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مقدمة

 ( من نظام العمل الصننادر بالمرسننوم الملكي رقم12ا لحكم المادة ) ًوضعت هذه الالئحة تنفيذ-
هن .23/8/1426 وتاريخ  51م/

*********
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الفصل األول

أحكام عامة

(: تسري أحكام هذه الالئحة علي جميع العاملين بالجمعية.1مادة )
(: يقصد بالعبارات واأللفاظ التالية أينما وردت في هههذه الالئحههة المعههاني الموضههحة أمههام كههل منههها على2مادة )

النحو التالي:
 :جمعية قدرة النسائية بعنيزةالجمعية  .
العامل: هو كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة الجمعية وتحت إدارتها أو إشههرافهاه مقابههل أجههر، ولههو كههان

بعيداً عن نظارتها.ه
ا اليههه سههائره الزيههادات المسههتحقه األخههرىًاألجر: هو األجر الفعلي ، والذي يشمل األجر األساسي مضههاف

التي تتقرر للعامل مقابههل جهههد بذلههه في العمههل، أو مخههاطر يتعههرض لههها في اداء عملههه، أو الههتي تتقههرر
للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو الئحة تنظيم العمل ووفق لحكم المادة الثانية من نظام العمل.

/هه .23/8/1426 وتاريخ 51نظام العمل: يقصد به نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م
.الهجري (: التقويم المعمول به في الجمعية هو:3مادة )
لعامل. ا(: تعتبر هذه الالئحة متممة لعقد العمل فيما ال يتعارض مع األحكام والشروطه  الواردة في عقد4مادة )
هههه ، والئحتههه23/8/1426 وتههاريخ 51(: تطبههق أحكههام نظههام العمههل الصههادر بالمرسههوم الملكي رقم م/5مادة )

ا له فيما لم يرد بشأنه نص في هذه الالئحة.ًالتنفيذية ، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذ
(: للمنشأة الحق في إدخال تعديالت على أحكام هذه الالئحة كلما دعت الحاجههة وال تكههون هههذه التعههديالت6مادة )

نافذة إال بعد اعتمادها من وزارة العمل.
(: تطلع الجمعية العامل عند التعاقد على أحكام هذه الالئحة وينص على ذلك في عقد العمل.7مادة )

*********
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  الثاني     الفصل

التوظيف
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الفصل الثاني

التوظيف

شروطه التوظيف:
(: يشترطه للتوظيف في الجمعية ما يلي:8مادة )
أن يكون طالب العمل سعودي الجنسية ،وفي حالة عدم توافره الكفاءات السههعودية في بعض التخصصههات

يمكن توظيفه غير السعوديين.
 تتوفره فيه متطلبات الوظيفة المرشح لها , وأن يكههون لديههه الحههد األدنى من المههؤهالت المتجانسههة مههعأن

متطلبات الوظيفة. 
.أن يجتاز بنجاح ما قد تقرره الجمعية من اختبارات أو مقابالت شخصية تتطلبها الوظيفة
أن يكون الئقاً طبياً بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها الجمعيههة في حالههة التوظيههفه الههدائم )دوام

كلي(.
( 26يجوزه استثناًءا توظيفه غير السعودي وفقاً للشروطه واألحكام الواردة في المواد، )( 32، )  ( 33)

من نظام العمل وأن يكون مصرحاًه له بالعمل بالنسبة للعامل غير السعودي ، لديه إقامة سارية المفعول. 
ويجوزه للمنشأة إعفاء طالبي العمل السعوديين من شرط أو أكثر من هذه الشروطه عدا شرط اللياقة الطبية.

مسوغات التوظيف:

(: على كل من يرغب العمل لدى الجمعية تقديم الوثائق التالية:9مادة )
.صورة من بطاقة الهوية الوطنية إن كان سعوديه الجنسية

.صورة من رخصة اإلقامة ورخصة العمل وجوازه السفر إن كان غير سعودي

.صورة مصدقة من مؤهالته العلمية وخبراته العملية

.شهادة طبية تثبت لياقته الطبية من جهة تحددها الجمعية
وتحفظ هذه الوثائق في ملف خدمة العامل.
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عقد العمل

(: يتم توظيفه العامل بموجب عقد عمل يحرر من نسختين باللغة العربية ، تسلم إحداهما للعامل وتههودعه10مادة )
األخرى في ملف خدمته لدى الجمعية ويتضمن العقد بياناً بطبيعة العمل واألجر المتفق عليه وما إذا
كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة أو ألداء عمل معين وأية بيانات ضرورية، ويجوز تحريره

لي جانب اللغة العربية علي أن يكون النص العربي هو المعتمد دوماً.االعقد بلغة اخرى 
( يومههاً من15(: يحق للمنشأة إلغاء عقد العامل الههذي ال يباشههر مهههام عملهه دون عههذر مشههروع خالل )11مادة )

تاريخ العقد بين الطرفين إذا كان متعاقداً معه من داخههل المملكههة وإذا لم يضههع نفسههه تحت تصههرفه
الجمعية فوره وصوله للمملكة إذا كان متعاقداً معه من الخارج.

ا لجميع اآلثار المترتبة عليه من تاريخ مباشرة العامل الفعلية للعمل والً(: يعتبر عقد العمل سارياًه ومنتج12مادة )
تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيد الفطر و عيد األضحى واإلجازة المرضية.

(: ال يعتبر العامل الههذي يعمههل لههدى الجمعيههة وفقههاً للمههواد السههابقة تحت التجربههة مهها لم ينص في عقههده13مادة )
صراحة وكتابة على أنه معين تحت التجربة، وتحدد مدة التجربههة في عقههد عملههه بصههورة واضههحة
بشرطه أال تتجاوز تسههعين يومههاً ، ويجههوزه وضههع العامههل تحت التجربههة مههرة أخههرى لههدى الجمعيههة
باإلتفاق مع العامل وذلك لفترة تجربة ثانية لمدة ال تزيد عن تسعين يوماً بشههرط أن تكههون في مهنههة

 ( من نظام العمل.54 ( ، ) 53أخرى أو عمل آخر وفق حكم المادتين ) 
(: إذا لم تثبت صالحية العامل خالل فترة التجربة للقيام بواجبات العمل المتفق عليه جههاز للمنشههأة فسههخ14مادة )

( من نظههام العمههل بشههرط أن6( فقههرة )80عقد العمل دون مكافأة أو إنذار أو تعويض وفقاً للمادة )
تتاح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ. 

(: ال يجوز للمنشأة تكليف العامل بعمل يختلف اختالفههاً جوهريههاً عن العمههل المتفههق عليههه بغههير موافقتههه15مادة )
الكتابية إال في حاالت الضرورة وبما تقتضيه طبيعههة العمههل ، على أن يكههون ذلههك بصههفة مؤقتههة ال
تتجاوزه ثالثين يوماً في السنة وعلى أن تتخذ اإلجراءات الالزمة في شأن تغيير المهنههة في رخصههة

غير السعودي. العمل حين يقتضي األمر ذلك بالنسبة للعامل
ال يجوز نقل العامل من مقر عمله األصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيههير محههل إقامتههه إذا كههان (: النقل:16مادة )

من شأن هذا النقل أن يلحق بالعامل ضرراًه جسيماً ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل.
(: يستحق العامل المنقول نفقات نقله ومن يعولهم شرعاً ممن يقيمون معه في تاريخ النقل مع نفقات نقههل17مادة )

أمتعتهم ما لم يكن النقل بناء على رغبة العامل.

******
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  الثالث     الفصل

  والتأهيل     التدريب
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الفصل الثالث
التدريب والتأهيل

(: تقوم الجمعية بتدريب وتأهيل عمالها السعوديينه وإعدادهم مهنياً للحلول محل غههير السههعوديين ، ويتمه18مادة )
قيد من تم إحاللهم محل غيرهم من غير السعوديين في السجل المعد لهذا الغرض.

ا في الههداخل والخههارج وفههق الههبرامجًهها وفنيهًهها دوريهًا وتأهيلً(: يتم تدريب وتأهيل العمال السعوديين تدريب19مادة )
% من المجموع6التي تعد في هذا الصدد بهدف تجديد وتطويره مهاراتهمه و تنمية معارفهم بنسبة 

الكلي للعاملين متى بلغ عددهم خمسين عامالً فأكثر.

.(: يستمر صرف أجر العامل طوال فترة التدريب أو التأهيل20مادة )

(: تتحمل الجمعية تكاليف التدريب والتأهيل وتؤمن تذاكر السفر في الذهاب والعههودة كمهها تههؤمن وسههائل21مادة )
المعيشة من مأكل ومسكن وتنقالت داخلية.

(: يجوز للمنشأة أن تنهي تدريب أو تأهيل العامل وأن تحمله كافة النفقات التي صرفتها عليههه في سههبيل22مادة )
ذلك ، وذلك في الحاالت  اآلتية:

.إذا ثبت في التقارير الصادرة عن الجهة التي تتولى تدريبه أو تأهيلة أنه غير جاد في ذلك

.إذا قرره العامل إنهاء التدريب أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مقبول

******

11



م2020عنيزة - النسائية قدرة جمعية – البشرية الموارد الئحة

12

     الرابع     الفصل

 

األجــــور
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الفصل الرابع
األجور

(: يوظف العمال على وظائفه ذات مسميات ومواصفات معينة ويحصل العامل على االجر المتفق عليه23مادة )
في عقد العمل.

(: تدفع أجور العمههال بالعملههة الرسههمية للبالد ويتم دفعههها خالل سههاعات العمههل الرسههمية وفي مكانههه أو24مادة )
تودع في حسابه البنكي وفقاً لألحكام التالية:

العامل ذو األجر الشهري يصرفه أجره في نهاية الشهر.(1)
العامل باليومية أو بالقطعة يصرف أجره في نهاية األسبوع.(2)
العامل الذي تنهي الجمعية خدمته، يدفع أجره وكافة مستحقاته فوراً. (3)
العامل الذي يترك العمل من تلقاء نفسه يدفع أجره وكافة مسههتحقاته خالل مههدة ال تتجههاوز سههبعة أيههام من(4)

تاريخ ترك العمل.
أجور الساعات اإلضافية تدفع مع األجر العادي للعامل.(5)

(: إذا صادف يوم الدفع يوم الراحة األسبوعية أو عطلة رسمية يتم الدفع في يوم العمل الالحق.25مادة )

(: يوقع العامل عند استالم أجره أو أي مبلغ مسههتحق لههه على اإليصههال أو السههجل المعههد لهههذا الغههرض26مادة )
ويستعاضه عن ذلك بالتحويل البنكي لألجر بحساب الموظف.

منه (: للعامل أن يوكل من يراه لقبض أجره أو مستحقاته بموجب وكالة شرعية أو تفويض كتابي موقع27مادة )
ومصدقه عليه من قبل مدير الجمعية.

      

******
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  الخامس     الفصل

  والعالوات     األداء     تقارير
والترقيات
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الفصل الخامس

تقارير األداء والعالوات والترقيات
التقارير
(: تعد الجمعية تقارير عن األداء بصفة دورية سنوية أو نصف سنوية لجميع العاملين تتضمن العناصههره28مادة )

التالية: 
المقدرة على العمل ودرجة إتقانه )الكفاءة(..1
سلوك العامل ومدى تعاونه مع رؤسائه وزمالئه وعمالء الجمعية..2
المواظبة. .3

(: ُيعد التقرير بمعرفة الرئيس المباشر للعامل على أن يعتمد من )صاحب الصالحية(.29مادة )

(: يقيم أداء العامل في التقرير بأحد التقديرات اآلتية:30مادة )
   جيد     مقبول      ضعيفممتاز      جيد جداً

(: يخطر العامل بصورة من التقرير فور اعتماده ويحق للعامل أن يتظلم من التقرير وفقاً لقواعههد التظلم31مادة )
المنصوص عليها في هذه الالئحة .

العالوات :
(: يتم منح العالوة من عدمه في ضوء المركز المالي للمنشأة.32مادة )

(: 33مادة )
يكون العامل مؤهالً إلستحقاق العالوة الدورية متى حصل في تقريره الههدوري على درجههة جيههد على-1

األقل بعد مضي سنة كاملة من تاريخ التحاقه بالخدمة أو من تاريخ حصوله على العالوة السابقة.
يجوزه إلدارة الجمعية منح العامل عالوة استثنائية وفقاً للضوابطه التي تضعها في هذا الشأن. -2

الترقياته :
(: يكون العامل مستحقأ للترقية إلى وظيفة أعلى متى توافرت فيه الشروطه التالية:34مادة )
.وجوده الشاغر في الوظيفة األعلى
.توافره مؤهالت شغل الوظيفة المرشح للترقية إليها
.حصوله على درجة ممتاز في آخر تقرير دوري
. ويجوز إلدارة الجمعية منح العامل ترقية استثنائية وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن

(: إذا توافرت شروطه الترقية لوظيفة أعلى في أكثر من عامل فإن المفاضلة للترقية تكون كاآلتي:35مادة )
الحاصل على تقدير أعلى.-1
الحاصل على دورات تدريبية أو شهادات علمية.-2
األقدمية.-3
األكبر سناً.-4

******

( بالمفاضلة على معيار التقدير . 37( الحصول على تقدير )ممتاز(ن فإنه ال يتم النص في المادة )36* إذا كان من ضمن شروط الترقية في المادة )
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  السادس     الفصل

  –     االنتداب     –     االركاب
     المزايا

     البدالـت     و
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الفصل السادس
  - السلف     االركاب – االنتداب – المزايا و البدالت

االركاب :
(: يتحدد االلتزام بمصروفات إركاب العامل أو أفراد أسرته )للعقد العائلي( 36مادة )

وللموظف فقط )للعقد الفردي( وفق الضوابطه التالية: 

عند بداية التعاقد من البلد الذي تم فيه التعاقده أو اسههتقدم منههه العامههل إلى مقههر العمههل سههواء تم التعاقههد في(1)
داخل المملكة أو خارجها وفق ما يتفق عليه في عقد العمل.

عند انتهاء خدمة العامل وطلبه العودة إلي المكان الذي تم التعاقد فيه أو استقدم منه وذلك في نطاق أحكام(2)
 ( من نظام العمل.1( فقرة ) 40المادة )

عند تمتع العامل بإجازته السنوية يكون إركابه وفقاً لما يتفق عليه في عقد العمل.(3)

اليتحمل صاحب العمل تكاليف عودة العامل إلى بلههده في حالههة عههدم صههالحيته للعمههل ، أو إذا رغب في(4)
العههودة دون سههبب مشههروع أو في حالههة ارتكههاب مخالفههة أدة إلى ترحيلههه بمههوجب قههراره إداري أو حكم

قضائيه أو في حالة نقل كفالته الي صاحب عمل أخر.

االنتداب:
(: إذا انتدب العامل ألداء عمل خارج مقر عمله يعامل كاآلتي:37مادة )

تؤمن له وسيلة النقل الالزمة من مقر عمله إلى مقر انتدابه والعكس ما لم يتم صرف مقابههل وسههيلة النقههل(1)
بموافقة العامل.

يصرفه له بدل انتداب مقابل التكاليف الفعلية التي يتكبدها للسكن والطعام والتنقالت الداخلية وما إلى ذلك(2)
ما لم تؤمنها له الجمعية ، وتحدد قيمة بههدل االنتههداب حسههب درجههة العامههل وفقههاً للفئههات والضههوابطه الههتي

تضعها الجمعية في هذا الشأن.
(: تحسب النفقات المشار إليها في المادة السههابقة من وقت مغههادرة العامههل لمقههر عملههه إلى وقت عودتههه38مادة )

وفقه المدة المحددة له من قبل الجمعية.

 المزايا العينية والبدالت النقدية :

(: المزايا العينية هي:39مههادة )
تؤمن الجمعية السكن المناسب وكذلك وسيلة النقل المناسبة وذلك لنقلهم من مكان عملهم إلى مقر سكنهم وبالعكسه

ويكون حسب االتفاق في عقد العمل. 

(: البدالت النقدية هي:40مههادة ) 
المواصالت بدل: أوالً
المواصالت بدل

من الراتب % ١٠ بنسبة وذلك يومياً عمله محل إلى مسكنه من تنقله عن شهريه مواصالت بدل الموظفه يمنح
.األساسيه
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المواصالت لبدل الموظف استحقاق عدم حاالت
:اآلتية الحاالت إحدى في المواصالت بدل الموظف يستحقه ال
.السنوية بإجازته الموظفه تمتع حالة في. ١
.لنقله وسيلة أي أو للموظف سيارة بتوفير المكتب قيام حالة في. ٢

السكن بدل: ثانياً
السكن بدل
المناسب السكن العيني المكتب توفر لم وما الالئحة هذه صدور وقت المفعول سارية بالعقود اإلخالل عدم مع

عام والموظفين )عقد كل عن أساسية رواتب ثالثة  )عقود عائلية( بواقع للموظفين السكن بدل يحدد للموظف،
.أعزب( بدل سكن بواقع اثنان رواتب أساسية 

شهرياً السكن بدل
مع شهرية متساوية دفعات على السكن بدل المكتب لموظفي ُيصرف فإنه السابقة، المادة في ورد ما باستثناء
.صرفه عند للموظف الساريه األساسي الراتب أساس على ويحتسب الشهري، الراتب

السنة من المتبقية األشهر بنسبة السكن بدل
.للمكتب العام المالي لنهاية المتبقية الكاملة األشهر بنسبة سكن بدل له يصرف العام، خالل الموظف تعيين تم إذا
السكن بدل تعديل 

من التعديل اعتباراً مفعول ويسريه األساسي، راتبه تعديل عند تلقائياً الموظفه سكن بدل بتعديل المكتب يقوم
.التعديل قراره صدور تاريخ

ثالثا : بدالت أخري 
يحق للمدير التنفيذي منح بدل تكليف للموظفين الذين يتم إسناد وظيفة أخري لهم بجانب وظيفتهمه الحالية ، وتكون

% من الراتب األساسيه ، ويتم إلغائها في حالة انتهاء التكليف ، وال تحسب في حساب مكافأة15بحد أقصي 
نهاية الخدمة .

 السلف :
 من كل شهههر هجههري وبحههد أقصههي مراتههان16يحق لموظفي المكتب الحصول علي مقدم راتب اعتبارا من يوم 

% من قيمة الراتب للموظفه ،50ن اإلدارية والمالية بحيث ال تتجاوزه ؤوبالسنة وتحدد قيمتها من خالل مدير الش
علي أن تستقطع كاملة من راتب الشهر نفسه. 

18



م2020عنيزة - النسائية قدرة جمعية – البشرية الموارد الئحة

19

  السابع     الفصل

  العمل     وساعات     أيام
 والراحة



م2020عنيزة - النسائية قدرة جمعية – البشرية الموارد الئحة

الفصل السابع
أيام وساعات العمل والراحة

هو يوم الراحة األسبوعية بأجرو السبت  أيام في األسبوع ويكون يوم الجمعة خمسة(: تكون أيام العمل 41مادة )
كامل لجميع العمال ، ويجوزه للمنشأة _ بعههد إبالغ مكتب العمههل المختص _ أن تسههتبدل بهههذا اليههوم
لبعض عمالها أي يوم من أيام األسبوع ، وعليها أن تمكنهم من القيام بواجباتهمه الدينيههة ، وال يجههوز

تعويض يوم الراحة األسبوعية بمقابل نقدي.

(: تكون ساعات العمل ثمان ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في األسبوعه  وتخفض ساعات42مادة )
العمل الفعلية خالل شهر رمضان للمسلمين ، بحيث  ال تزيد على ست ساعات في اليوم ،  أو ست وثالثين ساعة

في األسبوع

(: يكون حضوره العمال إلي أماكن العمههل وانصههرافهمه منههها في المواعيههد المحههددة وفههق الجههداول الههتي43مادة )
يتعين إعالنها بوضعها في أماكن بارزة من مواقع العمل ، ويجب أن تتضههمن هههذه الجههداول موعههد
بدء ساعات العمل وانتهائها، وإذا كان العمل يتم عن طريقه مناوباته وجب بيان موعد بههدء وانتهههاء

ساعات عمل كل نوبة .

(: يههراعى في الجههداول المشههار إليههها في المههادة السههابقة أن ال يعمههل العامههل أكههثر من خمس سههاعات44مههادة )
متواصلة دون فترة للراحة والصالة والطعامه ال تقل عن نصههف سههاعة في المههرة الواحههدة أو سههاعة
ونصفه خالل مجمههوع سههاعات العمههل وعلى أن ال يبقى العامههل في مكههان العمههل أكههثر من إحههدى

عشرة ساعة في اليوم الواحد.

قواعد الحضور واالنصراف والتفتيش

(: يكون دخول العمال إلى مواقعه عملهم وانصرافهم منها من األماكن المخصصة لذلك.45مادة )

(: على العامل أن يثبت حضوره وانصرافه في الساعة الميقاتية أو السجل المعد لهذا الغرض.46مادة )

(: على العامل االمتثال للتفتيش متى طلب منه ذلك.47مادة )

العمل اإلضافي:
ا كل عمل يكلف به العامل بعد ساعات الدوام العادية أو في أيههام األعيههاد والعطالتًا إضافيهً(: يعتبر عمل48مادة )

المنصوص عليها في هذه الالئحة.

(: يتم تكليف العامل بالعمل اإلضافيه بناء على أمر كتابي تصدره الجهة المسئولة في الجمعية يههبين فيههه49مادة )
ت عليههه عدد الساعات اإلضافية التي يعملها العامل المكلف وعدد األيام الالزمة لذلك وفههق مهها نصههَّ

 ( من نظام العمل . وتسههلمه للعامههل صههورة خطيههة من التكليههف الكتههابي مصههدقة بختم106المادة ) 
الجمعية.

( من107(: تدفع الجمعية للعامل عن ساعات العمل اإلضافية أجراً إضافياً وفق ما نصت عليه المادة )50مادة )
نظام العمل.
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 ( من هذه الالئحة على الحاالت اآلتية :-46 ، 44(: ال تسري أحكام المادتين ) 51مادة )
األشههخاص الههذين يشههغلون مناصههب عاليههة ذات مسههؤولية في اإلدارة والتوجيههه ، إذا كههان من شههأن هههذه.1

المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
األعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده..2
العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة..3
العمال المخصصون للحراسة والنظافة ،عدا عمال الحراسة األمنية المدنية. .4

*********
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الفصل الثامن
اإلجازات

:اإلجازة السنوية

( يوما21ً(: يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل ال تقل مدتها عن )52مادة )
تزاد إلى مدة ال تقههل عن ثالثين يومههاً إذا بلغت خدمتههه خمس سههنوات متصههله ويجههوز للمنشههأة منح

العامل جزءا من إجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل.

(: يجوز االتفاق في عقد العمل على إجازة سنوية تزيد على ما ورده في المادة السابقة.53مادة )

(: تحدد الجمعية مواعيد تمتع العمال بإجازاتهمه السنوية وفقه مقتضيات العمههل مههع األخههذ بعين االعتبههار54مادة )
رغبة العامل في تحديد ميعاد إجازته كلما أمكن ذلك، ويكون قرار الجمعية في هذا الشأن نهائياً.

(: ال يجوز للعامل أن يتنازل عن إجازته السنوية بمقابههل أو بههدون مقابههل ويجب أن يتمتههع بههها في سههنة55مادة )
استحقاقهاه وال يجوز تأجيل إجازته السنوية.

(: يوقع العامل عند قيامه باإلجازة إقراراً يوضح فيه تاريخ بدء اإلجازة وعنوان المكان الذي يقضي فيه56مادة )
إجازته.

(: تدفع الجمعية للعامل أجره عن مدة اإلجازة السنوية مقدماً عند القيام بها وفق آخر أجر يتقاضاه.57مادة )

(: يستحق العامل أجره عن أيام اإلجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل تمتعه بها وذلك بالنسبة للمدة الههتي58مادة )
لم يحصل على إجازته عنها ، كما يستحقه أجر اإلجازة عن كسهوره السنة بنسبة مهها قضههاه منههها في

العمل ، ويتخذ آخر أجر كان يتقاضاه العامل أساساً الحتساب مقابل أجر هذه اإلجازات.

إجازات األعياد والمناسبات: 

(: للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في األعياد والمناسبات التالية:59مادة )
 من شهر رمضان المبارك حسههب28خمسة أيام بمناسبة عيد الفطر المباركه تبدأ من اليوم التالي ليوم 

تقويم أم القرى .
 . خمسة أيام بمناسبة عيد األضحى المبارك تبدأ من يوم الثامن من ذي الحجة
يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة )أول الميزان( ، وإذا صادفه هذا اليوم يوم الراحة األسههبوعية

أو ضمن إجازة أحههد العيههدين وجب على صههاحب العمههل تعههويض العامههل بيههوم إجههازة آخههر أو بههأجر
إضافي أيهما أراد العامل.

.إذا صادف أحد أيام إجازة أحد العيدين يوم الراحة األسبوعية تمدد اإلجازة يوماً آخرا

اإلجازة الخاصة:
(: يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل في الحاالت التالية:60مادة )

.خمسة أيام عند زواجه
.ثالثة أيام في حالة والدة مولود له
.خمسة أيام في حالة وفاة زوجة العامل أو أحد أصوله أو فروعه
أربعة أشهر وعشرة أيام  في حالة وفاة زوج العاملة المسلمة تبدأ من تاريخ وفاة الزوج.

وللمنشأة الحق في طلب الوثائقه التي تؤيد هذه الحاالت.
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اإلجازة االضطرارية:

(: يجوز للعامل بموافقة الجمعية الحصول على إجازة بدون أجر يتفقان على تحديدها ، ويعد عقد العمل61مادة )
موقوفاًه خالل مدة اإلجازة فيما زاد على عشرين يوماً مالم يتفق الطرفان على خالف ذلك.

اإلجازة المرضية:

(: يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهههادة طبيههة صههادرة عن طههبيب الجمعيههة أو مرجههع طههبي معتمههد62مادة )
 ( من نظام العمههل ، وذلههك على النحههو117لديها إجازة مرضية خالل السنة الواحدة وفقاً للمادة  ) 

التالي:
.الثالثون يوماً األولى بأجر كامل
.الستون يوماً التالية بثالثة أرباع األجر
. الثالثون يوماً التى تلي ذلك بدون أج

(: ال يسمح للعامل المريض أن يباشر عمله إال إذا قرر طبيب الجمعية أو المرجع الصههحي المعتمههد أنههه63مادة )
شفي من مرضه وأصبح قادراًه على مباشرة عمله وأنه ال خطر عليه من أداء العمل وال ضرر منههه

على مخالطة زمالئه في العمل.

إجازة الحج:

( أيههام7(: تمنح الجمعية العامل المسلم الههذي يههرغب في أداء فريضههة الحج إجههازة بههأجر كامههل مههدتها )64مادة )
باإلضافة إلى إجازة عيد األضحى المبارك وذلك لمرة واحدة طوال مدة خدمته وللمنشأة حههق تنظيمه

هذه اإلجازة بما يضمن حسن سير العمل بها.

إجازة االمتحان الدراسية:

(: تمنح الجمعية العامل السعوديه الذي يتابع تدريبه أو تحصههيله العلمي إجههازة بههأجر كامههل طههوال مههدة65مادة )
االمتحان وذلك عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام اإلمتحههان الفعليههة ، أمهها إذا كههان اإلمتحههان
عن سههنة معههادة فيكههون للعامههل الحههق في إجههازة دون أجههر ألداء اإلمتحههان وللمنشههأة أن تطلب من
العامل تقديم الوثائقه المؤيدة لطلب اإلجازة وكذلك مهها يههدل على أدائههه اإلمتحههان . وعلى العامههل أن
يتقدم بطلب اإلجههازة قبههل موعههدها بخمسههة عشههر يومههاً على األقههل . ويحههرمه العامههل من أجههر هههذه

اإلجازة إذا ثبت أنه لم يؤد اإلمتحان ، مع عدم اإلخالل بالمساءلة التأديبية. 

أحكام عامة في اإلجازات:

(: ال يجوز للعامل أن يعمل لدى أي جهة أثناء تمتعه بأي إجازة من اإلجازات المنصوص عليها في هذا66مادة )
الفصل سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر ، فإذا ثبت أن العامل خالف ذلك يكون للمنشأة الحق في

حرمانه من أجره عن مدة اإلجازة أو أن تسترد منه ما دفعته له لقاء ذلك.
** يحق للمنشأة استدعاء الموظفه من اجازته اذا دعت الحاجة علي ان يتم تعويض الموظف بههالجزء المتبقي من

اجازته في وقت اخر.
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أحكامن خاصة في اإلجازات لموظفي الدوام الجزئي:

( يوما ، تشمل االجازات اإلضطرارية15يحق لموظفي الدوام الجزئي إجازة سنوية ).
:يحق لموظفي الدوام الجزئي الحصول علي إجازة بأجر كامل في الحاالت التالية فقط

 .في األعياد والمناسباته الرسمية ، والراحة األسبوعية-
اإلجازات المرضية شرط تقديم تقرير طبي من جهة طبية معتمدة.-
. عند زواجهخمسة أيام-
 في حالة والدة مولود له.ثالثة أيام-
. في حالة وفاة زوجة العامل أو أحد أصوله أو فروعهخمسة أيام-
في حالة الحج وتكون مرة واحدة خالل مدة خدمتة بالجمعية .سبعة أيام -

ال يحق لموظفي الدوام الجزئي أي أجازات أخري سوي ما ذكههر أعاله ، وفيه حالههة طههرأت أي اجههازات
أخري تحسب بدون راتب أو تخصم من رصيده االجازات للموظفه .

******
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  التاسع     الفصل

-ㄱ   والسالمة     الوقاية     
-ㄴ   اإلسعاف     ومستوياـت  

     الطبي

-ㄷ   الطبية     والرعاية     

-ㄹ   العمل     وإصابات  
     المهنية     واألمراض
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الفصل التاسع
الوقاية والسالمة – مستويات اإلسعاف الطبي

الرعاية الطبية – إصابات العمل واألمراض المهنية

     :  الوقاية والسالمة

(: سعياً لحماية العمال من األخطار واألمراض الناجمة عن العمل تتخذ الجمعية التدابير اآلتية:67مادة )

.اإلعالن في أماكن ظاهرة عن مخاطر العمل ووسائله الوقاية منها والتعليمات الالزم اتباعها
.حظر التدخين في أماكن العمل المعلن عنها
.تأمين أجهزة إلطفاء الحريق وإعداد منافذه للنجاة في حاالت الطوارئ
.إبقاء أماكن العمل في حالة نظافة تامة مع توفير المطهرات
.توفير المياه الصالحة للشرب واالغتسال
.توفير دورات المياه بالمستوىه الصحي المطلوب
.تدريب العاملين على استخدام وسائل السالمة وأدوات الوقاية التي تؤمنهاه الجمعية

(: تعين الجمعية في كل موقع من مواقع العمل مسؤالً يختص باآلتي:68مادة )
.تنمية الوعي الوقائي لدى العمال
.التفتيش الدوريه بغرض التأكد من سالمة األجهزة وحسن استعمال وسائل الوقاية والسالمة
.معاينة الحوادث وتسجيلهاه وإعداد تقاريرعنها تتضمن الوسائل واالحتياطاته الكفيلة بتالفي تكرارها
 .مراقبة تنفيذ قواعد الوقاية والسالمة

مستوياته اإلسعاف الطبي:

(: تؤمن الجمعية في كل مكان يعمل فيه أقل من خمسين عههامالً خزانههة لإلسههعافات الطبيههة تحتههوي على69مادة )
 ( من142كميات كافية من األدوية و األربطة والمطهههرات وغههير ذلههك ممهها أشههارت لههه المههادة ) 

نظام العمل ، ويعهد إلى عامل مدرب أو أكثر بإجراء اإلسعافاته الالزمة للعمال المصابين.

(: تعد الجمعية في كل مكان يعمههل بههه أكههثر من خمسههين عههامالً غرفههة لإلسههعافات الطبيههة تتههوافر فيههها70مادة )
الشروطه المنصههوص عليههها في الالئحههة التنفيذيههة لنظههام العمههل ، ويعهههد إلى ممههرض مههرخص لههه

بإجراء اإلسعافات الالزمة للعمال تحت إشراف طبيب.

الرعاية الطبية:
تقوم المنشأة بالتامين على جميع العاملين لديها صحيآ؛ وفقا لما يقرره نظام التأمين الصحي التعاوني؛ (:71مادة )

والئحة التنفيذية ، كم تقوم باإلشتراك عن جميع العاملين في فرع األخطاره المهنية لدى المؤسسة العامة للتأمينههات
االجتماعية ؛ وفقآ لما يقرره نظاًما.

(: يستثنىه من العالج النظارات الطبية وتههركيب األسههنان واألطههراف الصههناعية والعمليههات  والعمليههات72مادة )
التجميلية وما في حكمها.

إصابات العمل واألمراض المهنية:
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(: على العامل الههذي يصههاب بإصههابة عمههل أو بمههرض مهههني أن يبلههغ رئيسههه المباشههر أو اإلدارة فههوره73مادة )
استطاعته وله مراجعة الطبيب مباشرة متى استدعت حالته ذلك.

(: على الطبيب المختص بعالج العمههال أن يبههادر بههإبالغ اإلدارة عن أيهة ظههواهره تشههير إلى ظهههور أي74مادة )
مرض مهني أو وبائي في صفوف العمال. 

 .(: تقوم الجمعية باالشتراكه عن جميع  العاملين في فرع األخطار المهنية بالتأمينات االجتماعية75مادة )

(: يطبق في شأن إصابات العمل واألمراض المهنية أحكههام فههرع األخطههار المهنيههة من نظههام التأمينههات76مادة )
االجتماعية.

******
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  العاشر     الفصل

        والمحظورات     الواجبات
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الفصل العاشر
الواجبات والمحظورات  

  :  الجمعية  واجبات 
(: تلتزم المؤسسة بما يلي:77مادة )
معاملة عمالها بشههكل الئههق يههبرز اهتمامههها بههأحوالهم ومصههالحهم واالمتنههاعه عن كههل قههول أو فعههل يمس

كرامتهمه أو دينهم.
رأن تعطي العمال الوقت الالزم لممارسة حقوقهمه المنصوص عليها في  هذه الالئحة دون المساس باألج.
أن تسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بالتفتيش أو المراقبههة واإلشههراف على حسههن تطههبيق

أحكههام نظههام العمههل واللههوائح والقههرارات الصههادرة بمقتضههاه ، وأن تعطي للسههلطات المختصههة جميههع
المعلومات الالزمة التي تطلب منها تحقيقاً لهذا الغرض.

أن تدفع للعامل أجرته في الزمان والمكههان اللههذين يحههددهما العقههد أو العههرف مههع مراعههاة مهها تقضههي بههه
األنظمة الخاصة بذلك.

إذا حضره العامل لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن انههه مسههتعد لمزاولههة
عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إال سبب راجع إلى صاحب العمل كان لههه الحههق في أجههر المههدة

التي ال يؤدي فيها العمل.
على المؤسسههة أو وكيلههها أو أي شههخص لههه سههلطة على العمههال تشههديد المراقبههة بعههدم دخههول أيههة مههادة

ا إلى أمههاكن العمههل ، فمن وجههدت لديههه تطبههق بحقههه باإلضههافة إلى العقوبههاتًههمحظههورة  شههرعاً أو نظام
الشرعية الجزاءات اإلدارية الرادعة المنصوص عليها في جدول المخالفات والجزاءات.

واجبات العمال:
(: يلتزم العامل باآلتي:78مادة )
التقيد بالتعليمات واألوامر المتعلقة بالعمل ما لم يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل أو النظام العام أو

اآلداب العامة أو ما يعرض للخطر. 
.المحافظة على مواعيد العمل
.إنجاز عمله على الوجه المطلوب تحت إشراف الرئيس المباشر ووفقه توجيهاته
.العناية باآلالت وباألدوات الموضوعة تحت تصرفه والمحافظة عليها وعلى ممتلكات الجمعية
االلتزام بحسههن السههيرة والسههلوكه والعمههل عههل سههيادة روح التعههاون بينههه وبين زمالئههه وطاعههة رؤسههائه

والحرص على إرضاء عمالء الجمعية في نطاق اختصاصه وفي حدود النظام.
.تقديم كل عون أو مساعدة في الحاالت الطارئة أو األخطار التي تهدد سالمة مكان العمل أو العاملين فيه
المحافظة على األسرار الفنية و الصناعية والتجارية للمنشأة أو أية أسراره تصل إلى علمهه بسههبب أعمههال

وظيفته.
. عدم ممارسة أي عمل آخر خارج نطاق عمله سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر لدى أية جهة أخرى
االمتناع عن استغالل عمله بالجمعيههة بغههرض تحقيههق ربح أو منفعههة شخصههية لههه أو لغههيره على حسههاب

مصلحة الجمعية .
إخطار الجمعية بكل تغيههير يطههرأ على حالتههه االجتماعيههة أو محههل إقامتههه خالل أسههبوع على األكههثر من

تاريخ حدوث التغيير. 
. التقيد بالتعليمات واألنظمة والعادات والتقاليد المرعية في البالد
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.عدم استقبال زائرين في أماكن العمل من غير عمال الجمعية وعمالئها
.عدم استعمال أدوات الجمعية ومعداتها في األغراض الخاصة

******
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  عشر     الحادي     الفصل

  االجتماعية     الخدمات
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الفصل الحادي عشر
الخدمات االجتماعية   

يلزم للجمعية توفير للعامل مكان ألداء الصالة او تركه يصلي في مكان مناسب يتفق(: 79مادة )
عليه مسبقا.

 منفصلة للرجال والنساء.دورات مياه خاصةيلزم للجمعية توفير (: 80مادة )

مكان لتناول الطعام في األوقات التي تحددها الجمعية.نتوفير  يجيز للجمعية (: 81مادة )

*****
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  عشر     الثاني     الفصل

الـتـظــلــم
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الفصل الثاني عشر

التظلم

 مع عدم اإلخالل بحق العامل في االلتجاء إلى الجهههات اإلداريههة أو القضههائية المختصههة يحههق لههه أن(:82مادة )
الجمعية من أي تصرف أو إجههراء يتخههذ في حقههه ويقههدم التظلم إلى إدارة الجمعيةيتظلم إلى إدارة 

خالل ثالثة أيام من تاريخ العلم بالتصههرفه أو اإلجههراء المتظلم منههه وال يضههار العامههل من تقههديم
تظلمه.

 يخطر العامل بنتيجة البت في تظلمه في ميعاد ال يتجاوز ثالثة أيام من تاريخ تقديمه التظلم.(:83مادة )

******
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  عشر     الثالث     الفصل

  الخدمة     انتهاء
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الفصل الثالث عشر
انتهاء الخدمة

(: تنتهي خدمة العامل في الحاالت اآلتية:84مادة )
.انتهاء مدة العقد المحدد المدة
.استقالة العامل
( من نظام العمل.80( ، )75فسخ العقد ألحد األسباب الواردة في المادتين )
( من نظام العمل. 81ترك العامل العمل في الحاالت الواردة في المادة )
انقطاع العامل عن العمل لمرضه لمدة تزيد عن تسههعين يومهها متصههلة أو مههدداً تزيههد في مجموعههها

.عن مائة وعشرين يوما متقطعة خالل السنة الواحدة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية
.عجز العامل عجزاً كلياً عن أداء العمل المتفق عليه ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد
.وفاة العامل
إذا ألغت السلطات الحكومية المختصة رخصة عمل أو إقامة العامل  غير السعوديه أو قررت عدم

تجديدها أو إبعاده عن البالد.
بلوغ العامل سن الستين بالنسبة للعمال وخمس وخمسون سنة للعامالت مالم تمتد مدة العقد المحههدد

المدة إلى ما وراء هذه السن .

(: في األحوال التي تتطلب فيها أحكام نظام العمل لفسخ أو انتهاء عقد العمل ضرورة توجيه إخطار إلى85مادة )
الطرفه اآلخر يراعى ما يلي:

.ًأن يكون اإلخطار خطيا
أن يتم تسليم اإلخطاره في مقههر العمههل ويوقههع الطههرفه المرسههل إليههه اإلخطههار مههع توضههيح تههاريخ

االستالم.
إذا امتنع الطرف الموجه إليه اإلخطار عن االستالم أو رفض التوقيعه يرسل إليه اإلخطههاره بخطههاب

مسجل على عنوانه المدون في ملفه. 

(: تعاد للعامل حال إنهاء أو انتهاء خدمته وبناء على طلبه وثائقه الخاصة المودعة بملههف خدمتههه ، كمهها86مادة )
( من نظام العمههل وذلههك دون64تعطي الجمعية للعامل شهادة الخدمة المنصوص عليها في المادة )

أي مقابل.
******
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  عشر     الرابع     الفصل

المكافآت
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الفصل الرابع عشر

المكافآت

(: تمنح المكافآت للعمال الذي يثبتون نشاطاً وإخالصاً وكفاءة بشههكل يههؤديه إلى زيههادة اإلنتههاج أو الههذين87مادة )
يؤدون أعماالً استثنائية إضافة إلى أعمالهم العادية وضمن حدود اختصاصاتهم أو الذين يسههتحدثون
أساليب وتنظيمات جديدة في العمل تؤديه إلى رفع الكفاءة والطاقة اإلنتاجية أو الذين يقومههون بههدرء

خطر أو دفع ضرره بحق الجمعية أو عمالها.

(: تعتبر تقارير األداء المنصوص عليها في هذه الالئحة أساساً يستنده إليههه في منح المكافههأة المنصههوص88مادة )
عليها في تلك الالئحة.

(: تصنف المكافآت إلى فئتين:89مادة )
أوالً : المكافآت المعنوية كاآلتي:

.كتاب الثناء والتقدير
.منح إجازة إضافية بدون أجر وال تعتبر قاطعة للخدمة
. .……………………

ثانياً : المكافآت المادية وتتضمن:
 .العالوات والترقياته االستثنائية
.مكافآت اإلنتاج
.اإلكراميات اإلضافية
.مكافآت االختراع
.منح تذاكر سفر زيادة عما هو مقرر بالئحة تنظيم العمل
.منح إجازة إضافية بأجر

(: تمنح المكافآت بقرار من صاحب الجمعية أو من ينيبه في ذلك.90مادة )

******
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  عشر     الخامس     الفصل

  الجزاءات     و     المخالفات
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الفصل الخامس عشر
المخالفات والجزاءات

(: يعههد مخالفههة تسههتوجب الجههزاء المنصههوص عليههه في هههذه الالئحههة ارتكههاب العامههل فعالً من األفعههال91مادة )
الواردة بجدول المخالفات والجزاءات الملحق بهذه الالئحة والذي يعتبر جزءاً ال يتجزء منها.

(: الجزاءات التي يجوز توقعيهاه على العامل هي:92مادة )

:وهو تذكير شفهي أو كتابي يوجه إلى العامل من قبل رئيسه المباشر يشار فيههه إلى المخالفههة الههتي التنبيه
ارتكبهاه ويطلب منه ضرورة مراعاة النظام والتقيد بالقواعد المتبعة ألداء واجبههات وظيفتههه وعههدم العههودة

لمثل ما بدر منه مستقبالً.

اإلنذار: وهو كتاب توجهه الجمعية إلى العامل موضح به نوع المخالفة الههتي ارتكبهههاه مههع لفت نظههره إلى
إمكان تعرضه إلى جزاء اشد في حالة استمراره المخالفة أو العودة إلى مثلها مستقبالً.

.حسم نسبة من األجر في حدود جزء من األجر اليومي
.الحسم من األجر بما يتراوح بين أجر يوم وخمسة أيام في الشهر الواحد كحد أقصى
:اإليقاف عن العمل بدون أجر

وهو منع العامل من مزاولة عمله خالل فترة معينههة مههع حرمانههه من أجههره خالل هههذه الفههترة على أن ال
تتجاوزفترة اإليقاف خمسة أيام في الشهر الواحد.

.الحرمان من الترقية أو العالوة الدورية لمدة أقصاهاه سنة واحدة من تاريخ استحقاقها أو الحصول عليها
:الفصل من الخدمة مع المكافأة

وهو فصل العامل بسبب مشروع الرتكابه المخالفة مع عدم المساس بحقه في مكافأة نهاية الخدمة.
:الفصل من الخدمة بدون مكافأة

وهو فسخ عقد عمل العامل دون مكافأة أو تعويض الرتكابه فعالً أو أكثر من األفعههال المنصههوص عليههها
( من نظامه العمل.80في المادة )

(: كل عامل يرتكب أياً من المخالفات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات المشار إليههه في المههادة )93مادة )
( من هذه الالئحة يعاقب بالجزاء الموضح قرين المخالفة التي ارتكبها ويجب أن يتناسههب الجههزاء94

المفروض على العامل مع نوع ومدى المخالفة المرتكبة من قبله.

(: تكون صالحية توقيههع الجههزاءات المنصههوص عليههها في هههذه الالئحههة من قبههل )صههاحب الصههالحية(94مادة )
بالجمعية أو من يفوضه ويجوز له استبدال الجزاء المقرر ألية مخالفة في حالههة ارتكابهههاه للمههرة األولى

بجزاء أخف. 

(: في حالة ارتكاب العامل ذات المخالفة بعد مضي ستة أشهر على سبق ارتكابهههاه فإنههه ال يعتههبر عائههدا95ًمادة )
وتعد مخالفة وكأنهاه ارتكبت للمرة األولى.

(: عند تعدد المخالفات الناشئة عن فعل واحد يكتفى بتوقيعه الجزاء األشد من بين الجزاءات المقههررة في96مادة )
هذه الالئحة .

(: ال يجوزه أن يوقع على المخالفة الواحدة أكثر من جزاء واحد كما ال يجوز الجمع بين حسههم جههزء من97مادة )
أجر العامل وبين أي جزاء آخر بالحسمه من األجر.
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(: ال توقع الجمعيههة أيهها من الجههزاءات المنصههوصه عليههها في هههذه الالئحههة إال بعههد إبالغ العامههل كتابههة98مادة )
بالمخالفات المنسوبة إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وذلك بموجب محضره يودع بملفه الخاص.

( من نظههام العمههل ال يجههوز للمنشههأة توقيههع أي جههزاء على العامههل80(: مع عدم اإلخالل بحكم المادة )99مادة )
ألمر ارتكبه خارج مكان العمل إال إذا كان له عالقة مباشههرة بطبيعههة عملههه أو بالجمعيههة أو بمههديرها

المسئول.

(: تسقط المساءلة التأديبية للعامل بعد مضي ثالثين يوماً على اكتشاف المخالفة دون أن تقههوم الجمعيههة100مادة )
باتخاذ أي من إجراءات التحقيق بشأنها.

(: ال يجوز للمنشأة توقيعه الجزاءات الواردة بهذه الالئحة إذا مضههى على تههاريخ ثبههوت المخالفههة أكههثر101مادة )
من ثالثين يوماً.

(: تلتزم الجمعية بإبالغ العامل كتابههة بمهها وقههع عليههه من جههزاءات ونوعههها ومقههدارها والجههزاء الههذي102مادة )
يتعرض له في حالة تكرار المخالفة وإذا امتنع العامل عن استالم اإلخطار أو رفض التوقيههع بههالعلم

يرسل إليه بالبريد المسجل على عنوانه الثابت في ملف خدمته .

( من نظههامه72(: مع عدم اإلخالل بحق العامل في االعتراض أمام الهيئة المختصة وفقاً لنص المادة )103مادة )
العمههل ، يجههوز للعامههل أن يتظلم أمههام إدارة الجمعيههة من أي جههزاء يوقههع عليههه وفههقه أحكههام التظلم

المنصوص عليها في هذه الالئحة.

(: يخصص لكههل عامههل صههحيفة جههزاءات يههدون فيههها نههوع المخالفههة الههتي ارتكبههها وتههاريخ وقوعهههاه104مادة )
والجزاء الموقع عليه وتحفظ هذه الصحيفة في ملف خدمة العامل .

( من نظههام العمههل73(: تقيههد الغرامههات الموقعههة على العمههال في سههجل خههاص وفههق أحكههام المههادة )105مادة )
وتعرض حصههيلتها كههل سههنة على وزارة العمههل لتقريههر كيفيههة التصههرفه فيههها في توفههيره الخههدمات

االجتماعية والصحية والثقافية لعمال الجمعية.

،هه 75(: ال تخل أحكام المواد السابقة بحق الجمعية في فسخ عقد العمل وفقههاً ألحكههام المههادتين )106مادة )  80)
من نظام العمل.

********
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الفصل السادس عشر

أحكام خاصة بتشغيلن النساء

(: تتحمل الجمعية مصاريف الفحص الطبي ونفقات العالج والوالدة.107مادة )

(: للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة األسابيع األربعة السابقة على التاريخ المنتظههر لوالدتهههاه ،108مادة )
واألسابيعه الستة التالية للوضع ويحدده التاريخ المرجح للوالدة بواسطة الجهههة الطبيههة المعتمههدة لههدى
الجمعية أو بشهادة طبية مصدقة من جهة صههحية وال تقبههل شهههادات أطبههاء خههارجيين ، وال يجههوزه

تشغيل المرأة العاملة خالل األسابيع الستة التالية لوالدتها.

(: يكون األجر الذي يدفع للعامالت أثناء غيابهن بإجازة الوضع كاآلتي: 109مادة )
. العاملة التي أمضت أقل من سنة في خدمة الجمعية لها الحق في إجازة وضع بدون أجر
. العاملة التي أمضت سنة فأكثر في خدمة الجمعية لها الحق في إجازة وضع بنصف األجر
العاملة التي أمضت ثالث سنوات فأكثر يوم بدء اإلجازة في خدمههة الجمعيههة لههها الحههق في إجههازة وضههع

بأجر كامل.
والعاملة التي استفادت من إجازة وضع أجر كامل ال يحق لههها المطالبههة بههأجر اإلجههازة السههنوية العاديههة عن نفس
السنة ، ويدفع لها نصف أجر اإلجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في تلك السنة من إجازة وضع بنصف األجر.

(: على العاملة في الشهوره األولى للحمل أن تبادر بإخطههاره الجمعيههة إلجههراء الفحص الطههبي الههدوري110مادة )
عليها وتقريره العالج الالزم وتحديده التاريخ المرجح للوالدة .

، وعلى العاملة التقيدك(: تراعي الجمعية في تحديد فترة اإلرضاع رغبة وظروف العاملة ما أمكن ذل111مادة )
بالجدول المنظم لذلك.

(: تعد الجمعية أماكن لراحة العامالت بمعزل عن الرجال وعلى النساء العههامالت ضههرورة االحتشههامه112مادة )
في الملبس والمظهره والتقيد بالعادات والتقاليد المرعية في البالد .

ومهها يتبعههه من مرافق (: ال يجههوز في حههال من األحههوال اختالط النسههاء بالرجههال في أمههاكن العمل113مههادة )
وغيرها. 

********
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الفصل السابع عشر
أحكام ختامية

ا للعمال بحسب فئههاتهمه المهنيههة مسترشههدة في ذلههك بههدليل التصههنيفه والتوصههيفهً(: تعد الجمعية تصنيف114مادة )
المهني السعودي.ه

(: تنفذ أحكههام هههذه الالئحههة في حههق الجمعيههة اعتبههاراً من تههاريخ إبالغههها بههالقرار الههوزاريه الصههادر115مادة )
باعتمادها على أن تسريه في حق العمال اعتباراً من اليوم التالي إلعالنها.

(: يتم إعالن الالئحة بوضعهاه في مكان ظاهر من أماكن العمههل خالل أسههبوعه على األكههثر من تههاريخ116مادة )
 اإلبالغ بالقرار الوزاري المشار إليه في المادة السابقة.

********
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الفصل الثامن عشر
جدول المخالفات والجزاءات

مخالفات تتعلق بمواعيد العمل :(   1) 

الجزاء
)النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي( نوع المخالفة م

رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة

20% 10% 5%
إنذار
كتابي

 دقيقة دون15التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية 
إذن أو عذر مقبول إذا لم يترتب على ذلك تعطيل عمال

آخرين
1/1

50% 25% 15%
إنذار
كتابي

 دقيقة دون15التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية 
إذن أو عذر مقبول إذا ترتب على ذلك تعطيل عمال

آخرين
1 /2

50% 25% 15% 10%
 دقيقة15التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 

 دقيقة دون إذن أو عذر مقبل إذا لم يترتب30لغاية 
علي ذلك تعطيل عمال آخرين

1/3

يوم 75% 50% 25%
 دقيقة15التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 

 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب علي30لغاية 
ذلك تعطيل عمال آخرين

1 /4

يوم 75% 50% 25%
دقيقة30التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 

 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا لم يترتب60لغاية 
علي ذلك تعطيل عمال آخرين

1/5

يومان يوم 50% 30%
 دقيقة30التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 

 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب علي60لغاية 
ذلك تعطيل عمال آخرين

1/6

ثالثة أيام يومان يوم
إنذار
كتابي

التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لمدة تزيد علي
ساعة دون إذن أو عذر مقبول سواء ترتب أو لم

يترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين
1/7

باإلضافة إلي حسم أجر ساعاتن التأخر
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تابع : مخالفات تتعلق بمواعيد العمل :

الجزاء
)النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي( نوع المخالفة م

رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة

يوم 25% 10% إنذار
كتابي ترك العمل أو االنصراف قبل الميعاد دون إذن أو

 دقيقة15عذر مقبول بما ال يتجاوز 
1/8

باإلضافة إلي حسم أجر مدة ترك العمل
يوم 50% 25% 10% ترك العمل أو االنصراف قبل الميعاد دون إذن أو

 دقيقة15عذر مقبول بما يتجاوز 
1/9

باإلضافة إلي حسم أجر مدة ترك العمل

يوم 25% 10% إنذار
كتابي

البقاء في أماكن العمل أو العودة إليهان بعد انتهاء
مواعيد العمل دون مبرر

1/10

أربعة أيام ثالثة أيام يومان يوم الغيابن دون إذن كتابي أو عذر مقبول من يوم إلى
ثالثة أيام

1/11
باإلضافة إلي حسم أجر مدة الغيابن

فصل مع
المكافأة أربعة أيام ثالثة أيام يومان الغيابن دون إذن كتابي أو عذر مقبول من أربعة

أيام إلى ستة أيام
1/12

باإلضافة إلي حسم أجر مدة الغيابن
فصل مع
المكافأة

خمسة أيام
أربعة
أيام الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من سبعة

أيام إلى عشرة أيام
1/13

باإلضافة إلي حسم أجر مدة الغيابن
الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار

كتابي بعد الغياب مدة خمسة أيام في نطاق حكم
( من نظام العمل80المادة )

االنقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد
على عشرة أيام متصلة

1/14

الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار
كتابي بعد الغياب مدة عشرة أيام في نطاق حكم المادة

( من نظام العمل80)

الغيابن المتقطع دون سبب مشروع مدداً تزيد في
مجموعها على عشرين يوماً في السنة الواحدة

1/15

  ( مخالفات تتعلق بتنظيم العمل :  2  )
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الجزاء
)النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي( نوع المخالفة م

رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة
يوم 50% 25% 10% التواجد دون مبرر في غير مكان العمل أثناء وقت الدوام 2/1

25% 15% 10%
إنذار
كتابي

استقبالن زائرين من غير عمال الجمعية في أماكن العمل دون إذن
من اإلدارة

2 /2

25% 15% 10%
إنذار
كتابي

األكل في مكان العمل أو غير المكان المعد له أو في غير أوقات
الراحة

2/3

50% 25% 10%
إنذار
كتابي

النوم أثناء العمل 2/4

ثالثة أيام يومان يوم 50% النوم في الحاالت التي تستدعي يقظة مستمرة 2/5

يوم 50% 25% 10% التسكع أو وجود العمال في غير محلهم أثناء ساعات العمل 2/6

يومان يوم 50% 25% التالعب في إثبات الحضور واالنصراف 2/7

يومان يوم 50% 25%/ عدم إطاعة األوامر العادية الخاصة بالعمل أو عدم تنفيذ التعليمات
الخاصة بالعمل والمعلقة في مكان ظاهر

2/8

فصل مع
المكافأة

خمسة أيام ثالثة أيام يومان التحريض على مخالفة األوامر والتعليمات الخطية الخاصة بالعمل 2/9

فصل مع
المكافأة

خمسة أيام ثالثة أيام يومان التدخين في األماكن المحظورة والمعلن عنها للمحافظة على
سالمة العمال والجمعية

2/10

فصل مع
المكافأة

خمسة أيام ثالثة أيام يومان اإلهمال أو التهاون في العمل الذي قد ينشأ عنه ضرر في صحة
العمال أو سالمتهم أو في المواد أو األدوات واألجهزة

2/11

50% 25% 10%
إنذار
كتابي

استعمال آالت ومعدات وأدوات الجمعية ألغراض خاصة دون إذن 2/12

ثالثة أيام يومان يوم 50% تدخل العامل دون وجه حق في أي عمل ليس في اختصاصه أو لم
يعهد به إليه

2/13

25% 15% 10%
إنذار
كتابي

الخروج أو الدخول من غير المكان المخصص لذلك 2/14

ثالثة أيام يومان يوم 50% اإلهمال في تنظيف اآلالت وصيانتها أو عدم العناية بها أو عدم
التبليغ عن ما بها من خلل

2/15

يوم 50% 25%
إنذار
كتابي

عدم وضع أدوات اإلصالح والصيانة واللوازم األخرى في األماكن
المخصصة لها بعد االنتهاء من العمل

2/16

يومان يوم 50% 20% قراءة الصحف والمجالت وسائر المطبوعات في أماكن العمل
خالل الدوام الرسمي دون مقتضى من واجبات الوظيفة

2/17

فصل مع
المكافأة

خمسة أيام ثالثة أيام يومان تمزيق أو إتالف إعالنات أو بالغات إدارة الجمعية 2/18
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  ( مخالفات تتعلق بسلوك العامل :  3  )

الجزاء
)النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي( نوع المخالفة م

رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة
خمسة أيام ثالثة أيام يومان يوم التشاجر مع الزمالء أو إحداث مشاغبات في محل العمل 3/1

خمسة أيام ثالثة أيام يومان يوم التمارض أو إدعاء العامل كذباً أنه أصيب أثناء العمل أو بسببه 3/2

خمسة أيام ثالثة أيام يومان يوم االمتناع عن إجراء الكشف الطبي عند طلب طبيب الجمعية أو
رفض اتباع التعليمات الطبية أثناء العالج

3/3

خمسة أيام يومان يوم 50% مخالفة التعليمات الصحية المعلقة بأمكنة العمل 3/ 4

50% 25% 10%
إنذار
كتابي

كتابة عبارة علي الجدران أو لصق إعالنات 3/5

يومان يوم 50% 25% رفض التفتيش عند االنصراف 3/6

50% 25% 10% إنذار
كتابي

جمع إعانات أو نقود بدون إذن 3/7

فصل مع
المكافأة

خمسة أيام ثالثة أيام يومان عدم تسليم النقود المحصلة لحساب الجمعية في المواعيد المحددة
دون تبرير مقبول

3/8

خمسة أيام يومان يوم إنذار
كتابي

االمتناع عن ارتداء المالبس واألجهزة المقررة للوقاية وللسالمة 3/9

******
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