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  النظـام الداخلي لتنظيم العمل في جامعة الزرقـاء 

  1996لسنة ) 2(رقم 

  وتعديالته 1996 لسنـة 8قانون العمل األردني رقم من ) 55(صادر باالستناد ألحكام المادة 

ـــــــــــــــــادة  الم

)1( :  

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، مـا 
  :لم تدل القرينة على غير ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــاء جامعــــــــــــــــــــــــــــــة الزرقــــــــــــــــــــــــــــــاء : مجلــــــــــــــــــــــــــــــس األمنــــــــــــــــــــــــــــــاء   .مجلــــــــــــــــــــــــــــــس أمن
ـــــــــــــــــــــــــــــداء ـــــــــــــــــــــــــــــس العم ـــــــــــــــــــــــــــــاء : مجل ـــــــــــــــــــــــــــــس عمـــــــــــــــــــــــــــــداء جامعـــــــــــــــــــــــــــــة الزرق   .مجل

  .مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء : مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  .جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء : الجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــبه خطيــــــــــــــــــــــــــــــــاً  : الرئي   .رئيـــــــــــــــــــــــــــــــــس الجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــة، أو مــــــــــــــــــــــــــــــــن ُيني
  .عميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتص : العميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
ــــــــــــــــــدير الوحــــــــــــــــــدة  ــــــــــــــــــة، أو الخــــــــــــــــــدمات : م ــــــــــــــــــة، أو الفني   .مــــــــــــــــــدير الوحــــــــــــــــــدة اإلداري
  .رة اإلداريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائ : مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائرة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : الكلي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كلي   .أي كلي
  .لجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الموظفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن : اللجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــويم الشمســـــــــــــــــــــي : السن ـــــــــــــــــــــى أســـــــــــــــــــــاس التق ــــــــــــــــــــــا عشـــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــهرا عل   . اثن

  

جمـــيعهم،  ويعمـــل بـــه مـــن تـــاريخ  تســـري أحكـــام هـــذا النظـــام علـــى العـــاملين فـــي جامعـــة الزرقـــاء  ):2(المادة 
  .تعديل أي من أحكامه إال بموافقة وزارة العملتصديقه من وزير العمل، وال يتم 

ـــــــــــــــــادة  الم

)3:(  

ال تــؤثر أحكــام هــذا النظــام علــى أي حــق، أو امتيــاز يمنحــه قــانون العمــل النافــذ للعامــل، أو أي 
قــانون آخــر نافــذ، أو عقــد عمــل، أو اتفــاق فــردي، أو جمــاعي، أو نظــام، أو قــرار، أو ترتيــب، 

ـــًا أو ســـواء مـــا كـــان منهـــا ســـابقًا أو  ـــًا لهـــذا النظـــام، إذا كـــان أي منهـــا يرتـــب للعامـــل حقوق الحق
  .امتيازات أفضل مما ورد في هذا النظام

ـــــــــــــــــادة  الم

)4:(  

يبـدأ العمــل فــي الجامعـة فــي الفتــرة الصــباحية اعتبـارًا مــن الســاعة الثامنـة صــباحًا وحتــى الســاعة 
يقضيها العـاملون  01:00عة والسا 12.30الرابعة مساء، وتكون فترة االستراحة ما بين الساعة 

  . داخل الجامعة

يتولى مسـؤول النقليـات تنظـيم سـجل السـائقين العـاملين فـي الجامعـة، للتوقيـع عليـه أيـام     .أ 
  .الدوام الخمسة، إلثبات الحضور إلى مكان العمل والخروج منه



يــتم تنظــيم كشــف شــهري مــن مســؤول الحركــة يتضــمن أســماء المكلفــين بعمــل إضــافي،     .ب 
العمل التي عملها كل منهم،  ليصار إلى صرف ما يستحقه كل سـائق، وفـق  وساعات

  .أحكام قانون العمل، من راتبه ذلك الشهر

ـــرة     .ج  ـــى دائ ـــات، إن وجـــدت، وٕارســـال كشـــوفات بهـــا إل علـــى مســـؤول الحركـــة تنظـــيم الوردي
  .  الموارد البشرية للجامعة للمصادقة عليها

ألي سائق مغادرة الجامعة أثناء ساعات الـدوام فـي غيـر عمـل مكلـف  زال يجو .1    .د 
بــه، إال بموجــب نمــوذج مغــادرة، يوافــق عليــه رئــيس شــعبة الحركــة، ويحــدد بــه 
وقت المغادرة، ومـدتها، وأسـبابها، وترفـع بهـا كشـوفات فـي نهايـة كـل شـهر إلـى 

لشـهر الواحـد مجمـوع أوقـات المغـادرة فـي ا دمدير الموارد البشـرية، علـى أّال يزيـ
علـى ذلـك مـن إجازتـه  دساعات للسائق، ويصار إلى احتساب ما يزي) 8(على 

  .السنوية

وبالنسبة لموظفي األمن، والصـيانة، واإلشـراف الهندسـي، والملحقـين بالجامعـة، .2
، بالتنــاوب فيمــا بيــنهم، ووفــق برنــامج )الشــفتات(فيــتم تــوزيعهم علــى الورديــات 
المخــتص، ويبلــغ بــه العــاملين فــي كــل ورديــة علــى شــهري يــنظم مــن المســؤول 

  .مدى الفترة التي يقتضيها البرنامج
ـــــــــــــــــادة  الم

)5:(  

يتم إثبات حضـور الموظـف إلـى مكـان العمـل، والمغـادرة منـه، بواسـطة سـجل خـاص، أو جهـاز 
  .إلكتروني معد لذلك وموّزع في مباني الجامعة

ـــــــــــــــــادة  الم

)6:(  

ونهايتــه فـي شــهر رمضـان، والصــيف، والشــتاء، وأيـة أحــوال أخــرى تصـدر تعليمــات بدايـة الــدوام 
  .خاصة أو طارئة، عن رئيس الجامعة

ـــــــــــــــــادة  الم

)7:(  
ال يجوز للعامل مغادرة مكان العمل ألسـباب خاصـة، خـالل أوقـات العمـل المحـددة فـي      .أ 

هــذا النظــام، إال بعــد الحصــول علــى إذن خطــي مــن رئيســه المباشــر، شــريطة أّال يكــون 
إعاقــة للعمــل، أو أن تكــون أســباب المغــادرة طارئــة وال تحتمــل التأجيــل، وفــي  فــي ذلــك

، ويـتم تجميعهــا وخصــمها )ســاعتين(األحـوال كلهــا يجـب أّال تزيــد سـاعات المغــادرة عـن 
  .من رصيد إجازاته، كلما صار مجموعها مساويًا لعدد ساعات يوم واحد

يـــــف مـــــن اإلدارة، أو الـــــرئيس  ال يجـــــوز مغـــــادرة مكـــــان العمـــــل إال لعمـــــل رســـــمي، وبتكل    .ب   
  . المباشر

ــــــــــــــــمادة  ـــذين يتولـــون مهـــام ) المـــواد الســـابقة(ال يخضـــع ألحكـــام خاصـــة بســـاعات العمـــل الـ األشـــخاص ال



اإلشراف العام، واإلدارة، والذين يعملون في بعض الحـاالت خـارج الجامعـة، أو تتطلـب أعمـالهم   ):8(
  .السفر، أو التنقل داخل المملكة وخارجها

ــــــــــــــــمادة  الـ

)9:(  
إذا وافــــق العامــــل علــــى العمــــل ســــاعات إضــــافية زيــــادة علــــى ســــاعات العمــــل العاديــــة،     .أ 

فيتقاضـــى عـــن كـــل ســـاعة عمـــل إضـــافية أجـــرًا إضـــافيًا إلـــى أجـــره المعتـــاد، ال يقـــل عـــن 
  .من أجر ساعة العمل العادية%) 125(

العطـــل الرســـمية، إذا اشـــتغل العامـــل فـــي يـــوم عطلتـــه األســـبوعية، أو أيـــام األعيـــاد، أو     .ب 
من أجره المعتـاد %) 150(فيتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرًا إضافيًا ال يقل عن 

  .في يوم العمل العادي

يـــتم التكليـــف بالعمـــل اإلضـــافي مـــن اإلدارة، أو الـــرئيس المباشـــر للعامـــل، ويـــتم تثبيـــت     .ج 
ضـــعه موافقـــة العامـــل علـــى العمـــل اإلضـــافي فـــي كـــل مـــرة خطيـــًا علـــى نمـــوذج خـــاص ت

  .اإلدارة لهذه الغاية
ــــــــــــــــمادة  الـ

)10:(  
يجـوز تشـغيل العامـل ثمـاني سـاعات يوميـًا، أو ثمانيـًا وأربعـين سـاعة فـي األسـبوع، مــا      .أ 

عــدا الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام، وال يحســب منهــا الوقــت المخصــص 
  .لتناول الطعام والراحة

اليومي العادية المحـددة فـي النظـام، علـى يجوز تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل     .ب   
وذلـك فـي  .من المادة السابقة) ب(و) أ(أن يتقاضى عنها األجر اإلضافي في الفقرتين 

  -:الحاالت التالية
القيام بأعمال الجرد السنوي، وٕاعداد الميزانية، والحسابات الختامية، واالستعداد .1

عـدد هـذه األيـام علـى ثالثـين يومـًا فـي  دللبيع بأثمان منخفضـة، شـريطة أّال يزيـ
  .السنة، وال تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في كل يوم منها

من أجـل تالفـي وقـوع خسـارة فـي البضـائع، أو أي مـادة أخـرى تتعـرض للتلـف، .2
أو لتجنــب مخــاطر عمــل فنــي، أو مــن أجــل تســلم مــواد معينــة، أو تســليمها، أو 

  .نقلها
ـــــــــــــــــادة  الم

)11:(  

تكــون أيــام العمــل خمســة أيــام فــي األســبوع الواحــد، ويكــون يومــا الجمعــة والســبت همــا يــومي 
  . العطلة األسبوعية للعامل، وبأجر كامل إال إذا اقتضت ظروف العمل غير ذلك

ـــــــــــــــــادة  الم

)12:(  

يســتحق العــاملين جمــيعهم التعطيــل بــأجر كامــل فــي أيــام العطــل الرســمية، واألعيــاد الدينيــة التــي 
يقررهــا مجلــس الــوزراء تعطيــل الــدوائر الرســمية والمؤسســات العامــة فيهــا، كمــا يســتحق العامــل 



التابع إلحدى الطوائف المسيحية التعطيـل فـي األعيـاد الدينيـة الخاصـة بـالطوائف المسـيحية فـي 
  .  لكة وفق ما يقرره المرجع المختص لتلك الطوائف بهذا الشأنالمم

ـــــــــــــــــادة  الم

)13:(  
مســتخدم الحــق باإلجــازة الســنوية كاملــة األجــر كــاآلتي، إال إذا نــص عقــد / لكــل موظــف    .أ 

   -:عمله على غير ذلك

  .ثالثون يومًا لموظفي الدرجات األولى والثانية.1  

األخـــــرى والمســـــتخدمين ذوي الرواتـــــب أربعـــــة عشـــــر يومـــــًا لمـــــوظفي الـــــدرجات .2  
يومــًا إذا أمضــى خمــس ســنوات متصــلة فــي ) 21(المقطوعــة، علــى أن تصــبح 

  .خدمة الجامعة

إذا وقعــت أي عطلــة أســبوعية أو رســمية أو أعيــاد دينيــة خــالل األجــازة الســنوية فُتعــد     .ب   
ُتعـد جـزءًا جزءًا  من اإلجازة، وتحسب منها، أما إذا وقعت فـي بـدايتها أو نهايتهـا فـال 

  .منها

مــن كــل  31/12و  1/1تســتحق اإلجــازة الســنوية خــالل الســنة الميالديــة نفســها مــا بــين     .ج 
عام، وتحتسـب للعامـل إجـازة نسـبية عـن المـدة التـي تقـع بـين تـاريخ مباشـرته العمـل فـي 

  .الجامعة وابتداء السنة التالية، وذلك إذا كان تعيينه قد تم خالل السنة

اإلجـــازة الســـنوية باالتفـــاق بـــين العامـــل واإلدارة إلـــى الســـنة التاليـــة، حيـــث يجـــوز تأجيـــل     .د 
يسقط حق العامل في تلك اإلجازة المؤجلة إذا انقضت السنة التالية دون اسـتعمالها، أو 

  .دون أن يطلب استعمالها

أن تحــدد خــالل الشــهر األول مــن الســنة تــاريخ اإلجــازة الســنوية لكــل  -إن رأت-لــإلدارة     .ه 
وكيفية استعمالها، وذلك حسب مقتضيات العمـل ومصـلحة العامـل، ويـنظم ذلـك  عامل،

  .ببرنامج يعمم على العاملين جميعهم قبل نهاية شهر كانون الثاني من كل عام
ـــــــــــــــــادة  الم

)14:(  

فــي حـــال مـــرض العامـــل، فإنــه يســـتحق إجـــازة مرضـــية دفعــة واحـــدة خـــالل الســـنة الواحـــدة، أو 
   -:مجزأة في السنة نفسها كما يلي

يمنح العامل إجازة مرضـية، مـدتها أربعـة عشـر يومـًا خـالل السـنة الواحـدة بـأجر كامـل،     .أ   
  .بناًء على تقرير المرجع الطبي الذي تعتمده الجامعة

تجدد اإلجازة مدة أربعة عشـر يومـًا أخـرى، بـأجر كامـل خـالل السـنة نفسـها، إذا اسـتمر     .ب   
مـــرض العامـــل، أو إذا مـــرض وكـــان نزيـــل أحـــد المستشـــفيات، وبنصـــف أجـــر إذا كـــان 
ـــم يكـــن نزيـــل أحـــد  ـــى تقريـــر المرجـــع الطبـــي المعتمـــد مـــن الجامعـــة، ول مرضـــه بنـــاًء عل



  . المستشفيات

تزيـد علــى أربعــة عشـر يومــًا ثالثـة بنصــف أجـر فــي الحــاالت كمـا يجــوز التمديـد فتــرة ال     .ج   
  .االستثنائية اإلنسانية، بقرار من رئيس الجامعة، وبتنسيب من اللجنة الطبية

يتم اعتماد الجهات الطبية المذكورة في الفقرتين السابقتين بموجب تعميم يصدر لهـذه     .د   
ء التقـارير المـدة الالزمـة الغاية للعاملين جميعهم، وتكون صالحية هذه الجهـات إعطـا

لإلجازة المرضية فقط، وال يلزم العامل، بأية حال من األحوال، بأن تتم معالجته لـدى 
  .تلك الجهات

ـــــــــــــــــادة  الم

)15:(  
المستخدم وهو في مهمة وظيفيـة خـارج المملكـة، فإنـه يمـنح إجـازة / إذا أصيب الموظف    .أ 

مــن المرجـع الطبـي المخــتص  مرضـية مـدة ال تتجــاوز أسـبوعًا، بنـاًء علــى تقريـر يصـدق
  .في الجامعة

إذا زادت مـدة مـرض الموظــف، وهـو فـي مهمــة وظيفيـة خـارج األردن علــى أسـبوع، فــإن     .ب   
عليــه أن يحصــل علــى تقريــر طبــي مــن طبيبــين اثنــين، أو مــن مستشــفى، ويصــدق مــن 

  .المرجع الطبي المختص في الجامعة

تقــارير الطبيــة األصــلية بالســـرعة علــى الموظــف إعــالم الجامعــة بمرضــه، وتزويــدها بال    .ج   
  .الممكنة، وذلك في الحالتين المنصوص عليهما في هذه المادة

ـــــــــــــــــادة  الم

)16:(  

   -:يستحق العامل اإلجازات التالية

إجــــازة االلتحــــاق بــــدورة للثقافــــة العماليـــــة معتمــــدة مــــن وزارة العمــــل، بترشــــيح مـــــن إدارة     .أ 
  .المعنية، ومدتها أربعة عشر يومًا، بأجر كاملالجامعة، وبالتنسيق مع النقابة العمالية 

إجــازة أداء فريضــة الحــج، وتعطــى مــرة واحــدة خــالل مــدة الخدمــة للعامــل الــذي مضــى     .ب 
  .على عمله خمس سنوات متواصلة على األقل، ومدتها أربعة عشر يومًا، بأجر كامل

أربعة شهور بـدون  إجازة الدراسة في جامعة أو معهد أو كلية معترف بها رسميًا ومدتها    .ج 
  .أجر

علـى -لكل من الزوجين العاملين الحق في الحصول علـى إجـازة دون أجـر مـدة سـنتين     .د 
لمرافقــة زوجــه الــذي انتقــل للعمـل خــارج المملكــة، أو خــارج المحافظــة، وتعطــى  -األكثـر

  .هذه اإلجازة مرة واحدة خالل الخدمة
ـــــــــــــــــادة  الم

)17:(  

  -:اليــةتستحق المرأة العاملة اإلجازات الت

إجـازة للتفـرغ لتربيـة أطفالهــا مـدتها سـنة واحــدة، دون أجـر، غيـر أنهــا تفقـد حقهـا بــالعودة    .أ 



  .للعمل، إذا عملت خاللها لدى جهة أخـرى

ومــدتها عشــرة أســابيع بــأجر كامــل، قبــل الوضــع وبعــده،  -): إجــازة والدة(إجــازة أمومــة   .ب 
  .ستة أسابيععن  -بعد الوضع-على أّال تقل مدة هذه اإلجازة 

فتــرة أو فتــرات إلرضــاع مولودهــا الجديــد ال تزيــد فــي مجموعهــا علــى ســاعة واحــدة فــي   .ج 
  .اليوم، بأجر كامل، ومدة سنة، ابتداء من تاريخ الوالدة

ـــــــــــــــــادة  الم

)18:(  

يسـتحق العامــل اإلجـازات التاليــة، إضـافة لإلجــازات المعطـاة، لــه بموجـب أحكــام قـانون العمــل 
  :المواد السابقةوالمذكورة في 

يمـــنح الموظـــف إجـــازة، براتـــب كامـــل، مـــدة أســـبوع فـــي حالـــة زواجـــه، مـــرة واحـــدة طـــوال     .أ 
  .خدمته في الجامعة، وال تخصم من اإلجازات السنوية

للمرجع المختص مـنح الموظـف إجـازة اضـطرارية دون راتـب، إذا كـان هـذا الموظـف قـد     .ب 
  .تزيد في السنة على شهر استنفذ اجازاته السنوية المستحقة، شريطة أالّ 

يمــنح الموظــف مــدة ثالثــة أيــام إجــازة وبراتــب كامــل فــي حالــة وفــاة والــده، أو والدتــه، أو     .ج 
  .الجد، أو الجده، أو أحد األبناء، أو أحد األشقاء

  .يمنح الموظف إجازة مدة أسبوع في حالة وفاة الزوج    .د 

ـــــــــــــــــادة  الم

)19:(  
ال يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختالفًا بينًا عن طبيعة العمل المتفق عليـه، إال فـي     .أ 

الحاالت الضرورية، لمنع وقوع حادث، أو إلصالح مـا نجـم عـن حـادث فـي حالـة القـوة 
  . القاهرة في حدود طاقة العامل والظرف الذي اقتضى هذا األمر

مكانه المخصص لعمله، إذا أدى ذلـك إلـى تغييـر ال يلزم العامل بالعمل في مكان غير     .ب   
  .مكان اقامته، ما لم يرد نص صريح في عقد عمله يجيز ذلك

  . ال يتم نقل العامل إلى عمل آخر في درجة أدنى، وال تخفيض أجره    .ج   

  .يدفع أجر العامل خالل مدة ال تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاق األجر    .د   

ـــــــــــــــــادة  الم

)20:(  

  :  التزامات العامل

  .تأدية عمله بنفسه، وأن يبذل في عمله عناية الشخص العادي  .أ   

أن يلتــزم بــأوامر مســؤوليه المتعلقــة بالعمــل المتفــق عليــه، ضــمن حــدود القــانون واآلداب   .ب   
  .العامة والسالمة

  .المحافظة على أسرار العمل  .ج   



  .العملالحرص على األشياء واألدوات المسلمة إليه لتأدية   .د   

االلتـزام بالخضــوع للفحوصــات الطبيـة الالزمــة، للتحقــق مــن خلـوه مــن األمــراض المهنيــة   .ه   
  .السارية

ـــــــــــــــــادة  الم

)21( :  

ـــانون العمـــل، فـــي الحـــاالت ) 28(ُيفصـــل العامـــل دون إشـــعار، بموجـــب أحكـــام المـــادة  مـــن ق
   -:التاليـة

إذا انتحــل شخصــية أو هويــة غيــره، أو قــدم شــهادات أو وثــائق مــزوره، بقصــد  جلــب     .أ 
  . النفع لنفسه أو اإلضرار بغيره

  .إذا لم يقم بالوفاء بااللتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل    .ب 

إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمـل، شـريطة أن يبلـغ     .ج 
  . صاحب العمل الجهات المختصة، خالل خمسة أيام من وقت عمله، بوقوعه

إذا خالف العامل النظام الداخلي للجامعة، بمـا فـي ذلـك شـروط سـالمة العمـل والعمـال،     .د 
  . على الرغم إنذاره خطيًا مرتين

أكثــر مــن عشــرين يومــًا متقطعــة خــالل الســنة  -دون ســبب مشــروع-تغيــب العامــل إذا     .ه 
الواحـــدة، أو أكثـــر مـــن عشـــرة أيـــام متتاليـــة، علـــى أن يســـبق إنـــذاره خطيـــًا يرســـل بالبريـــد 

  .المسجل على عنوانه، وينشر في إحدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة

  .إذا أفشى العامل األسرار الخاصة بالعمل    .و 

إذا أديــــن العامــــل بحكــــم قضــــائي، أكتســــب الدرجــــة القطعيــــة، بجنايــــة أو جنحــــة ماســــة     .ز 
  . بالشرف أو األخالق العامة

إذا وجــد العامــل فــي حالــة ســكر بــّين، أومتــأثرًا بمــا تعاطــاه مــن مــادة مخــدرة  أو مــؤثر     .ح 
  .عقلي، أو ارتكب عمًال مخًال باآلداب العامة في مكان العمل

على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو رؤسائه، أو أي عامل، إذا اعتدى العامل     .ط 
  .أو على أي شخص آخر أثناء العمل بَسبه، وذلك بالضرب، أو التحقير

ـــــــــــــــــادة  الم

)22( :  

مــن هــذه المــادة علــى كــل عامــل يخـــالف ) ب(تطبــق أحكــام الئحــة الجــزاءات الــواردة فــي البنـــد 
مسؤولياتها،  وفـق تسلسـل العقوبـات الـواردة فيهـا و  أحكام هذا النظام، أو يخالف واجبات وظيفته

  : ووفق األحكام العامة التالية
  . ُتعد هذه الالئحة جزءًا ال يتجزأ من النظام الداخلي لتنظيم العمل    .أ   

ال يتخــذ بحــق العامــل أي إجــراء تــأديبي، أو فــرض أيــة غرامــات عــن أيــة مخالفــة، غيــر     .ب   



  .المنصوص عليها في هذه الالئحة
بحق العامل أي إجـراء تـأديبي، أو فـرض أيـة غرامـات، بعـد مـرور أربعـة عشـر  ذيتخال     .ج   

  .يومًا على ارتكابها
تتاح للعامل فرصة سماع أقواله للدفاع عن نفسه قبـل فـرض العقوبـة عليـه، ويـتم إثبـات     .د   

  .ذلك خطياً 
للعامــل حــق االعتــراض علــى العقوبــة التــي فرضــت عليــه لــدى الجهــة المختصــة خــالل     .ه   

  . أسبوع واحد من تاريخ تبليغها له
  .شهراً  12يسقط أثر أي إنذار مضى عليه مدة     .و   

يفصـل العامــل الحاصــل علــى إنــذارين ســاريي المفعــول، إذا ارتكــب خــالل مــدة ســريان     .ز   
  .ها في الالئحةاإلنذارين إحدى المخالفات المنصوص علي

  .تَسجل الغرامات التي تفرض بموجب هذه الالئحة في ملف الموظف    .ح   

ال يســتحق العامــل أجــرًا عــن مــدة الغيــاب، أو التــأخير، عــن العمــل دون عــذر مقبــول،     .ط   
أو إذن، باإلضــافة إلــى العقوبــة التــي يــتم إيقاعهــا بحقــه بموجــب هــذه الالئحــة إضــافة 

    -:للعقوبات المنصوص عليها في هذه الالئحة، فلإلدارة
المتلفـــــة أو كلفـــــة أن تقتطـــــع مـــــن أجـــــر العامـــــل قيمـــــة األشـــــياء المفقـــــودة أو    .1

إصــالحها بمــا ال يزيــد علــى أجــر خمســة أيــام شــهريًا، إذا ثبــت أن ذلــك كــان 
  .ناشئًا عن خطأ العامل، أو مخالفته لتعليمات اإلدارة

أن تحـــتفظ بحقهـــا بـــاللجوء إلـــى المحـــاكم النظاميـــة للمطالبـــة بـــالتعويض عـــن    .2
  .األضرار التي لحقت بها، والتي تسبب بها العامل

  :المخالفات والعقوباتقائمة   

أنـــواع  الرقم  

 المخالفات

عقوبة 

المخالفة 

 األولى

عقوبة 

المخالفة 

 الثانية

المخالفة عقوبة 

 الثالثـة

عقوبة 

المخالفة 

 الرابعة

عقوبة 

المخالفة 

 الخامسة

عقوبة 
المخالفة 

 السادسة

اإلخــــــــــــــــــــــــالل  .1

بمواعيــد الــدوام 

الحضــــــــــــــــــور (

ــــــــــــــــــــادرة  والمغ

  ).منـــــــــــــــــــــــــــــه
 

تنبيـه 
 خطي

أجر غرامة 
 يوم

 ------  إنــذار نهائي إنـذار غرامة أجر يوميــــن

الغيـــــــاب عـــــــن  .2

العمــــــــــــــل دون 

تنبيـه 
 خطـي

غرامة أجر 
 يوم

 ------  -------  -------  غرامة أجر يوميـن



عــــــــــذر أو إذن 

 .مدة يوم كامـل

أمـــــاكن  ارتيـــــاد .3

غيـــــر األمـــــاكن 

المخصصــــــــــــــه 

 .للعمل

تنبيـه 
 خطـي

أجر  ةغرام
 يـوم

 ------  إنـذار نهائي إنذار أول يومينغرامة أجر 

رفــــــض تنفيــــــذ  .4

تعليمات وأوامـر 

 .وأوامره العمل

غرامة أجر 
 أيام3

 _____ ________ ---------  إنــذار نهائي إنذار أول

تعمـــد تخفـــيض  .5

اإلنتــــــــــــــــاج أو 

 جودته 

غرامه 
 أيام 3أجر

 _____ ________ _________ إنـذار إنـذار

النــــوم المتعمــــد  .6

ــــــاء ــــــات  أثن أوق

 العمل

غرامه أجر 
 يوم

غرامة أجر 
 نيومي

 ------  ---------  إنــــذار نهائي إنذار أول

ـــــــــــــــــــــــــــــاول  .7 تن

المــــأكوالت فــــي 

غيـــــر األمـــــاكن 

أو األوقــــــــــــــات 

 المحددة لها

تنبيـه 
 خطي

غرامة أجر 
 يوم

 ------  إنـذار نهائي إنــذار أول غرامة أجر يومين

التشـــــاجر فـــــي  .8

ـــــل ـــــاكن العم   أم
 

إنـذار  إنذار أول
 نهائي

 ---------  --------  --------  ----- 

عــــــدم مراعــــــاة  .9

التعليمــــــــــــــــــات 

المعلـــــن عنهـــــا 

لســــــــــــــــــــــــالمة 

 المستخدمين

غرامة أجر 
 يوم

غرامة أجر 
 يومين

 ------  --------  إنـذار نهائي إنــذار أول

إدخــــــــــــــــــــــــــــال  .10

مشـــــــــــــــــروبات 

كحوليـــــــــــــــة أو 

مــــواد ممنوعــــة 

ـــــــــى مكـــــــــان  إل

 العمل

إنــذار  إنـذار أول
 نهائي

 -----------  
 

 -------  --------  ------ 

حمـــــــل الســـــــالح  .11

المختلفة أنواعه ب

في أمـاكن العمـل 

ــــــر المصــــــرح  لغي

 لهم بذلك

غرامة أجر 
 يومين

غرامة أجر 
 أيام  3

 ------  --------  إنـذار  إنــذار 

ــــــــي  .12 ــــــــدخين ف  -----  -------  ---------  إنــذار نهائي إنذار أولأجر  ةغرامالت



أمـــــــاكن العمــــــــل 

المعلـــــــــن أنهـــــــــا 

أو المواقــع  ةخطـر 

ـــن عـــن  التـــي يعل

ـــــــدخين  ـــــــع الت من

 .فيها

 أيام3

إساءة استعمال  .13

ـــــــــــــدات أو  المع

األدوات عـــــــــــن 

 قصد أو إهمال 

غرامـة 
 3أجر 
 أيام

 -----  -------  -------  --------  إنــذار

االدعاء الكاذب  .14

 بالمرض

تنبيـه 
 خطي

غرامة أجر 
 يوم

 -----  إنذار نهائي إنذار أول غرامة أجر يومين

قيــادة المركبــات  .15

أو اآلليــــــــــــــــات 

المتحركـــــــــــــــــــة 

بســــرعات تزيــــد 

الحـــــــــد  لـــــــــىع

 ،المســــموح بــــه

أو بطريقـــــــــــــــة 

مخالفة ألصـول 

 . القيادة

غرامة أجر 
 يوم

غرامة أجر 
 يومين

 ------  ---------  إنـذار نهائي إنــذار أول

عــــــــدم التقيــــــــد  .16

بتعليمـــــــــــــــــــات 

النظافــــة ســــواء 

الشخصــــــــية أو 

فــــــي الخاصــــــة 

 .مكان العمل

تنبيـه 
 خطـي 

غـرامة 
 أجر يوم

 ------  إنــذار نهائي إنذار أول غـرامة أجر يومين

عــــــــدم التقيــــــــد  .17

بـــالزي الرســـمي 

للعمــــــــــــــــــــل أو 

ـــــــــــــــــــــــــداء  بارت

المالبـــــــــــــــــــــس 

الخاصـــــــــــــــــــــــة 

أو  ،بالعمـــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــالمظهر  ب

 . الالئق

تنبيـه 
 خطي

غرامة أجر 
 يوم

 ------  إنــذار نهائي إنــذار أول غرامة أجر  يومين

قبول الهدايا أو  .18

اإلكراميــــــــــــــــات 

دون إذن 

غرامة أجر 
 أيام 3

 ------  ---------  ---------  إنذار ثاني إنذار أول



مـــــــن  ةمســـــــبق

 اإلدارة

اسـتقبال الزيـارات  .19

الخاصــــــــــــة دون 

أو في غير  ،إذن

األمـــــــــــــــــــــــــــــاكن 

 المخصصه لذلك

غرامة أجر  تنبيـه خطـي
 نصف يوم

  ------  إنــذار نهائي إنذار أول غرامة أجر يوم 
 

التعامل بطريقـة  .20

غيــر الئقــة مــع 

ـــــــــــــــــــــــــائن  الزب

 والعمالء

غرامة أجر 
 يوم

غرامة أجر 
 يومين

 ------  --------  إنـذار نهائي إنذار أول

التالعــــــب فــــــي  .21

إثبات الحضـور 

 .واالنصراف

غرامة أجر 
 يوم

غرامة أجر 
 يومين

 ------  -------  إنــذار نهائي إنذار أول

اســـــــــــــــــــــتعمال  .22

األدوات واآلالت 

الخاصة بالعمـل 

ألغـــــــــــــــــــــراض 

 شخصية

غرامة أجر 
 يوم 

غرامة أجر 
 ن ييوم

 ------  -------   إنـذار نهائي إنذار أول

 

  
 


