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 بني اجلمعية واملوظف يكون ابعتماده رمسيًا  وصالحيته للتحاكم قانونية هذا النظام ملحوظة:
 املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةمن قبل وزارة 

 
 
 

 الدليل اإلداري 

 الئحة تنظيم العمل

 املكرمة جلمعية ابدر لألجهزة الطبية مبنطقة مكة

 م2020 -هـ 1441لعام 
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 اجلمعيةبياانت 

 مجعية ابدر لألجهزة الطبية مبنطقة مكة املكرمة:  اجلمعيةاسم 

 جدة:  املركز الرئيسي

 نيموظف 5:  نياملوظفعدد 

 : النشاط
 .االستفادة من األجهزة الطبية اليت سبق استخدامها وإعادة تدويرها 1 
 خلاصة.تفعيل املؤسسات الطبية والقطاعات املتخصصة خلدمة املرضى وذوي االحتياجات ا2
  .تقدمي خدمات طبية منظمة3

 307مكتب  –املركز العريب لألعمال  –طريق امللك عبدهللا  –حي الرويس : العنوان 

 (  : ) الرمز الربيدي(   : ) بريدصندوق 

 --:  رقم بريد واصل

 :  هاتف

 --:  فاكس

 ame.org-info@bader:  بريد الكرتوين

 :  الرتخيصرقم 

 :  الرتخيصاتريخ اصدار 
 

  

mailto:info@bader-ame.org
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 مقدمة
لعمل الصادر ابملرسوم امن نظام ( الثانية عشرة)من املادة ( 1)وضعت هذه الالئحة تنفيذًا حلكم الفقرة 

هـ  12/5/1434ريخ ات (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 
 بعة هلا.، والفروع التاابجلمعيةني املوظفتسري أحكام هذه الالئحة على مجيع (: 1مادة )

ىل جانب كل لفظ مامل يقتض إ(: يقصـــــد ابأللفاا التالية والواردة ضـــــمن هذه الالئحة املعا  املبينة 2مادة )
  -السياق خالف ذلك:

  :املوارد البشرية والتنمية اإلجتماعيةوزارة الوزارة.  

 ذي حيدد بقرار من الوزير.املنوط هبا شؤون العمل يف النطاق املكا  ال اإلداريةاجلهة كتب العمل: م  

 مجعية ابدر لألجهزة الطبية مبنطقة مكة املكرمة.: اجلمعية 

 مبوجب عقد خاضع ألحكام هذه الالئحة. ابجلمعية: كل من يعمل املوظف 

 لقدرات اليت تتطلبها : تعين الشـــهادات واخل ات العملية والصـــفات الشـــخصـــية واملهارات وااملؤهالت
 الوظيفة.

 ري مكتوب، مقابل عمله، مبوجب عقد عمل مكتوب أو غ للموظفكل ما يعطى   :األساسي األجر
 الدورية. العالواتأو طريقة أدائه، مضافا إليه  األجرمهما كان نوع 

 موظفليت تتقرر للا األخرىمضــــافا إليه ســــائر الزتدات املســــتحقة  األســــاســــي األجر الفعلي: األجر 
لقاء العمل  موظفلل رربذله يف العمل، أو خماطر يتعرض هلا يف أداء عمله، أو اليت تتق مقابل جهد

 تنظيم العمل. الئحةأو  مبوجب عقد العمل

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

 دة وقصرية.: هو املوظف الذي يستخدم لعمل تقتضي طبيعة إجنازه مدة حمدو املوظف املؤقت 
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 هو املوظف الذي يعمل يف الفرتة املسائية فقط.املوظف املسائي : 

  اوإدارهت معيةاجللإلشراف على  اجلمعية العمومية: هو اجمللس املعني من قبل اإلدارةجملس. 

 التنفيذية هلذا النظام. ئحةالال :الالئحة 
ا مل يُنص على غري ذلك يف م امليالدي(: حتتســــــــــــــب املدد واملواعيد الواردة يف هذه الالئحة ابلتقومي 3مادة )

 عقد العمل.
على ذلك يف عقد العمل أو  على أحكام هذه الالئحة عند التعاقد ويُنصُ املوظف  اجلمعية(: ُتْطِلع 4مادة )

 يوقع املوظف على إقرار بذلك.
لالئحــة مكملــة لعقود ، وتعت  هــذه اللموظفنيالالئحــة ابحلقوق املكتســــــــــــــبــة  هختــل أحكــام هــذ ال (:5) مــادة

 احلقوق. هيتعارض مع هذ العمل فيما ال
 ة عن احلقوق الناشئةهذا النظام، ويبطل كل إبراء، أو مصاحليبطل كل شرط خيالف أحكام  (:6) مادة
 .موظفلالنظام، أثناء سرتن عقد العمل، ما مل يكن أكثر فائدة ل مبوجب هذا موظفلل
 لفات وعقود العمل وغريها مماوامل والسجالتيف البياانت  االستعمالاللغة العربية هي الواجبة  (:7) مادة 

 لتعليمات اليت يصدرها، وكذلك احكامهألتطبيقا  النظام، أو يف أي قرار صادرهذا عليه يف  هو منصوص
لغة العربية يف أي من لوإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إىل جانب ا ،للموظفني لديه صاحب العمل

 هو املعتمد دون غريه. فإن النص العريب املذكورة، احلاالت
 حقوقاً أفضل مما هووظفني املإصدار قرارات، وسياسات خاصة هبا يُعطى مبوجبها  للجمعيةجيوز  (:8) مادة 

 وارد يف هذه الالئحة.
ينتقص من حقوق  ا الاحلق يف تضمني هذه الالئحة شروطاً، وأحكاماً إضافية مب للجمعية (:9) مادة

تكون هذه  درة تنفيذاً له؛ والاملكتسبة مبوجب نظام العمل، والئحته التنفيذية، والقرارات الصا املوظفني
 .الوزارةاإلضافات أو التعديالت انفذة إال بعد اعتمدها من 

 ، والئحته التنفيذية،كل نص يتم إضافته إىل هذه الالئحة يتعارض مع أحكام نظام العمل (:10) مادة
 يعتد به. نفيذاً له؛ يعت  ابطالً والوالقرارات الصادرة ت
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 األفضـــــــــــــــل والشــــــــــــــروط األحكـام مع يتعـارض ال فيمـا العمـل لعقود متممـة الالئحـة هـذه تعت  (:11مـادة )
 مبوجبه عن املوظف يتنازل اتفاق أو عقد يف يرد شــــــــــــــرط ابطاًل كل ويعت  ،العقود هذه يف الواردة للموظف

 .به سابقاً على العمل كان ولو النظام هذا أحكام مبوجب له مقرر حق أي
 .الالئحة هذه وتعديل وحتديد اعتماد سلطة هلا اليت اإلدارية اجلهة هو اإلدارة جملس (:12) مادة
 التطورات معءم تتال حبيــ  الالئحــة حتــديــ  عن مســــــــــــــؤولــةاملــاليــة و  اإلداريــة الشــــــــــــــؤونإدارة  (:13) مــادة

 إىل برفعهاان ويقوم، يةالســـــــار  والقرارات للقوانني مســـــــايرة وتكون اجلمعية إدارة تشـــــــهدها اليت واملســـــــتجدات
ذه هلــ مكمالً  جزءاً  ادهــااعتمــ بعــد التعــديالت هــذه وتكون اإلدارة جملس من اعتمــادهــا يتمل املــدير التنفيــذي

 ارات للعمل هبا.اإلدمهمة تعميمها على مجيع واملالية  الشؤون اإلداريةكما يتوىل مدير   ةالالئح
 ةالباب الثا : واجبات اإلدار 

 -يلي: املوظفني ما  معاملةيف  اجلمعية(: تراعي 14مادة )

  .الوفاء بكامل حقوقهم وأجورهم دون أتخري أو إنقاص 

 ل قول أو فعل ميس  بشكل الئق ي ز االهتمام أبحواهلم ومصاحلهم واالمتناع عن ك معاملتهم
 كرامتهم. 

  ا.مبشاكلهم اليت تعرتضهم أثناء أتديتهم ألعماهلم والسعي حللهاالهتمام 

 ملساس أبجورهم.موظفيها الوقت الالزم ألداء الواجبات الدينية دون ا اجلمعية(: تعطي 15مادة )
 الباب الثال : واجبات املوظف

  -يلي: (: جيب على املوظف أن يلتزم مبا 16مادة )
  عمل أو ســــــــــــــواء كان ذلك يف مكان ال ابجلمعيةالرتفع عن كل ما خيل بســــــــــــــمعته كموظف

 خارجه.

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

 .أن خيصص كامل وقت العمل ألداء واجبات الوظيفة 

 للوائح املقررة وأحكام تنفيذ األوامر الصـــــــادرة إليه من ردســـــــائه بدقة وأمانة يف حدود النظم وا
 العقد.
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  مراعاة مواعيد العمل احملددة وعدم التغييب أو التأخر عن العمل إال بســـــبب مشـــــروع و ذن
 من صاحب الصالحية.

  كام العقد.مامل يتعارض ذلك مع أح اجلمعيةقبول العمل يف أي مكان أو موقع حتدده 

 وافقة خطية من عدم االرتباط أبي عمل مع جهة أخرى حىت ولو مل يتقاضــــى عنه أجر إال مب
 إلدارة.ا

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

 -يلي: (: حيظر على املوظف ما 18مادة )

 .إساءة استعمال سلطته الوظيفية 

 .استغالل النفوذ والتدخل يف عمل اآلخرين إال حبدود صالحيته 

  شرة.ة أو غري املباقبول اهلدات أو اإلكراميات أو الرشوة ابلطرق املباشر 

 .إفشاء األسرار اليت يطلع عليها حبكم وظيفته ولو بعد تركه اخلدمة 

 اضــرات أو كتابة اإلدالء أبية تصــرحيات أو معلومات للصــحف أو أجهزة اإلعالم أو إلقاء حم
 لصالحية.ما مل حيصل على موافقة مسبقة من صاحب ااجلمعية مقاالت تتعلق أبعمال 

  مل.أو مستندات أو صور هلا عالقة بعمله خارج مقر العاالحتفاا أبي أوراق 

إســـاءة اســـتخدامها  (: كل موظف مســـؤول عن العهد املســـلمة إليه من حي  احملافظة عليها وعدم19مادة )
 أو استخدامها يف غري أغراض العمل.

 الباب الرابع: التوظيف
عد من مبوجب عقد عمل حيرر من نســــختني ابللغة العربية و  املوظفيتم توظيف (: 20مادة )

ُ
فقاً للنموذج امل

تضـــــــمن العقد اســـــــم ، حبي  ياجلمعيةوتودع األخرى يف ملف خدمته لدى  للموظفالوزارة، تســـــــلم إحدا ا 
نوع العمل ، ومكانه ، ، وجنســـيته ، وعنوانه األصـــلي ، وعنوانه املختار ، و  املوظفصـــاحب العمل ، واســـم 

لعقد حمدد املدة ، أو غري اجر األســـــــــاســـــــــي املتفق عليه ، وأية امتيازات أخرى يتفق عليها ، وما إذا كان واأل
يخ مباشــرة العمل ، وأية بياانت عليها ، واتر  االتفاقحمدد املدة ، أو ألداء عمل معني ، ومدة التجربة إذا مت 

لنص العريب هو املعتمد ؛ على أن يكون اضــــــــــــــرورية، وجيوز حترير العقد بلغة أخرى إىل جانب اللغة العربية
 دوماً.
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 . للجمعية(: يتم التعيني من قبل املدير التنفيذي 21مادة )

 -يلي: (: يشرتط للتعيني ما 22مادة )

  .وجود وظيفة شاغرة 

 طلوبة لشغلها.إعداد وصف للواجبات الوظيفية ومسئولياهتا واحلد األدىن للمؤهالت امل 

 ملن حيمل اجلنسية السعودية. تعطى األولية يف التوظيف 

  كية من الرئيس األعلى املختص.تز 

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

 أن يكون طالب العمل سعودي اجلنسية. 

 االســــــــــــــتخــــدام  لحمــــ للعمــــل املطلوبــــة العمليــــة واخل ات العلميــــة للمؤهالت حــــائزاً  يكون أن
 . اإلدارة حتددها واليت

 فة املتقدم.الئقاً طبياً لشغل الوظي 

 .حسن السرية والسلوك 

  .اجتياز املقابلة الشخصية 

 .أن يكون حائزاً على دورات يف جمال عمله 

 .أن ال يكون قد صدر حبقه حكم ابإلدانة يف فعل ميس الشرف واألمانة 

 ملهم ذلك(.حيمل رخصة قيادة سارية املفعول )ابلنسبة للسائقني ومن تتطلب طبيعة ع 

  ة وبعد املتقدمني لشــــــــــــــغل الوظائف من بعض هذه الشــــــــــــــروط عند احلاججيوز إعفاء بعض
ارات اليت ســــيعمل موافقة املدير التنفيذي، ويف ضــــوء توصــــية مرفوعة له من أحد مديري اإلد

 هبا هذا املوظف.

 السادسة  املواد: يف واألحكام الواردة اً للشروطجيوز استثناًء توظيف غري السعودي وفق(
 .لثالثون، الثالثة والثالثون( من نظام العملوالعشرون، الثانية وا

 -التعيني: (: مسوغات 24مادة )
 .صور من البطاقة الشخصية للسعوديني أو جواز السفر لغري السعوديني 

 .صور مصدقة من الشهادات العلمية 
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 .شهادات اخل ة السابقة أو صورة منها مصدقة 

 .شهادة اللياقة الصحية من اجلهات الرمسية 

 حديثة. 6×4مشسية مقاس  أربع صور 

 .شهادة حسن سرية وسلوك 

 .تعبئة منوذج طلب التوظيف 

 .ملف عالقي 
إجراءات التعيني وموافقة  بعد اســـــــتكمالواملالية (: يصـــــــدر قرار التعيني من إدارة الشـــــــئون اإلدارية 25مادة )

 املدير التنفيذي.
 وظيفة.وىل قسم شئون املوظفني حترير العقد مع املرشح لل(: يت26مادة )
الذي  املوظفإلغاء عقد  ةللجمعيحيق  العمل؛مع مراعاة التاريخ احملدد يف عقد العمل ملباشــــــرة (: 27مادة )

لعقد بني الطرفني إذا  ايباشـــر مهام عمله دون عذر مشـــروع خالل ســـبعة أتم عمل من اتريخ التوقيع على  ال
 د مت خارج اململكة.كة إذا كان التعاقكان التعاقد مت داخل اململكة، أو من اتريخ قدومه إىل اململ

متواصــــــلة بدون  فصــــــل املوظف الذي يتغيب عن العمل مدة رســــــة عشــــــر يوماً  للجمعية(: جيوز 28مادة )
 استئذان.
ة يف إدارة الشؤون اإلدارية واملالي املوظفني سجالتو  يتم حفظ ملفات(: 29مادة )

 كحد أدىن:  ما يلي على تشتمل أن وجيب موظف بكل اخلاصة البياانت فيها تثبتو 
 ماعية.االجت وحالته إقامته وحمل ميالده واتريخ وجنسيته للموظف الكامل االسم 

 تتعديال من عليها أوما يطر  وتوابعها وأجوره عمله ونوع خدمته بدء اتريخ. 

 وعالواته وترقياته الدورية تقاريره. 

 عليها حيصل اليت اإلجازات. 

 مكافآت من عليه لحيص وما جزاءات من عليه عما يوق. 

 تصيبه قد اليت املهنة وأمراض العمل إصاابت. 

 عليه  لوما حص ةاخلدم انتهاء وسبب انتهائها حىت بدئها منذ العمل عالقة على أمايطر  كل
 .تعويض أو مكافآت من لذلك نتيجة املوظف
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 يف ملشـــــــــــــــار إليهاا الشــــــــــــــخصــــــــــــــية بياانته على يطرأ تغيري أي عن اجلمعية إبالغ املوظف على (:30) مادة
 .التغيري هذا اتريخ من واحد أسبوع خالل السابقة املادة
 التعيني مســـــــــوغات فيه تودع الفوتوغرافية صـــــــــورته حيمل خدمة ملف موظف لكل اجلمعية تعد(: 31) مادة

ـــــــه اخلـــــــاصـــــــــــــــــــــة ـــــــة ب ـــــــاانت املـــــتـــــعـــــلـــــقـــــــة الـــــو ئـــــق وكـــــــاف ادة ( واملـــــــ24) املـــــــادة يف إلـــــيـــــهـــــــا املشـــــــــــــــــــــار ابلـــــبـــــي
 العمل ســــــــــــاعاتو  والغياب ابحلضــــــــــــور يتعلق وما املوظف مع جترى اليت التحقيقات حماضــــــــــــر وكذا (. 29)

 لك.ذ إيل وما اإلضافية
 التحاقه عند عليه عموق الطيب الكشــف نتيجة يضــم خاصــاً  طبياً  ملفاً  موظف لكلاجلمعية تعد (:32) مادة

ـــــــــعـــــــــمـــــــــل ـــــــــطـــــــــرأ قـــــــــد ومـــــــــا ابل ـــــــــى ي ـــــــــه عـــــــــل ـــــــــت ـــــــــة حـــــــــال ـــــــــه الصـــــــــــــــــــــــحـــــــــي ـــــــــة وإجـــــــــازات  واألتم املـــــــــرضـــــــــــــــــــــــي
 .عمل إصابة نتيجة أو مهنياً  أو كان عادتً  املرض نوع حتديد مع املرض بسبب العمل عن فيها انقطع اليت

 ظف الفعلية للعمل.(: يعت  عقد العمل انفذاً من اتريخ صدور قرار التعيني ومباشرة املو 33مادة )
 العقد.(: يعت  املوظف حتت التجربة ملدة ثالثة أشهر من اتريخ توقيع 34مادة )
مل املتفق عليها فلإلدارة (: إذا مل تثبت صـــــــــــــالحية املوظف خالل فرتة التجربة للقيام بواجبات الع35مادة )

دا رواتبه املقررة للمدة عاحلق يف فسخ العقد يف إي وقت خالل تلك الفرتة دون مكافأة أو تعويض أو إنذار 
 اليت أمضاها.

 اســــــــــــــتمر إذا حمددة غري ةملد جمدد العقد ويعت  مدته ابنقضــــــــــــــاء املدة احملدد العمل عقد ينتهي(: 36) مادة
 .تنفيذه يف ذلك بعد الطرفان

ا تقتضيه مصلحة العمل، (: جيوز لإلدارة تكليف املوظف بعمل خمتلف عن العمل املتفق عليه، ومب37مادة )
 ومبا يتفق مع مؤهله ومستواه الوظيفي.

 - املسائي:(: املوظف املؤقت، واملوظف 38مادة )
  ابجلمعيةة عمله حيدد يف عقده الراتب ومدة التوظيف واملزات اليت سيحصل عليها خالل فرت. 

 ص عليه العقد. ني الدائمني إال ما نموظفال حيق له االستفادة من املزات املمنوحة لل 

 ما ينص عليه العقد. ال حيق له االستمتاع ابإلجازات السنوية ابستثناء العطلة األسبوعية أو 

 .يعت  راتبه مكافأة مقطوعة 
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 الباب اخلامس: األجور
 أوالً / األجر األساسي.

 هالتاملؤ  أســـــــــاس على معينة ومواصـــــــــفات مســـــــــميات ذات وظائف على املوظف يســـــــــتخدم (:39) مادة
 للوظيفة احملدد األجر وطمرب أول على املوظف وحيصـــــــل اجلمعية الحتياجات وطبقاً  العملية واخل ات العلمية
 .أك  أجر على العمل عقد يف يتفق مل ما عليها املعني
 (: حترر للموظف مباشرة عمل خطية من أول يوم يستلم فيه عمله.40مادة )

 . اإلدارة(: تدفع األجور وفقاً لسلم األجور املعتمد من جملس 41مادة )
عمل خالل ســــــــاعات ال(: تدفع األجور واملبالغ املســــــــتحقة للموظف ابلرتل الســــــــعودي يف مكان 42مادة )

 عتمدة يف اململكة.عن طريق البنوك امل املوظفيف مواعيد استحقاقها، وتودع يف حساب  الدوام الرمسي

 -التايل: حسب  

  شهر ميالدي. والعشرين من كل الثامناملوظفون ذو األجر الشهري تدفع أجورهم بتاريخ 

 .ًاملوظف الذي تنتهي خدمته يصرف أجره فورا 

 ة أتم من ترك رتك العمل من تلقاء نفسه يدفع أجرة ومستحقاته خالل رساملوظف الذي ي
 العمل بعد خصم ما عليه من مستحقات.

 يوم العمل السابق.إذا صادف يوم الدفع يوم الراحة األسبوعية أو عطلة رمسية يتم الدفع يف  

 عقد.املوظفون املؤقتون تدفع أجورهم مع هناية عملهم حسب ما هو مدون يف ال 

 ابملائة رسني % 50 هيإل مضافااألجر العادي  يوازيمبا  تدفع اإلضافية الساعات أجور. 

 فيه التكليف. يف هناية الشهر الذي مت موظفة للضافية املستحقتدفع أجور الساعات اال 

وتوقيعهم على املسريات  (: تدفع األجور واملبالغ املستحقة للموظفني بعد التحقق من شخصياهتم43مادة ) 
 اخلاصة بذلك.

مبالغ تكون مستحقة له  لدى املوظف من أية للجمعية(: جيوز اقتضاء املبالغ اليت تكون مستحقة 44مادة )
 .التنفيذيوذلك أبمر املدير  اجلمعيةلدى 



    
 

 37من  11الصفحة 

(: للموظف أن يوّكل من يراه لقبض أجره أو مســــــــــــــتحقاته مبوجب توكيل إداري معتمد من املدير 45مادة )
وَكــّل من التنفيــذي إذا كــان ا

ُ
إال  جلمعيــةني اباملوظف، يف حني ال يتم الصــــــــــــــرف لغري اجلمعيــةني  دارة املوظفمل

 مبوجب توكيل شرعي معتمد.

ء مدة إجازته يفقد (: كل موظف ينقطع عن عمله بدون إذن مسبق أو ال يباشر عمله فور انقضا46مادة )
لتخصــــــم مدة  اجلمعيةدى لم عذراً مقبوالً حقه يف الراتب والبدالت عن مدة غيابه غري الشــــــرعي إال من يقد

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

ن عدد أتم العمل (: يتم صـــــــــرف أجر كامل الشـــــــــهر الذي تويف فيه املوظف لورثته بغض النظر ع47مادة )
 من أي مديونية قد تكون عليه. ويعفىالفعلية يف ذلك الشهر، 

 ابلنســــــــــــــبـــةمعيـــةاجل من صــــــــــــــــادراً  الفســــــــــــــخ كـــان أو املـــدة احملـــدد العمـــل عقـــد مـــدة انتهـــت إذا(: 48) مـــادة
 نصـــــــف أجر ســـــــاسأ على حتســـــــب خدمته مدة عن مكافأة للموظف اجلمعية تدفع املدة احملددة غري للعقود
 السنوات نم سنة كل  عن شهر وأجر األوىل اخلمس السنوات من سنة كل  عن )حسب آخر مربوط( شهر
 .التالية
ـــــــة تـــــــدفــع املـــــــدة احملـــــــددة غــري الــعــقــود يف(: 49) مـــــــادة ـــــــ  لــلــمــوظــف اجلــمــعــي  نصــــــــــــــــوصاملــ املــكـــــــافـــــــأة ثــل
 عن تزيد متتاليتني وال ســــــــــنتني عن مدهتا تقل ال خدمة بعد العمل من اســــــــــتقال ذاإ الســــــــــابقة املادة يف عليها
ـــــــه مـــــــدة زادت إذا وثـــــــلـــــــثـــــــيـــــــهـــــــا ،ســــــــــــــــــــنـــــــوات رـــــــس ـــــــة ســــــــــــــــــــنـــــــوات رـــــــس عـــــــن خـــــــدمـــــــت ـــــــالـــــــي ومل  مـــــــتـــــــت
  اجلمعيةل  خطار املكافأة كاملة إذا اســتقال بعد عشــر ســنوات مع عدم اإلخال وتصــرف ،ســنوات عشــر تبلغ

 ماً.قبل ترك العمل بثالثني يو  االستقالةكتابة يف مجيع األحوال املذكورة برغبة يف 
  نياً / التدريب

 لك أيضـــــــاً لغري الســـــــعودينيوجيوز ذ احلاجة عند الســـــــعوديني املوظفني لتدريب برانجماً اجلمعية تعد (:50) مادة
 .القيادية ملناصبا وتويل أك  مسؤوليات لتحمل وهتيئتهم ومعارفهم ومهاراهتم كفاءاهتم تطوير هبدف
إذا كان التدريب  املتدرب أي كان جنســــــــــــــيته تذاكر وقيمة التدريب تكاليف اجلمعية تتحمل (:51) مادة

 .تنقالتو  ومأكل سكن من معيشته ونفقات لهعم مقر اىل مرجعاً خارج مدينة مقر عمل املوظف 
 .التدريب مدة طوال املوظف أجر صرف يستمر(: 52) مادة
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بعد إكمال  لديها، نياملوظفأو التأهيل من  للتدريب،أن تشــــــرتط على اخلاضــــــع  للجمعيةجيوز (: 53) مادة
انمج التدريب أو التأهيل الذي مدة التدريب أو التأهيل أن يعمل لديها مدة ال تتجاوز املدة املماثلة ملدة بر 

املدة إذا كانت املدة  أو ابقي مدة العقود حمددة املدة،إذا كان عقد العمل غري حمدد  ،املوظفخضــــــــــــــع له 
 املتبقية من عقد العمل أقل من املدة املماثلة ملدة برانمج التدريب.

اليف التــدريــب اليت مع إلزامــه بــدفع تكــ ،للموظفأن تُنهي أتهيــل أو تــدريــب  للجمعيــة زجيو (: 54) مــادة
 :التاليةأو بنسبة منها وذلك يف احلاالت  اجلمعيةحتملتها 
 ذر مشروع.إهناء التدريب أو التأهيل قبل املوعد احملدد لذلك دون ع املوظفإذا قرر  -1

ون( من نظام العمل وفق إحدى احلاالت الواردة يف املادة )الثمان املوظفإذا مت فســــــــــــــخ عقد عمل  -2
 .التأهيل( منها أثناء فرتة التدريب أو 6عدا الفقرة )

احلادية والثمانون( من نظام أو تركه لغري احلاالت الواردة يف املادة ) العمل،من  املوظفإذا اســـــتقال  -3
 العمل أثناء فرتة التدريب أو التأهيل.

أو بنســــــــــــبة  اجلمعيةملتها حتبدفع تكاليف التدريب أو التأهيل اليت  املوظفإلزام  للجمعيةجيوز (: 55) مادة
احلادية والثمانون( من نظام الواردة يف املادة ) أو تركه لغري احلاالت العمل،من  املوظفمنها إذا اســــــــــــــتقال 

 و التأهيل.التدريب أ انتهاءبعد  اجلمعيةعليه  اشرتطتهامدة العمل اليت  انتهاءالعمل قبل 
 :نياملوظفعقد التأهيل، أو التدريب من غري  (:56) مادة
من التقـــارير بـــت ، إذا ثنياملوظف، أو التـــدريـــب من غري أن تنهي عقـــد التـــأهيـــل للجمعيـــةجيوز   -1

ته على إكمال برانمج ، أو التأهيل عدم قابليته، أو قدر درة عن اجلهة اليت تتوىل التدريبالصـــــــــــــــا
 التدريب بصورة مفيدة.

أو  التدريب، إهناء أو وصـــــــــيه احلق يف وليه،أو  ني،املوظفأو اخلاضـــــــــع للتأهيل من غري  للمتدرب، -2
أو  قابليته،لتأهيل عدم اأو  التدريب،التأهيل إذا ثبت من التقارير الصــــــــــــــادرة عن اجلهة اليت تتوىل 

 قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة.

بالغ الطرف اآلخر ويف كال احلالتني الســــــــــــــابقتني جيب على الطرف الذي يرغب يف إهناء العقد إ -3
 التوقف عن التدريب والتأهيل. بذلك قبل اسبوع على األقل من اتريخ
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بعد إكمال مدة التدريب  -ني لديه املوظفأن تلزم املتدرب أو اخلاضــــــــع للتأهيل من غري  للجمعية -4
 أن يعمل لديها مدة مماثلة ملدة التدريب أو التأهيل. –أو التأهيل 

لتدريب أو ع تكاليف اني لديها بدفاملوظفأن تلزم املتدرب أو اخلاضــــــــــــع للتأهيل من غري  للجمعية -5
 املدة املماثلة أو بعضها. التأهيل اليت حتملتها أو بنسبة املدة املتبقية يف حالة رفضه رفض العمل

  لثاً / العالوات
مي األداء الوظيفي (: حيصــل املوظف على عالوة حســب الدرجة اليت حصــل عليها يف اســتمارة تقو 57مادة )

وأال  اجلمعيةألقل يف % من الراتب األساسي شريطة أن يكون قد أهنى ستة أشهر على ا 5على أال تتجاوز 
صـــرف العالوة حتديد الحية يتجاوز راتبه احلد األعلى ملرتب الوظيفة يف ســـلم الرواتب، وللمدير التنفيذي صـــ

 .ةمقدار وزمن صرف العالو وكذلك  وذلك بناًء على املوقف املايل للجمعيةمن عدمها 
ملوظفني املستحقني للعالوة مع قسم شؤون املوظفني حصر ا مدير الشؤون اإلدارية واملالية(: يتوىل 58مادة )

 من موازنة العام التايل.ضي وإدراجها السنوية قبل هناية السنة املالية بشهر إلقرارها من املدير التنفيذ
 رابعاً / الرتقيات

، وشــــــروط وظيفة ودرجة كل مســــــميات الوظائفدد و حتدد فيه ع وظيفياً  ســــــلماً  اجلمعيةتضــــــع  (:59) ادةم
 :اآلتية الشروط تتوافر  مىت أعلى وظيفة اىل للرتقية أهال املوظف يكونو شغلها، وبداية أجرها فيه 

 .ومعتمدة ضمن موازنة اجلمعية األعلى الوظيفةوظيفة شاغرة يف  وجود -
 .األعلى الوظيفة لشغل الالزمة واخل ات املؤهالت توفر -
 .ةاألخري  السنة يف عنه املقدم التقرير يف األقل على جداً  جيد درجة على حصوله - 
 .الرتقية منحه تعوق جزاءات أو عقوابت ضده صدر قد يكون أال -
 .الشروط ههذ بعض عن املوظف استثناء الصالحية لصاحب جيوزكما   له املباشر الرئيس ترشيح -

 لة للرتقية تكون كاآليت:فإن املفاض ؛موظفإذا توافرت شروط الرتقية لوظيفة أعلى يف أكثر من  (:60) مادة
 ترشيح صاحب الصالحية. -1

 احلاصل على تقدير أعلى. -2

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

 .اجلمعيةاألكثر خ ة عملية مبجال عمل  -4
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 .جلمعيةاألقدمية يف العمل اب -5

 خامساً / البدالت
 بدل النقل. -أ 

عمل وابلعكس مينح بدل للموظف وسيلة نقل مناسبة من حمل سكنه إىل ال اجلمعية(: إذا مل تؤمن 61مادة )
 . اجلمعيةنقل شهري حسب ما هو حمدد يف سلم رواتب موظفي 

عة عمله التنقل خارج مسئولة عن أتمني وسيلة نقل مناسبة للموظف الذي تقتضي طبي اجلمعية(: 62مادة )
قبل املدير التنفيذي  خدام ســــيارته اخلاصــــة حيدد منمقر العمل أو تدفع له بدل انتقال شــــهري يف حال اســــت

تت العمل بتسلم فواتري يف ضوء درجته الوظيفية، كما يصرح للموظفني الذين يستخدمون سياراهتم يف مأمور 
 للمراجعة والصرف.  اجلمعيةحمروقات هذه املأمورتت يف آخر الشهر إىل إدارة 

ه بكافة أنواع اإلجازات املوظف مبهمة خارجية أو متتع قيام(: ال يتوقف صرف بدل النقل يف حال 63مادة )
 املدفوعة األجر املستحقة له مبا فيها اإلجازة املرضية.

 (: يدفع بدل النقل مع الراتب الشهري. 64مادة )
ســـــــــــيارة  للموظف معيةاجل أمنت إذا الســـــــــــابقة املادة يف إليه املشـــــــــــار اإلنتقال بدل يســـــــــــتحق ال (:65) مادة

"  وصــــــيانة إصــــــالحاتو  حمروقات من للســــــيارة الالزمة النفقات كافة  اجلمعية تتحمل احلالة هذه ويف خاصــــــة،
 تتطلب اليت ئفالوظا حتديد حق وحدها إلدارة اجلمعية ويكونفيما عدا مصــــاريف االســــتخدام الشــــخصــــي" 

 لعقد.ن يشغلها، وعلى أن ويضح ذلك صراحاً يف امل خاصة سيارة أتمني وواجباهتا مهامها
 التأمينات طأقســــــــا ألغراضحتســــــــب كافة البدالت يف األجر األســــــــاســــــــي وابلتايل ال ختضــــــــع  (:66) مادة

 .اخلدمة هناية مكافأة احتساب ألغراض سبحت ال وكذلكاالجتماعية 
ما  ذلك على اجلمعية وافقةمب إال الرمسية إجازته أثناء اجلمعية ســـيارة اســـتخدام للموظف جيوز ال (:67) مادة

 مل ينص العقد على خالف ذلك.
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 املهمات اخلارجية -ب
ر وبدل ســـــــكن (: يصـــــــرف للموظف املكلف مبهمة خارجية )خارج مدينة مقر عمله( تذكرة ســـــــف68مادة )

 .اإلدارةن جملس واملعتمد م اجلمعيةووجبات وقيمة اجيار سيارة كما هو حمدد يف سلم رواتب موظفي 

وافقة املدير وجيب أخذ ما (: حتدد مدة املهمة من املدير املباشــــــــــــــر حتديداً مبدئياً قبل القيام هب69مادة )
 .للجمعيةلتنفيذي ، ويف كافة األحوال تعتمد استمارات مصروفات السفر من املدير اعليها التنفيذي

الفرتة املقررة للمهمـة ة املوظف املكلف مبهمــة خــارجيــة ومل يتمكن من العودة يف هنــايــ إذا مرض(: 70مــادة )
لية من مدة املرض مبثابة إجازة متدد فرتة املهمة مبا ال يزيد عن ثالثة أتم من مدة مرضـــــــــــــــه وتعت  األتم التا

 مرضية عادية مع وجود إثبات املرض بتقرير طيب معتمد.

 مةاملهدة تتناســــــــب مع م ابملهمة(: جيوز صــــــــرف ســــــــلفه على حســــــــاب املهمة للموظف املكلف 71مادة )
 فوضه.املختص وتعتمد من املدير التنفيذي أو من ي اإلدارةومكاهنا وفق ما يراه مدير 

  مقر عمله.بداية سفر املوظف وحلني عودته إىل من اخلاصة ابملهمة تبدالال تسبحت (:72) مادة
من كم 150 عن تزيد فةملسا هسفر  حالة يفاخلاص ابملهمة اخلارجية  بدلال املوظف يستحق(: 73)مادة 

 حدود منطقته.
 التنقل واملعيشة أو بعضاً منها.و أتمني السكن  اجلمعيةيلغى البدل كلياً أو جزئياً يف حال تويل  (:74) مادة

 بدل السكن. -ج 
 .اإلدارةلس (: يصرف للموظف بدل سكن حسب ما هو مقرر يف سلم الرواتب املعتمد من جم75مادة )

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

 .وفاة املوظف 

  للمصلحة العامة.  اجلمعيةإهناء خدماته من قبل إدارة 

 ن عقده.م(: ُيسرتد بدل السكن يف حال استقالة املوظف وذلك عن الفرتة الباقية 77مادة )
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 بدل طبيعة العمل. -د 
 هيعتمد(: مينح املوظف الذي يعمل يف ظروف عمل غري عادية بدل طبيعة عمل 78مادة )

 املدير التنفيذي ابقرتاح من مدير إدارة. 
 اإلركاب وتذاكر السفر. -هـ 

خارج اململكة على  (: يســـــــــتحق املوظف غري الســـــــــعودي تذكرة إركاب من اململكة إىل مقر إقامته79مادة )
أو درجة إركاب أعلى"  حاالت أخرى وإتابً" ما مل ينص عقد العمل على الدرجة الســــياحية املخفضــــة ذهاابً 

رجوع إىل موطنه، وحبد أقصـــــــى وعند هناية خدمته وطلبه ال ،عند متتعه ابإلجازة الســـــــنويةو عند بداية التعاقد، 
 زوجة وطفلني فقط.

ما هو حمدد يف  ســــــــب(: املوظف املكلف أو املعني خارج مدينة املقر تصــــــــرف له تذكرة إركاب ح80مادة )
 سلم الرواتب.

 تذكرة سفر واحدة فقط. (: إذا جزأ املوظف الغري السعودي إجازته بناء على طلبه ال يستحق إال81مادة )

 .ه قيمة تذكرة السفرال يصرف ل(: يف حال رغبة املوظف غري السعودي قضاء إجازته يف اململكة 82مادة )
 أو لنـــــــاقـــــــلا تغيري املوظف رغبـــــــة نتيجـــــــة األســــــــــــــعـــــــار يف فروقـــــــات أي اجلمعيـــــــة تتحمـــــــل ال (:83مـــــــادة )

 .إقامته بلد تغيري
نقل   على اجلمعية موافقة حالة يف قيمتها أو ســفر تذاكر على احلصــول يف املوظف حق (: يســقط84مادة )
 كفالته.

ط أال شـــــــر  إقامته حمل تغيري يقتضـــــــي آخر مكان إىل األصـــــــلي عمله مقر من املوظف نقل جيوز (:85) مادة
 .ملالع طبيعة تقتضيه مشروع سبب له نو يك أنو به  جسيماً  ضرراً  يرتتب على ذلك إحلاق

الذي يتم نقله  ملوظفامع مراعاة أحكام املادة )الثامنة واخلمســـــــون( من نظام العمل يســـــــتحق  (:86)مادة 
عوهلم شــــــــــــرعاً ممن من مكان عمله األصــــــــــــلي إىل مكان آخر يقتضــــــــــــي تغيري حمل إقامته نفقات نقله، ومن ي

 يكن النقــل بنــاء على هم؛ مــامليقيمون معــه يف اتريخ النقــل مبــا فيهــا نفقــات اإلركــاب مع نفقــات نقــل أمتعت
 .تهرغب
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 ته للعمل خالل فرتةإىل بلده يف حالة عدم صـــــــــالحي املوظفتكاليف عودة  اجلمعيةتتحمل  ال (:87)مادة 
ت إىل ترحيله مبوجب قرار التجربة، أو إذا رغب يف العودة دون ســبب مشــروع، أو يف حالة ارتكابه خمالفة أد

 إداري، أو حكم قضائي.
 

 الباب السادس: تقارير الكفاءة
 أواًل: تقرير الكفاءة.

 -لآليت: (: خيضع لنظام تقييم األداء مجيع املوظفني وفقاً 88مادة )

 لعام حســـــب النموذج يعد الرئيس املباشـــــر لكل موظف تقريراً ســـــنوتً يتضـــــمن تقييماً ألدائه ا
 تضمن العناصر التالية:على أن ياملعد لذلك. 

o الكفاءة(. اتقانه، ودرجة املقدرة على العمل( 

o  اجلمعيةه، وزمالئه، وعمالء ، ومدى تعاونه مع ردسائاملوظفسلوك. 

o .املواظبة 

  التايل: تكون التقديرات على النحو- 

  التقدير غري مرضي.  50أقل من % 

  التقدير مقبول.  59 - 50من % 

  التقدير مرضي.  69 - 60من % 

  التقدير جيد.  79 - 70من % 

  التقدير جيد جداً.  89 - 80من % 

  التقدير ممتاز.  100 - 90من % 

 ـــــــة التقرير يعـــــــد ـــــــذي من ويعتمـــــــد املبـــــــاشــــــــــــــر الرئيس مبعرف  يفوضـــــــــــــــــــــه من أو املـــــــدير التنفي
 . املوظف ملف يف ويودع ذلك يف

 كافآت.حتفظ صورة من التقرير يف ملف املوظف ويتخذ أساساً ملنح العالوات وامل 

 .حيفظ أصل التقرير يف ملف التقارير لدى شؤون املوظفني 
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أن يتظلم من  لهوحيق ، على نتيجة تقرير األداء اخلاص به بعد اعتماده االطالع(: حيق للموظف 89مادة )
 التقرير وفقاً لقواعد التظلم املنصوص عليها يف هذه الالئحة.

 (: ال جيوز جتديد عقد املوظف احلاصل على تقدير مقبول فأقل. 90مادة )

، وإذا مل يرتفع مســتوى ني أداءه(: املوظف احلاصــل على تقدير مرضــي يوجه له إنذاراً خطياً لتحســ91مادة )
 األداء خالل شهر من اترخيه فلإلدارة احلق يف إلغاء عقده.

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

 ألداء الوظيفي.ا(: يتم تقييم األداء الوظيفي حسب اآللية املدرجة ضمن استمارة تقييم 93مادة )
 الباب السابع: أتم العمل وأوقات الدوام

 جر كامل جلميع املوظفنيأب( أتم يف األســـــبوع ويعت  يوم اجلمعة راحة أســـــبوعية 6(: أتم العمل )94مادة )
أي يوم من أتم  يهاموظف، بعد إبالغ مكتب العمل املختص، أن تســــــــتبدل هبذا اليوم لبعض للجمعيةوجيوز 

الراحة األســـــــــــــبوعية مبقابل  ومجيوز تعويض ي ، والنهم من القيام بواجباهتم الدينيةوعليها أن متك األســـــــــــــبوع ،
 . نقدي

هنايته بقرار من املدير ( ســــــاعة يف األســــــبوع وحتدد بداية الدوام، و 48(: ســــــاعات العمل الفعلية )95مادة )
  ساعة.( 36التنفيذي وختفض خالل شهور رمضان إىل )

أن ا التغيب فيشــــــــــــرط فيه وز للموظف أن خيرج من الدوام إال  ذن من املدير املباشــــــــــــر أم(: ال جي96مادة )
  ذن مباشر من املدير التنفيذي. يكون

ة كل شـــــــــهر من الراتب فرتات التأخر اليومي أو اخلروج قبل هناية الدوام وختصـــــــــم هناي ب(: حتســـــــــ97مادة )
 األساسي للموظف.

ذج اخلروج املعد من قبل (: املوظف الذي تقضـــي طبيعة عمله اخلروج من مقر العمل يلزم تعبئة منو 98مادة )
 لكل مرة خيرج فيها.  اجلمعية
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 الباب الثامن: اإلجـازات
 أوالً / اإلجازات الرمسية واألعياد

 -كالتايل: (: للموظف إجازة أبجر كامل وهي  99مادة )

  التاســــــــــــع والعشــــــــــــرين من  أتم تبدأ من اليوم التايل لليوم أربعةعيد الفطر املبارك: ومدهتا
 .حسب تقومي أم القرى شهر رمضان املبارك

  يوم عرفةأتم تبدأ من  أربعةعيد األضحى: ومدهتا. 

 )يوم واحد مبناسبة اليوم الوطين للملكة )أول امليزان 

 وم اخلميس فإنه ي ويف حالة مصادفة بداية الدوام بعد إجازة عيد الفطر أو عيد األضحى
 يضم إىل إجازة العيد حبي  يكون الدوام يوم السبت.

  ا مبا يعادهلا عنه املوظفإذا تداخلت أتم هذه اإلجازات مع الراحة األســــــــــــبوعية يعوض
لعيدين مع إجازة أما إذا تداخلت أتم إجازة أحد ا، قبل أتم تلك اإلجازات أو بعدها

 عنها. املوظفاليوم الوطين فال يعوض 

  نياً / اإلجازات السنوية العادية
تقل مدهتا عن  الســنوية أبجر كامل  اخلدمة إجازةعن كل ســنة من ســنوات  املوظفيســتحق (: 100مادة )

س ســــــــــــــنوات متصــــــــــــــلة، تقل عن ثالثني يوماً، إذا بلغت خدمته ر واحد وعشــــــــــــــرين يوماً، تزاد إىل مدة ال
ليت قضـــاها من الســـنة يف الســـنوية بنســـبة املدة ا إجازتهاحلصـــول على جزء من  اجلمعيةبعد موافقة  موظفولل

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

 ها من السنة يف العمل. (: جيوز منح املوظف جزء من إجازته السنوية تتناسب واملدة اليت أمضا101مادة )

عمل مع األخذ يف مواعيد اإلجازات الســــــــنوية ملوظفيها حبســــــــب مقتضــــــــيات ال اجلمعيةحتدد (: 102مادة )
 االعتبار رغبة املوظف كلما أمكن ذلك. 

تم بعد موافقة املدير (: جيوز جتزئة اإلجازة الســــــــــــــنوية إىل جزئني ال يقل أي منها عن عشــــــــــــــرة أ103مادة )
 التنفيذي. 

بكشوف  فقاً للتواريخ احملددةو مراقبة تنفيذ قيام املوظفني  جازاهتم املوظفني شؤون (: يتوىل قسم 104مادة )
 . توزيع اإلجازات املعتمدة
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غبته املدة اليت ر (: إذا حكم على املوظف ابلسجن الذي ال يستوجب الفصل حسبت بناء على 105مادة )
 يقضيها يف السجن كلها أو بعضها من اإلجازة السنوية املستحقة أو االضطرارية. 

 ف. أبي تعويض عن اإلجازة اليت مل يتمتع هبا املوظ اجلمعية(: ال تلتزم 106مادة )

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

 بل. عن إجازته السنوية مبقابل أو بدون مقا(: ال جيوز للموظف أن يتنازل 108مادة )

إلحدى عشــــــر شــــــهر ا(: ال يتمتع املوظف أثناء فرتة التجربة  جازة شــــــخصــــــية حىت وإن كانت 109مادة )
 العمل تتضمن فرتة التجربة. 

 قي مستحقاته مقدماً. (: يف حال استحقاق املوظف إلجازته السنوية يتم دفع راتب اإلجازة واب110مادة )

كامل يف بيان حيتوي   (: يلتزم املوظف بتقدمي طلب التمتع ابإلجازة قبل موعد اإلجازة بشــــــــــــــهر111)مادة 
 على كافة املعلومات املطلوبة يف حال غيابه. 

ل التمتع هبا وذلك (: يدفع للموظف أجرة عن اإلجازة الســــــــــــــنوية املســــــــــــــتحقة إذا ترك العمل قب112مادة )
 زته عنها. ابلنسبة للمدة اليت مل حيصل على إجا

 أو األعياد إجازات من لهايتخل ما بقدرأو االجازات الرمسية واألعياد  الســـــــــنوية اإلجازة متدد (:113) مادة
 .الدولة تقررها أخرى رمسية إجازة أية

 : ليةالتا املدد عن خدمة هناية مكافأة أو سنوية إجازة املوظف يستحق ال(: 114) مادة
 راتب بدون اإلجازة مدة.  

 اإلدانة حال يف حكمة يف وما اليد كف مدة. 

 الدراسية اإلجازة مدة.  

 خدمة هناءإ يقتضي والضده  صدر حلكم تنفيذاً  السجن يف املوظف ضيهايق اليت املدة. 

ـــــــه التمتع موظفلل حيق ال(: 115) مـــــــادة ـــــــة إخالء بعـــــــد إال  جـــــــازت ـــــــة من طرف ـــــــة اجلهـــــــات كـــــــاف  املعني
 .رةاإلدا جتاه وأقساط نقدية وسلف الغرامات وسداد ونقود عهدة من بعهدته ما وتسوية
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  لثاً / اإلجازات االضطرارية
 تتجاوز ثالثة أتم يف (: جيوز منح املوظف عند الضـــرورة القصـــوى إجازة اضـــطرارية أبجر ملدة ال116مادة )

 ملدير التنفيذي. ارئيسه املباشر مبوافقة السنة على أال تكون متصلة إذا أبدى أسباب مقبولة لدى 
 رابعاً / اإلجازات املرضية

، أو مرجع ةاجلمعيالذي يثبت مرضـــــه بشـــــهادة طبية صـــــادرة عن طبيب  – املوظفيســـــتحق (: 117مادة )
ســـــواء  مرضـــــية؛ل إجازة واليت تبدأ من اتريخ أو  الواحدة،إجازات مرضـــــية خالل الســـــنة  –طيب معتمد لديها 

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

  .الثالثون يوماً األوىل أبجر كامل 

  .الستون يوماً التالية بنصف األجر 

 .الثالثون يوماً اليت تلي ذلك بدون أجر 

  .ما زاد عن ذلك يلغى عقده 

تغرقها الفحوص الطبية (: حيتســــب اليوم الذي حيال فيه املوظف إىل املســــتشــــفى واألتم اليت تســــ118مادة )
 ملرضية. من أتم اإلجازات املرضية مىت رأت اجلهة الطبية املعتمدة استحقاقه لإلجازة ا

لب  ليه أن يتقدم بطع(: إذا رغب املوظف املريض يف قطع إجازته املرضــــــــــــــية والعودة إىل عمله 119مادة )
 مشفوعاً مبوافقة اجلهة الطبية املعتمدة.  اجلمعيةكتايب ملدير 

 شــــــــــــــفي أنـــه داملعتمـــ الطبيـــب قرر إذا إال عملـــه يبـــاشــــــــــــــر أبن املريض للموظف يســــــــــــــمح ال (:120) مـــادة
من خمالطة  ررضـــــــــــــ وال العمل أداء من عليه خطر ال وأنه العمل مباشـــــــــــــرة قادراً على وأصـــــــــــــبح مرضـــــــــــــة من

 .العمل يف زمالءه
 احلق يف وصل إجازته السنوية ابملرضية. للموظف (:121) مادة

 خامساً / اإلجازات بدون أجر
لقصوى حسب ما حيدده (: جيوز أن مينح املوظف إجازة استثنائية بدون أجر يف حال الضرورة ا122مادة )

ذه اإلجازة ضـــــــــمن خدمة هاملدير التنفيذي على أال تزيد عن ثالثني يوماً يف الســـــــــنة على أال حتتســـــــــب أتم 
 . املوظف
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 سادساً / اإلجازات اخلاصة
 -التالية: ت (: للموظف إجازة أبجر كامل يف احلاال123مادة )

  .رسة أتم عند زواجه 

 يف حالة والدة مولود له.  ثالثة أتم 

 عه. يف حالة وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فرو  رسة أتم 

  ا احلق يف متديدها ، وهلاملسلمة املوظفةأربعة أشهر وعشرة أتم يف حالة وفاة زوج
ة من ابقي االســـــــتفادجيوز هلا  ، والجر إن كانت حامالً حىت تضـــــــع  لهادون أ

 إجازة العدة املمنوحة هلا بعد وضع هذا احلمل.

  مة.غري املسل املوظفةرسة عشر يوماً يف حالة وفاة زوج 

 ويلتزم املوظف بتقدمي الو ئق اليت تثبت هذه احلاالت. 
 سابعاً / إجازة احلج

ويرغـــــــب  األقـــــــل على ســــــــــــــنـــــــة املؤســــــــــــــســــــــــــــــــــة خـــــــدمـــــــة يف أمضــــــــــــــى الـــــــذي املوظف مينح(: 124)مـــــــادة 
عيد  إجازة اىل ضـــــــــــــــافةابإل الفريضـــــــــــــــة هذه ألداء أتم أربعة مدهتا كامل  أبجر إجازة احلج فريضـــــــــــــــة أداء يف

ــــــــارك األضــــــــــــــــــــــحــــــــى ــــــــك املــــــــب ــــــــه مــــــــدة طــــــــوال واحــــــــدة ملــــــــرة وذل ــــــــإلدارة ،خــــــــدمــــــــت ــــــــظــــــــيــــــــم  حــــــــق ول ــــــــن ت
 ي التغاضي عن مدة اخلدمة.وجيوز مبوافقة املدير التنفيذ لعملا سري ابنتظام خيل ال مبا اإلجازة هذه منح

 المتحاانت الدراسيةا مناً/ إجازة 
 األجر مدفوعة ةإجاز  اململكة داخل العلمي حتصــــــــــــــيله يتابع الذي الســــــــــــــعودي املوظف ح(: مين125) مادة
 ومواعيد أبتم والً وجد العلمية املؤســــــــســــــــات إلحدى انتســــــــابه مايفيد يقدم أن شــــــــريطة االمتحان أتم طوال

  االمتحان. أتم مجيع حضوره يفيد وما اإلمتحاانت
 الباب التاسع: العمل اإلضايف.

من  بطلبلعمل وذلك (: جيوز تشـــغيل املوظف وقتاً إضـــافياً يف احلاالت اليت تقتضـــي مصـــلحة ا126مادة )
 مدير اإلدارة وابعتماد من املدير التنفيذي. 
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أو الكرتو   كتـايب،يتم ذلـك مبوجـب تكليف   اإلضـــــــــــــــايف؛ابلعمـل  املوظفيف حـال تكليف  (:127مـادة )
وعدد  ،املوظفت اإلضــــــافية املكلف هبا ايبني فيه عدد الســــــاع اجلمعيةموجه له تصــــــدره اجلهة املســــــئولة يف 

 نظام العمل. ناملائة( موفق ما نصًّت عليه املادة )السادسة بعد  لذلك؛األتم الالزمة 

ألعمال اإلضـــــافية املراد ل(: للمدير املباشـــــر الصـــــالحية يف حتديد عدد األتم والســـــاعات الالزمة 128مادة )
 تكليف املوظف هبا. 

املدير التنفيذي على أال  أجراً إضـــــافياً عن ســـــاعات العمل اإلضـــــافية املعتمدة من اجلمعية عتدف (:129مادة )
 .ألسبوعية واألعياداأتم الراحة يف  %100تم العادية، من األجر األساسي يف األ %50يزيد األجر عن 

 . ال يعت  عماًل إضافياً ما يوكل إىل املوظف من أعمال موظف آخر أثناء وقت الدوام الرمسي (:130مادة )
 الباب العاشر: التظلم

لم كتابياً إىل املدير (: حيق للموظف أن يتظلم من أي تصـــــرف أو قرار يتخذ يف حقه ويقدم التظ131مادة )
 بنتيجة تظلمه يف زمن ال يتجاوز شهر من اترخيه.  وخيطر املوظفالتنفيذي 

 الباب احلادي عشر: إهناء اخلدمة
 -التالية: يف احلاالت  ابجلمعية(: تنتهي خدمة املوظف 132مادة )

  .الوفاة 

  .االستقالة 

  فني. انتهاء مدة العقد يف حالة عدم الرغبة يف التجديد من أحد الطر 

  .العجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طيب معتمد 

  يوماً  60انقطاع املوظف عن العمل ملرضه مدة تزيد عن . 

  يوم. 15غياب املوظف 

 م إلغاء الســـــــــــــلطات احلكومية رخصـــــــــــــة العمل للموظف غري الســـــــــــــعودي أو عد
 ها أو إبعاده عن البالد. جتديد

  .اإلخالل أبي شرط من شروط العقد 

تتم املوافقة عليها من  (: اســتقالة املوظف تكون بطلب مكتوب يرفع إىل الرئيس املباشــر على أن133مادة )
 حسب املصلحة مع األخذ بعني االعتبار ما ورد يف العقد من شروط.  اجلمعيةقبل 
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عى إخطار املوظف بذلك يف فسخ العقد أو إهناء العقد مع املوظف يرا اجلمعية(: يف حال رغبة 134مادة )
 خطياً واستالم صورة من اإلخطار بعد التوقيع على األصل. 

 الباب الثا  عشر: التأمني االجتماعي والصحي
وفقاً  ،عيةتأمينات االجتماســـة العامة لللدى املؤســـ املوظفنيابالشـــرتاك عن مجيع  تلتزم اجلمعية (:135مادة )

 ملا يقرره النظام.
قاً ملا يقرره نظام التأمني وف ابلتأمني الصــــــــــــــحي جلميع املوظفني وأفراد عائالهتم اجلمعية(: تلتزم 136مادة )

 .الصحي التعاو ، والئحته التنفيذية
 تشغيل النساءعشر:  الثال الباب 

 املوظفاتســــــــــــرتاحة الومقاعد  أماكن،يف مجيع األماكن اليت يعمل فيها نســــــــــــاء  اجلمعيةتعد  (:137مادة )
 ودورات مياه خاصه هبن. الرجال،مبعزل عن 

، حبي  وزعها كيف تشــاءدة عشــرة أســابيع تة احلق يف إجازة وضــع أبجر كامل ملاملوظفللمرأة  (:138مادة )
املعتمدة  واســـطة اجلهة الطبيةوحيدد هذا التاريخ ب للوضـــع؛حبد أقصـــى أبربعة أســـابيع قبل التاريخ املرجح  تبدأ

ل األســـــابيع ة خالفاملوظجيوز تشـــــغيل املرأة  ، أو بشـــــهادة طبية مصـــــدقة من جهة صـــــحية، والاجلمعيةلدى 
احلق يف  فللموظفة ؛اخلاصـــة االحتياجاتمن ذوي  مريض، أوويف حالة إجناب طفل  ،الســـتة التالية لوضـــعها

 دة شهر دون أجر.ملإجازة الوضع؛ وهلا متديد اإلجازة  انقضاءإجازة أبجر كامل ملدة شهر واحد بعد 
أن أتخذ إجـازة الوضــــــــــــــع  عنـدمـا تعود إىل مزاولـة عملهـا بعـد اجلمعيـةة يف املوظفـحيق للمرأة  (:139مـادة )

يف اليوم الواحد، وذلك  تزيد يف جمموعها على الســــاعة ، ال اســــرتاحة، أو فرتات بقصــــد إرضــــاع مولودها فرتة
رتات من ســـــــــــاعات العمل ، وحتســـــــــــب هذه الفرتة ، أو الفاملوظفنيجلميع  الراحة املمنوحة عالوة على فرتات

فيض األجر، وجيب على يرتتب على ذلك خت الفعلية، وذلك ملدة أربعة وعشرين شهراً من اتريخ الوضع، وال
،  االســــرتاحةفرتة ، أو فرتات  كتابًة بوقت  الرئيس املباشــــرة بعد عودهتا من إجازة الوضــــع إشــــعار املوظفاملرأة 
ورد يف  لك حبســــب مايطرأ على ذلك الوقت من تعديل ، وحتدد فرتة ، أو فرتات الرضــــاعة على ضــــوء ذ وما

 الالئحة التنفيذية لنظام العمل.
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 اخلدمات االجتماعيةعشر:  الثال الباب 
 التالية: االجتماعيةبتقدمي اخلدمات  اجلمعيةتلتزم  (:140مادة )

 إعداد مكان ألداء الصالة. .1
 إعداد مكان لتناول الطعام. .2
ن ذوي االعاقة اليت متكنهم م، واملرافق التيســريية الضــرورية للعمال املتطلبات، واخلدمات اجلمعيةوفر ت .3

 .لعملا الالئحة التنفيذية لنظام من أداء أعماهلم حبسب االشرتاطات املنصوص عليها يف
 واجلزاءات فاتلاملخاعشر:  ل الثاالباب 

  من اجلزاءات التالية:، وتستوجب أتً املوظفاملخالفة هي كل فعل من األفعال اليت يرتكبها  (:141مادة )
 ارتكبها،خالفة اليت موضــــــــــــحاً به نوع امل املوظفإىل  اجلمعيةاإلنذار الكتايب: وهو كتاب توجهه  -1

ىل مثلها إالعودة و أ املخالفة،مع لفت نظره إىل إمكان تعرضــه إىل جزاء أشــد، يف حالة اســتمرار 
 مستقباًل.

حلسم من األجر أو ا اليومي،غرامة مالية: وهي حسم نسبة من األجر يف حدود جزء من األجر  -2
 ورسة أتم يف الشهر الواحد كحد أقصى. يوم،مبا يرتاوح بني أجر 

ه ، مع حرمانعينةممن مزاولة عمله خالل فرته  املوظفوهو منع  مل بدون أجر:اإليقاف عن الع -3
 لشهر الواحد.تتجاوز فرتة اإليقاف رسة أتم يف ا أال، على ةمن أجره خالل هذه الفرت 

 ن اتريخ استحقاقها.م: وذلك ملدة أقصاها سنة واحدة احلرمان من الرتقية، او العالوة الدورية -4
تكابه املخالفة ؛ الر بناًء على ســـبب مشـــروع املوظفالفصـــل من اخلدمة مع املكافأة: وهو فصـــل  -5

 مع عدم املساس حبقه يف مكافأة هناية اخلدمة.
شـــــــعار، أو ادون مكافأة، أو  املوظفالفصـــــــل من اخلدمة بدون مكافأة: وهو فســـــــخ عقد عمل  -6

 نظام العمل. )الثمانون( من ؛ الرتكابه أي من احلاالت املنصوص عليها يف املادةتعويض

 رتكبة من قبله.ومدى جسامة املخالفة امل نوع،مع  املوظفوجيب أن يتناسب اجلزاء املفروض على 
 –واجلزاءات  يرتكـــب أًت من املخـــالفـــات الواردة يف جـــداول املخـــالفـــات، موظفكـــل  (:142مـــادة )

 يعاقب ابجلزاء املوضح قرين املخالفة اليت ارتكبها. –امللحق هبذه الالئحة 
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املدير التنفيذي  من قبل الالئحة،تكون صالحية توقيع اجلزاءات املنصوص عليها يف هذه  (:143مادة )
 وجيوز له استبدال اجلزاء املقرر ألية خمالفة جبزاء أخف. يفوضه؛او من  ،جلمعيةاب

؛ فإنه ارتكاهبا  علىومثانني يوماً  ذات املخالفة بعد مضــــــــــي مائة املوظفيف حال ارتكاب  (:144مادة )
 األوىل. للمرةوتعد خمالفة وكأهنا ارتكبت  عائداً،يعت   ال

األشـــــــــــــــد من بني  يكتفى بتوقيع اجلزاء، د املخالفات الناشــــــــــــــئة عن فعل واحدعند تعد (:145مادة )
 اجلزاءات املقررة يف هذه الالئحة.

جيوز  واحــد، كمــا ال عن املخــالفــة الواحــدة أكثر من جزاء املوظفجيوز أن يوقع على  ال (:146مــادة )
تم، وال أن يقتطع من عن املخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر رســـــــــــة أ املوظفأن يوقع على 

 ا.ر من أجر رسة اتم يف الشهر الواحد وفاًء للغرامات اليت وقع عليهاجره أكث
، إال بعـد إبالغ جر واحـدأ تتجـاوز عقوبتهـا غرامـة أتً من اجلزاءات اليت اجلمعيـةتوقع  ال (:147مـادة )
مبوجب حمضــــــــر يودع مبلفه  ومساع أقواله، وحتقيق دفاعه، وذلك إليه،كتابة ابملخالفات املنســــــــوبة   املوظف
 اخلاص.
كان العمل إال إذا  ألمر ارتكبه خارج م املوظفجيوز للمنشـــــــــــــــأة توقيع أي جزاء على  ال (:148مادة )

اإلخالل حبكم املادة  ، وذلك دونأو مبديرها املســـــــــئول جلمعيةكان له عالقة مباشـــــــــرة بطبيعة عمله أو اب
 من نظام العمل.)الثمانون( 

من ثالثني يوماً من  أتديبياً عن خمالفة مضــــى على كشــــفها أكثر املوظفجيوز مســــاءلة  ال (:149مادة )
 أهنا.مبرتكبها، دون أن تقوم ابختاذ أي من إجراءات التحقيق بش اجلمعيةاتريخ علم 

ثبوت املخالفة أكثر  ، إذا مضى على اتريخاملوظفجيوز للمنشأة توقيع أي جزاء على  ال (:150مادة )
 من ثالثني يوماً.

، ونوعها، ومقدارها، واجلزاء كتابة مبا أُوِقع عليه من جزاءات  املوظف بالغ  اجلمعيةتلتزم  (:151مادة )
إلخطار، أو رفض عن اســـــــــــــتالم ا املوظفالذي ســـــــــــــوف يتعرض له يف حالة تكرار املخالفة، وإذا امتنع 

تار الثابت يف ملف خدمته، أو إليه ابل يد املســجل على عنوانه املخ ، أو كان غائباً، يرســلالتوقيع ابلعلم
تب على التبليغ أبي من ، ويرت اجلمعية، او املعتمد لدى كرتو  الشــخصــي الثابت بعقد العملابل يد االل

 .القانونيةهذه الوسائل مجيع اآل ر 
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بها، واتريخ اليت ارتك ، يدون فيها نوع املخالفةموظف صـــــــــحيفة جزاءاتخيصـــــــــص لكل  (:152مادة )
 .املوظف؛ وحتفظ هذه الصحيفة يف ملف خدمة وقوعها، واجلزاء املوقع عليها

ادة )الثـــالثـــة وفق أحكـــام املـــ خـــاص؛يف ســــــــــــــجـــل  املوظفنيتقيـــد الغرامـــات املوقعـــة على  (:153مـــادة )
 ن قبل اللجنة العماليةم املوظفنيويكون التصـــرف فيها مبا يعود ابلنفع على  العمل،والســـبعون( من نظام 

 قة وزارة العمل.جلنة عمالية يكون التصرف يف الغرامات مبواف عدم وجودويف حالة  ؛اجلمعيةيف 
 التظلمالباب الثال  عشر: 

لقضائية املختصة،  أو ا، أو اإلداريةاباللتجاء إىل اجلهات  ملوظفمع عدم اإلخالل حبق ا (:154مادة )
و جزاء يتخذ يف حقه أمن أي تصــــــرف ، او إجراء،  اجلمعيةان يتظلم إىل إدارة  موظفاهليئات ؛ حيق لل

لعلم ابلتصـــــــــرف، أو اإلجراء خالل ثالثة أتم عمل من اتريخ ا اجلمعيةمن قبلها، ويقدم التظلم إىل إدارة 
 ال تظلمه، يف ميعاد بنتيجة البت يف املوظفمن تقدمي تظلمه، وخيطر  املوظفيضــــــــــــــار  املتظلم منه، وال

 يتجاوز رسة أتم عمل من اتريخ تقدميه التظلم.
 

 الباب الثال  عشر: إعالن الالئحة
عديلها كلياً أو جزئياً إال . وال جيوز تاإلدارة(: تســري أحكام هذه الالئحة بعد إقرارها من جملس 155مادة )

 .اإلدارةمبوجب قرار من جملس 

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

 .اإلدارة(: كل ما مل ينص عليه يف الالئحة يعت  من صالحيات جملس 157مادة )
جهزة الطبية مبنطقة مكة معية ابدر لألجب(: تعت  هذه الالئحة وما ورد فيها من املواد خاصــــــــــــــة 158مادة )
 .املكرمة
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 واجلزاءاتجداول املخالفات 

 العمل: مبواعيد تتعلق خمالفات أواًل:
 

 املخالفة نوع م
 اليومي( األجر من نسبة هي ، احملسومة )النسبة اجلزاء

 الرابعة الثالثة الثانية األوىل

1 

 احلضور مواعيد عن التأخر
 دقيقة (15) لغاية للعمل
 ؛ مقبول عذر أو إذن، دون
 ذلك على يرتتب مل إذا

 آخرين. عمال تعطيل

 %20 %10 %5 كتايب  إنذار

2 

 احلضور مواعيد عن التأخر
 دقيقة (15) لغاية للعمل
 ؛ مقبول عذر أو إذن، دون
 تعطيل ذلك على ترتب إذا

 آخرين. عمال

 %50 %25 %15 كتايب  إنذار

3 

 احلضور مواعيد عن التأخر
 دقيقة (15) من أكثر للعمل
 إذن، دون دقيقة (30) لغاية
 يرتتب مل إذا ؛ مقبول عذر أو

 عمال تعطيل ذلك على
 آخرين.

10% 15% 25% 50% 

4 
 احلضور مواعيد عن التأخر
 دقيقة (15) من أكثر للعمل
 إذن، دون دقيقة (30) لغاية

 يوم 75% 50% 25%
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 ترتب إذا ؛ مقبول عذر أو
 عمال تعطيل ذلك على

 آخرين.

5 

 احلضور مواعيد عن التأخر
 دقيقة (30) من أكثر للعمل
 إذن، دون دقيقة (60) لغاية
 يرتتب مل إذا ؛ مقبول عذر أو

 عمال تعطيل ذلك على
 آخرين.

 يوم 75% 50% 25%

6 

 احلضور مواعيد عن التأخر
 دقيقة (30) من أكثر للعمل
 إذن، دون دقيقة (60) لغاية
 ترتب إذا ؛ مقبول عذر أو

 عمال تعطيل ذلك على
 آخرين

 يومان يوم 50% 25%

 التأخري دقائق أجر حسم إىل ابإلضافة

7 

 راحلضو  مواعيد عن التأخر
 ساعة على تزيد ملدة للعمل
 ؛ مقبول عذر أو ، ذرع دون
 يرتتب مل او ، ترتب سواءً 
 عمال تعطيل ذلك على

 آخرين.

 أتم ثالثة يومان يوم كتايب  إنذار

 التأخري ساعات أجر حسم إىل ابإلضافة

8 

 االنصراف أو العمل، ترك
 عذر أو إذن، دون امليعاد قبل

 (15) يتجاوز ال مبا مقبول
 دقيقة

 يوم %25 %10 كتايب  إنذار

 العمل ترك مدة أجر حسم إىل ابإلضافة
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9 

 االنصراف أو العمل، ترك
 عذر أو إذن، دون امليعاد قبل

 (15) يتجاوز مبا مقبول
 دقيقة

 يوم 50% 25% 10%

 العمل ترك مدة أجر حسم إىل ابإلضافة

10 

 أو ، العمل أماكن يف البقاء
 إنتهاء بعد إليها العودة
 اذن دون العمل مواعيد
 مسبق

 يوم %25 %10 كتايب  إنذار

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

 أتم أربعة أتم ثالثة يومان

 من احلرمان
 او ، الرتقيات
 ملره العالوات
 واحده

12 

  اذن دون املتصل الغياب
 من مقبول عذر أو كتايب،
 خالل ، اتم ستة إىل يومني
 الواحدة العقدية السنة

 أتم أربعة أتم ثالثة يومان

 من احلرمان
 او ، الرتقيات
 ملره العالوات
 واحده

 الغياب مدة أجر حسم إىل ابإلضافة

13 

  اذن دون املتصل الغياب
 من مقبول عذر أو كتايب،
 ، اتم عشرة إىل  أتم سبعة
 الواحدة العقدية السنة خالل

 أتم رسة أتم أربعة

 من احلرمان
 او ، الرتقيات
 ملره العالوات
 واحده

 اخلدمة من فصل
 إذا ؛ املكافأة مع
 جمموع يتجاوز مل

 (30) الغياب
 يوماً 

 الغياب مدة أجر حسم إىل ابإلضافة
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14 

  اذن دون املتصل الغياب
 من مقبول عذر أو كتايب،
 أربعة إىل يوماً  عشر أحد
 السنة خالل ،  ً يوما عشر

 الواحدة العقدية

 أتم رسة

 من احلرمان
 او ، الرتقيات
 ملره العالوات
 مع واحده،
 إنذار توجيه
 طبقاً  ابلفصل

 للمادة
 من )الثمانون(

 العمل نظام

  اخلدمة من فصل
 للمادة طبقاً 

 من )الثمانون(
 العمل نظام

 ــــــــــــ

 الغياب مدة أجر حسم إىل ابإلضافة

15 

 دون العمل عن االنقطاع
 على تزيد مدة مشروع سبب
 ،متصلة يوماً  عشر رسة
  الواحدة العقدية السنة خالل

 الغياب بعد كتايب  إنذار يسبقه أن ،على تعويض أو مكافأة، دون الفصل
 العمل نظام من )الثمانون( املادة حكم نطاق يف أتم، عشرة مدة

16 

 سبب دون املتقطع الغياب
 يف تزيد مدداً  مشروع
 يوماً  ثالثني على جمموعها
 الواحدة العقدية السنة خالل

 الغياب بعد كتايب  إنذار يسبقه أن ،على تعويض أو مكافأة، دون الفصل
 العمل امنظ من )الثمانون( املادة حكم نطاق يف يوماً، عشرين مدة
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 العمل:اثنياً: خمالفات تتعلق بتنظيم 

 

 املخالفة نوع م
 اليومي( األجر من نسبة هي ، احملسومة )النسبة اجلزاء

 الرابعة الثالثة الثانية األوىل

1 
 مكان غري يف م ر دون التواجد
 أثناء موظفلل املخصص العمل
 الدوام وقت

 يوم 50% 25% 10%

2 
 عمل أمور غري يف زائرين استقبال
 دون ، العمل أماكن يف اجلمعية

  اإلدارة من إذن
 %25 %15 %10 كتايب  إنذار

3 
 ، ومعدات ، آالت استعمال
 خاصة ألغراض اجلمعية وأدوات

 إذن دون ،
 %50 %25 %10 كتايب  إنذار

4 
 حق وجه دون ، املوظف تدخل

 اختصاصه يف ليس عمل أي يف
 إليه به يعهد مل أو ،

 أتم ثالثة يومان يوم 50%

5 
 غري من الدخول أو ، اخلروج
 لذلك املخصص املكان

 %25 %15 %10 كتايب  إنذار

6 

 ، اآلالت تنظيف يف اال ال
 ، هبا العناية عدم أو وصيانتها،

 من هبا ما عن التبليغ عدم أو
 خلل

 أتم ثالثة يومان يوم 50%
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7 

 اإلصالح، أدوات وضع عدم
 يف األخرى واللوازم ، والصيانة
 بعد ، هلا املخصصة األماكن
 العمل من اإلنتهاء

 يوم %50 %25 كتايب  إنذار

8 
 أو ، إعالانت إتالف أو متزيق،

 اجلمعية إدارة بالغات
 أتم رسة أتم ثالثة يومان

 مع فصل
 املكافأة

9 
 حبوزته، اليت العهد يف اإل ال
 أجهزة، آالت، )سيارات، مثال:

 أدوات،.......( معدات،
 أتم رسة أتم ثالثة يومان

 مع فصل
 املكافأة

10 
 غري أو العمل، مكان يف األكل
 غري يف او له، املعد املكان
 الراحة أوقات

 %25 %15 %10 كتايب  إنذار

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

 تستدعي اليت احلاالت يف النوم 12
 مستمرة يقظة

 أتم ثالثة يومان يوم 50%

13 
 يف املوظف وجود أو ، التسكع

 ساعات اثناء ، عمله مكان غري
 العمل

 يوم 50% 25% 10%

 احلضور، إثبات يف التالعب 14
 واالنصراف

 يومان يوم

 من احلرمان
 الرتقيات
 ملرة والعالوات
 واحدة

 اخلدمة من فصل
 املكافأة مع
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15 

 العادية األوامر إطاعة عدم
 تنفيذ عدم أو ابلعمل اخلاصة

 ، ابلعمل اخلاصة التعليمات
 ظاهر مكان يف واملعلقة

 يومان يوم 50% 25%

16 
 ، األوامر خمالفة على التحريض

 اخلاصة اخلطية والتعليمات
 ابلعمل

 أتم رسة أتم ثالثة يومان
 مع فصل

 املكافأة

17 
 احملظورة، األماكن يف التدخني
 على للمحافظة عنها واملعلن
 اجلمعيةو  العمال، سالمة

 أتم رسة أتم ثالثة يومان
 مع فصل

 املكافأة

18 

 العمل يف التهاون أو اإل ال
 يف ضرر عنه ينشأ قد الذي
 ، سالمتهم أو ، العمال صحة

 ، األدوات أو ، املواد يف أو
 واألجهزة

 أتم رسة أتم ثالثة يومان
 مع فصل

 املكافأة
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 املوظفاثلثاً: خمالفات تتعلق بسلوك 

 املخالفة نوع م
 اليومي( األجر من نسبة هي ، احملسومة )النسبة اجلزاء

 الرابعة الثالثة الثانية األوىل

1 
 مع أو ، الزمالء مع التشاجر

 يف مشاغبات إحداث أو ، الغري
 العمل مكان

 أتم رسة أتم ثالثة يومان يوم

2 
 كذابً   املوظف إدعاء أو التمارض

 أو ، العمل أثناء أصيب أنه
 بسببه

 أتم رسة أتم ثالثة يومان يوم

3 

 الكشف إجراء عن االمتناع
 ،اجلمعية طبيب طلب عند الطيب
 الطبية التعليمات اتباع رفض أو

 العالج أثناء

 أتم رسة أتم ثالثة يومان يوم

4 
 ةاملعلق الصحية التعليمات خمالفة
 العمل أبماكن

 أتم رسة يومان  يوم 50%

 أو ،اجلمعية جدران على الكتابة 5
 عليها إعالانت لصق

 %50 %25 %10 كتايب  إنذار

6 
 عند اإلداري التفتيش رفض

 يومان يوم %50 %25 االنصراف

7 
 احملصلة النقود تسليم عدم

 املواعيد يف اجلمعية حلساب
 مقبول ت ير دون احملددة

 أتم رسة أتم ثالثة يومان
 مع فصل

 املكافأة
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8 
 املالبس، إرتداء عن االمتناع
 للوقاية املقررة واالجهزة
 والسالمة.

 أتم رسة يومان  يوم كتايب  إنذار

9 
 يف اآلخر اجلنس مع اخللوة تعمد
 العمل أماكن

 أتم رسة أتم ثالثة يومان
 مع فصل

 املكافأة

10 
 ءاحليا خيدش مبا لآلخرين اإلحياء
 أتم رسة أتم ثالثة يومان فعالً  أو ، قوالً 

 مع فصل
 املكافأة

11 

 العمل زمالء على االعتداء
 أو االشارة، أو ، ابلقول

 االتصال وسائل ابستعمال
 التحقري أو ، ابلشتم االلكرتونية

 مع فصل أتم رسة أتم ثالثة يومان
 املكافأة

12 
 على اجلسدي يذاءابإل االعتداء
 غريهم على أو العمل، زمالء
 إابحية بطريقة

 الثمانون() املادة مبوجب تعويض أو ، إشعار أو ، مكافأة بدون فصل

13 

 أو القويل ،او اجلسدي االعتداء
 االتصال وسائل من وسيلة أبي

 العمل صاحب على االلكرتونية
 أحد أو ، املسئول املدير أو ،

 بسببه ،أو العمل أثناء الردساء

 الثمانون() املادة وجبمب تعويض أو ، إشعار أو ، مكافأة بدون فصل

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

 املكافأة
 ـــــــــــ
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15 
 جلنة لطلب االمتثال عدم

 اإلدالء أو ابحلضور، التحقيق
 الشهادة أو ابألقوال،

 اتم رسة أتم ثالثة يومان
 مع فصل

 املكافأة

 


