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 الئحة تنظٌم العمل
 

 مقدمة
 

( من المادة )الثانٌة عشرة( من نظام العمل1وضعت هذه الالئحة تنفٌذ الحكم الفقرة )  

  ( وتارٌخ04المعدل بالمرسوم الملكً )م/ هـ  140١/ 8/ 02 ( وتارٌخ١1بالمرسوم الملكً رقم )م/ الصادر هـ  140١

صاحب عمل إعداد الئحة لتنظٌم العمل فً ، وعلى كل  هـ١/١/142١ وتارٌخ  (4١رقم )م/هـ والمرسوم الملكً 1424/١/10

 منشؤته وفق هذا النموذج.

 بٌانات المنشؤة
 اسم المنشؤة: الجمعٌة السعودٌة للسرطان بالمنطقة الشرقٌة 

مركز مً الجبر  المركز الرئٌسً:   

12 عدد العاملٌن:   

 عامل النشاط: توعوي تثقٌفً 

 العنوان: 

 ( 211١0( الرمز البرٌدي: )  21113صندوق برٌد: ) 

 1١118١221رقم برٌد واصل: 

 2128١43١١3هاتؾ: 

 2128١41884فاكس: 

 info@scf.org.saبرٌد إلكترونً: 

 0١0رقم السجل التجاري: 

 ـه 140١/ 21/ 22تارٌخ إصدار السجل التجاري: 
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 أحكام عامة

(1المادة )  

 ٌقصد بلفظ المنشؤة أٌنما ورد فً هذه الالئحة: جمعٌة السرطان السعودٌة 

لمصلحة هذه المنشؤة وتحت إدارتها، أوإشرافها مقابل ٌقصد بلفظ العامل أٌنما ورد فً هذه الالئحة: كل شخص طبٌعً ٌعمل 

 أجر، ولو كان بعٌدا عن نظارتها.

(0المادة )  

 التقوٌم المعمول به فً المنشؤة هو: التقوٌم المٌالدي

(2المادة )  

 تسري أحكام هذه الالئحة على جمٌع العاملٌن بالمنشؤة، والفروع التابعة لها. .1

ق المكتسبة للعمال، وتعتبر هذه الالئحة مكملة لعقود العمل فٌما ال ٌتعارض مع هذذه ال تخل أحكام هذه الالئحة بالحقو .0

 الحقوق.

 تطلع المنشؤة العامل على هذه الالئحة عند التعاقد، وتنص على ذلك فً عقد العمل. .2

 

(4المادة )  

ارد فذذً هذذذه ٌجذذوز للمنشذذؤة إصذذدار قذذرارات، وسٌاسذذات خاصذذة بهذذا ٌعطذذى بموجبهذذا العمذذال حقوقذذا أفضذذل ممذذاهو و .1

 الالئحة.

للمنشؤة الحق فً تضمٌن هذه الالئحة شروطا، وأحكاما إضذافٌة بمذا ال ٌنذتقص مذن حقذوق العمذال المكتسذبة بموجذب   .0

نظام العمل، والئحته التنفٌذٌذة، والقذرارات الصذادرة تنفٌذذا لذه، وال تكذون هذذه اأضذافات أو التعذدٌالت نافذذة إال بعذد 

 لبشرٌة والتنمٌة االجتماعٌة.اعتمادها من وزارة الموارد ا

كل نص ٌتم إضافتة إلى هذه الالئحة ٌتعارض مع أحكام نظذام العمذل، والئحتذه التنفٌذٌذة، والقذرارات الصذادرة تنفٌذذا  .2

 له، ٌعتبر باطال وال ٌعتد به.

 التوظٌؾ
(١لمادة )ا  

:المنشؤة ما ٌلًٌوظؾ العمال على وظائؾ ذات مسمٌات، ومواصفات معٌنة؛ وٌراعى عند التوظٌؾ فً   

 أن ٌكون طالب العمل سعودي الجنسٌة. .1

 أن ٌكون حائزا على المإهالت العلمٌة، والخبرات المطلوبة للوظٌفة من قبل المنشؤة.  .0

 أن ٌجتاز بنجاح ما قد تقرره المنشؤة من اختبارات، أو مقابالت شخصٌة تتطلبها الوظٌفة. .2

 التً تحددها المنشؤة.أن ٌكون الئقا طبٌا بموجب شهادة طبٌة من الجهة  .4

ٌجذذوز اسذذتثناظ توظٌذذؾ ؼٌذذر السذذعودي وفقذذا للشذذروط، وافحكذذام الذذواردة فذذً المذذواد: )السادسذذة والعشذذرون، الثانٌذذة  .١

 .والثالثون، الثالثة والثالثون( من نظام العمل
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 عقد العمل
(١المادة )  

وفقا للنموذج الموحد المعد من الوزارة، تسلم إحداهما ٌتم توظٌؾ العامل بموجب عقد عمل ٌحرر من نسختٌن باللؽة العربٌة 

للعامل وتودع افخرى فً ملؾ خدمته لدى المنشؤة، بحٌث ٌتضمن العقد اسم صاحب العمل، واسم العامل، وجنسٌته، وعنوانه 

علها، وما إذا كان  افصلً، وعنوانه المختار، ونوع العمل، ومكانه، وافجر افساسً المتفق علٌه، وأٌة امتٌازات أخرى ٌتفق

العقد محدد المدة، أو ؼٌر محدد المدة، أو فداظ عمل معٌن، ومدة التجربة إذا تم االتفاق علٌها، وتارٌخ مباشرة العمل، وأٌة 

 .بٌانات ضرورٌة، وٌجوز تحرٌر العقد بلؽة أخرى إلى جانب اللؽة العربٌة: على أن ٌكون النص العربً هو المعتمد دوما

 (3المادة )

ع مراعاة التارٌخ المحدد فً عقد العمل لمباشرة العمل: ٌحق للمنشؤة إلؽاظ عقد العامل الذي ال ٌباشر مهام عمله دون عذر م

مشروع خالل سبعة أٌام عمل من تارٌخ التوقٌع على العقد بٌن الطرفٌن إذا كان التعاقد تم داخل المملكة،أو من تارٌخ قدومه إلى 

 م خارج المملكة.المملكة إذا كان التعاقد ت

 (8المادة )

 من مكان عمله افصلً إلى مكان آخر ٌقتضً تؽٌر محل إقامته.-كتابة-ال ٌجوز للمنشؤة نقل العامل بؽٌر موافقته  .1

للمنشؤة فً حاالت الضرورة التً قد تقتضٌها ظروؾ عارضة ولمدة ال تتجذاوز ثالثذٌن ٌومذا فذً السذنة تكلٌذؾ العامذل  .0

المكذان المتفذق علٌذه دون اشذتراط موافقتذه، علذى أن تتحمذل المنشذؤة تكذالٌؾ انتقذال العامذل بعمل فً مكان ٌختلؾ عذن 

 وإقامته خالل تلك المدة.

 

 اأركاب
  (1المادة ) 

 ٌتحدد االلتزام بمصروفات إركاب العامل، أو أفراد أسرته وفق الضوابط التالٌة:

 عند بداٌة التعاقد، وفق ما ٌتفق علٌه فً عقد العمل. .1

 تمتع العامل بإجازته السنوٌة، وفق ما ٌتفق علٌه فً عقد العمل.عند  .0

 ( من نظام العمل.1عند انتهاظ خدمة العامل، طبقا فحكام المادة )افربعون( فقرة ) .2

ال تتحمل المنشؤة تكالٌؾ عودة العامل إلى بلده فً حالة عدم صالحٌته للعمل خالل فترة التجربة، أو إذا رؼب فً  .4

 .مشروع، أو فً حالة ارتكابه مخالفة أدت إلى ترحٌله بموجب قرار إداري، أو حكم قضائً العودة دون سبب

(12المادة )  

ٌستحق العامل الذي ٌتم نقله من مكان عمله افصلً إلى مكان آخر ٌقتضً تؽٌٌر محل إقامته نفقات نقله، ومن ٌعولهم شرعا 

 مع نفقات نقل أمتعتهم ما لم ٌكن النقل بناظ على رؼبة العامل. ممن ٌقٌمون معه فً تارٌخ النقل بما فٌها نفقات اأركاب

 

 التدرٌب والتؤهٌل
 (11المادة )

تتحمل المنشؤة فً حال قٌامها بتؤهٌل، أو تدرٌب العاملٌن السعودٌٌن كافة التكالٌؾ، وإذا كان مكان التؤهٌل أوالتدرٌب فً ؼٌر 

الذهاب، والعودة بالدرجة التً تحددها المنشؤة، كما تإمن وسائل المعٌشة من الدائرة المكانٌة للمنشؤة تإمن تذاكر السفر فً 

 مؤكل، ومسكن، وتنقالت داخلٌة، أو تصرؾ للعامل بدال عنها، وتستمر فً صرؾ أجر العامل طوال فترة التؤهٌل والتدرٌب.
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 (10المادة )

ثبت من التقارٌر الصادرة عن الجهة التً تتولى  ٌجوز للمنشؤة أن تنهً عقد التؤهٌل، أو التدرٌب من ؼٌر العاملٌن، إذا .1

 التدرٌب، أو التؤهٌل عدم قابلٌته، أو قدرته على إكمال برامج التدرٌب بصورة مفٌدة.

للمتدرب، أو الخاضع للتؤهٌل من ؼٌر العاملٌن، أو ولٌه، أو وصٌه الحق فً إنهاظ التدرٌب، أو التؤهٌل إذا ثبت من  .0

التً تتولى التدرٌب، أو التؤهٌل عدم قابلٌته، أو قدرته على إكمال برامج التدرٌب بصورة التقارٌر الصادرة عن الجهة 

 مفٌدة.

وفً كلتا الحالتٌن السابقتٌن ٌجب على الطرؾ الذي ٌرؼب فً إنهاظ العقد إبالغ الطرؾ اآلخر بذلك قبل أسبوع على  .2

 –تدرب أو الخاضع للتؤهٌل من ؼٌر العاملٌن لدٌه افقل من تارٌخ التوقؾ عن التدرٌب والتؤهٌل، للمنشؤة أن تلزم الم

 بعد إكمال مدة التدرٌب أو التؤهٌل أن ٌعمل لدٌها مدة مماثلة لمدة التدرٌب أو التؤهٌل.

للمنشؤة أن تلزم المتدرب أو الخاضع للتؤهٌل من ؼٌر العاملٌن لدها بدفع تكالٌؾ التدرٌب أو التؤهٌل التً تحملتها أو  .4

 المتبقٌة فً حالة رفضه رفض العمل المدة المماثلة او بعضها.بنسبة المدة 

 (12المادة )

أن ٌعمل -: ٌجوز للمنشؤة أن تشترط على الخاضع للتدرٌب، أو التؤهٌل من العاملٌن لدٌها بعد إكمال مدة التدرٌب أوالتؤهٌل أوال

ي خضع له العامل، إذا كان عقد العمل ؼٌر محدد المدة، لدٌها مدة ال تتجاوز المدة المماثلة لمدة برنامج التدرٌب أو التؤهٌل الذ

 أو باقً مدة العقد فً العقود محددة المدة إذا كانت المدة المتبقٌة من عقد العمل أقل من المدة المماثلة لمدة برنامج التدرٌب.

تحملها المنشؤة أوبنسبة منها وذلك  : ٌجوز للمنشؤة أن تنهً تؤهٌل أو تدرٌب العامل، مع إلزامه بدفع تكالٌؾ التدرٌب التًثانيا

 فً الحاالت التالٌة:

 إذا قرر العامل إنهاظ التدرٌب، أو التؤهٌل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مشروع.  .1

( منها ١إذا تم فسخ عقد عمل العامل وفق إحدى الحاالت الواردة فً المادة )الثمانون( من نظام العمل عدا الفقرة )  .0

 رٌب أو التؤهٌل.أثناظ فترة التد

إذا استقال العامل من العمل، أو تركه لؽٌر الحاالت الواردة فً المادة )الحادٌة والثمانون( من نظام العمل أثناظ فترة  .2

 التدرٌب أو التؤهٌل.

ل العامل من : ٌجوز للمنشؤة إلزام العامل بدفع تكالٌؾ التدرٌب أو التؤهٌل التً تحملتها المنشؤة أو بنسبة منها إذا استقاثالثا

العمل، أو ترکه لؽٌر الحاالت الواردة فً المادة )الحادٌة والثمانون( من نظام العمل قبل انتهاظ مدة العمل التً اشترطتها علٌه 

 .المنشؤة بعد انتهاظ التدرٌب أو التؤهٌل

 

 افجور
 (14المادة )

تدفع أجور العمال بالعملة الرسمٌة للبالد فً مواعٌد مع مراعاة أي إجراظات، أو ترتٌبات ٌنص علٌها برنامج حماٌة افجور، 

 استحقاقها، وتودع فً حسابات العمال عن طرٌق البنوك المعتمدة فً المملكة.

 (1١المادة )

 تدفع أجور الساعات اأضافٌة المستحقة للعامل فً نهاٌة الشهر الذي تم فٌه التكلٌؾ.

 (1١المادة )

 ة افسبوعٌة، أو عطلة رسمٌة ٌتم الدفع فً ٌوم العمل السابق.إذا وافق ٌوم دفع افجور ٌوم الراح
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 تقارٌر افداظ
 (13المادة )

تقدم المنشؤة تقارٌر عن افداظ بصفة دورٌة، مرة كل سنة على افقل لجمٌع العاملٌن وفقا للنماذج التً تضعها لذلك، على أن 

 تتضمن العناصر التالٌة:

 )الكفاظة(.المقدرة على العمل، ودرجة إتقانه   .1

 سلوك العامل، ومدى تعاونه مع رإسائه،وزمالئه، وعمالظ المنشؤة. .2

 المواظبة. .3

 (18المادة )

 ٌقٌم أداظ العامل فً التقرٌر بالتقدٌرات التً تحددها المنشؤة: على أن ٌتبع فً ذلك مقٌاس من خمسة مستوٌات.

 

 (11المادة )

ٌعتمد من )صاحب الصالحٌة(، وٌخطر العامل بصورة من التقرٌر فور  ٌعد التقرٌر بمعرفة الرئٌس المباشر للعامل، على أن

 اعتماده، وٌحق للعامل أن ٌتظلم من التقرٌر وفقا لقواعد التظلم المنصوص علٌها فً هذه الالئحة.

 

 العالوات
 (02المادة )

 للمنشؤة. ٌجوز للمنشؤة منح العاملٌن عالوات سنوٌة، ٌتم تحدٌد نسبتها بناظ على ضوظ المركز المالً .1

ٌكون العامل مإهال الستحقاق العالوة متذى حصذل فذً تقرٌذره الذدوري علذى مسذتوى متوسذط علذى افقذل فذً النمذوذج  .0

 الذي تضعه المنشؤة، وذلك بعد مضً سنة كاملة من تارٌخ التحاقه بالعمل، أو من تارٌخ حصوله على العالوة السابقة.

 ئٌة وفقا للضوابط التً تضعها فً هذا الشؤن.ٌجوز أدارة المنشؤة منح العامل عالوة استثنا .2

 

 الترقٌات
 (01المادة )

وفقا لما جاظ فً دلٌل التصنٌؾ، والتوصٌؾ المهنً  -تضع المنشؤة سلما وظٌفٌا لوظائفها تحدد فٌه عدد، ومسمٌات الوظائؾ 

إلى وظٌفة أعلى متى توفرت  السعودي ودرجة كل وظٌفة، وشروط شؽلها، وبداٌة أجرها فٌه، وٌكون العامل مإهال للترقٌة

 الشروط التالٌة:

 وجود الوظٌفة الشاؼرة افعلى. .1

 توافر مإهالت شؽل الوظٌفة المرشح للترقٌة إلٌها. .2

 حصوله على مستوى فوق المتوسط على افقل فً آخر تقرٌر دوري.  .3

 موافقة صاحب الصالحٌة.  .4

 للضوابط التً تضعها فً هذا الشؤن.ٌجوز أدارة المنشؤة منح العامل ترقٌة استثنائٌة؛ وفقا  .5
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 (00المادة )

 إذا توافرت شروط الترقٌة لوظٌفة أعلى فً أكثر من عامل فإن المفاضلة للترقٌة تكون كاآلتً:

 ترشٌح صاحب الصالحٌة. .1

 الحاصل على تقدٌر أعلى. .0

 الحاصل على شهادات علمٌة أعلى، أو دورات تدرٌبٌة أكثر. .2

 عمل المنشؤة.افكثر خبرة عملٌة بمجال  .4

 افقدمٌة فً العمل بالمنشؤة . .١

 

 االنتداب
 (02المادة )

 إذا تم انتداب العامل افداظ عمل خارج مقر عمله تلتزم المنشؤة بما ٌلً:

 تإمن للعامل وسائل التنقل الالزمة، ما لم ٌتم صرؾ مقابل لها بموافقته. .1

 والطعام، وما إلى ذلك ما لم تإمنها له المنشؤة.ٌصرؾ للعامل مقابل للتكالٌؾ التً ٌتكبدها للسكن،   .0

 قٌمة البدل الٌومً لالنتداب حسب درجة العامل. .2

وٌجب أن تحدد تلك االلتزامات فً قرار االنتداب وفقا للفئات، والضوابط التً تضعها المنشؤة فً هذا الشؤن، وٌكون احتساب 

 .دته وفق المدة المحددة له من قبل المنشؤةتلك النفقات من وقت مؽادرة العامل لمقر عمله إلى وقت عو

 

 المزاٌا والبدالت
 (04المادة )

تإمن المنشؤة لعمالها السكن المناسب، وكذلك وسٌلة النقل إذا نص على ذلك فً عقد العمل، وٌجوز النص فً عقد العمل على 

 أن تدفع المنشؤة للعامل بدل سكن، وبدل نقل نقدي.

 

 أٌام وساعات العمل
 (0١)المادة 

أٌام فً افسبوع، وٌكون )ٌوم / أٌام( الجمعة، السبت الراحة افسبوعٌة بؤجر كامل لجمٌع العمال،  ١ٌكون عدد أٌام العمل 

أن تستبدل بهذا الٌوم لبعض عمالها أي ٌوم من أٌام افسبوع، وعلٌها أن -بعد إبالغ مكتب العمل المختص -وٌجوز للمنشؤة 

 الدٌنٌة، وال ٌجوز تعوٌض ٌوم الراحة افسبوعٌة بمقابل نقدي.تمكنهم من القٌام بواجباتهم 

 .تكون ساعات العمل )ثمانٌة( ساعات عمل ٌومٌا تخفض إلى )ستة( ساعات ٌومٌا فً شهر رمضان للعمال المسلمٌن

 

 العمل اأضافً
 (0١المادة )

الكترونذً موجذه لذه تصذدره الجهذة المسذئولة فً حال تكلٌؾ العامل بالعمل اأضافً ٌتم ذلك بموجب تكلٌؾ كتابً، أو  .1

فً المنشؤة ٌبٌن فٌه عدد الساعات اأضافٌة المكلؾ بها العامل، وعذدد افٌذام الالزمذة لذذلك، وفذق مذا جمعٌذة السذرطان 

 السعودٌة نصت علٌه المادة السادسة بعد المائة من نظام العمل.

مذن أجذره %(  ۰2إضذافٌا ٌذوازي أجذر السذاعة مضذافا إلٌذه )تدفع المنشذؤة للعامذل عذن سذاعات العمذل اأضذافٌة أجذرا  .0

 افساسً.
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 التفتٌش اأداري
 (03المادة )

ٌكون دخول العمال إلى مواقع عملهم، وانصرافهم منه من افماكن المخصصة لذلك، وعلى العمال االمتثال للتفتٌش )التفتٌش 

 اأداري( متى طلب منهم ذلك.

 (08المادة )

 .تلزم العامل بؤن ٌثبت حضوره، وانصرافه بإحدى الوسائل المعدة لهذا الؽرضٌجوز للمنشؤة أن 

 

 اأجازات
  (01المادة ) 

ٌستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوٌة بؤجر كامل مدتها واحد وعشرون ٌوما، تزاد إلى مدة ثالثون ٌوما، 

المنشؤة الحصول على جزظ من إجازتة السنوٌة بنسبة المدة التً إذا بلؽت خدمته خمس سنوات متصلة، وللعامل بعد موافقة 

 قضاها من السنة فً العمل وٌجوز االتفاق فً عقد العمل على أن تكون مدة اأجازة السنوٌة أكثر من ذلك.

 

 (22المادة )

 للعامل الحق فً إجازة بؤجر كامل فً افعٌاد، والمناسبات وفق ما ٌلً:

الفطر المبارك، تبدأ من الٌوم التالً للٌوم التاسع والعشذرٌن مذن شذهر رمضذان المبذارك حسذب أربعة أٌام بمناسبة عٌد  .1

 تقوٌم أم القرى.

 أربعة أٌام بمناسبة عٌد افضحى المبارك، تبدأ من ٌوم الوقوؾ بعرفة. .0

 ٌوم واحد بمناسبة الٌوم الوطنً للمملكة )أول المٌزان(. .2

 افسبوعٌة ٌعوض العامل عنها بما ٌعادلها قبل أٌام تلك اأجازات أو بعدها. وإذا تداخلت أٌام هذه اأجازات مع الراحة

 .أما إذا تداخلت أٌام إجازة أحد العٌدٌن مع إجازة الٌوم الوطنً فال ٌعوض العامل عنه

 

 (21المادة )
 ٌحق للعامل الحصول على إجازة بؤجر كامل فً الحاالت التالٌة:

 خمسة أٌام عند زواجه. .1

 فً حالة والدة مولود له.ثالثة أٌام  .0

 خمسة أٌام فً حالة وفاة زوجة العامل، أو أحد أصوله، أو فروعه. .2

أربعة أشهر، وعشرة أٌام فً حالة وفاة زوج العاملة المسذلمة ولهذا الحذق فذً تمدٌذدها دون أجذر إن كانذت حذامال حتذى  .4

 د وضع هذا الحمل.تضع حملها، وال ٌجوز لها االستفادة من باقً إجازة العدة الممنوحة لها بع

خمسة عشر ٌوما فً حالة وفاة زوج العاملذة ؼٌذر المسذلمة وللمنشذؤة الحذق فذً طلذب الوثذائق المإٌذدة للحذاالت المشذار  .١

 إلٌها.

 

 (20المادة )

إجازات مرضٌة خالل -الذي ٌثبت مرضه بشهادة طبٌة صادرة عن طبٌب المنشؤة، أو مرجع طبً معتمد لدٌها -ٌستحق العامل 

 الواحدة، والتً تبدأ من تارٌخ أول إجازة مرضٌة سواظ أكانت هذه اأجازات متصلة أم متقطعة، وذلك على النحو التالً:السنة 

 الثالثون ٌوما افولى، بؤجر كامل. .1

 الستون ٌوما التالٌة، بثالثة أرباع افجر. .0

 بالمرضٌة. الثالثون ٌوما التً تلً ذلك، بدون أجر. وللعامل الحق فً وصل إجازته السنوٌة  .2
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 الرعاٌة الطبٌة
 (22المادة )

تقوم المنشؤة بالتؤمٌن على جمٌع العاملٌن لدٌها صحٌا وفقا لما ٌقرره نظام التؤمٌن الصحً التعاونً، والئحته التنفٌذٌة، كما تقوم 

 لما ٌقرره نظامها. باالشتراك عن جمٌع العاملٌن فً فرع افخطار المهنٌة لدى المإسسة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة وفقا

 

 بٌئة العمل
 (24المادة )

 :ضوابط عامة . أ

 ال ٌتطلب تشؽٌل النساظ الحصول على تصرٌح من وزارة العمل والتنمٌة االجتماعٌة أومن أي جهة أخرى. .1

 ٌمنع أي تمٌٌز فً افجور بٌن العاملٌن والعامالت عن العمل ذي القٌمة المتساوٌة. .0

 للعامالت فداظ الصالة واالستراحة ودورات مٌاه تبعد مسافة مناسبة.على صاحب العمل توفٌر مكان مخصص  .2

 فً حاالت بٌئة العمل المكتبٌة على صاحب العمل توفٌر ؼرفة ذات خصوصٌة مكاتب للعامالت. .4

 تعد حماٌة العاملٌن والعامالت من افخطار المهنٌة، وتهٌئة بٌئة العمل المناسبة مسإولٌة مباشرة على المنشؤة.  .١

 احب العمل توفٌر مقاعد للعامالت فً افماكن التً ٌعملن بها.على ص .١

 فً المنشآت النسائٌة المؽلقة ٌجب أن ٌكون العامالت من النساظ فقط. .3

 فً المنشؤت الرجالٌة المخصصة للرجال ٌجب ان ٌكون فٌها العاملٌن من الرجال فقط. .8

 ل الجمهور ٌجب تعٌٌن حراسة أمنٌة.ٌجب على المنشؤة توفٌر نظام أمنً وفً حال كانت المنشؤة تستقب .1

 

 ضوابط عمل المرأة في المنشآت النسائية فقط: . ب

 ٌجب وضع لوحة إرشادٌة فً مكان بارز توضح أن المنشؤة خاص بالنساظ وممنوع دخول الرجال.  .1

 ٌجب أن ٌكون العامالت من النساظ فقط. .0

المركز التجاري فٌحذال وجذود المنشذؤة فذً  ٌجب أن توفر المنشؤة حراسة أمنٌة أو نظام أمنً مالم ٌوفرها صاحب .2

مركز تجاري فً حال تم وضع نظام أمنً ٌجب على صذاحب المنشذؤة وضذع لوحذة إرشذادٌة أن المنشذؤة خاضذعة 

 للمراقبة افمنٌة.

 

 (2١مادة )

بؤربعة أسابٌع قبل للمرأة العاملة الحق فً إجازة وضع بؤجر كامل لمدة عشرة أسابٌع توزعها كٌؾ تشاظ، بحٌث تبدأ بحد أقصى 

التارٌخ المرجح للوضع وٌحدد هذا التارٌخ بواسطة الجهة الطبٌة المعتمدة لدى المنشؤة، أو بشهادة طبٌة مصدقة من جهة 

 صحٌة، وال ٌجوز تشؽٌل المرأة العاملة خالل افسابٌع الستة التالٌة لوضعها.

عاملة الحق فً إجازة بؤجر كامل لمدة شهرواحد بعد وفً حالة إنجاب طفل مرٌض، أو من ذوي االحتٌاجات الخاصة فالل

 انقضاظ إجازة الوضع ولها تمدٌد اأجازة لمدة شهر دون أجر.

 (2١المادة )

ٌحق للمرأة العاملة فً المنشؤة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تؤخذ بقصد إرضاع مولودها فترة، أو فترات 

ها على الساعة فً الٌوم الواحد، وذلك عالوة على فترات الراحة الممنوحة لجمٌع العمال، وتحسب استراحة، ال تزٌد فً مجموع

هذه الفترة، أو الفترات من ساعات العمل الفعلٌة، وذلك لمدة أربعة وعشرٌن شهرا من تارٌخ الوضع، وال ٌترتب على ذلك 

وضع إشعار صاحب العمل كتابة بوقت فترة، أو فترات تلك تخفٌض افجر، وٌجب على المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة ال
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االستراحة، وما ٌطرأ على ذلك الوقت من تعدٌل، وتحدد فترة،أوفترات الرضاعة على ضوظ ذلك بحسب ما ورد فً الالئحة 

 التنفٌذٌة لنظام العمل.

 

 الخدمات االجتماعٌة
 (23المادة )

 التالٌة:تلتزم المنشؤة بتقدٌم الخدمات االجتماعٌة 

 إعداد مكان فداظ الصالة. .1

 إعداد مكان لتناول الطعام.  .0

توفر المنشؤة المتطلبات، والخدمات، والمرافق التٌسٌرٌة الضرورٌة للعمال من ذوي االعاقة التً تمكنهم من أداظ  .2

 .أعمالهم بحسب االشتراطات المنصوص علٌها فً الالئحة التنفٌذٌة لنظام العمل

 

 لضوابط سلوكٌات العم
 (28المادة )

ٌجذذوز للمنشذذؤة إلذذزام كذذل، أو بعذذض العذذاملٌن بارتذذداظ زي موحذذد، وفذذً كذذل افحذذوال ٌراعذذى فذذً أي زي بالنسذذبة  .1

 للرجال مالئمته للذوق العام، وبالنسبة للنساظ أن ٌكون محتشما، وفضفاضا، وؼٌر شفاؾ.

اأسذالمٌة، وافعذراؾ االجتماعٌذة المرعٌذة فذً على جمٌع العاملٌن بالمنشؤة االلتذزام بمقتضذٌات أحكذام الشذرٌعة  .0

 التعامل مع اآلخرٌن.

ٌمتنع على جمٌع العذاملٌن الخلذوة مذع الجذنس اآلخذر، وعلذى المنشذؤة أن تتخذذ كذل التذدابٌر التذً تمنذع الخلذوة بذٌن  .2

 الجنسٌن داخل المنشؤة.

ظة الجسدٌة، أو القولٌة، أو اأٌحائٌة، على جمٌع العاملٌن االمتناع عن القٌام بؤي شكل من أشكال االٌذاظ، أو اأسا .4

أو باتخاذ أي موقؾ ٌخدش الحٌاظ، أو ٌنال من الكرامة، أو السمعة، أو الحرٌة، أو ٌقصد منه استدراج، أو إجبذار 

أي شخص إلى عالقة ؼٌر مشروعة حتى لو كان ذلك على سبٌل المزاح، وذلذك عنذد التواصذل المباشذر، أو بذؤي 

نشؤة أن تتخذ كل الترتٌبات، واأجراظات الضذرورٌة، والالزمذة لتبلٌذػ جمٌذع العذاملٌن وسٌلة تواصل أخرى، وللم

 بذلك.

 (21المادة )

ٌعتبر من قبٌذل االٌذذاظ، جمٌذع ممارسذات اأسذاظة اأٌجابٌذة، أو السذلبٌة، وجمٌذع أشذكال االسذتؽالل، أو االبتذزاز،  .1

ة والتً تقع فً مكان العمل من قبل صذاحب العمذل أواأؼراظ، أو التهدٌد سواظ أكانت جسدٌة، أو نفسٌة، أو جنسٌ

على العامل، أو من قبل العامل على صاحب العمل، أو من قبل عامل على أخر، أو على أي شخص موجذود فذً 

 مكان العمل، وتعتبر المساعدة، والتستر على ذلك فً حكم اأٌذاظ.

تخدام أٌة وسٌلة من وسذائل االتصذال سذواظ بذالقول، ٌعتبر من قبٌل االٌذاظ المقصود فً الفقرة السابقة، ما ٌقع باس .0

أو الكتابذذة، أو االشذذارة، أو اأٌحذذاظ، أو الرسذذم، أو باسذذتخدام الهذذاتؾ، أو بالوسذذائل األكترونٌذذة افخذذرى، أو بذذؤي 

 شكل من أشكال السلوك الذي ٌدل على ذلك.

 (42المادة )

االلتجاظ إلى الجهات الحكومٌة المختصة، ٌحق له  مع عدم اأخالل بحق من وقع علٌه اأٌذاظ فً مكان العمل من .1

التقدم بشكواه للمنشؤة خالل مدة أقصاها خمسة أٌام عمل من وقوع اأٌذاظ علٌذه، وٌجذوز لكذل مذن شذاهد أو اطلذع 

على واقعة إٌذاظ، التقدم بذبالغ للمنشذؤة بذذلك أمذا إذا كذان اأٌذذاظ قذد وقذع مذن قبذل صذاحب المنشذؤة، أو مذن أعلذى 

 ا فٌكون التقدم بالشكوى للجهة الحكومٌة المختصة.سلطة فٌه
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على المنشؤة عند تقدٌم شذكوى، أو بذالغ، تشذكٌل لجنذة بقذرار مذن المسذئول المخذتص، تكذون مهمتهذا التحقٌذق فذً  .0

حاالت اأٌذاظ، واالطالع علذى افدلذة، والتوصذٌة بإٌقذاع الجذزاظ التذؤدٌبً المناسذب علذى مذن ثبتذت إدانتذه، وذلذك 

 ام عمل من تلقٌها الشكوى، أو البالغ.خالل خمسة أٌ

 (41المادة )

مع مراعاة مبذدأ السذرٌة تسذتمع اللجنذة لجمٌذع افطذراؾ والشذهود، وتذدون كذل مذا ٌجذري فذً محاضذر توقذع مذن  .1

 افطراؾ، والشهود على أقوالهم، ثم توقع من أعضاظ اللجنة فً نهاٌة كل صفحة.

عذاملٌن، واالسذتماع إلذى أقوالذه، وعلذى مذن تذم اسذتدعاإه للجنة حذق اسذتدعاظ مذن تذرى ضذرورة اسذتجوابه مذن ال .0

 المثول أمام اللجنة حتى ال ٌقع تحت طائلة المسإولٌة.

 ٌجوز للجنة أن ترفع توصٌة أدارة المنشؤة بالتفرٌق بٌن الشاكً، والمشكو فً حقه أثناظ فترة التحقٌق. .2

توصً اللجنة بافؼلبٌة بإٌقاع الجزاظ التذؤدٌبً  فً حال ثبوت واقعة اأٌذاظ بؤي طرٌقة من طرق اأثبات المعتبرة .4

 المناسب على المعتدي.

إذا كذان االعتذذداظ ٌشذذكل جرٌمذذة جنائٌذذة، وجذب علذذى اللجنذذة رفذذع الشذذكوى للمذدٌر العذذام لتبلٌذذػ الجهذذات الحكومٌذذة  .١

 المختصة بذلك.

ذا تبذٌن لهذا أن الشذكوى، أو فً حال عدم ثبوت واقعة اأٌذاظ، توصً اللجنذة بإٌقذاع عقوبذة تؤدٌبٌذة علذى المبلذػ إ  .١

 دي.البالغ كٌ

ال ٌمنع الجزاظ التؤدٌبً الموقع من قبل المنشؤة علذى المعتذدي، مذن حذق المعتذدى علٌذه اللجذوظ للجهذات الحكومٌذة  .3

 المختصة.

 ال ٌمنع توقٌع عقوبة شرعٌة، أو نظامٌة أخرى على المعتدي، من توقٌع المنشؤة جزاظ تؤدٌبٌا علٌه. .8

 

 والجزاظاتالمخالفات 
 (40المادة )

 المخالفة هً كل فعل من اففعال التً ٌرتكها العامل، وتستوجب أٌا من الجزاظات التالٌة:

اأنذار الكتابً: وهو كتاب توجهه المنشؤة إلى العامل موضحا به نوع المخالفة التً ارتكبهذا، مذع لفذت نظذره إلذى  .1

 فة، أو العودة إلى مثلها مستقبال.إمكان تعرضه إلى جزاظ أشد، فً حالة استمرار المخال

ؼرامة مالٌة: وهً حسم نسبة من افجر فً حدود جزظ من افجر الٌومً، أو الحسم من افجذر بمذا ٌتذراوح بذٌن  .0

 جمعٌة السرطان السعودٌة أجر ٌوم، وخمسة أٌام فً الشهر الواحد كحد أقصى.

خالل فترة معٌنذة، مذع حرمانذه مذن أجذره خذالل اأٌقاؾ عن العمل بدون أجر: وهو منع العامل من مزاولة عمله  .2

 هذه الفترة، على أن ال تتجاوز فترة اأٌقاؾ خمسة أٌام فً الشهر الواحد.

 الحرمان من الترقٌةأو العالوة الدورٌة: وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة من تارٌخ استحقاقها.  .4

الفصل من الخدمة مع المكافؤة: وهو فصل العامل بنذاظ علذى سذبب مشذروع الرتكابذه المخالفذة مذع عذدم المسذاس   .١

 بحقه فً مكافؤة نهاٌة الخدمة.

الفصل من الخدمة بدون مكافؤة: وهو فسخ عقد عمل العامل دون مكافؤة، أو إشعار، أو تعوٌض الرتكابه أي مذن   .١

)الثمذذانون( مذذن نظذذام العمذذل، وٌجذذب أن ٌتناسذذب الجذذزاظ المفذذروض علذذى الحذذاالت المنصذذوص علٌهذذا فذذً المذذادة 

 العامل منوع، ومدى جسامة المخالفة المرتكبة من قبله.

 (42المادة )

ٌعاقب بالجزاظ الموضح  –الملحق بهذه الالئحة -كل عامل ٌرتكب أٌا من المخالفات الواردة فً جداول المخالفات، والجزاظات 

 ارتكبها.قرٌن المخالفة التً 
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 (44المادة )

تكون صالحٌة توقٌع الجزاظات المنصوص علٌها فً هذه الالئحة، من قبل صاحب الصالحٌة بالمنشؤة، أو من ٌفوضه ، وٌجوز 

 له استبدال الجزاظ المقرر فٌة مخالفة بجزاظ أخؾ.

 (4١المادة )

ق ارتكابها، فإنه ال ٌعتبر عائدا، وتعد مخالفة، وكؤنها فً حال ارتكاب العامل ذات المخالفة بعد مضً مائة وثمانٌن ٌوما على سب

 ارتكبت للمرة افولى.

 (4١المادة )

 عند تعدد المخالفات الناشئة عن فعل واحد، ٌكتفً بتوقٌع الجزاظ افشد من بٌن الجزاظات المقررة فً هذه الالئحة.

 (43المادة )

من جزاظ واحد، كما ال ٌجوز أن ٌوقع على العامل عن المخالفة الواحدة ال ٌجوز أن ٌوقع على العامل عن المخالفة الواحدة أكثر 

ؼرامة تزٌد قٌمتها على أجر خمسة أٌام، وال أن ٌقتطع من أجره أكثر من أجر خمسة أٌام فً الشهر الواحد وفاظ للؽرامات التً 

 توقع علٌه.

 (48المادة )

رامة أجر ٌوم واحد، إال بعد إبالغ العامل كتابة بالمخالفات المنسوبة ال توقع المنشؤة أٌا من الجزاظات التً تتجاوز عقوبتها ؼ

 إلٌه، وسماع أقواله، وتحقٌق دفاعه، وذلك بموجب محضر ٌودع بملفه الخاص.

 (41المادة )

و ال ٌجوز للمنشؤة توقٌع أي جزاظ على العامل فمر ارتكبه خارج مكان العمل إال إذا كان له عالقة مباشرة بطبٌعة عمله أ

 ل، وذلك دون اأخالل بحكم المادة )الثمانون( من نظام العمل.وبالمنشؤة أو بمدٌرها المسإ

 (١2المادة )

ال ٌجوز مساظلة العامل تؤدٌبٌا عن مخالفة مضى على كشفها أكثر من ثالثٌن ٌوما من تارٌخ علم المنشؤة بمرتكبها، دون أن تقوم 

 باتخاذ أي من إجراظات التحقٌق بشؤنها.

 (١1المادة )

 ال ٌجوز للمنشؤة توقٌع أي جزاظ على العامل، إذا مضى على تارٌخ ثبوت المخالفة أكثر من ثالثٌن ٌوما.

 (١0المادة )

تلتزم المنشؤة بإبالغ العامل كتابة بما أوقع علٌه من جزاظات، ونوعها، ومقدارها، والجزاظ الذي سوؾ ٌتعرض له فً حالة 

العامل عن استالم اأخطار، أو رفض التوقٌع بالعلم، أو كان ؼائبا ٌرسل إلٌه بالبرٌد المسجل على  تكرار المخالفة، وإذا امتنع

عنوانه المختار الثابت فً ملؾ خدمته، أو بالبرٌد االلكترونً الشخصً الثابت بعقد العمل، أو المعتمد لدى المنشؤة وٌترتب على 

 ٌة.التبلٌػ بؤي من هذه الوسائل جمٌع افثار القانون

 (١2) المادة

ٌخصص لكل عامل صحٌفة جزاظات، ٌدون فٌها نوع المخالفة التً ارتكبها، وتارٌخ وقوعها، والجزاظ الموقع علٌه وتحفظ هذه 

 خدمة العامل.الصحٌفة فً ملؾ 
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 (١4المادة )

العمل، وٌكون التصرؾ فٌها تقٌد الؽرامات الموقعة على العمال فً سجل خاص وفق أحكام المادة )الثالثة والسبعون( من نظام 

بما ٌعود بالنفع على العمال من قبل اللجنة العمالٌة فً المنشؤة وفً حالة عدم وجود لجنة عمالٌة ٌكون التصرؾ فً الؽرامات 

 بموافقة وزارة الموارد البشرٌة والتنمٌة االجتماعٌة.

 

 التظلم
 (١١المادة )

الجهات اأدارٌة، أو القضائٌة المختصة، أو الهٌئات ٌحق للعامل أن ٌتظلم إلى مع عدم اأخالل بحق العامل فً االلتجاظ إلى 

إدارة المنشؤة من أي تصرؾ، أو إجراظ، أو جزاظ ٌتخذ فً حقه من قبلها، وٌقدم التظلم إلى إدارة المنشؤة خالل ثالثة أٌام عمل 

تقدٌم تظلمه، وٌخطر العامل بنتٌجة البت فً تظلمه،  من تارٌخ العلم بالتصرؾ، أو اأجراظ المتظلم منه، وال ٌضار العامل من

 فً مٌعاد ال ٌتجاوز خمسة أٌام عمل من تارٌخ تقدٌمه التظلم.

 

 أحكام ختامٌة
 (١١المادة )

تنفذ أحكام هذه الالئحة فً حق المنشؤة اعتبارا من تارٌخ إبالؼها باعتمادها على أن تسري فً حق العمال اعتبارا من الٌوم 

 .أعالنهاالتالً 
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 جداول المخالفات والجزاظات
 أوال: مخالفات تتعلق بمواعيد العمل:

المحسومة، هي نسبة من األجر   الجزاء )النسبة نوع المخالفة م
 اليومي(

 رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة

( دقٌقة دون إذن، أو 1١التؤخر عن مواعٌد الحضور للعمل لؽاٌة ) 1
 ٌترتب على ذلك تعطٌل عمل اآلخرٌن. عذر مقبول، إذا لم

 إنذار
 كتابً

١% 12% 02% 

( دقٌقة دون إذن، أو 1١التؤخر عن مواعٌد الحضور للعمل لؽاٌة ) 0
 عذر مقبول، إذا ترتب على ذلك تعطٌل عمل اآلخرٌن

 إنذار
 كتابً

1١% 0١ %١2% 

( 22(دقٌقة لؽاٌة )1١التؤخر عن مواعٌد الحضور للعمل أكثر من ) 2
دون إذن، أو عذر مقبول إذا لم ٌترتب على ذلك تعطٌل عمل  دقٌقة

 اآلخرٌن

12% 1١% 0١ %١2% 

( 22( دقٌقة لؽاٌة )1١التؤخر عن مواعٌد الحضور للعمل أكثرمن ) 4
دقٌقة دون إذن، أو عذر مقبول، إذا ترتب على ذلك تعطٌل عمل 

 اآلخرٌن.

 ٌوم %3١ ١2% %0١

دقٌقة لؽاٌة ( 22أكثر من )التؤخر عن مواعٌد الحضور للعمل  ١
( دقٌقة دون إذن، أو عذر مقبول، إذا لم ٌترتب على ذلك ١2)

 تعطٌل عمال آخرٌن.

 ٌوم %3١ ١2% %0١

 التؤخر عن مواعٌد الحضور للعمل أكثر ١
( دقٌقة دون إذن، أو عذر مقبول، إذا ١2دقٌقة ٌوم لؽاٌة )( 22من )

 ترتب على ذلك تعطٌل عمل اآلخرٌن
 

 ٌومان مٌو ١2% 22%

 باأضافة إلى حسم أجر دقائق التؤخر

التؤخر عن مواعٌد الحضور للعمل لمدة تزٌد على ساعة دون إذن،  3
أو عذر مقبول، سواظ ترتب، أو لم ٌترتب على ذلك تعطٌل عمل 

 اآلخرٌن.

إنذار 
 كتابً

 ثالثة أٌام ٌومان ٌوم

 باأضافة إلى حسم أجر ساعات التؤخر

االنصراؾ قبل المٌعاد دون إذن، أو عذر مقبول بما  ترك العمل، أو 8
 ( دقٌقة.1١ال ٌتجاوز )

انذار 
 كتابً

 ٌوم %0١ 12%

 باأضافة إلى حسم أجر مدة ترك العمل

ترك العمل، أو االنصراؾ قبل المٌعاد دون إذن، أو عذر مقبول بما  1
 ( دقٌقة.1١ٌتجاوز)

 ٌوم ١2% %0١ 12%

 مدة ترك العملباأضافة إلى حسم أجر 

البقاظ فً أماكن العمل، أو العودة إلٌها بعد انتهاظ مواعٌد العمل  12
 دون إذن مسبق.

إنذار 
 كتابً

 ٌوم %0١ 12%

الؽٌاب دون إذن كتابً، أو عذر مقبول لمدة ٌوم، خالل السنة  11
 العقدٌة الواحدة

الحرمان  أربع أٌام ثالثة أٌام ٌومان
 من

 الترقٌات،
أو 

 العالوات
لمرة 
 واحدة

الؽٌاب المتصل دون إذن كتابً، أو عذرمقبول من ٌومٌن إلى ستة  10
 أٌام، خالل السنة العقدٌة الواحدة

 ٌوم أربعة أٌام ثالثة أٌام ٌومان

 باأضافة إلى حسم أجر مدة الؽٌاب
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الؽٌاب المتصل دون إذن كتابً، أو عذر مقبول من سبعة أٌام إلى  12
 العقدٌة الواحدة. عشرة أٌام،خالل السنة

أربعة 
 أٌام

 الحرمان خمسة أٌام
 من

 الترقٌات،
أو 

 العالوات
 لمرة

 واحدة

 فصل من
 الخدمة مع

 المكافؤة:
 إذا لم

 ٌتجاوز
 مجموع
 الؽٌاب

 ٌوم 22

 باأضافة إلى حسم أجر مدة الؽٌاب

14 
 
 
 

الؽٌاب المتصل دون إذن كتابً، أو عذر مقبول من أحد عشر ٌوما 
 عشر ٌوما، خالل السنة العقدٌة الواحدةإلى أربعة 

خمسة 
 أٌام

 الحرمان
 من

 الترقٌات،
أو 

 العالوات
 لمرة

 واحدة، مع
 توجٌه
 إنذار

 بالفصل
 طبقا

 للمادة
 )الثمانون(

 فصل من
 الخدمة

 طبقا
 للمادة

 )الثمانون(
 من نظام

 ----- العمل

 باأضافة إلى حسم أجر مدة الؽٌاب

سبب مشروع مدة تزٌد على خمسة عشر االنقطاع عن العمل دون  1١
 ٌوما متصلة، خالل السنة العقدٌة الواحدة.

 الفصل دون مكافؤة، أو تعوٌض، على أن ٌسبقه
 إنذار كتابً

 بعد الؽٌاب مدة عشرة أٌام، فً نطاق حكم
 المادة )الثمانون( من نظام العمل

الؽٌاب المتقطع دون سبب مشروع مده تزٌد فً مجموعها على  1١
 ٌن ٌوما خالل السنة العقدٌة الواحدةثالث

 الفصل دون مكافؤة، أو تعوٌض، على أن ٌسبقه
 إنذار كتابً

 بعد الؽٌاب مدة عشرٌن ٌوما، فً نطاق حكم
 المادة )الثمانون( من نظام العمل
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 ثانٌا: مخالفات تتعلق بتنظٌم العمل

األجر الجزاء )النسبة المحسومة هي نسبة من  نوع المخالفة م
 اليومي(

تاني  أول مرة
 مرة

 رابع مرة ثالث مرة

التواجد دون مبرر فً ؼٌر مكان العمل المخصص للعامل أثناظ  1
 وقت الدوام.

 ٌوم ١2% %0١ 12%

استقبال زائرٌن فً ؼٌر أمور عمل المنشؤة فً أماكن العمل، دون  0
 إذن من اأدارة.

إنذار 
 كتابً

12% 1١% 0١% 

استعمال آالت،ومعدات، وأدوات المنشؤة فؼراض خاصة دون   2
 إذن.

إنذار 
 كتابً

12% 1١% 0١% 

تدخل العامل دون وجه حق فً أي عمل لٌس فً اختصاصه أو لم  4
 ٌعهد به إلٌه.

 ثالث أٌام ٌومان ٌوم ١2%

إنذار  الخروج أو الدخول من ؼٌر المكان المخصص لذلك. ١
 كتابً

12% 1١% 0١% 

اأهمال فً تنظٌؾ اآلالت، وصٌانتها، أوعدم العناٌة بها، أو عدم  ١
 التبلٌػ عما بها من خلل.

 ثالث أٌام ٌومان ٌوم ١2%

عدم وضع أدوات اأصالح، والصٌانة، و اللوازم افخرى فً  3
 افماكن المخصصة لها، بعد االنتهاظ من العمل.

إنذار 
 كتابً

 ٌوم ١2% %0١

 فصل المكافؤة أٌام خمسة ثالثة  ٌومان  إعالنات، أو بالؼات إدارة المنشؤة.تمزٌق، أو إتالؾ  8

اأهمال فً العهد التً بحوزته، مثال: )سٌارات، آالت، أجهزة،  1
 معدات،أدوات،..... الخ(

 فصل المكافؤة أٌام خمسة ثالثة  ٌومان 

 افكل فً مكان العمل، أو ؼٌر المكان المعد له، أو فً ؼٌر أوقات 12
 الراحة.

إنذار 
 كتابً

12% 1١% 0١% 

إنذار  النوم أثناظ العمل 11
 كتابً

12% 1١% 0١% 

 ثالث أٌام ٌومان ٌوم %١2 النوم فً الحاالت التً تستدعً ٌقظة مستمرة. 10

التسكع، أو وجود العامل فً ؼٌر مكان عمله، أثناظ ساعات  12
 العمل.

 ٌوم ١2% %0١ 12%

 الحرمان ٌومان ٌوم الحضور، واالنصراؾ.التالعب فً إثبات  14
 من

 الترقٌات
أو 

 العالوات
 المرة

 واحدة

 فصل من
 الخدمة مع

 المكافؤة

عدم إطاعة افوامر العادٌة الخاصة بالعمل، أو عدم تنفٌذ  1١
 التعلٌمات الخاصة بالعمل، والمعلقة فً مكان ظاهر.

 ٌومان ٌوم ١2% %0١

والتعلٌمات الخطٌة الخاصة التحرٌض على مخالفة افوامر،  1١
 بالعمل.

فصل من  أٌام خمسة ثالثة  ٌومان 
الخدمة مع 

 المكافؤة

التدخٌن فً افماكن المحظورة، والمعلن عنها للمحافظة على  13
 سالمة العمال، والمنشؤة.

فصل من  أٌام خمسة ثالثة  ٌومان 
الخدمة مع 

 المكافؤة
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ٌنشؤ عنه ضرر فً صحة  اأهمال، أو التهاون فً العمل الذي قد 18
 العمال، أو سالمتهم، أو فً المواد، أو افدوات، وافجهزة.

فصل من  أٌام خمسة ثالثة  ٌومان 
الخدمة مع 

 المكافؤة
 
 

 

 مخالفات تتعلق بسلوك العامل:ثالثا

 الجزاء )النسبة المحسومة هي نسبة من نوع المخالفة م
 األجر اليومي(

ثاني  أول مرة
 مرة

 رابع مرة ثالث مرة

 خمسة أٌام ثالثة أٌام ٌومان ٌوم إحداث مشاؼبات فً مكان العمل 1

 التمارض، أو ادعاظ العامل كذبا أنه 0
 أصٌب أثناظ العمل، أو بسببه.

 خمسة أٌام ثالثة أٌام ٌومان ٌوم

االمتناع عن إجراظ الكشؾ الطبً عند طلب طبٌب  2
 المنشؤة، أو رفض اتباع

 أثناظ العالج.التعلٌمات الطبٌة 

 خمسة أٌام ثالثة أٌام ٌومان ٌوم

 خمسة أٌام ٌومان ٌوم %١2 مخالفة التعلٌمات الصحٌة المعلقة بؤماكن العمل. 4

 الكتابة على جدران المنشؤة، أو لصق ١
 إعالنات علٌها.

إنذار 
 كتابً

12% 0١ %١2% 

 ٌومان ٌوم %١2 %0١ رفض التفتٌش اأداري عند االنصراؾ ١

 تسلٌم النقود المحصلة لحسابعدم  3
 المنشؤة فً المواعٌد المحددة دون تبرٌر

 مقبول

ثالثة  ٌومان
 أٌام

فصل من الخدمة  خمسة أٌام
 مع المكافؤة

 االمتناع عن ارتداظ المالبس،وافجهزة 8
 المقررة للوقاٌة وللسالمة.

إنذار 
 كتابً

 خمسة أٌام ثالثة أٌام ٌومان

 اآلخر فً أماكنتعمد الخلوة مع الجنس  1
 العمل.

ثالثة  ٌومان
 أٌام

فصل من الخدمة  خمسة أٌام
 مع المكافؤة

 اأٌحاظ لآلخرٌن بما ٌخدش الحٌاظ قول، 12
 أو فعال.

ثالثة  ٌومان
 أٌام

فصل من الخدمة  خمسة أٌام
 مع المكافؤة

 االعتداظ على زمالظ العمل بالقول، أو 11
 اأشارة، أو باستعمال وسائل االتصال

 االلكترونٌة بالشتم، أو التحقٌر.

ثالثة  ٌومان
 أٌام

فصل من الخدمة  خمسة أٌام
 مع المكافؤة

 االعتداظ باأٌذاظ الجسدي على زمالظ 10
 العمل، أو على ؼٌرهم بطرٌقة إباحٌة.

 فصل بدون مكافؤة أو إشعار، أو تعوٌض بموجب
 المادة )الثمانون(

 االعتداظ الجسدي، أو القولً، أو بؤي 12
 وسٌلة من وسائل االتصال االلكترونٌة
 لوعلى صاحب العمل، أو المدٌر المسإ

 ، أو أحد الرإساظ أثناظ العمل، أو بسببه

 فصل بدون مكافؤة أو إشعار، أو تعوٌض بموجب
 المادة )الثمانون(

خمسة  ثالثة أٌام تقدٌم بالغ، أو شكوى كٌدٌة 14
 أٌام

فصل من الخدمة 
 مع المكافؤة

------ 

 عدم االمتثال لطلب لجنة التحقٌق 1١
 بالحضور

ثالثة  ٌومان
 أٌام

فصل من الخدمة  خمسة أٌام
 مع المكافؤة
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