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 يحكاز عا ة
 (١)الما ة 

 جمع ة اللرطان اللعو لة  :لقصد بلفظ المنشأة  ينما ور  في هلال ال بمة
كو  خوخط طب عوي لعمو  لمصولمة هولال المنشوأة  :لقصد بلفوظ العامو   ينموا ور  فوي هولال ال بموة

 .بعيدا عب نظارتهاولو كان   إخرافها مقاب   جر و   تمت إ ارتهاو 
 (۳)الما ة 

 المنشأة هو: التقويم المي  يالتقويم المعمول به في 
 (1)الما ة 

 .والفروع التابعة لها  تلري  حيام هلال ال بمة على جم ع العامليب بالمنشأة .١
تعتبر هوووولال ال بمووووة ميملووووة  و ال تخوووو   حيووووام هوووولال ال بمووووة بووووالمقو  الميتلوووووة للعمووووال .٤

 .العم  ف ما ال يتعارض معهلال المقو  لعقو 
 .وتنط على ذلك في عقد العم   ال بمة عند التعاقدتطلع المنشأة العام  على هلال  .1

 (٢)الما ة 
طى بموجها العمال حقوقوا  فلو  وا ااات خاصة بها لع  لنوز للمنشأة إصدار قرارات .١

 .ال بمةال ار  في هلهو و مما
 حياما إضووواف ة بموووا ال ينوووتقط موووب  و للمنشوووأة الموووق فوووي تلوووميب هووولال ال بموووة خوووروطا  .٤

القورارات الصوا رة تنفيولا و   والبمتوه التنفيللوة  ج  نظام العم بمو  حقو  العمال الميتلوة
وزارة المووووار  إال بعووود اعتما هوووا موووب  ؛ وال تموووون هووولال ا ضوووافات  و التعووودي ت نافووولةلوووه

 والتنم ة االجتماع ة.الوشرية 



 

والبمتووووه   كوووو  نووووط يووووتم إضووووافته إلووووى هوووولال ال بمووووة يتعووووارض مووووع  حيووووام نظووووام العموووو  .1
 .والقرارات الصا رة تنفيلا له؛ لعتبر باط  وال لعتد به  التنفيللة

 الترظيف
 (١)الما ة 

؛ ويراعووووى عنوووود التوظ وووو  فووووي مواصووووفات معينووووةو   يوظووووف العمووووال علووووى وظووووابف ذات ملووووم ات
 :المنشأة ما يلي

 .  ن ليون طال  العم  اعو ي الننل ة.١
 .للوظ فة مب قب  المنشأةوالخبرات المطلوبة    ن ليون حابزا على المؤه ت العلم ة. ۳
 و مقوووواب ت خخصوووو ة تتطلبهووووا   .  ن لنتوووواز بننووووات مووووا قوووود تقووووررال المنشووووأة مووووب اختوووووارات1

 الوظ فة.
 .  ن ليون البقا طب ا بموج  خها ة طب ة مب النهة التي تمد ها المنشأة.٢
)اللا اوة  :واألحيوام الووار ة فوي المووا   وفقا للشوروطلنوز ااتثناء توظ و  ييور اللوعو ي .١

 .العم  الثالثة والث ثون( مب نظام  الثان ة والث ثون   والعشرون 

 عقو العمل
 (١)الما ة 

لنموووذج الموحوود يووتم توظ وو  العاموو  بموجوو  عقوود عموو  لموورر مووب نلووختيب باللغووة العرب ووة وفقووا ل
بميوو    تلوولم إحووداهما للعاموو  وتووو ع األخوورد فووي ملووف خدمتووه لوودد المنشووأة  المعوود مووب الوووزارة

عنوانه المختووار   و وعنوانووه األصوولي  وجنلوويته  العام وااووم  يتلوومب العقوود ااووم صوواح  العموو 
ومووا إذا   امت ووازات  خوورد يتفووق علهووا  لووةو   األجوور األاااووي المتفووق عل ووهو   وميانووه  ونوووع العموو 



 

االتفوا  إذا توم  مودة التنربوةو    و أل اء عمو  معويب   و ييور ممود  المودة  كان العقد ممود  المودة
العقود بلغوة  خورد إلوى جانو   ينووز تمريورو   و لوة ب انوات ضورورية  وتاري  مواخرة العمو   عليها
 .على  ن ليون النط العربي هو المعتمد  وما :العرب ةاللغة

 (3)الما ة 
لمق للمنشأة إلغاء عقد العامو  الولي ال  :مع مراعاة التاري  الممد  في عقد العم  لمواخرة العم 

 ون عوولر مشووروع خوو ل اوووعة  لووام عموو  مووب توواري  التوق ووع علووى العقوود بوويب  هووام عملووهميواخوور 
 و مووب توواري  قدومووه إلووى المملمووة إذا كووان التعاقوود تووم  الطوورفيب إذا كووان التعاقوود تووم  اخوو  المملمووة

 .خارج المملمة
 (8)الما ة 

ميووان عملووه األصوولي إلووى ميووان  مووب-كتابووة-ال لنوووز للمنشووأة نقوو  العاموو  بغيوور موافقتووه  -١
 .تغير مم  إقامته يآخر لقتل

للمنشووأة فووي حوواالت اللوورورة التووي قوود تقتلوويها ظووروف عارضووة ولموودة ال تتنوواوز ث ثوويب  -٤
اخوتراط لختلف عب الميوان المتفوق عل وه  ونتمل   العام  بعم  في ميان  يوما في اللنة

 .وإقامته خ ل تلك المدة تمال   انتقال العام  على  ن تتمم  المنشأة  موافقته

 اإل كاب
 (1)الما ة 

 : و  فرا   ارته وفق اللوابط التال ة  يتمد  االلتزام بمصروفات إركاب العام 
 .وفق ما يتفق عل ه في عقد العم   عند بدالة التعاقد. ١
 .وفق ما يتفق عل ه في عقد العم   عند تمتع العام  بإجازته اللنوية. ۳
 .( مب نظام العم ١)طوقا ألحيام الما ة )األربعون( فقرة   العام  . عند انتهاء خدمة1



 

ال تتمموو  المنشووأة تمووال   عووو ة العاموو  إلووى بلوودال فووي حالووة عوودم صوو حيته للعموو  خوو ل . 1
ة ارتمابوه مخالفوة   ت إلوى  و فوي حالو  فوي العوو ة  ون اوب  مشوروع و إذا رغو  فترة التنربة

 . و حيم قلابي  بموج  قرار إ اري  ترحيله
 (6۱)الما ة 

للوووتمق العامووو  الووولي يوووتم نقلوووه موووب ميوووان عملوووه األصووولي إلوووى ميوووان آخووور لقتلوووي تغييووور ممووو  
لعولهم خرعا ممب لق مون معه في تواري  النقو  بموا فيهوا نفقوات ا ركواب  ومب  إقامته نفقات نقله

 .بناء على رغوة العام  ما لم ليب النق  :مع نفقات نق   متعتهم

 اب االت هيلالتو  
 (66)الما ة 

إذا كووان  و  و توودري  العووامليب اللووعو ييب كافووة التمووال    تتمموو  المنشووأة فووي حووال ق امهووا بتأهيوو 
والعوو ة   التدري  في يير الدابرة الميان ة للمنشأة تؤمب تلاكر اللفر فوي الولهابميان التأهي   و 

 و   تنق ت  اخل ووة و ملوويب و مأك كما تووؤمب واوواب  المع شووة مووب  بالدرجووة التووي تموود ها المنشووأة
 .التدري  و  جر العام  طوال فترة التأهي  تلتمر في صرف و تصرف للعام  بدال عنها

 (6۳)الما ة 
 إذا ثبووت مووب التقووارير   و التوودري  مووب ييوور العووامليب  لنوووز للمنشووأة  ن تنهووي عقوود التأهيوو  .١

بورام    و قدرته علوى إكموال   و التأهي  عدم قابليته  تتولى التدري  الصا رة عب النهة التي
 .التدري  بصورة مفيدة

 و وصوووو ه المووووق فووووي إنهوووواء    و ول ووووه   و الخاضووووع للتأهيوووو  مووووب ييوووور العووووامليب  للمتوووودرب .٤
 و   التقووووارير الصووووا رة عووووب النهووووة التووووي تتووووولى التوووودري  مووووب  و التأهيوووو  إذا ثبووووت  التوووودري 
 .مفيدة التدري  بصورة و قدرته على إكمال برام    عدم قابليته التأهي 



 

بوو ا الطوورف وفووي كلتووا المووالتيب اللووابقتيب لنوو  علووى الطوورف الوولي يريوو  فووي إنهوواء العقوود إ .1
للمنشوأة  ن تلوزم  .على األق  مب تواري  التوقوف عوب التودري  والتأهيو  اآلخر بللك قب   ابوع

 .بعوود إكموال مودة التودري   و التأهيوو  – لدلوه الخاضوع للتأهيو  مووب ييور العوامليب المتودرب  و
 . ن لعم  لديها مدة مماثلة لمدة التدري   و التأهي 

التوودري  للمنشووأة  ن تلووزم المتوودرب  و الخاضووع للتأهيوو  مووب ييوور العووامليب لوودها بوودفع تمووال    .٢
 و بنلوة المدة المتوق ة فوي حالوة رفلوه رفوع العمو  المودة المماثلوة   و التأهي  التي تمملتها

 .او بعلها
 (6۲)الما ة 

إكموال  لوديها بعود و التأهيو  موب العوامليب   لنوز للمنشأة  ن تشترط علوى الخاضوع للتودري  :ياال
لعموو  لووديها موودة ال تتنوواوز الموودة المماثلووة لموودة برنووام  التوودري   و   ن-التأهيوو  موودة التوودري   و 

 و بووواقي موودة العقووود فوووي   العمووو  ييوور ممووود ة الموودة عقووودإذا كان  التأهيوو  الووولي خلووع لوووه العاموو 
 قو  موب المودة المماثلوة لمودة برنوام   العقو  ممود ة المودة إذا كانوت المودة المتوق وة موب عقود العمو 

 .التدري 
التوودري  التووي  بوودفع تمووال   إلزامووهمووع   لنوووز للمنشووأة  ن تنهووي تأهيوو   و توودري  العاموو  :ثاةيهها

 :وذلك في الماالت التال ة بنلوة منهاتمملها المنشأة  و 
  و التأهي  قب  الموعد الممد  لللك  ون علر مشروع.  . إذا قرر العام  إنهاء التدري  ١
إذا تم فل  عقد عم  العام  وفق إحدد الماالت الوار ة فوي الموا ة )الثموانون( موب نظوام . ۳

 .منها  ثناء فترة التدري   و التأهي ( ١)العم  عدا الفقرة 
 و تركوووووه لغيووووور المووووواالت الوووووار ة فوووووي الموووووا ة )الما لوووووة   ااووووتقال العامووووو  موووووب العموووو . إذا 1

 .مب نظام العم   ثناء فترة التدري   و التأهي  والثمانون(



 

لمنشوأة  و بنلووة هي  التي تمملتها اأعام  بدفع تمال   التدري   و التلزام الإ: لنوز للمنشأة ثالثا
ن( و ترکوه لغيور المواالت الووار ة فوي الموا ة الما لوة والثموانو    العام  موب العمو  منها إذا ااتقال

العم  التوووي اخوووترطتها عل ووووه المنشوووأة بعووود انتهووواء التوووودري   و موووب نظوووام العمووو  قبووو  انتهوووواء مووودة
 التأهي .

 األةر 
 (١٢)الما ة 

لعموووال تووودفع  جوووور ا : و ترتيووووات يووونط عليهوووا برنوووام  حمالوووة األجوووور  موووع مراعووواة  ي إجوووراءات
وتوووو ع فوووي حلوووابات العموووال عوووب طريوووق البنوووو    مواعيووود ااوووتمقاقها الراوووم ة للوووب   فوووي بالعملووة

 .المعتمدة في المملمة
 (١١)الما ة 

 .تدفع  جور اللاعات ا ضاف ة الملتمقة للعام  في نهالة الشهر اللي تم ف ه التمل  
 (١١)الما ة 

 و عطلوووة راوووم ة يوووتم الووودفع فوووي يووووم العمووو    إذا وافوووق يووووم  فوووع األجوووور يووووم الراحوووة األاوووبوع ة
 .اللابق

 تقا او األداء
 (6۱)الما ة 

قووو  لنم وووع العوووامليب وفقوووا مووورة كووو  اووونة علوووى األ  المنشوووأة تقوووارير عوووب األ اء بصوووفة  وريوووة تقووودم
 :على  ن تتلمب العناصر التال ة التي تلعها لللك للنماذج

 .و رجة إتقانه )المفاءة(  . المقدرة على العم  ١



 

 .وعم ء المنشأة  زم به و ومدد تعاونه مع رؤاابه  . الو  العام ۳
 . المواظوة.1

 (68)الما ة 
علوى  ن يتووع فوي ذلوك مق وا  موب  :لق م   اء العام  في التقرير بالتقديرات التي تمود ها المنشوأة

 .خملة ملتويات
 (١1)الما ة 

يخطر  و علووى  ن لعتموود مووب )صوواح  الصوو ح ة(  لعوود التقريوور بمعرفووة الوورب ه المواخوور للعاموو 
ويمووق للعامو   ن يوتظلم مووب التقريور وفقووا لقواعود الووتظلم   التقريور فووور اعتموا ال العامو  بصوورة مووب

 .المنصوص عليها في هلال ال بمة

 العالااال
 (۳۱)الما ة 

موالي يتم تمديد نلبتها بناء على ضوء المركوز ال  لنوز للمنشأة منح العامليب ع وات انوية .١
 .للمنشأة

ليووون العاموو  مووؤه  الاووتمقا  العوو وة متووى حصوو  فووي تقريوورال الوودوري علووى ملووتود متواووط  .٤
وذلك بعد ملوي اونة كاملوة موب تواري  التماقوه   اللي تلعه المنشأة على األق  في النموذج

 .اللابقة  و مب تاري  حصوله على الع وة  بالعم 
 .ااتثناب ة وفقا لللوابط التي تلعها في هلا الشأنلنوز   ارة المنشأة منح العام  ع وة  .1
 
 



 

 التوقياال
 (۳6)الما ة 

لموا جواء فوي  ليو   وفقوا-ملوم ات الوظوابف  و تلع المنشأة الما وظ ف ا لوظابفها تمد  ف ه عد 
بدالة  جرهوووووا  و وخوووووروط خوووووغلها  كووووو  وظ فوووووة اللوووووعو ي و رجوووووةوالتوصووووو   المهنوووووي  التصن  

 ؛ متى توفرت الشروط التال ة:للترق ة إلى وظ فة  على ييون العام  مؤه  و ف ه
 .. وجو  الوظ فة الشايرة األعلى١
 .توافر مؤه ت خغ  الوظ فة المرخح للترق ة إليها. ۳
 .. حصوله على ملتود فو  المتواط على األق  في آخر تقرير  وري 1
 .. موافقة صاح  الص ح ة٢
؛ وفقا لللووابط التوي تلوعها فوي هولا ااتثناب ة ح العام  ترق ة. لنوز   ارة المنشأة من١

 .الشأن
 (۳۳)الما ة 

 :إذا توافرت خروط الترق ة لوظ فة  على في  كثر مب عام ؛ فإن المفاضلة للترق ة تمون كاآلتي
 .ترخ ح صاح  الص ح ة .١
 .الماص  على تقدير  على .٤
 . و  ورات تدريب ة  كثر  الماص  على خها ات علم ة  على .1
 .ة عمل ة بمنال عم  المنشأةاألكثر خبر  .٢
 األقدم ة في العم  بالمنشأة .١

 



 

 االةتواب
 (۳۲)الما ة 

 :إذا تم انتداب العام  األ اء عم  خارج مقر عمله تلتزم المنشأة بما يلي
 .ما لم يتم صرف مقاب  لها بموافقته  . تؤمب للعام  وااب  التنق  ال زمة١
وموووا إلوووى ذلوووك؛ موووا لوووم   والطعوووام  يتمبووودها لللووويبلصووورف للعامووو  مقابووو  للتموووال   التوووي . ۳

 .تؤمنها له المنشأة
 .. ق مة البدل اليومي ل نتداب حل   رجة العام 1

واللووابط التوي تلوعها المنشوأة   ؛ وفقوا للفاواتتلك االلتزامات في قورار االنتودابوين   ن تمد  
لمقووور عملوووه إلوووى وقوووت العامووو   ييوووون احتلووواب تلوووك النفقوووات موووب وقوووت مغوووا رةو   فوووي هووولا الشوووأن

 المنشأة. عو ته؛ وفق المدة الممد ة له مب قب 

 المزا ا االبوالال
 (٤٢الما ة )

ذلوك فوي عقود العمو   تؤمب المنشأة لعمالهوا اللويب المنااو   وكوللك واويلة النقو  إذا نوط علوى 
 .عقد العم  على  ن تدفع المنشأة للعام  بدل ايب  وبدل نق  نقديوينوز النط ف 

 اال العملي از اماع
 (٤١الما ة )

اللوبت الراحوة األاوبوع ة    لام في األابوع  وييون )يوم    لام( النمعة ١ليون عد   لام العم  
تلوتبدل بهولا   ن-إب ا ميت  العمو  المخوتط  بعد-العمال  وينوز للمنشأة  بأجر كام  لنم ع



 

الق وام بواجوواتهم الدين وة  وال األابوع  وعليها  ن تمينهم موب  اليوم لوعع عمالها  ي يوم مب  لام
 .لنوز تعويع يوم الراحة األابوع ة بمقاب  نقدي

تمووون اوواعات العموو  )ثمان ووة( اوواعات عموو  يوم ووا تخفووع إلووى )اووتة( اوواعات يوم ووا فووي خووهر 
 المللميب. رملان للعمال

 العمل اإل اف 
 (٤١الما ة )

 و المترونووي كتووابي  فووي حووال تمل وو  العاموو  بالعموو  ا ضووافي؛ يووتم ذلووك بموجوو  تمل وو   .١
الملواولة فوي المنشووأة يبويب ف وه عوود  اللواعات ا ضواف ة الميلووف  موجوه لوه تصودرال النهووة

صووت عل ووه مووا جمع ووة اللوورطان اللووعو لة نوفووق   لعاموو   وعوود  األلووام ال زمووة لووللكبهووا ا
 .مب نظام العم  الما ة اللا اة بعد المابة

ا ضووواف ة  جووورا إضووواف ا يووووازي  جووور اللووواعة تووودفع المنشوووأة للعامووو  عوووب اووواعات العمووو   .٤
 األاااي.ال مب  جر ( % 5۱ملافا إل ه )

 اإلدا ي  التفتيش
 (٤3الما ة )

خصصووة لووللك  وعلووى ليووون  خووول العمووال إلووى مواقووع عملهووم  وانصوورافهم منووه مووب األموواكب الم
 .للتفت ش )التفت ش ا  اري( متى طل  منهم ذلك العمال االمتثال

 (۳8الما ة )
 .للمنشأة  ن تلزم العام  بأن يثبت حلورال  وانصرافه بإحدد الوااب  المعدة لهلا الغرضلنوز 



 

 اإلةاراال
 (٤1الما ة )

واحود وعشورون  للتمق العام  عوب كو  اونة موب اونوات الخدموة إجوازة اونوية بوأجر كامو  مودتها
موافقووة  ث ثووون يومووا  إذا بلغووت خدمتووه خمووه اوونوات متصوولة  وللعاموو  بعوود يومووا  تووزا  إلووى موودة

اللوونوية بنلوووة الموودة التووي قلوواها مووب اللوونة فووي العموو ؛ لمنشووأة المصووول علووى جووزء مووب إجازتها
 .اللنوية  كثر مب ذلكد العم  على  ن تمون مدة ا جازةوينوز االتفا  في عق

 (۲۱الما ة )
 :ما يلي؛ وفق أجر كام  في األع ا   والمنااواتللعام  المق في إجازة ب

ع والعشوريب موب وة عيود الفطور المووار   تبود  موب اليووم التوالي لليووم التااو ربعة  لام بمنااو .١
 .مل  تقويم  م القرد خهر رملان الموارك

 . ربعة  لام بمنااوة عيد األضمى الموار   تبد  مب يوم الوقوف بعرفة .٤
 يوم واحد بمنااوة اليوم الوطني للمملمة ) ول الميزان(. .1

الراحووة األاووبوع ة لعوووض العاموو  عنهووا بمووا لعا لهووا وإذا تووداخلت  لووام هوولال ا جووازات مووع 
 قب   لام تلك ا جازات  و بعدها.

  ما إذا تداخلت  لام إجازة  حد العيديب مع إجازة اليوم الوطني ف  لعوض العام  عنه.
 (۲6الما ة )

 لمق للعام  المصول على إجازة بأجر كام  في الماالت التال ة:
 .خملة  لام عند زواجه .١
 . لام في حالة وال ة مولو  لهث ثة  .٤
 .خملة  لام في حالة وفاة زوجة العام    و  حد  صوله   و فروعه .1



 

 ربعة  خهر  وعشرة  لام في حالة وفاة زوج العاملة المللمة؛ ولها المق في تمديودها  ون  .٢
كانووت حووام  حتووى تلووع حملهووا  وال لنوووز لهووا االاووتفا ة مووب بوواقي إجووازة العوودة   جوور إن

 هلا المم . لها بعد وضعالممنوحة 
وللمنشوووأة الموووق فوووي طلووو   لوووة وفووواة زوج العاملوووة ييووور الملووولمةخملوووة عشووور يوموووا فوووي حا .١

 .المشار إليها الوثابق المؤيدة للماالت
 (۲۳الما ة )

يثبووت مرضووه بشووها ة طب ووة صووا رة عووب طبيوو  المنشووأة   و مرجووع طبووي  الوولي-للووتمق العاموو  
اللووونة الواحووودة  والتوووي تبووود  موووب تووواري   ول إجوووازة مرضووو ة؛  مرضووو ةخ ل إجوووازات-معتمووود لوووديها 

 النمو التالي: اواء  كانت هلال ا جازات متصلة  م متقطعة  وذلك على
 .الث ثون يوما األولى  بأجر كام  .١
 اللتون يوما التال ة  بث ثة  رباع األجر. .٤
 اللووونوية عامووو  الموووق فوووي وصووو  إجازتوووهالث ثوووون يوموووا التوووي تلوووي ذلوووك  بووودون  جووور. ولل  .1

 .بالمرض ة

 الوعا ة الطبية
 (11الما ة )
ي وفقووا لمووا لقووررال نظووام التووأميب الصووم صووم ا؛تقوووم المنشووأة بالتووأميب علووى جم ووع العووامليب لووديها 

كمووا تقوووم باالخووترا  عووب جم ووع العووامليب فووي فوورع األخطووار المهن ووة   والبمتووه التنفيللووة  التعوواوني
 .لقررال نظامها للتأمينات االجتماع ة: وفقا لما لدد المؤالة العامة



 

 بيئة العمل
 (1٢الما ة )

 : رابأ عا ة . 
المووووار  الوشووورية والتنم وووة وزارة  ال يتطلووو  تشوووغي  النلووواء المصوووول علوووى تصوووريح موووب .١

  ومب  ي جهة  خرد.االجتماع ة 
 ية.لمنع  ي تمييز في األجور بيب العامليب والعام ت عب العم  ذي الق مة المتلاو  .٤
 الاووووتراحةعلووووى صوووواح  العموووو  توووووفير ميووووان مخصووووط للعووووام ت أل اء الصوووو ة وا .1

 توعد ملافة منااوة. و ورات م اال
فوووي حووواالت بياوووة العمووو  الميتب وووة علوووى صووواح  العمووو  تووووفير يرفوووة ذات خصوصووو ة  .٢

 عام ت.لل ميات 
تعوود حمالووة العووامليب والعووام ت مووب األخطووار المهن ووة  وتهياووة بياووة العموو  المنااوووة   .١

 .مواخرة على المنشأة ملؤول ة
 .ام ت في األماكب التي لعملب بهاعلى صاح  العم  توفير مقاعد للع .١
 في المنشآت النلاب ة المغلقة لن   ن ليون العام ت مب النلاء فقط. .3
صصووة للرجووال لنوو  ان ليووون فيهووا العووامليب مووب الرجووال فووي المنشووأت الرجال ووة المخ .8

 .فقط
لن  على المنشأة توفير نظام  منوي وفوي حوال كانوت المنشوأة تلوتقب  النمهوور لنو   .1

 حرااة  من ة. تعييب
 
 



 

 : رابأ عمل الموية ف  المنش ال النسائية فقأ .ب
 لن  وضع لوحة إرخا لة في ميان بارز توضوح  ن المنشوأة خواص بالنلواء وممنووع  .١

 الرجال.  خول
 .لن   ن ليون العام ت مب النلاء فقط .٤
لنوووو   ن توووووفر المنشووووأة حرااووووة  من ووووة  و نظووووام  منووووي مووووالم يوفرهووووا صوووواح  المركووووز  .1

ي لنوو  التنواري ف مووال وجووو  المنشووأة فووي مركووز تنوواري فووي حووال تووم وضووع نظووام  منوو
 إرخا لة  ن المنشأة خاضعة للمراقوة األمن ة. على صاح  المنشأة وضع لوحة

 (1١ما ة )
تشوواء  بميوو  للموور ة العاملووة المووق فووي إجووازة وضووع بووأجر كاموو  لموودة عشوورة  اوواب ع توزعهووا ك وو  

ويموود  هوولا التوواري  بوااووطة النهووة  للوضووع؛ اوواب ع قبوو  التوواري  الموورجح تبوود  بموود  قصووى بأربعة
المور ة طب ة مصدقة موب جهوة صوم ة  وال لنووز تشوغي   المعتمدة لدد المنشأة   و بشها ةالطب ة 

 العاملة خ ل األااب ع التال ة لوضعها.
؛ فللعاملوووة الموووق فوووي إجوووازة يع   و موووب ذوي االحت اجوووات الخاصوووةوفوووي حالوووة إننووواب طفووو  مووور 

 ولها تمديد ا جازة لمدة خهر  ون  جر. الوضع؛واحد بعد انقلاء إجازة ر بأجر كام  لمدة خه
 (1١الما ة )

 ن تأخول بقصود و  إلوى مزاولوة عملهوا بعود إجوازة الوضوع لمق للمر ة العاملة فوي المنشوأة عنودما تعو
   و فتوورات ااووتراحة  ال تزيوود فووي منموعهووا علووى اللوواعة فووي اليوووم الواحوود  إرضوواع مولو هووا فتوورة

لنم ع العموووال  وتملووو  هووولال الفتووورة   و الفتووورات موووب فتووورات الراحوووة الممنوحوووة وذلوووك عووو وة علوووى
موب تواري  الوضوع  وال يترتو  علوى ذلوك  شريب خوهراة  وذلك لمدة  ربعة  وعااعات العم  الفعل 

صواح  العمو   إخوعارتخف ع األجر  وين  على المر ة العاملة بعود عو تهوا موب إجوازة الوضوع 



 

ذلوووك الوقوووت موووب تعووودي   وتمووود  كتابوووة بوقوووت فتووورة   و فتووورات تلوووك االاوووتراحة  وموووا لطووور  علوووى 
 .مة التنفيللة لنظام العم فترات الرضاعة على ضوء ذلك بمل  ما ور  في ال بفترة  و 

 الخو اال االةتما ية
 (13الما ة )
 تلتزم المنشأة بتقدلم الخدمات االجتماع ة التال ة:

 .. إعدا  ميان أل اء الص ة١
 .إعدا  ميان لتناول الطعام. ۳
ل مووووب ذوي . توووووفر المنشووووأة المتطلوووووات  والخوووودمات  والمرافووووق الت لوووويرية اللوووورورية للعمووووا1

 تراطات المنصووووص عليهوووا فوووي ال بموووةأ اء  عموووالهم بملووو  االخووواالعاقوووة التوووي تميووونهم منووو
 .التنفيللة لنظام العم 

  رابأ ماركياال العمل
 (18الما ة )

لنوووز للمنشووأة إلووزام كوو    و بعووع العووامليب بارتووداء زي موحوود  وفووي كوو  األحوووال يراعووى  .١
لعوووام  وبالنلووووة للنلووواء  ن ليوووون ممتشوووما  م بمتوووه للووولو  ا فوووي  ي زي بالنلووووة للرجوووال

 .وفلفاضا  ويير خفاف
علووى جم ووع العووامليب بالمنشووأة االلتووزام بمقتلوو ات  حيووام الشووريعة ا اوو م ة  واألعووراف  .٤

 .التعام  مع اآلخريب االجتماع ة المرع ة في
التودابير   لمتنع على جم ع العامليب الخلوة مع النونه اآلخور  وعلوى المنشوأة  ن تتخول كو .1

 الننليب  اخ  المنشأة. التي تمنع الخلوة بيب



 

علوووى جم وووع العوووامليب االمتنوووواع عوووب الق وووام بوووأي خووووي  موووب  خووويال االيووولاء   و ا اوووواءة  .٢
 و باتخووواذ  ي موقوووف لخوووودأ الم ووواء   و ينوووال مووووب ة  لنلووودلة   و القول وووة   و ا لماب ووووا

 ي خووخط إلووى ع قووة و إجوووار المرامووة   و اللوومعة   و المريووة   و لقصوود منووه ااووتدراج   
؛ حتووى لووو كووان ذلووك علووى اووبي  المووزات  وذلووك عنوود التواصوو  المواخوور   و ييوور مشووروعة

 بأي وايلة
تواصووو   خووورد  وللمنشوووأة  ن تتخووول كووو  الترتيووووات  وا جوووراءات اللووورورية  وال زموووة لتبل ووو  

 .جم ع العامليب بللك
 (11الما ة )

 اوواءة ا لناب ووة   و اللوولب ة  وجم ووع  خوويال لعتبوور مووب قبيوو  االيوولاء  جم ووع مماراووات ا .١
اوووووواء  كانوووووت جلووووودلة   و نفلووووو ة   و  التهديووووود؛االاوووووتغ ل   و االبتوووووزاز   وا يوووووراء   و 

علووى العاموو    و مووب قبوو   جنلوو ة: والتووي تقووع فووي ميووان العموو  مووب قبوو  صوواح  العموو 
 موو  علووى  خوور   و علووى  ي خووخط موجووو العاموو  علووى صوواح  العموو    و مووب قبوو  عا

 ميان العم   وتعتبر الملاعدة  والتلتر على ذلك في حيم ا يلاء. في
يلة موووب لعتبووور موووب قبيووو  االيووولاء المقصوووو  فوووي الفقووورة اللوووابقة  موووا لقوووع بااوووتخدام  لوووة واووو .٤

 و المتابة   و االخارة   و ا لماء   و الرام   و بااوتخدام ل  وااب  االتصال اواء بالقو 
مووب  خوويال اللوولو  الوولي يوودل  ا لمترون ووة األخوورد   و بووأي خووي الهوواتف   و بالواوواب  

 .على ذلك
 (٢6الما ة )

مع عدم ا خ ل بموق موب وقوع عل وه ا يولاء فوي ميوان العمو  موب االلتنواء إلوى النهوات  .١
التقوودم بشوويواال للمنشووأة خوو ل موودة  قصوواها خملووة  لووام عموو  الميوم ووة المختصووة  لمووق له

علووى واقعووة إيوولاء  التقوودم بووب ا  لموو  مووب خوواهد  و اطلووع مووب وقوووع ا يوولاء عل ووه  وينوووز



 

اولطة  للمنشأة بللك:  ما إذا كان ا يولاء قود وقوع موب قبو  صواح  المنشوأة   و موب  علوى
 ؛ ف يون التقدم بالشيود للنهة الميوم ة المختصة.فيها

علوووى المنشوووأة عنووود تقووودلم خووويود   و بووو ا  تشووويي  لننوووة بقووورار موووب الملووواول المخوووتط   .٤
حووواالت ا يووولاء  واالطووو ع علوووى األ لوووة  والتوصووو ة بإلقووواع   ن مهمتهوووا التمقيوووق فووويتموووو 

خملوة  لوام عمو  موب تلقيهوا  النزاء التأ يبي المناا  علوى موب ثبتوت إ انتوه  وذلوك خو ل
 الشيود   و الب ا.

 (٢١الما ة )
فوي  وتودون كو  موا لنوري   والشوهو  مع مراعاة مبد  اللرية تلتمع اللننوة لنم وع األطوراف .١

  والشوووهو  علوووى  قووووالهم  ثوووم توقوووع موووب  علووواء اللننوووة فوووي األطووورافمماضوور؛ توقوووع موووب 
 .نهالة ك  صفمة

اللننوووة حوووق ااوووتدعاء موووب تووورد ضووورورة ااوووتنوابه موووب العوووامليب  واالاوووتماع إلوووى  قوالوووه   .٤
 .حتى ال لقع تمت طابلة الملؤول ة اللننة؛ مام  المثول دعاؤالوعلى مب تم اات

توص ة   ارة المنشأة بالتفريق بيب الشواكي  والمشويو فوي حقوه  ثنواء  لنوز للننة  ن ترفع .1
 .فترة التمقيق

فوووي حوووال ثبووووت واقعوووة ا يووولاء بوووأي طريقوووة موووب طووور  ا ثووووات المعتبووورة: توصوووي اللننوووة  .٢
 .على المعتدي المناا  زاء التأ يبيباأليلب ة بإلقاع الن

ر العوووام: رفوووع الشوويود للموووديجناب وووة  وجووو  علووى اللننوووة  إذا كووان االعتوووداء لشوووي  جريمووة .١
 .المختصة بللك لتبل   النهات الميوم ة

بلو : إذا في حال عدم ثبوت واقعة ا يولاء  توصوي اللننوة بإلقواع عقوبوة تأ يب وة علوى الم  .١
 .يديالب ا کتبيب لها  ن الشيود   و 



 

توودد عل ووه ال لمنووع النووزاء التووأ يبي الموقووع مووب قبوو  المنشووأة علووى المعتوودي  مووب حووق المع .3
 .المختصة اللنوء للنهات الميوم ة

ال لمنووع توق ووع عقوبووة خوورع ة   و نظام ووة  خوورد علووى المعتوودي  مووب توق ووع المنشووأة جووزاء  .8
 .تأ يب ا عل ه

 المخالفاال االجزاءاال
 (٢٤الما ة )

 :مب النزاءات التال ة  لاوتلتوج   المخالفة هي ك  فع  مب األفعال التي يرتمها العام 
ا نوولار المتووابي: وهووو كتوواب توجهووه المنشووأة إلووى العاموو  موضووما بووه نوووع المخالفووة التووي  .١

إميان تعرضه إلى جزاء  خد  في حالوة ااوتمرار المخالفوة   و  ىارتمبها  مع لفت نظرال إل
 العو ة إلى مثلها ملتقب .

و الملووم يرامووة مال ووة: وهووي حلووم نلوووة مووب األجوور فووي حوودو  جووزء مووب األجوور اليووومي    .٤
يوووم  وخملووة  لووام فووي الشووهر   جوورجمع ووة اللوورطان اللووعو لة  مووب األجوور بمووا يتووراوت بوويب

 .الواحد كمد  قصى
ينوة  موع ا لقاف عب العم  بدون  جر: وهوو منوع العامو  موب مزاولوة عملوه خو ل فتورة مع .1

الفتووورة  علوووى  ن ال تتنووواوز فتووورة ا لقووواف خملوووة  لوووام فوووي  حرمانوووه موووب  جووورال خووو ل هووولال
 .دالشهر الواح

المرموووان موووب الترق وووة   و العووو وة الدوريوووة: وذلوووك لمووودة  قصووواها اووونة واحووودة موووب تووواري    .٢
 .ااتمقاقها

الرتمابووه الفصوو  مووب الخدمووة مووع الميافووأة: وهووو فصوو  العاموو  بنوواء علووى اووب  مشووروع:   .١
 .بمقه في ميافأة نهالة الخدمة المخالفة مع عدم الملا 



 

قوود عموو  العاموو   ون ميافووأة   و إخووعار  الفصوو  مووب الخدمووة بوودون ميافووأة: وهووو فلوو  ع  .١
المواالت المنصووص عليهوا فوي الموا ة )الثموانون( موب نظوام   و تعويع: الرتمابه  ي مب

نوووع  وموودد جلووامة المخالفووة ااوو  النووزاء المفووروض علووى العاموو  موينوو   ن يتن.العموو 
 .المرتموة مب قبله

 (٢1الما ة )
بهوولال  الملمووق-ت كوو  عاموو  يرتموو   لووا مووب المخالفووات الوووار ة فووي جووداول المخالفووات  والنووزاءا

 .بالنزاء الموضح قريب المخالفة التي ارتمبها لعاق  –ال بمة 
 (٢٢الما ة )

)صاح  الصو ح ة  تمون ص ح ة توق ع النزاءات المنصوص عليها في هلال ال بمة  مب قب 
 ينوز له ااتبدال النزاء المقرر أللة مخالفة بنزاء  خف.؛ و لفوضه بالمنشأة   و مب

 (٢١الما ة )
فإنوه ال   في حال ارتماب العام  ذات المخالفة بعد ملي مابة وثمانيب يوما علوى اوبق ارتمابهوا

 .  وكأنها ارتمبت للمرة األولىمخالفةوتعد  لعتبر عابدا
 (٢١الما ة )
ليتفووي بتوق ووع النووزاء األخوود مووب بوويب النووزاءات عنوود تعوود  المخالفووات الناخوواة عووب فعوو  واحوود  

 .المقررة في هلال ال بمة
 (٢3الما ة )

ا ال لنووز  ن يوقوع ال لنوز  ن يوقع على العام  عب المخالفة الواحدة  كثر موب جوزاء واحود  كمو
ب المخالفووة الواحوودة يرامووة تزيوود ق متهووا علووى  جوور خملووة  لووام  وال  ن لقتطووع موو علووى العاموو  عووب

 .الشهر الواحد وفاء للغرامات التي توقع عل ه ر مب  جر خملة  لام في جرال  كث
 



 

 (٢8الما ة )
ال توقووع المنشووأة  لووا مووب النووزاءات التووي تتنوواوز عقوبتهووا يرامووة  جوور يوووم واحوود  إال بعوود إبوو ا 

المنلوووبة إل ووه  واووماع  قوالووه  وتمقيووق  فاعووه  وذلووك بموجوو  مملوور  العاموو  كتابووة بالمخالفووات
 .بملفه الخاصيو ع 

 (٢1الما ة )
كووان لووه ال لنوووز للمنشووأة توق ووع  ي جووزاء علووى العاموو  ألموور ارتموووه خووارج ميووان العموو  إال إذا 

أو بالمنشووأة  و بمووديرها الملوواول  وذلووك  ون ا خوو ل بميووم المووا ة ع قووة مواخوورة بطب عووة عملهوو
 .)الثمانون( مب نظام العم 

 (١6الما ة )
موب تواري    يب ا عوب مخالفوة ملوى علوى كشوفها  كثور موب ث ثويب يومواال لنوز ملاءلة العام  تأ

 . ون  ن تقوم باتخاذ  ي مب إجراءات التمقيق بشأنهاعلم المنشأة بمرتمبها 
 (١١لما ة )ا

ال لنوز للمنشأة توق ع  ي جزاء على العام   إذا ملى على تاري  ثبوت المخالفة  كثر مب 
 .ث ثيب يوما

 (١٤الما ة )
 والنزاء الوولي ومقوودارها  ونوعهووا  منشووأة بووإب ا العاموو  كتابووة بمووا  وقووع عل ووه مووب جووزاءاتتلتووزم ال

فووي حالووة تموورار المخالفووة  وإذا امتنووع العاموو  عووب ااووت م ا خطووار   و رفووع اوووف يتعوورض له
بالبريود الملون  علوى عنوانوه المختوار الثابوت فوي ملوف  يراو  إل وه يابووا؛العلم   و كوان التوق ع بو
المعتمووود لووودد المنشوووأة: ويترتووو  نوووي الشخصوووي الثابوووت بعقووود العمووو    و  و بالبريووود االلمترو خدمتوووه  

 .على التبل   بأي مب هلال الوااب  جم ع األثار القانون ة
 (١1الما ة )



 

وقوعهووا  لخصووط لموو  عاموو  صووم فة جووزاءات  يوودون فيهووا نوووع المخالفووة التووي ارتمبهووا  وتوواري  
 .لصم فة في ملف خدمة العام تمفظ هلال او  عل ه؛والنزاء الموقع 

 (١٢الما ة )
واللوووعون( مووب  تقيوود الغرامووات الموقعووة علووى العمووال فووي اوون  خوواص: وفووق  حيووام المووا ة الثالثووة

التصوورف فيهووا بمووا لعووو  بووالنفع علووى العمووال مووب قبوو  اللننووة العمال ووة فووي  نظووام العموو   وييووون 
فووي الغرامووات بموافقووة وزارة العموو  ليووون التصوورف  : وفووي حالووة عوودم وجووو  لننووة عمال ووةالمنشووأة

 .والتنم ة االجتماع ة

 التظام
 (١١الما ة )

تصووة   و مووع عوودم ا خوو ل بمووق العاموو  فووي االلتنوواء إلووى النهووات ا  اريووة   و القلوواب ة المخ
يتظلم إلوى إ ارة المنشوأة موب  ي تصورف   و إجوراء   و جوزاء يتخول فوي  لمق للعام   ن الهياات؛

المنشأة خ ل ث ثوة  لوام عمو  موب تواري  العلوم بالتصورف   لى إ ارةقدم التظلم إحقه مب قبلها  وي
ويخطوور العاموو  بنت نووة البووت فووي  وال للووار العاموو  مووب تقوودلم تظلمووه  و ا جووراء المووتظلم منووه  

 .تظلمه  في م عا  ال يتناوز خملة  لام عم  مب تاري  تقدلمه التظلم

 يحكاز أتا ية
 (١١لما ة )ا

لى  ن تلوري فوي هلال ال بمة في حق المنشأة اعتوارا مب تاري  إب يها باعتما ها: ع تنفل  حيام
 مب اليوم التالي  ع نها. حق العمال اعتوارا

  



 

 ةواال المخالفاال االجزاءاال
 :ياال:  خالفاال تتعام بمراعيو العمل

الجههزاء )النسههرة المحسههر ة، ههه  ةسههرة  ةرع المخالفة ز
    األةو
 الير  (

  اب   وة ثالث  وة ثاة   وة  وة يال
 ق قوة  (١١) لغالوة التأخر عب مواعيد الملور للعمو  ١

إذا لووووم يترتوووو  علووووى ذلووووك : و عوووولر مقبووووول   ون إذن
 .خريبآل  اتعطي  عم

 إنلار
 كتابي

١ %١6% ٤6% 

 ق قوة  (١١) خر عب مواعيد الملور للعمو  لغالوةالتأ ٤
ترتو  علوى ذلوك تعطيو   إذا: و علر مقبوول   ون إذن

 خريباآل  عم

 إنلار
 كتابي

١ %٤١ %١١6% 

مب ملوووووووووور للعمووووووووو   كثووووووووور التوووووووووأخر عوووووووووب مواعيووووووووود ال 1
 و عووووووولر   إذن  ق قوووووووة  ون (۲۱) ق قوووووووة الغالوووووووة (١١)

 خريبآل  اعمذلك تعطي   إذا لم يترت  على :مقبول

١6% ١ %٤١ %١١6% 

 (١١)مب أخر عووووب مواعيوووود الملووووور للعموووو   كثوووور التوووو ٢
 : و عووولر مقبوووول  إذن  ق قوووة  ون  (۲۱) ق قووة الغالوووة 
 .خريبآل  اعمذلك تعطي   إذا ترت  على

 يوم %3١ ١6% %٤١

مب أخر عوووووووووب مواعيووووووووود الملوووووووووور للعمووووووووو   كثووووووووور التووووووووو ١
 و عوووووولر   إذن  ق قووووووة  ون  (١6) ق قووووووة الغالووووووة (۲۱)

 .ذلك تعطي  عمال آخريب إذا لم يترت  على :مقبول

 يوم %3١ ١6% %٤١

 عب مواعيد الملور للعم   كثرالتأخر  ١
 و    ون إذن  ق قووة (١6) ق قووة يوووم الغالووة (۲۱)مووب 

  عمووووووعلووووووى ذلووووووك تعطيوووووو   إذا ترتوووووو  :عوووووولر مقبووووووول
 خريبآلا

 

 يومان يوم ١6% 16%
 با ضافة إلى حلم  جر  قابق التأخر



 

تزيووود علوووى  أخر عوووب مواعيووود الملوووور للعمووو  لمووودةالتووو 3
 و لووووم   اووووواء ترتوووو  :مقبول و عوووولر   اوووواعة  ون إذن

 .خريبآل  اعمذلك تعطي   يترت  على

إنوووووووووووووولار 
 كتابي

 ث ثة  لام يومان يوم

 با ضافة إلى حلم  جر ااعات التأخر
 و    ون إذن  و االنصووراف قبوو  الم عووا   توور  العموو  8

 . ق قة (١١) مقبول بما ال يتناوز علر
انوووووووووووووولار 

 كتابي
 يوم %٤١ ١6%

 مدة تر  العم با ضافة إلى حلم  جر 
 و    ون إذن  و االنصووراف قبوو  الم عووا   توور  العموو  1

 . ق قة (١١)علر مقبول بما يتناوز
 يوم ١6% %٤١ ١6%

 با ضافة إلى حلم  جر مدة تر  العم 

بعووود انتهووواء   و العوووو ة إليهوووا  الوقووواء فوووي  مووواكب العمووو  ١6
 .مواعيد العم   ون إذن ملبق

إنوووووووووووووولار 
 كتابي

 يوم %٤١ ١6%

  لمووودة يووووم  و عووولر مقبوووول  الغ ووواب  ون إذن كتوووابي ١١
 خ ل اللنة العقدلة الواحدة

 مبالمرمان  ربع  لام ث ثة  لام يومان
  الترق ات

 و 
 الع وات

 لمرة
 واحدة

موووب   و عووولرمقبول  الغ ووواب المتصووو   ون إذن كتوووابي ١٤
 اللنة العقدلة الواحدة خ ل  يوميب إلى اتة  لام

 يوم  ربعة  لام ث ثة  لام يومان

 با ضافة إلى حلم  جر مدة الغ اب



 

مقبول موووب  و عووولر  الغ ووواب المتصووو   ون إذن كتوووابي  ١1
 اوعة  لام إلى عشرة  لام خ ل اللنة العقدلة الواحدة.

 ربعوووووووووووووة 
  لام

 المرمان خملة  لام
 مب

 الترق ات 
 و 

 الع وات
 لمرة

 واحدة

 فص  مب
 الخدمة مع

 الميافأة:
 إذا لم

 يتناوز
 منموع
 الغ اب

 يوم( ۲۱
    

 با ضافة إلى حلم  جر مدة الغ اب

١٢ 
 
 

 

مقبوول موب   و عولر  الغ اب المتص   ون إذن كتوابي
خوو ل اللوونة   عشوور يومووا  حوود عشوور يومووا إلووى  ربعووة

 العقدلة الواحدة

خملوووووووووة 
  لام

 المرمان
 مب

  الترق ات
 و 

 الع وات
 لمرة

 واحدة  مع
 توج ه

 فص  مب
 الخدمة

 طوقا
 للما ة

 )الثمانون(
 مب نظام

 العم 

----- 



 

 إنلار
 بالفص 

 طوقا
 للما ة

 )الثمانون(
 با ضافة إلى حلم  جر مدة الغ اب

دة تزيود علوى مع االنقطاع عب العم   ون اب  مشرو  ١١
  خووووو ل اللووووونة العقدلوووووة خملوووووة عشووووور يوموووووا متصووووولة

 .الواحدة

علوووووووى  ن    و تعوووووووويع  الفصووووووو   ون ميافوووووووأة
 للوقه

 إنلار كتابي
 في نطا  حيم  بعد الغ اب مدة عشرة  لام

 الما ة )الثمانون( مب نظام العم 
فوووووي تزيوووود ال طووووع  ون اووووب  مشوووووروع موووودالغ وووواب المتق ١١

اللووووونة العقدلوووووة  منموعهوووووا علوووووى ث ثووووويب يوموووووا خووووو ل
 الواحدة

علوووووووى  ن    و تعوووووووويع  الفصووووووو   ون ميافوووووووأة
 للوقه

 إنلار كتابي
 في نطا  حيم  بعد الغ اب مدة عشريب يوما

 الما ة )الثمانون( مب نظام العم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 مخالفات تتعلق بتنظ م العم  :ثان ا
:الجههزاء )النسههرة المحسههر ة ههه  ةسههرة  ةرع المخالفة ز

    األةو
 الير  (

تاة   يال  وة
  وة

  اب   وة ثالث  وة

المخصوووط  واجوود  ون مبوورر فووي ييوور ميووان العموو الت ١
 .الدوامللعام   ثناء وقت 

 يوم ١6% %٤١ ١6%

المنشوأة فوي  مواكب  ااتقوال زابريب في يير  مور عمو  ٤
 ا  ارة  ون إذن مب  العم 

إنلار 
 كتابي

١6% ٤١ %١١% 

أليوووووراض  :المنشوووووأةو  وات  ومعووووودات ااوووووتعمال آالت 1 1
 . ون إذن  خاصة

إنلار 
 كتابي

١6% ٤١ %١١% 

لوو ه فووي   ون وجووه حووق فووي  ي عموو   توودخ  العاموو  ٢
 اختصاصه  و لم لعهد به إل ه

 ث ث  لام يومان يوم ١6%

إنلار  .المخصط لللك و الدخول مب يير الميان  الخروج ١
 كتابي

١6% ٤١ %١١% 

عودم العنالوة  و   وصو انتها  ا همال في تنظ و  اآلالت ١
 مب خل  بها عما و عدم التبل     بها

 ث ث  لام يومان يوم ١6%

 و  الص انةو   ا ص تعدم وضع   وات  3
  بعووووود م األخووووورد فوووووي األمووووواكب المخصصوووووة لهوووووااللوووووواز 

 .االنتهاء مب العم 

إنلار 
 كتابي

 يوم ١6% %٤١

 لووووووووووووووووووووووووووووام  ث ثة  يومان  إ ارة المنشأة.  و ب يات   و إت ف إع نات  تمزيق 8
 خملة

 فص  الميافأة

  )اوووو ارات: مثووووال  ا همووووال فووووي العهوووود التووووي بموزتووووه 1
 (.... ال  .  وات معدات   جهزة  آالت

 لووووووووووووووووووووووووووووام  ث ثة  يومان 
 خملة

 فص  الميافأة

 %٤١ %١١ %١6إنلار  و   المعوود لووه  و ييوور الميووان  األكوو  فووي ميووان العموو  ١6



 

 كتابي في يير  وقات الراحة.
إنلار  النوم  ثناء العم  ١١

 كتابي
١6% ٤١ %١١% 

 ث ث  لام يومان يوم %١6 .ملتمرة نوم في الماالت التي تلتدعي لقظةال ١٤
 ثنوووواء   عملووووه و وجووووو  العاموووو  فووووي ييوووور ميان  التلوووويع ١1

 .ااعات العم 
 يوم ١6% %٤١ ١6%

 المرمان يومان يوم .واالنصراف  الت ع  في إثوات الملور ١٢
 مب

 الترق ات
 و 

 الع وات
 المرة

 واحدة

 فص  مب
 الخدمة مع

 الميافأة

 و عوودم   بالعموو  دم إطاعووة األواموور العا لووة الخاصووةعوو ١١
المعلقوووة فوووي ميوووان و   بالعمووو  تنفيووول التعل موووات الخاصوووة

 .ظاهر

 يومان يوم ١6% %٤١

التعل موووات الخط وووة و   التموووريع علوووى مخالفوووة األوامووور ١١
 .الخاصة بالعم 

 لووووووووووووووووووووووووووووام  ث ثة  يومان 
 خملة

فصوووووووووووو  مووووووووووووب 
الخدموووووووووة موووووووووع 

 الميافأة
والمعلوووووووب عنهوووووووا   التووووووودخيب فوووووووي األمووووووواكب الممظوووووووورة ١3

 .والمنشأة  العمال للممافظة على ا مة
 لووووووووووووووووووووووووووووام  ث ثة  يومان 

 خملة
فصوووووووووووو  مووووووووووووب 
الخدموووووووووة موووووووووع 

 الميافأة
ينشوووأ عنوووه  ي العمووو  الووولي قووود و التهووواون فووو  ا هموووال ١8

   و فووي الموووا   اوو متهم  و ضوورر فووي صوومة العمووال
 .األجهزةو    و األ وات

 لووووووووووووووووووووووووووووام  ث ثة  يومان 
 خملة

فصوووووووووووو  مووووووووووووب 
موووووووووع الخدموووووووووة 

 الميافأة
 
 



 

 
 العام  بللو  تتعلق مخالفات:ثالثا

 
 الجزاء )النسرة المحسر ة ه  ةسرة    ةرع المخالفة ز

 األةو الير  (
ثههههههههههاة   يال  وة

  وة
  اب   وة ثالث  وة

 خملة  لام ث ثة  لام يومان يوم إحداث مشاغوات في ميان العم  ١
  و ا عاء العام  كلبا  نه  التمارض ٤

 . و بلبوه   ثناء العم  صي  
 خملة  لام ث ثة  لام يومان يوم

 متنووواع عوووب إجوووراء المشوووف الطبوووي عنوووداال 1
  و رفع اتواع  طل  طبي  المنشأة

 .التعل مات الطب ة  ثناء الع ج

 خملة  لام ث ثة  لام يومان يوم

بأمواكب  مخالفة التعل مات الصوم ة المعلقوة ٢
 .العم 

 خملة  لام يومان يوم ١6%

  و لصق  المتابة على جدران المنشأة ١
 .إع نات عليها

إنوووووووووووووووولار 
 كتابي

١6% ١ %٤١6% 

 يومان يوم %١6 %٤١ رفع التفت ش ا  اري عند االنصراف ١
 عدم تلل م النقو  الممصلة لملاب 3

 المنشأة في المواعيد الممد ة  ون تبرير
 مقبول

ث ثووووووووووووووة  يومان
  لام

فصوو  مووب الخدمووة  خملة  لام
 الميافأةمع 

 واألجهزة االمتناع عب ارتداء الم به 8
 .المقررة للوقالة وللل مة

إنوووووووووووووووولار 
 كتابي

 خملة  لام ث ثة  لام يومان

 تعمد الخلوة مع الننه اآلخر في  ماكب 1
 .العم 

ث ثووووووووووووووة  يومان
  لام

فصوو  مووب الخدمووة  خملة  لام
 مع الميافأة

فصوو  مووب الخدمووة  خملة  لامث ثووووووووووووووة  يومان  ا لماء لآلخريب بما لخدأ الم اء قوة ١6



 

 مع الميافأة  لام .فع  و 
  و  االعتداء على زم ء العم  بالقول ١١

  و بااتعمال وااب  االتصال  ا خارة
 . و التمقير  االلمترون ة بالشتم

ث ثووووووووووووووة  يومان
  لام

فصوو  مووب الخدمووة  خملة  لام
 مع الميافأة

 زم ءاالعتداء با يلاء النلدي على  ١٤
 باح ة. و على ييرهم بطريقة إ  العم 

 فص  بدون ميافأة  و إخعار   و تعويع بموج 
 الما ة )الثمانون(

  و بأي   و القولي  االعتداء النلدي ١1
 وايلة مب وااب  االتصال االلمترون ة

  و المدير الملاول  على صاح  العم 
  و بلبوه     و  حد الرؤااء  ثناء العم 

 ميافأة  و إخعار   و تعويع بموج فص  بدون 
 الما ة )الثمانون(

ث ثووووووووووووووووة   و خيود كيدلة  تقدلم ب ا ١٢
  لام

خملوووووووووة 
  لام

فصوووووووووووووووو  موووووووووووووووووب 
الخدمووووووووووووووة مووووووووووووووع 

 الميافأة
------ 

 عدم االمتثال لطل  لننة التمقيق ١١
 بالملور

ث ثووووووووووووووة  يومان
  لام

فصوو  مووب الخدمووة  خملة  لام
 مع الميافأة
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