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 اجملمعةيف معية الرب اخلريية جبالئحة تنظيم العمل 

 : مقدمة

العمل الصادر ( من املادة )الثانية عشرة( من نظام 1حلكم الفقرة ) وضعت هذه الالئحة تنفيذًا .1

تاريخ و (24هـ املعدل باملرسوم امللكي رقم )م/ 23/8/1426( وتاريخ 51باملرسوم امللكي رقم )م/

 وعلى كل صاحب عمل اعداد هـ  5/6/1436( وتاريخ 46هـ واملرسوم امللكي رقم )م/ 12/5/1434

 .الئحة لتنظيم العمل يف منشأته وفق هذا النموذج 

 جلمعية بيانات ا

 اجملمعةيف اسم املنشأة : مجعية الرب اخلريية 

 مدينة اجملمعةاملركز الرئيسي : 

 عاملموظف و  34عدد العاملني :  

 خرييالنشاط : 

 اجملمعة شارع أبو بكر الصديق رضي اهلل عنهالعنوان : 

 ( 11952( الرمز الربيدي : ) 427صندوق بريد : ) 

 0553372700ــ حممول  0164320257 ـــ  0164320333هاتف : 

 0164321968فاكس : 

 ber-majmah@hotmai.comبريد الكرتوني :  

 (95)  : رقم السجل 

 هـ 6/2/1410 صدار السجل :إتاريخ 
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 أحكام عامة 

 : (1املادة )

 اجملمعة .يف مجعية الرب اخلريية الالئحة :  صد بلفظ املنشأة أينما ورد يف هذهيق

وحتت مجعية الرب الالئحة : كل شخص طبيعي يعمل ملصلحة  قصد بلفظ العامل أينما ورد يف هذهي

 إدارتها، أو إشرافها مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارتها.

 : (2املادة )

 .يالدي املهو : التقويم جلمعية التقويم املعمول به يف ا

 : (3املادة )

 والفروع التابعة هلا. يف اجلمعية ، تسري أحكام هذه الالئحة على مجيع العاملني  .1

وتعترب هذه الالئحة مكملة لعقود  عاملني ، الالئحة باحلقوق املكتسبة لل هأحكام هذ ال ختل .2

 احلقوق. همع هذ ال يتعارضالعمل فيما 

، وتنص على ذلك يف عقد معهم  عاقدتعلى هذه الالئحة عند ال ني العاملمعية ُتطلِع اجل .3

 العمل.

 : (4املادة )

أفضل مما  حقوقًالني مابها ُيعطى مبوجبها الع إصدار قرارات، وسياسات خاصةجمعية جيوز لل .1

 هو وارد يف هذه الالئحة.

من حقوق  ال ينتقصفية مبا ااحلق يف تضمني هذه الالئحة شروطًا، وأحكامًا إضجمعية لل .2

 ؛ والاملكتسبة مبوجب نظام العمل، والئحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذًا له املني الع

 والتنمية االجتماعية . من وزارة العمل دهااالتعديالت نافذة إال بعد اعتمتكون هذه اإلضافات أو 

فيذية، كل نص يتم إضافته إىل هذه الالئحة يتعارض مع أحكام نظام العمل، والئحته التن .3

 يعتد به. له؛ يعترب باطاًل وال والقرارات الصادرة تنفيذًا
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 التوظيف  الباب األول :

 : التوظيف :(5املادة )

 ؛ على النحو التالي  مسميات، ومواصفات معينةعلى وظائف ذات ون امليوظف العأواًل :

 الفئة  الدرجات املستوى م

 . ني والسائقني واملستخدمني املراسلخاص ب 15 األول 1

 خاص باملوظفني غري اجلامعيني . 15 الثاني  2

 خاص باملوظفني اجلامعيني . 15 الثالث  3

 األقسام .خاص باملوظفني اجلامعيني رؤساء  12 الرابع  4

 خاص باملوظفني اجلامعيني الذين حيملون ختصصات معينة. 12 اخلامس 5

 خاص باملدير التنفيذي نائب مدير اجلمعية . 10 السادس 6

 خاص باملدير العام للجمعية . 10 السابع  7

 مايلي : جلمعية ُيراعى عند التوظيف يف اشروط التوظيف : ثانيًا : 

 اجلنسية. /ة العمل سعودية  /أن يكون طالب  .1

 .معية أن يكون حائزًا على املؤهالت العلمية، واخلربات املطلوبة للوظيفة من قبل اجل .2

 من اختبارات، أو مقابالت شخصية تتطلبها الوظيفة.جلمعية تقرره ا أن جيتاز بنجاح ما .3

 .جلمعية ها اأن يكون الئقًا طبيًا مبوجب شهادة طبية من اجلهة اليت حتدد .4

ردة يف املواد : )السادسة ااألحكام الووط ، وجيوز استثناًء توظيف غري السعودي وفقًا للشر .5

 وهي :  والعشرون، الثانية والثالثون، الثالثة والثالثون( من نظام العمل

من جمموع  %75اجلمعية عن وظفهم السعوديني الذين توظفني تقل نسبة امل ـ جيب أن ال

 املوظفني .

 .عدم توفر التخصص املطلوب تعيينه من املوظفني السعوديني ـ 

 ـ عدم ممارسة العمال غري السعوديني العمل إال بعد احلصول على رخصة عمل من الوزارة .

 تقديم الوثائق التالية عند التقديم للوظائف الشاغرة : .6

  ر .ــ تعبئة طلب االلتحاق االلكرتوني على موقع اجلمعية يف حالة توفر شاغ
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 رفاق السرية الذاتية لطالب العمل .إــ 

 ـ صورة من اهلوية الوطنية مع األصل للمطابقة .

 رفاق األصل للمطابقة .إـ صورة مصدقة من املؤهالت العلمية واخلربات العملية مع 

 قامة لغري السعودي سارية املفعول مع األصل للمطابقة .ـ صورة من اإل

حيق للجمعية اشرتاط التفرغ التام وعدم االرتباط مع أي جهة أخرى أو عمل جتاري إال  .7

 .عدا الوظائف املؤقتة مبوافقة خطية من اجلمعية 

 : عقد العمل:  (6املادة )

مبوجب عقد عمل حيرر من نسختني السعودي أو غري السعودي العامل املوظف /يتم توظيف  .1

لعامل وتودع األخرى يف للموظف /اباللغة العربية وفقًا للنموذج امُلعد من الوزارة، تسلم إحداهما 

  عامل وظف /الحبيث يتضمن العقد اسم صاحب العمل ، واسم املجلمعية ملف خدمته لدى ا

ومكانه ، واألجر األساسي املتفق عليه  وجنسيته  وعنوانه األصلي ، وعنوانه املختار ، ونوع العمل ، 

وأية امتيازات أخرى يتفق عليها ، وما إذا كان العقد حمدد املدة ، أو غري حمدد املدة ، أو ألداء 

 عليها ، وتاريخ مباشرة العمل ، وأية بيانات ضرورية االتفاقعمل معني ، ومدة التجربة إذا مت 

جانب اللغة العربية؛ على أن يكون النص العربي هو املعتمد وجيوز حترير العقد بلغة أخرى إىل 

 دومًا.

ليس للعامل املتعاقد معه استقدام عائلته إال بعد موافقة إدارة اجلمعية كتابيًا على طلبه ،  .2

 يؤثر ذلك على مستوى أدائه يف عمله . على أن ال

 : مباشرة العمل : (7املادة )

جلميع اآلثار املرتتبة عليه من تاريخ مباشرة املوظف / العامل  ــ يعترب عقد العمل ساريًا ومنتجًا1

 الفعلية للعمل .

 يباشر مهام عمله دون عذر مشروع خالل سبعة أيام عمل  إلغاء عقد العامل الذي الجمعية حيق للــ 2

 من تاريخ التوقيع على العقد بني الطرفني إذا كان التعاقد مت داخل اململكة، أو من تاريخ قدومه إىل    

  اململكة إذا كان التعاقد مت خارج اململكة.   

 يدخل ضمنها إجازة عيدي الفطر واألضحى  ( يومًا ال90يعترب العامل حتت التجربة ملدة )ــ 3
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 وجيوز للجمعية فسخ عقد العامل خالل فرتة التجربة إذا كان تقييمه غري واإلجازات املرضية ، 

 ، وإذا كان مستقدمًا من خارج السعودية يسفر على مرضي مع دفع رواتبه خالل فرتة التجربة   

 .حسابه اخلاص    

( يومًا أخرى مبوافقة 90خر ملدة )آحتت التجربة يف عمل ــ جيوز للجمعية وضع املوظف / العامل 4

 الطرفني . 

 :  األحوال التاليةــ ينتهي عقد العمل يف 5

 نهائه ، بشرط موافقة املوظف / العامل كتابة .إــ إذا اتفق الطرفان على 

حكام هذا النظام فيستمر إىل أد جتدد صراحة وفق ــ إذا انتهت املدة يف العقد ، مامل يكن العقد ق

 أجله .

  .وهو سن الستون مامل يتفق الطرفان على االستمرار يف هذا العمل بعد هذا السنــ بلوغ سن التقاعد 

 الوفاة .ــ 

 إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما مل يتفق على غري ذلك . ــ 

 مكان العمل : : (8املادة )

 خر يقتضي آموافقته ـ كتابة ـ من مكان عمله األصلي إىل مكان بعد نقل العامل جمعية جيوز للـ 1      

 .ويصرف له بدل ترحيل مبقدار راتب شهرين من مرتبه الشهري ري حمل إقامته يتغ          

 تتجاوز ثالثني يومًا يف  الدة يف حاالت الضرورة اليت قد تقتضيها ظروف عارضة ومل جمعية ـ لل 2     

 السنة تكليف العامل بعمل يف مكان خيتلف عن املكان املتفق عليه دون اشرتاط موافقته ، على أن          

 تكاليف انتقال العامل وإقامته خالل تلك  املدة .معية تتحمل اجل         
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 الباب الثاني : اإلركاب 

 :   (9املادة )

 وفق الضوابط التالية:كفالة اجلمعية الذين هم على  نيااللتزام مبصروفات إركاب العامل يتحدد

مامل ينص يف العقد بني ، من البلد الذي مت التعاقد أو استقدم منه  عند بداية التعاقد .1

 الطرفني على خالف ذلك  .

 .جازات ( من الباب الثامن اإل29عليه املادة ) نصت ماعند متتع العامل بإجازته السنوية، وفق  .2

مامل ينص العقد بني الطرفني وطلبه العودة إىل املكان الذي استقدم منه  عند انتهاء خدمة العامل .3

 خالف ذلك .

بعد مضي سنتني كاملتني من يستحق العامل غري السعودي تذكرة سفر على الدرجة السياحية  .4

تأشرية السفر من على بعد حصوله التذكرة إال تصرف له  مباشرته العمل بعد التعاقد معه ، وال

 اجلوازات .

 ال تتحمل اجلمعية تذاكر سفر مرافقي العامل . .5

 إذا رغب العامل يف السفر قبل مضي املدة الذكورة ووافق جملس اإلدارة على ذلك فتكون  .6

 تذكرة السفر وما يلزم لذلك على حسابه اخلاص  .             

 تكاليف عودة العامل إىل بلده يف حالة عدم صالحيته للعمل خالل فرتة  تتحمل اجلمعية ال .7

 التجربة، أو إذا رغب يف العودة دون سبب مشروع، أو يف حالة ارتكابه خمالفة أدت إىل ترحيله           

 مبوجب قرار إداري، أو حكم قضائي.          

 نقل مكان العمل : : (10املادة )

يتم نقله من مكان عمله األصلي إىل مكان آخر يقتضي تغيري حمل إقامته يستحق العامل الذي 

نفقات نقله، ومن يعوهلم شرعًا ممن يقيمون معه يف تاريخ النقل مبا فيها نفقات اإلركاب مع 

 نفقات نقل أمتعتهم؛ مامل يكن النقل بناء على رغبة العامل.
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 التدريب والتأهيلالباب الثالث :

 :(11دة )اامل

 كافة التكاليف، وإذا كان نيالعاملني السعودي يف حال قيامها بتأهيل أو تدريباجلمعية تتحمل 

  تؤمن تذاكر السفر يف الذهاب  والعودةجمعية املكانية لل غري الدائرةمكان التأهيل أو التدريب يف 

داخلية، أو ، كما تؤمن وسائل املعيشة من مأكل ومسكن، وتنقالت اجلمعية بالدرجة اليت حتددها 

يصرف للعامل  تصرف للعامل بدال عنها، وتستمر يف صرف أجر العامل طوال فرتة التأهيل والتدريب.

 املتدرب عن كل يوم بقضيه خارج مقر عمله داخل اململكة أو خارجها وتلتزم اجلمعية مبا يلي : 

 ( كيلو مرتًا فأكثر .75املسافة اليت يستحق عنها بدل التدريب ) (1

 . 30حتتسب مكافأة التدريب : الراتب األساسي يف املستوى ×عدد أيام التدريب ÷  (2

( 200يصرف للمتدرب داخل اململكة بدل سكن وإعاشة عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله ) (3

 ( ريال .500ريال  وللمتدرب خارج اململكة بدل سكن وإعاشة عن كل يوم يقضيه )

ارته اخلاصة يف حالة عدم تأمني وسيلة النقل املناسبة مبلغ يصرف للمتدرب الذي يستخدم سي (4

 ( ريال عن كل يوم تدرييب .70)

تؤمن اجلمعية للمتدرب يف الداخل واخلارج مهما كانت فرتة التدريب تذكرة اركاب ذهاب  (5

 وعودة على الدرجة السياحية ، إذا تطلب الوصول ملكان التدريب السفر بالطائرة أو القطار .

ستحق املتدرب داخل اململكة للسفر والعودة من التدريب حبد أقصى يومان عمل )يوم للذهاب ي (6

 .( أيام عمل 5( ريال عن ذلك ، ويصرف للمتدرب خارج اململكة )200ويوم للعودة ( ويصرف له )

ة ( ريال للمتفوق يف الدورات التدريبي500يصرف بناًء على توصية إدارة اجلمعية مكافأة قدرها ) (7

 وتضع جلنة التدريب ضوابط الصرف .          
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 اإلطار املرجعي والضوابط التنظيمية ملكافأة املتدرب املتفوق  : 

يعد املتدرب الذي يكمل برناجمًا تدريبيًا يف إحدى جهات التدريب الداخلية أو اخلارجية املعتمدة من 

 االجتماعية بنجاح على النحو التالي :.والتنمية وارد البشرية قبل وزارة امل

 املادة األوىل :

إذا حصل على تقديره على تقدير)ممتاز ( يف مادة التدريب الرئيسية والتقدير العام للربنامج ويعد 

( من جمموع العالمة املقررة له ، أو كان األول %90التقدير )ممتاز ( إذا بلغت درجات املتدرب )

 ل واحدًا أو أكثر .مبجموعته سواًء كان األو

 املادة الثانية : 

يستحق املوظف مكافأة التدريب يف حالة عدم حصوله على تقدير )ممتاز ( يف الدورة أو كانت الدورة  

 إثرائية يف جمال العمل )شهادة حضور فقط ( إذا : 

 تطورت ممارسات املوظف على الواقع ضمن املادة اليت تدرب عليها . (1

 حًا يف اجناز األعمال املسندة له .حقق تقدمًا واض (2

 شارك يف بناء أو تطوير قيمة عالية أو مشروع يف اجلهة اليت يعمل بها .    (3

 : (21املادة )

أن تنهي عقد التأهيل ، أو التدريب من غري العاملني ، إذا ثبت من التقارير الصادرة جمعية جيوز لل .1

التأهيل عدم قابليته ، أو قدرته على إكمال برنامج التدريب عن اجلهة اليت تتوىل التدريب ، أو 

 بصورة مفيدة.

للمتدرب ، أو اخلاضع للتأهيل من غري العاملني ، أو وليه ، أو وصيه احلق يف إنهاء التدريب ، أو   .2

أو  التأهيل إذا ثبت من التقارير الصادرة عن اجلهة اليت تتوىل التدريب ، أو التأهيل عدم قابليته

 ته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة.قدر
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ويف كال احلالتني السابقتني جيب على الطرف الذي يرغب يف إنهاء العقد إبالغ الطرف اآلخر  .3

 سبوع على األقل من تاريخ التوقف عن التدريب والتأهيل.أبذلك قبل 

مدة التدريب أو  بعد إكمال ــأن تلزم املتدرب أو اخلاضع للتأهيل من غري العاملني جمعية لل .4

 أن يعمل لديها مدة مماثلة ملدة التدريب أو التأهيل. ــ التأهيل 

أن تلزم املتدرب أو اخلاضع للتأهيل من غري العاملني لديها بدفع تكاليف التدريب أو جمعية لل .5

 العمل املدة املماثلة أو بعضها. رفضالتأهيل اليت حتملتها أو بنسبة املدة املتبقية يف حالة 

 : (31املادة )

   بعد إكمال مدة  ــأن تشرتط على اخلاضع للتدريب ، أو التأهيل من العاملني جمعية : جيوز لل أواًل

    ج التدريب أو التأهيل مبرناثلة ملدة تتجاوز املدة املما أن يعمل لديها مدة الــ التدريب أو التأهيل       

 الذي خضع له العامل ، إذا كان عقد العمل غري حمدد املدة ، أو باقي مدة العقود حمددة املدة      

 إذا كانت املدة املتبقية من عقد العمل أقل من املدة املماثلة ملدة برنامج التدريب.    

التدريب اليت أن ُتنهي تأهيل أو تدريب العامل ، مع إلزامه بدفع تكاليف جمعية لل ز: جيو ثانيًا

 حتملتها  أو بنسبة منها وذلك يف احلاالت التالية :

 إذا قرر العامل إنهاء التدريب أو التأهيل قبل املوعد احملدد لذلك دون عذر مشروع. .1

   إذا مت فسخ عقد عمل العامل وفق إحدى احلاالت الواردة يف املادة )الثمانون( من نظام العمل  .2

 .التأهيلفرتة التدريب أو  ( منها أثناء6عدا الفقرة )  

إذا استقال العامل من العمل ، أو تركه لغري احلاالت الواردة يف املادة )احلادية والثمانون( من  .3

 نظام العمل أثناء فرتة التدريب أو التأهيل.

أو معية إلزام العامل بدفع تكاليف التدريب أو التأهيل اليت حتملتها اجلجمعية : جيوز لل ثالثًا

نها إذا استقال العامل من العمل ، أو تركه لغري احلاالت الواردة يف املادة )احلادية بنسبة م

 انتهاءبعد  جلمعية عليه ا اشرتطتهامدة العمل اليت  انتهاءوالثمانون( من نظام العمل قبل 

 التدريب أو التأهيل.
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 وتقارير األداء األجورالباب الرابع :

 أواًل : األجور :

 : (41املادة )

 بالعملة الرمسية للبالد يف مواعيد استحقاقها، وتودع يف حساب لني يف اجلمعية ماتدفع أجور الع  (1 

، وحيصل العامل على األجر املتفق عليه يف عقد عن طريق البنوك املعتمدة يف اململكةاملني الع    

 العمل .

 املستوى يف كل وظيفة ىل من الدرجة األوبعد انتهاء فرتة التجربة يعني املوظف / العامل على  ( 2

 بعد ذكر املربر .أو الدرجة رى يف أحقيته لغري املستوى يوجمللس اإلدارة االستثناء ملن     

 للموظف أن يوكل من يراه لقبض مرتبه أو مستحقاته مبوجب وكالة شرعية أو تفويض كتابي  (3

 موقع منه ومصدق من إدارة اجلمعية واملوارد البشرية .  

 

 : (51املادة )

 ضافية املستحقة للعامل يف نهاية الشهر الذي مت فيه التكليف.تدفع أجور الساعات اإل

 : (61املادة )

يوم دفع األجور يوم الراحة األسبوعية ، أو عطلة رمسية يتم الدفع يف يوم العمل إذا وافق  (1

 السابق.

 العامل الذي تنهي اجلمعية خدماته تدفع مستحقاته .  (2

 إذا انقطع العامل ألكثر من عشرة أيام عن العمل أو عشرين يومًا منفصلة خالل السنة بدون  (3

  نصف املدة :اجلمعية ، وبعد تبليغه خالل  إفادة        

 حيق للجمعية فسخ عقده بدون مكافأة نهاية اخلدمة .ــ        

 بالغ اجلوازات بانقطاعه حبكم أنه هارب .إكان حتت كفالة اجلمعية يتم  إذاــ          

 ه هارب .ــ إذا كان متعاقدًا على كفالة جهة أخرى يتم ابالغها بانقطاعه حبكم أن         

 



 
 

14 
 

 :تقارير األداء ثانيَا :

 : (71املادة )

وذج للنم قل جلميع العاملني وفقًاكل سنة على األ ةتقارير عن األداء بصفة دورية، مراجلمعية ُتِعُد 

 العناصر التالية:املعتمد لتقويم األداء ، ويتضمن النموذج 

 )الكفاءة(.هتقانإاملقدرة على العمل ، ودرجة  .1

 .جلمعية العامل، ومدى تعاونه مع رؤسائه، وزمالئه، وعمالء اسلوك  .2

 املواظبة. .3

 : (81املادة )

على أن يتبع يف ذلك مقياس  جلمعية ُيقّيُم أداء العامل يف التقرير بالتقديرات اليت حتددها ا

 )ممتاز ، جيد جدًا ، جيد ، مرضي ، غري مرضي ( .من مخسة مستويات

 : (91املادة )

عامل؛ على أن يعتمد من )صاحب موظف /الالتقرير مبعرفة الرئيس املباشر للُيعّد  .1

 .الصالحية(

إذا تعذر تقديم الرئيس املباشر تقريره للموظف / العامل السنوي بسبب سفره أو مرضه يعد  .2

 التقرير من قبل الرئيس األعلى نيابة عنه بعد التنسيق معه .

عامل أن يتظلم من موظف / العتماده ، وحيق للاُيخطر العامل بصورة من التقرير فور  .3

 التقرير وفقًا لقواعد التظلم املنصوص عليها يف هذه الالئحة.
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 : العالواتثالثًا : 

 : (20املادة)

 جمعية .بناًء على ضوء املركز املالي للصرفها عالوة سنوية ، يتم العاملون يستحق  .1

 مرضيحصل يف تقريره الدوري على مستوى ما ؤهاًل الستحقاق العالوة متى عامل ميكون ال .2

 التحاقه، وذلك بعد مضي سنة كاملة من تاريخ اجلمعية على األقل يف النموذج الذي تضعه 

 : تالي وفق ال أو من تاريخ حصوله على العالوة السابقة،  بالعمل

 ملحوظات اإلجراء التقدير

  للمستوى .الراتب األساسي من  %5مينح عالوة مبقدار  ممتاز

  للمستوى .الراتب األساسي من  %3مينح عالوة مبقدار  جيد جدا

  لمستوى .الراتب األساسي لمن  %2مينح عالوة مبقدار  جيد

  للمستوى. الراتب األساسي من  %1مينح عالوة مبقدار   مرضي

  لتحسني مستوى األداء .يوجه له خطاب تنبيه  غري مرضي

عالوة استثنائية وفقًا للضوابط اليت تضعها يف هذا ني منح العاملجلمعية إدارة اجمللس جيوز  .3

 الشأن.
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 الرتقياتالباب اخلامس :

 : (12املادة)

حتدد فيه عدد ، ومسميات الوظائف وفقًا ملا جاء يف دليل التصنيف ،  وظيفيًا سلمًاجلمعية تضع ا

ودرجة كل وظيفة ، وشروط شغلها، وبداية أجرها فيه، ويكون العامل  ــوالتوصيف املهين السعودي 

 مؤهاًل للرتقية إىل وظيفة أعلى ؛ متى توفرت الشروط التالية:

 وجود الوظيفة الشاغرة األعلى. .1

 لوظيفة املرشح للرتقية إليها.توفر مؤهالت شغل ا .2

 موافقة صاحب الصالحية. .3

 حصوله على مستوى جيد على األقل يف آخر تقرير سنوي . .4

ترقية استثنائية ؛ وفقًا للضوابط اليت تضعها يف هذا  نيمنح العاملاجلمعية إدارة لس جيوز جمل .5

 الشأن.

 :(22املادة )

عامل ؛ فإن املفاضلة للرتقية تكون موظف / إذا توافرت شروط الرتقية لوظيفة أعلى يف أكثر من 

 لتالي : كا

 انضباطه يف دوامه وذلك بعدم تغيبه بدون عذر مقبول . .1

 .حصوله على تقدير ممتاز يف تقويم األداء الوظيفي  .2

 أن يكون قد أمضى يف مستواه احلالي سنة على األقل . .3

 احلاصل على شهادات علمية أعلى ، أو دورات تدريبية أكثر. .4

 .جلمعية األكثر خربة عملية مبجال عمل ا .5

 أن يكون له بصمة واضحة يف تطوير عمله من خالل تقرير رئيسه املباشر واملدير التنفيذي . .6
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 واملزايا والبدالت  االنتدابالباب السادس  :

 أواًل : االنتداب :

 :  (32املادة )

يصرف للعامل املنتدب يف مهمة رمسية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل اململكة أو 

 تلتزم اجلمعية مبا يلي : ــ وخارجها 

 فأكثر . ًا( كيلو مرت75املسافة اليت يستحق عنها بدل االنتداب ) .1

 اجلمع بني بدل االنتداب ومكافأة خارج الدوام يف نفس اليوم . ال جيوز .2

حيدد البدل النقدي الذي يصرف للموظف املنتدب داخل اململكة عن كل يوم يقضيه خارج مقر  .3

ليوم الواحد وذلك يف ايف  ( ريااًل150يقل عن ) من مرتبه الشهري على أن ال %5عمله مبعدل 

 االنتداب وسيلة النقل .حالة تأمني اجلمعية أو جهة 

يصرف للمنتدب الذي يستخدم سيارته اخلاصة يف حال عدم تأمني وسيلة النقل املناسبة مبلغ  .4

فيصرف  ل( ريال عن كل يوم انتداب ، ويف حال اشرتاك عدد من املنتدبني يف وسيلة النق100)

 املبلغ لصاحب وسيلة النقل .

م يقضيه خارج مقر وب خارج اململكة عن كل يحيدد البدل النقدي الذي يصرف للموظف املنتد .5

 من مقدار مرتبه الشهري . %10عمله مبعدل 

إذا أمنت اجلمعية للموظف املنتدب السكن والطعام خفض البدل إىل الربع وإذا أمن له السكن  .6

 فقط خفض البدل إىل النصف .

ة أخرى مامل حتسب البدل يف حالة تقديم السكن والطعام من أي جهة حكومية أو أهلي ال يتأثر .7

 التكاليف على اجلمعية .

تأمني السكن والطعام يف اخلارج للموظفني املنتدبني وجيور يف احلاالت االستثنائية  ال جيور .8

 تأمني السكن فقط حلضور املؤمترات الدولية .
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ال جيوز انتداب املوظفني لعمل خارج مقر عملهم إذا كان من املمكن أداء املهمة من قبل أحد  .9

 وظفني يف البلدة اليت تقع فيها املهمة .امل

باستثناء احلاالت املستعجلة اليت يرجع تقديرها للمدير التنفيذي جيب قبل إصدار قرار  .10

االنتداب حتديد املهمة واملدة الالزمة ألدائها وتاريخ بدايتها ونهايتها ، وال جيوز متديد االنتداب 

متام العمل إوالتثبت من أن املنتدب قد بذل جهده يف مت يف املهمة وما بقي منها  إال بعد حبث ما

 يف املدة اليت انقضت .

إذا زادت مدة االنتداب يف املرة الواحدة عن أسبوعني فيجب أن يصدر ذلك بقرار من رئيس  .11

 جملس اإلدارة .

يف حالة انتداب اجلمعية جلنة للقيام مبهمة مشرتكة يف الداخل تؤمن اجلمعية هلم وسيلة  .12

 البلدة املنتدبني إليها للتنقل يف مهماتهم الرمسية . النقل يف

يقدم املنتدب / املنتدبون بعد انتهاء االنتداب تقريرًا مستقاًل يوضح فيه األمر الصادر باالنتداب  .13

لتنفيذه وتاريخ البداية والنهاية والبيانات اليت تساعد على معرفة ما جراءات املتخذة ومدته واإل

 جنز من أعمال .أ

إذا ثبت أن أحد املنتدبني قد تراخى يف أداء العمل واستغرق مدة تزيد عن املدة الالزمة ال يصرف  .14

 ه من جزاء .قله بدل االنتداب عما يقابل املدة غري الالزمة وراتبها باإلضافة إىل ما يستح

استعادة ما يصرف للمنتدب من بدل انتداب عند انتهاء خدمته بالوفاة أو العجز الصحي  ال يتم .15

 الدائم عن العمل متى حدث ذلك قبل انتهاء املدة احملددة يف قرار االنتداب .

يبدأ احتساب بدل انتداب املوظف من مغادرته مقر عمله وينتهي بعودته وال يدفع له إال عن  .16

 الضرورية لقضاء املهمة .األيام 

يصرف للمنتدب بدل االنتداب املقرر عن يوم واحد إذا انتهت املهمة اليت كلف بأدائها وعاد إىل  .17

 مقر عمله يف نفس اليوم .
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( يومًا يف السنة 60ال جيوز انتداب العامل خارج مقر عمله مدة أو مدد متوالية تزيد عن ستني ) .18

الت القصوى الرئيس جملس اإلدارة يف احلولس اإلدارة ، الواحدة إال بعد موافقة رئيس جم

 ( يومًا زيادة على فرتة الستني .30متديد فرتة االنتداب مبا ال يزيد عن ثالثني )

ري العاملني الذين يكلفون مبهمات غتطبق األحكام اخلاصة بالبدل النقدي على األشخاص  .19

حيدد فيه املستوى الوظيفي كما لو  رمسية خارج حمل اقامتهم بقرار من رئيس جملس اإلدارة

 كانوا عاملني رمسيني .

 :املزايا والبدالتثانيًا :

 بدالت : : ال1 : (42املادة )

السكن املناسب ، وكذلك وسيلة النقل إذا نص على غري السعوديني عماهلا جلمعية لتؤمن ا .1

للعامل بدل سكن يقدر جلمعية ذلك يف عقد العمل، وجيوز النص يف عقد العمل على أن تدفع ا

 .يف املستوى الذي يعمل من خالله  براتب شهرين من أول درجة 

عن مائة  ال تقل( % من مقدار مرتبه الشهري على أن 5يستحق املوظف بدل انتداب مبقدار ) .2

 ( ريااًل .   150ومخسون )

من مرتبه  %15مبقدار يستحق املوظف مكافأة إضافية عند تكليفه بعمل آخر زيادة عن عمله  .3

 الشهري .

نقدي بدل طبيعة عمل يف عالقات املستفيدين والبحث االجتماعي والتحصيل يستحق املوظف  .4

، ( ريال 150البحث االجتماعي )، ( ريال 200عالقات املستفيدين )كالتالي :يصرف شهريًا 

  .مينح بقرار من جملس اإلدارة وشهريًا ( ريال 300صل )احمل

( شهرين من أول درجة يف املستوى الذي يعمل فيه 2ل بدل ترحيل مبقدار عدد )يستحق العام .5

قامته إار من جملس اإلدارة وذلك عندما يتم نقله إىل مكان آخر يقتضي تغيري حمل رمينح بق

 مامل يكن النقل بناًء على رغبته .
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  املكافآت : 

 تصنف املكافآت إىل فئتني : 

 مكافآت معنوية كالتالي :  (أ

 خطابات الشكر والثناء . .1

 شهادات التقدير . .2

 اإلشادة يف حفل أو اجتماع عام .. وغري ذلك . .3

 مكافآت مادية كالتالي :  (ب

 العالوات والرتقيات . .1

 مكافأة نهاية اخلدمة . .2

 مكافأة العمل اإلضايف . .3

 نتاج .مكافأة اإل .4

 مكافأة مالية إضافية . .5

 جر .منح إجازة إضافية بأ .6

خالصًا أو كفاءة بشكل يؤدي إىل برامج إمتنح املكافآت للعاملني الذين يثبتون نشاطًا أو  .2

نتاج أو أعمال استثنائية إضافة إىل أعماهلم متميزة أو يظهر التميز يف تنفيذها أو زيادة يف اإل

العمل العادية وضمن حدود اختصاصهم أو الذين يستحدثون أساليب وتنظيمات جديدة يف 

 تؤدي إىل رفع الكفاءة أو الذين يقومون بدرء اخلطر أو دفع الضرر حبق اجلمعية وعامليها .

يعترب تقرير األداء الوظيفي املنصوص عليه يف هذه الالئحة أحد املستندات األساسية اليت  .3

 يستند عليه يف منح املكافآت املنصوص عليها يف هذه الالئحة . 

امل ما يستحقه من مكافأة مادية أو معنوية يف منوذج يرفع ملن هو يسجل الرئيس املباشر  للع .4

 أعلى منه .

 جملس إدارة اجلمعية .رئيس متنح املكافأة بقرار من  .5
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 انتهاء اخلدمة : 

 خدمة العامل يف احلاالت التالية : ىتنه

 الوفاة . .1

 االستقالة . .2

 انتهاء العقد حمدد املدة . .3

 فسخ العقد . .4

 مكافأة نهاية اخلدمة : 

إذا انتهت عالقة العمل وجب على اجلمعية أن تدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته حتسب على  .1

أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات اخلمس األوىل ، وأجر شهر عن كل سنة من 

العامل مكافأة عن السنوات التالية ، ويتخذ الراتب األخري أساسًا حلساب املكافأة ، ويستحق 

 أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها يف العمل .

ثلث املكافأة بعد إذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق يف هذه احلالة  .2

عن سنتني متتاليتني وال تزيد عن مخس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة  ال تقلخدمة 

تبلغ عشر سنوات ويستحق املكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عن مخس سنوات متتالية ومل 

 خدمته عشر سنوات فأكثر .

 يف حالة ترك العمل نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادته .يستحق العامل مكافأة نهاية اخلدمة  .3

سبوع من تاريخ أإذا انتهت خدمة العامل وجب على اجلمعية دفع أجره وتصفية حقوقه خالل  .4

عقدية ، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على اجلمعية تصفية انتهاء العالقة ال

حقوقه كاملة خالل مدة ال تزيد على أسبوعني ، وللجمعية أن حتسم أي دين مستحق بسبب 

 العمل من املبالغ املستحقة للعامل .
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 والعمل اإلضايف والتفتيش أيام وساعات العمل: باب السابع ال

 : (52املادة ) : أواًل : ايام وساعات العمل 

الراحة اجلمعة والسبت يومي(  مخسة أيام يف األسبوع، ويكون )يف اجلمعية دد أيام العمل ع .1

أن تستبدل  وجيوز بعد إبالغ مكتب العمل املختص لني ، مااألسبوعية بأجر كامل جلميع الع

 .أي يوم من أيام األسبوع عامليها بهذا اليوم لبعض 

جيوز تعويض يوم الراحة  من القيام بواجباتهم الدينية ، والالعاملني أن متكن ى اجلمعية عل .2

 األسبوعية مبقابل نقدي.

ر رمضان شهويف ، )ست( ساعات يوميًا وحبد أدنى ساعات العمل )مثاني( ساعات عمل يوميًا  .3

  للعمال املسلمني .ساعات ست ختفض إىل 

 العمل املسائي :  ثانيًا :

 عدد أيام العمل املسائي مخسة أيام يف األسبوع . .1

 عدد ساعات العمل املسائي أربع ساعات يوميًا . .2

ورد يف مستويات سلم  الرمسي حسب ماعامل ( من راتب ال%50تكون مكافأة العمل املسائي بـ ) .3

  .الرواتب

 

 : (62املادة ) : العمل اإلضايفثالثًا :

عمل يكلف به العامل بعد ساعات العمل الرمسية أو يف األعياد والعطل املنصوص عليه يف كل  .1

 هذه الالئحة يعد عماًل إضافيًا .

لكرتوني موجه له تصدره اجلهة إتكليف العامل بالعمل اإلضايف مبوجب تكليف كتابي ، أو يتم  .2

العامل ، وعدد األيام الالزمة  ت اإلضافية املكلف بهاابني فيه عدد الساعجلمعية يلة يف اؤواملس

يف أعمال اجلرد السنوي  املادة )السادسة بعد املائة(من نظام العملوفق ما نصت عليه لذلك 

  عداد امليزانية ومنع وقوع حادث خطر ومواجهة ضغط عمل غري عادي .إو
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افًا إليه للعامل من ساعات العمل اإلضافية أجرًا إضافيًا يوازي أجر الساعة مضجلمعية تدفع ا .3

 ( من أجره األساسي.50%)

اعات العمل اإلضافية على شكل أجر إضايف يستلمه مع مرتب الشهر الذي حتسب للعامل س .4

 .يليه 

 : (72املادة ): التفتيش اإلداري :رابعًا

منه من األماكن املخصصة يف اجلمعية إىل مواقع عملهم ، وانصرافهم املني يكون دخول الع

 للتفتيش )التفتيش اإلداري( متى ُطلب منهم ذلك. االمتثالاملني وعلى الع  لذلك

 : (82املادة )

 هلذا الغرض. ه، وانصرافه بإحدى الوسائل املعدةأن تلزم العامل بأن يثبت حضورجمعية جيوز لل
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 والرعاية الطبية  اإلجازاتثامن :الباب ال

 :السنوية أواًل :اإلجازات 

 :( اإلجازة العادية 1 (92املادة )

تقل مدتها عن واحد  يستحق العامل عن كل سنة من سنوات اخلدمة إجازة سنوية بأجر كامل ال .1

وللعامل  يومًا، إذا بلغت خدمته مخس سنوات متصلةتقل عن ثالثني  وعشرين يومًا، تزاد إىل مدة ال

السنوية بنسبة  هاحلصول على جزء من إجازتجازة من خالل منوذج طلب اإلجلمعية بعد موافقة ا

املدة اليت قضاها من السنة يف العمل ، وجيوز االتفاق يف عقد العمل على أن تكون مدة اإلجازة 

 السنوية أكثر من ذلك.

حيق إلدارة اجلمعية حتديد موعد متتع العامل بإجازته السنوية وفقًا ملقتضيات العمل ، على أن  .2

 ما أمكن ذلك .تراعى رغبة العامل كل

للعامل أن يتنازل عن إجازته السنوية مبقابل أو بدون مقابل وجيب أن يتمتع بها يف سنة  ال جيوز .3

حبيث ال تتعدى منها استحقاقها ، وجيوز له مبوافقة إدارة اجلمعية تأجيل إجازته السنوية أو أيام 

 . للسنة التالية فقط عشرة أيام 

 : اإلجازة االضطرارية : (2

 .بأجر كامل اضطرارية يف العام إجازة مخسة أيام يستحق العامل        

 إجازة االختبارات الدراسية : ( :3

متنح اجلمعية العامل السعودي الذي يتابع تدريبه أو حتصيله العلمي إجازة بأجر كامل طوال مدة 

ادة فيكون للعامل أيام االختبارات الفعلية وذلك عن سنة غري معادة أما إذا كان االختبار عن سنة مع

احلق يف إجازة دون أجر ألداء االختبار وعلى العامل تقديم الوثائق املؤيدة لطلب اإلجازة وكذلك 

 تقديم ما يدل على أدائه االختبار ، كما عليه طلب اإلجازة قبل موعدها خبمسة عشر يومًا  .
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 ( : إجازة األعياد واليوم الوطين : 4

 :(30املادة )

 يلي: احلق يف إجازة بأجر كامل يف األعياد ، واملناسبات ؛ وفق ماللعامل 

من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان  أربعة أيام مبناسبة عيد الفطر املبارك ، تبدأ

 املبارك حسب تقويم أم القرى.

 أربعة أيام مبناسبة عيد األضحى املبارك ، تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.

 . احد مبناسبة اليوم الوطين للملكة )أول امليزان(يوم و

اجازة احلج : مينح املسلم الذي يرغب يف أداء فريضة احلج إجازة بأجر كامل مدتها سبعة أيام وذلك 

 احدة طوال مدة خدمته يف اجلمعية ملرة و

يعادهلا قبل أيام تلك إذا تداخلت أيام هذه اإلجازات مع الراحة األسبوعية يعوض العامل عنها مبا 

أما إذا تداخلت أيام إجازة أحد العيدين مع إجازة اليوم الوطين فال يعوض العامل  اإلجازات أو بعدها.

 عنها.

 والوفاة :والوالدة (إجازة الزواج 5

 : (13املادة )

 حيق للعامل احلصول على إجازة بأجر كامل يف احلاالت التالية:

 .األول  مخسة أيام عند زواجه .1

  ثالثة أيام يف حالة والدة مولود له. .2

 صوله ، أو فروعه.أمخسة أيام يف حالة وفاة زوجة العامل، أو أحد  .3

أربعة أشهر وعشرة أيام يف حالة وفاة زوج العاملة املسلمة ، وهلا احلق يف متديدها دون أجر إن  .4

العدة املمنوحة هلا بعد  ازةإجتفادة من باقي سجيوز هلا اال حتى تضع محلها ، وال كانت حاماًل

 وضع هذا احلمل.

 مخسة عشر يومًا يف حالة وفاة زوج العاملة غري املسلمة. .5

 احلق يف طلب الوثائق املؤيدة للحاالت املشار هلا.جمعية ولل  
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 ( : اإلجازة املرضية :6

 : (23املادة )

معتمد لدى اجلمعية ــ الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب  ــ يستحق العامل  .1

إجازات مرضية خالل السنة الواحدة ، واليت تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية ؛ سواء أكانت هذه 

 اإلجازات متصلة أو متقطعة، وذلك على النحو التالي:

 الثالثون يومًا األوىل ، بأجر كامل.ــ        

 ن يومًا التالية ، بثالثة أرباع األجر.الستو ــ    

 وللعامل احلق يف وصل إجازته السنوية باملرضية.  اليت تلي ذلك ، بدون أجر. الثالثون يومًاــ  

يسمح للعامل املريض أن يباشر عمله إال إذا شفي من مرضه وأصبح قادرًا على أداء العمل وال  ال .2

 بتقرير طيب من جهة معتمدة من إدارة اجلمعية .ضرر منه على خمالطة زمالئه وذلك 

 : الرعاية الطبيةثانيًا :

 : (33املادة )

بالتأمني على مجيع العاملني لديها صحيًا ؛ وفقًا ملا يقرره نظام التأمني الصحي معية تقوم اجل

التعاوني، والئحته التنفيذية ، كما تقوم باالشرتاك عن مجيع العاملني يف فرع األخطار املهنية لدى 

 نظامها .املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ؛ وفقًا ملا يقرره 
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 بيئة العمل ق والواجبات واحلقوالباب التاسع : 

 : (43املادة )

 ضوابط عامة : واًل : أ

والتنمية وارد البشرية احلصول على تصريح من وزارة امليف اجلمعية ال يتطلب تشغيل النساء  .1

 االجتماعية أو من جهة أخرى . 

 املتساوية .مينع أي متييز يف األجور بني العاملني والعامالت عن العمل ذي القيمة  .2

توفري مكان خمصص للعامالت ألداء الصالة واالسرتاحة ودورات مياه تبعد مسافة اجلمعية على  .3

 مناسبة .

 توفري غرفة ذات خصوصية ملكاتب العامالت .اجلمعية يف حاالت بيئة العمل املكتبية على  .4

مسؤولية  العمل املناسبةتعد محاية العاملني والعامالت من األخطار املهنية ، وتهيئة بيئة  .5

 مباشرة على اجلمعية .

 توفري مقاعد للعامالت يف األماكن اليت يعملن بها .اجلمعية على  .6

 املغلق جيب أن تكون العامالت من النساء فقط .القسم النسائي يف  .7

 املخصصة للرجال جيب أن يكون فيها العاملني من الرجال فقط .ملكاتب يف ا .8

 يني حراسة أمنية .تعتوفري نظام أمين و اجلمعية جيب على  .9

 واجبات اجلمعية :  .3

 م ومصاحلهم واالمتناع عن كل قول بأحواهل امعاملة العاملني بشكل الئق يربر اهتمامه (1

 أو فعل ميس كرامتهم . 

  الوقت الالزم ملمارسة حقوقهم املنصوص عليها يف هذه الالئحة دون املساس ون أن يعطى العامل (2

  .باألجر

 أن يدفع للعامل أجرته يف الوقت احملدد يف العقد .  (3
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إذا حضر العامل ملزاولة عمله يف الفرتة اليومية اليت يلزمه بها عقد العمل وأبدى استعداده يف  .4

إال سبب راجع إىل اجلمعية كان له احلق يف أجر هذه املدة هذه الفرتة ومل مينعه عن العمل 

 اليت ال يؤدي فيها العمل .

 : ني واجبات العامل

التقيد بأحكام الشريعة االسالمية ومجيع التعليمات واألوامر املتعلقة بالعمل مامل يكن فيها ما  .1

 خيالف الشريعة اإلسالمية ونصوص العمل والنظام العام واآلداب العامة .

 العمل بروح الفريق الواحد والتعاون مع زمالء العمل مبا ال يتعارض مع مهام عمله . .2

 احملافظة على مواعيد العمل . .3

 عدم إضاعة وقت العمل لغري مصلحة اجلمعية . .4

 جناز العمل وفقًا لألصول املهنية ووفقًا لتعليمات الرئيس املباشر وتوجيهاته .إ .5

 واملهمات املوضوعة حتت تصرفه أو اليت تكون يف عهدته .واألدوات باألجهزة العناية  .6

   والسلوك  أثناء العمل .أن يكون حسن السرية  .7

 تقديم كل العون واملساعدة يف احلاالت الطارئة أو األخطار اليت تهدد سالمة مكان العمل . .8

ه للتحقق ثناءأأن خيضع للفحوص الطبية اليت يرغب يف إجرائها عليه قبل االلتحاق بالعمل أو  .9

 األمراض املهنية أو السارية .من من خلوه 

احملافظة على األسرار املهنية املتعلقة بالعمل يف اجلمعية اليت من شأنها اإلضرار مبصلحة  .10

 العمل . 

 عدم استغالل عمله يف اجلمعية بغرض حتقيق ربح أو منفعة شخصية له . .11

قامته أو رقم هاتفه بشكل إإخطار اجلمعية بأي تغيري يطرأ على حالته االجتماعية أو حمل  .12

 عاجل .

 إدارة اجلمعية .إال مبوافقة يف مكان العمل عدم استقبال الزائرين ألغراض خاصة  .13

 عدم استخدام أدوات وعهد اجلمعية يف األغراض اخلاصة . .14
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  :معيةضوابط عمل املرأة يف اجلب: 

 خاص بالنساء وممنوع دخول الرجال .كان وضع لوحة إرشادية يف مكان بارز توضح أن املجيب  .1

 جيب أن يكون العامالت من النساء فقط . .2

  لمراقبة األمنية .لوحة إرشادية ووضع لحراسة أمنية أو نظام أمين اجلمعية جيب أن توفر  .3

 جازة الوضع : إ : (53ملادة )ا

حبد  إجازة وضع بأجر كامل ملدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء ، حبيث تبدأللمرأة العاملة احلق يف 

أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ املرجح للوضع ؛ وحيدد هذا التاريخ بواسطة اجلهة الطبية املعتمدة لدى 

ستة جيوز تشغيل املرأة العاملة خالل األسابيع ال ، أو بشهادة طبية مصدقة من جهة صحية، والجلمعية ا

فللعاملة احلق يف إجازة  اخلاصة ؛ االحتياجاتأو من ذوي  ويف حالة إجناب طفل مريض ، التالية لوضعها.

 إجازة الوضع؛ وهلا متديد اإلجازة ملدة شهر دون أجر. انقضاءبأجر كامل ملدة شهر واحد بعد 

 :(63املادة )

عندما تعود إىل مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع جلمعية حيق للمرأة العاملة يف ا

تزيد يف جمموعها على الساعة يف اليوم الواحد، وذلك عالوة على  ، ال اسرتاحةمولودها فرتة ، أو فرتات 

جلميع العمال، وحتسب هذه الفرتة ، أو الفرتات من ساعات العمل الفعلية، وذلك  فرتات الراحة املمنوحة

يرتتب على ذلك ختفيض األجر، وجيب على املرأة العاملة  دة أربعة وعشرين شهرًا من تاريخ الوضع، والمل

يطرأ على ذلك  ، وما االسرتاحةأو فرتات ، تابًة بوقت فرتة اجلمعية كبعد عودتها من إجازة الوضع إشعار 

ورد يف الالئحة التنفيذية  الوقت من تعديل ، وحتدد فرتة ، أو فرتات الرضاعة على ضوء ذلك حبسب ما

 لنظام العمل.

  :جتماعيةالاخلدمات اثانيًا :

 التالية: االجتماعيةبتقديم اخلدمات معية تلتزم اجل : (73املادة )

 إعداد مكان ألداء الصالة. .1

 إعداد مكان لتناول الطعام. .2

عاقة اليت متكنهم من أداء الضرورية للعمال من ذوي اإليسرة توفر املتطلبات، واخلدمات ، واملرافق امل .3

 أعماهلم حبسب االشرتاطات املنصوص عليها يف الالئحة التنفيذية لنظام العمل.
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 ضوابط سلوكيات العمل الباب العاشر :

 : (83املادة )

حوال يراعى يف أي زّي رتداء زّي موحد، ويف كل األاإلزام كل ، أو بعض العاملني بجمعية جيوز لل .1

مالئمته للذوق العام ، وبالنسبة للنساء أن يكون حمتشمًا ، وفضفاضًا، وغري بالنسبة للرجال 

 شفاف.

االلتزام مبقتضيات أحكام الشريعة اإلسالمية ، واألعراف جلمعية ايف على مجيع العاملني  .2

 خرين.جتماعية املرعية يف التعامل مع اآلاال

أن تتخذ كل التدابري اليت معية جلميتنع على مجيع العاملني اخللوة مع اجلنس اآلخر ، وعلى ا .3

 .جلمعية متنع اخللوة بني اجلنسني داخل ا

يذاء ، أو اإلساءة اجلسدية ، أو على مجيع العاملني االمتناع عن القيام بأي شكل من أشكال اإل .4

و ينال من الكرامة ، أو السمعة ، أو أحيائية ، أو باختاذ أي موقف خيدش احلياء ، القولية ، أو اإل

جبار أي شخص إىل عالقة غري مشروعة؛ حتى لو كان ذلك إة ، أو يقصد منه استدراج ، أو احلري

أن تتخذ جمعية و بأي وسيلة تواصل أخرى ، وللأعلى سبيل املزاح، وذلك عند التواصل املباشر ، 

 لتبليغ مجيع العاملني بذلك. كل الرتتيبات ، واإلجراءات الضرورية ، والالزمة

 اإليذاء : : (93املادة )

يذاء، مجيع ممارسات اإلساءة اإلجيابية أو السلبية ، ومجيع أشكال االستغالل ، يعترب من قبيل اإل .1

واليت تقع يف مكان  غراء ، أو التهديد ؛ سواء كانت جسدية ،أو نفسية ،أو جنسية ؛أو االبتزاز، أو اإل

و من قبل العامل على صاحب العمل ، أو من قبل أالعمل من قبل صاحب العمل على العامل ، 

عامل على آخر ، أو على أي شخص موجود يف مكان العمل ، وتعترب املساعدة ، والتسرت على ذلك 

 يذاء.يف حكم اإل
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ع باستخدام أية وسيلة من وسائل يق يذاء املقصود يف الفقرة السابقة ، مايعترب من قبيل اإل .2

حياء ، أو الرسم ، أو باستخدام اهلاتف، أو شارة ، أو اإلاالتصال سواء بالقول ، أو الكتابة ، أو اإل

 لكرتونية األخرى ، أو بأي شكل من أشكال السلوك الذي يدل على ذلك.بالوسائل اإل

  :(40املادة )

يف مكان العمل من االلتجاء إىل اجلهات احلكومية يذاء مع عدم اإلخالل حبق من وقع عليه اإل .1

يذاء قصاها مخسة أيام عمل من وقوع اإلأخالل مدة جمعية املختصة، حيق له التقدم بشكواه لل

ذا إبذلك ؛ أما جمعية عليه، وجيوز لكل من شاهد أو اطلع على واقعة إيذاء ، التقدم ببالغ لل

لى سلطة فيها ؛ فيكون التقدم بالشكوى للجهة ، أو من أعمعية يذاء قد وقع من اجلكان اإل

 احلكومية املختصة.

ل املختص ، تكون ؤوتشكيل جلنة بقرار من املس عند تقديم شكوى ، أو بالغ ،جلمعية على ا .2

يذاء ، واالطالع على األدلة ، والتوصية بإيقاع اجلزاء التأدييب مهمتها التحقيق يف حاالت اإل

 إدانته، وذلك خالل مخسة أيام عمل من تلقيها الشكوى ، أو البالغ.املناسب على من يثبت 

 يقاعها على العامل : إقواعد التأديب : اإلجراءات التأديبية اليت جيوز للجمعية  .3

 ــ اإلنذار .

 ــ الغرامة .

 دارة اجلمعية .إــ احلرمان من العالوة أو تأجيلها ملدة ال تزيد عن سنة متى ما كانت مقررة من 

 تزيد على سنة متى ما كانت مقررة من إدارة اجلمعية . تأجيل الرتقية مدة ال ــ

 ــ اإليقاف عن العمل مع احلرمان من األجر .

 ــ الفصل من العمل يف احلاالت املقررة يف النظام .

 العمل.ئحة تنظيم أو يف الغري وارد يف هذا النظام  لجمعية أن توقع على العامل جزاًءلجيوز  ال .4
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 القواعد املنظمة لعمل جلنة الفصل يف الشكاوى : : (14ملادة )ا

 تستمع اللجنة جلميع األطراف ، والشهود ، وتدون كل ما جيري يف حماضر؛ توقع من  .1

 ، مع والشهود على أقواهلم ، ثم توقع من أعضاء اللجنة يف نهاية كل صفحة األطراف      

 .احلرص على مبدأ السرية     

 للجنة حق استدعاء من ترى ضرورة استجوابه من العاملني، واالستماع إىل أقواله، وعلى من  .2

 يقع حتت طائلة املسؤولية. مت استدعاؤه املثول أمام اللجنة ؛ حتى ال    

أثناء فرتة بالتفريق بني الشاكي ، واملشكو يف حقه جلمعية جيوز للجنة أن ترفع توصية إلدارة ا .3

 التحقيق.

 يذاء بأي طريقة من طرق اإلثبات املعتربة ؛ توصي اللجنة باألغلبية يف حال ثبوت واقعة اإل .4

 بإيقاع اجلزاء التأدييب املناسب على املعتدي.   

   إذا كان االعتداء بشكل جرمية جنائية ، وجب على اللجنة رفع الشكوى للمدير العام ؛ لتبليغ  .5

 اجلهات احلكومية املختصة بذلك.   

  ذا تبني هلا إيذاء ، توصي اللجنة بإيقاع عقوبة تأديبية على املبلغ؛ يف حال عدم ثبوت واقعة اإل .6

 أن الشكوى، أو البالغ كيدي.   

 على املعتدي ، من حق املعتدى عليه اللجوء  جلمعية ء التأدييب املوقع من قبل امينع اجلزا ال .7

 للجهات احلكومية املختصة.   

 جزاًء تأديبيًا جلمعية مينع توقيع عقوبة شرعية ، أو نظامية أخرى على املعتدي، من توقيع ا ال .8

 عليه.   
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 املخالفات واجلزاءات الباب احلادي عشر :

 : (24املادة )

 املخالفة هي كل فعل من األفعال اليت يرتكبها العامل ، وتستوجب أيًا من اجلزاءات التالية:

إىل العامل موضحًا به نوع املخالفة اليت ارتكبها ، مع معية اإلنذار الكتابي: وهو كتاب توجهه اجل .1

ىل مثلها إلفت نظره إىل إمكان تعرضه إىل جزاء أشد، يف حالة استمرار املخالفة ، أو العودة 

 مستقباًل.

غرامة مالية: وهي حسم نسبة من األجر يف حدود جزء من األجر اليومي ، أو احلسم من األجر مبا  .2

 ومخسة أيام يف الشهر الواحد كحد أقصى.يرتاوح بني أجر يوم ، 

معينة ، مع حرمانه  ةاإليقاف عن العمل بدون أجر:  وهو منع العامل من مزاولة عمله خالل فرت .3

 تتجاوز فرتة اإليقاف مخسة أيام يف الشهر الواحد. ، على أن الةمن أجره خالل هذه الفرت

 أقصاها سنة واحدة من تاريخ استحقاقها. احلرمان من الرتقية ، او العالوة الدورية : وذلك ملدة .4

الفصل من اخلدمة مع املكافأة: وهو فصل العامل بناًء على سبب مشروع ؛ الرتكابه املخالفة مع  .5

 عدم املساس حبقه يف مكافأة نهاية اخلدمة.

شعار، أو تعويض ؛ إالفصل من اخلدمة بدون مكافأة: وهو فسخ عقد عمل العامل دون مكافأة ، أو  .6

 ابه أي من احلاالت املنصوص عليها يف املادة )الثمانون( من نظام العمل.الرتك

 سامة املخالفة املرتكبة من قبله.وجيب أن يتناسب اجلزاء املفروض على العامل مع نوع ، ومدى ج

 : (34املادة )

بهذه الالئحة يعاقب  ةكل عامل يرتكب أيًا من املخالفات الواردة يف جداول املخالفات، واجلزاءات  امللحق

 باجلزاء املوضح قرين املخالفة اليت ارتكبها.
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 : (44املادة )

رئيس جملس اإلدارة يف  تكون صالحية توقيع اجلزاءات املنصوص عليها يف هذه الالئحة ، من قبل 

 و من يفوضه ؛ وجيوز له استبدال اجلزاء املقرر ألية خمالفة جبزاء أخف.أ اجلمعية 

 : (54املادة )

يف حال ارتكاب العامل ذات املخالفة بعد مضي مائة ومثانني يومًا على سبق ارتكابها ؛ فإنه اليعترب عائدًا  

 األوىل. ةوتعد خمالفة وكأنها ارتكبت للمر

 : (64املادة )

عند تعدد املخالفات الناشئة عن فعل واحد ، يكتفى بتوقيع اجلزاء األشد من بني اجلزاءات املقررة يف 

 الالئحة.هذه 

 : (74املادة )

جيوز أن يوقع على  جيوز أن يوقع على العامل عن املخالفة الواحدة أكثر من جزاء واحد، كما ال ال

جره أكثر من أ، وال أن يقتطع من  العامل عن املخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر مخسة أيام

 عليه. توقع أجر مخسة ايام يف الشهر الواحد وفاًء للغرامات اليت

 : (84املادة )

أيًا من اجلزاءات اليت تتجاوز عقوبتها غرامة أجر واحد ، إال بعد إبالغ العامل كتابة اجلمعية توقع  ال

 باملخالفات املنسوبة إليه ، ومساع أقواله، وحتقيق دفاعه، وذلك مبوجب حمضر يودع مبلفه اخلاص.

 : (94املادة )

جزاء على العامل ألمر ارتكبه خارج مكان العمل إال إذا كان له عالقة توقيع أي جمعية جيوز لل ال

ل ، وذلك دون اإلخالل حبكم املادة )الثمانون( من ؤوأو مبديرها املساجلمعية مباشرة بطبيعة عمله أو ب

 نظام العمل.
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 : (50املادة )

ثالثني يومًا من تاريخ علم جيوز مساءلة العامل تأديبيًا عن خمالفة مضى على كشفها أكثر من  ال

 مبرتكبها، دون أن تقوم باختاذ أي من إجراءات التحقيق بشأنها.جلمعية ا

 : (15ملادة )ا

توقيع أي جزاء على العامل، إذا مضى على تاريخ ثبوت املخالفة أكثر من ثالثني جمعية لل ال جيوز

 يومًا.

 : (25املادة )

مبا ُأوِقع عليه من جزاءات، ونوعها، ومقدارها، واجلزاء الذي سوف بإبالغ العامل كتابة جلمعية تلتزم ا

يتعرض له يف حالة تكرار املخالفة، وإذا امتنع العامل عن استالم اإلخطار ، أو رفض التوقيع بالعلم ، أو 

كان غائبًا، يرسل إليه بالربيد املسجل على عنوانه املختار الثابت يف ملف خدمته، أو بالربيد 

هذه ويرتتب على التبليغ بأي من  جلمعية ، ني الشخصي الثابت بعقد العمل ، او املعتمد لدى الكرتواإل

 ة.الوسائل مجيع اآلثار القانوني

 : (35املادة )

خيصص لكل عامل صحيفة جزاءات ، يدون فيها نوع املخالفة اليت ارتكبها ، وتاريخ وقوعها ، واجلزاء 

 ملف خدمة العامل. املوقع عليه ؛ وحتفظ هذه الصحيفة يف

 : (45املادة )

تقيد الغرامات املوقعة على العمال يف سجل خاص ؛ وفق أحكام املادة )الثالثة والسبعون( من نظام العمل 

؛ ويف حالة عدم  جلمعية ، ويكون التصرف فيها مبا يعود بالنفع على العمال من قبل اللجنة العمالية يف ا

 الغرامات مبوافقة وزارة العمل والتنمية االجتماعية . يفيكون التصرف وجود جلنة عمالية 
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 : التظلم ثانيًا :

 : (55املادة )

، أو القضائية املختصة،  أو اهليئات ؛ حيق ةمع عدم اإلخالل حبق العامل بااللتجاء إىل اجلهات اإلداري

حقه من قبلها، ويقدم من أي تصرف ، او إجراء، أو جزاء يتخذ يف معية للعامل ان يتظلم إىل إدارة اجل

خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ العلم بالتصرف، أو اإلجراء املتظلم منه، جلمعية التظلم إىل إدارة ا

واليضار العامل من تقديم تظلمه، وخيطر العامل بنتيجة البت يف تظلمه، يف ميعاد اليتجاوز مخسة 

 أيام عمل من تاريخ تقدميه التظلم.

 

 : أحكام ختامية

 : (55ة )املاد

اعتمادها ؛ على أن تسري يف حق اريخ نشأة اعتبارًا من تممعية تنفذ أحكام هذه الالئحة يف حق اجل

 بارًا من اليوم التالي إلعالنها.العمال اعت
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 جداول املخالفات واجلزاءات

 خمالفات تتعلق مبواعيد العمل :أوالً: 

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

 ةرابع مر ةثالث مر ة ثاني مر ةأول مر

1  

التأخر عن مواعيد احلضور للعمل 

( دقيقة دون إذن، أو عذر 15لغاية )

مقبول ؛ إذا مل يرتتب على ذلك تعطيل 

 عمال آخرين.

 %20 %10 %5 إنذار كتابي

2  

التأخر عن مواعيد احلضور للعمل 

دقيقة دون إذن، أو عذر ( 15لغاية )

مقبول ؛ إذا ترتب على ذلك تعطيل 

 عمال آخرين.

 %50 %25 %15 إنذار كتابي

3  

التأخر عن مواعيد احلضور للعمل 

( دقيقة 30( دقيقة لغاية )15أكثر من )

دون إذن، أو عذر مقبول ؛ إذا مل يرتتب 

 على ذلك تعطيل عمال آخرين.

10% 15% 25% 50% 

4  

مواعيد احلضور للعمل التأخر عن 

( دقيقة 30( دقيقة لغاية )15أكثر من )

دون إذن، أو عذر مقبول ؛ إذا ترتب على 

 ذلك تعطيل عمال آخرين.

 يوم 75% 50% 25%

5  

التأخر عن مواعيد احلضور للعمل 

( دقيقة 60( دقيقة لغاية )30أكثر من )

دون إذن، أو عذر مقبول ؛ إذا مل يرتتب 

 خرين.على ذلك تعطيل عمال آ

 يوم 75% 50% 25%
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 نوع املخالفة م
 اجلزاء )النسبة احملسومة ، هي نسبة من األجر اليومي(

 ةرابع مر ةثالث مر ةثاني مر ةأول مر

6  

التأخر عن مواعيد احلضور للعمل أكثر 

( دقيقة دون إذن، 60( دقيقة لغاية )30من )

أو عذر مقبول ؛ إذا ترتب على ذلك تعطيل 

 آخرينعمال 

 يومان يوم 50% 30%

 باإلضافة إىل حسم أجر دقائق التأخر

7  

التأخر عن مواعيد احلضور للعمل ملدة 

تزيد على ساعة دون إذن ، أو عذر مقبول ؛ 

و مل يرتتب على ذلك تعطيل أسواًء ترتب ، 

 عمال آخرين.

 ثالثة أيام يومان يوم إنذار كتابي

 التأخرباإلضافة إىل حسم أجر ساعات 

8  

ترك العمل، أو االنصراف قبل امليعاد دون 

( 15إذن، أو عذر مقبول مبا ال يتجاوز )

 دقيقة

 يوم %25 %10 إنذار كتابي

 باإلضافة إىل حسم أجر مدة ترك العمل

9  
ترك العمل، أو االنصراف قبل امليعاد دون 

 ( دقيقة15إذن، أو عذر مقبول مبا يتجاوز )

 يوم 50% 25% 10%

 باإلضافة إىل حسم أجر مدة ترك العمل

10  
البقاء يف أماكن العمل ، أو العودة إليها 

 ذن مسبقإبعد انتهاء مواعيد العمل دون 
 يوم %25 %10 إنذار كتابي

11  
ذن كتابي، أو عذر مقبول ملدة إالغياب دون 

 يوم، خالل السنة العقدية الواحدة.

 أربعة أيام ثالثة أيام يومان

احلرمان من 

و أالرتقيات ، 

ة العالوات ملر

 ةواحد

 باإلضافة إىل حسم أجر مدة الغياب

12  

ذن كتابي، أو عذر إالغياب املتصل دون 

مقبول من يومني إىل ستة ايام ، خالل 

 السنة العقدية الواحدة

 أربعة أيام ثالثة أيام يومان

احلرمان من 

و أالرتقيات ، 

ة العالوات ملر

 ةواحد

 باإلضافة إىل حسم أجر مدة الغياب
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 نوع املخالفة م
 اجلزاء )النسبة احملسومة ، هي نسبة من األجر اليومي(

 ةرابع مر ةثالث مر ةثاني مر ةأول مر

13  

ذن كتابي، أو عذر إالغياب املتصل دون 

 يام أمقبول من سبعة أيام إىل عشرة 

 خالل السنة العقدية الواحدة

 مخسة أيام أربعة أيام

احلرمان من 

و أالرتقيات ، 

 ةالعالوات ملر

 ةواحد

فصل من 

اخلدمة مع 

املكافأة ؛ إذا 

مل يتجاوز 

جمموع 

( 30الغياب )

 يومًا

 باإلضافة إىل حسم أجر مدة الغياب

14  

الغياب املتصل دون اذن كتابي، أو عذر 

مقبول من أحد عشر يومًا إىل أربعة 

العقدية عشر يوماً  ، خالل السنة 

 الواحدة

 مخسة أيام

احلرمان من 

و أالرتقيات ، 

ة العالوات ملر

، مع ةواحد

توجيه إنذار 

بالفصل 

طبقًا للمادة 

)الثمانون( 

من نظام 

 العمل

فصل من 

اخلدمة  

طبقًا للمادة 

)الثمانون( 

من نظام 

 العمل

 ــــــــــــــــــــــــ

15  

االنقطاع عن العمل دون سبب مشروع 

مدة تزيد على مخسة عشر يومًا متصلة، 

 خالل السنة العقدية الواحدة 

الفصل دون مكافأة، أو تعويض ،على أن يسبقه إنذار كتابي 

بعد الغياب مدة عشرة أيام، يف نطاق حكم املادة )الثمانون( 

 من نظام العمل

16  

مددًا الغياب املتقطع دون سبب مشروع 

تزيد يف جمموعها على ثالثني يومًا 

 خالل السنة العقدية الواحدة

الفصل دون مكافأة، أو تعويض ،على أن يسبقه إنذار كتابي 

بعد الغياب مدة عشرين يومًا، يف نطاق حكم املادة )الثمانون( 

 من نظام العمل
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 انيًا: خمالفات تتعلق بتنظيم العمل :ث

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

 ةرابع مر ةثالث مر ةثاني مر ةأول مر

1  
التواجد دون مربر يف غري مكان العمل 

 املخصص للعامل أثناء وقت الدوام
 يوم 50% 25% 10%

2  
 معية استقبال زائرين يف غري أمور عمل اجل

 يف أماكن العمل ، دون إذن من اإلدارة 
 %25 %15 %10 إنذار كتابي

3  
 جلمعية استعمال آالت ، ومعدات ، وأدوات ا

 ألغراض خاصة ، دون إذن
 %50 %25 %10 إنذار كتابي

4  
تدخل العامل ، دون وجه حق يف أي عمل 

 ليس يف اختصاصه ، أو مل يعهد به إليه
 ثالثة أيام يومان يوم 50%

5  
اخلروج ، أو الدخول من غري املكان 

 املخصص لذلك
 25 %15 %10 إنذار كتابي

6  

همال يف تنظيف اآلالت ، وصيانتها، أو اإل

عدم العناية بها ، أو عدم التبليغ عن ما بها 

 من خلل .

 ثالثة أيام يومان يوم 50%

7  

عدم وضع أدوات اإلصالح، والصيانة ، 

املخصصة هلا واللوازم األخرى يف األماكن 

 . ، بعد االنتهاء من العمل

 يوم %50 %25 إنذار كتابي

8  
متزيق، أو إتالف إعالنات ، أو بالغات إدارة 

 اجلمعية .
 مخسة أيام ثالثة أيام يومان

فصل مع 

 املكافأة

9  

اإلهمال يف العهد اليت حبوزته، مثال: 

)سيارات، آالت، أجهزة، معدات، 

 أدوات،.......(

 مخسة أيام ثالثة أيام يومان
فصل مع 

 املكافأة

10  
األكل يف مكان العمل، أو غري املكان املعد 

 له، او يف غري أوقات الراحة
 %25 %15 %10 إنذار كتابي
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 نوع املخالفة م
 اجلزاء )النسبة احملسومة ، هي نسبة من األجر اليومي(

 ةرابع مر ةثالث مر ةثاني مر ةأول مر

 العملالنوم أثناء   11
إنذار 

 كتابي
10% 25% 50% 

12  
النوم يف احلاالت اليت تستدعي يقظة 

 مستمرة
 ثالثة أيام يومان يوم 50%

13  
التسكع ، أو وجود العامل يف غري مكان 

 ثناء ساعات العملأعمله ، 
 يوم 50% 25% 10%

 يومان يوم التالعب يف إثبات احلضور، واالنصراف  14

احلرمان من 

الرتقيات 

والعالوات 

 ملرة واحدة

فصل من 

اخلدمة مع 

 املكافأة

15  

عدم إطاعة األوامر العادية اخلاصة 

بالعمل أو عدم تنفيذ التعليمات اخلاصة 

 بالعمل ، واملعلقة يف مكان ظاهر

 يومان يوم 50% 25%

16  
التحريض على خمالفة األوامر ، 

 والتعليمات اخلطية اخلاصة بالعمل
 أياممخسة  ثالثة أيام يومان

فصل مع 

 املكافأة

17  

التدخني يف األماكن احملظورة، واملعلن 

حافظة على سالمة العمال، عنها للم

 واجلمعية

 مخسة أيام ثالثة أيام يومان
فصل مع 

 املكافأة

18  

اإلهمال أو التهاون يف العمل الذي قد ينشأ 

عنه ضرر يف صحة العمال ، أو سالمتهم ، أو 

 واألجهزةيف املواد ، أو األدوات ، 

 مخسة أيام ثالثة أيام يومان
فصل مع 

 املكافأة
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 : ثالثًا: خمالفات تتعلق بسلوك العامل

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

 ةرابع مر ةثالث مر ةثاني مر ةأول مر

1  
التشاجر مع الزمالء ، أو مع الغري ، أو 

 مكان العملإحداث مشاغبات يف 
 مخسة أيام ثالثة أيام يومان يوم

2  
التمارض أو ادعاء العامل كذبًا أنه 

 أصيب أثناء العمل ، أو بسببه
 مخسة أيام ثالثة أيام يومان يوم

3  

االمتناع عن إجراء الكشف الطيب عند 

، أو رفض اتباع التعليمات اجلمعية طلب 

 الطبية أثناء العالج

 مخسة أيام ثالثة أيام يومان يوم

4  
خمالفة التعليمات الصحية املعلقة 

 بأماكن العمل
 مخسة أيام يومان يوم  50%

5  
، أو لصق جلمعية الكتابة على جدران ا

 إعالنات عليها
 %50 %25 %10 إنذار كتابي

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

7  

عدم تسليم النقود احملصلة حلساب 

يف املواعيد احملددة دون تربير  جلمعية ا

 مقبول

 مخسة أيام ثالثة أيام يومان
فصل مع 

 املكافأة

8  
جهزة االمتناع عن ارتداء املالبس، واأل

 املقررة للوقاية والسالمة.
 مخسة أيام يومان يوم  إنذار كتابي

9  
تعمد اخللوة مع اجلنس اآلخر يف 

 أماكن العمل
 أياممخسة  ثالثة أيام يومان

فصل مع 

 املكافأة

10  
اإلحياء لآلخرين مبا خيدش احلياء 

 قواًل ، أو فعاًل
 مخسة أيام ثالثة أيام يومان

فصل مع 

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

 ةرابع مر ةثالث مر ةثاني مر ةأول مر

11  

بالقول ، أو االعتداء على زمالء العمل 

شارة، أو باستعمال وسائل االتصال اإل

 لكرتونية بالشتم ، أو التحقرياإل

 مخسة أيام ثالثة أيام يومان
فصل مع 

 املكافأة

12  
االعتداء باإليذاء اجلسدي على زمالء 

 العمل، أو على غريهم بطريقة إباحية

فصل بدون مكافأة ، أو إشعار ، أو تعويض مبوجب املادة 

 )الثمانون(

13  

و القولي ،أو بأي أاالعتداء اجلسدي ،

لكرتونية وسيلة من وسائل االتصال اإل

ل ، أو وؤعلى صاحب العمل ، أو املدير املس

 أحد الرؤساء أثناء العمل ،أو بسببه

فصل بدون مكافأة ، أو إشعار ، أو تعويض مبوجب املادة 

 )الثمانون(

 يامأمخسة  ثالثة أيام تقديم بالغ ،أو شكوى كيدية  14
فصل مع 

 املكافأة
 ـــــــــــ

15  
تثال لطلب جلنة التحقيق عدم االم

 باحلضور .
 يامأمخسة  ثالثة أيام يومان

فصل مع 

 املكافأة

 

 وهللا الموفق 


