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 الئحة تنظيم العمل   

 

العامل املوجود به " و تسرى الالئحة على كافة العمال من الذكور أو تعترب هذه الالئحة جزءا متمما لعقد العمل املربم بني املنشأة و بني  

 دمة املنشأة من العمال.  خون يف اإلانث أو الذين يلتحقون ابلعمل يف املستقبل و يقصد بكلمة العامل يف هذه الالئحة مجيع من يعمل

 

 البــاب األول

 

 :  األحكــام العــامـة

وتسرى أحكام قانون العمل رقم    جلامعة( : تسرى هذه الالئحة على كل من يشغل وظيفة واردة يف جدول الوظائف املعتمد اب1مـــادة )

بني كال الطرفني وكذلك القوانني اليت تصدرها  م  املرب   فيما مل يرد بشأنه نص خاص هبذه الالئحة ,ويعترب عقد العمل  2003لسنة    12

   ةبشأن تنظيم العمل جزءاً متمماً ألحكام هذه الالئح اجلامعة

يوماً ، والشهر ثالثني يوماً إال   365ابلتقومي امليالدي وتعترب السنة    ة(  : يكون حساب املدد املنصوص عليها يف هذه الالئح2مـــادة )

 ك.الف ذلإذا مت االتفاق على خ

 و من يفوضه سلطة إصدار القرارات التنفيذية هلذه الالئحة يف احلدود اليت رمسها قانون العمل. املدير التنفيذى (  : للسيد / 3مـــادة )

 
 الباب الثاين 

 

 التعـــيـيـن 

 
 ( :4مــادة )

 ملزمة إلمتام عملية التعيني وهى على النحو  ريعايملذه اوتعترب ه اجلامعةتتم عملية التعيني وفقاً لبعض املعايري واألسس اليت وضعتها إدارة 

 التايل: 
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تقوم إدارة املوارد البشرية إبعداد النماذج اخلاصة ابالحتياجات من املوارد البشرية خالل العام وتقوم بتوزيعها على كافة  -أ

 اإلدارات بعد اعتماد النماذج اخلاصة بذلك من السيد / املدير العام

ية ابلتعاون مع كافة اإلدارات إبعداد التوصيف الوظيفي لكل وظيفة ويتم على أساسها عملية لبشر ا واردتقوم إدارة امل   -ب

االختيار واملفاضلة بني املتقدمني على أن تكون مشتملة على املسمي الوظيفي , الرئيس املباشر  ملخص عام عن الوظيفة , 

فة ويتم اعتمادها من السيد / املدير العام. تقوم  لوظي ا شاغلوصف تفصيلي عن املهام واملسئوليات  وكذلك مواصفات عن 

السنوية من املوارد البشرية ، ويوقع عليها مدير اإلدارة املسئول وتسلم إلدارة املوارد البشرية اليت   اكل إدارة إبعداد احتياجاهت

العتمادها أو تقليصها ير التنفيذى دامل /تقوم إبعداد منوذج واحد جممع لكافة االحتياجات السنوية ، ويتم عرضها على السيد 

 نهائي يف عملية التخطيط السنوي للموارد البشرية. املدير التنفيذىأو زايدهتا ، ويكون رأى السيد/ 

تقوم إدارة املوارد البشرية إبعداد النماذج اخلاصة واالختبارات املتعلقة بعملية املقابالت الشخصية وتقييم املتقدمني للوظائف  -ج 

املدير  مل املقابالت ابلتنسيق مع السادة مديري اإلدارات األخرى ، وتقدمي طلب الرتشيح للسيد /  وع ملعينني، وترشيح ا

 للبت فيه.  التنفيذى

لطلب الرتشيح تقوم إدارة املوارد البشرية إبرسال من وقع عليه االختيار إلجراء الكشف املدير التنفيذىبعد اعتماد السيد /  -د

 . اجلامعة إدارة ددهاالطيب يف اجلهة اليت حت

 اآليت:  جلامعةيشرتط فيمن يعني أبحد الوظائف اب  -ه 

 * أن يكون متمتعاً ابجلنسية املصرية أو تصريح ابلعمل داخل مصر إذا كان املتقدم من األجانب. 

 * أن يكون حسن السري والسلوك. 

 ألمانة ما مل يكن قد رد إليه اعتباره. شرف والة ابلة خم* أال يكون قد سبق احلكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية أو يف جرمي

ثالثة أشهر ىف هناية ال * يوضع العامل حتت االختبار ملدة ال تزيد عن ثالثة أشهر من اتريخ تسلمه العمل على أن يقدم عنه تقرير الكفاءة  

دون احلاجة لتنبيه أو إنذار مسبق   جلامعةابخدمته تهي وقبل اجتيازه فرتة االختبار ، وىف حالة عدم ثبوت صالحيته خالل فرتة االختبار تن

 وضع املوظف أو تعيينه حتت االختبار أكثر من مرة واحدة عند نفس صاحب العمل.   ز وىف كل األحوال ال جيو 

  على أنانه  * كل طلب استخدام يقدم للمنشأة ينبغي أن يكون مكتواب و موقعا عليه من الطالب و يبني فيه امسه و جنسيته وسنه وعنو 

 تسليم العامل العمل إال بعد استيفاء املستندات التالية:  زصحواب ابلشهادات واألوراق التالية وال جيو ميكون 

 صورة منها . 2* أصل شهادة امليالد أو مستخرج رمسي + 
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 صورة منها( إن وجدت. 2* أصل الشهادات العلمية أو الفنية )شهادة املؤهل الدراسي + 

 صورة( . 2خلدمة العسكرية أو اإلعفاء منها +  اشهادة نيدى )التج * أصل املوقف 

 * شهادة القيد مبكتب القوى العاملة املختص )كعب العمل(. 

 صور منها.  3* أصل البطاقة الشخصية أو العائلية لإلطالع عليها +  

 حديثة . ة( صورة فوتوغرافي12* عدد )

 . أتمينات أو الرقم التأميين 6* صورة من استمارة 

 يه من العامل يبني فيه حالته االجتماعية و أمساء كال من الزوجة و األوالد الذين يعوهلم و سن كل منهم. لموقع عإقرار * 

 . اجلامعة* صحيفة احلالة اجلنائية ابسم 

 * رخصة قيادة سارية املفعول ومالئمة للوظيفة املرشح هلا. 

 يفة(. ظالو  * شهادات اخلربة إن وجدت )حسب شروط اإلعالن عن شغل

 ضرورة توافرها املدير التنفيذى رى يرى وغات أخ* أي مس

 

** وعلى العامل أن يقدم كذلك كافة املستندات األخرى اليت تطلبها منه املنشأة و إذا رأت املنشأة أن حتتفظ ببعض هذه املستندات  

اصة ابلعمال جيب البياانت اخل  علىيطرأ  غيري  تو كل    أعطت العامل إيصاال هبا و للعامل احلق يف اسرتدادها عند انتهاء عقد االستخدام

يف  اإلخطار عنه كتابة أبدارة املوارد البشريه خالل مدة ال تتجاوز مثانية أايم من اتريخ حدوثه و إال تعرض للجزاء املرتتب على ذلك ، و  

املنشأة بشأن حالته االجتماعية حجة عليه   بيان اثبت لدى  يعترب كل  تغيتد أبعو ال يحالة عدم اإلخطار  من اتريخ   يطرأ عليه إالري  ي 

 وصول اإلخطار إىل املنشأة. 

 ( :5مــادة )

إذا ظهر بعد التعيني أن العامل قد قدم بياانت أو إقرارات أو توصيات أو شهادات غري صحيحة تتخذ إجراءات مسائلته و تعترب يف هذا  

 التعامل. يف هرية قة جو بة الساالشأن كافة البياانت و املستندات املشار إليها يف املاد
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 ( :6مــادة )

يعني العامل يف أي قسم حتدده املنشأة و هلا مطلق احلرية يف نقل العامل من قسم آلخر أو من عمل آلخر أو من مكان إىل آخر دون أن  

املتفق عليه ،   العمل  العمل اجلديد ال خيتلف اختالفا جوهراي عن  له احلق يف االعرتاض ما دام  لعامل و  ر اس أبجاملسا  مع عدميكون 

 ط اليت يتضمنها عقد العمل. الشرو 

 ( :7مــادة )

وال جيوز أن خيضع   2003( لسنة  12طبقاً ألحكام قانون العمل رقم )بواقع ثالثة أشهر من اتريخ بداية العقد    رحتتسب فرتة االختبا

 .  اجلامعةالعامل ألكثر من فرتة اختبار واحدة داخل نفس 

 ( :8مــادة )

العربية واالجنليزيه من نسختني ، حيتفظ صاحب العمل بواحدة ، وتسلم نسخة تني كتابة ابللغ  رير عقد العملل بتحالعماحب ص يلتزم

 للعامل . 

 وجيب أن يتضمن العقد على األخص البياانت اآلتية: 

 اسم وعنوان وحمل صاحب العمل.  -1

 صيته. ات شخالثب ميلز وما  لتأمييناسم العامل ومهنته أو حرفته وحمل إقامته ورقمه ا  -2

 طبيعة ونوع العمل حمل التعاقد.   -3

 األجر املتفق علية وطريقة وموعد أداءه وكذلك سائر املزااي النقدية والعينية املتفق عليها.    -4

 
 الباب الثالث 

 

 قياس كفاءة األداء 

 ( 9مــادة )

  / السيد  التنفيذى يصدر  ااملدير  واملعايري  ابلقواعد  بق قرار  إدارةاألدااءة  س كفياخلاصة  وتقوم  والتقارير   ء  النماذج  إبعداد  البشرية  املوارد 

 اخلاصة بذلك  وتتخذ هذه التقارير أساساً لقياس كفاءة العاملني عدا شاغلي الوظائف القيادية. 

 ( 10مــادة )
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والفاعلية  ، والتدريب   ، والسلوك   ، اإلنتاج  أساس كمية  على  العاملني  قياس كفاءة  ومدى    يتم  واملظهر  الزمالمع    اونهتع،   ، ، ء  العام 

 وكذلك املواظبة يف احلضور واالنصراف وتنفيذ واتباع تعليمات األمن الصناعي.

 وجيب أن يكون تقرير الكفاءة طبقاً للمراتب والدرجات التالية: 

 

 فأكثر درجة  90من  ممتاز 

 درجة  90إىل أقل من  درجة  80من  جيد جداً 

 رجة د 80ن  أقل مىلإ درجة  65من  جيد 

 درجة  65إىل أقل من  درجة  50من  ط متوس

  درجة  50أقل من  ضعيف 

 

 ( 11مــادة )

أقل من   أدائهم  الذين يري رؤسائهم أن مستوى  العاملني  العام وجيب إخطار  مرة على األقل خالل  أيضاً  العاملني  أداء  تقييم كفاءة  يتم 

ى أساس هذا التقييم تعد إدارة املوارد البشرية  أبول ، وعلء أوالً ألداذا اه  النقص يفدرجة( أبوجه    50مستوى األداء العادى )أقل من  

يد / نظم التدريب املناسبة لرفع كفاءة فاعلية أداء العاملني وحتديد مواعيد التدريب وإعداد امليزانية اخلاص ابلتدريب ، واعتمادها من الس

 0املدير العام 

 ( 12مــادة )

وله أن يتظلم منه خالل مخسة عشرة يوماً  املدير التنفيذىه فور اعتماده من السيد/  بتقرير كفاءت  املنيالع  خطارإ  البشرية  تتوىل إدارة املوارد

 من اتريخ توقيعه ابالستالم وجيب البت يف التظلم خالل ثالثني يوماً ويكون القرار الصادر بشأنه هنائياً. 

 ( 13مــادة )

 ت التالية: الفئاضمن كان ا  ة ممتاز إذال جيوز تقدير كفاءة العامل مبرتب 

 العامل الذي أتيحت له فرصة التدريب وختلف عنها دون عذر مقبول أو مل جيتاز التدريب بنجاح. -1

 العامل الذي وقع عليه جزاء أتدييب يتجاوز عقوبة اإلنذار.  -2

 الباب الرابع 
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   التـرقـيــة

 ( : 14مــادة )

ردة ابهليكل الوظيفي للشركة واليت ميكن شغلها ابلرتقية من  الشاغرة والواظائف  ابلو يان  ب   نة املاليةتعد إدارة املوارد البشرية من بداية الس

 بني العاملني املستوفني الشرتاطات شغل هذه الوظيفة طبقا لوصف الوظيفة املعد من قبل إدارة املوارد البشرية ومبراعاة ما يلي: 

 بنجاح. اجلامعةاجتياز الدورات التدريبية اليت تعدها  -1

 ني األخريتني.تاز يف السنتمرتبة مملى ل عو صاحل -2

 اعتماد السيد / املدير العام.  -3

 قرار الرتقية ويعترب انفذاً من اتريخ صدور القرار هبا . املدير التنفيذى ويصدر السيد / 

ترقية عامل وقع عليه  زكما ال جيو  النظر يف  اجلنائية وال جيوز  احملاكمة  إىل  احملال  العامل  اجل  ترقية  تدخل أديبية  التات  زاءجزاء من  ، وال 

 غرامات اليت توقع على العاملني تطبيقاً لنظام احلضور واالنصراف يف مفهوم اجلزاءات التأديبية . ال

 الباب اخلامس 

 

 يف األجور والعالوات واحلوافز

 ( : 15مــادة )

املدير  عتمد من السيد / وامل  اجلامعةرة قبل إدامن عد املدول األجور أجر العامل عند تعيينه ببداية ربط الوظيفة املعني عليها طبقاً جلحيدد  

 . التنفيذى

 ( : 16مــادة )

 حيظر التمييز يف األجر بسبب اختالف اجلنس أو األصل أو اللغة أو العقيدة أو الدين. 

 ( : 17مــادة )

 . ى األقل كل شهرتؤدى األجور ابلعملة املتداولة قانوانً وىف أحد أايم العمل وىف مكانه مرة عل

 م تقسيم الدرجات الوظيفية إىل الفئات التالية: ت ي( : 18) دةـامـ

 الوظائف احلرفية واخلدمات املعاونة   -ج      الوظائف اإلشرافية والتنفيذية  -ب الوظائف القيادية  -أ
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 ( : 19مــادة )

وة أو نسبة  عامل من العالحرمان ال ةامع اجل أتر  إذاضوابط  ضعو  اجلامعةمتنح العالوة الدورية للعامل دون االرتباط ابلكفاءة وجيوز الدارة 

 منها. 

 ( : 20مــادة )

لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العالوة الدورية املشار إليها ، يتم عرض األمر على اجمللس القومي لألجور   اجلامعةيف حالة تعرض 

 عليه.  ريخ عرض األمرلتقرير ما يراه مالئماً مع ظروفها يف خالل ثالثني يوماً من ات

 ( : 21مــادة )

، أعترب كأنه  اجلامعةإذا حضر العامل ملقر عمله يف الوقت احملدد للعمل ، وكان مستعداً ملباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إىل 

 أدى عمله فعالً وأستحق أجره كاماًل. 

 أجره.  نصفأستحق  اجلامعةإرادة  أما إذا حضر وحالت بينه وبني مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن 

 : ( 22) مــادة

%( وفاء ملا يكون قد أقرضه من مال أثناء سراين العقد أو أن يتقاضى أي فائدة عن 10ال جيوز استقطاع من أجر العامل أكثر من )

 هذه القروض. 

 ( : 23مــادة )

   2001( لسنة  1م )مع مراعاة إجراءات التقاضي يف مسائل األحوال الشخصية الصادر ابلقانون رق

%( من هذا 25ع أو احلجز |أو النزول عن األجر املستحق للعامل ألداء أي دين إال يف حدود ) حوال االستقطا ز يف مجيع األجيو ال 

 %( يف حالة دين النفقة. 50األجر وجيوز رفع نسبة اخلصم إىل ) 

ملا صرف  أو اسرتداداً   ات أو مهمات ،أدو مل من ما أتلفه العا مطلوابً لصاحب العمل بسبب نوعند التزاحم يقدم دين النفقة ، مث ما يكو 

 له بغري وجه حق ، أو ما وقع على العامل من جزاءات.

 ( : 24مــادة )

 ال جيوز إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من حمال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات. 
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 (: 25)  مــــادة

 :األيت ابلنظام األجورتصرف  

 تصرف مرتباهتم مرة يف هناية كل شهر.ل املشاهرة ، ابلنسبة لعما *

 * ابلنسبة لعمال املياومة ، تصرف مرتباهتم مرة كل أسبوع. 

 من القانون.   34* أما عمال القطعة ، حسب العقد املربم معهم مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من املادة 

تعقب يوم احلصول على الراتب حمل الشكوى و ساعة اليت  48م يف خالل آل تقدب أن حلساب األجور جيو كل شكوى خاصة ابلنسبة 

 لن تقبل أية شكاوى بعد هذه املدة. 

 ( : 26)  مــــادة

 البد من توقيع العامل ابستالم اجره الشهري يف الكشوف املعدة لذلك. 

 الباب السادس

 

 يضاتالبدالت واملزااي املادية والعينية والتعو 

 ( : 27مــادة )

وطبقاً ألحكام القانون   اجلامعةإلشرافية بدل متثيل شهري طبقاً جلدول توزيع األجور املعد بواسطة إدارة  ف القيادية واشاغلو الوظائ  نحمي

 جنيه سنوايً غري خاضع ضريبياً وما زاد يتم خضوعه ضريبياً.   2500حبيث ال يتجاوز يف جمموعه  

 ( : 28مــادة )

 لني الذين تقتضي طبيعة أعماهلم تقرير هذه املزااي. ز منحها للعامينية اليت جيو الع لمزاايظام لاإلدارة نيضع جملس 

 ( : 29مــادة )

، على   اجلامعةتكون كافة االخرتاعات اليت يبتكرها العامل أثناء أو بسبب أتدية وظيفته ملكاً للشركة وذلك إذا كانت نتيجة تكليف من  

 واالبتكار يف ضوء ما يقرره جملس اإلدارة.  جيع على البحث تقديره التشاعى يفادل ير مبقابل مادي ع أن يتم تعويض العامل

 ( : 30مــادة )

 بناء على جمهود كل جلنه وابعتماد منه شخصياً. املدير التنفيذى اليت يقرر تشكيلها السيد /  نيتم حتديد املكافأة للجا

 ( : 31مــادة )
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أ  دماجهاأو ان  اجلامعةيف حالة بيع   يتمخرى فسيف شركة  أو للشركة اجلديدة الناجتة عن  عمل بكافة شرو حتويل عقد ال   وف  طه للمشرتى 

 االندماج.

 

 

 

 الباب السابع 

 

 :  بدل السفر ومصاريف االنتقال

 أوالً : بدل السفر 

 (  :32مــادة )

 ة من سلطة  يكون تكليف شاغلي الوظائف القيادية ابلسفر يف مهام داخل مجهورية مصر العربي 

كون تكليفهم من سلطة املدير املختص ، على أن يتضمن التكليف ابلسفر حتديد نوعية ي العاملني في، أما ابقالتنفيذىاملدير /  السيد

 املهمة واجلهة املكلف ابلسفر إليها وحتديد املدة الالزمة إلجنازها.

 (:  33مــادة ) 

 د. ج الباليف مهام خار  جلامعةابسلطة إيفاد العاملني املدير التنفيذى للسيد /  

 ( : 34ادة )مــ

السفر هو املبلغ الذي مينح للعامل مقابل النفقات الضرورية اليت يتحملها بسبب تغيبه عن اجلهة اليت هبا مقر عمله الرمسي وعن  دلب 

السفر  ل بدتحق ويس اجلامعةا من قبل الليايل اليت تقضى بسبب النقل أو الندب أو أداء مهام العمل أو القيام ابألعمال اليت يكلف  هب

 وذلك حسب االتفاق مع ادارة الشركه . اسيوطرج حمافظة للمأمورايت خا

 : اثنياً : مصاريف االنتقال

 : اسيوطداخل نطاق حمافظة  -1

 ( : 35مــادة )

 نظري  للعاملد ما مت صرفه فعليا" مصاريف االنتقال هي ما يصرف للعامل نظري ما يتكلفه فعالً من مصاريف بسبب أداء وظيفته ويتم سدا 

 داء مهام وظيفته. ما قام بصرفه ال
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 : اسيوطخارج نطاق حمافظة  -2

 ( : 36مــادة )

 أوالً : القطارات : 

 لشاغلي الوظائف  القيادية.  أسباين( –ابلدرجة األوىل املمتازة )توربيين 

 لشاغلي الوظائف اإلشرافية.  درجة أوىل فاخر  

 ذية. اغلي الوظائف التنفيشل درجة اثنية ممتاز 

 لوظائف احلرفية واخلدمات املعاونة. لي الشاغ جة اثنية عادية در 

 

 اثنياً : البواخر : 

 لشاغلي الوظائف  القيادية.  الدرجة األوىل املمتازة 

 لشاغلي الوظائف اإلشرافية.  الدرجة األوىل 

 قني للعاملني غري السابق ذكرهم يف البندين الساب الدرجة الثانية  

 

 رات :اثلثاً : الطائ

 ال الطائرات لالنتقال داخل البالد يف املهمات العاجلة. ية واإلشرافية استعماغلي الوظائف القياد لش -1

 لشاغلي مجيع الوظائف السفر ابلطائرات إىل اخلارج والعودة ابلدرجة السياحية.  -2

 

 قواعد عامه : 

ىل اجلهة وىف من مكان وفاته إل جثمان العامل املتنق مصاريف اجلامعةأن تتحمل ب يف حالة وفاة العامل أثناء مأمورية خبارج البالد جي -

 اليت ترغب أسرته دفنه هبا ، وكذا مصاريف الرسوم اخلاصة بنقل اجلثمان. 

 

ري وأحكام قانون مصاريف نقل جثمانه إىل اجلهة اليت ترغب أسرته دفنه هبا طبقاً ملعاي اجلامعةيف حالة وفاة العامل داخل البالد تتحمل  -

 2003لسنة   (12)ل رقم العم
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 ( : 37مــادة )

قرشاً  50بدالً مقداره  اجلامعةأما إذا استخدم العامل سيارته اخلاصة يف االنتقاالت خارج حدود حمافظة القاهره ، فسوف متنحه  

 عن كل كيلومرت يقطعه خارج حدود احملافظة .

 الباب الثامن 

 

 دمات االجتماعية احلوافز والرعااي الصحية واخل

 :زافحلو : ا أوالً 

 ( : 38مــادة )

  ةوالعامل والذي يعترب متمماً هلذه الالئح اجلامعةالعمل بنظام احلوافز املعمول به حالياً وكما هو مذكور ابلتفصيل بعقد العمل املربم بني م يت

 ملركز املايل للشركة. منها وىف ضوء ما حتقق من أعمال خالل السنة املالية  وىف ضوء ا أال يتجز  ءوجز 

 :  (39ة )مــاد

 جيعي للعاملني الذين يقدمون خدمات متميزة بغرض رفع كفاءة األداء. منح حافز تشاملدير التنفيذىللسيد / 

 :  اثنياً : يف الرعاية الصحية واالجتماعية

 ( : 40مــادة )

فية اختيارية تغطى  احية إضعاية صصحي على أن يتم توفري ر اجلهة الطبية املختصة بعالج العاملني وهى التأمني ال  اجلامعةحتدد إدارة 

ووفقاً للمعايري اليت حتددها إدارة   اجلامعةئح املالية والداخلية وذلك بعد أن جيتاز العامل فرتة االختبار يف خدمة لعامل يف نطاق اللوا ا

 وحدها.  اجلامعة

 ( : 41مــادة )

أو  ليت تؤدى إىل العجز صي ضد حوادث العمل ا شخد أتمنين العقنشاءات طوال فرتة سرايللعاملني ابلتشغيل والصيانه واال اجلامعةتوفر 

 الوفاة . 

 ( : 42مــادة )

وىف حدود 2003( لسنة  12أحكام قانون العمل رقم ) فاخلدمات االجتماعية والثقافية والرايضية والرتفيهية مبا ال خيال اجلامعةتقدم 

 امليزانية املعتمدة هلذه األنشطة. 
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 الباب التاسع 

 

 : غيل اإلضايفلراحة ، وقواعد التش، وفرتات ا لالعم ساعات

 ( : 43مــادة )

واألهداف املنوط هبا حتقيقها ومبا ال   اجلامعةبتحديد أايم العمل يف األسبوع وساعاته مبا يتفق وطبيعة عمل    املدير التنفيذىيقوم السيد /  

 . 2003لسنة   12خيالف احكام قانون العمل رقم 

 ( : 44مــادة )

فية من يوم السبت إىل يوم اخلميس ال تدخل فيها الفرتات ساعة عمل صا  48ة هي  اعات العمل األسبوعيالداره س ابلعاملنيابلنسبه ل

 املخصصة لتناول الطعام والراحة وتكون مواعيد العمل على النحو التايل: 

 ظهــــراً. ) عمل (  1.30صبــــاحاً إىل الســــــاعة    8.30** من الســــــاعة  

 ظهــــراً. ) راحه (  2.30 الســــــاعة  ظهــــراً" إىل 1.30 ــاعة لســــ* من ا*

 عصــــراً. ) عمل (  5.00ظهـــرا"  إىل الســــــاعة     2.30** من الســــــاعة  

 
املدير من  بقرار ا ميكنفضل للعاملني كمن مزااي أومبا يضم نوميكن أن يتم  تعديل مواعيد العمل و الراحات  طبقاً ألحكام القانو 

ساعة عمل  48مل ملدة ستة اايم اسبوعيا" واالكتفاء خبمسة اايم فقط مع مراعاة اعادة توزيع عدد بعض العاملني من الع ستثناء التنفيذاى
 صافيه اسبوعيا" على اخلمسة اايم.
لنظام الن اإلج" وتكو سبوعياة صافية اساع  48العمل هي  ( فتكون ساعات    االمن *** أما لغري العاملني ابإلدارة )   وردايت  ازات طبقاً 

 .املدير التنفيذىلسيد / املعتمد من ا
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اما   الساعه  العام***  يوميا" من  العمل ابلنسبة هلم  اىل اخلميس ومواعيد  السبت  اسبوعيا" من  العمل  اايم    8.00لني ابلصيانه فيكون 

 ساعه للراحه.  تخللهاي صرا" امسه عصباحا" حىت الساعه اخل

أ يتمعلى  العام  ن  به مجيع  تباديل ويلتزم  بنظام   ) التشغيل   ( اإلدارة  بغري  للعاملني  الطعام  للراحات وتناول  على وضع جدول  لني حرصاً 

 . املدير التنفيذىتنظيم ، و حسن سري العمل ، ويتم اعتماده من السيد / 

 ( : 45مــادة )

 مل األصلية يف األحوال والشروط التالية: ل يزيد عن ساعات الع ل أبي عمتكليف العامجيوز  ايفإلضشغيل اأما ابلنسبة لقواعد الت

 * األعمال املتعلقة ابإلنتاج املباشر ، واخلدمات املباشرة اليت حيتاجها مراحل اإلنتاج املختلفة.  

 قت. * أعمال اجلرد وامليزانية واملوازنة والعالوات والرتقيات  ومراقبة الو 

 ظروفه. تضيها طبيعة العمل و حة والعاجلة اليت تقت امللاالاحل* 

 * األعمال اليت تستلزم صاحل العمل حىت ولو كانت يف األعياد والعطالت الرمسية. 

 ( : 46مــادة )
لوقت ر ا اج " اليهل ابإلضافة إىل أجره األصلي أجراً إضافياً عن ساعات التشغيل اإلضافية تتمثل ىف اجره االصلى مضافايستحق العام

 املبينه على النحو التايل: النسبه القانونيه و  إلضايف ابالضافه اىلا

 % من األجور عن ساعات العمل النهارية. 35 -أ

 % من األجور عن ساعات العمل الليلية. 70 -ب

عنه حسبما  عوضاً خر  آح يوماً ل أايم الراحة أو العطالت واملناسبات الرمسية مبثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم و مينوجيوز تشغيل العام

 لعمل . مقتضيات ا
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 الباب العاشر

 
 :اإلجـــــازات 

 

 ( : 47مــادة )

يوماً أبجر كامل ملن أمضى يف اخلدمة سنة كاملة ، تزاد إىل ثالثني يوماً يف السنة ملن أمضى يف اخلدمة   21تكون مدة اإلجازة السنوية  

إلجازة أايم عطالت األعياد واملناسبات  ساب ايف ح لسني ، وال يدخن اخلمسوز جتاك ملن أو أكثر وكذل  اجلامعةعشر سنوات لدى 

 الرمسية و الراحات األسبوعية. 

ل عن سنة أستحق إجازة بنسبة املدة اليت قضاها يف العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر يف خدمة  أما إذا قلت مدة خدمة العام

 .  اجلامعة

 ( : 48مــادة )

 قطعها إال ألسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. زجيو  ت وظروف العمل ، والالسنوية حسب مقتضيا د اإلجازةاعيمو  امعةجلاحتدد 

ل كتابة القيام ابإلجازة سقط حقه يف اقتضاء وىف حالة رفض العام اجلامعةل ابلقيام ابإلجازة يف التاريخ وللمدة اليت حددهتا له ويلتزم العام

 مقابلها النقدى. 

 : ( 49) مــادة

 صلة التقل يف جمموعها عن ستة أايم.ل على إجازة متالعامألحوال جيب أن حيصل وىف كل ا

ابلتعاون بني إدارة  اجلامعةلني االلتزام مبواعيد قيامهم ابإلجازة اليت حتددها هلم إدارة ترحيل اإلجازات للعام التايل وعلى مجيع العام زجيو 

 سري العمل.  تنظيم وحسن لى ا عات حرصاملوارد البشرية وابقي اإلدار 

 ( : 50)مــادة 

قبل قيامه   اجلامعةللعامل احلق يف حتديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً ألداء االمتحان يف إحدى مراحل التعليم بشرط إخطار 

 ابإلجازة خبمسة عشر يوماً على األقل.

 ( : 51مــادة )
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اشتغال املوظف  لدى الغري ،   عنها إذا ثبت للشركةرتد ما أدته من أجر إلجازة أو تسة امد جره عنل عن أللشركة احلق يف أن حترم العام

 وذلك دون اإلخالل ابجلزاء التأدييب وفقاً لالئحة اجلزاءات. 

 ( : 52مــادة )

ويتم احتساب  ،  حدةة الواستة أايم خالل السنة ، وحبد أقصى يومان يف املر  زللعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض ملدة ال تتجاو 

 قررة للعامل.اإلجازة السنوية امل اإلجازة العارضة من 

 ( : 53مــادة )

مخس سنوات متصلة احلق يف إجازة أبجر كامل ملدة شهر ألداء فريضة احلج أو زايرة بيت املقدس وتكون   اجلامعةللعامل الذي أمضى يف 

 ل. هذه اإلجازة مرة واحدة طوال مدة خدمة العام

 : ( 54) ادةمــ

ل خالهلا تعويضاً عن ويستحق العام اجلامعةهة الطبية املختصة اليت حتددها بت مرضه احلق يف إجازة مرضية حتددها اجلللعامل الذي يث

 األجر وفقاً ملا حيدده قانون التأمني االجتماعي . 

 ويكون له احلق يف إجازة مرضية  تسدد على النحو التايل: 

 %( من الراتب األساسي .75بسداد )  اجلامعة* خالل الثالثة أشهر األوىل تقوم 

 %( من الراتب االساسى.85* خالل الثالثة اشهر التاليه تقوم الشركه بسداد ) 

 ( : 55مــادة )

 و التايل:( يوم وهي على النح14للعامل احلق يف إجازة أبجر كامل يف األعياد اليت حيددها الوزير املختص حبد أقصى ) 

 اهلجرية(.  اليوم األول من شهر حمرم ) عيد رأس السنة -أ

 اليوم الثاين عشر من شهر ربيع األول ) املولد النبوي الشريف(.  -ب

 اليومان األول والثاين من شهر شوال )عيد الفطر(.  -ت

 حى(. األايم التاسع والعاشر واحلادي عشر من شهر ذي احلجة )الوقوف بعرفات وأول واثين أايم عيد األض -ث

 اليوم السابع من يناير ) عيد امليالد اجمليد(.  -ج 

 عيد الشرطة ( . اليوم اخلامس و العشرين من يناير ) -ح 

 يوم شم النسيم .  -خ 
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 اليوم اخلامس والعشرين من أبريل ) عيد حترير سيناء( .  -د

 يوم أول مايو ) عيد العمال ( . -ذ

 اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو ) عيد الثورة( .  -ر

 لسادس من شهر أكتوبر ) عيد القوات املسلحة( . اليوم ا  -ز

 احلادي عشر  الباب

 

 ليهم والتحقيق والتأديب: لني واألعمال احملظورة عواجبات العام
 

 لني :أوال : واجبات العام

 ( : 56مــادة )

 ل أن يؤدى الواجبات املنوطة به بدقة وأمانة . جيب على العام ➢

مله املنوط به إذا مل تكن هذه واليت تدخل يف نطاق ع  اجلامعةيمات الصادرة من إدارة  ل أن ينفذ األوامر والتعلجيب على العام ➢

 ة ومل يكن يف تنفيذها ما يعرض للخطر.د أو القانون أو اللوائح واآلداب العامالتعليمات ختالف العق

 عن العمل.  ل أن حيافظ على مواعيد العمل ، وأن يتبع اإلجراءات املقررة يف حالة الغيابجيب على العام ➢

 ى.من مهمات وأجهزة ومستندات أو أية أشياء أخر  اجلامعة له هل أن حيافظ على ما تسلمجيب على العام ➢

 . اجلامعةل أن حيسن معاملة عمالء جيب على العام ➢

 . اجلامعةل أن حيرتم رؤساءه وزمالءه يف العمل ، وان يتعاون معهم مبا يكفل حتقيق أهداف جيب على العام ➢

 ل أن حيافظ على كرامة العمل.مجيب على العا ➢

العام ➢ على  يراعى  جيب  أن  إدارة  ل  من  املوضوعة  والقرارات  واللوائح  من   اجلامعةالنظم  املنشأة  أمن وسالمة  على  للمحافظة 

 إتباعه تعليمات األمن الصناعي. 

 بطبيعتها. ل أن حيافظ على أسرار العمل وأن ال يفشى أية أسرار أو معلومات مىت كانت سرية جيب على العام ➢

الجتماعية وموقفه التجنيدى  ابلبياانت الصحيحة واملتعلقة مبحل إقامته وحالته ا ل أن خيطر إدارة املوارد البشريةجيب على العام ➢

 وبكل تغري يطرأ على أي بيان من البياانت السابقة. 
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مع    قجبات وظيفته أو أنه ال يتفل أن جيمع بني عمله وأي عمل آخر إذا كان ذلك سيؤدى إىل اإلخالل بواحمظور على العام ➢

 . كرامة الوظيفة ومقتضياهتا

 ام ، وكذلك الدخول يف املناقصات واملزايدات واليت تتصل مبهام وظيفته. ل مزاولة األعمال التجارية بوجه عحمظور على العام ➢

 . اجلامعةل أن حيافظ على أموال وممتلكات جيب على العام ➢

امليقاتية وكما تقر   صرافه مبقتضى نظام السجالت اليت تعد هلذا الغرض أو الساعةوان  –ل أن يثبت حضوره  جيب على العام ➢

 أنظمة.  نم اجلامعةإدارة 

 ل أن يتواجد يف مكان العمل يف املوعد احملدد لبدئه و ليس له حق االنصراف قبل املوعد احملدد النتهائه. ى العامجيب عل ➢

ا قد مت من  مله حىت حضور الذي يتسلم منه العمل وعليه أن يبني لزميله مال جيوز ألي عامل يعمل بنظام الوردايت أن يرتك ع ➢

بقى ما  و  تعليمات  من  استجد  ما  و  العام  األعمال  قبل  االنصراف  القسم  لرئيس  جيوز  ال  و  عمل  قبل من  و  ابلقسم  لني 

 من شىت النواحي.  اجلامعةاالطمئنان على سالمة 

ا  ويتعهد  )حتقيق الشخصيه( و ال يسمح له بدخوهلا إال إذا كان حامال هل   حيصل كل عامل على بطاقته الصادرة من املنشأة ➢

املوار  العمل أاي كانت األسباب إال يف فرتة  ابحملافظة عليها وإعادهتا إلدارة  يبتعد عن دوائر  للعمل أن ال  البشرية عند تركه  د 

 الراحة املخصصة له و أال يضيع وقته يف أمور ال تتصل ابلعمل املكلف به. 

خالل  رئيس القسم التابع له كما ال جيوز له أن يرتك عمله  جيوز ألي عامل التوقف عن العمل أو تركه إال بتصريح خاص منال ➢

البشرية و تقدميه إىل الشخص   املوارد  إدارة  القسم ومعتمد من  العمل إال بعد احلصول على تصريح كتايب من رئيس  أوقات 

تايب يسلم إىل املنوط به ي عامل دخول العمل يف غري أوقات العمل اخلاصة به إال إبذن كاملنوط به مراقبة اخلروج و ال جيوز أل 

 سالف الذكر. 

العام ➢ املهمات مهما كانت جيب على  أو  البضائع  إخراج  التفتيش و غري مسموح  لنظام  اخلروج  الدخول و  أن خيضع عند  ل 

 بضائع. قيمتها إال إبذن خروج موقع عليه من املدير املسئول عن خروج ال

ألوامر اليت تصدر مل و تنفيذها بدقة اتمة و عليه إتباع التعليمات و اابلع  ةل أن يطيع تعليمات الرؤساء اخلاصجيب على العام ➢

 الزمالء و قائمة على أساس التفاهم و املودة.  عمن اإلدارة يف أي وقت كما جيب أن تكون عالقته طيبة م

أي شركة أو جهة ابجلمهورية أو يف    اجلامعةالندب أو النقل للعمل يف أحد فروع  ل أن ال يعرتض على قرارات  جيب على العام ➢

 أخرى تساهم فيها الشركه . 
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 ل أن يلتزم بسداد ما هو مقرر قانوانً فيما يتعلق حبصته يف التأمينات االجتماعية وكذلك ضرائب الدخل.لعامجيب على ا ➢

 ( : 57مــادة )

على كل منهم اإلبالغ فوراً ( كل فيما خيصه و 19  -18عن تنفيذ األحكام املتقدمة)   ةملة شخصيتعترب إدارة األمن مسئولة مسئولية كا

 ات االختصاص عن أي اعتداء يقع عليهم بسبب أتدية عملهم. عند كل خمالفة وإبالغ جه

 لني :اثنياً : احملظورات على العام

 لعمل.ل أن حيتفظ لنفسه أبصل أية ورقة أو مستند خاص اب* حمظور على العام

 ر.ل العمل للغري سواء أبجر أو بدون أج* حمظور على العام

 أثناء مدة سراين العقد.   اجلامعةالذي متارسه ل أن ميارس نشاط مماثل للنشاط * حمظور على العام

االقرتاض من البنوك    وال يسرى ذلك على  اجلامعةأو ممن ميارسون نشاطاً مماثالً لنشاط    اجلامعةل أن يقرتض من عمالء  * حمظور على العام

 املختلفة. 

 .اجلامعةلم و مكافآت أو عموالت أو مبالغ أو أشياء أخرى  بدون عل قبول هدااي أ* حمظور على العام

ل مجع نقود أو تربعات أو توزيع منشورات أو مجع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون علم إدارة  * حمظور على العام

 .  اجلامعة

 اإلضراابت أو املظاهرات. االشرتاك يف أعمال التخريب أو جلامعةلني ابع منعاً اباتً على العام* مين

يع الدرجات استخدام العمال يف أتدية خدمات شخصية أو التعدي عليهم أو إساءة معاملتهم أبي شكل من  * حمظور على الرؤساء من مج

 األشكال. 

 . امل العبث هبا بل عليه إخطار رئيس القسم املختص فورا إلجراء الالزم* يف حالة حدوث أي خلل ابآلالت ال جيوز للع

جارية و بصفة عامة أي أمر متعلق أبعمال املنشأة و نشاطها و على اجلميع مراعاة  * ممنوع قطعيا إفشاء أسرار العمل الصناعية أو الت

 و نظام العمل اخلاص هبا.أو اخلارجية   ةالتكتم يف كل ما له صلة أبعمال املنشأة و شئوهنا الداخلي

 من اإلدارة أو طبقا لقواعد املنشأة. أو أتعاب أو ما إىل ذلك إال بناءا على قرار مكتوب  * ال جيوز صرف أي مبلغ بصفة أجر أو مكافأة

القيام ابإلجازة إال بعد احلصول على تصريح كتايب من اإلدارة ابملوافقة يت   * ال جيوز  الذين مل  الستة أشهر وىف حالة املوظفني  موا فرتة 

كتابية ، وخصم من املرتب ، وحرمان  احلق يف اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة من إنذارات    اجلامعةاألوىل الستحقاقهم اإلجازة يكون إلدارة  
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طبقاً حلكم املادة  ل لنفس املخالفة ألكثر من مرة وذلكمن املكافآت وحىت فسخ العقد دون احلاجة إىل إنذار أو تنبيه يف حالة تكرار العام

 . 2003( لسنة  12( من قانون العمل رقم )47) 

 لني :: التحقيق مع العاماثلثا 

 ( : 58مــادة )

مبكاتوضع الئحة   املختصة  اإلدارية  اجلهة  من  عليها  التأديبية مصدقاً  واجلزاءات  العمل  الالئحة يف خالل    نتنظيم  اعتماد  يتم  و  ظاهر 

 العتماد  من اجلهة اإلدارية وإال اعتربت انفذة إذا تعدت هذه املدة. ثالثني يوماً من اتريخ تقدميها ل

 ( : 59مــادة )

ل عنه أتديبياً أن يكون مرتبطاً ابلعمل وحتدد الئحة اجلزاءات املخالفات واجلزاءات املقررة كما اميشرتط يف الفعل الذي جتوز مسائلة الع

 .2003(لسنة  12( من قانون العمل رقم)60هو منصوص عليه يف املادة ) 

 ( : 60مــادة )

توقيع جزاء عن    ز ثالثني يوماً ، كما ال جيو   عد اتريخ االنتهاء من التحقيق يف املخالفة أبكثر منل بتوقيع جزاء أتدييب على العام   ز ال جيو 

 فعل مل يرد بالئحة اجلزاءات. 

 ( : 61مــادة )

أن يقتطع من أجر   زالواحدة مبا يزيد على أجر مخسة أايم ، كما ال جيو ل عن املخالفة  للشركة أن توقع جزاء ابخلصم على العام  زال جيو 

 سة أايم يف الشهر الواحد.ل وفاءاً للجزاءات اليت يوقعها أكثر من أجر مخالعام

 ( : 62مــادة )

يقاً حلكم املادة السابقة ل تطباقتطاع جزء من أجر العام  زل عن املخالفة الواحدة كما ال جيو توقيع أكثر من جزاء واحد على العام  زال جيو 

 عن أجر مخسة أايم. وبني أي جزاء مايل إذا زاد ما جيب اقتطاعه

 ( : 63مــادة )

من ذوى اخلربة يف موضوع املخالفات املدير التنفيذى ن تعهد ابلتحقيق إىل إدارة الشئون القانونية أو من يفوضه السيد /للشركة احلق يف أ

 والتحقيقات.  

 ( : 64مــادة )
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إذا اقتضت مصلحة التحقيق  ل عن العمل احتياطياً ملدة ال تزيد على ستني ياحلق يف أن توقف العامة  للشرك وماً مع صرف أجره كامالً 

 فصله. احملكمة العماليةلك أو طلب من ذ

 ( : 65مــادة )

ة ويتم  أو األمانة أو اآلداب العام  رفل ابرتكاب جناية أو جنحة خملة ابلشل عن العمل احتياطيا إذا اهتم العامجيوز للشركة إيقاف العام

 ل ثالثة أايم من اتريخ الوقف. خال لعماليةاحملكمة اعرض أمره على 

 ( : 66مــادة )

 ل وفقاً للوائح تنظيم العمل واجلزاءات التأديبية هي :اجلزاءات التأديبية اليت جيوز توقيعها على العامأنواع 

 عد استحقاق العالوة السنوية ملدة ال جتاوز ثالثة أشهر. مو أتجيل  -3اخلصم من األجر     -2اإلنذار   -1

 الرتقية  ملدة ال تزيد على سنة.أتجيل  -5ء من العالوة السنوية مبا ال جياوز نصفها احلرمان من جز  -4

يتقاضا   -7خفض األجر مبقدار عالوة على األكثر    -6 الذي كان  للدرجة األدىن مباشرًة دون املساس ابألجر  الوظيفة   ه خفض 

 الفصل من اخلدمة وفقا ألحكام القانون.   -8

 ( : 67مــادة )

 األخطاء اجلسيمة ما يلي :  يف حالة ثبوت ارتكابه خطأً جسيماً ومن اجلامعةل من ميتم فصل العا

 إذا ثبت انتحال العمل لشخصية غري صحيحة أو قام بتقدمي مستندات مزورة. -1

العام -2 تقوم  يمل خلطأ نشأت عنه أضرار جسإذا ثبت ارتكاب  إببالغ اجلهات املختصة ابحلادث    اجلامعةة للشركة بشرط أن 

 ة وعشرين ساعة من وقت علمها ابخلطأ. خالل أربع

، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة    اجلامعةل عدم مراعاة التعليمات الالزم اتباعها لسالمة العمال و عامإذا تكرر من ال -3

 كتابًة مبراعاة ذلك. ه  ومعلنة يف مكان ظاهر ورغم التنبيه علي 

متقطعة خالل السنة الواحدة أو أكثر من عل عن العمل بدون مربر مشروع أكثر من عإذا تغيب العام -4 شرة أايم شرين يوماً 

للعامل بعد غيابه عشرة أايم يف احلالة األوىل    اجلامعةمتتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتايب موصى عليه بعلم الوصول من  

 أايم يف احلالة الثانية.   سة، وبعد مخ

 هبا أدت إىل إحداث أضرار جسيمة ابملنشأة.  ل أفشى أسرار املنشأة اليت يعملإذا ثبت أن العام -5

 يف ذات النشاط.  اجلامعةل مبنافسة العامإذا قام  -6
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 ل أثناء ساعات العمل يف حالة سكر بني أو متأثراً مبا تعاطاه من مواد خمدرة.إذا وجد العام -7

 و من يفوضه املدير التنفيذىأو  اجلامعةل على أحد مديري أو مسئويل اء العامتد إذا ثبت اع -8

 مل وبسبه. كذلك إذا وقع اعتداء جسيم على أحد رؤساءه أثناء العو   -9

( لسنة  12( من قانون العمل رقم ) 194( وإىل ) 192ل الضوابط الواردة يف املواد من ) يف حالة مل يراع العام -10

 راابت السلمية. اإلضواملتعلقة بتنظيم  2003

 ( : 68مــادة )

  احملكمة العمالية .ل بعد العرض على اللجنة يتم فصل العامل ألحد األخطاء اجلسيمة وىف حالة ارتكاب العام

وحدها دون غريها يف الفصل يف املنازعات الفردية وتفصل يف النزاع املعروض عليها حبد أقصى ستني يوماً من اتريخ عرضه    احملكمختتص  و 

 ا. عليه

جلسة ويكون قرارها هنائياً ، فإذا رفضت الطلب    ل خالل مخسة عشر يوماً من اتريخ أولوعلى اللجنة أن تفصل يف طلب فصل العام

 ل إىل عمله ، وأن يؤدى إليه ما مل يصرف له من مستحقات. مإبعادة العا  اجلامعةألزمت 

 

تقم   مل  وإذا  قرار    اجلامعة***  العاحملكمة  بتنفيذ  حلكم ل  امإبعادة  طبقاً  التعويض  يستوجب  تعسفيا  فصالً  ذلك  أعترب  عمله  إىل 

 واليت تنص على األيت:  2003( لسنة  12نون العمل رقم )( من قا122املادة) 

 رفني العقد بدون مربر مشروع وكاف ، التزم أبن يعوض الطرف اآلخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا اإلهناء"."إذا أهنى أحد الط

 

 ( : 69)ادة مــ

أو كانت يف عهدته التزم  اجلامعةخامات أو منتجات متلكها  ل خبطئه ومبناسبة عمله يف فقد أو إتالف مهمات أو آالت أوإذا تسبب العام

 د أو أتلف. أبداء قيمة ما فق

 ( : 70مــادة )

ا ومقدار أجره وتكون حتت التصرف فيها  تكبهل الذي ار حساابً خاصاً حلصيلة اجلزاءات مع بيان سبب توقيعها واسم العام  اجلامعةتفرد  

 لنقاابت عمال مصر.  حتاد العامطبقاً لقرار الوزير املختص ابالتفاق مع اال

 ( : 71مــادة )
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 أن الفصل مل يكن بسب هذا النشاط.  اجلامعةاطه النقايب ، ما مل تثبت ل نتيجة نشال جيوز فصل العام

 
 قواعد عامة 

 

 . * جيوز استبدال عقوبة اخلصم بعقوبة اإليقاف

ابلالئح الواردة  اجلزاءات  و   ة*  توقيعه  جيوز  ملا  األقصى  احلد  الظروف    اجلامعةرة  إلدامتثل  من  هلا  يرتاءى  حسبما  احلد  هذا  عن  النزول 

 واملالبسات. 

األ أساساً الحتساب عقوبة اخلصم هو  يتخذ  الذي  األجر  املادة  *  احملدد يف  )1جر اإلمجايل ابملعىن  العمل رقم  بقانون  لسنة  12/ج   )

2003 . 

 عليها واليت من نوعها اعتربت األوىل.  ابقة* إذا وقعت املخالفة بعد مضى ستة أشهر من اتريخ املخالفة الس

 * حيظر توقيع أكثر من عقوبة واحدة عن املخالفة الواحدة. 

إ ميزة  تعطى  أن  للشركة  ع* جيوز  التأخري  ألحك  نضافية حلاالت  طبقاً  به   املسموح  احلد  من  أكثر  أقصى العمل  حبد  القانون وحبد  ام 

جتاوزها اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة من إنذارات وخصومات و حرمان من جزء أو من   بعد ساعتان يف الشهر كميزة إضافية للعاملني ويتم

 كل العالوة وكذلك الفصل من اخلدمة.
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 .  2003( لسنة  12بيقها ألحكام قانون العمل رقم )* ختضع هذه الالئحة يف تط


