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 نبذة تعريفية عن املنشأة

 
 
 

   انازمجعية منار لإلعالم جباسم املنشأة : 

 رئيس جملس اإلدارةاملدير املسؤل : 

 جازان املركز الرئيسي :

 اليوجد الفروع :

 4 :عدد السعوديني بينهم       4 جمموع عدد العاملني :

  -ا لصفحي ا –طريق امللك فيصل  –جازان  العنوان :

 لرمز الربيدي ا                  9999ربيد :       رقم صندوق ال -

 اكس :ف                    0555762001تليفون :     -

  manarmediajazan@gmail.com:الربيد األلكرتوني  -

  

 هـ09/1438 /02ارخيه ت                  1009:         رقم 
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 مقدمة
 
 
 

الصادر  ( من نظام العمل 12 )وضعت هذه الالئحة تنفيذًا حلكم املادة 

واملعدل باملرسوم  هـ23/8/1426 وتاريخ 51م/ باملرسوم امللكي رقم

 . هــ5/6/1436( وتاريخ 46امللكي رقم )م/

 
 
 
 
 

********* 
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 الفصل األول

 

 

 

 

 

 

 أحكام عامة
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 للفصل األوا

 

 أحكام عامة

 

 أة .باملنش لنييع العام: تسري أحكام هذه الالئحة علي مج( 1مادة )

ملعاني ذه الالئحة ايف ه تدور ية أينما: يقصد بالعبارات واأللفاظ التال( 2مادة )

 :ي املوضحة أمام كل منها على النحو التال

  (  ) مجعية منار لالعالم ) أ ( املنشأة :

 يةلس اإلدارة باجلمع)ب( جملس اإلدارة : جم

 جلمعيةة باار)ج( رئيس جملس اإلدارة : رئيس جملس اإلد

 ةمعياجلب)د( املدير التنفيذي : املدير التنفيذي 

كام ة يف تنفيذ أحلصالحيااحب ص )هـ( صاحب الصالحية: املدير التنفيذي هو

 نه .مر اداري صادر جب قرامبو ينةوله تفويض ممارسة صالحية معهذه الالئحة 

ا أو وحتت إدارته ملنشأةحة اصلملشخص طبيعي يعمل ( العامل : هو كل و)      

 . هاارتنظ إشرافها مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن

يه سائر سي مضافًا الر األساألجاشمل هو األجر الفعلي ، والذي ي( األجر : ز)

ل، أو عمد بذله يف القابل جهممل لعالالزيادات املستحقه األخرى اليت تتقرر 

مبوجب  ل لقاء العملر للعامتقر تخماطر يتعرض هلا يف اداء عمله، أو اليت

 .م العملثانية من نظاادة الامل كمحلعقد العمل أو الئحة تنظيم العمل ووفق 
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 51/مامللكي رقم  املرسومر بصاد( نظام العمل: يقصد به نظام العمل الح)

( وتاريخ 46/م )مي رقواملعدل باملرسوم امللك ه23/8/1426وتاريخ 

 . ـهـ5/6/1436

 ريي واهلجالداملي و :هاملنشأة : التقويم املعمول به يف ( 3مادة )

 ض مع األحكام يتعارا اللعمل فيما: تعترب هذه الالئحة متممة لعقد ( 4مادة )

 . قدوالشروط األفضل للعامل الواردة يف الع

          51/مكي رقم مللااملرسوم ب: تطبق أحكام نظام العمل الصادر ( 5مادة )

زارية ولوالقرارات ا ،والئحته التنفيذية  ،هـ 23/8/1426وتاريخ 

 لالئحة .هذه ا ص يفن الصادرة تنفيذًا له فيما مل يرد بشأنه

 ئحة كلما دعتذه الالهام على أحك : للمنشأة احلق يف إدخال تعديالت( 6مادة )

 العمل. دها من وزارةاعتما بعد الإاحلاجة وال تكون هذه التعديالت نافذة 

لى ذلك علالئحة وينص م هذه احكاقد على أ: تطلع املنشأة العامل عند التعا( 7مادة )

 يف عقد العمل .

 
 

********* 
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 الفصل الثاني

 
 
 
 
 
 

 التوظيف
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 الفصل الثاني

 التوظيف
 

 :التوظيفشروط 

 لي :يف املنشأة ما ي للتوظيف: يشرتط ( 8مادة )

 

  . يةسعودي اجلنس طالب العمل )أ(  : أن يكون

عمل  حمل املطلوبة لل اخلرباتوية علم)ب(  : أن يكون حائزًا على املؤهالت ال

 . التوظيف

)ج(  : أن جيتاز بنجاح ما قد تقرره املنشأة من اختبارات أو مقابالت شخصية  

 تتطلبها الوظيفة .

 .)د(  : أن يكون الئقًا طبيًا مبوجب شهادة طبية من اجلهة اليت حتددها املنشأة 

غري السعودي وفقًا للشروط واألحكام الواردة يف  توظيف ا(  : جيوز استثناًء)هـ 

 بالعمل  لهأن يكون مصرحًاو ملمن نظام الع (  33، )  (32) ( ،26) وادامل

 ول . ة املفعاريسمة سعودي ، ولديه إقاالبالنسبة للعامل غري 

ن هذه أكثر م شرط أو من نيالسعودي طاليب العملوجيوز للمنشأة إعفاء 

 الشروط عدا شرط اللياقة الطبية .

 :التوظيفمسوغات 
 

 لتالية :الوثائق م اشأة تقدي: على كل من يرغب العمل لدى املن( 9مادة )

 

 .جلنسية ي اعودإن كان س اهلوية الوطنيةصورة من بطاقة  (أ)
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 .ن غري سعودير إن كالسفاز ااإلقامة ورخصة العمل وجو رخصةصورة من  (ب)

 لية  .لعمه االته العلمية وخرباتصورة مصدقة من مؤه (ج)

 (    شهادة طبية تثبت لياقته الطبية من جهة حتددها املنشأة .د)    

 مل .لعااة يف ملف خدم وثائقوحتفظ هذه ال             

 

 
 

 عقد العمل

 
،  ةاللغة العربيسختني بن نمل حيرر مالعامل مبوجب عقد ع توظيف: يتم ( 10مادة )

ضمن املنشأة ويت ته لدىخدم لفمامل وتودع األخرى يف تسلم إحداهما للع

قد حمدد إذا كان الع يه وماق علتفالعقد بيانًا بطبيعة العمل واألجر امل

وجيوز  انات ضرورية،أية بيوعني م املدة أو غري حمدد املدة أو ألداء عمل

ن يكون النص أة علي عربيال إلي جانب اللغة اخرىحترير العقد بلغة 

 . املعتمد دومًا  العربي هو

ذر م عمله دون عاشر مهايب الذي ال : حيق للمنشأة إلغاء عقد العامل( 11مادة )

تعاقدًا ا كان مإذ ني الطرفنيب( يومًا من تاريخ العقد 15مشروع خالل )

نشأة فور صرف املت تحت معه من داخل اململكة وإذا مل يضع نفسه

 ج .ارخلان وصوله للمملكة إذا كان متعاقدًا معه م

ن تاريخ مرتتبة عليه ثار املاآل  جلميعومنتجًا ًا: يعترب عقد العمل ساري( 12مادة )

زة عيد التجربة إجا ب فرتةحسا يفوال تدخل  مباشرة العامل الفعلية للعمل

 . الفطر و عيد األضحى واإلجازة املرضية
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 التجربةت سابقة حتواد القًا للموف املنشأة لدى يعمل: ال يعترب العامل الذي ( 13مادة )

 ، وحتددلتجربةا حتت معني نهما مل ينص يف عقده صراحة وكتابة على أ

 ، تسعني يومًا تتجاوز الأ شرطبيف عقد عمله بصورة واضحة  التجربةمدة 

 باإلتفاق مع ملنشأةدى الى وجيوز وضع العامل حتت التجربة مرة أخر

أن   يومًا بشرطسعنين تعزيد ت العامل وذلك لفرتة جتربة ثانية ملدة ال

(  54( ، )  53تني ) ملادا تكون يف مهنة أخرى أو عمل آخر وفق حكم

 من نظام العمل .

لعمل ايام بواجبات للق ربةلتجال فرتة : إذا مل تثبت صالحية العامل خال( 14مادة )

 ويضأو تع و إنذارأكافأة ون مدل املتفق عليه جاز للمنشأة فسخ عقد العم

رصة ه الفلعمل بشرط أن تتاح ( من نظام ال6( فقرة )80وفقًا للمادة )

 لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ . 

 

لعمل اجوهريًا عن  ختالفًااتلف خيبعمل  : ال جيوز للمنشأة تكليف العامل( 15مادة )

قتضيه ضرورة ومبا تالت ال حايف املتفق عليه بغري موافقته الكتابية إال

مًا يف وز ثالثني يو تتجاال تةقبصفة مؤ طبيعة العمل ، على أن يكون ذلك

 خصةر املهنة يف ن تغيري شأيف وعلى أن تتخذ اإلجراءات الالزمة السنة

 . وديسعالري غ مل عاالعمل حني يقتضي األمر ذلك بالنسبة لل

 ( : النقل :16مادة )

مكان آخر يقتضي  ال جيوز نقل العامل من مقر عمله األصلي إىل 

رًا ق بالعامل ضرحلأن ي لنقلا ا كان من شأن هذاتغيري حمل إقامته إذ

 لعمل.عة ابيطجسيمًا ومل يكن له سبب مشروع تقتضيه 
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معه يف   ممن يقيمونم شرعًاعوهليقله ومن : يستحق العامل املنقول نفقات ن( 17مادة )

 ناء على رغبةلنقل بكن اي ملتاريخ النقل مع نفقات نقل أمتعتهم ما 

 العامل .

 

 
 
 
 

****** 
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 الفصل الثالث

 
 
 
 
 
 

 والتأهيل التدريب
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 الفصل الثالث

 والتأهيل التدريب

 

 للحلول عدادهم مهنيًاديني وإسعواهلا العم وتأهيل : تقوم املنشأة بتدريب( 18مادة )

هم من غري حمل غري هلمحالإحمل غري السعوديني ، ويتم قيد من مت 

 . السعوديني يف السجل املعد هلذا الغرض

 

فنيًا يف دوريًا و ياًلوتأه ًاريبوديني تدالعمال السع تأهيلو : يتم تدريب( 19مادة )

بهدف جتديد  ا الصددهذ يف الداخل واخلارج وفق الربامج اليت تعد

 % من اجملموع الكلي للعاملني6ة بنسبمعارفهم تنمية  وتطوير مهاراتهم و

 .متى بلغ عددهم مخسني عاماًل فأكثر 

 

 يل .و التأهأيب ة التدرل فرت: يستمر صرف أجر العامل طوا( 20مادة )

 

كر السفر يف ؤمن تذاوت لوالتأهي : تتحمل املنشأة تكاليف التدريب( 21مادة )

مسكن مأكل و من يشةالذهاب والعودة كما تؤمن  وسائل املع

 . وتنقالت داخلية

 

نفقات مله كافة الن حتأل ولعاماتأهيل  أو: جيوز للمنشأة أن تنهي تدريب ( 22مادة )

 : تيةاآل  التحلا ايفوذلك  ذلك ،فتها عليه يف سبيل اليت صر
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نه غري أهيلة أتأو وىل تدريبه ليت تتهة اجلا) أ (  إذا ثبت يف التقارير الصادرة عن 

 . ذلك جاد يف

دون عذر لك لذوعد احملدد قبل امل هيلتأأو ال)ب(  إذا قرر العامل إنهاء التدريب 

 مقبول .

 

 

 

****** 
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 الفصل الرابع 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 األجــــور
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 الفصل الرابع

 ألجورا

 

حيصل ومعينة  فاتومواص ياتمسمالعمال على وظائف ذات  يوظف: ( 23مادة )

 ل .االجر املتفق عليه يف عقد العمالعامل على 

 

عات العمل فعها خالل ساويتم د الدمسية للب: تدفع أجور العمال بالعملة الر( 24مادة )

ألحكام فقًا لو نكيلباأو تودع يف حسابه  الرمسية ويف مكانه

 تالية:ال

 . الشهر  ايةنه العامل ذو األجر الشهري يصرف أجره يف (1)

 سبوع .هاية األ نه يفالعامل باليومية أو بالقطعة يصرف أجر (2)

  . ستحقاته فورًاموكافة  جرهع أالعامل الذي تنهي املنشأة خدمته، يدف (3)

ه كافة مستحقاتأجره و دفعه يالعامل الذي يرتك العمل من تلقاء نفس (4)

 لعمل .ك اتر جاوز سبعة أيام من تاريخخالل مدة ال تت

 يام من تاريخأثالثة  صاهأق أجور الساعات اإلضافية تدفع يف ميعاد (5)

 . للعامل اديجر العألاع ا مانتهاء التشغيل اإلضايف ما مل يتم دفعه

 

لدفع يف اة رمسية يتم أو عطل عيةة األسبو: إذا صادف يوم الدفع يوم الراح( 25مادة )

 بق .يوم العمل السا
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أو  على اإليصال ستحق لهغ مو أي مبلأ: يوقع العامل عند استالم أجره ( 26مادة )

 السجل املعد هلذا الغرض .

 

وكالة وجب قاته مبستحجره أو مأ: للعامل أن يوكل من يراه لقبض ( 27مادة )

دير من قبل مليه ع كتابي موقع منه ومصدق شرعية أو تفويض

 املنشأة.

 
 

       
****** 
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 الفصل اخلامس
 

 
 
 
 
 

 تقارير األداء والعالوات والرتقيات
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 الفصل اخلامس

 تقارير األداء والعالوات والرتقيات

 التقارير

العناصر  عاملني تتضمنميع الة جلصفة دوريبتعد املنشأة تقارير عن األداء (: 28مادة )

 التالية : 

 .ة( فاءاملقدرة على العمل ودرجة إتقانه )الك .1

 املنشأة . وعمالء ئهزمالسلوك العامل ومدى تعاونه مع رؤسائه و .2

 واظبة . امل .3

احب عتمد من )صين أمل على لعاباشر لالتقرير مبعرفة الرئيس امل عد(: ُي29مادة )

 الصالحية( .

 ية :ات اآلتديرأحد التقيقيم أداء العامل يف التقرير ب(: 30مادة )

 ضعيف      جيد     مقبول    ممتاز      جيد جدًا  

من  امل أن يتظلمحيق للعوده ماور اعتفخيطر العامل بصورة من التقرير (: 31مادة )

 الالئحة . يف هذه يهاعل التقرير وفقًا لقواعد التظلم املنصوص

 العالوات :

 منشأة.الي للامل ء املركزيتم منح العالوة من عدمه يف ضو(: 32مادة )

 (: 33مادة )

ل يف تقريره متى حص ريةلدوالعالوة ا إلستحقاقيكون العامل مؤهاًل  -أ

 اريخ التحاقهتملة من كا سنة يمض بعدعلى األقل  دجيالدوري على درجة 

 بقة .لساة احصوله على العالو تاريخ باخلدمة أو من

ليت تضعها اقًا للضوابط ائية وفتثناس جيوز إلدارة املنشأة منح العامل عالوة -ب

 يف هذا الشأن . 
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 الرتقيات :

وط رت فيه الشرافمتى تو علىوظيفة أ للرتقية إىل مستحقأيكون العامل (: 34مادة )

 التالية :

 ) أ (  وجود الشاغر يف الوظيفة األعلى .

 ليها .ية إق)ب(  توافر مؤهالت شغل الوظيفة املرشح للرت

 . ورييف آخر تقرير د ممتاز)ج(  حصوله على درجة 

بط اليت تضعها يف وفقًا للضوا ثنائيةاست ية)د(  وجيوز إلدارة املنشأة منح العامل ترق

 هذا الشأن .

اضلة امل فإن املفعكثر من  أة أعلى يفإذا توافرت شروط الرتقية لوظيف(: 35ادة )م

 للرتقية تكون كاآلتي :

 احلاصل على تقدير أعلى . -1

 .ية لمأو شهادات ع يةاحلاصل على دورات تدريب -2

 األقدمية . -3

 األكرب سنًا . -4
 

 
 
 
 

****** 
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 الفصل السادس

 
 
 
 
 

 املزايا  –االنتداب  –االركاب 

 البدالت و 
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 الفصل السادس

 تدالالب املزايا و –االنتداب  –االركاب 

 

 االركاب :

 

       يتحدد االلتزام مبصروفات إركاب العامل أو أفراد أسرته وفق الضوابط(: 36مادة )

 -: التالية         التالية

عامل ستقدم منه الااقد أو لتعايه فعند بداية التعاقد من البلد الذي مت  (1)

يتفق عليه  ارجها وفق ماكة أو خملامل إىل مقر العمل سواء مت التعاقد يف داخل

 يف عقد العمل .

قد فيه لذي مت التعاملكان اي اإل عند انتهاء خدمة العامل وطلبه العودة (2)

 من نظام العمل. ( 1فقرة )  (40)دة أو استقدم منه وذلك يف نطاق أحكام املا

ليه يف  ملا يتفق عبه وفقًاركان إعند متتع العامل بإجازته السنوية يكو (3)

 عقد العمل .

الة عدم حلده يف بىل مل إالعمل تكاليف عودة العااليتحمل صاحب  (4)

كاب يف حالة ارت شروع أومبب سون دصالحيته للعمل ، أو إذا رغب يف العودة 

 ي .كم قضائو حي أخمالفة أدة إىل ترحيله مبوجب قرار إدار

 االنتداب:

 اآلتي:كيعامل  ملهرج مقر عإذا انتدب العامل ألداء عمل خا: (37مادة )
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س نتدابه والعك مقر اإىل ملهعلة النقل الالزمة من مقر تؤمن له وسي (1)

 مل .لعااقة ما مل يتم صرف مقابل وسيلة النقل مبواف

تكبدها اليت ي ليةلفعيصرف له بدل انتداب مقابل التكاليف ا (2)

شأة ، منها له املنا مل تؤملك ذىل إللسكن والطعام والتنقالت الداخلية وما 

ليت ت والضوابط ا للفئافقًاول رجة العاموحتدد قيمة بدل االنتداب حسب د

 تضعها املنشأة يف هذا الشأن .

 

عامل ملقر قت مغادرة القة من وسابملادة الاحتسب النفقات املشار إليها يف (: 38مادة )

 ملنشأة .قبل ا ه منل عمله إىل وقت عودته وفق املدة احملددة

 * المزايا العينية والبدالت النقدية :
 

 املزايا العينية  (:39مــادة )

 

 

 البدالت النقدية (: 40مــادة ) 

 

 
 
 
 

****** 
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 الفصل السابع

 أيام وساعات العمل والراحة
 

لراحة امعة هو يوم يوم اجل كونسبوع ويأيام يف األ ستةتكون أيام العمل (: 41مادة )

بعد إبالغ  _ لمنشأةوز لجياألسبوعية بأجر كامل جلميع العمال ، و

 ا أي يوم منعض عماهللب ليومأن تستبدل بهذا ا _ل املختص مكتب العم

وال  هم الدينية ،واجباتبيام لقأيام األسبوع ، وعليها أن متكنهم من ا

 . ي  نقد بلجيوز تعويض يوم الراحة األسبوعية مبقا

تكون ساعات العمل ......) حتدد ساعات العمل يف هذه الالئحة للمنشأة   (: 42مادة )

 من نظام العمل ( .98،99،100وفق ما ورد باملواد       وفق      

 يف املواعيد هم منهارافعمل وانصيكون حضور العمال إلي أماكن ال(: 43مادة )

من  أماكن بارزة عها يفبوض هااحملددة وفق اجلداول اليت يتعني إعالن

 ساعات العمل عد بدءل مواومواقع العمل ، وجيب أن تتضمن هذه اجلد

دء بيان موعد ب وجب اتناوبمق ا، وإذا كان العمل يتم عن طريوانتهائه

 وانتهاء ساعات عمل كل نوبة .
 

عامل أكثر ن ال يعمل الألسابقة ادة يف املا يراعى يف اجلداول املشار إليها(: 44مادة )

ن عطعام ال تقل ة والالصالو من مخس ساعات متواصلة دون فرتة للراحة

اعات العمل موع سجمالل خف أو ساعة ونصنصف ساعة يف املرة الواحدة 

 عشرة ساعة يف ن إحدىمكثر أ وعلى أن ال يبقى العامل يف مكان العمل

 .اليوم الواحد 
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 قواعد احلضور واالنصراف والتفتيش

 

من األماكن  هم منهارافلهم وانصيكون دخول العمال إىل مواقع عم(: 45مادة )

 املخصصة لذلك .

جل املعد قاتية أو السعة امليلساارافه يف أن يثبت حضوره وانص على العامل(: 46مادة )

 هلذا الغرض .

 

 لك .ذنه تى طلب معلى العامل االمتثال للتفتيش م(: 47مادة )

 العمل اإلضايف :

لعادية ااعات الدوام ل بعد سعاملف به اليعترب عماًل إضافيًا كل عمل يك(: 48مادة )

 لالئحة .ا هذه يفيها لصوص عأو يف أيام األعياد والعطالت املن

ة ي تصدره اجلهمر كتابألى عيف بناء يتم تكليف العامل بالعمل اإلضا(: 49مادة )

ا العامل ة اليت يعملهإلضافيات ااعاملسئولة يف املنشأة يبني فيه عدد الس

( من  106ه املادة ) ت علينصَّ اوفق م املكلف وعدد األيام الالزمة لذلك

تابي مصدقة يف الكلتكلان مللعامل صورة خطية  . وتسلم نظام العمل

 خبتم املنشأة .

ق ما  إضافيًا وفية أجرًاضافلعمل اإلاتدفع املنشأة للعامل عن ساعات (: 50مادة )

 . ( من نظام العمل107نصت عليه املادة )
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 حلاالت( من هذه الالئحة على ا 46،  44(: ال تسري أحكام املادتني ) 51مادة )

 -:اآلتية 

إلدارة الية يف سؤوت ماألشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذا .1

لوها بسلطات متع شاغيت أن والتوجيه ، إذا كان من شأن هذه املناصب

 صاحب العمل على العمال .

عمل أو بل ابتداء القجنازها ب إجي األعمال التجهيزية أو التكميلية اليت .2

 بعده .

 العمل الذي يكون متقطعًا بالضرورة . .3

ة األمنية احلراس مالعدا لعمال املخصصون للحراسة والنظافة ،عا .4

 املدنية. 

 
 

********* 
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 الفصل الثامن

 اإلجازات

 : اإلجازة السنوية
 

ل وية بأجر كامجازة سنة إات اخلدميستحق العامل عن كل سنة من سنو(: 52مادة )

إذا بلغت  يومًا الثنيث دة ال تقل عن( يومًا تزاد إىل م21عن ) ال تقل مدتها

من إجازته  ال جزءلعامانح موجيوز للمنشأة خدمته مخس سنوات متصله 

 . العمل ة يفسنالسنوية بنسبة املدة اليت قضاها من ال

املادة  لى ما ورد يفعة تزيد نويإجازة س جيوز االتفاق يف عقد العمل على(: 53مادة )

 السابقة .

ات العمل ية وفق مقتضيم السنواتهل بإجازلعماحتدد املنشأة مواعيد متتع ا(: 54مادة )

أمكن  إجازته كلما ميعاد ديدحت مع األخذ بعني االعتبار رغبة العامل يف

 ًا .هائين ذلك، ويكون قرار املنشأة يف هذا الشأن

قابل وجيب بل أو بدون مية مبقاسنوجازته الال جيوز للعامل أن يتنازل عن إ(: 55مادة )

جازته نشأة تأجيل إقة املوافه مبلاستحقاقها وجيوز أن يتمتع بها يف سنة 

 .قط فمنها للسنة التالية   السنوية أو أيام

جازة اريخ بدء اإلتضح فيه يو ة إقرارًاقيامه باإلجاز عنديوقع العامل (: 56مادة )

 وعنوان املكان الذي يقضي فيه إجازته .

قيام بها قدمًا عند الملسنوية ازة دة اإلجاتدفع املنشأة للعامل أجره عن م(: 57مادة )

 وفق آخر أجر يتقاضاه .
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متتعه  رك العمل قبلتقة إذا ستحجازة امليستحق العامل أجره عن أيام اإل(: 58مادة )

حق ها ، كما يستزته عنإجا لىعبها وذلك بالنسبة للمدة اليت مل حيصل 

 لعمل ، ويتخذاها يف ه منضاقأجر اإلجازة عن كسـور السنة بنسبة ما 

 جر هذهقابل أمساب حتآخر أجر كان يتقاضاه العامل أساسًا ال

 اإلجازات .

 األعياد واملناسبات :  اتإجاز

 ة :اسبات التاليد واملنعيال يف األللعامل احلق يف إجازة بأجر كام(: 59مادة )

  من  29 م التالي ليومن اليوبدأ ملفطر املبارك تاأيام مبناسبة عيد  أربعة  -أ 

 . املبارك حسب تقويم أم القرىشهر رمضان 

  بعرفة . لوقوف ان يوم بدأ متألضحى املبارك اأيام مبناسبة عيد  أربعة  -ب 

ادف ، وإذا ص يزان(ول املكة )أناسبة اليوم الوطين للممليوم واحد مب  -ج 

احب صيدين وجب على حد العزة أجاإهذا اليوم يوم الراحة األسبوعية أو ضمن 

 . ملهما أراد العاايف أير إضأجل بيوم إجازة آخر أو بالعمل تعويض العام

سبوعية متدد احة األم الريو إجازة أحد العيدينذا صادف أحد أيام إ  -د 

 . ااإلجازة يومًا آخر

 اإلجازة اخلاصة :

 ت التالية :احلاال يف أجر كاملحيق للعامل احلصول على إجازة ب(: 60مادة )

 عند زواجه . ثالثة أيام)أ(  

 يف حالة والدة مولود له . يوم واحد( )ب

 ه أو فروعه .حد أصولو أأ ة العاملأيام يف حالة وفاة زوج ثالثة)ج( 

 . ملةعا)د( مخسة عشر يومًا يف حالة وفاة زوج ال

 وللمنشأة احلق يف طلب الوثائق اليت تؤيد هذه احلاالت . 
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 اإلجازة االضطرارية :

ن على ون أجر يتفقاجازة بدى إصول علنشأة احلجيوز للعامل مبوافقة امل(: 61مادة )

ى فيما زاد عل إلجازةدة امل حتديدها ، ويعد عقد العمل موقوفًا خال

 .  ذلك فعشرين يومًا مامل يتفق الطرفان على خال

 اإلجازة املرضية :

ة طبيب املنشأ ادرة عنصية شهادة طبيستحق العامل الذي يثبت مرضه ب(: 62مادة )

لمادة   وفقًا ل واحدةسنة الل الالخعتمد لديها إجازة مرضية أو مرجع طيب م

 : تاليو ال، وذلك على النح ( من نظام العمل 117) 

 . الثالثون يومًا األوىل بأجر كامل (أ)

 .جر بثالثة أرباع األ الستون يومًا التالية (ب)

 ر .أج دونب)ج(      الثالثون يومًا التى تلي ذلك 

و املرجع أبيب املنشأة طذا قرر إال ر عمله إملريض أن يباشال يسمح للعامل ا(: 63مادة )

ه شرة عمله وأنلى مباعرًا ادقالصحي املعتمد أنه شفي من مرضه وأصبح 

 مل .مالئه يف العزالطة لى خمعه ال خطر عليه من أداء العمل وال ضرر من

 إجازة احلج :

ة بأجر ضة احلج إجازريداء ف أيفذي يرغب متنح املنشأة العامل املسلم ال(: 64مادة )

وذلك ملرة  ملباركاضحى زة عيد األباإلضافة إىل إجا ( أيام7)كامل مدتها 

زة مبا يضمن اإلجا هذه يمواحدة طوال مدة خدمته وللمنشأة حق تنظ

 حسن سري العمل بها .
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 إجازة االمتحان الدراسية :

مي إجازة حتصيله العل ودريبه أع تلذي يتابالعامل السعودي ا املنشأة متنح(: 65مادة )

حتدد مدتها  معادة غري نةعن سبأجر كامل طوال مدة االمتحان وذلك 

دة ن عن سنة معاإلمتحاان اك بعدد أيام اإلمتحان الفعلية ، أما إذا

ن تطلب ن وللمنشأة أإلمتحااء ادفيكون للعامل احلق يف إجازة دون أجر أل

ى أدائه لك ما يدل علوكذ زةإلجاا من العامل تقديم الوثائق املؤيدة لطلب

ة موعدها خبمس زة قبلإلجاا اإلمتحان . وعلى العامل أن يتقدم بطلب

أنه مل  جازة إذا ثبتذه اإلجر هأن عشر يومًا على األقل . وحيرم العامل م

 ة . تأديبية الءليؤد اإلمتحان ، مع عدم اإلخالل باملسا

 أحكام عامة يف اإلجازات :

إلجازات ي إجازة من اتعه بأمتاء جهة أثن مل أن يعمل لدى أيال جيوز للعا(: 66مادة )

دون أجر ، بأجر أو ك بذل املنصوص عليها يف هذا الفصل سواء كان

رمانه من ححلق يف اأة منشفإذا ثبت أن العامل خالف ذلك يكون لل

 قاء ذلك .لعته له دف ما أجره عن مدة اإلجازة أو أن تسرتد منه

 
 

****** 
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 والسالمة  الوقاية  -

 ومستويات اإلسعاف الطيب   -

 والرعاية الطبية   -

 وإصابات العمل واألمراض املهنية   -
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 ل التاسعالفص

 الطيب مستويات اإلسعاف –الوقاية والسالمة 

 هنيةملامراض إصابات العمل واأل –الرعاية الطبية 

 الوقاية والسالمة 

 ن العمل تتخذعلنامجة ااض ر واألمرسعيًا حلماية العمال من األخطا(: 67مادة )

 املنشأة التدابري اآلتية :

وقاية منها وسائل الول لعم)أ( اإلعالن يف أماكن ظاهرة عن خماطر ا

 والتعليمات الالزم اتباعها .

 ا .عنه ظر التدخني يف أماكن العمل املعلنح)ب( 

 طوارئ .يف حاالت ال للنجاة افذمن )ج(  تأمني أجهزة إلطفاء احلريق وإعداد

 ملطهرات .اتوفري  مع امةت)د(  إبقاء أماكن العمل يف حالة نظافة 

 ل .تساب واالغتوفري املياه الصاحلة للشر  )هـ(

 وب .طلامل )و( توفري دورات املياه باملستوى الصحي

 تؤمنها الوقاية اليت وأدوات مةلسالا)ز( تدريب العاملني على استخدام وسائل 

 املنشأة .

 تص باآلتي :سؤاًل خيل ماقع العمتعني املنشأة يف كل موقع من مو(: 68مادة )

 مال .تنمية الوعي الوقائي لدى الع)أ(     
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ئل استعمال وسا نزة وحسألجهامة التفتيش الدوري بغرض التأكد من سال)ب(    

 الوقاية والسالمة .

االحتياطات من الوسائل وها تتضر عنقاريمعاينة احلوادث وتسجيلها وإعداد ت)ج(    

 الكفيلة بتاليف تكرارها .

  .مة مراقبة تنفيذ قواعد الوقاية والسال)د(    

  :مستويات اإلسعاف الطيب

ماًل خزانة سني عان مخيه أقل متؤمن املنشأة يف كل مكان يعمل ف(: 69مادة )

األربطة  ودوية ن األمية لإلسعافات الطبية حتتوي على كميات كاف

، ويعهد ( من نظام العمل  142ة ) املاد أشارت لهواملطهرات وغري ذلك مما 

 املصابني . مالمة للعلالزاات إىل عامل مدرب أو أكثر بإجراء اإلسعاف

ماًل غرفة سني عان مخه أكثر متعد املنشأة يف كل مكان يعمل ب(: 70مادة )

الالئحة يف  عليها نصوصملالإلسعافات الطبية تتوافر فيها الشروط 

فات إجراء اإلسعاص له بمرخ رضويعهد إىل مم التنفيذية لنظام العمل ،

 الالزمة للعمال حتت إشراف طبيب .

 الرعاية الطبية :

 ملعتمدةاكز الطبية احد املرأىل إملنشأة ا: حيال العامل املرشح للعمل يف  (71دة )ما

 . من قبل شركة التأمني

               

 لعمال تنظم املنشأة الرعاية الطبية ل(: 72مادة )
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النظارات الطبية وتركيب األسنان واألطراف يستثنى من العالج (: 73مادة )

 . الصناعية والعمليات   والعمليات التجميلية وما يف حكمها

 إصابات العمل واألمراض املهنية :

بلغ رئيسه يهين أن مرض مل أو مبعلى العامل الذي يصاب بإصابة ع(: 74مادة )

تى باشرة مملطبيب اجعة راماملباشر أو اإلدارة فور استطاعته وله 

 استدعت حالته ذلك .

ة ظواهر إلدارة عن أيإبالغ ابدر ل أن يباعلى الطبيب املختص بعالج العما(: 75مادة )

  لعمال.افوف ص تشري إىل ظهور أي مرض مهين أو وبائي يف

ية ألخطار املهن فرع ايفلني العام  مجيع تقوم املنشأة باالشرتاك عن(: 76مادة )

 بالتأمينات االجتماعية .

 فرع األخطار ة أحكامهنيمراض امليطبق يف شأن إصابات العمل واأل(: 77) مادة

 . املهنية من نظام التأمينات االجتماعية

 
****** 
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 الفصل العاشر

   واحملظورات الواجبات

 

 :املنشأة واجبات 

 تلتزم املؤسسة مبا يلي :(: 78مادة )

ناع عن كل احلهم واالمتم ومصهلحواها بأمعاملة عماهلا بشكل الئق يربز اهتمام  أ( 

 قول أو فعل ميس كرامتهم أو دينهم .

ذه الالئحة عليها يف  ه ملنصوصاقهم قوتعطي العمال الوقت الالزم ملمارسة ح أن ب(

 دون املساس باألجر .

شراف ة واإلش أو املراقبالتفتيبعلق تتكل مهمة  املختصة ج( أن تسهل ملوظفي اجلهات

ن أو ،درة مبقتضاه ات الصاراروالق واللوائحالعمل نظام على حسن تطبيق أحكام 

 هلذا حتقيقًا اب منهليت تطلامة الزعطي للسلطات املختصة مجيع املعلومات الت

 الغرض .

أو العرف مع  ددهما العقدلذين حين الكاد(   أن تدفع للعامل أجرته يف الزمان وامل

 .مراعاة ما تقضي به األنظمة اخلاصة بذلك 

قد العمل أو أعلن ع يلزمه بها ية اليتليوماة حضر العامل ملزاولة عمله يف الفرت هـ( إذا

اجع إىل رعمل إال سبب ه عن النعميمل انه مستعد ملزاولة عمله يف هذه الفرتة و

 . ا العملؤدي فيه ي الاملدة اليتصاحب العمل كان له احلق يف أجر 

ة بعدم شديد املراقبتلعمال ى العة له سلط و( على املؤسسة أو وكيلها أو أي شخص

ه يفمن وجدت لد ، العمل اكن أمإىل أو نظاما شرعًا حمظورة دخول أية مادة 

ة املنصوص دارية الرادعاإل ءاتجلزااة تطبق حبقه باإلضافة إىل العقوبات الشرعي

 عليها يف جدول املخالفات واجلزاءات .
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 واجبات العمال :

 يلتزم العامل باآلتي :(: 79مادة )

خيالف  يكن فيها ما ل ما مللعمقة باالتقيد بالتعليمات واألوامر املتعل )أ( 

 خطر. و ما يعرض للألعامة اب ادنصوص عقد العمل أو النظام العام أو اآل

 )ب(   احملافظة على مواعيد العمل .

 وجيهاته.تملباشر ووفق لرئيس اف اشرا)ج( إجناز عمله على الوجه املطلوب حتت إ

ا وعلى حملافظة عليهصرفه واتت ة حتاألدوات املوضوعباية باآلالت و)د( العن 

 ممتلكات املنشأة .

نه وبني ح التعاون بييادة رول سععمل ( االلتزام حبسن السرية والسلوك والـ )ه

أة يف نطاق املنش مالءع زمالئه وطاعة رؤسائه واحلرص على إرضاء

 اختصاصه ويف حدود النظام .

هدد تألخطار اليت ئة أو اطارت الأو مساعدة يف احلاال )و(  تقديم كل عون 

 سالمة مكان العمل أو العاملني فيه .

 ية أسرارأأو للمنشأة  ةالتجاريوية صناعال الفنية و )ز(   احملافظة على األسرار  

 تصل إىل علمه بسبب أعمال وظيفته .

جر أو بدون أبان ذلك ء كمله سواعممارسة أي عمل آخر خارج نطاق  عدم(   )ح 

 . لدى أية جهة أخرى  أجر

صية له أو أو منفعة شخ قيق ربححت غرضب)ط(  االمتناع عن استغالل عمله باملنشأة 

 لغريه على حساب مصلحة املنشأة .

امته خالل ية أو حمل إقالجتماعه االت)ي(  إخطار املنشأة بكل تغيري يطرأ على ح

  . أسبوع على األكثر من تاريخ حدوث التغيري

 بالد .ملرعية يف القاليد االتت و)ك(  التقيد بالتعليمات واألنظمة والعادا
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 .نشأة وعمالئها املمال عري ن غم)ل(  عدم استقبال زائرين يف أماكن العمل 

 خلاصة .غراض ااأل يف )م(  عدم استعمال أدوات املنشأة ومعداتها
 

 
 
 
 

****** 

 
 
 
 
 
 
 



                            

 41 

 

 
 
 

 الفصل احلادي عشر

 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلدمات االجتماعية



                            

 42 

 

 
 

 الفصل احلادي عشر

 *   ماعيةاخلدمات االجت

 

 وقاتهاأإعداد مكان ألداء الصالة يف  (:80مادة )

 .املنشأة  حتددها ليتألوقات اإعداد مكان لتناول الطعام يف ا(: 81مادة )

  .ه كاماًلرثتلعامل لواصرف راتب الشهر الذي تويف فيه  (:82مادة )

 
 

****** 
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 الفصل الثاني عشر

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الـتـظــلــم
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 الفصل الثاني عشر

 التظلم

 

لقضائية إلدارية أو اجلهات ااىل إاللتجاء ال حبق العامل يف مع عدم اإلخال(: 83مادة )

يتخذ  صرف أو إجراءتمن أي  شأةملناملختصة حيق له أن يتظلم إىل إدارة ا

لعلم من تاريخ ا يامأثالثة  اللخأة يف حقه ويقدم التظلم إىل إدارة املنش

 . تقديم تظلمه عامل منال ضاريبالتصرف أو اإلجراء املتظلم منه وال 

 

من  امثالثة أيجاوز د ال يتيعالمه يف مخيطر العامل بنتيجة البت يف تظ(: 84مادة )

 تاريخ تقدميه التظلم .

 
 

****** 
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 الفصل الثالث عشر

 
 
 
 
 

 
 

 انتهاء اخلدمة
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 الفصل الثالث عشر

 انتهاء اخلدمة

 آلتية :(: تنتهي خدمة العامل يف احلاالت ا85مادة )

 دد املدة .احمل)أ(   انتهاء مدة العقد 

 ل .)ب(  استقالة العام

 ( من نظام العمل.80( ، )75دتني )ملا ا)ج(   فسخ العقد ألحد األسباب الواردة يف

 .  لعمل( من نظام ا81) املادة يف ردة)د(   ترك العامل العمل يف احلاالت الوا

ددًا ممتصلة أو  ايوم تسعنين عيد تز ( انقطاع العامل عن العمل ملرضه ملدةـ)ه

 نة الواحدةالل السخعة تقطم ايوم نمائة وعشريتزيد يف جمموعها عن 

 . اليت تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية

ير طيب يثبت ذلك بتقرو ق عليهملتفا ل)و( عجز العامل عجزًا كليًا عن أداء العم

 معتمد.

 )ز(  وفاة العامل . 

غري  العامل  و إقامةأمل عصة إذا ألغت السلطات احلكومية املختصة رخ (ح)

 د .لبالاه عن ديدها أو إبعادعدم جتقررت سعودي أو ال

الت سون سنة للعاممخس ومخوال لعم)ط(    بلوغ العامل سن الستني بالنسبة ل

 لسن .ااء هذه ور ما مامل متتد مدة العقد احملدد املدة إىل

د العمل أو انتهاء عق فسخلمل الع ام نظام(: يف األحوال اليت تتطلب فيها أحك86مادة )

 ي :ا يلم ىاعالطرف اآلخر يرضرورة توجيه إخطار إىل 

 أن يكون اإلخطار خطيًا . -أ
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ملرسل إليه االطرف  وقعيل ومأن يتم تسليم اإلخطار يف مقر الع -ب

 . ماإلخطار مع توضيح تاريخ االستال

قيع التو أو رفض الستالمن اعر إذا امتنع الطرف املوجه إليه اإلخطا -ج

 .  ملفهيف  املدون انهنويرسل إليه اإلخطار خبطاب مسجل على ع

اصة املودعة ه اخلوثائقلبه طاء على وبن خدمته انتهاء إنهاء أو (: تعاد للعامل حال87مادة )

ملنصوص عليها اخلدمة اادة شه مبلف خدمته ، كما تعطي املنشأة للعامل

 .أي مقابل  ( من نظام العمل وذلك دون64يف املادة )

 
****** 
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 الفصل الرابع عشر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املكافآت
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 الفصل الرابع عشر

 املكافآت

 وكفاءة بشكل إخالصًاوًا تون نشاطمتنح املكافآت للعمال الذي يثب(: 88مادة )

إىل أعماهلم  ثنائية إضافة استعمااًلأن يؤدي إىل زيادة اإلنتاج أو الذين يؤدو

اليب ثون أسستحدين العادية وضمن حدود اختصاصاتهم أو الذي

و ية أطاقة اإلنتاجءة واللكفاا وتنظيمات جديدة يف العمل تؤدي إىل رفع

 ماهلا .عأة أو ملنشا الذين يقومون بدرء خطر أو دفع ضرر حبق

ليه يف إساسًا يستند أ لالئحةاذه هليها يف تعترب تقارير األداء املنصوص ع(: 89مادة )

 حة .ئالال تلكمنح املكافأة املنصوص عليها يف 

 ف املكافآت إىل فئتني :صنت(: 90مادة )

 أواًل : املكافآت املعنوية كاآلتي :

 كتاب الثناء والتقدير . .أ

 . مةة للخداطعق وال تعترب منح إجازة إضافية بدون أجر .ب

 ثانيًا : املكافآت املادية وتتضمن :

 العالوات والرتقيات االستثنائية .  .أ

 مكافآت اإلنتاج . .ب

 اإلكراميات اإلضافية .ج     

 مكافآت االخرتاع .د          

 العمل . تنظيم ئحةالبر هـ.   منح تذاكر سفر زيادة عما هو مقر   

 منح إجازة إضافية بأجر .و        

 يف ذلك . ن ينيبهو مملنشأة أمتنح املكافآت بقرار من صاحب ا(: 91مادة )

 
***** 
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 الفصل اخلامس عشر

 
 
 

 
 

 اجلزاءات املخالفات و
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 اخلامس عشرالفصل 

 املخالفات واجلزاءات

 

 الئحة ارتكابهذه ال يف صوص عليهخمالفة تستوجب اجلزاء املن دعي(: 92مادة )

لحق بهذه اجلزاءات املالفات وملخل امن األفعال الواردة جبدو العامل فعاًل

 . هامن ءالالئحة والذي يعترب جزءًا ال يتجز

 : هي ى العاملاجلزاءات اليت جيوز توقعيها عل(: 93مادة )

وهو تذكري شفهي أو كتابي يوجه إىل العامل من قبل رئيسه )أ( التنبيه : 

اة النظام ه ضرورة مراعيطلب منا وبهارتكاملباشر يشار فيه إىل املخالفة اليت 

ا بدر منه لعودة ملثل موعدم ا فتهظيووالتقيد بالقواعد املتبعة ألداء واجبات 

 مستقباًل .

وهو كتاب توجهه املنشأة إىل العامل موضح به نوع املخالفة اليت )ب( اإلنذار :  

 تمرارحالة اس اشد يف زاءج ارتكبها مع لفت نظره إىل إمكان تعرضه إىل

 .املخالفة أو العودة إىل مثلها مستقباًل 

 ومي .الي جر)ج( حسم نسبة من األجر يف حدود جزء من األ

د كحد الشهر الواح يام يفأسة م ومخيرتاوح بني أجر يومبا ( احلسم من األجر د)

 أقصى .

 ( اإليقاف عن العمل بدون أجر :ـ)ه 

نة مع حرمانه من أجره خالل وهو منع العامل من مزاولة عمله خالل فرتة معي 

 حد . الشهر الواأيام يف سةمخ فرتة اإليقافهذه الفرتة على أن ال تتجاوز
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اريخ من تنة واحدة سقصاها أدة ملة )و( احلرمان من الرتقية أو العالوة الدوري

 .استحقاقها أو احلصول عليها

 )ز( الفصل من اخلدمة مع املكافأة :

رتكابه املخالفة مع عدم املساس حبقه يف وهو فصل العامل بسبب مشروع ال 

 مكافأة نهاية اخلدمة .

 مكافأة : بدون)ح( الفصل من اخلدمة 

وهو فسخ عقد عمل العامل دون مكافأة أو تعويض الرتكابه فعاًل أو أكثر  

 . ( من نظام العمل80من األفعال املنصوص عليها يف املادة )

ملخالفات ا جدول يفدة ت الوارلفامن املخا ًاكل عامل يرتكب أي(: 94مادة )

زاء ( من هذه الالئحة يعاقب باجل94واجلزاءات املشار إليه يف املادة )

ض جلزاء املفروتناسب ان يأب املوضح قرين املخالفة اليت ارتكبها وجي

 .ن قبله ة متكبعلى العامل مع نوع ومدى املخالفة املر

بل قالالئحة من  يف هذه يهاص علنصوتكون صالحية توقيع اجلزاءات امل(: 95مادة )

قرر ال اجلزاء امله استبدل وزجيو)صاحب الصالحية( باملنشأة أو من يفوضه 

 خف. زاء أىل جبوألية خمالفة يف حالة ارتكابها للمرة األ

شهر على سبق أضي ستة د مخالفة بعيف حالة ارتكاب العامل ذات امل(: 96مادة )

 ألوىل .ارتكبت للمرة اكأنها فة ولد خمانه ال يعترب عائدًا وتعإارتكابها ف

ألشد اوقيع اجلزاء بت ىكتفد يفعل واح عند تعدد املخالفات الناشئة عن(: 97مادة )

 .ة من بني اجلزاءات املقررة يف هذه الالئح

 جيوز ء واحد كما المن جزا كثرلواحدة أاال جيوز أن يوقع على املخالفة (: 98دة )ما

باحلسم من  اء آخري جزأ ر العامل وبنياجلمع بني حسم جزء من أج

 األجر .
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إال بعد  هذه الالئحة ليها يفعوص ات املنصال توقع املنشأة أيا من اجلزاء(: 99مادة )

قيق دفاعه ع أقواله وحته ومساإلي بةإبالغ العامل كتابة باملخالفات املنسو

 وذلك مبوجب حمضر يودع مبلفه اخلاص .

أة ال جيوز للمنش العمل ( من نظام80حبكم املادة )مع عدم اإلخالل (: 100مادة )

ان مل إال إذا ككان العمرج خا توقيع أي جزاء على العامل ألمر ارتكبه

 ملسئول .اديرها و مبأأة أو باملنش بطبيعة عملهله عالقة مباشرة 

اف ومًا على اكتشي الثنيثي مل بعد مضتسقط املساءلة التأديبية للعا(: 101مادة )

 ا .لتحقيق بشأنهاجراءات ن إي مأدون أن تقوم املنشأة باختاذ  املخالفة

على  الئحة إذا مضىهذه الة بات الواردال جيوز للمنشأة توقيع اجلزاء(: 102مادة )

 . ومًاتاريخ ثبوت املخالفة أكثر من ثالثني ي

ا جزاءات ونوعه ليه منعقع وتابة مبا كتلتزم املنشأة بإبالغ العامل (: 103مادة )

متنع خالفة وإذا اار املتكر لةقدارها واجلزاء الذي يتعرض له يف حاوم

ربيد رسل إليه باللعلم يع باقيالعامل عن استالم اإلخطار أو رفض التو

 .ه املسجل على عنوانه الثابت يف ملف خدمت

ًا املختصة وفق يئةاهلام أم االعرتاض مع عدم اإلخالل حبق العامل يف(: 104مادة )

دارة أمام إ ظلملعامل أن يتل( من نظام العمل ، جيوز 72لنص املادة )

 يفنصوص عليها ظلم املالت اماملنشأة من أي جزاء يوقع عليه وفق أحك

 . هذه الالئحة

لفة اليت ع املخانو ون فيها(: خيصص لكل عامل صحيفة جزاءات يد105مادة )

 يفذه الصحيفة حتفظ هوليه ع ارتكبها وتاريخ وقوعها واجلزاء املوقع

 ملف خدمة العامل .

    تقيد الغرامات املوقعة على العمال يف سجل خاص وفق أحكام املادة (: 106مادة )

وتعرض حصيلتها كل سنة على وزارة العمل لتقرير  ( من نظام العمل73)
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كيفية التصرف فيها يف توفري اخلدمات االجتماعية والصحية والثقافية 

 لعمال املنشأة .

 قد العمل وفقًافسخ ع يف ق املنشأةحبختل أحكام املواد السابقة ال (: 107مادة )

 . ل( من نظام العم80،  75ألحكام املادتني )

 
 
 
 
 
 

******** 
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 * الفصل السادس عشر

 
 
 

 
 

 أحكام خاصة بتشغيل النساء
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 السادس عشرالفصل 

 أحكام خاصة بتشغيل النساء

 .الوالدة ولعالج اات لطيب ونفقتتحمل املنشأة مصاريف الفحص ا(: 108مادة )

بقة على األربعة السا سابيعاأل وضع ملدة لعاملة احلق يف إجازةللمرأة ا(: 109مادة )

دد التاريخ ية للوضع وحيالتال لستةا التاريخ املنتظر لوالدتها ، واألسابيع

هادة طبية ملنشأة أو بشاة لدى عتمدملاملرجح للوالدة بواسطة اجلهة الطبية ا

وز وال جي ،رجيني ء خابامصدقة من جهة صحية وال تقبل شهادات أط

 . لوالدتها لتاليةتة الستشغيل املرأة العاملة خالل األسابيع ا

 تي : ازة الوضع كاآلهن بإجيابت أثناء غيكون األجر الذي يدفع للعامال(: 110مادة )

وضع  حلق يف إجازةاأة هلا نشامل العاملة اليت أمضت أقل من سنة يف خدمة (أ

 بدون أجر .

ضع وق يف إجازة هلا احل شأةملناالعاملة اليت أمضت سنة فأكثر يف خدمة  (ب

 بنصف األجر .

ملنشأة اازة يف خدمة دء اإلجم بيو ج( العاملة اليت أمضت ثالث سنوات فأكثر

 هلا احلق يف إجازة وضع بأجر كامل .

أجر اإلجازة با املطالبة حيق هل ل الاموالعاملة اليت استفادت من إجازة وضع أجر ك

ذا كانت قد إازة السنوية ر اإلجف أجصنيدفع هلا السنوية العادية عن نفس السنة ، و

   جر .ألاستفادت يف تلك السنة من إجازة وضع بنصف ا

اء الفحص املنشأة إلجر بإخطار بادرتلحمل أن على العاملة يف الشهور األوىل ل(: 111مادة )

 . الدةيخ املرجح للود التارحتديوزم الطيب الدوري عليها وتقرير العالج الال

ن لعاملة ما أمكظروف اوبة إلرضاع رغاتراعي املنشأة يف حتديد فرتة (: 112مادة )

 . ذلكظم لنذلك ، وعلى العاملة التقيد باجلدول امل
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تعد املنشأة أماكن لراحة العامالت مبعزل عن الرجال وعلى النساء  (: 113مادة )

بالعادات والتقاليد    العامالت     العامالت ضرورة االحتشام يف امللبس واملظهر والتقيد 

 .املرعية         املرعية يف البالد 

ال جيوز يف حال من األحوال اختالط النساء بالرجال يف أماكن العمل       (: 114مادة )

  .و                و ما يتبعه من مرافق وغريها 

******** 
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 الفصل السابع عشر

 
 
 

 
 

 أحكام ختامية
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 عشر السابعالفصل 

 أحكام ختامية

 

لك مسرتشدة يف ذ ملهنيةاهم سب فئاتللعمال حب صنيفاًًتعد املنشأة ت(: 115مادة )

 .دي املهين السعووالتوصيف بدليل التصنيف 

 

ها ن تاريخ إبالغارًا معتبااملنشأة  تنفذ أحكام هذه الالئحة يف حق(: 116مادة )

بارًا ق العمال اعتحسري يف ن تى أبالقرار الوزاري الصادر باعتمادها عل

 ا .من اليوم التالي إلعالنه

 

خالل ل لعمماكن ان أمكان ظاهر ميتم إعالن الالئحة بوضعها يف (: 117مادة )

يف املادة  املشار إليه لوزاريارار لقأسبوع على األكثر من تاريخ اإلبالغ با

 السابقة . 
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 الثامن عشرالفصل 

 
 
 
 
 
 
 

 ات واجلزاءاتجدول املخالف
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 الثامن عشرالفصل 

 جدول املخالفات واجلزاءات

 

 : خمالفات تتعلق مبواعيد العمل(   1) 

 
 زاءاجل

 م نوع املخالفة مي(يوال )النسبة احملسومة هي نسبة من األجر

 أول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة

إنذار  5% 10% 20%

 كتابي

دقيقة دون  15ية غالالتأخر عن مواعيد احلضور للعمل 

طيل عمال ك تعذل لىعإذن أو عذر مقبول إذا مل يرتتب 

 آخرين 

1/1 

إنذار  15% 25% 50%

 كتابي

دقيقة دون  15ية غالالتأخر عن مواعيد احلضور للعمل 

  مال آخرينعطيل تع لكذذن أو عذر مقبول إذا ترتب على إ

1/ 2 

دقيقة  15ن ر مكثأالتأخر عن مواعيد احلضور للعمل  10% 15% 25% 50%

تب علي  يرتمل قبل إذادقيقة دون إذن أو عذر م 30لغاية 

 ذلك تعطيل عمال آخرين 

1/3 

دقيقة  15ن ر مكثأالتأخر عن مواعيد احلضور للعمل  %25 %50 %75 يوم

لي ذلك عرتب تا قبول إذدقيقة دون إذن أو عذر م 30لغاية 

 تعطيل عمال آخرين 

1/ 4 

دقيقة 30ن ر مكثأالتأخر عن مواعيد احلضور للعمل  %25 %50 %75 يوم

تب علي  يرتملا قبول إذدقيقة دون إذن أو عذر م 60لغاية 

 يل عمال آخرينذلك تعط

1/5 

دقيقة  30ن ر مكثأالتأخر عن مواعيد احلضور للعمل  %30 %50 يوم  يومان

لي ذلك عرتب تا قبول إذدقيقة دون إذن أو عذر م 60لغاية 

 تعطيل عمال آخرين

1/6 

إنذار  يوم يومان  ثالثة أيام

 كتابي

لي ساعة عزيد ة تدملالتأخر عن مواعيد احلضور للعمل 

لك تب علي ذ يرتو ملأ ر مقبول سواء ترتبدون إذن أو عذ

 تعطيل عمال آخرين 

1/7 

 رأخلتباإلضافة إلي حسم أجر ساعات ا
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 : تابع : خمالفات تتعلق مبواعيد العمل

 
 

 اجلزاء

 م نوع املخالفة مي(يوال )النسبة احملسومة هي نسبة من األجر

 أول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة

ار إنذ %10 %25 يوم

 كتابي

ذر عإذن أو  دون اديعترك العمل أو االنصراف قبل امل

 دقيقة 15مقبول مبا ال يتجاوز 

1/8 

 مللعا باإلضافة إلي حسم أجر مدة ترك

ذر عإذن أو  دون اديعترك العمل أو االنصراف قبل امل %10 %25 %50 يوم

 دقيقة 15مقبول مبا يتجاوز 

1/9 

 مللعا باإلضافة إلي حسم أجر مدة ترك

إنذار  %10 %25 يوم

 كتابي

هاء بعد انت ليهاإ دةالبقاء يف أماكن العمل أو العو

 مواعيد العمل دون مربر

1/10 

وم إىل يمن  ولقبالغياب دون إذن كتابي أو عذر م يوم يومان ثالثة أيام أربعة أيام

 ثالثة أيام

1/11 

 بياباإلضافة إلي حسم أجر مدة الغ

فصل مع 

 املكافأة

م ربعة أياأمن  ولقبالغياب دون إذن كتابي أو عذر م يومان  ثالثة أيام بعة أيامأر

 إىل ستة أيام 

1/12 

 بياباإلضافة إلي حسم أجر مدة الغ

فصل مع 

 املكافأة

 بعة أيامسمن  ولقبالغياب دون إذن كتابي أو عذر م أربعة أيام مخسة أيام

 إىل عشرة أيام

1/13 

 بادة الغيباإلضافة إلي حسم أجر م

نذار قه إسبين أالفصل دون مكافأة أو تعويض على 

كم حطاق ن يف كتابي بعد الغياب مدة مخسة أيام

  ( من نظام العمل80املادة )

زيد على دة تم وعاالنقطاع عن العمل دون سبب مشر

 عشرة أيام متصلة

1/14 

نذار قه إسبين أالفصل دون مكافأة أو تعويض على 

 كم املادةحطاق ن يف مدة عشرة أيام كتابي بعد الغياب

 ( من نظام العمل 80)

د يف تزي ًاددمالغياب املتقطع دون سبب مشروع 

 دةلواحاة سنجمموعها على عشرين يومًا يف ال

1/15 
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 ( خمالفات تتعلق بتنظيم العمل :2)

 
 
 

 اجلزاء

 م نوع املخالفة مي(يوال )النسبة احملسومة هي نسبة من األجر

 أول مرة ثاني مرة لث مرةثا رابع مرة

 2/1 الدوام  ء وقتثناأ التواجد دون مربر يف غري مكان العمل %10 %25 %50 يوم

إنذار  10% 15% 25%

 كتابي

ن من دون إذ لعملا ماكن أيف استقبال زائرين من غري عمال املنشأة

 اإلدارة

2/ 2 

إنذار  10% 15% 25%

 كتابي

قات و يف غري أوله أ عدملن ااألكل يف مكان العمل أو غري املكا

 الراحة

2/3 

إنذار  10% 25% 50%

 كتابي

 2/4 النوم أثناء العمل

 2/5 مرةستمالنوم يف احلاالت اليت تستدعي يقظة  %50 يوم  يومان  ثالثة أيام

 2/6 ات العمل ء ساعثناأ التسكع أو وجود العمال يف غري حملهم %10 %25 %50 يوم

 2/7 العب يف إثبات احلضور واالنصرافالت %25 %50 يوم  يومان

تعليمات دم تنفيذ الأو ع عملالعدم إطاعة األوامر العادية اخلاصة ب %/25 %50 يوم يومان

 راخلاصة بالعمل واملعلقة يف مكان ظاه

2/8 

فصل مع 

 املكافأة

 2/9 عمللاخلاصة با خلطيةت اماالتحريض على خمالفة األوامر والتعلي يومان ثالثة أيام مخسة أيام

فصل مع 

 املكافأة

مة افظة على سالللمح نهاعن التدخني يف األماكن احملظورة واملعل يومان  ثالثة أيام مخسة أيام

 العمال واملنشأة

2/10 

فصل مع 

 املكافأة

لعمال رر يف صحة اضعنه  نشأيد اإلهمال أو التهاون يف العمل الذي ق يومان  ثالثة أيام مخسة أيام

 جهزة األو يف املواد أو األدوات أو سالمتهم أو

2/11 
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 ابع خمالفات تتعلق بتنظيم العمل :ت

 
 

 اجلزاء

 م نوع املخالفة مي(يوال )النسبة احملسومة هي نسبة من األجر

 أول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة

إنذار  10% 25% 50%

 كتابي

 2/12 إذنصة دون اض خاغرأل استعمال آالت ومعدات وأدوات املنشأة

عهد اصه أو مل ياختص يف يستدخل العامل دون وجه حق يف أي عمل ل %50 يوم يومان  ثالثة أيام

 به إليه

2/13 

إنذار  10% 15% 25%

 كتابي

 2/14 ذلكص لخصاخلروج أو الدخول من غري املكان امل

م التبليغ بها أو عدة لعنايادم عو اإلهمال يف تنظيف اآلالت وصيانتها أ %50 يوم  يومان ثالثة أيام

 عن ما بها من خلل

2/15 

إنذار  %25 %50 يوم

 كتابي

كن رى يف األمااألخ ازملوعدم وضع أدوات اإلصالح والصيانة وال

 املخصصة هلا بعد االنتهاء من العمل

2/16 

ل ن العمل خالأماك يف اتقراءة الصحف واجملالت وسائر املطبوع %20 %50 يوم يومان

 ةظيفلوامقتضى من واجبات  الدوام الرمسي دون

2/17 

فصل مع 

 املكافأة

 2/18 ةملنشأارة دامتزيق أو إتالف إعالنات أو بالغات إ يومان  ثالثة أيام مخسة أيام
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 ( خمالفات تتعلق بسلوك العامل :3)

 

 اجلزاء

 م نوع املخالفة مي(يوال )النسبة احملسومة هي نسبة من األجر

 أول مرة ي مرةثان ثالث مرة رابع مرة

 3/1 عملل ال حميفت التشاجر مع الزمالء أو إحداث مشاغبا يوم يومان ثالثة أيام مخسة أيام

 3/2 بهلعمل أو بسباثناء ب أصيأالتمارض أو إدعاء العامل كذبًا أنه  يوم يومان ثالثة أيام مخسة أيام

ض نشأة أو رفيب املطب لبالطيب عند طاالمتناع عن إجراء الكشف  يوم  يومان  ثالثة أيام  مخسة أيام

 جاتباع التعليمات الطبية أثناء العال

3/3 

 4/ 3 لعملانة مكخمالفة التعليمات الصحية املعلقة بأ %50 يوم يومان مخسة أيام

إنذار  10% 25% 50%

 كتابي

 3/5 اتنكتابة عبارة علي اجلدران أو لصق إعال

 3/6 نصرافرفض التفتيش عند اال %25 %50 يوم  يومان

إنذار  10% 25% 50%

 كتابي

 3/7 مجع إعانات أو نقود بدون إذن

فصل مع 

 املكافأة

دة دون واعيد احملد امليفأة نشعدم تسليم النقود احملصلة حلساب امل يومان ثالثة أيام مخسة أيام

 تربير مقبول

3/8 

إنذار  يوم  يومان مخسة أيام

 كتابي

 3/9 المة لوقاية وللسررة لملقا هزةاالمتناع عن ارتداء املالبس واألج

 

 
 

****** 

 


