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 لحكم الفقرةضعت و 
ً
ة)يمن المادة  (1) هذه الالئحة تنفيذا يمن ( الثانية عشر

ـه 23/8/1426رز    خ وتا ((51نظام العمل الصادر بالمرسوم الملك  رقم (م/ 

    ه 12/5/1434 وتارز    خ( (24المعدل بالمرسوم الملك  رقم (م/ 

 ه 5/6/1436) وتارز    خ (46)الملك  رقم (م/  المعدل بالمرسوم

 ـه 1440/ 2/ 22( وتارز    خ  (14/ الملك  رقم (م المعدل بالمرسوم

 ه 1441/ 11/ 27( وتارز    خ 134/ )المعدل بالمرسوم الملك  رقم (م
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   الفصل الول

 أحكام عايمة

 المادة الوىل:  

   تشي أحكام هذه الالئحة عل  جميع العايملي   بالمنشأة.  

   المادة الثانية : 

  الموضحة أيمام كل يمنها عل 
  هذه الالئحة المعان 

 
يقصد بالعدارات واللفاظ التالية أينما وردت ف

:  النح  و التاىل 

   ( )جمعية التوحد بمنطقة تبوك الجمعية : 

افها يمقابل أجر، ولو   الجمعية هو كل شخص طبيع  يعمل لمصلحة العايمل :  وتحت إدارتها  أو إشر

 عن نظارتها . 
ً
 كان بعيدا

ـه 23/8/1426) وتارز    خ 51يقصد به نظام العمل الصادر بالمرسوم الملك  رقم (م/  نظام العمل:  

) 46الملك  رقم (م/  مبالمرسو ـه المعدل 12/5/1434) وتارز    خ 24لمرسوم الملك  رقم (م/ المعدل با

المعدل ـه  1440/ 2/ 22( وتارز    خ  (14/ المعدل بالمرسوم الملك  رقم (م ه 5/6/1436وتارز    خ 

 ه 1441/ 11/ 27( وتارز    خ 134/ )بالمرسوم الملك  رقم (م

ة الخايمسة أتم الذي الشخص: الحدث ة الثايمنة يدلغ ولم عمره يمن عشر  . عشر

   المدذول الجهد العمل: 
 
  ، كافة اإلنسانية النشاطات ف

ً
 ( يمكتوب غر   أو يمكتوب) عمل لعقد تنفيذا

ها، أو فنية، أو زراعية أو   تجارزة، أو كانت صناعية نوعها، أو طبيعتها عن النظر برصف  غر 

 . ذهنية أو كانت عضلية

   العمال: للمنشآت وبالنسدة المعتاد، نشاطهم يموضوع: لألفراد بالنسدة: العمل الصل  
أنشئت  النر

   عليها والمنصوص نها القيام أجل يمن المنشأة
 
   أو  تأسيسها عقد ف

 
 يمن كانت إن - اإليمتياز عقد ف

كات اإليمتياز    أو - شر
 
 . التجاري السجل ف

   نشاط يمن العمل صاحب يزاوله فيما بطبيعته يدخل الذي العمل: المؤقت العمل
 طبيعة وتقتض 

   يتجاوز وال     نإنتهائه، وزنته   بذاته عمل عل ينصب أو يمدة يمحددة، إنجازه
 
 تسعي    الحالتي    ف

 
ً
 . يويما

   العمل
   العمل صاحب يزاوله فيما بطبيعته يدخل ال الذي العمل: العرض 

 
 وال المعتاد، نشاطه ف

  تسعي    يمن أكر   يستغرق تنفيذه
ً
  . يويما

   يتم لذيا العمل: الموسم   العمل
 
   .عليها يمتعارف دورزة يمواسم ف
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 تقل عمل ولساعات عمل صاحب لدى يمتفرغ غر   عايمل يؤديه الذي العمل: الوقت لدعضعمل ال

 عمله ساعات يؤدي العايمل هذا كان سواء المنشأة، لدى المعتادة اليويمية العمل نصف ساعات عن

 
ً
. أيام السبوع بعض أو يويميا  

، خلفه أو نفسه العمل صاحب يمع المنقطعة غر   العايمل خديمة: المستمرة الخديمة  يمن النظام 

عد . انتداء الخديمة تارز    خ
ُ
   يمستمرة الخديمة ُوت

 
 : اآلتية الحاالت  ف

  المقررة والعطل اإلجازات - 1
ً
 . نظايما

ة - 2   االيمتحانات لداء االنقطاع فرر
ً
   عليه يمنصوص هو لما وفقا

 
 . النظام هذا ف

   أجر بدون هعمل عن العايمل غياب حاالت  - 3
زن عل يمدتها تيزد ال النر   عشر

ً
 سنة خالل يمتقطعة يويما

  . العمل

 يمهما يمكتوب، غر   يمكتوب أو عمل عقد بموجب عمله، يمقابل للعايمل يعىط يما كل: الساس   الجر

  أدائه، طرزقة أو نوع الجر كان
ً
 . الدورزة العالوات إليه يمضافا

  الساس   الجر: الفعل   الجر
ً
   الخرى المستحقة اليزادات سائر إليه يمضافا

 يمقابل للعايمل تتقرر النر

   جهد بذله
 
   لها يتعرض يمخاطر أو العمل، ف

 
   عمله، أو أداء ف

 بموجب العمل لقاء للعايمل تتقرر النر

 : ذلك العمل ويمن تنظيم الئحة العمل أو عقد

   الددالت  - 1
   لها يتعرض يمخاطر أو يدذلها، طاقة لقاء العايمل يستحقها النر

 
                          أداء ف

 . عمله

   اليزادات - 2
  تمنح قد النر

ً
 . العائلة أعداء لمواجهة أو المعيشة، لمستوى وفقا

   ه   : المكافأة أو المنحة - 3
  جزاء له يرصف ويما للعايمل، العمل صاحب يعطيها النر

   يمقررة المكافأة أو المنحة هذه كانت إذا ذلك، ويما شابه كفايته، أو أيمانته،
 
 أو العمل، عقد ف

  يعدونها العمال أصبح حنر  بمنحها، العادة أو جرت للمنشأة، العمل تنظيم الئحة
ً
 الجر يمن جزءا

  ال
ً
عا  . ترر

ات - 4    ه  : العينية المر  
م النر ها العمل صاحب يلرر   عليها بالنص عمله، يمقابل للعايمل نتوفر 

  
 
   أو عقد العمل ف

 
 لمدة الساس   الجر يما يعادل أقض بحد وتقدر . العمل تنظيم الئحة ف

   تقدر لم سنة يما كل عن شهرزن
 
  .ذلك عل ييزد بما العمل تنظيم الئحة أو العمل عقد ف

  ثالثون: الشهر
ً
   ذلك خالف عل ينص لم يما يويما

 
   أو العمل عقد ف

 
.العمل تنظيم الئحة ف
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 المادة الثالثة : 

ه يممارسته إال ب   هذا العمل حق للمواطن، ال يجوز لغر 
 
وط المنصوص عليها ف عد توافر الشر

  حق العمل دون أي تمير   عل أساس الجنس أو اإلعاقة أو 
 
النظام، والمواطنون يمتساوون ف

السن أو أي شكل يمن أشكال التمير   الخرى، سواء أثناء أداء العمل او عند التوظيف او اإلعالن 

 عنه. 

  المادة الرابعة : 

  الجمع
 
   التقوزم الميالديية هو:  التقوزم المعمول به ف

   :  خايمسةالمادة ال

وط الفضل للعايمل  تعترر هذه الالئحة يمتممة لعقد العمل فيما ال يتعارض يمع الحكام والشر

  العقد. 
 
 الواردة ف

   : سادسةالمادة ال

ـه 23/8/1426وتارز    خ  51تطبق أحكام نظام العمل الصادر بالمرسوم الملك  رقم م/  

ـه المعدل بالمرسو الملك  رقم 12/5/1434) وتارز    خ 24م الملك  رقم (م/ المعدل بالمرسو 

 ـه. 5/6/1436) وتارز    خ 46(م/ 

    : بعةالمادة السا

  إدخال تعديالت عل أحكام هذه الالئحة كلما دعت الحاجة  للجمعية
 
وال الحق ف

 . تكون هذه التعديالت نافذة إال بعد اعتمادها يمن وزارة العمل

   :  ةثايمنالمادة ال

  عقد 
 
تطلع الجمعية الموظف عند التعاقد عل أحكام هذه الالئحة وزنص عل ذلك ف

 العمل.  
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   الفصل الثان 

  فيالتوظ

وط التوظيف:      شر

   : تاسعةالمادة ال

 إستمرارهم وسائل وتوفر   لسعوديي   وتوظيفهم،ا إستقطاب عل العمل يجب عل الجمعية

  
 
 توجيههم طرزق للعمل، عن صالحيتهم إلثدات لهم المناسدة الفرصة احةوإت العمل، ف

 تقلكلة المو  لألعمال وتأهيلهم وتدرزبهم
ً
 % 75عن  السعوديي    العمال نسب إليهم و يجب اال

   يمن
 
  الجمعية،  ولوززر العمل ف

 
 أو الفنية الكفايات توافر عدم حالة إجماىل  عدد العمال ف

  النسدة يخفض هذه أن بالمواطني    الوظائف إشغال رتعذ أو الدراسية، المؤهالت
ً
  .يمؤقتا

ي الجمعية 
 
ط للتوظيف ف :  و يشتر    ما يلي

   أن يكون طالب العمل سعودي الجنسية .  .1

ات المطلوبة للعمل يمحل                           .2  عل المؤهالت العلمية والخرر
ً
أن يكون حائزا

 التوظيف . 

الجمعية يمن اختدارات أو يمقابالت شخصية تتطلبها  قررهأن يجتاز ننجاح يما قد ت .3

 الوظيفة.  

  تحددها .4
 بموجب شهادة طبية يمن الجهة النر

ً
 طبيا

ً
ا
ً
   .الجمعية أن يكون الئق

  المواد  .5
 
وط والحكام الواردة ف  للشر

ً
يجوز استثناًءا توظيف غر  السعودي وفقا

ون، الثانية والثالثون، الثالثة والثال   ثون) يمن نظام العمل. (السادسة والعشر

وط عدا   ط أو أكر  يمن هذه الشر وزجوز للجمعية إعفاء طالنر  العمل السعوديي   يمن شر

ط اللياقة الطبية ة الخايمسة يتم لم شخص أي تشغيل يجوز الو  شر  وال عمره يمن عشر

 نتشغيل وزجوز بعد يموافقة وزارة العمل أن يسمح العمل، أيماكن بدخول له يسمح

اوح أعمارهم الذين الحداث     سنة(  15- 13)  ني    يما ترر
 
 فيها يراىع خفيفة، أعمال ف

  
  :اآلنر

 . نموهم أو بصحتهم ضارة تكون أن يحتمل أال  -1

   يمواظبتهم تعطل أال -2
 
اكهم المدرسة ف    واشرر

 
، التدرزب أو التوجيه نرايمج ف  

 وال المهن 

.يتلقونه الذي التعليم يمن االستفادة عل تضعف قدرتهم



  

  

 8   

 

   ات التوظيف: يمسوغ

ةالمادة ال     : عاشر

   تقديم الوثائق التالية:  الجمعية عل كل يمن يرغب العمل لدى 

  صورة يمن بطاقة الهوزة الوطنية إن كان سعودي الجنسية.  .1

 صورة يمن رخصة اإلقايمة ورخصة العمل وجواز السفر إن كان غر  سعودي.  .2

اته العملية .3   .  صورة يمصدقة يمن يمؤهالته العلمية وخرر

  . شهادة طبية تثدت لياقته الطبية يمن جهة تحددها الجمعية .4

  توظيف غر  السعوديي   

ةالمادة     :الحادية عشر

، وال يجوز أن يسمح له بمزاولته، إال بعد  
ً
ال يجوز لغر  السعودي أن يمارس عًمال

  
ط لمنح الرخصة يما يأنر  : -الحصول عل رخصة عمل ويشرر

 له بالعمل. أن يكون العايمل قد دخل ال - 1
ً
وعة ويمرصحا  دالد بطرزقة يمشر

  تحتاج                           - 2
أن يكون يمن ذوي الكفايات المهنية أو المؤهالت الدراسية النر

  
إليها الدالد، وال يوجد يمن أنناء الدالد يمن يحملها أو كان العدد الموجود يمنهم ال يف 

  تحتاج إليهاالدالد. بالحاجة، أو يكون يمن فئة العمال العاديي   ال
 نر

 يمع الجمعية وتحت يمسؤوليتها.  - 3
ً
 أن يكون يمتعاقدا

ة: ثانيالمادة ال   ة عشر

 يمن جهة 
ً
  عن رخصة العمل المشار إليها أي ترصز    ح أو ترخيص يكون يمطلوبا

ال يغن 

 أخرى لممارسة العمل أوالمهنة. 

ة:  لثةالمادة الثا    عشر

 يمكتيجب أن يكون عقد عمل غر  السعودي   
ً
وإذا خال العقد يمن نيان  . المدة ويمحدد وبا

عد رخصة العمل ه  يمدة العقد. 
ُ
 يمدته ُت

ة:  رابعةالمادة ال    عشر

  رخصة عمله،  ال يجوز 
 
  يمهنة غر  المهنة المدونة ف

 
للجمعية توظيف العايمل ف

  غر  يمهنته قدل اتخاذ اإلجراءات النظايمية لتغير  المهنة. 
 
 وزحظر عل العايمل االشتغال ف



  

 

 9   

ة: خايمسالمادة ال      ة عشر

ال يجوز ترك الجمعية عايملها أن يقوم بالعمل لدى الغر  أو يعمل لحسابه الخاص.  

   

ة:  سادسةالمادة ال   عشر

تتحمل الجمعية رسوم إستقدام العايمل غر  السعودي، ورسوم اإلقايمة ورخصة العمل  .1

تب عل تأخر  ذلك يمن غرايمات، ورسوم تغير  ال مهنة، والخروج وتجديدهما ويمايرر

 .  والعودة، وتذكرة عودة العايمل إىل يموطنه بعد إنتهاء العالقة ني   الطرفي  

2.   
 
  حالة عدم صالحيته للعمل أو إذا رغب ف

 
يتحمل العايمل تكاليف عودته إىل بلده ف

وع.   العودة دون سبب يمشر

  نقل خديماته إليها.  .3
 
 تتحمل الجمعية رسوم نقل خديمات العايمل الذي ترغب ف

  أنرم                           تتحمل .4
الجمعية نفقات تجهر   جثمان العايمل ونقله إىل الجهة النر

 يدفن بموافقة ذوزه داخل المملكة فيها العقد أو استقدم العايمل يمنها، يمالم 

ام المؤسسة العايمة للتأيمينات االجتماعية بذلك. وُ     حالة إلرر 
 
   تعف  الجمعية  ف

 

   عقد العمل

ة: بعساالمادة ال    ة عشر

بموجب عقد عمل يحرر يمن نسختي   باللغة العربية تسلم  العايمل يتم توظيف

 بطبيعة 
ً
  يملف خديمته لدى الجمعية وزتضمن العقد نيانا

 
إحداهما العايمل وتودع الخرى ف

العمل والجر المتفق عليه ويما إذا كان العقد يمحدد المدة أو غر  يمحدد المدة     أو لداء عمل 

ورزة ،وزجب أن يكون عقد عمليمعي   وأ  ويمحدد المدة .  ية نيانات ض 
ً
غر  السعودي يمكتوبا

ه  يمدة العقد. وزجوز تحرزر العقد بلغة  وإذا خال العقد يمن نيان يمدته تعد يمدة رخصة العمل

 . 
ً
 اخرى إىل  جانب اللغة العربية عل أن يكون النص العرنر  هو المعتمد دويما

ة:  ثايمنةالمادة ال    عشر

وع خالل يحق  للجمعية إلغاء عقد العايمل الذي ال يداشر يمهام عمله دون عذر يمشر

 يمعه يمن داخل المملكة وإذا لم يضع  15) )
ً
 يمن تارز    خ العقد ني   الطرفي   إذا كان يمتعاقدا

ً
يويما

 يمعه يمن الخارج. 
ً
 نفسه تحت ترصف الجمعية فور وصوله للمملكة إذا كان يمتعاقدا



  

   

 10   

   

ة:  تاسعةالمادة ال    عشر

ة العايمل تدة عليه يمن تارز    خ يمداشر  لجميع اآلثار المرر
ً
 ويمنتجا

ً
 يعترر عقد العمل سارًزا

 . الفعلية للعمل

ونالمادة     :العشر

  العايمل كان إذا  
ً
ة خاضعا   عقد ضاحة ذلك عل النص وجب تجربة ، لفرر

 
 العمل، ف

  تسعي    عل ال  تيزد بحيث نوضوح، وتحديدها
ً
العايمل  ني    توبيمك باتفاق وزجوز . يويما

ة تمديد والجمعية   وثماني    عل يمائة تيزد أال عل ،التجربة فرر
ً
   تدخل وال    . يويما

 
 حساب ف

ة    الحق يمن الطرفي    ولكل . المرضية واإلجازة والضح الفطر عيدي إجازة التجربة فرر
 
 إنهاء ف

ة هذه خالل العقد   العقد يتضمن لم يما الفرر
ً
   الحق يعىط   نصا

 
 يجوز وال .حدهمال  اإلنهاء ف

باتفاق  يجوز ذلك يمن الجمعية واستثناء لدى واحدة يمرة يمن أكر   التجربة تحت العايمل وضع

  
 
ة العايمل إخضاع - كتابة -العقد  طرف ط أخرى تجربة لفرر    تكون أن بشر

 
 أو أخرى يمهنة ف

 ستة عن تقل ال يمدة بالجمعية العايمل عالقة انتهاء عل قد يمض   يكون أن أو آخر، عمل

ة خالل العقد أنه   وإذا. أشهر  يمن التجربة فإن فرر
ً
، يستحق ال الطرفي    أيا

ً
 كما ال تعوزضا

  .ذلك عن الخديمة نهاية يمكافأة العايمل يستحق

ون:  الحادية و  المادة      العشر

ة التجربة للقيام نواجدات العمل المتفق عليه  إذا لم تثدت صالحية العايمل خالل فرر

 عايمل و اليستحق العايمل يمكافأة نهاية الخديمة عن ذلك.  جاز للجمعية فسخ عقد ال

ون: ثانية المادة ال      والعشر

 عن العمل المتفق عليه 
ً
 جوهرزا

ً
ال يجوز للجمعية تكليف العايمل بعمل يختلف اختالفا

ورة وبما تقتضيه طبيعة العمل ، عل أن يكون ذلك  بغر  يموافقته الكتانية   حاالت الرص 
 
إال ف

  شأن تغير  بصفة يمؤقتة ال 
 
  السنة وعل أن تتخذ اإلجراءات الالزيمة ف

 
 ف
ً
 تتجاوز ثالثي   يويما

  اليمر ذلك بالنسدة للعايمل غر  السعودي . 
  رخصة العمل حي   يقتض 

 
 المهنة ف

ون:  لثةالمادة الثا    والعشر

  -يموافقته  بغر   نقل العايمل يجوز ال   
ً
 آخر يمكان إىل الصل   عمله يمكان يمن- كتابة

  
   -.وللجمعية  إقايمته يمحل تغير   يقتض 

 
ورة حاالت  ف    الرص 

 عارضة ظروف تقتضيها  قد النر

  ثالثي    تتجاوز ال ولمدة
ً
  السنة يويما

 
   بعمل العايمل تكليف - ف

 
 المكان عن يختلف يمكان ف
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اط دون عليه المتفق  وإقايمته العايمل انتقال تكاليف الجمعية أن تتحمل عل يموافقته، اشرر

  .المدة تلك خالل

ونالمادة    :الرابعة والعشر

   طرفاه استمر فإذا يمدته، بانقضاء المدة المحدد العمل عقد ينته   - 1
 
  تنفيذه ف

 
 عد

  العقد
ً
 يمن( والثالثون السابعة)  المادة عليه نصت يما يمراعاة يمحددة، يمع غر   لمدة يمجددا

 . السعوديي    غر   إىل العمل بالنسدة نظام

ط المدة المحدد العقد تضمن إذا - 2  شر
ً
   ا

 يمحددة، لمدة أو يمماثلة لمدة نتجديده يقض 

 العقد يمدة بلغت أو يمتتالية، يمرات ثالث التجديد تعدد فإن . المتفق عليها للمدة يتجدد فإنه

   الطرفان واستمر أيهما أقل سنوات أرب  ع التجديد يمدة يمع الصل  
 
ل ف  إىل العقد تنفيذه، تحو 

 . المدة يمحدد غر   عقد

ونالخايمسة والعالمادة     :شر

  
 
   الحاالت  جميع ف

عدو  يمحددة، لمدة العقد فيها يتجدد النر
ُ
   المدة ت

 إليها تجدد النر

  العقد
ً
   للمدة ايمتدادا

 
   العايمل حقوق تحديد الصلية ف

   الخديمة يمدة تدخل النر
 
  .حسانها ف

ونالمادة    : السادسة والعشر

، بعمل القيام أجل يمن العقد كان إذا المتفق         ملالع نإنجاز ينته   فإنه يمعي  

   .عليه

ون:  السابعةالمادة     والعشر

 المعيني    العمال أو اليويمية عمال فئة إىل الشهري الجر ذي العايمل نقل يجوز ال

 عدم ويمع كتابة، ذلك عل العايمل وافق إذا إال بالساعة، بالقطعة أو أو السبوىع   بالجر

   بالحقوق اإلخالل
   العايمل اكتسبها النر

 
  المدة ا ف

  .الشهري بالجر قضاها لنر
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 الفصل الثالث

 

   التدرزب والتأهيل

  

ونالمادة     : الثايمنة والعشر

 للحلول يمحل غر  
ً
تقوم الجمعية نتدرزب وتأهيل عايمليها السعوديي   وإعدادهم يمهنيا

  السجل المعد لهذا 
 
هم يمن غر  السعوديي   ف السعوديي   ، وزتم قيد يمن تم إحاللهم يمحل غر 

 رض.  الغ

ونالمادة     : التاسعة والعشر

  الداخل والخارج 
 
 ف
ً
 وفنيا

ً
 دورزا

ً
 وتأهيال

ً
يتم تدرزب وتأهيل عايمليها السعوديي   تدرزدا

  هذا الصدد نهدف تجديد وتطوزر يمهاراتهم و تنمية يمعارفهم ننسدة ال 
 
  تعد ف

ايمج النر وفق الرر

ه النسدة العمال السعوديي   يمن المجموع الكل  للعايملي   وزدخل ضمن هذ% ) 12( تقل عن

 الذين يكملون دراساتهم إذا كانت الجمعية تتحمل تكاليف الدراسة. 

    :الثالثونالمادة 

وط القواعد عل التدرزب نرنايمج يشتمل أن يجب    والشر
   تتبع النر

 
 وعل التدرزب، ف

ايمج التدرزبية ساعاته وعدد يمدته    الشهاداتو  اإلختدار وطرزقة والعملية، النظرزة والرر
 النر

   تمنح
 
   العايمة والقواعد المعاير   الالئحة وتحدد . الشأن هذا ف

   النر
 نهذا إتداعها يندع 

  .واإلنتاجية المهارة حيث يمن العايمل أداء يمستوى لرفع الخصوص

  :الحادية والثالثونالمادة 

، التدرزب أو التأهيل عقد يكون أن يجب
ً
 اقدالمتع المهنة نوع فيه يحدد وأن يمكتوًبا

   المكافأة ويمقدار المتتابعة، التدرزب ويمراحله ويمدة عليها، للتدرزب
   للمتدرب تعىط النر

 
 ف

  .اإلنتاج أو القطعة أساس عل يمن الحوال بحال تحديدها يكون أال عل يمرحلة، كل
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  ية والثالثون: ثانالمادة ال

  إنهاء - 1
 
 قدرة أو قابلية ملها عد ثبت إذا التدرزب أو التأهيل عقد للجمعية الحق ف

 يمفيدة، بصورة التأهيل أو التدرزب نرايمج إكمال للتأهيل عل الخاضع أو المتدرب

 الذي الطرف وعل . الحق هذا  يمثل وصيه أو أو وليه للتأهيل الخاضع أو وللمتدرب

   يرغب
 
تارز    خ  يمن القل عل أسبوع قدل بذلك اآلخر الطرف إبالغ العقد إنهاء ف

 . التأهيل أو التدرزب عن التوقف

 للتأهيل الخاضع أو المتدرب تلزم أن - التأهيل أو التدرزب يمدة إكمال بعد -للجمعية  - 2

 أو المتدرب ايمتنع أو رفض فإن التأهيل، أو التدرزب لمدة يمدة يمماثلة يعمل لديها بأن

 تكاليف لها يدفع أن عليه وجب أوبعضها؛ المماثلة المدة العمل عن للتأهيل الخاضع

   التأهيل أو التدرزب
  .يمنها الداقية ننسدة المدة أو تحملتها النر
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    الفصل الرانع

  الجور

   والثالثون: لثة المادة الثا

يتم التعاقد يمع العايملي   عل وظائف ذات يمسميات ويمواصفات يمعينة وزحصل  

  عقد العمل.  
 
 العايمل عل االجر المتفق عليه ف

  والثالثون:  رابعةة الالماد

دفع أجور 
ُ
يمع يمراعاة أي إجراءات ، أو ترتيدات ينص عليها نرنايمج حماية الجور، ت

  يمواعيد استحقاقها. 
 
  العمال بالعملة الرسمية للدالد وف

   والثالثون:  خايمسةالمادة ال

   إنتهاء عقد العمل

  أي يمن الحوال اآلتية:           
 
   ينته  عقد العمل ف

ط أن تكون يموافقة العايمل كتانية. إذ - 1    ا اتفق الطرفان عل إنهائه، بشر

  العقد، يما لم ي - 2
 
أحكام نظام كن العقد قد تجدد ضاحة وفق إذا انتهت المدة المحددة ف

   العمل؛ فيستمر إىل أجله. 

  العقود غر  المحددة المدة.  - 3
 
ًء عل إرادة أحد الطرفي   ف

ً
   ننا

يما -وه  ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعايمالت  -اعد بلوغ العايمل سن التق - 4

  
 
  العمل بعد هذه السن، وزجوز تخفيض سن التقاعد ف

 
لم يتفق الطرفان عل االستمرار ف

  الئحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل يمحدد 
 
حاالت التقاعد المدكر الذي ينص عليه ف

  هذه الحالة ينته  العقد بانتهاء  المدة، وكانت يمدته تمتد إىل يما بعد بلوغ سن
التقاعد؛ فف 

   يمدته. 

   القوة القاهرة.  - 5

6 -  .
ً
   إغالق الجمعية نهائًيا

   إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العايمل، يما لم ُيتفق عل غر  ذلك.  - 7

أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر. -  8  
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: المادة السادسة والثالثون    

 سبب عل نناءً  إنهاؤه طرفيه يمن لي جاز المدة، دديمح غر   العقد كان إذا     

وع    بمدة اإلنهاء قدل كتابة اآلخر الطرف يوجه إىل إشعار بموجب نيانه يجب يمشر

   تحدد 
 
  ستي    عن تقل أال عل العقد، ف

ً
، العايمل أجر كان إذا يويما

ً
 تقل وال يدفع شهرزا

  ثالثي    عن
ً
ه إىل بالنسدة يويما   .غر 

   لثالثون: المادة السابعة وا

 لإلشعار المحددة المهلة المدة المحدد غر   العقد أنه الذي الطرف يراع   لم إذا      

م فإنه   اإلشعار يمهلة عن اآلخر للطرف يدفع بأن يلرر 
ً
  يمدلغا

ً
المهلة  عن العايمل لجر يمساوزا

 . ذلك يمن أكر   عل الطرفان يتفق لم يما نفسها،

  المادة الثايمنة والثالثون: 

  العقد يتضمن لم يما      
ً
  تعوزضا

ً
 غر   لسبب الطرفي    أحد يمن إنهائه يمقابل يمحددا

وع، ر يستحق يمشر   العقد إنهاء يمن الطرف المترص 
ً
   النحو عل تعوزضا

 : اآلنر

  عشر  خمسة أجر - 1
ً
 غر   العقد كان إذا العايمل، خديمة سنوات يمن سنة كل عن يويما

 . المدة يمحدد

 . المدة يمحدد العقد كان إذا العقد يمن الداقية المدة أجر - 2

   إليه المشار التعوزض يقل أال يجب- 3
 
( 1)  الفقرتي    ف

و 
 أجر عن المادة هذه يمن( 2) 

 . شهرزن لمدة العايمل

  دة التاسعة والثالثون: الما

  اإلشعار يمهلة خالل يتغيب أن للعايمل الجمعية فيحق جانب يمن اإلشعار كان إذا         
ً
 يويما

 
ً
   كايًمال
 
   السبوع أو ف

 استحقاقه يمع آخر عمل عن للدحث وذلك السبوع، أثناء ساعات ثمان 

ط وساعاته الغياب يوم تحديد للعايمل وزكون .الغياب ساعات أو اليوم هذا لجر  أن بشر

   الجمعية بذلك شعريُ 
 
   أن وللجمعية . عل القل للغياب السانق اليوم ف

 يمن العايمل تعف 

 المهلة تلك انتهاء إىل حي    يمستمرة خديمته يمدة احتساب يمع اإلشعار يمهلة أثناء العمل

ام تب بما الجمعية والرر   عن يمهلة أجره العايمل استحقاق وبخاصة آثار يمن ذلك عل يرر

  .اإلشعار
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    المادة الربعون: 

   ال
   روعيت قد شخصيته لم تكن يما العمل، صاحب نوفاة العمل عقد ينقض 

 
 إنرام ف

 طبية شهادة بموجب وذلك عمله، أداء عن بعجزه أو نوفاة العايمل ينته   ولكنه العقد

  .العمل صاحب يعينه الذي الطبيب المخول يمن أو المخولة الصحية الجهات يمن يمعتمدة

 المادة الحادية والربعون: 

   إال تعوزضه أو إشعاره، أو العايمل، يمكافأة دون العقد فسخ للجمعية يجوز ال     
 
 ف

ط أن اآلتية، الحاالت   : للفسخ يمعارضته أسداب يددي لك   الفرصة له يتيح وبشر

العمل  أثناء يمرؤوسيه أو رؤسائه أحد أو المسؤول المدير عل اعتداء العايمل يمن وقع إذا- 1

 . بسبده أو

  لم إذا - 2
 
ايماته العايمل يؤد تدة الجوهرزة الرر   الوايمر يطع لم أو العمل عقد عل المرر

وعة  التعليمات  يراع   لم أو المشر
ً
  ا -عمدا

   عنها أعلنت لنر
 
- ظاهر يمكان الجمعية ف

 . كتابة إنذاره رغم والعمال العمل بساليمة الخاصة

  العايمل اتداع ثبت إذا- 3
ً
، سلوكا

ً
  ارتكابه أو سيئا

ً
  عًمال

ً
ف يمخلال  . اليمانة أو بالشر

  - العايمل يمن وقع إذا - 4
ً
ر  أو فعل   أي   - عمدا  يمادية خسارة إلحاق به يقصد تقصر 

زن أرب  ع خالل بالحادث المختصة الجهات تدلغ الجمعية أن طبشر  بالجمعية،  وعشر

 . نوقوعه علمها وقت يمن ساعة

وزر إىل لجأ العايمل أن ثبت إذا - 5  . العمل عل ليحصل الرر 

  العايمل كان إذا - 6
ً
 . االختدار تحت يمعينا

وع سبب دون العايمل تغيب إذا- 7   ثالثي    يمن أكر   يمشر
ً
 الواحدة العقدية السنة خالل يويما

  خمسة يمن أكر   أو
ً
الجمعية  يمن كتانر   إنذار الفصل يسبق أن عل ، يمتتالية عشر يويما

زن غيابه بعد للعايمل   عشر
ً
   يويما
 
ة وانقطاعه الوىل الحالة ف    أيام عشر

 
 .  الثانية الحالة ف

   يمركزه استغل العايمل أن ثبت إذا - 8
وعة غر   بطرزقة الوظيف   نتائج عل للحصول يمشر

 . شخصية ويمكاسب

 . فيه يعمل الذي بالعمل الخاصة الشار أفسر  العايمل أن ثبت ذاإ- 9
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    المادة الثانية والربعون: 

ك أن للعايمل يحق        كلها النظايمية بحقوقه يمع احتفاظه إشعار، دون العمل يرر

   وذلك
 
 : اآلتية الحاالت  يمن أي ف

ايماتها بالوفاء تقم الجمعية لم إذا- 1  . العايمل إزاء جوهرزةال النظايمية أو العقدية بالرر 

 يتعلق فيما التعاقد وقت الغش عليه أدخل قد يمثلها يمن أو الجمعية أن ثبت إذا- 2

وط  . وظروفه العمل بشر

  يختلف بعمل رضاه دون الجمعية كلفته إذا - 3
ً
  عليه، المتفق العمل عن جوهرزا

ً
 وخالفا

 . نظام العمل يمن( )المادة الستون تقرره لما

               باآلداب سلوك يمخل أو بالعنف، يتسم اعتداء الجمعيةمسؤولي  يمن وقع إذا - 4

 . أشته أفراد أحد أو العايمل نحو

        والجور القسوة يمن بمظاهر المسئول المدير أو الجمعية يمعايملة اتسمت إذا - 5

 . اإلهانة أو

   كان إذا - 6
 
ط صحته، أو العايمل ساليمة يهدد جسيم خطر العمل يمقر ف  أن تكون  بشر

 . إزالته عل يدل يما اإلجراءات يمن تتخذ ولم علمت نوجوده، الجمعية قد

 بمعايملتها الخص وعل نترصفاتها العايمل دفعت قد يمثلها يمن أو الجمعية كانت إذا - 7

وط أو الجائرة    العايمل يكون أن إىل العقد بمخالفتها شر
 
 . العقد أنه الذي هو الظاهر ف

   المادة الثالثة والربعون: 

 استنفاذها المدد قدل المرض، بسبب العايمل خديمة إنهاء للجمعية يجوز ال     

   المنصوص عليها لإلجازة المحددة
 
   الحق وللعايمل نظام العمل، ف

 
 إجازته وصل يطلب أن ف

 . بالمرضية السنوزة

    المادة الرابعة والربعون: 

 لها             جاز الجمعية عمالء بمعرفة له يسمح بالعايمل المنوط العمل كان إذا     

- 
ً
وعة  حماية ط أن -لمصالحا المشر  بمنافستها، العقد انتهاء بعد يقوم أال العايمل عل تشرر

ط هذا لصحة وزجب   أن يكون الشر
ً
، يُمحررا

ً
ا
ً
 العمل، ونوع والمكان الزيمان حيث يمن ويُمحدد

  .الطرفي    ني    انتهاء العالقة تارز    خ يمن سنتي    عل يمدته تيزد أال وزجب
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للجمعية   جاز عملها، أشار عل باالطالع له يسمح بالعايمل المنوط العمل كان إذا- 2

-  
ً
وعة حماية ط أن - لمصالحها المشر  نإفشاء العقد انتهاء بعد يقوم أال عل العايمل تشرر

ط هذا لصحة وزجب أشارها،   أن يكون الشر
ً
، يمحررا

ً
ا
ً
 ونوع والمكان الزيمان حيث يمن ويمحدد

  .العمل

 اكتشاف تارز    خ يمن سنة خالل دعوى رفع للجمعية أحكام نظام العمل، يمن استثناء- 3

ايماته لي  يمن العايمل يمخالفة    الواردة الرر 
 
  .المادة هذه ف

  

  المادة الخايمسة والربعون: 

 لإلشعار المحددة المهلة المدة المحدد غر   العقد أنه الذي الطرف يراع   لم إذا      

م فإنه ،   اإلشعار يمهلة عن اآلخر للطرف يدفع نبأ يلرر 
ً
  يمدلغا

ً
المهلة  عن العايمل لجر يمساوزا

  .ذلك يمن أكر   عل الطرفان يتفق لم يما نفسها،
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   الفصل الخايمس 

  

قيات     تقارزر الداء والعالوات والرر

   التقارزر

   المادة السادسة والربعون:   

تعد الجمعية تقارزر عن الداء بصفة دورزة لجميع العايملي   تتضمن العناض            

 التالية:  

   . (الكفاءة)عل العمل ودرجة إتقانه المقدرة  .1

  سلوك العايمل ويمدى تعاونه يمع رؤسائه وزيمالئه وعمالء الجمعية .  .2

 المواظدة .3

 يمدى تقيد الموظف نتعليمات الجمعية.  .4

   المادة السابعة والربعون:  

ُيعد التقرزر بمعرفة الرئيس المداشر للعايمل عل أن يعتمد يمن المدير التنفيذي .       

  التقرزر بأحد التقديرات اآلتية:  
 
 وزقيم أداء العايمل ف

  
ً
 جيد     يمقبول      ضعيف     يممتاز      جيد جدا

    المادة الثايمنة والربعون: 

ور اعتماده وزحق للعايمل أن يتظلم يمن التقرزر يخطر العايمل بصورة يمن التقرزر ف       

  هذه الالئحة. 
 
 لقواعد التظلم المنصوص عليها ف

ً
  وفقا

  

    المادة التاسعة والربعون: 

   العالوات

  ضوء المركز الماىل  للجمعييتم يمنح العالوة يمن ع      
 
  حالة إقرارها توزع عل ديمه ف

 
ة، وف

وط ا ستحقاقها ننسب يمتفاوتة نناء عل التقارزر الدورزة الموظفي   الذين تتوافر فيهم شر

   المعدة عنهم حسب الئحة التقييم. 

 المادة الخمسون:  

 يمنح يمن يحصل عل تقدير يممتاز الحد القض للعالوة السنوزة بحسب سلم الرواتب.   .1

 %( يمن العالوة. 75يمنح يمن يحصل عل تقدير جيد جدا عل )  .2

 %( يمن العالوة. 50ل ) يمنح يمن يحصل عل تقدير جيد ع .3
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يحرم الموظف يمن العالوة السنوزة المقررة لدرجته الوظيفية إذا حصل عل تقدير  .4

  الوظيفية إذا تكرر حصوله عل التقدير نفسه. 
 
  استمراره ف

 
 يمقبول وزعاد النظر ف

  تنه خديمة يمن يحصل عل تقدير ضعيف بعد تحقيق كتانر  عل ضعف الداء.  .5

 

  : مسونالمادة الحادية والخ

  تقرزره الدوري  .1
 
 إلستحقاق العالوة الدورزة يمنر حصل ف

ً
يكون العايمل يمؤهال

  سنة كايملة يمن تارز    خ التحاقه 
عل درجة يمقبول عل القل بعد يمض 

 بالخديمة أو يمن تارز    خ حصوله عل العالوة السابقة.  

  تضعه .2
 للضوابط النر

ً
ا يجوز إلدارة الجمعية يمنح العايمل عالوة استثنائية وفقا

  هذا الشأن . 
 
  ف

 المادة الثانية والخمسون: 

قيات وط التالية:        الرر قية إىل وظيفة أعل يمنر توافرت فيه الشر  للرر
ً
ا
ً
 يكون العايمل يمستحق

  الوظيفة العل.  1( 
 
   )  وجود الشاغر ف

قية إليها. 2(    )  توافر يمؤهالت شغل الوظيفة المرشح للرر

  آخر تقرزر دوري.  )  حصوله عل درجة جيد 3(
 
   ف

  هذا 4(
 
  تضعها ف

 للضوابط النر
ً
)  وزجوز إلدارة الجمعية يمنح العايمل ترقية استثنائية وفقا

 الشأن.  

   المادة الثالثة والخمسون: 

قية تكون         قية لوظيفة أعل الكر  يمن عايمل فإن المفاضلة للرر وط الرر إذا توافرت شر

  :  
 كاآلنر

   عل. الحاصل عل تقدير أ - 1

   الحاصل عل دورات تدرزبية أو شهادات علمية.  - 2

ة عملية بمجال عمل المنشأة .  - 3  خرر
   الكر 

  العمل بالمنشأة .  - 4
 
   القديمية ف
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   الفصل السادس

  المزايا و الددالت  –االنتداب  –االركاب 

  االركاب: 

    : المادة الرابعة والخمسون

ام بمرصوفات إ ركاب العايمل ( يما لم ينص عقد العمل خالف ذلك)  وفق يتحدد االلرر 

  -الضوابط  التالية : 

عند بداية التعاقد يمن الدلد الذي تم فيه التعاقد أو استقدم يمنه العايمل إىل يمقر العمل  )1(

  عقد العمل.  
 
  داخل المملكة أو خارجها وفق يما يتفق عليه ف

 
 سواء تم التعاقد ف

 ة العايم  ل  وطلد  ه الع  ودة إل  ي المك  ان ال  ذي تم التعاق  د في  ه       أو عن  د انته  اء خديم   )2(

   استقدم يمنه . 

  عقد العمل.  )3(
 
 لما يتفق عليه ف

ً
  عند تمتع العايمل نإجازته السنوزة يكون إركابه وفقا

  حالة عدم صالحيته للعمل   )4(
 
أو إذا التتحمل الجمعية تكاليف عودة العايمل إىل بلده ف

  حالة ارتكاب يمخالفة أدت إىل ترحيله 
 
وع أو ف   العودة دون سبب يمشر

 
رغب ف

 .  
  بموجب قرار إداري أو حكم قضان 

   االنتداب: 

   المادة الخايمسة والخمسون: 

  :  
   إذا انتدب العايمل لداء عمل خارج يمقر عمله يعايمل كاآلنر

ر انتدابه والعكس يما لم يتم ضف تؤيمن له وسيلة النقل الالزيمة يمن يمقر عمله إىل يمق )1(

  يمقابل وسيلة النقل بموافقة العايمل . 

  يتكددها للسكن والطعام والتنقالت  )2(
يرصف له بدل انتداب يمقابل التكاليف الفعلية النر

الداخلية ويما إىل ذلك يما لم تؤيمنها له الجمعية ، وتحدد قيمة بدل االنتداب حسب 

 للفئات والضوا
ً
  هذا الشأن.  درجة العايمل وفقا

 
  تضعها الجمعية ف

 بط النر

     المادة السادسة والخمسون : 

  المادة السابقة يمن وقت يمغادرة العايمل لمقر عمله إىل 
 
تحسب النفقات المشار إليها ف

 وقت عودته وفق المدة المحددة له يمن قدل الجمعية . 
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   الفصل السانع

   أيام وساعات العمل والراحة

   بعة والخمسون: المادة السا

  السبوع وزكون يوم  الجمعة والسبت هما يويما الراحة 
 
تكون أيام العمل خمسة أيام ف

السبوعية بأجر كايمل لجميع العايملي   ، وزجوز للجمعية  بعد إبالغ يمكتب العمل المختص أن 

تهم تستددل لدعض عايمليها أي يوم يمن أيام السبوع ، وعليها أن تمكنهم يمن القيام نواجدا

 السبوعية الراحة يوم الدينية ، وال يجوز تعوزض يوم الراحة السبوعية بمقابل نقدي. يكون

زن أرب  ع عن يقل وال كايمل، بأجر   .يمتتالية ساعة وعشر

    المادة الثايمنة والخمسون: 

) ساعات يويميا تخفض إىل 8) ساعة وبمعدل( 48تكون ساعات العمل االسبوعية( 

 لمسلمي   خالل شهر ريمضان يمدارك.               ) ساعات للعمال ا6ست( 

    المادة التاسعة والخمسون:  

  
  المواعيد المحددة وفق الجداول النر

 
 إىل  أيماكن العمل وانرصافهم يمنها ف

يكون حضور العايملي  

  أيماكن بارزة يمن يمواقع العمل  وزجب أن تتضمن هذه الجداول يموعد 
 
يتعي   إعالنها نوضعها ف

العمل وانتهائها، وإذا كان العمل يتم عن طرزق يمناوبات وجب نيان يموعد بدء  بدء ساعات

 وانتهاء ساعات عمل كل نوبة.  

 : المادة الستون

ات العمل ساعات تنظم  يمن أكر   العايمل يعمل ال بحيث اليوم، خالل الراحة وفرر

ة للراحة دون يمتتالية ساعات خمس    ساعة نصف عن تقل ال والطعام والصالة فرر
 
 المرة ف

   العايمل ال يدفر  وبحيث العمل، ساعات يمجموع خالل الواحدة
 
   يمن أكر   العمل يمكان ف

 اثننر

ة    ساعة عشر
 
  .الواحد اليوم ف

    المادة الحادية والستون: 

ات تدخل ال  العمل ساعات ضمن والطعام والصالة للراحة المخصصة الفرر

ات خالل العايمل يكون وال الفعلية،  يجوز وال العمل، صاحب لطةس تحت هذه الفرر

   خاللها بالدقاء العايمل تلزم أن للجمعية
 
   .العمل يمكان ف
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   المادة الثانية والستون: 

 والفقرة المائة) بعد والوىل والتسعي    )الثايمنة المواد بأحكام التقيد عدم للجمعية يجوز       

   نظام العمل ( يمن المائة بعد المادة (الرابعة يمن )1(
 
 : اآلتية ت الحاال  ف

انية، وإعداد السنوي، الجرد أعمال - 1 ط للمواسم، واالستعداد وقفل والتصفية، المر    بشر

   اليام عدد ييزد أال
  ثالثي    عل العمال فيها يشتغل النر

ً
   يويما
 
 . السنة ف

   أو عنه، نشأ يما إصالح أو خطر، حادث وقوع لمنع العمل كان إذا - 2
 
 يمحققة خسارة تالف

 . فللتل قابلة لمواد

 . عادي غر   عمل ضغط يمواجهة بقصد التشغيل كان إذا - 3

   الموسمية والعمال الخرى والمناسدات والمواسم العياد - 4
وززر  يمن بقرار تحدد النر

 . العمل

   يجوز وال
 
   ساعات عشر  عل الفعلية العمل ساعات تيزد أن المتقديمة الحاالت  جميع ف

 
 ف

   ستي   ساعة أو اليوم،
 
   . السبوع ف

 :  
 
   العمل اإلضاف

   المادة الثالثة والستون: 

  أيام 
 
 كل عمل يكلف به العايمل بعد ساعات الدوام العادية أو ف

ً
 إضافيا

ً
يعترر عًمال

  هذه الالئحة. 
 
   العياد والعطالت المنصوص عليها ف

 المادة الرابعة والستون: 

  نناء عل أيمر كتانر  يصدره 
 
المدير التنفيذي  يبي   يتم تكليف العايمل بالعمل اإلضاف

  يعملها العايمل المكلف وعدد اليام الالزيمة لذلك. 
   فيه عدد الساعات اإلضافية النر

  والستون:  خايمسةالمادة ال

  للعايمل تدفع أن الجمعية عل يجب - 1
ً
  أجرا

ً
ا  يوازي اإلضافية العمل ساعات عن إضافي 

 إليه الساعة أجر
ً
 . الساس   أجره ) يمن %50) يمضافا

   التشغيل كان إذا -2
 
عد العمل لساعات السبوىع   المعيار أساس عل الجمعية ف

ُ
ت
ُ
 الساعات ُ

  
 . إضافية عمل ساعات المعيار لهذا المتخذة عل الساعات تيزد النر
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عد -3 
ُ
ت
ُ
   العمل ساعات جميع ُ

ى النر
َّ
   تؤد

 
 .إضافية ساعات والعياد العطل أيام ف

   المادة السادسة والستون:   

نظام  يمن (  المائة بعد والوىل والتسعي    )الثايمنة المادتي    حكامأ تشي ال

 : اآلتية الحاالت  عل العمل

   يمسؤولية ذات عالية يمناصب يشغلون الذين الشخاص - 1
 
 يمن كان إذا والتوجيه، اإلدارة ف

 . العمال عل بسلطات شاغلوها يتمتع أن هذه المناصب شأن

زة العمال - 2    التكميلية أو التجهر  
 . بعده أو العمل انتداء قدل إنجازها يجب النر

  يكون الذي العمل - 3
ً
ورة يمتقطعا  . بالرص 

   .المدنية اليمنية الحراسة عمال عدا والنظافة، للحراسة المخصصون العمال - 4

  

 قواعد الحضور واالنرصاف والتفتيش

 المادة  السابعة والستون: 

 هم يمنها يمن اليماكن المخصصة لذلك.  يكون دخول العايملي   إىل يمواقع عملهم وانرصاف

   والستون:  ثايمنةالمادة  ال

  نظام الدصمة أو السجل المعد لهذا الغرض 
 
عل العايمل أن يثدت حضوره وانرصافه ف

 وااليمتثال للتفتيش يمنر طلب يمنه ذلك.  
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   الفصل الثايمن

اإلجازات

   : اإلجازة السنوزة  

  الستونو  تاسعةالمادة ال

زن واحد عن يمدتها تقل ال سنوزة إجازة عام كل عن العايمل يستحق - 1 ، وعشر
ً
  يويًما

زاد
ُ
ت
ُ
  عن تقل ال يمدة إىل ُ

ً
   العايمل أيمض   إذا ثالثي   يويما

 
 سنوات خمس الجمعية خديمة ف

  يدفع بأجر اإلجازة وتكون يمتصلة،
ً
 . يمقديما

   نإجازته العايمل يتمتع أن يجب - 2
 
ول وزيج وال استحقاقها، سنة ف   أن أو عنها، الر  

  يتقاض  
ً
 نقديا

ً
 عن بدال

ً
 هذه يمواعيد تحدد أن وللجمعية خديمته، أثناء عليها الحصول عوضا

  اإلجازات
ً
 إشعار وعليها عملها، سر   تؤيمن لك   بالتناوب أويمنحها العمل، لمقتضيات وفقا

  ثالثي    عن اليقل كاف   نوقت باإلجازة لتمتعه المحدد بالميعاد العايمل
ً
  .يويما

     السدعون: المادة 

  أو السنوزة إجازته يؤجل أن بموافقة الجمعية للعايمل - 1
ً
 . التالية السنة إىل يمنها أيايما

 العمل ظروف اقتضت إذا استحقاقها سنة نهاية بعد العايمل إجازة تأجيل حق للجمعية - 2

، تسعي    تيزدعل ال لمدة ذلك
ً
 وجب لالتأجي استمرار العمل ظروف اقتضت فإذا يويًما

 لسنة التالية السنة نهاية التأجيل يتعدى أال كتابة، عل العايمل يموافقة عل الحصول

  .اإلجازة استحقاق

   المادة الحادية والسدعون:  

   الحق للعايمل
 
 قدل العمل ترك إذا المستحقة اإلجازة أيام عن أجرة عل الحصول ف

   المدة بالنسدة إىل وذلك لها استعماله
 أجرة يستحق كما عنها إجازته لع يحصل لم النر

  العمل يمنها قضاه يما ننسدة السنة أجزاء عن اإلجازة
 
  .ف

  والسدعون:  ثانيةالمادة ال

 يوضح فيه تارز    خ بدء اإلجازة وعنوان المكان 
ً
يوقع العايمل عند قيايمه باإلجازة إقرارا

  فيه إجازته . 
 الذي يقض 

    والسدعون:  لثةالمادة الثا

 عند القيام نها وفق آخر تدفع الجمعية ل
ً
لعايمل أجره عن يمدة اإلجازة السنوزة يمقديما

 أجر يتقاضاه.  
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   إجازات العياد والمناسدات:  

   :الرابعة والسدعونالمادة 

  العياد والمناسدات التالية:  
 
  إجازة بأجر كايمل ف

 
   للعايمل الحق ف

يمن  شهر ريمضان  29لتاىل  ليوم أربعة أيام بمناسدة عيد الفطر المدارك تددأ يمن اليوم ا .1

 المدارك حسب تقوزم أم القرى.  

  أربعة أيام بمناسدة عيد الضح المدارك تددأ يمن يوم الوقوف  بعرفة .  .2

ان) ، وإذا صادف هذا اليوم يوم  .3   للمملكة (أول المر  
يوم واحد بمناسدة اليوم الوطن 

جمعية تعوزض الراحة السبوعية أو ضمن إجازة أحد العيدين وجب عل ال

  أيهما أراد العايمل. أيما إذا تداخلت أيام إجازة 
 
العايمل نيوم إجازة آخر أو بأجر إضاف

  فال يعوض العايمل عنها . 
 أحد العيدين يمع إجازة اليوم الوطن 

   المادة الخايمسة والسدعون: 

بموجب نظام العمل ، يحق للعايمل  المحددة العايملة المرأة إجازات يمراعاة يمع

  الحاالت التالية: الحصول ع
 
  ل إجازة بأجر كايمل ف

  حالة وفاة زوجة العايمل أو أحد أصوله أو فروعه أو عند زواجه.  .1
 
   خمسة أيام ف

   أيام ثالثة .2
 
 .  له يمولود والدة حالة ف

   .إليها المشار للحاالت  المؤزدة الوثائق تطلب أن للجمعية وزحق

   المادة السادسة والسدعون: 

   الحق للعايمل
 
ة عن يمدتها تقل ال بأجر إجازة عل الحصول ف  عل تيزد وال أيام عشر

  عشر  خمسة
ً
 طوال واحدة لمرة الحج فرزضة لداء وذلك الضح،  عيد فيها إجازة بما يويما

ط الستحقاق . قدل يمن أداها قد يكن لم إذا خديمته يمدة  العايمل يكون أن اإلجازة هذه ويشرر

   أيمض   قد
 
 تحدد أن القل، وللجمعية عل يمتصلتي    سنتي    العمل صاحب لدى العمل ف

  اإلجازة هذه يمنحون الذين العمال عدد
ً
 لمقتضيات سنوزا

ً
  .العمل وفقا

   المادة السابعة والسدعون: 

 عل الطرفان يتفق أجر، دون إجازة عل الحصول الجمعية بموافقة للعايمل يجوز

  عقد العمل وزعد يمدتها، تحديد
ً
زن عل زاد فيما زةاإلجا يمدة خالل يموقوفا ، عشر

ً
 لم يما يويًما

   .ذلك خالف عل الطرفان يتفق
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   المادة الثايمنة والسدعون: 

   الحق يمرضه يثدت الذي للعايمل
 
  الثالثي    عن بأجر يمرضية إجازة ف

ً
 الوىل، يويما

  عن الجر أرباع وبثالثة
ً
  للثالثي    أجر ودون التالية، الستي   يويما

ً
   يويما

 خالل ذلك تل   النر

 الواحدة بالسنة وزقصد . أم يمتقطعة اإلجازات يمتصلة هذه أكانت سواء الواحدة، سنةال

   السنة:
  .يمرضية إجازة أول تارز    خ يمن تددأ النر

   المادة التاسعة والسدعون: 

ال يسمح للعايمل المرزض أن يداشر عمله إال إذا قرر طبيب المرجع الصح  المعتمد أنه 

 عل يم
ً
  يمن يمرضه وأصبح قادرا

ر يمنه شف  ة عمله وأنه ال خطر عليه يمن أداء العمل وال ض  داشر

  العمل.  
 
 عل يمخالطة زيمالئه ف

 الثمانون: 

ِدل أو تعليمية يمؤسسة إىل انتسابه عل الجمعية وافقت إذا -للعايمل - 1
َ
فيها،      استمراره ق

   الحق
 
 يامأ بعدد يمدتها تحدد يمعادة غر   سنة عن االيمتحان لتأدية كايمل إجازة بأجر ف

   الحق للعايمل فيكون يمعادة عن سنة االيمتحان كان إذا أيما. الفعلية االيمتحان
 
 دون إجازة ف

  لم أنه ثبت إذا اإلجازة أجر يمن العايمل وزحرم . الفعلية االيمتحان أيام بعدد أجر
 
 يؤد

   بحق الجمعية اإلخالل عدم يمع االيمتحان،
 
  ف

ً
 . يمساءلته تأديبيا

 أن فله تعليمية، يمؤسسة إىل انتسابه عل الجمعية فقةيموا عل العايمل يحصل لم إذا - 2

 إجازته يمن تحتسب الفعلية االيمتحان أيام بعدد االيمتحان لتأدية عل إجازة يحصل

   السنوزة
 
 بعدد أجر دون إجازة عل يحصل أن فللعايمل تعذر ذلك وعند توافرها، حال ف

 . الفعلية االيمتحان أيام

  عشر  بخمسة يموعدها قدل ازةاإلج بطلب يتقدم أن العايمل عل - 3
ً
 . القل عل يويما

 عل يدل يما وكذلك اإلجازة، لطلب المؤزدة الوثائق تقديم العايمل يمن أن تطلب وللجمعية

  .االيمتحان أدائه

   والثمانون:  الحادية مادةال

   عليها المنصوص إجازاته يمن بأي تمتعه أثناء للعايمل يجوز ال
 
 أن الفصل هذا ف

 تحريمه أن فلها ذلك خالف قد العايمل أن الجمعية أثبت فإذا .آخر لعم صاحب لدى يعمل

د أو اإلجازة يمدة عن أجره يمن   .الجر ذلك يمن إليه أن أدتها سبق يما تسرر
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   الفصل التاسع

   يمستوزات اإلسعاف الطنر   –الوقاية والساليمة  

   إصابات العمل واليمراض المهنية –الرعاية الطبية  

   يمةالوقاية والسال 

   :المادة الثانية والثمانون

 لحماية العايملي   يمن الخطار واليمراض الناجمة عن العمل تتخذ الجمعية 
ً
سعيا

 التدانر  اآلتية:  

  أيماكن ظاهرة عن يمخاطر العمل ووسائل الوقاية يمنها والتعليمات الالزم 1(
 
) اإلعالن ف

 اتداعها.  

  أيماكن العمل المعلن عن2( 
 
   ها. ) حظر التدخي   ف

  حالة نظافة تايمة يمع توفر  المطهرات. 3( 
 
   )  إبقاء أيماكن العمل ف

ب واالغتسال. 4(     )  توفر  المياه الصالحة للشر

   ) توفر  دورات المياه بالمستوى الصح  المطلوب. 5( 

  تؤيمنها 6(
) تدرزب العايملي   عل استخدام وسائل الساليمة وأدوات الوقاية النر

 الجمعية . 

  

 :    يمستوزات اإلسعاف الطنر 

   :المادة الثالثة والثمانون

ها، بالدوزة يمزودة الطبية، لإلسعافات أكر   أو خزانة تؤيمن الجمعية  يلزم يمما وغر 

 الولية اإلسعافات وسائل يمن الخزانة هذه تحتوزه أن يجب الولية ويما لإلسعافات الطبية

وط حفظها وسائل وكذلك تنظيم الدوزة، وكميات وعددها،  اإلسعافات بمهمة يقوم يمن وشر

  .ويمستواه

   المادة الرابعة والثمانون: 

 الفنية الوسائل وتهيئة الحرزق، يمن للوقاية الالزيمة االحتياطات تتخذ الجمعية

  ذلك بما ، لمكافحته
 
   لالستعمال صالحة وجعلها ، للنجاة يمنافذ تأيمي    ف

 
 وأن وقت، أي ف

   يعلق
 
  .الحرزق يمنع وسائل بشأن يمفصلة العمل تعليمات أيماكن يمن ظاهر يمكان ف
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  :المادة الخايمسة والثمانون

   والحوادث الطوارئ الجمعية ه  المسؤولةعن
 غر   آخرون أشخاص نها يصاب النر

 إهمال بسبب كانت إذا بموافقتها ، أو الوظيفة، بحكم أيماكن العمل يدخلون يممن عمالها،

ر عطل يمن يصيبهم عما تعوضهم الالزيمة وعليها أن االحتياطات اتخاذ  النظمة حسب وض 

  .العايمة

   الرعاية الطبية: 

  : المادة السادسة والثمانون

 لما يقره نظام التأيمي   
ً
 الطنر  عل جميع العايملي   لديها وفقا

تقوم الجمعية بالتأيمي  

  وال ئحته التنفيذية . 
 الصح  التعاون 

   إصابات العمل واليمراض المهنية: 

   :السابعة والثمانون المادة

  أن يدلغ رئيسه المداشر   أو اإلدارة 
عل العايمل الذي يصاب نإصابة عمل أو بمرض يمهن 

ة يمنر استدعت حالته ذلك .   فور استطاعته وله يمراجعة الطبيب يمداشر

   :الثايمنة والثمانون المادة 

  فرع الخطار المهن
 
اك عن جميع  العايملي   ف

ية بالتأيمينات تقوم الجمعية باالشرر

  االجتماعية. 
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   الفصل العاشر 

  الواجدات والمحظورات

   واجدات الجمعية :   

    المادة التاسعة والثمانون : 

  : م الجمعية بما يل 
  تلرر 

ز اهتمايمها بأحوالهم ويمصالحهم وااليمتناع عن كل قول أو  - 1 يمعايملة عايمليها بشكل الئق يرر

   سند دون تحتجز وأال س كرايمتهم أو دينهم ،فعل يم
  أو العايمل أجر قضان 

ً
 وأن يمنه، جزءا

ام تعايمل  . ودينهم كرايمتهم يمس فعل أو قول كل عن تمتنع وأن الالئق، عمالها باإلحرر

   عليها المنصوص حقوقهم لممارسة الالزم الوقت العمال تعىط   أن - 2
 
 دون النظام هذا ف

زل  بسر   تخل ال بصورة الحق هذا يممارسة ينظم أن وله الوقت، هذا الجور لقاء يمن تر  

 . العمل

   تسهل أن - 3
   .النظام هذا أحكام نتطبيق تتعلق يمهمة كل المختصة الجهات لموظف 

  يلزيمه نها عقد العمل أو أعلن انه  .4
ة اليويمية النر   الفرر

 
إذا حرص  العايمل لمزاولة عمله ف

ة ولم    هذه الفرر
 
يمنعه عن العمل إال سبب راجع إىل الجمعية كان له يمستعد لمزاولة عمله ف

  ال يؤدي فيها العمل . 
  أجر المدة النر

 
 الحق ف

 أو نظايما إىل أيماكن  .5
ً
عا عل الجمعية تشديد المراقدة بعدم دخول أية يمادة يمحظورة شر

عية الجزاءات اإلدارزة  العمل ، فمن وجدت لديه تطبق بحقه باإلضافة إىل العقوبات الشر

  جدول المخالفات والجزاءات.  الرادع
 
 ة المنصوص عليها ف

م    بما العمل عقد إنتهاء عند الجمعية تلرر 
 :  يأنر

 تارز    خ   فيها يوضح يمقابل، دون خديمة شهادة - طلده عل نناء -العايمل  تعىط   أن .1

 وال يجوز    . الخر   أجره ويمقدار ويمهنته، به، انتهاء عالقته وتارز    خ بالعمل، التحاقه

ء قد يما الشهادة تضمي    للجمعية   .أيمايمه العمل فرص يمن يقلل أو سمعة العايمل إىل يس 

   .وثائق أو شهادات يمن لديه أودعه يما جميع العايمل إىل تعيد أن .2
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   واجدات العايملي   : 

   : التسعونالمادة 

  :  
م العايمل باآلنر    يلرر 

فيها يما يخالف نصوص عقد التقيد بالتعليمات والوايمر المتعلقة بالعمل يما لم يكن  .1

 العمل أو النظام العام أو اآلداب العايمة أو يما يعرض للخطر . 

  المحافظة عل يمواعيد العمل.  .2

اف الرئيس المداشر ووفق توجيهاته.  .3   إنجاز عمله عل الوجه المطلوب تحت إشر

العناية باآلالت وبالدوات الموضوعة تحت ترصفه والمحافظة عليها وعل يممتلكات  .4

  لجمعية . ا

ة والسلوك والعمل عل سيادة روح التعاون نينه وبي   زيمالئه وطاعة  .5 ام بحسن السر   
االلرر

  حدود النظام. 
 
  نطاق اختصاصه وف

 
  رؤسائه والحرص عل إرضاء عمالء الجمعية ف

  تهدد ساليمة يمكان العمل  .6
  الحاالت الطارئة أو الخطار النر

 
تقديم كل عون أو يمساعدة ف

  فيه.  أو العايملي   

  المحافظة عل أشار الجمعية أو أية أشار تصل إىل علمه بسبب أعمال وظيفته.  .7

عدم يممارسة أي عمل آخر خارج نطاق عمله سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر لدى أية  .8

  جهة أخرى. 

ه  .9 االيمتناع عن استغالل عمله بالجمعية بغرض تحقيق رب  ح أو يمنفعة شخصية له أو لغر 

  حة الجمعية . عل حساب يمصل

إخطار الجمعية بكل تغير  يطرأ عل حالته االجتماعية أو يمحل إقايمته خالل أسبوع  .10

  .  يمن تارز    خ حدوث التغير 
  عل الكر 
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  الدالد.  .11
 
  التقيد بالتعليمات والنظمة والعادات والتقاليد ف

  أيماكن العمل يمن غر  العايملي   بالجمعية  .12
 
عدم استقدال زائرزن ف

  وعمالئها. 

  الغراض الخاصة.  .13
 
  عدم استعمال أدوات الجمعية ويمعداتها ف

عدم قبول الهدايا يمن المراجعي   او عطية أو يمكافأة نظر  قيايمه بأي  .14

  عمل. 

عات يمن العايملي   الي غرض اال نترصز    ح يمن االدارة.  .15   عدم جمع الترر

زعة االساليمية ، والعراف االجتماعية  .16 ام بمفتضيات الشر االلرر 

  ا
 
  لتعايمل يمع الخرزن. المرعية ف

                



 

 

   الحادي عشر الفصل  

  

 الخديمات االجتماعية

   :المادة الحادية والتسعون  

   

  : م الجمعية بما يل 
   تلرر 

  أوقاتها  .1
 
   إعداد يمكان لداء الصالة ف

  

  تحددها الجمعية .2
  الوقات النر

 
   إعداد يمكان لتناول الطعام ف

  

.  ضف راتب الشهر الذي .3
ً
  فيه العايمل لورثته كايمال

 
   توف
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  عشر 
 الفصل الثان 

  التظلم

 :والتسعونثانية المادة ال

  االلتجاء إىل الجهات اإلدارزة أو القضائية المختصة 
 
يمع عدم اإلخالل بحق العايمل ف

  حقه وزقدم التظلم إىل يحق له أن يتظلم إىل إدارة الجمعية يمن أي ترصف أو إجرا 
 
ء يتخذ ف

إدارة الجمعية خالل ثالثة أيام يمن تارز    خ العلم بالترصف أو اإلجراء المتظلم يمنه وال يضار 

 العايمل يمن تقديم تظلمه.  

   والتسعون :  الثةثالمادة ال

  يميعاد ال يتجاوز ثالثة أيام يمن تارز    خ تقديمه 
 
  تظلمه ف

 
يخطر العايمل ننتيجة الدت ف

   التظلم. 
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   الثالث عشر الفصل  

انتهاء الخديمة

   والتسعون:  رابعةالمادة ال  

ورة    تتطلب فيها أحكام نظام العمل لفسخ أو انتهاء عقد العمل ض 
  الحوال النر

 
ف

 :    توجيه إخطار إىل الطرف اآلخر يراىع يما يل 

1 -     .
ً
   أن يكون اإلخطار خطيا

  يمقر العمل وزوقع الطرف المرسل إليه  - 2
 
أن يتم تسليم اإلخطار ف

 اإلخطار يمع توضيح تارز    خ االستالم . 

إذا ايمتنع الطرف الموجه إليه اإلخطار عن االستالم        أو     - 3

رفض التوقيع يرسل إليه اإلخطار بخطاب يمسجل عل عنوانه 

  يملفه .  
 
 المدون ف

   :والتسعون لخايمسة المادة ا

تعاد للعايمل حال إنهاء أو انتهاء خديمته وبناء عل طلده وثائقه الخاصة المودعة بملف 

 خديمته ، كما تعىط  الجمعية للعايمل شهادة الخديمة وذلك دون أي يمقابل . 

   المكافآت

   :المادة السادسة والتسعون

 وكفاءة بشكل يؤدي 
ً
 وإخالصا

ً
إىل ززادة تمنح المكافآت للعايملي   الذي يثبتون نشاطا

 استثنائية إضافة إىل أعمالهم العادية وضمن حدود اختصاصاتهم 
ً
اإلنتاج أو الذين يؤدون أعماال

  العمل تؤدي إىل رفع الكفاءة والطاقة 
 
أو الذين يستحدثون أساليب وتنظيمات جديدة ف

ر بحق الجمعية أو عايمليها .   اإلنتاجية أو الذين يقويمون بدرء خطر أو دفع ض 

   والتسعون:  بعةلساالمادة ا

  يمنح المكافأة 
 
 يستند إليه ف

ً
  هذه الالئحة أساسا

 
تعترر تقارزر الداء المنصوص عليها ف

  تلك الالئحة.  
 
 المنصوص عليها ف
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  :المادة الثايمنة والتسعون

  :    تصنف المكافآت إىل فئتي  

 :  
 : المكافآت المعنوزة كاآلنر

ً
   أًوال

   . كتاب الثناء والتقدير .1

   يمنح إجازة إضافية بدون أجر وال تعترر قاطعة للخديمة .  .2

 : المكافآت المادية وتتضمن: 
ً
   ثانيا

قيات االستثنائية .  .1    العالوات والرر

  يمكافآت يمالية .  .2

   يمنح إجازة إضافية بأجر.  .3

  

  

 :المادة التاسعة والتسعون 

  ذلك.  تمنح المكافآت بقرار يمن رئيس يمجلس االدارة أو يمن ينيده 
 
   ف

   الخديمة نهاية يمكافأة

    : المائةالمادة 

 عن يمكافأة العايمل إىل يدفع أن العمل صاحب عل وجب العمل عالقة انتهت إذا

 الوىل، الخمس السنوات يمن سنة كل عن شهر نصف أجر عل أساس تحسب خديمته يمدة

 أس الخر   الجر التالية، وزتخذ السنوات يمن سنة كل عن شهر وأجر
ً
 المكافأة، لحساب اسا

  العمل يمنها قضاه يما ننسدة السنة أجزاء عن يمكافأة العايمل ويستحق
 
 . ف

   : المائةالحادية بعد  المادة 

   يستحق العايمل استقالة بسبب العمل عالقة انتهاء كان إذا
 
 ثلث الحالة هذه ف

، سنتي    يمدتها عن تقل ال خديمة بعد المكافأة  سنوات، خمس عل تيزد وال يمتتاليتي  

 سنوات عشر  تدلغ ولم سنوات يمتتالية خمس عل خديمته يمدة زادت إذا ثلثيها ويستحق

  .فأكر   سنوات عشر  خديمته يمدة بلغت إذا كايملة المكافأة ويستحق
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  :بعد المائة ثانيةالمادة ال

   كايملة المكافأة تستحق
 
 عن خارجة قاهرة لقوة نتيجة العايمل العمل ترك حالة ف

 أو عقد زواجها تارز    خ يمن أشهر ستة خالل العقد أنهت إذا العايملة تستحقها كما إرادته،

  .وضعها تارز    خ يمن أشهر ثالثة

  بعد المائة:  لثةالثا المادة

 حقوقه وتصفية أجره دفع العمل صاحب عل وجب العايمل خديمة انتهت إذا

 الذي هو العايمل نكا إذا أيما. العقدية العالقة تارز    خ انتهاء يمن - الكر   عل -أسبوع  خالل

 أسبوعي    عل تيزد يمدةال خالل حقوقه كايملة تصفية العمل صاحب عل وجب العقد، أنه

 المدالغ المستحقة يمن العمل بسبب له يمستحق دين أي يحسم أن العمل ولصاحب.

  .للعايمل

  المخالفات والجزاءات

 بعد المائة: رابعةالمادة ال

   التأديبية الجزاءات
 : العايمل عل وقيعهات يجوزللجمعية النر

  أرتكبها يمع  – 1
 به نوع المخالفة النر

ً
: خطاب توجهه الجمعية اىل العايمل يموضحا اإلنذارالكتانر 

  حالة استمرار المخالفة أو العودة اىل يمثلها. 
 
  لفت نظره اىل إيمكان تعرضه اىل جزاء أشد ف

  حدود جزء يمن الجر اليو  – 2
 
م  ، أو الحسم يمن الجر الغرايمة المالية: حسم نسدة يمن الجر ف

  الشهر الواحد كحد أقض. 
 
اوح يمن أجر يوم ، وخمسة أيام ف   بما يرر

                                  يمن يمقررة كانت يمنر  سنة عل تيزد ال لمدة تأجيلها أو العالوة يمن الحريمان - 3

   الجمعية . 

قية تأجيل - 4   لجمعية. ا يمن يمقررة كانت يمنر  سنة عل تيزد ال يمدة الرر

   يمن الحريمان يمع العمل عن اإليقاف - 5
 
ة اإليقاف خمسة أيام ف الجر عل أن ال تتجاوز فرر

  الشهر الواحد. 

   العمل يمن الفصل - 6
 
   المقررة الحاالت  ف

 
   .النظام ف

   بعد المائة :  خايمسةالمادة ال

   وارد غر   جزاءً  العايمل عل توقع للجمعية أن يجوز ال
 
   أو نظام العمل ف

 
 ئحةال  ف

   العمل للجمعية تنظيم
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   :بعد المائة  سادسةال المادة

   الجزاء تشديد يجوز ال
 
 المخالفة عل انقض   قد كان إذا المخالفة تكرار حالة ف

  وثمانون يمائة السابقة
ً
 . المخالفة تلك عن عليه نتوقيع الجزاء العايمل إبالغ يمن تارز    خ يويما

 : بعد المائةبعة المادة السا

  ثالثي    يمن أكر   كشفها عل يمض   بمخالفة العايمل امإته يجوز ال
ً
 يجوز وال. يويما

   التحقيق تارز    خ إنتهاء بعد تأدينر   جزاء توقيع
 
   وثبوتها المخالفة ف

 
 يمن بأكر   العايمل حق ف

  ثالثي   
ً
   .يويما

  بعد المائة:  ثايمنةالمادة ال

 يكن لم يما عملال يمكان خارج إرتكده ليمر العايمل عل تأدينر   جزاء توقيع يجوز ال

 
ً
 عل قيمتها تيزد غرايمة الواحدة المخالفة عن العايمل عل يوقع أن يجوز ال كما بالعمل يمتصل

 يمن تقتطع أن وال الواحدة، المخالفة عل واحد جزاء يمن أكر   توقيع وال خمسة أيام، أجرة

   للغرايمات وفاءً  أجره
   أيام خمسة أجر يمن عليه أكر   توقع النر

 
 تيزد أن وال الواحد، الشهر ف

  الشهر أيام خمسة عل أجر دون العمل عن إيقافه يمدة
 
 . ف

  بعد المائة:  تاسعةالمادة ال

 إليه نسب بما كتابة إبالغه بعد إال العايمل عل تأدينر   جزاء توقيع يجوز ال

   وإثدات ذلك دفاعه وتحقيق وإستجوابه
 
   يودع يمحرص   ف

 
 يكون أن وزجوز . الخاص يملفه ف

   هةشفا االستجواب
 
   البسيطة المخالفات ف

 يمرتكبها عل المفروض الجزاء ال يتعدى النر

   يثدت أن ،عل واحد يوم أجر عل ييزد ال يما نإقتطاع الغرايمة أو اإلنذار
 
 . المحرص   ذلك ف

ةالمادة ال  بعد المائة:  عاشر

 كان أو اإلستالم عن إيمتنع فإذا كتابة، عليه الجزاء توقيع بقرار العايمل يدلغ أن يجب

 
ً
سل غائدا    المبي    عنوانه عل بكتاب يمسجل الدالغ فر 

 
اض حق وللعايمل يملفه، ف  عل االعرر

  خمسة عشر  خالل عليه الجزاء نتوقيع الخاص القرار
ً
 يمن - الرسمية العطل أيام عدا - يويما

   بالقرار إبالغه تارز    خ
اض وزقدم عليه، الجزاء نإيقاع النهان   الخالفات تسوزة إىل هيئة االعرر

  ثالثي    خالل قرارها تصدر أن عليها وزجب مالية،الع
ً
اض لديها تسجيل تارز    خ يمن يويما  . االعرر
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   :المادة الحادية عشر بعد المائة

   الغرايمات تكتب الجمعية أن عل يجب
   العايمل عل توقعها النر

 
 يمع خاص، سجل ف

 يجوز وال. ذلك وتارز    خ توقيعها وسبب الغرايمة ويمقدار أجره العايمل ويمقدار اسم نيان

   الترصف
 
 نهذه الترصف يكون أن عل المنشأة، عمال بالنفع عل يعود فيما إال الغرايمات ف

 المدير العام .  قدل يمن الغرايمات

   :المادة الثانية عشر بعد المائة

 يمن 
ً
  هذه الالئحة ارتكاب العايمل فعال

 
يعد يمخالفة تستوجب الجزاء المنصوص عليه ف

 ال يتجزء الفعال الواردة بجدول 
ً
المخالفات والجزاءات الملحق نهذه الالئحة والذي يعترر جزءا

  جدول المخالفات والجزاءات يعاقب  يمنها. 
 
 يمن المخالفات الواردة ف

ً
اذا ارتكب العايمل أًيا

  ارتكبها وزجب أن يتناسب الجزاء المفروض عل العايمل 
بالجزاء الموضح قرزن المخالفة النر

  . المرتكدة يمن قدلهيمع نوع ويمدى المخالفة 

    :المادة الثالثة عشر بعد المائة: 

  هذه الالئحة يمن قدل أيمي   عام 
 
تكون صالحية توقيع الجزاءات المنصوص عليها ف

  
 
الجمعية أو المدير التنفيذي أو  يمن يفوضه وزجوز له استددال الجزاء المقرر لية يمخالفة ف

 حالة ارتكانها للمرة الوىل بجزاء أخف . 

   عشر بعد المائة:  رابعةلمادة الا

 لنظمة  العمل ، 
ً
اض أيمام الهيئة المختصة وفقا   االعرر

 
يمع عدم اإلخالل بحق العايمل ف

يجوز للعايمل أن يتظلم أيمام إدارة الجمعية يمن أي جزاء يوقع عليه وفق أحكام التظلم 

  هذه الالئحة . 
 
 المنصوص عليها ف
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    عشر  رانعالفصل ال

  

أحكام خاصة نتشغيل النساء

   :عشر بعد المائة خايمسةالمادة ال  

   المرأة تشغيل حظريُ 
 
 - يمنه بقرار  -العمل  وززر وزحدد الضارة، أو الخطرة والعمال المهن ف

   والعمال المهن
عد خطرة النر

ُ
ار أو لخطار النساء تعرض أن شأنها يمن ضارة أو ت  يمحددة أض 

وط أو فيها هنعمل حظر يمعه يجب يمما   .خاصة تقييده بشر

 عشر بعد المائة: دسة المادة السا

   الحق العايملة للمرأة - 1
 
ة لمدة كايمل بأجر وضع إجازة ف  كيف توزعها أسانيع عشر

 المرجح التارز    خ وزحدد للوضع ، المرجح التارز    خ قدل بأربعة أسانيع أقض بحد تددأ تشاء؛

 . ةصحي جهة يمن يمصدقة طبية شهادة بموجب للوضع

 التالية أسانيع الستة خالل الحوال يمن حال بأي الوضع بعد المرأة تشغيل يحظر - 2

   الحق ولها له،
 
 . أجر دون شهر يمدة تمديد اإلجازة ف

   للمرأة - 3
 
 الخاصة االحتياجات ذوي يمن أو يمرزض طفل إنجاب حالة العايملة ف

  الصحية حالته وتتطلب
ً
 يمستمرا

ً
   له الحق يمرافقا

 
 بعد تددأ كايمل بأجر شهر يمدتها إجازة ف

   الحق ولها الوضع، إجازة يمدة انتهاء
 
  .أجر دون شهر لمدة تمديد اإلجازة ف

      :عشر بعد المائةبعة المادة السا

   .الوضع نإجازة تمتعها أثناء بالفصل إنذارها أو العايملة فصل للجمعية يجوز ال

   عشر بعد المائة:  ثايمنةالمادة ال

ة أثناء العايملة صلف للجمعية يجوز ال  وزثدت الوضع، أو الحمل عن الناتج يمرضها فرر

  وثماني    يمائة غيانها يمدة تتجاوز أال عل يمعتمدة، بشهادة طبية المرض
ً
  السنة سواًء  يويًما
 
ف

   أكانت يمتصلة أم يمتفرقة . 
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   عشر  خايمسلفصل الا

أحكام ختايمية

   :  ئةبعد الما التاسعة عشر المادة   

  ذلك بدليل              
 
شدة ف  للعايملي   بحسب فئاتهم المهنية يمسرر

ً
تعد الجمعية تصنيفا

  السعودي . 
 التصنيف والتوصيف المهن 

ون بعد المائةالمادة     :العشر

 يمن تارز    خ إبالغها بقرار وزارة  
ً
  حق الجمعية اعتدارا

 
تنفذ أحكام هذه الالئحة ف

 يمن اليوم التاىل  إلعالنها.  العمل الصادر باعتمادها عل
ً
  حق العايملي   اعتدارا

 
  أن تشي ف

ون بعد المائة: الواحد و المادة      العشر

  يمكان ظاهر يمن أيماكن العمل خالل أسبوع عل الكر  يمن 
 
يتم إعالن الالئحة نوضعها ف

  المادة السابقة .  
 
 تارز    خ اإلبالغ بالقرار الوزاري المشار إليه ف
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 عشر  السادسالفصل 

   جدول المخالفات والجزاءات

 
ً
   يمخالفات تتعلق بمواعيد العمل: :   أوال

     الجزاء 

   م   نوع المخالفة  لمحسويمة ه  نسدة يمن الجر اليوم  النسدة ا

  يمرة ثالث يمرة رانع يمرة
 أول يمرة ثان 

 إنذار  %5   %10   %20  

 كتانر  
 15اعيد الحضور للعمل لغاية التأخر عن يمو 

تب عل  دقيقة دون إذن أو عذر يمقبول إذا لم يرر

 ذلك تعطيل عمال آخرزن  

  1 

 إنذار  %15   %25   %50  

 كتانر  
 15التأخر عن يمواعيد الحضور للعمل لغاية 

دقيقة دون إذن أو عذر يمقبول إذا ترتب عل 

 ذلك تعطيل عمال آخرزن  

  2 

  %50   %25   %15   %10 
 15التأخر عن يمواعيد الحضور للعمل أكر  يمن 

دقيقة دون إذن أو عذر يمقبول  30دقيقة لغاية 

تب عل  ذلك تعطيل عمال آخرزن    إذا لم يرر

  3 

 25%   50%   75%     يوم 
 15التأخر عن يمواعيد الحضور للعمل أكر  يمن 

دقيقة دون إذن أو عذر يمقبول  30دقيقة لغاية 

 ك تعطيل عمال آخرزن  إذا ترتب عل  ذل

  4 

التأخر عن يمواعيد الحضور للعمل أكر  يمن  25%   50%   75%     يوم 

دقيقة دون إذن أو عذر  60دقيقة لغاية 30

تب عل  ذلك تعطيل عمال  يمقبول إذا لم يرر

 آخرزن 

  5 

 30%   50%     يوم    يويمان 
 30التأخر عن يمواعيد الحضور للعمل أكر  يمن 

دقيقة دون إذن أو عذر يمقبول  60ة دقيقة لغاي

 إذا ترتب عل  ذلك تعطيل عمال آخرزن 

  6 

     باإلضافة إىل حسم أجر دقائق التأخر 

 إنذار    يوم    يويمان   ثالثة أيام

 كتانر  
التأخر عن يمواعيد الحضور للعمل لمدة تيزد 

عل  ساعة دون إذن أو عذر يمقبول سواء ترتب 

تب عل  ذلك تع  طيل عمال آخرزن  أو لم يرر

  7 

   باإلضافة إىل  حسم أجر ساعات التأخر 
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   : يمخالفات تتعلق بمواعيد العمل: تانع  

     الجزاء 

(    م    نوع المخالفة  (النسدة المحسويمة ه  نسدة يمن الجر اليوم 

  يمرة ثالث يمرة رانع يمرة
 أول يمرة ثان 

 إنذار  10%   25%     يوم 

 كتانر  

ك العمل أو االنرصاف قدل الميعاد دون إذن أو تر 

 دقيقة  15عذر يمقبول بما ال يتجاوز 

  8 

   باإلضافة إىل  حسم أجر يمدة ترك العمل 

 10%   25%   50%     يوم 
ترك العمل أو االنرصاف قدل الميعاد دون إذن أو 

 دقيقة  15عذر يمقبول بما يتجاوز 

  9 

   رك العملباإلضافة إىل  حسم أجر يمدة ت 

 إنذار  10%   25%     يوم 

 كتانر  

  أيماكن العمل أو العودة إليها بعد انتهاء  
 
الدقاء ف

 يمواعيد العمل دون إذن يمسبق 

10 

 الحريمان يمن 

قيات، أو  الرر

العالوات 

 لمرة واحدة

الغياب دون إذن كتانر  أو عذر يمقبول لمدة يوم     يويمان  ثالثة أيام أربعة أيام

 نة العقدية الواحدة ،خالل الس

  

11 

  

الحريمان يمن 

قيات ،   الرر

أو العالوات 

 لمرة واحدة

الغياب المتصل  دون إذن كتانر  أو عذر يمقبول   يويمان  ثالثة أيام أربعة أيام

 يمن يويمي   إىل ستة أيام خالل السنة العقدية  

12 

   باإلضافة إىل  حسم أجر يمدة الغياب 
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ن فصل يم

الخديمة يمع 

فاة إذا لم المكا

يتجاوز يمجموع 

الغياب يمجموع 

   ) يوم30(

الحريمان 

 يمن 

قيات ،   الرر

أو العالوات 

 لمرة واحدة

 خمسة 

   أيام 

 أربعة 

   أيام 

الغياب المتصل دون إذن كتانر  أو عذر يمقبول  

ة أيام خالل السنة  يمن سدعة أيام إىل عشر

 العقدية الواحدة 

13 

   بباإلضافة إىل  حسم أجر يمدة الغيا 

     الجزاء 

(    م    نوع المخالفة  (النسدة المحسويمة ه  نسدة يمن الجر اليوم 

  يمرة ثالث يمرة رانع يمرة
 أول يمرة ثان 

فصل يمن  - - -

الخديمة 

 
ً
طدقا

 للمالدة 

(الثمانون) 

 يمن نظام 

   العمل 

  

  

  

  

  

  

  

الحريمان 

 يمن 

قيات أو  الرر

 العالوات 

لمرة واحدة 

يمع توجيه 

 ذار إن

 بالفصل 

 للمادة 
ً
 طدقا

(الثمانون) 

 يمن نظام 

   العمل 

خمسة 

 أيام

الغياب المتصل دون إذن كتانر  أو عذر يمقبول  

 خالل  يمن احد
ً
 اىل أربعة عشر يويما

ً
عشر يويما

 السنة العقدية الواحدة 

14 

   باإلضافة إىل حسم أجرة يمدة الغياب

الفصل دون يمكافاة أو تعوزض عل أن  يسدقه 

  نطاق إ
 
ة أيام ف نذار كتانر  بعد الغياب يمدة عشر

   حكم المادة (الثمانون) يمن نظام العمل

وع يمدة   االنقطاع عن العمل دون سبب يمشر

 يمتصلة ، خالل 
ً
تيزد عل  خمسة عشر يويما

 السنة العقدية الواحدة 

15 

الفصل دون يمكافاة أو تعوزض عل أن  يسدقه 

زن   نطاق  إنذار كتانر  بعد الغياب يمدة عشر
 
 ف
ً
يويما

   حكم المادة (الثمانون) يمن نظام العمل

 تيزد  
ً
وع يمددا الغياب المتقطع دون سبب يمشر

  السنة العقدية 
 
 ف
ً
  يمجموعها عل ثالثي   يويما

 
ف

 الواحدة 

16 
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 : يمخالفات تتعلق نتنظيم العمل: 
ً
    ثانيا

     الجزاء 

   م    لمخالفةنوع ا  لمحسويمة ه  نسدة يمن الجر اليوم  النسدة ا 

  يمرة ثالث يمرة رانع يمرة
 ثان 

أول 

 يمرة

 10%   25%   50%     يوم 
  غر  يمكان العمل المخصص للعايمل 

 
ر ف التواجد دون يمرر

 أثناء وقت الدوام  

  1 

  %25   %15   %10 
 إنذار 

 كتانر  

  أيماكن 
 
استقدال زائرزن يمن غر  العايملي   بالجمعية ف

  العمل دون إذن يمن اإلدارة

  2 

  %25   %15   %10 
 إنذار 

 كتانر  

  غر  
 
  يمكان العمل أو غر  المكان المعد له أو ف

 
الكل ف

   أوقات الراحة

  3 

  %50   %25   %10 
 إنذار 

 كتانر  

 4     النوم أثناء العمل

  تستدىع  يقظة يمستمرة 50%     يوم     يويمان   ثالثة أيام
  الحاالت النر

 
 5     النوم ف

 10%   25%   50%     يوم 
  غر  يمحلهم أثناء ساعات 

 
التسكع أو وجود العمال ف

 العمل  

  6 

 فصل يمن 

الخديمة يمع 

   المكافاة

  

الحريمان يمن 

قيات أو  الرر

العالوات يمرة 

 واحدة

  إثدات الحضور واالنرصاف   يوم    يويمان 
 
 7     التالعب ف

 25/%   50%     يوم    يويمان 

العادية الخاصة بالعمل أو عدم تنفيذ عدم إطاعة الوايمر 

  يمكان ظاهر 
 
 التعليمات الخاصة بالعمل والمعلقة ف

  8 

 فصل يمع 

 المكافأة

   يويمان  ثالثة أيام خمسة أيام
التحرزض عل يمخالفة الوايمر والتعليمات الخطية 

 الخاصة بالعمل 

  9 

 فصل يمع 

 المكافأة

 يويمان  ثالثة أيام خمسة أيام
   

 
اليماكن المحظورة والمعلن عنها للمحافظة التدخي   ف

 عل ساليمة العمال والجمعية 

10 

 فصل يمع 

 المكافأة

    يويمان  ثالثة أيام خمسة أيام
 
ر ف   العمل الذي قد ينشأ عنه ض 

 
اإلهمال أو التهاون ف

  المواد أو الدوات 
 
صحة العمال أو ساليمتهم أو ف

 والجهزة  

11 
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   ظيم العمل: يمخالفات تتعلق نتن تانع :  

  

     الجزاء 

(    م    نوع المخالفة  (النسدة المحسويمة ه  نسدة يمن الجر اليوم 

  يمرة ثالث يمرة رانع يمرة
 أول يمرة ثان 

 إنذار  %10   %25   %50  

 كتانر  

استعمال آالت ويمعدات وأدوات الجمعية  

 لغراض خاصة دون إذن 

12 

 50%     يوم    يويمان   ثالثة أيام
  أي عمل ليس  

 
تدخل العايمل دون وجه حق ف

  اختصاصه أو لم يعهد به إليه 
 
 ف

13 

 إنذار  %10   %15   %25  

 كتانر  

الخروج أو الدخول يمن غر  المكان المخصص  

 لذلك 

14 

 50%     يوم     يويمان  ثالثة أيام
  تنظيف اآلالت وصيانتها أو عدم  

 
اإلهمال ف

 غ عن يما نها يمن خلل العناية نها أو عدم التدلي

15 

 إنذار  25%   50%     يوم 

 كتانر  
عدم وضع أدوات اإلصالح والصيانة واللوازم  

  اليماكن المخصصة لها بعد االنتهاء 
 
الخرى ف

 يمن العمل 

16 

فصل يمع 

 المكافاة

   يويمان  ثالثة أيام خمسة أيام
  بحوزته ، يمثال  

  العهد النر
 
اإلهمال ف

 ، يمعدات ، أدوات...الخ)  (سيارات،أالت، أجهزة

17 

 فصل يمع 

 المكافأة

تميزق أو إتالف إعالنات أو بالغات إدارة   يويمان  ثالثة أيام خمسة أيام

 الجمعية

18 
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  :
ً
    يمخالفات تتعلق بسلوك العايمل:  ثالثا

     الجزاء 

(    م    نوع المخالفة  (النسدة المحسويمة ه  نسدة يمن الجر اليوم 

  يمرة ثالث يمرة رانع يمرة
 أول يمرة ثان 

   يوم    يويمان  ثالثة أيام خمسة أيام
  
 
التشاجر يمع الزيمالء أو إحداث يمشاغدات ف

 يمحل العمل 

  1 

   يوم    يويمان  ثالثة أيام خمسة أيام
 أنه أصيب أثناء 

ً
التمارض أو إدعاء العايمل كذبا

 العمل أو بسبده 

  2 

   يوم   يويمان  ة أيام ثالث خمسة أيام
االيمتناع عن إجراء الكشف الطنر  عند طلب 

طبيب الجمعية أو رفض اتداع التعليمات 

 الطبية أثناء العالج 

  3 

   50%     يوم    يويمان  خمسة أيام

يمخالفة التعليمات الصحية المعلقة بأيمكنة 

 4   العمل

 إنذار  %10   %25   %50  

 كتانر  

 5     جدران أو لصق إعالناتكتابة عدارة عل  ال

   رفض التفتيش عند االنرصاف 25%   50%     يوم     يويمان 
  6 

 فصل يمع 

 يمكافاة

   يويمان  ثالثة أيام خمسة أيام
عدم تسليم النقود المحصلة لحساب الجمعية 

زر يمقبول    المواعيد المحددة دون ترر
 
 ف

  7 

 إنذار    يوم    يويمان  خمسة أيام

 كتانر  

يمتناع عن ارتداء المالبس والجهزة المقررة اال 

 للوقاية وللساليمة 

  8 

  

  

  

  

  

  

 


