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 لية تعيين وتحديد تعويضات المدير:آ

 ٚذيو ملد٠ أضبٛعني.( ٜتِ اإلعالٕ عٔ ٚظٝؿ١ املدٜس ع٢ً املٛقع اإليهرتْٚٞ َٚٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ يًذُع١ٝ 1

( ٜطتكبٌ ز٥ٝظ زتًظ اإلداز٠ طًبات ايتكدّ يًٛظٝؿ١ ايكٝاد١ٜ َسؾك١ بايطري ايرات١ٝ يًُتكدَني ٚصٛز عٔ املؤٖالت 2

 ايع١ًُٝ ٚايػٗادات امل١ٝٓٗ ٚغٗادات ارترب٠ ٚايٛثا٥ل املعصش٠ يًُٗازات ٚايكدزات ايكٝاد١ٜ عرب اإلميٌٝ ؾكط.

ُٜسضٌ ملكدّ ايطًب إغعاز 3  إيهرتْٚٞ ٜؿٝد ٚصٍٛ طًب٘.( 

ُٜػهٌ زتًظ اإلداز٠ دت١ٓ تط٢ُ )دت١ٓ ؾسش طًبات ايتكدّ إلغػاٍ ايٛظا٥ـ ايكٝاد١ٜ( بس٥اض١ ز٥ٝظ زتًظ اإلداز٠ 4  )

ٚعط١ٜٛ ثالث١ َٔ األعطا٤ ٚسصس ايطًبات املطتٛؾ١ٝ يًػسٚط ٚاملتطًبات ايٛازد٠ ببطاق١ ايٛصـ ايٛظٝؿٞ ارتاص١ 

 ٟ طًبات   غري َطتٛؾ١ٝ ايػسٚط َٔ املٓاؾط١.بٛظٝؿ١ املدٜس، ٚاضتجٓا٤ أ

( ٜتِ حتٌٜٛ ايطًبات املطتٛؾ١ٝ يػسٚط إغػاٍ ايٛظٝؿ١ ايكٝاد١ٜ َٚسؾكاتٗا  إىل ايًذ١ٓ املدتص١ باضتدداّ َعاٜري 5

 ايتكِٝٝ املٓصٛص عًٝٗا يف ال٥ش١ ايعٌُ بادتُع١ٝ املتؿل َع ايال٥ش١ األضاض١ٝ يٓعاّ ايعٌُ َٔ ٚشاز٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ

 االدتُاع١ٝ ثِ حيٌٝ ز٥ٝظ زتًظ اإلداز٠ املسغشني يًذ١ٓ إدسا٤ املكابالت ايػدص١ٝ.

 ( يًُؿاض١ً بني املسغشني تكّٛ ايًذ١ٓ بإدسا٤ املكابالت ٚتطتددّ َعاٜري ايتكِٝٝ ايتاي١ٝ:6

 :املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ املتدصص١ 

 ارترب٠ يف زتاٍ ايعٌُ ايتدصصٞ املطًٛب. ♦

 %50 يع١ًُٝ يًُتكدّ َع طبٝع١ ايٛظٝؿ١اْطذاّ ايتدصص ٚايدزد١ ا ♦

 .ايكدزات اإلداز١ٜ ٚايكٝاد١ٜ 

 .ارترب٠ يف َٛقع قٝادٟ أٚ إغسايف 

 .ارترب٠ يف زتاالت ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚإداز٠ ايرباَر ٚاملػازٜع 

 .ٌُايكدز٠ ع٢ً حتدٜد أٚيٜٛات ايع 

  20ايكدز٠ ع٢ً اختاذ ايكسازات املٓاضب١ يف األٚقات املٓاضب١.% 

 .املٗازات 

 َٗازات االتصاٍ ٚايتؿاٚض ٚإداز٠ االدتُاعات. ♦

 َٗازات ايتؿهري املٓطكٞ ٚايتشًًٝٞ. ♦

 .ّاالْطباع ايعا 

ّٕٛ عٔ املسغح  ♦  %.100% اجملُٛع 10االْطباع ايرٟ ته

َتٛضط ْتا٥ر ايتكِٝٝ اييت سصٌ عًٝٗا  نٌ َسغح ٚتسضٌ ايٓتا٥ر يًُسدع املدتص ( حتدد ايًذ١ٓ تستٝب املسغشني سطب 7

 يٝكّٛ بدٚزٙ بايتٓطٝب يًُذًظ بتعٝني املسغح اذتاصٌ ع٢ً أع٢ً ْتٝذ١ يف تكِٝٝ ايًذ١ٓ ٚؾكا يًتػسٜعات ايٓاؾر٠.

 ( إٔ ٜهٕٛ ضعٛدٟ ادتٓط١ٝ.8

 ( أخر َٛاؾك١ ايٛشاز٠ ع٢ً تعٝني املدٜس ناملتبع ْعاَا.9

 ( ال بد إٔ ٜهٕٛ املدٜس َتؿسغا يًعٌُ بادتُع١ٝ.10
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 تحديد التعويضات المالية للمدير:

 ( ٜتِ حتدٜد ٚتكِٝٝ ضٓٛات ارترب٠ يًٛظٝؿ١ َٔ قبٌ زتًظ اإلداز٠ أٚ َٔ خيٛي٘  يف ٖرا األَس.1

ٚبدالت ٚظٝؿ١ املدٜس ( يف ساي١ تعٝني َدٜس مبؤٌٖ أقٌ َٔ املؤٌٖ املطًٛب يًٛظٝؿ١ )بهايٛزٜٛع( ؾإْ٘ ٜطتشل شتصصات 2

 نطبٝع١ عٌُ ست٢ ٜتٛؾس املؤٌٖ املطًٛب، ٚيف ٖرٙ اذتاي١  ٜتِ اعتُاد ذيو َٔ زتًظ اإلداز٠.

( يف ساي١ سصٍٛ املدٜس املعني مبؤٌٖ أقٌ َٔ املؤٌٖ املطًٛب يًٛظٝؿ١ ع٢ً َؤٌٖ )بهايٛزٜٛع( ٖٚٛ ع٢ً زأع ايعٌُ ؾإْ٘ 3

  خدَت٘ عٔ طسٜل زتًظ اإلداز٠.ال تتػري شتصصات ايٛظٝؿ١ ي٘ ٜٚتِ تكِٝٝ ضٓني

 ( زٜاٍ. 4000( ايساتب األضاضٞ )4

 ( ض١ٓ ع٢ً تعٝٝٓ٘. 1( زٜاٍ ٜٚتػسط ملٓح ايعال٠ٚ إٔ ٜهٕٛ قد أَط٢ )   200( ٜطتشل املدٜس عال٠ٚ ض١ٜٛٓ بك١ُٝ )  5

 .َٝالدٟ ( ٜطتًِ املدٜس زاتب٘ اعتباًزا َٔ تازٜذ َباغست٘ ايعٌُ ٜٚصسف يف ْٗا١ٜ نٌ غٗس 6

 .إذا ى تطذٌٝ املدٜس يف ْعاّ ايتأَٝٓات االدتُاع١ٝ (7

 

 أواًل: البدالت:

 ( زٜاٍ.300ٜصسف املدٜس بدٍ ْكٌ غٗسٟ مببًؼ ) -1

 ٜصسف يًُدٜس ترانس ايطؿس ٚايطهٔ ٚاملٛاصالت ذتطٛز ايدٚزات ٚاملؤمتسات ٚايٓدٚات اييت ٜهًـ بٗا. -2

 ب إيٝٗا بايدزد١ ايطٝاس١ٝ.ٜصسف يًُدٜس املٓتدب ترنس٠ ضؿس إىل ادت١ٗ املٓتد -3

( 150% )مخط١ باملا١٥( َٔ ايساتب ايػٗسٟ األضاضٞ ٚعد أد٢ْ )5ٜصسف يًُدٜس بدٍ اْتداب يًّٝٛ ايٛاسد بٓطب١  -4

 ( زٜاٍ.300زٜاٍ ٚسد أع٢ً )

 ي٘ ايطهٔ. %( يألعصب يف ايعاّ َا مل ٜٛؾس10%( يًُتصٚز ْٚطب١ )25ميٓح املدٜس بدٍ ضهٔ عد أع٢ً ثالث١ أغٗس ْطب١ ) -5

 ٜصسف بدٍ ايطهٔ ع٢ً أضاع قطط غٗسٟ َع ايساتب. -6

 

 ثانًيا: المكافآت:

ٚدزد١ إتكاْ٘ يًعٌُ املٓٛط ب٘ ٚإْتاد٘   َٛاظبت٘ ٜهٕٛ َٓح املهاؾآت ع٢ً أضاع تكدٜس زتًظ اإلداز٠ يٓػاط املدٜس ٚددٙ ٚ

 ٚتؿاْٝ٘ يف ايعٌُ، ٚذيو بٓا٤ ع٢ً تٛص١ٝ ز٥ٝظ اجملًظ أٚ ْا٥ب٘.

 

 ثالًثا: التدريب:

  تكّٛ ادتُع١ٝ ٚسطب تٛؾس اإلَهاْٝات بٛضع بسْاَر يتدزٜب املدٜس يسؾع َطت٣ٛ نؿا٤ت٘ ايٛظٝؿ١ٝ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ذيو

 سطب االستٝاز ٚأٚي١ٜٛ االضتشكام.

 .صسف أدس املدٜس طٛاٍ ؾرت٠ ايتدزٜب أٚ سطبُا ٜتؿل عًٝ٘ بني اإلداز٠ ٚاملٛظـ 

 أٚ سطبُا ٜتؿل عًٝ٘ بني اإلداز٠  دتُع١ٝ ؾرت٠ تعادٍ ؾرت٠ ايتدزٜب ٜب٘ بإٔ ٜعٌُ يد٣ اًٜتصّ املدٜس ايرٟ ٜتِ تدز

 ٚاملٛظـ.
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 رابًعا: أيام العمل ومواعيده وساعاته:

ًٝا أٚ نُا حيددٙ  8ضاع١ يف األضبٛع ع٢ً َداز ايط١ٓ عٝح تهٕٛ ضاعات ايعٌُ اي١َٝٛٝ  40ضاعات ايعٌُ  -1 ضاعات َٜٛ

 ادتُع١ٝ. زتًظ إداز٠ 

أٜاّ ايعٌُ مخط١ أٜاّ يف األضبٛع أٚ سطبُا حتددٙ إداز٠ ادتُع١ٝ ْعًسا يعسٚف ايعٌُ َٚكتطٝات٘ ٜٚعترب ّٜٛ ادتُع١  -2

 ٚايطبت َٜٛٞ ايساس١ األضبٛع١ٝ بأدس ناٌَ.

جيٛش ايتهًٝـ بايعٌُ خازز ٚقت ايدٚاّ ٚؾًكا يالستٝادات نُا جيٛش ايتهًٝـ بايعٌُ يف أٜاّ ايعطالت األضبٛع١ٝ  -3

ٚاألعٝاد ايسمس١ٝ ٚذيو ضُٔ االعتُادات يف املٝصا١ْٝ ٚبٓا٤ً ع٢ً َا تطًب٘ َصًش١ ايعٌُ، ٜٚطع َدٜس ادتُع١ٝ ايكٛاعد 

ارتاص١ بػسٚط ايتهًٝـ بايعٌُ اإلضايف ٚحتدٜد ضاعات٘ ٚاألٜاّ ايالش١َ يريو ثِ ٜعسض ع٢ً ز٥ٝظ زتًظ اإلداز٠ 

 العتُادٙ.

 غري ضاعات ايعٌُ ايسمس١ٝ يف ساي١ االستٝاز إيٝ٘ سطب ساد١ ايعٌُ. ٜتعني ع٢ً املدٜس إٔ حيطس يًعٌُ يف -4

 ضاعات ايعٌُ اإلضاؾ١ٝ: -5

 ٜتِ استطاب ضاعات ايعٌُ اإلضاؾ١ٝ نايتايٞ:

  ّيف أٜاّ ايعٌُ ايسمس١ٝ ميٓح املهًؿٕٛ بايعٌُ اإلضايف أدًسا إضاؾٝا ٜعادٍ ايساتب ايعادٟ يًطاعات اييت عًُٗا يف أٜا

 .240( تكطِٝ 1,5× ايعٌُ ايسمس١ٝ ٚحتتطب ق١ُٝ أدس ايطاع١ )ايساتب ايػٗسٟ 

  ًّٝا ( َٔ ايساتب ايعادٟ يًطاعات اييت 1.5ٜعادٍ )يف أٜاّ اإلداشات األضبٛع١ٝ ميٓح املهًؿٕٛ بايعٌُ اإلضاؾ١ٝ أدًسا إضاؾ

 .240( تكطِٝ 1.50× عًُٗا ٚحتطب ق١ُٝ أدس ايطاع١ )ايساتب ايػٗسٟ 

  ًّا ٜعادٍ ضعـ ايساتب ايعادٟ يًطاعات اييت عًُٗا يف أٜاّ إداشات األعٝاد ميٓح املهًؿٕٛ بايعٌُ اإلضايف أدًسا إضاؾ

 .240(   تكطِٝ 2× ٚحتتطب ق١ُٝ أدس ايطاع١ )ايساتب ايػٗسٟ 

 

 خامًسا: اإلجازات:

ًَا تبدأ ببدا١ٜ ايعاّ املٝالدٟ. 30ٜطتشل املدٜس إداش٠ ض١ٜٛٓ َدتٗا  -1 ٜٛ 

متٓح اإلداش٠ ايط١ٜٛٓ يًُدٜس ٚتٓطل سطب َكتطٝات ايعٌُ ٚظسٚؾ٘ َع األخر  يف االعتباز زغب١ املدٜس نًُا أَهٔ  -2

 ذيو.

ًَا َٓٗا ٜتُتع املدٜس بإداشت٘ ايط١ٜٛٓ ٚال  -3 جيٛش ي٘ ايتٓاشٍ عٓٗا بأدس أٚ بدٕٚ أدس ٚإمنا جيٛش ي٘ تأدًٝٗا نًٗا أٚ أٜا

 عٔ عاَني َتتايٝني. أٚ ْا٥ب٘ ع٢ً أال ٜصٜد ايتأدٌٝ  يًط١ٓ ايتاي١ٝ ؾكط مبٛاؾك١ ايس٥ٝظ

اشت٘ يًط١ٓ ايتاي١ٝ جيٛش يف ساالت ايطسٚز٠ قطع إداش٠ املدٜس ع٢ً أال خيٌ ذيو عك٘ يف تأدٌٝ األٜاّ املتبك١ٝ َٔ إد -4

 ؾكط.

يًُدٜس اذتل يف اذتصٍٛ ع٢ً أدس عٔ أٜاّ اإلداش٠ املطتشك١ إذا تسى ايعٌُ   قبٌ اضتعُاي٘ هلا ٚذيو بايٓطب١ يًُد٠  -5

ايعٌُ، ٚحيتطب  أدس اإلداش٠ عٔ نطٛز ايط١ٓ بٓطب١ َا قطاٙ َٓٗا يف صٌ ع٢ً إداشت٘ عٓٗا نُا ٜطتشل  اييت مل حي

 س أدس نإ ٜتكاضاٙ املدٜس عٓد تسى ايعٌُ.آخ  األدس ع٢ً أضاع 
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ال جيٛش يًُدٜس أثٓا٤ متتع٘ بإداشت٘ املٓصٛص عًٝٗا إٔ ٜعٌُ يد٣ صاسب عٌُ آخس ؾإذا ثبت إٔ املدٜس قد خايـ  -6

 ذيو ٜتِ تطبٝل َا ٜٓص عًٝ٘ ْعاّ ايعٌُ بٗرا ارتصٛص.

 د٘ ايتايٞ:ٜطتشل املٛظـ سطب َا ٜٓص عًٝ٘ ْعاّ ايعٌُ إداش٠ َسض١ٝ ع٢ً ايٛ -7

ًَا األٚىل بأدس ناٌَ.  أ( ايجالثٕٛ ٜٛ

ًَا ايتاي١ٝ ثالث١ أزباع األدس.  ب( ايطتٕٛ ٜٛ

 ز( ٚبعد ذيو تٓعس اإلداز٠ يف استُاٍ اضتُساز املٛظـ أٚ إْٗا٤ خدَات٘ بعد اضتٓؿاد ناٌَ زصٝدٙ َٔ اإلداشات ايعاد١ٜ. 

ٔ ادت١ٗ ايطب١ٝ املدتص١ اييت حتددٖا ادتُع١ٝ بعد تٛقٝع ٜعتُد ايس٥ٝظ أٚ ْا٥ب٘ اإلداش٠ املسض١ٝ بٓا٤ً ع٢ً تكسٜس َ

 ايهػـ ايطيب ع٢ً املسٜض ٚإسطاز تكسٜس َٔ ايطبٝب املدتص.

تبدأ ببدا١ٜ ايعاّ املٝالدٟ ٚتطكط  ط١ أٜاّ يف ايط١ٓ  يًُدٜس اذتل يف إداش٠ طاز١٥ َدؾٛع١ األدس يؿرت٠ ال تتذاٚش مخ -8

اييت ٜكدزٖا ايس٥ٝظ املباغس ع٢ً أال تصٜد تًو اإلداش٠ عٔ  ٚذيو ْعًسا يًعسٚف  ١ ايعاّ،مجًٝعا أٚ َا تبك٢ َٓٗا بٓٗاٜ

 ٚع٢ً املدٜس تكدِٜ َا ٜجبت سادت٘ إىل تًو اإلداش٠ عٓد عٛدت٘. ثالث١ أٜاّ يف املس٠ ايٛاسد٠  

 ه١َٝٛ.ميٓح املٛظـ إداش٠ َدؾٛع١ األدس سطب إداشات األعٝاد ايسمس١ٝ املعٍُٛ بٗا يف ناؾ١ ايكطاعات اذت -9

تػذع إداز٠ ادتُع١ٝ املدٜس ٚمتهٓ٘ َٔ شٜاد٠ حتصًٝ٘ ايعًُٞ ٚذيو مبٓح املدٜس إداش٠ دزاض١ٝ بدٕٚ َستب ٚذيو  -10

ٚؾًكا يًكٛاعد اييت ٜكسزٖا ايٓعاّ يف ٖرا ايصدد ع٢ً إٔ ال ٜؤثس ذيو ع٢ً اآلزا٤ ٚإٔ تتِ املٛاؾك١ املطبك١ ع٢ً االيتشام 

 ُع١ٝ.بايدزاض١ َٔ ذٟٚ ايصالس١ٝ بادت

 نُا ميٓح املدٜس إداش٠ ال تتذاٚش األٜاّ ايؿع١ًٝ اييت تؤد٣ ؾٝٗا االَتشاْات   اييت ٜسغب دخٛهلا ٚذيو ٚؾًكا يآلتٞ: -11

  إٔ تهٕٛ ٖٓاى َٛاؾك١ َطبك١ ع٢ً ايتشاق٘ بايدزاض١ ٚإٔ ٜتكدّ املدٜس بػٗاد٠    َٔ ادت١ٗ ايتع١ًُٝٝ اييت ٜٓتطب إيٝٗا

 ٚإٔ ٜكّٛ بتكدِٜ ْتٝذ١ االَتشإ بعد إعالْٗا.  ٛاعٝد االَتشاْات تجبت تطذًٝ٘ يدٜٗا َع ددٍٚ َ

 ٠ غري َدؾٛع١ األدس إذا اقتطت ايعسٚف ذيو بعد اذتصٍٛ جيٛش شٜاد٠ ؾرت٠ اإلداش٠ ايدزاض١ٝ عٔ اذتد املكسز بإداش

 ع٢ً املٛاؾك١.

 .يف ساي١ زضٛب املٛظـ يف االَتشإ ؾإْ٘ ال ميٓح إداش٠ دزاض١ٝ يرات ايط١ٓ ايدزاض١ٝ اييت زضب ؾٝٗا 

 ت ارتاص١.ٜتِ سطِ ق١ُٝ أدس بدٍ املٛاصالت عٓد ايتُتع بهاؾ١ اإلداشات عدا إداشات األعٝاد ايسمس١ٝ ٚاإلداشا -12

 

 سادًسا: الجزاءات:

 تصٓـ ادتصا٤ات اييت جيٛش تٛقٝعٗا ع٢ً املٛظـ نايتايٞ:

. ايتٓبٝ٘: ٖٚٛ ترنري غؿٗٞ ٜٛد٘ إىل املدٜس َٔ قبٌ ز٥ٝط٘ ٜػاز ؾٝ٘ إىل املدايؿ١   اييت ازتهبٗا املدٜس ٜٚطًب َٓ٘ ايتكٝد 1

 بايٓعاّ ٚايكٝاّ بٛادبات٘ ع٢ً ٚد٘ صشٝح.

ٖٚٛ نتاب ٜٛد٘ إىل املدٜس يف ساي١ ازتهاب٘ شتايؿ١ َتطُٔ يؿت ْعسٙ إىل املدايؿ١ ٚإىل إَهإ تعسض٘  . اإلْراز ايهتابٞ:2

 دتصا٤ أغد يف ساي١ اضتُساز املدايؿ١ أٚ تهسازاٖا.

 . ايػسا١َ: ٚتهٕٛ ظطِ دص٤ َٔ أدس املدٜس ٜرتاٚح بني أدس ّٜٛ ناٌَ ٚأدس مخط١ أٜاّ عٔ املدايؿ١ ايٛاسد٠.3
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ايعٌُ دٕٚ أدس: ٖٚٛ َٓع املدٜس َٔ ممازض١ عًُ٘ َد٠ َٔ ايصَٔ  دٕٚ إٔ ٜتكاض٢ عٓٗا أدس أٚ تعٜٛض  . اإلٜكاف ع4ٔ

 ٜٚؿسض ٖرا ادتصا٤ َٔ ّٜٛ إىل مخط١ أٜاّ.

. ايؿصٌ َٔ ارتد١َ َع املهاؾأ٠: ٜٚعترب إْٗا٤ خد١َ املدٜس بطبب ازتهاب٘ شتايؿ١ َٔ املدايؿات املٓصٛص عًٝٗا ال متٓع 5

 اؾأ٠ املطتشك١ عٔ َد٠ خدَت٘ سطب ْعاّ ايعٌُ.صسف ناٌَ امله

. ايؿصٌ َٔ ارتد١َ دٕٚ َهاؾأ٠: ٖٛ ؾطذ عكد املدٜس دٕٚ َهاؾأ٠ ٚذيو عٓدَا ٜستهب املٛظـ عُال ٜٓطبل عًٝ٘ سهِ 6

 ( َٔ ْعاّ ايعٌُ.83املاد٠ )

 . جيب إٔ ٜتٓاضب ادتصا٤ املٛقع ع٢ً املٛظـ َع سذِ املدايؿ١ املستهب١.7

 صا٤ َا مل ٜتِ اعتُادٙ َٔ قبٌ زتًظ اإلداز٠ عدا ايتٓبٝ٘ ايػؿٗٞ.. ال ٜعتد بادت8

 . حتدد املدايؿات اييت تطتشل ادتصا٤ات ٚؾكا يًذدٍٚ املسؾل.9

. ال جيٛش إٔ ٜٛقع ع٢ً املدايؿ١ ايٛاسد٠ أنجس َٔ دصا٤ ٚاسد، نُا ال جيٛش ادتُع بني اقتطاع دص٤ َٔ أدس املدٜس 10

 ٔ ْعاّ ايعٌُ ٚبني أٟ دص٤ آخس باذتطِ َٔ األدس بٓؿظ ايػٗس.( 81َتطبًٝكا ألسهاّ املاد٠ )

. ال جيٛش تٛقٝع أٟ دصا٤ ع٢ً املدٜس إال بعد إبالغ٘ مبا ْطب إيٝ٘ ٚايتشكٝل َع٘ يف ذيو ٚمساع أقٛاي٘ ٚدؾاع٘ يف ستطس 11

ًُ٘ أٚ ع٢ً عٓٛاْ٘ ايجابت ٜٛدع يف ًَؿ٘ ارتاص، ٚخيطس املٛظـ بايتازٜذ احملدد إلدسا٤ ايتشكٝل َٚهاْ٘ نتاب١ يف َهإ ع

 يف ًَـ خدَت٘.

. ايس٥ٝظ ْٚا٥ب٘ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ اذتل يف تهًٝـ َٔ ٜػا٤ َٔ ايسؤضا٤ يًتشكٝل يف املدايؿ١ املٓطٛب١ يًُدٜس ٚمساع أقٛاي٘ 12

ٚدؾاع٘ ٚتدٜٚٔ ذيو نً٘ يف ستطس ٜٛدع مبًـ املدٜس ٜٚعد ستسز احملطس َرنس٠ بٓتٝذ١ ايتشكٝل ٚاقرتاح ادتصا٤ 

 ضب.املٓا

. ال جيٛش تٛقٝع أٟ دصا٤ ع٢ً املدٜس ألَس ازتهاب٘ خازز َهإ ايعٌُ إال إذا نإ ي٘ عالق١ َباغس٠ بايعٌُ أٚ خيٌ بهسا١َ 13

 ايٛظٝؿ١ أٚ بطبٝع١ عٌُ املدٜس أٚ بسؤضا٥٘.

 ٛبات املكسز٠ هلا.. إذا نإ ايؿعٌ ايرٟ ازتهب٘ املدٜس ٜػهٌ أنجس َٔ شتايؿ١ ؾٝهتؿٞ بتٛقٝع ايعكٛب١ األغد َٔ بني ايعك14

 . جملًظ اإلداز٠ أٚ َٔ ٜؿٛض٘ ختؿٝـ ادتصا٤ املكسز يًُدايؿ١ اييت تستهب ألٍٚ َس٠.15

. ٜعد يًُدٜس صشٝؿ١ دصا٤ات تسؾل مبًـ خدَت٘ ٜدٕٚ ؾٝٗا ْٛع املدايؿ١ اييت ازتهبٗا ٚتازٜذ ٚقٛعٗا ٚادتصا٤ ايرٟ ٚقع 16

 عًٝ٘. )عٌُ منٛذز يًصشٝؿ١(.

. جيب إبالؽ املدٜس نتاب١ مبا ٚقع عًٝ٘ َٔ دصا٤ات َٚكدازٖا ٚادتصا٤ ايرٟ ٜتعسض ي٘ يف ساي١ ايتهساز، ٚإذا اَتٓع املدٜس 17

 عٔ اضتالّ ايبالؽ أزضٌ بايربٜد املطذٌ ع٢ً عٓٛاْ٘ أٚ أخر تٛقٝع غاٖدٜٔ عٓ٘ اَتٓاع االضتالّ.
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 ملحق الالئحة:

 أٚال: ددٍٚ ادتصا٤ات:

 تتعًل مبٛاعٝد ايعٌُأٚال: شتايؿات 

ّ 
 دزد١ ادتصا٤ َٔ األدس ايَٝٛٞ ْٛع املدايؿ١

 زابع َس٠ ثايح َس٠ ثاْٞ َس٠ أٍٚ َس٠

1 
دقٝك١ دٕٚ إذٕ أٚ  15ايتأخري عٔ َٛاعٝد اذتطٛز يًعٌُ يػا١ٜ 

 عرز َكبٍٛ )إذا مل ٜرتتب ع٢ً ايتأخري تعطٌٝ آخسٜٔ(

 %20 %10 %5 إْراز نتابٞ

2 
دقٝك١ دٕٚ إذٕ أٚ  15اذتطٛز يًعٌُ يػا١ٜ ايتأخري عٔ َٛاعٝد 

 عرز َكبٍٛ )إذا تستب ع٢ً ايتأخري تعطٌٝ آخسٜٔ(

 %50 %25 %5 إْراز نتابٞ

3 

دقٝك١  15ايتأخري عٔ َٛاعٝد اذتطٛز يًعٌُ ملد٠ أنجس َٔ 

دقٝك١ دٕٚ إذٕ أٚ عرز َكبٍٛ )إذا مل ٜرتتب ع٢ً  30يػا١ٜ 

 ايتأخري تعطٌٝ آخسٜٔ(

10% 15% 25% 50% 

4 

 15ايتأخري عٔ َٛاعٝد اذتطٛز يًعٌُ ملد٠ أنجس َٔ 

دقٝك١ دٕٚ إذٕ أٚ عرز َكبٍٛ )إذا تستب ع٢ً  30دقٝك١ يػا١ٜ 

 ايتأخري تعطٌٝ آخسٜٔ(

 ّٜٛ ناٌَ 75% 50% 25%

5 

 30يًعٌُ ملد٠ أنجس َٔ ايتأخري عٔ َٛاعٝد اذتطٛز 

دقٝك١ دٕٚ إذٕ أٚ عرز َكبٍٛ )إذا مل ٜرتتب  60دقٝك١ يػا١ٜ 

 ع٢ً ايتأخري تعطٌٝ آخسٜٔ(

 ّٜٛ ناٌَ 75% 50% 25%

 

6 

 30ايتأخري عٔ َٛاعٝد اذتطٛز يًعٌُ ملد٠ أنجس َٔ 

دقٝك١ دٕٚ إذٕ أٚ عرز َكبٍٛ )إذا تستب ع٢ً  60دقٝك١ يػا١ٜ 

 ايتأخري تعطٌٝ آخسٜٔ(

 ّٜٛ  ّٜٛ ناٌَ 50% 30%

 ناٌَ

7 

ايتأخري عٔ َٛاعٝد اذتطٛز يًعٌُ ملد٠ تصٜد ع٢ً ضاع١ 

دٕٚ إذٕ أٚ عرز َكبٍٛ )ضٛا٤ تستب أٚ تستب ع٢ً ايتأخري 

 تعطٌٝ آخسٜٔ(

ّٜٛ  إْراز

 ناٌَ

 ثالث١ أٜاّ َٜٛني

8 
تسى ايعٌُ أٚ االْصساف قبٌ املٝعاد دٕٚ إذٕ أٚ عرز َكبٍٛ 

 مبا جياٚش ايسبع ضاع١

 ّٜٛ ناٌَ %25 %10 إْراز نتابٞ

9 
ايبكا٤ يف َكس ايعٌُ أٚ ايعٛد٠ إيٝ٘ بعد اْتٗا٤ َٛاعٝد 

 ايعٌُ دٕٚ َربز

 ّٜٛ ناٌَ %25 %10 إْراز نتابٞ

 

 باإلضافة إلى حسم أجر زمن التأخير هذا

 هذا باإلضافة إلى حسم أجر زمن التأخير

 هذا باإلضافة إلى حسم أجر زمن التأخير

 هذا باإلضافة إلى حسم أجر ساعات التأخير

 هذا باإلضافة إلى حسم أجر زمن التأخير
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ًٝا:     شتايؿات تتعًل بتٓعِٝ ايعٌُ  ثاْ

ّ 
 دزد١ ادتصا٤ َٔ األدس ايَٝٛٞ ْٛع املدايؿ١

 زابع َس٠ ثايح َس٠ ثاْٞ َس٠ أٍٚ َس٠

 %25 %15 %10 إْراز نتابٞ ارتسٚز َٔ غري املهإ املدصص يًدسٚز 1

 %25 %15 %10 إْراز نتابٞ اضتكباٍ شا٥سٜٔ يف أَانٔ ايعٌُ دٕٚ إذٕ َٔ اإلداز٠ 2

 %25 %15 %10 إْراز نتابٞ األنٌ يف غري املهإ املعد أٚ املٝعاد احملدد يريو 3

 %25 %15 %10 إْراز نتابٞ ايّٓٛ أثٓا٤ ايعٌُ 4

 ثالث١ أٜاّ َٜٛإ ّٜٛ ْصـ ّٜٛ  ايّٓٛ يف اذتاالت اييت تطتدعٞ ٜكع١ َطتُس٠. 5

 ّٜٛ ناٌَ %50 %25 %10 ايتطهع أٚ ٚدٛد ايعُاٍ يف غري ستًِٗ أثٓا٤ ضاعات ايعٌُ 6

 %50 %25 %10 إْراز نتابٞ اضتعُاٍ اهلاتـ ألغساض خاص١ دٕٚ إذٕ 7

8 
 ايتالعب يف إثبات اذتطٛز

 

 َٜٛإ ّٜٛ 50% 25%

 َٜٛإ ّٜٛ %50 %25 عدّ إطاع١ األٚاَس ايعاد١ٜ ارتاص١ بايعٌُ 9

 َٜٛإ ّٜٛ %50 %25 ايتعًُٝات املتعًك١ بايعٌُعدّ تٓؿٝر  10

11 
ايتشسٜض ع٢ً شتايؿ١ األٚاَس ٚايتعًُٝات ارتط١ٝ 

 ارتاص١ بايعٌُ

- مخط١ أٜاّ  ثالث١ أٜاّ َٜٛإ - - - 

 ٚجيٛش ي٘ ايؿصٌ يف املس٠ ايجايج١

12 

اإلُٖاٍ أٚ ايتٗإٚ يف ايعٌُ ايرٟ قد ٜٓػأ عٓ٘ ضسز 

 يف املٛاد ٚاألدٚاتيف سص١ ايعُاٍ أٚ ضالَتِٗ أٚ 

 مخط١ أٜاّ ثالث١ أٜاّ  َٜٛإ

 ٚجيٛش ي٘ ايؿصٌ يف املس٠ ايجايج١

13 

ايتدخني يف األَانٔ احملعٛز٠ يًُشاؾع١ ع٢ً ضال١َ 

 ايعُاٍ يف َهإ ايعٌُ ٚخازد٘ أٚ محٌ َػتكات٘
 جيٛ ؾصً٘ َٔ ايعٌُ ست٢ يٛ ناْت املدايؿ١ األٚىل

 

 

 

 

 

 

 

 ويجوز الفصل حتى ولو كانث المخالفة األولى
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 بطًٛى ايعاٌَثايجا: شتايؿات تتعًل 

 ْٛع املدايؿ١ ّ
 دزد١ ادتصا٤ َٔ األدس ايَٝٛٞ

 زابع َس٠ ثايح َس٠ ثاْٞ َس٠ أٍٚ َس٠

ايتػادس َع ايصَال٤ أٚ إسداخ َػاغبات يف  1

 ستٌ ايعٌُ

مخط١ أٜاّ ٚجيٛش  ثالث١ أٜاّ َٜٛإ ّٜٛ

مخط١ أٜاّ ٚجيٛش  ثالث١ أٜاّ َٜٛإ ّٜٛ ايتُازض 2 ايؿصٌ يف املس٠ ايجايج١

االَتٓاع عٔ إدسا٤ ايهػـ ايطيب عٓد طًب  3 ايؿصٌ يف املس٠ ايجايج١

 ذيو

 مخط١ أٜاّ ثالث١ أٜاّ َٜٛإ ّٜٛ 

 َٜٛإ ّٜٛ %50 %25 زؾض ايتؿتٝؼ عٓد االْصساف 4

شتايؿ١ ايتعًُٝات ايصش١ٝ املتعًك١ بأَه١ٓ  5

 ايعٌُ

 مخط١ أٜاّ َٜٛإ ّٜٛ  50%

املٛاعٝد دٕٚ عدّ تطًِٝ األَٛاٍ احملص١ً يف  6

 تربٜس َكبٍٛ

ثالث١  َٜٛإ

 أٜاّ

مخط١ أٜاّ 

ايؿصٌ َع 

 املهاؾأ٠

 

 جيٛش ؾصً٘ ست٢ يٛ ناْت املدايؿ١ األٚىل  مجع إعاْات أٚ ْكٛد دٕٚ إذٕ 7

نتاب١ عبازات ع٢ً ادتدزإ أٚ يصل  8

 إعالْات دٕٚ إذٕ

إْراز 

 نتابٞ

10% 25% 50% 

مما االدعا٤ نربا ع٢ً ايسؤضا٤ أٚ ايصَال٤  9

 ٜٛدٟ إىل تعطٌٝ ايعٌُ

ًّٝا بايؿصٌ ٚجيٛش ؾصً٘ ست٢ يٛ ناْت املدايؿ١  ٜٓرز خط

إْراز  اإلضساف يف اضتٗالى املٛاد األٚي١ٝ 10 األٚىل

 نتابٞ

 َٜٛإ ّٜٛ 50%

اضتعُاٍ األدٚات أٚ اآلالت أٚ ارتدَات يف  11

 أغساض خاص١

 مخط١ أٜاّ ثالث١ أٜاّ َٜٛإ ّٜٛ
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 الخدمة: سابًعا: انتهاء

 تٓتٗٞ خد١َ املٛظـ ألسد األضباب اآلت١ٝ:

 ( باْتٗا٤ َد٠ ايعكد.1

 ( االضتكاي١.2

 ( َٔ ْعاّ ايعٌُ.83(، )73( ؾطذ ايعكد ألسد األضباب ايٛازد٠ يف املادتني )3

 ( َٔ ْعاّ ايعٌُ.84( تسى ايعٌُ يف اذتاالت ايٛازد٠ يف املاد٠ )4

ًّٝا يالضتُساز يف 5 ايعٌُ بكساز َٔ ادت١ٗ ايطب١ٝ املعتُد٠ بػسط إٔ ٜهٕٛ املدٜس قد اضتٓؿر إداشت٘ ( عدّ ايًٝاق١ صش

 املسض١ٝ ٚاالعتٝاد١ٜ.

ًّا عٔ أدا٤ عًُ٘.6  ( عذص املٛظـ نً

ًّا بعكٛب١ عٔ دسمي١ شت١ً بايػسف أٚ األَا١ْ.7  ( اذتهِ ع٢ً املٛظـ ْٗا٥

 ( ايؿصٌ َٔ ارتد١َ.8

ًَا ٚجيٛش جملً 60( بًٛؽ املٛظـ ضٔ 9  ظ اإلداز٠ متدٜد ارتد١َ.عا

 ( ايٛؾا٠.10

( األسٛاٍ اييت تتطًب ؾٝٗا أسهاّ ْعاّ ايعٌُ تٛدٝ٘ إخطاز يًطسف اآلخس يؿطذ عكد ايعٌُ أٚ إْٗاؤٙ ؾإْ٘ ٜتعني 11

 َساعا٠ َا ًٜٞ:

 ( إٔ ٜهٕٛ اإلخطاز خطٝا.1

 زٜذ االضتالّ.( إٔ ٜتِ تطًِٝ اإلخطاز يف َكس ايعٌُ ٜٚٛقع املسضٌ إيٝ٘ باضتالَ٘ َع تٛضٝح تا2

 ( يف ساي١ اَتٓاع املدٜس عٔ االضتالّ َع إثبات ايٛاقع١ يف ستطس زمسٞ ٜٛقع عًٝ٘ اثٓإ َٔ شَال٥٘ يف ايعٌُ.3

ًَا ٜدؾع يًطسف اآلخس تعًٜٛطا عٔ َد٠ 4 ( يف ساي١ عدّ َساعا٠ ايطسف املسضٌ إيٝ٘ اإلخطاز ي١ًًُٗ املٓصٛص عًٝٗا ْعا

 اإلخطاز أٚ املتبكٞ َٓٗا.

ًٓا بٗا تازٜذ ايتشاق٘ بايعٌُ ٚتازٜذ اْتٗا٤ عًُ٘ ( ٜط5ً ِ يًُدٜس عٓد إْٗا٤ خدَت٘ غٗاد٠ َٔ ٚاقع ًَـ خدَت٘ َبٝ

َٚط٢ُ ايٛظٝؿ١ ٚاألدس ٚاالَتٝاشات املُٓٛس١ ي٘ ٚذيو يف َٝعاد أقصاٙ أضبٛع َٔ تازٜذ طًب٘ هلا )عٌُ منٛذز غٗاد٠ 

 خد١َ(.

٢ أضاع أدس ْصـ غٗس عٔ نٌ ض١ٓ َٔ ايطٓٛات ارتُظ األٚىل ٚأدس ( ٜدؾع يًُٛظـ َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ ارتد١َ، حتطب ع6ً

 غٗس عٔ نٌ ض١ٓ َٔ ايطٓٛات ايتاي١ٝ ٜٚتدر األدس األخري أضاًضا ذتطاب املهاؾأ٠ ٚذيو سطب ْعاّ ايعٌُ.

 ( ٜعترب شتايؿ١ تأدٜب١ٝ تطتٛدب ادتصا٤ ازتهاب املٛظـ يؿعٌ َٔ األؾعاٍ ايٛازد٠ ظدٍٚ ادتصا٤ات املسؾل.7

  

 :المراجع : ثامنًا

 اآلي١ٝ. ٚحتٌ ٖرٙ  ٖـ 26/04/1441يف   اآلي١ٝ(  ٖرٙ    األٚىل( يف دٚزت٘ )      1  )يف االدتُاع ت ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ اعتُد

 .اآليٝات ٚايطٝاضات األخس٣ املتعًك١ بٗرا ايػإٔ ستٌ مجٝع 

 

 

 


