الئحة تنظيم العمل يف املؤسسة

مقدمة
وضعت هذه الالئحة تنفيذا حلكم الفقرة ( )1من املادة (الثانية عرشة) والفقرة األوىل
والثانية من املادة الثالثة عرش من نظام العمل الصادر باملرسوم امللكي رقم م 51/وتاريخ
1426/8/23هـ املعدل باملرسوم امللكي رقم (م )24/وتاريخ 1434/5/12هـ واملرسوم
امللكي رقم (م )46/وتاريخ 1436/6/5هـ ،وهتدف الالئحة إىل تنظيم العالقة بني املؤسسة
وعامليها بام حيقق املصلحة العامة ومصلحة الطرفني ،وليكون ك ً
ال منهام عىل بينة من أمره ،عامل ًا
بام له من حقوق وماعليه من واجبات.
نص هذه الالئحة هو من "النموذج املوحد لالئحة تنظيم العمل" واملعتمد لدى
وزارة العمل والتنمية االجتامعية بتاريخ 2018/04/03م ،وتم اعتامد تطبيق هذه الالئحة يف
مؤسسة حممد بن عبدالعزيز احلبيب وأوالده اخلريية بتاريخ 2019/10/13م وهي ناسخ ٌة ملا
قبلها.،
املادة ()1
يقصد بلفظ املنشأة أينام ورد يف هذه الالئحة :مؤسسة حممد بن عبدالعزيز احلبيب وأوالده
اخلريية.
يقصد بلفظ العامل أينام ورد يف هذه الالئحة :كل شخص طبيعي يعمل ملصلحة هذه املنشأة
وحتت إدارهتا ،أو إرشافها مقابل أجر ،ولو كان بعيد ًا عن نظارهتا.

املادة )(2
التقويم املعمول به يف املنشأة هو :التقويم امليالدي.
املادة )(3
 .1ترسي أحكام هذه الالئحة عىل مجيع العاملني باملنشأة ،والفروع التابعة هلا.
 .2ال ختل أحكام هذه الالئحة باحلقوق املكتسبة للعامل ،وتعترب هذه الالئحة مكملة لعقود
العمل فيام ال يتعارض مع هذه احلقوق.
 .3تُطل ِع املنشأة العامل عىل هذه الالئحة عند التعاقد ،وتنص عىل ذلك يف عقد العمل.
املادة )(4
جيوز للمنشأة إصدار قرارات ،وسياسات خاصة هبا ُيعطى بموجبها العامل حقو ًقا أفضل مما هو وارد
يف هذه الالئحة.
 .1للمنشأة احلق يف تضمني هذه الالئحة رشو ًطا ،وأحكا ًما إضافية بام ال ينتقص من حقوق
ً
تنفيذا له؛
العامل املكتسبة بموجب نظام العمل ،والئحته التنفيذية ،والقرارات الصادرة
وال تكون هذه اإلضافات أو التعديالت نافذة إال بعد اعتامدها من وزارة العمل والتنمية
االجتامعية.
 .2كل نص يتم إضافته إىل هذه الالئحة يتعارض مع أحكام نظام العمل ،والئحته التنفيذية،
تنفيذا له؛ يعترب ُ
والقرارات الصادرة ً
باطال وال يعتد به.
التوظيف
املادة)(5
يوظف العامل عىل وظائف ذات مسميات ،ومواصفات معينة؛ و ُيراعى عند التوظيف يف املنشأة
ما ييل:
 .1أن يكون طالب العمل سعودي اجلنسية.
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 .2أن يكون حائزً ا عىل املؤهالت العلمي ،وخلربات املطلوبة
للوظيفة من قبل املنشأة.
 .3أن جيتاز بنجاح ما قد تقرره املنشأة من اختبارات ،أو مقابالت شخصية تتطلبها
الوظيفة.
 .4أن يكون الئ ًقا طب ًيا بموجب شهادة طبية من اجلهة التي حتددها املنشأة.
 .5جيوز استثنا ًء توظيف غري السعودي وف ًقا للرشوط ،واألحكام الواردة يف املواد:
(السادسة والعرشون ،الثانية والثالثون ،الثالثة والثالثون) من نظام العمل.
عقد العمل
املادة)(6
يتم توظيف العامل بموجب عقد عمل حيرر من نسختني باللغة العربية وف ًقا للنموذج
املوحد املُعد من الوزارة ،تسلم إحدامها للعامل وتودع األخرى يف ملف خدمته لدى
املنشأة ،بحيث يتضمن العقد اسم صاحب العمل ،و اسم العامل ،و جنسيته ،و عنوانه
األصيل ،و عنوانه املختار ،و نوع العمل ،ومكانه ،و األجر األسايس املتفق عليه ،و أية
امتيازات أخرى يتفق عليها ،و ما إذا كان العقد حمدد املدة ،أو غري حمدد املدة ،أو ألداء عمل
معني ،و مدة التجربة إذا تم االتفاق عليها ،و تاريخ مبارشة العمل ،وأية بيانات رضورية،
و جيوز حترير العقد بلغة أخرى إىل جانب اللغة العربية؛ عىل أن يكون النص العريب هو
املعتمد دو ًما.
املادة )(7
مع مراعاة التاريخ املحدد يف عقد العمل ملبارشة العمل؛ حيق للمنشأة إلغاء عقد العامل
الذي ال يبارش مهام عمله دون عذر مرشوع خالل سبعة أيام عمل من تاريخ التوقيع عىل
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العقد بني الطرفني إذا كان التعاقد تم داخل اململكة أو من تاريخ
قدومه إىل اململكة إذا كان التعاقد تم خارج اململكة.
املادة )(8
 .1ال جيوز للمنشأة نقل العامل بغري موافقته  -كتابة  -من مكان عمله األصيل إىل مكان أخر
يقتيض تغري حمل إقامته.
 .2للمنشأة يف حاالت الرضورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة وملدة ال تتجاوز ثالثني يوم ًا
يف السنة تكليف العامل بعمل يف مكان خيتلف عن املكان املتفق عليه دون اشرتاط موافقته،
عىل أن تتحمل املنشأة تكاليف انتقال العامل وإقامته خالل تلك املدة.
اإلركاب
املادة )(9
ي تحدد االلتزام بمرصوفات إركاب العامل ،أو أفراد أرسته وفق الضوابط التالية:
 .1عند بداية التعاقد ،وفق ما يتفق عليه يف عقد العمل.
 .2عند متتع العامل بإجازته السنوية ،وفق ما يتفق عليه يف عقد العمل.
 .3عند انتهاء خدمة العامل ،طبق ًا ألحكام املادة (األربعون) فقرة ( )1من نظام
العمل.
 .4ال تتحمل املنشأة تكاليف عودة العامل إىل بلده يف حالة عدم صالحيته للعمل
خالل فرتة التجربة ،أو إذا رغب يف العودة دون سبب مرشوع ،أو يف حالة
ارتكابه خمالفة أدت إىل ترحيله بموجب قرار إداري ،أو حكم قضائي.
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املادة )(10
يستحق العامل الذي يتم نقله من مكان عمله األصيل إىل مكان آخر يقتيض تغيري حمل إقامته
نفقات نقله ،ومن يعوهلم رشعًا ممن يقيمون معه يف تاريخ النقل بام فيها نفقات اإلركاب
مع نفقات نقل أمتعتهم؛ ما مل يكن النقل بناء عىل رغبة العامل.
التدريب والتأهيل
املادة )(11
تتحمل املنشأة يف حال قيامها بتأهيل ،أو تدريب العاملني السعوديني كافة التكاليف ،وإذا
كان مكان التأهيل أو التدريب يف غري الدائرة املكانية للمنشأة تؤمن تذاكر السفر يف
الذهاب ،والعودة بالدرجة التي حتددها املنشأة ،كام تؤمن وسائل املعيشة من مأكل،
ومسكن ،وتنقالت داخلية ،أو ترصف للعامل بدال عنها وتستمر يف رصف أجر العامل
طوال فرتة التأهيل ،والتدريب.
املادة )(12
 .1جيوز للمنشأة أن تُنهي عقد التأهيل ،أو التدريب من غري العاملني ،إذا ثبت من
التقارير الصادرة عن اجلهة التي تتوىل التدريب ،أو التأهيل عدم قابليته ،أو قدرته عىل
إكامل برامج التدريب بصورة مفيدة.
 .2للمتدرب ،أو اخلاضع للتأهيل من غري العاملني ،أو وليه ،أو وصيه احلق يف إهناء
التدريب ،أو التأهيل إذا ثبت من التقارير الصادرة عن اجلهة التي تتوىل التدريب ،أو
التأهيل عدم قابليته ،أو قدرته عىل إكامل برامج التدريب بصورة مفيدة.
 .3ويف كلتا احلالتني السابقتني جيب عىل الطرف الذي يرغب يف اهناء العقد إبالغ الطرف
اآلخر بذلك قبل أسبوع عىل األقل من تاريخ التوقف عن التدريب والتأهيل.
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 .4للمنشأة أن تلزم املتدرب أو اخلاضع للتأهيل من غري
العاملني لديه ــ بعد إكامل مدة التدريب أو التأهيل ــ أن يعمل لدهيا مدة مماثلة ملدة
التدريب أو التأهيل.
 .5للمنشأة أن تلزم املتدرب أو اخلاضع للتأهيل من غري العاملني لدهيا بدفع تكاليف
التدريب أو التأهيل التي حتملتها أو بنسبة املدة املتبقية يف حالة رفضه ،رفض العمل
املدة املامثلة أو بعضها.
املادة )(13
أوال :جيوز للمنشأة أن تشرتط عىل اخلاضع للتدريب ،أو التأهيل من العاملني لدهيا ــ بعد
إكامل مدة التدريب أو التأهيل ــ أن يعمل لدهيا مدة ال تتجاوز املدة املامثلة ملدة برنامج
التدريب أو التأهيل الذي خضع له العامل ،إذا كان عقد العمل غري حمددة املدة ،أو باقي
مدة العقد يف العقود حمددة املدة إذا كانت املدة املتبقية من عقد العمل أقل من املدة املامثلة
ملدة برنامج التدريب.
ثانيا :جيوز للمنشأة أن تُنهي تأهيل أو تدريب العامل ،مع إلزامه بدفع تكاليف التدريب
التي حتملتها املنشأة أو بنسبة منها وذلك يف احلاالت التالية:
 .1إذا قرر العامل إهناء التدريب ،أو التأهيل قبل املوعد املحدد لذلك دون عذر
مرشوع.
 .2إذا تم فسخ عقد عمل العامل وفق إحدى احلاالت الواردة يف املادة (الثامنون)
من نظام العمل عدا الفقرة ( )6منها أثناء فرتة التدريب أو التأهيل
 .3إذا استقال العامل من العمل ،أو تركه لغري احلاالت الواردة يف املادة (احلادية
والثامنون) من نظام العمل أثناء فرتة التدريب أو التأهيل.
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ثالثا :جيوز للمنشاة إلزام العامل بدفع تكاليف التدريب أو التأهيل
التي حتملتها املنشأة أو بنسبة منها إذا استقال العامل من العمل ،أو تركه لغري احلاالت
الواردة يف املادة (احلادية والثامنون) من نظام العمل قبل انتهاء مدة العمل التي اشرتطتها
عليه املنشأة بعد انتهاء التدريب أو التأهيل.
األجور
املادة )(14
مع مراعاة أي إجراءات ،أو ترتيبات ينص عليها برنامج محاية األجور؛ تدفع أجور العامل
بالعملة الرسمية للبالد يف مواعيد استحقاقها ،وتودع يف حسابات العامل عن طريق البنوك
املعتمدة يف اململكة.
املادة )(15
تدفع أجور الساعات اإلضافية املستحقة للعامل يف هناية الشهر الذي تم فيه التكليف.
املادة )(16
إذا وافق يوم دفع األجور يوم الراحة األسبوعية ،أو عطلة رسمية يتم الدفع يف يوم العمل
السابق .تقارير األداء.
املادة )(17

ت ُِعدُ املنشأة تقارير عن األداء بصفة دورية ،مرة كل سنة عىل األقل جلميع العاملني وف ًقا
للنامذج التي تضعها لذلك؛ عىل أن تتضمن العنارص التالية:
 .1املقدرة عىل العمل ،ودرجة إتقانه (الكفاءة).
 .2سلوك العامل ،ومدى تعاونه مع رؤسائه ،وزمالئه ،وعمالء املنشأة.
 .3املواظبة.
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املادة )(18
مقياس
ُيق ّي ُم أداء العامل يف التقرير بالتقديرات التي حتددها املنشأة؛ عىل أن يتبع يف ذلك
ٌ
من مخسة مستويات.
املادة ()19
ُيعدّ التقرير بمعرفة الرئيس املبارش للعامل؛ عىل أن يعتمد من (صاحب الصالحية)،
وخيطر العامل بصورة من التقرير فور اعتامده ،وحيق للعامل أن يتظلم من التقرير وف ًقا
ُ
لقواعد التظلم املنصوص عليها يف هذه الالئحة.
العالوات
املادة )(20
 .1جيوز للمنشأة منح العاملني عالوات سنوية ،يتم حتديد نسبتها بنا ًء عىل ضوء
املركز املايل للمنشأة.
ً
مؤهال الستحقاق العالوة متى حصل يف تقريره الدوري عىل
 .2يكون العامل
مستوى متوسط عىل األقل يف النموذج الذي تضعه املنشأة ،وذلك بعد ميض سنة
كاملة من تاريخ التحاقه بالعمل ،أو من تاريخ حصوله عىل العالوة السابقة.
 .3جيوز إلدارة املنشأة منح العامل عالوة استثنائية وف ًقا للضوابط التي تضعها يف
هذا الشأن.
الرتقيات
املادة )(21
تضع املنشأة سلام وظيفيا لوظائفها حتدد فيه عدد ،ومسميات الوظائف ــ وف ًقا ملا جاء يف
دليل التصنيف ،والتوصيف املهني السعودي ــ ودرجة كل وظيفة ،ورشوط شغلها،
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ً
مؤهال للرتقية إىل وظيفة أعىل؛
وبداية أجرها فيه ،ويكون العامل
متى توفرت الرشوط التالية:
 .1وجود الوظيفة الشاغرة األعىل.
 .2توافر مؤهالت شغل الوظيفة املرشح للرتقية إليها.
 .3حصوله عىل مستوى فوق املتوسط عىل األقل يف آخر تقرير دوري.
 .4موافقة صاحب الصالحية.
 .5جيوز إلدارة املنشأة منح العامل ترقية استثنائية؛ وف ًقا للضوابط التي تضعها يف
هذا الشأن.
املادة ()22
إذا توافرت رشوط الرتقية لوظيفة أعىل يف أكثر من عامل؛ فإن املفاضلة للرتقية تكون
كاآليت:
 .1ترشيح صاحب الصالحية.
 .2احلاصل عىل تقدير أعىل.
 .3احلاصل عىل شهادات علمية أعىل ،أو دورات تدريبية أكثر.
 .4األكثر خربة عملية بمجال عمل املنشأة.
 .5األقدمية يف العمل باملنشأة.
االنتداب
املادة )(23
إذا تم انتداب العامل ألداء عمل خارج مقر عمله تلتزم املنشأة بام ييل:
 .1تؤمن للعامل وسائل التنقل الالزمة ،ما مل يتم رصف مقابل هلا بموافقته.
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 .2يرصف للعامل مقابل للتكاليف التي يتكبدها للسكن،
والطعام ،وما إىل ذلك؛ ما مل تؤمنها له املنشأة.
 .3قيمة البدل اليومي لالنتداب حسب درجة العامل.
وجيب أن حتدد تلك االلتزامات يف قرار االنتداب؛ وف ًقا للفئات ،والضوابط التي تضعها
املنشأة يف هذا الشأن ،ويكون احتساب تلك النفقات من وقت مغادرة العامل ملقر عمله
إىل وقت عودته؛ وفق املدة املحددة له من قبل املنشأة.
املزايا والبدالت
املــادة ()24
تؤمن املنشأة لعامهلا السكن املناسب ،وكذلك وسيلة النقل إذا نُص عىل ذلك يف عقد
العمل ،وجيوز النص يف عقد العمل عىل أن تدفع املنشأة للعامل بدل سكن ،وبدل نقل
نقدي.
أيام وساعات العمل
املادة )(25
 .1يكون عدد أيام العمل  5أيام يف األسبوع ،ويكون (يوم  /يومي) اجلمعة ،والسبت لراحة
األسبوعية بأجر كامل جلميع العامل ،وجيوز للمنشأة ــ بعد إبالغ مكتب العمل املختص
ــ أن تستبدل هبذا اليوم لبعض عامهلا أي يوم من أيام األسبوع ،وعليها أن متكنهم من القيام
بواجباهتم الدينية ،وال جيوز تعويض يوم الراحة األسبوعية بمقابل نقدي.
 .2تكون ساعات العمل (ثـامين) ساعات عمل يوم ًيا ختفض اىل (ست) ساعات يوميا يف شهر
رمضان للعامل املسلمني.
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العمل اإلضايف
املادة )(26
 .1يف حال تكليف العامل بالعمل اإلضايف؛ يتم ذلك بموجب تكليف كتايب ،أو الكرتوين
موجه له تصدره اجلهة املسئولة يف املنشأة يبني فيه عدد الساعات اإلضافية املكلف هبا
نصت عليه املادة (السادسة بعد املئة) من نظام
العامل ،وعدد األيام الالزمة لذلك؛ وفق ما َّ
العمل.
 .2تدفع املنشأة للعامل عن ساعات العمل اإلضافية أجرا إضافيا يوازي أجر الساعة مضا ًفا
إليه ( )% 50من أجره األسايس.
التفتيش اإلداري
املادة )(27
يكون دخول العامل إىل مواقع عملهم ،وانرصافهم منه من األماكن املخصصة لذلك ،وعىل
العامل االمتثال للتفتيش (التفتيش اإلداري) متى ُطلب منهم ذلك.
املادة )(28
جيوز للمنشأة أن تلزم العامل بأن يثبت حضوره ،وانرصافه بإحدى الوسائل املُعدة هلذا
الغرض.
اإلجازات
املادة )(29
يستحق العامل عن كل سنة من سنوات اخلدمة إجازة سنوية بأجر كامل ال تقل مدهتا عن
 21يوم ،تزاد إىل مدة ال تقل عن ثالثني يو ًما ،إذا بلغت خدمته مخس سنوات متصلة،
وللعامل بعد موافقة املنشأة احلصول عىل جزء من إجازته السنوية بنسبة املدة التي قضاها
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من السنة يف العمل؛ وجيوز االتفاق يف عقد العمل عىل أن تكون
مدة اإلجازة السنوية أكثر من ذلك.
املادة )(30
للعامل احلق يف إجازة بأجر كامل يف األعياد ،واملناسبات؛ وفق ما ييل:
 4 .1أيام بمناسبة عيد الفطر املبارك ،تبدأ من اليوم التايل لليوم التاسع والعرشين
من شهر رمضان املبارك حسب تقويم أم القرى.
 4 .2أيام بمناسبة عيد األضحى املبارك ،تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.
 .3يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة (أول امليزان(.
وإذا تداخلت أيام هذه اإلجازات مع الراحة األسبوعية يعوض العامل عنها بام يعادهلا
قبل أيام تلك اإلجازات أو بعدها.
أما إذا تداخلت أيام إجازة أحد العيدين مع إجازة اليوم الوطني فال يعوض العامل
عنه.
املادة )(31
حيق للعامل احلصول عىل إجازة بأجر كامل يف احلاالت التالية:
 5 .1أيام عند زواجه.
 3 .2أيام يف حالة والدة مولود له.
 5 .3أيام يف حالة وفاة زوجة العامل ،أو أحد أصوله ،أو فروعه.
 .4أربعة أشهر ،وعرشة أيام يف حالة وفاة زوج العاملة املسلمة؛ وهلا احلق يف متديدها
ً
حامال حتى تضع محلها ،وال جيوز هلا االستفادة من باقي
دون أجر إن كانت
إجازة العدة املمنوحة هلا بعد وضع هذا احلمل.
 15 .5يو ًما يف حالة وفاة زوج العاملة غري املسلمة.
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وللمنشأة احلق يف طلب الوثائق املؤيدة للحاالت املشار
إليها.
املادة )(32
يستحق العامل  -الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب املنشأة ،أو مرجع طبي
معتمد لدهيا  -إجازات مرضية خالل السنة الواحدة ،والتي تبدأ من تاريخ أول إجازة
مرضية؛ سواء أكانت هذه اإلجازات متصلة أم متقطعة ،وذلك عىل النحو التايل:
 .1الثالثون يو ًما األوىل ،بأجر كامل.
 .2الستون يو ًما التالية ،بثالثة أرباع األجر.
 .3الثالثون يو ًما التي تيل ذلك ،بدون أجر.
وللعامل احلق يف وصل إجازته السنوية باملرضية.
الرعاية الطبية
املادة )(33
تقوم املنشأة بالتأمني عىل مجيع العاملني لدهيا صح ًيا؛ وفقا ملا يقرره نظام التأمني الصحي
التعاوين ،والئحته التنفيذية ،كام تقوم باالشرتاك عن مجيع العاملني يف فرع األخطار املهنية
لدى املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية؛ وف ًقا ملا يقرره نظامها.
بيئة العمل
املادة)(34
أ -ضوابط عامة
 .1ال يتطلب تشغيل النساء احلصول عىل ترصيح من وزارة العمل والتنمية االجتامعية
أو من أي جهة أخرى.
 .2يمنع أي متييز يف األجور بني العاملني والعامالت عن العمل ذي القيمة املتساوية.
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 .3عىل صاحب العمل توفري مكان خمصص للعامالت ألداء
الصالة واالسرتاحة ودورات مياه تبعد مسافة مناسبة.
 .4يف حاالت بيئة العمل املكتبية عىل صاحب العمل توفري غرفة ذات خصوصية ملكاتب
العامالت.
 .5تعد محاية العاملني والعامالت من األخطار املهنية ،وهتيئة بيئة العمل املناسبة مسؤولية
مبارشة عىل املنشأة.
 .6عىل صاحب العمل توفري مقاعد للعامالت يف األماكن التي يعملن هبا.
 .7يف املنشآت النسائية املغلقة جيب أن يكون العامالت من النساء فقط.
 .8يف املنشآت الرجالية املخصصة للرجال جيب أن يكون فيها العاملني من الرجال فقط.
 .9جيب عىل املنشأة توفري نظام أمني ويف حال كانت املنشأة تستقبل اجلمهور جيب تعيني
حراسة أمنية.
ب  -ضوابط عمل املرأة يف املنشآت النسائية فقط.
 .1جيب وضع لوحة إرشادية يف مكان بارز توضح أن املنشأة خاصة بالنساء وممنوع
دخول الرجال.
 .2جيب أن يكون العامالت من النساء فقط.
 .3جيب أن توفر املنشأة حراسة أمنية أو نظام أمني مامل يوفرها صاحب املركز التجاري
يف حال وجود املنشأة يف مركز جتاري.
 .4يف حال وضع نظام أمني جيب عىل صاحب املنشأة وضع لوحة إرشادية أن املنشأة
خاضعة للمراقبة األمنية.
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املادة )(35
ل لمرأة العاملة احلق يف إجازة وضع بأجر كامل ملدة عرشة أسابيع توزعها كيف تشاء،
بحيث تبدأ بحد أقىص بأربعة أسابيع قبل التاريخ املرجح للوضع؛ وحيدد هذا التاريخ
بواسطة اجلهة الطبية املعتمدة لدى املنشأة ،أو بشهادة طبية مصدقة من جهة صحية ،وال
جيوز تشغيل املرأة العاملة خالل األسابيع الستة التالية لوضعها.
ويف حالة إنجاب طفل مريض ،أو من ذوي االحتياجات اخلاصة؛ فللعاملة احلق يف إجازة
بأجر كامل ملدة شهر واحد بعد انقضاء إجازة الوضع؛ وهلا متديد اإلجازة ملدة شهر دون
أجر.
املادة )(36
حيق للمرأة العاملة يف املنشأة عندما تعود إىل مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ
بقصد إرضاع مولودها فرتة ،أو فرتات اسرتاحة ،ال تزيد يف جمموعها عىل الساعة يف اليوم
الواحد ،و ذلك عالوة عىل فرتات الراحة املمنوحة جلميع العامل ،و حتسب هذه الفرتة ،أو
شهرا من تاريخ الوضع،
الفرتات من ساعات العمل الفعلية ،و ذلك ملدة أربعة ،و عرشين ً
و ال يرتتب عىل ذلك ختفيض األجر ،و جيب عىل املرأة العاملة بعد عودهتا من إجازة الوضع
إشعار صاحب العمل كتاب ًة بوقت فرتة ،أو فرتات تلك االسرتاحة ،و ما يطرأ عىل ذلك
الوقت من تعديل ،و حتدد فرتة ،أو فرتات الرضاعة عىل ضوء ذلك بحسب ما ورد يف
الالئحة التنفيذية لنظام العمل.
اخلدمات االجتامعية
املادة )(37
تلتزم املنشأة بتقديم اخلدمات االجتامعية التالية
 .1إعداد مكان ألداء الصالة.
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 .2إعداد مكان لتناول الطعام.
 .3توفر املنشأة املتطلبات ،واخلدمات ،واملرافق التيسريية الرضورية للعامل من ذوي
االعاقة التي متكنهم من أداء أعامهلم بحسب االشرتاطات املنصوص عليها يف
الالئحة التنفيذية لنظام العمل.
ضوابط سلوكيات العمل
املادة )(38
زي موحد ،ويف كل األحوال يراعى يف
 .1جيوز للمنشأة إلزام كل ،أو بعض العاملني بارتداء ّ
حمتشام،
زي بالنسبة للرجال مالئمته للذوق العام ،وبالنسبة للنساء أن يكون
أي ّ
ً
وفضفاضا ،وغري شفاف.
ً
 .2عىل مجيع العاملني باملنشأة االلتزام بمقتضيات أحكام الرشيعة اإلسالمية ،واألعراف
االجتامعية املرعية يف التعامل مع اآلخرين.
 .3يمتنع عىل مجيع العاملني اخللوة مع اجلنس اآلخر وعىل املنشأة أن تتخذ كل التدابري التي
متنع اخللوة بني اجلنسني داخل املنشأة.
 .4عىل مجيع العاملني االمتناع عن القيام بأي شكل من أشكال االيذاء ،أو اإلساءة اجلسدية،
أو القولية ،أو اإلحيائية ،أو باختاذ أي موقف خيدش احلياء ،أو ينال من الكرامة ،أو السمعة،
أو احلرية ،أو يقصد منه استدراج ،أو إجبار أي شخص إىل عالقة غري مرشوعة؛ حتى لو
كان ذلك عىل سبيل املزاح ،وذلك عند التواصل املبارش ،أو بأي وسيلة تواصل أخرى،
وللم نشأة أن تتخذ كل الرتتيبات ،واإلجراءات الرضورية ،والالزمة لتبليغ مجيع العاملني
بذلك.
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املادة )(39
 .1يعترب من قبيل االيذاء ،مجيع ممارسات اإلساءة اإلجيابية ،أو السلبية ،ومجيع أشكال
االستغالل ،أو االبتزاز ،أو اإلغراء ،أو التهديد؛ سواء أكانت جسدية ،أو نفسية ،أو
جنسية؛ والتي تقع يف مكان العمل من قبل صاحب العمل عىل العامل ،أو من قبل العامل
عىل صاحب العمل ،أو من قبل عامل عىل آخر ،أو عىل أي شخص موجود يف مكان
العمل ،وتعترب املساعدة ،والتسرت عىل ذلك يف حكم اإليذاء.
 .2يعترب من قبيل االيذاء املقصود يف الفقرة السابقة ،ما يقع باستخدام أية وسيلة من وسائل
االتصال سواء بالقول ،أو الكتابة ،أو االشارة ،أو االحياء ،أو الرسم ،أو باستخدام اهلاتف،
أو بالوسائل اإللكرتونية األخرى ،أو بأي شكل من أشكال السلوك الذي يدل عىل ذلك.
املادة )(40
 .1مع عدم اإلخالل بحق من وقع عليه اإليذاء يف مكان العمل من االلتجاء إىل اجلهات
احلكومية املختصة ،حيق له التقدم بشكواه للمنشأة خالل مدة أقصاها مخسة أيام عمل من
وقوع اإليذاء عليه ،وجيوز لكل من شاهد أو اطلع عىل واقعة إيذاء ،التقدم ببالغ للمنشأة
بذلك؛ أما إذا كان اإليذاء قد وقع من قبل صاحب املنشأة ،أو من أعىل سلطة فيها؛ فيكون
التقدم بالشكوى للجهة احلكومية املختصة.
.2

عىل املنشأة عند تقديم شكوى ،أو بالغ ،تشكيل جلنة بقرار من املسئول املختص ،تكون

مهمتها التحقيق يف حاالت اإليذاء ،واالطالع عىل األدلة ،والتوصية بإيقاع اجلزاء التأديبي املناسب
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عىل من ثبتت إدانته ،وذلك خالل مخسة أيام عمل من تلقيها الشكوى ،أو
البالغ.
املادة )(41
 .1مع مراعاة مبدأ الرسية تستمع اللجنة جلميع األطراف ،والشهود ،وتدون كل ما جيري يف
حمارض؛ توقع من األطراف ،والشهود عىل أقواهلم ،ثم توقع من أعضاء اللجنة يف هناية كل
صفحة.
 .2ل ّلجنة حق استدعاء من ترى رضورة استجوابه من العاملني ،واالستامع إىل أقواله ،وعىل
من تم استدعاؤه املثول أمام اللجنة؛ حتى ال يقع حتت طائلة املسؤولية.
 .3جيوز ل ّلجنة أن ترفع توصية إلدارة املنشأة بالتفريق بني الشاكي ،واملشكو يف حقه أثناء فرتة
التحقيق.
 .4يف حال ثبوت واقعة اإليذاء بأي طريقة من طرق اإلثبات املعتربة؛ تويص اللجنة باألغلبية
بإيقاع اجلزاء التأديبي املناسب عىل املعتدي.
 .5إذا كان االعتداء يشكل جريمة جنائية ،وجب عىل اللجنة رفع الشكوى للمدير العام؛
لتبليغ اجلهات احلكومية املختصة بذلك.
 .6يف حال عدم ثبوت واقعة اإليذاء ،تويص اللجنة بإيقاع عقوبة تأديبية عىل املبلغ؛ إذا تبني
هلا أن الشكوى ،أو البالغ كيدي.
 .7ال يمنع اجلزاء التأديبي املوقع من قبل املنشأة عىل املعتدي ،من حق املعتدى عليه اللجوء
للجهات احلكومية املختصة.
 .8ال يمنع توقيع عقوبة رشعية ،أو نظامية أخرى عىل املعتدي ،من توقيع املنشأة جزا ًء تأديب ًيا
عليه.
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املخالفات واجلزاءات
املادة )(42
املخالفة هي كل فعل من األفعال التي يرتكبها العامل ،وتستوجب أ ًيا من اجلزاءات التالية:
موضحا به نوع املخالفة التي
 .1اإلنذار الكتايب :وهو كتاب توجهه املنشأة إىل العامل
ً
ارتكبها ،مع لفت نظره إىل إمكان تعرضه إىل جزاء أشد ،يف حالة استمرار املخالفة،
ً
مستقبال.
أو العودة إىل مثلها
 .2غرامة مالية :وهي حسم نسبة من األجر يف حدود جزء من األجر اليومي ،أو احلسم
من األجر بام يرتاوح بني أجر يوم ،ومخسة أيام يف الشهر الواحد كحد أقىص.
 .3اإليقاف عن العمل بدون أجر :وهو منع العامل من مزاولة عمله خالل فرتة معينة،
مع حرمانه من أجره خالل هذه الفرتة ،عىل أال تتجاوز فرتة اإليقاف مخسة أيام يف
الشهر الواحد.
 .4احلرمان من الرتقية ،أو العالوة الدورية :وذلك ملدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ
استحقاقها
 .5الفصل من اخلدمة مع املكافأة :وهو فصل العامل بنا ًء عىل سبب مرشوع؛ الرتكابه
املخالفة مع عدم املساس بحقه يف مكافأة هناية اخلدمة
 .6الفصل من اخلدمة بدون مكافأة :وهو فسخ عقد عمل العامل دون مكافأة ،أو إشعار،
أو تعويض؛ الرتكابه أي من احلاالت املنصوص عليها يف املادة (الثامنون) من نظام
العمل.
و جيب أن يتناسب اجلزاء املفروض عىل العامل مع نوع ،ومدى جسامة املخالفة املرتكبة
من قبله.
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املادة ()43
كل عامل يرتكب أ ًّيا من املخالفات الواردة يف جداول املخالفات ،واجلزاءات  -امللحق
هبذه الالئحة  -يعاقب باجلزاء املوضح قرين املخالفة التي ارتكبها.
املادة )(44
تكون صالحية توقيع اجلزاءات املنصوص عليها يف هذه الالئحة ،من قبل (صاحب
الصالحية) باملنشأة ،أو من يفوضه؛ وجيوز له استبدال اجلزاء املقرر ألية خمالفة بجزاء
أخف.
املادة )(45
يف حال ارتكاب العامل ذات املخالفة بعد ميض مائة وثامنني يو ًما عىل سبق ارتكاهبا؛ فإنه
ال يعترب عائدً ا ،وتعد خمالفة ،وكأهنا ارتكبت للمرة األوىل.
املادة ()46
عند تعدد املخالفات الناشئة عن فعل واحد ،يكتفى بتوقيع اجلزاء األشد من بني اجلزاءات
املقررة يف هذه الالئحة.
املادة ()47
ال جيوز أن يوقع عىل العامل عن املخالفة الواحدة أكثر من جزاء واحد ًا كام ال جيوز أن يوقع
عىل العامل عن املخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها عىل أجر مخسة أيام ،وال أن يقتطع من
أجره أكثر من أجر مخسة أيام يف الشهر الواحد وفا ًء للغرامات التي توقع عليه.
املادة)(48
ال توقع املنشأة أ ًّيا من اجلزاءات التي تتجاوز عقوبتها غرامة أجر يوم واحد ،إال بعد إبالغ
العامل كتابة باملخالفات املنسوبة إليه ،وسامع أقواله ،وحتقيق دفاعه ،وذلك بموجب حمرض
يودع بملفه اخلاص.
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املادة )(49
ال جيوز للمنشأة توقيع أي جزاء عىل العامل ألمر ارتكبه خارج مكان العمل إال إذا كان له
عالقة مبارشة بطبيعة عمله أو باملنشأة أو بمديرها املسئول ،وذلك دون اإلخالل بحكم
املادة (الثامنون) من نظام العمل.
املادة )(50
ال جيوز مساءلة العامل تأديب ًيا عن خمالفة ميض عىل كشفها أكثر من ثالثني يو ًما من تاريخ
علم املنشأة بمرتكبها ،دون أن تقوم باختاذ أي من إجراءات التحقيق بشأهنا.
املادة )(51
ال جيوز للمنشأة توقيع أي جزاء عىل العامل ،إذا مىض عىل تاريخ ثبوت املخالفة أكثر من
ثالثني يو ًما.
املادة )(52

تلتزم املنشأة بإبالغ العامل كتابة بام ُأ ِ
وقع عليه من جزاءات ،ونوعها ،ومقدارها ،واجلزاء
الذي سوف يتعرض له يف حالة تكرار املخالفة ،وإذا امتنع العامل عن استالم اإلخطار،
أو رفض التوقيع بالعلم ،أو كان غائبا؛ يرسل إليه بالربيد املسجل عىل عنوانه املختار الثابت
يف ملف خدمته ،أو بالربيد االلكرتوين الشخيص الثابت بعقد العمل ،أو املعتمد لدى

املنشأة؛ ويرتتب عىل التبليغ بأي من هذه الوسائل مجيع اآلثار القانونية.
املادة )(53
خيصص لكل عامل صحيفة جزاءات ،يدون فيها نوع املخالفة التي ارتكبها ،وتاريخ
وقوعها ،واجلزاء املوقع عليه؛ وحتفظ هذه الصحيفة يف ملف خدمة العامل.
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املادة )(54
تقيد الغرامات املوقعة عىل العامل يف سجل خاص؛ وفق أحكام املادة (الثالثة والسبعون)
من نظام العمل ،ويكون الترصف فيها بام يعود بالنفع عىل العامل من قبل اللجنة العاملية يف
املنشأة؛ ويف حالة عدم وجود جلنة عاملية يكون الترصف يف الغرامات بموافقة وزارة العمل
والتنمية االجتامعية.
التظلم
املادة )(55
م ع عدم اإلخالل بحق العامل يف االلتجاء إىل اجلهات اإلدارية ،أو القضائية املختصة ،أو
اهليئات؛ حيق للعامل أن يتظلم إىل إدارة املنشأة من أي ترصف ،أو إجراء ،أو جزاء يتخذ يف
حقه من قبلها ،ويقدم التظلم إىل إدارة املنشأة خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ العلم
بالترصف ،أو اإلجراء املتظلم منه ،وال يضار العامل من تقديم تظلمه ،وخيطر العامل
بنتيجة البت يف تظلمه ،يف ميعاد ال يتجاوز مخسة أيام عمل من تاريخ تقديمه التظلم.
أحكام ختامية
املادة)(56
اعتبارا من تاريخ إبالغها باعتامدها؛ عىل أن ترسي
تنفذ أحكام هذه الالئحة يف حق املنشأة
ً
اعتبارا من اليوم التايل إلعالهنا.
يف حق العامل
ً
املخالفات واجلزاءات
ً
أوال :خمالفات تتعلق بمواعيد العمل:
 .1التأخر عن مواعيد احلضور للعمل لغاية ( )15دقيقة دون إذن ،أو عذر مقبول؛
إذا مل يرتتب عىل ذلك تعطيل عامل آخرين اول مره إنذار كتايب ،ثاين مره ،%5
ثالث مره  ،%10رابع مره .%20
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 .2التأخر عن مواعيد احلضور للعمل لغاية ( )15دقيقة
دون إذن ،أو عذر مقبول؛ إذا ترتب عىل ذلك تعطيل عامل آخرين ،اول مره إنذار
كتايب ،ثاين مره  ،%15ثالث مره  ،%25رابع مره .%50
 .3التأخر عن مواعيد احلضور للعمل أكثر من ( )15دقيقة لغاية ( )30دقيقة دون
إذن ،أو عذر مقبول؛ إذا مل يرتتب عىل ذلك تعطيل عامل آخرين .اول مره ،%10
ثاين مره  ،%15ثالث مره  ،%20رابع مره .%50
 .4التأخر عن مواعيد احلضور للعمل أكثر من ( )15دقيقة لغاية ( )30دقيقة دون
إذن ،أو عذر مقبول؛ إذا ترتب عىل ذلك تعطيل عامل آخرين .اول مره ،%25
ثاين مره  ،%50ثالث مره  ،%75رابع مره يوم.
 .5التأخر عن مواعيد احلضور للعمل أكثر من ( )30دقيقة لغاية ( )60دقيقة دون
إذن ،أو عذر مقبول؛ إذا مل يرتتب عىل ذلك تعطيل عامل آخرين .اول مره ،%25
ثاين مره  ،%50ثالث مره  ،%75رابع مره يوم.
 .6التأخر عن مواعيد احلضور للعمل أكثر من ( )30دقيقة لغاية ( )60دقيقة دون
إذن ،أو عذر مقبول؛ إذا ترتب عىل ذلك تعطيل عامل آخرين .اول مره ،%30
ثاين مره  ،%50ثالث مره يوم ،رابع مره يومان باإلضافة إىل حسم أجر دقائق
التأخر.
 .7التأخر عن مواعيد احلضور للعمل ملدة تزيد عىل ساعة دون إذن ،أو عذر مقبول؛
سوا ًء ترتب ،أو مل يرتتب عىل ذلك تعطيل عامل آخرين .اول مره انذار كتايب ،ثاين
مره يوم ،ثالث مره يومان ،رابع مره ثالثة ايام باإلضافة إىل حسم أجر دقائق
التأخر.
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 .8ترك العمل ،أو االنرصاف قبل امليعاد دون إذن ،أو عذر
مقبول بام ال يتجاوز ( )15دقيقة .أول مره انذار كتايب ،ثاين مره  ،%10ثالث مره
 ،%20رابع مره يوم باإلضافة إىل حسم أجر مدة ترك العمل
 .9ترك العمل ،أو االنرصاف قبل امليعاد دون إذن ،أو عذر مقبول بام يتجاوز ()15
دقيقة .اول مره  ،%10ثاين مره  ،%25ثالث مره  ،%50رابع مره يوم باإلضافة
إىل حسم أجر مدة ترك العمل.
 .10البقاء يف أماكن العمل ،أو العودة إليها بعد انتهاء مواعيد العمل دون إذن مسبق.
اول مره انذار كتايب ،ثاين مره  ،%10ثالث مره  ،%20رابع مره يوم.
 .11الغياب دون إذن كتايب ،أو عذر مقبول ملدة يوم ،خالل السنة العقدية الواحدة.
اول مره يومان ،ثاين مره ثالثة ايام ،ثالث مره اربعة ايام ،رابع مره احلرمان من
الرتقيات ،أو العالوات ملرة واحدة.
 .12الغياب املتصل دون إذن كتايب ،أو عذر مقبول من يومني إىل ستة أيام ،خالل
السنة العقدية الواحدة .اول مره يومان ،ثاين مره ثالثة ايام ،ثالث مره اربعة ايام،
رابع مره احلرمان من الرتقيات ،أو العالوات ملرة واحدة ،باإلضافة إىل حسم
أجر مدة الغياب.
 .13الغياب املتصل دون إذن كتايب ،أو عذر مقبول من سبعة أيام إىل عرشة أيام،
خالل السنة العقدية الواحدة .اول مره اربعة ايام ،ثاين مره مخسة ايام ،ثالث مره
احلرمان من الرتقيات أو العالوات ملرة واحدة ،رابع مره فصل من اخلدمة مع
املكافأة؛ إذا مل يتجاوز جمموع الغياب ( )30يوم.
 .14الغياب املتصل دون إذن كتايب ،أو عذر مقبول من أحد عرش يو ًما إىل أربعة عرش
يو ًما ،خالل السنة العقدية اول مره مخسة ايام ،ثاين مره احلرمان من الرتقيات أو
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العالوات ملرة واحدة ،مع توجيه إنذار بالفصل طب ًقا
للامدة (الثامنون) من نظام العمل ،ثالث مره فصل من اخلدمة طب ًقا للامدة
(الثامنون) من نظام العمل ،باإلضافة إىل حسم أجر مدة الغياب.
 .15االنقطاع عن العمل دون سبب مرشوع مدة تزيد عىل مخسة عرش يو ًما متصلة،
خالل السنة العقدية الواحدة الفصل دون مكافأة ،أو تعويض ،عىل أن يسبقه
إنذار كتايب بعد الغياب مدة عرشة أيام ،يف نطاق حكم املادة (الثامنون) من نظام
العمل.
 .16الغياب املتقطع دون سبب مرشوع مد ًدا تزيد يف جمموعها عىل ثالثني يو ًما خالل
السنة العقدية الواحدة .الفصل دون مكافأة ،أو تعويض ،عىل أن يسبقه إنذار
كتايب بعد الغياب مدة عرشين يو ًما ،يف نطاق حكم املادة (الثامنون) من نظام
العمل.
ثان ًيا :خمالفات تتعلق بتنظيم العمل
 .1التواجد دون مربر يف غري مكان العمل املخصص للعامل أثناء وقت الدوام .اول
مره  ،%10ثاين مره  ،%25ثالث مره  ،%50رابع مره يوم.
 .2استقبال زائرين يف غري أمور عمل املنشأة يف أماكن العمل ،دون إذن من اإلدارة.
اول مره إنذار كتايب ،ثاين مره  ،%10ثالث مره  ،%15رابع مره .%25
 .3استعامل آالت ،ومعدات ،وأدوات املنشأة؛ ألغراض خاصة ،دون إذن .أول مره
إنذار كتايب ،ثاين مره  ،%10ثالث مره  ،%25رابع مرة .%50
 .4تدخل العامل ،دون وجه حق يف أي عمل ليس يف اختصاصه ،أو مل يعهد به إليه.
اول مره  ،%50ثاين مره يوم ،ثالث مره يومني ،رابع مرة ثالثة أيام.
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 .5اخلروج ،أو الدخول من غري املكان املخصص لذلك.
اول مره إنذار كتايب ،ثاين مره  ،%10ثالث مره  ،%15رابع مره .%25
 .6اإلمهال يف تنظيف اآلالت ،وصيانتها ،أو عدم العناية هبا ،أو عدم التبليغ عن ما
هبا من خلل .اول مره  ،%50ثاين مره يوم ،ثالث مره يومني ،رابع مرة ثالثة أيام.
 .7عدم وضع أدوات اإلصالح ،والصيانة ،واللوازم األخرى يف األماكن املخصصة
هلا ،بعد االنتهاء من العمل .اول مره إنذار كتايب ،ثاين مره  ،%25ثالث مره ،%50
رابع مره يوم.
 .8متزيق ،أو إتالف إعالنات ،أو بالغات إدارة املنشأة .اول مره يومان ،ثاين مره
ثالثة ايام ،ثالث مره مخسة ايام ،رابع مره فصل مع املكافأة.
 .9اإلمهال يف العهد التي بحوزته ،مثال( :سيارات ،آالت ،أجهزة ،معدات،
أدوات....... ،الخ) .اول مره يومان ،ثاين مره ثالثة ايام ،ثالث مره مخسة ايام،
رابع مره فصل مع املكافأة.
 .10األكل يف مكان العمل ،أو غري املكان املعد له ،أو يف غري أوقات الراحة .اول مره
إنذار كتايب ،ثاين مره  ،%10ثالث مره  ،%15رابع مره .%25
 .11النوم أثناء العمل .اول مره إنذار كتايب ،ثاين مره  ،%10ثالث مره  ،%25رابع مره
.%50
 .12النوم يف احلاالت التي تستدعي يقظة مستمرة ..اول مره  ،%50ثاين مره يوم،
ثالث مره يومان ،رابع مره ثالثة ايام.
 .13التسكع ،أو وجود العامل يف غري مكان عمله ،أثناء ساعات العمل .اول مره
 ،%10ثاين مره  ،%25ثالث مره  ،%50رابع مره يوم.
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 .14التالعب يف إثبات احلضور ،واالنرصاف .اول مره يوم،
ثاين مره يومان ،ثالث احلرمان من الرتقيات والعالوات ملرة واحدة ،رابع مره
فصل من اخلدمة مع املكافأة.
 .15عدم إطاعة األوامر العادية اخلاصة بالعمل ،أو عدم تنفيذ التعليامت اخلاصة
بالعمل ،واملعلقة يف مكان ظاهر .اول مره  ،%25ثاين مره  ،%50ثالث مره يوم،
رابع مره يومان.
 .16التحريض عىل خمالفة األوامر ،والتعليامت اخلطية اخلاصة بالعمل .اول مره
يومان ،ثاين مره ثالثة ايام ،ثالث مره مخسة ايام ،رابع مره فصل مع املكافآت.
 .17التدخني يف األماكن املحظورة ،واملعلن عنها للمحافظة عىل سالمة العامل،
واملنشأة .اول مره يومان ،ثاين مره ثالثة ايام ،ثالث مره مخسة ايام ،رابع مره فصل
مع املكافأة.
 .18اإلمهال ،أو التهاون يف العمل الذي قد ينشأ عنه رضر يف صحة العامل ،أو
سالمتهم ،أو يف املواد ،أو األدوات ،واألجهزة .اول مره يومان ،ثاين مره ثالثة
ايام ،ثالث مره مخسة ايام ،رابع مره فصل مع املكافأة.
ثال ًثا :خمالفات تتعلق بسلوك العامل
 .1التشاجر مع الزمالء ،أو مع الغري ،أو إحداث مشاغبات يف مكان العمل .اول
مره يوم ،ثاين مره يومان ،ثالث مره ثالثة أيام ،رابع مره مخسة أيام.
 .2التامرض ،أو ادعاء العامل كذ ًبا أنه أصيب أثناء العمل ،أو بسببه .اول مره يوم،
ثاين مره يومان ،ثالث مره ثالثة أيام ،رابع مره مخسة أيام.

27

 .3االمتناع عن إجراء الكشف الطبي عند طلب طبيب
املنشأة ،أو رفض اتباع التعليامت الطبية أثناء العالج .اول مره يوم ،ثاين مره
يومان ،ثالث مره ثالثة أيام ،رابع مره مخسة أيام.
 .4خمالفة التعليامت الصحية املعلقة بأماكن العمل .اول مره  ،%50ثاين مره يوم،
ثالث مره يومان ،رابع مره مخسة أيام.
 .5الكتابة عىل جدران املنشأة ،أو لصق إعالنات عليها إنذار كتايب ،ثاين مره ،%10
ثالث مره  ،%25رابع مره .%.50
 .6رفض التفتيش اإلداري عند االنرصاف اول مره  ،%25ثاين مره  ،%50ثالث مره
يوم ،رابع مره يومان.
 .7عدم تسليم النقود املحصلة حلساب املنشأة يف املواعيد املحددة دون تربير مقبول.
اول مره يومان ،ثاين مره ثالثة أيام ،ثالث مره مخسة أيام ،رابع مره فصل مع
املكافأة.
 .8االمتناع عن ارتداء املالبس ،واألجهزة املقررة للوقاية وللسالمة .اول مره إنذار
كتايب ،ثاين مره يوم ،ثالث مره يومان ،رابع مره مخسة أيام.
 .9تعمد اخللوة مع اجلنس اآلخر يف أماكن العمل .اول مره يومان ،ثاين مره ثالثة
أيام ،ثالث مره مخسة أيام .رابع مره فصل مع املكافأة.
 .10اإلحياء لآلخرين بام خيدش احلياء ً
قوال ،أو ً
فعال اول مره يومان ،ثاين مره ثالثة
أيام ،ثالث مره مخسة أيام .رابع مره فصل مع املكافأة.
 .11االعتداء عىل زمالء العمل بالقول ،أو اإلشارة ،أو باستعامل وسائل االتصال
االلكرتونية بالشتم ،أو التحقري .اول مره يومان ،ثاين مره ثالثة أيام ،ثالث مره
مخسة أيام .رابع مره فصل مع املكافأة.
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 .12االعتداء باإليذاء اجلسدي عىل زمالء العمل ،أو عىل
غريهم بطريقة إباحية .فصل بدون مكافأة ،أو إشعار ،أو تعويض بموجب املادة
(الثامنون).
 .13االعتداء اجلسدي ،أو القويل ،أو بأي وسيلة من وسائل االتصال االلكرتونية عىل
صاحب العمل ،أو املدير املسئول ،أو أحد الرؤساء أثناء العمل ،أو بسببه .فصل
بدون مكافأة ،أو إشعار ،أو تعويض بموجب املادة (الثامنون).
 .14تقديم بالغ ،أو شكوى كيدية .اول مره ثالثة أيام ،ثاين مره مخسة أيام ،ثالث مره
فصل مع املكافأة.
 .15عدم االمتثال لطلب جلنة التحقيق باحلضور .اول مره يومان ،ثاين مره ثالثة أيام،
ثالث مره مخسة أيام .رابع مره فصل مع املكافأة.
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