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 ممدمة

  وضعت "الئحة المووارد البشورٌة بجمعٌوة عنٌوزف لحفوظ الونعم )نعوم( " تنفٌوذا ألحكوام

بتووارٌ   51( مو  نظوام العمول الصوادر بالمرسووم الملكوً رلوم م / 12/13الموادف ) 

(بتووووووووارٌ  24هووووووووـ والمعوووووووودل بالمرسوووووووووم الملكووووووووً رلووووووووم )م/23/08/1426

( بتوووووووارٌ  46هوووووووـ و المعووووووودل بالمرسووووووووم الملكوووووووً رلوووووووم )م/12/05/1434

هـ التً توجوب علوى الجمعٌوة أ  تمودم لووزارف العمل"الئحوة لتنظوٌم 05/06/1436

ام الداخلٌة للعمل ,  شاملة لالئحوة تنظوٌم العمول وموا ٌتصول بو  العمل تتضم  األحك

م  أحكام ,بما فوً ذلون األحكوام المتعلموة بوالمٌزات, واألحكوام الخاصوة بالمخالفوات 

 والجزاءات التؤدٌبٌة".  

  تهدف هذه الالئحة إلى تنظٌم العاللة بٌ  الجمعٌة والعاملٌ  فٌها بما ٌحمك المصلحة

  ولٌكو  كل منهموا علوى بٌنوة مو  أموره عالموا بموا لو  وموا العامة ومصلحة الطرفٌ

 علٌ .

  تمثل هوذه الالئحوة جوزء ال ٌتجوزأ مو  منظوموة اللووائح والالئحوة المانونٌوة المتكاملوة

 لتنظٌم العمل بالجمعٌة والوحدات التابعة لها.   

 أوالً:  أحكام عامة

 (: التعرٌفات 1المادة ) 

فً هذه الالئحة ٌمصد بالعبارات اآلتٌة المعانً الموضحة لرٌ  كل منها موا لوم ٌمتضوً 

 السٌاق غٌر ذلن: 

  المملكة العربٌة السعودٌة. الدولة:

 .الموارد البشرٌة والتنمٌة االجتماعٌةوزارف الوزارة  : 

 بجمعٌة عنٌزف لحفظ النعم )نعم( .الجمعٌة:  

 .  ٌوجد ال : الوحدات التابعة للجمعٌة

 مجلس إدارف بجمعٌة عنٌزف لحفظ النعم )نعم(. مجلس اإلدارة:

هـ والمعودل 23/08/1426بتارٌ   51الصادر بالمرسوم الملكً رلم م / نظام العمل: 

هووـ و المعوودل بالمرسوووم الملكووً 12/05/1434(بتووارٌ  24بالمرسوووم الملكووً رلووم )م/

 هـ05/06/1436( بتارٌ  46رلم )م/



 

 

ا ٌبذل م  جهد فكري أو فنً أو جسمانً , لماء أجور سوواءك كوا  ذلون هو كل م العمل :

بشكل دائم أو مإلت وفً حدود ما تنص علٌ  أنظموة الجمعٌوة و هوذه الالئحوة والالئحوة 

 المنظمة لذلن.

هووو كوول اتفوواق محوودد أو غٌوور محوودد الموودف ٌبوورم بووٌ  الجمعٌووة أو إحوود  عمددد العمددل: 

 نموذج خاص ) بمكتب العمل (.الوحدات التابعة لها و الموظف مرفك 

هو كل رجل أو امرأف , ٌعمل فً الجمعٌوة  أو إحود  الوحودات التابعوة لهوا , الموظف: 

 وتحت إداراتها أو إشرافها وفك أحكام هذه الالئحة. 

هو أي شخص , رجل أو امرأف , ٌتمتع بمهارف أو خبرف معٌنة وٌستخدم تلون المتطوع: 

ادي لخدمووة الجمعٌووة أو ٌتووولى مهمووة داخلهووا أو ٌمثلهووا المهووارف أو تلوون الخبوورف بشووكل إر

دو  انتظووار عائوود مووادي , علووى أ  تموور الجمعٌووة رسوومٌا لبولوو  لوودوره كمتطوووع وعوودم 

 اعتباره موظفا بها .

العمل الذي ٌإدٌ  موظوف غٌور متفورل  لود  الجمعٌوة ولسواعات العمل لبعض الولت : 

فً الجمعٌة , سواء كا  هذا العمول  عمل تمل ع  نصف ساعات العمل الٌومٌة المعتادف

 تإد  ساعات عمل  ٌومٌا كأو بعض أٌام األسبوع .

هووو العموول ا لووذي ٌوودخل بطبٌعتوو  فٌمووا تزاولوو  الجمعٌووة موو  نشوواط و العمددل المإلددت : 

تمتضً طبٌعة إنجازه مدف محددف أو الوذي ٌنصوب علوى عمول محودد ٌنتهوً بانتهائو  وال 

ك.  ٌتجاوز فً الحالتٌ  تسعٌ  ٌوما

العمل الذي ال ٌدخل بطبٌعت  فٌما تزاول  الجمعٌة فوً نشواطها المعتواد العمل العرضً : 

ك .   , وال ٌستغرق تنفٌذه أكثر م  تسعٌ  ٌوما

 العمل الذي ٌتم فً مواسم دورٌة متعارف علٌها .العمل الموسمً : 

وٌمصوود بوو  الراتووب الشووهري األساسووً المنصوووص علٌوو  فووً لوورار  :الراتددا ااساسددً 

 التعٌٌ  أو عمد العمل .

: البلود الوذي ٌموٌم بو  الموظوف غٌور السوعودي وهوو عوادفك البلود الووذي  بلدد اإللامدة الددا م

ٌحموول الموظووف جنسووٌت  أو الووذي كووا  ٌمووٌم فٌوو  لبوول التعالوود معوو  للعموول بالجمعٌووة , أو 

 , لسنتٌ  متتالٌتٌ  . إحد  الوحدات التابعة لها

: هً الخدمة غٌر المنمطعة فوً الجمعٌوة , أو إحود  الوحودات التابعوة الخدمة المستمرة

 لها م  تارٌ  ابتداء الخدمة.



 

 

 : اثنا عشر شهرا مٌالدٌا ما لم ٌرد نص على خالف ذلن. السنة

 : الشهر المٌالدي ما لم ٌرد نص على خالف ذلن.الشهر 

كافووة األحكووام الووواردف فووً هووذه الوثٌمووة الموسووومة ب"الئحووة  :ال حددة المددوارد البشددرٌة

 الموارد البشرٌة بجمعٌة البر الخٌرٌة بمحافظة عنٌزف .

 (: الحموق المكتسبة:  2المادف )  

 ال تخل أحكام هذه الالئحة بما لد ٌكو  للموظف م  حموق مكتسبة.

 (: تموٌم الجمعٌة: 3المادف )  

ٌكووو  التموووٌم المعمووول بوو  فووً الجمعٌووة هووو التموووٌم فووً تطبٌووك أحكووام هووذه الالئحووة 

 المٌالدي.

 (: األثر المانونً :  4المادف )  

تعتبر هذه الالئحة متممة لعمد العمل فٌموا الٌتعوارض موع األحكوام والشوروط األفضول 

 للموظف الواردف فً هذا العمد.

 (: إطار تطبٌك هذه الالئحة:  5المادف )  

بتوووووارٌ   51لصوووووادر بالمرسووووووم الملكوووووً رلوووووم م / تطبوووووك أحكوووووام نظوووووام العمووووول ا

هوـ 12/05/1434(بتوارٌ  24هـ والمعدل بالمرسوم الملكً رلم )م/23/08/1426

هوووـ  1426هوووـ 05/06/1436( بتوووارٌ  46و المعووودل بالمرسووووم الملكوووً رلوووم )م/

 والمرارات الوزارٌة الصادرف تنفٌذاك ل  فٌما لم ٌرد بشؤن  نص فً هذه الالئحة.

 (: صالحٌة التعدٌل:  6المادف )  

للجمعٌووة الحووك فووً إدخووال تعوودٌالت علووى أحكووام هووذه الالئحووة كلمووا دعووت الحاجووة وال 

تكو  هذه التعدٌالت نافذف إال بعد اعتمادها م  مجلس اإلدارف ورفعهوا لووزارف العمول 

 لالعتماد النهائً.

 

 

 



 

 

 (: تعرٌف الموظف بالالئحة :  7المادف ) 

التعالد مع  على أحكام هذه الالئحة وٌنص على ذلون فوً تطلع الجمعٌة الموظف عند 

عمد العمل وٌعتبر تولٌع العمد إلرار مو  منو  بالطالعو  علوى أحكوام الالئحوة والتزامو  

 بها باعتبارها جزاء ال ٌتجزءا م  شروط استخدام .

 (: الغرض م  الالئحة :  8المادف )  

   ٌبهووا وتوونظم الالئحووة األساسووٌة توونظم هووذه الالئحووة العاللووة بووٌ  الجمعٌووة والموووظف

بالجمعٌة و حموق الموظفٌ  ووجباتهم وتشمل علً السٌاسات والالئحة التوً  للخدمة

تتنوواول جوانووب  هووذه العاللووة فٌمووا ٌتعلووك بتنظووٌم وتطوووٌر جهوواز الموووظفٌ  و تحدٌوود 

واجبوواتهم وحمووولهم و وسووائل رعوواٌتهم مووع وضووع ضوووابط لضووما  معاملووة عادلووة 

 موحدف لهم.

  الموورارات والالئحووة التووً توونص أحكووام هووذه الالئحووة إلووً صوودورها تعتبوور

 مستمبال مكملة لها.

 (: اللغة الواجبة االستعمال: 9المادف ) 

اللغة العربٌة هً اللغة الواجبة االستعمال بالنسبة لجمٌع السوجالت والعموود والملفوات 

ئحة أو فً كل والبٌانات المتداولة وغٌرها مما هو منصوص علٌها فً أحكام هذه الال

لوورار إداري ٌصوودر تطبٌمووا ألحكووام هووذه الالئحووة , كمووا تكووو  اللغووة العربٌووة  واجبووة 

االسووتعمال فووً التعلٌمووات والتعووامٌم التووً تصوودرها الجمعٌووة للموووظفٌ  بهووا أو إحوود  

الوحوودات التابعووة لهووا ,  وفووً حالووة حاجووة الجمعٌووة إلووى لغووة أجنبٌووة إلووى جانووب اللغووة 

 العربً هو النص المعتمد.العربٌة ٌعتبر النص 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ثانٌاً: نطاق تطبٌك الال حة

  (: الوظٌفة الدائمة:  10المادف ) 

 تسري كافة أحكام هذه الالئحة على :

  كل م  ٌعمل بالجمعٌة بعمد غٌر محدد المدف على وظٌفة دائمة سواء كا  سعودٌا أو

ك أو فً المستمبل.  غٌر سعودي حالٌا

  بعمود عمول محودد المودف علوى وظٌفوة دائموة حسوب احتٌاجوات كل م  ٌعمل بالجمعٌوة

 الجمعٌة مع مراعاف ما ٌرد بها م  نصوص خاصة.

 (: الوظٌفة غٌر الدائمة:  11المادف ) 

( 27( والعووالوات )المووادف 25الخاصووة بالرواتووب )المووادف  فٌمووا عوودا تلوون أألحكووام -1

( و االشوتران فوً التؤمٌنوات 39( والرعاٌة الطبٌوة )الموادف 28والترلٌات )المادف 

( 85-50( واإلجووازات الرسوومٌة مدفوعووة األجوور )المووواد 40االجتماعٌووة )المووادف 

ٌ  لووبعض ( تسووري علووى المتعوواونٌ  و العووامل92واالسووتحمالات التماعدٌووة)المادف 

الولوووت أحكوووام هوووذه الالئحوووة وخصوصوووا األحكوووام المتعلموووة بشوووروط التوظٌوووف 

ومسوغات  , و الحد أأللصى لساعات العمول , وفتورات الراحوة الٌومٌوة والراحوة 

األسوووووبوعٌة , واإلجوووووازات الخاصوووووة, وظوووووروف بٌئوووووة العمووووول , و الواجبوووووات 

لمهنٌووووة , والمسووووإولٌات , و المخالفووووات والجووووزاءات ,  والسووووالمة والصووووحة ا

وإصابات العمل والتعوٌض عنها , وتجدٌد العمد وإنهاء الخدمة , وٌحكوم العاللوة 

( , فوً ضووء 2بٌ  الجمعٌة وهوإالء العواملٌ  العمود الخواص بوذالن )ملحوك رلوم 

( موو  هووذه الالئحووة , و مووا تموورره وزارف العموول بشووؤ  العموول 97أحكووام المووادف)

 الجزئً.

ً والمإلووت األحكووام الخاصووة بشووروط تسووري علووى الموظووف العرضووً والموسووم -2

التوظٌف ومسوغات  , و الحد أأللصى لساعات العمل , وفتورات الراحوة الٌومٌوة 

والراحة األسبوعٌة , واإلجازات الخاصوة , وظوروف بٌئوة العمول , و الواجبوات 

والمسوووووإولٌات , و المخالفوووووات والجوووووزاءات , والسوووووالمة والصوووووحة المهنٌوووووة , 

عنها , وتجدٌد العمد وإنهاء الخدمة , وٌحكوم العاللوة  وإصابات العمل والتعوٌض



 

 

( فووً ضوووء 2بووٌ  الجمعٌووة وهووإالء العوواملٌ  العموود الخوواص بووذالن )ملحووك رلووم 

( موو  هووذه الالئحووة , ومووا تموورره وزارف العموول بشووا  العموول 97أحكووام المووادف)

 العرضً والموسمً والمإلت. 

 (: العمل التطوعً:   12المادف ) 

وعٌ  للعمل بالجمعٌة أألحكام الخاصة بالواجبوات و المسوإولٌات و تسري على المتط

المخالفات والجزاءات , والسالمة و الصحة المهنٌة  و إصابات العمل وٌحكم العاللة 

( و موا تمورره 3بٌ  الجمعٌة وهإالء المتطوعٌ  االتفالٌة الخاصة بذالن )ملحوك رلوم 

 الجهة المختصة بالعمل التطوعً.

 فثالثا: التوظٌ

 (: ضوابط التوظٌف: 13المادف ) 

 ٌشترط للتوظٌف ما ٌلً:

  وجووود وظٌفووة معتموودف فووً مٌزانٌووة الجمعٌووة أو إحوود  الوحوودات التابعووة لهووا أو توووفر

 وظٌفة معتمدف م  مجلس اإلدارف أثناء العام المالً .

   توفر وصف لواجبات الوظٌفة ومسإولٌاتها وصالحٌاتها والحد األدنى م

 بة لشغلها.المإهالت المطلو

 (: أولوٌات و شروط التوظٌف فً الجمعٌة : 14المادف )  

استخدام غٌر  ٌكو  التوظٌف فً األصل للسعودٌٌ  فً الوظائف اإلدارٌة و ٌجوز

السعودٌٌ  م  ذوي الكفاءات أو المإهالت أو الخبرات التً تتطلبها الوظٌفة والتً ال 

تتوافر ٌشترط فً السعودٌٌ  وفك نظام العمل الباب الثالث المواد 

 ( م  النظام 32/33/34/35/36/37/38/39/40)

 : ًشروط التوظٌف بالجمعٌة ما ٌل 

 أاللتزام بفروض العٌ  فً اإلسالم. -1

 حس  السٌرف والسلون. -2

 اللٌالة الطبٌة للعمل المطلوب مع تمدٌم المستندات المإٌدف لذلن. -3

 حٌازف المإهالت المطلوبة للوظٌفة. -4

 اجتٌاز ما ٌتمرر م  امتحا  أو ممابلة شخصٌة أو كلٌهما. -5



 

 

ك ,  -6 ك ولم ٌتجاوز الستٌ  عاما أ  ٌكو  لد أكمل م  العمر ثمانٌة عشر عاما

 تجاوز الحد األعلى للعمر فً حدود عشر سنوات. وٌجوز لمجلس اإلدارف

 (:مسوغات التوظٌف: 15المادف ) 

ٌمدم الموظف عند إبرام عمد العمل مسوغات التعٌٌ  التً تنص علٌها المرارات 

 التنفٌذٌة كل على حده على أ  تشمل بصفة خاصة على ما ٌلً:

أو صوورف مو  دفتور اإللاموة  صورف م  بطالوة األحووال المدنٌوة للسوعودٌٌ  , -1

 ورخصة العمل وجواز السفر لغٌر السعودٌٌ .

 صورف م  المإهالت العلمٌة والخبرات العملٌة. -2

 صور شخصٌة حدٌثة )للرجال(. -3

 شهادف طبٌة تثبت لٌالت  الطبٌة م  جهة تحددها الجمعٌة. -4

 (: التوظٌف بناء على بٌانات غٌر صحٌحة: 16المادف ) 

  التوظٌف تم نتٌجة النتحال الموظف شخصٌة غٌور صوحٌحة أو إذا ثبت فً أي ولت ا

ك مو  توارٌ   نتٌجة تمدٌم  بٌانات أو مستندات غٌر صحٌحة أو مزورف أعتبر عموده الغٌوا

التعٌ  دو  الحاجة ألي إخطوار سوابك موع عودم اإلخوالل بوالحموق النظامٌوة للجمعٌوة أو 

 الوحدف التابعة لها . 

 (: عمد العمل: 17المادف ) 

( , و ٌحورر العمود مو  نسوختٌ  باللغوة  2و1م التوظٌف بموجب عمود عمول ) مالحوك ٌت

العربٌوة تسولم أحودها للموظوف و توضوع األخور  فووً ملفو  ,موع عودم اإلخوالل فوً حووك 

الموظووف غٌوور العربووً فووً الحصووول علووى ترجمووة لعمووده إلووى لغتوو  األصوولٌة  أو اللغووة 

على أ  ٌكو  النص العربً هو المعتمد  االنجلٌزٌة وفما للمادف العاشرف م  هذه الالئحة

فوً جمٌوع األحووال. ٌونص صوراحة فوً عموود العمول علوى مكوا  العمول وطبٌعتو  األجوور 

المتفك علٌ  وأٌة بدالت أخر  وما إذا كا  العمد لد أبرم لمودف محوددف أو غٌور محوددف و 

 ٌعتبر عمد العمل نافذاك م  تارٌ  مباشرف الموظف العمل.   

 فترف االختبار:(:  18المادف ) 

ٌموم المدٌر المباشور للموظوف الجدٌود بالتنسوٌك موع إدارف المووارد البشورٌة مو  أجول -1

 تعرٌف الموظف لبل استالم  العمل بالتالً:

 .حمول  الوظٌفٌة أثناء و بعد فترف التجربة 



 

 

 . واجبات وظٌفت  وفك الوصف الوظٌفً المعد وأسلوب العمل و إجراءات 

 ها والزمالء الذٌ  سٌعمل معهم.اإلدارف التً سٌعمل ب 

 .فكرف عامة ع  الجمعٌة و الوحدات التابعة لها والمسئولٌ  عنها 

تعتبر الثالثة األشهر األول مو  توارٌ  مباشورف الموظوف فتورف اختبوار ٌحوك للجمعٌوة -2

دو  تعوٌض وتبدأ فترف االختبار مو   خاللها االستغناء ع  خدمات  دو  سابك إنذار  و

تارٌ  مباشرف العمل بصورف فعلٌة وال ٌجوز تعٌٌ  الموظف تحوت االختبوار ألكثور مو  

 مرف واحدف لد  الجمعٌة على نفس المسمى الوظٌفً .

تعتبوور فتوورف االختبووار التووً ٌمضووٌها الموظووف بنجوواه ضووم  موودف خدمتوو  المتصوولة -3

 بالجمعٌة.

 بؤعمال مختلفة: (:التكلٌف 19المادف ) 

ك ع  العمل المتفك علٌو   ك جوهرٌا ال ٌجوز للجمعٌة تكلٌف الموظف بعمل مختلف أختالفا

بغٌور موافمتو  الكتابٌووة إال فوً حوواالت الضورورف وبمووا تمتضوٌ  طبٌعووة العمول , علووى أ  

ٌكووو  ذلوون بصووفة مإلتووة وعلووى أ  تتخووذ اإلجووراءات الالزمووة بشووؤ  تغٌٌوور المهنووة فووً 

   ٌمتضً األمر ذلن بالنسبة للموظف غٌر السعودي.تصرٌح العمل حٌ

 ( : نمل الموظف: 20المادف ) 

ال ٌجوز نمل الموظف م  محافظة عنٌزف إلى مكا  أخر ٌمتضً تغٌٌور محول إلامتو  إذا 

ك ولوم ٌكو  لو  سوبب مشوروع  كا  م  شؤ  هذا النمول أ  ٌلحوك بوالموظف ضورراك جسوٌما

ك ممو  تمتضٌ  طبٌعة العمل و ٌستحك الموظف ال منمول نفمات نملو  و مو  ٌعوولهم شورعا

ٌمٌمو  مع  فً توارٌ  النمول موع نفموات نمول أمتعوتهم موا لوم ٌكو  النمول بنواء علوى رغبوة 

 الموظف.

 ( : سجالت الموظفٌ : 22المادف ) 

تعد الجمعٌة وكل م  الوحودات التابعوة لهوا سوجالت تحوتفظ بهوا ورلوة أو إلكترونٌوة فوً 

 الخاصة بكل موظف وتشتمل السجالت على ما ٌلً : بٌاناتأمكنة العمل تثبت فٌها ال

   االسوووم الكامووول للموظوووف وجنسوووٌت  وتوووارٌ  موووٌالده ومحووول إلامتووو  الووودائم وحالتووو

 صورف شخصٌة حدٌثة للموظف. االجتماعٌة باإلضافة إلى

 .ًتارٌ  بدء الخدمة ونوع عمل  وأجوره ومساره الوظٌف 

   وترلٌات  وعالوات .التمارٌر الدورٌة ع  أدائ  وانجازات 



 

 

 اإلجازات التً ٌحصل علٌها . 

 ( : بطالة هوٌة الموظف :  23المادف ) 

أو رئوٌس  ٌسلم كل موظف"بطالوة هوٌة"تصودرها الجمعٌوة بتولٌوع مودٌر عوام الجمعٌوة,

الوحدف التابعة لها و تكو  بمثابة مستند رسمً ٌعرف عن  و تعتبر بطالة الهوٌة بطالوة 

شخصٌة ال ٌمك  تحٌٌرها أو إعارتها إلى الغٌر, كما ٌحظر التعودٌل فوً هوذه البطالوة , 

على كل موظف إبراز البطالة خالل فترف فترف العمل الرسومٌة واإلضوافٌة وسوواء كوا  

جمعٌووة أو خارجهووا , ٌتوجووب علووى كوول موظووف أ  ٌعٌوود بطالتوو  إلووى الموظووف داخوول ال

 الجمعٌة عند انتهاء خدمات .

 رابعا : التدرٌا

 (: أحكام التدرٌب :24المادف  )

تموووم الجمعٌووة أو الوحوودف التابعووة لهووا بتوودرٌب موظفٌهووا وذلوون موو  أجوول تنمٌووة كفوواءات 

ك الموظفٌ  وتدعٌم خبوراتهم وتهٌئوتهم للمٌوام  بواجبواتهم ال وظٌفٌوة علوى أحسو  وجو  وفموا

%( م  مجمووع العواملٌ  12لخطط تطوٌر األداء الموضوعة لكل منهم وٌدرب نسبة )

 ( م  النظام .42/43/44وذلن وفك نظام المواد )

 : ًإجراءات وسٌاسات برامج التدرٌب وإعدادها حسب الألت 

o  ٌوووتم وضوووع خطوووة التووودرٌب ضوووم  السٌاسوووة العاموووة للجمعٌوووة والموازنوووة

 عة لذلن والمعتمدف م  لبل مجلس اإلدارف.الموضو

o  تموم إدارف الموارد البشرٌة بوضع خطة تدرٌب و الدورات المطلوبوة بنواء

علوى مسوح احتٌاجوات المووظفٌ  خوالل العوام الماضوً وذلون بالتنسوٌك مووع 

 رإساء األلسام .

o   تسووتمر الجمعٌووة فووً دفووع كافووة مسووتحمات الموظووف الموفوود للتوودرٌب موو

 ٌرها .رواتب وبدالت وغ

o  ٌتم اختٌار المووظفٌ  لالشوتران فوً الودورات التدرٌبٌوة بنواء علوى توصوٌة

 الرئٌس المباشر .

o  فوً حوال طلوب أحوود المووظفٌ  االشوتران فوً أحوود  الودورات التوً لوم ٌووتم

اختٌووواره لالشوووتران بهوووا مووو  لبووول الجمعٌوووة أو تلووون التوووً لٌسوووت ضوووم  

مووو  لبووول رئٌسووو   االحتٌاجوووات التدرٌبٌوووة للجمعٌوووة ٌمكووو  أ  توووتم الموافموووة



 

 

المباشوور علووى حضووور ه للوودورف علووى كاموول نفمتوو  الخاصووة وبوودو  مرتووب 

خووالل فتوورف الوودورف وٌجووب فووً  هووذه الحالووة أال تتجوواوز موودف انمطاعوو  عوو  

 العمل خمسة أٌام خالل السنة المالٌة الواحدف .

o  ٌتعهد الموظف الموفد للتدرٌب بؤ  ٌلتزم بتعلٌمات الجمعٌة بشؤ  التودرٌب

ل فً الجمعٌة بعد انتهاء التدرٌب المدف التوً لضواها فوً التودرٌب وأ  ٌعم

و إال توجب علٌ  إ  ٌعٌد للجمعٌة تكالٌف التدرٌب أو التؤهٌل التً تكبدتها 

 الجمعٌة فً التدرٌب .

o  ال ٌسووتحك العاموول أي إجووازف أو بوودل ولووت إضووافً عوود حضوووره التوودرٌب

 خارج ولت العمل الرسمً .

 الرواتا والعالوات وتموٌم ااداء خامسا :

 (: الرواتب : 25المادف ) 

ٌتم ٌعٌ  موظفً الجمعٌة على وظائف ذات مسمٌات و مواصفات محوددف ومعتمودف فوً 

المٌزانٌة وٌحصل الموظوف علوى األجور المحودد فوً عمود العمول حسوب السولم الووظٌفً 

 المعتمدف فً الجمعٌة .

 ك لما ٌلً :تدفع رواتب الموظفٌ  باللاير السعود  ي وفما

o . ٌستحك الراتب م  تارٌ  مباشرف الموظف العمل 

o   ٌتم صرف الراتوب فوً الٌووم األخٌور مو  الشوهر الموٌالدي وٌجووز صورف

 بعد الٌوم الخامس والعشرو  م  الشهر.

o  ٌجوز أ  ٌوكل الموظف م  ٌشاء السوتالم راتبو  إذا كوا  ٌتعوذر حضووره

أو كتابً مولع منو  ومصودق  الستالم الراتب وذلن بموجب توكٌل شرعً

 علٌ  م  لبل رئٌسة المباشر أو م  ٌنوب عن  وبموافمة مدٌر بالجمعٌة.

o  ٌولووع الموظووف عنوود اسووتالم  راتبوو  علووى اإلٌصووال أو السووجل المعوود لهووذا

الغرض وٌجوز إٌداع  مباشرف بحساب الموظف فوً البنون وٌعتبور إشوعار 

 اإلٌداع وثٌمة تثبت استالم الراتب.

o  ال ٌجوز خصم أي مبلغ م  راتب الموظف لماء حموق خاصة دو  موافمة

 خطٌة م  , إال فً الحاالت التالٌة:



 

 

 ( 1%( و ساند لتعطل الوظٌفً بنسبة )9اشتراكات التؤمٌنات االجتماعٌة بنسبة )%

ك .  وأي اشتراكات أخر  مستحمة على العامل ممررف نظاما

   استرداد السلف أو ما دفع إلٌة زٌادف ع  حمول  بشرط أ  ال ٌزٌد ما ٌخصم م

 % م  إجمالً الراتب.10الموظف ع  

  ًالغرامات التً تولع على الموظف بسبب المخالفات التً ارتكبها وكذلن المبالغ الت

 % م  أجمالً الراتب الشهري.25تمتطع من  ممابل ما أتلف  بشرط أال ٌزٌد ع  

 ٌمالم 25  ٌستوفً إنفاذا لحكم لضائً على أال ٌزٌد ما ٌخصم لماء ذلن على كل د %

ٌتضم  الحكم خالف ذلن , وستوفى دٌ  النفمة أوالك ثم دٌ  المؤكل والملبس والمسك  

 لبل الدٌو  األخر .

 (: تموٌم األداء:  26المادف ) 

لجمٌوع المووظفٌ  علوى  تعد إدارف الجمعٌة نموذجا لتموٌم األداء ٌتم تعبئت  بصوفة دورٌوة

أ  ٌتضم  التمرٌر العناصر األتٌ  مثل )الكفاءف / باإلنتاجٌة / المظهور العوام / الصوفات 

الذاتٌة /العاللات و السلون / المواظبة / التمٌد بالنظوام /التطووٌر الوذاتً / تنمٌوة لودرات 

 المرإوسٌ  ( وٌعتمد النموذج م  مجلس اإلدارف.  

 وٌرسووول بعووود منالشوووت  إلوووى إدارف المووووارد البشووورٌة ٌبلوووغ الموظوووف نتٌجوووة تموٌمووو  

العتمادها م  المدٌر التنفٌوذي ولو  حوك االعتوراض التصودٌك , وٌحوك للموظوف أ  

ك موو  تووارٌ   ٌووتظلم موو  التمرٌوور إلووى الموودٌر التنفٌووذي خووالل فتوورف خمسووة عشوور ٌومووا

 أخطاره .

 (: العالوات  27المادف ) 

   أجل بذل المزٌد م  جهد و العطاء و تعتمود هو تحفٌز الموظف بزٌادف أجرف ذلن م

 العالوف المالٌة للموظف على مستو  تموٌم  والوضع المالً للجمعٌة .

  تمتصر صرف العالوف السنوٌة كاملة على الحاصلٌ  علوى تمودٌر ممتواز أو جٌود جوداك

% موو  العووالوف و إذا 50فمووط فووً تمرٌوور األداء و إذا حصوول علووى تموودٌر جٌوود ٌموونح 

دٌر ممبول وٌطلب من  تحسٌ  وضعة خوالل فتورف معٌنوة و إذا حصول حصل على تم

 على تمدٌر غٌر ممبول ٌنظر فً أمر استمراره فً الجمعٌة.

شووهرا بالعموول وتكووو   12وٌشووترط علووى الحصووول علووى العووالوف أ  ٌكموول الموظووف 

 العالوف فً بداٌة كل سن  مٌالدٌة .   



 

 

 

 (: الترلٌات: 28المادف ) 

 للترلٌة إلى وظٌفة أعلى متى توافرت فٌ  الشروط التالٌة: ٌكو  الموظف أهالك 

 .وجود الشاغر فً الوظٌفة األعلى 

 .توافر مإهالت شغل الوظٌفة لد  المرشح للترلٌة إلٌها 

 .حصول  على درجة ال تمل ع  جٌد جدا فً أخر تمرٌر أداء دوري 

   .اجتٌاز االختبارات التً تمررها الجمعٌة لشغل الوظٌفة 

و إذا توافرت شروط الترلٌة لوظٌفة أعلى فً أكثر م  موظوف فوال  المفاضولة  للترلٌوة 

 تكو  وفما للمعاٌٌر التالٌة:        

 .الحصول على  تمرٌر أداء أعلى 

 .الحصول على دورات تدربٌ  أكثر أو شهادات علمٌة أكبر 

 .األلدمٌة 

 .العمر 

 سادسا: أٌام العمل وساعات الراحة

 أٌام العمل والراحة األسبوعٌة:(:  29المادف ) 

ساعة ( أسبوعا  48تكو  أٌام العمل الرسمٌة فً الجمعٌة حسب نظام العمل والعمال )

 ( أٌام عمل أو حسب ما تمتضٌ  مصلحة العمل.6و )

 (: ساعات العمل: 30المادف) 

  تكو  ساعات العمل فً الجمعٌة حسب ما نص علٌ  نظام العمول والعموال أو حسوب

ما تراه الجمعٌة فً مصلحة العمل , تخفوض خوالل شوهر رمضوا  حسوب النظوام أو 

 حسب ما تمتضٌ  مصلحة العمل. 

  ,  ٌتحووودد الجمعٌوووة أو الوحووودف التابعوووة لهوووا سووواعات عمووول المووووظفٌ  غٌووور الووودائم

زئٌا", فً العمود التً تبرمها معهم, على أ  ال تمول عو  كالعاملٌ  لبعض  الولت"ج

 أربع ساعات ٌومٌا , أو حسب ما تمتضٌ  مصلحة العمل. 

  فً جمٌع األحوال تنظم الجمعٌة ساعات العمل الٌومً بما ٌتفك مع متطلبوات العمول

 بالجمعٌة ,أو الوحدات التابعة لها .

 



 

 

 

 (: الحضور واالنصراف  : 31المادف ) 

ظف أ  ٌثبت حضوره وانصراف  فوً السوجل أو البطالوة أو اآللوة المعودف لهوذا على المو

 الغرض فً أولات الدوام المحددف.

 (: االستئذا : 32المادف ) 

  ال ٌسمح لالستئذا  إال للحاجة الضرورٌة بعد تعبئة نموذج االستئذا  و تحدٌود المودف

 المطلوبة بحٌث ال تزٌد ع  نصف ولت فترف الدوام .

 شهري األعلى لمدف االستئذا  ثما  ساعات, واذا زادت ع  ذالن تخصوم مو  الحد ال

سوواعات العموول اإلضووافً أو اإلجووازف السوونوٌة أو الراتووب أو اعتبوورت إجووازف  غٌوور 

 مدفوعة األجر.

 . ٌال تزٌد فترف االستئذا  خالل األسبوع الواحد ع  ساعت 

  و إلوى المودارس , فٌثبوت  فً حالة االستئذا  الٌومً إلحضوار األبنواء أو العائلوة مو

ولووت الحضووور والخووروج و العووودف بالنسووبة للموظووف فووً بداٌووة كوول فصوول دراسووً, 

 وٌحاسب الموظف على هذا األساس.

  إذا كانووت مهمووة الموظووف خووارج مموور الجمعٌووة سووواء لموودف محوودده أو غٌوور محوودده

 توجب علٌ  تثبٌت حضوره وانصراف  فً سجل الحضور واالنصراف بالجمعٌة.

 لووة رغبووة الموظووف فووً االسووتئذا  مووع بداٌووة الوودوام توجووب علٌوو  أوال تثبٌووت فووً حا

 حضوره فً سجل الحضور واالنصراف بالجمعٌة .

 (: التؤخٌر: 33المادف ) 

فً حالة تكورار التوؤخر فوً الحضوور عو  موعود بودء الودوام أو االنصوراف لبول نهاٌتو  

الموظف ع  ساعات  ٌكو  للجمعٌة حك احتساب مدف الغٌاب هذه خصما م  مستحمات

 العمل اإلضافً ثم م  اجازتة السنوٌة أو الراتب.

 (: االستثناءات: 34المادف ) 

 ( م  هذه الالئحة فً األحوال التالٌة: 30-29ٌجوز للجمعٌة عدم التمٌد بؤحكام المواد )

  ًأعمال الجرد السنوي وإعداد المٌزانٌة ونحوه بشرط أال ٌزٌد عدد األٌام الت

الموظفٌ  أكثر م  المودف المموررف للعمول الٌوومً عو  ثالثوٌ  ٌوموا ٌعمل فٌها 

 فً السنة.



 

 

  إذا كووا  العموول لمنووع ولوووع حووادث خطوور أو إصوواله مووا نشووا عنوو  أو لتالفووً خسووارف

 محتملة لمواد لابلة للتلف.

 (: العمل اإلضافً: 35المادف ) 

 فً حالة تكلٌف الموظف بعمل إضافً ٌشترط األتً : 

 كتابة مم  ٌكلفهم  مدٌر عام الجمعٌة أو نوابو  أو مسوئول الوحودف  أ  ٌصدر التكلٌف

 التابعة للجمعٌة و فً حدود المٌزانٌة المعتمدف 

 . ٌبٌ  فً التكلٌف عدد الساعات اإلضافٌة 

  ًالمهمة وعدد األٌام الالزمة لذلن على أ  ال تزٌد فً كول األحووال عو  سواعتٌ  فو

 الٌوم الواحد

ساعات اإلضافٌة للموظف أجوراك إضوافٌا ٌووازي أجورف السواعة وتدفع الجمعٌة مكافآت ال

ك إلٌ  % للساعة م  أجره األساسً وذلن بعد أ  ٌمدم الموظوف تمرٌورا 50العادٌة مضافا

تفصووٌلٌا باألعمووال المنفووذف و الموودد التووً لزمووت لتنفٌووذها.كما ٌجوووز للجمعٌووة تعوووٌض 

جووواز ترحٌلهووا للسوونة الموظووف عوو  سوواعات العموول اإلضووافً بالجووازف مووع مراعوواف عوودم 

 المادمة.

 سابعا: ظروف بٌ ة العمل

 (: الولاٌة والسالمة:  36المادف ) 

لحماٌة الموظف م  األخطار واألموراض المهنٌوة الناجموة عو  العمول تتخوذ الجمعٌوة أو 

 الوحدف التابعة لها التدابٌر التالٌة :

  ووسوائل اإلعال  فً أماك  ظواهر عو  اإلخطوار المهنٌوة الناجموة عو  العمول

 الولاٌة منها والتعلٌمات الالزم إتباعها .

  تهوٌووة غوورف العموول وجعلهووا دائمووا نظٌفووة  وإنارتهووا بصووورف كافٌووة خووالل

 ساعات العمل.

 .تامٌ  أجهزف إطفاء الحرٌك وإعداد منافذ للنجاف فً حالة الطوارئ 

 .توفٌر المٌاه الصالحة للشرب 

 ٌهووا وبالمسووتو  الصووحً إعووداد دورات المٌوواه فووً أموواك  ٌسووهل الوصووول إل

 المطلوب.



 

 

  تدرٌب الموظفٌ  علً استخدام وسائل السوالمة وأدوات الولاٌوة التوً توفرهوا

 الجمعٌة.

 .حظر استخدام مواد سرٌعة االشتعال فً أماك  العمل غٌر المخصصة لذلن 

 ( التوعٌة الولائٌة: 37المادف ) 

 باالتً:تعٌ  الجمعٌة فً كل مولع م  موالع العمل مسإال ٌختص 

 .  ٌتنمٌة الوعً الولائً لدي الموظف 

  التفتٌش الدوري بغرض التؤكود مو  سوالمة األجهوزف وحسو  اسوتعمال وسوائل

 الولاٌة والسالمة .

  معاٌنة الحوادث وتسجٌلها وإعداد تمارٌر عنها تتضم  الوسائل واالحتٌاطات

 الكفٌلة بتالفً  تكرارها.

 . مرالبة تنفٌذ الئحة الولاٌة والسالمة 

 (مستوٌات اإلسعاف الطبً: 38المادف ) 

  ك/مراجعوا ك/ طالبا تإم  الجمعٌة فً كل مكا  ٌعمل فٌ  الل مو  خمسوٌ  موظفوا

خزانووة لعسووعافات الطبٌووة تحتوووي علووى كمٌووات كافٌووة موو  األدوٌووة واألربطووة 

والمطهرات ونحو ذلن وٌعهد إلً موظف مدرب أو أكثر بوالجراء اإلسوعافات 

 ٌ . الالزمة لألشخاص المصاب

  تعد الجمعٌة فً كل مكا  ٌعمل ب  أكثر م  خمسٌ  موظفا غرفوة لعسوعافات

الطبٌووة وٌعهوود إلووً مموورض موورخص لوو  بووالجراء اإلسووعافات الالزمووة  تحووت 

 إشراف طبٌب.

 ( الرعاٌة الطبٌة:  39المادف ) 

تموودم الجمعٌووة لموظفٌهووا موو  جمٌووع الفئووات رعاٌووة طبٌووة وفووك اإلمكانووات المتاحووة لوودٌها 

 وحسب نظام وزارف العمل والتنمٌة االجتماعٌة و مجلس الضما  الصحً . 

 

 ( إصابات العمل واألمراض المهنٌة:  40المادف ) 

  علوى الموظووف الوذي ٌصوواب بالصووابة عمول أو بموورض مهنوً إ  ٌبلووغ رئٌسووة

و اإلدارف فور استطاعت  ول  مراجعة الطبٌب مباشرف متى استدعت المباشر أ

 حالت  ذلن.



 

 

  علووى الطبٌووب المخووتص بعووالج الموووظفٌ  أ  ٌبووادر بووالبالل اإلدارف عوو  أٌووة

ظواهر تشٌر إلى ظهور أي مرض مهنً أو وبائً فً صفوف المووظفٌ  أو 

 المستفٌدٌ  م  خدمات الجمعٌة.

   لهوووا باالشوووتران عووو  المووووظفٌ  الووودائمٌ  تمووووم الجمعٌوووة أو الوحووودف التابعوووة

اإلخطوووار المهنٌوووة مووو  نظوووام التؤمٌنوووات  بالتؤمٌنوووات االجتماعٌوووة وفوووً فووورع

 االجتماعٌة.

  ٌطبووك فووً شووا  إصووابات العموول واإلمووراض المهنٌووة أحكووام فوورع اإلخطووار

 المهنٌة م  نظام التؤمٌنات االجتماعٌة. 

 ثامنا: الخدمات االجتماعٌة.

 رامج االجتماعٌة: (: الب  41المادف ) 

تضوع الجمعٌووة أو الوحودف التابعووة  لهووا  البورامج االجتماعٌووة المالئمووة لبٌئوة العموول بهووا   

وتشجع الموظفٌ  على التراحها والمساهمة فً تفصٌل جزئٌاتها والمشاركة الفعالوة فوً  

 تنفٌذ تلن البرامج بعد اعتمادها م  لبل مجلس اإلدارف. 

 (: االدخار والتكافل: 42المادف ) 

تبوودأ الجمعٌووة برامجهووا االجتماعٌووة بوضووع نظووام لالدخووار والتوووفٌر وٌكووو  اشووتران 

 الموظفٌ  فٌ  اختٌارٌا.  

 تاسعا: البدالت والتعوٌضات.

 (: االنتمال: 43المادف ) 

 تحدد الجمعٌة الوظائف التً تتطلب مهامها وواجباتها تامٌ  وسٌلة نمل لم  ٌشغلها .

 (: االنتداب: 44) المادف 

 كٌلو فؤكثر ٌعامل كاألتً: 150إذا انتدب الموظف ألداء عمل على بعد 

  تإم  ل  الجمعٌة وسٌلة النمل الالزمة م  ممر عملوة إلوً ممور االنتوداب وبوالعكس

ما لم ٌتم صرف ممابل وسٌلة النمل وعند صرف تذاكر إركاب ل  تكوو  بالدرجوة 

 فضة خارجها.السٌاحٌة داخل المملكة وسٌاحٌة مخ

  ٌصرف ل  بدل انتداب ع  كل لٌلة بما ٌوازي راتب ٌومٌ  م  أجره الشهري وبحد

لاير وعنوود االنتووداب لخووارج المملكووة ٌووزاد البوودل  100لاير وحوود ادنووً  400أعلووى 

50. % 



 

 

  ٌحتسووب بوودل االنتووداب المموورر عوو  لٌلووة واحوودف إذا انتهووت المهمووة التووً كلووف

 ٌوم نفس .بادئها وعاد إلً ممر عمل  فً ال

  )عند اصطحاب الموظوف زوجتو  وأوالده فوً السوفر لمهموة رسومٌة )انتوداب

 فا  ذلن ٌتم على حساب  الخاص.

 ( ٌوما فً السنة.15ال تتعد  فترف االنتداب فً أي حال م  األحوال مدف ) 

 (: رسوم اإللامة لغٌر السعودٌٌ : 45المادف ) 

اإللاموة لغٌور السوعودٌٌ  الوذٌ  هوم علوى تتحمل الجمعٌوة نفموة رسووم اسوتخراج وتجدٌود 

كفالتهووا وكووذلن تؤشووٌرف الخووروج والعووودف فووً اإلجووازات السوونوٌة بحوود ألصووى شووهرٌ  

 والمهام الرسمٌة وتؤشٌرف الخروج النهائً.

 (:مستحمات النمل: 46المادف ) 

  ٌجوز نمل الموظف م  ممر عمل  األصلً إلى مكا  أخر إذا التضت مصلحة العمل

ذلن وعلى الجمعٌة إعادف النظر فً لرار النمل إذا كا  م  شان  إ  ٌلحك بوالموظف 

 ضررا جسٌما ولم ٌك  ل  سبب مشروع  تمضٌ  طبٌعة العمل.

   ٌعووولهم مموو  تووإم  الجمعٌووة للموظووف المنمووول وسووٌلة نملوو  هووو وأربعووة أفووراد مموو

ٌمٌمو  مع  فوً توارٌ  نملو , موع نفموات نمول أمتعوتهم وذلون فوً حودود أجور شوهرٌ  

 وذلن فً حالة إذا ما رأت  الجمعٌة عدم تامٌ  وسٌلة نمل .        

 (: بدل طبٌعة عمل: 47المادف ) 

 ٌصرف للعاملٌ  فً الوظائف التالٌة البدالت المحددف إزاء كل منها :

   ٌ( لاير مووع الراتووب األساسووً, تتولووف  500الصووندوق " مبلووغ )مباشوورف أموووال"أم

 عند تمتع  بالجازف رسمٌة وتصرف لم  ٌموم بهذه المهمة.

  المستخدم لسٌارت  الخاصة ألغراض الجمعٌة بصورف ٌومٌ  ٌصرف ل  بودال شوهرٌا

 تحدده الجمعٌة بالعمد المبرم مع الموظف.  

 :(:تذاكر الموظفٌ  غٌر السعودٌٌ  48المادف ) 

 تإم  الجمعٌة للمتعالد غٌر السعودي تذاكر السفر وذلن وفما لما ٌلً: 

  مرف حٌ  المودوم مو  موطنو  إلوى المملكوة فوً بداٌوة التعالود موا لوم ٌكو  ممٌموا

 بالمملكة عند التعالد.



 

 

  م  المملكة إلى موطن  ذهابا وإٌابا مرف كل سنتٌ  أثنواء مودف التعالود عنودما ٌورخص

م  كا  تعالده داخلٌا ومضت إحد  تلن المدد على تعالوده موا ل  بالجازف عادٌة وكذا 

 لم ٌك  ممٌما إلامة دائمة بالمملكة لبل تعالده.

   م  المملكة إلى موطن  فً نهاٌة العمد عند مغادرت  نهائٌا وٌستثنً م  ذلن م  كوا

 ممٌما بالمملكة عند التعالد وكانت مدف خدمت  الل م  سنتٌ  أو نملت كفالت  إلى جهوة

 أخر  داخل المملكة.

  تكووو  التووذاكر المشووار إلٌهووا علووى الدرجووة السووٌاحٌة المخفضووة وٌكووو  السووعر علووى

 ألصر طرٌك جوي.

  .إذا جزأ المتعالد إجازت  العادٌة تإم  الجمعٌة التذاكر للفترف األخٌرف منها 

 موو  لٌمتهووا إذا 50ٌجوووز تعوووٌض المتعالوود عوو  التووذاكر المسووتحمة لوو  فووً حوودود %

 ت  داخل المملكة أو رغب هو فً التعوٌض بدال م  منحة التذاكر.لضى إجاز

 : المكافآتاً عاشر

 (:أحكام المكافآت: 49المادف: )

ك لألحكام التالٌة:  تمنح المكافآت بالجمعٌة وفما

  ك وإخالصا وكفاءف بشكل ٌإدي إل زٌادف تمنح المكافآت للموظفٌ  الذٌ  ٌثبتو  نشاطا

اإلنتوواج أو الووذٌ  ٌووإدو  أعموواالك اسووتثنائٌة وضووم  حوودود اختصاصوواتهم أو الووذٌ  

ٌسووتحدثو  أسووالٌب وتنظٌمووات جدٌوودف فووً العموول تووإدي إلووى رفووع الكفوواءف والطالووة 

 فع ضرر بحك الجمعٌة أو موظفٌها .             اإلنتاجٌة أو الذٌ  ٌمومو  بدرء خطر أو د

 ( موو  الئحووة تنظووٌم شووإو  26تعتبوور تمووارٌر األداء المنصوووص علٌهووا فووً المووادف )

 العاملٌ  أساسا ٌستند إلٌة فً منح المكافآت.تصنف المكافآت إلى فئتٌ  :

o :ًالمكافآت المعنوٌة وهً كاآلت 

 .كتاب ثناء وتمدٌر 

  منح إجازف إضافٌة بدو  أجر. 

o : المكافآت المادٌة وتتضمن 

  العوووووالوات االسوووووتثنائٌة وفموووووا للضووووووابط التوووووً تضوووووعها الجمعٌوووووة

 وخصوصا ماٌلً:

 .االلتزام بساعات العمل الٌومٌة 



 

 

  عوووودم الحصووووول علووووى جووووزاء إداري

 خالل السنة الماضٌة.

  نوووودرف االسووووتئذا  خووووالل سوووواعات

 العمل الٌومٌة .

 .مكافآت اإلنتاج المتمٌز 

  اإلضافٌة.اإلكرامٌات 

 .مكافآت االختراع 

 .منح تذاكر سفر زٌادف على ما هو ممرر فً هذه الالئحة 

 .منح إجازف إضافٌة بؤجر 

 . مكافآت الممترحات بشؤ  تطوٌر نظم العمل وأسالٌب 

 تمنح المكافآت بمرار م  رئٌس مجلس اإلدارف أو م  ٌنٌب  فً ذلن. 

 

 أحد عشر: اإلجازات

 نوٌة (: اإلجازف الس 50المادف ) 

   ك شورٌطة أ ٌستحك الموظف إجازف سنوٌة براتب كامل مودتها واحود وعشورو  ٌوموا

ٌكو  لود أمضوى فوً الخدموة اثنوً عشور شوهراك عول األلول وإذا مضوً علوى الخدموة 

ك.  خمس سنوات ٌستحك ثالثو  ٌوما

  للجمعٌة تحدٌد مواعٌد تمتع الموظفٌ  بالجازتهم السنوٌة وفك ممتضوٌات العمول علوى

االعتبار رغبة الموظف ما أمك  ذلون وٌكوو  لورار الجمعٌوة فوً هوذا  أ  توضع فً

 الشؤ  نهائٌا.

  ال ٌحك للعامل أ  ٌتنازل ع  إجازت  السنوٌة بممابل أو بدو  ممابل وٌجب أ  ٌتمتع

بهوا فوً سوونة اسوتحمالها وٌجوووز بموافموة الجمعٌوة تؤجٌوول اإلجوازف كلهووا أو أٌاموا منهووا 

 للسنة التالٌة .

   ٌتم جدولة إجازات الموظفٌ  فً بداٌة كل سنة مٌالدٌة مع إمكانٌة تجزئتهوا علوى أ

ال ٌمل الجزء األخٌر ع  أسبوعٌ  , ومع مراعاف أ  ٌفصول بٌنهموا مودف ال تمول عو  

 أسبوع.



 

 

  ك ع  اإلجازف السنوٌة المسوتحمة إذا تورن العمول بالجمعٌوة لبول ٌدفع للموظف تعوٌضا

لموودف التووً لووم ٌحصوول عوول إجووازف عنهووا , كمووا ٌسووتحك التمتووع بهووا وذلوون بالنسووبة ل

التعوٌض ع  كسور السنة بنسبة ما لضى منها فً العمل وٌتخذ آخر راتب ٌتماضاه 

ك الحتساب مكافؤف هوذه اإلجوازف بشورط عودم إخاللو  بؤحكوام بنوود عمود  الموظف أساسا

ك لمواد هذه الالئحة.  العمل المبرم  مع الجمعٌة وطبما

 إجازف العٌدٌ  :(:  51المادف )  

 ٌتمتع جمٌع موظفً الجمعٌة بالجازف العٌدٌ  كالتالً :

 . أربعة أٌام بمناسبة عٌد الفطر المبارن 

 . أربعة أٌام بمناسبة عٌد األضحى المبارن 

 )  ٌوم واحد بمناسبة الٌوم الوطنً للمملكة ) أول المٌزا . 

كورف علوى أ  تودفع لو  للجمعٌة تشغٌل م  ٌلزم مو  موظفٌهوا خوالل أٌوام العطوالت الموذ

ك وذلن باجر ٌومٌ  ع  كل ٌوم عمل .  أجراك إضافٌا

 : (:اإلجازف المرضٌة 52المادف ) 

ٌحصل الموظف الذي ٌثبت مرض  بشهادف صادرف م  جهة طبٌة معتمدف لود  الجمعٌوة 

 الحصول على إجازف مرضٌة خالل السنة الواحدف حسب األتً:

 لىبكامل الراتب فً الثالثو  ٌوما األو. 

 . ك التالٌة  بثالثة أرباع الراتب ع  الستٌ  ٌوما

 . ك التً تلً ذلن خالل السنة الواحدف  وبدو  مرتب للثالثٌ  ٌوما

و للجمعٌة بعد ذلن أ  تستمر فً إعطاء الموظف إجوازات بودو  راتوب أو تفسو  العمود 

حسووب تموودٌر الجمعٌووة لظروفوو  و مصوولحة العموول و ال ٌسوومح للموظووف الموورٌض بووؤ  

ٌباشوور عملوو  فووً حالووة إذا ظهوور أ  لدٌووة موورض معوودي أال إذا لوورر طبٌووب تمبوول لووراره 

شرف عملة وأ  ال خطر علٌة م  أداء الجمعٌة شفاء الموظف وان  أصبح لادرا على مبا

 العمل وال ضرر م  مخالطت  زمالءه فً العمل . 

 (: اإلجازات الخاصة : 53المادف) 

 ٌحك للموظف الحصول على إجازف بؤجر كامل فً الحاالت التالٌة:

 . خمس أٌام لزواج 

 . ثالث أٌام لوالدف مولود ل 



 

 

  أصوولة أو فروعو  وعلوى الموظوف خمس أٌام فً حالة وفاف زوجة الموظف أو احود

 تمدٌم الوثائك المإٌدف لهذه الحاالت متى طلب من  ذلن.

   ٌسووتحك الموظووف الوودائم إجووازف أداء امتحووا  بعوودد أٌووام االمتحانووات الفعلٌووة لكوول سوون

دراسٌة وعلى الموظف أ  إحضوار الوثوائك التوً تحوددها الجمعٌوة إلثبوات حضووره 

 االمتحا  .    

 ازف األمومة :(: إج 54المادف )  

تستحك الموظفة إجازف وضع براتب كامل مدتها عشرف أسابٌع وٌمكنهوا التمتوع بهوا لبول 

 اربعة أسابٌع م  تارٌ  الوالدف.

 (: إجازف عدف الوفاف : 55المادف )  

تستحك الموظفة إجازف عدف الوفاف الشرعٌة براتب كامل مدتها أربعة أشهر وعشرف أٌام 

تووب حتووى تضووع حملهووا تبوودءا موو  تووارٌ  وفوواف زوجهووا وذلوون ولوو  حووك تمدٌوودها بوودو  را

 (.30حسب نظام العمل الالئحة التنفٌذٌة ) اإلجازات ( المادف )

 (: اإلجازف بدو  راتب: 56المادف ) 

ٌجوز للموظف الحصول عل إجازف بدو  راتب لمدف ال تزٌد ع  شهر فً السنة بشرط 

 االت التالٌة :موافمة الجمعٌة على منح  اإلجازف وذلن فً الح

  حضور اختبارات الدراسة لفصل أو سنة دراسٌة معادف وذلن بعودد أٌوام االمتحانوات

ك لكل سن  دراسٌة .   الفعلٌة فمط وبحد ألصى خمسة عشر ٌوما

 .حضور الدورات التدرٌبٌة التً ٌرغب الموظف شخصٌا بااللتحاق بها 

  مجلس إدارف الجمعٌة.ٌجوز منح الموظف إجازف بدو  راتب أكثر م  شهر بموافمة 

 (: اإلجازف االضطرارٌة: 57المادف ) 

ال تعتبوور اإلجووازف االضووطرارٌة حمووا مطلمووا للموظووف ولوو  التمتووع بالجووازف اضووطرارٌة 

مموودارها خمسووة أٌووام خووالل العووام غٌوور مدفوعووة الراتووب بعوود موافمووة الجمعٌووة أو الوحوودف 

 ٌزٌد ع  ٌومٌ  متتالٌٌ .التابعة لها علٌها مع مراعاف أ  تمنح ل  مجزاف وبما ال 

 (: إجازف الحج: 58المادف ) 

تموونح الجمعٌووة الموظووف الووذي ٌرغووب فووً أداء فرٌضووة الحووج إجووازف بوواجر كاموول موودتها 

عشرف أٌام باإلضوافة إلوى إجوازف عٌود األضوحى المبوارن وذلون لمورف واحودف طووال مودف 



 

 

خدمت  وللجمعٌة حك تنظٌم هذه اإلجازف بما ٌضم  حس  سٌر العمل وذلن حسب نظوام 

 (.114العمل الفصل الرابع ) اإلجازات ( المادف )

 ( : العمل لد  الغٌر خالل اإلجازف : 59المادف ) 

ال ٌجووووز للموظوووف أ  ٌعمووول لووود  أي جهوووة أثنووواء تمتعووو  بوووؤي إجوووازف مووو  اإلجوووازات 

لالئحوة سوواء كوا  ذلون بوؤجر أو بودو  أجور , فوالذا ثبوت إ  المنصوص علٌها فً هوذه ا

الموظوف خوالف ذلون ٌكوو  للجمعٌوة الحوك فووً حرمانو  مو  أجوره عو  مودف اإلجووازف أو 

تسترد من  ما دفعت  ل  لماء ذلن وذلن حسوب نظوام العمول الفصول الرابوع ) اإلجوازات ( 

 (.118المادف )

 (: االستدعاء م  اإلجازف : 60المادف ) 

لجمعٌة بموافمة الموظف استدعائ  م  إجازت  متى التضوت ظوروف العمول ذلون ٌجوز ل

على إ  تتحمل الجمعٌة فً هذه الحالة نفمات سفر الموظف وأفراد أسرت  الوذٌ  رافمووه 

مم  ٌعولهم شرعا م  الجهة التً ٌمضً فٌهوا إجازتو  إلوى ممور عملوة ونفموات إعوادتهم 

اإلجازف وذلن بحدود خمسة أشخاص بمو  فوٌهم  إلى تلن الجهة لمضاء المدف المتبمٌة م 

 الموظف نفس , بعد انتهاء المهمة التً استدعى م  اجلها متى رغب العامل فً ذلن.

 ( : العودف بعد اإلجازف:  61المادف ) 

كل موظف ال ٌعود إلى عملة مباشرف بعد انتهاء إجازت  أٌا كا  نوعها ٌحرم مو  راتبو  

ك واعتبواره متغٌبوا عو   ع  مدف غٌاب  مع عدم اإلخال ل بحك الجمعٌة فوً مجازاتو  إدارٌوا

 العمل بغٌر إذ   

 

 عشر : الواجبات والمسإولٌات: الثانً

 (: واجبات الجمعٌة: 62المادف ) 

تلتووزم الجمعٌووة بووا  تعاموول موظفٌهووا بوواالحترام الالئووك واالهتمووام بووؤحوالهم ومصووالحهم 

 دٌنهم . واالمتناع ع  كل لول أو فعل ٌمس كرامتهم أو 

 ( : واجبات الموظف : 63المادف )

 على الموظف أ  ٌلتزم باالتً:

 . التمٌد بالتعلٌمات واألوامر المتعلمة بالعمل 



 

 

  انجاز عملة على الوج  المطلوب ووفك تعلٌموات وتوجٌهوات رئٌسو  المباشور

. 

  .أ  ٌلتزم بحس  السٌرف والسلون واألخالق الكرٌمة 

 لووة الكوووارث واإلخطوار التووً تهوودد سووالمة تمودٌم كوول عووو  أو مسواعدف فووً حا

 العمل  والموظفٌ .

 .المحافظة والعناٌة واالهتمام باألجهزف والممتلكات 

  المحافظووة علووى األسوورار التووً ٌطلووع علٌهووا بحكووم عملووة وٌلتووزم بعوودم إفشووائها

 للغٌر.

   إخطار الجمعٌة بكل تغٌٌور ٌطورأ علوى حالتو  االجتماعٌوة والصوحٌة أو مكوا

 إلامت .

 .مراعاف األنظمة واألمور الشرعٌة المرعٌة فً البلد 

   االمتناع ع  الجمع بوٌ  عملوة فوً الجمعٌوة وممارسوة أي عمول أخور إذا كوا

 موظفا دائما.

  االمتنوواع عوو  اسووتعمال األدوات واألجهووزف والممتلكووات والمهمووات الخاصووة

 بالجمعٌة فً اإلغراض الخاصة.

 واالدرف,كتابٌوا أو هاتفٌوا, عو  الظوروف إبالل الجمعٌة عو  طرٌوك رئٌسوة المباشور أ

التووً تضووطره إلووى التووؤخٌر عوو  الحضووور للعموول وذلوون لتنظوور الجمعٌووة فووً إمكانٌووة 

 الموفمة على تؤخره.    

 

 (: الهداٌا: 64المادف ) 

ال ٌجوز للموظف أ  ٌمبل م  أي شخص ٌتعامل مع الجمعٌة مكافؤف أو هدٌة أو عمولوة 

 م  أي نوع. 

 ألعمال المحظورف داخل الجمعٌة:(: ا 65المادف ) 

 . ٌحضر على الموظف توزٌع منشورات أو جمع تولٌعات داخل الجمعٌة 

  ٌحضر علوى الموظوف التودخٌ  داخول الجمعٌوة أوخارجهوا أثنواء تؤدٌوة المهوام

 الخاصة بالجمعٌة .



 

 

  ٌحضر على الموظف أ  ٌفضً بؤي تصرٌح أو بٌا  مو  أي نووع كوا  عو  أعموال

ٌة ع  طرٌك الصحف أو غٌور ذلون مو  طورق النشور أال بوالذ   وظٌفت  أو ع  الجمع

 كتابً م  مدٌر عام الجمعٌة. 

 (: التظلم:    66المادف ) 

  ٌحك للموظف التظلم م  أي تصرف أو إجراء فً حم  فٌمدم تظلم  لرئٌسة المباشر

فالذا لم ٌبت فٌ    خالل ثالثة أٌام ٌمدم الموظف تظلم  إلى مودٌر عوام الجمعٌوة الوذي  

 ٌشكل لجنة تحمٌك تفصل فً التظلم خالل أسبوع على األكثر.

   ال ٌضار الموظف م  تمدٌم تظلم  وٌشترط فً التظلم أ  ٌكو  كتابٌا وا  ٌذكر فٌو

الموظووف اسووم  بالكاموول ومهنتوو  ومولووع عملوو  وا  ٌحوودد موضوووع شووكواه وكافووة 

 المعلومات بصورف واضحة   وصرٌحة.

  ًتظلمو  فووً مٌعواد ال ٌتجوواوز خمسووة عشور ٌومووا موو  ٌبلوغ الموظووف بنتٌجوة البووت فوو

 تارٌ  تمدٌم الطلب.

   ٌٌحك للموظف اللجوء إلى الجهات المضائٌة واإلدارٌة فً أي خالف ٌنشا بٌنو  وبو

الجمعٌة بشا  تفسٌر أو تنفٌذ عمد العمل وعلٌوة أ  ٌراجوع رئٌسوة المباشور أوال  فوً  

 كل ما ٌصادف  م  مشاكل إدارٌة وفنٌة.

 

 عشر : المخالفات والجزاءاتثالث ال

 وال:ال حة عامةأ

 (: ركائز الجزاءات المخالفات: 67المادف ) 

وضعت هذه األحكام الخاصة بالمخلفات والجزاءات تطبوك أحكوام نظوام العمول الصوادر 

هووـ والمعوودل بالمرسوووم الملكووً 23/08/1426بتووارٌ   51بالمرسوووم الملكووً رلووم م / 

( بتوارٌ  46و المعدل بالمرسوم الملكً رلوم )م/ هـ12/05/1434(بتارٌ  24رلم )م/

هـ  والمرارات الوزارٌة الصادرف تنفٌذاك ل  فٌما لم ٌرد بشوؤن  1426هـ 05/06/1436

 نص فً هذه الالئحة.

 ( :الغرض م  أحكام المخالفات:  68المادف ) 



 

 

تهدف هذه األحكام إلى تبصٌر الموظف بعوالب ما لد ٌحدث منو  مو  إهموال أو إخوالل 

بواجبات   وتعرٌف  بالمكافآت المادٌة أو المعنوٌة التً ٌحصل علٌها بانتظامو  واسوتمامت   

 ونشاط  وجده وإتمان  العمل .

 

  

 (: نطاق الئحة المخلفات والجزاءات:  69المادف ) 

 تسري هذه الالئحة على جمٌع الموظفٌ  بالجمعٌة والوحدات التابعة لها.

 لمخالفات والجزاءات:(: إعال  أحكام ا 70المادف ) 

ٌتم إعال  هذه األحكام بوضعها فوً مكوا  ظواهر مو  أمواك  العمول خوالل أسوبوع علوى 

 األكثر م  تارٌ  إلرارها. 

 ثانٌاً: المخالفات والجزاءات :

 (: جدول المخالفات والجزاءات: 71المادف ) 

ال تعتبوور مخالفووة تسووتوجب الجووزاء المنصوووص علٌووة ارتكوواب الموظووف فعووال موو  األفعوو

(موو   هووذه 55الووواردف بجووداول المخالفووات والجووزاءات المنصوووص علٌهووا فووً المووادف)

 الالئحة التنفٌذٌة لمكتب العمل . 

 (: أنواع الجزاءات:  72المادف ) 

 تكو  الجزاءات التً ٌجوز تولٌعها على الموظف على النحو التالً :

 ئٌسة المباشر التنبٌ :وهو تذكٌر شفهً أو كتابً ٌوج  إلى الموظف م  لبل ر

ٌشار   فٌو  إلوى المخالفوة التوً ارتكبهوا وٌطلوب منو  ضورورف مراعواف النظوام 

والتمٌد بالالئحة المتبعة ألداء واجبات وظٌفت  وعدم العودف لمثول موا بودر منو  

 مستمبالك.

   اإلنذار: وهو تذكٌر كتابً ٌوجه  مدٌر اإلدارف المختصوة إلوى الموظوف موضوحا بو

التً ارتكبهوا موع لفوت نظوره إلوى إمكوا  تعرضو  إلوى جوزاء اشود فوً  نوع  المخالفة

 حالة استمرار  المخالفة أو  العودف إلى مثلها مستمبال. 

  الحسم: وٌكو  ذلن إما بحسم نسبة م  األجر فً حدود جزء م  األجر الٌومً , أو

 بالحسم م  األجر الذي ٌتراوه بٌ  اجور ٌووم و خمسوة أٌوام فوً الشوهر الواحود كحود

 ألصى .



 

 

   اإلٌموواف عوو  العموول بوودو  اجوور: وهووو منووع الموظووف موو  مزاولووة عملووة خووالل فتوورف

معٌنة مع حرمان  م   أجره خالل هذه الفترف علوى أ  ال ٌتجواوز خمسوة أٌوام خوالل 

 مدف خدمت .           

   الحرما  م  العالوف الدورٌة : وهو الحرما  م  العالوف السنوٌة لمودف ألصواها سونة

 واحدف.

    الفصوول موو  الخدمووة مووع المكافوواف: وهووو فصوول الموظووف بسووبب مشووروع الرتكابوو

 المخالفة مع  عدم المساس بحم  فً مكافؤف نهاٌة الخدمة. 

  الفصوول موو  الخدمووة بوودو   مكافووؤف:وهو فسوو  عموود عموول الموظووف دو  مكافووؤف أو

(مو  80تعوٌض الرتكاب فعال أو أكثور مو  األفعوال المنصووص علٌهوا فوً الموادف )

 .ام العملنظ

 ( :الجزاءات:  73المادف ) 

ك م  المخالفات الواردف فً جدول المخالفوات و الجوزاءات المشوار  كل موظف ارتكب أٌا

(م  هذه الالئحة ٌعالب بالجزاء الموضح لرٌ  المخالفة التً ارتكبها 83إلٌ  فً المادف)

المرتكبوة  وٌجب أ  ٌتناسب  الجزاء المفروض على الموظف مع نوع ودرجة المخالفوة

  .م  لبل 

 (:صالحٌة تولٌع الجزاءات: 74المادف ) 

تكووو  صووالحٌة تولٌووع الجووزاءات المنصوووص علٌهووا فووً هووذه الالئحووة موو  لبوول رئووٌس 

مجلس اإلدارف بالجمعٌة أو م  ٌفوض  وٌجوز لو  اسوتبدال الجوزاء الممورر ألٌوة مخالفوة 

 فً حالة ارتكابها للمرف األولى بجزاء أخف . 

 (: تكرار المخالفة: 75المادف ) 

فً حالة ارتكاب الموظف ذات المخالفة بعد مضً ستة أشهر علوى سوبك ارتكابهوا فانو  

 ال ٌعتبر عائدا وتعد المخالفة وكؤنها ارتكبت للمرف األولى. 

 (: تعدد المخالفات: 76المادف ) 

عنوود تعوودد المخالفووات الناشووئة عوو  فعوول واحوود ٌكتفووً بتولٌووع الجووزاء األشوود موو  بووٌ  

 لجزاءات الممررف فً هذه الالئحة. ا

 (: تعدد الجزاءات: 77المادف ) 



 

 

ال ٌجوز أ  ٌولع على المخالفة الواحدف أكثر م  جوزاء واحود كموا ال ٌجووز الجموع بوٌ  

 حسم  جزء م  اجر الموظف وبٌ  أي جزاء أخر بالحسم م  األجر. 

 (: تولٌع الجزاءات: 78المادف ) 

اءات المنصوووص علٌهووا فووً هووذه الالئحووة أال بعوود إبووالل ال تولووع الجمعٌووة أٌووا موو  الجووز

الموظف كتابة بالمخالفوات المنسووبة إلٌوة وسوماع ألوالو  وتحمٌوك دفاعو  وذلون بموجوب 

  محضر ٌودع بملف  الخاص.

 (: مخالفات الموظف خارج العمل: 79المادف ) 

ٌوع أي جوزاء  ( م  نظام العمل ال ٌجوز للجمعٌة تول80مع عدم اإلخالل بالحكام المادف )

على الموظف ألمر ارتكب  خارج مكا  العمل أال إذا كوا  لو  عاللوة مباشورف بالعمول أو 

 الجمعٌة أو المسإلٌ  فٌها. 

 (: مدف المسؤلة التؤدٌبٌة: 80المادف ) 

تسمط المساءلة التؤدٌبٌة للموظف بعد مضً ثالثو  ٌوما على اكتشاف المخالفة دو  أ  

   إجراءات التحمٌك بشؤنها.تموم الجمعٌة باتخاذ أي م

 (:فترف تولٌع الجزاءات: 81المادف ) 

ال ٌجوز للجمعٌة تولٌوع الجوزاءات الوواردف بهوذه الالئحوة إذا أمضوى علوى توارٌ  ثبووت 

ك بالنسوبة للمووظفٌ  ذوي األجوور الشوهرٌة وخمسوة عشور  المخالفة أكثر م  ثالثوٌ  ٌوموا

 ٌوما بالنسبة للموظفٌ  اآلخرٌ . 

 (:إجراءات تولٌع الجزاءات: 82المادف ) 

تلتووزم الجمعٌووة بووالبالل الموظووف كتابووة بمووا ولووع علٌووة موو  جووزاءات ونوعهووا ومموودارها 

والجووزاء الووذي ٌتعوورض لوو  فووً حالووة تكوورار المخالفووة وإذا امتنووع الموظووف عوو  اسووتالم 

اإلخطار أو رفوض التولٌوع بوالعلم ٌرسول إلٌو  بالبرٌود المسوجل علوى عنوانو  الثابوت فوً 

 ت . ملف خدم

 (: االعتراض على الجزاءات:  83المادف ) 

مع عدم اإلخالل بحك الموظف فً االعتراض أمام اللجنوة المختصوة وفموا لونص الموادف 

( الالئحة التنفٌذٌة لنظام العمل , ٌجوز للموظف أ  ٌوتظلم أموام إدارف الجمعٌوة مو  52)

الئحووة وذلوون أي جووزاء ٌولووع علٌووة وفووك أحكووام الووتظلم المنصوووص علٌهووا فووً هووذه ال



 

 

باالعتراض على الجوزاء المولوع علٌوة أموام رئٌسوة المباشور, ثوم مودٌر عوام الجمعٌوة,ثم 

 رئٌس مجلس اإلدارف الذي ٌمثل لراره حول التظلم المولف النهائً للجمعٌة حول . 

 (:صحائف الجزاءات:  84المادف ) 

وتوارٌ   ٌخصص لكل موظف صحٌفة جزاءات ٌودو  فٌهوا نووع المخالفوة التوً ارتكبهوا 

 ولوعها والجزاء المولع علٌة وتحفظ هذه الصحٌفة فً ملف خدمت . 

 

 

 (: تسجٌل الجزاءات: 85المادف )

(مو  نظوام 73تمٌد الجزاءات المولعة عل الموظفٌ  فً سجل خاص وفك أحكام الموادف)

العموول وتعوورض حصووٌلتها كوول سوونة علووى مخووتص اجتموواعً اللتووراه كٌفٌووة التصوورف 

 خدمات االجتماعٌة والصحٌة والثمافٌة لموظفً الجمعٌة. حٌالها فً توفٌر ال

 (: الجزاء بفس  العمد: 86المادف )

ال تخل أحكام المواد السابمة بحك الجمعٌة فً فس  عمد العمل وفما ألحكوام نظوام العمول 

 ( . 80المادف )

 

 ثالثاً: جداول المخالفات والجزاءات:

 (:الجداول 87المادف ) 

ات والجزاءات فً الجمعٌوة , و الوحودات التابعوة لهوا, علوى النحوو تكو  جداول المخالف

 التالً:

 ( مخالفات تتعلك بمواعٌد العمل: 1جدول ) 

 نوع المخالفة م

 الجزاء

)النسبة المحسومة هً نسبة من ااجر 

 الٌومً(

ثانً  أول مرة

 مرة

ثالث 

 مرة

رابع 

 مرة

دلٌمة دون إذن أو عذر 15التؤخر عن مواعٌد الحضور للعمل لغاٌة  1/1

 ممبول إذا لم ٌترتا على ذلن تعطٌل لموظفٌن آخرٌن

 إنذار

 كتابً
5% 10% 20% 

دلٌمة دون إذن أو عذر 15التؤخر عن مواعٌد الحضور للعمل لغاٌة  1/2

 ممبول إذا ترتا على ذلن تعطٌل لموظفٌن آخرٌن

 إنذار

 كتابً
15% 25% 50% 

دلٌمة  30دلٌمة لغاٌة 15التؤخر عن مواعٌد الحضور للعمل أكثر من  1/3

 دون إذن أو عذر ممبول إذا لم  ٌترتا على ذلن تعطٌل لموظفٌن آخرٌن

10% 

 
15% 25% 50% 



 

 

دلٌمة  30دلٌمة لغاٌة 15التؤخر عن مواعٌد الحضور للعمل أكثر من  1/4

 لموظفٌن آخرٌندون إذن أو عذر ممبول إذا ترتا على ذلن تعطٌل 

25% 

 
 ٌوم 75% 50%

دلٌمة  60دلٌمة لغاٌة 30التؤخر عن مواعٌد الحضور للعمل أكثر من  1/5

 دون إذن أو عذر ممبول إذا لم  ٌترتا على ذلن تعطٌل لموظفٌن آخرٌن

25% 

 
 ٌوم 75% 50%

دلٌمة  60دلٌمة لغاٌة 30التؤخر عن مواعٌد الحضور للعمل أكثر من  1/6

 عذر ممبول إذا ترتا على ذلن تعطٌل لموظفٌن آخرٌندون إذن أو 
 ٌومان ٌوم 50% 30%

1/7 
التؤخر عن مواعٌد الحضور للعمل لمدة تزٌد عل ساعة دون إذن أو عذر 

 ممبول إذا ترتا أو لم ٌترتا على ذلن تعطٌل لموظفٌن آخرٌن

 إنذار

 كتابً
 ٌومان ٌوم

ثالثة 

 أٌام

 التؤخٌرباإلضافة إلى حسم اجر ساعات 

1/8 
 15ترن العمل أو االنصراف لبل المٌعاد دون إذن أو عذر بما ال ٌتجاوز 

 دلٌمة

إنذار 

 كتابً
 ٌوم 25% 10%

 باإلضافة إلى حسم اجر مدة ترن العمل

1/9 
ترن العمل أو االنصراف لبل المٌعاد دون إذن أو عذر ممبول بما ٌتجاوز 

 دلٌمة 15

 ٌوم 50% 25% 10%

 إلى حسم اجر مدة ترن العملباإلضافة 

البماء فً أماكن العمل أو العودة إلٌها بعد انتهاء مواعٌد العمل دون  1/10

 مبرر

إنذار 

 كتابً
 ٌوم 25% 10%

1/11 

 الغٌاا دون إذن كتابً أو عذر ممبول من ٌوم إلى ثالثة أٌام
 ٌومان ٌوم

ثالثة 

 اٌام

أربعة 

 أٌام

 باإلضافة إلى حسم أجرة مدة الغٌاا

1/12 

 الغٌاا دون اذن كتابً أو عذر ممبول من أربعة أٌام إلى ستة أٌام
 ٌومان

ثالثة 

 أٌام

أربعة 

 أٌام

فصل مع 

 المكافؤة

 باإلضافة إلى حسم اجر مدة الغٌاا

1/13 

 الغٌاا دون اذن كتابً أو عذر ممبول من سبعة أٌام إلى عشرة أٌام

أربعة 

 أٌام
 خمسة أٌام

فصل مع 

 المكافؤة

 باإلضافة إلى حسم اجر مدة الغٌاا

1/14 

 االنمطاع عن العمل دون سبا مشروع مدة  عشرة أٌام متصلة أو أكثر

الفصل دون مكافؤة أو تعوٌض على أن 

ٌسبمه إنذار كتابً بعد الغٌاا بمدة خمسة 

 أٌام فً نطاق أحكام نظام العمل

1/15 
على عشرٌن  الغٌاا المتمطع دون سبا مشروع مددا تزٌد فً مجموعها

 ٌوما فً السنة الواحدة

الفصل دون مكافؤة أو تعوٌض على إن 

ٌسبمه إنذار كتابً بعد الغٌاا بمدة عشرة 

 أٌام فً نطاق أحكام نظام العمل

 ( مخالفات تتعلك بتنظٌم العمل 2جدول ) 

 نوع المخالفة م

 الجزاء

)النسبة المحسومة هً نسبة 

 من ااجر الٌومً(

أول 

 مرة

ثددددانً 

 مرة 

ثالددددث 

 مرة

رابددددع 

 مرة



 

 

التواجد دون مبرر فً غٌر مكان العمل إثناء  2/1

 ولت الدوام

10

% 

25

% 

50

% 
 ٌوم

استمبال زا رٌن من غٌر موظفً الجمعٌة فً  2/2

 أماكن  العمل دون إذن من اإلدارة

 إنذار

 كتابً

10

% 

15

% 

25

% 

ااكل فً مكان العمل أو عٌر المكان المعد له أو  2/3

 غٌر أولات الراحةفً 

إنذار 

 كتابً

10

% 

15

% 

25

% 

2/4 
 النوم أثناء العمل

 إنذار

 كتابً

10

% 

25

% 

50

% 

2/5 
 النوم فً الحاالت التً تستدعً ٌمظة مستمرة

50

% 
 ٌوم

ٌوما

 ن 

ثالث 

 أٌام

التسكع أو وجود الموظفٌن فً غٌر محلهم أثناء  2/6

 ساعات العمل

10

% 

25

% 

50

% 
 ٌوم

2/7 
 الحضور واالنصراف التالعا فً إثبات

25

% 

50

% 
 ٌوم 

ٌوما

 ن

عدم إطاعة ااوامر العادٌة الخاصة بالعمل أو  2/8

عدم تنفٌد التعلٌمات الخاصة بالعمل والمعلمة فً 

 مكان ظاهر

25

% 

50

% 
 ٌوم

ٌوما

 ن

2/9 

التحرٌض على مخالفة ااوامر و التعلٌمات 

 الخطٌة الخاصة بالعمل

ٌوما

 ن

ثالث 

 أٌام

خمس

 ة أٌام

فصل 

 مع

المكا

 فؤة

2/10 
استخدام مواد لابلة لالشتعال فً اإلمكان 

المحظورة والمعلن عنها للمحافظة على سالمة 

 الموظفٌن والمكان

ٌوما

 ن

ثالث 

 أٌام

خمس

 ة أٌام

فصل 

مع 

المكا

 فؤة*

اإلهمال أو التهاون فً العمل الذي لد ٌنشا عنه  2/11

ضرر فً صحة الموظفٌن أو سالمتهم أو فً 

ٌوما

 ن

ثالث 

 أٌام

خمس

 ة أٌام

فصل 

مع 



 

 

المكا اادوات وااجهزةالمواد أو 

 فؤة*

استعمال آالت ومعدات وأدوات الجمعٌة  1/12

 اغراض خاصة دون إذن 

 إنذار 

 كتابً
 ٌوم

ثالث 

 أٌام

خمس

 ة أٌام

تدخل الموظف دون وجه حك فً أي عمل لٌس  2/13

 فً اختصاصه أو لم ٌعهد به إلٌه 

50

% 
 ٌوم

ٌوما

 ن

ثالثة 

 أٌام

الخروج أو الدخول من غٌر المكان المخصص  2/14

 لذلن

 انذار

 كتابً

10

% 

15

% 

25

% 

اإلهمال فً تنظٌف اآلالت وصٌانتها اوعدم  2/15

 العناٌة بها أو عدم التبلٌغ عما بها من خلل

50

% 
 ٌوم

ٌوما

 ن

ثالثة 

 أٌام

عدم وضع أدوات اإلصالح والصٌانة واللوازم  2/16

المخصص لها بعد االنتهاء ااخرى فً اإلمكان 

 من العمل

 انذار

 كتابً

25

% 

50

% 
 ٌوم

لراءة الصحف والمجالت وسا ر المطبوعات فً  2/17

أمكان العمل خالل الدوام الرسمً دون ممتضى 

 من واجبات الوظٌفة

20

% 

50

% 
 ٌوم

ٌوما

 ن

2/18 

تمزٌك أو أتالف إعالنات أو بالغات إدارة 

 الجمعٌة

ٌوما

 ن

ثالث 

 أٌام

خمس

 أٌامة 

فصل 

مع 

المكا

 فؤة

(إذا نشاء عن المخالفة ضرر 11و10وٌجوز الفصل دون المكافؤة فً الحالتٌن )*

 .جسٌم والترن ذلن بالعمد

 ( مخلفات تتعلك بسلون الموظف*3جدول )

 نوع المخالفة م

 الجزاء

)النسبة المحسومة هً نسبة 

 من ااجر الٌومً(



 

 

أول 

 مرة

ثددددانً 

 مرة 

ثالددددث 

 مرة

رابددددع 

 مرة

التشاجر مع الزمالء أو إحداث المشاغبات فً  3/1

 مكان العمل 
 ٌوم 

ٌوما

 ن

ثالثة 

 أٌام 

خمس

 ة أٌام

التمارض أو ادعاء انه أصٌا أثناء العمل أو  3/2

 بسببه 
 ٌوم 

ٌوما

 ن

ثالثة 

 أٌام 

خمس

 ة أٌام

االمتناع عن إجراء الكشف الطبً عند طلا  3/3

المحال إلٌه أو رفض أتباع  طبٌا  الجمعٌة

 التعلٌمات الطبٌة إثناء  العالج

 ٌوم 
ٌوما

 ن

ثالثة 

 أٌام 

خمس

 ة أٌام

3/4 
 مخالفة التعلٌمات الصحٌة المعلمة بؤمكنة العمل 

50

% 
 ٌوم 

ٌوما

 ن

خمس

 ة أٌام

كتابة عبارات على الجدران أو لصك إعالنات  3/5

 دون موافمة اإلدارة

إنذار 

 كتابً

10

% 

25

% 

50

% 

3/6 
 رفض التفتٌش عند االنصراف 

25

% 

50

% 
 ٌوم 

ٌوما

 ن

3/7 
 جمع إعانات أو نمود بدون إذن الجمعٌة

إنذار 

 كتابً

10

% 

25

% 

50

% 

3/8 

عدم تسلٌم النمود المحصلة لحساا الجمعٌة فً 

 المواعٌد المحددة دون تبرٌر ممبول 

ٌوما

 ن

ثالثة 

 أٌام 

خمس

 ة أٌام

فصل 

مع 

المكا

 فؤة

االمتناع عن ارتداء المالبس و ااجهزة الممررة  3/9

 للولاٌة والسالمة 

إنذار 

 كتابً
 ٌوم 

ٌوما

 ن

خمس

 ة أٌام

اإلسراف فً استهالن المواد ااولٌة دون مبرر  3/10

 ممبول 

إنذار 

 كتابً

50

% 
 ٌوم 

ٌوما

 ن

االدعاء كذبا على الزمالء مما ٌإدي إلى تعطٌل  3/11

 العمل 

25

% 

50

% 
 ٌوم 

ٌوما

 ن



 

 

  أٌة مخالفة مضى علٌها ستة أشهر تعتبر األولى م  نوعها وٌطبك بشؤنها

 تسلسل الجزاءات الواردف فً هذا الجدول

  لمدٌر عام الجمعٌة أو م  ٌفوض  بالنسوبة ألٌوة مخالفوة ترتكوب للمورف األولوى

 استبدال الجزاء الممرر باإلنذار الكتابً.

 

 

 رابع عشر: اإللغاء والتجدٌد وإنهاء الخدمة 

 (: الفصل م  العمل: 88المادف )

دو  إنووذار أو مكافووؤف أو  أو الوحدددة التابعددة لهددا ٌفسوو  عموود العموول موو  جانووب الجمعٌووة 

 تعوٌض للموظف فً الحاالت التالٌة:

  إذا ولع م  الموظف اعتداء بالمول أو الفعل على احد رإسائ  أثناء العمل أو

 بسبب . 

 األمانة. إذا ارتكب الموظف عمالك مخالك بالشرف و 

  إذا ثبت إ  الموظف لجؤ إلى التزوٌر, أو طلب أو لبول رشووف مالٌوة أو عٌنٌوة

 أو خدمٌة ونحوها . 

  . إذا ثبت إ  الموظف لام بالفشاء أسرار العمل التً ٌطلع علٌها بحكم وظٌفت 

 ( :انمضاء عاللة العمل :  89المادف ) 

 تنمضً عاللة العمل ألحد األسباب اآلتٌة:

 زوال أثر العمد كما فً الحاالت التالٌة: : أوال

 .انتهاء مدف العمد إذا كا  محدد المدف 

 .ك  انتهاء الموسم إذا كا  العمل موسمٌا

 .انتهاء العمل العرضً أو المإلت 

 ً ك  بموجوب حكوم   ثانٌا ك, وٌكو  تمرٌر وفاف الموظوف حكموا : وفاف الموظف حمٌمة أو حكما

 لضائً نهائً.

 ً  موظف.: استمالة ال ثالثا

 ً ك ع  أداء عملة األصلً. رابعا  : عجز الموظف عجزا كلٌا

 ً  : ثبوت عدم الصالحٌة خالل فترف االختبار )التجربة(. خامسا



 

 

 ً : إلغواء السولطات الحكومٌوة رخصوة عمول أو إلاموة الموظوف غٌور السوعودي أو  سادسا

 عدم  تجدٌدها أو إبعاده ع  البالد. 

 مد:(: اإلشعار بانتهاء الع 90المادف ) 

بالنسبة للعمد غٌور محودد المودف فانو  ٌجووز للجمعٌوة أو الموظوف إنهواء العمود ألي سوبب 

بموجووب إشووعار كتووابً مدتوو  شووهر وفووً هووذه الحالووة تعتبوور رغبووة احوود الطوورفٌ  عوودم 

 مواصلة العمل مع الطرف األخر هو السبب المشروع إلنهاء العمد. 

 (:إخطار الموظف بفس  العمد أو انتهاء عمد العمل: 91المادف ) 

فً األحوال التً ٌتطلب فٌها فس  أو إنهاء عمد العمول ٌجوب توجٌو  إخطوار كتوابً إلوى 

الموظف على عنوان  فوً ممور العمول أو سوكن  بالبرٌود المسوجل وٌولوع علٌوة باالسوتالم 

ول م  زمالئو  وٌوضوع وتارٌخ , فالذا امتنع الموظف ع  االستالم ٌشهد علٌة اثنا  عد

 اإلبالل فً الملف. 

 (:تسوٌة حموق الموظف عند انتهاء الخدمة: 92المادف ) 

  ك للنظوام الموالً المعموول تصفى حموق الموظف الذي تنتهً خدمت  وتصرف ل  وفموا

 ( م  نظام العمل . 88-84ب  فً الجمعٌة والمواد)

  تحسوب علوى أسواس راتوب ٌستحك الموظف عند انتهاء خدمتو  مكافوؤف نهاٌوة الخدموة

نصف  شهر ع  كل سنة م  السنوات الخمس أألولى وراتب شهر ع  كل سنة م  

 السنوات التالٌة وٌتخذ الراتب األخٌر كؤساس لحساب المكافؤف.

  للجمعٌة الحك فً خصم مرتب شهر كامل م  مستحمات الموظف الذي تورن العمول

 الئحة.دو  إشعار الجمعٌة وفما لألحكام الواردف بهذه ال

 . ٌستحك الموظف راتب  حتى الٌوم الذي تنتهً فٌ  خدمت 

   إذا كا  انتهاء الخدمة بناء عل استمالة الموظف استحك الراتب حتى التارٌ  المحودد

 بمرار  لبول االستمالة أو انمضاء المدف التً تعتبر االستمالة بعدها ممبولة.

 بعود حصوول  علوى إخوالء  ال تصرف أٌة مستحمات للموظف الوذي انتهوت خدمتو  إال

 طرف  وتسلٌم ما لدٌة م  عهدف واسترداد ما علٌة م  أموال أو أصناف للجمعٌة. 

 (: إعادف المستندات المودعة بملف الموظف: 93المادف ) 

تعاد للموظف حال انتهاء عمده وبناء عول طلبو  مسوتندات  المودعوة فوً ملوف خدمتو  موا 

  سب نظام حفظ الوثائك بالجمعٌة.عدا تلن التً دو  علٌها توجٌ  معٌ  ح



 

 

 (: شهادف الخبرف: 94المادف ) 

تسوولم للموظووف بنوواء عوول طلبووة وبوودو  ممابوول شووهادف خدمووة  لوود  الجمعٌووة , أو الوحوودف 

 التابعة  لها,  فور طلبها.    

 

 

 

 خامس عشر: أحكام ختامٌة

 (: تارٌ  سرٌا  الالئحة واإلعال  عنها:  95المادف ) 

تصوودر هووذه الالئحووة بموورار موو  مجلووس اإلدارف وتنفووذ علووى جمٌووع الموووظفٌ  بالجمعٌووة 

اعتبارا مو  توارٌ  اعتمادهوا مو  وزارف العمول وٌلغوى موا ٌخالفهوا مو  أحكوام واردف فوً 

المرارات والتعلٌمات الصادرف لبل نفاذها و ٌتم اإلعال  ع  الالئحة بوضعها فً مكوا  

 التابعة لها .   ظاهر فً ممر الجمعٌة و الوحدات

 (: الالئحة واألدلة والتعلٌمات التكمٌلٌة: 96المادف ) 

  ٌصدر مجلس اإلدارف أو م  ٌفوض  الالئحة التنفٌذٌة لهذه الالئحة وأدلوة اإلجوراءات

والتعلٌمات المكلمة لها تباعا مع مراعواف أكبور لودر مو  التبسوٌط بموا الٌتعوارض موع  

 أحكام  هذه الالئحة.

 . ك لوظائف الجمعٌة و الوحدات التابعة لها  ٌصدر مجلس اإلدارف توصٌفا

 . ٌٌعتمد مجلس اإلدارف جدوال بالصالحٌات المتعلمة بشإو  العامل 

  لمجلووس اإلدارف الحووك فووً إدخووال أي تعوودٌالت علووى أحكووام هووذه الالئحووة كلمووا دعووت

 الحاجة ومصلحة العمل لذلن. 

 : (: الالئحة وعمد العمل 97المادف ) 

تكو  هذه الالئحة وما ٌطرأ علٌها م  تعدٌالت وكذلن ما تصودره  الجمعٌوة مو  أنظموة 

وتعلٌمات تكمٌلٌة أو تنفٌذٌة لها حالٌا أو مستمبال ملزموة لجمٌوع المووظفٌ  وتعتبور جوزء 

ال ٌتجزأ م  عمود العمل التً تبرمها الجمعٌة معهم , أو لرار التعٌٌ  فٌما ال ٌتعوارض 

 روط األفضل للموظف الواردف فً هذه العمود. مع األحكام والش

 (: اطالع الموظفٌ  على الالئحة: 98المادف ) 



 

 

تطلووع الجمعٌووة الموووظفٌ  عنوود التعالوود معهووم علووى أحكووام هووذه الالئحووة وٌعتبوور تولٌووع 

 الموظفٌ  على العمد إلرارا منهم باطالعهم على أحكام هذه الالئحة والتزامهم بها.

 الموظف:(: وفاف  99المادف ) 

فً حالة وفاف الموظف فً مكا  العمل أو غٌر مكوا  العمول بسوبب ٌتعلوك بالعمول أو ال 

ٌتعلووك  بالعموول فووا  جمٌووع حمولوو  ومسووتحمات  المتوجبوو  علووى الجمعٌووة تصوورف حسووب 

أحكام  نظام التؤمٌنات االجتماعٌة لورثت  أو وكٌلهم الشرعً شرٌطة أ  ٌمدم الورثة أو 

 ستندات النظامٌة للجمعٌة كً ٌتم الصرف.  وكٌلهم الشرعً كافة الم

 (:التدرٌب: 100المادف ) 

التدرٌب جزء مو  واجبوات العمول النظامٌوة سوواءك كوا  داخول أو خوارج الودوام , وتمووم  

ك للبوورامج التوً ٌعتموودها مجلووس اإلدارف فووً هووذا الشووؤ ,  الجمعٌوة بتوودرٌب منسوووبٌها وفمووا

 حة.  ( م  هذه الالئ24وفً ضوء أحكام المادف )

 (:تفوٌض الصالحٌات: 101المادف ) 

لمجلوس إدارف الجمعٌوة ومودٌرها العوام أ  ٌفوضوا بعوض الصوالحٌات المموررف لهموا فوً 

 هذه الالئحة . 

 (: تفسٌر وتعدٌل الئحة شإو  العاملٌ : 102المادف ) 

لمجلووس إدارف الجمعٌووة حووك تفسووٌر وتعوودٌل هووذه الالئحووة بنوواءاك علووى توصووٌات مشووورف 

موودمها متخصصووو  : أحوودهما فووً مجووال الموووارد البشوورٌة واآلخوور فووً متخصصووة ٌ

 األنظمة / السٌاسة الشرعٌة .

 


