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 : الجزاءات جدول أوالً:

 األجر اليومي درجة الجزاء من 

 مالحظات  رابع مره  ثالث مره  ثاني مره  أول مره  أوالً مخالفات تتعلق بمواعيد العمل  م

1 
  مقبول  أوعذر  أذن  دون دقيقة  15 لغاية  الحضور مواعيد التأخيرعن

 ( آخرين تعطيل  التأخير  على يترتب لم  إذا)
  %20 %10 %5 انذاركتابي

  عذر أو  أذن  دون دقيقة  15 لغاية  الحضور مواعيد التأخيرعن 2
 %50 %25 %5 انذاركتابي ( آخرين تعطيل التأخير  على يترتب لم  إذا ) مقبول

باال صافة إلى  
حسم أجر زمن  

 التأخير

  دون  دقيقة  30 لغاية دقيقة  15 أكثرمن  الحضور مواعيد التأخيرعن 3
 (آخرين تعطيل  التأخير على يترتب لم  إذا)  مقبول أوعذر أذن

باال صافة إلى   50% 25% 15% 10%
حسم أجر زمن  

 التأخير

  دقيقة  30 لغاية دقيقة  15 من أكثر  الحضور مواعيد التأخيرعن 4
 ( آخرين تعطيل  التأخير على  ترتب إذا ) مقبول  عذر  أو أذن دون

باال صافة إلى   يومكامل 75% 50% 25%
حسم أجر زمن  

 التأخير
  دقيقة  60 لغاية دقيقة  30 من أكثر  الحضور مواعيد التأخيرعن 5

 ( آخرين تعطيل  التأخير على  يترتب لم إذا ) مقبول  عذر  أو أذن دون
باال صافة إلى   يومكامل 75% 50% 25%

حسم أجر زمن  
 التأخير

  عذر أو  أذن  دون الساعة  عن تزيد لمدة  الحضور مواعيد التأخيرعن 6
 (آخرين تعطيل  التأخير على يترتب لم  أو ترتب سواء )  مقبول

باال صافة إلى   يوم كامل  يوم كامل  50% 30%
حسم أجر زمن  

 التأخير

  أذن  دون الساعة  عن تزيد لمدة  الحضور مواعيد التأخيرعن 7
 ( آخرين تعطيل التأخير  على يترتب لم أو  ترتب  سواء)  أوعذرمقبول

باال صافة إلى   ثالثةأيام يومين يومكامل إنذار
حسم أجر زمن  

 التأخير

  بما مقبول عذرو أ أذن  دون الميعاد قبل  اإلنصراف  أو العمل ترك 8
 ساعة   الربع يجاوز

باال صافة إلى   يومكامل %25 %10 إنذار كتابي
حسم أجر زمن  

 التأخير

  دون  العمل مواعيد انتهاء بعد إليه  العودة  أو  العمل  مقر  في البقاء 9
 مبرر

باال صافة إلى   يومكامل %25 %10 إنذاركتابي
حسم أجر زمن  

 التأخير

 ي درجة الجزاء من األجر اليوم 



 

   

 درجة الجزاء من األجر اليومي 

 مالحظات  رابع مره  ثالث مره  ثاني مره  أول مره  مل االعبسلوك مخالفات تتعلق ثلثاُ :  م

1 
ويجوزالفصلفيالم  خمسة أيام ثالثةأيام يومان يوم العمل  محل  في  مشاغبات إحداث  أو  الزمالء  مع التشاجر

 رةالثالثة

ويجوزالفصلفيالم  مخمسة أيا ثالثةأيام يومان يوم التمارض 2
 رةالثالثة

  خمسة أيام ثالثة أيام يومان يوم ذلك  طلب  عند  الطبي الكشف  إجراء عن االمتناع 3

  يومان يوم %50 %25 االنصراف  عند التفتيش رفض  4

  أيام خمسة يومان يوم %50 العمل  بأمكنة المتعلقة  الصحية التعليمات  مخالفة 5

خمسةأيامم ثالثةأيام يومان مقبول  تبرير دون المواعيد في  المحصلة األموال تسليم عدم 6
 ع المكافأة 

  

يجوز الفصل حتى  0 0 0 0 أذن  دون نقود  أو  إعانات جمع 7
ولو كانت المخالفة  

 األولى
يجوز الفصل حتى  %50 %25 %10 إنذار كتابي أذن دون إعالنات  لصق أو الجدران على عبارات كتابة 8

المخالفة  ولو كانت 
 األولى

  تعطيل  إلى  يودي  مما الزمالء أو  الرؤساء  على كذبا  االدعاء  9
 العمل

     

1
0 

  يومان يوم %50 إنذار كتابي األولية  المواد استهالك في  اإلسراف 

1
1 

  خمسة أيام ثالثة أيام يومان يوم خاصة   إغراض في  خدمات أو  اآلالت  أو  األدوات  استعمال

 مالحظات  رابع مره  ثالث مره  ثاني مره  أول مره  العمل بتنظيم مخالفات تتعلق ثانياُ :  م
  %25 %15 %10 إنذار كتابي للخروج  المخصص  المكان غير من الخروج  1

  %25 %15 %10 إنذار كتابي اإلدارة  من إذن  دون العمل كان فيم زائرين استقبال 2

  %25 %15 %10 إنذار كتابي لذلك  المحدد  الميعاد أو المعد غيرالمكان في  األكل 3

  %25 %15 %10 إنذار كتابي العمل  أثناء النوم 4
  ثالثأيام يومان يوم انذاركتابي مستمرة  يقظة تستدعي التي  الحاالت في  النوم 5
  يوم %50 %25 %10 العمل  ساعات  أثناء محلهم غير في  العمال  وجود  أو التسكع 6

  %50 %25 %10 انذاركتابي أذن  دون خاصة  ألغراض  الهاتف  استعمال 7

ويجوز الفصل  يومان يوم %50 %25 الحضور  إثبات في  التالعب 8
حتى ولو كانت  
 المخالفة األولى 

  يومان يوم %50 %25 بالعمل الخاصة  العادية  األوامر إطاعة  عدم 9

1
0 

باال صافة إلى   يومان يوم %50 %25 بالعمل المتعلقة التعليمات تنفيذ عدم
حسم أجر زمن 

 التأخير
1
1 

ويجوزالفصلفيال  خمسة أيام ثالثةأيام يومان الخطية  التعليمات و  األوامر  مخالفة  على التحريض
 مرةالثالثة

1
2 

  العمال  في ضرر  ينشأ قد  الذي العمل  في التهاون أو  اإلهمال
 أواألدوات  المواد أو  أوسالمتهم

ويجوز الفصل حتى   خمسة أيام ثالثة أيام ثالثة أيام يومان
ولو كانت المخالفة  

  األولى 

1
3 

يجوزالفصلحتىولو 0 0 0 0 العمل  سالمة  على  للمحافظة المحظورة  األماكن في التدخين
 كانتالمخالفةاألولى 
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