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بسم اهلل الرمحن الرحيم

و احلمد اهلل و الصالة والسالم على سيدنا حممد

نبذة تعريفية عن اجلمعية
اسم املنشــأة  :اجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني-نقاء
عدد أعضاء جملس اإلدارة  :تسعة أعضــاء
رئيس جملس اإلدارة  :أ.د /حممد بن جابر اليماني
النشاط  :برامج و دراسات خاصة بالوقاية من التدخني و العالج منه .
املركز الرئيسي  :الدائري الشرقي – حي القدس – خمرج ( )11فى مدينة الرياض
الرقم املوحد 870009229 :
هاتــف 7290002 :
فاكس 7297778 :
املوق اإللكوروني www.naqa.org.sa :
الفروع والعيادات :
-1فرع مركز العثيم (منطقة الرياض)
-7فرع مدينة الدمام (املنطقة الشرقية)
-3فرع حمافظة اإلحساء (املنطقة الشرقية)
-4فرع منطقة حائل (منطقة حائل) .
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مقدم ــة
بسم اهلل الرمحن الرحيم  ،الصالة والسالم على أشرف األنبياء وأمت املرسلني،نبينا حممد وعلى
آله وصحبه أجَمعني.
وضعت هذه الالئحة تنفيذاً حلكم املادة (  ) 17من نظام العمل الصادر باملرسوم امللكي رقم م
 71/و تاريخ  1472/9/73هـ
اجلمعية اخلريية ملكافحة التدخي( نقاء ) هي مجعية خريية تأسست مبوجب قرار وزير العمل
والشؤون االجتماعية رقم /4042ج وتاريخ 1402/17/72هـ وقد سجلت رمسياً حتت الرقم ()92
وتعمل طبقاً ألحكام الئحــة اجلمعيات واملؤسسات اخلرييــة ،وتهدف إىل تلبيــة احتياجات
اجملتم خبدمات متفردة أصيلة تتوس كماً وكيفاً للتصدي جلائــحة التبغ غايتها الوصول إىل
جمتم خال من التدخني .
ولتحقيق األهداف املرجوة ،مت وهلل احلمد إصدار هذه الالئحة حتت مسمى ( الئحة تنظيم
العمل للجمعية اخلريية ملكافحة التدخني -نقاء )  ،واهلدف األساسي هلذه الالئحة هو تنظيـم
العالقة بني اجلمعية واملوظف والعكس ،وتنظيم سري العمل وإجراءاته يف الوحدة اخلاصة
باملوظفني  ،وذلك ليعرف كل موظف حقوقه  ،وهذه الالئحة منظومة يف (مائة ومثان عشرة )
مادة حتت (مثانية عشر ) فصالً .
سائلني املوىل عز وجل أن يوفق اجلميع ملا حيبه ويرضاه،،،،،
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الفصل األول
أحكام عامة

مادة (: )1
تسري أحكام هذه الالئحة علي مجي املوظفني فى اجلمعية.

مادة (: )2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية املعاني املوضحة أمام كل منها ،ما مل يقتضِ السياق
خالف ذلك:
.1

اجلمعية:اجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني (نقاء)

.7

املوف  :هو كل شخص يعمل فى اجلمعية وحتت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر
وفق هذه الالئحة.

.3

املتعاون :هو كل شخص متطوع يعمل ملصلحة اجلمعية وحتت إدارتها بدون أجر
وفق هذه الالئحة.

.4

عقد العمل :هو كل اتفاق يربم بني اجلمعية واملوظف وفق هذه الالئحة.

.7

العمل :هو كل ما يبذل من جهد فكري أو فين أو بدنى لقاء راتب سواء كان
ذلك بشكل دائم أو مؤقت ويف حدود ما ينص عليه النظام األساسي للجمعية
ولوائحها.

.2

العمل املؤقت :هو العمل الذي تقتضي طبيعة إجنازه مدة حمددة ،أو هو الذي
ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه.

.2

األجر :هو األجر الفعلي  ،والذي يشمل األجر األساسي مضافاً إليه سائر الزيادات
املستحقة األخرى اليت تصرف للموظف مقابل جهد بذله يف العمل ،أو خماطر
يتعرض هلا يف أثناء أداء عمله ،أو اليت تصرف أو تقر للموظف لقاء العمل مبوجب
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عقد العمل أو قرار التعيني وذلك وفق الئحة تنظيم العمل و وفقاً حلكم املادة
الثانية من نظام العمل.

.9

نظام العمل :يقصد به نظام العمل الصادر باملرسوم امللكي رقم 71/وتاريخ
1472/9/73هـ.

.8

يوما ) ما مل ينص على خالف ذلك.
الشهر :هو الشهر اهلجري ( ثالثون ً

مادة (: )3
التقويم املعمول به يف اجلمعية هو  :التقويم اهلجري.

مادة (: )4

تعترب هذه الالئحة متممة لعقد العمل مبا ال يتعارض م األحكام والشروط األفضل
للموظف الواردة يف العقد.
مادة (: )5

تطبق أحكام نظام العمل الصادر باملرسوم امللكي رقم 71/وتاريخ 1472/9/73هـ ،
والئحته التنفيذية  ،والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له فيما مل يرد بشأنه نص يف هذه
الالئحة .
مادة (: )6

للجمعية احلق يف إدخال تعديالت على أحكام هذه الالئحة كلما دعت احلاجة وال تكون
هذه التعديالت نافذة إال بعد اعتمادها من وزارة العمل.
مادة (: )7

نطاق تطبيق الالئحة:
تسري أحكام هذه الالئحة على كل من يعمل باجلمعية على وظيفة دائمة سواء كان
سعوديا أو غري سعودي.
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ال تطبق هذه الالئحة على املتعاونني م اجلمعية ،أو املعينني على وظائف مؤقتة ،وحيكم
العالقة بني اجلمعية واملتعاونني واملعينني على وظائف مؤقتة العقد اخلاص بذلك أو قرار
التعيني.
مادة (: )8
تطل اجلمعية املوظف عند التعاقد على أحكام هذه الالئحة وينص على ذلك يف عقد
العمل .

الفصل الثاني
مادة (: )9

التوفي

تسري أحكام هذه الالئحة على كافة عقود التوظيف أو قرارات التعيني.
مادة (: )11
حيق للجمعية استعارة خدمات موظفني من أي جهة حكومية وغري حكومية لشغل
الوظائف املعتمدة وفق اإلجراءات النظامية .

*شروط التوفي

مادة (: )11

يشورط للتوظيف يف اجلمعية ما يلي :
(أ) :أن يكون طالب العمل سعودي اجلنسية .
(ب) :أن يكون حائزاً على املؤهالت العلمية واخلربات املطلوبة للعمل بالوظيفة حمل التوظيف .
(ج) :أن جيتاز بنجاح ما قد تقرره اجلمعية من اختبارات أو مقابالت شخصية تتطلبها الوظيفة .
(د) :أن يكون الئقاً طبياً مبوجب شهادة طبية من اجلهة اليت حتددها اجلمعية.
(هـ) :وجود وظيفة شاغرة ذات وصف وظيفي معتمد.
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(و) :أن تكون الوظيفة معتمدة ضمن املوازنة العامة للجمعية.

(ز) :جيوز (استثناءً ) توظيف غري السعودي وفقاً للشروط واألحكام الواردة يف املواد ()32( ، )26

 ) 33 ( ،من نظام العمل وأن يكون مصرحاً له بالعمل بالنسبة للموظف غري السعودي  ،ولديه
إقامة سارية املفعول .
وجيوز للجمعية إعفاء طاليب العمل السعوديني من شرط أو أكثر من هذه الشروط عدا شرط
اللياقة الطبية .

* مسوغات التوفي

مادة (: )12

على كل من يرغب العمل لدى اجلمعية تقديم الوثائق التالية :
(أ) :صورة من بطاقة اهلوية الوطنية إن كان سعودي اجلنسية .
(ب) :صورة من رخصة اإلقامة ورخصة العمل وجواز السفر إن كان غري سعودي.
(ج) :صورة مصدقة من مؤهالته العلمية وخرباته العملية .
(د) :شهادة طبية تثبت لياقته الطبية من جهة حتددها اجلمعية .
وحتفظ هذه الوثائق يف ملف خدمة املوظف .

* عقد العمل

مادة (: )13

يتم توظيف املوظف مبوجب عقد عمل حيرر من نسختني باللغة العربية  ،تسلم إحداهما
للموظف وتودع األخرى يف ملف خدمته لدى اجلمعية ويتضمن العقد بياناً بطبيعة
العمل واألجر املتفق عليه وما إذا كان العقد حمدد املدة أو غري حمدد املدة أو ألداء
عمل معني وأية بيانات ضرورية ،وجيوز حترير العقد بلغة أخرى إىل جانب اللغة
العربية على أن يكون النص العربي هو املعتمد دوم ًا .
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مادة (: )14
حيق للجمعية إلغاء عقد املوظف الذي ال يباشر مهام عمله دون عذر مشروع خالل ()17يوم ًا
من تاريخ العقد بني الطرفني إذا كان مت التعاقد معه من داخل اململكة وإذا مل
يض نفسه حتت تصرف اجلمعية فور وصوله للمملكة إذا كان التعاقد معه من
اخلارج .
مادة (: )15

يعترب عقد العمل سارياً ومنتجاً جلمي اآلثار املورتبة عليه من تاريخ مباشرة املوظف الفعلية
للعمل وال تدخل يف حساب فورة التجربة إجازة عيد الفطر و إجازة عيد األضحى
واإلجازة املرضية .

مادة (: )16

ال يعترب املوظف الذي يعمل لدى اجلمعية وفقاً للمواد السابقة حتت التجربة مامل ينص ذلك
يف عقده صراحة وكتابة على أنه معني حتت التجربة ،وحتدد مدة التجربة يف
عقد عمله بصورة واضحة بشرط أال تتجاوز تسعني يوماً  ،وجيوز وض املوظف
حتت التجربة مرة أخرى لدى اجلمعية باإلتفاق م املوظف وذلك لفورة جتربة
ثانية ملدة ال تزيد عن تسعني يوماً بشرط أن تكون يف مهنة أخرى أو عمل آخر
وفق حكم املادتني (  ) 74 ( ، ) 73من نظام العمل .

مادة (: )17

إذا مل تثبت صالحية املوظف خالل فورة التجربة للقيام بواجبات العمل املتفق عليه جاز
للجمعية فسخ عقد العمل دون مكافأة أو إنذار أوتعويض وفقاً للمادة ()90
فقرة ( )2من نظام العمل بشرط أن تتاح له الفرصة لكي يبدي أسباب
معارضته للفسخ .
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مادة (: )18
ال جيوز للجمعية تكليف املوظف بعمل خيتلف اختالفاً جوهرياً عن العمل املتفق عليه بغري
موافقته الكتابية إال يف حاالت الضرورة ومبا تقتضيه طبيعة العمل  ،على أن
يكون ذلك بصفة مؤقتة ال تتجاوز ثالثني يوماً يف السنة وعلى أن تتخذ
اإلجراءات الالزمة يف شأن تغيري املهنة يف رخصة العمل حني يقتضي األمر ذلك
بالنسبة للموظف غري السعودي .

*النقل

مادة (: )19
ال جيوز نقل املوظف من مقر عمله األصلي إىل مكان آخر يقتضي تغيري
حمل إقامته إذا كان من شأن هذا النقل أن يلحق باملوظف ضرراً جسيم ًا
وإذا مل يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل.
مادة (: )21
يستحق املوظف املنقول نفقات نقله ومن يعوهلم شرعاً ممن يقيمون معه يف تاريخ النقل م
نفقات نقل أمتعتهم ما مل يكن النقل بناء على رغبة املوظف .

الفصل الثالث
التدريب والتأهيل
مادة (: )21
تقوم اجلمعية بتدريب وتأهيل موظفيها السعوديني وإعدادهم مهنياً للحلول حمل غري
السعوديني  ،ويتم قيد من مت إحالهلم حمل غريهم من غري السعوديني يف
السجل املعد هلذا الغرض .
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مادة (: )22
يتم تدريب وتأهيل املوظفني السعوديني تدريباً وتأهيالً دورياً وفنياً يف الداخل واخلارج وفق
الربامج اليت تعد يف هذا الصدد بهدف جتديد وتطوير مهاراتهم و تنمية
معارفهم بنسبة  %2من اجملموع الكلي للموظفني متى بلغ عددهم مخسني
موظف ًا فأكثر .
مادة (: )23
يستمر صرف أجر املوظف طوال فورة التدريب أو التأهيل .
مادة (: )24
تتحمل اجلمعية تكاليف التدريب والتأهيل وتؤمن تذاكر السفر يف الذهاب والعودة كما
تؤمن وسائل املعيشة من مأكل ومسكن وتنقالت داخلية .
مادة (: )25
جيوز للجمعية أن تنهي تدريب أو تأهيل املوظف وأن حتمله كافة النفقات اليت صرفتها
عليه يف سبيل ذلك  ،وذلك يف احلاالت اآلتية :
( أ ) إذا ثبت يف التقارير الصادرة عن اجلهة اليت تتوىل تدريبه أو تأهيله أنه غري جاد يف
ذلك .
(ب) إذا قرر املوظف إنهاء التدريب أو التأهيل قبل املوعد احملدد لذلك دون عذر مقبول .
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الفصل الرابع
األجور

مادة (:)26
يتم توظيف املوظفني على وظائف ذات مسميات ومواصفات معينة وحيصل املوظف على
األجر املتفق عليه يف عقد العمل .
مادة (:)27

يقورح املدير العام التنفيذي سلم رواتب موظفي اجلمعية والذي حيتوي على
الرواتب و البدالت وفق املراتب والدرجات الوظيفية لكل موظف .

مادة ( :)28

تدف أجور املوظفني بالعملة الرمسية للمكلة العربية السعودية ويتم دفعها خالل ساعات
العمل الرمسية ويف مكان عمل املوظف أو تودع يف حسابه البنكي وفق ًا
لألحكام التالية:
 املوظف ذو األجر الشهري يصرف أجره يف نهاية الشهر .
 املوظف باليومية أو باإلتفاق املقطوع يصرف أجره يف نهاية األسبوع .
 املوظف الذي تنهي اجلمعية خدمته ،يدف أجره وكافة مستحقاته فوراً .
 املوظف الذي يورك العمل من تلقاء نفسه يدف أجره وكافة مستحقاته خالل مدة ال
تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل .
 أجور الساعات اإلضافية تدف يف ميعاد أقصاه ثالثة أيام من تاريخ انتهاء التشغيل
اإلضايف ما مل يتم دفعها م األجر العادي للموظف .

مادة (:)29

إذا صادف يوم الدف يوم الراحة األسبوعية أو عطلة رمسية يتم الدف يف يوم العمل السابق
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مادة (:)31
يوق املوظف عند استالم أجره أو أي مبلغ مستحق له على اإليصال أو السجل املعد هلذا
الغرض
مادة (:)31

للموظف أن يوكل من يراه لقبض أجره أو مستحقاته مبوجب وكالة شرعية أو تفويض
كتابي موق منه ومصدق عليه من قبل املدير التنفيذي للجمعية.

الفصل اخلامس

تقارير األداء والعالوات والرتقيات
*التقارير
مادة (:)32
تعد اجلمعية تقارير عن األداء بصفة دورية جلمي املوظفني تتضمن العناصر التالية :
أ ) املقدرة على العمل ودرجة إتقانه (الكفاءة) .
ب ) سلوك املوظف ومدى تعاونه م رؤسائه وزمالئه وعمالء اجلمعية .
ج ) املواظبة على احلضور .
د ) أي عناصر أخرى يقررها جملس االدارة .
مادة (:)33

يُعد التقرير مبعرفة الرئيس املباشر للموظف على أن يعتمد من (صاحب الصالحية).
مادة (:)34
يقيم أداء املوظف يف التقرير بأحد التقديرات اآلتية :
ممتاز

جيد جداً

جيد
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مادة (:)35
خيطر املوظف بصورة من التقرير فور اعتماده وحيق للموظف أن يتظلم من التقرير وفق ًا
لقواعد التظلم املنصوص عليها يف هذه الالئحة .

*العالوات
مادة (:)36
يتم منح العالوة من عدمه حسب إجراءات و أنظمة املركز املالي للجمعية.

مادة (:)37

يكون املوظف مؤهالً الستحقاق العالوة الدورية متى ما حصل يف تقريره الدوري على درجة جيد على
األقل بعد مضي سنة كاملة من تاريخ التحاقه باخلدمة أو من تاريخ حصوله على العالوة
السابقة وجيوز جمللس إدارة اجلمعية منح املوظف عالوة استثنائية وفقاً للضوابط اليت
تضعها يف هذا الشأن .

*الرتقيات
مادة (:)38

يكون املوظف مستحقأ للورقية إىل وظيفة أعلى متى توافرت أو اكتملت فيه الشروط
التالية :
( أ ) وجود الشاغر يف الوظيفة األعلى .
(ب) اكتمال مؤهالت شغل الوظيفة املرشح للورقية إليها .
(ج) حصوله على درجة ممتاز يف آخر تقرير دوري .
(د) جيوز جمللس إدارة اجلمعية منح املوظف ترقية استثنائية وفق ًا للضوابط اليت يضعها
يف هذا الشأن .
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مادة (:)39
إذا اكتملت شروط الورقية لوظيفة أعلى يف أكثر من موظف فإن املفاضلة للورقية تكون
كاآلتي :
 احلاصل على تقدير أعلى .
 احلاصل على دورات تدريبية أو شهادات علمية .
 األقدمية .
 األكرب سناً .

الفصل السادس
*اإلركاب

اإلركاب – االنتداب – املزايا و البدالت

مادة (:)41
يتحدد االلتزام مبصروفات إركاب املوظف أو أفراد أسرته وفق الضوابط التالية -:
 عند بداية التعاقد من البلد الذي مت فيه التعاقد أو البلد الذي استقدم منه املوظف
إىل مقر العمل سواء مت التعاقد يف داخل اململكة أو خارجها وفق ما يتفق عليه يف
عقد العمل
 عند انتهاء خدمة املوظف وطلبه العودة إىل املكان الذي مت التعاقد فيه أو استقدم
منه وذلك يف نطاق أحكام املادة ( )40فقرة (  ) 1من نظام العمل.
 عند متت املوظف بإجازته السنوية يكون إركابه وفقاً ملا يتفق عليه يف عقد العمل .
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 ال يتحمل صاحب العمل تكاليف عودة املوظف إىل بلده يف حالة عدم صالحيته
للعمل  ،أو إذا رغب يف العودة دون سبب مشروع أو يف حالة ارتكاب خمالفة تؤدي
إىل ترحيله مبوجب قرار إداري أو حكم قضائي .

*اإلنتداب
مادة (:)41

إذا انتدب املوظف ألداء عمل خارج مقر عمله يعامل كاآلتي:
 تؤمن له وسيلة النقل الالزمة من مقر عمله إىل مقر انتدابه والعكس ما مل يتم
صرف مقابل وسيلة النقل مبوافقة املوظف .
 يصرف له بدل انتداب مقابل التكاليف الفعلية اليت يتكبدها للسكن والطعام
والتنقالت الداخلية وما إىل ذلك ما مل تؤمنها له اجلمعية  ،وحتدد قيمة بدل
االنتداب حسب درجة املوظف وفقاً للفئات والضوابط اليت يضعها جملس إدارة
اجلمعية يف هذا الشأن .
مادة (:)42
حتسب النفقات املشار إليها يف املادة السابقة من وقت مغادرة املوظف ملقر عمله إىل وقت
عودته وفق املدة احملددة له من قبل اجلمعية .

املزايا العينية والبدالت النقدية
مــادة ( :)43املزايا العينية هي  :املزايا اليت متنح للموظف وفقاً للضوابط اليت يقرها
جملس االدارة .
مــادة ( :)44البدالت النقدية هي  :البدالت اليت متنح للموظف وفقاً للضوابط اليت يقرها
جملس االدارة كمثال ( بدل اهلاتف – بدل االنتداب ) .
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يستحق املوف البدالت النقدية التالية :
 -1بدل النقل :
إذا مل تؤمن اجلمعية للموظف وسيلة نقل مناسبة من حمل سكنه إىل العمل
وبالعكس مينح بدل نقل شهري حسب ما هو حمدد يف سلم رواتب موظفي اجلمعية .

 -2بدل السكن :

يصرف للموظف بدل سكن حسب ما هو حمدد يف سلم رواتب اجلمعية مامل يؤمن له
سكن .

الفصل السابع
أيام وساعات العمل والراحة
مادة (:)45
تكون أيام العمل ستة أيام يف األسبوع ويكون يوم اجلمعة هو يوم الراحة األسبوعية بأجر
كامل جلمي املوظفني  ،وجيوز للجمعية _ بعد إبالغ مكتب العمل املختص _
أن تستبدل بهذا اليوم لبعض موظفيها أي يوم من أيام األسبوع  ،وعليها أن
متكنهم من القيام بواجباتهم الدينية  ،وال جيوز تعويض يوم الراحة األسبوعية
مبقابل نقدي.
مادة (:)46
تكون ساعات العمل وفقاً ملا يقرره جملس إدارة اجلمعية و بناءاً على إقوراح املدير العام
التنفيذي و مبا ال يتعارض م ما ورد فى املواد ( 89،88،100من نظام العمل ).
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مادة (:)47
يكون حضور املوظفني إلي أماكن العمل وانصرافهم منها يف املواعيد احملددة وفق
اجلداول اليت يتم إعالنها بوضعها يف أماكن بارزة من مواق العمل  ،وجيب أن
تتضمن هذه اجلداول موعد بدء ساعات العمل وانتهائها ،وإذا كان العمل يتم عن
طريق نظام املناوبات وجب بيان موعد بدء وانتهاء ساعات عمل كل نوبة .
مادة (:)48
يراعى يف اجلداول املشار إليها يف املادة السابقة أن ال يعمل املوظف أكثر من مخس
ساعات متواصلة دون فورة للراحة والصالة والطعام ال تقل عن نصف ساعة يف املرة
الواحدة أو ساعة ونصف خالل جمموع ساعات العمل وعلى أن ال يبقى املوظف يف
مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة يف اليوم الواحد .

مادة (:)49

قواعد احلضور واالنصراف والتفتيش

يكون دخول املوظفني إىل مواق عملهم وانصرافهم منها من األماكن املخصصة لذلك.

مادة (:)51

على املوظف أن يثبت حضوره وانصرافه يف الساعة امليقاتية أو السجل املعد هلذا الغرض
مادة (:)51

على املوظف االمتثال للتفتيش متى طلب منه ذلك .

*العمل اإلضايف
مادة (:)52

يعترب عمالً إضافياً كل عمل يكلف به املوظف بعد ساعات الدوام العادية أو يف أيام
األعياد والعطالت املنصوص عليها يف هذه الالئحة.
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مادة (:)53

يتم تكليف املوظف بالعمل اإلضايف بناء على أمر كتابي تصدره اجلهة املسؤولة يف اجلمعية يبني فيه

عدد الساعات اإلضافية اليت يعملها املوظف املكلف وعدد األيام الالزمة لذلك وفق ما نصَّت عليه
املادة (  ) 102من نظام العمل  .وتسلم للموظف صورة خطية من التكليف الكتابي مصدقة خبتم
اجلمعية.

مادة (:)54

تدف اجلمعية للموظف عن ساعات العمل اإلضافية أجراً إضافياً وفق ما نصت عليه املادة( )102من نظام العمل.

مادة (:)55
ال تسري أحكام املادتني (  ) 70 ، 49من هذه الالئحة على احلاالت اآلتية -:
أ ) األشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية يف اإلدارة والتوجيه  ،إذا كان من شأن هذه
املناصب أن يتمت شاغلوها بسلطات صاحب العمل على املوظفني .
ب ) األعمال التجهيزية أو التكميلية اليت جيب إجنازها قبل ابتداء العمل أو بعده .
ج ) العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة .
د ) املوظفون املخصصون للحراسة والنظافة ،عدا موظفي احلراسة األمنية املدنية.

الفصل الثامن
*اإلجازة السنوية :

اإلجازات

مادة (:)56

يستحق املوظف عن كل سنة من سنوات اخلدمة إجازة سنوية بأجر كامل ال تقل مدتها
عن ()71يوماً تزاد إىل مدة ال تقل عن ثالثني يوماً إذا بلغت خدمته مخس سنوات
متصلة وجيوز للجمعية منح املوظف جزءاً من إجازته السنوية متناسبة م املدة اليت
قضاها من السنة يف العمل.
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مادة (:)57
جيوز االتفاق يف عقد العمل على إجازة سنوية تزيد على ما ورد يف املادة السابقة.

مادة (:)58

حتدد اجلمعية مواعيد متت املوظفني بإجازاتهم السنوية وفق مقتضيات العمل م األخذ
بعني االعتبار رغبة املوظف يف حتديد ميعاد إجازته كلما أمكن ذلك ،ويكون قرار
اجلمعية يف هذا الشأن نهائياً .
مادة (:)59

ال جيوز للموظف أن يتنازل عن إجازته السنوية مبقابل أو بدون مقابل وجيب أن يتمت
بها يف سنة استحقاقها وجيوز له مبوافقة اجلمعية تأجيل إجازته السنوية أو أيام منها
للسنة التالية فقط .

مادة (:)61

يوق املوظف عند قيامه باإلجازة إقراراً يوضح فيه تاريخ بدء اإلجازة وعنوان املكان الذي
يقضي فيه إجازته .

مادة (:)61

تدف اجلمعية للموظف أجره عن مدة اإلجازة السنوية مقدماً عند القيام بها وفق
آخر أجر يتقاضاه .

مادة (:)62

يستحق املوظف أجره عن أيام اإلجازة املستحقة إذا ترك العمل قبل متتعه بها وذلك بالنسبة
للمدة اليت مل حيصل على إجازته عنها  ،كما يستحق أجر اإلجازة عن أجزاء
السنة بنسبة ما قضاه منها يف العمل  ،ويتخذ آخر أجر كان يتقاضاه املوظف
أساساً الحتساب مقابل أجر هذه اإلجازات .
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*إجازات األعياد واملناسبات :

مادة (:)63

للموظف احلق يف إجازة بأجر كامل يف األعياد واملناسبات التالية :
أ  -أربعة أيام مبناسبة عيد الفطر املبارك تبدأ من اليوم التالي لليوم التاس والعشرون من شهر
رمضان املبارك حسب تقويم أم القرى .
ب  -أربعة أيام مبناسبة عيد األضحى املبارك تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .
ج  -يوم واحد مبناسبة اليوم الوطين للمملكة (أول امليزان)  ،وإذا صادف هذا اليوم يوم الراحة
األسبوعية أو ضمن إجازة أحد العيدين وجب على صاحب العمل تعويض املوظف بيوم آخر
أو بأجر إضايف أيهما أراد املوظف .
د  -إذا صادف أحد أيام إجازة أحد العيدين يوم الراحة األسبوعية متدد اإلجازة يوماً آخرا

*اإلجازة اخلاصة :
مادة (:)64

حيق للموظف احلصول على إجازة بأجر كامل يف احلاالت التالية :
(أ) ثالثة أيام عند زواجه .
(ب) يوم واحد يف حالة والدة مولود له .
(ج) ثالثة أيام يف حالة وفاة زوجة املوظف أو أحد أصوله أو فروعه .
(د) مخسة عشر يوم ًا يف حالة وفاة زوج املوظفة .
وللجمعية احلق يف طلب الوثائق اليت تؤيد هذه احلاالت .
*اإلجازة االضطرارية :
مادة (:)65
جيوز للموظف مبوافقة اجلمعية احلصول على إجازة بدون أجر يتفق الطرفان على
حتديدها  ،ويعد عقد العمل موقوفاً خالل مدة اإلجازة فيما زاد على عشرين
يوم ًا مامل يتفق الطرفان على خالف ذلك .
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*اإلجازة املرضية :

مادة (:)66

يستحق املوظف الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب اجلمعية أو مرج طيب
معتمد لديها إجازة مرضية خالل السنة الواحدة وفقاً للمادة (  ) 112من نظام
العمل  ،وذلك على النحو التالي :
(أ) :الثالثون يوم ًا األوىل بأجر كامل .
(ب) :الستون يوماً التالية بثالثة أرباع األجر .
(ج) :الثالثون يوم ًا التى تلي ذلك بدون أجر .
مادة (:)67
ال يسمح للموظف املريض أن يباشر عمله إال إذا قرر طبيب اجلمعية أو املرج الصحي
املعتمد أنه شفي من مرضه وأصبح قادراً على مباشرة عمله وأنه ال خطر عليه
من أداء العمل وال ضرر منه على خمالطة زمالئه يف العمل .
*إجازة احلج :
مادة (:)68
متنح اجلمعية املوظف املسلم الذي يرغب يف أداء فريضة احلج إجازة بأجر كامل مدتها
( ) 2أيام باإلضافة إىل إجازة عيد األضحى املبارك وذلك ملرة واحدة طوال مدة
خدمته وللجمعية حق تنظيم هذه اإلجازة مبا يضمن حسن سري العمل بها .
*إجازة االختبار الدراسية :

مادة (:)69
متنح اجلمعية املوظف السعودي الذي يتاب تدريبه أو حتصيله العلمي إجازة بأجر كامل
طوال مدة االختبار وذلك عن سنة غري معادة حتدد مدتها بعدد أيام االختبار
الفعلية  ،أما إذا كان االختبار عن سنة معادة فيكون للموظف احلق يف إجازة
دون أجر ألداء االختبار وللجمعية أن تطلب من املوظف تقديم الوثائق املؤيدة
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لطلب اإلجازة وكذلك ما يدل على أدائه االختبار .وعلى املوظف أن يتقدم
بطلب اإلجازة قبل موعدها خبمسة عشر يوماً على األقل  .وحيرم املوظف من
أجر هذه اإلجازة إذا ثبت أنه مل يؤد االختبار  ،م عدم اإلخالل باملساءلة
التأديبية .
*أحكام عامة يف اإلجازات :
مادة (:)71
ال جيوز للموظف أن يعمل لدى أي جهة أثناء متتعه بأي إجازة من اإلجازات املنصوص عليها
يف هذا الفصل سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر  ،فإذا ثبت أن املوظف
خالف ذلك يكون للجمعية احلق يف حرمانه من أجره عن مدة اإلجازة أو أن
يسورد منه ما دفعته له لقاء ذلك .

الفصل التاسع

الوقاية والسالمة – مستويات اإلسعاف الطيب
الرعاية الطبية – إصابات العمل واألمراض املهنية
*الوقاية والسالمة:
مادة (:)71
سعياً حلماية املوظفني من األخطار واألمراض النامجة عن العمل تتخذ اجلمعية التدابري
اآلتية :
(أ) اإلعالن يف أماكن ظاهرة عن خماطر العمل ووسائل الوقاية منها والتعليمات الالزم
اتباعها .
(ب) حظر التدخني يف أماكن العمل املعلن عنها .
(ج) تأمني أجهزة إلطفاء احلريق وإعداد منافذ للنجاة يف حاالت الطوار .
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(د) إبقاء أماكن العمل يف حالة نظافة تامة م توفري املطهرات .
(هـ) توفري املياه الصاحلة للشرب واالغتسال .
(و) توفري دورات املياه باملستوى الصحي املطلوب .
(ز) تدريب املوظفني على استخدام وسائل السالمة وأدوات الوقاية اليت تؤمنها اجلمعية .
مادة (:)72
تعني اجلمعية يف كل موق من مواق العمل مسؤوالً خيتص باآلتي :
(أ) تنمية الوعي الوقائي لدى املوظفني .
(ب) التفتيش الدوري بغرض التأكد من سالمة وصالحية األجهزة وحسن استعمال
وسائل الوقاية والسالمة
(ج) معاينة احلوادث وتسجيلها وإعداد تقارير عنها تتضمن الوسائل واالحتياطات
الكفيلة بتاليف تكرارها .
(د) مراقبة تنفيذ قواعد الوقاية والسالمة.
*مستويات اإلسعاف الطيب :

مادة (:)73
تؤمن اجلمعية يف كل مكان يعمل فيه أقل من مخسني موظفاً خزانة لإلسعافات الطبية
حتتوي على كميات كافية من األدوية و األربطة واملطهرات وغري ذلك مما
أشارت له املادة (  ) 147من نظام العمل  ،ويعهد إىل موظف مدرب أو أكثر
بإجراء اإلسعافات الالزمة للموظفني املصابني .
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مادة (:)74
تعد اجلمعية يف كل مكان يعمل به أكثر من مخسني موظفاً غرفة لإلسعافات الطبية
تتوافر فيها الشروط املنصوص عليها يف الالئحة التنفيذية لنظام العمل  ،ويعهد
إىل ممرض مرخص له بإجراء اإلسعافات الالزمة للموظفني حتت إشراف طبيب
*الرعاية الطبية :

مادة (:)75تلتزم اجلمعية بتوفري التأمني الطيب جلمي موظفي اجلمعية وفقاً للضوابط اليت
يقررها جملس إدارة اجلمعية .

*إصابات العمل واألمراض املهنية :
مادة (:)76

على املوظف الذي يصاب بإصابة عمل أو مبرض مهين أن يبلغ رئيسه املباشر أو اإلدارة فور
استطاعته وله مراجعة الطبيب مباشرة متى استدعت حالته ذلك .

مادة (:)77

على الطبيب املختص بعالج املوظفني أن يبادر بإبالغ اإلدارة عن أية ظواهر تشري إىل ظهور
أي مرض مهين أو وبائي يف صفوف املوظفني.
مادة (:)78
تقوم اجلمعية باالشوراك عن مجي املوظفني يف فرع األخطار املهنية بالتأمينات االجتماعية
مادة (:)79
يطبق يف شأن إصابات العمل واألمراض املهنية أحكام فرع األخطار املهنية من نظام
التأمينات االجتماعية .
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الفصل العاشر

*واجبات اجلمعية :

الواجبات واحملظورات

مادة (:)81
تلتزم اجلمعية مبا يلي :
أ) معاملة موظفيها بشكل الئق يربز اهتمامها بأحواهلم ومصاحلهم واالمتناع عن كل
قول أو فعل ميس كرامتهم أو دينهم .
ب) أن تعطي املوظفني الوقت الالزم ملمارسة حقوقهم املنصوص عليها يف هذه الالئحة دون
املساس باألجر .
ج) أن تسهل ملوظفي اجلهات املختصة كل مهمة تتعلق بالتفتيش أو املراقبة واإلشراف على
حسن تطبيق أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة مبقتضاه  ،وأن
تعطي للسلطات املختصة مجي املعلومات الالزمة اليت تطلب منها حتقيقاً هلذا
الغرض .
د) أن تدف للموظف أجرته يف الزمان واملكان اللذين حيددهما العقد أو العرف م
مراعاة ما تقضي به األنظمة اخلاصة بذلك .
هـ) إذا حضر املوظف ملزاولة عمله يف الفورة اليومية اليت يلزمه بها عقد العمل أو أعلن انه
مستعد ملزاولة عمله يف هذه الفورة ومل مينعه عن العمل إال سبب راج إىل
صاحب العمل كان له احلق يف أجر املدة اليت ال يؤدي فيها العمل .
و) على اجلمعية أو وكيلها أو أي شخص له سلطة على املوظفني تشديد املراقبة بعدم
دخول أية مادة حمظورة شرعاً أو نظاما إىل أماكن العمل ،فمن وجدت لديه،
تطبق حبقه باإلضافة إىل (العقوبات الشرعية  -اجلزاءات اإلدارية الرادعة )
املنصوص عليها يف جدول املخالفات واجلزاءات .
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*واجبات املوففني :

مادة (:)81

يلتزم املوظف باآلتي :
(أ) التقيد بالتعليمات واألوامر املتعلقة بالعمل ما مل يكن فيها ما خيالف نصوص عقد
العمل أو النظام العام أو اآلداب العامة أو ما يعرض للخطر.
(ب) احملافظة على مواعيد العمل .
(ج) إجناز عمله على الوجه املطلوب حتت إشراف الرئيس املباشر ووفق توجيهاته.
(د) العناية باآلالت وباألدوات املوضوعة حتت تصرفه واحملافظة عليها وعلى ممتلكات
اجلمعية .
(هـ ) االلتزام حبسن السرية والسلوك والعمل على سيادة روح التعاون بينه وبني زمالئه
وطاعة رؤسائه واحلرص على إرضاء عمالء اجلمعية يف نطاق اختصاصه ويف
حدود النظام .
(و) تقديم كل عون أو مساعدة يف احلاالت الطارئة أو األخطار اليت تهدد سالمة مكان
العمل أو املوظفني فيه .
(ز) احملافظة على األسرار الفنية و الصناعية والتجارية للجمعية أو أية أسرار تصل إىل
علمه بسبب أعمال وظيفته .
(ح ) عدم ممارسة أي عمل آخر خارج نطاق عمله سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر لدى
أية جهة أخرى .
(ط) االمتناع عن استغالل عمله باجلمعية بغرض حتقيق ربح أو منفعة شخصية له أو لغريه
على حساب مصلحة اجلمعية .
(ي) إخطار اجلمعية بكل تغيري يطرأ على حالته االجتماعية أو حمل إقامته خالل أسبوع
على األكثر من تاريخ حدوث التغيري .
(ك) التقيد بالتعليمات واألنظمة والعادات والتقاليد املرعية يف البالد .
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(ل) عدم استقبال زائرين يف أماكن العمل من غري موظفي اجلمعية وعمالئها .
(م) عدم استعمال أدوات اجلمعية ومعداتها يف األغراض اخلاصة .

الفصل احلادي عشر

اخلدمات االجتماعية
مادة (:)82توفر اجلمعية اخلدمات االجتماعية ملنسوبيها وفقاً للضوابط اليت يقررها
جملس إدارة اجلمعية يف هذا الشأن .

الفصل الثاني عشر
التظلم
مادة (:)83
م عدم اإلخالل حبق املوظف يف االلتجاء إىل اجلهات اإلدارية أو القضائية املختصة حيق له
أن يتظلم إىل إدارة اجلمعية من أي تصرف أو إجراء يتخذ يف حقه ويقدم التظلم
إىل إدارة اجلمعية خالل ثالثة أيام من تاريخ العلم بالتصرف أو اإلجراء املتظلم
منه وال يضار املوظف من تقديم تظلمه .
مادة (:)84
خيطر املوظف بنتيجة البت يف تظلمه يف ميعاد ال يتجاوز ثالثة أيام من تاريخ تقدميه التظلم
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الفصل الثالث عشر
مادة (:)85

انتهاء اخلدمة

تنتهي خدمة املوظف يف احلاالت اآلتية :
(أ) انتهاء مدة العقد احملدد املدة .
(ب) استقالة املوظف .
(ج) فسخ العقد ألحد األسباب الواردة يف املادتني ( )90( ، )27من نظام العمل.
(د) ترك املوظف العمل يف احلاالت الواردة يف املادة ( )91من نظام العمل .
(هـ) انقطاع املوظف عن العمل ملرضه ملدة تزيد عن تسعني يوما متصلة أو مدداً تزيد يف
جمموعها عن مائة وعشرين يوما متقطعة خالل السنة الواحدة اليت تبدأ من تاريخ
أول إجازة مرضية
(و) عجز املوظف عجزًا كلياً عن أداء العمل املتفق عليه ويثبت ذلك بتقرير طيب معتمد.
(ز) وفاة املوظف .
( ح ) إذا ألغت السلطات احلكومية املختصة رخصة عمل أو إقامة املوظف غري السعودي
أو قررت عدم جتديدها أو إبعاده عن البالد .
(ط) بلوغ املوظف سن الستني بالنسبة للموظفني ومخس ومخسني سنة للموظفات مامل
متتد مدة العقد (احملدد املدة ) إىل ما وراء هذه السن .
مادة (:)86
يف األحوال اليت تتطلب فيها أحكام نظام العمل فسخ أو انتهاء عقد العمل ضرورة توجيه
إخطار إىل الطرف اآلخر يراعى ما يلي :
 أن يكون اإلخطار خطياً .
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 أن يتم تسليم اإلخطار يف مقر العمل ويوق الطرف املرسل إليه اإلخطار م توضيح
تاريخ االستالم .
 إذا امتن الطرف املوجه إليه اإلخطار عن االستالم أو رفض التوقي يرسل إليه
اإلخطار خبطاب مسجل على عنوانه املدون يف ملفه .

مادة (:)87

تعاد للموظف حال إنهاء أو انتهاء خدمته وبناء على طلبه وثائقه اخلاصة املودعة مبلف
خدمته  ،كما تعطي اجلمعية للموظف شهادة اخلدمة املنصوص عليها يف املادة
( )24من نظام العمل وذلك دون أي مقابل .

الفصل الرابع عشر

مادة (:)88

املكافآت

متنح املكافآت للموظفني الذين يثبتون نشاطاً وإخالصاً وكفاءة بشكل يؤدي إىل زيادة
اإلنتاج أو الذين يؤدون أعماالً استثنائية إضافة إىل أعماهلم العادية وضمن حدود
ختصصاتهم أو الذين يستحدثون أساليب وتنظيمات جديدة يف العمل تؤدي إىل رف
الكفاءة والطاقة اإلنتاجية أو الذين يقومون بدرء خطر أو دف ضرر حبق اجلمعية أو
موظفيها .
مادة (:)89

تعترب تقارير األداء املنصوص عليها يف هذه الالئحة أساساً يستند إليه يف منح املكافأة
واملنصوص عليها سلفاً يف هذه الالئحة .

مادة (:)91

تصنف املكافآت إىل فئتني :
أوالً  :املكافآت املعنوية كاآلتي :
(أ)كتاب الثناء والتقدير .
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(ب)منح إجازة إضافية بدون أجر وال تعترب قاطعة للخدمة .
ثانياً  :املكافآت املادية وتتضمن :

(أ) العالوات والورقيات االستثنائية .
(ب) مكافآت اإلنتاج .
(ج) اإلكراميات اإلضافية .
(د)مكافآت االخوراع .
(هـ) منح تذاكر سفر زيادة عما هو مقرر بالئحة تنظيم العمل .
(و)منح إجازة إضافية بأجر .

مادة (:)91

متنح املكافآت بقرار من صاحب الصالحية أو من ينيبه يف ذلك .

مادة (:)92

يستحق املوظف مكافأة نهاية اخلدمة وفق ًا ملا يقرره نظام العمل و العمال باملواد( من  84حتى ) 88

الفصل اخلامس عشر
املخالفات واجلزاءات
مادة (:)93
يعد خمالفة تستوجب اجلزاء املنصوص عليه يف هذه الالئحة ارتكاب املوظف فعالً من
األفعال الواردة جبدول املخالفات واجلزاءات امللحق بهذه الالئحة والذي يعترب
جزءًا ال يتجزء منها .

مادة (:)94

اجلزاءات اليت جيوز توقعيها على املوظف هي :
(أ) التنبيه :وهو تذكري شفهي أو كتابي يوجه إىل املوظف من قبل رئيسه
املباشر يشار فيه إىل املخالفة اليت ارتكبها ويطلب منه ضرورة مراعاة النظام
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والتقيد بالقواعد املتبعة ألداء واجبات وظيفته وعدم العودة ملثل ما بدر منه
مستقبالً .
(ب) اإلنذار  :وهو كتاب توجهه اجلمعية إىل املوظف موضح به نوع املخالفة
اليت ارتكبها م لفت نظره إىل إمكان تعرضه إىل جزاء أشد يف حالة
استمرار املخالفة أو العودة إىل مثلها مستقبالً .
(ج) حسم نسبة من األجر يف حدود جزء من األجر اليومي .
(د) احلسم من األجر مبا يوراوح بني أجر يوم ومخسة أيام يف الشهر الواحد كحد أقصى .
(هـ) اإليقاف عن العمل بدون أجر :
وهو من املوظف من مزاولة عمله خالل فورة معينة م حرمانه من أجره خالل
هذه الفورة على أن ال تتجاوز فورة اإليقاف مخسة أيام يف الشهر الواحد .
(و) احلرمان من الورقية أو العالوة الدورية ملدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ استحقاقها أو
احلصول عليها.
(ز) الفصل من اخلدمة م املكافأة :
وهو فصل املوظف بسبب مشروع الرتكابه املخالفة م عدم املساس حبقه يف
مكافأة نهاية اخلدمة .
(ح) الفصل من اخلدمة بدون مكافأة :
وهو فسخ عقد عمل املوظف دون مكافأة أو تعويض الرتكابه فعالً أو أكثر
من األفعال املنصوص عليها يف املادة ( )90من نظام العمل .

مادة (:)95

كل موظف يرتكب أياً من املخالفات الواردة يف جدول املخالفات واجلزاءات املشار إليه
يف املادة ( )84من هذه الالئحة يعاقب باجلزاء املوضح قرين املخالفة اليت
ارتكبها وجيب أن يتناسب اجلزاء املفروض على املوظف م نوع ومدى املخالفة
املرتكبة من قبله .
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مادة (:)96
تكون صالحية توقي اجلزاءات املنصوص عليها يف هذه الالئحة من قبل (املدير التنفيذي)
فى اجلمعية أو من يفوضه وجيوز له استبدال اجلزاء املقرر ألية خمالفة يف حالة
ارتكابها للمرة األوىل جبزاء أخف.
مادة (:)97
يف حالة ارتكاب املوظف ذات املخالفة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ ارتكابها فإنه ال
يعترب عائدًا وتعد خمالفة وكأمنا ارتكبت للمرة األوىل .

مادة (:)98

عند تعدد املخالفات الناشئة عن فعل واحد يكتفى بتوقي اجلزاء األشد من بني اجلزاءات
املقررة يف هذه الالئحة .

مادة (:)99

ال جيوز أن يوق على املخالفة الواحدة أكثر من جزاء واحد كما ال جيوز اجلم بني حسم
جزء من أجر املوظف وبني أي جزاء آخر باحلسم من األجر .
مادة (:)111
ال توق اجلمعية أيا من اجلزاءات املنصوص عليها يف هذه الالئحة إال بعد إبالغ املوظف
كتابة باملخالفات املنسوبة إليه ومساع أقواله وحتقيق دفاعه وذلك مبوجب
حمضر يودع مبلفه اخلاص .

مادة (:)111

م عدم اإلخالل حبكم املادة ( )90من نظام العمل ال جيوز للجمعية توقي أي جزاء على
املوظف ألمر ارتكبه خارج مكان العمل إال إذا كان له عالقة مباشرة بطبيعة
عمله أو باجلمعية أو مبديرها املسؤول .
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مادة (:)112
تسقط املساءلة التأديبية للموظف بعد مضي ثالثني يوماً على اكتشاف املخالفة دون أن
تقوم اجلمعية باختاذ أي من إجراءات التحقيق بشأنها .
مادة (:)113

ال جيوز للجمعية توقي اجلزاءات الواردة بهذه الالئحة إذا مضى على تاريخ ثبوت املخالفة
أكثر من ثالثني يوماً .

مادة (:)114

تلتزم اجلمعية بإبالغ املوظف كتابة مبا وق عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها واجلزاء
الذي يتعرض له يف حالة تكرار املخالفة وإذا امتن املوظف عن استالم اإلخطار
أو رفض التوقي بالعلم يرسل إليه بالربيد املسجل على عنوانه الثابت يف ملف
خدمته .

مادة (:)115

م عدم اإلخالل حبق املوظف يف االعوراض أمام اهليئة املختصة وفقاً لنص املادة ( )27من
نظام العمل  ،جيوز للموظف أن يتظلم أمام املدير التنفيذي باجلمعية من أي
جزاء يوق عليه وفق أحكام التظلم املنصوص عليها يف هذه الالئحة .

مادة (:)116

خيصص لكل موظف صحيفة جزاءات يدون فيها نوع املخالفة اليت ارتكبها وتاريخ
وقوعها واجلزاء املوق عليه وحتفظ هذه الصحيفة يف ملف خدمة املوظف .
مادة (:)117
تقيد الغرامات املوقعة على املوظفني يف سجل خاص وفق أحكام املادة ( )23من نظام
العمل وتعرض حصيلتها كل سنة على وزارة العمل لتقرير كيفية التصرف
فيها يف توفري اخلدمات االجتماعية والصحية والثقافية ملوظفي اجلمعية .

33

اجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني ـ ـ ـ ـ ـ ـ الئحة تنظيم العمل

مادة (:)118
ال ختل أحكام املواد السابقة حبق اجلمعية يف فسخ عقد العمل وفقاً ألحكام املادتني (27
 )90 ،من نظام العمل.

الفصل السادس عشر

أحكام خاصة بتشغيل النساء
مادة (:)119
تتحمل اجلمعية مصاريف الفحص الطيب ونفقات العالج والوالدة .
مادة (:)111
للمرأة املوظفة احلق يف إجازة وض ملدة األسابي األربعة السابقة على التاريخ املنتظر
لوالدتها  ،واألسابي الستة التالية للوض وحيدد التاريخ املرجح للوالدة بواسطة
اجلهة الطبية املعتمدة لدى اجلمعية أو بشهادة طبية مصدقة من جهة صحية وال
تقبل شهادات أطباء غري معتمدين  ،وال جيوز تشغيل املرأة املوظفة خالل
األسابي الستة التالية لوالدتها .

مادة (:)111

يكون األجر الذي يدف للموظفات أثناء غيابهن بإجازة الوض كاآلتي :

 املوظفة اليت أمضت أقل من سنة يف خدمة اجلمعية هلا احلق يف إجازة وض بدون أجر .
 املوظفة اليت أمضت سنة فأكثر يف خدمة اجلمعية هلا احلق يف إجازة وض بنصف
األجر .
 املوظفة اليت أمضت ثالث سنوات فأكثر من يوم بدء اإلجازة يف خدمة اجلمعية هلا
احلق يف إجازة وض بأجر كامل .
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 املوظفة اليت استفادت من إجازة وض أجر كامل ال حيق هلا املطالبة بأجر اإلجازة
السنوية العادية عن نفس السنة  ،ويدف هلا نصف أجر اإلجازة السنوية إذا كانت قد
استفادت يف تلك السنة من إجازة وض بنصف األجر .

مادة (:)112

على املوظفة يف الشهور األوىل للحمل أن تبادر بإخطار اجلمعية إلجراء الفحص الطيب
الدوري عليها وتقرير العالج الالزم وحتديد التاريخ املرجح للوالدة .

مادة (:)113

تراعي اجلمعية يف حتديد فورة اإلرضاع رغبة وظروف املوظفة ما أمكن ذلك  ،وعلى
املوظفة التقيد باجلدول املنظم لذلك .

مادة (:)114

تعد اجلمعية أماكن لراحة املوظفات مبعزل عن الرجال وعلى النساء املوظفات ضرورة
االحتشام يف امللبس واملظهر والتقيد بالعادات والتقاليد املرعية يف البالد .

مادة (:)115

ال جيوز يف حال من األحوال اختالط النساء بالرجال يف أماكن العمل و ما يتبعه من
مرافق وغريها .

الفصل السابع عشر
أحكام ختامية

مادة (:)116
تعد اجلمعية تصنيفاً للموظفني حبسب فئاتهم املهنية مسورشدة يف ذلك بدليل التصنيف
والتوصيف املهين السعودي .
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مادة (:)117
تنفذ أحكام هذه الالئحة يف حق اجلمعية اعتباراً من تاريخ إبالغها بالقرار الوزاري
الصادر باعتمادها على أن تسري يف حق املوظفني اعتباراً من اليوم التالي
إلعالنها .
مادة (:)118
يتم إعالن الالئحة بوضعها يف مكان ظاهر من أماكن العمل خالل أسبوع على األكثر
من تاريخ اإلبالغ بالقرار الوزاري املشار إليه يف املادة السابقة .

الفصل الثامن عشر

جدول املخالفات واجلزاءات
( )1خمالفات تتعلق مبواعيد العمل :
م
1/1

اجلزاء

نوع املخالفة

(النسبة احملسومة هي نسبة من األجر اليومي)

التأخر عن مواعيد احلضور للعمل لغاية  15دقيقة دون
إذن أو عذر مقبول إذا مل يرتتب على ذلك تعطيل

التأخر عن مواعيد احلضور للعمل لغاية  15دقيقة دون

إنذار

إذن أو عذر مقبول إذا ترتب على ذلك تعطيل موففني

كتابي

التأخر عن مواعيد احلضور للعمل أكثر من  15دقيقة

%11

آخرين
3/1

إنذار

%5

%11

%21

كتابي

موففني آخرين
2 /1

أول مرة

ثاني مرة

ثالث مرة

رابع مرة

لغاية  31دقيقة دون إذن أو عذر مقبل إذا مل يرتتب علي

%15

%15

%25

%25

%51

%51

ذلك تعطيل موففني آخرين
4 /1

التأخر عن مواعيد احلضور للعمل أكثر من  15دقيقة
لغاية  31دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب علي ذلك

%25

%51

%75

يوم

تعطيل موففني آخرين
5/1

التأخر عن مواعيد احلضور للعمل أكثر من 31دقيقة
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%25

%51

%75

يوم
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لغاية  61دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا مل يرتتب علي

ذلك تعطيل موففني آخرين
6/1

التأخر عن مواعيد احلضور للعمل أكثر من  31دقيقة
لغاية  61دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب علي ذلك

%31

يوم

%51

يومان

تعطيل موففني آخرين
7/1

التأخر عن مواعيد احلضور للعمل ملدة تزيد علي ساعة
دون إذن أو عذر مقبول سواء ترتب أو مل يرتتب علي ذلك

تعطيل موففني آخرين

إنذار

يومان

يوم

ثالثة أيام

كتابي
باإلضافة إلي حسم أجر ساعات التأخر

تابع  :خمالفات تتعلق مبواعيد العمل :
م
8/1

اجلزاء

نوع املخالفة

(النسبة احملسومة هي نسبة من األجر اليومي)

ترك العمل أو االنصراف قبل امليعاد دون إذن أو عذر
مقبول مبا ال يتجاوز  15دقيقة

9/1

ترك العمل أو االنصراف قبل امليعاد دون إذن أو عذر

كتابي

%11

البقاء يف أماكن العمل أو العودة إليها بعد انتهاء
الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من يوم إىل

إنذار

كتابي

يوم

ثالثة أيام
12/1

%51

%11
يومان

%25
ثالثة أيام

يوم
أربعة أيام

باإلضافة إلي حسم أجر مدة الغياب

الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من أربعة أيام
إىل ستة أيام

13/1

%25

يوم

باإلضافة إلي حسم أجر مدة ترك العمل

مواعيد العمل دون مربر
11/1

إنذار

%11

%25

يوم

باإلضافة إلي حسم أجر مدة ترك العمل

مقبول مبا يتجاوز  15دقيقة
11/1

أول مرة

ثاني مرة

ثالث مرة

رابع مرة

ثالثة أيام

يومان

أربعة أيام

فصل مع
املكافأة

باإلضافة إلي حسم أجر مدة الغياب

الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من سبعة أيام أربعة أيام
إىل عشرة أيام

مخسة أيام

فصل مع
املكافأة

باإلضافة إلي حسم أجر مدة الغياب
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14/1

االنقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على
عشرة أيام متصلة

15/1

الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار

كتابي بعد الغياب مدة مخسة أيام يف نطاق حكم املادة
( )81من نظام العمل

الغياب املتقطع دون سبب مشروع مدداً تزيد يف
جمموعها على عشرين يوماً يف السنة الواحدة

الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار
كتابي بعد الغياب مدة عشرة أيام يف نطاق حكم املادة
( )81من نظام العمل

( )2خمالفات تتعلق بتنظيم العمل :
م

اجلزاء

نوع املخالفة

(النسبة احملسومة هي نسبة من األجر اليومي)

أول مرة

ثاني مرة

ثالث مرة

رابع مرة

1/2

التواجد دون مربر يف غري مكان العمل أثناء وقت الدوام

%11

%25

%51

يوم

2 /2

استقبال زائرين من غري موففني اجلمعية يف أماكن العمل دون إذن

إنذار

%11

%15

%25

3/2

األكل يف مكان العمل أو غري املكان املعد له أو يف غري أوقات الراحة

4/2

النوم أثناء العمل

من اإلدارة

كتابي
إنذار

%11

%15

%25

كتابي
إنذار

%11

%25

%51

كتابي
5/2

النوم يف احلاالت اليت تستدعي يقظة مستمرة

%51

يوم

يومان

ثالثة أيام

6/2

التسكع أو وجود املوففني يف غري حملهم أثناء ساعات العمل

%11

%25

%51

يوم

7/2

التالعب يف إثبات احلضور واالنصراف

%25

%51

يوم

يومان

8/2

عدم إطاعة األوامر العادية اخلاصة بالعمل أو عدم تنفيذ التعليمات

%/25

%51

يوم

يومان

9/2

التحريض على خمالفة األوامر والتعليمات اخلطية اخلاصة بالعمل

يومان

ثالثة أيام

مخسة أيام

فصل مع

11/2

التدخني يف األماكن احملظورة واملعلن عنها للمحافظة على سالمة

يومان

ثالثة أيام

مخسة أيام

11/2

اإلهمال أو التهاون يف العمل الذي قد ينشأ عنه ضرر يف صحة

يومان

ثالثة أيام

مخسة أيام

اخلاصة بالعمل واملعلقة يف مكان فاهر

املكافأة
املوففني واجلمعية

فصل مع
املكافأة

املوففني أو سالمتهم أو يف املواد أو األدوات واألجهزة

فصل مع
املكافأة

38

اجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني ـ ـ ـ ـ ـ ـ الئحة تنظيم العمل

تابع خمالفات تتعلق بتنظيم العمل :
م
12/2

اجلزاء

نوع املخالفة

(النسبة احملسومة هي نسبة من األجر اليومي)

استعمال آالت ومعدات وأدوات اجلمعية ألغراض خاصة دون إذن

أول مرة

ثاني مرة

ثالث مرة

رابع مرة

إنذار

%11

%25

%51

كتابي
13/2

تدخل املوف

دون وجه حق يف أي عمل ليس يف اختصاصه أو مل

يعهد به إليه
14/2

اخلروج أو الدخول من غري املكان املخصص لذلك

%51

يوم

يومان

ثالثة أيام

إنذار

%11

%15

%25

كتابي
15/2

اإلهمال يف تنظي

اآلالت وصيانتها أو عدم العناية بها أو عدم

%51

يوم

يومان

ثالثة أيام

16/2

عدم وضع أدوات اإلصالح والصيانة واللوازم األخرى يف األماكن

إنذار

%25

%51

يوم

17/2

واجملالت وسائر املطبوعات يف أماكن العمل خالل

التبليغ عن ما بها من خلل

املخصصة هلا بعد االنتهاء من العمل
قراءة الصح

كتابي

الدوام الرمسي دون مقتضى من واجبات الوفيفة
18/2

متزيق أو إتالف إعالنات أو بالغات إدارة اجلمعية

%21

%51

يوم

يومان

يومان

ثالثة أيام

مخسة أيام

فصل مع
املكافأة

( )3خمالفات تتعلق بسلوك املوف :
م

اجلزاء

نوع املخالفة

(النسبة احملسومة هي نسبة من األجر اليومي)

أول مرة

ثاني مرة

ثالث مرة

رابع مرة

1/3

التشاجر مع الزمالء أو إحداث مشاغبات يف حمل العمل

يوم

يومان

ثالثة أيام

مخسة أيام

2/3

التمارض أو إدعاء املوف كذباً أنه أصيب أثناء العمل أو بسببه

يوم

يومان

ثالثة أيام

مخسة أيام

3/3

االمتناع عن إجراء الكش الطيب عند طلب طبيب اجلمعية أو رفض

يوم

يومان

ثالثة أيام

مخسة أيام

خمالفة التعليمات الصحية املعلقة بأمكنة العمل

%51

يوم

يومان

مخسة أيام

كتابة عبارة علي اجلدران أو لصق إعالنات

إنذار

%11

%25

%51

4/ 3
5/3

اتباع التعليمات الطبية أثناء العالج

كتابي
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6/3

رفض التفتيش عند االنصراف

%25

%51

يوم

يومان

7/3

مجع إعانات أو نقود بدون إذن

إنذار

%11

%25

%51

8/3

عدم تسليم النقود احملصلة حلساب اجلمعية يف املواعيد احملددة دون

يومان

ثالثة أيام

مخسة أيام

فصل مع

9/3

االمتناع عن ارتداء املالبس واألجهزة املقررة للوقاية وللسالمة

إنذار

يوم

يومان

كتابي
تربير مقبول

املكافأة
كتابي
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مخسة أيام

