
 

 نظبو املكبفآث وانعقوببث يف مجعيت اعمبر نهتنميت وانتؤهيم.
 مقدمت:

حرصا مف ادارة جمعية اعمار لمتنمية والتأىيل وتحقيقا لمبدأ العدالة وصوال لالرتقاء بالخدمات المقدمة قامت 
بصياغة دليل المكافئات والعقوبات الخاصة بالموظفيف والعامميف في الجمعية والتي تـ صياغتيا وفقا لنظاـ 

قانونية المعتمدة لدى الجيات الرسمية، حيث يشتمل ال لإلجراءاتشؤوف العامميف  المعتمد مف مجمس االدارة وفقا 
 : الدليل عمى
 انواجببث انوظيفيت 
 انعالواث واملكبفئبث 
  االجبزاث 

 االعمبل احملظورة عهى املوظف 
 انعقوببث 

 
 أوالً: انواجببث انوظيفيت: .1

حػدود يترتب عمى تعييف الموظف في إحدى وظائف الجمعية التعيػد بالعمػل بمػا يسػعو مػف الجيػد وفػي  .1.1
 صالحيات وظيفتو عمى تحقيق األغراض السامية لمجمعية ورعاية مصالحيا.

 المحافظة عمى الجمعية وعمى أمواليا وممتمكاتيا وأسرارىا وكافة المستندات والوثائق الخاصة بعممو. .1.1
و  والموضػحة الحقػا ،يمتـز الموظف بوجو عاـ بأداء واجباتو الوظيفية واالمتناع عف األعماؿ المحظػورة  .1.1

 إال تعّرض لممسئولية التأديبية.
مراعػػػاة الواجبػػػات الوظيفيػػػة المترتبػػػة عمػػػى الميػػػاـ والمسػػػئوليات الخاصػػػة بعمػػػل كػػػل موظػػػف عمػػػى حػػػدة  .1.1

 :يمتـز بما يأتي فأوالواردة في بطاقة الوصف الوظيفي، فإنو يجب عمى كل موظف بوجو عاـ 
 المحافظة عمى مواعيد العمل المقررة في الجمعية. 1-1
خػػالأ وتخصػػيأ كامػػل أوقػػات العمػػل ألداء واجباتػػو   1-1 تأديػػة العمػػل المنػػود بػػو بدقػػة وأمانػػة واك

 الوظيفية.
تنفيذ األنظمة والتعميمات والقرارات التي تصدرىا الجمعية والتي تصدر عف رؤسػائو فػي العمػل  1-1

 وتجنب مخالفتيا روحا  ونصا  عف قصد أو بدوف قصد.
يف وزارة الداخمية الفمسطينية وااللتػزاـ بتنفيػذ كػل مػا يصػدر احتراـ قانوف العمل الفمسطيني وقوان 1-1

 عنيما مف أنظمة ولوائح أو تعميمات بشأف تنظيـ العمل في الجمعيات الخيرية.
 مراعاة التقاليد والعرؼ العاـ المعموؿ بو في نطاؽ العمل اإلنساني الخيري في فمسطيف  .  1-5



تصػػرؼ مػػػئ زمالئػػو ورؤسػػائو وجميػػئ مػػػف المحافظػػة عمػػى كرامػػة الوظيفػػػة وسػػمعة الجمعيػػة وال 1-6
 تتعامل معيـ الجمعية باحتراـ تاـ.

 المحافظة عمى معمومات الجمعية فيما يتعمق بعممو أو عمل الجمعية بوجو عاـ. 1-7
التعاوف مئ زمالئػو بالعمػل لتحقيػق أغػراض الجمعيػة،  والعمػل عمػى تػأميف انتظػاـ سػير العمػل  1-8

 ورفئ اإلنتاجية وخفض التكاليف.
 سائو عف أي تقصير أو تجاوز أو مخالفة في تطبيق األنظمة والتعميمات.إبالغ رؤ  1-9
المحافظة عمى أمواؿ وحقوؽ الجمعية وممتمكاتيا،  وعدـ استعماليا إال لألغػراض المخصصػة  1-11

 ليا.
 ارتداء الزى الرسمي أثناء تأدية العمل كل حسب طبيعة عممو . 1-11
خػػارج الجمعيػػة إال بػػاف مسػػبق مػػف عػػدـ مدػػادرة مكػػاف العمػػل ألي مكػػاف اخػػر سػػواء داخػػل أو  1-11

 المسئوؿ المباشر وحسب األصوؿ .
العمػػل بػػروح الفريػػق ومتعػػاليـ اإلسػػالـ الحضػػارية الراقيػػة والبعػػد عػػف الديبػػة والنميمػػة والتبػػاغض  1-11

 والتحاسد .
 الجاىزية لالستدعاء الطارئ بروح المسؤولية وعدـ االمتناع والتعذر الدير مقبوؿ . 1-11
 ف العمل والجمعية .احتراـ ىيبة وقدسية مكا 1-15
االلتػػػػزاـ بالتعامػػػػل اإلداري السػػػػميـ مػػػػف خػػػػالؿ التسمسػػػػل الػػػػوظيفي وعػػػػدـ تجػػػػاوز الصػػػػالحيات  1-16

 الممنوحة بموجب النظاـ والييكمية اإلدارية والوظيفية .
عػػدـ التمييػػز قطعيػػا  فػػي العمػػل بػػيف متمقػػي الخدمػػة فػػي جميػػئ المجػػاالت سػػواء مػػف ناحيػػة نػػوع  1-17

 أو أي أمور أخرى . الخدمة المقدمة أو مواعيدىا
يحذر نيائيا  عمى أي موظف المجوء لألساليب التي قد تسيء لممينة أو لمجمعيػة مػف قريػب أو  1-18

 بعيد  .
عمػػػى الموظػػػػف التقيػػػػد بمبػػػػادئ الشػػػػرؼ واألمانػػػػة واالسػػػػتقامة والنزاىػػػػة والموضػػػػوعية واألعػػػػراؼ  1-19

 والتقاليد السميمة في ظل مراقبة هللا الدائمة  . 
والمحافظػػة عمػػى أسػػرار الجمعيػػة وأسػػرار المينػػة مػػف معمومػػات وميانػػات عمػػى الموظػػف الحفػػا   1-11

وغيره مما يتعمق بالعمل أو الموظفيف أو المرضى وعميو أف يػؤدي اليمػيف التػي تختػار صػيدتو 
 الجمعية وال يجوز لو ذلؾ إال ببياف خطي مف مجمس إدارة الجمعية .

يمػػػارس أي عمػػػل مػػػدفوع األجػػػػر أال يقػػػـو بشػػػدل وظيفػػػة أخػػػرى أو عمػػػل مػػػػدفوع  األجػػػر وأال  1-11
بخػػالؼ عممػػو بالجمعيػػة إال بعػػد الحصػػوؿ عمػػى إذف خطػػي مػػف مجمػػس اإلدارة بالموافقػػة عمػػى 

 تجدد ىذه الموافقة بصفة دورية حسب ما يراه مجمس اإلدارة.

 ثبنثًب: انعالواث واملكبفآث:



 ٌتكون راتب الموظف اإلجمالً من العناصر التالٌة :

 ( 1جدول رلم   9)مادة رلم   الراتب األساسً           .1
 طبٌعة العمل وعالوة طبٌعة العمل .2
 ( 3جدول رلم    11)مادة رلم   عالوة إدارٌة             .3
 ( .13)مادة رلم   عالوة اجتماعٌة          .4
 )حسب النظام المتبع فً الجمعٌة أو ما ٌمرره مجلس اإلدارة (.   بدل مواصالت          .5
 .(أي عالوات أخرى ٌمرها مجلس اإلدارة ) وهً    العالوة التكمٌلٌة  .6

 
 املكافئاث . 1.1.1

 العالواث . أ

تعتمد الجمعية ضمف نظاـ المكافآت والعالوات مجموعة مف العالوات مضافة إلى الراتب األساسي 
 حسب لممعايير التالية:

 عالوة طبيعة العمل. 
 A4 05% سهذيز عبم بكبلىريى

 %45 هذيز الذائزةC  درجة

 %33 سرئيس قسن بكبلىريى

 %25 ساخصبئي بكبلىريى

 %15 اخصبئي دبلىم

 %23 سببحث بكبلىريى

 %25 سهحبسب بكبلىريى

 %23 ساداري بكبلىريى

 %53 سههٌذس بكبلىريى

 %15 اهيي هخبسى دبلىم

 %15 سكزتبرية دبلىم

 %13 هستخذم ثبًىية

وظبئف الفئة الزابعة لوي لن تذكز وظيفته ضوي 

 الجذول
15% 

 %10 وظبئف الفئة الثبلثة لوي لن تذكز وظيفته ضوي الجذول

الفئة الثبًية لوي لن تذكز وظيفته ضوي   وظبئف

 الجذول
25% 

 



 العالوات اإلدارية. 
 ليمة العالوة الشهرية )بالشيكل ( الوظيفة

 353 عام الجمعٌةمدٌر 

 233 المدراء

 133 رئٌس المسم              

 53 رئٌس الشعبة 

 
 عالوات اجتماعية. 

o     شػػيكل شػػيريا  بػػدؿ زوجػػة ال تعمػػل، وفػػي حػػاؿ وجػػود أكثػػر مػػف  61يمػػنح الموظػػف مبمػػ )
 زوجة تعامل معاممة األبناء. 

o     عػدا الطػالب حتػى ( سػنة 18( شيكل عف كل مولود حتى سف    11يمنح الموظف مبم ،
( سنة عمى أف يثبت ذلؾ مف خالؿ شيادة قيد دراسية سارية المفعػوؿ ، أمػا بالنسػبة  11سف  

لإلنػاث فتمػنح العػالوة حتػػى الػزواج والفصػل فػػي ذلػؾ شػيادة عقػد الػػزواج أو حجػة عزوميػة مػػف 
 المحكمة.

 عالوة تكميمية. 
 ويتـ اقرارىا مف قبل مجمس االدارة.

 بدل مواصالت.  
 النظاـ المتبئ في الجمعية أو ما يقرره مجمس اإلدارةحسب 

 مالحظة: لممزيد من المعمومات باإلمكان مراجعة نظام شؤون العاممين المعتمد لدى الجمعية
 ب. الترقيات

  يمنح الموظف درجة عادية أعمى بعد قضاء خمس سنوات ميالدية في مسماه الوظيفي القائـ بالنسبة
لى، أما بخصوأ موظفي الفئة األولى فتمنح ليـ ترقية إلى درجة أعمى وذلؾ لمفئات ما دوف الفئة األو 

بعد قضاء ست سنوات في العمل، يتـ خالليا انتقاؿ الموظف مف خطوة إلى أخرى عمى نفس الدرجة مئ 
مراعاة النظاـ بشأف الترقيات ، وذلؾ بناء عمي أدائو ابتداء مف تاريخ التوظيف ، وبعد رفئ توصية بيذا 

ف مف المدير العاـ لمجمعية إلي مجمس اإلدارة وموافقتو عمي ذلؾ حسب جدوؿ الدرجات المعموؿ بو الشأ
 في الجمعية. 

  يجوز لمجمس اإلدارة وقف الدرجة العادية إذا تبيف أف الموظف ال يستحق الترقية ألسباب يراىا مجمس
 اإلدارة مقنعة وقوية

  ائو الوظيفي المتميز لمدة سنتيف متتاليتيف، وذلؾ بعد يمكف منح الموظف درجة استثنائية بناء عمى أد
رفئ توصية بيذا الشأف إلي مجمس اإلدارة وموافقتو عمي ذلؾ، مئ تباعد بيف أي ترقية استثنائية وأخرى 

 سنوات.   5مدة ال تقل عف 
ى جديد إذا دعت الضرورة إلى تديير في الييكل الوظيفي لمجمعية، وتـ نقل موظف إلى وظيفة أخري بمسم 

يمنح الموظف الدرجة المصاحبة لممسمى الوظيفي الجديد مالـ تكف الوظيفة الجديدة أقل درجة مف التي عمييا 



الموظف وفي ىذه الحالة يتـ تديير المسمى الوظيفي ويحتفظ الموظف بالدرجة السابقة ومالكيا المالي، ويكوف 
 ذلؾ بقرار مف مجمس اإلدارة.  

 الحوافز: . أ
يحق لمجمس االدارة ومتنسيب مف مدير عاـ الجمعية ومتقرير انجاز لممدير العاـ صرؼ و تقديـ حوافز        

 عينية ونقدية وأدبية معقولة لمموظفيف المميزيف في العمل وفي كافة المجاالت التي تخدـ الجمعية.
 د. الخصومات  :

  حيث تتحمل الجمعية مسئولية ضريبة خصـ ضريبة الدخل حسب قانوف السمطة الوطنية الفمسطينية
الدخل عف الموظفيف فييا وذلؾ لخصميا مف رواتب الموظفيف وتقديـ االستقطاعات الضريبية لجية 

 االختصاأ في ضريبة الدخل في السمطة الوطنية الفمسطينية.
  بالتوافق مع الموظفخصـ التأميف الصحي حسب العقد الموقئ مئ إدارة التأميف الصحي.) 
 لسمف والقروض:  أي خصومات أخرى حسب القانوف خصـ ا 

 
 و. مكافئة نهاية المدة:

ال يجوز ألى طرؼ مف طرفي التعاقد انياء العقد اال بعد اشعار الطرؼ الثاني بالرغبة في انياء العقد قبل شير  
 مف قرار االستدناء.

 .مالحظة: لممزيد من المعمومات باإلمكان االطالع عمى شؤون العاممين
صرؼ مكافئة نياية المدة لكل موظف  عمل في الجمعية ألكثر مف عاـ عمى اف تكوف فترة العمل متصمة، يتـ 

 ولكف ىناؾ معايير لصرؼ المكافئة وذلؾ وفقا لطبيعة العمل والية االستدناء عف الموظف:
 مكافأة نهاية الخدمة في حالة استقالة الموظف 

األولى ثمث مكافأة نياية الخدمة، وثمثي مكافأة نياية الخدمة إذا إذا استقاؿ مف عممو خالؿ السنوات الخمس 
 كانت االستقالة خالؿ السنوات التالية، ويستحق المكافأة كاممة إذا أمضى عشر سنوات أو أكثر في العمل.

  مكافأة نهاية الخدمة في حال انتهاء عقد العمل 
خدمة مقدارىا أجر شير عف كل سنو قضاىا في لمعامل الذى أمضى سنة مف العمل الحق في مكافأة نياية ال

العمل عمى أساس أخر أجر تقاضاه دوف احتساب ساعات العمل اإلضافية وتحتسب ليذا الدرض كسور السنة 
 يـو عف كل سنة. 11باإلضافة الى أياـ االجازات السنوية اذا لـ يأخذىا طيمة العاـ بمعدؿ 

 :الفصل التعسفي 
لة عدـ اشعار الموظف االستدناء عنو قبل شير مف تاريخ االنتياء وكذلؾ لعدـ يعتبر الفصل تعسفيا في حا-1

 توضيح سبب االستدناء 
 مكافأة نياية الخدمة في حالة الفصل التعسفي  -1

مئ احتفاظو بكافة حقوقو القانونية األخرى، يستحق الموظف تعويضا  عف فصمو تعسفيا  مقداره أجر شيريف عف 
 ل عمى أال يتجاوز التعويض أجره عف مدة سنتيف.كل سنو قضاىا في العم

 انسنويت:االجبزاث رابعًب: 
 انواع الاجازاث للموظفين املثبتين في الجمعيت:

 مالحظاث املستحقاث املاليت املدة املسموح بها نوع الاجازة م



  مدفوعت الاجر يوم 14 الاجازة العرضيت -1

 بتنسيب من م الادارة الاجرمدفوعت  اقل من سنت الاجازاث الدراسيت -2

 بقرار م الادارة بدون راجب اكثر من سنت الاجازاث الدراسيت -3

  راجب كامل يوم 14-يوم الاجازاث املرضيت -4

  نصف الراجب 31 -15

  % من الراجب25 66 -31

  مدفوع الاجر يوم 186 اجازاث الامومت -5

 اذا كان السبب وطني براجب - الاعتقال -6

  براجب اسابيع 4 الحج -7

 
 األعمبل احملظورة:ثبنيًب:  .2

يحظػػر عمػػى الموظػػف مزاولػػة أي عمػػل غيػػر وظيفتػػو فػػي الجمعيػػة مقابػػل أجػػر أو بػػدوف أجػػر فػػي أوقػػات  .1
 العمل الرسمية.

ال يجػوز لمموظػف أف تكػػوف لػو مصػمحة شخصػػية مباشػرة أو غيػر مباشػػرة فػي اتفاقيػات أو مناقصػػات أو  .1
 بأعماؿ الجمعية.عقود خارجية تتصل 

يمنػػئ الموظػػف منعػػا  باتػػا  مػػف األمػػور التاليػػة والمػػذكورة أدنػػاه عمػػى سػػبيل البيػػاف فقػػ  ال الحصػػر،  وذلػػؾ  .1
 تحت طائمة العقوبة وفقا  لالئحة المخالفات والجزاءات:

( دقائق عػف مواعيػد الػدواـ المحػددة 11التأخر عف مواعيد الحضور إلى مقر العمل أكثر مف   1-1
 .دوف إذف مسبق

 مدادرة مقر العمل خالؿ أوقات الدواـ بدوف إذف. 1-1
 االنصراؼ مف مقر العمل قبل انتياء الدواـ دوف إذف. 1-1
 التديب عف العمل دوف إذف أو عذر مقبوؿ. 1-1
 استقباؿ الزائريف الشخصييف في غير المكاف المحدد. 1-5
خػالؿ إضاعة الوقت في االطالع عمى الصػحف والمػواد اإلعالميػة المختمفػة فػي مكػاف العمػل  1-6
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 :خبمسًب: انعقوببث
إذا أخل الموظف بإحدى الواجبات أو ارتكب واحددا  مدن المحظدورات المنصدوي علٌيدا فدً هدذا النظدام )ملحدك 

"( أو غٌر ذلن مما ٌخدل بشدرف الوظٌفدة وسدمعة الجمعٌدة ومصدالحيا فدٌمكن أن تفدر  1نظام الموظفٌن رلم "

 علٌه واحدة أو أكثر من العموبات التالٌة:

 التنبٌه الشفوي. . أ
 ً . لفت نظر الكتاب  . ب
 الخصم من الراتب. . ج
 حجب الزٌادة وتأخٌرها. . د
 تأخٌر الترفٌع والترلٌة. . ذ
 النمل التأدٌبً. . ر
 التولٌف عن العمل. . ز
 الفصل من الخدمة. . س

 ٌكون االختصاي فً فر  العموبات الواردة أعاله على النحو التالً:

 مرتبة إدارٌة أعلى.عموبة التنبٌه الشفوي تفر  من لبل رئٌس المسم أو مدٌر الدائرة أو من هو فً  .1
 عموبة اإلنذار الكتابً تفر  من لبل مدٌر الفرع أو الدائرة. .2
رئٌس مجلس اإلدارة بناء  على تنسٌب من المدٌر العام بناءا  على   العموبة الواردة بالفمرة )ج( بمرار من .3

 تنسٌب من مدٌر الدائرة. 
تنسٌب من لبل المددٌر العدام أو المجلدس س( تفر  من مجلس اإلدارة بناءا  على  -بالنسبة للعموبات ) د .4

 .وبعد تشكٌل لجنة ،التأدٌبً

 للمزيد من المعلومات باإلمكان االطالع على نظام شؤون العاملين لدى الدائرة المختصة

 
 

 .مخالفات تتعلك بمواعٌد العمل 



 جدول المخالفـــات والجــزاءات

 المخالفة
 الجــــزاء

 ما فوق للمرة الرابعة للمرة الثالثة للمرة الثانية للمرة األولى

التأخر عن مواعٌد الحضور للعمل ألكثر من 

دلائك وألل من نصف ساعة دون إذن أو  13

 عذر ممبول

 تنبٌه شفوي تنبٌه شفوي
لفت نظر 

 كتابً
 خصم ساعتٌن

إحالة إلى المرجع 

 المعنً لفر  الجزاء

التأخر عن مواعٌد الحضور للعمل لمدة تزٌد 

دلٌمة وتمل عن ساعة دون إذن أو  33عن 

 عذر ممبول

 تنبٌه شفوي تنبٌه شفوي
لفت نظر 

 كتابً

خصم نصف 

 ٌوم

إحالة إلى المرجع 

 المعنً لفر  الجزاء

التأخٌر عن مواعٌد الحضور لمدة أكثر من 

ساعة دون إذن أو عذر ممبول مما ٌترتب على 

 ذلن تعطٌل عمل اآلخرٌن 

 تنبٌه شفوي
لفت نظر 

 كتابً
 أٌام 3خصم  ٌومٌنخصم 

إحالة إلى المرجع 

 المعنً لفر  الجزاء

ترن العمل خالل أولات الدوام أو االنصراف 

 لبل المٌعاد دون إذن من المسئول المباشر

 تنبٌه شفوي
لفت نظر 

 كتابً

خصم نصف 

 ٌوم
 خصم ٌوم كامل

إحالة إلى المرجع 

 المعنً لفر  الجزاء

 باإلضافة إلى خصم لٌمة مدة ترن العمل

الغٌاب عن العمل دون إذن كتابً من المسئول 

 المباشر أو الطبٌب

 أٌام 3خصم  خصم ٌومٌن لفت نظر كتابً

أٌام  5خصم 

وإنذار كتابً 

 بالفصل

إحالة إلى مجلس 

 التأدٌب لفر  الجزاء

 باإلضافة إلى خصم لٌمة مدة الغٌاب

االنمطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة 

 متتالٌةٌوما   15تزٌد على 

 فصل مع تعوٌ 

 باإلضافة إلى خصم لٌمة مدة الغٌاب

الغٌاب المتمطع دون مبرر مددا  تزٌد فً 

 ٌوما  فً السنة الواحدة 23مجموعيا على 

 فصل مع تعوٌ 

 باإلضافة إلى خصم لٌمة مدة الغٌاب

الحضور إلى مكان العمل خارج مواعٌد الدوام 

 المباشرالرسمً دون إذن كتابً من المسئول 

 تنبٌه شفوي
لفت نظر 

 كتابً

لفت نظر 

 كتابً

إنذار كتابً 

 بالفصل

إحالة إلى المرجع 

 المعنً لفر  الجزاء

 وٌجوز الفصل دون تعوٌ  إذا ثبت سوء المصد من التواجد فً مكان العمل خارج الدوام



 مخالفات تتعلك بتنظيم  العمل.2.1

 

 جدول المخالفـــات والجــزاءات

 المخالفة
 الجــــزاء

 ما فوق للمرة الثالثة للمرة الثانية للمرة األولى

استمبال الزوار الشخصٌٌن فً غٌر المكان 

 المخصي دون إذن اإلدارة
 تنبٌه شفوي

لفت نظر 

 كتابً
 خصم ٌوم كامل

إحالة إلى المرجع المعنً لفر  

 الجزاء

لراءة الصحف والمجالت وسائر المطبوعات 

الدوام الرسمً،  ما لم فً أماكن العمل وخالل 

 تتطلب طبٌعة العمل ذلن

 تنبٌه شفوي
لفت نظر 

 كتابً
 خصم ٌوم كامل

إحالة إلى المرجع المعنً لفر  

 الجزاء

 تنبٌه شفوي النوم أو التراخً أثناء العمل
لفت نظر 

 كتابً
 خصم ٌوم كامل

إحالة إلى المرجع المعنً لفر  

 الجزاء

 تنبٌه شفوي مستمرة النوم فً الحاالت التً تستدعً ٌمظة
لفت نظر 

 كتابً
 فصل مع تعوٌ  لفت نظر كتابً 

التواجد فً غٌر محل العمل أثناء الدوام بدون 

 مبرر
 تنبٌه شفوي

لفت نظر 

 كتابً
 لفت نظر كتابً

إحالة إلى المرجع المعنً لفر  

 الجزاء

مخالفة التعلٌمات الصحٌة أو لواعد السالمة 

 المتعلمة بموالع العمل
 شفويتنبٌه 

خصم ٌوم 

 كامل
 لفت نظر كتابً

إحالة إلى المرجع المعنً لفر  

 الجزاء

اإلهمال أو التياون الذي لد ٌنشأ عنه ضرر فً 

المواد أو المعدات أو فً صحة وسالمة 

 الموظفٌن أو تعطٌل العمل

 لفت نظر كتابً
لفت نظر 

 كتابً
 خصم ٌوم كامل

إحالة إلى المرجع المعنً لفر  

 الجزاء

 الفصل دون تعوٌ  إذا نشأ عن المخالفة ضرر جسٌم أو الترن ذلن بالعمدوٌجوز 

استعمال الياتف الدولً ألغرا  خاصة دون 

 إذن مسبك من اإلدارة المعنٌة

 تنبٌه شفوي
لفت نظر 

 كتابً
 خصم ٌوم كامل

إحالة إلى المرجع المعنً لفر  

 الجزاء

 باإلضافة إلى تحمٌل الموظف لٌمة المكالمة

 الدلة فً إثبات الحضور واالنصرافعدم 
 تنبٌه شفوي

خصم نصف 

 ٌوم
 خصم ٌوم كامل

خصم ٌومٌن 

مع إنذار 

كتابً 

 بالفصل

إحالة إلى المرجع 

 المعنً لفر  الجزاء

 باإلضافة إلى خصم لٌمة مدة الغٌاب

 تنبٌه شفوي عدم تسلٌم التمرٌر الشيري فً الموعد المحدد
لفت نظر 

 كتابً
 خصم ٌوم كامل

إحالة إلى المرجع المعنً لفر  

 الجزاء



عدم االلتزام بالمواعٌد المحددة لتسلٌم التمرٌر 

 السنوي أو معلومات تطلبيا اإلدارة
 تنبٌه شفوي

لفت نظر 

 كتابً
 خصم ٌوم كامل

إحالة إلى المرجع المعنً لفر  

 الجزاء

عدم إطاعة األوامر أو تنفٌذ التعلٌمات المتعلمة 

 دعن لصأو بالغات اإلدارة 
 لفت نظر كتابً

خصم ٌوم 

 كامل
 إحالة إلى مجلس التأدٌب لفر  الجزاء خصم ٌومٌن

 



 :مخالفات تتعلك بتنظيم  العمل.2.2

 جدول المخالفـــات والجــزاءات

 

 المخالفة
 الجــــزاء

 ما فوق للمرة الثالثة للمرة الثانية للمرة األولى

تمزٌك أو إتالف تعلٌمات أو بالغات اإلدارة 

 عن لصد
 لفت نظر كتابً

لفت نظر 

 كتابً
  فصل مع تعوٌ 

وضع أي إعالن أو بٌان على لوحة التعلٌمات 

أو أي من أماكن العمل دون موافمة الجية 

 المسئولة

 لفت نظر كتابً
لفت نظر 

 كتابً
 خصم ٌوم

إحالة إلى المرجع المعنً لفر  

 الجزاء

التحرٌ  على مخالفة األوامر والتعلٌمات 

 بالعملالخاصة 
 لفت نظر كتابً

لفت نظر 

 كتابً
  فصل مع تعوٌ 

 إساءة استعمال السلطة الممنوحة له

 لفت نظر كتابً
لفت نظر 

 كتابً

الحرمان من 

الزٌادة السنوٌة مع 

 إنذار كتابً

 فصل مع تعوٌ 

وٌجوز الفصل دون تعوٌ  إذا نشأ عن إساءة استعمال السلطة أضرار جسٌمة بالمؤسسة أو 

 فٌياٌن الموظف

رف  تمدٌم أٌة معلومات تحتاجيا الجمعٌة 

 لألغرا  اإلدارٌة والمانونٌة
 لفت نظر كتابً

لفت نظر 

 كتابً
  فصل مع تعوٌ 

جمع إعانات أو تبرعات أو ما إلى ذلن دون 

 إصدار سند مالً رسمً
 فصل بدون تعوٌ  لفت نظر كتابً

محاولة إصالح اآلالت والمعدات  بدون إذن 

 المباشرالمسئول 

لفت نظر كتابً 

 مع خصم ٌوم

لفت نظر 

كتابً مع 

 خصم ٌومٌن

 إحالة إلى المرجع المعنً لفر  الجزاء

اإلسراف فً استعمال المواد أو الخامات دون 

 مبرر 
 تنبٌه شفوي

لفت نظر 

 كتابً
 لفت نظر كتابً

إحالة إلى المرجع المعنً لفر  

 الجزاء

ألغرا  استعمال األدوات أو اآلالت أو المواد 

 خاصة دون إذن خطً من اإلدارة

 خصم ٌوم

 
 أٌام 3خصم  خصم ٌومٌن

إحالة إلى المرجع المعنً لفر  

 الجزاء

لبول هدٌة من أحد عمالء أو موردي الجمعٌة 

 واالحتفاظ بيا لالستعمال الشخصً

 لفت نظر كتابً
لفت نظر 

 كتابً
 فصل مع تعوٌ 

 تعوٌ  فً حالة خطورة النتائج المترتبة على لبوليامع تسلٌم اليدٌة للجمعٌة وٌجوز الفصل دون 

 



 

 

 

 

 

 مخالفات تتعلك بسلوك الموظف:.2.3

 جدول المخالفـــات والجــزاءات

 المخالفة
 الجــــزاء

 ما فوق للمرة الرابعة للمرة الثالثة للمرة الثانية للمرة األولى

عدم االهتمام بالمالبس  أو المظير الشخصً 

 بما ٌؤثر على سمعة أو مظير الجمعٌة 
 إحالة إلى المرجع المعنً لفر  الجزاء لفت نظر كتابً لفت نظر  تنبٌه شفوي

االمتناع عن إجراء الكشف الطبً عند طلب 

 المسئولٌن فً الجمعٌة
 لفر  الجزاءإحالة إلى المرجع المعنً  خصم ٌومٌن لفت نظر لفت نظر

التشاجر مع الزمالء أو إحداث شغب فً أماكن 

 العمل
 ولف ٌومٌن لفت نظر

أٌام مع  3ولف 

إنذار كتابً 

 بالفصل

 فصل مع تعوٌ 

 المشاجرة التً ٌنجم عنيا ضرب أو جرح

أٌام مع  5ولف 

 إنذار كتابً
 فصل مع تعوٌ 

 مع إبالغ السلطات المختصة فً الحالة التً تستدعً ذلن

إهانة أو تيدٌد الزمالء أو الرؤساء أو عمالء 

 الجمعٌة
 لفت نظر

أٌام  5ولف 

مع إنذار 

 كتابً

 فصل دون تعوٌ  أو إنذار

إلحاق الضرر بممتلكات الجمعٌة عن لصد أو 

 بسبب عدم إتباع اإلرشادات المعتمدة

 إحالة إلى المرجع المعنً لفر  الجزاء أٌام 5خصم  لفت نظر

 لٌمة الضررمع تغرٌم الموظف 

إفشاء المعلومات الخاصة بعمل الجمعٌة دون 

 إذن مسبك
 فصل مع تعوٌ  لفت نظر

اإلخالل بأي من االلتزامات المفروضة علٌه 

 حسب نصوي عمد العمل
 فصل دون تعوٌ  أو إنذار

 

 مالحظات عامة:



 . مع إعطاء الموظف فرصة إبداء األسباب التً تحول دون فصله فً جمٌع األحوال 
 .تحتفظ الجمعٌة بحميا المانونً فٌما لم ٌرد ذكره بيذه الالئحة 

  



 
 

 


