المملكة العربية السعودية
تحت إشراف وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم (مركز دعوة الصينيين)

( الالئحة اإلدارية واملالية )

• مقدمة :
الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد :
فرغبة من إدارة المكتب التعاوني للدعوة واإلرشااد وووعةاة اللالةااح بحاي ال ساة فاي مدن اة الرناا
ممثالً بمركز دعوة الصة ةةن في ضبط العالقة بةن المركز وموظفةه  ،والشفافةة والوضوح فاي التعاما ، ،ف اد
و وضع هذه الالئحة لت ظاة العما ،ووروةباه  ،بماا ال نتعاار ماع اننظماة المعماوه بفاا فاي المملكاة العربةاة
السعودنة  ،حةث إن هذه الالئحة وعتمد على ما جاا فاي نظاام العما ،الصاادر بالمرلاوم الملكاي الكارن رقا :
(م )51/ووارنخ 1426/8/23 :هـ والمحدثة في .1437/01/01
• أهداف الالئحة :
 .1التعام ،مع الموظفةن بشفافةة ووضوح مطلق.
 .2إدراك أهمةة العم ،بروح الفرنق الواحد في و فةذ انعماه.
 .3المكافأة على اندا الممةز.
 .4ووثةق السةالاح الخاصة بشؤون الموظفةن في المركز .
 .5ال ضااا علااى ظاااهرة االجتفاااداح والتفسااةراح المتعااددة والمتضاااربة بااةن المااوظفةن
والمركز .
 .6ووفةر المعاملة العادلة والمساواة للمةع الموظفةن في المركز .
 .7وحسةن عملةة التواص ،بةن الموظفةن والمسئولةن في المركز.
 .8وشااالةع ووحفةاااز الماااوظفةن لزناااادة الاااوال للمركاااز ودفعفااا لباااذه المزناااد مااان اللفاااد
واإلنتاجةة.
 .9ووضةح المخالفاح التي نلب على الموظف ول بفا حتى ال نتعر لللزا اح.
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الفصل األول
العناصر اإلدارية

• وعرنفاح :
المادة ( : )1ن صد بالعباراح التالةة الواردة في هذه الالئحة المعاني الموضحة أمام كا ،م فاا  ,ماا لا نا
ال ظام صراحة على خالف ذلك :
وعرنفه
المصطلح
هو ك ،اوفاق معةن نبرم بةن المركز والموظف  ،ونتعفد فةه الموظف بأن نعم ،في
العقد
خدمة المركز وف ا ً نحكام وشروط الع د والئحة العم ،والعماه ال ظامةة وحت
إداروه وإشرافه م اب ،انجر المتفق علةه .
الدوام الكامل وهو الذي نكون نومةا ً :
من الساعة  8.30إلى 11.30صباحا ً  ،باإلضافة إلى الدوام من الساعة 4.30
إلى  9.30مسا ً أو من الساعة  5إلى  10مسا ً  ،أو مانعاده ثمان لاعاح نومةا ً
بعدد خمسة أنام ألبوعةا ً .
الدوام الجزئي وهو الذي نكون نومةا ً من الساعة  4.30إلى  9.30مسا ً  ،أو من الساعة  5إلى
 10مسا ً
أومانعاده خمس لاعاح نومةا ً بعدد خمسة أنام ألبوعةا ً .
الموظف الذي نعم ،متفرغا ً بالمركز أووحت كفالة المركز و نعم ،طواه لاعاح
الموظف
العم ،الةومي في جمةع أنام العم ،بالمركز .
الرسمي
األجر أو الراتب إذا وردح لفظة انجر أو الراوب ملردة ؛ فإن الم صود بفا هو الراوب أو انجر
الفعلي  ،شامالً ك ،البدالح  ,إال إذا وبعت بما نمةزها .
الموظف الذي ال نعم ،متفرغا ً بالمركز أو وحت كفالة المركز ونعم ،طواه
الموظف
لاعاح العم ،الةومي (دوام كام )،أو أق ،م فا (دوام جزئي)  ،ونشمله نظام
المتعاقد
العالواح واإلجازاح .
الموظف الذي ال نعم ،وحت كفالة المركز ونعم ،أق ،من لاعاح الدوام اللزئي ،
الموظف
ونشمله نظام العالواح و اإلجازاح .
المتعاون
المدير التنفيذي هو الذي نمث ،المشرف العام  ،ونكون مسؤوالً عن ك ،أحواه المركز .
المشرف العام هو الذي نمث ،مللس اإلدارة  ،والمدنر المباشر للمدنر الت فةذي وفق الفةك،
اإلداري .
المدير العام هو أحد مدنري العموم بالمركز .
الهيكل اإلداري :
المادة (: )2

2

المملكة العربية السعودية
تحت إشراف وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم (مركز دعوة الصينيين)

• الوظائف والمسمةاح :
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المادة ( : )3وتحدد مسمةاح الوظائف المعتمدة بالمركز  ،وهي ( )29وظةفة  ،على ال حو التالي  ،ونمكان وعةاةن أكثار مان موظاف علاى نفاس
مسمى الوظةفة ب ا على مواف ة لل ة التوظةف .
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مسمى الوظيفة

المرجع اإلداري

المشرف العام
المدنر الت فةذي
مدنر التخطةط واللودة
لكروةر
مدنر عام الموارد والعالقاح
مدنر عام البرامج الدعونة
مدنر العالقاح العامة واإلعالم
مدنر التسونق وو مةة الموارد
مدنر الشؤون اإلدارنة والمالةة
مدنر الخدماح المساندة
مدنر الدعوة واننشطة
مدنر الدعوة اإللكترونةة وولائ ،الت ةة
مسؤوه عالقاح عامة
مصم
مسؤوه مونتاج
مسؤوه إعالمي
مسؤوه المحتوى االجتماعي
مسؤوه التواص ،االجتماعي
مسؤوه موارد
محص ،كشك
مسؤوه وسونق
مسؤوه الشؤون اإلدارنة
المسؤوه المالي
المحالب
مسؤوه جودة
أمةن مستودع
عام ،خدمة
مسؤوه الخدماح المساندة
مسؤوه الحوار االلكتروني
مسؤوه أكادنمةة طرنق الحرنر
مسؤوه الموقع االلكتروني
مسؤوه الت ةة
مساعد مسؤوه الحوار االلكتروني
داعةة
داعةة
مسؤوه مشارنع
مترج

رئةس مللس اإلدارة
المشرف العام
المشرف العام
المدنر الت فةذي
المدنر الت فةذي
المدنر الت فةذي
مدنر عام الموارد والعالقاح
مدنر عام الموارد والعالقاح
مدنر عام الموارد والعالقاح
مدنر عام الموارد والعالقاح
مدنر عام البرامج الدعونة
مدنر عام البرامج الدعونة
مدنر العالقاح العامة واإلعالم
مدنر العالقاح العامة واإلعالم
مدنر العالقاح العامة واإلعالم
مدنر العالقاح العامة واإلعالم
مدنر العالقاح العامة واإلعالم
مدنر العالقاح العامة واإلعالم
مدنر التسونق وو مةة الموارد
مدنر التسونق وو مةة الموارد
مدنر التسونق وو مةة الموارد
مدنر الشؤون اإلدارنة والمالةة
مدنر الشؤون اإلدارنة والمالةة
المسؤوه المالي
مدنر التخطةط واللودة
مدنر الخدماح المساندة
مدنر الخدماح المساندة
مدنر الخدماح المساندة
مدنر الدعوة اإللكترونةة وولائ ،الت ةة
مدنر الدعوة اإللكترونةة وولائ ،الت ةة
مدنر الدعوة اإللكترونةة وولائ ،الت ةة
مدنر الدعوة اإللكترونةة وولائ ،الت ةة
مسؤوه الحوار االلكتروني
مساعد مسؤوه الحوار االلكتروني
مدنر الدعوة واننشطة
مدنر الدعوة واننشطة
مدنر الدعوة واننشطة

المادة ( : )4نمكاان الااتحداي وظةفااة مسااؤوه مشااارنع ني إدارة بمواف ااة الماادنر الت فةااذي  ،وووضااع لفااا
ضوابط .
المادة ( : )5لك ،وظةفة وصف وظةفي خاص بفا وف ا ً لملحق (الوصف الوظيفي) رقم ()1
المادة ( : )6ال نت وعدن ،أو ن  ،أي وظةفة وف ا ً للمادة رق ( )4مان هاذه الالئحاة إال بمواف اة مللاس اإلدارة
ب ا ً على ما نرفعه المدنر الت فةذي ب ا على مرئةاح إدارة الشؤون اإلدارنة .
المادة ( : )7نت التحداي أي وظةفة جدنادة لا وارد فاي الماادة رقا ( )4مان هاذه الالئحاة بمواف اة المشارف
العام ب ا ً على ما نرفعه المدنر الت فةذي ب ا على مرئةاح إدارة الشؤون اإلدارنة.
المادة ( : )8نحق للمدنر الت فةذي ب ا ً على ما ورفعاه إدارة الشاؤون اإلدارناة ويةةار دوام الموظاف أو ناوع
الدوام وف ا ً للدوه التعرنفاح بالمادة رق ( )1من هذه الالئحة .
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المادة ( : )9ال نت وكلةف أي موظف بأي عم ،أو عضونة في لل ة خارج إداروه العامة إال بمواف اة المادنر
المباشر ؛ بالتث ا ما نصدره المدنر الت فةذي أو المشرف العام .
المادة (: )10وشك ،للان العم ،ـــ الدائمة والمؤقتة ــاـ علاى مساتوى اإلداراح العاماة وف اا ً لماا ناراه مادنري
العموم  ،وبمواف ة المدنر الت فةذي  ،مع وجوب إفادة إدارة الشؤون اإلدارناة  ،وماا دون ذلاك فاإن
وشكة ،الللان نت بمواف ة المدنر المباشر .

الفصل الثاني
التوظيف والتعيين

• التوظةف :
المادة (: )11ن وم المدنر العام حاه حاجته إلى ووظةف موظف بتعبئة نموذج طلب ووظةف رق (. )1
المادة (: )12و وم الشؤون اإلدارنة بمصادقة طلب التوظةف واعتماده من المدنر الت فةذي .
المادة (: )13و وم الشؤون اإلدارنة باإلعالن عن الوظةفة المطلوب التوظةف علةفا  ،وفرز المت دمةن علةفاا
ب ا على وعبئة نموذج بةاناح المت دم رق ( ، )2ونموذج قةاس الشخصةة رق (.)...
المادة (: )14ولاارى م ابلااة شخصااةة مااع المت اادمةن للوظةفااة ماان قباا ،لل ااة التوظةااف وف ااا ل مااوذج الم بالااة
الشخصةة رق (.)...
المادة (: )15و وم الشؤون اإلدارنة بإشعار المت دم الذي و ورشةحه واالعتذار من ب ةة المت دمةن .
المادة (: )16نت ووثةق اعتماد ووظةف الموظاف وف اا ً ل ماوذج طلاب ووظةاف فاي نماوذج الم ابلاة الشخصاةة
رق (. )...
المادة (: )17نت ووقةع ع د عم ،لمادة ثالثاة أشافر ولرنبةاة للموظاف وف اا ً ل ماوذج عـ اـد عـماـ ،دوام كاما،
رق ( ، )3أو ع د عم ،دوام جزئي رق ( ، )4فإذا كان الموظف غةر لعودي فةشاترط أن نكاون
على كفالة المركز  ،أما إذا كان لةس على كفالة المركز ؛ فةشاترط مواف اة مرجعاه اإلداري علاى
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العم ،اللزئي بالمركز  ،وووثةاق ذلاك نظامةاا ً بخطااب نصاي والتسالة ،فاي برناامج أجةار التاابع
لوزارة العم. ،
المادة (: )18و ااوم إدارة الشااؤون اإلدارنااة بفااتح ملااف لكاا ،موظااف نشاام ،جمةااع مااا نتعلااق بااه ماان أوراق
رلمةة ( نموذج طلب التوظةف  -السةرة الذاوةة  -ع د العم – ،نموذج التالم عفادة -اإلجاازاح-
اللزا اح  -و ون اندا الوظةفي  -االنتداباح  -العم ،اإلضافي  -قراراح ولدند الع اد -قاراراح
الزنادة -إخال الطرف -صرف المستح اح . ) … ،
المكتوب باللية العربةة لع د العم ،هو المعتمد دائما ً .
المادة (: )19نكون ال
المادة (: )20ال نلوز للمركز وكلةف الموظف بعم ،نختلف اختالفا ً جوهرنا ً عن العم ،المتفق علةه فاي ع اد
العم ،بدون مواف ته الكتابةة إال في حاالح الضرورة ،وما و تضةه مصلحة العما ،علاى أن نكاون
ذلك بصفة مؤقتة.
المادة (: )21ناات اوخاااذ كافااة االحتةاطاااح واإلجاارا اح الالزمااة للمحافظااة علااى لاارنة البةاناااح الخاصااة
بالموظف ،ونم ع م عا ً باوا ً اإلطالع علةفا إالّ لللفاح ذاح العالقة.
المادة (: )22نت ووظةف ال سا في المركز وف ا ً لمواد الباب التالع من نظام العم. ،
المادة (: )23ال نلوز وشية ،أي شخ ل نت الخامسة عشرة من عمره وف ا ً للمادة ( )162من نظام العما،
.

• فترة التلربة :
المادة (: )24نخضااع الموظااف لفتاارة ولرباة ال وتلاااوز ماادوفا ثالثااة أشاافر براوااب ،ونحااق للمركااز خاللفااا
إنفا خدماوه بدون لابق إخطار ونستل كافة مستح اوه من راوب أو بادالح علاى قادر المادة التاي
قضاها في العم ، ،ونلوز إطالة المدة إلى  3أشفر إضافةة بمواف ة الطرفةن .
المادة (: )25نت احتساب فترة التلربة اعتبارا ً من وارنخ المباشرة الفعلةة للموظف.
المادة (: )26وعتبر فترة التلربة من ضمن مدة خدمة الموظف المست بلةة في المركز إذا و وثبةته.
المادة (: )27ال نحق للموظف الحصوه على إجازاح أو بدالح خاله فترة التلرباة إال بالاتث ا مان المادنر
الت ةفذي وف ا ً ل موذج طلب إجازة رق ( )8ونموذج انتداب رق (. )6
المادة (: )28نت و ةة أدا الموظف من قب ،المدنر المباشر له وف ا ً ل موذج و ون اندا الوظةفي رقا ()17
 ،وذلك قب ،ان ضا فترة التلربة  ،وبعدها نت ووقةع الع د مع الموظف مان واارنخ المباشارة وف اا ً
ل موذج عـ ـد عـماـ ،دوام كاما ،رقا ( ، )3أو ع اد عما ،دوام جزئاي رقا ( ، )4ماال نات إطالاة
عمله فترة التلربة .
المادة (: )29بعد ووقةع ع د عم ،مع الموظف  ،نت صرف له بطاقة عم. ،
المادة ( : )30للموظفةن الذنن نت إعااروف إلاى المركاز  ،وطباق علاةف ماواد هاذه الالئحاة  ،وعلاةف االلتازام
بذلك .
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الفصل الثالث
أوقات العمل واإلجازات

• أوقاح العم: ،
المادة (: )31أوقاح العم ،في المركز إما دوام كام ،أو دوام جزئي حسب ما هو مبةن في الفص ،انوه .
المادة (: )32على الموظف أن نثبت حضوره وانصرافه وفق الطرن ة المعتمدة في المركز .
المادة (: )33في حالاة اضاطرار الموظاف إلاى التاأخر فاي الحضاور إلاى مكاان عملاه أو إلاى اليةااب لوقات
قصااةر خاااله الاادوام ؛ نلااب علةااه إشااعار الماادنر المباشاار ُمسااب ا ً بااانمر ،ونحااق للماادنر المباشاار
ال بوه أو الرفض لذلك  ،وف ا ً لم تضةاح العم ،وموضاوعةة انلاباب المعروضاة  ،علاى أن نات
وعبئة نموذج االلتئذان بعد الحضور لم ر العم ،مباشرة وف ا ً ل موذج التئذان موظف رق (. )9
المادة (: )34نعتبر مبرر االلتئذان أو اإلجازة مليةا ً في حالة وأخر الموظف عن وعبئاة نماوذج االلاتئذان أو
اإلجازة بعد نوم واحد من مباشروه للعم. ،
المادة (: )35ال نلااوز للموظااف أن نتمتااع بإجااازة اعتةادنااة أو أن نُيااادر م اار العماا ،خاااله لاااعاح العماا،
الرلمةة إالّ إذا حصُ ،مسب ا ً على إذن كتابي من المادنر المباشار  ،ونحاق للمادنر المباشار ال باوه
أو الرفض لاذلك وف اا ً لم تضاةاح العما ،وموضاوعةة انلاباب المعروضاة  ،علاى أن نات وعبئاة
نموذج االلتئذان بعد الحضور لم ر العم ،وف ا ً ل موذج طلاب إجاازة رقا ( )8ونماوذج الاتئذان
موظف رق (. )9
المادة (: )36ال نلوز وشية ،الموظف ذو الدوام الكام ،وشيةالً فعلةا ً أكثر من ثمان لاعاح في الةاوم الواحاد
إذا اعتماد المركاز المعةاار الةااومي  ،أو أكثار مان أربعاةن لاااعة فاي انلابوع إذا اعتماد المعةااار
انلبوعي  ،ووخفض لاعاح العما ،الفعلةاة خااله شافر رمضاان للمسالمةن بحةاث ال وزناد علاى
لت لاعاح في الةوم  ،أو ثالثةن لاعة في انلبوع .
المادة (: )37فااي حالااة رغااب الموظااف أو رأى الماادنر المباشاار لااه الحاجااة إلااى وعاادن ،وقاات دوام الموظااف
بشااك ،دائا أو مؤقاات ؛ فإنااه ال مااانع ماان ذلااك  ,بعااد إطااالع ماادنر الشااؤون اإلدارنااة علااى ذلااك ،
واعتماد المدنر الت فةذي لتح ةق المصلحة العامة وف ا ً ل موذج طلب وعادن ،دوام موظاف رقا ()5
.
المادة (: )38في حاه رأح الشؤون اإلدارنة الحاجة إلى وعدن ،أوقاح العم ،الرلامي للمةاع الماوظفةن فإناه
ال مانع من ذلك بعد اعتماد المدنر الت فةذي وف ا ل موذج طلب وعدن ،دوام موظف رق (. )5
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• العم ،اإلضافي :
المادة (: )39انص ،أن نت انلاز جمةاع انعمااه أث اا فتارة الادوام  ،ونلاوز ع اد الحاجاة وكلةاف مان نلازم
إلنلاز أعماه طارئاة أو متاأخرة خاارج وقات الادوام وبمواف اة المادنر المباشار علاى ذلاك  ،وف اا
للمادة ( )107من نظام العم. ،
المادة (: )40نكلف الموظف بالعم ،اإلضافي إذا دعت الحاجة من قب ،مادنره العاام بحةاث ال نتلااوز معاده
دوام نوم كام ، ،وما زاد على ذلك فال بد من أخذ مواف ة المدنر الت فةذي وف ا ً لل موذج رقا ( ) 6
.
المادة (: )41انص ،هو إنلاز العم ،أث ا وقت الدوام الرلمي  ،ونت وعونض الموظف الذي نعم ،لاعاح
عم ،إضافةة بساعاح بدنلة  ،ووكاون السااعة بمثلفاا حااه كاان التعاونض أث اا الادوام الرلامي ،
ونأخاذ العماا ،اإلضااافي قادره المحاادد وفااق الالئحاة ؛ إذا كاان خااارج وقات الاادوام الرلاامي  ،ولا
نمكن التعونض ع ه أث ا وقت الدوام الرلمي  ،وهو أن نكون الساعة بساعة ونصاف  ،وللمادنر
المباشاار حااق التفاااو مااع الموظااف حااوه التعااونض عاان العماا ،اإلضااافي  ،وال نساامح بتلاااوز
وقت التعونض نفس الشفر الذي و العم ،اإلضافي فةه .
المادة (: )42نحتسب العم ،اإلضافي شفرنا ً ف ط  ،وفي حاه وأخر الموظف بدون عاذر م باوه عان شافرنن
فةحق للمركز عدم صرف أي بده عم ،إضافي .
• العط ،واإلجازاح الرلمةة :
المادة (: )43اإلجازة انلبوعةة للمركز هي نومي اللمعة والسبت.
المادة (: )44وحاادد إجااازة عةااد الفطاار بأربعااة أنااام وباادأ ماان الةااوم التااالي للةااوم التالااع والعشاارنن ماان شاافر
رمضان حساب و اون أم ال ارى وف اا ً للماادة ( )21مان الالئحاة الت فةذناة ل ظاام العما ،وإذا وخللفاا
إجازة نفانة انلبوع فإنه نت التعونض ع فا .
المادة (: )45وحدد إجازة عةد انضحى بخمسة أنام وبدأ من نوم الوقوف بعرفة ( الةوم التالع ) .
المادة (: )46نتمتااع موظفااو المركااز بإجااازة الةااوم الااوط ي للمملكااة العربةااة السااعودنة  ،وإذا صااادف اجااازة
نفانة انلبوع أو عطلة أحد العةدنن فإنه نت التعونض ع فا .
• اإلجازة االعتةادنة (الس ونة) :
المادة (: )47نعطى ك ،موظف ذو دوام كام ،بالمركز إجازة اعتةادنة مدوفا ( )30نوما ً وذو الادوام اللزئاي
( )15نوما عن ك ( ،لا ة) خدماة  ،ووكاون اإلجاازة باأجر مادفوع م ادما ً وف اا ً للماادة ( )109مان
نظام العم ، ،وال نساتح فا الموظاف إال بعاد إوماام  12شافرا ً وبادأ مان واارنخ العاودة مان اإلجاازة
الساب ة.
المادة (: )48
المادة (: )49نتمتااع الموظااف بإجازوااه االعتةادنااة (السا ونة) فااي لا ة الااتح اقفا  ،أو أن نؤجلفااا للسا ة التااي
ولةفا إال بمواف ة المدنر الت فةذي ،وللمركز أن نحدد مواعةد هذه اإلجازاح وف ا ً لم تضاةاح العما،
 ،أو أن نم حفا بالت اوب لكي نؤمن لةر عمله بما ال نتلاوز  90نوما ً من الس ة التالةة وف ا ً للماادة
( )110من نظام العم.،
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المادة (: )50في حاه رفض الموظف التمتع باجازوه الس ونة ؛ فإن للمركز الحق في إعطائه اإلجازة باال وة
 ,إال في حاه و اازه الموظاف ع فاا خطةاا ً  ,أماا إذا مارح السا واح ولا نتمتاع الموظاف باجازواه
الس ونة بسبب ظروف العما ،ووا بعادها انفاا خدماواه ,فإناه ( أي الموظاف ) نساتحق بادالً ن ادنا ً
عن ك ،اجازة لعدد الس واح التي امضاها في العم. ،
• اإلجازاح انخرى :
المادة (: )51نم ح المركز الموظاف الاذي نثبات مرضاه بت رنار طباي مان جفاة معتمادة لادى المركاز إجاازة
مرضةة وف ا ً للمادة ( )117من نظام العم ،على ال حو التالي :
• الثالثةن نوما ً انولى براوب كام. ،
• الستةن نوما ً التي ولةفا بثلثي انجر .
• الثالثةن نوما ً التي ولةفا بدون راوب .
وذلك خاله الس ة الواحدة  ،ووبدأ الس ة اعتبارا ً من وارنخ أوه نوم في اإلجازة المرضةة .
المادة (: )52إذا الاات فد الموظااف ح ااه ماان اإلجااازاح المرضااةة فللمركااز الحااق فااي وحونلااه لللفااة الطبةااة
المعتمدة لمعرفة مدى صاالحةته للعما ، ،وإنفاا خدماواه بسابب عادم اللةاقاة الصاحةة وف اا ً للماادة
رق ( ) 100من نظام العم.،
المادة (: )53للموظف الحق في الحصاوه علاى إجاازة باأجر لمادة  3أناام فاي حالاة والدة مولاود لاه  ،ولمادة
خمسة أنام في حااه وفااة زوجاه أو أحاد أصاوله أو فروعاه أو ع اد زواجاه  ،وللمركاز الحاق فاي
طلب ما نثبت ذلك  ،وف ا ً للمادة ( )113من نظام العم.،
المادة (: )54للموظف الحق في الحصوه على إجازة لالمتحاناح الدرالاةة بشارط مواف اة المركاز  ،وو ادن
وعرنف من اللفة التعلةمةة الم تسب إلةفاا ماع جادوه االمتحانااح  ،وماا نثبات دخولاه االمتحاان ،
وف ا ً المادة ( )115من نظام العم. ،
المادة (: )55نلوز للموظف الحصوه على إجاازة بادون راواب لمادة نتفاق علةفاا ماع المركاز  ،وال وحتساب
هذه المدة من خدمته إذا ولاوزح عشرنن نوما ً حسب المادة ( )116من نظام العم. ،
المادة (: )56نم ح الموظف إجازة براوب لمدة  10أنام في حالة زواجه  ،وللمركز الحاق فاي طلاب ماا نثبات
ذلك .
المادة (: )57للموظف ذو الدوام الكام ،الحق في الحصوه علاى إجاازة باأجر ال و ا ،مادوفا عان عشارة أناام
وال وزند على خمسة عشر نوما ً بما فةفاا إجاازة عةاد انضاحى  ،وذلاك ندا فرنضاة الحاج لمارة
واحدة طواه مدة خدمته إذا ل نكن قد أداها من قبا ، ،ونشاترط اللاتح اق هاذه اإلجاازة أن نكاون
الموظف قد أمضى في العم ،لدى المركز ل تةن متصالتةن علاى انقا ، ،وللمركاز أن نحادد عادد
المااوظفةن الااذنن نم حااون هااذه اإلجااازة لا ونا ً وف اا ً لم تضااةاح العماا ، ،ووف اا ً للمااادة ( )114ماان
نظام العم. ،

• ضوابط هامة لإلجازاح :
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المادة (: )58الموظف الذي نرغب بالحصوه على إجازة اعتةادنة ن وم بت ادن طلاب باذلك قبا ،ناوم اإلجاازة
وف ا ً ل موذج طلب إجازة رق ( ، )8وفي حاه ل نت االلتزام بذلك فإنه نعتبر غةااب بادون عاذر ،
ووطبق علةه المادة ( )63من هذه الالئحة .
المادة (: )59إذا صادفت إجازة الموظف السا ونة  ،حااه ومتعاه بفاا أي إجاازة رلامةة أو ألابوعةة  ،فتعتبار
داخلة ضم فا وال نت ومدند إجاازة الموظاف وعونضاا ً ع فاا  ،ماا عادا إجاازة العةادنن المحاددة فاي
المادة رق ( )...وف ا ً للمادة ( )...من نظام العم. ،
المادة (: )60للمركاز حااق وشااية ،ماان ناارى ماان موظفةااه خاااله العطاا ،الرلاامةة وف اا ً للمااادة ( )35ماان هااذه
الالئحة .
الفصل الرابع
األجور
• صرف الرواوب والمكافآح :
المادة (: )61وُعتمد الشفور الفلرنة في صرف رواوب الموظفةن  ،ونت صرففا في موعاد ال نتلااوز الةاوم
الخامس من الشفر التالي  ,وودفع بالرناه السعودي عن طرناق التحونا ،لحسااباح الماوظفةن فاي
الب وك المحلةة .
المادة ((: )62نوقع الموظف بااللتالم على مسةر الرواواب) ونحا ،إشاعار وحونا ،انجار لحسااب الموظاف
مح ،التوقةع على المسةر .
المادة (: )63للموظااف الااذي نرغااب بالااتالم راوبااه وأجااره الشاافري ن اادا ً ولااةس عباار حسااابه الب كااي ؛ علةااه
إبالغ إدارة الشؤون اإلدارنة بذلك كتابةا ً قب ،الموعد الرلمي لرفع مسةر الرواوب .
المادة (: )64نت خص أنام اليةاب بدون عذر ولاعاح التأخر من انجر الشفري للموظف في الشافر الاذي
و فةه اليةاب أو التأخر  ،أو بحد أقصى من راوب الشفر الذي نلةه وف ا ً لمادة (. )...
المادة (: )65إذا وساابب الموظااف فااي ف ااد أو إوااالف أو واادمةر تالح أو م تلاااح نملكفااا المركااز أو هااي فااي
عفدوه  ،وكان ذلاك ناشائا ً عان خطاأ العاما ،أو مخالفتاه وعلةمااح المركاز  ،ولا نكان نتةلاة لخطاأ
اليةر أو ناشئا ً عن قوة قاهرة ؛ فللمركز أن ن تطاع مان أجار الموظاف المبلاز الاالزم لإلصاالح أو
إلعادة الوضع إلى ما كان علةه على أال نزند ما ن تطع لفذا الير على أجر خمسة أنام في كا،
شفر  ،وللموظف أن نتظل مما نساب إلةاه أو مان و ادنر المركاز للتعاونض وف اا ً للماادة ( )91مان
نظام العم ، ،ووف ا ً ل موذج وظلّ رق (. )12
المادة (: )66وصاارف مسااتح اح الموظااف الم تفةااة خدمتااه بعااد وساالة مااا بعفدوااه  ،وووقةع اه علااى نمااوذج
مخالصة عفدة رق ( .) 19
المادة (: )67ال نلوز في جمةع انحاواه أن وزناد نسابة المباالز المحساومة علاى نصاف أجار الموظاف وف اا ً
للمادة ( )93من نظام العم.،
المادة (: )68إذا حس من أجر الموظف أي مبلز لسبب غةر ما هو م صوص علةه في هذه الالئحاة  ،وبيةار
مواف ته الكتابةة  ،أو وأخر المركز عن أدا أجر الموظف عن موعد التح اقه المحدد نظاماا ً دون
مساوغ مشاروع ؛ فاإن للموظااف أن نت ادم برفاع وظلا وف اا ً للماادة ( )94ماان نظاام العما ، ،ووف اا ً
ل موذج وظلّ رق (. )12
المادة (: )69إذا جاارى ووقةااف الموظااف أو احتلااازه لاادى اللفاااح المختصااة فااي قضااانا وتصاا ،بالعماا ،أو
بسببه ؛ فعلى المركز أن نستمر في دفع  %50من انجر إلى الموظف حتى نفصا ،فاي قضاةته ،
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علاى أال وزنااد مادة التوقةااف أو الحلاز علااى مئاة وثمااانةن نوماا ً  ،فااإذا زادح علاى ذلااك فاال نلتاازم
المركز بدفع أي جز من انجر على المدة الزائدة  ،فإذا قضي ببرا ة الموظف أو حفا التح ةاق
لعدم ثبوح ما نسب إلةه أو لعدم صحته ؛ وجب على المركز أن نرد إلى الموظف ما لبق حسامه
الحكا علاى خاالف ذلاك
من أجره  ،أما إذا قضي بإدانته فال نستعاد م ه ما صرف له ما ل نا
وف ا ً للمادة ( )97من نظام العم. ،
• االنتداب :
المادة (: )70نت وكلةف الموظف باالنتداب لةوم واحد خااله الشافر بمواف اة مادنره المباشار  ،وماا زاد علاى
الةوم نت بمواف ة المدنر الت فةذي وف ا ً ل موذج انتداب رق (. )6
المادة (: )71ع د انتداب الموظف لمفمة خارج مدن ة عمله نت صرف باده انتاداب بواقاع  %150مان أجار
الموظف الةومي لك ،نوم انتداب خارج البالد أو داخلفا وف ا ً للمادة رق ( )73من هذه الالئحة.
• الرواوب والبدالح والعالواح الس ونة والمكافآح:
المادة (: )72وتحدد الرواوب والبدالح والعالواح الس ونة لموظفي المركز وفاق لسال الرواواب الملحاق رقا
(. )...
المادة (: )73وتمث ،البدالح على ال حو التالي :
 .1بده السكن  ،بم دار راوب ثالثة أشفر من الراوب انلالي ل ونا ً ونصرف ماع الراواب
الشفري.
 .2بده ال  ، ،بم دار  %5من الراوب انلالي شفرنا ً  ،ونصرف مع الراوب الشفري .
 .3بده العم ،اإلضافي
 .4بده انتداب
المادة (: )74نصاارف بااده العماا ،اإلضااافي أو االنتااداب بعااد وعبئااة نمااوذج طلااب اعتماااد حااافز أو بااده رقا
( )16وبمواف ة المدنر الت فةذي فةما زاد عن نوم واحد .
المادة (: )75في حالة ل نوفر المركز السكن وولةلة ال  ،للموظفةن ؛ فإنه نعتمد صارف باده الساكن وباده
ال  ،وف ا ً للمادة رق ( )68من هذه الالئحة  ،ونستمر صرف بده السكن وباده ال ا ،خااله فتارة
ومتع الموظف ذو الدوام الكام ،باإلجازاح والعط ،الم صوص علةفا في هذه الالئحة .
المادة (: )76لمرة واحدة في نفانة ك ،ل ة هلرنة  ،نت و ةاة اندا الاوظةفي للمةاع الماوظفةن فاي المركاز
وف ا ً ل موذج اندا الوظةفي رق (.)17
المادة (: )77وصرف العالوة الس ونة اعتبارا ً من شفر محرم من ك ،ل ة هلرناة ب ارار مان مللاس اإلدارة
بالمواف ة على العالوة الس ونة بحسب قدرة المركز المالةة وفق المادة ( )...في نظام العم. ،
المادة (: )78نت م ح العالوة بحسب عدد انشفر التي أمضاها الموظف فاي خدماة المركاز وف اا ً للماادة رقا
( )74من هذه الالئحة.
المادة (: )79نت م ح العاالوة السا ونة ب اا علاى و ةاة اندا الاوظةفي للمةاع الماوظفةن وف اا ً ل ماوذج اندا
الوظةفي رق ( )17على ال حو التالي :
• الموظف الحاص ،على و دنر ممتاز عالوة ب سبة ( )5%من الراوب .
• الموظف الحاص ،على و دنر جةد جدا ً عالوة ب سبة ( )4%من الراوب .
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• الموظف الحاص ،على و دنر جةد عالوة ب سبة ( )3%من الراوب .
• الموظف الحاص ،على و ادنر م باوه ال نحصا ،علاى عاالوة  ،وو فاى خدماواه فاي حااه حصا،
على و دنر م بوه لس تةن متتالةتةن .
• الموظف الحاص ،على و دنر ضعةف نت إنفا خدماوه من المركز .
المادة (: )80نم ح الموظاف الممةاز مكافاأة م طوعاة حساب ووصاةة المادنر المباشار لاه  ،وبمرئةااح المادنر
العام  ،وف ا ً للمعانةر المعتمدة في ذلاك وبمواف اة المادنر الت فةاذي كتشالةع لاه علاى أدائاه المتمةاز
وف ا ً ل موذج طلب اعتماد حافز أو بده رق ( ، )16ونت م حه شفادة و دنرنة.
المادة (: )81إذا انتفاات عالقااة العماا ، ،وجااب علااى المركااز أن ناادفع إلااى الموظااف مكافااأة عاان ماادة خدمتااه
وحسب على ألاس أجر نصف شفر عن ك ،ل ة من الس واح الخمس انولاى  ،وأجار شافر عان
ك ،ل ة من الس واح التالةة  ،ونتخاذ انجار انخةار ألالاا ً لحسااب المكافاأة  ،ونساتحق الموظاف
مكافأة عن أجزا الس ة ب سبة ما قضاه م فا في العم ،وف ا ً للمادة ( )84من نظام العم. ،
المادة ( : )82إذا كان انتفا عالقة العم ،بسبب الت الة الموظف ؛ نستحق فاي هاذه الحالاة ثلاث المكافاأة بعاد
خدمة ال و  ،مدوفا عن ل ة  ،ونستحق ثلثةفاا إذا زادح مادة خدمتاه علاى خماس لا واح متتالةاة ،
ونستحق المكافأة كاملة إذا بليت مدة خدمته عشر ل واح فأكثر وف ا ً للمادة ( )85من نظام العما،
.
المادة (: )83نستحق الموظف المكافأة كاملة في حالة ورك العم ،نتةلة ل وة قاهرة خارجاة عان إرادواه وف اا ً
للمادة ( )87من نظام العم. ،

• التأمةن الطبي وولائ ،انمن والسالمة :
المادة (: )84ن وم المركز بتوفةر الرعانة الصحةة لموظفةاه ذوي الادوام الكاما ،بتاوفةر التاأمةن الطباي عبار
الشركاح المتخصصة ونلره .
المادة (: )85لعةا ً لحمانة الموظفةن من انخطار وانمرا ال اجمة عن العم ،نتخذ المركز التادابةر اتوةاة
:
• (أ) اإلعالن في أماكن ظاهرة عن مخاطر العم ،وولائ ،الوقانة م فا والتعلةماح الالزم إوباعفا .
• (ب) حظر التدخةن في أماكن العم ،والسكن التابع للمركز .
• (ج) وأمةن أجفزة إلطفا الحرنق وإعداد م افذ لل لاة في حاالح الطوارئ .
• (د) إب ا أماكن العم ،في حالة نظافة وامة مع ووفةر المطفراح .
• (هـ) ووفةر المةاه الصالحة للشرب.
• (و) ووفةر دوراح المةاه بالمستوى الصحي المطلوب .
• ز) ودرنب الموظفةن على التخدام ولائ ،السالمة وأدواح الوقانة التي نؤم فا المركز.
• (ح) و مةة الوعي الوقائي لدى الموظفةن .
• (ط) التفتةش الدوري بير التأكد من لالمة انجفزة وحسن التعماه ولائ ،الوقانة والسالمة .
• (ي) معان ة الحاوادي ووسالةلفا وإعاداد و اارنر ع فاا وتضامن الولاائ ،واالحتةاطااح الكفةلاة بتالفاي
وكرارها .
• (د) مراقبة و فةذ قواعد الوقانة والسالمة.
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المادة ( : )86وعد اإلصابة إصابة عم ،وفق ما هو م صاوص علةاه فاي نظاام التأمة ااح االجتماعةاة ،
ووعد انمرا المف ةة في حكا إصااباح العما ، ،كماا نعاد واارنخ أوه مشااهدة طبةاة للمار فاي حكا
وارنخ اإلصابة وف ا ً للمادة ( )134من نظام العم. ،
المادة ( : )87على الموظاف الاذي نصااب بإصاابة عما ،أو بمار مف اي أن نبلاز مادنره المباشار أو
إداروه فور التطاعته  ،وله مراجعة الطبةب مباشرة متى التدعت حالته ذلك.
المادة ( : )88على المرنض بعد أن نراجع الطبةب أن نبادر بإبالغ المركز عن أنة ظاواهر وشاةر إلاى
ظفور أي مر مف ي أو وبائي في صفوف الموظف .
المادة ( : )89للمصاااب فااي حالااة علاازه المؤقاات عاان العماا ،ال اااج عاان إصااابة عماا ، ،الحااق فااي
الحصاوه علااى معوناة مالةااة وعااده راوبااه كاامالً لماادة ثالثاةن نوماا ً  ،ثا نسااتحق  %75مان أجااره طااواه
الفتاارة التااي نساتيرقفا عالجااه  ،فااإذا بلياات السا ة أو و اارر طبةاا ً عاادم احتماااه شاافائه وحالتااه الصااحةة ال
ومك ه من العم ،عدح اإلصابة علزا ً كلةا ً ون فى الع د ونعاو عان اإلصاابة  ،وال نكاون للمركاز حاق
في الترداد ما دفعه إلى المصاب خاله ولك الس ة  ،وف ا ً للمادة ( )137من نظام العم. ،
المادة ( : )90إذا نتج عن اإلصابة علز دائ كلي  ،أو أدح اإلصابة إلى وفاة المصاب ؛ فللمصاب أو
المستح ةن ع ه الحق في وعاونض ن ادر بماا نعااده راوباه عان مادة ثاالي لا واح بحاد أدناى قادره أربعاة
وخمسون ألف لاير وف ا ً ل ظام العم ،المادة (.)...
أماا إذا نااتج عاان اإلصااابة علااز دائا جزئااي ؛ فاإن المصاااب نسااتحق وعونضاا ً معااادالً ل ساابة ذلااك العلااز
الم در  ،وف ا ً للدوه دلةا ،نساب العلاز المعتماد مضاروبةً فاي قةماة وعاونض العلاز الادائ الكلاي  ،وف اا ً
للمادة ( )138من نظام العم. ،
المادة (: )91ال نلزم المركز بما ورد في المواد ( )133و ( )137و ( )138من نظام العم ،إذا ثبت أي مماا
نأوي:
 .1أن الموظف وعمد إصابة نفسه .
 .2أن اإلصابة حدثت بسبب لو للوك م صود من جانب العام. ،
 .3أن الموظف امت ع عن عار نفساه علاى طبةاب  ،أو امت اع عان قباوه معاللاة الطبةاب
المكلااف بعالجااه ماان قباا ،المركااز دون لاابب مشااروع  ،وف اا ً للمااادة ( )139ماان نظااام
العم. ،
• مستح اح العاملةن وحت كفالة المركز :
المادة (: )92نتحماا ،المركااز رلااوم الاات دام الموظااف غةاار السااعودي  ،ورلااوم اإلقامااة ورخصااة العماا،
وولدناادهما  ،ومااا نتروااب علااى وااأخةر ذلااك ماان غراماااح  ،ورلااوم ويةةاار المف ااة  ،والخااروج
والعودة  ،ووذكرة عودة العام ،إلى موط ه بعد انتفا العالقة بةن الطارفةن وف اا ً للماادة ( )40مان
نظام العم. ،
المادة ( : )93ال نتكف ،المركز بتوفةر وذاكر السفر التي وكون للرحالح الداخلةة في بلد الموظف غةر
السعودي خاله رحلة قدومه للمملكة .
المادة (: )94نتحم ،المركز رلوم ن  ،خدماح العام ،غةر السعودي الذي نرغب في ن ا ،خدماواه إلةاه وف اا ً
للمادة ( )40من نظام العم. ،
المادة (: )95نلزم المركز ب ف ااح ولفةاز جثماان العاما ،ون لاه إلاى اللفاة التاي أبارم فةفاا الع اد  ،أو الات دم
الموظف غةر السعودي م فا ما لا نادفن بمواف اة ذوناه داخا ،المملكاة  ،ونعفاى المركاز فاي حالاة
التزام المؤلسة العامة للتأمة اح االجتماعةة بذلك وف ا ً للمادة ( )40من نظام العم. ،
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المادة (: )96نصرف نلار الماوظفةن ذوي الادوام الكاما ،المساتح اح المصاروفة وف اا ً للماادة رقا ( )87و
( )88من هذه الالئحة .
المادة (: )97وف اا ً للمااادة ( )92ماان نظااام العماا ، ،ال نلااوز حسا أي مبلااز ماان أجااور الموظااف ل ااا ح ااوق
خاصة دون مواف ة خطةة م ه  ،إال في الحاالح اتوةة :
 .1اشاااتراكاح التأمة ااااح االجتماعةاااة أو أي اشاااتراكاح أخااارى مساااتح ة علاااى الموظاااف
وم ررة نظاما ً .
 .2اليراماح التي ووقع علاى العاما ،بسابب المخالفااح التاي نروكبفاا  ،وكاذلك المبلاز الاذي
ن تطع م ه م اب ،ما أولفه على أال نتلاوز المبلز المحسوم في حاه التلفةاح نصف راواب
الموظف  ،إال بمواف ة خطةة من الموظف.
 .3جمةع ما نصت علةه المادة ( )92من نظام العم. ،
الفصل الخامس
تسوية الخالفات وانتهاء الخدمة
• وسونة الخالفاح :
المادة (: )98الموظفااون ذوو الاادوام الكاماا ،ماارجعف الماادنر الت فةااذي فااي حاا ،الخااالف  ،وفااي حالااة لا ناات
التوص ،إلى ح ،وصعد إلى هةئة وساونة الخالفااح العمالةاة وف اا ً ل ظاام العما ، ،والموظفاون ذوو
الدوام اللزئي مرجعف المدنر الت فةذي في ح ،الخالف  ،وفي حالة ل نات التوصا ،إلاى حا ،نات
وشكة ،لل ة داخلةة أو خارجةة لح ،الخالف وف ا ً ل موذج نظام العم ،رق (. )...
• انتفا الخدمة ومكافأة نفانة الخدمة :
المادة (: )99و تفي خدمة الموظف بسبب انتفا مدة الع د المحدد المدة  ،وال نشترط على المركز إبالغاه أو
وذكةره بذلك مسب ا ً .
و تفاي خدماة الموظاف فاي حااه رغاب ذلااك قبا ،انتفاا مادة ع اده المحاددة بعاد التزامااه
المادة (: )100
بالشروط اللزائةة لذلك وف ا ً للمادة ( )105من هذه الالئحة .
و تفي خدمة الموظف بسبب الت الته وف ا ً ل موذج الت الة رق (. )13
المادة (: )101
و تفي خدمة الموظف بسبب فسخ الع د نحد انلباب الواردة في المادة ( )80مان نظاام
المادة (: )102
العم ،وهي :
• إذا وقع من الموظف اعتدا على المركز أو المدنر المسؤوه أو أحد مدنرنه أث ا العم ،أو بسببه .
• إذا ل نؤد الموظف التزاماوه اللوهرنة المتروبة على ع د العم ،أو ل نطاع انوامار المشاروعة أو لا
نراع عمدا ً التعلةماح المعلن ع فا في مكان ظاهر من قب ،المركز الخاصة بسالمة العم ،والماوظفةن
رغ إنذاره كتابة .
• إذا ثبت إوباعه للوكا ً لةئا ً أو اروكابه عمالً مخالً بالشرف أو انمانة .
• إذا وقع من الموظف عمدا ً أي فع ،أو و صةر ن صد باه إلحااق خساارة مادناة باالمركز علاى شارط أن
نبلّز المركز اللفاح المختصة بالحادي خاله  24لاعة من وقت علمه بوقوعه .
• إذا ثبت أن الموظف للأ إلى التزونر لةحص ،على العم ،أو أي شي تخر .
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• إذا ويةب الموظف دون لبب مشروع أكثر من عشرنن نوما ً خاله الس ة الواحدة أو أكثار مان عشارة
أنام متتالةة  ،على أن نسابق الفصا ،إناذار شاففي أو كتاابي مان إدارة الشاؤون اإلدارناة للموظاف بعاد
غةابه عشرة أنام في الحالة انولى وان طاعه خمسة أنام في الحالة الثانةة وف ا ً ل ماوذج إجارا جزائاي
رق ( ، )11ونموذج إنذار كتابي (لفت نظر) رق (. )14
• إذا ثبت أنه التي ،مركزه الوظةفي بطرن ة غةر مشروعة للحصوه على نتائج ومكالب شخصةة.
• إذا ثبت أن الموظف أفشى انلرار الخاصة بالعم ،الذي نعم ،فةه .
و تفي خدمة الموظف بسبب ان طاعه عان العما ،بسابب عادم اللةاقاة الطبةاة بعاد الات فاد
المادة (: )103
اإلجازة المرضةة .
و تفي خدمة الموظف بسبب وفاوه .
المادة (: )104
و تفااي خدمااة الموظااف إذا ألياات الساالطاح الحكومةااة المختصااة رخصااة عماا ،أو إقامااة
المادة (: )105
الموظف غةر السعودي أو قررح عدم ولدندها أو إبعاده عن البالد .
نلب على الموظاف خااله فتارة اإلناذار أن ن اوم بت فةاذ مفاماه وواجباواه طب اا ً لمساتوى
المادة (: )106
اندا قب ،و دن االلت الة .
ال نعطى للموظف إخال طرف إال بعد التالمه اإلخطار الكتابي بذلك  ،ووسالةمه للعفاد
المادة (: )107
وبطاقة العم ،وف ا ً ل موذج مخالصة عفدة رق (.)19
ع د إنفا خدمة الموظف نلب ووجةه إخطار إلةه  ،ونكون اإلخطار كتابةاا ً ونوقاع علةاه
المادة (: )108
.
إذا انتفت خدمة الموظف وجب على المركز دفع أجره ووصفةة ح وقه .
المادة (: )109
وتحدد الشروط اللزائةة التي على الموظف في حاه رغب انفا خدمتاه قبا ،انتفاا مادة
المادة (: )110
ع ده المحددة في اتوي
 .1دفع جمةع التكالةف المتروبة على ووظفةه من الت دام ووأمةن واقامة ووذاكر وغةره .
 .2إعادة جمةع البدالح المصروفة للمدة المتب ةة من ع ده .
 .3في حاه ل نعطي الموظف للمركز فترة انذار ال و  ،عن شفرنن فإن للمركاز الحاق فاي
خص بده االجازة او التةفا اي مبلز من الموظف بما نعاده راوب شفرنن
في حاه كان المركز هو المتسبب في انفا عالقاة العما ،ماع الموظاف فإناه نلاب علةاه
المادة (: )111
اخطاره قب ،انفا العالقة بمدة ال و  ،عن شفرنن مع اعطائه لاعة في الةوم او نوم في االلابوع
للبحث عن عم. ،
نلب مراعاة االلباب في حالة انفا عالقاة العما ،لاوا مان قبا ،الموظاف او مان قبا،
المادة (: )112
المركز ( الباب مشروعة والباب غةر مشروعة حددها نظام العم) ،
وعاد للموظف حاه انتفا خدمته وب ا على طلبه أصوه وثائ ه الخاصة المودعاة بملاف
المادة (: )113
خدمته ،ونعطي المركز للموظف شفادة خبرة وف ا ً ل ماوذج شافادة خبارة رقا ( )21موضاحا ً فةفاا
وارنخ بدانة ونفانة العم ،ومسمى الوظةفة التي كان نشيلفا وذلك دون أي م اب ،أو مسؤولةة .
المادة (: )114

• واجباح المركز ولاه موظفةه :

الفصل السادس
واجبات المركز والموظفين
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أن نعام ،الموظفةن بشك ،الئق نبرز االهتماام باأحوالف ومصاالحف واالمت ااع عان كا،
المادة (: )115
قوه أو فع ،نمس كرامتف .
أن نعطي الموظفةن الوقات الاالزم لممارلاة ح اوقف الم صاوص علةفاا فاي هاذا ال ظاام
المادة (: )116
دون المساس بانجر.
أن ندفع للموظف أجروه في الزمان المحدد وف ا ُ للطرن ة المعتمدة باالمركز ماع مراعااة
المادة (: )117
ما و ضي به اننظمة الخاصة بذلك .
إذا حضر الموظف لمزاولة عمله في الفترة الةومةة التي نلزمه بفاا ع اد العما ،أو أعلان
المادة (: )118
انه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفتارة ولا نم عاه عان العما ،إال لابب راجاع إلاى المركاز نفساه
كان له الحق في أجر المدة التي ال نؤدي فةفا العم. ،
على المركز أو المسئوه ع اه أو أي شاخ لاه لالطة علاى الماوظفةن وشادند المراقباة
المادة (: )119
بعدم دخوه أنة مادة محظورة شرعا ً أو نظاماا إلاى أمااكن العما ، ،فمان وجادح لدناه وطباق بح اه
اإلجرا اح الالزمة وف ا ً لفذه الالئحة .
• واجباح الموظفةن ولاه المركز :
الت ةد باننظمة واللوائح والتعلةماح وانوامر المتعل ة بالعم ،ما لا نكان فةفاا ماا نخاالف
المادة (: )120
الشرع أو نصوص ع د العم ،أو ال ظام العام أو اتداب العامة أو ما نعر للخطر.
المحافظة وااللتزام بمواعةد العم ، ،وإنلاز العم ،على الوجاه المطلاوب وحات إشاراف
المادة (: )121
المدنر المباشر ووفق ووجةفاوه .
الع انة بالممتلكاح واندواح الموضوعة وحت وصرفه والمحافظة علةفا .
المادة (: )122
االلتاازام بحساان السااةرة والساالوك والعماا ،عاا ،لااةادة روح التعاااون بة ااه وبااةن زمالئااه
المادة (: )123
وطاعااة مدنرنااه والحاارص علااى إرضااا مراجعااي المركااز فااي نطاااق اختصاصااه وفااي حاادود
اننظمة واللوائح والتعلةماح وانوامر المتعل ة بالعم. ،
و اادن المساااعدة فااي الحاااالح الطارئااة أو انخطااار التااي وفاادد لااالمة مكااان العماا ،أو
المادة (: )124
العاملةن فةه .
المحافظااة علااى انلاارار الف ةااة للمركااز أو أنااة ألاارار وصاا ،إلااى علمااه بساابب أعماااه
المادة (: )125
وظةفته .
عدم ممارلة أي عم ،تخر لموظفي الدوام الكاما ،خاارج نطااق عملاه لاوا كاان ذلاك
المادة (: )126
بأجر أو بدون أجر لدى أنة جفة أخرى في أوقاح العم ،الرلمةة.
االمت اع عن التياله عمله بالمركز بير وح ةق ربح أو م فعة شخصاةة لاه أو ليةاره
المادة (: )127
على حساب مصلحة المركز.
إخطار المركاز بكا ،ويةةار نطارأ علاى حالتاه االجتماعةاة أو محا ،إقامتاه خااله ألابوع
المادة (: )128
على انكثر من وارنخ حدوي التيةةر .
الت ةد بانحكام الشرعةة اإللالمةة والتعلةماح واننظمة والعاداح والت الةد المرعةاة فاي
المادة (: )129
البالد .
عدم الت باه زائرنن في أمااكن العما ،مان غةار ماوظفي المركاز وعمالئاه ومراجعةاه ،
المادة (: )130
وخصوصا ً في وقت العم ،الرلمي .
الفصل السابع
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المخالفات والجزاءات
وتحدد أبرز المخالفاح في المركز واللزا اح المتروباة علةفاا علاى ال حاو التاالي  ،وفاي
المادة (: )131
حاه وقوع الموظاف فاي أي م فاا فإناه نات ووثة فاا كتابةاا ً وف اا ً ل ماوذج إجارا جزائاي رقا ()11
ونموذج إنذار كتابي (لفت نظر) رق ( ، )14وللموظف حق التظلّ وف ا ً ل ماوذج وظلّا رقا ()12
:
نوع المخالفـة

أول مرة

1

التأخةر عن الدوام نكثر من خمس لاعاح في الشفر بدون
عذر م بوه.

خصم الساعات

2

عدم ووثةق وقت االنصراف .

نصف يوم

3

التيةب عن مكان العم ،أث ا الدوام بدون إذن وبسبب غةر
عائد للعم.،

نصف يوم

4

اليةاب لمدة نوم أو أكثر دون إذن أو عذر م بوه .

يوم
+إنذار شفهي

5
6

اليةاب لمدة عشر أنام متوالةة بدون إذن أو عذر م بوه مع
إن اف مؤقت بعد خمسة أنام من اليةاب .
اليةاب بدون لبب مشروع لمدد متفرقة وزند في ملموعفا
على عشرنن نوما في ل ة واحدة بالرغ من إنذاره كتابة بعد
غةاب عشرة أنام.

نوع اإلجراء الجزائي
ثالث مرة
ثاني مرة
خصم
الساعات
خصم
+إنذار
الساعات
شفهي
يوم ونصف
+إنذار
يوم
شفهي
يوم ونصف
+إنذار
يوم
شفهي
ثالثة أيام
يومان
+حرمان
+إنذار
من العالوة
كتابي

7

التالعب في إثباح الحضور واالنصراف .

8

ال وم أث ا العم. ،

إنذار شفهي

يوم
+إنذار
شفهي

9

ال وم أث ا العم ،ممن نتطلب عمله الة ظة التامة (مث ،الحارس
 ..الخ) .

 3أيام
+إنذار شفهي

10

التواجد في غةر مح ،العم ،أث ا لاعاح العم. ،

ربع يوم

11

جمع ن ود أو إعاناح أو ووقةعاح بدون وصرنح.

 3أيام +إنذار شفهي

13
14

17

يومان +إنذار
كتابي
يومان +إنذار
كتابي
أربعة أيام +
إيقاف مؤقت

فصل بدون مكافأة باإلضافة إلى خصم أجر مدة الغياب

يوم
+إنذار شفهي

12

خصم
الساعات
+إنذار كتابي

فصل بدون مكافأة باإلضافة إلى خصم أجر مدة الغياب

يومان
+إنذار
كتابي

الت باه زائرنن شخصةةن في أماكن العم ،بدون إذن مما
نسبب وعطة ،العم.،
وكلةف الموظف ليةره في ال ةام بالعم ،الم وط به بدون مواف ة
المدنر المباشر.
إدخاه مطبوعاح أو نشراح إلى مح ،العم ،أو ووزنعفا بدون
وصرنح.

رابع مرة

 5أيام
+إنذار
كتابي
نصف يوم
 5أيام
+إنذار
كتابي

ثالثة
أيام
+حرم
ان من
العالوة
يومان
+إنذار
كتابي

إيقاف مؤقت
مع المكافأة

إيقاف مؤقت
مع المكافأة

الفصل مع المكافأة
يوم

يومان

الفصل مع المكافأة

نصف يوم

يوم

يومان

3أيام

إنذار شفهي

نصف يوم

يوم

يومان +إنذار
كتابي

إنذار شفهي

يوم

 3أيام

 5أيام
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ن  ،أوراق خاصة بالعم ،خارج م ر العم ،بدون وصرنح.
ن  ،مست داح أو أوراق ذاح قةمة مالةة خاصة بالعم ،إلى
خارج م ر العم ،دون وصرنح.
إذا نشأ عن المخالفة رق ( )16ضرر بالعم ،واقترن ذلك
بالعمد.
اإلهماه أو التفاون في العم.،

19

إذا نشأ عن اإلهماه أو التفاون في العم ،ضرر مادي .

20

عدم إطاعة انوامر العادنة المتعل ة بالعم.،

نصف يوم +إنذار
شفهي

21

عدم و فةذ التعلةماح المتعل ة بالعم ،المعلن ع فا أو الموقع
علةفا بالعل .

يومان
+إنذار شفهي

 3أيام

22

التحرنض على مخالفة انوامر أو التعلةماح الخاصة بالعم.،

يومان
+إنذار شفهي

 3أيام
+إنذار
كتابي

23

االفترا واوفام المدنرنن زورا ً وبفتاناً.

يومان
+إنذار شفهي

 3أيام
+إنذار
كتابي

24

إفشا انلرار المتعل ة بالعم ،أو إعطا معلوماح لةست في
صالح المركز.

25

رفض الموظف التالم أو وبلةز أنة مذكرة أو قرار أو معاملة
م وطة به.

16
17
18

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

إذا نتج عن مخالفة رق ( )25ضرر مادي للمركز أو نحد
العمال .
قرا الصحف أو الملالح أو ال ص أث ا العم ،ما ل
نتطلب العم ،ذلك .
التزونر في مست داح المركز أو في أنة أوراق رلمةة.
االعتدا على م سوبي المركز أث ا العم ،أو بسبب العم.،
االمت اع عن إجرا الكشف الطبي أو إجرا العالج ع د اللفة
الطبةة المعتمدة
إهماه الموظف في حف انوراق والدفاور والمست داح
المتعل ة بعمله.
إذا نتج عن إهماه الموظف في حف انوراق والدفاور
والمست داح المتعل ة بعمله إطالع اليةر أو التياللف
للمعلوماح المدونة بانوراق والمست داح.
عدم قةام المدنرنن المباشرنن للموظف المخالف باإلبالغ عن
المخالفاح التي لةس من اختصاصف أو التستر على المخالفاح
التي وص ،إلى علمف .
إجرا معامالح ولارنة أو مالةة أو إبرام أنة ع ود مع عمال
المركز وستفدف م فعة خاصة للموظف.
التخدام الموظف للمعلوماح التي نحص ،علةفا بحك عمله
في المركز لتح ةق مصلحة خاصة به.
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إنذار شفهي

يوم

 3أيام

 5أيام

 3أيام
الفصل مع المكافأة

الفصل بدون مكافأة
إنذار شفهي

يوم

يومان
+إنذار شفهي

 3أيام
يوم

يومان
 5أيام
+إنذار
كتابي
يومان
+إنذار
كتابي
 5أيام
+إنذار
كتابي
 5أيام
+حرمان
من
العالوة
 5أيام
+حرمان
من
العالوة

 5أيام
فصل مع
المكافأة
فصل مع
المكافأة
فصل مع
المكافأة
فصل مع
المكافأة
إيقاف مؤقت
بدون مكافأة

الفصل من الخدمة بدون إنذار أو تعويض أو مكافأة
إنذار شفهي
 5أيام
+حرمان من العالوة
إنذار شفهي

يومان

 3أيام
+إنذار
كتابي

 5أيام

الفصل مع التعويض والمكافأة
إنذار كتابي

يوم

يومان

الفصل من الخدمة بدون إنذار أو تعويض أو مكافأة
الفصل من الخدمة بدون إنذار أو تعويض أو مكافأة
 3أيام

يوم

يومان

إنذار شفهي

نصف يوم

يومان
+إنذار شفهي

 3أيام

إنذار شفهي

إنذار كتابي

يوم

 5أيام
 +إنذار كتابي
 3أيام
 +إنذار كتابي

حرمان من
العالوة
 5أيام
 +حرمان

الفصل مع
المكافأة والتعويض
الفصل مع
المكافأة والتعويض

يوم
+إنذار
كتابي
 5أيام
+إنذار
كتابي

 5أيام
 3أيام
فصل مع
المكافأة
 3أيام
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يومان
+إنذار شفهي

36

إوالف أو ومزنق أنة أوراق أو معامالح وتعلق بعم ،المركز.

37

إذا قام الموظف بمخالفة رق ( )36متعمدا ً ولبب ضررا ً
للمركز .

38

إخطار المركز ببةاناح غةر صحةحة.

 3أيام
 +إنذار كتابي

39

لو معاملة المدنرنن لمرؤولةف أو التخدامف في وأدنة
خدماح خاصة.

إنذار شفهي

40

ثبوح اشتياه الموظف لدى اليةر بدون وصرنح خطي.

 5أيام
 +إنذار كتابي

41

امت اع الموظف عن ال ةام بأعماه اللرد والتسلة وااللتالم

 3أيام
+إنذار شفهي

42

إذا حك على الموظف من قب ،السلطاح المختصة بالحبس لمدة
ل ة أو أكثر.

43

إذا وبةن أن وعةةن الموظف قد و ب ا ا ً على شفاداح أو بةاناح
أو ووصةاح اوضح أنفا مزورة.

44

التدخ ،أو المساهمة أو الم اقشة في انمور السةالةة أو الدن ةة
في موقع العم.،

45
46
47
48

من العالوة
 5أيام
 +إنذار
كتابي

الفصل مع التعويض والمكافأة

إجرا كشط أو حشو في للالح المركز دون عل المدنرنن
وووقةعف .
ظفور الموظف بمظفر غةر الئق في م ر العم.،
قبوه الموظف ننة هدنة أو مكافأة أو خدمة من أي شخ
م اب ،العم ،الذي نؤدنه لللمفور.
التشاجر مع الزمال أو العمال أو إحداي مشاغباح في مح،
العم. ،

 5أيام
 +حرمان
من العالوة
 3أيام
 +إنذار
كتابي
 5أيام
 +إنذار
كتابي

إنذار شفهي
إنذار شفهي
إنذار شفهي

يومان
يوم  +إنذار
كتابي
إنذار كتابي

50

التفسار الموظف أو ودخله في معامالح ال وتعلق بطبةعة
عمله.

إنذار شفهي

إنذار كتابي

51

إذا اروكب الموظف مخالفة رق ( )50ب صد الحصوه على
م فعة شخصةة غةر مشروعة .

إنذار شفهي

يومان

52
53
54
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 3أيام
 +إنذار
كتابي

 5أيام

يومان

 5أيام

ربع يوم

يوم

فصل بدون مكافأة واستعادة الهدية

يومان +إنذار شفهي

إذا ثبت إوباع الموظف للوكا ً لةئا ً أو عمالً مخالً بالشرف أو
انمانة .
عدم إبالغ الموظف لمدنرنه فورا ً عن أي عط ،أو خل ،أو ف د
نحد اتالح أو انجفزة التي نعم ،بفا.
لو التخدام الحالب اتلي

الفصل مع التعويض
والمكافأة

الفصل بدون تعويض أو مكافأة

 3أيام

49

 5أيام

الفصل مع التعويض والمكافأة

يومان +إنذار شفهي

.

الفصل مع
المكافأة والتعويض

الفصل مع التعويض والمكافأة

 3أيام

التمار

الفصل مع التعويض
والمكافأة

 4أيام
 +إنذار
كتابي
 5أيام
 +إنذار
كتابي
نصف
يوم
 3أيام
 +إنذار
كتابي

 5أيام
 +حرمان من
العالوة
فصل مع
المكافأة
يوم
 5أيام

الفصل بدون إنذار أو تعويض أو مكافأة
يومان

 3أيام

 4أيام

 5أيام

إنذار شفهي

إنذار كتابي

يوم

 3أيام

المملكة العربية السعودية
تحت إشراف وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
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فااي حاااه وقااوع أي مخالفااة ل ا ناات ذكرهااا فااي المااادة رق ا ( )115فااإن إلدارة الشااؤون
المادة (: )132
اإلدارنة والمالةة الرفع بماا واراه م الابا ً لمادنر عاام الماوارد والعالقااح  ،وذلاك الوخااذ اإلجارا
الم الب وف ا ً ل موذج إجرا جزائي رق (. )11

الفصل الثامن
أحكام ختامية
لمللس اإلدارة ب ا ً على ماا نرفعاه المشارف العاام الحاذف أو اإلضاافة أو التعادن ،فةماا
المادة (: )133
نراه في هذه الالئحة متى ما دعت المصالحة إلاى ذلاك بماا ال نتعاار ماع نظاام العما ،بالمملكاة
العربةة السعودنة .
ناات إعااالن هااذه الالئحااة بوضااعفا فااي مكااان ظاااهر فااي أماااكن العماا ، ،واطااالع جمةااع
المادة (: )134
الموظفةن علةفا للعم ،بفا ومراعاة ما ورد فةفا من أحكام .
هذا وهللا الموفق،،
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