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 مقدمة
 

 وضععععععععععئ ه ت الال  ة تنفي 
 
( من املادة )الثانية عشعععععععععرة( من نظام العمل ال عععععععععادر 1لحكم الفقرة ) ا

( و تعععاري  24املععععدا بعععاملرسععععععععععععوم امللك  رقم )م/ ه 23/8/1426( و تعععاري  51رقم )م/ بعععاملرسععععععععععععوم امللك 

 .هع 5/6/1436( و تاري  46هع و املرسوم امللك  رقم )م/12/5/1434

 

 بيانات املنشأة
 

 الجمعية السعودية ملساندة كبار السن "وقار"اسعععععم املنشعععععأة : 

 مدينة الرياضاملركز الر يس ي : 

 كبار السن قضايا دعم ومساندةالنشاط : 

 (171املرسالت وحدة رقم ) –أب  بكر ال ديق الفرعي  7164 العنوان :

 4488 - 12462الرياض 

 0114566532هاتف : 

 0114566481فاكععععس : 

 waqar@waqar.org.saبريد الكترون  : 

 ( 728 ) :والتنمية االجتماعيةاملوارد البشرية التسجيل في وزارة رقم 

 هع 03/03/1437التسجيل:    عععععععتاري

 
 
 
 
 
 

 
 
-2- 



 

 

 أحكام عامة
 

 ( 1املادة )

 . الجمعية السعودية ملساندة كبار السن "وقار"يق د بلفظ املنشأة أينما ورد في ه ت الال  ة : 

افها مقابل ر  ععةحة ه ت املنشععأة و ت ئ تدار أا  أو ت ععيق ععد بلفظ العامل أينما ورد في ه ت الال  ة : كل صععخي يبيعي  عمل مل

 عن نظار أا . أجر 
 
   و لو كان بعيدا

 (2املادة )

 .امليالديالتقويم املعموا به في املنشأة هو : التقويم 

 (3املادة )

 .  و الفروع التابعة لهاباملنشأةتسري أحكام ه ت الال  ة على جميع العاملين  .1

مل فيما ال يتعارض مع ه ت لعقود الع  و تعتبر ه ت الال  ة مكملة الال  ة بالحقوق املكتسعععععععععععبة للعمااال تخل أحكام ه ت  .2

 .الحقوق 

طلُع  .3
ُ
 .  و تني على ذلك في عقد العملامل على ه ت الال  ة عند التعاقداملنشأة الع ت

 (4املادة )

 ة بأا ُ عطى بموجبأا العماا حقوق  و سياسات خاصيجوز للمنشأة تصدار قرارات .1
 
 .أفضل مما هو وارد في ه ت الال  ة ا

 تضعععععمين ه ت الال  ة  عععععرويلحق في للمنشعععععأة ا .2
 
   و أحكاما

 
لعماا املكتسعععععبة بموجب نظام تضعععععافية بما ال ينتقي من حقوق ا ا

 في ية  و القرارات ال عععععععععادرة تنفي العمل  و ال  ته التن
 
و ال تكون ه ت اإلضعععععععععافات أو التعديالت ناف ة تال بعد اعتمادها   له ا

 .والتنمية االجتماعية من وزارة العمل

 في   ة يتعارض مع أحكام نظام العمل  و ال  ته التنفي ية  و القرارات ال عععععععععععادرة تنتضعععععععععععافته ت ى ه ت الال كل ني يتم  .3
 
  له ا

 
ا
 .وال  عتد به  عتبر بايال

 
 التوظيف

 

 (5املادة )

 :ى عند التوظيف في املنشأة ما يليو ُيراع  ذات مسميات  و مواصفات معينةيوظف العماا على وظا ف 

  .يكون يالب العمل سعودي الجنسية أن .1

 ون حا ز أن يك .2
 
 .املطلوبة للوظيفة من قبل املنشأة  و الخبرات على املؤهالت العلمية ا

   أو مقابالت صخ ية تتطلبأا الوظيفة.ما قد تقررت املنشأة من اختباراتأن يجتاز بنجاح  .3

 أن يكون ال ق .4
 
 يبي ا

 
 .نشأةية من الجهة التي ت ددها املبموجب  هادة يب ا

 توظيف غير السععععععودي وفق يجوز اسعععععت ناء   .5
 
  للشعععععروط  و األحكام الواردة في املواد: )السعععععادسعععععة والعشعععععرون  الثانية والثال ون  ا

 .لثالثة والثال ون( من نظام العملا
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 عقد العمل
 

 (6املادة )

 رر من نسععععختين بالللة العربية وفقيتم توظيف العامل بموجب عقد عمل ي 
 
عد من الوزارةل ا

ُ
  تسععععلم تحداهما لنموذج املوحد امل

و   ب يث يتضععععععمن العقد اسععععععم صععععععاحب العمل  و اسععععععم العامل  و جنسععععععيته  األخرى في ملف خدمته لدى املنشععععععأةللعامل وتودع 

فق عليأا  و ما تذا و أية امتيازات أخرى يت  و األجراألسععايعع ي املتفق عليه عنوانه املختار  و نوع العمل  و مكانه   و عنوانه األصععلي

و تاري  مبا ععععععرة العمل  و أية   دة التجربة تذا تم االتفاق عليأا  و مكان العقد م دد املدة  أو غير م دد املدة  أو ألداء عمل معين

 ن الني العرب  هو املعتمد دومعلى أن يكو   للة أخرى ت ى جانب الللة العربية  و يجوز ت رير العقد ببيانات ضرورية
 
 .ا

 (7املادة )

ي ق للمنشعععععععععأة تللاء عقد العامل ال ي ال يبا عععععععععر مهام عمله دون ع ر   حدد في عقد العمل ملبا عععععععععرة العملمع مراعاة التاري  امل

أو من تاري  قدومه   تذا كان التعاقد تم داخل اململكةمشعععععععععروع خالا سعععععععععبعة أيام عمل من تاري  التوقيع على العقد بين الطرفين 

 .كان التعاقد تم خارج اململكةتذا ت ى اململكة 

 (8املادة )

افقته  لمنشأةال يجوز ل .1  .مكان آخر يقتض ي تليير م ل تقامتهمن مكان عمله األصلي ت ى  -كتابة  -نقل العامل بلير مو

 في السنة تكليف العامل بعمل  في حاالت الضرورة التي قد تقتضيأا ظروف عارضة وملدة ال تتجاوز  لمنشأةل .2
 
في  ال ين يوما

افقته مكان يختلف عن املكان إقامته خالا املنشأة ت مل ت  على أن املتفق عليه دون ا تراط مو تكاليف انتقاا العامل و

 .تلك املدة

 
 اإلركاب

 

 (9املادة )

 -:أفراد أسرته وفق الضوابط التاليةأو   االلتزام بم روفات تركاب العامليت دد 

 .وفق ما يتفق عليه في عقد العمل  عند بداية التعاقد .1

 .عند تمتع العامل بإجازته السنوية  وفق ما يتفق عليه في عقد العمل .2

 ألحكام املادة )األربعون( فقرة ) عند انتأاء خدمة العامل .3
 
 .من نظام العمل(  1  يبقا

تذا رغب في العودة دون   أو ة التجربةصععالحيته للعمل خالا فتر ال تت مل املنشععأة تكاليف عودة العامل ت ى بلدت في حالة عدم  .4

 .أدت ت ى ترحيله بموجب قرار تداري  أو حكم قضائ   أو في حالة ارتكابه مخالفة سبب مشروع

 (10املادة )

   ومن  عولهم  ععععرعتضعععع ي تليير م ل تقامته نفقات نقله سععععت ق العامل ال ي يتم نقله من مكان عمله األصععععلي ت ى مكان آخر يق
 
 ا

 .يكن النقل بناء على رغبة العامل ما لم  ات اإلركاب مع نفقات نقل أمتعتأمممن يقيمون معه في تاري  النقل بما فيأا نفق
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 التدريب و التأهيل
 

 (11املادة )

و تذا كان مكان التأهيل أو التدريب في   عاملين السععععععععععععوديين كافة التكاليف  أو تدريب الاملنشععععععععععععأة في حاا قيامها بتأهيلتت مل 

كما تؤمن وسعععععا ل املعيشعععععة   ودة بالدرجة التي ت ددها املنشعععععأة  و العنشعععععأة تؤمن ت اكر السعععععفر في ال هابغيرالدا رة املكانية للم

 ت داخليةو تنقال   من مأكل  و مسكن
 
 .التأهيل  و التدريبرف أجر العامل يواا فترة و تستمر في ص  عنأا   أو ت رف للعامل بدال

 (12املادة )

ن ي  .1
ُ
درة عن الجهععة التي تتو ى   تذا  بععئ من التقععارير ال عععععععععععععا  أو التععدريععب من غير العععاملينعقععد التععأهيععليجوز للمنشعععععععععععععأة أن ت

 .تكماا برامج التدريب ب ورة مفيدة  أو قدرته على التدريب  أو التأهيل عدم قابليته

  أو التأهيل تذا  بئ من التقارير أو وصعععععععععععيه الحق في تبأاء التدريب  الخاضعععععععععععع للتأهيل من غير العاملين  أو وليه   أو للمتدرب .2

 .التدريب ب ورة مفيدة  أو قدرته على تكماا برامج درة عن الجهة التي تتو ى التدريب  أو التأهيل عدم قابليتهال ا

ب لك قبل أسبوع على األقل من  ي يرغب في ابأاء العقد تبالغ الطرف اآلخروفي كلتا الحالتين السابقتين يجب على الطرف ال  .3

 .اري  التوقف عن التدريب والتأهيلت

 املتدرب أو الخاضع للتأهيل من غير العاملين لديه عععععع بعد تكماا مدة التدريب أو التأهيل عععععع أن  عمل لد أا مدةللمنشأة أن تلزم  .4

 .مما لة ملدة التدريب أو التأهيل

منشعععأة أن تلزم  املتدرب أو الخاضعععع للتأهيل من غير العاملين لد أا بدفع تكاليف التدريب أو التأهيل التي ت ملتأا أو بنسعععبة لل .5

 .فض العمل املدة املما لة اوبعضهااملدة املتبقية في حالة رفضه ر 

 (13املادة )

  أو التأهيل من العاملين لد أا عععععععععععععععععع بعد تكماا مدة التدريب أو التأهيل عععععععععععععععععع أن شأة أن تشترط على الخاضع للتدريب: يجوز للمنأوال

ا كان عقد العمل غير م ددة   تذملدة برنامج التدريب أو التأهيل ال ي خضعععععععععععع له العامل عمل لد أا مدة ال تتجاوز املدة املما لة 

دة املمعععا لعععة ملعععدة برنعععامج تبقيعععة من عقعععد العمعععل أقعععل من املعععأو بعععامي معععدة العقعععد في العقود م عععددة املعععدة تذا كعععانعععئ املعععدة امل  املعععدة

 .التدريب

ن ي تأهيل أو تدريب العامل : يجوز للمنشعععععأة انيا
ُ
  مع الزامه بدفع تكاليف التدريب التي ت ملتأا املنشعععععأة أو بنسعععععبة منأا وذلك أن ت

 :التاليةفي الحاالت 

 .املحدد ل لك دون ع ر مشروع ملوعد  أو التأهيل قبل اتذا قرر العامل تبأاء التدريب .1

ا أ ناء ( منأ6تذا تم فسخ عقد عمل العامل وفق تحدى الحاالت الواردة في املادة )الثمانون( من نظام العمل عدا الفقرة ) .2

 .فترة التدريب أو التأهيل

 ظام العمل أ ناء فترةمانون( من ن  أو تركه للير الحاالت الواردة في املادة )الحادية والثتذا استقاا العامل من العمل .3

 .التدريب أو التأهيل

منأا تذا اسععععععتقاا العامل من أو التاهيل التي ت ملتأا املنشععععععأة أو بنسععععععبة  لزام العامل بدفع تكاليف التدريبللمنشععععععاة ا : يجوز  الثا

العمل التي ت عععععععععععتريتأا عليه    أو تركه للير الحاالت الواردة في املادة )الحادية والثمانون( من نظام العمل قبل تنتأاء مدةالعمل

 املنشأة بعد تنتأاء التدريب أو التأهيل.
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 األجور
 (14املادة )

للبالد في مواعيععد تععدفع أجور العمععاا بععالعملععة الرسعععععععععععميععة   ت يني عليأععا برنععامج حمععايععة األجور   أو ترتيبععامع مراعععاة أي تجراءات

 .املعتمدة في اململكةيريق البنوك   و تودع في حسابات العماا عن است قاقها

 (15املادة )

 .بأاية الشهر ال ي تم فيه التكليفتدفع أجور الساعات اإلضافية املست قة للعامل في 

 (16املادة )

افق يوم   .يتم الدفع في يوم العمل السابق   أو عطلة رسميةيوم الراحة األسبوعية  دفع األجور تذا و
 

 تقارير األداء
 (17املادة )

ِعُد املن
ُ
 ن وفق  مرة كل سععععععععنة على األقل لجميع العامليشععععععععأة تقارير عن األداء ب ععععععععفة دوريةت

 
على أن   للنماذج التي تضعععععععععها ل لك ا

 : تتضمن العناصر التالية

 .املقدرة على العمل  و درجة تتقانه )الكفاءة( .1

 .العامل  و مدى تعاونه مع رؤسا ه  و زمال ه  و عمالء املنشأة سلوك .2

 . املواظبة .3

 (18) املادة

 .ع في ذلك مقياسا من خمسة مستوياتعلى أن يتب  بالتقديرات التي ت ددها املنشأة ُيقّيُم أداء العامل في التقرير 

 (19املادة )

مل ب عععععععععورة من التقرير فور   و ُيخطر العاى أن  عتمد من )صعععععععععاحب ال عععععععععالحية(عل  ير بمعرفة الر يس املبا عععععععععر للعاملُ عّد التقر 

 للعامل أن يتظلم من التقرير وفق   و ي قاعتمادت
 
 .لم املن وص عليأا في ه ت الال  ةلقواعد التظ ا

 

 العالوات
 (20املادة )

 .املركز املا ي للمنشأة   يتم ت ديد نسبتأا بناء  على ضوءمنشأة منح العاملين عالوات سنويةيجوز لل .1

2.  
 
  في النموذج ال ي تضعععععععه املنشععععععأة تقدير )ممتاز(السععععععت قاق العالوة متف ح ععععععل في تقريرت الدوري على   يكون العامل مؤهال

 .تاري  ح وله على العالوة السابقة  أو من ة كاملة من تاري  الت اقه بالعملوذلك بعد مض ي سن

 منح العامل عالوة است نا ية وفق إلدارة املنشأة يجوز  .3
 
 . تضعها في ه ا الشأنللضوابط التي  ا
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 الرتقيات
 (21املادة )

 تضع املنشأة سل
 
  ما

 
 عععععععععع وفق  و مسميات الوظا ف ععععععععععلوظا فها ت دد فيه عدد وظيفيا

 
  و التوصيف املنهي ملا جاء في دليل الت نيف ا

 و يكون العام  وظيفة  و  روط  للها  و بداية أجرها فيهالسعودي عععععععععععععععععععععع و درجة كل 
 
متف توفرت   للترقية ت ى وظيفة أعلى ل مؤهال

 الشروط التالية:

 .وجود الوظيفة الشاغرة األعلى .1

افر مؤهالت   .2  .لل الوظيفة املرصح للترقية تليأاتو

 .وسط على األقل في آخر تقرير دوريح وله على مستوى فوق املت .3

افقة صاحب ال الحية .4  .مو

 وفق  نشأة منح العامل ترقية است نا يةإلدارة امل  يجوز  .5
 
 .للضوابط التي تضعها في ه ا الشأن ا

 (22املادة )

افرت  روط التر   :إن املفاضلة للترقية تكون كاآلت ف  قية لوظيفة أعلى في أكثر من عاملتذا تو

 .تر يح صاحب ال الحية .1

 .  ىالحاصل على تقدير أعل .2

 .الحاصل على  هادات علمية أعلى  أو دورات تدريبية أكثر .3

 .بمجاا عمل املنشأةثر خبرة عملية األك .4

 .األقدمية في العمل باملنشأة .5

 
 االنتداب

 (23املادة )

 :مقر عمله تلتزم املنشأة بما يلي تذا تم انتداب العامل ألداء عمل خارج

افقته   ماؤمن للعامل وسا ل التنقل الالزمةت .1  .لم يتم صرف مقابل لها بمو

 .ما لم تؤمنأا له املنشأة  و الطعام  و ما ت ى ذلك  بل للتكاليف التي يتكبدها للسكني رف للعامل مقا .2

 .اليوم  لالنتداب حسب درجة العاملقيمة البدا  .3

 وفق  تلك االلتزامات في قراراالنتداب ويجب أن ت دد
 
  و يكون احتسعاب تضعععها املنشععأة في ه ا الشععأن  و الضععوابط التي للفئات ا

 .املدة املحددة له من قبل املنشأةوفق   وقئ عودته عمله ت ى ة العامل ملقر تلك النفقات من وقئ ملادر 

 

 املزايا و البدالت
 (24املععادة )

ي على ذلك في عقد ن املنشأة لعمالها السكن املناسبتؤم
ُ
   و يجوز الني في عقد العمل علىالعمل  و ك لك وسيلة النقل تذا ن

 .أن تدفع املنشأة للعامل بدا سكن  وبدا نقل نقدي
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 وساعات العملأيام 
 

 (25املادة )

ألسبوعية بأجر كامل لجميع العماا  و يجوز الراحة االجمعة والسبئ  يوم   و يكون أيام في األسبوع 5يكون عدد أيام العمل  .1

  و عليأا أن تمكنأم عمالها أي يوم من أيام األسبوع ععع بعد تبالغ مكتب العمل املختي عععععع أن تستبدا بأ ا اليوم لبعضللمنشأة 

 .وم الراحة األسبوعية بمقابل نقدي  و ال يجوز تعويض يأم الدينيةمن القيام بواجبا 

 ت العمل ) عمان ( ساعات عمل يوميتكون ساعا .2
 
 تخفض ا ى )سئ( ساعات يوم ا

 
 . في  هر رمضان للعماا املسلمين يا

 
 العمل اإلضايف

 (26املادة )

  أو الكترون  موجه له ت عععععععععععدرت الجهة املسعععععععععععئولة في يتم ذلك بموجب تكليف كتاب   حاا تكليف العامل بالعمل اإلضعععععععععععافيفي  .1

ئ عليعه املعادة   اععات اإلضععععععععععععافيعة املكلف بأعا الععامعل  و ععدد األيعام الالزمعة لع لعكاملنشععععععععععععأة يبين فيعه ععدد السعععععععععععع وفق معا ن عععععععععععع 

 .سادسة بعد املا ة( من نظام العمل)ال

 تدفع املنشأة للعامل عن ساعات العمل  .2
 
  اإلضافية أجرا

 
 فيوازي أجر الساعة مضا تضافيا

 
 .%( من أجرت األساي ي 50تليه ) ا

 
 التفتيش اإلداري

 (27املادة )

اقع عملهمي اكون دخوا العمععاا ت ى مو   و على العمععاا االمتثععاا للتفتيش فهم منععه من األمععاكن املخ ععععععععععع عععععععععععععة لعع لععك  و ان عععععععععععر

لب منأم ذلك)الت
ُ
 .فتيش اإلداري( متف ي

 (28املادة )

افه  عامل بأن يثبئ حضورتيجوز للمنشأة أن تلزم ال عدة له ا اللرضب وان ر
ُ
 . إحدى الوسا ل امل
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 اإلجازات
 (29املادة )

 تقل مد أا عن واحد وعشرين يوم  ست ق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة تجازة سنوية بأجر كامل ال  -1
 
ت ى مدة    تزادا

 ال تقل عن  ال ين يوم
 
افقة املنشأة الح وا على جزء من تجازته سنوات مت لة   تذا بللئ خدمته خمسا   و للعامل بعد مو

مدة اإلجازة السنوية أكثر و يجوز االتفاق في عقد العمل على أن تكون   دة التي قضاها من السنة في العملالسنوية بنسبة امل

 .من ذلك

 عن الح وا عليأا  يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة است قاقها  -2
 
 عوضا

 
 نقديا

 
وال يجوز النزوا عنأا  أو أن يتقاض ف بدال

 أ ناء خدمته  وللمنشأة أن ت دد مواعيد ه ت اإلجازات وفق
 
ملقتضيات العمل  أو تمن ها بالتناوب لك  تؤمن سير عملها   ا

 وعليأا ت عار  العامل بامليعاد املحدد لتمتعه باإلجازات بوقئ كاٍف اليقل عن  ال ين يوم
 
 .ا

 (30املادة )

 :وفق مايلي  سبات  و املناق في تجازة بأجر كامل في األعيادللعامل الح

مضععان املبارك حسععب تقويم   تبدأ من اليوم التا ي لليوم التاسععع و العشععرين من  ععهر ر أيام بمناسععبة عيد الفطر املبارك أربعة .1

 .أم القرى 

 . أيام بمناسبة عيد األضحى املبارك  تبدأ من يوم الوقوف بعرفةأربعة  .2

 .مليزان(يوم واحد بمناسبة اليوم الويني للمملكة )أوا ا .3

 .قبل أيام تلك اإلجازات أو بعدها ه ت اإلجازات مع الراحة األسبوعية  عوض العامل عنأا بما  عادلهاوإذا تداخلئ أيام 

 يوم الويني فال  عوض العامل عنه.أما تذا تداخلئ أيام تجازة أحد العيدين مع تجازة ال

 (31املادة )

 :الحاالت التالية ي ق للعامل الح وا على تجازة بأجر كامل في

 .عند زواجهخمسة أيام  .1

 . ة أيام في حالة والدة مولود له ال .2

 .ة أيام في حالة وفاة زوجة العامل  أو أحد أصوله  أو فروعهخمس .3

 و لها الحق   ي حالة وفاة زوج العاملة املسعععععععععععلمة  و عشعععععععععععرة أيام فأربعة أ عععععععععععهر .4
 
حتف تضعععععععععععع  في تمديدها دون أجر تن كانئ حامال

 .املمنوحة لها بعد وضع ه ا الحمل تجازة العدة  و ال يجوز لها االستفادة من بامي هاحمل

 خمسة عشر يوم .5
 
 .لة وفاة زوج العاملة غير املسلمةفي حا ا

  ق املؤيدة لةحاالت املشار تليأا.وللمنشأة الحق في يلب الو ا

 (32املادة )

تجازات مرضععية خالا  -  أو مرجع يبي معتمد لد أا عن يبيب املنشععأة ال ي يثبئ مرضععه بشععهادة يبية صععادرة - سععت ق العامل 

 :نئ ه ت اإلجازات مت لة أم متقطعة  وذلك على الن و التا يسواء أكا  ي تبدأ من تاري  أوا تجازة مرضية  و التالسنة الواحدة

 الثال ون يوم .1
 
 .األو ى  بأجر كامل ا

 الستون يوم .2
 
 .األجر  بثال ة أرباع التالية ا

 الثال ون يوم .3
 
 .التف تلي ذلك  بدون أجر ا

 .في وصل تجازته السنوية باملرضية وللعامل الحق
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 الرعاية الطبية
 (33املادة )

 ن على جميع العاملين لد أا صععععععحيتقوم املنشععععععأة بالتأمي
 
  كما ررت نظام التأمين ال ععععععحي التعاون   و ال  ته التنفي يةوفقا ملا يق  ا

 وفق  سسة العامة للتأمينات االجتماعيةفرع األخطار املهنية لدى املؤ  تقوم باال تراك عن جميع العاملين في
 
 .ملا يقررت نظامها ا

 بيئة العمل
 (34ادة )امل

 :ضوابط عامة .أ

 .ية االجتماعية أو من أي جهة أخرى ال يتطلب تشليل النساء الح وا على ت ريح من وزارة العمل والتنم .1

 .ت عن العمل ذي القيمة املتساويةوالعامال في األجور بين العاملين  يمنع أي تمييز  .2

 .ة ودورات ميات تبعد مسافة مناسبةعلى صاحب العمل توفير مكان مخ ي للعامالت ألداء ال الة واالستراح .3

 .غرفة ذات خ وصية ملكاتب العامالتفي حاالت بيئة العمل املكتبية على صاحب العمل توفير  .4

 .اسبة مسؤولية مبا رة على املنشأة  و أيئة بيئة العمل املناألخطار املهنيةين والعامالت من تعد حماية العامل .5

 .امالت في األماكن التي  عملن بأاعلى صاحب العمل توفير مقاعد للع .6

 .أن يكون العامالت من النساء فقط في املنشآت النسا ية املللقة يجب .7

 .لين من الرجاا فقطكون فيأا العامفي املنشآت الرجالية املخ  ة للرجاا يجب أن ي .8

 .يجب تعيين حراسة أمنية ل الجمهور يجب على املنشأة توفير نظام أمني وفي حاا كانئ املنشأة تستقب .9

 :املرأة في املنشآت النسا ية فقط ضوابط عمل .ب

 .خوا الرجااتوضح أن املنشأة خاصة بالنساء وممنوع د يجب وضع لوحة تر ادية في مكان بارز  .1

 .أن يكون العامالت من النساء فقط يجب .2

حاا وجود املنشأة في مركز  آت حراسة أمنية أو نظام أمني ما لم يوفرها صاحب املركز التجاري فيشيجب أن توفر املن .3

 .تجاري 

اقبة األمنية وفي حاا تم وضع نظام أمني يجب على صاحب املنشأة وضع لوحة تر ادية أن  .املنشأة خاضعة للمر

 (35املادة )

أسععابيع قبل   ب يث تبدأ ب د أقصعع ف بأربعة دة عشععرة أسععابيع توزعها كيف تشععاءللمرأة العاملة الحق في تجازة وضععع بأجر كامل مل

و بشعععععععهادة يبية م عععععععدقة من جهة   أجهة الطبية املعتمدة لدى املنشعععععععأةو ي دد ه ا التاري  بواسعععععععطة ال  التاري  املرجح للوضعععععععع

 . ا األسابيع الستة التالية لوضعهالعاملة خالتشليل املرأة ا   و ال يجوز صحية

واحد بعد انقضاء    هر فللعاملة الحق في تجازة بأجر كامل ملدة   أو من ذوي االحتياجات الخاصة  و في حالة تنجاب يفل مريض

 .تمديد اإلجازة ملدة  هر دون أجر و لها  تجازة الوضع
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 (36املادة )

أن تأخ  بق ععععععد ترضععععععاع مولودها فترة  أو فترات ي ق للمرأة العاملة في املنشععععععأة عندما تعود ت ى مزاولة عملها بعد تجازة الوضععععععع 

ات الراحة املمنوحة لجميع العماا  و ت سعععب   و ذلك عالوة على فتر وعها على السععععاعة في اليوم الواحد  ال تزيد في مجماسععععتراحة

 و عشعععععععععععرين  عععععععععععهر  سعععععععععععاعات العمل الفعلية  و ذلك ملدة أربعة الفترات من   أو ه ت الفترة
 
و ال يترتب على ذلك   من تاري  الوضععععععععععععا

 بوقئ فترة  و يجب على املرأة العاملة بعد عود أا من تجازة الوضععععععععع ت ععععععععتخفيض األجر
 
أو فترات تلك   عار صععععععععاحب العمل كتابة

ي الال  ة أو فترات الرضععععععععععاعة على ضععععععععععوء ذلك ب سععععععععععب ما ورد ف  ما يطرأ على ذلك الوقئ من تعديل  و ت دد فترة   و االسععععععععععتراحة

 .التنفي ية لنظام العمل
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 اخلدمات االجتماعية
 

 (37املادة )

 :قديم الخدمات االجتماعية التاليةتلتزم املنشأة بت

 .تعداد مكان ألداء ال الة .1

 .تعداد مكان لتناوا الطعام .2

افق التيسععععععيرية الضععععععرورية للعماا من ذوي االعاقة التي تمكنأم من أداء أعمالهم املتطلبات  و الخدماتتوفر املنشععععععأة  .3   و املر

 .ي الال  ة التنفي ية لنظام العملب سب اال ترايات املن وص عليأا ف

 

 ضوابط سلوكيات العمل

 (38املادة )

نسعععبة للرجاا مال مته لل وق في كل األحواا يراعى في أي زّي بال   و و بعض العاملين بارتداء زّي موحد  أيجوز للمنشعععأة تلزام كل .1

 اء أن يكون م تشمبالنسبة للنس   و العام
 
   و فضفاضا

 
 .  و غير  فافا

ة املرعية في التعامل مع   و األعراف االجتماعيمقتضعععععععيات أحكام الشعععععععر عة اإلسعععععععالميةعلى جميع العاملين باملنشعععععععأة االلتزام ب .2

 .اآلخرين

ل و على املنشعععأة أن تتخ  كل التدابير التي تمنع الخلوة بين الجنسعععين داخ  العاملين الخلوة مع الجنس اآلخرجميع يمتنع على  .3

 .املنشأة

أو   القيام بأي  عععععععععععكل من أ عععععععععععكاا االي اء  أو اإلسعععععععععععاءة الجسعععععععععععدية  أو القولية  أو اإلي ا يةعلى جميع العاملين االمتناع عن  .4

  أو تجبار أي صخي ت ى باتخاذ أي موقف يخدش الحياء  أو يناا من الكرامة  أو السمعة  أو الحرية  أو يق د منه استدراج

و   حتف لو كان ذلك على سعععععععععبيل املزاح  وذلك عند التواصعععععععععل املبا عععععععععر  أو بأي وسعععععععععيلة تواصعععععععععل أخرى   شعععععععععروعةعالقة غير م

 .الزمة لتبليغ جميع العاملين ب لك  و الءات الضروريةللمنشأة أن تتخ  كل الترتيبات  و اإلجرا

 (39املادة )

جميع ممارسعععات اإلسعععاءة اإليجابية  أو السعععلبية  و جميع أ عععكاا االسعععتلالا  أو االبتزاز  أو اإلغراء  أو    عتبر من قبيل االي اء .1

أو من   قبل صععععاحب العمل على العامل مل منو التي تقع في مكان الع  سععععواء أكانئ جسععععدية  أو نفسععععية  أو جنسععععية  التأديد

و   في مكان العمل  و تعتبر املسعععععاعدة  أو على أي صعععععخي موجود قبل العامل على صعععععاحب العمل  أو من قبل عامل على آخر

 .التسترعلى ذلك في حكم اإلي اء

االت عععععععاا سعععععععواء بالقوا  أو لة من وسعععععععا ل   ما يقع باسعععععععتخدام أية وسعععععععيي اء املق عععععععود في الفقرة السعععععععابقة عتبر من قبيل اال  .2

ن أ عععععكاا   أو بأي  عععععكل مل اإللكترونية األخرى   أو بالوسعععععا الكتابة  أو اال عععععارة  أو االي اء  أو الرسعععععم  أو باسعععععتخدام الهاتف

 .السلوك ال ي يدا على ذلك
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 (40املادة )

  ي ق لععه التقعدم الجهععات الحكوميععة املخت ععععععععععععة جععاء ت ىمع عععدم اإلخالا ب ق من وقع عليععه اإليعع اء في مكععان العمععل من االلت .1

اقعة لكل    و يجوز  اء عليهبشعععععععكوات للمنشعععععععأة خالا مدة أق عععععععاها خمسعععععععة أيام عمل من وقوع اإلي من  عععععععاهد أو ايلع على و

فيكون   ي اء قد وقع من قبل صعععععععععاحب املنشعععععععععأة  أو من أعلى سعععععععععلطة فيأاأما تذا كان اإل   تي اء  التقدم ببالغ للمنشعععععععععأة ب لك

 .بالشكوى لةجهة الحكومية املخت ة تقدمال

مهمتأا الت قيق في حاالت اإلي اء    تكون من املسعععئوا املختي   أو بالغ   تشعععكيل لجنة بقرار على املنشعععأة عند تقديم  عععكوى  .2

خمسعععععععععععة أيام عمل من    و ذلك خالاديبي املناسعععععععععععب على من  بتئ تدانته  و التوصعععععععععععية بإيقاع الجزاء التأوااليالع على األدلة

 .تلقيأا الشكوى  أو البالغ

 (41املادة )

توقع من األيراف  و   يراف  و الشععععععععهود  و تدون كل ما يجري في م اضععععععععرمع مراعاة مبدأ السععععععععرية تسععععععععتمع الةجنة لجميع األ  .1

 .ن أعضاء الةجنة في بأاية كل صف ة   م توقع مالشهود على أقوالهم

تم اسععععععتدعاؤت املثوا أمام    و على منترى ضععععععرورة اسععععععتجوابه من العاملين  و االسععععععتماع ت ى أقواله نة حق اسععععععتدعاء منّج لة .2

 . يقع ت ئ يا لة املسؤوليةحتف ال   الةجنة

 .ملشكو في حقه أ ناء فترة الت قيق  و اارة املنشأة بالتفريق بين الشاك نة أن ترفع توصية إلدّج يجوز لة .3

اقعة اإلي اء بأ .4 اء التأديبي املناسعععععععععععب توصععععععععععع ي الةجنة باألغلبية بإيقاع الجز   يريقة من يرق اإل بات املعتبرة يفي حاا  بوت و

 .على املعتدي

يغ الجهات الحكومية املخت ععععععععععة لتبل  الةجنة رفع الشععععععععععكوى للمدير العام   وجب علىكان االعتداء  شععععععععععكل جريمة جنا ية تذا .5

 .ب لك

اقعة اإلي اء .6  .أو البالغ كيدي  تذا تبين لها أن الشكوى   يقاع عقوبة تأديبية على املبلغبإ  توص ي الةجنة في حاا عدم  بوت و

 .الةجوء لةجهات الحكومية املخت ة   من حق املعتدى عليهوقع من قبل املنشأة على املعتديال يمنع الجزاء التأديبي امل .7

 جزاء  تأديبيقيع املنشأة   من تو ال يمنع توقيع عقوبة  رعية  أو نظامية أخرى على املعتدي .8
 
 .عليه ا
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 املخالفات واجلزاءات
 

 (42املادة )

 من األفعاا التي يرتكبأا العامل  و تستوجب أي املخالفة هي كل فعل
 
 من الجزاءات التالية : ا

 ب توجهه املنشعععععأة ت ى العامل موضعععععحاإلن ار الكتاب  : و هو كتا .1
 
رت ت ى تمكان تعرضعععععه   مع لفئ نظبه نوع املخالفة التي ارتكبأا ا

 
 
 . ت ى جزاء أ د  في حالة استمرار املخالفة  أو العودة ت ى مثلها مستقبال

  و خمسة من األجر بما يتراوح بين أجر يوم  أو الحسم اليوم  غرامة مالية : و هي حسم نسبة من األجر في حدود جزء من األجر  .2

 أيام في الشهر الواحد ك د أقص ف .

  حرمانه من أجرت خالا ه ت الفترة   معمن مزاولة عمله خالا فترة معينة بدون أجر : و هو منع العاملاإليقاف عن العمل  .3

 فترة اإليقاف خمسة أيام في الشهر الواحد . على أن ال تتجاوز 

   أو العالوة الدورية : و ذلك ملدة أق اها سنة واحدة من تاري  است قاقها .الحرمان من الترقية .4

الرتكابه املخالفة مع عدم املسععععععععاس ب قه في   ف ععععععععل العامل بناء  على سععععععععبب مشععععععععروع الخدمة مع املكافأة : و هو الف ععععععععل من  .5

 مكافأة بأاية الخدمة .

الرتكابه أي من الحاالت   و فسععععخ عقد عمل العامل دون مكافأة  أو ت عععععار  أو تعويضالف ععععل من الخدمة بدون مكافأة : و ه .6

 ثمانون( من نظام العمل .املن وص عليأا في املادة )ال

   و مدى جسامة املخالفة املرتكبة من قبله .لجزاء املفروض على العامل مع نوعويجب أن يتناسب ا

 

 (43املادة )

 كل عامل يرتكب أيّ 
 
 عاقب بالجزاء املوضح قرين  -املةحق بأ ت الال  ة  -  و الجزاءات لفات الواردة في جداوا املخالفاتمن املخا ا

 التي ارتكبأا . املخالفة

 (44املادة )

و يجوز   من قبل )صعععاحب ال عععالحية( باملنشعععأة  أو من يفوضعععه  ات املن عععوص عليأا في ه ت الال  ةتكون صعععالحية توقيع الجزاء

 ألية مخالفة بجزاء أخف .  له استبداا الجزاء املقرر 

 (45املادة )

 يومخالفة بعد مضعععععععع ي ما ة و مانين في حاا ارتكاب العامل ذات امل
 
 فإنه ال  عتبر عا د  على سععععععععبق ارتكابأا ا

 
  و كأبأا   و تعد مخالفةا

 ارتكبئ للمرة األو ى .

 (46املادة )

   يكتفى بتوقيع الجزاء األ د من بين الجزاءات املقررة في ه ت الال  ة .حدعند تعدد املخالفات النا ئة عن فعل وا

 

 (47املادة )

كما ال يجوز أن يوقع على العامل عن املخالفة الواحدة   املخالفة الواحدة أكثر من جزاء واحدال يجوز أن يوقع على العامل عن 

 و ال أن يقتطع من أجرت أكثر من أجر خمسععععععععة أيام في الشععععععععهر الواحد وف  ة تزيد قيمتأا على أجر خمسععععععععة أيامغرام
 
لللرامات التي  قا

 توقع عليه .
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 (48املادة )

 ال توقع املنشعععأة أيّ 
 
ملنسعععوبة تليه  باملخالفات ا   تال بعد تبالغ العامل كتابةجاوز عقوبتأا غرامة أجر يوم واحدمن الجزاءات التي تت ا

 ذلك بموجب م ضر يودع بملفه الخاص.  و و ت قيق دفاعه  و سماع أقواله

 (49املادة )

أو باملنشععأة  تذا كان له عالقة مبا ععرة بطبيعة عملهال يجوز للمنشععأة توقيع أي جزاء على العامل ألمر ارتكبه خارج مكان العمل تال 

 املادة )الثمانون( من نظام العمل.  وذلك دون اإلخالا ب كم أو بمديرها املسئوا 

 (50املادة )

 وز مسعععاءلة العامل تأديبيال يج
 
 ضععع ي على كشعععفها أكثر من  ال ين يومعن مخالفة م ا

 
  دون أن تقوم من تاري  علم املنشعععأة بمرتكبأا ا

 .اذ أي من تجراءات الت قيق بشأبأاباتخ

 (51املادة )

 ت املخالفة أكثر من  ال ين يوم  تذا مض ف على تاري   بو أي جزاء على العاملال يجوز للمنشأة توقيع 
 
 .ا

 (52املادة )

وِقع عليه من جزاءات  و نوعها  و مقدارهاتلتزم املنشعععععأة بإبالغ العامل 
ُ
يتعرض له في حالة تكرار   و الجزاء ال ي سعععععوف كتابة بما أ

وانه يرسل تليه بالبريد املسجل على عن  أو رفض التوقيع بالعلم  أو كان غا با  خطار  و تذا امتنع العامل عن استالم اإل املخالفة

التبليغ  و يترتب على  كترون  الشعخصع ي الثابئ بعقد العمل  أو املعتمد لدى املنشعأة  أو بالبريد االلالثابئ في ملف خدمته املختار 

 ت الوسا ل جميع اآل ار القانونية.بأي من ه 

 (53املادة )

ه ت  و ت فظ  فيأا نوع املخالفة التي ارتكبأا  و تاري  وقوعها  والجزاء املوقع عليه   يدون يخ ععععععععي لكل عامل صععععععععحيفة جزاءات

 .الصحيفة في ملف خدمة العامل

 (54املادة )

  و يكون الت عععععععرف عملوفق أحكام املادة )الثالثة والسعععععععبعون( من نظام ال  خاصت املوقعة على العماا في سعععععععجل تقيد اللراما

و في حالة عدم وجود لجنعة عمعاليعة يكون الت عععععععععععرف في   قبعل الةجنعة العمعاليعة في املنشععععععععععععأة فيأعا بمعا  عود بالنفع على العمعاا من

افقة وزارة العمل  .والنمية االجتماعية اللرامات بمو
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 التظلم
 

 (55املادة )

لم ت ى ي ق للعامل أن يتظ  تجاء ت ى الجهات اإلدارية  أو القضعععععععععععا ية املخت عععععععععععة  أو الهيئاتمع عدم اإلخالا ب ق العامل في االل

عمل من أيام   و يقدم التظلم ت ى تدارة املنشععأة خالا  ال ة تدارة املنشععأة من أي ت ععرف  أو تجراء  أو جزاء يتخ  في حقه من قبلها

  في خطر العامل بنتيجة البئ في تظلمه  و يو ال يضعععععععععععار العامل من تقديم تظلمه  تاري  العلم بالت عععععععععععرف  أو اإلجراء املتظلم منه

 .أيام عمل من تاري  تقديمه التظلمميعاد ال يتجاوز خمسة 

 

 أحكام ختامية
 (56املادة )

 ار تنف  أحكام ه ت الال  ة في حق املنشأة اعتب
 
 تبار على أن تسري في حق العماا اع  من تاري  تبالغها باعتمادها ا

 
من اليوم التا ي  ا

 .إلعالبأا
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 جداول املخالفات واجلزاءات
 

 : خمالفات تتعلق مبواعيد العمل : أوالا 

 نوع املخالفة م
 اليوم (الجزاء )النسبة املحسومة   هي نسبة من األجر 

 رابع مرة  الث مرة  ان  مرة أوا مرة

1 
( دقيقة دون تذن  أو 15للعمل للاية ) التأخر عن مواعيد الحضعععور 

 .يترتب على ذلك تعطيل عماا آخرين تذا لم  ع ر مقبوا 
 %20 %10 %5 تن ار كتاب 

2 
( دقيقة دون تذن  أو 15للعمل للاية ) التأخر عن مواعيد الحضعععور 

 .ا ترتب على ذلك تعطيل عماا آخرينتذ  ع ر مقبوا 
 %50 %25 %15 تن ار كتاب 

3 
دقيقعععة للعععايعععة  (15التعععأخر عن مواعيعععد الحضععععععععععععور للعمعععل أكثر من )

يترتععععععب على ذلععععععك  تذا لم  ( دقيقععععععة دون تذن  أو ععععععع ر مقبوا 30)

 .تعطيل عماا آخرين

10% 15% 25% 50% 

4 
دقيقعععة للعععايعععة  (15التعععأخر عن مواعيعععد الحضععععععععععععور للعمعععل أكثر من )

عطيععل تذا ترتععب على ذلععك ت  ( دقيقععة دون تذن  أو ععع ر مقبوا 30)

 .عماا آخرين

 يوم 75% 50% 25%

5 
دقيقعععة للعععايعععة  (30التعععأخر عن مواعيعععد الحضععععععععععععور للعمعععل أكثر من )

يترتععععععب على ذلععععععك  تذا لم  ( دقيقععععععة دون تذن  أو ععععععع ر مقبوا 60)

 .تعطيل عماا آخرين

 يوم 75% 50% 25%

6 
( دقيقعععة للعععايعععة 30عن مواعيعععد الحضععععععععععععور للعمعععل أكثر من )التعععأخر 

ا ترتععب على ذلععك تعطيععل تذ  تذن  أو ععع ر مقبوا  ( دقيقععة دون 60)

 .عماا آخرين

 يومان يوم 50% 30%

 باإلضافة ت ى حسم أجر دقا ق التأخر

7 
لعمل ملدة تزيد على سعععاعة دون تذن  التأخر عن مواعيد الحضعععور ل

يترتععب على ذلععك تعطيععل عمععاا    أو لمسععععععععععععواء  ترتععب  أو ععع ر مقبوا 

 .آخرين

  ال ة أيام يومان يوم تن ار كتاب 

 باإلضافة ت ى حسم أجر ساعات التأخر

8 
مقبوا بما    أو ع ر أو االن ععععععراف قبل امليعاد دون تذن  ترك العمل

 .( دقيقة15ال يتجاوز )

 يوم %25 %10 تن ار كتاب 

 مدة ترك العملباإلضافة ت ى حسم أجر 

9 
ع ر مقبوا بما   أو أو االن ععععععراف قبل امليعاد دون تذن  ترك العمل

 .( دقيقة15يتجاوز )

 يوم 50% 25% 10%

 باإلضافة ت ى حسم أجر مدة ترك العمل

10 
نتأععاء مواعيععد العمععل   أو العودة تليأععا بعععد االبقععاء في أمععاكن العمععل

 .دون تذن مسبق
 يوم %25 %10 تن ار كتاب 

11 
ة   خالا السععععععععععععنعععع  أو ععععع ر مقبوا ملععععدة يومالليععععاب دون تذن كتععععاب 

  .العقدية الواحدة
 أربعة أيام  ال ة أيام يومان

العععععععععععععععحعععععععععععععععرمعععععععععععععععان معععععععععععععععن 

  أو العالوات الترقيعععات

 ملرة واحدة
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12 
ع ر مقبوا من يومين ت ى سععععععتة   أو اللياب املت ععععععل دون تذن كتاب 

   خالا السنة العقدية الواحدة أيام

 أربعة أيام  ال ة أيام يومان

العععععععععععععععحعععععععععععععععرمعععععععععععععععان معععععععععععععععن 

  أو العالوات الترقيعععات

 ملرة واحدة

 باإلضافة ت ى حسم أجر مدة اللياب

13 
قبوا من سععععععععبعة أيام ت ى   أو ع ر ماللياب املت ععععععععل دون تذن كتاب 

 .عشرة أيام  خالا السنة العقدية الواحدة

 خمسة أيام أربعة أيام

العععععععحعععععععرمعععععععان 

مععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععن 

  العععتعععرقعععيععععععات

والعععععععععععالوات 

 ملرة واحدة

ف عععععععل من الخدمة مع 

تذا لم يتجاوز   املكافأة

( 30مجموع الليععععععاب )

 يوم

 باإلضافة ت ى حسم أجر مدة اللياب

14 
   أو ع ر مقبوا من أحاللياب املت عععععل دون تذن كتاب 

 
 د عشعععععر يوما

 ت ى أربعة عشر يوم
 
 .  خالا السنة العقدية الواحدةا

 خمسة أيام

الحرمععععععان من 

العععععععتعععععععرقعععععععيعععععععات  

والعععععععععععععععععععععععععععالوات 

  ملعععععععرة واحعععععععدة

معععععععع تعععععععوجعععععععيعععععععه 

تن ار بالف ل 

 يبقععععع
 
للمعععععادة  ا

)العععععثعععععمععععععانعععععون( 

مععععععععععن نععععععععععظععععععععععام 

 العمل

ف عععععععععععععل من 

العععععععععخعععععععععدمعععععععععة 

 
 
 يعععععععععععععععبعععععععععععععععقعععععععععععععععا

لععععععععععععلععععععععععععمععععععععععععادة 

)الثمععععانون( 

مععععععن نععععععظععععععام 

 العمل

------- 

 باإلضافة ت ى حسم أجر مدة اللياب

15 
تزيد على خمسععة عشععر  االنقطاع عن العمل دون سععبب مشععروع مدة

 يوم
 
 .لواحدةخالا السنة العقدية ا  مت لة ا

كتاب  بعد اللياب    على أن  سبقه تن ار أو تعويض  الف ل دون مكافأة

 .ملادة )الثمانون( من نظام العمل  في نطاق حكم امدة عشرة أيام

16 
 لليعاب املتقطع دون سععععععععععععبعب مشععععععععععععروع معددا

 
تزيعد في مجموعهعا على  ا

 م ال ين يو 
 
 خالا السنة العقدية الواحدة  ا

اللياب   على أن  سبقه تن ار كتاب  بعد الف ل دون مكافأة  أو تعويض

 مدة عشرين يوم
 
 .املادة )الثمانون( من نظام العملفي نطاق حكم   ا
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 : خمالفات تتعلق بتنظيم العمل : اا ثاني

 نوع املخالفة م
 الجزاء)النسبة املحسومة هي نسبة من األجر اليوم (

 رابع مرة  الث مرة  ان  مرة أوا مرة

1 
املخ ععععععععععععي للعععامععل أ نععاء  التواجععد دون مبرر في غير مكععان العمععل

 .وقئ الدوام
 يوم 50% 25% 10%

2 
أمور عمل املنشعععععأة في أماكن العمل  دون اسعععععتقباا زا رين في غير 

 .تذن من اإلدارة
 %25 %15 %10 تن ار كتاب 

3 
  ألغراض خاصعععععععععة  املنشعععععععععأة اسعععععععععتعماا آالت  و معدات  و أدوات

 دون تذن .
 %50 %25 %10 تن ار كتاب 

4 
أو   جه حق في أي عمل ليس في اخت عععاصعععه  دون و تدخل العامل

 لم  عهد به تليه .
  ال ة أيام يومان يوم 50%

 %25 %15 %10 تن ار كتاب  .لدخوا من غير املكان املخ ي ل لك  أو االخروج 5

6 
  أو و صععععععععععععيعععانتأعععا  أو عععدم العنعععايععة بأعععااإلهمعععاا في تنظيف اآلالت  

 .بأا من خللعدم التبليغ عن ما 
  ال ة أيام يومان يوم 50%

7 
م األخرى في   و اللواز عععدم وضععععععععععععع أدوات اإلصععععععععععععالح   و ال ععععععععععععيععانععة

 .األماكن املخ  ة لها  بعد االنتأاء من العمل
 يوم %50 %25 تن ار كتاب 

 ف ل مع املكافأة خمسة أيام  ال ة أيام يومان .أو بالغات تدارة املنشأة  تمزيق  أو تتالف تعالنات 8

9 
اإلهمعاا في العهعد التي ب وزتعه  مثعاا : )سععععععععععععيعارات  آالت  أجهزة  

   .......الخ ( .معدات  أدوات
 ف ل مع املكافأة خمسة أيام  ال ة أيام يومان

10 
ععان املععععد لعععه  أو  ععان العمعععل  أو غير املكع في غير أوقعععات األكعععل في مكع

 .الراحة
 %25 %15 %10 تن ار كتاب 

 %50 %25 %10 تن ار كتاب  .لنوم أ ناء العملا 11

  ال ة أيام يومان يوم %50  لحاالت التي تستدعي يقظة مستمرةالنوم في ا 12

 يوم %50 %25 %10   أ ناء ساعات العمل أو وجود العامل في غير مكان عمله  التسكع 13

 يومان يوم .في ت بات الحضور  و االن رافالتالعب  14

الحرمان من 

الترقيات 

والعالوات ملرة 

 واحدة

ف ل من الخدمة مع 

 املكافأة 

15 
م تنفيعع    أو عععدة األوامر العععاديععة الخععاصععععععععععععععة بععالعمععلعععدم تيععاععع

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

16 
  و التعليمات الخطية الخاصعععععععععععععة األوامرالت ريض على مخالفة 

 بالعمل .
 ف ل مع املكافأة خمسة أيام  ال ة أيام يومان

17 
عنأعععععا للم عععععافظعععععة على    و املعلنالتعععععدخين في األمعععععاكن املحظورة

   و املنشأة .سالمة العماا
 ف ل مع املكافأة خمسة أيام  ال ة أيام يومان

18 
ينشععععععأ عنه ضععععععرر في صععععععحة  ي قد  أو التأاون في العمل ال اإلهماا

 .  أو في املواد  أو األدوات  و األجهزة  أو سالمتأمالعماا
 خمسة أيام  ال ة أيام يومان

 

 ف ل مع املكافأة
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 : خمالفات تتعلق بسلوك العامل : اا ثالث

 نوع املخالفة م

الجزاء)النسبة املحسومة هي نسبة من األجر 

 اليوم (

 رابع مرة  الث مرة  ان  مرة أوا مرة

 خمسة أيام  ال ة أيام يومان يوم   أو تحداث مشاغبات في مكان العمل ع اللير  أو مالتشاجر مع الزمالء 1

   أو ادعاء العامل ك بالتمارض 2
 
 خمسة أيام  ال ة أيام يومان يوم   أو بسببه .أنه أصيب أ ناء العمل ا

3 
  أو رفض املنشعععععععأةلكشعععععععف الطبي عند يلب يبيب االمتناع عن تجراء ا

 .ية أ ناء العالجاتباع التعليمات الطب
 خمسة أيام  ال ة أيام يومان يوم

 خمسة أيام يومان يوم %50 .مات الصحية املعلقة بأماكن العملمخالفة التعلي 4

 .الكتابة على جدران املنشأة  أو ل ق تعالنات عليأا 5
تن ار 

 كتاب 
10% 25% 50% 

 يومان يوم %50 %25 .عند االن راففض التفتيش اإلداري ر  6

7 
ملواعيد املحددة دون عدم تسععليم النقود املح ععلة لحسععاب املنشععأة في ا

 .تبرير مقبوا 
 خمسة أيام  ال ة أيام يومان

ف ل مع 

 املكافأة

 و األجهزة املقررة للوقاية وللسالمة .  االمتناع عن ارتداء املالبس 8
تن ار 

 كتاب 
 خمسة أيام يومان يوم

 خمسة أيام  ال ة أيام يومان تعمد الخلوة مع الجنس اآلخر في أماكن العمل . 9
ف ل مع 

 املكافأة

 اإلي ا 10
 
 ء لآلخرين بما يخدش الحياء قوال

 
 خمسة أيام  ال ة أيام يومان .   أو فعال

ف ل مع 

 املكافأة

11 
سععععععععععا ل   أو باسععععععععععتعماا و االعتداء على زمالء العمل بالقوا  أو اإل ععععععععععارة

  .  أو الت قيراالت اا االلكترونية بالشتم
 خمسة أيام  ال ة أيام يومان

ف ل مع 

 املكافأة

12 
بععاإليعع اء الجسعععععععععععععدي على زمالء العمععل  أو على غيرهم بطريقععة االعتععداء  

 .تباحية

  أو تعويض بموجب املادة ف ل بدون مكافأة  أو ت عار

 )الثمانون(

13 
 بأي وسععععععععععععيلة من وسععععععععععععا ل االت ععععععععععععاا  أو االعتداء الجسععععععععععععدي  أو القو ي

االلكترونية على صععععععععععاحب العمل  أو املدير املسععععععععععئوا  أو أحد الرؤسععععععععععاء 

 .أ ناء العمل  أو بسببه

  أو تعويض بموجب املادة ف ل بدون مكافأة  أو ت عار

 )الثمانون(

  ال ة أيام   أو  كوى كيدية .تقديم بالغ 14
خمسة 

 أيام

ف ل مع 

 املكافأة
------ 

15 
أو  باألقواا أو اإلدالء   بالحضععععععععععععور عدم االمتثاا لطلب لجنة الت قيق 

  الشهادة.
 خمسة أيام  ال ة أيام يومان

ف ل مع 

 املكافأة

 
                    واهلل املوفق
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