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 قدمة امل

( الفقرة  حلكم  تنفيذاً  الالئحة  هذه  ابملرسوم من  (  1وضعت  الصادر  العمل  نظام  من  عشر  الثانية  املادة 
( رقم  واتريخ  5/51امللكي  )م/23/08/1426(  رقم  امللكي  ابملرسوم  املعدل  واتريخ 24هـ   )

 هـ. 05/06/1436( واتريخ 5/46رقم ) امللكي هـ واملرسوم12/05/1434
 

 بيانات املنشأة

 اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ابملدينة املنورة.  اسم املنشأة:

 املدينة املنورة. املركز الرئيسي: 

 268عدد العاملني:

 حتفيظ القرآن الكرمي.النشاط: 

 املدينة املنورة. العنوان: 

 3704صندوق بريد: 

 8300رقم بريد واصل:

 920002542هاتف:

 info@quranm.org.sa بريد الكرتوين:

 3102رقم التسجيل:

 هـ 21/03/1441اتريخ التسجيل:
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 األول: أحكام عامة الفصل

 (: الغرض من الالئحة 1مادة رقم )

كما تنظم القواعد   هبا،تنظم هذه الالئحة العالقة بني مجعية حتفيظ القرآن الكرمي ابملدينة املنورة والعاملني  
العاملني   وحقوق  ابجلمعية  للخدمة  تتناول   وواجباهتم،األساسية  اليت  والقواعد  السياسات  على  وتشتمل 

واجباهتم وحقوقهم ووسائل رعايتهم مع  وحتديد    العاملني،جوانب تلك العالقة فيما يتعلق بتنظيم وتطوير  
عن اجلمعية من قرارات ولوائح وأنظمة يعترب    وما يصدر  هلم، وضع ضوابط لضمان معاملة عادلة موحدة  

 مكمالً هلذه الالئحة. 

 (: تعريفات الالئحة2مادة رقم )

ل منها على النحو  يقصد ابلعبارات واأللفاظ التالية أينما وردت يف هذه الالئحة املعاين املوضحة أمام ك
 التايل:

 اململكة العربية السعودية. الدولة: (1

 وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.  الوزارة: (2

 مجعية حتفيظ القرآن الكرمي ابملدينة املنورة.  اجلمعية: (3

 املدينة املنورة.  املقر: (4

 ابملدينة املنورة. جملس إدارة اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي  جملس اإلدارة: (5

 رئيس جملس إدارة اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ابملدينة املنورة.  الرئيس: (6

 مدير اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ابملدينة املنورة.  املدير التنفيذي: (7

 .هو كل شخص طبيعي يعمل ملصلحة اجلمعية وحتت إدارهتا أو إشرافها مقابل أجر العامل: (8

اجلهد املبذول يف النشاطات اإلنسانية كافة، تنفيذا لعقد عمل )مكتوب أو غري مكتوب(    مل:الع (9
 بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها، عضلية كانت أو ذهنية. 

طبيعة إجنازه مدة    العمل الذي يدخل طبيعته فيما تزاوله اجلمعية من نشاط وتقتضي  العمل املؤقت:  (10
 نتهائه، وال يتجاوز يف احلالتني تسعني يوماً.إبته وينتهي  اعلى عمل بذ ينصب حمددة، أو
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العمل الذي ال يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل يف نشاطه املعتاد، وال   العمل العرضي: (11
 يستغرق تنفيذه أكثر من تسعني يوماً.

 لعمل الذي يتم يف مواسم دورية متعارف عليها. ا العمل املومسي: (12
العمل الذي يؤديه عامل غري متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل    العمل لبعض الوقت: (13

عن نصف ساعات العمل اليومية املعتادة لدى املنشأة، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله 
 يومياً أو بعض أايم األسبوع.

املستمرة: (14 اخلدمة    اخلدمة  وتُعد  اخلدمة،  ابتداء  اجلمعية، من اتريخ  املنقطعة مع  العامل غري  خدمة 
 احلاالت اآلتية:  مستمرة يف 

 االجازات والعطل املقررة نظاماً.-
 فرتة االنقطاع ألداء االمتحاانت وفقاً ملا هو منصوص عليه يف هذا النظام. -
العامل عن عمله بد- متقطعة خالل حاالت غياب  ون أجر اليت ال تزيد مدهتا على عشرين يوماً 

 سنة العمل. 
أو غري مكتوب،   األجر األساسي: (15 لقاء عمله، مبوجب عقد مكتوب  العامل  يتقاضاه  ما  هو كل 

 مهما كان نوع األجر أو طريقة أدائه، مضافاً اليه العالوات الدورية. 
الفعلي: (16 إلي  األجر  مضافاً  األساسي  للعامل األجر  تتقرر  اليت  األخرى  املستحقة  الزايدات  سائر  ه 

مقابل جهد بذله يف العمل، أو خماطر يتعرض هلا يف أداء عمله، أو اليت تتقرر للعامل لقاء العمل  
 مبوجب عقد العمل أو الئحة تنظيم العمل ومن ذلك:

ح، اليت تدفع مقابل ما يقوم  العمولة، أو النسبة املئوية من املبيعات، أو النسبة املئوية من األراب  4.1
 بتسويقه، أو انتاجه، أو حتصيله، أو ما حيققه من زايدة اإلنتاج أو حتسينه. 

 أو خماطر يتعرض هلا يف أداء عمله.   يبذهلا، البدالت اليت يستحقها العامل لقاء طاقة  4.2
 الزايدات اليت متنح وفقاً ملستوى املعيشة. 4.3
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املكافأة: هي اليت تعطيها اجلمعية للعامل، وما يصرف له جزاء أمانته، أو كفاءته،  املنحة أو    4.4
وما شابه من ذلك، إذا كانت هذه املنحة أو املكافأة مقررة يف عقد العمل، أو الئحة تنظيم  

 العمل للجمعية، أو جرت العادة مبنحها. 
امل مقابل عمله، ابلنص عليها يف عقد  امليزات العينية: هي اليت ال تلتزم اجلمعية بتوفريها للع  4.5

 العمل، أو يف الئحة تنظيم العمل.
 األجر الفعلي. األجر: (17
)النظام(: (18 العمل  م/  نظام  رقم  امللكي  ابملرسوم  الصادر  السعودي  العمل  واتريخ    51نظام 

م/23/8/1426 رقم  امللكي  ابملرسوم  واملعدل  رقم   12/5/1434واتريخ    24هـ  امللكي    واملرسوم 
 هـ.5/6/1436واتريخ  46م/

 مامل ينص على خالف ذلك يف عقد العمل. يوماً ميالدايً ثالثون   الشهر: (19
 شهراً ميالدايً. عشر  ثىنا السنة: (20
 الالئحة التنفيذية هلذا النظام. الالئحة: (21

 (: نطاق تطبيق الالئحة 3مادة رقم )

اعتباراً  (  1     وتفعل  اجلمعية  إدارة  جملس  من  بقرار  واألنظمة  الالئحة  هذه  اعتمادها تصدر  اتريخ  من 
العاملني   نفاذها،خيالفها من أحكام واردة قبل     ويُلغى كل ما   الالئحة على مجيع  وتسري أحكام هذه 

 ابملنشأة، والفروع التابعة هلا وتشمل:

دائمة بعقد، عمل حمدد أو غري حمدد املدة سواء كان سعودي  ، كل من يعمل ابجلمعية يف وظيفة  1.1
 .سعودي أو غري

. كل من يعمل ابجلمعية لبعض الوقت أو بنظام العمل املؤقت أو العمل العرضي أو املومسي )ما  1.2
املتعلقة ابلرواتب والعالوات والرتقيات واالشرتاك ابلتأمينات االجتماعية    عدا واالجازات األحكام 

 . الطيب واالستحقاقات التقاعدية ومكافأة هناية اخلدمة( السنوية والتأمني
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األحكام  1.3 )ما عدا  الشاملة  املكافآت  أو  التطوعي  العمل  بنظام  يعمل ابجلمعية  املتعلقة . كل من 
الطيب   والعالوات والرتقيات واالشرتاك ابلتأمينات االجتماعية واالجازات السنوية والتأمنيب  ابلروات

 . التقاعدية ومكافأة هناية اخلدمة( واالستحقاقات 

يف    ( ال تسري أحكام هذه الالئحة على الفئات التالية، واليت يضع املدير التنفيذي شروط التعاقد معهم2
 على حدة أو طبقا لنظم خاصة هبم وهم:  كل حال

 ة.. األشخاص الذين تسند إليهم أعماال عرضية مؤقتة مبوجب عقود مقاول2.1

 . املستشارون ومكاتب اخلربة اليت تربم معها عقود استشارية. 2.2

القادمني    .2.3 السعوديني  العاملني غري  الالئحة على  تسري  تزيد  ألكما ال  داء مهمة حمددة، وملدة ال 
 .على شهرين

 . ( ال ختل أحكام هذه الالئحة ابحلقوق املكتسبة للعاملني3

 بالالئحة(: التعريف 4مادة رقم )

املوجودون واجلدد علماً 1 العاملون  اعتمادها وما يصدر    ( حياط  بعد  الالئحة  تنفيذاً   كميالً تهبذه  أو    أو 
العاملني يف مكان    هلا،  تفسرياً  التعديالت اخلاصة بشؤون  أو  القرارات  العاملني على  يتم إطالع  على أن 

 اخلاضعني هلا أبحكامها. أي وسيلة أخرى يكفل علم  ظاهر ابجلمعية أو

للموظف 2 األفضل  والشروط  األحكام  مع  يتعارض  ال  فيما  العمل  لعقود  مكملة  الالئحة  هذه  تعترب   )
 العمل. الواردة يف عقد

 (: اللوائح واألنظمة التكميلية5مادة رقم )

 ( جمللس اإلدارة احلق يف إصدار أو اعتماد لوائح تكميلية هلذه الالئحة. 1

 فيذي أن يصدر القرارات والتفسريات والتعليمات الالزمة لتنفيذ وتطبيق هذه الالئحة. ( للمدير التن2
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 (: تعديل أحكام الالئحة6مادة رقم )

اقتضت ظروف  1 إذا  إليها  اللوائح أو اإلضافة  اقرتاح تعديل بعض أحكام هذه  التنفيذي  للمدير  ( جيوز 
 اإلدارة.من جملس  الت واإلضافات على أن يتم اعتماد هذه التعدي العمل ذلك،

( جيوز للجمعية إصدار قرارات، وسياسات خاصة هبا يعطى مبوجبها العاملني حقوق أفضل مما هو وارد  2
 . هذه الالئحة يف

الالئحة شروطاً 3 هذه  تضمني  احلق يف  للجمعية  وأحكاماً (  العمال   ،  من حقوق  ينتقص  ال  مبا  إضافية 
له، وال تكون هذه اإلضافات    مبوجب نظام العمل، والئحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً   املكتسبة

 . انفذة إال بعد اعتمادها من جملس اإلدارة ورفعها لوزارة املوارد البشرية لالعتماد النهائي  أو التعديالت 

إضافته إىل هذه الالئحة يتعارض مع أحكام نظام العمل، والئحته التنفيذية، والقرارات ( كل نص يتم  4
 . عتد بهيابطال وال  يعتربله؛  تنفيذاً  الصادرة

 ولغة سريان الالئحة تاريخ(: 7مادة رقم )

العاملني ابجلمعية اعتباراً 1 من اتريخ اعتمادها من جملس إدارة   ( تسري أحكام هذه الالئحة على مجيع 
قبل    اجلمعية الصادرة  والتعليمات  القرارات  يف  واردة  أحكام  من  خيالفها  ما  ويلغي  املختصة،  واجلهات 
 .نفاذها

مما2 وغريها  العمل  وعقود  وامللفات  والسجالت  البياانت  يف  االستعمال  الواجهة  يف  العربية  اللغة  هو   ( 
تطبيقاً منصوص عليه يف هذا   قرار صادر  أو يف أي  اليت  النظام،  التعليمات  تصدرها    ألحكامه، وكذلك 

احلاالت املذكورة،    وإذا استعملت اجلمعية لغة أجنبية إىل جانب اللغة العربية يف أي من  اجلمعية لعماهلا.
 فإن النص العريب هو املعتمد دون غريه. 

 املعتمد التقويم(: 8) رقم مادة

 .الالئحة وإجراءات  سياسات  وتطبيق الزمنية املدد حساب   يف امليالدي  التقومي يعتمد

  



   

72 
 

 الوظيفي والتوصيف التنظيمي اهليكل: الثاني الفصل

 التنظيمي اهليكل(: 9) رقم مادة

  التنظيمية،   العالقات   وشكل  اجلمعية،  تتضمنها  اليت  الوظائف  كافة  يبني  تنظيمياً   الً هيك  اجلمعية  تضع
 اإلدارة. جملس من التنظيمي اهليكل وتعتمد تضمنها،ت اليت اإلدارية واملستوايت 

 الوظيفي التوصيف دليل(: 10) رقم مادة

  وحتديد   وظيفة  كل  وصف  على  يشتمل  تنظيماً   دليالً   اجلمعية  تصدر  املعتمد  التنظيمي  اهليكل  مبوجب
  مع   يتناسب  ومبا   وأهدافها،  اجلمعية   نشاط  طبيعة  مع  يتفق  مبا  ، شغلها  وشروط  وواجباهتا  مسؤولياهتا
 إعادة   وجيوز  املختص،  اجمللس  من  الوصف  وبطاقات   الوظائف  جداول  وتعتمد  وظروفه،   العمل  احتياجات 

 .العمل وظروف اجلمعية ونشاط أعمال ختص  أمور من يستجد وما يتفق  مبا الوظائف  توصيف 

 التنظيمي اهليكل وظائف شغل( 11) رقم مادة

  طبقا   وذلك   إليها،   النقل  أو   الرتقية  أو   فيها   التعيني  طريق   عن  التنظيمي   اهليكل  يف   الوظائف  شغل  يكون
  عدم   يقرر  أن  يفوضه  من  أو  التنفيذي  للمدير  وحيق  الالئحة،   هبذه  امللحقة  أو  الواردة  واإلجراءات   للضوابط

  طبقاً   وذلك   مبسؤولياهتا،  ابالضطالع   األخرى   الوظائف  شاغلي  أحد  تكليف  أو   الوظائف  أحد  شغل
 . العمل وظروف ملرئيات 

 التنظيمي اهليكل تعديل(: 12) رقم ادةم

 كلما   تطويره  أو   وتعديله،  التنظيمي  ابهليكل  الوارد  التشكيل  يف  النظر  إعادة  طلب  يف  احلق  التنفيذي  لمديرل
 . اجلمعية إدارة جملس من اعتماده بعد اال تعديل أي تفعيل يتم وال ذلك، العمل مصلحة اقتضت
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 التوظيف: الثالث الفصل

 باجلمعية الشاغرة بالوظائف للتعيني العامة الشروط(: 13) رقم مادة

 : يلي  ما التوظيف إجراء الختاذ يشرتط 

 . اجلمعية موازنة يف  معتمدة  وظيفة وجود( 1

 .للوظيفة الوظيفي الوصف  توفر( 2

 -: يلي ما ابجلمعية  يعني فيمن يشرتط

 اجلنسية  سعودي( 1

 والعشرون،  السادسة  املواد  يف  الواردة  واألحكام  للشروط  وفقاً   السعودي  غري  توظيف  استثناء  جيوز(  2
 . العمل نظام من (والثالثون الثالثة والثالثون، الثانية

 النساء.  توظيف  وأحكام لشروط وفقا النساء  توظيف جيوز( 3

  تتطلبها   اليت  لالشرتاطات   ومستوفياً   املطلوبة  واخلربات   العلمية،   املؤهالت   على  حائز   يكون   أن(  4
 . الوظيفة

 . الوظيفة تتطلبها اليت الشخصية واملقابالت  االختبارات  بنجاح جيتاز  أن( 5

 .الوظيفة لشغل كشرط  املطلوبة التعيني مسوغات  مجيع يستويف أن( 6

  من   أو   اإلدارة  جمللس  وجيوز   ، عاماً   ستني  عن  يزيد  وال  عاماً   عشر  مثانية   العمر  من  أمت   قد  يكون   أن(  7
 . النادرة اخلربات  ذوي املرشحني ذلك من يستثىن  أن يفوضه

 . اجلمعية حتددها اليت اجلهة من طبية شهادة  مبوجب طبياً  الئقاً  يكون  أن( 8

 .والسلوك السرية حسن املتقدم يكون  أن( 9
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  قانون   يف  عليها   املنصوص  اجلرائم   إحدى  يف   جنائية  بعقوبة  عليه  احلكم  سبق  قد  يكون   أال(  10
  يف   للحرية  مقيدة  بعقوبة  أو  اخلاصة،  القوانني  يف  عليها  منصوص  جرائم  من   مياثلها  ما  أو  العقوابت 

 . اعتباره إليه  رد  قد يكن مل ما األمانة أو ابلشرف خملة جرمية

  أو  النزاهة أو الكفاءة متس ألسباب  هبا يعمل كان  اليت  ابجلهة اخلدمة من فصله سبق قد يكون أال( 11
 . السلوك

 

 واالستقطاب التخطيط(: 14) رقم مادة

  قبل   من  العام  بداية  قبل  إعدادها  يتم  توظيف  خطة  خالل  من  الوظائف  من  اجلمعية  احتياجات   ددحتُ (  1
  ، التنفيذي  املدير  قبل  من  عليها  واملوافقة  ،املختص  اجمللس  من  عليها   والتوصية  ،البشرية   املوارد  إدارة

 .يفوضه من  أو اإلدارة جملس ويعتمدها

  أو   مناسبة   إعالنية  وسيلة  أبي  اجلمعية  لدى  الشاغرة  الوظائف  عن  تعلن  أن  البشرية  املوارد  إلدارة  جيوز(  2
  شغلها؛   وشروط  ابلوظائف  املتعلقة  البياانت   الوسائل  تلك   تتضمن  أن  على  املناسبة   الوسائل  بكافة
  هلا   يتيح  مما الوظائف،  لشغل  املتقدمني  من  ممكن  عدد  أكرب  على  للتعرف  الفرصة  إاتحة  لضمان  وذلك 

 .ابجلمعية للعمل  لاللتحاق  البشرية والكوادر العناصر أنسب استقطاب 

 

 للحصول  آخر  مصدر  أي  إىل  واللجوء  اإلعالن  شرط  من  اإلعفاء  يفوضه  من  أو   اإلدارة  جمللس  جيوز(  3
  أو   السرعة  وجه  على  الوظائف  شغل  العمل  حاجة  اقتضت  إذا  الالزمة،   والكوادر  البشرية  املوارد  على

  خاصة   وقدرات   خربات   أو   عالية   مؤهالت   للوظيفة  املتقدم  يف  وتوافرت   العمل  صاحل   يقتضيها  ملصلحة
 .التعيني  إعادة حالة يف أو  غريه، لدى الكايف ابلقدر تتوافر ال

 الوظيفي التعاقد ونوعية مدة(: 15) رقم مادة

 حمددة   مبدة   التعيني  مدة   ترتبط  أن  جيوز  كما   املدة،  حمددة   غري  أو   املدة   حمددة  بعقود  التعيني   يكون (  1
 . ما مشروع أو عملية لتنفيذ
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 مدة  تعد مدته بيان من العقد خال وإذا املدة، وحمدد مكتوابً  السعودي غري عمل عقد يكون أن جيب( 2
 .العقد مدة هي العمل رخصة

  يف   االشتغال  العامل  على  وحيظر  عمله،  رخصة   يف  املدونة   املهنة  غري  مهنة   يف  العامل  توظيف  جيوز   ال(  3
 . املهنة لتغيري النظامية اإلجراءات  اختاذ قبل مهنته غري

 للجمعية  حيقو ،  عليه  املتفق  العمل  إبجناز   ينتهي   فإنه  معني،  بعمل  القيام  أجل  من  العقد  كان  إذا(  4
 .النظام وفق املعتمدة الوظائف شغل يف والعملية العلمية الكفاءات  ذوي من مبتعاونني االستعانة

 التعيني سلطة(: 16) رقم مادة

  التنفيذي   املدير  لوظائف  يفوضه  من  أو  اإلدارة  جمللس  الرتقية  أو  التعيني  وإقرار  اعتماد  سلطة  تكون (1
 اإلدارة.  جملس من املنبثقة  للجان التابعة  والوظائف اإلدارة جملس وأمني

  اإلدارات   ملديري  الوظائف  ابقي  يف  التنفيذي  للمدير  الرتقية  أو  التعيني  وإقرار  اعتماد  سلطة  تكون (2
 .وموظفيهم

 واألجانب السعوديني اخلرباء تعيني(: 17) رقم مادة 

 السعوديني  غري  أو  السعوديني  اخلرباء  مع  مؤقتة  بصفة  التعاقد  الضرورة   عند  يفوضه  من  أو   اإلدارة  جمللس  جيوز
  املؤقتة   األعمال  أو  املهام  ببعض  إليهم  يعهد   أن  أو  خربة،   أو  علمية  مؤهالت   تتطلب  اليت  الوظائف  يف

 احلصول   السعوديني  غري  تعيني  عند   ويشرتط  معهم،  حترر   اليت  العقود  يف  الواردة  الشروط  شأهنم   يف  وتسري
 العقد.  وقت السارية القوانني حسب الالزمة الرتاخيص على

 بالعمل التعريف(: 18) رقم مادة

 :يلي ما يتضمن ابلعمل تعريفيا برانجما جديد موظف لكل البشرية املوارد إدارة تنظم (1
 (. التعيني قرار) ابلعمل االلتحاق بتصريح  تزويده .1.1

 . معه املربم العقد وشروط الوظيفي، واالنضباط العمل وقواعد سياسات  شرح .1.2
 .الوظيفي والوصف  العمل وسياسات  لوائح من بنسخه تزويده .1.3

 .والعاملني واألقسام ابإلدارات  والتعريف العمل موقع يف تعريفية جبولة القيام  .1.4
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 . التنظيمي  واهليكل وسياساهتا اجلمعية أهداف شرح .1.5

 . املباشر برئيسة تعريفه .1.6
 : ابلعمل التعريف يف املباشر  املدير دور (2

 . العامل واحتياجات  العمل مكان هتيئة 1.1

 .وظيفته  مبهام العامل تعريف 1.2

 .اإلدارة أو القسم يف بزمالئه العامل تعريف 1.3

 . هبا املهام وتوزيع فيها  تتم اليت واألنشطة لإلدارة التنظيمي اهليكل شرح 1.4
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 العمل عقد: الرابع الفصل

 العمل عقد(: 19) رقم مادة

 من   املعد  املوحد  للنموذج  وفقاً   العربية  ابللغة  نسختني  من  ررحيُ   عمل  عقد  مبوجب  العامل  توظيف  يتم(  1
 اسم  العقد  يتضمن  حبيث  اجلمعية،  لدى  خدمته  ملف   يف  األخرى  وتودع  للعامل،  إحدامها  تسلم  الوزارة،
  وعنوانه   ، (سفر  جواز  -  اقامة  -  هوية)  الشخصية  بات ثوا  وجنسيته   العامل،  واسم   ومكاهنا،  اجلمعية
  وأية  عليه،  املتفق  األساسي  واألجر  ومكانه،  العمل  ونوع  الوظيف  واملسمى  املختار،  وعنوانه  األصلي
 معني،   عمل  األداء  أو  املدة،  حمدد  غري  أو  املدة،  حمدد  العقد  كان  إذا  وما  عليها،  يتفق  أخرى  امتيازات 

 . روريةض  أخرى بياانت  وأية العمل، مباشرة واتريخ  عليها، االتفاق  مت إذا التجربة ومدة

 األصلية  املدة  امتداد  العقد  فيها  جتدد  اليت  املدة  تعد  حمددة،   ملدة  العقد  فيها  يتجدد  اليت  احلاالت   مجيع(  2
 . حساهبا يف اخلدمة مدة تدخل اليت العامل حقوق حتديد يف

  أو   متتالية،  مرات   لثالث   التجديد  تعدد  حال  يف  املدة  حمدد  غري  عقد   إىل  املدة  حمدد  العقد  يتحول(  3
 . تنفيذه  يف الطرفان واستمر  أقل أيهما سنوات  أربع التجديد مدة مع األصلي العقد مدة بلغت

 . دوما املعتمد هو العريب النص يكون أن على العربية اللغة جانب إىل أخرى بلغة العقد حترير جيوز( 4

 يباشر   ال  الذي  العامل  عقد  إلغاء   للجمعية  حيق  العمل؛  املباشرة   العمل  عقد  يف  احملدد  التاريخ  مراعاة  مع(  5
  كان   إذا  الطرفني  بني  العقد  على  التوقيع   اتريخ   من  عمل  أايم   سبعة   خالل  مشروع  عذر   دون   عمله  مهام

 . اململكة خارج مت  التعاقد كان  إذا اململكة إىل قدومه اتريخ  من أو اململكة،  داخل مت التعاقد

 التجربة فرتة(: 20) رقم مادة

 بوضوح،  وحتديدها  العمل،  عقد  يف  صراحة  ذلك   على  النص  وجب  جتربة  لفرتة  خاضعا  العامل  كان  إذا(  1
 ومثانني   مائة   على  تزيد  أال  على  التجربة،   فرتة  متديد  كتايب  ابتفاق  وجيوز  ،يوماً   تسعني  عن  تزيد  ال  حبيث
  من   ولكل  املرضية،  واإلجازة  واألضحى  الفطر  عيدي  إجازة  التجربة  فرتة  حساب   يف  تدخل  وال،  يوماً 

 ألحدمها.  اإلهناء يف احلق يعطي نصاً  العقد يتضمن مل ما  الفرتة هذه خالل العقد إهناء يف احلق الطرفني
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  -  العقد  طريف  ابتفاق  جيوز  ذلك   من  واستثناء .  واحدة  مرة  من  أكثر  التجربة  حتت  العامل  وضع  جيوز  ال(  2
  يكون   أن   أو  آخر،  عمل  أو   أخرى  مهنة   يف  تكون  أن   بشرط  أخرى  جتربة  لفرتة  العامل  خضاعإب -  كتابةً 

  خالل   العقد  أهني   وإذا.  أشهر   ستة  عن  تقل  ال  مدة  العمل  بصاحب  العامل  عالقة   انتهاء  على  مضى  قد
 عن  اخلدمة  هناية   مكافأة  العامل  يستحق  ال   كما  ، تعويضاً   يستحق  ال  الطرفني  من  أاي   فإن   التجربة  فرتة

 .ذلك 

 فسخ للجمعية جاز عليها املتفق  العمل بواجبات  للقيام ةالتجرب فرتة خالل العامل صالحية تثبت مل إذا( 3
  معارضته   أسباب   يبدي  لكي  الفرصة  له   تتاح  أن  بشرط  تعويض  أو   إنذار  أو  مكافأة  دون  العمل  عقد

 . ابجلمعية  اجلديد للعامل األداء تقييم لنظام وفقا املدة هذه خالل صالحيته وتقرر للفسخ،

 . املباشر رئيسه قبل من التجربة  فرتة هناية من أسبوعني قبل العامل  أداء تقومي يتم أن جيب( 4

  اإلدارات،  ومديري اإلدارة  جملس وأمني التنفيذي املدير وظائف يف اإلدارة جملس  من بقرار العامل يثبت( 5
  التجربة   فرتة   إهنائه  بعد  اإلدارات   مديري  دون  ما  الوظائف   يف  يفوضه  من  أو  التنفيذي  املدير  من  وبقرار

 . ابلعمل التحاقه اتريخ منذ متصلة العامل خدمة وتعترب بنجاح،

 العاملني ملفات(: 21) رقم مادة

  وال   به،   اخلاصة  واملعلومات   واألوراق  البياانت   فيه  حتفظ  موظف  لكل  ملف  إبنشاء  البشرية   املوارد  إدارة  تقوم
  إذن   مبوجب  ذلك  يكن  مل  ما   العامل  مستندات   أو  بياانت   على  االطالع  املخولني  سوى  شخص  ألي  جيوز

 . الرمسية التفتيش ألغراض أو قضائي حلكم كنتيجة  أو اجلمعية، من كتايب
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 والعطالت العمل مواعيد: اخلامس الفصل

  األسبوعية والراحة العمل أيام(: 22) رقم مادة

  أبجر   األسبوعية   الراحة  اايم  مها  والسبت  اجلمعة  ييوم  ويكون   ، األسبوع  يف  أايم  مخسة  العمل  أايم  تكون
واليت تكون أايم العمل هبا ستة أايم يف األسبوع   واالقسام(بعض الوظائف    ابستثناء )  العاملني  جلميع  كامل

يوم اجلمعة هو   الراحة، ويكون    أن -  املختص  العمل  مكتب  إبالغ  بعد  للجمعية  وجيوز  ،االسبوعية  يوم 
  مبقابل   األسبوعية  احةالر   أايم  تعويض   جيوز   وال  األسبوع،   أايم   من  يوم  أي  عماهلا   لبعض  األايم  هبذه   تستبدل

 .نقدي

 واالسبوعية اليومية العمل ساعات(: 23) رقم مادة

 . رمضان شهر يف يومياً ( ت)س إىل ختفض ،يومياً  عمل ساعات  (مثاين) أقصى حبد العمل ساعات  تتحدد

 اإلضايف العمل( : 24) رقم مادة

 له موجه لكرتوينإ أو كتايب،  تكليف مبوجب ذلك  يتم اإلضايف، ابلعمل العامل تكليف حال يف 1
  إلهناء  الالزمة األايم وعدد هبا،   املكلف اإلضافية الساعات  عدد فيه يبني العامل إدارة مدير من يصدر
 . ونوعه املطلوب  العمل

  ضرورة اقتضت إذا إال الرمسي، العمل ساعات  انتهاء بعد إليه عودته  أو عمله مبقر العامل بقاء ال جيوز 2
 .املختص اإلدارة مدير من مسبقة موافقة ومبوجب ذلك  العمل

 : التالية احلاالت  يف اإلضايف  ابلعمل  العمال تكليف يتم 3

  عدد تزيد أال بشرط للمواسم، واالستعداد احلساابت  وقفل والتصفية امليزانية  وإعداد اجلرد أعمال 3.1
 .السنة يف يوما ثالثني على العاملون فيها يشتغل اليت األايم

 . للتلف قابلة ملواد حمققة خسارة  تاليف أو  عنه نشأ إصالح أو خطر حدوث   ملنع العمل كان  إذا 3.2

 . عادي غري عمل ضغط  مواجهة بقصد التشغيل كان  إذا 3.3
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  مجيع ويف اجلمعية مدير قبل من حتدد اليت  املومسية واألعمال األخرى واملناسبات  واملواسم األعياد 3.4
  ساعة  ستني أو اليوم يف ساعات  عشر عن الفعلية العمل ساعات  تزيد أن حيق ال املتقدمة احلاالت 

 . األسبوع يف

 الدائم غري العمل(: 25) رقم مادة

  الذي  العقد  يف  واملتعاونني  الوقت   لبعض  العاملني  الدائمني  غري  للموظفني  العمل  ساعات   اجلمعية  حتدد
  أسبوعية   ساعة  وعشرين  أربع  أو   يومية   ساعات   أربع  من   أقل  العمل   ساعات   تكون  أن   على  وبينهم  بينها 
 : التالية الضوابط وفق

 الوقت  لبعض العمل. أوال

 العادية  عملهم  لساعات   ومؤقت   مجاعي  بتخفيض  يتأثرون  الذين  الوقت  طوال  العاملون  يعد  ال-1
 .الوقت لبعض عاملني هيكلية أو تقنية  أو اقتصادية األسباب 

  حبيث   العمل،  ساعات   على  فيه  وينص  املدة؛   وحمدد  ،مكتوابً   الوقت  لبعض  العمل  عقد  يكون  أن  جيب-2
  أايم   بعض  أو   يومياً   يؤدي  العمل   أكان  سواء   اجلمعية،  لدى   املعتادة   اليومية  العمل  ساعات   نصف  عن  تقل

 . األسبوع

 . الطرفان عليها يتفق ملدة  أو مماثلة، ملدة الوقت لبعض العمل  عقد جتديد جيوز-3

 من  املتضرر  للطرف  كان  مشروع؛  سبب  دون  طرفيه  أحد  من  الوقت  لبعض  العمل  عقد  فسخ  إذا-4
 . ذلك  خالف على الطرفان يتفق مل ما التعويض؛ سبيل على العقد سنة بقية أبجور  يطالب أن الفسخ

 املرن  العمل. اثنيا

  احتساب   ويكون   أكثر  أو  عمل  صاحب  لدى  غمتفر   غري  عامل  يؤديه  الذي  العمل :  املرن  ابلعمل  يقصد
  نصف   عن  الواحد  العمل  صاحب   لدى  للعامل  العمل  ساعات   تقل  أن  بشرط  الساعة،   أساس  على  األجر

 . اجلمعية لدى العمل ساعات 

 فقط. السعوديني  على املرن العمل بنظام العمل عقود تقتصر (1
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 حتددها   اليت  واملهن  القطاعات   حسب(  املرن  العمل)  نظام  بعقود  اجلمعية  لدى  العاملني  نسبة  ختضع (2
 .اإللكرتونية  البوابة  يف الوزارة

  مبا   األجر  املدفوعة  اإلجازات   أنواع  مجيع   عن(  املرن  العمل)  بنظام  بعقد  العامل  تعويض  اجلمعية  يلزم  ال (3
 . (املرضية اإلجازة- املناسبات  إجازة-  السنوية اإلجازة) ذلك  يف

 . اخلدمة هناية مبكافأة ( املرن العمل) بنظام بعقد العامل تعويض اجلمعية يلزم ال (4

 . ةجترب لفرتة ( املرن العمل) بنظام بعقد العامل خيضع ال (5

 القواعد  وفق  االجتماعية  التأمينات   نظام  من  املعاشات   لفرع(  املرن  العمل)  بنظام  العقد  خيضع (6
 . االجتماعية للتأمينات  العامة املؤسسة حتددها اليت والضوابط

  حتفيز   برانمج  يف  التوطني  نسب  يف  عامل(  3/1) بثلث(  املرن  العمل)  بنظام  بعقد  العامل  احتساب   يتم (7
 مراعاة   مع  عمل،  ساعة(  168)  جمموعه  ما  إكمال  بشرط(  نطاقات )  الوظائف   لتوطني  املنشآت 
 .نطاقات  لربانمج الصادرة والقرارات  األنظمة

  شهري  بشكل  أجورهم  وتصرف   الساعة  أجر  حبسب(  املرن   العمل)  نظام  يف  العامل  أجر   احتساب   يتم (8
 .الطرفني ابتفاق  أو

 . اجلمعية لدى شهرية  ساعة( 95) عن( املرن  العمل) بنظام بعقد العامل تشغيل يزيد أال جيب (9

  أي   اختاذ  بدون   وقت  أي   يف  للعمل  طلبه   عند  الرفض  أو   املوافقة(  املرن  العمل)  بنظام  للعامل  حيق (10
 .إجراء

  صاحب   منافسة  عدم  ابشرتاط   املتعلقة  العمل  نظام  من(  والثمانون  الثالثة)  املادة  أحكام  تسري (11
 . (املرن العمل) بنظام العامل على العمالية العالقة  انتهاء بعد العمل

  حتديد   وجيوز  ابلساعة،  فيه  األجر  وحيدد  املدة،   وحمدد  ،اً إلكرتوني  العمل  عقد  يكون  أن  جيب (12
 .الطرفني بني االتفاق بعد العمل ألداء العامل فيها حيضر  اليت األوقات  وتعديل
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 . الوزارة حتددها اليت اإللكرتونية البوابة يف العقد توثيق( املرن العمل) بنظام العاملني لتوظيف يشرتط (13

 وعقد  الوقت  لبعض  العمل  عقد  عن  تنشأ  قد  اليت  اخلالفات   يف  ابلنظر  العمالية  احملاكم  ختتص (14
 . املرن العمل

 االستئذان(: 26) رقم مادة

 ال  حبيث  االستئذان  مدة  وحتديد  االستئذان  منوذج  تعبئة   بعد  الضرورية  للحاجة  إال  ابالستئذان  يسمح  ال
  اجلهاز   يف  واالنصراف  احلضور  تسجيل  جيب  األحوال  مجيع  ويف  احلضور  فرتة  وقت  ساعات   نصف  عن  تزيد

 . املخصص
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 والبدالت الرواتب: السادس الفصل

 والرواتب األجور نظام(: 27) رقم مادة

 وآلية  املعتمد  الرواتب  سلم  على  بناء  والعالوات   والبدالت   واألجور  للرواتب  تدرج  هبيكل  اجلمعية  تعمل(  1
 . به التسكني

  وفقا   ابلعمل  التحاقه  عند  للعامل  ( البدالت   إليه   مضاف  األساسي   الراتب)  الشامل  ب تالرا  حتديد  يتم (  2
  وضع   يف  تغيري  أي   نتيجة  أو   الرواتب،   ُسَلم  تعديل  نتيجة   بعد   فيما   تعديله   وجيرى  املعتمد،   الرواتب  لملس 

 ه. أداء أو مسؤولياته أو العامل

 وجيوز   سكنهم،  مقر  إىل  عملهم  مكان   من  النقل  وسيلة  وكذلك   ، املناسب  السكن  لعماهلا   اجلمعية   تؤمن(  3
 .نقل وبدل سكن، بدل للعامل اجلمعية تدفع أن على العمل عقد يف النص

 اإلضايف العمل أجور(: 28) رقم مادة

 من(  %50)  إليه  مضاف  الساعة  اجر  يوازي  إضافياً   أجراً   اإلضافية  الساعات   عدد  عن  العامل  يستحق(  1
 . األساسي أجره

 : التالية الشروط توفر إضافياً  بدالً  العتماد ويشرتط (2

  به   القيام   املراد  العمل   نوع  وتتضمن  وكتابية   مسبقة  اإلضايف  العمل  على  املوافقة  تكون   أن   جيب  .   2.1
 . لذلك  املعد والنموذج السجل على املكلف وانصراف حضور  ويثبت ومدته،

  أو   التنفيذ  سوء  او  األداء  بطء  بسبب  املعلقة  األعمال  من  جنازهاإ  املطلوب   األعمال  تكون  أال  جيب  .2  ,2
 .له خصص ما غري يف العمل وقت استغالل أو الغياب 

 :اآلتية احلاالت  على الالئحة من املادة هذه أحكام تسري ال( 3

  منح   وجيوز   فوق،   فما  قسم  رئيس   وظيفة   من  يةشرافاإل  أو   القيادية   املناصب   يشغلون  الذين  األشخاص .  3.1
 .يفوضه من  أو  التنفيذي املدير حيددها أقصى كحد  يوم 15 ملدة الراتب  مدفوعة جازةإ هؤالء

 . بعده  أو العمل ابتداء قبل إجنازها جيب اليت التكميلية  أو  التجهيزية األعمال.3.2
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 .ابلضرورة متقطعاً  يكون الذي العمل. 3.3

 . املدنية األمنية احلراسة عمال عدا والنظافة، للحراسة املخصصون العمال. 3.4

 والرواتب: األجور دفع أحكام(: 29) رقم مادة

 : اآلتية لألحكام طبقاً  للبالد الرمسية ابلعملة له مستحق مبلغ وكل العامل أجر دفع يتم( 1

 .الشهر  هناية   يف أجره يصرف الشهري األجر ذو العامل. 1.1

 . األسبوع هناية  يف أجره بصرف ابلقطعة  أو ابليومية العامل. 1.2

  دفعة  على  العامل  حيصل  أن  فيجب  أسبوعني؛  على  تزيد  ملدة   وحيتاج  ابلقطعة،يؤدي    العمل  كان  إذا.    1.3
 .العمل لتسليم التايل األسبوع خالل كامال  األجر ابقي وبصرف العمل من أمته  ما مع تتناسب أسبوع كل

  ابلعملة  العاملني  أجور  تدفع  األجور؛  محاية  برانمج  عليها  ينص  ترتيبات   أو  إجراءات،  أي  مراعاة  مع.    1.4
  اململكة،   يف   املعتمدة  البنوك  طريق  عن  العمال  حساابت   يف  وتودع   استحقاقها،  مواعيد  يف   للبالد  الرمسية
 . أعاله احملددة املواعيد استحقاقها موعد يتجاوز أال بشرط

 اسبوعني  تتجاوز  ال  مدة  خالل  مستحقاته  وكافة  أجره  يدفع  نفسه  تلقاء  من  العمل  يرتك  الذي  ( العامل2
 .العمل ترك  اتريخ من

 . خالل مدة ال تتجاوز سبعة أايم مستحقاته وكافة أجره يدفع خدمته،  اجلمعية تنهي الذي العامل( 3

 . التكليف فيه  مت  الذي  الشهر هناية يف للعامل املستحقة اإلضافية الساعات  أجور تدفع( 4

 .السابق العمل يوم يف الدفع يتم رمسية عطلة أو  األسبوعية الراحة يوم الدفع يوم صادف  إذا( 5

 الراتب من مصاخل(: 30) رقم مادة

 احلاالت   يف   إال  منه  خطية  موافقة  دون   خاصة  حقوق  لقاء   املوظف  راتب  من  مبلغ  أي   خصم  جيوز  ال 
 : التالية
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 أخرى   اشرتاكات   وأي(  %0.75)  ةبنسب  الوظيفي  للتعطل   دنوسا(  %9)  بنسبة  التأمينات   اشرتاكات -1
 اً. نظام مقررة  العامل على مستحقة

 احلالة  هذه  يف  العامل  من  حيسم  ما  يزيد  أال  بشرط  حقوقه  عن  زايدة  إليه  دفع  ما  أو  السلف  اسرتداد-2
 أجره.  من 10% على

 مقابل   منه   تقتطع  اليت  املبالغ  وكذلك   ارتكبها   اليت  املخالفات   بسبب  املوظف   على  توقع  اليت  الغرامات -3
 .أتلفه ما

 األجر  ربع  على  ذلك   لقاء  شهراي  حيسم  ما  يزيد  أال  على  قضائي،  حكم  ألي  إنفاذاً   دين  استيفاء-4
  وامللبس  املأكل  دين  مث  ،أوالً   النفقة  دين  ويستويف  ذلك،  خالف  احلكم  يتضمن  مل  ما  للعامل  املستحق
 األخرى.  الديون قبل واملسكن

  يثبت مامل املستحق، العامل أجر نصف على احملسومة املبالغ نسبة تزيد أن- األحوال مجيع يفـ  جيوز ال-5
 أكثر   إىل  العامل  حاجة  لديها  يثبت أو  النسبة،  تلك   على  احلسم  يف  الزايدة   إمكان  العمالية   احملكمة   لدى
 . األمر كان  مهما  أجره، أرابع ثالثة من أكثر العامل يعطى  ال األخرية احلالة هذه ويف أجره، نصف من
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 واملكافآت احلوافز: السابع الفصل

 واحلوافز املكافآت(: 31) رقم مادة

 . والوظائف التعليمية، واإلدارية واملكافآت للطالب،  ابحلوافز،  خاصة مستقلة الئحة اجلمعية تعد( 1

 : االستثنائية املكافآت ( 2

 السنوية  العاملني  أداء  تقييم  تقارير  على  واستناداً   ابجلمعية  اإلداري  التسلسل  وحسب  للجمعية  حيق.  2.1
  أو   التنفيذي  املدير  موافقة  بعد  صرفها  يتم  أن  على  للعاملني  تشجيعية  مكافأة  منح  العمل  يف  التفاين  ومدى

 .يفوضه من

 .ابجلمعية العاملني لبعض عامة مكافآت  منح  يقرر أن يفوضه  من أو التنفيذي للمدير جيوز .2.2

 :للعامل املكافأة  صرف ومعايري ضوابط ( 3

 . أشهر 6 فرتة خالل جزاء أو عقوبة أي على  العامل حصول عدم. 2.1

 . %80 ال يقل عن األخريتني للسنتني األداء  تقييم  يكون ان جيب. 22

 اخلدمة نهاية مكافآت(: 32) رقم مادة

أجر   أساس   على  حتسب  خدمته  مدة  عن  للعامل  مكافأة  بدفع  اجلمعية  تقوم  العمل  عالقة   انتهت  إذا(  1
  التالية،  السنوات   من  سنة  كل  عن  شهر  وأجر  األوىل،  اخلمس  السنوات   من  سنة   كل  عن  شهر   نصف
 قضاه  ما  بنسبة  السنة  أجزاء  عن  مكافأة  العامل  ويستحق  املكافأة،  حلساب   أساساً   األخري  األجر  ويتخذ

 . العمل يف منها

  ال   خدمة  بعد  املكافأة  ثلث  احلالة  هذه  يف  يستحق  العامل  استقالة  بسبب  العمل  عالقة   انتهاء  كان  إذا(  2
  على  خدمته   مدة   زادت   إذا  ثلثيها   ويستحق  سنوات،  مخس   على  تزيد   وال  متتاليتني،  سنتني  عن  مدهتا  تقل

 سنوات   عشر  خدمته  مدة  بلغت  إذا  كاملة  املكافأة  ويستحق   سنوات،  عشر  تبلغ  ومل  متتالية  سنوات   مخس
 .فأكثر
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  مبالغ  مجيع   اخلدمة   هناية  مكافأة   أساسه  على  تسوى  الذي   األجر  يف  حتسب  أال   على  االتفاق  جيوز(  3
  إىل   يدفع  الذي  األجر  عناصر  من  ذلك   أشبه  وما  املبيعات   مثن  عن  املئوية  والنسب  بعضها  أو  العموالت 

 . والنقص للزايدة بطبيعتها قابلة وتكون العامل

 العمل  ترك  حالة  يف  كاملة  املكافأة  العامل  يستحق  العمل  نظام  من(  85)  املادة  يف  ورد  مما  استثناء (  4
  اتريخ   من  أشهر  ستة  خالل  العقد  أهنت  إذا  العاملة  تستحقها  كما   ارادته،  عن  خارجة  قاهرة  لقوة  نتيجة
 . وضعها اتريخ من أشهر  ثالثة   أو زواجها عقد

 انتهاء   اتريخ   من  األكثر  على  أسبوع   خالل  حقوقه  وتصفية   أجره   دفع  يتم  العامل  خدمة   انتهت   إذا (  5)
 عن  تزيد   ال   مدة  خالل  كاملة  حقوقه  تصفية  تتم  العقد  أهنى  الذي  هو  العامل  كان  إذا  أما  ،العقدية  العالقة

 . للعامل املستحقة املبالغ من العمل بسبب  هلا مستحق  دين أي حتسم أن يف  احلق وللجمعية أسبوعني
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 البدالت - واملزايا االنتداب.  اإلركاب أحكام: الثامن الفصل

 اإلركاب(: 33) رقم مادة

 : التالية  الضوابط وفق العامل إركاب  مبصروفات  االلتزام يتحدد

 .العمل عقد يف عليه تفقي ما وفق التعاقد بداية  عند( 1

 .منه دمقِّ استُ  أو فيه  التعاقد مت الذي  املكان  إىل العودة وطلبه العامل خدمة انتهاء عند( 2

  ة،التجرب  فرتة  خالل  للعمل  صالحيته  عدم  حالة  يف  بلده  إىل  العامل  عودة  تكاليف  اجلمعية  تتحمل  ال(  3
  إداري   قرار  مبوجب  ترحيله  إىل  أدت   خمالفة   ارتكاب   حالة  يف  أو   مشروع،  سبب  دون   العودة  يف  رغب  إذا  أو
 . قضائي حكم أو

 مكان   من  نقله  يتم  الذي  العامل   يستحق  العمل  نظام  من(  واخلمسون  الثامنة)  املادة  أحكام  مراعاة  مع(  4
 يف   معه  يقيمون   ممن  شرعا  يعوهلم  ومن  نقله  نفقات   إقامته  حمل  تغيري  قتضيي  آخر  مكان  إىل  األصلي  عمله
 .العامل رغبة على بناء النقل يكن مل ما أمتعتهم؛ نقل نفقات  مع اإلركاب  نفقات  فيها  مبا النقل اتريخ 

 االنتداب(: 34) رقم مادة

 عن   تزيد   ملسافة املدينة  خارج    ابلسفر  إال  اجنازها  ميكن  ال  رمسية   مهمة   جنازإل  العامل  إيفاد  هو  االنتداب 
 بنظام  يعامل  املدينة   حدود  وخارج  االنتداب   مسافة  من   أقل  الذي  العمل  أما  عمله،  مقر  من  كلم  200
 .اإلضايف العمل

 :كاآليت  يعامل خارجها أو اململكة داخل رمسية  مهمة ألداء املوظف انتداب  مت إذا

 املكلفني   أو   واملكلف   ومكاهنا   ابملهمة   التنفيذي   املدير  من  معتمد   إداري   قرار  بصدور  االنتداب   يكون (  1
 . املوازنة يف اعتمادها من التحقق بعد املهمة،  لتنفيذ املتوقعة األايم  وعدد بدئها واتريخ أبدائها 

 له   تؤمنها  مل  ما  ذلك،  إىل  وما  والطعام،  للسكن،  تكبدهاي   اليت  للتكاليف  مقابل   للعامل  يصرف(  2
 . اجلمعية
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  ابملهمة   ومرتبطة  ما يربرها  هلا   كان  إذا  االنتداب   أثناء  عميل  استضافةك  الضيافة  نفقات   اجلمعية  تتحمل  (3
 . يفوضه من او التنفيذي املدير  من عليها املوافقة أخذ بعد  وذلك  هلا االنتداب  مت اليت

 مقابل  صرف  يتم  مل  ما  والعكس  االنتداب   مقر  إىل  الالزمة  التنقل  وسائل  املنتدب   للعامل  اجلمعية  تؤمن(  4
 : التايل النحو على وتكون  العامل مبوافقة النقل وسيلة

 كلم   200أكثر من  كلم   200يف حدود  املسافة
 قيمة تذكرة طريان ابلدرجة السياحية  رايل/ يوم 100 بدل النقل 

استخدام  ابالنتداب كبدل  اخلاص  النقل  بدل  قيمة  يستحق  اخلاصة  بسيارته  العامل  سفر  حالة  يف 
 سيارة 

 صرف   يتم  مل  ما  االنتداب   مقر  يف   املبيت  إىل  االحتياج  حالة   يف  السكن  املنتدب   للعامل  اجلمعية  تؤمن(  5
 :التايل  النحو على وتكون العامل مبوافقة السكن مقابل

  5000-  3000من   رايل  3000أقل من  الراتب 
 رايل

 رايل 5000أكثر من 

 رايل 400 رايل 300 رايل 200 بدل السكن 
 ( يصرف بدل االنتداب عن كل يوم حسب راتب العامل: 6

  3000أقل من   الراتب
 رايل

-  3000من  
 رايل  5000

من   أكثر 
 رايل  5000

من أكثر  
10000  

 رايل
 500 رايل 400 رايل 350 رايل 250 بدل االنتداب 

 

 موافقة  جيب  الزايدة  حالة  ويف  متصلة،  بصورة  أقصى  كحد  عمل  أايم  5  عن  االنتداب   مدة  تزيد  ال  (7
 بناء على تقرير يقدمه املدير املباشر لبيان احلاجة لزايدة مدة االنتداب.  التنفيذي املدير
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  البدل   قيمة   أسعارها  تفوق  فنادق  يف  املبيت  العامل  فيها   يضطر  اليت  القصوى  الضرورة  حاالت   يف(  8
  يفوضه   من  او  التنفيذي  املدير  موافقة  بعد  وجيب  اً،مسبق  البشرية  املوارد  إدارة  ادةفإ  يتم  املقررة  اليومي
 . مباشرة العتمادها املطالبات األصلية تقدمي

 من  أو  التنفيذي  املدير  من  ذلك   اعتماد  جيب  الضرورة  حالة  ويف  جمدول،  غري  انتداب   أي  يقبل  ال(  9
 . يفوضه

 . الواحدة  املالية  السنة خالل يوما ثالثني عن موظف لكل االنتداب  أايم عدد تزيد ال( 10

 .اإلضايف العمل ومكافأة االنتداب، بدل  بني اجلمع جيوز ال( 14

 العاملني وتكاليف نقل(: 35) رقم مادة

  حمل   تغيري  يقتضي   آخر   مكان  إىل   األصلي  عمله  مقر  من-  كتابةً -  موافقته  بغري  العامل  نقل  جيوز  ال  (1
 .إقامته

  تكليف   جيوز  السنة  يف  يوما  ثالثني  تتجاوز   ال  ملدة   عارضة   ظروف  تقتضيها  اليت  الضرورة  حاالت   يف(  2
 اجلمعية   تتحمل  أن  على  موافقته،  اشرتاط  دون  عليه  املتفق  املكان  عن  خمتلف  مكان  يف  يعمل  العامل

 . املدة تلك   خالل وإقامته العامل، انتقال تكاليف

 يف  إال  الكتابية،  موافقته  بغري  املتفق  العمل  عن  جوهرايً   اختالفاً   خيتلف  بعمل  العامل  تكليف  جيوز  ال(  3 
 يوما   ثالثني  تتجاوز  ال  مؤقتة  بصفة  ذلك   يكون  أن  على  عارضة،  ظروف   تقتضيها  قد  اليت  الضرورة  حاالت 

 .السنة يف

 العمل طبيعة بدل(: 36) رقم مادة

 : ومنها  ومتطلباهتا الوظيفة طبيعة حسب عمل طبيعة بدل  صرف للجمعية جيوز

  حتديده   يتم  شهرايً   بدالً   يومية   بصورة   اجلمعية  ألغراض  اخلاصة  سيارته  يستخدم  الذي  العامل  منح(  1
 .النقل بدل قيمة عن تقل أال على املوظف مع املربم ابلعقد
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 ووفق  عملهم  طبيعة  وفق  للموظفني   عمل  طبيعة  بدل  منح   يفوضه   من  أو  التنفيذي   للمدير  حيق(  2
 . لذلك  املعتمدة السياسات 
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 والتأهيل التدريب: التاسع الفصل

 والتأهيل التدريب أحكام(: 37) رقم مادة

 .معتمدة خطة وفق أعماهلم ألداء كفاءهتم  لرفع هبا العاملة الكوادر وأتهيل بتدريب اجلمعية تقوم (1

 . عنه االعتذار أو رفضه  للعامل حيق ال العمل من جزءً  التدريب يعترب( 2

 خارج  التأهيل  أو  التدريب  مكان  كان  وإذا  للعاملني،  والتأهيل  التدريب  تكاليف  كافة  اجلمعية  تتحمل(  3
  له  تؤمن  كما  االقتصادية،  الدرجة  على  وعودة  ذهاب   سفر  تذاكر  املتدرب   للعامل  اجلمعية  تؤمن  املدينة
  أحكام   يف  ورد   ما  وفق عنها  بدال  للعامل  تصرف  أو   داخلية  وتنقالت   ومسكن  مأكل  من  املعيشة   وسائل

 التأهيل. أو  التدريب فرتة طوال العامل أجر صرف ويستمر الالئحة  يف الواردة االنتداب 

  مدة   إكمال  بعد  لديها   العاملني  من  التأهيل  أو  للتدريب،  اخلاضع  على  تشرتط  أن  للجمعية  حيق(  4
  الذي  التأهيل  أو  التدريب  برانمج  ملدة  املماثلة  املدة  تتجاوز  ال  مدة   لديها  يعمل  أن  التأهيل  أو  التدريب

  إذا   املدة  حمددة  العقود  يف  العقد  مدة   ابقي  أو   املدة،  حمددة  غري  العمل  عقد  كان   إذا  العامل،  له  خضع
 . التدريب برانمج  ملدة املماثلة املدة أقل من العمل عقد من املتبقية املدة كانت

 إذا   منها   أو بنسبة   املنشاة   حتملتها   اليت  التأهيل  أو  التدريب  تكاليف   بدفع  العامل  إلزام  للجمعية  جيوز (  5
  انتهاء  قبل العمل نظام  من (والثمانون )احلادية  املادة يف الواردة احلاالت  لغري تركه  أو العمل، من استقال

 . التأهيل أو التدريب انتهاء بعد  املنشاة عليه اشرتطتها اليت العمل مدة

  أو   حتملتها  اليت  التدريب  تكاليف  كافة  بدفع  إلزامه  مع  العامل،  وأتهيل  تدريب  تنهي  أن  للجمعية  جيوز(  6
 : التالية احلاالت  يف وذلك  منها  بنسبة

  ال   أو   ذلك   يف  جاد   غري  أنه  أتهيله  أو   تدريبه   تتوىل  اليت  اجلهة   عن  الصادرة  التقارير   يف   ثبت  إذا.6.1
 . مفيدة بصورة التأهيل أو  التدريب برامج إكمال على القابلية  لديه توجد

 .مشروع عذر دون لذلك  احملدد املوعد قبل التأهيل أو التدريب إهناء العامل قرر إذا. 6.2



   

93 
 

  العمل  نظام  من  (الثمانون)  املادة  يف  الواردة  احلاالت   إحدى  وفق  العامل  عمل  عقد  فسخ  مت  إذا.6.3
 . التأهيل أو  التدريب فرتة أثناء منها( 6) الفقرة عدا

  نظام   من  (والثمانون   احلادية)  املادة  يف  الواردة  احلاالت   لغري  تركه  أو  العمل،  من  العامل  استقال  إذا.6.4
 .التأهيل أو  التدريب فرتة أثناء العمل

 . التدريب أايم من %50 غيابه نسبة تعدت   أو الدورة، اختبارات  يف العامل رسوب  حالة يف. 6.5

  اإلدارة  وصورة  ملفه  يف  حلفظها  ابجلمعية  البشرية  املوارد  اإلدارة  الشهادة  أصل  تقدمي  العامل  على  جيب(  7
 واجلودة التطوير

  مت   التدريب  أو  العمل   ترك  أن   من  أتكدها   حالة   يف  التدريب  تكلفة  من  العامل  إعفاء  اجلمعية   دارةإل  قحي(  8
 . قهرية لظروف

 .السنة خالل يوما وعشرين مخسة عن للموظف التدريب مدة تزيد أال جيب( 9
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 األداء تقييم: العاشر الفصل

 األداء لتقييم العام اإلطار(: 38) رقم مادة

  اخلاصة   والنماذج  واملعايري  القواعد  يتضمن  دورية  بصفة  األداء  لتقييم  نظام  بوضع  اجلمعية  إدارة  تقوم(  1 
 : التالية  العناصر ويتضمن ابجلمعية، العاملني كافة  له خيضع أن بذلك، على

 . (الكفاءة ) إتقانه  ودرجة العمل على املقدرة. 1.1

 . اجلمعية وعمالء  وزمالئه  رؤسائه  مع تعاونه ومدى  العامل سلوك ،1.2

 . املواظبة . 1.3

 . العمل جودة. 1.4

 .واإلدارات  لألفراد املستمر التطوير. 15

 األداء تقييم من الغرض(: 39) رقم مادة

 .ةاملوضوع الوظيفية لألهداف العامل حتقيق مدى معرفة( 1

 سلوكية  نواحي  من  حيتويه  مبا  مل،الع  به  يؤدي  الذي  واألسلوب   لعمله  أدائه  وجودة  كيفية معرفة(  2
   .اخلارجيني واملتعاملني والزمالء واملرؤوسني الرؤساء مع عمل وعالقات 

 الرتقي  خطط  يف  منها  لالستفادة  العامل؛  أداء  يف  القوة  ونقاط  اإلجيابية،  اجلوانب   على  الوقوف(  3
  إن   تنميتها  أجل  من  للعمل،  العامل  أداء  يف  الضعف  ونقاط  السلبية  جوانبل ل  لك ذوك  واإلحالل،

 .املنشود للمستوى لالعام أبداء للوصول أمكن؛

 إىل  ابإلضافة  هذا  عدمه،  من  شغلها  يف  استمراره  وجدوى  الوظيفة،  مبتطلبات   العامل  التزام  مدى  قياس(  4
  والعالوات  واملكافآت   التحفيز   أبنظمة  ربطها  أجل  من  العاملني؛  أداء  يف  التميز  جوانب  على  الوقوف
 .السنوية
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 األداء لتقييم الزمنية الفرتة(: 40) رقم مادة

  أو  نصف توجيهي تقييم تنفيذ يتم وقد األقل على ميالدية سنة قدرها موحدة زمنية بفرتة األداء تقييم يرتبط
 .األوىل السنة خالل اجلديد للعامل ابلنسبة  سنوي  ربع  التقييم ويكون . سنوي  ربع

 التقييم ونتائج درجات(: 41) رقم مادة

  واملقياس   التقييم  وجوانب  البنود   من  بند  لكل  توضع  اليت  الدرجات   ابلتفصيل  األداء  تقييم  منوذج  يبني(  1
  إال   األداء  لتقييم   املعتمد  للنظام  النسبية  واملقاييس  األساسية   الدرجات   تغيري  جيوز   وال  بند،   لكل  النسيب
  قبول   تقابل  اليت  للدرجات   األدىن  احلد  النظام  ويوضح  ،اإلدارة  جملس  واعتماد  اإلشرافية  اجملالس  مبوافقة
 .للعامل العام األداء

 : اآلتية التقديرات  أبحد التقرير يف العامل أداء يقيم( 2

 ضعيف- مقبول- جيد- جدا جيد -ممتاز

 للجمعية  فإن   التايل  العام  خالل  شأنه  من  يصلح   مل  وإذا  كتابةً   ضعيف   رتقدي  على  احلاصل   العامل  ينذر (  3
 . خدماته عن االستغناء يتم أو للعمل استعداده تناسب  أخرى وظيفة إىل نقله يف احلق

 التقييم عملية يف الشفافية(: 42) رقم مادة

 الوظيفي.  األداء تقييم لنظام استثناء بال العاملني مجيع خيضع أن جيب( 1

 معرفتهم  من  يتأكد  لكي  حتت رائسته،  العاملني  مع  األداء  قياس  جوانب  مبناقشة  مباشر  رئيس  كل  يقوم(  2
 العامل  مع   التقييم  نتائج  مبناقشة  يقوم  مث   التقييم،  نتائج   على  واطالعهم   التقييم  بدء   قبل  بذلك   التامة

 التقرير. على التوقيع مث ومن نظره،  وجهة إلبداء له  الفرصة وإاتحة  نفسه،

 .للموافقة  اإلدارة مدير على التقييم  نتائج  عرض يتم( 3

 وجود   حالة  يف  اإلدارات   مديري  ومناقشة  للمراجعة  البشرية  املوارد   إلدارة   األداء  تقييم   مناذج  إرسال  يتم (  4
 . لالعتماد التنفيذي للمدير ترفع مث مالحظات 

 . البشرية املوارد  إدارة لدى به  اخلاص امللف يف عامل كل  تقييم تقرير يرفق( 5
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 مدة   خالل  الالئحة  هذه  يف  عليها   املنصوص  التظلم  لقواعد  وفقاً   التقرير  من  يتظلم  أن  للعامل  حيق(  6
 .التقييم على التوقيع اتريخ من يوماً  15 أقصاها

 . التنفيذي املدير طريق عن اإلدارات  مديري تقييم يتم( 7

 التقييم نتائج على االعرتاض(: 43) رقم مادة

  األسباب   به  موضحاً   التقييم  تقرير  على  تظلمه  يسجل  أن  التقييم  نتائج  على  يعرتض   الذي  للعامل  حيق
  إىل   األكثر  على  أسبوعني  خالل  يف  التقييم  تقارير   كافة  تسليم  ويتم  التقييم،   نتائج  على  لتظلمه   املوضوعية

 اإلدارات   مديري  مناقشة  البشرية   املوارد   إلدارة   وجيوز  ، هنائياً   واعتمادها   ملراجعتها   البشرية   املوارد   إدارة
  على  النهائي العرض قبل اإليضاح  من ملزيد أو استفسارات، وجود حالة يف التقييم عملية نتائج  يف املختصة

 .للجمعية العليا اإلدارة
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 والعالوات الرتقيات نظام: عشر احلادي الفصل

 الرتقية ضوابط(: 44) رقم مادة

التصنيف    دليل   يف  جاء   ملا  وفقاً -  الوظائف   ومسميات   عدد،   فيه   حتدد  لوظائفها   وظيفياً   سلماً   اجلمعية   تضع
  اإلدارة،   جملس  يعتمده  فيه  أجرها  وبداية   شغلها،   وشروط  وظيفة،   كل  ودرجة -  السعودي  املهين   والتوصيف 

  هذا   يتضمن   أن   على  األعلى  الوظيفية   ابملستوايت   مهنة   أو   وظيفة  إىل  العاملني  لرتقيات   نظاما  تضع   كما
 . للرتقية الالزمة والضوابط  واإلجراءات  القواعد النظام

 : التالية الشروط توفرت مىت أعلى وظيفة إىل للرتقية مؤهالً  العامل يكون

 .معتمد وظيفي وصف وهلا   ابملوازنة معتمدة تكون وأن األعلى الوظيفة يف رغالشا وجود( 1

 إليها.  للرتقية املرشح  الوظيفة شغل مؤهالت  توافر( 2

 . لألداء تقييمني أخر يف ممتاز عن يقل  ال تقدير على حصوله( 3

 (. الوظيفية  العامل درجة حسب)  الصالحية صاحب موافقة( 4

 .األعلى الوظيفة  حتتاجها  اختبارات  أو  مقابالت  أي اجتياز( 5

 . اجلمعية له وتوفرها الوظيفة حتتاجها  قد اليت التدريبية  الربامج اجتياز( 6

 الرواتب،  سلم  يف  عليها  هو  اليت  الوظيفية  الدرجة  تلي  اليت  الدرجة  يف  املستوى  نفس  على  الرتقية  تكون(  7
 .السنوية العالوات  يف حبقه اإلخالل عدم مع

 الرتقية. قبل  احلالية وظيفته يف األقل على عامني أمت قد للرتقية املرشح املوظف يكون  أن( 8

  ساري   إنذار  حبقه  صدر  يكون   وأال  للرتقية،  الرتشح  اتريخ   من  سنة  خالل  جزاءات   على  احلصول  عدم(  9
  عليه   أو   عالوة   من  حبرمان  اجلزاء  أو   التحقيق  معه  جيري   أو   العمل  عن  حمتجزاً   أو   موقوفاً   يكون   او  املفعول
 .غياب   نتيجة أو جزائي احلسم كان  سواء فأكثر يوماً  عشر مخسة ملدة الراتب من حسم

 .الشأن هذا يف تضعها اليت للضوابط وفقا  استثنائية  ترقية العامل منح  اجلمعية  دارةلـ إ جيوز( 10
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 إليها الرتقية يتم اليت الوظائف(: 45) رقم مادة

  أساس   على  ابالختيار   الوظائف  مجيع  إىل  الرتقية  وتكون  مباشرة،   أعلى  لوظيفة  إال  العامل  ترقية  جيوز  ال(  1
 . يفوضه من أو التنفيذي  للمدير املختصني الرؤساء من تـَُقدم اليت للرتقية الرتشيح وتقارير الكفاءة

 : كاآليت  ابلرتتيب  تكون للرتقية املفاضلة فإن موظف من أكثر يف أعلى لوظيفة الرتقية شروط توافرت  إذا( 2

 .األداء تقييم يف أعلى تقدير على احلاصل. 2.1

 . اكرت أو أعلى تدريبية دورات  أو أعلى، علمية شهادات  على احلاصل. 2.2

 . الوظيفة وختصص اجلمعية عمل مبجال عملية  خربة األكثر. 2.3

 . ابجلمعية العمل يف األقدمية 2.4

 . العاملني بني للمفاضلة اختبار  وضع تم ي التساوي  حالة يف. 2.5

 الرتقيات اعتماد سلطة(: 46) رقم مادة

  جملس   وأمني  التنفيذي  املدير  لوظائف  يفوضه  من  أو  اإلدارة  جمللس  الرتقية  وإقرار  اعتماد  سلطة  تكون(  1
 . اإلدارة جملس من املنبثقة  للجان التابعة والوظائف اإلدارة

 .وموظفيهم اإلدارات  ملديري  الوظائف  ابقي يف  التنفيذي  للمدير الرتقية وإقرار اعتماد سلطة تكون( 2

 السنوية العالوات(: 47) رقم مادة

 . للمنشاة املايل املركز ضوء على بناء   نسبتها حتديد  يتم ،سنوية عالوات  العاملني منح للجمعية وزجي( 1

  ويكون   الوظيفي،   األداء  تقييم   تقارير   نتائج   وفق  املستحقني  للعاملني  سنوية  عالوة  مبنح  اجلمعية  تقوم(  2
  األقل   على  جيد  تقدير  على  السنوي  تقيمه  متوسط  يف  حصل  مىت  العالوة  الستحقاق   مؤهالً   ،  العامل

املعتمدة، وذلك بعد مضي سنة كاملة من اتريخ التحاقه ابلعمل، أو من اتريخ حصوله    التقييم   مناذج  يف
 على العالوة السابقة، وفق اجلدول التايل:

 نسبة العالوة السنوية  متوسط تقييم العامل السنوي
 من الراتب األساسي %3 جيد
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 من الراتب األساسي %4 جداً جيدا 
 من الراتب األساسي %5 ممتاز  

 

 .الشأن هذا يف تضعها اليت للضوابط وفقا استثنائية  عالوة العامل منح اجلمعية  إلدارة وزجي( 3

  احلالة   هذه  يف  ارتكبها،  خمالفة  يف  للتحقيق  حماالً   العامل  كان  إذا  العالوة  العامل  يستحق   أال  املمكن  من(  4
 .التحقيق نتائج   ضوء يف شأهنا  يف والتقرير التحقيق استكمال حني إىل العالوة منحه يوقف

 

 

 

 اإلجازات: عشر الثاني الفصل

 السنوية اإلجازات(: 48) رقم مادة

  يوماً ( 21) عن مدهتا تقل  ال كامل  أبجر  سنوية إجازة اخلدمة سنوات  من سنة كل   عن العامل يستحق( 1
 موافقة بعد العامل منح وزوجي متصلتني، سنتني خدمته  بلغت إذا يوما ( 30)عن تقل ال مدة إىل تزيد
  يف االتفاق  وزجي ،العمل  يف السنة من قضاها  اليت املدة بنسبة  السنوية إجازته من جزءً  اجلمعية إدارة
 ذلك.  من  أكثر السنوية  اإلجازة مدة تكون أن على العمل عقد

  نقدايً  بدالً  يقاضى  أن أو  عنها،  التنازل جيوز وال استحقاقها، سنة يف إبجازته العامل يتمتع أن جيب( 2
 ملقتضيات  وفقا اإلجازات  هذه مواعيد حتدد  أن  وللجمعية خدمته، أثناء عليها احلصول عن عوضاً 

 ميعاد حتديد يف العامل رغبة  االعتبار بعني األخذ مع العمل، سري لتأمني ابلتناوب   منحها أو العمل،
 . يوما ثالثني عن يقل ال كايف  بوقت ابإلجازة  لنمنعه  احملدد ابمليعاد وإشعاره ذلك، أمكن كلما   إجازته

  او  عهد  تصفية   من  يلزمه  وما  اإلجازة   منوذج   استكمال  بعد   إال  السنوية   إبجازته   التمتع   للموظف  حيق  ال(  3
 . التنفيذي املدير من واعتماده التزامات 
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  سنة   يف   هبا  يتمتع   أن  وجيب  مقابل،   بدون  أو  مبقابل  السنوية  إجازته  عن  يتنازل  أن  للعامل  جيوز   ال(  4
 . فقط التالية للسنة منها  أايم أو  السنوية إجازته أتجيل اجلمعية مبوافقة له وجتوز استحقاقها

  ال   ملدة  ذلك   العمل  ظروف  اقتضت  إذا  استحقاقها  سنة   هناية  بعد  العامل  إجازة  أتجيل  حق  للجمعية(  5
  العامل  موافقة  على  احلصول  وجب  التأجيل  استمرار  العمل  ظروف  اقتضت  فإذا   يوما،  تسعني  على  تزيد

 اإلجازة.  استحقاق لسنة التالية السنة هناية التأجيل يتجاوز أال على كتابة،

  ابإلجازة،   القيام  قبل  والعهد  السلف  مجيع  وتصفية  اإلجازة  طلب  إجراءات   كافة استكمال  جيب(  6
 . إجازته  فيه يقضي الذي املكان وعنوان اإلجازة،  وهناية بدء  اتريخ العامل ويوضح

 يتقاضاه.  أجر آخر وفق هبا القيام عند مقدما السنوية اإلجازة مدة عن أجره للعامل اجلمعية تدفع( 7

  اليت   للمدة  ابلنسبة   وذلك   هبا،   متتعه   قبل  العمل  ترك   إذا  املستحقة  اإلجازة   أايم  عن  أجره  العامل  يستحق  (8
  العمل،   يف  منها   قضاه  ما  بنسبة   السنة  كسور  عن  اإلجازة  أجر  يستحق  كما   عنها،   إجازته  على  حيصل  مل

 .االجازات  هذه أجر مقابل الحتساب  أساساً  العامل يتقاضاه كان   أجر آخر ويتخذ

 الرمسية العطل(: 49) رقم مادة

 :يلي ما وفق واملناسبات  األعياد يف كامل  أبجر إجازة يف احلق للعامل( 1

 شهر من والعشرين التاسع لليوم التايل اليوم من تبدأ املبارك الفطر عيد مبناسبة أايم أربعة ،1.1
 .القرى أم تقومي حسب  املبارك رمضان

 . بعرفة الوقوف يوم من تبدأ املبارك  األضحى عيد مبناسبة أايم أربعة. 1.2

 (. امليزان أول) للمملكة الوطين اليوم مبناسبة واحد يوم. 1.3

 :االيت مع واملناسبات  األعياد إجازات  أايم تداخل حال يف( 2

 . بعدها أو اإلجازات  تلك  أايم قبل يعادهلا ملا عنها العامل يعوض: األسبوعية  الراحة.. 2.1

 اإلجازة.  هذه أايم بقدر السنوية  اإلجازة متدد: السنوية  اإلجازة ،2.2
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  املستحق  لألجر   النظر   دون   اإلجازة   أايم  عن  الكامل  األجر  العامل  يستحق:  املرضية  اإلجازة .  2.3
 . املرضية اإلجازة أايم عن

 . اليوم هذا عن العامل يعوض ال العيدين أحد  اجازة  أايم مع الوطين اليوم. 2.4

 اخلاصة اإلجازة(: 50) رقم مادة

 : التالية احلاالت  يف كامل  أبجر  إجازة على احلصول للعامل حيق( 1

 زواجه  عند أايم مخسة.1.1

 له.  مولود والدة حالة  يف أايم ثالثة.1.2

 .فروعه أو  أصوله أحد أو العامل، زوجة وفاة حالة يف أايم مخسة. 1.3

  أجر دون متديدها يف احلق وهلا املسلمة؛ العاملة زوج وفاة حالة  يف أايم وعشرة أشهر،  أربعة. 1.4
  بعد هلا  املمنوحة العدة إجازة قياب من االستفادة هلا  جيوز وال محلها،  عتض حىت  حامالً  كانت  إن

 . احلمل هذا وضع

 .احلاالت  هذه  تؤيد اليت الواثئق طلب  يف احلق للجمعية( 2

 االستثنائية اإلجازة(: 51) رقم مادة

 العمل عقد دويع حتديدها، على الطرفان يتفق أجر بدون إجازة على احلصول اجلمعية  مبوافقة للعامل جيوز
 . ذلك  خالف على الطرفان يتفق مل ما يوماً  عشرين على زاد فيما  اإلجازة مدة خالل موقوفاً 

 املرضية اإلجازات(: 52) رقم مادة

  إجازة اجلمعية لدى معتمد طيب مرجع عن صادرة  طبية بشهادة  مرضه يثبت الذي العامل يستحق( 1
 متصلة اإلجازات  هذه أكانت سواء  مرضية؛ إجازة  أول اتريخ من تبدأ واليت الواحدة السنة  خالل مرضية

 : التايل النحو على وذلك  متقطعة، أم

 .كامل  أبجر األوىل يوما الثالثون  ،1.1

 . األجر أرابع بثالثة التالية يوما الستون. 1.2
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 . أجر بدون ذلك  تلي اليت يوما الثالثون . 1.3

 . ابلسنوية  املرضية  إجازته وصل يف احلق للعامل ،1.4

 وأصبح   مرضه   من  فيشُ   أنه  املعتمد  الطيب  املرجع   قرر  إذا  إال   عمله  يباشر  أن  املريض  للعامل  يسمح   ال(  2
 . العمل يف زمالئه خمالطة على منه ضرر وال العمل، أداء من عليه خطر ال وأنه عمله، مباشرة على قادراً 

 عمل،   إصابة  يعترب  عمله  من   والعودة  الذهاب   حني  أو  عمله  أتدية  أثناء  حلادث   العامل  تعرض  إذا(  3
 عليه ويطبق

  إصاابت   عن  االجتماعية  التأمينات   إبشعار  اجلمعية  وتقوم  (العمل  إصابة)  االجتماعية  التأمينات   نظام
 .احلادث  وقوع من ساعة خالل العمل

 والعمرة احلج إجازة(: 53) رقم مادة

 عشرة   عن  مدهتا  تقل  ال  ملدة  كامل  أبجر  إجازة  احلج  فريضة  أداء  يف  يرغب  الذي  العامل  اجلمعية  متنح(  1
 مل  إذا  خدمته  مدة  طوال  واحدة  ملرة  وذلك   األضحى  عيد  إجازة  فيها  مبا  يوما،  عشر  مخسة  عن  تزيد  وال  أايم

  لدى   العمل  يف  أمضى  قد  العامل  يكون   أن   اإلجازة  هذه   الستحقاق  ويشرتط  قبل،   من  أداها  قد  يكن
  سنواي   اإلجازة   هذه  مينحون  الذين  العاملني  عدد  حتدد  أن   وللجمعية  األقل،  على  متصلتني  سنتني  اجلمعية

 .العمل ملقتضيات  وفقا

  ألداء   كامل  جر أب  واحد   يوم  ملدة   إجازة  العمرة  مناسك   أداء   يف  يرغب  الذي  العامل  اجلمعية   متنح (  2
 لدى  العمل  يف  أمضي  قد  العامل  يكون  أن  اإلجازة  هذه  الستحقاق  ويشرتط  ،اي سنو   مرتني  العمرة  مناسك 
 العامل.  هلا  التابع اإلدارة مدير موافقة بعد اإلجازة ابعتماد التنفيذي املدير ويقوم األقل، على سنة  اجلمعية

 الدراسية االمتحان إجازة(: 54) رقم مادة

 إجازة   يف  احلق  فيها،  استمراره  بلتق  أو  تعليمية  مؤسسة  إىل  انتسابه  على  اجلمعية  وافقت  إذا  للعامل(  1
  عن  االمتحان  كان  إذا  أما  معادة،  غري  السنة  إذا كانت  فيه  االمتحان  ألداء  حمدد  يوم  كل  عن  كامل  أبجر

 العامل  وحيرم  فيه،  االمتحان  ألداء  حمدد  يوم  كل  عن  أجر  بدون  اجازة  يف  احلق  للعامل  فيكون  سنة معادة
 . اً أتديبي مسائلته يف اجلمعية حبق اإلخالل عدم مع االمتحان، يؤد مله أن  ثبت إذا اإلجازة أجر من
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  إجازة   على  حيصل  أن  فله  تعليمية  مؤسسة  إىل  انتسابه  على  اجلمعية  موافقة  على  العامل  حيصل  مل  إذا  (2
تسب من إجازته السنوية يف حال توافرها، وعند تعذر ذلك  االمتحان بعدد أايم االمتحان الفعلية حتُ   لتأدية

 للعامل احلق يف احلصول على إجازة بدون أجر بعدد أايم االمتحان الفعلية.

  أدائه   على  يدل  ما  وكذلك   اإلجازة   لطلب  املؤيدة  الواثئق  تقدمي  العامل  من  تطلب  أن   للجمعية(  3
 .االمتحان

 .األقل على يوما عشر خبمسة موعدها  قبل اإلجازة بطلب يتقدم أن العامل على( 4

 اإلجازات يف عامة أحكام(: 55) رقم مادة

  صاحب من ومعتمد املباشر، رئيسه إىل العامل من موثق طلب على بناءً  إبجازة  القيام يكون أن جيب( 1
 . الصالحية

 ابلقيام العامل ويلتزم وظروفه، العمل مقتضيات  حسب السنوية اإلجازات  مواعيد بتحديد اجلمعية تقوم( 2
  حقه  سقط ابإلجازة  القيام كتابةً   رفض حالة  ويف هلا، التابع  اجلمعية  حددهتا اليت واملدة  التاريخ  يف ابإلجازة

 .مقابلها اقتضاء يف

 .مخسة أايم عمل عن تقل  ال مبدة املطلوبة اإلجازة  اتريخ قبل اإلجازة طلب املباشر هلرئيس  العامل يقدم( 3

 وعدم السنوية، اإلجازات  على حلصوهلم إداراهتم يف العاملني بني التنسيق عن مسؤولون اإلدارات  مديرو( 4
 . العامل تواجد عدم عن تنشأ مشاكل أي حدوث 

 يف حقه فقدي مسبق إذن دون  إجازته من االنتهاء فور إليه  يعود ال أو عمله  عن يتغيب موظف كل(  5
 على اجلزاءات، بالئحة  املقررة التأديبية للعقوابت  خضوعه جانب إىل الغياب، مدة عن والبدالت  الراتب

 تلك  الغياب  أايم اعتبار املربرات  بتلك  اقتناعه حالة يف املباشر  ملديره  جيوز لغيابه مربرا العامل قدم ما إذا أنه
 .للحالة تقديره حسب وذلك  السنوية إجازته  من خصماً  أو  راتب بدون  جازةإ
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 النساء تشغيل: عشر الثالث الفصل

 النساء تشغيل(: 56) رقم مادة

 للوالدة. املرجح  التاريخ وحتديد اجلمعية إبخطار تبادر أن للحمل األوىل الشهور  يف املوظفة على( 1

  جهة أي من أو االجتماعية، والتنمية  العمل وزارة من  تصريح على احلصول النساء تشغيل يتطلب ال( 2
 .أخرى

 . املتساوية القيمة ذي العمل عن والعامالت  العاملني بني األجور يف  متييز أي  اجلمعية متنع( 3

 أقصى حبد تبدأ شاءت كيف  توزعها أسابيع عشرة ملدة كامل  أبجر  وضح إجازة يف احلق العاملة للمرأة (4
 مصدقة طبية   شهادة مبوجب للوضع املرجح  التاريخ  هذا وحيدد للوضع، املرجح التاريخ قبل أسابيع أبربعة

  واليت اخلاصة التقارير وتقدمي اجلمعية إبالغ للحمل األوىل  الشهور يف العاملة على وجيب صحية  جهة من
 للوالدة. املرجح التاريخ حتدد

  لوضعها، التالية  ةالست األسابيع خالل األحوال من  حال أبي  الوضع بعد العاملة املرأة تشغيل جيوز ال (5
  اإلجازة أجر  أو ابستحقاق املساس دون وذلك  أجر دون  شهر ملدة  الوضع إجازة متديد يف احلق وهلا

 .السنوية

  ملدة  كامل  أبجر  إجازة اخلاصة  االحتياجات  ذوي من أو مريض طفل إجناب  حالة يف العاملة للمرأة( 6
 . أجر دون شهر  ملدة  اإلجازة متديد وهلا الوضع؛  إجازة انقضاء بعد  واحد شهر

  فرتة مولودها إرضاع بقصد  أتخذ  أن الوضع إجازة بعد عملها مزاولة إىل تعود عندما العاملة للمرأة حيق( 7
 الراحة فرتات  على عالوة وذلك  الواحد، اليوم يف الساعة على جمموعها يف تزيد  ال لالسرتاحة فرتات  أو

  عليها يرتتب وال الفعلية، العمل ساعات  من الفرتات أو الفرتة هذه وحتسب العمال،  جلميع املمنوحة
 من عودهتا بعد العاملة املرأة على وجيب الوضع،  اتريخ من شهرا وعشرين أربعة ملدة وذلك  األجر ختفيض

  من  الوقت ذلك  على يطرأ وما االسرتاحة، تلك  فرتات  أو  فرتة، بوقت كتابة   اجلمعية إشعار الوضع  إجازة
 . العمل لنظام التنفيذية الالئحة يف ورد ما حبسب ذلك  ضوء على الرضاعة فرتات  أو فرتة، وحتدد تعديل،
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 . الوضع إبجازة متتعها  اثناء يف ابلفصل إنذارها أو العاملة فصل جيوز ال( 8

  طبية بشهادة  املرض ويثبت الوضع، أو احلمل عن  الناتج  مرضها فرتة أثناء يف العاملة فصل وزجي ال( 9
 األسباب  من مشروع سبب بغري فصلها جيوز وال يوما،   ومثانني مائة غياهبا  مدة تتجاوز أال على معتمدة

 .للوالدة احملتمل التاريخ على السابقة يوماً   والثمانني املائة  خالل العمل نظام  يف عليها املنصوص

  اثناء آخر عمل صاحب لدى  عملت إذا املادة هذه  ألحكام وفقا تستحقه فيما العاملة حق يسقط( 10
 . هلا  أدته ما اسرتداد أو  اإلجازة، مدة عن أجرها من حترمها أن احلق وللجمعية هبا  املصرح إجازهتا  مدة

 تقل الذين العامالت  أطفال لرعاية املربيات، من الكايف العدد فيه يتوافر مناسباً  مكاان  اجلمعية توفر( 11
 . فأكثر عشرة األطفال عدد بلغ إذا وذلك  سنوات، ست عن أعمارهم

 . اإلجازة  فرتة خالل الغري لدى  عمل أي ممارسة   زوجها عنها املتويف للعاملة جيوز  ال األحوال مجيع يف( 12

  يف االحتشام ضرورة العامالت  النساء وعلى الرجال عن مبعزل العامالت  لراحة اماكن اجلمعية تعد( 13
 . البالد يف املرعية والتقاليد ابلعادات  والتقيد واملظهر امللبس

 .وغريها مرافق من يتبعه وما العمل يف ابلرجال النساء اختالط  جيوز ال( 14
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 والعاملني اجلمعية وواجبات العمل بيئة: عشر الرابع الفصل

 العمل بيئة(: 57) رقم مادة

 :  التالية االجتماعية اخلدمات  بتقدمي اجلمعية متلتز ( 1

 .الصالة ألداء مكان إعداد.1.1

 . الطعام لتناول مكان إعداد.1.2

  متكنهم   اليت   االعاقة  ذوي  من  للعمال  الضرورية   يةالتيسري   واملرافق  واخلدمات،  املتطلبات،  اجلمعية   توفر.  1.3
 ۔ العمل لنظام التنفيذية  الالئحة يف  عليها  املنصوص االشرتاطات  حبسب أعماهلم أداء من

 زي   أي  يف  راعيي  األحوال  كل  ويف  ،موحداً   زايً   ابرتداء  العاملني  بعض  أو  كل  إلزام  للجمعية  وزجي(  2
 . شفاف وغري وفضفاضاً  ،حمتشماً  يكون أن  للنساء وابلنسبة  العام، للذوق مالئمته للرجال ابلنسبة

 املرعية   االجتماعية  واألعراف  اإلسالمية،  الشريعة  أحكام  مبقتضيات   االلتزام  اجلمعية  منسويب  مجيع  على(  3
 . اآلخرين مع التعامل يف

 اجلمعية واجبات(: 58) رقم مادة

 : يلي مبا اجلمعية تلتزم

  ميس   فعل  أو  قول  كل  عن  واالمتناع   ومصاحلهم  أبحواهلم  اهتمامها  يربز   الئق  بشكل   العاملني  معاملة(  1
 . دينهم أو كرامتهم

  املساس   دون  الالئحة  هذه  يف  عليها  املنصوص  حقوقهم  ملمارسة  الالزم  الوقت  العاملني  تعطي  أن(  2
 . ابألجر

 حسن  على  واإلشراف   املراقبة  أو   ابلتفتيش  تتعلق  مهمة  كل  املختصة  ابجلهات   للعاملني  تسهل  أن (  3
 مجيع  املختصة  للسلطات   عطيت  وأن  مبقتضاه،  الصادرة  والقرارات   واللوائح  العمل  نظام  أحكام  تطبيق

 .الغرض  هلذا حتقيقا منها تطلب اليت الالزمة املعلومات 
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  به   تقضي  ما  مراعاة   مع  العرف   أو  العقد  حيددمها   اللذين  واملكان   الزمان   يف  أجرته   للعامل  تدفع  أن   (4
 .بذلك   اخلاصة األنظمة

 إال  العمل  عن  مينعه  ومل  العمل   عقد  حسب  اليومية  العمل  مواعيد  يف  عمله  ملزاولة  العامل  حضر  إذا(  5
 .العمل فيها  يؤدي ال اليت املدة أجر يف احلق له كان  اجلمعية إىل راجع سبب

 األساسية العاملني واجبات(: 59) رقم مادة

 : االيت اتباع العامل على جيب العمل قانون أبحكام  اإلخالل عدم مع 

  اجلمعية،   داخل  العمل  تعليمات   ووفق  املهنة  ألصول  وفقأ   ونشاط  ودقة  هبمة   املنوطة  األعمال  ينجز  أن(  1
 ما  تنفيذها  يف  يكن  ومل  العامة،  اآلداب   أو  النظام  أو  لعقدا  خيالف  ما  التعليمات   هذه  يف  يكن  مل  إذا

 للخطر.  يعرض

  النتهائه  احملدد املوعد قبل االنصراف  له وليس ، لبدئه احملفد املوعد يف عمله مكان يف العامل يتواجد  أن( 2
وعدم مراعاة ذلك يعد إخالالً ابلواجبات الوظيفية ويستوجب توقيع    املباشر، إال إبذن كتايب من مديره  

 اجلزاء.

 وذلك  منها،  اخلروج  أو  اجلمعية  دخوله  عند  لذلك   املخصص   املكان  يف  وانصرافه  هحضور   يسجل  أن(  3
 . الغرض هلذا املتبعة الوسائل أو ابلسجالت 

  تصرفه،   حتت  واملوضوعة  للجمعية  اململوكة  واخلامات   واملهمات   واألدوات   ابآلالت   كافية  عناية  يعتين  أن (  4
 .للجمعية املستهلكة غري املواد  يعيد وأن عهدته، يف تكون اليت أو

  تصدرها   اليت  اإلدارية  األوامر  واتباع  التعليمات   وقراءة  ابلعمل،  اخلاصة  الرؤساء  وتعليمات   أوامر  إطاعة(  5
  تعترب   واألوامر  التعليمات   هلذه   خمالفة  وكل  لذلك،  املخصصة  األماكن  يف  نشرها  يتم   واليت   اجلمعية،
 . العمل بنظام إخالالً 

 ۔العمل أثناء واألخالق السلوك  حسن يلتزم أن( 6
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 رقم  أو   عنوان  يف  تغيري  أي  عن  األكثر  على  أسبوع  خالل   فورا   البشرية  املوارد  إدارة   إبخطار   يقوم  أن(  7
 . أخرى شخصية بياانت  أي  أو االجتماعية احلالة أو اهلاتف

  على   يؤثر  قد  مبا   أو   بعمله،  قيامه   أثناء   يالقيها   قد  مشكلة   أبي   فورا  املباشر   رئيسه  إبخطار   يقوم  أن(  8
 . للخطر العاملني أحد يعرض أو  عرضهاي أو اجلمعية مصاحل

  إخطار   املباشر  رئيسه  وعلى  زمالئه،  ألحد  أو  له،  حادث   أي  وقوع  فور  املباشر  ه رئيس   إبخطار  يقوم  أن(  9
 فوراَ. املسؤولني

 األسرار  هذه  على  ابحملافظة  وااللتزام  ابجلمعية،  العمل  بشئون  يتعلق  ما  كل  يف  التامة  السرية  يراعي  أن(  10
 . ابجلمعية العمل ترك بعد حىت

 . الغري لدى الطيبة الصورة على واحلفاظ معها، واملتعاملني اجلمعية عمالء معاملة حيسن أن( 11

 . ابجلمعية يليق الذي العام مبظهره  يهتم أن( 12

 . وأهدافها اجلمعية مصلحة حيقق مبا معهم يتعاون  وأن  العمل، يف وزمالءه  رؤساءه حيرتم أن( 13

  اليت   واألخطار   الكوارث   حاالت   يف   إضافياً   أجراً   لذلك   يشرتط  أن   دون  ومساعدة  عون  كل  يقدم  أن(  14
 . فيه العاملني األشخاص أو العمل مكان  سالمة هتدد

 فقط.  العمل ألغراض اآليل احلاسب وأجهزة  والفاكس اهلاتف استعمال يكون أن( 15

  اإلنرتنت  استخدام  يؤدي  أال  وجيب  للعمل،  الالزمة  املعلومات   على  للحصول  اإلنرتنت   يستخدم  أن(  16
 استخدام  أن  كما  العاملني،  إنتاجية   مع  يتعارض  وأال  ابجلمعية،  الداخلية  الكمبيوتر  شبكة  تعطيل  إىل

 . آنفا ورد حسبما وقانوين يقأخال أبسلوب   يكون أن جيب اإلنرتنت

  على   االطالع  يف  احلق  اجلمعية  اإلدارة  يكون   لذا   خاصة،  وليست  عامة  اإللكرتوين  الربيد  رسائل  تعد(  17
 . أجهزهتا على والرسائل امللفات  مجيع وتسجيل الرسائل، هذه
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 للعاملني األساسية احملظورات(: 60) رقم مادة

 والتعليمات   الالئحة  هذه  أحكام  خمالفة  العامل  على  حيظر  العمل  قانون  أبحكام  اإلخالل  عدم  مع
 -: األخص وعلى اهل املنفذة والقرارات 

 مكان  أي  يف  وذلك  للخطر؛  أحد  أي  أو  العمال  أو  العاملني   سالمة  تعريض  شأنه  من   عمل  يأب  القيام(  1
 . هلا  التابعة الوحدات  أو اجلمعية داخل

  أو   املوردين  أو  العمالء  من  شخصي  بشكل  ذلك   شابه  ما  أو  اهلبات   أو  املنح  على   احلصول  أو  طلب(  2
 .اجلمعية مع املتعاملني

 يف  أو   للعمل،  املخصص  الوقت  خالل   جتمعات   عمل  أو   بدعاايت   القيام   أو  التربعات   أو  النقود  مجع (  3
 . املالية املوارد لزايدة ابلعمل هلم املسموح العاملني ماعدا للعمل،  األماكن املخصصة

 البنوك  من  الشخصي  االقرتاض  عدا  فيما  مماثالً   نشاطاً   ميارسون  ممن  أو  العمالء   من  االقرتاض(  4
 . واملصارف

 .مشروع سبب بدون له احملدد الوقت خالل العمل عن التوقف( 5

  شخصياً   استعماالً   أو  هلا  املخصصة   األغراض  غري  يف  للجمعية  مملوكة  أشياء  أو  العمل   أدوات   استعمال(  6
 . اجلمعية إدارة من كتايب  إذن بدون

 . اجلمعية يف  اهلدوء تعكري  شأنه من ما كل  أو ضجة إحداث  (7

  خاصة   منفعة  على  احلصول  يف  ابجلمعية   العمل  استغالل  أو   العمل،   أثناء   يف   خاصة  مالية   صفقات   عقد(  8
 .اجلمعية مصاحل مع تتعارض

  بتصريح   إال  اجلمعية  مصاحل  مع  مصاحله  تتعارض  قد  عمل  يف  االشرتاك  أو  جتاري،  عمل  أبي  القيام(  9
 .اإلدارة من كتايب
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 ال  أو  لعمله،  أدائه  حبسن  خيل  ما  العمل  هبذا  القيام  يف  كان  إذا  أجر  بدون  أو  أبجر  سواء  للغري  العمل(  10
  إال   منافستها   أو   اجلمعية  أسرار   على  التعرف  على  يساعده   أو   الغري  كنميُ   أو   العمل،  كرامة  مع  يتفق

 . اجلمعية إدارة من كتايب  صريحبت

 . للجمعية التابعة الوحدات  أو  مباين داخل التدخني( 11

 . بذلك  له يصرح مامل وعمالئها اجلمعية عمال غري من العمل أماكن يف زائرين استقبال( 12

  على   ذلك   يسري)ال    ابجلمعية  مكان   أي   يف  هبا   االحتفاظ  أو   العمل  أوقات   أثناء   يف   أسلحة  محل(  13
 (. األمن وظائف
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 العمل سلوكيات ضوابط: عشر اخلامس الفصل

 العمل سلوكيات ضوابط(: 61) رقم مادة

 اخللوة  متنع  اليت  التدابري  كل  تتخذ  أن  اجلمعية  وعلى  اآلخر،  اجلنس  مع  اخللوة  العاملني  مجيع  على  ( ميتنع1
 . املنشأة داخل اجلنسني بني

 أو  اجلسدية،  اإلساءة  أو  اء،اإليذ  أشكال  من  شكل  أبي  القيام  عن  االمتناع  العاملني  مجيع  على(  2
  أو   احلرية،   أو  السمعة،  أو  الكرامة،  من  ينال  أو  احلياء،  دشخي  موقف  أي  ابختاذ  او  ،اإلحيائية   أو  ولية،الق

 سبيل  على  ذلك   كان  لو  حىت  مشروعة؛  غري  عالقة  إىل  شخص  أي  إجبار  أو  ،استدراج  منه  بقصد
 الرتتيبات،  كل اختاذ  وللجمعية  أخرى،  تواصل  وسيلة  أبي  أو  املباشر،  التواصل  عند  وذلك   املزاح،

 .بذلك  العاملني مجيع  لتبليغ والالزمة الضرورية، واإلجراءات 

  االستغالل،   شكالأ  ومجيع  السلبية،   أو   االجيابية،   ساءة اإل  ممارسات   مجيع  االيذاء،  قبيل   من  يعترب  ،2.1
  مكان   يف  تقع  واليت  سية،جن  أو   نفسية،  أو   جسدية،  أكانت  سواء   التهديد  أو  اإلغراء،  أو   االبتزاز  أو

 بلقِّ   من  أو  العمل،  صاحب  على  العامل  بلقِّ   من  أو  العامل،  على  العمل  صاحب  بلقِّ من    العمل
  ذلك  على  والتسرت  املساعدة،  وتعترب  العمل،  مكان  يف  موجود  شخص  أي  على  أو  آخر  على  عامل

 يذاء. اإل حكم يف

 وسائل  من  وسيلة  أية  ابستخدام  قعي  ما  السابقة،  الفقرة  يف  املقصود  يذاءاإل  قبيل  من  يعترب.  2.2
  أو   اهلاتف،   ابستخدام  أو   الرسم  أو   حياء،اإل  أو   شارة،اإل  أو   الكتابة،  أو   ابلقول  سواء  االتصال
 .ذلك  على  دلي الذي السلوك أشكال من شكل أبي   أو األخرى، اإللكرتونية  ابلوسائل

  احلكومية  اجلهات   إىل  االلتجاء  من  العمل  مكان  يف  اإليذاء  عليه  وقع  من  حبق  اإلخالل  عدم  مع(  3
  اإليذاء   وقوع  من  عمل  أايم  مخسة  أقصاها  مدة  خالل  اجلمعية   إلدارة  بشكواه  التقدم  له  قحي  املختصة

  كان   إذا  أما  بذلك،  اجلمعية  إلدارة  ببالغ   التقدم  إيذاء  واقعة  على  اطلع  أو  شاهد  من  لكل  وجيوز  عليه،
 للجهة   ابلشكوى  التقدم  فيكون  فيها  سلطة  أعلى  من  أو  املنشأة،  صاحب  قبل  من  وقع  قد  اإليذاء

 .املختصة احلكومية
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 مهمتها   تكون   املختص،  املسؤول  من  بقرار  جلنة   تشكيل  بالغ،   أو   شكوى،   تقدمي  عند  ة أاملنش   على(  4 
 من   على  املناسب   التأدييب  اجلزاء  إبيقاع   والتوصية   األدلة،   على  واالطالع  اإليذاء،  حاالت   يف  التحقيق

 . البالغ أو الشكوى،  تلقيها من عمل أايم مخسة  خالل وذلك  إدانته، ثبتت

  توقع   حماضر؛   يف  جيري  ما  كل  وتدون   والشهود،   األطراف،  جلميع  اللجنة  تستمع  السرية  مبدأ  مراعاة   مع(  5
 .صفحة كل  هناية يف اللجنة أعضاء من توقع مث أقواهلم، على والشهود األطراف، من

 مت   من  وعلى  أقواله،   إىل  واالستماع   العاملني،  من  استجوابه   ضرورة  ترى  من  استدعاء   حق   لجنةل(  6
 .املسؤولية طائلة حتت يقع ال حىت اللجنة أمام املثول استدعاؤه

 . التحقيق فرتة أثناء  حقه  يف واملشكو الشاكي، بني ابلتفريق  اجلمعية إلدارة  توصية ترفع  أن للجنة جيوز( 7

  اجلزاء  إبيقاع   ابألغلبية  اللجنة  توصي   املعتربة،  اإلثبات   طرق   من  طريقة  أبي   اإليذاء  واقعة  ثبوت   حال  يف(  8
 ۔املعتدي على املناسب التأدييب

  اجلهات   لتبليغ  العام  للمدير  الشكوى  رفع  اللجنة  على  وجب  ،جنائية   جرمية  شكلي  االعتداء  كان  إذا(  9
 .بذلك  املختصة احلكومية

  أن   هلا  تبني  إذا  املبلغ،  على  أتديبية   عقوبة  إبيقاع  اللجنة  توصي  اإليذاء،  واقعة  ثبوت  عدم  حال  يف(  10
 .دي يك  البالغ أو الشكوى،

 للجهات   اللجوء  عليه  املعتدى  حق  من.  املعتدي  على  ة املنشأ  قبل  من  املوقع  التأدييب  اجلزاء  مينع  ال(  11
 .املختصة احلكومية

 . عليه أتديبياً  جزاءً  ةاملنشأ توقيع من املعتدي، على  أخرى إعالمية  أو شرعية،  عقوبة توقيع مينع ال( 12
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 الطبية الرعاية: عشر السادس الفصل

 

 الطبية الرعاية(: 62) رقم مادة

  التعاوين، الصحي التأمني نظام يقرره  ملا وفقاً  صحياً، لديها العاملني مجيع على لتأمنياب اجلمعية تقوم
التنفيذية، كما تقوم ابالشرتاك عن مجيع العاملني لديها يف فرع األخطار املهنية لدى املؤسسة   والئحته

 . وفقاً ملا يقرره نظامها العامة للتأمينات،

 املهنية واألمراض العمل إصابات(: 63) رقم مادة

  استطاعته،  فور  اإلدارة أو املباشر  رئيسه بلغيُ  أن مهين  مبرض أو عمل إبصابة يصاب  الذي العامل على( 1
 .ذلك  حالته استدعت مىت مباشرة  الطبيب مراجعة وله

  التأمينات  نظام من املهنية األخطار فرع أحكام املهنية واألمراض العمل إصاابت  شأن يف يطبق( 2
 . االجتماعية

  أجره دلاتع  مالية معونة يف احلق عمل إصابة من  الناتج العمل عن املؤقت عجزه حالة يف للمصاب ( 3
  عالجه،  يستغرقها اليت املدة طوال أجره من( %75) عادلي  مالياً  مقابالً  يستحق مث  يوماً  ستني ملدة کامالً 

 عدت  العمل، من متكنه  ال الصحية وحالته شفائه احتمال  عدم طبياً  تقرر أو سنة العالج مدة بلغت فإذا
 املصاب  إىل دفعته ما  ابسرتداد اجلمعية تقوم وال اإلصابة، عن ويعوض العقد وينتهي كلياً   عجزا اإلصابة
 .السنة تلك  خالل
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 اخلدمة وانتهاء العمل عالقة انقضاء: عشر السابع الفصل

 اخلدمة انتهاء حاالت(: 64) رقم مادة

 :  اآلنية األحوال من أي يف العامل عمل عقد ينتهي ( 1

 كتابية.   العامل موافقة  تكون  أن بشرط إهنائه، على الطرفان اتفق إذا .1.1

 .مومسياً  العمل كان   إذا املوسم انتهاء . 1.2

 العمل نظام أحكام وفق صراحة ددجت قد العقد يكن مل ما العقد، يف احملددة املدة انتهت إذا. 1.3
 رغبته عن العقد  انتهاء  من شهر قبل اآلخر الطرف الطرفني أحد خيطر  مل وإذا أجله، إىل فيستمر

 . مماثلة ملدة  تلقائياً  يتجدد  فإنه ، إهنائه يف

  انهيب جيب مشروع سبب على بناءً  املدة  حمددة غري العقود يف الطرفني أحد إرادة  على بناء ،1.4
 عن تقل أال على العقد، يف حتدد مبدة اءاالهن  قبل كتابة  األخر الطرف إىل يوجه اشعار مبوجب

 غريه.  إىل ابلنسبة  يوماً  ثالثني عن  تقل وال ،شهرايً  دفعي العامل أجر كان  إذا يوماً  ستني

  العمل يف االستمرار على الطرفان يتفق مل ما- عاماً  ستون وهي- التقاعد سن العامل . بلوغ1.5
 .السن هذه بعد

 . التجربة فرتة خالل العامل خدمة إهناء .  1.6

  إشعار بتقدمي  اجلمعية خدمة من االستقالة للعامل حقفي االستقالة، بسبب  اخلدمة انتهاء.1.7
  التعرف املباشر  املدير على وينبغي. عقده هناية   اتريخ من شهر قبل ابجلمعية،  اخلدمة ترك هبرغبت
  التوظيف مسؤول وتويل العمل، من الستقالته الفعلية األسباب  على العامل مقابلة خالل من

 .نفسه  للغرض العامل مقابلة

 .العمل نظام من( 80) املادة يف الواردة األسباب  ألحد العقد فسخ. 1.8

 . العمل نظام من( 81)  املادة  يف الواردة احلاالت  يف  العمل العامل ترك .1.9
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 متقطعة، أو متصلة يوماً  وعشرين مائة عن تزيد  ملدة ملرضه العمل  عن العامل انقطاع .1.10
 . مرضية إجازة  أول اتريخ من تبدأ اليت الواحدة  السنة خالل

  ويكون العمل؛  إبصابة له عالقة ال بسبب  عمله أداء عن ودائماً  كلياً   عجزاً  العامل عجز. 1.11
 .اجلمعية حتددها اليت اجلهة من  صادرة طبية بشهادة ذلك 

  ويتم العمل، نظام يف احملددة للقواعد وفقا ومكافآته، مستحقاته كافة  وتصفية العامل وفاة. 1.1
 .الشرعي الورثة  لوكيل تسليمها

 أو السعودي، غري العامل إقامة أو عمل رخصة املختصة احلكومية السلطات  ألغت إذا .1,13
 . البالد عن إبعاده أو جتديدها عدم قررت 

 .هنائيا  اجلمعية إغالق.1.14

 . ذلك  غري على تفق يُ  مل ما العامل، به يعمل  الذي النشاط إهناء.1.15

 العمل مكان غري أو العمل مكان يف العامل  وفاة  حالة ويف ،حكماً  أو حقيقة العامل وفاة. 1.16
  اجلمعية على املتوجبة ومستحقاته حقوقه  مجيع فإن ابلعمل يتعلق  ال أو ابلعمل يتعلق بسبب
  أو  الورثة يقدم أن شريطة الشرعي وكيلهم أو  لورثته املختصة واللوائح األنظمة حسب تصرف
 .النظامية املستندات  وكيلهم

 

  إىل إخطار توجيه  ضرورة  العمل عقد انتهاء  أو لفسخ العمل نظام احكام فيها تتطلب  اليت األحوال يف (2
 :يلي ما يراعى اآلخر الطرف

 .ياً خط اإلخطار  يكون أن.1.1

  اتريخ توضيح  مع اإلخطار  إليه املرسل الطرف وقعويُ  العمل، مقر يف اإلخطار تسليم  يتم ان ،1.2
 .االستالم
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  اإلخطار إليه  يُرسل التوقيع رفض أو االستالم عن خطاراإل إليه  املوجه الطرف امتنع إذا.  1.3
 ملفه.  يف املدون عنوانه على مسجل خبطاب 

  سبوع،ابإل  کامالً   يوماً  اإلشعار مدة خالل يتغيب أن للعامل حيق اجلمعية جانب من اإلشعار كان  إذا( 3
  أن على اليوم، ذلك  ألجر استحقاقه مع آخر عمل عن للبحث وذلك  األسبوع، أثناء  ساعات  مثاين أو

 مهلة أثناء العمل من العامل تعفي وللجمعية أن ،األقل على للغياب  السابق اليوم يف بذلك  اجلمعية يشعر
  ذلك  على يرتتب مبا اجلمعية والتزام املهلة،  تلك  انتهاء حني إىل مستمر خدمته مدة احتساب  مع اإلشعار

 . اإلشعار مهلة عن أجره العامل استحقاق  وخباصة آاثر من

 للطرف يدفع  أبن يلتزم فإنه  لإلشعار احملددة  املهلة املدة  احملدد غري العقد أهنى الذي  الطرف يراع مل إذا( 4
 . ذلك  غري على االتفاق يتم مل ما  نفسها، املهلة عن العامل ألجر مساوايً  مبلغا اإلشعار مهلة عن األخر

 الطرف يستحق مشروع، غري لسبب الطرفني أحد  من إهنائه مقابل حمدداً  تعويضاً  العقد يتضمن مل ما( 5
 :التايل النحو على تعويضاً  العقد إهناء من املتضرر األخر

 . املدة حمدد غري العقد كان  إذا العامل، خدمة  سنوات  من سنة كل  عن يوما عشر مخسة أجر. 6.1

 . املدة حمدد العقد كان  إذا العقد  من الباقية املدة  أجر. 6.2

 . شهرين ملدة العمل أجر عن السابقتني  الفقرتني يف إليه املشار التعويض يقل أال جيب. 6.3

 اخلدمة انتهاء عند والوثائق البيانات شهادة(: 65) رقم مادة

  خدمته،  مبلف املودعة والواثئق الشهادات  كل  طلبه على وبناء  خدمته،  انتهاء  أو إهناء حال للعامل تعاد
  ابلعمل،  التحاقه اتريخ فيها  يوضح  مقابل، أي دون وذلك  خدمة  شهادة للعامل اجلمعية عطيت كما

  يسئ قد ما اخلدمة شهادة تضمني جواز عدم مع األخري،  أجره ومقدار ومهنته،  به  عالقته انتهاء واتريخ
 .أمامه العمل فرص يقلل أو للعامل
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 واجلزاءات املخالفات: عشر الثامن الفصل

 واجلزاءات املخالفات(: 66) رقم مادة

 يف   الواردة  األفعال  من  فعالً   العامل  ارتكاب   الالئحة  هذه  يف  عليه  املنصوص   اجلزاء  تستوجب  خمالفة  يعد
 .الالئحة من يتجزأ  ال جزءً  يعترب والذي واجلزاءات، املخالفات  من الالئحة هلذه  التفسرييةالالئحة 

 : التالية اجلزاءات  من أايً  وتستوجب العامل، يرتكبها اليت األفعال من فعل كل  هي املخالفة

  اليت   املخالفة  إىل  فيه  شاري   املباشر   هرئيس   قبل  من  العامل  إىل  يوجه  كتايب  أو  شفهي  تذكري  هو :  التنبيه  (1
 ثلمل  العودة  وعدم  وظيفته،  واجبات   ألداء  املتبعة  ابلقواعد  والتقيد  النظام  مراعاة  ضرورة  منه  ويطلب  ارتكبها،

 . مستقبالً  منه بدر ما

 لفت  مع  ارتكبها،  اليت  املخالفة  نوع  به  موضح  العامل  إىل  اجلمعية  توجهه  كتاب   هو:  الكتايب  اإلنذار(  2
 . مستقبالً  مثلها إىل العودة أو املخالفة استمرار  حالة  يف أشد جزاء  إىل تعرضه إمكان إىل نظره

  مبا   األجر  من  احلسم  أو  ،اليومي  األجر  من  جزء  حدود  يف  األجر  من  نسبة  حسم  وهي:  مالية  غرامة(  3
 . أقصى كحد  الواحد الشهر يف أايم ومخسة يوم، أجر بني يرتاوح

 من   حرمانه   مع   معينة،   فرتة  خالل   عمله   مزاولة  من  العامل  منع  هو :  أجر  بدون  العمل  عن  اإليقاف (  4
 .الواحد الشهر يف أايم مخسة اإليقاف  فرتة  تتجاوز أال على الفرتة  هذه خالل أجره

 ۔ استحقاقها اتريخ من واحدة سنة أقصاها ملدة: الدورية  العالوة أو الرتقية من احلرمان( 5

  عدم   مع  املخالفة  الرتكابه   مشروع  سبب   على  بناء   العامل   فصل  هو :  املكافأة   مع   اخلدمة  من  الفصل(  6
 .اخلدمة هناية مكافأة يف حبقه املساس

  فعالً   الرتكابه  تعويض  أو  مكافأة   دون  العامل  عمل  عقد  فسخ هو    : مكافأة  بدون  اخلدمة  من  الفصل(  7
 . العمل نظام من(  80)  املادة يف عليها املنصوص األفعال من أكثر أو

 .قبله من املرتكبة  املخالفة جسامة ومدى نوع، مع التعامل على املفروض اجلزاء يتناسب أن وجيب
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 واجلزاءات املخالفات أحكام(: 67) رقم مادة

  الالئحة،   هبذه  امللحق  واجلزاءات   املخالفات   جدول  يف   الواردة  املخالفات   إحدى  يرتكب  عامل  كل(  1
 ۔ارتكبها اليت املخالفة قرين املوضح  ابجلزاء يعاقب

  ( الصالحية  صاحب)  قبل  من  الالئحة  هذه  يف  عليها  املنصوص  اجلزاءات   توقيع   صالحية  تكون(  2
 . أخف جبزاء خمالفة ألية  املقرر اجلزاء استبدال له وجيوز يفوضه من أو  ابجلمعية

 يعترب   ال   فإنه  ارتكاهبا،   سبق  على  يوماً   ومثانني  مائة   مضي  بعد  نفسها   املخالفة  العامل  ارتكاب   حالة   يف(  3
 .األوىل للمرة ارتكبت وكأهنا خمالفة وتعد اً عائد

  يف   املقررة  اجلزاءات   بني  من  األشد  اجلزاء   بتوقيع  يكتفي  واحد  فعل  عن  الناشئة   املخالفات   تعدد   عند(  4
 . الالئحة هذه

 على   يوقع  أن  جيوز  ال  كما  واحد  جزاء  من  أكثر  الواحدة  املخالفة  من  العامل  على   يوقع  أن  جيوز  ال(  5
 مخسة   أجر  من  أكثر  أجره  من   يقتطع  أن  وال  أايم،  مخسة  أجر  على  تزيد  غرامة  الواحدة  املخالفة  عن  العامل

 .عليه توقع اليت للغرامات   وفاءً  الواحد الشهر يف أايم

كتابًة    العامل  إبالغ  بعد  إال  واحد،  يوم  أجر  غرامة  عقوبتها  جتاوز  اليت  اجلزاءات   من  أايُ   اجلمعية  توقع  ال(  6
 اخلاص  مبلفه يودع حمضر مبوجب وذلك  دفاعه، وحتقيق أقواله، ومساع إليه، املنسوبة ابملخالفات 

 ارتكبه  ألمر  العامل  على  جزاء  أي  توقيع  جيوز  ال  العمل  نظام  من(  80)  املادة  حبكم  اإلخالل  عدم  مع(  7
 .املسؤول مبديرها أو ابجلمعية  أو عمله بطبيعة مباشرة عالقة له كان  إذا إال العمل مكان خارج

 علم  اتريخ  من  يوما  ثالثني  من  أكثر  كشفها  على  مضى  خمالفة  عن  أتديبياً   العامل  مساءلة  جيوز  ال(  8
 .بشأهنا التحقيق إجراءات  من أي ابختاذ تقوم  أن دون  مبرتكبيها، اجلمعية

  ثالثني   من  أكثر  املخالفة  ثبوت   اتريخ   على  مضى  إذا  العامل،  على  جزاء  أي  توقيع   للجمعية  جيوز   ال(  9
 .يوما
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  له   يتعرض  الذي  واجلزاء  ومقدارها  ونوعها  جزاءات   من  عليه  وقع  مبا  كتابة  العامل  إببالغ  اجلمعية  تلتزم(  10
  ابلربيد   إليه  يرسل  ابلعلم  التوقيع  رفض  أو  اإلخطار  استالم  عن  العامل  امتنع  وإذا  املخالفة،   تكرار   حالة  يف

  العمل،   بعقد  الثابت  الشخصي  االلكرتوين  ابلربيد   أو  خدمته،   ملف  يف  الثابت  املختار   عنوانه  على  املسجل
 . القانونية األاثر مجيع  الوسائل هذه  من أبي التبليغ على ويرتتب املنشاة، لدى  املعتمد أو

  واجلزاء   وقوعها  واتريخ   ارتكبها  اليت  املخالفة  نوع  فيها  يدون  جزاءات   صحيفة  عامل  لكل  خيصص(  11
 . اجلمعية يف البشرية املوارد ادارة طريق عن العامل خدمة ملف يف الصحيفة هذه وحتفظ عليه، املوقع

 الغرامة  ومقدار  أجره  ومقدار  العامل  اسم  بيان   مع  خاص  سجل  يف  العمال  على  املوقعة   الغرامات   تفيد(  12
 أن  على  اجلمعية،  عمال  على  ابلنفع  يعود  فيما  إال  فيها  التصرف  جيوز  وال  ذلك،  واتريخ  توقيعها  وسبب
  التصرف   يكون   جلنة   وجود  عدم  حالة   ويف  ابجلمعية،   العمالية   اللجنة  قبل  من  الغرامات   هبذه   التصرف   يكون

 .العمل وزارة مبوافقة الغرامات  يف
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 التظلم: عشر التاسع الفصل

  حيق   اهليئات؛  أو   املختصة،  القضائية   أو  اإلدارية،  اجلهات   إىل  االلتجاء  يف  العامل  حبق  اإلخالل  عدم  مع
  ويقدم  قبلها،  من  حقه  يف  يتخذ  جزاء  أو  إجراء،  أو  تصرف،  أي  من  اجلمعية  إدارة   إىل  يتظلم  أن  للعامل
 وال   منه،  املنتظم  اإلجراء  أو  ابلتصرف،  العلم  اتريخ   من  عمل  أايم  ثالثة   خالل  اجلمعية  إدارة  إىل  التظلم
  عمل   أايم   مخسة يتجاوز   ال ميعاد  يف   تظلمه،  يف  البت  بنتيجة   العامل  وخيطر  تظلمه،   تقدمي   من  العامل  يضار

 .التظلم تقدميه اتريخ من

 التظلم مستويات(: 68) رقم مادة

 : التالية النحو على  التظلم للعامل حيق( 1

  املوارد جلنة أمام البشرية املوارد إدارة من الصادر اجلزاءات  قرارات  يف الطعن للعامل حيق. 1.1
 . فيه املطعون ابلقرار العلم اتريخ   من شهر خالل التنفيذي املدير  يشكلها واليت البشرية

  له حيق املختصة القضائية أو  اإلدارية اجلهات  إىل اللجوء يف العامل حبق اإلخالل عدم مع. 1.2
 اليت اإلدارة من حقه يف يتخذ  إجراء أو تصرف  أي من يفوضه، من أو  التنفيذي للمدير تظلم رفع

  القرار استالم اتريخ من أايم مخسة خالل بتظلمه يتقدم أن على البشرية املوارد  إدارة أو  هبا يعمل
 . منه املتظلم اإلجراء أو ابلتصرف اللجنة من الصادر

 اخلدمة إنهاء من التظلم(: 69) رقم مادة

  أايم عشرة خالل وذلك  التنفيذي، للمدير يتظلم أن كعقوبة  اخلدمة إبهناء إخطاراً  يستلم الذي للعامل حيق
 .خدمته إبهناء إخطاره  اتريخ من
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