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بسم هللا الرمحن الرحيم
الفصل األول :أحكام عامة
مادة ( :)1تسري أحكام هذه الالئحة على مجيع املوظفني ابجلمعية وفروعها التابعة هلا.
مادة ( :)2يقصد ابلعبارات واأللفاظ التالية أينما وردت يف هذه الالئحة املعاين املوضحة أمام كل منها على النحو التايل:
 .1النظام :نظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية.
 .2الوزارة :وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
 .3الالئحة :الالئحة اإلدارية للجمعية.
 .4اجلمعية :مجعية رعاية طالب العلم ابملدينة املنورة.

 .5الالئحة األساسية :الئحة مجعية رعاية طالب العلم ابملدينة املنورة.
 .6املوظف :هو كل شخص طبيعي يعمل ملصلحة اجلمعية وحتت إشرافها مقابل أجر.

 .7املتطوع :هو كل شخص طبيعي يعمل ملصلحة اجلمعية وحتت إشرافها تطوعاً وبدون أجر.

 .8األجر :هو األجر الفعلي ،والذي يشمل األجر األساسي مضافاً إليه سائر الزايدات املستحقة األخرى اليت تتقرر للموظف
مقابل جهد بذله يف العمل ،أو اليت تتقرر للموظف لقاء العمل مبوجب عقد العمل أو الئحة تنظيم العمل ووفق حكم املادة

الثانية يف نظام العمل.

 .9نظام العمل :يقصد به نظام العمل الصادر ابملرسوم امللكي رقم (م )51/واتريخ 1426/8/23هـ.
 .10الصندوق :صندوق اجلمعية.
مادة ( :)3التقومي املعمول به يف اجلمعية هو :التقومي امليالدي.
مادة ( :)4تعترب هذه الالئحة متممة لعقد العمل فيما ال يتعارض مع األحكام والشروط الواردة يف العقد.
مادة ( :)5تطبق أحكام أنظمة وزارة العمل والتنمية االجتماعية ولوائحها ،ونظام العمل والئحته ،والقرارات الصادرة تنفيذاً هلما كل
يف اببه ،وقرارات جملس إدارة اجلمعية وكذلك األنظمة واللوائح املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية فيما مل يرد بشأنه نص يف هذه
الالئحة.
مادة ( :)6املتعاقد
املوظف عند التعاقد على أحكام هذه الالئحة ،وينص على ذلك يف عقد العمل.
مادة ( :)7تطلع اجلمعية
َ
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الفصل الثاني :التوظيف
• شروط التوظيف:
مادة ( :)8يشرتط للتوظيف يف اجلمعية ما يلي:
أ) أن يكون طالب العمل سعودي اجلنسية.
ب) أن يكون حائزاً على املؤهالت العلمية واخلربات املطلوبة للعمل حمل التوظيف.
ت) أن يكون حسن السمت واخللق ،جديراً ابألعمال ذات العالقة بوظيفته.
ث) أن جيتاز بنجاح ما قد تقرره اجلمعية من اختبارات أو مقابالت شخصية تتطلبها الوظيفة.
ج) أن يكون الئقاً طبياً مبوجب شهادة طبية من اجلهة اليت حتددها اجلمعية.
وجيوز جمللس اإلدارة إعفاء طاليب العمل من شرط أو أكثر من هذه الشروط ،مع مراعاة األنظمة واللوائح ذات العالقة عند توظيف
غري السعودي.
• مسوغات التوظيف:
مادة ( :)9يتم حتديد مسوغات التوظيف من قبل املدير التنفيذي حسب نوع الوظيفة.
وحتفظ هذه الواثئق مع استمارة تسجيل املوظف والصورة الشخصية له يف ملف املوظف مبقر اجلمعية.
• عقد العمل الرمسي:
مادة ( :)10يتم التوظيف مبوجب عقد عمل حيرر من نسختني ابللغة العربية ،تسلم إحدامها للموظف ،وتودع األخرى يف ملف
خدمته لدى اجلمعية ،ويتضمن العقد بياانً بطبيعة العمل ومكانه ،واألجر املتفق عليه ومدة العقد وطبيعته.
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مادة ( :)11جيوز للجمعية إلغاء عقد املوظف الذي ال يباشر مهام عمله دون عذر مشروع ،خالل مخسة عشر يوماً من اتريخ العقد
بني الطرفني ،إذا كان متعاقداً معه من داخل اململكة ،أو مل يباشر خالل مخسة أايم من وصوله ألرض اململكة اذا كان املتعاقد من
خارج اململكة.
مادة ( :)12يعترب عقد العمل سارايً ومنتجاً جلميع اآلاثر املرتتبة عليه من اتريخ مباشرة املوظف الفعلية للعمل.
مادة ( )13مدة العقد سنة يتم جتديدها بعد انتهائه وحسب احتياج اجلمعية خلدمات املوظف.
مادة ( )14يتم إعداد تقومي أداء وظيفي لكل موظف قبل انتهاء العقد بشهر ،معتمد من رئيسة املباشر ،ويعتمد من املدير التنفيذي
للجمعية.
• التعاقد مع كفالء العمال أو نقل كفالة املتميزين للجمعية:
عمال للعمل لديها ،ويوقع عقد مع صاحب
مادة ( :)15جيوز للجمعية أن تتعاقد مع أي مؤسسة لتوفري خمتصني أو فنيني أو َّ
املؤسسة وفق اإلجراءات النظامية اخلاصة هبذا ،ويتم صرف رواتب هؤالء من قبل اجلمعية مبوجب العقد ،وال تتحمل اجلمعية أي
مصاريف أخرى.
كما جيوز تشغيل العامل غري التابع ملؤسسة مبوافقة كفيله وحبسب اإلجراءات النظامية ،وجيوز نقل كفالة أي عامل إذا كان مناسباً
للعمل يف اجلمعية وفق اإلجراءات النظامية.
• فرتة التجربة:
مادة ( :)16يعترب املوظف الذي يعمل لدى اجلمعية وفق عقد العمل حتت التجربة ملدة تسعون يوماً ،ما مل ينص يف عقده صراحة
وكتابة على حتديد مدة التجربة ،بشرط أال يتجاوز جمموع فرتات التجربة مائة ومثانون يوماً.
مادة ( :)17جيوز وضع املوظف حتت التجربة مرة أخرى ابالتفاق معه وذلك لفرتة جتربة اثنية ملدة ال تزيد عن تسعني يوماً ،وال تدخل
يف حساب فرتة التجربة إجازة عيد الفطر وعيد األضحى واإلجازة املرضية.
مادة ( :)18يتم إعداد تقرير أداء وظيفي للموظف قبل انتهاء فرتة التجربة خبمسة عشر يوماً ،ويوقع من رئيسه املباشر موضحاً به
مدى صالحيته للعمل.
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مادة ( :)19إذا رأت اجلمعية عدم صالحية املوظف خالل فرتة التجربة للقيام بواجبات العمل املتفق عليه؛ جاز للجمعية فسخ عقد
العمل دون مكافأة أو إنذار أو تعويض وفقاً للمادة ( )80فقرة ( )6من نظام العمل.
مادة ( :)20يصرف لكل موظف ومتطوع ابجلمعية بطاقة عمل تتضمن االسم ورقم اهلوية واترخيها ،ويتم توقيعها من املدير التنفيذي،
وجتدد دورايً.
• التعيني:
وبناء على تقرير األداء الوظيفي املتضمن التوصية ابستمراره يف
مادة ( :)21يتم إصدار قرار تعيني للموظف بعد مرور فرتة التجربةً ،

العمل.

• النقل والتكليف:
مادة ( :)22جيوز نقل املوظف من وظيفة ألخرى ،أو نقله مكانياً إىل أي مرفق أو فرع اتبع للجمعية داخل املدينة اليت يعمل هبا
املوظف ،كما جيوز نقل املوظف خارج املدينة اليت يعمل هبا بعد أخذ موافقه كتابيه منه بذلك.
مادة ( :)23جيوز تكليف منسويب اجلمعية بعمل إضايف خارج وقت الدوام الرمسي ،مبقابل مايل أو إجازة بدل عمل ،وجيوز تكليفهم
أبعمال ومهام أخرى غري مهام وظائفهم بعد أخذ موافقه كتابيه من املوظف على ذلك.
• تقارير األداء:

مادة ( :)24ت ِع ّد اجلمعية تقارير عن األداء جلميع املوظفني بصفة دورية ،ويشمل التقرير ما يلي:
أ) املقدرة على العمل ودرجة إتقانه (الكفاءة واإلنتاجية).
ب) سلوك املوظف ومدى تعاونه مع رؤسائه وزمالئه واملتعاملني مع اجلمعية.
ت) االنضباط واالنتماء للمكتب.
ث) جوانب التميز لدى املوظف ،ومقدرته على تعزيزها.
ج) جوانب القصور لدى املوظف ،ومقدرته على تالفيها.
ح) الصفات الشخصية (حسن املظهر ،حسن التصرف ،تقبل التوجيهات).
مادة ( :)24يقيم أداء املوظف يف التقرير أبحد التقديرات اآلتية:
()%100-90ممتاز)%89-80( ،جيد جداً)%79-%70( ،جيد )%69-%60( ،مقبول( ،أقل من )%60غري مرضي.
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مادة ( :)25يشعر املوظف بصورة من التقرير فور اعتماده ،وللموظف أن يتظلم من التقرير وفقاً لقواعد التظلم املنصوص عليها يف
هذه الالئحة.

الفصل الثالث :التوظيف التطوعي
مادة ( :)26جيوز للجمعية أن تستفيد من املتطوعني يف تنفيذ أعماهلا وال يع ّدون موظفني رمسيني لديها.
مادة ( :)27جيوز لكل متطوع حضور اجتماعات املتطوعني ،وإبداء رأيه وكذلك اجتماعات القسم أو الربانمج الذي تطوع يف
أعماله.
مادة ( :)28جيوز بعد موافقة جملس إدارة اجلمعية؛ منح املتطوعني مكافأة مالية مقطوعة على ما يبذله ،وال تع ّد أجراً ،وإمنا مكافأة
مقطوعة.
• اتفاقية العمل التطوعي (التعاوين):
مادة ( :)29يقوم املتطوع بتعبئة استمارة طلب مشاركة يف األعمال التطوعية وتتضمن املعلومات األساسية عنه ،إضافة إىل:
أ) املهارات اليت جييدها.
ب) خربته السابقة يف العمل التطوعي.
ت) اجملاالت اليت يرغب املشاركة فيها.
ث) اللغات اليت جييدها.
ج) الزمن املتاح للمشاركة.
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مادة ( :)30يتم توقيع اتفاقية عمل تطوعي مع املتطوع ،وحتدد فيها األعمال املطلوبة منه ،ومدة املشاركة ،وأي بياانت الزمة ،ويتم
التعامل معه داخلياً كاملوظف فيما يتعلق ابإلجراءات التنفيذية واإلدارية واملالية ،ومينح بطاقة عضوية تطوعية.
مادة ( :)31جيوز للجمعية إهناء أي اتفاقية للعمل التطوعي ،دون أن تكون ملزماً إببداء أسباب ذلك القرار.
مادة ( :)32جيوز للجمعية أن متنح كل متطوع لديه إفادةً مبشاركته التطوعية ،تتضمن الوقت واجلهد الذي ق ّدمه ،وجيوز له احلصول
على وثيقة خربة يف األعمال التطوعية إذا استمر يف العمل التطوعي مدة تسعني يوماً فأكثر على األقل.
مادة ( :)33اجلمعية غري مسؤولة نظامياً عن ارتباطات املتطوع بوظيفته الرمسية ،وغري مسؤولة عن أي إخالل ابلتزاماته الوظيفية أو
التعاقدية أو الشخصية.

الفصل الرابع :أيام وساعات العمل والراحة
• أايم وساعات العمل والراحة:
مادة ( :)34تكون أايم العمل ستة أايم يف األسبوع ،ويكون يوم اجلمعة هو يوم العطلة األسبوعية أبجر كامل جلميع املوظفني سوى
احلارس وعامل النظافة فيعوض عنها بيوم آخر أو تضاف إلجازاهتم السنوية.
مادة ( :)35جيوز عمل وردايت للموظفني لتغطية العمل يف أايم العطل الرمسية عند احلاجة.
مادة ( :)36ال تزيد ساعات العمل عن مثان ساعات يف اليوم ،وميكن جعلها على فرتتني ،أو فرتة واحدة ،حسب خطة الربانمج؛ ومبا
يناسب مع حاجة العمل ابجلمعية ،ويصدر املدير التنفيذي تعميماً يوضح فيه توزيع ساعات الدوام ووقت بدء وانتهاء الدوام.
مادة ( :)37يراعى يف فرتات العمل أال يعمل املوظف أكثر من مخس ساعات متواصلة دون فرتة للراحة والصالة والطعام – ال تقل
عن نصف ساعة يف املرة الواحدة ،أو ساعة ونصف خالل جمموع ساعات العمل.
مادة ( :)38تكون ساعات عمل املتطوع حبسب ما يرد يف اتفاقية العمل التطوعي معه ،وذلك ضمن وقت العمل ،وجيوز زايدهتا
مبوافقة املتطوع نفسه.
• قواعد احلضور واالنصراف والغياب:
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مادة ( :)39على املوظف أن يثبت حضوره وانصرافه يف السجل املعد هلذا الغرض ،أو أبي طريقة تراها اجلمعية مستقبالً من طرق
إثبات احلضور واالنصراف.
مادة ( :)40عند أتخري املوظف جيب تقدمي تربير لتأخريه ،وحتدد اجلهة املختصة درجة القناعة بسبب التأخري وما يرتتب عليه؛ بعد
أخذ رأي الرئيس املباشر للموظف.
ويدون غيابه يف سجل خمصص لذلك .ويؤخذ رأي رئيسه املباشر ،مث
مادة ( :)41عند غياب املوظف تؤخذ إفادته اخلطية عن ذلكّ ،

تقرر اجلهة املختصة اإلجراء الالزم حيال الغياب؛ إما بقبول العذر ،أو عدم قبول العذر مع توجيه إنذار كتايب للموظف ،أو عدم

قبوله مع احلسم.
مادة ( :)42جيب على املوظف االمتثال إلجراءات املتابعة اإلدارية.
مادة ( :)43جيب على من يشرف على عمل املتطوعني إثبات حضورهم للعمل ،أو غياهبم عنه أو أتخرهم وفق سجل خمصص لذلك.
مادة ( :)44ال تسري أحكام املواد ( )35و ( )37و ( )40من هذه الالئحة على احلاالت اآلتية:
أ) األشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية يف الربامج واإلدارة.
ب) األعمال التجهيزية أو التكميلية اليت جيب إجنازها قبل ابتداء العمل أو بعده.
ت) العمل الذي يكون متقطعاً ابلضرورة.
ث) العمال املخصصون للحراسة والنظافة ،عدا عمال احلراسة األمنية املدينة.

الفصل الخامس :التدريب والتأهيل
مادة ( :)45تقوم اجلمعية بتدريب وأتهيل موظفيها ،وإعدادهم مهنياً وفنياً بشكل دوري ،حسب ما تقتضيه طبيعة العمل.
مادة ( :)46يستمر صرف أجر املوظف طوال فرتة التدريب أو التأهيل.
مادة ( :)47تتحمل اجلمعية تكاليف التدريب والتأهيل ،وجيوز أن يصرف للمتدرب بدل انتداب حسب الالئحة املالية.
مادة ( :)48جيوز للجمعية أن تنهي تدريب أو أتهيل املوظف وأن حتمله كافة النفقات اليت صرفت عليه يف سبيل ذلك ،وذلك يف
احلاالت اآلتية:
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أ) إذا ثبت يف التقارير الصادرة عن اجلهة اليت تتوىل تدريبه أو أتهيله أنه غري جاد أو غري مواظب يف حضور الربانمج.
ب) إذا قرر املوظف إهناء التدريب أو التأهيل قبل املوعد احملدد لذلك دون عذر مقبول.
مادة ( :)49إذا ترك املوظف العمل قبل انتهاء ثالثة أشهر من آخر برانمج تدرييب تزيد مدته عن مخسة أايم حضره على نفقات
اجلمعية؛ فعليه تسديد تلك النفقات اليت حتملها اجلمعية لتدريبه يف ذلك الربانمج.
مادة ( :)50جيوز أن تقوم اجلمعية بتدريب املتطوعني امللتحقني ابلعمل لديها حسب اإلمكان واحلاجة.

الفصل السادس :الرواتب والمكافآت والبدالت
املعد من قبل جملس اإلدارة.
مادة (ّ :)51
يعني املوظفون على وظائف ذات مسميات ومواصفات معينة حسب سلم األجور ٌ
مادة ( :)52يدفع أجر املوظف ابلرايل السعودي ،ويتم إيداعه يف حسابه البنكي للبنوك املعتمدة يف اململكة وفقاً لألحكام التالية:
أ) املوظف ذو األجر الشهري يصرف أجره يف هناية الشهر.
ب) املوظف ابليومية أو ابلقطعة يصرف أجره يف هناية األسبوع.
ت) املوظف الذي تٌنهي اجلمعية خدمته ،أو الذي يرتك العمل من تلقاء نفسه يدفع أجره وكافة مستحقاته خالل مدة أقصاها
شهرين من اترخيه.
ث) مكافأة الساعات اإلضافية تدفع مع األجر العادي للموظف هناية الشهر.
ج) مكافأة املتطوع تدفع وفق ما نص عليه قرار جملس اإلدارة.
• املكافآت:
مادة ( :)53جيوز منح مكافآت للموظفني الذين يبذلون نشاطاً وإخالصاً وكفاءة بشكل يؤدي إىل زايدة منجزات اجلمعية ،أو الذين
يؤدون أعماالً استثنائية إضافة إىل أعماهلم العادية ،أو الذين يستحدثون أساليب وتنظيمات جديدة يف العمل تؤدي إىل رفع الكفاءة
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واإلجناز ،أو الذين يقومون بدرء خطر أو دفع ضرر عن اجلمعية أو موظفيها أو املستفيدين منها وحيدد قيمة املكافأة من قبل جملس
اإلدارة أو من يفوضه.
مادة ( :)54تعترب تقارير األداء املنصوص عليها يف هذه الالئحة أساساً يستند إليه يف قرار منح املكافأة املنصوص عليها يف هذه
الالئحة ،وكذلك توصيات مدراء اإلدارات والربامج.
مادة ( :)55تصنف املكافآت إىل فئتني:
أوالً :املكافآت املعنوية وتشمل:
أ) خطاب ثناء وتقدير.
ب) منح إجازة إضافية دون أجر ال تزيد عن عشرين يوماً يف السنة وحتسب مدهتا من اخلدمة.
ت) تكرمي يف حفل يرعاه رئيس جملس إدارة اجلمعية ،أو من يراه اجمللس.
اثنياً :املكافآت املادية وتتضمن:
أ) العالوات والرتقيات االستثنائية.
ب) مكافآت زايدة املنجزات.
ت) مكافآت اإلبداع.
ث) منح إجازة ال تزيد عن عشرة أايم يف السنة بكامل األجر.
ج) اإلكراميات اإلضافية.
ح) منح تذاكر سفر زايدة عما هو مقرر للموظف ابلالئحة أو عقد العمل.
مادة ( :)56متنح املكافآت بقرار من املدير التنفيذي ،بعد موافقة جملس اإلدارة أو من يفوضه.
مادة ( :)57جيوز بقرار من جملس اإلدارة إضافة أنواع أخرى من املكافآت املمنوحة ملنسويب اجلمعية.
مادة ( :)58جيوز بقرار من املدير التنفيذي بعد موافقة جملس اإلدارة أو من يفوضه ،منح املتطوع مكافأة استثنائية نظري ما ق ّدمه من
جهد ،بناء على اقرتاح املشرف عليه.
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الفصل السابع :المزايا الوظيفية
[ الترقيات  /العمل اإلضافي  /االنتداب ]
• الرتقيات:
مادة ( :)59جيوز ترقية املوظف إىل وظيفة أعلى مىت توفرت فيه الشروط التالية:
أ) توفر مؤهالت شغل الوظيفة املرشح للرتقية إليها.
ب) وجود الشاغر يف الوظيفة األعلى.
ت) حصوله على درجة (جيد جداً) على األقل يف آخر تقرير أداء.
ث) مضي أربع سنوات على تعيينه يف اجلمعية ،وجيوز جمللس إدارة اجلمعية االستثناء من ذلك.
مادة ( :)60إذا توفرت شروط الرتقية لوظيفة أعلى يف أكثر من موظف فإن املفاضلة للرتقية تكون حبسب اآليت:
أ) تقدير املوظف يف تقرير األداء.
ب) الدورات التدريبية أو الشهادات العلمية.
ت) األقدمية يف اخلدمة لدى اجلمعية.
ث) األكثر خربة يف جمال الوظيفة املرقى إليها.
مادة ( :)61الرتقية االستثنائية :جيوز إلدارة اجلمعية منح املوظف ترقية استثنائية بعد موافقة جملس اإلدارة ،وفقاً للضوابط اليت يضعها
جملس إدارة اجلمعية يف هذا الشأن.
• العمل اإلضايف:
مادة ( :)62يعترب عمالً إضافياً كل عمل يكلف به املوظف بعد استيفاء ساعات الدوام العادية ،أو يف أايم األعياد والعطالت الرمسية
املنصوص عليها يف هذه الالئحة.
مادة ( :)63يتم تكليف املوظف ابلعمل اإلضايف بناء على أمر كتايب تصدره اجلهة املسؤولة يف اجلمعية يبني فيه عدد الساعات
اإلضافية اليت يعملها املوظف املكلف وعدد األايم الالزمة لذلك ،حبيث ال تزيد عن  %25من عدد ساعات العمل يف الشهر.
مادة ( :)64تدفع اجلمعية للموظف عن ساعات العمل اإلضافية مكافأة إضافية وفق ما نصت عليه املادة ( )107من نظام العمل،
وجيب االرتباط مببلغ العمل اإلضايف قبل املوافقة على التكليف.
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• االنتداب:
مادة ( :)65إذا انتدب املوظف ألداء عمل خارج مقر عمله مبسافة ( )75كيلو مرت أو أكثر ،فيصرف له بدل انتداب حبسب
جدول األجور.
مادة ( :)66جيوز للجمعية انتداب املتطوع ملهمة خارج مقر عمله ،بشرط إال خيل ذلك ابلتزامات املتطوع الوظيفية أو الشخصية
الواجبة ،وتتحمل اجلمعية نفقات انتدابه ،أو يصرف له بدل انتداب يناسب املهمة اليت يؤديها.

الفصل الثامن :اإلجازات
• اإلجازة السنوية:
مادة ( :)67يستحق املوظف عن كل سنة من سنوات اخلدمة إجازة سنوية أبجر كامل تكون مدهتا ( )21يوماً عن كل سنة خدمة،
تزاد إىل مدة ال تزيد عن ( )30يوماً إذا بلغت خدمته مخس سنوات متصلة ،وجيوز للجمعية منح املوظف جزءاً من إجازته السنوية ال
تقل عن مخسة أايم ،وال تزيد عن مخسة وأربعني يوماً يف السنة الواحدة ،مبوافقة املدير التنفيذي.
مادة ( :)68حيق للموظف أن يتمتع إبجازة ليوم واحد أو أكثر من رصيد اجازته السنوية ملدة عشرة أايم يف السنة.
مادة ( :)69حتدد اجلمعية مواعيد متتع املوظفني إبجازاهتم السنوية ،وفق مقتضيات العمل ،مع األخذ بعني االعتبار رغبة املوظف يف
حتديد ميعاد إجازته ما أمكن ذلك ،وضرورة أتمني عمله فرتة إجازته ،ويكون قرار مدير اجلمعية التنفيذي يف هذا الشأن هنائياً وعند
االعرتاض حيال البت فيه جمللس اإلدارة أو من يفوضه.

مادة ( :)70جيوز للموظف مبوافقة املدير التنفيذي للجمعية أتجيل إجازته السنوية للسنوات التالية.
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مادة ( :)71يستحق املوظف أجره عن أايم اإلجازة املستحقة إذا ترك العمل قبل متتعه هبا ،وذلك ابلنسبة للمدة اليت مل حيصل على
إجازته عنها ،بشرط أال يزيد رصيده عن تسعني يوماً كحد أقصى ،كما يستحق أجر اإلجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها يف
العمل ،ويتخذ متوسط أجر ما كان يتقاضاه املوظف خالل سنوات استحقاقه لإلجازة أساساً الحتساب مقابل أجر تلك اإلجازات.
• إجازات األعياد واملناسبات:
مادة ( :)72للموظف احلق يف إجازة أبجر يف األعياد على النحو التايل:
تبدأ إجازة عيد الفطر املبارك بنهاية دوام اليوم الثامن والعشرون من شهر رمضان املبارك على أن يبدأ الدوام يف اليوم اخلامس من
شهر شوال كما تبدأ إجازة عيد األضحى املبارك بنهاية دوام اليوم الثامن من ذي احلجة على أن يبدأ الدوام يف اليوم اخلامس عشر
من ذي احلجة.
• اإلجازة اخلاصة:
مادة ( :)73للموظف احلق يف احلصول على إجازة أبجر كامل يف احلاالت التالية:
 .1مخسة أايم عند زواجه.
 .2ثالثة أايم يف حالة والدة مولود له على أن يتمتع إبجازته خالل أسبوع من اتريخ احلالة.
 .3مخسة أايم يف حالة وفاة زوجة املوظف أو أحد أصوله أو فروعه.
وللجمعية احلق يف طلب الواثئق اليت تؤيد هذه احلاالت.
• اإلجازة االستثنائية:
مادة ( :)74جيوز للموظف بعد موافقة جملس اإلدارة احلصول على إجازة بدون أجر ،مبدة ال تزيد عن سنة لكل ثالث سنوات
هجرية ،ويتم الرفع جمللس اإلدارة من قبل املدير التنفيذي ،ويعد عقد العمل موقوفاً خالل مدة هذه اإلجازة فيما زاد على عشرين
يوماً ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك.
• اإلجازة املرضية:
مادة ( :)75يستحق املوظف الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن مرجع طيب معتمد لدي اجلمعية؛ إجازة مرضية خالل السنة
الواحدة وذلك على النحو التايل:
أ) الثالثون يوماً األوىل أبجر كامل.
ب) الستون يوماً التالية بثالثة أرابع األجر.
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ت) الثالثون يوماً اليت تلي ذلك بدون أجر.
مادة ( :)76ال يسمح للموظف املريض أن يباشر عمله إال إذا قرر املرجع الصحي املعتد أنه شفي من مرضه وأصبح قادراً على
مباشرة عمله ،وأنه ال خطر عليه من أداء العمل وال ضرر منه على خمالطة زمالئه يف العمل.
• إجازة االمتحان الدراسية:
مادة ( :)77جيوز للجمعية منح املوظف الذي يتابع تدريبه أو حتصيله العلمي إجازة أبجر كامل يف أايم االمتحان وحسب جدول
االمتحاانت وذلك عن سنة غري معادة ،أما إذا كان االمتحان عن سنة معادة فيكون للموظف احلق يف إجازة دون أجر ألداء
االمتحان .وعلى املوظف أن يتقدم بطلب اإلجازة قبل موعدها خبمسة عشر يوماً على األقل .وحيرم املوظف من أجر هذه اإلجازة إذا
ثبت أنه مل يؤد االمتحان ،مع عدم اإلخالل ابملساءلة التأديبية.
• اإلذن أثناء العمل:
املادة ( :)78جيوز اإلذن للموظف ابخلروج من العمل يف أثناء الدوام أو آخره مبوافقة رئيسه املباشر على أن حيدد سبب طلب اإلذن،
ولصاحب الصالحية تعديل الوقت ،أو رفض الطلب ،أو املوافقة مع احلسم أو دون احلسم.
الفصل التاسع :انتهاء الخدمة
مادة ( :)79تنتهي خدمة املوظف يف احلاالت اآلتية:
أ) انتهاء مدة العقد احملددة املدة مامل يتم جتديده.
ب) استقالة املوظف.
ت) حاالت فسخ العقد وهي كالتايل:
بناء على سبب مشروع جيب بيانه مبوجب إشعار يوجه إىل الطرف
 .1إذا كان العقد غري حمدد املدة ،جاز ألي من طرفيه إهناؤه ً

اآلخر كتابة قبل اإلهناء مبدة حتدد يف العقد ،على أال تقل عن ستني يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرايً ،وال تقل عن ثالثني

يوماً ابلنسبة إىل غريه.
 .2ال جيوز للجمعية فسخ العقد دون مكافأة العمل أو إشعاره ،أو تعويضه ،إال يف احلاالت اآلتية ،وبشرط أن يتيح له الفرصة
لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:
 -إذا وقع من املوظف اعتداء على املدير املسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
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 إذا مل يؤد املوظف التزاماته اجلوهرية املرتتبة على عقد العمل ،أو مل يطع األوامر املشروعة ،أو مل يراع عمداً التعليمات اليتأعلنت يف مكان ظاهر رغم إنذاره كتابة.
 إذا ثبت إتباع املوظف سلوكاً سيئاً ،أو ارتكابه عمالً خمالً ابلشرف أو األمانة. إذا وقع من املوظف -عمداً -أي فعل أو تقصري يقصد به إحلاق خسارة مادية ابجلمعية ،بشرط أن يتم إبالغ اجلهاتاملختصة ابحلادث خالل أربع وعشرين ساعة من وقت العلم بوقوعه.
 إذا ثبت أن املوظف جلأ إىل التزوير ليحصل على العمل. إذا كان املوظف معيناً حتت االختبار. إذا تغيب املوظف دون سبب مشروع أكثر من ثالثني يوماً خالل السنة الواحدة أو أكثر من مخسة عشر يوماً متتالية ،على أنيسبق الفصل إنذار كتايب للموظف بعد غيابه عشرين يوماً يف احلالة األوىل وانقطاعه عشرة أايم يف احلالة الثانية.
 إذا ثبت أن املوظف استغل مركزه الوظيفي بطريقة غري مشروعه للحصول على نتائج ومكاسب شخصية. إذا ثبت أن املوظف أفشى أسرار اجلمعية ،أو أخل بلوائحها. .3ترك املوظف العمل يف احلاالت اآلتية:
أ) إذا مل تقم اجلمعية ابلوفاء ابلتزامات العقد الوظيفي ،أو النظامي إزاء املوظف.
ب) إذا ثبت أن املدير املسؤول أو من ميثلها قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيهما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
ت) إذا كلفه املدير املسؤول دون رضاه بعمل خيتلف جوهرايً عن العمل املتفق عليه ،وخالفاً ملا تقرر يف املادة الستون من نظام
العمل.
ث) إذا وقع من املدير املسؤول أو من ميثله اعتداء يتسم ابلعنف ،أو سلوك خمل ابآلداب حنو املوظف.
ج) إذا اتسمت معاملة املدير املسؤول مبظاهر القسوة واجلور أو اإلهانة.
ح) إذا كان يف مقر العمل خطر جسيم يهدد سالمة املوظف أو صحته ،بشرط أن يكون املدير املسؤول قد علم بوجوده ومل
يتخذ من اإلجراءات ما يدل على إزالته.
خ) إذا كان املدير املسؤول قد دفع املوظف بتصرفاته وعلى األخص مبعاملته اجلائرة أو مبخالفته شروط العقد إىل أن يكون
املوظف يف الظاهر هو الذي أهنى العقد.
د) غياب املوظف مخسة عشر يوماً متواصلة أو ثالثني يوماً متفرقة لغري عذر تقبله اجلمعية.
ذ) انقطاع املوظف عن العمل ملرضه ملدة تزيد عن تسعني يوماً متصلة.
ر) عجز املوظف عجزاً كلياً عن أداء العمل املتفق عليه ويثبت ذلك بتقرير طيب معتمد.
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ز) وفاة املوظف.
س) إذا ألغت السلطات احلكومية املختصة رخصة العمل للموظف ،أو إقامة املوظف غري السعودي ،أو قررت عدم جتديدها ،أو
إبعاده عن البالد.
ش) بلوغ املوظف سن مخسة وستني عاماً .ما مل متتد مدة العقد احملدد املدة إىل ما وراء هذه السن.
مادة ( :)80يف األحوال اليت تتطلب فيها أحكام العمل لفسخ أو انتهاء عقد العمل ضرورة توجيه إشعار إىل الطرف اآلخر يراعى ما
يلي:
أ) أن يكون اإلشعار خطياً وقبل إنفاذه بعشرة أايم.
ب) أن يتم تسليم اإلشعار يف مقر العمل ،ويوقع الطرف املرسل إليه اإلشعار مع توضيح اتريخ االستالم.
ت) إذا امتنع الطرف املوجه إليه اإلشعار عن االستالم أو رفض التوقيع؛ يرسل إليه اإلشعار خبطاب مسجل على عنوانه املدون
يف العقد.
مادة ( :)81يف حال إهناء أو انتهاء خدمة املوظف تعاد له واثئقه اخلاصة املودعة مبلف خدمته ،كما تعطي اجلمعية للموظف شهادة
خدمه موضحاً فيها :اتريخ التحاقه ابلعمل ،واتريخ انتهاء عالقته ،ومهنته ،ومقدر أجره ،وذلك دون مقابل.
الفصل العاشر :الوقاية والسالمة والرعاية الطبية
مادة ( :)82سعياً حلماية منسويب اجلمعية من األخطار واألمراض النامجة عن العمل تتخذ اجلمعية التدابري اآلتية:
أ) اإلعالن يف أماكن ظاهرة عن خماطر العمل -إن وجدت -ووسائل الوقاية منها ،والتعليمات الالزم اتباعها.
ب) حظر التدخني يف أماكن العمل ومقرات الربامج.
ت) أتمني أجهزة إلطفاء احلريق ،وإعداد منافذ للنجاة يف حاالت الطوارئ.
ث) إبقاء أماكن العمل يف حالة نظافة اتمة ،مع توفري املطهرات الالزمة.
ج) توفري املياه الصاحلة للشرب واالستخدام.
ح) تدريب املوظفني على استخدام وسائل السالمة ،وأدوات الوقاية اليت تؤمنها اجلمعية.
• الرعاية الطبية يف العمل:
مادة ( :)83تؤمن اجلمعية يف أماكن العمل خزانة لإلسعافات األولية ،ويعهد إىل موظف مدرب أو أكثر إبجراء اإلسعافات الالزمة لو
حدث ما يستوجب ذلك.
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مادة ( :)84جيوز للجمعية دفع قيمة االشرتاك عن موظفيها يف إحدى جهات التأمني الطيب حبسب الدرجة اليت تقرها اجلمعية لكل
فئة وظيفية ،ويستثىن من العالج النظارات الطبية وتركيب األسنان واألطراف الصناعية والعمليات التجميلية.
مادة ( :)85تقوم اجلمعية ابالشرتاك عن مجيع املوظفني الرمسيني لديها يف التأمينات االجتماعية ،ويطبق يف شأن إصاابت العمل
واألمراض املهنية أحكام األخطار املهنية من نظام التأمينات االجتماعية.

الفصل الحادي عشر :الواجبات والمحظورات
• واجبات اجلمعية:
مادة ( :)86تلتزم اجلمعية مبا يلي:
أ) معاملة املوظفني واملتطوعني بشكل الئق ،واالهتمام أبحواهلم ومصاحلهم ،واالبتعاد عن كل قول أو فعل ميس كرامتهم.
ب) أن تعطي املوظفني واملتطوعني الوقت الالزم ملمارسة حقوقهم املنصوص عليها يف هذه الالئحة دون املساس ابألجر.
ت) أن تسهل ملوظفي اجلهات املختصة كل مهمة تتعلق ابلتفتيش أو املراقبة واإلشراف على حسن تطبيق أحكام األنظمة
السعودية واللوائح والقرارات الصادرة من اجلهات املختصة ،وأن تعطي للسلطات املختصة مجيع املعلومات الالزمة اليت
تطلب منها حتقيقاً هلذا الغرض.
ث) أن تدفع للموظف أجره يف الزمان واملكان اللذين حيددمها العقد أو العرف ،مع مراعاة ما تقضي به األنظمة اخلاصة بذلك.
ج) إذا حضر املوظف ملزاولة عمله يف الفرتة اليومية اليت يلزمه هبا عقد العمل أو أعلن أنه مستعد ملزاولة عمله يف هذه الفرتة ومل
مينعه عن العمل إال سبب راجع إىل اجلمعية؛ كان له احلق يف أجر املدة اليت ال يؤدي فيها العمل.
ح) على اجلمعية أو أي شخص له سلطة على املوظفني املراقبة لعدم دخول أية مادة حمظورة شرعاً أو نظاماً إىل أماكن العمل،
ومن وجدت لديه تطبق حبقه ابإلضافة إىل العقوابت الشرعية؛ اجلزاءات اإلدارية الرادعة املنصوص عليها يف جدول
املخالفات واجلزاءات.
خ) أن متنح املتطوعني التسهيالت الالزمة ألداء املهام املوكلة إليهم ،ويوفر هلم الدعم الالزم.
• واجبات املوظفني:
مادة ( :)87يلتزم املوظف ابآليت:
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أ) التقيد ابلتعليمات واألوامر املتعلقة ابلعمل ما مل يكن فيها ما خيالف الشرع أو نصوص عقد العمل أو النظام العام أو اآلداب
العامة أو ما يعرض للخطر.
ب) احملافظة على مواعيد العمل.
ت) إجناز عمله على الوجه املطلوب حتت إشراف الرئيس املباشر ووفق توجيهاته.
ث) العناية ابآلالت واألدوات اليت يستعملها ،واحملافظة عليها وعلى مجيع ممتلكات اجلمعية.
ج) االلتزام حبسن السرية والسلوك ،والعمل على سيادة روح التعاون بينه وبني زمالئه ،وطاعة رؤسائه ،واحلرص على إرضاء
املستفيدين من اجلمعية ،واملتعاملني معه يف نطاق اختصاصه ،ويف حدود النظام.
ح) تقدمي كل عون أو مساعدة يف احلاالت الطارئة أو االخطار اليت هتدد سالمة مكان العمل أو املوظفني أو املتطوعني فيه.
خ) احملافظة على األسرار املهنية للجمعية ،أو أي أسرار تصل إىل علمه بسبب أعمال وظيفته.
د) االمتناع عن استغالل عمله ابجلمعية بغرض حتقيق ربح أو منفعة شخصية له أو لغريه على حساب مصلحة اجلمعية.
ذ) إشعار اجلمعية بكل تغيري يطرأ على حالته االجتماعية ،أو حمل إقامته خالل أسبوع على األكثر من اتريخ حدوث التغيري.
ر) التقيد ابلتعليمات واألنظمة والعادات والتقاليد املرعية يف البالد.
ز) عدم استعمال أدوات اجلمعية أو معداهتا أو الزج ابمسها يف األغراض اخلاصة.
• واجبات املتطوعني
مادة ( :)88يلتزم املتطوع مبا يلتزم به املوظف ،ويف حدود عقد املتطوع معه.

الفصل الثاني عشر :الخدمات االجتماعية
مادة ( :)89توفر اجلمعية ملنسوبيها اخلدمات التالية:
 .1توفري أماكن للوضوء والصالة يف مقرات العمل.
 .2إعداد مكان مناسب لتناول األطعمة واملشروابت يف أوقات الراحة اليت حتددها اجلمعية.
مادة ( :)90يف حال وفاة أحد موظفي اجلمعية يصرف أجر الشهر الذي تويف فيه املوظف لورثته كامالً مهما كانت األايم اليت عمل
فيها.
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مادة ( :)91تعمل اجلمعية على إعداد نظام للتوفري واالدخار -إن أمكن -ويكون اشرتاك املوظف أو املتطوع فيه اختياراي ،ويقوم
إبجراء الرتتيبات النظامية واإلدارية لتنفيذ ذلك.
مادة ( :)92تعمل اجلمعية على توفري مرافق مناسبة -إن أمكن -تستخدم للعناية أبسر منسويب اجلمعية الرمسيني واملتطوعني.

الفصل الثالث عشر :تشغيل النساء
مادة ( :)93جيوز تشغيل النساء يف املوقع املخصص واملهيأ هلن وفق الضوابط الشرعية.
مادة ( :)94ينطبق على املوظفة ما ينطبق على املوظف يف احلقوق والواجبات الوظيفية مع مراعاة عدم تشغيلها يف االعمال ذات
الطابع اخلطر.
مادة ( :)95احلقوق اخلاصة ابلنساء على اجلمعية وهي كالتايل:
أ) حيق للموظفة إجازة وضع أبجر كامل ملدة عشرة أسابيع توزع كالتايل :أربعة أسابيع قبل التاريخ املرجح للوضع ،وستة أسابيع
بعد الوضع ،وللجمعية مطالبتها ابلتقارير الطبية الالزمة إلثبات ذلك ،وهلا احلق يف متديد االجازة مدة شهر دون أجر ،وال
جيوز تشغيل املوظفة بعد الوضع أبي حال من األحوال إال بعد مضي ستة أسابيع من اتريخ الوضع.
ب) للموظفة احلق يف حال إجناب طفل مريض ،أو من ذوي االحتياجات اخلاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً إجازة ال تزيد
عن شهر أبجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع ،وهلا احلق يف متديد اإلجازة ملدة ال تزيد عن شهر دون أجر.
ت) للموظفة احلق عند مزاولتها لعملها بعد إجازة الوضع أن أتخذ بقصد إرضاع مولودها فرتة أو فرتات لالسرتاحة ال تزيد يف
جمموعها على الساعة يف يوم العمل الواحد.
ث) يتم منح املوظفة يف حال تويف زوجها إجازة عدة أبجر كامل ملدة ال تقل عن أربعة أشهر وعشرة أايم من اتريخ الوفاة ،وهلا
احلق يف متديد هذه االجازة دون أجر إن كانت حامالً حىت تضع محلها.

الفصل الرابع عشر :المخالفات والجزاءات
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مادة ( :)96يعد خمالفة تستوجب اجلزاء املنصوص عليه يف هذه الالئحة ارتكاب املوظف فعالً من األفعال الواردة جبدول املخالفات
واجلزاءات امللحق هبذه الالئحة والذي يعترب جزءاً ال يتجزأ منها.
مادة ( :)97اجلزاءات اليت جيوز توقيعها على املوظف هي:
أ) التنبيه :وهو تذكري شفهي أو كتايب يوجه إىل املوظف من قبل رئيسه املباشر يشار فيه إىل املخالفات اليت ارتكبها ،ويطلب منه
ضرورة مراعاة النظام والتقيد ابلقواعد املتبعة ألداء واجبات وظيفته ،وعدم العودة ملثل ما بدر منه مستقبال.
ب) اإلنذار :وهو خطاب يوجه من املدير التنفيذي للجمعية إىل املوظف موضحا به نوع املخالفة اليت ارتكبها ،مع لفت النظر إىل
إمكان تعرضه إىل جزاء أشد يف حالة استمرار املخالفة ،أو العودة إىل مثلها مستقبال.
ت) حسم نسبة من األجر يف حدود جزء من األجر اليومي.
ث) احلسم من األجر مبا يرتاوح بني أجر يوم ومخسة أايم يف الشهر الواحد كحد أقصى.
ج) اإليقاف عن العمل بدون أجر :وهو منع املوظف من مزاولة عمله خالل فرتة معينة مع حرمانه من أجره خالل هذه الفرتة
على أال تتجاوز فرتة اإليقاف مخسة أايم يف الشهر الواحد.
ح) الفصل من العمل يف اجلمعية مع مكافأة :وهو فصل املوظف بسبب مشروع الرتكابه املخالفة مع عدم املساس حبقه
يف مكافأة هناية اخلدمة.
الفصل من العمل يف اجلمعية بدون مكافأة :وهو فسخ عقد عمل املوظف دون مكافأة أو تعويض الرتكابه فعال أو أكثر من
األفعال املنصوص عليها يف املادة ( )80من نظام العمل.
مادة ( :)98كل موظف يرتكب أايا من املخالفات الواردة يف جدول املخالفات واجلزاءات امللحق هبذه الالئحة ،يعاقب ابجلزاء
املوضح قرين املخالفة اليت ارتكبها ،وجيب أن يتناسب اجلزاء املفروض على املوظف مع نوع ومدى املخالفة املرتكبة من قبله.
مادة ( :)99تكون صالحية توقيع اجلزاءات املنصوص عليها يف هذه الالئحة من قبل املدير التنفيذي أو من يفوضه ،وجيوز له
استبدال اجلزاء املقرر ألية خمالفة يف حالة ارتكاهبا للمرة األوىل جبزاء أخف.
مادة ( :)100يف حالة ارتكاب املوظف املخالفة ذاهتا بعد مضي ستة أشهر على ارتكاهبا السابق فإنه ال يعترب عائدا ،وتعد املخالفة
وكأهنا ارتكبت للمرة األوىل ،وإن عاد الرتكاب املخالفة للمرة اخلامسة يرفع أمره لرئيس جملس االدارة للتوجيه.
مادة ( :)101عند تعدد املخالفات الناشئة عن فعل واحد يكتفى بتوقيع اجلزاء األشد من بني اجلزاءات املقررة يف هذه الالئحة.
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مادة ( : )102ال جيوز أن يوقع على املخالفة الواحدة أكثر من جزاء واحد ،كما ال جيوز اجلمع بني حسم جزء من أجر املوظف وبني
أي جزاء آخر ابحلسم من األجر.
مادة ( :)103ال توقع اجلمعية أايا من اجلزاءات النصوص عليها يف هذه الالئحة إال بعد إبالغ املوظف كتابة ابملخالفات املنسوبة إليه
ومساع أقواله وحتقيق دفاعه ،وذلك مبوجب حمضر يودع مبلفه اخلاص عن طريق اجلهة املختصة.
مادة ( :)104مع عدم اإلخالل حبكم املادة ( )80من نظام العمل ال جيوز للجمعية توقيع أي جزء على املوظف ألمر ارتكبه خارج
مكان العمل إال إذا كان له عالقة مباشرة بطبيعة عمله ابجلمعية أو مبسؤوليته.
مادة ( :)105تلتزم اجلمعية إببالغ املوظف كتابة مبا وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها ،واجلزاء الذي يتعرض له يف حالة تكرار
املخالفة ،وإذا امتنع املوظف عن استالم اإلشعار أو رفض التوقيع ابلعلم يرسل إليه ابلربيد املسجل على عنوانه الثابت يف ملف
خدمته.
مادة ( :)106مع عدم اإلخالل حبق املوظفني يف االعرتاض أمام اجلهة املختصة وفقا للمادة ( )72من نظام العمل ،جيوز للموظف
أن يتظلم أمام إدارة اجلمعية من أي جزاء يوقع عليه وفق أحكام التظلم املنصوص عليها يف هذه الالئحة.
يدون فيها نوع املخالفة اليت ارتكبها ،واتريخ وقوعها ،واجلزاء املوقع عليه ،وحيفظ
مادة ( :)107خيصص لكل موظف سجل جزاءات ّ
هذا السجل يف ملف خدمة املوظف.

مادة ( :)108ال ختل أحكام املواد السابقة حبق اجلمعية يف فسخ عقد العمل وفقا ألحكام املادتني ( 75و )80من نظام العمل.

الفصل الخامس عشر :التظلم
مادة ( :) 109مع عدم اإلخالل حبق املوظف يف االلتجاء إىل اجلهات اإلدارية أو القضائية املختصة ،حيق له أن يتظلم إىل املدير
التنفيذي للجمعية من أي تصرف أو إجراء يتخذ يف حقه ،ويقدم التظلم إىل إدارة اجلمعية خالل مخسة أايم من اتريخ العلم ابلتصرف
أو اإلجراء املتظلم منه.
البت يف تظلمه يف ميعاد ال يتجاوز مخسة عشر يوماً من اتريخ تقدمي التظلم.
مادة ( :)110يتم إشعار املوظف بنتيجة ّ
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الفصل السادس عشر :أحكام ختامية
مادة ( :)111تعد اجلمعية تصنيفا للموظفني حبسب فئاهتم املهنية مسرتشداً يف ذلك بدليل التصنيف والتوصيف املهين السعودي.
مادة ( :)112تنفيذ أحكام هذه الالئحة يف حق اجلمعية وفروعه بعد صدور قرار جملس اإلدارة ابعتمادها ،على أن تسري يف حق
املوظفني اعتباراً من التاريخ املعتمد يف القرار.
مادة ( :)113يتم إعالن الالئحة بوضعها يف مكان ظاهر من أماكن العمل خالل أسبوع على األكثر من اتريخ اإلبالغ بقرار جملس
اإلدارة املشار إليه يف املادة السابقة.
مادة ( :)114على املدير التنفيذي إصدار التعليمات وأدلة العمل املناسبة لتطبيق هذه الالئحة ،وعليه الرفع إىل جملس اإلدارة
ليعتمد ما يصدره من ذلك.
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ملحق :جدول المخالفات والجزاءات
أوالً :خمالفات تتعلق مبواعيد العمل
م

1/1

2/1

نوع املخالفة
التأخر عن مواعيد احلضور لغاية  30دقيقة دون إذن أو عذر
مقبول إذا مل يرتتب على ذلك تعطيل أعمال اجلمعية
التأخر عن مواعيد احلضور لغاية  30دقيقة دون إذن أو عذر
مقبول إذا ترتب على ذلك تعطيل أعمال اجلمعية

3/1

4/1

5/1

6/1

التأخر عن مواعيد احلضور أكثر  30دقيقة لغاية  60دقيقة دون
إذن أو عذر مقبول إذا مل يرتتب على ذلك تعطيل اعمال اجلمعية
التأخر عن مواعيد احلضور أكثر  30دقيقة لغاية  60دقيقة دون
إذن أو عذر مقبول إذا ترتتب على ذلك تعطيل العمل
التأخر عن مواعيد احلضور للعمل ملدة تزيد عن ساعة دون إذن أو

ترك العمل أو االنصراف قبل امليعاد دون إذن أو عذر مقبول مبا

إنذار كتابي

%5

% 10

% 20

إنذار كتابي

% 15

% 25

% 50

% 25

% 50

% 75

يوم

% 30

% 50

يوم

يومان

إنذار كتابي

يوم

يومان

ثالثة أيام

باإلضافة إىل حسم أجر ساعات التأخر
إنذار كتابي

يتجاوز  10دقيقة

7/1

8/1

الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من أربعة أيام إىل ستة أيام

9/1

الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من سبعة أيام إىل عشرة أيام

11/1

أول مرة

ثاني مرة

ثالث مرة

رابع مرة

عذر مقبول سواء ترتب أو مل يرتتب على ذلك تعطيل العمل

الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من يوم إىل ثالثة أيام

10/1

اجلزاء (النسبة احملسومة هي نسبة من األجر اليومي)

% 10

يوم

% 25

باإلضافة إىل حسم أجر مدة ترك العمل
يومان

يوم

أربعة أيام

ثالثة أيام

باإلضافة إىل حسم أجر مدة الغياب
ثالثة أيام

يومان

فصل مع مكافأة

أربعة أيام

باإلضافة إىل حسم أجر مدة الغياب
أربعة أيام

مخسة أيام

فصل مع مكافأة

باإلضافة إىل حسم أجر مدة الغياب

االنقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على عشرة أيام

الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار كتابي بعد الغياب مدة

متصلة

مخسة أيام يف نطاق حكم املادة ( )80من نظام العمل

الغياب املنقطع دون سبب مشروع مدداً تزيد يف جمموعها على

الفصل دون مكافأة أو تعويض أن يسبقه إنذار كتابي بعد الغياب مدة عشرة

عشرين يوماً يف السنة الواحدة

أيام يف نطاق حكم املادة ( )80من نظام العمل
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اثنياً :خمالفات تتعلق بتنظيم العمل
اجلزاء (النسبة احملسومة هي نسبة من األجر اليومي)

م

نوع املخالفة

1 /2

التواجد دون مربر يف غري مكان العمل أثناء وقت الدوام

% 10

2/2

األكل يف مكان غري معدّ لذلك أو يف غري أوقات الراحة

إنذار كتابي

% 10

3/2

النوم أثناء العمل

إنذار كتابي

% 10

% 15

4/2

النوم يف احلاالت اليت تستدعي يقظة مستمرة

% 50

يوم

يومان

ثالثة أيام

5/2

التالعب يف إثبات احلضور واالنصراف

% 50

يوم

مخس أيام

فصل مع املكافأة

6/2

عدم إطاعة األوامر العادية وتعليمات العمل

% 25

% 50

يوم

يومان

يومان

ثالثة أيام

مخسة أيام

فصل مع املكافأة

يومان

ثالثة أيام

مخسة أيام

فصل مع املكافأة

يوم

ثالثة أيام

مخسة أيام

فصل مع املكافأة

إنذار كتابي

% 10

% 25

% 50

% 50

يوم

يومان

ثالثة أيام

% 50

يوم

يومان

ثالثة أيام

إنذار كتابي

% 25

% 50

يوم

% 20

% 50

يوم

يومان

يوم

ثالثة أيام

مخسة أيام

فصل مع املكافأة

7/2
8/2
9/2
10/2
11/2
12/2
13/2
14/2
15/2

التحريض على خمالفة األوامر والتعليمات اخلطية اخلاصة
بالعمل
التدخني يف أماكن العمل ومرافق اجلمعية
اإلهمال أو التهاون يف العمل الذي قد ينشأ عنه ضرر يف صحة
العمال أو سالمتهم أو يف املواد أو األدوات واألجهزة
استعمال آالت ومعدات وأدوات اجلمعية ألغراض خاصة دون إذن
تدخل املوظف دون وجه حق يف أي عمل ليس من اختصاصه أو مل
يعهد به إليه مما يسبب ضرراً بالعمل
اإلهمال يف تنظيف وسائل النقل واآلالت وصيانتها أو عدم العناية
بها أو عدم التبليغ عما بها من خلل
عدم وضع أدوات اإلصالح والصيانة واللوازم األخرى يف األماكن
املخصصة هلا بعد االنتهاء من العمل
قراءة الصحف واجملالت وسائر املطبوعات يف أماكن العمل خالل
الدوام الرمسي دون مقتضى من واجبات الوظيفة.
متزيق أو إتالف إعالنات أو بالغات أو تعاميم إدارة اجلمعية

أول مرة

ثاني مرة

ثالث مرة

رابع مرة

% 25

% 50

يوم

% 15

% 25
% 25
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اثلثاً :خمالفات تتعلق بسلوك املوظف
م

نوع املخالفة

اجلزاء (النسبة احملسومة هي نسبة من األجر اليومي)
أول مرة

ثاني مرة

ثالث مرة

رابع مرة

يوم

يومان

ثالثة أيام

مخسة أيام

يوم

يومان

ثالثة أيام

مخسة أيام

3/3

خمالفة التعليمات الصحية املعلقة بأمكنة العمل

% 50

يوم

يومان

مخسة أيام

4/3

كتابة عبارات على اجلدران أو لصق إعالنات

إنذار كتابي

% 10

% 25

% 50

5/3

مجع إعانات أو نقود بدون إذن

إنذار كتابي

% 10

% 25

% 50

يومان

ثالثة أيام

مخسة أيام

إنذار كتابي

يوم

يومان

1/3
2/3

6/3
7/3

التشاجر مع الزمالء أو الرؤساء أو إحداث مشاغبات يف
حمل العمل
التمارض أو ادعاء املوظف كذبا أنه أصيب أثناء العمل أو
بسببه

عدم تسليم النقود احملصلة حلساب اجلمعية يف املواعيد
احملددة دون تربير مقبول
امتناع املختص عن ارتداء املالبس واألجهزة املقررة للوقاية
وللسالمة

فصل مع
املكافأة
مخسة أيام
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