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لمنتج البيض تأسست عام 0441
الئحة تنظيم العمل للجمعية التعاونية
ي
بعددالطالع عىلطنظطم ددمل طاللعاددب طاللر د د د د د ددم طبددملا د د د د د د لطاللا
بملا د د د لطاللا

ط

ط

ط ل ط)51طوتددم د د ط 12ط ط 8ط ط1426ـهطواللاعددال ط

ط لط ط)46طوتم د د ط5ط ط6ط ط1436ـه،طوبعالطالع عىلطنظطاللام ةطالل البعةطمنطاللعئحةطاللتنفيذيةط

لن ملطاللعابطاللاعتاالةطبملق ال طالل زال يط

ط1982طوتم يطخط 28ط 6ط1437ـهطتق طممطيظ:ط

 المادة (:)1
.1ط يقرالطب فظطاللانشأةطأينامطو ططفطهذهطاللعئحة:طاللجاعيةطاللتعموميةطلانتجطاللبيض.طط
2ط .يقرددالطب فظطاللعممبطأينامطو طفطهذهطاللعئحة:طكبطشد طط بي طيعابطلارد حةطهذهطاللانشددأةطوتح ط
ر
تهم،طأوطإشالفهمطمقمببطأج ،طول طكمنطبعيالالطننطم م تهم.ط
إ ال
 المادة ( :)2اللتقو طاللاعا طبهطفططاللانشأةطه :طاللتقو طاللايع ي.ط
 المادة (:)3
.1ط ترسيطأحكملطهذهطاللعئحةطنظطجايعطاللعمم يططبملانشأة،طواللف وىلطاللتمبعةطلهم.ط
2ط .عطت بطأحكملطهذهطاللعئحةطبملحق قطاللاكتس د د دد،ةطل عام ،طوتعتبطهذهطاللعئحةطمكا ةطلعق طاللعابطفيامط
عطيتعم ضطمعطهذهطاللحق ق.ط
ُ
3ط .تط عطاللانشأةطاللعممبطنظطهذهطاللعئحةطننالطاللتعم ال،طوتنططنظطذلكطفططنقالطاللعاب.ط
 المادة (:)4
1ط .يج زطل انشددأةطإص دالال ط ال ال ،طو دديم ددم طهمصددةط ُ
همطيعاطبا جبهمطاللعام طحق مطأفضددبطمامطه طوال ط
فطهذهطاللعئحة.ط
ر
اللعئحةطشو م،طأوطأحكمممطإ د د د د ددمفيةطبامطعطينتقضطمنطحق قطاللعام ط
.2ط ل انشد د د د ددأةطاللحذطفطتضد د د د ددايطهذهط
اللاكتسد د د د د د،دةطبا جد طم دملطاللعادب،طوعئحتدهطاللتنفيدذيدة،طواللق ال ال طاللرد د د د د ددم ةطتنفيدذالطلده طوعطتك نطهدذهط
الإل مفم طأوطاللتعاليع طممفذةطإعطبعالطالنتام همطمنطوزال ةطاللعاب ط.ط
3ط .كبطمططيت طإ د د د د ددمفتهطإرطهذهطاللعئحةطيتعم ضطمعطأحكملطم ملطاللعاب،طوعئحتهطاللتنفيذية،طواللق ال ال ط
عطوعطيعتالطبه ط.ط
اللرم ةطتنفيذالطله طيعتبطبم ط
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 :.التوظيف.:
 المادة (: )5
ي ظفطاللعام طنظطوظمئفطذال طمسايم طوم الصفم طمعينة،طو ُ الىعطننالطاللت ظيفطفططاللانشأةطممطيظط ط:
.1ط أنطيك نط مل طاللعابط ع يطاللجنسية ط.ط
.2ط أنطيك نطحمئزالطنظطاللاؤهع طاللع اية،طوالل طبم طاللاط وبةطل ظيفةطمنط ،بطاللانشأة ط.ط
3ط .أنطيجتمزط نجمحطممط الطتق هطاللانشأةطمنطالهت،م ال ،طأوطمقمبع طش ريةطتتط بهمطالل ظيفة ط.ط
4ط .أنطيك نطعئقمط بيطمطبا ج طشهم ةط بيةطمنطاللجهةطاللتططتحال همطاللانشأة.ط
5ط .يج زطال ددتانم ت طت ظيفطغبطاللسددع يطوفقمطل ررسددو طوالألحكملطالل ال ةطفطاللا ال :ط اللسددم

ددةطوطاللع ررسددون،ط

اللامميةطواللاعث ن،طاللاملاةطوطاللاعث ن)طمنطم ملطاللعاب.ط

 :.عقد العمل .:
 المادة (: )6
يت طت ظيفطاللعددممددبطبا جد طنقددالطناددبطيح طمنط سد د د د د د تيططبددمل ددةطاللع بيددةطوفقدطمطل نا ذجطاللا حددالطاللاعد طالطمنط
الل زال ة،طتس د د د د د طإحالالهامطل عممبطوت ىلطالأله ىطفططم فطهالمتهطلالىطاللانشد د د د ددأة،طبحيسطيتضد د د د ددانطاللعقالطال د د د د د ط
صمح طاللعاب،طوطال

طاللعممب،طوطجنسيته،طوطنن المهطالألصظطط،طوطنن المهطاللا تم ،طوطموىلطاللعاب،طوطمكممه،طوطالألج ط

غبطمحال طاللاالة،ط
الأل د د ددم ططاللاتفذطن يه،طوطأيطالمتيمزال طأه ىطيتفذطن يهم،طوطممطإذالطكمنطاللعقالطمحال طاللاالة،طأوط ط
ر
طم،مشةطاللعاب،طوطأيط يممم ططضو ة،طوطيج زط
أوطأل طال طنابطمعيط،طوطمالةطاللتج بةطإذالطت طالعتفمقطن يهم،طوطتم د د
تح طاللعقالطب ةطأه ىطإرطجمم طالل ةطاللع بية،طنظطأنطيك نطاللنططاللع بططه طاللاعتاالط ومطم.ط
 المادة (: )7
ر
اللذيطعطي،مشطمهملط
ر ط
اللعابطلا،مشةطاللعاب،طيحذطل انش د د د ددأةطإل م طنقالطاللعممبط
معطم النمةطاللتم د د طاللاحال طفططنقالط
رس د د د د دوىلطهع ط د د د د دد،عةطأيملطنابطمنطتم د د طاللت يعطنظطاللعقالط يططاللط فيططإذالطكمنطاللتعم الطت ط
نا هط ونطنذ طم ر د
الهبطاللاا كة،طأوطمنطتم د د ط الومهطإرطاللاا كةطإذالطكمنطاللتعم الطت طهم جطاللاا كة.ط
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 :.اإلركاب .:
 المادة (: )8
يتحال طالعلباللطبارصوفم طإ كمبطاللعممب،طأوطأف ال طأشتهطوفذطاللض البططاللتملية:طط
.1ط ننالطبالاليةطاللتعم ال،طوفذطممطيتفذطن يهطفططنقالطاللعاب.ط
.2ط ننالطتاتعطاللعممبط إجمزتهطاللسنو ة،طوفذطممطيتفذطن يهطفططنقالطاللعاب.ط
3ط .ننالطالمتهم طهالمةطاللعممب،ط ،قمطألحكملطاللام ةط الأل بع ن)طفق ةط )1طمنطم ملطاللعاب ط.ط
.4ط عطتتحابطاللانشأةطتكمليفطىلطو ةطاللعممبطإرطب الهطفططحملةطناللطصعحيتهطل عابطهع طفبةطاللتج بة،طأوط
إذالط غ طفططاللع ةط ونط د

طم ررسدوىل،طأوطفططحملةطال تكمبهطم ملفةطأ

طإرطت حي هطبا ج ط ال طإ ال ي،ط

أوطحك ط ضمبط.ط
 المادة (: )9
طمعطم النمةطأحكملطاللام ةط طاللاممنةطوطالل اسد د ن)طمنطم ملطاللعابطيسد ددتحذطاللعممبطاللذيطيت طمق هطمنطمكمنطنا هط
الألصد د د د ددظطالرطمكمنطاله طيقتاد د د د دطت يبطمحبطال ممتهطمفقم طمق ه،طومنطيع له رطشنمطمانطيقيا نطمعهطفطتم د د ط
اللنقبطبامطفيهمطمنطمفقم طالإل كمبطمعطمفقم طمقبطأمتعته ،طمطمطل طيكنطاللنقبط نم طنظط غ،ةطاللعممب.ط

 :.التدريب والتأهيل .:
 المادة (: )11
تتحابطاللانش ددأةطفططحم ط يممهمط تأهيب،طأوطتال
اللتال

طاللعمم يطاللس ددع ييططكمفةطاللتكمليف،طوإذالطكمنطمكمنطاللتأهيبطأوط

طغبطاللالالئ ةطاللاكمميةطل انشأةطتؤمنطتذالك طاللسف طفططاللذهمب،طواللع ةطبملال جةطاللتططتحال همطاللانشأة،ط
طف ط

ضفط
كامطتؤمنطو مئبطاللاعيشةطمنطمأكب،طومسكن،طوتنقع ط اله ية،طأ طوطترصفطل عممبطبالعطننهم،طوتستا ططفطط ط
أج طاللعممبط

ال طفبةطاللتأهيب،طواللتال

.ط

 المادة (: )11
1ط .يج زطل انش د د د د ددأةطأنطتنهططنقالطاللتأهيبطأوطاللتال
اللجهةطاللتططتت رطاللتال

طمنطغبطاللعمم يط،طإذالطث

طمنطاللتقم ططاللرد د د د د دم ةطننط

،طأوطاللتأهيبطناللط مب يته،طأوط ال تهطنظطإكام ط المجطاللتال

طبر ةطمفيالة.ط

2ط .ل اتال ب،طأوطالل م د د ددعطل تأهيبطمنطغبطاللعمم يط،طأوطوليه،طأوطوصد د دديهطاللحذطفططإمهم طاللتال

،طأوطاللتأهيبط

إذالطث د طمنطاللتقدم طاللرد د د د د ددم ةطننطاللجهدةطاللتططتت رطاللتدال د ،طأوطاللتدأهيدبطنداللط دمب يتده،طأ طوط دال تدهطنظط
إكام ط المجطاللتال

طبر ةطمفيالة.ط
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.3ط فطك تمطاللحملتيطاللس ددمبقتيططيج طنظطاللط فطاللذيطي غ طفططالمهم طاللعقالطإبعغطاللط فطالعه ططبذلكط ،بط
أ بوىلطنظطالأل بطمنطتم د د طاللت فطننطاللتال

طواللتأهيب ط.ط

.4ط ل انشأةطأنطت زلطاللاتال بطأوطالل م عطل تأهيبط منطغبطاللعمليطفيهم)طبعالطإكاملهطمالةطاللتال

طأوطاللتأهيبط

طأوطاللتأهيب ط.ط

أنطيعابطلاليهمطمالةطمامث ةطلاالةطاللتال

.5ط ل انشد ددأةطأنطت زلطاللاتال بطأوطالل م د ددعطل تأهيبطمنطغبطاللعمم يططلاليهمطبالفعطتكمليفطاللتال

طأوطاللتأهيبط

اللتططتحا تهطم،طأوط نس،ةطاللاالةطاللات،قيةطفططحملةط فضهطاللعابطل االةطاللاامث ةطأوطبعضهمط.ط
 المادة (: )12
.1ط يج زطل انشدأةطأنطتشدب طنظطالل م دعطل تال

،طأوطاللتأهيبطمنطاللعمم يططلاليهمطبعالطإكام طمالةطاللتال

أوطاللتأهيبطأنطيعابطلاليهمطمالةطعطتتجموزطاللاالةطاللاامث ةطلاالةط مممجطاللتال

ط

طأوطاللتأهيبطاللذيطهضعطلهط

اللعددممددب،طإذالطكددمنطنقددالطاللعاددبطغبطمحددال ةطاللاددالة،طأوطبددمفططمددالةطاللعقددالطفطاللعق ططمحددال ةطاللاددالةطإذالطكددممد ط
اللاالةطاللات،قيةطمنطنقالطاللعابطأ بطمنطاللاالةطاللاامث ةطلاالةط مممجطاللتال
.2ط يج زطل انشددأةطأنطتنهططتأهيبطأوطتال

.ط

طاللعممب،طمعطإلزالمهطبالفعطتكمليفطاللتال

طاللتططتحا تهمطاللانشددأةط

أوط نس،ةطمنهمطوذلكطفططاللحمع طاللتملية:ط
 إذالط طاللعممبطإمهم طاللتال ،طأوطاللتأهيبط ،بطاللا نالطاللاحال طلذلكط ونطنذ ر
طمرسوىل.ط
 إذالطت طفس طنقالطنابطاللعممبطوفذطإحالىطاللحمع طالل ال ةطفططاللام ةط اللاامم ن)طمنطم ملطاللعابط
نالالطاللفق ةط )6طمنهمطأثنم طفبةطاللتال طأوطاللتأهيب.طط
بطاللحمع طالل ال ةطف طاللام ة ط اللحم يةطواللاامم ن) طمنط
 إذالطال تقم طاللعممبطمن طاللعاب،طأوطت كهطل ط
م ملطاللعابطأثنم طفبةطاللتال طأوطاللتأهيب.طط
.3ط يج زطل انشد د ددمةطإلزاللطاللعممبطبالفعطتكمليفطاللتال طأوطاللتأهيبطاللتططتحا تهمطاللانشد د ددأةطأوط نسد د دد،ةطمنهمطإذالط
بطاللحمع طالل ال ةطفططاللام ةط اللحم يةطواللاامم ن)طمنطم ملطاللعابط
ال د ددتقم طاللعممبطمنطاللعاب،طأوطت كهطل ط
،بطالمتهم طمالةطاللعابطاللتططالشب تهطمطن يهطاللانشأةطبعالطالمتهم طاللتال

طأوطاللتأهيب.ط
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 :.األجور.:
 المادة (: )13
معطم النمةطأيطإج ال ال ،طأوطت تي،م طينططن يهمط مممجطحاميةطالألج
فطم الني طالطال تحقم هم،ط طوت ىلطفطحسمبم طاللعام طننط

طتالفعطأج طاللعام طبملعا ةطالل ايةطل ،ع طط

ذطاللبن كطاللاعتاالةطفطططاللاا كةط.ط

 المادة (: )14
تالفعطأج طاللسمنم طالإل مفيةطاللاستحقةطل عممبطفططمهميةطاللشه طاللذيطت طفيهطاللتك يف.ط
 المادة (: )15
إذالطوالفذطي لط فعطالألج طي لطالل الحةطالأل ب نية،طأوطنط ةط ايةطيت طاللالفعطفططي لطاللعابطاللسم ذ.ط

 :.تقارير األداء.:
 المادة (: )16
ُ ُ
ت ِعالطاللانشد ددأةطتقم طننطالأل ال طبرد ددفةط و ة،طم ةطكبط د ددنةطنظطالأل بطلجايعطاللعمم يطوفقطمطل نامذجطاللتططتضد ددعهمط
ضطاللتملية:ط
لذلك،طنظطأنطتتضانطاللعنم ط
 اللاقال ةطنظطاللعاب،طو جةطإتقممهط اللكفم ة).ط
كطاللعممب،طومالىطتعمومهطمعط ؤ مئه،طوزمعئه،طوناع طاللانشأة.ط

 اللا الظ،ة.ط
❖ المادة (: )71
قي ُ طأ ال طاللعددممددبطفط طاللتق طبددملتقددالي ال طاللتط طتحددال هددمطاللانش د د د د د ددأة،طنظطأنطيتبعطفطذلددك طمقيد ن
ُي ّ
دممطمنطهاس د د د د د ددةط
مستو م .ط
❖ المادة (: )71
ّ
اللا،مشطل عممب،طنظطأنطيعتاالطمنط صمح طاللرعحية)طوطي ط ططاللعممبطبر ةطمنط
ر ط
ُيعالطاللتق طباع فةطالل ئيسط
اللتق طف طالنتام ه،طو حذطل عممبطأنطيت

طمنطاللتق طوفقمطلق النالطاللت

طاللانر صطن يهمطفططهذهطاللعئحةط

 :.العالوات .:
 المادة (: )19
.1ط يج زطل انشأةطمنحطاللعمم يطنعوال ط نو ة،طيت طتحاليالط سبتهمط نم ت طنظط

طاللا كزطاللامرطل انشأة.ط

2ط .يك نطاللعممبطمؤهعطع ددتحقمقطاللععوةطمتطحرددبطفطتق هطاللالو يطنظطمسددت ىطمت

ددططنظطالأل بط

فطاللنا ذجطاللذيطتض ددعهطاللانش ددأة،طوذلكطبعالطما دط ددنةطكمم ةطمنطتم د د طاللتحم هطبملعاب،طأوطمنطتم د د ط
حر لهطنظطاللععوةطاللسمبقة.ط
.3ط يج زطإل ال ةطاللانشأةطمنحطاللعممبطنعوةطال تانمئيةطوفقمطل ض البططاللتطتضعهمطفطهذالطاللشأن.ط
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 :.ر
التقيات .:

 المادة (: )21
تض ددعطاللانش ددأةط د د امطوظيفيمطل ظمئفهمطتحال طفيهطنال ،طومس ددايم طالل ظمئف،طوفقمطلامطجم طفط ليبطاللتر ددنيف،ط
ر
جةطكبطوظيفة،طوشو طشد د د د هم،طوبالاليةطأج همطفيه،طو ك نطاللعممبطمؤهعط
واللت صد د د دديفطاللاهتطاللسد د د ددع ي،طو
ل ب يةطإرطوظيفةطأنظ طمتطت ف

ط ر
اللرسو طاللتملية:طط

 وج طالل ظيفةطاللشمغ ةطالألنظ.ط
 ت الف طمؤهع طش بطالل ظيفةطاللا شحطل ب يةطإليهم.ط
 حر لهطنظطمست ىطف قطاللات ططنظطالأل بطفطآه طتق ط و ي.ط
 م الفقةطصمح طاللرعحية.ط
 يج زطإل ال ةطاللانشأةطمنحطاللعممبطت يةطال تانمئيةطوفقمطل ض البططاللتطتضعهطمطهذالطاللشأن.ط
 المادة (: )21
طأكبطمنطنممب طفإنطاللافم ةطل ب يةطتك نطكمعب ط:ط
رطشو طاللب يةطل ظيفةطأنظطف ط
إذالطت الف






ت شيحطصمح طاللرعحية.ط
اللحمصبطنظطتقالي طأنظ.ط
اللحمصبطنظطشهم ال طن ايةطأنظ،طأوط و ال طتال بيةطأكب.طط
الألكبطهبةطنا يةطباجم طنابطاللانشأة.طط
الأل الميةطفططاللعابطبملانشأة.طط

 :.االنتداب .:
 المادة (: )22
.1ط إذالطت طالمتالالبطاللعممبطأل ال طنابطهم جطمق طنا هطت بلطاللانشأةطبامطيظ:ط
 تؤمنطل عممبطو مئبطاللتنقبطاللعزمة،طممطل طيت طضفطمقمببطلهمطبا الفقته.ط
 يرصفطل عممبطمقمببطل تكمليف طاللت طيتك،الهمطل سكن،طواللطعمل،طوممطإرطذلكطممطل طتؤمنهمطلهط
اللانشأة.ط
 ياةطالل،ال طاللي مطلعمتالالبطحس ط جةطاللعممب.ط
.2طيج طأنطتحال طهذهطالعلبالمم طفط ال طالعمتالالبطوفقمطل فئم طواللض البططاللتطتضعهمطاللانشأةطفطهذطالط
اللشأنط،طو ك نطالحتسمبطت كطاللنفقم طمنطو طم م ةطاللعممبطلاق طنا هطإرطو طن ته،طوفذطاللاالةط
اللاحال ةطلهطمنط ،بطاللانشأة.ط
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 :.المزايا والبدالت .:
 المادة ( : )23
ُ
تؤمنطاللانش ددأةطلعاملهمطاللس ددكنطاللانم د د ،طوكذلكطو ددي ةطاللنقبطإذالطمططنظطذلكطفطنقالطاللعاب،طو ج زطاللنطط
فطنقالطاللعابطنظطأنطتالفعطاللانشأةطل عممبطبال ط كن،طوبال طمقبطمقاليط.ط

 :.أيام وساعات العمل .:
 المادة (: )24
1ط .يك نطنال طأيملطاللعابط6طأيملطفطالأل د د د د ددبوىل،طو ك نطي لطاللجاعةطالل الحةطالأل د د د د ددب نيةطبأج طكممبطلجايعط
اللعام ،طو ج زطل انشددأةطبعالطإبعغطمكت طاللعابطاللا تططأنطتسددت،ال ط هذالطاللي لطل،عضطناملهمطأيطي لط
منطأيددملطالأل د د د د ددبوىل،طون يددهطالطأنطتاكنه طمنطاللقيددملط الج،ددمته طاللددالينيددة،طوطعطيج زطتع طو ضطي لطالل الحددةط
الأل ب نيةطباقمببطمقالي.ط
.2ط تك نط د د د ددمنم طاللعابط8ط د د د ددمنم طنابطي لطيمطت فضطالرط6ط د د د ددمنم طي ميمطفطشد د د دده ط مضد د د ددمنطل عام ط
اللاس اي.ط

اإلضاف .:
 :.العمل
ي
 المادة (: )25
.1ط فطحم طتك يفطاللعممبطبملعابطالإل د د د ددمف،طيت طذلكطبا ج طتك يفطكتمبطأوطاللكبوبطم جهطلهطتر د د د ددال هط
اللجهةطاللاسددؤولةطفطاللانشددأةطيبيطفيهطنال طاللسددمنم طالإل ددمفيةطاللاك فط همطاللعممب،طونال طالأليملطاللعزمةط
َّ
لذلك،طوفذطممطمر طن يهطاللام ةط اللسم ةطبعالطاللامئة)طمنطم ملطاللعابط.ط
.2ط تالفعطاللانشد ددأةطل عممبطننط د ددمنم طاللعابطالإل د ددمفيةطأج الطإ د ددمفيمطي الزيطأج طاللسد ددمنةطمضد ددمفمطإليهط%50ط
منطأج هطالأل م

.ط

 المادة (:)26
يك نط ه طاللعام طإرطم ال عطنا ه ،طوالمرصد د ددالفه طمنهطمنطالألممكنطاللا ر د د درد د ددةطلذلك،طونظطاللعام طالعمتام ط
ل تفتيشط اللتفتيشطالإل ال ي)طمتط

طمنه طذلك.ط

 المادة (: )27
يج زطل انشأةطأنطت زلطاللعممبطبأنطيث ،طحض ه،طوالمرصالفهط إحالىطالل

مئبط ُ
اللاعالةطلهذالطالل ض ط.ط
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 :.اإلجازات .:
 المادة (: )28
لططوتز ال طإرط
ط
يسددتحذطاللعممبطننطكبط ددنةطمنط ددن ال طالل المةطإجمزةط ددنو ةطبأج طكممبطعطتقبطمالتهمطننط21طي
مالةطعطتقبطننطثعثيطي مم،طإذالطب

طهالمتهطهاسط ددن ال طمتر د ة،طوطل عممبطبع طالطم الفقةطاللانشددأةطاللحر د ط ط

نظطجز طمنطإجمزتهطاللسنو ةط نس،ةطاللاالةطاللتطط ضمهمطمنطاللسنةطفطاللعابط،طو ج طزطالعتفمقطفططنقالطاللعابطنظط
أكبطمنطذلكط.ط
أنطتك نطمالةطالإلجمزةطاللسنو ةط ط
 المادة ( : )29
ل عممبطاللحذطفطإجمزةطبأج طكممبطفطالألنيم ،طواللانم ،م ،طوفذطممطيظط:ط
 5 أيملطبانم ،ةطنيال طاللفط طاللا،م ك،طت،الأطمن طاللي ل طاللتمطيظطل ي ل طاللتم عطو ر
اللعرسون طمنطشه ط
مضمنطاللا،م كطحس طتقو طألطاللق ىط.ط
6 طأيملطبانم ،ةطنيالطالأل جطاللا،م ك،طت،الأطمنطي لطالل فطبع فة.ط
 ي لطوالحالطبانم ،ةطاللي لطالل تططل ا كةط أو طاللابالن).ط
 وإذالطتالاله طأيملطهذهطالإلجمزال طمعطالل الحةطالأل ب نيةطيع ضطاللعممبطننهمطبامطيعم لهمط ،بطأيملط
ت ك طالإلجمزال طأوطبعالهم.ط طأممطإذالطتالاله طأيملطإجمزةطأحال طاللعيالينطمعطإجمزة طاللي ل طالل ت طفعط
يع ضطاللعممبطننهط.ط
 المادة (: )31
يحذطل عممبطاللحر طنظطإجمزةطبأج طكممبطفططاللحمع طاللتمليةط:ط
5 طأيملطننالطزوالجهط.ط
3 طأيملططفططحملةطوع ةطم ل طلهط.ط
5 طأيملططفططحملةطوفمةطزوجةطاللعممب،طأوطأحالطأص له،طأوطف ونهط.ط
 أ بعةطأشه ،ط ر
وطنرسةططأيملططفططحملةطوفمةطزوجطاللعمم ةطاللاس اة طولهمطاللحذططفططتااليالهمط ونطأج ط
إنطكمم طحممبطحتططتضعطحا هم،طوطعطيج زطلهمطالع تفم ةطمنطبمفططإجمزةطاللعالةطاللاان حةطلهمطبعالط
و عطهذالطاللحابط.ط
غبطاللاس اةط.ط
15 طي ممطفطحملةطوفمةطزوجطاللعمم ةط ط
طالل ثمئذطاللاؤ الةطل حمع طاللاشم طإليهطم.ط
 ل انشأةطاللحذطفطط
 المادة (: )31
يسد ددتحذطاللعممبط-طاللذيطيث ،طم د ددهط شد ددهم ةط بيةطصد ددم ةطننط بي طاللانشد ددأة،طأوطم جعط تطمعتا طالطلاليهمط-ط
إجمزال طم

د د د دديةطهع طاللسد د د ددنةطالل الحالة،طواللتطت،الطأطمنطتم د د طأو طإجمزةطم

متر ةطألطمتقطعة،طوذلكطنظطاللنح طاللتمرط:ط





اللاعث نطي ممطالألور،طبأج طكممب.ط
اللست نطي ممطاللتملية،ط اعثةطأ بمىلطالألج .طط
اللاعث نطي ممطاللتطتظطذلك،طبالونطأج ط.
ول عممبطاللحذطفطوصبطإجمزتهطاللسنو ةطبملا

يةط.

د د د ددية ط د د د د ال طأكمم طهذهطالإلجمزال ط
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 :.الرعايا الطبية .:
 المادة (: )32
تق لطاللانشددأةطبملتأميططنظطجايعطاللعمم يططلاليهمطصددحيطم،طوفقمطلامطيق هطم ملطاللتأميطاللرددجططاللتعموبط،طوعئحتهط
اللتنفيذية،طكاطمطتق لطبمعشد د د ددبالكطننطجايعطاللعمم يطفططف ىلطالألهطم طاللاهنيةطلالىطاللاؤ د د د دسد د د ددةطاللعممةطل تأمينم ط
ال طعجتامنية طوفقمطلامطيق هطم ممهطم.ط

 :.تشغيل النساء .:
 المادة (: )33
تعالطاللانشد د د ددأةطفطجايعطألممكنطاللتططيعابطفيهمط سد د د ددم طأممكن،طوطمقمن طالطع د د د ددبالحةطاللعممع طباعز طننطالل جم ،ط
و و ال طميمهطهمصةط هنط.ط
 المادة ( :)34
.1ط ل ا أةطاللعمم ةطاللحذطفططإجمزةطو ددعطبأج طكممبطلاالةط ر
نرسد دةطأ ددم يعطت زنهمطكيفطتش ددم ،طبحيسطت،الأطبحالط
أ اد د د د د دطبأ بعةطأ د د د د ددم يعط ،بطاللتم د د طاللا جحطل

د د د د ددع،طو حالط طهذالطاللتم د د ط ال د د د د ددطةطاللجهةطاللطبيةط

اللاعتاالةطلالىطاللانشد ددأة،طأوط شد ددهم ةط بيةطمرد ددال ةطمنطجهةطصد ددحية،طوطعطيج زطتش د د يبطاللا أةطاللعمم ةط
هع طالأل م يعطاللستةطاللتمليةطل

عهطمط.ط

.2ط فطحملةطإمجمبط فبطم ض،طأوطمنطذويطالعحتيمجم طالل مصد د د د د ددة،طف عمم ةطاللحذطفططإجمزةطبأج طكممبط
لاالةطشه طوالحالطبعالطالمقضم طإجمزةطالل

ع،طولهطالطتااليالطال طإلجمزةطلاالةطشه ط ونطأج ط.ط

 المادة (: )35
يحذطل ا أةطاللعمم ةطفطاللانشد د ددأةطننالممطتع طإرطمزالولةطنا همطبعالطإجمزةطالل

د د ددعطأنطتأهذطإجمزةطبقر د د دالطإ

د د دمىلط

م ل همطفبة،طأوطفبال طال د د د ددبالحةطعطتز الطفططمجا نهمطنظطاللس د د د ددمنةطفطططاللي لطالل الحال،طوذلكطنعوةطنظطفبال ط
الل الحةطاللاان حةطلجايعطاللعام ،طوطتحس د د د د د طهذهطاللفبة،طأوطاللفبال طمنط د د د د ددمنم طاللعابطاللفع ية،طوطذلكطلاالةط
أ بعةط ر
وطنرسد د د د نطشد د دده طالطمنطتم د د طالل د د ددع،طوطعطيبت طنظطذلكطت فيضطالألج ،طوطيج طنظطاللا أةطاللعمم ةطبعالط
ت
طفبةطالوطفبال طت كطالع د ددبالحة،طوممطيط أطنظطذلكط
ن تهمطمنطإجمزةطالل د ددعطإشد ددعم طصد ددمح طاللعابطكتمبةط
الل

طمنطتعاليب،طوتحال طفبةطالوطفبال طالل

اللعابط.ط

د ددمنةطنظط د د د طذلكطبحسد د د طممطو طفططاللعئحةطاللتنفيذيةطلن ملط
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 :.الخدمات االجتماعية .:
 المادة (: )36
ت بلطاللانشأةط تقالي طالل المم طالعجتامنيةطاللتمليةط:ط
 إنالال طمكمنطأل ال طاللرعة.ط
 إنالال طمكمنطلتنمو طاللطعمل.ط
عنم ةط
 ت ف طاللانشأة طاللاتط ،م  ،طوالل المم ،طواللا الفذ طاللتيسب ة طاللرصو ة طل عام طمنطذوي طال ط
اللتطتاكنه طمنطأ ال طأنامله طبحس طالعشبال م طاللانر صطن يهمطفطاللعئحةطاللتنفيذيةطلن ملط
اللعاب.ط
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 :.ضوابط سلوكيات العمل .:
 المادة (: )37
ّ
.1ط يج زطل انشأةطإلزاللطكب،طأوطبعضطاللعمم يططبم تالال ّ
أيطزيططبملنس،ةط
طزيططم حال،طوطفطططكبطالألح ال طي الىعطفطط
وطغبطشفمف ط.ط
ل جم طمعئاتهطل ذوقطاللعمل،طوبملنس،ةطل نسم طأنطيك نطمحتشامط،طوفضفم م،ط ط
.2ط الرطجايعطاللعمم يططبملانش د د د ددأةطالعلباللطباقتض د د د دديم طأحكملط ر
اللرسد د د د د عةطالإل د د د ددعمية،طوالألن الفطالعجتامنيةط
اللا نيةطفطاللتعممبطمعطالآله نط.ط
3ط .يانعطنظطجايعطاللع ددمم يط طالل
الل

ةطمع طاللجنس طالآله ،طونظطاللانش د د د د د ددأةطأنطتت د د طذطك ددبطاللتد دالال بطاللتط طتانعط

ةط يطاللجنسيطط الهبطاللانشأة.ط

.4ط نظطجايعطاللعمم يططالعمتنمىلطننطاللقيملطبأيطشددكبطمنطأشددكم طالعيذال ،طأوطالإل ددم ةطاللجسددالية،ططأوطاللق لية،ط
أوطالإليحمئية،طأطوطبمت م طذطأيطم فطي الشطاللحيم ،طأوطينم طمنطاللك المة،طأوطاللس دداعة،طأوطاللح ة،طأوطيقر ددالط
منهطال تال الج،طأوطإج،م طأيطش ططإرطنع ةطغب ر
طمرسونةط،طحتطل ططكمنطذلكطنظط بيبطاللازالح،طوذلكط
اللا،مش،طأوطبأيطو د د د دي ةطت الصد د د ددبطأه ى،طول انشد د د ددأةطأنطتت ذطكبطاللبتي،م ،طوالإلج طال ال ط
ر ط
نن طالطاللت الصد د د ددبط
اللرصو ة،طواللعزمةطلت ،يغطجايعطاللعمم يططبذلكط.ط
 المادة (: )38
1ط.
يعتبطمنط بيبطالعيذال ،طجايعطمام ددم طالإل ددم ةطالإليجم ية،طأطوطاللسد د بية،طوجايعطأش ددكم طالع ددت ع ،طأ طوط
ط
الع بال طز،طأوطالإلغ ال ،طأوطاللتهاليال،ط د ال طأكمم طجسددالية،طأطوطمفسددية،طأطوطجنسددية،طواللتططتقعطفطططمكمنطاللعابط
منط ،بطصمح طاللعابطنظطاللعممب،طأوطمنط ،بطاللعممبطنظطصمح طاللعاب،طأوطمنط ،بطنممبطنظطآه ط
وتعتبطاللاسمنالة،طواللتسبطنظطذلكطفططحك طالإليذطال ط.ط
ط
أ طوطنظطأيطش ططم ج ط ططفطمكمنطاللعاب،ط
يعتبطمنط بيبطالعيذال طاللاقرد د طفططاللفق ةطاللس ددمبقة،طممطيقعطبم ددت الاللطأيةطو ددي ةطمنطو ددمئبطالعتر ددم ط
ط
.2ط
ال طبملق ،طأوطاللكتمبة،طأوطالعشم ة،طأوطالعيحم ،طأوطالل

،طأوطبم ت الاللطاللهمتف،طأوطبمل

مئبطالعكبوميةط

الأله ى،طأوطبأيطشكبطمنطأشكم طاللس كطاللذيطيالط طنظطذلكط.ط
❖ المادة (: )39
.1ط مع طنالل طالإلهع طبحذ طمن طو ع طن يه طالعيذال طفط طمكمن طاللعاب طمن طالعلتجم طإر طاللجهم طاللحك ميةط
اللا ترة،طيحذطلهطاللتقاللط شك الهطل انشأةطهع طمالةطأ رمهطمطهاسةطأيملطنابطمنطو وىلطالإليذال طن يه،ط
و ج طزطلكبطمنطشمهالطأوطال عطنظطوال عةطإيذال ،طاللتقاللط ،عغطل انشأةطبذلك،طأمطمطإذطالطكمنطالإليذال ط الط طو عط
منط ،بطصمح طاللانشأة،طأوطمنطأنظط طةطفيهطم،طفيك نطاللتقاللطبملشك ىطل جهةطاللحك ميةطاللا ترةط.ط
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.2ط نظطاللانشأةطننالطتقالي طشك ى،طأوطبعغ،طتشكيبطلجنةطبق ال طمنطاللاسئ طاللا تط،طتك نطمهاتهمط
اللتحقيذطفطحمع طالإليذال ،طوالع عىلطنظطالأل لة،طواللت صيةط إيقمىلطاللجزال طاللتأ يتطاللانم طنظطمنط
ثبت طإ المته،طوذلكطهع طهاسةطأيملطنابطمنطت قيهمطاللشك ى،طأوطالل،عغ.ط
.1ط
2ط.
.3ط
4ط.
5ط.
.6ط
.7ط
.8ط

❖ المادة (: )41
معطم النمةطم،الأطاللرس ةطتستاعطالل جنةطلجايعطالأل الف،طواللشه ،طوتالونططكبطممطيج يطفطمحمض،طت عط
منطالأل الف،ططواللشه طنظطأ الله ،طث طت عطمنطأنضم طالل جنةطفططمهميةطكبطصفحةط.ط
ّ
ض طو ة طال تج البه طمن طاللعمم يط ،طوالع تامىل طإر طأ الله ،طونظ طمن طت ط
ل جنة طحذ طال تالنم طمن طت ى ط ط ط
ال تالنمؤهطاللاا طأمملطالل جنة،طحتططعطيقعطتح ط مئ ةطاللاسؤوليةط.ط
ّ
يج زطل جنةطأنطت فعطت صيةطإل ال ةطاللانشأةطبملتف ذط يطاللشمكط،طوطاللاشك طفططحقهطأثنطم طفبةطاللتحقيذط
فططحم طثب طوال عةطالإليذال طبأيط قةطمنط قطالإلث،م طاللاعتبةط،طت صططالل جنةطبمألغ بيةط إيقمىلطاللجزال ط
اللتأ يتطاللانم طنظطاللاعتاليط.ط
إذطالطكمن طالعنتالال طيشكبطج اةطجنمئية،طوج طنظ طالل جنةط فع طاللشك ىطل االي ط طاللعمل،طلت ،يغ طاللجهم ط
اللحك ميةطاللا ترةطبذلكط.ط
إيقمىل طنقوبة طتأ يبية طنظ طاللا ،غ ،طإذالطتبيط طلهمطأنط
فط طحم طنالل طثب طوال عة طالإليذال  ،طت ص طالل جنة ط ط
اللشك ى،طأوطالل،عغططكياليط.ط
عطيانعطاللجزال طاللتأ يتططاللا عطمنط ،بطاللانشأةطنظطاللاعتالي،طمنطحذطاللاعتالىطن يهطالل ج طل جهم ط
اللحك ميةطاللا ترة.طط
ت
ر
نقوبةطشنية،طأوطم مميةطنظطاللاعتالي،طمنطإيقمىلطاللانشأةطجزال طتأ يبيطمطن يه.طط
عطيانعطإيقمىلط

 المادة (: )41
اللا ملفةطهططكبطفعبطمنطالألفعم طاللتططي تكبهمطاللعممب،طوتست ج طأيطمطمنطاللجزال ال طاللتمليةط:ط








الإلمذال طاللكتمبطط:طوه ططكتمبطت جههطاللانشأةطإرطاللعممبطم حمطبهطموىلطاللا ملفةطاللتططال تكبهم،طمعط
لف طم هطإرطإمكمنطتع هطإرطجزال طأشال،ططفط طحملة طال تا طال طاللا ملفة،طأوطاللع ةطإرطما همط
ع.ط
مستق ،ط
غ المةطمملية:طوهططحس ط س،ةطمنطالعج طفططحالو طج طز طمنطالعج ططاللي مط،طأوطاللحس طمنطالعج ططبامط
يبالوحط يطالج طي ل،طوهاسةطأيملططفطاللشه ططالل الحالطكحالطال اط.ط
الإليقمفطننطاللعابطبالونطأج ط:طوه طمنعطاللعممبطمنطمزالولةطنا هطهع طفبةطمعينة،طمعطح مممهط
منطأج هطهع طهذهطاللفبة،طنظططأنططعطتتجموزطفبةطالإليقمفطهاسةطأيملطفطاللشه ططالل الح طالط.ط
اللح ممنطمنطاللب ية،طأ طوطاللععوةطاللالو ةط:طوذلكطلاالةطأ رمهمط نةطوالحالةطمنطتم د د طال تحقم همط
ر
طمرسوىلط طع تكمبهطاللا ملفةط
اللفربطمنطالل المةطمعطاللاكمفأة:طط طوه طفربطاللعممبط نم ت ططنظط
معطناللطاللاسممطبحقهطفططمكمفأةطمهميةطالل المةط.ط
اللفربطمنطالل المةطبالونطمكمفأةط:طوه طفس طنقالطنابطاللعممبط ونطمكمفأة،طأوطإشعم ،طأوطتعو ض ط
ع تكمبهطأيطمنطاللحمع طاللانر صطن يهمطفطاللام ةط اللاامم ن)طمنطم ملطاللعابط.ط
و ج طأنطيتنم طاللجزال طاللاف وضطنظطاللعممبطمعطموىل،طومالىطجسممةطاللا ملفةطاللا تك،ةطمنط
 ،ه.ط

لمنتج البيض
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ي
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 المادة (: )42
ك ددبطن ددمم ددبطي تك د طأي دطمطمنطاللا ددملف ددم طالل ال ةطفط طج دالالو طاللا ددملف ددم ،طوطاللجزال ال ط– طاللا حذط ه ددذهطاللعئح ددةط-ط
يعم

طبملجزال طاللا

حط نطاللا ملفةطاللتطال تكبهطمط.ط

 المادة (: )43
تك نطص ددعحيةطت يعطاللجزال ال طاللانرد د صطن يهمطفططهذهطاللعئحة،طمنط ،بط ص ددمح طاللر ددعحية)طبملانش ددأة،طأ طوط
منطيف

ه طو ج زطلهطال ت،الال طاللجزال طاللاق ط طأليطم ملفةطبجزال طأهف.ط

 المادة (: )44
فطحم طال تكمبطاللعممبطذال طاللا ملفةطبعالطما د د دطممئةطوثامميطي ممطنظط د د ددبذطال تكم همطفممهطعطيعتبطنمئالالطوتعالط
الل ملفةطكأمهمطال تك ،طل ا ةطالألور ط.ط
 المادة (: )45
ننالطتعال طاللا ملفم طاللنمش د د ددئةطننطفعبطوالحال،طيكتفطط ت يعطاللجزال طالألشد د د د طالطمنط يططاللجزال ال طاللاق ةططفططهذهط
اللعئحةط.ط
 المادة (: )46
الحالةطأكبطمنطجزال طوالحال،ططكاطمططعطيج طزطأنطيقعطنظطاللعممبطننط
ط
طعطيج طزطأنطيقعطنظطاللعممبطننطاللا ملفةطالل
أكبطمنطأج طهاس ددةطأيملطفط
اللا ملفةطالل الحالةطغ المةطتز الط ياتهطمطنظطأج طهاس ددةطأيمل،طوطعطأنطيقتطعطمنطأج هط ط
اللشه طالل الحالطوفم ت ططل المم طاللتطططت عطن يهط.ط
 المادة (: )47
طعطت عطاللانش د د د د د ددأةطأي دطمطمنطاللجزطال ال طاللت طتتجددموزطنقوبته دطمطغ المددةطأج طي لطوالحددال،طإطعطبع دالطإبعغطاللعددممددبطكتددمبددةط
بملا ملفم طاللانسوبةطإليه،طو امىلطأ الله،طوتحفطقط فمنه،طوذلكطبا ج طمحرصطي ىلطبا فهطالل مصط ط.ط
 المادة (: )48
دمشةط
طعطيج طزطل انشد د د د د ددأةطت يعطأيطجزال طنظطاللعددممددبطألم طال تك،ددهطهددم جطمكددمنطاللعاددبطإطعطإذطالطكددمنطلددهطنع ددةطم،د ر ط
بطبيعةطنا هطأوطبملانشأةطأوطباالي طهمطاللاسئ ،طوذلكط ونطالإلهع طبحكطلطاللام ةط اللاامم ن)طمنطم ملطاللعابط.ط
 المادة (: )49
أكبطمنطثعثيطي مطمطمنطتم د د طن طاللانشد د د ددأةط
طعطيج طزطمسد د د ددم لةطاللعممبطتأ يبيطمطننطم ملفةطما د د د دطنظطكشد د د ددفهمط ط
با تكبهم،ط وطنطأنطتق لطبمت مذطأيطمنطإج ال ال طاللتحفطقط شأمهطم.ط
 المادة (:)51
طعطيج طزطل انشأةطت يعطأيطجزال طنظطاللعممب،طإذالطماطنظطتم د د طثب

أكبطمنطثعثيططي طمم
طاللا ملفةط ط

لمنتج البيض
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ي
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 المادة (: )51
ل
ت بلطاللانش د ددأةط إبعغطاللعممبطكتمبةطبامطأو ِ عطن يهطمنطجزال ال ،طوم نهم،طومقالال هم،طواللجزال طاللذيط د د د فطيتع ضط
لهطفطططحملةطتك ال طاللا ملفة،طوإذالطالمتنعطاللعممبطننطال تعلطالإلهطم ،طأوط فضطاللت يعطبملع ،طأ طوطكمنطغمئ،م،طي بط
إليهطبملب طالطاللاسد ددجبطنظطنن المهطاللا تم طاللامب طفططم فطهالمته،طأوطبملب الطالعلكبوبطاللش د د ا د دططاللامب طبعقالط
اللعاب،طأوطاللاعتاالطلالىطاللانشأةط،طو بت طنظطاللت ،يغطبأيطمنطهذهطالل
 المادة (: )52
ي ر د د ددططلكبطنممبطص د د ددحيفةطجزال ال

مئبطجايعطالألثم طاللقمم ميةط.ط

طيالونطفيهطمطموىلطاللا ملفةطاللتطال تكبهم،طوتم د د طو نهم،طواللجزال طاللا عط

ن يهطوتحتفظطهذهطاللرحيفةطف طم فطهالمةطاللعممب،
 المادة (:)53
تقيالطالل المم طاللا عةطنظطاللعام طفططط د ددجبطهمص طوفذطأحكملطاللام ةطط اللاملاةطواللسد دد،ع ن)طمنطم ملطاللعاب،ط
و ك نطاللترصد د د ددفطفيهمطبامطيع ط ططبملنفعطنظطاللعام طمنط ،بطالل جنةطاللعامليةططفطاللانش د د ددأة طوطفطحملةطناللطوج ط ط
لجنةطنامليةطيك نطاللترصفطفططالل المم طبا الفقةطوزال طةطاللعاب .

 :.التظلم .:
 المادة (: )54
مع عدم اإلخالل بحق العامل في االلتجاء إلى الجهات اإلدارية ،أو القضائية المختصة ،أو الهيئات ،يحق للعامل
أن يتظلم إلى إدارة المنشأة من أي تصرف ،أو إجراء ،أو جزاء يتخذ في حقه من قبلها ،ويقدم التظلم إلى
إدارة المنشأة خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ العلم بالتصرف ،أ و اإلجراء المتظلم منه ،و ال يضار العامل
من تقديم تظلمه ،ويخطر العامل بنتيجة البت في تظلمه ،في ميعاد ال يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه
للتظلم .

 :.أحكام ختامية .:
 المادة (:)55
تنفذ أحكام هذه الالئحة في حق المنشأة اعتبارا من تاريخ إبالغها باعتمادها ،على أن تسري في حق العمال
اعتبارا من اليوم التالي إلعالنها.

لمنتج البيض
الئحة تنظيم العمل للجمعية التعاونية
ي

تأسست عام 0441
 :.مخالفات جزائية تتعلق بمواعيد العمل .:
موىلطاللا ملفة
طإذطالطل طيبت طنظط

اللتأه طننطم النيالطاللحض طط طل عابطل ميةط 15يقةط ونطإذن،طأطوطنذط طمقب
ذلكطتعطيبطنامط طآه ن ط.

طإذالطت ت طنظطذلكط

اللتأه طننطم النيالطاللحض طل عابطل ميةط 15يقةط ونطإذن،طأوطنذ طمقب
تعطيبطنام طآه ن.ط
عابطأكبطمنط 15يقةطل ميةط30ط يقةط ونطإذن،طأوطنذ طمقب طإذالط
ط
اللتأه طننطم النيالطاللحض طل
ل طيبت طنظطذلكطتعطيبطنام طآه ن.ط
عابطأكبطمنط15ط يقةطل ميةط 30يقةط ونطإذن،طأوطنذ طمقب طإذالط
ط
اللتأه طننطم النيالطاللحض طل
ت ت طنظطذلكطتعطيبطنام طآه ن.ط
اللتأه طننطم النيالطاللحض طل عابطأكسط طمنط33ط يقةطل ميةط 63يقةط ونطإذن،طأوطنذ طمقب ط
إذالطل طيبت طنظطذلكطتعطيبطنام طآه ن.ط
عابطأكبطمنط 33يقةطل ميةط63ط يقةط ونطإذن،طأوطنذ طمقب طإذالط
ط
اللتأه طننطم النيالطاللحض طل
ت ت طنظطذلكطتعطيبطنام طآه ن ط.
اللتأه طننطم النيالطاللحض طل عابطلاالةطتز الطنظط منةط ونطإذن،طأوطنذ طمقب
ل طيبت طنظطذلكطتعطيبطنام طآه ن.ط

ط

ال طت ت ،طأوط

الجزاء
ه نسبة من األجر اليو يم)
(النسبة المحسومة ي
رابع مرة
ثالث مرة
ثان مرة
أول مرة
ي

إمذال ططكتمبط

%5

%10

%20

إمذال طكتمبط

%15

%25

%50

%10

%15

%25

%50

%25

%50

%75

يوم

%25

%50

%75

يوم

%30

ي ل
%50
باإلضافة إىل حسم أجر ساعات التأخر

يومان

إمذال طكتمبط

ي ل

ي ممن

ثالثة أيا م

ت كطاللعاب،طأوطالعمرصالفط ،بطاللايعم ط ونطإذن،طأوطنذ طمقب طبامطعطيتجمو 15يقة.ط

إمذال طكتمبط

%10

%25

يوم

ت كطاللعاب،طأوطالعمرصالفط ،بطاللايعم ط ونطإذن،طأوطنذ طمقب طبامطيتجموزط15ط يقة.ط

%10

باإلضافة إىل حسم أجر مدة ترك العمل
%50
%25

يوم

باإلضافة إىل حسم أجر مدة ترك العمل
الل،قم طفطأممكنطاللعاب،طأوطاللع ةطإليهمطبعالطالمتهم طم النيالطاللعابط ونطإذنطمسبذ.ط

إمذال طكتمبط

%10

%25

يوم

الل يمطبط ونطإذنطكتمب،طأوطنذ طمقب طلاالةطي ل،طهع طاللسنةطاللعقاليةطالل الحالة.ط

ي ممن

ثعثةطأيمطل

أ بعةطأيمل

الحرمان من
ر
التقيات
والعالوات
لمرة واحدة .

الل يمطبططاللاتربط ونطإذنطكتمب،طأوطنذ طمقب طمنطي ميطالرط تةطأيملط،طهع طاللسنةطاللعقاليةط
الل الحالة.ط

ي ممن

باإلضافة إىل حسم أجر الغياب
أ بعةطأيمل
ثعثةطأيمطل

ر
الرطنرسةطأيملط،طهع طاللسنةط
الل يمطبططاللاتربط ونطإذنطكتمب،طأوطنذ طمقب طمنط ،عةطأيملطط
اللعقاليةطالل الحالة.ط
الغيا ب المتصل دون إذن كت ابي ،أو عذر مقبول من أحد عشر يوما إلى أربعة عشر يوما ،خالل السنة
العقدية .الواحدة

ر
ط ر
الطنظطهاسةطنرسطي طممطمتر ة،طهع طاللسنةط
مرسوىلطمالةطتز
العمقطمىلطننطاللعابط ونط
اللعقاليةطالل الحالة.
ً
ً
ر
ممطهع طاللسنةطاللعقاليةط
طمرسوىلطمال الطتز الطفطمجا نهمطنظطثعثيطي ط
الل يمطبطاللاتقطعط ونط
الل الحالة.

هاسةطأيمل

الحرمان من الترقيات
والعالوات لمرة واحدة
مع إنذار بالفصل طبقا
للمادة ()08من نظام لعمل

الحرمان من
ر
التقيات
والعالوات
لمرة واحدة .

الفصل من الخدمة
طبقا للمادة
()08من نظام
لعمل

الفصل دون مكافأة أو تعويض عىل أن يسبقه إنذار كتان بعد الغياب مدة ر
عشة
يي
أيام يف نظام حكم المادة ( )81من نظام العمل .
الفصل دون مكافأة أو تعويض عىل أن يسبقه إنذار كتا ي ين بعد الغياب مدة
ر
عشون يوما يف نظام حكم المادة ( )81من نظام العمل .

لمنتج البيض
الئحة تنظيم العمل للجمعية التعاونية
ي

تأسست عام 0441
 :.مخالفات جزائية تتعلق بتنظيم العمل.:
الجزاء
ه نسبة من األجر اليو يم)
(النسبة المحسومة ي
رابع مرة
ثالث مرة
ثان مرة
أول مرة
ي

موىلطاللا ملفة
اللت الجالط ونطمب طفطيطغبطمكمنطاللعابطاللا رططل عممبطأثنم طو
اللالوالل.ط

ط

%10

%25

%50

ي ل

ال تق،م طزالئ نطفطغبطأم طنابطاللانشأةطفطأممكنطاللعاب،ط ونطإذنطمنط
الإل ال ة.ط

إمذال طكتمبط

%10

%15

%25

ال تعام طآع ،طومعالال ،طوأ وال طاللانشأة،طألغ الضطهمصة،ط ونطإذن.ط

إمذال طكتمبط

%10

%25

%50

تالهبطاللعممب،ط ونطوجهطحذطفطأيطنابطليسطفطالهترمصه،طأوطل ط
يعهالطبهطإليه.ط

إمذال طكتمبط

%10

%15

%25

وج،طأوطاللاله طمنطغبطاللاكمنطاللا رططلذلك.ط

إمذال طكتمبط

%10

%15

%25

الإلهام طفطتن يفطالآلع ،طوصيممتهم،طأوطناللطاللعنميةط هم،طأوطناللطاللت ،يغط
نامط همطمنطه ب ط.

%50

ي ل

ي ممن

ثعثةطأيمطل

ناللطو عطأ وال طالإلصعح،طواللريممة،طوالل الزلطالأله ىطفطالألممكنط
اللا ررةطلهم،طبعالطالعمتهم طمنطاللعاب.ط

إمذال طكتمبط

الل

تاز ذ،طأوطإتعفطإنعمم ،طأوطبعغم طإ ال ةطاللانشأة.ط

ي ممن

الإلهام طفطاللعهالطاللتطبح زته،طمام :ط) يم ال ،طآع ،طأجهزة،طمعالال ،ط
أ وال ،ط...طإل .ط

%50

الألكبطفطمكمنطاللعاب،طأوطغبطاللاكمنطاللاعالطله،طأوطفطغبطأو م طالل الحة.ط

%25
ثعثةطأيمطل
ي ل

%50
هاسةطأيمل
ي ممن

ي ل
فربطمعطمكمفأطة
ثعثةطأيمطل

إمذال طكتمبط

%10

%15

%25

اللن لطأثنم طاللعاب.ط

إمذال طكتمبط

%10

%25

%50

اللن لطفطاللحمع طاللتطتستالىعطيقظطةطمستا ة.ط

%50

ي ل

%10

%25

%50

اللتعن طفطإث،م طاللحض ،طوالعمرصالطف.ط

%25

%50

ي ل

ي ممن

ناللطإ منةطالألوالم طاللعم يةطالل مصةطبملعاب،طأوطناللطتنفيذطاللتع يام ط
الل مصةطبملعاب،طواللاع قةطفططمكمنطظمه

%25

%50

ي ل

ي ممن

اللتح ضطنظطم ملفةطالألوالم ،طواللتع يام طالل اطةطالل مصطةطبملع ط

ي ممن

ثعثةطأيمطل

هاسةطأيمل

فربطمعطمكمفأطة

ة،طواللاع نطننهمطل احمف ةطنظط عمةط
اللعام ،طواللانشأطة ط.

ي ممن

ثعثةطأيمطل

هاسةطأيمل

فربطمعطمكمفأطة

ي ممن

ثعثةطأيمطل

هاسةطأيمل

فربطمعطمكمفأطة

اللتسكع،طأوطوج طاللعممبطفطغبطمكمنطنا ه،طأثنم ط منم طاللعاب.ط

اللتالهيطفطالألممكنطاللاح

الإلهام ،طأوطاللتهمونطفطاللعابطاللذيط الطينشأطننهطض طفطصحةطاللعام ،طأوط
عمته ،طأوطفطاللا ال ،طأوطالأل وال ،طوالألجهزة.ط

ي ممن

ثعثةطأيمطل
ي ل

لمنتج البيض
الئحة تنظيم العمل للجمعية التعاونية
ي

تأسست عام 0441

 :.مخالفات جزائية تتعلق بسلوك العامل.:
الجزاء
ه نسبة من األجر اليو يم)
(النسبة المحسومة ي
رابع مرة
ثالث مرة
ثان مرة
أول مرة
ي

موىلطاللا ملفة
اللتشمج طمعطاللزمع ،طأوطمعطالل ب،طأوطإحالالثطمشمغ،م طفطيطمكمنطاللعاب.ط

ي ل

ي ممن

ثعثةطأيمطل

خمسة أيام

اللتام ض،طأوطال نم طاللعممبطكذبمطأمهطأصي طأثنم طاللعاب،طأوط سب،ه.ط

ي ل

ي ممن

ثعثةطأيمطل

خمسة أيام

ي ل

ي ممن

ثعثةطأيمطل

خمسة أيام

م ملفةطاللتع يام طاللرحيةطاللاتع قةطبأممكنطاللعاب ط.

%50

ي ل

ي ممن

ثالثة أيا م

اللكتمبةطنظطجال النطاللانشأة،طأوطلرذطإنعمم طن يهمطإمذال طكتمبط.

إمذال طكتمبط

ط بي طاللانشأة،طأوط فضطالت،مىلط
العمتنمىلطننطإج ال طاللكشفطاللطتطننالط
اللتع يام طاللطبيةطأثنم طاللععج.ط

%10

%25

%50

ي ل

يومان
فصل مع مكافأ ة

فضطاللتفتيشطالإل ال يطننالطالعمرصالف ط.

%25

%50

ناللطتس ي طاللنق طاللاحر ةطلحسمبطاللانشأةطفطاللا النيالطاللاحال ةط ونط
تب طمقب .ط

ي ممن

ثعثةطأيمطل

هاسةطأيمل

إمذال طكتمبط

ي ل

ي ممن

خمسة أيام

ي ممن

ثعثةطأيمطل

هاسةطأيمل

فصل مع مكافأ ة

العمتنمىلطننطال تالال طاللاع س،طوالألجهزةطاللاق ةطل
تعاالطالل

ميةطول سعمة.ط

ةطمعطاللجنسطالآله طفطأممكنطاللعاب.ط

الإليحم طلآله نطبامطي الشطاللحيم ط طع،طأوطفعطعط.ط
العنتالال طنظطزمع طاللعابطبملق ،طأوطالإلشم ة،طأوطبم تعام طو مئبط
العترم طالعلكبوميةطبملشت ،طأوطاللتحقب.ط

إمذال طكتمبط
ي ممن

%10
ثعثةطأيمطل

%15
هاسةطأيمل

%25
فصل مع مكافأ ة

العنتالال طبمإليذال طاللجساليطنظطزمع طاللعاب،طأوطنظطغبه طبط قةطإبمحيةط.

فص ل بدون مكافأة ،أو إشعار ،أو تعويض بموجب الماد ة
()81

العنتالال طاللجسالي،طأوطاللق ر،طأوطبأطيطو ي ةطمنطو مئبطالعترم طالعلكبوميةط
نظطصمح طاللعاب،طأوطاللاالي طاللاسئ ،طأوطأحالطالل ؤ م طأثنم طاللعاب،طأوط
سب،ه.ط

فصل بدون مكافأة ،أو إشعار ،أو تعويض بموجب الماد ة
()81

تقالي طبعغ،طأوطشك ىطكيالية.ط
ناللطالعمتام طلط

طلجنةطاللتحقيذطبملحض ،طأوطالإل ع طبمأل ال ،طأطوط
اللشهم ةط.

%25

%50

ي ل

يومان

ي ممن

ثعثةطأيمطل

هاسةطأيمل

فصل مع مكافأ ة

