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 مقدمة

 " تنفيةذا ألحكةام المةادة )  أبوة لرعايةة األيتةامالئحة الموارد البشرية بجمعية  وضعت "

بتةةةةةاري   11العمةةةةةل الصةةةةةادر بالمرسةةةةةوم الملكةةةةة  رقةةةةةم م / ( مةةةةةم نظةةةةةام 10/13

هةـ و 10/21/1232(بتةاري  02هـ والمعدل بالمرسوم الملك  رقةم )م/03/20/1201

هةةـ التةة  توجةةب علةةى 21/21/1231( بتةةاري  21المعةةدل بالمرسةةوم الملكةة  رقةةم )م/

للعمةل    "الئحة لتنظيم العمل تتضةمم األحكةام الداخليةة  الجمعية أم تقدم لوزارة العمل

شةةاملة لالئحةةة تنظةةيم العمةةل ومةةا يتصةةل بةةا مةةم أحكةةام  بمةةا فةة  ذلةة  األحكةةام المتعلقةةة 

 الجزاءات التؤديبية".   بالميزات  واألحكام الخاصة بالمخالفات و

  تهدؾ هذه الالئحة إلى تنظيم العالقة بيم الجمعيةة والعةامليم فيهةا بمةا يحقةق المصةلحة

 منهما على بينة مم أمره عالما بما لا وما عليا. العامة ومصلحة الطرفيم وليكوم كل

  تمثةةل هةةذه الالئحةةة جةةزء ال يتجةةزأ مةةم منظومةةة اللةةوائن والالئحةةة القانونيةةة المتكاملةةة

 لتنظيم العمل بالجمعية والوحدات التابعة لها.   

 أوالً:  أحكام عامة

 (: التعرٌفات 1المادة ) 

ف  هذه الالئحة يقصةد بالعبةارات ايتيةة المعةان  الموضةحة قةريم كةل منهةا مةا لةم يقتضة  

 السياق ؼير ذل : 

  المملكة العربية السعودية. الدولة:

 .وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعيةالوزارة  : 

 . أبوة لرعاية األيتام بعنيزة بجمعية الجمعٌة:  

 .  اليوجد: الوحدات التابعة للجمعٌة

 .جمعية أبوة لرعاية األيتام مجلس إدارة  مجلس اإلدارة:

هةةـ والمعةةدل 03/20/1201بتةةاري   11الصةةادر بالمرسةةوم الملكةة  رقةةم م / نظااام العماا : 

هةـ و المعةدل بالمرسةوم الملكة  رقةم 10/21/1232(بتةاري  02بالمرسوم الملكة  رقةم )م/

 هـ21/21/1231( بتاري  21)م/



 

هو كل ما يبةذل مةم جهةد فكةر  أو فنة  أو جسةمان    لقةاء أجةر سةواء  كةام ذلة   عم  :ال

بشكل دائةم أو مإقةت وفة  حةدود مةا تةن  عليةا أنظمةة الجمعيةة و هةذه الالئحةة والالئحةة 

 المنظمة لذل .

هو كل اتفاق محدد أو ؼير محدد المةدة يبةرم بةيم الجمعيةة أو إحةدح الوحةدات عقد العم : 

 الموظؾ مرفق نموذج خا  ) بمكتب العمل (. التابعة لها و

أو إحةةدح الوحةةدات التابعةةة لهةةا    رجةةل أو امةةرأة   يعمةةل فةة  الجمعيةةة هةةو كةةلالموظاا : 

 وتحت إداراتها أو إشرافها وفق أحكام هذه الالئحة. 

هو أ  شخ    رجةل أو امةرأة   يتمتةع بمهةارة أو خبةرة معينةة ويسةتخدم تلة  المتطوع: 

خبرة بشكل إراد  لخدمة الجمعيةة أو يتةولى مهمةة داخلهةا أو يمثلهةا دوم المهارة أو تل  ال

انتظةةار عائةةد مةةاد    علةةى أم تقةةر الجمعيةةة رسةةميا قبولةةا لةةدوره كمتطةةوع وعةةدم اعتبةةاره 

 موظفا بها .

العمل الذ  يإديا موظؾ ؼير متفرغ  لدح الجمعية ولساعات عمل العم  لبعض الوقت : 

مية المعتادة ف  الجمعيةة   سةواء كةام هةذا العمةل تةإدح تقل عم نصؾ ساعات العمل اليو

 ساعات عملا يوميا  أو بعض أيام األسبوع .

هو العمل ا لذ  يدخل بطبيعتا فيما تزاولةا الجمعيةة مةم نشةاط و تقتضة  العم  المإقت : 

طبيعة إنجازه مدة محددة أو الذ  ينصب على عمل محةدد ينتهة  بانتهائةا وال يتجةاوز فة  

 تسعيم يوما .الحالتيم 

العمل الذ  ال يدخل بطبيعتا فيما تزاولةا الجمعيةة فة  نشةاطها المعتةاد   العم  العرضً : 

 وال يستؽرق تنفيذه أكثر مم تسعيم يوما  . 

 العمل الذ  يتم ف  مواسم دورية متعارؾ عليها .العم  الموسمً : 

ويقصد با الراتب الشهر  األساس  المنصو  عليا ف  قرار التعيةيم  :الراتب األساسً 

 أو عقد العمل .

البلد الذ  يقيم با الموظؾ ؼير السعود  وهةو عةادة  البلةد الةذ  يحمةل  : بلد اإلقامة الدائم

الموظةةؾ جنسةةيتا أو الةةذ  كةةام يقةةيم فيةةا قبةةل التعاقةةد معةةا للعمةةل بالجمعيةةة   أو إحةةدح 

 الوحدات التابعة لها   لسنتيم متتاليتيم .



 

عةة لهةا : ه  الخدمة ؼير المنقطعة ف  الجمعية   أو إحدح الوحةدات التابالخدمة المستمرة

 مم تاري  ابتداء الخدمة.

 : اثنا عشر شهرا ميالديا ما لم يرد ن  على خالؾ ذل . السنة

 : الشهر الميالد  ما لم يرد ن  على خالؾ ذل .الشهر 

: كافة األحكام الواردة ف  هذه الوثيقة الموسومة ب"الئحةة المةوارد الئحة الموارد البشرٌة

 ة عنيزة .البشرية بجمعية البر الخيرية بمحافظ

 (: الحقوق المكتسبة:  0المادة )  

 ال تخل أحكام هذه الالئحة بما قد يكوم للموظؾ مم حقوق مكتسبة.

 (: تقويم الجمعية: 3المادة )  

 ف  تطبيق أحكام هذه الالئحة يكوم التقويم المعمول با ف  الجمعية هو التقويم الميالد .

 (: األثر القانون  :  2المادة )  

يتعةارض مةع األحكةام والشةروط األفضةل  ذه الالئحةة متممةة لعقةد العمةل فيمةا التعتبر هة

 للموظؾ الواردة ف  هذا العقد.

 (: إطار تطبيق هذه الالئحة:  1المادة )  

بتةةةةةاري   11تطبةةةةةق أحكةةةةةام نظةةةةةام العمةةةةةل الصةةةةةادر بالمرسةةةةةوم الملكةةةةة  رقةةةةةم م / 

هةةـ و 10/21/1232(بتةةاري  02هةةـ والمعةةدل بالمرسةةوم الملكةة  رقةةم )م/03/20/1201

هةـ  والقةرارات 1201هةـ 21/21/1231( بتةاري  21المعدل بالمرسوم الملكة  رقةم )م/

 الوزارية الصادرة تنفيذا  لا فيما لم يرد بشؤنا ن  ف  هذه الالئحة.

 (: صالحٌة التعدٌ :  6المادة )  

كةوم للجمعية الحق ف  إدخال تعديالت على أحكام هذه الالئحةة كلمةا دعةت الحاجةة وال ت

هذه التعديالت نافذة إال بعد اعتمادها مم مجلس اإلدارة ورفعها لةوزارة العمةل لالعتمةاد 

 النهائ .

 



 

 (: تعرٌ  الموظ  بالالئحة :  7المادة ) 

تطلع الجمعية الموظؾ عند التعاقد معةا علةى أحكةام هةذه الالئحةة ويةن  علةى ذلة  فة  

علةى أحكةام الالئحةة والتزامةا بهةا  العاباطعقد العمل ويعتبر توقيع العقد إقرار مم منا 

 باعتبارها جزاء ال يتجزءا مم شروط استخداما.

 (: الغرض من الالئحة :  8المادة )  

  تةةنظم هةةذه الالئحةةة العالقةةة بةةيم الجمعيةةة والمةةوظفيم بهةةا وتةةنظم الالئحةةة األساسةةية

التة  اسات والالئحة حقوق الموظفيم ووجباتهم وتشمل عل  السيبالجمعية و للخدمة

هةةذه العالقةةة فيمةةا يتعلةةق بتنظةةيم وتطةةوير جهةةاز المةةوظفيم و تحديةةد  تتنةةاول جوانةةب

واجبةةاتهم وحقةةوقهم و وسةةائل رعةةايتهم مةةع وضةةع ضةةوابط لضةةمام معاملةةة عادلةةة 

 موحدة لهم.

  تعتبةةر القةةرارات والالئحةةة التةة  تةةن  أحكةةام هةةذه الالئحةةة إلةة  صةةدورها

 مستقبال مكملة لها.

 واجبة االستعما :(: اللغة ال 9المادة ) 

اللؽةة العربيةة هةة  اللؽةة الواجبةةة االسةتعمال بالنسةةبة لجميةع السةةجالت والعقةود والملفةةات 

والبيانات المتداولة وؼيرها مما هو منصو  عليهةا فة  أحكةام هةذه الالئحةة أو فة  كةل 

قةةرار إدار  يصةةةدر تطبيقةةةا ألحكةةام هةةةذه الالئحةةةة   كمةةةا تكةةوم اللؽةةةة العربيةةةة  واجبةةةة 

فةة  التعليمةةةات والتعةةاميم التةةة  تصةةدرها الجمعيةةة للمةةةوظفيم بهةةا أو إحةةةدح  االسةةتعمال

الوحدات التابعة لها    وف  حالة حاجة الجمعية إلى لؽة أجنبية إلى جانةب اللؽةة العربيةة 

 يعتبر الن  العرب  هو الن  المعتمد.

 

 

 

 

 

 



 

 

 ثانٌاً: نطاق تطبٌق الالئحة

  (: الوظيفة الدائمة:  12المادة ) 

 كافة أحكام هذه الالئحة على :تسر  

  كل مم يعمل بالجمعية بعقد ؼير محدد المدة على وظيفةة دائمةة سةواء كةام سةعوديا

 أو ؼير سعود  حاليا  أو ف  المستقبل.

  كل مم يعمل بالجمعية بعقد عمةل محةدد المةدة علةى وظيفةة دائمةة حسةب احتياجةات

 الجمعية مع مراعاة ما يرد بها مم نصو  خاصة.

 (: الوظيفة ؼير الدائمة:  11) المادة 

( 02( والعةةةالوات )المةةةادة 01الخاصةةةة بالرواتةةةب )المةةةادة  فيمةةةا عةةةدا تلةةة  أألحكةةةام -1

( و االشةةترا  فةة  التؤمينةةات 33( والرعايةةة الطبيةةة )المةةادة 00والترقيةةات )المةةادة 

( 01-12( واإلجةةةازات الرسةةةمية مدفوعةةةة األجةةةر )المةةةواد 22االجتماعيةةةة )المةةةادة 

يم لبعض الوقت ( تسر  على المتعاونيم و العامل30واالستحقاقات التقاعدية)المادة 

أحكةةام هةةذه الالئحةةة وخصوصةةا األحكةةام المتعلقةةة بشةةروط التوظيةةؾ ومسةةوؼاتا   و 

الحةةةد أألقصةةةى لسةةةاعات العمةةةل   وفتةةةرات الراحةةةة اليوميةةةة والراحةةةة األسةةةبوعية   

واإلجةةةةازات الخاصةةةةة  وظةةةةروؾ بيئةةةةة العمةةةةل   و الواجبةةةةات والمسةةةةإوليات   و 

لمهنيةة   وإصةابات العمةل والتعةويض المخالفات والجزاءات    والسالمة والصةحة ا

عنها   وتجديد العقد وإنهاء الخدمة   ويحكةم العالقةة بةيم الجمعيةة وهةإالء العةامليم 

( مم هذه الالئحةة   32(   ف  ضوء أحكام المادة)0العقد الخا  بذال  )ملحق رقم 

 و ما تقرره وزارة العمل بشؤم العمل الجزئ .

  والمإقةةت األحكةةام الخاصةةة بشةةروط تسةةر  علةةى الموظةةؾ العرضةة  والموسةةم -0

التوظيةةؾ ومسةةوؼاتا   و الحةةد أألقصةةى لسةةاعات العمةةل   وفتةةرات الراحةةة اليوميةةة 

والراحةةة األسةةبوعية   واإلجةةازات الخاصةةة   وظةةروؾ بيئةةة العمةةل   و الواجبةةات 

والمسإوليات   و المخالفةات والجةزاءات   والسةالمة والصةحة المهنيةة   وإصةابات 



 

عنها   وتجديد العقد وإنهاء الخدمة   ويحكم العالقةة بةيم الجمعيةة  العمل والتعويض

( 32( فة  ضةوء أحكةام المةادة)0وهإالء العامليم العقد الخةا  بةذال  )ملحةق رقةم 

مةةةم هةةةذه الالئحةةةة   ومةةةا تقةةةرره وزارة العمةةةل بشةةةام العمةةةل العرضةةة  والموسةةةم  

 والمإقت. 

 (: العمل التطوع :   10المادة ) 

وعيم للعمةةل بالجمعيةةة أألحكةةام الخاصةةة بالواجبةةات و المسةةإوليات و تسةةر  علةةى المتطةة

المخالفات والجةزاءات   والسةالمة و الصةحة المهنيةة  و إصةابات العمةل ويحكةم العالقةة 

( و مةةا تقةةرره 3بةةيم الجمعيةةة وهةةإالء المتطةةوعيم االتفاقيةةة الخاصةةة بةةذال  )ملحةةق رقةةم 

 الجهة المختصة بالعمل التطوع .

  ثالثا: التوظٌ

 (: ضوابط التوظيؾ: 13المادة ) 

 يشترط للتوظيؾ ما يل :

  وجود وظيفةة معتمةدة فة  ميزانيةة الجمعيةة أو إحةدح الوحةدات التابعةة لهةا أو تةوفر

 وظيفة معتمدة مم مجلس اإلدارة أثناء العام المال  .

  توفر وصؾ لواجبات الوظيفة ومسإولياتها وصالحياتها والحد األدنى مم

 بة لشؽلها.المإهالت المطلو

 (: أولويات و شروط التوظيؾ ف  الجمعية : 12المادة )  

يكوم التوظيؾ ف  األصل للسعودييم ف  الوظائؾ اإلدارية و يجوز استخدام ؼير 

الوظيفة والت  ال  السعودييم مم ذو  الكفاءات أو المإهالت أو الخبرات الت  تتطلبها

تتوافر يشترط ف  السعودييم وفق نظام العمل الباب الثالث المواد 

 ( مم النظام 30/33/32/31/31/32/30/33/22)

 :  شروط التوظيؾ بالجمعية ما يل 

 أاللتزام بفروض العيم ف  اإلسالم. -1

 حسم السيرة والسلو . -1

 المإيدة لذل .اللياقة الطبية للعمل المطلوب مع تقديم المستندات  -3



 

 حيازة المإهالت المطلوبة للوظيفة. -4

 اجتياز ما يتقرر مم امتحام أو مقابلة شخصية أو كليهما. -5

أم يكوم قد أكمل مم العمر ثمانية عشر عاما  ولم يتجاوز الستيم عاما    ويجوز  -6

 لمجلس اإلدارة تجاوز الحد األعلى للعمر ف  حدود عشر سنوات.

 ظٌ :(:مسوغات التو 15المادة ) 

يقدم الموظؾ عند إبرام عقد العمل مسوؼات التعييم الت  تن  عليها القرارات التنفيذية 

 كل على حده على أم تشمل بصفة خاصة على ما يل :

صةةورة مةةم بطاقةةة األحةةوال المدنيةةة للسةةعودييم   أو صةةورة مةةم دفتةةر اإلقامةةة  -1

 ورخصة العمل وجواز السفر لؽير السعودييم.

 العلمية والخبرات العملية.صورة مم المإهالت  -0

 صور شخصية حديثة )للرجال(. -3

 شهادة طبية تثبت لياقتا الطبية مم جهة تحددها الجمعية. -2

 (: التوظٌ  بناء على بٌانات غٌر صحٌحة: 16المادة ) 

إذا ثبت ف  أ  وقةت ام التوظيةؾ تةم نتيجةة النتحةال الموظةؾ شخصةية ؼيةر صةحيحة أو 

ت ؼيةر صةحيحة أو مةزورة أعتبةر عقةده الؼيةا  مةم تةاري  نتيجة تقديمةا بيانةات أو مسةتندا

التعةةيم دوم الحاجةةة أل  إخطةةار سةةابق مةةع عةةدم اإلخةةالل بةةالحقوق النظاميةةة للجمعيةةة أو 

 الوحدة التابعة لها . 

 (: عقد العم : 17المادة ) 

(   و يحةةرر العقةةد مةةم نسةةختيم باللؽةةة  0و1يةةتم التوظيةةؾ بموجةةب عقةةد عمةةل ) مالحةةق 

أحةةدها للموظةةؾ و توضةةع األخةةرح فةة  ملفةةا  مةةع عةةدم اإلخةةالل فةة  حةةق  العربيةةة تسةةلم

الموظةةؾ ؼيةةر العربةة  فةة  الحصةةول علةةى ترجمةةة لعقةةده إلةةى لؽتةةا األصةةلية  أو اللؽةةة 

االنجليزية وفقا للمادة العاشرة مم هةذه الالئحةة علةى أم يكةوم الةن  العربة  هةو المعتمةد 

ام العمل وطبيعتةا األجةر المتفةق ف  جميع األحوال. ين  صراحة ف  عقد العمل على مك

عليا وأية بدالت أخرح وما إذا كام العقد قد أبرم لمدة محددة أو ؼير محددة و يعتبةر عقةد 

 العمل نافذا  مم تاري  مباشرة الموظؾ العمل.  

  



 

 (: فترة االختبار: 18المادة ) 

ية مةةم أجةةل يقةةوم المةةدير المباشةةر للموظةةؾ الجديةةد بالتنسةةيق مةةع إدارة المةةوارد البشةةر-1

 تعريؾ الموظؾ قبل استالما العمل بالتال :

 .حقوقا الوظيفية أثناء و بعد فترة التجربة 

 .واجبات وظيفتا وفق الوصؾ الوظيف  المعد وأسلوب العمل و إجراءاتا 

 .اإلدارة الت  سيعمل بها والزمالء الذيم سيعمل معهم 

 م عنها.فكرة عامة عم الجمعية و الوحدات التابعة لها والمسئولي 

تعتبةةر الثالثةةة األشةةهر األول مةةم تةةاري  مباشةةرة الموظةةؾ فتةةرة اختبةةار يحةةق للجمعيةةة -0

خاللها االستؽناء عةم خدماتةا دوم سةابق إنةذار  و دوم تعةويض وتبةدأ فتةرة االختبةار مةم 

تاري  مباشرة العمل بصورة فعلية وال يجوز تعييم الموظؾ تحت االختبار ألكثر مم مرة 

 ية على نفس المسمى الوظيف  .واحدة لدح الجمع

 تعتبر فترة االختبار الت  يقضيها الموظؾ بنجاح ضمم مدة خدمتا المتصلة بالجمعية.-3

 (:التكلٌ  بؤعما  مختلفة: 19المادة ) 

جوهريةا  عةم العمةل المتفةق عليةا  ال يجوز للجمعية تكليؾ الموظؾ بعمةل مختلةؾ أختالفةا  

بؽير موافقتا الكتابية إال ف  حاالت الضرورة وبما تقتضيا طبيعة العمةل   علةى أم يكةوم 

ذل  بصفة مإقتة وعلى أم تتخذ اإلجراءات الالزمة بشؤم تؽيير المهنة ف  تصرين العمةل 

 حيم يقتض  األمر ذل  بالنسبة للموظؾ ؼير السعود .

   الموظ :( : نق 11المادة ) 

ال يجوز نقل الموظؾ مةم محافظةة عنيةزة إلةى مكةام أخةر يقتضة  تؽييةر محةل إقامتةا إذا 

كةةام مةةم شةةؤم هةةذا النقةةل أم يلحةةق بةةالموظؾ ضةةررا  جسةةيما  ولةةم يكةةم لةةا سةةبب مشةةروع 

تقتضةةيا طبيعةةة العمةةل و يسةةتحق الموظةةؾ المنقةةول نفقةةات نقلةةا و مةةم يعةةولهم شةةرعا  ممةةم 

مةةع نفقةةات نقةةل أمتعةةتهم مةةا لةةم يكةةم النقةةل بنةةاء علةةى رؼبةةة  يقيمةةوم معةةا فةة  تةةاري  النقةةل

 الموظؾ.

 ( : سجالت الموظفٌن: 11المادة ) 

تعد الجمعية وكل مم الوحدات التابعة لها سجالت تحتفظ بها ورقة أو إلكترونية ف  أمكنةة 

 الخاصة بكل موظؾ وتشتمل السجالت على ما يل  : العمل تثبت فيها البيانات



 

  للموظةةةؾ وجنسةةةيتا وتةةةاري  مةةةيالده ومحةةةل إقامتةةةا الةةةدائم وحالتةةةا االسةةةم الكامةةةل

 صورة شخصية حديثة للموظؾ. االجتماعية باإلضافة إلى

 . تاري  بدء الخدمة ونوع عملا وأجوره ومساره الوظيف 

 .التقارير الدورية عم أدائا وانجازاتا وترقياتا وعالواتا 

 اإلجازات الت  يحصل عليها . 

 ( : بطاقة هوٌة الموظ  :  13المادة ) 

يسةةلم كةةل موظؾ"بطاقةةة هوية"تصةةدرها الجمعيةةة بتوقيةةع مةةدير عةةام الجمعيةةة  أو رئةةيس 

الوحدة التابعة لها و تكوم بمثابةة مسةتند رسةم  يعةرؾ عنةا و تعتبةر بطاقةة الهويةة بطاقةة 

شخصةية ال يمكةم تحييرهةةا أو إعارتهةا إلةى الؽيةةر  كمةا يحظةر التعةةديل فة  هةذه البطاقةةة   

على كةل موظةؾ إبةراز البطاقةة خةالل فتةرة فتةرة العمةل الرسةمية واإلضةافية وسةواء كةام 

الموظؾ داخل الجمعية أو خارجها   يتوجب على كل موظؾ أم يعيد بطاقتا إلى الجمعية 

 عند انتهاء خدماتا.

 رابعا : التدرٌب

 (: أحكام التدرٌب :14المادة  )

تقةةوم الجمعيةةةة أو الوحةةدة التابعةةةة لهةةا بتةةةدريب موظفيهةةا وذلةةة  مةةم أجةةةل تنميةةة كفةةةاءات 

المةةوظفيم وتةةدعيم خبةةراتهم وتهيئةةتهم للقيةةام  بواجبةةاتهم الوظيفيةةة علةةى أحسةةم وجةةا وفقةةا  

%( مةم مجمةوع العةةامليم 10لخطةط تطةوير األداء الموضةوعة لكةل مةنهم ويةدرب نسةبة )

 مم النظام . (20/23/22وذل  وفق نظام المواد )

 :  إجراءات وسياسات برامج التدريب وإعدادها حسب الألت 

o  يتم وضع خطة التدريب ضمم السياسة العامة للجمعية والموازنة الموضوعة

 لذل  والمعتمدة مم قبل مجلس اإلدارة.

o  تقةةوم إدارة المةةوارد البشةةرية بوضةةع خطةةة تةةدريب و الةةدورات المطلوبةةة بنةةاء

يم خةةالل العةةام الماضةة  وذلةة  بالتنسةةيق مةةع علةةى مسةةن احتياجةةات المةةوظف

 رإساء األقسام .

o  تستمر الجمعية ف  دفع كافة مستحقات الموظةؾ الموفةد للتةدريب مةم رواتةب

 وبدالت وؼيرها .



 

o  يةةتم اختيةةار المةةوظفيم لالشةةترا  فةة  الةةدورات التدريبيةةة بنةةاء علةةى توصةةية

 الرئيس المباشر .

o ح الةةدورات التةة  لةةم يةةتم فةة  حةةال طلةةب أحةةد المةةوظفيم االشةةترا  فةة  أحةةد

اختياره لالشترا  بها مم قبل الجمعية أو تل  الت  ليسةت ضةمم االحتياجةات 

التدريبية للجمعية يمكم أم تتم الموافقة مم قبل رئيسا المباشةر علةى حضةور 

ه للدورة على كامل نفقتا الخاصة وبدوم مرتب خالل فترة الدورة ويجب ف   

طاعا عم العمل خمسة أيام خةالل السةنة الماليةة هذه الحالة أال تتجاوز مدة انق

 الواحدة .

o  يتعهد الموظؾ الموفةد للتةدريب بةؤم يلتةزم بتعليمةات الجمعيةة بشةؤم التةدريب

وأم يعمل ف  الجمعية بعد انتهاء التةدريب المةدة التة  قضةاها فة  التةدريب و 

ها إال توجةةب عليةةا إم يعيةةد للجمعيةةة تكةةاليؾ التةةدريب أو التؤهيةةل التةة  تكبةةدت

 الجمعية ف  التدريب .

o  ال يستحق العامل أ  إجازة أو بدل وقت إضاف  عد حضوره التدريب خةارج

 وقت العمل الرسم  .

 خامسا : الرواتب والعالوات وتقوٌم األداء

 (: الرواتب : 15المادة ) 

يةتم يعةيم مةوظف  الجمعيةة علةى وظةةائؾ ذات مسةميات و مواصةفات محةددة ومعتمةدة فةة  

صةةل الموظةةؾ علةةى األجةةر المحةةدد فةة  عقةةد العمةةل حسةةب السةةلم الةةوظيف  الميزانيةةة ويح

 المعتمدة ف  الجمعية .

 :  تدفع رواتب الموظفيم باللاير السعود  وفقا  لما يل 

o . يستحق الراتب مم تاري  مباشرة الموظؾ العمل 

o  يتم صرؾ الراتب ف  اليوم األخير مةم الشةهر المةيالد  ويجةوز صةرفا بعةد

 عشروم مم الشهر.اليوم الخامس وال

o  يجةةوز أم يوكةةل الموظةةؾ مةةم يشةةاء السةةتالم راتبةةا إذا كةةام يتعةةذر حضةةوره

الستالم الراتةب وذلة  بموجةب توكيةل شةرع  أو كتةاب  موقةع منةا ومصةدق 

 عليا مم قبل رئيسة المباشر أو مم ينوب عنا وبموافقة مدير بالجمعية.



 

o  المعد لهذا الؽرض يوقع الموظؾ عند استالما راتبا على اإليصال أو السجل

ويجةةوز إيداعةةا مباشةةرة بحسةةاب الموظةةؾ فةة  البنةة  ويعتبةةر إشةةعار اإليةةداع 

 وثيقة تثبت استالم الراتب.

o  ال يجوز خصم أ  مبلػ مةم راتةب الموظةؾ لقةاء حقةوق خاصةة دوم موافقةة

 خطية مم   إال ف  الحاالت التالية:

 ( و سةاند لتعطةل ا3اشتراكات التؤمينات االجتماعية بنسبة )%  لةوظيف

 وأ  اشتراكات أخرح مستحقة على العامل مقررة نظاما  .%(1)بنسبة

  استرداد السلؾ أو ما دفع إلية زيةادة عةم حقوقةا بشةرط أم ال يزيةد مةا

 % مم إجمال  الراتب.12يخصم مم الموظؾ عم 

  الؽرامةةات التةة  توقةةع علةةى الموظةةؾ بسةةبب المخالفةةات التةة  ارتكبهةةا

نةةا مقابةةل مةةا أتلفةةا بشةةرط أال يزيةةد عةةم وكةةذل  المبةةالػ التةة  تقتطةةع م

 % مم أجمال  الراتب الشهر .01

   كل ديم يستوف  إنفاذا لحكم قضائ  على أال يزيةد مةا يخصةم لقةاء ذلة

% مالم يتضمم الحكم خالؾ ذلة    وسةتوفى ديةم النفقةة أوال  01على 

 ثم ديم المؤكل والملبس والمسكم قبل الديوم األخرح.

 األداء: (: تقوٌم  16المادة ) 

  تعد إدارة الجمعية نموذجةا لتقةويم األداء يةتم تعبئتةا بصةفة دوريةة لجميةع المةوظفيم

على أم يتضمم التقرير العناصر األتيا مثل )الكفاءة / باإلنتاجية / المظهةر العةام / 

الصفات الذاتية /العالقات و السةلو  / المواظبةة / التقيةد بالنظةام /التطةوير الةذات  / 

 المرإوسيم ( ويعتمد النموذج مم مجلس اإلدارة.  تنمية قدرات 

  يبلةةةػ الموظةةةؾ نتيجةةةة تقويمةةةا ويرسةةةل بعةةةد مناقشةةةتا إلةةةى إدارة المةةةوارد البشةةةرية

العتمادها مم المدير التنفيذ  ولا حةق االعتةراض التصةديق   ويحةق للموظةؾ أم 

يةةتظلم مةةم التقريةةر إلةةى المةةدير التنفيةةذ  خةةالل فتةةرة خمسةةة عشةةر يومةةا  مةةم تةةاري  

 أخطاره .

 

 



 

 (: العالوات  17المادة ) 

  هةو تحفيةز الموظةؾ بزيةادة أجةرة ذلة  مةةم أجةل بةذل المزيةد مةم جهةد و العطةةاء و

 تعتمد العالوة المالية للموظؾ على مستوح تقويما والوضع المال  للجمعية .

   تقتصر صرؾ العالوة السنوية كاملة على الحاصليم على تقدير ممتاز أو جيد جةدا

% مةم العةالوة و إذا 12فقط فة  تقريةر األداء و إذا حصةل علةى تقةدير جيةد يمةنن 

حصل على تقدير مقبول ويطلب منا تحسيم وضعة خالل فترة معينةة و إذا حصةل 

 جمعية.على تقدير ؼير مقبول ينظر ف  أمر استمراره ف  ال

شةهرا بالعمةل وتكةوم العةالوة  10ويشترط على الحصول على العالوة أم يكمل الموظةؾ 

 ف  بداية كل سنا ميالدية .   

 (: الترقٌات: 18المادة ) 

 يكوم الموظؾ أهال  للترقية إلى وظيفة أعلى متى توافرت فيا الشروط التالية:

 .وجود الشاؼر ف  الوظيفة األعلى 

  الوظيفة لدح المرشن للترقية إليها.توافر مإهالت شؽل 

 . حصولا على درجة ال تقل عم جيد جدا ف  أخر تقرير أداء دور 

   .اجتياز االختبارات الت  تقررها الجمعية لشؽل الوظيفة 

و إذا توافرت شةروط الترقيةة لوظيفةة أعلةى فة  أكثةر مةم موظةؾ فةلم المفاضةلة  للترقيةة 

 تكوم وفقا للمعايير التالية:        

 .الحصول على  تقرير أداء أعلى 

 .الحصول على دورات تدربيا أكثر أو شهادات علمية أكبر 

 .األقدمية 

 .العمر 

 سادسا: أٌام العم  وساعات الراحة

 (: أٌام العم  والراحة األسبوعٌة: 19المادة ) 

ساعة ( أسبوعا و  20تكوم أيام العمل الرسمية ف  الجمعية حسب نظام العمل والعمال )

 أيام عمل أو حسب ما تقتضيا مصلحة العمل. (1)

 (: ساعات العم : 31المادة) 



 

  تكوم ساعات العمل ف  الجمعية حسب ما ن  عليا نظام العمل والعمال أو حسةب

ما تراه الجمعية ف  مصلحة العمل   تخفض خالل شةهر رمضةام حسةب النظةام أو 

 حسب ما تقتضيا مصلحة العمل. 

  التابعةةةة لهةةةا سةةةاعات عمةةةل المةةةوظفيم ؼيةةةر الةةةدائميم   تحةةةدد الجمعيةةةة أو الوحةةةدة

كالعامليم لبعض  الوقت"جزئيا"  ف  العقود الت  تبرمها معهم  على أم ال تقل عم 

 أربع ساعات يوميا   أو حسب ما تقتضيا مصلحة العمل. 

  ف  جميع األحوال تنظم الجمعية ساعات العمل اليوم  بما يتفق مع متطلبات العمل

 و الوحدات التابعة لها .بالجمعية  أ

 (: الحضور واالنصرا   : 31المادة ) 

علةةى الموظةةؾ أم يثبةةت حضةةوره وانصةةرافا فةة  السةةجل أو البطاقةةة أو ايلةةة المعةةدة لهةةذا 

 الؽرض ف  أوقات الدوام المحددة.

 (: االستئذان: 31المادة ) 

 تحديد المدة  ال يسمن لالستئذام إال للحاجة الضرورية بعد تعبئة نموذج االستئذام و

 المطلوبة بحيث ال تزيد عم نصؾ وقت فترة الدوام .

  الحد الشهر  األعلى لمدة االستئذام ثمام ساعات  واذا زادت عم ذال  تخصم مم

سةةاعات العمةةل اإلضةةاف  أو اإلجةةازة السةةنوية أو الراتةةب أو اعتبةةرت إجةةازة  ؼيةةر 

 مدفوعة األجر.

 حد عم ساعتيم.ال تزيد فترة االستئذام خالل األسبوع الوا 

  ف  حالة االستئذام اليوم  إلحضار األبناء أو العائلةة مةم و إلةى المةدارس   فيثبةت

وقت الحضور والخةروج و العةودة بالنسةبة للموظةؾ فة  بدايةة كةل فصةل دراسة   

 ويحاسب الموظؾ على هذا األساس.

  إذا كانةةت مهمةةة الموظةةؾ خةةارج مقةةر الجمعيةةة سةةواء لمةةدة محةةدده أو ؼيةةر محةةدده

 ب عليا تثبيت حضوره وانصرافا ف  سجل الحضور واالنصراؾ بالجمعية.توج

  فةة  حالةةة رؼبةةة الموظةةؾ فةة  االسةةتئذام مةةع بدايةةة الةةدوام توجةةب عليةةا أوال تثبيةةت

 حضوره ف  سجل الحضور واالنصراؾ بالجمعية .

 



 

 (: التؤخٌر: 33المادة ) 

اؾ قبةل نهايتةا يكةوم ف  حالة تكرار التؤخر ف  الحضور عم موعد بدء الدوام أو االنصةر

للجمعية حق احتساب مدة الؽياب هذه خصةما مةم مسةتحقات الموظةؾ عةم سةاعات العمةل 

 اإلضاف  ثم مم اجازتة السنوية أو الراتب.

 (: االستثناءات: 34المادة ) 

 ( مم هذه الالئحة ف  األحوال التالية: 32-03يجوز للجمعية عدم التقيد بؤحكام المواد )

  السةةنو  وإعةةداد الميزانيةةة ونحةةوه بشةةرط أال يزيةةد عةةدد األيةةام أعمةةال الجةةرد

الت  يعمل فيها الموظفيم أكثر مم المةدة المقةررة للعمةل اليةوم  عةم ثالثةيم 

 يوما ف  السنة.

  إذا كام العمل لمنةع وقةوع حةادث خطةر أو إصةالح مةا نشةا عنةا أو لتالفة  خسةارة

 محتملة لمواد قابلة للتلؾ.

 (: العم  اإلضافً: 35المادة ) 

 ف  حالة تكليؾ الموظؾ بعمل إضاف  يشترط األت  : 

  أم يصدر التكليؾ كتابة ممم يكلفهم  مدير عام الجمعية أو نوابا أو مسئول الوحةدة

 التابعة للجمعية و ف  حدود الميزانية المعتمدة 

 . يبيم ف  التكليؾ عدد الساعات اإلضافية 

 ل  على أم ال تزيد ف  كل األحوال عةم سةاعتيم فة  المهمة وعدد األيام الالزمة لذ

 اليوم الواحد

وتةةدفع الجمعيةةة مكافةةآت السةةاعات اإلضةةافية للموظةةؾ أجةةرا  إضةةافيا يةةواز  أجةةرة السةةاعة 

% للسةاعة مةم أجةره األساسة  وذلة  بعةد أم يقةدم الموظةؾ تقريةرا 12العادية مضافا  إليا

نفيذها.كما يجوز للجمعية تعويض الموظةؾ تفصيليا باألعمال المنفذة و المدد الت  لزمت لت

 عم ساعات العمل اإلضاف  بلجازة مع مراعاة عدم جواز ترحيلها للسنة القادمة.

 

 

 

 



 

 سابعا: ظرو  بٌئة العم 

 (: الوقاٌة والسالمة:  36المادة ) 

لحمايةةة الموظةةؾ مةةم األخطةةار واألمةةراض المهنيةةة الناجمةةة عةةم العمةةل تتخةةذ الجمعيةةة أو 

 عة لها التدابير التالية :الوحدة التاب

  اإلعالم ف  أماكم ظاهر عم اإلخطةار المهنيةة الناجمةة عةم العمةل ووسةائل

 الوقاية منها والتعليمات الالزم إتباعها .

  تهويةةة ؼةةرؾ العمةةل وجعلهةةا دائمةةا نظيفةةة  وإنارتهةةا بصةةورة كافيةةة خةةالل

 ساعات العمل.

 الة الطوارئ.تاميم أجهزة إطفاء الحريق وإعداد منافذ للنجاة ف  ح 

 .توفير المياه الصالحة للشرب 

   إعةةداد دورات الميةةاه فةة  أمةةاكم يسةةهل الوصةةول إليهةةا وبالمسةةتوح الصةةح

 المطلوب.

  تدريب الموظفيم عل  استخدام وسائل السالمة وأدوات الوقاية التة  توفرهةا

 الجمعية.

  حظةةر اسةةتخدام مةةواد سةةريعة االشةةتعال فةة  أمةةاكم العمةةل ؼيةةر المخصصةةة

 لذل .

 ( التوعٌة الوقائٌة: 37مادة ) ال

 تعيم الجمعية ف  كل موقع مم مواقع العمل مسإال يخت  باالت :

 . تنمية الوع  الوقائ  لد  الموظفيم 

  التفتيش الدور  بؽرض التؤكد مم سةالمة األجهةزة وحسةم اسةتعمال وسةائل

 الوقاية والسالمة .

  معاينةةةةة الحةةةةوادث وتسةةةةجيلها وإعةةةةداد تقةةةةارير عنهةةةةا تتضةةةةمم الوسةةةةائل

 واالحتياطات الكفيلة بتالف   تكرارها.

 . مراقبة تنفيذ الئحة الوقاية والسالمة 

 

 



 

 (مستوٌات اإلسعا  الطبً: 38المادة ) 

  تإمم الجمعية ف  كل مكام يعمل فيا اقل مم خمسيم موظفةا / طالبا /مراجعةا

يةة تحتةو  علةى كميةات كافيةة مةم األدويةة واألربطةة خزانة لإلسعافات الطب

والمطهرات ونحو ذل  ويعهد إل  موظؾ مدرب أو أكثر بلجراء اإلسعافات 

 الالزمة لألشخا  المصابيم. 

  تعد الجمعية ف  كل مكام يعمل با أكثر مم خمسيم موظفا ؼرفة لإلسعافات

تحةةت   الطبيةةة ويعهةةد إلةة  ممةةرض مةةرخ  لةةا بةةلجراء اإلسةةعافات الالزمةةة

 إشراؾ طبيب.

 ( الرعاٌة الطبٌة:  39المادة ) 

تقدم الجمعية لموظفيها مم جميع الفئات رعاية طبية وفق اإلمكانات المتاحة لةديها وحسةب 

 نظام وزارة العمل والتنمية االجتماعية و مجلس الضمام الصح  . 

 

 ( إصابات العم  واألمراض المهنٌة:  41المادة ) 

   يصةاب بلصةابة عمةل أو بمةرض مهنة  إم يبلةػ رئيسةة على الموظؾ الةذ

المباشةةةر أو اإلدارة فةةةور اسةةةتطاعتا ولةةةا مراجعةةةة الطبيةةةب مباشةةةرة متةةةى 

 استدعت حالتا ذل .

  علةةى الطبيةةب المخةةت  بعةةالج المةةوظفيم أم يبةةادر بةةلبالغ اإلدارة عةةم أيةةة

ظواهر تشير إلى ظهور أ  مةرض مهنة  أو وبةائ  فة  صةفوؾ المةوظفيم 

 م مم خدمات الجمعية.أو المستفيدي

  تقةةوم الجمعيةةة أو الوحةةدة التابعةةة  لهةةا باالشةةترا  عةةم المةةوظفيم الةةدائميم

اإلخطةةةار المهنيةةةة مةةةم نظةةةام التؤمينةةةات  بالتؤمينةةةات االجتماعيةةةة وفةةة  فةةةرع

 االجتماعية.

  يطبةةق فةة  شةةام إصةةابات العمةةل واإلمةةراض المهنيةةة أحكةةام فةةرع اإلخطةةار

 عية. المهنية مم نظام التؤمينات االجتما

 

 



 

 ثامنا: الخدمات االجتماعٌة.

 (: البرامج االجتماعٌة:   41المادة ) 

تضةةع الجمعيةةة أو الوحةةدة التابعةةة  لهةةا  البةةرامج االجتماعيةةة المالئمةةة لبيئةةة العمةةل بهةةا   

وتشجع الموظفيم علةى اقتراحهةا والمسةاهمة فة  تفصةيل جزئياتهةا والمشةاركة الفعالةة فة   

 ادها مم قبل مجلس اإلدارة. تنفيذ تل  البرامج بعد اعتم

 (: االدخار والتكاف : 41المادة ) 

تبدأ الجمعية برامجها االجتماعية بوضع نظام لالدخار والتوفير ويكوم اشةترا  المةوظفيم 

 فيا اختياريا.  

 تاسعا: البدالت والتعوٌضات.

 (: االنتقا : 43المادة ) 

 تحدد الجمعية الوظائؾ الت  تتطلب مهامها وواجباتها تاميم وسيلة نقل لمم يشؽلها .

 (: االنتداب: 44المادة ) 

 كيلو فؤكثر يعامل كاألت : 112إذا انتدب الموظؾ ألداء عمل على بعد 

  تإمم لا الجمعية وسيلة النقل الالزمة مم مقر عملة إلة  مقةر االنتةداب وبةالعكس مةا

ابةةل وسةةيلة النقةةل وعنةةد صةةرؾ تةةذاكر إركةةاب لةةا تكةةوم بالدرجةةة لةةم يةةتم صةةرؾ مق

 السياحية داخل المملكة وسياحية مخفضة خارجها.

   يصرؾ لا بةدل انتةداب عةم كةل ليلةة بمةا يةواز  راتةب يةوميم مةم أجةره الشةهر

لاير وعنةةد االنتةةداب لخةةارج المملكةةة يةةزاد  122لاير وحةةد ادنةة   222وبحةةد أعلةةى 

 % .12البدل 

 النتةداب المقةرر عةم ليلةة واحةدة إذا انتهةت المهمةة التة  كلةؾ يحتسب بةدل ا

 بادئها وعاد إل  مقر عملا ف  اليوم نفسا.

  )عند اصطحاب الموظؾ زوجتا وأوالده فة  السةفر لمهمةة رسةمية )انتةداب

 فام ذل  يتم على حسابا الخا .

 ( يوما ف  السنة.11ال تتعدح فترة االنتداب ف  أ  حال مم األحوال مدة ) 

 

 



 

 (: رسوم اإلقامة لغٌر السعودٌٌن: 45مادة ) ال

تتحمل الجمعية نفقة رسوم استخراج وتجديد اإلقامة لؽير السعودييم الذيم هم على كفالتهةا 

وكذل  تؤشيرة الخروج والعودة ف  اإلجازات السنوية بحد أقصى شهريم والمهام الرسمية 

 وتؤشيرة الخروج النهائ .

 (:مستحقات النق : 46المادة ) 

  يجةةوز نقةةل الموظةةؾ مةةم مقةةر عملةةا األصةةل  إلةةى مكةةام أخةةر إذا اقتضةةت مصةةلحة

العمل ذل  وعلى الجمعية إعادة النظةر فة  قةرار النقةل إذا كةام مةم شةانا إم يلحةق 

 بالموظؾ ضررا جسيما ولم يكم لا سبب مشروع  تقضيا طبيعة العمل.

  تةإمم الجمعيةةة للموظةةؾ المنقةةول وسةيلة نقلةةا هةةو وأربعةةة أفةراد ممةةم يعةةولهم ممةةم

يقيموم معا ف  تاري  نقلةا  مةع نفقةات نقةل أمتعةتهم وذلة  فة  حةدود أجةر شةهريم 

 وذل  ف  حالة إذا ما رأت  الجمعية عدم تاميم وسيلة نقل .        

 (: بد  طبٌعة عم : 47المادة ) 

 ؾ التالية البدالت المحددة إزاء كل منها :يصرؾ للعامليم ف  الوظائ

 ( لاير مةع الراتةب األساسة   تتوقةؾ  122مباشرة أمةوال"أميم الصةندوق " مبلةػ )

 عند تمتعا بلجازة رسمية وتصرؾ لمم يقوم بهذه المهمة.

  المستخدم لسيارتا الخاصة ألؼراض الجمعية بصورة يوميا يصرؾ لا بدال شهريا

 برم مع الموظؾ.  تحدده الجمعية بالعقد الم

       

 (:تذاكر الموظفٌن غٌر السعودٌٌن: 48المادة ) 

 تإمم الجمعية للمتعاقد ؼير السعود  تذاكر السفر وذل  وفقا لما يل : 

  مرة حيم القدوم مم موطنةا إلةى المملكةة فة  بدايةة التعاقةد مةا لةم يكةم مقيمةا

 بالمملكة عند التعاقد.

  وإيابا مرة كل سنتيم أثناء مدة التعاقةد عنةدما يةرخ  مم المملكة إلى موطنا ذهابا

لا بلجازة عادية وكذا مم كام تعاقده داخليا ومضت إحدح تل  المدد على تعاقده ما 

 لم يكم مقيما إقامة دائمة بالمملكة قبل تعاقده.



 

  مم المملكة إلى موطنا فة  نهايةة العقةد عنةد مؽادرتةا نهائيةا ويسةتثن  مةم ذلة  مةم

لمملكة عند التعاقد وكانت مدة خدمتا اقل مم سنتيم أو نقلت كفالتا إلى كام مقيما با

 جهة أخرح داخل المملكة.

  تكةةوم التةةذاكر المشةةار إليهةةا علةةى الدرجةةة السةةياحية المخفضةةة ويكةةوم السةةعر علةةى

 أقصر طريق جو .

  .إذا جزأ المتعاقد إجازتا العادية تإمم الجمعية التذاكر للفترة األخيرة منها 

 مةةم قيمتهةةا إذا 12عةةويض المتعاقةةد عةةم التةةذاكر المسةةتحقة لةةا فةة  حةةدوديجةةوز ت %

 قضى إجازتا داخل المملكة أو رؼب هو ف  التعويض بدال مم منحة التذاكر.

 عاشرا: المكافآت

 (:أحكام المكافآت: 49المادة: )

 تمنن المكافآت بالجمعية وفقا  لألحكام التالية:

  تمةةنن المكافةةآت للمةةوظفيم الةةذيم يثبتةةوم نشةةاطا  وإخالصةةا وكفةةاءة بشةةكل يةةإد  إل

زيادة اإلنتاج أو الذيم يإدوم أعماال  استثنائية وضمم حدود اختصاصاتهم أو الذيم 

يسةةتحدثوم أسةةاليب وتنظيمةةات جديةةدة فةة  العمةةل تةةإد  إلةةى رفةةع الكفةةاءة والطاقةةة 

 فع ضرر بحق الجمعية أو موظفيها .             اإلنتاجية أو الذيم يقوموم بدرء خطر أو د

 ( مةةم الئحةةة تنظةةيم شةةإوم 01تعتبةةر تقةةارير األداء المنصةةو  عليهةةا فةة  المةةادة )

 العامليم أساسا يستند إلية ف  منن المكافآت.تصنؾ المكافآت إلى فئتيم :

o :ًالمكافآت المعنوٌة وهً كاآلت 

 .كتاب ثناء وتقدير 

  منن إجازة إضافية بدوم أجر. 

o : المكافآت المادٌة وتتضمن 

  العالوات االسةتثنائية وفقةا للضةوابط التة  تضةعها الجمعيةة وخصوصةا

 مايل :

 .االلتزام بساعات العمل اليومية 

  عةةدم الحصةةول علةةى جةةزاء إدار  خةةالل

 السنة الماضية.



 

  نةةدرة االسةةتئذام خةةالل سةةاعات العمةةل

 اليومية .

 .مكافآت اإلنتاج المتميز 

  اإلضافية.اإلكراميات 

 .مكافآت االختراع 

 .منن تذاكر سفر زيادة على ما هو مقرر ف  هذه الالئحة 

 .منن إجازة إضافية بؤجر 

 .مكافآت المقترحات بشؤم تطوير نظم العمل وأساليبا 

 تمنن المكافآت بقرار مم رئيس مجلس اإلدارة أو مم ينيبا ف  ذل . 

 أحد عشر: اإلجازات

 نوٌة (: اإلجازة الس 51المادة ) 

  يستحق الموظؾ إجازة سنوية براتب كامل مدتها واحد وعشةروم يومةا  شةريطة أم

يكوم قد أمضى فة  الخدمةة اثنة  عشةر شةهرا  عةل األقةل وإذا مضة  علةى الخدمةة 

 خمس سنوات يستحق ثالثوم يوما .

  للجمعية تحديد مواعيد تمتع الموظفيم بلجازتهم السنوية وفق مقتضيات العمل علةى

االعتبار رؼبة الموظؾ ما أمكم ذل  ويكوم قةرار الجمعيةة فة  هةذا  أم توضع ف 

 الشؤم نهائيا.

  ال يحةةق للعامةةل أم يتنةةازل عةةم إجازتةةا السةةنوية بمقابةةل أو بةةدوم مقابةةل ويجةةب أم

يتمتع بها ف  سنة استحقاقها ويجةوز بموافقةة الجمعيةة تؤجيةل اإلجةازة كلهةا أو أيامةا 

 منها للسنة التالية .

 زات الموظفيم ف  بداية كل سنة ميالدية مع إمكانية تجزئتها على أم يتم جدولة إجا

ال يقل الجزء األخير عم أسبوعيم   ومع مراعاة أم يفصل بينهما مةدة ال تقةل عةم 

 أسبوع.

  يدفع للموظؾ تعويضا  عم اإلجازة السنوية المستحقة إذا تر  العمةل بالجمعيةة قبةل

يحصةةل عةةل إجةةازة عنهةةا   كمةةا يسةةتحق التمتةةع بهةةا وذلةة  بالنسةةبة للمةةدة التةة  لةةم 

التعةةويض عةةم كسةةور السةةنة بنسةةبة مةةا قضةةى منهةةا فةة  العمةةل ويتخةةذ  خةةر راتةةب 



 

يتقاضاه الموظؾ أساسةا  الحتسةاب مكافةؤة هةذه اإلجةازة بشةرط عةدم إخاللةا بؤحكةام 

 بنود عقد العمل المبرم  مع الجمعية وطبقا  لمواد هذه الالئحة.

 : (: إجازة العٌدٌن 51المادة )  

 يتمتع جميع موظف  الجمعية بلجازة العيديم كالتال  :

 .  أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبار 

 .  أربعة أيام بمناسبة عيد األضحى المبار 

 ) يوم واحد بمناسبة اليوم الوطن  للمملكة ) أول الميزام . 

دفع لةا أجةرا  للجمعية تشؽيل مم يلزم مم موظفيها خالل أيام العطالت المذكورة على أم تة

 إضافيا  وذل  باجر يوميم عم كل يوم عمل .

 : (:اإلجازة المرضٌة 51المادة ) 

يحصل الموظؾ الذ  يثبت مرضةا بشةهادة صةادرة مةم جهةة طبيةة معتمةدة لةدح الجمعيةة 

 الحصول على إجازة مرضية خالل السنة الواحدة حسب األت :

 بكامل الراتب ف  الثالثوم يوما األولى. 

 باع الراتب عم الستيم يوما  التالية .بثالثة أر 

 . وبدوم مرتب للثالثيم يوما  الت  تل  ذل  خالل السنة الواحدة 

و للجمعيةةة بعةةد ذلةة  أم تسةةتمر فةة  إعطةةاء الموظةةؾ إجةةازات بةةدوم راتةةب أو تفسةة  العقةةد 

حسب تقدير الجمعية لظروفا و مصلحة العمةل و ال يسةمن للموظةؾ المةريض بةؤم يباشةر 

عملا ف  حالة إذا ظهر أم لدية مرض معد  أال إذا قرر طبيب تقبل قراره الجمعيةة شةفاء 

شرة عملة وأم ال خطر علية مم أداء العمل وال ضرر الموظؾ وانا أصبن قادرا على مبا

 مم مخالطتا زمالءه ف  العمل . 

 (: اإلجازات الخاصة : 53المادة) 

 يحق للموظؾ الحصول على إجازة بؤجر كامل ف  الحاالت التالية:

 .خمس أيام لزواجا 

 .ثالث أيام لوالدة مولود لا 

 ة أو فروعةا وعلةى الموظةؾ خمس أيام ف  حالة وفاة زوجة الموظؾ أو احد أصول

 تقديم الوثائق المإيدة لهذه الحاالت متى طلب منا ذل .



 

  يستحق الموظةؾ الةدائم إجةازة أداء امتحةام بعةدد أيةام االمتحانةات الفعليةة لكةل سةنا

دراسية وعلى الموظؾ أم إحضار الوثائق التة  تحةددها الجمعيةة إلثبةات حضةوره 

 االمتحام .    

 األمومة :(: إجازة  54المادة )  

تستحق الموظفةة إجةازة وضةع براتةب كامةل مةدتها عشةرة أسةابيع ويمكنهةا التمتةع بهةا قبةل 

 اربعة أسابيع مم تاري  الوالدة.

 (: إجازة عدة الوفاة : 55المادة )  

تستحق الموظفة إجازة عدة الوفاة الشةرعية براتةب كامةل مةدتها أربعةة أشةهر وعشةرة أيةام 

ولا حق تمديدها بدوم راتب حتى تضع حملها تبدءا مةم تةاري  وفةاة زوجهةا وذلة  حسةب 

 (.32نظام العمل الالئحة التنفيذية ) اإلجازات ( المادة )

 (: اإلجازة بدون راتب: 56المادة ) 

صول عل إجازة بدوم راتب لمةدة ال تزيةد عةم شةهر فة  السةنة بشةرط يجوز للموظؾ الح

 موافقة الجمعية على منحا اإلجازة وذل  ف  الحاالت التالية :

  حضور اختبارات الدراسة لفصل أو سنة دراسية معادة وذل  بعدد أيام االمتحانةات

 الفعلية فقط وبحد أقصى خمسة عشر يوما  لكل سنا دراسية . 

  التدريبية الت  يرؼب الموظؾ شخصيا بااللتحاق بها.حضور الدورات 

  يجةةوز مةةنن الموظةةؾ إجةةازة بةةدوم راتةةب أكثةةر مةةم شةةهر بموافقةةة مجلةةس إدارة

 الجمعية.

 (: اإلجازة االضطرارٌة: 57المادة ) 

ال تعتبر اإلجازة االضطرارية حقا مطلقا للموظؾ ولا التمتع بلجازة اضةطرارية مقةدارها 

ؼير مدفوعة الراتب بعد موافقة الجمعية أو الوحدة التابعة لها عليها  خمسة أيام خالل العام

 مع مراعاة أم تمنن لا مجزاة وبما ال يزيد عم يوميم متتالييم.

 (: إجازة الحج: 58المادة ) 

تمنن الجمعية الموظؾ الذ  يرؼب ف  أداء فريضة الحج إجازة باجر كامةل مةدتها عشةرة 

أيةةام باإلضةةافة إلةةى إجةةازة عيةةد األضةةحى المبةةار  وذلةة  لمةةرة واحةةدة طةةوال مةةدة خدمتةةا 



 

وللجمعية حق تنظيم هذه اإلجةازة بمةا يضةمم حسةم سةير العمةل وذلة  حسةب نظةام العمةل 

 (.112)الفصل الرابع ) اإلجازات ( المادة 

 ( : العم  لدى الغٌر خال  اإلجازة : 59المادة ) 

ال يجوز للموظؾ أم يعمل لدح أ  جهة أثناء تمتعا بؤ  إجازة مم اإلجازات المنصةو  

عليها ف  هذه الالئحة سواء كام ذلة  بةؤجر أو بةدوم أجةر   فةلذا ثبةت إم الموظةؾ خةالؾ 

إلجازة أو تسترد منا مةا دفعتةا لةا ذل  يكوم للجمعية الحق ف  حرمانا مم أجره عم مدة ا

 (.110لقاء ذل  وذل  حسب نظام العمل الفصل الرابع ) اإلجازات ( المادة )

 (: االستدعاء من اإلجازة : 61المادة ) 

يجوز للجمعيةة بموافقةة الموظةؾ اسةتدعائا مةم إجازتةا متةى اقتضةت ظةروؾ العمةل ذلة  

الموظةؾ وأفةراد أسةرتا الةذيم رافقةوه على إم تتحمل الجمعية ف  هةذه الحالةة نفقةات سةفر 

ممم يعولهم شرعا مم الجهة الت  يقض  فيها إجازتا إلى مقر عملةة ونفقةات إعةادتهم إلةى 

تلةة  الجهةةة لقضةةاء المةةدة المتبقيةةة مةةم اإلجةةازة وذلةة  بحةةدود خمسةةة أشةةخا  بمةةم فةةيهم 

 ل .الموظؾ نفسا  بعد انتهاء المهمة الت  استدعى مم اجلها متى رؼب العامل ف  ذ

 ( : العودة بعد اإلجازة:  61المادة ) 

كل موظؾ ال يعود إلى عملة مباشرة بعةد انتهةاء إجازتةا أيةا كةام نوعهةا يحةرم مةم راتبةا 

عم مةدة ؼيابةا مةع عةدم اإلخةالل بحةق الجمعيةة فة  مجازاتةا إداريةا  واعتبةاره متؽيبةا عةم  

 العمل بؽير إذم  

 اثنً عشر : الواجبات والمسإولٌات:

 (: واجبات الجمعٌة: 61)  المادة

تلتةةزم الجمعيةةة بةةام تعامةةل موظفيهةةةا بةةاالحترام الالئةةق واالهتمةةام بةةؤحوالهم ومصةةةالحهم 

 واالمتناع عم كل قول أو فعل يمس كرامتهم أو دينهم . 

 ( : واجبات الموظ  : 63المادة )

 على الموظؾ أم يلتزم باالت :

 . التقيد بالتعليمات واألوامر المتعلقة بالعمل 

  تعليمات وتوجيهات رئيسا المباشرانجاز عملة على الوجا المطلوب ووفق 

  .أم يلتزم بحسم السيرة والسلو  واألخالق الكريمة 



 

  تقديم كل عةوم أو مسةاعدة فة  حالةة الكةوارث واإلخطةار التة  تهةدد سةالمة

 العمل  والموظفيم.

 .المحافظة والعناية واالهتمام باألجهزة والممتلكات 

  على األسةرار التة  يطلةع عليهةا بحكةم عملةة ويلتةزم بعةدم إفشةائها المحافظة

 للؽير.

  إخطار الجمعية بكل تؽيير يطرأ علةى حالتةا االجتماعيةة والصةحية أو مكةام

 إقامتا.

 .مراعاة األنظمة واألمور الشرعية المرعية ف  البلد 

  االمتناع عم الجمع بيم عملة فة  الجمعيةة وممارسةة أ  عمةل أخةر إذا كةام

 موظفا دائما.

  االمتنةةاع عةةم اسةةتعمال األدوات واألجهةةزة والممتلكةةات والمهمةةات الخاصةةة

 بالجمعية ف  اإلؼراض الخاصة.

  إبالغ الجمعية عم طريق رئيسةة المباشةر أواالدرة كتابيةا أو هاتفيةا  عةم الظةروؾ

الت  تضةطره إلةى التةؤخير عةم الحضةور للعمةل وذلة  لتنظةر الجمعيةة فة  إمكانيةة 

 لى تؤخره.    الموفقة ع

 (: الهداٌا: 64المادة ) 

ال يجوز للموظؾ أم يقبل مةم أ  شةخ  يتعامةل مةع الجمعيةة مكافةؤة أو هديةة أو عمولةة 

 مم أ  نوع. 

 (: األعما  المحظورة داخ  الجمعٌة: 65المادة ) 

 . يحضر على الموظؾ توزيع منشورات أو جمع توقيعات داخل الجمعية 

  يحضر على الموظؾ التةدخيم داخةل الجمعيةة أوخارجهةا أثنةاء تؤديةة المهةام

 الخاصة بالجمعية .

  يحضر على الموظؾ أم يفض  بؤ  تصرين أو بيام مم أ  نوع كةام عةم أعمةال

لذم  وظيفتا أو عم الجمعية عم طريق الصحؾ أو ؼير ذل  مةم طةرق النشةر أال بة

 كتاب  مم مدير عام الجمعية.

 



 

 (: التظلم:    66المادة ) 

  يحةةق للموظةةؾ الةةتظلم مةةم أ  تصةةرؾ أو إجةةراء فةة  حقةةا فيقةةدم تظلمةةا لرئيسةةة

المباشةةر فةةلذا لةةم يبةةت فيةةا   خةةالل ثالثةةة أيةةام يقةةدم الموظةةؾ تظلمةةا إلةةى مةةدير عةةام 

 الجمعية الذ   يشكل لجنة تحقيق تفصل ف  التظلم خالل أسبوع على األكثر.

 فة  الةتظلم أم يكةوم كتابيةا وام يةذكر  ال يضار الموظؾ مم تقةديم تظلمةا ويشةترط

فيا الموظؾ اسما بالكامل ومهنتا وموقةع عملةا وام يحةدد موضةوع شةكواه وكافةة 

 المعلومات بصورة واضحة   وصريحة.

  يبلػ الموظؾ بنتيجةة البةت فة  تظلمةا فة  ميعةاد ال يتجةاوز خمسةة عشةر يومةا مةم

 تاري  تقديم الطلب.

 ضائية واإلدارية ف  أ  خالؾ ينشا بينا وبيم يحق للموظؾ اللجوء إلى الجهات الق

الجمعية بشام تفسير أو تنفيذ عقد العمل وعلية أم يراجع رئيسةة المباشةر أوال  فة   

 كل ما يصادفا مم مشاكل إدارية وفنية.

 ثالث عشر : المخالفات والجزاءات

 وال:الئحة عامةأ

 (: ركائز الجزاءات المخالفات: 67المادة ) 

وضةةعت هةةذه األحكةةام الخاصةةة بالمخلفةةات والجةةزاءات تطبةةق أحكةةام نظةةام العمةةل الصةةادر 

هةـ والمعةدل بالمرسةوم الملكة  رقةةم 03/20/1201بتةاري   11بالمرسةوم الملكة  رقةم م / 

( بتةةةةاري  21هةةةةـ و المعةةةةدل بالمرسةةةةوم الملكةةةة  رقةةةةم )م/10/21/1232(بتةةةةاري  02)م/

الصةةادرة تنفيةةذا  لةةا فيمةةا لةةم يةةرد بشةةؤنا  هةةـ  والقةةرارات الوزاريةةة1201هةةـ 21/21/1231

 ن  ف  هذه الالئحة.

 ( :الغرض من أحكام المخالفات:  68المادة ) 

تهدؾ هذه األحكام إلةى تبصةير الموظةؾ بعواقةب مةا قةد يحةدث منةا مةم إهمةال أو إخةالل 

 بواجباتا  وتعريفةا بالمكافةآت الماديةة أو المعنويةة التة  يحصةل عليهةا بانتظامةا واسةتقامتا 

 ونشاطا وجده وإتقانا العمل . 

 

 



 

 (: نطاق الئحة المخلفات والجزاءات:  69المادة ) 

 تسر  هذه الالئحة على جميع الموظفيم بالجمعية والوحدات التابعة لها.

 (: إعالن أحكام المخالفات والجزاءات: 71المادة ) 

وع علةةى يةةتم إعةةالم هةةذه األحكةةام بوضةةعها فةة  مكةةام ظةةاهر مةةم أمةةاكم العمةةل خةةالل أسةةب

 األكثر مم تاري  إقرارها. 

 ثانٌاً: المخالفات والجزاءات :

 (: جدو  المخالفات والجزاءات: 71المادة ) 

تعتبر مخالفة تستوجب الجزاء المنصو  علية ارتكاب الموظؾ فعال مم األفعال الواردة 

فيذيةة (مم  هةذه الالئحةة التن11بجداول المخالفات والجزاءات المنصو  عليها ف  المادة)

 لمكتب العمل . 

 (: أنواع الجزاءات:  71المادة ) 

 تكوم الجزاءات الت  يجوز توقيعها على الموظؾ على النحو التال  :

 تةةذكير شةةفه  أو كتةةاب  يوجةةا إلةةى الموظةةؾ مةةم قبةةل رئيسةةة  التنبيةةا:وهو

المباشر يشار   فيا إلى المخالفة الت  ارتكبها ويطلةب منةا ضةرورة مراعةاة 

النظام والتقيد بالالئحة المتبعة ألداء واجبةات وظيفتةا وعةدم العةودة لمثةل مةا 

 بدر منا مستقبال .

 تصة إلى الموظةؾ موضةحا بةا اإلنذار: وهو تذكير كتاب  يوجها مدير اإلدارة المخ

نوع  المخالفة الت  ارتكبها مع لفةت نظةره إلةى إمكةام تعرضةا إلةى جةزاء اشةد فة  

 حالة استمرار  المخالفة أو  العودة إلى مثلها مستقبال. 

     الحسم: ويكوم ذل  إما بحسم نسبة مم األجر فة  حةدود جةزء مةم األجةر اليةوم

ر يةوم و خمسةة أيةام فة  الشةهر الواحةد أو بالحسم مم األجةر الةذ  يتةراوح بةيم اجة

 كحد أقصى .

   اإليقاؾ عةم العمةل بةدوم اجةر: وهةو منةع الموظةؾ مةم مزاولةة عملةة خةالل فتةرة

معينة مع حرمانا مم  أجره خالل هذه الفترة على أم ال يتجاوز خمسةة أيةام خةالل 

 مدة خدمتا.           



 

 وة السنوية لمدة أقصاها سةنة  الحرمام مم العالوة الدورية : وهو الحرمام مم العال

 واحدة.

   الفصةةل مةةم الخدمةةة مةةع المكافةةاة: وهةةو فصةةل الموظةةؾ بسةةبب مشةةروع الرتكابةةا

 المخالفة مع  عدم المساس بحقا ف  مكافؤة نهاية الخدمة. 

  الفصةةل مةةم الخدمةةة بةةدوم  مكافةةؤة:وهو فسةة  عقةةد عمةةل الموظةةؾ دوم مكافةةؤة أو

(مةم 02ال المنصةو  عليهةا فة  المةادة )تعويض الرتكاب فعال أو أكثر مةم األفعة

 .نظام العمل

 ( :الجزاءات:  73المادة ) 

كل موظؾ ارتكب أيا  مم المخالفات الواردة ف  جدول المخالفات و الجزاءات المشار إليا 

هذه الالئحة يعاقب بالجزاء الموضن قريم المخالفة الت  ارتكبها ويجةب  (مم03ف  المادة)

  .أم يتناسب  الجزاء المفروض على الموظؾ مع نوع ودرجة المخالفة المرتكبة مم قبلا

 (:صالحٌة توقٌع الجزاءات: 74المادة ) 

س تكوم صالحية توقيع الجزاءات المنصو  عليها ف  هذه الالئحةة مةم قبةل رئةيس مجلة

اإلدارة بالجمعية أو مم يفوضا ويجةوز لةا اسةتبدال الجةزاء المقةرر أليةة مخالفةة فة  حالةة 

 ارتكابها للمرة األولى بجزاء أخؾ . 

 (: تكرار المخالفة: 75المادة ) 

ف  حالة ارتكاب الموظؾ ذات المخالفة بعد مض  ستة أشةهر علةى سةبق ارتكابهةا فانةا ال 

 ا ارتكبت للمرة األولى. يعتبر عائدا وتعد المخالفة وكؤنه

 (: تعدد المخالفات: 76المادة ) 

عند تعدد المخالفات الناشئة عم فعل واحد يكتف  بتوقيع الجةزاء األشةد مةم بةيم الجةزاءات 

 المقررة ف  هذه الالئحة. 

 (: تعدد الجزاءات: 77المادة ) 

ز الجمع بيم حسم  ال يجوز أم يوقع على المخالفة الواحدة أكثر مم جزاء واحد كما ال يجو

 جزء مم اجر الموظؾ وبيم أ  جزاء أخر بالحسم مم األجر. 

 

 



 

 (: توقٌع الجزاءات: 78المادة ) 

المنصةةو  عليهةةا فةة  هةةذه الالئحةةة أال بعةةد إبةةالغ  ال توقةةع الجمعيةةة أيةةا مةةم الجةةزاءات

الموظةةؾ كتابةةة بالمخالفةةات المنسةةوبة إليةةة وسةةماع أقوالةةا وتحقيةةق دفاعةةا وذلةة  بموجةةب 

  محضر يودع بملفا الخا .

 (: مخالفات الموظ  خارج العم : 79المادة ) 

  جةزاء  ( مةم نظةام العمةل ال يجةوز للجمعيةة توقيةع أ02مع عدم اإلخةالل بلحكةام المةادة )

علةةى الموظةةؾ ألمةةر ارتكبةةا خةةارج مكةةام العمةةل أال إذا كةةام لةةا عالقةةة مباشةةرة بالعمةةل أو 

 الجمعية أو المسإليم فيها. 

 (: مدة المسؤلة التؤدٌبٌة: 81المادة ) 

تسقط المساءلة التؤديبية للموظؾ بعةد مضة  ثالثةوم يومةا علةى اكتشةاؾ المخالفةة دوم أم 

 راءات التحقيق بشؤنها. تقوم الجمعية باتخاذ أ  مم إج

 (:فترة توقٌع الجزاءات: 81المادة ) 

ال يجةةوز للجمعيةةة توقيةةع الجةةزاءات الةةواردة بهةةذه الالئحةةة إذا أمضةةى علةةى تةةاري  ثبةةوت 

المخالفة أكثر مم ثالثيم يوما  بالنسبة للموظفيم ذو  األجور الشهرية وخمسةة عشةر يومةا 

 بالنسبة للموظفيم ايخريم. 

 (:إجراءات توقٌع الجزاءات: 81المادة ) 

تلتزم الجمعية بلبالغ الموظؾ كتابة بما وقع علية مم جزاءات ونوعها ومقدارها والجزاء 

الةةذ  يتعةةرض لةةا فةة  حالةةة تكةةرار المخالفةةة وإذا امتنةةع الموظةةؾ عةةم اسةةتالم اإلخطةةار أو 

 تا. رفض التوقيع بالعلم يرسل إليا بالبريد المسجل على عنوانا الثابت ف  ملؾ خدم

 (: االعتراض على الجزاءات:  83المادة ) 

مع عةدم اإلخةالل بحةق الموظةؾ فة  االعتةراض أمةام اللجنةة المختصةة وفقةا لةن  المةادة 

( الالئحة التنفيذية لنظام العمل   يجوز للموظؾ أم يتظلم أمةام إدارة الجمعيةة مةم أ  10)

الئحةة وذلة  بةاالعتراض جزاء يوقع علية وفق أحكام التظلم المنصةو  عليهةا فة  هةذه ال

علةةى الجةةزاء الموقةةع عليةةة أمةةام رئيسةةة المباشةةر  ثةةم مةةدير عةةام الجمعيةةة ثم رئةةيس مجلةةس 

 اإلدارة الذ  يمثل قراره حول التظلم الموقؾ النهائ  للجمعية حولا. 

 



 

 (:صحائ  الجزاءات:  84المادة ) 

وتةةاري   يخصةة  لكةةل موظةةؾ صةةحيفة جةةزاءات يةةدوم فيهةةا نةةوع المخالفةةة التةة  ارتكبهةةا 

 وقوعها والجزاء الموقع علية وتحفظ هذه الصحيفة ف  ملؾ خدمتا. 

 (: تسجٌ  الجزاءات: 85المادة )

(مةم نظةام 23تقيد الجزاءات الموقعةة عةل المةوظفيم فة  سةجل خةا  وفةق أحكةام المةادة)

العمل وتعرض حصيلتها كل سنة على مخةت  اجتمةاع  القتةراح كيفيةة التصةرؾ حيالهةا 

 مات االجتماعية والصحية والثقافية لموظف  الجمعية. ف  توفير الخد

 (: الجزاء بفسخ العقد: 86المادة )

ال تخل أحكام المواد السابقة بحةق الجمعيةة فة  فسة  عقةد العمةل وفقةا ألحكةام نظةام العمةل 

 ( . 02المادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ثالثاً: جداو  المخالفات والجزاءات:

 (:الجداو  87المادة ) 

تكةةوم جةةداول المخالفةةات والجةةزاءات فةة  الجمعيةةة   و الوحةةدات التابعةةة لهةةا  علةةى النحةةو 

 التال :

 ( مخالفات تتعلق بمواعيد العمل: 1جدول ) 

 نوع المخالفة م

 الجزاء

)النسبة المحسومة هً نسبة 

 من األجر الٌومً(

أو  

 مرة

ثااااانً 

 مرة

ثالااااث 

 مرة

رابااااع 

 مرة

دقيقة دوم 11للعمل لؽاية التؤخر عم مواعيد الحضور  1/1

إذم أو عذر مقبول إذا لم يترتب على ذل  تعطيل 

 لموظفيم  خريم

 إنذار

 كتاب 
1% 

12

% 

02

% 

دقيقة دوم 11التؤخر عم مواعيد الحضور للعمل لؽاية  1/0

إذم أو عذر مقبول إذا ترتب على ذل  تعطيل لموظفيم 

  خريم

 إنذار

 كتاب 

11

% 

01

% 

12

% 

دقيقة 11التؤخر عم مواعيد الحضور للعمل أكثر مم  1/3

دقيقة دوم إذم أو عذر مقبول إذا لم  يترتب  32لؽاية 

 على ذل  تعطيل لموظفيم  خريم

12

% 

 

11

% 

01

% 

12

% 

دقيقة 11التؤخر عم مواعيد الحضور للعمل أكثر مم  1/2

دقيقة دوم إذم أو عذر مقبول إذا ترتب على  32لؽاية 

 لموظفيم  خريمذل  تعطيل 

01

% 

 

12

% 

21

% 
 يوم

1/

5 

دقٌقة 31التؤخر عن مواعٌد الحضور للعم  أكثر من 

دقٌقة دون إذن أو عذر مقبو  إذا لم  ٌترتب  61لغاٌة 

 على ذلك تعطٌ  لموظفٌن آخرٌن

15

% 

 

51

% 

75

% 
 ٌوم

ٌوما ٌوم3151دقٌقة 31التؤخر عن مواعٌد الحضور للعم  أكثر من /1



 

عذر مقبو  إذا ترتب على دقٌقة دون إذن أو  61لغاٌة  6

 ذلك تعطٌ  لموظفٌن آخرٌن

 ن % %

1/

7 

التؤخر عن مواعٌد الحضور للعم  لمدة تزٌد ع  ساعة 

دون إذن أو عذر مقبو  إذا ترتب أو لم ٌترتب على ذلك 

 تعطٌ  لموظفٌن آخرٌن

 إنذار

 كتابً
 ٌوم

ٌوما

 ن

ثالثة 

 أٌام

باإلضافة إلى حسم اجر 

 التؤخٌرساعات 

1/

ترك العم  أو االنصرا  قب  المٌعاد دون إذن أو عذر  8

 دقٌقة 15بما ال ٌتجاوز 

إنذار 

 كتابً

11

% 

15

% 
 ٌوم

باإلضافة إلى حسم اجر مدة 

 ترك العم 

1/

9 

ترك العم  أو االنصرا  قب  المٌعاد دون إذن أو عذر 

 دقٌقة 15مقبو  بما ٌتجاوز 

11

% 

15

% 

51

% 
 ٌوم

إلى حسم اجر مدة باإلضافة 

 ترك العم 

1/

11 

البقاء فً أماكن العم  أو العودة إلٌها بعد انتهاء 

 مواعٌد العم  دون مبرر

إنذار 

 كتابً

11

% 

15

% 
 ٌوم

1/

الغٌاب دون إذن كتابً أو عذر مقبو  من ٌوم إلى ثالثة  11

 أٌام

 ٌوم
ٌوما

 ن

ثالثة 

 اٌام

أربعة 

 أٌام

باإلضافة إلى حسم أجرة مدة 

 الغٌاب

1/

11 

الغٌاب دون اذن كتابً أو عذر مقبو  من أربعة أٌام 

 إلى ستة أٌام

ٌوما

 ن

ثالثة 

 أٌام

أربعة 

 أٌام

فص  

مع 

المكا

 فؤة

باإلضافة إلى حسم اجر مدة 

 الغٌاب



 

1/

13 

الغٌاب دون اذن كتابً أو عذر مقبو  من سبعة أٌام 

 إلى عشرة أٌام

أربعة 

 أٌام
 خمسة أٌام

فص  

مع 

المكا

 فؤة

باإلضافة إلى حسم اجر مدة 

 الغٌاب

1/

14 
االنقطاع عن العم  دون سبب مشروع مدة  عشرة أٌام 

 متصلة أو أكثر

الفص  دون مكافؤة أو 

تعوٌض على أن ٌسبقه إنذار 

كتابً بعد الغٌاب بمدة خمسة 

أٌام فً نطاق أحكام نظام 

 العم 

1/

15 
الغٌاب المتقطع دون سبب مشروع مددا تزٌد فً 

 على عشرٌن ٌوما فً السنة الواحدة مجموعها

الفص  دون مكافؤة أو 

تعوٌض على إن ٌسبقه إنذار 

كتابً بعد الغٌاب بمدة عشرة 

أٌام فً نطاق أحكام نظام 

 العم 

 ( مخالفات تتعلق بتنظٌم العم  1جدو  ) 

 نوع المخالفة م

 الجزاء

)النسبة المحسومة هً نسبة 

 من األجر الٌومً(

أو  

 مرة

ثااااانً 

 مرة 

ثالااااث 

 مرة

رابااااع 

 مرة

1/

1 

التواجد دون مبرر فً غٌر مكان العم  إثناء وقت 

 الدوام

11

% 

15

% 

51

% 
 ٌوم

1/

1 

استقبا  زائرٌن من غٌر موظفً الجمعٌة فً أماكن  

 العم  دون إذن من اإلدارة

 إنذار

 كتابً

11

% 

15

% 

15

% 



 

1/

3 

األك  فً مكان العم  أو عٌر المكان المعد له أو فً 

 غٌر أوقات الراحة

إنذار 

 كتابً

11

% 

15

% 

15

% 

1/

4 
 النوم أثناء العم 

 إنذار

 كتابً

11

% 

15

% 

51

% 

1/

5 
 النوم فً الحاالت التً تستدعً ٌقظة مستمرة

51

% 
 ٌوم

ٌوما

 ن 

ثالث 

 أٌام

1/

6 

التسكع أو وجود الموظفٌن فً غٌر محلهم أثناء 

 ساعات العم 

11

% 

15

% 

51

% 
 ٌوم

1/

7 
 الحضور واالنصرا  التالعب فً إثبات

15

% 

51

% 
 ٌوم 

ٌوما

 ن

1/

8 

عدم إطاعة األوامر العادٌة الخاصة بالعم  أو عدم 

 تنفٌد التعلٌمات الخاصة بالعم  والمعلقة فً مكان ظاهر

15

% 

51

% 
 ٌوم

ٌوما

 ن

1/

التحرٌض على مخالفة األوامر و التعلٌمات الخطٌة  9

 الخاصة بالعم 

ٌوما

 ن

ثالث 

 أٌام

خمس

 ة أٌام

فص  

 مع

المكا

 فؤة

1/

استخدام مواد قابلة لالشتعا  فً اإلمكان المحظورة  11

 والمعلن عنها للمحافظة على سالمة الموظفٌن والمكان

ٌوما

 ن

ثالث 

 أٌام

خمس

 ة أٌام

فص  

مع 

المكا

 فؤة*

1/

11 
اإلهما  أو التهاون فً العم  الذي قد ٌنشا عنه ضرر 

فً صحة الموظفٌن أو سالمتهم أو فً المواد أو 

 األدوات واألجهزة

ٌوما

 ن

ثالث 

 أٌام

خمس

 ة أٌام

فص  

مع 

المكا

 فؤة*

1/

11 

استعما  آالت ومعدات وأدوات الجمعٌة ألغراض 

 خاصة دون إذن 

 إنذار 

 كتابً
 ٌوم

ثالث 

 أٌام

خمس

 ة أٌام



 

1/

13 

تدخ  الموظ  دون وجه حق فً أي عم  لٌس فً 

 اختصاصه أو لم ٌعهد به إلٌه 

51

% 
 ٌوم

ٌوما

 ن

ثالثة 

 أٌام

1/

14 
 الخروج أو الدخو  من غٌر المكان المخصص لذلك 

 انذار 

 كتابً

11

% 

15

% 

15

% 

1/

15 

اإلهما  فً تنظٌ  اآلالت وصٌانتها اوعدم العناٌة بها 

 أو عدم التبلٌغ عما بها من خل 

51

% 
 ٌوم

ٌوما

 ن

ثالثة 

 أٌام

1/

16 

عدم وضع أدوات اإلصالح والصٌانة واللوازم األخرى 

 فً اإلمكان المخصص لها بعد االنتهاء من العم  

 انذار 

 كتابً

15

% 

51

% 
 ٌوم

1/

17 

قراءة الصح  والمجالت وسائر المطبوعات فً أمكان 

العم  خال  الدوام الرسمً دون مقتضى من واجبات 

 الوظٌفة 

11

% 

51

% 
 ٌوم 

ٌوما

 ن

1/

18 
 تمزٌق أو أتال  إعالنات أو بالغات إدارة الجمعٌة 

ٌوما

 ن

ثالث 

 أٌام

خمس

 ة أٌام

فص  

مع 

المكا

 فؤة

(إذا نشاء عن المخالفة ضرر جسٌم 11و11وٌجوز الفص  دون المكافؤة فً الحالتٌن )*

  .واقترن ذلك بالعمد

 ( مخلفات تتعلق بسلوك الموظ *3جدو  )

 نوع المخالفة م

 الجزاء

المحسومة هً نسبة )النسبة 

 من األجر الٌومً(

أو  

 مرة

ثااااانً 

 مرة 

ثالااااث 

 مرة

رابااااع 

 مرة

3/

1 

التشاجر مع الزمالء أو إحداث المشاغبات فً مكان 

 العم  
 ٌوم 

ٌوما

 ن

ثالثة 

 أٌام 

خمس

 ة أٌام

خمسثالثة ٌوما ٌوم  التمارض أو ادعاء انه أصٌب أثناء العم  أو بسببه /3



 

 ة أٌام أٌام  ن 1

3/

3 

االمتناع عن إجراء الكش  الطبً عند طلب طبٌب  

الجمعٌة المحا  إلٌه أو رفض أتباع التعلٌمات الطبٌة 

 إثناء  العالج

 ٌوم 
ٌوما

 ن

ثالثة 

 أٌام 

خمس

 ة أٌام

3/

4 
 مخالفة التعلٌمات الصحٌة المعلقة بؤمكنة العم  

51

% 
 ٌوم 

ٌوما

 ن

خمس

 ة أٌام

3/

5 

إعالنات دون كتابة عبارات على الجدران أو لصق 

 موافقة اإلدارة

إنذار 

 كتابً

11

% 

15

% 

51

% 

3/

6 
 رفض التفتٌش عند االنصرا  

15

% 

51

% 
 ٌوم 

ٌوما

 ن

3/

7 
 جمع إعانات أو نقود بدون إذن الجمعٌة

إنذار 

 كتابً

11

% 

15

% 

51

% 

3/

عدم تسلٌم النقود المحصلة لحساب الجمعٌة فً  8

 المواعٌد المحددة دون تبرٌر مقبو  

ٌوما

 ن

ثالثة 

 أٌام 

خمس

 ة أٌام

فص  

مع 

المكا

 فؤة

3/

9 

االمتناع عن ارتداء المالبس و األجهزة المقررة 

 للوقاٌة والسالمة 

إنذار 

 كتابً
 ٌوم 

ٌوما

 ن

خمس

 ة أٌام

3/

11 
 اإلسرا  فً استهالك المواد األولٌة دون مبرر مقبو  

إنذار 

 كتابً

51

% 
 ٌوم 

ٌوما

 ن

3/

11 
 االدعاء كذبا على الزمالء مما ٌإدي إلى تعطٌ  العم  

15

% 

51

% 
 ٌوم 

ٌوما

 ن

  أية مخالفة مضى عليها ستة أشةهر تعتبةر األولةى مةم نوعهةا ويطبةق بشةؤنها

 تسلسل الجزاءات الواردة ف  هذا الجدول

  لمدير عام الجمعية أو مم يفوضا بالنسبة ألية مخالفةة ترتكةب للمةرة األولةى

 المقرر باإلنذار الكتاب . استبدال الجزاء



 

 رابع عشر: اإللغاء والتجدٌد وإنهاء الخدمة 

 (: الفص  من العم : 88المادة )

دوم إنةةذار أو مكافةةةؤة أو  أو الوحاادة التابعااة لهااا يفسةة  عقةةد العمةةل مةةم جانةةب الجمعيةةة 

 تعويض للموظؾ ف  الحاالت التالية:

 رإسةائا أثنةاء العمةل  إذا وقع مم الموظؾ اعتداء بالقول أو الفعةل علةى احةد

 أو بسببا. 

  .إذا ارتكب الموظؾ عمال  مخال  بالشرؾ واألمانة 

  إذا ثبت إم الموظؾ لجؤ إلى التزوير  أو طلب أو قبل رشوة ماليةة أو عينيةة

 أو خدمية ونحوها . 

  .إذا ثبت إم الموظؾ قام بلفشاء أسرار العمل الت  يطلع عليها بحكم وظيفتا 

 اء عالقة العم  : ( :انقض 89المادة ) 

 تنقض  عالقة العمل ألحد األسباب ايتية:

 : زوال أثر العقد كما ف  الحاالت التالية: أوال

 .انتهاء مدة العقد إذا كام محدد المدة 

 . انتهاء الموسم إذا كام العمل موسميا 

 .انتهاء العمل العرض  أو المإقت 

وفةاة الموظةةؾ حكمةا   بموجةب حكةةم   : وفةاة الموظةةؾ حقيقةة أو حكمةا   ويكةةوم تقريةر ثانٌااً 

 قضائ  نهائ .

 : استقالة الموظؾ. ثالثاً 

 : عجز الموظؾ عجزا كليا  عم أداء عملة األصل . رابعاً 

 : ثبوت عدم الصالحية خالل فترة االختبار )التجربة(. خامساً 

: إلؽاء السلطات الحكومية رخصة عمل أو إقامة الموظةؾ ؼيةر السةعود  أو عةدم   سادساً 

 جديدها أو إبعاده عم البالد. ت

 (: اإلشعار بانتهاء العقد: 91المادة ) 



 

بالنسةةبة للعقةةد ؼيةةر محةةدد المةةدة فانةةا يجةةوز للجمعيةةة أو الموظةةؾ إنهةةاء العقةةد أل  سةةبب 

بموجب إشعار كتاب  مدتا شهر وف  هذه الحالة تعتبةر رؼبةة احةد الطةرفيم عةدم مواصةلة 

 ع إلنهاء العقد. العمل مع الطرؾ األخر هو السبب المشرو

 (:إخطار الموظ  بفسخ العقد أو انتهاء عقد العم : 91المادة ) 

فة  األحةوال التة  يتطلةةب فيهةا فسة  أو إنهةةاء عقةد العمةل يجةب توجيةةا إخطةار كتةاب  إلةةى 

الموظةةؾ علةةى عنوانةةا فةة  مقةةر العمةةل أو سةةكنا بالبريةةد المسةةجل ويوقةةع عليةةة باالسةةتالم 

االسةتالم يشةهد عليةة اثنةام عةدول مةم زمالئةا ويوضةع  وتاريخا  فلذا امتنع الموظؾ عةم

 اإلبالغ ف  الملؾ. 

 (:تسوٌة حقوق الموظ  عند انتهاء الخدمة: 91المادة ) 

  تصفى حقوق الموظؾ الذ  تنته  خدمتا وتصرؾ لا وفقا  للنظام المةال  المعمةول

 ( مم نظام العمل . 00-02با ف  الجمعية والمواد)

  يستحق الموظؾ عند انتهاء خدمتا مكافؤة نهايةة الخدمةة تحسةب علةى أسةاس راتةب

نصؾ  شهر عم كل سنة مم السنوات الخمةس أألولةى وراتةب شةهر عةم كةل سةنة 

 مم السنوات التالية ويتخذ الراتب األخير كؤساس لحساب المكافؤة.

 عمل للجمعية الحق ف  خصم مرتب شهر كامل مم مستحقات الموظؾ الذ  تر  ال

 دوم إشعار الجمعية وفقا لألحكام الواردة بهذه الالئحة.

 .يستحق الموظؾ راتبا حتى اليوم الذ  تنته  فيا خدمتا 

   إذا كةةام انتهةةاء الخدمةةة بنةةاء عةةل اسةةتقالة الموظةةؾ اسةةتحق الراتةةب حتةةى التةةاري

 ة.المحدد  بقرار  قبول االستقالة أو انقضاء المدة الت  تعتبر االستقالة بعدها مقبول

  ال تصرؾ أية مستحقات للموظؾ الذ  انتهت خدمتةا إال بعةد حصةولا علةى إخةالء

 طرؾ  وتسليم ما لدية مم عهدة واسترداد ما علية مم أموال أو أصناؾ للجمعية. 

 (: إعادة المستندات المودعة بمل  الموظ : 93المادة ) 

  ملةؾ خدمتةا مةا عةدا تعاد للموظؾ حال انتهاء عقده وبناء عل طلبا مستنداتا المودعة فة

  تل  الت  دوم عليها توجيا معيم حسب نظام حفظ الوثائق بالجمعية.

 (: شهادة الخبرة: 94المادة ) 



 

تسلم للموظؾ بناء عل طلبة وبدوم مقابل شهادة خدمة  لةدح الجمعيةة   أو الوحةدة التابعةة  

 لها   فور طلبها.    

 خامس عشر: أحكام ختامٌة

 سرٌان الالئحة واإلعالن عنها:  (: تارٌخ 95المادة ) 

تصدر هذه الالئحة بقرار مم مجلس اإلدارة وتنفذ على جميع المةوظفيم بالجمعيةة اعتبةارا 

مةةم تةةاري  اعتمادهةةا مةةم وزارة العمةةل ويلؽةةى مةةا يخالفهةةا مةةم أحكةةام واردة فةة  القةةرارات 

و يتم اإلعالم عةم الالئحةة بوضةعها فة  مكةام ظةاهر فة   والتعليمات الصادرة قبل نفاذها

 مقر الجمعية و الوحدات التابعة لها .  

 (: الالئحة واألدلة والتعلٌمات التكمٌلٌة: 96المادة ) 

  يصدر مجلس اإلدارة أو مم يفوضا الالئحة التنفيذية لهذه الالئحة وأدلة اإلجراءات

أكبر قةدر مةم التبسةيط بمةا اليتعةارض مةع  والتعليمات المكلمة لها تباعا مع مراعاة 

 أحكام  هذه الالئحة.

 . يصدر مجلس اإلدارة توصيفا  لوظائؾ الجمعية و الوحدات التابعة لها 

 .يعتمد مجلس اإلدارة جدوال بالصالحيات المتعلقة بشإوم العامليم 

  لمجلس اإلدارة الحةق فة  إدخةال أ  تعةديالت علةى أحكةام هةذه الالئحةة كلمةا دعةت

 اجة ومصلحة العمل لذل . الح

 (: الالئحة وعقد العم  : 97المادة ) 

مةم أنظمةة  تكوم هذه الالئحة ومةا يطةرأ عليهةا مةم تعةديالت وكةذل  مةا تصةدره  الجمعيةة

وتعليمات تكميلية أو تنفيذية لها حاليا أو مستقبال ملزمةة لجميةع المةوظفيم وتعتبةر جةزء ال 

يتجزأ مم عقود العمل الت  تبرمها الجمعية معهةم   أو قةرار التعيةيم فيمةا ال يتعةارض مةع 

 األحكام والشروط األفضل للموظؾ الواردة ف  هذه العقود. 

 ٌن على الالئحة:(: اطالع الموظف 98المادة ) 

تطلع الجمعية الموظفيم عند التعاقد معهم على أحكام هذه الالئحة ويعتبر توقيةع المةوظفيم 

 على العقد إقرارا منهم باطالعهم على أحكام هذه الالئحة والتزامهم بها.

 

 



 

 (: وفاة الموظ : 99المادة ) 

ق بالعمةةل أو ال فة  حالةة وفةةاة الموظةؾ فة  مكةةام العمةل أو ؼيةةر مكةام العمةل بسةةبب يتعلة

يتعلق  بالعمل فام جميع حقوقا ومستحقاتا المتوجبةا علةى الجمعيةة تصةرؾ حسةب أحكةام  

نظام التؤمينات االجتماعية لورثتةا أو وكةيلهم الشةرع  شةريطة أم يقةدم الورثةة أو وكةيلهم 

 الشرع  كافة المستندات النظامية للجمعية ك  يتم الصرؾ.  

 (:التدرٌب: 111المادة ) 

يب جةةزء مةةم واجبةةات العمةةل النظاميةةة سةةواء  كةةام داخةةل أو خةةارج الةةدوام   وتقةةوم  التةةدر

الجمعية بتدريب منسوبيها وفقا  للبرامج الت  يعتمةدها مجلةس اإلدارة فة  هةذا الشةؤم  وفة  

 ( مم هذه الالئحة.  02ضوء أحكام المادة )

 (:تفوٌض الصالحٌات: 111المادة ) 

ام أم يفوضا بعةض الصةالحيات المقةررة لهمةا فة  هةذه لمجلس إدارة الجمعية ومديرها الع

 الالئحة . 

 (: تفسٌر وتعدٌ  الئحة شإون العاملٌن: 111المادة ) 

لمجلةةس إدارة الجمعيةةة حةةةق تفسةةير وتعةةةديل هةةذه الالئحةةةة بنةةاءا  علةةةى توصةةيات مشةةةورة 

متخصصة يقدمها متخصصوم : أحدهما ف  مجال الموارد البشرية وايخر ف  األنظمةة / 

 سياسة الشرعية .ال

 

 دورته( في 62/62في اجتماعه رقم ) الئحت الموارد البشريت  إدارة الجمعيتاعتمد مجلس 

 62/22/2226األولى بتاريخ 


