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 مقدمة 

 
ابملرسوم امللكي   رالصاد  والعمال  النظام( من  13)  املادةوضعت هذه الالئحة تنفيذاً ألحكام   -

 هـ. 1426/ 23/8يف    51رقم م/
 

حيقق املصلحة العامة ومصلحة مبا  ا  وموظفيه  معيةال تنظيم العالقة بني  إىل  ئحة  الهتدف هذه ال -
 من الطرفنيوليكون كل    معيةوضبط كافة املعامالت اليت تتعلق بعالقة املوظفني ابلالطرفني  

 . من حقوق وواجبات   على بينة من أمره عاملاً مبا له وما عليه

 
 لموظفني الذين هم على رأس العمل ال ختل أحكام هذه الالئحة ابحلقوق املكتسبة مسبقاً ل -

 
ال  تقوم - من  ب  معيةإدارة  واعتمادها  الالئحة  هذه  البشريةتصديق  املوارد  والتنمية   وزارة 

 .   االجتماعية 
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 الفصل األول 
 التعريفات واألحكام العامة

   (: 1)المادة 

 :   ذلك   خالف   السياق   يقتض  ل   ماها املعاين املوضحة أمام  ابلكلمات اآلتية يقصد  
 .   التمور للخدمات اإلنسانية   مجعية :    معيةال -أ

 . وحتت إدارهتا أو إشرافها مقابل أجر    معية املوظف: هو كل من يعمل ملصلحة ال - ب

إليه سائر الزايدات املستحقة  - ت األجر: األجر الفعلي والذي يشمل األجر األساسي مضافاً 
األخرى اليت تصرف للموظف مقابل جهد بذله يف العمل مبوجب عقد العمل أو الئحة تنظيم 

 العمل ووفقاً للمادة الثانية من النظام. 
 هـ. 1426/ 23/8واتريخ    51الصادر ابملرسوم امللكي رقم م/ النظام : نظام العمل   - ث
 ابململكة العربية السعودية .   والتنمية االجتماعية  وزارة املوارد البشرية الوزارة :   -ج
 .   معية اجمللس : جملس إدارة ال -ح
 .   جمعيةلل   دير التنفيذيامل:   دير التنفيذيامل -خ
 .  معيةالعمل املعتمدة لدى التنظيم  الالئحة: الئحة   -د
 .   معية اليف    اخلدمات املشرتكة إدارة  :    اخلدمات املشرتكة إدارة   -ذ

 (:  2)المادة 

ويستثىن من ،  والفروع التابعة هلا  معهم   املتعاقد  معية ال  موظفي تسري أحكام هذه الالئحة على مجيع  
عمل مؤقت أو عمل مومسي أو أو    حبثية ذلك من يتم التعاقد معهم مؤقتاً للقيام مبهام استشارية أو  

 عمل عارض . 
   (: 3) المادة

  امليالدي هو التقومي    معية الالتقومي املعمول به يف  
 (  4) المادة

األفضل   والشروط  األحكام  مع  يتعارض  ال  فيما  العمل  لعقد  متممة  الالئحة  هذه   للموظفتعترب 
 .   الواردة يف العقد 
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 (:  5) المادة

 املعدل   ه  1426/  8/    23  واتريخ  (  51  / م)   رقم  امللكي   ابملرسوم  الصادر   النظامتطبق أحكام  
 1 /م)    رقم  امللكي   ابملرسوم  املعدل   ه  1434/  5/    12  واتريخ  (  24  / م)   رقم  امللكي   ابملرسوم 

 ه  1436/  6/  5  واتريخ  (   46  /م )    رقم  امللكي   ابملرسوم  املعدل ه   1435  /1  /22  واتريخ  (
)   رقم  امللكي  ابملرسوم   املعدل   ه   1440 /2  /22  واتريخ  (   14  /م)    رقم   امللكي  ابملرسوم  املعدل

 /1 /7  واتريخ   (   5  / م)    رقم  امللكي   ابملرسوم   املعدل   ه  1442  /11  / 27  واتريخ   (  134  /م
 والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له فيما ل يرد بشأنه نص هبذه الالئحة.   ه   1442

 
 (:  6) المادة

 .   اجمللستكون الالئحة انفذة ومعتمدة بقرار من  
 (:  7) المادة

شرط عدم   مىت ما دعت احلاجة لذلك كام هذه الالئحة  إدخال تعديالت على أح  حيق للمجلس
 .   النظامتعارضها مع  

 (:  8) المادة

 على أحكام هذه الالئحة عند التعاقد وينص على ذلك يف عقد العمل.   املوظف   معية التطلع  
 (:  9) المادة

 عن تطبيق هذه الالئحة.   اجمللس مها املسؤوالن أمام  مدير إدارة اخلدمات املشرتكة  و   دير التنفيذيامل
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 الفصل الثاني 

 التوظيف 
 شروط التوظيف:  

  (: 10) المادة
 : املوظفيشرتط لتوظيف  

يكون   -أ العمل  أن  اطالب  على  حمل حائزاً  للعمل  املطلوبة  العملية  واخلربات  العلمية  ملؤهالت 
 .   جمعيةللنصت عليها الئحة التوصيف الوظيفي  اليت  و   التوظيف

 .   ما قد يتقرر من امتحان أو مقابلة شخصية  جيتاز أن     - ب

  . معيةال   معتمدة لدىطبية من جهة  أن يكون الئقاً طبياً للعمل ويثبت ذلك بشهادة طبية    -ج

 . وال يزيد عن ستني سنة    أال يقل عمره عن سبعة عشر عاماً  -د

رد إليه   ا ل يكن قد خملة ابلشرف واألمانة م  أتديبية أال يكون قد صدر حبقه أية أحكام جنائية أو   -ه
 اعتباره. 

 .   ألي سبب من األسباب عمل أال يكون قد فصل من  - و

 
 مسوغات التوظيف:  

 (:  11) المادة

 : تقدمي اآليت على كل من يرغب العمل  
 صورة من بطاقة اهلوية الوطنية إن كان سعودي النسية.  -أ

 صورة من رخصة اإلقامة ورخصة العمل وجواز سفره إن كان غري سعودي.  - ب

 . مع األصول للمطابقة    صورة من مؤهالته العلمية وخرباته العملية  -ج

 شهادة طبية تثبت لياقته الطبية.  -د

جهات االختصاص ما درة من  مسية صا( مبوجب واثئق ر 10)  ملادةإثبات الشروط الواردة اب -ه
 على العقد .  توقيعهكتفى  ( في  و( و )   هـعدا )  
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 عقد العمل:  

 : ( 12) المادة

وتودع   للموظف مبوجب عقد عمل حيرر ابللغة العربية من نسختني تسلم إحدامها    املوظف يتم توظيف  
األخرى يف ملف خدمته، وجيوز حترير العقد بلغة أخرى إىل جانب اللغة العربية على أن يكون النص 

 . العريب هو املعتمد
 (:  13) المادة

يتجدد تلقائياً ما ل خيطر أحد الطرفني الطرف اآلخر كتابة برغبته يف إهناء و يكون التعيني ملدة سنة  
 . بشهرين على األقلالعقد قبل انتهاء مدته  

 (:  14) المادة

واسم املوظف وجنسيته   ،ترخيصهاورقم    ومقرها  معية الاسم    عقد العمل بصورة أساسية على:يتضمن  
ومدته إن كان   ، واتريخ االلتحاق به  ،ونوع العمل ومكانه  ، واألجر املتفق عليه  ،ومعلوماته الشخصية

 . واملهام الوظيفيةحمدد املدة  
 (:  15) المادة

من اتريخ العقد   أايم(  7ه دون عذر خالل )عمل   الذي ال يباشر مهام  املوظفإلغاء عقد    جمعيةللحيق  
 . إذا كان داخل اململكة أو من اتريخ قدومه إىل اململكة إذا كان التعاقد خارج اململكةبني الطرفني  

 (:  16)المادة

ما الفعلية للعمل    املوظفيعترب عقد العمل سارايً ومنتجاً لميع اآلاثر املرتتبة عليه من اتريخ مباشرة  
 .  فرتة التجربة  عدا

 (:  17) المادة

 ال  حبيث   بوضوح  وحتديدها   العمل   عقد  يف   ذلك   على  النص   وجب  جتربة   لفرتة   خاضعا   املوظف   كان  إذا
، يوماً   ومثانني  مائة   على   تزيد  أال   على   التجربة   فرتة   متديد   مكتوب   ابتفاق   وجيوز   يوما  تسعني   على   تزيد
 الطرفني   من   ولكل  املرضية   واإلجازة  واألضحى  الفطر  عيدي  إجازة  التجربة  فرتة  حساب  يف  تدخل  وال

 .   ألحدمها  هناءاإل  يف   احلق  يعطي   نصاً   العقد   يتضمن   ل   ما  الفرتة   هذه خالل  العقد  هناءإ  يف   احلق 
 (:  18) المادة

كتابًة   -  الطرفني  تفاق اب  وجيوز ،  معيةال  لدى  واحدة  مرة   من   أكثر   التجربة   حتت   املوظف  وضع  جيوز   ال
 على   مضى   أو  آخر   عمل   أو   أخرى   مهنة  يف   تكون   أن  بشرط   أخرى   جتربة  لفرتة   املوظف  إخضاع  -

 فإن   التجربة   فرتة   خالل  العقد  أهنى  وإذا،  أشهر   ستة  عن  تقل   ال  مدة  معيةل اب  املوظف   عالقة   انتهاء
 .   ذلك  عن  اخلدمة   هناية مكافأة  املوظف   يستحق  ال   كما  تعويضا  يستحق   ال  الطرفني   من   أايً 
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 ( 19) المادة

فسخ عقد   جمعية للجاز    ااملتفق عليه  هإذا ل تثبت صالحية املوظف خالل فرتة التجربة للقيام بواجبات
 الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.   للموظفالعمل دون إنذار بشرط أن تتاح  

 (:  20) المادة

بعمل خيتلف اختالفاً جوهرايً عن العمل املتفق عليه بغري موافقته   املوظفتكليف    جمعية للوز  ال جي
 . السنة  يف  يوماً   ثالثني  تتجاوز  ال  وملدة   عارضة  ظروف  تقتضيها  قد  اليتالكتابية إال يف حاالت الضرورة  

 ( : 21) المادة

 غري   ملدة  جمدداً   العقد  د  ع    تنفيذه   يف  طرفاه  استمر   فإذا  مدته،   ابنقضاء  املدة   حمدد  العمل  عقد  ينتهي
 ت عد   مدته  بيان  من   العقد   خال   وإذا.  املدة  وحمدد  مكتوابً   السعودي  غري  عمل   عقد   يكون و   ،حمددة
  . العقد  مدة  هي   العمل  رخصة 
 ( : 22) المادة

 للمدة  يتجدد  العقد   فإن،  حمددة  ملدة  أو  مماثلة  ملدة  بتجديده  يقضي  شرطاً   املدة  حمدد  العقد  تضمن   إذا
 التجديد  مدة  مع األصلي  العقد  مدة بلغت أو   ،ثالث مرات متتالية  التجديد  تكرر  فإن  عليها،  املتفق

 .   املدة  حمدد  غري   عقد   إىل   العقد حت ول،  تنفيذه  يف الطرفان  واستمر  أقل   أيهما  سنوات  أربع
 ( : 23) المادة

 مكان  إىل  األصلي  عمله   مكان  من  -كتابًة    –بغري موافقته  املوظف    نقلت  أن   جمعيةلل  جيوز   ال  -  1
 .   إقامته   حمل   تغيري   يقتضي   آخر

ظروف عارضة وملدة ال تتجاوز ثالثني يوماً يف السنة يف حال الضرورة اليت تقتضيها    جمعيةلل  –  2
تكليف املوظف بعمل يف مكان خمتلف عن املكان املتفق عليه دون اشرتاط موافقته على أن تتحمل 

 تكاليف االنتقال واإلقامة خالل تلك املدة .   معيةال
 ( : 24) المادة

 األسبوعي  ابألجر  املعينني  العمال   أو   اليومية   عمال  فئة  إىل   الشهري  األجر  ذي املوظف    نقل   جيوز   ال
 اليت   ابحلقوق  اإلخالل   عدم   ومع،  كتابة  ذلك   علىاملوظف    وافق   إذا  إال،  ابلساعة  أو  ابلقطعة   أو

 .   الشهري   ابألجر قضاها  اليت  املدة  يفاملوظف   اكتسبها
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 مقابالت المرشحين :  

 (: 25) المادة

 ورد يف دليل اإلجراءات اإلدارية . جراءات مقابالت املرشحني وفق ما  تتم ا
 (:  26) المادة

أتمني التذاكر للمرشحني   معية الفعلى  ،  إذا كان املرشحون من خارج مدينة مكان إجراء املقابالت
التأشريات الالزمة  الدرجة السياحية والسكن يف فندق ال يقل عن أربع جنوم واحلصول على  على 

 للوافدين املرشحني . 
 (:  27) المادة

على   املكلف إبجراء املقابالت  فيحصل املوظف ،  معيةاليف حال إجراء املقابالت خارج مدينة مقر  
 انتداب عمل وفق هذه الالئحة . 
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 وانئب الرئيس للخدمات املساندة

 الفصل الثالث 

 التدريب والتأهيل 

 (:  28) المادة

تدريباً وأتهيالً دورايً وفنياً يف الداخل واخلارج وفق الربامج  معية اللدى  املوظفنييتم تدريب وأتهيل 
من   % 12  على أال تقل عناليت تعد يف هذا الصدد هبدف جتديد وتطوير مهاراهتم وتنمية معارفهم  

 .   احلق يف زايدة النسبة   جمعيةللو   السعوديني  للموظفني اجملموع الكلي  
 (:  29) المادة

 .   طوال مدة التدريب أو التأهيل   املوظف يستمر صرف أجر  
 (: 30) المادة

تكاليف التدريب والتأهيل وتؤمن تذاكر السفر يف الذهاب والعودة كما تؤمن وسائل   معيةالتتحمل  
 . رد يف مواد االنتداب  حسب ما و   املعيشة من سكن ومأكل وتنقالت داخلية 

 (: 31) المادة

وأن حتمله كافة النفقات اليت صرفتها عليه يف سبيل   املوظف أن تنهي تدريب أو أتهيل    جمعية للجيوز  
 وذلك يف احلاالت اآلتية:   ،ذلك

 برانمج  إكمال  على  قادر   غري  أنهإذا ثبت يف التقارير الصادرة عن الهة اليت تتوىل تدريبه أو أتهيله   -أ
 . ذلك  يف   جاد  غري   أنه   أو   مفيدة بصورة  التدريب

 إهناء التدريب أو التأهيل قبل املوعد احملدد لذلك دون عذر مقبول.   املوظفإذا قرر   - ب

 إذا مت فسخ عقد عمل املوظف ألي سبب نظامي أثناء فرتة التدريب .  -ج

 إذا استقال املوظف من العمل أثناء فرتة التدريب .  -د

اتريخ إذا رغبت إهناء الربانمج التدرييب إبالغ املوظف بذلك قبل أسبوع من  معية جيب على ال -ه
  التوقف عند الربانمج .

 (:  32) المادة

 .  صاحب الصالحية وجيوز استثناء الزايدة مبوافقة    ،ال تزيد مدة التدريب عن ثالثة أشهر
 (:  33) المادة

 حال  ويف،  التدريب  ملدة   مماثلة   مدة  لديها  ابلعمل  املتدرب   تلزم  أن  التدريب  مدة  اكتمال  بعد  جمعيةلل 
 .   حتملتها   اليت  التدريب  تكاليف  جمعيةلل  يدفع  أن  عليه  وجب   ذلك   باملتدر   رفض
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 الفصل الرابع 

 والرواتب األجور

 :  (34)المادة

وتعترب أايم الشهر   معية يستحق املوظف راتباً شهرايً أساسياً مبوجب العقد املتفق عليه بينه وبني ال
 .   ثالثون يوماً الحتساب أجزاء الراتب الشهري

 :  (35)المادة

الرمسية ابلبالد ويتم دفعها خالل ومجيع املبالغ املستحقة هلم ابلعملة    املوظفني ورواتب  تدفع أجور  
 :   لآليت وفقا   ساعات العمل ويف مكانه أو تودع يف حسابه البنكي 

 .  ذو األجر الشهري يصرف أجره يف هناية الشهر  املوظف-1
 .   األسبوعابليومية يصرف أجره هناية    املوظف   -2
 خدمته يدفع أجره وكافة مستحقاته فوراً.  معية الالذي تنهي    املوظف   -3
سبعة افة مستحقاته يف مدة ال تتجاوز  وكالعمل من تلقاء نفسه يدفع أجره    الذي يرتك  املوظف  -4

 أايم من اتريخ ترك العمل. 
 أو أايم من اتريخ انتهاء العمل اإلضايف    عشرةأجور الساعات اإلضافية تدفع يف موعد أقصاه    -5

 .   األجر يتم دفعها مع  
 :  (36)المادة

 .   ميالدي شهر    هناية كلتدفع األجور لكافة املوظفني 
 :  (37)المادة

 . السابق  يوم العمل  يتم الدفع يفأو عطلة رمسية    األسبوعيةإذا صادف يوم دفع األجور يوم الراحة    
 (:  38) المادة

ملن لديه حساب بنكي أو شيك ملن ليس يتم دفع األجور للموظفني عن طريق التحويالت البنكية  
تتعامل معه ،  لديه حساب بنكي البنك الذي  وي فضل أن تكون مجيع حساابت املوظفني يف نفس 

 .   معيةال
 (: 39) المادة

مستحقاته مبوجب وكالة شرعية أو تفويض كتايب موقع منه   أن يوكل من يراه لقبض أجره أو  للموظف
 .   دير التنفيذياملومصدق من قبل  

 (: 40) المادة

 شغلها. تعيني بال  ية ملهام الوظيفة اليت صدر قرار الفعل   ته مباشر يوم راتبه اعتباراً من    املوظف يستحق  
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 (: 41) المادة

 ة :اآلتي يف احلاالت  إال    املوظفعلى    حسم أي مبلغال جيوز  
 من األجر.  % 25شرط أال يزيد القسط الشهري عن  ،  على املوظفني  معيةالسداد أقساط سلف   -1

أو أي اشرتاكات أخرى مستحقة على املوظف ومقرة ،  سداد اشرتاكات التأمينات االجتماعية   -2
 نظاماً .

اليت تقع   اإلتالفاتسداد الغرامات اليت توقع على املوظف بسبب املخالفات اليت يرتكبها أو     -3
 منه . 

ل يتضمن من صايف األجر ما    %25على أن ال يتجاوز املبلغ    استيفاء دين مبوجب حكم قضائي   -4
 . احلكم خالف ذلك  

 . للصندوق  املستحقة   والقروض   االدخار  صندوق يفاملوظف   اتاشرتاك -5

 . أخرى  مزية   أي   أو   للموظفني  متليكها بقصد   ن املساك   لبناء  معيةال  به   قومت  مشروع  أي  أقساط -6
 (:  42) المادة

ما ل يثبت لدى احملكمة ال جيوز يف كل األحوال أن تزيد نسبة املبالغ احملسومة عن نصف أجر املوظف  
 إمكانية ذلك . العمالية  

 (:  43) المادة

 فعلى بسببه أو ابلعمل تتصل  قضااي   يف  املختصة الهات لدى  احتجازه  أو  املوظف فيتوق جرى إذا
 مدة تزيد أال على ،  قضيته يف  يفصل حىت املوظف  إىل األجر من %  50 دفع يف ستمرت أن معيةال

 من  جزء  أي  بدفع   معية ال  لتزم ت  فال  ذلك  على   زادت   فإذا،  يوماً   ومثانني مائة  على   احلجز   أو  التوقيف 
 أو   إليه  نسب  ما   ثبوت  لعدم  التحقيق  حفظ  أو   املوظف  برباءة  قضي  فإذا.    الزائدة  املدة  عن   األجر
 إبدانته قضي  إذا أما. أجره من  حسمه  سبق  ما املوظف  إىل  ردت أن معية ال  على  وجب،  صحته لعدم

 .   ذلك  خالف   على  احلكم   ينص  ل  ما له   صرف   ما منه يستعاد  فال
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 الفصل الخامس 
 تقارير األداء والعالوات والترقيات 

 التقارير: 
 (: 44) المادة

انتهاء السنة   د وكذلك تقرير هنائي عن املوظفنيلميع  كل ثالث شهور تقارير عن األداء   معية التعد 
 ة: اآلتيتتضمن العناصر    املالية

 املقدرة على العمل ودرجة إتقانه )الكفاءة(. -1

 .  معيةالومدى تعاونه مع رؤسائه وزمالئه وعمالء    املوظف سلوك   -2

 املواظبة.  -3

 (: 45) المادة

 .   صاحب الصالحية ويعتمد من    للموظفاملباشر    املديريعد التقرير مبعرفة  
 (: 46) المادة

 يف التقرير أبحد التقديرات اآلتية:  املوظف يقيم أداء  
 )ممتاز، جيد جداً، جيد، مقبول، ضعيف(. 

 (: 47) المادة

أن يتظلم من التقرير وفقاً   للموظفوحيق  ويوقع عليه  بصورة من التقرير فور اعتماده    املوظفخيطر  
 لقواعد التظلم املنصوص عليها يف هذه الالئحة. 

 (:  48) المادة

، إبعداد نظام متكامل لتقييم األداء بناًء على أفضل التجارب واخلربات يف هذا اجملال  معية التقوم  
 ويكون نظام األداء مرتبط ابلتأهيل والتدريب . 

 (:  49) المادة

فإنه يقيم للفرتة املتبقية ،  املوظف عن عمله ألي سبب مث رجع للعمل أثناء السنة املاليةعند توقف  
 من السنة املالية . 

 (:  50) المادة

وإذا تكرر التقييم الضعيف للسنة ،  خطاب إنذار  هفيتم إعطاؤ حصول املوظف على تقييم ضعيف    عند 
 االستغناء عن خدماته .   معيةالة فإن على  اآلتي
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 العالوات:

 (: 51) المادة

الذين تتوافر فيهم   لموظفنيمتنح ل  حيث ،  جمعيةلل على ضوء املركز املايل   ا يتم منح العالوة أو عدمه
 شروط استحقاقها بنسب متفاوتة على ضوء التقارير الدورية املعدة عنهم. 

 (: 52) المادة

مستحقا للحصول على العالوة الدورية مىت حصل يف تقريره الدوري على   املوظف يكون   -1
 .   عند انتهاء السنة املالية على األقل  (جيد)درجة  

 عالوة استثنائية وفقاً للضوابط اليت تضعها يف هذا الشأن.  املوظفمنح   جمعيةللجيوز   -2

 الترقيات: 
 (: 53) المادة

 فرت الشروط اآلتية: ا للرتقية إىل وظيفة أعلى مىت تو مستحق  املوظف يكون  
 .   وجود الشاغر يف الوظيفة األعلى  -1

 .   املرشح للرتقية إليهايف  توفر مؤهالت شغل الوظيفة  -2

 .   دوري يف آخر تقرير    ممتازعلى درجة   حصول املرشح  -3

 .   قد أمضى سنتني على األقل يف الدرجة املرقى منها املرشح  أن يكون -4

ت عليه عقوبة أتديبية خالل السنة ع وق   أوأال يكون املرشح للرتقية حماالً للتحقيق أو احملكمة   -5
 .   السابقة للرتقية 

 (: 54) المادة

 :اآليتفإن املفاضلة للرتقية تكون ك   موظف فرت شروط الرتقية لوظيفة أعلى يف أكثر من  إذا تو 
 ترشيح صاحب الصالحية.  -1

 احلاصل على تقدير أعلى.  -2

 على دورات تدريبية أو شهادات علمية.   احلاصل -3

 . األكثر خربة عملية   -4

 . معيةاألقدمية يف العمل ابل -5
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 الفصل السادس 

 والبدالت  االنتداب

 االنتداب: 
 (: 55) المادة

 ألداء عمل خارج مقر عمله يعمل كاآليت:  املوظف إذا انتدب  
عمل إىل مقر انتدابه وابلعكس مال يتم صرف مقابل التؤمن له وسيلة النقل الالزمة من مقر  -1

 . املوظفوافقة  مب وسيلة النقل  

يصرف له بدل انتداب مقابل التكاليف الفعلية اليت يتكبدها للسكن والطعام والتنقالت  -2
له   تؤمنها  مال  ذلك  إىل  وما  درجة ،  معيةال الداخلية  حسب  االنتداب  بدل  قيمة  وحتدد 

 يف هذا الشأن. معيةالوفقاً للفئات والضوابط اليت تضعها    املوظف

ال -3 إليها   معية تتكفل  املنتدب  البلد  إىل  للموظف  الدخول  أتشريات  استخراج  مبصاريف 
 ابإلضافة ملصاريف مكاتب اخلدمات وغري ذلك . 

 (:  56) المادة

 يتم احتساب االنتداب الداخلي ) داخل اململكة العربية السعودية ( كاآليت : 

 املصروفات اليومية  درجة املوظف 
 السفرتذاكر   السكن(  –النقل  – )األكل 

 العليا   معيةال
 (  دير التنفيذي امل – أعضاء اللجان  –  املستشارون – اجمللس )

 الضافة درجة   رايل   800

 درجة الضيافة  رايل   700  مديرو اإلدارات
 درجة الضيافة  رايل   600 املوظفون 

 
 (:  57) المادة

 اململكة العربية السعودية ( كاآليت :   يتم احتساب االنتداب اخلارجي ) خارج

 املصروفات اليومية  درجة املوظف 
 تذاكر السفر السكن(  –النقل  – )األكل 

 العليا   معيةال
 ( مدير تعليم البنني – أعضاء اللجان  –  املستشارون – اجمللس )

 الضيافة درجة   رايل   1000

 درجة الضيافة  رايل   900  مديرو اإلدارات
 درجة الضيافة  رايل   800 املوظفون 
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 (:  58) المادة

 إذا انتدب املوظف ملدينة ليس فيها مطار فيعوض عن قيمة التذاكر كاآليت : 
 قيمة التعويض  رجة املوظف د

 العليا   معيةال
 ( مدير تعليم البنني - أعضاء اللجان  –املستشارون   – اجمللس )

 هللة / كم   95

 هللة / كم   75  مديرو اإلدارات

 هللة / كم   55 املوظفون 
 

 (: 59) المادة

ملقر عمله إىل وقت عودته   املوظفالسابقة من وقت مغادرة    املادةحتسب النفقات املشار إليها يف  
 .   معية الاملدة احملددة له من قبل  الفعلية حبيث ال يتجاوز  

 (: 60) المادة

من مكان سكنه إىل مقر عمله وابلعكس ويف حال عدم  للموظفوسيلة النقل املناسبة    معيةال تؤمن  
 .   نقدي يتفق عليه يف عقد العمل  أتمينها يتم صرف بدل نقل 

 (: 61) المادة

 قيمة االنتداب. من    % 30فيخصم  أو مت أتمني املبيت له  انتداب املوظف ملهمة ال تستدعي املبيت    د عن
 (: 62) المادة

 من قيمة االنتداب .   % 15عند توفري وسيلة مواصالت للموظف حال انتدابه فيخصم  
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 الفصل السابع 

 أيام وساعات العمل والراحة

 (: 63) المادة

 أايم العمل وساعات الدوام:
 .إىل يوم اخلميس  األحدمن يوم    أايم يف األسبوع   مخسة  معيةالتكون أايم العمل الرمسية يف   -1

 العطلة األسبوعية أبجر كامل.  ا يوم  ا مه  والسبت  المعة   ايوم -2

 ساعات يومياً .   8بواقع  ساعة    40  ملوظفي الدوام الكامل  اعات العمل األسبوعية س   -3

 الساعةوحىت  صباحا    الثامنة  من الساعةملوظفي الدوام الكامل  الدوام اليومية  تكون ساعات   -4
 . أو حسب ما تراه إدارة المعية    عصرا  4

 يومياً .   ساعات  6تكون ساعات العمل خالل شهر رمضان املبارك   -5

 .   جمعية للاحلق يف تعديل الدوام مبا يرى فيه مصلحة    للمجلس   -6

 
 (: 64) المادة

النظافة   يكون دوامهم حسب توجيه حيث    والسائقني  واملراسلنيال يسري هذا احلكم على عمال 
 ساعات يوميا .   9وتكون ساعات عملهم    دير التنفيذيامل

 (: 65) المادة

اليت يتعني أن    الداولإىل مكان العمل وانصرافهم منه يف املواعيد احملددة يف    املوظفنييكون حضور  
ساعات العمل أن تتضمن هذه الداول موعد بدء  أماكن ابرزة من مواقع العمل و تعلن بوضعها يف  

 وانتهائها، وإذا كان العمل يتم عن طريق مناوابت وجب بيان موعد وانتهاء ساعات عمل كل نوبة. 
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 قواعد الحضور واالنصراف:

 (: 66) المادة

بساعات العمل والدوام حسب نظام احتساب ساعات العمل   االلتزام   املوظفني على مجيع   -1
أنظمة ساعات العمل والدوام يعرض صاحبه   اتباعأي أتخري أو تقصري يف    ن وأ،  معيةاليف  

ابإلضافة إىل ،  معيةالللعقوابت املنصوص عليها يف الزاءات على خمالفة سياسة وأنظمة  
 إمكانية أتثري ذلك على منح العالوة السنوية. 

إىل التأخري يف احلضور إىل مكان عمله أو إىل الغياب لوقت قصري   املوظف يف حال اضطرار   -2
وجب عليه إعالم مديره املباشر مسبقاً ابألمر، ويعود للمدير املباشر احلق يف خالل الدوام، 

 املوظف قبول أو رفض الطلب، وذلك وفقاً ملقتضيات العمل ووجاهة األسباب اليت يعرضها  
 املعين.

تعويض الساعات اليت أتخرها أو غاب فيها،   املوظفأن يطلب من    مدير التنفيذي لل حيق   -3
 ابلعمل لساعات إضافية ال حيصل مقابلها على بدل ساعات إضافية. 

عملهم وخروجهم منه عن طريق األماكن املخصصة لذلك   مقرإىل    املوظفنييكون دخول   -4
 أو جهازأن يثبت حضوره وانصرافه يف الساعة امليقاتية    املوظف ويف األوقات احملددة، وعلى  

 .   معية لدى الأو حسب النظام املعتمد    أو السجل املعد هلذا الغرضالبصمة  

العمل اعتباراً من الدقيقة اخلامسة عشر   مقريتم احتساب التأخري عن موعد الدخول إىل   -5
، ويؤدي تكرار ظاهرة التأخري عن مواعيد احلضور إىل فرض لفرتة واحد فقط  األوىل وما فوق 

 عمالً أبحكام الئحة املخالفات والزاءات. املوظف الزاء على  

يعترب االنصراف قبل هناية الدوام دون إذن مسبق خمالفة تعر ض صاحبها للجزاء عماًل أبحكام   -6
 الئحة املخالفات والزاءات. 

ذن ، إال إبت الدواماوقأفيها خارج    أو بقاءه  إلداريةاملكاتب اإىل    املوظف ال جيوز دخول   -7
 خطي من قبل مديره املباشر. 

 . األساسي  يتم خصم كل ساعة أتخري بساعة ونصف الساعة من الراتب   -8

أخذ اإلذن من مديره املباشر  أثناء ساعات العمل يتوجب عليه  اخلروج    املوظف يف حالة طلب   -9
على أن يتم تعويضها بساعات يف الشهر    مرات حبيث ال تتجاوز حاالت االستئذان عن أربع  

 . عمل بديلة  

تعويض ساعات االستئذان أو خصمها من   املوظفللمدير املباشر احلق يف أن يطلب من   -10
 الراتب. 
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القيام بكامل واجباته الوظيفية بشأن مراقبة دخول وخروج   -11  املوظفنييتوجب على احلارس 
 . يف ذلك  وبقاؤهم يف مواقع العمل خارج أوقات الدوام الرمسية وعدم التهاون  

 
 العمل اإلضافي: 

 (: 67) المادة

 :   أييت قبل التكليف ابلعمل اإلضايف البد من التأكد مما  
 أال يكون طلب العمل اإلضايف نتيجة تقصري أو هتاون من املوظف املسؤول عن اجناز العمل. -1

 أن العمل املطلوب ال ميكن إجنازه أثناء الدوام الرمسي .  -2
 (: 68) المادة

بعد ساعات الدوام العادية أو يف أايم األعياد   املوظف يعترب عمال إضافياً كل عمل يكلف به  
 والعطالت املنصوص عليها يف هذه الالئحة. 

 (: 69) المادة

يف   املسؤولةتصدره الهة  أو إلكرتوين  ابلعمل اإلضايف بناء على أمر كتايب    املوظفيتم تكليف  
يعملها    معيةال اليت  اإلضافية  الساعات  عدد  فيه  الالزمة  املوظفيبني  األايم  ، املكلف وعدد 

 .   معية الصورة خطية من التكليف الكتايب مصدقة خبتم   للموظفوتسلم  
 (: 70) المادة

أو يتم تعويضها بساعات راحة عن ساعات العمل اإلضافية أجرًا إضافياً    للموظف   معية التدفع  
 :   أييت وفق ما  

أجراً إضافياً عن ساعات العمل الفعلية يوازي أجر الساعة مضافاً هلا    للموظف   معيةالتدفع   -1
 من أجره األساسي.  50%

 تعد مجيع الساعات اليت تؤدى يف أايم العطل واألعياد ساعات إضافية.  -2

 (: 71) المادة

 ة: اآلتي( من هذه الالئحة على احلاالت  70،  69ال تسري أحكام املادتني )
 .   دير التنفيذي املو   واللجان  اجمللسأعضاء  وهم :    والتوجيه   معيةال سؤولية يف  امل   أصحاب -1

 إجنازها قبل ابتداء العمل أو بعده.   البد من اليت    التكميلية األعمال التجهيزية أو   -2

 العمل الذي يكون متقطعاً ابلضرورة.  -3

 املخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال احلراسة األمنية املدنية.   ناملوظفو  -4
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 (: 71) المادة

 %25بدل تكليف مقداره    فإنه يستحق عند تكليف املوظف بعمل إضايف خارج مهامه األصلية 
من أول مربوط من راتب الوظيفة املكلف هبا على أال تزيد مدة التكليف عن ثالثة أشهر يف 

 السنة املالية . 
 :  والصالة أوقات الراحة

 (:  72) المادة

 ساعات   مخس  من   ثر أك  موظف  أي  يعمل   ال  حبيث ،  اليوم  خالل   لراحةل  فرتات   معيةال   تنظم  -1
 .   الصالة   و أ  للراحة  فرتة  دون  متتالية 

 .  العمل  ساعات  جمموع   من  ساعة   نصف عنأوقات الراحة    تقل  ال  - 2

 يف وقتها الشرعي .   متكني املوظفني ألداء الصالة  معيةالعلى    – 3
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 الفصل الثامن 
 اإلجازات

   اإلجازات السنوية:
 (: 73) المادة

ت زاد إىل  و عن كل عام إجازة سنوية ال تقل مدهتا عن واحد وعشرين يوماً،    املوظفيستحق   -1
تقل عن ثالثني إذا أمضى    مدة ال  مخس سنوات متصلة،   معية اليف خدمة    املوظف يوماً 

 وتكون اإلجازة أبجر يدفع مقدماً. 
اخلدمة لة يف  ال حيق للموظف املعني ابتداًء أن يتمتع هبذه اإلجازة إال بعد إكمال سنة كام -2

 يف اخلدمة.   املدة املقررة عند إكمال ستة أشهرالتمتع بنصف    له جيوز  على األقل، و 

 وأرقام االتصال . يوضح فيه اتريخ بدء اإلجازة    منوذجاإلجازة  طلبه  املوظف عند    يقدم -3
 مقدماً وفق آخر أجر يتقاضاه.   املطلوبة  للموظف أجره عن مدة اإلجازة السنوية   معية التدفع   -4

 أايم اإلجازة األسبوعية تدخل ضمن اإلجازة السنوية للموظف .    -5

 (: 74) المادة

 السابقة.   املادةجيوز االتفاق يف عقد العمل على إجازة سنوية تزيد على ما ورد يف  
 (: 75) المادة

إبجازهتم السنوية وفق مقتضيات العمل مع األخذ بعني االعتبار   املوظفنيمواعيد متتع    معية الحتدد  
 يف هذا الشأن هنائياً.  معيةالإدارة  حتديد موعد إجازته كلما أمكن ذلك ويكون قرار    املوظفرغبة  

 (: 76) المادة

ال  للموظف ال جيوز   يتنازل عن إجازته  أن يتمتع هبا يف سنة سنوية مبقابل أو بدون مقابل و أن 
 .   معيةة شرط موافقة إدارة الاآلتييوم للسنة املالية    15وله أتجيل    استحقاقها

 (: 77) المادة

أجره عن أايم اإلجازة املستحقة إذا ترك العمل قبل متتعه هبا وذلك ابلنسبة   املوظفيستحق  
 عن   اإلجازة  أجرة  يستحق   ماك،  يتقاضاه  أجر  آخر  وفق   للمدة اليت ل حيصل على إجازته عنها

  .   العمل  يف منها قضاه  ما   بنسبة   السنة  أجزاء
 (:  78) المادة

 العمل   ظروف  اقتضت   إذا  استحقاقها  سنة  هناية  بعد  املوظف  إجازة  أتجيل  حق   للمدير املباشر
 احلصول  وجب   التأجيل  استمرار  العمل  ظروف  اقتضت  فإذا  يوماً   تسعني   عن   تزيد  ال  ملدة  ذلك
 .اإلجازة  استحقاق   لسنة   ةاآلتي  السنة   هناية   التأجيل   يتعدى  أال    على،  املوظف كتابةً   موافقة  على 
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 (:  79) المادة

الفصل أن يعمل لدى صاحب   متتعه أبي من إجازاته املنصوص عليها يف هذاال جيوز للموظف أثناء  
فله  معيةالفإذا ثبت لدى    عمل آخر مدة رمه من أجره عن  حتأن    اأن املوظف قد خالف ذلك 

 . ما دفعته له  سرتد  تاإلجازة أو  

 
 إجازات األعياد والمناسبات: 

 (: 80) المادة

 ة: اآلتياحلق يف إجازة أبجر كامل يف األعياد واملناسبات   للموظف 
مضان املبارك حسب تقومي أم ر والعشرين من شهر    التاسععيد الفطر املبارك تبدأ من اليوم     -أ

 . بعد أربعة أايم وتنتهي    القرى

بعد أربعة من شهر ذي احلجة وتنتهي    التاسعمن يوم  لغري احلاج  عيد األضحى املبارك تبدأ   - ب
وتنتهي يف اليوم اخلامس عشر   فتبدأ إجازته من اليوم السادسحجة اإلسالم    أما احلاج  أايم

 .ما يثبت حجه   إحضار وعليه  

 يوم واحد مبناسبة اليوم الوطين .  -ج

 سبوعية متدد اإلجازة ليوم آخر. إذا صادف أحد أايم هذه اإلجازات يوم الراحة األ -د
 اإلجازات االستثنائية:  

 (:  81)المادة

التنفيذيامل جيوز للموظف مبوافقة     -1 يتفقان على حتديدها  دير   ،احلصول على إجازة بدون أجر 
وللموظف حق التمتع بكل مزااي املوظفني من أتمني طيب واحتساب أايم اإلجازة ضمن خدمة 

إال   يوم فإن زادت فال يستحق شيء مما ذكر   20إذا كانت اإلجازة أقل من    معيةلاملوظف اب
 . دير التنفيذي املابستثناء من  

إذا ل تربط مع   االستثنائية يتحمل املوظف أجور تذكرة الطريان ورسوم السفر يف حال اإلجازة   -2
 اإلجازة السنوية. 
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 اإلجازات الخاصة:  
 (: 82) المادة

 ة: اآلتياحلق يف إجازة أبجر كامل يف احلاالت    للموظف 
 . الزواج  حفلة يوم  من يوماً (  30)  من  ألكثر  أتجيلها  أو  ترحيلها  جيوز  وال  أايم عند زواجه  مخسة   -أ

 . الوالدة  يوم   من  أسبوع   من  ألكثر   أتجيلها   أو   ترحيلها   جيوز   وال   يف حالة والدة مولود له  ايم ثالثة أ  - ب
 .   أايم يف حالة وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فروعه   مخسة  -ج
 عندما  العمل  إىل  العودة  يف  احلق   هلا  -  إجازة  يف  احلق   زوجها  يتوف   اليت  املتزوجةاملسلمة    للموظفة   -د

 هذه   متديد   يف  احلق  وهلا،  الوفاة  اتريخ   من  أايم  وعشرة  أشهر   أربعة   عن  تقل  ال   ملدة   كامل   أبجر  –  تشاء
 االستفادة   هلا  جيوز  وال،  محلها  تضع  حىت  -  الفرتة  هذه   خالل  –  حامالً   كانت  إن  أجر  دون  اإلجازة

 . محلها  وضع  بعد   –   النظام  هذا  مبوجب –  هلا  املمنوحة  دةالع  إجازة  ابقي   من
للموظفة غري املسلمة املتزوجة اليت يتوف عنها زوجها احلق يف إجازة أبجر كامل ملدة ال تقل عن   - هـ  

 يوماً .   15
 املدة  هذه  خالل  الغري  دى ل  العمل   ممارسة  زوجها  عنها  املتوف   ة للموظفال جيوز    األحوال  مجيع  ويف

 احلق يف طلب الواثئق اليت تؤيد هذه احلاالت.   جمعيةلل و 
  

 :  الوضعإجازة 
 (: 83)المادة

 أبربعة   أقصى  حبد   تبدأ  ،تشاء  كيف  توزعها  أسابيع(  10)  مدهتا  وضع  إجازة  للموظفة  معيةال  متنح  .1
 من  مصدقة   طبية   شهادة  مبوجب   للوضع   املرجح   التاريخ  وحيدد ،  للوضع  املرجح   التاريخ  قبل   أسابيع

 .   معتمدة صحية  جهة
 يف احلق   وهلا،  له   ة اآلتي  أسابيع  الستة  خالل األحوال  من حال  أبي   الوضع  بعد   املرأة   تشغيل   حيظر  .2

 .   أجر  دون  شهر   مدة  اإلجازة   متديد
 حالته   وتتطلب  اخلاصة  االحتياجات   ذوي  من  أو  مريض  طفل   إجناب  حال  يف   –  املوظفة   للمرأة  .3

، الوضع  إجازة  مدة   انتهاء  بعد  من  تبدأ   كامل  أبجر  شهر   مدهتا  إجازة   يف   احلق   –   مستمراً   مرافقاً   الصحية 
 .   أجر  دون   شهر  ملدة  اإلجازة  متديد   يف   احلق   وهلا
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 اإلجازة المرضية: 
 (: 84)المادة

الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن مرجع طيب معتمد لديها إجازة مرضية   املوظفيستحق  
 : اآليتعلى النحو  خالل السنة الواحدة  

 الثالثون يوماً األوىل أبجر كامل.   -أ
 ة ثالثة أرابع األجر. اآلتيالستون يوماً    -ب
 الثالثون يوماً اليت تلي ذلك بدون أجر.  -ج

 أول   اتريخ  من   تبدأ  اليت  السنةسواًء كانت هذه اإلجازات متصلة أم متقطعة ويقصد ابلسنة الواحدة :  
 .   مرضية   إجازة

 (:  85) المادة

أنه شفي من مرضه وأصبح قادراً على يثبت  طيب  بتقرير  مباشرة عمله إال  املريض   للموظف ال يسمح  
 مباشرة عمله وأنه ال خطر عليه من أداء العمل وال ضرر من خمالطة زمالئه يف العمل. 

 إجازة االمتحانات : 
 (:  86) المادة

 غري   سنة   عن  االمتحان  لتأدية   املك  أبجر  إجازة   يف   احلق  تعليمية   مؤسسة   إىل   املنتسب   للموظفأ :  
  ان ك  إذا  أما ،  على إمتام دراسته   معيةالشريطة موافقة    الفعلية   االمتحان   أايم   بعدد   مدهتا   حتدد   معادة 

 أن  جمعيةلل و .    االمتحان  ألداء  أجر  دون  إجازة   يف   احلق  للموظف   فيكون  معادة  سنة   عن   االمتحان 
 وعلى .    االمتحان   أدائه  على يدل  ما ذلكوك  اإلجازة  لطلب   املؤيدة   الواثئق   تقدمي   املوظف  من  يطلب

 أجر   من  املوظف  وحيرم .    األقل   على   يوماً   عشر   خبمسة   موعدها  قبل   اإلجازة  بطلب   يتقدم   أن   املوظف
 .   التأديبية   ابملساءلة اإلخالل  عدم  مع االمتحان،  يؤد  ل  أنه   ثبت  إذا  اإلجازة   هذه

 على حيصل أن  فله   تعليمية   مؤسسة  إىل  انتسابه  على  معيةال  موافقة   على  املوظف   حيصل   ل  إذا:    ب
 وعند ،  توفرها  حال  يف   السنوية   جازتهإ  من حتتسب  الفعلية   االمتحان  أايم  بعدد  االمتحان  لتأدية  إجازة
 .   الفعلية  االمتحان   أايم  بعدد  أجر  دون  إجازة   على حيصل  أن   فللموظف  ذلك  تعذر
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 تذاكر السفر :
 (:  87) المادة

)إن كان (1 وزوجته  السعودي(  )غري  املوظف  معه  تيعطى  ذهاب ،  (مقيمة  سفر  تذاكر  بدل 
وإايب اىل أقرب مطار دويل لبلده مبا يعادل متوسط سعر تذكرة الطريان على الدرجة السياحية 

 خالل العام مبا فيها املواسم، عند متتعه ابإلجازة السنوية . 

  ( شهر 11مضي )  بعد   السنوية  إبجازته  متتعه   عند   سفر   تذاكر  وزوجته بدل   املوظف  يستحق (2
 العمل.  عقد يف حتديده  يتم  ما  حسب   أو  معية ل اب  العمل   من

لتمتع إبجازته السنويَّة داخل اململكة، أو يف السفر براً جيوز تعويض املوظف الذي يرغب ا   (3
مبا يعادل أو حبراً أو جواً، إذا ما رغب يف تغيري خط سريه، ببدل نقدي عن التذاكر املستحقَّة  

 .   ية خالل العام مبا فيها املواسم متوسط سعر تذكرة الطريان على الدرجة السياح

يستحق املوظف صرف بدل نقدي عوضاً عن تذاكر السفر املستحقَّة، فإن عليه استخدام ما  (4
 يوماً من رصيد إجازاته السنوية.   15ال يقل عن 

إذا اقتضت ظروف العمل بقاء املوظف على رأس العمل وقت حلول موعد إجازته، فإنه جيوز  (5
متوسط سعر تذكرة  ملة على أساس  تعويضه عن قيمة التذاكر املستحقة له ولزوجته كا  جمعية لل 

 . الطريان على الدرجة السياحية خالل العام مبا فيها املواسم 

ال جيوز ترحيل التذاكر املستحقَّة إىل أي عام آخر الحق، بصرف النظر عم ا إذا كان أتجيل  (6
. وتصرف التذاكر،   معيةالاإلجازة السنوية قد مت  بناء على طلب املوظف أو بناء على طلب  

 و ي عوَّض عنها نقداً، مرة واحـدة يف العام فقط . أ

 
 (:  88) المادة

 عند حصول إحدى احلاالت اآلتية : يسقط حق املوظف يف التذاكر السنوية 
 نقل كفالته لهة أخرى .    -1

 تقدمي االستقالة قبل انتهاء العقد .    -2

 االنقطاع عن العمل بدون سبب مشروع .    -3
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 التاسع  الفصل
 النساء  تشغيل

 (:  89) المادة

 أتمينا  ،   مقاعد   هلن  يوفر  أن  املهن  مجيع  ويف   نساء  فيها   يعمل   اليت  األماكن  مجيع  يف   المعية   على 
 السرتاحتهن . 

 (:  90) المادة
 .   والوالدة  احلمل  أثناء  للموظفة مبقرها    الطبية   الرعاية  توفري   معية ال  على 

 (:  91) المادة
 أو  فرتة  مولودها إرضاع  بقصد   أتخذ  أن  الوضع  إجازة  بعد  عملها مزاولة إىل  تعود  عندما للموظفة  حيق 

 الراحة   فرتات  على   عالوة   وذلك،    الواحد  اليوم  يف  الساعة   على  جمموعها  يف  تزيد  ال  لالسرتاحة  فرتات
 عليها  يرتتب  وال   الفعلية،  العمل   ساعات   من   الفرتات  أو   الفرتة   هذه  وحتسب،  املوظفني  لميع  املمنوحة 

 .   األجر  ختفيض 
 (:  92) المادة

 .   الوضع   إبجازة  متتعها  أثناء  ابلفصل   إنذارها  أو   املوظفة  فصل  جمعية لل   جيوز  ال
 (:  93) المادة

 بشهادة  املرض  ويثبت ،  الوضع  أو   احلمل   عن  الناتج   مرضها  فرتة  أثناء  املوظفة  فصل   جمعية لل  جيوز   ال
 األسباب   من مشروع  سبب   بغري   فصلها  جيوز  وال ، يوماً   ومثانني  مائة   غياهبا  مدة  تتجاوز   أال  على ،  طبية

 .   للوالدة  احملتمل   التاريخ  على   السابقة  يوماً   والثمانني  املائة  خالل   النظام  هذا  يف عليها املنصوص
 (:  94) المادة
 مدة   أثناء  مؤسسة أخرى  لدى   عملت  إذا  الفصل  هذا  ألحكام  وفقاً   تستحقه  فيما  املوظفة  حق  يسقط
 سرتدت  أن   أو ،  اإلجازة  مدة   عن  أجرها  من  رمهاحت  أن   -   احلالة  هذه   يف  -   جمعية للو ،  هبا  املصرح   إجازهتا

 .   هلا  أدته  ما
 (:  95المادة )
ات يف حال وجود موظفني رجال يف نفس املوظفخصوصية ملكاتب  ذات    غالفتوفري    معيةعلى ال

 املقر . 
 (:  96المادة )

 معية خاص ابلنساء فيجب وضع لوحة إرشادية يف مكان ابرز توضح أن ال  معية إذا كان مقر ال
 خاصة ابلنساء ومينع دخول الرجال 

 (:  97المادة )
 . معيةأثناء الدوام أو أوقات وجود املوظفات يف مقر ال  معية جيب توفري حراسة أمنية عند بوابة ال
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 العاشرالفصل 
 الوقاية والسالمة والرعاية الطبية 
 وإصابات العمل واألمراض المهنية 

 الوقاية والسالمة:  
 (:  98) المادة

 ة: اآلتيمن األخطار واألمراض النامجة عن العمل تتخذ التدابري   املوظفنيسعياً حلماية  
 . هااتباع اإلعالن يف أماكن ظاهرة عن خماطر العمل ووسائل الوقاية منها والتعليمات الالزم    -أ

 حظر التدخني يف أماكن العمل املعلن عنها.   -ب
 للنجاة يف حاالت الطوارئ.   خمارجأتمني أجهزة إلطفاء احلريق وإعداد   -ج
 ت. إبقاء أماكن العمل يف حالة نظافة اتمة مع توفري املطهرا  -د

 توفري املياه الصاحلة للشرب واالغتسال.   -ه
 توفري دورات املياه الكافية وابملستوى الصحي املطلوب.   -و
 .   معيةال على استخدام وسائل السالمة وأدوات الوقاية اليت تؤمنها   املوظفني تدريب    -ز

 : (99) المادة

 الً خيتص ابآليت: و مسؤ حسب االستطاعة    معية التعني  
 . املوظفنيتنمية الوعي الوقائي لدى    -أ

 الوقاية والسالمة. التفتيش الدوري بغرض التأكد من سالمة األجهزة وحسن استعمال وسائل    -ب
الواقية الكفيلة   اتواالحتياطمعاينة احلوادث وتسجيلها وإعداد تقارير عنها تتضمن الوسائل    -ج

  تكرارها. بتاليف 
 مراقبة تنفيذ قواعد الوقاية والسالمة.   -د

 اإلسعاف الطبي:  
 (:  100)المادة

خزانة لإلسعافات الطبية حتتوي على كميات كافية من األدوية واألربطة واملطهرات وغري   معية التؤمن  
 مدرب على اإلسعافات األولية إبجراء اإلسعافات الالزمة للمصابني.   موظف ذلك ويعهد إىل 

 إصابات العمل واألمراض المهنية:  
 (:  101) المادة

فور استطاعته   معيةالالذي يصاب إبصابة عمل أو مرض مهين أن يبلغ رئيسه املباشر أو    املوظفعلى  
 وله مراجعة الطبيب مباشرة مىت استدعت حالته ذلك. 
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 (:  102) المادة

 تعدل  مالية  معونة  يف  احلق   –  العمل  إصابة  من  الناتج  العمل  عن   قتاملؤ   عجزه  حال  يف  –  للمصاب
 يستغرقها  اليت  املدة   طوال  أجره  من(  75%)   يعادل  مالياً   مقابالً   يستحق  مث  يوماً   ستني  ملدة  كامالً   أجره

 من  متكنه   ال  الصحية  وحالته  شفائهعدم    احتمال  طبياً   تقرر   أو  سنة  العالج  مدة  بلغت  فإذا،  عالجه
 يف  حق   جمعية لل  يكون   وال   اإلصابة   عن  وي عوض   العقد  وينتهي ،  كلياً   عجزاً   اإلصابة   ع دت ،  العمل

 .   السنة  تلك  خالل   املصاب   إىل  ه تدفع   ما  داداسرت 

 (: 103) المادة

 عنه  املستحقني  أو  فللموظف   املوظف  وفاة  إىل  اإلصابة   أدت  أو ،  آيل   دائم  عجز   اإلصابة  عن  نتج  إذا
 إذا   أما ،  رايل  ألف   ومخسون   أربعة   قدره   أدىن  حبد   سنوات   ثالث   مدة  عن أجره   يعادل   تعويض   يف  احلق 
، املقدر  العجز   ذلك   لنسبة   معادالً   تعويضاً   يستحق  املصاب   فإن ،  جزئي  دائم  عجز   اإلصابة   عن  نتج 
 .   الكلي   الدائم  العجز  تعويض  قيمة   يف مضروبة،  املعتمد  العجز  نسب   دليل  لدول   وفقاً 

 :  (104) المادة

 :أييت مما  أي   ثبت  إذا  الالئحة   هذا من   ( 103( و )102)  املواد  يف ورد  مبا   معية ال  زم تل ت  ال
 .  نفسه إصابة  تعمد   املوظف  أن  -1
 .   املوظف  جانب من  مقصود  سلوك  سوء  بسبب  حدثت  اإلصابة   أن  -2
 املكلف  الطبيب   معالة   قبول   عن   امتنع  أو   طبيب،   على  نفسه  عرض   عن   امتنع  املوظف   أن   -3

 .   مشروع  سبب   دون   معية ال  قبل   من  بعالجه 
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 االجتماعية : التأمينات 

 (:  105) المادة

 املوظف   أجر   من   املائة  يف  اثنني(  %2)   بـ   املهنية  األخطار  فرع  اشرتاكات  بدفع  معيةال تتكفل     -1
 ( وهي : 27)  املادة وتعد إصابة عمل ما ورد يف نظام التأمينات االجتماعية  ،  لالشرتاك  اخلاضع

 كل  أيضا  ذلك  حكم  يف   يعد   كما .    العمل   بسبب   له  يقع  أو   العمل   أثناء  للمشرتك   يقع   حادث   كل   -أ  
 عمله   حمل  من  طريقه  أثناء أو ، وابلعكس عمله  حمل إىل مسكنه   من   طريقه أثناء للمشرتك  يقع حادث

 اليت   احلوادث  الوصف   بذات   وتعد   وابلعكس  صالته  أتدية   أو   طعامه   عادة  فيه   يتناول  الذي   املكان  إىل
 .   معية ال  هبا هت كلف  مهمة  أداء  بقصد  هبا  يقوم  اليت املشرتك  تنقالت   أثناء  حتدث 

 ويعد ،  احملددة  املهنية   األمراض   ذاته  ابلوصف   تعد  كما  العمل،  سببها   أن  يثبت  اليت  األمراض  - ب  
 .   اإلصابة  وقوع   اتريخ   حبكم   للمرض  طبية  مشاهدة  أول  اتريخ

 املائة  يف  عشر  مثانية(  %18)  بنسبة   معيةل للموظفني السعوديني اب  املعاشات  فرع  اشرتاك   حيدد  - 2
 يدفعها   املائة  يف   تسعة (  %9)و،  املائة  يف  تسعة (  %9)  معية ال  دفع ت،  لالشرتاك  اخلاضع  األجر   من

 .   املوظف السعودي
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 الحادي عشرالفصل 

 الخبراء والباحثون 

 (:  106) المادة

أو   ، حمددة بتفرغ كامل أو بتفرغ لبعض الوقتاالستعانة ابخلرباء والباحثني إلجناز مهام    جمعية للجيوز  
 إلعداد حبث دون التقيد بوقت الدوام الرمسي. 

 (:  107) المادة

ما   ،ة ال تتجاوز السنة املالية الواحدةتكون االستعانة ابخلرباء والباحثني املتفرغني وغري املتفرغني ملد
 حيث أن التعاقد جائز للفرتة الالزمة إلجناز املشروع.   ،ل تكن املهمة مرتبطة مبشروع أو برانمج 

 (:  108) المادة

  .   دير التنفيذي امليكون اخلبري والباحث خالل فرتة ممارسة مهمته مسؤوالً أمام  
 (:  109) المادة

متضمناً األسباب   دير التنفيذي املبناًء على اقرتاح    اجمللسيتم التعاقد مع اخلرباء والباحثني مبوافقة  
 الداعية إليه واملدة املقرتحة ومقدار املكافأة. 

 (:  110) المادة

 ة: اآلتيجيوز إهناء العقد املربم مع اخلبري أو الباحث قبل انتهاء مدته يف احلاالت  
، أو عدم التزامه جبدول العمل املتفق عليه  ، ات الباحث أو اخلبري غري مرضيةإذا كانت خدم .1

 يف هذه احلالة احلق يف حجب املكافأة املقررة يف العقد.  جمعيةللف

إذا كانت حالة اخلبري أو الباحث الصحية ال متكنه من القيام على الوجه املطلوب ابملهمة  .2
 اليت متت االستعانة به من أجلها. 

 (:  111) المادة

مته للخبري أو الباحث أن يتخلى عن مه  الحيق  ، فيما عدا احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة السابقة
مدير تعليم   اما ل يكن ذلك لظروف استثنائية يقبله  ،أو إجناز املهمة املوكلة إليه  ،قبل انتهاء العقد

  .البنني
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 عشر  الثانيالفصل 

 والمحظوراتالواجبات 

 :   جمعيةالواجبات 
 (:  112) المادة

 : أييتمبا    معية التلتزم  
بشكل الئق يربز اهتمامها أبحواهلم ومصاحلهم واالمتناع عن كل قول أو فعل ميس   اموظفيه  معاملة  -أ

 كرامتهم أو دينهم. 
مارسة حقوقهم املنصوص عليها يف هذه الالئحة دون املساس الوقت الالزم مل  املوظفنيأن تعطي    -ب

 ابألجر. 
أن تسهل ملوظفي الهات املختصة كل مهمة تتعلق ابلتفتيش أو املراقبة واإلشراف على حسن   -ج

وأن تعطي للسلطات املختصة مجيع املعلومات الالزمة   ،والقرارات الصادرة مبقتضاه  النظام تطبيق أحكام  
 اليت تطلب منها حتقيقاً هلذا الغرض.  

ما تقتضيه أجرته يف الزمان واملكان الذي حيددمها العقد أو العرف مع مراعاة    للموظفأن تدفع    -د
 األنظمة اخلاصة بذلك.

ملزاولة عمله يف الفرتة اليت يلزمه هبا عقد العمل أو أعلن أنه مستعد ملزاولة عمله   املوظفإذا حضر    -ـه
كان له احلق يف أجر املدة اليت ال يؤدي   معيةاليف هذه الفرتة ول مينعه عن العمل إال سبب راجع إىل  

 فيها العمل. 
 مادةبعدم دخول أية    الرقابةتشديد    املوظفني وكيلها أو أي شخص له سلطة على  أو    معية العلى    -و

فمن وجدت لديه تطبق حبقه ابإلضافة إىل العقوابت الشرعية   ، حمظورة شرعًا أو نظاماً إىل أماكن العمل
 الزاءات اإلدارية الرادعة املنصوص عليها يف جدول املخالفات والزاءات. 
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 : الموظفينواجبات 

 (: 113) المادة

 ابآليت:  املوظفيلتزم  
التعليمات واألوامر املتعلقة ابلعمل ما ل يكن فيها مبقتضيات أحكام الشريعة اإلسالمية و التقيد    -أ

 ما خيالف نصوص عقد العمل أو النظام العام أو اآلداب العامة أو ما يعرض للخطر. 
 احملافظة على مواعيد العمل.   -ب
 املباشر ووفق توجيهاته.   املديرإجناز عمله على الوجه املطلوب حتت إشراف    -ج
 . معيةالت املوضوعة حتت تصرفه واحملافظة عليها وعلى ممتلكات  دوااألالعناية ابآلالت و   -د

 االمتناع عن القيام أبي شكل من أشكال اإليذاء السدي أو القويل وكل ما خيدش احلياء .   - هـ  
االلتزام حبسن السرية والسلوك والعمل على سيادة روح التعاون بينه وبني زمالئه وطاعة رؤسائه   -و

 يف نطاق اختصاصه ويف حدود النظام.  معيةالص على إرضاء عمالء  واحلر 
أو تقدمي كل عون أو مساعدة يف احلاالت الطارئة أو األخطار اليت هتدد سالمة مكان العمل    -ز

 فيه.   املوظفني
اليت تصل إىل عمله بسبب أعمال   معيةالإلدارة  احملافظة على األسرار املهنية والتجارية واإلدارية    -ح

 وظيفته. 
جر سواء كان ذلك أب  م عدم ممارسة أي عمل آخر خارج نطاق عملهعلى موظفي الداوم الكامل    -ط

 .  معيةال إال مبوافقة  أو بدون أجر لدى أي جهة أخرى  
بغرض حتقيق ربح أو منفعة شخصية له أو لغريه على حساب   معيةلاستغالل عمله اباالمتناع عن    -ي

 .   معية ال مصلحة  
قامته خالل أسبوع على األكثر إبكل تغيري يطرأ على حالته االجتماعية أو حمل    معية الإخطار    -ك

 من اتريخ حدوث التغيري. 
 يف البالد.   املتبعة التقيد ابلتعليمات واألنظمة والعادات والتقاليد    -ل
 وعمالئها.   معيةال موظفي عدم استقبال زائرين يف أماكن العمل من غري    -م
 ومعداهتا يف األغراض اخلاصة.   معيةالعدم استعمال أدوات    -ن
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 عشر الثالثالفصل  

 الخدمات االجتماعية 
 (: 114) المادة

 إلقامة الصالة يف أوقاهتا يف كل موقع عمل.   مكاانً  معيةالتعد  
 (:  115)المادة

مع  األصلي  والتكفل بنقل جثمانه لبلده ،  لورثته كامالً   املوظف يتم صرف أجر الشهر الذي تويف فيه  
 بعد موافقة عائلته .   معية الأو التكفل بدفنه يف مدينة مقر  ،  عائلته 
 (:  116) المادة

، وتدريب املوظفني على مهارات التعامل االجتماعي،  حتسني بيئة العمل قدر املستطاع  معيةال  على 
 ز روابط األخوة بني املوظفني . يتعز   اوإقامة املناسبات اليت من شأهن
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 عشر الرابعالفصل 

 التظلم 
 (:  117) المادة

 اليت تقع بينها وبني املوظفني .   النزاعات   يف تكوين لنة متخصصة يف الفصل    معية ال  على 
 (:  118) المادة

املسؤولة عن استقبال لوائح االعرتاضات   هي   دير التنفيذياملوإبشراف من    اخلدمات املشرتكةإدارة  
 .  معيةاليف   النزاعاتللموظفني ورفعها للجنة فصل  

 (:  119) المادة

من تبليغه أايم    3خالل    معية الحيق للموظف رفع الئحة اعرتاض على أي قرار ي تخذ ضده من قبل  
 وبعد هذه املدة ي لغى حقه يف التظلم . ،  ابلقرار
 (:  120) المادة

أايم من اتريخ   5وز  املوظف بنتيجة البت يف تظلمه يف موعد ال يتجا  خطارلنة فصل النزاعات أعلى  
 ويكون قرارها هنائيا .،  تقدمي التظلم

 (:  121) المادة

يف اململكة العربية السعودية يف   االلتجاء إىل الهات اإلدارية أو القضائية املختصة   لموظفلق  حي  
  حال عدم رضاه عن قرار لنة فصل النزاعات . 
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 عشر  الخامسالفصل 
 انتهاء الخدمة

 (: 122) المادة

 يف احلاالت اآلتية:   املوظف تنتهي خدمة  
 احملدد املدة. انتهاء مدة العقد    -1
 . املوظفاستقالة    -2
 ة : اآلتي فسخ العقد ألحد األسباب    -3

 إذا اتفق الطرفان على إهنائه . -أ

 إذا انتهت املدة احملددة يف العقد .  - ب

 .   يف العقود غري حمددة املدة  بناًء على إرادة أحد الطرفني  - ت

 يتفق   ل   مابلوغ املوظف سن التقاعد وهو ستون سنة للموظفني ومخسة ومخسون للموظفات   - ث
 .   السن  هذه بعد   االستمرار   على   الطرفان

 القوة القاهرة .  -ج

( يوماً متصلة أو مدداً تزيد يف جمموعها على 90عن عمله ملرضه مدة تزيد عن )  املوظف انقطاع    -4
 ( يوماً متقطعة خالل السنة التعاقدية الواحدة. 120)

 عجزاً كلياً عن أداء عمله ويثبت ذلك بتقرير طيب معتمد.  املوظفعجز    -5
 . املوظفوفاة    -6
أو قررت   غري السعودي  املوظف إقامة    إذا ألغت السلطات احلكومية املختصة رخصة عمل أو  -7

 عدم جتديدها أو إبعاده عن البالد. 
 .   وزارةالمن قبل   معيةال تصريح  إيقاف    -8
 .   ذلك   غري   على يتفق   ل   ما املوظف  فيه  يعمل  الذي   النشاط   إهناء  -  9

 متصلة   غري   سنوات   ثالثة   يف   أو   نيتمتتالي  يف سنتني(  مرض   غري)   تقدير  على  املوظف  حصول  -   10
 . سنوات  مخس خالل

 .   آخر نظام  عليها  ينص   أخرى  حالة   أي  -   11
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 (:  123) المادة

 وبشرط،  اآلتية  احلاالت   يف  إال  تعويضه  أو  املوظف  إشعار  أو  مكافأة  دون  العقد   فسخ   جمعيةلل  جيوز  ال
 :   للفسخ   معارضته   أسباب   يبدي  لكي  الفرصة   له   يتيح   أن
 العمل   أثناء  رؤسائه  أحد   أو   معية ال  أعضاء جملس إدارةأحد    على   اعتداء  املوظف   من  وقع   إذا  -1
 .   بسببه  أو
 ل   أو   املشروعة   األوامر   يطع  ل   أو   العمل   عقد  على   املرتتبة   الوهرية   التزاماته  املوظف   يؤد   ل  إذا   -2

 والعمال  العمل  بسالمة   اخلاصة   -  معية ال  قبل  من  ظاهر  مكان  يف  عنها  املعلن   -  التعليمات   عمداً   يراع
 .   تابة ك  إنذاره  رغم 

 .   األمانة  أو  ابلشرف  خمالً  عمالً   ارتكابه  أو   سيئاً   اً سلوك  هاتباع  ثبت  إذا  -3
 شرط   على  معيةل اب  مادية خسارة  إحلاق  به يقصد  تقصري  أو  فعل  أي  عمداً   املوظف   من   وقع  إذا  -4
 . بوقوعه  ا علمه وقت  من   ساعة   وعشرين   أربع  خالل  ابحلادث  املختصة  الهات   معيةال  بلغت  أن
 .العمل  على  ليحصل   التزوير  إىل لأ  املوظف   أن   ثبت  إذا  -5
 .   االختبار   حتت  معيناً   املوظف   انك  إذا  -6
 من   ثرأك  أو  الواحدة  السنة  خالل   يوماً   ثالثني  من   ثركأ  مشروع  سبب  دون  املوظف   تغيب  إذا  -7

عشرين   غيابه  بعد   للموظف  معيةال  من  تايبك   إنذار  الفصل  يسبق   أن  على،  متتالياً   مخسة عشر يوماً 
 . الثانية  احلالة  يف أايم   عشرة وانقطاعه  األوىل  احلالة  يف   يوماً 

 . شخصية  ومكاسب  نتائج   على  للحصول  مشروعة   غري   بطريقة  الوظيفي   زه مرك  استغل   أنه   ثبت   إذا  -8
 . لهات خارجية  فيه   يعمل   الذي  ابلعمل  اخلاصة  معية ال  أسرار   أفشى  املوظف   أن   ثبت  إذا  -9

 (:  124) المادة

 احلاالت   من  أي  يف   وذلك ،  لهاك  النظامية   حبقوقه   احتفاظه  مع ،  إشعار  دون  العمل   يرتك   أنللموظف    حيق
 :   اآلتية

 .   املوظف  إزاء  الوهرية  النظامية  أو   ديةالعق    اابلتزاماهت  ابلوفاء معيةال  قمت  ل  إذا  -1
 العمل   بشروط   يتعلق   فيما  التعاقد  وقت  الغش  عليه  ت أدخل   قد   اميثله  من   أو   معية ال  أن   ثبت  إذا  -2

  .   وظروفه
 .   عليه  املتفق   العمل  عن   جوهرايً   خيتلف  بعمل  رضاه  دون  معية ال  ه تلف ك  إذا  -3
 سلوك  أو   ابلعنف،   يتسم   اعتداء  املباشر   مديره  من  أو ،  مسؤوليها  أحد   من  أو   معية ال   من  وقع  إذا  -4

 .   أسرته   أفراد  أحد أو   املوظف   حنو ابآلداب خمل
 . واإلهانة  والور  لقسوةله اب  املباشر  املدير  أو   معية ال   معاملة اتسمت  إذا  -5
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 قد  معية ال  كونت  أن   بشرط ،  صحته  أو   املوظف  سالمة   يهدد   جسيم   خطر  العمل  مقر   يف   انك  إذا  -6

 .   إزالته  على  يدل  ما  اإلجراءات من  تخذت  ول  بوجوده   تعلم 
  أو  الائرة  مبعاملته   األخص  وعلى   بتصرفاته  املوظف  ت دفع  قد   اميثله  من   أو  معية ال  تانك  إذا  -7

 .   العقد   أهنى  الذي هو  الظاهر  يف   املوظف   يكون أن   إىل  العقد   شروط   مبخالفته
 (:  125) المادة

 يوجه   إشعار   مبوجب  مشروع   سبب   على   بناءً   إهناؤه   طرفيه   من   ألي   جاز   املدة   حمدد   غري   العقد  انك  إذا
 وال،  شهرايً   يدفعاملوظف    أجر  ان ك  إذا  يوماً   ستني   عن  تقل   ال  مبدة  اإلهناء  قبل   تابة ك   اآلخر  الطرف  إىل

 .   غريه  إىل  ابلنسبة   يوماً   ثالثني  عن يقل
 (:  126) المادة

 يستحق،  مشروع  غري  لسبب  الطرفني  أحد  من   إهنائه  مقابل  حمدداً   تعويضاً   العقد  يتضمن   ل  ما  -1
 :   اآليت   النحو  على  تعويضاً   العقد  هناءإ  من   املتضرر   الطرف

 . مبدة دحمد غري  العقد  كان  إذا  ،املوظف  خدمة   سنوات   من سنة  كل  عن   يوما   عشر   مخسة   أجر:    أ
 .   مبدة  حمدد  العقد   كان   إذا  الباقية  املدة  أجر :  ب
 .شهرين   ملدة  العمل   أجر  عن   املادة  هذه  من (  ب)  و (  أ)  الفقرتني  يف   إليه  املشار   التعويض  يقل  ال  -2

 (:  127) المادة

 يلتزم  فإنه  ،النظام  هذا   من  لإلشعار  احملددة  املهلة   املدة   احملدد   غري  العقد  أهنى  الذي  الطرف  يراع   ل  إذا
 يتفق   ل  ما  نفسها،  املهلة   عن   املوظف  ألجر  مساوايً   مبلغاً   اإلشعار  مهلة   عن   اآلخر  للطرف  يدفع  أبن

 . ذلك  من   أكثر   على   الطرفان
 (:  128) المادة

 يف   كاماًل   يوماً   اإلشعار   مهلة   خالل   يتغيب   أن  للموظف   فيحق  ، معيةال  جانب  من  اإلشعار  كان  إذا
 اليوم   هذا  ألجر  استحقاقه  مع  آخر  عمل  عن   للبحث  وذلك  األسبوع،  أثناء  ساعات  مثاين  أو  األسبوع

 يف   بذلك   معية ال  ي شعر   أن  بشرط   وساعاته  الغياب  يوم  حتديد   للموظف   ويكون   الغياب   ساعات   أو
 مع  اإلشعار   مهلة   أثناء  العمل   من  املوظف   عفي ت  أن   جمعية لل و   األقل  على   للغياب   السابق   اليوم

 من   ذلك  على  يرتتب  مبا  معيةال  والتزام  املهلة،  تلك  انتهاء  حني  إىل  مستمرة  خدمته  مدة  احتساب
 .   اإلشعار  مهلة عن  أجره  املوظف  استحقاق   وخباصة   آاثر 

 (:  129) المادة

 املنصوص   لإلجازة  احملددة  املدد   استنفاذه  قبل ،  املرض  بسبب   املوظف   خدمة   إهناء  جمعية لل   جيوز  ال
 .   ابملرضية  السنوية  إجازته  وصل   يطلب   أن   يف احلق   وللموظف ،  الالئحة   يف   عليها
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 (:  130) المادة

 جاز،  اعمله  أسرار   على   ابالطالع   أو ،  معيةال  عمالء   مبعرفة   له   يسمح   ابملوظف  املنوط   العمل  انك  إذا
 هذا  لصحة و ،  ا أسراره  إفشاء  أو   امبنافسته  العقد  انتهاء  بعد   يقوم  أال  املوظف  على   شرتط ت  أن   جمعيةلل 

 مصال   حلماية  الضروري  وابلقدر،  العمل  ونوع  واملكان  الزمان  حيث  من،  وحمدداً   حمرراً   يكون  أن  الشرط
 .الطرفني  بني  العالقة  انتهاء  اتريخ من   سنتني  على االتفاق  هذا  مدة   تزيد  ال على أ، املشروعة  معيةال

 (:  131) المادة

 كاآليت :   للموظفني بدوام كامل  مقدار مكافأة هناية اخلدمة   تكون

 (:  132) المادة

فسخ عقد العمل ضرورة توجيه إخطار إىل الطرف اآلخر يراعي ما    النظاميف األحوال اليت تتطلب فيها أحكام  
 :  أييت

 أن يكون اإلخطار خطياً.   -أ
 أن يتم تسليم اإلخطار يف مقر العمل ويوقع الطرف املرسل إليه اإلخطار مع توضيح اتريخ االستالم.   -ب
إذا امتنع املوجه إليه اإلخطار عن استالمه أو رفض التوقيع يرسل اإلخطار خبطاب مسجل على عنوانه    -ج

 الثابت مبلف خدمته.  
 (:  133) المادة

  معية الاًء على طلبه واثئقه اخلاصة املودعة يف ملف خدمته كما تعطي  حال انتهاء خدمته وبن  للموظفتعاد  
  انتهاء   واتريخ،  ابلعمل  التحاقه  اتريخ  اخلدمة  شهادة   وتوضح   شهادة اخلدمة وذلك دون أي مقابل  للموظف

 أو   املوظف  مسعة  إىل  يسيء  قد  ما   الشهادة  تضمني  جمعيةلل  جيوز وال،  األخري  أجره  ومقدار،  ومهنته،  به  عالقته
 .  واثئق أو شهادات من  خيصه   ما مجيع للموظف تعيد وأن، أمامه العمل فرص  من يقلل

 
 
 
 
 
 

 البيان           
     مدة اخلدمة

حمدد  انتهاء العقد  أو معيةالفسخ عقد العمل من قبل 
 (املدة استقالة املوظف )عقود غري حمددة  املدة 

 ــــــــــ  نصف شهر عن كل سنة خدمة ( سنة 2أقل من )
 ( املكافأة السابقة 1/3ثلث)  نصف شهر عن كل سنة خدمة ( سنة 5حىت)
 ( املكافأة السابقة 2/3ثلثا) شهر عن كل سنة خدمة  (سنة  10-5من )

 املكافأة كاملة خدمة سنة شهر عن كل  ( سنة 10أكثر من )
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 عشر السادسالفصل 

 المكافآت
 (:  134) المادة

يثبتون نشاطاً وإخالصاً وكفاءة بشكل يؤدي إىل زايدة اإلنتاج أو   للموظفنيمتنح املكافآت   الذي 
أعماالً  يؤدون  إضافالذين  استثنائية  وض  العادية  أعماهلم  إىل  الذين ة  أو  اختصاصاهتم  حدود  من 

يستحدثون أساليب وتنظيمات جديدة يف العمل تؤدي إىل رفع الكفاءة والطاقة اإلنتاجية أو الذين 
 . ا  موظفيهأو    معيةالأو دفع ضرر حبق    يقومون بدرء خطر

 (:  135) المادة

تعترب تقارير األداء املنصوص عليها يف الئحة تنظيم العمل أساساً يستند إليه يف منح املكافأة املنصوص 
 يف هذه الالئحة.   اعليه

   (:136)المادة
 تصنف املكافآت إىل فئتني: 
 :  اآلتيأوالً: المكافآت المعنوية ك

 الثناء والتقدير.   خطاب   -1
 .   جمعيةالتكرمي يف احلفل السنوي لل  -2

 ً  المكافآت المادية وتتضمن:   :ثانيا

 العالوات والرتقيات االستثنائية.  .1

 مكافآت اإلنتاج.  .2

 . ابلالئحة  منح تذاكر سفر زايدة عما هو مقرر   .3

 منح إجازة إضافية أبجر.  .4
 (:  137) المادة

 .   متنح املكافآت بقرار من صاحب الصالحية 
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 عشر السابعالفصل 

 المخالفات والجزاءات 
 (: 138) المادة

فعاًل من األفعال الواردة   املوظف تستوجب الزاء املنصوص عليه يف هذه الالئحة ارتكاب  عد خمالفة  ت
 جبدول املخالفات والزاءات امللحق هبذه الالئحة والذي يعترب جزءاً ال يتجزأ منها. 

 (:  139)المادة

 : املوظفعلى   إيقاعهاالزاءات اليت جيوز  
 التنبيه:  -أ

من قبل رئيسه املباشر ويشار فيه إىل املخالفة اليت ارتكبها   للموظف هو تذكري شفهي أو كتايب موجه  
ويطلب منه ضرورة مراعاة النظام والتقيد ابألصول املتبعة يف أداء الواجب الوظيفي وعدم   املوظف

 العودة ملثل ما بدر منه مستقبالً. 
 اإلنذار:  -ب

رتكبها مع لفت نظره إىل إمكان موضحاً فيه نوع املخالفة اليت ا  املوظفإىل    معيةالتوجهه    خطابهو  
 أشد يف حالة االستمرار ابملخالفة أو العودة إىل مثلها مستقبالً. تعرضه لزاء  

 حسم نسبة من الراتب الشهري: -ج 

 احلسم من األجر فيما يرتاوح بني أجر يوم ومخسة أايم يف الشهر كحد أقصى. 
 اإليقاف عن العمل بدون أجر: -د 

 من مزاولة عمله خالل فرتة معينة مع حرمانه من أجره خالل هذه الفرتة على أن ال  املوظف هو منع  
 تتجاوز مدة اإليقاف مخسة أايم يف الشهر الواحد. 

 :الحرمان من الترقية أو العالوة الدورية  - هـ 

 ملدة أقصاها سنة واحدة من اتريخ استحقاقها أو احلصول عليها 
 الفصل من الخدمة مع منح المكافأة: -و

 بسبب مشروع الرتكابه املخالفة مع عدم املساس حبقه يف مكافأة هناية اخلدمة.   املوظفهو فصل  
 الفصل من الخدمة دون مكافأة:  -ز

فعالً أو أكثر من األفعال املنصوص دون مكافأة أو تعويض الرتكابه    املوظف هو فسخ عقد عمل  
 . الالئحة  ( من  120)  املادةعليها يف  

 (:  140) المادة

لالئحة يعاقب هذه ا  يف يرتكب أايً من املخالفات الواردة يف جدول املخالفات والزاءات    موظفكل  
نوع ومدى   مع  املوظف املفروض على  أن يتناسب الزاء  املخالفة اليت ارتكبها و   ابلزاء املوضح أمام

 بله. املخالفة املرتكبة من ق
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 (:  141) المادة

 صاحب الصالحية . تكون صالحية توقيع الزاءات املنصوص عليها يف هذه الالئحة من قبل  
 (:  142المادة )

 استبدال الزاء املقرر ألية خمالفة يف حالة ارتكاهبا للمرة األوىل جبزاء أخف.   لصحاب الصالحية جيوز  
 : (143)المادة

ال يعترب عائدًا وتعد   هذات املخالفة بعد مضي ستة أشهر على ارتكاهبا فإن  املوظف يف حالة ارتكاب  
 خمالفة وكأهنا ارتكبت للمرة األوىل. 

 (:  144)المادة

بتوقيع الزاء األشد من بني الزاءات املقررة يف   خالفات الناشئة عن فعل واحد يكتفى عند تعدد امل
 هذه الالئحة. 

 (:  145) المادة

وز المع بني حسم جزء من ال جيوز أن يوقع على املخالفة الواحدة أكثر من جزاء واحد كما ال جي
 أجر وبني أي جزاء آخر ابحلسم من األجر. 

 :  (146) المادة

توقع   إبالغ  معيةالال  بعد  إال  الالئحة  هذه  يف  عليها  املنصوص  الزاءات  من  كتابة   املوظف  أايً 
 ابملخالفات املنسوبة إليه ومساع أقواله وحتقيق دفاعه وذلك مبوجب حمضر يودع مبلفه اخلاص.  

 : ( 147) المادة

ألمر ارتكبه خارج مكان العمل إال إذا كان له عالقة   املوظف  توقيع أي جزاء على  جمعيةللال جيوز  
 .  معيةل مباشرة ابلعمل أو اب

 (:  148) المادة

بعد مضي مخسة عشر يوماً على اكتشاف املخالفة دون أن تقوم   للموظفتسقط املساءلة التأديبية  
 ابختاذ أي من إجراءات التحقيق بشأهنا.   معيةال

 (: 149) المادة
ت املخالفة أكثر من توقيع الزاءات الواردة هبذه الالئحة إذا مضى على اتريخ ثبو   جمعيةللال جيوز  

 ثالثني يوماً. 
 (: 150) المادة

كتابة مبا وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها والزاء الذي يتعرض   املوظف  إببالغ   معيةالتلتزم  
له يف حالة تكرار املخالفة وإذا امتنع عن استالم اإلخطار أو رفض التوقيع ابلعلم يرسل إليه ابلربيد 

 املسجل على عنوانه الثابت يف ملف خدمته. 
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 (: 151) المادة

قع عليه وفق أحكام من أي جزاء ي   النزاعات  يف اللجنة املختصة ابلفصل  أن يتظلم أمام    للموظفجيوز  
 . هذه الالئحة  التظلم املنصوص عليها يف 

 (:  152) المادة

صحيفة جزاءات يدون فيها نوع املخالفة اليت ارتكبها واتريخ وقوعها والزاء   موظفخيصص لكل  
 .   تهاملوقع عليه وحتفظ هذه الصحيفة يف ملف خدم
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 الفصل الثامن عشر 

 أحكام ختامية
 (:  153)المادة

 ابعتمادها. اجمللسصدور قرار  اعتباراً من اتريخ    معيةالتنفذ أحكام هذه الالئحة يف حق  
 (: 154) المادة

 معية أو إرساهلا إلكرتونيا ملوظفي اليتم إعالن الالئحة بوضعها يف مكان ظاهر من أماكن العمل  
 .   اجمللسقرار  خالل أسبوع على األكثر من اتريخ 
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 الفصل التاسع عشر 
 جدول المخالفات والجزاءات 

 أوالً: مخالفات تتعلق بمواعيد العمل:  

 نوع المخالفة  م

 الجزاء 
 )النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي(

 رابع مرة ثالث مرة  ثاني مرة أول مرة

1/1 
دون  دقيقة 15  لغايةالتأخر عن موعد احلضور للعمل 

ول يرتتب على ذلك تعطيل   إذن مسبق أو عذر مقبول
 أعمال اآلخرين 

 %20 %10 %5 إنذار كتايب 

1/2 
دون  دقيقة 15  لغايةالتأخر عن موعد احلضور للعمل 

وترتب على ذلك تعطيل   إذن مسبق أو عذر مقبول
 أعمال اآلخرين 

 %50 %25 %15 إنذار كتايب 

1/3 
  15التأخر عن موعد احلضور للعمل ملدة أكثر من 

 دون إذن مسبق أو عذر مقبولدقيقة  30لغاية  دقيقة
 ول يرتتب على ذلك تعطيل أعمال اآلخرين

10% 15% 25% 50% 

1/4 
  15التأخر عن موعد احلضور للعمل ملدة أكثر من 

 دون إذن مسبق أو عذر مقبولدقيقة  30لغاية  دقيقة
 وترتب على ذلك تعطيل أعمال اآلخرين

 يوم 75% 50% 25%

1/5 
  30التأخر عن موعد احلضور للعمل ملدة أكثر من 

 دون إذن مسبق أو عذر مقبولدقيقة  60لغاية  دقيقة
 ول يرتتب على ذلك تعطيل أعمال اآلخرين

 يوم 75% 50% 25%

1/6 
  30التأخر عن موعد احلضور للعمل ملدة أكثر من 

 دون إذن مسبق أو عذر مقبولدقيقة  60لغاية  دقيقة
 وترتب على ذلك تعطيل أعمال اآلخرين

 يومان  يوم 50% 30%

 ابإلضافة إىل حسم أجر دقائق التأخري 

1/7 
 تزيد عن ساعةالتأخر عن موعد احلضور للعمل ملدة 

سواء ترتب على ذلك   دون إذن مسبق أو عذر مقبول
 تعطيل أعمال اآلخرين أم ل يرتتب 

 أايم 3 يومان  يوم إنذار كتايب 

 ابإلضافة إىل حسم ساعات التأخر 

1/8 
ترك العمل أو االنصراف قبل امليعاد دون إذن مسبق 

 دقيقة 15أو عذر مقبول مبا ال يتجاوز 

 يوم %25 %10 إنذار كتايب 

 ابإلضافة إىل حسم أجر مدة ترك العمل

ترك العمل أو االنصراف قبل امليعاد دون إذن مسبق  1/9
 دقيقة 15أو عذر مقبول مبا يتجاوز 

 يوم 50% 25% 10%
 ابإلضافة إىل حسم أجر مدة ترك العمل

البقاء يف أماكن العمل أو العودة بعد انتهاء مواعيد  1/10
 العمل دون إذن مسبق

 يوم %25 %10 إنذار كتايب 
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 نوع المخالفة  م

 الجزاء 
 )النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي(

 رابع مرة ثالث مرة  ثاني مرة أول مرة

1/11 
الغياب دون إذن مكتوب أو عذر مقبول ملدة يوم  

 خالل السنة التعاقدية الواحدة 
 أربعة أايم  ثالثة أايم يومان 

احلرمان من  
الرتقيات أو  

العالوات ملرة 
 واحدة 

1/12 
 

الغياب املتصل دون إذن كتايب أو عذر مقبول من 
 يومني إىل ستة أايم خالل السنة التعاقدية الواحدة 

 أربعة أايم  ثالثة أايم يومان 

احلرمان من  
الرتقيات أو  

العالوات ملرة 
 واحدة 

 ابإلضافة إىل حسم أجر مدة الغياب 

1/13 
املتصل دون إذن كتايب أو عذر مقبول من سبعة  الغياب 

 أايم إىل عشرة أايم خالل السنة التعاقدية الواحدة 
 مخسة أايم أربعة أايم 

احلرمان من  
الرتقيات أو  

العالوات ملرة 
 واحدة 

فصل من اخلدمة 
مع املكافأة إذا ل 

يتجاوز جمموع 
 يوما  30لغياب 

 ابإلضافة إىل حسم أجر مدة الغياب 

1/14 
 

 11الغياب املتصل دون إذن كتايب أو عذر مقبول من 
 يوما خالل السنة التعاقدية الواحدة  14يوماً إىل 

 مخسة أايم

احلرمان من  
الرتقيات أو  

العالوات ملرة 
 واحدة 

مع توجيه انذار 
 ابلفصل

الفصل من 
 --- اخلدمة 

 ابإلضافة إىل حسم أجر مدة الغياب 

1/15 
سبب مشروع مدة تزيد على االنقطاع عن العمل دون 

 يوما متصلة خالل السنة التعاقدية الواحدة  15
 10الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار كتايب بعد الغياب مبدة 

 أايم

1/16 
الغياب املتقطع دون سبب مشروع مدداً تزيد يف 
جمموعها على ثالثني يوماً خالل السنة التعاقدية  

 الواحدة 

 20مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار كتايب بعد الغياب مدة الفصل دون 
 يوما 
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 ثانياً: مخالفات تتعلق بتنظيم العمل:  

 نوع المخالفة  م

 الجزاء 
 )النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي(

 رابع مرة ثالث مرة  ثاني مرة أول مرة

التواجد غري املربر يف مكان غري العمل   2/1
 املخصص أثناء الدوام

 يوم 50% 25% 10%

2/2 
دون  معيةاستقبال زائرين يف غري أمور عمل ال

 معية الإذن 
 %25 %15 %10 إنذار كتايب 

2/3 
  معيةاستعمال آالت ومعدات وأدوات ال

 %50 %25 %10 إنذار كتايب  ألغراض خاصة دون إذن 

 أايم 3 يومان  يوم %50 تدخل املوظف يف عمل ليس يف اختصاصه 2/4
 %25 %15 %10 إنذار كتايب  اخلروج أو الدخول من غري املكان املخصص 2/5

اإلمهال يف تنظيف اآلالت وصيانتها أو عدم   2/6
 العناية هبا أو عدم التبليغ عن ما هبا من خلل 

 ثالثة أايم يومان  يوم 50%

ازمها  عدم وضع أدوات اإلصالح والصيانة ولو  2/7
 املخصصة بعد االنتهاء منها يف األماكن 

 يوم %50 %25 إنذار كتايب 

 فصل مع املكافأة  أايم 5 أايم 3 يومان  معية المتزيق أو إتالف إعالانت وبالغات  2/8
 فصل مع املكافأة  أايم 5 أايم 3 يومان  اإلمهال يف العهد اليت حبوزته 2/9

2/10 
األكل يف مكان العمل أو يف غري املكان املعد 

 %25 %15 %10 إنذار كتايب  يف غري أوقات الراحة له أو 

 %50 %25 %10 إنذار كتايب  النوم أثناء العمل  2/11
 أايم 3 يومان  يوم %50 النوم يف احلاالت اليت تستدعي يقظة مستمرة  2/12

التسكع أو املكوث يف غري مكان العمل أثناء  2/13
 ساعات العمل

 يوم 50% 25% 10%

 يومان  يوم إثبات احلضور واالنصراف التالعب يف  2/14

احلرمات من  
الرتقيات  

والعالوات ملرة 
 واحدة 

فصل من اخلدمة مع 
 املكافأة 

2/15 
عدم إطاعة األوامر العادية اخلاصة ابلعمل أو 
عدم تنفيذ التعليمات اخلاصة ابلعمل واملعلقة  

 يف مكان ظاهر
 يومان  يوم 50% 25%

األوامر والتعليمات  التحريض على خمالفة  2/16
 اخلطية اخلاصة ابلعمل 

 فصل مع املكافأة  مخسة أايم ثالثة أايم يومان 

 فصل مع املكافأة  مخسة أايم ثالثة أايم يومان  التدخني يف األماكن احملضورة 2/17

2/18 
اإلمهال أو التهاون يف العمل الذي قد ينشأ عنه  

ضرر يف صحة املوظفني أو سالمتهم أو يف 
 املواد أو األدوات واألجهزة 

 فصل مع املكافأة  مخسة أايم ثالثة أايم يومان 
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 ثالثاً: مخالفات تتعلق بسلوك الموظف:  

 نوع المخالفة  م
 الجزاء خصم من األجر اليومي 

 رابع مرة ثالث مرة  ثاني مرة أول مرة

3/1 
التشاجر مع الزمالء أو إحداث 

 مخسة أايم ثالثة أايم يومان  يوم مشاغبات يف حمل العمل 

كذابً أنه    املوظف أو إدعاء التمارض  3/2
 أصيب أثناء العمل أو بسببه 

 مخسة أايم ثالث أايم يومان  يوم

3/3 
االمتناع عن إجراء الكشف الطيب عند 

 اتباعأو رفض  معيةالطلب طبيب 
 التعليمات الطبية أثناء العالج 

 مخسة أايم ثالثة أايم يومان  يوم

خمالفة التعليمات الصحية املعلقة   3/4
 أبمكنة العمل 

 مخسة أايم يومان  يوم 50%

3/5 
كتابة عبارات على الدران أو لصق 

 %50 %25 %10 إنذار كتايب  إعالانت 

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

3/7 
عدم تسليم النقود احملصلة حلساب 

يف املواعيد احملددة دون تربير  معيةال
 مقبول 

 مخسة أايم ثالثة أايم يومان 
فصل مع 

 املكافأة 

3/8 
اإلحياء لآلخرين مبا خيدش احلياء قوال  

 أو فعال 
 مخسة أايم ثالثة أايم يومان 

فصل مع 
 املكافأة 

3/9 
االعتداء على زمالء العمل ابلقول أو  
اإلشارة أو ابستعمال وسائل االتصال  

 اإللكرتونية ابلشتم والتحقري 
فصل مع  مخسة أايم ثالثة أايم يومان 

 املكافأة 

3/10 
االعتداء ابإليذاء السدي على زمالء  

 فصل بدون مكافأة أو إشعار أو تعويض العمل أو على غريهم بطريقة إابحية 

3/11 

االعتداء السدي أو القويل أو  
اإللكرتونية  ابستعمال وسائل االتصال 

على صاحب العمل أو املدير املسؤول 
 أو أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه 

 فصل بدون مكافأة أو إشعار أو تعويض

 --- فصل مع املكافأة  مخسة أايم ثالثة أايم تقدمي بالغ أو شكوى كيدية  3/12

3/13 
عدم االمتثال لطلب لنة التحقيق  

 ابحلضور
 مخسة أايم ثالثة أايم يومان 

فصل مع 
 املكافأة 

 


