
 

 

 جهاس تىميت المشزوعاث 

 المتىسطت والصغيزة

 ومتىاهيت الصغز
 

 

 
 

 اـىــهمـــك تــحتــص
 

 

 دليل استزشادي

 فيزوص مه  لىقايت العمالت بالمىشآث الصىاعيت 

 كىرووا المستجذ
 

 -الغزض :

 كُفُخ انىلبَخ يٍ فُشوط كىسوَب وانذذ يٍ اَتشبسِ.

 -المذي :

 جًُغ انؼبيهٍُ ثبنًصُغ -

 ٌوانضائش -

 ّانذوسَخ وخالف خػًبل انصُبَػهً انًصُغ أل وٌانًتشدد -

 

 -:هذافاأل

 انذفبظ ػهً عاليخ انؼًبل وانؼبيهٍُ وانًتشددٍَ -

 انذفبظ ػهً عاليخ انًُتجبد -

 انذفبظ ػهً انصذخ انؼبيخ وانذذ يٍ اَتشبس األوثئخ -



 

 

 -: التىعيت

 داسحواإلانًصُغ  سكبٌأتؼًُى يهصمبد وصاسح انصذخ ثكبفخ  -

 انىلبَخ ثكبفخ غشق انتىاصم )ثشَذ انُكتشوٍَ , سعبئم َصُخ , تُىَهبد صىتُخ , ...( سشبدادإ تؼًُى -

  :تشًم دًالد انتىػُخ انُمبغ انتبنُخ ٌأَجت 

 ششح غجُؼخ انًشض  -

 غشَمخ اَتشبس انًشض -

 أػشاض انًشض -

 .صبثخاالُفُخ انتؼبيم فٍ دبنخ انشك فٍ ك -
 

 -الىقائيت : جزاءاثاإل

 ثبَُخ 02بء وانصبثىٌ نًذح ال تمم ػٍ ثبنً َذٌاألؿغُم  -

 ّانىجس نًظ زاد -

 يتش ػٍال تمم  خشٍَاِانجؼذ ثًغبفخ آيُخ ػٍ  -
 

 -المعذاث المستخذمت:

 جهضح لُبط دشاسح ػٍ ثؼذأ -

 يعخبد وثخبخبد  -

 (اوفششىص) أؿطُخ نذًبَخ األدزَخ, لفبصادكًبيبد ,  -
 

 الخاماث المستخذمت

 صبثىٌ -

 كهىس يخفف -

 %02كذىل  -
 

 -:اثجزاءاإل

  سظُبدنألكًطهشاد وانصبثىٌ  انًخفف تتى ػًهُبد انُظبفخ فً انًصُغ ثبعتخذاو انكهىس -1

وانتىجُّ  يشادُطيكبتت ووغشلبد وبنًصُغ يٍ صبالد اَتبج ث يبكٍاألنجًُغ  عطخواأل

 %.02ثبعتخذاو انكذىل  نهؼًبل

 .وجذد( ٌإُى وعبئم انُمم انخبصخ ثبنًصُغ )تتى ػًهُخ تؼم -0

 .انًؼذاد َىيُب  و  َتبجاإل تطهُش يغتهضيبد -3

 .انًصُغ نٍإتطهُش انًىاد انخبو لجم دخىنهب  -4



 

 

 , انًشادُط ,,,,(  نىانغالُش انًشافك يثم )انًًشاد , تطه -5

 صَبدح يؼذل تفشَؾ عالل انًهًالد -6

دتً ال تىجذ  اتخبر انالصو% يٍ انؼًبنخ وَتى 52 انًصُغػذاد انًىجىدح داخم األال تتؼذي  -0

 ثبنًصُغ.ي يكبٌ أتجًؼبد فً 

 .صبثخاإلٌ شك فٍ أػٍ  ثالؽنإلػ عبخٍ خبص ثبنؼبيهٍُ ثبنًصُغ خ َشبءإ -8

ػبيم يصبة  يأوانتُجُّ ػهً  وَتى تغجُههب فً ثُبٌ خبص ثهب ػُذ دخىل انؼًبلانذشاسح  لُبط -9

 ّاسعبنستّ  َتى يالدظخ استفبع دسجخ دشا وفً دبلَهضو انًُضل أٌ اَفهىَضا  وأثشد  ػشاضأ يأث

 .يغتشفً  لشةأو أًصُغ غجُت ان نًإ

وأؿطُخ دًبَخ األدزَخ  وانمفبصادَمىو كم يٍ ثبنًصُغ وصبالد االَتبج ثبستذاء انكًبيبد  -12

 (االوفششىص)

.% ػهً فتشاد يتمبسثخ فً كم صبالد االَتبج وانتؼجئخ 02ثُغجخ  ًثُهَاعتخذاو انكذىل االتى َ -11

 وانتـهُف.

 .داخم انًصُغ ػذاداألظفٍُ ثبنؼًم يٍ انًُضل نتمهُم انغًبح نجؼط انًى -10

 .انىادذحفً انىسدَخ انذفبظ ػهً انذذ األدًَ يٍ انؼًبنخ   -13

ػٍ فً كم يكتت ال َضَذ ػذد انؼبيهٍُ ثبنؼبيهٍُ دُث  يكذعخداسَخ ؿُش انًكبتت اإلانذفبظ ػهً   -14

 يغ ظًبٌ وجىد انتهىَخ انًُبعجخ.  فشدٍَ

 .كىاة انىسلُخ ثذال يٍ انضجبجُخاعتخذاو األ -15

  .يكبٌاإلتمهُم االجتًبػبد لذس  -16

 ُم يهًبد انؼًم خبصخ  انتٍ تغتذػٍ انتُمم ثٍُ انًذبفظبدتمه -10

 .لذس اإليكبٌ فٍانتكُىنىجُخ  دواداألاعتخذاو  -18

 فًُب ػذا انتذسَت ػجش انىعبئم انتكُىنىجُخانتذسَت  َشطخأتؼهُك كبفخ  -19

 انًتبثؼخ انذوسَخ يٍ غجُت انًصُغ نهؼًبل وانؼبيهٍُ. -02

 

 -عامت: رشاداثإ

 

 حكىمت في هذا الشؤنالتام بقزاراث ال تشاملاال -

 داخل المىشؤة صابتإالجشئي أو الكلي في حالت ثبىث  غالقاإل -

 االحتزاسيت وسيز العمل جزاءاثاإلدارة عمليت التىاسن بيه إ -

 عذم المساص بؤجىر العامليه -

 مزاعاة ساعاث العمل الزسميت بما يتىاسب مع مىاعيذ الحظز المعلىت -


