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مقدمة  

وضــعت هــذه الــالئــحة تــنفيذًا لــحكم الــفقرة (1) مــن الــمادة (12) مــن نــظام الــعمل الــصادر 
بـالـمرسـوم الـملكي رقـم م/51 وتـاريـخ 23/8/1426هـ الـمعدل بـالـمرسـوم الـملكي رقـم (م/24) 

وتاريخ 12/05/1434هـ والمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 05/06/1436هـ.



أحكام عامة 

المادة (1) 

يقصد بلفظ الجمعية أينما ورد في هذه الالئحة: جمعية عالم غراس للفتيات. 
يـقصد بـلفظ الـعامـل أيـنما ورد فـي هـذه الـالئـحة: كـل شـخص طـبيعي يـعمل لـمصلحة هـذه الجـمعية وتـحت 

إدارتها أو إشرافها مقابل أجر ولو كان بعيدًا عن نظراتها. 

المادة (2) 
التقويم المعمول به في الجمعية هو: التقويم الميالدي. 

المادة (3) 
تسري أحكام هذه الالئحة على جميع العاملين الجمعية والفروع التابعة لها. 1.
ال تخـل أحـكام هـذه الـالئـحة بـالـحقوق المكتسـبة لـلعامـل وتـعتبر هـذه الـالئـحة مـكملة لـعقود الـعمل 2.

فيما ال يتعارض مع هذه الحقوق. 
تطلع الجمعية العامل على هذه الالئحة عند التعاقد وينص على ذلك في عقد العمل. 3.

المادة (4) 
يـجوز للجـمعية اصـدار قـرارات وسـياسـات خـاصـة بـها يـعطى بـموجـبها الـعمال حـقوقـًا أفـضل مـما هـو 1.

وارد في هذه الالئحة. 
للجــمعية الــحق فــي تــضمين هــذه الــالئــحة شــروطــًا وأحــكامــًا إضــافــية بــما ال يــنتقص مــن حــقوق 2.

الـعمال المكتسـبة بـموجـب نـظام الـعمل والئـحته الـتنفيذيـة والـقرارات الـصادرة تـنفيذًا لـه، وال تـكون 
هذه االضافات أو التعديالت نافذة إال بعد اعتمادها من وزارة العمل. 

كـل نـص يـتم إضـافـته الـى هـذه الـالئـحة يـتعارض مـع احـكام نـظام الـعمل والئـحته الـتنفيذيـة والـقرارات 3.
الصادرة تنفيذًا له يعتبر باطال وال يعتد به. 

التوظيف 

المادة (5) 
يـوظـف الـعامـل عـلى وظـائـف ذات مـسميات ومـواصـفات مـعينة ويـراعـى عـند الـتوظـيف فـي الجـمعية مـا يـلي: 

 -

أن يكون طالب العمل سعودي الجنسية. 1.

أن يكون حائزًا على المؤهالت العلمية والخبرات المطلوبة للوظيفة من قبل الجمعية. 2.

أن يجتاز بنجاح ما قد تقرره الجمعية من اختبارات أو مقابالت شخصية تتطلبها الوظيفة. 3.

أن يكون الئقًا طبيًا بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها الجمعية. 4.

يــجوز اســتثناءات تــوظــيف غــير الــسعودي وفــقًا للشــروط واألحــكام الــواردة فــي الــمواد (الــسادســة 5.
والعشرون – الثانية والثالثون – الثالثة والثالثون) من نظام العمل. 



عقد العمل 

المادة (6) 
يـتم تـوظـيف الـعامـل بـموجـب عـقد عـمل يحـرر مـن نـسختين بـالـلغة الـعربـية وفـقًا لـلنموذج الـموحـد الـمعد مـن 
الـوزارة ، تسـلم إحـداهـما لـلعامـل وتـودع األخـرى فـي مـلف خـدمـته لـدى الجـمعية بـحيث يـتضمن الـعقد اسـم 
صــاحــب الــعمل واســم الــعامــل وجنســيته وعــنوانــه األصــلي وعــنوانــه الــمختار ونــوع الــعمل ومــكانــه واألجــر 
األســاســي الــمتفق عــليه وأي امــتيازات أخــرى يــتفق عــليها ومــا إذا كــان الــعقد محــدد الــمدة أو غــير محــدد 
الـمدة أو ألداء عـمل مـعين ومـدة التجـربـة إذا تـم االتـفاق عـليها وتـاريـخ مـباشـرة الـعمل وأي بـيانـات ضـروريـة، 

ويجوز تحرير العقد بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية على أن يكون النص العربي هو المعتمد دومًا . 

المادة (7) 
مـع مـراعـاة الـتاريـخ المحـدد فـي عـقد الـعمل لـمباشـرة الـعمل: يـحق للجـمعية إلـغاء عـقد الـعامـل الـذي 1.

ال يــباشــر مــهام عــمله دون عــذر مشــروع خــالل (7) ايــام عــمل مــن تــاريــخ الــتوقــيع عــلى الــعقد بــين 
الـطرفـين إذا كـان الـتعاقـد تـم داخـل الـمملكة، أو مـن تـاريـخ قـدومـه الـى الـمملكة إذا كـان الـتعاقـد قـد 

تم خارج المملكة. 
يحق للجمعية التعاقد بنظام الدوام الجزئي لألعمال التي ال تحتاج الى دوام كامل. 2.

يـحق للجـمعية الـتعاقـد بـنظام الـعقد الـمؤقـت إلنـجاز مـهام مـعينة مـقابـل مـبلغ مـقطوع يسـدد عـلى 3.
دفعات حسب االتفاق في بنود العقد.  

اإلركاب  

المادة (8) 
تلتزم الجمعية بمصروفات إركاب العامل غير السعودي أو أفراد أسرته وفق الضوابط التالية: - 

عند بداية التعاقد وفق ما يتفق عليه في عقد العمل. 1.

عند تمتع العامل بإجازته السنوية وفق ما يتفق عليه في عقد العمل. 2.

عند انتهاء خدمة العامل طبقًا ألحكام المادة (االربعون) فقرة (1) من نظام العمل. 3.

ال تتحـمل الجـمعية مـصروفـات عـودة الـعامـل إلـى بـلده فـي حـالـة عـدم صـالحـيته لـلعمل خـالل فـترة 4.
التجـربـة، أو إذا رغـب فـي الـعودة دون سـبب مشـروع أو فـي حـالـة ارتـكاب مـخالـفة أدت إلـى تـرحـيله 

بموجب قرار إداري أو حكم قضائي. 

المادة (9) 
مـع مـراعـاة احـكام الـمادة (58) مـن نـظام الـعمل يسـتحق الـعامـل الـذي يـتم نـقله مـن مـكان عـمله 
االصـلي إلـى مـكان آخـر يـقتضي تـغيير محـل إقـامـته نـفقات نـقله ومـن يـعولـهم شـرعـًا مـمن يـقيمون 
مـعه فـي تـاريـخ الـنقل بـما فـيها نـفقات اإلركـاب مـع نـفقات نـقل أمـتعتهم: مـالـم يـكن الـنقل بـناًء عـلى 

رغبة العامل. 



التدريب والتأهيل 

المادة (10) 
تتحـمل الجـمعية فـي حـال قـيامـها بـتأهـيل او تـدريـب الـعامـلين الـسعوديـين كـافـة الـتكالـيف وإذا كـان مـكان 
الـتأهـيل أو الـتدريـب فـي غـير الـمديـنة الـتي فـيها الجـمعية تـؤمـن تـذاكـر الـسفر فـي الـذهـاب والـعودة بـالـدرجـة 
الـتي يحـددهـا نـظام الجـمعية كـما تـؤمـن وسـائـل الـمعيشة مـن مـأكـل ومـسكن وتـنقالت داخـلية أو تـصرف 

للعامل بدال عنها وتستمر في صرف أجر العامل طول فترة التأهيل والتدريب.   

المادة (11) 
يـجوز للجـمعية أن تنهـي عـقد الـتأهـيل أو الـتدريـب مـن غـير الـعامـلين، إذا ثـبت مـن الـتقاريـر الـصادرة عـن 1.

الــجهة الــتي تــتولــى الــتدريــب أو الــتأهــيل عــدم قــابــليته، أو عــدم قــدرتــه عــلى إكــمال بــرامــج الــتدريــب 
بصورة مفيدة. 

لــلمتدرب أو الــخاضــع لــلتأهــيل مــن غــير الــعامــلين الــحق فــي إنــهاء الــتدريــب أو الــتأهــيل إذا ثــبت مــن 2.
الـتقاريـر الـصادرة عـن الـجهة الـتي تـتولـى الـتدريـب أو الـتأهـيل عـدم قـابـليته، أو قـدرتـه عـلى إكـمال بـرامـج 

التدريب بصورة مفيدة. 
وفـي كـلتا الـحالـتين الـسابـقتين يـجب عـلى الـطرف الـذي يـرغـب فـي إنـهاء الـعقد إبـالغ الـطرف االخـر 3.

بذلك قبل أسبوع على األقل من تاريخ التوقف عن التدريب والتأهيل. 

المادة (12) 
أوًال: يجوز للجمعية أن تشترط على الخاضع للتدريب، أو التأهيل من العاملين لديها 

بـعد إكـمال مـدة الـتدريـب أو الـتأهـيل أن يـعمل لـديـها مـدة ال تـتجاوز الـمدة الـمماثـلة لـمدة بـرنـامـج الـتدريـب أو 
الــتأهــيل الــذي خــضع لــه الــعامــل إذا كــان عــقد الــعمل غــير محــدد الــمدة أو بــاقــي مــدة الــعقد فــي الــعقود 

محددة المدة إذا كانت المدة المتبقية من عقد العمل أقل من المدة المماثلة لمدة برنامج التدريب. 

ثــانــيًا: يــجوز للجــمعية أن تنهــي تــأهــيل أو تــدريــب الــعامــل مــع إلــزامــه بــدفــع تــكالــيف الــتدريــب الــتي تحــملتها 
الجمعية أو بنسبة منها وذلك في الحاالت التالية:  

إذا قرر العامل إنهاء التدريب او التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مشروع. 1.

إذا تـم فـسخ عـقد عـمل الـعامـل وفـق احـدى الـحاالت الـواردة فـي الـمادة(الـثامـنون) مـن نـظام 2.
العمل عدا الفقرة (6) منها اثناء فترة التدريب او التأهيل. 

إذا اسـتقال الـعامـل مـن الـعمل او تـركـه لـغير الـحاالت الـواردة فـي الـمادة (الـحاديـة والـثمانـون) 3.
من نظام العمل أثناء فترة التدريب أو التأهيل. 

ثـالـثًا: يـجوز للجـمعية إلـزام الـعامـل بـدفـع تـكالـيف الـتدريـب أو الـتأهـيل الـتي تحـملتها الجـمعية أو بنسـبة مـنها إذا 
اسـتقال الـعامـل مـن الـعمل أو تـركـه لـغير الـحاالت الـواردة فـي الـمادة (الـحاديـة والـثمانـون) مـن نـظام الـعمل 

قبل انتهاء مدة العمل التي اشترطتها عليه الجمعية بعد انتهاء التدريب أو التأهيل. 



األجـــور 

المادة (13) 
مـع مـراعـاة أي إجـراءات أو تـرتـيبات يـنص عـليها بـرنـامـج حـمايـة األجـور تـدفـع أجـور الـعمال بـالـعملة الـرسـمية 

للبالد في مواعيد استحقاقها وتودع في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة. 

المادة (14) 
تدفع اجور الساعات االضافية المستحقة للعامل في نهاية الشهر الذي تم فيه التكليف. 

المادة (15) 
إذا وافق يوم دفع األجور يوم الراحة األسبوعية او عطلة رسمية يتم الدفع في يوم العمل السابق. 

تقارير األداء  

المادة (16) 
تـعد الجـمعية تـقاريـرًا عـن األداء بـصفة دوريـة مـرة كـل سـنة عـلى األقـل لجـميع الـعامـلين وفـقًا لـلنماذج الـتي 

تضعها لذلك على أن تتضمن العناصر التالية:  
المقدرة على العمل ودرجة إتقانه (الكفاءة). 1.
سلوك العامل ومدى تعاونه مع رؤسائه وزمالئه وعمالء الجمعية. 2.
المواظبة.  3.

المادة (17) 
 يـقيم أداء الـعامـل فـي الـتقريـر بـالـتقديـرات الـتي تحـددهـا الجـمعية: عـلى ان يـتبع فـي ذلـك مـقياسـًا مـن خـمسة 

مستويات. 

المادة (18) 

يـعد الـتقريـر بـمعرفـة الـرئـيس الـمباشـر لـلعامـل: عـلى أن يـعتمد مـن (صـاحـب الـصالحـية) ويخـطر الـعامـل بـصورة 
مـن الـتقريـر فـور اعـتماده ويـحق لـلعامـل أن يـتظلم مـن الـتقريـر وفـقًا لـقواعـد الـتظلم الـمنصوص عـليها فـي 

هذه الالئحة. 

العالوات  

المادة (19) 
يـجوز للجـمعية مـنح الـعامـلين عـالوات سـنويـة يـتم تحـديـد نسـبتها بـناًء عـلى ضـوء الـمركـز الـمالـي 1.

للجمعية. 



يـكون الـعامـل مـؤهـًال السـتحقاق الـعالوة مـتى حـصل فـي تـقريـره الـدوري عـلى مسـتوى جـيد 2.
عـلى األقـل فـي الـنموذج الـذي تـضعه الجـمعية. وذلـك بـعد مـضي سـنة كـامـلة مـن تـاريـخ الـتحاقـه 

بالعمل أو من تاريخ حصوله على العالوة السابقة. 
يــجوز إلدارة الجــمعية مــنح الــعامــل عــالوة اســتثنائــية وفــقًا لــلضوابــط الــتي تــضعها فــي هــذا 3.

الشأن.  

الترقيات  
المادة (20) 

تـضع الجـمعية سـلما وظـيفيًا لـوظـائـفها فـيه عـدد ومـسميات الـوظـائـف وفـقًا لـما جـاء فـي دلـيل الـتصنيف 
والـتوصـيف الـمهني الـسعودي ودرجـة كـل وظـيفة وشـروط شـغلها وبـدايـة أجـرهـا فـيه ويـكون الـعامـل مـؤهـًال 

للترقية الى وظيفة أعلى متى توفرت الشروط التالية: 
وجود الوظيفة الشاغرة األعلى. 1.
توافر مؤهالت شغل الوظيفة المرشح للترقية إليها. 2.
حصوله على مستوى جيد على األقل في آخر تقرير دوري. 3.
موافقة صاحب الصالحية. 4.
يجوز إلدارة الجمعية منح العامل ترقية استثنائية وفقًا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن. 5.

المادة (21) 
إذا توافرت شروط الترقية لوظيفة أعلى في أكثر من عامل فإن المفاضلة للترقية تكون كاآلتي: 

ترشيح صاحب الصالحية. 1.

الحاصل على تقدير أعلى. 2.

الحاصل على شهادات علمية أعلى أو دورات تدريبية أكثر. 3.

األكثر خبرة عملية بمجال عمله بالجمعية 4.

األقدمية في العمل بالجمعية 5.
وتقوم اإلدارة المعنية بإعداد آلية مناسبة وأوزان واضحة للمعايير أعاله.  

االنتداب 

المادة (22) 
إذا تم انتداب العامل ألداء عمل خارج مقر عمله تلتزم الجمعية بما يلي: 

تؤمن للعامل وسائل النقل الالزمة ما لم يتم صرف مقابل لها بموافقته. 1.

يـصرف لـلعامـل مـقابـل الـتكالـيف الـتي يـتكبدهـا لـلسكن والـطعام ومـا إلـى ذلـك مـا لـم تـؤمـنها لـه 2.
الجمعية. 

قيمة البدل اليومي لالنتداب حسب درجة العامل. 3.
ويـجب أن تحـدد تـلك االلـتزامـات فـي قـرار االنـتداب وفـقًا لـلفئات والـضوابـط الـتي تـضعها الجـمعية 
فــي هــذا الــشأن ويــكون احــتساب تــلك الــنفقات مــن وقــت مــغادرة الــعامــل لــمقر عــمله الــى وقــت 

عودته وفق المدة المحددة له من قبل الجمعية. 



 
 المزايا والبدالت

المادة (23) 
تـؤمـن الجـمعية لـعمالـها الـسكن الـمناسـب وكـذلـك وسـيلة الـنقل إذا ُنـص عـلى ذلـك فـي عـقد الـعمل ويـجوز 

النص في عقد العمل على ان تدفع الجمعية للعامل بدل سكن وبدل نقل نقدي. 

أيام وساعات العمل 

المادة (24) 
تـكون أيـام الـعمل خـمسة أيـام فـي األسـبوع ويـكون يـومـي الجـمعة والسـبت الـراحـة األسـبوعـية بـأجـر كـامـل 
لجـميع الـعمال، ويـجوز للجـمعية بـعد إبـالغ مـكتب الـعمل الـمختص أن تسـتبدل بهـذيـن الـيومـين لـبعض عـمالـها 
أي يــومــين مــن أيــام األســبوع وعــليها أن تــمكنهم مــن الــقيام بــواجــباتــهم الــديــنية، وال يــجوز تــعويــض يــومــي 

الراحة األسبوعية بمقابل نقدي. 
تــكون ســاعــات الــعمل (8) ســاعــات عــمل يــومــيًا تــخفض الــى (6) ســاعــات يــومــيًا فــي شهــر رمــضان 1.

للعمال المسلمين. 

العمل اإلضافي 

المادة (25) 
فـي حـال تـكليف الـعامـل بـالـعمل االضـافـي: يـتم ذلـك بـموجـب تـكليف كـتابـي أو إلـكترونـي مـوجـه لـه 1.

تــصدره الــجهة المســئولــة فــي الجــمعية يــبين فــيه عــدد الــساعــات اإلضــافــية الــمكلف بــها الــعامــل، 
وعدد األيام الالزمة لذلك وفق ما نصت عليه المادة (السادسة بعد المئة) من نظام العمل. 

تـدفـع الجـمعية لـلعامـل عـن سـاعـات الـعمل االضـافـية أجـرًا إضـافـيًا يـوازي أجـر الـساعـة مـضافـًا الـيه 2.
(50%) من أجره األساسي. 

تكون ساعات العمل للدوام الجزئي (4) ساعات يوميا تحدد وقتها الجمعية حسب مصلحة العمل. 3.

التفتيش االداري 
المادة (26) 

يــكون دخــول الــعمال إلــى مــواقــع عــملهم وانــصرافــهم مــنها مــن األمــاكــن الــمخصصة لــذلــك وعــلى الــعمال 
االمتثال للتفتيش (التفتيش االداري) متى ُطلب منهم ذلك. 

المادة (27) 
يجوز للجمعية أن تلزم العامل بأن يثبت حضوره وانصرافه بإحدى الوسائل المعدة لهذا الغرض. 



اإلجازات 
المادة (28) 

يسـتحق الـعامـل عـن كـل سـنة مـن سـنوات الخـدمـة إجـازة سـنويـة بـأجـر كـامـل ال تـقل مـدتـها عـن (30) يـومـاً 
ولـلعامـل بـعد مـوافـقة الجـمعية الـحصول عـلى جـزء مـن إجـازتـه الـسنويـة بنسـبة الـمدة الـتي قـضاهـا مـن الـسنة 

في العمل ويجوز االتفاق في عقد العمل على أن تكون مدة اإلجازة السنوية أكثر من ذلك. 

المادة (29) 
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في األعياد والمناسبات وفق ما يلي: 

خـمسة أيـام بـمناسـبة عـيد الـفطر الـمبارك تـبدأ مـن الـيوم الـتالـي لـيوم 28 مـن شهـر رمـضان الـمبارك 1.
حسب تقويم أم القرى. 

خمسة أيام بمناسبة عيد الضحى المبارك تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.  2.

يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة (أول الميزان)    3.
وإذا تــداخــلت أيــام هــذه اإلجــازات مــع الــراحــة األســبوعــية يــعوض الــعامــل عــنها بــما يــعادلــها قــبل أيــام تــلك 

االجازات أو بعدها. 
اما إذا تداخلت أيام إجازة أحد العيدين مع إجازة اليوم الوطني فال يعوض العامل عنه. 

وال يستحق العامل بالدوام الجزئي إجازة بأجر سوى ما ذكر في البنود أعاله من (3-1).  

المادة (30) 
يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل في الحاالت التالية: 

خمسة أيام عمل عند زواجه. 1.

ثالثة أيام عمل في حالة والدة مولود له. 2.

خمسة أيام عمل في حالة وفاة زوجة العامل أو أحد أصوله أو فروعه. 3.
ثـالثـة أيـام عـمل فـي حـالـة وفـاة أحـد أفـراد األسـرة الـمقربـين لـلموظـف (أخ، أخـت، عـم، عـمة، خـال، 4.

خالة) 
أربـعة أشهـر وعشـرة أيـام فـي حـالـة وفـاة زوج الـعامـلة المسـلمة ولـها الـحق فـي تـمديـدهـا دون أجـر إن 5.

كـانـت حـامـًال حـتى تـضع حـملها، وال يـجوز لـها االسـتفادة مـن بـاقـي إجـازة الـعدة الـممنوحـة لـها بـعد 
وضع هذا الحمل. 

خمسة عشر يومًا في حالة وفاة زوج العاملة غير المسلمة. 4.
وللجمعية الحق في طلب الوثائق المؤيدة للحاالت المشار اليها. 

المادة (31) 
يسـتحق الـعامـل الـذي يـثبت مـرضـه بـشهادة طـبية صـادرة عـن مـرجـع طـبي مـعتمد لـديـها إجـازة مـرضـية خـالل 
الـسنة الـواحـدة والـتي تـبدأ مـن تـاريـخ أول إجـازة مـرضـية سـواء كـانـت هـذه االجـازات مـتصلة ام مـتقطعة. وذلـك 

على النحو التالي: 
الثالثون يومًا األولى بأجر كامل. 1.
الستون يومًا التالية بثالثة أرباع األجر. 2.
الثالثون يومًا التي تلي ذلك بدون أجر. 3.

وللعامل الحق في وصل إجازته السنوية بالمرضية. 



الرعاية الطبية 

المادة (32) 
تـقوم الجـمعية بـالـتأمـين عـلى جـميع الـعامـلين لـديـها صـحيًا وفـقا لـما يـقرره نـظام الـتأمـين الـصحي الـتعاونـي 
والئـحته الـتنفيذيـة، كـما تـقوم بـاالشـتراك عـن جـميع الـعامـلين فـي فـرع االخـطار الـمهنية لـدى الـمؤسـسة 

العامة للتأمينات االجتماعية وفقا لما يقرره نظامها. 
 

تشغيل النساء 
المادة (33) 

تـعد الجـمعية فـي جـميع االمـاكـن الـتي يـعمل فـيها نـساء أمـاكـن ومـقاعـد السـتراحـة الـعامـالت بـمعزل عـن 
الرجال ودورات مياه خاصة بهن. 

المادة (34) 
لـلمرأة الـعامـلة الـحق فـي إجـازة وضـع بـاجـر كـامـل لـمدة عشـرة أسـابـيع وتـوزيـعها كـيف تـشاء بـحيث تـبدأ بحـد 
اقـصى بـأربـعة أسـابـيع قـبل الـتاريـخ الـمرجـح لـلوضـع ويحـدد هـذا الـتاريـخ بـواسـطة الـجهة الـطبية الـمعتمدة لـدى 
الجـمعية أو بـشهادة طـبية مـصدقـة مـن جـهة صـحية وال يـجوز تـشغيل الـمرأة الـعامـلة خـالل االسـابـيع السـتة 

التالية لوضعها. 
وفـي حـالـة إنـجاب طـفل مـريـض أو مـن ذوي االحـتياجـات الـخاصـة فـللعامـلة الـحق فـي إجـازة بـأجـر كـامـل لـمدة 

شهر واحد بعد انقضاء اجازة الوضع ولها تمديد االجازة لمدة شهر دون أجر. 

المادة (35) 
يـحق لـلمرأة الـعامـلة فـي الجـمعية عـندمـا تـعود الـى مـزاولـة عـملها بـعد اجـازة الـوضـع ان تـأخـذ بـقصد ارضـاع 
مـولـودهـا فـترة او فـترات اسـتراحـة ال تـزيـد فـي مجـموعـها عـلى الـساعـة فـي الـيوم الـواحـد وذلـك عـالوة عـلى 
فـترات الـراحـة الـممنوحـة لجـميع الـعمال , وتحسـب هـذه الـفترة او الـفترات مـن سـاعـات الـعمل الـفعلية وذلـك 
لــمدة اربــعة وعشــريــن شهــرًا مــن تــاريــخ الــوضــع , وال يــترتــب عــلى ذلــك تــخفيض األجــر , ويــجب عــلى الــمرأة 
الـعامـلة بـعد عـودتـها مـن إجـازة الـوضـع إشـعار صـاحـب الـعمل كـتابـًة بـوقـت فـترة أو فـترات تـلك االسـتراحـة ومـا 
يــطرأ عــلى ذلــك مــن تــعديــل وتحــدد فــترة أو فــترات الــرضــاعــة عــلى ضــوء ذلــك بحســب مــاورد فــي الــالئــحة 

التنفيذية لنظام العمل . 

الخدمات االجتماعية   
المادة (36) 

تلتزم الجمعية بتقديم الخدمات االجتماعية التالية: 
اعداد مكان ألداء الصالة. 1.
اعداد مكان لتناول الطعام. 2.



تـوفـر الجـمعية الـمتطلبات والخـدمـات والـمرافـق التيسـيريـة الـضروريـة لـلعمال مـن ذوي االعـاقـة الـتي 3.
تــمكنهم مــن اداء أعــمالــهم بحســب االشــتراطــات الــمنصوص عــليها فــي الــالئــحة الــتنفيذيــة لــنظام 

العمل 

ضوابط سلوكيات العمل 
المادة (37) 

يـجوز للجـمعية إلـزام جـميع أو بـعض الـعامـلين بـارتـداء زي مـوحـد وفـي كـل االحـوال يـراعـى فـي أي زي 1.
بالنسبة للرجال مالئمة للذوق العام، وبالنسبة للنساء ان يكون محتشما وفضفاضًا وغير شفاف. 

عـلى جـميع الـعامـلين بـالجـمعية االلـتزام بـمقتضيات احـكام الشـريـعة االسـالمـية واالعـراف االجـتماعـية 2.
المرعية في التعامل مع االخرين. 

يـمتنع عـلى جـميع الـعامـلين الخـلوة مـع الـجنس االخـر وعـلى الجـمعية ان تتخـذ كـل الـتدابـير الـتي تـمنع 3.
الخلوة بين الجنسين داخل الجمعية. 

عـلى جـميع الـعامـلين االمـتناع عـن الـقيام بـاي شـكل مـن اشـكال االيـذاء، او االسـاءة الجسـديـة، او 4.
الـقولـية، او االيـحائـية، او بـاتـخاذ أي مـوقـف يخـدش الـحياء او يـنال مـن الـكرامـة او الـسمعة او الحـريـة 
او يـقصد مـنه اسـتدراج او اجـبار أي شـخص الـى عـالقـة غـير مشـروعـة، حـتى لـو كـان ذلـك عـلى سـبيل 

المزاح وذلك عند التواصل المباشر او باي وسيلة تواصل اخرى. 
وللجمعية ان تتخذ كل الترتيبات واالجراءات الضرورية والالزمة لتبليغ جميع العاملين بذلك. 5.

المادة (38) 
يـعتبر مـن قـبيل االيـذاء جـميع مـمارسـات االسـاءة االيـجابـية او السـلبية وجـميع اشـكال االسـتغالل، او 1.

االبـتزاز، او االغـراء، او التهـديـد سـواء كـانـت جسـديـة او نفسـية او جنسـية والـتي تـقع فـي مـكان الـعمل 
مـن قـبل صـاحـب الـعمل عـلى الـعامـل او مـن قـبل الـعامـل عـلى صـاحـب الـعمل ومـن قـبل عـامـل عـلى 
عـامـل اخـر او عـلى أي شـخص مـوجـود فـي مـكان الـعمل، وتـعتبر الـمساعـدة والتسـتر عـلى ذلـك فـي 

حكم االيذاء. 
يـعتبر مـن قـبيل االيـذاء الـمقصود فـي الـفقرة الـسابـقة مـا يـقع بـاسـتخدام ايـة وسـيلة مـن وسـائـل 2.

االتــصال ســواء بــالــقول، او الــكتابــة، او االشــارة، او االيــحاء، او الــرســم، او بــاســتخدام الــهاتــف، او 
بالوسائل االلكترونية االخرى، او بأي شكل من اشكال السلوك الذي يدل على ذلك. 

المادة (39) 
 مـع عـدم االخـالل بـحق مـن وقـع عـليه االيـذاء فـي مـكان الـعمل مـن االلـتجاء الـى الـجهات الـحكومـية 1.

الـمختصة يـحق لـه الـتقدم بـشكواه للجـمعية خـالل مـدة اقـصاهـا خـمسة ايـام عـمل مـن وقـوع االيـذاء 
عـليه، ويـجوز لـكل مـن شـاهـد او اطـلع عـلى واقـعة االيـذاء الـتقدم بـبالغ للجـمعية بـذلـك، امـا إذا كـان 
االيــذاء قــد وقــع مــن قــبل صــاحــب الجــمعية او مــن اعــلى ســلطة فــيها فــيكون الــتقدم بــالــشكوى 

للجهة الحكومية المختصة. 



عـلى الجـمعية عـند تـقديـم شـكوى او بـالغ تـشكيل لـجنة بـقرار مـن الـمسؤول الـمختص تـكون مـهمتها 2.
الـتحقق فـي حـاالت االيـذاء واالطـالع عـلى االدلـة والـتوصـية بـإيـقاع الجـزاء الـتأديـبي الـمناسـب عـلى 

من ثبتت ادانته وذلك خالل خمسة ايام عمل من تلقيها الشكوى او البالغ. 

المادة (40) 
مـع مـراعـاة مـبدأ السـريـة تسـتمع الـلجنة لجـميع االطـراف والـشهود وتـدون كـل مـا يجـري فـي مـحاضـر 1.

توقع من االطراف والشهود على اقوالهم ثم توقع من اعضاء اللجنة في نهاية كل صفحة. 
لـلجنة حـق اسـتدعـاء مـن تـرى ضـرورة اسـتجوابـه مـن الـعامـلين واالسـتماع الـى اقـوالـه وعـلى مـن تـم 2.

استدعاؤه المثول امام اللجنة حتى ال يقع تحت طائلة المسؤولية. 
يـجوز لـلجنة ان تـرفـع تـوصـية إلدارة الجـمعية بـالـتفريـق بـين الـشاكـي والـمشكو فـي حـقه اثـناء فـترة 3.

التحقيق. 
فـي حـال ثـبوت واقـعة االيـذاء بـأي طـريـقة مـن طـرق االثـبات الـمعتبرة تـوصـي الـلجنة بـاألغـلبية بـإيـقاع 4.

الجزاء التأديبي المناسب على المعتدي. 
إذا كـان االعـتداء يـشكل جـريـمة جـنائـية وجـب عـلى الـلجنة رفـع الـشكوى لـلمديـر الـعام لـتبليغ الـجهات 5.

الحكومية المختصة بذلك. 
فـي حـال عـدم ثـبوت واقـعة االيـذاء تـوصـي الـلجنة بـإيـقاع عـقوبـة تـأديـبية عـلى الـمبلغ إذا تـبين لـها ان 6.

الشكوى او البالغ كيدي. 
ال يـمنع الجـزاء الـتأديـبي الـموقـع مـن قـبل الجـمعية عـلى الـمعتدي مـن حـق الـمعتدى عـليه لـلجوء 7.

للجهات الحكومية المختصة. 
ال يـمنع تـوقـيع عـقوبـة شـرعـية او نـظامـية اخـرى عـلى الـمعتدي مـن تـوقـيع الجـمعية جـزاء تـأديـبياً 8.

عليه. 

المخالفات والجزاءات 
المادة (41) 

المخالفة هي كل فعل من االفعال التي يرتكبها العامل وتستوجب أيا من الجزاءات التالية: - 

اإلنـذار الـكتابـي: وهـو كـتاب تـوجـهه الجـمعية إلـى الـعامـل مـوضـح بـه نـوع الـمخالـفة الـتي ارتـكبها مـع 1.
لــفت نــظره إلــى إمــكان تــعرضــه إلــى جــزاء اشــد فــي حــالــة اســتمرار الــمخالــفة أو الــعودة إلــى مــثلها 

مستقبًال. 
غـرامـة مـالـية: وهـي حـسم نسـبة مـن األجـر فـي حـدود جـزء مـن األجـر الـيومـي او الـحسم مـن األجـر بـما 2.

يتراوح بين أجر يوم وخمسة أيام في الشهر الواحد كحد أقصى. 
اإليـقاف عـن الـعمل بـدون أجـر: وهـو مـنع الـعامـل مـن مـزاولـة عـمله خـالل فـترة مـعينة مـع حـرمـانـه مـن 3.

أجره خالل هذه الفترة على أال تتجاوز فترة اإليقاف خمسة أيام في الشهر الواحد. 

الحرمان من الترقية أو العالوة الدورية: وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ استحقاقها. 4.

الـفصل مـن الخـدمـة مـع الـمكافـأة: وهـو فـصل الـعامـل بـناًء عـلى سـبب مشـروع الرتـكابـه الـمخالـفة مـع 5.
عدم المساس بحقه في مكافأة نهاية الخدمة. 

الـفصل مـن الخـدمـة بـدون مـكافـأة: وهـو فـسخ عـقد عـمل الـعامـل دون مـكافـأة او اشـعار أو تـعويـض 6.
الرتكابه أي من الحاالت المنصوص عليها في المادة (الثامنون) من نظام العمل.  



ويجب ان يتناسب الجزاء المفروض على العامل مع نوع ومدى جسامة المخالفة المرتكبة من قبله. 

المادة (42) 
كـل عـامـل يـرتـكب أيـًا مـن الـمخالـفات الـواردة فـي جـدول الـمخالـفات والجـزاءات الـملحق بهـذه الـالئـحة يـعاقـب 

بالجزاء الموضح قرين المخالفة التي ارتكبها. 

المادة (43) 
تـكون صـالحـية تـوقـيع الجـزاءات الـمنصوص عـليها فـي هـذه الـالئـحة مـن قـبل (صـاحـب الـصالحـية) بـالجـمعية أو 

من يفوضه ويجوز له استبدال الجزاء المقرر ألية مخالفة بجزاء أخف. 

المادة (44) 
فـي حـالـة ارتـكاب الـعامـل ذات الـمخالـفة بـعد مـضي مـئة وثـمانـين يـومـًا عـلى سـبق ارتـكابـها فـإنـه ال يـعتبر عـائـداً 

وتعد المخالفة كأنها ارتكبت للمرة األولى. 

المادة (45) 
عـند تـعدد الـمخالـفات الـناشـئة عـن فـعل واحـد يـكتفى بـتوقـيع الجـزاء األشـد مـن بـين الجـزاءات الـمقررة فـي 

هذه الالئحة. 

المادة (46) 
ال يـجوز أن يـوقـع عـلى الـعامـل عـن الـمخالـفة الـواحـدة أكـثر مـن جـزاء واحـد كـما ال يـجوز ان يـوقـع عـلى الـعامـل 
عـن الـمخالـفة الـواحـدة غـرامـة تـزيـد قـيمتها عـلى اجـر خـمسة ايـام وال ان يـقتطع مـن اجـره أكـثر مـن اجـر خـمسة 

ايام في الشهر الواحد وفاًء للغرامات التي توقع عليه. 

المادة (47) 
ال تـوقـع الجـمعية أيـا مـن الجـزاءات الـتي تـتجاوز عـقوبـتها غـرامـة اجـر يـوم واحـد إال بـعد إبـالغ الـعامـل كـتابـة 

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

المادة (48) 
ال يـجوز للجـمعية تـوقـيع أي جـزاء عـلى الـعامـل ألمـر ارتـكبه خـارج مـكان الـعمل إال إذا كـان لـه عـالقـة مـباشـرة 
بـطبيعة عـمله أو بـالجـمعية أو بـمديـرهـا الـمسؤول وذلـك دون االخـالل بـحكم الـمادة (الـثامـنون) مـن نـظام 

العمل. 

المادة (49) 
ال يــجوز مــساءلــة الــعامــل تــأديــبيا عــن مــخالــفة مــضي عــلى اكــتشافــها أكــثر مــن ثــالثــين يــومــًا مــن تــاريــخ عــلم 

الجمعية بمرتكبها دون ان تقوم باتخاذ إجراءات التحقيق بشأنها. 

المادة (50) 
ال يجوز للجمعية توقيع أي جزاء على العامل إذا مضى على تاريخ ثبوت المخالفة أكثر من ثالثين يومًا. 



المادة (51) 
تـلتزم الجـمعية بـإبـالغ الـعامـل كـتابـة بـما وقـع عـليه مـن جـزاءات ونـوعـها ومـقدارهـا والجـزاء الـذي سـوف يـتعرض 
لـه فـي حـالـة تـكرار الـمخالـفة وإذا امـتنع الـعامـل عـن اسـتالم اإلخـطار أو رفـض الـتوقـيع بـالـعلم أو كـان غـائـباُ 
يـرسـل إلـيه بـالـبريـد المسجـل عـلى عـنوانـه الـمختار الـثابـت فـي مـلف خـدمـته او الـبريـد االلـكترونـي الـشخصي 
الــثابــت بــعقد الــعمل او الــمعتمد لــدى الجــمعية ويــترتــب عــلى الــتبليغ بــاي مــن هــذه الــوســائــل جــميع االثــار 

القانونية. 

المادة (52) 
يـخصص لـكل عـامـل صـحيفة جـزاءات يـدون فـيها نـوع الـمخالـفة الـتي ارتـكبها وتـاريـخ وقـوعـها والجـزاء الـموقـع 

عليه وتحفظ هذه الصحيفة في ملف خدمة العامل. 

المادة (53) 
تـقيد الـغرامـات الـموقـعة عـلى الـعمال فـي سجـل خـاص وفـق أحـكام الـمادة (الـثالـثة والسـبعون) مـن نـظام 
الـعمل، ويـكون الـتصرف فـيها بـما يـعود بـالـنفع عـلى الـعامـلين مـن قـبل الـلجنة الـعمالـية فـي الجـمعية وفـي 

حالة عدم وجود لجنة عمالية يكون التصرف في الغرامات بموافقة وزارة العمل. 

التظلم 

المادة (54) 
مــع عــدم االخــالل بــحق الــعامــل فــي االلــتجاء الــى الــجهات االداريــة او الــقضائــية الــمختصة او الهــيئات يــحق 
لـلعامـل ان يـتظلم الـى إدارة الجـمعية مـن أي تـصرف او اجـراء او جـزاء يتخـذ فـي حـقه مـن قـبلها ويـقدم الـتظلم 
الـى إدارة الجـمعية خـالل ثـالثـة أيـام عـمل مـن تـاريـخ الـعلم بـالـتصرف او االجـراء الـمتظلم مـنه وال يـضار الـعامـل 
مـن تـقديـم تـظلمه، ويخـطر الـعامـل بـنتيجة الـبت فـي تـظلمه فـي مـيعاد ال يـتجاوز خـمسة ايـام عـمل مـن تـاريـخ 

تقديمه التظلم. 

أحكام ختامية 

المادة (55) 
تـنفذ أحـكام هـذه الـالئـحة فـي حـق الجـمعية اعـتبارًا مـن تـاريـخ إبـالغـها بـاعـتمادهـا مـن قـبل وزارة الـعمل عـلى أن 

تسري في حق العمال اعتبارًا من اليوم التالي إلعالنها. 

وبالله التوفيق، 


