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نبـذة تعرٌفـٌة  

 
 بٌشةالغرفة التجارٌة الصناعٌة ب :اسم الغرفة

 بٌشةمحافظة  –  عسٌر منطمة: ممر الغرفة

 الملن فهدشارع _ العزٌزٌةحً  _  بٌشةمحافظة: العنــــوان

 هـ 01/01/1430:تارٌخ التؤسٌس

 491: صندوق البرٌد

 0176225524: هاتــــف

 61922: الرمز البرٌدي

 bisha@bishacci.org: البرٌد اإللكترونً

 https:// bishacci.org.sa:المولع الرسمً
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فهرس محتوٌات الئحة تنظٌم العمل 
 

الصفحة الموضوع 
 4تمهٌد :  الفصل األول
 5الوظائؾ والتعٌٌن : الفصل الثانً
 8 التــدرٌـــب والتـــؤهٌـــل: الفصل الثالث
 9األجـــور : الفصل الرابع

 10تمارٌر األداء والعبلوات والبدالت : الفصل الخامس
 11واالنتدابٌات المزاٌا العٌنٌة : الفصل السادس
 13 أٌام العمل ومواعٌد الدوام: الفصل السابع
 14 اإلجازات: الفصل الثامن
 17 الرعاٌة الطبٌة والسبلمة المهنٌة: الفصل التاسع
 19الواجبات والمحظورات : الفصل العاشر

 21 الخدمات االجتماعٌة: الفصل الحادي عشر
 22 المكافآت: الفصل الثانً عشر
 23 أحكام خاصة بتشؽٌل النساء: الفصل الثالث عشر
 24 التظلــــم: الفصل الرابع عشر

 25 انتهاء الخدمة: الفصل الخامس عشر
 26 أحكام ختامٌة: الفصل السادس عشر
 27 المخالفات والجـزاءات: الفصل السابع عشر
 29جدول المخالفات والجزاءات : الفصل الثامن عشر
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تمهٌد : الفصل األول
 

:-  أحكام عامة(:1)مادة 

  من نظام العمل الصادر بالمرسوم  (12)وضعت هذه البلئحة تنفٌذاً لنص المادة
( 24م) المعدل بالمرسوم الملكً رلم هـ23/8/1426 وتارٌخ 51/الملكً رلم م

 هـ 5/6/1436وتارٌخ  (46/م)هـ والمرسوم الملكً رلم 12/5/1434وتارٌخ 

  تهدؾ هذه البلئحة إلى تنظٌم العبللة بٌن الؽرفة ومنسوبٌها بما ٌحمك المصلحة
العامة ومصلحة الطرفٌن ولٌكون كل منهما على بٌنه من أمره عالماً بحموله 

 .والتزاماته

 ًبٌشةؼرفة  تسري أحكام هذه البلئحة على جمٌع منسوب. 
 

:-  ٌمصد بالعبارات التالٌة أٌنما وردت فً البلئحة المعانً الموضحة أمام كل منها(:2)مادة 

 هـ 23/8/1426 فً 51/الصادر بالمرسوم الملكً الكرٌم رلم م" نظام العمل " :النظام
. وتعدٌبلته والمرارات الوزارٌة واللوائح الصادرة إنفاذاً له

 الئحة تنظٌم العمل للعاملٌن بالؽرفة:الالئحة . 

 ولها شخصٌة اعتبارٌة ومٌزانٌة مستملةبٌشة ؼرفة :الغرفة. 

 بٌشة مجلس إدارة ؼرفة :مجلس اإلدارة. 

 اللجنة التنفٌذٌة لمجلس إدارة ؼرفة بٌشة:للجنة التنفٌذٌة ا . 

 بٌشة رئٌس مجلس إدارة ؼرفة :رئٌس الغرفة. 

 بٌشة أمٌن عام ؼرفة :األمٌن العام. 

  التً تهتم بشإون العاملٌن فً ؼرفة بٌشةدارةاإل:إدارة الموارد البشرٌة . 

 وٌرأسه األمٌن العامبٌشة  الجهاز اإلداري لؽرفة :األمانة العامة. 

 هو األجر الفعلً، والذي ٌشمل األجر األساسً مضافاً إلٌه سائر الزٌادات :األجر
المستحمة األخرى التً تتمرر للعامل ممابل جهد بذله فً العمل، أو مخاطر ٌتعرض لها 

فً أداء عمله، أو التً تتمرر للعامل لماء العمل بموجب عمد العمل أو الئحة تنظٌم 
 .العمل ووفماً لحكم المادة الثانٌة من نظام العمل

 كل شخص طبٌعً ٌعمل لمصلحة الؽرفة وتحت إدارتها أو إشرافها ممابل أجر، :العامل 
 .ولو كان بعٌداً عن نظارتها

 ما لم ٌرد نص بخبلؾ ذلنالمٌبلدي الشهر :الشهــر . 

 المعتمد من لبل الؽرفةالطبً الجهة الممثلة للنظام هً:الجهة الطبٌة المعتمدة . 
.  ال تمس أحكام هذه البلئحة ما لد ٌكون للعاملٌن من حموق مكتسبة ( :3 )مادة 
 

 لعمد العمل فٌما ال ٌتعارض مع األحكام والشروط األفضل مكملةتعتبر هذه البلئحة   ( :4 )مادة 
. للعامل الواردة فً العمد

 
تحدد المواعٌد المنصوص علٌها فً هذه البلئحة أو فً عمود العمل التً تبرمها الؽرفة   ( :5 )مادة 

. المٌبلديمع العاملٌن بالتموٌم 
 

.     تطلع الؽرفة العامل عند التعالد على أحكام هذه البلئحة وٌنص على ذلن فً عمد العمل ( :6 )مادة 
 

لمجلس اإلدارة الحك فً إدخال تعدٌبلت على أحكام هذه البلئحة كلما دعت الحاجة وال  ( :7 )مادة 
 .تكون هذه التعدٌبلت نافذة اال بعد اعتمادها من وزارة العمل 
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لمجلس اإلدارة الحك فً إصدار لرارات وسٌاسات خاصة بة ٌعطى بموجبها العمال حمولاً  ( :8 )مادة 
 .أفضل مما هو وارد فً هذه البلئحة 

، والئحته التنفٌذٌة ، كل نص ٌتم أضافته الى هذه البلئحة ٌتعارض مع أحكام نظام العمل  ( :9 )مادة 
 .ٌعتبر باطبلً وال ٌعتد بة ، والمرارات الصادرة تنفٌذاً لة 

 
 

الوظائف والتعٌٌن : الفصل الثانً
 

: الوظائـــف : أوالً 
 وفماً للهٌكل التنظٌمً المعتمد الذي ٌحدد المطاعات واإلدارات الرئٌسٌة التً ٌتكون منها  ( :10 )مادة 

جهاز األمانة العامة للؽرفة، تموم األمانة العامة بشؽل الوظائؾ الخالٌة فً الهٌكل 
التنظٌمً حسب اإلمكانٌات وطبماً لمٌزانٌة الوظائؾ التً ٌتم تحدٌدها سنوٌاً، ولمجلس 

اإلدارة تعدٌل الهٌكل التنظٌمً حسب ما تمتضٌه ظروؾ ومتطلبات العمل لخدمة 
 ، وتحمٌماألهداؾ االستراتٌجٌةللؽرفة وفماً للشروط الواردة ببلئحة النظام األساسٌللؽرفة

 .بناء على ماٌتم رفعة من لبل األمٌن العام 
وٌصدر األمٌن العام أو من ٌنٌبه لرارات بالتمسٌمات الداخلٌة لإلدارات العامة إلى  

إدارات وألسام ووحدات مع تحدٌد اختصاص وواجبات كل منها بما ٌتناسب مع طبٌعة 
. أعمال الغرفة وأهدافها

 

تصنٌف الوظائف   :( 11 )مادة 
 تصنؾ الوظائؾ فً درجات بحٌث تضم الدرجة الواحدة مجموعة من الوظائؾ 

المتماثلة فً الدور الذي ٌموم به شاؼلوها ومستوى المسإولٌة التً ٌتحملونها، وتوزع 
كل درجة إلى عدد من المستوٌات، بحٌث ٌضم المستوى الواحد مجموعة الوظائؾ 

المتماثلة فً الشروط التً ٌترتب توافرها فً شاؼل الوظٌفة من حٌث المإهبلت العلمٌة 
وعدد سنوات الخبرة العملٌة البلزمة لشؽلها، كما ٌتم تصنٌؾ الوظائؾ فً الؽرفة إلى 

أربع مجموعات هً مجموعة الوظائؾ المٌادٌة، ومجموعة وظائؾ المدراء، ومجموعة 
ـ :الوظائؾ المتخصصة والنوعٌة ،ومجموعة وظائؾ الخدمات المساندة وبٌانها كالتالً

 وهً الوظائؾ :مجموعة الوظائؾ المٌادٌة وتتمثل فى األمٌن العام ونوابه ومساعدٌه  (أ  )
التً ٌمارس شاؼلوها التراح السٌاسة العامة، واإلشراؾ اإلداري والفنً على 

المطاعات واإلدارات، وتخطٌط برامج العمل وتنظٌم وتنسٌك األعمال، ومتابعة النتائج 
. وتوجٌه العاملٌن

والمدراء التنفٌذٌٌن ، ومدراء اإلدارات، وتمثل مدراء العموم: مجموعة وظائؾ المدراء (ب  )
. ومن فً حكمهم، والمستشارٌن

 وتشمل مجموعة الوظائؾ ذات الصفة :مجموعة الوظائفالمتخصصة والنوعٌة (ج )
التخصصٌة فً مجاالت الشإون المانونٌة والحاسب اآللً والعبللات العامة والبحوث 

. وؼٌر ذلن من مجاالت النشاط المباشر بالؽرفة
وتشمل مجموعة وظائؾ الخدمات المساندة التً  : مجموعة وظائؾ الخدمات المساندة ( د) 

ٌزاول شاؼلوها أعماالً تتصل بخدمة المكاتب والخدمات المساندة المالٌة واإلدارٌة أو 
النظافة أو صٌانة الحدائك أو لٌادة السٌارات أو الحراسة وما إلى ذلن من أعمال 

. الخدمات الؽٌر مباشرة
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وصف الوظائف    ( :12 )مادة 

للؽرفة وفماً للهٌكل التنظٌمً بإعداد وصؾ للوظائؾ، بحٌث ٌتضمن  تموم األمانة العامة
:  هذا الوصؾ ما ٌلً

. مسمى الوظٌفة ومستواها اإلداري (أ   ) 
. العبللات التنظٌمٌة للوظٌفة ومولعها فً الهٌكل التنظٌمً (ب  ) 
.  وصؾ هدؾ ومهام الوظٌفة(ج  ) 

الشروط الواجب توفرها لشؽل الوظٌفة، وٌشمل ذلن المإهبلت العلمٌة، الخبرات   (د  )
. العملٌة، والمهارة المطلوبة وؼٌر ذلن من الشروط المطلوبة للوظٌفة 

 
التعـــٌٌن  :ثانٌاً  

 

:-  ٌشترط فً من ٌعٌن فً الؽرفة ما ٌلً ( :13)مادة 
 أن ٌكون سعودي الجنسٌة ـ وٌجوز استثناءاً من ذلن ـ تعٌٌن ؼٌر السعودي وفك المواد (أ  )

من نظام العمل عندما تتطلب الوظٌفة كفاءات مهنٌة أو عملٌة ؼٌر ( 33 ، 32 ، 26)
متوفرة للسعودٌٌن المتمدمٌن لها أو ؼٌر متوفر العدد الكافً من الكفاءات السعودٌة 
لشؽلها على أن ٌكون مصرحاً له بالعمل ولدٌه إلامة نظامٌة سارٌة المفعول ولابلة 

. للنمل
 أن ٌكون مستوفٌاً لكافة شروط الوظٌفة والمإهبلت والخبرات البلزمة لها حسب بطالة (ب  )

. الوصؾ الوظٌفً
 أن ٌكون الئماً صحٌاً ألداء الوظٌفة بموجب شهادة طبٌة من الجهة الطبٌة المعتمدة، (ج  )

ً االحتٌاجاتوٌستثنى من ذلن ذوى  .  الخاصة الذٌن تم تؤهٌلهم مهنٌا
ً (د  ) .   أال ٌمل سن العامل عن ثمانٌة عشر عاما
.  أن ال ٌكون مرتبطاً بوظٌفة مع جهة أخرى، ما لم ٌكن معاراً نظاماً من تلن الجهة(هـ )
.  أن ٌجتاز بنجاح الممابلة الشخصٌة، واالختبارات الممررة له(و  )
.  تمدٌم كافة المستندات والوثائك التً تطلب منه لؽرض التوظٌؾ(ز  )
.  أن ٌكون حسن السٌرة والسلون(ح  )

. ٌجوز لؤلمٌن العام إعفاء العاملٌن السعودٌٌن من شرط أو أكثر من هذه الشروطو
 

  ٌختص مجلس اإلدارة بتعٌٌن األمٌن العام وتحدٌد صبلحٌاته ومستحماته المالٌة وفماً  ( :14 )مادة 
للشروط الواردة ببلئحة النظام األساسً للؽرفة، وٌختص األمٌن العام بالتعٌٌن فً بالً 

الوظائؾ بالهٌكل التنظٌمً المعتمد من مجلس اإلدارة طبماً الحتٌاجات العمل الفعلٌة، 
. وحسب متطلبات الوظٌفة الشاؼرة ووفماً لتوصٌؾ الوظائؾ

:   على جمٌع المتمدمٌن للعمل بالؽرفة تمدٌم الوثائك التالٌة (:15 )مادة 
. صورة من بطالة الهوٌة الوطنٌة إن كان سعودي الجنسٌة (أ )
. صورة من رخصة اإللامة ورخصة العمل وجواز السفر إن كان ؼٌر سعودي (ب )
. صورة مصدلة من مإهبلته العلمٌة وخبراته العملٌة (ج )
. شهادة طبٌة تثبت لٌالته الطبٌة من جهة ٌحددها الؽرفة    (د)

.  وتحفظ هذه الوثائك فً ملؾ خدمة العامل
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  (:16 )مادة 
ٌجب على كل عامل أن ٌمدم بٌاناً ٌحدد فٌه محل إلامته وحالته االجتماعٌة وأٌة بٌانات  (أ  )

أخرى تُطلب منه، كما ٌجب علٌه إخطار الؽرفة بؤي تؽٌٌر على هذه البٌانات خبلل 
. أسبوع من ذلن التؽٌٌر

 تموم إدارة الموارد البشرٌة بتنظٌم سجل مفصل ودلٌك لكل عامل أثناء خدمته ٌتضمن (ب  )
عمد العمل الخاص به ومسوؼات التعٌٌن الممدمة منه وكافة البٌانات والمستندات 

المتعلمة بحالته، وما ٌطرأ علٌها خبلل مدة عمله وحتى تارٌخ انتهاء خدمته من األمور 
المتعلمة بالعمل والترلٌة والنمل وتعدٌل األجر واإلجازات وإصابات العمل والؽٌاب 
والجزاءات وتمارٌر األداء والتدرٌب وشهادات التمدٌر وإنهاء الخدمة، وال ٌجوز أن 
ٌحتفظ فً سجل العامل بؤٌة معلومات أو بٌانات تسًء إلى سمعته مالم ٌُخطر العامل 

. بها
تُصدر إدارة الموارد البشرٌة بطالة عمل لكل عامل تحمل صورته مختومة بالختم  (ج  )

المعتمد تتضمن اسمه وجنسٌته ورلمه الوظٌفً ومسمى وظٌفته، وعلى العامل 
. المحافظة علٌها

 

 ٌحرر لكل عامل عمد عمل من نسختٌن باللؽة العربٌة بتولٌع األمٌن العام أو من ٌفوضه ( :17)مادة 
كطرؾ أول ومن العامل كطرؾ ثان وتسلم نسخة للعامل وتحفظ الثانٌة فً ملؾ 

وٌكون عمد العمل لمدة محددة، وٌتضمن العمد بٌاناً باسم العامل وجنسٌته . خدمته
واألجر المتفك علٌه ونوع العمل ومكانه وتارٌخ االلتحاق به ومدته ومسمى الوظٌفة 

. وأٌة بٌانات أخرى
 

 ال ٌعتبر العامل الذي ٌعمل لدى الؽرفة وفماً للمواد السابمة تحت التجربة ما لم ٌنص فً (:18)مادة 
عمده صراحة وكتابة على أنه معٌن تحت التجربة، وتحدد مدة التجربة فً عمد عمله 
بصورة واضحة بشرط أال تتجاوز تسعٌن ٌوماً ، وٌجوز وضع العامل تحت التجربة 

مرة أخرى لدى الؽرفةباإلتفاق مع العامل وذلن لفترة تجربة ثانٌة لمدة ال تزٌد عن 
تسعٌن ٌوماً أٌضاً وٌجوز أن ٌخضع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون فً 

مهنة أخرى أو عمل آخر أو أن ٌكون لد مضى على إنتهاء عبللة العمل بالؽرفة مدة ال 
. من نظام العمل ( 54) ،  ( 53 )تمل عن ستة أشهر وفك حكم المادتٌن 

 

إذا ثبت أن التعٌٌن لد تم نتٌجة انتحال العامل شخصٌة الؽٌر أو لتمدٌمه مإهبلت علمٌة   (:19 )مادة 
أو خبرات عملٌة أو أي من مسوؼات التعٌٌن بطرٌمة ؼٌر نظامٌة، اعتبر العمد مفسوخا 
والتعٌٌن باطبلً دون مكافؤة أو تعوٌض مع إببلغ الجهات المختصة وفما لؤلنظمة السارٌة 

. فً المملكة
عمد العمــل : ثالثاً 

ٌوماً  (15)ٌحك للؽرفة إلؽاء عمد العامل الذي ال ٌباشر مهام عمله دون عذر مشروع خبلل ( :20)مادة 
من تارٌخ العمد بٌن الطرفٌن إذا كان متعالداً معه من داخل المملكة وإذا لم ٌضع نفسه 

. تحت تصرؾ الؽرفة فور وصوله للمملكة إذا كان متعالداً معه من الخارج 

ال ٌجوز للؽرفة تكلٌؾ العامل بعمل ٌختلؾ اختبلفاً جوهرٌاً عن العمل المتفك علٌه بؽٌر ( :21)مادة 
موافمته الكتابٌة إال فً حاالت الضرورة وبما تمتضٌه طبٌعة العمل، على أن ٌكون ذلن 

بصفة مإلتة ال تتجاوز ثبلثٌن ٌوماً فً السنة وعلى أن تتخذ اإلجراءات البلزمة فً 
شؤن تؽٌٌر المهنة فً رخصة العمل حٌن ٌمتضً األمر ذلن بالنسبة للعامل ؼٌر 

.  السعودي
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النمـــل  : رابعاً 
 ٌجوز لؤلمٌن العام نمل أو تكلٌؾ العامل من وظٌفة ألخرى ومن مولع آلخر فً نفس  (:22 )مادة 

اختصاصه بحٌث ال ٌختلؾ العمل اختبلفا جوهرٌاً عن عمله األصلً بشرط الحصول 
على موافمة العامل الكتابٌة على ذلن، على أن ال ٌلحك الضرر الجسٌم بالعامل وأن 

ٌكون النمل له سبب مشروع تمتضٌه طبٌعة العمل، وٌشترط أن ال ٌكون النمل لوظٌفة 
 .من نظام العمل(1)الفمرة (58) بما الٌخالؾ المادة أدنى أو درجة وظٌفٌة ألل

تإمن الؽرفة نفمات نمل العامل وأفراد عائلته ممن ٌعولهم شرعا ونفمات أمتعتهم   (:23 )مادة 
الشخصٌة إلى ممر عمله الجدٌد إذا كان النمل ٌترتب علٌه تؽٌٌر مكان اإللامة، وٌتم 

. النمل بوسائل النمل المناسبة

التــدرٌـــب والتـــؤهٌـــل :  الفصل الثالث 
 
 

 تشجع الؽرفةمنسوبٌها على التحصٌل العلمً والتدرٌب وتحفزهم على ذلن على أن  (:24 )مادة 
ٌكون ذلن بناء على الموافمة المسبمة من األمانة العامة على التدرٌب، وتتحمل الؽرفة 

جمٌع المصارٌؾ البلزمة داخل المملكة أو خارجها، باإلضافة إلى أٌة مصارٌؾ أخرى 
تمررها األمانة العامة أثناء مدة التدرٌب أو االبتعاث وٌستمر صرؾ أجر العامل طوال 

 . هذه الفترة
 

الؽرفة تدرٌباً وتؤهٌبلً دورٌاً وفنٌاً فً الداخل والخارج وفك  ٌتم تدرٌب وتؤهٌل منسوبى (:25 )مادة 
 .البرامج التً تعد فً هذا الصدد بهدؾ تجدٌد وتطوٌر مهاراتهم وتنمٌة معارفهم

 
 ٌعتبر التدرٌب بالنسبة للعامل من واجبات العمل ، وعلى جمٌع اإلدارات واأللسام  (:26 )مادة 

تشجٌع عاملٌها على تلمً التدرٌب فٌما ٌحمك األهداؾ العامة للتدرٌب وٌكون ذلن 
. ضمن إطار الخطة المرسومة

 
 ٌكون التدرٌب عن طرٌك حضور دورات تدرٌبٌة أو ندوات متخصصة أو عن طرٌك  (:27 )مادة 

العمل بمصد اكتساب الخبرة، أو نحو ذلن بحٌث ٌكون التدرٌب فً أحد األجهزة المإهلة 
. سواًء داخل المملكة أو خارجها

 
ٌضع األمٌن العام اللوائح الداخلٌة لتدرٌب العاملٌن وتطوٌر كفاءتهم ومصارٌؾ وبدالت  :  (28 )مادة 

. التدرٌب
 

ٌجوز للؽرفة أن تنهً تدرٌب العامل وأن تحمله كافة النفمات التً صرفهتا علٌه فً سبٌل  ( :29 )مادة 
: ذلن ، وذلن فً الحاالت اآلتٌة 

إذا ثبت فً التمارٌر الصادرة عن الجهة التً تتولى تدرٌبه أو تؤهٌله أنه ؼٌر جاد فً   (أ  )
. ذلن 

إذا لرر العامل من تلماء نفسه إنهاء التدرٌب أو التؤهٌل لبل الموعد المحدد لذلن دون   (ب)
. عذر ممبول أو موافمة رسمٌة من الؽرفة

من نظام العمل عدا  ( 80 )تم فسخ عمد عمل العامل وفك إحدى الحاالت الواردة فً المادة إذا (ج  )
 .منها اثناء فترة التدرٌب أو التؤهٌل  ( 6 )الفمرة 
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األجـــور : الفصل الرابع 
 

:    ( 30 )مادة 
 

 ٌُعٌن العاملون على وظائؾ ذات مسمٌات ومواصفات معٌنة، وٌحصل العامل على أول (أ  )
مربوط أجر محدد للوظٌفة المعٌن علٌها وفك سلم األجور المعتمد فً الؽرفة ما لم ٌُتفك 

. فً عمد العمل أو ٌحدد فً لرار التعٌٌن على أجر أكبر
 ٌبدأ احتساب استحماق العامل ألجره اعتباراً من تارٌخ مباشرته الفعلٌة للعمل وٌصرؾ (ب  )

. مٌبلديأجره فً نهاٌة كل شهر
( 92)ال ٌجوز حسم أي مبلػ من أجر العامل إال فً الحاالت التً تنص علٌها المادة     (ج  )

. من النظام (93)من النظام مع مراعاة ما تنص علٌه المادة 
 ٌرفع األمٌن العام سنوٌاً دراسة عن المستوى العام للمرتبات والمزاٌا األخرى التً (د )

 ً : تدفعها الؽرفة، والتراحاته بصددها، متى دعت الحاجة إلى ذلن، مراعٌا
المحافظة على التناسب بٌن شروط ومتطلبات العمل فً الؽرفة وبٌن ما هو  -    1

. ُمتبع فً المنشآت ذات النشاط المشابه
ارتفاع تكالٌؾ المعٌشة بصفة عامة، وكذلن االتجاه العام نحو تحسٌن مستوٌات  -    2

. المعٌشة
.     المحافظة على مستوى الخدمات -3
 

 

   تدفع أجور العمال بالعملة الرسمٌة للمملكة وٌتم دفعها خبلل ساعات العمل الرسمٌة وفً ( :31)مادة 
: مكانه أو تودع فً حسابه البنكً وفماً لؤلحكام التالٌة 

 .العامل ذو األجر الشهري ٌصرؾ أجره فً نهاٌة الشهر (1)
. العامل بالٌومٌة أو بالمطعة ٌصرؾ أجره فً نهاٌة األسبوع (2)
العامل الذي تنهً الؽرفة خدمته، ٌدفع أجره وكافة مستحماته حسب الفترة الواردة  (3)

. بنظام العمل
العامل الذي ٌترن العمل من تلماء نفسه ٌدفع أجره وكافة مستحماته حسب الفترة  (4)

. الواردة بنظام العمل
 .أجور الساعات اإلضافٌة تدفع مع األجرالشهرى العادي للعامل (5)

 
 

   إذا صادؾ ٌوم الدفع ٌوم الراحة األسبوعٌة أو عطلة رسمٌة ٌتم الدفع فً ٌوم العمل ( :32)مادة 
. السابك 
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تمارٌر األداء والعالوات والبدالت  : الفصل الخامس 
 تمارٌر األداء :( 33 )مادة 

 تضع إدارة الموارد البشرٌة المعاٌٌر والوسائل الكفٌلة بإجراء التمارٌر الدورٌة الخاصة (أ  )
باألداء الوظٌفً لكافة العاملٌن وتمدٌر صبلحٌتهم للوظائؾ التً ٌشؽلونها ولدراتهم على 

االضطبلع بمسئولٌات أوسع نطالاً أو مسئولٌات مؽاٌرة لمسئولٌاتهم الجارٌة على أن 
. ٌتم اعتمادها من لبل األمٌن العام أو من ٌنٌبه

 ٌمدم الرئٌس المباشر وفك التسلسل اإلداري المتبع لؤلمانة العامة تمرٌراً سنوٌاً عن (ب )
ممتاز ـ جٌداً  )العاملٌن تحت إدارته وٌموم أداء العامل فً التمرٌر بؤحد التمدٌرات اآلتٌة 

" ضعٌؾ"وفً حال حصول العامل فً تمٌٌمه على تمدٌر  (جداً ـ جٌد ـ ممبول ـ ضعٌؾ 
 . أشهر التالٌة لتارٌخ التمٌٌم األولالثبلثةفٌعاد تمٌٌمه خبلل 

ٌخطر العامل بصورة من تمرٌره السنوي فور اعتماده ، وله أن ٌتظلم من التمرٌر وفك   (ج  )
 .لواعد التظلم المنصوص علٌها فً هذه البلئحة

العــالوات  :( 34 )مادة 
ٌهدؾ نظام العبلوات إلى تمدٌر أداء العامل وأن تكون هذه العبلوة حافزاً له لبذل المزٌد  (أ  )

.  من الجهد والعطاء ورفع اإلنتاجٌة
 لراراً كل عام بنسبة العبلوة األمٌن العام ٌُمنح العامل عبلوة دورٌة سنوٌة وٌصدر (ب)

وحدٌها األدنى واألعلى حسب سلم األجور المعتمد فً الؽرفة، وتُوزع على العاملٌن 
: وفك تمارٌر الكفاٌة الممدمة عنهم، وبالشروط التالٌة

. أن ٌكون الموظؾ حاصبلً فً التمرٌر السنوي على درجة جٌد جداً على األلل   ( 1)
. أن تكون لد مضت سنة على تعٌٌنه أو على آخر عبلوة حصل علٌها ( 2) 
. أن تسمح مٌزانٌة الؽرفة بمنح العبلوات  ( 3) 

ٌجوز لؤلمٌن العام منح العامل عبلوة استثنائٌة إضافةً للعبلوة الدورٌة أو رفع حدها األعلى (ج)
. ألي عامل وفماً للضوابط المعمول بها فً الؽرفة

الترلــٌات  :(35)مادة 
.  ٌتم ترلٌة العامل بمرار من األمٌن العام أو من ٌنٌبه وفك الضوابط المنظمة للترلٌات

: ٌجوز ترلٌة العامل عند توفر الشروط التالٌة :(36)مادة 
.  وجود وظٌفة شاؼرة فً الدرجة المراد الترلٌة إلٌها(أ  )
 أن تتوفر فً المرشح للترلٌة المإهبلت العلمٌة والخبرات العملٌة المطلوبة لشؽل (ب )

الوظٌفة  
.  أن ٌكون المرشح للترلٌة لد أكمل سنتٌن على األلل فً الوظٌفة التً ٌشؽلها(ج  )
.  أن ٌكون المرشح لد حصل فً آخر تمرٌر أداء أُعد عنه على تمدٌر جٌدا جداً (د  )
 عدم تولٌع أي جزاء من الجزاءات الشدٌدة على العامل فً السنة السابمة لتارٌخ صدور (هـ )

. لرار ترشٌحه للترلٌة
إذا توافرت شروط الترلٌة لوظٌفة أعلى فً أكثر من عامل فإن المفاضلة للترلٌة تكون ( :37)مادة 

 ً : كاآلتً تدرٌجٌا

 .الحاصل على دورات تدرٌبٌة أو شهادات علمٌة أعلى -1
. الحاصل على تمدٌر أعلى فً تمٌٌم األداء السنوي -2
 .األلدمٌة -3

 ٌجوز للعامل السعودي الذي ٌحصل على مإهل دراسً أثناء الخدمة تمدٌم طلب لؤلمٌن  ( :38 )مادة 
العام من خبلل رئٌسه المباشر لدراسة إمكانٌة تعدٌل وضعه إما بترلٌة أو عبلوة 

. استثنائٌة أو مكافؤة
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 البدالت والمزاٌا  - اإلنتدابات–اإلركابات:الفصل السادس 
 

اإلركــاب  :( 39 )مادة 
  (ما لم ٌتفك فً العمد على غٌر ذلن)تإمن الغرفة للعامل غٌر السعودي تذاكر السفر الجوي اآلتٌة (أ)

1-  ً . من ممر التعالد إلى ممر العمل فً بداٌة العمد ما لم ٌكن ممٌما
من ممر العمل إلى ممر بلده األصلً ذهاباً وإٌاباً مرة كل سنة أثناء مدة العمد عندما  -2

. ٌرخص له بإجازة عادٌة حسب الضوابط المنظمة لذلن
من ممر العمل إلى ممر التعالد فً نهاٌة مدة العمد أو انتهاء خدماته حسب المادة  -3

من نظام العمل، بشرط أال تكون لد انتملت كفالته أو خدماته، إلى  (1)فمرة  (40)
صاحب عمل آخر داخل المملكة ففً هذه الحالة ٌسمط حمه فً تذاكر السفر هو 

. وأفراد أسرته
تكون تذاكر أسرة العامل تذاكر سفر سنوٌة مخفضة له ولعائلته، بشرط تواجد  -4

. العائلة فً بلد ممر العمل لدى التمتع بإجازته السنوٌة
 ٌكون السفر بؤلصر طرٌك جوي، وتصرؾ جمٌع تذاكر السفر للعامل ؼٌر السعودي (ب)

. بؤلل تكلفة ممكنة وحسب نظام اإلركاب المعمول به
 ال تتحمل الؽرفة تكالٌؾ عودة العامل إلى بلده فً حالة عدم صبلحٌته للعمل ، أو إذا (ج)

رؼب فً العودة دون سبب مشروع أو فً حالة ارتكاب مخالفة أدت إلى ترحٌله 
. بموجب لرار إداري أو حكم لضائً 

 

االنتــداب :(40)مادة 
بمٌمة  المنتدب داخل المملكة بدل انتداب لجمٌع الموظفٌن ومساعدي األمٌنٌصرؾ  (أ  )

 .وتذاكر سفر سٌاحٌة  عن الٌوم الواحد،  لاير500مبلػ 
من راتبه األساسً عن % 10ٌصرؾ للعامل المنتدب خارج المملكة بدل انتداب بنسبة  (ب )

.  لاير2000 لاير وبما ال ٌتجاوز 1000الٌوم الواحد، بحد أدنى 
 لاير فً الٌوم الواحد 1000ٌصرؾ لؤلمٌن العام داخل المملكة بدل انتداب بمٌمة مبلػ  (ج  )

 .وتذاكر سفر بدرجة األعمال 
كلم من ممر عمل العامل، وٌمنح العامل تذكرة 150 ٌجب أال تمل مسافة االنتداب عن (د  )

سفر أو لٌمتها النمدٌة بناء على رؼبته، كما تمنح العاملة تذكرة سفر للمحرم المرافك 
 .(درجة سٌاحٌة  ) وتحدد درجة األركاب وفماً لبلئحة األركابالمعتمدة

 
 ٌكون بدل االنتداب المحدد للعامل نظاماً ممابل تؤدٌته للمهمة المنتدب لها بحٌث ٌإدي (هـ)

العامل هذه المهمة خبلل األولات المتاحة ألدائها، سواًء كان ذلن خبلل أو خارج ولت 
 ٌوم خبلل السنة 60العمل الرسمً وفى كل األحوال ال تتجاوز مدة انتداب الموظؾ 

. بحد ألصى
 ال ٌتم االنتداب إال بتوصٌة خطٌة من الرئٌس المباشر مبٌناً فٌه سبب ومدة االنتداب (ز  )

. وٌوافك علٌه من لبل األمٌن العام أو من ٌنٌبه
 . ٌُخفض بدل االنتداب إلى النصؾ إذا أّمنتالؽرفة للعامل السكن(و  )
 ٌشترط على الموظؾ المنتدب تمدٌم تمرٌراً مستمبلً عما أنجزه من أعمال للجهة (ي  )

. التٌانتدبته
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



-11- 

 

المزاٌا العٌنٌة والنمدٌة   :( 41 )مادة 
 

عن تنمله من  الشهرى األجر األساسىمن % 10ٌُمنح العامل بدل إنتمال شهري بنسبة   (أ  )
مسكنه إلى محل عمله ٌومٌاً وفماً لدرجته الوظٌفٌة التً ٌشؽلها وطبماً لسلم األجور 

. المعتمد ما لم ٌُوفر له وسٌلة االنتمال المناسبة
 وتوزٌع بشكل شهري بدل سكن لدره ثبلثة أجور أساسٌة كل عام ٌمنح كافة العاملٌن (ب  )

. بإستثناء العاملٌن الذٌن تم تؤمٌن سكن لهم بمعرفة الؽرفة
:  الخدمة ألي من األسباب التالٌةانتهاء ال ٌسترد بدل السكن المدفوع للعامل فً حالة (ج  )

. إنتهاء الخدمة بسبب العجز الصحً عن أداء العمل -1
إنهاء عمد العامل من لبل الؽرفة لبل انتهاء مدته بدون ارتكابه ألٌة مخالفة  -2

. للنظام
. وفاة العامل -3

 

البدالت والمزاٌا األخرى   :( 42 )مادة 
 

ٌُصدر األمٌن العام الئحة بالبدالت والمزاٌا األخرى وٌحدد فٌها الفئات والشروط التً 
 .ٌمنح بها كل بدل

أٌام العمل ومواعٌد الدوام :الفصل السابع 

 
   (  :43 )مادة 
 أٌام العمل خمسة أٌام فً األسبوع، وٌكون ٌومً الجمعةوالسبت هما ٌومً الراحة (أ  )

تحدٌد ٌوم الراحة – بعد إببلغ مكتب العمل المختص – األسبوعٌة، وٌجوز لؤلمٌن العام 
. من نظام العمل (104)األسبوعٌة بٌوم آخر بدالً عنه لبعض أو كل عماله وفماً للمادة 

تكون ساعات العمل بحد ألصى أربعٌن ساعة أسبوعٌاً، وتخفض خبلل شهر رمضان   (ب  )
( 100، 99 ، 98)وفماً للمواد  (للمسلمٌن فمط) ساعة فً األسبوع 30بما ال ٌزٌد عن 
. من نظام العمل

ٌحدد األمٌن العام بداٌة وإنتهاء ساعات العمل الٌومٌة وفترات الراحة والطعام بموجب  (ج  )
. لرار ٌصدر منه فً هذا الشؤن فً نطاق أحكام النظام

ٌراعى أن ال ٌعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون فترة للراحة والصبلة       (د  )
والطعام ال تمل عن نصؾ ساعة فً المرة الواحدة أو ساعة ونصؾ خبلل مجموع 

ساعات العمل وعلى أن ال ٌبمى العامل فً مكان العمل أكثر من إثنتى عشرة ساعة فً 
. الٌوم الواحد 

ٌتم مرالبة حضور وانصراؾ العاملٌن بكافة أسالٌب الرلابة التً تحددها إدارة الموارد  (هـ  )
. البشرٌة، وٌصدر بها لرار من األمٌن العام

 تعتبر المحافظة على أولات العمل جزءاً هاما من عناصر تمٌٌم األداء الوظٌفً (و )
للعاملٌن، وٌجب الحصول على إذن من الرئٌس المباشر للعامل عند مؽادرة أماكن 

. العمل خبلل أولات العمل المعلنة
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لواعد الحضور واالنصراف والتفتٌش  :( 44)مادة 

. ٌكون دخول العمال إلى موالع عملهم وانصرافهم منها من األماكن المخصصة لذلن  (أ  )

على العامل أن ٌثبت حضوره وانصرافه فً الساعة المٌماتٌة أو السجل المعد لهذا   (ب)
. الؽرض

. على العامل االمتثال للتفتٌش متى طلب منه ذلن  (ج)

 

 العمل اإلضافً  (:45 )مادة 
 

 ٌجوز التكلٌؾ بالعمل اإلضافً بعد ساعات العمل الرسمٌة فً الحاالت التً ٌجٌزها  (أ  )
. النظام

 ٌضع األمٌن العام أو من ٌنٌبه الضوابط المنظمة للتكلٌؾ بالعمل اإلضافً وتحدٌد  (ب  )
. من نظام العمل (106)ساعاته واألٌام البلزمة لذلن وفماً لنص المادة 

 ٌُمنح المكلؾ بالعمل اإلضافً أجراً عن ساعات عمله اإلضافٌة وفماً للضوابط المنظمة  (ج  )
منه، وفماً لنص % 50لذلن بما ٌعادل الراتب األساسً للساعات التً عملها مضافاً إلٌه 

. من نظام العمل (107)المادة 
.  ال ٌجوز ألي عامل مهما كانت وظٌفته أن ٌرخص لنفسه بالعمل اإلضافً(د  )
 .التكلٌؾ ٌجب أن ٌكون كتابً أو الكترونً(هـ)
 

االجازات :الفصل الثامن 

 
 

اإلجازة السنوٌة :(46)مادة 
 

 ٌوم، 30 ٌستحك العامل عن كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوٌة ال تمل مدتها عن  (أ  )
وٌجوز منح العامل جزء من إجازته السنوٌة المستحمة بنسبة المدة التً لضاها فً 

وٌدفع للعامل أجره ممدماً عند تمتعه بإجازته السنوٌة وتحتسب على أساس آخر .  العمل
. أجر تماضاه العامل

 تمنح اإلجازة السنوٌة للعاملٌن وتنسك حسب ممتضٌات العمل وظروفه، مع األخذ فً (ب  )
. االعتبار رؼبة العامل كلما أمكن ذلن

 ٌتمتع العامل بإجازته السنوٌة فً ذات سنة استحمالها، وال ٌجوز له التنازل عنها، وإنما (ج  )
ٌجوز له تؤجٌلها كلها أو أٌاماً منها للسنة التالٌة فمط بموافمة األمٌن العام وفى كل 

األحوال ال ٌجوز أن ٌتجاوز الرصٌد المرحل للسنوات التالٌة عن ثبلثة أشهر وٌسمط 
. حك العامل فى المطالبة بما ٌزٌد عن ذلن

 للعامل الحك فً الحصول على أجر عن أٌام اإلجازة المستحمة إذا ترن العمل لبل (د  )
استعماله لها وذلن بالنسبة إلى المدة التً لم ٌحصل على إجازته فٌها ، كما ٌستحك أجر 

اإلجازة عن كسور السنة بنسبة ما لضاه منها فً العمل، وٌحتسب األجر على أساس 
. آخر أجر كان ٌتماضاه العامل عند ترن العمل

ال ٌجوز للعامل أثناء تمتعه بإجازته المنصوص علٌها فً هذا الفصل أن ٌعمل لدى  (هـ )
صاحب عمل آخر، فإذا ثبت أنه لد خالؾ ذلن فٌجوز أن ٌُحرم من أجره عن مدة 

اإلجازة أو ٌُسترد ما حصل علٌه من أجر، وفً مثل هذه الحالة ٌجوز إجراء التحمٌك 
. مع العامل، وتولٌع الجزاء المناسب

ٌجوز للؽرفة لطع إجازة العامل السنوٌة ـ بعد السبعة أٌام األولى ـ بموافمته إذا التضت   (و  )
ظروؾ العمل ذلن على أن تتحمل الؽرفة فً هذه الحالة نفمات سفر العامل وأفراد 

أسرته المرافمٌن له ممن ٌعولهم شرعا من الجهة التً ٌمضً فٌها إجازته إلى ممر عمله 
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ونفمات إعادتهم إلى تلن الجهة لمضاء المدة المتبمٌة من اإلجازة بعد انتهاء المهمة التً 
استدعً من أجلها متى رؼب العامل فً ذلن، على أال ٌخل ذلن بحمه فً تؤجٌل األٌام 

. المتبمٌة من إجازته للسنة التالٌة
 إذا مرض العامل وحل أثناء مرضه موعد اإلجازة السنوٌة المحددة سلفاً جاز له المٌام (ز  )

. بإجازته السنوٌة أو طلب تؤجٌلها إلى موعد آخر ٌحدد طبماً لظروؾ العمل
 .. ومنٌعولونتؤشٌرةخروجوعودةواحدةسنوٌة )ؼٌرالسعودٌٌن( ٌستحمالموظفون      (ح )
 
 
 

 

اإلجازات المرضٌة    (:47 )مادة 
 

 ٌستحك العامل الذي ٌثبت مرضه بشهادة المركز الطبً المعتمد إجازة مرضٌة خبلل (أ  )
: السنة الواحدة على النحو التالً

. الثبلثون ٌوماً األولى بؤجر كـامـــل  ( 1) 
. الستون ٌوماً التالٌة بثبلثة أرباع األجـر  ( 2) 

.  بنصؾ األجرالثبلثون ٌوماً الرابعة   ( 3 ) 
ٌكون التعوٌض عن إصابات العمل واألمراض المهنٌة طبماً ألحكام نظام التؤمٌنات  (ب  )

. االجتماعٌة
ٌحتسب الٌوم الذي ٌحال فٌه العامل إلى المركز الطبً واألٌام التً تستؽرلها الفحوص  (ج  )

. الطبٌة التً تجرى له من أٌام اإلجازة المرضٌة متى رأت الجهة الطبٌة المعتمدة ذلن
إذا رؼب العامل المرٌض لطع إجازته المرضٌة والعودة إلى عمله، علٌه أن ٌتمدم  (د  )

بطلب كتابً إلى إدارة الموارد البشرٌة، وال ٌجوز إعادته إال بموافمة الجهة الطبٌة 
. المعتمدة التً أعطته الشهادة المرضٌة

 .للعامل الحك فً وصل إجازاتة السنوٌة بالمرضٌة        (هـ  )
 
 

 

 إجازات عٌدي الفطر واألضحى :( 48 )مادة 
بؤجر كامل وٌتم  (أجازات العٌدٌن  )تمنح الؽرفة موظفٌهااإلجازات العامة المعروفة 

مع مراعاة أن الٌوم الوالع بٌن أجازتٌن  ، تحدٌدها وفماً لجدول الصبلحٌات والمهام
 .ٌعتبر أجازة رسمٌة 

 
 

  وٌوم التاسٌسإجازة الٌوم الوطنً : ( 49 )مادة 
. للمملكةوٌوم التاسٌس ٌستحك العامل إجازة بؤجر كامل فً الٌوم الوطنً 

 
اإلجازة الدراسٌة   : ( 50  )مادة 

 لؤلمٌن العام أن ٌمنح العاملٌن إجازة دراسٌة، وذلن وفماً للمواعد التً ٌمررها فً هذا 
. الصدد

 
 

إجازة أداء االمتحانات الدراسٌة   :( 51 )مادة 
 ٌمنح العامل إجازة مدفوعة األجر طوال أٌام االمتحانات السنوٌة التً ٌرؼب دخولها، 

: وذلن وفماً لآلتً
 أن تكون هنان موافمة مسبمة من األمٌن العام على التحاله بالدراسة وأن ٌتمدم العامل (أ  )

بشهادة من الجهة التعلٌمٌة التً ٌنتسب إلٌها تثبت تسجٌله لدٌها مع جدول مواعٌد 
. االمتحانات بعد إعبلنها
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 ٌجوز زٌادة فترة اإلجازة الدراسٌة عن الحد الممرر بإجازة ؼٌر مدفوعة األجر إذا (ب  )
. التضت الظروؾ ذلن 

 فً حالة رسوب العامل فً االمتحان فإنه ال ٌمنح إجازة بؤجر ألداء االمتحان لذات (ج  )
. السنة التً رسب فٌها ولكن ٌجوز منحه إجازة ؼٌر مدفوعة األجر

أن ٌكون العامل لد أمضى فً الخدمة سنتٌن متوالٌتٌن وحصل على تمدٌر جٌد على  (د  )
. األلل فً تمرٌر تموٌم األداء األخٌر

 
 

 اإلجازات الخاصة  :( 52 )مادة 
: -  للعامل إجازة بؤجر كامل فً األحوال التالٌة

.  خمسة أٌام لزواجه أ ـ
.  ثبلثة أٌام عمل فً حالة والدة مولود لهب ـ 
.  (أخوته أو عمامة )  خمسة أٌام عمل لوفاة الزوجة أو أحد األصول أو الفروعج ـ 
.   خمسة عشر ٌوم للعاملة فً حال وفاة زوجهاد ـ 

 عدة بؤجر كامل لمدة ال تمل عن فٌؤجازه ٌتوفى زوجها الحك التً هـ ـ للمرأة المسلمة 
. أربعة أشهر وعشرة أٌام من تارٌخ الوفاة

 
. وعلى العامل تمدٌم المستندات المثبتة للحاالت السالفة الذكر عند طلبها

 الطارئة اإلجازة  (:53)مادة 
                       ٌجوز بموافمة األمٌن العام منح العاملٌن بالؽرفة أجازة طارئة بؤجر لفترة ال تتجاوز 

 .عشرة اٌام بالسنة وذلن على ضوء الظروؾ التً ٌمدرها األمٌن العام 
 

 اإلجازة االستثنائٌة  (:54)مادة 
ٌجوز للعامل بموافمة األمٌن العام الحصول على إجازة استثنائٌة دون أجر ٌتفك على 
تحدٌد مدتها بحد ألصى سنة،وٌجوز تمدٌدها لمرة واحدة لنفس المدة وال ٌتم منح هذه 
األجازة إال فى حالة إستكمال العامل لدراسته خارج أو داخل المملكة وكانت شروط 

الدراسة تستلزم التفرغ التام،وٌعد عمد العمل مولوفاً خبلل مدة اإلجازة ما لم ٌتفك 
. الطرفان على خبلؾ ذلن

 
 فً حالة استدعاء العامل باستدعاء رسمً ألداء الشهادة أمام المضاء أو إحدى الهٌئات (:55)مادة 

اإلدارٌة تعتبر مدة ؼٌابه عن ممر عمله مدفوعة األجر وٌشترط فً جمٌع الحاالت 
موافمة األمٌن العام أو من ٌنٌبه على ذلن، وعلى العامل تمدٌم المستندات المثبتة لهذا 

. االستدعاء
 

إجازة أداء فرٌضة الحج   (:56 )مادة 
مدتها خمسة ،ٌمنح العامل المسلم الذي ٌرؼب فً أداء فرٌضة الحج، إجازة بؤجر كامل 

عشر ٌوم بما فٌها إجازة عٌد األضحى المبارن ولمرة واحدة طوال مدة خدمته، وللؽرفة 
. تنظٌم منح هذه اإلجازة بما ٌضمن حسن سٌر العمل

 
 
 

 الرعاٌة الطبٌة والسالمة المهنٌة:الفصل التاسع 

 

 
 



-15- 

 

 الولاٌة والسالمة: أوالً 
   سعٌاً من الؽرفة لحماٌة العاملٌن وأماكن العمل من األخطار واألمراض الناجمة عن  (:57 )مادة 

:  العمل، ٌتم اتخاذ التدابٌر اآلتٌة
اإلعبلن فً أماكن ظاهرة عن مخاطر العمل ووسائل الولاٌة منها والتعلٌمات البلزم   (أ)

. اتباعها 

 .حظر التدخٌن فً أماكن العمل المعلن عنها   (ب)

.  تؤمٌن أجهزة إلطفاء الحرٌك وإعداد منافذ للنجاة فً حاالت الطوارئ   (ج)

 .إبماء أماكن العمل فً حالة نظافة تامة مع توفٌر المطهرات     (د)

 .توفٌر المٌاه الصالحة للشرب واالؼتسال    (هـ)

. توفٌر دورات المٌاه بالمستوى الصحً المطلوب    (و)

. تدرٌب العاملٌن على استخدام وسائل السبلمة وأدوات الولاٌة التً ٌإمنها الؽرفة   (ز)

.  ما تنص علٌه أٌة لرارات أو تعلٌمات تصدر بهذا الشؤن(ي  )
 

:    ٌصدر األمٌن العام أو من ٌفوضه لراراً بتحدٌد الشخص أو األشخاص المسئولٌن عن ( :58 )مادة 
 التفتٌش الدوري بؽرض التؤكد من سبلمة األجهزة المستعملة وحسن استعمال وسائل (أ  )

. الولاٌة البلزمة
معاٌنة الحوادث وتسجٌلها وإعداد تمارٌر عنها تتضمن الوسائل واالحتٌاطات الكفٌلة  (ب  )

بتبلفً تكرارها 

.  مرالبة تنفٌذ لواعد الولاٌة والسبلمة(ج  )
 
 

مستوٌات اإلسعاف الطبً  : ثانٌاً 

 

 تإمن الؽرفة فً كل مكان ٌعمل فٌه ألل من خمسٌن عامبلً خزانة لئلسعافات الطبٌة (:59)مادة 
تحتوي على كمٌات كافٌة من األدوٌة و األربطة والمطهرات وؼٌر ذلن مما أشارت له 

من نظام العمل ، وٌعهد إلى عامل مدرب أو أكثر بإجراء اإلسعافات  ( 142 )المادة 
. البلزمة للعمال المصابٌن 

 تعد الؽرفة فً كل مكان ٌعمل به أكثر من خمسٌن عامبلً ؼرفة لئلسعافات الطبٌة (:60)مادة 
تتوافر فٌها الشروط المنصوص علٌها فً البلئحة التنفٌذٌة لنظام العمل، وٌعهد إلى 

. ممرض مرخص له بإجراء اإلسعافات البلزمة للعمال تحت إشراؾ طبٌب

 

الرعاٌة الطبٌة  : ثالثاً 

تتحمل الؽرفة نفمات الرعاٌة الطبٌة للعامل وأسرته المكونة من الزوجة واألبناء ، وٌضع  (:61 )مادة 
. (التؤمٌن الطبً  ) األمٌن العام اللوائح الداخلٌة المنظمة لئلعالة والرعاٌة الطبٌة

 

ٌستثنى من العبلج تركٌب األسنان واألطراؾ الصناعٌة والعملٌات التجمٌلٌة ومافً   (:62 )مادة 
 .حكمها 
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إصابات العمل وأمراض المهنة  :رابعاً 

 
العامل الذي ٌصاب بإصابة عمل أو مرض مهنً أن ٌبلػ رئٌسه المباشر أو اإلدارة فور  (:63 )مادة 

. ولوع اإلصابة وٌجب علٌه مراجعة الطبٌب مباشرة إذا استدعت حالته ذلن
 

 على الطبٌب المختص بعبلج العمال أن ٌبادر بإببلغ اإلدارة عن أٌة ظواهر تشٌر إلى  (:64 )مادة 
.  ظهور أي مرض مهنً أو وبائً فً صفوؾ العمال

 

 تموم الؽرفة باالشتران عن جمٌع  العاملٌن فً فرع األخطار المهنٌة بالتؤمٌنات االجتماعٌة  (:65 )مادة 
 .

 
 ٌطبك فً شؤن إصابات العمل واألمراض المهنٌة أحكام فرع األخطار المهنٌة من نظام  ( :66 )مادة 

. التؤمٌنات االجتماعٌة
 

 ٌجب على كل مسئول أن ٌبلػ إدارة الموارد البشرٌة فً الؽرفة عن حدوث أٌة إصابة  ( :67 )مادة 
وما اتخذ من إسعافات طبٌة نحو المصاب والولت الذي استؽرله ذلن، كما تخضع 

جمٌع الحوادث للتحمٌك والتحلٌل للوصول إلى أسباب اإلصابة واإلجراءات المتخذة 
. لعبلجها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الواجبات والمحظورات : الفصل العاشر
 

 واجبات الغرفة: (68)مادة 
 

 معاملة العاملٌن بشكل الئك ٌبرز االهتمام بؤحوالهم ومصالحهم واالمتناع عن كل لول (أ  )
. أو فعل ٌمس دٌنهم أو كرامتهم
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 إعطاء الولت الكافً البلزم لممارسة العاملٌن حمولهم المنصوص علٌها فً هذه البلئحة (ب  )
. دون المساس بؤجورهم

االلتزام باالنتظام فً دفع أجر العامل فً الولت المحدد المنصوص علٌه فً عمد العمل  (ج  )
أو ما جرى به العرؾ فً هذا األمر حتى ولو لم ٌباشر أو ٌزاول العامل عمله إذا كان 

. سبب ذلن عائد للؽرفة
االلتزام بتسهٌل مهمة موظفً الجهات الحكومٌة المختصة فٌما ٌتعلك بعملٌة التفتٌش أو  (د  )

المرالبة واإلشراؾ على حسن تطبٌك أحكام النظام واللوائح والمرارات الصادرة 
بممتضاه وإعطاء السلطات المختصة جمٌع المعلومات البلزمة التً تطلبها تحمٌما لهذا 

. الؽرض
تشدٌد المرالبة بعدم دخول أٌة مادة محظورة شرعاً أو نظاما إلى أماكن العمل، ومن وجدت    (هـ)

لدٌه فسٌطبك الؽرفة بحمه باإلضافة إلى العموبات الشرعٌة الجزاءات اإلدارٌة الرادعة 
. المنصوص علٌها فً جدول المخالفات والجزاءات

 

 فً أداء العمل واجبات العامل:( 69 )مادة 
 

.  مراعاة أحكام هذه البلئحة والمرارات الصادرة من الؽرفة وتنفٌذها(أ  )
 تنفٌذ كافة التعلٌمات واألوامر الصادرة من رإسائه مع مراعاة التسلسل الوظٌفً ما لم (ب  )

. ٌكن فً هذه التعلٌمات ما ٌخالؾ النظام أو العمد أو اآلداب العامة أو ٌعرضه للخطر
 االلتزام بحسن السلون واألخبلق أثناء العمل والتعاون مع زمبلئه فً العمل على الوجه (ج  )

. الذي ٌإدي إلى حسن سٌر العمل وتكامله
.  احترام نظم ومواعٌد العمل المعمول بها(د  )
 المحافظة على أموال وممتلكات الؽرفة وحمولها لدى الؽٌر وخاصة تلن المسلمة إلٌه (هـ )

والتً ٌستخدمها فً عمله بما فً ذلن العُهد، وفً حالة وجود عجز فً أي عهدة مسلمة 
له، ٌتم إجراء التحمٌك معه حول ذلن، فإن كان العجز نتٌجة إهماله وتمصٌره، فتسدد 

. من أجره%  15العهدة بالحسم شهرٌاً من راتبه وبما ال ٌتجاوز 
.  أن ٌموم بتؤدٌة واجباته الوظٌفٌة على الوجه األكمل خبلل أولات العمل الرسمٌة(و  )
.  االمتثال للتفتٌش متى طلب منه ذلن(ز  )

 

 واجبات العاملفً المحافظة على أسرار العمل:  ( 70 )مادة 
 

 ٌتعٌن على العامل المحافظة على أسرار العمل وعلى المعلومات التً لد تصل إلٌه 
. بحكم وظٌفته وحتى بعد ترن الخدمة

 
 

 واجبات العاملفً السلون الشخصً:  ( 71 )مادة 
 أن ٌحافظ على سمعة الؽرفة وأن ٌتجنب أي تصرؾ ٌإثر بصورة سلبٌة علٌها أو على (أ  )

. ما تمتضٌه كرامة الوظٌفة، سواء كان ذلن فً مكان العمل أو خارجه
.  أن ٌراعً تطبٌك أحكام األنظمة السارٌة والعادات والتمالٌد فً الببلد(ب  )
.  تنفٌذ األوامر والتعلٌمات الصادرة من الرإساء فٌما ٌتعلك بمهام ومسئولٌات وظٌفته(ج  )
. االلتزام بإجراء الفحوصات الطبٌة المطلوبة لبل االلتحاق بالعمل أو أثنائه (د  )

 
 ٌحظر على العامل ( :72 )مادة 

 
.  إساءة استعمال السلطة الممنوحة له(أ  )
 استؽبلل وظٌفته أو عبللاته الوظٌفٌة فً تحمٌك أٌة مكاسب أو مصالح شخصٌة مادٌة (ب  )

. كانت أو معنوٌة على حساب مصلحة العمل
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لبول الهداٌا أو اإلكرامٌات أو الرشوة بالطرق المباشرة أو ؼٌر المباشرة فً سبٌل  (ج  )
. تسٌٌر العمل أو تحمٌك منفعة خاصة

. استؽبلل مرإوسٌه للمٌام بؤٌة خدمات شخصٌة (د  )
اإلدالء بؤي تصرٌح أو معلومة للصحؾ أو أجهزة اإلعبلم أو إلماء محاضرات أو كتابة  (هـ)

. مماالت تتعلك بؤعمال الؽرفة ما لم ٌحصل على موافمة مسبمة من األمٌن العام
. عدم استعمال أدوات الؽرفة ومعداته فً األؼراض الشخصٌة (و )
  ٌمتنع على جمٌع العاملٌن بالؽرفة الخلوة مع الجنس األخر وعلى األمانة العامة أ تتخذ     (ز  )

 .كل التدابٌر التً تمنع الخلوة بٌن الجنسٌن بالؽرفة 
او اإلساءة ،       على جمٌع العاملٌن االمتناع عن المٌام بؤي شكل من اشكال اإلٌذاء (ح  )

أو ٌنال من ، أو باتخاذ أي مولؾ ٌخدش الحٌاء ، أو اإلٌحائٌة ، أو المولٌة ، الجسدٌة 
أو أجبار أي شخص الى ، أو ٌمصد منة استدراج ، أو الحرٌة ، أو السمعة ، الكرامة 

وذلن عند التواصل ، حتى لو كان ذلن على سبٌل المزاح ، عبللة ؼٌر مشروعة 
 .المباشر أو باي وسٌلة نواصل أخرى

 
 
 

الخدمات االجتماعٌة : الفصل الحادي عشر

 
( : 73 )مادة 

: تإمن الغرفة الخدمات االجتماعٌة التالٌة  
 

.   إعداد مكان لتؤدٌة الصبلة(أ  )
 صرؾ أجر الشهر الذي ٌتوفى فٌه العامل بالكامل لورثته، كما تتحمل الؽرفة كافة (ب  )

النفمات البلزمة لنمل جثمانه ونمل أفراد أسرته إلى موطنه أو محل إلامته بالمملكة، 
. وٌصرؾ لورثته ما ٌستحك له من مكافآت أخرى

 فً حالة وفاة أحد أفراد أسرة العامل الممٌمٌن معه مدة عمله بالؽرفة ٌتم تحمل نفمات (ج )
نمل الجثمان ونفمات سفر وعودة أحد المرافمٌن للجثمان داخل أو خارج المملكة أو 

. العكس
. ٌحدد األمٌن العام المواعد المنظمة للنشاط االجتماعً والثمافً والترفٌهً للعاملٌن (د  )
 تشمل الؽرفة العاملٌن بمظلة التؤمٌنات االجتماعٌة على أن تخصم من السعودٌٌن النسبة (هـ )

. الممررة نظاما من أجورهم
 تسدد خبلل ة صرؾ سلفة للعامل فً حدود أجر ثبلثة اشهر أساسً العام ٌجوزلؤلمٌن   (و  )

وٌجوز صرؾ لرض ٌسدد على خمس سنوات بحٌث الٌتجاوز لٌمة ، السنة المالٌة 
المرض والسلفة مجتمعٌن نصؾ مكافؤة نهاٌة الخدمة وٌكون سدادها فً نطاق حكم 

 .من نظام العمل  ( 92 )المادة 
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المـكافـآت :  عشر  الثانً الفصل 
 
 

 ٌهدؾ نظام المكافآت إلى رفع إنتاجٌة العامل وتمدٌر الخدمات الممتازة والعمل الممٌز  ( :74 )مادة 
واالجتهاد واإلبداع وحسن تؤدٌة العمل، وتمسم المكافآت التً تمنح للعاملٌن إلى مكافآت 

. معنوٌة ومكافآت مادٌة
 

. تعتبر تمارٌر األداء المنصوص علٌها فً هذه البلئحة أساساً ٌستند إلٌه فً منح المكافآت (:75 )مادة 

 

   ( :76 )مادة 
 
المكافآت المعنوٌة      (أ  )

 خطاب شكر أو تمدٌر أو الوعد بمكافؤة مادٌة أو ترلٌة استثنائٌة إذا ما ثابر العامل على 
. جده ونشاطه

 
 المكافآت المادٌة   (ب)
.   العبلوة أو الترلٌة االستثنائٌة (1)  
.  المكافؤة التشجٌعٌة ( 2)  
.   منح إجازة إضافٌة بؤجر (3)  
 

 تمنح المكافآت بنوعٌها بمرار من األمٌن العام أو من ٌنٌبه ، وٌعتمد فً منحها على  ( :77 )مادة 
التمارٌر الدورٌة التً ٌنظمها الرإساء المباشرون عن أعمالهم ، والتً ٌشار فٌها بوجه 

خاص إلى خبرة العامل ومواظبته ولدرته على االبتكار وشخصٌته وسلوكه وممدرته 
على العمل أو حصول العامل السعودي على مإهل دراسً أثناء عمله فً الؽرفة وٌمدر 
األمٌن العام نسبة العبلوة أو لٌمة المكافؤة المادٌة التً تمنح للعامل حسب كل حالة على 

. حده 
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أحكام خاصة بتشغٌل النساء : عشر  الثالث الفصل 
 

 (حسب التؤمٌن الطبً)  تتحمل الؽرفة مصارٌؾ الفحص الطبً ونفمات العبلج والوالدة(:78)مادة 

 للمرأة العاملة الحك فً إجازة وضع لمدة األسابٌع األربعة السابمة على التارٌخ المنتظر (:79)مادة 
لوالدتها، واألسابٌع الستة التالٌة للوضع وٌحدد التارٌخ المرجح للوالدة بواسطة الجهة 
الطبٌة المعتمدة لدى الؽرفة أو بشهادة طبٌة مصدلة من جهة صحٌة وال تمبل شهادات 
 .أطباء خارجٌٌن، وال ٌجوز تشؽٌل المرأة العاملة خبلل األسابٌع الستة التالٌة لوالدتها

:  ٌكون األجر الذي ٌدفع للعامبلت أثناء ؼٌابهن بإجازة الوضع كاآلتً(:80)مادة 

 .العاملة التً أمضت ألل من سنة فً خدمة الؽرفة لها الحك فً إجازة وضع بدون أجر   (أ  )
  األجرالعاملة التً أمضت سنة فؤكثر فٌخدمة الؽرفة لها الحك فً إجازة وضع بنصؾ   (ب)
العاملة التً أمضت ثبلث سنوات فؤكثر ٌوم بدء اإلجازة فً خدمة الؽرفة لها الحك فً   (ج)

. إجازة وضع بؤجر كامل

والعاملة التً استفادت من إجازة وضع بؤجر كامل ال ٌحك لها المطالبة بؤجر اإلجازة 
السنوٌة العادٌة عن نفس السنة، وٌدفع لها نصؾ أجر اإلجازة السنوٌة إذا كانت لد 

. استفادت فً تلن السنة من إجازة وضع بنصؾ األجر

 على العاملة فً الشهور األولى للحمل أن تبادر بإخطار الؽرفة إلجراء الفحص الطبً (:81)مادة 
. الدوري علٌها وتمرٌر العبلج البلزم وتحدٌد التارٌخ المرجح للوالدة

 تراعً الؽرفة فً تحدٌد فترة اإلرضاع رؼبة وظروؾ العاملة ما أمكن ذلن، وعلى (:82)مادة 
. العاملة التمٌد بالجدول المنظم لذلن 

 تعد الؽرفة أماكن لراحة العامبلت بمعزل عن الرجال وعلى النساء العامبلت ضرورة (:83)مادة 
 .االحتشام فً الملبس والمظهر والتمٌد بالعادات والتمالٌد المرعٌة فً الببلد

 ال ٌجوز فً حال من األحوال اختبلط النساء بالرجال فً أماكن العمل وما ٌتبعه من (:84)مادة 
. مرافك وؼٌرها

.   ال ٌجوز للؽرفة فصل العاملة أو إنذارها بالفصل إثناء تمتعها بإجازة الوضع(:85)مادة 
 

  ٌكون عمل المرأة فً المجاالت التً تتفك مع طبٌعتها وٌحظر تشؽٌلها فً األعمال (:86)مادة 
. الخطرة أو الصناعات الضارة والتً تحدد بمرار من الوزٌر

 
  ٌجب علً الؽرفة فً جمٌع األماكن التً ٌعمل فٌها نساء وفً جمٌع المهن أن توفر لهن (:87)مادة 

.   مماعد تؤمٌناً الستراحتهن 
 

ٌحك للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تؤخذ بمصد إرضاع (:88)مادة 
مولودها فترة أوفترات لبلستراحة التزٌد فً مجموعها على الساعة فً الٌوم الواحد 

وذلن عبلوة على فترات الراحة الممنوحة لجمٌع العمال وتحسب هذه الفترة أو الفترات 
. من ساعات العمل الفعلٌة والٌترتب علٌها تخفٌض األجر 
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التظلــــم  : الفصل الرابع عشر  
 
 

 مع عدم اإلخبلل بحك العامل فً االلتجاء إلى الجهات اإلدارٌة أو المضائٌة المختصة (:89)مادة 
ٌحك له أن ٌتظلم إلى األمٌن العام من أي تصرؾ أو إجراء ٌتخذ فً حمه وٌمدم التظلم 

خبلل ثبلثة أٌام من تارٌخ العلم بالتصرؾ أو اإلجراء المتظلم منه وال ٌضار العامل من 
. تمدٌم تظلمه

   

. ٌخطر العامل بنتٌجة البت فً تظلمه فً مٌعاد ال ٌتجاوز ثبلثة أٌام من تارٌخ تمدٌمه التظلم(:90)مادة 

 . ٌجوز لؤلمٌن العام التفرٌك بٌن الشاكً والمشكو ابان فترة التحمٌك (:91)مادة 

 .أذا كان اإلٌذاء ٌمثل جرٌمة جنائٌة ٌجب اببلغ الجهات المختصة بذلن (:92)مادة 

ٌجوز لؤلمٌن العام أٌماع عموبة ، وثبت أن الشكوى كٌدٌة ، فً حال ثبوت والعة اإلٌذاء (:93)مادة 
 .تؤدٌبٌة على المبلػ 

المعتدى علٌة اللجوء ، ال ٌمنع الجزاء التؤدٌبً المولع من لبل المجلس فً شكاوي اإلٌذاء (:94)مادة 
كما الٌمنع تولٌع عموبة شرعٌة أو نظامٌة على المعتدي من تولٌع ، الى الجهات الحكومٌة المختصة 

 .األمانة جزاء تؤدٌبً علٌة 
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انتهاء الخدمة : الفصل الخامس عشر 
 

 :تنتهً خدمة العامل ألحد األسباب اآلتٌة  :( 95 )مادة 
.  وفاة العامل(أ  )
. (طلب إنهاء العبللة التعالدٌة) استمالة العامل (ب )
 إلؽاء الجهات الحكومٌة رخصة أو إلامة العامل ؼٌر السعودي، أو لررت عدم تجدٌدها (ج  )

. أو إبعاده عن الببلد
.  عجز العامل كلٌاً عن أداء عمله، وٌثبت ذلن بتمرٌر طبً معتمد(د  )
 عند بلوغ العامل سن الستٌن عاماً هجرٌة والعاملة سن خمسة وخمسون عاماً، ٌحالون (هـ )

إلى التماعد، وٌجوز لؤلمٌن العام ـ بعد التشاور مع رئٌس مجلس اإلدارةالتعالد معه 
. مباشرة إذا تؤكد أن ذلن فً مصلحة العمل على أن ال ٌتجاوز ذلن خمس سنوات

.  انتهاء العمد محدد المدة(و  )
انمطاع العامل عن العمل لمرضه لمدداً تزٌد فً مجموعها عن مائة وعشرٌن ٌوما  (ز  )

. متصلة أو متمطعة خبلل السنة الواحدة التً تبدأ من تارٌخ أول إجازة مرضٌة 

 .الموة الماهرة  (ح  )
 .نظام العمل من  (81) ترن العمل فً الحاالت الواردة فً المادة (ط  )
. العمل من  (80)،  (75) فسخ العمد ألحد األسباب الواردة فً المادتٌن (ي  )

 
: فً األحوال التً تتطلب فٌها أحكام النظام فسخ عمد العمل مراعاة ما ٌلً   ( :96 )مادة 

 أن ٌكون اإلخطار خطٌاً، وٌراعى فٌه المدد النظامٌة المنصوص علٌها فً النظام أو (أ  )
. حسب نصوص العمد

 أن ٌتم تسلٌم اإلخطار فً ممر العمل وٌولع المستلم على استبلم اإلخطار مع توضٌح (ب )
. تارٌخ االستبلم

 فً حالة امتناع العامل عن االستبلم ٌرسل إلٌه اإلخطار بخطاب مسجل على عنوانه (ج  )
 . او البرٌد االلكترونً المذكور بملؾ خدمته

 فً حالة عدم مراعاة الطرؾ المرسل لئلخطار المهلة المنصوص علٌها نظاماً ٌدفع (د  )
. للطرؾ اآلخر تعوٌضاً عن مدة اإلخطار أو المتبمً منها

 
 تسلم األمانة العامة للعامل عند إنتهاء خدمته شهادة من والع ملؾ خدمته مبٌناً بها تارٌخ  ( :97 )مادة 

التحاله بالعمل وتارٌخ عمله ونوع العمل واألجر واالمتٌازات الممنوحة له ، وذلن فً 
. مٌعاد ألصاه ثبلثة أٌام من تارٌخ طلبه لها

 
 تعٌد األمانة العامة للعامل حال إنتهاء خدمته وبناًء على طلبه مسوؼات التعٌٌن الممدمة  ( :98 )مادة 

. منه، على أن ٌُحتفظ بصورة منها بملؾ الخدمة
 

ٌكون احتساب مكافؤة نهاٌة الخدمة وفماً ألحكام النظام مع عدم اإلخبلل بما جرى علٌه  ( :99 )مادة 
العرؾ من حموق للعاملٌن، وتجبر كسور الشهر إلى شهر كامل لؽرض احتساب 

على أال ٌدخل فً ذلن . المكافآت، وتتخذ األجر األخٌر أساساً الحتساب المكافؤة
.  المكافآت الممطوعة الممنوحة للعامل
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أحـكام ختامٌة  :عشر   الفصل السادس

 
 

فٌما لم ٌرد به نص فً نصوص هذه البلئحة تطبك أحكام نظام العمل ونظام التؤمٌنات  ( :100 )مادة 
االجتماعٌة، وفً حال وجود تعارض بٌن األحكام اإللزامٌة فً نظام العمل وأحكام هذه 

. البلئحة ٌطبك نظام العمل
 

ٌجوز لؤلمانة العامة إجراء تعدٌبلت على أحكام هذه البلئحة بمرار من مجلس اإلدارة،  ( :101 )مادة 
. على أال ٌنفذ هذا التعدٌل إال بعد اعتماده من وزارة العمل

 
  ( :102 )مادة 

 تنفذ أحكام هذه البلئحة اعتباراً من تارٌخ إببلؼه بالمرار الوزاري الصادر باعتمادها (أ )
. على أن تسري فً حك العاملٌن اعتباراً من الٌوم التالً إلعبلنها

 ٌتم إعبلن البلئحة ووضعها فً مكان ظاهر من أماكن العمل خبلل أسبوع على األكثر (ب )
. من تارٌخ اإلببلغ بالمرار الوزاري المشار إلٌه فً الفمرة السابمة
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المخالفات والجـزاءات :عشر   الفصل السابع

 
تعتبرمخالفة تستوجب الجزاء ارتكاب العامل لفعل من األفعال الواردة بجدول الجزاءات  ( :100 )مادة 

. والمخالفات الملحك بهذه البلئحة والذي ٌعتبر جزءاً ال ٌتجزأ منها
 

: الجزاءات التً ٌجوز تولٌعها على العامل هً  ( :101 )مادة 
:  التنبٌه  ( 1) 

 وهو تذكٌر شفهً أو كتابً ٌوجه إلى العامل من لبل رئٌسه المباشر ٌشار فٌه إلى 
.  المخالفة التً ارتكبها وٌطلب منه التمٌد بالنظام والمٌام بواجباته على وجه صحٌح

 :اإلنذار الكتابً  ( 2) 
 وهو كتاب ٌوجه إلى العامل من لبل إدارة الموارد البشرٌة فً حالة ارتكابه مخالفة 

متضمناً عموبة اإلنذار، وإلى إمكان تعرضه لجزاء أشد فً حالة استمرار المخالفة أو 
. تكرارها

 :الحسـم  ( 3) 
. حسم نسبة من األجر الٌومً (أ )

. الحسم من األجر بما ٌتراوح بٌن أجر ٌوم وخمسة أٌام فً الشهر الواحد كحد ألصى (ب)

 :اإلٌماف عن العمل دون أجر  ( 4) 
 وهو منع العامل من ممارسة عمله مدة من الزمن دون أن ٌتماضى عنها أجراً أو 

. تعوٌضاً، وٌفرض هذا الجزاء من ٌوم إلى خمسة أٌام بحد ألصى فً الشهر
. حرمان العامل من الترلٌة أو العالوة المستحمة فً ذات السنة أو تؤجٌلها لمدة ال تزٌد عن سنة (5) 
: الفصل من الخدمة مع المكافؤة  ( 6) 

 وهو إنهاء خدمة العامل بسبب مشروع الرتكابه المخالفة المنصوص علٌها مع إعطائه 
. المكافؤة المستحمة عن مدة خدمته

: الفصل من الخدمة دون مكافؤة  ( 7) 
 وهو فسخ عمد العامل دون مكافؤة، وذلن عندما ٌرتكب العامل عمبلً ٌنطبك علٌه حكم 

. من النظام (80)المادة 
 

 من لبل األمٌن ،من نظام العمل (97)تفرض جمٌع الجزاءات المنصوص علٌها بالمادة  ( :102 )مادة 
العام أو من ٌفوضه فً ذلن، وٌجب أن ٌتناسب الجزاء المولع على العامل مع حجم 

. المخالفة التً ارتكبها
 

 ال ٌجوز أن ٌولع على المخالفة الواحدة أكثر من جزاء واحد، كما ال ٌجوز الجمع بٌن  ( :103 )مادة 
. التطاع جزء من أجر العامل وبٌن أي جزاء آخر بالحسم من األجر

 

ال ٌجوز تولٌع أي جزاء على العامل إال بعد إببلؼه بما نسب إلٌه والتحمٌك معه فً  ( :104 )مادة 
ذلن وسماع ألواله ودفاعه وتدوٌن كل ذلن فً محضر ٌودع فً ملفه الخاص، وٌخطر 

العامل بالتارٌخ المحدد إلجراء التحمٌك ومكانه كتابة فً مكان عمله أو على عنوانه 
. الثابت فً ملؾ خدمته 
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 ال ٌجوز تولٌع أي جزاء على العامل ألمر ارتكبه خارج مكان العمل إال إذا كانت له  ( :105 )مادة 
عبللة مباشرة بالعمل أو ٌخل بكرامة الوظٌفة أو بطبٌعة عمل العامل أو برإسائه ، مع 

. من النظام (80)عدم اإلخبلل بحكم المادة 
 

ال ٌجوز اتهام العامل فً مخالفة مضى على كشفها أكثر من ثبلثٌن ٌوماً، أو تولٌع  ( :106 )مادة 
 ً . الجزاء علٌه بعد تارٌخ ثبوت المخالفة بؤكثر من ثبلثٌن ٌوما

 

 تعتبر المخالفة التً ترتكب بعد مئة وثمانٌن ٌوماً من تارٌخ تولٌع الجزاء على  ( :107 )مادة 
. المخالفة المماثلة السابمة علٌها األولى من نوعها

 

إذا كان الفعل الذي ارتكبه العامل ٌشكل أكثر من مخالفة فٌكتفً بتولٌع العموبة األشد  ( :108 )مادة 
. من بٌن العموبات الممررة لها

 

لؤلمٌن العام أو من ٌفوضه بالنسبة للمخالفة التً ترتكب ألول مرة تخفٌؾ الجزاء  ( :109 )مادة 
. الممرر لها، وله كذلن الحك فً االكتفاء بإنذار العامل أو األمر بحفظ التحمٌك 

 

ٌعد لكل عامل صحٌفة جزاءات ترفك بملؾ خدمته ٌدون فٌها نوع المخالفة التً  ( :110 )مادة 
. ارتكبها وتارٌخ ولوعها والجزاء الذي ولع علٌه من أجلها

ٌجب إببلغ العامل كتابة بما ولع علٌه من جزاءات وممدارها والجزاء الذي ٌتعرض له  ( :111 )مادة 
فً حالة التكرار، وإذا امتنع العامل عن استبلم الببلغ ٌدون محضر بذلن وٌولع علٌه 

رئٌسه واثنان من العاملٌن، وللعامل فً جمٌع األحوال حك االعتراض أمام اللجنة 
. المختصة

 

تمٌد الؽرامات المولعة على العاملٌن فً سجل خاص، وتعرض حصٌلتها كل سنة على  ( :112 )مادة 
وزارة العمل لتمرٌر كٌفٌة التصرؾ فٌها فً توفٌر الخدمات االجتماعٌة والصحٌة 

. والثمافٌة للعاملٌن
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جدول المخالفات والجزاءات :الفصل الثامن عشر
: مخالفات تتعلك بمواعٌد العمل  (1)

 

الجزاء 

نوع المخالفة  (النسبة المحسومة هً نسبة من األجر الٌومً) م 

رابع مرة  ثالث مرة  ثانً مرة  أول مرة 

20 % 10 % 5 % إنذار 
كتابً 

 15التؤخر عن مواعٌد الحضور للعمل لؽاٌة 
دلٌمة دون إذن أو عذر ممبول إذا لم ٌترتب على 

ذلن تعطٌل عمال آخرٌن  

1/1 

50 % 25 % 15 % إنذار 
كتابً 

 15التؤخر عن مواعٌد الحضور للعمل لؽاٌة 
دلٌمة دون إذن أو عذر ممبول إذا ترتب على 

ذلن تعطٌل عمال آخرٌن  

1 /2 

50 % 25 % 15 % 10 %  15التؤخر عن مواعٌد الحضور للعمل أكثر من 
 دلٌمة دون إذن أو عذر ممبل إذا 30دلٌمة لؽاٌة 

لم ٌترتب علً ذلن تعطٌل عمال آخرٌن  

1/3 

ٌوم  75 % 50 % 25 %  15التؤخر عن مواعٌد الحضور للعمل أكثر من 
 دلٌمة دون إذن أو عذر ممبول 30دلٌمة لؽاٌة 

إذا ترتب علً ذلن تعطٌل عمال آخرٌن  

1 /4 

ٌوم  75 % 50 % 25 % التؤخر عن مواعٌد الحضور للعمل أكثر من 
 دلٌمة دون إذن أو عذر 60دلٌمة لؽاٌة 30

ممبول إذا لم ٌترتب علً ذلن تعطٌل عمال 
آخرٌن 

1/5 

ٌومان  ٌوم   50 % 30 %  30التؤخر عن مواعٌد الحضور للعمل أكثر من 
 دلٌمة دون إذن أو عذر ممبول 60دلٌمة لؽاٌة 

إذا ترتب علً ذلن تعطٌل عمال آخرٌن 

1/6 

ثبلثة أٌام  ٌومان   ٌوم  إنذار 
كتابً 

التؤخر عن مواعٌد الحضور للعمل لمدة تزٌد 
علً ساعة دون إذن أو عذر ممبول سواء ترتب 

أو لم ٌترتب علً ذلن تعطٌل عمال آخرٌن  

1/7 

باإلضافة إلً حسم أجر ساعات التؤخر 
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مخالفات تتعلك بمواعٌد العمل  : تابع 

 

الجزاء 

نوع المخالفة  (النسبة المحسومة هً نسبة من األجر الٌومً) م 

رابع مرة  ثالث مرة  ثانً مرة  أول مرة 

ٌوم  25 % 10 % إنذار 
كتابً 

ترن العمل أو االنصراؾ لبل المٌعاد دون إذن 
 دلٌمة 15أو عذر ممبول بما ال ٌتجاوز 

1/8 

باإلضافة إلً حسم أجر مدة ترن العمل 

ٌوم  50 % 25 % 10 % ترن العمل أو االنصراؾ لبل المٌعاد دون إذن 
 دلٌمة 15أو عذر ممبول بما ٌتجاوز 

1/9 

باإلضافة إلً حسم أجر مدة ترن العمل 

ٌوم  25 % 10 % إنذار 
كتابً 

البماء فً أماكن العمل أو العودة إلٌها بعد انتهاء 
مواعٌد العمل دون مبرر 

1/
10 

أربعة أٌام  ثبلثة أٌام  ٌومان  ٌوم  الؽٌاب دون إذن كتابً أو عذر ممبول من ٌوم 
إلى ثبلثة أٌام 

1/
11 

باإلضافة إلً حسم أجر مدة الؽٌاب 

فصل مع 
المكافؤة 

أربعة أٌام  ثبلثة أٌام  ٌومان   الؽٌاب دون إذن كتابً أو عذر ممبول من أربعة 
أٌام إلى ستة أٌام  

1/
12 

باإلضافة إلً حسم أجر مدة الؽٌاب 

فصل مع 
المكافؤة 

خمسة أٌام  أربعة 
أٌام 

الؽٌاب دون إذن كتابً أو عذر ممبول من سبعة 
أٌام إلى عشرة أٌام 

1/
13 

باإلضافة إلً حسم أجر مدة الؽٌاب 

الفصل دون مكافؤة أو تعوٌض على أن ٌسبمه 
إنذار كتابً بعد الؽٌاب مدة خمسة أٌام فً 

من نظام العمل   (80)نطاق حكم المادة 

االنمطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزٌد 
على عشرة أٌام متصلة 

1/
14 

الفصل دون مكافؤة أو تعوٌض على أن ٌسبمه 
إنذار كتابً بعد الؽٌاب مدة عشرة أٌام فً 

من نظام العمل   (80)نطاق حكم المادة 

الؽٌاب المتمطع دون سبب مشروع مدداً تزٌد فً 
مجموعها على عشرٌن ٌوماً فً السنة الواحدة 

1/
15 
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مخالفات تتعلك بتنظٌم العمل   (2)

 

الجزاء 

نوع المخالفة  (النسبة المحسومة هً نسبة من األجر الٌومً) م 

رابع مرة  ثالث مرة  ثانً مرة  أول مرة 

ٌوم  50 % 25 % 10 % التواجد دون مبرر فً ؼٌر مكان العمل أثناء 
ولت الدوام  

2/1 

25 % 15 % 10 % إنذار 
كتابً 

استمبال زائرٌن من ؼٌر عمال المنشؤة فً أماكن 
العمل دون إذن من اإلدارة 

2 /2 

25 % 15 % 10 % إنذار 
كتابً 

األكل فً مكان العمل أو ؼٌر المكان المعد له أو 
فً ؼٌر أولات الراحة 

2/3 

50 % 25 % 10 % إنذار 
كتابً 

النوم أثناء العمل  2/4 

ثبلثة أٌام  ٌومان   ٌوم   50 % النوم فً الحاالت التً تستدعً ٌمظة مستمرة  2/5 

ٌوم  50 % 25 % 10 % التسكع أو وجود العمال فً ؼٌر محلهم أثناء 
ساعات العمل  

2/6 

ٌومان  ٌوم   50 % 25 % التبلعب فً إثبات الحضور واالنصراؾ  2/7 

ٌومان  ٌوم  50 % 25 %/ عدم إطاعة األوامر العادٌة الخاصة بالعمل أو 
عدم تنفٌذ التعلٌمات الخاصة بالعمل والمعلمة فً 

مكان ظاهر 

2/8 

فصل مع 
المكافؤة 

خمسة أٌام  ثبلثة أٌام  ٌومان  التحرٌض على مخالفة األوامر والتعلٌمات 
الخطٌة الخاصة بالعمل 

2/9 

فصل مع 
المكافؤة 

خمسة أٌام  ثبلثة أٌام  ٌومان   التدخٌن فً األماكن المحظورة والمعلن عنها 
للمحافظة على سبلمة العمال والمنشؤة 

2/
10 

فصل مع 
المكافؤة 

خمسة أٌام  ثبلثة أٌام  ٌومان   اإلهمال أو التهاون فً العمل الذي لد ٌنشؤ عنه 
ضرر فً صحة العمال أو سبلمتهم أو فً 

المواد أو األدوات واألجهزة  

2/
11 
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مخالفات تتعلك بتنظٌم العمل  :تابع 

 

الجزاء 

نوع المخالفة  (النسبة المحسومة هً نسبة من األجر الٌومً) م 

رابع مرة  ثالث مرة  ثانً مرة  أول مرة 

50 % 25 % 10 % إنذار 
كتابً 

استعمال آالت ومعدات وأدوات المنشؤة 
ألؼراض خاصة دون إذن 

2/
12 

ثبلثة أٌام  ٌومان   ٌوم  50 % تدخل العامل دون وجه حك فً أي عمل لٌس 
فً اختصاصه أو لم ٌعهد به إلٌه 

2/
13 

25 % 15 % 10 % إنذار 
كتابً 

الخروج أو الدخول من ؼٌر المكان المخصص 
لذلن 

2/
14 

ثبلثة أٌام  ٌومان  ٌوم   50 % اإلهمال فً تنظٌؾ اآلالت وصٌانتها أو عدم 
العناٌة بها أو عدم التبلٌػ عن ما بها من خلل 

2/
15 

ٌوم  50 % 25 % إنذار 
كتابً 

عدم وضع أدوات اإلصبلح والصٌانة واللوازم 
األخرى فً األماكن المخصصة لها بعد االنتهاء 

من العمل 

2/
16 

ٌومان  ٌوم  50 % 20 % لراءة الصحؾ والمجبلت وسائر المطبوعات 
فً أماكن العمل خبلل الدوام الرسمً دون 

ممتضى من واجبات الوظٌفة 

2/
17 

فصل مع 
المكافؤة 

خمسة أٌام  ثبلثة أٌام  ٌومان   تمزٌك أو إتبلؾ إعبلنات أو ببلؼات إدارة 
المنشؤة 

2/
18 
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مخالفات تتعلك بسلون العامل   (3)

 

الجزاء 

نوع المخالفة  (النسبة المحسومة هً نسبة من األجر الٌومً) م 

رابع مرة  ثالث مرة  ثانً مرة  أول مرة 

خمسة أٌام  ثبلثة أٌام  ٌومان  ٌوم  التشاجر مع الزمبلء أو إحداث مشاؼبات فً 
محل العمل 

3/1 

خمسة أٌام  ثبلثة أٌام  ٌومان  ٌوم  التمارض أو إدعاء العامل كذباً أنه أصٌب أثناء 
العمل أو بسببه 

3/2 

خمسة أٌام  ثبلثة أٌام   ٌومان   ٌوم   االمتناع عن إجراء الكشؾ الطبً عند طلب 
طبٌب المنشؤة أو رفض إتباع التعلٌمات الطبٌة 

أثناء العبلج 

3/3 

خمسة أٌام  ٌومان  ٌوم  50 % مخالفة التعلٌمات الصحٌة المعلمة بؤمكنة العمل  3/ 4 

50 % 25 % 10 % إنذار 
كتابً 

كتابة عبارة علً الجدران أو لصك إعبلنات  3/5 

ٌومان  ٌوم   50 % 25 % رفض التفتٌش عند االنصراؾ  3/6 

50 % 25 % 10 % إنذار 
كتابً 

جمع إعانات أو نمود بدون إذن  3/7 

فصل مع 
المكافؤة 

خمسة أٌام  ثبلثة أٌام  ٌومان  عدم تسلٌم النمود المحصلة لحساب المنشؤة فً 
المواعٌد المحددة دون تبرٌر ممبول 

3/8 

خمسة أٌام  ٌومان  ٌوم   إنذار 
كتابً 

االمتناع عن ارتداء المبلبس واألجهزة الممررة 
للولاٌة وللسبلمة  

3/9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


