
 
    

 

 36من  1الصفحة 

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر

 56مسجلة برقم 

 الئحة تنظيم العمل والتنمية االجتماعية املوارد البشريةوزارة 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 الدليل اإلداري 

 الئحة تنظيم العمل



 
    

 

 36من  2الصفحة 

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر

 56مسجلة برقم 

 الئحة تنظيم العمل والتنمية االجتماعية املوارد البشريةوزارة 

 
 
 
 
 
 

 اجلمعيةبيانات 

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر:  اجلمعيةاسم 

  

 موظف 18: عدد املوظفني 

 بر وخدمات اجتماعية: النشاط 

 املدينة املنورة –بدر : العنوان 

 (41931) : الرمز الربيدي  (62): صندوق بريد 

  

 0143322481/   0143321009: هاتف 

 107حتويلة : فاكس 

 gameit.badr@hotmail.com: بريد الكرتوين 

 56:  الرتخيصرقم 

 هـ 1403/ 7/ 27:  الرتخيصاتريخ اصدار 

 
 
 
 
 



 
    

 

 36من  3الصفحة 

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر

 56مسجلة برقم 

 الئحة تنظيم العمل والتنمية االجتماعية املوارد البشريةوزارة 

من نظام العمل الصادر ابملرسوم ( الثانية عشرة)من املادة ( 1)وضعت هذه الالئحة تنفيذًا حلكم الفقرة 
هـ  12/5/1434اتريخ  (24/م)هـ املعدل ابملرسوم امللكي رقم  23/8/1426واتريخ ( 51/م)امللكي رقم 

 هـ 5/6/1436واتريخ ( 46/م)واملرسوم امللكي رقم 

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

ل لفـ  مـاي يقـت  (: يقصد ابأللفاظ التالية والواردة ضمن هذه الالئحة املعاين املبينة إىل جانـ  كـ2) مادة
  -السياق خالف ذلك:

  :والتنمية االجتماعية  وزارة العملالوزارة.  

 مكت  العمل مبحافظة بدركت  العمل: م 

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر: اجلمعية 

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

 تعين الشـاادات واخلـربات العمليـة والصـفات الش صـية واملاـارات والقـدرات الـا تت لباـا املؤهالت :
 الوظيفة.

 مقابل عمله، مبوج  عقد عمل مكتوب أو غري مكتوب،  للموظفكل ما يع ى   :األساسي األجر
 الدورية. العالواتأو طريقة أدائه، مضافا إليه  األجرماما كان نوع 

 الــا تتقــرر للموظــف  األخــر مضــافا إليــه ســائر الــزتدات املســتحقة  ساســياأل األجــر الفعلــي: األجــر
للموظـف لقـاء العمـل  بذله يف العمل، أو خماطر يتعرض هلا يف أداء عمله، أو الا تتقـرر مقابل جاد

 تنظيم العمل. الئحةأو  مبوج  عقد العمل

 الفعلي. األجر :األجر 

 هـــ 23/8/1426 واتريــخ 51 رقــم الكــرم امللكــي ســومابملر  الصــادر الســعودي العمــل نظــام :العمــل نظـام
 هـ.5/6/1436هـ ، واملعدل بتاريخ 12/5/1434واملعدل بتاريخ 

 هو املوظف الذي يست دم لعمل تقتضي طبيعة إجنازه مدة حمدودة وقصرية.املوظف املؤقت : 
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 هو املوظف الذي يعمل يف الفرتة املسائية فقط.املوظف املسائي : 

 اجمللس املعني من قبل اجلمعية العمومية لإلشراف على اجلمعية وإدارهتا. : هوجملس اإلدارة 

 التنفيذية هلذا النظام. الالئحة :الالئحة 
(: حتتســ  املــدد واملواعيــد الــواردة يف هــذه الالئحــة ابلتقــوم اهلعــري مــا ي ي ــنص علــى غــري ذلــك يف 3) مااادة

 عقد العمل.
كـام هـذه الالئحـة عنـد التعاقـد ويـ نص  علـى ذلـك يف عقـد العمـل (: ت ْ ِلع اجلمعية املوظف علـى أح4) مادة

 أو يوقع املوظف على إقرار بذلك.
، وتعتــرب هــذه الالئحــة مكملــة لعقــود للمــوظفنيالالئحــة ابحلقــوق املكتســبة  هختــل أحكــام هــذ ال (:5) مااادة

 احلقوق. هيتعارض مع هذ العمل فيما ال
النظــام، ويب ــل كــل إبــراء، أو مصــاحلة عــن احلقــوق الناشــ ة يب ــل كــل شــرط حــالف أحكــام هــذا  (:6) مااادة

 النظام، أثناء سرتن عقد العمل، ما ي يكن أكثر فائدة للموظف. للموظف مبوج  هذا
وامللفـات وعقـود العمـل وغريهـا  ـا  والسـعالتيف البيـاتت  االسـتعمالاللغـة العربيـة هـي الواجبـة  (:7) مادة 

 ، وكــذلك التعليمــات الــا يصــدرهاألحكامــهأو يف أي قــرار صــادر ت بيقــا  عليــه يف هــذا النظــام، هــو منصــو 
وإذا اسـتعمل صـاح  العمــل لغـة أجنبيـة إىل جانـ  اللغـة العربيـة يف أي مــن للمـوظفني لديـه،  صـاح  العمـل

 هو املعتمد دون غريه. املذكورة ، فإن النص العريباحلاالت 
حقوقاً أفضل  ا هو املوظفني ت خاصة هبا ي ع ى مبوجباا إصدار قرارات، وسياسا للعمعيةجيوز  (:8) مادة  

 وارد يف هذه الالئحة.
ينــتقص مــن حقــوق  احلــيف يف تضــمني هــذه الالئحــة شــروطاً، وأحكامــاً إضــافية مبــا ال للعمعيــة (:9) مااادة

هــذه  تكــون املكتســبة مبوجــ  نظــام العمــل، والئحتــه التنفيذيــة، والقــرارات الصــادرة تنفيــذاً لــه  وال املــوظفني
 .الوزارةاإلضافات أو التعديالت تفذة إال بعد اعتمدها من 

كــل نــص يــتم إضــافته إىل هــذه الالئحــة يتعــارض مــع أحكــام نظــام العمــل، والئحتــه التنفيذيــة،  (:10) مااادة
 يعتد به. والقرارات الصادرة تنفيذاً له  يعترب ابطالً وال
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 األفضـــل والشـــروط األحكـــام مـــع يتعـــارض ال يمـــاف العمـــل لعقـــود متممـــة الالئحـــة هـــذه تعتـــرب (:11) ماااادة
 مبوجبــه عــن املوظــف يتنــازل اتفــاق أو عقــد يف يــرد شــرط ابطــالً كــل ويعتــرب ،العقــود هــذه يف الــواردة للموظــف

 .به سابقاً على العمل كان ولو النظام هذا أحكام مبوج  له مقرر حيف أي
 .الالئحة هذه وتعديل وحتديد اعتماد سل ة هلا الا اإلدارية اجلاة هو اإلدارة جملس (:12) مادة

 حتـــدي  عـــنمســـ والن  يكـــوت اإلداريـــةاملاليـــة واالســـتثمار ومـــدير الشـــ ون  الشـــؤونمـــدير إدارة  (:13) ماااادة
 للقــــوانني مســــايرة وتكــــوناجلمعيــــة  إدارة تشــــادها الــــا واملســــتعدات الت ــــورات مــــعتــــتالءم  حبيــــ  الالئحــــة
 وتكـــــــون اإلدارة جملـــــــس مـــــــن اعتمادهـــــــا يـــــــتمل املـــــــدير التنفيـــــــذي إىل برفعاـــــــاان ويقومـــــــ، الســـــــارية والقـــــــرارات

كمــا يتــوىل مــدير الشــ ون اإلداريــة مامــة تعميماــا   ةذه الالئحــهلــ مكمــالً  جــزءاً  اعتمادهــا بعــد التعــديالت هــذه
 على مجيع اإلدارات للعمل هبا.

 -(: تراعي اجلمعية يف معاملة املوظفني ما يلي:14) مادة
  . الوفاء بكامل حقوقام وأجورهم دون أتخري أو إنقا 

   معاملتام بشكل الئيف يربز االهتمام أبحواهلم ومصاحلام واالمتناع عن كل قول أو فعل ميس
 كرامتام. 

 االهتمام مبشاكلام الا تعرتضام أثناء أتديتام ألعماهلم والسعي حللاا. 

 (: تع ي اجلمعية موظفياا الوقت الالزم ألداء الواجبات الدينية دون املساس أبجورهم.15) مادة

  -(: جي  على املوظف أن يلتزم مبا يلي:16) مادة
  الرتفـــع عـــن كـــل مـــا حـــل بســـمعته كموظـــف ابجلمعيـــة ســـواء كـــان ذلـــك يف مكـــان العمـــل أو

 خارجه.

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

 .أن حصص كامل وقت العمل ألداء واجبات الوظيفة 
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  تنفيذ األوامـر الصـادرة إليـه مـن رهسـائه بدقـة وأمانـة يف حـدود الـنظم واللـوائأ املقـررة وأحكـام
 العقد.

 ل إال بسـب  مشـروع ونذن مراعاة مواعيد العمل احملـددة وعـدم التغييـ  أو التـعخر عـن العمـ
 من صاح  الصالحية.

 .قبول العمل يف أي مكان أو موقع حتدده اجلمعية ماي يتعارض ذلك مع أحكام العقد 

  عدم االرتباط أبي عمل مع جاة أخر  حىت ولو ي يتقاضى عنه أجر إال مبوافقـة خ يـة مـن
 اإلدارة.

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

 -(: حيظر على املوظف ما يلي:18) مادة
 .إساءة استعمال سل ته الوظيفية 

 .استغالل النفوذ والتدخل يف عمل اآلخرين إال حبدود صالحيته 

 .قبول اهلدات أو اإلكراميات أو الرشوة ابل رق املباشرة أو غري املباشرة 

 ولو بعد تركه اخلدمة. إفشاء األسرار الا ي لع علياا حبكم وظيفته 

  اإلدالء أبية تصرحيات أو معلومات للصحف أو أجازة اإلعـالم أو إلقـاء حماضـرات أو كتابـة
 مقاالت تتعليف أبعمال اجلمعية ما ي حيصل على موافقة مسبقة من صاح  الصالحية.

 .االحتفاظ أبي أوراق أو مستندات أو صور هلا عالقة بعمله خارج مقر العمل 

كل موظف مسؤول عن العاد املسلمة إليه من حي  احملافظـة علياـا وعـدم إسـاءة اسـت داماا   (:19) مادة
 أو است داماا يف غري أغراض العمل.

عد من  املوظفيتم توظيف (: 20) مادة
 
مبوج  عقد عمل حيرر من نس تني ابللغة العربية وفقاً للنموذج امل

، حبيــ  يتضــمن العقــد اســم اجلمعيــةوتــودع األخــر  يف ملــف خدمتــه لــد   وظــفللمالــوزارة، تســلم إحــدا ا 
، وجنسـيته ، وعنوانـه األصـلي ، وعنوانـه امل تـار ، ونـوع العمـل ، ومكانـه ،  املوظفصاح  العمل ، واسم 

 واألجـر األساســي املتفــيف عليـه ، وأيــة امتيــازات أخــر  يتفـيف علياــا ، ومــا إذا كــان العقـد حمــدد املــدة ، أو غــري
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علياا ، واتريخ مباشرة العمل ، وأية بياتت  االتفاقحمدد املدة ، أو ألداء عمل معني ، ومدة التعربة إذا مت 
ضــرورية، وجيــوز حتريــر العقــد بلغــة أخــر  إىل جانــ  اللغــة العربيــة  علــى أن يكــون الــنص العــريب هــو املعتمــد 

 دوماً.

 ارة. (: يتم التعيني من قبل املدير التنفيذي لإلد21) مادة

 -(: يشرتط للتعيني ما يلي:22) مادة
  .وجود وظيفة شاغرة 

 .إعداد وصف للواجبات الوظيفية ومس ولياهتا واحلد األدىن للمؤهالت امل لوبة لشغلاا 

 .تع ى األولية يف التوظيف ملن حيمل اجلنسية السعودية 

 .تزكية من الرئيس األعلى امل تص 

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

 أن يكون طال  العمل سعودي اجلنسية. 

 االســـــت دام  حمـــــل للعمـــــل امل لوبـــــة العمليـــــة واخلـــــربات العلميـــــة للمـــــؤهالت حـــــائزاً  يكـــــون أن
 . اإلدارة حتددها والا

 .الئقاً طبياً لشغل الوظيفة املتقدم 

 .حسن السرية والسلوك 

  .اجتياز املقابلة الش صية 

 .أن يكون حائزاً على دورات يف جمال عمله 

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

 .)حيمل رخصة قيادة سارية املفعول )ابلنسبة للسائقني ومن تت ل  طبيعة عملام ذلك 

  جيـــوز إعفـــاء بعـــ  املتقـــدمني لشـــغل الوظـــائف مـــن بعـــ  هـــذه الشـــروط عنـــد احلاجـــة وبعـــد
لـه مـن أحـد مـديري اإلدارات الـا سـيعمل  موافقة املـدير التنفيـذي، ويف ضـوء توصـية مرفوعـة

 هبا هذا املوظف.
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 املواد : )السادسة  جيوز استثناًء توظيف غري السعودي وفقاً للشروط واألحكام الواردة يف
 .والعشرون، الثانية والثالثون، الثالثة والثالثون( من نظام العمل

 -(: مسوغات التعيني:24) مادة
 يني أو جواز السفر لغري السعوديني.صور من الب اقة الش صية للسعود 

 .صور مصدقة من الشاادات العلمية 

 .شاادات اخلربة السابقة أو صورة مناا مصدقة 

 .شاادة اللياقة الصحية من اجلاات الرمسية 

  حديثة. 6×4أربع صور مشسية مقاس 

 .شاادة حسن سرية وسلوك 

 .تعب ة منوذج طل  التوظيف 

 .ملف عالقي 
التعيــني مــن إدارة الشــ ون اإلداريــة بعــد اســتكمال إجــراءات التعيــني وموافقــة املــدير  (: يصــدر قــرار25) مااادة

 التنفيذي.
 (: تتوىل قسم ش ون املوظفني حترير العقد مع املرشأ للوظيفة.26) مادة

 املوظــفإلغــاء عقــد  للعمعيــةمــع مراعــاة التــاريخ احملــدد يف عقــد العمــل ملباشــرة العمــل   حيــيف (: 27) مااادة
يباشـــر ماـــام عملـــه دون عـــذر مشـــروع خـــالل ســـبعة أتم عمـــل مـــن اتريـــخ التوقيـــع علـــى العقـــد بـــني  الـــذي ال

 ال رفني إذا كان التعاقد مت داخل اململكة، أو من اتريخ قدومه إىل اململكة إذا كان التعاقد مت خارج اململكة.
متواصــلة بــدون  (: جيــوز لــإلدارة فصــل املوظــف الــذي يتغيــ  عــن العمــل مــدة  ســة عشــر يومــاً 28) مااادة

 است ذان.
 موظف بكل اخلاصة البياتت فياا تثبت املوظفني سعالتميسك حماس  الش ون اإلدارية (: 29) مادة
 كحد أدىن:  ما يلي على تشتمل أن وجي 

 االجتماعية. وحالته إقامته وحمل ميالده واتريخ وجنسيته للموظف الكامل االسم 

 تعديالت من علياا أوما ي ر  وتوابعاا وأجوره عمله ونوع خدمته بدء اتريخ. 
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 وعالواته وترقياته الدورية تقاريره. 

 علياا حيصل الا اإلجازات. 

 مكافآت من عليه لوما حيص جزاءات من عليه عما يوق. 

 تصيبه قد الا املانة وأمراض العمل إصاابت. 

 ومـــــا  اخلدمـــــة انتاـــــاء وســـــب  انتاائاـــــا حـــــىت بـــــدئاا منـــــذ العمـــــل عالقـــــة علـــــى أمـــــاي ر  كـــــل
 .تعوي  أو مكافآت من لذلك نتيعة عليه املوظف لحص

 يف إلياــــا  املشـــار الش صــــية بياتتـــه علــــى ي ـــرأ تغيــــري أي عناجلمعيـــة إبــــال  املوظـــف علــــى (:30) مااااادة
 .التغيري هذا اتريخ من واحد أسبوع خالل السابقة املادة
 التعيـني مسـوغات فيـه تـودع الفوتوغرافيـة صـورته حيمـل خدمـة ملـف موظـف لكـلاجلمعيـة  تعـد(: 31) مادة

ـــــــــــــــه اخلاصـــــــــــــــة ـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــيف وكاف ـــــــــــــــاتت املتعلقـــــــــــــــة الواثئ ـــــــــــــــادة 24) املـــــــــــــــادة يف إلياـــــــــــــــا املشـــــــــــــــار ابلبي ( وامل
 العمـــل وســـاعات والغيـــاب ابحلضـــور يتعلـــيف ومـــا املوظـــف مـــع جتـــر  الـــا التحقيقـــات حماضـــر وكـــذا (. 29)

 لك.ذ إيل وما اإلضافية
التحاقـه عند عليه  موقع ال يب الكشف نتيعة يضم خاصاً  طبياً  ملفاً  موظف اجلمعيةلكل تعد (:32) مادة
 واألتم املرضـــــــــــــــــــــــية وإجازاتـــــــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــــــحية حالتـــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــى ي ـــــــــــــــــــــــرأ قـــــــــــــــــــــــد ومـــــــــــــــــــــــا ابلعمـــــــــــــــــــــــل 

 .عمل إصابة نتيعة أو مانياً  أو كان عادتً  املرض نوع حتديد مع املرض بسب  العمل عن فياا انق ع  الا
 رب عقد العمل تفذاً من اتريخ صدور قرار التعيني ومباشرة املوظف الفعلية للعمل.(: يعت33) مادة
 (: يعترب املوظف حتت التعربة ملدة ثالثة أشار من اتريخ توقيع العقد.34) مادة
(: إذا ي تثبت صالحية املوظف خالل فـرتة التعربـة للقيـام بواجبـات العمـل املتفـيف علياـا فلـإلدارة 35) مادة

فســـخ العقـــد يف إي وقـــت خـــالل تلـــك الفـــرتة دون مكافـــعة أو تعـــوي  أو إنـــذار عـــدا رواتبـــه املقـــررة  احلـــيف يف
 للمدة الا أمضاها.

 اســتمر إذا حمــددة غــري ملــدة جمــدد العقــد ويعتــرب مدتــه ابنقضــاء املــدة احملــدد العمــل عقــد ينتاــي(: 36) مااادة
 .تنفيذه يف ذلك بعد ال رفان
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املوظــف بعمـــل خمتلـــف عــن العمـــل املتفــيف عليـــه، ومبــا تقتضـــيه مصـــلحة  (: جيـــوز لــإلدارة تكليـــف37) ماااادة
 العمل، ومبا يتفيف مع مؤهله ومستواه الوظيفي.

 -(: املوظف املؤقت، واملوظف املسائي:38) مادة
 .حيدد يف عقده الرات  ومدة التوظيف واملزات الا سيحصل علياا خالل فرتة عمله ابجلمعية 

  .ال حييف له االستفادة من املزات املمنوحة للموظفني الدائمني إال ما نص عليه العقد 

 .ال حييف له االستمتاع ابإلجازات السنوية ابستثناء الع لة األسبوعية أو ما ينص عليه العقد 

 .يعترب راتبه مكافعة مق وعة 

 
 

 أوالً / األجر األساسي.
 املـــؤهالت أســـاس علـــى معينـــة ومواصـــفات مســـميات ذات وظـــائف علـــى املوظـــف يســـت دم (:39) ماااادة
 للوظيفـة احملـدد األجـر مربـوط أول علـى املوظـف وحيصلاجلمعية  الحتياجات وطبقاً  العملية واخلربات العلمية
 .أكرب أجر على العمل عقد يف يتفيف ي ما علياا املعني
 من أول يوم يستلم فيه عمله. حترر للموظف مباشرة عمل خ ية (:40)مادة 

 (: تدفع األجور وفقاً لسلم األجور املعتمد من جملس اإلدارة. 41) مادة
(: تــدفع األجــور واملبــالح املســتحقة للموظــف ابلــرتل الســعودي يف مكــان العمــل خــالل ســاعات 42) مااادة

 ملعتمدة يف اململكة.عن طرييف البنوك ا املوظفيف مواعيد استحقاقاا، وتودع يف حساب  الدوام الرمسي

 -حس  التايل: 
 .املوظفون ذو األجر الشاري تدفع أجورهم بتاريخ اخلامس والعشرين من كل شار ميالدي 

 .ًاملوظف الذي تنتاي خدمته يصرف أجره فورا 

  املوظف الذي يرتك العمل من تلقاء نفسه يدفع أجرة ومستحقاته خالل  سة أتم من تـرك
 مستحقات. العمل بعد خصم ما عليه من
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 .إذا صادف يوم الدفع يوم الراحة األسبوعية أو ع لة رمسية يتم الدفع يف يوم العمل السابيف 

 .املوظفون املؤقتون تدفع أجورهم مع هناية عملام حس  ما هو مدون يف العقد 

 ابملائة  سني % 50 هيإل مضافامبا يوازي األجر العادي  تدفع اإلضافية الساعات أجور. 

  فيه التكليف. ضافية املستحقة للموظف يف هناية الشار الذي متالساعات االتدفع أجور 

(: تـــدفع األجـــور واملبـــالح املســـتحقة للمـــوظفني بعـــد التحقـــيف مـــن ش صـــياهتم وتـــوقيعام علـــى 43) ماااادة 
 املسريات اخلاصة بذلك.

ح تكـون مسـتحقة لـه (: جيوز اقتضاء املبالح الا تكون مستحقة لإلدارة لد  املوظف من أيـة مبـال44) مادة
 لد  اجلمعية وذلك أبمر املدير املايل.

(: للموظف أن يوّكـل مـن يـراه لقـب  أجـره أو مسـتحقاته مبوجـ  توكيـل إداري معتمـد مـن املـدير 45) مادة
 و كـــّل مــن املــوظفني ندارة اجلمعيـــة، يف حــني ال يــتم الصـــرف لغــري املــوظفني ابجلمعيـــة إال 

التنفيــذي إذا كــان امل
 يل شرعي معتمد.مبوج  توك

(: كــل موظــف ينق ــع عــن عملــه بــدون إذن مســبيف أو ال يباشــر عملــه فــور انقضــاء مــدة إجازتــه 46) مااادة
يفقد حقه يف الرات  والبدالت عن مدة غيابه غري الشرعي إال مـن يقـدم عـذراً مقبـوالً لـد  اجلمعيـة لت صـم 

 داري املعتمد.مدة الغياب من رصيد إجازته السنوية، فضالً عن توقيع اجلزاء اإل

(: يتم صـرف أجـر كامـل الشـار الـذي تـويف فيـه املوظـف لورثتـه بغـ  النظـر عـن عـدد أتم العمـل 47) مادة
 الفعلية يف ذلك الشار، ويعفى من أي مديونية قد تكون عليه.

 ابلنســـــبةاجلمعية مـــــن صـــــادراً  الفســـــخ كـــــان أو املـــــدة احملـــــدد العمـــــل عقـــــد مـــــدة انتاـــــت إذا(: 48) ماااااادة
 نصــف أجــر أســاس علــى حتســ  خدمتــه مــدة عــن مكافــعة للموظــفاجلمعيــة  تــدفع املــدة احملــددة غــري للعقــود
 السنوات من سنة كل عن شار وأجر األوىل اخلمس السنوات من سنة كل عن )حس  آخر مربوط( شار
 .التالية

 املنصــــــــو  املكافــــــــعة ثلــــــــ  للموظــــــــفاجلمعيــــــــة  تــــــــدفع املــــــــدة احملــــــــددة غــــــــري العقــــــــود يف(: 49) مااااااااادة
   عــن تزيـد وال  متتـاليتني سـنتني عـن مـدهتا تقـل ال خدمـة بعـد العمـل مـن اسـتقال اذا السـابقة املـادة  يف علياـا

 متتاليـــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــنوات  ـــــــــــــــــــــس عـــــــــــــــــــــن خدمتـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــدة زادت إذا وثلثياـــــــــــــــــــــا ،ســـــــــــــــــــــنوات  ـــــــــــــــــــــس
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املكافــعة كاملــة إذا اســتقال بعــد عشــر ســنوات مــع عــدم اإلخــالل نخ ــار  وتصــرف ،ســنوات عشــر تبلــح  وي
 قبل ترك العمل بثالثني يوماً. االستقالةكتابة يف مجيع األحوال املذكورة برغبة يف  اجلمعية

 اثنياً / التدريب
 وجيـوز ذلــك أيضـاً لغـري الســعوديني احلاجـة عنــد السـعوديني املـوظفني لتــدري  برتجماً اجلمعيـة تعـد (:50) مااادة
 .القيادية املناص  وتويل أكرب اتمسؤولي لتحمل وهتي تام ومعارفام ومااراهتم كفاءاهتم ت وير هبدف
إذا كــان التــدري   املتــدرب أي كــان جنســيته تــذاكر وقيمــة التــدري  تكــاليفاجلمعيــة  تتحمــل (:51) مااادة

 .وتنقالت ومعكل سكن من معيشته ونفقات عمله مقر اىل مرجعاً خارج مدينة مقر عمل املوظف 
 .التدري  مدة طوال املوظف أجر صرف يستمر(: 52) مادة
أن تشرتط على اخلاضع للتدري  ، أو التعهيل من املوظفني لدياا ، بعد إكمال  للعمعيةجيوز (: 53) مادة

مدة التدري  أو التعهيل أن يعمل لدياا مدة ال تتعاوز املدة املماثلـة ملـدة بـرتمل التـدري  أو التعهيـل الـذي 
مـدة العقـود حمـددة املـدة إذا كانـت املـدة ، إذا كـان عقـد العمـل غـري حمـدد املـدة ، أو ابقـي  املوظفخضع له 

 املتبقية من عقد العمل أقل من املدة املماثلة ملدة برتمل التدري .
، مــع إلزامــه بــدفع تكــاليف التــدري  الــا  للموظــفأن ت ناــي أتهيــل أو تــدري   للعمعيــة زجيــو (: 54) مااادة

 أو بنسبة مناا وذلك يف احلاالت التالية : اجلمعيةحتملتاا 
 إهناء التدري  أو التعهيل قبل املوعد احملدد لذلك دون عذر مشروع. املوظفرر إذا ق -1

وفــيف إحـد  احلــاالت الـواردة يف املــادة )الثمــانون( مـن نظــام العمــل  املوظــفإذا مت فسـخ عقــد عمـل  -2
 .التعهيل( مناا أثناء فرتة التدري  أو 6عدا الفقرة )

مـــن العمــل ، أو تركـــه لغـــري احلــاالت الـــواردة يف املـــادة )احلاديــة والثمـــانون( مـــن  املوظـــفإذا اســتقال  -3
 نظام العمل أثناء فرتة التدري  أو التعهيل.

أو بنسـبة  اجلمعيـةبـدفع تكـاليف التـدري  أو التعهيـل الـا حتملتاـا  املوظفإلزام  للعمعيةجيوز (: 55) مادة
مــن العمــل ، أو تركــه لغــري احلــاالت الــواردة يف املــادة )احلاديــة والثمــانون( مــن نظــام  املوظــفمناــا إذا اســتقال 

 التدري  أو التعهيل. انتااءبعد  اجلمعيةعليه  اشرتطتاامدة العمل الا  انتااءالعمل قبل 
 :عقد التعهيل، أو التدري  من غري املوظفني (:56) مادة
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تـــدري  مـــن غـــري املـــوظفني، إذا ثبـــت مـــن التقــــارير أن تناـــي عقـــد التعهيـــل، أو ال للعمعيـــةجيـــوز   -1
الصــادرة عــن اجلاــة الــا تتــوىل التــدري ، أو التعهيــل عــدم قابليتــه، أو قدرتــه علــى إكمــال بــرتمل 

 التدري  بصورة مفيدة.

للمتــدرب ، أو اخلاضــع للتعهيــل مــن غــري املــوظفني ، أو وليــه ، أو وصــيه احلــيف يف إهنــاء التــدري  ،  -2
ت من التقارير الصادرة عن اجلاة الا تتوىل التـدري  ، أو التعهيـل عـدم قابليتـه ، أو التعهيل إذا ثب

 أو قدرته على إكمال برامل التدري  بصورة مفيدة.

ويف كــال احلــالتني الســابقتني جيــ  علــى ال ــرف الــذي يرغــ  يف إهنــاء العقــد إبــال  ال ــرف اآلخــر  -3
 ي  والتعهيل.بذلك قبل اسبوع على األقل من اتريخ التوقف عن التدر 

بعـد إكمـال مـدة التـدري   -أن تلزم املتدرب أو اخلاضع للتعهيل من غـري املـوظفني لديـه  للعمعية -4
 أن يعمل لدياا مدة  اثلة ملدة التدري  أو التعهيل. –أو التعهيل 

أن تلـزم املتـدرب أو اخلاضـع للتعهيـل مـن غـري املـوظفني لـدياا بـدفع تكـاليف التـدري  أو  للعمعية -5
 ل الا حتملتاا أو بنسبة املدة املتبقية يف حالة رفضه رف  العمل املدة املماثلة أو بعضاا.التعهي

 اثلثاً / العالوات
(: حيصل املوظف على عالوة حس  الدرجة الا حصل علياـا يف اسـتمارة تقـوم األداء الـوظيفي 57) مادة

تة أشــار علــى األقــل يف اجلمعيــة % مــن الراتــ  األساســي شــري ة أن يكــون قــد أهنــى ســ 5علــى أال تتعــاوز 
وأال يتعــاوز راتبــه احلــد األعلــى ملرتــ  الوظيفــة يف ســلم الرواتــ ، وللمــدير التنفيــذي صــالحية حتديــد مقــدار 

 وزمن صرف العالوة.
(: يتوىل حماس  الشؤون اإلدارية وابلتنسـييف مـع قسـم شـؤون املـوظفني حصـر املـوظفني املسـتحقني 58) مادة

 للعالوة السنوية قبل هناية السنة املالية بشار إلقرارها من املدير التنفيذي وإدراجاا ضمن موازنة العام التايل.
 رابعاً / الرتقيات

وفقــاً ملــا جــاء يف دليــل  –ه عــدد، ومســميات الوظــائف ســلما وظيفيــا حتــدد فيــ اجلمعيــةتضــع  (:59) ادةماا
التصــــــنيف ، والتوصــــــيف املاــــــين الســــــعودي ودرجــــــة كــــــل وظيفــــــة، وشــــــروط شــــــغلاا، وبدايــــــة أجرهــــــا فيـــــــه 

 :اآلتية الشروط توافرت مىت أعلى وظيفة اىل للرتقية أهال املوظف يكونو 
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 .األعلى الوظيفةوظيفة شاغرة يف  وجود -
 .األعلى الوظيفة لشغل الالزمة واخلربات املؤهالت توفر -
 .األخرية 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 هذه بع  عن املوظف استثناء الصالحية لصاح  جيوزكما   له املباشر الرئيس ترشيأ -

  فـــإن املفاضــلة للرتقيـــة تكـــون   موظــفإذا تـــوافرت شـــروط الرتقيــة لوظيفـــة أعلــى يف أكثـــر مـــن  (:60) ماااادة
 كاآليت:
 ترشيأ صاح  الصالحية. -1

 احلاصل على تقدير أعلى. -2

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

 األكثر خربة عملية مبعال عمل اجلمعية. -4

 األقدمية يف العمل ابجلمعية. -5

 خامساً / البدالت
 بدل النقل. -أ 

(: إذا ي تــؤمن اجلمعيــة للموظــف وســيلة نقــل مناســبة مــن حمــل ســكنه إىل العمــل وابلعكــس ميــنأ 61) مااادة
 بدل نقل شاري حس  ما هو حمدد يف سلم روات  موظفي اإلدارة. 

عملــه التنقــل (: اجلمعيــة مســ ولة عــن أتمــني وســيلة نقــل مناســبة للموظــف الــذي تقتضــي طبيعــة 62) مااادة
خــارج مقــر العمــل أو تــدفع لــه بــدل انتقــال شــاري يف حــال اســت دام ســيارته اخلاصــة حيــدد مــن قبــل املــدير 
التنفيــذي يف ضــوء درجتــه الوظيفيــة، كمــا يصــرذ للمــوظفني الــذين يســت دمون ســياراهتم يف مــعمورتت العمــل 

 معية للمراجعة والصرف. بتسلم فواتري حمروقات هذه املعمورتت يف آخر الشار إىل إدارة اجل

املوظـــف مبامـــة خارجيـــة أو ةتعـــه بكافـــة أنـــواع  قيـــام(: ال يتوقـــف صـــرف بـــدل النقـــل يف حـــال 63) ماااادة
 اإلجازات املدفوعة األجر املستحقة له مبا فياا اإلجازة املرضية.

 (: يدفع بدل النقل مع الرات  الشاري. 64) مادة
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ســـيارة  للموظـــفاجلمعيـــة  أمنـــت إذا الســـابقة املـــادة يف إليـــه املشـــار اإلنتقـــال بـــدل يســـتحيف ال (:65) ماااادة
"  وصــيانة وإصــالحات حمروقــات مــن  للســيارة الالزمــة النفقــات كافــةاجلمعيــة   تتحمــل احلالــة هــذه ويف خاصــة،

  لــــ تت  الــــا الوظــــائف حتديــــد حــــيف وحــــدها لــــإلدارة ويكــــونفيمــــا عــــدا مصــــاريف االســــت دام الش صــــي" 
 ن يشغلاا، وعلى أن ويضأ ذلك صراحاً يف العقد.مل خاصة سيارة أتمني وواجباهتا مااماا
 التعمينـــات أقســـاط ألغـــراضحتســـ  كافـــة البـــدالت يف األجـــر األساســـي وابلتـــايل ال ختضـــع  (:66) ماااادة

 .اخلدمة هناية مكافعة احتساب ألغراض س حت ال وكذلكاالجتماعية 
مـا  ذلك على اجلمعية مبوافقة إال الرمسية إجازته أثناء اجلمعية سيارة است دام للموظف جيوز ال (:67) مادة

 ي ينص العقد على خالف ذلك.
 

 املامات اخلارجية -ب
(: يصـرف للموظـف املكلـف مبامـة خارجيـة )خـارج مدينـة مقـر عملـه( تـذكرة سـفر وبـدل سـكن 68) مادة

 ووجبات وقيمة اجيار سيارة كما هو حمدد يف سلم روات  موظفي اجلمعية واملعتمد من جملس اإلدارة.

عـاوز املـدة  سـة (: حتـدد مـدة املامـة مـن املـدير املباشـر حتديـداً مبـدئياً قبـل القيـام هبـا علـى أال تت69) مادة
أتم، فإذا كانت ستتعاوز ذلـك فيعـ  أخـذ املوافقـة املبدئيـة مـن املـدير التنفيـذي، ويف كافـة األحـوال تعتمـد 

 استمارات مصروفات السفر من املدير التنفيذي للعمعية.

(: إذا  مرض املوظف املكلف مبامة خارجية وي يتمكن من العـودة يف هنايـة الفـرتة املقـررة للمامـة 70) مادة
ةــدد فــرتة املامــة مبــا ال يزيــد عــن ثالثــة أتم مــن مــدة مرضــه وتعتــرب األتم التاليــة مــن مــدة املــرض مبثابــة إجــازة 

 مرضية عادية مع وجود إثبات املرض بتقرير طيب معتمد.

: جيــوز صــرف ســلفه علــى حســاب املامــة للموظــف املكلــف ابملامــة تتناســ  مــع مــدة املامــة (71) مااادة
 ومكاهنا وفيف ما يراه مدير اجلمعية امل تص وتعتمد من املدير التنفيذي أو من يفوضه.

 بداية سفر املوظف وحلني عودته إىل مقر عمله. من اخلاصة ابملامة تبدالال تس حت (:72) مادة
كم من 150 عن تزيد ملسافة هسفر  حالة يفاخلا  ابملامة اخلارجية  بدلال املوظف يستحيف(: 73)مادة

 حدود من قته.
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 يلغى البدل كلياً أو جزئياً يف حال تويل اجلمعية أتمني السكن والتنقل واملعيشة أو بعضاً مناا. (:74) مادة
 بدل السكن. -ج 

 الروات  املعتمد من جملس اإلدارة.(: يصرف للموظف بدل سكن حس  ما هو مقرر يف سلم 75) مادة

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

  .إهناء خدماته من قبل إدارة اجلمعية للمصلحة العامة 

 (: ي سرتد بدل السكن يف حال استقالة املوظف وذلك عن الفرتة الباقية من عقده.77) مادة

 بدل طبيعة العمل. -د 
(: مينأ املوظف الذي يعمل يف ظروف عمل غري عادية بدل طبيعة عمل حيددها املدير التنفيذي 78) مادة

 ابقرتاذ من مدير إدارة.
 اإلركاب وتذاكر السفر. -هـ 

(: يسـتحيف املوظـف غـري السـعودي تـذكرة إركـاب مـن اململكـة إىل مقـر إقامتـه خـارج اململكـة علـى 79) مادة
ابً وإتابً" ما ي ينص عقد العمل علـى حـاالت أخـر  أو درجـة إركـاب أعلـى" الدرجة السياحية امل فضة ذها

وعند ةتعـه ابإلجـازة السـنوية، وعنـد هنايـة خدمتـه وطلبـه الرجـوع إىل موطنـه، وحبـد أقصـى عند بداية التعاقد، 
 زوجة وطفلني فقط.

حسـ  مـا هـو حمـدد يف (: املوظف املكلف أو املعـني خـارج مدينـة املقـر تصـرف لـه تـذكرة إركـاب 80) مادة
 سلم الروات .

 (: إذا جزأ املوظف الغري السعودي إجازته بناء على طلبه ال يستحيف إال تذكرة سفر واحدة فقط.81) مادة

% فقــط مــن  70(: يف حــال رغبــة املوظــف غــري الســعودي قضــاء إجازتــه يف اململكــة يصــرف لــه 82) مااادة
 قيمة التذكرة املستحقة له نظاماً.

أو  الناقـــــــل تغيـــــــري املوظـــــــف رغبـــــــة نتيعـــــــة األســـــــعار يف فروقـــــــات أياجلمعيـــــــة  تتحمـــــــل ال (:83) ماااااااادة
 .إقامته بلد تغيري
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نقـل   علىاجلمعيـة موافقة حالة يف قيمتاا أو سفر تذاكر على احلصول يف املوظف حيف يسقط(:  84) مادة
 كفالته.

شـرط أال  إقامتـه حمـل تغيـري يقتضـي آخـر مكـان إىل األصـلي عملـه مقـر مـن املوظـف نقـل جيـوز (:85) مادة
 .العمل طبيعة تقتضيه مشروع سب  له نو يك أنو به  جسيماً  ضرراً  يرتت  على ذلك إحلاق

الـذي يـتم نقلـه  املوظـفمـع مراعـاة أحكـام املـادة )الثامنـة واخلمسـون( مـن نظـام العمـل يسـتحيف  (:86)مادة
مـــن مكـــان عملـــه األصـــلي إىل مكـــان آخـــر يقتضـــي تغيـــري حمـــل إقامتـــه نفقـــات نقلـــه، ومـــن يعـــوهلم شـــرعاً  ـــن 
يقيمــون معــه يف اتريــخ النقــل مبــا فياــا نفقــات اإلركــاب مــع نفقــات نقــل أمتعــتام  مــاي يكــن النقــل بنــاء علــى 

 .تهرغب
بلـده يف حالـة عـدم صـالحيته للعمـل خـالل فـرتة إىل  املوظـفتتحمل اجلمعية تكاليف عـودة  ال (:87)مادة

التعربة، أو إذا رغ  يف العودة دون سب  مشروع، أو يف حالة ارتكابه خمالفة أدت إىل ترحيله مبوجـ  قـرار 
 إداري، أو حكم قضائي.

 
 
 

 أواًل: تقرير الكفاءة.
 -وظفني وفقاً لآليت:(: حضع لنظام تقييم األداء مجيع امل88) مادة

  يعــد الــرئيس املباشــر لكــل موظــف تقريــراً ســنوتً يتضــمن تقييمــاً ألدائــه العــام حســ  النمــوذج
 تضمن العناصر التالية:املعد لذلك. على أن ي

o  الكفاءة(. اتقانهاملقدرة على العمل، ودرجة( 

o .سلوك املوظف، ومد  تعاونه مع رهسائه، وزمالئه، وعمالء اجلمعية 

o املواظبة. 

 :تكون التقديرات على النحو التايل- 
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  التقدير غري مرضي.  50أقل من % 

  التقدير مقبول.  59 - 50من % 

  التقدير مرضي.  69 - 60من % 

  التقدير جيد.  79 - 70من % 

  التقدير جيد جداً.  89 - 80من % 

  التقدير  تاز.  100 - 90من % 

 يفوضـــه  مـــن أو الصـــالحية صـــاحبة الســـل ة مـــن ويعتمـــد املباشـــر الـــرئيس مبعرفـــة التقريـــر يعـــد
 . املوظف ملف يف ويودع ذلك يف

 .حتف  صورة من التقرير يف ملف املوظف ويت ذ أساساً ملنأ العالوات واملكافآت 

 .حيف  أصل التقرير يف ملف التقارير لد  شؤون املوظفني 

أن يتظلم من  لهوحييف طالع على نتيعة تقرير األداء اخلا  به بعد اعتماده، (: حييف للموظف اال89) مادة
 التقرير وفقاً لقواعد التظلم املنصو  علياا يف هذه الالئحة.

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

لتحسني أداءه، وإذا ي يرتفع مسـتو   (: املوظف احلاصل على تقدير مرضي يوجه له إنذاراً خ ياً 91) مادة
 األداء خالل شار من اترحه فلإلدارة احليف يف إلغاء عقده.

(: املوظف احلاصل على تقدير  تاز يتم توجيه رسالة شكر له وتوضـع صـورة مـن الشـاادة ضـمن 92) مادة
 ملفه.  

 قييم األداء الوظيفي.(: يتم تقييم األداء الوظيفي حس  اآللية املدرجة ضمن استمارة ت93) مادة

( أتم يف األسبوع ويعترب يوم اجلمعة راحـة أسـبوعية أبجـر كامـل جلميـع املـوظفني 6(: أتم العمل )94) مادة
أي يـوم مـن أتم  موظفياـا، بعد إبال  مكت  العمل امل تص، أن تسـتبدل هبـذا اليـوم لـبع  للعمعيةوجيوز 

جيــوز تعــوي  يــوم الراحــة األســبوعية مبقابــل  األســبوع ، وعلياــا أن ةكــنام مــن القيــام بواجبــاهتم الدينيــة، وال
 . نقدي
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( سـاعة يف األسـبوع وحتـدد بدايـة الـدوام، وهنايتـه بقـرار مـن املـدير 48(: سـاعات العمـل الفعليـة )95) مادة
 ( ساعة . 36التنفيذي وختف  خالل شاور رمضان إىل )

(: ال جيــوز للموظــف أن حــرج مــن الــدوام إال نذن مــن املــدير املباشــر أمــا التغيــ  فيشــرط فيــه أن  96) مااادة
 يكون نذن مباشر من املدير التنفيذي.

(:حتســ  فــرتات التــعخر اليــومي أو اخلــروج قبــل هنايــة الــدوام وختصــم هنايــة كــل شــار مــن الراتــ  97) مااادة
 األساسي للموظف.

(: املوظف الذي تقضي طبيعة عمله اخلروج من مقر العمل يلزم تعب ة منوذج اخلروج املعد من قبل 98) مادة
 اجلمعية لكل مرة حرج فياا. 

 أوالً / اإلجازات الرمسية واألعياد
 -(: للموظف إجازة أبجر كامل وهي كالتايل:99) مادة

 ة أتم تبــدأ مــن اليــوم التــايل لليــوم التاســع والعشــرين مــن عيــد الف ــر املبــارك: ومــدهتا أربعــ
 شار رمضان املبارك حس  تقوم أم القر .

 .عيد األضحى: ومدهتا أربعة أتم تبدأ من يوم عرفة 

 )يوم واحد مبناسبة اليوم الوطين للملكة )أول امليزان 

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

  عناـا مبـا يعادهلــا  املوظـفإذا تـداخلت أتم هـذه اإلجـازات مـع الراحـة األســبوعية يعـوض
أمـا إذا تـداخلت أتم إجـازة أحـد العيـدين مـع إجـازة ، قبل أتم تلك اإلجازات أو بعدها

 اليوم الوطين فال يعوض املوظف عناا.

 ياً / اإلجازات السنوية العاديةاثن
تقـل مـدهتا  عـن كـل سـنة مـن سـنوات اخلدمـة  إجـازة سـنوية أبجـر كامـل ال املوظـفيسـتحيف (: 100) مادة

تقــل عــن ثالثــني يومــاً، إذا بلغــت خدمتــه  ــس ســنوات متصــلة،  عــن واحــد وعشــرين يومــاً، تــزاد إىل مــدة ال
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السـنوية بنسـبة املـدة الـا قضـاها مـن السـنة يف  ازتـهإجاحلصـول علـى جـزء مـن  اجلمعيةوللموظف بعد موافقة 
 العمل ، وجيوز االتفاق يف عقد العمل على أن تكون مدة اإلجازة السنوية أكثر من ذلك.

 (: جيوز منأ املوظف جزء من إجازته السنوية تتناس  واملدة الا أمضاها من السنة يف العمل. 101) مادة

اإلجــازات الســنوية ملوظفياــا حبســ  مقتضــيات العمــل مــع األخــذ يف (: حتــدد اجلمعيــة مواعيــد 102) مااادة
 االعتبار رغبة املوظف كلما أمكن ذلك. 

(: جيــوز جتزئــة اإلجــازة الســنوية إىل جــزئني ال يقــل أي مناــا عــن عشــرة أتم بعــد موافقــة املــدير 103) مااادة
 التنفيذي ابلتنسييف مع حماس  الش ون اإلدارية. 

(: يتـــوىل قســـم املـــوظفني وابلتنســـييف مـــع حماســـ  الشـــؤون اإلداريـــة مراقبـــة تنفيـــذ قيـــام املـــوظفني 104) ماااادة
 نجازاهتم وفقاً للتواريخ احملددة بكشوف توزيع اإلجازات الصادرة من اإلدارة. 

(: إذا حكــم علــى املوظـف ابلســعن الـذي ال يســتوج  الفصــل حسـبت بنــاء علـى رغبتــه املــدة 105) مااادة
 ضياا يف السعن كلاا أو بعضاا من اإلجازة السنوية املستحقة أو االض رارية. الا يق

 (: ال تلتزم اجلمعية أبي تعوي  عن اإلجازة الا ي يتمتع هبا املوظف. 106) مادة

، ويف (: ال جيوز للموظف أتجيل التمتع نجازته أكثـر مـن سـنتني ويعتـرب مـا زاد عـن ذلـك الغيـاً 107) مادة
 حال ذلك حييف له أن يتمتع هبا متفرقة غري متصلة. 

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

(: ال يتمتــع املوظــف أثنــاء فــرتة التعربــة نجــازة ش صــية حــىت وإن كانــت اإلحــد  عشــر شــار 109) مااادة
 العمل تتضمن فرتة التعربة. 

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

(: يلتـزم املوظـف بتقـدم طلـ  التمتـع ابإلجـازة قبـل موعـد اإلجـازة بشـار كامـل يف بيـان حيتـوي 111) مادة
 على كافة املعلومات امل لوبة يف حال غيابه. 

جــازة الســنوية املســتحقة إذا تــرك العمــل قبــل التمتــع هبــا وذلــك (: يــدفع للموظــف أجــرة عــن اإل112) مااادة
 ابلنسبة للمدة الا ي حيصل على إجازته عناا. 
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 أو األعيـاد إجـازات مـن يت للاـا مـا بقدرأو االجازات الرمسية واألعياد  السنوية اإلجازة ةدد (:113) مادة
 .الدولة تقررها أخر  رمسية إجازة أية

 : التالية املدد عن خدمة هناية مكافعة أو سنوية إجازة املوظف يستحيف ال(: 114) مادة
 رات  بدون اإلجازة مدة.  

 اإلدانة حال يف حكمة يف وما اليد كف مدة. 

 الدراسية اإلجازة مدة.  

 خدمة إهناء يقتضي والضده  صدر حلكم تنفيذاً  السعن يف املوظف يقضياا الا املدة. 

 املعنيــــــة اجلاـــــات كافـــــة مـــــن طرفــــــة إخـــــالء بعـــــد إال نجازتـــــه التمتـــــع للموظــــــف حيـــــيف ال(: 115) ماااااادة 
 .اإلدارة جتاه وأقساط نقدية وسلف الغرامات وسداد ونقود عادة من بعادته ما وتسوية

 اثلثاً / اإلجازات االض رارية
اوز ثالثـة أتم يف (: جيوز منأ املوظف عند الضرورة القصو  إجازة اض رارية أبجـر ملـدة ال تتعـ116) مادة

 السنة على أال تكون متصلة إذا أبد  أسباب مقبولة لد  رئيسه املباشر مبوافقة املدير التنفيذي. 
 رابعاً / اإلجازات املرضية

، أو مرجـع اجلمعيـةالـذي يثبـت مرضـه بشـاادة طبيـة صـادرة عـن طبيـ   – املوظـفيسـتحيف (: 117) مادة
السنة الواحدة ، والا تبـدأ مـن اتريـخ أول إجـازة مرضـية   سـواء إجازات مرضية خالل  –طيب معتمد لدياا 

 -:أكانت هذه اإلجازات متصلة أو متق عة، وذلك على النحو التايل:
  .الثالثون يوماً األوىل أبجر كامل 

  .الستون يوماً التالية بنصف األجر 

 .الثالثون يوماً الا تلي ذلك بدون أجر 

  .ما زاد عن ذلك يلغى عقده 

(: حيتسـ  اليـوم الـذي حيـال فيـه املوظـف إىل املستشـفى واألتم الـا تسـتغرقاا الفحـو  ال بيـة 118) مادة
 من أتم اإلجازات املرضية مىت رأت اجلاة ال بية املعتمدة استحقاقه لإلجازة املرضية. 
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دم ب لــ   (: إذا رغــ  املوظــف املــري  يف ق ــع إجازتــه املرضــية والعــودة إىل عملــه عليــه أن يتقــ119) مااادة
 كتايب ملدير اجلمعية مشفوعاً مبوافقة اجلاة ال بية املعتمدة. 

 شـــــفي أنـــــه املعتمـــــد ال بيـــــ  قـــــرر إذا إال عملـــــه يباشـــــر أبن املـــــري  للموظـــــف يســـــمأ ال (:120) ماااااادة
مــــن خمال ــــة  ضــــرر وال العمــــل أداء مــــن عليــــه خ ــــر ال وأنــــه العمــــل مباشــــرة قــــادراً علــــى وأصــــبأ مرضــــة مــــن

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

 خامساً / اإلجازات بدون أجر
(: جيوز أن مينأ املوظف إجازة استثنائية بدون أجر يف حال الضرورة القصو  حس  ما حيدده 122) مادة

ازة ضــمن خدمــة املــدير التنفيــذي علــى أال تزيــد عــن ثالثــني يومــاً يف الســنة علــى أال حتتســ  أتم هــذه اإلجــ
 املوظف. 

 سادساً / اإلجازات اخلاصة
 -(: للموظف إجازة أبجر كامل يف احلاالت التالية:123) مادة

  .سة أتم عند زواجه  

  .ثالثة أتم يف حالة والدة مولود له 

  .سة أتم يف حالة وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فروعه  

  املســـــلمة، وهلـــــا احلـــــيف يف  املوظفـــــةأربعـــــة أشـــــار وعشـــــرة أتم يف حالـــــة وفـــــاة زوج
جيــوز هلــا االســتفادة  ةديــدها دون أجــر إن كانــت حــامالً حــىت تضــع  لاــا، وال
 من ابقي إجازة العدة املمنوحة هلا بعد وضع هذا احلمل.

  غري املسلمة. املوظفة سة عشر يوماً يف حالة وفاة زوج 

 ويلتزم املوظف بتقدم الواثئيف الا تثبت هذه احلاالت. 
 سابعاً / إجازة احلل

ويرغــــــ   األقــــــل علــــــى ســــــنة املؤسســــــة خدمــــــة يف أمضــــــى الــــــذي املســــــلم املوظــــــف ميــــــنأ(: 124)مااااااادة
عيــــد  إجــــازة اىل ابإلضــــافة الفريضــــة هــــذه ألداء أتم أربعــــة مــــدهتا كامــــل أبجــــر إجــــازة احلــــل فريضــــة أداء يف
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ـــــــــــــــإلدارة ،خدمتـــــــــــــــه مـــــــــــــــدة طـــــــــــــــوال واحـــــــــــــــدة ملـــــــــــــــرة وذلـــــــــــــــك املبـــــــــــــــارك األضـــــــــــــــحى تنظـــــــــــــــيم  حـــــــــــــــيف ول
 وجيوز مبوافقة املدير التنفيذي التغاضي عن مدة اخلدمة. العمل سري ابنتظام حل ال مبا اإلجازة هذه نأم

 اثمناً/ إجازة المتحاتت الدراسية
 األجــر مدفوعــة إجــازة اململكــة داخــل العلمــي حتصــيله يتــابع الــذي الســعودي املوظــف ميــنأ(:125)  مااادة
االمت ومواعيد  أبتم وجدوالً  العلمية املؤسسات إلحد  انتسابه يدمايف يقدم أن شري ة االمتحان أتم طوال
  االمتحان. أتم مجيع حضوره يفيد وما حان

(: جيـوز تشـغيل املوظـف وقتـاً إضـافياً يف احلـاالت الـا تقتضـي مصـلحة العمـل وذلـك بقـرار مـن 126) مادة
 مدير اإلدارة وابعتماد من املدير التنفيذي. 

ابلعمـل اإلضـايف   يـتم ذلـك مبوجـ  تكليـف كتـايب ، أو الكـرتوين  املوظـفيف حـال تكليـف (: 127) مادة
، وعــدد  املوظــفت اإلضــافية املكلــف هبــا اعيــة يبــني فيــه عــدد الســاعموجــه لــه تصــدره اجلاــة املســ ولة يف اجلم

 األتم الالزمة لذلك   وفيف ما نصًّت عليه املادة )السادسة بعد املائة(من نظام العمل.

(: للمـدير املباشـر الصــالحية يف حتديـد عــدد األتم والسـاعات الالزمـة لاعمــال اإلضـافية املــراد 128) مااادة
 تكليف املوظف هبا. 

(:تـدفع اجلمعيـة أجـراً إضـافياً عـن سـاعات العمـل اإلضـافية املعتمـدة مـن املـدير التنفيـذي علـى أال 129) مادة
 .% يف أتم الراحة األسبوعية واألعياد100% من األجر األساسي يف األتم العادية، 50يزيد األجر عن 

 . موظف آخر أثناء وقت الدوام الرمسيال يعترب عماًل إضافياً ما يوكل إىل املوظف من أعمال  (:130مادة )

(: حييف للموظف أن يتظلم من أي تصرف أو قرار يت ذ يف حقه ويقدم التظلم كتابياً إىل املـدير 131) مادة
 التنفيذي و ح ر املوظف بنتيعة تظلمه يف زمن ال يتعاوز شار من اترحه. 

 -(: تنتاي خدمة املوظف ابجلمعية يف احلاالت التالية:132) مادة
  .الوفاة 
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  .االستقالة 

  .انتااء مدة العقد يف حالة عدم الرغبة يف التعديد من أحد ال رفني 

  .الععز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طيب معتمد 

  يوماً.  60انق اع املوظف عن العمل ملرضه مدة تزيد عن 

  يوم. 15غياب املوظف 

 لغــــاء الســـــل ات احلكوميــــة رخصـــــة العمــــل للموظـــــف غــــري الســـــعودي أو عـــــدم إ
 جتديدها أو إبعاده عن البالد. 

  .اإلخالل أبي شرط من شروط العقد 

(: استقالة املوظف تكون ب ل  مكتوب يرفع إىل الرئيس املباشر على أن تتم املوافقة علياا من 133) مادة
 قبل اجلمعية حس  املصلحة مع األخذ بعني االعتبار ما ورد يف العقد من شروط. 

(: يف حــال رغبــة اجلمعيــة يف فســخ العقــد أو إهنــاء العقــد مــع املوظــف يراعــى إخ ــار املوظــف 134) مااادة
 لك خ ياً واستالم صورة من اإلخ ار بعد التوقيع على األصل. بذ

يف فــرع األخ ــار املانيــة لــد  املؤسســة العامــة  املــوظفنيابالشــرتاك عــن مجيــع  تلتــزم اجلمعيــة (:135) مااادة
 وفقاً ملا يقرره النظام. ،للتعمينات االجتماعية

وفقــاً ملــا يقــرره نظــام التــعمني  (: تلتــزم اجلمعيــة ابلتــعمني الصــحي جلميــع املــوظفني وأفــراد عــائالهتم136) مااادة
 .الصحي التعاوين، والئحته التنفيذية

 املوظفــاتيف مجيـع األمــاكن الــا يعمــل فياــا نسـاء أمــاكن ، ومقاعــد الســرتاحة  اجلمعيــةتعــد  (:137) مااادة
 مبعزل عن الرجال ، ودورات مياه خاصه هبن.

للمرأة املوظفة احليف يف إجازة وضع أبجر كامل ملدة عشرة أسابيع توزعاا كيف تشـاء، حبيـ   (:138) مادة
حبد أقصى أبربعة أسابيع قبل التاريخ املرجأ للوضع   وحيدد هذا التـاريخ بواسـ ة اجلاـة ال بيـة املعتمـدة  تبدأ
جيــوز تشــغيل املــرأة املوظفــة خــالل األســابيع  دة طبيــة مصــدقة مــن جاــة صــحية، وال، أو بشــاااجلمعيــةلــد  
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احلـيف يف  فللموظفـة اخلاصـة   االحتياجاتويف حالة إجناب طفل مري  ،أو من ذوي  ،الستة التالية لوضعاا
 إجازة الوضع  وهلا ةديد اإلجازة ملدة شار دون أجر. انقضاءإجازة أبجر كامل ملدة شار واحد بعد 

عنــدما تعــود إىل مزاولــة عملاــا بعــد إجــازة الوضــع أن أتخــذ  اجلمعيــةحيــيف للمــرأة املوظفــة يف  (:139) مااادة
تزيـد يف جمموعاـا علـى السـاعة يف اليـوم الواحـد، وذلـك  ، ال اسـرتاحةبقصد إرضـاع مولودهـا فـرتة، أو فـرتات 
أو الفــرتات مــن ســاعات العمــل  ، وحتســ  هــذه الفــرتة ،املــوظفنيجلميــع  عــالوة علــى فــرتات الراحــة املمنوحــة

يرتت  على ذلك ختفي  األجر، وجي  علـى  الفعلية، وذلك ملدة أربعة وعشرين شاراً من اتريخ الوضع، وال
،  االسـرتاحةكتابـًة بوقـت فـرتة ، أو فـرتات   الـرئيس املباشـراملرأة املوظفـة بعـد عودهتـا مـن إجـازة الوضـع إشـعار 

ورد يف  وحتـدد فـرتة ، أو فـرتات الرضـاعة علـى ضـوء ذلـك حبسـ  مـا ي رأ على ذلك الوقت من تعديل ، وما
 الالئحة التنفيذية لنظام العمل.

 التالية: االجتماعيةبتقدم اخلدمات  اجلمعيةتلتزم  (:140) مادة
 إعداد مكان ألداء الصالة. .1
 إعداد مكان لتناول ال عام. .2
عية املت لبات، واخلدمات، واملرافيف التيسريية الضرورية للعمال من ذوي االعاقة الا ةكـنام توفر اجلم .3

 من أداء أعماهلم حبس  االشرتاطات املنصو  علياا يف الالئحة التنفيذية لنظام العمل.

 باا املوظف، وتستوج  أتً من اجلزاءات التالية:امل الفة هي كل فعل من األفعال الا يرتك (:141) مادة
اإلنذار الكتايب: وهو كتاب توجاه اجلمعية إىل املوظف موضحاً بـه نـوع امل الفـة الـا ارتكباـا ،  -1

ىل مثلاا إمع لفت نظره إىل إمكان تعرضه إىل جزاء أشد، يف حالة استمرار امل الفة ، أو العودة 
 مستقباًل.

ســـبة مــن األجـــر يف حـــدود جــزء مـــن األجـــر اليــومي ، أو احلســـم مـــن غرامــة ماليـــة: وهــي حســـم ن -2
 األجر مبا يرتاوذ بني أجر يوم ، و سة أتم يف الشار الواحد كحد أقصى.
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اإليقاف عن العمل بدون أجر: وهو منع املوظف من مزاولة عمله خالل فرته معينة، مع حرمانه  -3
 اإليقاف  سة أتم يف الشار الواحد.تتعاوز فرتة  ، على أن الةمن أجره خالل هذه الفرت 

 احلرمان من الرتقية، او العالوة الدورية: وذلك ملدة أقصاها سنة واحدة من اتريخ استحقاقاا. -4
الفصل من اخلدمة مع املكافعة: وهو فصـل املوظـف بنـاًء علـى سـب  مشـروع  الرتكابـه امل الفـة  -5

 مع عدم املساس حبقه يف مكافعة هناية اخلدمة.
اخلدمــة بــدون مكافــعة: وهــو فســخ عقــد عمــل املوظــف دون مكافــعة، أو اشــعار، أو  الفصــل مــن -6

 تعوي   الرتكابه أي من احلاالت املنصو  علياا يف املادة )الثمانون( من نظام العمل.

 وجي  أن يتناس  اجلزاء املفروض على املوظف مع نوع ، ومد  جسامة امل الفة املرتكبة من قبله.
 –كـــل موظـــف يرتكـــ  أتً مـــن امل الفـــات الـــواردة يف جـــداول امل الفـــات، واجلـــزاءات  (:142) ماااادة

 يعاق  ابجلزاء املوضأ قرين امل الفة الا ارتكباا. –امللحيف هبذه الالئحة 
تكــون صــالحية توقيــع اجلــزاءات املنصــو  علياــا يف هــذه الالئحــة ، مــن قبــل )صــاح   (:143) مااادة

 ضه   وجيوز له استبدال اجلزاء املقرر ألية خمالفة جبزاء أخف.الصالحية( ابجلمعية ، او من يفو 
يف حال ارتكاب املوظف ذات امل الفة بعد مضي مائة ومثانني يوماً على سـبيف ارتكاهبـا   (:144) مادة
 األوىل. للمرةيعترب عائداً ، وتعد خمالفة وكعهنا ارتكبت  فإنه ال
عـــل واحـــد، يكتفـــى بتوقيـــع اجلـــزاء األشـــد مـــن بـــني عنـــد تعـــدد امل الفـــات الناشـــ ة عـــن ف (:145) ماااادة

 اجلزاءات املقررة يف هذه الالئحة.
جيـوز  جيوز أن يوقع على املوظف عـن امل الفـة الواحـدة أكثـر مـن جـزاء واحـد، كمـا ال ال (:146) مادة

 أن يوقع على املوظف عن امل الفـة الواحـدة غرامـة تزيـد قيمتاـا علـى أجـر  سـة أتم، وال أن يقت ـع مـن
 اجره أكثر من أجر  سة اتم يف الشار الواحد وفاًء للغرامات الا وقع علياا.

توقع اجلمعية أتً من اجلـزاءات الـا تتعـاوز عقوبتاـا غرامـة أجـر واحـد، إال بعـد إبـال   ال (:147) مادة
دع مبلفـه املوظف كتابة ابمل الفات املنسوبة إليـه ، ومسـاع أقوالـه، وحتقيـيف دفاعـه، وذلـك مبوجـ  حمضـر يـو 

 اخلا .



 
    

 

 36من  27الصفحة 

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر

 56مسجلة برقم 

 الئحة تنظيم العمل والتنمية االجتماعية املوارد البشريةوزارة 

جيــوز للمنشــعة توقيــع أي جــزاء علــى املوظــف ألمــر ارتكبــه خــارج مكــان العمــل إال إذا   ال (:148) مااادة
كــان لــه عالقــة مباشــرة ب بيعــة عملــه أو ابجلمعيــة أو مبــديرها املســ ول، وذلــك دون اإلخــالل حبكــم املــادة 

 )الثمانون( من نظام العمل.
ف أتديبياً عن خمالفة مضى علـى كشـفاا أكثـر مـن ثالثـني يومـاً مـن جيوز مساءلة املوظ ال (:149) مادة

 اتريخ علم اجلمعية مبرتكباا، دون أن تقوم ابختاذ أي من إجراءات التحقييف بشعهنا.
جيــوز للمنشــعة توقيــع أي جــزاء علــى املوظــف، إذا مضــى علــى اتريــخ ثبــوت امل الفــة  ال (:150) مااادة

 أكثر من ثالثني يوماً.
تلتــزم اجلمعيــة نبــال  املوظــف كتابـــة مبــا أ وقِــع عليــه مــن جــزاءات، ونوعاــا، ومقـــدارها،  (:151) مااادة 

واجلــزاء الــذي ســوف يتعــرض لــه يف حالــة تكــرار امل الفــة، وإذا امتنــع املوظــف عــن اســتالم اإلخ ــار، أو 
 ملـــف رفــ  التوقيـــع ابلعلـــم، أو كـــان غائبـــاً، يرســـل إليـــه ابلربيـــد املســـعل علـــى عنوانـــه امل تـــار الثابـــت يف

خدمتــه، أو ابلربيــد االلكــرتوين الش صــي الثابــت بعقــد العمــل، او املعتمــد لــد  اجلمعيــة، ويرتتــ  علــى 
 .القانونيةالتبليح أبي من هذه الوسائل مجيع اآلاثر 

حصـص لكـل موظـف صـحيفة جـزاءات، يـدون فياـا نـوع امل الفـة الـا ارتكباـا، واتريـخ  (:152) مادة
 اا  وحتف  هذه الصحيفة يف ملف خدمة املوظف.وقوعاا، واجلزاء املوقع علي

يف ســـعل خـــا    وفـــيف أحكـــام املـــادة )الثالثـــة  املـــوظفنيتقيـــد الغرامـــات املوقعـــة علـــى  (:153) ماااادة
مـــن قبـــل اللعنـــة  املـــوظفنيوالســـبعون( مـــن نظـــام العمـــل ، ويكـــون التصـــرف فياـــا مبـــا يعـــود ابلنفـــع علـــى 

جلنــــة عماليـــة يكــــون التصـــرف يف الغرامــــات مبوافقــــة وزارة العماليـــة يف اجلمعيــــة   ويف حالـــة عــــدم  وجـــود 
 العمل.

مــع عــدم اإلخــالل حبــيف املوظــف اباللتعــاء إىل اجلاــات اإلداريــه، أو القضــائية امل تصــة،   (:154) مااادة
ت ــذ يف أو اهلي ــات   حيــيف للموظــف ان يــتظلم إىل إدارة اجلمعيــة مــن أي تصــرف ، او إجــراء، أو جــزاء ي

حقــه مــن قبلاــا، ويقــدم الــتظلم إىل إدارة اجلمعيــة خــالل ثالثــة أتم عمــل مــن اتريــخ العلــم ابلتصــرف، أو 
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يضــار املوظــف مــن تقــدم تظلمــه، وح ــر املوظــف بنتيعــة البــت يف تظلمــه، يف  اإلجــراء املــتظلم منــه، وال
 يتعاوز  سة أتم عمل من اتريخ تقدميه التظلم. ميعاد ال

 

(: تسـري أحكـام هـذه الالئحـة بعـد إقرارهـا مـن جملـس اإلدارة. وال جيـوز تعـديلاا كليـاً أو جزئيـاً 155) ماادة 
 إال مبوج  قرار من جملس اإلدارة.

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

  الالئحة يعترب من صالحيات جملس اإلدارة.(: كل ما ي ينص عليه يف157) مادة
 . اخلريية مبحافظة بدر(: تعترب هذه الالئحة وما ورد فياا من املواد خاصة ابجلمعية 158) مادة
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 : العمل مبواعيد تتعلق خمالفات أواًل:
 

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

 الرابعة الثالثة الثانية األوىل

1 

 للعمل احلضور مواعيد عن التعخر
 أو إذن، دون دقيقة (15) لغاية
 على يرتت  ي إذا   مقبول عذر
 آخرين. عمال تع يل ذلك

 %20 %10 %5 كتايب  إنذار

2 

 للعمل احلضور مواعيد عن التعخر
 أو إذن، دون دقيقة (15) لغاية
 على ترت  إذا   مقبول عذر
 آخرين. عمال تع يل ذلك

 %50 %25 %15 كتايب  إنذار

3 

 للعمل احلضور مواعيد عن التعخر
 لغاية دقيقة (15) من أكثر
 عذر أو إذن، دون دقيقة (30)

 ذلك على يرتت  ي إذا   مقبول
 آخرين. عمال تع يل

10% 15% 25% 50% 

4 

 للعمل احلضور مواعيد عن التعخر
 لغاية دقيقة (15) من أكثر
 عذر أو إذن، دون دقيقة (30)

 ذلك على ترت  إذا   مقبول
 آخرين. عمال تع يل

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

 الرابعة الثالثة الثانية األوىل

5 

 للعمل احلضور مواعيد عن التعخر
 لغاية دقيقة (30) من أكثر
 عذر أو إذن، دون دقيقة (60)

 ذلك على يرتت  ي إذا   مقبول
 آخرين. عمال تع يل

 يوم 75% 50% 25%

6 

 للعمل احلضور مواعيد عن التعخر
 لغاية دقيقة (30) من أكثر
 عذر أو إذن، دون دقيقة (60)

 ذلك على ترت  إذا   مقبول
 آخرين عمال تع يل

 يومان يوم 50% 25%

 التعخري دقائيف أجر حسم إىل ابإلضافة

7 

 للعمل احلضور مواعيد عن التعخر
 ، غذر دون ساعة على تزيد ملدة
 او ، ترت  سواءً    مقبول عذر أو
 عمال تع يل ذلك على يرتت  ي

 آخرين.

 أتم ثالثة يومان يوم كتايب  إنذار

 التعخري ساعات أجر حسم إىل ابإلضافة

8 
 قبل االنصراف أو العمل، ترك
 مقبول عذر أو إذن، دون امليعاد
 دقيقة (15) اليتعاوز مبا

 يوم %25 %10 كتايب  إنذار

 العمل ترك مدة أجر حسم إىل ابإلضافة

9 
 قبل االنصراف أو العمل، ترك
 مقبول عذر أو إذن، دون امليعاد
 دقيقة (15) يتعاوز مبا

 يوم 50% 25% 10%

 العمل ترك مدة أجر حسم إىل ابإلضافة
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 امل الفة نوع م
 اليومي( األجر من نسبة هي ، احملسومة )النسبة اجلزاء

 الرابعة الثالثة الثانية األوىل

10 
 أو ، العمل أماكن يف البقاء
 مواعيد إنتااء بعد إلياا العودة
 مسبيف اذن دون العمل

 يوم %25 %10 كتايب  إنذار

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

 أتم أربعة أتم ثالثة يومان

 من احلرمان
 او ، الرتقيات
 ملره العالوات
 واحده

12 

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

 الواحدة

 أتم أربعة أتم ثالثة يومان

 من احلرمان
 او ، الرتقيات
 ملره العالوات
 واحده

 الغياب مدة أجر حسم إىل ابإلضافة

13 

 كتايب،  اذن دون املتصل الغياب
 إىل  أتم سبعة من مقبول عذر أو

 العقدية السنة خالل ، اتم عشرة
 الواحدة

 أتم  سة أتم أربعة

 من احلرمان
 او ، الرتقيات
 ملره العالوات
 واحده

 اخلدمة من فصل
 إذا   املكافعة مع
 يتعاوزجمموع ي

 (30) الغياب
 يوماً 

 الغياب مدة أجر حسم إىل ابإلضافة
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 امل الفة نوع م
 اليومي( األجر من نسبة هي ، احملسومة )النسبة اجلزاء

 الرابعة الثالثة الثانية األوىل

14 

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

 أتم  سة

 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 

 سب  دون العمل عن االنق اع
  سة على تزيد مدة مشروع
 السنة خالل متصله، يوماً  عشر
  الواحدة العقدية

 بعد كتايب  إنذار يسبقه أن ،على تعوي  أو مكافعة، دون الفصل
 نظام من )الثمانون( املادة حكم ن اق يف أتم، عشرة مدة الغياب

 العمل

16 

 سب  دون املتق ع الغياب
 جمموعاا يف تزيد مدداً  مشروع
 السنة خالل يوماً  ثالثني على

 الواحدة العقدية

 بعد كتايب  إنذار يسبقه أن ،على تعوي  أو مكافعة، دون الفصل
 نظام من )الثمانون( املادة حكم ن اق يف يوماً، عشرين مدة الغياب

 العمل
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 اثنياً: خمالفات تتعلق بتنظيم العمل :
 

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

 الرابعة الثالثة الثانية األوىل

 امل صص العمل مكان غري يف مربر دون التواجد 1
 الدوام وقت أثناء للموظف

 يوم 50% 25% 10%

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

  إنذار
 %25 %15 %10 كتايب

 اجلمعية وأدوات ، ومعدات ، آالت استعمال 3
 إذن دون ، خاصة ألغراض

  إنذار
 كتايب

10% 25% 50% 

4 
 ليس عمل أي يف حيف وجه دون ، املوظف تدخل
 أتم ثالثة يومان يوم %50 إليه به يعاد ي أو ، اختصاصه يف

 لذلك امل صص املكان غري من الدخول أو ، اخلروج 5
 إنذار
 كتايب

10% 15% 25% 

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

 األخرىفي واللوازم ، والصيانة اإلصالذ، أدوات وضع عدم 7
 العمل من اإلنتااء بعد ، هلا امل صصة األماكن

  إنذار
 يوم %50 %25 كتايب

8 
 إدارة بالغات أو ، إعالتت إتالف أو ةزييف،
 أتم  سة أتم ثالثة يومان اجلمعية

 مع فصل
 املكافعة

 مع فصل أتم  سة أتم ثالثة يومان )سيارات، مثال: حبوزته، الا العاد يف اإل ال 9
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 املكافعة أدوات،.......( معدات، أجازة، آالت،

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

  إنذار
 %25 %15 %10 كتايب

 العمل أثناء النوم 11
  إنذار
 كتايب

10% 25% 50% 

 أتم ثالثة يومان يوم %50 مستمرة يقظة تستدعي الا احلاالت يف النوم 12

 ، عمله مكان غري يف املوظف وجود أو ، التسكع 13
 العمل ساعات اثناء

 يوم 50% 25% 10%

 يومان يوم واالنصراف احلضور، إثبات يف التالع  14

 من احلرمان
 الرتقيات
 ملرة والعالوات
 واحدة

 من فصل
 مع اخلدمة
 املكافعة

 تنفيذ عدم أو ابلعمل اخلاصة العادية األوامر إطاعة عدم 15
 يومان يوم %50 %25 ظاهر مكان يف واملعلقة ، ابلعمل اخلاصة التعليمات

 اخل ية والتعليمات ، األوامر خمالفة على التحري  16
 ابلعمل اخلاصة

 مع فصل أتم  سة أتم ثالثة يومان
 املكافعة

17 
 عناا واملعلن احملظورة، األماكن يف التدخني
 أتم  سة أتم ثالثة يومان واجلمعية العمال، سالمة على للمحافظة

 مع فصل
 املكافعة

18 
 عنه ينشع قد الذي العمل يف التااون أو اإل ال
 املواد يف أو ، سالمتام أو ، العمال صحة يف ضرر
 واألجازة ، األدوات أو ،

 أتم  سة أتم ثالثة يومان
 مع فصل

 املكافعة



 
    

 

 36من  35الصفحة 

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر

 56مسجلة برقم 

 الئحة تنظيم العمل والتنمية االجتماعية املوارد البشريةوزارة 

 اثلثاً: خمالفات تتعلق بسلوك املوظف

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

 الرابعة الثالثة الثانية األوىل

1 
 ، الغري مع أو ، الزمالء مع التشاجر

 مكان يف مشاغبات إحداث أو
 العمل

 أتم  سة أتم ثالثة يومان يوم

2 
 أنه كذابً   املوظف إدعاء أو التمارض
 أتم  سة أتم ثالثة يومان يوم بسببه أو ، العمل أثناء أصي 

3 
 ال يب الكشف إجراء عن االمتناع
 رف  أو اجلمعية، طبي  طل  عند
 العالج أثناء ال بية التعليمات اتباع

 أتم  سة أتم ثالثة يومان يوم

4 
 املعلقة الصحية التعليمات خمالفة
 أتم  سة يومان  يوم %50 العمل أبماكن

5 
 أو اجلمعية، جدران على الكتابة
 علياا إعالتت لصيف

 %50 %25 %10 كتايب  إنذار

 عند اإلداري التفتيش رف  6
 االنصراف

 يومان يوم 50% 25%

7 
 حلساب احملصلة النقود تسليم عدم

 دون احملددة املواعيد يف اجلمعية
 مقبول تربير

 أتم  سة أتم ثالثة يومان
 مع فصل

 املكافعة

 املالبس، إرتداء عن االمتناع 8
 والسالمة. للوقاية املقررة واالجازة

 أتم  سة يومان  يوم كتايب  إنذار
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9 
 يف اآلخر اجلنس مع اخللوة تعمد
 أتم  سة أتم ثالثة يومان العمل أماكن

 مع فصل
 املكافعة

 احلياء حدش مبا لآلخرين اإلحياء 10
 فعالً  أو ، قوالً 

 مع فصل أتم  سة أتم ثالثة يومان
 املكافعة

11 

 ، ابلقول العمل زمالء على االعتداء
 وسائل ابستعمال أو االشارة، أو

 أو ، ابلشتم االلكرتونية االتصال
 التحقري

 أتم  سة أتم ثالثة يومان
 مع فصل

 املكافعة

12 
 على اجلسدي اباليذاء االعتداء
 ب ريقة غريهم على أو العمل، زمالء
 إابحية

 )الثمانون( املادة مبوج  تعوي  أو ، إشعار أو ، مكافعة بدون فصل

13 

 القويل،أو ،او اجلسدي االعتداء
 االتصال وسائل من وسيلة أبي

 ، العمل صاح  على االلكرتونية
 الرهساء أحد أو ، املس ول املدير أو
 بسببه ،أو العمل أثناء

 )الثمانون( املادة مبوج  تعوي  أو ، إشعار أو ، مكافعة بدون فصل

 اتم  سة أتم ثالثة كيدية  شكو  ،أو بال  تقدم 14
 مع فصل

 ـــــــــــ املكافعة

15 
 التحقييف جلنة ل ل  االمتثال عدم

 أو ابألقوال، اإلدالء أو ابحلضور،
 الشاادة

 اتم  سة أتم ثالثة يومان
 مع فصل

 املكافعة

 


