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  نبذة تعريفية عن المنشأة 

 

 جمعية بيوت النسائية بعنيزةاسم المنشأة : 

  سحر محمد الغانمالمدير المسؤول : 

 حي الشفاء –عنيزه لمركز الرئيسي : ا

  يوجد فروع للجمعية الالفروع : 

 شارع إبراهيم الحبودل –عنيزة  –القصيم العنوان : 

  التنمية واإلسكان: النشاط 

  56465الرمز البريدي : 

 8195الرقم اإلضافي : 

   1060604440 هاتف :  

 7111474197 :  رقم السجل التجاري الرئيسي

  



 

 

  

  : مقدمة

خ ي    وتار  50الملكي رقم م/  بالمرسوممل الصادر ( من نظام الع ۲۱وضعت هذه الالئحة تنفيذا لحكم المادة ) 

  ـه 0416

 أحكام عامة :  الفصل األول

 تسري أحكام هذه الالئحة على جميع العاملين بالمنشأة .  ( :0مادة )

يقصد بالعبارات واأللفاظ التالية أينما وردت في هذه الالئحة المعاني الموضحة أمام كل منها على  ( :۱مادة )

 النحو التالي : 

 .  بيوت النسائية بعنيزة جمعيةالمنشأة :  -أ

العامل : هو كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة المنشأة وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر، ولو كان   -ب

 بعيدا عن نظارتها . 

يه سائر الزيادات المستحقة األخرى الذي يشمل األجر األساسي مضافا إلاألجر : هو األجر الفعلي ، و  -ج

تقرر ، أو التي ت بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عملهالتي تتقرر للعامل مقابل جهد 

 للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو الئحة تنظيم العمل ووفق لحكم المادة الثانية من نظام العمل

 . 

 ـه 10/8/0416وتاري    خ  50نظام العمل: يقصد به نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/  -د

 تقويم المعمول به في المنشأة هو : التقويم الميالدي . ال ( :0مادة )

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

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

، والئحته ـه10/8/0416خ ي    وتار  50ل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ تطبق أحكام نظام العم ( :5مادة )

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

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

 .  نافذة إال بعد اعتمادها من وزارة العملالتعديالت 

 

  تطلع المنشأة العامل عند التعاقد على أحكام هذه الالئحة وينص عقد العمل .  ( :۷مادة )

  

 



 

 

 التوظيف : الفصل الثاني 

 :  شروط التوظيف

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

 أن يكون طالب العمل سعودي الجنسية .  -أ

 على المؤهالت العلمية والخبرات المطلوبة للعمل محل التوظيف .  يكون حائزأن  -ب

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

 : مسوغات التوظيف

  -مسوغات التوظيف لدى المنشأة :  ( :۹مادة )

 على الراغبات في العمل لدى المنشأة تقديم الوثائق التالية :  -أ

 صورة من وثيقة إثبات الهوية .  •

 .صورة مصدقة من مؤهالتها العلمية وخبراتها العملية  •

 . صورة من الدورات التدريبية •

 وتحفظ هذه الوثائق في ملف

 عقد العمل 

وتودع فة موظإحداهما لمن نسختين باللغة العربية تسلم  توظيف بموجب عقد عمل يحرر اليتم  ( :۲۱مادة )

األخرى في ملف خدمته لدى المنشأة ويتضمن العقد بيانا بطبيعة العمل واألجر المتفق عليه وما إذا كان العقد 

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

المنشأة  ينب اللغة العربية على أن يكون النص العربي هو المعتمد دوما ويكون نظام العمل هو الفاصل بجان

 نظام العمل . والعامل وذلك في ضوء 

( يوما 05دون عذر مشروع خالل ) ا مهام عمله التي ال تباشر  موظفةيحق للمنشأة إلغاء عقد ال ( :۲۲مادة )

 .من تاري    خ العقد بين الطرفين 

الفعلية  فةموظيعتبر عقد العمل سارية ومنتجة لجميع اآلثار المترتبة عليه من تاري    خ مباشرة ال ( :۲۱مادة )

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

نص في لم يتحت التجربة ما للمواد السابقة  لدى المنشأة وفقا  التي تعمل ال تعتبر الموظفة ( :۲۱مادة )

ة التجربة في عقد عمله بصورة واضحة بشرط ى أنه معين تحت التجربة، وتحدد مدعقده صراحة وكتابة عل

 موظفةلتحت التجربة مرة أخرى لدى المنشأة باإلتفاق مع ا وضع الموظفةأال تتجاوز تسعين يوما ، ويجوز 

وذلك لفترة تجربة ثانية لمدة ال تزيد عن تسعين يومأ بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر وفق حكم 

 العمل . ( من نظام  54 ( ، ) 50المادتين ) 



 

  

خالل فترة التجربة القيام بواجبات العمل المتفق عليه جاز  موظفةإذا لم تثبت صالحية ال ( :04مادة )

( من نظام العمل بشرط أن 6( فقرة )۸۱للمنشأة فسخ عقد العمل دون مكافأة أو إنذار أو تعويض وفقا للمادة )

 تتاح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ . 

ختالفا جوهرية عن العمل المتفق عليه بغير بعمل يختلف ا موظفةال يجوز للمنشأة تكليف ال ( :05مادة )

تجاوز ه طبيعة العمل ، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ال تيموافقته الكتابية إال في حاالت الضرورة وبما تقتض

  . ثالثين يوما في السنة

  ( : 06مادة )

ا كان من إذ ا األصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته ا من مقر عمله موظفةال يجوز نقل القل : الن

  . جسيمة ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل ر ضر أالموظفة شأن هذا النقل أن يلحق ب

ومن يعولهم شرعا ممن يقيمون معه في تاري    خ النقل مع  ا نفقات نقله ةالمنقول موظفةستحق الت ( :۲۷مادة )

  نفقات نقل أمتعتهم ما لم يكن النقل بناء على رغبة العامل . 

 

 التدريب والتأهيل : الفصل الثالث 

 

تدريب وتأهيال دورية وفنية في الداخل والخارج وفق البرامج  الموظفاتيتم تدريب وتأهيل  ( :08مادة )

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

 متى بلغ عددهم خمسين عام فأكثر .  للموظفاتالكلي 

 لتأهيل . طوال فترة التدريب أو ا موظفةيستمر صرف أجر ال ( :09مادة )

تتحمل المنشأة تكاليف التدريب والتأهيل وتؤمن تذاكر السفر في الذهاب والعودة كما تؤمن  ( :11مادة )

 وسائل المعيشة من مأكل ومسكن وتنقالت داخلية . 

 ا ليهكافة النفقات التي صرفتها ع  ا وأن تحمله موظفةيجوز للمنشأة أن تنهي تدريب أو تأهيل ال ( :10مادة )

 في سبيل ذلك ، وذلك في الحاالت اآلتية : 

 ذلك  في ةغير جاد ا أنه ا هأو تأهيل ا إذا ثبت في التقارير الصادرة عن الجهة التي تتولى تدريبه -أ

 إنهاء التدريب أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مقبول .  ت الموظفةإذا قرر  -ب

  



 

  

 األجور : الفصل الرابع 

على األجر  وتحصل الموظفةعلى وظائف ذات مسميات ومواصفات معينة موظفات الوظف ت ( :11مادة )

 المتفق عليه في عقد العمل . 

بالعملة الرسمية للبالد ويتم دفعها خالل ساعات العمل الرسمية وفي  موظفاتتدفع أجور ال : (10)مادة 

 البنكي وفقا لألحكام التالية:  ا أو تودع في حسابه ا مكانه

 في نهاية الشهر .  ا ذو األجر الشهري يصرف أجره موظفةال -0

اري    خ خالل أسبوع على األكثر من ت ا وكافة مستحقاته ا ، يدفع أجرها تنهي المنشأة خدمته تيال موظفةال -1

 نتهاء العالقة التعاقدية . ا

أسبوعين  خالل مدة ال تزيد عن ا وكافة مستحقاته ا يدفع أجره ا ك العمل من تلقاء نفسهتتر  تيال موظفةال -0

 من تاري    خ ترك العمل . 

أجور الساعات اإلضافية تدفع في ميعاد أقصاه ثالثة أيام من تاري    خ انتهاء التشغيل اإلضافي ما لم يتم  -4

 .  موظفةدفعها مع األجر العادي لل

 .  ي يوم العمل السابقإذا صادف يوم الدفع يوم الراحة األسبوعية أو عطلة رسمية يتم الدفع ف ( :14مادة )

على اإليصال أو السجل المعد لهذا  ا أو أي مبلغ مستحق له ا عند استالم أجره توقع الموظفة ( :15مادة )

 الغرض . 

بموجب وكالة شرعية أو تفويض كتابي  ا أو مستحقاته ا لقبض أجره تراهأن يوكل من  موظفةلل ( :16مادة )

 .  ومصدق عليه من قبل مدير المنشأة ا موقع منه

 ىلدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعل موظفةأو توقيف ال احتجاز عند  ( :17مادة )

حتى يفصل في قضيته على أن ال تزيد مدة التوقيف موظفةمن أجر ال % 51صاحب العمل أن يستمر في دفع 

صاحب العمل بدفع أي جزء من األجر عن  ال يلزمحتجاز عن مائة وثمانين يوما فإذا زادت المدة عن ذلك أو اال 

ما  موظفةأو حفظ التحقيق وجب على صاحب العمل أن يرد إلى ال موظفةفإذا قضي ببراءة ال الزائدةالمدة 

 م على خالف ذلك . مالم ينص الحك ا صرف له فال يستعاد ما ا هأما إذا قضي بإدانت حسم من أجرها 

  



 

  

 تقارير األداء والعالوات والترقيات  :الفصل الخامس 

 تتضمن العناصر التالية:  موظفينتعد المنشأة تقارير عن األداء بصفة دورية لجميع ال : (18مادة )

 .  المقدرة على العمل ودرجة إتقانه )الكفاءة( -0

 وعمالء المنشأة .  ا وزمالئه ا مع رؤسائه ا ومدی تعاونه موظفةسلوك ال -1

 المواظبة .  -0

 . (على أن يعتمد من )صاحب الصالحية موظفةيعد التقرير بمعرفة الرئيس المباشر لل : (19مادة )

 يقيم أداء العامل في التقرير بأحد التقديرات اآلتية :  : (01مادة )

 )أ( ممتاز 

 )ب ( جيد جدا 

 )ج( جيد 

 )د( مقبول 

 ( ضعيف )ـه

قواعد أن يتظلم من التقرير وفقا ل موظفةبصورة من التقرير فور اعتماده ويحق لل تخطر الموظفة : (00مادة )

 التظلم المنصوص عليها في هذه الالئحة . 

 العالوات : 

 يتم منح العالوة من عدمه في ضوء المركز المالي للمنشأة.  : (01مادة ) 

 :  (00مادة )

لى الدوري على درجة جيد ع ا في تقريره تإلستحقاق العالوة الدورية متى حصل ةتكون الموظفة مؤهل -أ

 .  على العالوة السابقة ا بالخدمة أو من تاري    خ حصوله ا األقل بعد مضي سنة كاملة من تاري    خ التحاقه

 . أنهذا الش عالوة استثنائية وفقا للضوابط التي تضعها في موظفةإلدارة المنشأة منح اليجوز   -ب

 الترقيات : 

 للترقية إلى وظيفة أعلى متى توافرت فيه الشروط التالية : تكون الموظفة مستحقة  (04)مادة 

 وجود الشاغر في الوظيفة األعلى .  -أ

 توافر مؤهالت شغل الوظيفة المرشح للترقية إليها .  -ب

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

 ترقية استثنائية وفقا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.  موظفةويجوز إلدارة المنشأة منح ال -د



 

ترقية لة للفإن المفاض موظفةإذا توافرت شروط الترقية لوظيفة أعلى في أكثر من  : (05مادة )

  تكون كاآلتي : 

 

 الحاصل على تقدير أعلى .  -0

 .الحاصل على دورات تدريبية أو شهادات علمية  -1

 .  األقدمية -0

 األكبر سنة .  -4

 البدالت  -االنتداب :  الفصل السادس

 :االنتداب 

 : عامل كاآلتيا تألداء عمل خارج مقر عمله ت الموظفةإذا انتدب : (06مادة )

والعكس ما لم يتم صرف مقابل وسيلة  ا إلى مقر انتدابه ا وسيلة النقل الالزمة من مقر عمله ا تؤمن له -0

 .  موظفةالنقل بموافقة ال

لية وما تكبدها للسكن والطعام والتنقالت الداخاب مقابل التكاليف الفعلية التي تانتد ت بدال  ا يصرف له -1

وفقا للفئات موظفة المنشأة ، وتحدد قيمة بدل االنتداب حسب درجة ال ا إلى ذلك ما لم تؤمنها له

 والضوابط التي تضعها المنشأة في هذا الشأن . 

 لمقر عمله إلى وقت موظفةتحسب النفقات المشار إليها في المادة السابقة من وقت مغادرة ال : (07مادة )

 وفق المدة المحددة له من قبل المنشأة .  ا عودته

 

 أيام وساعات العمل والراحة:  السابع الفصل

عية الراحة األسبو  هم يوما  والسبت الجمعة ا أيام في األسبوع ويكون يوم خمسةتكون أيام العمل  : (08مادة ) 

، ويجوز للمنشأة_ بعد إبالغ مكتب العمل المختص _ أن تستبدل بهذا اليوم  موظفاتبأجر كامل لجميع ال

لبعض عمالها أي يوم من أيام األسبوع، وعليها أن تمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية ، وال يجوز تعويض يوم 

 الراحة األسبوعية بمقابل نقدي . 

(  ۲۱۱، ۹۹،  ۹۸ما ورد في المواد التالية )  تكون ساعات العمل ثمان ساعات عمل يوميا وفق : (09مادة )

 من نظام العمل . 

إلي أماكن العمل وانصرافهم منها في المواعيد المحددة وفق الجداول  موظفاتيكون حضور ال : (41مادة )

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

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

 نوبة . 



 

خمس  منأكثر تعمل الموظفة السابقة أن ال يراعي في الجداول المشار إليها في المادة  : (40مادة )

ساعات متواصلة دون فترة للراحة والصالة والطعام ال تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة أو ساعة ونصف 

في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم  تبقى الموظفةخالل مجموع ساعات العمل وعلى أن ال 

  .  الواحد

 

 : قواعد الحضور واالنصراف والتفتيش

 إلى مواقع عملهم وانصرافهم منها من األماكن المخصصة لذلك . موظفات يكون دخول ال : (41مادة )

  أو السجل المعد لهذا الغرض .  المقاتيةفي الساعة  ا وانصرافه ا ثبت حضورهموظفة أن تعلى ال : (40مادة )

 .  ذلك ا االمتثال للتفتيش متى طلب منه موظفةعلى ال : (45مادة )

 العمل اإلضافي : 

بعد ساعات الدوام العادية أو في أيام األعياد  تكلف به الموظفةيعتبر عمال إضافية كل عمل  : (46) مادة

 والعطالت المنصوص عليها في هذه الالئحة . 

بالعمل اإلضافي بناء على أمر كتابي تصدره الجهة المسئولة في المنشأة  موظفةيتم تكليف ال : (47مادة )

يه وعدد األيام الالزمة لذلك وفق ما نصت عل ةالمكلف تعملها الموظفةيبين فيه عدد الساعات اإلضافية التي 

  . صورة خطية من التكليف الكتابي مصدقة بختم المنشأة موظفة( من نظام العمل . وتسلم لل016المادة )

عن ساعات العمل اإلضافية أجرة إضافية وفق ما نصت عليه المادة  موظفةتدفع المنشأة لل : (48مادة )

 ( من نظام العمل . ۲۱۷)

 ( من هذه الالئحة على الحاالت اآلتية :۔  45،  40ال تسري أحكام المادتين ) ( :49)مادة 

اإلدارة والتوجيه ، إذا كان من شأن هذه األشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في  -0

 .  موظفاتالمناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على ال

 األعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده .  -1

 العمل الذي يكون متقطعة بالضرورة .  -0

 النظافة .  للحراسة و  خصصاتالم موظفاتال -4

  



 

  

 اإلجازات : الفصل الثامن 

 اإلجازة السنوية : 

( ۱۲عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل ال تقل مدتها عن ) تستحق الموظفة : (51مادة )

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

 جزءا من إجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل 

 .  يجوز االتفاق في عقد العمل على إجازة سنوية تزيد على ما ورد في المادة السابقة : (50مادة )

بإجازاتهم السنوية وفق مقتضيات العمل ولصاحب العمل  موظفاتتحدد المنشأة مواعيد تمتع ال:  (51مادة )

بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة ال تزيد على تسعين  موظفةحق تأجيل إجازة ال

دى كتابة على أال يتع  موظفةيوما فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة ال

 .  ة التالية لسنة استحقاق اإلجازةالتأجيل نهاية السن

أن يتنازل عن إجازته السنوية بمقابل أو بدون مقابل ويجب أن يتمتع بها في  موظفةال يجوز لل : (50مادة )

 السنوية أو أيام منها للسنة التالية فقط   ابموافقة المنشأة تأجيل إجازته ا سنة استحقاقها ويجوز له

باإلجازة إقرارا يوضح فيه تاري    خ بدء اإلجازة وعنوان المكان الذي يقضي  ا قيامهعند توقع الموظفة  : (54مادة )

 فيه إجازته . 

عن مدة اإلجازة السنوية مقدمة عند القيام بها وفق آخر أجر  ا أجره موظفةتدفع المنشأة لل : (55مادة )

 يتقاضاه . 

عن أيام اإلجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل تمتعه بها وذلك بالنسبة  ا أجره تستحق الموظفة : (56مادة )

ستحق أجر اإلجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في ا عنها ، كما تللمدة التي لم يحصل على إجازته

 أساسا الحتساب مقابل أجر هذه اإلجازات .  تتقاضاه الموظفةالعمل ، ويتخذ أخر أجر كان 

 ياد والمناسبات : إجازات األع

 الحق في إجازة بأجر كامل في األعياد والمناسبات التالية :  موظفةلل : (57مادة )

من شهر رمضان المبارك حسب  ۱۹أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي ليوم  -أ

 تقويم أم القرى . 

 .  الوقوف بعرفةأربعة أيام بمناسبة عيد األضحى المبارك تبدأ من يوم   -ب

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

بيوم إجازة آخر أو بأجر إضافي  موظفةأو ضمن إجازة أحد العيدين وجب على صاحب العمل تعويض ال

 أيهما أراد العامل . 

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



 

 اإلجازة الخاصة : 

   الحصول على إجازة بأجر كامل في الحاالت التالية :  للموظفةيحق  : (58مادة )

 . خمس  ة عشر يوما من تاري    خ الوفاةلم  رأة العامل  ة الت  ي توف  ي زوجها الحق ف  ي إجازة بأجر كامل مدة ال تقل عن 

 اإلجازة االضطرارية : 

بموافقة المنشأة الحصول على إجازة بدون أجر يتفقان على تحديدها ، ويعد  موظفةيجوز لل : (59مادة )

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

 اإلجازة المرضية : 

بشهادة طبية صادرة عن طبيب المنشأة أو مرجع طبي  ا الذي يثبت مرضه تستحق الموظفة : (61مادة )

 ( من نظام العمل ، وذلك على النحو التالي : ۲۲۷معتمد لديها إجازة 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

تمد المرجع الصحي المعإال إذا قرر طبيب المنشأة أو  ا لهباشر عمة أن تالمريض موظفةال يسمح لل : (60مادة )

 من أداء العمل وال ضرر منه على ا وأنه ال خطر عليه ا قادرة على مباشرة عمله توأصبح ا من مرضه تأنه شفي

  .  مخالطة زمالئه في العمل

 إجازة الحج : 

المسلم الذي يرغب في أداء فريضة الحج إجازة بأجر كامل مدتها سبعة  موظفةتمنح المنشأة ال : (61مادة )

وللمنشأة حق تنظيم هذه  ا أيام باإلضافة إلى إجازة عيد األضحى المبارك وذلك لمرة واحدة طوال مدة خدمته

 اإلجازة بما يضمن حسن سير العمل بها . 

 إجازة االمتحان الدراسية : 

الذي يتابع تدريبه أو تحصيله العلمي إجازة بأجر كامل طوال مدة االمتحان  الموظفةتمنح المنشأة  : (60مادة )

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

تقديم الوثائق المؤيدة  موظفةمتحان وللمنشأة أن تطلب من الالحق في إجازة دون أجر ألداء اال  موظفةلل

ا بخمسة هتقدم بطلب اإلجازة قبل موعدموظفة أن ت. وعلى الاالمتحانالطلب اإلجازة وكذلك ما يدل على أدائه 

، مع عدم اإلخالل االمتحان من أجر هذه اإلجازة إذا ثبت أنه لم يؤد  موظفةال حرمعشر يوما على األقل . وت

 .  بالمساءلة التأديبية

  

 حكام عامة في اإلجازات : 



 

بأي إجازة من اإلجازات المنصوص  ا عمل لدى أي جهة أثناء تمتعهموظفة أن تال يجوز لل : (64مادة )

ة ذلك يكون للمنشأ تخالفموظفة عليها في هذا الفصل سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر ، فإذا ثبت أن ال

 .  لقاء ذلك ا ما دفعته له ا عن مدة اإلجازة أو أن تسترد منها من أجرها الحق في حرمانه

 الفصل التاسع 

 الطبي مستويات اإلسعاف  -الوقاية والسالمة 

 إصابات العمل واألمراض المهنية  -الرعاية الطبية 

 الوقاية والسالمة 

 ذ المنشأة التدابير األتية من األخطار واألمراض الناجمة عن العمل تتخموظفات سعية لحماية ال : (65مادة )

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

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

 .إبقاء أماكن العمل في حالة نظافة تامة مع توفير المطهرات  -ج

 توفير المياه الصالحة للشرب واالغتسال .  -د

 دورات المياه بالمستوى الصحي المطلوب .  توفير  -ـه

 تدريب العاملين على استخدام وسائل السالمة وأدوات الوقاية التي تؤمنها المنشأة .  -و

 يختص باألتي : في كل موقع من مواقع العمل مسؤول  تعين المنشأة : (66مادة )

 .  موظفاتتنمية الوعي الوقائي لدى ال -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 : 

خزانة لإلسعافات الطبية تحتوي موظفة كان يعمل فيه أقل من خمسين تؤمن المنشأة في كل م : (67مادة )

 ( من نظام العمل ، ۲۹۱على كميات كافية من األدوية و األربطة والمطهرات وغير ذلك مما أشارت له المادة )

يها غرفة لإلسعافات الطبية تتوافر ف موظفة تعد المنشأة في كل مكان يعمل به أكثر من خمسين : (68مادة )

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

  الالزمة للعمال تحت إشراف طبيب . 

  

 

 الرعاية الطبية : 



 

 توفر المنشأة العناية ا : (69مادة )
 
ها الوزير للمستويات التي يقرر  لصحية و الوقائية و العالجية طبقا

: يستثنى من العالج النظارات الطبية وتركيب  (74مادة )فره نظام الضمان الصحي التعاوني مع مراعاة ما يو 

 األسنان واألطراف الصناعية والعمليات التجميلية وما في حكمها . 

 إصابات العمل واألمراض المهنية : 

بإصابة عمل أو بمرض مهني أن يبلغ رئيسه المباشر أو اإلدارة فور  التي تصاب موظفةعلى ال : (71مادة )

 استطاعته وله مراجعة الطبيب مباشرة متى استدعت حالته ذلك 

 في فرع األخطار المهنية بالتأمينات االجتماعية .  موظفاتتقوم المنشأة باالشتراك عن جميع ال : (70مادة )

يطبق في شأن إصابات العمل واألمراض المهنية أحكام فرع األخطار المهنية من نظام التأمينات  : (71مادة )

 االجتماعية . 

 الواجبات والمحظورات: الفصل العاشر 

 واجبات المنشأة : 

 تلتزم المنشأة بما يلي :  : (70مادة )

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

 كرامتهم أو دينهم . 

الوقت الالزم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذه الالئحة دون المساس  موظفاتأن تعطي ال -ب

 باألجر . 

سن تطبيق إلشراف على حأن تسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بالتفتيش أو المراقبة وا -ج

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

 المعلومات الالزمة التي تطلب منها تحقيقا لهذا الغرض . 

في الزمان والمكان الذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضي به  ا أجرته موظفةأن تدفع لل -د

 ة الخاصة بذلك . األنظم

مستعد  ا هان تفي الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن ا لمزاولة عمله حضرت الموظفةإذا  -ـه

حق في ا العن العمل إال سبب راجع إلى صاحب العمل كان له ا في هذه الفترة ولم يمنعه ا لمزاولة عمله

 ؤدي فيها العمل . أجر المدة التي ال ت

كيلها أو أي شخص له سلطة على العمال تشديد المراقبة بعدم دخول أية مادة محظورة على المنشأة أو و  -و

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

  الجزاءات اإلدارية الرادعة المنصوص عليها في جدول المخالفات والجزاءات . 

 

   

  



 

 

:  موظفاتواجبات ال    

 :  باالتييلتزم العامل  : (74مادة )

التقيد بالتعليمات واألوامر المتعلقة بالعمل ما لم يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل أو النظام  -أ

 .  العام أو اآلداب العامة أو ما يعرض للخطر

 المحافظة على مواعيد العمل .   -ب

 .  على الوجه المطلوب تحت إشراف الرئيس المباشر ووفق توجيهاته ا إنجاز عمله -ج

 العناية باآلالت وباألدوات الموضوعة تحت تصرفه والمحافظة عليها وعلى ممتلكات المنشأة .  -د

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

 المنشأة في نطاق اختصاصه وفي حدود النظام .  والحرص على إرضاء عمالء

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

 فيه 

بب أعمال بس ا المحافظة على األسرار الفنية و الصناعية والتجارية للمنشأة أو أية أسرار تصل إلى علمه -ز

 .  اوظيفته

لى حساب ع لغيرها أو  ا بالمنشأة بغرض تحقيق رب  ح أو منفعة شخصية له ا عن استغالل عملهاالمتناع  -ح

 مصلحة المنشأة 

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

 تاري    خ حدوث التغيير . 

  رعية في البالد . لتقاليد المالتقيد بالتعليمات واألنظمة والعادات وا -ي

 المنشأة وعمالئها .  موظفاتعدم استقبال زائرين في أماكن العمل من غير  -ك

 .  عدم استعمال أدوات المنشأة ومعداتها في األغراض الخاصة -ل

  



 

  

 الخدمات االجتماعية  :الفصل الحادي عشر

 .  ةاعداد مكان ألداء الصال : (75مادة )

 اعداد مكان لتناول الطعام .  : (76مادة )

  الورثته موظفةفيه ال تصرف راتب الشهر الذي توفي : (78مادة )
ا
 .  كامل

 التظلم : الفصل الثاني عشر 

في االلتجاء إلى الجهات اإلدارية أو القضائية المختصة يحق له  موظفةمع عدم اإلخالل بحق ال : (79مادة )

ويقدم التظلم إلى إدارة المنشأة خالل ثالثة  ا أن يتظلم إلى إدارة المنشأة من أي تصرف أو إجراء يتخذ في حقه

 .  امن تقديم تظلمه موظفةضار الصرف أو اإلجراء المتظلم منه وال تأيام من تاري    خ العلم بالت

التظلم  ا في ميعاد ال يتجاوز ثالثة أيام من تاري    خ تقديمه ا بنتيجة البت في تظلمه تخطر الموظفة : (۸۱مادة )

 . 

 انتهاء الخدمة  : الفصل الثالث عشر

 في الحاالت اآلتية :  تنتهي خدمة الموظفة : (80مادة )

 انتهاء مدة العقد المحدد المدة .  -أ

 .  موظفةاستقالة ال -ب

 ( من نظام العمل. ۸۱( ، )75فسخ العقد ألحد األسباب الواردة في المادتين ) -ج

 ( من نظام العمل . ۸۲العمل في الحاالت الواردة في المادة ) موظفةترك ال -د

عن العمل لمرضه لمدد تزيد في مجموعها عن مائة وعشرين يوما متقطعة أو متصلة  موظفةانقطاع ال -ـه

 من تاري    خ أول إجازة مرضية . خالل السنة الواحدة التي تبدأ 

 عجز موظفة عجز ال -و
 
 كلي  ا

 
 .  عن أداء العمل المتفق عليه ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد ا

 .  موظفةوفاة ال -ز

مالم تمتد مدة العقد المحدد المدة إلى ما وراء موظفات سن خمس وخمسون سنة لل موظفةبلوغ ال -ح

 هذه السن . 

في األحوال التي تتطلب فيها أحكام نظام العمل لفسخ أو انتهاء عقد العمل ضرورة توجيه إخطار  : (81مادة )

 إلى الطرف اآلخر يراعي ما يلي : 

 أن يكون اإلخطار خطي -أ
 
 . ا

 أن يتم تسليم اإلخطار في مقر العمل ويوقع الطرف المرسل إليه اإلخطار مع توضيح تاري    خ االستالم .  -ب

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

 على عنوانه المدون في ملفه . 



 

  

  

دمته الخاصة المودعة بملف خ ا وثائقه ا حال إنهاء أو انتهاء خدمته وبناء على طلبه موظفةتعاد لل : (80مادة )

( من نظام العمل وذلك دون أي 64شهادة الخدمة المنصوص عليها في المادة ) موظفة، كما تعطي المنشأة لل

 مقابل . 

 المكافآت  : الفصل الرابع عشر

  موظفاتلمكافآت للتمنح ا : (84مادة )
 
وإخالصا وكفاءة بشكل يؤدي إلى زيادة اإلنتاج أو  الذي يثبتون نشاطا

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

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

 أة أو عمالها . دفع ضرر بحق المنش

 تعتبر تقارير األداء ال : (85مادة )
 
لمنصوص يستند إليه في منح المكافأة ا منصوص عليها في هذه الالئحة أساسا

 عليها في تلك الالئحة . 

 : تصنف المكافآت إلى فئتين :  (86مادة )

 أوال : المكافآت المعنوية كاآلتي : 

 كتاب الثناء والتقدير .   -

 ثانيا : المكافآت المادية وتتضمن : 

 العالوات والترقيات االستثنائية .  -أ

 مكافآت اإلنتاج .  -ب

 اإلكراميات اإلضافية .  -ج

 مكافآت االختراع .  -د

 منح تذاكر سفر زيادة عما هو مقرر بالئحة تنظيم العمل  -ـه

 منح إجازة إضافية بأجر .  -و

  تمنح المكافآت بقرار من صاحب المنشأة أو من ينيبه في ذلك .  : (87مادة )

  

  

  

  

  



 

  

 

  والجزاءات المخالفات : الفصل الخامس عشر

األفعال  فعال من موظفةيعد مخالفة تستوجب الجزاء المنصوص عليه في هذه الالئحة ارتكاب ال : (88مادة )

 الواردة بجدول المخالفات والجزاءات الملحق بهذه الالئحة والذي يعتبر جزءا ال يتجزء منها . 

 هي :  موظفةالجزاءات التي يجوز توقعيها على ال : (89مادة )

المخالفة  من قبل رئيسه المباشر يشار فيه إلى موظفةوهو تذكير شفهي أو كتابي يوجه إلى ال التنبيه :  -أ

التي ارتكبها ويطلب منه ضرورة مراعاة النظام والتقيد بالقواعد المتبعة ألداء واجبات وظيفته وعدم 

 العودة لمثل ما بدر منه مستقبال 

موضح به نوع المخالفة التي ارتكبها مع لفت نظره  موظفةاإلنذار : وهو كتاب توجهه المنشأة إلى ال -ب

 .  استمرار المخالفة أو العودة إلى مثلها مستقبالإلى إمكان تعرضه إلى جزاء اشد في حالة 

 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 اقصی .  -د

 ا منانهخالل فترة معينة مع حرم ا من مزاولة عمله موظفةاإليقاف عن العمل بدون أجر : وهو منع ال -ـه

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

 الحرمان من الترقية أو العالوة الدورية لمدة أقصاها سنة واحدة من تاري    خ استحقاقها أو الحصول عليها.  -و

الفة مع عدم المخ ا بسبب مشروع الرتكابه موظفةوهو فصل الالفصل من الخدمة مع المكافأة :  -ز

 في مكافأة نهاية الخدمة  ا المساس بحقه

دون مكافأة أو تعويض الرتكابه فعال  موظفةالفصل من الخدمة بدون مكافأة : وهو فسخ عقد عمل ال -ح

 ( من نظام العمل . ۸۱أو أكثر من األفعال المنصوص عليها في المادة )

يرتكب أيا من المخالفات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات المشار إليه في  موظفةكل  : (91مادة )

( من هذه الالئحة يعاقب بالجزاء الموضح قرين المخالفة التي ارتكبها ويجب أن يتناسب الجزاء 90المادة )

 مع نوع ومدى المخالفة المرتكبة من قبله . موظفة المفروض على ال

توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذه الالئحة من قبل صاحب الصالحية  تكون صالحية : (90مادة )

  بالمنشأة أو من يفوضه ويجوز له استبدال الجزاء المقرر ألية مخالفة في حالة ارتكابها للمرة األولى بجزاء أخف

ذات المخالفة بعد مضي مائة وثمانون يوم على سبق ارتكابها فإنه ال  موظفة في حالة ارتكاب ال : (91مادة )

  -يعتبر عائدة وتعد مخالفة وكأنها ارتكبت للمرة األولى 

عند تعدد المخالفات الناشئة عن فعل واحد يكتفي بتوقيع الجزاء األشد من بين الجزاءات  : (90مادة )

 المقررة في هذه الالئحة . 



 

أن يوقع على المخالفة الواحدة أكثر من جزاء واحد كما ال يجوز الجمع بين  ال يجوز  : (94مادة )

 وبين أي جزاء أخر بالحسم من األجر  موظفةحسم جزء من أجر ال

  

تابة ك  موظفةال توقع المنشأة أيا من الجزاءات المنصوص عليها في هذه الالئحة إال بعد إبالغ ال : (95مادة )

 بالمخالفات المنسوبة إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وذلك بموجب محضر يودع بملفه الخاص . 

 موظفة( من نظام العمل ال يجوز للمنشأة توقيع أي جزاء على ال۸۱مع عدم اإلخالل بحكم المادة ) : (96مادة )

 ألمر ارتكبه خارج مكان العمل إال إذا كان له عالقة 

 مباشرة بطبيعة عمله أو بالمنشأة أو بمديرها المسئول . 

بعد مضي ثالثين يوما على اكتشاف المخالفة دون أن تقوم  موظفةتسقط المساءلة التأديبية لل : (96مادة )

 المنشأة باتخاذ أي من إجراءات التحقيق بشأنها . 

ئحة إذا مضى على تاری    خ ثبوت المخالفة أكثر ال يجوز للمنشأة توقيع الجزاءات الواردة بهذه الال  : (97مادة )

 من ثالثين يوما . 

كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها والجزاء الذي   موظفةتلتزم المنشأة بإبالغ ال : (98مادة )

عن استالم اإلخطار أو رفض التوقيع بالعلم يرسل  ت الموظفةيتعرض له في حالة تكرار المخالفة وإذا امتنع

 إليه بالبريد المسجل على عنوانه الثابت في ملف خدمته . 

( من ۷۱في االعتراض أمام الهيئة المختصة وفقا النص المادة ) موظفةمع عدم اإلخالل بحق ال : (99مادة )

وقع عليه وفق أحكام التظلم المنصوص أمام إدارة المنشأة من أي جزاء ت أن يتظلم موظفةنظام العمل ، يجوز لل

 عليها في هذه الالئحة 

يخصص لكل عامل صحيفة جزاءات يدون فيها نوع المخالفة التي ارتكبها وتاري    خ وقوعها  : (011مادة )

 .  موظفةوالجزاء الموقع عليه وتحفظ هذه الصحيفة في ملف خدمة ال

( من نظام ۷۱في سجل خاص وفق أحكام المادة ) موظفاتالغرامات الموقعة على ال تقيد  : (010مادة )

العمل وتعرض حصيلتها كل سنة على وزارة العمل التقرير كيفية التصرف فيها في توفير الخدمات االجتماعية 

 والصحية والثقافية لعمال المنشأة . 

، ۷۱ال تخل أحكام المواد السابقة بحق المنشأة في فسخ عقد العمل وفقا ألحكام المادتين ) : (011مادة )

 ( من نظام العمل . ۸۱

 أحكام بتشغيل النساء  :الفصل السادس عشر 

ألسابيع الستة التالية للوضع ويحدد التاري    خ المرجح اللمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة  : (010مادة )

   للوالدة بواسطة الجهة الطبية المعتمدة لدى المنشأة 



 

 

  

  

أو بشهادة طبية مصدقة من جهة صحية وال تقبل شهادات أطباء خارجيين ، وال يجوز تشغيل المرأة العاملة 

 خالل األسابيع الستة التالية لوالدتها . 

 :  يكون األجر الذي يدفع للعامالت أثناء غيابهن بإجازة الوضع كاآلتي : (014مادة )

  راتب .  العاملة التي أمضت أقل من سنة في خدمة المنشأة لها الحق في إجازة وضع بدون -أ

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

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

 بأجر كامل . 

أجر كامل ال يحق لها المطالبة بأجر اإلجازة السنوية العادية بمن إجازة وضع  توالعاملة التي استفاد

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

 وضع بنصف األجر . 

تراعي المنشأة في تحديد فترة اإلرضاع رغبة وظروف العاملة ما أمكن ذلك وعلى العاملة التقيد  : (015مادة )

 بالجدول المنظم لذلك . 

 .  جازة الوضعو انذارها بالفصل اثناء تمتعها بإيجوز لصاحب العمل فصل العاملة ا ال : (016مادة )

يكون عمل المرأة في المجاالت التي تتفق مع طبيعتها ويحظر تشغيلها في األعمال الخطرة أو  : (018مادة )

 .  الصناعات الضارة والتي تحدد بقرار من الوزير

وفر ي يجب علي صاحب العمل في جميع األماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن : (019مادة )

 الستراحتهن . لهن مقاعد تأمين 

يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد اجازة الوضع أن تأخذ بقصد ارضاع  : (001مادة )

تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد وذلك عالوة على فترات  فترات لالستراحة ال مولودها فترة أو

ها الفعلية وال يترتب عليالراحة الممنوحة لجميع العمال وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل 

 .جر تخفيض األ 

  

  

 أحكام ختامية : الفصل السابع عشر 



 

بحسب فئاتهم المهنية مسترشدة في ذلك بدليل  موظفاتتعد المنشأة تصنيفا لل : (000مادة )

 .  لتصنيف والتوصيف المهني السعودي ا

تنفذ أحكام هذه الالئحة في حق المنشأة اعتبارا من تاري    خ إبالغها بالقرار الوزاري الصادر  : (001مادة )

  .  باعتمادها على أن تسري في حق العمال اعتبارا من اليوم التالي إلعالنها

 

يتم إعالن الالئحة بوضعها في مكان ظاهر من أماكن العمل خالل أسبوع على األكثر من تاري    خ  : (000مادة )

 اإلبالغ بالقرار الوزاري المشار إليه في المادة السابقة . 

  

 جدول المخالفات والجزاءات :الفصل الثامن عشر 

 مخالفات تتعلق بمواعيد العمل :  -0

 نوع المخالفة م
 الجزاء

 اليومي()النسبة المحسومة هي نسبة من األجر 

 رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة

0 
دقيقة دون إذن  05التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية 

 أو عذر مقبول إذا لم يترتب على ذلك تعطيل عمال آخرین 
 %11 %01 %5 انذار كتابي 

1 
دقيقة دون إذن  05التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية 

 أو عذر مقبول إذا لم يترتب على ذلك تعطيل عمال آخرین 
 %51 %15 %05 انذار كتابي 

0 
دقيقة لغاية  05التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 

دقيقة دون إذن أو عذر مقبل إذا لم يترتب علي ذلك  01
 تعطيل عمال آخرین

01% 05% 15% 51% 

4 
دقيقة لغاية  05التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 

دقيقة دون إذن أو عذر مقبل إذا لم يترتب علي ذلك  01
 تعطيل عمال آخرین

 يوم 75% 51% 15%

5 
دقيقة لغاية  01التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 

لك دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا لم يترتب على ذ 61
 تعطيل عمال أخرين

 يوم 75% 51% 15%

6 
دقيقة لغاية  01التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 

دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا لم يترتب على ذلك  61
 تعطيل عمال أخرين

 يومان  يوم  51% 01%

7 
التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لمدة 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 
ترك العمل أو االنصراف قبل الميعاد دون إذن أو عذر مقبول 

 دقيقة  05بما ال يتجاوز 
 يوم %15 %01 انذار كتابي

 باإلضافة إلي حسم أجر مدة ترك العمل

 يوم 51% 15% 01% 9



 

 

 :العامل  كخالفات تتعلق بسلو م -1

  

   

ترك العمل أو االنصراف قبل الميعاد دون إذن أو عذر مقبول 
 دقيقة  05بما ال يتجاوز 

 حسم أجر مدة ترك العملباإلضافة إلي 

01 
البقاء في أماكن العمل أو العودة إليها بعد انتهاء مواعيد العمل 

 دون مبرر
 يوم  %15 %01 انذار كتابي

 الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من يوم إلى ثالثة أيام  00
 اربعة أيام ثالثة أيام يومين  يوم

 باإلضافة إلي حسم أجر مدة الغياب

01 
الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من أربعة أيام إلى ستة 

 أيام 
 اربعة أيام ثالثة أيام يومين 

فصل مع 
 المكافأة

 باإلضافة إلي حسم أجر مدة الغياب

00 
الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من سبعة أيام إلى عشرة 

 أيام 
 اربعة أيام

خمسة 
 أيام

 فصل مع المكافأة

 إلي حسم أجر مدة الغياب باإلضافة

04 
االنقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على عشرة 

 أيام متصلة 

الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار  
كتابي بعد الغياب مدة خمسة أيام في نطاق حكم 

 ( من نظام العمل۸۱المادة )

05 
 تزيد في مجموعها 

 
الغياب المتقطع دون سبب مشروع مددا

 في السنة الواحدة 
 
 على عشرين يوما

الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار  
كتابي بعد الغياب مدة خمسة أيام في نطاق حكم 

 ( من نظام العمل۸۱المادة )

 نوع المخالفة م
 الجزاء

 )النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي(
 رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة

0 
 التشاجر مع الزمالء أو إحداث مشاغبات في محل العمل 

 ثالثة أيام يومان  يوم
خمسة 
 أيام

1 
 التمارض أو إدعاء العامل كذبة أنه أصيب أثناء العمل أو بسببه 

 ثالثة أيام يومان  يوم
خمسة 
 أيام

0 
االمتناع عن إجراء الكشف الطبي عند طلب طبيب المنشأة أو 

 رفض اتباع التعليمات الطبية أثناء العالج 
 ثالثة أيام يومان  يوم

خمسة 
 أيام

4 
 بأمكنة العمل  مخالفة التعليمات الصحية المعلقة

 يومان  يوم 51%
خمسة 
 أيام

5 
انذار   كتابة عبارة على الجدران أو لصق إعالنات 

 كتابي 
01% 15% 51% 

 يومان  يوم %51 %15 رفض التفتيش عند االنصراف  6

7 
انذار   جمع إعانات أو نقود بدون إذن 

 كتابي 
01% 15% 51% 

8 
عدم تسليم النقود المحصلة لحساب المنشأة في المواعيد 

 المحددة دون تبرير مقبول 
 ثالثة أيام يومان 

خمسة 
 أيام

فصل مع 
 المكافأة

9 
انذار   االمتناع عن ارتداء المالبس واألجهزة المقررة للوقاية وللسالمة  

 كتابي 
 يومان  يوم

خمسة 
 أيام



 

  

  

 نوع المخالفة م
 الجزاء

 المحسومة هي نسبة من األجر اليومي()النسبة 

 رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة
 يوم %51 %15 %01 التواجد دون مبرر في غير مكان العمل أثناء وقت الدوام  0

1 
استقبال زائرين من غير عمال المنشأة في أماكن العمل دون إذن 

 من اإلدارة 
انذار  
 كتابي 

01% 05% 15% 

0 
استعمال آالت ومعدات وأدوات المنشأة ألغراض خاصة دون 

 إذن 
انذار  
 كتابي 

01% 15% 51% 

4 
تدخل العامل دون وجه حق في أي عمل ليس في اختصاصه أو 

 لم يعهد به إليه 
 ثالثة أيام يومان  يوم 51%

5 
انذار   الخروج أو الدخول من غير المكان المخصص لذلك 

 كتابي 
01% 05% 15% 

6 
اإلهمال في تنظيف اآلالت وصيانتها أو عدم العناية بها أو عدم 

 التبليغ عن ما بها من خلل 
 ثالثة أيام يومان  يوم 51%

7 
عدم وضع أدوات اإلصالح والصيانة واللوازم األخرى في األماكن 

 المخصصة لها بعد االنتهاء من العمل 
انذار  
 كتابي 

 يوم 51% 15%

8 
واإلنشغال بوسائل التواصل قراءة الصحف والمجالت 

وسائر المطبوعات في أماكن العمل خالل الدوام االجتماعي 
 الرسمي دون مقتضی من واجبات الوظيفة 

 يومان  يوم 51% 11%

9 
 تمزيق أو إتالف إعالنات أو بالغات إدارة المنشأة 

 ثالثة أيام يومان 
خمسة 
 أيام

فصل مع 
 المكافأة

01 
 -زة أجه -اإلهمال في العهد التي بحوزته مثال ) سيارات االت 

 عدد _ اليات ....... الخ ( 
 ثالثة أيام يومان 

خمسة 
 أيام

فصل مع 
 المكافأة

00 
األكل في مكان العمل أو غير المكان المعد له أو في غير أوقات 

 الراحة 
انذار  
 كتابي 

01% 05% 15% 

01 
انذار   النوم أثناء العمل 

 كتابي 
01% 05% 15% 

 ثالثة أيام يومان  يوم %51 النوم في الحاالت التي تستدعي يقظة مستمرة  00

 يوم %51 %15 %01 التسكع أو وجود العمال في غير محلهم أثناء ساعات العمل  04

 يومان  يوم %51 %15 التالعب في إثبات الحضور واالنصراف  05

06 
عدم إطاعة األوامر العادية الخاصة بالعمل أو عدم تنفيذ 

 التعليمات الخاصة بالعمل والمعلقة في مكان ظاهر 
 يومان  يوم 51% 15%

07 
التحريض على مخالفة األوامر والتعليمات الخطية الخاصة 

 بالعمل 
 ثالثة أيام يومان 

خمسة 
 أيام

فصل مع 
 المكافأة

08 
التدخين في األماكن المحظورة والمعلن عنها للمحافظة على 

 سالمة العمال والمنشأة 
 ثالثة أيام يومان 

خمسة 
 أيام

فصل مع 
 المكافأة

09  
  

اإلهمال أو التهاون في العمل الذي قد ينشأ عنه ضرر في صحة 
 العمال أو سالمتهم أو في المواد أو األدوات واألجهزة 

 ثالثة أيام يومان 
خمسة 
 أيام

فصل مع 
 المكافأة



 

  

  

  

 مخالفات تتعلق بتنظيم العمل :  -0 

  

  

  

  

  

   

  

 

  



 

  

 

 



 

  


