردة جبدكؿ ادلخالفات كاجلزا ات ادللحق هبذه الالئحة كالذم يعترب جز ان ال يتجزأ م

 (: 85مادة)

 : ادلوظف/ةاجلزا ات اليت جيوز توقعيها على 

 التنبيه: -أ

من قبل رئيسو ادلباشر كيشار فيو إىل ادلخالفة اليت ارتكبها  للموظفىو تذكَت شفهي أك كتايب موجو 
كيطلب منو ضركرة مراعاة النظاـ كالتقيد ابألصوؿ ادلتبعة يف أدا  الواجب الوظيفي كعدـ  ادلوظف/ة

 عودة دلثل ما بدر منو مستقبالن. ال

 اإلنذار: -ب

موضحان فيو نوع ادلخالفة اليت ارتكبها مع لفت  ادلوظف/ةإىل  معية إدارة اجلتوجهو  خطابىو 
 أشد يف حالة االستمرار ابدلخالفة أك العودة إىل مثلها مستقبالن. نظره إىل إمكاف تعرضو جلزا  

 حسم نسبة من األجر اليومي: -ج

 ة من األجر يف حدكد جز  من األجر اليومي. حسم نسب

 حسم نسبة من الراتب الشهري: -د

 احلسم من األجر فيما يًتاكح بُت أجر يـو كمخسة أايـ يف الشهر كحد أقصى. 

 اإليقاف عن العمل بدون أجر: -ػى

أف  من مزاكلة عملو خالؿ فًتة معينة مع حرمانو من أجره خالؿ ىذه الفًتة على ادلوظف/ةىو منع 
 التتجاكز مدة اإليقاؼ مخسة أايـ يف الشهر الواحد. 

 

دلدة أقصاىا سنة كاحدة من اتريخ استحقاقها  الحرمان من الترقية أو العالوة الدورية-ك
 أك احلصوؿ عليها



 مجعية رؤية التنموية اخلريية النسائية بالبكريية

 (957سجلته وزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )

 
33 

 الفصل من الخدمة مع منح المكافؤة: -ز

 افأة هناية اخلدمة. بسبب مشركع الرتكابو ادلخالفة مع عدـ ادلساس حبقو يف مك ادلوظف/ةىو فصل 

 الفصل من الخدمة دون مكافؤة: -ح

فعالن أك أكثر من األفعاؿ ادلنصوص دكف مكافأة أك تعويض الرتكابو  ادلوظف/ةىو فسخ عقد عمل 
 ( من نظاـ العمل. 72عليها يف ادلادة )

 (: 86مادة )

شار إليو يف ادلادة يرتكب أاين من ادلخالفات الواردة يف جدكؿ ادلخالفات كاجلزا ات ادل موظفكل 
( من ىذه الالئحة يعاقب ابجلزا  ادلوضح قرين ادلخالفة اليت ارتكبها كجيب أف يتناسب اجلزا  83)

 مع نوع كمدل ادلخالفة ادلرتكبة من فبلو. ادلوظف/ةادلفركض على 

 (: 87مادة )

أك من  فيذمادلدير التنتكوف صالحية توقيع اجلزا ات ادلنصوص عليها يف ىذه الالئحة من قبل 
 يفوضو كجيوز لو استبداؿ اجلزا  ادلقرر ألية سلالفة يف حالة ارتكاهبا للمرة األكىل جبزا  أخف. 

 :(88مادة)

ذات ادلخالفة بعد مضي ستة أشهر على ارتكاهبا فإف ال يعترب عائدان  ادلوظف/ةيف حالة ارتكاب 
 كتعد سلالفة ككأهنا ارتكبت للمرة األكىل. 

 

 

 

 (: 89مادة)
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د تعدد ادلخالفات الناشئة عن فعل كاحد يكتفي بتوقيع اجلزا  األشد من بُت اجلزا ات ادلقررة يف عن
 ىذه الالئحة. 

 (: 91مادة )

ال جيوز أف يوقع على ادلخالفة الواحدة أكثر من جزا  كاحد كما ال جيوز اجلمع بُت حسم جز  من 
 أجر كبُت أم جزا  آخر ابحلسم من األجر. 

 : (91مادة )

كتابة   وأاين من اجلزا ات ادلنصوص عليها يف ىذه الالئحة إال بعد إبالغ معية إدارة اجل توقع ال
 ابدلخالفات ادلنسوبة إليو كمساع أقوالو كربقيق دفاعو كذلك دبوجب زلضر يودع دبلفو اخلاص. 

 ( 92مادة )

اف العمل إال إذا كاف ألمر ارتكبو خارج مك ادلوظف/ة توقيع أم جزا  على معية إلدارة اجلال جيوز 
 أك دبديرىا ادلسئوؿ. معية دارة اجللو عالقة مباشرة ابلعمل أك إب

 (: 93مادة )

بعد مضي مخسة عشر يومان على اكتشاؼ ادلخالفة دكف أف تقـو  للموظفتسقط ادلسا لة التأديبية 
 ابزباذ أم من إجرا ات التحقيق بشأهنا.  معية إدارة اجل

توقيع اجلزا ات الواردة هبذه الالئحة إذا مضى على اتريخ  معية ارة اجلإلدال جيوز  (:94مادة )
 ت ادلخالفة أكثر من ثالثُت يومان.ثبو 
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 (:95مادة )

إببالغ كتابة دبا كقع عليو من جزا ات كنوعها كمقدارىا كاجلزا  الذم يتعرض  معية إدارة اجلتلتـز 
اإلخطار أك رفض التوقيع ابلعلم يرسل إليو ابلربيد  لو يف حالة تكرار ادلخالفة كإذا امتنع عن استالـ

 ادلسجل على عنوانو الثابت يف ملف خدمتو. 

 (:96مادة )

قع عليو كفق أحكاـ التظلم ادلنصوص عليها يف من أم جزا  ي اجمللسأف يتظلم أماـ  للموظفجيوز 
 الئحة تنظيم العمل. 

 (: 97مادة )

نوع ادلخالفة اليت ارتكبها كاتريخ كقوعها كاجلزا  صحيفة جزا ات يدكف فيها  موظفخيصص لكل 
 ادلوقع عليو كربفظ ىذه الصحيفة يف ملف خدمة. 
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 الفصل السابع عشر

 أحكام خاصة بتشغيل النساء  

 (:98مادة )

لوالدهتا, ة احلق يف إجازة كضع دلدة األسابيع األربع السابقة على التاريخ ادلنتظر ادلوظف/للمرأة 
يع الستة التالية للوضع كحيدد التاريخ ادلرجح للوالدة بواسطة اجلهة الطبية ادلعتمدة لدل كاألساب

أك بشهادة طبية مصدقة من جهة صحية كال تقبل شهادات أطبا  خارجيُت, كال جيوز  معية إدارة اجل
 ة خالؿ األسابيع الستة التالية لوالدهتا. ادلوظف/تشغيل ادلرأة 

 (:99مادة )

 ات أثنا  غياهبن إبجازة الوضع كاآليت: للموظفالذم يدفع يكوف األجر 

 ذلا احلق يف إجازة كضع بدكف أجر.  معية اجلة اليت أمضت أقل من سنة يف خدمة ادلوظف/ -أ 

ذلا احلق يف إجازة كضع بنصف  معية اجلة اليت أمضت سنة فأكثر يف خدمة ادلوظف/ -ب 
 األجر. 

ذلا احلق يف إجازة كضع أجر   معية اجلمة ة اليت أمضت ثالث سنوات فأكثر يف خدادلوظف/ -ج 
 كامل. 

ة اليت استفادت من إجازة كضع أجر كامل ال حيق ذلا ادلطالبة أبجر اإلجازة السنوية ادلوظف/ك 
العادية عن نفس السنة, كيدفع ذلا نصف أجر اإلجازة السنوية إذا كانت قد استفادت يف تلك 

 السنة من إجازة كضع بنصف األجر. 

 :(111)مادة 

إلجرا  الفحص  معية إدارة اجلة يف الشهور األكىل للحمل أف تبادر إبخطار ادلوظف/على 
 الطيب الدكرم عليها كتقرير العالج الالـز كربديد التاريخ ادلرجح للوالدة. 
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 (:111مادة )

قيد ابجلدكؿ يف ربديد فًتة اإلرضاع رغبة ظركؼ ما أمكن ذلك, كعلى الت معية إدارة اجلتراعى 
 نظم لذلك. ادل

 

 الفصل الثامن عشر

 أحكام ختامية

 (: 112مادة)

صدكر قرار رللس اإلدارة اعتباران من اتريخ  معية إدارة اجلتنفذ أحكاـ ىذه الالئحة يف حق 
 ابعتمادىا.

 (:113مادة )

يتم إعالف الالئحة بوضعها يف مكاف ظاىر من أماكن العمل خالؿ أسبوع على األكثر من 
 اإلدارة.قرار رللس اتريخ 
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 جداول

 المخالفات والجزاءات
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 الفصل التاسع عشر

 جدول المخالفات والجزاءات

 أوالً: مخالفات تتعلق بمواعيد العمل: 

 الجزاء )النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي( نوع المخالفة م

 رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة

ر من ساعة خالؿ شهر دكف التأخر عن موعد احلضور للعمل دلدة أكث 2/2
 إذف مسبق أك عذر مقبوؿ

 %42 %14 %24 إنذار كتايب

 %42 %14 %22 إنذار كتايب ترؾ العمل أك االنصراؼ قبل ادليعاد دكف إذف مسبق أك عذر مقبوؿ  2/1

 أربعة أايـ ثالثة أايـ يوماف  يـو الغياب دكف إذف مكتوب أك عذر مقبوؿ من يـو إىل ثالثة أايـ  2/2

2/3 
 

فصل مع  أربعة أايـ  ثالثة أايـ  يوماف  الغياب دكف إذف كتايب أك عذر مقبوؿ من أربعة إىل ستة أايـ
 ادلكافأة 

 الفصل مع ادلكافأة مخسة أايـ  أربعة أايـ  الغياب دكف إذف كتايب أك عذر مقبوؿ من سبعة أايـ إىل عشرة أايـ 2/4

2/5 
 

تزيد على عشرة أايـ  االنقطاع عن العمل دكف سبب مشركع مدة
 متصلة 

فصل من اخلدمة دكف مكافأة أك تعويض على أف يسبقو إنذار كتايب 
( من نظاـ 72بعد الغياب دبدة مخسة أايـ يف نطاؽ حكم ادلادة )

 العمل.
الغياب ادلتقطع دكف مربر مشركع مددان تزيد يف رلموعها على عشرين  2/6

 يومان يف السنة الواحدة.  
افأة أك تعويض على أف يسبقو إنذار كتايب بعد الفصل دكف مك

 ( من نظاـ العمل.72الغياب مدة عشر أايـ يف نطاؽ حكم ادلادة )
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 ثانياً: مخالفات تتعلق بتنظيم العمل: 

الجزاء )النسبة المحسومة هي نسبة من األجر  نوع المخالفة م
 اليومي(

 رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة

 يوماف  يـو  %42 %14 عب يف إثبات احلضور كاإلنصراؼالتال 1/2

عدـ إطاعة األكامر العادية اخلاصة ابلعمل  1/1
أك عدـ تنفيذ التعليمات اخلاصة ابلعمل 

 كادلعلقة يف مكاف ظاىر 

 يوماف  يـو  42% 14%

التحريض على سلالفة األكامر كالتعليمات  1/2
 اخلطية اخلاصة ابلعمل 

فصل مع  مخسة أايـ   ثالثة أايـ يوماف 
 ادلكافأة 

اإلمهاؿ أك التهاكف يف العمل الذم قد ينشأ  1/3
أك  ينادلوظف/ةعنو ضرر يف صحة 

 سالمتهم أك يف ادلواد أك األدكات كاألجهزة 

فصل مع  مخسة أايـ  ثالثة أايـ  يوماف 
 ادلكافأة 

إدارة استعماؿ آالت كمعدات كأدكات  1/4
 إذف  ألغراض خاصة دكف معية اجل

 %42 %14 %22 إنذار كتايب 

اإلمهاؿ يف تنظيف اآلالت كصيانتها أك  1/5
عدـ العناية هبا أك عدـ التبليغ عن ما هبا 

 من خلل 

 ثالثة أايـ  يوماف  يـو  42%

 

 

 

 : الموظف/ةثالثاً: مخالفات تتعلق بسلوك 

 الجزاء خصم من األجر اليومي نوع المخالفة م

 رابع مرة لث مرةثا ثاني مرة أول مرة

التشاجر مع الزمال  أك إحداث  2/2
 مشاغبات يف زلل العمل 

 مخسة أايـ ثالثة أايـ يوماف يـو

  ادلوظف/ةأك إدعا  التمارض  2/1
كذابن أنو أصيب أثنا  العمل أك 

 بسببو 

 مخسة أايـ ثالث أايـ يوماف يـو
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االمتناع عن إجرا  الكشف  2/2
إدارة الطيب عند طلب طبيب 

أك رفض اتباع التعليمات  معية اجل
 الطبية أثنا  العالج 

 مخسة أايـ ثالثة أايـ يوماف يـو

سلالفة التعليمات الصحية ادلعلقة  2/3
 أبمكنة العمل 

 مخسة أايـ  يوماف  يـو  42%

كتابة عبارات على اجلدراف أك  2/4
 لصق إعالانت 

 %42 %14 %22 إنذار كتايب 

 %42 %14 %22 إنذار كتايب  دكف إذفمجع إعاانت أك نقود ب 2/5
عدـ تسليم النقود احملصلة  2/6

يف ادلواعيد معية إدارة اجلحلساب 
 احملددة دكف تربير مقبوؿ

فصل مع  مخسة أايـ  ثالثة أايـ  يوماف 
 ادلكافأة 

اجلدكؿ السابق كيوضع ذلا جزا  يف كضع إضافة سلالفات ليست مذكورة معية اجلإلدارة ديكن 
 لى ضو  الضوابط ادلنظمة بنظاـ العمل. مناسب ع


