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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 
 الباب األول: أحكام عامة.

 ، والفروع التابعة هلا.ابجلمعيةتسري أحكام هذه الالئحة على مجيع املوظفني (: 1)  مادة

(: يقصــد ابفلفاا التالية والواردة ضــمن هذه الالئحة املعاب امل ينة ان  ان  فل لفمل مات يقت  2)  مادة
  -السياق خالف ذلك:

  .والتنمية اال تماعية  وزارة العملالوزارة:  •

 ابملدينة املنورة  مكت  العملكت  العمل: م •

 ناؤان افهليةمجعية أب: اجلمعية •

 : فل من يعمل ابجلمعية مبو   عقد خاضع فحكام هذه الالئحة.املوظف •

: تعين الشـــاادات وات ات العملية والصـــفات الشـــاصـــية واملاارات والقدرات ال  تت ل اا  املؤهالت  •
 الوظيفة.

مقابل عمله، مبو   عقد عمل مكتوب أو غري مكتوب،    للموظففل ما يع ى   :افسـاسـي اف ر •
 الدورية. العالوات أو طريقة أدائه، مضافا اليه  اف رماما فان نوع 

ال  تتقرر للموظف  افخرىمضــــافا اليه ســــائر الستدات املســــتحقة   افســــاســــي اف ر الفعلي: اف ر •
للموظف لقـاه العمـل  أو ال  تتقررـبذـله ا العمـل، أو رـاطر يتعر  هلـا ا أداه عمـله،   مقـاـبل  اـد

 تنظيم العمل. الئحةأو  مبو   عقد العمل

 الفعلي. اف ر :اف ر •

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

 : هو املوظف الذي يستادم لعمل تقتضي ط يعة اجنازه مدة حمدودة وقصرية.املوظف املؤقت •
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 : هو املوظف الذي يعمل ا الفرتة املسائية فقط.املوظف املسائي •

 لعمومية لإلشراف على اجلمعية وادارهتا.: هو اجمللس املعني من ق ل اجلمعية اجملس اإلدارة •

 التنفيذية هلذا النظام. الالئحة :الالئحة •
ما ت يُنص على غري   وامليالدي اهلجري(: حتتســــــــــــ  املدد واملواعيد الواردة ا هذه الالئحة ابلتقومي  3)  مادة

 ذلك ا عقد العمل.
(: ُتْ ِلع اجلمعيـة املوظف على أحكـام هـذه الالئحـة عنـد التعـاقـد ويُنُص على ذـلك ا عقـد العمـل  4)  ماادة

 أو يوقع املوظف على اقرار بذلك.
ــ ـة    هختـل أحكـام هـذ  ال (:5) ماادة ، وتعت  هـذه الالئحـة مكملـة لعقود للموظفنيالالئحـة ابحلقوق املكتســــــــــــ

 احلقوق. هيتعار  مع هذ العمل فيما ال
ي  ل فل شرط خيالف أحكام هذا النظام، وي  ل فل ابراه، أو مصاحلة عن احلقوق الناشئة   (:6) مادة

 النظام، أثناه سرتن عقد العمل، ما ت يكن أفثر فائدة للموظف.  للموظف مبو   هذا
مما  وامللفات وعقود العمل وغريها والسجالت ا ال ياانت  االستعمالاللغة العربية هي الوا  ة  (:7) مادة 

 ، وفذلك التعليمات ال  يصدرها فحكامه عليه ا هذا النظام، أو ا أي قرار صادر ت  يقا  هو منصوص
واذا استعمل صاح  العمل لغة أ ن ية ان  ان  اللغة العربية ا أي من للموظفني لديه،  صاح  العمل

 هو املعتمد دون غريه.  املذفورة ، فإن النص العريباحلاالت 
حقوقاً أفضل مما املوظفني اصدار قرارات، وسياسات خاصة هبا يُع ى مبو  اا  للجمعية جيوز  (:8) مادة 

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

تكون هذه   ارات الصادرة تنفيذاً له؛ والاملكتس ة مبو   نظام العمل، والئحته التنفيذية، والقر  املوظفني
 . الوزارةاإلضافات أو التعديالت انفذة اال بعد اعتمدها من 

فل نص يتم اضافته ان هذه الالئحة يتعار  مع أحكام نظام العمل، والئحته التنفيذية،   (:10) مادة
 يعتد به.  والقرارات الصادرة تنفيذاً له؛ يعت  ابطالً وال
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مكـت  العمـل    والشــــــــــــــروط افحكـام مع يتعـار  ال فيمـا العمـل لعقود متممـة الالئحـة هـذه تعت  (:11)  ماادة

ــذه ا الــواردة  لــلــمــوظــف  اففضـــــــــــــــــــــل ــلو  ،الــعــقــود هـــــ ــل  يــعــمـــــ ــد ا يــرد شــــــــــــــــرط فـــــ ــاق أو عــقـــــ ــازل اتــفـــــ عــن فاملــوا يــتــنـــــ ــه   مبــو ــ ـــــ
 .به سابقاً على العمل فان ولو النظام هذا أحكام مبو   له مقرر حق أي

 . الالئحة هذه وتعديل وحتديد اعتماد سل ة هلا  ال  اإلدارية اجلاة هو اإلدارة  جملس (:12) مادة
ــدير    (:13) ماادة ــة  دارة  اإلمـ ــذيـ ــئوالً   يكونالتنفيـ ــديـــ  عن  مســــــــــــ ــة  حتـ  الت ورات  معتتالهم    حبيـــ   الالئحـ

 ان برفعاا  ويقوم،  الســــــــــارية  والقرارات  للقوانني مســــــــــايرة وتكوناجلمعية   ادارة  تشــــــــــادها  ال  واملســــــــــتجدات 
فمـا يتون مـدير   ةذه الالئحـهلـ  مكمالً    سهاً   اعتمـادهـا  بعـد  التعـديالت  هـذه  وتكونالعتمـادهـا   اإلدارة جملس

 الشئون اإلدارية مامة تعميماا على مجيع اإلدارات للعمل هبا.
 ةالثاني: واجبات اإلدارالباب 

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

وأ ورهم دون أتخري   يتوافق مع تو ياـات اإلدارةمبـا الوـفاه بكـاـمل حقوقام  •
 أو انقاص. 

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

 االهتمام مبشافلام ال  تعرتضام أثناه أتديتام فعماهلم والسعي حللاا. •

 (: تع ي اجلمعية موظفياا الوقت الالزم فداه الوا  ات الدينية دون املساس م ورهم.15)  مادة
 ثالث: واجبات الموظفالباب ال

  -(: جي  على املوظف أن يلتسم مبا يلي:16)  مادة
ــواه فـان ذـلك ا مكـان العمـل أو  • ــمعتـه فموظف ابجلمعيـة ســــــــــــ الرتفع عن فـل مـا خيـل بســــــــــــ

 خار ه.

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

 ظيفة.أن خيصص فامل وقت العمل فداه وا  ات الو  •

تنفيذ افوامر الصـــــــادرة اليه من رؤســـــــائه بدقة وأمانة ا حدود النظم واللوائم املقررة وأحكام  •
 العقد.
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مراعاة مواعيد العمل احملددة وعدم التغيي  أو التأخر عن العمل اال بســـــ   مشـــــروع و ذن   •
 من صاح  الصالحية.

 لك مع أحكام العقد.ق ول العمل ا أي مكان أو موقع حتدده اجلمعية مات يتعار  ذ •

عدم االرت اط مي عمل مع  اة أخرى حىت ولو ت يتقاضــــى عنه أ ر اال مبوافقة خ ية من  •
 اإلدارة.

 عدم استادام اسم اجلمعية ا أي أمور شاصية بعيداً عن مصاحل اجلمعية. •

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

 -حيظر على املوظف ما يلي: (:18)  مادة

 اساهة استعمال سل ته الوظيفية. •

 استغالل النفوذ والتدخل ا عمل اآلخرين اال حبدود صالحيته. •

 ق ول اهلدات أو اإلفراميات أو الرشوة ابل رق امل اشرة أو غري امل اشرة. •

 افشاه افسرار ال  ي لع علياا حبكم وظيفته ولو بعد ترفه اتدمة. •

اإلداله مية تصــرحيات أو معلومات للصــحف أو أ اسة اإلعالم أو القاه حماضــرات أو فتابة   •
 مقاالت تتعلق معمال اجلمعية ما ت حيصل على موافقة مس قة من صاح  الصالحية.

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

د املسـلمة اليه من حي  احملافظة علياا وعدم اسـاهة اسـتاداماا (: فل موظف مسـؤول عن العا19)  مادة
 أو استاداماا ا غري أغرا  العمل.

دارة إلال حيق للموظف اتالف أي من ممتلكات اجلمعية االلكرتونية أو العينية بدون اذن مســ ق من ا •
 احالته للمساهلة القانونية.وا حالة حصول ذلك للجمعية حق 

 يفالباب الرابع: التوظ

عد من   املوظفيتم توظيف  (:  20) مادة
ُ
مبو   عقد عمل حيرر من نساتني ابللغة العربية وفقاً للنموذج امل

، حبي  يتضـــــــمن العقد اســـــــم اجلمعيةوتودع افخرى ا ملف خدمته لدى    للموظفالوزارة، تســـــــلم احدا ا 
ــلي ، وعنوانه املاتا  املوظفصـــاح  العمل ، واســـم  ــيته ، وعنوانه افصـ ر ، ونوع العمل ، ومكانه ، ، و نسـ

واف ر افســـــــــاســـــــــي املتفق عليه ، وأية امتيازات أخرى يتفق علياا ، وما اذا فان العقد حمدد املدة ، أو غري 
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علياا ، واتريخ م اشــرة العمل ، وأية بياانت    االتفاقحمدد املدة ، أو فداه عمل معني ، ومدة التجربة اذا مت 
غـة أخرى ان  ـانـ  اللغـة العربيـة؛ على أن يكون النص العريب هو املعتمـد  ضــــــــــــــروريـة، وجيوز حترير العقـد بل 

 دوماً.

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

 -(: يشرتط للتعيني ما يلي:22)  مادة

 و ود وظيفة شاغرة.  •

 غلاا.اعداد وصف للوا  ات الوظيفية ومسئولياهتا واحلد افدىن للمؤهالت امل لوبة لش  •

 تع ى افولية ا التوظيف ملن حيمل اجلنسية السعودية. •

 تسفية من الرئيس افعلى املاتص. •

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

 .أن يكون طال  العمل سعودي اجلنسية •

ــائساً  يكون أن • ــة للمؤهالت  حــ ــة وات ات  العلميــ ــة العمليــ ــل امل لوبــ ــل للعمــ ــدام   حمــ ــتاــ االســــــــــــ
 . اإلدارة حتددها وال 

 الئقاً ط ياً لشغل الوظيفة املتقدم. •

 حسن السرية والسلوك. •

 ا تياز املقابلة الشاصية.  •

 أن يكون حائساً على دورات ا جمال عمله. •

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

 حيمل رخصة قيادة سارية املفعول )ابلنس ة للسائقني ومن تت ل  ط يعة عملام ذلك(. •

ــغـل الوظـائف من بع  هـذه الشــــــــــــــروط عـند احلـا ـة وبعـد  • جيوز اعفـاه بع  املتقـدمني لشــــــــــــ
 موافقة املدير التنفيذي، وا ضــــوه توصــــية مرفوعة له من أحد مديري اإلدارات ال  ســــيعمل

 هبا هذا املوظف.

 -(: مسوغات التعيني:24)  مادة
 صور من ال  اقة الشاصية  •
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 صور مصدقة من الشاادات العلمية. •

 شاادات ات ة السابقة أو صورة مناا مصدقة. •

 شاادة اللياقة الصحية من اجلاات الرمسية. •

 حديثة. 6×4أربع صور مشسية مقاس  •

 شاادة حسن سرية وسلوك. •

 يف.تع ئة منوذج طل  التوظ •

 ملف عالقي. •
ــتكمال ا راهات التعيني وموافقة املدير 25)  مادة ــئون اإلدارية بعد اســــ (: يصــــــدر قرار التعيني من ادارة الشــــ

 التنفيذي.
 (: تتون قسم شئون املوظفني حترير العقد مع املرشم للوظيفة. 26) مادة
الذي   املوظفالغاه عقد  للجمعيةحيق    العمل؛مع مراعاة التاريخ احملدد ا عقد العمل مل اشـرة  (:  27)  مادة

ي اشـــر ماام عمله دون عذر مشـــروع خالل ســـ عة أتم عمل من اتريخ التوقيع على العقد بني ال رفني اذا  ال
 فان التعاقد مت داخل اململكة، أو من اتريخ قدومه ان اململكة اذا فان التعاقد مت خارج اململكة.

يتغي  عن العمل مدة مخســـــــة عشـــــــر يوماً متواصـــــــلة بدون  (: جيوز لإلدارة فصـــــــل املوظف الذي28)  مادة
 استئذان.
يســتحق ال رفً  املتضــرر   مشــروع،ما ت يتضــمن العقد تعويضــاً  حمددا مقابل ا ائه من أحد ال رفني لســ   غري  •

 العامل، أ ر مخسـة عشـر يوما عن فل سـنة من سـنوات خدمة  ً   - 1 :اآليتمن ا اه العقد تعويضـا على النحو  
يقـل    الجيـ  أ - 3 .أ ر املـدة ال ـاقيـة من العقـد اذا فـان العقـد حمـدد املـدة - 2 .اذا فـان العقـد غري حمـدد املـدة

 هذه املادة عن أ ر العامل ملدة شارين ( من2( و)1)التعوي  املشار اليه ا الفقرتني 
 موظف  بكل اتاصة ال ياانت  فياا  تث ت املوظفني سجالت ميسك حماس  الشئون اإلدارية (: 29) مادة
 فحد أدىن:   ما يلي على تشتمل أن وجي 

 اال تماعية. وحالته اقامته وحمل ميالده واتريخ و نسيته للموظف الكامل االسم •

 .تعديالت  من علياا أوما ي ر  وتوابعاا وأ وره عمله ونوع خدمته بده اتريخ •

 .وعالواته وترقياته الدورية اريرهتق •
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 .علياا حيصل ال  اإل ازات  •

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

 .تصي ه قد ال  املانة وأمرا  العمل اصاابت  •

عليه  لوما حص اتدمة انتااه وس   انتاائاا حىت بدئاا منذ العمل عالقة على أماي ر  فل •
 .تعوي  أو ت مكافآ من لذلك  نتيجة املوظف

ــية بياانته على ي رأ تغيري أي عناجلمعية ابالغ املوظف على (:30) مادة ــار الشــــــــــــــاصــــــــــــ  ا الياا   املشــــــــــــ
 .التغيري هذا اتريخ من واحد أس وع خالل السابقة املادة
 التعيني مســـــــوغات  فيه تودع الفوتوغرافية صـــــــورته حيمل خدمة ملف موظف لكلاجلمعية   تعد(:  31) مادة

ــاصـــــــــــــــــــــة ــه اتـــــ ــة بـــــ ــافـــــ ــة الـــــو ئـــــق وفـــــ ــاانت  املـــــتـــــعـــــلـــــقـــــ ــا املشـــــــــــــــــــــار ابلـــــ ـــــيـــــ ــادة ا الـــــيـــــاـــــ ــادة  24) املـــــ واملـــــ  )
 العمل وســــــــــــاعات  والغياب  ابحلضــــــــــــور يتعلق وما املوظف مع جترى ال   التحقيقات  حماضــــــــــــر وفذا (.  29)

 لك.ذ ايل وما اإلضافية
التحا عند عليه  موقع ال يب الكشــــف نتيجة يضــــم خاصــــاً  ط ياً  ملفاً  موظف اجلمعيةلكل تعد (:32) دةما
ــه ــمــــــــل قــــــ ــعــــــ ــا ابلــــــ ــلــــــــى يــــــــ ــــــــرأ قــــــــد ومــــــ ــتــــــــه عــــــ ــالــــــ ــيــــــــة حــــــ ــه الصــــــــــــــــــــــحــــــ ــازاتــــــ   وافتم  املــــــــرضــــــــــــــــــــــيــــــــة وا ــــــ
 .عمل اصابة نتيجة أو مانياً  أو فان عادتً  املر  نوع حتديد مع املر  بس   العمل عن فياا انق ع  ال 

 (: يعت  عقد العمل انفذاً من اتريخ صدور قرار التعيني وم اشرة املوظف الفعلية للعمل.33)  مادة
 (: يعت  املوظف حتت التجربة ملدة ثالثة أشار من اتريخ توقيع العقد.34)  مادة
 (: اذا ت تث ت صــــــــالحية املوظف خالل فرتة التجربة للقيام بوا  ات العمل املتفق علياا فلإلدارة35)  مادة

احلق ا فسخ العقد ا اي وقت خالل تلك الفرتة دون مكافأة أو تعوي  أو انذار عدا روات ه املقررة للمدة 
 ال  أمضاها.

ــاه املدة احملدد العمل عقد ينتاي(:  36) مادة ــتمر اذا حمددة غري  ملدة  جمدد العقد ويعت  مدته ابنقضـــــــــ   اســـــــــ
 .تنفيذه ا ذلك  بعد ال رفان

ــلحـة 37)  ماادة ـــيه مصــــــــــــ (: جيوز لإلدارة تكليف املوظف بعمـل رتلف عن العمـل املتفق علـيه، ومبـا تقتضــــــــــــ
 العمل، ومبا يتفق مع مؤهله ومستواه الوظيفي.

 -(: املوظف املؤقت، واملوظف املسائي:38)  مادة
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 حيدد ا عقده الرات  ومدة التوظيف واملسات ال  سيحصل علياا خالل فرتة عمله ابجلمعية. •

 ال حيق له االستفادة من املسات املمنوحة للموظفني الدائمني اال ما نص عليه العقد.  •

 ال حيق له االستمتاع ابإل ازات السنوية ابستثناه الع لة افس وعية أو ما ينص عليه العقد. •

 يعت  رات ه مكافأة مق وعة. •

 
 

 الباب الخامس: األجور

 أوالً / األجر األساسي. 
ــميات  ذات  وظائف على املوظف يســــــــتادم (:39) مادة ــاس على معينة ومواصــــــــفات  مســــــ  املؤهالت  أســــــ
ــلاجلمعية  الحتيا ات  وط قاً  العملية وات ات  العلمية  للوظيفة احملدد اف ر مربوط أول على املوظف وحيصـــــ
 .أف  أ ر على العمل عقد ا يتفق ت ما علياا املعني

 من أول يوم يستلم فيه عمله. حترر للموظف م اشرة عمل خ ية (:40)مادة  

 (: تدفع اف ور وفقاً لسلم اف ور املعتمد من جملس اإلدارة. 41)  مادة
(: تدفع اف ور وامل الغ املســــــتحقة للموظف ابلرتل الســــــعودي ا مكان العمل خالل ســــــاعات 42)  مادة

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

 -حس  التايل: 

 شار ميالدي. املوظفون ذو اف ر الشاري تدفع أ ورهم بتاريخ اتامس والعشرين من فل •

 املوظف الذي تنتاي خدمته يصرف أ ره فوراً. •

املوظف الذي يرتك العمل من تلقاه نفسـه يدفع أ رة ومسـتحقاته خالل مخسـة أتم من ترك  •
 العمل بعد خصم ما عليه من مستحقات.

 السابق.اذا صادف يوم الدفع يوم الراحة افس وعية أو ع لة رمسية يتم الدفع ا يوم العمل  •

 املوظفون املؤقتون تدفع أ ورهم مع  اية عملام حس  ما هو مدون ا العقد. •

 .ابملائة مخسني % 50 هيال مضافامبا يوازي اف ر العادي  تدفع اإلضافية الساعات  أ ور •

 فيه التكليف. ضافية املستحقة للموظف ا  اية الشار الذي متتدفع أ ور الساعات اال •
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ــياهتم وتوقيعام على (: تدفع ا43)  مادة  ــتحقة للموظفني بعد التحقق من شـــــــــــــاصـــــــــــ ف ور وامل الغ املســـــــــــ
 املسريات اتاصة بذلك.

(: جيوز اقتضــاه امل الغ ال  تكون مســتحقة لإلدارة لدى املوظف من أية م الغ تكون مســتحقة له 44)  مادة
 لدى اجلمعية وذلك ممر املدير املايل.

ــتحقاته مبو   توفيل اداري معتمد من املدير (: للموظف أن يوّفل من يرا45)  مادة ه لق   أ ره أو مســــــــ
ُو فــّل من املوظفني  دارة اجلمعيــة، ا حني ال يتم الصــــــــــــــرف لغري املوظفني ابجلمعيــة اال 

التنفيــذي اذا فــان امل
 مبو   توفيل شرعي معتمد.

اه مدة ا ازته  (: فل موظف ينق ع عن عمله بدون اذن مســــــــ ق أو ال ي اشــــــــر عمله فور انقضــــــــ46)  مادة
ــم  ــرعي اال من يقدم عذراً مق والً لدى اجلمعية لتاصــ يفقد حقه ا الرات  وال دالت عن مدة غيابه غري الشــ

 مدة الغياب من رصيد ا ازته السنوية، فضالً عن توقيع اجلساه اإلداري املعتمد.

عن عدد أتم العمل (: يتم صـــــــرف أ ر فامل الشـــــــار الذي توا فيه املوظف لورثته بغ  النظر 47)  مادة
 الفعلية ا ذلك الشار، ويعفى من أي مديونية قد تكون عليه.

ــ ــةاجلمعيــة من صــــــــــــــــادراً  الفســــــــــــــخ فــان أو املــدة احملــدد العمــل عقــد مــدة انتاــت اذا(:  48) ماادة   ابلنســــــــــــ
 نصـــــــف أ ر أســـــــاس  على حتســـــــ  خدمته مدة عن مكافأة للموظفاجلمعية   تدفع املدة احملددة غري للعقود
 السـنوات  من سـنة فل  عن شـار وأ ر افون اتمس السـنوات  من سـنة فل  عن )حسـ  خخر مربوط(  شـار
 .التالية

ــددة غــري الــعــقــود ا(:  49) ماااادة ــدة احملـــــ ــدفــع املـــــ ــة   تـــــ ــأة ثــلـــــــ  لــلــمــوظــفاجلــمــعــيـــــ ــافـــــ   املــنصــــــــــــــــوص املــكـــــ
   عن تسيد وال   متتاليتني ســــــنتني عن مدهتا تقل ال خدمة بعد العمل من اســــــتقال اذا الســــــابقة املادة   ا علياا
ــنــــــــوات  مخــــــــس ــنــــــــوات  مخــــــــس عــــــــن خــــــــدمــــــــتــــــــه مــــــــدة زادت  اذا وثــــــــلــــــــثــــــــيــــــــاــــــــا ،ســـــــــــــــــــ  مــــــــتــــــــتــــــــالــــــــيــــــــة  ســـــــــــــــــــ

املكافأة فاملة اذا اســـــتقال بعد عشـــــر ســـــنوات مع عدم اإلخالل  خ ار   وتصـــــرف ،ســـــنوات  عشـــــر ت لغ  وت
 ني يوماً.ق ل ترك العمل بثالث االستقالةفتابة ا مجيع افحوال املذفورة برغ ة ا اجلمعية  

 اثنياً / التدريب 
  وجيوز ذلك أيضـــــاً لغري الســـــعوديني  احلا ة عند الســـــعوديني املوظفني لتدري  برانجماً اجلمعية تعد (:50) مادة
 .القيادية املناص  وتويل أف  مسؤوليات  لتحمل وهتيئتام ومعارفام ومااراهتم ففاهاهتم ت وير هبدف
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ــيـته ـتذافر وقيمـة الـتدرـي  تكـاليفاجلمعـية  تتحمـل (:51) ماادة اذا فـان الـتدرـي   املـتدرب أي فـان  نســــــــــــ
 .وتنقالت  ومأفل سكن من معيشته ونفقات  عمله مقر ان مر عاً خارج مدينة مقر عمل املوظف 

 .التدري  مدة طوال املوظف أ ر صرف يستمر(: 52) مادة
 
 

ــع للـتدرـي  ، أو الـتأهـيل من املوظفني ـلدياـا ، بعـد  للجمعـيةجيوز  (: 53) ماادة أن تشــــــــــــــرتط على اتـاضــــــــــــ
افمال مدة التدري  أو التأهيل أن يعمل لدياا مدة ال تتجاوز املدة املماثلة ملدة برانمج التدري  أو التأهيل 

ــع له  اذا فانت ، اذا فان عقد العمل غري حمدد املدة ، أو ابقي مدة العقود حمددة املدة    املوظفالذي خضــــــــ
 املدة املت قية من عقد العمل أقل من املدة املماثلة ملدة برانمج التدري .

، مع السامـه بـدفع تكـاليف التـدريـ  ال    للموظفأن تُناي أتهيـل أو تـدريـ     للجمعيـة  زجيو (:  54) ماادة
 أو بنس ة مناا وذلك ا احلاالت التالية : اجلمعيةحتملتاا 
 ا اه التدري  أو التأهيل ق ل املوعد احملدد لذلك دون عذر مشروع. املوظفاذا قرر  -1

وفق احدى احلاالت الواردة ا املادة )الثمـانون( من نظـام العمـل   املوظفاذا مت فســــــــــــــخ عـقد عمـل  -2
 .التأهيل( مناا أثناه فرتة التدري  أو 6عدا الفقرة )

دة ا املادة )احلادية والثمانون( من نظام من العمل ، أو ترفه لغري احلاالت الوار   املوظفاذا استقال  -3
 العمل أثناه فرتة التدري  أو التأهيل.

ــ ة  اجلمعيةبدفع تكاليف التدري  أو التأهيل ال  حتملتاا    املوظفالسام  للجمعيةجيوز (:  55) مادة أو بنســـــ
ــتقـال   ة والثمـانون( من نظـام من العمـل ، أو ترفـه لغري احلـاالت الواردة ا املـادة )احلـادـي املوظفمناـا اذا اســــــــــــ

 التدري  أو التأهيل. انتااهبعد  اجلمعيةعليه  اشرتطتاامدة العمل ال   انتااهالعمل ق ل 
 :عقد التأهيل، أو التدري  من غري املوظفني (:56) مادة
ــةجيوز    -1 ــارير   للجمعيـ ــدريـــ  من غري املوظفني، اذا ث ـــت من التقـ ــل، أو التـ ــأهيـ ــد التـ أن تناي عقـ

ة ال  تتون التـدريـ ، أو التـأهيـل عـدم قـابليتـه، أو قـدرتـه على افمـال برانمج الصـــــــــــــــادرة عن اجلاـ
 التدري  بصورة مفيدة.
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للمتدرب ، أو اتاضع للتأهيل من غري املوظفني ، أو وليه ، أو وصيه احلق ا ا اه التدري  ، أو  -2
ــادرة عن اجلاة ال  تتون التدري  ، أو الت أهيل عدم قابليته ، أو التأهيل اذا ث ت من التقارير الصـــ

 قدرته على افمال برامج التدري  بصورة مفيدة.

وا فال احلـالتني الســــــــــــــابقتني جيـ  على ال رف اـلذي يرغـ  ا ا ـاه العقـد ابالغ ال رف اآلخر  -3
 بذلك ق ل اس وع على افقل من اتريخ التوقف عن التدري  والتأهيل.

بعد افمال مدة التدري   -غري املوظفني لديه  أن تلسم املتدرب أو اتاضــــــــع للتأهيل من  للجمعية -4
 أن يعمل لدياا مدة مماثلة ملدة التدري  أو التأهيل. –أو التأهيل 

أن تلسم املتدرب أو اتاضــــــــــــع للتأهيل من غري املوظفني لدياا بدفع تكاليف التدري  أو  للجمعية -5
 عمل املدة املماثلة أو بعضاا.التأهيل ال  حتملتاا أو بنس ة املدة املت قية ا حالة رفضه رف  ال

 اثلثاً / العالوات
(: حيصـل املوظف على عالوة حسـ  الدر ة ال  حصـل علياا ا اسـتمارة تقومي افداه الوظيفي 57)  مادة

% من الرات  افساسي شري ة أن يكون قد أ ى ستة أشار على افقل ا اجلمعية وأال   5على أال تتجاوز  
حية حتديد مقدار وزمن يتجاوز رات ه احلد افعلى ملرت  الوظيفة ا ســـــــــلم الروات ، وللمدير التنفيذي صـــــــــال

 صرف العالوة.
(: يتون حماسـ  الشـؤون اإلدارية وابلتنسـيق مع قسـم شـؤون املوظفني حصـر املوظفني املسـتحقني 58)  مادة

 للعالوة السنوية ق ل  اية السنة املالية بشار إلقرارها من املدير التنفيذي وادرا اا ضمن موازنة العام التايل.
 رابعاً / الرتقيات

ــع  (:59)  ادةم ــميات الوظائف    اجلمعيةتضـــــــ ــلما وظيفيا حتدد فيه عدد، ومســـــــ وفقاً ملا  اه ا دليل   –ســـــــ
ــغلاـا، وـبداـية أ رهـا فـيه  ــنيف ، والتوصــــــــــــــيف املاين الســــــــــــــعودي ودر ـة فـل وظيفـة، وشــــــــــــــروط شــــــــــــ التصــــــــــــ

 :اآلتية الشروط توافرت  مىت أعلى وظيفة ان للرتقية أهال املوظف يكونو 
 .افعلى وظيفةالوظيفة شاغرة ا  و ود -
 .افعلى الوظيفة لشغل الالزمة وات ات  املؤهالت  توفر -
 .افخرية السنة ا عنه املقدم التقرير ا افقل على  داً   يد در ة على حصوله - 
 .الرتقية منحه تعوق  ساهات  أو عقوابت  ضده صدر قد يكون أال -



 
  

 34من   14الصفحة 

 جمعية أبناؤنا 
 580مسجلة برقم 

 الئحة تنظيم العمل موارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة ال

 .الشروط هذه بع  عن املوظف استثناه الصالحية لصاح  جيوزفما   له امل اشر الرئيس ترشيم -
ـــلة للرتقـية تكون   موظفاذا توافرت شــــــــــــــروط الرتقـية لوظيـفة أعلى ا أفثر من   (:60) ماادة ؛ ـفإن املـفاضــــــــــــ

 فاآليت:
 ترشيم صاح  الصالحية. -1

 احلاصل على تقدير أعلى. -2

 

 احلاصل على شاادات علمية أعلى ، أو دورات تدري ية أفثر. -3

 عملية مبجال عمل اجلمعية.اففثر خ ة  -4

 افقدمية ا العمل ابجلمعية. -5

 خامساً / البدالت
 بدل النقل. -أ 

ــ ة من حمل ســـــــكنه ان العمل وابلعكس مينم 61)  مادة ــيلة نقل مناســـــ (: اذا ت تؤمن اجلمعية للموظف وســـــ
 بدل نقل شاري حس  ما هو حمدد ا سلم روات  موظفي اإلدارة. 

(: اجلمعية مســـــــئولة عن أتمني وســـــــيلة نقل مناســـــــ ة للموظف الذي تقتضـــــــي ط يعة عمله التنقل 62)  مادة
ــة حيدد من ق ل املدير  ــيارته اتاصـــــ ــتادام ســـــ ــاري ا حال اســـــ خارج مقر العمل أو تدفع له بدل انتقال شـــــ

تت العمل التنفيذي ا ضـــــوه در ته الوظيفية، فما يصـــــرا للموظفني الذين يســـــتادمون ســـــياراهتم ا مأمور 
 بتسلم فواتري حمروقات هذه املأمورتت ا خخر الشار ان ادارة اجلمعية للمرا عة والصرف. 

املوظف مبامــة خــار يــة أو كتعــه بكــافــة أنواع   قيــام(: ال يتوقف صــــــــــــــرف بــدل النقــل ا حــال  63)  ماادة
 اإل ازات املدفوعة اف ر املستحقة له مبا فياا اإل ازة املرضية.

 دفع بدل النقل مع الرات  الشاري. (: ي64)  مادة
ســــــــــيارة   للموظفاجلمعية   أمنت اذا الســــــــــابقة املادة ا اليه املشــــــــــار اإلنتقال بدل يســــــــــتحق ال (:65) مادة

"  وصـــــيانة  واصـــــالحات   حمروقات  من  للســـــيارة  الالزمة النفقات  فافةاجلمعية   تتحمل احلالة هذه وا خاصـــــة،
 تت ل   ال  الوظائف حتديد حق وحدها لإلدارة كونويفيما عدا مصــــــــــــاريف االســــــــــــتادام الشــــــــــــاصــــــــــــي" 

 ن يشغلاا، وعلى أن ويضم ذلك صراحاً ا العقد.مل خاصة سيارة أتمني ووا  اهتا مااماا
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  التأمينات   أقســـــــاط فغرا حتســـــــ  فافة ال دالت ا اف ر افســـــــاســـــــي وابلتايل ال ختضـــــــع   (:66) مادة
 .اتدمة  اية مكافأة احتساب  فغرا  س حت ال وفذلك اال تماعية 

ما  ذلك  على اجلمعية مبوافقة اال الرمسية  ا ازته أثناه  اجلمعية سيارة استادام للموظف جيوز ال (:67) مادة
 ت ينص العقد على خالف ذلك.

 
 املامات اتار ية  -ب 

ــفر وبدل 68)  مادة ســـــكن (: يصـــــرف للموظف املكلف مبامة خار ية )خارج مدينة مقر عمله( تذفرة ســـ
 وو  ات وقيمة اجيار سيارة فما هو حمدد ا سلم روات  موظفي اجلمعية واملعتمد من جملس اإلدارة.

ــة 69)  مادة ــر حتديداً م دئياً ق ل القيام هبا على أال تتجاوز املدة مخســـــ (: حتدد مدة املامة من املدير امل اشـــــ
ــتتجاوز ذلك فيج  أخذ املوافقة امل دئية من امل دير التنفيذي، وا فافة افحوال تعتمد أتم، فإذا فانت ســـــــــــ

 استمارات مصروفات السفر من املدير التنفيذي للجمعية.

(: اذا  مر  املوظف املكلف مبامـة خـار ـية وت يتمكن من العودة ا  ـاـية الفرتة املقررة للمامـة  70)  ماادة
التـاليـة من مـدة املر  مبثـابـة ا ـازة  كـدد فرتة املامـة مبـا ال يسيـد عن ثالثـة أتم من مـدة مرضـــــــــــــــه وتعت  افتم  

 مرضية عادية مع و ود اث ات املر  بتقرير طيب معتمد.

(: جيوز صـــــــرف ســـــــلفه على حســـــــاب املامة للموظف املكلف ابملامة تتناســـــــ  مع مدة املامة  71)  مادة
 ومكا ا وفق ما يراه مدير اجلمعية املاتص وتعتمد من املدير التنفيذي أو من يفوضه.

 بداية سفر املوظف وحلني عودته ان مقر عمله. من اتاصة ابملامة ت  دالال تس حت :(72) مادة
فم من  150 عن تسيد ملسافة هسفر  حالة  ااتاص ابملامة اتار ية   دلال املوظف يستحق(: 73)مادة

 حدود من قته.
 والتنقل واملعيشة أو بعضاً مناا. يلغى ال دل فلياً أو  سئياً ا حال تويل اجلمعية أتمني السكن  (:74) مادة

 بدل ط يعة العمل.  - ج
(: مينم املوظف الذي يعمل ا ظروف عمل غري عادية بدل ط يعة عمل حيددها املدير التنفيذي 75) مادة

 ابقرتاا من مدير ادارة.
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 الباب السادس: تقارير الكفاءة 

 أواًل: تقرير الكفاهة. 
 -افداه مجيع املوظفني وفقاً لآليت:(: خيضع لنظام تقييم 76)  مادة

يعد الرئيس امل اشـــــر لكل موظف تقريراً ســـــنوتً يتضـــــمن تقييماً فدائه العام حســـــ  النموذج  •
 تضمن العناصر التالية:املعد لذلك. على أن ي

 

o  الكفاهة(. اتقانهاملقدرة على العمل، ودر ة( 

o  ،وعماله اجلمعية.سلوك املوظف، ومدى تعاونه مع رؤسائه، وزمالئه 

o .املواظ ة 

 -تكون التقديرات على النحو التايل: •

 % التقدير غري مرضي.  50أقل من  ▪

 % التقدير مق ول.  59 -  50من  ▪

 % التقدير مرضي.  69 -  60من  ▪

 % التقدير  يد.  79 -  70من  ▪

 % التقدير  يد  داً.  89 -  80من  ▪

 % التقدير ممتاز.  100 -  90من  ▪

يفوضـــــــه  من أو  الصـــــــالحية  صـــــــاح ة الســـــــل ة من ويعتمد امل اشـــــــر الرئيس مبعرفة التقرير يعد •
 . املوظف ملف ا ويودع ذلك  ا

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

 حيفمل أصل التقرير ا ملف التقارير لدى شؤون املوظفني. •

أن يتظلم   لــهوحيق  (: حيق للموظف االطالع على نتيجــة تقرير افداه اتــاص بــه بعــد اعتمــاده،  77)  ماادة
 من التقرير وفقاً لقواعد التظلم املنصوص علياا ا هذه الالئحة.

 (: ال جيوز جتديد عقد املوظف احلاصل على تقدير مق ول فأقل. 78)  مادة
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(: املوظف احلاصل على تقدير مرضي يو ه له انذاراً خ ياً لتحسني أداهه، واذا ت يرتفع مستوى 79)  مادة
 افداه خالل شار من اترخيه فلإلدارة احلق ا الغاه عقده.

 يه رسـالة شـكر له وتوضـع صـورة من الشـاادة ضـمن (: املوظف احلاصـل على تقدير ممتاز يتم تو 80)  مادة
 ملفه.  

 (: يتم تقييم افداه الوظيفي حس  اآللية املدر ة ضمن استمارة تقييم افداه الوظيفي.81)  مادة
 
 

 الباب السابع: أيام العمل وأوقات الدوام 

 وعية م ر فامل جلميع راحة أسالس ت   و  ( أتم ا افس وع ويعت  يوم اجلمعة5(: أتم العمل )82)  مادة
أي يوم   موظفياا، بعد ابالغ مكت  العمل املاتص، أن تســـــت دل هبذا اليوم ل ع  للجمعيةوجيوز املوظفني 

ــ وع ، وعلياا أن ككنام من القيام بوا  اهتم الدينية، وال ــ وعية   من أتم افســـــــ جيوز تعوي  يوم الراحة افســـــــ
 . مبقابل نقدي

( ســـــاعة ا افســـــ وع وحتدد بداية الدوام، و ايته بقرار من املدير 48(: ســـــاعات العمل الفعلية )83)  مادة
 ( ساعة . 36التنفيذي وختف  خالل شاور رمضان ان )

(: ال جيوز للموظف أن خيرج من الدوام اال  ذن من املدير امل اشــــــــــر أما التغي  فيشــــــــــرط فيه أن  84)  مادة
 ر التنفيذي.يكون  ذن م اشر من املدي

ــار من الرات  85)  مادة ــم  اية فل شـــــــ (:حتســـــــــ  فرتات التأخر اليومي أو اتروج ق ل  اية الدوام وختصـــــــ
 افساسي للموظف.

(: املوظف اـلذي تقضــــــــــــــي ط يعـة عمـله اتروج من مقر العمـل يلسم تع ـئة منوذج اتروج املعـد من 86)  ماادة
 ق ل اجلمعية لكل مرة خيرج فياا. 

 اإلجـازات الباب الثامن:

 أوالً / اإل ازات الرمسية وافعياد
 -(: للموظف ا ازة م ر فامل وهي فالتايل:87)  مادة

عيد الف ر امل ارك: ومدهتا أربعة أتم ت دأ من اليوم التايل لليوم التاســــــــــــع والعشــــــــــــرين من  •
 شار رمضان امل ارك حس  تقومي أم القرى.
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 يوم عرفة.عيد افضحى: ومدهتا أربعة أتم ت دأ من  •

 يوم واحد مبناس ة اليوم الوطين للملكة )أول امليسان(  •

وا حالة مصـادفة بداية الدوام بعد ا ازة عيد الف ر أو عيد افضـحى يوم اتميس فإنه  •
 .العيد حبي  يكون الدوام يوم افحديضم ان ا ازة 

 
 
 

ــ وعية يعو   • عناا مبا يعادهلا   املوظفاذا تداخلت أتم هذه اإل ازات مع الراحة افســــــــــ
أمـا اذا تـداخـلت أتم ا ـازة أحـد العيـدين مع ا ـازة  ، قـ ل أتم تـلك اإل ـازات أو بعـدهـا

 اليوم الوطين فال يعو  املوظف عناا.

  نياً / اإل ازات السنوية العادية
تقل مدهتا عن  سـنة من سـنوات اتدمة  ا ازة سـنوية م ر فامل العن فل   املوظفيسـتحق  (:  88)  مادة
الســنوية بنســ ة املدة ال  قضــاها من   ا ازتهاحلصــول على  سه من   اجلمعيةيوماً، وللموظف بعد موافقة  30

 السنة ا العمل ، وجيوز االتفاق ا عقد العمل على أن تكون مدة اإل ازة السنوية أفثر من ذلك.

 وز منم املوظف  سه من ا ازته السنوية تتناس  واملدة ال  أمضاها من السنة ا العمل. (: جي89)  مادة

(: حتدد اجلمعية مواعيد اإل ازات الســـــــــنوية ملوظفياا حبســـــــــ  مقتضـــــــــيات العمل مع افخذ ا 90)  مادة
 االعت ار رغ ة املوظف فلما أمكن ذلك. 

ــنوـية ان  سئني 91)  ماادة ــرة أتم بعـد موافقـة املـدير  (: جيوز جتسـئة اإل ـازة الســــــــــــ ال يقـل أي مناـا عن عشــــــــــــ
 التنفيذي ابلتنسيق مع حماس  الشئون اإلدارية. 

(: يتون قســـــــــــم املوظفني وابلتنســـــــــــيق مع حماســـــــــــ  الشـــــــــــؤون اإلدارية مراق ة تنفيذ قيام املوظفني  92)  مادة
    ازاهتم وفقاً للتواريخ احملددة بكشوف توزيع اإل ازات الصادرة من اإلدارة.

(: اذا حكم على املوظف ابلسـجن الذي ال يسـتو   الفصـل حسـ ت بناه على رغ ته املدة ال  93)  مادة
 يقضياا ا السجن فلاا أو بعضاا من اإل ازة السنوية املستحقة أو االض رارية. 

 (: ال تلتسم اجلمعية مي تعوي  عن اإل ازة ال  ت يتمتع هبا املوظف. 94)  مادة
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ــنتني ويعت  ـما زاد عن ذـلك الغـياً، وا 95)  ماادة (: ال جيوز للموظف أت ـيل التمتع   ـازـته أفثر من ســــــــــــ
 حال ذلك حيق له أن يتمتع هبا متفرقة غري متصلة. 

 (: ال جيوز للموظف أن يتنازل عن ا ازته السنوية مبقابل أو بدون مقابل. 96)  مادة

  ازة شـــــــاصـــــــية حىت وان فانت اإلحدى عشـــــــر شـــــــار  (: ال يتمتع املوظف أثناه فرتة التجربة  97)  مادة
 العمل تتضمن فرتة التجربة. 

 (: ا حال استحقاق املوظف إل ازته السنوية يتم دفع رات  اإل ازة وابقي مستحقاته مقدماً. 98)  مادة
 
 

(: يلتسم املوظف بتقـدمي طـل  التمتع ابإل ـازة قـ ل موعـد اإل ـازة بشــــــــــــــار فـامـل ا بيـان حيتوي  99)  ماادة
 على فافة املعلومات امل لوبة ا حال غيابه. 

ــتحقة اذا ترك العمل ق ل التمتع هبا وذلك 100)  مادة ــنوية املســـــــــ (: يدفع للموظف أ رة عن اإل ازة الســـــــــ
 عناا. ابلنس ة للمدة ال  ت حيصل على ا ازته 

ــنوية اإل ازة كدد (:101) مادة  أو افعياد ا ازات  من يتاللاا ما بقدرأو اال ازات الرمسية وافعياد  الســ
 .الدولة تقررها أخرى رمسية ا ازة أية

 : التالية املدد عن خدمة  اية مكافأة أو سنوية ا ازة املوظف يستحق ال(: 102) مادة
  .رات  بدون اإل ازة مدة •

 .اإلدانة حال ا حكمة ا وما اليد فف مدة •

  .الدراسية اإل ازة مدة •

 .خدمة ا اه يقتضي والضده  صدر حلكم تنفيذاً  السجن ا املوظف يقضياا ال  املدة •

ــه اـلـتمــتع فـلـلمـوظـ حيـق ال(:  103) ماااادة ــازتـــــ ــد اال   ـــــ ــة اخـاله ـبعـــــ ــة ـمن  طـرفـــــ ــافـــــ ــات  فـــــ ــة اجلـاـــــ   امـلـعـنيـــــ
 .اإلدارة جتاه وأقساط نقدية وسلف الغرامات  وسداد ونقود عادة من بعادته ما وتسوية

  لثاً / اإل ازات االض رارية
أتم ا   مثانية رارية م ر ملدة ال تتجاوز  (: جيوز منم املوظف عند الضــرورة القصــوى ا ازة اضــ104)  مادة

 السنة على أال تكون متصلة اذا أبدى أس اب مق ولة لدى رئيسه امل اشر مبوافقة املدير التنفيذي. 
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 رابعاً / اإل ازات املرضية 
، أو مر ع اجلمعيةالذي يث ت مرضــــه بشــــاادة ط ية صــــادرة عن ط ي    –  املوظفيســــتحق  (:  105)  مادة

نة الواحدة ، وال  ت دأ من اتريخ أول ا ازة مرضــية ؛ ســواه ا ازات مرضــية خالل الســ  –طيب معتمد لدياا  
 -:أفانت هذه اإل ازات متصلة أو متق عة، وذلك على النحو التايل:

 الثالثون يوماً افون م ر فامل.  •

 الستون يوماً التالية بنصف اف ر.  •

 
 

 الثالثون يوماً ال  تلي ذلك بدون أ ر. •

 ما زاد عن ذلك يلغى عقده.  •

(: حيتســـ  اليوم الذي حيال فيه املوظف ان املســـتشـــفى وافتم ال  تســـتغرقاا الفحوص ال  ية 106)  مادة
 من أتم اإل ازات املرضية مىت رأت اجلاة ال  ية املعتمدة استحقاقه لإل ازة املرضية. 

ـــي107)  ماادة ة والعودة ان عمـله علـيه أن يتقـدم ب ـل  (: اذا رغـ  املوظف املري  ا ق ع ا ـازـته املرضــــــــــــ
 فتايب ملدير اجلمعية مشفوعاً مبوافقة اجلاة ال  ية املعتمدة. 

 شــــــــــــــفي  أنــه املعتمــد ال  يــ  قرر اذا اال عملــه ي ــاشــــــــــــــر من املري  للموظف يســــــــــــــمم ال  (:108) ماادة
ــة من ــ م مرضـــــــــــ ــرة قادراً على وأصـــــــــــ من رال ة  ضـــــــــــــرر وال العمل أداه من عليه خ ر ال وأنه العمل م اشـــــــــــ

 .العمل ا زمالهه
 احلق ا وصل ا ازته السنوية ابملرضية. للموظف (:109) مادة

 خامساً / اإل ازات بدون أ ر
(: جيوز أن مينم املوظف ا ازة استثنائية بدون أ ر ا حال الضرورة القصوى حس  ما حيدده 110) مادة

تسيد عن ثالثني يوماً ا الســـــــــنة على أال حتتســـــــــ  أتم هذه اإل ازة ضـــــــــمن خدمة  املدير التنفيذي على أال
 املوظف. 

 سادساً / اإل ازات اتاصة 
 -(: للموظف ا ازة م ر فامل ا احلاالت التالية:111)  مادة
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 مخسة أتم عند زوا ه.  •

 ثالثة أتم ا حالة والدة مولود له.  •

 صوله أو فروعه. مخسة أتم ا حالة وفاة زو ته أو أحد أ •

املسلمة، وهلا احلق ا كديدها   املوظفةأربعة أشار وعشرة أتم ا حالة وفاة زوج  •
جيوز هلا االســـــــتفادة من ابقي  دون أ ر ان فانت حامالً حىت تضـــــــع للاا، وال
 ا ازة العدة املمنوحة هلا بعد وضع هذا احلمل.

 
 

 غري املسلمة. املوظفةمخسة عشر يوماً ا حالة وفاة زوج  •

 ويلتسم املوظف بتقدمي الو ئق ال  تث ت هذه احلاالت.
 سابعاً / ا ازة احلج 

ــلم املوظف مينم(:  112)ماادة ــة خـدمـة ا أمضــــــــــــــى الـذي املســــــــــــ ــســـــــــــــ ــنـة املؤســــــــــــ ويرغـ   افقـل على ســــــــــــ
عـيد  ا ـازة ان ابإلضـــــــــــــــافـة الفريضـــــــــــــــة هـذه فداه أتم أربعـة مـدهتـا فـامـل  م ر ا ـازة احلج فريضـــــــــــــــة أداه ا

ــارك افضــــــــــــــــــــــحــــــــى ــ ــــــ 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 اتدمة. العمل سري مابنتظا خيل ال مبا اإل ازة هذه منم

  مناً/ ا ازة المتحاانت الدراسية 
ــعودي املوظف مينم(:113)  مادة ــيله يتابع الذي الســــــــــ  اف ر مدفوعة ا ازة اململكة داخل العلمي حتصــــــــــ
االم ومواعيد  متم و دوالً  العلمية املؤسـسـات  إلحدى انتسـابه مايفيد يقدم أن شـري ة االمتحان أتم طوال
  االمتحان. أتم مجيع حضوره يفيد وما حتان

 الباب التاسع: العمل اإلضافي.

(: جيوز تشــــغيل املوظف وقتاً اضــــافياً ا احلاالت ال  تقتضــــي مصــــلحة العمل وذلك بقرار من 114)  مادة
 مدير اإلدارة وابعتماد من املدير التنفيذي. 

ابلعمل اإلضــــــــــــاا ؛ يتم ذلك مبو   تكليف فتايب ، أو الكرتوب   املوظفا حال تكليف  (:  115)  مادة
ــافية املكلف هبا  امو ه له تصـــــدره اجلاة املســـــئولة ا اجلمعية ي ني فيه عدد الســـــاع ، وعدد   املوظفت اإلضـــ

 مل.افتم الالزمة لذلك ؛ وفق ما نصًّت عليه املادة )السادسة بعد املائة(من نظام الع
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(: للمدير امل اشـــر الصـــالحية ا حتديد عدد افتم والســـاعات الالزمة لاعمال اإلضـــافية املراد 116)  مادة
 تكليف املوظف هبا. 

(:تدفع اجلمعية أ راً اضـــــافياً عن ســـــاعات العمل اإلضـــــافية املعتمدة من املدير التنفيذي على أال 117)  مادة
 .ا أتم الراحة افس وعية وافعياد %100افتم العادية، من اف ر افساسي ا  %50يسيد اف ر عن 

 . ال يعت  عماًل اضافياً ما يوفل ان املوظف من أعمال موظف خخر أثناه وقت الدوام الرمسي (:118مادة )
 
 

 الباب العاشر: التظلم

(: حيق للموظف أن يتظلم من أي تصرف أو قرار يتاذ ا حقه ويقدم التظلم فتابياً ان املدير 119)  مادة
 التنفيذي و خي ر املوظف بنتيجة تظلمه ا زمن ال يتجاوز شار من اترخيه. 
 الباب الحادي عشر: إنهاء الخدمة

 -(: تنتاي خدمة املوظف ابجلمعية ا احلاالت التالية:120)  مادة

 الوفاة.  •

 االستقالة.  •

 انتااه مدة العقد ا حالة عدم الرغ ة ا التجديد من أحد ال رفني.  •

 العجس عن العمل وث ت ذلك بتقرير طيب معتمد.  •

 يوماً.  60انق اع املوظف عن العمل ملرضه مدة تسيد عن  •

 يوم. 15غياب املوظف  •

الغاه الســـــــــــــل ات احلكومية رخصـــــــــــــة العمل للموظف غري الســـــــــــــعودي أو عدم  •
 ها أو ابعاده عن ال الد. جتديد

 اإلخالل مي شرط من شروط العقد.  •

(: اســـــــــتقالة املوظف تكون ب ل  مكتوب يرفع ان الرئيس امل اشـــــــــر على أن تتم املوافقة علياا 121)  مادة
 من ق ل اجلمعية حس  املصلحة مع افخذ بعني االعت ار ما ورد ا العقد من شروط. 

(: ا حـال رغ ـة اجلمعيـة ا فســــــــــــــخ العقـد أو ا ـاه العقـد مع املوظف يراعى اخ ـار املوظف  122)  ماادة
 ياً واستالم صورة من اإلخ ار بعد التوقيع على افصل. بذلك خ 
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 الباب الثاني عشر: التأمين االجتماعي والصحي 

ا فرع افخ ار املانية لدى املؤســـــــــســـــــــة العامة  املوظفنيابالشـــــــــرتاك عن مجيع   تلتسم اجلمعية  (:123)  مادة
 وفقاً ملا يقرره النظام. ،للتأمينات اال تماعية

وفقـاً مـلا يقرره نظـام الـتأمني   معـية ابلـتأمني الصــــــــــــــحي جلميع املوظفني وأفراد عـائالهتم(: تلتسم اجل124)  ماادة
 .الصحي التعاوب، والئحته التنفيذية

 
 

 الباب الثالث عشر: تشغيل النساء

 املوظفات ا مجيع افمافن ال  يعمل فياا نســــــــاه أمافن ، ومقاعد الســــــــرتاحة   اجلمعيةتعد   (:125)  مادة
 مبعسل عن الر ال ، ودورات مياه خاصه هبن.

للمرأة املوظفة احلق ا ا ازة وضـع م ر فامل ملدة عشـرة أسـابيع توزعاا فيف تشـاه، حبي    (:126)  مادة
حبد أقصــى مربعة أســابيع ق ل التاريخ املر م للوضــع ؛ وحيدد هذا التاريخ بواســ ة اجلاة ال  ية املعتمدة    ت دأ

ــحية، وال، أو بشـــــااجلمعيةلدى  جيوز تشـــــغيل املرأة املوظفة خالل افســـــابيع   ادة ط ية مصـــــدقة من  اة صـــ
احلق ا  فللموظفة اتاصــة ؛  االحتيا ات وا حالة اجناب طفل مري  ،أو من ذوي    ،الســتة التالية لوضــعاا

 ا ازة الوضع؛ وهلا كديد اإل ازة ملدة شار دون أ ر. انقضاها ازة م ر فامل ملدة شار واحد بعد 
ــع أن أتخـذ  اجلمعيـةحيق للمرأة املوظفـة ا    (:127)  ماادة عنـدمـا تعود ان مساولـة عملاـا بعـد ا ـازة الوضــــــــــــ

تسيد ا جمموعاا على الســــاعة ا اليوم الواحد، وذلك  ، ال  اســــرتاحةبقصــــد ارضــــاع مولودها فرتة، أو فرتات  
، أو الفرتات من ســـــــــــاعات العمل ، وحتســـــــــــ  هذه الفرتة املوظفنيجلميع    عالوة على فرتات الراحة املمنوحة

يرتت  على ذلك ختفي  اف ر، وجي  على  الفعلية، وذلك ملدة أربعة وعشـرين شـاراً من اتريخ الوضـع، وال
ــعار  ــع اشــ ــراملرأة املوظفة بعد عودهتا من ا ازة الوضــ ،  االســــرتاحةفتابًة بوقت فرتة ، أو فرتات   الرئيس امل اشــ

ورد ا  ، وحتدد فرتة ، أو فرتات الرضــــاعة على ضــــوه ذلك حبســــ  ماي رأ على ذلك الوقت من تعديل   وما
 الالئحة التنفيذية لنظام العمل.

 الباب الثالث عشر: الخدمات االجتماعية

 التالية: اال تماعيةبتقدمي اتدمات  اجلمعيةتلتسم  (:128)  مادة
 اعداد مكان فداه الصالة. .1
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 اعداد مكان لتناول ال عام. .2
توفر اجلمعية املت ل ات، واتدمات، واملرافق التيســريية الضــرورية للعمال من ذوي االعاقة ال  ككنام  .3

 من أداه أعماهلم حبس  االشرتاطات املنصوص علياا ا الالئحة التنفيذية لنظام العمل.
 والجزاءات  تالمخالفاالباب الثالث عشر: 

 ال  يرتك اا املوظف، وتستو   أتً من اجلساهات التالية:املاالفة هي فل فعل من اففعال   (:129)  مادة
 
 

اإلنذار الكتايب: وهو فتاب تو اه اجلمعية ان املوظف موضـــــــحاً به نوع املاالفة ال  ارتك اا ،  -1
ن مثلاا امع لفت نظره ان امكان تعرضه ان  ساه أشد، ا حالة استمرار املاالفة ، أو العودة 

 مستق اًل.
مالية: وهي حسم نس ة من اف ر ا حدود  سه من اف ر اليومي ، أو احلسم من اف ر  غرامة   -2

 مبا يرتاوا بني أ ر يوم ، ومخسة أتم ا الشار الواحد فحد أقصى.
اإليقاف عن العمل بدون أ ر: وهو منع املوظف من مساولة عمله خالل فرته معينة، مع حرمانه  -3

 تتجاوز فرتة اإليقاف مخسة أتم ا الشار الواحد. ، على أن الةمن أ ره خالل هذه الفرت 
 احلرمان من الرتقية، او العالوة الدورية: وذلك ملدة أقصاها سنة واحدة من اتريخ استحقاقاا. -4
الفصـــل من اتدمة مع املكافأة: وهو فصـــل املوظف بناًه على ســـ   مشـــروع؛ الرتكابه املاالفة  -5

 دمة.مع عدم املساس حبقه ا مكافأة  اية ات
الفصـــــــل من اتدمة بدون مكافأة: وهو فســـــــخ عقد عمل املوظف دون مكافأة، أو اشـــــــعار، أو  -6

 تعوي ؛ الرتكابه أي من احلاالت املنصوص علياا ا املادة )الثمانون( من نظام العمل.

 وجي  أن يتناس  اجلساه املفرو  على املوظف مع نوع ، ومدى  سامة املاالفة املرتك ة من ق له.
 –فـــل موظف يرتكـــ  أتً من املاـــالفـــات الواردة ا  ـــداول املاـــالفـــات، واجلساهات    (:130)  ماادة

 يعاق  ابجلساه املوضم قرين املاالفة ال  ارتك اا. –امللحق هبذه الالئحة 
تكون صــــــالحية توقيع اجلساهات املنصــــــوص علياا ا هذه الالئحة ، من ق ل )صــــــاح     (:131)  مادة

 من يفوضه ؛ وجيوز له است دال اجلساه املقرر فية رالفة جبساه أخف. الصالحية( ابجلمعية ، او
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ا حال ارتكاب املوظف ذات املاالفة بعد مضـي مائة ومثانني يوماً على سـ ق ارتكاهبا؛    (:132)  مادة
 افون. للمرةيعت  عائداً ، وتعد رالفة وفأ ا ارتك ت  فإنه ال
ــ (:133)  ماادة ـئة عن فعـل واحـد، يكتفى بتوقيع اجلساه افشـــــــــــــــد من بني  عـند تعـدد املاـالفـات الـناشــــــــــــ

 اجلساهات املقررة ا هذه الالئحة.
 
 
 

جيوز   جيوز أن يوقع على املوظف عن املاـالفـة الواحـدة أفثر من  ساه واحـد، فمـا ال  ال  (:134)  ماادة
ــة أتم،  وال أن يقت ع من أن يوقع على املوظف عن املاالفة الواحدة غرامة تسيد قيمتاا على أ ر مخســـــــــ

 ا ره أفثر من أ ر مخسة اتم ا الشار الواحد وفاًه للغرامات ال  وقع علياا.
توقع اجلمعيـة أتً من اجلساهات ال  تتجـاوز عقوبتاـا غرامـة أ ر واحـد، اال بعـد ابالغ   ال  (:135)  ماادة

ــوبة اليه ، ومساع أقواله، وحتقيق دفاعه، وذل ــر يودع مبلفه املوظف فتابة ابملاالفات املنســــ ك مبو   حمضــــ
 اتاص.

ــأة توقيع أي  ساه على املوظف فمر ارتكـ ه خارج مكـان العمـل اال اذا  ال  (:136)  ماادة جيوز للمنشــــــــــــ
فان له عالقة م اشـــــــــرة ب  يعة عمله أو ابجلمعية أو مبديرها املســـــــــئول، وذلك دون اإلخالل حبكم املادة  

 )الثمانون( من نظام العمل.
وز مســاهلة املوظف أتدي ياً عن رالفة مضــى على فشــفاا أفثر من ثالثني يوماً من جي ال  (:137)  مادة

 اتريخ علم اجلمعية مبرتك اا، دون أن تقوم ابختاذ أي من ا راهات التحقيق بشأ ا.
جيوز للمنشــــــــــــأة توقيع أي  ساه على املوظف، اذا مضــــــــــــى على اتريخ ث وت املاالفة  ال  (:138)  مادة

 .أفثر من ثالثني يوماً 
تلتسم اجلمعيـــة  بالغ املوظف فتـــابـــة مبـــا أُوِقع عليـــه من  ساهات، ونوعاـــا، ومقـــدارهـــا،   (:139)  ماادة

واجلساه الذي ســـــــــــوف يتعر  له ا حالة تكرار املاالفة، واذا امتنع املوظف عن اســـــــــــتالم اإلخ ار، أو 
ــل الـيه ابل ـيد املســــــــــــــجـل على عنواـنه ا ملاـتار الـثاـبت ا ملف رف  التوقيع ابلعلم، أو فـان غـائـ اً، يرســــــــــــ
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خدمته، أو ابل يد االلكرتوب الشـــــــــــاصـــــــــــي الثابت بعقد العمل، او املعتمد لدى اجلمعية، ويرتت  على 
 .القانونيةالت ليغ مي من هذه الوسائل مجيع اآل ر 

خيصـــــــص لكل موظف صـــــــحيفة  ساهات، يدون فياا نوع املاالفة ال  ارتك اا، واتريخ    (:140)  مادة
 ساه املوقع علياا؛ وحتفمل هذه الصحيفة ا ملف خدمة املوظف.وقوعاا، واجل

ا ســــــــــــــجــل خــاص ؛ وفق أحكــام املــادة )الثــالثــة    املوظفنيتقيــد الغرامــات املوقعــة على    (:141)  ماادة
من ق ل اللجنة العمالية  املوظفنيوالس عون( من نظام العمل ، ويكون التصرف فياا مبا يعود ابلنفع على 

 ا اجلمعية ؛ وا حالة عدم  و ود جلنة عمالية يكون التصرف ا الغرامات مبوافقة وزارة العمل.
 

 الباب الثالث عشر: التظلم

ــة،  اإلداريةمع عدم اإلخالل حبق املوظف اباللتجاه ان اجلاات   (:142)  مادة ــائية املاتصـــــ ، أو القضـــــ
يتظلم ان ادارة اجلمعـية من أي تصــــــــــــــرف ، او ا راه، أو  ساه يتاـذ ا  أو اهليـئات ؛ حيق للموظف ان

حقـه من ق لاـا، ويقـدم التظلم ان ادارة اجلمعيـة خالل ثالثـة أتم عمـل من اتريخ العلم ابلتصــــــــــــــرف، أو 
يضـــــــــــــــار املوظف من تقـدمي تظلمـه، وخي ر املوظف بنتيجـة ال ـت ا تظلمـه، ا   اإل راه املتظلم منـه، وال

 يتجاوز مخسة أتم عمل من اتريخ تقدميه التظلم. ميعاد ال
 

 الباب الثالث عشر: إعالن الالئحة

(: تســــــــــــــري أحكام هذه الالئحة بعد اقرارها من جملس اإلدارة. وال جيوز تعديلاا فلياً أو  سئياً  143)  مادة
 اال مبو   قرار من جملس اإلدارة.

 لتفسري بنود هذه الالئحة. (: جملس اإلدارة هو اجلاة الوحيدة املاولة144)  مادة

 (: فل ما ت ينص عليه ا الالئحة يعت  من صالحيات جملس اإلدارة.145)  مادة
 . معية أبناؤان اتريية(: تعت  هذه الالئحة وما ورد فياا من املواد خاصة جب146)  مادة
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 جداول المخالفات والجزاءات 
 :   العمل مبواعيد  تتعلق   خمالفات   أوالً:

 

 املاالفة   نوع م
 اليومي(   اف ر  من  نس ة  هي   ،  احملسومة  )النس ة  اجلساه

 الرابعة الثالثة الثانية  افون 

1 

 للعمل  احلضور   مواعيد  عن  التأخر
  أو اذن،  دون  دقيقة   (15)   لغاية
 على  يرتت    ت اذا  ؛   مق ول  عذر 
 خخرين.   عمال   تع يل  ذلك

 % 20 % 10 % 5 فتايب   انذار

2 

 للعمل  احلضور   مواعيد  عن  التأخر
  أو اذن،  دون  دقيقة   (15)   لغاية
 على   ترت    اذا  ؛   مق ول  عذر 
 خخرين.   عمال   تع يل  ذلك

 % 50 % 25 % 15 فتايب   انذار

3 
 للعمل  احلضور   مواعيد  عن  التأخر
 لغاية  دقيقة  ( 15)   من أفثر

 عذر  أو   اذن،  دون  دقيقة  ( 30)
10 % 15 % 25 % 50 % 
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 املاالفة   نوع م
 اليومي(   اف ر  من  نس ة  هي   ،  احملسومة  )النس ة  اجلساه

 الرابعة الثالثة الثانية  افون 

 ذلك  على   يرتت    ت  اذا ؛  مق ول 
 خخرين.  عمال   تع يل

4 

 للعمل  احلضور   مواعيد  عن  التأخر
 لغاية  دقيقة  ( 15)   من أفثر

 عذر  أو   اذن،  دون  دقيقة  ( 30)
 ذلك   على   ترت   اذا ؛  مق ول 
 خخرين.  عمال   تع يل

 يوم  % 75 % 50 % 25

5 

 للعمل  احلضور   مواعيد  عن  التأخر
 لغاية  دقيقة  ( 30)   من أفثر

 عذر  أو   اذن،  دون  دقيقة  ( 60)
 ذلك  على   يرتت    ت  اذا ؛  مق ول 
 خخرين.  عمال   تع يل

 يوم  % 75 % 50 % 25

6 

 للعمل  احلضور   مواعيد  عن  التأخر
 لغاية  دقيقة  ( 30)   من أفثر

 عذر  أو   اذن،  دون  دقيقة  ( 60)
 ذلك   على   ترت   اذا ؛  مق ول 
 خخرين  عمال   تع يل

 يومان يوم  % 50 % 25

 التأخري   دقائق  أ ر  حسم  ان  ابإلضافة

7 

 للعمل  احلضور   مواعيد  عن  التأخر
 ،  غذر   دون  ساعة  على تسيد   ملدة 
 او  ،   ترت   سواهً   ؛   مق ول  عذر  أو
 عمال تع يل  ذلك   على  يرتت   ت

 خخرين.

 أتم   ثالثة يومان يوم  فتايب   انذار

 التأخري   ساعات  أ ر  حسم  ان  ابإلضافة
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 املاالفة   نوع م
 اليومي(   اف ر  من  نس ة  هي   ،  احملسومة  )النس ة  اجلساه

 الرابعة الثالثة الثانية  افون 

8 
 ق ل  االنصراف  أو العمل،  ترك

 مق ول عذر  أو   اذن،  دون   امليعاد
 دقيقة  ( 15)  اليتجاوز   مبا

 يوم  % 25 % 10 فتايب   انذار

 العمل   ترك  مدة   أ ر  حسم  ان  ابإلضافة

9 
 ق ل  االنصراف  أو العمل،  ترك

 مق ول عذر  أو   اذن،  دون   امليعاد
 دقيقة   (15)   يتجاوز  مبا

 يوم  % 50 % 25 % 10

 العمل   ترك  مدة   أ ر  حسم  ان  ابإلضافة

10 
 أو   ،   العمل  أمافن  ا   ال قاه
 مواعيد  انتااه  بعد  الياا  العودة
 مس ق اذن   دون  العمل

 يوم  % 25 % 10 فتايب   انذار

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

 أتم   أربعة  أتم   ثالثة يومان

 من   احلرمان
 او  ،  الرتقيات
 ملره   العالوات
 واحده 

12 

 فتايب،  اذن   دون   املتصل   الغياب
  ستة ان  يومني  من  مق ول  عذر  أو
 العقدية  السنة  خالل ،  اتم

 الواحدة 

 أتم   أربعة  أتم   ثالثة يومان

 من   احلرمان
 او  ،  الرتقيات
 ملره   العالوات
 واحده 

 الغياب   مدة   أ ر  حسم  ان  ابإلضافة

13 

 فتايب،  اذن   دون   املتصل   الغياب
 ان  أتم  س عة   من  مق ول  عذر  أو

 العقدية  السنة  خالل   ،   اتم   عشرة
 الواحدة 

 أتم   مخسة أتم   أربعة 

 من   احلرمان
 او  ،  الرتقيات
 ملره   العالوات
 واحده 

 اتدمة  من   فصل
 اذا ؛  املكافأة   مع
 يتجاوزجمموع  ت



 
  

 34من   30الصفحة 

 جمعية أبناؤنا 
 580مسجلة برقم 

 الئحة تنظيم العمل موارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة ال

 املاالفة   نوع م
 اليومي(   اف ر  من  نس ة  هي   ،  احملسومة  )النس ة  اجلساه

 الرابعة الثالثة الثانية  افون 

 ( 30)   الغياب
 يوماً 

 الغياب   مدة   أ ر  حسم  ان  ابإلضافة

14 

 فتايب،  اذن   دون   املتصل   الغياب
 عشر   أحد   من  مق ول  عذر  أو

 خالل  ،    ً عشريوما  أربعة  ان  يوماً 
 الواحدة   العقدية  السنة

 أتم   مخسة

 من   احلرمان
 او  ،  الرتقيات
 ملره   العالوات
 مع واحده،
 انذار  تو يه
 ط قاً   ابلفصل 

 للمادة 
 من   )الثمانون( 

 العمل   نظام

  اتدمة  من   فصل
 للمادة   ط قاً 

 من   )الثمانون( 
 العمل   نظام

 ــــــــــــ 

 الغياب   مدة   أ ر  حسم  ان  ابإلضافة

15 

 س    دون   العمل   عن   االنق اع
 مخسة  على   تسيد   مدة   مشروع 
 السنة  خالل متصله،  يوماً   عشر

  الواحدة   العقدية 

 بعد   فتايب  انذار  يس قه   أن   ،على   تعوي   أو مكافأة،  دون  الفصل
 نظام من )الثمانون(  املادة   حكم  ن اق  ا   أتم،  عشرة  مدة   الغياب

 العمل 

16 

 س     دون  املتق ع   الغياب
 جمموعاا ا تسيد   مدداً   مشروع 
 السنة  خالل  يوماً   ثالثني  على

 الواحدة   العقدية 

 بعد   فتايب  انذار  يس قه   أن   ،على   تعوي   أو مكافأة،  دون  الفصل
 نظام   من  )الثمانون(   املادة   حكم   ن اق  ا   يوماً،   عشرين  مدة   الغياب

 العمل 

 



 
  

 34من   31الصفحة 

 جمعية أبناؤنا 
 580مسجلة برقم 

 الئحة تنظيم العمل موارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة ال

 اثنياً: خمالفات تتعلق بتنظيم العمل : 

 

 املاالفة   نوع م
 اليومي(   اف ر  من  نس ة  هي   ،  احملسومة  )النس ة  اجلساه

 الرابعة الثالثة الثانية  افون 

1 
 املاصص  العمل  مكان  غري  ا   م ر   دون  التوا د 

 الدوام   وقت أثناه  للموظف 
 يوم  % 50 % 25 % 10

2 
 أمافن  ا   اجلمعية   عمل  أمور  غري  ا  زائرين  استق ال
  اإلدارة  من   اذن دون   ،   العمل

 انذار
 % 25 % 15 % 10 فتايب 

3 
 اجلمعية  وأدوات  ،   ومعدات  ،   خالت  استعمال
 اذن  دون  ،  خاصة   فغرا  

 انذار
 فتايب 

10 % 25 % 50 % 

 ليس   عمل   أي   ا   حق  و ه  دون   ،   املوظف  تدخل 4
 اليه به   يعاد   ت  أو   ،   اختصاصه  ا

 أتم   ثالثة يومان يوم  % 50

 لذلك املاصص املكان غري من الدخول أو ، اتروج 5
 انذار
 % 25 % 15 % 10 فتايب 

  العناية عدم أو  وصيانتاا، ، اآلالت تنظيف ا اال ال 6
 أتم   ثالثة يومان يوم  % 50 خلل  من ماهبا  عن الت ليغ عدم أو ،  هبا

  افخرىفي  واللوازم ،  والصيانة  اإلصالا،  أدوات  وضع عدم 7
 العمل  من  اإلنتااه بعد   ،  هلا املاصصة  افمافن

 انذار
 فتايب 

 يوم  % 50 % 25

 ادارة بالغات  أو  ،   اعالانت  اتالف   أو  كسيق، 8
 اجلمعية

 مع   فصل أتم   مخسة أتم   ثالثة يومان
 املكافأة

9 
 )سيارات،  مثال: حبوزته،  ال    العاد  ا اإل ال
 أتم   مخسة أتم   ثالثة يومان أدوات،.......(  معدات، أ اسة، خالت،

 مع   فصل
 املكافأة



 
  

 34من   32الصفحة 

 جمعية أبناؤنا 
 580مسجلة برقم 

 الئحة تنظيم العمل موارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة ال

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

 انذار
 فتايب 

10 % 15 % 25 % 

 العمل   أثناه  النوم 11
 انذار
 فتايب 

10 % 25 % 50 % 

 أتم   ثالثة يومان يوم  % 50 مستمرة  يقظة  تستدعي   ال   احلاالت  ا   النوم 12

13 
 ،   عمله  مكان  غري   ا   املوظف   و ود  أو ،  التسكع 

 العمل   ساعات  اثناه
 يوم  % 50 % 25 % 10

 يومان يوم  واالنصراف   احلضور،  اث ات   ا التالع  14

  من احلرمان 
  الرتقيات
  ملرة والعالوات 
 واحدة

  من   فصل
  مع  اتدمة

 املكافأة

  تنفيذ عدم  أو  ابلعمل  اتاصة  العادية  افوامر اطاعة  عدم 15
 يومان يوم  % 50 % 25 ظاهر   مكان ا  واملعلقة ،  ابلعمل   اتاصة التعليمات 

 ات ية   والتعليمات  ،   افوامر  رالفة  على  التحري  16
 ابلعمل   اتاصة

 مع   فصل أتم   مخسة أتم   ثالثة يومان
 املكافأة

17 
 عناا   واملعلن احملظورة،  افمافن  ا التدخني

 أتم   مخسة أتم   ثالثة يومان واجلمعية   العمال،  سالمة   على   للمحافظة
 مع   فصل

 املكافأة

18 
 عنه   ينشأ  قد   الذي  العمل   ا التااون   أو اإل ال
 املواد  ا   أو   ،  سالمتام  أو  ،   العمال   صحة  ا ضرر

 واف اسة   ،  افدوات  أو  ،
 أتم   مخسة أتم   ثالثة يومان

 مع   فصل
 املكافأة

 
 



 
  

 34من   33الصفحة 

 جمعية أبناؤنا 
 580مسجلة برقم 

 الئحة تنظيم العمل موارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة ال

 اثلثاً: خمالفات تتعلق بسلوك املوظف 

 املاالفة   نوع م
 اليومي(   اف ر  من  نس ة  هي   ،  احملسومة  )النس ة  اجلساه

 الرابعة الثالثة الثانية  افون 

1 
 أو ،  الغري   مع أو  ،   السماله  مع   التشا ر
 أتم   مخسة أتم   ثالثة يومان يوم  العمل   مكان  ا مشاغ ات  احداث 

2 
 أنه  فذابً   املوظف  ادعاه  أو  التمار  
 بس  ه  أو  ،   العمل   أثناه أصي 

 أتم   مخسة أتم   ثالثة يومان يوم 

3 
 عند   ال يب  الكشف   ا راه عن  االمتناع
  ات اع  رف    أو   اجلمعية،  ط ي  طل  

 العالج   أثناه   ال  ية  التعليمات
 أتم   مخسة أتم   ثالثة يومان يوم 

4 
 ممافن   املعلقة  الصحية   التعليمات  رالفة
 العمل 

 أتم   مخسة يومان  يوم % 50

5 
 لصق   أو اجلمعية،   دران  على  الكتابة

 % 50 % 25 % 10 فتايب   انذار علياا  اعالانت

 يومان يوم  % 50 % 25 االنصراف  عند  اإلداري  التفتيش  رف  6

7 
 حلساب  احملصلة  النقود  تسليم  عدم 

  ت ير  دون  احملددة  املواعيد   ا   اجلمعية
 مق ول 

 أتم   مخسة أتم   ثالثة يومان
 مع   فصل

 املكافأة

8 
 واال اسة   املالبس،   ارتداه عن  االمتناع
 أتم   مخسة يومان  يوم فتايب   انذار والسالمة.   للوقاية   املقررة 

9 
 أمافن  ا اآلخر   اجلنس  مع اتلوة  تعمد
 أتم   مخسة أتم   ثالثة يومان العمل 

 مع   فصل
 املكافأة



 
  

 34من   34الصفحة 

 جمعية أبناؤنا 
 580مسجلة برقم 

 الئحة تنظيم العمل موارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة ال

 ،  قوالً   احلياه  خيدش   مبا   لآلخرين  اإلحياه  10
 فعالً   أو

 مع   فصل أتم   مخسة أتم   ثالثة يومان
 املكافأة

11 
 أو  ،   ابلقول  العمل  زماله  على   االعتداه
 االتصال   وسائل ابستعمال  أو   االشارة،

 التحقري   أو ،  ابلشتم  االلكرتونية
 أتم   مخسة أتم   ثالثة يومان

 مع   فصل
 املكافأة

 زماله   على  اجلسدي   اباليذاه  االعتداه 12
 اابحية  ب ريقة  غريهم   على   أو العمل،

 )الثمانون(   املادة  مبو    تعوي   أو ،  اشعار  أو   ،   مكافأة  بدون  فصل

13 

 مي  القويل،أو  ،او  اجلسدي   االعتداه
 االلكرتونية  االتصال   وسائل   من   وسيلة
 املسئول  املدير  أو  ،   العمل   صاح    على
 س  هب  ،أو العمل   أثناه  الرؤساه   أحد  أو  ،

 )الثمانون(   املادة  مبو    تعوي   أو ،  اشعار  أو   ،   مكافأة  بدون  فصل

 مع   فصل اتم   مخسة أتم   ثالثة فيدية   شكوى  ،أو  بالغ  تقدمي 14
 املكافأة

 ـــــــــــ 

15 
 التحقيق  جلنة ل ل   االمتثال  عدم 

 أو  ابفقوال،   اإلداله   أو   ابحلضور، 
 الشاادة

 اتم   مخسة أتم   ثالثة يومان
 مع   فصل

 املكافأة

 
 
 
 
 


