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 تصنيف العقوبات والجزاءات 

 :يتم تصنيف العقوبات والجزاءات التي يمكن تطبيقها على املوظف إلى النوعين اآلتيين

 اإلنذارات •

األول: ✓ فيمكن   اإلنذار  املخالفات،  في جدول  املذكورة  املخالفات  من  أكثر  أو  بواحد  األولى  للمرة  املوظف  قيام  في حال 

 .اإلدارة يوضح فيه املخالفة ويشرح كيفية تصحيحهاإصدار إنذار خطي له من قبل مدير 

في حال قيام املوظف للمرة الثانية بواحد أو أكثر من املخالفات املشار إليها في الفقرة السابقة، يمكن   اإلنذار الثاني:  ✓

أكيد فيه إصدار إنذار خطي ثاني له من قبل مدير اإلدارة يوضح فيه املخالفة وكيف بإمكانه تصحيح سلوكه، ويتم الت 

 .على مدى خطورة تكرار املخالفة وانتهاك أنظمة الجمعية

في حال قيام املوظف للمرة الثالثة بواحد أو أكثر من املخالفات املشار إليها أعاله، أو في حال قيامه للمرة    اإلنذار النهائي: ✓

صدار إنذار نهائي خطي موقع من  األولى بواحد أو أكثر من املخالفات الجسيمة املذكورة في جدول املخالفات، يمكن إ 

كيف  فيه  ويشرح  وجدت(،  )إن  السابقة  مخالفاته  فيه  ويلخص  بها،  قام  مخالفة  آخر  فيه  يوضح  التنفيذي  املدير 

باإلمكان تصحيح سلوكه، ويعاد التأكيد على مدى خطورة تكرار انتهاك أنظمة الجمعية، ويتم إنذاره من أن القيام بأي  

 .نهاء خدمته من العملمخالفة أخرى سيؤدي إلى إ

 إنهاء الخدمة  •

في جدول  ✓ املذكورة  املخالفات  من  أكثر  أو  بواحد  الرابعة  للمرة  املوظف  قيام  في حال  إنذار مسبق:  بعد  الخدمة  إنهاء 

 إلنهاء خدماته، ويتم دفع بدل شهر اإلنذار باإلضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة
ً
 .املخالفات، فسيكون املوظف معرضا

مة بدون إنذار: في حال قيام املوظف بواحدة من املخالفات الجسيمة املذكورة في جدول املخالفات بشكل  إنهاء الخد ✓

 إلنهاء فوري لخدمته، ويتم دفع بدل شهر  
ً
صريح يعود بضرر خطير على الجمعية أو موظفيها، فسيكون املوظف معرضا

 .اإلنذار باإلضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة

تعويض مكافأة نهاية الخدمة: في حال قيام املوظف بإحدى املخالفات الجسيمة املذكورة في جدول إنهاء الخدمة بدون   ✓

( من نظام العمل يمكن إنهاء خدمته من دون أن يدفع له بدل عن شهر اإلنذار، وال يتم  ٨٠املخالفات مع مراعاة املادة ) 

 .بأسباب اعتراضه على قرار إنهاء خدماتهتعويضه عن مكافأة نهاية الخدمة، مع إعطاء املوظف فرصة لإلدالء 

 

 



 

 أحكام عامة 

 لجدول الصالحيات واملهام •
ً
 .املفوضون في الجمعية هم الوحيدون الذين يحق لهم فرض العقوبات وفقا

 للنظام •
ً
 .في جميع الحاالت، يعطى املوظف حق االعتراض أمام الجهات القضائية أو الحكومية املختصة وذلك وفقا

اإلخالل بمضامين النظام، فإنه ال يتم معاقبة املوظف على مخالفة ارتكبها خارج مكان العمل إال في حال كانت تلك بدون   •

 .املخالفة ذات عالقة مباشرة بالعمل أو بالجمعية أو باملوظفين فيها

الستة أشهر التالية، فسيتم  في حال وجد أن املوظف لم يقم بتكرار نفس املخالفة سواًء في سلوكه أو أدائه العملي خالل   •

 .اعتبار املخالفة التالية له على أنها مخالفته األولى

يجوز للموظف الذي صدرت في حقه عقوبة تأديبية أن يتقدم بطلب كتابي بإزالة العقوبة التأديبية، وذلك إذا انقضت   •

العق أي مخالفة أخرى، ويتم محو  ارتكاب  العقوبة، بشرط عدم  إيقاع  تاريخ  املدير  سنة على  بقرار من  التأديبية  وبة 

 .التنفيذي 

 أو توقيع الجزاء عليه بعد تاريخ ثبوت املخالفة   •
ً
ال يجوز اتهام املوظف في مخالفة مض ى على كشفها أكثر من ثالثين يوما

 .بأكثر من مثل هذه املدة

وقوعها والجزاء الذي    يعد لكل موظف سجل جزاءات يرفق بملف خدمته يدون فيه نوع املخالفة الذي ارتكبها وتاريخ  •

 .وقع عليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الئحة الجزاءات في جمعية كنف الخيرية 

      

 (  مخالفات تتعلق بمواعيد العمل  1) 

 المخالفة وبداية إيقاع الحسم بداية نوع المخالفة   المادة 
 ار تكرار التغيب بعد اإلنذ بعد
  في المرة األولىالكتابي  

1/1 
ذن أو  إ اإلخالل بساعات العمل املكلف بها شهريا دخوال وخروجا دون 

 و لم يترتب عليه تعطيل عمل اآلخرين . أعذر مقبول سواء ترتب عليه 

 4من   أكثر في الشهر إخاللهتوجيه إنذار كتابي عند تجاوز 

 يتم خصم  املخالفة تكراروعند ، ساعات في املرة األولى 

واتخاذ  من أساس الراتب بهاالساعات التي أخل قيمة 

 . املناسبة حسب كل مادة القرارات اإلدارية األخرى 

 د باملوا يتم العمل 

 7/1و  1/ 6و  5/1و  4/1و   3/1

 نوع المخالفة   المادة 

 الجزاء ) النسبة المحسومة هي نسبة األجر اليومي ( 

 رابع مرة  ثالث مرة  ثاني مرة   أول مرة 

 يوم %25 %10 كتابي  إنذار ليه بعد انتهاء مواعيد العمل دون مبرر إو العودة أالعمل  مكانالبقاء في  1/2

 يام ألى ثالثة إو عذر مقبول من يوم أذن كتابي إالغياب املتصل دون  1/3

 ربعة ايامأ يام أثالثة  يومان   يوم

 جر مدة الغياب ألى حسم إضافة باإل 

  العام يام خاللأ 10 - 7و عذر مقبول من أذن كتابي إ دون  متصل غياب 1/4

 فصل مع املكافأة    أو العالوة حرمان الترقية يامأخمسة  يام أربعة أ

 جر مدة الغياب ألى حسم إضافة باإل 

1/5 
يوما   14يوما الى  11الغياب املتصل دون اذن كتابي او عذر مقبول من 

 خالل السنة العقدية الواحدة  

 يامأخمسة 
نذار  إ مع توجيه  و العالواتأالحرمان من الترقيات  

 ( من نظام العمل 80بالفصل طبقا للمادة )

فصل من الخدمة طبقا للمادة  

 العمل ( من نظام 80)

 جر مدة الغياب ألى حسم إضافة باإل 

 يوما متصلة  15االنقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على  1/6
املادة  حسب يام أ 10نذار كتابي بعد الغياب مدة إن يسبقه أو تعويض على أالفصل دون مكافأة 

 ( من نظام العمل  80)

1/7 
يوما  30تزيد في مجموعها على الغياب املتقطع دون سبب مشروع مددا 

 في السنة الواحدة 

املادة  حسبيوما  20نذار كتابي بعد الغياب مدة إن يسبقه أو تعويض على أالفصل دون مكافأة 

 ( من نظام العمل  80)

1/8 
أيام   6لى إأيام   4و عذر مقبول من أذن كتابي إالغياب املتصل دون 

 خالل السنة العقدية الواحدة  

 العالوة  أو الترقية حرمان ربعة ايامأ يام أثالثة  يومان 

 جر مدة الغياب أى حسم إلضافة باإل 

      



 

 ( مخالفات تتعلق بتنظيم العمل 2)

 نوع المخالفة   المادة 

 الجزاء )النسبة المحسومة هي نسبة من االجر اليومي ( 

 رابع مرة ثالث مرة  ثاني مرة  أول مرة

 يوم %50 %25 %10 ثناء وقت الدوام أالتواجد دون مبرر في غير مكان العمل  2/1

2/2 
ذن من  إ العمل دون  مكانة في أاملنش العاملين فياستقبال زائرين من غير 

 دارة اإل 
 %25 %15 %10 نذار كتابي إ

 %50 %25 %10 نذار كتابي إ ذن إ غراض خاصة دون دوات أل أ الت ومعدات و آاستعمال  2/3

2/4 
و لم يعهد  أي عمل ليس في اختصاصه أ تدخل العامل دون وجه حق في 

 ليهإبه 
 يام أثالثة  يومان  يوم 50%

 %25 %15 %10 نذار كتابي إ الخروج او الدخول من غير املكان املخصص لذلك 2/5

2/6 
و عدم التبليغ  أو عدم العناية بها أالت و صيانتها  همال في تنظيف اآل اإل 

 عن ما بها من خلل 
 يام أثالثة  يومان  يوم 50%

2/7 
ماكن خرى في األ صالح و الصيانة و اللوازم األ دوات اإل أعدم وضع 

 املخصصة لها بعد االنتهاء من العمل 
 يوم %50 %25 نذار كتابي إ

2/8 
ماكن العمل خالل أقراءة الصحف و املجالت و سائر املطبوعات في 

 الدوام الرسمي دون مقتض ى من واجبات الوظيفة 
 يومان  يوم 50% 20%

 فصل مع املكافأة  يامأخمسة  يام أثالثة  يومان   دارة املنشأةإ و بالغات أعالنات إتالف إو أتمزيق  2/9

 فصل مع املكافأة  يامأخمسة  يام أثالثة  يومان   (  ...   -آليات-عدد  -جهزة أ-الت آ-)سياراتهمال في العهد التي بحوزته اإل  2/10

 %25 %15 %10 نذار كتابي إ وقات الراحة أو في غير أو غير املكان املعد له أكل في مكان العمل األ 2/11

 %50 %25 %10 نذار كتابي إ ثناء العمل أالنوم  2/12

 يام أثالثة  يومان  يوم %50 النوم في الحاالت التي تستدعي يقظة مستمرة   2/13

 يوم %50 %25 %10 ثناء ساعات العمل أو وجود العمال في غير محلهم أ التسكع  2/14



 

 

 يومان  يوم %50 %25 ثبات الحضور و االنصراف  إ التالعب في  2/15

2/16 
و عدم تنفيذ التعليمات أ وامر العادية الخاصة بالعمل طاعة األ إعدم 

 الخاصة بالعمل و املعلقة في مكان ظاهر 
 يومان  يوم 50% 25%

 فصل مع املكافأة  يامأخمسة  يام أثالثة  يومان   وامر و التعليمات الخطية الخاصة بالعمل التحريض على مخالفة األ  2/17

2/18 
التدخين في االماكن املحظورة املعلن عنها للمحافظة على سالمة العمال 

 و املنشاة 
 فصل مع املكافأة  يامأخمسة  يام أثالثة  يومان  

2/19 
و  أعنه ضرر في صحة العمال  أو التهاون في العمل الذي قد ينشأهمال اإل 

 جهزة  دوات و األ و األ أو في املواد أسالمتهم 
 فصل مع املكافأة  يامأخمسة  يام أثالثة  يومان  

      

  ( مخالفات تتعلق بسلوك العامل3)

 نوع المخالفة   المادة 

 الجزاء ) النسبة المحسومة هي نسبة من االجر اليومي ( 

 رابع مرة ثالث مرة  ثاني مرة  أول مرة

 يامأخمسة  يام أثالثة  يومان   يوم و إحداث مشاغبات في محل العمل أالتشاجر مع الزمالء  3/1

 يامأخمسة  يام أثالثة  يومان   يوم و بسببه  أثناء العمل أنه أصيب أو ادعاء العامل كذبا أالتمارض  3/2

3/3 
و رفض أالكشف الطبي عند طلب طبيب املنشأة   ءجراإاالمتناع عن 

 ثناء العالج أاتباع التعليمات الطبية 
 يامأخمسة  يام أثالثة  يومان   يوم

 يامأخمسة  يومان  يوم %50 مخالفة التعليمات الصحية املعلقة بأمكنة العمل  3/4

 %50 %25 %10 نذار كتابي إ عالنات إو لصق أكتابة عبارة على الجدران  3/5

 يومان  يوم %50 %25 نصراف  رفض التفتيش عند اإل  3/6

 %50 %25 %10 نذار كتابي إ ذن  إ و نقود بدون أعالنات إجمع  3/7

3/8 
عدم تسليم النقود املحصلة لحساب املنشأة في املواعيد املحددة دون  

 تبرير مقبول 
 فصل مع املكافأة  يامأخمسة  يام أثالثة  يومان  

 يامأخمسة  يومان  يوم نذار كتابي إ جهزة املقررة للوقاية و للسالمة  االمتناع عن ارتداء املالبس أو األ  3/9



 

 

 

 

 

 

 

 التأديب والتظلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التأديــــب 

 :اإلجراءات التأديبية التي يجوز استخدامها في حق املوظف هي كاآلتي •

  .اإلنذار الشفهي ✓

ي ✓
ِّ
 .اإلنذار الخط 

 .أيام في الشهر الواحدالحسم من الراتب على أال تتجاوز قيم الحسومات مجتمعة أجر خمسة  ✓

 .الحرمان من العالوة الدورية ملرة واحدة ✓

 ةالفصل من الخدم 

، ال يجوز إيقاع أي ِّ من اإلجراءات املنصوص عليها في املادة السابقة إال   • ِّ
فيما عدا حالتي اإلنذار الشفهي واإلنذار الخطي 

 .بعد تحقيق كتابي تسمع فيه أقوال املوظف ودفاعه عن نفسه

للموظف أو وكيله حق االطالع على ملف التحقيق بحضور أحد أعضاء لجنة التأديب وله حق الدفاع أمام كما أن  •

 .اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه 

 ضوابط التأديب 

 .يجب أن تكون العقوبة املفروضة على املوظف متناسبة مع نوع وحجم املخالفة التي ارتكبها •

 .ف لنفس املخالفة التي ارتكبهاال يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة على املوظ  •

إليه، وإعطاؤه فرصة لتفسير   • ال يمكن فرض أي عقوبة على موظف حتى يتم إبالغه بشكل خطي باملخالفة املنسوبة 

األحوال التي وقعت فيها املخالفة، وتقديم دفاعه واالستماع إلى شهوده، كذلك ال يمكن فرض أي عقوبة على موظف  

ر فرض مثل هذه العقوبة عليهحتى تكون الجمعية مقتنعة ت  بأن املوظف قد أقدم على فعل يبرِّ
ً
 . ماما

يجب إعالم املوظف بشكل خطي بالعقوبات املفروضة وبأنواعها، باإلضافة إلى العقوبة التي سيتعرض لها في حال تكراره   •

د على ذلك، وفي حال  للمخالفة مرة أخرى، وفي حال رفض املوظف بأن يعترف باملخالفة، فيجب تصديق أثنين من الشهو 

 في مكان العمل، فيجب إرسال إخطار باملخالفة إلى عنوانه البريدي املدون في ملفه الشخص ي
ً
 .لم يكن املوظف موجودا

إذا كان الفعل الذي ارتكبه املوظف يشكل أكثر من مخالفة ويشكل مخالفة جسيمة فيكتفي بتوقيع العقوبة األشد  •

 .من بين العقوبات املقررة لها

لنسبة للمخالفة التي ترتكب ألول مرة، فيحق للمدير التنفيذي تخفيف الجزاء املقرر لها، وله كذلك الحق في  با •

 
ً
 .االكتفاء بإنذار املوظف شفهيا



 

 التظلـم 

•  
ً
 .يجب على املوظف الشروع بتقديم شكواه الخاصة إلى مديره املباشر كتابيا

 .التحري عنهايناقش املدير الشكوى مع املوظف املتظلم بعد  •

 خالل خمسة أيام عمل •
ً
 .يردِّ املدير على املوظف املتظلم فيما يخص الشكوى كتابيا

إذا لم يتم حل التظلم بالشكل املرض ي للموظف عند مستوى املدير التنفيذي ، يحق للموظف اللجوء إلى مجلس   •

 
ً
 .اإلدارة مباشرة

 ضوابط التظلم

 .املوظف خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسليمهيجب أن يبت في التظلم املقدم من  •

 بالقرار الصادر •
ً
 .يجب إخطار املوظف كتابيا

 عن القرار النهائي، فيحق للموظف تقديم  •
ً
ف راضيا

ِّ
م بشكل نهائي داخل الجمعية أو لم يكن املوظ

ِّ
إذا لم يتم حلِّ التظل

م إلى مجلس اإلدارة أو الجهات القضائية أو ا
ِّ
 .لحكومية املناسبة بموجب النظامشكوى التظل

م مع الجهات القضائية أو الحكومية •
ِّ
 عن متابعة وحلِّ التظل

ً
 .يكون املدير التنفيذي أو من يمثله مسؤوال

 .يجب أن ال يلقى أي موظف أي معاملة غير منصفة لكونه قد قام بتقديم تظلم أو شكوى  •

م من دون أي حسم من راتبهيسمح للموظف بأخذ وقت مستقطع من واجباته االعتيادية لي •
ِّ
 .قوم بالتظل

 أحكام عامة 

 .للموظف الحق في التظلم من أي قرار يتخذ في حقه •

 عشرة   يجب تقديم التظلم خالل •
ً
 .أيام من تاريخ وقوع القرار وأي اعتراض بعد تلك الفترة يعتبر الغيا

 .أيام من تاريخ عودتهعشرة  إذا كان املوظف في إجازة رسمية أو مهمة عمل فيحق له تقديم التظلم خالل  •

 .يجب االلتزام بالتسلسل اإلداري عند تقديم التظلم •

 .يحق للجمعية عند الضرورة اتخاذ اإلجراءات الرسمية بحق املوظف لتسوية الخالف القائم بينهما •

 .ال تشمل هذه السياسات القضايا الشخصية بين املوظفين •

 


