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للعامــل مقابــل جهــد بذلــه يف العمــل، او أخطــار يتعــرض لهــا يف أداء عملــه، او الــي تتقــرر للعامــل لقــاء العمــل 

ــة( مــن نظــام العمــل. ــم العمــل ووفــق حلكــم المــادة )الثاني بموجــب عقــد العمــل او الئحــة تنظي

نظام العمل: يقصد به نظام العمل الصادر ابلمرسوم المليك رقم م/51 وتاريخ 23/08/1426هـ.

صاحب الصالحية: يقصد به المدير التنفيذي او من يفوض.

المادة )2(

التقويم المعمول به يف المنشأة هو: التقويم الميالدي

المادة )3(

ترسي أحكام هذه الالئحة عىل جميع العاملني ابلمنشأة، والفروع التابعة لها.   •  

ال تخــل أحــكام هــذه الالئحــة ابحلقــوق المكتســبة للعمــال، وتعتــر هــذه الالئحــة مكملــة لعقــود العمــل فيمــا ال   •  

يتعــارض مــع هــذه احلقــوق.

تطلع المنشأة العامل عىل هذه الالئحة عند التعاقد، وتنص عىل ذلك يف عقد العمل.  •  

المادة )4(

يجــوز للمنشــأة إصــدار قــرارات، وسياســات خاصــة بهــا يعطــى بموجهــا العمــال حقوقــا أفضــل ممــا هــو وارد يف   •  

هــذه الالئحــة.

للمنشــأة احلــق يف تضمــني هــذه الالئحــة رشوطــا، وأحكامــا إضافيــة بمــا ال ينتقص من حقوق العمال المكتســبة   •  

بموجــب نظــام العمــل، والئحتــه التنفيذيــة، والقــرارات الصــادرة تنفيــذا لــه؛ وال تكــون هــذه اإلضافــات أو التعديــالت 

نافــذة إال بعــد اعتمادهــا مــن وزارة المــوارد البرشيــة والتنميــة االجتماعيــة.

كل نــص يتــم إضافتــه إىل هــذه الالئحــة يتعــارض مــع أحــكام نظــام العمــل، والئحتــه التنفيذيــة، والقــرارات   •  

بــه. يعتــد  وال  ابطــال  يعتــر  لــه؛  تنفيــذا  الصــادرة 

التوظيف

المادة )5(

 يوظف العمال عىل وظائف ذات مسميات، ومواصفات معينة؛ ويراعى عند التوظيف يف المنشأة ما ييل:

أن يكون طالب العمل سعودي اجلنسية.  •  

أن يكون حائزا عىل المؤهالت العلمية، واخلرات المطلوبة للوظيفة من قبل المنشأة.  •  

أن يجتاز بنجاح ما قد تقرره المنشأة من اختبارات، أو مقابالت شخصية تتطلبها الوظيفة.  •  

أن يكــون الئقــا طبيــا بموجــب شــهادة طبيــة مــن اجلهــة الــي تحددهــا المنشــأة. ه. يجــوز اســتثناء توظيــف   •  

ــة  ــون، الثالث ــة والثالث ــواردة يف المــواد: )السادســة والعــرشون، الثاني غــر الســعودي وفقــا للــرشوط، واألحــكام ال

العمــل. والثالثــون( مــن نظــام 

مقدمة

 وضعــت هــذه الالئحــة تنفيــذ احلكــم الفقــرة )١( مــن المــادة )الثانيــة عــرشة( مــن نظــام العمــل الصــادر ابلمرســوم الملــيك 

رقــم )م/٥١( وتاريــخ ١٤٢٦/۲۳/۸هـــ المعــدل ابلمرســوم الملــيك رقــم )م/٢٤( وتاريــخ ١٤٣٤/٥/١٢ هـــ والمرســوم الملــيك 

رقــم )م/٤٦( وتاريــخ ١٤٣٦/٦/٥هـــ؛ وعــىل كل صاحــب عمــل إعــداد الئحــة لتنظيــم العمــل يف منشــأته وفــق هــذا النمــوذج.

بيانات المنشأة

 اسم المنشأة: جمعية الغد بمنطقة الرايض

 المركز الرئييس: الرايض 

ال يوجد فروع

 عدد العاملني: 4 

عامل النشاط: خدمات اجتماعية )الشباب(

 العنوان: الرايض – يح مطار الملك خالد – جامعة االمرة نورة مبىن رقم 6

الرمز الربيدي: 13415 رقم المبىن: 3587 

RUKA3587 :العنوان الوطين المتخصر

info@alghad.org.sa :بريد إلكرتوين

رقم السجل التجاري: 1010612817

تاريخ االنتهاء: 17/02/1448هـ

رقم شهادة تسجيل اجلمعية )645(

تاريخ االنتهاء: 21/02/1448هـ

أحكام عامة

المادة )1(

يقصد ابأللفاظ والعبارات الواردة يف هذه الالئحة المعاين الموضحة اما كل منها عىل النحو التايل: - 

المنشأة: تقصد جمعية الغد بمنطقة الرايض.

العامــل: كل شــخص طبيعــي يعمــل لمصلحــة هــذه المنشــأة وتحــت إدارتهــا، أو إرشافهــا مقابــل أجــر، ولــو كان بعيــدا 

عــن نظارتهــا.

االجــر: هــو االجــر الفعــيل، والــذي يشــمل االجــر األســايس مضافــاً اليــه ســائر الــزايدات المســتحقة األخــرى الــي تتقــرر 
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عقد العمل

المادة )6(

 يتــم توظيــف العامــل بموجــب عقــد عمــل يحــرر مــن نســختني ابللغــة العربيــة وفقــا للنمــوذج الموحــد المعــد مــن الــوزارة، 

تســلم إحداهمــا للعامــل وتــودع األخــرى يف ملــف خدمتــه لــدى المنشــأة، بحيــث يتضمــن العقــد اســم صاحــب العمــل، 

ــه، واألجــر األســايس المتفــق  ــوع العمــل، ومكان ــار، ون ــه المخت ــه األصــيل، وعنوان واســم العامــل، وجنســيته، وعنوان

عليــه، وأيــة امتيــازات أخــرى يتفــق عليهــا، ومــا إذا كان العقــد محــدد المــدة، أو غــر محــدد المــدة، أو ألداء عمــل معــني 

، و مــدة التجربــة إذا تــم االتفــاق عليهــا ، وتاريــخ مبــارشة العمــل ، وأيــة بيانــات ضروريــة ، و يجــوز تحريــر العقــد بلغــة 

أخــرى إىل جانــب اللغــة العربيــة : عــىل أن يكــون النــص العــريب هــو المعتمــد دومــا .

المادة )7(

 مــع مراعــاة التاريــخ المحــدد يف عقــد العمــل لمبــارشة العمــل: يحــق للمنشــأة إلغــاء عقــد العامــل الــذي ال يبــارش مهــام 

عملــه دون عــذر مــرشوع خــالل ســبعة أايم عمــل مــن تاريــخ التوقيــع عــىل العقــد بــني الطرفــني إذا كان التعاقــد تــم 

داخــل المملكــة، أو مــن تاريــخ قدومــه إىل المملكــة إذا كان التعاقــد تــم خــارج المملكــة.

المادة )۸(

ال يجــوز للمنشــأة نقــل العامــل بغــر موافقتــه - كتابــة - مــن مــكان عملــه األصــيل إىل مــكان آخــر يقتــي تغــر   •  

إقامتــه. محــل 

للمنشــأة يف حــاالت الضــرورة الــي قــد تقتضيهــا ظــروف عارضــة ولمــدة ال تتجــاوز ثالثــني يومــا يف الســنة تكليــف   •  

العامــل بعمــل يف مــكان يختلــف عــن المــكان المتفــق عليــه دون اشــراط موافقتــه، عــىل أن تتحمــل المنشــأة تكاليــف 

انتقــال العامــل وإقامتــه خــالل تلــك المــدة.

اإلركاب

المادة )٩(

 يتحدد االلزتام بمصروفات إركاب العامل، أو أفراد أرسته وفق الضوابط التالية:

 ١- عند بداية التعاقد ، وفق ما يتفق عليه يف عقد العمل.

 ۲. عند تمتع العامل بإجازته السنوية، وفق ما يتفق عليه يف عقد العمل.

 ٣. عند انتهاء خدمة العامل، طبقا ألحكام المادة )األربعون( فقرة )١( من نظام العمل.

 ٤- ال تتحمــل المنشــأة تكاليــف عــودة العامــل إىل بلــده يف حالــة عــدم صالحيتــه للعمــل خــالل فــرة التجربــة ، أو إذا رغــب 

يف العــودة دون ســبب مــرشوع ، أو يف حالــة ارتكابــه مخالفــة أدت إىل ترحيلــه بموجــب قــرار إداري ، أو حكــم قضــايئ.

المادة )10(

 يســتحق العامــل الــذي يتــم نقلــه مــن مــكان عملــه األصــيل إىل مــكان آخــر يقتــي تغيــر محــل إقامتــه نفقــات نقلــه، ومــن 

يعولهــم رشعــا ممــن يقيمــون معــه يف تاريــخ النقــل بمــا فيهــا نفقــات اإلركاب مــع نفقــات نقــل أمتعتهــم: مــا لــم 

يكــن النقــل بنــاء عــىل رغبــة العامــل.

التدريب والتأهيل

المادة )11(

 تتحمــل المنشــأة يف حــال قيامهــا بتأهيــل، أو تدريــب العاملــني الســعوديني كافــة التكاليــف، وإذا كان مــكان التأهيــل 

أو التدريــب يف غــر الدائــرة المكانيــة للمنشــأة تؤمــن تذاكــر الســفر يف الذهــاب، والعــودة ابلدرجــة الــي تحددهــا 

المنشــأة، كمــا تؤمــن وســائل المعيشــة مــن مــأكل، ومســكن، وتنقــالت داخليــة، أو تصــرف للعامــل بــدال عنهــا، 

وتســتمر يف صــرف أجــر العامــل طــوال فــرة التأهيــل، والتدريــب.

المادة )12(

يجــوز للمنشــأة أن تنهــي عقــد التأهيــل، أو التدريــب مــن غــر العاملــني، إذا ثبــت مــن التقاريــر الصــادرة عــن اجلهــة   •  

تتــوىل التدريــب، أو التأهيــل عــدم قابليتــه، أو قدرتــه عــىل إكمــال برامــج التدريــب بصــورة مفيــدة. الــي 

للمتــدرب، أو اخلاضــع للتأهيــل مــن غــر العاملــني، أو وليــه، أو وصيــه احلــق يف إنهــاء التدريــب، أو التأهيــل إذا ثبــت   •  

مــن التقاريــر الصــادرة عــن اجلهــة الــي تتــوىل التدريــب، أو التأهيــل عــدم قابليتــه، أو قدرتــه عــىل إكمــال برامــج التدريــب 

بصــورة مفيــدة.

ويف كلتــا احلالتــني الســابقتني يجــب عــىل الطــرف الــذي يرغــب يف إنهــاء العقــد إبــالغ الطــرف اآلخــر بذلــك قبــل   •  

أســبوع عــىل األقــل مــن تاريــخ التوقــف عــن التدريــب والتأهيــل. للمنشــأة أن تلــزم المتــدرب أو اخلاضــع للتأهيــل مــن 

غــر العاملــني لديــه – بعــد إكمــال مــدة التدريــب أو التأهيــل. أن يعمــل لديهــا مــدة مماثلــة لمــدة التدريــب أو التأهيــل.

للمنشــأة أن تلــزم المتــدرب أو اخلاضــع للتأهيــل مــن غــر العاملــني لدهــا بدفــع تكاليــف التدريــب أو التأهيــل الــي   •  

تحملتهــا أو بنســبة المــدة المتبقيــة يف حالــة رفضــه رفــض العمــل المــدة المماثلــة او بعضهــا.

المادة )13(

 أوال: يجــوز للمنشــأة أن تشــرط عــىل اخلاضــع للتدريــب، أو التأهيــل مــن العاملــني لديهــا ـــــــ بعــد إكمــال مــدة التدريــب أو 

التأهيــل - أن يعمــل لديهــا مــدة ال تتجــاوز المــدة المماثلــة لمــدة برنامــج التدريــب أو التأهيــل الــذي خضــع لــه العامــل، 

إذا كان عقــد العمــل غــر محــددة المــدة، أو ابيق مــدة العقــد يف العقــود محــددة المــدة إذا كانــت المــدة المتبقيــة مــن 

عقــد العمــل أقــل مــن المــدة المماثلــة لمــدة برنامــج التدريــب.

 ثانيــا: يجــوز للمنشــأة أن تنهــي تأهيــل أو تدريــب العامــل، مــع إلزامــه بدفــع تكاليــف التدريــب الــي تحملهــا المنشــأة أو 

بنســبة منهــا وذلــك يف احلــاالت التاليــة:

1. إذا قرر العامل إنهاء التدريب، أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مرشوع.
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 2. إذا تــم فســخ عقــد عمــل العامــل وفــق إحــدى احلــاالت الــواردة يف المــادة )الثمانــون( مــن نظــام العمــل عــدا الفقــرة )٦( 

منهــا أثنــاء فــرة التدريــب أو التأهيــل.

ــواردة يف المــادة )احلاديــة والثمانــون( مــن نظــام العمــل   3. إذا اســتقال العامــل مــن العمــل، أو تركــه لغــر احلــاالت ال

أثنــاء فــرة التدريــب أو التأهيــل.

 ثالثــا: يجــوز للمنشــأة إلــزام العامــل بدفــع تكاليــف التدريــب أو التأهيــل الــي تحملتهــا المنشــأة أو بنســبة منهــا إذا 

اســتقال العامــل مــن العمــل، أو ترکــه لغــر احلــاالت الــواردة يف المــادة )احلاديــة والثمانــون( مــن نظــام العمــل قبــل 

انتهــاء مــدة العمــل الــي اشــرطتها عليــه المنشــأة بعــد انتهــاء التدريــب أو التأهيــل.

األجور

المادة )14(

 مــع مراعــاة أي إجــراءات، أو ترتيبــات ينــص عليهــا برنامــج حمايــة األجــور: تدفــع أجــور العمــال ابلعملــة الرســمية للبــالد يف 

مواعيــد اســتحقاقها، وتــودع يف حســاابت العمــال عــن طريــق البنــوك المعتمــدة يف المملكــة.

المادة )15(

 تدفع أجور الساعات اإلضافية المستحقة للعامل يف نهاية الشهر الذي تم فيه التكليف.

المادة )16(

 إذا وافق يوم دفع األجور يوم الراحة األسبوعية، أو عطلة رسمية يتم الدفع يف يوم العمل السابق.

تقارير األداء

المادة )17(

 تصــدر المنشــأة تقاريــر عــن األداء بصفــة دوريــة، مــرة كل ســنة عــىل األقــل جلميــع العاملــني وفقــا للنمــاذج الــي تضعهــا 

لذلــك؛ عــىل أن تتضمــن العناصــر التاليــة:

1. المقدرة عىل العمل، ودرجة إتقانه )الكفاءة(.

2. سلوك العامل، ومدى تعاونه مع رؤسائه، وزمالئه، وعمالء المنشأة.

 3. المواظبة.

المادة )18(

 يقيم أداء العامل يف التقرير ابلتقديرات الي تحددها المنشأة: عىل أن يتبع يف ذلك مقياس من خمسة مستوايت.

المادة )19(

 يعــد التقريــر بمعرفــة الرئيــس المبــارش للعامــل، عــىل أن يعتمــد مــن )صاحــب الصالحيــة(، ويخطــر العامــل بصــورة مــن 

ـر وفقــا لقواعــد التظلــم المنصــوص عليهــا يف هــذه  ـر فــور اعتمــاده، ويحــق للعامــل أن يتظلــم مــن التقرـي التقرـي

الالئحــة.

العالوات

 المادة )20(

1. يجوز للمنشأة منح العاملني عالوات سنوية، يتم تحديد نسبتها بناء عىل ضوء المركز المايل للمنشأة

ــدوري عــىل مســتوى متوســط عــىل األقــل يف  2. يكــون العامــل مؤهــال الســتحقاق العــالوة مــى حصــل يف تقريــره ال

النمــوذج الــذي تضعــه المنشــأة، وذلــك بعــد مــي ســنة كاملــة مــن تاريــخ التحاقــه ابلعمــل، أو مــن تاريــخ حصولــه 

عــىل العــالوة الســابقة.

3. يجوز إلدارة المنشأة منح العامل عالوة استثنائية وفقا للضوابط الي تضعها يف هذا الشأن.

الرتقيات

المادة )21(

 تضــع المنشــأة ســلما وظيفيــا لوظائفهــا تحــدد فيــه عــدد، ومســميات الوظائــف ـــــ وفقــا لمــا جــاء يف دليــل التصنيــف، 

والتوصيــف المهــي الســعودي ـــــ ودرجــة كل وظيفــة، ورشوط شــغلها، وبدايــة أجرهــا فيــه، ويكــون العامــل مؤهــال 

للرقيــة إىل وظيفــة أعــىل؛ مــى توفــرت الــرشوط التاليــة:

وجود الوظيفة الشاغرة األعىل.  •  

توافر مؤهالت شغل الوظيفة المرشح للرقية إليها.  •  

حصوله عىل مستوى فوق المتوسط عىل األقل يف آخر تقرير دوري.  •  

موافقة صاحب الصالحية.  •  

يجوز إلدارة المنشأة منح العامل ترقية استثنائية؛ وفقا للضوابط الي تضعها يف هذا الشأن.  •  

المادة )22(

 إذا توافرت رشوط الرقية لوظيفة أعىل يف أكرث من عامل؛ فإن المفاضلة للرقية تكون كاآليت:

ترشيح صاحب الصالحية.  •  

احلاصل عىل تقدير أعىل.  •  

احلاصل عىل شهادات علمية أعىل، أو دورات تدريبية أكرث.  •  

األكرث خرة عملية بمجال عمل المنشأة.  •  

األقدمية يف العمل ابلمنشأة.  •  

االنتداب

المادة )23(

 إذا تم انتداب العامل األداء عمل خارج مقر عمله تلزتم المنشأة بما ييل:
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تؤمن للعامل وسائل التنقل الالزمة، ما لم يتم صرف مقابل لها بموافقته.  •  

يصرف للعامل مقابل للتكاليف الي يتكبدها للسكن، والطعام، وما إىل ذلك؛ ما لم تؤمنها له المنشأة.  •  

قيمة البدل اليومي لالنتداب حسب درجة العامل.  •  

ويجــب أن تحــدد تلــك االلزتامــات يف قــرار االنتــداب؛ وفقــا للفئــات، والضوابــط الــي تضعهــا المنشــأة يف هــذا الشــأن، 

ويكــون احتســاب تلــك النفقــات مــن وقــت مغــادرة العامــل لمقــر عملــه إىل وقــت عودتــه؛ وفــق المــدة المحــددة لــه 

مــن قبــل المنشــأة.

المزااي والبدالت

المادة )24(

 تؤمــن المنشــأة لعمالهــا الســكن المناســب، وكذلــك وســيلة النقــل إذا نــص عــىل ذلــك يف عقــد العمــل، ويجــوز النــص 

فيعقــد العمــل عــىل أن تدفــع المنشــأة للعامــل بــدل ســكن، وبــدل نقــل نقــدي.

أايم وساعات العمل

المادة )25(

ــع  يكــون عــدد أايم العمــل 5 أايم يف األســبوع، ويكــون )يومــني( اجلمعــة والســبت الراحــة األســبوعية أبجــر كامــل جلمي

العمــال، ويجــوز للمنشــأة - بعــد إبــالغ مكتــب العمــل المختــص - أن تســتبدل بهــذا اليــوم لبعــض عمالهــا أي يــوم مــن 

أايم األســبوع، وعليهــا أن تمكنهــم مــن القيــام بواجباتهــم الدينيــة، وال يجــوز تعويــض يــوم الراحــة األســبوعية بمقابــل 

نقــدي. 

تكون ساعات العمل )7( ساعات عمل يوميا تخفض إىل )5( ساعات يوميا يف شهر رمضان للعمال المسلمني.

العمل اإلضايف

المادة )26(

ــه تصــدره اجلهــة  1.  يف حــال تكليــف العامــل ابلعمــل اإلضــايف؛ يتــم ذلــك بموجــب تكليــف كتــايب، أو الكــروين موجــه ل

المســئولة يف المنشــأة يبــني فيــه عــدد الســاعات اإلضافيــة المكلــف بهــا العامــل، وعــدد األايم الالزمــة لذلــك؛ وفــق 

مــا نصــت عليــه المــادة )السادســة بعــد المائــة( مــن نظــام العمــل.

ــا يــوازي أجــر الســاعة مضافــا إليــه )50 %( مــن  2. تدفــع المنشــأة للعامــل عــن ســاعات العمــل اإلضافيــة أجــرا إضافي

أجــره األســايس.

التفتيش اإلداري

المادة )27(

ــال  ــك، وعــىل العمــال االمتث ــه مــن األماكــن المخصصــة لذل  يكــون دخــول العمــال إىل مواقــع عملهــم، وانصرافهــم من

ــك. ــب منهــم ذل للتفتيــش )التفتيــش اإلداري( مــى طل

المادة )28(

 يجوز للمنشأة أن تلزم العامل أبن يثبت حضوره، وانصرافه بإحدى الوسائل المعدة لهذا الغرض.

اإلجازات

المادة )29(

يســتحق العامــل عــن كل ســنة مــن ســنوات اخلدمــة إجــازة ســنوية أبجــر كامــل مدتهــا واحــد و عــرشون يومــا، تــزاد إىل مــدة 

ثالثــون يومــا، إذا بلغــت خدمتــه خمــس ســنوات متصلــة ، وللعامــل بعــد موافقــة المنشــأة احلصــول عــىل جــزء مــن 

إجازتــه الســنوية بنســبة المــدة الــي قضاهــا مــن الســنة يف العمــل؛ و يجــوز االتفــاق يف عقــد العمــل عــىل أن تكــون 

مــدة اإلجــازة الســنوية أكــرث مــن ذلــك .

المادة )30(

 للعامل احلق يف إجازة أبجر كامل يف األعياد، والمناسبات؛ وفق ما ييل:

أربعــة أايم بمناســبة عيــد الفطــر المبــارك، تبــدأ مــن اليــوم التــايل لليــوم التاســع والعرشيــن مــن شــهر رمضــان   •  

القــرى. أم  تقويــم  حســب  المبــارك 

أربعة أايم بمناسبة عيد األضىح المبارك، تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.  •  

يوم واحد بمناسبة اليوم الوطي للمملكة )أول المزيان(.  •  

 وإذا تداخلــت أايم هــذه اإلجــازات مــع الراحــة األســبوعية يعــوض العامــل عنهــا بمــا يعادلهــا قبــل أايم تلــك اإلجــازات 

أو بعدهــا.

أما إذا تداخلت أايم إجازة أحد العيدين مع إجازة اليوم الوطي فال يعوض العامل عنه.

المادة )31(

 يحق للعامل احلصول عىل إجازة أبجر كامل يف احلاالت التالية:

خمسة أايم عند زواجه.  •  

ثالثة أايم يف حالة والدة مولود له.  •  

خمسة أايم يف حالة وفاة زوجة العامل، أو أحد أصوله، أو فروعه.  •  

ــة وفــاة زوج العاملــة المســلمة؛ ولهــا احلــق يف تمديدهــا دون أجــر إن كانــت  أربعــة أشــهر، وعــرشة أايم يف حال  •  

لهــا بعــد وضــع هــذا احلمــل. العــدة الممنوحــة  لهــا االســتفادة مــن ابيق إجــازة  تضــع حملهــا، وال يجــوز  حامــال حــى 

خمســة عــرش يومــا يف حالــة وفــاة زوج العاملــة غــر المســلمة وللمنشــأة احلــق يف طلــب الوثائــق المؤيــدة   •  

إليهــا. المشــار  للحــاالت 

المادة )32(

 يســتحق العامــل - الــذي يثبــت مرضــه بشــهادة طبيــة صــادرة عــن طبيــب المنشــأة، أو مرجــع طــي معتمــد لديهــا - 
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إجــازات مرضيــة خــالل الســنة الواحــدة، والــي تبــدأ مــن تاريــخ أول إجــازة مرضيــة؛ ســواء أكانــت هــذه اإلجــازات 

متصلــة أم متقطعــة، وذلــك عــىل النحــو التــايل:

الثالثون يوما األوىل، أبجر كامل.  •  

الستون يوما التالية، بثالثة أرابع األجر.  •  

الثالثون يوما الي تيل ذلك، بدون أجر. وللعامل احلق يف وصل إجازته السنوية ابلمرضية.  •  

الرعاية الطبية

المادة )33(

 تقــوم المنشــأة ابلتأمــني عــىل جميــع العاملــني لديهــا صحيــا؛ وفقــا لمــا يقــرره نظــام التأمــني الصــي التعــاوين، والئحتــه 

التنفيذيــة، كمــا تقــوم ابالشــراك عــن جميــع العاملــني يف فــرع األخطــار المهنيــة لــدى المؤسســة العامــة للتأمينــات 

االجتماعيــة: وفقــا لمــا يقــرره نظامهــا.

بيئة العمل

المادة )34(

أ. ضوابط عامة

ال يتطلــب تشــغيل النســاء احلصــول عــىل تصريــح مــن وزارة المــوارد البرشيــة والتنميــة االجتماعيــة أو مــن أي   •  

جهــة أخــرى.

يمنع أي تميزي يف األجور بني العاملني والعامالت عن العمل ذي القيمة المتساوية.  •  

عــىل صاحــب العمــل توفــر مــكان مخصــص للعامــالت ألداء الصــالة واالســراحة ودورات ميــاه تبعــد مســافة   •  

مناســبة.

يف حاالت بيئة العمل المكتبية عىل صاحب العمل توفر غرفة ذات خصوصية المكاتب العامالت.  •  

تعــد حمايــة العاملــني والعامــالت مــن األخطــار المهنيــة، وتهيئــة بيئــة العمــل المناســبة مســؤولية مبــارشة عــىل   •  

المنشــأة

عىل صاحب العمل توفر مقاعد للعامالت يف األماكن الي يعملن بها.  •  

يف المنشآت النسائية المغلقة يجب أن يكون العامالت من النساء فقط.  •  

يف المنشأت الرجالية المخصصة للرجال يجب ان يكون فيها العاملني من الرجال فقط.  •  

•  يجب عىل المنشأة توفر نظام أمي ويف حال كانت المنشأة تستقبل اجلمهور يجب تعيني حراسة أمنية.  

ب. ضوابط عمل المرأة يف المنشآت النسائية فقط

يجب وضع لوحة إرشادية يف مكان ابرز توضح أن المنشأة خاص ابلنساء وممنوع دخول الرجال.  •  

يجب أن يكون العامالت من النساء فقط.  •  

ــز التجــاري يف حــال وجــود  ــم يوفرهــا صاحــب المرك ــة أو نظــام أمــي مال ــر المنشــأة حراســة أمني يجــب أن توف  •  

المنشــأة يف مركــز تجــاري يف حــال تــم وضــع نظــام أمــي يجــب عــىل صاحــب المنشــأة وضــع لوحــة إرشــادية أن 

األمنيــة. للمراقبــة  خاضعــة  المنشــأة 

مادة )35(

 للمــرأة العاملــة احلــق يف إجــازة وضــع أبجــر كامــل لمــدة عــرشة أســابيع توزعهــا كيــف تشــاء، بحيــث تبــدأ بحــد أقــى أبربعــة 

ــدى المنشــأة، أو  ــة المعتمــدة ل ــخ بواســطة اجلهــة الطبي ــخ المرجــح للوضــع؛ ويحــدد هــذا التاري ــل التاري أســابيع قب

بشــهادة طبيــة مصدقــة مــن جهــة صحيــة، وال يجــوز تشــغيل المــرأة العاملــة خــالل األســابيع الســنة التاليــة لوضعهــا.

 ويف حالــة إنجــاب طفــل مريــض، أو مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة؛ فللعاملــة احلــق يف إجــازة أبجــر كامــل لمــدة شــهر واحــد 

بعــد انقضــاء إجــازة الوضــع؛ ولهــا تمديــد اإلجــازة لمــدة شــهر دون أجــر.

المادة )36(

 يحــق للمــرأة العاملــة يف المنشــأة عندمــا تعــود إىل مزاولــة عملهــا بعــد إجــازة الوضــع أن تأخــذ بقصــد إرضــاع مولودهــا 

فــرة، أو فــرات اســراحة ، ال تزيــد يف مجموعهــا عــىل الســاعة يف اليــوم الواحــد ، و ذلــك عــالوة عــىل فــرات الراحــة 

الممنوحــة جلميــع العمــال ، و تحســب هــذه الفــرة ، أو الفــرات مــن ســاعات العمــل الفعليــة ، و ذلــك لمــدة أربعــة ، و 

عرشيــن شــهرا مــن تاريــخ الوضــع ، وال يرتــب عــىل ذلــك تخفيــض األجــر ، و يجــب عــىل المــرأة العاملــة بعــد عودتهــا مــن 

إجــازة الوضــع إشــعار صاحــب العمــل كتابــة بوقــت فــرة ، أو فــرات تلــك االســراحة ، و مــا يطــرأ عــىل ذلــك الوقــت 

مــن تعديــل ، و تحــدد فــرة ، أو فــرات الرضاعــة عــىل ضــوء ذلــك بحســب مــا ورد يف الالئحــة التنفيذيــة لنظــام العمــل .

اخلدمات االجتماعية

المادة )37(

 تلزتم المنشأة بتقديم اخلدمات االجتماعية التالية:

إعداد مكان ألداء الصالة.  •  

إعداد مكان لتناول الطعام.  •  

توفــر المنشــأة المتطلبــات، واخلدمــات، والمرافــق التيســرية الضروريــة للعمــال مــن ذوي االعاقــة الــي تمكنهــم   •  

مــن أداء أعمالهــم بحســب االشــراطات المنصــوص عليهــا يف الالئحــة التنفيذيــة لنظــام العمــل.

ضوابط سلوكيات العمل

المادة )38(

يجــوز للمنشــأة إلــزام كل، أو بعــض العاملــني ابرتــداء زي موحــد، ويف كل األحــوال يراعــى يف أي زي ابلنســبة   •  

شــفاف. وغــر  وفضفاضــا،  محتشــما،  يكــون  أن  للنســاء  وابلنســبة  العــام،  للــذوق  مالئمتــه  للرجــال 
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عــىل جميــع العاملــني ابلمنشــأة االلــزتام بمقتضيــات أحــكام الرشيعــة اإلســالمية، واألعراف االجتماعيــة المرعية   •  

يف التعامــل مــع اآلخرـيـن.

يمتنــع عــىل جميــع العاملــني اخللــوة مــع اجلنــس اآلخــر، وعــىل المنشــأة أن تتخــذ كل التدابــر الــي تمنــع اخللــوة بــني   •  

اجلنســني داخــل المنشــأة.

عــىل جميــع العاملــني االمتنــاع عــن القيــام أبي شــكل مــن أشــكال االيــذاء، أو اإلســاءة اجلســدية، أو القوليــة، أو   •  

اإليحائيــة، أو ابتخــاذ أي موقــف يخــدش احليــاء، أو ينــال مــن الكرامــة، أو الســمعة، أو احلريــة، أو يقصــد منــه اســتدراج، 

أو إجبــار أي شــخص إىل عالقــة غــر مرشوعــة؛ حــى لــو كان ذلــك عــىل ســبيل المــزاح، وذلــك عنــد التواصــل المبــارش، 

أو أبي وســيلة تواصــل أخــرى، وللمنشــأة أن تتخــذ كل الرتيبــات، واإلجــراءات الضروريــة، والالزمــة لتبليــغ جميــع 

العاملــني بذلــك.

المادة )39(

ــع أشــكال االســتغالل، أو  ــة، أو الســلبية، وجمي ــع ممارســات اإلســاءة اإليجابي ــذاء، جمي يعتــر مــن قبيــل االي  •  

االبــزتاز، أو اإلغــراء، أو التهديــد؛ ســواء أكانــت جســدية، أو نفســية، أو جنســية: والــي تقــع يف مــكان العمــل مــن 

قبــل صاحــب العمــل عــىل العامــل، أو مــن قبــل العامــل عــىل صاحــب العمــل، أو مــن قبــل عامــل عــىل أخــر، أو عــىل أي 

شــخص موجــود فيمــكان العمــل، وتعتــر المســاعدة، والتســر عــىل ذلــك يف حكــم اإليــذاء.

يعتــر مــن قبيــل االيــذاء المقصــود يف الفقــرة الســابقة، مــا يقــع ابســتخدام أيــة وســيلة مــن وســائل االتصــال   •  

ســواء ابلقــول، أو الكتابــة، أو االشــارة، أو اإليحــاء، أو الرســم، أو ابســتخدام الهاتــف، أو ابلوســائل اإللكرونيــة 

األخــرى، أو أبي شــكل مــن أشــكال الســلوك الــذي يــدل عــىل ذلــك

المادة )40(

مــع عــدم اإلخــالل بحــق مــن وقــع عليــه اإليــذاء يف مــكان العمــل مــن االلتجــاء إىل اجلهــات احلكوميــة المختصــة،   •  

يحــق لهــا التقــدم بشــكواه للمنشــأة خــالل مــدة أقصاهــا خمســة أايم عمــل مــن وقــوع اإليــذاء عليــه، ويجــوز لــكل 

مــن شــاهد أو اطلــع عــىل واقعــة إيــذاء، التقــدم ببــالغ للمنشــأة بذلــك: أمــا إذا كان اإليــذاء قــد وقــع مــن قبــل صاحــب 

ــة المختصــة. المنشــأة، أو مــن أعــىل ســلطة فيهــا؛ فيكــون التقــدم ابلشــكوى للجهــة احلكومي

عــىل المنشــأة عنــد تقديــم شــكوى، أو بــالغ، تشــكيل جلنــة بقرار مــن المســؤول المختص، تكون مهمتهــا التحقيق   •  

يف حــاالت اإليــذاء، واالطــالع عــىل األدلــة، والتوصيــة بإيقــاع اجلــزاء التأديــي المناســب عــىل مــن ثبتــت إدانتــه، وذلــك 

خــالل خمســة أايم عمــل مــن تلقيهــا الشــكوى، أو البــالغ.

المادة )41(

مــع مراعــاة مبــدأ الرسيــة تســتمع اللجنــة جلميــع األطــراف، والشــهود، وتــدون كل مــا يجــري يف محاضــر؛ توقــع   •  

توقــع مــن أعضــاء اللجنــة يف نهايــة كل صفحــة. ثــم  مــن األطــراف، والشــهود عــىل أقوالهــم، 

تــم  تــرى ضــرورة اســتجوابه مــن العاملــني، واالســتماع إىل أقوالــه، وعــىل مــن  اللجنــة حــق اســتدعاء مــن   •  

المســؤولية. طائلــة  تحــت  يقــع  ال  حــى  اللجنــة؛  أمــام  المثــول  اســتدعاؤه 

يجوز للجنة أن ترفع توصية إلدارة المنشأة ابلتفريق بني الشايك، والمشكو يف حقه أثناء فرة التحقيق.  •  

يف حــال ثبــوت واقعــة اإليــذاء أبي طريقــة مــن طــرق اإلثبــات المعتــرة: تــويص اللجنــة ابألغلبيــة بإيقــاع اجلــزاء   •  

المعتــدي. عــىل  المناســب  التأديــي 

إذا كان االعتــداء يشــكل جريمــة جنائيــة، وجــب عــىل اللجنــة رفــع الشــكوى للمديــر العــام: لتبليــغ اجلهــات احلكوميــة   •  

المختصــة بذلــك.

يف حــال عــدم ثبــوت واقعــة اإليــذاء، تــويص اللجنــة بإيقــاع عقوبــة تأديبيــة عــىل المبلــغ: إذا تبــني لهــا أن الشــكوى،   •  

أو البــالغ کیــدي.

ــه اللجــوء للجهــات  ــل المنشــأة عــىل المعتــدي، مــن حــق المعتــدى علي ــع اجلــزاء التأديــي الموقــع مــن قب ال يمن  •  

المختصــة. احلكوميــة 

ال يمنع توقيع عقوبة رشعية، أو نظامية أخرى عىل المعتدي، من توقيع المنشأة جزاء تأديبيا عليه  •  

المخالفات واجلزاءات

المادة )42(

 المخالفة هي كل فعل من األفعال الي يرتكها العامل، وتستوجب أاي من اجلزاءات التالية:

ــي ارتكبهــا، مــع لفــت  ــوع المخالفــة ال ــه ن ــذار الكتــايب: وهــو كتــاب توجهــه المنشــأة إىل العامــل موضحــا ب اإلن  •  

مســتقبال. مثلهــا  إىل  العــودة  أو  المخالفــة،  اســتمرار  حالــة  يف  أشــد،  جــزاء  إىل  تعرضــه  إمــكان  إىل  نظــره 

غرامــة ماليــة: وهــي حســم نســبة مــن األجــر يف حــدود جــزء مــن األجــر اليومــي، أو احلســم مــن األجــر بمــا يــراوح   •  

بــني أجــر ـيـوم، وخمســة أايم يف الشــهر الواحــد كحــد أقــى.

اإليقــاف عــن العمــل بــدون أجــر: وهــو منــع العامــل مــن مزاولــة عملــه خــالل فــرة معينــة، مــع حرمانــه مــن أجــره   •  

تتجــاوز فــرة اإليقــاف خمســة أايم يف الشــهر الواحــد. خــالل هــذه الفــرة، عــىل أن ال 

احلرمان من الرقية، أو العالوة الدورية: وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ استحقاقها.  •  

الفصــل مــن اخلدمــة مــع المكافــأة: وهــو فصــل العامــل بنــاء عــىل ســبب مــرشوع: الرتكابــه المخالفــة مــع عــدم   •  

اخلدمــة. نهايــة  مكافــأة  يف  بحقــه  المســاس 

الفصــل مــن اخلدمــة بــدون مكافــأة: وهــو فســخ عقــد عمــل العامــل دون مكافــأة، أو إشــعار، أو تعويــض: الرتكابه   •  

أي مــن احلــاالت المنصــوص عليهــا يف المــادة )الثمانــون( مــن نظــام العمــل. ويجــب أن يتناســب اجلــزاء المفــروض 

ــه. ــة مــن قبل ــوع، ومــدى جســامة المخالفــة المرتكب عــىل العامــل مــع ن
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المادة )43(

 كل عامــل يرتكــب أاي مــن المخالفــات الــواردة يف جــداول المخالفــات، واجلــزاءات - الملحــق بهــذه الالئحــة – يعاقــب 

ــي ارتكبهــا. ابجلــزاء الموضــح قريــن المخالفــة ال

المادة )44(

 تكــون صالحيــة توقيــع اجلــزاءات المنصــوص عليهــا يف هــذه الالئحــة، مــن قبــل )صاحــب الصالحيــة ابلمنشــأة، أو مــن 

يفوضــه(؛ ويجــوز لــه اســتبدال اجلــزاء المقــرر أليــة مخالفــة بجــزاء أخــف.

المادة )45(

 يف حــال ارتــكاب العامــل ذات المخالفــة بعــد مــي مائــة وثمانــني يومــا عــىل ســبق ارتكابهــا، فإنــه ال يعتــر عائــدا، وتعــد 

مخالفــة، وكأنهــا ارتكبــت للمــرة األوىل.

المادة )46(

 عنــد تعــدد المخالفــات الناشــئة عــن فعــل واحــد، يكتفــي بتوقيــع اجلــزاء األشــد مــن بــني اجلــزاءات المقــررة يف هــذه 

الالئحــة.

المادة )47(

 ال يجــوز أن يوقــع عــىل العامــل عــن المخالفــة الواحــدة أكــرث مــن جــزاء واحــد، كمــا ال يجــوز أن يوقــع عــىل العامــل عــن 

المخالفــة الواحــدة غرامــة تزيــد قيمتهــا عــىل أجــر خمســة أايم، وال أن يقتطــع مــن أجــره أكــرث مــن أجــر خمســة أايم يف 

الشــهر الواحــد وفــاء للغرامــات الــي توقــع عليــه.

المادة )48(

ال توقــع المنشــأة أاي مــن اجلــزاءات الــي تتجــاوز عقوبتهــا غرامــة أجــر يــوم واحــد، إال بعــد إبــالغ العامــل كتابــة ابلمخالفــات 

المنســوبة إليــه، وســماع أقوالــه، وتحقيــق دفاعــه، وذلــك بموجــب محضــر يــودع بملفــه اخلــاص.

المادة )49(

 ال يجــوز للمنشــأة توقيــع أي جــزاء عــىل العامــل ألمــر ارتكبــه خــارج مــكان العمــل إال إذا كان لــه عالقــة مبــارشة بطبيعــة 

عملــه أو ابلمنشــأة أو بمديرهــا المســؤول، وذلــك دون اإلخــالل بحكــم المــادة )الثمانــون( مــن نظــام العمــل.

المادة )50(

 ال يجــوز مســاءلة العامــل تأديبيــا عــن مخالفــة مــى عــىل كشــفها أكــرث مــن ثالثــني يومــا مــن تاريــخ علــم المنشــأة 

بمرتكبهــا، دون أن تقــوم ابتخــاذ أي مــن إجــراءات التحقيــق بشــأنها.

المادة )51(

 ال يجوز للمنشأة توقيع أي جزاء عىل العامل، إذا مى عىل تاريخ ثبوت المخالفة أكرث من ثالثني يوما.
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جداول المخالفات واجلزاءات

أوال: 

اجلزاء )النسبة المحسومة، هي نسبة من األجر اليومي(نوع المخالفةم

رابع مرهثالث مره ثاين مرهأول مره

1

التأخر عن مواعيد احلضور للعمل لغاية 
)١٥( دقيقة دون إذن، أو عذر مقبول:
إذا لم يرتب عىل ذلك تعطيل عمل 

آلخرين.

20 %10 %5 %إنذار كتايب

2

التأخر عن مواعيد احلضور للعمل لغاية 
)١٥( دقيقة دون إذن، أو عذر مقبول:
إذا ترتب عىل ذلك تعطيل عمال 

آخرين.

50 %25 %15 %إنذار كتايب

3

التأخر عن مواعيد احلضور للعمل أكرث 
من )١٥( دقيقة الغاية )۳۰( دقيقة 

دون إذن، أو عذر مقبول: إذا لم يرتب 
عىل ذلك تعطيل عمال آخرين 

% 10% 15% 25% 50

4

التأخر عن مواعيد احلضور للعمل أكرث 
من )١٥( دقيقة الغاية )۳۰( دقيقة 

دون إذن، أو عذر مقبول: إذا ترتب عىل 
ذلك تعطيل عمال آخرين.

يوم75 50% 25% %

5

التأخر عن مواعيد احلضور للعمل 
أكرث من )۳۰( دقيقة الغاية )٦٠( 

دقيقة دون
إذن، أو عذر مقبول: إذا لم يرتب عىل 

ذلك تعطيل عمال آخرين.

يوم75 50% 25% %

6

التأخر عن مواعيد احلضور للعمل أكرث 
من )۳۰( دقيقة يوم الغاية )٦٠( دقيقة 
دون إذن، أو عذر مقبول: إذا ترتب عىل 

ذلك تعطيل عمال آخرين.

يومانيوم50 30% %

ابإلضافة إىل حسم أجر دقائق التأخر

7

التأخر عن مواعيد احلضور للعمل لمدة 
تزيد عىل ساعة دون إذن، أو عذر 

مقبول: سواء ترتب، أو لم يرتب عىل 
ذلك تعطيل عمال آخرين.

ثالثة أايميومانيومإنذار كتايب

ابإلضافة إىل حسم أجر ساعات التأخر

8
ترك العمل، أو االنصراف قبل الميعاد 
دون إذن، أو عذر مقبول بما ال يتجاوز 

)١٥( دقيقة.
يوم25 %10 %إنذار كتايب

ابإلضافة إىل حسم أجر مدة ترك العمل

9
ترك العمل، أو االنصراف قبل الميعاد 

دون إذن، أو عذر مقبول بما يتجاوز 
)١٥( دقيقة.

يوم50 25% 10% %

ابإلضافة إىل حسم أجر مدة ترك العمل

10
البقاء يف أماكن العمل، أو العودة 
إليها بعد انتهاء مواعيد العمل دون 

إذن مسبق
يوم25 %10 %إنذار كتايب

مخالفات تتعلق بمواعيد العمل 
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ثالثًا:

11
الغياب دون إذن كتايب، أو عذر مقبول 

لمدة يوم، خالل السنة العقدية 
الواحدة.

أربعة أايمثالثة أايميومان
احلرمان من الرقيات، أو 

العالوات لمرة واحدة

12
الغياب المتصل دون إذن كتايب، أو 

عذر مقبول من يومني إىل ستة أايم، 
خالل السنة العقدية الواحدة.

أربعة أايمثالثة أايميومان
احلرمان من الرقيات،

أو العالوات لمرة واحدة

 ابإلضافة إىل حسم أجر مدة الغياب

13
الغياب المتصل دون إذن كتايب، أو 

عذر مقبول من سبعة أايم إىل عرشة 
أايم، خالل السنة العقدية الواحدة.

خمسة أايمأربعة أايم

احلرمان من
الرقيات،

أو العالوات لمرة
واحدة

فصل من
اخلدمة مع المكافأة:

إذا لم يتجاوز مجموع الغياب 
)۳۰( يوم

 ابإلضافة إىل حسم أجر مدة الغياب

14

الغياب المتصل دون إذن كتايب، 
أو عذر مقبول من أحد عرش يوما 

إىل أربعة
عرش يوما، خالل السنة العقدية 

الواحدة

خمسة أايم

احلرمان من
الرقيات، أو العالوات 

لمرة
واحدة، مع توجيه إنذار
ابلفصل طبقا للمادة

)الثمانون(
من نظام

فصل من
اخلدمة طبقا

للمادة
)الثمانون( من نظام العمل

...................

ابإلضافة إىل حسم أجر مدة الغياب

15
 االنقطاع عن العمل دون سبب مرشوع مدة تزيد 
عىل خمسة عرش يوما متصلة، خالل السنة العقدية 

الواحدة.

الفصل دون مكافأة، أو تعويض، عىل أن يسبقه إنذار كتايب
بعد الغياب مدة عرشة أايم، يف نطاق حكم المادة )الثمانون( من نظام 

العمل

16
الغياب المتقطع دون سبب مرشوع مددا تزيد يف 

مجموعها عىل ثالثني يوما خالل السنة العقدية 
الواحدة.

الفصل دون مكافأة، أو تعويض، عىل أن يسبقه إنذار كتايب بعد الغياب 
مدة عرشين يوما، يف نطاق حكم المادة )الثمانون( من نظام العمل

ثانيًا: 

اجلزاء )النسبة المحسومة، هي نسبة من األجر اليومي(نوع المخالفةم

رابع مرهثالث مره ثاين مرهأول مره

1
االتواجد دون مرر يف غر مكان العمل 

المخصص للعامل أثناء وقت الدوام.
يوم50 25% 10% %

2
استقبال زائرين يف غر أمور عمل

المنشأة يف أماكن العمل، دون إذن 
من اإلدارة 

25 %15 %10 %إنذار كتايب

3
استعمال آالت، ومعدات، وأدوات
المنشأة: ألغراض خاصة، دون إذن.

50 %25 %10 %إنذار كتايب

4
تدخل العامل، دون وجه حق يف أي 

عمل ليس يف اختصاصه أو لم يعهد 
به إليه.

ثالثة أايميومانيوم50 %

5
اخلروج، أو الدخول من غر المكان 

المخصص لذلك.
25 %15 %10 %إنذار كتايب

6
اإلهمال يف تنظيف اآلالت، 

وصيانتها، أو عدم العناية بها، أو عدم 
التبليغ عن ما بها من خلل.

ثالثة أايميومانيوم50 %

7

عدم وضع أدوات اإلصالح، والصيانة، 
واللوازم األخرى يف األماكن 

المخصصة لها، بعد االنتهاء من 
العمل.

يوم50 %25 %إنذار كتايب

مخالفات تتعلق بتنظيم العمل

8
تمزيق، أو إتالف إعالنات، أو بالغات 

إدارة المنشأة.
فصل مع المكافأةخمسة أايمثالثة أايميومان

9
اإلهمال يف العهد الي بحوزته، مثال:

)سيارات، آالت، أجهزة، معدات،
أدوات، ..... اخل(.

فصل مع المكافأةخمسة أايمثالثة أايميومان

10
األكل يف مكان العمل، أو غر المكان 

المعد له، أو يف غر أوقات الراحة.
25 %15 %10 %إنذار كتايب

50 %25 %10 %إنذار كتايبالنوم أثناء العمل.11

12
 النوم يف احلاالت الي تستدعي يقظة 

مستمرة.
ثالثة أايميومانيوم50 %

13
 التسكع، أو وجود العامل يف غر 
مكان عمله، أثناء ساعات العمل.

يوم50 25% 10% %

14
 التالعب يف إثبات احلضور، 

واالنصراف.
يومانيوم

احلرمان من الرقيات
أو العالوات المرة

واحدة
فصل من اخلدمة معا لمكافأة

15

عدم إطاعة األوامر العادية اخلاصة
ابلعمل، أو عدم تنفيذ التعليمات 

اخلاصة ابلعمل، والمعلقة يف مكان 
ظاهر.

يومانيوم50 25% %

16
التحريض عىل مخالفة األوامر، 

والتعليمات اخلطية اخلاصة ابلعمل.
خمسة أايمثالثة أايميومان

فصل من
اخلدمة مع المكافأة

17
التدخني يف األماكن المحظورة، 

والمعلن عنها للمحافظة عىل سالمة 
العمال، والمنشأة.

خمسة أايمثالثة أايميومان
فصل من

اخلدمة مع المكافأة

18

اإلهمال، أو التهاون يف العمل الذي 
قد ينشأ عنه ضرر يف صحة العمال، أو 
سالمتهم، أو يف المواد، أو األدوات، 

واألجهزة.

خمسة أايمثالثة أايميومان
فصل من

اخلدمة مع المكافأة

اجلزاء )النسبة المحسومة، هي نسبة من األجر اليومي(نوع المخالفةم

رابع مرهثالث مره ثاين مرهأول مره

1
التشاجر مع الزمالء، أو مع الغر، أو 
إحداث مشاغبات يف مكان العمل.

خمسة أايمثالثة أايميومانيوم

2
التمارض، أو ادعاء العامل كذاب أنه 

أصيب أثناء العمل، أو بسببه.
خمسة أايمثالثة أايميومانيوم

3
االمتناع عن إجراء الكشف الطي عند 
طلب طبيب المنشأة، أو رفض اتباع 

التعليمات الطبية أثناء العالج.
خمسة أايمثالثة أايميومانيوم

4
مخالفة التعليمات الصحية المعلقة 

أبماكن العمل.
ثالثة أايميومانيوم50 %

5
الكتابة عىل جدران المنشأة، أو لصق 

إعالنات عليها.
50 %25 %10 %إنذار كتايب

6
 رفض التفتيش اإلداري عند 

االنصراف.
يومانيوم50 25% %

7
عدم تسليم النقود المحصلة حلساب 
المنشأة يف المواعيد المحددة دون 

ترير مقبول.
خمسة أايمثالثة أايميومان

فصل من
اخلدمة مع المكافأة

8
االمتناع عن ارتداء المالبس، 

واألجهزة المقررة للوقاية وللسالمة.
خمسة أايميومانيومإنذار كتايب

مخالفات تتعلق بسلوك العامل
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اعتماد مجلس اإلدارة 

تم اعتماد ها يف اجتماع مجلس اإلدارة بجلسته احلادي عرش 

رقم  ) 11/01/2022 ( المنعقدة بتاريخ  11/ 02 / 1444 هـ الموافق 26/ 10 / 2022 م

9
تعمد اخللوة مع اجلنس اآلخر يف 

أماكن العمل.
فصل مع المكافأةخمسة أايمثالثة أايميومان

10
اإليحاء لآلخرين بما يخدش احلياء 

قواًل، أو فعاًل.
فصل مع المكافأةخمسة أايمثالثة أايميومان

11

االعتداء عىل زمالء العمل ابلقول، 
أو اإلشارة، أو ابستعمال وسائل 
االتصال االلكرونية ابلشتم، أو 

التحقر.

فصل مع المكافأةخمسة أايمثالثة أايميومان

12
 االعتداء ابإليذاء اجلسدي عىل زمالء العمل، أو عىل 

غرهم بطريقة إابحية.
فصل بدون مكافأة أو إشعار، أو تعويض بموجب المادة )الثمانون(

13
االعتداء اجلسدي، أو القويل، أو أبي وسيلة من وسائل 

االتصال االلكرونية عىل صاحب العمل، أو المدير 
المسئول، أو أحد الرؤساء أثناء العمل، أو بسببه .

فصل بدون مكافأة، أو إشعار، أو تعويض بموجب المادة )الثمانون(

خمسة أايمثالثة أايمتقديم بالغ، أو شكوى كيدية.14
فصل من

اخلدمة مع المكافأة
.................

15
عدم االمتثال لطلب جلنة التحقيق 

ابحلضور.
يومانيوم50 25% %

16
التحريض عىل مخالفة األوامر، 

والتعليمات اخلطية اخلاصة ابلعمل.
خمسة أايمثالثة أايميومان

فصل من
اخلدمة مع المكافأة


