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 نبذة تعريفية عن املنشأة  

 

 : جمعية بيوت النسائية بعنيزة اسم املنشأة 

 : سحر محمد الغانم املدير املسؤول  

 : حي الشفاء –عنيزه  املركز الرئيس ي 

 : اليوجد فروع للجمعية الفروع  

 : شارع إبراهيم الحبودل –عنيزة  –القصيم  العنوان 

 : التنمية واإلسكان النشاط  

 : 56465 الرمز البريدي  

 : 8295 الرقم اإلضافي 

 : 0163634443 هاتف   

 :7020474297  رقم السجل التجاري الرئيس ي 
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 مقدمة 

 ( من نظام العمل الصادر  ۱۲وضعت هذه الالئحة تنفيذا لحكم املادة )  -

  هـ 1426خ يوتار  51امللكي رقم م/باملرسوم 

 أحكام عامة :  الفصل األول 

 تسري أحكام هذه الالئحة على جميع العاملين باملنشأة .  ( :1مادة )

لنحو يقصد بالعبارات واأللفاظ التالية أينما وردت في هذه الالئحة املعاني املوضحة أمام كل منها على ا ( :۲مادة )

 التالي : 

 بيوت النسائية بعنيزة جميعةاملنشأة :  -أ

العامل : هو كل شخص طبيعي يعمل ملصلحة املنشأة وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر، ولو كان بعيدا   -ب

 عن نظارتها . 

يه سائر الزيادات املستحقة األخرى التي الذي يشمل األجر األساس ي مضافا إلاألجر : هو األجر الفعلي ، و  -ج

، أو التي تتقرر للعامل لقاء  في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عملهتتقرر للعامل مقابل جهد بذله 

 .  العمل بموجب عقد العمل أو الئحة تنظيم العمل ووفق لحكم املادة الثانية من نظام العمل

 هـ 23/8/1426وتاريخ  51نظام العمل: يقصد به نظام العمل الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ -د

 التقويم املعمول به في املنشأة هو : التقويم امليالدي .  ( :3مادة )

تعتبر هذه الالئحة متممة لعقد العمل فيما ال يتعارض مع األحكام والشروط األفضل للعامل الواردة  ( :4مادة )

 في العقد والتخل أحكام هذه الالئحة بما قد يكون للعامل من حقوق مكتسبة 

، والئحته التنفيذية هـ23/8/1426خ يوتار  51عمل الصادر باملرسوم امللكي رقم م/تطبق أحكام نظام ال ( :5مادة )

 .  لم يرد بشأنه نص في هذه الالئحة ، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له فيما

وال تكون هذه التعديالت م هذه الالئحة كلما دعت الحاجة للمنشأة الحق في إدخال تعديالت على أحكا : (6مادة )

 .  فذة إال بعد اعتمادها من وزارة العملنا
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 تطلع املنشأة العامل عند التعاقد على أحكام هذه الالئحة وينص عقد العمل .  ( :۷مادة )

 التوظيف : الفصل الثاني 

 :  شروط التوظيف

 يشترط للتوظيف في املنشأة ما يلي :  ( :۸مادة )

 أن يكون طالب العمل سعودي الجنسية .  -أ

 أن يكون حائزة على املؤهالت العلمية والخبرات املطلوبة للعمل محل التوظيف .  -ب

 أن يجتاز بنجاح ما قد تقرره املنشأة من اختبارات أو مقابالت شخصية تتطلبها الوظيفة.  -ج

 أن يكون الئقا طبيا بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها املنشأة  -د

( من ۳۳( ، )۳۲، ) (۲6توظيف غير السعودي وفقا للشروط واألحكام الواردة في املواد ) يجوز استثناءا -ه

 نظام العمل وأن يكون مصرح له بالعمل بالنسبة للعامل غير السعودي ، ولديه إقامة سارية املفعول . 

 اقة ويجوز للمنشأة إعفاء طالبي العمل السعوديين من شرط أو أكثر من هذه الشروط عدا شرط اللي

 الطبية . 

 مسوغات التوظيف

  -مسوغات التوظيف للعاملين والعامالت لدى املنشأة : ( :۹مادة )

 على كل من يرغب العمل لدى املنشأة تقديم الوثائق التالية :  -أ

 صورة من بطاقة الهوية الوطنية إن كان سعودي الجنسية .  •

 ر سعودي . صورة من رخصة اإلقامة ورخصة العمل وجواز السفر إن كان غي •

 صورة مصدقة من مؤهالته العلمية وخبراته العملية .  •

 .صور شخصية للعاملين  •

 شهادة طبية تثبت لياقته الطبية من جهة تحددها املنشأة .  •

 على الراغبات في العمل لدى املنشأة تقديم الوثائق التالية :  -ب

 موافقة ولي األمر .  •

 .  صور شخصية إذا طلبت من الجهة الحكومية •
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 صورة من وثيقة إثبات الهوية للعاملة .  •

 صورة مصدقة من مؤهالتها العلمية وخبراتها العملية .  •

 شهادة طبية تثبت لياقه املتقدمة للعمل لدى املنشأة .  •

 وتحفظ هذه الوثائق في ملف

 عقد العمل 

إحداهما للعامل من نسختين باللغة العربية تسلم  يتم توظيف العامل بموجب عقد عمل يحرر  ( :۱۰مادة )

وتودع األخرى في ملف خدمته لدى املنشأة ويتضمن العقد بيانا بطبيعة العمل واألجر املتفق عليه وما إذا كان 

 ، ويجوز تحریر العقد بلغة أخرى إلي العقد محدد املدة أو غير محدد املدة أو ألداء عمل معين وأية بيانات ضرورية

ين املنشأة ص العربي هو املعتمد دوما ويكون نظام العمل هو الفاصل بجانب اللغة العربية على أن يكون الن

 نظام العمل . والعامل وذلك في ضوء 

( يوما من 15يحق للمنشأة إلغاء عقد العامل الذي ال يباشر مهام عمله دون عذر مشروع خالل ) ( :۱۱مادة )

إذا لم يضع نفسه تحت تصرف املنشأة فور تاريخ العقد بين الطرفين إذا كان متعاقدة معه من داخل اململكة و 

 وصوله للمملكة إذا كان متعاقدة معه من الخارج. 

ل يعتبر عقد العمل سارية ومنتجة لجميع اآلثار املترتبة عليه من تاريخ مباشرة العامل الفعلية للعم ( :۱۲مادة )

 املرضية . وال تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيد الفطر و عيد األضحى واإلجازة 

ال يعتبر العامل الذي يعمل لدى املنشأة وفقا للمواد السابقة تحت التجربة ما الم ينص في عقده  ( :۱۳مادة )

صراحة وكتابة على أنه معين تحت التجربة، وتحدد مذة التجربة في عقد عمله بصورة واضحة بشرط أال تتجاوز 

خرى لدى املنشأة باإلتفاق مع العامل وذلك لفترة تجربة تسعين يوما ، ويجوز وضع العامل تحت التجربة مرة أ

( من  54 ( ، ) 53ثانية ملدة ال تزيد عن تسعين يومأ بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر وفق حكم املادتين ) 

 العمل . نظام 

عليه جاز للمنشأة إذا لم تثبت صالحية العامل خالل فترة التجربة القيام بواجبات العمل املتفق  ( :14مادة )

( من نظام العمل بشرط أن تتاح له 6( فقرة )۸۰فسخ عقد العمل دون مكافأة أو إنذار أو تعويض وفقا للمادة )

 الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ . 
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ال يجوز للمنشأة تكليف العامل بعمل يختلف اختالفا جوهرية عن العمل املتفق عليه  ( :15مادة )

ه طبيعة العمل ، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ال يالكتابية إال في حاالت الضرورة وبما تقتضبغير موافقته 

تتجاوز ثالثين يوما في السنة وعلى أن تتخذ اإلجراءات الالزمة في شأن تغيير املهنة في رخصة العمل حين يقتض ي 

  ك بالنسبة للعامل غير السعودي .األمر ذل

 ( : النقل : 16مادة )

ال يجوز نقل العامل من مقر عمله األصلي إلى مكان آخر يقتض ي تغيير محل إقامته إذا كان من شأن هذا النقل أن 

 يلحق بالعامل ضررة جسيمة ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل. 

ل مع نفقات يستحق العامل املنقول نفقات نقله ومن يعولهم شرعا ممن يقيمون معه في تاريخ النق ( :۱۷مادة )

 نقل أمتعتهم ما لم يكن النقل بناء على رغبة العامل . 

 التدريب والتأهيل : الفصل الثالث 

تقوم املنشأة بتدريب وتأهيل عمالها السعوديين وإعدادهم مهنية للحلول محل غير السعوديين ،  ( :۱۸مادة )

 عد لهذا الغرض . ويتم قيد من تم إحاللهم محل غيرهم من غير السعوديين في السجل امل

يتم تدريب وتأهيل العمال السعوديين تدريب وتأهيال دورية وفنية في الداخل والخارج وفق البرامج  ( :۱۹مادة )

% من املجموع الكلي 6التي تعد في هذا الصدد بهدف تجديد وتطوير مهاراتهم و تنمية معارفهم بنسبة ال تقل عن 

 ثر . للعاملين متى بلغ عددهم خمسين عام فأك

 يستمر صرف أجر العامل طوال فترة التدريب أو التأهيل .  ( :۲۰مادة )

تتحمل املنشأة تكاليف التدريب والتأهيل وتؤمن تذاكر السفر في الذهاب والعودة كما تؤمن وسائل  ( :۲۱مادة )

 املعيشة من مأكل ومسكن وتنقالت داخلية . 

هيل العامل وأن تحمله كافة النفقات التي صرفتها عليه في سبيل يجوز للمنشأة أن تنهي تدريب أو تأ ( :۲۲مادة )

 ذلك ، وذلك في الحاالت اآلتية : 

 في ذلك  أنه غير جاد هإذا ثبت في التقارير الصادرة عن الجهة التي تتولى تدريبه أو تأهيل -أ

 إذا قرر العامل إنهاء التدريب أو التأهيل قبل املوعد املحدد لذلك دون عذر مقبول .  -ب

  



 

8 

 األجور : الفصل الرابع 

يوظف العمال على وظائف ذات مسميات ومواصفات معينة ويحصل العامل على األجر املتفق عليه  ( :۲۳مادة )

 في عقد العمل . 

تدفع أجور العمال بالعملة الرسمية للبالد ويتم دفعها خالل ساعات العمل الرسمية وفي مكانه أو  : (24)مادة 

 تودع في حسابه البنكي وفقا لألحكام التالية: 

 العامل ذو األجر الشهري يصرف أجره في نهاية الشهر .  -1

 العامل باليومية أو بالقطعة يصرف أجره في نهاية األسبوع.  -2

نتهاء اي املنشأة خدمته، يدفع أجره وكافة مستحقاته خالل أسبوع على األكثر من تاريخ العامل الذي تنه -3

 العالقة التعاقدية . 

العامل الذي يترك العمل من تلقاء نفسه يدفع أجره وكافة مستحقاته خالل مدة ال تزيد عن أسبوعين من  -4

 تاريخ ترك العمل . 

ا أجور الساعات اإلضافية تدفع في ميعاد أقصاه ثالثة أيام من تاريخ انتهاء التشغيل اإلضافي ما لم يتم دفعه -5

 مع األجر العادي للعامل . 

 إذا صادف يوم الدفع يوم الراحة األسبوعية أو عطلة رسمية يتم الدفع في يوم العمل السابق .  ( :25مادة )

 تالم أجره أو أي مبلغ مستحق له على اإليصال أو السجل املعد لهذا الغرض . يوقع العامل عند اس ( :26مادة )

للعامل أن يوكل من يراه لقبض أجره أو مستحقاته بموجب وكالة شرعية أو تفويض كتابي موقع  ( :۲۷مادة )

 .  منه ومصدق عليه من قبل مدير املنشأة

صاحب  ىختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلأو توقيف العامل لدى الجهات امل احتجازعند  ( :۲۸مادة )

حتجاز % من أجر العامل حتى يفصل في قضيته على أن ال تزيد مدة التوقيف أو اال  50العمل أن يستمر في دفع 

فإذا  الزائدةصاحب العمل بدفع أي جزء من األجر عن املدة  ال يلزمعن مائة وثمانين يوما فإذا زادت املدة عن ذلك 

راءة العامل أو حفظ التحقيق وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسم من أجرة أما إذا قض ي قض ي بب

 صرف له مالم ينص الحكم على خالف ذلك .  فال يستعاد ما هبإدانت
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 تقارير األداء والعالوات والترقيات  :الفصل الخامس

 تعد املنشأة تقارير عن األداء بصفة دورية لجميع العاملين تتضمن العناصر التالية:  : (۲۹مادة )

 .  املقدرة على العمل ودرجة إتقانه )الكفاءة( -1

 سلوك العامل ومدی تعاونه مع رؤسائه وزمالئه وعمالء املنشأة .  -2

 املواظبة .  -3

 . (يعتمد من )صاحب الصالحيةيعد التقرير بمعرفة الرئيس املباشر للعامل على أن  : (۳۰مادة )

 يقيم أداء العامل في التقرير بأحد التقديرات اآلتية :  : (۳۱مادة )

 )أ( ممتاز 

 )ب ( جيد جدا 

 )ج( جيد 

 )د( مقبول 

 ( ضعيف ـ)ه

يخطر العامل بصورة من التقرير فور اعتماده ويحق للعامل أن يتظلم من التقرير وفقا لقواعد  : (۳۲مادة )

 التظلم املنصوص عليها في هذه الالئحة . 

 العالوات :

 وء املركز املالي للمنشأة. يتم منح العالوة من عدمه في ض (:۳۳مادة ) 

 :  (34مادة )

يكون العامل مؤهال إلستحقاق العالوة الدورية متى حصل في تقريره الدوري على درجة جيد على األقل بعد  -أ

 مض ي سنة كاملة من تاريخ التحاقه بالخدمة أو من تاريخ حصوله على العالوة السابقة . 

  هذا الشأن استثنائية وفقا للضوابط التي تضعها فييجوز إلدارة املنشأة منح العامل عالوة   -ب

 الترقيات : 

 يكون العامل مستحقا للترقية إلى وظيفة أعلى متى توافرت فيه الشروط التالية :  (35)مادة 

 وجود الشاغر في الوظيفة األعلى .  -أ
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 توافر مؤهالت شغل الوظيفة املرشح للترقية إليها .  -ب

 حصوله على درجة جيد جدا في آخر تقرير دوري .  -ج

 ويجوز إلدارة املنشأة منح العامل ترقية استثنائية وفقا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.  -د

 إذا توافرت شروط الترقية لوظيفة أعلى في أكثر من عامل فإن املفاضلة للترقية تكون كاآلتي :  : (36مادة )

 الحاصل على تقدير أعلى .  -1

 .الحاصل على دورات تدريبية أو شهادات علمية  -2

 .  األقدمية -3

 األكبر سنة .  -4

 البدالت  -االنتداب : الفصل السادس 

 االنتداب 

 : إذا انتدب العامل ألداء عمل خارج مقر عمله يعامل كاآلتي : (۳۸مادة )

تؤمن له وسيلة النقل الالزمة من مقر عمله إلى مقر انتدابه والعكس ما لم يتم صرف مقابل وسيلة النقل  -1

 بموافقة العامل . 

يصرف له بدل انتداب مقابل التكاليف الفعلية التي يتكبدها للسكن والطعام والتنقالت الداخلية وما إلى  -2

نتداب حسب درجة العامل وفقا للفئات والضوابط التي ذلك ما لم تؤمنها له املنشأة ، وتحدد قيمة بدل اال 

 تضعها املنشأة في هذا الشأن . 

تحسب النفقات املشار إليها في املادة السابقة من وقت مغادرة العامل ملقر عمله إلى وقت عودته  : (۳۹مادة )

 وفق املدة املحددة له من قبل املنشأة . 

 املزايا العينية و البدالت النقدية : 

 :  (40مادة )

 املزايا العينية هي :  -

تؤمن املنشأة لعمالها السكن املناسب و كذلك وسيلة النقل املناسبة للعامل و ذلك لنقلهم من مكان عملهم إلى 

 مقر سكنهم و بالعكس ويكون حسب االتفاق في عقد العمل . 



 

11 

 (: 41مادة )

بدل النقل نقدي للعامل و يكون حسب اإلتفاق في عقد البدالت النقدية هي: تدفع املنشأة لعمالها بدل سكن و  -

 العمل . 

 أيام وساعات العمل والراحة: الفصل السابع 

تكون أيام العمل ستة أيام في األسبوع ويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة األسبوعية بأجر كامل  : (43مادة ) 

_ أن تستبدل بهذا اليوم لبعض عمالها أي يوم لجميع العمال ، ويجوز للمنشأة_ بعد إبالغ مكتب العمل املختص 

ل من أيام األسبوع، وعليها أن تمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية ، وال يجوز تعويض يوم الراحة األسبوعية بمقاب

 نقدي . 

نظام ( من  ۱۰۰، ۹۹،  ۹۸تكون ساعات العمل ثمان ساعات عمل يوميا وفق ما ورد في املواد التالية )  : (43مادة )

 العمل . 

يكون حضور العمال إلي أماكن العمل وانصرافهم منها في املواعيد املحددة وفق الجداول التي يتعين  : (44مادة )

إعالنها بوضعها في أماكن بارزة من مواقع العمل ، ويجب أن تتضمن هذه الجداول موعد بدء ساعات العمل 

 وجب بیان موعد بدء وانتهاء ساعات عمل كل نوبة .  وانتهائها، وإذا كان العمل يتم عن طريق مناوبات

 من خمس ساعات متواصلةالسابقة أن ال يعمل العامل أكثر يراعي في الجداول املشار إليها في املادة  : (45مادة )

دون فترة للراحة والصالة والطعام ال تقل عن نصف ساعة في املرة الواحدة أو ساعة ونصف خالل مجموع ساعات 

  .  وعلى أن ال يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحدالعمل 

 

 قواعد الحضور واالنصراف والتفتيش

 يكون دخول العمال إلى مواقع عملهم وانصرافهم منها من األماكن املخصصة لذلك .  : (46مادة )

 أو السجل املعد لهذا الغرض .  املقاتيةعلى العامل أن يثبت حضوره وانصرافه في الساعة :  (47مادة )

 .  على العامل االمتثال للتفتيش متى طلب منه ذلك:  (48مادة )

 العمل اإلضافي : 
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يعتبر عمال إضافية كل عمل يكلف به العامل بعد ساعات الدوام العادية أو في أيام  : (49مادة )

 األعياد والعطالت املنصوص عليها في هذه الالئحة . 

 يتم تكليف العامل بالعمل اإلضافي بناء على أمر كتابي تصدره الجهة املسئولة في املنشأة يبين فيه : (50)مادة 

( من 106عدد الساعات اإلضافية التي يعملها العامل املكلف وعدد األيام الالزمة لذلك وفق ما نصت عليه املادة )

 ة بختم املنشأة . نظام العمل . وتسلم للعامل صورة خطية من التكليف الكتابي مصدق

( من ۱۰۷تدفع املنشأة للعامل عن ساعات العمل اإلضافية أجرة إضافية وفق ما نصت عليه املادة ) : (51مادة )

 نظام العمل . 

 ( من هذه الالئحة على الحاالت اآلتية :۔  45،  43ال تسري أحكام املادتين ) ( :52)مادة 

األشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في اإلدارة والتوجيه ، إذا كان من شأن هذه  -1

 .  املناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال

 األعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده .  -2

 العمل الذي يكون متقطعة بالضرورة .  -3

 .  عمال املخصصون للحراسة والنظافة ، عدا عمال الحراسة األمنية املدنيةال -4
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 اإلجازات : الفصل الثامن 

 اإلجازة السنوية : 

( ۲۱يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل ال تقل مدتها عن ):  (53مادة )

ويجوز للمنشأة منح العامل جزءا  متصلةيوما تزاد إلى مدة ال تقل عن ثالثين يوما إذا بلغت خدمته خمس سنوات 

 من إجازته السنوية بنسبة املدة التي قضاها من السنة في العمل 

 .  جوز االتفاق في عقد العمل على إجازة سنوية تزيد على ما ورد في املادة السابقةي:  (54مادة )

تحدد املنشأة مواعيد تمتع العمال بإجازاتهم السنوية وفق مقتضيات العمل ولصاحب العمل حق :  (55مادة )

لى تسعين يوما فإذا تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ملدة ال تزيد ع

اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة على أال يتعدى التأجيل نهاية 

 .  السنة التالية لسنة استحقاق اإلجازة

ال يجوز للعامل أن يتنازل عن إجازته السنوية بمقابل أو بدون مقابل ويجب أن يتمتع بها في سنة :  (56مادة )

 السنوية أو أيام منها للسنة التالية فقط  تحقاقها ويجوز له بموافقة املنشأة تأجيل إجازته اس

ه يوقع العامل عند قيامه باإلجازة إقرارا يوضح فيه تاريخ بدء اإلجازة وعنوان املكان الذي يقض ي في : (57مادة )

 إجازته . 

 تدفع املنشأة للعامل أجره عن مدة اإلجازة السنوية مقدمة عند القيام بها وفق آخر أجر يتقاضاه .  : (58مادة )

يستحق العامل أجره عن أيام اإلجازة املستحقة إذا ترك العمل قبل تمتعه بها وذلك بالنسبة للمدة  : (59مادة )

السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ، ويتخذ التي لم يحصل على إجازته عنها ، كما يستحق أجر اإلجازة عن كسور 

 أخر أجر كان يتقاضاه العامل أساسا الحتساب مقابل أجر هذه اإلجازات . 

 إجازات األعياد واملناسبات : 

 للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في األعياد واملناسبات التالية :  : (60مادة )

من شهر رمضان املبارك حسب تقويم  ۲۹من اليوم التالي ليوم أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر املبارك تبدأ  -أ

 أم القرى . 
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 .  أربعة أيام بمناسبة عيد األضحى املبارك تبدأ من يوم الوقوف بعرفة  -ب

يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة )أول امليزان( ، وإذا صادف هذا اليوم يوم الراحة األسبوعية أو  -ج

ب على صاحب العمل تعويض العامل بيوم إجازة آخر أو بأجر إضافي أيهما ضمن إجازة أحد العيدين وج

 أراد العامل . 

 إذا صادف أحد أيام إجازة أحد العيدين يوم الراحة األسبوعية تمدد اإلجازة يوم آخر.  -د

 اإلجازة الخاصة : 

 يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل في الحاالت التالية :  : (61مادة )

 .  ثالثة أيام عند زواجه -أ

 .يوم واحد في حالة والدة مولود له  -ب

 ثالثة أيام في حالة وفاة زوجة العامل أو أحد أصوله أو فروعه .  -ج

 .  خمسة عشر يوما في حالة وفاة زوج العاملة -د

 .  وللمنشأة الحق في طلب الوثائق التي تؤيد هذه الحاالت

 اإلجازة االضطرارية : 

يجوز للعامل بموافقة املنشأة الحصول على إجازة بدون أجر يتفقان على تحديدها ، ويعد عقد  : (62مادة )

 العمل موقوفا خالل مدة اإلجازة فيما زاد على عشرين يوما مالم يتفق الطرفان على خالف ذلك . 

 اإلجازة املرضية : 

ب املنشأة أو مرجع طبي معتمد لديها يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبي : (63مادة )

 ( من نظام العمل ، وذلك على النحو التالي : ۱۱۷إجازة مرضية خالل السنة الواحدة وفقا للمادة )

 .الثالثون يوما األولى بأجر كامل  -أ

 الستون يوم التالية بثالثة أرباع األجر .  -ب

 الثالثون يوما التي تلي ذلك بدون أجر .  -ج
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املرجع الصحي له إال إذا قرر طبيب املنشأة أو للعامل املريض أن يباشر عم ال يسمح : (64مادة )

املعتمد أنه شفي من مرضه وأصبح قادرة على مباشرة عمله وأنه ال خطر عليه من أداء العمل وال ضرر منه على 

  .  مخالطة زمالئه في العمل

 إجازة الحج : 

تمنح املنشأة العامل املسلم الذي يرغب في أداء فريضة الحج إجازة بأجر كامل مدتها سبعة أيام  : (65مادة )

باإلضافة إلى إجازة عيد األضحى املبارك وذلك ملرة واحدة طوال مدة خدمته وللمنشأة حق تنظيم هذه اإلجازة بما 

 يضمن حسن سير العمل بها . 

 إجازة االمتحان الدراسية : 

تمنح املنشأة العامل الذي يتابع تدريبه أو تحصيله العلمي إجازة بأجر كامل طوال مدة االمتحان  : (66مادة )

متحان عن سنة معادة فيكون متحان الفعلية ، أما إذا كان اال وذلك عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام اال 

ة العامل تقديم الوثائق املؤيدة الطلب اإلجاز متحان وللمنشأة أن تطلب من للعامل الحق في إجازة دون أجر ألداء اال 

. وعلى العامل أن يتقدم بطلب اإلجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوما على االمتحانوكذلك ما يدل على أدائه 

  . ، مع عدم اإلخالل باملساءلة التأديبيةاالمتحان األقل . ويحرم العامل من أجر هذه اإلجازة إذا ثبت أنه لم يؤد 

 تاسع الفصل ال

 مستويات اإلسعاف الطبي  -الوقاية والسالمة 

 إصابات العمل واألمراض املهنية  -الرعاية الطبية 

 الوقاية والسالمة 

 لحماية العمال من األخطار واألمراض الناجمة عن العمل تتخذ املنشأة التدابير األتية :  اسعي:  (68مادة )

 اإلعالن في أماكن ظاهرة عن مخاطر العمل ووسائل الوقاية منها والتعليمات الالزم اتباعها .  -أ

 حظر التدخين في أماكن العمل املعلن عنها .  -ب

 تأمين أجهزة اإلطفاء الحريق وإعداد منافذ للنجاة في حاالت الطوارئ .  -ج

 .إبقاء أماكن العمل في حالة نظافة تامة مع توفير املطهرات  -د

 ير املياه الصالحة للشرب واالغتسال . توف -ه
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 توفير دورات املياه باملستوى الصحي املطلوب .  -و

 تدريب العاملين على استخدام وسائل السالمة وأدوات الوقاية التي تؤمنها املنشأة .  -ز

 يختص باألتي :  ولة في كل موقع من مواقع العمل مسؤ تعين املنشأ : (69مادة )

 العمال .  تنمية الوعي الوقائي لدى -أ

 التفتيش الدوري بغرض التأكد من سالمة األجهزة وحسن استعمال وسائل الوقاية والسالمة .   -ب

 معاينة الحوادث وتسجيلها وإعداد تقارير عنها تتضمن الوسائل واالحتياطات الكفيلة بتالفي تكرارها .  -ج

 مراقبة تنفيذ قواعد الوقاية والسالمة .  -د

 مستويات اإلسعاف الطبي : 

 تؤمن املنشأة في كل م : (۷۰مادة )
ً
خزانة لإلسعافات الطبية تحتوي على كان يعمل فيه أقل من خمسين عامال

( من نظام العمل ، ويعهد إلى ۱۹۲كميات كافية من األدوية و األربطة واملطهرات وغير ذلك مما أشارت له املادة )

 عامل مدرب أو أكثر بإجراء اإلسعافات الالزمة للعمال املصابين . 

عامة غرفة لإلسعافات الطبية تتوافر فيها تعد املنشأة في كل مكان يعمل به أكثر من خمسين  : (۷۱مادة )

الشروط املنصوص عليها في الالئحة التنفيذية لنظام العمل ، ويعهد إلى ممرض مرخص له بإجراء اإلسعافات 

 الالزمة للعمال تحت إشراف طبيب . 

 الرعاية الطبية : 

بأحد األمراض املهنية املحددة في  تعهد املنشأة إلى طبيب أو أكثر لفحص عمالها املعرضين لإلصابة : (۷۲مادة )

 جداول األمراض املهنية املنصوص عليها في نظام التأمينات اإلجتماعية فحصا شامال مرة كل سنة على األقل . 

 توفر املنشأة العناية ا : (۷۳مادة )
ً
عاة للمستويات التي يقررها الوزير مع مرا لصحية و الوقائية و العالجية طبقا

: يستثنى من العالج النظارات الطبية وتركيب األسنان واألطراف  (74مادة )ضمان الصحي التعاوني فره نظام الما يو 

 الصناعية والعمليات التجميلية وما في حكمها . 

 إصابات العمل واألمراض املهنية :

فور استطاعته على العامل الذي يصاب بإصابة عمل أو بمرض منهي أن يبلغ رئيسه املباشر أو اإلدارة  : (75مادة )

 وله مراجعة الطبيب مباشرة متى استدعت حالته ذلك 
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على الطبيب املختص بعالج العمال أن يبادر بإبالغ اإلدارة عن أية ظواهر تشير إلى ظهور  : (76مادة )

 أي مرض منهي أو وبائي في صفوف العمال. 

 ار املهنية بالتأمينات االجتماعية . تقوم املنشأة باالشتراك عن جميع العاملين في فرع األخط : (۷۷مادة )

يطبق في شأن إصابات العمل واألمراض املهنية أحكام فرع األخطار املهنية من نظام التأمينات  : (۷۸مادة )

 االجتماعية . 

 الواجبات واملحظورات: الفصل العاشر 

 واجبات املنشأة : 

 تلتزم املنشأة بما يلي :  : (۷۹مادة )

معاملة عمالها بشكل الئق يبرز اهتمامها بأحوالهم ومصالحهم واالمتناع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم  -أ

 أو دينهم . 

 أن تعطي العمال الوقت الالزم ملمارسة حقوقهم املنصوص عليها في هذه الالئحة دون املساس باألجر .  -ب

أن تسهل ملوظفي الجهات املختصة كل مهمة تتعلق بالتفتيش أو املراقبة واإلشراف على حسن تطبيق  -ج

أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه ، وأن تعطي للسلطات املختصة جميع املعلومات 

 الالزمة التي تطلب منها تحقيقا لهذا الغرض . 

واملكان الذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقض ي به األنظمة  أن تدفع للعامل أجرته في الزمان -د

 الخاصة بذلك . 

له إذا حضر العامل ملزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن انه مستعد ملزاولة عم -ه

في أجر املدة التي ال  في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إال سبب راجع إلى صاحب العمل كان له الحق

 يؤدي فيها العمل . 

على املنشأة أو وكيلها أو أي شخص له سلطة على العمال تشديد املراقبة بعدم دخول أية مادة محظورة  -و

شرعا أو نظاما إلى أماكن العمل ، فمن وجدت لديه تطبق بحقه باإلضافة إلى العقوبات الشرعية الجزاءات 

 ها في جدول املخالفات والجزاءات . اإلدارية الرادعة املنصوص علي

 واجبات العمال : 

 :  باالتييلتزم العامل  : (۸۰مادة )
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التقيد بالتعليمات واألوامر املتعلقة بالعمل ما لم يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل أو  -أ

 .  النظام العام أو اآلداب العامة أو ما يعرض للخطر

 املحافظة على مواعيد العمل .   -ب

 .  إنجاز عمله على الوجه املطلوب تحت إشراف الرئيس املباشر ووفق توجيهاته -ج

 العناية باآلالت وباألدوات املوضوعة تحت تصرفه واملحافظة عليها وعلى ممتلكات املنشأة .  -د

االلتزام بحسن السيرة والسلوك والعمل على سيادة روح التعاون بينه وبين زمالئه وطاعة رؤسائه والحرص  -ه

 رضاء عمالء املنشأة في نطاق اختصاصه وفي حدود النظام . على إ

 .تقديم كل عون أو مساعدة في الحاالت الطارئة أو األخطار التي تهدد سالمة مكان العمل أو العاملين فيه  -و

املحافظة على األسرار الفنية و الصناعية والتجارية للمنشأة أو أية أسرار تصل إلى علمه بسبب أعمال  -ز

 وظيفته . 

على حساب  الغيرةاالمتناع عن استغالل عمله باملنشأة بغرض تحقيق ربح أو منفعة شخصية له أو  -ح

 مصلحة املنشأة 

إخطار املنشأة بكل تغيير يطرأ على حالته االجتماعية أو محل إقامته خالل أسبوع على األكثر من تاريخ  -ط

 حدوث التغيير . 

  د املرعية في البالد .لتقاليالتقيد بالتعليمات واألنظمة والعادات وا -ي

 عدم استقبال زائرين في أماكن العمل من غير عمال املنشأة وعمالئها .  -ك

 .  عدم استعمال أدوات املنشأة ومعداتها في األغراض الخاصة -ل
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 الخدمات االجتماعية  :الفصل الحادي عشر

 .  ةاعداد مكان ألداء الصال  : (۸۱مادة )

 اعداد مكان لتناول الطعام .  : (۸۲مادة )

 صرف راتب الشهر الذي توفي فيه العامل لورثته  : (۸۳مادة )
ً
 .  كامال

 التظلم : الفصل الثاني عشر 

لم مع عدم اإلخالل بحق العامل في االلتجاء إلى الجهات اإلدارية أو القضائية املختصة يحق له أن يتظ : (84مادة )

 أو إجراء يتخذ في حقه ويقدم التظلم إلى إدارة املنشأة خالل ثالثة أيام من تاريخإلى إدارة املنشأة من أي تصرف 

 العلم بالتصرف أو اإلجراء املتظلم منه وال يضار العامل من تقديم تظلمه . 

 يخطر العامل بنتيجة البت في تظلمه في ميعاد ال يتجاوز ثالثة أيام من تاريخ تقديمه التظلم .  : (۸۰مادة )

 انتهاء الخدمة : لثالث عشر الفصل ا

 تنتهي خدمة العامل في الحاالت اآلتية :  : (86مادة )

 انتهاء مدة العقد املحدد املدة .  -أ

 استقالة العامل .  -ب

 ( من نظام العمل. ۸۰( ، )75فسخ العقد ألحد األسباب الواردة في املادتين ) -ج

 ( من نظام العمل . ۸۱ترك العامل العمل في الحاالت الواردة في املادة ) -د

انقطاع العامل عن العمل ملرضه ملدد تزيد في مجموعها عن مائة وعشرين يوما متقطعة أو متصلة خالل  -ه

 السنة الواحدة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية . 

 .  ه ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمدعجز العامل عجزة كلية عن أداء العمل املتفق علي -و

 وفاة العامل .  -ز

إذا ألغت السلطات الحكومية املختصة رخصة عمل أو إقامة العامل غير السعودي أو قررت عدم  -ح

 تجديدها أو إبعاده عن البالد . 

بلوغ العامل سن الستين بالنسبة للعمال وخمس وخمسون سنة للعامالت مالم تمتد مدة العقد املحدد  -ط

 إلى ما وراء هذه السن . املدة 
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في األحوال التي تتطلب فيها أحكام نظام العمل لفسخ أو انتهاء عقد العمل ضرورة توجيه  : (۸۷مادة )

 إخطار إلى الطرف اآلخر يراعي ما يلي : 

 .أن يكون اإلخطار خطية  -أ

 يخ االستالم . أن يتم تسليم اإلخطار في مقر العمل ويوقع الطرف املرسل إليه اإلخطار مع توضيح تار  -ب

إذا امتنع الطرف املوجه إليه اإلخطار عن االستالم أو رفض التوقيع يرسل إليه اإلخطار بخطاب مسجل  -ج

 على عنوانه املدون في ملفه .

 تعاد للعامل حال إنهاء أو انتهاء خدمته وبناء على طلبه وثائقه الخاصة املودعة بملف خدمته ، كما : (۸۸مادة )

 ( من نظام العمل وذلك دون أي مقابل . 64تعطي املنشأة للعامل شهادة الخدمة املنصوص عليها في املادة )

 املكافآت : الفصل الرابع عشر 

 ملكافآت للعمال الذي تمنح ا : (۸۹مادة )
ً
 وإخالصا وكفاءة بشكل يؤدي إلى زيادة اإلنتاج أو الذين يثبتون نشاطا

يؤدون أعماال استثنائية إضافة إلى أعمالهم العادية وضمن حدود اختصاصاتهم أو الذين يستحدثون أساليب 

ضرر وتنظيمات جديدة في العمل تؤدي إلى رفع الكفاءة والطاقة اإلنتاجية أو الذين يقومون بدرء خطر أو دفع 

 بحق املنشأة أو عمالها . 

 تعتبر تقارير األداء امل : (۹۰مادة )
ً
ليها عيستند إليه في منح املكافأة املنصوص  نصوص عليها في هذه الالئحة أساسا

 في تلك الالئحة . 

 : تصنف املكافآت إلى فئتين :  (۹۱مادة )

 أوال : املكافآت املعنوية كاآلتي : 

 كتاب الثناء والتقدير .  -

 ثانيا : املكافآت املادية وتتضمن : 

 العالوات والترقيات االستثنائية .  -أ

 مكافآت اإلنتاج .  -ب

 اإلكراميات اإلضافية .  -ج

 مكافآت االختراع .  -د
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 منح تذاكر سفر زيادة عما هو مقرر بالئحة تنظيم العمل  -ه

 منح إجازة إضافية بأجر .  -و

 من ينيبه في ذلك .  تمنح املكافآت بقرار من صاحب املنشأة أو : (۹۲مادة )

  والجزاءات املخالفات : الفصل الخامس عشر 

يعد مخالفة تستوجب الجزاء املنصوص عليه في هذه الالئحة ارتكاب العامل فعال من األفعال الواردة  : (۹۳مادة )

 بجدول املخالفات والجزاءات امللحق بهذه الالئحة والذي يعتبر جزءا ال يتجزء منها . 

 الجزاءات التي يجوز توقعيها على العامل هي :  (:94مادة )

وهو تذكير شفهي أو كتابي يوجه إلى العامل من قبل رئيسه املباشر يشار فيه إلى املخالفة التي  التنبيه : -أ

ارتكبها ويطلب منه ضرورة مراعاة النظام والتقيد بالقواعد املتبعة ألداء واجبات وظيفته وعدم العودة 

 قبال ملثل ما بدر منه مست

 اإلنذار : وهو كتاب توجهه املنشأة إلى العامل موضح به نوع املخالفة التي ارتكبها مع لفت نظره إلى إمكان -ب

 .  تعرضه إلى جزاء اشد في حالة استمرار املخالفة أو العودة إلى مثلها مستقبال

 حسم نسبة من األجر في حدود جزء من األجر اليومي .  -ج

 الحسم من األجر بما يتراوح بين أجر يوم وخمسة أيام في الشهر الواحد كحد اقص ى .  -د

اإليقاف عن العمل بدون أجر : وهو منع العامل من مزاولة عمله خالل فترة معينة مع حرمانه من أجره  -ه

 خالل هذه الفترة على أن ال تتجاوز فترة اإليقاف خمسة أيام في الشهر الواحد. 

 ترقية أو العالوة الدورية ملدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ استحقاقها أو الحصول عليها. الحرمان من ال -و

وهو فصل العامل بسبب مشروع الرتكابه املخالفة مع عدم املساس بحقه الفصل من الخدمة مع املكافأة :  -ز

 في مكافأة نهاية الخدمة 

ن مكافأة أو تعويض الرتكابه فعال أو الفصل من الخدمة بدون مكافأة : وهو فسخ عقد عمل العامل دو  -ح

 ( من نظام العمل . ۸۰أكثر من األفعال املنصوص عليها في املادة )

( 93املشار إليه في املادة ) كل عامل يرتكب أيا من املخالفات الواردة في جدول املخالفات والجزاءات : (95مادة )

من هذه الالئحة يعاقب بالجزاء املوضح قرين املخالفة التي ارتكبها ويجب أن يتناسب الجزاء املفروض على العامل 

 مع نوع ومدى املخالفة املرتكبة من قبله . 
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تكون صالحية توقيع الجزاءات املنصوص عليها في هذه الالئحة من قبل صاحب  : (96مادة )

الحية باملنشأة أو من يفوضه ويجوز له استبدال الجزاء املقرر ألية مخالفة في حالة ارتكابها للمرة األولى بجزاء الص

 .  أخف

في حالة ارتكاب العامل ذات املخالفة بعد مض ي مائة وثمانون يوم على سبق ارتكابها فإنه ال يعتبر  : (۹۷مادة )

  -ولى عائدة وتعد مخالفة وكأنها ارتكبت للمرة األ 

 عند تعدد املخالفات الناشئة عن فعل واحد يكتفي بتوقيع الجزاء األشد من بين الجزاءات املقررة في : (۹۸مادة )

 هذه الالئحة . 

ال يجوز أن يوقع على املخالفة الواحدة أكثر من جزاء واحد كما ال يجوز الجمع بين حسم جزء من  : (۹۹مادة )

 الحسم من األجر أجر العامل وبين أي جزاء أخر ب

ال توقع املنشأة أيا من الجزاءات املنصوص عليها في هذه الالئحة إال بعد إبالغ العامل كتابة  : (۱۰۰مادة )

 باملخالفات املنسوبة إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وذلك بموجب محضر يودع بملفه الخاص . 

العمل ال يجوز للمنشأة توقيع أي جزاء على العامل  ( من نظام۸۰مع عدم اإلخالل بحكم املادة ) : (۱۰۱مادة )

 ألمر ارتكبه خارج مكان العمل إال إذا كان له عالقة 

 مباشرة بطبيعة عمله أو باملنشأة أو بمديرها املسئول . 

تسقط املساءلة التأديبية للعامل بعد مض ي ثالثين يوما على اكتشاف املخالفة دون أن تقوم  : (۱۰۲مادة )

 اتخاذ أي من إجراءات التحقيق بشأنها . املنشأة ب

ن مال يجوز للمنشأة توقيع الجزاءات الواردة بهذه الالئحة إذا مض ى على تاریخ ثبوت املخالفة أكثر  : (۱۰۳مادة )

 ثالثين يوما . 

ض يتعر  تلتزم املنشأة بإبالغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها والجزاء الذي : (104مادة )

سجل له في حالة تكرار املخالفة وإذا امتنع العامل عن استالم اإلخطار أو رفض التوقيع بالعلم يرسل إليه بالبريد امل

 على عنوانه الثابت في ملف خدمته . 
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( ۷۲مع عدم اإلخالل بحق العامل في االعتراض أمام الهيئة املختصة وفقا النص املادة ) : (105مادة )

، يجوز للعامل أن يتظلم أمام إدارة املنشأة من أي جزاء يوقع عليه وفق أحكام التظلم املنصوص  من نظام العمل

 عليها في هذه الالئحة 

يدون فيها نوع املخالفة التي ارتكبها وتاريخ وقوعها والجزاء  يخصص لكل عامل صحيفة جزاءات : (106مادة )

 املوقع عليه وتحفظ هذه الصحيفة في ملف خدمة العامل . 

( من نظام العمل وتعرض ۷۳تقيد الغرامات املوقعة على العمال في سجل خاص وفق أحكام املادة ) : (۱۰۷مادة )

لتصرف فيها في توفير الخدمات االجتماعية والصحية والثقافية حصيلتها كل سنة على وزارة العمل التقرير كيفية ا

 لعمال املنشأة . 

 ( من۸۰، ۷۰ال تخل أحكام املواد السابقة بحق املنشأة في فسخ عقد العمل وفقا ألحكام املادتين ) : (۱۰۸مادة )

 نظام العمل . 

 أحكام بتشغيل النساء : الفصل السادس عشر 

 مصاريف الفحص الطبي ونفقات العالج والوالدة .  تتحمل املنشأة : (۱۰۹مادة )

ها ، للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع ملدة األسابيع األربعة السابقة على التاريخ املنتظر لوالدت : (۱۱۰مادة )

واألسابيع الستة التالية للوضع ويحدد التاريخ املرجح للوالدة بواسطة الجهة الطبية املعتمدة لدى املنشأة أو 

، وال يجوز تشغيل املرأة العاملة خالل  بشهادة طبية مصدقة من جهة صحية وال تقبل شهادات أطباء خارجيين

 األسابيع الستة التالية لوالدتها . 

 :  يكون األجر الذي يدفع للعامالت أثناء غيابهن بإجازة الوضع كاآلتي : (۱۱۱مادة )

 العاملة التي أمضت أقل من سنة في خدمة املنشأة لها الحق في إجازة وضع بدون  -أ

  خدمة املنشأة لها الحق في إجازة وضع بنصف األجر العاملة التي أمضت سنة فأكثر في  -ب

العاملة التي أمضت ثالثة سنوات فأكثر يوم بدء اإلجازة في خدمة املنشأة لها الحق و في إجازة وضع بأجر   -ج

 كامل . 

والعاملة التي استفادة من إجازة وضع أجر كامل ال يحق لها املطالبة بأجر اإلجازة السنوية العادية عن 

سنة ، ويدفع لها نصف أجر اإلجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في تلك السنة من إجازة وضع نفس ال

 بنصف األجر . 
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على العاملة في الشهور األولى للحمل أن تبادر بإخطار املنشأة إلجراء الفحص الطبي  : (۱۱۲مادة )

 . الدوري عليها وتقرير العالج الالزم وتحديد التاريخ املرجح للوالدة

تراعي املنشأة في تحديد فترة اإلرضاع رغبة وظروف العاملة ما أمكن ذلك وعلى العاملة التقيد  : (۱۱۳مادة )

 بالجدول املنظم لذلك . 

تعد املنشأة أماكن لراحة العامالت بمعزل عن الرجال وعلى النساء العامالت ضرورة االحتشام في  : (114مادة )

 والتقاليد املرعية في البالد.  امللبس واملظهر والتقيد بالعادات

 ال يجوز في حال من األحوال اختالط النساء بالرجال في أماكن العمل وما يتبعه ومن مرافق وغيرها : (115مادة )

 . 

 .  جازة الوضعو انذارها بالفصل اثناء تمتعها بإيجوز لصاحب العمل فصل العاملة ا ال : (116مادة )

عات يكون عمل املرأة في املجاالت التي تتفق مع طبيعتها ويحظر تشغيلها في األعمال الخطرة أو الصنا : (۱۱۷مادة )

 .  الضارة والتي تحدد بقرار من الوزير

يوفر لهن مقاعد  يجب علي صاحب العمل في جميع األماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع املهن أن : (۱۱۸مادة )

 الستراحتهن . تأمين 

 يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد اجازة الوضع أن تأخذ بقصد ارضاع مولودها : (۱۱۹) مادة

ة تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد وذلك عالوة على فترات الراحة املمنوح فترات لالستراحة ال فترة أو

 .جر الفعلية وال يترتب عليها تخفيض األ العمل لجميع العمال وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات 

 أحكام ختامية : الفصل السابع عشر 

تعد املنشأة تصنيفا للعمال بحسب فئاتهم املهنية مسترشدة في ذلك بدليل التصنيف والتوصيف  : (۱۲۰مادة )

 املنهي السعودي . . 

مادها تنفذ أحكام هذه الالئحة في حق املنشأة اعتبارا من تاريخ إبالغها بالقرار الوزاري الصادر باعت : (۱۲۱مادة )

 على أن تسري في حق العمال اعتبارا من اليوم التالي إلعالنها. 
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يتم إعالن الالئحة بوضعها في مكان ظاهر من أماكن العمل خالل أسبوع على األكثر  : (۱۲۲مادة )

 بالغ بالقرار الوزاري املشار إليه في املادة السابقة . من تاريخ اإل 

 جدول املخالفات والجزاءات : الفصل الثامن عشر 

 مخالفات تتعلق بمواعيد العمل :  -1

 نوع املخالفة م

 الجزاء

 )النسبة املحسومة هي نسبة من األجر اليومي(

 رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة

1 
دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا  15التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية 

 لم يترتب على ذلك تعطيل عمال آخرین 
 %20 %10 %5 انذار كتابي 

2 
دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا  15التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية 

 لم يترتب على ذلك تعطيل عمال آخرین 
 %50 %25 %15 انذار كتابي 

3 
دقيقة دون إذن  30دقيقة لغاية  15التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 

 أو عذر مقبل إذا لم يترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرین
10% 15% 25% 50% 

4 
دقيقة دون إذن  30دقيقة لغاية  15التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 

 أو عذر مقبل إذا لم يترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرین
 يوم 75% 50% 25%

5 
دقيقة دون إذن  60دقيقة لغاية  30التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 

 أخرينأو عذر مقبول إذا لم يترتب على ذلك تعطيل عمال 
 يوم 75% 50% 25%

6 
دقيقة دون إذن  60دقيقة لغاية  30التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 

 أو عذر مقبول إذا لم يترتب على ذلك تعطيل عمال أخرين
 يومان  يوم  50% 30%

7 
التأخر عن مواعيد الحضور للعمل ملدة تزيد على ساعة دون إذن أو عذر مقبول 

 سواء ترتب أو لم يترتب على ذلك تعطيل عمال آخرین 

 ثالثة ايام يومان  يوم  انذار كتابي 

 باإلضافة إلى حسم أجر ساعات التأخر

8 
 15ترك العمل أو االنصراف قبل امليعاد دون إذن أو عذر مقبول بما ال يتجاوز 

 دقيقة 

 يوم %25 %10 انذار كتابي

 باإلضافة إلي حسم أجر مدة ترك العمل

9 
 15ترك العمل أو االنصراف قبل امليعاد دون إذن أو عذر مقبول بما ال يتجاوز 

 دقيقة 

 يوم 50% 25% 10%

 حسم أجر مدة ترك العملباإلضافة إلي 

 يوم  %25 %10 انذار كتابي البقاء في أماكن العمل أو العودة إليها بعد انتهاء مواعيد العمل دون مبرر 10

 الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من يوم إلى ثالثة أيام  11
 اربعة أيام ثالثة أيام يومين  يوم

 باإلضافة إلي حسم أجر مدة الغياب

 الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من أربعة أيام إلى ستة أيام  12
 اربعة أيام ثالثة أيام يومين 

فصل مع 

 املكافأة

 باإلضافة إلي حسم أجر مدة الغياب

 الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من سبعة أيام إلى عشرة أيام  13
 فصل مع املكافأة خمسة أيام اربعة أيام

 إلي حسم أجر مدة الغياب باإلضافة
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 االنقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على عشرة أيام متصلة  14

الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار كتابي بعد 

( من نظام ۸۰الغياب مدة خمسة أيام في نطاق حكم املادة )

 العمل

15 
 في 

ً
 تزيد في مجموعها على عشرين يوما

ً
الغياب املتقطع دون سبب مشروع مددا

 السنة الواحدة 

الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار كتابي بعد 

( من نظام ۸۰الغياب مدة خمسة أيام في نطاق حكم املادة )

 العمل

 نوع املخالفة م

 الجزاء

 )النسبة املحسومة هي نسبة من األجر اليومي(

 رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة

 يوم %50 %25 %10 التواجد دون مبرر في غير مكان العمل أثناء وقت الدوام  1

 %25 %15 %10 انذار كتابي  استقبال زائرين من غير عمال املنشأة في أماكن العمل دون إذن من اإلدارة  2

 %50 %25 %10 انذار كتابي  استعمال آالت ومعدات وأدوات املنشأة ألغراض خاصة دون إذن  3

 ثالثة أيام يومان  يوم %50 تدخل العامل دون وجه حق في أي عمل ليس في اختصاصه أو لم يعهد به إليه  4

 %25 %15 %10 انذار كتابي  الخروج أو الدخول من غير املكان املخصص لذلك  5

6 
اإلهمال في تنظيف اآلالت وصيانتها أو عدم العناية بها أو عدم التبليغ عن ما بها 

 من خلل 
 ثالثة أيام يومان  يوم 50%

7 
عدم وضع أدوات اإلصالح والصيانة واللوازم األخرى في األماكن املخصصة لها 

 بعد االنتهاء من العمل 
 يوم %50 %25 انذار كتابي 

8 
قراءة الصحف واملجالت وسائر املطبوعات في أماكن العمل خالل الدوام 

 الرسمي دون مقتض ى من واجبات الوظيفة 
 يومان  يوم 50% 20%

9 
 تمزيق أو إتالف إعالنات أو بالغات إدارة املنشأة 

 خمسة أيام ثالثة أيام يومان 
فصل مع 

 املكافأة

10 
 عدد _ اليات ....... -أجهزة  -سيارات االت اإلهمال في العهد التي بحوزته مثال ) 

 الخ ( 
 خمسة أيام ثالثة أيام يومان 

فصل مع 

 املكافأة

 %25 %15 %10 انذار كتابي  األكل في مكان العمل أو غير املكان املعد له أو في غير أوقات الراحة  11

 %25 %15 %10 انذار كتابي  النوم أثناء العمل  12

 ثالثة أيام يومان  يوم %50 النوم في الحاالت التي تستدعي يقظة مستمرة  13

 يوم %50 %25 %10 التسكع أو وجود العمال في غير محلهم أثناء ساعات العمل  14

 يومان  يوم %50 %25 التالعب في إثبات الحضور واالنصراف  15

16 
عدم إطاعة األوامر العادية الخاصة بالعمل أو عدم تنفيذ التعليمات الخاصة 

 بالعمل واملعلقة في مكان ظاهر 
 يومان  يوم 50% 25%

17 
 التحريض على مخالفة األوامر والتعليمات الخطية الخاصة بالعمل 

 خمسة أيام ثالثة أيام يومان 
فصل مع 

 املكافأة

18 
 التدخين في األماكن املحظورة واملعلن عنها للمحافظة على سالمة العمال واملنشأة 

 خمسة أيام ثالثة أيام يومان 
فصل مع 

 املكافأة

19 
اإلهمال أو التهاون في العمل الذي قد ينشأ عنه ضرر في صحة العمال أو سالمتهم 

 أو في املواد أو األدوات واألجهزة 
 أيامخمسة  ثالثة أيام يومان 

فصل مع 

 املكافأة
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 نوع املخالفة م

 الجزاء

 )النسبة املحسومة هي نسبة من األجر اليومي(

 رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة

 خمسة أيام ثالثة أيام يومان  يوم التشاجر مع الزمالء أو إحداث مشاغبات في محل العمل  1

 خمسة أيام ثالثة أيام يومان  يوم إدعاء العامل كذبة أنه أصيب أثناء العمل أو بسببه التمارض أو  2

3 
االمتناع عن إجراء الكشف الطبي عند طلب طبيب املنشأة أو رفض اتباع 

 التعليمات الطبية أثناء العالج 
 خمسة أيام ثالثة أيام يومان  يوم

 خمسة أيام يومان  يوم %50 مخالفة التعليمات الصحية املعلقة بأمكنة العمل  4

 %50 %25 %10 انذار كتابي  كتابة عبارة على الجدران أو لصق إعالنات  5

 يومان  يوم %50 %25 رفض التفتيش عند االنصراف  6

 %50 %25 %10 انذار كتابي  جمع إعانات أو نقود بدون إذن  7

8 
عدم تسليم النقود املحصلة لحساب املنشأة في املواعيد املحددة دون تبرير 

 مقبول 
 خمسة أيام ثالثة أيام يومان 

فصل مع 

 املكافأة

 خمسة أيام يومان  يوم انذار كتابي  االمتناع عن ارتداء املالبس واألجهزة املقررة للوقاية وللسالمة   9






